
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૪. ચતુથયઃ સર્યઃ  
 
અથષૈ સલ્લોકદર્ાસુધાર્દ્યર્ા સદાર્મસ્તનેવનરાસકામર્ા |  
રમાિરાિાસભિુા વિશારદો વિશાલર્ાઽચચિંતર્દાત્મનો વધર્ા || ૪.૧ ||  
 
અનન્ર્સરં્ાદ ગુણસચંર્તા હરેર્જનસ્ર્ માન ંતુ વિવશષ્ટચષે્ષ્ટતમ |  
અસરં્મસ્માત પ્રકટીકરોમ્ર્હં વનજ ંભજન પારમહંસ્ર્માશ્રમમ || ૪.૨ ||  
મમ પ્રભોનાયપરથા ડહ શોભત ેત્રિષત્સુ વિષ્્ુ ંર્દદંિધારણમ |  
હડરસ્િસા નન્િચચરાદસચિદે ભિદેતો નાસ્સ્મચ દંિધારકઃ || ૪.૩ ||  
 
વિચચિંતર્વિત્થમનતંચચિંતકઃ સમસ્તસનં્ર્ાસવનબધ્ધવનશ્ચર્ઃ |  
અસાિનુજજાથયમથાનમદ્ધડરિં સમસ્તસવં્ર્ાવપનમાત્મદાર્ર્મ || ૪.૪ ||  
 
વનજે જન ેડકિં નમસીત્રત પચૃ્છત્રત બ્રિુન સ્િસસ્તુપ્રણત્રતિં વ્ર્ધાવમત્રત |  
ગુરો ડકલાન્િષેણિાન જર્દ્ગુરઃ તદા જર્ામાચિલલોકવશક્ષકઃ || ૪.૫ ||  
 
ર્ત્રતર્યતાત્માભવુિ કશ્ચનાભિત્રિભષૂણો ભડૂરવિરસ્તતભષૂણઃ |  
ન નામમાિાચ્ુચચમથયતોઽવપર્ં જનોઽચ્યુતપ્રકે્ષમુદાહરત સ્ુટમ || ૪.૬ ||  
 
પરૈુષ કૃષ્ણાકરવસદ્ધશુત્રદ્ધમિરાિભતુત્ર્ા ડકલ પાિંિાલર્ે |  
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વિશોવધતાત્મા મધકૃુત્પ્રવવૃિમાન્ચચાર કાવંશ્ચત પડરિત્સરાન મુદા || ૪.૭ ||  
 
અભતૂ કુશાસ્ત્રાભ્ર્સન ંન પાતકં ક્રમાર્તાદ વિપ્રત્રતસારતો ર્તઃે |  
ર્થા કુશાસ્ત્રાધ્ર્સન ંમુરત્રિષઃ પદાબંજુે વ્ર્ાધિરસ્ર્ ર્ડહિતમ || ૪.૮ ||  
 
વિનીતમાનંાર્વશરોવિશારદં સદૈિ તત્ત્િ ંપ્રબુભતુ્સુમાદરાત |  
ગુરવિિડદત્િોપનતા ંવનજાં મૃત્રતિં કદાચચદૂચ ેતમુપહ્વરે ચર્રમ || ૪.૯ ||  
 
અહં સ્િર્ં બ્રહ્મન ડકિંચચદસ્સ્ત મત પરં વિજૃભંતે ર્દા સ્ુટં ચચત્રતઃ |  
ઇતીહ માર્ાસમર્ોપપાડદત ંવનરન્િર્ાત સુવ્રત મા સ્મ વિશ્વસીઃ || ૪.૧૦ 
||  
 
ર્દેતદાત્મૈક્યમુપાસ્સ્તચોડદત ંન મે ગુરોરપ્ર્પરોક્ષતા ંર્તમ |  
પરુાતનાનામવપ સૌમ્ર્ કુિચચત તતો મુકંુદં ભજ સવંિદે મુદા || ૪.૧૧ ||  
 
