|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૧. એકાદશઃ સર્યઃ
પ્રચુરાંતરપ્રિચનં ફચણરાિ ઉપશુશ્રુિાન સસનકાડદમુવનઃ |

om

ર્ર્નેઽલ્પદૃ ષ્ટિપુરિ જનઃ ત્િડરતં વનલીનરુચચરાપ પદમ || ૧૧.૧ ||

a.
c

અત્રતચચિધામ્નન વનજધામ્નન રતં સસહસ્રમસ્તકમનંતમમુમ |

gm

મુનર્ોઽચિિાદ્ય વિનર્ાિરણાઃ િરમન્િયુજ
ં ત તદાઽથયવમમમ || ૧૧.૨ ||
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િર્િત્તમસ્ર્ વિપુલપ્રમતેઃ સમર્ં મનોહરતમં જર્ત્રત |
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મડહતં િિચિરવપ લોકપતે પઠતાં મુહુઃ ફલમુદેષ્ર્ત્રત ડકમ || ૧૧.૩ ||

w

અવધકાડરણાં ફલમલં વિદુ ષાં િિત્રત પ્રવૃવત્તરત્રતિીર્યિતી |

w

w

ઇત્રત તત્ફલં સફલસંકથનો િર્િાન પ્રપંચર્તુ ભૂડરદર્ઃ || ૧૧.૪ ||
ઇત્રત તરુદીડરતમુદારમત્રતઃ િચનં વનશનર્ સ જર્ાદ ચર્રમ |
શૃણત
ુ ાઽદરે ણ મહનીર્તમં મહનીર્પાદસમર્સ્ર્ ફલમ || ૧૧.૫ ||
ત્રિડદિાડદ લભ્ર્મવપ નાસ્ર્ ફલં કવથતં કૃ ષેડરિ પલાલકુ લમ |
સ્િફલં તુ મુમ્તતપદમુમ્તતપદં શુકશારદાડદપરમાથયવિદામ || ૧૧.૬ ||
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પરમાર્માથયિરશાસ્ત્રવમદં િજતામમાનિકલારચચતમ |
વ્રજતામહો પરમિષ્ણિતાં રતર્ે સ્િલોકમજજતો ડદશત્રત || ૧૧.૭ ||
નનુ તિ વિશ્વવિિિકપદં પ્રત્રતિાત્રત પૂણપ
ય રુ
ુ ષસ્ર્ પુરી |
ઉપલભ્ર્તે ર્દુ પમાનપદં પ્રત્રતચબિંબમેિ મચણિપ્રર્તમ || ૧૧.૮ ||
વસતસૌધસંતત્રતરુચા સ્ુડરતા પડરતોઽરુણાશ્મગૃહપંમ્તતરુચચઃ |

a.
c

om

ઇહ મચ્છરીરિલર્ે લવસતાં અનુર્ાત્રત મૂત્રતિમસુરાસુ હૃતઃ || ૧૧.૯ ||
શબળા િળીકઘડટતસ્ફડટકદ્યુત્રતચિહય ડરન્મચણમર્ી િળિી |
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પ્રત્રતસદ્મ િાત્રત ર્મુના વમચળતા વસતસૌરસૈંધિપર્ોચિડરિ || ૧૧.૧૦ ||
ર્ડદ નાિવિષ્ર્ડદહ વિભ્રમતાવનર્મો જનસ્ર્ વનલર્ાિચલષુ |

w
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વિકટા વિટં કકૃ તપત્રિતત્રતઃ કૃ તકે ત્ર્િક્ષ્ર્ત કથંચન નો || ૧૧.૧૧ ||

