|| শ্ৰী ||
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||
১৪. চতুৰ্য় শঃ সৰ্য়ঃ
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পত্ৰৰিৃঢঘনসংঘঘ ৰাজত্ৰসংঘ াজয়শক্ত্য়া
তয়জত্ৰত মত্ৰিনভািং নীৰসত্িাত্ৰিকামম |
স্ফু টমুৰ্ৰ্ত্ৰত ততজস্ৱ্য়য়জ্জজ্জিঘি মধ্িভাঘনৌ
সুজনজিজকাংত্তয় ত্ৰিশ্িমাসীন্মঘনাজ্ঞম || ১৪.১ ||
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কৃ তমপকৃ তমাত্ৰ্য়ঃ ক্ষময়তাং ক্ষাংত্ৰতভূ ত্ ঃ
ইত্ৰত মৃৰ্ু িৰ্তাং চ প্ৰাথয়নাত্ৰভঃ প্ৰভূ ণাম |
অপহৃতমপঘৰ াং মংিঘতা গ্ৰংথজাতং
ৰ্শহৃৰ্ৰ্ত্ৰনঘৰ্াৰ্াৰ্গ্ৰ ীচ্ছংকৰাৰ্য়ঃ || ১৪.২ ||
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w

পত্ৰৰিৃতমিনত্ৈগ্ৰয়ামণীগ্ৰাময়পূত্িয়ঃ
অিনতমুৰুঘচতঃপাৰ্পাঘশ্িয় নৃত্ৰসং ম |
স জত্ৰিজৰ্ঘতাঽৰ্ুত্ৰৱিক্ৰমাৰ্য়ঃ প্ৰসিঃ
কত্ৰিকু িত্ৰতিঘকাঽসািাত্ৰশ াঽঘতা ৰ্ত্তম || ১৪.৩ ||
উপচৰত্ৰত ত্ৰনতাংতং ংত তপৌৰংৰ্ৰী ধূঃ
ৰ্ুয়সৰ্ত্ৰস ভজঘতা ৰ্ং ৰ্ুিয়ভা ৰ্ভ্ৰভাত্ৰ্য়ঃ |
ত্ৰৰ্শতু স পৰমাগ্ৰয়ানংৰ্তীথয়াংত্ৰিঘৰণুঃ
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ধৰত্ৰণধৰ সুখং তত সংততং স্ৱ্িাংতঘৰত্ৰত || ১৪.৪ ||
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অত্ৰখিখিকু িানাং িধয়ৰ্ন তৱি ঘৰ্া ং
ত্ৰিৰ্ধৰ্ত্ৰপ নৰাণাং তকৌতুকং মধয়মানাম |
স্ৱ্িৰ্ত্ৰতসমুত্ৰচতানাং ভূ ত্ৰতৰ্াৰ্ী শুভানাং
ব িহৃত্ৰৰ্ ত্ৰনঘনয় শিয়ৰীঃ কাত্ৰিঘৰ্িম || ১৪.৬ ||
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অনত্ৰতপত্ৰৰত্ৰচতসয়াপয়সয় তসাঽৰ্ং কিীংঘৰা
ৰ্ুণৰসমত্ৰতৰ্ূঢং জ্ঞাতিাত্ৰনতয়ত্ৰচিম |
মধু মধুকৰৰাঘজা ত্ৰনষ্পতন তপৌষ্পমাপ্তং
ননু পত্ৰৰচৰ্ ীনঃ কানঘনঽত্ৰপ প্ৰভু ঃ সয়াত || ১৪.৫ ||
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উৰ্ৰ্ত্ৰত ত্ৰিনতাৰ্া নংৰ্ঘন শ্লাঘয়কাঘি
