
|| ಶ್ರೀ ||  

ಅಥ ಶ್ರೀ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಃ  

|| ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಿಜರ್ಃ || 

೨. ದ್ವಿತ್ರೀರ್ಃ ಸರ್ಯಃ  

ವಿಜ್ಞಾನಭಾನುಮತ್ರ ಕಾಲಬಲ ೀನ ಲೀನ ೀ  

ದುಭಾಯಷ್ಯಸಂತಮಸಸಂತತ್ರತ  ೀ ಜನ ೀಽಂಂಧ  |  

ಮಾರ್ಾಯತ್ ಸತಾಂ ಸಖಲತ್ರ ಖಿನನ ಹೃದ   ಮುಕ್ುಂದಂ  

ದ ೀವಾಶ್ಚತುಮುಯಖಮುಖಾಃ ಶ್ರಣಂ ಪರಜರ್ುಮಃ || ೨.೧ ||  

ನಾಥಃ ಕ್ಲೌ ತ್ರರರ್ುರ್ಹ ತ್ರರನುದುುಭ ಷ್ುಃ  

ಬರಹ್ಾಮಣಮಪಯನವತಾರಮನಾದ್ವದ್ವಕ್ುಃ |  

ಸವಯಜ್ಞಮನಯಮನವ ಕ್ಯ ಸ ಕಾರ್ಯವಿೀರ್ಯಂ  

ಸ್ ೇರಾನನ   ಭುವನಜೀವನಮಾಬಭಾಷ ೀ || ೨.೨ ||  

ವ ೀದಾಂತಮಾರ್ಯಪರಿಮಾರ್ಯಣದ್ವೀನದ ನಾಃ  

ದ ೈವಿೀಃ ಪರಜಾ ವಿಶ್ರಣಾಃ ಕ್ರುಣಾಪದಂ ನಃ |  

ಆನಂದಯೀಃ ಸುಮುಖ ಭ ಷಿತಭ ಮಿಭಾರ್  ೀ  

ರ ಪಾಂತರ ೀಣ ಮಮ ಸದುುಣನಿಣಯಯೀನ || ೨.೩ ||  

ಆದ ೀಶ್ಮೌಲಮಣಿಮುಜ್ವಲವಣಯಮೀನಂ  

ಬದಾಧಂಜಲಮಯರುದನರ್ಯಮಧ್ತತ ಮ ಧಾನಯ ||  

ಹ್ಾರಾವಳೀಮಿವ ಹೃದಾ ವಿಬುಧ ೀಂದರಯಾಚಾಞಂ  

ಬಿಭರನಿನಜಾನನುಜರ್ೃಕ್ುರವಾತ್ರತ್ರೀಷ್ಯತ್ || ೨.೪ ||  

ಕಾಲಃ ಸ ಏವ ಸಮವತಯತ ನಾಮ ಯಾವತ್  

ಚಿಂತಾಕ್ುಲಂ ವಿವಿಧ್ಸ್ಾಧ್ುಕ್ುಲಂ ಬಭ ವ |  
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ವ ೀದಾಂತಸಂತತಕ್ೃತಾಂತರಸಂ ನ ವಿದಮಃ  

