
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
 
૧૫. પચંદશઃ સર્યઃ  
 
ભરૂ્ોબોધસ્તતો ભરૂ્ો વ્ર્ાચખ્ર્ૌ ભાષ્ર્મદ્ભુતમ |  
ગ્રામ ેગ્રામીણસામાન્ર્ે િસસં્તિામરાલર્ે || ૧૫.૧ ||  
 
પરપક્ષરથારૂઢં ખરતર્યમહાયુધમ |  
ત્રિવિક્રમાર્ં સોઽપશ્ર્ત પ્રત્રતિીરવમિાગ્રતઃ || ૧૫.૨ ||  
 
તદા તદાનનાભંોજાદ વતૃ્તોપન્ર્ાસભારતી |  
સનેા સનેાગ્રહા ડદવ્ર્ા વશચબરાડદિ વનર્યર્ૌ || ૧૫.૩ ||  
 
નાત્ર્ત્િરા નાત્રતરર્ા ન સ્ખલંતી વનરંતરા |  
અનાનાિર્િતે્ર્ેિ દિીર્ોચભઃ પ્રતડર્િતા || ૧૫.૪ ||  
 
સૂિસ્ર્ંદનવૃદંાઢયા દુિાયરશુ્રત્રતિારણા |  
સૂપપવત્તમહાપવત્તવિિચચિસ્મૃત્રતસપ્તતર્ા || ૧૫.૫ ||  
 
િવધિતોવમિહડરપ્રષે્ઠાસુપર્ોધરસુસ્િરા |  
સવિતાનપ્રર્ાશાથાય સાર્રી શ્રીડરિાપરા || ૧૫.૬ ||  
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પદે્મશપદપદ્મવશ્રત કૃત્ર્ારં્ં પદ્મજન્મનઃ |  
લાચિતા વશરસશેને ર્ંર્ેિાશષેપાિની || ૧૫.૭ ||  
 
નારાર્ણોઽનતંગુણો બ્રહ્માાખ્ર્ો િદેિડેદતઃ |  
વિશ્વર્તતે્રત વિશ્વજ્ઞઃ શુ્રત્ર્ા યુક્તત્ર્ાઽતર્સીષધત || ૧૫.૮ ||  
 
પ્રધાનમપરાધીન ંર્ારણ ંપડરણાવમ ર્ત |  
પર્ોિડદત્રત ચતે સાધ્ર્િરૈ્લ્ર્ં સ્ર્ાવિદષયન ે|| ૧૫.૯ ||  
 
વિિાદાધ્ર્ાવસતા સૃષ્ષ્િશ્ચેતનચે્ચાનુસાડરણી |  
સૃષ્ષ્િત્િાત પિસૃષ્ષ્િિતે્ર્નુમા પક્ષસાવધર્ા || ૧૫.૧૦ ||  
 
ર્ચ્ચતેનાચતેનર્ોરંર્ાચંર્ત્િાડદ મન્િત ે|  
સૃષ્િાિીશાનપકે્ષાર્ા ંતિ શોભનતા ંવ્રજેત || ૧૫.૧૧ ||  
 
સિયવિવિવમિત ંસિ ંર્દાચચત્ર્ત્િહેતુતઃ |  
ન ર્દેિ ંનો તદેિ ંર્થાઽત્મેતીશ્વરાનુમા || ૧૫.૧૨ ||  
 
બલાર્ સિાયનુમાના ંિદેાઃ સ્યુર્ૈરપાચલતાઃ |  
ર્ામાદેતાઃ પ્રિતતં ેર્ાવમન્ર્ ઇિ ભતૃયચભઃ || ૧૫.૧૩ ||  
 
ર્ારણ ંપડરણાવમ સ્ર્ાદ બ્રહ્મા નો ચતેનત્િતઃ |  
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ન ર્ડદત્થ ંનો તડદત્થ ંર્થા ક્ષીરપરુસ્સરમ || ૧૫.૧૪ ||  
 
ન વિષ્િકૃત પશુપત્રતઃ શૂ્રર્માણાગુણત્િતઃ |  
ચિૈિત ડર્િં પનુવિિઘ્નબ્રધ્નાદ્યા બાલશડંર્તાઃ || ૧૫.૧૫ ||  
 
નનુ સૌખ્ર્ાડદમાન નશેો દુઃખાડદરડહતત્િતઃ |  
ર્ો નિૈ ંસ્ર્ાત સ નિૈ ંસ્ર્ાદ ર્થા સસૃંત્રતમાવનત્રત || ૧૫.૧૬ ||  
 
એિ ંચદે વિમતો જ્ઞાની ન ભ્ાતં્રતરડહતત્િતઃ |  
ર્ો નિૈ ંસ્ર્ાત સ નિૈ ંસ્ર્ાદ ભિીિતે્ર્નુમીર્ત ે|| ૧૫.૧૭ ||  
 
સિયજ્ઞસ્ર્ાજ્ઞતા ંિદેઃ શ્રદે્ધર્ો વિરુણત્રદ્ધ ચતે |  
તસ્ર્ૈ િમાદંમાનદંં િદિાશ્રાવ્ર્સૌ ર્થમ || ૧૫.૧૮ ||  
 
