|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૩. િર્ોદષઃ સર્યઃ
પૃથદુ ર્યનમુત્થથતં કૃ તાથં પૃવથિીભૃથરણત્રતિં ગૃહીતિંતમ |
વનજવર્ષ્ર્મુદેઽથ સહ્યમાપ્તં પુરુષઃ કવિદુ પાર્ર્ૌ કદાચચત || ૧૩.૧ ||

om

ભર્િાવનહ નઃ સ્િડકિંકરાણાં અચચરે ણાઽવ્રજતાદનુગ્રહાર્ |

a.
c

ઇત્રત કાર્યચચકીષયર્ાઽઽથયર્ત થિાં નૃપ ઇથર્ભ્ર્વિતૈષ તં રણમ્ર્ || ૧૩.૨
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અથ માઘિતીમપાસ્ર્ કાષ્્ાં વ્રજતા રૈવિતતેજસા રતીચીમ |

.y

પડરર્ોિર્તા સ્િપાદસંર્ાત પૃવથિીં રાજ્ઞડદિાકરે ણ રે જે || ૧૩.૩ ||

w

અશુભાનપહાર્ માવર્જુ ષ્ટાન અિમાદ્રીવનિ ર્ોિવનમ્નર્ૌઘૈઃ |

w

w

સુજનૈસ્તરસાઽચભર્મ્ર્માનઃ પરમસ્નેહતર્ા ક્રમરસન્ૈઃ || ૧૩.૪ ||
સુમનઃફલર્ોચભનોઽિ પુસ
ં ો નમર્ન ર્ોચભરનોકહાવનિોચ્ચાન |
અવપ ભંર્મુપાનર્ન્નમ્રાન દૃ ઢભાિાદપરાનિાર્યિીર્યઃ || ૧૩.૫ ||
ર્મનોથસિવિસ્સ્મતૈવનિષેવ્ર્ો વિવિિૈર્જનપદૈ ર્જનૈરજસ્રમ |
પડરસૃથિરકીત્રતિરાત્રતમ
િ ુક્તથર્ૈ પુરુષૈદયદ રભુિિ ર્મ્ર્માનઃ || ૧૩.૬ ||

1

અમરૈ રમરાનુર્ૈમન
ુય ીંદ્રૈ ઃ અપરે ક્ષાવિષર્ૈિ સેવ્ર્માનઃ |
હડરપાદસરોજસંર્સારો ભુિને પાિનપાિનો વનકામમ || ૧૩.૭ ||
અર્મરત્રતિારણઃ રર્ાણે પરમાનંદસુતીથયસદડરરાજઃ |
વિબભાિત્રતિેલમચ્ચરૂપઃ સુરવસિંિોડરિ સંતતરિાહ ઃઃ || ૧૩.૮ ||
સમર્ેન ર્તોઽમહીર્સાઽસૌ વિષર્ં સ્તંભપદોપસર્જનાખ્ર્મ |

a.
c

om

મદનાવિપતેઃ સુિામ િામ રવિિેર્ાચિલલોકિંદનીર્મ || ૧૩.૯ ||
ક્ષણદાવમહ તાિદદ વષિાંસં વિડહતાહમુિ
ય ર્ોગ્ર્ર્ોર્મેનમ |

ou
si

gm

ર્મનોદ્યમલક્ષણૈરજાનન ર્મનાર્ોદ્યતમાશુ વર્ષ્ર્સંઘાઃ || ૧૩.૧૦ ||
પુરતો વિસૃતાઃ સમાવિશુદ્ધધ્ર્ૈ ર્તર્સ્તિ પટીઃ કષાર્િેષાઃ |

w
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સહસોદહરન સ્િર્ોગ્ર્મુદ્રાયુતદં િાડદકિારણોદ્યમેન || ૧૩.૧૧ ||

