
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
২. ত্ৰৱিতীৰ্ঃ সৰ্য়ঃ  
ত্ৰিজ্ঞানভানুমত্ৰত কালবললন লীলন  
দভুয় াষ্য়সংতমসসংতত্ৰতলতা জলনঽংংলে |  
মাৰ্য়াত সতাং স্খলত্ৰত ত্ৰিন্ন হৃলদা মুকুংদং  
দদিাশ্চতুমুয়িমুিাঃ শৰণং প্ৰজগ্ুঃ || ২.১ ||  
নাথঃ কললৌ ত্ৰিৰ্ৰু্হূত্ৰতৰনুদ্বুভূষ্ঃু  
ব্ৰহ্মাণমপয়নিতাৰমনাত্ৰদত্ৰদকু্ঃ |  
সিয়জ্ঞমনয়মনলিক্য় স কাৰ্য়িীৰ্য়ং  
দেৰানলনা ভুিনজীিনমাবভালষ্ || ২.২ ||  
দিদাংতমাৰ্য়পত্ৰৰমাৰ্য়ণদীনদূনাঃ  
দদিীঃ প্ৰজা ত্ৰিশৰণাঃ কৰুণাপদং নঃ |  
আনংদলৰ্ঃ সুমুি ভূত্ৰষ্তভূত্ৰমভালৰ্া  
ৰূপাংতলৰণ মম সদ্গুণত্ৰনণয়লৰ্ন || ২.৩ ||  
আলদশলমৌত্ৰলমত্ৰণমুজ্জজ্জিলিণয়লমনং  
বদ্াংজত্ৰলময়ৰুদনৰ্য়মেত্ত মূৰ্ধ্য়া ||  
হাৰািলীত্ৰমি হৃদা ত্ৰিবুলেংদ্ৰৰ্াচ্াং  
ত্ৰবভ্ৰত্ৰন্নজাননুত্ৰজৰ্ৃকু্ৰিাত্ৰততীষ্য়ত || ২.৪ ||  
কালঃ স এি সমিতয় ত নাম ৰ্ািত  
ত্ৰচংতাকুলং ত্ৰিত্ৰিেসােুকুলং বভূি |  
দিদাংতসংততকৃতাংতৰসং ন ত্ৰিদ্মঃ  
দেলৰ্া ললভমত্ৰহ কথং নু িৰ্ং বলতত্ৰত || ২.৫ ||  
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তত্প্প্ৰীতলৰ্ ৰজতপীঠপুৰাত্ৰেিাসী দদলিা  
ত্ৰিলিশ পুৰুষ্ং শুভসূচনাৰ্ |  
প্ৰালে মহাৰ্ মত্ৰহতাৰ্ মহাজলনৌলৰ্  
দকালাহললন সকুতূহত্ৰলত্ৰন প্ৰিৃলত্ত || ২.৬ ||  
আত্ৰিষ্টিানকুশলং পুৰুষ্ং প্ৰকৃতয়া  
প্ৰতয়াৰ্ৰ্ত্ৰন্নহ জনান ত্ৰনতৰামনৃতয়ত |  
উতু্তংৰ্লকতুত্ৰশিলৰ স কৃতাংৰ্হালৰা  
ৰংৰ্াংতলৰ নট ইিাত্ৰিলত্ৰিেৰ্াত্মা || ২.৭ ||  
আভাষ্য় দসাঽি জনতাং শপথানুত্ৰিদ্ং  
উচ্চৈত্ৰৰদং িচনমুদৃ্তলদাবয়ভালষ্ |  
উত্প্পত্প্সয়লত জৰ্ত্ৰত ত্ৰিশ্িজনীনিৃত্ৰত্তঃ  
ত্ৰিশ্িজ্ঞ এি ভৰ্িানত্ৰচৰাত্ৰদলহত্ৰত || ২.৮ ||  
 
