
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૬. ષષ્ઠઃ સર્યઃ  
ઐતરેર્મથ ડ િંચન સૂક્ત ંસૂચર્ન સદવસ તિ ર્ડરષ્ઠઃ |  
શ્રોતુવમચ્છત્રત સભા ભર્િદ્ભ્ર્ઃ સૂક્તભાિવમત્રત તાિદુિાચ || ૬.૧ ||  
 
િણયસૌષ્ઠિર્ડરષ્ઠમતૂણ ંતુલ્ર્માિમત્રતમાિસુક્મ |  
વ્યૂિ હૃજ્જકદ ઘોષમમુષ્ર્ો ચ્ચારણ ંવિદધદ્ર્વધતાથયમ || ૬.૨ ||  
 
કક્ષણાન્વિતતર્ા િચનઽેન્મમન દેિતાગુરુમસાિત્રતશતે ે|  
માનવમત્ર્વપ વિધાર્ વધર્ા ત ેતત્ત તુ સૂક્તમપરાથયમિોચન || ૬.૩ ||  
 
મર્ાત તથતે્થમવપ સભંવિતાઽથયઃ ત્ર્ર્થયતા ંશુ્રત્રતષ ુવિત્ત દશાથયમ |  
ભારત ંનનુ શતાથયમવપ મર્ાદ િષૈ્ણિ ંપદસહસ્રતર્ ંડહ || ૬.૪ ||  
 
ઇત્યુદીરર્ત્રત વિમતૃતચચતે્ત ભસુૂરા ઇહ જજર્ીષિ એનમ |  
ઊચુરથયશત ં હડરનામના ંિર્ણર્યતાવમત્રત સહાસમુખામત ે|| ૬.૫ ||  
 
િણયર્ાવમ તદહં સ કં િઃ સૌષ્ઠિાદનુ િદંતુ ભિતંઃ |  
ત ંિદંતવમત્રત તઽેથ િદંતો બાઢવમત્ર્ત્રતદૃઢોદ્યમમાપઃુ || ૬.૬ ||  
 
પ્રત્ર્ર્પ્રકૃત્રતસરં્મભરં્ીં શબ્દશાસ્ત્રવિહતાપં્રત્રતદર્શર્ય |  
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શુદ્ધધીઃ શુ્રત્રતવશરઃ શતવસદ્ધાન અ્ર્ધાત સપડદ વિશ્વપદાથયન || ૬.૭ ||  
 
ર્ાિદથયશત ં ન વિશ ંઃ સતંતોન્ક્તકૃદપપૂરુદેષઃ |  
િચણિતાિધતૃ્રત દુબયક ચચત્તાઃ તાિદાકુકહૃદો હ્યભિમંત ે|| ૬.૮ ||  
 
સારં્િદેચતુરા ઇત્રતહાસ ેવશચક્ષતાઃ સુબહિોઽપ્ર્ત્રતધષૃ્્ાઃ |  
નતૈદીડરતમહો જગૃહુમત ેવિશ્વસકં્ષર્પર્ોઽંંધરુ્ણા િા || ૬.૯ ||  
 
દેિતામિસુકભ પ્રત્રતભા ત ેમાનુષેષ ુચપકેષ ુ થા  ા |  
ક્ષામર્ સૌમર્ સ કજ્ઞ નમમત ેત ેબ્રિુતં ઇત્રત ત ંડ ક નમેુઃ || ૬.૧૦ ||  
 
િદેશાસ્ત્રચતુરૈડરહ વિદ્યાવિત્તચકપ્સુચભરિાપ્તમશષેૈઃ |  
પ્રાપ  ેરળસુમંિકજાતઃૈ અવર્દાર્તનમાર્તચતેાઃ || ૬.૧૧ ||  
 
ત યતિંકુશકાનવપ પુસંઃ ચ યરીત્રત બત સોઽર્મમાનાન |  
માનમાનમર્તીહ  થ ંનો નષૈ મંિકભિુા ંસવમતાનામ || ૬.૧૨ ||  
 
મંિર્ંત ઇત્રત ત ેત્રિજિર્ાયઃ અવર્દેશજમુખમતમપચૃ્ચન |  
સદ્દદાદદસુશસંનવનિંદા ાડરસૂક્તર્તમથયમુપતે્ર્ || ૬.૧૩ ||  
 
ત ંમુ્ં પ્ર થર્ન સ પણૃીર્ાચ્ચબ્દમૂકમિદત પણૃ ધતમુ |  
ત ંજજર્ીષમુથ વિપ્રમદઃ પ્રીધાતુમેષ વનર્દંતમુિાચ || ૬.૧૪ ||  
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પ્રાડદભદેમવિદન ગુણર્ ત્િ ંમૂઢ પાસુંષ ુચકખન ચકવપસઘંમ |  
ભત્સર્વિત્રત જહાસ સુહાસો મત્સરાકુકવધર્ો જિર્ન સઃ || ૬.૧૫ ||  
 