স কৃ তসকিকৃ তয়ঃ কৃ তয়ঘিত্ৰৰ্প্ৰঘিকঃ |
অৰুণৰ্িত্ৰনকাংতৰ্ব্য়হ্ম নাৰাৰ্ণাখয়ং
ৰ্ুৰুৰ্ুণমত্ৰভৰ্ঘধয়ৌ তৰ্াৰ্য়ঘৰ্াৰ্াসনস্থঃ || ১৪.৭ ||
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অত্ৰতধিত্ৰিতৰ্ংতা ৰ্ংতকাত্ঠঃ প্ৰশত্তঃ
অত্ৰপ ৰ্ুৰ্পৰ্ঘনঘক সস্নুৰি ৱ্ৰতীংৰাঃ |
ৰ্ুৰুত্ৰভৰত্ৰভত্ৰ ঘতষ্িাচাৰঘভঘৰ্ ু ত্ৰনঠাং
স্ফু টমিৰ্মৰ্ংতঃ তসৌঠিাত কময়ণাং চ || ১৪.৮ ||
চৰমসমৰ্সুপ্াঃ পূিয়মুত্থাৰ্ ত্ৰশ য়াঃ
ৰ্ুৰুজনপত্ৰৰচৰ্য়াং চত্ৰক্ৰঘৰ ৰ্ুষ্কৰাং চ |
সব ু মত্ৰত তৰ্াৰ্য়পয়াঽধয়ৰািাত প্ৰসিাঃ
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সুৰ্ত্ৰতৰপৰত্থ াং সয়াত কথংকাৰত্ৰমষ্টা || ১৪.৯ ||
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ত্ৰিত্ৰ তমত্ৰিত্ৰ তং প্ৰাঘৰ্ি কস্মাৰ্ ত্ৰিত্ৰনত্ৰঃ
ইত্ৰত ৰ্ুৰুপত্ৰৰিাৰ্াশংকৰ্া নৈৰ্ািাঃ |
ত্ৰচৰমনিতৰংতঃ শ্ৰািকা মুক্ত্মাৰ্য়াঃ
ৰ্ুৰু ু জিসকাশঘস্থ ু তূ ষ্ণীমত্ৰতঠন || ১৪.১১ ||
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শ্ৰিণমননঘ ঘতাঃ প্ৰাক ত্ৰচৰাৰ্াতত্ৰনৰঃ
সপত্ৰৰ্ ত্ৰিিশৰ্ংতয়া ত্ৰনৰৰ্া গ্ৰতঘচতাঃ |
স্ৱ্িৰ্মত্ৰপ নৰ্ত্ৰত ৰাৰ্ংৰ্িস্ত্ৰাত্ৰৰ্ পূঘজয়
ঝত্ৰটত্ৰত ত্ৰিৰ্তত্ৰনৰঃ তকাঽত্ৰপ ত্ৰশঘ য়াঽন্িঘশত || ১৪.১০ ||
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ত্ৰিপুিহৃৰ্ৰ্পাঘশ্িয় ৰ্ীপৰ্ীত্ৰপ্প্ৰৰ্ীঘপ্
ৰ্ৰিৰপত্ৰৰপূত্ণয়িয়াত্ৰভয়ৰঘয়য়াত্ৰৰ্ ৰ্ত্িা |
ৰ্ত্ৰতৰত্ৰতৰ্তঘচতািত্ৰক্ৰঘণাঽচয় াত্ৰনকাৰ্াত
কু সুমসত্ৰমত্ৰতমগ্ৰয়ামাৰ্ৰাৰ্ুজ্জ াৰ || ১৪.১২ ||

w

অমৃতমত্ৰপ ত্ৰনৰীক্ষয়াঽস্ৰাত্ৰি ত্ৰনময়ািয়সূঘন
ঘৃতত্ৰমৰ্ত্ৰমত্ৰত সঘৰ্য়া ভ্ৰাংত্ৰতমংঘতাঽত্ৰপ ত্ৰশ য়াঃ |
শ্ৰৰ্ধুৰত্ৰধকিাত্কয়ত্ৰিয়ভ্ৰমাতচ্চ পিাৰ্
অনুত্ৰৰ্নমমৃতাত্িতসয় তসিয়সয় শক্ত্য়া || ১৪.১৩ ||
