
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||  
১. প্ৰথমঃ সৰ্য়ঃ 
কাংতাৰ্ কল্য়াণৰ্ুণণকধাম্নে নিদ্য়ুনাথপ্ৰত্ৰতমপ্ৰভাৰ্ |  
নাৰাৰ্ণাৰ্াত্ৰিল্কাৰণাৰ্ শ্ৰীপ্ৰাণনাথাৰ্ নমস্কম্নৰাত্ৰম || ১.১ ||  
অনাকুল্ং গৰ্াকুল্মুল্লল্াস ৰ্ত্পাত্ৰল্তং ত্ৰনতয়মনাত্ৰিল্াত্ম |  
তণৈ নম্নমা নীৰদ্নীল্ভাম্নস কৃষ্ণাৰ্ কৃষ্ণাৰমণত্ৰপ্ৰৰ্াৰ্ || ১.২ ||  
অত্ৰপ ত্ৰিম্নল্াকয়া বত্ৰিৰুল্লসংতী তম্নমা িৰংতী মুিুৰাংতৰং চ |  
ত্ৰদ্শ্য়াদ্ দ্ৃশ্ং গনা ত্ৰিশ্দ্াং জৰ্ংতী মধ্িসয় কীত্ৰতয় ত্ৰদ্য়ননাথদ্ীত্ৰিম || ১.৩ ||  
তম্নমানুদ্াঽঽনংদ্মিাপ গল্াকঃ তত্িপ্ৰদ্ীপাকৃত্ৰতম্নৰ্াৰ্ম্নণন |  
ৰ্দ্াসয়শ্ীতাংশ্ভুুিা ৰ্ুৰংস্তান ত্ৰিত্ৰিক্ৰমাৰ্য়ান প্ৰণমাত্ৰম িৰ্য়ান || ১.৪ ||  
মুকুংদ্ভণয়য় ৰ্ুৰুভত্ৰয়জাণৰ্ সতাং প্ৰসণয়য় চ ত্ৰনৰংতৰাণৰ্ |  
ৰ্ৰীৰ্সীং ত্ৰিশ্িৰু্ম্নৰাত্ৰিয়শ্ুদ্াং িক্ষ্য়াত্ৰম িাম্নৰ্াৰিতাৰল্ীল্াম || ১.৫ ||  
তাং মংিিণণয়ৰনুিণয়নীৰ্াং শ্ম্নিয়ংদ্ৰপূণিয়ৰত্ৰপ িয়ুকাম্নম |  
সংত্ৰক্ষ্প্নুিাম্নকয় মত্ৰৰ্ মংদ্বুম্নদ্ৌ সংম্নতা ৰ্ুণাঢয়াঃ কৰুণাং ত্ৰক্ৰৰ্াসুঃ || ১.৬ ||  
উচ্চািচা গৰ্ন সমস্তম্নচষ্াঃ ত্ৰকং তি ত্ৰচিং চত্ৰৰতং ত্ৰনম্নিদ্য়ং |  
ত্ৰকংতূয়মম্নলাকত্ৰশ্িামণীনাং মম্ননাত্ৰিশ্ুণদ্য় চত্ৰৰতানুিাদ্ঃ || ১.৭ ||  
মাল্াকৃতস্তচ্চত্ৰৰতািয়ৰণনঃ অসূক্ষ্মদ্ৃম্নষ্ঃ সকুতূিল্সয় |  
পূিয়াপৰীকাৰমথাপৰং িা ক্ষ্াময়ংতু গম িংত মুিুময়িাংতঃ || ১.৮ ||  
শ্ৰীিল্লভাজ্াং সসুম্নৰংদ্ৰৰ্াজ্াং সংভািয় সংভািয়তমাং ত্ৰিম্নল্াকয়াম |  
প্ৰাম্নণশ্িৰঃ প্ৰাত্ৰণৰ্ণপ্ৰম্নণতা ৰ্ুৰুঃ সতাং গকসত্ৰৰম্নণা ৰ্ৃম্নিঽভূত || ১.৯ ||  
গৰ্ম্নৰ্ ৰ্ুণা নাম জৰ্ত্প্ৰত্ৰসদ্াঃ ৰ্ং গতষ ুগতষ ুৈ ত্ৰনদ্শ্য়ৰ্ংত্ৰত |  
