|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૫. પંચદશઃ સર્યઃ
ભૂર્ોબોધસ્તતો ભૂર્ો વ્ર્ાચખ્ર્ૌ ભાષ્ર્મદ્ભુતમ |

a.
c

om

ગ્રામે ગ્રામીણસામાન્ર્ે િસંસ્તિામરાલર્ે || ૧૫.૧ ||
પરપક્ષરથારૂઢં ખરતર્ય મહાયુધમ |
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gm

ત્રિવિક્રમાર્ં સોઽપશ્ર્ત પ્રત્રતિીરવમિાગ્રતઃ || ૧૫.૨ ||
તદા તદાનનાંભોજાદ વૃત્તોપન્ર્ાસભારતી |

w

.y

સેના સેનાગ્રહા ડદવ્ર્ા વશચબરાડદિ વનર્યર્ૌ || ૧૫.૩ ||

w

નાત્ર્ત્િરા નાત્રતરર્ા ન સ્ખલંતી વનરં તરા |

w

અનાનાિર્િેત્ર્ેિ દિીર્ોચભઃ પ્રતડર્િતા || ૧૫.૪ ||
સૂિસ્ર્ંદનવૃદં ાઢયા દુ િાયરશ્રુત્રતિારણા |
સૂપપવત્તમહાપવત્તવિિચચિસ્મૃત્રતસપ્તતર્ા || ૧૫.૫ ||
િવધિતોવમિહડરપ્રેષ્ઠાસુપર્ોધરસુસ્િરા |
સવિતાનપ્રર્ાશાથાય સાર્રી શ્રીડરિાપરા || ૧૫.૬ ||

1

પદ્મેશપદપદ્મવશ્રત કૃ ત્ર્ાંર્ં પદ્મજન્મનઃ |
લાચિતા વશરસેશન
ે ર્ંર્ેિાશેષપાિની || ૧૫.૭ ||
નારાર્ણોઽનંતગુણો બ્રહ્માાખ્ર્ો િેદિેડદતઃ |
વિશ્વર્તેત્રત વિશ્વજ્ઞઃ શ્રુત્ર્ા યુક્તત્ર્ાઽતર્સીષધત || ૧૫.૮ ||

om

પ્રધાનમપરાધીનં ર્ારણં પડરણાવમ ર્ત |

a.
c

પર્ોિડદત્રત ચેત સાધ્ર્િૈર્લ્ર્ં સ્ર્ાવિદષયને || ૧૫.૯ ||

gm

વિિાદાધ્ર્ાવસતા સૃષ્ષ્િશ્ચેતનેચ્ચાનુસાડરણી |

ou
si

સૃષ્ષ્િત્િાત પિસૃષ્ષ્િિેત્ર્નુમા પક્ષસાવધર્ા || ૧૫.૧૦ ||

.y

ર્ચ્ચેતનાચેતનર્ોરં ર્ાંચર્ત્િાડદ મન્િતે |

w

w

સૃષ્િાિીશાનપેક્ષાર્ાં તિ શોભનતાં વ્રજેત || ૧૫.૧૧ ||

w

સિયવિવિવમિતં સિં ર્દાચચત્ર્ત્િહે તુતઃ |
ન ર્દે િં નો તદે િં ર્થાઽત્મેતીશ્વરાનુમા || ૧૫.૧૨ ||
બલાર્ સિાયનુમાનાં િેદાઃ સ્યુર્ૈરપાચલતાઃ |
ર્ામાદે તાઃ પ્રિતંતે ર્ાવમન્ર્ ઇિ ભતૃયચભઃ || ૧૫.૧૩ ||
ર્ારણં પડરણાવમ સ્ર્ાદ બ્રહ્મા નો ચેતનત્િતઃ |

2

ન ર્ડદત્થં નો તડદત્થં ર્થા ક્ષીરપુરસ્સરમ || ૧૫.૧૪ ||
ન વિષ્િકૃ ત પશુપત્રતઃ શ્રૂર્માણાગુણત્િતઃ |
ચૈિિત ડર્િં પુનવિિઘ્નબ્રધ્નાદ્યા બાલશંડર્તાઃ || ૧૫.૧૫ ||
નનુ સૌખ્ર્ાડદમાન નેશો દુ ઃખાડદરડહતત્િતઃ |

a.
c

એિં ચેદ વિમતો જ્ઞાની ન ભ્ાંત્રતરડહતત્િતઃ |

om

ર્ો નૈિં સ્ર્ાત સ નૈિં સ્ર્ાદ ર્થા સંસૃત્રતમાવનત્રત || ૧૫.૧૬ ||

gm

ર્ો નૈિં સ્ર્ાત સ નૈિં સ્ર્ાદ ભિીિેત્ર્નુમીર્તે || ૧૫.૧૭ ||

ou
si

સિયજ્ઞસ્ર્ાજ્ઞતાં િેદઃ શ્રદ્ધે ર્ો વિરુણત્રદ્ધ ચેત |

.y

તસ્ર્ૈ િમાંદમાનંદં િદિાશ્રાવ્ર્સૌ ર્થમ || ૧૫.૧૮ ||

w

દુ ઃખં પડરજજહીષયન ર્ઃ સુખં નોરીચચર્ીષયત્રત |

w

w

સ હં તાઽપત્રતતં દુ ઃખમીશસ્ર્ વ્ર્સ્મરજ્જિઃ || ૧૫.૧૯ ||
ર્ો દુ ઃખસમિાર્ોઽર્ં ચૈિત
ે ન
ે હ્યભેદિાન |
સમિાર્ઃ ર્વશ્ચદીશે તદનેર્ત્િમન્ર્થા || ૧૫.૨૦ ||
ઔપાવધર્ોઽસ્ર્ ભેદશ્ચેત સત્ર્ોઽસત્ર્ઃ સ્સ્િદુ ચ્ર્તામ |
તદ દ્વર્ં ચોક્તતદોષં ડહ માવર્િન્મા િદેત પરમ || ૧૫.૨૧ ||

