
|| શ્રી ||  
અથ શ્રી ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત શ્રી નારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચતઃ  
|| શ્રી મધ્િવિજર્ઃ || 
૧૨. દ્વાદશઃ સર્યઃ  
 
અિાનતંસિાતંિદેાતં્રતવસિંહે મુખ્ર્વ્ર્ાખ્ર્ાવનસિન ેજ ભંમાણ ે|  
સદ્યો માદ્યદ્વાડદદંતીંદ્રભીમે ભજેે ક્ષોભો માવર્ર્ોમાયુયૂથ ઃ || ૧૨.૧ ||  
 
સભંરૂ્ામી ચોળજદ્વીવપપરુ્યઃ પારે્શ્વ પાપા મંિર્ામાસુરુગ્ાઃ |  
સાસૂર્ા ભભૂષૂણ ેિાયુદેિ ેમૂઢા ર્દ્વદ ધાતયરાષ્ટ્ાતં્રતકે પ્રાક || ૧૨.૨ ||  
 
સન્માત્સર્ં બદ્ધુમૂચઽેશુભાના ંિાચાઽલોલં કોવપ ર્ા ંધારકસર્ |  
મધ્ર્ે તષેા ંનીચનીત્ર્ા સમાનો િાચાલોઽલં કોઽવપ ર્ાધંારકસર્ || ૧૨.૩ ||  
 
એકં તત્િ ંિષ્ષ્ટિ માર્ામર્ીર્ં િાક્ ઃ પ્રાચ્ર્ રપ્ર્િાચ્ર્ ંવિધતે્ત |  
પિૂાયઽપિૂાય હંત દૌર્યિયભષૂા ચચિચંચિ ંદશયનાચાર્યનીત્રતઃ || ૧૨.૪ ||  
 
મત્ર્ાયમત્ર્ાયમત્ર્યવિત્રદ્વટ્પરુોર્ં વિરં્શ્વ દ શ્ર્ં વિપ્રચિંાલપિૂયમ |  
ભદેાપતે ંભડેદમાન ઃ સમાન ઃ સાધીર્ઃ કઃ સાધર્ેત તામલબ્ધધ્િા || ૧૨.૫ ||  
 
સત્ર્ ંસત્ર્ં વ્ર્ાિહાર્ં વિધતે્ત સિ ંમોહે સિયવનિાયડહણી સા |  
જ્ઞાન ેજાત ેદગ્ધિસ્ત્રપ્રતીત ંપક્િ ેતસસમિંસતપ્તલોહાત્તિાિયત || ૧૨.૬ ||  
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જ્ઞાવનશે્રષ્ટઠશે્રષ્ટઠ વિજ્ઞાવનિર્ે ન રુ્યણ્ર્સથ ેસાપં્રત ંનાથભતૂાઃ |  
આકં્રદં મે હંત શ ણ્િતંુ સોઽર્ ંહાહા માર્ાિાદ ઉત્સાદમેત્રત || ૧૨.૭ ||  
 
ભ્રષ્ટિા ભાટ્ટા ન પ્રભાક ત્પ્રભાઽભતૂ િસતા માહાર્ાવનકાદ્યાશ્ચ ર્િ |  
દુર્ં માર્ાિાદસિ ંડદધકુ્ઃ નોપકે્ષ્ર્ા નસતત્ત્િિાદાસગ્નજજહ્વા || ૧૨.૮ ||  
 
ર્ં ર્ ંપ્રાપદ ભડૂરચચત્તઃ પ્રદેશ ંતસમાત્તસમાદાર્તરંેતરાર્ઃ |  
પ્રત્ર્જ્ઞાવર્ વ્ર્ક્તમાર્ેણ સોઽવપ પ્રાપ્નોત પારં્શ્વ ડહ િર્ં ભાગ્ર્હીનાઃ || 
૧૨.૯ ||  
 