w

વિવિધસ્તુલોપર્તચચિપટીસુવિતાનલંચબમચણદામર્ણઃ |

w

શરણાંતરે ષ્િવધકપૂરણતઃ પ્રચકામ્સ્ત વિભ્રમ ઇિાિર્ળન || ૧૧.૧૨ ||
વિમલાકૃ ત્રતઃ પ્રકૃ ત્રતરે િ મહામચણહે મમય્ર્ચિલિસ્તુમર્ી |
ઇહ સંિિેત સકલકાંત્રતરસઃ કવથતોઽવધકોમ્તતચિરતઃ કવિચિઃ || ૧૧.૧૩
||
તદનાડદકાલવમતમુમ્તતરતેઃઅર્ણય્ર્શંભમ
ુ ુિસંઘતતેઃ |
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નર્રૈ મયહાપુરમસંહત્રતમત લસત્રત પ્રિોરર્મહો મડહમા || ૧૧.૧૪ ||
િિનં વિિાત્રત ભુિનકપતેઃભુિનિર્ાદ્ભુતગુણાત્રતશર્ી |
િરમંડદરપ્રકરમધ્ર્ર્તં ત્રિજમંિલસ્થશવશમંિલિત || ૧૧.૧૫ ||
સ્િર્વમિંડદરૈ િ પત્રતમાનકરી ગૃહકમય ર્િ કુ રુતે સુતરામ |

om

અવપ ડકિંકરીદશશતીમડહતા વશ્રર્મિ િણયર્ત્રત િેશ્મવન કઃ || ૧૧.૧૬ ||

a.
c

કમલાપત્રતઃ કમલર્ાઽમલર્ા કમનીર્ર્ા કમલલોચનર્ા |

gm

અમૃતાડહરાજમૃદુિોર્ર્તઃ સ્િરતોઽવપ તિ રમતે પરમઃ || ૧૧.૧૭ ||
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તરુણપ્રિાકરસહસ્રરુચં કનકાંબરં મચણમર્ાિરણમ |

.y

હવસતાનનેંદુમરવિિંદદૃ શં તમરીંદ્રધાડરણમનુસ્મરત || ૧૧.૧૮ ||

w

ર્ણર્ેદ રમાઽસ્ર્ ન ગુણાનચિલાન ચતુરાનનશ્ચતુરિાર્વપ નો |

w

w

ન િર્ં સહસ્રિદના અવપ તાન અપરોડદતાનત્રતિદે મ પુનઃ || ૧૧.૧૯ ||
વિધર્ો વિહં ર્પતર્ોઽર્ચણતા રમણીયુતાશ્ચ ફચણપેંદ્રમુિાઃ |
પરર્ોર્ભૂડરસુિિોર્વમતા અિલોક્ય તં દધત્રત મોદરસમ || ૧૧.૨૦ ||
સચતુભજા
ુય િનજપિદૃ શો િરિેવષણોઽિ સવપશંર્પટાઃ |
અરુણપ્રિાશ્ચ તરુણાભ્રરુચો વિચરં ત્રત નાથરુચર્ઃ પુરુષાઃ || ૧૧.૨૧ ||
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િર્િત્સમીપમુપર્ાતિતાં પ્રમદો ન કેિલમલબ્ધતુલઃ |
અવપ તસ્ર્ લોકમત્રતલોકગુણં િજતાં સુદુલયિમભૂડરશુિઃ || ૧૧.૨૨ ||
ન િિંત્રત ર્િ મૃત્રતજન્મજરાઃ ત્રિવિધં િર્ં ડકમુત દુ ઃિર્ણઃ |
અપરં ચ ડકિંચચદશુિં ન િિેત ન ગુણાડદ તત્પ્રિિમૂલમવપ || ૧૧.૨૩ ||
અનુભર્
ૂ તે સુિમનંતસિઃ સકલરલંમત્રતપદં સતતમ |

a.
c

om

અવપ તારતનર્સડહતઃ સ્િગુરુપ્રિણઃ પરસ્પરમુરુપ્રણર્ઃ || ૧૧.૨૪ ||
અત્રતસુદં રાઃ સુરિર્ઃ પુરુષાઃ હડરચંદનેન નિચંદ્રરુચા |
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gm