সৱিীপিাত্ৰৰত্ৰনত্ৰেসেকভূতোিয়া  
মলেয়ঽত্ৰপ কময়ভুত্ৰি ভাৰত নাম িংলি |  
কালল কললৌ সুত্ৰিমলান্িৰ্লব্ধজন্মা  
সন্মেয়লৰ্হকুললমৌত্ৰলমত্ৰণত্ৰৱিয়লজাঽভূত || ২.৯ ||  
দিদাত্ৰদ্ৰসদ্ৰজৰ্পীঠপলুৰশ্িৰাভয়াং  
গ্ৰালমা ত্ৰিভূত্ৰষ্ততৰঃ ত্ৰশিৰূপয়নামা |  
দহমাত্ৰদ্ৰৰাজত্ৰিভুৰাজত্ৰদলািৃতাভঃ তসয়া-  
ভিদ ৰ্ুৰুৰ্ুণঃ িলু মূলভূত্ৰমঃ || ২.১০ ||  
ৰামাত্ৰেলিত্ৰশতহত্ৰৰস্িসৃলমৌত্ৰলমালা-  
ৰাজত্ৰৱিমানত্ৰৰ্ত্ৰৰলশাত্ৰভতমেুয়িাস |  
দক্িং স পাজকপদং ত্ৰি কুচ্চলকলকতুঃ  
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কং ৰ্দ দোত্ৰত সততং িলু ত্ৰিশ্িপাজাত || ২.১১ ||  
অথয়ং কমপয়নিমং পুৰুষ্াথয় দহতুং  
পুংসাং প্ৰদাতুমুত্ৰচতামুত্ৰচতস্িৰূপাম |  
কনয়াং সুিণয়লত্ৰসতাত্ৰমি দিদত্ৰিদয়াং  
জগ্ৰাহ ত্ৰিপ্ৰিৃষ্ভ প্ৰত্ৰতপাত্ৰদতাং সঃ || ২.১২ ||  
দৰলমঽচ্ছলৰ্াপত্ৰনষ্লদি মহাত্ৰিলিলকা  
ভলয়য়ি শুদ্কৰণঃ পৰমত্ৰেতাঽলম |  
ত্ৰমথয়াত্ৰভমানৰত্ৰহতঃ পৰলৰ্ি মুয়য়া  
স্িানংদসংতত্ৰতকৃতা স তৰ্া ত্ৰৱিলজংদ্ৰঃ || ২.১৩ ||  
তসয় প্ৰলভাশ্চৰণলৰ্াঃ কুললদিতাৰ্াঃ  
ভত্ৰয়ং ববংে ত্ৰনজেময়ৰতঃ স েীৰঃ |  
ত্ৰিজ্ঞাতভাৰতপুৰাণমহাৰহসয়ং  
ৰ্ং ভট্ট ইতয়ত্ৰভিদংত্ৰত জনা ত্ৰিনীতম || ২.১৪ ||  
দৰ্াত্ৰিংদসুংদৰকথাসুেৰ্া স নৄণাং  
আনংদৰ্ন্ন ত্ৰকল দকিলত্ৰমংত্ৰদ্ৰৰ্াত্ৰণ |  
ত্ৰকংতু প্ৰলভা ৰজতপীঠপুলৰ পদাব্জং  
শ্ৰীিল্লভসয় ভজতামত্ৰপ দদিতানাম || ২.১৫ ||  
ইত্থং হলৰৰু্য়ণকথাসুেৰ্া সুতৃলো  
দনৰ্ুয়ণয়িাত্ৰদষ্ু জলনষ্িত্ৰপ সাগ্ৰলহষ্ু |  
তলত্প্ি স কালচলেীৰত্ৰতসংশৰ্ালুঃ েীমান  
ত্ৰেৰ্া েিণলশাত্ৰেতৰ্া প্ৰদলেয়ৌ || ২.১৬ ||  
 
