
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
৪. চতুথয়ঃ সর্য়ঃ  
 
অথথষ সল্লাকদর্াসুধার্দ্য়র্া সদার্মল্েনত্রনরাসকামর্া |  
রমািরািাসভুিা ত্রিশারল্দা ত্রিশালর্াঽত্রচংতর্দাত্মল্না ত্রধর্া || ৪.১ ||  
 
অননয়সংর্াদ র্ুণসংত্রর্তা হল্রজয় নসয় মানং তু ত্রিত্রশষ্টল্চত্রষ্টতম |  
অসংর্মস্মাত প্রকটীকল্রাময়হং ত্রনজং ভজন পারমহংসয়মাশ্রমম || ৪.২ ||  
মম প্রল্ভানয়াপরথা ত্রহ শশাভল্ত ত্রিষত্সু ত্রিষু্ং র্দদংিধারণম |  
হত্ররস্বসা নন্বত্রচরাদসত্রিল্দ ভল্িদল্তা নাত্রস্মচ দংিধারকঃ || ৪.৩ ||  
 
ত্রিত্রচংতর্ত্রিত্থমনংতত্রচংতকঃ সমেসংনয়াসত্রনিধ্ধত্রনশ্চর্ঃ |  
অসািনুজজাথয়মথানমদ্ধত্ররং সমেসংিয়াত্রপনমাত্মদার্র্ম || ৪.৪ ||  
 
ত্রনল্জ জল্ন ত্রকং নমসীত্রত পৃচ্ছত্রত ব্রুিন স্বসস্তুপ্রণত্রতং িয়ধাত্রমত্রত |  
র্ুল্রা ত্রকলাল্ন্বষণিান জর্দ্গুরঃ তদা জর্ামাত্রিলল্লাকত্রশক্ষকঃ || ৪.৫ ||  
 
র্ত্রতর্য়তাত্মাভুত্রি কশ্চনাভিত্রিভূষল্ণা ভূত্ররত্রিরত্রিভূষণঃ |  
ন নামমািাচু্ছত্রচমথয়ল্তাঽত্রপর্ং জল্নাঽচুয়তল্প্রক্ষমুদাহরত সু্ফটম || ৪.৬ ||  
 
পুথরষ কৃষ্াকরত্রসদ্ধশুত্রদ্ধমিরািভুিয়া ত্রকল পাংিিালল্র্ |  
ত্রিল্শাত্রধতাত্মা মধুকৃত্প্রিৃত্রিমান্চচার কাংত্রশ্চত পত্ররিত্সরান মুদা || ৪.৭ ||  
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অভূত কুশাস্ত্রাভয়সনং ন পাতকং ক্রমার্তাদ ত্রিপ্রত্রতসারল্তা র্ল্তঃ |  
র্থা কুশাস্ত্রাধয়সনং মুরত্রিষঃ পদাংিুল্জ িয়াধিরসয় র্ত্রহয়তম || ৪.৮ ||  
 
ত্রিনীতমাংনার্ত্রশল্রাত্রিশারদং সথদি তিবং প্রিুভুত্সুমাদরাত |  
র্ুরত্রিয়ত্রদল্বাপনতাং ত্রনজাং মৃত্রতং কদাত্রচদূল্চ তমুপহ্বল্র ত্রর্রম || ৪.৯ ||  
 
অহং স্বর্ং ব্রহ্মন ত্রকংত্রচদত্রে মত পরং ত্রিজৃংল্ভত র্দা সু্ফটং ত্রচত্রতঃ |  
ইতীহ মার্াসমল্র্াপপাত্রদতং ত্রনরন্বর্াত সুব্রত মা স্ম ত্রিশ্বসীঃ || ৪.১০ ||  
 
র্ল্দতদাথত্মকয়মুপাত্রেল্চাত্রদতং ন শম র্ুল্রারপয়পল্রাক্ষতাং র্তম |  
পুরাতনানামত্রপ শসৌময় কুিত্রচত তল্তা মুকুংদং ভজ সংত্রিল্দ মুদা || ৪.১১ ||  
 
