
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
 
૯. નિમઃ સર્યઃ  
ચોદર્ંતમથ ર્ંતુમાદરાત તિ ધમયજમજ ંપ્રણમ્ર્ સઃ |  
સૌખ્ર્તીથયકવિલોકનાર્કો િદેનાર્કપરુસ્સરો ર્ર્ૌ || ૯.૧ ||  
 
આશ્રમાતંરમિાપ્ર્ કૃષ્ણતઃ શ્રાવ્ર્મેષ સકલં ચ શુશુ્રિાન |  
ચચત્તવવૃત્તમનુવવૃત્તમાન ગુરોઃ સાધ્િિતે્ર્ ર્મનોન્મુખોઽભિત || ૯.૨ ||  
 
મંદહાસમૃદુસુદંરાનન ંિદંનીર્મચભિદં્ય સત્પત્રતમ |  
પ્રાજ્ઞમૌચલમચણરભ્ર્નુજ્ઞર્ા તસ્ર્ તાિદર્મન્મહામત્રતઃ || ૯.૩ ||  
 
તસ્ર્ િલ્લભતમાઽઽસ િાસભ ઃ માનસાત પથૃલુમાનસસ્ર્ નો |  
નાત્ર્જત ક્ષણમવપ હ્યસાવિદં નષૈ નાથવિરહી તતોઽભિત || ૯.૪ ||  
 
િીરદૃષ્ષ્િકૃતવસિંહવિભ્રમઃ શાતંદૃષ્ષ્િકૃતશાતંસમ્મદઃ |  
તિતિ પવથ પથ્ર્વિભ્રમઃ પિયતાદિતતાર સિયધીઃ || ૯.૫ ||  
 
િાનરેંદ્ર ઇિ તીણયિાડરવધઃ િાસુદેિ ઇિ રત્નરાજિાન |  
ભીમસને ઇિ સ નિર્યહૃત્ત્નવૃયત્રતિં સ્િજનમાવનનાર્ સઃ || ૯.૬ ||  
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અગ્નનશમયમુખપચંષૈત્રવિજઃ અન્નમાહૃતમલં પથૃક સમમ |  
કૃત્સ્નમાદદર્વમત્ર્વિસ્મર્ઃ કૃત્સ્નમતુ્તમલમેષ ડહ ક્ષર્ે || ૯.૭ ||  
 
વ્ર્ાસદેિહૃદર્ાત્રતિલ્લભં િાસુદેિમર્ણય્ર્સદ્ગુણમ |  
સાધર્ત સકલદોષિત્િત ંજ્ઞાનભગ્તતદમનતંસૌખ્ર્ દમ || ૯.૮ ||  
 
ઉતતમુતતમચભધરે્મુત્તમં િદેિાક્યમનુિાદર્ન્મુહુઃ |  
વ્ર્ંજર્ત સ્મૃત્રતિચોચભરંજસા તસ્ર્ ચાથયમત્રતયુતતયુગ્તતમત || ૯.૯ ||  
 
બાલસઘંમવપ બોધર્દ ભશૃ ંદુવનિરૂપિચન ંચ પડંિતઃૈ |  
અપ્રમેર્હૃદર્ં પ્રસાદિત સૌમ્ર્કાતં્રત ચ વિપક્ષભીષણમ || ૯.૧૦ ||  
 
અસ્તદ ષણમિધં્ર્ભાષણં લચક્ષત ંસકલલક્ષણઃૈ સમમ |  
માનનીર્મવપ નાડકનાર્ક ઃ રૂપમન્ર્ડદિ ધન્ર્માત્મનઃ || ૯.૧૧ ||  
 
એકવિિંશત્રતકુભાષ્ર્દ ષકં બ્રહ્મસ િર્ણભાષ્ર્મદ્ભુતમ |  
અપ્ર્દ ષ્ર્મતનોદનતંધીઃ ભ તભાવિભિદાત્મચભઃ તિચચત || ૯.૧૨ ||  
 
ર્ારં્મંર્લતરંર્ભરં્દપ્રાતંસુવશ્રહડરિશે્મકૃત્સમઃ |  
ર્દ્ગતકૈતમિણયલેખકઃ સત્ર્તીથય ઇહ ભાષ્ર્માચલખત || ૯.૧૩ ||  
 
