|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||
১২. দ্বাদশঃ সর্য়ঃ
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অিানংতস্াংতবিদাংত্রতত্রসংবে মুখ্য়িয়াখ্য়াত্রনস্বন জ ংভমাবণ |
সবদয়া মাদয়দ্বাত্রদদংতীংদ্রভীবম ভভবজ ভষাবভা মাত্রর্বর্ামার্ুর্ূথথঃ || ১২.১ ||
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সংভূ র্ামী ভচালজদ্বীত্রপপুবর্য়াঃ পাববয় পাপা মংির্ামাসুরুগ্াঃ |
সাসূর্া ভূ ভূ ষবণ িার্ুবদবি মূঢা র্দ্বদ ধাতয় রাষ্ট্াংত্রতবে প্রাে || ১২.২ ||
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সন্মাত্সর্য়ং িদ্ধুমূবচঽশুভানাং িাচাঽবলালং ভোত্রপ র্াং ধারেসয় |
মবধয় ভতষাং নীচনীতয়া সমাবনা িাচাবলাঽলং ভোঽত্রপ র্াংধারেসয় || ১২.৩ ||
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এেং তত্বং িত্রি মার্ামর্ীর্ং িাথেয়ঃ প্রাথচয়রপয়িাচয়ং ত্রিধবে |
পূিয়াঽপূিয়া েংত ভদৌর্য়ট্য়ভূ ষা ত্রচিংত্রচিং দশয়নাচার্য়নীত্রতঃ || ১২.৪ ||

w

মতয়য়ামতয়য়ামতয়য়ত্রিত্রদ্বট্পুবরার্ং ত্রিবং দ শয়ং ত্রিপ্রচংিালপূিয়ম |
ভভদাবপতং ভভত্রদমাথনঃ সমাথনঃ সাধীর্ঃ েঃ সাধবর্ত তামলব্ধ্বা || ১২.৫ ||
সতয়ং সতয়ং িয়ািোর্য়ং ত্রিধবে সিয়ং ভমাবে সিয়ত্রনিয়াত্রেণী সা |
জ্ঞাবন জাবত দগ্ধিস্ত্রপ্রতীতং পবে তত্রমংস্তপ্তবলাোেিািয়ত || ১২.৬ ||
জ্ঞাত্রনবেষ্ঠবেষ্ঠ ত্রিজ্ঞাত্রনিবর্য় ননর্ুয়ণয়বে সাংপ্রতং নাথভূ তাঃ |
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আক্রংদং ভম েংত শ ণ্বংতু ভসাঽর্ং োো মার্ািাদ উত্সাদবমত্রত || ১২.৭ ||
ভ্রিা ভাট্টা ন প্রভাে ত্প্রভাঽভূ ত িস্তা মাোর্াত্রনোদয়াশ্চ র্ি |
দুর্য়ং মার্ািাদসিং ত্রদধষু ঃ ভনাবপষয়া নস্তেবিাদাত্রিত্রজহ্বা || ১২.৮ ||
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র্ং র্ং প্রাপদ ভূ ত্ররত্রচেঃ প্রবদশং তমােমাদার্বতরংতরার্ঃ |
প্রতয়জ্ঞাত্রর্ িয়ক্তমাবর্য়ণ ভসাঽত্রপ প্রাবনাত পাবয়ং ত্রে ির্ং ভার্য়েীনাঃ || ১২.৯ ||
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প্রশ্নঃ প িঃ খ্ংিয়বত ভতন নূনং র্ুক্তাং র্ুত্রক্তং িত্রক্ত চাসািখ্ংিয়াম |
িাত্রদব্রাতং লজ্জবর্বনা ত্রিবশষাদ আবষবপ্তত্রত শ্রূর্বত ত্রেং নু েু ময়ঃ || ১২.১০ ||
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প্রাচয়ং শাস্ত্রং র্ত সপাদং তু লষং িাবেয়থনবেনাত্রষপদ্ধষয় তীথয়ঃ |
ইত্থং পাংথথিয়ণয়ীতং শ ণ্বতঃ প্রার্ র্ুষ্মান প্রাপদ দূর্মানং মবনা ভম || ১২.১১ ||
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ভিদিয়াবসা ভেষ ভিবদা নু মূবতয় া ত্রদিয়া মূত্রতয়র্য়সয় সা সুত্রমতসয় |
তদ্দ্রশ্ট্ৄ ণাং ভচত্রত িাণী ে পাণী নূনং মার্াপষমূলং ত্রিনত্রে || ১২.১২ ||

