
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௬. ஷஷ்டஃ ஸர்கஃ  
ஐதரரயமத கிம்சன ஸூக்தம் ஸூசயன் 
ஸதஸி தத்ர கரிஷ்டஃ |  
ஶ்ரராதுமிச்சதி ஸபா பகவத்ப்யஃ 
ஸூக்தபாவமிதி தாவதுவாச || ௬.௧ ||  
 
வர்ணஸஸௌஷ்டவகரிஷ்டமதூர்ணம் 
துல்யமாத்ரமதிமாத்ரஸுலக்ஷ்ம |  
வ்யூட ஹ்றுஜ்ஜலத ரகாஷமமுஷ்ரயா 
ச்சாரணம் விதததப்யதிதார்தம் || ௬.௨ ||  
 
லக்ஷணான்விததயா வசரன&ஸ்மின் 
ரதவதாகுருமஸாவதிரேரத |  
மானமித்யபி விதாய தியா ரத தத்த் து 
ஸூக்தமபரார்தமரவாசன் || ௬.௩ ||  
 
ஸ்யாத் தரதத்தமபி ஸம்பவிதா&ர்தஃ 
த்ர்யர்ததாம் ஶ்ருதிஷு வித்த தோர்தம் |  
பாரதம் னனு ேதார்தமபி ஸ்யாத் 
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வவஷ்ணவம் பதஸஹஸ்ரதயம் ஹி || ௬.௪ ||  
 
இத்யுதீரயதி விஸ்த்றுதசித்ரத பூஸுரா 
இஹ ஜிகீஷவ ஏனம் |  
ஊசுரர்தேதகம் ஹரினாம்னாம் 
வர்ண்யதாமிதி ஸஹாஸமுகாஸ்ரத || ௬.௫ 
||  
 
வர்ணயாமி ததஹம் ஸகலம் வஃ 
ஸஸௌஷ்டவாதனு வதம்து பவம்தஃ |  
தம் வதம்தமிதி ரத&த வதம்ரதா 
பாடமித்யதித்றுரடாத்யமமாபுஃ || ௬.௬ ||  
 
ப்ரத்யயப்ரக்றுதிஸம்கமபம்கீம் 
ேப்தோஸ்த்ரவிஹதாம்ப்ரதிதர்ஶ்ய |  
ஶுத்ததீஃ ஶ்ருதிஶிரஃ ேதஸித்தான் 
அப்யதாத் ஸபதி விஶ்வபதார்தன் || ௬.௭ ||  
 
யாவதர்தேதகம் ன விேம்கஃ 
ஸம்தரதாக்திக்றுதபூபுரரதஷஃ |  
வர்ணிதாவத்றுதி துர்பல சித்தாஃ 
தாவதாகுலஹ்றுரதா ஹ்யபவம்ஸ்ரத || 
௬.௮ ||  
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ஸாம்கரவதசதுரா இதிஹாரஸ ஶிக்ஷிதாஃ 
ஸுபஹரவா&ப்யதித்றுஷ்டாஃ |  
வனததீரிதமரஹா ஜக்றுஹுஸ்ரத 
விஶ்வஸம்க்ஷயபரயா&ம்துகணா வா || 
௬.௯ ||  
 
ரதவதாஸ்வஸுலப ப்ரதிபா ரத 
மானுரஷஷு சபரலஷு கதா கா |  
க்ஷாம்ய ஸஸௌம்ய ஸகலஜ்ஞ னமஸ்ரத 
ரத ப்ருவம்த இதி தம் கில ரனமுஃ || 
௬.௧0 ||  
 
ரவதோஸ்த்ரசதுவரரிஹ 
வித்யாவித்தலிப்ஸுபிரவாப்தமரேவஷஃ |  
ப்ராப ரகரளஸுமம்டலஜாவதஃ 
அன்யதாயதனமாயதரசதாஃ || ௬.௧௧ ||  
 
