
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૨. ત્રિતીર્ઃ સર્યઃ  
વિજ્ઞાનભાનુમત્રત કાલબલેન લીન ે 
દુભાયષ્ર્સતંમસસતંત્રતતો જનઽેંંધ ે|  
માર્ાયત સતા ંસ્ખલત્રત ચખન્ન હૃદો મુકંુદં  
દેિાશ્ચતુમુયખમુખાઃ શરણ ંપ્રજગમુઃ || ૨.૧ ||  
નાથઃ કલૌ ત્રિયુર્હૂત્રતરનુદ્બુભષૂઃુ  
બ્રહ્માણમપ્ર્નિતારમનાડદડદકુ્ઃ |  
સિયજ્ઞમન્ર્મનિકે્ષ્ર્ સ કાર્યિીર્ં  
સ્મેરાનનો ભિુનજીિનમાબભાષે || ૨.૨ ||  
િદેાતંમાર્યપડરમાર્યણદીનદૂનાઃ  
દૈિીઃ પ્રજા વિશરણાઃ કરુણાપદં નઃ |  
આનદંર્ેઃ સુમુખ ભવૂષતભવૂમભાર્ો  
રૂપાતંરેણ મમ સદ્ગુણવનણયર્ેન || ૨.૩ ||  
આદેશમૌચલમચણમુજ્જ્િલિણયમેન ં 
બદ્ાજંચલમયરુદનર્યમધત્ત મૂધ્નાય ||  
હારાિળીવમિ હૃદા વિબુધેંદ્રર્ાચ્ા ં 
ચબભ્રવન્નજાનનુજજઘૃકુ્રિાત્રતતીષયત || ૨.૪ ||  
કાલઃ સ એિ સમિતયત નામ ર્ાિત  
ચચિંતાકુલં વિવિધસાધકુુલં બભિૂ |  
િદેાતંસતંતકૃતાતંરસં ન વિદ્મઃ  
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શે્રર્ો લભમેડહ કથ ંનુ િર્ં બતતે્રત || ૨.૫ ||  
તત્પ્પ્રીતર્ે રજતપીઠપરુાવધિાસી દેિો  
વિિશે પરુુષં શુભસૂચનાર્ |  
પ્રાપ્ત ેમહાર્ મડહતાર્ મહાજનૌર્ે  
કોલાહલેન સકુતૂહચલવન પ્રવતૃ્ત ે|| ૨.૬ ||  
આવિષ્ટિાનકુશલં પરુુષ ંપ્રકૃત્પ્ર્ા  
પ્રત્પ્ર્ાર્ર્વન્નહ જનાન વનતરામનૃત્પ્ર્ત |  
ઉતુ્રં્કેતુવશખરે સ કૃતારં્હારો  
રંર્ાતંરે નટ ઇિાચખલવિસ્મર્ાત્પ્મા || ૨.૭ ||  
આભાષ્ર્ સોઽિ જનતા ંશપથાનુવિદં્  
ઉચચડૈરદં િચનમુદ્ૃતદોબયભાષે |  
ઉત્પ્પત્પ્સ્ર્ત ેજર્ત્રત વિશ્વજનીનવવૃત્તઃ  
વિશ્વજ્ઞ એિ ભર્િાનચચરાડદહેત્રત || ૨.૮ ||  
 
સિીપિાડરવનવધસપ્તકભતૂધાત્ર્ર્ા  
મધ્ર્ેઽવપ કમયભવુિ ભારત નામ ખિેં |  
કાલે કલૌ સુવિમલાન્િર્લબ્ધજન્મા  
સન્મધ્ર્ર્ેહકુલમૌચલમચણત્રિિજોઽભતૂ || ૨.૯ ||  
િદેાડદ્રસદ્રજર્પીઠપરેુશ્વરાભર્ાં  
ગ્રામો વિભવૂષતતરઃ વશિરૂપ્ર્નામા |  
હેમાડદ્રરાજવિભરુાજડદળાવતૃાભઃ તસ્ર્ા-  
ભિદ ગુરુગુણઃ ખલ ુમૂલભવૂમઃ || ૨.૧૦ ||  
રામાવધિવેશતહડરસ્િસૃમૌચલમાલા-  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



રાજત્રિમાનચર્ડરશોચભતમધ્યુિાસ |  
કે્ષિ ંસ પાજકપદં ત્રિ કુલૈકકેતુઃ  
કં ર્દ દધાત્રત સતત ંખલ ુવિશ્વપાજાત || ૨.૧૧ ||  
