
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

౨. ద్వవతీయః సర్గః  

విజఞానభానుమత్ర కాలబలేన లీన ే 

దురాాష్యసంతమససంతత్రతో జనేఽంంధె |  

మారగా త్ సతాం సఖలత్ర ఖినన హృద్ొ ముక్ ందం  

ద్ేవాశ్చతుర్ముఖముఖాః శ్ర్ణం పజిగుుః || ౨.౧ ||  

నాథః క్లౌ త్రియుగహూత్రర్నుదుుభూష్ుః  

బహి్ముణమపయనవతార్మనాద్వద్వక్షః |  

సర్వజమానయమనవెక్ష్య స కార్యవీర్యం  

స్మురాననొ భువనజీవనమాబభాషమ || ౨.౨ ||  

వేద్ాంతమార్గపరిమార్గణదీ్నదూనాః  

ద్ెైవీః పజిఞ విశ్ర్ణాః క్ర్మణాపదం నః |  

ఆనందయ ః సుముఖ భూషితభూమిభాగో  

ర్ూపాంతరేణ మమ సదుగ ణనిర్ణయ న || ౨.౩ ||  

ఆదే్శ్మౌలిమణిముజ్వలవర్ణమేనం  

బద్ధా ంజలిర్ుర్మదనర్ఘమధ్తత మూరధా ా ||  

హ్మరావళీమివ హృద్ా విబుధేందయిాచాాం  
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బిభనిినజఞననుజిఘృక్షర్వాత్రతీర్షత్ || ౨.౪ ||  

కాలః స ఏవ సమవర్తత నామ యావత్  

చింతాక్ లం వివిధ్సాధ్ుక్ లం బభూవ |  

వేద్ాంతసంతతక్ృతాంతర్సం న విదుః  

శ్రయీో లభేమహి క్థం ను వయం బతేత్ర || ౨.౫ ||  

తతీరీతయ  ర్జతపీఠపురాధవవాస్ీ ద్ేవో  

వివేశ్ పుర్మష్ం శుభసూచనాయ |  

పాిపమ త మహ్మయ మహితాయ మహ్మజనౌఘే  

కోలాహలేన సక్ తూహలిని పవిృతెత || ౨.౬ ||  

ఆవిష్ టవానక్ శ్లం పుర్మష్ం పకి్ృతాయ  

పతిాయయయనినహ జనాన్ నితరామనృతయత్ |  

ఉతుత ంగకేతుశిఖరే స క్ృతాంగహ్మరో  

ర్ంగాంతర ేనట ఇవాఖిలవిసుయాతాు || ౨.౭ ||  

ఆభాష్య సోఽత ిజనతాం శ్పథానువిదధం  
ఉచెైచరిదం వచనముదధృతద్ోర్ుభాషె |  

ఉతపత్యతే జగత్ర విశ్వజనీనవృత్రతః  

విశ్వజ ాఏవ భగవానచిరాద్వహేత్ర || ౨.౮ ||  

 

సదీ్వపవారినిధవసపతక్భూతధాతాియ  
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మధేయఽపి క్ర్ుభువి భార్త నామ ఖండే |  

