
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
 
૧૧. એકાદશઃ સર્યઃ  
પ્રચુરાતંરપ્રિચન ંફચણરાિ ઉપશુશુ્રિાન સસનકાડદમુવનઃ |  
ર્ર્નઽેલ્પદૃષ્ટિપરુિ જન ઃ ત્િડરત ંવનલીનરુચચરાપ પદમ || ૧૧.૧ ||  
 
અત્રતચચિધામ્નન વનજધામ્નન રત ંસસહસ્રમસ્તકમનતંમમુમ |  
મુનર્ોઽચિિાદ્ય વિનર્ાિરણાઃ િરમન્િયુજંત તદાઽથયવમમમ || ૧૧.૨ ||  
 
િર્િત્તમસ્ર્ વિપલુપ્રમતઃે સમર્ં મનોહરતમં જર્ત્રત |  
મડહત ંિિચિરવપ લોકપત ેપઠતા ંમુહુઃ ફલમુદેષ્ર્ત્રત ડકમ || ૧૧.૩ ||  
 
અવધકાડરણા ંફલમલં વિદુષા ંિિત્રત પ્રવવૃત્તરત્રતિીર્યિતી |  
ઇત્રત તત્ફલ ંસફલસકંથનો િર્િાન પ્રપચંર્તુ ભડૂરદર્ઃ || ૧૧.૪ ||  
 
ઇત્રત ત રુદીડરતમુદારમત્રતઃ િચન ંવનશનર્ સ જર્ાદ ચર્રમ |  
શૃણતુાઽદરેણ મહનીર્તમં મહનીર્પાદસમર્સ્ર્ ફલમ || ૧૧.૫ ||  
 
ત્રિડદિાડદ લભ્ર્મવપ નાસ્ર્ ફલ ંકવથત ંકૃષેડરિ પલાલકુલમ |  
સ્િફલં ત ુમુમ્તતપદમુમ્તતપદં શુકશારદાડદપરમાથયવિદામ || ૧૧.૬ ||  
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પરમાર્માથયિરશાસ્ત્રવમદં િજતામમાનિકલારચચતમ |  
વ્રજતામહો પરમિ ષ્ણિતા ંરતર્ે સ્િલોકમજજતો ડદશત્રત || ૧૧.૭ ||  
 
નનુ તિ વિશ્વવિિિ કપદં પ્રત્રતિાત્રત પણૂયપરુુષસ્ર્ પરુી |  
ઉપલભ્ર્ત ેર્દુપમાનપદં પ્રત્રતચબિંબમેિ મચણિપ્રર્તમ || ૧૧.૮ ||  
 
વસતસૌધસતંત્રતરુચા સ્ુડરતા પડરતોઽરુણાશ્મગૃહપમં્તતરુચચઃ |  
ઇહ મચ્છરીરિલર્ે લવસતા ંઅનુર્ાત્રત મૂત્રતિમસુરાસુ હૃતઃ || ૧૧.૯ ||  
 
શબળા િળીકઘડટતસ્ફડટકદુ્યત્રતચિહય ડરન્મચણમર્ી િળિી |  
પ્રત્રતસદ્મ િાત્રત ર્મુના વમચળતા વસતસૌરસૈંધિપર્ોચિડરિ || ૧૧.૧૦ ||  
 
ર્ડદ નાિવિષ્ર્ડદહ વિભ્રમતાવનર્મો જનસ્ર્ વનલર્ાિચલષ ુ|  
વિકટા વિટંકકૃતપત્રિતત્રતઃ કૃતકેત્ર્િ ક્ષ્ર્ત કથચંન નો || ૧૧.૧૧ ||  
 
વિવિધસ્તુલોપર્તચચિપટીસુવિતાનલંચબમચણદામર્ણઃ |  
શરણાતંરેષ્િવધકપરૂણતઃ પ્રચકામ્સ્ત વિભ્રમ ઇિાિર્ળન || ૧૧.૧૨ ||  
 
વિમલાકૃત્રતઃ પ્રકૃત્રતરેિ મહામચણહેમમય્ર્ચિલિસ્તુમર્ી |  
ઇહ સિંિતે સકલકાતં્રતરસઃ કવથતોઽવધકોમ્તતચિરતઃ કવિચિઃ || ૧૧.૧૩ 
||  
 
