
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
 
૧૦. દશમઃ સર્યઃ  
સપડદ સમસ્કુરુત ભશૃ ંમાધિગુણસાધકોઽથ મધ્િરવિઃ |  
ભગુૃકુલત્રતલકસ્થાન ંતાપકરઃ પાપપાથંાનામ || ૧૦.૧ ||  
 
દશમત્રતવશશ્ર્ઃ કવિત્શુભજનતાર્ૈ કુતૂહલનતાર્ ૈ|  
વિવિધસુવતૃ્તં િાક્યં કાવ્ર્વમિોચ ેસનાર્કસ્તિકમ || ૧૦.૨ ||  
 
ભિુનાદ્ભુતમધ્િચશે્શ્િત ંન િદેમાવપ સુરાયુશા િર્મ |  
સકલં ખલ ુડકિંતુ ડકિંચચદપ્ર્થ શુશૂ્રશુજનાર્ િર્ણર્યત ે|| ૧૦.૩ ||  
 
ક્િચચદીશ્વરદેિમેશ ભપૂ ંખનન ંપાથંજનવંિધાપર્ંતમ |  
સ્િમવપ પ્રત્રતચોદર્ંતમૂચ ેડક્રર્ર્ા નોઽકુશલાન પ્રબોધર્ેત્રત || ૧૦.૪ ||  
 
પ્રકારં પ્રકિીકતુયમ આરભ્ર્ વિરરામ નો |  
મહીર્ોમત્રતમાહાત્્ર્ાદ િિૈશ્ર્ેન ખનન ખલઃ || ૧૦.૫ ||  
 
નાનનેનેાનનેાનનેોનૂનને નનુ નુન્ાઃ |  
નાનાના નો નૂન ંનાનનેાનૂનનાઽનુન્ઃ || ૧૦.૬ ||  
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ર્મશષેભિપ્રભિઃ સ્મરતામસુખાબ્ધધરપતૈ્રત ન ચચિવમદમ |  
મરુતીદૃવશ ભાતં્રત ડહ ર્ત્સ્તિન ેર્મશષેભિપ્રભિઃ સ્મરતાઃ || ૧૦.૭ ||  
 
સચંરનં્ચનીર્ઃ કદાચચદ વિભઃુ વિષ્ણપુદ્યાસ્તિં િષૈ્ણિાગ્રેસરઃ |  
પ્રાપદાપ્તવૈનિજૈરેષ વશષ્ર્ૈવૃયતઃ ત્ર્ક્તવિશ્વપ્લિ ંશાિિાતકંતઃ || ૧૦.૮ ||  
 
ઇમાન સ્િસ્િપિૂાયશ્રર્ાનાત્મિાક્યાત સલીલ ંદર્ાલઃુ સ મૂલાશ્રર્ાત્મા |  
વનષેદ્ધનૄનાદૃત્ર્ ચાનન્ર્લંઘર્ા ંતદાઽત્ર્ાર્ર્ત તા ંનદીં સસૃંત્રતિં િા || 
૧૦.૯ ||  
 
િારર્તિારર્ત િડૈરસુહૃદોઽમૂન મારર્તમારર્ત પારર્મનાત પ્રાક |  
આપતત આલપત ઇત્ર્િદદુચચઃૈ સ ત્િરકરાજપરુુષાનુચચતિાચા || 
૧૦.૧૦ ||  
 
ન જિા જલે પતત સાહસાદહો ન ભર્ં ડહ િો બહુતર્ાઽબહોર્જનાત |  
ભિતા ંપત્રતિં ચિત્રતપત્રતિં ડદદૃિિઃ પ્રત્રતર્ામ કેન કલહં ચચકીષયથ || ૧૦.૧૧ ||  
 
િચસતે્ર્નને સ પરાન ન્ર્રુણદ ભજુર્ાન નરેદ્ર ઇિ મંિબલાત |  
ઉદતારર્ત પડરજન ંમૃત્રતભીસડરતિ દેિસડરતિ સમમ || ૧૦.૧૨ ||  
 