కాలే క్లౌ సువిమలానవయలబధజనాు  

సనుధ్యగేహక్ లమౌలిమణిరివవజోఽభూత్ || ౨.౯ ||  

వేద్ాద్వసిదజియపీఠపురేశ్వరాభాయం  

గాీమో విభూషితతర్ః శివర్ూపయనామా |  

హేమాద్వరిాజవిభురాజద్వళావృతాభః తసాయ-  

భవద్ గుర్మగుణః ఖలు మూలభూమిః || ౨.౧౦ ||  

రామాధవవేశితహరిసవసృమౌలిమాలా-  

రాజద్వవమానగిరిశ్ోభితమధ్ుయవాస |  

క్షేతంి స పాజక్పదం త్రి క్ ల ైక్కేతుః  

క్ం యద్ దధాత్ర సతతం ఖలు విశ్వపాజఞత్ || ౨.౧౧ ||  

అర్థం క్మపయనవమం పుర్మషార్థ హేతుం  

పుంసాం పది్ాతుముచితాముచితసవర్ూపామ్ |  

క్నాయం సువర్ణలస్ితామివ వేదవిద్ాయం  

జగాీ హ విపవిృష్భ పతి్రపాద్వతాం సః || ౨.౧౨ ||  

రేమేఽచఛయోపనిష్ద్ేవ మహ్మవివేకో  

భకేతయవ శుదధక్ర్ణః పర్మశితీాఽలమ్ |  

మిథాయభిమానర్హితః పర్య వ ముకాత య  

సావనందసంతత్రక్ృతా స తయా ద్వవజేందఃి || ౨.౧౩ ||  
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తసయ పభిోశ్చర్ణయోః క్ లద్ేవతాయాః  

భక్తం బబంధ్ నిజధ్ర్ుర్తః స ధీర్ః |  

విజఞాతభార్తపురాణమహ్మర్హసయం  

యం భటట ఇతయభివదంత్ర జనా వినీతమ్ || ౨.౧౪ ||  

గోవిందసుందర్క్థాసుధ్యా స నౄణాం  

ఆనందయనన క్ల కేవలమింద్వయిాణి |  

క్ంతు పభిో ర్జతపీఠపురే పద్ాబ్ం  

శ్రవీలలభసయ భజతామపి ద్ెైవతానామ్ || ౨.౧౫ ||  

ఇతథం హరేర్మగ ణక్థాసుధ్యా సుతృపతో   

నైెర్మగ ణయవాద్వష్ు జనేష్వపి సాగీహేష్ు |  

తతేవ స కాలచలధీర్త్రసంశ్యాలుః ధీమాన్  

ధవయా శ్వీణశ్ోధవతయా పదిధయయ || ౨.౧౬ ||  

 

 

తాితా య ఏవ నర్కాత్ స హి పుతనిామ  

ముఖాయవనం న సులభం పుర్మషాదపూరణా త్ |  

తసాుత్ సమసతవిదపతయమవదయహనీం  

విద్ాయక్రాక్ృత్ర లభేమహి క ైర్మపాయ  ః || ౨.౧౭ ||  

పూరేవఽపి క్ర్వమపరాశ్ర్పాండ ముఖాయః  
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యతే్వయా గుణగణాఢ్యమపతయమాపుః |  

తం పూర్ణష్డ గ ణతనుం క్ర్మణామృతాబిధం  

నారాయణం క్ లపత్రం శ్ర్ణం వజిమే || ౨.౧౮ ||  

ఇతథం విచింతయ స విచింతయమననయ బంధ్ుః  

పమిష్ ఠపదిం ర్జతపఠీపురాధవవాసమ్ |  

భకాత య భవాబిధభయభంగదయా శుభాతాు  

భేజే భుజంగశ్యనం ద్వవష్డబవకాలమ్ || ౨.౧౯ ||  

పతానయ సమం భగవతః స భజన్ పద్ాబ్ం  

భోగాన్ లఘూనపి పునర్లఘయాంచకార్ |  

ద్ాంతం సవయం చ హృదయం దమయాంచకార్  

సవచఛం చ ద్ేహమధవక్ం విమలీచకార్ || ౨.౨౦ ||  

తీవెై రః పయోవతిముఖ ైరివవిధ్ వతిాగ ై్యః  

జఞయాపతీ గుణగణార్ణవపుతకిామౌ |  

సంపూర్ణపూర్మష్మతోష్యతాం నితాంతం  

ద్ేవేరితావివ పురాఽద్వత్రక్శ్యపౌ తయ || ౨.౨౧ ||  

నాథసయ భూరిక్ర్మణాసుధ్యాఽభిషికతత   
శ్రశీ్రధీ్ర్పతిత్రశ్ార్శ్రీర్యషీ ట |  

భూరివతిపభివద్వవయసుకాంత్రమంతయ  

తయ దే్హశుద్వధమత్రమాతమిథాలభేతామ్ || ౨.౨౨ ||  
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కాంతాదృతయ సముచితేఽథ బభార్ గర్ాం  
సా భూసురేందదిుహితా జగతాం హతిాయ |  

