|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૨. ત્રિતીર્ઃ સર્યઃ
વિજ્ઞાનભાનુમત્રત કાલબલેન લીને
દુ ભાયષ્ર્સંતમસસંતત્રતતો જનેઽંંધે |
દે િાશ્ચતુમખ
ુય મુખાઃ શરણં પ્રજગમુઃ || ૨.૧ ||

a.
c

નાથઃ કલૌ ત્રિયુર્હૂ ત્રતરનુદ્બુભૂષઃુ

gm

બ્રહ્માણમપ્ર્નિતારમનાડદડદક્ુ ઃ |
સિયજ્ઞમન્ર્મનિેક્ષ્ર્ સ કાર્યિીર્ં

om

માર્ાયત સતાં સ્ખલત્રત ચખન્ન હૃદો મુકુંદં

ou
si

સ્મેરાનનો ભુિનજીિનમાબભાષે || ૨.૨ ||
િેદાંતમાર્યપડરમાર્યણદીનદૂ નાઃ

.y

દૈ િીઃ પ્રજા વિશરણાઃ કરુણાપદં નઃ |

w

આનંદર્ેઃ સુમુખ ભૂવષતભૂવમભાર્ો

w

રૂપાંતરે ણ મમ સદ્ગુણવનણયર્ેન || ૨.૩ ||

w

આદે શમૌચલમચણમુજ્જ્િલિણયમેનં
બદ્ાંજચલમયરુદનર્યમધત્ત મૂધ્નાય ||
હારાિળીવમિ હૃદા વિબુધદ્રેં ર્ાચ્ાં
ચબભ્રવન્નજાનનુજજઘૃ ક્ુ રિાત્રતતીષયત || ૨.૪ ||
કાલઃ સ એિ સમિતયત નામ ર્ાિત
ચચિંતાકુ લં વિવિધસાધુકુલં બભૂિ |
િેદાંતસંતતકૃ તાંતરસં ન વિદ્મઃ
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શ્રેર્ો લભેમડહ કથં નુ િર્ં બતેત્રત || ૨.૫ ||
તત્પ્પ્રીતર્ે રજતપીઠપુરાવધિાસી દે િો
વિિેશ પુરુષં શુભસૂચનાર્ |
પ્રાપ્તે મહાર્ મડહતાર્ મહાજનૌર્ે
કોલાહલેન સકુ તૂહચલવન પ્રવૃત્તે || ૨.૬ ||
પ્રત્પ્ર્ાર્ર્વન્નહ જનાન વનતરામનૃત્પ્ર્ત |
ઉત્ુર્
ં કે તુવશખરે સ કૃ તાંર્હારો

gm

આભાષ્ર્ સોઽિ જનતાં શપથાનુવિદ્ં
ઉચચૈડરદં િચનમુદ્ૃતદોબયભાષે |

a.
c

રં ર્ાંતરે નટ ઇિાચખલવિસ્મર્ાત્પ્મા || ૨.૭ ||

ou
si

ઉત્પ્પત્પ્સ્ર્તે જર્ત્રત વિશ્વજનીનવૃવત્તઃ

.y

વિશ્વજ્ઞ એિ ભર્િાનચચરાડદહે ત્રત || ૨.૮ ||

w

સિીપિાડરવનવધસપ્તકભૂતધાત્ર્ર્ા

w

મધ્ર્ેઽવપ કમયભવુ િ ભારત નામ ખંિે |

w

કાલે કલૌ સુવિમલાન્િર્લબ્ધજન્મા
સન્મધ્ર્ર્ેહકુ લમૌચલમચણત્રિિજોઽભૂત || ૨.૯ ||
િેદાડદ્રસદ્રજર્પીઠપુરેશ્વરાભર્ાં
ગ્રામો વિભૂવષતતરઃ વશિરૂપ્ર્નામા |
હે માડદ્રરાજવિભુરાજડદળાવૃતાભઃ તસ્ર્ાભિદ ગુરુગુણઃ ખલુ મૂલભૂવમઃ || ૨.૧૦ ||
રામાવધિેવશતહડરસ્િસૃમૌચલમાલા-
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om

આવિષ્ટિાનકુ શલં પુરુષં પ્રકૃ ત્પ્ર્ા

રાજત્રિમાનચર્ડરશોચભતમધ્યુિાસ |
ક્ષેિં સ પાજકપદં ત્રિ કુ લૈકકે તુઃ
કં ર્દ દધાત્રત સતતં ખલુ વિશ્વપાજાત || ૨.૧૧ ||
અથં કમપ્ર્નિમં પુરુષાથય હે તું
પુસ
ં ાં પ્રદાતુમુચચતામુચચતસ્િરૂપામ |
કન્ર્ાં સુિણયલવસતાવમિ િેદવિદ્ાં
જગ્રાહ વિપ્રવૃષભ પ્રત્રતપાડદતાં સઃ || ૨.૧૨ ||