ಶ ರೀಯೀ ಲಭ ೀಮಹಿ ಕ್ಥಂ ನು ವರ್ಂ ಬತ ೀತ್ರ || ೨.೫ ||  

ತತ್ರರೀತಯೀ ರಜತಪೀಠಪುರಾಧಿವಾಸೀ ದ ೀವೀ  

ವಿವ ೀಶ್ ಪುರುಷ್ಂ ಶ್ುಭಸ ಚನಾರ್ |  

ಪಾರಪ ತೀ ಮಹ್ಾರ್ ಮಹಿತಾರ್ ಮಹ್ಾಜನೌಘೀ  

ಕ  ೀಲಾಹಲ ೀನ ಸಕ್ುತ ಹಲನಿ ಪರವೃತ ತ || ೨.೬ ||  

ಆವಿಷ್ಟವಾನಕ್ುಶ್ಲಂ ಪುರುಷ್ಂ ಪರಕ್ೃತಾಯ  

ಪರತಾಯರ್ರ್ನಿನಹ ಜನಾನ್ ನಿತರಾಮನೃತಯತ್ |  

ಉತುತಂರ್ಕ ೀತುಶ್ಖರ ೀ ಸ ಕ್ೃತಾಂರ್ಹ್ಾರ  ೀ  

ರಂರ್ಾಂತರ ೀ ನಟ ಇವಾಖಿಲವಿಸಮಯಾತಾಮ || ೨.೭ ||  

ಆಭಾಷ್ಯ ಸ್  ೀಽತರ ಜನತಾಂ ಶ್ಪಥಾನುವಿದಧಂ  

ಉಚ ೈರಿದಂ ವಚನಮುದಧೃತದ  ೀಬಯಭಾಷ  |  

ಉತಪತ್ಯತ ೀ ಜರ್ತ್ರ ವಿಶ್ಿಜನಿೀನವೃತ್ರತಃ  

ವಿಶ್ಿಜ್ಞ ಏವ ಭರ್ವಾನಚಿರಾದ್ವಹ್ ೀತ್ರ || ೨.೮ ||  

 

ಸದ್ವಿೀಪವಾರಿನಿಧಿಸಪತಕ್ಭ ತಧಾತಾರಯ  

ಮಧ ಯೀಽಪ ಕ್ಮಯಭುವಿ ಭಾರತ ನಾಮ ಖಂಡ ೀ |  

ಕಾಲ ೀ ಕ್ಲೌ ಸುವಿಮಲಾನಿರ್ಲಬಧಜನಾಮ  

ಸನಮಧ್ಯರ್ ೀಹಕ್ುಲಮೌಲಮಣಿದ್ವಿಯಜ  ೀಽಭ ತ್ || ೨.೯ ||  

ವ ೀದಾದ್ವರಸದರಜರ್ಪೀಠಪುರ ೀಶ್ಿರಾಭಾಯಂ  

ರ್ಾರಮೀ ವಿಭ ಷಿತತರಃ ಶ್ವರ ಪಯನಾಮಾ |  

ಹ್ ೀಮಾದ್ವರರಾಜವಿಭುರಾಜದ್ವಳಾವೃತಾಭಃ ತಸ್ಾಯ-  

ಭವದ್ ರ್ುರುರ್ುಣಃ ಖಲು ಮ ಲಭ ಮಿಃ || ೨.೧೦ ||  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



