|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૫. પંચમઃ સર્યઃ
િેદાંતવિદ્યાવનજરાજ્ર્પાલને સંકલ્પ્ર્માનો ગુરુણા ર્રીર્વસ |
અદભ્રચેતા અચિવિચ્ર્તે પુરા સ િાડરચિિાયડરજપૂડરતૈરથ || ૫.૧ ||

om

આનંદરૂપસ્ર્ પરસ્ર્ પાિ ધીઃ આનંદસંદાવર્સુશાસ્ત્રકૃ ત સ ર્ત |

a.
c

આનંદતીથેત્રત પદં ગુરૂડદતં બભૂિ તસ્ર્ાત્ર્નુરૂપ રૂપકમ || ૫.૨ ||

gm

કદાચચદિોપર્ર્ૌ ર્ત્રતઃ સખા ર્ોવિિંદબુદ્ધેબયહુવશષ્ર્સંવત
ૃ ઃ
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અમુષ્ર્ વશષ્ર્ા અનુમાનવશચિતાઃ તદાઽજજર્ીિન ગુરુબુત્રદ્ધમુદ્ધતાઃ ||
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૫.૩ ||

w

ચિદા સુસાધ્ર્ેત્ર્નુમાનમિ તૈઃ પ્રાયુજ્ર્તાઽશુ પ્રત્રતપિિીિણમ

w

w

અખંિર્દ વ્ર્ક્તમખંિ ધીડરદં સ પિદિઃ ફચણનં વિરાડિિ || ૫.૪ ||
અથાવપ વમથ્ર્ા વિમતં મતત્િતો વિિાદ વનમુક્
ય ત િડદત્ર્િાડદ તૈઃ |
અનેન સત્ર્ં વિમતં મતત્િતો ર્થા ઘટાદીત્ર્નુમા ન્ર્ર્દ્યત || ૫.૫ ||
હે તોરત્રતવ્ર્ાપ્્તરિાડદ તૈર્યદા સકૌતુકૈસ્તૂણમ
ય સાિવિસ્મર્ઃ |
ન શુક્ક્તરૂ્ર્ાડદ મતં ર્દન્ર્થા મતં તડદત્ર્ાડદ િદન જજર્ાર્ તાન || ૫.૬
||

1

તત્ત્િેઽ્ર્તત્ત્િે વિમતેઽનુમાં િદન તદપ્રત્રતષ્્ાં પ્રત્રતપાદુ કઃ સ્િર્મ |
વિજજત્ર્ વિશ્વાન વિદૂ િં સિાસ્િસૌ જર્ામ નામ્નાઽ્ર્નુ માન તીથયતામ
|| ૫.૭ ||
સમસ્તિાદીંદ્રર્જપ્રિંર્દઃ ચરન્નિન્ર્ાં પ્રત્રતપિકાંિર્ા |

om

િેદત્રિિાં ર્ઃ પ્રથમઃ સમાર્ર્ૌ સ િાડદવસિંહોઽિ સબુત્રદ્ધસાર્રઃ || ૫.૮ ||

a.
c

તસ્ર્ોરુદુ ર્યિિ
ય તો જજર્ીિર્ા વનશાતમાદત્ત મુકુંદધીર્દ્ુય તમ |

gm

સ્િવશષ્ર્હસ્તેન મ્ાંતરે ષધ
ુ ઃે સુપિદિં સુખતીથયમાર્યણમ || ૫.૯ ||
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જૈિં પ્રજજજ્ઞાસુ કુ તહ
ૂ લાકુ લં નૃણાં કુ લં પ્રત્િડરતં વનશામર્ન |