3

બ્રૂયુરૌપાવધર્ં ભેદં જ્ઞાનાદીનાં ર્દાત્મનઃ |
નીત્ર્ાઽનર્ા તવિરાસાત સ્ર્ાત તસ્ર્ાનંતધમયતા || ૧૫.૨૨ ||
ગુણાડદભેદે સંબંધમપેક્ષ્ર્ાતર્નિસ્સ્થતેઃ |
વિશેષમાિેણાઽનંત્ર્ં ગુણાનાં શોભતે વિભોઃ || ૧૫.૨૩ ||
મન્ર્ંતે શૂન્ર્મેિાન્ર્ે તત્િમાર્મિૈડરણઃ |

a.
c

om

મતા માધ્ર્વમર્ાસ્તેઽવપ વ્ર્ક્તતાશ્છિા ઇત્રત દ્વર્ે || ૧૫.૨૪ ||
શૂન્ર્ં બ્રહ્માાહ્વર્ેનાઽહુ ઃ સ્િાંશ્ચ િેદાંત્રતનોઽભ્ર્ધુઃ |

ou
si

gm

અતત્િાિેદર્ં િેદં િદં તશ્ચરમે ખલાઃ || ૧૫.૨૫ ||
પરતત્િવિિતયત્િાદપરસ્ર્ાચખલસ્ર્ ચ |

w

.y

અવિશેષત્િતશ્ચાસ્ર્ નાંતરં તરમેતર્ોઃ || ૧૫.૨૬ ||

w

અખંિખંિનન્ર્ાર્ાનખંિમવપ ખંિર્ન |

w

અખંિર્દખંિજ્ઞો દ્વર્ાંશ્ચાખંિલત્રદ્વષઃ || ૧૫.૨૭ ||
વિમતં ર્ારણં ન સ્ર્ાદસત્િાિ ર્દીદૃ શમ |
નેદૃશં તદ ર્થા કુ ંભર્તેત્ર્િાનુમીર્તે || ૧૫.૨૮ ||
અંઘો તાપસ નો શૂન્ર્ં ર્ારણં કુ ંભર્તૃિ
ય ત|
ર્ત્સંવત્ૃ યુજત્થતં વિશ્વં તત ર્ારણવમતીર્યતે || ૧૫.૨૯ ||

4

એિં ચેત ર્ારણં મા સ્મ બ્રિીઃ શૂન્ર્ં ર્થંચન |
આયુષ્મંસ્તદવધષ્ઠાનં વ્યુજત્પત્સસ્િ ગુરોગૃયહે || ૧૫.૩૦ ||
વિિાદસ્ર્ પદં ન સ્ર્ાદવધષ્ઠાનમસત્ત્િતઃ |

અતત્ત્િાિેદર્ં માનવમત્રત સ્િવ્ર્ાહતં ર્તઃ |

om

િૈધર્મ્ર્ેણષ
ૈ દૃ ષ્િાંતઃ શુક્તત્ર્ાડદિડદતીર્યતે || ૧૫.૩૧ ||

a.
c

તદ્વાદી તેન િેદસ્ર્ સોઽચભપ્રૈત્ર્પ્રમાણતામ || ૧૫.૩૨ ||

gm

ર્ં તત્ત્િાિેદર્ં િેદ િેદાંશં િેદદૂ ષર્ઃ |

ou
si

તત્િસ્ર્ાિણયનીર્ત્િાત સ તત્િાિેદર્ઃ ર્થમ || ૧૫.૩૩ ||

.y

લક્ષણાચભઃ પ્રિતંતે િાક્યાવન ત્રતસૃચભર્યડદ |

w

w

વિષર્ત્િં લક્ષણાનાં તસ્ર્ૈિાવનષ્િમાર્તમ || ૧૫.૩૪ ||

w

ડર્િંચાખંિેઽિ િાક્યાવન ડર્િંચચદ વિદધતે ન ડહ |
તાન્ર્ભ્ર્ધુરભાિં ચેજ્જાિયાદે સ્તિ શોભતે || ૧૫.૩૫ ||
અભાિભાિસ્ર્ાભાિાદ ભાિરૂપસ્ર્ તસ્ર્ તુ |
ભાિાભાિવિશેષાણામભાિાદવિશેવષણઃ || ૧૫.૩૬ ||
ર્ો િેદિેડદતાથાયનાં વનત્ર્સંત્ર્ાર્સંશ્રિી |

