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తసాుత్ సమసతవిదపతయమవదయహీనం
విద్ాయక్రాక్ృత్ర లభేమహి కైర్మపాయః || ౨.౧౭ ||
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సంపూర్ణపూర్మష్మతోష్యతాం నితాంతం
ద్ేవేరితావివ పురాఽద్వత్రక్శ్యపౌ తయ || ౨.౨౧ ||
నాథసయ భూరిక్ర్మణాసుధ్యాఽభిషికత త
శ్రీశ్రధ్
ీ ర్పితత్రశ్ార్శ్రీర్యషీ ట |
భూరివత
ి పిభవద్వవయసుకాంత్రమంతయ
తయ ద్ేహశుద్వమ
ధ త్రమాతిమథాలభేతామ్ || ౨.౨౨ ||
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సా భూసురేందిదుహితా జగతాం హితాయ |
అచాఛంబరేవ ర్జనీ పరిపూరితాశ్ా
భావినయపాసతతమసం విధ్ుమాదయపక్షాత్ || ౨.౨౩ ||
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సంతుష్యతాం సక్లసనినక్రైర్సద్వాః
ఖిద్ేయత వాయుర్యమావిర్భూత్ పృథవవాయమ్ |
ఆఖాయనితీవ సుర్దుందుభిమందినాదః
పాిశ్ాీవి కతతుక్వశ్ైరిహ మానుషెైశ్చ || ౨.౨౬ ||
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ద్ానం ధ్ుివం ఫలత్ర పాతిగుణానుక్ూలాయత్ || ౨.౩౦ ||
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క్నాయం నిజఞమనుగుణాం క్ల భీర్మరేషా || ౨.౩౫ ||
సా బాలక్ం పిర్మద్వతం పరిసాంతవయంతీ
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ముగాధక్ష్రేణ వచసాఽనునినాయ ముగాధ |
మా తాత తాత సుముఖేత్ర పునః పిరోద్ీః
మాతా తనోత్ర ర్మచితం తవరితం తవేత్ర || ౨.౩౬ ||
రోద్ే క్య
ీ ాసమభిహ్మర్త ఏవ వృతే త
పోతసయ మాతరి చిరాదపి నాఽగతాయామ్ |

om

జగాీహ బాలమథ చెైక్ష్త మాతృమార్గం
సాఽపి క్య
ీ ాసమభిహ్మర్త ఏవ బాలా || ౨.౩౭ ||

a.
c

క్ర్తవయమౌఢ్యమభిపదయ నిర్ూపయ సా తం
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పాిభోజయత్ ఖలు క్ లసథక్ లం పిపక్వం |
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శ్రతం పయోఽపి సతతం పరిపాయయంతీ

యసోయష్రోగమత్రవే
లమశ్ంక్తాంబా || ౨.౩౮ ||
ణ

w
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నూనం పిపాసుర్త్రరోద్వత్ర హంత బాలో

w

ధవఙ్ మాం దయావిర్హితాం పర్క్ృతయసకాతమ్ |

w

ఇతాయక్ లా గృహముపమతయ తద్ా పిసననం
పూరోణదర్ం సుతమవెైక్ష్త విపిపతీన || ౨.౩౯ ||
పృషాట వఽవగమయ సక్లం చ తతః పివృతతం
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

క్షేమాయ తం క్ల దధ్జ్నకో జజఞప |

a.
c

సతనయం ముహ ః క్ల దద్య జననీ గృహీతావ

om

పీతే న విసుయమవాప సమసతశ్కేతః || ౨.౪౧ ||
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అనోయ జనోఽపి క్ల లాళయత్ర సు క్ంతు
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సరోవఽపి తనుుఖసుహ్మసర్సాయనోతాః || ౨.౪౨ ||
ద్ేవాద్వసద్వార్నుపాలితయాఽఽదరేణ
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ద్ేవాయఽఽతునేవ విలసతపదయా నితాంతమ్ |