ರಾಮಾಧಿವ ೀಶ್ತಹರಿಸಿಸೃಮೌಲಮಾಲಾ-  

ರಾಜದ್ವಿಮಾನಗಿರಿಶ  ೀಭಿತಮಧ್ುಯವಾಸ |  

ಕ್ ೀತರಂ ಸ ಪಾಜಕ್ಪದಂ ತ್ರರ ಕ್ುಲ ೈಕ್ಕ ೀತುಃ  

ಕ್ಂ ರ್ದ್ ದಧಾತ್ರ ಸತತಂ ಖಲು ವಿಶ್ಿಪಾಜಾತ್ || ೨.೧೧ ||  

ಅಥಯಂ ಕ್ಮಪಯನವಮಂ ಪುರುಷಾಥಯ ಹ್ ೀತುಂ  

ಪುಂಸ್ಾಂ ಪರದಾತುಮುಚಿತಾಮುಚಿತಸಿರ ಪಾಮ್ |  

ಕ್ನಾಯಂ ಸುವಣಯಲಸತಾಮಿವ ವ ೀದವಿದಾಯಂ  

ಜರ್ಾರಹ ವಿಪರವೃಷ್ಭ ಪರತ್ರಪಾದ್ವತಾಂ ಸಃ || ೨.೧೨ ||  

ರ ೀಮೀಽಚಛಯೀಪನಿಷ್ದ ೀವ ಮಹ್ಾವಿವ ೀಕ  ೀ  

ಭಕ ಯೀವ ಶ್ುದಧಕ್ರಣಃ ಪರಮಶ್ರತಾಽಲಮ್ |  

ಮಿಥಾಯಭಿಮಾನರಹಿತಃ ಪರಯೀವ ಮುಕಾಯ  

ಸ್ಾಿನಂದಸಂತತ್ರಕ್ೃತಾ ಸ ತಯಾ ದ್ವಿಜ ೀಂದರಃ || ೨.೧೩ ||  

ತಸಯ ಪರಭ  ೀಶ್ಚರಣಯೀಃ ಕ್ುಲದ ೀವತಾಯಾಃ  

ಭಕ್ತಂ ಬಬಂಧ್ ನಿಜಧ್ಮಯರತಃ ಸ ಧಿೀರಃ |  

ವಿಜ್ಞಾತಭಾರತಪುರಾಣಮಹ್ಾರಹಸಯಂ  

ರ್ಂ ಭಟಟ ಇತಯಭಿವದಂತ್ರ ಜನಾ ವಿನಿೀತಮ್ || ೨.೧೪ ||  

ರ್  ೀವಿಂದಸುಂದರಕ್ಥಾಸುಧ್ಯಾ ಸ ನೄಣಾಂ  

ಆನಂದರ್ನನ ಕ್ಲ ಕ ೀವಲಮಿಂದ್ವರಯಾಣಿ |  

ಕ್ಂತು ಪರಭ  ೀ ರಜತಪೀಠಪುರ ೀ ಪದಾಬ್ಂ  

ಶ್ರೀವಲಲಭಸಯ ಭಜತಾಮಪ ದ ೈವತಾನಾಮ್ || ೨.೧೫ ||  

ಇತಥಂ ಹರ ೀರ್ುಯಣಕ್ಥಾಸುಧ್ಯಾ ಸುತೃಪ್ತೀ  

ನ ೈರ್ುಯಣಯವಾದ್ವಷ್ು ಜನ ೀಷ್ಿಪ ಸ್ಾರ್ರಹ್ ೀಷ್ು |  

ತತ ಿೀ ಸ ಕಾಲಚಲಧಿೀರತ್ರಸಂಶ್ಯಾಲುಃ ಧಿೀಮಾನ್  
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ಧಿಯಾ ಶ್ರವಣಶ  ೀಧಿತಯಾ ಪರದಧೌಯ || ೨.೧೬ ||  

 

 

ತಾರತಾ ರ್ ಏವ ನರಕಾತ್ ಸ ಹಿ ಪುತರನಾಮ  

ಮುಖಾಯವನಂ ನ ಸುಲಭಂ ಪುರುಷಾದಪ ಣಾಯತ್ |  

ತಸ್ಾಮತ್ ಸಮಸತವಿದಪತಯಮವದಯಹಿೀನಂ  

ವಿದಾಯಕ್ರಾಕ್ೃತ್ರ ಲಭ ೀಮಹಿ ಕ ೈರುಪಾಯೈಃ || ೨.೧೭ ||  

ಪ ವ ೀಯಽಪ ಕ್ದಯಮಪರಾಶ್ರಪಾಂಡುಮುಖಾಯಃ  

ರ್ತ ್ೀವಯಾ ರ್ುಣರ್ಣಾಢ್ಯಮಪತಯಮಾಪುಃ |  

ತಂ ಪ ಣಯಷ್ಡುುಣತನುಂ ಕ್ರುಣಾಮೃತಾಬಿಧಂ  

ನಾರಾರ್ಣಂ ಕ್ುಲಪತ್ರಂ ಶ್ರಣಂ ವರಜ ೀಮ || ೨.೧೮ ||  

ಇತಥಂ ವಿಚಿಂತಯ ಸ ವಿಚಿಂತಯಮನನಯ ಬಂಧ್ುಃ  

ಪ ರೀಷ್ಠಪರದಂ ರಜತಪೀಠಪುರಾಧಿವಾಸಮ್ |  

ಭಕಾಯ ಭವಾಬಿಧಭರ್ಭಂರ್ದಯಾ ಶ್ುಭಾತಾಮ  

ಭ ೀಜ ೀ ಭುಜಂರ್ಶ್ರ್ನಂ ದ್ವಿಷ್ಡಬದಕಾಲಮ್ || ೨.೧೯ ||  

ಪತಾನಯ ಸಮಂ ಭರ್ವತಃ ಸ ಭಜನ್ ಪದಾಬ್ಂ  

ಭ  ೀರ್ಾನ್ ಲರ್ ನಪ ಪುನಲಯರ್ಯಾಂಚಕಾರ |  

ದಾಂತಂ ಸಿರ್ಂ ಚ ಹೃದರ್ಂ ದಮಯಾಂಚಕಾರ  

ಸಿಚಛಂ ಚ ದ ೀಹಮಧಿಕ್ಂ ವಿಮಲೀಚಕಾರ || ೨.೨೦ ||  

ತ್ರೀವ ರಃ ಪಯೀವರತಮುಖ ೈವಿಯವಿಧ್ ವರತಾರ್ ರಯೈಃ  

ಜಾಯಾಪತ್ರೀ ರ್ುಣರ್ಣಾಣಯವಪುತರಕಾಮೌ |  

ಸಂಪ ಣಯಪ ರುಷ್ಮತ  ೀಷ್ರ್ತಾಂ ನಿತಾಂತಂ  

ದ ೀವ ೀರಿತಾವಿವ ಪುರಾಽದ್ವತ್ರಕ್ಶ್ಯಪೌ ತೌ || ೨.೨೧ ||  
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ನಾಥಸಯ ಭ ರಿಕ್ರುಣಾಸುಧ್ಯಾಽಭಿಷಿಕೌತ  

