|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧. પ્રથમઃ સર્યઃ

કાંતાર્ કલ્ર્ાણગુણકૈ ધામ્ને નિદ્યુનાથપ્રત્રતમપ્રભાર્ |
નારાર્ણાર્ાચિલકારણાર્ શ્રીપ્રાણનાથાર્ નમસ્કરોવમ || ૧.૧ ||
અનાકુ લં ર્ોકુ લમુલ્લલાસ ર્ત્પાચલતં વનત્ર્મનાવિલાત્મ |

om

તસ્મૈ નમો નીરદનીલભાસે કૃ ષ્ણાર્ કૃ ષ્ણારમણવપ્રર્ાર્ || ૧.૨ ||

a.
c

અવપ ત્રિલોક્યા બડિરુલ્લસંતી તમો િરં તી મુહુરાંતરં ચ |

ડદશ્ર્ાદ દૃ શં નો વિશદાં જર્ંતી મધ્િસ્ર્ કીત્રતિડદિ નનાથદીપ્તતમ || ૧.૩ ||

gm

તમોનુદાઽઽનંદમિાપ લોકઃ તત્િપ્રદીપાકૃ ત્રતર્ોર્ણેન |

ou
si

ર્દાસ્ર્શીતાંશુભિ
ુ ા ગુરંસ્તાન ત્રિવિક્રમાર્ાયન પ્રણમાવમ િર્ાયન || ૧.૪ ||
મુકુંદભક્તત્ર્ૈ ગુરુભક્ક્તતજાર્ૈ સતાં પ્રસત્ત્ર્ૈ ચ વનરં તરાર્ૈ |

.y

ર્રીર્સીં વિશ્વગુરોવિિશુદ્ાં િક્ષ્ર્ાવમ િાર્ોરિતારલીલામ || ૧.૫ ||

w

તાં મંિિણૈરનુિણયનીર્ાં શિેંદ્રપૂિરૈ વપ િક્તતુકામે |

w

સંચિતનુિાક્યે મવર્ મંદબુદ્ૌ સંતો ગુણાઢ્ાઃ કરુણાં ડક્રર્ાસુઃ || ૧.૬ ||

w

ઉચ્ચાિચા ર્ેન સમસ્તચેષ્્ાઃ ડકિં તિ ચચિં ચડરતં વનિેદ્યં |
ડકિંતૂત્તમશ્લોકવશિામણીનાં મનોવિશુદ્ધધ્ર્ૈ ચડરતાનુિાદઃ || ૧.૭ ||
માલાકૃ તસ્તચ્ચડરતાખ્ર્રત્નૈઃ અસૂક્ષ્મદૃ ષ્્ટ ઃ સકુ તૂિલસ્ર્ |
પૂિાયપરીકારમથાપરં િા િામ્ર્ંતુ મે િં ત મુહુમયિાંતઃ || ૧.૮ ||
શ્રીિલ્લભાજ્ાં સસુરેંદ્રર્ાજ્ાં સંભાવ્ર્ સંભાવ્ર્તમાં ત્રિલોક્યામ |
પ્રાણેશ્વરઃ પ્રાચણર્ણપ્રણેતા ગુરુઃ સતાં કટ સડરણો ગૃિટઽભૂત || ૧.૯ ||
ર્ેર્ે ગુણા નામ જર્ત્પ્રવસદ્ાઃ ર્ં તેષુ તેષુ સ્મ વનદશયર્ંત્રત |