પ્રશ્નઃ પ ષ્ટિઃ ખિંયત ેતને નૂન ંયુક્તા ંયુસક્તિં િસક્ત ચાસાિખિંયામ |  
િાડદવ્રાત ંલજ્જર્ને્નો વિશષેાદ આકે્ષપ્તતે્રત શૂ્રર્ત ેડકિં નુ કુમયઃ || ૧૨.૧૦ ||  
 
પ્રાચ્ર્ં શાસ્ત્ર ંર્ત સપાદં તુ લક્ષ ંિાક્ેન કેનાચક્ષપદ્ધષય તીથયઃ |  
ઇત્થ ંપાથં િયણીત ંશ ણ્િતઃ પ્રાર્ યુષ્ટમાન પ્રાપદ દૂર્માન ંમનો મે || ૧૨.૧૧ 
||  
 
િદેવ્ર્ાસો ન્િષે િદેો નુ મૂતય ડદવ્ર્ા મૂત્રતિર્યસર્ સા સુસસમતસર્ |  
તદ્દ્રશ્ટૄણા ંચતે્રત િાણી ક પાણી નૂન ંમાર્ાપક્ષમૂલં વિનવત્ત || ૧૨.૧૨ ||  
 
અક્ક્લષ્ટિં તત્સૂિભાષ્ટર્ં બલીર્ો માનોપતે ંકા ક્ષત્રતનયસતથા ચતે |  
આસમાકાઃ કેઽપ્ર્ેિમુક્ત્િા વિલજ્જાઃ લજ્જાવસિંધૌ દુસસહેઽમજ્જર્ન્નઃ || 
૧૨.૧૩ ||  
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તસર્ વ્ર્ાપ્ત ઃ વશષ્ટર્જાલ સતુ ર્ૌણ ઃ સસંજત્સિંધૌ શખંચક્રાડદભ ચભઃ |  
મા ર્ હે્યરન વિર્શ્વસત્ત્િાતંરાચણ કે્ષમાપ્ત્ર્  નસતિ નીત્રતિં વિધત્ત || ૧૨.૧૪ ||  
 
ર્ૌણ સતકૈર્ૌણિાક્ાચભરુ્પ્ત ઃ ર્ૌણીં બુત્રદ્ધિં િધયર્ંત ેન ણા ંત ે|  
હંસાના ંનો િાસગ્િર્ાતપ્રિીણાઃ વસિંધુ ંભરૂ્ોિાડરિષૈડરિાબ્ધદાઃ || ૧૨.૧૫ ||  
 
બાહુલ્ર્ેન હે્યતદુક્ત્િા ખલ ુદ્રાર્ એત ેવિરં્શ્વ પ્રાપ્નુિતં્રત પ્રકામમ |  
અસસમન્નસમદ્દશયનાપાર્કાલે ર્દ્વલ્લોકાપાર્કાલે લર્ાપઃ || ૧૨.૧૬ ||  
 
આકણ્ર્ેત્થ ંતસર્ િાણીમથાન્ર્ો માની તષેા ંમાવનના ંચચત્તિતે્તા |  
સિાના ંચતેો નદંર્ન મંદચતેાઃ ધ ષ્ટિામુચ્ચ િાયચમાચષ્ટિ કષ્ટિઃ || ૧૨.૧૭ ||  
 
તજેઃ શકંામાિતો ર્દ વિલીન ંવધર્ ભીરૂણા ંમાનસ ંમાનહીનમ |  
એકાતંને પ્રાપ્તતજેોવિલીન ંસથરે્ો ર્સમાદ ભાત્રત હૈર્રં્િીનમ || ૧૨.૧૮ ||  
 
ર્ેષા ંવિદ્યા ંશાકંરી શકંરી નો દેિાદીના ંબાધ્ર્તા ંસાધર્ંતી |  
શૌક્રીિાલં લજ્જર્દે દેિપજૂ્ર્ં તષેામષેા ંસવન્નધૌ કો વિષાદઃ || ૧૨.૧૯ ||  
 