w

અિિાર્ય વિર્ેષકાડરર્ંિરકટાંકાન સુવિર્ા ર્તાદ્રય ભાિાન |

w

લવસતા તુળસીસ્રર્સ્ર્ કં્ે હડરવનમાયલ્ર્તર્ોચચતા ન્ર્િાવર્ || ૧૩.૧૨ ||
ર્તિીગુયરુચડક્રમદત્રતપ
િ ણ
દ ં ર્તવનશ્વાસિચા વિર્ોધ્ર્ પાણી |
ગુણકુ ંિલમંડિતં વિમાનં ગુણબંિં કિચાવૃતં બભાર || ૧૩.૧૩ ||
સકમંિલુમંિલાિલંબં સ્િર્મેિાલઘુ પુસ્તકાડદભારમ |
યુિવર્ષ્ર્ર્ણો દિે નર્થનાત ડહ દાક્ષ્ર્સ્ર્ ગુણોઽપરોઽસ્સ્ત || ૧૩.૧૪ ||
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અત્રતસંભ્રમતઃ પડરભ્રમંતં ભરદામાનિલોડકનં ચચરાર્ |
અનુર્ોર્પરં મુહુઃ રમત્તં જહસુનદત
ય નવર્ષ્ર્મિ કે ચચત || ૧૩.૧૫ ||
અથ તથક્ષણઘટ્ટિતોરુઘંટાઘનનાદવ્ર્પદે ર્તઃ પરે ણ |
અવમતરમત્રતઃ રચોડદતોઽસૌ ઇત્રત વનર્યથસુ વનજેષુ વનર્જર્ામ || ૧૩.૧૬ ||

om

ધૃતમાતપિારણં િરે ણ્ર્ં વ્રત્રતરાજં તમુપયુપ
ય યુદય ારમ |

a.
c

ઉદર્સ્ન્મડહરોપડરષ્્પદણત્રય િજરાજવશ્રર્માર્ર્ાિભદતામ || ૧૩.૧૭ ||

gm

ભુિનિર્િાડરણં મુકુંદં દિદં તઃ સ દિે ગુરુઃ સ્િર્ં ચ |

ou
si

અવપ કે નચચડદથર્દો ન ચચિં નનુ સ રાણપત્રતબયભાર તં ચ || ૧૩.૧૮ ||

.y

ર્તર્ો ગૃડહણોઽથ િચણિમુખ્ર્ાઃ શ્રુત્રતર્ાસ્થર્ક્તતવનવષદ્ધકામ્ર્ભાિાઃ |

w
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w

ઇહ મદત્રતિિરા ઇિ સ્િિમાયઃ ર્તસંખ્ર્ાઃ ર્તસંખ્ર્મન્િર્ચ્ચન || ૧૩.૧૯

પડરિારજના ન માર્યદુઃિં રર્યુઃ પદરુષરથનમીક્ષમાણાઃ |
ઇત્રત નાદ્ભુતમસ્ર્ ડહ રર્ાંત્રત સ્મૃત્રતમાિાદ ભવિનો ભિાપિર્યમ || ૧૩.૨૦
||
મદનેશ્વરિલ્લભરદે ર્ે રભુમાર્ાંતમથાભ્ર્પદ્યત દ્રાક |
જર્વસિંહ ઇમં નૃવસિંહિર્યઃ શુભિીઃ સ્તંભવિવર્ષ્ટવસિંહનામા || ૧૩.૨૧ ||
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અિતીર્ય પુરૈિ િાહનાત સ્િાદ અવપ માર્ાયદપસાર્ય સૈવનકાન સઃ |
સહ કૈ િન ભદસુરૈરિાપ્તઃ ત્રિજર્થપદજ્ર્પદાંત્રતકે નનામ || ૧૩.૨૨ ||
પૃવથિીપત્રતનાઽનુર્મ્ર્માનો વિનર્ાદ ભસ્ક્તતરસાદ્રય માનસેન |
અચચરે ણ સ વિષ્ણુમંર્લસ્ર્ રર્ર્ાિાર્તનોત્તમસ્ર્ પાશ્વયમ || ૧૩.૨૩ ||