ઇતીદમાડદશ્ર્ િચો િચસ્સ્િવન સ્િકે ગુરૌ લોકમથાન્ર્મીયુવષ |  
અસિેતાઽલોચ્ર્ મુહુગુયરોચર્િરં સ રૂપ્ર્પીઠાલર્વમિંડદરાિરમ || ૪.૧૨ ||  
 
સુભસ્તતના તને સ ભતતિત્સલો વનષેવિતસ્તિ પરં બુભતુ્સુના |  
ભવિષ્ર્તઃ વશષ્ર્િરાત્રદ્ધ વિત્રદ્ધ મામ ઇત્રત પ્રવિષ્ટઃ પરુષં તમભ્ર્ધાત || 
૪.૧૩ ||  
પ્રતીક્ષમાણ ંતમનુગ્રહં મુદા વનષેિમાણ ંપનુરંબુજેક્ષણમ |  
સતા ંગુરઃ કારણમાનુષાકૃત્રતઃ ર્ત્રતિં પ્રશાતં ંતમુપાસસાદ સઃ || ૪.૧૪ ||  
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સુત ંર્તીંર્દ્ાનુચરં વિરાચર્ણ ંવનશમ્ર્ સનં્ર્ાસવનષણ્ણમાનસમ |  
સુિત્સલૌ રૂપ્ર્તળાલર્સ્સ્થત ંવિર્ોર્તાતંૌ વપતરૌ સમીર્તુઃ || ૪.૧૫ ||  
 
િરાશ્રમસ્ત ેજરતોરનાથર્ોનય જીિતોઃ સ્ર્ાદવર્ નદંનાિર્ોઃ |  
સર્ાચન ંિાક્યમુદીર્ય તાવિદં પરીત્ર્ પિુાર્ નત્રતિં વિતનેતુઃ || ૪.૧૬ ||  
 
નત્રતનય શુશૂ્રષજુનાર્ શસ્ર્ત ેનત ંભિદ્ભ્ર્ા ંસ્ુટમિ સપં્રતમ |  
અહો વિધાિા સ્િર્મેિ દાવપતા તદભ્ર્નુજે્ઞત્રત જર્ાદ સ પ્રભઃુ || ૪.૧૭ ||  
 
અનુિરજ્ઞઃ સ તમથયર્ન પનુઃ ર્તીંર્દ્માનમ્ર્ ર્તઃ વપ્રર્ાયુતઃ |  
ગૃહે િસન કલ્પસમાન ક્ષણાન નર્ન સુતાનનેંદોરવનશ ંતતોઽસ્મરત || 
૪.૧૮ ||  
 
સ ચચિંતર્ન પિુમનોરથ ંશુચા પનુશ્ચ તીત્િોપર્તો મહાનદીમ |  
ર્તીશ્વરાનુવ્રતમાત્મનદંન ંતમૈક્ષત ગ્રામિરે મઠાતંરે || ૪.૧૯ ||  
 
સ જાતકોપાકુચલતો ધરાસુરો મહાત્મનામ લંઘનભીરરપ્ર્લમ |  
સુતસ્ર્ કૌપીનધતૃૌ ડહ સાહસપ્રત્રતશ્રિો મે દૃઢ ઇત્ર્ભાષત || ૪.૨૦ ||  
 
ક્ષણને કૌપીનધરો વનજ ંપટં વિદાર્ય હે તાત કુરષ્િ સાહસમ |  
ઇતીમમુતત્િા પ્રભરુબ્રિીત પનુઃ શુભાતંરાર્ં ન ભિાશં્ચરેડદત્રત || ૪.૨૧ ||  
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ન પિુ વપિોરિન ંવિના શુભ ંિદંત્રત સતંો નનુ તૌ સુતૌ મૃતૌ |  
વનિતયમાન ેન ડહ પાલકોઽસ્સ્ત નૌ ત્િર્ીત્રત િતતારમમુ ંસુતોઽબ્રિીત || 
૪.૨૨ ||  
 
