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dramiDopaniShatsAraH

દ્ર મડાપેિનષ સારઃ

શ્રીઃ ।
શ્રી વેદા તાચાયઃ અનુગ્ હીતઃ
દ્ર મડાપેિનષ સારઃ
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
સવેાયાેગ્યાેઽ તભાેગ્યઃ શભુસભુગતનુઃ સવર્ભાેગ્યા તશાયી
શ્રેય તદ્ધતેુદાતા પ્રપદનસલુભાેઽિનષ્ટિવ વંસશીલઃ ।
ભક્તચ્છ દાનવત િન પિધકસહૃુત્ સ પદવ્યાં સહાયઃ
શ્રીમાન્ સવા ચતાયામપુિનષિદ મષત્યેષ ગાથાશતનૈર્ઃ॥ ૧॥
આદે્ય પ યન્નપુાયં પ્રભુ મહ પરમપ્રા યભૂતં દ્વતીયે
કલ્યાણાેદારમૂત દ્વતય મદ મ ત પ્રેક્ષમાણ તીયે ।
અૈશ્વયાર્દેશ્ચતુય િવષમધુતુલયાઽન યભાેગ્ય વ મચ્છન્
ષડ્ ભઃ વાં પ ચમાદૈ્યરિનતરગ તતતામાચચકે્ષ મનુી દ્રઃ॥ ૨॥
પરં િનવષ યં સલુભમપરાધપ્રસહનં
સશુીલં વારાધં સરસભજનં વાજર્વગુણમ્ ।
સસુા ય વાન દપ્રદમનઘિવશ્રાણનપરં
મુકુ દં િન યાયન્ મુિનરિધજગાવાદ્યશતકે॥ ૩॥
દ્વકા યાં દ્વ્યષ્ટાઙ્ ઘ્રદુર્રિધગમની તસ્થપુિટતા
યદ ત્યા મીમાંસા શ્રુ ત શખરત વં વ્ય ત ।
તદાદાૈ ગાથા ભમુર્િનરિધકિવશા ભ ભિરહ નઃ
કૃતી સારગ્રાહં વ્યતરિદહ સગં્ હ્ય કૃપયા॥ ૪॥
પર વાદ્યૈિર થં પિરચરણસક્તાે ગુણગણૈઃ
પ્રભું સવેાયાેગ્યં પ્રથમશતકે વીક્ષ્ય વરદમ્ ।
તમવે વાત્યથર્ પ્રયમથ ચ ભાેક્તું વ્યવ સતાૈ
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દ્ર મડાપેિનષ સારઃ

વરે કવં તસ્ય પ્રથમવરણીયં પ્રથય ત॥ ૫॥
છતીયેઽ તક્લેશક્ષણિવરહમુત્તુઙ્ગલ લત
ભલ સવાર્ પાદં વ્યસનશમનં વા પ્તમુિદતમ્ ।
વવૈમખુ્યત્ર તં વજનસહૃુદં મુ ક્તરસદં
વકૈકૃનયાદે્દ યં સભુગસિવધસ્થં િનરિનશત્॥ ૬॥
ઉપાય વૈકા તં પ્રથમ મહ સવે્ય વમુિદતં
તતશ્ચ પ્રા ય વાપૈિયકમ તભાેગ્ય વમવદત્ ।
દ્વયં ત વાસાધારણતનુિવ શત્રસ્ય ગણયન્
તીયે િવશ્વેશં શભુસભુગ પં કથય ત॥ ૭॥
અનીદકૃ્યાૈ દય તનુિવિહતસશાર્િદસભું
વસવેાથાર્કારં પ્રગુણવપષંુ માેહનતનુમ્ ।
અપ ય લ યાચાર્િવભવમ તદાસ્યાવલં્ક
સદા દૃ યં તુત્યાકૃ।તેઅધિવ દ્ધાકૃ ત શહ॥ ૮॥