1

સાિાન્મિાભાર્િતપ્રબિં શ્રીમંતમેનં િનુમંતમાહુ ઃ || ૧.૧૦ ||
કમાયચણ કુ િન
ય પરમાદ્ભુતાવન સભાસુ દૈિીષુ સભાજજતાવન |
સુગ્રીિવમિં સ જર્ત્પવિિં રમાપત્રતિં રામતનુ ં દદશય || ૧.૧૧ ||
પાદારવિિંદપ્રણતો િરીંદ્રઃ તદા મિાભક્ક્તતભરાચભનુન્નઃ |
અગ્રાડિ પદ્મોદરસુદં રાભર્ાં દોભર્ાં પુરાણેન સ પૂરુષેણ || ૧.૧૨ ||
અદાર્યસાલાિચલદારણેન વ્ર્ાપાડદતેંદ્રપ્રભિેન તેન |
પ્રાદ્યોતવનપ્રીત્રતકૃ તા વનકામં મધુત્રિષા સંડદડદશે સ િીરઃ || ૧.૧૩ ||

om

કણાંતમાનીર્ ગુણગ્રિીિા રામેણ મુક્તતો રણકોવિદટ ન |

a.
c

સ્ુરન્નસૌ િૈડરભર્ંકરોઽભૂત સત્પિપાતી પ્રદરો ર્થાઽગ્ર્ર્ઃ || ૧.૧૪ ||
ર્ોચભઃ સમાનંડદતરપસીતઃ સ્િિત્રિવનદય ગ્ધપલાવશરાવશઃ |

gm

અિો િનૂમન્નિિાડરદોઽસૌ તીણાંબુવધવિિષ્ણુપદટ નનામ || ૧.૧૫ ||

ou
si

અપિપાતી પુરુષજિલોક્યાં અભોર્ભોક્તતા પતર્ાવધરાજમ |
વિશ્વંભરં ચબભ્રદસૌ જજર્ાર્ ત્િરાપરાક્રાંત્રતષુ ચચિમેતત || ૧.૧૬ ||

.y

વનબદ્ધધ્ર્ સેતું રઘુ િંશકટ તુભ્રૂભર્
ં સંભ્રાંતપર્ોવધમધ્ર્ે |

w

મુષ્ષ્્પ્રિારં દશકાર્ સીતાસંતર્જનાગ્ર્ર્ોત્તરમેષકોઽદાત || ૧.૧૭ ||

w

જાજ્િલ્ર્માનોજ્જજ્િલરાઘિાગ્નૌ ચક્રટ સ સુગ્રીિસુર્ાર્જૂ કટ |

w

આધ્િર્યિં યુદ્મિે પ્રત્રતપ્રસ્થાિા સુવમિાતનર્ેન સાકમ || ૧.૧૮ ||
રામાચયને ર્ો નર્તઃ પ્રસૂનં િાભર્ાં કરાભર્ામભિત પ્રર્ત્નઃ |
એકટ ન દોષ્ણા નર્તો ચર્રીંદ્રં સંજીિનાદ્યાશ્રર્મસ્ર્ નાભૂત || ૧.૧૯ ||
સ દાડરતાડરિં પરમં પુમાંસં સમન્િર્ાસીન્નરદટ િપુત્ર્ર્ા |
િત્રિપ્રિેશાવધર્તાત્મશુદ્ધધ્ર્ા વિરાજજતં કાંચનમાલર્ેિ || ૧.૨૦ ||
શ્ર્ામં ક્સ્મતાસ્ર્ં પૃથદુ ીઘયિસ્તં સરોજનેિં ર્જરાજર્ાિમ |
િપુર્જર્ન્મંર્લમેષ દૃ ગ્ભર્ાં ચચરાદર્ોધ્ર્ાવધપતેઃ વસષેિે || ૧.૨૧ ||