ર્દા વિરતતઃ પરુષઃ પ્રજાર્ત ેતદૈિ સનં્ર્ાસવિવધઃ શુ્રતૌ શુ્રતઃ |  
ન સરં્હીનોઽવપ પડરવ્રજાવમ િામ અહં તુ શુશૂ્રષમુકલ્પર્વિત્રત || ૪.૨૩ ||  
 
બહુશુ્રતત્િાદ્યડદ તત સહે બલાત ન સા સવિિી વિરહં સહેત ત ે|  
ઇત્રત ત્રિજેનાચભ ડહતઽેનમત સ ત ંભિાનનુજ્ઞા ંપ્રદદાત્ત્િત્રત બ્રિુન || ૪.૨૪ 
||  
 
વિચચિંત્ર્ વિિાન સ વનરિરીકૃતઃ તથાઽસ્તુ માતાઽનુ િદેદ ર્દીત્રત તમ |  
ઉદીર્ય કૃચ્રાદુપર્મ્ર્ મંડદરં વપ્રર્ાસકાશ ેતમુદંતમબ્રિીત || ૪.૨૫ ||  
 
વનશાચરારેડરિ લક્ષ્મણઃ પરુા વકૃોદરસ્ર્ેિ સુરેંર્દ્નદંનઃ |  
ર્દોઽથ શૌરેડરિ કમયકૃત વપ્રર્ઃ સુભસ્તતમાન વિશ્વવિદોઽનુજોઽભિત || 
૪.૨૬ ||  
 
કદાચચદાપ્ર્ાઽલર્બુત્રદ્ધરાલર્ં વનિદેર્ન પાલકમેતમેતર્ોઃ |  
દૃઢસ્િસનં્ર્ાસવનષધેવનશ્ચર્ાં ધિાનુમત્ર્ેદમુિાચ માતરમ || ૪.૨૭ || 
િરાશ્રમાપપ્તિં મમ સિંદસ્િ મા ંકદાચચદપ્ર્ંબ ર્દીચ્છસીચક્ષતુમ |  
ર્દન્ર્થા દેશવમમં પડરત્ર્જન ન જાત ુદૃષ્ટેવિિષર્ો ભિાવમ િઃ || ૪.૨૮ ||  
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ઇત્રત બ્રિુાણ ેતનર્ ેકદાચચદપ્ર્દશયન ંતસ્ર્ મૃતવેનિદશયનમ |  
વિચચિંત્ર્ પર્ાયકુચલતા ચચકીવષિત ંસુતસ્ર્ કૃચ્રાન્ન્ર્રણિ સા શુભા || 
૪.૨૯ ||  
 
અથોપર્મ્ર્ૈષ ગુરં જર્દ્ગુરઃ પ્રસાદ્ય ત ંદેિિરપ્રસાડદતઃ |  
સદા સમસ્તાશ્રમભાક સુરેશ્વરો વિશષેતઃ િલ્િભજિરાશ્રમમ || ૪.૩૦ ||  
 
ડક્રર્ાકલાપ ંસકલં સ કાલવિદ વિધાનમાર્ેણ વિધાર્ કેિલમ |  
સદા પ્રસિસ્ર્ હરેઃ પ્રસિર્ે મુહુઃ સમસ્તન્ર્સન ંસમભ્ર્ધાત || ૪.૩૧ 
||  
 
અનતંમાિાતંમુદાહરંત્રત ર્ં ત્રિમાિપિૂ ંપ્રણિોચ્ચર્ં બુધાઃ |  
તદાઽભિદ ભાવિચતુમુયિાકૃત્રતઃ જપાવધકારી ર્ત્રતરસ્ર્ સૂચચતઃ || ૪.૩૨ ||  
 
ગુણાનુરૂપોિત્રત પણૂયબોધ ઇત્ર્મુષ્ર્ નામ ત્રિજવૃદંિડંદતઃ |  
ઉદાહરદ ભડૂરર્શા ડહ કેિલં ન મંિિણયઃ સ ચ મંિિણયકઃ || ૪.૩૩ ||  
 
