|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૬. ષષ્ઠઃ સર્યઃ
ઐતરે ર્મથ ડ િંચન સૂક્તં સૂચર્ન સદવસ તિ ર્ડરષ્ઠઃ |
શ્રોતુવમચ્છત્રત સભા ભર્િદ્ભ્ર્ઃ સૂક્તભાિવમત્રત તાિદુ િાચ || ૬.૧ ||

om

િણયસૌષ્ઠિર્ડરષ્ઠમતૂણં તુલ્ર્માિમત્રતમાિસુક્મ |

a.
c

વ્યૂિ હૃજ્જકદ ઘોષમમુષ્ર્ો ચ્ચારણં વિદધદ્ર્વધતાથયમ || ૬.૨ ||

gm

કક્ષણાન્વિતતર્ા િચનેઽન્મમન દે િતાગુરુમસાિત્રતશેતે |

ou
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માનવમત્ર્વપ વિધાર્ વધર્ા તે તત્ત તુ સૂક્તમપરાથયમિોચન || ૬.૩ ||

.y

મર્ાત તથેત્થમવપ સંભવિતાઽથયઃ ત્ર્ર્થયતાં શ્રુત્રતષુ વિત્ત દશાથયમ |

w

w

ભારતં નનુ શતાથયમવપ મર્ાદ િૈષ્ણિં પદસહસ્રતર્ં ડહ || ૬.૪ ||

w

ઇત્યુદીરર્ત્રત વિમતૃતચચત્તે ભૂસુરા ઇહ જજર્ીષિ એનમ |
ઊચુરથયશત ં હડરનામનાં િર્ણર્યતાવમત્રત સહાસમુખામતે || ૬.૫ ||
િણયર્ાવમ તદહં સ કં િઃ સૌષ્ઠિાદનુ િદં તુ ભિંતઃ |
તં િદં તવમત્રત તેઽથ િદં તો બાઢવમત્ર્ત્રતદૃ ઢોદ્યમમાપુઃ || ૬.૬ ||
પ્રત્ર્ર્પ્રકૃ ત્રતસંર્મભંર્ીં શબ્દશાસ્ત્રવિહતાંપ્રત્રતદર્શર્ય |

1

શુદ્ધધીઃ શ્રુત્રતવશરઃ શતવસદ્ધાન અ્ર્ધાત સપડદ વિશ્વપદાથયન || ૬.૭ ||
ર્ાિદથયશત ં ન વિશં ઃ સંતતોન્ક્તકૃ દપૂપરુ દે ષઃ |
િચણિતાિધૃત્રત દુ બક
ય ચચત્તાઃ તાિદાકુ કહૃદો હ્યભિંમતે || ૬.૮ ||
સાંર્િેદચતુરા ઇત્રતહાસે વશચક્ષતાઃ સુબહિોઽપ્ર્ત્રતધૃષ્્ાઃ |

om

નૈતદીડરતમહો જગૃહુમતે વિશ્વસંક્ષર્પર્ોઽંંધર્
ુ ણા િા || ૬.૯ ||

a.
c

દે િતામિસુકભ પ્રત્રતભા તે માનુષેષુ ચપકેષુ થા ા |

gm

ક્ષામર્ સૌમર્ સ કજ્ઞ નમમતે તે બ્રુિત
ં ઇત્રત તં ડ ક નેમુઃ || ૬.૧૦ ||
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િેદશાસ્ત્રચતુરૈડરહ વિદ્યાવિત્તચકપ્સુચભરિાપ્તમશેષૈઃ |

.y

પ્રાપ ે રળસુમંિકજાતૈઃ અવર્દાર્તનમાર્તચેતાઃ || ૬.૧૧ ||

w

ત ય તિ
ં કુ શકાનવપ પુસ
ં ઃ ચ ય રીત્રત બત સોઽર્મમાનાન |

w

w

માનમાનમર્તીહ થં નો નૈષ મંિકભુિાં સવમતાનામ || ૬.૧૨ ||
મંિર્ંત ઇત્રત તે ત્રિજિર્ાયઃ અવર્દે શજમુખમતમપૃચ્ચન |
સદ્દદાદદસુશસ
ં નવનિંદા ાડરસૂક્તર્તમથયમુપત્ે ર્ || ૬.૧૩ ||
તં મુ્ં પ્ર થર્ન સ પૃણીર્ાચ્ચબ્દમૂકમિદત પૃણ ધતુમ |
તં જજર્ીષુમથ વિપ્રમદઃ પ્રીધાતુમેષ વનર્દં તમુિાચ || ૬.૧૪ ||

