|| શ્રી ||
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતઃ
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ ||
૧૬. ષોિશઃ સર્યઃ
સાધુભ્ર્ો મધુમથનાંવિભક્તતભાગ્ભભ્ર્ઃ

om

શ્રૌતેભ્ર્ો વિતતમતેમયહાનુભાિમ |

a.
c

િેદાંતં સ્િર્વમિ બંધમોક્ષમૂલં

gm

વ્ર્ાચષ્ટ સ્ુટમથ કોઽવપ કોવિદોઽિ || ૧૬.૧ ||

ou
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ર્ોમત્ર્ાસ્તટવનકટે ઽચ્છકીત્રતિચદ્રં ં વિશ્વજ્ઞં ચક્ષત્રતપત્રતરં ત્ર્િણયજન્મા |
વિદ્વે ષ્ટા શ્રુત્રતગુણસાધકં શ્રુતીનાં િાચાલો િચનમુિાચ િાક્ગ્ભમિર્યમ ||

w
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૧૬.૨ ||

w

ઉન્મત્તપ્રલવપતિન્ન તત્રિ માનં ર્દ િાક્યં વ્ર્ચભચરત્રત તિચચત ફલેઽિ |
||

w

દૃ ષ્ટાંતો ભિત્રત તદપ્રમાણતાર્ાં સિેષાં શ્રુત્રતિચસાં ચ સિયથત્રે ત || ૧૬.૩

િેદોતતં ફલમલમાપ્ર્તેઽવધકારાદ ઇત્યુતતોઽતનુમનસાઽભ્ર્ધત્ત ધૂતઃય |
ર્ોગ્ભર્ત્િે સત્રત ન ડહ દૃ શ્ર્તેઽવધકારી નાતઃ સ્ર્ાત સ ખરવિષાણિત
સદે ત્રત || ૧૬.૪ ||

1

આક્ષેપં તમસહમાન ઉચ્ચમાનઃ સદ્યોઽસૌ વનજકરપલ્લિદ્વર્ેન |
આદાર્ વ્ર્તનુત બીજમોષધીનાં સૂતતેનાંકુરદલપુશ્પબીજસૃષ્ષ્ટમ || ૧૬.૫
||
વ્ર્ાખ્ર્ાતા વનવશ સ કદાચન પ્રદીપે
સંશાંતે પુનરવપ િાચર્ાંબભૂિ |
વશષ્ર્ાન સ્િાન પુરુકરુણાંબુવધવનિજિ
ં ેઃ

a.
c

om

અંગુષ્ઠસ્ુટનખરાંતરોચચષૈિ || ૧૬.૬ ||

તીથાયથં પૃથત
ુ રિપ્રપાત્રતિારાં ધારાણાં રર્સહનક્ષમાં મહે ક્ષઃ |

gm

આનીતાં દશશતપુચં ભરત્ર્શતત્ર્ા પ્રેક્ષ્ર્ોચે વિપુલવશલાં તિચચત સ
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મુતતામ || ૧૬.૭ ||

.y

લોકાનામુપકૃ તર્ે કુ તઃ વશલેર્ં વનન્ર્ે નો ઇત્રત જનતા જર્ાદ તિ |

w

w

નેતારો ર્ત્રતિર માનિા ન હીમાં ભીમશ્ચેડદહ ર્તતે નર્ેન્ન િેત્રત || ૧૬.૮ ||

w

વનન્ર્ે તાં ચર્ડરવમિ િાનરીકૃ તાત્મા લીલાિત્કરકમલેન સોઽમલેન |
તિાવપ ન્ર્વધત તર્ાઽસ્ર્ સૂચ્ર્તેઽલં તત તુંર્ાં નનુ વનકષાઽધુનાઽવપ કમય
|| ૧૬.૯ ||
સંઘાતૈરવધકઘનૈરલંકૃતાધ્િા વશષ્ર્ાણાં ર્તમનસામુતત
ે રે ષામ |
ર્િામા િસત્રત ત્રતથાવિનેન ચંદ્રઃ તિાસૌ સકલમત્રતઃ સસાર વસિંધમ
ુ ||
૧૬.૧૦ ||