તદનાડદકાલવમતમુમ્તતરતઃેઅર્ણય્ર્શભંમુુિસઘંતતઃે |  
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નર્રૈમયહાપરુમસહંત્રતમત લસત્રત પ્રિોરર્મહો મડહમા || ૧૧.૧૪ ||  
 
િિન ંવિિાત્રત ભિુન કપતઃેભિુનિર્ાદ્ભુતગુણાત્રતશર્ી |  
િરમંડદરપ્રકરમધ્ર્ર્ત ંત્રિજમંિલસ્થશવશમંિલિત || ૧૧.૧૫ ||  
 
સ્િર્વમિંડદરૈિ પત્રતમાનકરી ગૃહકમય ર્િ કુરુત ેસુતરામ |  
અવપ ડકિંકરીદશશતીમડહતા વશ્રર્મિ િણયર્ત્રત િશે્મવન કઃ || ૧૧.૧૬ ||  
 
કમલાપત્રતઃ કમલર્ાઽમલર્ા કમનીર્ર્ા કમલલોચનર્ા |  
અમૃતાડહરાજમૃદુિોર્ર્તઃ સ્િરતોઽવપ તિ રમત ેપરમઃ || ૧૧.૧૭ ||  
 
તરુણપ્રિાકરસહસ્રરુચ ંકનકાબંરં મચણમર્ાિરણમ |  
હવસતાનનેંદુમરવિિંદદૃશ ંતમરીંદ્રધાડરણમનુસ્મરત || ૧૧.૧૮ ||  
 
ર્ણર્ેદ રમાઽસ્ર્ ન ગુણાનચિલાન ચતુરાનનશ્ચતુરિાર્વપ નો |  
ન િર્ં સહસ્રિદના અવપ તાન અપરોડદતાનત્રતિદેમ પનુઃ || ૧૧.૧૯ ||  
 
વિધર્ો વિહંર્પતર્ોઽર્ચણતા રમણીયતુાશ્ચ ફચણપેંદ્રમુિાઃ |  
પરર્ોર્ભડૂરસુિિોર્વમતા અિલોક્ય ત ંદધત્રત મોદરસમ || ૧૧.૨૦ ||  
 
સચતુભુયજા િનજપિદૃશો િરિવેષણોઽિ સવપશરં્પટાઃ |  
અરુણપ્રિાશ્ચ તરુણાભ્રરુચો વિચરંત્રત નાથરુચર્ઃ પરુુષાઃ || ૧૧.૨૧ ||  
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િર્િત્સમીપમુપર્ાતિતાં પ્રમદો ન કેિલમલબ્ધતુલઃ |  
અવપ તસ્ર્ લોકમત્રતલોકગુણં િજતા ંસુદુલયિમભડૂરશુિ ઃ || ૧૧.૨૨ ||  
 
ન િિતં્રત ર્િ મૃત્રતજન્મજરાઃ ત્રિવિધ ંિર્ં ડકમુત દુઃિર્ણઃ |  
અપરં ચ ડકિંચચદશુિ ંન િિતે ન ગુણાડદ તત્પ્રિિમૂલમવપ || ૧૧.૨૩ ||  
 
અનુભરૂ્ત ેસુિમનતંસિ ઃ સકલ રલંમત્રતપદં સતતમ |  
અવપ તારતનર્સડહત ઃ સ્િગુરુપ્રિણ ઃ પરસ્પરમુરુપ્રણર્ ઃ || ૧૧.૨૪ ||  
 
અત્રતસુદંરાઃ સુરિર્ઃ પરુુષાઃ હડરચદંનને નિચદં્રરુચા |  
ચલચારુચામરધરાનુચરા વિચરંત્રત વનત્ર્તરુણા ઇહ ત ે|| ૧૧.૨૫ ||  
 
સવિલાસલાસ્ર્પડરતુષ્ટદૃશો મૃદુર્ીતિાદ્યમુડદતશ્રિણાઃ |  
અનુરંજર્ંત્રત નિકંજદૃશો રમણા અમી સ્િરમણીસ્તરુણીઃ || ૧૧.૨૬ ||  
 