 
িাতা ৰ্ এি নৰকাত স ত্ৰহ পুিনাম  

3

www.yo
us

igm
a.c

om



মুিয়ািনং ন সুলভং পুৰুষ্াদপূণয়াত |  
তোত সমস্তত্ৰিদপতয়মিদয়হীনং  
ত্ৰিদয়াকৰাকৃত্ৰত ললভমত্ৰহ দকৰুপাচ্চৰ্ঃ || ২.১৭ ||  
পূলিয়ঽত্ৰপ কদয়মপৰাশৰপাংিুমুিয়াঃ  
ৰ্লত্প্সিৰ্া ৰ্ুণৰ্ণাঢ্য়মপতয়মাপুঃ |  
তং পূণয়ষ্ডু্গণতনুং কৰুণামৃতাত্ৰব্ধং  
নাৰাৰ্ণং কুলপত্ৰতং শৰণং ৱ্ৰলজম || ২.১৮ ||  
ইত্থং ত্ৰিত্ৰচংতয় স ত্ৰিত্ৰচংতয়মননয় বংেুঃ  
দপ্ৰষ্ঠপ্ৰদং ৰজতপীঠপুৰাত্ৰেিাসম |  
ভয়য়া ভিাত্ৰব্ধভৰ্ভংৰ্দৰ্া শুভাত্মা  
দভলজ ভুজংৰ্শৰ্নং ত্ৰৱিষ্িব্দকালম || ২.১৯ ||  
পত্ন্য়া সমং ভৰ্িতঃ স ভজন পদাব্জং  
দভাৰ্ান লৰ্ূনত্ৰপ পুনলয়ৰ্ৰ্াংচকাৰ |  
দাংতং স্িৰ্ং চ হৃদৰ্ং দমৰ্াংচকাৰ  
স্িচ্ছং চ দদহমত্ৰেকং ত্ৰিমলীচকাৰ || ২.২০ ||  
তীচ্চৱ্ৰঃ পলৰ্াৱ্ৰতমুচ্চিত্ৰিয়ত্ৰিে ৱ্ৰতাচ্চগ্ৰয়ঃ  
জাৰ্াপতী ৰু্ণৰ্ণাণয়িপুিকালমৌ |  
সংপূণয়পূৰুষ্মলতাষ্ৰ্তাং ত্ৰনতাংতং  
দদলিত্ৰৰতাত্ৰিি পুৰাঽত্ৰদত্ৰতকশয়লপৌ দতৌ || ২.২১ ||  
নাথসয় ভূত্ৰৰকৰুণাসুেৰ্াঽত্ৰভত্ৰষ্লয়ৌ  
শ্ৰীশ্ৰীেৰপ্ৰতত্ৰতশাৰশৰীৰৰ্ষ্টী |  
ভূত্ৰৰৱ্ৰতপ্ৰভিত্ৰদিয়সুকাংত্ৰতমংলতৌ  
দতৌ দদহশুত্ৰদ্মত্ৰতমািমথাললভতাম || ২.২২ ||  
কাংতাদৃলতৌ সমুত্ৰচলতঽথ বভাৰ ৰ্ভয় ং  
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সা ভূসুলৰংদ্ৰদতু্ৰহতা জৰ্তাং ত্ৰহতাৰ্ |  
অচ্ছাংবলৰি ৰজনী পত্ৰৰপূত্ৰৰতাশা  
ভাত্ৰিনয়পাস্ততমসং ত্ৰিেুমাদয়পক্াত || ২.২৩ ||  
তং পূিয়পক্ত্ৰসতত্ৰবংবত্ৰমি প্ৰিৃদ্ং  
ৰ্ািদ ত্ৰৱিলজংদ্ৰিত্ৰনতা সুষ্লুিঽি তািত |  
অংলশন িাৰ্ৰুিতীৰ্য় স ৰূপয়পীলঠ  
ত্ৰিষু্ং প্ৰণময় ভিনং প্ৰৰ্লৰ্ৌ তদীৰ্ম || ২.২৪ ||  
 
