
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
 
১৫. পংচদশঃ সৰ্য়ঃ  
 
ভূয়ৰ্ায় াধস্তয়তা ভূয়ৰ্া িয়াচয়্য়ৌ ভাষ্য়মদু্ভতম |  
গ্ৰায়ম গ্ৰামীণসামায়নয় িসংস্তিামৰালয়ৰ্ || ১৫.১ ||  
 
পৰপক্ষৰথাৰূঢং ্ৰতৰ্য় মহাৰ্ধুম |  
ত্ৰিত্ৰিক্ৰমাৰ্য়ং সসাঽপশয়ত প্ৰত্ৰতিীৰত্ৰমিাগ্ৰতঃ || ১৫.২ ||  
 
তদা তদাননাংয়ভাজাদ িৃয়তাপনয়াসভাৰতী |  
সসনা সসনাগ্ৰহা ত্ৰদিয়া ত্ৰশত্ৰ ৰাত্ৰদি ত্ৰনৰ্য়য়ৰ্ৌ || ১৫.৩ ||  
 
নাতয়ত্িৰা নাত্ৰতৰৰ্া ন স্খলংতী ত্ৰনৰংতৰা |  
অনানািৰ্য়িয়তয়ি দিীয়ৰ্াত্ৰভঃ প্ৰতত্ৰৰ্য় তা || ১৫.৪ ||  
 
সূিসয়ংদনিৃংদাঢয়া দিুয়াৰশ্ৰুত্ৰতিাৰণা |  
সূপপত্ৰতমহাপত্ৰতত্ৰিয়ত্ৰচিস্মৃত্ৰতসত্ৰিৰ্া || ১৫.৫ ||  
 
িত্ৰধয়য়তাত্ৰময়হত্ৰৰয়প্ৰষ্ঠাসুপয়ৰ্াধৰসুস্িৰা |  
সত্ৰিতানপ্ৰৰ্াশাথয়া সাৰ্ৰী শ্ৰীত্ৰৰিাপৰা || ১৫.৬ ||  
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পয়েশপদপেত্ৰিত ৰৃ্তয়াংৰ্ং পেজন্মনঃ |  
লাত্ৰলতা ত্ৰশৰয়সয়শন ৰ্ংয়ৰ্িায়শষ্পািনী || ১৫.৭ ||  
 
নাৰাৰ্য়ণাঽনংতৰ্ুয়ণা ব্ৰহ্মাায়্য়া সিদয়িত্ৰদতঃ |  
ত্ৰিশ্িৰ্য়তয় ত্ৰত ত্ৰিশ্িজ্ঞঃ শ্ৰুতয়া ৰ্কু্ত্য়াঽপয়সীষ্ধত || ১৫.৮ ||  
 
প্ৰধানমপৰাধীনং ৰ্াৰণং পত্ৰৰণাত্ৰম ৰ্ত |  
পয়ৰ্ািত্ৰদত্ৰত সচত সাধয়ৱিৰ্লয়ং সয়াত্ৰিদষ্য়য়ন || ১৫.৯ ||  
 
ত্ৰিিাদাধয়াত্ৰসতা সৃত্ৰিয়েতয়নচ্চানুসাত্ৰৰণী |  
সৃত্ৰিত্িাত পটসৃত্ৰিয়িয়তয়নুমা পক্ষসাত্ৰধৰ্া || ১৫.১০ ||  
 
ৰ্য়চ্চতনায়চতনয়ৰ্াৰংৰ্াংত্ৰৰ্ত্িাত্ৰদ মন্িয়ত |  
সৃিািীশানয়পক্ষাৰ্াং তি সশাভনতাং ৱ্ৰয়জত || ১৫.১১ ||  
 
সিয়ত্ৰিত্ৰিত্ৰময়তং সিয়ং ৰ্দাত্ৰচত্ৰ্ত্িয়হতুতঃ |  
ন ৰ্য়দিং সনা তয়দিং ৰ্থাঽয়েতীশ্িৰানুমা || ১৫.১২ ||  
 
 লাৰ্ সিয়ানুমানাং সিদাঃ সুয়ৱৰ্য়ৰপাত্ৰলতাঃ |  
ৰ্ামায়দতাঃ প্ৰিতয় ংয়ত ৰ্াত্ৰমনয় ইি ভতৃয় ত্ৰভঃ || ১৫.১৩ ||  
 
ৰ্াৰণং পত্ৰৰণাত্ৰম সয়াদ ব্ৰহ্মা সনা সচতনত্িতঃ |  
ন ৰ্ত্ৰদত্থং সনা তত্ৰদত্থং ৰ্থা ক্ষীৰপুৰস্সৰম || ১৫.১৪ ||  
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ন ত্ৰিষ্িৰৃ্ত পশুপত্ৰতঃ শ্ৰূৰ্মাণাৰু্ণত্িতঃ |  
চচিিত ত্ৰৰ্ং পুনত্ৰিয়ঘ্নব্ৰধ্নাদয়া  ালশংত্ৰৰ্তাঃ || ১৫.১৫ ||  
 
ননু সসৌ্য়াত্ৰদমান সনয়শা দঃু্াত্ৰদৰত্ৰহতত্িতঃ |  
সৰ্া চনিং সয়াত স চনিং সয়াদ ৰ্থা সংসৃত্ৰতমাত্ৰনত্ৰত || ১৫.১৬ ||  
 
এিং সচদ ত্ৰিময়তা জ্ঞানী ন ভ্াংত্ৰতৰত্ৰহতত্িতঃ |  
সৰ্া চনিং সয়াত স চনিং সয়াদ ভিীয়িতয়নুমীৰ্য়ত || ১৫.১৭ ||  
 
সিয়জ্ঞসয়াজ্ঞতাং সিদঃ িয়েয়ৰ্া ত্ৰিৰুণত্ৰে সচত |  
তৱসয় িমাংদমানংদং িদিািািয়য়সৌ ৰ্থম || ১৫.১৮ ||  
 