ર્દ્યદ્વ ત ંકકયશ ર્ૌણતકૈઃ રુદં્ધ સાધ્ર્ં ન િ ભાત્ર્સતુ તાિત |  
ષટ્કમયજ્ઞ ડદ્વ્ર્મંિૌષધાઢય ઃ એત રુ્યપ્તાન નો વિજેતા ડહ કવશ્ચત || ૧૨.૨૦ 
||  
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ર્દ્યપ્ર્ેિ ંન હુ્યપકે્ષ્ર્ો વિપક્ષઃ ડકિંતુ પ્રાપ્તો નાધનુાઽઽકં્રદકાલઃ |  
અપ્ર્દં્વદ્વસિાત્મબોધપ્રતીત ઃ આચાર્રૈ્યચ્િંક્ત ેશકંરાદ્ય ઃ || ૧૨.૨૧ ||  
 
પારંપર્ેણાઽર્ત ંતત્ત્િશાસ્ત્ર ંહંતોત્સનં્ન નૂતનનેતે્યુદીર્ય |  
તષેા ંદોષા િણયનીર્ા વિદગ્ધ ઃ સતંોઽસતંો િાઽવપ મધ્ર્સથલોકે || ૧૨.૨૨ 
||  
 
સિાચભપ્રાર્ો બ્રહ્મિત સર્ાદિાચ્ર્ો માર્ાશક્ત્ર્ા સિયવનિાયહવસત્રદ્ધઃ |  
ઇત્થ ંનીત્ર્ા શાસ્ત્રનીત્ર્ેિ બાધ્ર્ઃ સિય લોકઃ સિાત્મનો ર્ઃ પરઃ સર્ાત 
|| ૧૨.૨૩ ||  
 
ગ્ામેગ્ામે િાર્યતા ંમાનન ષા ંપિૂપંિૂ ંસામપિૂરૈુપાર્ ઃ |  
સપં્રાપ્તાના ંમાનભરં્ાર્ કાર્ં ગ્ંથાકષાયદુ્યદ્યત રસમદીર્ ઃ || ૧૨.૨૪ ||  
 
ઇત્ર્ાદ્યેત ેકાર્યમાલોચ્ર્ કાલ ે 
ચક્રુિયક્રાશ્ચડક્રભક્તપ્રતીપમ |  
ર્ોગ્ર્ા મંક્તું તઽેન્ર્થા સયુઃ કથ ંિા  
દુઃખોગ્ાભંસર્ંધતાવમસ્રવસિંધૌ || ૧૨.૨૫ ||  
 
વ્રત્ર્ાકારંિાસુદેિત્રદ્વષં ત ેપ્રાજં્ઞ મન્ર્ં પુિંરીકાચભધાનમ |  
િાદવ્ર્ાજાક્ષેપકામાઃ કુમંિાત ચક્રુર્યત્ત ંરૂપ્ર્પીઠાલર્ેઽમી || ૧૨.૨૬ ||  
 
ર્દ્વત વસિંહં ગ્ામવસિંહોઽશુચીચ્િો હંસ ંકાકો ર્દ્વદેિ કદ ષ્ષ્ટિઃ |  
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ર્દ્વન્માર્ી ભડૂરમાર્સતરકુ્ ંતદ્વદ વિદ્વદ્વર્યમાહ્વાસત મૂઢઃ || ૧૨.૨૭ ||  
 
અપ્ર્લ્પોઽસૌ ન હુ્યપકે્ષાબંભિૂ ેલોલાત્મેિાદક્ષપક્ષઃ પતંર્ઃ |  
મધ્િનેાહો દુસતરેણ સિભાિાત તજેોરાજીરાજજતનેાસગ્નનિે || ૧૨.૨૮ ||  
 