అచాఛంబరేవ ర్జనీ పరిపూరితాశ్ా  

భావినయపాసతతమసం విధ్ుమాదయపక్షాత్ || ౨.౨౩ ||  

తం పూర్వపక్ష్స్తిబింబమివ పవిృదధం  

యావద్ ద్వవజేందవినితా సుష్ువేఽత ితావత్ |  

అంశ్రన వాయుర్వతీర్య స ర్ూపయపీఠ ే 

విష్ుణ ం పణిమయ భవనం పయియత తద్ీయమ్ || ౨.౨౪ ||  

 

 

సంపూర్ణలక్ష్ణచణం నవరాజమాన  

ద్ావరాంతర్ం పర్మసుందర్మంద్వర్ం తత్ |  

రాజేవ సతుపర్వర్ం భువనాధవరాజో  

నిషాాసయన్ పర్మసౌ భగవాన్ వివేశ్ || ౨.౨౫ ||  

సంతుష్యతాం సక్లసనినక్ర ైర్సద్వాః  

ఖిద్ేయత వాయుర్యమావిర్భూత్ పృథవవాయమ్ |  

ఆఖాయనితీవ సుర్దుందుభిమందనిాదః  

పాిశ్ాీవి కతతుక్వశ్ ైరిహ మానుషెైశ్చ || ౨.౨౬ ||  

నాథం నిషమవయ భవనానత్రదూర్మాపతః  
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పాిజోా మహపకి్ృతదుందుభినాదపూరావత్ |  

పుతోిదావశ్వీణతో మహద్ాపయ సౌఖయం  

జఞానం పరోక్ష్పదమపయమతేష్ టహేతుమ్ || ౨.౨౭ ||  

ఆవిశ్య వషే్ు నిజనందనమిందువక్త్ం  

భూయోఽభినందయ స ముక్ ందదయాం పవిందయ |  

జఞతసయ తసయ గుణజఞతవహసయ జఞత-  

క్రాుద్వక్ర్ునివహం విదధే సుక్రాు || ౨.౨౮ ||  

జఞానార్థమేవ యదభూదసుద్ేవ ఏష్ః  

యద్ వాసుదే్వపదభక్తర్తః సద్ాఽసౌ |  

తద్ వాసుద్ేవపదమనవవదన్ సురేంద్ాిః  

తాతేన యనినగద్వతం సుతనామక్రతా  ్|| ౨.౨౯ ||  

పాతుం పయాంస్ి శిశ్వే క్ల గోపది్ోఽసైె్ు  
పూరావలయః సవసుతసూనుతయా పజిఞతః |  

నిరావణహేతుమలభిష్ ట పరాతువిద్ాయం  

ద్ానం ధ్ుివం ఫలత్ర పాతగిుణానుక్ూలాయత్ || ౨.౩౦ ||  

అతసితమేవ సతతం పరిఫులలచక్షః  

కాంతాయ విడంబితనవేందు జగతయనర్ఘమ్ |  

తత్ పుతరి్తనముపగృహయ క్ద్ాచిద్ాపతః  

సవసావమినే బుధ్ ఉపాయనమార్పయత్ సః || ౨.౩౧ ||  
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నతావ హరిం ర్జతపీఠపురాలయం  

తం బాలసయ సంపదమనాపదమర్థయతావ |  

సాక్ం సుతేన పరివార్జనానివతోఽసౌ  
పాియానినశ్రథసమయ  నిజమేవ ధామ || ౨.౩౨ ||  

 

 