તિ દેિમચભિદં્ય ર્ાતિાન સ્િાવમનો િચનર્ૌરિાદ દ્રતુમ |  
સાનુર્ો વિવિધભ રતીત્ર્ ર્ોદાિરીતિમર્ાદલેશધીઃ || ૯.૧૪ ||  
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પ્રાજ્ઞવિત્તમર્માપ્તુમાર્તઃૈ પડંિતતૈ્રવિનિશાચખચભઃ શુ્રતીઃ |  
પ્રસ્તુતા અચભદધૌ પરીક્ષક ઃ ષિ ચ તિ સમર્ાનખિંર્ત || ૯.૧૫ ||  
 
ત ેપથૃતપથૃર્મુ ંસ્િશાખર્ા દશયનને ચ પરીક્ષ્ર્ વનત્િતાઃ |  
સિયવિત ત્િમવસ મુખ્ર્તઃ કિ ેનાગ્સ્ત ત ેસદૃશ ઇત્ર્થાબ્રિુન || ૯.૧૬ ||  
 
ર્સ્ત્રર્ીસકલપક્ષવશક્ષકઃ તિ સસંડદ િડરષ્ઠસમ્મતઃ |  
શોભનોપપદભટ્ટનામકઃ પ ણયસખં્ર્મનમન્મુહુમુયદા || ૯.૧૭ ||  
 
ર્સ્તુ તાડકિકવશખામચણઃ સુધીઃ િતયમાનસમર્ાન વનરાકરોત |  
િદેભારતપરુાણવનષ્ષ્ઠતો ભાષ્ર્મેતદશૃણોત સ મધ્િતઃ || ૯.૧૮ ||  
 
નાપરેષ ુરત્રતમાર્ર્ૌ તિચચદ ભાષ્ર્મદ્ભુતવમદં સ શુશુ્રિાન |  
નારવિિંદમકરંદમાપ્તિાન અચ્છવપચ્ચ ઇિ િાછંતીતરત || ૯.૧૯ ||  
 
તિતિ સ સુસભાસુ ભાસુરો નડંદતીથયસમર્ોતતયુગ્તતચભઃ |  
િાડદનો વિશકલય્ર્ તાન સમાક્રમ્ર્ િાચમુચચતામુદાહરત || ૯.૨૦ ||  
 
ચ ણયકૃત્રવવિધશખંચ ણયકઃ ચ ણયનાર્ બહુધાઽપ્ર્શતનુિન |  
અત્ર્જદ વિફલધીઃ પ્રદચક્ષણા િતયિાડરજમનઘય મપ્ર્હો || ૯.૨૧ ||  
 
અપ્રમેર્મત્રતશાસ્ત્રમીદૃશ ંર્સ્ત્ર્જત્યપુનત ંસુદુલયભમ |  
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તસ્ર્ તુલ્ર્મત્રતરેષ દુિનો નાથિાઽસ્ર્ સદૃશોઽગ્સ્ત નીચધીઃ || ૯.૨૨ ||  
 
કોઽવપ ત ંગુણવિશષેવિચ્ચ વિક્રીર્ ભ ડરધનમાપ પ રુષઃ |  
ન હ્યનઘયગુણમ લ્ર્માપ્ર્ત ેભાનર્દ િવમહ ર્ોનર્તાનુર્મ || ૯.૨૩ ||  
 
વ્ર્તતમુન્નત્રતવમતોઽપ્ર્ર્ં જનઃ તસ્ર્ ર્ન્ન લભતચેખલં ફલમ |  
સ્તોકમાનસતર્ા તતો વ્રજેત તસ્ર્ હંત પરુુષસ્ર્ તુલ્ર્તામ || ૯.૨૪ ||  
 
ક્રીતિાન નરપત્રતમયહાદરં સાદરં પનુરુદારચષે્ષ્િતઃ |  
અચયર્ન સતતમાપ સપંદો ર્ા ન તા િચનચચત્તર્ોચરાઃ || ૯.૨૫ ||  
 
શાસ્ત્રકલ્પકતરોરમુષ્ર્ કઃ પ્રાપ્નુર્ાત સકલમપ્ર્હો ફલમ |  
ર્સ્તમુત્તમગુણ ંવિિંબર્ેદ ઇત્યુદીર્ય સ જનાનરંજર્ત || ૯.૨૬ ||  
 
નદૃેશઃૈ કવિચભરેિ કેિલં હંત પ જ્ર્ચરણોઽભ્ર્પ જ્ર્ત |  
શિયશક્રગુરુપ િયદ િતઃૈ અપ્ર્લ ંસુસમર્ોદ્ગમોત્સિ ે|| ૯.૨૭ ||  
 
વનમ્નભ ડરિ સતીઃ પ્રજા વ્રજન િાડરદતુયરશનરૈપ ડર સઃ |  
પ્રાજ્ર્તાપહરદશયનાબંુના તુંર્દેશવમિ દુિન ંતુ નો || ૯.૨૮ ||  
 