વમથ્ર્ાચભમાનરડહતઃ પરર્ેિ મુક્તત્પ્ર્ા

a.
c

ભક્તત્પ્ર્ેિ શુદ્કરણઃ પરમવશ્રતાઽલમ |

om

રે મેઽચછર્ોપવનષદેિ મહાવિિેકો

gm

સ્િાનંદસંતત્રતકૃ તા સ તર્ા ત્રિજેંદ્રઃ || ૨.૧૩ ||

ou
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તસ્ર્ પ્રભોશ્ચરણર્ોઃ કુ લદે િતાર્ાઃ

ભકક્તતિં બબંધ વનજધમયરતઃ સ ધીરઃ |

.y

વિજ્ઞાતભારતપુરાણમહારહસ્ર્ં

w

ર્ં ભટ્ટ ઇત્પ્ર્ચભિદંત્રત જના વિનીતમ || ૨.૧૪ ||

w

ર્ોવિિંદસુદં રકથાસુધર્ા સ નૄણાં

w

આનંદર્ન્ન ડકલ કેિલવમિંડદ્રર્ાચણ |
ડકિંતુ પ્રભો રજતપીઠપુરે પદાબ્જં
શ્રીિલ્લભસ્ર્ ભજતામવપ દૈ િતાનામ || ૨.૧૫ ||
ઇત્પ્થં હરે ગુયણકથાસુધર્ા સુતપ્ૃ તો
નૈગુયણ્ર્િાડદષુ જનેષ્િવપ સાગ્રહે ષુ |
તત્પ્િે સ કાલચલધીરત્રતસંશર્ાલુઃ ધીમાન
વધર્ા શ્રિણશોવધતર્ા પ્રદધ્ર્ૌ || ૨.૧૬ ||
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િાતા ર્ એિ નરકાત સ ડહ પુિનામ
મુખ્ર્ાિનં ન સુલભં પુરુષાદપૂણાયત |
તસ્માત સમસ્તવિદપત્પ્ર્મિદ્હીનં
વિદ્ાકરાકૃ ત્રત લભેમડહ કૈ રુપાર્ૈઃ || ૨.૧૭ ||
પૂિઽે વપ કદય મપરાશરપાંડુમુખ્ર્ાઃ

a.
c

તં પૂણષ
ય ડ્ગુણતનુ ં કરુણામૃતાબબ્ધિં

om

ર્ત્પ્સિ
ે ર્ા ગુણર્ણાઢ્યમપત્પ્ર્માપુઃ |
નારાર્ણં કુ લપત્રતિં શરણં વ્રજેમ || ૨.૧૮ ||

ou
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પ્રેષ્ઠપ્રદં રજતપીઠપુરાવધિાસમ |

gm

ઇત્પ્થં વિચચિંત્પ્ર્ સ વિચચિંત્પ્ર્મનન્ર્ બંધઃુ

ભક્તત્પ્ર્ા ભિાબબ્ધભર્ભંર્દર્ા શુભાત્પ્મા

.y

ભેજે ભુજર્
ં શર્નં ત્રિષિબ્દકાલમ || ૨.૧૯ ||

w

પત્પ્ન્ર્ા સમં ભર્િતઃ સ ભજન પદાબ્જં

w

ભોર્ાન લઘૂ નવપ પુનલયર્ર્ાંચકાર |

w

દાંતં સ્િર્ં ચ હૃદર્ં દમર્ાંચકાર
સ્િચછં ચ દે હમવધકં વિમલીચકાર || ૨.૨૦ ||
તીવ્રૈઃ પર્ોવ્રતમુખવૈ િિવિધ વ્રતાગ્રર્ૈઃ
જાર્ાપતી ગુણર્ણાણયિપુિકામૌ |
સંપણ
ૂ પ
ય રુ
ૂ ષમતોષર્તાં વનતાંતં
દે િડે રતાવિિ પુરાઽડદત્રતકશ્ર્પૌ તૌ || ૨.૨૧ ||
નાથસ્ર્ ભૂડરકરુણાસુધર્ાઽચભવષક્તતૌ
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શ્રીશ્રીધરપ્રતત્રતશારશરીરર્ષ્ટી |
ભૂડરવ્રતપ્રભિડદવ્ર્સુકાંત્રતમંતૌ
તૌ દે હશુત્રદ્મત્રતમાિમથાલભેતામ || ૨.૨૨ ||
કાંતાદૃ તૌ સમુચચતેઽથ બભાર ર્ભં
સા ભૂસુરેંદ્રદુ ડહતા જર્તાં ડહતાર્ |
અચછાંબરે િ રજની પડરપૂડરતાશા
ભાવિન્ર્પાસ્તતમસં વિધુમાદ્પક્ષાત || ૨.૨૩ ||