દુઃખ ંપડરજજહીષયન ર્ઃ સુખ ંનોરીચચર્ીષયત્રત |  
સ હંતાઽપત્રતત ંદુઃખમીશસ્ર્ વ્ર્સ્મરજ્જિઃ || ૧૫.૧૯ ||  
 
ર્ો દુઃખસમિાર્ોઽર્ં ચિૈતેને હ્યભદેિાન |  
સમિાર્ઃ ર્વશ્ચદીશ ેતદનરે્ત્િમન્ર્થા || ૧૫.૨૦ ||  
 
ઔપાવધર્ોઽસ્ર્ ભદેશ્ચેત સત્ર્ોઽસત્ર્ઃ સ્સ્િદુચ્ર્તામ |  
તદ દ્વર્ં ચોક્તતદોષ ંડહ માવર્િન્મા િદેત પરમ || ૧૫.૨૧ ||  
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બ્રયૂુરૌપાવધરં્ ભદંે જ્ઞાનાદીના ંર્દાત્મનઃ |  
નીત્ર્ાઽનર્ા તવિરાસાત સ્ર્ાત તસ્ર્ાનતંધમયતા || ૧૫.૨૨ ||  
 
ગુણાડદભદેે સબંંધમપકે્ષ્ર્ાતર્નિસ્સ્થતઃે |  
વિશષેમાિણેાઽનતં્ર્ં ગુણાના ંશોભત ેવિભોઃ || ૧૫.૨૩ ||  
 
મન્ર્ંત ેશૂન્ર્મેિાન્ર્ે તત્િમાર્મિડૈરણઃ |  
મતા માધ્ર્વમર્ાસ્તઽેવપ વ્ર્ક્તતાશ્છિા ઇત્રત દ્વર્ે || ૧૫.૨૪ ||  
 
શૂન્ર્ં બ્રહ્માાહ્વર્ેનાઽહુઃ સ્િાશં્ચ િદેાતં્રતનોઽભ્ર્ધઃુ |  
અતત્િાિદેરં્ િદંે િદંતશ્ચરમે ખલાઃ || ૧૫.૨૫ ||  
 
પરતત્િવિિતયત્િાદપરસ્ર્ાચખલસ્ર્ ચ |  
અવિશષેત્િતશ્ચાસ્ર્ નાતંરંતરમેતર્ોઃ || ૧૫.૨૬ ||  
 
અખિંખિંનન્ર્ાર્ાનખિંમવપ ખિંર્ન |  
અખિંર્દખિંજ્ઞો દ્વર્ાશં્ચાખિંલત્રદ્વષઃ || ૧૫.૨૭ ||  
 
વિમત ંર્ારણ ંન સ્ર્ાદસત્િાિ ર્દીદૃશમ |  
નદૃેશ ંતદ ર્થા કંુભર્તતે્ર્િાનુમીર્ત ે|| ૧૫.૨૮ ||  
 
અંઘો તાપસ નો શૂન્ર્ં ર્ારણ ંકંુભર્તૃયિત |  
ર્ત્સવંતૃ્યુજત્થત ંવિશં્વ તત ર્ારણવમતીર્યત ે|| ૧૫.૨૯ ||  
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એિ ંચતે ર્ારણ ંમા સ્મ બ્રિીઃ શૂન્ર્ં ર્થચંન |  
આયુષ્મંસ્તદવધષ્ઠાન ંવ્યુજત્પત્સસ્િ ગુરોગૃયહે || ૧૫.૩૦ ||  
 
વિિાદસ્ર્ પદં ન સ્ર્ાદવધષ્ઠાનમસત્ત્િતઃ |  
િધૈર્મ્ર્ેણષૈ દૃષ્િાતંઃ શુક્તત્ર્ાડદિડદતીર્યત ે|| ૧૫.૩૧ ||  
 
અતત્ત્િાિદેરં્ માનવમત્રત સ્િવ્ર્ાહત ંર્તઃ |  
તદ્વાદી તને િદેસ્ર્ સોઽચભપ્રતૈ્ર્પ્રમાણતામ || ૧૫.૩૨ ||  
 
ર્ં તત્ત્િાિદેરં્ િદે િદેાશં ંિદેદૂષર્ઃ |  
તત્િસ્ર્ાિણયનીર્ત્િાત સ તત્િાિદેર્ઃ ર્થમ || ૧૫.૩૩ ||  
 
લક્ષણાચભઃ પ્રિતતં ેિાક્યાવન ત્રતસૃચભર્યડદ |  
વિષર્ત્િ ંલક્ષણાના ંતસ્ર્ૈિાવનષ્િમાર્તમ || ૧૫.૩૪ ||  
 
ડર્િંચાખિેંઽિ િાક્યાવન ડર્િંચચદ વિદધત ેન ડહ |  
તાન્ર્ભ્ર્ધરુભાિ ંચજે્જાિયાદેસ્તિ શોભત ે|| ૧૫.૩૫ ||  
 
અભાિભાિસ્ર્ાભાિાદ ભાિરૂપસ્ર્ તસ્ર્ તુ |  
ભાિાભાિવિશષેાણામભાિાદવિશવેષણઃ || ૧૫.૩૬ ||  
 
ર્ો િદેિડેદતાથાયના ંવનત્ર્સતં્ર્ાર્સશં્રિી |  
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િદેબાહ્યો વિપવશ્ચચેરેષ વનશ્ચીર્તા ંતતઃ || ૧૫.૩૭ ||  
 