2

પ્રાડદભેદમવિદન ગુણર્ ત્િં મૂઢ પાંસુષુ ચકખન ચકવપસંઘમ |
ભત્સર્વિત્રત જહાસ સુહાસો મત્સરાકુ કવધર્ો જિર્ન સઃ || ૬.૧૫ ||
તત પ્રસંર્બકતોઽચખકવિદ્યાપા્િં પૃથઃ હૃદઃ પ્રત્રતબુદ્ભધ્ર્ |
આનમન સબહુ માનમમી તં ર્ં નમંત્રત ડ ક નાડ વન ાર્ાઃ || ૬.૧૬ ||
વર્ ાદૃ તસુરેંદ્રિપુઃ શ્રીદાનિાચચિરસૂક્તહૃદુ ક્તૌ |

a.
c

om

કુ િચચત સદવસ તાિદપાકા ીત્રતિતાઽત્રતતરુણીત્ર્ર્મૂચે || ૬.૧૭ ||
વશ્વત્રિણી ભિત્રત તત્પદિાચ્ર્ેત્ર્ાગ્રહે ણ િદતોઽવિદુ ષોઽિ |
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વિદે ષ્ર્ત્રત વિપવિડદહૈ નં પૃચ્છતેત્ર્ર્મર્ચ્છદથોક્ત્િા || ૬.૧૮ ||
દે શમેનમચચરાદુ પર્ાતઃ તાદૃ શાકૃ ત્રતરહો કૃ તબુત્રદ્ધઃ |

w
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તાંમતથાઽ્ર્વધત તત્પદભાિં સૂડરમૌચકમચણનાઽિ ર્થોચે || ૬.૧૯ ||

w

ે િકં ન સ કાઃ શ્રુત્રતવિદ્યાઃ માનપૂિય સમમતચર્રોઽમર્ |

w

અપ્ર્નાર્તર્તપ્રત્રતપવત્તિં શ્રદ દધુઃ પૃથકચેતસ એતે || ૬.૨૦ ||
ર્દ્યદે િ સપડદ પ્રકૃ તં મર્ાત તત્તદે ષ ર્દિેદખકં ચ |
સિયદા સદવસ સિયબુધાનાં સિયવિદ્યત્રતડરત્રત પ્રવથતોઽભૂત || ૬.૨૧ ||
અપ્રર્ાતમવપ દે શમશેષં વ્ર્ાનશે સુજન ૈ રિબંધઃુ |
પૂણદય ૃ પ્રતતર્ા વનજ ીત્ર્ાય પૂણચ
ય દ્રં ઇિ ચંડદ્ર ર્ાઽકમ || ૬.૨૨ ||

3

સુદં રે ષુ સુરમંડદરવૃદં ે ન્ષ્િિંડદરારમણિંદનકૃ ત્ર્મ |
આચરિસુચચરાત સુવિચારો રૂપ્ર્પીઠપત્રતમાપ મુકુંદમ || ૬.૨૩ ||
ભૂસુરપ્રિરબુત્રદ્ધસમૃત્રદ્ધવ્ર્ક્તયુક્તિપુષં રુચચરાંર્ીમ |
સૂિદીપ્તમચણમાચક ર્ાઽકં ભૂવષતાં ભિનભૂષણભતામ || ૬.૨૪ ||

om

પાદસુદં રપદક્રમભાિૈઃ ભાવસતાંપ્ર ્િણયગુણાઢયામ |

a.
c

ભારતોત્તમભૃતામનુરૂપાચ્છાદનાં સમવધ મિર શોભમ || ૬.૨૫ ||

gm

રાજસૂર્મુખસવમખવૃત્તાં િાસુદેિગુણવનષ્ષ્ઠતભાિામ |
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સિયધમયપડરવશક્ષણદક્ષાં િંડદતાં જનતર્ા જનનીિત || ૬.૨૬ ||

.y

મૌચકસંગ્રહવિ ષયણદૂ નાં માવર્ના સદવસ દુ ષ્્જનેન |

w

w

વર્ાર્માર્યમપહાર્ મહાંતં મિેશ્વરત્િમવપ સાધર્તાઽકમ || ૬.૨૭ ||

w

સજ્જનૈઃ ત્રતપર્ૈરત્રતદીનૈઃ ચાચકતૈઃ ચકબકાચ્છભમાર્ાયત |
અપ્યુપચે ક્ષતવિ ષયણદુ ઃખાં સાત્રતશો મવપ ૈ િન દૃ ષ્્ામ || ૬.૨૮ ||
િાસુદેિ ધરણીધર નાથેત્યુચ્ચ ૈ રવપ મુહુઃ પ્રિદં તીમ |
પૂણસ
ય દ્ગુણમજં ર્તદોષં ચબભ્રતીં હૃડદ વિવિક્તમશેષાત || ૬.૨૯ ||
િાર્યતાં બુધજનૈનન
ય ુ હાહા નૈષ ધમય ઇત્રત ચાચભદધનામ |

