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shrIkumArastavaH

શ્રીકુમાર તવઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અવ્યાદપારક ણં ત ણા ણાભ-
મવ્યાજસુ દરમન તગુણા ભરામમ્ ।
અ ભાજેશ યભયકુકુ્કટશાે ભહ ત-
મ બાતપઃફલમપત્ય મહૈશ્વરં નઃ॥ ૧॥
આચાયર્માગમરહસ્યમહામનનૂા-
માચા તવાિરિનિધદે શકમા બકેયમ્ ।
આખ ડલાદ્યમરવ દતમાત્મ પ-
માલ બતે મમ મનઃ શરણં કુમારમ્॥ ૨॥
ઇ દ વરાયતિવલાેચન મ દ્રસનેા-
નેતાર મ દુમખુ મ દુકલાવતંસમ્ ।
ઇ દ્રાનુ ચતમહિનશ મ દરાયા
માતરં હૃદય મઙ્ગતુ મે કુમારમ્॥ ૩॥

ઈશાનધમર્સતુમીશ્વરમીશ્વરાણા-
મી શ વમખુ્યફલદં ગ તમીયષુઃ વમ્ ।
ઈહાનુ તજગદ ડકમી ક્ષતાર-
મીડઽેહમી સતસપુવર્ત ં કુમારમ્॥ ૪॥
ઉદ્યિન્નશારમણવક્ત્રમપુે દ્રક યા-
મુદ્વાેઢુમાદતૃમનાેજ્ઞપુ લ દવષેમ્
ઉન્મૂલનાથર્મુરર કૃતાિદવ્ય પ-
મુદ્વતૃ્તદૈત્યિવતતે પયા મ દેવમ્॥ ૫॥
ઊર કૃત વચરણૈકપરાયણં તં
દૂર કૃતાત્મિવમખુાત્મજનં ભ મઃ ।
ઊહ વ પમપુગીતમકૃિત્રમાણાં
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મૂધર્ સ્થતૈરિપ ગરાં વચનૈઃ કુમારમ્॥ ૬॥
ઋક્સામવ ણતપદં યજુપાનુગીત-
યાિદયુક્તિનજમ ત્રજપૈકતાનાન્ ।