om

નરદે િડદદૃ ક્ષર્ા સમેતા ઉભર્ગ્રામજના જનાઃ પરે ચ |

a.
c

ઉપર્ાંતમનંતમાનસં તં મુહુરૈક્ષંત કુ તદહલાબ્ધિમગ્નાઃ || ૧૩.૨૪ ||

gm

પુરતો મધુરસ્િનૈિદય ચભઃ સ્િકૃ તાઃ કણયસુિા મુકુંદર્ાથાઃ |
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ધૃતપંકજબીજચક્રચચહ્ૈ ઃ કૃ ત નૃત્તૈિતુરૈવનિષેવ્ર્માણમ || ૧૩.૨૫ ||

.y

કચલતાંજચલના સ્ુટાનુર્ાતં જનસંબાિસહે ન ભદવમભિાય |

w

w

કરુણાવિષર્ં ચચકીષુણ
ય ા સ્િં વ્રજતા ડકિંકરતામકૈ તિેન || ૧૩.૨૬ ||

w

ઇદવમથથવમતીક્ષણૈનરય ાણાં અપડરચ્ચેદ્યમડહષ્્િામરૂપમ |
અવિકં િરણીમલં ચચકીષું સ્ુટમુદ્યંતવમિ દ્યુનાથમન્ર્મ || ૧૩.૨૭ ||
અર્નૈઃ ર્નકૈ ડરિાઽવ્રજંતં યુિવસિંહરિરરર્લ્ભર્ાનમ |
અત્રતપાટલપાદપલ્લિાભ્ર્ાં અિનીં પાિનતામલં નર્ંતમ || ૧૩.૨૮ ||
નિવનત્ર્જતપદ્મરાર્રાર્ં િરકદ મયરપદં વનગદઢગુલ્ફમ |

4

સુરિર્યકરાગ્રસેવ્ર્જંઘં ત્રિરદોદારકરોપમોરુયુગ્મમ || ૧૩.૨૯ ||
શુભશુદ્ધવનતંબચબિંબરાજન્િકૌર્ેર્વિર્ેષબાહ્યિસ્ત્રમ |
તનુકુચક્ષર્ળાચળકે ષુ રે િાત્રિતર્ેન રકટે ન ર્ોભમાનમ || ૧૩.૩૦ ||
મૃદુસદક્ષ્મઘનારુણાવિકાચ્છરકટરાિરણેન ભાસમાનમ |

om

અત્રતનદતનત્રતગ્મભાનુભાસાં વનકરે ણિ
ે સુિણયસાનુમંતમ || ૧૩.૩૧ ||

a.
c

પૃથિ
ુ ક્ષસમુન્તાંસચભવત્તિં ગુરુવૃત્તાર્તહૃદ્યબાહુ દંિમ |

gm

પરમારુણપાચણપલ્લિાંતઃ સ્ુડરતોધ્િયધ્િજલાંછનાડદમંતમ || ૧૩.૩૨ ||
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પડરપદણર્
ય ર્ાંકચબિંબર્ંકાવિષર્ં રાક સહસાઽિલોકનેન |