.y

અિંદતોપેત્ર્ ગુરું ર્ડરષ્્ધીઃ સ રૂ્ર્પી્ાર્તનોત્તમક્સ્થતમ || ૫.૧૦ ||

w

સ િાડદવસિંહસ્ર્ ચર્રં ર્રીર્સીં અખંિર્ત પંડિતમંિલાંતરે |

w

w

તીક્ષ્ણેન િાક્યેન વમતેન િેચર્ના ર્દાં શરે ણિ
ે વિશારદો મુહુઃ || ૫.૧૧ ||
અસાિસૂર્ન ત્રિનિપ્રકારતો વ્ર્ચીક્લ પત કં ચચદથાથયમુચ્ચકૈ ઃ |
જર્ત્રિજેતુશ્ચ જર્ે સસંશર્ઃ તાિજ્જનોઽજાર્ત પૂણચ
ય ત
ે સઃ || ૫.૧૨ ||
વિકલ્પપકોટીરથ ખંિર્ન ર્દ્ુતં રે જેઽવધકં સ્મેરમુખો બૃહન્મત્રતઃ |
તમસ્તતીિાય દ્યુમચણવિિશુદ્ધર્ા ર્િા વશ્રતો વિષ્ણુપદં સદાસ્પદમ || ૫.૧૩ ||

2

અર્ાધમાત્મન્ર્ત્રતિેલમુદ્ધતં ત્રતરસ્કૃ તાશેિસરસ્િતીતત્રતમ |
કામં મહામાનસકુ ંિસંિિો લઘૂ ચકારે ત્ર્વપ બુત્રદ્ધસાર્રમ || ૫.૧૪ ||
શ્વ એિ િાદોઽપ્સ્ત્િત્રત િાડદનૌ ખલૌ અદ્યોત્તરં િાત્રત ર્દીર્યતાવમત્રત |
મધ્િે બ્રુિાણેઽમત તૌ જજતૌ જનઃ સ વનવશ્ચકાર્ાવપ વનશાપલાર્નાત ||
૫.૧૫ ||

om

બુદ્ધધ્ર્પ્ધધના િાડદિરે ણ ચાઽજિતાં જર્વશ્રર્ં ભૂપડરિત્રતન
િ ા ચચરાત |

a.
c

અહો મુહૂતાયદર્મપ્રર્ત્નિાન અિા્તિાવનત્ર્ત્રતવિક્સ્મતં જનૈઃ || ૫.૧૬ ||

gm

વ્ર્ાખ્ર્ાન કદાચચન્મચણમત્રિવનવમિતં િાષ્ર્ં જનૈસ્તકય વિશારદૈ વત
ૃય ઃ |
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ઉિાચ િાચં પડરહાસહાસિાન સમ્મોદતીથયઃ સુરમોદદાવર્નીમ || ૫.૧૭

.y

||

w

સત્સૂિિાિે પ્રવિચાડરતે પૃથર્ િાષ્ર્ાચિસંધૌ ચ વિશુદ્ધબુત્રદ્ધચિઃ |

w

||

w

વનગૃહ્ય ગૂઢાગ્રહમુગ્રમેતર્ોઃ માન્ર્ોઽન્િર્ોઽન્ર્ોન્ર્મહો ન દૃ શ્ર્તે || ૫.૧૮

ઇત્રત બ્રુિાણે પ્રત્રતપાદર્ત્ર્લં િાષ્ર્ેઽિ દોિાન પ્રબલાન મુહુમહ
ુય ુ ઃ |
તક્સ્મિંસ્તુ વિસ્મેરવધર્ોઽવપ ર્ત્નતો ન સ્થેર્સઃ પર્યહરવન્નમાનમી ||
૫.૧૯ ||
નન્િસ્ર્ સૂિસ્ર્ પરોઽથય ઉચ્ર્તાં ર્દ િાષ્ર્માિં િિતા વનરસ્ર્તે |