ચલચારુચામરધરાનુચરા વિચરં ત્રત વનત્ર્તરુણા ઇહ તે || ૧૧.૨૫ ||
સવિલાસલાસ્ર્પડરતુષ્ટદૃ શો મૃદુર્ીતિાદ્યમુડદતશ્રિણાઃ |

w
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અનુરંજર્ંત્રત નિકં જદૃ શો રમણા અમી સ્િરમણીસ્તરુણીઃ || ૧૧.૨૬ ||

w

પડરણાર્કાનુપિનાચિમુિાન અનુ વનસ્સરં ત્રત હડરણીનર્નાઃ |
||

w

વિમલાદ વિમાનિલર્ાચ્છનકૈ ઃ શવશમંિલાડદિ રુચો રુચચરાઃ || ૧૧.૨૭

અરુણાશ્મિણયતનિસ્તનિઃ શુિહારસવિિરુચોઽપ્ર્પરાઃ |
હડરનીલનીલરુચર્ોઽિપરાઃ પ્રકટીિિંત્રત વિવિધાિરણાઃ || ૧૧.૨૮ ||
સુચચરદ્યુતીદય ધત્રત સૂક્ષ્મતરં સ્િર્મંબરં ચ િલુ ચબભ્રત્રત ર્ાઃ |

4

શુકવનઃસ્િના ધ્રુિવમમા અપરાઃ સુપર્ોધરા જલધરાિલર્ઃ || ૧૧.૨૯ ||
સમતીતવિદ્રુમભુિાં સુદૃશાં પદપલ્લિાગ્ર્ર્નિરતતરુચીઃ |
પરિાર્તઃ સ્ફડટકકુ ટ્ટિમભૂઃ પ્રકટીકરોત્રત ન પુરા પ્રકટાઃ || ૧૧.૩૦ ||

om

હડરણીદૃ શાં વનિસનાવન બૃહત્સુવનતંબચબિંબરુચચરોરુરુચા |
શબળદ્યુતીવન મદનસ્ર્ જર્જ્જર્િજર્ંત્ર્ ઇત્રત વનવશ્ચનુમઃ || ૧૧.૩૧ ||

a.
c

કરપલ્લિસ્તરચળતલયચલતઃ અસકૃ ત તિણત્કનકકં કણકૈ ઃ |

gm

નિરોમરાજજિચલિલ્ગુમૃદુપ્રતનૂદરૈ રત્રતમનાક તરળઃ || ૧૧.૩૨ ||
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કુ ચકુ ંિપૂણત
ય રકાંત્રતસુધારસશેષચબિંદુવિસરચ્છવિચિઃ |

.y

િરહારરાજજચિરુતાનુપદં પડરલોડઠતાચિરશનરુરવસ || ૧૧.૩૩ ||

w

અવપ લીલર્ા કુ િલર્ોલ્લવસતઃ અપરૈ ઃ કરૈ ઃ સહચરીવનડહતઃ |

w

w

િદનઃ શુચચમ્સ્મતકટાક્ષરસઃ ચલકુ ંિલોલ્લવસતર્ંિયુર્ઃ || ૧૧.૩૪ ||
પ્રર્તાસુ તાસુ રચણત રશનામચણનૂપરુ ૈ ડરિ પુરા ર્ડદતાઃ |
અનુિીચક્ષતું તનુવિલાસવમમં તરુણા િિંત્ર્થ વનવૃત્તમુિાઃ || ૧૧.૩૫ ||
અનુપાચલતાઃ સ્િદવર્તદય વર્તાઃ કથમપ્યુપત્ે ર્ કુ ચિારનતાઃ |
શનકૈ ઃ પુનસ્તદિલંબબલાત ડકલ તા વિશંત્રત પરમોપિનમ || ૧૧.૩૬ ||

5

હવસતપ્રસૂનવનકરોરુિરપ્રણમત્સુિણયમચણસિયતરૂન |
ઉપગૂહર્િમૃતવસિંધસ
ુ િઃ પિનો ન કસ્ર્ સુિમેધર્ત્રત || ૧૧.૩૭ ||
િરપાડરિદ્રકસુકલ્પતરુવ્રજપાડરજાતહડરચંદનિત |
સડહતં સમાડદપદતાનનર્ઃ પડરભૂષર્ંત્રત તદહો ઋતિઃ || ૧૧.૩૮ ||
મ્સ્મતમાધિીકુ સુમરનર્તરૌ નિચંપકાડદકુ સુમોલ્લવસતૌ |