માન માયન્ર્ ભાયસમાનોઽસમાન ઃ આચક્ષપ્ર્ ન ંસિ ંમત ંસાધવર્ત્િા |  
પ્રીત્ર્  વિષ્ટણોરુત્તમપ્રીત્રતતીથય િદેવ્ર્ાખ્ર્ા ંિદેિદેી ચકાર || ૧૨.૨૯ ||  
 
આમ્નાર્ં ર્ ેપઠુેરામ્નાર્પિૂં પ્રાપ્તા વિપ્રાસતિ કૌતૂહલને |  
પર્ાયસીનાસતાિદાચાર્યિર્ં પ્રકે્ષ્ર્ં પ્રકે્ષાચંડક્રરેઽનકેસખં્ર્ાઃ |૧૨.૩૦ ||  
 
ઉક્તારં્ેભ્ર્ઃ કાડદકાન વ્ર્ંજર્ંત ંતત્તન્માિાવ્ર્ંજનાદૌ પ્રિીણમ |  
ત્રતસ્રોઽિસથાસતદ્ગુણ ભાયિર્ંતં દેિા દ ષ્ટટ્િા હ્યસમરન દેિદેિમ || ૧૨.૩૧ ||  
 
આદૌ હ્રસિત્િને િત્સાનુસ ત્ર્ા ંમાિાપાદૌ િતયર્ન દ શ્ર્માનઃ |  
કુિયન્નન્ર્ાશ્ચાગ્ર્ર્રૂપા વિવ ત્તીઃ ર્ોવિિંદશ્રીરાસ ર્ોવિિંદભક્તઃ || ૧૨.૩૨ ||  
 
મારં્લ્ર્ારં્વ્ર્ક્તભાિા ત્રિલોકીં રંર્ારૂઢા વિસમર્ં પ્રાપર્તંી |  
ક ષ્ટણિેાન્ર્ા માન્ર્વિન્ર્ાસપાદા રેજે માધ્િી સુસિરા િદેિાણી || ૧૨.૩૩ 
||  
 
ર્ાભંીર્ાયદ્ય યુયક્તમૌદાર્યકાર્ૈઃ  
નાનાનાદશ્લાઘ્ર્મુચ્ચારણ ંતત |  
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શીક્ષાવશક્ષાલક્ષણાના ંડહ લક્ષ્ર્ં  
માન્ર્ં મન્ર્ે ધન્ર્બુદે્ધરતુલ્ર્મ || ૧૨.૩૪ ||  
 
કાલ્પીઃ ક્લ પ્તીવ્ર્જંર્ન િાદંસીશ્ચ વ્ર્ક્ત ંશાબ્ધદં શાસ્ત્રમુભાવ્ર્ ભરૂ્ઃ |  
સ વ્ર્ાચખ્ર્ાવકુ્તન રુક્તમાર્ય જ્ર્ાર્ાન જ્ર્ોત્રતિડેદના ંિદેવમત્થમ || 
૧૨.૩૫ ||  
 
શ્રૌત ેવ્ર્ાખ્ર્ોચ્ચારણ ેચારુણી ત ેમાદ ગ્દેહી િણયર્ેદસર્ કો નુ |  
િાર્ીશાન િાયસગ્િહંર્ેંદ્રજીિ ઃ ભરૂ્ાયશ્ચર્િૈયચણિત ેર્ે પ્રણમ્ર્ || ૧૨.૩૬ ||  
 
િંદસસાથ ંસાથયમિામુનતે્થ ંપ્રોક્ત ંશુ્રત્િા બ્રાહ્મણા બ્રહ્મણિે |  
સિ ેસૌમ્ર્ા જજષ્ટણજુજજ્ઞાસર્ાઽમી પ્રાપ્ર્ પ્રોચુવશ્ચિકાર્ાચભધાનમ || 
૧૨.૩૭ ||  
 
પ્રાજ્ર્પ્રજ્ઞઃ પ્રાજ્ર્ર્ા પ્રજ્ઞર્ાઽસૌ હંતાિોચન્મંિિણાયચભધરે્મ |  
તત્પ્રત્ર્થી પ્રાર્થર્યત ેિક્તુમતેત પ્રાજ્ઞાસમાચભઃ શ્રોતુકામ ભયિાશં્ચ || ૧૨.૩૮ ||  
 