વનરંર્રાર્ં મુિરાર્િત્ર્જત ંવિભષૂણ ંવિષ્ટપભષૂણાવર્તમ |  
અમુ ંધતૃાષાઢમિકે્ષ્ર્ મેવનરે સ્િભાિશોભાઽનુપમેત્રત જતંિઃ || ૪.૩૪ ||  
 
ભજુરં્ભતૂશેવિહંર્પાડદકૈઃ પ્રિડંદતઃ સાિસરપ્રતીક્ષણઃૈ |  
નનામ સોઽર્ં ગુરપિૂયકાન ર્તીન અહો મહીર્ો મહતા ંવિિંબન ં|| ૪.૩૫ 
||  
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િરાશ્રમાચારવિશષેવશક્ષણ ંવિવધત્સુરસ્ર્ાઽચડરત ંવનશામર્ન |  
વિશષેવશક્ષા ંસ્િર્માપ્ર્ ધીરધીઃ ર્તીશ્વરો વિસ્મર્માર્તાઽંંતરમ || 
૪.૩૬ || 
 
સ રૂપ્ર્પીઠાલર્િાવસન ેર્દા નનામ નાથાર્ મહામત્રતમુયદા |  
તદાઽમુનાઽગ્રાડહ નરપ્રિવેશના ભજુે ભજુેઽનાશુ ભજુરં્શાવર્ના || ૪.૩૭ ||  
 
ચચરાત સુતત્િ ંપ્રબભુતુ્સુના ત્િર્ા વનષેિણ ંમે ર્દકાડર તત્ફલમ |  
ઇમં દદામીત્ર્ચભધાર્ સોઽમુના તદા પ્રણીર્ પ્રદદેઽચ્યુતાત્મન ે|| ૪.૩૮ ||  
 
અનુગ્રહં ત ંપ્રત્રતગૃહ્ય સાગ્રહં મુદાઽઽત્મનાઽઽપ્તા ંકૃતકૃત્ર્તા ંસ્મરન |  
અભદૂસરં્ોઽવપ સ તત્સુસરં્િાન અસરં્ભષૂા નનુ સાધસુચંર્તા || ૪.૩૯ 
||  
વર્ર્ાસત્રત સ્િસ્તડટનીં મુહુમુયહુઃ નમત્ર્નુજ્ઞાવથિવન ભડૂરચતેવસ |  
 
તમસ્મરત સ્િાવમનમેિ દૂનધીઃ ગુરભયવિષ્ર્ત્રિરહાસ્નનશકંર્ા || ૪.૪૦ ||  
ઇતસ્તૃતીર્ે ડદિસ ેદુ્યવનમ્નર્ા ત્િદથયમાસ્માકતટાકમાવ્રજેત |  
અતો ન ર્ાર્ા ઇત્રત ત ંતદાઽિદત પ્રવિશ્ર્ કંચચત કરણાકરો હડરઃ || 
૪.૪૧ ||  
તદાજ્ઞર્ોપાર્તજાહ્નિીજલે જનોઽિ સસ્નૌ સહ પણૂયબુત્રદ્ધના |  
તતઃપરં િાદશિત્સરાતંરે સદાઽઽવ્રજેત સા તદનુગ્રહાડંકની || ૪.૪૨ ||  
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ર્ત ેડદનાના ંદશકે સમાસકે િરાશ્રમ ંપ્રાપ્ર્ સપિલંબનમ |  
ત્જર્ાર્ જૈિાન બહુતકયકકયશાન સ િાસુદેિાહ્વર્પડંિતાડદકાન || ૪.૪૩ ||  
 
ગુરોઃ સ્િવશષ્ર્ં ચતુરં ચચકીવષિતઃ પ્રચોદનાત શ્રોતવુમહોપ ચક્રમ ે|  
અથષે્ટવસત્રદ્ધશ્ફલજાત્રતિાડરવધઃ વનરાદરેણાવપ મહાત્મનાઽમુના || ૪.૪૪ ||  
 