a.
c

om

મધુમાધિૌ મધુપર્ીમયધરુ ૌ મધુજજજત્પ્રર્ાન પ્રમદમાનર્તઃ || ૧૧.૩૯ ||
નિમલ્લ્લકાસ્રજમિીષ્ટતમઃ શુચચસંિિાં પ્રણવર્નીવશરવસ |
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કલર્ન સ્િર્ં ન કુ શલેત્રત ડકલ પ્રત્રતઘિર્ત્યુરુકુ ચાવુરસા || ૧૧.૪૦ ||
મધુરસ્િરાસ્તતપતિતત્રતપ્રકટાંતપંમ્તતધૃતનેિરુચઃ |

w

.y

વશચિનોઽનુર્ાંત્રત ડહ સહસ્રદૃ શં જલદતુય લક્ષ્મવનજનૃત્તમહે || ૧૧.૪૧ ||

w

શરદોલ્લસત્કુ િલર્ેક્ષણર્ા વિકચારવિિંદરુચચરાનનર્ા |

w

વપ્રર્ર્ા ચ શોિનશુકસ્િનર્ા રમતે જનો મુિર હં સકર્ા || ૧૧.૪૨ ||
અચિનંદર્ન ડહમઋતું સુસિા સ્ફડટકાચલચ્છલડહમાવધકૃ તમ |
ફચલનીકુ લં કુ સુમર્ન વશવશરો હસતીિ ુલ્લનિકુ ંદરુચા || ૧૧.૪૩ ||
ડહમશીતિષયપડરતાપપુરસ્સરદોષમૂલવમહ નતુયગુણઃ |
વપ્રર્મેિ સાધર્ત્રત વનત્ર્મહો સ વિમુમ્તતમાવનત્રત વિમુમ્તતમતામ ||

6

૧૧.૪૪ ||
અમૃતસ્રગુત્તમફલપ્રસિાન અમૃતાર્ તિ જનતાઽપયર્ત્રત |
ઉપિોતતુમપ્ર્વિવધબંધિશા પ્રકૃ ત્રતિં પ્રર્ાત્રત સકલોઽવપ સદા || ૧૧.૪૫ ||
પ્રમદાત્રતરે કમુપર્ાતિતા પ્રમદાર્ણેન ચરતોપિને |

om

ઉપર્ીર્તે સ્મ મધુરં મધુજજચ્ચડરતં સકાંતતત્રતના સતતમ || ૧૧.૪૬ ||

a.
c

લલના લલંત્ર્ચિિરં પ્રિરા લચળતા લુનત્રં ત કુ સુમાવન પરાઃ |
ઇતરાઃ સ્રજો વિરચર્ંત્રત પતીન અનુરંજર્ંત્રત ન ડહ કાશ્ચન નો || ૧૧.૪૭
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||

િનલીલર્ા વિવિધર્ા મુડદતાઃ તરુણા ઘનસ્તનનતાસ્તરુણીઃ |

w

.y

સુલતાલર્ેષુ પડરરભ્ર્ રત્રતિં િદનારવિિંદમધુપા દધત્રત || ૧૧.૪૮ ||

w

રવસકાઃ સુધાપ્સુ સરસીષુ તતો રુતનૂપરુ ાનુકૃતસારવસકાઃ |

w

વિહરં ત્રત સાકમિર્ાહ્ય ધિઃ જલમડ્ડુકોત્સિહસિદનાઃ || ૧૧.૪૯ ||
વિવિધા વિધાર્ વિહૃતીઃ સચલલે વિકટે ષુ વિદ્રુમતટે ષુ ર્તાઃ |
સુરચિિં સુિણયમથ િણયકમાદદતે સિીકરર્તં મડહળાઃ || ૧૧.૫૦ ||
જઘનાંશુકૈરિર્િાિરણઃ કુ ચકુ ંકુમશ્ચ કચમાલ્ર્િરૈ ઃ |
નર્નાંજનરવપ વમથોબ્જદૃ શાં ઘડટતરલંકૃત્રતરલં ડક્રર્તે || ૧૧.૫૧ ||