શ્રયા કા તાેઽન તઃ શમુલનુિવ શષ્ટઃ ફલમસાૈ
ફલાવાપ્તહેતુઃ વય પ્ર ત ચ િનધાર્યર્ શતકૈઃ ।
ઇદાની ં ઘુ દ્ધસ્થક્રમત ઇહ યુક્ઢ્રયા મુિનવરઃ
ફલ વં તસ્યવૈ દ્રઢય ત તદ યષેુ િવમખુઃ॥ ૯॥
તયૈફુવયં તુય રજ્ઞહજવહભાે ય િનરિવશત્
મથિ શ્લ છં ક્લેશાવહસિહનુતવુ્ય િનજજનમ્ ।
કૃતાથ કુવર્ તં પ્રણિય ભષજં સદ્વદકગુણ
ખ્યહેય વાપેેક્ષ્ય વમતફલમુ ચૈસ્યવવગતમ્॥ ૧૦॥
ઉપાય વં યત્તત્ પ્રથમશતકેઽભાવ્યત િવભાેઃ
અન યાપેાય તત્ દ્રઢય ત પરં પ ચમનખુૈઃ ।
િનર હ તત્રાદાૈ િનરચિધકિનહતુકદયા-
સિરરસ્રાેતઃ પદં્મ શરણય ત નાયદ ય ચરણમ્॥ ૧૧॥
દયાિનઘ્ન ભક્તૈરઘિવમથનં પ્રેમજનકં
જગદ્રક્ષાદ ક્ષં તસપુ્રમહ ભાવિવશ્વમ્ ।
શર યં દ નાનાં વરરવકૃતદાસ્યા યપુગમં
પ્રચખ્યાૈ તં પ્રાપ્તં પ્રશકનકૃતં પ ચમશને॥ ૧૨॥
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અન્નાદ્ય તાન દ વરસક ણાક દજ લતઃ
પ્રણેતવુ્યાર્પારઃ પ્રપદનિવપાકાહર્ ઉિદતઃ ।
તમાચાયાપકં્ષ ચરિવર મખ્યાત્મઘટન-
સુ્ફરચ્છ ક્ત ષષે્ઠ મુિનરશરણાે યા ત શરણમ્॥ ૧૩॥
ગુ દ્વારાપેેયં વયમ ભમતં વાૈરેઘટકં
ચિરત્રૈઃ કષર્ તં પરિવઘટનં વા વતહરમ્ ।
િનદાનં ત્યાદેધર્ટકવશભૂ તદ્ધયમગાત્
અનહર્દ્વઘૈટથં વિવકલશર ય સ્થ ત મહ॥ ૧૪॥
તદેવં ષષ્ઠા તં િવ ક્તસિવશઅેગ્રપહાનઃ
લાલાભાત્ ખન્ન વિરતહૃદયઃ સપ્તમશતે ।
અિનષ્ટાપે યાસપ્ર ત ભરિનષ્ટપ્રશમને
વતઃ સ યચ્છ લ પ્રભુમ ભમખંુ સમંખુય ત॥ ૧૫॥
સહન્ શાટ ાશઙ્કનં ઉપશ મતગહર્ઃ પ્રકટયન્
વગાે ણ વં ગુ પ્તક્રમમ ખલજ તપુ્રણિયતામ્ ।
શ્રતાક્ર દચ્છેત્તા મરણિવશદ શ્ચત્રિવભવઃ
તુતાૈ યુ જન્ તાે મુયસન જદદ શ પ્રભવુરઃ॥ ૧૬॥
અથાિનષ્ટાન્ ખ્યા વયમપુ જહીષર્ન્નિપ િવભુઃ
તિદચ્છાં બાહ્યષેુ પ્રશમિયતુકામઃ ક્રમવશાત્ ।
િનજેચ્છાસ સદ્ધિત્રિવધ ચદ ચક્કતિવત તઃ
શ્રતેચ્છાવૈ ચત્રીવશા ઇ ત વદત્ય મશતે॥ ૧૭॥
િદદકૃ્ષાયાં દૃ યઃ પ્રભુરગ ણ િન સઙ્ગસલુભઃ
વાષૃ્ટશ્લષેે કા તઃ શ્રતિવિહતપાૈ કલ્યિવભવઃ ।
