
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૭. સપ્તમઃ સર્યઃ  
અથ હૈમિત ેતટાતંરે બદરીષંિવિશષેમંડિતમ |  
પરમાશ્રમમાશ્રર્ં વશ્રર્ઃ સકલજ્ઞઃ સ દદશય વિશુ્રતમ || ૭.૧ ||  
 
ડહમિષયરવિપ્રભાસહાઃ પથૃસુિપ્રવથતા ત્રિજાશ્રર્ાઃ |  
અવપ વિષ્ણપુદસ્પશૃોઽલસનુભર્ે ર્િ વિચચિશાચિનઃ || ૭.૨ ||  
 
શ્રિણામૃતર્ીર્યણતૈ્રિિજઃ શુકમુખર્ૈઃ શુભપચિચભર્ૃયતમ |  
કમલેષ્ટતમસ્સ્થરાતંરૈઃઅવપ હંસઃૈ પરમૈરમેચકૈઃ || ૭.૩ ||  
 
સુમનોવનકરેણ પડૂરત ંસ્િમનોઽભીષ્ટદમલ્પદુર્યમમ |  
અપરસ્પરમત્સરપ્રજ ંનનુ િકંુૈઠવમિાચ્યુતાલર્મ || ૭.૪ ||  
 
તવમમ ંપ્રવિશતંમાશ્રમં દ્વ્ર્વિકત્રિિંશદુદારલિણમ |  
ગુણસારવિદઃ કુતૂહલાદ અિલોક્યષયર્ ઇત્ર્ચચિંતર્ન || ૭.૫ ||  
 
કનકાતુલતાલસવિભઃ કમલાિો વિમલેંદુસન્મુિઃ |  
ર્જરાજર્ત્રતમયહાભજુઃ પ્રત્રતર્ાન કોઽર્મપિૂયપરૂુષઃ || ૭.૬ ||  
 
અત્રતશાતંિપવુનિશાકરઃ સ્િર્મેકાતંિરો ડદિાકરઃ |  
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ઇત્રત નાસ્ર્ ગુણાણયિાકૃતઃેઉપમાન ંભિુનષે ુલભ્ર્ત ે|| ૭.૭ ||  
 
પરમાશ્રવમણા ંર્તશ્રમો નનુ ચચહ્નાવન ચબભત્રતિ િીરિીઃ |  
અવપ માનુષભાિવિગ્રહો વિપલું વિસ્મર્માતનોત્રત નઃ || ૭.૮ ||  
 
ચતુરશ્ચતુરાનનઃ સ્િર્ં પિનો િા વ્રત્રતરૂપ આવ્રજન |  
શૃત્રતનાથડદદૃિર્ાઽન્ર્થા ન િલ ુસ્ર્ાવિચિલાગ્ર્ર્લક્ષ્મિાન || ૭.૯ ||  
 
અિલોડકતલિણઃ સ તઃૈ ઇત્રત સચંચિંત્ર્ કુતૂહલાકુલૈઃ |  
અવિળંબર્ત્રતન્ર્યશામર્ત તરુમારાત સુરપાદપોત્તમમ || ૭.૧૦ ||  
 
મસૃણત્િચમુિત ંતત ંબહુશાિાફણસૂનરત્નકમ |  
ભર્િતંમનતંમંત્રતકે સ્સ્થતમીશસ્ર્ વનષેિણાર્ િા || ૭.૧૧ ||  
 
અત્રતચચિવિચચિપત્રિણ ંબહુિણ ંહડરર્ોવનિારકમ |  
મુવનનદંનવમિંડદરાપતઃે અવિકેષ્ટં પતતાવમિાવિપમ || ૭.૧૨ ||  
 
અમૃતાત્મમહાફલપ્રદં દુરિાપ ંહડરભસ્તતિર્જિતઃૈ |  
વશ્રતસાધપુરુાણભારતં વનર્મ ંમૂતયવમિોરુશાચિનમ || ૭.૧૩ ||  
 
અથ તસ્ર્ સ િડેદકાતંરે સુવિશાલે વિમલે મનોહરે |  
અિલોડકતિાનનતંિીઃડદવિ દેિાવનિ તાપસોત્તમાન || ૭.૧૪ ||  
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અવપ સપ્તતર્ા વિરાર્જજતાન ર્તસખંર્ાન ગુચણનો ગુણોજ્ઝિતાન |  
અવપ મન્યુમદાડદિર્જિતાન ર્તભોર્ાન પિનાશનાન સદા || ૭.૧૫ ||  
 