પડરણાર્કાનુપિનાચિમુિાન અનુ વનસ્સરંત્રત હડરણીનર્નાઃ |  
વિમલાદ વિમાનિલર્ાચ્છનકૈઃ શવશમંિલાડદિ રુચો રુચચરાઃ || ૧૧.૨૭ 
||  
 
અરુણાશ્મિણયતનિસ્તનિઃ શુિહારસવિિરુચોઽપ્ર્પરાઃ |  
હડરનીલનીલરુચર્ોઽિપરાઃ પ્રકટીિિતં્રત વિવિધાિરણાઃ || ૧૧.૨૮ ||  
 
સુચચરદુ્યતીદયધત્રત સૂક્ષ્મતરં સ્િર્મંબરં ચ િલ ુચબભ્રત્રત ર્ાઃ |  
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શુકવનઃસ્િના ધ્રિુવમમા અપરાઃ સુપર્ોધરા જલધરાિલર્ઃ || ૧૧.૨૯ ||  
 
સમતીતવિદ્રમુભિુા ંસુદૃશા ંપદપલ્લિાગ્ર્ર્નિરતતરુચીઃ |  
પરિાર્તઃ સ્ફડટકકુટ્ટિમભઃૂ પ્રકટીકરોત્રત ન પરુા પ્રકટાઃ || ૧૧.૩૦ ||  
 
હડરણીદૃશા ંવનિસનાવન બૃહત્સુવનતબંચબિંબરુચચરોરુરુચા |  
શબળદુ્યતીવન મદનસ્ર્ જર્જ્જર્િ જર્ંત્ર્ ઇત્રત વનવશ્ચનુમઃ || ૧૧.૩૧ ||  
 
કરપલ્લિ સ્તરચળત લયચલત ઃ અસકૃત તિણત્કનકકંકણકૈઃ |  
નિરોમરાજજિચલિલ્ગુમૃદુપ્રતનૂદરૈરત્રતમનાક તરળ ઃ || ૧૧.૩૨ ||  
 
કુચકંુિપણૂયતરકાતં્રતસુધારસશષેચબિંદુવિસરચ્છવિચિઃ |  
િરહારરાજજચિરુતાનુપદં પડરલોડઠતાચિરશન રુરવસ || ૧૧.૩૩ ||  
 
અવપ લીલર્ા કુિલર્ોલ્લવસત ઃ અપરૈઃ કરૈઃ સહચરીવનડહત ઃ |  
િદન ઃ શુચચમ્સ્મતકટાક્ષરસ ઃ ચલકંુિલોલ્લવસતર્િંયુર્ ઃ || ૧૧.૩૪ ||  
 
પ્રર્તાસુ તાસુ રચણત  રશનામચણનૂપરૈુડરિ પરુા ર્ડદતાઃ |  
અનુિીચક્ષતું તનુવિલાસવમમં તરુણા િિતં્ર્થ વનવતૃ્તમુિાઃ || ૧૧.૩૫ ||  
 
અનુપાચલતાઃ સ્િદવર્ત દયવર્તાઃ કથમપ્યુપતે્ર્ કુચિારનતાઃ |  
શનકૈઃ પનુસ્તદિલબંબલાત ડકલ તા વિશતં્રત પરમોપિનમ || ૧૧.૩૬ ||  
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હવસતપ્રસૂનવનકરોરુિરપ્રણમત્સુિણયમચણસિયતરૂન |  
ઉપગૂહર્િમૃતવસિંધસુિઃ પિનો ન કસ્ર્ સુિમેધર્ત્રત || ૧૧.૩૭ ||  
 
િરપાડરિદ્રકસુકલ્પતરુવ્રજપાડરજાતહડરચદંનિત |  
સડહત ંસમાડદપદતાનનર્ ઃ પડરભષૂર્ંત્રત તદહો ઋતિઃ || ૧૧.૩૮ ||  
 
મ્સ્મતમાધિીકુસુમરનર્તરૌ નિચપંકાડદકુસુમોલ્લવસતૌ |  
મધમુાધિૌ મધપુર્ીમયધરુૌ મધજુજજત્પ્રર્ાન પ્રમદમાનર્તઃ || ૧૧.૩૯ ||  
 