দঃু্ং পত্ৰৰত্ৰজহীষ্য়ন ৰ্ঃ সু্ং সনাৰীত্ৰচৰ্ীষ্য়ত্ৰত |  
স হংতাঽপত্ৰততং দঃু্মীশসয় িয়স্মৰজ্জলঃ || ১৫.১৯ ||  
 
সৰ্া দঃু্সমিায়ৰ্াঽৰ্ং চচয়িয়তন হয়য়ভদিান |  
সমিাৰ্ঃ ৰ্ত্ৰেদীয়শ তদয়নৰ্ত্িমনয়থা || ১৫.২০ ||  
 
ঔপাত্ৰধয়ৰ্াঽসয় সভদয়েত সয়তয়াঽসতয়ঃ ত্ৰস্িদচুয়তাম |  
তদ দ্িৰ্ং সচাক্ত্য়দাষ্ং ত্ৰহ মাত্ৰৰ্িন্মা িয়দত পৰম || ১৫.২১ ||  
 
ব্ৰূৰ্য়ুৰৌপাত্ৰধৰ্ং সভদং জ্ঞানাদীনাং ৰ্দােনঃ |  
নীতয়াঽনৰ্া তত্ৰিৰাসাত সয়াত তসয়ানংতধময়তা || ১৫.২২ ||  
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ৰ্ুণাত্ৰদয়ভয়দ সং ংধময়পক্ষয়াপয়নিত্ৰিয়তঃ |  
ত্ৰিয়শষ্মায়িণাঽনংতয়ং ৰ্ুণানাং সশাভয়ত ত্ৰিয়ভাঃ || ১৫.২৩ ||  
 
মনয়ংয়ত শূনয়য়মিায়নয় তত্িমাৰ্মৱিত্ৰৰণঃ |  
মতা মাধয়ত্ৰমৰ্ায়স্তঽত্ৰপ িয়ক্ত্াশ্ছিা ইত্ৰত দ্িয়ৰ্ || ১৫.২৪ ||  
 
শূনয়ং ব্ৰহ্মাাহ্িয়ৰ্নাঽহুঃ স্িাংে সিদাংত্ৰতয়নাঽভয়ধুঃ |  
অতত্িায়িদৰ্ং সিদং িদংতেৰয়ম ্লাঃ || ১৫.২৫ ||  
 
পৰতত্িত্ৰিিতয় ত্িাদপৰসয়াত্ৰ্লসয় চ |  
অত্ৰিয়শষ্ত্িতোসয় নাংতৰংতৰয়মতয়ৰ্াঃ || ১৫.২৬ ||  
 
অ্ংি্ংিননয়াৰ্ান্ংিমত্ৰপ ্ংিৰ্ন |  
অ্ংিৰ্দ্ংিয়জ্ঞা দ্িৰ্াংো্ংিলত্ৰদ্িষ্ঃ || ১৫.২৭ ||  
 
ত্ৰিমতং ৰ্াৰণং ন সয়াদসত্িাি ৰ্দীদৃশম |  
সনদৃশং তদ ৰ্থা ৰু্ংভৰ্য়তয় তয়িানুমীৰ্য়ত || ১৫.২৮ ||  
 
অংয় া তাপস সনা শূনয়ং ৰ্াৰণং ৰু্ংভৰ্তৃয় িত |  
ৰ্ত্সংিৃতুয়ত্ৰত্থতং ত্ৰিশ্িং তত ৰ্াৰণত্ৰমতীৰ্য়য়ত || ১৫.২৯ ||  
 
এিং সচত ৰ্াৰণং মা স্ম ব্ৰিীঃ শূনয়ং ৰ্থংচন |  
আৰ্ষু্মংস্তদত্ৰধষ্ঠানং ৱ্য়য়ত্ৰত্পত্সস্ি ৰ্ুয়ৰাৰ্ৃয়য়হ || ১৫.৩০ ||  
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ত্ৰিিাদসয় পদং ন সয়াদত্ৰধষ্ঠানমসত্িতঃ |  
চিধয়ময়য়ৱণষ্ দৃিাংতঃ শুক্ত্য়াত্ৰদিত্ৰদতীৰ্য়য়ত || ১৫.৩১ ||  
 
অতত্িায়িদৰ্ং মানত্ৰমত্ৰত স্িিয়াহতং ৰ্তঃ |  
তদ্িাদী সতন সিদসয় সসাঽত্ৰভৱপ্ৰতয়প্ৰমাণতাম || ১৫.৩২ ||  
 
ৰ্ং তত্িায়িদৰ্ং সিদ সিদাংশং সিদদূষ্ৰ্ঃ |  
তত্িসয়ািণয়নীৰ্ত্িাত স তত্িায়িদৰ্ঃ ৰ্থম || ১৫.৩৩ ||  
 
লক্ষণাত্ৰভঃ প্ৰিতয় ংয়ত িাৰ্য়াত্ৰন ত্ৰতসৃত্ৰভৰ্য়ত্ৰদ |  
ত্ৰিষ্ৰ্ত্িং লক্ষণানাং তৱসয়িাত্ৰনিমাৰ্তম || ১৫.৩৪ ||  
 
ত্ৰৰ্ংচা্ংয়িঽি িাৰ্য়াত্ৰন ত্ৰৰ্ংত্ৰচদ ত্ৰিদধয়ত ন ত্ৰহ |  
তানয়ভয়ধুৰভািং সচজ্জািয়ায়দস্তি সশাভয়ত || ১৫.৩৫ ||  
 
অভািভািসয়াভািাদ ভািৰূপসয় তসয় তু |  
ভািাভািত্ৰিয়শষ্াণামভািাদত্ৰিয়শত্ৰষ্ণঃ || ১৫.৩৬ ||  
 
সৰ্া সিদয়িত্ৰদতাথয়ানাং ত্ৰনতয়সংতয়াৰ্সংিিী |  
সিদ ায়হয়া ত্ৰিপত্ৰেত্ৰদ্ভয়ৰষ্ ত্ৰনেীৰ্তাং ততঃ || ১৫.৩৭ ||  
 