2

રાજ્ર્ાચભષેકટઽિવસતેઽિ સીતા પ્રેષ્ઠાર્ નસ્તાં ભજતાં ડદશેત્રત |
રામસ્ર્ િાણ્ર્ા મચણ મંજુમાલાવ્ર્ાજેન દીઘાં કરુણાં બબંધ || ૧.૨૨ ||
હૃદોરુસૌિાદય ભત
ૃ ાઽવધમૌચલ ન્ર્સ્તેન િસ્તેન દર્ાદ્રય દૃ ષ્્્ા |
સેિાપ્રસન્નોઽમૃતકલ્પિાચા ડદદટ શ રામઃ સિભોર્મસ્મૈ || ૧.૨૩ ||
પ્રેષ્ઠો ન રામસ્ર્ બભૂિ તસ્માત ન રામરાજ્ર્ેઽસુલભં ચ ડકિંચચત |
તત્પાદસેિારત્રતરટ ષ નૈચ્છત તથાઽવપ ભોર્ાન નનુ સા વિરક્ક્તતઃ || ૧.૨૪ ||
નમો નમો નાથ નમોનમસ્તે નમો નમો રામ નમો નમસ્તે |

om

પુનઃપુનસ્તે ચરણારવિિંદં નમાવમ નાથેત્રત નમન સ રટ મે || ૧.૨૫ ||

a.
c

ડકિં િણયર્ામઃ પરમં પ્રસાદં સીતાપતેસ્તિ િડરપ્રબિે |

મુચ
ં ન મિીં વનત્ર્વનષેિણાથં સ્િાત્માનમેિષ
ૈ દદૌ ર્દસ્મૈ || ૧.૨૬ ||

gm

સ્િાનંદિટ તૌ ભજતાં જનાનાં મગ્નઃ સદા રામકથાસુધાર્ામ |

ou
si

અસાવિદાનીં ચ વનષેિમણો રામં પત્રતિં ડકિંપરુ
ુ ષે ડકલાઽસ્તે || ૧.૨૭ ||
તસ્ર્ૈિ િાર્ોરિતારમેનં સંતો ત્રિતીર્ં પ્રિદં ત્રત ભીમમ |

.y

સ્પૃષ્્ૈ િ ર્ં પ્રીત્રતમતાઽવનલેન નરેં દ્રકાંતા સુષિ
ુ ઽે િ કુ ંતી || ૧.૨૮ ||

w

ઇંદ્રાયુધં િીંદ્રકરાચભનુન્નં ચચચ્છે દ પિાન ચિત્રતધાડરણાં પ્રાક |

w

ચબભેદ ભૂભિ
ૃ પુરંર્સંર્ાત ચચિં સ પન્નો જનનીકરાગ્રાત || ૧.૨૯ ||

w

પુરટ કુ મારાનલસાન વિિારાત વનરીક્ષ્ર્ સિાયનવપ મંદલીલઃ |
કૈ શોરલીલાં િતવસિંિસંઘાં વૃત્તાં િને પ્રાક સ્મરત્રત સ્મ સૂત્કઃ || ૧.૩૦ ||
ભુક્તતં ચ જીણં પડરપંવથદત્તં વિષં વિષણ્ણો વિષભૃદ્ગણોઽતઃ |
પ્રમાણકો્ટ ઃ સ ડિ િટ ળર્ાઽર્ાત નેદં જર્જ્જજીિનદટ ઽિ ચચિમ || ૧.૩૧ ||
દગ્ધ્િા પુરં ર્ોર્બલાત સ વનર્યન ધમાયવનિ સ્િાન સિજાન દધાનઃ |
અદાડરભાિેન જર્ત્સુ પૂજ્ર્ો ર્ોર્ીિ નારાર્ણમાસસાદ || ૧.૩૨ ||
સમતર્ય કૃ ત્ર્ાવન કૃ તી કૃ તાવન વ્ર્ાસાર્ ભૂમ્ને સુકૃતાવન ર્ાિત |