অৰ্মৰ্ুত্ৰচতমংত্িতূ ৰ্ৰ্ানাং িৰ্াণাং
কৃ ত্ৰতত্ৰভৰনুমতাত্মা তি পংচাংৰ্ত্ৰিত্ৰভঃ |
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উৰ্ৰ্মত্ৰ মঘৰাত্ৰচিক্ৰিতয় ী ত্ৰিশত্ৰক্ত্ঃ
ৰ্ধৰ্ত্ৰতবৃ ৰ্ংতঃ ড্গুণং স্ৱ্িাত্মঘতজঃ || ১৪.১৪ ||
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ত্ৰতত্ৰমৰত্ৰনকৰকু ংত্ৰভৱ্ৰাতমতয়ংততীৱ্ৰং
ত্ৰস্থৰতৰমত্ৰখিানাং প্ৰাত্ৰণনাং ৰুদ্ধমাৰ্য়ম |
ভু িনভিনপূণয়ং ভানুমানংজনাভং
ত্ৰৰত্ৰৰি নখত্ৰঃ প্ৰাৰ্ ৰত্ৰিজাত্িত্ৰনয়ৰাস || ১৪.১৫ ||
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মধুৰপতৰ্ৰািাঃ শাংতত্নশাংবুবাষ্পাঃ
সপত্ৰৰ্ ত্ৰিপুিৰাৰ্ঃ স্ৱ্িাত্ৰভসাৰাত প্ৰসিাঃ |
অৰুণতৰত্ৰণৰতয়চ্ছাংবৰা ত্ৰৰ্ক্পুৰংধ্ীঃ
ত্ৰস্মতসৰত্ৰসজিক্ত্াঃ সস্ৱ্িঃ কত্ৰৰাত্ৰিত্ৰিংঘৰ্ || ১৪.১৬ ||
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প্ৰণত্ৰতৰভসধূিীবদ্ধঘশাভাত্ৰিঘশ া
ৰ্ধুৰুপকৃ ত্ৰতমত্তাং সাধুজািাংতৰাপ্াঃ |
সমৰ্মুপনতং সংঘিৰ্ৰ্ংঘতা িৰ্সয়া
ইি ৰ্শশতঘকঘতাঃ তকতিঃ শ্ৰািকাণাম || ১৪.১৭ ||
ত্ৰনত্ৰ তমুত্ৰচতমুচ্চং তৰ্াৰ্পীঠং প্ৰিক্ত্ুঃ
পত্ৰৰ ত্ৰৰ্ পত্ৰৰঘতাঽমী সত্িৰাঃ সত্ত্িভাজঃ ||
দ্ৰুতমিত্ৰসতকৃ ত্তয়ধয়নয়সংনয়াত্ৰসিত্ৰ্য়ঃ
শ্ৰিণপৰমকৃ তয়াঘৰ্াপতস্থু ঃ সঘমতাঃ || ১৪.১৮ ||
বভু ৰমিৰ্ুণানাং তশাভনাচ্ছাৰ্নানাং
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অনত্ৰতত্ৰিৰিভািা অপয়নঘনয়ানয়সংৰ্াঃ
ঋজুতৰততনানাপংত্ৰক্ত্সাময়াপ্ঘশাভাঃ |
ত্ৰৱিৰৰ্তুৰৰ্ঘৰ্শয়া ৰ্ূৰঘতা িত্ৰজয়তাংতাঃ
কু শিত্ৰিত্ৰখতৰূপা তৰত্ৰজঘৰ তত ু িণয়াঃ || ১৪.২০ ||
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সপত্ৰৰ্ ৰ্ৰ্ৃশুঘৰঘক িাচনীৰ্াত্ৰৰ্ভাৰ্ং
পত্ৰৰচৰ্পটু তাভয়াং তািঘৰ্ঘক ত্ৰচঘৰণ |
ত্ৰৰৰ্ুৰুনমনং ৰাৰ্ ৰ্ত্নঘতাঽমী ত্ৰিধাৰ্
