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shrI subrahmaNya mAnasapUjA

શ્રીસબુ્રહ્મ ય માનસપૂ

શ્રીમન્મે ધરાધરાિધપ મહાસાૈભાગ્યસશંાે ભતે
મ દારદુ્રમવાિટકાપિર તે શ્રીસ્ક દશલૈેમલે
સાૈધે હાટકિન મતે મ ણમયે સન્મ ટપા ય તરે
બ્રહ્માન દઘનં ગુહાખ્યમનઘં સહાસનં ચ તયે ॥ ૧॥
મદનાયુતલાવ યં નવ્યા ણશતા ણં
નીલ મૂત ચકુરં અધ દુ સદશૃા લકં ॥ ૨॥
પુ ડર કિવશાલાક્ષં પૂણર્ચ દ્રિનભાનનં
ચા પેય િવલસનંાસં મ દહાસા ચતાેરસમ્॥ ૩॥
ગ ડસ્થલચલચ્છાતે્ર કુ ડલં ચા ક ધરં
કરાસક્તકનઃ દ ડં રત્નહારા ચતાેરસમ્॥ ૪॥
કટ તટલસિદ્દવ્યવસનં પીવરાે કં
સરુાસરુાિદકાેટ ર નીરા જતપદા બુજમ્॥ ૫॥
નાનારત્ન િવભષૂાઢ ં િદવ્યચ દનચ ચતં
સનકાિદ મહાયાે ગ સિેવતં ક ણાિનિધમ્॥ ૬॥
ભક્તવા ચતદાતારં દેવસનેાસમા તં
તે ેમયં કા તકેયં ભાવયે હૃદયાંભજેુ॥ ૭॥
આવાહયા મ િવશ્વેશં મહાસનંે મહેશ્વરં
તજેસ્ત્રયાતમકંપીઠં શરજન્મન્ ગ્ હાણભાેઃ॥ ૮॥
અનવદ્યં ગ્ હાણેશ પાદ્યમદ્યષડાનન
પાવર્તીન દનાનઘ્ય અપર્યા યઘ્યર્મ ભુતમ્॥ ૯॥
આચ યતામ ગ્ ત વણર્પાત્રાેદ્યતજૈર્લૈઃ
પ ચા તરસઃૈ િદવ્યૈઃ સધુાસમિવભાિવતૈઃ॥ ૧૦॥
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દિધક્ષીરાજ્યમધુ ભઃ પ ચગવ્યૈઃ ફલાેદકૈઃ
નાનાફલરસઃૈ િદવ્યૈઃ ના ળકેરફલાેદકૈઃ॥ ૧૧॥
િદવ્યાષૈિધરસઃૈ વણર્રત્નાેદકકુશાેદકૈઃ
િહમાંબુચ દનરસઃૈ ઘનસારાિદવા સતૈઃ॥ ૧૨॥
બ્રહ્મા ડાેદરમ યસ્થ તીથઃ પરમપાવનૈઃ
પવનં પરમેશાન વાં તીથઃ નાપયા યહમ્॥ ૧૩॥
સધુાે મક્ષીરધવળં ભ મનાેધૂળ્યતાવકં
સાવૈણર્વાસસાકાયાં વેષ્ટયેભીષ્ટ સદ્ધયે॥ ૧૪॥
યજ્ઞાપેવીતં સગુ◌़◌્યાનદાિયને તપેર્યેગુહં
િકર ટહારકેયૂર ભષૂણાિન સમપર્યે॥ ૧૫॥
રાેચનાગ ક તૂર સતાભ્રમ ણા વતં
ગ ધસારં સરુ ભલં સરેુશા યપુગ યતામ્॥ ૧૬॥
રચયે તલકં ફાલે ગ ધં ગમદેનતે
અક્ષ યફલદાનઘાર્ન્ અક્ષતાનપર્યે પ્રભાે॥ ૧૭॥
કુમુદાે પલક હારકમલૈઃ શતપત્રકૈઃ
તીચ પકપુન્નાગ વકુળૈઃ કરવીરકૈઃ॥ ૧૮॥

