
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
 
૧૪. ચતુર્યશઃ સર્યઃ  
 
પડરવઢૃઘનસઘેં રાજવસિંહોર્જશક્ત્ર્ા  
્ર્જત્રત મચિનભાિ ંનીરસ્િાવિકામમ |  
સ્ફુટમુર્ર્ત્રત તજેસ્ફ્યુજ્જ્િિે મધ્િભાનૌ  
સુજનજિજકાં્ ર્ ૈવિશ્વમાસીન્મનોજ્ઞમ || ૧૪.૧ ||  
 
કૃતમપકૃતમાર્યઃ ક્ષમ્ર્તા ંક્ષાતં્રતભષૂૈઃ  
ઇત્રત મૃદુ િર્તા ંચ પ્રાથયનાચભઃ પ્રભણૂામ |  
અપહૃતમપરેષા ંમંિતો ગ્રંથજાત ં 
ર્શહૃર્ર્વનર્ોર્ાર્ગ્રહીચ્છંકરાર્યઃ || ૧૪.૨ ||  
 
પડરવતૃમિનમ્રૈગ્રાયમણીગ્રામ્ર્પિૂયઃ  
અિનતમુરુચતેઃપાર્પાશે્વ નૃવસિંહમ |  
સહજવિજર્તોઽયગુ્વિક્રમાર્યઃ પ્રસિઃ  
કવિકુિત્રતિકોઽસાિાવશષાઽતોષર્ત્તમ || ૧૪.૩ ||  
 
ઉપચરત્રત વનતાતં ંહંત પૌરંર્રી ધઃૂ  
દુ્યસર્વસ ભજતો ર્ ંદુિયભા ર્ભ્રભાવર્ઃૈ |  
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ડર્શતુ સ પરમાગ્ર્ર્ાનરં્તીથાાંવિરેણઃુ  
ધરચણધર સુખ ંત ેસતંત ંસ્ફિાતંરેત્રત || ૧૪.૪ ||  
 
અનત્રતપડરચચતસ્ફર્ાપ્ર્સ્ફર્ સોઽર્ં કિીંદ્રો  
ગુણરસમત્રતગૂઢં જ્ઞાતિાવન્ર્ચચિમ |  
મધ ુમધકુરરાજો વનષ્પતન પૌષ્પમાપ્તું  
નનુ પડરચર્હીનઃ કાનનઽેવપ પ્રભઃુ સ્ફર્ાત || ૧૪.૫ ||  
 
અચખિખિકુિાના ંિધયર્ન દે્વષર્ોષં  
વિર્ધર્વપ નરાણા ંકૌતુકં મધ્ર્માનામ |  
સ્ફિર્ત્રતસમુચચતાના ંભતૂ્રતર્ાર્ી શુભાના ં 
બહળહૃડર્હ વનન્ર્ે શિયરીઃ કાવિરે્િમ || ૧૪.૬ ||  
 
ઉર્ર્ત્રત વિનતાર્ા નરં્ન ેશ્િાઘ્ર્કાિે  
સ કૃતસકિકૃ્ર્ઃ કૃ્ર્િડેર્પ્રિકેઃ |  
અરુણર્િવનકાતંર્બ્યહ્મ નારાર્ણાખ્ર્ં  
ગુરુગુણમચભર્ધ્ર્ૌ ર્ોવર્ર્ોર્ાસનસ્ફથઃ || ૧૪.૭ ||  
 
અત્રતધિચળતરં્તા રં્તકાષ્ ઠ્ઃ પ્રશસ્ફતઃૈ  
અવપ યુર્પર્નકેે સસ્ફનુરિ વ્રતીંદ્રાઃ |  
ગુરુચભરચભડહતષે્િાચારભરેે્ષ ુવનષ્્ા ં 
સ્ફુટમિર્મર્ંતઃ સૌષ્્િાત કમયણા ંચ || ૧૪.૮ ||  
ચરમસમર્સુપ્તાઃ પિૂયમુ્થાર્ વશષ્ર્ાઃ  
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ગુરુજનપડરચર્ાાં ચડક્રરે દુષ્કરા ંચ |  
સબહુમત્રત તર્ાદ્યપ્ર્ાઽધયરાિાત પ્રસિાઃ  
સુર્ત્રતરપરથષૈા ંસ્ફર્ાત કથકંારવમષ્ટા || ૧૪.૯ ||  
 
