
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૩. તૃતીર્ઃ સર્યઃ  
અથ કદાચન સુદંરનદંનસ્મમતમુખેંદુદૃશાં દવર્તૌ નૃણામ |  
મહમતો વનજબંધમુદેુ મુદા પ્રર્ર્તુઃ મિજન ઃ સહ દંપતી || ૩.૧ ||  
મિજનતાપર્માર્મસરં્મપ્રત્રતસભાજજતપિૂયકસ્ંરમમ  |  
અવિદુષી જનનીત્રત સ બાલકઃ શરણતો રણતો વનરર્ાન્નઅચભઃ || ૩.૨ ||  
ક્િ નુ વર્ર્ાસવસ તાત ન સાપં્રત ંમિજનસતં્ર્જન ંતિ સાપં્રતમ |  
ઇત્રત વિભઃુ પવથકૈરુડદતો વ્રજન સ્મમતમનાકુલમુત્તરમાતનોત || ૩.૩ ||  
ત્િડરતમ ત્ર્ સ કાનનદેિતાસદનમિ નનામ રમાપત્રતમ |  
અવપ તતઃ પ્રર્તો લઘુ નાચિકેયુપપદાતંરસદ્મર્ત ંચ તમ || ૩.૪ ||  
નચિનનાભવનભાલનસમંદાર્મવિકમિરભામિરલોચનઃ|  
જનમનોનર્નાબંુજભામકરો રજતપીઠપરંુ પ્રર્ર્ાિસૌ || ૩.૫ ||  
સુહર્મ ધર્ણાત્રતશર્ાલિો હડરનમમકૃતર્ઃ સુકૃતા ઇમાઃ  
ઇત્રત સુરૈરવપ ભસુૂરમંિલ ઃ સમનમત સ સવિમમર્મીચિતઃ || ૩.૬ ||  
ન ડહ હડરિં સતત ંન નમત્ર્સૌ ન ચ ન પશ્ર્ત્રત નાવપ ન િદંત  |  
અવપ તથ ત્રત વિધાર્ વિશ ષતઃ સ નનુ સાધજુનાન સમવશિર્ત || ૩.૭ 
||  
અનિલોક્ય સુત ંસુતિત્સલો મૃર્ર્ત  મમ મહીસુરપુરં્િઃ |  
મુહુરપચૃ્છદમુષ્ર્ ર્ત્રતિં નરાન પવથ પવથ પ્રર્તોનુપદં દ્રતુમ || ૩.૮ ||  
જનસદાર્ત્રતસૂચચતિત્મયના પ્રત્રતપદં વ્રજતા પરર્ા તષૃા |  
ત્રિજમહામધપુ ન મનોહરં સ્મમતમલાચભ સુતાનનિાડરજમ || ૩.૯ ||  
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વિરહદૂનતર્ોદ્ગમનોન્મુખ ંન્ર્રુણદશુ્ર પરુા સ ર્ર્ોદૃયશોઃ |  
અથ તર્ોઃ પ્રમદોજત્થતમપ્ર્દઃ પ્રત્રતવનરુદ્ધધ્ર્ ચર્રં ગુરુરબ્રિીત || ૩.૧૦ 
||  
અવર્ સુત દમુદાહર તત્િતો નનુ સમાર્તિાનવસ સાપં્રતમ |  
મિજનતારડહતમર્ તુ કોઽિ ત  સહચરોઽભયક દીર્યતમ  પવથ || ૩.૧૧ ||  
જનકિાચવમમામિધારર્ન કિમુદાહરદંબુરુહેિણઃ |  
મિપદમાવ્રજતો વ્રજતોઽપ્ર્તો નનુ સખા મમ કાનનર્ો વિભઃુ || ૩.૧૨ ||  
તડદતરાર્તનાતુ્ત ર્દાઽર્મં કૃતરત્રતઃ ખલ ુતિ હડરઃ સખા  
અહવમહાવપ મહેંદ્રડદર્ાલર્ં પ્રણતિાનુત ર્ાિદધીશ્વરમ || ૩.૧૩ ||  
અવપ તતોઽહમુપ ત્ર્ સહામુના ભર્િત ઽિ સત  પ્રણત્રતિં વ્ર્ધામ |  
ઇત્રત વનર્દ્ય વિભાત્રત વશશુઃ મમ વિસ્મમતસભાજનચીણયસભાજનઃ || 
૩.૧૪ ||  