વનવિિકારચડરતોઽવપ પરીતઃ ક્રૂરડકિંકરસહસ્રતર્ેન |  
સ વ્રજનુ્નદલસજ્જર્દીશઃ વસિંહરાડિિ સૃર્ાલસમૂહે || ૧૦.૧૩ ||  
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અપ્રકંપ્ર્િપષું સુરાસુર ઃ વસિંહસહંનનમેનમુન્તમ |  
પ્રાપ્તમાત્મનર્રાતં્રતકં નૃપઃ પ્રકે્ષ્ર્ સૌધવશખરે સ્સ્થતોઽબ્રિીત || ૧૦.૧૪ ||  
 
ડરપનૃુપપ્રચણવધપ્રત્રતશકંર્ા પવથકપાિનકમયચણ દીચિતઃૈ |  
સુમુખ મે પરુુષૈઃ પરુષૈઃ કથ ંર્મભિ ડરિ નાવસ વિડહિંવસતઃ || ૧૦.૧૫ ||  
 
અપ્લિદેિનદીતરણ ંત ેહંત કથ ંચ ચચકીષયવસ ડકિં ત્િમ |  
ત ંવનર્દંતવમત્રતપ્રભતૃીહ સ્માઽહ મહાપરુુષોત્તમદાસઃ || ૧૦.૧૬ ||  
 
ર્ોઽસૌ દેિો વિશ્વદીપઃ પ્રદીપ્તઃ કુમયઃ સિ ંતત્પરાનુગ્રહેણ |  
ર્ામસ્તાિત તૂણયમાશામુદીચીમ ઇત્ર્ાદ્યં તદ્ભાષર્ા ચચિિાક્યમ || ૧૦.૧૭ 
||  
 
ર્ાભંીર્ં ધતૃ્રતમુરુિીર્યમાર્યભાિ ંતજેોઽગ્ર્ર્ં ચર્રમવપ દેશકાલયુક્તામ |  
રાજાઽસ્ર્ સ્ુિમુપલભ્ર્ વિસ્સ્મતોઽસ્મ ૈરાજ્ર્ાધ ંસપડદ સમપયર્ાબંભિૂ || 
૧૦.૧૮ ||  
 
દંિાહયબુત્રદ્ધવિષર્ો નૃપપરૂુષાણા ં 
રાજ્ર્ાહયબુત્રદ્ધવિષર્ોઽભિડદત્થમેષઃ |  
નીત્રતિં પ્રકાશવર્તુમેિ વિપત્સુ કાર્ા ંર્તંું  
પ્રભઃુ પ્રસભતોઽવપ તથા વ્ર્ધાત સઃ || |૧૦.૧૯ ||  
 
કદાચચચચોરાણા ંવનકરમિલોક્યાચભપતતાં  
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અિસ્થાપ્ર્ સ્િીર્ાન કરર્પિવપિંિાથયમત્રતકૃત |  
ચરને્તષે્િતેાનથ વમથ ઇહાઘાતર્દહો  
વિભઃુ સ્મોહ્ય પ્રાર્ વિજર્ ઇિ સશંપ્તકર્ણાન || ૧૦.૨૦ ||  
 
અન્ર્િ ચ ચોરાન ધન્ર્પ્રિરોઽસૌ શૂરાન શતસખં્ર્ાન પ્રાપ્તાન 
સ્િજજઘાસૂંન |  
એકેન તુ વશષ્ર્ણેાઽકૃષ્િકુઠારાન વનસ્તાડિતયૂથ્ર્ાનદ્રાિર્ત દ્રાક || ૧૦.૨૧ 
||  
 
ક્િચચબ્ચિલા ચિિાભ્રમાદમુ ંસસઘંમત્ર્જન |  
અિકે્ષ્ર્ દસ્ર્િઃ પનુઃ કુતૂહલાત તમાનમન || ૧૦.૨૨ ||  
 
સત્ર્ોચિેદે સચેિાપાત ંવ્ર્ાઘ્રાકારં દ ત્ર્વ્ર્ાઘ્રમ |  
પ્રાળેર્ાદે્રઃ પ્રાતં ેપ્રાજ્ઞઃ પાણલેીલાલેશનેાઽઉય્સસ્ર્ત || ૧૦.૨૩ ||  
 
પ્રાપ સ નારાર્ણતઃ શુદ્ધવશલાત્મપ્રત્રતમાઃ |  
ર્ાસુ સ પદ્માસડહતો દોષ્ર્ડહતઃ સવન્ડહતઃ || ૧૦.૨૪ ||  
 
