|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૭. સપ્તમઃ સર્યઃ
અથ હૈ મિતે તટાંતરે બદરીષંિવિશેષમંડિતમ |
પરમાશ્રમમાશ્રર્ં વશ્રર્ઃ સકલજ્ઞઃ સ દદશય વિશ્રુતમ || ૭.૧ ||

om

ડહમિષયરવિપ્રભાસહાઃ પૃથસ
ુ િપ્રવથતા ત્રિજાશ્રર્ાઃ |

a.
c

અવપ વિષ્ણુપદસ્પૃશોઽલસનુભર્ે ર્િ વિચચિશાચિનઃ || ૭.૨ ||

gm

શ્રિણામૃતર્ીર્યણત્રૈ િિજઃ શુકમુખર્ૈઃ શુભપચિચભર્ૃત
ય મ|

ou
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કમલેષ્ટતમસ્સ્થરાંતરૈ ઃઅવપ હં સૈઃ પરમૈરમેચકૈ ઃ || ૭.૩ ||

.y

સુમનોવનકરે ણ પૂડરતં સ્િમનોઽભીષ્ટદમલ્પદુ ર્યમમ |

w

w

અપરસ્પરમત્સરપ્રજં નનુ િૈકુંઠવમિાચ્યુતાલર્મ || ૭.૪ ||

w

તવમમં પ્રવિશંતમાશ્રમં દ્વ્ર્વિકત્રિિંશદુ દારલિણમ |
ગુણસારવિદઃ કુ તૂહલાદ અિલોક્યષયર્ ઇત્ર્ચચિંતર્ન || ૭.૫ ||
કનકાતુલતાલસવિભઃ કમલાિો વિમલેંદુસન્મુિઃ |
ર્જરાજર્ત્રતમયહાભુજઃ પ્રત્રતર્ાન કોઽર્મપૂિપ
ય રુ
ૂ ષઃ || ૭.૬ ||
અત્રતશાંતિપુવનિશાકરઃ સ્િર્મેકાંતિરો ડદિાકરઃ |

1

ઇત્રત નાસ્ર્ ગુણાણયિાકૃ તઃે ઉપમાનં ભુિનેષુ લભ્ર્તે || ૭.૭ ||
પરમાશ્રવમણાં ર્તશ્રમો નનુ ચચહ્નાવન ચબભત્રતિ િીરિીઃ |
અવપ માનુષભાિવિગ્રહો વિપુલં વિસ્મર્માતનોત્રત નઃ || ૭.૮ ||
ચતુરશ્ચતુરાનનઃ સ્િર્ં પિનો િા વ્રત્રતરૂપ આવ્રજન |

om

શૃત્રતનાથડદદૃ િર્ાઽન્ર્થા ન િલુ સ્ર્ાવિચિલાગ્ર્ર્લક્ષ્મિાન || ૭.૯ ||

a.
c

અિલોડકતલિણઃ સ તૈઃ ઇત્રત સંચચિંત્ર્ કુ તૂહલાકુ લૈઃ |

gm

અવિળં બર્ત્રતન્ર્યશામર્ત તરુમારાત સુરપાદપોત્તમમ || ૭.૧૦ ||
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મસૃણત્િચમુિતં તતં બહુ શાિાફણસૂનરત્નકમ |

.y

ભર્િંતમનંતમંત્રતકે સ્સ્થતમીશસ્ર્ વનષેિણાર્ િા || ૭.૧૧ ||

w

અત્રતચચિવિચચિપત્રિણં બહુ િણં હડરર્ોવનિારકમ |

w

w

મુવનનંદનવમિંડદરાપતેઃ અવિકે ષ્ટં પતતાવમિાવિપમ || ૭.૧૨ ||
અમૃતાત્મમહાફલપ્રદં દુ રિાપં હડરભસ્તતિર્જિતૈઃ |
વશ્રતસાધુપરુ ાણભારતં વનર્મં મૂતવય મિોરુશાચિનમ || ૭.૧૩ ||
અથ તસ્ર્ સ િેડદકાંતરે સુવિશાલે વિમલે મનોહરે |
અિલોડકતિાનનંતિીઃડદવિ દે િાવનિ તાપસોત્તમાન || ૭.૧૪ ||