અંશેન િાયુરિતીર્ય સ રૂપ્ર્પીઠે

a.
c

ર્ાિદ ત્રિજેંદ્રિવનતા સુષિ
ુ ઽે િ તાિત |

om

તં પૂિપ
ય ક્ષવસતચબિંબવમિ પ્રવૃદ્ં
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gm

વિષ્્ું પ્રણમ્ર્ ભિનં પ્રર્ર્ૌ તદીર્મ || ૨.૨૪ ||

.y

સંપણ
ૂ લ
ય ક્ષણચણં નિરાજમાન

w

િારાંતરં પરમસુદં રમંડદરં તત |

w

રાજેિ સત્પ્પરુ િરં ભુિનાવધરાજો

w

વનષ્કાસર્ન પરમસૌ ભર્િાન વિિેશ || ૨.૨૫ ||
સંતુષ્ર્તાં સકલસવન્નકરૈ રસચભઃ
ચખદ્ેત િાયુરર્માવિરભૂત પૃવથવ્ર્ામ |
આખ્ર્ાવનતીિ સુરદું દુચભમંદ્રનાદઃ
પ્રાશ્રાવિ કૌતુકિશૈડરહ માનુષૈશ્ચ || ૨.૨૬ ||
નાથં વનષેવ્ર્ ભિનાનત્રતદૂ રમાપ્તઃ
પ્રાજ્ઞો મહપ્રકૃ તદું દુચભનાદપૂિાયત |

5

પુિોભિશ્રિણતો મહદાપ્ર્ સૌખ્ર્ં
જ્ઞાનં પરોક્ષપદમપ્ર્મતેષ્ટહે તુમ || ૨.૨૭ ||
આવિશ્ર્ િેષ્મ વનજનંદનવમિંદુિક્તિં
ભૂર્ોઽચભનંદ્ સ મુકુંદદર્ાં પ્રિંદ્ |
જાતસ્ર્ તસ્ર્ ગુણજાતિહસ્ર્ જાતકમાયડદકમયવનિહં વિદધે સુકમાય || ૨.૨૮ ||
જ્ઞાનાથયમેિ ર્દભૂદસુદેિ એષઃ

a.
c

તદ િાસુદેિપદમન્િિદન સુરેંદ્રાઃ

om

ર્દ િાસુદેિપદભકક્તતરતઃ સદાઽસૌ |
તાતેન ર્વન્નર્ડદતં સુતનામકિાય || ૨.૨૯ ||

gm

પાતું પર્ાંવસ વશશિે ડકલ ર્ોપ્રદોઽસ્મૈ

ou
si

પૂિાયલર્ઃ સ્િસુતસૂનુતર્ા પ્રજાતઃ |
વનિાયણહે તુમલચભષ્ટ પરાત્પ્મવિદ્ાં

.y

દાનં ધ્રુિં ફલત્રત પાિગુણાનુકૂલ્ર્ાત || ૨.૩૦ ||

w

અિસ્તમેિ સતતં પડરફુલ્લચક્ુ ઃ

w

કાંત્પ્ર્ા વિિં ચબતનિેંદુ જર્ત્પ્ર્નર્યમ |

w

તત પુિરત્પ્નમુપગૃહ્ય કદાચચદાપ્તઃ
સ્િસ્િાવમને બુધ ઉપાર્નમાપયર્ત સઃ || ૨.૩૧ ||
નત્પ્િા હડરિં રજતપીઠપુરાલર્ં
તં બાલસ્ર્ સંપદમનાપદમથયવર્ત્પ્િા |
સાકં સુતન
ે પડરિારજનાકન્િતોઽસૌ
પ્રાર્ાવન્નશીથસમર્ે વનજમેિ ધામ || ૨.૩૨ ||

