|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૪. ચતુર્યશઃ સર્યઃ

્ર્જત્રત મચિનભાિં નીરસ્િાવિકામમ |

a.
c

સ્ફુટમુર્ર્ત્રત તેજસ્ફ્યુજ્જ્િિે મધ્િભાનૌ

om

પડરવૃઢઘનસંઘે રાજવસિંહોર્જશક્ત્ર્ા

gm

સુજનજિજકાં્ર્ૈ વિશ્વમાસીન્મનોજ્ઞમ || ૧૪.૧ ||

ou
si

કૃ તમપકૃ તમાર્યઃ ક્ષમ્ર્તાં ક્ષાંત્રતભૂષૈઃ

ઇત્રત મૃદુ િર્તાં ચ પ્રાથયનાચભઃ પ્રભૂણામ |

.y

અપહૃતમપરે ષાં મંિતો ગ્રંથજાતં

w

w

ર્શહૃર્ર્વનર્ોર્ાર્ગ્રહીચ્છં કરાર્યઃ || ૧૪.૨ ||

w

પડરવૃતમિનમ્રૈગ્રાયમણીગ્રામ્ર્પૂિઃય
અિનતમુરુચેતઃપાર્પાશ્વે નૃવસિંહમ |
સહજવિજર્તોઽયુગ્વિક્રમાર્યઃ પ્રસિઃ
કવિકુ િત્રતિકોઽસાિાવશષાઽતોષર્ત્તમ || ૧૪.૩ ||
ઉપચરત્રત વનતાંતં હં ત પૌરં ર્રી ધૂઃ
દ્યુસર્વસ ભજતો ર્ં દુ િયભા ર્ભ્રભાવર્ૈઃ |

1

ડર્શતુ સ પરમાગ્ર્ર્ાનંર્તીથાાંવિરે ણઃુ
ધરચણધર સુખં તે સંતતં સ્ફિાંતરે ત્રત || ૧૪.૪ ||
અનત્રતપડરચચતસ્ફર્ાપ્ર્સ્ફર્ સોઽર્ં કિીંદ્રો
ગુણરસમત્રતગૂઢં જ્ઞાતિાવન્ર્ચચિમ |
મધુ મધુકરરાજો વનષ્પતન પૌષ્પમાપ્તું

અચખિખિકુ િાનાં િધયર્ન દ્વે ષર્ોષં
વિર્ધર્વપ નરાણાં કૌતુકં મધ્ર્માનામ |

gm

સ્ફિર્ત્રતસમુચચતાનાં ભૂત્રતર્ાર્ી શુભાનાં

a.
c

om

નનુ પડરચર્હીનઃ કાનનેઽવપ પ્રભુઃ સ્ફર્ાત || ૧૪.૫ ||

ou
si

બહળહૃડર્હ વનન્ર્ે શિયરીઃ કાવિર્ે િમ || ૧૪.૬ ||

.y

ઉર્ર્ત્રત વિનતાર્ા નંર્ને શ્િાઘ્ર્કાિે

w

સ કૃ તસકિકૃ ્ર્ઃ કૃ ્ર્િેડર્પ્રિેકઃ |

w

અરુણર્િવનકાંતર્બ્યહ્મ નારાર્ણાખ્ર્ં

w

ગુરુગુણમચભર્ધ્ર્ૌ ર્ોવર્ર્ોર્ાસનસ્ફથઃ || ૧૪.૭ ||
અત્રતધિચળતર્ં તા ર્ંતકાષ્્ઠ ઃ પ્રશસ્ફતૈઃ
અવપ યુર્પર્નેકે સસ્ફનુરિ વ્રતીંદ્રાઃ |
ગુરુચભરચભડહતેષ્િાચારભેર્ેષુ વનષ્્ાં
સ્ફુટમિર્મર્ંતઃ સૌષ્્િાત કમયણાં ચ || ૧૪.૮ ||
ચરમસમર્સુપ્તાઃ પૂિમ
ય ુ્થાર્ વશષ્ર્ાઃ