2

અવપ સપ્તતર્ા વિરાર્જજતાન ર્તસંખર્ાન ગુચણનો ગુણોજ્ઝિતાન |
અવપ મન્યુમદાડદિર્જિતાન ર્તભોર્ાન પિનાશનાન સદા || ૭.૧૫ ||
મુવનમંિલમધ્ર્િત્રતિનં ત્રિજર્ન્મંિલમંિનાવર્તમ |
ઇહ સત્ર્િતીસુતં હડરિં પડરપૂણપ્ર
ય મત્રતઃ સમૈિત || ૭.૧૬ ||
વનજહૃત્કમલેઽત્રતવનમયલે સતતં સાધુ વનશામર્િવપ |

a.
c

om

અિલોક્ય પુનઃપુનનયિં તમસૌ વિસ્સ્મત ઇત્ર્ચચિંતર્ત || ૭.૧૭ ||
અર્ણય્ર્ગુણાણયિોઽમલઃ સ ડહ નારાર્ણ એષ કે િલમ |
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gm

વિવિનાઽનુસૃતં પરાશરાત સુષિ
ુ ે સત્ર્િતી ડકલાિ ર્મ || ૭.૧૮ ||
િિળે ઽસ્ર્ મનઃપર્ોવનિૌ સદનુક્રોશચર્રીંદ્રલોચળતે |

w
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પ્રકટીભિત્રત સ્મ સુદં રી દવર્તા દૈ ત્ર્ડરપોસ્ત્રર્ીમર્ી || ૭.૧૯ ||

w

ઇત એિ પુરાણર્ૌરર્ૌ સમહાભારતપાડરજાતકે |

w

સત્રત જાતિત્રત ્ર્જાર્ત પ્રિરં સૂિર્ણામૃતં સ્િર્મ || ૭.૨૦ ||
વનરિગ્રહમુિન
ય ુગ્રહં વિદિત પાંડુસુતાડદસજ્જને |
અિનાિિનાર્ સંવિદાં સુચચરાર્ૈષ ચચાર ચારુર્ીઃ || ૭.૨૧ ||
અધુના કચલકાલર્ૃત્તર્ે સવિતેિ િણદાનુર્ત્ત
ૃ ર્ે |
જનદૃ સ્વિષર્ત્િમત્ર્જદ્ભર્િાનાશ્રમમાિસવિમમ || ૭.૨૨ ||
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તડદદં િપુરસ્ર્ દૃ શ્ર્તે દચલતેંદીિરસુદં રદ્યુત્રત |
પરમાર્જજનર્ોર્પીઠર્ં મમ ચેતોનર્નાચભનંદનમ || ૭.૨૩ ||
અર્ણય્ર્ગુણઃૈ સુપડૂ રતં પડરપૂણાયર્ચણતાત્મસદ્ગુણૈઃ |
ઇદમસ્તસમસ્તદૂ ષણં સચચદાનંદમર્ં ડહ કે િલમ || ૭.૨૪ ||

om

કમલાકમલાસનાવનલૈઃ વિહર્ાહીંદ્રવશિેંદ્રપૂિકય ૈ ઃ |

a.
c

પદપદ્મરજોઽસ્ર્ િાડરતં વશરસા હં ત િહામ્ર્હં મુહુઃ || ૭.૨૫ ||

gm

પ્રણમાવમ પદિર્ં વિભોઃ ધ્િજિજ્ાંકુશપદ્મચચહ્નિત |

ou
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વનજમાનસરાર્પીિનાદરુણીભૂતવમિારુણં સ્િર્મ || ૭.૨૬ ||

.y

નનુ કે િલમેિ િૈષ્ણિં વશ્રતિંતઃ પદમાત્મરોચચષા |

w

w

તમસોઽપ્યુભર્સ્ર્ નાશકા વિજર્ંતે નિરા નિં રવિમ || ૭.૨૭ ||

w

સુકુમારતળાંગુલીમતોઃ પદર્ોરસ્ર્ વનગૂઢગુલ્ફર્ોઃ |
ઉપમાનમહો ન લબ્ર્તે કવિિર્ૈડરતરે તરં વિના || ૭.૨૮ ||
ઉચચતાં ગુરુતાં દિત ક્રમાત શુચચ તેજસ્સ્િ સુર્ત્ત
ૃ મુત્તમમ |
ભજતોઽિ ચ ભાજર્ત્ર્દો વિભુજઘ
ં ાયુર્ળં સરૂપતામ || ૭.૨૯ ||
અચલાસનર્ોર્પટ્ટિકા િરકક્ષ્ર્ા સકૃ દાપ્તવમષ્ટદમ |