અથ ંકમપ્ર્નિમ ંપરુુષાથય હેતું  
પુસંા ંપ્રદાતુમુચચતામુચચતસ્િરૂપામ |  
કન્ર્ા ંસુિણયલવસતાવમિ િદેવિદ્ા ં 
જગ્રાહ વિપ્રવષૃભ પ્રત્રતપાડદતા ંસઃ || ૨.૧૨ ||  
રેમેઽચછર્ોપવનષદેિ મહાવિિકેો  
ભક્તત્પ્ર્ેિ શુદ્કરણઃ પરમવશ્રતાઽલમ |  
વમથ્ર્ાચભમાનરડહતઃ પરર્ેિ મુક્તત્પ્ર્ા  
સ્િાનદંસતંત્રતકૃતા સ તર્ા ત્રિજેંદ્રઃ || ૨.૧૩ ||  
તસ્ર્ પ્રભોશ્ચરણર્ોઃ કુલદેિતાર્ાઃ  
ભકક્તતિં બબંધ વનજધમયરતઃ સ ધીરઃ |  
વિજ્ઞાતભારતપરુાણમહારહસ્ર્ં  
ર્ં ભટ્ટ ઇત્પ્ર્ચભિદંત્રત જના વિનીતમ || ૨.૧૪ ||  
ર્ોવિિંદસુદંરકથાસુધર્ા સ નૄણા ં 
આનદંર્ન્ન ડકલ કેિલવમિંડદ્રર્ાચણ |  
ડકિંતુ પ્રભો રજતપીઠપરેુ પદાબ્જ ં 
શ્રીિલ્લભસ્ર્ ભજતામવપ દૈિતાનામ || ૨.૧૫ ||  
ઇત્પ્થ ંહરેગુયણકથાસુધર્ા સુતપૃ્તો  
નગુૈયણ્ર્િાડદષ ુજનષે્િવપ સાગ્રહેષ ુ|  
તત્પ્િ ેસ કાલચલધીરત્રતસશંર્ાલઃુ ધીમાન  
વધર્ા શ્રિણશોવધતર્ા પ્રદધ્ર્ૌ || ૨.૧૬ ||  
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િાતા ર્ એિ નરકાત સ ડહ પિુનામ  
મુખ્ર્ાિન ંન સુલભ ંપરુુષાદપણૂાયત |  
તસ્માત સમસ્તવિદપત્પ્ર્મિદ્હીન ં 
વિદ્ાકરાકૃત્રત લભમેડહ કૈરુપાર્ૈઃ || ૨.૧૭ ||  
પિૂઽેવપ કદયમપરાશરપાડુંમુખ્ર્ાઃ  
ર્ત્પ્સિેર્ા ગુણર્ણાઢ્યમપત્પ્ર્માપઃુ |  
ત ંપણૂયષડ્ગુણતનુ ંકરુણામૃતાબબ્ધિં  
નારાર્ણ ંકુલપત્રતિં શરણ ંવ્રજેમ || ૨.૧૮ ||  
ઇત્પ્થ ંવિચચિંત્પ્ર્ સ વિચચિંત્પ્ર્મનન્ર્ બંધઃુ  
પ્રષે્ઠપ્રદં રજતપીઠપરુાવધિાસમ |  
ભક્તત્પ્ર્ા ભિાબબ્ધભર્ભરં્દર્ા શુભાત્પ્મા  
ભજેે ભજુરં્શર્ન ંત્રિષિબ્દકાલમ || ૨.૧૯ ||  
પત્પ્ન્ર્ા સમ ંભર્િતઃ સ ભજન પદાબ્જ ં 
ભોર્ાન લઘૂનવપ પનુલયર્ર્ાચંકાર |  
દાતં ંસ્િર્ ંચ હૃદર્ ંદમર્ાચંકાર  
સ્િચછં ચ દેહમવધકં વિમલીચકાર || ૨.૨૦ ||  
તીવ્રઃૈ પર્ોવ્રતમુખવૈિિવિધ વ્રતાગ્રર્ૈઃ  
જાર્ાપતી ગુણર્ણાણયિપિુકામૌ |  
સપંણૂયપરૂુષમતોષર્તાં વનતાતં ં 
દેિડેરતાવિિ પરુાઽડદત્રતકશ્ર્પૌ તૌ || ૨.૨૧ ||  
નાથસ્ર્ ભડૂરકરુણાસુધર્ાઽચભવષક્તતૌ  
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શ્રીશ્રીધરપ્રતત્રતશારશરીરર્ષ્ટી |  
ભડૂરવ્રતપ્રભિડદવ્ર્સુકાતં્રતમંતૌ  
તૌ દેહશુત્રદ્મત્રતમાિમથાલભતેામ || ૨.૨૨ ||  