ইতীদমাত্রদশয় িল্চা িচত্রস্বত্রন স্বল্ক র্ুল্রৌ শলাকমথানয়মীর্তু্রষ |  
অল্সিতাঽল্লাচয় মুহুরু্য়ল্রাত্রর্য়রং স রূপয়পীঠালর্ত্রমংত্রদরািরম || ৪.১২ ||  
 
সুভত্রিনা শতন স ভিিত্সল্লা ত্রনল্ষত্রিতেি পরং িুভুত্সুনা |  
ভত্রিষয়তঃ ত্রশষয়িরাত্রদ্ধ ত্রিত্রদ্ধ মাম ইত্রত প্রত্রিষ্টঃ পুরষং তমভয়ধাত || ৪.১৩ ||  
প্রতীক্ষমাণং তমনুগ্রহং মুদা ত্রনল্ষিমাণং পুনরংিুল্জক্ষণম |  
সতাং র্ুরঃ কারণমানুষাকৃত্রতঃ র্ত্রতং প্রশাংতং তমুপাসসাদ সঃ || ৪.১৪ ||  
 
সুতং র্তীংর্দ্ানুচরং ত্রিরাত্রর্ণং ত্রনশময় সংনয়াসত্রনষণ্ণমানসম |  
সুিত্সল্লৌ রূপয়তলালর্ত্রিতং ত্রিল্র্ার্তাংল্তৌ ত্রপতল্রৌ সমীর্তুঃ || ৪.১৫ ||  
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িরাশ্রমল্ে জরল্তারনাথল্র্ানয় জীিল্তাঃ সয়াদত্রর্ নংদনািল্র্াঃ |  
সর্াচনং িাকয়মুদীর্য় তাত্রিদং পরীতয় পুিার্ নত্রতং ত্রিল্তনতুঃ || ৪.১৬ ||  
 
নত্রতনয় শুশ্রূষজুনার্ শসয়ল্ত নতং ভিিয়াং সু্ফটমি সংপ্রতম |  
অল্হা ত্রিধািা স্বর্ল্মি দাত্রপতা তদভয়নুল্েত্রত জর্াদ স প্রভুঃ || ৪.১৭ ||  
 
অনুিরেঃ স তমথয়র্ন পুনঃ র্তীংর্দ্মানময় র্তঃ ত্রপ্রর্ার্তুঃ |  
র্ৃল্হ িসন কল্পসমান ক্ষণান নর্ন সুতানল্নংল্দারত্রনশং তল্তাঽস্মরত || ৪.১৮ ||  
 
স ত্রচংতর্ন পুিমল্নারথং শুচা পুনশ্চ তীল্বয়াপর্ল্তা মহানদীম |  
র্তীশ্বরানুব্রতমাত্মনংদনং তথমক্ষত গ্রামিল্র মঠাংতল্র || ৪.১৯ ||  
 
স জাতল্কাপাকুত্রলল্তা ধরাসুল্রা মহাত্মনাম লংঘনভীররপয়লম |  
সুতসয় শকৌপীনধৃল্তৌ ত্রহ সাহসপ্রত্রতশ্রল্িা শম দৃঢ ইতয়ভাষত || ৪.২০ ||  
 
ক্ষল্ণন শকৌপীনধল্রা ত্রনজং পটং ত্রিদার্য় শহ তাত কুরষ্ব সাহসম |  
ইতীমমুক্ত্বা প্রভুরব্রিীত পুনঃ শুভাংতরার্ং ন ভিাংশ্চল্রত্রদত্রত || ৪.২১ ||  
 
ন পুি ত্রপল্িারিনং ত্রিনা শুভং িদংত্রত সংল্তা ননু শতৌ সুল্তৌ মৃল্তৌ |  
ত্রনিতয় মাল্ন ন ত্রহ পালল্কাঽত্রে শনৌ বর্ীত্রত িিারমমুং সুল্তাঽব্রিীত || ৪.২২ ||  
 