5

િેદબાહ્યો વિપવશ્ચચેરે ષ વનશ્ચીર્તાં તતઃ || ૧૫.૩૭ ||
જ્ર્ાર્સો દૂ ષણેનિ
ૈ ધૂતર્મ્ય મન્ર્ોઽવપ દૂ વષતઃ |
પક્ષર્ોરવિશેષત્િાદનર્ોઃ સત્રદ્વપક્ષર્ોઃ || ૧૫.૩૮ ||
અસત્િાડદત્ર્સૌ હે તુરવસદ્ધો બ્રહ્માિાડદનઃ |

om

મેત્રત ભાણ્ર્વિશેષત્િાદે તર્ોબ્રયહ્માશૂન્ર્ર્ોઃ || ૧૫.૩૯ ||

a.
c

સોઽંંર્ીર્રોત્રત ચેત સત્ત્િં બ્રહ્માણઃ સ્ર્ાદ વિશેવષતા |

gm

ન ચેત પ્રાતતં પાડરશેષ્ર્ાદસત્ત્િં ન વનરસ્ર્તુ || ૧૫.૪૦ ||

ou
si

વિર્ીતં ન વિચાર્ં સ્ર્ાત ન ભાવ્ર્ં ન ફલપ્રદમ |

.y

શૂન્ર્ં બ્રહ્માાદ્યમદ્વૈ તં વિવધધીર્ોચરો ન ર્ત || ૧૫.૪૧ ||

w

ખપુષ્પિદખંિત્િાદ વ્ર્ત્રતડરક્તતં વનદશયનમ |

w

w

પ્રમાણાડદિડદત્ર્ેિમૂહનીર્ં ર્થેપ્તસતમ || ૧૫.૪૨ ||
આર્મ્નાર્ાનામમાનત્િે ધમાયદેરપ્રમાણતા |
ધમાયદ્યભાિે નો માનં પ્રત્ર્ક્ષૈર્પ્રમાચણનઃ || ૧૫.૪૩ ||
ન પૌરુષેર્ં િચનં પ્રામાણ્ર્ેન વિવનવશ્ચતમ |
પૌરુષેર્ત્િતો ર્દ્વદ િાક્યમુન્મત્તભાવષતમ || ૧૫.૪૪ ||

6

વિમતઃ પુરુષોઽજ્ઞઃ સ્ર્ાત સ્ર્ાચ્ચાસૌ વિપ્રલંભર્ઃ |
પુસ્
ં ત્િાચ્ચૈિિડદત્ર્સ્તા સિયજ્ઞે ર્ે િલાનુમા || ૧૫.૪૫ ||
દુ ઃખાર્રોત્રત ર્દ દૈિં દુ ઃશાસ્ત્રેષગ્ર
ૂ આગ્રહઃ |
દુ ઃખાર્રોઽત્રતઘોરઃ સ્ર્ાલ્લોર્ોઽતસ્તદ્વતાં ધ્રુિઃ || ૧૫.૪૬ ||
આસ્માર્ે ઽપેચક્ષતે પક્ષે મોક્ષં દદ્યાદધોક્ષજઃ |

a.
c
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ર્િ સ્િાનંડદનઃ સંતઃ સેિત
ં ે વિષર્ાન બહૂ ન || ૧૫.૪૭ ||
સ્િવ્ર્ાહત્ર્ાડદનોપેક્ષ્ર્ા મુસ્ક્તતર્ાય વનવિિશવે ષતા |
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si

gm

ર્દે ત્ર્ાદ્યનુર્ોર્ેઽસ્ર્ા વિશેષઃ સ્ર્ાિનૂત્તરે || ૧૫.૪૮ ||
અવપ બુદ્ધધ્ર્ાડદરડહતઃ પુરુષાથી ન સિયથા |

w

.y

વનચખલાનુભિાભાિાત પુત્તિીર્ાપુરોર્િત || ૧૫.૪૯ ||

w

જ્ઞાનપ્રર્ત્નિાંછાિાનીશો ન હ્યશુભં ભજેત |

w

સ્િસામ્ર્ેન તેનિ
ૈ ં તં ચ કુ ર્ાયત સ તાદૃ શમ || ૧૫.૫૦ ||
દુ ઃખવ્ર્ાતતં સુખં બદ્ધે દૃ ષ્્િા મુક્તતે વનરસ્ર્તા |
સ્િરૂપં ચ વનરસ્ર્ેત શૂન્ર્િાદી તદા ભિેત || ૧૫.૫૧ ||
નનુ વિપ્રત્રતપિઃ સ્ર્ાદૂ વમિમાન દે હિત્ત્િતઃ |
ચૈિો ર્થેત્યુપાવધઃ સ્ર્ાત તિ ચાશુદ્ધદેડહતા || ૧૫.૫૨ ||
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અનૈર્ાંત્રતર્તા હે તોદેહિત્ત્િાદધીવશતુઃ |
સોઽદે હશ્ચેદવનચ્છાડદભયિચ્ે છશવિષાણિત || ૧૫.૫૩ ||
જ્ઞાિાડદરૂપમસ્ર્ સ્ર્ાદ િૈલક્ષણ્ર્ાર્ ચેત તતઃ |