2

આદ્રાયણર્ાઃ સપડદ વનમજ્જનાત્સરસ્ર્ાંકણ િસ્ર્ ત્રદ્વજઋશભસ્ર્
િલ્લભાર્ામ |
તિાઽર્ન ખરડકરણોપરાર્હે તોઃ ગ્રામીણા અવપ સકલાઃ સબાલવૃિાઃ ||
૧૬.૧૧ ||
સિયજ્ઞં સપડરજનં સમીક્ષમાણાઃ
ુલ્લાક્ષાઃ ક્સ્મતિદનાઃ શુભા નનંદુઃ |

om

દૌમુખ્
ય ર્ં દધત ઉતાપરે વનવનિંદુઃ

gm

મા મૈનં ભુિનગુરું વિવનિંદતેત્થં

a.
c

નાઽશ્ચર્ં દ્વર્મવપ તત સ્િભાિતંિમ || ૧૬.૧૨ ||
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વનભયત્સ્ર્ાયભ્ર્પતડદિોત્તરં ર્હસ્તઃ |
સંક્ષોભી ઘનઘનઘોષઘોરિેષઃ

w
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સંરંભી ખલદમનાર્ વસિંધરુ ાજઃ || ૧૬.૧૩ ||

w

સમ્મોદાત્ત તરળતરો દ્રુતાચભર્ામી ર્ંભીરસ્િનનુત્રતમાન સુઘેનહાસઃ |
||

w

િીચ્ર્ંર્ૈરવધકતરૈ ડરહાવધિેલં મધ્િાર્ પ્રણત્રતવમિ વ્ર્ધાત સમુદ્રઃ || ૧૬.૧૪

ર્ોલીલાસ્િત્રતશવર્નાિર્ાધભાિાત ન્નોલ્લંઘ્ર્ૌ વિવિધગુણપ્રકાશરત્નૌ |
મધ્િાબ્ધી પરમમતેઃ વપ્રર્ં જનાનાં લાિણર્ં ન તુ જલધેરર્ં વિશેષઃ ||
૧૬.૧૫ ||

3

અંભોધેસ્ત્િડરતતરોવમિપાચણમૃષ્ટે સ્િચ્છે ઽસૌ વિકટતટાસને વનષણણઃ |
વ્ર્ાચખ્ર્ાિત્રતચચરમૈતરે ર્શાખા સૂતતાવન પ્રભુરત્રતસુદં રપ્રકારમ || ૧૬.૧૬ ||
ર્ાંભીર્ાયત સ્િનમધરીકરોત્રત વસિંધોઃ શ્રાવ્ર્ત્િં િહત્રત તથાઽપ્ર્હો
સ્િનોઽસ્ર્ |
પૂણદેં ુ પ્રભિદનઃ ક એષ ધન્ર્ો મત્િેત્થં જનજલવધસ્તમાશુ પર્ૈત ||

om

૧૬.૧૭ ||

a.
c

િેદાનાં સમુચચતભાિિાદદક્ષં ર્ે િેદત્રદ્વષવમમમૂચચરે મહે ષ્ર્ાયઃ |
વધક્ગ્ભધક તાવનત્રત જનતા જર્ાદ તિ સ્િાશ્ચર્ાયત ડકલ કચલતાંજચલનયમંતી ||
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૧૬.૧૮ ||

સન્નામં વિપુલહૃદે વિધાર્ ભતત્ર્ા ચબભ્રાણાશ્ચરણરજઃ સુરેંદ્રસેવ્ર્મ |

w
w

૧૬.૧૯ ||
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તત્સ્નાનાદવધકશુચૌ નદાવધરાજે સસ્નુસ્તે ત્રદ્વજવનકરાઃ પ્રશસ્તકાલે ||

w

કલ્લોલૈઃ કડરવનકરૈ ડરિાવનિાર્ૈઃ ઉલ્લોલૈર્જન વનકરાન વનપાતર્ચભઃ |
આક્રાંતાઃ પ્રબલતરૈ શ્ચ લોઠયમાના હાસ્ર્ત્િં પ્રર્યુરુદન્િતીહ નૈકે ||
૧૬.૨૦ ||
મજ્જંતં પૃથલ
ુ હરીવનગૂઢમૂત્રતિં સંપણ
ૂ પ્ર
ય મત્રતમસજ્જનો જહાસ |
ર્ો લોકિર્વિજર્ી ગુરુઃ પ્રવસિઃ સોઽર્ં હી પતત્રત લઘૂ વમિલીલર્ેત્રત ||
૧૬.૨૧ ||