জয়াৰ্য়সা দূষ্য়ণৱনি ধূতয় ম্ময়নয়াঽত্ৰপ দূত্ৰষ্তঃ |  
পক্ষয়ৰ্াৰত্ৰিয়শষ্ত্িাদনয়ৰ্াঃ সত্ৰদ্িপক্ষয়ৰ্াঃ || ১৫.৩৮ ||  
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অসত্িাত্ৰদতয়য়সৌ সহতুৰত্ৰসয়ো ব্ৰহ্মািাত্ৰদনঃ |  
সমত্ৰত ভাণয়ত্ৰিয়শষ্ত্িায়দতয়ৰ্াব্ৰয়হ্মাশূনয়য়ৰ্াঃ || ১৫.৩৯ ||  
 
সসাঽংংৰ্ীৰ্য়ৰাত্ৰত সচত সত্িং ব্ৰহ্মাণঃ সয়াদ ত্ৰিয়শত্ৰষ্তা |  
ন সচত প্ৰািং পাত্ৰৰয়শষ্য়াদসত্িং ন ত্ৰনৰসয়তু || ১৫.৪০ ||  
 
ত্ৰিৰ্ীতং ন ত্ৰিচাৰ্য়ং সয়াত ন ভািয়ং ন ফলপ্ৰদম |  
শূনয়ং ব্ৰহ্মাাদয়মৱদ্িতং ত্ৰিত্ৰধধীয়ৰ্াচয়ৰা ন ৰ্ত || ১৫.৪১ ||  
 
্পুষ্পিদ্ংিত্িাদ িয়ত্ৰতত্ৰৰক্ত্ং ত্ৰনদশয়নম |  
প্ৰমাণাত্ৰদিত্ৰদয়তয়িমূহনীৰ্ং ৰ্য়থত্ৰিতম || ১৫.৪২ ||  
 
আম্নাৰ্ানামমানয়ত্ি ধময়ায়দৰপ্ৰমাণতা |  
ধময়াদয়ভায়ি সনা মানং প্ৰতয়ৱক্ষৰ্প্ৰমাত্ৰণনঃ || ১৫.৪৩ ||  
 
ন সপৌৰুয়ষ্ৰ্ং িচনং প্ৰামায়ণয়ন ত্ৰিত্ৰনত্ৰেতম |  
সপৌৰুয়ষ্ৰ্ত্িয়তা ৰ্দ্িদ িাৰ্য়মুন্মতভাত্ৰষ্তম || ১৫.৪৪ ||  
 
ত্ৰিমতঃ পুৰুয়ষ্াঽজ্ঞঃ সয়াত সয়াচ্চায়সৌ ত্ৰিপ্ৰলংভৰ্ঃ |  
পুংস্ত্িাৱচ্চিিত্ৰদতয়স্তা সিয়য়জ্ঞ সৰ্িলানুমা || ১৫.৪৫ ||  
 
দঃু্াৰ্য়ৰাত্ৰত ৰ্দ চদিং দঃুশায়েষ্ূগ্ৰ আগ্ৰহঃ |  
দঃু্াৰ্য়ৰাঽত্ৰতয় াৰঃ সয়ায়লায়ৰ্াঽতস্তদ্িতাং ধ্ৰুিঃ || ১৫.৪৬ ||  
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আস্মায়ৰ্ঽয়পত্ৰক্ষয়ত পয়ক্ষ সমাক্ষং দদয়াদয়ধাক্ষজঃ |  
ৰ্ি স্িানংত্ৰদনঃ সংতঃ সসিংয়ত ত্ৰিষ্ৰ্ান  হূন || ১৫.৪৭ ||  
 
স্িিয়াহতয়াত্ৰদয়নায়পক্ষয়া মুত্ৰক্ত্ৰ্য়া ত্ৰনত্ৰিয়য়শত্ৰষ্তা |  
ৰ্য়দতয়াদয়নুয়ৰ্ায়ৰ্ঽসয়া ত্ৰিয়শষ্ঃ সয়ািনূতয়ৰ || ১৫.৪৮ ||  
 
অত্ৰপ  ুেয়াত্ৰদৰত্ৰহতঃ পুৰুষ্াথয়ী ন সিয়থা |  
ত্ৰনত্ৰ্লানুভিাভািাত পুতলীৰ্াপুয়ৰাৰ্িত || ১৫.৪৯ ||  
 
জ্ঞানপ্ৰৰ্ত্নিাংছািানীয়শা ন হয়শুভং ভয়জত |  
স্িসাময়থয়য়ন সতৱনিং তং চ ৰু্ৰ্য়াত স তাদৃশম || ১৫.৫০ ||  
 
দঃু্িয়ািং সু্ং  য়ে দৃষ্্িা মুয়ক্ত্ ত্ৰনৰসয়তা |  
স্িৰূপং চ ত্ৰনৰয়সয়ত শূনয়িাদী তদা ভয়িত || ১৫.৫১ ||  
 
ননু ত্ৰিপ্ৰত্ৰতপিঃ সয়াদূত্ৰময়মান সদহিত্িতঃ |  
চচয়িা ৰ্য়থতুয়পাত্ৰধঃ সয়াত তি চাশুেয়দত্ৰহতা || ১৫.৫২ ||  
 
অৱনৰ্াংত্ৰতৰ্তা সহয়তায়দয়হিত্িাদধীত্ৰশতুঃ |  
সসাঽয়দহয়েদত্ৰনচ্ছাত্ৰদভয় য়িচ্ছশত্ৰিষ্াণিত || ১৫.৫৩ ||  
 
জ্ঞািাত্ৰদৰূপমসয় সয়াদ চিলক্ষণয়াৰ্ সচত ততঃ |  
তয়দি সদহশয়দাক্ত্ং ন হয়য়সৌ প্ৰাৰৃ্তাৰৃ্ত্ৰতঃ || ১৫.৫৪ ||  
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এিং স্িৰূপয়দহত্িং মুক্ত্সয়াপুয়ৰৰীৰৃ্তম |  
নাত্ৰনিয়ভাৰ্য়স্তন সয়াত প্ৰাৰৃ্তয়ক্ষিসংভিঃ || ১৫.৫৫ ||  
 