વિરડહતમિજન ંચરણવપ્રર્ં વિવિધભતૂભર્ંકરિત્મયવન |  
અવર્ કૃપાલર્ પાલર્ બાલકં લઘુશુભમર્ મમ ત્ર્નમદ ત્રિજઃ || ૩.૧૫ ||  
તમુપગૃહ્ય સુત ંસુતપોવનવધઃ ગૃહમસૌ ગૃડહણીસડહતો ર્ર્ૌ |  
ઉદર્તીત્રત ડહ બાલડદિાકરે સ્મમતમભતૂ સુજનાનનિાડરજમ || ૩.૧૬ ||  
િરવિમાનચર્રાિવપ ચડંિકા વશશુમહો જનની તમલાિર્ત |  
અપરથા પડરતુષ્ટમનાઃ કથ ંચચરવમહૈષ િસ દ વિસહાર્કઃ || ૩.૧૭ ||  
સકલશબ્દમર્ી ચ સરમિતી સતતમાનમત્રત મિર્મ િ ર્મ |  
ત્રિજિરોઽથ કદાચન માતૃકાઃ ડકલ સુત ંપડરચાર્ર્ત્રત મમતમ || ૩.૧૮ ||  
ચલવપકુલં નનુ તાત ર્ત  ડદન  ચલચખતમ િ પનુચલિચખત ંકુતઃ |  
ઇત્રત વનજપ્રત્રતભાગુણભાવિતં હડરપદમર્ િચમતમનદંર્ત || ૩.૧૯ ||  
વશશુરસૌ પ્રત્રતભાબંુવધડરત્ર્લં જનમનોિચનગ્રહપીિના |  
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ન ભિતાડદત્રત ત ંવિજનમથલ  મિતનર્ં સમવશિર્દેષકઃ || ૩.૨૦ ||  
મહિતા મિજન ન સમીડરતમિજનનીસડહત ન કદાચન |  
રુચચરિાચનર્ાઽચચિતિાક્છ્ક્િર્ા પ્રત્રતર્ર્  પ્રભણુા ઘૃતિલ્લલ્લર્વપ || ૩.૨૧ ||  
પડરષદા વનતરા ંપડરિાડરતઃ વશિપદઃ ડકલ ધૌતપટોદ્ભિઃ |  
ઇહ કથા ંકથર્ન દદૃશ  તતઃ પથૃવુધર્ા પથૃકુાકૃત્રતનાઽમુના || ૩.૨૨ ||  
ઇદમુિાચ વિચારવિચિણઃ શુચચ િચઃ શનકૈઃ સ જનાતંરે |  
અપરથા કવથત ંકથક ત્િર્ા નનુ મતાન્મહતાવમત્રત સસ્મમતમ || ૩.૨૩ ||  
અર્ણર્ન્ન વશિ ંજનતા તદા સિચન  િસુદેિસુતાહ્વર્  |  
મુખરવમચ્ચત્રત કો મૃર્ધતૂયકં પ્રકૃત હંુકૃત વસિંહ વશશૌ સત્રત || ૩.૨૪ ||  
અથ કથ ંકથર્ ત્રત તદા જન  ર્ડદતિત્યુચચતાથયમુદાહરન |  
સ સમલાળ્ર્ત વિમમર્ીચભનયરૈઃ અવપ સુરૈવિિજર્ાકુંરપજૂકૈઃ || ૩.૨૫ ||  
સ જનનીસડહતો જનકં ગૃહે પ્રર્તિામંતમુદંતમિ દર્ત |  
વનર્દ તાત વશિઃ કથકઃ સ ડકિં વિતથર્ીરથિાઽહવમતીરર્ન || ૩.૨૬ ||  
નનુ સુતાવિતથ ંકવથત ંત્િર્ ત્ર્મુમુદીર્ય સવિમમર્મમમરત |  
પ્રકૃત્રતતઃ કૃત્રતતા ખલ ુમ  વશશોઃ મદવધનાથદર્ોદર્જેત્ર્સૌ || ૩.૨૭ ||  
કથર્તા ંપ્રથમ  કથર્ત્ર્લં મિજનકે જનસરં્વતૃ  કથામ |  
સકલલોકમનોનર્નોત્સિઃ ચતુરધીઃ સ કદાચચદિાચર્ત || ૩.૨૮ ||  
વિવિધશાચખપદાથયવનિ દન  ચલકુચનામ્ની તદાઽનુડદતાથયકે |  
ડકવમત્રત તાત તદથયમિણયર્ન કથર્સીત્રત શન રર્મબ્રિીત || ૩.૨૯ ||  