2

ગુરુજનપડરચર્ાાં ચડક્રરે દુ ષ્કરાં ચ |
સબહુ મત્રત તર્ાદ્યપ્ર્ાઽધયરાિાત પ્રસિાઃ
સુર્ત્રતરપરથૈષાં સ્ફર્ાત કથંકારવમષ્ટા || ૧૪.૯ ||
શ્રિણમનનહે તોઃ પ્રાક ચચરાર્ાસ્ફતવનદ્રઃ
સપડર્ વિિશર્ં્ર્ા વનદ્રર્ા ગ્રસ્ફતચેતાઃ |
સ્ફિર્મવપ નર્ત્રત દ્રાર્ંર્િસ્ત્રાડર્ પૂજ્ર્ે

વિડહતમવિડહતં પ્રાર્ેિ કસ્ફમાર્ વિવનદ્રઠ ઃ

gm

ઇત્રત ગુરુપડરિાર્ાશંકર્ા નમ્રર્ાિાઃ |

a.
c

om

ઝડટત્રત વિર્તવનદ્રઃ કોઽવપ વશષ્ર્ોઽન્િશેત || ૧૪.૧૦ ||

ou
si

ચચરમનિતરં તઃ શ્રાિકા મુક્તતમાર્ાયઃ

.y

ગુરુષુ જિસકાશસ્ફથેષુ તૂષ્ણીમત્રતષ્્ન || ૧૪.૧૧ ||

w

વિપુિહૃર્ર્પાશ્વે ર્ીપર્ીપ્પ્તપ્રર્ીપ્તે

w

ર્રિરપડરપૂણિ
ય ાયચભિરઘ્ર્ાયડર્ ર્્િા |

w

ર્ત્રતરત્રતર્તચેતાિડક્રણોઽચાયવનકાર્ાત
કુ સુમસવમત્રતમગ્ર્ર્ામાર્રાદુ જ્જજહાર || ૧૪.૧૨ ||
અમૃતમવપ વનરીક્ષ્ર્ાઽસ્રાવિ વનમાયલ્ર્સૂને
ઘૃ તવમર્વમત્રત સદ્યો ભ્રાંત્રતમંતોઽવપ વશષ્ર્ાઃ |
શ્રર્ધુરવધકિાક્યૈવિિભ્રમાસ્ફતચ્ચ પિાર્
અનુડર્નમમૃતાિૈસ્ફતસ્ફર્ સે્ર્સ્ફર્ શક્ત્ર્ા || ૧૪.૧૩ ||

3

અર્મદુ ચચતમંિસ્ફ
ૈ તૂર્ર્ાનાં િર્ાણાં
કૃ ત્રતચભરનુમતા્મા તિ પંચાંર્વિચભઃ |
ઉર્ર્મડહમરોચચિક્રિતી ત્રિશગ્ક્તતઃ
ર્ધર્ત્રતબૃહર્ં તઃ ષડ્ગુણં સ્ફિા્મતેજઃ || ૧૪.૧૪ ||