3

િિાદૃ શર્
ૈ ઃય કવિચિનય દૂ ષ્ર્તે કથંચનેત્યૂચુડરમે િચક્સ્િનઃ || ૫.૨૦ ||
અપ્ક્લષ્ટશધદાન્િર્મેિ સંિિત સૂિાથયમુચ્ચૈિયચનં તદાઽઽદદે |
માનીકૃ તામ્નાર્યુતસ્મૃત્રત િણાદ એષ્ર્ત્કથા તાંિિસૂિધારકમ || ૫.૨૧ ||
બુભત્ુ સર્ા મત્સરિજિતાન જનાન સમત્સરાન િા વિજજર્ીિર્ાઽઽર્તાન
| શ્રુતપ્રિીણાનત્રતતાડકિકાન મુહુઃ િંગ્ર્ાઽનર્ા િંર્મુપાવનનાર્ સઃ ||

om

૫.૨૨ ||

a.
c

કદાચચદે નં પ્રત્રતર્મ્ર્ સૌમ્ર્ધીઃ સ મધ્ર્ર્ેહાર્યિરઃ પ્રસેડદિાન |
હે તોઃ કુ તવશ્ચદ વિમનીકૃ તોઽ્ર્હો ગુણાપ્ધધલુધધઃ સુજનઃ પ્રસીદત્રત ||
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૫.૨૩ ||

તેજોઽમૃતં નંદનર્ાિપાિર્ં નેિાંજચલભ્ર્ામવપબત સદાઽવ્ર્ર્મ |

w

.y

વિદ્યાસુધાં ચાસ્ર્ િચોમહાઘટે પૂણાયમસૌ કણયપટ
ુ ે ન પંડિતઃ || ૫.૨૪ ||

w

લીલાવિિાદે ગુરુણા જર્દ્ગુરોઃ પ્રસંર્તસ્તિ ચ તાદૃ શે સત્રત |
||

w

સૂિાથયવિચ્ચેત કુ રુ િાષ્ર્મંજસે ત્ર્ાિેપપૂિં ગુરુરભ્ર્ધાડદમમ || ૫.૨૫

વિધાનમાિં તદુ પાદદે તદા પર્ો ર્થાઽચ્છં પરમઃ સ હં સરાટ |
તલ્પલીનમાિેપમુપિ
ૈ તાફલં િારીિ સંતો ડહ ગુણાંશતોવિણઃ || ૫.૨૬ ||
િૈરાગ્ર્િૈર્ાત્ર્સુિાક્ત્િપૂિકય ૈ ઃ યુતો ગુણઃૈ પારમહં સ્ર્ભૂિણૈઃ |

4

જ્ર્ેષ્્ો ર્ત્રતર્ો ચલકુ ચાન્િર્ોદ્ભિઃ તં ભૂડરિક્ક્તઃ સ કદાચચદબ્રિીત ||
૫.૨૭ ||
વિરોવધ િેદાંતકૃ તાંતસંપદાં િાષ્ર્ાડદકં ચેડદદમસ્તુ કા િત્રતઃ |
અસ્મભ્ર્માચક્ષ્િ વિચિણોચચતં િાિં તુ સૂિોપવનિત્રિિચિતમ || ૫.૨૮
||

om

ઇત્ર્સ્ર્ િાચા શરદે િ િાવસતા ર્દાઽચખલાશાઃ શુિપૂણર્
ય ા બિૌ |

a.
c

પ્રમોદતીથાયનનચંદ્રચંડદ્રકા વ્ર્ાખ્ર્ાચિધા વિષ્ણુપદપ્રકાવશની || ૫.૨૯ ||

gm

જેષ્ર્ન કદાચચત ડકલ કાલપાચલતાં ડદશં પ્રર્ાતોઽચ્યુતબુત્રદ્ધના સહ |
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સમગ્રધીમંડિતવિષ્ણુમંર્લં વિષ્ણું જર્ન્મંર્લમાનનામ સઃ || ૫.૩૦ ||
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ચિિાપ્રદાિાઽિ પરીચિતું મુહુઃ દત્તે પ્રભુક્તે કદળીફલોચ્ચર્ે |

