|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૯. નિમઃ સર્યઃ
ચોદર્ંતમથ ર્ંતુમાદરાત તિ ધમયજમજં પ્રણમ્ર્ સઃ |

om

સૌખ્ર્તીથયકવિલોકનાર્કો િેદનાર્કપુરસ્સરો ર્ર્ૌ || ૯.૧ ||

a.
c

આશ્રમાંતરમિાપ્ર્ કૃ ષ્ણતઃ શ્રાવ્ર્મેષ સકલં ચ શુશ્રુિાન |

gm

ચચત્તવૃવત્તમનુવવૃ ત્તમાન ગુરોઃ સાધ્િિેત્ર્ ર્મનોન્મુખોઽભિત || ૯.૨ ||

ou
si

મંદહાસમૃદુસુદં રાનનં િંદનીર્મચભિંદ્ય સત્પત્રતમ |

.y

પ્રાજ્ઞમૌચલમચણરભ્ર્નુજ્ઞર્ા તસ્ર્ તાિદર્મન્મહામત્રતઃ || ૯.૩ ||

w

તસ્ર્ િલ્લભતમાઽઽસ િાસભઃ માનસાત પૃથલ
ુ માનસસ્ર્ નો |

w

w

નાત્ર્જત ક્ષણમવપ હ્યસાવિદં નૈષ નાથવિરહી તતોઽભિત || ૯.૪ ||
િીરદૃ ષ્ષ્િકૃ તવસિંહવિભ્રમઃ શાંતદૃ ષ્ષ્િકૃ તશાંતસમ્મદઃ |
તિતિ પવથ પથ્ર્વિભ્રમઃ પિયતાદિતતાર સિયધીઃ || ૯.૫ ||
િાનરેં દ્ર ઇિ તીણયિાડરવધઃ િાસુદેિ ઇિ રત્નરાજિાન |
ભીમસેન ઇિ સનિર્યહૃત્ત્નવૃત્રય તિં સ્િજનમાવનનાર્ સઃ || ૯.૬ ||

1

અગ્નનશમયમુખપંચષૈત્રવિજઃ અન્નમાહૃતમલં પૃથક સમમ |
કૃ ત્સ્નમાદદર્વમત્ર્વિસ્મર્ઃ કૃ ત્સ્નમત્તુમલમેષ ડહ ક્ષર્ે || ૯.૭ ||
વ્ર્ાસદે િહૃદર્ાત્રતિલ્લભં િાસુદેિમર્ણય્ર્સદ્ગુણમ |
સાધર્ત સકલદોષિત્િતં જ્ઞાનભગ્તતદમનંતસૌખ્ર્ દમ || ૯.૮ ||
ઉતતમુતતમચભધેર્મુત્તમં િેદિાક્યમનુિાદર્ન્મુહુઃ |

a.
c

om

વ્ર્ંજર્ત સ્મૃત્રતિચોચભરં જસા તસ્ર્ ચાથયમત્રતયુતતયુગ્તતમત || ૯.૯ ||
બાલસંઘમવપ બોધર્દ ભૃશં દુ વનિરૂપિચનં ચ પંડિતૈઃ |

ou
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gm

અપ્રમેર્હૃદર્ં પ્રસાદિત સૌમ્ર્કાંત્રત ચ વિપક્ષભીષણમ || ૯.૧૦ ||
અસ્તદષણમિંધ્ર્ભાષણં લચક્ષતં સકલલક્ષણૈઃ સમમ |

w

.y

માનનીર્મવપ નાડકનાર્કઃ રૂપમન્ર્ડદિ ધન્ર્માત્મનઃ || ૯.૧૧ ||

w

એકવિિંશત્રતકુ ભાષ્ર્દષકં બ્રહ્મસિર્ણભાષ્ર્મદ્ભુતમ |

w

અપ્ર્દષ્ર્મતનોદનંતધીઃ ભતભાવિભિદાત્મચભઃ તિચચત || ૯.૧૨ ||
ર્ાંર્મંર્લતરં ર્ભંર્દપ્રાંતસુવશ્રહડરિેશ્મકૃ ત્સમઃ |
ર્દ્ગતૈકતમિણયલેખકઃ સત્ર્તીથય ઇહ ભાષ્ર્માચલખત || ૯.૧૩ ||
તિ દે િમચભિંદ્ય ર્ાતિાન સ્િાવમનો િચનર્ૌરિાદ દ્રુતમ |
સાનુર્ો વિવિધભરતીત્ર્ ર્ોદાિરીતિમર્ાદલેશધીઃ || ૯.૧૪ ||

