|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૦. દશમઃ સર્યઃ
સપડદ સમસ્કુ રુત ભૃશં માધિગુણસાધકોઽથ મધ્િરવિઃ |

om

ભૃગુકુલત્રતલકસ્થાનં તાપકરઃ પાપપાંથાનામ || ૧૦.૧ ||

a.
c

દશમત્રતવશશ્ર્ઃ કવિત્શુભજનતાર્ૈ કુ તૂહલનતાર્ૈ |

gm

વિવિધસુવત્ત
ૃ ં િાક્યં કાવ્ર્વમિોચે સનાર્કસ્તિકમ || ૧૦.૨ ||
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ભુિનાદ્ભુતમધ્િચેશ્શ્િતં ન િદે માવપ સુરાયુશા િર્મ |

.y

સકલં ખલુ ડકિંતુ ડકિંચચદપ્ર્થ શુશ્રૂશુજનાર્ િર્ણર્યતે || ૧૦.૩ ||

w

ક્િચચદીશ્વરદે િમેશ ભૂપં ખનનં પાંથજનંવિધાપર્ંતમ |

w

w

સ્િમવપ પ્રત્રતચોદર્ંતમૂચે ડક્રર્ર્ા નોઽકુ શલાન પ્રબોધર્ેત્રત || ૧૦.૪ ||
પ્રકારં પ્રકિીકતુયમ આરભ્ર્ વિરરામ નો |
મહીર્ોમત્રતમાહાત્્ર્ાદ િૈિશ્ર્ેન ખનન ખલઃ || ૧૦.૫ ||
નાનેનન
ે ાનેનાનેનોનૂનન
ે નનુ નુન્ાઃ |
નાનાના નો નૂનં નાનેનાનૂનનાઽનુન્ઃ || ૧૦.૬ ||
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ર્મશેષભિપ્રભિઃ સ્મરતામસુખાબ્ધધરપૈત્રત ન ચચિવમદમ |
મરુતીદૃ વશ ભાંત્રત ડહ ર્ત્સ્તિને ર્મશેષભિપ્રભિઃ સ્મરતાઃ || ૧૦.૭ ||
સંચરન્ંચનીર્ઃ કદાચચદ વિભુઃ વિષ્ણુપદ્યાસ્તિં િૈષ્ણિાગ્રેસરઃ |
પ્રાપદાપ્તૈવનિજૈરે ષ વશષ્ર્ૈવત
ૃય ઃ ત્ર્ક્તવિશ્વપ્લિં શાિિાતંકતઃ || ૧૦.૮ ||

om

ઇમાન સ્િસ્િપૂિાયશ્રર્ાનાત્મિાક્યાત સલીલં દર્ાલુઃ સ મૂલાશ્રર્ાત્મા |
ૄ નાદૃ ત્ર્ ચાનન્ર્લંઘર્ાં તદાઽત્ર્ાર્ર્ત તાં નદીં સંસૃત્રતિં િા ||
વનષેદ્ધન

a.
c

૧૦.૯ ||

gm

િારર્તિારર્ત િૈડરસુહૃદોઽમૂન મારર્તમારર્ત પારર્મનાત પ્રાક |
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આપતત આલપત ઇત્ર્િદદુ ચચૈઃ સ ત્િરકરાજપુરુષાનુચચતિાચા ||
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૧૦.૧૦ ||

w

ન જિા જલે પતત સાહસાદહો ન ભર્ં ડહ િો બહુ તર્ાઽબહોર્જનાત |

w

w

ભિતાં પત્રતિં ચિત્રતપત્રતિં ડદદૃ િિઃ પ્રત્રતર્ામ કે ન કલહં ચચકીષયથ || ૧૦.૧૧ ||
િચસેત્ર્નેન સ પરાન ન્ર્રુણદ ભુજર્ાન નરે દ્ર ઇિ મંિબલાત |
ઉદતારર્ત પડરજનં મૃત્રતભીસડરતિ દે િસડરતિ સમમ || ૧૦.૧૨ ||
વનવિિકારચડરતોઽવપ પરીતઃ ક્રૂરડકિંકરસહસ્રતર્ેન |
સ વ્રજન્નુદલસજ્જર્દીશઃ વસિંહરાડિિ સૃર્ાલસમૂહે || ૧૦.૧૩ ||