 
সংপূণয়লক্ণচণং নিৰাজমান  
ৱিাৰাংতৰং পৰমসুংদৰমংত্ৰদৰং তত |  
ৰালজি সত্প্পুৰিৰং ভুিনাত্ৰেৰালজা  
ত্ৰনষ্কাসৰ্ন পৰমলসৌ ভৰ্িান ত্ৰিলিশ || ২.২৫ ||  
সংতুষ্য়তাং সকলসত্ৰন্নকচ্চৰৰসত্ৰভঃ  
ত্ৰিলদয়ত িাৰ্ৰুৰ্মাত্ৰিৰভূত পৃত্ৰথিয়াম |  
আিয়াত্ৰনতীি সুৰদংুদতু্ৰভমংদ্ৰনাদঃ  
প্ৰাোত্ৰি দকৌতুকিচ্চশত্ৰৰহ মানুচ্চষ্শ্চ || ২.২৬ ||  
নাথং ত্ৰনলষ্িয় ভিনানত্ৰতদূৰমােঃ  
প্ৰালজ্ঞা মহপ্ৰকৃতদংুদতু্ৰভনাদপূিয়াত |  
পুলিাভিেিণলতা মহদাপয় দসৌিয়ং  
জ্ঞানং পলৰাক্পদমপয়মলতষ্টলহতুম || ২.২৭ ||  
আত্ৰিশয় দিষ্ম ত্ৰনজনংদনত্ৰমংদিুক্ত্ৰং  
ভূলৰ্াঽত্ৰভনংদয় স মুকুংদদৰ্াং প্ৰিংদয় |  
জাতসয় তসয় ৰ্ুণজাতিহসয় জাত-  
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কময়াত্ৰদকময়ত্ৰনিহং ত্ৰিদলে সুকময়া || ২.২৮ ||  
জ্ঞানাথয়লমি ৰ্দভূদসুলদি এষ্ঃ  
ৰ্দ িাসুলদিপদভত্ৰয়ৰতঃ সদাঽলসৌ |  
তদ িাসুলদিপদমন্িিদন সুলৰংদ্ৰাঃ  
তালতন ৰ্ত্ৰন্নৰ্ত্ৰদতং সুতনামকিয়া || ২.২৯ ||  
পাতুং পৰ্াংত্ৰস ত্ৰশশলি ত্ৰকল দৰ্াপ্ৰলদাঽচ্চে  
পূিয়ালৰ্ঃ স্িসুতসূনুতৰ্া প্ৰজাতঃ |  
ত্ৰনিয়াণলহতুমলত্ৰভষ্ট পৰাত্মত্ৰিদয়াং  
দানং ধ্ৰুিং ফলত্ৰত পািৰ্ুণানুকূলয়াত || ২.৩০ ||  
অিস্তলমি সততং পত্ৰৰফুল্লচকু্ঃ  
কাংতয়া ত্ৰিিংত্ৰবতনলিংদ ুজৰ্তয়নৰ্য়ম |  
তত পুিৰত্ন্মুপৰ্ৃহয় কদাত্ৰচদােঃ  
স্িস্িাত্ৰমলন বুে উপাৰ্নমাপয়ৰ্ত সঃ || ২.৩১ ||  
নত্প্িা হত্ৰৰং ৰজতপীঠপুৰালৰ্ং  
তং বালসয় সংপদমনাপদমথয়ত্ৰৰ্ত্প্িা |  
সাকং সুলতন পত্ৰৰিাৰজনাত্ৰন্িলতাঽলসৌ  
প্ৰাৰ্াত্ৰন্নশীথসমলৰ্ ত্ৰনজলমি োম || ২.৩২ ||  
 
 
দদালষ্ৰ্ষু্াং সমমলনন িলনঽত্ৰতভীলম  
তত্প্ক্ৰীত্ৰিতগ্ৰহ ইচ্চহকতমং তুলতাদ |  
উৱিাংতৰয়মিললাকয় তমভয়োত্ৰৰ্  
দকনাপয়লহা ন ত্ৰশশুতুত কথলমষ্ ইত্থম || ২.৩৩ ||  
আত্ৰিশয় পূৰুষ্মুিাচ মহাগ্ৰলহাঽলসৌ  
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অেত্ৰৱিহাৰসমলৰ্াপৰ্তান সমস্তান |  
ৰ্চ্ছত্ৰয়ৰু্ত্ৰেৰত্ৰহতানলমত্ৰে হংতুং  
দলালকশ্িৰঃ স বত বালতমঃ ত্ৰকললত্ৰত || ২.৩৪ ||  
স্তলনয়ন বালমনুলতাষ্য় মুহুঃ স্িোলনা  
মাতা কদাচন ৰ্লৰ্ৌ ত্ৰিৰহাসহাঽত্ৰপ |  
ত্ৰিশ্িসয় ত্ৰিশ্িপত্ৰৰপালকপালনাৰ্  
কনয়াং ত্ৰনজামনুৰ্ুণাং ত্ৰকল ভীৰুলৰষ্া || ২.৩৫ ||  
সা বালকং প্ৰৰুত্ৰদতং পত্ৰৰসাংত্প্িৰ্ংতী  
মুগ্ধাক্লৰণ িচসাঽনুত্ৰননাৰ্ মুগ্ধা |  
মা তাত তাত সুমুলিত্ৰত পুনঃ প্ৰলৰাদীঃ  
মাতা তলনাত্ৰত ৰুত্ৰচতং ত্প্িত্ৰৰতং তলিত্ৰত || ২.৩৬ ||  
দৰালদ ত্ৰক্ৰৰ্াসমত্ৰভহাৰত এি িৃলত্ত  
দপাতসয় মাতত্ৰৰ ত্ৰচৰাদত্ৰপ নাঽৰ্তাৰ্াম |  
জগ্ৰাহ বালমথ দচক্ত মাতৃমাৰ্য়ং  
সাঽত্ৰপ ত্ৰক্ৰৰ্াসমত্ৰভহাৰত এি বালা || ২.৩৭ ||  
কতয় িয়লমৌঢ্য়মত্ৰভপদয় ত্ৰনৰূপয় সা তং  
প্ৰালভাজৰ্ত িলু কুলস্থকুলং প্ৰপক্িং |  
শীতং পলৰ্াঽত্ৰপ সততং পত্ৰৰপাৰ্ৰ্ংতী  
ৰ্লসয়াষ্লৰাৰ্মত্ৰতলিলমশংকতাংবা || ২.৩৮ ||  
নূনং ত্ৰপপাসুৰত্ৰতলৰাত্ৰদত্ৰত হংত বাললা  
ত্ৰেঙ মাং দৰ্াত্ৰিৰত্ৰহতাং পৰকৃতয়সয়াম |  
ইতয়াকুলা ৰ্ৃহমুলপতয় তদা প্ৰসন্নং  
পূলণয়াদৰং সুতমচ্চিক্ত ত্ৰিপ্ৰপত্ন্ী || ২.৩৯ ||  
পৃষ্্িাঽিৰ্ময় সকলং চ ততঃ প্ৰিৃত্তং  
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ৰ্ূনাং চ দসু্সহত্ৰমদং ত্ৰশশুলনাপভুয়ম |  
ইত্থং ত্ৰিত্ৰচংতয় তনৰ্াং বহু ভত্প্সৰ্ংতয়া  
ভীতং তলৰ্াত কুত্ৰপতং মনসাঽনুতেম || ২.৪০ ||  
 