w

অত্রিিং তত্সূিভাষয়ং িলীবর্া মাবনাবপতং ো ষত্রতনয়স্তথা ভচত |
আমাোঃ ভেঽবপয়িমুক্ত্বা ত্রিলজ্জাঃ লজ্জাত্রসংবধৌ দুস্সবেঽমজ্জর্নঃ || ১২.১৩ ||
তসয় িয়াথপ্তঃ ত্রশষয়জাথলস্তু ভর্ৌথণঃ সংসত্রত্সংবধৌ শংখ্চক্রাত্রদভ ত্রভঃ |
মা র্ বেয়রন ত্রিবসেবাংতরাত্রণ ভষমাথপ্তয় নস্তি নীত্রতং ত্রিধে || ১২.১৪ ||
ভর্ৌথণস্তথেয়বর্য়ৌণিােয়াত্রভর্ুথপ্তঃ ভর্ৌণীং িুত্রদ্ধং িধয়র্ংবত ন ণাং ভত |
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েংসানাং ভনা িাত্রির্াতপ্রিীণাঃ ত্রসংধুং ভূ বর্ািাত্ররিথষয়ত্ররিাব্াঃ || ১২.১৫ ||
িােুবলয়ন ভেয়তদুক্ত্বা খ্লু দ্রার্ এবত ত্রিবং প্রানুিংত্রত প্রোমম |
অত্রমনমদ্দশয়নাপার্োবল র্দ্ববলাোপার্োবল লর্াপঃ || ১২.১৬ ||
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আেবণয়য়ত্থং তসয় িাণীমথাবনয়া মানী ভতষাং মাত্রননাং ত্রচেবিো |
স্ানাং ভচবতা নংদর্ন মংদবচতাঃ ধ িামুথৈিয়াচমাচি েিঃ || ১২.১৭ ||
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ভতজঃ শংোমািবতা র্দ ত্রিলীনং ত্রধর্ ভীরূণাং মানসং মানেীনম |
এোংবতন প্রাপ্তবতবজাত্রিলীনং ভেবর্া র্মাদ ভাত্রত নের্ংর্িীনম || ১২.১৮ ||
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ভর্ষাং ত্রিদয়াং শাংেরী শংেরী ভনা ভদিাদীনাং িাধয়তাং সাধর্ংতী |
ভশৌক্রীিালং লজ্জবর্দ ভদিপূজয়ং ভতষাবমষাং সত্রনবধৌ ভো ত্রিষাদঃ || ১২.১৯ ||
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র্দয়থদ্বতং েেয়থশবর্য়ৌণতথেয়ঃ রুদ্ধং সাধয়ং ননি ভাতয়স্তু তািত |
ষট্েময়থজ্ঞত্রদয়িয়মংবিৌষধাথঢয়ঃ এথতর্ুয়প্তান ভনা ত্রিবজতা ত্রে েত্রশ্চত || ১২.২০ ||