ઇત્યુક્તસત રેષ વિસતાડરબુદે્ધઃ પ્રાપ્તુ ંસામ્ર્ ંસપં્રવ ત્તો દુરાત્મા |  
હાસર્ોઽિાભદૂ િાસુદેિપ્રભાથી ર્દ્વત પિૂ ંપૌંડ્રકો િાસુદેિઃ || ૧૨.૩૯ ||  
 
આઙાદેશાદુત્તરં રાડદશબ્ધદં શુ્રત્િા નારેત્યકુ્તિતં ંપદં તમ |  
વ્ર્ાખ્ર્ાલૌલ્ર્ાદૈતરેર્ાડદસૂક્તે પ ર્થિીદેિા વનિંદનીર્ં વનવનિંદુઃ || ૧૨.૪૦ ||  
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શાદૂયલાખ્ર્ા ંપ્રાપ્ર્ સભંાવિતઃ પ્રાર્ લોકે ધતૂય માવર્ર્ોમાયુરેષઃ |  
િાડદદ્વીવપધ્િવંસન ંમધ્િવસિંહં પ્રાપ્તો હીત્થ ંશબ્ધદશષેો બભિૂ || ૧૨.૪૧ ||  
 
ક ષ્ટણાભીષ્ટિા શાસ્ત્રવિસપષ્ટિ સજં્ઞા ર્ા સિીર્ા શ્રીઃ પાચલતા સદ્દવ્િજેન |  
પદ્માખ્ર્ાસત્સૈંધિનેાઽહૃતાં તા ંશુશ્રાિાગ્ર્ર્ાનદંતીથાયખ્ર્પાથયઃ || ૧૨.૪૨ ||  
 
તૂણ ંતીણાયદભ્રમાર્યઽથ સાર્યઃ સપં્રાપ્તોઽસૌ ર્ોર્ણ ભીષવર્ત્િા |  
સરં્મ્ર્ાતંર્ંત કામેન હાસર્ં સપં્રાપ્તશ્રીવનિજિત ંત ંજહાસ || ૧૨.૪૩ ||  
 
દુષ્ટિાત્માઽસૌ ભદ્રમકેાડકન ંર્ઃ કે્ષપ્તુ ંહેતુઃ સૌખ્ર્દાખ્ર્ ંબભિૂ |  
હર્ંશોઽર્ં ત ંન ચક્ષામ ભરૂ્ઃ તોકે સને્ન સૂકરં કેસરીિ || ૧૨.૪૪ ||  
 
તસર્ િાસાત પ ષ્ટઠતસસતષ્ટઠતોઽભતૂ કે્ષમાપકે્ષી ર્ો જનઃ પ્રાર્ જજતોઽવપ |  
મધ્ર્ેઽન્ર્ેષા ંર્ોતતીસતત્પ્રયુક્તાઃ સોઽદ્યજ્જિષ્ટણઃુ પચંષ ર્યવિશષે ઃ || 
૧૨.૪૫ ||  
 
વિષ્ટણોભૂયર્ઃ શોભર્ચભઃ પદાતં ંપારંપર્ેણરે્યમાણ રિાર્ૈઃ |  
ર્ોવ્રાત સત ંદારવર્ત્િા ન્ર્ર્ હ્ણાત કંજાખ્ર્ાન ંવસિંધપુ ંમધ્િપાથયઃ || ૧૨.૪૬ ||  
 