 
আলৰাৰ্য়শাত্ৰলত্ৰন তদাঽত্ৰপ পুলৰি পুলি  
ত্ৰিলেৰতামুপজৰ্াম জননয়মুষ্য় |  
ৰ্সয় ত্ৰিললাকজননী জননী ত্ৰিলষ্ঽত্ৰপ  
পীলত ন ত্ৰিেৰ্মিাপ সমস্তশলয়ঃ || ২.৪১ ||  
স্তনয়ং মুহুঃ ত্ৰকল দলদৌ জননী ৰ্ৃহীত্প্িা  
দক্মাৰ্ তং ত্ৰকল দেজ্জনলকা জজাপ |  
অলনয়া জলনাঽত্ৰপ ত্ৰকল লালৰ্ত্ৰত ে ত্ৰকংতু  
সলিয়াঽত্ৰপ তন্মুিসুহাসৰসাৰ্লনাত্প্কঃ || ২.৪২ ||  
দদিাত্ৰদসত্ৰভৰনুপাত্ৰলতৰ্াঽঽদলৰণ  
দদিয়াঽঽত্মলনি ত্ৰিলসত্প্পদৰ্া ত্ৰনতাংতম |  
অিয়য়ৰ্া প্ৰথমলতা িদলনঽসয় িাণয়া  
শালীনলৰ্ি ভুিনাত্ৰচয়তৰ্া ত্ৰিজলে || ২.৪৩ ||  
প্ৰাত্ৰগ্ৰংিণং স্িৰ্মথ ত্ৰস্থত্ৰতলমষ্  
চলক্ৰ পশ্চাদ ৰ্ত্ৰতং পত্ৰৰচলৰ্ন ত্ৰকল ক্ৰলমণ |  
ত্ৰিশ্িসয় দচত্ৰষ্টতমলহা ৰ্দনুগ্ৰলহণ  
সিয়ং তদসয় পিনসয় ত্ৰিিংবনং ত্ৰহ || ২.৪৪ ||  
পুচ্ছাংতমচ্ছমিলংবয় কদাত্ৰচলদষ্  
প্ৰাতৱ্ৰয়জাদ ৱ্ৰজত এি ত্ৰনজষ্য়ভসয় |  
প্ৰাৰ্াত ত্ৰপ্ৰৰ্সয় সহসা স্িজচ্চনৰদৃলষ্টা  
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নানািলনষ্ ুচৰতশ্চৰতসৃ্তণাত্ৰন || ২.৪৫ ||  
উতু্তংৰ্শৃংৰ্লত্ৰসতসয় মত্ৰহষ্ঠমূলতয় ঃ  
পাদািৃতািত্ৰনতলসয় সুৰংধ্ৰকসয় |  
আত্ৰেতয় তসয় শুশুলভঽিৰ্চ্চিকলদশং  
বাললা ত্ৰদিাকৰ ইলিাদৰ্পিয়তসয় || ২.৪৬ ||  
লীলাং কলৰাত্ৰত নু ৰ্ৃহাংতৰলৰ্া নু বালঃ  
কূপাংতলৰ নু পত্ৰততঃ প্ৰকৃত্ৰতস্িতংিঃ |  
ইত্থং ত্ৰিত্ৰচংতয় স মুহুঃ স্িজলনা ত্ৰিমৃৰ্য়  
হংতানলিক্য় তনৰ্ং হৃত্ৰদ তাপমাপ || ২.৪৭ ||  
বালসয় বালপত্ৰৰলংবনলৰ্াচৰং তদ  
িয়শ্িসয়তাত্ৰপ িচনং িনলৰ্াচলৰায়ম |  
ৰ্ত সাৰ্চ্চমক্ত জনঃ ত্ৰশশুমাৱ্ৰজংতম  
একাব্দকং িৃষ্ভবালকৃতািলংবম || ২.৪৮ ||  
 