ಶ್ರೀಶ್ರೀಧ್ರಪರತತ್ರಶಾರಶ್ರಿೀರರ್ಷಿಟೀ |  

ಭ ರಿವರತಪರಭವದ್ವವಯಸುಕಾಂತ್ರಮಂತೌ  

ತೌ ದ ೀಹಶ್ುದ್ವಧಮತ್ರಮಾತರಮಥಾಲಭ ೀತಾಮ್ || ೨.೨೨ ||  

ಕಾಂತಾದೃತೌ ಸಮುಚಿತ ೀಽಥ ಬಭಾರ ರ್ಭಯಂ  

ಸ್ಾ ಭ ಸುರ ೀಂದರದುಹಿತಾ ಜರ್ತಾಂ ಹಿತಾರ್ |  

ಅಚಾಛಂಬರ ೀವ ರಜನಿೀ ಪರಿಪ ರಿತಾಶಾ  

ಭಾವಿನಯಪಾಸತತಮಸಂ ವಿಧ್ುಮಾದಯಪಕ್ಾತ್ || ೨.೨೩ ||  

ತಂ ಪ ವಯಪಕ್ಸತಬಿಂಬಮಿವ ಪರವೃದಧಂ  

ಯಾವದ್ ದ್ವಿಜ ೀಂದರವನಿತಾ ಸುಷ್ುವ ೀಽತರ ತಾವತ್ |  

ಅಂಶ ೀನ ವಾರ್ುರವತ್ರೀರ್ಯ ಸ ರ ಪಯಪೀಠ ೀ  

ವಿಷ್ುಣಂ ಪರಣಮಯ ಭವನಂ ಪರರ್ಯೌ ತದ್ವೀರ್ಮ್ || ೨.೨೪ ||  

 

 

ಸಂಪ ಣಯಲಕ್ಣಚಣಂ ನವರಾಜಮಾನ  

ದಾಿರಾಂತರಂ ಪರಮಸುಂದರಮಂದ್ವರಂ ತತ್ |  

ರಾಜ ೀವ ಸತುಪರವರಂ ಭುವನಾಧಿರಾಜ  ೀ  

ನಿಷಾಾಸರ್ನ್ ಪರಮಸ್ೌ ಭರ್ವಾನ್ ವಿವ ೀಶ್ || ೨.೨೫ ||  

ಸಂತುಷ್ಯತಾಂ ಸಕ್ಲಸನಿನಕ್ರ ೈರಸದ್ವಭಃ  

ಖಿದ ಯೀತ ವಾರ್ುರರ್ಮಾವಿರಭ ತ್ ಪೃಥಿವಾಯಮ್ |  

ಆಖಾಯನಿತ್ರೀವ ಸುರದುಂದುಭಿಮಂದರನಾದಃ  

ಪಾರಶಾರವಿ ಕೌತುಕ್ವಶ ೈರಿಹ ಮಾನುಷ ೈಶ್ಚ || ೨.೨೬ ||  

ನಾಥಂ ನಿಷ ೀವಯ ಭವನಾನತ್ರದ ರಮಾಪತಃ  
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ಪಾರಜ್ಞ  ೀ ಮಹಪರಕ್ೃತದುಂದುಭಿನಾದಪ ವಾಯತ್ |  

