
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||  
૧. પ્રથમઃ સર્યઃ 
કાતંાર્ કલ્ર્ાણગુણકૈધામ્ન ેનિદુ્યનાથપ્રત્રતમપ્રભાર્ |  
નારાર્ણાર્ાચિલકારણાર્ શ્રીપ્રાણનાથાર્ નમસ્કરોવમ || ૧.૧ ||  
અનાકુલં ર્ોકુલમુલ્લલાસ ર્ત્પાચલત ંવનત્ર્મનાવિલાત્મ |  
તસ્મ ૈનમો નીરદનીલભાસ ેકૃષ્ણાર્ કૃષ્ણારમણવપ્રર્ાર્ || ૧.૨ ||  
અવપ ત્રિલોક્યા બડિરુલ્લસતંી તમો િરંતી મુહુરાતંરં ચ |  
ડદશ્ર્ાદ દૃશ ંનો વિશદા ંજર્ંતી મધ્િસ્ર્ કીત્રતિડદિનનાથદીપ્તતમ || ૧.૩ ||  
તમોનુદાઽઽનદંમિાપ લોકઃ તત્િપ્રદીપાકૃત્રતર્ોર્ણને |  
ર્દાસ્ર્શીતાશુંભિુા ગુરંસ્તાન ત્રિવિક્રમાર્ાયન પ્રણમાવમ િર્ાયન || ૧.૪ ||  
મુકંુદભક્તત્ર્ૈ ગુરુભક્ક્તતજાર્ૈ સતા ંપ્રસત્ત્ર્ૈ ચ વનરંતરાર્ ૈ|  
ર્રીર્સીં વિશ્વગુરોવિિશુદ્ા ંિક્ષ્ર્ાવમ િાર્ોરિતારલીલામ || ૧.૫ ||  
તા ંમંિિણરૈનુિણયનીર્ા ંશિેંદ્રપિૂરૈવપ િક્તતુકામે |  
સચંિતનુિાક્યે મવર્ મંદબુદ્ૌ સતંો ગુણાઢ્ાઃ કરુણા ંડક્રર્ાસુઃ || ૧.૬ ||  
ઉચ્ચાિચા ર્ેન સમસ્તચષે્્ાઃ ડકિં તિ ચચિ ંચડરત ંવનિદે્યં |  
ડકિંતૂત્તમશ્લોકવશિામણીના ંમનોવિશુદ્ધધ્ર્ૈ ચડરતાનુિાદઃ || ૧.૭ ||  
માલાકૃતસ્તચ્ચડરતાખ્ર્રત્નઃૈ અસૂક્ષ્મદૃષ્ ટ્ઃ સકુતૂિલસ્ર્ |  
પિૂાયપરીકારમથાપરં િા િામ્ર્ંતુ મે િંત મુહુમયિાતંઃ || ૧.૮ ||  
શ્રીિલ્લભાજ્ા ંસસુરેંદ્રર્ાજ્ાં સભંાવ્ર્ સભંાવ્ર્તમા ંત્રિલોક્યામ |  
પ્રાણશે્વરઃ પ્રાચણર્ણપ્રણતેા ગુરુઃ સતા ંકટસડરણો ગૃિટઽભતૂ || ૧.૯ ||  
ર્ેર્ે ગુણા નામ જર્ત્પ્રવસદ્ાઃ ર્ં તષે ુતષે ુસ્મ વનદશયર્ંત્રત |  
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સાિાન્મિાભાર્િતપ્રબિં શ્રીમંતમેન ંિનુમંતમાહુઃ || ૧.૧૦ ||  
કમાયચણ કુિયન પરમાદ્ભુતાવન સભાસુ દૈિીષ ુસભાજજતાવન |  
સુગ્રીિવમિ ંસ જર્ત્પવિિ ંરમાપત્રતિં રામતનુ ંદદશય || ૧.૧૧ ||  
પાદારવિિંદપ્રણતો િરીંદ્રઃ તદા મિાભક્ક્તતભરાચભનુન્નઃ |  
અગ્રાડિ પદ્મોદરસુદંરાભર્ા ંદોભર્ા ંપરુાણને સ પરૂુષેણ || ૧.૧૨ ||  
અદાર્યસાલાિચલદારણને વ્ર્ાપાડદતેંદ્રપ્રભિને તને |  
પ્રાદ્યોતવનપ્રીત્રતકૃતા વનકામં મધતુ્રિષા સડંદડદશ ેસ િીરઃ || ૧.૧૩ ||  
કણાતંમાનીર્ ગુણગ્રિીિા રામેણ મુક્તતો રણકોવિદટન |  
સ્ુરન્નસૌ િડૈરભર્કંરોઽભતૂ સત્પિપાતી પ્રદરો ર્થાઽગ્ર્ર્ઃ || ૧.૧૪ ||  