2

પ્રાજ્ઞવિત્તમર્માપ્તુમાર્તૈઃ પંડિતૈત્રવિનિશાચખચભઃ શ્રુતીઃ |
પ્રસ્તુતા અચભદધૌ પરીક્ષકઃ ષિ ચ તિ સમર્ાનખંિર્ત || ૯.૧૫ ||
તે પૃથતપૃથર્મું સ્િશાખર્ા દશયનન
ે ચ પરીક્ષ્ર્ વનત્િતાઃ |
સિયવિત ત્િમવસ મુખ્ર્તઃ કિે નાગ્સ્ત તે સદૃ શ ઇત્ર્થાબ્રુિન || ૯.૧૬ ||

om

ર્સ્ત્રર્ીસકલપક્ષવશક્ષકઃ તિ સંસડદ િડરષ્ઠસમ્મતઃ |

a.
c

શોભનોપપદભટ્ટનામકઃ પણયસખ્
ં ર્મનમન્મુહુમદુય ા || ૯.૧૭ ||

gm

ર્સ્તુ તાડકિકવશખામચણઃ સુધીઃ િતયમાનસમર્ાન વનરાકરોત |

ou
si

િેદભારતપુરાણવનષ્ષ્ઠતો ભાષ્ર્મેતદશૃણોત સ મધ્િતઃ || ૯.૧૮ ||

.y

નાપરે ષુ રત્રતમાર્ર્ૌ તિચચદ ભાષ્ર્મદ્ભુતવમદં સ શુશ્રુિાન |

w

w

નારવિિંદમકરં દમાપ્તિાન અચ્છવપચ્ચ ઇિ િાંછતીતરત || ૯.૧૯ ||

w

તિતિ સ સુસભાસુ ભાસુરો નંડદતીથયસમર્ોતતયુગ્તતચભઃ |
િાડદનો વિશકલય્ર્ તાન સમાક્રમ્ર્ િાચમુચચતામુદાહરત || ૯.૨૦ ||
ચણયકૃત્રવવિધશંખચણયકઃ ચણયનાર્ બહુ ધાઽપ્ર્શતનુિન |
અત્ર્જદ વિફલધીઃ પ્રદચક્ષણા િતયિાડરજમનઘય મપ્ર્હો || ૯.૨૧ ||
અપ્રમેર્મત્રતશાસ્ત્રમીદૃ શં ર્સ્ત્ર્જત્યુપનતં સુદુલયભમ |

3

તસ્ર્ તુલ્ર્મત્રતરે ષ દુ િનો નાથિાઽસ્ર્ સદૃ શોઽગ્સ્ત નીચધીઃ || ૯.૨૨ ||
કોઽવપ તં ગુણવિશેષવિચ્ચ વિક્રીર્ ભડરધનમાપ પરુષઃ |
ન હ્યનઘયગુણમલ્ર્માપ્ર્તે ભાનર્દિવમહ ર્ોનર્તાનુર્મ || ૯.૨૩ ||
વ્ર્તતમુન્નત્રતવમતોઽપ્ર્ર્ં જનઃ તસ્ર્ ર્ન્ન લભતેચખલં ફલમ |

om

સ્તોકમાનસતર્ા તતો વ્રજેત તસ્ર્ હં ત પુરુષસ્ર્ તુલ્ર્તામ || ૯.૨૪ ||

a.
c

ક્રીતિાન નરપત્રતમયહાદરં સાદરં પુનરુદારચેષ્ષ્િતઃ |

gm

અચયર્ન સતતમાપ સંપદો ર્ા ન તા િચનચચત્તર્ોચરાઃ || ૯.૨૫ ||

ou
si

શાસ્ત્રકલ્પકતરોરમુષ્ર્ કઃ પ્રાપ્નુર્ાત સકલમપ્ર્હો ફલમ |

.y

ર્સ્તમુત્તમગુણં વિિં બર્ેદ ઇત્યુદીર્ય સ જનાનરં જર્ત || ૯.૨૬ ||

w

નેદૃશઃૈ કવિચભરે િ કે િલં હં ત પજ્ર્ચરણોઽભ્ર્પજ્ર્ત |

w

w

શિયશક્રગુરુપિયદિતૈઃ અપ્ર્લં સુસમર્ોદ્ગમોત્સિે || ૯.૨૭ ||
વનમ્નભડરિ સતીઃ પ્રજા વ્રજન િાડરદતુયરશનૈરપડર સઃ |
પ્રાજ્ર્તાપહરદશયનાંબુના તુંર્દે શવમિ દુ િનં તુ નો || ૯.૨૮ ||
કમયચભઃ સકલલોકકૌતુકઃ માવનતઃ પવથ જનૈઃ સમાર્તઃ |
સન્નનામ વશિનામકીતયનં રાજતાસનપુરે વિરાત્જતમ || ૯.૨૯ ||