ত্ৰিময়তা নািৰ্িিান ত্ৰিনাত্ৰশত্িপ্ৰসংৰ্তঃ |  
পটিয়চ্চদিৰ্িা ত্ৰনৰসয়ংয়তঽি ৰ্ীদৃশাঃ || ১৫.৫৬ ||  
 
ত্ৰসেসাধনতা সহয়তায়স্ত ত্ৰভিায়েদত্ৰচন্মৰ্াঃ |  
আেয়না সভদৰত্ৰহতা এিিয়া এি িাত্ৰদত্ৰভঃ || ১৫.৫৭ ||  
 
পৰমাণ্িাত্ৰদয়দয়শষ্ ুিয়াৱিয় িয়ামাত্ৰদয়ৰ্ষ্িত্ৰপ |  
ৰ্থাঽঽেনঃ প্ৰয়দশাঃ সুয়য়স্তষ্াং সনাঽিৰ্িাস্তথা || ১৫.৫৮ ||  
 
মুয়ক্ত্া ৰূপাত্ৰদত্ৰিত সত্িাজ্জিানয়য়ত্ি সতীশিত |  
দৃিাংয়তাঽসাধয়ত্ৰিৰ্লস্তসয় সিয়জ্ঞতাগ্ৰহাত || ১৫.৫৯ ||  
 
ঈশ্িয়ৰা ন সু্ী সতন ৰূপাদয়নুভিিত্ৰপ |  
দঃু্প্ৰসংৰ্াত্ৰদত্ৰত মা িাত্ৰদ তদ্িয়াত্ৰিদূষ্ণাত || ১৫.৬০ ||  
 
দৃিাংয়তা ৰ্সয় সনয়িাৰ্ং তসয় সয়াদ িয়ত্ৰতয়ৰৰ্িান |  
ত্ৰশলািত্ৰদতয়তঃ শুেত্ৰচয়েয়হংত্ৰিৰ্য়ভাৰ্য়য়সৌ || ১৫.৬১ ||  
 
স্িানংদত্ৰিষ্য়ৰ্ সমায়ক্ষ সিয়দায়ক্ত্ ৰ্ুত্ৰক্ত্সাত্ৰধয়ত |  
সদ্িয়ষ্াঽৰ্ং িাত্ৰদনাং ৰ্স্মাত তত্ৰদ্িৰুয়েঽথিাঽঽগ্ৰহঃ || ১৫.৬২ ||  
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ততঃ স্িতঃ প্ৰমায়ণন সদয়িা সিয়দন সিত্ৰদতঃ |  
ত্ৰিষু্ণয়ময়াক্ষসয় দায়তত্ৰত ত্ৰিশ্িং ভিত্ৰত সশাভনম || ১৫.৬৩ ||  
 
ইতয়াদীন দশয়ৰ্ংতয়থয়ান িয়ায়্য়াপনয়াসসংৰ্তুা |  
ত্ৰিত্ৰিক্ৰমায়ৰ্য়ণ তদা ত্ৰিশ্িাত্ৰভজ্ঞসয় শুশ্ৰুয়ি || ১৫.৬৪ ||  
 
অথ প্ৰাৰ্ংুক্ত্ ত্ৰিত্ৰিধান স াধচাপৰ্ুয়ণত্ৰৰতান |  
ত্ৰিপক্ষৰ্কু্ত্ান িীয়ৰ্য়ণ তীক্ষ্াংস্তৰ্য় শৰানয়সৌ || ১৫.৬৫ ||  
 
ত্ৰচয়চ্ছদাতুচ্ছত্ৰধষ্ণস্তাংস্তদা তৰ্য় সাৰ্ৱৰ্ঃ |  
প্ৰৰ্কু্ত্মািান প্ৰহসন লীলৰ্াঽত্ৰতশৰ্ালুত্ৰভঃ || ১৫.৬৬ ||  
 
অধাৰ্য়াণীতৰজৱনৰত্ৰনিতয়য়াত্ৰন পূৰুৱষ্ঃ |  
ত্ৰিত্ৰজৰ্ীষ্তু্ৰদ্িয়জয়িয়ষ্ঠা সিদাোত্ৰণ প্ৰৰ্কু্ত্িান || ১৫.৬৭ ||  
 
িাৱৰ্য়ৰত্ৰত লীয়ৰ্াত্ৰভঃ প্ৰতয়ৱেত্ৰৰি চিত্ৰদৱৰ্ঃ |  
অথয়াংতৰং প্ৰৰ্টৰ্ন তানয়য়সৌ সিয়িতয় ৰ্ত || ১৫.৬৮ ||  
 
সিািাত্ৰন ত্ৰদনায়নয়িং িাদং ৰৃ্ত্িা সহামুনা |  
ত্ৰনৰুতৰং চ ত্ৰনয়োদয়ং চয়ক্ৰ চক্ৰাৰ্ধুত্ৰপ্ৰৰ্ঃ || ১৫.৬৯ ||  
 
প্ৰণময়াঽচি ত্ৰশয়িাঽয়সৌ ক্ষময়তাং নাথ চাপলম |  
পদপেৰয়জাদাসয়ং ধ্ৰুিং সম দীৰ্তাত্ৰমত্ৰত || ১৫.৭০ ||  
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িয়া্য়াং ভাষ্য়সয় ভূয়ৰ্াধীঃ িিণং সূত্ৰৰনংদনঃ |  
সংতঃ প্ৰীত্ৰতমসংয়তাঽনয়াং সমমায়ৰত্ৰভয়ৰ ততঃ || ১৫.৭১ ||  
 
ৰ্ুিয়াজ্ঞায়ৰ্ৌৰিাট্টীৰ্াং ৰু্িয়ন ভাষ্য়সয় দষু্কৰাম |  
ষ্িধয়ত্ৰিক্ৰমায়ৰ্য়ায়সৌ মহাচাৰ্য়মভাষ্ত || ১৫.৭২ ||  
 