সাক্ষ্ান্মিাভাৰ্িতপ্ৰবিয়ং শ্ৰীমংতম্নমনং িনুমংতমািুঃ || ১.১০ ||  
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কময়াত্ৰণ কুিয়ন পৰমাদু্ভতাত্ৰন সভাসু দদ্িীষ ুসভাত্ৰজতাত্ৰন |  
সুগ্ৰীিত্ৰমিং স জৰ্ত্পত্ৰিিং ৰমাপত্ৰতং ৰামতনুং দ্দ্শ্য় || ১.১১ ||  
পাদ্াৰত্ৰিংদ্প্ৰণম্নতা িৰীংদ্ৰঃ তদ্া মিাভত্ৰয়ভৰাত্ৰভনুন্নঃ |  
অগ্ৰাত্ৰি পম্নমাদ্ৰসুংদ্ৰাভয়াং গদ্াভয়য়াং পুৰাম্নণন স পূৰুম্নষণ || ১.১২ ||  
অদ্াৰ্য়সাল্ািত্ৰল্দ্াৰম্নণন িয়াপাত্ৰদ্ম্নতংদ্ৰপ্ৰভম্নিন গতন |  
প্ৰাম্নদ্য়াতত্ৰনপ্ৰীত্ৰতকৃতা ত্ৰনকামং মধুত্ৰৱিষা সংত্ৰদ্ত্ৰদ্ম্নশ্ স িীৰঃ || ১.১৩ ||  
কণয়াংতমানীৰ্ ৰ্ুণগ্ৰিীিা ৰাম্নমণ মুম্নয়া ৰণম্নকাত্ৰিম্নদ্ন |  
সু্ফৰন্নম্নসৌ দিত্ৰৰভৰ্ংকম্নৰাঽভূত সত্পক্ষ্পাতী প্ৰদ্ম্নৰা ৰ্থাঽগ্ৰয়ঃ || ১.১৪ ||  
গৰ্াত্ৰভঃ সমানংত্ৰদ্তৰপসীতঃ স্িিত্ৰিত্ৰনদ্য়গ্ধপল্াত্ৰশ্ৰাত্ৰশ্ঃ |  
অম্নিা িনূমন্নিিাত্ৰৰম্নদ্াঽম্নসৌ তীণয়াংবুত্ৰধত্ৰিয়ষু্ণপম্নদ্ ননাম || ১.১৫ ||  
অপক্ষ্পাতী পুৰুষত্ৰিম্নল্াকয়াং অম্নভাৰ্ম্নভায়া পতৰ্াত্ৰধৰাজম |  
ত্ৰিশ্িংভৰং ত্ৰবভ্ৰদ্ম্নসৌ ত্ৰজৰ্াৰ্ ত্িৰাপৰাক্ৰাংত্ৰতষ ুত্ৰচিম্নমতত || ১.১৬ ||  
ত্ৰনবদ্য় গসতুং ৰঘুিংশ্ম্নকতুভ্ৰূভংৰ্সংভ্ৰাংতপম্নৰ্াত্ৰধমম্নধয় |  
মুত্ৰষ্প্ৰিাৰং দ্শ্কাৰ্ সীতাসংতজয় নাম্নগ্ৰয়ায়ৰম্নমষম্নকাঽদ্াত || ১.১৭ ||  
জাজ্িল্য়মাম্ননাজ্জ্িল্ৰাঘিাম্ননৌ চম্নক্ৰ স সুগ্ৰীিসুৰ্াৰ্জূম্নক |  
আধ্িৰ্য়িং ৰ্দু্মম্নি প্ৰত্ৰতপ্ৰস্থািা সুত্ৰমিাতনম্নৰ্ন সাকম || ১.১৮ ||  
ৰামাচয়ম্নন গৰ্া নৰ্তঃ প্ৰসূনং ৱিাভয়াং কৰাভয়ামভিত প্ৰৰ্নঃ |  
এম্নকন গদ্াষ্ণা নৰ্ম্নতা ত্ৰৰ্ৰীংদ্ৰং সংজীিনাদ্য়াশ্ৰৰ্মসয় নাভূত || ১.১৯ ||  
স দ্াত্ৰৰতাত্ৰৰং পৰমং পুমাংসং সমন্িৰ্াসীন্নৰম্নদ্িপুিয়া |  