தர்கதம்த்ரகுேலானபி பும்ஸஃ சர்கரீதி 
பத ரஸா&யமமானான் |  
மானமானமயதீஹ கதம் ரனா வனஷ 
மம்டலபுவாம் ஸமிதானாம் || ௬.௧௨ ||  
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மம்த்ரயம்த இதி ரத த்விஜவர்யாஃ 
அன்யரதேஜமுகஸ்தமப்றுச்சன் |  
ஸத்ததாததஸுேம்ஸனனிம்தாகாரிஸூக்
தகதமர்தமுரபத்ய || ௬.௧௩ ||  
 
தம் ஸ்புடம் ப்ரகதயன் ஸ 
ப்றுணீயாச்சப்தமூலமவதத் ப்றுண ததும் |  
தம் ஜிகீஷுமத விப்ரமதஃ ப்ரீதாதுரமஷ 
னிகதம்தமுவாச || ௬.௧௪ ||  
 
ப்ராதிரபதமவிதன் குணய த்வம் மூட 
பாம்ஸுஷு லிகன் லிபிஸம்கம் |  
பத்ஸயன்னிதி ஜஹாஸ ஸுஹாரஸா 
மத்ஸராகுலதிரயா ஜடயன் ஸஃ || ௬.௧௫ ||  
 
தத் ப்ரஸம்கபலரதா&கிலவித்யாபாடவம் 
ப்றுதஃ ஹ்றுதஃ ப்ரதிபுத்த்ய |  
ஆனமன் ஸபஹுமானமமீ தம் யம் 
னமம்தி கில னாகினிகாயாஃ || ௬.௧௬ ||  
 
கன்யகாத்றுதஸுரரம்த்ரவபுஃ 
ஶ்ரீதானவாசிவரஸூக்தஹ்றுதுக்ஸதௌ |  
குத்ரசித் ஸதஸி தாவதபாலா 
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கீர்திதா&திதருணீத்யயமூரச || ௬.௧௭ ||  
 
ஶ்வித்ரிணீ பவதி 
தத்பதவாச்ரயத்யாக்ரரஹண 
வதரதா&விதுரஷா&த்ர |  
கஶ்சிரதஷ்யதி விபஶ்சிதிவஹனம் 
ப்றுச்சரதத்யயமகச்சதரதாக்த்வா || ௬.௧௮ ||  
 
ரதேரமனமசிராதுபயாதஃ 
தாத்றுோக்றுதிரரஹா க்றுதபுத்திஃ |  
தாம்ஸ்ததா&ப்யதித தத்பதபாவம் 
ஸூரிஸமௌலிமணினா&த்ர யரதாரச || 
௬.௧௯ ||  
 
ரகவலம் ன ஸகலாஃ ஶ்ருதிவித்யாஃ 
மானபூர்வகஸமஸ்தகிரரா&ஸ்ய |  
அப்யனாகதகதப்ரதிபத்திம் ஶ்ரத் ததுஃ 
ப்றுதலரசதஸ ஏரத || ௬.௨0 ||  
 
யத்யரதவ ஸபதி ப்ரக்றுதம் ஸ்யாத் 
தத்தரதஷ யதரவதகலம் ச |  
ஸர்வதா ஸதஸி ஸர்வபுதானாம் 
ஸர்வவித்யதிரிதி ப்ரதிரதா&பூத் || ௬.௨௧ ||  
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அப்ரயாதமபி ரதேமரேஷம் வ்யானரே 
ஸுஜனவகரவபம்துஃ |  
பூர்ணத்றுக் ப்ரததயா னிஜகீர்த்யா 
பூர்ணசம்த்ர இவ சம்த்ரிகயா&லம் || ௬.௨௨ 
||  
 
ஸும்தரரஷு 
ஸுரமம்திரவ்றும்ரதஷ்விம்திராரமணவம்
தனக்றுத்யம் |  
ஆசரன்னஸுசிராத் ஸுவிசாரரா 
ரூப்யபீடபதிமாப முகும்தம் || ௬.௨௩ ||  
 
