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నిర్గుణమానసపూజా 
 

శిష్య ఉవాచ – 
అఖండే సచి్చదానందే నిర్వికల్పైకరూపిణి | 
స్థితేఽద్వితీయభావేఽపి కథం పూజా విధీయతే || ౧ || 

పూర్ణస్యయవాహనం కుత్ర సర్విధార్సయ చాసనమ్ | 
సిచఛసయ పాద్యమర్్యం చ శుద్ధస్యయచమనం కుతః || ౨ || 

నిర్మలసయ కుతః స్యానం వాసో విశ్విద్ర్సయ చ | 
అగోత్రసయ తివర్ణసయ కుతసతసోయపవీతకమ్ || ౩ || 

నిరే్లపసయ కుతో గంధః పుష్ైం నిర్విసనసయ చ | 
నిర్విశేష్సయ కా భూషా కోఽలంకారో నిర్వకృతేః || ౪ || 

నిర్ంజనసయ కం ధూపైర్దీపైర్వి సర్ిస్యక్షిణః | 
నిజానందైకతృపతసయ నైవేద్యం కం భవేద్వహ || ౫ || 

విశ్వినంద్యితుసతసయ కం తంబూలం ప్రకలైతే | 
సియంప్రకాశచ్చద్రూపో యోఽస్యవర్వాద్వభాసకః || ౬ || 

గీయతే శ్రుతిభిసతసయ నీర్వజనవిధః కుతః | 
ప్రద్క్షిణమనంతసయ ప్రణామోఽద్ియవస్తతనః || ౭ || 
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వేద్వాచామవేద్యసయ కం వా సోతత్రం విధీయతే | 
అంతర్బహః సంసి్థతసయ ఉదాిసనవిధః కుతః || ౮ || 

శ్రీ గుర్గర్గవాచ – 
ఆర్వధయామి మణిసంనిభమాతమలంగమ్ 
మాయాపుర్దహృద్యపంకజసంనివిష్టమ్ | 
శ్రదాధనదీవిమలచ్చతతజలాభిషేకై- 
ర్వాతయం సమాధకుస్తమైర్ాపునర్భవాయ || ౯ || 

అయమేకోఽవశిష్టటఽస్మమతేయవమావాహయేచ్చఛవమ్ | 
ఆసనం కలైయేతైశ్విత్వప్రతిషాాతమచ్చంతనమ్ || ౧౦ || 

పుణయపాపర్జఃసంగో మమ నాస్మతతి వేద్నమ్ | 
పాద్యం సమర్ైయేద్విద్ిన్ర్ికలమష్నాశనమ్ || ౧౧ || 

అనాద్వకలైవిధృతమూలాజాానజలాంజలమ్ | 
విసృజేదాతమలంగసయ తదేవార్్యసమర్ైణమ్ || ౧౨ || 

బ్రహ్మమనందాబ్ధధకల్లేలకణకోట్యంశలేశకమ్ | 
పిబంతీంద్రాద్య ఇతి ధాయనమాచమనం మతమ్ || ౧౩ || 

బ్రహ్మమనంద్జలేనైవ ల్లకాః సర్లి పర్వపుేతః | 
అచ్ఛఛద్యయఽయమితి ధాయనమభిషేచనమాతమనః || ౧౪ || 

నిర్వవర్ణచైతనయం ప్రకాశ్వఽస్మమతి చ్చంతనమ్ | 
ఆతమలంగసయ సద్ిస్త్రమితేయవం చ్చంతయేన్మమనిః || ౧౫ || 
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త్రిగుణాతమశేష్ల్లకమాలకాసూత్రమసమయహమ్ | 
ఇతి నిశియమేవాత్ర హ్యయపవీతం పర్ం మతమ్ || ౧౬ || 

అనేకవాసనామిశ్రప్రపంచోఽయం ధృతో మయా | 
నానేయనేతయన్మసంధానమాతమనశింద్నం భవేత్ || ౧౭ || 

ర్జఃసతతవతమోవృతితతయగరూపైస్థతలాక్షతః | 
ఆతమలంగం యజేనిాతయం జీవన్మమకతప్రస్థద్ధయే || ౧౮ || 

ఈశిరో గుర్గర్వతేమతి భేద్త్రయవివర్వితః | 
బ్ధలిపత్రైర్ద్వితీయైర్వతమలంగం యజేచ్చఛవమ్ || ౧౯ || 

సమసతవాసనాతయగం ధూపం తసయ విచ్చంతయేత్ | 
జ్యయతిర్మయాతమవిజాానం దీపం సంద్ర్శయేద్బబధః || ౨౦ || 

నైవేద్యమాతమలంగసయ బ్రహ్మమండాఖయం మహోద్నమ్ | 
పిబానంద్ర్సం స్యిద్బ మృతుయర్సోయపసేచనమ్ || ౨౧ || 

అజాానోచ్చఛష్టకర్సయ క్షాలనం జాానవార్వణా | 
విశుద్ధస్యయతమలంగసయ హసతప్రక్షాలనం సమర్లత్ || ౨౨ || 

ర్వగాద్వగుణశూనయసయ శివసయ పర్మాతమనః | 
సర్వగవిష్యాభాయసతయగస్యతంబూలచర్ిణమ్ || ౨౩ || 

అజాానధాింతవిధింసప్రచండమతిభాసార్మ్ | 
ఆతమనో బ్రహమతజాానం నీర్వజనమిహ్మతమనః || ౨౪ || 
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వివిధబ్రహమసంద్ృష్టటర్వమలకాభిర్లంకృతమ్ | 
పూర్వణనందాతమతద్ృష్టటం పుషాైంజలమన్మసమర్లత్ || ౨౫ || 

పర్వభ్రమంతి బ్రహ్మమండసహస్రాణి మయీశిర్ల | 
కూట్సి్యచలరూపోఽహమితి ధాయనం ప్రద్క్షిణమ్ || ౨౬ || 

విశివంద్యయఽహమేవాస్థమ నాస్థత వంద్యయ మద్నయతః | 
ఇతయల్లచనమేవాత్ర స్యితమలంగసయ వంద్నమ్ || ౨౭ || 

ఆతమనః సత్రిాియా ప్రోకాత కర్తవాయభావభావనా | 
నామరూపవయతీతతమచ్చంతనం నామకీర్తనమ్ || ౨౮ || 

శ్రవణం తసయ దేవసయ శ్రోతవాయభావచ్చంతనమ్ | 
మననం తితమలంగసయ మంతవాయభావచ్చంతనమ్ || ౨౯ || 

ధాయతవాయభావవిజాానం నిద్వధాయసనమాతమనః | 
సమసతభ్రంతివిక్షేపర్వహతేయనాతమనిష్ాత || ౩౦ || 

సమాధర్వతమనో నామ నానయచ్చితతసయ విభ్రమః | 
తత్రైవ బహమణి సదా చ్చతతవిశ్రంతిర్వష్యతే || ౩౧ || 

ఏవం వేదాంతకల్లైకతస్యితమలంగప్రపూజనమ్ | 
కుర్ినాా మర్ణం వాపి క్షణం వా స్తసమాహతః || ౩౨ || 

సర్ిద్బర్విసనాజాలం పద్పాంస్తమివ తయజేత్ | 
విధూయాజాానద్బఃఖౌఘం మోక్షానంద్ం సమశుాతే || ౩౩ || 


