
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
৬. ষষ্ঠঃ সৰ্য়ঃ  
ঐতৰৰৰ্মথ ত্ৰ ংচন সূক্তং সূচৰ্ন সদত্ৰস তি ৰ্ত্ৰৰষ্ঠঃ |  
শ্ৰাতুত্ৰমচ্ছত্ৰত সভা ভৰ্িদ্ভ্য়ঃ সূক্তভািত্ৰমত্ৰত তািদিুাচ || ৬.১ ||  
 
িণয়ৰসৌষ্ঠিৰ্ত্ৰৰষ্ঠমতূণয়ং তুল্য়মািমত্ৰতমািসুল্্ষ্ম |  
ৱ্য়য়ি হৃজ্জল্দ শ্ াষমমুৰষয়া চ্চাৰণং ত্ৰিদধদভয়ত্ৰধতাথয়ম || ৬.২ ||  
 
ল্ক্ষণাত্ৰৱিততৰ্া িচৰনঽত্ৰিন শ্দিতাৰু্ৰুমসািত্ৰতৰেৰত |  
মানত্ৰমতয়ত্ৰপ ত্ৰিধাৰ্ ত্ৰধৰ্া শ্ত তত্ত তু সূক্তমপৰাথয়মৰিাচন || ৬.৩ ||  
 
সয়াত তৰথত্থমত্ৰপ সংভত্ৰিতাঽথয়ঃ িয়থয়তাং শ্ৰুত্ৰতষ ুত্ৰিত্ত দোথয়ম |  
ভাৰতং ননু েতাথয়মত্ৰপ সয়াদ ৱিষ্ণিং পদসহস্ৰতৰ্ং ত্ৰহ || ৬.৪ ||  
 
ইতুয়দীৰৰ্ত্ৰত ত্ৰিসৃ্ততত্ৰচৰত্ত ভূসুৰা ইহ ত্ৰজৰ্ীষি এনম |  
ঊচুৰথয়েত ং হত্ৰৰনাম্াং িণয়য়তাত্ৰমত্ৰত সহাসমুখাৰস্ত || ৬.৫ ||  
 
িণয়ৰ্াত্ৰম তদহং স ল্ং িঃ শ্সৌষ্ঠিাদনু িদংতু ভিংতঃ |  
তং িদংতত্ৰমত্ৰত শ্তঽথ িদংৰতা বাঢত্ৰমতয়ত্ৰতদৃৰঢাদয়মমাপুঃ || ৬.৬ ||  
 
প্ৰতয়ৰ্প্ৰ ৃত্ৰতসংৰ্মভংৰ্ীং েব্দোস্ত্ৰত্ৰিহতাংপ্ৰত্ৰতদেয়য় |  
েুদ্ধধীঃ শ্ৰুত্ৰতত্ৰেৰঃ েতত্ৰসদ্ধান অভয়ধাত সপত্ৰদ ত্ৰিশ্িপদাথয়ন || ৬.৭ ||  

1

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ৰ্ািদথয়েত ং ন ত্ৰিেং ঃ সংতৰতাত্ৰক্ত ৃদপূপুৰৰদষঃ |  
িত্ৰণয়তািধৃত্ৰত দবুয়ল্ ত্ৰচত্তাঃ তািদা ুল্হৃৰদা হয়ভিংৰস্ত || ৬.৮ ||  
 
সাংৰ্ৰিদচতুৰা ইত্ৰতহাৰস ত্ৰেত্ৰক্ষতাঃ সুবহৰিাঽপয়ত্ৰতধৃষ্াঃ |  
ৱনতদীত্ৰৰতমৰহা জৰ্ৃহুৰস্ত ত্ৰিশ্িসংক্ষৰ্পৰৰ্াঽংংধুৰ্ণা িা || ৬.৯ ||  
 
শ্দিতাস্িসুল্ভ প্ৰত্ৰতভা শ্ত মানুৰষষ ুচপৰল্ষ ু থা  া |  
ক্ষাময় শ্সৌময় স ল্জ্ঞ নমৰস্ত শ্ত ব্ৰুিংত ইত্ৰত তং ত্ৰ ল্ শ্নমুঃ || ৬.১০ ||  
 
শ্িদোস্ত্ৰচতুৰৰত্ৰৰহ ত্ৰিদয়াত্ৰিত্তত্ৰল্প্সুত্ৰভৰিাপ্তমৰেৰষঃ |  
প্ৰাপ শ্ ৰল্সুমংিল্জাৰতঃ অনয়দাৰ্তনমাৰ্তৰচতাঃ || ৬.১১ ||  
 