મુવનમંિલમધ્ર્િત્રતિન ંત્રિજર્ન્મંિલમંિનાવર્તમ |  
ઇહ સત્ર્િતીસુત ંહડરિં પડરપણૂયપ્રમત્રતઃ સમૈિત || ૭.૧૬ ||  
 
વનજહૃત્કમલેઽત્રતવનમયલે સતત ંસાધ ુવનશામર્િવપ |  
અિલોક્ય પનુઃપનુનયિં તમસૌ વિસ્સ્મત ઇત્ર્ચચિંતર્ત || ૭.૧૭ ||  
 
અર્ણય્ર્ગુણાણયિોઽમલઃ સ ડહ નારાર્ણ એષ કેિલમ |  
વિવિનાઽનુસૃત ંપરાશરાત સુષિુ ેસત્ર્િતી ડકલાિ ર્મ || ૭.૧૮ ||  
 
િિળેઽસ્ર્ મનઃપર્ોવનિૌ સદનુક્રોશચર્રીંદ્રલોચળત ે|  
પ્રકટીભિત્રત સ્મ સુદંરી દવર્તા દૈત્ર્ડરપોસ્ત્રર્ીમર્ી || ૭.૧૯ ||  
 
ઇત એિ પરુાણર્ૌરર્ૌ સમહાભારતપાડરજાતકે |  
સત્રત જાતિત્રત ્ર્જાર્ત પ્રિરં સૂિર્ણામૃત ંસ્િર્મ || ૭.૨૦ ||  
 
વનરિગ્રહમુિયનુગ્રહં વિદિત પાડુંસુતાડદસજ્જન ે|  
અિનાિિનાર્ સવંિદા ંસુચચરાર્ૈષ ચચાર ચારુર્ીઃ || ૭.૨૧ ||  
 
અધનુા કચલકાલર્તૃ્તર્ે સવિતિે િણદાનુર્તૃ્તર્ે |  
જનદૃસ્વિષર્ત્િમત્ર્જદ્ભર્િાનાશ્રમમાિસવિમમ || ૭.૨૨ ||  
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તડદદં િપરુસ્ર્ દૃશ્ર્ત ેદચલતેંદીિરસુદંરદુ્યત્રત |  
પરમાર્જજનર્ોર્પીઠર્ં મમ ચતેોનર્નાચભનદંનમ || ૭.૨૩ ||  
 
અર્ણય્ર્ગુણઃૈ સુપડૂરત ંપડરપણૂાયર્ચણતાત્મસદ્ગુણઃૈ |  
ઇદમસ્તસમસ્તદૂષણ ંસચચદાનદંમર્ં ડહ કેિલમ || ૭.૨૪ ||  
 
કમલાકમલાસનાવનલૈઃ વિહર્ાહીંદ્રવશિેંદ્રપિૂયકૈઃ |  
પદપદ્મરજોઽસ્ર્ િાડરત ંવશરસા હંત િહામ્ર્હં મુહુઃ || ૭.૨૫ ||  
 
પ્રણમાવમ પદિર્ં વિભોઃ ધ્િજિજ્ાકુંશપદ્મચચહ્નિત |  
વનજમાનસરાર્પીિનાદરુણીભતૂવમિારુણં સ્િર્મ || ૭.૨૬ ||  
 
નનુ કેિલમેિ િષૈ્ણિ ંવશ્રતિતંઃ પદમાત્મરોચચષા |  
તમસોઽપ્યુભર્સ્ર્ નાશકા વિજર્ંત ેનિરા નિ ંરવિમ || ૭.૨૭ ||  
 
સુકુમારતળાગુંલીમતોઃ પદર્ોરસ્ર્ વનગૂઢગુલ્ફર્ોઃ |  
ઉપમાનમહો ન લબ્ર્ત ેકવિિર્ૈડરતરેતરં વિના || ૭.૨૮ ||  
 
ઉચચતા ંગુરુતા ંદિત ક્રમાત શુચચ તજેસ્સ્િ સુર્તૃ્તમુત્તમમ |  
ભજતોઽિ ચ ભાજર્ત્ર્દો વિભજુઘંાયરુ્ળં સરૂપતામ || ૭.૨૯ ||  
 
અચલાસનર્ોર્પટ્ટિકા િરકક્ષ્ર્ા સકૃદાપ્તવમષ્ટદમ |  
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પડરતોઽવપ હડરિં સ્ુરંત્ર્હો અવનશ ંિન્ર્તમેત્રત મે મત્રતઃ || ૭.૩૦ ||  
 