એિં સ્િરૂપદે હત્િં મુક્તતસ્ર્ાતયુરરીકૃ તમ |

om

તદે િ દે હશબ્દોક્તતં ન હ્યસૌ પ્રાકૃ તાકૃ ત્રતઃ || ૧૫.૫૪ ||

a.
c

નાવનષ્િભોર્સ્તેન સ્ર્ાત પ્રાકૃ તક્ષેિસંભિઃ || ૧૫.૫૫ ||

gm

વિમતો નાિર્િિાન વિનાવશત્િપ્રસંર્તઃ |

ou
si

પિિચ્ચેદિર્િા વનરસ્ર્ંતઽે િ ર્ીદૃ શાઃ || ૧૫.૫૬ ||

.y

વસદ્ધસાધનતા હે તોસ્તે ચભિાશ્ચેદચચન્મર્ાઃ |

w

w

આત્મનો ભેદરડહતા એષ્િવ્ર્ા એિ િાડદચભઃ || ૧૫.૫૭ ||

w

પરમાણ્િાડદદે શષ
ે ુ વ્ર્ાતત્ર્ૈ વ્ર્ામાડદર્ે ષ્િવપ |
ર્થાઽઽત્મનઃ પ્રદે શાઃ સ્યુસ્તેષાં નોઽિર્િાસ્તથા || ૧૫.૫૮ ||
મુક્તતો રૂપાડદવિત સત્િાજ્જિાન્ર્ત્િે સતીશિત |
દૃ ષ્િાંતોઽસાધ્ર્વિર્લસ્તસ્ર્ સિયજ્ઞતાગ્રહાત || ૧૫.૫૯ ||
ઈશ્વરો ન સુખી તેન રૂપાદ્યનુભિિવપ |

8

દુ ઃખપ્રસંર્ાડદત્રત મા િાડદ તદ્ધવ્ર્ાપ્તતદૂ ષણાત || ૧૫.૬૦ ||
દૃ ષ્િાંતો ર્સ્ર્ નેષ્િોર્ં તસ્ર્ સ્ર્ાદ વ્ર્ત્રતરે ર્િાન |
વશલાિડદત્ર્તઃ શુદ્ધચચદ્દેહેંડિર્ભોગ્ર્સૌ || ૧૫.૬૧ ||
સ્િાનંદવિષર્ે મોક્ષે િેદોક્તતે યુસ્ક્તતસાવધતે |

a.
c

તતઃ સ્િતઃ પ્રમાણેન દે િો િેદેન િેડદતઃ |

om

દ્વે ષોઽર્ં િાડદનાં ર્સ્માત તત્રદ્વરુદ્ધે ઽથિાઽઽગ્રહઃ || ૧૫.૬૨ ||

gm

વિષ્ણુમોક્ષસ્ર્ દાતેત્રત વિશ્વં ભિત્રત શોભનમ || ૧૫.૬૩ ||

ou
si

ઇત્ર્ાદીન દશયર્ંત્ર્થાયન વ્ર્ાખ્ર્ોપન્ર્ાસસંયુતા |

.y

ત્રિવિક્રમાર્ેણ તદા વિશ્વાચભજ્ઞસ્ર્ શુશ્રુિે || ૧૫.૬૪ ||

w

અથ પ્રાયુક્ત
ં ત વિવિધાન બોધચાપગુણડે રતાન |

w

w

વિપક્ષયુક્તતાન િીર્ેણ તીક્ષ્ણાંસ્તર્ય શરાનસૌ || ૧૫.૬૫ ||
ચચચ્છે દાતુચ્છવધષણસ્તાંસ્તદા તર્ય સાર્ર્ૈ ઃ |
પ્રયુક્તતમાિાન પ્રહસન લીલર્ાઽત્રતશર્ાલુચભઃ || ૧૫.૬૬ ||
અધાર્ાયણીતરજનૈરવનિત્ર્ાયવન પૂરુષૈઃ |
વિજજર્ીષુત્રદ્વિજશ્રેષ્ઠો િેદાસ્ત્રાચણ પ્રયુક્તતિાન || ૧૫.૬૭ ||
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િાક્યૈરત્રતબલીર્ોચભઃ પ્રત્ર્સ્ત્રૈડરિ િૈડદર્ૈ ઃ |
અથાંતરં પ્રર્િર્ન તાન્ર્સૌ સન્ન્ર્િતયર્ત || ૧૫.૬૮ ||
સતતાષ્િાવન ડદનાન્ર્ેિં િાદં કૃ ત્િા સહામુના |
વનરુત્તરં ચ વનશ્ચોદ્યં ચક્રે ચક્રાયુધવપ્રર્ઃ || ૧૫.૬૯ ||
પ્રણર્મ્ર્ાઽચષ્િ વશષ્િોઽસૌ ક્ષર્મ્ર્તાં નાથ ચાપલમ |

a.
c

om

પદપદ્મરજોદાસ્ર્ં ધ્રુિં મે દીર્તાવમત્રત || ૧૫.૭૦ ||
વ્ર્ાખ્ર્ાં ભાષ્ર્સ્ર્ ભૂર્ોધીઃ શ્રિણં સૂડરનંદનઃ |

ou
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gm

સંતઃ પ્રીત્રતમસંતોઽન્ર્ાં સમમારે ચભરે તતઃ || ૧૫.૭૧ ||
ગુિાયજ્ઞાર્ૌરિાટ્ટીર્ાં કુ િન
ય ભાષ્ર્સ્ર્ દુ ષ્ર્રામ |