કમયચભઃ સકલલોકકૌતુક ઃ માવનતઃ પવથ જનઃૈ સમાર્તઃ |  
સન્નનામ વશિનામકીતયન ંરાજતાસનપરેુ વિરાત્જતમ || ૯.૨૯ ||  
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અચ્યુતપ્રમત્રતરચ્યુતવપ્રર્ં ત ંદશપ્રમત્રતમાર્ત ંતદા |  
િદંમાનમિલોક્ય ર્ા ંમુદં પ્રાપ્તિાસં્તદિવધનય વિદ્યત ે|| ૯.૩૦ ||  
 
પ્રીત્રતમાર્યર્ત્રતરુત્તમા ંપરુા પ્રવેષતાપ્રત્રતમભાષ્ર્દૃર્ ર્ર્ૌ |  
અપ્ર્તોઽત્રતશવર્નીં શુચચગ્સ્મત ંત ંવિલોક્ય સુચચરાદ ડદદૃચક્ષતમ || ૯.૩૧ 
||  
 
પ ણયદૃષ્ષ્િજલધગૃેયહીતિાન ભાષ્ર્સજં્ઞમમૃત ંસુખાિહમ |  
ચચિમેષ ર્ત્રતરાડ્ઘનાઘનો ગ્રાહર્શં્ચ મનુજાન મુમોચ નો || ૯.૩૨ ||  
 
સાનુનીત્રતરથ નીત્રતમાનર્ં ભાષ્ર્સદ્ગુણર્ણાનિણયર્ત |  
શોભનાર્ ગુરિ ેસ્િભાિતઃ કાલતઃ કુમતલીનબુદ્ધર્ે || ૯.૩૩ ||  
 
ઉગ્તતચભસ્તમસકૃત સુયુગ્તતચભઃ બોધર્ન બહળધીઃ પ્રસરં્તઃ |  
સ્થરે્સો ચભષચર્િાસ્ર્ હૃદ્ગત ંમ લદોષમરુચરેચચિંતર્ત || ૯.૩૪ ||  
 
દક્ષપક્ષવિહૃતને તાિર્ન ભીષર્ન સમવધકસ્િરવશ્રર્ા |  
હંસરાિ કચલમલં વનરાકરોદેકદૃષ્ષ્િવમિ માનસાદ ગુરોઃ || ૯.૩૫ ||  
 
વનષ્કળંકવમિ ચદં્રમંિલં પુિંરીકવમિ ફુલ્લતા ંર્તમ |  
િાડર શારદવમિ પ્રસાદિત ચચત્તમચ્યતુમતભેૃયશ ંબભૌ || ૯.૩૬ ||  
 
આનનદં સ ડહ મધ્િશાસ્ત્રમાકણયર્ન કુસમર્ાગ્રહી પરુા |  
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મોહપીતલિણોદકો મુહુઃ પ્રાક વપપાસુરમૃત ંવપબવન્નિ || ૯.૩૭ ||  
 
વિસ્તૃતાતંરવિર્ત્પદૌ ર્તી આસ્ર્તા ંસુસમર્પ્રકાશનાત |  
તૌ ર્થા વિધરુિી અહો અહોરાિમપ્યુરુતમો નૃમોહકમ || ૯.૩૮ ||  
 
સજ્જનાન સહ મહાદરેણ નૄન પાવપના ંપ્રકૃત્રતતોઽવપ્રર્ાકૃત્રત |  
દારુણાઘર્ણદારણ ંસ્મ સ ગ્રાહર્ત્ર્વપ સુદશયનવર્મ || ૯.૩૯ ||  
 
નન્િનન્ર્શરણાત્મના ંસતા ંવસત્રદ્ધવિઘ્નમુખદોષભષેજમ |  
ઐચ્ચદચ્ચલદર્ોદર્ાદર્ં રૂપ્ર્પીઠપરુર્ઃ કદાચન || ૯.૪૦ ||  
 
ર્ોવપકાપ્રણવર્નઃ વશ્રર્ઃપતઃે આકૃત્રતિં દશમત્રતઃ વશલામર્ીમ |  
વશષ્ર્ક ત્સ્ત્રચતુર િલાશર્ે શોધર્વન્નહ તતો વ્ર્ર્ાહર્ત || ૯.૪૧ ||  
 
સ્પશયનાદ્ભર્િતોઽત્રતપાિનાત સવન્નધાનપદતા ંર્તા ંહરેઃ |  
ત્રિિંશદુદ્યતનર ઃ સુદુધયરા ંલીલર્ાઽનર્ડદમામસૌ મઠમ || ૯.૪૨ ||  
 