દૂવાર્પ્રવાળમાલૂર માચીમ વપત્રકૈઃ
અક ટાિદહતનૈર્વ્યૈઃ કાેમળૈ તુળસીદળૈઃ ॥ ૧૯॥
પાવનૈશ્ચ દ્રકદળ કુસમુનૈર્ દવધર્નૈઃ
નવમાલા લકા ભઃ મ લકાત જૈરિપ॥ ૨૦॥
કુર ડરૈિપ શ યાકૈઃ મ દારૈર તસુ દરૈઃ
અગિહતૈશ્ચ બિહષ્ઠઃ પાટ દૈઃ પાિર તકૈઃ॥ ૨૧॥
આમાેદકુસમુૈર યૈઃ પજૂયા મ જગ પ ત
ધપૂાેઽયં ગ્ હ્યતાં દેવ ઘાને દ્રય િવમાેહકમ્॥ ૨૨॥
સવાર્ તરતમાેહ ત્રે ગુહતે દ પમપર્યે
સદ્યસમા તં િદવં્ય અ તં પ્તહેતુકમ્॥ ૨૩॥
શાલ્યાન્નમ ભુતં નવં્ય ગાેઘ્ તં સપૂસગંતં
કદળ ના ળકેરા ધા યાદ્યવુાર્ કાિદ ભઃ॥ ૨૪॥
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ર ચતૈહર્િરતૈિદવ્ય ખચર ભઃ સપુપર્ટૈઃ
સવર્સં તારસ પૂણઃ આજ્યપક્વૈર ત પ્રયૈઃ॥ ૨૫॥
રંભાપનસકૂ મા ડાપપૂા િન પક તકૈઃ
િવદાિરકા કારવે લપટાેલીતગરાને્મખુૈઃ ॥ ૨૬॥
શાકૈબહુિવધૈર યૈઃ વટકૈવર્ટુસસૃં્કતૈઃ
સસપૂસારિનગય સરચીસરુસનેચ॥ ૨૭॥
કૂ મા ડખ ડક લત તપ્તક્રરસનેચ
સપુક્વ ચત્રાન્નશતૈઃ લડુ્ડકેડુ્ડમકાિદ ભઃ॥ ૨૮॥
સધુાફલા તસ્ય દમ ડક ક્ષીરમ ડકૈઃ
માષાપપૂગુળાપપૂ ગાેધૂમાપપૂ શાકર્રૈઃ॥ ૨૯॥
શશાંકિકરણાે ભા સ પાે ળકા શ કુળ મખુૈઃ
ભકૈ્ષ્યર યૈસુ ચરૈઃપાયસશૈ્ચરસાયનૈઃ॥ ૩૦॥
લેહ્ય ચ્ચાવચૈઃ ખ ડચકર્રાફા ણતાિદ ભઃ
ગુળાેદકૈના ળકેરરસિૈર રસરૈિપ॥ ૩૧॥
કૂ ચકા ભરનેકા ભઃ મ ડકા ભ પસૃ્કતં
કદળ ચૂતપનસગાે તની ફલરા શ ભઃ॥ ૩૨॥
નારંગ શ ◌ૃંગ ગબેરૈલ મર ચૈ લકુચાિદ ભઃ
ઉપદંશઃૈ શરઃચ દ્ર ગાૈરગાેદિધસગંતમ્॥ ૩૩॥
જંબીરરસકૈસયાર્ િહગુસૈ ધવનાગરૈઃ
લસતાજલતકે્રણપાનીયને સમા શ્રતમ્॥ ૩૪॥
હેમપાત્રષેુ સરસં સાંગયણચક પતં
િનત્ય પ્ત જગન્નાથ તારકારે સરેુશ્વર॥ ૩૫॥
નવૈેદં્ય ગ્ હ્યતાં દેવ કૃપયા ભક્તવ સલ
સવર્લાેકૈક વરદ ત્યાે દુદત્યરક્ષસામ્॥ ૩૬॥
ગ ધાેદકેન તે હ તાૈ ક્ષાળયા મ ષડાનન
અેલાલવઙ્ગકપૂર્ર તીફલસગુ ધલામ્॥ ૩૭॥
વીટ ં સવેય સવશ ચેટ કૃતજગત્રય
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દત્તને રાજયા મ વાં કપૂર્રપ્રભયાનય॥ ૩૮॥
પુ પા જ લ પ્રદાસ્યા મ વણર્પુ પાક્ષતૈયુર્તં
ચત્રેણચામરેણાિપ ત્તગીતાિદ ભગુર્હ॥ ૩૯॥
રા પેચારૈ ખલૈઃ સ તુષ્ટાેભવમ પ્રભાે
પ્રદ ક્ષણં કરાે મ વાં િવશ્વાત્મકનમાેઽ તુતે॥ ૪૦॥
સહસ્રકૃ વાે રચયે શરસા તે ભવાદનાં
અપરાધસહસ્રા ણ સહ વ ક ણાકર॥ ૪૧॥
નમઃ સવાર્ તરસ્થાય નમઃ કૈવલ્યહેતવે
શ્રુ તશીષર્કગ યાય નમઃ શ ક્તધરાયતે॥ ૪૨॥
મયૂરવાહનસ્યેદં માનસં ચ પ્રપજૂનં
યઃ કરાે ત સકૃદ્વાિપ ગુહ તસ્ય પ્રસીદ ત ॥ ૪૩॥
॥ ઇ ત શ્રીસબુ્રહ્મ યમાનસપૂ સમાપ્તા॥
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