જ્ર્ાર્સો દૂષણનેિૈ ધતૂયર્મ્મન્ર્ોઽવપ દૂવષતઃ |  
પક્ષર્ોરવિશષેત્િાદનર્ોઃ સત્રદ્વપક્ષર્ોઃ || ૧૫.૩૮ ||  
 
અસત્િાડદત્ર્સૌ હેતુરવસદ્ધો બ્રહ્માિાડદનઃ |  
મેત્રત ભાણ્ર્વિશષેત્િાદેતર્ોબ્રયહ્માશૂન્ર્ર્ોઃ || ૧૫.૩૯ ||  
 
સોઽંરં્ીર્રોત્રત ચતે સત્ત્િ ંબ્રહ્માણઃ સ્ર્ાદ વિશવેષતા |  
ન ચતે પ્રાતત ંપાડરશષે્ર્ાદસત્ત્િ ંન વનરસ્ર્તુ || ૧૫.૪૦ ||  
 
વિર્ીત ંન વિચાર્ં સ્ર્ાત ન ભાવ્ર્ં ન ફલપ્રદમ |  
શૂન્ર્ં બ્રહ્માાદ્યમદૈ્વત ંવિવધધીર્ોચરો ન ર્ત || ૧૫.૪૧ ||  
 
ખપષુ્પિદખિંત્િાદ વ્ર્ત્રતડરક્તત ંવનદશયનમ |  
પ્રમાણાડદિડદત્ર્ેિમૂહનીર્ં ર્થપે્તસતમ || ૧૫.૪૨ ||  
 
આર્મ્નાર્ાનામમાનત્િ ેધમાયદેરપ્રમાણતા |  
ધમાયદ્યભાિ ેનો માન ંપ્રત્ર્ક્ષૈર્પ્રમાચણનઃ || ૧૫.૪૩ ||  
 
ન પૌરુષેર્ં િચન ંપ્રામાણ્ર્ેન વિવનવશ્ચતમ |  
પૌરુષેર્ત્િતો ર્દ્વદ િાક્યમુન્મત્તભાવષતમ || ૧૫.૪૪ ||  
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વિમતઃ પરુુષોઽજ્ઞઃ સ્ર્ાત સ્ર્ાચ્ચાસૌ વિપ્રલંભર્ઃ |  
પુસં્ત્િાચ્ચિૈિડદત્ર્સ્તા સિયજે્ઞ રે્િલાનુમા || ૧૫.૪૫ ||  
 
દુઃખાર્રોત્રત ર્દ દૈિ ંદુઃશાસ્ત્રષેગૂ્ર આગ્રહઃ |  
દુઃખાર્રોઽત્રતઘોરઃ સ્ર્ાલ્લોર્ોઽતસ્તદ્વતાં ધ્રિુઃ || ૧૫.૪૬ ||  
 
આસ્મારે્ઽપચેક્ષત ેપકે્ષ મોકં્ષ દદ્યાદધોક્ષજઃ |  
ર્િ સ્િાનડંદનઃ સતંઃ સિેતં ેવિષર્ાન બહૂન || ૧૫.૪૭ ||  
 
સ્િવ્ર્ાહત્ર્ાડદનોપકે્ષ્ર્ા મુસ્ક્તતર્ાય વનવિિશવેષતા |  
ર્દેત્ર્ાદ્યનુર્ોર્ેઽસ્ર્ા વિશષેઃ સ્ર્ાિનૂત્તરે || ૧૫.૪૮ ||  
 
અવપ બુદ્ધધ્ર્ાડદરડહતઃ પરુુષાથી ન સિયથા |  
વનચખલાનુભિાભાિાત પતુ્તિીર્ાપરુોર્િત || ૧૫.૪૯ ||  
 
જ્ઞાનપ્રર્ત્નિાછંાિાનીશો ન હ્યશુભ ંભજેત |  
સ્િસામ્ર્ેન તનેિૈ ંત ંચ કુર્ાયત સ તાદૃશમ || ૧૫.૫૦ ||  
 
દુઃખવ્ર્ાતત ંસુખ ંબદે્ધ દૃષ્્િા મુક્તત ેવનરસ્ર્તા |  
સ્િરૂપ ંચ વનરસ્ર્તે શૂન્ર્િાદી તદા ભિતે || ૧૫.૫૧ ||  
 
નનુ વિપ્રત્રતપિઃ સ્ર્ાદૂવમિમાન દેહિત્ત્િતઃ |  
ચિૈો ર્થતે્યુપાવધઃ સ્ર્ાત તિ ચાશુદ્ધદેડહતા || ૧૫.૫૨ ||  
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અનરૈ્ાતં્રતર્તા હેતોદેહિત્ત્િાદધીવશતુઃ |  
સોઽદેહશ્ચેદવનચ્છાડદભયિચે્છશવિષાણિત || ૧૫.૫૩ ||  
 
જ્ઞાિાડદરૂપમસ્ર્ સ્ર્ાદ િલૈક્ષણ્ર્ાર્ ચતે તતઃ |  
તદેિ દેહશબ્દોક્તત ંન હ્યસૌ પ્રાકૃતાકૃત્રતઃ || ૧૫.૫૪ ||  
 