4

કૃ ષ્ણકાચળતતમામનિદ્યાં અપ્ર્નવર્શરણાં શરણોત્ ામ || ૬.૩૦ ||
િેડદજાવમિ પુરા ભરતાગ્ર્ર્ઃ સ મિર્ં શ્રુત્રતતત્રતિં ખલુ દૃ ષ્્િા |
પુષ્્બુત્રદ્ધર રોત રુણાબબ્ધઃ દુ ષ્્પક્ષદમનન્મથરસંધામ || ૬.૩૧ ||
અવ્ર્ર્ં સતતમપ્યુપભક્ત્ર્ા વિત્તમગ્ર્ર્વમિ દૂ રવર્ર્ાસુઃ |

om

જ્ર્ાર્સે સગુરિે હડરર્ીતાભાષ્ર્મેષ વિરચય્ર્ તદાઽદાત || ૬.૩૨ ||

a.
c

હે તુિાડદવન વિશં ્બુદ્ધૌ તીથયમથયર્ત્રત ર્ંતુમનુજ્ઞામ |

gm

તાં ડદદે શ પુરુષોત્તમતીથયઃ ચચિંતર્ન સ પુરુષોત્તમ રક્ષામ || ૬.૩૩ ||
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નીરજા મકર્મંિકવૃત્ત્ર્ા ર્શકાવઘતો ભુવિ સદાળ્ર્નુર્ાતઃ |

.y

સાધુપાંથપડરતાપમપામર્નુત્તરાં ડદશમર્ાવમરુદં શઃ || ૬.૩૪ ||

w

બુત્રદ્ધશુત્રદ્ધ રર્ોવન રાઢયં તીથયજાતમુભર્ં ચ ધરર્ણર્ામ |

w

w

આત્મમજ્જનત એિ વન ામં પર્યશોધર્દમંદમનીષઃ || ૬.૩૫ ||
િાસુદેિપદસંતતસંર્ી તેજસાઽપ્ર્કમધઃ કૃ તશિયઃ |
અત્ર્િતયત વનતાંતમથાસૌ ર્ાંર્મોઘમઘનાશન ીત્રતઃિ || ૬.૩૬ ||
તિ તિ સ જર્ત્ત્રર્ચચિં મય શમયદમનુમમૃત્રતમાિાત |
સંચરન વિદધદાપ નરાણાં ર્ોચરં બદડર ાશ્રમપાશ્વયમ || ૬.૩૭ ||

5

મંિર્ન ભરતખંિમખંિં નાડદરાર્ણપદોઽિ પરો ર્ઃ |
તં નમન પ્રચુરધીહય ડરર્ીતાભાષ્ર્માપયર્દુ પાર્નમમમૈ || ૬.૩૮ ||
પ્રીતર્ેઽમર્ પુરતો િરભાષ્ર્ં િાચર્ન સ જનતામપસાર્ય |
િબચ્મ શન્ક્તત ઉરુક્રમર્ીતાભષ્ર્ાવમત્ર્ થર્ત પુરુસંખ્ર્ઃ || ૬.૩૯ ||
એતદથયમત્રતસૂ્મમવપ ત્િં શક્ત એિ ન ર્દાત્થ સમમતમ |

a.
c

om

તેન કેશત ઇતીહ પદં મર્ાદ ઇત્ર્ર્દ્યત જર્જ્જન ે ન || ૬.૪૦ ||
તેન તત્પ્રિચને વિહતેઽકં શુશ્રુવઃુ પ્રાશવર્તા અવપ વશષ્ર્ાઃ |
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ઉચ્ર્તાવમત્રત મુહુઃ સપૃવથવ્ર્ામફાકનં પદમહો હડરણોક્તમ || ૬.૪૧ ||
શબ્દભેદમિધર્ય તમચાયસવિષર્ણણિપુષઃ પરમમર્ |

w
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તમર્ ભાિવિદમંદમનીષઃ પ્રોજત્થતઃ પ્રિચનં વ્ર્વધતૈ્ર્ઃ || ૬.૪૨ ||