ઋદ્ધા પદં ગમિયતાર ત વ પ-
ચ્છા યહં શરણમાત્મજ મ દુમાૈલેઃ॥ ૭॥
અેકા તભ ક્તસલુભં જગદેકનાથ-
મેકાતપત્રિવભવપ્રદમા શ્રતાનામ્ ।
અેકાગ્રગ યપદમેકરદાનુ ત-
મેધામહે શરવણાેદ્ભવમેિયવાંસઃ॥ ૮॥
અૈશ્વયર્ સ દ્ધમથવા સખુમૈિહકં વા-
યૈકાિધપત્યમવનેરિપ વામર વમ્ ।
અૈતું યદ ચ્છ સ મનઃ શરણં ભજેથા
અૈશાનમઙ્ગજમુમાગુ ભાગધેયમ્॥ ૯॥
આેઙ્કારમ ત્રપદવાચ્યમજં વદ ત-
માે ેમદાદપરથા પ્રિવવે ય કારામ્
લાેકાન્ સસજર્ િન ખલાિન્નજયવૈ શ યા
યાે યાે ગનં તમજરં ગુહમાશ્રયામઃ॥ ૧૦॥
આૈદાયર્વાિરિનિધમા પદમાૈ ચતીના-
માૈદ્ધત્યવિદ્દ તસતુાૈઘ ભદાપિટષ્ઠમ્ ।
આૈન્નત્યમાશુ દદતં સકૃદાનતાના-
માપૈ યહીનચિરતં ગુહમાનમામઃ॥ ૧૧॥
કલ્યાણભૂ મધરકામુર્કપુ યપાકઃ
ક દપર્કાેિટકમનીયકલેબરશ્રીઃ ।
ક પદુ્રક પકરક પતશ ક્તશાલી
કામાન્ મમાશુ સફલીકુ તાં કુમારઃ॥ ૧૨॥
ખેદં પિરત્યજ મનઃ ખલસવેનાે થં
ખેલાશુ ખ ડપરશાેઃ સકૃુતે કુમારે ।
ખેલાિવધૂતખલદાનવયૂથપાેઽયં
ખેદં ન તુ સહતે વપદા શ્રતાનામ્॥ ૧૩॥
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ગાઙ્ગેયકુઙુ્કમજપા ણચા ગાતં્ર
ગઙ્ગાધરાનનસરાજેસરાજેબ ધુમ્ ।
ગાઙ્ગેયમાશ્રય મનાે બહુ ચ તયાલં
ગઙ્ગાતરઙ્ગવદયં શ્રતતાપહાર ॥ ૧૪॥
ઘાેરા લકાિપત લિપિવિધને ત ચેતાે
ઘૂણર્સ્યજસ્રમિય િક ગુહમાશ્રયેથાઃ ।
ઘૂકં િદનેશ ઇવ કાેટરમષે દેવઃ
કારાગ્ હા તમનય ખલુ તં િવિર ચમ્॥ ૧૫॥
િઙ પ્રત્યયે સ ત પરે ગુણ દ્ યભાવઃ
સ્યા સાવર્ધાતુકિપતા યિદ ન વ્યવાયઃ ।
જ તાેઃ કથં બલવતી િવિધદુ લિપઃ સ્યાત્
સવાર્ તગાે યિદ ગુહાે હૃદયં પ્રિવષ્ટઃ॥ ૧૬॥
ચક્રાયુધ પ્રયસતુામખુચ ચર ક-
શ્ચ દ્રાવતં સચરણાયુધચા હ તઃ ।
ચેતાે ભવાિનકુચકાેરકપૂણર્ચ દ્ર-
શ્ચત્તે ચકા તુ તચ દ્રક કુમારઃ॥ ૧૭॥
છન્ના ખલાઘશમલે વપદા શ્રતાનાં
છાયાતરાૈ ભવમહાે મિવશાે ષતાનામ્ ।
છ દાનુ પફલદે સરુસૈ યનાથે
છ દાેમયે મમ મનાે રમતાં િનતા તમ્॥ ૧૮॥
ના મ ધમર્મિય તત્ર ન તુ પ્રવત
ના યધમર્મિપ નવૈ તતાે િનવત ।
ના સ સવર્હૃદયં જગદ તરાત્મન્
તં મમાપચિરતં સકલં ક્ષમેથાઃ॥ ૧૯॥