ગ્સ્ફથરતરમચખિાનાં પ્રાચણનાં રુદ્ધમાર્યમ |

a.
c

ભુિનભિનપૂણાં ભાનુમાનંજનાભં

om

ત્રતવમરવનકરકુ ંચભવ્રાતમ્ર્ંતતીવ્રં

gm

હડરડરિ નખરઠ ઃ પ્રાર્ રગ્શ્મજાિૈવનિરાસ || ૧૪.૧૫ ||

ou
si

મધુરપતર્રાિાઃ શાંતનૈશાંબુબાષ્પાઃ

સપડર્ વિપુિરાર્ઃ સ્ફિાચભસારાત પ્રસિાઃ |

.y

અરુણતરચણર્ર્ચ્છાંબરા ડર્ક્તપુરંધ્ીઃ

w

w

ગ્સ્ફમતસરવસજિક્તિાઃ સ્ફિૈઃ કરઠ રાચિચિિંર્ે || ૧૪.૧૬ ||

w

પ્રણત્રતરભસધૂળીબદ્ધશોભાવિશેષા
ર્ધુરુપકૃ ત્રતમત્તાં સાધુજાિાંતરાપ્તાઃ |
સમર્મુપનતં સંિર્ે ર્ંતો િર્સ્ફર્ા
ઇિ ર્શશતકે તોઃ કેતિઃ શ્રાિકાણામ || ૧૪.૧૭ ||
વનડહતમુચચતમુચ્ચં ર્ોર્પી્ં પ્રિક્તતુઃ
પડરષડર્ પડરતોઽમી સ્િરાઃ સ્્િભાજઃ ||

4

દ્રુતમિવસતકૃ ્ર્ૈધન્ય ર્સંન્ર્ાવસિર્યઃ
શ્રિણપરમકૃ ્ર્ાર્ોપતસ્ફ્ુઃ સમેતાઃ || ૧૪.૧૮ ||
બભુરમિગુણાનાં શોભનાચ્છાર્નાનાં
મુરડરપુવનિર્ાનાં હં ત િૈર્ાંત્રતકીનામ |
સપડર્ સુવિવૃતાનામંતરથાય વધર્ાં િા

a.
c

અનત્રતવિરળભાિા અપ્ર્નન્ર્ોન્ર્સંર્ાઃ

om

વિવિધકિચળકાનાં સંચર્ાઃ પત્રિકાણામ || ૧૪.૧૯ ||

ત્રદ્વરર્તુરર્ર્ે શ્ર્ા દૂ રતો િર્જર્જતાંતાઃ

gm

ઋજુ તરતતનાનાપંગ્ક્તતસામ્ર્ાપ્તશોભાઃ |

ou
si

કુ શિચિચખતરૂપા રે ર્જજરે તેષુ િણાયઃ || ૧૪.૨૦ ||

.y

સપડર્ ર્દૃ શુરેકે િાચનીર્ાડર્ભાર્ં

w

પડરચર્પટુ તાભર્ાં તાિર્ે કે ચચરે ણ |

w

હડરગુરુનમનં દ્રાર્ ર્્નતોઽમી વિધાર્

w

પ્રર્યુરપરસામ્ર્ં વસદ્ધર્ે સ્ફર્ાત્રદ્ધ ર્્નઃ || ૧૪.૨૧ ||
ર્તિચવસ જનેઽગ્સ્ફમિાનતે સવિરસ્ફર્ન
વસચર્ર્િવનકાં તાં સાંધ્ર્જીમૂતરક્તતામ |
રવિડરિ રવિપૂજ્ર્ાંવિઃ સમાજાંતડરક્ષે
્ર્િસર્ત્રત શર્ાલુઃ સન સહસ્રપ્રકાશઃ || ૧૪.૨૨ ||

5

ત્રિભુિનિરતેજો્ર્ક્તતિેર્ાથયશુક્તિ
ત્રિતર્રસતર્ા ર્ે િચણિતા િણયિર્ાયઃ |
પૃ્મ
ુ ત્રતરથ તેષામૈક્યમાપાદ્ય સમ્ર્ક
પ્રિચનપડરશુદ્ધધ્ર્ૈ સ્ફમ પ્રણૌત્રત પ્રિીણઃ || ૧૪.૨૩ ||
સ્ફિરમચરમકાિે મંદ્રમેિા્ર્જચભઃ
પ્રિચનમત્રતચચિં પ્રાણભાજાં શ્રુતીનાં