প্ৰৰ্ৰ্ুৰপৰসাময়ং ত্ৰসদ্ধঘৰ্ সয়াত্ৰদ্ধ ৰ্ত্নঃ || ১৪.২১ ||
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মুৰত্ৰৰপুত্ৰনিৰ্ানাং ংত সিৰ্াংত্ৰতকীনাম |
সপত্ৰৰ্ সুত্ৰিিৃতানামংতৰথয়া ত্ৰধৰ্াং িা
ত্ৰিত্ৰিধকিত্ৰিকানাং সংচৰ্াঃ পত্ৰিকাণাম || ১৪.১৯ ||
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ৰ্তিচত্ৰস জঘনঽত্ৰস্মিানঘত সত্ৰিৰসয়ন
ত্ৰসচৰ্ৰ্িত্ৰনকাং তাং সাংধয়জীমূতৰক্ত্াম |
ৰত্ৰিত্ৰৰি ৰত্ৰিপূজয়াংত্ৰিঃ সমাজাংতত্ৰৰঘক্ষ
িয়িসৰ্ত্ৰত শৰ্ািুঃ সন স স্ৰপ্ৰকাশঃ || ১৪.২২ ||
ত্ৰিভু িনিৰঘতঘজািয়ক্ত্ঘিৰ্াথয়শুক্ল
ত্ৰিতৰ্ৰসতৰ্া তৰ্ িত্ৰণয়তা িণয়িৰ্য়াঃ |
পৃথুমত্ৰতৰথ তত াত্মকয়মাপাৰ্য় সময়ক
প্ৰিচনপত্ৰৰশুত্দ্ধয় স্ম প্ৰঘণৌত্ৰত প্ৰিীণঃ || ১৪.২৩ ||
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স্ৱ্িৰমচৰমকাঘি মংৰঘমিাতয়জত্ৰভঃ
স্ফু টমুপত্ৰন ৰ্ংঘত িাচত্কিয়াচয়মাঘন |
প্ৰিচনমত্ৰতত্ৰচিং প্ৰাণভাজাং শ্ৰুতীনাং
অমৃতমমৃতভািত্সয় ত তুং চকাৰ || ১৪.২৪ ||

a.
c

om

ধনত্ৰমি সধনাঘৰ্ঘভয়াঽকয়সূনুঃ প্ৰসিঃ
শৰশতত্ৰমি পাথয়ঃ সংৰ্ুৰ্াত্ৰথয়ভয় উগ্ৰঃ |
অৰত্ৰতত্ৰিৰত্ৰ তঃ তসাঽনাৰতং নাঽত্ৰৰ্শঘিা
প্ৰত্ৰতিচনমৰ্ীনং তচাৰ্ঘকঘভয়াঽত্ৰখঘিভয়ঃ || ১৪.২৫ ||
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অথ ৰ্শশতঘশাত্ৰচ য়াপ্ৰৰ্াত্ৰত প্ৰতীচয়াং
প্ৰিচনমিসাৰ্ স্নাতুমাৰ্াত তটাকম |
পৃথুমত্ৰতত্ৰৰ তািঘেঠসংসৰ্য়ঘিাত্িঃ
সমৰ্ত্ৰম সপত্ৰৰ্ স্ৱ্িত্ৰনয়ম্নৰ্াত্ৰ্য়ি তীত্থয়ঃ || ১৪.২৬ ||
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ঘনৰসত্ৰনকঘৰাঽসািংতৰতয়ংতশুঘদ্ধা
মুত্ৰনৰ্ণ ইি ভূ ৰ্ঃ তস্ন িান প্ৰাৰ্ ৰ্ধানঃ |
প্ৰত্ৰতকৃ ত্ৰতমত্ৰখিজ্ঞসয়াঽপঘৰাঘক্ষয়ণ তািত
স্ফু টমিভত ৰূপং মজ্জঘন সজ্জঘনষ্টম || ১৪.২৭ ||
অপত্ৰৰত্ৰমতমনী ঘসয়াল্লসচ্ছংখবাঘ াঃ