2

અપ્રકં પ્ર્િપુષં સુરાસુરઃ વસિંહસંહનનમેનમુન્તમ |
પ્રાપ્તમાત્મનર્રાંત્રતકં નૃપઃ પ્રેક્ષ્ર્ સૌધવશખરે સ્સ્થતોઽબ્રિીત || ૧૦.૧૪ ||
ડરપુનૃપપ્રચણવધપ્રત્રતશંકર્ા પવથકપાિનકમયચણ દીચિતૈઃ |
સુમુખ મે પુરુષૈઃ પરુષૈઃ કથં ર્મભિડરિ નાવસ વિડહિંવસતઃ || ૧૦.૧૫ ||
અપ્લિદે િનદીતરણં તે હં ત કથં ચ ચચકીષયવસ ડકિં ત્િમ |

a.
c
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તં વનર્દં તવમત્રતપ્રભૃતીહ સ્માઽહ મહાપુરુષોત્તમદાસઃ || ૧૦.૧૬ ||
ર્ોઽસૌ દે િો વિશ્વદીપઃ પ્રદીપ્તઃ કુ મયઃ સિં તત્પરાનુગ્રહે ણ |

gm

ર્ામસ્તાિત તૂણમ
ય ાશામુદીચીમ ઇત્ર્ાદ્યં તદ્ભાષર્ા ચચિિાક્યમ || ૧૦.૧૭
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||
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ર્ાંભીર્ં ધૃત્રતમુરુિીર્યમાર્યભાિં તેજોઽગ્ર્ર્ં ચર્રમવપ દે શકાલયુક્તામ |

w
w

૧૦.૧૮ ||

w

રાજાઽસ્ર્ સ્ુિમુપલભ્ર્ વિસ્સ્મતોઽસ્મૈ રાજ્ર્ાધં સપડદ સમપયર્ાંબભૂિ ||

દં િાહય બુત્રદ્ધવિષર્ો નૃપપૂરુષાણાં
રાજ્ર્ાહય બુત્રદ્ધવિષર્ોઽભિડદત્થમેષઃ |
નીત્રતિં પ્રકાશવર્તુમેિ વિપત્સુ કાર્ાં ર્ંતું
પ્રભુઃ પ્રસભતોઽવપ તથા વ્ર્ધાત સઃ || |૧૦.૧૯ ||
કદાચચચચોરાણાં વનકરમિલોક્યાચભપતતાં
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અિસ્થાપ્ર્ સ્િીર્ાન કરર્પિવપિંિાથયમત્રતકૃ ત |
ચરન્ેતષ્ે િેતાનથ વમથ ઇહાઘાતર્દહો
વિભુઃ સ્મોહ્ય પ્રાર્ વિજર્ ઇિ સંશપ્તકર્ણાન || ૧૦.૨૦ ||
અન્ર્િ ચ ચોરાન ધન્ર્પ્રિરોઽસૌ શૂરાન શતસંખ્ર્ાન પ્રાપ્તાન
સ્િજજઘાંસૂન |
એકે ન તુ વશષ્ર્ેણાઽકૃ ષ્િકુ ઠારાન વનસ્તાડિતયૂથ્ર્ાનદ્રાિર્ત દ્રાક || ૧૦.૨૧

a.
c
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||
ક્િચચબ્ચિલા ચિિાભ્રમાદમું સસંઘમત્ર્જન |
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અિેક્ષ્ર્ દસ્ર્િઃ પુનઃ કુ તૂહલાત તમાનમન || ૧૦.૨૨ ||
સત્ર્ોચિે દે સેચિાપાતં વ્ર્ાઘ્રાકારં દત્ર્વ્ર્ાઘ્રમ |

w
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પ્રાળે ર્ાદ્રે ઃ પ્રાંતે પ્રાજ્ઞઃ પાણેલીલાલેશન
ે ાઽઉય્સસ્ર્ત || ૧૦.૨૩ ||