w

.y

ષિધયવિક્રમાર્ોસૌ મહાચાર્યમભાષત || ૧૫.૭૨ ||

w

ર્િીંિૈ નય સમાતર્ંતે સંગૃહ્યાવપ ર્તોઽવનશમ |

w

ન્ર્ાર્રત્નાવન ભાષ્ર્ાબ્ધેરસ્ર્ ર્ાંભીર્યમદ્ભુતમ || ૧૫.૭૩ ||
દશોપવનષદો દે િીઃ દે િા ઇિ સમીપ્તસતાઃ |
યુક્તતાઃ પ્રસાદર્ંત્ર્થાય એષુ ભાષ્ર્ાલર્ેષ્િલમ || ૧૫.૭૪ ||
ર્ીતાતાત્પર્યભાષ્ર્ાભ્ર્ામાભ્ર્ાં વિશ્વં પ્રર્ાશ્ર્તે |
ર્ોર્ણૈરપ્રતીર્ારૈ રર્ેંદુભ્ર્ાવમિાવધર્મ || ૧૫.૭૫ ||

10

ઇત્રતહાસપુરાણાબ્ધેભિ
ય ચ્ચ્ચત્તાડિલોચિતાત |
જાતાં ભારતતાત્પર્યસુધાં ર્ઃ સિ સેિતે || ૧૫.૭૬ ||
પુરાણસ્થાનપાંથાનામભાષાિર્િેડદનામ |
ભિતા સુસખા ચક્રે શ્રીભાર્િતવનણયર્ઃ || ૧૫.૭૭ ||

om

ર્સ્તંિસારં સંપ્રાતર્ ન સ્ર્ાત પર્ાયતતિાંવછતઃ |

a.
c

અમરૈ રાવશ્રતચ્છાર્ં ર્લ્પદ્રુમવમિોત્તમમ || ૧૫.૭૮ ||

gm

લોર્ાનામિલોર્ાર્ માર્યસ્ર્ાસ્ર્ વ્ર્ધાદ ભિાન |

ou
si

ર્રુણાર્ર નેિાભે િાદસન્માનલક્ષણે || ૧૫.૭૯ ||

.y

એર્ાર્ી ડર્લ ર્શ્ચક્રે પદં મૌચલષુ વિત્રદ્વષામ |

w

w

તત્િવનણયર્પાથોઽર્ં ર્ે ન નામ ન પૂજ્ર્તે || ૧૫.૮૦ ||

w

િાદાદર્ઃ પ્રર્રણસ્ુચલિંર્ાસ્તનિોઽતર્લમ |
વિપક્ષર્ક્ષં ચક્ષણ્િંત્રત મારુતેન ત્િર્ેડરતાઃ || ૧૫.૮૧ ||
અનંતોઽથયઃ પ્રર્ડિતસ્ત્િર્ાઽણૌ ભાષ્ર્સંગ્રહે |
અહો આત્મપડરજ્ઞતત્ર્ૈ કૃ ષ્ણેનિ
ે ાઽનનાંતરે || ૧૫.૮૨ ||
ભર્િંવશ્ચિર્વિતાં લૌડર્ર્ીં દશયર્ન ડર્લ |

11

ર્ોતર્ં ભારતસંક્ષેપમકૃ થા વિશ્વવિસ્મર્મ || ૧૫.૮૩ ||
નાનાસુભાવષતસ્તોિર્ાથાડદકૃ ત્રતસત્કૃ તીઃ |
ત્િવર્ રત્નાર્રે રત્નશ્રેણીિાય ર્ણર્ંત્રત ર્ે || ૧૫.૮૪ ||
એષુ દભ્મતીન દભ્ાન હસત્યુચ્ચૈઃ સતાં સભા |