িত্ৰিপ্ৰম্নিশ্াত্ৰধৰ্তাত্মশ্ুদ্য়া ত্ৰিৰাত্ৰজতং কাংচনমাল্ম্নৰ্ি || ১.২০ ||  
শ্য়ামং ত্ৰৈতাসয়ং পৃথুদ্ীঘয়িস্তং সম্নৰাজম্ননিং ৰ্জৰাজৰ্ািম |  
িপুজয় ৰ্ন্মংৰ্ল্ম্নমষ দ্ৃগ্ভয়াং ত্ৰচৰাদ্ম্নৰ্াধয়াত্ৰধপম্নতঃ ত্ৰসম্নষম্নি || ১.২১ ||  
ৰাজয়াত্ৰভম্নষম্নকঽিত্ৰসম্নতঽি সীতা গপ্ৰষ্ঠাৰ্ নস্তাং ভজতাং ত্ৰদ্ম্নশ্ত্ৰত |  
ৰামসয় িাণয়া মত্ৰণ মংজুমাল্ািয়াম্নজন দ্ীঘয়াং কৰুণাং ববংধ || ১.২২ ||  
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হৃম্নদ্াৰুম্নসৌিাদ্য়ভৃতাঽত্ৰধম্নমৌত্ৰল্ নয়ম্নস্তন িম্নস্তন দ্ৰ্াদ্ৰয় দ্ৃষ্য়া |  
গসিাপ্ৰসম্নন্নাঽমৃতকল্পিাচা ত্ৰদ্ম্নদ্শ্ ৰামঃ সিম্নভাৰ্মণৈ || ১.২৩ ||  
গপ্ৰম্নষ্ঠা ন ৰামসয় বভূি তৈাত ন ৰামৰাম্নজয়ঽসুল্ভং চ ত্ৰকংত্ৰচত |  
তত্পাদ্ম্নসিাৰত্ৰতম্নৰষ দনচ্ছত তথাঽত্ৰপ গভাৰ্ান ননু সা ত্ৰিৰত্ৰয়ঃ || ১.২৪ ||  
নম্নমা নম্নমা নাথ নম্নমানমম্নস্ত নম্নমা নম্নমা ৰাম নম্নমা নমম্নস্ত |  
পুনঃপুনম্নস্ত চৰণাৰত্ৰিংদ্ং নমাত্ৰম নাম্নথত্ৰত নমন স গৰম্নম || ১.২৫ ||  
ত্ৰকং িণয়ৰ্ামঃ পৰমং প্ৰসাদ্ং সীতাপম্নতস্তি িত্ৰৰপ্ৰবম্নিয় |  
মুংচন মিীং ত্ৰনতয়ত্ৰনম্নষিণাথয়ং স্িাত্মানম্নমণিষ দ্ম্নদ্ৌ ৰ্দ্ণৈ || ১.২৬ ||  
স্িানংদ্ম্নিম্নতৌ ভজতাং জনানাং মনঃ সদ্া ৰামকথাসুধাৰ্াম |  
অসাত্ৰিদ্ানীং চ ত্ৰনম্নষিমম্নণা ৰামং পত্ৰতং ত্ৰকংপুৰুম্নষ ত্ৰকল্াঽম্নস্ত || ১.২৭ ||  
তণসয়ি িাম্নৰ্াৰিতাৰম্নমনং সংম্নতা ত্ৰৱিতীৰ্ং প্ৰিদ্ংত্ৰত ভীমম |  
স্পৃণষ্ি ৰ্ং প্ৰীত্ৰতমতাঽত্ৰনম্নল্ন নম্নৰংদ্ৰকাংতা সুষমু্নিঽি কুংতী || ১.২৮ ||  
ইংদ্ৰাৰ্ধুং িীংদ্ৰকৰাত্ৰভনুন্নং ত্ৰচম্নচ্ছদ্ পক্ষ্ান ত্ৰক্ষ্ত্ৰতধাত্ৰৰণাং প্ৰাক |  
