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॥ શ્રીકુમારિત્રશતી॥

॥ શ્રીકુમારિત્રશતી॥
શત્રુજંયિત્રશતી

ૐ અસ્ય શ્રીકુમારિત્રશતીમહામ ત્રસ્ય માકર્ ડયે ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । કુમારષ મખુાે દેવતા । કુમાર ઇ ત બીજમ્ ।
શાખ ઇ ત શ ક્તઃ । િવશાખ ઇ ત ક લકમ્ । નજેમષે ઇત્યગર્લમ્ ।
કા તકેય ઇ ત કવચમ્ । ષ મખુ ઇ ત યાનમ્॥
યાનમ્ -
યાયેત્ ષ મખુ મ દુકાેિટસદશૃં રત્નપ્રભાશાે ભતં
બાલાકર્દ્યુ તષટ્િકર ટિવલસત્ કેયૂરહારા વતમ્ ।
કણાર્લ બતકુ ડલપ્રિવલસદ્ગ ડસ્થલાશાે ભતં
કા ચીકઙ્કણિકિઙ્કણીરવયુતં ઙ્ગારસારાેદયમ્॥
યાયેદ સત સ દ્ધદં ભવસતંુ શ્રીદ્વાદશાક્ષં ગુહં
ખેટં કુકુ્કટમઙુ્કશં ચ વરદં પાશં ધનુશ્ચક્રકમ્ ।
વજં્ર શ ક્તમ સ ચ શલૂમભયં દાે ભ ર્તં ષ મખંુ
દેવં ચત્રમયૂરવાહનગતં ચત્રા બરાલઙૃ્કતમ્॥
અિર દમઃ કુમારશ્ચ ગુહ સ્ક દાે મહાબલઃ ।
દ્ર પ્રયાે મહાબાહુરાગ્ ેયશ્ચ મહેશ્વરઃ॥ ૧॥
દ્રસતુાે ગણા યક્ષઃ ઉગ્રબાહુગુર્હાશ્રયઃ ।
શર ે વીરહા ઉગ્રાે લાેિહતાક્ષઃ સલુાેચનઃ॥ ૨॥
મયૂરવાહનઃ શ્રેષ્ઠઃ શત્રુ જચ્છત્રનુાશનઃ ।
ષષ્ઠ પ્રય ઉમાપતુ્રઃ કા તકેયાે ભયાનકઃ॥ ૩॥
શ ક્તપા ણમર્હે વાસાે મહાસનેઃ સનાતનઃ ।
સબુ્રહ્મ યાે િવશાખશ્ચ બ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણ પ્રયઃ॥ ૪॥
નજેમષેાે મહાવીરઃ શાખાે ધૂતા રણ પ્રયઃ ।
ચાેરાચાયા િવહતાર્ ચ સ્થિવરઃ સમુનાેહરઃ॥ ૫॥
પ્રણવાે દેવસનેેશાે દક્ષાે દપર્ણશાે ભતઃ ।
બાલ પાે બ્રહ્મગભા ભીમાે (૫૦) ભીમપરાક્રમઃ॥ ૬॥
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॥ શ્રીકુમારિત્રશતી॥

શ્રીમાન્ શષ્ટઃ શુ ચઃ શીઘ્રઃ શાશ્વતઃ શ ખવાહનઃ ।
બાહુલેયાે હદ્બાહુબર્ લષ્ઠાે બલવા બલી ।
અેકવીરાે મહામા યઃ સમુેધા રાેગનાશનઃ ।
રક્તા બરાે મહામાયી બહુ પાે ગણેશ્વરઃ॥ ૮॥
ઇષુહ તાે મહાધ વી ક્રાૈ ચ ભદઘનાશકઃ । ભચ્ચાઘનાશકઃ (for metre matching)
બાલગ્રહાે હદૂ્રપાે મહાશ ક્તમર્હાદ્યુ તઃ॥ ૯॥
ઉગ્રવીયા મહામ યુઃ ચરાે દ્રસ ભવઃ ।
ભદ્રશાખાે મહાપુ યાે મહાે સાહઃ કલાધરઃ॥ ૧૦॥
ન દકેશ પ્રયાે દેવાે લ લતાે લાેકનાયકઃ ।
િવદ્વત્તમાે િવરાેિધઘ્નાે િવશાેકાે વજ્રધારકઃ॥ ૧૧॥
શ્રીકરઃ સમુનાઃ સૂ મઃ સઘુાષેઃ સખુદઃ સહૃુત્ (૧૦૦) ।
વિહ્નજન્મા હિરદ્વણર્ઃ સનેાની રેવતી પ્રયઃ॥ ૧૨॥
રત્નાચ ર જનાે વીરાે િવ શષ્ટઃ શભુલક્ષણઃ ।
અકર્પુ પા ચતઃ શદુ્ધાે દ્ધકાગણસિેવતઃ॥ ૧૩॥
કુઙુ્કમાઙ્ગાે મહાવેગઃ કૂટસ્થઃ કુકુ્કટ વજઃ ।
વાહા પ્રયાે ગ્રહા યક્ષઃ િપશાચગણસિેવતઃ॥ ૧૪॥
મહાેત્તમાે મહામખુ્યઃ શરૂાે મિહષમદર્નઃ ।
વજૈય તી મહાવીયા દેવ સ હાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૧૫॥
રત્નાઙ્ગદધરાે િદવ્યાે રક્તમાલ્યાનુલપેનઃ ।
દુઃસહાે દુલર્ભાે દ પ્તાે ગ ઢાે મહાતપઃ॥ ૧૬॥
યશ વી િવમલાે વાગ્મી મખુમ ડી સસુિેવતઃ ।
કા તયુક્તાે વષટ્કારાે મેધાવી મખેલી મહાન॥ ૧૭॥
નેતા િનયતકલ્યાણાે ધ યાે ધુયા તવ્રતઃ ।
પિવત્રઃ પુ ષ્ટદઃ (૧૫૦) પૂ તઃ િપઙ્ગલઃ પુ ષ્ટવધર્નઃ॥ ૧૮॥
મનાેહરાે મહાજ્યાે તઃ પ્રિદષ્ટાે મિહષા તકઃ ।
ષ મખુાે હરપતુ્રશ્ચ મ ત્રગભા વસપુ્રદઃ॥ ૧૯॥
વિરષ્ઠાે વરદાે વેદ્યાે િવ ચત્રાઙ્ગાે િવરાેચનઃ ।
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॥ શ્રીકુમારિત્રશતી॥