જ્ઞાતા ખલાગમરહસ્યતમાથર્મેતં
જ્ઞા વા સમાશ્રય ગુહં શરણં શર યમ્ ।
જ્ઞાનં દદ ત તદયં હૃદયાશુ તુ ય-
મવંેિવધાે ન ભિવતા તવ યને માેહઃ॥ ૨૦॥
ઝ ઝાસમીરણમઘાૈઘઘનચ્છટાનાં
સદ્ધાષૈધં ભવભયામયિવહ્વલાનામ્ ।
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ચ તામ ણ પ્રણમતાં ક ણા બુરા શ
ગાૈર સતંુ ગુહમહં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૨૧॥
ટઙ્કાયમાનિનજકાપેમશષેલાેક-
બાધાકરાસરુમહાપેલ લકાનામ્ ।
ક્રાૈ ચાિદ્રભેદપિરગુપ્તસમ તલાેક-
મ ચા મ િક ચન હૃદા શવભાગધેયમ્॥ ૨૨॥
ઠૂ કારમાશુ પિરપાતય તં કઠાેરં
મદ્વિૈરક ઠકુહરેષુ ગુહાિવષહ્યમ્ ।
યઃ પ્રાગુદ સ્થતભવદ્ભજુશ ક્તિવદ્ધ-
ક્રાૈ ચાિદ્રભેદસમયે િદ ત િદ્રવજ્રઃ॥ ૨૩॥
ડ ભાપહાિરચિરતં દનજેુશ્વરાણાં
જ ભાિરરાજ્યદમડ ભજનાનુકૂલમ્ ।
સ ભાવયા મ શરકાનનસ ભવં તં
પક્વં ફલં હૃિદ પુરાિરપુરાકૃતાનામ્॥ ૨૪॥
ઢઙે્ક સમ તહૃદયા જગુહાશયં તં
પ યા મ પાતકમહાગજપ ચવક્ત્રમ્ ।
પ ચાયુધાિર દુલાઙ્કકૃતાિધવાસં
ક્રાૈ ચાિરમદ્ય શરણં મનસા શર યમ્॥ ૨૫॥
ણા તં વનં ભવ ત માનસચ વરં ચેત-્
ત મન્ સર તદુદરે કમલં તદ તઃ ।
િક ચન્મહાસ્ત્રનવષડ્યુગવક્ત્રદગૃ્દાે-
તદ્ભષેજં ભવ ે ભજ ગુહ્યમેતત્॥ ૨૬॥
ત કાલતપ્તતપનીયમયં િકર ટં
તારાિધપાધર્મ ણમાૈ ક્તકશાે ભતા તમ્
તારાવલીશ શપર તમે શઙ્કાં
ત વત્તનાેતુ કુશલં મમ તારકારેઃ॥ ૨૭॥
સ્થેયઃ શવં િદશતુ મે સ્થરધ વસનૂાેઃ
કાેટ રનદ્ધનવરત્નમર ચિવદ્ધમ્ ।
ઇ દ્રાયુધાપે મત મ દુકલાવદાતં
લાેલ બલાેલદલકાે લ સતં લલાટમ્॥ ૨૮॥
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દૈ યં મમાપહરતાં દહનાેદ્ભવસ્ય
કા યવે લનિનયિ ત્રતસવર્લાેકમ્ ।
િદવં્ય ભ્રવુાેયુર્ગલમીષદરા લર યં
દૂરા તદપર્કશરાસનદપર્ભારમ્॥ ૨૯॥
ધૂ વ તુ મે દુિરતમાશુ િદશ તુ સાખૈ્યં
ધીરસ્ય ધજૂર્િટસતુસ્ય કટાક્ષમાલાઃ ।
ધૂતારિવ દ ચયઃ ક ણામર દ-
ધારા તમાત્ર શ શરાઃ કમલાિનવાસાઃ॥ ૩૦॥
નાસાપુટં ન લનનાભસહાેદરસ્ય
નાસીરનેતુરિનશં કુશલાિન કુયાર્ત્ ।
િન ાેન્નતં નવ તલપ્રસવા ભરામં
નીચૈ તર કૃતસચુ પકકાેરકાભમ્॥ ૩૧॥
પાતાં પર પરસમાૈ ગુ પદ્મરાગ-
પાષાણદપર્ણસમાન ચી કપાેલાૈ
પયર્ તલ બમ ણકુ ડલમ ડતા તાૈ
પાટ રશલૈપવમાનસખાિરસનૂાેઃ॥ ૩૨॥
ફુ લારિવ દસદશૃં ફલતુ શ્રયં મે
ફાલા તલાેચનભવસ્ય મખંુ પ્રસન્નમ્ ।
સ્ફારસુ્ફરદ્દશનમાૈ ક્તકમ દહાસં
મશ્રપુ્રરાેહમધરાેષ્ઠપુટપ્રવાલમ્॥ ૩૩॥
બહ દ્રકેતનરતસ્ય મખુા જનાલાે
બુ દ્ધપ્રદાેઽ તુ શભુદાે મમ ક બુક ઠઃ ।
બ ધૂકવણર્ ચ ભન્ન ચપ્રવાલ-
બ ધૂ ભવ દ્વશદમાૈ ક્તકહારહાર ॥ ૩૪॥
ભદ્રાઙ્કભદ્રતનયસ્ય ભુ ભવેયુ-
ભર્દ્રાય મે ભવુનરક્ષણ ગ કાઃ ।
ભા વ સવુણર્વલયાઙ્ગદકાઙ્ગુલીયા
ભક્તા ખલેષ્ટફલદાનસરુદુ્રશાખાઃ॥ ૩૫॥
મ દારમાલ્યમકર દ મલ દ્વરેફ-