ಪುತ  ರೀದಭವಶ್ರವಣತ  ೀ ಮಹದಾಪಯ ಸ್ೌಖಯಂ  

ಜ್ಞಾನಂ ಪರ  ೀಕ್ಪದಮಪಯಮತ ೀಷ್ಟಹ್ ೀತುಮ್ || ೨.೨೭ ||  

ಆವಿಶ್ಯ ವ ೀಷ್ಮ ನಿಜನಂದನಮಿಂದುವಕ್ರಂ  

ಭ ಯೀಽಭಿನಂದಯ ಸ ಮುಕ್ುಂದದಯಾಂ ಪರವಂದಯ |  

ಜಾತಸಯ ತಸಯ ರ್ುಣಜಾತವಹಸಯ ಜಾತ-  

ಕ್ಮಾಯದ್ವಕ್ಮಯನಿವಹಂ ವಿದಧ ೀ ಸುಕ್ಮಾಯ || ೨.೨೮ ||  

ಜ್ಞಾನಾಥಯಮೀವ ರ್ದಭ ದಸುದ ೀವ ಏಷ್ಃ  

ರ್ದ್ ವಾಸುದ ೀವಪದಭಕ್ತರತಃ ಸದಾಽಸ್ೌ |  

ತದ್ ವಾಸುದ ೀವಪದಮನಿವದನ್ ಸುರ ೀಂದಾರಃ  

ತಾತ ೀನ ರ್ನಿನರ್ದ್ವತಂ ಸುತನಾಮಕ್ತಾರಯ || ೨.೨೯ ||  

ಪಾತುಂ ಪಯಾಂಸ ಶ್ಶ್ವ ೀ ಕ್ಲ ರ್  ೀಪರದ  ೀಽಸ್ ೈ  

ಪ ವಾಯಲರ್ಃ ಸಿಸುತಸ ನುತಯಾ ಪರಜಾತಃ |  

ನಿವಾಯಣಹ್ ೀತುಮಲಭಿಷ್ಟ ಪರಾತಮವಿದಾಯಂ  

ದಾನಂ ಧ್ುರವಂ ಫಲತ್ರ ಪಾತರರ್ುಣಾನುಕ್ ಲಾಯತ್ || ೨.೩೦ ||  

ಅತರಸತಮೀವ ಸತತಂ ಪರಿಫುಲಲಚಕ್ುಃ  

ಕಾಂತಾಯ ವಿಡಂಬಿತನವ ೀಂದು ಜರ್ತಯನರ್ಯಮ್ |  

ತತ್ ಪುತರರತನಮುಪರ್ೃಹಯ ಕ್ದಾಚಿದಾಪತಃ  

ಸಿಸ್ಾಿಮಿನ ೀ ಬುಧ್ ಉಪಾರ್ನಮಾಪಯರ್ತ್ ಸಃ || ೨.೩೧ ||  

ನತಾಿ ಹರಿಂ ರಜತಪೀಠಪುರಾಲರ್ಂ  

ತಂ ಬಾಲಸಯ ಸಂಪದಮನಾಪದಮಥಯಯಿತಾಿ |  

ಸ್ಾಕ್ಂ ಸುತ ೀನ ಪರಿವಾರಜನಾನಿಿತ  ೀಽಸ್ೌ  

ಪಾರಯಾನಿನಶ್ೀಥಸಮಯೀ ನಿಜಮೀವ ಧಾಮ || ೨.೩೨ ||  
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ದ  ೀಷ ೀರ್ುಷಾಂ ಸಮಮನ ೀನ ವನ ೀಽತ್ರಭಿೀಮೀ  