w

w

અનેન વનર્યત્નમિાર્યવિસ્મર્ઃ તમાર્યિર્ં વિજનેઽિદદ ગુરુઃ || ૫.૩૧ ||

w

ચિિાિસાને ત્રિશતાવધકૈ ઃ ફલૈઃ વ્યૂઢૈઃ પ્રભુક્તૈઃ પડરપૂડરતેઽવપ તે |
તનૂદરે નાક્સ્ત ર્ડરષ્્તા કથં સુચચત્ત સત્ર્ં િદતાદ િિાવનત્રત || ૫.૩૨ ||
અંગુષ્્માિં જ્રપ્રત્રતષ્ષ્્તં જાજ્િલ્પર્માનં મમ જાતિેદસમ |
વનત્ર્ં ડહતં વિશ્વદહં ચ વિત્ત તં વિશ્વેશચેતા ઇત્રત સોઽબ્રિીત તદા ||
૫.૩૩ ||

5

પર્ાયકુલાનેકસરસ્િતીતતીન ન્ર્ાર્ોપપન્નાન વિવિધાથયસય
ં ુતાન |
અતીત્ર્ દે શાન સમર્ાંશ્ચ ચારુધીઃ અસૌ જર્ામાચિમતેન િત્મયના ||
૫.૩૪ ||
સ્િહે ળર્ા પાત્રતતપાવથિિવ્રજાં ધીશુત્રદ્ધદાં કે રળભૂિણાવર્તામ |
પર્ક્સ્િનીં પ્રેક્ષ્ર્ પવથ ત્રિજાચચિતાં સ િાવિનીમસ્મરદિ ચંડિકામ ||

om

૫.૩૫ ||

a.
c

તતઃ ક્રમેણ પ્રચલન્નુપવે ર્િાન અિંદતેંદીિરસુદં રચ્છવિમ |

gm

અંિોજનાિં સ ભુજર્
ં શાવર્નં શ્રીિલ્પલિં શ્રીમદનંતસત્પુરે || ૫.૩૬ ||

ou
si

િેદાંતસૂિાચણ કૃ તાંતવિત્તમો વ્ર્ાખ્ર્ાદસૌ વશષ્ર્ર્ણાર્ સંસડદ |
વિલિણં જીિર્ણાદ ગુણાણયિં બ્રહ્માચ્યુતાખ્ર્ં પ્રત્રતપાદર્ન મુહુઃ ||

w

.y

૫.૩૭ ||

w

અપ્રાંશુનૂત્નોપપદાવધિાસજઃ સ સંકરો િૈરપરાર્ણઃ પુનઃ |

w

અસૂર્ર્ોચેઽિ મહાનત્રતક્રમઃ સૂિાથય િાદોઽકૃ તિાષ્ર્કેવશ્વત્રત || ૫.૩૮ ||
િદોત્તરં િાત્રત ર્દીહ કુ મયહે િાષ્ર્ં કૃ ત્રતનાયસ્ર્ ડહ દં િિાડરતા |
જર્દ્ગુરૂણાવમત્રત તાં ગુરોચર્િરં જનઃ સમસ્તોઽચિનનંદ સક્સ્મતામ || ૫.૩૯
||
પ્રાજ્ઞૈમયહાપૂરુિસિયલિણૈઃ સંપન્નદે હોઽર્વમતીડરતે પ્રિૌ |
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પરે પરસ્ર્ા્ર્ત્રતપીનતાદૃ શઃ ષ્સ્ફઙ્માિસંશસ
ં નમેિ ચડક્રરે || ૫.૪૦ ||
ષ્સ્ફગ્દૂ િણાવન પ્રત્રતપાદર્ત્ર્લં સંપણ
ૂ સ
ય ખ્
ં ર્ેઽસ્ર્ તુ લક્ષ્મશાસ્ત્રતઃ |
તદ્દંિસંખિ
ં નસંશ્રિં વ્ર્ધાત તદિમોઽસૌ પ્રકૃ ત્રતડહિ સાઽસતામ || ૫.૪૧ ||
સ
નાત્િાઽિ તીથેષ્િચચરે ણ કન્ર્કાતીથે સુતીથે સુખતીથય આ્લુતઃ |

om

સમુદ્રસેતૌ ચ વનમજ્ર્ વિષ્ણિે શ્રીરામનાથાર્ નમાશ્ચકાર સઃ || ૫.૪૨ ||

a.
c

તમાવ્રજંતં ર્ત્રતિેિધાડરણં દં િં પ્રકાશ્ર્ૈિ હસન્નિાિત |

ખંિયેત દં િો ર્ડદ ચંિ ન ત્િર્ા ત્િં પંિકોઽપંડિત િંધ્ર્િાચર્ત્રત || ૫.૪૩
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||