র্দা ত্রিরিঃ পুরষঃ প্রজার্ল্ত তথদি সংনয়াসত্রিত্রধঃ শ্রুল্তৌ শ্রুতঃ |  
ন সংর্হীল্নাঽত্রপ পত্ররব্রজাত্রম িাম অহং তু শুশ্রূষমুকল্পর্ত্রিত্রত || ৪.২৩ ||  
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িহুশ্রুতবাদয়ত্রদ তত সল্হ িলাত ন সা সত্রিিী ত্রিরহং সল্হত শত |  
ইত্রত ত্রিল্জনাত্রভ ত্রহল্তঽনমত স তং ভিাননুোং প্রদদাত্রবত্রত ব্রুিন || ৪.২৪ ||  
 
ত্রিত্রচংতয় ত্রিিান স ত্রনরিরীকৃতঃ তথাঽস্তু মাতাঽনু িল্দদ র্দীত্রত তম |  
উদীর্য় কৃচ্ছ্রাদপুর্ময় মংত্রদরং ত্রপ্রর্াসকাল্শ তমুদংতমব্রিীত || ৪.২৫ ||  
 
ত্রনশাচরাল্রত্ররি লক্ষ্মণঃ পুরা িৃল্কাদরল্সয়ি সুল্রংর্দ্নংদনঃ |  
র্ল্দাঽথ শশৌল্রত্ররি কময়কৃত ত্রপ্রর্ঃ সুভত্রিমান ত্রিশ্বত্রিল্দাঽনুল্জাঽভিত || ৪.২৬ 
||  
 
কদাত্রচদাপয়াঽলর্িুত্রদ্ধরালর্ং ত্রনল্িদর্ন পালকল্মতল্মতল্র্াঃ |  
দৃঢস্বসংনয়াসত্রনল্ষধত্রনশ্চর্াং ধিানুমল্তয়দমুিাচ মাতরম || ৪.২৭ || 
িরাশ্রমাত্রতং মম সংিদস্ব মাং কদাত্রচদপয়ংি র্দীচ্ছসীত্রক্ষতুম |  
র্দনয়থা শদশত্রমমং পত্ররতয়জন ন জাতু দৃল্ষ্টত্রিয়ষল্র্া ভিাত্রম িঃ || ৪.২৮ ||  
 
ইত্রত ব্রুিাল্ণ তনল্র্ কদাত্রচদপয়দশয়নং তসয় মৃল্তত্রনয়দশয়নম |  
ত্রিত্রচংতয় পর্য়াকুত্রলতা ত্রচকীত্রষয়তং সুতসয় কৃচ্ছ্রািয়রণি সা শুভা || ৪.২৯ ||  
 
অল্থাপর্থময়ষ র্ুরং জর্দ্গুরঃ প্রসাদয় তং শদিিরপ্রসাত্রদতঃ |  
সদা সমোশ্রমভাক সুল্রশ্বল্রা ত্রিল্শষতঃ িল্বভজিরাশ্রমম || ৪.৩০ ||  
 
ত্রক্রর্াকলাপং সকলং স কালত্রিদ ত্রিধানমাল্র্য়ণ ত্রিধার্ শকিলম |  
সদা প্রসিসয় হল্রঃ প্রসিল্র্ মুহুঃ সমেনয়সনং সমভয়ধাত || ৪.৩১ ||  
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অনংতমািাংতমুদাহরংত্রত র্ং ত্রিমািপূিয়ং প্রণল্িাচ্চর্ং িুধাঃ |  
তদাঽভিদ ভাত্রিচতুমুয়িাকৃত্রতঃ জপাত্রধকারী র্ত্রতরসয় সূত্রচতঃ || ৪.৩২ ||  
 
র্ুণানুরূল্পািত্রত পূণয়ল্িাধ ইতয়মুষয় নাম ত্রিজিৃংদিংত্রদতঃ |  
উদাহরদ ভূত্ররর্শা ত্রহ শকিলং ন মংিিণয়ঃ স চ মংিিণয়কঃ || ৪.৩৩ ||  
 