ৰথচৰত্ৰণত্ৰশিানাং তন্িঘতাঽিাত্ৰভঘ কম |
প্ৰত্ৰততনি উৰ্াৰাতাস্ৱ্িিং সত্ৰিধাতুঃ
তনি ইি ত্ৰিঘৰজুঃ পাংচজনয়ত্ৰপ্ৰৰ্সয় || ১৪.২৮ ||
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তৰত্ৰণত্ৰভত্ৰৰি তৰ্ৌত্ৰৰূধ্িয়পুংত্ৈত্ৰৱিয় ত্ৰ্ভঃ
সৰ্ৰপৰমচঘক্ৰাৰ্ীণয়ঘতজা ৰীষ্টঃ |
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প্ৰত্ৰতমফিমিংৰ্ঘত্সিনং ভত্ৰক্ত্ৰ্ুক্ত্ম |
অত্ৰধকমমৰনৰ্য়াৰ্য়াপ্লিাদ্ধনয়মানয়াৰ্
অত্ৰপবৰ্িিঘবাঘধা ত্ৰিষ্ণুপাঘৰ্াৰ্কং তত || ১৪.২৯ ||
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সমত্ৰধকত্ৰধ ণসয় তপ্ৰক্ষমাঘণা জঘনৌঘঃ
প্ৰকৃ ত্ৰতমধুৰমাসয়িয়াজপূঘণয়ংৰ্ুত্ৰবংবম |
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প্ৰচিত্ৰত পৰ্িীং তাং প্ৰাংজত্ৰিতূ ণয়মাৰাত || ১৪.৩১ ||
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কথমত্ৰপ কথঘমি সয়াত ক্ষমাখয়াঽনয়থাঽসয়াঃ || ১৪.৩২ ||
অত্ৰিত্ৰৰ্তৰসঘভৰ্ং শীতিং িঘ্িৰ্ংধং
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স ৰ্ৰ্ৰ্ত্ৰধকঘবাধঃ ত ািশাঘিাপচাৰান
িয়ৰ ৰ্ৰ্ৰ্ুণান ৱিাত্ৰিংশৰ্াৰ্ঃ পুঘৰাৰ্ান |
অৰ্ত্ৰণতৰ্ুণমুত্চ্চঘতা ৰ্ন শাৰ্ঙ্য়পাত্ৰণং
িত্ৰপ পৰমভক্ত্য়াঽনূপচাৰান ত্ৰৰ্ঘৰ্শ || ১৪.৩৬ ||
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কৃ তপৰমসপৰ্য়ঃ সাংৰসচ্চংৰ্নাংভঃ
পত্ৰৰমত্ৰিতভু ঘজাঘৰামংিিাংঘসা মনী ী |
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অত্ৰিতনুৰু ৰূঘপৌশীৰিঘৰ্য় ত্ৰন ণ্ণঃ |
অৰমৰ্ত্ৰৰ্ নানাহৃৰ্য়ত্ৰিৰ্য়াত্ৰিিাত্সঃ
কত্ৰিজনপত্ৰৰিাৰং মংিৰ্ন মংিপাগ্ৰয়ম || ১৪.৪০ ||
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অত্ৰজতপৰমভক্ত্ঃ সংততং মনয়মানঃ
সকিজৰ্ৰ্ধীশঃ প্ৰীৰ্তাং তশৌত্ৰৰত্ৰৰত্থম || ১৪.৩৯ ||