ર્ોચભઃ સમાનડંદતરપસીતઃ સ્િિત્રિવનદયગ્ધપલાવશરાવશઃ |  
અિો િનૂમન્નિિાડરદોઽસૌ તીણાબંુવધવિિષ્ણપુદટ નનામ || ૧.૧૫ ||  
અપિપાતી પરુુષજિલોક્યા ંઅભોર્ભોક્તતા પતર્ાવધરાજમ |  
વિશં્વભરં ચબભ્રદસૌ જજર્ાર્ ત્િરાપરાક્રાતં્રતષ ુચચિમેતત || ૧.૧૬ ||  
વનબદ્ધધ્ર્ સતેુ ંરઘુિશંકટતુભ્રૂભરં્સભં્રાતંપર્ોવધમધ્ર્ે |  
મુષ્ષ્્પ્રિારં દશકાર્ સીતાસતંર્જનાગ્ર્ર્ોત્તરમેષકોઽદાત || ૧.૧૭ ||  
જાજ્િલ્ર્માનોજ્જજ્િલરાઘિાગ્નૌ ચક્રટ સ સુગ્રીિસુર્ાર્જૂકટ |  
આધ્િર્યિ ંયુદ્મિે પ્રત્રતપ્રસ્થાિા સુવમિાતનર્ેન સાકમ || ૧.૧૮ ||  
રામાચયન ેર્ો નર્તઃ પ્રસૂન ંિાભર્ા ંકરાભર્ામભિત પ્રર્ત્નઃ |  
એકટન દોષ્ણા નર્તો ચર્રીંદં્ર સજંીિનાદ્યાશ્રર્મસ્ર્ નાભતૂ || ૧.૧૯ ||  
સ દાડરતાડરિં પરમ ંપમુાસં ંસમન્િર્ાસીન્નરદટિપતુ્ર્ર્ા |  
િત્રિપ્રિશેાવધર્તાત્મશુદ્ધધ્ર્ા વિરાજજત ંકાચંનમાલર્ેિ || ૧.૨૦ ||  
શ્ર્ામ ંક્સ્મતાસ્ર્ં પથૃદુીઘયિસ્તં સરોજનિે ંર્જરાજર્ાિમ |  
િપરુ્જર્ન્મંર્લમેષ દૃગ્ભર્ા ંચચરાદર્ોધ્ર્ાવધપતઃે વસષેિ ે|| ૧.૨૧ ||  
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રાજ્ર્ાચભષેકટઽિવસતઽેિ સીતા પ્રષે્ઠાર્ નસ્તા ંભજતા ંડદશતે્રત |  
રામસ્ર્ િાણ્ર્ા મચણ મંજુમાલાવ્ર્ાજેન દીઘા ંકરુણા ંબબંધ || ૧.૨૨ ||  
હૃદોરુસૌિાદયભતૃાઽવધમૌચલ ન્ર્સ્તને િસ્તને દર્ાદ્રય દૃષ્્્ા |  
સિેાપ્રસન્નોઽમૃતકલ્પિાચા ડદદટશ રામઃ સિભોર્મસ્મૈ || ૧.૨૩ ||  
પ્રષે્ઠો ન રામસ્ર્ બભિૂ તસ્માત ન રામરાજ્ર્ેઽસુલભ ંચ ડકિંચચત |  
તત્પાદસિેારત્રતરટષ નચૈ્છત તથાઽવપ ભોર્ાન નનુ સા વિરક્ક્તતઃ || ૧.૨૪ ||  
નમો નમો નાથ નમોનમસ્ત ેનમો નમો રામ નમો નમસ્ત ે|  
પનુઃપનુસ્ત ેચરણારવિિંદં નમાવમ નાથતે્રત નમન સ રટમ ે|| ૧.૨૫ ||  
ડકિં િણયર્ામઃ પરમ ંપ્રસાદં સીતાપતસે્તિ િડરપ્રબિે |  
મુચંન મિીં વનત્ર્વનષેિણાથ ંસ્િાત્માનમેિષૈ દદૌ ર્દસ્મ ૈ|| ૧.૨૬ ||  
સ્િાનદંિટતૌ ભજતા ંજનાના ંમગ્નઃ સદા રામકથાસુધાર્ામ |  
અસાવિદાનીં ચ વનષેિમણો રામ ંપત્રતિં ડકિંપરુુષે ડકલાઽસ્ત ે|| ૧.૨૭ ||  
તસ્ર્ૈિ િાર્ોરિતારમેન ંસતંો ત્રિતીર્ ંપ્રિદંત્રત ભીમમ |  
સ્પષૃ્્ૈિ ર્ં પ્રીત્રતમતાઽવનલેન નરેંદ્રકાતંા સુષિુઽેિ કંુતી || ૧.૨૮ ||  
ઇંદ્રાયુધ ંિીંદ્રકરાચભનુનં્ન ચચચ્છેદ પિાન ચિત્રતધાડરણા ંપ્રાક |  