.y

અકળં કતર્ા પરં વિવિક્તતં િદનં ચબભ્રતમચ્છવિભ્રમાબ્ધિમ || ૧૩.૩૩ ||

w

અત્રતસુદં રમંદહાસરાજન્િકુ ંદાભરદં શુભારુણોષ્્મ |

w

w

કમળાર્તલોચનાિલોકૈ ઃ અવપ લોકાન સકલાન રહષયર્ંતમ || ૧૩.૩૪ ||
અત્રતભાસુરકણયભાવસતશ્રીતુળસીગુચ્છમતુચ્છકાંત્રતર્ંિમ |
ભુિનિર્ભદથર્ભદત્રતદાને ચતુરભ્રદિરવિભ્રમં સુમૌચલમ || ૧૩.૩૫ ||
સકલાિર્િાન સ્ુટં વમમાનાઃ રત્રતમાલક્ષણલક્ષણાર્ લક્ષ્ર્મ |
ચતુરા વિદધુર્યદીર્ર્ાિં સ સુલક્ષ્મેથર્ધુના વનર્દ્યતે નો || ૧૩.૩૬ ||
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અત્રતલોલદૃ ર્ાં સમીચક્ષતું સ્િં જનસંબાિભર્ેન દદ રભાજામ |
સમદર્યર્દદ ધ્િયમોરસોઽસૌ દર્ર્ૈિોરુજનૌઘમધ્ર્ર્ોઽવપ || ૧૩.૩૭ ||
સવિકાસદૃ ર્ાં કૃ તાંજલીનાં જનતાનાં પરમાદરાન્તાનામ |
િલર્ેન વૃતઃ વરર્ં મુરારે ઃ રવિિેર્ાઽર્તનં રબહય બોિઃ || ૧૩.૩૮ ||
વિવિિરભુમધ્ર્સવન્ષણ્ણો નરદે િન
ે સમં સ ગદઢદે િઃ |

a.
c
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વિબભાવુડુરાડિિોડુ મધ્ર્ે સહ મહ્યાસ્તનર્ેન પદણચય બિંબઃ || ૧૩.૩૯ ||
અિદત સ કથાં રથાંર્પાણેઃ ભર્િાન ભાર્િતે ભિાપ હં િીમ |
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અનુકદલગુણસ્િરાડદભાજા વનજવર્ષ્ર્રિરે ણ િાચ્ર્માને || ૧૩.૪૦ ||
કથનં તદુ દારિૈર્યસારં મધુરં પુષ્કલભાિિત રસન્મ|

w
w

૧૩.૪૧ ||
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વિદુ ષોઽવિદુ ષોઽવપ શૃણ્િતોઽલં વ્ર્વિતાઽનંદરસાંબુિૌ વનમગ્નાન ||

w

ર્મનાસનસંકથાડદલીલાઃ સ્મૃત્રતમાિેણ ભિાપિર્યદાિીઃ |
કથમપ્ર્મરાઃ રપંચર્ેયુઃ નનુ મધ્િસ્ર્ ન માદૃ ર્ોઽલ્પબોિાઃ || ૧૩.૪૨ ||
સુતપઃકવિતાડદસદ્ગુણાનાં ચલકુ ચાનાં કુ લજોઽઃંચર્રોન્િર્ાનામ |
અભિદ ગુહનામકો વિપવિત કવિિર્ોઽચિલિાડદિંદનીર્ઃ || ૧૩.૪૩ ||
દવર્તાઽસ્ર્ સતી ગુણાનુરૂપા વિવિિીર્ેણ મુહુમત
ૃય રજાઽવપ |
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અભજદ્ભુિનરભદ હરીર્ૌ સુતકામા િસુદેિસદનુભક્તતા || ૧૩.૪૪ ||
પરમેશ્વરર્ોઃ રસાદર્ોર્ાત સુતરથનં તદસદત સદડરપથની |
પડરષથપદપિનેષુ નાઘો વિવિદે ર્સ્ર્ સમઃ પરીક્ષકાગ્રર્ૈઃ || ૧૩.૪૫ ||
િદનેંદુમિેક્ષ્ર્ નંદનસ્ર્ સ્િકુ લોત્તારણદક્ષલક્ષણસ્ર્ |

om

કૃ તકૃ થર્તર્ા ડક્રર્ાઃ રકુ િન
ય કવિરાખ્ર્ાદુ ચચતાં ત્રિવિક્રમાખ્ર્ામ || ૧૩.૪૬ ||

a.
c

કળભાષણ એિ સદડરપોતઃ કવિરાસીદનિદ્યપદ્યિાદી |

અિભાત્રત નનુ રભારભાિી ભર્િાન બાલતરોઽવપ ત્રતગ્મભાનુઃ ||
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૧૩.૪૭ ||