w

મજ્જનં વ્ર્વધત શીતળર્ંર્ાિાડર વનત્ર્મરુણોદર્ ાકે |

w

ર્ત મપૃશત્રં ત ન નરા ડહમભીતા અંશ એષ પૃષતામવધપમર્ || ૬.૪૩ ||
ાષ્ઠમૌનમદધાદુ પિાસં શુદ્ધમપ્ર્કૃ ત શુદ્ધ હૃડદચ્છન |
વનત્ર્તુષ્્હડરતોષવિશેષં ચચિંતર્ન પ્રભુમનંતમઠાંતઃ || || ૬.૪૪ ||
પ્રૈરર્ત મિચરણે રતચચત્તં મધ્િમિ ડદનમંિકમેનમ |
મિાશ્રમોપર્મનાર્ મુકુંદો દીબપ્તદૃ ષ્ષ્્વિડદતાર્ત્રતરવર્ૈઃ || ૬.૪૫ ||
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નક્તમેિ ભર્િત્યુપર્ાતે પ્રોડદતે સત્રત સહસ્રમરીચૌ |
મૌનિાનચકખદુ ત્તમચચત્તઃ વશષ્ર્વશક્ષણપરઃ રુણાિાન || ૬.૪૬ ||
નેદૃશં મથળમકં શમકઘ્નં નામર્ તીથયસચકકમર્ સમં િાઃ |
નામમદુ ન્ક્તસદૃ શં ડહતરૂપં નાન્મત વિષ્ણુસદૃ શં નનુ દૈ િમ || ૬.૪૭ ||

om

ર્ાત્રત તાિદધુનિ
ૈ જનોઽર્ં વ્ર્ાસરૂપમજજતં પ્રડદદૃ ક્ુઃ |

a.
c

આવ્રજેડદહ ન િા સ ડહ િેદ મિન્મત િોઽબમત્િત્રત ર્ર્ાિથ મધ્િઃ ||

gm

૬.૪૮ ||
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નાથ નાથ બત નોઽિ વિનાથાન મા ત્ર્જોરુ રુણો ભર્િંમત્િમ |

.y

નોડદતં મમૃતમપીત્રત ડહ વશષ્ર્ૈઃ મિાવમનોઽચભમતભંર્ભર્ેન || ૬.૪૯ ||

w

સદ્ગુરોનય વિરહં સહમાનઃ સત્ર્તીથયર્ત્રતરવિર્મત તમ |

w

w

ર્જસ્ત્રિારવમતરાસુતશાખામિથયમગ્ર્ર્માશૃણોત પુરુસંખ્ર્ાત || ૬.૫૦ ||
દુ ર્યમાર્યર્તમપ્ર્નુધિન નાઽપ સોઽર્મરુણીભિતીને |
કીકર્ા સજિમાક્રમમાણં વ્ર્ાશ્રર્ાંતરસુદૂરવશકાસુ || ૬.૫૧ ||
આવનવૃત્તિપુષા ગુરુણાઽઽરાત પાચણના હ્યચભનર્ેન સુનુિઃ |
િમતધીરત્રતર્ર્ૌ સ મુહૂતાયત તડદ્દનોપર્તમાર્યમશેષમ || ૬.૫૨ ||
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આશ્રમે વનજજનાવનહ દૃ ષ્્િા તં પ્રસાદમડહમાનમમુષ્ર્ |
પ્રોચ્ર્ તત્પ્કિનમપ્ર્ત્રતચચિં તમર્ તૈઃ સહ સદાઽમમરદેષઃ || ૬.૫૩ ||
િાનરેં દ્ર ઇિ િાયુજિોઽસૌ ભીમસેન ઇિ દાનિભીમઃ |
ઉલ્કકાસ ચર્ડરપુર્
ં િશૃંર્ે સ વ્રજન િઅજજનનાશનનામા || ૬.૫૪ ||
બહુ સત્ત્િર્ણં સવિ ં સમહાવિષમોક્ષમહાડહમિંતમર્મ |

a.
c

om

વિષમોક્ષમહાડહમિંતમર્ન નર્મૈક્ષત ુલ્કદૃ ર્મતભર્ઃ || ૬.૫૫ ||
સુહવસત મકા રોપગૂઢં સુજનસુખાથયમનંતભોર્શય્ર્મ |

ou
si

gm

વિ વસતસુમનોઘ્ાર્મુચ્ચં મરત રત્નમર્મથકાગ્ર્ર્શોભમ || ૬.૫૬ ||
પાદોપાંતનમવમહામુવનર્ણં હે મપ્રદીપ્તાંબરં
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શ્રીમદ્રત્ન કાપમગ્ર્ર્ ્ ૈ વિિભ્રાજજતં હા્ ૈ ઃ |

w

દૃ ષ્્િાતં ધરણીધરં સુિનમાકોલ્કાવસનં સુદં રં મિાનંદાકૃ ત્રતમમમરવમુરડરપું

w

w

મિાનંદતીથયમતદા || ૬.૫૭ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્ વિકુ કત્રતક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
આનંદાંડ તે ષષ્ઠઃ સર્યઃ ||
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