பூஸுரப்ரவரபுத்திஸம்றுத்திவ்யக்தயுக்தவபு
ஷம் ருசிராம்கீம் |  
ஸூத்ரதீப்தமணிமாலிகயா&லம் பூஷிதாம் 
பவனபூஷணபதாம் || ௬.௨௪ ||  
 
பாதஸும்தரபதக்ரமபாவவஃ 
பாஸிதாம்ப்ரகடவர்ணகுணாட்யாம் |  
பாரரதாத்தமப்றுதாமனுரூபாச்சாதனாம் 
ஸமதிகஸ்வர ரோபம் || ௬.௨௫ ||  
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ராஜஸூயமுகஸன்மகவ்றுத்தாம் 
வாஸுரதவகுணனிஷ்டிதபாவாம் |  
ஸர்வதர்மபரிஶிக்ஷணதக்ஷாம் வம்திதாம் 
ஜனதயா ஜனனீவத் || ௬.௨௬ ||  
 
ஸமௌலிஸம்க்ரஹவிகர்ஷணதூனாம் 
மாயினா ஸதஸி துஷ்டஜரனன |  
ன்யாயமார்கமபஹாய மஹாம்தம் 
ஸ்ரவஶ்வரத்வமபி ஸாதயதா&லம் || ௬.௨௭ 
||  
 
ஸஜ்ஜவனஃ கதிபவயரதிதீவனஃ 
சாலிவதஃ கலிபலாச்சபமார்காத் |  
அப்யுரபக்ஷிதவிகர்ஷணதுஃகாம் 
ஸாதிரோகமபி வகஶ்சன த்றுஷ்டாம் || 
௬.௨௮ ||  
 
வாஸுரதவ தரணீதர னாரதத்யுச்சவகரபி 
முஹுஃ ப்ரவதம்தீம் |  
பூர்ணஸத்குணமஜம் கதரதாஷம் பிப்ரதீம் 
ஹ்றுதி விவிக்தமரேஷாத் || ௬.௨௯ ||  
 
வார்யதாம் புதஜவனர்னனு ஹாஹா 
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வனஷ தர்ம இதி சாபிததனாம் |  
க்றுஷ்ணலாளிததமாமனவத்யாம் 
அப்யனன்யேரணாம் ேரரணாத்காம் || 
௬.௩0 ||  
 
ரவதிஜாமிவ புரா பரதாக்ர்யஃ ஸ ஸ்வயம் 
ஶ்ருதிததிம் கலு த்றுஷ்ட்வா |  
புஷ்டபுத்திரகரராத் கருணாப்திஃ 
துஷ்டபக்ஷதமனஸ்திரஸம்தாம் || ௬.௩௧ ||  
 
அவ்யயம் ஸததமப்யுபபக்த்யா 
வித்தமக்ர்யமிவ தூரயியாஸுஃ |  
ஜ்யாயரஸ ஸகுரரவ ஹரிகீதாபாஷ்யரமஷ 
விரசய்ய ததா&தாத் || ௬.௩௨ ||  
 
ரஹதுவாதினி விேம்கடபுத்ஸதௌ 
தீர்தமர்தயதி கம்துமனுஜ்ஞாம் |  
தாம் திரதே புருரஷாத்தமதீர்தஃ 
சிம்தயன் ஸ புருரஷாத்தம ரக்ஷாம் || ௬.௩௩ 
||  
 
னீரஜா மலயமம்டலவ்றுத்த்யா 
ஶ்லாகிரதா புவி ஸதாள்யனுயாதஃ |  
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ஸாதுபாம்தபரிதாபமபாஸ்யனுத்தராம் 
திேமயான்மருதம்ேஃ || ௬.௩௪ ||  
 
புத்திஶுத்திகரரகானிகராட்யம் 
தீர்தஜாதமுபயம் ச தரண்யாம் |  
ஆத்மமஜ்ஜனத ஏவ னிகாமம் 
பர்யரோதயதமம்தமனீஷஃ || ௬.௩௫ ||  
 