ত্রনরংর্রার্ং মুিরার্িত্রজয় তং ত্রিভূষণং ত্রিষ্টপভূষণাত্রর্তম |  
অমুং ধৃতাষাঢমল্িক্ষয় শমত্রনল্র স্বভািল্শাভাঽনুপল্মত্রত জংতিঃ || ৪.৩৪ ||  
 
ভুজংর্ভূল্তশত্রিহংর্পাত্রদথকঃ প্রিংত্রদতঃ সািসরপ্রতীক্ষথণঃ |  
ননাম শসাঽর্ং রু্রপূিয়কান র্তীন অল্হা মহীল্র্া মহতাং ত্রিিংিনং || ৪.৩৫ ||  
 
িরাশ্রমাচারত্রিল্শষত্রশক্ষণং ত্রিত্রধত্সুরসয়াঽচত্ররতং ত্রনশামর্ন |  
ত্রিল্শষত্রশক্ষাং স্বর্মাপয় ধীরধীঃ র্তীশ্বল্রা ত্রিস্মর্মার্তাঽংংতরম || ৪.৩৬ || 
 
স রূপয়পীঠালর্িাত্রসল্ন র্দা ননাম নাথার্ মহামত্রতমুয়দা |  
তদাঽমুনাঽগ্রাত্রহ নরপ্রল্িত্রশনা ভুল্জ ভুল্জঽনাশু ভুজংর্শাত্রর্না || ৪.৩৭ ||  
 
ত্রচরাত সুতবং প্রিুভুত্সুনা বর্া ত্রনল্ষিণং শম র্দকাত্রর তত্ফলম |  
ইমং দদামীতয়ত্রভধার্ শসাঽমুনা তদা প্রণীর্ প্রদল্দঽচুয়তাত্মল্ন || ৪.৩৮ ||  
 
অনুগ্রহং তং প্রত্রতর্ৃহয় সাগ্রহং মুদাঽঽত্মনাঽঽতাং কৃতকৃতয়তাং স্মরন |  
অভূদসংল্র্াঽত্রপ স তত্সুসংর্িান অসংর্ভূষা ননু সাধুসংত্রর্তা || ৪.৩৯ ||  
ত্রর্র্াসত্রত স্বেত্রটনীং মুহুমুয়হুঃ নমতয়নুোত্রথয়ত্রন ভূত্ররল্চতত্রস |  
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তমস্মরত স্বাত্রমনল্মি দূনধীঃ র্ুরভয় ত্রিষয়ত্রিরহাত্রিশংকর্া || ৪.৪০ ||  
ইতেৃতীল্র্ ত্রদিল্স দয়ুত্রনম্নর্া বদথয়মাস্মাকতটাকমাব্রল্জত |  
অল্তা ন র্ার্া ইত্রত তং তদাঽিদত প্রত্রিশয় কংত্রচত করণাকল্রা হত্ররঃ || ৪.৪১ ||  
তদােল্র্াপার্তজাহ্নিীজল্ল জল্নাঽি সল্নৌ সহ পূণয়িুত্রদ্ধনা |  
ততঃপরং িাদশিত্সরাংতল্র সদাঽঽব্রল্জত সা তদনুগ্রহাংত্রকনী || ৪.৪২ ||  
 
র্ল্ত ত্রদনানাং দশল্ক সমাসল্ক িরাশ্রমং প্রাপয় সপিলংিনম |  
ত্রজর্ার্ জজিান িহুতকয় ককয় শান স িাসুল্দিাহ্বর্পংত্রিতাত্রদকান || ৪.৪৩ ||  
 
র্ুল্রাঃ স্বত্রশষয়ং চতুরং ত্রচকীত্রষয়তঃ প্রল্চাদনাত শশ্রাতুত্রমল্হাপ চক্রল্ম |  
অল্থষ্টত্রসত্রদ্ধশ্ফলজাত্রতিাত্ররত্রধঃ ত্রনরাদল্রণাত্রপ মহাত্মনাঽমুনা || ৪.৪৪ ||  
 