કાતંાદૃતૌ સમુચચતઽેથ બભાર ર્ભ ં 
સા ભસુૂરેંદ્રદુડહતા જર્તા ંડહતાર્ |  
અચછાબંરેિ રજની પડરપડૂરતાશા  
ભાવિન્ર્પાસ્તતમસ ંવિધમુાદ્પક્ષાત || ૨.૨૩ ||  
ત ંપિૂયપક્ષવસતચબિંબવમિ પ્રવદંૃ્  
ર્ાિદ ત્રિજેંદ્રિવનતા સુષિુઽેિ તાિત |  
અંશને િાયુરિતીર્ય સ રૂપ્ર્પીઠે  
વિષ્્ુ ંપ્રણમ્ર્ ભિન ંપ્રર્ર્ૌ તદીર્મ || ૨.૨૪ ||  
 
 
સપંણૂયલક્ષણચણ ંનિરાજમાન  
િારાતંરં પરમસુદંરમંડદરં તત |  
રાજેિ સત્પ્પરુિરં ભિુનાવધરાજો  
વનષ્કાસર્ન પરમસૌ ભર્િાન વિિશે || ૨.૨૫ ||  
સતંુષ્ર્તા ંસકલસવન્નકરૈરસચભઃ  
ચખદ્ેત િાયુરર્માવિરભતૂ પવૃથવ્ર્ામ |  
આખ્ર્ાવનતીિ સુરદંુદુચભમંદ્રનાદઃ  
પ્રાશ્રાવિ કૌતુકિશડૈરહ માનુષૈશ્ચ || ૨.૨૬ ||  
નાથ ંવનષેવ્ર્ ભિનાનત્રતદૂરમાપ્તઃ  
પ્રાજ્ઞો મહપ્રકૃતદંુદુચભનાદપિૂાયત |  
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પિુોભિશ્રિણતો મહદાપ્ર્ સૌખ્ર્ં  
જ્ઞાન ંપરોક્ષપદમપ્ર્મતષે્ટહેતુમ || ૨.૨૭ ||  
આવિશ્ર્ િષે્મ વનજનદંનવમિંદુિક્તિ ં 
ભરૂ્ોઽચભનદં્ સ મકંુુદદર્ાં પ્રિદં્ |  
જાતસ્ર્ તસ્ર્ ગુણજાતિહસ્ર્ જાત-  
કમાયડદકમયવનિહં વિદધ ેસુકમાય || ૨.૨૮ ||  
જ્ઞાનાથયમેિ ર્દભદૂસુદેિ એષઃ  
ર્દ િાસુદેિપદભકક્તતરતઃ સદાઽસૌ |  
તદ િાસુદેિપદમન્િિદન સુરેંદ્રાઃ  
તાતને ર્વન્નર્ડદત ંસુતનામકિાય || ૨.૨૯ ||  
પાતું પર્ાવંસ વશશિ ેડકલ ર્ોપ્રદોઽસ્મ ૈ 
પિૂાયલર્ઃ સ્િસુતસૂનુતર્ા પ્રજાતઃ |  
વનિાયણહેતુમલચભષ્ટ પરાત્પ્મવિદ્ા ં 
દાન ંધ્રિુ ંફલત્રત પાિગુણાનુકૂલ્ર્ાત || ૨.૩૦ ||  
અિસ્તમેિ સતત ંપડરફુલ્લચકુ્ઃ  
કાતં્પ્ર્ા વિિંચબતનિેંદુ જર્ત્પ્ર્નર્યમ |  
તત પિુરત્પ્નમુપગૃહ્ય કદાચચદાપ્તઃ  
સ્િસ્િાવમન ેબુધ ઉપાર્નમાપયર્ત સઃ || ૨.૩૧ ||  
નત્પ્િા હડરિં રજતપીઠપરુાલર્ં  
ત ંબાલસ્ર્ સપંદમનાપદમથયવર્ત્પ્િા |  
સાકં સુતને પડરિારજનાકન્િતોઽસૌ  
પ્રાર્ાવન્નશીથસમર્ ેવનજમેિ ધામ || ૨.૩૨ ||  
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દોષેયુષા ંસમમનને િનઽેત્રતભીમે  
તત્પ્ક્રીડિતગ્રહ ઇહૈકતમં તુતોદ |  
ઉિાતંરક્તતમિલોક્ય તમભર્ધાવર્  
કેનાપ્ર્હો ન વશશુતુત કથમેષ ઇત્પ્થમ || ૨.૩૩ ||  
આવિશ્ર્ પરૂુષમિુાચ મહાગ્રહોઽસૌ  