gm

ધનવમિ સધનાર્ેભર્ોઽકય સૂનુઃ પ્રસિઃ

a.
c

અમૃતમમૃતભાિસ્ફર્ૈષ હે તું ચકાર || ૧૪.૨૪ ||

om

સ્ફુટમુપવનષર્ં તે િાચકઠ િાયચ્ર્માને |

ou
si

શરશતવમિ પાથયઃ સંયુર્ાવથિભર્ ઉગ્રઃ |
અરત્રતવિરડહતઃ સોઽનારતં નાઽડર્શિો

w

.y

પ્રત્રતિચનમર્ીનં ચોર્કે ભર્ોઽચખિેભર્ઃ || ૧૪.૨૫ ||

w

અથ ર્શશતશોચચષ્ર્ાપ્રર્ાત્રત પ્રતીચ્ર્ાં

w

પ્રિચનમિસાર્ સ્ફનાતુમાર્ાત તટાકમ |
પૃ્મ
ુ ત્રતડરહ તાિચ્રે ષ્્સંસર્યિોિૈઃ
સમર્વમ સપડર્ સ્ફિવનિમ્નર્ાદ્યૈિ તીથયઃ || ૧૪.૨૬ ||
ઘનરસવનકરોઽસાિંતર્ર્ંતશુદ્ધો
મુવનર્ણ ઇિ ભૂર્ઃ સ્ફનેહિાન પ્રાર્ ર્ધાનઃ |
પ્રત્રતકૃ ત્રતમચખિજ્ઞસ્ફર્ાઽપરોક્ષ્ર્ેણ તાિત

6

સ્ફુટમિભત રૂપં મજ્જજને સજ્જજનેષ્ટમ || ૧૪.૨૭ ||
અપડરવમતમનીષસ્ફર્ોલ્િસચ્છં ખબાહોઃ
રથચરચણવશિાનાં તન્િતોઽિાચભષેકમ |
પ્રત્રતતનિ ઉર્ારાસ્ફતાસ્ફિિં સવિધાતુઃ
તનિ ઇિ વિરે જુઃ પાંચજન્ર્વપ્રર્સ્ફર્ || ૧૪.૨૮ ||
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ઇત્રત સુરિિનાચભિાયચળતઃ ખેચરીચભઃ
સમવધકમધુડરમ્ણા પૂણ્ચાંદ્રસ્ફતર્ોર્ઠ ત || ૧૪.૫૧ ||

મૃદુકુમુર્ચકોરઠ ઃ પાર્સંર્ેન રાજ્ઞઃ

a.
c

ચચરવમહ પડરતપ્તં પૂિત
ય પ્તૈઃ સુતુષ્ટમ |

om

ઇનવિરહમસહ્યં પ્રાપ્ર્ પદ્મૈઃ સચક્રઠ ઃ

ou
si

gm

કમવપ સકિહૃદ્યં કલ્પર્ેિૈિ ર્ઠ િમ || ૧૪.૫૨ ||
ર્ચિતેંદ્રનીિમચણનીિવિભ્રમં

.y

નિકુ ંર્કુ દ્મળવસતત્રદ્વજાિચિ |

w

ગ્સ્ફમતર્ા નર્ોત્તમવશરસ્ફસુજાતર્ા

w

w

િનમાિર્ા સુરચભતાશર્ાઽગ્ન્િતમ || ૧૪.૫૩ ||
મૃદુર્ાવમવિમાનસંપર્ો
રમર્ત સુગ્સ્ફમતર્ોપસુર્ં રીઃ |
પડરતાપવિહીનમુજ્જ્િિં
સુતતં સૂક્ષ્મતરાંબરં િરમ || ૧૪.૫૪ ||
ર્ોચભસ્ફતમાંસ્ફર્પનર્ન ર્ત્રતર્ં પ્રજાનાં

12

અથાાંતરં સ ભર્િાન પ્રકટીચકાર |
આનંર્ચચદ્ગુણર્ણં પડરપૂણસ
ય વં િત
ચંદ્રસ્ફતુ શબ્ર્ગુણવમ્ર્ર્મેિ ભેર્ઃ || ૧૪.૫૫ ||
|| ઇત્રત શ્રીમ્કવિકુ િત્રતિક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

આનંર્ાંડકતે ચતુર્યશઃ સર્યઃ ||

13