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অিসৰমত্ৰধৰ্ময় ভ্ৰূত্ৰিজৃংভাৰ্ভীঘষ্টা
মুখসততৰ্িক্ষ্ম্ীভূ তপাত্ৰণপ্ৰিািঃ |
ত্ৰস্মতনৰ্নত্ৰিকাত্সতসয় ত্ৰিজ্ঞাতভািঃ
শ্ৰিত্ৰস ত্ৰকমত্ৰপ কাৰ্য়ং মংিৰ্ামাস মংক্ষু || ১৪.৪১ ||
প্ৰণত্ৰতপৰমকৃ তয়াঃ সন্মঘতঘৰ্য় জঘনৌঘাঃ
ত্ৰিবভু ৰনত্ৰতৰ্ূঘৰ সং তাতানতীতয় |
অ ম ত্ৰমকৰ্াঽঽশু প্ৰাপয় পাশ্িয়ং প্ৰঘণমুঃ
ব ি ই ৰ্ৃ স্থাঃ পূিয়ঘসিাং ত্ৰিধাতুম || ১৪.৪২ ||
ত্ৰিত্ৰিধজনপৰ্স্থাঃ প্ৰাক শ্ৰুঘতঘভয়া ৰ্ুঘণভয়ঃ
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শতৰ্ুণৰ্ুণঘমনং ত্ৰিত্ৰস্মতা িীক্ষমাণাঃ |
মুকুত্ৰিতকৰপদ্মা আসয়তাত্ৰমতয়িাপ্াঃ
প্ৰচু ৰতৰহৃৰ্া সংভািৰ্াংচত্ৰক্ৰঘৰঽঘনয় || ১৪.৪৩ ||
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ননু ৰ্ুৰি ইৰ্ানীমুৰ্য়তা ত্ৰ প্ৰিক্ত্ুম |
ন মননমধুনা ৰাৰ্াৱ্ৰঘজতয়াহ্িৰ্ত তান
শ্ৰুতপত্ৰৰচৰ্সক্ত্ান শ্ৰািকান শ্ৰািকাগ্ৰয়ঃ || ১৪.৪৪ ||

ou
si

gm

a.
c

অত্ৰধকত্ৰধ ণঘমনং িয়াখয়ৰ্া তশাভমানং
ত্ৰৰত্ৰমি কত্ৰিিৰ্য়ং সতয়িতয়াতনূজম |
সততমত্ৰনত্ৰম ং সংৰ্ৃশয় সানংৰ্ত্ৰচত্তাঃ
সমৰ্মত্ৰপ ৰ্তং সংত্ৰিৰঘত ন স্ম তিাকাঃ || ১৪.৪৫ ||
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উৰ্ৰ্ত্ৰমত ইিাতং ৰ্ংি ভানুবয়ভাঘস
স্ফু টমকিুশৰূঘপা ৰ্শয়নীঘৰ্াঽনুৰাৰ্ী |
শুত্ৰচ ত্ৰৰপৰ্মাপত্সংপঘৰ্াৰাত্ৰশ্ৰতানাং
ন ত্ৰ ভিত্ৰত ত্ৰিঘশ ঃ স্ৱ্িপ্ৰকাঘশািতানাম || ১৪.৪৬ ||
মৰতকমত্ৰণিঘণয় ভূ তধািী পুৰংধ্য়াঃ
িসত্ৰত জিত্ৰধিাসসয়ধয়িীনঃ ক্ষণাধয়ম |
অৰুণতৰত্ৰণত্ৰবংবচ্ছদ্মনা পদ্মৰাৰ্ঃ
কত্ৰপশকৰকিাঘপাল্লাসয়ভূ ত তপ্ৰক্ষণীৰ্ঃ || ১৪.৪৭ ||
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অিত্ৰনিনিনধ্ৰুৱিাৰ্ুখা ম্ম ত্সু
প্ৰকৃ ত্ৰতৰ্ুণসঘমতািয়াকৃ তাকাশ একম |
ততমতনুমনাঃ তসাঽত্ৰচংতৰ্ত সত্সমাঘধৌ