એિ ંસ્િરૂપદેહત્િ ંમુક્તતસ્ર્ાતયુરરીકૃતમ |  
નાવનષ્િભોર્સ્તને સ્ર્ાત પ્રાકૃતક્ષેિસભંિઃ || ૧૫.૫૫ ||  
 
વિમતો નાિર્િિાન વિનાવશત્િપ્રસરં્તઃ |  
પિિચ્ચદેિર્િા વનરસ્ર્ંતઽેિ ર્ીદૃશાઃ || ૧૫.૫૬ ||  
 
વસદ્ધસાધનતા હેતોસ્ત ેચભિાશ્ચેદચચન્મર્ાઃ |  
આત્મનો ભદેરડહતા એષ્િવ્ર્ા એિ િાડદચભઃ || ૧૫.૫૭ ||  
 
પરમાણ્િાડદદેશષે ુવ્ર્ાતત્ર્ૈ વ્ર્ામાડદરે્ષ્િવપ |  
ર્થાઽઽત્મનઃ પ્રદેશાઃ સ્યુસ્તષેા ંનોઽિર્િાસ્તથા || ૧૫.૫૮ ||  
 
મુક્તતો રૂપાડદવિત સત્િાજ્જિાન્ર્ત્િ ેસતીશિત |  
દૃષ્િાતંોઽસાધ્ર્વિર્લસ્તસ્ર્ સિયજ્ઞતાગ્રહાત || ૧૫.૫૯ ||  
 
ઈશ્વરો ન સુખી તને રૂપાદ્યનુભિિવપ |  
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દુઃખપ્રસરં્ાડદત્રત મા િાડદ તદ્ધવ્ર્ાપ્તતદૂષણાત || ૧૫.૬૦ ||  
 
દૃષ્િાતંો ર્સ્ર્ નષે્િોર્ં તસ્ર્ સ્ર્ાદ વ્ર્ત્રતરેર્િાન |  
વશલાિડદત્ર્તઃ શુદ્ધચચદે્દહેં ડિર્ભોગ્ર્સૌ || ૧૫.૬૧ ||  
 
સ્િાનદંવિષર્ ેમોકે્ષ િદેોક્તત ેયુસ્ક્તતસાવધત ે|  
દે્વષોઽર્ ંિાડદના ંર્સ્માત તત્રદ્વરુદે્ધઽથિાઽઽગ્રહઃ || ૧૫.૬૨ ||  
 
તતઃ સ્િતઃ પ્રમાણને દેિો િદેેન િડેદતઃ |  
વિષ્ણમુોક્ષસ્ર્ દાતતે્રત વિશં્વ ભિત્રત શોભનમ || ૧૫.૬૩ ||  
 
ઇત્ર્ાદીન દશયર્ંત્ર્થાયન વ્ર્ાખ્ર્ોપન્ર્ાસસયંુતા |  
ત્રિવિક્રમાર્ેણ તદા વિશ્વાચભજ્ઞસ્ર્ શુશુ્રિ ે|| ૧૫.૬૪ ||  
 
અથ પ્રાયુકં્તત વિવિધાન બોધચાપગુણડેરતાન |  
વિપક્ષયુક્તતાન િીર્ેણ તીક્ષ્ણાસં્તર્યશરાનસૌ || ૧૫.૬૫ ||  
 
ચચચ્છેદાતુચ્છવધષણસ્તાસં્તદા તર્યસાર્રૈ્ઃ |  
પ્રયુક્તતમાિાન પ્રહસન લીલર્ાઽત્રતશર્ાલચુભઃ || ૧૫.૬૬ ||  
 
અધાર્ાયણીતરજનરૈવનિત્ર્ાયવન પરૂુષઃૈ |  
વિજજર્ીષતુ્રદ્વિજશે્રષ્ઠો િદેાસ્ત્રાચણ પ્રયુક્તતિાન || ૧૫.૬૭ ||  
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િાક્યૈરત્રતબલીર્ોચભઃ પ્રત્ર્સ્ત્રડૈરિ િડૈદરૈ્ઃ |  
અથાતંરં પ્રર્િર્ન તાન્ર્સૌ સન્ન્ર્િતયર્ત || ૧૫.૬૮ ||  
 
સતતાષ્િાવન ડદનાન્ર્ેિ ંિાદં કૃત્િા સહામુના |  
વનરુત્તરં ચ વનશ્ચોદ્યં ચકે્ર ચક્રાયુધવપ્રર્ઃ || ૧૫.૬૯ ||  
 
પ્રણર્મ્ર્ાઽચષ્િ વશષ્િોઽસૌ ક્ષર્મ્ર્તા ંનાથ ચાપલમ |  
પદપદ્મરજોદાસ્ર્ં ધ્રિુ ંમે દીર્તાવમત્રત || ૧૫.૭૦ ||  
 
વ્ર્ાખ્ર્ા ંભાષ્ર્સ્ર્ ભરૂ્ોધીઃ શ્રિણ ંસૂડરનદંનઃ |  
સતંઃ પ્રીત્રતમસતંોઽન્ર્ા ંસમમારેચભરે તતઃ || ૧૫.૭૧ ||  
 