a.
c

અપરોઽપીષ્ર્તેઽસ્માચભગ્રંથષ્ે િેતષ
ે ુ સત્સ્િવપ |

om

ચચિંતામણીંવશ્ચિંતર્ંતી વમતાનતર્વમતાથયદાન || ૧૫.૮૫ ||

gm

સત્સ્િપીંિાડદષુ પુરા તારર્ાડરડરિામરૈ ઃ || ૧૫.૮૬ ||

ou
si

ગ્રંથભ્
ે ર્ એભ્ર્ોઽર્ાધેભ્ર્ો યુક્તતર્ો નો દુ રુદ્ધરાઃ |

.y

મનોમાંદ્યાત તતો ગ્રંથં વ્ર્ક્તતતર્ય તત્રતિં કુ રુ || ૧૫.૮૭ ||

w

w

w

ઇત્ર્વથિતો વ્ર્ધાન્મધ્િઃ સોઽનુવ્ર્ાખ્ર્ાં સતાં સુધામ |
દુ િાયડદર્િાયડિપવિિં માવર્ધ્િાંતરવિદ્યુત્રતમ || ૧૫.૮૮ ||
યુર્પદ રચર્િેનાં ર્દાચચત સ વનરં તરમ |
ચતુરશ્ચતુરઃ વશષ્ર્ાન લીલર્ાઽલેખર્ત ખલુ || ૧૫.૮૯ ||
યુક્તતાર્ા યુસ્ક્તતમાલાર્ાઃ પ્રોક્તતાર્ાસ્તિ ચાઽત્મના |
વ્ર્ક્તતં ચક્રે વિિરણં ર્િીંિૈ રેષ દુ ષ્ર્રમ || ૧૫.૯૦ ||
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મધ્િેંદોવનિત્ર્સંબંધાત વનસ્તમસ્તાપચેતસોઃ |
િૈકુંઠં ર્ાતર્ોઃ વપિોઃ ર્ેહેઽસ્ર્ાિરજોઽિસત || ૧૫.૯૧ ||
વિવધભ્રૂવિભ્મભ્શ્ર્દ્ધનર્ોધાન્ર્સંપદા |
વનિેડદના િેદવિદા તેનાઽપે િેદિાડદરાિ || ૧૫.૯૨ ||
પાડરવ્રાજ્ર્ં પ્રાથયર્ંતં પાદાનમ્રવમમં મુહુઃ |

a.
c

om

સમર્ાપેક્ષર્ોિીક્ષો ર્મર્ામાસ ધામ તમ || ૧૫.૯૩ ||
ન જઘાસ ન સુષ્િાપ ન જહાસ સ ધીરધીઃ |

ou
si

gm

સમર્ાથી સ્મરન જ્ર્ેષ્ઠં રામં રામાનુજો ર્થા || ૧૫.૯૪ ||
રાજ્ર્ે ર્થંચચત સંસ્થાતર્ રાજાનં વિરહાડદિ તમ |

w

.y

અિતારભુિં પ્રાર્ાદ ભર્િાન શરદત્ર્ર્ે || ૧૫.૯૫ ||

w

વિશુદ્ધત્રદ્વકુ લં શ્રૌતં શુચચિં કૃ તવપતૃડક્રર્મ |

w

વિરક્તતં વિષર્ાન ભુક્તત્િા વ્ર્ધાન્મધ્િોઽનુજ ં ર્ત્રતમ || ૧૫.૯૬ ||
રહસ્ર્ત્રતરહસ્ર્ં તદ બ્રહ્મા બ્રહ્માસમો દદૌ |
અમુષ્મૈ પંચતપસો ન વિદુ ર્યત તપસ્સ્િનઃ || ૧૫.૯૭ ||
પ્રેમામૃતપ્રસિાસ્ર્સ્સ્મતાંર્ાપાંર્પૂિર્ય મ |
શ્રીવિષ્ણુતીથયનામાસ્મૈ પ્રીત્રતતીથયઃ પ્રદત્તિાન || ૧૫.૯૮ ||
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શ્રિણેનાનુિાદે ન મનનેનાવૃથાઽર્રોત |
ર્ાલં િેદાંતશાસ્ત્રસ્ર્ િેદાંતગુરુસોદરઃ || ૧૫.૯૯ ||
સ દાંત્રતભસ્ક્તતમાધુર્યપડરચર્ાયડદમેદુરૈઃ |
મહાવિિવપનં ચક્રે ગુરોઃ સ્િસ્થં કૃ પાંકુરમ || ૧૫.૧૦૦ ||

om

અનંતમત્રતર્ારુણ્ર્ર્લ્પદ્રુમિતો જનૈઃ |

a.
c

અિણ્ર્ો મડહમા તસ્ર્ લૌલ્ર્ાત સંિણ્ર્યતે મનાર્ || ૧૫.૧૦૧ ||

gm

ચતુરોઽસૌ પ્રિચને મનુસવં સત્રદ્ધમાન મનઃ |

ou
si

સંખ્ર્ા માં પૂરણી મા ર્ાન્મધ્િદાસવમત્રત વ્ર્ધાત || ૧૫.૧૦૨ ||

.y

ડદશં પ્રર્ાતં શવશનશ્ચરં તં પર્યશોધર્ત |

w

w

તીથયર્ં વિષ્ણુતીથં ચ વિષ્ણુતીથયષ્ચ તીથયર્મ || ૧૫.૧૦૩ ||

w

અર્ામાનામનેર્ેષાં વસત્રદ્ધભૂવમિં તપસ્સ્િનામ |
ત્રતરોડહતાત્મા પ્રાપાસૌ હડરશ્ચંિમહીધરમ || ૧૫.૧૦૪ ||
દ્વં દ્વદુ ઃખાનલે િીરો માત્સર્ેણ વિમત્સરઃ |
તત્ર્ાજ મત્િા તસ્ર્ાસાિશનાદીંધનાવર્તમ || ૧૫.૧૦૫ ||
ભક્તતૈરનુચર્રં નીતં પ્રાવથિતો ર્ત્રતશેખરઃ |
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પંચર્વ્ર્ં પપૌ ડર્િંચચત પંચમેપચ
ં મે ડદને || ૧૫.૧૦૬ ||
સ ત્ર્જન સાહસી તચ્ચ તપસ્તેપઽે ત્રતતાપસમ |
ચબલ્િપણૈઃ સ્ક્તશતૌ પિૈસ્તૃપ્તતમાન સચલલૈરવપ || ૧૫.૧૦૭ ||
ર્થેષ્િમધ્ર્ાસ્ત વશલાં ર્મી સુવનર્મી સ તામ |