અપેક્ષાસાપેક્ષઃ વિવતરણસ ે હૃિદ રતઃ
વદાસ્યં તિન્નષ્ઠા તદવિધમપીહ પ્રકટયન્॥ ૧૮॥
અભીષં્ટ િવશ્વ મન્ િવષમફલકાઙ્ ઘ યિવષમં
પ્રયચ્છ તં દૃ ટ્વા પરમપુ ષાયૈકર સકઃ ।
િનર તા યાપેક્ષાે િન ખલજગદ શસ્ય નવમે
િનદાનં સદ્ધ નાં િન પિધકસહૃુ વં ગણય ત॥ ૧૯॥
અભાવ્યેકાે બ ધુ શ્ચરકૃતદયઃ શીલજલિધઃ
વસબ ધાત્ ગાેપ્તા વગુણગિરમ મારણપરઃ ।
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અશક્યાે િવ મતુ ઘટકમખુીવ નભિવષયઃ
સમુ જિનઃ સદ્ યનુછસમય ઇચ્છન્નવસરમ્॥ ૨૦॥
ઉદ તૈિરત્યેવં િન પિધકસાૈહાદર્િપશનુૈઃ
ઉદ યામુ તાેમપુજિનતવ તં િનજપદે ।
િવવગાર્ પ્તક્રા ત સ્થરજગરઘશવપથગતેઃ
સહાયીકુવાર્ણશ્ચરમશતકે િવ દિન મુિનઃ॥ ૨૧॥
ગ ત વ્ય વક્લેશ ચ્છદમપદશઙ્કા પદરસ
ભજદ્ ભઃ સપુ્રાપં િવિવધભજનપ્ર લ મહ ।
ફલે તીવ્રાેદ્યાેગં વિવક્યકૃતાત્યાદરમગાત્
યદચૃ્છાતુષં્ટ સ સરાશામપુનજર્ન્મસયજુમ્॥ ૨૨॥
પરં પ્રા યં પ યન્ પિરચરણહેતું િવગણયન્
પિર કુવર્ન્નાજ્ઞામિનતરશર યઃ શરણયન્ ।
અિનષ્ટપ્ર વંસપ્ર તષુ િનદાનં ચ કથયન્
મુહુદવં લ યા સિહત મહ ભજેે મુિનવરઃ॥ ૨૩॥
પુરા શાેકઃ શ્લાેકાેઽભવિદ ત નયાિદત્યપિનપ-
ન્મનુેઃ પુ યશ્લાેકાદજિન પરભક્તેઃ પિરણ તઃ ।
વ્યપાેહ્ય વં ભાવં હિરચરણસ તાનક લકામ્
અિવક્ષદ્યાેગી ય તનુમતનુકા યિવવશઃ॥ ૨૪॥
સતા મ થં સારં દ્ર મડિનગમસ્યા વકથયત્
બહૂનાં િવદ્યાનાં બહુભ તપદ વેઙ્કટપ તઃ ।
િદશાસાૈધશ્રેણીદૃઢઘિટતજૈત્ર વજપટ -
પરામશર્ભ્ર યદ્વ્ય તમતિનરાબાધિનગમઃ॥ ૨૫॥
મનપુ્રાસપ્રાચેત વપિરષદહાર્ ક્વ ચિદયં
સભુવા સક્તા સૂ ક્તઃ વયમુદયમ વચ્છ ત જને ।
િન વ્યડયુઃ કે િવ યાચલિવકટસ યાનટજ્ઝા-
પિરભ્રા તા પઙ્ગાે પિર યિદ ગઙ્ગા િનપત ત॥ ૨૬॥
ઇ ત

શ્રીકિવતાિકક સહસ્ય સવર્ત ત્ર વત ત્રસ્ય
શ્રીમદ્વઙે્કટનાથસ્ય શ્રીમદ્વદેા તાચાયર્સ્ય કૃ તષુ
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દ્ર મડાપેિનષ સારઃ સમાપ્તઃ ।
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