પારાશર્યઃ પરતત્િપ્રવસદ્ધધ્ર્ૈ તાત્પર્ાયથ ંપરમ ંભારતસ્ર્ |  
વ્ર્ક્ત ંિક્તું વનયનુસ્ક્ત સ્મ સાિાદ એન ંધન્ર્ં ભિુન ેમન્ર્માનઃ || 
૧૦.૨૫ ||  
 
તીથષે ુતીથષે ુચ સૌખ્ર્તીથયઃ િેિષે ુચ િેિવિદા ંિડરષ્ઠઃ |  
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ર્ોવિિંદમાિદં્ય સહાનુર્ોઽર્ાદ ર્રં્ા ંપનુસ્તુંર્તરંર્માલામ || ૧૦.૨૬ ||  
 
પ્લિરૈપતેામિલોક્ય વસિંધુ ંસરોજબધંુ ંચ તદાઽઽપ્તવસિંધમુ  
તિે વનષર્ણણાનવધકં વિષર્ણણાન વનરીક્ષ્ર્ વશષ્ર્ાનતરત સ એતામ || 
૧૦.૨૭ ||  
 
ન િાનરેંદ્રસ્ર્ વિલવંઘતાધધઃે ન િા નરેંદ્રસ્ર્ વિહતુયરસ્ર્ામ |  
ઇમેઽસ્મરંસ્તદ્વપષુોઽન્ર્થાઽસ્ર્ શક્તસ્ર્ શકં્યેત વિપત કથ ંતઃૈ || 
૧૦.૨૮ ||  
 
જર્ત્પ્રદીપાવર્તર્ોર્ણાઢ્ય ેડદિાકરે મધ્િડદિાકરે ચ |  
અવ્ર્ક્તરૂપ ેવશ્રર્મત્ર્જન દ્રાક સહાબંુજૈસ્તન્ર્નાબંુજાવન || ૧૦.૨૯ ||  
 
પદં પશોિાય વિનતાતનૂજઃ તીત્િાય નદીં તાિદદીનસત્ત્િઃ |  
અનાદ્રયિાસાઃ સ કુતૂહલાદ્રરઃ નૃદેિભદેૂિમુખ્ર્િયિદેં || ૧૦.૩૦ ||  
 
ભીતરૈરાતરેત્રતમાિમિ નતારક રપ્ર્થ તારક ઃ સઃ |  
સ્િતજેસા વિસ્સ્મતભપૂનુનૈ્ઃ પ્લિને વશષ્ર્ાન વનરતારર્ત તામ || ૧૦.૩૧ 
||  
 
વિશકંિં સ્િસ્તડિનીતિં ત ેદીપપ્રદીપ્ત ંજનતાચભપણૂયમ |  
સચંોદર્ત્પડંિતમંિલાઢ્યં નાથાિલોકોત કહૃદોઽભ્ર્પશ્ર્ન || ૧૦.૩૨ ||  
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આ્નાર્મા્નાર્વિદા ંવિદગ્ધ ંસભાિભદંે પ્રિદંતમિ |  
દ વ્ર્ા ંસભાર્ાવમિ પદ્મર્ોવનિં પ્રિંૈત સાિાત સુખતીથયમેત ે|| ૧૦.૩૩ ||  
 
પ્રાપ્તસ્તતો હસ્સ્તનરાજધાનીં માસાનુિાસહે સ િાસર્ોગ્ર્ાન |  
મઠાતંરેઽનતંગુણાતંરઃ સન એકાતંદેશ ેસડરતોઽસમીપ ે|| ૧૦.૩૪ ||  
 
ચભત્ત્િા ભિુ ંદેિનદી જર્ામ શાખાવિશષેેણ વનષેવિતું તમ |  
િાણી ચ ર્ત્પ્રષે્ર્તર્ા કૃતાથાય વશિાડદિદં્યા ન તદિ ચચિમ || ૧૦.૩૫ ||  
 
ગુરુપ્રબહયસ્ર્ પદારવિિંદં વિદૂરતઃ સા પ્રણનામ મૂતાય |  
ઔદાર્યસૌંદર્યતનુ ંતનુ ંતા ંઆલક્ષ્ર્ વશષ્ર્ૈરત્રતવિસ્સ્મત ંતઃૈ || ૧૦.૩૬ ||  
 