તત પ્રસરં્બકતોઽચખકવિદ્યાપા્િં પથૃઃ હૃદઃ પ્રત્રતબુદ્ભધ્ર્ |  
આનમન સબહુમાનમમી ત ંર્ં નમંત્રત ડ ક નાડ વન ાર્ાઃ || ૬.૧૬ ||  
 
 વર્ ાદૃતસુરેંદ્રિપઃુ શ્રીદાનિાચચિરસૂક્તહૃદુક્તૌ |  
કુિચચત સદવસ તાિદપાકા  ીત્રતિતાઽત્રતતરુણીત્ર્ર્મૂચ ે|| ૬.૧૭ ||  
 
વશ્વત્રિણી ભિત્રત તત્પદિાચ્ર્ેત્ર્ાગ્રહેણ િદતોઽવિદુષોઽિ |  
 વિદેષ્ર્ત્રત વિપવિડદહૈન ંપચૃ્છતતે્ર્ર્મર્ચ્છદથોક્ત્િા || ૬.૧૮ ||  
 
દેશમેનમચચરાદુપર્ાતઃ તાદૃશાકૃત્રતરહો કૃતબુત્રદ્ધઃ |  
તામંતથાઽ્ર્વધત તત્પદભાિ ંસૂડરમૌચકમચણનાઽિ ર્થોચ ે|| ૬.૧૯ ||  
 
 ેિકં ન સ કાઃ શુ્રત્રતવિદ્યાઃ માનપિૂય સમમતચર્રોઽમર્ |  
અપ્ર્નાર્તર્તપ્રત્રતપવત્તિં શ્રદ દધઃુ પથૃકચતેસ એત ે|| ૬.૨૦ ||  
 
ર્દ્યદેિ સપડદ પ્રકૃત ંમર્ાત તત્તદેષ ર્દિદેખકં ચ |  
સિયદા સદવસ સિયબુધાના ંસિયવિદ્યત્રતડરત્રત પ્રવથતોઽભતૂ || ૬.૨૧ ||  
 
અપ્રર્ાતમવપ દેશમશષેં વ્ર્ાનશ ેસુજન ૈરિબંધઃુ |  
પણૂયદૃ  પ્રતતર્ા વનજ ીત્ર્ાય પણૂયચદં્ર ઇિ ચડંદ્ર ર્ાઽકમ || ૬.૨૨ ||  
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સુદંરેષ ુસુરમંડદરવૃદેંન્ષ્િિંડદરારમણિદંનકૃત્ર્મ |  
આચરિસુચચરાત સુવિચારો રૂપ્ર્પીઠપત્રતમાપ મુકંુદમ || ૬.૨૩ ||  
 
ભસુૂરપ્રિરબુત્રદ્ધસમૃત્રદ્ધવ્ર્ક્તયુક્તિપષું રુચચરારં્ીમ |  
સૂિદીપ્તમચણમાચક ર્ાઽકં ભવૂષતા ંભિનભષૂણભતામ || ૬.૨૪ ||  
 
પાદસુદંરપદક્રમભાિઃૈ ભાવસતાપં્ર ્િણયગુણાઢયામ |  
ભારતોત્તમભતૃામનુરૂપાચ્છાદનાં સમવધ મિર શોભમ || ૬.૨૫ ||  
 
રાજસૂર્મુખસવમખવતૃ્તા ંિાસુદેિગુણવનષ્ષ્ઠતભાિામ |  
સિયધમયપડરવશક્ષણદક્ષા ંિડંદતા ંજનતર્ા જનનીિત || ૬.૨૬ ||  
 
મૌચકસગં્રહવિ ષયણદૂના ંમાવર્ના સદવસ દુષ્્જનને |  
વર્ાર્માર્યમપહાર્ મહાતં ંમિશે્વરત્િમવપ સાધર્તાઽકમ || ૬.૨૭ ||  
 
સજ્જનઃૈ  ત્રતપર્ૈરત્રતદીનઃૈ ચાચકતઃૈ  ચકબકાચ્છભમાર્ાયત |  
અપ્યુપચેક્ષતવિ ષયણદુઃખા ંસાત્રતશો મવપ  ૈિન દૃષ્્ામ || ૬.૨૮ ||  
 
િાસુદેિ ધરણીધર નાથતે્યુચ્ચ ૈરવપ મુહુઃ પ્રિદંતીમ |  
પણૂયસદ્ગુણમજ ંર્તદોષં ચબભ્રતીં હૃડદ વિવિક્તમશષેાત || ૬.૨૯ ||  
 