4

અચ્યુતપ્રમત્રતરચ્યુતવપ્રર્ં તં દશપ્રમત્રતમાર્તં તદા |
િંદમાનમિલોક્ય ર્ાં મુદં પ્રાપ્તિાંસ્તદિવધનય વિદ્યતે || ૯.૩૦ ||
પ્રીત્રતમાર્યર્ત્રતરુત્તમાં પુરા પ્રેવષતાપ્રત્રતમભાષ્ર્દૃ ર્ ર્ર્ૌ |
અપ્ર્તોઽત્રતશવર્નીં શુચચગ્સ્મતં તં વિલોક્ય સુચચરાદ ડદદૃ ચક્ષતમ || ૯.૩૧
||

om

પણયદૃષ્ષ્િજલધેગૃયહીતિાન ભાષ્ર્સંજ્ઞમમૃતં સુખાિહમ |

a.
c

ચચિમેષ ર્ત્રતરાડ્ઘનાઘનો ગ્રાહર્ંશ્ચ મનુજાન મુમોચ નો || ૯.૩૨ ||

gm

સાનુનીત્રતરથ નીત્રતમાનર્ં ભાષ્ર્સદ્ગુણર્ણાનિણયર્ત |

ou
si

શોભનાર્ ગુરિે સ્િભાિતઃ કાલતઃ કુ મતલીનબુદ્ધર્ે || ૯.૩૩ ||

.y

ઉગ્તતચભસ્તમસકૃ ત સુયુગ્તતચભઃ બોધર્ન બહળધીઃ પ્રસંર્તઃ |

w

w

સ્થેર્સો ચભષચર્િાસ્ર્ હૃદ્ગતં મલદોષમરુચેરચચિંતર્ત || ૯.૩૪ ||

w

દક્ષપક્ષવિહૃતેન તાિર્ન ભીષર્ન સમવધકસ્િરવશ્રર્ા |
હં સરાિ કચલમલં વનરાકરોદે કદૃ ષ્ષ્િવમિ માનસાદ ગુરોઃ || ૯.૩૫ ||
વનષ્કળં કવમિ ચંદ્રમંિલં પુિ
ં રીકવમિ ફુલ્લતાં ર્તમ |
િાડર શારદવમિ પ્રસાદિત ચચત્તમચ્યુતમતેભશ
ૃય ં બભૌ || ૯.૩૬ ||
આનનંદ સ ડહ મધ્િશાસ્ત્રમાકણયર્ન કુ સમર્ાગ્રહી પુરા |

5

મોહપીતલિણોદકો મુહુઃ પ્રાક વપપાસુરમૃતં વપબવન્નિ || ૯.૩૭ ||
વિસ્તૃતાંતરવિર્ત્પદૌ ર્તી આસ્ર્તાં સુસમર્પ્રકાશનાત |
તૌ ર્થા વિધુરિી અહો અહોરાિમપ્યુરુતમો નૃમોહકમ || ૯.૩૮ ||
સજ્જનાન સહ મહાદરે ણ નૄન પાવપનાં પ્રકૃ ત્રતતોઽવપ્રર્ાકૃ ત્રત |