શ્રિણમનનહેતોઃ પ્રાક ચચરાર્ાસ્ફતવનદ્રઃ  
સપડર્ વિિશર્ં્ર્ા વનદ્રર્ા ગ્રસ્ફતચતેાઃ |  
સ્ફિર્મવપ નર્ત્રત દ્રાર્ંર્િસ્ત્રાડર્ પજૂ્ર્ ે 
ઝડટત્રત વિર્તવનદ્રઃ કોઽવપ વશષ્ર્ોઽન્િશતે || ૧૪.૧૦ ||  
 
વિડહતમવિડહત ંપ્રાર્ેિ કસ્ફમાર્ વિવનદ્રઠઃ  
ઇત્રત ગુરુપડરિાર્ાશકંર્ા નમ્રર્ાિાઃ |  
ચચરમનિતરંતઃ શ્રાિકા મુક્તતમાર્ાયઃ  
ગુરુષ ુજિસકાશસ્ફથષે ુતૂષ્ણીમત્રતષ્્ન || ૧૪.૧૧ ||  
 
વિપિુહૃર્ર્પાશે્વ ર્ીપર્ીપ્પ્તપ્રર્ીપ્ત ે 
ર્રિરપડરપણૂયિાયચભિરઘ્ર્ાયડર્ ર્્િા |  
ર્ત્રતરત્રતર્તચતેાિડક્રણોઽચાયવનકાર્ાત  
કુસુમસવમત્રતમગ્ર્ર્ામાર્રાદુજ્જજહાર || ૧૪.૧૨ ||  
 
અમૃતમવપ વનરીક્ષ્ર્ાઽસ્રાવિ વનમાયલ્ર્સૂન ે 
ઘૃતવમર્વમત્રત સદ્યો ભ્રાતં્રતમંતોઽવપ વશષ્ર્ાઃ |  
શ્રર્ધરુવધકિાક્યૈવિિભ્રમાસ્ફતચ્ચ પિાર્  
અનુડર્નમમૃતાિૈસ્ફતસ્ફર્ સે્ ર્સ્ફર્ શક્ત્ર્ા || ૧૪.૧૩ ||  
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અર્મદુચચતમંિસૈ્ફતૂર્ર્ાનાં િર્ાણા ં 
કૃત્રતચભરનુમતા્મા તિ પચંારં્વિચભઃ |  
ઉર્ર્મડહમરોચચિક્રિતી ત્રિશગ્ક્તતઃ  
ર્ધર્ત્રતબૃહરં્તઃ ષડ્ગુણ ંસ્ફિા્મતજેઃ || ૧૪.૧૪ ||  
 
ત્રતવમરવનકરકંુચભવ્રાતમ્ર્ંતતીવ્રં  
ગ્સ્ફથરતરમચખિાના ંપ્રાચણના ંરુદ્ધમાર્યમ |  
ભિુનભિનપણૂાં ભાનુમાનજંનાભ ં 
હડરડરિ નખરઠ ઃ પ્રાર્ રગ્શ્મજાિૈવનિરાસ || ૧૪.૧૫ ||  
 
મધરુપતર્રાિાઃ શાતંનશૈાબંુબાષ્પાઃ  
સપડર્ વિપિુરાર્ઃ સ્ફિાચભસારાત પ્રસિાઃ |  
અરુણતરચણર્ર્ચ્છાબંરા ડર્ક્તપરંુધ્ીઃ  
ગ્સ્ફમતસરવસજિક્તિાઃ સ્ફિઃૈ કરઠરાચિચિિંર્ે || ૧૪.૧૬ ||  
 
પ્રણત્રતરભસધળૂીબદ્ધશોભાવિશષેા  
ર્ધરુુપકૃત્રતમત્તા ંસાધજુાિાતંરાપ્તાઃ |  
સમર્મુપનત ંસિંરે્ર્ંતો િર્સ્ફર્ા  
ઇિ ર્શશતકેતોઃ કેતિઃ શ્રાિકાણામ || ૧૪.૧૭ ||  
 
વનડહતમુચચતમુચ્ચ ંર્ોર્પી્ં પ્રિક્તતુઃ  
પડરષડર્ પડરતોઽમી સ્િરાઃ સ્્િભાજઃ ||  
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દ્રતુમિવસતકૃ્ર્ૈધયન્ર્સનં્ર્ાવસિર્યઃ  
શ્રિણપરમકૃ્ર્ાર્ોપતસ્ફ્ઃુ સમેતાઃ || ૧૪.૧૮ ||  
 