િાર્યતા ંબુધજનનૈયનુ હાહા નષૈ ધમય ઇત્રત ચાચભદધનામ |  
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કૃષ્ણકાચળતતમામનિદ્યા ંઅપ્ર્નવર્શરણા ંશરણોત્ ામ || ૬.૩૦ ||  
 
િડેદજાવમિ પરુા ભરતાગ્ર્ર્ઃ સ મિર્ ંશુ્રત્રતતત્રતિં ખલ ુદૃષ્્િા |  
પષુ્્બુત્રદ્ધર રોત  રુણાબબ્ધઃ દુષ્્પક્ષદમનન્મથરસધંામ || ૬.૩૧ ||  
 
અવ્ર્ર્ં સતતમપ્યપુભક્ત્ર્ા વિત્તમગ્ર્ર્વમિ દૂરવર્ર્ાસુઃ |  
જ્ર્ાર્સ ેસગુરિ ેહડરર્ીતાભાષ્ર્મેષ વિરચય્ર્ તદાઽદાત || ૬.૩૨ ||  
 
હેતુિાડદવન વિશ ં્બુદ્ધૌ તીથયમથયર્ત્રત ર્ંતુમનુજ્ઞામ |  
તા ંડદદેશ પરુુષોત્તમતીથયઃ ચચિંતર્ન સ પરુુષોત્તમ રક્ષામ || ૬.૩૩ ||  
 
નીરજા મકર્મંિકવતૃ્ત્ર્ા ર્શકાવઘતો ભવુિ સદાળ્ર્નુર્ાતઃ |  
સાધપુાથંપડરતાપમપામર્નુત્તરા ંડદશમર્ાવમરુદંશઃ || ૬.૩૪ ||  
 
બુત્રદ્ધશુત્રદ્ધ રર્ોવન રાઢય ંતીથયજાતમભુર્ં ચ ધરર્ણર્ામ |  
આત્મમજ્જનત એિ વન ામં પર્યશોધર્દમંદમનીષઃ || ૬.૩૫ ||  
 
િાસુદેિપદસતંતસરં્ી તજેસાઽપ્ર્કમધઃ કૃતશિયઃ |  
અત્ર્િતયત વનતાતંમથાસૌ ર્ારં્મોઘમઘનાશન ીત્રતિઃ || ૬.૩૬ ||  
 
તિ તિ સ જર્ત્ત્રર્ચચિ ં મય શમયદમનુમમૃત્રતમાિાત |  
સચંરન વિદધદાપ નરાણા ંર્ોચરં બદડર ાશ્રમપાશ્વયમ || ૬.૩૭ ||  
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મંિર્ન ભરતખિંમખિંં નાડદરાર્ણપદોઽિ પરો ર્ઃ |  
ત ંનમન પ્રચુરધીહય ડરર્ીતાભાષ્ર્માપયર્દુપાર્નમમમૈ || ૬.૩૮ ||  
 
પ્રીતર્ેઽમર્ પરુતો િરભાષ્ર્ં િાચર્ન સ જનતામપસાર્ય |  
િબચ્મ શન્ક્તત ઉરુક્રમર્ીતાભષ્ર્ાવમત્ર્ થર્ત પરુુસખં્ર્ઃ || ૬.૩૯ ||  
 
એતદથયમત્રતસૂ્મમવપ ત્િ ંશક્ત એિ ન ર્દાત્થ સમમતમ |  
તને કેશત ઇતીહ પદં મર્ાદ ઇત્ર્ર્દ્યત જર્જ્જન ેન || ૬.૪૦ ||  
 
તને તત્પ્રિચન ેવિહતઽેકં શુશુ્રવઃુ પ્રાશવર્તા અવપ વશષ્ર્ાઃ |  
ઉચ્ર્તાવમત્રત મુહુઃ સપવૃથવ્ર્ામફાકન ંપદમહો હડરણોક્તમ || ૬.૪૧ ||  
 
શબ્દભદેમિધર્ય તમચાયસવિષર્ણણિપષુઃ પરમમર્ |  
તમર્ ભાિવિદમંદમનીષઃ પ્રોજત્થતઃ પ્રિચન ંવ્ર્વધતૈ્ ર્ઃ || ૬.૪૨ ||  
 
મજ્જન ંવ્ર્વધત શીતળર્રં્ાિાડર વનત્ર્મરુણોદર્ ાકે |  
ર્ત મપશૃતં્રત ન નરા ડહમભીતા અંશ એષ પષૃતામવધપમર્ || ૬.૪૩ ||  
 