வாஸுரதவபதஸம்ததஸம்கீ 
ரதஜஸா&ப்யலமதஃ க்றுதேர்வஃ |  
அத்யவர்தத னிதாம்தமதாஸஸௌ 
காம்கரமாகமகனாேனகீர்திஃ || ௬.௩௬ ||  
 
தத்ர தத்ர ஸ ஜகத்த்ரயசித்ரம் கர்ம 
ேர்மதமனுஸ்ம்றுதிமாத்ராத் |  
ஸம்சரன் விதததாப னராணாம் ரகாசரம் 
பதரிகாஶ்ரமபார்ஶ்வம் || ௬.௩௭ ||  
 
மம்டயன் பரதகம்டமகம்டம் 
னாதிராயணபரதா&த்ர பரரா யஃ |  
தம் னமன் 
ப்ரசுரதீர்ஹரிகீதாபாஷ்யமார்பயதுபாயனம
ஸ்வம || ௬.௩௮ ||  
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ப்ரீதரய&ஸ்ய புரரதா வரபாஷ்யம் வாசயன் 
ஸ ஜனதாமபஸார்ய |  
வச்மி ேக்தித 
உருக்ரமகீதாபஷ்யாமித்யகதயத் 
புருஸம்க்யஃ || ௬.௩௯ ||  
 
ஏததர்தமதிஸூக்ஷ்மமபி த்வம் ேக்த ஏவ 
ன யதாத்த ஸமஸ்தம் |  
ரதன ரலேத இதீஹ பதம் ஸ்யாத் 
இத்யகத்யத ஜகஜ்ஜனரகன || ௬.௪0 ||  
 
ரதன தத்ப்ரவசரன விஹரத&லம் 
ஶுஶ்ருவுஃ ப்ராேயிதா அபி ஶிஷ்யாஃ |  
உச்யதாமிதி முஹுஃ 
ஸப்றுதிவ்யாஸ்பாலனம் பதமரஹா 
ஹரிரணாக்தம் || ௬.௪௧ ||  
 
ேப்தரபதமவதர்ய 
தமர்சாஸன்னிஷண்ணவபுஷஃ பரமஸ்ய |  
தஸ்ய பாவவிதமம்தமனீஷஃ ப்ரராத்திதஃ 
ப்ரவசனம் வ்யதிவதப்யஃ || ௬.௪௨ ||  
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மஜ்ஜனம் வ்யதித ஶீதளகம்காவாரி 
னித்யமருரணாதயகாரல |  
யத் ஸ்ப்றுேம்தி ன னரா ஹிமபீதா அம்ே 
ஏஷ ப்றுஷதாமதிபஸ்ய || ௬.௪௩ ||  
 
காஷ்டஸமௌனமததாதுபவாஸம் 
ஶுத்தமப்யக்றுத ஶுத்த ஹ்றுதிச்சன் |  
னித்யதுஷ்டஹரிரதாஷவிரேஷம் 
சிம்தயன் ப்ரபுமனம்தமடாம்தஃ || || ௬.௪௪ ||  
 
ப்வரரயத் ஸ்வசரரண ரதசித்தம் 
மத்வமத்ர தினமம்டலரமனம் |  
ஸ்வாஶ்ரரமாபகமனாய முகும்ரதா 
தீப்தித்றுஷ்டிவிதிதாகதிரன்வயஃ || ௬.௪௫ ||  
 
னக்தரமவ பகவத்யுபயாரத ப்ரராதிரத 
ஸதி ஸஹஸ்ரமரீஸசௌ |  
ஸமௌனவானலிகதுத்தமசித்தஃ 
ஶிஷ்யஶிக்ஷணபரஃ கருணாவான் || ௬.௪௬ 
||  
 
ரனத்றுேம் ஸ்தளமலம் ேமலக்னம் 
னாஸ்ய தீர்தஸலிலஸ்ய ஸமம் வாஃ |  
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னாஸ்மதுக்திஸத்றுேம் ஹிதரூபம் 
னாஸ்தி விஷ்ணுஸத்றுேம் னனு வதவம் || 
௬.௪௭ ||  
 