બભરુમિગુણાના ંશોભનાચ્છાર્નાના ં 
મુરડરપવુનિર્ાના ંહંત િરૈ્ાતં્રતકીનામ |  
સપડર્ સુવિવતૃાનામંતરથાય વધર્ા ંિા  
વિવિધકિચળકાના ંસચંર્ાઃ પત્રિકાણામ || ૧૪.૧૯ ||  
 
અનત્રતવિરળભાિા અપ્ર્નન્ર્ોન્ર્સરં્ાઃ  
ઋજુતરતતનાનાપગં્ક્તતસામ્ર્ાપ્તશોભાઃ |  
ત્રદ્વરર્તુરર્રે્શ્ર્ા દૂરતો િર્જર્જતાતંાઃ  
કુશિચિચખતરૂપા રેર્જજરે તષે ુિણાયઃ || ૧૪.૨૦ ||  
 
સપડર્ ર્દૃશુરેકે િાચનીર્ાડર્ભાર્ં  
પડરચર્પટુતાભર્ા ંતાિરે્કે ચચરેણ |  
હડરગુરુનમન ંદ્રાર્ ર્્નતોઽમી વિધાર્  
પ્રર્યુરપરસામ્ર્ં વસદ્ધર્ે સ્ફર્ાત્રદ્ધ ર્્નઃ || ૧૪.૨૧ ||  
 
ર્તિચવસ જનઽેગ્સ્ફમિાનત ેસવિરસ્ફર્ન  
વસચર્ર્િવનકા ંતા ંસાધં્ર્જીમૂતરક્તતામ |  
રવિડરિ રવિપજૂ્ર્ાવંિઃ સમાજાંતડરકે્ષ  
્ર્િસર્ત્રત શર્ાલઃુ સન સહસ્રપ્રકાશઃ || ૧૪.૨૨ ||  
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ત્રિભિુનિરતજેો્ર્ક્તતિરે્ાથયશુક્તિ  
ત્રિતર્રસતર્ા ર્ે િચણિતા િણયિર્ાયઃ |  
પૃ્ મુત્રતરથ તષેામકૈ્યમાપાદ્ય સમ્ર્ક  
પ્રિચનપડરશુદ્ધધ્ર્ૈ સ્ફમ પ્રણૌત્રત પ્રિીણઃ || ૧૪.૨૩ ||  
 
સ્ફિરમચરમકાિે મંદ્રમેિા્ર્જચભઃ  
સ્ફુટમુપવનષરં્ત ેિાચકઠિાયચ્ર્માન ે|  
પ્રિચનમત્રતચચિ ંપ્રાણભાજાં શુ્રતીના ં 
અમૃતમમૃતભાિસ્ફર્ૈષ હેતુ ંચકાર || ૧૪.૨૪ ||  
 
ધનવમિ સધનાર્ેભર્ોઽકયસૂનુઃ પ્રસિઃ  
શરશતવમિ પાથયઃ સયંુર્ાવથિભર્ ઉગ્રઃ |  
અરત્રતવિરડહતઃ સોઽનારત ંનાઽડર્શિો  
પ્રત્રતિચનમર્ીન ંચોર્કેભર્ોઽચખિેભર્ઃ || ૧૪.૨૫ ||  
 
અથ ર્શશતશોચચષ્ર્ાપ્રર્ાત્રત પ્રતીચ્ર્ા ં 
પ્રિચનમિસાર્ સ્ફનાતુમાર્ાત તટાકમ |  
પૃ્ મુત્રતડરહ તાિચ્રેષ્્સસંર્યિોિૈઃ  
સમર્વમ સપડર્ સ્ફિવનિમ્નર્ાદ્યિૈ તીથયઃ || ૧૪.૨૬ ||  
 
ઘનરસવનકરોઽસાિતંર્ર્ંતશુદ્ધો  
મુવનર્ણ ઇિ ભરૂ્ઃ સ્ફનહેિાન પ્રાર્ ર્ધાનઃ |  
પ્રત્રતકૃત્રતમચખિજ્ઞસ્ફર્ાઽપરોક્ષ્ર્ેણ તાિત  
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સ્ફુટમિભત રૂપ ંમજ્જજન ેસજ્જજનષે્ટમ || ૧૪.૨૭ ||  
 