અિદતીત્રત વપતર્યવપ ચોડદત  પ્રત્રતબુભતુ્સુષ ુતિ જન ષ્િવપ  
અર્મુદીર્ય તદથયમિાપ્તિાન પડરષદો હ્યસમાનસુમાનનામ || ૩.૩૦ ||  
બહુવિધ શ્ચડરત ડરત્રત ચારુચભઃ સકલલોકકુતૂહલકાડરણમ |  
ત્રિજિરેણ િર્મયુચચત  સ્મથત ંતમુપન તુમન ન દધ  મનઃ || ૩.૩૧ ||  
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સમુચચતગ્રહર્ોર્ગુણાસ્ન્િત ંસમિધાર્ય મુહૂતયમદૂષણમ |  
પ્રણર્બંધરુબાધંિિાનસૌ ત્રિજકુલાકુલમુત્સિમાતનોત || ૩.૩૨ ||  
વિવિધિ દતર્ા વિજજહીષયિો િદનરંર્પદેમર્ ચચરાર્ ર્ાઃ |  
સુરિરપ્રમદા અવપ સવપ્રર્ા અચભનનદુંરહો વિર્તો મહમ || ૩.૩૩ ||  
વિડહતસાધનસાવધતસજત્ક્રર્ોજ્િલનમજુ્જજ્િલધીજ્િયલર્ન્નર્મ |  
ઉપવનનાર્ સુત ંસુકુમારકં કુશચલન ંકુશલીકૃતશીષયકમ || ૩.૩૪ ||  
પડરચરાસ્નનગુરૂ ચડરતવ્રતઃ સુચરણઃ પઠ સાધ ુસદાર્માન |  
ઇત્રત ગુરોજિજર્દ્ગુરુવશિણ  મુટમહાવસ સુરૈઃ કૃતસાચિચભઃ || ૩.૩૫ ||  
જજતકુમારગુણ ંસુકુમારકં વનજકુમારમિ ક્ષ્ર્ વનરંતરમ |  
સમુચચતાચરણ  ચતુરં મિતઃ ચિત્રતસુરો મુદમાર્ત વશિર્ન || ૩.૩૬ ||  
સપટખિંમડકિંચનિત ક્િચચત મિવિભિાનુચચત ંચરણાડદકમ |  
ભિુનભતુયરહો મિવનગૂહન ંસુરસભાસુ કુતૂહલમાતનોત || ૩.૩૭ ||  
અવિરિ ર્યરિોષ્મચભરાકુલી કૃતસમમતજનો વિચચાર ર્ઃ |  
ક્િચચદમુ ંવનજર્ાસુંરશાતં્રતમાનુપસસપય સ સપય મર્ોઽસુરઃ || ૩.૩૮ ||  
ત્િડરતમુદ્યતવિમતૃતમમતકઃ પ્રત્રતદદંશ ર્દૈનમવિિતમ |  
પ્રભપુદારુણચારુતરાગુંલીવિહૃત્રતવપષ્ટતનુઃ પ્રતતામ સઃ || ૩.૩૯ ||  
ર્રુિતુંિવમિ પ્રત્રતપન્નિાન ત્રિજકુમારપદં સ મમાર ચ |  
સમુચચત ંચડરત ંમહતાવમદં સુમનસો મનસ ષ્ટમપજૂર્ન || ૩.૪૦ ||  
ચર્ડરશગુિયમરેંદ્રમુખ શ્ચ ર્ચ્ચરણરેણરુધાડર સુરેશ્વરૈઃ |  
ચિત્રતસુરાઘં્ર્ર્ચભિદંનપિૂયકં સ વિદધ ઽધ્ર્ર્ન ંછલમાનુષઃ || ૩.૪૧ ||  
કરતિ  ખલ ુકંદુકિત સદા સકલર્ા કલર્ા સહ વિદ્યર્ા |  
અડરધરેણ સમ ંમુડરત ંગુરોઃ મનવસ તમર્ વિિંબર્તો જનાન || ૩.૪૨ 
||  
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અનવધકૈરવધકૈશ્ચ િર્મર્થો બહુચભરધ્ર્ર્નોપરમાતંરે |  
અવનકટે િટુચભઃ પટુચભગુયરોઃ સ વિજહાર સુખી સચખચભઃ સમમ || 
૩.૪૩ ||  
પદમુદીર્ય જિ ન વર્ર્ાવસત ંદ્રતુસચખષ્ટભિત સ પરુમસરઃ |  