નિમલ્લ્લકાસ્રજમિીષ્ટતમઃ શુચચસિંિા ંપ્રણવર્નીવશરવસ |  
કલર્ન સ્િર્ ંન કુશલેત્રત ડકલ પ્રત્રતઘિર્ત્યુરુકુચાવરુસા || ૧૧.૪૦ ||  
 
મધરુસ્િરાસ્તતપતિતત્રતપ્રકટાતંપમં્તતધતૃનિેરુચઃ |  
વશચિનોઽનુર્ાતં્રત ડહ સહસ્રદૃશ ંજલદતુય લક્ષ્મવનજનૃત્તમહે || ૧૧.૪૧ ||  
 
શરદોલ્લસત્કુિલર્ેક્ષણર્ા વિકચારવિિંદરુચચરાનનર્ા |  
વપ્રર્ર્ા ચ શોિનશુકસ્િનર્ા રમત ેજનો મુિર હંસકર્ા || ૧૧.૪૨ ||  
 
અચિનદંર્ન ડહમઋતું સુસિા સ્ફડટકાચલચ્છલડહમાવધકૃતમ |  
ફચલનીકુલં કુસુમર્ન વશવશરો હસતીિ ુલ્લનિકંુદરુચા || ૧૧.૪૩ ||  
 
ડહમશીતિષયપડરતાપપરુસ્સરદોષમૂલવમહ નતુયગુણઃ |  
વપ્રર્મેિ સાધર્ત્રત વનત્ર્મહો સ વિમુમ્તતમાવનત્રત વિમુમ્તતમતામ || 
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૧૧.૪૪ ||  
 
અમૃતસ્રગુત્તમફલપ્રસિાન અમૃતાર્ તિ જનતાઽપયર્ત્રત |  
ઉપિોતતુમપ્ર્વિવધબંધિશા પ્રકૃત્રતિં પ્રર્ાત્રત સકલોઽવપ સદા || ૧૧.૪૫ ||  
 
પ્રમદાત્રતરેકમુપર્ાતિતા પ્રમદાર્ણને ચરતોપિન ે|  
ઉપર્ીર્ત ેસ્મ મધરંુ મધજુજચ્ચડરત ંસકાતંતત્રતના સતતમ || ૧૧.૪૬ ||  
 
લલના લલતં્ર્ચિિરં પ્રિરા લચળતા લનુતં્રત કુસુમાવન પરાઃ |  
ઇતરાઃ સ્રજો વિરચર્ંત્રત પતીન અનુરંજર્ંત્રત ન ડહ કાશ્ચન નો || ૧૧.૪૭ 
||  
 
િનલીલર્ા વિવિધર્ા મુડદતાઃ તરુણા ઘનસ્તનનતાસ્તરુણીઃ |  
સુલતાલર્ેષ ુપડરરભ્ર્ રત્રતિં િદનારવિિંદમધપુા દધત્રત || ૧૧.૪૮ ||  
 
રવસકાઃ સુધાપ્સુ સરસીષ ુતતો રુતનૂપરુાનુકૃતસારવસકાઃ |  
વિહરંત્રત સાકમિર્ાહ્ય ધિ ઃ જલમડ્ડુકોત્સિહસિદનાઃ || ૧૧.૪૯ ||  
 
વિવિધા વિધાર્ વિહૃતીઃ સચલલે વિકટેષ ુવિદ્રમુતટેષ ુર્તાઃ |  
સુરચિિં સુિણયમથ િણયકમાદદત ેસિીકરર્ત ંમડહળાઃ || ૧૧.૫૦ ||  
 
જઘનાશુંકૈરિર્િાિરણ ઃ કુચકંુકુમ શ્ચ કચમાલ્ર્િરૈઃ |  
નર્નાજંન રવપ વમથોબ્જદૃશા ંઘડટત રલંકૃત્રતરલં ડક્રર્ત ે|| ૧૧.૫૧ ||  
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તનુમધ્ર્મા વનજગૃહાચણ ર્તાઃ સમમાત્મનામસુસમ રસમ ઃ |  
અમૃત ંવપબંત્ર્સુલિ ંિવિચિઃ ચષકૈમયહારજતરત્નમર્ ઃ || ૧૧.૫૨ ||  
 