w

પ્રાપ સ નારાર્ણતઃ શુદ્ધવશલાત્મપ્રત્રતમાઃ |

w

ર્ાસુ સ પદ્માસડહતો દોષ્ર્ડહતઃ સવન્ડહતઃ || ૧૦.૨૪ ||
પારાશર્યઃ પરતત્િપ્રવસદ્ધધ્ર્ૈ તાત્પર્ાયથં પરમં ભારતસ્ર્ |
વ્ર્ક્તં િક્તું વનયુનસ્ક્ત સ્મ સાિાદ એનં ધન્ર્ં ભુિને મન્ર્માનઃ ||
૧૦.૨૫ ||
તીથેષુ તીથેષુ ચ સૌખ્ર્તીથયઃ િેિષ
ે ુ ચ િેિવિદાં િડરષ્ઠઃ |

4

ર્ોવિિંદમાિંદ્ય સહાનુર્ોઽર્ાદ ર્ંર્ાં પુનસ્તુંર્તરં ર્માલામ || ૧૦.૨૬ ||
પ્લિૈરપેતામિલોક્ય વસિંધું સરોજબંધું ચ તદાઽઽપ્તવસિંધમ
ુ
તિે વનષર્ણણાનવધકં વિષર્ણણાન વનરીક્ષ્ર્ વશષ્ર્ાનતરત સ એતામ ||
૧૦.૨૭ ||
ન િાનરેં દ્રસ્ર્ વિલંવઘતાધધેઃ ન િા નરેં દ્રસ્ર્ વિહતુયરસ્ર્ામ |

om

ઇમેઽસ્મરં સ્તદ્વપુષોઽન્ર્થાઽસ્ર્ શક્તસ્ર્ શંક્યેત વિપત કથં તૈઃ ||

a.
c

૧૦.૨૮ ||

gm

જર્ત્પ્રદીપાવર્તર્ોર્ણાઢ્યે ડદિાકરે મધ્િડદિાકરે ચ |

ou
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અવ્ર્ક્તરૂપે વશ્રર્મત્ર્જન દ્રાક સહાંબુજૈસ્તન્ર્નાંબુજાવન || ૧૦.૨૯ ||

.y

પદં પશોિાય વિનતાતનૂજઃ તીત્િાય નદીં તાિદદીનસત્ત્િઃ |

w

w

અનાદ્રય િાસાઃ સ કુ તૂહલાદ્રર ઃ નૃદેિભૂદેિમુખ્ર્િયિદં ે || ૧૦.૩૦ ||

w

ભીતૈરરાતેરત્રતમાિમિ નતારકરપ્ર્થ તારકઃ સઃ |
સ્િતેજસા વિસ્સ્મતભૂપનુન્ૈઃ પ્લિેન વશષ્ર્ાન વનરતારર્ત તામ || ૧૦.૩૧
||
વિશંકિં સ્િસ્તડિનીતિં તે દીપપ્રદીપ્તં જનતાચભપૂણમ
ય |
સંચોદર્ત્પંડિતમંિલાઢ્યં નાથાિલોકોત કહૃદોઽભ્ર્પશ્ર્ન || ૧૦.૩૨ ||

5

આ્નાર્મા્નાર્વિદાં વિદગ્ધં સભાિભેદં પ્રિદં તમિ |
દવ્ર્ાં સભાર્ાવમિ પદ્મર્ોવનિં પ્રૈિંત સાિાત સુખતીથયમેતે || ૧૦.૩૩ ||
પ્રાપ્તસ્તતો હસ્સ્તનરાજધાનીં માસાનુિાસેહ સ િાસર્ોગ્ર્ાન |
મઠાંતરે ઽનંતગુણાંતરઃ સન એકાંતદે શે સડરતોઽસમીપે || ૧૦.૩૪ ||
ચભત્ત્િા ભુિં દે િનદી જર્ામ શાખાવિશેષેણ વનષેવિતું તમ |

a.
c
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િાણી ચ ર્ત્પ્રેષ્ર્તર્ા કૃ તાથાય વશિાડદિંદ્યા ન તદિ ચચિમ || ૧૦.૩૫ ||
ગુરુપ્રબહય સ્ર્ પદારવિિંદં વિદૂ રતઃ સા પ્રણનામ મૂતાય |
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ઔદાર્યસૌંદર્યતનુ ં તનુ ં તાં આલક્ષ્ર્ વશષ્ર્ૈરત્રતવિસ્સ્મતં તૈઃ || ૧૦.૩૬ ||
તેનોપર્ાતેન કદાચનાથ િારાણસીં પાપવનિારણેન |
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૧૦.૩૭ ||
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અિાડદ િાણી બચલનઃ સ્િવશષ્ર્ાન વિલોક્ય લીલાિસરે ઽિચલપ્તાન ||