ত্ৰবম্নভদ্ ভূভৃৱিপুৰংৰ্সংৰ্াত ত্ৰচিং স পম্নন্না জননীকৰাগ্ৰাত || ১.২৯ ||  
পুম্নৰ কুমাৰানল্সান ত্ৰিিাৰাত ত্ৰনৰীক্ষ্য় সিয়ানত্ৰপ মংদ্ল্ীল্ঃ |  
দকম্নশ্াৰল্ীল্াং িতত্ৰসংিসংঘাং িৃয়াং িম্নন প্ৰাক ৈৰত্ৰত ৈ সূত্কঃ || ১.৩০ ||  
ভুয়ং চ জীণয়ং পত্ৰৰপংত্ৰথদ্য়ং ত্ৰিষং ত্ৰিষম্নণা ত্ৰিষভৃদ্গম্নণাঽতঃ |  
প্ৰমাণম্নকাম্ন ঃ স ত্ৰি গিল্ৰ্াঽৰ্াত গনদ্ং জৰ্জ্জীিনম্নদ্ঽি ত্ৰচিম || ১.৩১ ||  
দ্গ্ধ্িা পুৰং গৰ্াৰ্বল্াত স ত্ৰনৰ্য়ন ধময়াত্ৰনি স্িান সিজান দ্ধানঃ |  
অদ্াত্ৰৰভাম্নিন জৰ্ত্সু পূম্নজয়া গৰ্াৰ্ীি নাৰাৰ্ণমাসসাদ্ || ১.৩২ ||  
সমপয়য় কৃতয়াত্ৰন কৃতী কৃতাত্ৰন িয়াসাৰ্ ভূম্নে সুকৃতাত্ৰন ৰ্ািত |  
কত্ৰৰষয়মাণাত্ৰন চ তসয় পূজাং সংকল্পৰ্ামাস স শ্ুদ্বুত্ৰদ্ঃ || ১.৩৩ ||  
ত্ৰিম্নষ্ণাঃপদ্ত্ৰশ্ৰদ্ বকসত্ৰন্নৰাসী ত্ৰক্ষ্িানয়পত্ৰক্ষ্প্ৰকৰঃ সুপক্ষ্ঃ |  
সম্নসাদ্ম্নৰাঽথাঽত্ৰদ্ত ৰাজিংসঃ স ৰাজিংসীত্ৰমি ৰাজকনয়াম || ১.৩৪ ||  
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ইংদ্ীিৰশ্ৰীজত্ৰৰ্সুংদ্ৰাভং গৈৰানম্ননংদ্ংু দ্ত্ৰৰ্তং মুকুংদ্ম |  
স্িমাতুম্নল্ৰ্ং কমল্াৰ্তাক্ষ্ং সমভয়নংদ্ত সুত্ৰচৰাৰ্ ভীমঃ || ১.৩৫ ||  
মিাৰ্দ্ং চংিৰণং পৃত্ৰথিয়াং বািয়দ্ৰথং মংকু্ষ্ ত্ৰনৰসয় িীৰঃ |  
ৰাজানমতুয়জ্জ্িল্ৰাজসূৰ্ং চকাৰ গৰ্াত্ৰিংদ্সুম্নৰংদ্ৰজাভয়াম || ১.৩৬ ||  
দ্ঃুশ্াসম্নননাঽকুত্ৰল্তান ত্ৰপ্ৰৰ্াৰ্াঃ সূক্ষ্মানৰাল্ানত্ৰসতাংশ্চ গকশ্ান |  
ত্ৰজঘাংসৰ্া দিত্ৰৰজনসয় তীক্ষ্ণঃ স কৃষ্ণসপয়াত্ৰনি সংত্ৰচকাৰ্ || ১.৩৭ ||  
জাজ্িল্য়মানসয় িম্নন িম্ননঽল্ং ত্ৰদ্ধক্ষ্তঃ পাত্ৰথয়িসাথয়মুগ্ৰম |  
সয়্িাত্ৰন পুংসাং ভৰ্দ্াত্ৰন নাশ্ং িৃম্নকাদ্ৰাম্ননৰু্য়ৰুম্নতজসাঽঽপঃু || ১.৩৮ ||  
গভাৰ্াত্ৰধকাম্নভাৰ্িম্নতাঽৰুণাক্ষ্ান ইতস্ততঃ সংিল্ম্নতা ধম্নৰংম্নদ্ৰ |  