િવબુધાગ્રચરાે વેત્તા િવશ્વ જત્ િવશ્વપાલકઃ॥ ૨૦॥
ફલદાે મ તદાે માલી મુક્તામાલાિવભષૂણઃ ।
મુિન તુતાે િવશાલાક્ષાે નદ સતુશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૨૧॥
શક્ર પ્રયઃ સકેુશશ્ચ પુ યક તરનામયઃ ।
વીરબાહુઃ સવુીયર્શ્ચ વામી બાલગ્રહા વતઃ॥ ૨૨॥
રણશરૂઃ સષુેણશ્ચ ખટ્વાઙ્ગી ખડ્ગધારકઃ ।
રણ વામી મહાપેાયઃ શ્વેતછત્રઃ પુરાતનઃ॥ ૨૩॥
દાનવાિરઃ કૃતી કામી શત્રુઘ્નાે ગગનેચરઃ (૨૦૦) ।
સલુભઃ સ દ્ધદઃ સાૈ યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્તાેમખુઃ॥ ૨૪॥
અ સહ તાે િવનીતાત્મા સવુીરાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
દ ડાયુધી મહાદ ડઃ સકુુમારાે િહર મયઃ॥ ૨૫॥
ષા માતુરાે જતા મત્રાે જયદઃ પૂતના વતઃ ।
જન પ્રયાે મહાઘાેરાે જતદૈત્યાે જયપ્રદઃ॥ ૨૬॥
બાલપાલાે ગણાધીશાે બાલરાેગિનવારકઃ ।
જયી જતે દ્રયાે જૈત્રાે જગ પાલાે જગ પ્રભુઃ॥ ૨૭॥
જૈત્રરથઃ પ્રશા તશ્ચ સવર્ જદૈ્દત્યસદૂનઃ ।
શાેભનઃ સમુખુઃ શા તઃ કિવઃ સાેમાે જતાહવઃ॥ ૨૮॥
મ ત્તમાે હદ્ભાનુ ર્હ સનેાે બહુપ્રદઃ ।
સદુૃ યાે દેવસનેાનીઃ તારકાિરગુર્ણાણર્વઃ॥ ૨૯॥
મા ગુપ્તાે મહાઘાષેાે ભવસનૂુઃ (૨૫૦) કૃપાકરઃ ।
ઘાેરઘુ યાે હદ્દય્ુ ાે ધનુહર્ તઃ સવુધર્નઃ॥ ૩૦॥
કામપ્રદઃ સુ શપ્રશ્ચ બહુકારાે મહાજવઃ ।
ગાેપ્તા ત્રાતા (૨૬૦) ધનુધાર્ર મા ચક્રિનવા સનઃ॥ ૩૧॥
ષડ શ્રશઃ ષડરષટ્કાે દ્વાદશાક્ષાે દ્વષડ્ભજુઃ ।
ષડક્ષરઃ ષડ ચશ્ચ ષડઙ્ગઃ ષડનીકવત્॥ ૩૨॥
શવર્ઃ સન કુમારશ્ચ સદ્યાે તાે મહામુિનઃ ।
રક્તવણર્ઃ શશશુ્ચ ડાે હેમચૂડઃ સખુપ્રદઃ॥ ૩૩॥
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॥ શ્રીકુમારિત્રશતી॥

સહેુ તરઙ્ગનાઽઽ શ્લષ્ટાે મા કાગણસિેવતઃ ।
ભૂતપ તગર્તાતઙ્કાે નીલચૂડકવાહનઃ॥ ૩૪॥
વચદ્ભૂ દ્રભૂશ્ચવૈ જગદ્ભૂઃ બ્રહ્મભૂઃ તથા ।
ભવુદ્ભૂિવશ્વભૂશ્ચવૈ મ ત્રમૂ તમર્હામનુઃ॥
વાસદેુવ પ્રયશ્ચવૈ પ્રહ્લાદબલસદૂનઃ ।
ક્ષતે્રપાલાે હદ્ભાસાે હદે્દવાેઽિર જયઃ (૩૦૧) ॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીકુમારિત્રશતી સમાપ્તા ।
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