તદાદ્યપદ્યસ્થમિદ્યમંિલં ર્દાઽિદત ષોિશકિર્ાત્મકમ |  
ઉપર્યપાસ્ત ંતડદત્રત બ્રિુત્ર્સૌ ગુરૌ તમૂચ ેપ્રચણર્દ્યતાવમત્રત || ૪.૪૫ ||  
 
ભિત્પ્રિતતૃત્િસમથયતા ન મે સકોપવમત્થ ંિદત્રત વ્રતીશ્વરે |  
અપીહ માર્ાસમર્ ેપટૌ નૃણા ંબભિૂ તદ્દૂષણસશંર્ાકુંરઃ || ૪.૪૬ ||  
 
બુધોઽચભધાન ંશ્રિણ ંબુધતેરો ધ્રિુ ંવિદધ્ર્ાદ વિમુમુકુ્ષરાત્મનઃ |  
ર્ત્રતવિિશષેાડદત્રત લોકચોદનાત પ્રિસ્તત માર્ાસમર્ં સ્મ પણૂયધીઃ || ૪.૪૭ 
||  
 
અિડંિતોપન્ર્સન ંવિસશંર્ ંસસપં્રદાર્ં પ્રિચો દૃઢોિરમ |  
સમાર્મન શ્રોતુમમુષ્ર્ સાગ્રહાઃ જનાઃ શુ્રતાઢયાશ્ચતુરા બુભષૂિઃ || ૪.૪૮ 
|| 
 
ગુરોરપાતં ેશ્રિણ ેરતતૈ્રિિજૈઃ સ પચંષભૈાયર્િત ેકદાચન |  
બહુપ્રકારે ચલચિતઽેવપ િાચચત ેપ્રકારમેકં પ્રભરુભ્ર્ધાદ દૃઢમ || ૪.૪૯ ||  
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પરપ્રકારેષ્િવપ સભંિત્સુ ત ેવિવનણયર્ોઽસ્સ્મન કથવમત્યુદીડરત ે|  
મુકંુદ બોધને મહાહૃદબ્રિીત પ્રકારમેન ંભર્િત્કૃત ંસ્ુટમ || ૪.૫૦ ||  
વનર્દ્યતા ંર્દ્યવમહૈિ પચંમે જર્દ્ગુરોિતે્થ કૃત્રતસ્સ્થત્રતિં ર્ડદ |  
ઇત્રત બ્રિુાણ ેર્ત્રતસિમે સ્િર્ં તદુતતમાર્ેણ જર્ાદ ભડૂરહૃત || ૪.૫૧ ||  
 
અશષે વશષ્ર્ૈશ્ચ તદાજ્ઞર્ા તદા પરીક્ષણાર્ૈચક્ષ સમસ્તપસુ્તકમ |  
સ તિ હંતકૈતમે સ્સ્થત ંત્ર્જન ન તાિદધ્ર્ાર્ વનકાર્મભ્ર્ધાત || ૪.૫૨ 
||  
 
અિ જન્મવન ન ર્ત પડઠત ંત ેજૈિ ભાત્રત કથવમત્ર્મુનોતત ે|  
પિૂયજન્મસુ ડહ િદે પરેુદં સિયવમત્ર્વમતબુત્રદ્ધરિાચ || ૪.૫૩ ||  
 
ઇત્રત બહુવિધવિશ્વાશ્ચર્યચચિપ્રવિૃેઃ  
જર્ત્રત વિતત્રતમાર્નૂ્નતનાઽપ્ર્સ્ર્ કીત્રતિઃ |  
ક્ષવપતતતતમસ્કા ભાસ્કરીિ પ્રભાઽલ ં 
સુજનકુમુદવૃદંાનદંદા ચડંર્દ્કેિ || ૪.૫૪ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેચતુથયઃ સર્યઃ || 
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