বিূন ত্ৰৱিত্ৰজহ্িান মত্ৰণমত্পুম্নৰাৰ্ান অম্নসৌ ক ূন গক্ৰাধিশ্ান জঘান || ১.৩৯ ||  
অণথষ গিষাংতৰভৈল্ীনঃ ক্ৰম্নমণ িাৰ্ুপ্ৰভিঃ সুম্নতজাঃ |  
ৰুদ্াত্ৰিল্াশ্ং মুিৰং প্ৰচংিং ভৈীচকাৰাত্ৰিল্কীচম্নকৌঘম || ১.৪০ ||  
স কৃষ্ণিত্ময়া ত্ৰিজম্নৰ্ন ৰ্ুম্নয়া মুিুময়িাম্নিত্ৰতধম্নৰাঽপ্ৰধৃষয়ঃ |  
ভীষ্মত্ৰৱিজাণদ্য়ৰত্ৰতভীষণাভং ত্ৰিপক্ষ্কক্ষ্ং ক্ষ্পৰ্ন ত্ৰিম্নৰম্নজ || ১.৪১ ||  
তৰত্ৰস্িনঃ গপ্ৰাচ্চত্ৰল্তানধীৰান ত্ৰনদ্য়গ্ধপক্ষ্ানত্ৰততীক্ষ্ণম্নকাপান |  
স ধাতয় ৰাষ্ট্ৰান বিুম্নিত্ৰতল্ীম্নল্া ত্ৰিনাশ্য় ত্ৰিশ্িান পৰৰ্া ত্ৰশ্ৰৰ্াঽভাত || ১.৪২ ||  
কৃষ্ণাংত্ৰিপংম্নকৰুিভৃংৰ্ৰাজঃ কৃষ্ণামুিাংম্নভাৰুিিংসৰাজঃ |  
প্ৰজাসম্নৰাজািত্ৰল্ৰত্ৰিৰাজঃ সম্নসাদ্ম্নৰাঽৰাজত িীৰৰাজঃ || ১.৪৩ ||  
গপৌম্নি পত্ৰিিাহ্িৰ্জাত্ৰমম্নপৌম্নি ধৰাং ত্ৰনধাৰ্াসুৰধীষ ুতাপম |  
কীত্ৰতয় ং ত্ৰিম্নল্াকয়াং হৃদ্ৰ্ং মুকুংম্নদ্ গভম্নজ পদ্ং স্িং সিণজঃ স ভীমঃ || ১.৪৪ ||  
ত্ৰিম্নষ্ণাঃ পদ্াংতং ভজতাঽত্ৰনম্নল্ন গঘাৰপ্ৰঘাণতত্ৰৰত্ৰত নাত্ৰশ্তাম্নস্ত |  
ৰম্নসাত্ৰিতাশ্চংচল্িৃয়ম্নৰ্াঽল্ং গশ্াভাং ন গভজুঃ সুৰণিত্ৰৰম্নমঘাঃ || ১.৪৫ ||  
এতত্প্ৰতীপং ত্ৰকল্ কতুয় কামাঃ নম্নষ্ৌজসঃ সংক ম্নমিমাপয় |  
মুকুংদ্ণিৰু্ণয়কথাং স্িম্নৰ্াৰ্য়াং কাম্নল্ কল্ািাকল্ৰ্ংত গতঽল্ম || ১.৪৬ ||  
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গৰ্া ভূত্ৰৰণিম্নৰা মত্ৰণমান মৃতঃ প্ৰাৰ্ িাগ্মী বুভূষঃু পত্ৰৰম্নতাত্ৰষম্নতশ্ঃ |  
স সংকৰাম্নিয়াঽংংত্ৰি তম্নল্ষ ুজম্নজ্ স্পৃধা পম্নৰঽপয়াসুত্ৰৰিাসুম্নৰংদ্ৰাঃ || ১.৪৭ ||  
সান্নাৰ্য়মিয়য়হৃদ্ািুভুৰ্ িা শ্িা িা পুম্নৰািাশ্মসাৰকামঃ |  
মত্ৰণস্ৰজং িা প্লিম্নৰ্াঽিয়িম্নস্থা জগ্ৰাি গিদ্াত্ৰদ্কম্নমষ পাপঃ || ১.৪৮ ||  