3

કડરષ્ર્માણાવન ચ તસ્ર્ પૂજાં સંકલ્પર્ામાસ સ શુદ્બુત્રદ્ઃ || ૧.૩૩ ||
વિષ્ણોઃપદવશ્રદ બકસવન્નરાસી ચિતતાન્ર્પચિપ્રકરઃ સુપિઃ |
સસોદરોઽથાઽડદત રાજિં સઃ સ રાજિં સીવમિ રાજકન્ર્ામ || ૧.૩૪ ||
ઇંદીિરશ્રીજવર્સુદં રાભં સ્મેરાનનેંદંુ દવર્તં મુકુંદમ |
સ્િમાતુલેર્ં કમલાર્તાિં સમભર્નંદત સુચચરાર્ ભીમઃ || ૧.૩૫ ||
મિાર્દં ચંિરણં પૃવથવ્ર્ાં બાિય દ્રથં મંક્ષુ વનરસ્ર્ િીરઃ |
રાજાનમત્યુજ્જજ્િલરાજસૂર્ં ચકાર ર્ોવિિંદસુરેંદ્રજાભર્ામ || ૧.૩૬ ||

om

દુ ઃશાસનેનાઽકુ ચલતાન વપ્રર્ાર્ાઃ સૂક્ષ્માનરાળાનવસતાંશ્ચ કટ શાન |

a.
c

જજઘાંસર્ા િૈડરજનસ્ર્ તીક્ષ્ણઃ સ કૃ ષ્ણસપાયવનિ સંચચકાર્ || ૧.૩૭ ||
જાજ્િલ્ર્માનસ્ર્ િને િનેઽલં ડદધિતઃ પાવથિિસાથયમુગ્રમ |

gm

સત્ત્િાવન પુસ
ં ાં ભર્દાવન નાશં વૃકોદરાગ્નેગુયરુતેજસાઽઽપુઃ || ૧.૩૮ ||

ou
si

ભોર્ાવધકાભોર્િતોઽરુણાિાન ઇતસ્તતઃ સંિલતો ધરેં દ્રટ |
બહૂ ન ત્રિજજહ્વાન મચણમત્પુરોર્ાન અસૌ કટૂ ન ક્રોધિશાન જઘાન ||

.y

૧.૩૯ ||

w

અથૈષ િેષાંતરભસ્મલીનઃ ક્રમેણ િાયુપ્રભિઃ સુતજા
ે ઃ|

w

રુદ્ાચિલાશં મુિરં પ્રચંિં ભસ્મીચકારાચિલકીચકૌઘમ || ૧.૪૦ ||

w

સ કૃ ષ્ણિત્માય વિજર્ેન યુક્તતો મુહુમયિાિટ ત્રતધરોઽપ્રધૃષ્ર્ઃ |
ભીષ્મત્રિજાદ્યૈરત્રતભીષણાભં વિપિકિં િપર્ન વિરટ જે || ૧.૪૧ ||
તરક્સ્િનઃ પ્રોચ્ચચલતાનધીરાન વનદય ગ્ધપિાનત્રતતીક્ષ્ણકોપાન |
સ ધાતયરાષ્રાન બહુ િટત્રતલીલો વિનાશ્ર્ વિશ્વાન પરર્ા વશ્રર્ાઽભાત ||
૧.૪૨ ||
કૃ ષ્ણાંવિપંકટરુિભૃર્
ં રાજઃ કૃ ષ્ણામુિાંભોરુિિં સરાજઃ |
પ્રજાસરોજાિચલરક્શ્મરાજઃ સસોદરોઽરાજત િીરરાજઃ || ૧.૪૩ ||

4

પૌિે પવિિાહ્વર્જાવમપૌિે ધરાં વનધાર્ાસુરધીષુ તાપમ |
કીત્રતિં ત્રિલોક્યાં હૃદર્ં મુકુંદટ ભેજે પદં સ્િં સિજઃ સ ભીમઃ || ૧.૪૪ ||
વિષ્ણોઃ પદાંતં ભજતાઽવનલેન ઘોરપ્રઘાતૈડરત્રત નાવશતાસ્તે |
રસોજ્જ્િતાશ્ચંચલવૃત્તર્ોઽલં શોભાં ન ભેજુઃ સુરિૈડરમેઘાઃ || ૧.૪૫ ||
એતત્પ્રતીપં ડકલ કતુયકામાઃ નષ્્ૌજસઃ સંક્મેિમાતર્ |
મુકુંદિૈગુણ્ર્કથાં સ્િર્ોગ્ર્ાં કાલે કલાિાકલર્ંત તેઽલમ || ૧.૪૬ ||
ર્ો ભૂડરિૈરો મચણમાન મૃતઃ પ્રાર્ િાગ્મી બુભષ
ૂ ઃુ પડરતોવષતેશઃ |