તનેોપર્ાતને કદાચનાથ િારાણસીં પાપવનિારણને |  
અિાડદ િાણી બચલનઃ સ્િવશષ્ર્ાન વિલોક્ય લીલાિસરેઽિચલપ્તાન || 
૧૦.૩૭ ||  
 
વનયુદ્ધવસદ્ધધ્ર્ૈ યુર્પત્રદ્ધ િીરમ મન્ર્ા ભિતંોઽચભપતતંુ મા ંદ્રાક |  
સમસ્તશસ્ક્તિં ન યનુસ્ક્ત ર્ઃ સ્િા ંઅિાસ્મદાજ્ઞા ંસ વનરાકરોત્રત || 
૧૦.૩૮ ||  
 
ઇતીરર્ન પચંદશષૈ યૂનઃ પ્રાપ્તાન પ્રયુદ્ધાન યુર્પવન્પાત્ર્ |  
ઉત્થીર્તા ંર્સ્ર્ સમથયતા સ્ર્ાદ ઇત્રત બ્રિુાણઃ શનક ર્જહાસ || ૧૦.૩૯ 
||  
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સૌમેરિ ંર્ૌરિમાિહંત્રત તિારં્મંર્ાગુંલર્િ નોઽંંર્ ે|  
પરુા વિનશ્ર્ામ ઇતો દર્ાલો સ્િાવમન વિમુચંતે્ર્િદંસ્તદા ત ે|| ૧૦.૪૦ ||  
 
તનેાથ મુક્તરૈત્રતવિસ્મર્સ્તઃૈ અિાપ્ર્નાલોચર્ ડહ તત્સ્િરૂપમ |  
ર્દૂ્ભ્રવિજૃભંણે સશભંશુકં્ર જર્ત સમસ્ત ંવનર્ત ંવનકામમ || ૧૦.૪૧ ||  
 
સદાક્ષ્ર્માચિપ્તસમસ્તપિકો ર્ત્રતઃ પ્રભુ ંકોઽપ્ર્મરાિતીપદઃ |  
જજર્ીષર્ા જ્ઞાનસહાર્કમયણઃ પ્રસાધ્ર્તા ંસાધનતતે્યુદાહરત || ૧૦.૪૨ ||  
 
સસંાવધતાથ ેભર્િત્ર્યુસ્ક્તવિત  
પપ્રચિ સ જ્ઞાનપદાથયમુગ્રધીઃ |  
જ્ઞાતઃ સ ત ેજ્ઞાન્ર્વસ ચને્ ચને્ સ  
પ્રશ્નો ઘિેતતે્રત વનરાકૃતષૈ તમ || ૧૦.૪૩ ||  
 
વિતતતમતમોઽંંત ંસાધર્ંત્ર્ા વનતાતં ં 
સદવસસદવસ રેજે વ્ર્ાખ્ર્ર્ા વ્ર્ાસવશષ્ર્ઃ |  
સકલસમવર્હસ્તાભંોજબંધાચભનદંી  
શરડદશરડદ ચદં્રિડંદ્રકાસપંદેિ || ૧૦.૪૪ ||  
 
જનન ંસમર્ેસમર્ ેજર્તઃ પ્રવથત ેસમર્ે સમર્ેદવમત ે|  
સવનરાસમર્ેઽસમર્ે સ્સ્થત્રતયુક સ્િિભાસમર્ેઽસમર્ેષ્િવધર્ા || ૧૦.૪૫ 
||  
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િતયસ્િાધ્ર્વધ સિ ંદીવ્ર્ેદં સોઽવનશ ંસ્િતિંો વિષ્ણઃુ  
ઉજ્જાસર્ દુષ્િાના ંસસં્કુરુ સાધનૂ ગુણાચભપણૂોઽપ્ર્ગુણઃ || ૧૦.૪૬ ||  
 
અસમોત્તમો મતોઽસૌ વશ્રર્ઃપત્રતવિિશ્વતો વિચભન્ાત્મા |  
પરમાન પ્રકામમથાયન પ્રકાશર્ામાસ સતે્ર્ાદીન || ૧૦.૪૭ ||  
 