w

র্দয়বপয়িং ন েুয়বপবষয়া ত্রিপষঃ ত্রেংতু প্রাবপ্তা নাধুনাঽঽক্রংদোলঃ |
অপয়দ্বংদ্বস্াত্মবিাধপ্রতীথতঃ আচাথর্য়র্য়চ্ছংেয়বত শংেরাথদয়ঃ || ১২.২১ ||
পারংপবর্য়ণাঽর্তং তেবশাস্ত্রং েংবতাত্সনং নূতবনবনতুয়দীর্য় |
ভতষাং ভদাষা িণয়নীর্া ত্রিদথগ্ধঃ সংবতাঽসংবতা িাঽত্রপ মধয়েবলাবে || ১২.২২ ||
স্াত্রভপ্রাবর্া ব্রহ্মিত সয়াদিাবচয়া মার্াশক্তয়া সিয়ত্রনিয়ােত্রসত্রদ্ধঃ |
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ইত্থং নীতয়া শাস্ত্রনীবতয়ি িাধয়ঃ সবিয়া ভলােঃ স্াত্মবনা র্ঃ পরঃ সয়াত || ১২.২৩ ||
গ্াবমগ্াবম িার্য়তাং মানথনষাং পূিয়ংপূিয়ং সামপূথিয়রুপাথর্ঃ |
সংপ্রাপ্তানাং মানভংর্ার্ োর্য়ং গ্ংথােষয়াদুয়দয়থতরমদীথর্ঃ || ১২.২৪ ||
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ইতয়াবদয়বত োর্য়মাবলাচয় োবল
চক্রুিয়ক্রাশ্চত্রক্রভক্তপ্রতীপম |
ভর্ার্য়া মংক্তুং ভতঽনয়থা সুয়ঃ েথং িা
দুঃবখ্াগ্াংভসয়ংধতাত্রমস্রত্রসংবধৌ || ১২.২৫ ||
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ব্রতয়াোরংিাসুবদিত্রদ্বষং ভত প্রাজ্ঞং মনয়ং পুংিরীোত্রভধানম |
িাদিয়াজাবষপোমাঃ েু মংিাত চক্রুর্য়েং রূপয়পীঠালবর্ঽমী || ১২.২৬ ||
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র্দ্বত ত্রসংেং গ্ামত্রসংবোঽশুচীবচ্ছা েংসং োবো র্দ্ববদথিেদ ত্রিঃ |
র্দ্বন্মার্ী ভূ ত্ররমার্স্তরষু ং তদ্বদ ত্রিদ্বদ্বর্য়মাহ্বাস্ত মূঢঃ || ১২.২৭ ||
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w

অপয়বপাঽবসৌ ন েুয়বপষাংিভূ বি ভলালাবত্মিাদষপষঃ পতংর্ঃ |
মবধ্বনাবো দুস্তবরণ স্ভািাত ভতবজারাজীরাত্রজবতনাত্রিবনি || ১২.২৮ ||
মাথনময়াথনয়ভয় াসমাবনাঽসমাথনঃ আত্রষথপয়নং স্ং মতং সাধত্রর্ত্বা |
প্রীথতয় ত্রিবণারুেমপ্রীত্রততীবথয়া ভিদিয়াখ্য়াং ভিদবিদী চোর || ১২.২৯ ||
আম্নার্ং ভর্ ভপঠু রাম্নার্পূিয়ং প্রাপ্তা ত্রিপ্রাস্তি ভেৌতূ েবলন |