ચબભદે ભભૂિૃપરંુર્સરં્ાત ચચિ ંસ પન્નો જનનીકરાગ્રાત || ૧.૨૯ ||  
પરુટ  કુમારાનલસાન વિિારાત વનરીક્ષ્ર્ સિાયનવપ મંદલીલઃ |  
કૈશોરલીલા ંિતવસિંિસઘંા ંવતૃ્તા ંિન ેપ્રાક સ્મરત્રત સ્મ સૂત્કઃ || ૧.૩૦ ||  
ભકુ્તત ંચ જીણ ંપડરપવંથદત્તં વિષં વિષણ્ણો વિષભદૃ્ગણોઽતઃ |  
પ્રમાણકો ટ્ઃ સ ડિ િટળર્ાઽર્ાત નદંે જર્જ્જજીિનદટઽિ ચચિમ || ૧.૩૧ ||  
દગ્ધ્િા પરંુ ર્ોર્બલાત સ વનર્યન ધમાયવનિ સ્િાન સિજાન દધાનઃ |  
અદાડરભાિને જર્ત્સુ પજૂ્ર્ો ર્ોર્ીિ નારાર્ણમાસસાદ || ૧.૩૨ ||  
સમતર્ય કૃત્ર્ાવન કૃતી કૃતાવન વ્ર્ાસાર્ ભમૂ્ન ેસુકૃતાવન ર્ાિત |  
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કડરષ્ર્માણાવન ચ તસ્ર્ પજૂાં સકંલ્પર્ામાસ સ શુદ્બુત્રદ્ઃ || ૧.૩૩ ||  
વિષ્ણોઃપદવશ્રદ બકસવન્નરાસી ચિતતાન્ર્પચિપ્રકરઃ સુપિઃ |  
સસોદરોઽથાઽડદત રાજિંસઃ સ રાજિંસીવમિ રાજકન્ર્ામ || ૧.૩૪ ||  
ઇંદીિરશ્રીજવર્સુદંરાભ ંસ્મેરાનનેંદંુ દવર્ત ંમુકંુદમ |  
સ્િમાતુલેર્ં કમલાર્તાિં સમભર્નદંત સુચચરાર્ ભીમઃ || ૧.૩૫ ||  
મિાર્દં ચિંરણ ંપવૃથવ્ર્ા ંબાિયદ્રથ ંમકું્ષ વનરસ્ર્ િીરઃ |  
રાજાનમત્યુજ્જજ્િલરાજસૂર્ં ચકાર ર્ોવિિંદસુરેંદ્રજાભર્ામ || ૧.૩૬ ||  
દુઃશાસનનેાઽકુચલતાન વપ્રર્ાર્ાઃ સૂક્ષ્માનરાળાનવસતાશં્ચ કટશાન |  
જજઘાસંર્ા િડૈરજનસ્ર્ તીક્ષ્ણઃ સ કૃષ્ણસપાયવનિ સચંચકાર્ || ૧.૩૭ ||  
જાજ્િલ્ર્માનસ્ર્ િન ેિનઽેલં ડદધિતઃ પાવથિિસાથયમુગ્રમ |  
સત્ત્િાવન પુસંા ંભર્દાવન નાશ ંવકૃોદરાગ્નગુેયરુતજેસાઽઽપઃુ || ૧.૩૮ ||  
ભોર્ાવધકાભોર્િતોઽરુણાિાન ઇતસ્તતઃ સિંલતો ધરેંદ્રટ |  
બહૂન ત્રિજજહ્વાન મચણમત્પરુોર્ાન અસૌ કટૂન ક્રોધિશાન જઘાન || 
૧.૩૯ ||  
અથષૈ િષેાતંરભસ્મલીનઃ ક્રમેણ િાયુપ્રભિઃ સુતજેાઃ |  
રુદ્ાચિલાશ ંમુિરં પ્રચિંં ભસ્મીચકારાચિલકીચકૌઘમ || ૧.૪૦ ||  
સ કૃષ્ણિત્માય વિજર્ેન યુક્તતો મુહુમયિાિટ ત્રતધરોઽપ્રધષૃ્ર્ઃ |  
ભીષ્મત્રિજાદ્યૈરત્રતભીષણાભ ંવિપિકિં િપર્ન વિરટજે || ૧.૪૧ ||  
તરક્સ્િનઃ પ્રોચ્ચચલતાનધીરાન વનદયગ્ધપિાનત્રતતીક્ષ્ણકોપાન |  
સ ધાતયરાષ્રાન બહુિટ ત્રતલીલો વિનાશ્ર્ વિશ્વાન પરર્ા વશ્રર્ાઽભાત || 
૧.૪૨ ||  
કૃષ્ણાવંિપકંટરુિભૃરં્રાજઃ કૃષ્ણામુિાભંોરુિિંસરાજઃ |  