யாதி தாவததுவனவ ஜரனா&யம் 
வ்யாஸரூபமஜிதம் ப்ரதித்றுக்ஷுஃ |  
ஆவ்ரரஜதிஹ ன வா ஸ ஹி ரவத 
ஸ்வஸ்தி ரவா&ஸ்த்விதி யயாவத மத்வஃ || 
௬.௪௮ ||  
 
னாத னாத பத ரனா&த்ர வினாதான் மா 
த்யரஜாருகருரணா பகவம்ஸ்த்வம் |  
ரனாதிதம் ஸ்ம்றுதமபீதி ஹி ஶிஷ்வயஃ 
ஸ்வாமிரனா&பிமதபம்கபரயன || ௬.௪௯ ||  
 
ஸத்குரரார்ன விரஹம் ஸஹமானஃ 
ஸத்யதீர்தயதிரன்வகமத் தம் |  
யஸ்த்ரிவாரமிதராஸுதோகாஸ்வர்தமக்ர்ய
மாஶ்றுரணாத் புருஸம்க்யாத் || ௬.௫0 ||  
 
துர்கமார்ககதமப்யனுதவன் னா&ப 
ரஸா&யமருணீபவதீரன |  
லீலயா ஸஜவமாக்ரமமாணம் 
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வ்யாஶ்ரயாம்தரஸுதூரஶிலாஸு || ௬.௫௧ ||  
 
ஆனிவ்றுத்தவபுஷா குருணா&&ராத் 
பாணினா ஹ்யபினரயன ஸுனுன்னஃ |  
த்ரஸ்ததீரதியஸயௌ ஸ முஹூர்தாத் 
தத்திரனாபகதமார்கமரேஷம் || ௬.௫௨ ||  
 
ஆஶ்ரரம னிஜஜனானிஹ த்றுஷ்ட்வா தம் 
ப்ரஸாதமஹிமானமமுஷ்ய |  
ப்ரராச்ய தத்ப்லவனமப்யதிசித்ரம் தஸ்ய 
வதஃ ஸஹ ஸதா&ஸ்மரரதஷஃ || ௬.௫௩ ||  
 
வானரரம்த்ர இவ வாயுஜரவா&ஸஸௌ 
பீமரஸன இவ தானவபீமஃ |  
உல்லலாஸ கிரிபும்கவஶ்றும்ரக ஸ 
வ்ரஜன் வ்றஜினனாேனனாமா || ௬.௫௪ ||  
 
பஹுஸத்த்வகணம் ஸவிகம் 
ஸமஹாவிஷரமாக்ஷமஹாஹிமவம்தமயம் 
|  
விஷரமாக்ஷமஹாஹிமவம்தமயன் 
னகவமக்ஷத புல்லத்றுகஸ்தபயஃ || ௬.௫௫ ||  
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ஸுஹஸிதகமலாகரராபகூடம் 
ஸுஜனஸுகார்தமனம்தரபாகேய்யம் |  
விகஸிதஸுமரனாகடாகமுச்சம் 
மரதகரத்னமயஸ்தலாக்ர்யரோபம் || 
௬.௫௬ ||  
 
பாரதாபாம்தனமன்மஹாமுனிகணம் 
ரஹமப்ரதீப்தாம்பரம் 
ஶ்ரீமத்ரத்னகலாபமக்ர்யகடவகர்விப்ராஜித
ம் ஹாடவகஃ |  
த்றுஷ்ட்வாதம் தரணீதரம் 
ஸுவனமாரலால்லாஸினம் ஸும்தரம் 
ஸ்வானம்தாக்றுதிமஸ்மரன்முரரிபும் 
ஸ்வானம்ததீர்தஸ்ததா || ௬.௫௭ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிரத 
ஶ்ரீமத்வவிஜரய  
ஆனம்தாம்கிரத ஷஷ்டஃ ஸர்கஃ || 
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