અસ્મત્રિહારસમર્ોપર્તાન સમસ્તાન |  
ર્ચછકક્તતગુબપ્તરડહતાનલમકસ્મ હંતું  
લોકેશ્વરઃ સ બત બાલતમઃ ડકલતે્રત || ૨.૩૪ ||  
સ્તન્ર્ેન બાલમનુતોષ્ર્ મુહુઃ સ્િધામ્નો  
માતા કદાચન ર્ર્ૌ વિરહાસહાઽવપ |  
વિશ્વસ્ર્ વિશ્વપડરપાલકપાલનાર્  
કન્ર્ા ંવનજામનુગુણા ંડકલ ભીરુરેષા || ૨.૩૫ ||  
સા બાલકં પ્રરુડદત ંપડરસાતં્પ્િર્ંતી  
મુગધાક્ષરેણ િચસાઽનુવનનાર્ મુગધા |  
મા તાત તાત સુમખુતે્રત પનુઃ પ્રરોદીઃ  
માતા તનોત્રત રુચચત ંત્પ્િડરત ંતિતે્રત || ૨.૩૬ ||  
રોદે ડક્રર્ાસમચભહારત એિ વતૃ્ત ે 
પોતસ્ર્ માતડર ચચરાદવપ નાઽર્તાર્ામ |  
જગ્રાહ બાલમથ ચકૈ્ષત માતૃમાર્ં  
સાઽવપ ડક્રર્ાસમચભહારત એિ બાલા || ૨.૩૭ ||  
કતયવ્ર્મૌઢ્યમચભપદ્ વનરૂપ્ર્ સા ત ં 
પ્રાભોજર્ત ખલ ુકુલસ્થકુલં પ્રપક્તિ ં|  
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શીત ંપર્ોઽવપ સતત ંપડરપાર્ર્ંતી  
ર્સ્ર્ોષ્ણરોર્મત્રતિલેમશકંતાબંા || ૨.૩૮ ||  
નૂન ંવપપાસુરત્રતરોડદત્રત હંત બાલો  
વધઙ મા ંદર્ાવિરડહતા ંપરકૃત્પ્ર્સક્તતામ |  
ઇત્પ્ર્ાકુલા ગૃહમુપતે્પ્ર્ તદા પ્રસનં્ન  
પણૂોદરં સુતમિકૈ્ષત વિપ્રપત્પ્ની || ૨.૩૯ ||  
પષૃ્્િાઽિર્મ્ર્ સકલં ચ તતઃ પ્રવતૃ્ત ં 
યૂના ંચ દુસ્સહવમદં વશશુનોપભકુ્તતમ |  
ઇત્પ્થ ંવિચચિંત્પ્ર્ તનર્ા ંબહુ ભત્પ્સર્ંત્પ્ર્ા  
ભીત ંતર્ોત કુવપત ંમનસાઽનુતપ્તમ || ૨.૪૦ ||  
 
 
આરોગર્શાચલવન તદાઽવપ પરેુિ પિુ ે 
વિસ્મેરતામુપજર્ામ જનન્ર્મુષ્ર્ |  
ર્સ્ર્ ત્રિલોકજનની જનની વિષેઽવપ  
પીત ેન વિસ્મર્મિાપ સમસ્તશક્તતઃે || ૨.૪૧ ||  
સ્તન્ર્ં મુહુઃ ડકલ દદૌ જનની ગૃહીત્પ્િા  
કે્ષમાર્ ત ંડકલ દધજ્જજનકો જજાપ |  
અન્ર્ો જનોઽવપ ડકલ લાળર્ત્રત સ્મ ડકિંતુ  
સિોઽવપ તન્મુખસુહાસરસાર્નોત્પ્કઃ || ૨.૪૨ ||  
દેિાડદસચભરનુપાચલતર્ાઽઽદરેણ  
દેવ્ર્ાઽઽત્પ્મનિે વિલસત્પ્પદર્ા વનતાતંમ |  
અવ્ર્ક્તતર્ા પ્રથમતો િદનઽેસ્ર્ િાણ્ર્ા  
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શાલીનર્ેિ ભિુનાચચિતર્ા વિજહે્ર || ૨.૪૩ ||  
પ્રાચગ્રિંખણ ંસ્િર્મથ કસ્થત્રતમેષ  
ચકે્ર પશ્ચાદ ર્ત્રતિં પડરચર્ેન ડકલ ક્રમણે |  
વિશ્વસ્ર્ ચષે્ષ્ટતમહો ર્દનુગ્રહેણ  
સિ ંતદસ્ર્ પિનસ્ર્ વિિંબન ંડહ || ૨.૪૪ ||  