પ્રજાસરોજાિચલરક્શ્મરાજઃ સસોદરોઽરાજત િીરરાજઃ || ૧.૪૩ ||  
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પૌિ ેપવિિાહ્વર્જાવમપૌિ ેધરા ંવનધાર્ાસુરધીષ ુતાપમ |  
કીત્રતિં ત્રિલોક્યા ંહૃદર્ં મુકંુદટ ભજેે પદં સ્િ ંસિજઃ સ ભીમઃ || ૧.૪૪ ||  
વિષ્ણોઃ પદાતં ંભજતાઽવનલેન ઘોરપ્રઘાતડૈરત્રત નાવશતાસ્ત ે|  
રસોજ્જ્િતાશ્ચંચલવતૃ્તર્ોઽલં શોભા ંન ભજુેઃ સુરિડૈરમેઘાઃ || ૧.૪૫ ||  
એતત્પ્રતીપ ંડકલ કતુયકામાઃ નષ્્ૌજસઃ સકં્મેિમાતર્ |  
મુકંુદિગુૈણ્ર્કથા ંસ્િર્ોગ્ર્ા ંકાલ ેકલાિાકલર્ંત તઽેલમ || ૧.૪૬ ||  
ર્ો ભડૂરિરૈો મચણમાન મૃતઃ પ્રાર્ િાગ્મી બુભષૂઃુ પડરતોવષતશેઃ |  
સ સકંરાખ્ર્ોઽંવંિ તળેષ ુજજ્ે સ્પધૃા પરટઽતર્ાસુડરિાસુરેંદ્રાઃ || ૧.૪૭ ||  
સાન્નાય્ર્મવ્ર્ક્તતહૃદાખભુરુ્ િા શ્વા િા પરુોિાશમસારકામઃ |  
મચણસ્રજ ંિા તલિર્ોઽવ્ર્િસ્થો જગ્રાિ િદેાડદકમેષ પાપઃ || ૧.૪૮ ||  
જનો નમેન્નાપરથતે્રત મત્ત્િા શઠશ્ચતુથાયશ્રમમેષ ભજેે |  
પદ્માકરં િા કલષુીચચકીષુયઃ સુદુદયમો દુષ્્ર્જો વિશુદ્મ || ૧.૪૯ ||  
અિડૈદકં માધ્ર્વમકં વનરસ્ત ંવનરીક્ષ્ર્ તત્પિસુપિપાતી |  
તમેિ પિં પ્રત્રતપાદુકોઽસૌ ન્ર્રરુપન્માર્યવમિાનુરપમ || ૧.૫૦ ||  
અસત્પદટઽસન સદસત્રિવિક્તત ંમાર્ાખ્ર્ર્ા સવંતૃ્રતમભર્ધત્ત |  
બ્રહ્માતર્િિંં બત શૂન્ર્વસદ્ધધ્ર્ૈ પ્રચ્છન્નબૌદ્ોઽર્મતઃ પ્રવસદ્ઃ || ૧.૫૧ ||  
ર્દ બ્રહ્મસૂિોત્કરભાસ્કરં ચ પ્રકાશર્ંત ંસકલ ંસ્િર્ોચભઃ |  
અચૂચુરદ િદેસમૂિિાિં તતો મિાતસ્કરમેનમાહુઃ || ૧.૫૨ ||  
સ્િસૂિજાતસ્ર્ વિરુદ્ભાષી તદ્ભાષ્ર્કારોઽિવમત્રત બ્રિુન ર્ઃ |  
ત ંતત્િણાદ ર્ો ન ડદધિત્રત સ્મ સ વ્ર્ાસરપો ભર્િાન િમાપ્્ધઃ || 
૧.૫૩ ||  
વનર્મસન્મચણદીપર્ણોઽભિત તદુરુિાગ્ર્ણપકંવનગૂઢભાઃ |  
અવિદુષાવમત્રત સકંરતાકરઃ સ ડકલ સકંર ઇત્ર્ચભશુશ્રિ ે|| ૧.૫૪ ||  
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વિશં્વ વમથ્ર્ા વિભરુગુણિાનાત્મના ંનાક્સ્ત ભદેો |  
દૈત્ર્ા ઇત્થ ંવ્ર્દધત ચર્રા ંડદકુ્ષ ભરૂ્ઃ પ્રવસત્રદ્મ ||  
આનદંાદ્યૈગુયરુગુણર્ણઃૈ પડૂરતો િાસુદટિો |  
મંદંમંદં મનવસ ચ સતા ંિંત નૂન ંત્રતરોઽભતૂ || ૧.૫૫ ||  
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેપ્રથમઃ સર્યઃ || 
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