a.
c

om

નાઽધ્ર્ાસતે ર્ામેર્ાહં દૈ િભગ્નાસ્તપસ્સ્િનઃ || ૧૫.૧૦૮ ||

gm

પિનાંશાનુજો જજત્િા પિનં રે ચર્ાડદચભઃ |

ou
si

વિષર્ેભ્ર્ો હૃષીર્ાશ્વાન મનોર્ંિા સમાહરત || ૧૫.૧૦૯ ||

.y

સ્મરન મુરારે રાર્ારં દધ્ર્ાિધ્ર્ાત્મર્ોવિદઃ |

w

w

સમાવધમાવધશમનં ર્ોચર્લભ્ર્ં સ લબ્ધિાન || ૧૫.૧૧૦ ||

w

મૌકુ ંદે સુદં રે રૂપે સ્િાનંદાડદગુણાણયિે |
સ્િાશ્ચર્યરત્ને મગ્નાત્મા નાન્ર્ત ડર્િંચચદ વિિેદ સઃ || ૧૫.૧૧૧ ||
ર્ામિાસવિહીનસ્ર્ તસ્ર્ સુજ્ઞાનચક્ષુ ષઃ |
વિના ર્ૈ િલ્ર્સામ્રાજ્ર્ં નાઘો ર્ોર્મણીરભૂત || ૧૫.૧૧૨ ||
મધ્િાનુજે મધ્િનાથો ર્ં પ્રસાદં વ્ર્ધાત તદા |
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સ ચચત્તાવિષર્ત્િાદ િા ર્ોતર્ત્િાદ િા ન િણ્ર્યતે || ૧૫.૧૧૩ ||
અહો મહાબોધસેિામડહમાઽસ્સ્મન યુર્ે ર્તઃ |
ધન્ર્ોઽસૌ વસત્રદ્ધમાપેમાં સોઽમરૈ ડરત્ર્લાળ્ર્ત || ૧૫.૧૧૪ ||
તીવ્રવ્રતોઽતીંડિર્વિદ વિદ્યાપ્બ્ધસ્તર્ય પડં િતઃ |

a.
c

તેન સંપ્રાવથિતં ર્ાતં રૂતર્પીઠવમમં પુનઃ |

om

અવનરુદ્ધપદાધારઃ પ્રેષ્ઠઃ વશષ્ર્સ્તમાર્ર્ૌ || ૧૫.૧૧૫ ||

gm

કૃ ત્સ્નજ્ઞં કૃ પર્ા સ્િેષુ સંપ્રાતતં મેવનરે પ્રજાઃ || ૧૫.૧૧૬ ||

ou
si

ર્િીંિત્રતલર્ો વિદ્વચ્છે ખરસ્તાપસાગ્રણીઃ |

.y

મધ્િર્ે િીશુર્ોઽસ્ર્ાભૂ પ્ચ્છષ્ર્ો વ્ર્ાસપદાશ્રર્ઃ || ૧૫.૧૧૭ ||

w

અસૌ દાસ્ર્ં ધ્રુિં ર્ાતં મહાંતં મહતામવપ |

w

w

વ્ર્ધાદનુગ્રહં કુ િન
ય સામ્ર્ૈઃ ર્ૌતુર્ં નૃણામ || ૧૫.૧૧૮ ||
આરુરોહ દુ રારોહં સ પરૈ ઃ પ્રીત્રતકૃ દ્ધરે ઃ |
મહાંતં મડહમાનં ચ મહીધ્રં ચ ગુહવપ્રર્મ || ૧૫.૧૧૯ ||
આકૃ ષ્િોઽસ્ર્ ગુણવ્ૈ ર્ાયતતૈઃ ર્ો ર્ોદાર્ા ઉપાર્ર્ૌ |
સ પદ્મનાભતીથાયખ્ર્ઃ વશષ્ર્ોઽન્ર્ોઽભૂત સુચત
ે સઃ || ૧૫.૧૨૦ ||
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શ્રુત્ર્ા મત્ર્ા સદા ભક્તત્ર્ા વિરક્તત્ર્ા વનત્ર્સેિર્ા |
ર્સ્મૈ પ્રસિઃ પ્રાજ્ર્ેક્ષઃ સદ્યો વિદ્યાં દદૌ શુભામ || ૧૫.૧૨૧ ||
િેદાંતાપ્બ્ધિં ન ર્ો જાતુ જહૌ વિદ્વવત્તવમિંચર્લઃ |
યુસ્ક્તતપ્રિાહસંરંભાત પરશાસ્ત્રનદીચરઃ || ૧૫.૧૨૨ ||
વ્ર્ાખ્ર્ાપ્રણાદમાિેણ િીરં મન્ર્ાન સ્િમંિલે |

a.
c

om

માર્ાવિગ્રામવસિંહાન ર્ો િાડદવસિંહો વનરાર્રોત || ૧૫.૧૨૩ ||
મત્તદુ િાયડદમાતંર્તર્ય મસ્તર્દારણે |

ou
si

gm

પંચાસ્ર્ો ર્ોઽભિદ વ્ર્ક્તતં ચતુરાસ્ર્ોઽવપ ર્ે િલમ || ૧૫.૧૨૪ ||
સન્ન્ર્ાર્રત્નાિચિરતયુદપાડદ ર્તઃ પરા |