સમાનર્ા ર્ાઽનમાઽઽસ માર્ર્ા તતર્ાઽર્મા |  
નર્ાસના નાઽસ ર્ા ન ર્ાતનાઽલલનાઽતર્ા || ૧૦.૪૮ ||  
 
પ્રાજ્ઞ્નો રાજ્ઞ્ના ંત્રિડદિપદિીં કૌરિ ંિેિમાપ્તઃ  
સસ્મારાથ સ્િવિહૃત્રતપતદ્ધસ્સ્તયુદ્ધોત્સિાનામ |  
સત્ર્ાત્માદ્યડૈરહ પડરવતૃો ભાવિમારીચદૃબ્ગ્ભઃ વિસ્મેર ઃ 
સ્િવૈનિજનૃપતનૂહેત્રતદૃષ્િયાઽત્રતતુષ્િ ઃ || ૧૦.૪૯ ||  
 
વિપ્રાત્મેશઃ િણાથ ંકૃતનત્રતરવશત્રતશ્રીહૃયષીકેશદેશ ેસ્પષ્િં દૃષ્િોઽપ્ર્દૃષ્િઃ 
સપડદ વિડહતિાન વિસ્મર્ં દેહભાજામ |  
સ્િપ્ન ેસ્િપ્રડેરતાન્ર્સ્થલર્વનજનરોપાહૃતભૈયક્ષ્ર્ભોજ્ર્ૈઃ  
પ્રાજ્ર્ૈઃ પ્રાભોજર્ત સ્િ ંગુરુમચખલગુરું િદેર્ન િદેબધંમુ || ૧૦.૫૦ ||  
 
અિાપ્તિાન પનુડરષપુાતમસ્મરદ રમાપત્રતિં સ પરશુરામમાદરાત |  
સ રાજકેળ્યુરુકદળીસહસ્રકં તદાઽઽદદત્ત્ર્િવસત્રતદત્તમુત્તમમ || ૧૦.૫૧ ||  
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સ શકંરપદત્રદ્વજોપહૃતમાપ્ર્ ર્ોિાખ્ર્ર્ા ં 
ર્ડરષ્ઠકદળીલસદ્દશશતીચતુષ્કં ચરન |  
પર્ઃ કલશપચંકત્રિકયુર્ાચભપણૂં પપૌ અદૃષ્િર્ત્રતરપ્ર્ભનૃૂ્નપનૃમંિલૈરુદ્યતઃૈ 
|| ૧૦.૫૨ ||  
 
અર્મેિ ર્ોવિષર્તોઽવપ સદવસ જનતાવથિતો જિાત |  
પષુ્પમુત ફલમહો વિદધ ેજનસુબ્પ્તદાનુપમર્ાનસપંદા || ૧૦.૫૩ ||  
 
ધન્ર્ોઽમહ્યત નાડકનામડહતહૃદ્બાણસ્સમોઽજસ્ર્ર્ો મધ્િો 
ધ્િસ્તદુરાર્મોઽગ્ર્ર્ડહમગુશ્રીઃ કામમાર્ાવમહૃત |  
વિષ્ણુ ંવિશ્વજર્પ્રદં સ ડહ નમન સવે્ર્ં સુસૌખ્ર્ ંમુદા 
દાક્ષ્ર્ાચરીધરમામર્ાડદવિરહી ર્ોર્ી સુહૃત સિયદા || ૧૦.૫૪ ||  
 
ઇત્રત ભિુનવિભષૂણસ્ર્ ભરૂ્ા ંસ્ર્વિર્ચણતાવન કૃતાતંરાચણ હંત |  
શ્રિણમનનકીતયનરૈભીષ્િં પ્રત્રતદદતીત્ર્મરાઃ પ્રકીતયર્ંત્રત || ૧૦.૫૫ ||  
 
ઇત્રત વિવિધર્ોધારાિાર વિિશારદિાડરદો  
હડરપદરતો વિદ્યાવિદુ્યત્પ્રદીવપતડદઙ્મુખઃ |  
ભિભર્મહાઘમોત્તપ્ત ંસદંવઘ્રપમંિલં  
સફલસુમનઃ સાદં્રાનદંં વ્ર્ધાદવિપલ્લિમ || ૧૦.૫૬ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
શ્રીનારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
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આનદંાડંકત ેદશમઃ સર્યઃ || 
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