 ાષ્ઠમૌનમદધાદુપિાસ ંશુદ્ધમપ્ર્કૃત શુદ્ધ હૃડદચ્છન |  
વનત્ર્તુષ્્હડરતોષવિશષેં ચચિંતર્ન પ્રભમુનતંમઠાતંઃ || || ૬.૪૪ ||  
 
પ્રરૈર્ત મિચરણ ેરતચચતં્ત મધ્િમિ ડદનમંિકમેનમ |  
મિાશ્રમોપર્મનાર્ મુકંુદો દીબપ્તદૃષ્ષ્્વિડદતાર્ત્રતરવર્ૈઃ || ૬.૪૫ ||  
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નક્તમેિ ભર્િત્યુપર્ાત ેપ્રોડદત ેસત્રત સહસ્રમરીચૌ |  
મૌનિાનચકખદુત્તમચચત્તઃ વશષ્ર્વશક્ષણપરઃ  રુણાિાન || ૬.૪૬ ||  
 
નદૃેશ ંમથળમકં શમકઘ્ન ંનામર્ તીથયસચકકમર્ સમ ંિાઃ |  
નામમદુન્ક્તસદૃશ ંડહતરૂપ ંનાન્મત વિષ્ણસુદૃશ ંનનુ દૈિમ || ૬.૪૭ ||  
 
ર્ાત્રત તાિદધનુિૈ જનોઽર્ં વ્ર્ાસરૂપમજજત ંપ્રડદદૃકુ્ઃ |  
આવ્રજેડદહ ન િા સ ડહ િદે મિન્મત િોઽબમત્િત્રત ર્ર્ાિથ મધ્િઃ || 
૬.૪૮ ||  
 
નાથ નાથ બત નોઽિ વિનાથાન મા ત્ર્જોરુ રુણો ભર્િમંત્િમ |  
નોડદત ંમમૃતમપીત્રત ડહ વશષ્ર્ૈઃ મિાવમનોઽચભમતભરં્ભર્ને || ૬.૪૯ ||  
 
સદ્ગુરોનય વિરહં સહમાનઃ સત્ર્તીથયર્ત્રતરવિર્મત તમ |  
ર્જસ્ત્રિારવમતરાસુતશાખામિથયમગ્ર્ર્માશૃણોત પરુુસખં્ર્ાત || ૬.૫૦ ||  
 
દુર્યમાર્યર્તમપ્ર્નુધિન નાઽપ સોઽર્મરુણીભિતીન ે|  
કીકર્ા સજિમાક્રમમાણ ંવ્ર્ાશ્રર્ાતંરસુદૂરવશકાસુ || ૬.૫૧ ||  
 
આવનવતૃ્તિપષુા ગુરુણાઽઽરાત પાચણના હ્યચભનર્ેન સુનુિઃ |  
િમતધીરત્રતર્ર્ૌ સ મુહૂતાયત તડદ્દનોપર્તમાર્યમશષેમ || ૬.૫૨ ||  
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આશ્રમે વનજજનાવનહ દૃષ્્િા ત ંપ્રસાદમડહમાનમમુષ્ર્ |  
પ્રોચ્ર્ તત્પ્કિનમપ્ર્ત્રતચચિ ંતમર્ તઃૈ સહ સદાઽમમરદેષઃ || ૬.૫૩ ||  
 
િાનરેંદ્ર ઇિ િાયુજિોઽસૌ ભીમસને ઇિ દાનિભીમઃ |  
ઉલ્કકાસ ચર્ડરપુરં્િશંૃર્ે સ વ્રજન િઅજજનનાશનનામા || ૬.૫૪ ||  
 
બહુસત્ત્િર્ણ ંસવિ ં સમહાવિષમોક્ષમહાડહમિતંમર્મ |  
વિષમોક્ષમહાડહમિતંમર્ન નર્મૈક્ષત ુલ્કદૃર્મતભર્ઃ || ૬.૫૫ ||  
 
સુહવસત મકા રોપગૂઢં સુજનસુખાથયમનતંભોર્શય્ર્મ |  
વિ વસતસુમનોઘ્ાર્મુચ્ચં મરત રત્નમર્મથકાગ્ર્ર્શોભમ || ૬.૫૬ ||  
 
પાદોપાતંનમવમહામુવનર્ણં હેમપ્રદીપ્તાબંરં 
શ્રીમદ્રત્ન કાપમગ્ર્ર્ ્ ૈવિિભ્રાજજતં હા્ ૈઃ |  
દૃષ્્િાત ંધરણીધરં સુિનમાકોલ્કાવસન ંસુદંરં મિાનદંાકૃત્રતમમમરવમુરડરપુ ં
મિાનદંતીથયમતદા || ૬.૫૭ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્ વિકુકત્રતક  ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત  
નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચત ેશ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડં ત ેષષ્ઠઃ સર્યઃ || 
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