6

દોષેયુષાં સમમનેન િનેઽત્રતભીમે
તત્પ્ક્રીડિતગ્રહ ઇહૈ કતમં તુતોદ |
ઉિાંતરક્તતમિલોક્ય તમભર્ધાવર્
કે નાપ્ર્હો ન વશશુતુત કથમેષ ઇત્પ્થમ || ૨.૩૩ ||
આવિશ્ર્ પૂરુષમુિાચ મહાગ્રહોઽસૌ
અસ્મત્રિહારસમર્ોપર્તાન સમસ્તાન |

om

ર્ચછકક્તતગુબપ્તરડહતાનલમકસ્મ હં તું
સ્તન્ર્ેન બાલમનુતોષ્ર્ મુહુઃ સ્િધામ્નો

gm

માતા કદાચન ર્ર્ૌ વિરહાસહાઽવપ |

a.
c

લોકે શ્વરઃ સ બત બાલતમઃ ડકલેત્રત || ૨.૩૪ ||

ou
si

વિશ્વસ્ર્ વિશ્વપડરપાલકપાલનાર્

કન્ર્ાં વનજામનુગુણાં ડકલ ભીરુરે ષા || ૨.૩૫ ||

.y

સા બાલકં પ્રરુડદતં પડરસાંત્પ્િર્ંતી

w

મુગધાક્ષરે ણ િચસાઽનુવનનાર્ મુગધા |

w

મા તાત તાત સુમખ
ુ ત્રે ત પુનઃ પ્રરોદીઃ

w

માતા તનોત્રત રુચચતં ત્પ્િડરતં તિેત્રત || ૨.૩૬ ||
રોદે ડક્રર્ાસમચભહારત એિ વૃત્તે
પોતસ્ર્ માતડર ચચરાદવપ નાઽર્તાર્ામ |
જગ્રાહ બાલમથ ચૈક્ષત માતૃમાર્ં
સાઽવપ ડક્રર્ાસમચભહારત એિ બાલા || ૨.૩૭ ||
કતયવ્ર્મૌઢ્યમચભપદ્ વનરૂપ્ર્ સા તં
પ્રાભોજર્ત ખલુ કુ લસ્થકુ લં પ્રપક્તિં |
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શીતં પર્ોઽવપ સતતં પડરપાર્ર્ંતી
ર્સ્ર્ોષ્ણરોર્મત્રતિેલમશંકતાંબા || ૨.૩૮ ||
નૂનં વપપાસુરત્રતરોડદત્રત હં ત બાલો
વધઙ માં દર્ાવિરડહતાં પરકૃ ત્પ્ર્સક્તતામ |
ઇત્પ્ર્ાકુ લા ગૃહમુપત્પ્ે ર્ તદા પ્રસન્નં
પૂણોદરં સુતમિૈક્ષત વિપ્રપત્પ્ની || ૨.૩૯ ||
પૃષ્્િાઽિર્મ્ર્ સકલં ચ તતઃ પ્રવૃત્તં

a.
c

ઇત્પ્થં વિચચિંત્પ્ર્ તનર્ાં બહુ ભત્પ્સર્ંત્પ્ર્ા

om

યૂનાં ચ દુ સ્સહવમદં વશશુનોપભુક્તતમ |
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ભીતં તર્ોત કુ વપતં મનસાઽનુતપ્તમ || ૨.૪૦ ||

આરોગર્શાચલવન તદાઽવપ પુરેિ પુિે

.y

વિસ્મેરતામુપજર્ામ જનન્ર્મુષ્ર્ |

w

ર્સ્ર્ ત્રિલોકજનની જનની વિષેઽવપ

w

પીતે ન વિસ્મર્મિાપ સમસ્તશક્તતેઃ || ૨.૪૧ ||

w

સ્તન્ર્ં મુહુઃ ડકલ દદૌ જનની ગૃહીત્પ્િા
ક્ષેમાર્ તં ડકલ દધજ્જજનકો જજાપ |
અન્ર્ો જનોઽવપ ડકલ લાળર્ત્રત સ્મ ડકિંતુ
સિોઽવપ તન્મુખસુહાસરસાર્નોત્પ્કઃ || ૨.૪૨ ||
દે િાડદસચભરનુપાચલતર્ાઽઽદરે ણ
દે વ્ર્ાઽઽત્પ્મનેિ વિલસત્પ્પદર્ા વનતાંતમ |
અવ્ર્ક્તતર્ા પ્રથમતો િદનેઽસ્ર્ િાણ્ર્ા
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શાલીનર્ેિ ભુિનાચચિતર્ા વિજહ્રે || ૨.૪૩ ||
પ્રાચગ્રિંખણં સ્િર્મથ કસ્થત્રતમેષ
ચક્રે પશ્ચાદ ર્ત્રતિં પડરચર્ેન ડકલ ક્રમેણ |
વિશ્વસ્ર્ ચેષ્ષ્ટતમહો ર્દનુગ્રહે ણ
સિં તદસ્ર્ પિનસ્ર્ વિિં બનં ડહ || ૨.૪૪ ||
પુચછાંતમચછમિલંબ્ર્ કદાચચદે ષ
પ્રાર્ાત વપ્રર્સ્ર્ સહસા સ્િજનૈરદૃ ષ્ટો