ত য় তংি ুেল্ানত্ৰপ পুংসঃ চ য় ৰীত্ৰত বত শ্সাঽৰ্মমানান |  
মানমানমৰ্তীহ  থং শ্না ৱনষ মংিল্ভুিাং সত্ৰমতানাম || ৬.১২ ||  
 
মংিৰ্ংত ইত্ৰত শ্ত ত্ৰৱিজিৰ্য়াঃ অনয়ৰদেজমুখস্তমপৃচ্চন |  
সদ্দদাদদসুেংসনত্ৰনংদা াত্ৰৰসূক্তৰ্তমথয়মুৰপতয় || ৬.১৩ ||  
 
তং সু্ফটং প্ৰ থৰ্ন স পৃণীৰ্াচ্চব্দমূল্মিদত পৃণ ধতুম |  
তং ত্ৰজৰ্ীষমুথ ত্ৰিপ্ৰমদঃ প্ৰীধাতুৰমষ ত্ৰনৰ্দংতমুিাচ || ৬.১৪ ||  
 
প্ৰাত্ৰদৰভদমত্ৰিদন ৰ্ুণৰ্ ত্িং মূঢ পাংসুষু ত্ৰল্খন ত্ৰল্ত্ৰপসং ম |  
ভত্সৰ্ত্ৰিত্ৰত জহাস সুহাৰসা মত্সৰা ুল্ত্ৰধৰৰ্া জিৰ্ন সঃ || ৬.১৫ ||  
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তত প্ৰসংৰ্বল্ৰতাঽত্ৰখল্ত্ৰিদয়াপাটিং পৃথঃ হৃদঃ প্ৰত্ৰতবুদ্ধয় |  
আনমন সবহুমানমমী তং ৰ্ং নমংত্ৰত ত্ৰ ল্ নাত্ৰ ত্ৰন াৰ্াঃ || ৬.১৬ ||  
 
 নয় াদৃতসুৰৰংদ্ৰিপুঃ শ্ৰীদানিাত্ৰচিৰসূক্তহৃদৰুক্তৌ |  
 ুিত্ৰচত সদত্ৰস তািদপাল্া  ীত্ৰতয় তাঽত্ৰততৰুণীতয়ৰ্মূৰচ || ৬.১৭ ||  
 
ত্ৰশ্িত্ৰিণী ভিত্ৰত তত্পদিাৰচয়তয়াগ্ৰৰহণ িদৰতাঽত্ৰিদৰুষাঽি |  
 ত্ৰিৰদষয়ত্ৰত ত্ৰিপত্ৰিত্ৰদৰহনং পৃচ্ছৰততয়ৰ্মৰ্চ্ছদৰথাক্তত্িা || ৬.১৮ ||  
 
শ্দেৰমনমত্ৰচৰাদপুৰ্াতঃ তাদৃো ৃত্ৰতৰৰহা  ৃতবুত্ৰদ্ধঃ |  
তাংস্তথাঽভয়ত্ৰধত তত্পদভািং সূত্ৰৰৰমৌত্ৰল্মত্ৰণনাঽি ৰ্ৰথাৰচ || ৬.১৯ ||  
 
শ্ িল্ং ন স ল্াঃ শ্ৰুত্ৰতত্ৰিদয়াঃ মানপূিয় সমস্তত্ৰৰ্ৰৰাঽসয় |  
অপয়নাৰ্তৰ্তপ্ৰত্ৰতপত্ৰত্তং ৰদ দধুঃ পৃথল্ৰচতস এৰত || ৬.২০ ||  
 
ৰ্দয়ৰদি সপত্ৰদ প্ৰ ৃতং সয়াত তত্তৰদষ ৰ্দৰিদখল্ং চ |  
সিয়দা সদত্ৰস সিয়বুধানাং সিয়ত্ৰিদয়ত্ৰতত্ৰৰত্ৰত প্ৰত্ৰথৰতাঽভূত || ৬.২১ ||  
 
অপ্ৰৰ্াতমত্ৰপ শ্দেমৰেষং িয়ানৰে সুজনৰ ৰিবংধুঃ |  
পূণয়দৃ  প্ৰততৰ্া ত্ৰনজ ীতয়য়া পূণয়চংদ্ৰ ইি চংত্ৰদ্ৰ ৰ্াঽল্ম || ৬.২২ ||  
 