অসুৰসুৰনঘৰভয়ঃ সদ্গুণং নাথমনয়ম || ১৪.৪৮ ||
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িয়ৰ্ধত পত্ৰৰৰ্ৃষ্টঘজয়াত্ৰত ঃ সাধু সাংধয়ং
ত্ৰনৰ্মমিত্ৰনঘৰ্িা তজয়াত্ৰতঘ াঽপয়ািঘিাকাত |
ত্ৰিত্ৰ তমনুসৰংঘতা ধময়শাস্ত্ৰপ্ৰিীণাঃ
সত্ৰিতত্ৰৰ সত্ৰিতাৰং ত্ৰচংতৰ্ংতত্ৰস্ত্ৰঘিাকয়াঃ || ১৪.৪৯ ||
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ত্ৰিত্ৰিৰ্ুৰত্ৰততৰাং তৰ্ তৰ্িতাঃ ত ািঘশাক্ত্া
ৰ ত্ৰৰ ৰ্পূিয়াংতয়াঃ কিাঘভৰ্ঘতাঽসয় |
সু ু তমত্ৰতসৃজংঘতাঽগ্ন্য়াত্ৰ তাঘতঽত্ৰগ্ন্ঘ ািং
িয়ধুৰুত্ৰচতমপূিয়ং তৰ্ন ৰ্াৰ্িঘিাকঃ || ১৪.৫০ ||
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ত্ৰিধুৰৰ্মকিংকঃ সয়াৰ্ ৰ্ত্ৰৰ্ সয়াৰ্িশয়ং
ননু ত্ৰনজস জাৰ্াঃ সুংৰ্ৰাঘসয়ংৰ্ুকল্পঃ |
ইত্ৰত সুৰিিনাত্ৰভিয়াত্ৰিতঃ তখচৰীত্ৰভঃ
সমত্ৰধকমধুত্ৰৰম্ণা পূৰ্ণচয় ংৰতঘৰ্াত্ৰ্ত || ১৪.৫১ ||
ইনত্ৰিৰ মস য়ং প্ৰাপয় পত্দ্মঃ সচত্ক্ৰঃ
ত্ৰচৰত্ৰম পত্ৰৰতপ্ং পূিয়তত্প্ঃ সুতুষ্টম |
ু ু মুৰ্চঘকাত্ৰঃ পাৰ্সংঘৰ্ন ৰাজ্ঞঃ
মৃৰ্ক
কমত্ৰপ সকিহৃৰ্য়ং কল্পঘৰ্ত্িি সৰ্িম || ১৪.৫২ ||
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ৰ্ত্ৰিঘতংৰনীিমত্ৰণনীিত্ৰিভ্ৰমং
নিকু ংৰ্কু দ্মিত্ৰসতত্ৰৱিজািত্ৰি |
ত্ৰস্মতৰ্া নঘৰ্াত্তমত্ৰশৰস্ৱ্সুজাতৰ্া
িনমািৰ্া সুৰত্ৰভতাশৰ্াঽত্ৰন্িতম || ১৪.৫৩ ||
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পত্ৰৰতাপত্ৰি ীনমুজ্জজ্জিিং
সুততং সূক্ষ্ম্তৰাংবৰং িৰম || ১৪.৫৪ ||
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তৰ্াত্ৰভতমাংসয়পনৰ্ন ৰ্ত্ৰতৰ্ং প্ৰজানাং
অথয়াংতৰং স ভৰ্িান প্ৰকটীচকাৰ |
আনংৰ্ত্ৰচদ্গুণৰ্ণং পত্ৰৰপূণয়সংত্ৰিত
চংৰস্তু শদৰ্ুণত্ৰমতয়ৰ্ঘমি তভৰ্ঃ || ১৪.৫৫ ||

w

w
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