સકલાંર્યુતાિભાતર્ાિઃ સમર્ે રાપ્ત ઉદારપચક્ષસેવ્ર્ઃ |
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સ સસર્જ સદધ્િર્ોપકૃ થર્ૈ ચલકુ ચઃ કાવ્ર્ફલં રસાચભરામમ || ૧૩.૪૮ ||

w

રત્રતપાડદતમાથમના ર્થાથં પૃથમ
ુ ાર્ાસમર્સ્ર્ દુ ઘયટથિમ |

w

સ્િગુરૌ પડરહતુયમક્ષમેઽવપ શ્રુતિાંસ્તં સ િર્સ્ર્બોવિતોઽલમ || ૧૩.૪૯ ||
ભર્િથયુડદતે સર્ોવિલાસે િટુ ભાિં થર્જત્રત ત્રિવિક્રમાખ્ર્ે |
અવપ ભાનુપરુ સ્સરાઃ સમસ્તાઃ રર્યુઃ કીટમચણરભથિમાષુ || ૧૩.૫૦ ||
અત્રતદક્ષમત્રતિં સપાદલક્ષે સમર્ે માવર્જનસ્ર્ યુસ્ક્તતશદરમ |
મડહતં ડહ મહીતળે મડહમ્ના જનકો નંદનમબ્રિીદુ પાંશુ || ૧૩.૫૧ ||
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શૃણુ િાચવમમાં વિચાડરતાથાં ન કલૌ વનગુયણભાિના સુિાર્ |
ઇત્રત ર્ૌણવિમુક્તતર્ે ગુણાઢયં ભજ દે િં િસુદેિસદનુમેિ || ૧૩.૫૨ ||
ઇત્રત તાતિચો વનર્મ્ર્ ડકિંચચત તરળાથમાઽવપ વિચાર્ય ર્ાસ્ત્રસારમ|
પરમેિ સ પારમારુરુક્ુ ઃ વિગુણોઽપાસ્સ્તમુપાશૃણોત પરે ભ્ર્ઃ || ૧૩.૫૩
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વનજિમયરતો ગૃડહરબહય ઃ કચલકાલાકુ ચલતાંતરોઽવપ હં ત |

વનતરાં વનવષતાથમના વનસર્ાયત સ્ુટમાલોચર્ડદથર્સૌ કદાચચત || ૧૩.૫૪
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||

રચચતં નનુ સદિમિ માનં વિદુ ષા સથર્િતીસુતન
ે સાક્ષાત |
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અપરસ્પરસંર્તાવન ભાષ્ર્ાણ્ર્વપ સિાયચણ ન માનતાં વ્રજેયુઃ || ૧૩.૫૫

w

w

||

w

ર્ડદ તેષુ વનરાગ્રહાંતરાઃ સ્મઃ સુઘટં નોપલભામહે ડહ ડકિંચચત |
ન તથાઽવપ પરં પરોપર્ાતં ન પ્ામઃ રણર્ેન ર્ાંકરીર્મ || ૧૩.૫૬ ||
ઘટનોપવનષથસુ નાલ્પબુદ્ધેઃ સુઘટે થર્ભ્યુપર્મ્ર્ ચચિંતર્ામઃ |
ન વિમુસ્ક્તતમુપત્રૈ ત કોઽવપ મુક્તથિા સમર્ોક્તતાવમહ ર્ાવમમામુપાસ્સ્તમ ||
૧૩.૫૭ ||
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વિતતઃ સુિસચ્ચ્ચદિર્ાથમા સમુપાસ્ર્ો વિડહતો ડહ તથથિવિચભઃ |
સ ચ નાિર્િી વનરૂપ્ર્તે ચેદ દ્યુત્રતમાિં ચ ન હીથર્દો રહસ્ર્મ || ૧૩.૫૮
||
ર્ડદ ચેદૃગુપાસ્ર્તેઽસ્ર્ રૂપં ત્રતવમરથિેન વિભાત્રત પાડરર્ેષ્ર્ાત |
ફલમપ્ર્થ મુસ્ક્તતરીદૃ ર્ી સ્ર્ાદ ઇત્રત નો નૈિ વિનોથયુપાસ્સ્તરે ષા ||
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૧૩.૫૯ ||