kumArastavaH.pdf 5



શ્રીકુમાર તવઃ

માલામનાેહરમુરાે હરન દનસ્ય ।
માઙ્ગલ્યમાવહતુ માધવક યકાયા
મા ણક્યહાિરકુચકુઙુ્કમપઙ્કશાેણમ્॥ ૩૬॥
યજ્ઞેશ્વરસ્ય યજમાનતનાેગુર્હસ્ય
યાેગેશ્વરસ્ય જઠરં જગતાં િનધાનમ્ ।
યુક્તને યાજેયતુ માં િત્રવલીિવ ઢ-
રાેમાવલીલ સત ત્તગભીરનાભમ્॥ ૩૭॥
રત્નાનુિવદ્ધરમણીયસવુણર્કા ચી-
રેખાિપનદ્ધકનકા તદુકૂલકા તમ્ ।
રામાવલીહૃદયસવંનનં સદા માં
રક્ષે પુ લ દરમણીરમણસ્ય મ યમ્॥ ૩૮॥
લ મીિવલાસભવનં કદલીકમેત-
લીલાનુકાિર લ લતા તરમૂ યુગ્મમ્ ।
લાવ યશા લ લઘયને્મમ દૈ યભારં
લાેકાેત્તરસ્ય લ લતાકુલન દનસ્ય॥ ૩૯॥
વાચામગાેચરમનાેહરવામ પં
વામાધર્ િનજનષુઃ િકલ નુયુગ્મમ્ ।
વ દે વરે યમ ણદપર્ણમ જુ ત્તં
વ દા વા છતવરપ્રદિદવ્યરત્નમ્॥ ૪૦॥
શ ભાેઃ સતુસ્ય શતપત્રશરાસતૂણી-
શઙ્કાવહે શબરરાજસતુા ભકસ્ય ।
શશ્વ કરા જ િદતે શતમ યપુુ યા
શ ◌ૃઙ્ગાિરતે શમયતાં શમલં સજુઙ્ઘે॥ ૪૧॥
ષડ્યુગ્મષડ્ભજુમખુસ્ય પદારિવ દે
ષડ્વિૈરવગર્શમને મમ વ અેષઃ ।
ષડ્ ભઃ સમેત્ય કરણૈઃ સહ ષટ્પદ વં
ષટ્પઙ્ક પેિર ગતાે રમતાં સખુને॥ ૪૨॥
સ્કા દં સદા સુ્ફરતુ મે મન સ વ પં
સવાર્ઙ્ગસુ દરતરં સરસં સમગ્રમ્ ।
સ ચ્ચન્મયં સકલસ વિહતે િનિવષં્ટ
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સાક્ષા સદાકૃતસદા શવભાગધેયમ્॥ ૪૩॥
હેર બસાેદર િહર મયકુ ડલાય
હેમાઙ્ગદાય િહમશલૈસતુાસતુાય ।
હેતાેઃ સમ તજગતાં િહતચે ષ્ટતાય
હે શરૂપદ્મકુલકાલ નમાે નમ તે॥ ૪૪॥
ક્ષાેણીધર ક્ષ તપભૂરમણા વવાય-
ક્ષીરાણર્વાેદરભવક્ષણદાકરેણ ।
ક્ષ તવ્યમવે ભવતા ગુહ સાહસં મે
દ્રસ્ય તાવકગુણ તવનાય તમ્॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીકુમાર તવં સમાપ્તમ્ ।
॥ ૐ શ્રીસબુ્રહ્મ યાય નમઃ॥
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