পর্য়াসীনাস্তািদাচার্য়ির্য়ং ভপ্রষয়ং ভপ্রষাংচত্রক্রবরঽবনেসংখ্য়াঃ |১২.৩০ ||
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উক্তাংবর্ভয়ঃ োত্রদোন িয়ংজর্ংতং তেন্মািািয়ংজনাবদৌ প্রিীণম |
ত্রতবস্রাঽিোস্তদ্গুথণভয় াির্ংতং ভদিা দ িবা েয়মরন ভদিবদিম || ১২.৩১ ||
আবদৌ হ্রস্বত্বন িত্সানুস তয়াং মািাপাবদৌ িতয় র্ন দ শয়মানঃ |
েু িয়ননয়াশ্চাগ্য়রূপা ত্রিি েীঃ ভর্াত্রিংদশ্রীরাস ভর্াত্রিংদভক্তঃ || ১২.৩২ ||
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র্াংভীর্য়াথদয়র্ুয়ক্তবমৌদার্য়োথর্য়ঃ
নানানাদশ্লার্য়মুৈারণং তত |
শীষাত্রশষালষণানাং ত্রে লষয়ং
মানয়ং মবনয় ধনয়িুবদ্ধরতুলয়ম || ১২.৩৪ ||
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মাংর্লয়াংর্িয়ক্তভািা ত্রিবলােীং রংর্ারূঢা ত্রিমর্ং প্রাপর্ংতী |
ে বণিানয়া মানয়ত্রিনয়াসপাদা ভরবজ মাধ্বী সুস্রা ভিদিাণী || ১২.৩৩ ||
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োপীঃ ি প্তীিয়য়ংজর্ন িাংদসীশ্চ িয়ক্তং শাব্ং শাস্ত্রমুভািয় ভূ র্ঃ |
স িয়াচখ্য়ািুক্তথনরুক্তমাবর্য়া জয়ার্ান ভজয়াত্রতবিয়ত্রদনাং ভিদত্রমত্থম || ১২.৩৫ ||
ভেৌবত িয়াবখ্য়াৈারবণ চারুণী ভত মাদ বেেী িণয়বর্দসয় ভো নু |
িার্ীশাথনিয়াত্রিেংবর্ংদ্রজীথিঃ ভূ র্য়াশ্চথর্য়িয়ত্রণয়বত ভর্ প্রণময় || ১২.৩৬ ||
িংদস্সাথয়ং সাথয়মিামুবনত্থং ভপ্রাক্তং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবণি |
সবিয় ভসৌময়া ত্রজণু ত্রজজ্ঞাসর্াঽমী প্রাপয় ভপ্রাচু ত্রশ্চিোর্াত্রভধানম || ১২.৩৭ ||
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প্রাজয়প্রজ্ঞঃ প্রাজয়র্া প্রজ্ঞর্াঽবসৌ েংতাবিাচন্মংিিণয়াত্রভবধর্ম |
তত্প্রতয়থয়ী প্রাথয়য়বত িক্তুবমতত প্রাজ্ঞামাত্রভঃ ভোতুোথমভয় িাংশ্চ || ১২.৩৮ ||
ইতুয়ক্তথস্তবরষ ত্রিস্তাত্ররিুবদ্ধঃ প্রাপ্তং সাময়ং সংপ্রি বো দুরাত্মা |
োবসয়াঽিাভূ দ িাসুবদিপ্রভাথয়ী র্দ্বত পূিয়ং ভপৌংড্রবো িাসুবদিঃ || ১২.৩৯ ||