ৰ্িীংৱিনয় সমাপয়ংয়ত সংৰ্ৃহয়াত্ৰপ ৰ্য়তাঽত্ৰনশম |  
নয়াৰ্ৰত্নাত্ৰন ভাষ্য়ায়েৰসয় ৰ্াংভীৰ্য়মদু্ভতম || ১৫.৭৩ ||  
 
দয়শাপত্ৰনষ্য়দা সদিীঃ সদিা ইি সমীত্ৰিতাঃ |  
ৰ্কু্ত্াঃ প্ৰসাদৰ্ংতয়থয়া এষ্ু ভাষ্য়ালয়ৰ্ষ্িলম || ১৫.৭৪ ||  
 
ৰ্ীতাতাত্পৰ্য়ভাষ্য়াভয়ামাভয়াং ত্ৰিশ্িং প্ৰৰ্াশয়য়ত |  
সৰ্াৰ্ৱণৰপ্ৰতীৰ্াৱৰৰয়ৰ্য় ংদভুয়াত্ৰমিাত্ৰধৰ্ম || ১৫.৭৫ ||  
 
ইত্ৰতহাসপুৰাণায়েভয় িত্ৰচ্চতাত্ৰিয়লাত্ৰলতাত |  
জাতাং ভাৰততাত্পৰ্য়সুধাং ৰ্ঃ সি সসিয়ত || ১৫.৭৬ ||  
 
পুৰাণিানপাংথানামভাষ্ািৰ্য়িত্ৰদনাম |  
ভিতা সুস্া চয়ক্ৰ শ্ৰীভাৰ্িতত্ৰনণয়ৰ্ঃ || ১৫.৭৭ ||  
 
ৰ্স্তংিসাৰং সংপ্ৰাপয় ন সয়াত পৰ্য়ািিাংত্ৰছতঃ |  
অমৱৰৰাত্ৰিতচ্ছাৰ্ং ৰ্ল্পদ্ৰুমত্ৰময়িাতমম || ১৫.৭৮ ||  
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সলাৰ্ানামিয়লাৰ্াৰ্ মাৰ্য়সয়াসয় িয়ধাদ ভিান |  
ৰ্ৰুণাৰ্ৰ সনিায়ভ িাদসন্মানলক্ষয়ণ || ১৫.৭৯ ||  
 
এৰ্াৰ্ী ত্ৰৰ্ল ৰ্েয়ক্ৰ পদং সমৌত্ৰলষ্ ুত্ৰিত্ৰদ্িষ্াম |  
তত্িত্ৰনণয়ৰ্পায়থয়াঽৰ্ং সৰ্ন নাম ন পূজয়য়ত || ১৫.৮০ ||  
 
িাদাদৰ্ঃ প্ৰৰ্ৰণসু্ফত্ৰলংৰ্াস্তনয়িাঽপয়লম |  
ত্ৰিপক্ষৰ্ক্ষং ত্ৰক্ষণ্িংত্ৰত মাৰুয়তন ত্িয়ৰ্ত্ৰৰতাঃ || ১৫.৮১ ||  
 
অনংয়তাঽথয়ঃ প্ৰৰ্ত্ৰটতস্ত্িৰ্াঽয়ণৌ ভাষ্য়সংগ্ৰয়হ |  
অয়হা আেপত্ৰৰজ্ঞৱিয় ৰৃ্য়ষ্ণয়নিাঽননাংতয়ৰ || ১৫.৮২ ||  
 
ভৰ্িংত্ৰেিৰ্ত্ৰিতাং সলৌত্ৰৰ্ৰ্ীং দশয়ৰ্ন ত্ৰৰ্ল |  
সৰ্াপয়ং ভাৰতসংয়ক্ষপমৰৃ্থা ত্ৰিশ্িত্ৰিস্মৰ্ম || ১৫.৮৩ ||  
 
নানাসুভাত্ৰষ্তয়স্তািৰ্াথাত্ৰদৰৃ্ত্ৰতসত্ৰৃ্তীঃ |  
ত্িত্ৰৰ্ ৰত্নাৰ্য়ৰ ৰত্নয়িণীিয়া ৰ্ণৰ্ংত্ৰত সৰ্ || ১৫.৮৪ ||  
 
এষ্ ুদভ্মতীন দভ্ান হসতুয়ৱচ্চঃ সতাং সভা |  
ত্ৰচংতামণীংত্ৰেংতৰ্ংতী ত্ৰমতানপয়ত্ৰমতাথয়দান || ১৫.৮৫ ||  
 
অপয়ৰাঽপীষ্য়য়তঽস্মাত্ৰভগ্ৰয়ংয়থয়ষ্িয়তষ্ ুসত্স্িত্ৰপ |  
সত্স্িপীংিাত্ৰদষ্ ুপুৰা তাৰৰ্াত্ৰৰত্ৰৰিামৱৰঃ || ১৫.৮৬ ||  
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গ্ৰংয়থভয় এয়ভয়াঽৰ্ায়ধয়ভয়া ৰ্কু্ত্য়ৰ্া সনা দৰুুেৰাঃ |  
ময়নামাংদয়াত তয়তা গ্ৰংথং িয়ক্ত্তৰ্য় তত্ৰতং ৰু্ৰু || ১৫.৮৭ ||  
 
ইতয়ত্ৰথয়য়তা িয়ধান্মধ্িঃ সসাঽনুিয়া্য়াং সতাং সুধাম |  
দিুয়াত্ৰদৰ্িয়াত্ৰিপত্ৰিং মাত্ৰৰ্ধ্িাংতৰত্ৰিদয়ুত্ৰতম || ১৫.৮৮ ||  
 
ৰ্ৰু্পদ ৰচৰ্য়িনাং ৰ্দাত্ৰচত স ত্ৰনৰংতৰম |  
চতুৰেতুৰঃ ত্ৰশষ্য়ান লীলৰ্াঽয়ল্ৰ্ত ্ল ু|| ১৫.৮৯ ||  
 