4

નીચાનામિચ િચાંસ્ર્જીર્ણન્નો દભ્રાણાં ક્ષુ ચભતકરાણર્દભ્રભોધઃ |
ક્રોષ્ટૂ નાં શ્વકલકલપ્રદં વિરાિં પંચાસ્ર્ો ન ડહ ર્ણર્ેદુદારિીર્યઃ || ૧૬.૨૨
||
જન્મક્સ્થત્ર્િવસત્રતદાવર્નં કટાક્ષં લોકાનામઘટર્દં બુધૌ બૃહિીઃ |
આક્રાંતોઽવધકગુરુણા સ તેન તાિત મુચ
ં ન સંચલનમભૂત્તટાકદે શ્ર્ઃ ||

a.
c
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૧૬.૨૩ ||

ઇત્ર્ાદ્યૈરવપ ચડરતૈરનન્ર્સાધ્ર્ૈઃ ન સ્થેષ્ઠાં બહુ મત્રતમાપ દુ ર્જનોઽક્સ્મન |

gm

વિદ્વે ષં વ્ર્વધત પુનવનિરસ્તભાગ્ભર્ે તક્સ્મન દુ મયનવસ તદે િ શોભનં સ્ર્ાત ||
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૧૬.૨૪ ||

.y

સંપ્રાપ્તં સહ સહજેન ર્ંિિાટં સ્િોજસ્સંપ્રકટન આડદશત્રદ્વશંકમ |

w

w

૧૬.૨૫ ||

w

શુશ્રૂષામર્મુચચતો વિધાતુમીષત લોકાનાવમત્રત િચસા પરીક્ષકાણામ ||

શ્રીકાંતશ્વ
ે રસદનેઽનર્ત ડકલૈકો ર્સ્ત્રશ
િં ન્નરિરનીતકે તુર્ષ્ષ્ટમ |
આહત્ર્ા ગુરુર્દર્ૈિ નાચળકે રાદ ર્ો લેભે તરળતરાત ફલાવન કામમ ||
૧૬.૨૬ ||
એતાદૃ ગ્ભબલવિભિઃ સ તસ્ર્ કં ઠં
તજ્્ર્ેષ્ઠોઽપ્ર્ચભત ઉભૌ સમં ગૃહીત્િા |

5

વનષ્પેષ્ટું પરમમિાપતુઃ પ્રર્ત્નં
સંઘષાયત ક્રમપડરિધયમાનતૈક્ષ્ણર્મ || ૧૬.૨૭ ||
આક્સ્િન્નાિલસતરૌ ગુરોવનિર્ોર્ાત છિાગ્ર્ર્વનલમડહતૌ ચ તાવુભાભ્ર્ામ |
મુતત્િાઽર્ઃકડઠનતરત્િચં વશરોવધિં પર્ાયર્સ્ુટિચનાં વનપેતતુઃ કૌ ||
૧૬.૨૮ ||

om

આશ્વસ્તૌ શુચચહૃડદમાિનૂનમાનૌ ઉિતું સમર્દદં ગુચલિં ધરાસ્થામ |

a.
c

સંગૃહ્ય પ્રસભરસાદવપ પ્રર્ત્તૌ સામર્થ્ર્ં ર્ર્તુડરમૌ ન કંપનેઽસ્ર્ાઃ ||
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૧૬.૨૯ ||

ou
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વનર્યત્નં િટુ મવધરુહ્ય મંદહાસી સ પ્રાર્ાડદહ પડરતો નૃવસિંહર્ેહમ |
ઐશ્વર્ૈડરત્રત લવઘમાડદકૈ રુપેતો મધ્િોઽભૂત ત્રિભુિનચચિરત્નરાજઃ ||
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૧૬.૩૦ ||