આસતામાસતામેષ િો વિર્શ્વમોષો રેરે માર્ાિાડદચોરા દ્રિતે |  
દ્રષ્ટિાદ્રષ્ટિા વનગ્હીતા ધ્રિુ ંિઃ પ્રાપ્તઃ કાલો દ્રાર્ રુ્હાતં ંપ્રિષે્ટટુમ || ૧૨.૪૭ 
||  
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તજેો વિદ્વચ્ચક્રચદં્રસર્ લીન ંવિધ્િસતાઽલં િાડદનક્ષિલક્ષ્મીઃ |  
વિર્શ્વવ્ર્ાપ્ત ંર્ત ત ુતદ્દીક્પ્તમૂલં યુષ્ટમત્પ્રષે્ટઠં તવન્નરસત ંતમશ્ચ || ૧૨.૪૮ ||  
 
પિૂાયશામાપરૂ્ય વિર્શ્વપ્રકાશી ર્ોસદંોહૈઃ સપ્તવિદ્યાખ્ર્િાહઃ |  
યુષ્ટમાચભઃ ડકિં ન ચક્ષ દેદીપ્ર્તઽેસૌ દેિઃ સાક્ષાત સિયવિત્સિયદીપઃ || ૧૨.૪૯ 
||  
 
સિાયધારં બ્રહ્મસજંં્ઞ વિહાર્ો રમ્ર્ાકારં શારદેંદીિરાભમ |  
સવન્નણીત ંરુ્ણ્ર્લં શબ્ધદભદૈેઃ મધ્િાડદત્ર્ં સવંશ્રત ંકોઽવપધત્ત ે|| ૧૨.૫૦ ||  
 
વિધાિતવિધાિત ત્િડરતમત્રિિાદાસુરા-  
અદભ્રવધષણાચભધો નરહડરડહ્ જાજ્િલ્ર્ત ે|  
સ યુસક્તનખરૈઃ ખરૈમુયખરમૂખયદુઃખાકુંરૈઃ વિદારર્ત્રત 
દારુણપ્રિચનપ્રણાદોઽવપ્રર્ાન || ૧૨.૫૧ ||  
 
ધતે્ત રૂપાણ્ર્નતંાન્ર્વપ ભિુનપત ેર્ય હૃદાઽપ્ર્ેક પક્ષો દક્ષઃ 
સદ્ભભ્ર્ોઽચખલેભ્ર્ોઽપ્ર્મ તવમહ દદૌ કેિલં ર્ો ન માિ ે|  
પચક્ષશે્રષ્ટઠોઽપરઃ સન્નવમતમત્રતપદોઽસપંદે સર્ાદર્ં િો મા  
 
 
દપ ંમાવર્સપાય ભજતભજત તાસતા રુ્હા દ્રાર્ ત્રદ્વજજહ્વાઃ || ૧૨.૫૨ ||  
 
િદેવ્રાતસુદશયનઃ પડરલસત્તકાયખ્ર્શખંધ્િવનઃ  
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વિભ્રાજજષ્ટણપુરુાણ સહંત્રતર્દઃ શ્લોકૌર્શાર્ઙ્ાયસન્િતઃ |  
સત્સૂિસેષ્ટિત્રતહાસનદંકચણો મધ્િાખ્ર્નારાર્ણઃ  
પ્રાપ્તો િો વનજજઘ ક્ષર્ા દ્રિત હે માર્ાવિદેિત્રદ્વષઃ || ૧૨.૫૩ ||  
 
ઇત્રત વનર્દત્રત માર્ાિાડદવિદે્વષ િષેે  
શુભજનવનકરે સિારામતોઽસમાત પ્રર્ાતઃ|  
ન્ર્િસદમરવધષ્ટણ્ર્ે પ્રાગ્િાિાચભધાન ે 
રુ્રુમત્રતરચભનદંન દેિમાનદંમૂત્રતિમ || ૧૨.૫૪ ||  
 
|| ઇત્રત શ્રીમત્કવિકુલત્રતલક ત્રિવિક્રમપડંિતાચાર્યસુત 
શ્રીનારાર્ણપડંિતાચાર્યવિરચચત ેશ્રીમધ્િવિજર્ે  
આનદંાડંકત ેદ્વાદશઃ સર્યઃ || 
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