 
ত্ৰচংতামণীংদ্ৰত্ৰমি ত্ৰচংত্ৰততদং দত্ৰৰলদ্ৰা  
ত্ৰিজ্ঞানমাৰ্য়ত্ৰমি ত্ৰিষু্পৰং মুমুকু্ঃ |  
নষ্টং চ নংদনত্ৰমত্ৰত স্িজলনাঽসয় লব্ধধ্িা  
নাথসয় তসয় তমনুগ্ৰহলমি দমলন || ২.৪৯ ||  
লীলািসানসমলৰ্ সহসা কদাত্ৰচদ  
আলৰ্য়াঽমুনাঽভয়িহৃত্ৰতং প্ৰত্ৰত দচাদয়মানঃ |  
দৰাচ্চদ্ষ্ দনাঽত্ৰস্ত েত্ৰনলকা িৃষ্ত্ৰিক্ৰৰ্ীত্ৰত  
দপ্ৰািাচ নংদনমুলিংদমুলিক্য় মংদম || ২.৫০ ||  
লীলাকলৰণ স কলৰণ সুলকামললন  

9

www.yo
us

igm
a.c

om



বীজাংতৰাত্ৰণ ত্ৰকল কাত্ৰনত্ৰচদাশু তচ্চে |  
ত্ৰেত্প্িাঽভয় লকাঽত্ৰভমতত্ৰনষ্কপলদ ৰ্দাঽদা-  
দাদত্ত তাত্ৰন েত্ৰনলকা বহুমানপূিয়ম || ২.৫১ ||  
লব্ধং সুতাত্ৰদত্ৰত িদন ত্ৰৱিজপুংৰ্লিন  
কালাংতলৰ ত্ৰনজেলন প্ৰত্ৰতত্ৰদত্ৰত্প্সলতঽত্ৰপ |  
সাক্াদমানিনিাকৃত্ৰততঃ স দললভ  
বীজচ্ছললন পুৰুষ্াথয়মলহা ত্ৰিত্ৰশষ্টম || ২.৫২ ||  
িাসুলদিত্ৰমহ িাঽসুলদিতা সত্প্কলামত্ৰভননংদ তং জনঃ |  
িাসুলদিত্ৰমত্ৰত িাসুলদিসন্নামকং ত্ৰিত্ৰিেলীলমভয় কম || ২.৫৩ ||  
ইত্ৰত ত্ৰিহৰত্ৰত মহয়াং ত্ৰিষু্দালসঽত্ৰপ ৰ্ূলঢ্  
সমজত্ৰন সুজনানাং ত্ৰচত্তমানংদপূণয়ম |  
উদৰ্ত্ৰত ৰ্নমালালীনভালনৌ চ ভালনৌ  
ননু জননৰ্নাচ্চব্জলয়ভয়লতঽলং ত্ৰিকাসঃ || ২.৫৪ ||  
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্প্কত্ৰিকুলত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচলত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজলৰ্  
আনংদাংত্ৰকলত ত্ৰৱিতীৰ্ঃ সৰ্য়ঃ || 
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