ద్ోషమయుషాం సమమనేన వనేఽత్రభీమే  

తతీీడితగీహ ఇహ కై్తమం తుతోద |  

ఉద్ావంతర్క్తమవలోక్య తమభయధాయ  

కేనాపయహో న శిశుతుత్ క్థమేష్ ఇతథమ్ || ౨.౩౩ ||  

ఆవిశ్య పూర్మష్మువాచ మహ్మగీహోఽసౌ  
అసుద్వవహ్మర్సమయోపగతాన్ సమసతా న్ |  

యచఛక్తగుపి తర్హితానలమస్ిు హంతుం  

లోకేశ్వర్ః స బత బాలతమః క్లేత్ర || ౨.౩౪ ||  

సతనేయన బాలమనుతోష్య ముహ ః సవధామోన  

మాతా క్ద్ాచన యయత విర్హ్మసహ్మఽపి |  

విశ్వసయ విశ్వపరిపాలక్పాలనాయ  

క్నాయం నిజఞమనుగుణాం క్ల భీర్మరేషా || ౨.౩౫ ||  

సా బాలక్ం పరి్మద్వతం పరిసాంతవయంతీ  
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ముగాధ క్ష్రేణ వచసాఽనునినాయ ముగాధ  |  

మా తాత తాత సుముఖేత్ర పునః పరిోద్ీః  

మాతా తనోత్ర ర్మచితం తవరితం తవేత్ర || ౨.౩౬ ||  

రోద్ ేక్యీాసమభిహ్మర్త ఏవ వృతేత  

పోతసయ మాతర ిచిరాదపి నాఽగతాయామ్ |  

జగాీ హ బాలమథ చెైక్ష్త మాతృమార్గం  

సాఽపి క్యీాసమభిహ్మర్త ఏవ బాలా || ౨.౩౭ ||  

క్ర్తవయమౌఢ్యమభిపదయ నిర్ూపయ సా తం  

పాిభోజయత్ ఖలు క్ లసథక్ లం పపిక్వం |  

శ్రతం పయోఽపి సతతం పరిపాయయంతీ  

యసోయష్ ణరోగమత్రవేలమశ్ంక్తాంబా || ౨.౩౮ ||  

నూనం పిపాసుర్త్రరోద్వత్ర హంత బాలో  

ధవఙ్ మాం దయావిర్హితాం పర్క్ృతయసకాత మ్ |  

ఇతాయక్ లా గృహముపమతయ తద్ా పసిననం  

పూరణో దర్ం సుతమవెైక్ష్త విపపితీన || ౨.౩౯ ||  

పృషటా వఽవగమయ సక్లం చ తతః పవిృతతం  

యూనాం చ దుస్హమిదం శిశునోపభుక్తమ్ |  

ఇతథం విచింతయ తనయాం బహ  భత్యంతాయ  

భీతం తయోత క్ పితం మనసాఽనుతపతమ్ || ౨.౪౦ ||  
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ఆరోగయశ్ాలిని తద్ాఽపి పురేవ పుతే ి 
విస్ముర్తాముపజగామ జననయముష్య |  