7

તનુમધ્ર્મા વનજગૃહાચણ ર્તાઃ સમમાત્મનામસુસમરસમઃ |
અમૃતં વપબંત્ર્સુલિં િવિચિઃ ચષકૈમહ
ય ારજતરત્નમર્ઃ || ૧૧.૫૨ ||
મૃદુકમ્રશય્ર્મનુરાર્િતાં મચણમંચમંચચતદૃ શોઽિસરે |
અવપ ચોડદતા અવધરુહં ત્રત શનઃ વિનર્ો ડહ ભૂષર્ત્રત સિયરસમ ||

om

૧૧.૫૩ ||

a.
c

અચિકાંતમુિવમતકાંતકુ ચા ડકલ બધ્નતી સકુ સુમાં કબરીમ |
સુમુિી સુલક્ષ્ર્ભુજમૂલિચલઃ પડરરભ્ર્તે પ્રણવર્નાઽત્રતરસાત || ૧૧.૫૪
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||

પૃથવ
ુ ત્ત
ૃ તુંર્કડઠનોરવસજિર્િાડરતાર્તવનજાંતરર્ોઃ |

w

.y

ભુજર્ોયુર્
ય ેન રમણો રમણીં પડરરભ્ર્ કોઽિ રમર્ેિ સુિી || ૧૧.૫૫ ||

w

મ્સ્મતુલ્લમુલ્લવસતચિલ્લ્લલસન્મચણકુ ંિલં મૃદુકટાક્ષપટુ |
||

w

વનભૃતો વનરીક્ષ્ર્ સુચચરં સુતનોઃ પ્રત્રતચુબ
ં ત્રત વપ્રર્તમો િદનમ || ૧૧.૫૬

નતમુિમય્ર્ મુિચંદ્રમસં પડરરં િસંભત
ૃ મુદા સુદૃશઃ |
ઉપરનર્તે ન તરુણેન ચચરં મધુરાધરામૃતરસં વપબતા || ૧૧.૫૭ ||
રિસાિપાત્રતતપૃથરૂ વસજઃ પડરરભ્ર્ તત્ક્ષણવિર્ાતતરઃ |
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મચણતાડદસૌરતવિતાનપટૂ રમર્ત્ર્મૂન યુિત્રતસંઘ ઉત || ૧૧.૫૮ ||
અત્રતલૌડકકાન રમર્તો રમણાન રમર્ંત્ર્લૌડકકગુણા લલનાઃ |
અનુરૂપરૂપમત્રતલોકસુિં તદલૌડકકં વનધુિનં લસત્રત || ૧૧.૫૯ ||
ન રત્રતઃ શ્રમાડદિચચતા વનર્માદ વિરહવ્ર્થાઽવપ ન િધૂિરર્ોઃ |

om

પ્રત્રતકાવમનીપ્રણર્તઃ કલહો ન સમમ્સ્ત દોષરડહતે ડહ પદે || ૧૧.૬૦ ||

a.
c

સુિસંવિદાત્મકતર્ા િપુષાં સુરચિત્િમેિ બડહરં તરવપ |

હડરધામ્નન દં પત્રતર્ણસ્ર્ તતો નનુ માન્ર્તેઽવપ મુવનચિઃ સુરતમ || ૧૧.૬૧
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||

શૃણત
ુ ાપ્ર્લોકવિષર્ં વિષર્ં સકલસ્ર્ મુતતવનકરસ્ર્ દૃ શામ |

w
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િપુડરિંડદરાપત્રતરમંદરસં નનુ સુદં રં પ્રકટર્ત્ર્વનશમ || ૧૧.૬૨ ||

w

મચણરાજજરાજજત મહામકુ ટં વશત્રતકાંતકુ ંતળસહસ્રતર્મ |

w

અચળકાધયચદ્રં વિલસવત્તલકં શ્રિણોલ્લસન્મકરકુ ંિલયુક || ૧૧.૬૩ ||
પડરપૂણચ
ય દ્રં પડરહાવસમુિં જલજાર્તાક્ષમરુણોષ્ઠપુટમ |
હવસતાિલોકલચલતરતુલઃ અચિનંદર્ત પ્રણતમાત્મજનમ || ૧૧.૬૪ ||
નિકં બુકંઠમડહમાંશુમહો મડહમોપલેંદ્રિરહારધરમ |
રમણીર્રત્નર્ણવિદ્ધલસિલર્ાંગુલીર્કિરાંર્દિત || ૧૧.૬૫ ||
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રવિચક્રરુતપ્રકરચક્રકરં વિધુચબિંબકં બુ મધુરાંબુરુહમ |
જ્િલનજ્િલદ્ગદમુદારધનુઃ પૃથવ
ુ ત્ત
ૃ હસ્તમત્રતતામ્રતળમ || ૧૧.૬૬ ||
િરપીિરાંસમવધરાજદુ રોમચણમંટપાગ્ર્ર્વિલસત્કમલમ |
સજર્દ્દવ્ િસપ્તકતનૂદરકં શુિનાચિકંજર્તકાચળનુતમ || ૧૧.૬૭ ||