ৰ্কু্ত্াৰ্া ৰ্ুত্ৰক্ত্মালাৰ্াঃ সপ্ৰাক্ত্াৰ্াস্তি চাঽেনা |  
িয়ক্ত্ং চয়ক্ৰ ত্ৰিিৰণং ৰ্িীংৱিয়ৰষ্ দষু্কৰম || ১৫.৯০ ||  
 
ময়ধ্িংয়দাত্ৰনয়তয়সং ংধাত ত্ৰনস্তমস্তাপয়চতয়সাঃ |  
চিৰু্ংঠং ৰ্াতয়ৰ্াঃ ত্ৰপয়িাঃ সৰ্য়হঽসয়ািৰয়জাঽিসত || ১৫.৯১ ||  
 
ত্ৰিত্ৰধভ্ৰূত্ৰিভ্মভ্শয়েনয়ৰ্াধানয়সংপদা |  
ত্ৰনয়িয়ত্ৰদনা সিদত্ৰিদা সতনাঽয়প সিদিাত্ৰদৰাট || ১৫.৯২ ||  
 
পাত্ৰৰৱ্ৰাজয়ং প্ৰাথয়ৰ্ংতং পাদানম্ৰত্ৰমমং মুহুঃ |  
সমৰ্ায়পক্ষয়ৰ্ািয়ীয়ক্ষা ৰ্মৰ্ামাস ধাম তম || ১৫.৯৩ ||  
 
ন জ াস ন সুষ্িাপ ন জহাস স ধীৰধীঃ |  
সমৰ্াথয়ী স্মৰন সজয়ষ্ঠং ৰামং ৰামানুয়জা ৰ্থা || ১৫.৯৪ ||  
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ৰায়জয় ৰ্থংত্ৰচত সংিাপয় ৰাজানং ত্ৰিৰহাত্ৰদয়তম |  
অিতাৰভুিং প্ৰাৰ্াদ ভৰ্িান শৰদতয়য়ৰ্ || ১৫.৯৫ ||  
 
ত্ৰিশুেত্ৰদ্িৰু্লং সিৌতং শুত্ৰচং ৰৃ্তত্ৰপতৃত্ৰক্ৰৰ্ম |  
ত্ৰিৰক্ত্ং ত্ৰিষ্ৰ্ান ভুক্তত্িা িয়ধান্ময়ধ্িাঽনুজং ৰ্ত্ৰতম || ১৫.৯৬ ||  
 
ৰহসয়ত্ৰতৰহসয়ং তদ ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মাসয়মা দয়দৌ |  
অমুৱষ্ম পংচতপয়সা ন ত্ৰিদৰু্য়ত তপত্ৰস্িনঃ || ১৫.৯৭ ||  
 
সপ্ৰমামৃতপ্ৰসিাসয়ত্ৰস্মতাংৰ্াপাংৰ্পূিয়ৰ্ম |  
শ্ৰীত্ৰিষু্ণতীথয়নামাৱস্ম প্ৰীত্ৰততীথয়ঃ প্ৰদতিান || ১৫.৯৮ ||  
 
িিয়ণনানুিায়দন মনয়ননািৃথাঽৰ্য়ৰাত |  
ৰ্ালং সিদাংতশােসয় সিদাংতৰ্ুৰুয়সাদৰঃ || ১৫.৯৯ ||  
 
স দাংত্ৰতভত্ৰক্ত্মাধুৰ্য়পত্ৰৰচৰ্য়াত্ৰদয়মদৱুৰঃ |  
মহাত্ৰিটত্ৰপনং চয়ক্ৰ ৰ্ুয়ৰাঃ স্িিং ৰৃ্পাংৰু্ৰম || ১৫.১০০ ||  
 
অনংতমত্ৰতৰ্াৰুণয়ৰ্ল্পদ্ৰুমিয়তা জৱনঃ |  
অিয়ণয়য়া মত্ৰহমা তসয় সলৌলয়াত সংিণয়য়য়ত মনাৰ্ || ১৫.১০১ ||  
 
চতুয়ৰাঽয়সৌ প্ৰিচয়ন মনুসংত্ৰসত্ৰেমান মনঃ |  
সং্য়া মাং পূৰণী মা ৰ্ান্মধ্িদাসত্ৰমত্ৰত িয়ধাত || ১৫.১০২ ||  
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ত্ৰদশং প্ৰৰ্াতং শত্ৰশনেৰংতং পৰ্য়য়শাধৰ্ত |  
তীথয়ৰ্ং ত্ৰিষু্ণতীথয়ং চ ত্ৰিষু্ণতীথয়ষ্চ তীথয়ৰ্ম || ১৫.১০৩ ||  
 
অৰ্ামানাময়নয়ৰ্ষ্াং ত্ৰসত্ৰেভূত্ৰমং তপত্ৰস্িনাম |  
ত্ৰতয়ৰাত্ৰহতাো প্ৰাপায়সৌ হত্ৰৰেংিমহীধৰম || ১৫.১০৪ ||  
 
দ্িংদ্িদঃু্ানয়ল িীয়ৰা মাত্সয়ৰ্য়ণ ত্ৰিমত্সৰঃ |  
ততয়াজ মত্িা তসয়াসািশনাদীংধনাত্ৰৰ্তম || ১৫.১০৫ ||  
 
ভৱক্ত্ৰনুত্ৰৰ্ৰং নীতং প্ৰাত্ৰথয়য়তা ৰ্ত্ৰতয়শ্ৰঃ |  
পংচৰ্িয়ং পয়পৌ ত্ৰৰ্ংত্ৰচত পংচয়মপংচয়ম ত্ৰদয়ন || ১৫.১০৬ ||  
 
স তয়জন সাহসী তচ্চ তপয়স্তয়পঽত্ৰততাপসম |  
ত্ৰ ল্িপৱণয়ঃ ত্ৰক্তশয়তৌ পৱিসৃ্তত্ৰিমান সত্ৰলৱলৰত্ৰপ || ১৫.১০৭ ||  
 
ৰ্য়থিমধয়াস্ত ত্ৰশলাং ৰ্মী সুত্ৰনৰ্মী স তাম |  
নাঽধয়াসয়ত ৰ্ায়মৰ্াহং চদিভগ্নাস্তপত্ৰস্িনঃ || ১৫.১০৮ ||  
 