w

પંચાશન્નરપનરોપનીતમાિાં ર્ો િાક્ષીં ગૃહમવધરોડહણીં વનનાર્ |
૧૬.૩૧ ||

w

સ વ્ર્ાખ્ર્ાસ્િરદમનાર્ પૂિિ
ય ાટો વનદેશાદ વ્ર્વધત ગુરોર્યળ પ્રપેષમ ||

ક્સ્િન્નેઽક્સ્મન્નવપ ર્તમાન આગ્રહોગ્રે પ્રાચ્ર્ાત તત્પ્રિચનવનસ્િનોઽત્રતરે જે |
ઉિતું વિપુલહૃદં ગુલીં ચ નાલં સોઽભૂડદત્ર્જવન કુ તૂહલં જનાનામ ||
૧૬.૩૨ ||

6

પર્ૈચક્ષ પ્રભુડરતરૈ ઃ વશિાક્ગ્ભનપૂિઃૈ નોપૈચક્ષ પ્રબલતરૈ સ્તથા પ્રર્ત્નૈઃ |
નાિૈચક્ષ તિચચદવપ શતત્ર્પૂત્રતિરક્સ્મન ઉત્પ્રૈચક્ષ સ્િર્મવપ ભીમ
ઇત્ર્િશ્ર્મ || ૧૬.૩૩ ||
લેચખન્ર્ાં મુહુરવપનહ્ય કૃ ષ્ર્માણં નાપ્ર્ેકં તનુરુહમસ્ર્ તૂદપાટ |
નાસાગ્રે મૃદુવન કૃ તશ્ચ
ૈ મુષ્ષ્ટઘાતૈઃ નાસ્ર્ેંદોરત્રતબચલચભઃ પ્રસન્નતાઽઽવસ ||

om

૧૬.૩૪ ||

a.
c

પંચાસ્ર્ઃ શ્વચભડરિ હી વિહીનસારૈ ઃ અંભોવધનયર્ સડરતાં જલૈડરિાલ્પૈઃ |
હદ્યોતૈડરિ તરચણવિિિંબર્ન નૄન પ્રત્ર્વથિસ્િસમનરૈ વ્ર્યિાહરત સઃ ||
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૧૬.૩૫ ||

પારં તીસુરસદનં વિશાલસંવિત સંપ્રાપ્તઃ ખલુ સુચચરાવન્નિેદ્યહીનમ |

w
w

૧૬.૩૬ ||

.y

ગ્રામ્ર્ાગ્ર્ર્ચક્ષત્રતપત્રતચભડદિ નાધયમાિાત તદ્ભૂતીવ્ર્યવધત સભૂત બલ્ર્નલ્પાઃ ||

w

ભીમત્િે સહ સહજઃ પ્રત્રતષ્ષ્ઠતઃ પ્રાક પંચાત્મા મુરડરપુરંચચતો ર્દિ |
પાંચાલ્ર્ા બચલસચલલં સમં દદત્ર્ા સોઽસ્માષીત તવમમમથ
પ્રપૂ્ર્પૂ્ર્ઃ || ૧૬.૩૭ ||
આર્ાસ્ર્ન ડકલ સડરદં તરાખ્ર્દે શં ગ્રીષ્મે વનર્જલવમહ શુશ્રુિાંસ્તટાકમ |
તત્કાલે પરમચભિષયર્ન ઘનૌઘં તત્પૂત્ર્ૈ વ્ર્વધત કુ તૂહલં જનાનામ ||
૧૬.૩૮ ||
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દુ મંિઃૈ ખલપટલૈઃ પ્રચોદ્યમાનો ગ્રામેશો વૃશળપત્રતઃ પ્રહતુમ
ય ેનમ |
સંપ્રાપ્તસ્તત ઉત ર્ાંતમીક્ષમાણઃ પ્રોદ્યંતં રવિવમિ વિક્સ્મતો નનામ
|૧૬.૩૯ ||
ક્ષેિાગ્ર્ર્ં ત્રિભુિનિૈદ્યનાથનાથં પ્રસ્થાર્ પ્રચુરતરાંતરઃ પ્રભાિી |
શ્રીકૃ ષ્ણામૃતપરમાણયિાચભધાનાં ચક્રે સદ્વચનતત્રતિં સ્િભતતભૂત્ર્ૈ || ૧૬.૪૦

a.
c

om

||

સ ગ્રામં પરમવપ ર્ાત ઉચ્ચભૂત્રતિં વિદ્વાંસઃ તિ કુ હરકૂ પદદુય રાભાઃ |

gm

ઇત્યૂચે મદમત્રતમાવનનોઽચખલજ્ઞમ મન્ર્સ્ર્ ક્ષપવર્તુમેિ તજ્જનસ્ર્ ||
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૧૬.૪૧ ||