om

દારુણાઘર્ણદારણં સ્મ સ ગ્રાહર્ત્ર્વપ સુદશયનવર્મ || ૯.૩૯ ||

a.
c

નન્િનન્ર્શરણાત્મનાં સતાં વસત્રદ્ધવિઘ્નમુખદોષભેષજમ |

gm

ઐચ્ચદચ્ચલદર્ોદર્ાદર્ં રૂપ્ર્પીઠપુરર્ઃ કદાચન || ૯.૪૦ ||

ou
si

ર્ોવપકાપ્રણવર્નઃ વશ્રર્ઃપતેઃ આકૃ ત્રતિં દશમત્રતઃ વશલામર્ીમ |

.y

વશષ્ર્કત્સ્ત્રચતુરિલાશર્ે શોધર્વન્નહ તતો વ્ર્ર્ાહર્ત || ૯.૪૧ ||

w

સ્પશયનાદ્ભર્િતોઽત્રતપાિનાત સવન્નધાનપદતાં ર્તાં હરે ઃ |

w

w

ત્રિિંશદુ દ્યતનરઃ સુદુધરય ાં લીલર્ાઽનર્ડદમામસૌ મઠમ || ૯.૪૨ ||
મંદહાસમૃદુસુદં રાનનં નંદનંદાનમતીંડદ્રર્ાકૃ ત્રતમ |
સુદં રં સ ઇહ સન્ન્ર્ધાપર્દ િંદ્યમાકૃ ત્રત શુચચપ્રત્રતષ્ઠર્ા || ૯.૪૩ ||
માવનનોઽવપ ડહ િશીચકાર ર્ો દિતપ્રત્રતભર્ાઽઽત્મનઃ ખલઃ |
ર્ાર્જકગુણમાત્મનઃ સ્મરન ર્ો જરાઘડિતર્ોિ ઉચ્ર્તે || ૯.૪૪ ||
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આત્મનઃ વપ્રર્તમક્રતોરમું પાપપરુષમિેત્ર્ ઘાતુકમ |
તં વનરસ્ર્ જનમપ્ર્થાડહતં સિયભધરસમથયપિયકમ || ૯.૪૫ ||
વિશ્વવિસ્મર્કરઃ સ્િતેજસા િંદ્યમાનચરણઃ પુનિનૈઃ |
ચચિડદગ્નિજર્કીત્ર્યકીત્રતિમાન મોદર્ન્નનુડદનં વનજાઃ પ્રજાઃ || ૯.૪૬ ||
િાસુદેિદવર્તો મડહષ્ઠધીઃ િાસુદેિમથ સાધ્િર્ાજર્ત |

a.
c
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ધમયસનુવમિ ધાવમિકં પુરા ભીમમત્રતિરર્મેિ ભસુરમ || ૯.૪૭ ||
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ર્ાજ્ર્ર્ા સમુચચતાનુિાક્યર્ા સપ્રિનર્યવિભિૈરચભષ્િિૈઃ|
વિશ્વિેત્તુરનુજોઽિ હોતૃતાં પ્રાપ્ર્ દિતતતીરતોષર્ત || ૯.૪૮ ||
સ પ્રયુજ્ર્ વનવશતા વનશાતધીઃ િૈશ્વદેિિરશસ્ત્રસંતતીઃ |

w

.y

રાક્ષસાસુરવનરાસકૃ ત સુરાન િીરિર્ય ઇિ ભાર્માપર્ત || ૯.૪૯ ||

w

િાયુના ત્રિરવપ પિયપાવર્ના સિયદિતત્જતા તરગ્સ્િના |

w

ર્ોઽપરોક્ષિપુષાઽપ્ર્પેચક્ષતઃ કોઽિ િણયર્ત્રત તં મહાક્રતુમ || ૯.૫૦ ||
બ્રહ્મિેદનવનવિષ્િચેતસાં કમય તિ કરણાંતરં ભિેત |
જ્ઞાપર્વન્નત્રત પરાત્મિેદકઃ કમય ધમયમવપ સ હ્યચીકરત || ૯.૫૧ ||
ર્ાવનર્ાવન ચડરતાવન ર્ાવનર્ાનીડરતાવન ચ મનોહરાણ્ર્હો|
તાવનતાવન ચ વિતાવનચેતસો વિશ્વવિસ્મર્કરાચણ ભાંત્રત ડહ || ૯.૫૨ ||
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સરસ્િતીવૃવય ત્તકરીઃ શરીડરણાં અતીત્ર્ બહ્ીઃ સમતીતર્ોિકઃ |
પુરેિ કૃ ષ્ણવપ્રર્માપદશ્રમં પૃથપ્ર
ુ બોધઃ પુનરુત્તમાશ્રમમ || ૯.૫૩ ||
સહભોર્મનન્ર્લભ્ર્મસ્મૈ હનુમદ્રપિતે દદૌ પુરા ડહ |

પ્રણમ્ર્ ગુરુમાદરાદથ વનર્ોર્તો ર્ોનર્તઃ

a.
c

સ તસ્ર્ જર્તાં ડહતં વિદધતો ર્તઃ સાનુર્ઃ |

om

અનિેક્ષ્ર્ પરં સ્િભીષ્િકિે પ્રત્રતદાતું હડરરધર્ત તમેિ || ૯.૫૪ ||

મડહષ્ઠહૃદર્ો મહામડહમવસિંધરુ ાનંદતો
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વનજરચભર્તોઽનમદ રજતપીઠિાસં હડરમ || ૯.૫૫ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
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નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે

w

w
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આનંદાંડકતે નિમઃ સર્યઃ ||
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