મૃદુકમ્રશય્ર્મનુરાર્િતા ંમચણમંચમંચચતદૃશોઽિસરે |  
અવપ ચોડદતા અવધરુહંત્રત શન ઃ વિનર્ો ડહ ભષૂર્ત્રત સિયરસમ || 
૧૧.૫૩ ||  
 
અચિકાતંમુિવમતકાતંકુચા ડકલ બધ્નતી સકુસુમા ંકબરીમ |  
સુમુિી સુલક્ષ્ર્ભજુમૂલિચલઃ પડરરભ્ર્ત ેપ્રણવર્નાઽત્રતરસાત || ૧૧.૫૪ 
||  
 
પથૃવુતૃ્તતુંર્કડઠનોરવસજિર્િાડરતાર્તવનજાંતરર્ોઃ |  
ભજુર્ોયુયર્ેન રમણો રમણીં પડરરભ્ર્ કોઽિ રમર્ેિ સુિી || ૧૧.૫૫ ||  
 
મ્સ્મતુલ્લમુલ્લવસતચિલ્લ્લલસન્મચણકંુિલં મૃદુકટાક્ષપટુ |  
વનભતૃો વનરીક્ષ્ર્ સુચચરં સુતનોઃ પ્રત્રતચુબંત્રત વપ્રર્તમો િદનમ || ૧૧.૫૬ 
||  
 
નતમુિમય્ર્ મુિચંદ્રમસ ંપડરરંિસભંતૃમુદા સુદૃશઃ |  
ઉપરનર્ત ેન તરુણને ચચરં મધરુાધરામૃતરસ ંવપબતા || ૧૧.૫૭ ||  
 
રિસાિપાત્રતતપથૃરૂવસજઃ પડરરભ્ર્ તત્ક્ષણવિર્ાતતરઃ |  
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મચણતાડદસૌરતવિતાનપટૂ રમર્ત્ર્મૂન યુિત્રતસઘં ઉત || ૧૧.૫૮ ||  
 
અત્રતલૌડકકાન રમર્તો રમણાન રમર્ંત્ર્લૌડકકગુણા લલનાઃ |  
અનુરૂપરૂપમત્રતલોકસુિ ંતદલૌડકકં વનધિુન ંલસત્રત || ૧૧.૫૯ ||  
 
ન રત્રતઃ શ્રમાડદિચચતા વનર્માદ વિરહવ્ર્થાઽવપ ન િધિૂરર્ોઃ |  
પ્રત્રતકાવમનીપ્રણર્તઃ કલહો ન સમમ્સ્ત દોષરડહત ેડહ પદે || ૧૧.૬૦ ||  
 
સુિસવંિદાત્મકતર્ા િપષુા ંસુરચિત્િમેિ બડહરંતરવપ |  
હડરધામ્નન દંપત્રતર્ણસ્ર્ તતો નનુ માન્ર્તઽેવપ મુવનચિઃ સુરતમ || ૧૧.૬૧ 
||  
 
શૃણતુાપ્ર્લોકવિષર્ં વિષર્ ંસકલસ્ર્ મુતતવનકરસ્ર્ દૃશામ |  
િપડુરિંડદરાપત્રતરમંદરસ ંનનુ સુદંરં પ્રકટર્ત્ર્વનશમ || ૧૧.૬૨ ||  
 
મચણરાજજરાજજત મહામકુટં વશત્રતકાતંકંુતળસહસ્રતર્મ |  
અચળકાધયચદં્રવિલસવત્તલકં શ્રિણોલ્લસન્મકરકંુિલયુક || ૧૧.૬૩ ||  
 
પડરપણૂયચદં્રપડરહાવસમુિ ંજલજાર્તાક્ષમરુણોષ્ઠપટુમ |  
હવસતાિલોકલચલત રતુલ ઃ અચિનદંર્ત પ્રણતમાત્મજનમ || ૧૧.૬૪ ||  
 
નિકંબુકંઠમડહમાશુંમહો મડહમોપલેંદ્રિરહારધરમ |  
રમણીર્રત્નર્ણવિદ્ધલસિલર્ાગુંલીર્કિરારં્દિત || ૧૧.૬૫ ||  