সুংদৰৰষ ুসুৰমংত্ৰদৰিৃংৰদত্ৰ্িংত্ৰদৰাৰমণিংদন ৃতয়ম |  
আচৰিসুত্ৰচৰাত সুত্ৰিচাৰৰা ৰূপয়পীঠপত্ৰতমাপ মু ুংদম || ৬.২৩ ||  
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ভূসুৰপ্ৰিৰবুত্ৰদ্ধসমৃত্ৰদ্ধিয়ক্তৰ্কু্তিপুষং ৰুত্ৰচৰাংৰ্ীম |  
সূিদীপ্তমত্ৰণমাত্ৰল্ ৰ্াঽল্ং ভূত্ৰষতাং ভিনভূষণভতাম || ৬.২৪ ||  
 
পাদসুংদৰপদক্ৰমভাৰিঃ ভাত্ৰসতাংপ্ৰ টিণয়ৰ্ুণাঢয়াম |  
ভাৰৰতাত্তমভৃতামনুৰূপাচ্ছাদনাং সমত্ৰধ স্িৰ শ্োভম || ৬.২৫ ||  
 
ৰাজসূৰ্মুখসন্মখিৃত্তাং িাসুৰদিৰ্ুণত্ৰনত্ৰষ্ঠতভািাম |  
সিয়ধময়পত্ৰৰত্ৰেক্ষণদক্ষাং িংত্ৰদতাং জনতৰ্া জননীিত || ৬.২৬ ||  
 
শ্মৌত্ৰল্সংগ্ৰহত্ৰি ষয়ণদূনাং মাত্ৰৰ্না সদত্ৰস দষু্জৰনন |  
নয়াৰ্মাৰ্য়মপহাৰ্ মহাংতং শ্স্িশ্িৰত্িমত্ৰপ সাধৰ্তাঽল্ম || ৬.২৭ ||  
 
সজ্জৰনঃ  ত্ৰতপৰৰ্ৰত্ৰতদীৰনঃ চাত্ৰল্ৰতঃ  ত্ৰল্বল্াচ্ছভমাৰ্য়াত |  
অপুয়ৰপত্ৰক্ষতত্ৰি ষয়ণদঃুখাং সাত্ৰতৰো মত্ৰপ ৱ িন দৃষ্াম || ৬.২৮ ||  
 
িাসুৰদি ধৰণীধৰ নাৰথতুয়চ্চৰ ৰত্ৰপ মুহুঃ প্ৰিদংতীম |  
পূণয়সদু্গণমজং ৰ্তৰদাষং ত্ৰবভ্ৰতীং হৃত্ৰদ ত্ৰিত্ৰিক্তমৰেষাত || ৬.২৯ ||  
 
িাৰ্য়তাং বুধজৰননয়নু হাহা ৱনষ ধময় ইত্ৰত চাত্ৰভদধনাম |  
 ৃষ্ণল্াত্ৰল্ততমামনিদয়াং অপয়ননয়েৰণাং েৰৰণাত্ াম || ৬.৩০ ||  
 
শ্িত্ৰদজাত্ৰমি পুৰা ভৰতাগ্ৰয়ঃ স স্িৰ্ং শ্ৰুত্ৰততত্ৰতং খলু্ দৃ্ ্িা |  
পুষ্বুত্ৰদ্ধৰ ৰৰাত  ৰুণাত্ৰধঃ দষু্পক্ষদমনত্ৰিৰসংধাম || ৬.৩১ ||  
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অিয়ৰ্ং সততমপুয়পভক্তয়া ত্ৰিত্তমগ্ৰয়ত্ৰমি দূৰত্ৰৰ্ৰ্াসুঃ |  
জয়াৰ্ৰস সৰ্ুৰৰি হত্ৰৰৰ্ীতাভাষয়ৰমষ ত্ৰিৰচৰ্য় তদাঽদাত || ৬.৩২ ||  
 
শ্হতুিাত্ৰদত্ৰন ত্ৰিেং টবুৰদ্ধৌ তীথয়মথয়ৰ্ত্ৰত ৰ্ংতুমনুজ্ঞাম |  
তাং ত্ৰদৰদে পুৰুৰষাত্তমতীথয়ঃ ত্ৰচংতৰ্ন স পুৰুৰষাত্তম ৰক্ষাম || ৬.৩৩ ||  
 
নীৰজা মল্ৰ্মংিল্িৃত্তয়া শ্লাত্ৰ ৰতা ভুত্ৰি সদাল্য়নুৰ্াতঃ |  
সাধুপাংথপত্ৰৰতাপমপাসয়নুত্তৰাং ত্ৰদেমৰ্ান্মৰুদংেঃ || ৬.৩৪ ||  
 
