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shrIsharavaNabhavamAnasapUjAstotram

શ્રીશરવણભવમાનસપૂ તાતે્રમ્

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ગુકારાે હ્યાખ્યા ત પ્રબલમિનવાય િકલ તમાે

હકારાે હાિન ચ પ્રથય તતરામવે જગ ત ।
અતાે માેહા ધ વં શ થલય ત યન્નામ ગુહ ઇ-

ત્યમું દેવં યાયા ય ભલ ષતસ ધાનિનપુણમ્ ॥ ૧॥
સમા શ્લષં્ટ વ લ્યા સમપુઘિટતં બાહુિવટપૈઃ

વમૂલાયાતાનાં સમુ ચતફલપ્રાપણચણમ્ ।
વસવેાિનષ્ઠાનાં સતતમિપ સાખૈ્યાપેગમકં
સદા યાયા યનેં કમિપ તુ ગુહાખ્યં િવટિપનમ્ ॥ ૨॥

સરુાણાં સઙ્ઘાતૈ સમપુગતૈઃ સા દ્રકુતુકૈઃ
સમારા ય વા મન્ ભજ િવિહતમાવાહન મદમ્ ।

સમ તા સદ્રત્નૈઃ સમપુિહતસાપેાનસર ણ-

સુ્ફરન્નાનાશાેભં ર ચતમિપ સહાસન મદમ્ ॥ ૩॥
હૃતં ગઙ્ગાતુઙ્ગાદ્ય ખલતિટની યાેઽ તિવમલં

સતુીથ પાદ્યાથ તવ િનિહતમઙ્ગીકુ િવભાે ।
તથા પુ યૈ તીથિવિહત મદમઘ્યાર્ચમનકં

દયાદ્રા દૃ ષ્ટ મે િદશ િદશ દયા ધે હરસતુ ॥ ૪॥
સમ તા નાનીયૈઃ પિરમલગુણાે કષર્ભિરતૈઃ

સુ્ફરન્મા ણક્યાિદપ્ર તખ ચતસદ્રત્નફલકે ।
સમાસીનં િહ વાં સુ ચરમ ભષ ચન્નસલુભં

પરાન દં યાસ્યા યનપુિધકૃપા ધે હરસતુ ॥ ૫॥
સવુાસાે ભશ્ચાઙ્ગં તવ િકલ સમાચ્છાદ્ય સપિદ

પ્રસા યાંસે શભંુ્ર િવમલમપુવીતં નવગુણમ્ ।
પ્રભૂતાં તે ગ ધાન્ ગિરશસતુ સ ધાય િનિટલે
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સખુાસીનં િહ વાં નનુ ખલુ િદદકૃ્ષે ચપલધીઃ ॥ ૬॥
િકર ટાનાં ષટ્કં તવ િહ કલયન્ ષ મખુ શર-

વથ ગ્રીવાયાં તે સમનુઘટયન્ હારલ તકામ્ ।
લલાટે વાત વન્ તલકમથ તે કુ ડલગણં

સમઘ શ્રાતે્રષેુ ક્ષણમિપ િદદકૃ્ષે ભવસતુ ॥ ૭॥
અમ દૈમર્ દારદુ્રમકુસમુસઙ્ઘૈઃ સરુ ભલૈઃ

સમચર્ન્ સામાેદં તવ િહ સકુુમારાઙ્ગમ ખલમ્ ।
સમ તા સ લાવાં તવ વદનસાૈ દયર્લહર ં

સદા મારં મારં સફલિયતુમીશે જિન મમામ્ ॥ ૮॥
સમા જઘ્ર વા મન્નગ યુતધપંૂ ક ણયા

જઘ્ ક્ષ વાપીમાનમલઘ્ તદ પાનપુહૃતાન્ ।
ગ્ હાણાજ્ય લાવાન્ દુલતરભક્ષ્યા ણ િવિવધા-

યપુાદ વા યન્નં િવિવધમથ પ ચા તમિપ ॥ ૯॥
સકુપૂર્ર વાદુક્રમુકયુતમેલાિદક લતં

સતુા બૂલં વા મન્ સદયમપુગ્ હ્ણ વ દુલમ્ ।
તત તે કપૂર્રૈ સરુ ભતરનીરાજનિવિધ

પ્રકુવર્ન્નાધાસ્યે તવ શર સ પુ પા જ લમિપ ॥ ૧૦॥
કરાે મ વા મ તે િન ખલમપુચારં પ્રવણધીઃ

દયાદ્રાર્ તે દષૃ્ટ િવિકર ગિર ન દન મિય ।
સમ તા સસંારવ્યસનકલષુીભૂતહૃદયં

પિરત્રાય વાશાપરવ શતમાપન્નમિપ મામ્ ॥ ૧૧॥
ઇમાં ચેતઃ પૂ ં શરવણભવુાે યઃ િકલ પઠેત્

સકૃદ્વાઽ યૈગ તં સપિદ શ ◌ૃ યાદ્ભ ક્તભિરતઃ ।
ન તં સસંારાશા પરવશયતે નાિપ િવષયાઃ

ક્રમા પુ યાત્માઽયં નનુ ભજ ત કૈવલ્યપદવીમ્ ॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીજગદુ્ગ શ ◌ૃઙ્ગેર પીઠાધીશશ્રીચ દ્રશખેરભારતી
શ્રીપાદૈઃકૃતં શ્રીશરવણભવમાનસપૂ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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