4

પડરતોઽવપ હડરિં સ્ુરં ત્ર્હો અવનશં િન્ર્તમેત્રત મે મત્રતઃ || ૭.૩૦ ||
રુચચરે ણ િરૈ ણચમયણા રુચચરાજદ્યુત્રતચારુરોચચષા |
પરમોરુવનતંબસંચર્ના પરમાશ્ચર્યતર્ા વિરાઝર્તે || ૭.૩૧ ||
તનુવનમ્નસુનાચભશોચભતે િચલભે િાડરજનાભ આદિે |

om

પ્રતનાિત્રતસુદં રે મૃદૌ ઉદરે ઽસ્સ્મન જર્દં િમંિલમ || ૭.૩૨ ||

a.
c

હૃદર્ે કૃ તસજ્જનોદર્ે સુવિશાલે વિમલે મનોહરે |

gm

ઉભર્ં િહત્રત િર્ીમર્ં ભર્િાન બ્રહ્મસુસૂિમુત્તમમ || ૭.૩૩ ||
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અસમેઽનવિકે સુસાવિતે વનજતાતે રવિરાવશદીવિત્રત |

.y

પ્રદદૌ ત્રિજર્જ્જર્ધ્િજં વિવિરે તદ્ગળસંચર્ ભૂષણમ || ૭.૩૪ ||

w

અડરિાડરજલિણોલ્લસત્સુકુમારારુણ પાચણપદ્મર્ોઃ |

w

w

પૃથપ
ુ ીિરર્ૃત્તહસ્તર્ોઃઉપમાં નૈિ લભામહે ઽનર્ોઃ || ૭.૩૫ ||
ભજતાં િરતકય મુદ્રર્ા દ્યત્રત હસ્તાગ્રમબોિમીવશતુઃ |
અવિજાનુ સમવપિતં પરં કૃ તભૂર્ોભર્ભંર્મંર્લમ || ૭.૩૬ ||
સતતં ર્ળતા સ્િતઃ શ્રુત્રતત્રિતર્ેનિ
ે વનકામમંડકતઃ |
સુવિિં ચબતકં બુરીક્ષ્ર્તે િરરે િાિર્િાન ગુરોર્યળઃ || ૭.૩૭ ||
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સકલાસ્તકલંકકાચળમસ્ુરડદિંદુપ્રકરોરુવિભ્રમમ|
અિરીકુ રુતે સ્િશોભર્ા િદનં દે િવશિામણેડરદમ || ૭.૩૮ ||
અરુણાશ્મદલાંતરોલ્લસિિમુતતાિચલમસ્ર્ લજ્જર્ેત |
હસતઃ વસતદં તસંતત્રતઃ પરમશ્રીરરુણોષ્ઠરોચચષઃ || ૭.૩૯ ||
ત્રિજર્ૃદં કૃ તં કુ તૂહલાદ અનુર્ોર્ાંધસ
ુ હસ્રમુત્તમમ |

a.
c

om

ઇર્મેકપદે સરસ્િતી શ્રુત્રતભતુયઃ પડરપૂરર્ત્ર્હો || ૭.૪૦ ||
જલજાર્તલોચનસ્ર્ માં અિલોકોઽર્મુપત્ે ર્ લાળર્ન |
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કુ રુતે પડરરભ્ર્ પૂડરતં ભુિનાનંદકરસ્સ્મતાસ્ન્િતઃ || ૭.૪૧ ||
ઉપકણયમમુષ્ર્ ભાવસતા તુળસી મંિર્તીિ લાચળતા |

w
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મમ નાથ પદં ન મત્સરાત જલજાદ્યાવન હરે યુડરત્ર્લમ || ૭.૪૨ ||

w

વિભિાચભભિોદ્ભિાડદકં ભુિનાનાં ભુિનપ્રભોર્ભ્ુિ
ય ોઃ |

w

અનર્ોરવપ દભ્રવિભ્રમાત સભિાંભોજભિાત્મનાં ભિેત || ૭.૪૩ ||
ત્રિજર્વત્તલકાચળકાંતરે ત્રતલકોઽર્ં પરભાર્માપ્તિાન |
હડરનીલચર્રીંદ્રમસ્તકસ્ુટશોણોપલપંસ્તતસવિભઃ || ૭.૪૪ ||
નિમંબુિરં વિિં બર્િરવિદ્યુિલર્ં જર્દ્ગુરોઃ |
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