w

વનયુદ્ધવસદ્ધધ્ર્ૈ યુર્પત્રદ્ધ િીરમ મન્ર્ા ભિંતોઽચભપતંતુ માં દ્રાક |
સમસ્તશસ્ક્તિં ન યુનસ્ક્ત ર્ઃ સ્િાં અિાસ્મદાજ્ઞાં સ વનરાકરોત્રત ||
૧૦.૩૮ ||
ઇતીરર્ન પંચદશૈષ યૂનઃ પ્રાપ્તાન પ્રયુદ્ધાન યુર્પવન્પાત્ર્ |
ઉત્થીર્તાં ર્સ્ર્ સમથયતા સ્ર્ાદ ઇત્રત બ્રુિાણઃ શનકર્જહાસ || ૧૦.૩૯
||
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સૌમેરિં ર્ૌરિમાિહં ત્રત તિાંર્મંર્ાંગુલર્િ નોઽંંર્ે |
પુરા વિનશ્ર્ામ ઇતો દર્ાલો સ્િાવમન વિમુચ
ં ત્ે ર્િદં સ્તદા તે || ૧૦.૪૦ ||
તેનાથ મુક્તૈરત્રતવિસ્મર્સ્તૈઃ અિાપ્ર્નાલોચર્ ડહ તત્સ્િરૂપમ |
ર્દ્ભ્રૂવિજૃ ભ
ં ણ
ે સશંભશ
ુ ક્રં જર્ત સમસ્તં વનર્તં વનકામમ || ૧૦.૪૧ ||
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સદાક્ષ્ર્માચિપ્તસમસ્તપિકો ર્ત્રતઃ પ્રભું કોઽપ્ર્મરાિતીપદઃ |
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પપ્રચિ સ જ્ઞાનપદાથયમુગ્રધીઃ |
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સંસાવધતાથે ભર્િત્ર્યુસ્ક્તવિત
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જજર્ીષર્ા જ્ઞાનસહાર્કમયણઃ પ્રસાધ્ર્તાં સાધનતેત્યુદાહરત || ૧૦.૪૨ ||

જ્ઞાતઃ સ તે જ્ઞાન્ર્વસ ચેન્ ચેન્ સ
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પ્રશ્નો ઘિે તત્રે ત વનરાકૃ તષ
ૈ તમ || ૧૦.૪૩ ||

w

વિતતતમતમોઽંંતં સાધર્ંત્ર્ા વનતાંતં

w

સદવસસદવસ રે જે વ્ર્ાખ્ર્ર્ા વ્ર્ાસવશષ્ર્ઃ |
સકલસમવર્હસ્તાંભોજબંધાચભનંદી
શરડદશરડદ ચંદ્રિંડદ્રકાસંપદે િ || ૧૦.૪૪ ||
જનનં સમર્ેસમર્ે જર્તઃ પ્રવથતે સમર્ે સમર્ેદવમતે |
સવનરાસમર્ેઽસમર્ે સ્સ્થત્રતયુક સ્િિભાસમર્ેઽસમર્ેષ્િવધર્ા || ૧૦.૪૫
||
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િતયસ્િાધ્ર્વધ સિં દીવ્ર્ેદં સોઽવનશં સ્િતંિો વિષ્ણુઃ
ઉજ્જાસર્ દુ ષ્િાનાં સંસ્કુ રુ સાધૂન ગુણાચભપૂણોઽપ્ર્ગુણઃ || ૧૦.૪૬ ||
અસમોત્તમો મતોઽસૌ વશ્રર્ઃપત્રતવિિશ્વતો વિચભન્ાત્મા |
પરમાન પ્રકામમથાયન પ્રકાશર્ામાસ સેત્ર્ાદીન || ૧૦.૪૭ ||
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સમાનર્ા ર્ાઽનમાઽઽસ માર્ર્ા તતર્ાઽર્મા |
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નર્ાસના નાઽસ ર્ા ન ર્ાતનાઽલલનાઽતર્ા || ૧૦.૪૮ ||
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પ્રાજ્ઞ્નો રાજ્ઞ્નાં ત્રિડદિપદિીં કૌરિં િેિમાપ્તઃ
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સસ્મારાથ સ્િવિહૃત્રતપતદ્ધસ્સ્તયુદ્ધોત્સિાનામ |
સત્ર્ાત્માદ્યૈડરહ પડરવૃતો ભાવિમારીચદૃ બ્ગ્ભઃ વિસ્મેરઃ
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સ્િૈવનિજનૃપતનૂહેત્રતદૃ ષ્િયાઽત્રતતુષ્િઃ || ૧૦.૪૯ ||