લજ્જાનતઃ સ્િાથયમથાથયર્ન્નસન ઉપૈક્ષ્ર્તાસૌ ત્રિજનાર્કૈ સ્તદા |

w
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આનંદર્ંતં િદનેંદુના જર્ત તં િે ષ્ષ્ટ કઃ પ્રાજ્ઞવમહે ત્રત િાડદચિઃ || ૫.૪૪ ||

w

ર્ાર્ાઃ પ્રસક્તાઃ પડરિત્સુ પૂરુિૈઃ વિદ્યા વિદગ્ધૈવિિવિધૈઃ સમાર્મે |
૫.૪૫ ||

w

સ તાસુતાસુ પ્રત્રતિાત્રતિાસુરો વિદ્યાસુ વિદ્યાવધપત્રતજિર્ાર્ તાન ||

અચાલ્પર્માનઃ સગુરુઃ સ ચાપલૈઃ અસજ્જનાનામબલીર્સાવમહ |
ઉિાસ માસાંશ્ચતુરો મહામનાઃ વસિંહો ગુહાંતોપર્તઃ શુનાવમિ || ૫.૪૬ ||
શૃંર્ારવસિંધું સ ભુજર્
ં શાવર્નં શ્રીરં ર્િાસં કૃ તમંર્લં સતામ |
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અમંદધીદે િમિંદતાઽર્તઃ કિેરકન્ર્ાડહમિાયુસવે િતમ || ૫.૪૭ ||
તતો વનવૃત્તઃ પરમેિ પૂરુિં પ્રણમ્ર્ નાનાર્તનેષુ સંચરન |
પ્રકાશર્ન સ્િાત્રતશર્ાનમાનુિાન આશામુદીચીં પ્રર્ર્ાિસૌ ક્રમાત ||
૫.૪૮ ||
તતસ્તતો વિક્સ્મતલોચનૈનરય ૈ ઃ વનરીક્ષ્ર્માણોઽત્રતસુલિણાકૃ ત્રતઃ |

a.
c

om

ગ્રામોત્તમાન પ્રા્ર્ પર્ક્સ્િનીતટે વિિેશ દે િાર્તનં સ ડકિંચન || ૫.૪૯ ||
અધીત્ર્ ધમેણ િિં ર્માર્મં તદથયસિ
ં ણયનવનણયર્ાક્ન્િતાઃ |
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પ્રાપુત્રિિજદ્રેં ાસ્તમપૂિપ
ય રુ
ૂ િં જજજ્ઞાસિઃ સુપ્રવથતં જર્ત્ત્રર્ે || ૫.૫૦ ||
સુક્સ્મતેન્દુ મરવિન્દલોચનં સ્િણયિણયમત્રતિદ્રિાશણમ |

w

.y

િીતભૂશમવપ વિશ્વભૂશણંતં ડદડ્ર્કક્શુરલમાપતજ્જનઃ || ૫.૫૧ ||

w

વિદ્યોરુદ્યુત્રતધીરતારકત્રતરસ્કારે પતંર્ાવર્તો

w

દુ િાયદીિકુ તકય કુંિદલને વસિંહપ્રબહાયવર્તઃ |
લોલાલોકકલોકદૃ ક્કુમુડદની સંહ્લાદનેઽધજાવર્તઃ
સંસન્મંિલમંિનાવર્ત ઉત સ્િાનંદતીથો બિૌ || ૫.૫૨ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
આનંદાંડકતે પંચમઃ સર્યઃ ||
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