w

.y

િીર્ાઽપરાઽનુવ્ર્ાખ્ર્ાર્ા અનઘાય બોધસાર્રાત || ૧૫.૧૨૫ ||

w

િેદપ્રિચનાચાર્યવશષ્ર્ોઽસાવિત્રત પૂજજતઃ |

w

સભ્ર્ઃ સભાર્ાં ર્ો િેદં વ્ર્ાચખ્ર્ૌ િેદસારવિત || ૧૫.૧૨૬ ||
અનર્ોઃ પ્રથમે વશષ્ર્ાશ્ચરમે ચાભિવિહ |
અનંતબોધસ્ર્ાનેર્ે ર્તીંિા બહુ દેશજાઃ || ૧૫.૧૨૭ ||
િશીકૃ તહૃષીર્ાશ્ચ જનનાદ્યુપમડદિ નઃ |
નરવસિંહપદાધારા અભ્ર્સ્તોપેંિનામર્ાઃ || ૧૫.૧૨૮ ||
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અદીઘાયન્ર્ાચભધાના ર્ે શ્રીમિામપદાશ્રર્ાઃ |
અપ્રત્ર્ક્તશગુણોડિક્તતા ભસ્ક્તતિૈરાગ્ર્સાર્રાઃ || ૧૫.૧૨૯ ||
પાદૈ ઃ પુનત
ં ઃ પૃવથિીં દશયર્ંતો હરે ઃ પદમ |

મોક્ષશાસ્ત્રામૃતાંભોવધસેિર્ા વનત્ર્વનવૃત
ય ાઃ |

om

ધૂતદુ સ્સમર્ધ્િાંતા ભાસ્ર્રા ઇિ ર્ાં ર્તાઃ || ૧૫.૧૩૦ ||

a.
c

ચડક્રચારુતરાચાયસુ ચડક્રણષ્ચરણાચયર્ાઃ || ૧૫.૧૩૧ ||

gm

મધ્િપ્રવશષ્ર્ા બહિઃ વશષ્ર્ા એષાં મુહુસ્તથા |

ou
si

અલંચક્રુરલં પૃ્િીં સિે સદ્ગુણભૂષણાઃ || ૧૫.૧૩૨ ||

.y

સદા સર્લસચ્છાસ્ત્રવ્ર્ાખ્ર્ાસૌખ્ર્ામૃતાપ્બ્ધર્ાઃ |

w

w

સિે દુ િાયડદદુ િાયદર્ાંિખંિનમંિનાઃ || ૧૫.૧૩૩ ||

w

ભૂડરભસ્ક્તતભરાઃ ર્ે ચચદે ષ્િલ્પશ્રુતસંપદઃ |
અતર્લ્પબોધા અપરે બહુ શ્રુતમહાગુણાઃ || ૧૫.૧૩૪ ||
બહિો ગૃડહણોઽતર્સ્માત સમગ્રાનુગ્રહં ર્યુઃ |
દીપ્રા ર્િાગ્નર્ ઇિ િર્ો ચલકુ ચશેખરાઃ || ૧૫.૧૩૫ ||
માધ્િં વનર્ોર્ં ર્ે પ્રાર્ો નાત્ર્જન વિદુ ષાં િરાઃ |
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વશષ્ર્ક્ષેિષ
ે ુ સત્રદ્વદ્યાબીજાિાપૈર્દીચક્ષતાઃ || ૧૫.૧૩૬ ||
ગ્રામણ્ર્ો બ્રાહ્માણાગ્રણ્ર્ઃ પ્રાપુઃ પૂણક્ષ
ે વશષ્ર્તામ |
ર્ેષાં સદ્ગુપ્તતમાિેણ ભિેત ડર્લ પરં પદમ || ૧૫.૧૩૭ ||
શુશ્રૂષાપક્ષપાતાદ્યૈઃ ર્ે ભ્ર્વશ્ચત ર્ે િલં દદૌ |

a.
c

વશષ્ર્પ્રવશષ્ર્ાત્રતશર્ા ઈદૃ શા ર્દ્દર્ોદર્ાત |

om

રામવપ્રર્ો રામ ઇિ સ્િાં ર્ત્રતિં ર્ોચર્દુ લયભામ || ૧૫.૧૩૮ ||

gm

ર્ો નેચ્છે ત સુલભં ભક્તત્ર્ા તત્પાદસુરપાદપમ || ૧૫.૧૩૯ ||

ou
si

ઇત્થં સચેઃ સચેરચ્ર્ો ધરાર્ાં ચક્રે િાસં શેષશય્ર્ે શર્ાને |
ગ્રામે િાતૈઃ પાવિતે ર્ાણ્િતીથૈઃ ભક્તતપ્રીત્ર્ા સન્મઠે ઽનૂનબોધઃ || ૧૫.૧૪૦

w

.y

||

w

આનંદતીથયભર્િદ્વદનેંદુચબિંબં

w

વિદ્યાસુધાવિતતર્ાંત્રત સુર્ાંત્રતર્ાંતમ |
ર્ૈઃ પ્રૈક્ષ્ર્તાિ ભિતાપશમાર્ ભક્તતૈઃ
તદ્દાસદાસ્ર્મવપ ડર્િં ન દદાત્રત પુસ
ં ઃ || ૧૫.૧૪૧ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્ર્વિકુ લત્રતલર્ ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
આનંદાંડર્તે પંચાદશઃ સર્યઃ ||
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