om

સ સંકરાખ્ર્ોઽંંવિ તળે ષુ જજ્ે સ્પૃધા પરટ ઽતર્ાસુડરિાસુરેંદ્રાઃ || ૧.૪૭ ||

a.
c

સાન્નાય્ર્મવ્ર્ક્તતહૃદાખુભર્
ુ િા શ્વા િા પુરોિાશમસારકામઃ |
મચણસ્રજં િા તલિર્ોઽવ્ર્િસ્થો જગ્રાિ િેદાડદકમેષ પાપઃ || ૧.૪૮ ||

gm

જનો નમેન્નાપરથેત્રત મત્ત્િા શઠશ્ચતુથાયશ્રમમેષ ભેજે |
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si

પદ્માકરં િા કલુષીચચકીષુઃય સુદુદયમો દુ ષ્્ર્જો વિશુદ્મ || ૧.૪૯ ||
અિૈડદકં માધ્ર્વમકં વનરસ્તં વનરીક્ષ્ર્ તત્પિસુપિપાતી |

.y

તમેિ પિં પ્રત્રતપાદુ કોઽસૌ ન્ર્રરુપન્માર્યવમિાનુરપમ || ૧.૫૦ ||

w

અસત્પદટ ઽસન સદસત્રિવિક્તતં માર્ાખ્ર્ર્ા સંવત્રૃ તમભર્ધત્ત |

w

બ્રહ્માતર્િંિં બત શૂન્ર્વસદ્ધધ્ર્ૈ પ્રચ્છન્નબૌદ્ોઽર્મતઃ પ્રવસદ્ઃ || ૧.૫૧ ||

w

ર્દ બ્રહ્મસૂિોત્કરભાસ્કરં ચ પ્રકાશર્ંતં સકલં સ્િર્ોચભઃ |
અચૂચુરદ િેદસમૂિિાિં તતો મિાતસ્કરમેનમાહુ ઃ || ૧.૫૨ ||
સ્િસૂિજાતસ્ર્ વિરુદ્ભાષી તદ્ભાષ્ર્કારોઽિવમત્રત બ્રુિન ર્ઃ |
તં તત્િણાદ ર્ો ન ડદધિત્રત સ્મ સ વ્ર્ાસરપો ભર્િાન િમાપ્્ધઃ ||
૧.૫૩ ||
વનર્મસન્મચણદીપર્ણોઽભિત તદુ રુિાગ્ર્ણપંકવનગૂઢભાઃ |
અવિદુ ષાવમત્રત સંકરતાકરઃ સ ડકલ સંકર ઇત્ર્ચભશુશ્રિે || ૧.૫૪ ||

5

વિશ્વં વમથ્ર્ા વિભુરગુણિાનાત્મનાં નાક્સ્ત ભેદો |
દૈ ત્ર્ા ઇત્થં વ્ર્દધત ચર્રાં ડદક્ષુ ભૂર્ઃ પ્રવસત્રદ્મ ||
આનંદાદ્યૈગુયરુગુણર્ણૈઃ પૂડરતો િાસુદટિો |
મંદંમંદં મનવસ ચ સતાં િં ત નૂનં ત્રતરોઽભૂત || ૧.૫૫ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
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આનંદાંડકતે પ્રથમઃ સર્યઃ ||
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