ತತ್ರಾರೀಡಿತರ್ರಹ ಇಹ್ ೈಕ್ತಮಂ ತುತ  ೀದ |  

ಉದಾಿಂತರಕ್ತಮವಲ  ೀಕ್ಯ ತಮಭಯಧಾಯಿ  

ಕ ೀನಾಪಯಹ್  ೀ ನ ಶ್ಶ್ುತುತ್ ಕ್ಥಮೀಷ್ ಇತಥಮ್ || ೨.೩೩ ||  

ಆವಿಶ್ಯ ಪ ರುಷ್ಮುವಾಚ ಮಹ್ಾರ್ರಹ್  ೀಽಸ್ೌ  

ಅಸಮದ್ವಿಹ್ಾರಸಮಯೀಪರ್ತಾನ್ ಸಮಸ್ಾತನ್ |  

ರ್ಚಛಕ್ತರ್ುಪತರಹಿತಾನಲಮಸಮ ಹಂತುಂ  

ಲ  ೀಕ ೀಶ್ಿರಃ ಸ ಬತ ಬಾಲತಮಃ ಕ್ಲ ೀತ್ರ || ೨.೩೪ ||  

ಸತನ ಯೀನ ಬಾಲಮನುತ  ೀಷ್ಯ ಮುಹುಃ ಸಿಧಾಮನೀ  

ಮಾತಾ ಕ್ದಾಚನ ರ್ಯೌ ವಿರಹ್ಾಸಹ್ಾಽಪ |  

ವಿಶ್ಿಸಯ ವಿಶ್ಿಪರಿಪಾಲಕ್ಪಾಲನಾರ್  

ಕ್ನಾಯಂ ನಿಜಾಮನುರ್ುಣಾಂ ಕ್ಲ ಭಿೀರುರ ೀಷಾ || ೨.೩೫ ||  

ಸ್ಾ ಬಾಲಕ್ಂ ಪರರುದ್ವತಂ ಪರಿಸ್ಾಂತಿರ್ಂತ್ರೀ  

ಮುರ್ಾಧಕ್ರ ೀಣ ವಚಸ್ಾಽನುನಿನಾರ್ ಮುರ್ಾಧ |  

ಮಾ ತಾತ ತಾತ ಸುಮುಖ ೀತ್ರ ಪುನಃ ಪರರ  ೀದ್ವೀಃ  

ಮಾತಾ ತನ  ೀತ್ರ ರುಚಿತಂ ತಿರಿತಂ ತವ ೀತ್ರ || ೨.೩೬ ||  

ರ  ೀದ ೀ ಕ್ರಯಾಸಮಭಿಹ್ಾರತ ಏವ ವೃತ ತೀ  

ಪ್ೀತಸಯ ಮಾತರಿ ಚಿರಾದಪ ನಾಽರ್ತಾಯಾಮ್ |  

ಜರ್ಾರಹ ಬಾಲಮಥ ಚ ೈಕ್ತ ಮಾತೃಮಾರ್ಯಂ  

ಸ್ಾಽಪ ಕ್ರಯಾಸಮಭಿಹ್ಾರತ ಏವ ಬಾಲಾ || ೨.೩೭ ||  

ಕ್ತಯವಯಮೌಢ್ಯಮಭಿಪದಯ ನಿರ ಪಯ ಸ್ಾ ತಂ  
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ಪಾರಭ  ೀಜರ್ತ್ ಖಲು ಕ್ುಲಸಥಕ್ುಲಂ ಪರಪಕ್ಿಂ |  

ಶ್ೀತಂ ಪಯೀಽಪ ಸತತಂ ಪರಿಪಾರ್ರ್ಂತ್ರೀ  

ರ್ಸ್  ಯೀಷ್ಣರ  ೀರ್ಮತ್ರವ ೀಲಮಶ್ಂಕ್ತಾಂಬಾ || ೨.೩೮ ||  

ನ ನಂ ಪಪಾಸುರತ್ರರ  ೀದ್ವತ್ರ ಹಂತ ಬಾಲ  ೀ  

ಧಿಙ್ ಮಾಂ ದಯಾವಿರಹಿತಾಂ ಪರಕ್ೃತಯಸಕಾತಮ್ |  

ಇತಾಯಕ್ುಲಾ ರ್ೃಹಮುಪ ೀತಯ ತದಾ ಪರಸನನಂ  

ಪ ಣ  ೀಯದರಂ ಸುತಮವ ೈಕ್ತ ವಿಪರಪತ್ರನೀ || ೨.೩೯ ||  

ಪೃಷಾಟವಽವರ್ಮಯ ಸಕ್ಲಂ ಚ ತತಃ ಪರವೃತತಂ  

ರ್ ನಾಂ ಚ ದುಸ್ಹಮಿದಂ ಶ್ಶ್ುನ  ೀಪಭುಕ್ತಮ್ |  

ಇತಥಂ ವಿಚಿಂತಯ ತನಯಾಂ ಬಹು ಭತ್ರ್ಂತಾಯ  

ಭಿೀತಂ ತಯೀತ ಕ್ುಪತಂ ಮನಸ್ಾಽನುತಪತಮ್ || ೨.೪೦ ||  

 

 