యసయ త్రిలోక్జననీ జననీ విషమఽపి  
పీతే న విసుయమవాప సమసతశ్కేతః || ౨.౪౧ ||  

సతనయం ముహ ః క్ల దద్య జననీ గృహీతావ  

క్షేమాయ తం క్ల దధ్జ్నకో జజఞప |  

అనోయ జనోఽపి క్ల లాళయత్ర సు క్ంతు  

సరోవఽపి తనుుఖసుహ్మసర్సాయనోతాః || ౨.౪౨ ||  

ద్ేవాద్వసద్వార్నుపాలితయాఽఽదరేణ  
ద్ేవాయఽఽతునేవ విలసతపదయా నితాంతమ్ |  

అవయక్తయా పథిమతొ వదనేఽసయ వాణాయ  
శ్ాలీనయ వ భువనారిచతయా విజహేే  || ౨.౪౩ ||  

పాిగిీంఖణం సవయమథ స్ి థత్రమేష్  

చకే ీపశ్ాచద్ గత్రం పరిచయ న క్ల క్మీేణ |  

విశ్వసయ చేషి టతమహో యదనుగీహేణ  

సర్వం తదసయ పవనసయ విడంబనం హి || ౨.౪౪ ||  

పుచాఛంతమచఛమవలంబయ క్ద్ాచిదే్ష్  

10

www.yo
us

igm
a.c

om



పాితర్ ర్జఞద్ వజిత ఏవ నిజర్షభసయ |  

పాియాత్ పిియసయ సహసా సవజనైెర్దృషటో   

నానావనేష్ు చర్తశ్చర్తసతృణాని || ౨.౪౫ ||  

ఉతుత ంగశ్ృంగలస్తిసయ మహిష్ ఠమూరేతః  

పాద్ావృతావనితళసయ సుర్ంధ్కి్సయ |  

ఆశితీయ తసయ శుశుభేఽవయవెైక్ద్ేశ్ం  

బాలో ద్వవాక్ర్ ఇవోదయపర్వతసయ || ౨.౪౬ ||  

లీలాం క్రోత్ర ను గృహ్మంతర్గో ను బాలః  

క్ూపాంతర ేను పత్రతః పకి్ృత్రసవతంతఃి |  

ఇతథం విచింతయ స ముహ ః సవజనో విమృగయ  

హంతానవేక్ష్య తనయం హృద్వ తాపమాప || ౨.౪౭ ||  

బాలసయ బాలపరిలంబనగోచర్ం తద్  

వయశ్వసయతాపి వచనం వనగోచరోక్తమ్ |  

యత్ సాయమ  క్ష్త జనః శిశుమావజింతమ్  

ఏకాబవక్ం వృష్భబాలక్ృతావలంబమ్ || ౨.౪౮ ||  

 

 

చింతామణ ందమిివ చింత్రతదం దరిద్ోి  

విజఞానమార్గమివ విష్ుణ పర్ం ముముక్షః |  
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నష్ టం చ నందనమిత్ర సవజనోఽసయ లబధా వ  
నాథసయ తసయ తమనుగీహమేవ మేనే || ౨.౪౯ ||  

లీలావసానసమయ  సహసా క్ద్ాచిద్  

ఆరోయఽమునాఽభయవహృత్రం పతి్ర చోదయమానః |  

రోదె్ధధష్ నోఽస్ి త ధ్నికో వృష్విక్యీాత్ర  

పోివాచ నందనముఖేందుమవేక్ష్య మందమ్ || ౨.౫౦ ||  

లీలాక్రేణ స క్రేణ సుకోమలేన  

బీజఞంతరాణి క్ల కానిచిద్ాశు తస్ెైు |  

స్ిుతావఽర్ాకోఽభిమతనిష్ాపద్ే యద్ాఽద్ా-  
ద్ాదతత తాని ధ్నికో బహ మానపూర్వమ్ || ౨.౫౧ ||  

లబధం సుతాద్వత్ర వదన్ ద్వవజపుంగవేన  

కాలాంతరే నిజధ్నే పతి్రద్వత్ర్తేఽప ి|  

సాక్షాదమానవనవాక్ృత్రతః స లేభ ే 

బీజచఛలేన పుర్మషార్థమహో విశిష్ టమ్ || ౨.౫౨ ||  

వాసుద్ేవమిహ వాఽసుద్ేవతా సతాలామభిననంద తం జనః |  

వాసుద్ేవమిత్ర వాసుద్ేవసనానమక్ం వివిధ్లీలమర్ాక్మ్ || ౨.౫౩ ||  

ఇత్ర విహర్త్ర మహ్మయం విష్ుణ ద్ాస్మఽపి గూఢే  
సమజని సుజనానాం చితతమానందపూర్ణమ్ |  

ఉదయత్ర ఘనమాలాలీనభానౌ చ భానౌ  
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నను జననయనాబ్ధ్ర్లభయతేఽలం వికాసః || ౨.౫౪ ||  

|| ఇత్ర శ్రమీతావిక్ లత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత  

నారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయ   

ఆనంద్ాంక్తే ద్వవతీయః సర్గః || 
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