 
 
পিনাংশানুয়জা ত্ৰজত্িা পিনং সৰচৰ্াত্ৰদত্ৰভঃ |  
ত্ৰিষ্য়ৰ্য়ভয়া হৃষ্ীৰ্াশ্িান ময়নাৰ্ংিা সমাহৰত || ১৫.১০৯ ||  
 
স্মৰন মুৰায়ৰৰাৰ্াৰং দধয়ািধয়ােয়ৰ্াত্ৰিদঃ |  
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সমাত্ৰধমাত্ৰধশমনং সৰ্াত্ৰৰ্লভয়ং স লেিান || ১৫.১১০ ||  
 
সমৌৰু্ংয়দ সুংদয়ৰ ৰূয়প স্িানংদাত্ৰদৰ্ুণাণয়য়ি |  
স্িােৰ্য়ৰয়ত্ন মগ্নাো নানয়ত ত্ৰৰ্ংত্ৰচদ ত্ৰিয়িদ সঃ || ১৫.১১১ ||  
 
ৰ্ামিাসত্ৰিহীনসয় তসয় সুজ্ঞানচকু্ষষ্ঃ |  
ত্ৰিনা চৰ্িলয়সাম্ৰাজয়ং নায় য়া সৰ্াৰ্মণীৰভূত || ১৫.১১২ ||  
 
মধ্িানুয়জ মধ্িনায়থা ৰ্ং প্ৰসাদং িয়ধাত তদা |  
স ত্ৰচতাত্ৰিষ্ৰ্ত্িাদ িা সৰ্াপয়ত্িাদ িা ন িণয়য়য়ত || ১৫.১১৩ ||  
 
অয়হা মহায় াধয়সিামত্ৰহমাঽত্ৰস্মন ৰ্য়ুৰ্ ৰ্তঃ |  
ধয়নয়াঽয়সৌ ত্ৰসত্ৰেমায়পমাং সসাঽমৱৰত্ৰৰতয়লালয়ত || ১৫.১১৪ ||  
 
তীৱ্ৰৱ্ৰয়তাঽতীংত্ৰিৰ্ত্ৰিদ ত্ৰিদয়াত্ৰেস্তৰ্য় পংত্ৰিতঃ |  
অত্ৰনৰুেপদাধাৰঃ সপ্ৰষ্ঠঃ ত্ৰশষ্য়স্তমাৰ্য়ৰ্ৌ || ১৫.১১৫ ||  
 
সতন সংপ্ৰাত্ৰথয়তং ৰ্াতং ৰূপয়পীঠত্ৰমমং পুনঃ |  
ৰৃ্ত্নজ্ঞং ৰৃ্পৰ্া সস্িষ্ ুসংপ্ৰািং সমত্ৰনয়ৰ প্ৰজাঃ || ১৫.১১৬ ||  
 
ৰ্িীংিত্ৰতলয়ৰ্া ত্ৰিদ্িয়চ্ছ্ৰস্তাপসাগ্ৰণীঃ |  
মধ্িয়ৰ্লীশুয়ৰ্াঽসয়াভূ ত্ৰচ্ছয়ষ্য়া িয়াসপদািৰ্ঃ || ১৫.১১৭ ||  
 
অয়সৌ দাসয়ং ধ্ৰুিং ৰ্াতং মহাংতং মহতামত্ৰপ |  
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িয়ধাদনুগ্ৰহং ৰু্িয়ন সামৱথয়য়ঃ সৰ্ৌতুৰ্ং নৃণাম || ১৫.১১৮ ||  
 
আৰুয়ৰাহ দৰুায়ৰাহং স পৱৰঃ প্ৰীত্ৰতৰৃ্েয়ৰঃ |  
মহাংতং মত্ৰহমানং চ মহীধ্ৰং চ ৰ্ুহত্ৰপ্ৰৰ্ম || ১৫.১১৯ ||  
 
আৰৃ্য়িাঽসয় ৰ্ুৱণিয়য়াৱিঃ সৰ্া সৰ্াদাৰ্া উপাৰ্য়ৰ্ৌ |  
স পেনাভতীথয়া্য়ঃ ত্ৰশয়ষ্য়াঽয়নয়াঽভূত সুয়চতসঃ || ১৫.১২০ ||  
 
শ্ৰুতয়া মতয়া সদা ভক্ত্য়া ত্ৰিৰক্ত্য়া ত্ৰনতয়য়সিৰ্া |  
ৰ্ৱস্ম প্ৰসিঃ প্ৰায়জয়ক্ষঃ সয়দয়া ত্ৰিদয়াং দয়দৌ শুভাম || ১৫.১২১ ||  
 
সিদাংতাত্ৰেং ন সৰ্া জাতু জয়হৌ ত্ৰিদ্িত্ৰতত্ৰমংত্ৰৰ্লঃ |  
ৰ্তু্ৰক্ত্প্ৰিাহসংৰংভাত পৰশােনদীচৰঃ || ১৫.১২২ ||  
 
িয়া্য়াপ্ৰণাদমায়িণ িীৰং মনয়ান স্িমংিয়ল |  
মাৰ্াত্ৰিগ্ৰামত্ৰসংহান সৰ্া িাত্ৰদত্ৰসংয়হা ত্ৰনৰাৰ্য়ৰাত || ১৫.১২৩ ||  
 
মতদিুয়াত্ৰদমাতংৰ্তৰ্য় মস্তৰ্দাৰয়ণ |  
পংচায়সয়া সৰ্াঽভিদ িয়ক্ত্ং চতুৰায়সয়াঽত্ৰপ সৰ্িলম || ১৫.১২৪ ||  
 
সিয়াৰ্ৰত্নািত্ৰলৰপুয়দপাত্ৰদ ৰ্তঃ পৰা |  
টীৰ্াঽপৰাঽনুিয়া্য়াৰ্া অন য়া স াধসাৰ্ৰাত || ১৫.১২৫ ||  
 