9

www.yo
us

igm
a.c

om



 
રવિચક્રરુતપ્રકરચક્રકરં વિધચુબિંબકંબુ મધરુાબંુરુહમ |  
જ્િલનજ્િલદ્ગદમુદારધનુઃ પથૃવુતૃ્તહસ્તમત્રતતામ્રતળમ || ૧૧.૬૬ ||  
 
િરપીિરાસંમવધરાજદુરોમચણમંટપાગ્ર્ર્વિલસત્કમલમ |  
સજર્દ્દવ્િસપ્તકતનૂદરકં શુિનાચિકંજર્તકાચળનુતમ || ૧૧.૬૭ ||  
 
અત્રતકાતંકાચંચપદકાચંચવમલત્તપનીર્િરં્રુચચવપિંર્પટમ |  
િરહમ્સ્તહસ્તસદૃશોરુયુર્ં ક્રમવતૃ્તચારુતરજઘંમુત || ૧૧.૬૮ ||  
 
િરનૂપરંુ પરમરુતપ્રપદં નિવિદ્રમુદુ્યત્રતનિાિચલમત |  
અડરિાડરજધ્િજકળંકલસત્પદપાસુંપાવિતજર્ત્રિતર્મ || ૧૧.૬૯ ||  
 
વનચિલાર્માિર્વમત રવમત ઃ સુિસવંિદાડદચિરનતંગુણ ઃ |  
પ્રપદાડદકાતંસકલાિર્િાકૃત્રતચિઃ સદૈક્યિદદોષલિમ || ૧૧.૭૦ ||  
 
અવધકાડરણા ંગુણવિશષેિષાદ ત્રિપદાદ્યનતંચરણાતંતર્ા |  
અત્રતિાવસત ંઘનગુણાપઘન ઃ ઇતરૈષ્ચ તત્તદુચચત  રુચચત ઃ || ૧૧.૭૧ ||  
 
નિિાનુિાઃ કનકકાતં્રતપરં િરહારહાડર હડરનીલહડરત |  
શબળપ્રિાડદવિવિધદુ્યત્રતમત સુિબોધસૌરિસુરૂપગુણમ || ૧૧.૭૪ ||  
 
આષ્ચર્યરત્નશે િવધકં જર્િર્પે્ર્ાષ્ચર્યમાષ્ચર્યમહો મુહુમુયહુઃ |  
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સૌંદર્યસારૈકરસ ંરમાપતઃે રૂપ ંતદાનદંર્તીહ મોચક્ષણઃ || ૧૧.૭૩ ||  
 
ઇજ્ર્ત ેર્જ્ઞશીલ ઃ સ ર્જ્ઞઃ પ્રાજ્ઞમધ્ર્ ેપરઃ પ્રોચ્ર્તઽેન્ર્ ઃ |  
ર્ીર્ત ેર્ેર્કીત્રતિઃ સુર્ીત ઃ વિધ્ર્બદ્ધ ઃ સદાઽઽનદંસાદૈં્રઃ || ૧૧.૭૪ ||  
 
િ કંુઠે ત ેશ્રીવિશષેા જનાનામત્ર્ાશ્ચર્ં ચચત્તિાચામભવૂમઃ |  
િ કંુઠેત ેશ્રીવિશષેાજનાનામુતતશ્લાઘ્ર્ે યુતતમેતાદૃશત્િમ || ૧૧.૭૫ ||  
 
ર્ંર્ં સુિી કામર્તઽેથયમિ સકંલ્પમાિાત સકલોઽવપ સ સ્ર્ાત |  
ઇત્ર્ેિ િદેા અવપ િદેર્ંત્રત મુમ્તતિં તતઃ કો વિિિાત્રતરેકઃ || ૧૧.૭૬ ||  
 
મહાનદંતીથયસ્ર્ ર્ે િાષ્ર્િાિ ંમનોિાલ્ભિરાિતયર્ંત ેસ્િશતત્ર્ા |  
સુરાદ્યા નરાતંા મુકંુદપ્રસાદાદ ઇમં મોક્ષમેત ેિજતં ેસદેત્રત || ૧૧.૭૭ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
શ્રીનારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેએકાદશઃ સર્યઃ || 
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