om

আঙাবদশাদুেরং রাত্রদশব্ং শ্রুত্বা নাবরতুয়ক্তিংতং পদং তম |
িয়াখ্য়াবলৌলয়াথদতবরর্াত্রদসূবক্ত প থ্বীবদিা ত্রনংদনীর্ং ত্রনত্রনংদুঃ || ১২.৪০ ||
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শাদূয়লাখ্য়াং প্রাপয় সংভাত্রিতঃ প্রার্ ভলাবে ধূবতয় া মাত্রর্বর্ামার্ুবরষঃ |
িাত্রদদ্বীত্রপধ্বংত্রসনং মধ্বত্রসংেং প্রাবপ্তা েীত্থং শব্বশবষা িভূ ি || ১২.৪১ ||
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ে ণাভীিা শাস্ত্রত্রিস্পি সংজ্ঞা র্া স্ীর্া শ্রীঃ পাত্রলতা সত্রিবজন |
পদ্মাখ্য়াসথত্সংধবিনাঽহৃতাং তাং শুোিাগ্য়ানংদতীথয়াখ্য়পাথয়ঃ || ১২.৪২ ||
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তূ ণয়ং তীণয়াদভ্রমাবর্য়াঽথ সার্য়ঃ সংপ্রাবপ্তাঽবসৌ ভর্ার্থণভয় ীষত্রর্ত্বা |
সংর্ময়াংতর্য়ংত োবমন োসয়ং সংপ্রাপ্তশ্রীত্রনয়ত্রজয়তং তং জোস || ১২.৪৩ ||
দুিাত্মাঽবসৌ ভদ্রবমোত্রেনং র্ঃ ভষপ্তং ভেতুঃ ভসৌখ্য়দাখ্য়ং িভূ ি |
ের্য়ংবশাঽর্ং তং ন চষাম ভূ র্ঃ ভতাবে সবন সূেরং ভেসরীি || ১২.৪৪ ||
তসয় িাসাত প ষ্ঠতত্রস্তষ্ঠবতাঽভূ ত ভষমাবপষী ভর্া জনঃ প্রার্ ত্রজবতাঽত্রপ |
মবধয়ঽবনয়ষাং ভর্াততীস্তত্প্রর্ুক্তাঃ ভসাঽদয়ত্রজ্জণু ঃ পংচথষবর্য়াত্রিবশথষঃ || ১২.৪৫ ||
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ত্রিবণাভূয় র্ঃ ভশাভর্ত্রভঃ পদাংতং পারংপবর্য়বণর্য়মাথণরিাথর্য়ঃ |
ভর্াব্রাথতস্তং দারত্রর্ত্বা নয়র্ হ্ণাত েংজাখ্য়ানং ত্রসংধুপং মধ্বপাথয়ঃ || ১২.৪৬ ||
আস্তামাস্তাবমষ ভিা ত্রিববমাবষা ভরবর মার্ািাত্রদবচারা দ্রবিত |
দ্রিাদ্রিা ত্রনগ্েীতা ধ্রুিং িঃ প্রাপ্তঃ োবলা দ্রার্ র্ুোংতং প্রবিিুম || ১২.৪৭ ||
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ভতবজা ত্রিদ্বৈক্রচংদ্রসয় লীনং ত্রিধ্বস্তাঽলং িাত্রদনষিলক্ষ্ীঃ |
ত্রিবিয়াপ্তং র্ত তু তদ্দীত্রপ্তমূলং র্ুষ্মবত্প্রষ্ঠং তত্রনরস্তং তমশ্চ || ১২.৪৮ ||
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পূিয়াশামাপূর্য় ত্রিবপ্রোশী ভর্াসংবদাথেঃ সপ্তত্রিদয়াখ্য়িােঃ |
র্ুষ্মাত্রভঃ ত্রেং ননত্রষ ভদদীপয়বতঽবসৌ ভদিঃ সাষাত সিয়ত্রিত্সিয়দীপঃ || ১২.৪৯ ||
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সিয়াধারং ব্রহ্মসংজ্ঞং ত্রিোবর্া রময়াোরং শারবদংদীিরাভম |
সত্রনণয়ীতং র্ুণয়লং শব্বভথদঃ মধ্বাত্রদতয়ং সংত্রেতং ভোঽত্রপধবে || ১২.৫০ ||
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ত্রিধািতত্রিধািত ত্বত্ররতমত্রিিাদাসুরাঅদভ্রত্রধষণাত্রভবধা নরেত্ররত্রেয় জাজ্বলয়বত |
স র্ুত্রক্তনখ্থরঃ খ্থরমুয়খ্রমূখ্য়দঃু খ্াংেু থরঃ ত্রিদারর্ত্রত দারুণপ্রিচনপ্রণাবদাঽত্রপ্রর্ান
|| ১২.৫১ ||
ধবে রূপাণয়নংতানয়ত্রপ ভু িনপবত ভর্য়া হৃদাঽবপয়ে পবষা দষঃ
সবভয়াঽত্রখ্বলবভয়াঽপয়ম তত্রমে দবদৌ ভেিলং ভর্া ন মাবি |
পত্রষবেবষ্ঠাঽপরঃ সনত্রমতমত্রতপবদাঽসংপবদ সয়াদর্ং ভিা মা

7

দপয়ং মাত্রর্সপয়া ভজতভজত তাস্তা র্ুো দ্রার্ ত্রদ্বত্রজহ্বাঃ || ১২.৫২ ||
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ইত্রত ত্রনর্দত্রত মার্ািাত্রদত্রিবদ্বষ ভিবষ
শুভজনত্রনেবর স্ারামবতাঽমাত প্রর্াতঃ|
নয়িসদমরত্রধবণয় প্রাগ্িাট্াত্রভধাবন
র্ুরুমত্রতরত্রভনংদন ভদিমানংদমূত্রতয়ম || ১২.৫৪ ||
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ভিদব্রাতসুদশয়নঃ পত্ররলসেেয়াখ্য়শংখ্ধ্বত্রনঃ
ত্রিভ্রাত্রজণু পুরাণ সংেত্রতর্দঃ ভশ্লাবেৌর্শার্ঙ্য়াত্রেতঃ |
সত্সূবিত্রিত্রতোসনংদেচবণা মধ্বাখ্য়নারার্ণঃ
প্রাবপ্তা ভিা ত্রনত্রজর্ ষর্া দ্রিত ভে মার্াত্রিবদিত্রদ্বষঃ || ১২.৫৩ ||
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|| ইত্রত শ্রীমত্েত্রিেু লত্রতলে ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচবত শ্রীমধ্বত্রিজবর্
আনংদাংত্রেবত দ্বাদশঃ সর্য়ঃ ||
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