.y

સિય જ્ઞોઽપ્ર્ર્મવધકં ન ર્જ્ઞભંર્ીં સંવિત્તે ર્ત્રતડરત્રત બિવનશ્ચર્ોઽસૌ |

w

આભાંતં પડરષડદ મત્સરાદપૃચ્છત કમાયથશ્ર
ય ુત્રતર્હનાથયખિ
ં ભાિમ || ૧૬.૪૨

w

w

||

છં દોભ્ર્શ્ચ્યુતરસસંગ્રહપ્રિીણાન ષષ્ઠે ઽત્રિ પ્રત્રતવિડહતાન પ્રજવધપેન |
નારાશંસ્ર્ચરમચારુમંિભેદાન ઊચેઽસૌ તમચભદધદ વિસંશર્ાંશઃ ||
૧૬.૪૩ ||
પાંડિત્ર્ં પરમમિેત્ર્ તસ્ર્ તાદૃ ક સંઘષયત ક્ષુ ચભતમના વિપક્ષસંઘઃ |
નાથયઃ સ્ર્ાદર્વમત્રત િણયર્ન્નથ ત્િં તં બ્રૂહીત્યુરુમત્રતનેડરતોઽદ્રિદ દ્રાક ||
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૧૬.૪૪ ||
સોઽપૃચ્છત તમથ મહાહ્વર્ોપસર્ાય ર્િોતતા મનુચરણોપસૃ્ર્રૂપાઃ |
તસ્ર્ાથં િચનચર્સ્ર્ તં બ્રુિાણઃ સ્થૈર્ાયથં સપડદ સ લેખર્ાં બભૂિ ||
૧૬.૪૫ ||
સંપણ
ૂ ં શવશનવમિોડદતં કૃ શઃ ષ્િા

om

ચક્ષોભાશુભવનકરો વનરીક્ષ્ર્ મધ્િમ |

a.
c

પ્રત્ર્થી સ્િર્વમત્રત દૂ રિોઽચભધાિન

gm

ડકિં તેન ક્ષતમમૃતાકરસ્ર્ તસ્ર્ || ૧૬.૪૬ ||
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વનસ્સ્િાનાં કત્રતપર્ભુક્તતયુતતભતતં
ભતતાનાં વ્ર્વધત ચતુગુયણં દર્ાલુઃ |

.y

ભુતં તે સ્મ ત્રિદશનરોપભોગ્ભર્મન્નં

w

w

સંપ્રીત્ર્ૈ સ ધનિતાં બૃહત્પ્રબોધઃ || ૧૬.૪૭ ||

w

વૃષ્ટયાદે ઃ સ વનર્મનાડદ ચક્ર એતત
ચચિં ડકિં ભુિનવનર્ામકે સમીરે |
અપ્ર્ેિં ભુિનગુરોઃ કૃ તાનુિાદઃ
કૃ ત્ર્ેષુ પ્રિર ઇતીહ િણયર્ામઃ || ૧૬.૪૮ ||
ઇત્યૂચે ધરચણસુરેણ કે િલં નો
માધ્િીર્ં વિવિધકથા કથાસુ માન્ર્ા |
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સાક્ષાદપ્ર્મરિરૈ રુદીર્યમાણા
ર્ંધિૈર્દ્ુસ
ય દવસ તન્મુદે જર્ેઽસૌ || ૧૬.૪૯ ||
તાં પદ્યપ્રચણર્ડદતાં તુ મૂછયવર્ત્િા
તાનાનામુચચતતર્ાઽઽત્તપંચમાદ્યાઃ |
ર્ાંધારં ર્દ્ુવિષર્મુજ્્િલં સૃજત
ં ો