w

વિપ્રાત્મેશઃ િણાથં કૃ તનત્રતરવશત્રતશ્રીહૃય ષીકે શદે શે સ્પષ્િં દૃ ષ્િોઽપ્ર્દૃ ષ્િઃ
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સપડદ વિડહતિાન વિસ્મર્ં દે હભાજામ |
સ્િપ્ને સ્િપ્રેડરતાન્ર્સ્થલર્વનજનરોપાહૃતૈભક્ષ્ય ર્ભોજ્ર્ૈઃ
પ્રાજ્ર્ૈઃ પ્રાભોજર્ત સ્િં ગુરુમચખલગુરું િેદર્ન િેદબંધમ
ુ || ૧૦.૫૦ ||
અિાપ્તિાન પુનડરષુપાતમસ્મરદ રમાપત્રતિં સ પરશુરામમાદરાત |
સ રાજકે ળ્યુરુકદળીસહસ્રકં તદાઽઽદદત્ત્ર્િવસત્રતદત્તમુત્તમમ || ૧૦.૫૧ ||
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સ શંકરપદત્રદ્વજોપહૃતમાપ્ર્ ર્ોિાખ્ર્ર્ાં
ર્ડરષ્ઠકદળીલસદ્દશશતીચતુષ્કં ચરન |

પર્ઃ કલશપંચકત્રિકયુર્ાચભપૂણં પપૌ અદૃ ષ્િર્ત્રતરપ્ર્ભૂન્નૃપનૃમંિલૈરુદ્યતૈઃ
|| ૧૦.૫૨ ||
અર્મેિ ર્ોવિષર્તોઽવપ સદવસ જનતાવથિતો જિાત |
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પુષ્પમુત ફલમહો વિદધે જનસુબ્પ્તદાનુપમર્ાનસંપદા || ૧૦.૫૩ ||
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ધન્ર્ોઽમહ્યત નાડકનામડહતહૃદ્બાણસ્સમોઽજસ્ર્ર્ો મધ્િો
ધ્િસ્તદુ રાર્મોઽગ્ર્ર્ડહમગુશ્રીઃ કામમાર્ાવમહૃત |
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વિષ્ણું વિશ્વજર્પ્રદં સ ડહ નમન સેવ્ર્ં સુસૌખ્ર્ં મુદા
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દાક્ષ્ર્ાચરીધરમામર્ાડદવિરહી ર્ોર્ી સુહૃત સિયદા || ૧૦.૫૪ ||
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ઇત્રત ભુિનવિભૂષણસ્ર્ ભૂર્ાં સ્ર્વિર્ચણતાવન કૃ તાંતરાચણ હં ત |
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શ્રિણમનનકીતયનરૈ ભીષ્િં પ્રત્રતદદતીત્ર્મરાઃ પ્રકીતયર્ંત્રત || ૧૦.૫૫ ||

w

ઇત્રત વિવિધર્ોધારાિારવિિશારદિાડરદો
હડરપદરતો વિદ્યાવિદ્યુત્પ્રદીવપતડદઙ્મુખઃ |
ભિભર્મહાઘમોત્તપ્તં સદં વઘ્રપમંિલં
સફલસુમનઃ સાંદ્રાનંદં વ્ર્ધાદવિપલ્લિમ || ૧૦.૫૬ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
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આનંદાંડકતે દશમઃ સર્યઃ ||
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