জম্ননা নম্নমন্নাপৰম্নথত্ৰত ময়্িা শ্ঠশ্চতুথয়াশ্ৰমম্নমষ গভম্নজ |  
পমাকৰং িা কল্ুষীত্ৰচকীষুয়ঃ সুদ্দু্য়ম্নমা দ্ষু্ৰ্ম্নজা ত্ৰিশ্ুদ্ম || ১.৪৯ ||  
অণিত্ৰদ্কং মাধয়ত্ৰমকং ত্ৰনৰস্তং ত্ৰনৰীক্ষ্য় তত্পক্ষ্সুপক্ষ্পাতী |  
তম্নমি পক্ষ্ং প্ৰত্ৰতপাদ্মু্নকাঽম্নসৌ নয়ৰৰুপন্মাৰ্য়ত্ৰমিানুৰপম || ১.৫০ ||  
অসত্পম্নদ্ঽসন সদ্সত্ৰৱিত্ৰিয়ং মাৰ্ািয়ৰ্া সংিৃত্ৰতমভয়ধয় |  
ব্ৰহ্মাপয়িংিং বত শ্ূনয়ত্ৰসণদ্য় প্ৰচ্ছন্নম্নবৌম্নদ্াঽৰ্মতঃ প্ৰত্ৰসদ্ঃ || ১.৫১ ||  
ৰ্দ্ ব্ৰহ্মসূম্নিাত্কৰভাস্কৰং চ প্ৰকাশ্ৰ্ংতং সকল্ং স্িম্নৰ্াত্ৰভঃ |  
অচূচুৰদ্ গিদ্সমূিিািং তম্নতা মিাতস্কৰম্নমনমািুঃ || ১.৫২ ||  
স্িসূিজাতসয় ত্ৰিৰুদ্ভাষী তদ্ভাষয়কাম্নৰাঽিত্ৰমত্ৰত ব্ৰুিন ৰ্ঃ |  
তং তত্ক্ষ্ণাদ্ গৰ্া ন ত্ৰদ্ধক্ষ্ত্ৰত ৈ স িয়াসৰম্নপা ভৰ্িান ক্ষ্মাত্ৰধঃ || ১.৫৩ ||  
ত্ৰনৰ্মসন্মত্ৰণদ্ীপৰ্ম্নণাঽভিত তদ্ৰুুিাগ্গণপংকত্ৰনৰ্ূঢভাঃ |  
অত্ৰিদ্ষুাত্ৰমত্ৰত সংকৰতাকৰঃ স ত্ৰকল্ সংকৰ ইতয়ত্ৰভশ্ুশ্ৰম্নি || ১.৫৪ ||  
ত্ৰিশ্িং ত্ৰমথয়া ত্ৰিভুৰৰ্ুণিানাত্মনাং নাত্ৰস্ত গভম্নদ্া |  
দদ্তয়া ইত্থং িয়দ্ধত ত্ৰৰ্ৰাং ত্ৰদ্কু্ষ্ ভূৰ্ঃ প্ৰত্ৰসত্ৰদ্ম ||  
আনংদ্াণদ্য়ৰ্ুয়ৰুৰু্ণৰ্ণণঃ পূত্ৰৰম্নতা িাসুম্নদ্ম্নিা |  
মংদ্ংমংদ্ং মনত্ৰস চ সতাং িংত নূনং ত্ৰতম্নৰাঽভূত || ১.৫৫ ||  
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকুল্ত্ৰতল্ক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত 
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচম্নত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজম্নৰ্  
আনংদ্াংত্ৰকম্নত প্ৰথমঃ সৰ্য়ঃ || 
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