અપડરવમતમનીષસ્ફર્ોલ્િસચ્છંખબાહોઃ  
રથચરચણવશિાના ંતન્િતોઽિાચભષેકમ |  
પ્રત્રતતનિ ઉર્ારાસ્ફતાસ્ફિિં સવિધાતુઃ  
તનિ ઇિ વિરેજુઃ પાચંજન્ર્વપ્રર્સ્ફર્ || ૧૪.૨૮ ||  
 
અચભર્ધત્રત મુનીંદ્રા દ્વાર્શાબ્ર્ોપિાસ  
પ્રત્રતમફિમિંર્્સિેન ંભગ્ક્તતયુક્તતમ |  
અવધકમમરનદ્યાદ્યાપ્િિાદ્ધન્ર્માન્ર્ાર્  
અવપબર્િિબોધો વિષ્ણપુાર્ોર્કં તત || ૧૪.૨૯ ||  
 
તરચણચભડરિ ર્ૌરઠરૂધ્િયપુડં્રઠ ત્રદ્વિષડ ચભઃ  
સર્રપરમચક્રોર્ીણયતજેા હરીષ્ટઃ |  
મુરડરપવુિમુખાના ંદુસ્ફસહો રે્હભાજાં  
િર્સમર્ ઇિાન્ર્ો માન્ર્ધીરાબભાસ ે|| ૧૪.૩૦ ||  
 
સમવધકવધષણસ્ફર્ પ્રકે્ષમાણો જનૌઘઃ  
પ્રકૃત્રતમધરુમાસ્ફર્્ર્ાજપણૂેંદુચબિંબમ |  
અમુચર્પસરેત્રત શ્રાિકોક્તતઃે પરુાઽગ્સ્ફમન  
પ્રચિત્રત પર્િીં તા ંપ્રાજંચિસ્ફતૂણયમારાત || ૧૪.૩૧ ||  
 
ગુરુચરણસરોજદં્વદ્વવનણજેનાભંો  
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ર્ધત્રત જનવનકાર્ ેસિયમુિીર્ત ંચ |  
અિવનરનચભનડંર્ન્ર્પ્ર્ર્િક્ષમેઽસૌ  
કથમવપ કથમેિ સ્ફર્ાત ક્ષમાખ્ર્ાઽન્ર્થાઽસ્ફર્ાઃ || ૧૪.૩૨ ||  
 
અવિડર્તરસભરંે્ શીતળં િઘ્િર્ંધ ં 
વિમિમમિપાચણઃ પાચણજૈરપ્રવિષ્ટમ |  
િર્નપિનભી્ર્ા પાશ્વયતો ચબભ્રર્ગ્ર્ર્ ં 
કમથ કરકપણૂાં સરં્મીહાવનનાર્ || ૧૪.૩૩ ||  
 
વિહવસતચબસભરં્શ્રીપ્રકષાં વસત્રતમ્ના  
જિજમમૃતપરૂઠ ઃ પરૂર્ામાસ રમ્ર્મ |  
સમર્ગુણવિશષેાિોચકઠિાયળનીર્ઃ  
સસુરચભસુમનોચભઃ સ સ્ફુટં ર્ૌરપક્તશ અઃ || ૧૪.૩૪ ||  
 
વિમિમિર્જાંભોચબિંદુચભિચચિતાચો  
નિિચિતતુળસ્ફર્ા પષુ્પરાજ્ર્ાઽઽચચિચત સઃ  
સ્ફથિજજિજિલ્િીવકૃ્ષિીરુ્સમસ્ફત  
પ્રસિવિજર્િક્ષ્મ્ર્ા મૂતયર્ેિેંડર્રેશમ || ૧૪.૩૫ ||  
 
સ ર્ર્ર્વધકબોધઃ ષોિશાિોપચારાન  
્ર્રહર્ર્ગુણાન દ્વાત્રિિંશર્ાર્ઃ પરુોર્ાન |  
અર્ચણતગુણમુચ્ચસૈ્ફતોષર્ન શાર્ઙ્યપાચણિં  
ષિવપ પરમભક્ત્ર્ાઽનૂપચારાન ડર્રે્શ || ૧૪.૩૬ ||  
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તમરુણમચણિણાં ડર્્ર્રે્હાખ્ર્ર્ેહે  
સ્ફનવપતમત્રતપૃ્ શુ્રદ્ધાનર્ીચચત્તિાચભિઃ |  
નનુ સ ર્જત્રત વન્ર્ં હૃ્સરોજાસનસ્ફથ ં 
ન ત ુસકૃડર્ત્રત પષુ્પરૈષ્ટચભભાયિપષુ્પઃૈ || ૧૪.૩૭ ||  
 