ગુિાયજ્ઞાર્ૌરિાટ્ટીર્ાં કુિયન ભાષ્ર્સ્ર્ દુષ્ર્રામ |  
ષિધયવિક્રમાર્ોસૌ મહાચાર્યમભાષત || ૧૫.૭૨ ||  
 
ર્િીંિૈનય સમાતર્ંત ેસગૃંહ્યાવપ ર્તોઽવનશમ |  
ન્ર્ાર્રત્નાવન ભાષ્ર્ાબ્ધરેસ્ર્ ર્ાભંીર્યમદ્ભુતમ || ૧૫.૭૩ ||  
 
દશોપવનષદો દેિીઃ દેિા ઇિ સમીપ્તસતાઃ |  
યુક્તતાઃ પ્રસાદર્ંત્ર્થાય એષ ુભાષ્ર્ાલર્ેષ્િલમ || ૧૫.૭૪ ||  
 
ર્ીતાતાત્પર્યભાષ્ર્ાભ્ર્ામાભ્ર્ાં વિશં્વ પ્રર્ાશ્ર્ત ે|  
ર્ોર્ણરૈપ્રતીર્ારૈરરંે્દુભ્ર્ાવમિાવધર્મ || ૧૫.૭૫ ||  
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ઇત્રતહાસપરુાણાબ્ધભેયિચ્ચ્ચત્તાડિલોચિતાત |  
જાતા ંભારતતાત્પર્યસુધા ંર્ઃ સિ સિેત ે|| ૧૫.૭૬ ||  
 
પરુાણસ્થાનપાથંાનામભાષાિર્િડેદનામ |  
ભિતા સુસખા ચકે્ર શ્રીભાર્િતવનણયર્ઃ || ૧૫.૭૭ ||  
 
ર્સ્તિંસારં સપં્રાતર્ ન સ્ર્ાત પર્ાયતતિાવંછતઃ |  
અમરૈરાવશ્રતચ્છાર્ં ર્લ્પદ્રમુવમિોત્તમમ || ૧૫.૭૮ ||  
 
લોર્ાનામિલોર્ાર્ માર્યસ્ર્ાસ્ર્ વ્ર્ધાદ ભિાન |  
ર્રુણાર્ર નિેાભ ેિાદસન્માનલક્ષણ ે|| ૧૫.૭૯ ||  
 
એર્ાર્ી ડર્લ ર્શ્ચકે્ર પદં મૌચલષ ુવિત્રદ્વષામ |  
તત્િવનણયર્પાથોઽર્ં રે્ન નામ ન પજૂ્ર્ત ે|| ૧૫.૮૦ ||  
 
િાદાદર્ઃ પ્રર્રણસ્ુચલિંર્ાસ્તનિોઽતર્લમ |  
વિપક્ષર્કં્ષ ચક્ષણ્િતં્રત મારુતને ત્િર્ેડરતાઃ || ૧૫.૮૧ ||  
 
અનતંોઽથયઃ પ્રર્ડિતસ્ત્િર્ાઽણૌ ભાષ્ર્સગં્રહે |  
અહો આત્મપડરજ્ઞતત્ર્ૈ કૃષ્ણનેિેાઽનનાતંરે || ૧૫.૮૨ ||  
 
ભર્િવંશ્ચિર્વિતા ંલૌડર્ર્ીં દશયર્ન ડર્લ |  
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ર્ોતર્ ંભારતસકેં્ષપમકૃથા વિશ્વવિસ્મર્મ || ૧૫.૮૩ ||  
 
નાનાસુભાવષતસ્તોિર્ાથાડદકૃત્રતસત્કૃતીઃ |  
ત્િવર્ રત્નાર્રે રત્નશે્રણીિાય ર્ણર્ંત્રત રે્ || ૧૫.૮૪ ||  
 
એષ ુદભ્મતીન દભ્ાન હસત્યુચ્ચઃૈ સતા ંસભા |  
ચચિંતામણીંવશ્ચિંતર્ંતી વમતાનતર્વમતાથયદાન || ૧૫.૮૫ ||  
 
અપરોઽપીષ્ર્તઽેસ્માચભગ્રંથષે્િતેષેુ સત્સ્િવપ |  
સત્સ્િપીંિાડદષ ુપરુા તારર્ાડરડરિામરૈઃ || ૧૫.૮૬ ||  
 
ગ્રંથભે્ર્ એભ્ર્ોઽર્ાધભે્ર્ો યુક્તતર્ો નો દુરુદ્ધરાઃ |  
મનોમાદં્યાત તતો ગ્રથં ંવ્ર્ક્તતતર્યતત્રતિં કુરુ || ૧૫.૮૭ ||  
 
ઇત્ર્વથિતો વ્ર્ધાન્મધ્િઃ સોઽનુવ્ર્ાખ્ર્ા ંસતા ંસુધામ |  
દુિાયડદર્િાયડિપવિિં માવર્ધ્િાતંરવિદુ્યત્રતમ || ૧૫.૮૮ ||  
 
યુર્પદ રચર્િેના ંર્દાચચત સ વનરંતરમ |  
ચતુરશ્ચતુરઃ વશષ્ર્ાન લીલર્ાઽલેખર્ત ખલ ુ|| ૧૫.૮૯ ||  
 