a.
c

અથ િેદપુરાણભારતાવન સ્િર્માલોચ્ર્ ર્થાિબોિમિ |
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ગુણિંતમુપાસ્મહે મુકુંદં સ્મૃત્રતિમાયન સ્ુટમાચરં ત એિ |૧૩.૬૦ ||
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અિિાર્ય ર્દે ત્રતકાર્યમાર્યઃ સ વિિેકાદુ પચક્રમે વિિાતુમ|
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પડરપદણમ
ય તેર્જર્થસુ કીત્રતિં પડરપદણાયમશૃણોત તદા વિશુદ્ધામ || ૧૩.૬૧ ||

w

વિડહનસ્સ્ત ડહ નો જનોઽત્રતિાગ્મી સમર્ં કોઽવપ પરં પરોપર્ાતમ |

w

w

ચક્ષપ તં થિમુદારયુસ્ક્તતશદરો ન પરે તિ સમથયતાં વ્રજેયુઃ || ૧૩.૬૨ ||
તિ િેદનદીવિિર્ાહ્ય ભદર્ઃ સમર્ાંભોવિષુ કુ િત
ય ો વિહારમ |
નિકાવ્ર્રસવરર્સ્ર્ િાડદત્રિરદેંદ્ર રત્રતિારણો ન જજ્ઞે || ૧૩.૬૩ ||
ઉપર્ાડહ ર્ર્ઃ ર્ર્ાંકર્ૌરં વનજયદથસ્ર્ ભર્ં વનરાકુ રુ થિમ |
અધુના વિવિનોપપાડદતં તં રત્રતિાડદરત્રતિારણં વનિાર્ય || ૧૩.૬૪ ||
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ઇત્રત માવર્જનેન તિતિ સ્િજનથિેન સ તાિદર્થર્યમાનઃ |
અનુકદલિચા મડહષ્્માનો મનસા સંર્ર્માપ સંર્ર્બ્ચ્છત || ૧૩.૬૫ ||
વર્તમધ્િિચઃ સૃચણરર્ોક્તતૄન પુરુષાનેષ વિષાદર્ન કિીભઃ |
વિવિિોત્તરધદચળપાતનેન રત્રતઘેનાવિકમંિર્ાંચકાર || ૧૩.૬૬ ||
ક્ષણદાસુ વિચક્ષણઃ સ િીક્ષ્ર્ રચુરરજ્ઞ્મનોજ્ઞર્ાસ્ત્રસારમ |
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અપરાવિડદતઃ રસાદર્ભં વિદિે વિસ્મર્માંતરં મહાંતમ || ૧૩.૬૭ ||
વિડદતિાન વ્ર્િહૃથર્ સુદર્યનં બહળબોિમિેક્ષ્ર્ સ વનિર્ાત |
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અવપ ન તસ્ર્ મતં સહસાઽઽદદે નનુ વિમૃશ્ર્ કૃ તી કુ રુતેઽચિલમ ||
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૧૩.૬૮ ||

w
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૧૩.૬૯ ||
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તં વિશ્ણુમંર્લર્તં બહળરબોિં રાપ્ર્ાભ્ર્િંદત તદાઽયુર્વિક્રમાર્યઃ|
આનંદદં સ ચતુરાનનહાસલક્ષ્મ્ર્ા તથથિં રિેત્તુમમરેં દ્ર ઇિાધજર્ોવનમ ||

|| ઇત્રત શ્રીમથકવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
આનંદાંડકતે િર્ોદર્ઃ સર્યઃ ||
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