મંદહાસમૃદુસુદંરાનન ંનદંનદંાનમતીંડદ્રર્ાકૃત્રતમ |  
સુદંરં સ ઇહ સન્ન્ર્ધાપર્દ િદં્યમાકૃત્રત શુચચપ્રત્રતષ્ઠર્ા || ૯.૪૩ ||  
 
માવનનોઽવપ ડહ િશીચકાર ર્ો દ િતપ્રત્રતભર્ાઽઽત્મનઃ ખલઃ |  
ર્ાર્જ કગુણમાત્મનઃ સ્મરન ર્ો જરાઘડિતર્ોિ ઉચ્ર્ત ે|| ૯.૪૪ ||  
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આત્મનઃ વપ્રર્તમક્રતોરમુ ંપાપપ રુષમિતે્ર્ ઘાતુકમ |  
ત ંવનરસ્ર્ જનમપ્ર્થાડહત ંસિયભ ધરસમથયપ િયકમ || ૯.૪૫ ||  
 
વિશ્વવિસ્મર્કરઃ સ્િતજેસા િદં્યમાનચરણઃ પનુિનઃૈ |  
ચચિડદગ્નિજર્કીત્ર્યકીત્રતિમાન મોદર્ન્નનુડદન ંવનજાઃ પ્રજાઃ || ૯.૪૬ ||  
 
િાસુદેિદવર્તો મડહષ્ઠધીઃ િાસુદેિમથ સાધ્િર્ાજર્ત |  
ધમયસ નુવમિ ધાવમિકં પરુા ભીમમ ત્રતિરર્મેિ ભ સુરમ || ૯.૪૭ ||  
 
ર્ાજ્ર્ર્ા સમુચચતાનુિાક્યર્ા સપ્રિનર્યવિભિરૈચભષ્િિઃૈ|  
વિશ્વિતુે્તરનુજોઽિ હોતૃતા ંપ્રાપ્ર્ દ િતતતીરતોષર્ત || ૯.૪૮ ||  
 
સ પ્રયુજ્ર્ વનવશતા વનશાતધીઃ િશૈ્વદેિિરશસ્ત્રસતંતીઃ |  
રાક્ષસાસુરવનરાસકૃત સુરાન િીરિર્ય ઇિ ભાર્માપર્ત || ૯.૪૯ ||  
 
િાયુના ત્રિરવપ પ િયપાવર્ના સિયદ િતત્જતા તરગ્સ્િના |  
ર્ોઽપરોક્ષિપષુાઽપ્ર્પચેક્ષતઃ કોઽિ િણયર્ત્રત ત ંમહાક્રતુમ || ૯.૫૦ ||  
 
બ્રહ્મિદેનવનવિષ્િચતેસાં કમય તિ કરણાતંરં ભિતે |  
જ્ઞાપર્વન્નત્રત પરાત્મિદેકઃ કમય ધમયમવપ સ હ્યચીકરત || ૯.૫૧ ||  
 
ર્ાવનર્ાવન ચડરતાવન ર્ાવનર્ાનીડરતાવન ચ મનોહરાણ્ર્હો|  
તાવનતાવન ચ વિતાવનચતેસો વિશ્વવિસ્મર્કરાચણ ભાતં્રત ડહ || ૯.૫૨ ||  
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સરસ્િતીવૃયવત્તકરીઃ શરીડરણા ંઅતીત્ર્ બહ્ીઃ સમતીતર્ોિકઃ |  
પરેુિ કૃષ્ણવપ્રર્માપદશ્રમં પથૃપુ્રબોધઃ પનુરુત્તમાશ્રમમ || ૯.૫૩ ||  
 
સહભોર્મનન્ર્લભ્ર્મસ્મૈ હનુમદ્ર પિત ેદદૌ પરુા ડહ |  
અનિકે્ષ્ર્ પરં સ્િભીષ્િકિ ેપ્રત્રતદાતું હડરર ધર્ત તમેિ || ૯.૫૪ ||  
 
પ્રણમ્ર્ ગુરુમાદરાદથ વનર્ોર્તો ર્ોનર્તઃ  
સ તસ્ર્ જર્તા ંડહત ંવિદધતો ર્તઃ સાનુર્ઃ |  
મડહષ્ઠહૃદર્ો મહામડહમવસિંધરુાનદંતો  
વનજરચભર્તોઽનમદ રજતપીઠિાસ ંહડરમ || ૯.૫૫ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેનિમઃ સર્યઃ || 
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