યુક્તતાર્ા યુસ્ક્તતમાલાર્ાઃ પ્રોક્તતાર્ાસ્તિ ચાઽત્મના |  
વ્ર્ક્તત ંચકે્ર વિિરણ ંર્િીંિૈરેષ દુષ્ર્રમ || ૧૫.૯૦ ||  
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મધ્િેંદોવનિત્ર્સબંંધાત વનસ્તમસ્તાપચતેસોઃ |  
િકંુૈઠં ર્ાતર્ોઃ વપિોઃ ર્હેેઽસ્ર્ાિરજોઽિસત || ૧૫.૯૧ ||  
 
વિવધભ્રૂવિભ્મભ્શ્ર્દ્ધનર્ોધાન્ર્સપંદા |  
વનિડેદના િદેવિદા તનેાઽપ ેિદેિાડદરાિ || ૧૫.૯૨ ||  
 
પાડરવ્રાજ્ર્ં પ્રાથયર્ંત ંપાદાનમ્રવમમં મુહુઃ |  
સમર્ાપકે્ષર્ોિીક્ષો ર્મર્ામાસ ધામ તમ || ૧૫.૯૩ ||  
 
ન જઘાસ ન સુષ્િાપ ન જહાસ સ ધીરધીઃ |  
સમર્ાથી સ્મરન જ્ર્ેષ્ઠં રામ ંરામાનુજો ર્થા || ૧૫.૯૪ ||  
 
રાજ્ર્ે ર્થચંચત સસં્થાતર્ રાજાન ંવિરહાડદિતમ |  
અિતારભિુ ંપ્રાર્ાદ ભર્િાન શરદત્ર્ર્ે || ૧૫.૯૫ ||  
 
વિશુદ્ધત્રદ્વકુલં શ્રૌત ંશુચચિં કૃતવપતૃડક્રર્મ |  
વિરક્તત ંવિષર્ાન ભકુ્તત્િા વ્ર્ધાન્મધ્િોઽનુજ ંર્ત્રતમ || ૧૫.૯૬ ||  
 
રહસ્ર્ત્રતરહસ્ર્ં તદ બ્રહ્મા બ્રહ્માસમો દદૌ |  
અમુષ્મૈ પચંતપસો ન વિદુર્યત તપસ્સ્િનઃ || ૧૫.૯૭ ||  
 
પ્રમેામૃતપ્રસિાસ્ર્સ્સ્મતારં્ાપારં્પિૂયર્મ |  
શ્રીવિષ્ણતુીથયનામાસ્મૈ પ્રીત્રતતીથયઃ પ્રદત્તિાન || ૧૫.૯૮ ||  
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શ્રિણનેાનુિાદેન મનનનેાવથૃાઽર્રોત |  
ર્ાલં િદેાતંશાસ્ત્રસ્ર્ િદેાતંગુરુસોદરઃ || ૧૫.૯૯ ||  
 
સ દાતં્રતભસ્ક્તતમાધરુ્યપડરચર્ાયડદમેદુરૈઃ |  
મહાવિિવપન ંચકે્ર ગુરોઃ સ્િસ્થ ંકૃપાકુંરમ || ૧૫.૧૦૦ ||  
 
અનતંમત્રતર્ારુણ્ર્ર્લ્પદ્રમુિતો જનઃૈ |  
અિણ્ર્ો મડહમા તસ્ર્ લૌલ્ર્ાત સિંણ્ર્યત ેમનાર્ || ૧૫.૧૦૧ ||  
 
ચતુરોઽસૌ પ્રિચન ેમનુસવંસત્રદ્ધમાન મનઃ |  
સખં્ર્ા મા ંપરૂણી મા ર્ાન્મધ્િદાસવમત્રત વ્ર્ધાત || ૧૫.૧૦૨ ||  
 
ડદશ ંપ્રર્ાત ંશવશનશ્ચરંત ંપર્યશોધર્ત |  
તીથયરં્ વિષ્ણતુીથ ંચ વિષ્ણતુીથયષ્ચ તીથયર્મ || ૧૫.૧૦૩ ||  
 
અર્ામાનામનરેે્ષા ંવસત્રદ્ધભવૂમિં તપસ્સ્િનામ |  
ત્રતરોડહતાત્મા પ્રાપાસૌ હડરશ્ચંિમહીધરમ || ૧૫.૧૦૪ ||  
 
દં્વદ્વદુઃખાનલે િીરો માત્સર્ેણ વિમત્સરઃ |  
તત્ર્ાજ મત્િા તસ્ર્ાસાિશનાદીંધનાવર્તમ || ૧૫.૧૦૫ ||  
 
ભક્તતરૈનુચર્રં નીત ંપ્રાવથિતો ર્ત્રતશખેરઃ |  
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પચંર્વ્ર્ં પપૌ ડર્િંચચત પચંમેપચંમે ડદન ે|| ૧૫.૧૦૬ ||  
 
સ ત્ર્જન સાહસી તચ્ચ તપસ્તપેઽેત્રતતાપસમ |  
ચબલ્િપણઃૈ સ્ક્તશતૌ પિૈસ્તૃપ્તતમાન સચલલૈરવપ || ૧૫.૧૦૭ ||  
 
ર્થષે્િમધ્ર્ાસ્ત વશલા ંર્મી સુવનર્મી સ તામ |  
નાઽધ્ર્ાસત ેર્ામેર્ાહં દૈિભગ્નાસ્તપસ્સ્િનઃ || ૧૫.૧૦૮ ||  
 