રુચચરેણ િરૈણચમયણા રુચચરાજદુ્યત્રતચારુરોચચષા |  
પરમોરુવનતબંસચંર્ના પરમાશ્ચર્યતર્ા વિરાઝર્ત ે|| ૭.૩૧ ||  
 
તનુવનમ્નસુનાચભશોચભતે િચલભ ેિાડરજનાભ આદિ ે|  
પ્રતનાિત્રતસુદંરે મૃદૌ ઉદરેઽસ્સ્મન જર્દંિમંિલમ || ૭.૩૨ ||  
 
હૃદર્ે કૃતસજ્જનોદર્ે સુવિશાલે વિમલે મનોહરે |  
ઉભર્ં િહત્રત િર્ીમર્ં ભર્િાન બ્રહ્મસુસૂિમુત્તમમ || ૭.૩૩ ||  
 
અસમેઽનવિકે સુસાવિત ેવનજતાત ેરવિરાવશદીવિત્રત |  
પ્રદદૌ ત્રિજર્જ્જર્ધ્િજ ંવિવિરેતદ્ગળસચંર્ ભષૂણમ || ૭.૩૪ ||  
 
અડરિાડરજલિણોલ્લસત્સુકુમારારુણ પાચણપદ્મર્ોઃ |  
પથૃપુીિરર્તૃ્તહસ્તર્ોઃઉપમાં નિૈ લભામહેઽનર્ોઃ || ૭.૩૫ ||  
 
ભજતા ંિરતકયમુદ્રર્ા દ્યત્રત હસ્તાગ્રમબોિમીવશતુઃ |  
અવિજાનુ સમવપિત ંપરં કૃતભરૂ્ોભર્ભરં્મંર્લમ || ૭.૩૬ ||  
 
સતત ંર્ળતા સ્િતઃ શુ્રત્રતત્રિતર્ેનિે વનકામમંડકતઃ |  
સુવિિંચબતકંબુરીક્ષ્ર્તે િરરેિાિર્િાન ગુરોર્યળઃ || ૭.૩૭ ||  
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સકલાસ્તકલંકકાચળમસ્ુરડદિંદુપ્રકરોરુવિભ્રમમ|  
અિરીકુરુત ેસ્િશોભર્ા િદન ંદેિવશિામણડેરદમ || ૭.૩૮ ||  
 
અરુણાશ્મદલાતંરોલ્લસિિમુતતાિચલમસ્ર્ લજ્જર્તે |  
હસતઃ વસતદંતસતંત્રતઃ પરમશ્રીરરુણોષ્ઠરોચચષઃ || ૭.૩૯ ||  
 
ત્રિજર્ૃદંકૃત ંકુતૂહલાદ અનુર્ોર્ાધંસુહસ્રમુત્તમમ |  
ઇર્મેકપદે સરસ્િતી શુ્રત્રતભતુયઃ પડરપરૂર્ત્ર્હો || ૭.૪૦ ||  
 
જલજાર્તલોચનસ્ર્ મા ંઅિલોકોઽર્મુપતે્ર્ લાળર્ન |  
કુરુત ેપડરરભ્ર્ પડૂરત ંભિુનાનદંકરસ્સ્મતાસ્ન્િતઃ || ૭.૪૧ ||  
 
ઉપકણયમમુષ્ર્ ભાવસતા તુળસી મંિર્તીિ લાચળતા |  
મમ નાથ પદં ન મત્સરાત જલજાદ્યાવન હરેયુડરત્ર્લમ || ૭.૪૨ ||  
 
વિભિાચભભિોદ્ભિાડદકં ભિુનાના ંભિુનપ્રભોર્ભ્ુયિોઃ |  
અનર્ોરવપ દભ્રવિભ્રમાત સભિાભંોજભિાત્મના ંભિતે || ૭.૪૩ ||  
 
ત્રિજર્વત્તલકાચળકાતંરે ત્રતલકોઽર્ં પરભાર્માપ્તિાન |  
હડરનીલચર્રીંદ્રમસ્તકસ્ુટશોણોપલપસં્તતસવિભઃ || ૭.૪૪ ||  
 
નિમંબુિરં વિિંબર્િરવિદુ્યિલર્ં જર્દ્ગુરોઃ |  
અિલોક્ય કૃતાથયતામર્ાં સજટામંિલમંિન ંિપઃુ || ૭.૪૫ ||  
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ન રમાઽવપ પદાગુંલીલસિિધરૂાજદનતંસદ્ગુણાન |  
ર્ણર્ેદ ર્ણર્ંત્ર્નારત ંપરમાન કોઽસ્ર્ પરો ગુણાન િદેત || ૭.૪૬ ||  
 