અર્મર્ત્નતર્ ત્રત ન વિમમર્ો નનુ મનોજિજજત પિનોઽસકૌ || ૩.૪૪ ||  
પ્લિનત જવસ હંત ન કેિલં વિજજતિાન સ તદા સકલાન જનાન |  
પ્રભવુનદેશકરો હનુમત તનૌ નનુ જજર્ાર્ સ િાચલસુતાડદકાન || ૩.૪૫ ||  
જલવિહારપરાજવર્ચભઃ મપધૃા સચખચભરીડરતિાડરપડરવશ્રતમ |  
િદનમાકુલલોચનમાદધ  સ્મમતમમુષ્ર્ ડહ કંચન વિ્રમમમ || ૩.૪૬ ||  
સ શનકૈબયચલનો યરુ્પદ્ગતાન પ્રવિહૃત ષ ુસખીન વનરપાતર્ત |  
અશનકૈયુયર્પત પ્રકૃતાહિાન સહવસતો ત્રિજસૂનુરર્ત્નિાન || ૩.૪૭ ||  
ગ્રહણ વનગ્રહણ  ગ્રહણ  દૃઢે ગુરુભરોદ્ધરણાડદવિધૌ પટૌ |  
ઇહ વિભાવપુચારવધર્ા નૃણા ંઋતમર્ં નનુ ભીમ ઇતીડરતમ || ૩.૪૮ ||  
વિહરતીત્રત પઠત્ર્વપ ન મુટં મિગૃહર્ાવમવન ચાદ્રતુમાર્ત્રત |  
પડરતુતોષ ન તિ જર્દ્ગુરૌ સ ડકલ પરૂ્િનાન્િર્જો ત્રિજઃ || ૩.૪૯ ||  
અથ કદાચન સોઽધ્ર્ર્નાતંરે તમિદત કુવપતોઽન્ર્મનસ્મિનમ |  
પઠવસ નો શઠ ત  સચખચભઃ સમ ંડકવમત્રત વનત્ર્મુદાવસતધીડરત્રત || ૩.૫૦ 
||  
ગુણવનકા ચરણાડદકર્ોચરા ન મમ હૃદ્દવર્ત ત્યુડદત ઽમુના |  
િદ વિશારદિાદ ર્થ ક્છ્પ્સત ંત્િમુપરીત્ર્િદદ્ધરણીસુરઃ || ૩.૫૧ ||  
સકલલિણવશિણમૂલભઃૂ શુ્રત્રતસમામનન ંમખલનોજ્ઝિતમ |  
ન ખલ ુકેિલમમર્ ગુરોવ્ર્યધાત સુમનસામવપ તિ કુતૂહલમ || ૩.૫૨ ||  
વપ્રર્િર્મર્વશરોગુરુિ દના ંઅશમર્ત સહજામવપ દુમસહામ |  
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સ વિવપન  વિજન  મુખિાયુના શ્રિણ ર્ોચડરત ન કદાચન || ૩.૫૩ ||  
અવધર્તોપવનષચ્ચ સકૃચ્ુતા પ્રકટભાર્િતીત્રત ન વિમમર્ઃ |  
અવધર્તા નનુ જાત્િવપ ન શુ્રતાઃ પ્રત્રતભર્ા શુ્રતર્ઃ શતશોઽમુના || ૩.૫૪ 
||  
સાિાદથોપવનષદો વિભરૈુતરેયર્ાઃ  
પાઠચ્છલ ન વિજન ઽથયરસ ંબ્રિુાણઃ |  
અધ્ર્ાપકાર્ વિતતાર વિમોિબીજ ં 
ર્ોવિિંદભસ્ક્તમુચચતા ંગુરુદચિણા ંસઃ || ૩.૫૫ ||  
અવર્ મિાવમન દુષ્ટાન દમર્દમર્ મપષ્ટમુચચરાદ  
ગુણાન ગૂઢાન વિષ્ણોઃ કથર્કથર્ મિાન પ્રમદર્ન |  
તદાઽઽનદંં તન્િવન્નત્રત સુમનસા ંસોઽનુસરતા  
મનુજ્ઞામાદત્ત ત્રિભિુનગુરુબ્રાયહ્મણગુરોઃ || ૩.૫૬ ||  
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચત  શ્રીમધ્િવિજર્   
આનદંાડંકત  તૃતીર્ઃ સર્યઃ || 
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