a.
c

નાનાિનેષુ ચરતશ્ચરતસ્તૃણાવન || ૨.૪૫ ||
ઉત્ુર્
ં શૃંર્લવસતસ્ર્ મડહષ્ઠમૂતઃે

om

પ્રાતવ્રયજાદ વ્રજત એિ વનજષયભસ્ર્ |

gm

પાદાવૃતાિવનતળસ્ર્ સુરંધ્રકસ્ર્ |
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આવશ્રત્પ્ર્ તસ્ર્ શુશુભઽે િર્િૈકદેશં

બાલો ડદિાકર ઇિોદર્પિયતસ્ર્ || ૨.૪૬ ||

.y

લીલાં કરોત્રત નુ ગૃહાંતરર્ો નુ બાલઃ

w

કૂ પાંતરે નુ પત્રતતઃ પ્રકૃ ત્રતસ્િતંિઃ |

w

ઇત્પ્થં વિચચિંત્પ્ર્ સ મુહુઃ સ્િજનો વિમૃગર્

w

હં તાનિેક્ષ્ર્ તનર્ં હૃડદ તાપમાપ || ૨.૪૭ ||
બાલસ્ર્ બાલપડરલંબનર્ોચરં તદ
વ્ર્શ્વસ્ર્તાવપ િચનં િનર્ોચરોક્તતમ |
ર્ત સાર્મૈક્ષત જનઃ વશશુમાવ્રજંતમ
એકાબ્દકં વૃષભબાલકૃ તાિલંબમ || ૨.૪૮ ||

9

ચચિંતામણીંદ્રવમિ ચચિંત્રતતદં દડરદ્રો
વિજ્ઞાનમાર્યવમિ વિષ્્ુપરં મુમુક્ુઃ |
નષ્ટં ચ નંદનવમત્રત સ્િજનોઽસ્ર્ લબ્ધ્િા
નાથસ્ર્ તસ્ર્ તમનુગ્રહમેિ મેને || ૨.૪૯ ||
લીલાિસાનસમર્ે સહસા કદાચચદ
આર્ોઽમુનાઽભર્િહૃત્રતિં પ્રત્રત ચોદ્માનઃ |

લીલાકરે ણ સ કરે ણ સુકોમલેન
બીજાંતરાચણ ડકલ કાવનચચદાશુ તસ્મૈ |

gm

કસ્મત્પ્િાઽભયકોઽચભમતવનષ્કપદે ર્દાઽદા-

a.
c

પ્રોિાચ નંદનમુખદેં ુ મિેક્ષ્ર્ મંદમ || ૨.૫૦ ||

om

રોદ્ૈ ષ નોઽકસ્ત ધવનકો વૃષવિક્રર્ીત્રત

ou
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દાદત્ત તાવન ધવનકો બહુ માનપૂિમ
ય || ૨.૫૧ ||
લબ્ધં સુતાડદત્રત િદન ત્રિજપુર્
ં િેન

.y

કાલાંતરે વનજધને પ્રત્રતડદજત્પ્સતેઽવપ |

w

સાક્ષાદમાનિનિાકૃ ત્રતતઃ સ લેભે

w

બીજચછલેન પુરુષાથયમહો વિવશષ્ટમ || ૨.૫૨ ||

w

િાસુદેિવમહ િાઽસુદેિતા સત્પ્કલામચભનનંદ તં જનઃ |
િાસુદેિવમત્રત િાસુદેિસન્નામકં વિવિધલીલમભયકમ || ૨.૫૩ ||
ઇત્રત વિહરત્રત મહ્યાં વિષ્્ુદાસેઽવપ ગૂઢ્ે
સમજવન સુજનાનાં ચચત્તમાનંદપૂણમ
ય |
ઉદર્ત્રત ર્નમાલાલીનભાનૌ ચ ભાનૌ
નનુ જનનર્નાબ્ૈલયભર્તેઽલં વિકાસઃ || ૨.૫૪ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્પ્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
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નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે

w

w

w
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a.
c

om

આનંદાંડકતે ત્રિતીર્ઃ સર્યઃ ||
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