કૃતપરમસપર્યઃ સાદં્રસચ્ચરં્નાભંઃ  
પડરમચળતભજુોરોમંિિાસંો મનીષી |  
ગ્સ્ફમતરુચચરમુખેંદુઃ ગ્સ્ફનવધકૌશરે્િાસાઃ  
સ મુવનસુરનરાણા ંચકુ્ષષામુ્સિોઽભતૂ || ૧૪.૩૮ ||  
 
પરમથ પરમાિં પ્રાપ્તમેિાપ્રર્ાસ ં 
પ્રભડુરહ બુભજુેઽસૌ િરે્િાર્પ્રિીણઃ |  
અર્જજતપરમભક્તતઃ સતંત ંમન્ર્માનઃ  
સકિજર્ર્ધીશઃ પ્રીર્તા ંશૌડરડર્થમ || ૧૪.૩૯ ||  
 
સહચરપડરક્તિપ્ત ેસૂક્ષ્મિસ્ત્રાસ્ફતૃતઽેસૌ  
અવિતનુરુહરૂપૌશીરિર્ે વનષણ્ણઃ |  
અરમર્ડર્હ નાનાહૃદ્યવિદ્યાવિિાસઃૈ  
કવિજનપડરિારં મંિર્ન મંિપાગ્ર્ર્મ || ૧૪.૪૦ ||  
 
અિસરમવધર્મ્ર્ ભૂ્રવિજૃભંાર્ભીષ્ટો  
મુખસતતર્િક્ષ્મીભતૂપાચણપ્રિાળઃ |  
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ગ્સ્ફમતનર્નવિકાસસૈ્ફતસ્ફર્ વિજ્ઞાતભાિઃ  
શ્રિવસ ડકમવપ કાર્ાં મંિર્ામાસ મંકુ્ષ || ૧૪.૪૧ ||  
 
પ્રણત્રતપરમકૃ્ર્ાઃ સન્મતરે્ે જનૌઘાઃ  
વિબભરુનત્રતદૂરે સહંતાસ્ફતાનતી્ર્ |  
અહમહવમકર્ાઽઽશુ પ્રાપ્ર્ પાશ્વાં પ્રણમેુઃ  
બહિ ઇહ ગૃહસ્ફથાઃ પિૂયસિેા ંવિધાતમુ || ૧૪.૪૨ ||  
 
વિવિધજનપર્સ્ફથાઃ પ્રાક શુ્રતભેર્ો ગુણભેર્ઃ  
શતગુણગુણમેન ંવિગ્સ્ફમતા િીક્ષમાણાઃ |  
મુકુચળતકરપદ્મા આસ્ફર્તાવમ્ર્િાપ્તાઃ  
પ્રચુરતરહૃર્ા સભંાિર્ાચંડક્રરેઽન્ર્ે || ૧૪.૪૩ ||  
 
અિમિમનુિારે્નાનુિાચ્ર્ેત પિાત  
નનુ ગુરિ ઇર્ાનીમુદ્યતા ડહ પ્રિક્તતુમ |  
ન મનનમધનુા દ્રાર્ાવ્રજે્ર્ાહ્વર્ત તાન  
શુ્રતપડરચર્સક્તતાન શ્રાિકાન શ્રાિકાગ્ર્ર્ઃ || ૧૪.૪૪ ||  
 
અવધકવધષણમેન ં્ર્ાખ્ર્ર્ા શોભમાન ં 
હડરવમિ કવિિર્ાં સ્ર્િ્ર્ાસ્ફતનૂજમ |  
સતતમવનવમષં સદૃંશ્ર્ સાનરં્ચચત્તાઃ  
સમર્મવપ ર્ત ંસવંિદ્રત ેન સ્ફમ િોકાઃ || ૧૪.૪૫ ||  
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ઉર્ર્વમત ઇિાસ્ફત ંર્ંિ ભાનુબયભાસ ે 
સ્ફુટમકલશુરૂપો ર્શયનીર્ોઽનુરાર્ી |  
શુચચ હડરપર્માપ્સપંર્ોરાવશ્રતાના ં 
ન ડહ ભિત્રત વિશષેઃ સ્ફિપ્રકાશોિતાનામ || ૧૪.૪૬ ||  
 