w

అవయక్తయా పిథమతొ వదనేఽసయ వాణాయ

w

శ్ాలీనయవ భువనారిచతయా విజహేే || ౨.౪౩ ||
పాిగిీంఖణం సవయమథ స్ి థత్రమేష్
చకే ీ పశ్ాచద్ గత్రం పరిచయన క్ల క్ీమేణ |
విశ్వసయ చేషి త
ట మహో యదనుగీహేణ
సర్వం తదసయ పవనసయ విడంబనం హి || ౨.౪౪ ||
పుచాఛంతమచఛమవలంబయ క్ద్ాచిద్ేష్
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పాితర్్రజఞద్ విజత ఏవ నిజర్షభసయ |
పాియాత్ పిియసయ సహసా సవజనెైర్దృషోట
నానావనేష్ు చర్తశ్చర్తసతృణాని || ౨.౪౫ ||
ఉతుతంగశ్ృంగలస్ితసయ మహిష్మూరే
ఃత
ఠ
ఆశిీతయ తసయ శుశుభేఽవయవెైక్ద్ేశ్ం

om

పాద్ావృతావనితళసయ సుర్ంధ్క్
ి సయ |
బాలో ద్వవాక్ర్ ఇవోదయపర్వతసయ || ౨.౪౬ ||

a.
c

లీలాం క్రోత్ర ను గృహ్మంతర్గో ను బాలః

gm

క్ూపాంతరే ను పత్రతః పిక్ృత్రసవతంతిః |
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ఇతథం విచింతయ స ముహ ః సవజనో విమృగయ
హంతానవేక్ష్య తనయం హృద్వ తాపమాప || ౨.౪౭ ||
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బాలసయ బాలపరిలంబనగోచర్ం తద్

w

w

వయశ్వసయతాపి వచనం వనగోచరోక్తమ్ |

w

యత్ సాయమక్ష్త జనః శిశుమావిజంతమ్
ఏకాబవక్ం వృష్భబాలక్ృతావలంబమ్ || ౨.౪౮ ||

చింతామణందిమివ చింత్రతదం దరిద్ోి
విజఞానమార్గమివ విష్ుణపర్ం ముముక్షః |
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నష్ ంట చ నందనమిత్ర సవజనోఽసయ లబాధవ
నాథసయ తసయ తమనుగీహమేవ మేనే || ౨.౪౯ ||
లీలావసానసమయ సహసా క్ద్ాచిద్
ఆరోయఽమునాఽభయవహృత్రం పిత్ర చోదయమానః |
రోద్ెధష్ నోఽస్ి త ధ్నికో వృష్విక్ీయాత్ర

om

పోివాచ నందనముఖేందుమవేక్ష్య మందమ్ || ౨.౫౦ ||
బీజఞంతరాణి క్ల కానిచిద్ాశు తస్ెైు |
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లీలాక్రేణ స క్రేణ సుకోమలేన
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స్ిుతావఽర్ాకోఽభిమతనిష్ాపద్ే యద్ాఽద్ా-
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ద్ాదతత తాని ధ్నికో బహ మానపూర్వమ్ || ౨.౫౧ ||
లబధం సుతాద్వత్ర వదన్ ద్వవజపుంగవేన

w

.y

కాలాంతరే నిజధ్నే పిత్రద్వత్ర్తేఽపి |

w

సాక్షాదమానవనవాక్ృత్రతః స లేభే

w

బీజచఛలేన పుర్మషార్థమహో విశిష్ మ్
ట || ౨.౫౨ ||
వాసుద్ేవమిహ వాఽసుద్ేవతా సతాలామభిననంద తం జనః |
వాసుద్ేవమిత్ర వాసుద్ేవసనానమక్ం వివిధ్లీలమర్ాక్మ్ || ౨.౫౩ ||
ఇత్ర విహర్త్ర మహ్మయం విష్ుణద్ాస్మఽపి గూఢే
సమజని సుజనానాం చితతమానందపూర్ణమ్ |
ఉదయత్ర ఘనమాలాలీనభానౌ చ భానౌ
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నను జననయనాబ్ధ ్ర్లభయతేఽలం వికాసః || ౨.౫౪ ||
|| ఇత్ర శ్రీమతావిక్ లత్రలక్ త్రివిక్ీమపండితాచార్యసుత
నారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రీమధ్వవిజయ
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ఆనంద్ాంక్తే ద్వవతీయః సర్గః ||
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