ಆರ  ೀರ್ಯಶಾಲನಿ ತದಾಽಪ ಪುರ ೀವ ಪುತ ರೀ  

ವಿಸ್ ೇರತಾಮುಪಜರ್ಾಮ ಜನನಯಮುಷ್ಯ |  

ರ್ಸಯ ತ್ರರಲ  ೀಕ್ಜನನಿೀ ಜನನಿೀ ವಿಷ ೀಽಪ  

ಪೀತ ೀ ನ ವಿಸಮರ್ಮವಾಪ ಸಮಸತಶ್ಕ ತೀಃ || ೨.೪೧ ||  

ಸತನಯಂ ಮುಹುಃ ಕ್ಲ ದದೌ ಜನನಿೀ ರ್ೃಹಿೀತಾಿ  

ಕ್ ೀಮಾರ್ ತಂ ಕ್ಲ ದಧ್ಜ್ನಕ  ೀ ಜಜಾಪ |  

ಅನ  ಯೀ ಜನ  ೀಽಪ ಕ್ಲ ಲಾಳರ್ತ್ರ ಸಮ ಕ್ಂತು  

ಸವೀಯಽಪ ತನುಮಖಸುಹ್ಾಸರಸ್ಾರ್ನ  ೀತಾಃ || ೨.೪೨ ||  

ದ ೀವಾದ್ವಸದ್ವಭರನುಪಾಲತಯಾಽಽದರ ೀಣ  

ದ ೀವಾಯಽಽತಮನ ೀವ ವಿಲಸತಪದಯಾ ನಿತಾಂತಮ್ |  

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ಅವಯಕ್ತಯಾ ಪರಥಮತ   ವದನ ೀಽಸಯ ವಾಣಾಯ  

ಶಾಲೀನಯೀವ ಭುವನಾಚಿಯತಯಾ ವಿಜಹ್ ರೀ || ೨.೪೩ ||  

ಪಾರಗಿರಂಖಣಂ ಸಿರ್ಮಥ ಸಥತ್ರಮೀಷ್  

ಚಕ ರೀ ಪಶಾಚದ್ ರ್ತ್ರಂ ಪರಿಚಯೀನ ಕ್ಲ ಕ್ರಮೀಣ |  

ವಿಶ್ಿಸಯ ಚ ೀಷಿಟತಮಹ್  ೀ ರ್ದನುರ್ರಹ್ ೀಣ  

ಸವಯಂ ತದಸಯ ಪವನಸಯ ವಿಡಂಬನಂ ಹಿ || ೨.೪೪ ||  

ಪುಚಾಛಂತಮಚಛಮವಲಂಬಯ ಕ್ದಾಚಿದ ೀಷ್  

ಪಾರತವರಯಜಾದ್ ವರಜತ ಏವ ನಿಜಷ್ಯಭಸಯ |  

ಪಾರಯಾತ್ ಪರರ್ಸಯ ಸಹಸ್ಾ ಸಿಜನ ೈರದೃಷ  ಟೀ  

ನಾನಾವನ ೀಷ್ು ಚರತಶ್ಚರತಸೃಣಾನಿ || ೨.೪೫ ||  

ಉತುತಂರ್ಶ್ೃಂರ್ಲಸತಸಯ ಮಹಿಷ್ಠಮ ತ ೀಯಃ  

ಪಾದಾವೃತಾವನಿತಳಸಯ ಸುರಂಧ್ರಕ್ಸಯ |  

ಆಶ್ರತಯ ತಸಯ ಶ್ುಶ್ುಭ ೀಽವರ್ವ ೈಕ್ದ ೀಶ್ಂ  

ಬಾಲ  ೀ ದ್ವವಾಕ್ರ ಇವೀದರ್ಪವಯತಸಯ || ೨.೪೬ ||  

ಲೀಲಾಂ ಕ್ರ  ೀತ್ರ ನು ರ್ೃಹ್ಾಂತರರ್  ೀ ನು ಬಾಲಃ  

ಕ್ ಪಾಂತರ ೀ ನು ಪತ್ರತಃ ಪರಕ್ೃತ್ರಸಿತಂತರಃ |  

ಇತಥಂ ವಿಚಿಂತಯ ಸ ಮುಹುಃ ಸಿಜನ  ೀ ವಿಮೃರ್ಯ  

ಹಂತಾನವ ೀಕ್ಯ ತನರ್ಂ ಹೃದ್ವ ತಾಪಮಾಪ || ೨.೪೭ ||  

ಬಾಲಸಯ ಬಾಲಪರಿಲಂಬನರ್  ೀಚರಂ ತದ್  

ವಯಶ್ಿಸಯತಾಪ ವಚನಂ ವನರ್  ೀಚರ  ೀಕ್ತಮ್ |  

ರ್ತ್ ಸ್ಾರ್ಮೈಕ್ತ ಜನಃ ಶ್ಶ್ುಮಾವರಜಂತಮ್  

ಏಕಾಬದಕ್ಂ ವೃಷ್ಭಬಾಲಕ್ೃತಾವಲಂಬಮ್ || ೨.೪೮ ||  
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ಚಿಂತಾಮಣಿೀಂದರಮಿವ ಚಿಂತ್ರತದಂ ದರಿದ  ರೀ  