বুত্ৰদ্ধেুত্ৰদ্ধ ৰৰৰ্াত্ৰন ৰাঢয়ং তীথয়জাতমুভৰ্ং চ ধৰণয়াম |  
আত্মমজ্জনত এি ত্ৰন ামং পৰ্য়ৰোধৰ্দমংদমনীষঃ || ৬.৩৫ ||  
 
িাসুৰদিপদসংততসংৰ্ী শ্তজসাঽপয়ল্মধঃ  ৃতেিয়ঃ |  
অতয়িতয় ত ত্ৰনতাংতমথাৰসৌ ৰ্াংৰ্ৰমা ম নােন ীত্ৰতয় ঃ || ৬.৩৬ ||  
 
তি তি স জৰ্ত্তৰৰ্ত্ৰচিং  ময় েময়দমনুিৃত্ৰতমািাত |  
সংচৰন ত্ৰিদধদাপ নৰাণাং শ্ৰ্াচৰং বদত্ৰৰ াৰমপাশ্িয়ম || ৬.৩৭ ||  
 
মংিৰ্ন ভৰতখংিমখংিং নাত্ৰদৰাৰ্ণপৰদাঽি পৰৰা ৰ্ঃ |  
তং নমন প্ৰচুৰধীহয়ত্ৰৰৰ্ীতাভাষয়মাপয়ৰ্দপুাৰ্নমৰি || ৬.৩৮ ||  
 
প্ৰীতৰৰ্ঽসয় পুৰৰতা িৰভাষয়ং িাচৰ্ন স জনতামপসাৰ্য় |  
িত্ৰমম েত্ৰক্তত উৰুক্ৰমৰ্ীতাভষয়াত্ৰমতয় থৰ্ত পুৰুসংখয়ঃ || ৬.৩৯ ||  
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এতদথয়মত্ৰতসূ্ষ্মমত্ৰপ ত্িং েক্ত এি ন ৰ্দাত্থ সমস্তম |  
শ্তন শ্ল্েত ইতীহ পদং সয়াদ ইতয়ৰ্দয়ত জৰ্জ্জনৰ ন || ৬.৪০ ||  
 
শ্তন তত্প্ৰিচৰন ত্ৰিহৰতঽল্ং েুশ্ৰুৱঃ প্ৰােত্ৰৰ্তা অত্ৰপ ত্ৰেষয়াঃ |  
উচয়তাত্ৰমত্ৰত মুহুঃ সপৃত্ৰথিয়াস্ফাল্নং পদমৰহা হত্ৰৰৰণাক্তম || ৬.৪১ ||  
 
েব্দৰভদমিধৰ্য় তমচয় াসত্ৰিষণ্ণিপুষঃ পৰমসয় |  
তসয় ভািত্ৰিদমংদমনীষঃ শ্প্ৰাত্ৰত্থতঃ প্ৰিচনং িয়ত্ৰধৰতভয়ঃ || ৬.৪২ ||  
 
মজ্জনং িয়ত্ৰধত েীতল্ৰ্ংৰ্ািাত্ৰৰ ত্ৰনতয়মৰুৰণাদৰ্ াৰল্ |  
ৰ্ত স্পৃেংত্ৰত ন নৰা ত্ৰহমভীতা অংে এষ পৃষতামত্ৰধপসয় || ৬.৪৩ ||  
 
 াষ্ঠৰমৌনমদধাদপুিাসং েুদ্ধমপয় ৃত েুদ্ধ হৃত্ৰদচ্ছন |  
ত্ৰনতয়তুষ্হত্ৰৰৰতাষত্ৰিৰেষং ত্ৰচংতৰ্ন প্ৰভুমনংতমঠাংতঃ || || ৬.৪৪ ||  
 
ৱপ্ৰৰৰ্ত স্িচৰৰণ ৰতত্ৰচত্তং মধ্িমি ত্ৰদনমংিল্ৰমনম |  
স্িাৰৰমাপৰ্মনাৰ্ মু ুংৰদা দীত্ৰপ্তদৃত্ৰষ্ত্ৰিত্ৰদতাৰ্ত্ৰতৰৰনয়ঃ || ৬.৪৫ ||  
 
নক্তৰমি ভৰ্িতুয়পৰ্াৰত শ্প্ৰাত্ৰদৰত সত্ৰত সহস্ৰমৰীৰচৌ |  
শ্মৌনিানত্ৰল্খদতু্তমত্ৰচত্তঃ ত্ৰেষয়ত্ৰেক্ষণপৰঃ  ৰুণািান || ৬.৪৬ ||  
 