সিদপ্ৰিচনাচাৰ্য়ত্ৰশয়ষ্য়াঽসাত্ৰিত্ৰত পূত্ৰজতঃ |  
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সভয়ঃ সভাৰ্াং সৰ্া সিদং িয়াচয়্য়ৌ সিদসাৰত্ৰিত || ১৫.১২৬ ||  
 
অনয়ৰ্াঃ প্ৰথয়ম ত্ৰশষ্য়ােৰয়ম চাভিত্ৰিহ |  
অনংতয় াধসয়ায়নয়ৰ্ ৰ্তীংিা  হুয়দশজাঃ || ১৫.১২৭ ||  
 
িশীৰৃ্তহৃষ্ীৰ্াে জননাদয়ুপমত্ৰদয়নঃ |  
নৰত্ৰসংহপদাধাৰা অভয়য়স্তায়পংিনামৰ্াঃ || ১৫.১২৮ ||  
 
অদী য়ানয়াত্ৰভধানা সৰ্ শ্ৰীমিামপদািৰ্াঃ |  
অপ্ৰতয়ক্তশৰ্ুয়ণাত্ৰিক্ত্া ভত্ৰক্ত্ৱিৰাৰ্য়সাৰ্ৰাঃ || ১৫.১২৯ ||  
 
পাৱদঃ পুনংতঃ পৃত্ৰথিীং দশয়ৰ্ংয়তা হয়ৰঃ পদম |  
ধূতদসু্সমৰ্ধ্িাংতা ভাস্কৰা ইি ৰ্াং ৰ্তাঃ || ১৫.১৩০ ||  
 
সমাক্ষশাোমৃতাংয়ভাত্ৰধয়সিৰ্া ত্ৰনতয়ত্ৰনিৃয়তাঃ |  
চত্ৰক্ৰচাৰুতৰাচয় াসু চত্ৰক্ৰণষ্চৰণাচয়ৰ্াঃ || ১৫.১৩১ ||  
 
মধ্িপ্ৰত্ৰশষ্য়া  হিঃ ত্ৰশষ্য়া এষ্াং মুহুস্তথা |  
অলংচকু্ৰৰলং পৃথিীং সয়িয় সদ্গুণভূষ্ণাঃ || ১৫.১৩২ ||  
 
সদা সৰ্লসচ্ছােিয়া্য়ায়সৌ্য়ামৃতাত্ৰেৰ্াঃ |  
সয়িয় দিুয়াত্ৰদদিুয়াদৰ্াংি্ংিনমংিনাঃ || ১৫.১৩৩ ||  
 
ভূত্ৰৰভত্ৰক্ত্ভৰাঃ সৰ্ত্ৰচয়দষ্িল্পশ্ৰুতসংপদঃ |  
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অপয়ল্পয় াধা অপয়ৰ  হুশ্ৰুতমহাৰু্ণাঃ || ১৫.১৩৪ ||  
 
 হয়িা ৰ্ৃত্ৰহয়ণাঽপয়স্মাত সমগ্ৰানুগ্ৰহং ৰ্ৰ্ঃু |  
দীপ্ৰা ৰ্িাগ্নৰ্ ইি িয়ৰ্া ত্ৰলৰু্চয়শ্ৰাঃ || ১৫.১৩৫ ||  
 
মাধ্িং ত্ৰনয়ৰ্াৰ্ং সৰ্ প্ৰায়ৰ্া নাতয়জন ত্ৰিদষু্াং িৰাঃ |  
ত্ৰশষ্য়য়ক্ষয়িষ্ ুসত্ৰদ্িদয়া ীজািাৱপৰ্দীত্ৰক্ষতাঃ || ১৫.১৩৬ ||  
 
গ্ৰাময়ণয়া ব্ৰাহ্মাণাগ্ৰণয়ঃ প্ৰাপুঃ পূয়ণয়ক্ষত্ৰশষ্য়তাম |  
সৰ্ষ্াং সদ্গুত্ৰিমায়িণ ভয়িত ত্ৰৰ্ল পৰং পদম || ১৫.১৩৭ ||  
 
শুশ্ৰূষ্াপক্ষপাতাৱদয়ঃ সৰ্ভয়ত্ৰেত সৰ্িলং দয়দৌ |  
ৰামত্ৰপ্ৰয়ৰ্া ৰাম ইি স্িাং ৰ্ত্ৰতং সৰ্াত্ৰৰ্দলুয়ভাম || ১৫.১৩৮ ||  
 
ত্ৰশষ্য়প্ৰত্ৰশষ্য়াত্ৰতশৰ্া ঈদৃশা ৰ্েয়ৰ্াদৰ্াত |  
সৰ্া সনয়চ্ছত সুলভং ভক্ত্য়া তত্পাদসুৰপাদপম || ১৫.১৩৯ ||  
 
ইত্থং সত্ৰদ্ভঃ সত্ৰদ্ভৰয়চয়য়া ধৰাৰ্াং চয়ক্ৰ িাসং সশষ্শয়ৰ্য় শৰ্ায়ন |  
গ্ৰায়ম িাৱতঃ পাত্ৰিয়ত ৰ্াণ্িতীৱথয়ঃ ভক্ত্প্ৰীতয়া সন্ময়ঠঽনূনয় াধঃ || ১৫.১৪০ ||  
 
আনংদতীথয়ভৰ্িদ্িদয়নংদতু্ৰ ং ং  
ত্ৰিদয়াসুধাত্ৰিততৰ্াংত্ৰত সুৰ্াংত্ৰতৰ্াংতম |  
চৰ্ঃ চপ্ৰক্ষয়তাি ভিতাপশমাৰ্ ভৱক্ত্ঃ  
তোসদাসয়মত্ৰপ ত্ৰৰ্ং ন দদাত্ৰত পুংসঃ || ১৫.১৪১ ||  
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|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্ৰ্ত্ৰিৰু্লত্ৰতলৰ্ ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত 
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচয়ত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজয়ৰ্  
আনংদাংত্ৰৰ্য়ত পংচাদশঃ সৰ্য়ঃ || 
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