મરતકમચણિણ ેભતૂધાિી પરંુધ્રર્ાઃ  
િસત્રત જિવધિાસસ્ફર્ધયિીનઃ ક્ષણાધયમ |  
અરુણતરચણચબિંબચ્છદ્મના પદ્મરાર્ઃ  
કવપશકરકિાપોલ્િાસ્ફર્ભતૂ પ્રકે્ષણીર્ઃ || ૧૪.૪૭ ||  
 
અિવનિનિનધ્રવુિાયુખાહમ્મહ્સુ  
પ્રકૃત્રતગુણસમેતા્ર્ાકૃતાકાશ એકમ |  
તતમતનુમનાઃ સોઽચચિંતર્ત સ્સમાધૌ  
અસુરસુરનરેભર્ઃ સદ્ગુણ ંનાથમન્ર્મ || ૧૪.૪૮ ||  
 
્ર્ર્ધત પડરદૃષ્ટજ્ર્ોત્રતષઃ સાધ ુસાધં્ર્ં  
વનર્મમિવનરે્િા જ્ર્ોત્રતષોઽપ્ર્ાિિોકાત |  
વિડહતમનુસરંતો ધમયશાસ્ત્રપ્રિીણાઃ  
સવિતડર સવિતારં ચચિંતર્ંતર્જસ્ત્રિોક્યાઃ || ૧૪.૪૯ ||  
 
વિવિદુરત્રતતરા ંર્ ેરે્િતાઃ ષોિશોક્તતા  
હરહડરહર્પિૂાા્ં ર્ાઃ કિાભરે્તોઽસ્ફર્ |  
સુહુતમત્રતસૃજતંોઽવન્ર્ાડહતાસ્ફતઽેગ્વનહોિ ં 
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્ર્ધરુુચચતમપિૂાં ર્ેન ર્ાર્િિોકઃ || ૧૪.૫૦ ||  
 
વિધરુર્મકળંકઃ સ્ફર્ાર્ ર્ડર્ સ્ફર્ાર્િશ્ર્ં  
નનુ વનજસહજાર્ાઃ સુરં્રાસ્ફર્ેંદુકલ્પઃ |  
ઇત્રત સુરિિનાચભિાયચળતઃ ખચેરીચભઃ  
સમવધકમધડુરમ્ણા પણૂ્ચાંદ્રસ્ફતર્ોર્ઠત || ૧૪.૫૧ ||  
 
ઇનવિરહમસહં્ય પ્રાપ્ર્ પદૈ્મઃ સચક્રઠઃ  
ચચરવમહ પડરતપ્ત ંપિૂયતપ્તઃૈ સુતુષ્ટમ |  
મૃદુકુમુર્ચકોરઠ ઃ પાર્સરં્ેન રાજ્ઞઃ  
કમવપ સકિહૃદ્યં કલ્પર્ેિૈિ ર્ઠિમ || ૧૪.૫૨ ||  
 
ર્ચિતેંદ્રનીિમચણનીિવિભ્રમં  
નિકંુર્કુદ્મળવસતત્રદ્વજાિચિ |  
ગ્સ્ફમતર્ા નર્ોત્તમવશરસ્ફસુજાતર્ા  
િનમાિર્ા સુરચભતાશર્ાઽગ્ન્િતમ || ૧૪.૫૩ ||  
 
મૃદુર્ાવમવિમાનસપંર્ો  
રમર્ત સુગ્સ્ફમતર્ોપસુરં્રીઃ |  
પડરતાપવિહીનમુજ્જ્િિં  
સુતત ંસૂક્ષ્મતરાબંરં િરમ || ૧૪.૫૪ ||  
 
ર્ોચભસ્ફતમાસં્ફર્પનર્ન ર્ત્રતરં્ પ્રજાના ં 
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અથાાંતરં સ ભર્િાન પ્રકટીચકાર |  
આનરં્ચચદ્ગુણર્ણ ંપડરપણૂયસવંિત  
ચદં્રસ્ફતુ શબ્ર્ગુણવમ્ર્ર્મેિ ભરે્ઃ || ૧૪.૫૫ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમ્કવિકુિત્રતિક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
શ્રીનારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનરં્ાડંકત ેચતુર્યશઃ સર્યઃ || 
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