তদাদয়পদয়িমিদয়মংিলং র্দাঽিদত শষািশকির্াত্মকম |  
উপর্য়পােং তত্রদত্রত ব্রুিতয়ল্সৌ র্ুল্রৌ তমূল্চ প্রত্রণর্দয়তাত্রমত্রত || ৪.৪৫ ||  
 
ভিত্প্রিিৃবসমথয়তা ন শম সল্কাপত্রমত্থং িদত্রত ব্রতীশ্বল্র |  
অপীহ মার্াসমল্র্ পল্টৌ নৃণাং িভূি তদ্দূষণসংশর্াংকুরঃ || ৪.৪৬ ||  
 
িুল্ধাঽত্রভধানং শ্রিণং িুল্ধতল্রা ধ্রুিং ত্রিদধয়াদ ত্রিমুমুকু্ষরাত্মনঃ |  
র্ত্রতত্রিয়ল্শষাত্রদত্রত শলাকল্চাদনাত প্রিত্রি মার্াসমর্ং স্ম পূণয়ধীঃ || ৪.৪৭ ||  
 
অিংত্রিল্তাপনয়সনং ত্রিসংশর্ং সসংপ্রদার্ং প্রিল্চা দৃল্ঢািরম |  
সমার্মন শশ্রাতুমমুষয় সাগ্রহাঃ জনাঃ শ্রুতাঢয়াশ্চতুরা িুভূষিঃ || ৪.৪৮ || 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



 
র্ুল্রারপাংল্ত শ্রিল্ণ রথতত্রিয়থজঃ স পংচথষভয় ার্িল্ত কদাচন |  
িহুপ্রকাল্র ত্রলত্রিল্তঽত্রপ িাত্রচল্ত প্রকারল্মকং প্রভুরভয়ধাদ দৃঢম || ৪.৪৯ ||  
 
পরপ্রকাল্রষ্বত্রপ সংভিত্সু শত ত্রিত্রনণয়ল্র্াঽত্রস্মন কথত্রমতুয়দীত্ররল্ত |  
মুকুংদ শিাল্ধন মহাহৃদব্রিীত প্রকারল্মনং ভর্িত্কৃতং সু্ফটম || ৪.৫০ ||  
ত্রনর্দয়তাং র্দয়ত্রমথহি পংচল্ম জর্দ্গুল্রাল্িয়ত্থ কৃত্রতত্রিত্রতং র্ত্রদ |  
ইত্রত ব্রুিাল্ণ র্ত্রতসিল্ম স্বর্ং তদিুমাল্র্য়ণ জর্াদ ভূত্ররহৃত || ৪.৫১ ||  
 
অল্শষ ত্রশথষয়শ্চ তদাের্া তদা পরীক্ষণাথর্ত্রক্ষ সমেপুেকম |  
স তি হংথতকতল্ম ত্রিতং তয়জন ন তািদধয়ার্ ত্রনকার্মভয়ধাত || ৪.৫২ ||  
 
অি জন্মত্রন ন র্ত পত্রঠতং শত জজি ভাত্রত কথত্রমতয়মুল্নাল্ি |  
পূিয়জন্মসু ত্রহ শিদ পুল্রদং সিয়ত্রমতয়ত্রমতিতু্রদ্ধরিাচ || ৪.৫৩ ||  
 
ইত্রত িহুত্রিধত্রিশ্বাশ্চর্য়ত্রচিপ্রিৃল্িঃ  
জর্ত্রত ত্রিতত্রতমার্িূতনাঽপয়সয় কীত্রতয় ঃ |  
ক্ষত্রপততততমস্কা ভাস্করীি প্রভাঽলং  
সুজনকুমুদিৃংদানংদদা চংত্রর্দ্ল্কি || ৪.৫৪ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকুলত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত  
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচল্ত শ্রীমধ্বত্রিজল্র্  
আনংদাংত্রকল্ত চতুথয়ঃ সর্য়ঃ || 
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