শ্নদৃেং িল্মল্ং েমল্ঘ্নং নাসয় তীথয়সত্ৰল্ল্সয় সমং িাঃ |  
নািদতু্ৰক্তসদৃেং ত্ৰহতৰূপং নাত্ৰস্ত ত্ৰিষু্ণসদৃেং ননু ৱদিম || ৬.৪৭ ||  
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ৰ্াত্ৰত তািদধুৰনি জৰনাঽৰ্ং িয়াসৰূপমত্ৰজতং প্ৰত্ৰদদৃকু্ষঃ |  
আৱ্ৰৰজত্ৰদহ ন িা স ত্ৰহ শ্িদ স্িত্ৰস্ত শ্িাঽত্ৰস্ত্িত্ৰত ৰ্ৰ্ািথ মধ্িঃ || ৬.৪৮ ||  
 
নাথ নাথ বত শ্নাঽি ত্ৰিনাথান মা তয়ৰজাৰু ৰুৰণা ভৰ্িংস্ত্িম |  
শ্নাত্ৰদতং িৃতমপীত্ৰত ত্ৰহ ত্ৰেৰষয়ঃ স্িাত্ৰমৰনাঽত্ৰভমতভংৰ্ভৰৰ্ন || ৬.৪৯ ||  
 
সদ্গুৰৰানয় ত্ৰিৰহং সহমানঃ সতয়তীথয়ৰ্ত্ৰতৰৱিৰ্মত তম |  
ৰ্ত্ৰস্ত্ৰিাৰত্ৰমতৰাসুতোখাস্িথয়মগ্ৰয়মােৃৰণাত পুৰুসংখয়াত || ৬.৫০ ||  
 
দৰু্য়মাৰ্য়ৰ্তমপয়নুধিন নাঽপ শ্সাঽৰ্মৰুণীভিতীৰন |  
ল্ীল্ৰ্া সজিমাক্ৰমমাণং িয়াৰৰ্াংতৰসুদূৰত্ৰেল্াসু || ৬.৫১ ||  
 
আত্ৰনিৃত্তিপুষা ৰ্ুৰুণাঽঽৰাত পাত্ৰণনা হয়ত্ৰভনৰৰ্ন সুনুিঃ |  
িস্তধীৰত্ৰতৰ্ৰৰ্ৌ স মুহূতয় াত তত্ৰদ্দৰনাপৰ্তমাৰ্য়মৰেষম || ৬.৫২ ||  
 
আৰৰম ত্ৰনজজনাত্ৰনহ দৃ্ ্িা তং প্ৰসাদমত্ৰহমানমমুষয় |  
শ্প্ৰাচয় তত্লিনমপয়ত্ৰতত্ৰচিং তসয় ৱতঃ সহ সদাঽিৰৰদষঃ || ৬.৫৩ ||  
 
িানৰৰংদ্ৰ ইি িাৰ্জুৰিাঽৰসৌ ভীমৰসন ইি দানিভীমঃ |  
উল্লল্াস ত্ৰৰ্ত্ৰৰপুংৰ্িেৃংৰৰ্ স ৱ্ৰজন িঅত্ৰজননােননামা || ৬.৫৪ ||  
 
বহুসত্্তিৰ্ণং সত্ৰি ং সমহাত্ৰিষৰমাক্ষমহাত্ৰহমিংতমৰ্ম |  
ত্ৰিষৰমাক্ষমহাত্ৰহমিংতমৰ্ন নৰ্ৰমক্ষত ফুল্লদৃৰ্স্তভৰ্ঃ || ৬.৫৫ ||  
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সুহত্ৰসত মল্া ৰৰাপৰ্ূঢং সুজনসুখাথয়মনংতৰভাৰ্েৰ্য়ম |  
ত্ৰি ত্ৰসতসুমৰনা টাৰ্মুচ্চং মৰত ৰত্নমৰ্িল্াগ্ৰয়ৰোভম || ৬.৫৬ ||  
 
পাৰদাপাংতনমন্মহামুত্ৰনৰ্ণং শ্হমপ্ৰদীপ্তাংবৰং 
শ্ৰীমদ্ৰত্ন ল্াপমগ্ৰয় টৰ ত্ৰিয়ভ্ৰাত্ৰজতং হাটৰ ঃ |  
দৃ্ ্িাতং ধৰণীধৰং সুিনমাৰল্াল্লাত্ৰসনং সুংদৰং স্িানংদা ৃত্ৰতমিৰনু্মৰত্ৰৰপুং 
স্িানংদতীথয়স্তদা || ৬.৫৭ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্ ত্ৰি ুল্ত্ৰতল্  ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচৰত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজৰৰ্  
আনংদাংত্ৰ ৰত ষষ্ঠঃ সৰ্য়ঃ || 
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