આનમ્રૈઃ સુમુકુટમૌચલચભઃ કરાગ્રૈઃ
આતામ્રૈઃ પ્રત્રતકચલતૈઃ ક્સ્મતૈમખ
ુય ાબ્જઃ |

gm

આશ્રાવિ ક્સ્થરતરભક્તતચભઃ સુરેંદ્રૈઃ

a.
c

om

ગ્રામં તે પ્રજગુરકાડકકમ્રકં ઠાઃ || ૧૬.૫૦ ||
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તદ્ગીતા દશવધષણાર્યિર્યચર્ાય || ૧૬.૫૧ ||

.y

ર્ીિાયણવૈ િિજર્મહોત્સિસ્ર્ પૂજં

w

કુ િાયણરૈ વિરળસંવિદસ્તદાનીમ |

w

વિસ્મેરૈમવુય નવનકરોપદે િયુતતૈઃ

w

સુસ્મેરૈરથ તમિેચક્ષતું પ્રજગ્ભમે || ૧૬.૫૨ ||
આદશં ગુણર્ણદશયને મુરારે ઃ
સચ્છારં રચચતમનેન િણયર્ંતઃ |
પ્રદ્યોતૈરુડુ પદિીં પ્રકાશર્ંતઃ
પ્રૈક્ષંત પ્રચુરમનોવિલાસમેતે || ૧૬.૫૩ ||
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નાકીંદ્રાસ્તમિવનભાર્માિસંતં
સુશ્લોકૈ રવપ ભુિનાવન ભૂષર્ંતમ |
નેમુઃ ખાદુ પવનષદં તદૈ તરે ર્ીં
વ્ર્ાખ્ર્ાંતં વિવિધવિવષષ્ટવશષ્ર્મધ્ર્ે || ૧૬.૫૪ ||
શ્રીમંતં શવશિદનં કુ શશ
ે ર્ાક્ષં
પશ્ર્ંતઃ સ્િગુરુમથાચચિચન કૃ તાથાય
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અકરોમુકય ુ ંદગુણવૃદં દશયનમ |

gm

અહરો દુ રાર્મતમઃ સ્િર્ોર્ણૈઃ

a.
c

િાણર્ા તં હડરરત્રતપૂણકય ામમેતે || ૧૬.૫૫ ||

om

ર્ંભીરસ્િરમત્રતડદવ્ર્લક્ષણાઢયમ |

અજર્શ્ચતુદયશ જર્ંત્રત સદ્ગુણૈઃ

w

.y

શરણં ગુરો કરુણર્ાઽવપ નો ભિેઃ || ૧૬.૫૬ ||

w

નમસ્તે પ્રાણેશ પ્રણતવિભિાર્ાિવનમર્ા

w

નમઃ સ્િાવમન રામવપ્રર્તમ હનૂમન ગુરુગુણ |
નમસ્તુભ્ર્ં ભીમ પ્રબલતમ કૃ ષ્ણેષ્ટ ભર્િન
નમઃ શ્રીમન મધ્િ પ્રડદશ સુદૃશં નો જર્ જર્ || ૧૬.૫૭ ||
ઇત્રત વનર્ડદતિંતસ્તિ વૃદં ારકેં દ્રા
ગુરુવિજર્મહં તં લાળર્ંતો મહાંતમ |
િવૃષરુ ચખલદૃ શ્ર્ં પુષ્પિારં સુર્ંધં
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હડરદવર્તિડરષ્ઠે શ્રીમદાનંદતીથે || ૧૬.૫૮ ||
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુ લત્રતલક ત્રિવિક્રમપંડિતાચાર્યસુત
શ્રીનારાર્ણપંડિતાચાર્યવિરચચતે શ્રીમધ્િવિજર્ે
આનંદાંડકતે ષોિશઃ સર્યઃ ||
|| સમાપ્તોર્ં ગ્રંથઃ ભારતીરમણ મુખ્ર્પ્રાણંતર્યત

w

w

w
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a.
c

om

શ્રી કૃ ષ્ણાપયણમસ્તુ ||
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