ವಿಜ್ಞಾನಮಾರ್ಯಮಿವ ವಿಷ್ುಣಪರಂ ಮುಮುಕ್ುಃ |  

ನಷ್ಟಂ ಚ ನಂದನಮಿತ್ರ ಸಿಜನ  ೀಽಸಯ ಲಬಾಧವ  

ನಾಥಸಯ ತಸಯ ತಮನುರ್ರಹಮೀವ ಮೀನ ೀ || ೨.೪೯ ||  

ಲೀಲಾವಸ್ಾನಸಮಯೀ ಸಹಸ್ಾ ಕ್ದಾಚಿದ್  

ಆಯೀಯಽಮುನಾಽಭಯವಹೃತ್ರಂ ಪರತ್ರ ಚ  ೀದಯಮಾನಃ |  

ರ  ೀದ ಧೈಷ್ ನ  ೀಽಸತ ಧ್ನಿಕ  ೀ ವೃಷ್ವಿಕ್ರಯಿೀತ್ರ  

ಪ್ರೀವಾಚ ನಂದನಮುಖ ೀಂದುಮವ ೀಕ್ಯ ಮಂದಮ್ || ೨.೫೦ ||  

ಲೀಲಾಕ್ರ ೀಣ ಸ ಕ್ರ ೀಣ ಸುಕ  ೀಮಲ ೀನ  

ಬಿೀಜಾಂತರಾಣಿ ಕ್ಲ ಕಾನಿಚಿದಾಶ್ು ತಸ್ ೈ |  

ಸಮತಾಿಽಭಯಕ  ೀಽಭಿಮತನಿಷ್ಾಪದ ೀ ರ್ದಾಽದಾ-  

ದಾದತತ ತಾನಿ ಧ್ನಿಕ  ೀ ಬಹುಮಾನಪ ವಯಮ್ || ೨.೫೧ ||  

ಲಬಧಂ ಸುತಾದ್ವತ್ರ ವದನ್ ದ್ವಿಜಪುಂರ್ವ ೀನ  

ಕಾಲಾಂತರ ೀ ನಿಜಧ್ನ ೀ ಪರತ್ರದ್ವತ್ರ್ತ ೀಽಪ |  

ಸ್ಾಕ್ಾದಮಾನವನವಾಕ್ೃತ್ರತಃ ಸ ಲ ೀಭ ೀ  

ಬಿೀಜಚಛಲ ೀನ ಪುರುಷಾಥಯಮಹ್  ೀ ವಿಶ್ಷ್ಟಮ್ || ೨.೫೨ ||  

ವಾಸುದ ೀವಮಿಹ ವಾಽಸುದ ೀವತಾ ಸತಾಲಾಮಭಿನನಂದ ತಂ ಜನಃ |  

ವಾಸುದ ೀವಮಿತ್ರ ವಾಸುದ ೀವಸನಾನಮಕ್ಂ ವಿವಿಧ್ಲೀಲಮಭಯಕ್ಮ್ || ೨.೫೩ 

||  

ಇತ್ರ ವಿಹರತ್ರ ಮಹ್ಾಯಂ ವಿಷ್ುಣದಾಸ್ ೀಽಪ ರ್ ಢ ೀ  

ಸಮಜನಿ ಸುಜನಾನಾಂ ಚಿತತಮಾನಂದಪ ಣಯಮ್ |  

ಉದರ್ತ್ರ ರ್ನಮಾಲಾಲೀನಭಾನೌ ಚ ಭಾನೌ  
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ನನು ಜನನರ್ನಾಬ ್ೈಲಯಭಯತ ೀಽಲಂ ವಿಕಾಸಃ || ೨.೫೪ ||  

|| ಇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಾವಿಕ್ುಲತ್ರಲಕ್ ತ್ರರವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ  

ನಾರಾರ್ಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ೀ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯೀ  

ಆನಂದಾಂಕ್ತ ೀ ದ್ವಿತ್ರೀರ್ಃ ಸರ್ಯಃ || 
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