પચુછાતંમચછમિલબં્ર્ કદાચચદેષ  
પ્રાતવ્રયજાદ વ્રજત એિ વનજષયભસ્ર્ |  
પ્રાર્ાત વપ્રર્સ્ર્ સહસા સ્િજનરૈદૃષ્ટો  
નાનાિનષે ુચરતશ્ચરતસ્તૃણાવન || ૨.૪૫ ||  
ઉતુ્રં્શંૃર્લવસતસ્ર્ મડહષ્ઠમૂતઃે  
પાદાવતૃાિવનતળસ્ર્ સુરંધ્રકસ્ર્ |  
આવશ્રત્પ્ર્ તસ્ર્ શુશુભઽેિર્િકૈદેશ ં 
બાલો ડદિાકર ઇિોદર્પિયતસ્ર્ || ૨.૪૬ ||  
લીલા ંકરોત્રત નુ ગૃહાતંરર્ો નુ બાલઃ  
કૂપાતંરે નુ પત્રતતઃ પ્રકૃત્રતસ્િતિંઃ |  
ઇત્પ્થ ંવિચચિંત્પ્ર્ સ મુહુઃ સ્િજનો વિમગૃર્  
હંતાનિકે્ષ્ર્ તનર્ં હૃડદ તાપમાપ || ૨.૪૭ ||  
બાલસ્ર્ બાલપડરલંબનર્ોચરં તદ  
વ્ર્શ્વસ્ર્તાવપ િચન ંિનર્ોચરોક્તતમ |  
ર્ત સાર્મૈક્ષત જનઃ વશશુમાવ્રજતંમ  
એકાબ્દકં વષૃભબાલકૃતાિલંબમ || ૨.૪૮ ||  
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ચચિંતામણીંદ્રવમિ ચચિંત્રતતદં દડરદ્રો  
વિજ્ઞાનમાર્યવમિ વિષ્્પુરં મુમુકુ્ઃ |  
નષ્ટં ચ નદંનવમત્રત સ્િજનોઽસ્ર્ લબ્ધ્િા  
નાથસ્ર્ તસ્ર્ તમનુગ્રહમેિ મેન ે|| ૨.૪૯ ||  
લીલાિસાનસમર્ ેસહસા કદાચચદ  
આર્ોઽમુનાઽભર્િહૃત્રતિં પ્રત્રત ચોદ્માનઃ |  
રોદૈ્ષ નોઽકસ્ત ધવનકો વષૃવિક્રર્ીત્રત  
પ્રોિાચ નદંનમુખેંદુમિકે્ષ્ર્ મંદમ || ૨.૫૦ ||  
લીલાકરેણ સ કરેણ સુકોમલેન  
બીજાંતરાચણ ડકલ કાવનચચદાશુ તસ્મૈ |  
કસ્મત્પ્િાઽભયકોઽચભમતવનષ્કપદે ર્દાઽદા-  
દાદત્ત તાવન ધવનકો બહુમાનપિૂયમ || ૨.૫૧ ||  
લબ્ધ ંસુતાડદત્રત િદન ત્રિજપુરં્િને  
કાલાતંરે વનજધન ેપ્રત્રતડદજત્પ્સતઽેવપ |  
સાક્ષાદમાનિનિાકૃત્રતતઃ સ લેભ ે 
બીજચછલેન પરુુષાથયમહો વિવશષ્ટમ || ૨.૫૨ ||  
િાસુદેિવમહ િાઽસુદેિતા સત્પ્કલામચભનનદં ત ંજનઃ |  
િાસુદેિવમત્રત િાસુદેિસન્નામકં વિવિધલીલમભયકમ || ૨.૫૩ ||  
ઇત્રત વિહરત્રત મહ્યા ંવિષ્્દુાસઽેવપ ગૂઢે્  
સમજવન સુજનાના ંચચત્તમાનદંપણૂયમ |  
ઉદર્ત્રત ર્નમાલાલીનભાનૌ ચ ભાનૌ  
નનુ જનનર્નાબ્ૈલયભર્તઽેલં વિકાસઃ || ૨.૫૪ ||  
|| ઇત્રત શ્રીમત્પ્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
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નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેત્રિતીર્ઃ સર્યઃ || 
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