ન કુતૂહચલતા કુતૂહલં તનુમેનામિલોક્ય સદ્ગુરોઃ |  
સનિાિરણાિંદવશિનો ગૃહબુદ્વધ્ર્ા મમ વનષ્કુતૂહલમ || ૭.૪૭ ||  
 
ઇત્રત ચચિંતર્તા મહાવિર્ા પદિીં બાહ્યર્તામતીયુષા |  
સ મનોનર્નઃૈ પરુાર્તઃ તત આપ ેિપષુાઽવપ િદેરાટ || ૭.૪૮ ||  
 
ગુરુભસ્તતભરાનતાકૃત્રતઃ વિરચય્ર્ાજંચલબંિમંજસા |  
િણમામુકુળીકૃતિેણઃ સ ગુરું કેિલમભ્ર્િદંત || ૭.૪૯ ||  
 
વિનર્ાભરણને ભવૂષતઃ સ્ુટમષ્ટારં્વિવશષ્ટચષે્ષ્ટતઃ |  
ભર્િત્તમપાદપકંજે ભર્િાન સ પ્રણનામ ભાવર્િાન || ૭.૫૦ ||  
 
સ વનરીક્ષ્ર્ પરાશરાત્મજઃ પ્રણત ંપ્રષે્ઠમશષેસદ્ગુણઃૈ |  
કરર્ોયુયર્ળેન િલ્ગુના તમુદસ્થાપર્દાશુપાત્રતના || ૭.૫૧ ||  
 
અવમતપ્રમત્રતિં શુ્રતીશ્વરઃ પડરરેભ ેપડરગૃહ્ય ત ંદૃતમ |  
પ્રણર્ામૃતપણૂયમાનસઃ સ્સ્મતિતિઃ પડરુલ્લલોચનઃ || ૭.૫૨ ||  
 
ર્મજામ્યુદિાસ ઊર્જિતો ર્ડદ જાંબૂનદિાડર સવં્રજેત |  
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કનકદુ્યત્રતમધ્િસરં્િાનુપમીર્ેત સ તને નીલભાઃ || ૭.૫૩ ||  
 
ર્ડદ રાજવિભષૂણયૈુયતૌ ત્રિજિર્ાયન્િર્જાવિમૌ હરી |  
નૃપર્ોિભિુોઃ પરુાઽત્મનોઃ સ્ુટતુલ્ર્ાર્પુગૂઢર્ોવમિથઃ || ૭.૫૪ ||  
 
ઇદમાપ શુકોઽવપ લાળન ંન સમગ્રં જર્તા ંવપતુઃ વપતુઃ |  
અલચભષ્ટ ર્દેષ િન્ર્ ઇત્ર્ત્રતકૌતૂહલમાવપ તાપસઃૈ || ૭.૫૫ ||  
 
અમુષ્ર્ વશષ્ર્ા વિનર્ેન તસ્મ ૈગુરોરચભપ્રાર્વિદો વિદવિાઃ |  
તદાઽનુરૂપ ંદદુરાસન ંત ેચતુમુયિાર્ેિ મુકંુદદાસાઃ || ૭.૫૬ ||  
 
આસ્ર્તાવમત્યુદીર્ોપવિષ્ટે સત્ર્િત્ર્ાઃ સુત ેસત્ર્િાચચ |  
નદંર્ન મંદહાસાિલોકૈઃ તાન મુનીંદ્રાવનહોપાવિશત સઃ || ૭.૫૭ ||  
 
અિર્મ્ર્ ત ંમુવનર્ણા િડરષ્ઠતો  
વિવિિદ્વ્ર્ધવુિિવિવિદોઽસ્ર્ માનનામ |  
અવપ સકંથાઃ શુ્રત્રતસુિાઃ કિીંદ્રર્ો  
રનર્ોવનિશમ્ર્ પરમા ંમુદં ર્યુઃ || ૭.૫૮ ||  
 
સજ્ઞ્નાનાર્ાઽનદંવિજજાનમૂતી પ્રાપ્તૌ પથૃ્િીમાશ્રમે તિ તાિત |  
જાજ્િલ્ર્ેત ેવિષ્ણિુાયૂ સ્મ દેિૌ િદે્ર્ાસાનદંતીથાયચભિાનૌ || ૭.૫૯ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
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નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચત ેશ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેસપ્તમઃ સર્યઃ || 
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