om

અત્રતકાંતકાંચચપદકાંચચવમલત્તપનીર્િંર્રુચચવપિંર્પટમ |

a.
c

િરહમ્સ્તહસ્તસદૃ શોરુયુર્ં ક્રમવૃત્તચારુતરજંઘમુત || ૧૧.૬૮ ||

gm

િરનૂપરુ ં પરમરુતપ્રપદં નિવિદ્રુમદ્યુત્રતનિાિચલમત |
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અડરિાડરજધ્િજકળં કલસત્પદપાંસુપાવિતજર્ત્રિતર્મ || ૧૧.૬૯ ||

.y

વનચિલાર્માિર્વમતરવમતઃ સુિસંવિદાડદચિરનંતગુણઃ |

w

w

પ્રપદાડદકાંતસકલાિર્િાકૃ ત્રતચિઃ સદૈક્યિદદોષલિમ || ૧૧.૭૦ ||

w

અવધકાડરણાં ગુણવિશેષિષાદ ત્રિપદાદ્યનંતચરણાંતતર્ા |
અત્રતિાવસતં ઘનગુણાપઘનઃ ઇતરૈ ષ્ચ તત્તદુ ચચત રુચચતઃ || ૧૧.૭૧ ||
નિિાનુિાઃ કનકકાંત્રતપરં િરહારહાડર હડરનીલહડરત |
શબળપ્રિાડદવિવિધદ્યુત્રતમત સુિબોધસૌરિસુરૂપગુણમ || ૧૧.૭૪ ||
આષ્ચર્યરત્નેશ િવધકં જર્િર્ેપ્ર્ાષ્ચર્યમાષ્ચર્યમહો મુહુમહ
ુય ુ ઃ |
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સૌંદર્યસારૈ કરસં રમાપતેઃ રૂપં તદાનંદર્તીહ મોચક્ષણઃ || ૧૧.૭૩ ||
ઇજ્ર્તે ર્જ્ઞશીલઃ સ ર્જ્ઞઃ પ્રાજ્ઞમધ્ર્ે પરઃ પ્રોચ્ર્તેઽન્ર્ઃ |
ર્ીર્તે ર્ેર્કીત્રતિઃ સુર્ીતઃ વિધ્ર્બદ્ધઃ સદાઽઽનંદસાંદ્રૈઃ || ૧૧.૭૪ ||
િકુ ંઠે તે શ્રીવિશેષા જનાનામત્ર્ાશ્ચર્ં ચચત્તિાચામભૂવમઃ |

om

િકુ ંઠેતે શ્રીવિશેષાજનાનામુતતશ્લાઘ્ર્ે યુતતમેતાદૃ શત્િમ || ૧૧.૭૫ ||

a.
c

ર્ંર્ં સુિી કામર્તેઽથયમિ સંકલ્પમાિાત સકલોઽવપ સ સ્ર્ાત |

gm

ઇત્ર્ેિ િેદા અવપ િેદર્ંત્રત મુમ્તતિં તતઃ કો વિિિાત્રતરે કઃ || ૧૧.૭૬ ||
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મહાનંદતીથયસ્ર્ ર્ે િાષ્ર્િાિં મનોિાલ્ભિરાિતયર્ંતે સ્િશતત્ર્ા |

.y

સુરાદ્યા નરાંતા મુકુંદપ્રસાદાદ ઇમં મોક્ષમેતે િજંતે સદે ત્રત || ૧૧.૭૭ ||

w

|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત

w

શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે

w

આનંદાંડકતે એકાદશઃ સર્યઃ ||
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