 
 
પિનાશંાનુજો જજત્િા પિન ંરેચર્ાડદચભઃ |  
વિષર્ેભ્ર્ો હૃષીર્ાશ્વાન મનોર્ંિા સમાહરત || ૧૫.૧૦૯ ||  
 
સ્મરન મુરારેરાર્ારં દધ્ર્ાિધ્ર્ાત્મર્ોવિદઃ |  
સમાવધમાવધશમન ંર્ોચર્લભ્ર્ં સ લબ્ધિાન || ૧૫.૧૧૦ ||  
 
મૌકંુદે સુદંરે રૂપ ેસ્િાનદંાડદગુણાણયિ ે|  
સ્િાશ્ચર્યરત્ન ેમગ્નાત્મા નાન્ર્ત ડર્િંચચદ વિિદે સઃ || ૧૫.૧૧૧ ||  
 
ર્ામિાસવિહીનસ્ર્ તસ્ર્ સુજ્ઞાનચકુ્ષષઃ |  
વિના રૈ્િલ્ર્સામ્રાજ્ર્ં નાઘો ર્ોર્મણીરભતૂ || ૧૫.૧૧૨ ||  
 
મધ્િાનુજે મધ્િનાથો ર્ં પ્રસાદં વ્ર્ધાત તદા |  
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સ ચચત્તાવિષર્ત્િાદ િા ર્ોતર્ત્િાદ િા ન િણ્ર્યત ે|| ૧૫.૧૧૩ ||  
 
અહો મહાબોધસિેામડહમાઽસ્સ્મન યરુ્ે ર્તઃ |  
ધન્ર્ોઽસૌ વસત્રદ્ધમાપમેા ંસોઽમરૈડરત્ર્લાળ્ર્ત || ૧૫.૧૧૪ ||  
 
તીવ્રવ્રતોઽતીંડિર્વિદ વિદ્યાપ્બ્ધસ્તર્યપડંિતઃ |  
અવનરુદ્ધપદાધારઃ પ્રષે્ઠઃ વશષ્ર્સ્તમાર્ર્ૌ || ૧૫.૧૧૫ ||  
 
તને સપં્રાવથિત ંર્ાત ંરૂતર્પીઠવમમં પનુઃ |  
કૃત્સ્નજં્ઞ કૃપર્ા સ્િષે ુસપં્રાતત ંમેવનરે પ્રજાઃ || ૧૫.૧૧૬ ||  
 
ર્િીંિત્રતલર્ો વિદ્વચ્છેખરસ્તાપસાગ્રણીઃ |  
મધ્િરે્િીશુર્ોઽસ્ર્ાભ ૂપ્ચ્છષ્ર્ો વ્ર્ાસપદાશ્રર્ઃ || ૧૫.૧૧૭ ||  
 
અસૌ દાસ્ર્ં ધ્રિુ ંર્ાત ંમહાતં ંમહતામવપ |  
વ્ર્ધાદનુગ્રહં કુિયન સામ્ર્ૈઃ ર્ૌતુરં્ નૃણામ || ૧૫.૧૧૮ ||  
 
આરુરોહ દુરારોહં સ પરૈઃ પ્રીત્રતકૃદ્ધરેઃ |  
મહાતં ંમડહમાન ંચ મહીધ્ર ંચ ગુહવપ્રર્મ || ૧૫.૧૧૯ ||  
 
આકૃષ્િોઽસ્ર્ ગુણવૈ્ર્ાયતતઃૈ ર્ો ર્ોદાર્ા ઉપાર્ર્ૌ |  
સ પદ્મનાભતીથાયખ્ર્ઃ વશષ્ર્ોઽન્ર્ોઽભતૂ સુચતેસઃ || ૧૫.૧૨૦ ||  
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શુ્રત્ર્ા મત્ર્ા સદા ભક્તત્ર્ા વિરક્તત્ર્ા વનત્ર્સિેર્ા |  
ર્સ્મ ૈપ્રસિઃ પ્રાજ્ર્ેક્ષઃ સદ્યો વિદ્યા ંદદૌ શુભામ || ૧૫.૧૨૧ ||  
 
િદેાતંાપ્બ્ધિં ન ર્ો જાતુ જહૌ વિદ્વવત્તવમિંચર્લઃ |  
યુસ્ક્તતપ્રિાહસરંંભાત પરશાસ્ત્રનદીચરઃ || ૧૫.૧૨૨ ||  
 
વ્ર્ાખ્ર્ાપ્રણાદમાિણે િીરં મન્ર્ાન સ્િમંિલે |  
માર્ાવિગ્રામવસિંહાન ર્ો િાડદવસિંહો વનરાર્રોત || ૧૫.૧૨૩ ||  
 
મત્તદુિાયડદમાતરં્તર્યમસ્તર્દારણે |  
પચંાસ્ર્ો ર્ોઽભિદ વ્ર્ક્તત ંચતુરાસ્ર્ોઽવપ રે્િલમ || ૧૫.૧૨૪ ||  
 
સન્ન્ર્ાર્રત્નાિચિરતયુદપાડદ ર્તઃ પરા |  
િીર્ાઽપરાઽનુવ્ર્ાખ્ર્ાર્ા અનઘાય બોધસાર્રાત || ૧૫.૧૨૫ ||  
 
િદેપ્રિચનાચાર્યવશષ્ર્ોઽસાવિત્રત પજૂજતઃ |  
સભ્ર્ઃ સભાર્ા ંર્ો િદંે વ્ર્ાચખ્ર્ૌ િદેસારવિત || ૧૫.૧૨૬ ||  
 
અનર્ોઃ પ્રથમે વશષ્ર્ાશ્ચરમે ચાભિવિહ |  
અનતંબોધસ્ર્ાનરેે્ ર્તીંિા બહુદેશજાઃ || ૧૫.૧૨૭ ||  
 
િશીકૃતહૃષીર્ાશ્ચ જનનાદુ્યપમડદિનઃ |  
નરવસિંહપદાધારા અભ્ર્સ્તોપેંિનામર્ાઃ || ૧૫.૧૨૮ ||  
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અદીઘાયન્ર્ાચભધાના ર્ે શ્રીમિામપદાશ્રર્ાઃ |  
અપ્રત્ર્ક્તશગુણોડિક્તતા ભસ્ક્તતિરૈાગ્ર્સાર્રાઃ || ૧૫.૧૨૯ ||  
 
પાદૈઃ પનુતંઃ પવૃથિીં દશયર્ંતો હરેઃ પદમ |  
ધતૂદુસ્સમર્ધ્િાતંા ભાસ્ર્રા ઇિ ર્ા ંર્તાઃ || ૧૫.૧૩૦ ||  
 
મોક્ષશાસ્ત્રામૃતાભંોવધસિેર્ા વનત્ર્વનવૃયતાઃ |  
ચડક્રચારુતરાચાયસુ ચડક્રણષ્ચરણાચયર્ાઃ || ૧૫.૧૩૧ ||  
 
મધ્િપ્રવશષ્ર્ા બહિઃ વશષ્ર્ા એષા ંમુહુસ્તથા |  
અલંચક્રુરલં પૃ્ િીં સિ ેસદ્ગુણભષૂણાઃ || ૧૫.૧૩૨ ||  
 
સદા સર્લસચ્છાસ્ત્રવ્ર્ાખ્ર્ાસૌખ્ર્ામૃતાપ્બ્ધર્ાઃ |  
સિ ેદુિાયડદદુિાયદર્ાિંખિંનમંિનાઃ || ૧૫.૧૩૩ ||  
 
ભડૂરભસ્ક્તતભરાઃ રે્ચચદેષ્િલ્પશુ્રતસપંદઃ |  
અતર્લ્પબોધા અપરે બહુશુ્રતમહાગુણાઃ || ૧૫.૧૩૪ ||  
 
બહિો ગૃડહણોઽતર્સ્માત સમગ્રાનુગ્રહં ર્યુઃ |  
દીપ્રા ર્િાગ્નર્ ઇિ િર્ો ચલકુચશખેરાઃ || ૧૫.૧૩૫ ||  
 
માધ્િ ંવનર્ોર્ં ર્ે પ્રાર્ો નાત્ર્જન વિદુષા ંિરાઃ |  
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વશષ્ર્કે્ષિષે ુસત્રદ્વદ્યાબીજાિાપરૈ્દીચક્ષતાઃ || ૧૫.૧૩૬ ||  
 
ગ્રામણ્ર્ો બ્રાહ્માણાગ્રણ્ર્ઃ પ્રાપઃુ પણૂકે્ષવશષ્ર્તામ |  
ર્ેષા ંસદ્ગુપ્તતમાિણે ભિતે ડર્લ પરં પદમ || ૧૫.૧૩૭ ||  
 
શુશૂ્રષાપક્ષપાતાદ્યૈઃ રે્ભ્ર્વશ્ચત રે્િલં દદૌ |  
રામવપ્રર્ો રામ ઇિ સ્િા ંર્ત્રતિં ર્ોચર્દુલયભામ || ૧૫.૧૩૮ ||  
 
વશષ્ર્પ્રવશષ્ર્ાત્રતશર્ા ઈદૃશા ર્દ્દર્ોદર્ાત |  
ર્ો નચે્છેત સુલભ ંભક્તત્ર્ા તત્પાદસુરપાદપમ || ૧૫.૧૩૯ ||  
 
ઇત્થ ંસચેઃ સચેરચ્ર્ો ધરાર્ા ંચકે્ર િાસ ંશષેશય્ર્ે શર્ાન ે|  
ગ્રામ ેિાતઃૈ પાવિત ેર્ાણ્િતીથઃૈ ભક્તતપ્રીત્ર્ા સન્મઠેઽનૂનબોધઃ || ૧૫.૧૪૦ 
||  
 
આનદંતીથયભર્િદ્વદનેંદુચબિંબં  
વિદ્યાસુધાવિતતર્ાતં્રત સુર્ાતં્રતર્ાતંમ |  
ર્ૈઃ પ્રકૈ્ષ્ર્તાિ ભિતાપશમાર્ ભક્તતઃૈ  
તદ્દાસદાસ્ર્મવપ ડર્િં ન દદાત્રત પુસંઃ || ૧૫.૧૪૧ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્ર્વિકુલત્રતલર્ ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
શ્રીનારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંર્ત ેપચંાદશઃ સર્યઃ || 
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