|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||

om

৯. নিমঃ সর্য়ঃ
চচাদর্ংতমথ র্ংতুমাদরাত তি ধময়জমজং প্রণময় সঃ |
চসৌখ্য়তীথয়কত্রিল াকনার্লকা চিদনার্কপুরস্সলরা র্লর্ৌ || ৯.১ ||

gm
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আশ্রমাংতরমিাপয় কৃ ষ্ণতঃ শ্রািয়লমষ সক ং চ শুশ্রুিান |
ত্রচত্তিৃত্রত্তমনুিৃত্রত্তমান র্ুলরাঃ সাধ্বলিতয় র্মলনান্মুলখ্াঽভিত || ৯.২ ||
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ু ুংদরাননং িংদনীর্মত্রভিংদয় সত্পত্রতম |
মংদহাসমৃদস
প্রাজ্ঞলমৌত্র মত্রণরভয়নুজ্ঞর্া তসয় তািদর্মন্মহামত্রতঃ || ৯.৩ ||
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তসয় িল্লভতমাঽঽস িাসভ ঃ মানসাত পৃথু মানসসয় চনা |
নাতয়জত ক্ষণমত্রপ হয়সাত্রিদং ননষ নাথত্রিরহী তলতাঽভিত || ৯.৪ ||

w

িীরদৃত্রিকৃ তত্রসংহত্রিভ্রমঃ শাংতদৃত্রিকৃ তশাংতসম্মদঃ |
তিতি পত্রথ পথয়ত্রিভ্রমঃ পিয়তাদিততার সিয়ধীঃ || ৯.৫ ||
িানলরংদ্র ইি তীণয়িাত্ররত্রধঃ িাসুলদি ইি রত্নরাজিান |
ভীমলসন ইি স নির্য়হৃত্রত্নিৃয়ত্রতং স্বজনমাত্রননার্ সঃ || ৯.৬ ||
অত্রিশময়মুখ্পংচষষত্রবয়ষজঃ অন্নমাহৃতম ং পৃথক সমম |
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কৃ ত্নমাদদর্ত্রমতয়ত্রিস্মর্ঃ কৃ ত্নমত্তুম লমষ ত্রহ ক্ষলর্ || ৯.৭ ||
িয়াসলদিহৃদর্াত্রতিল্লভং িাসুলদিমর্ণর্য়সদ্গুণম |
সাধর্ত সক লদাষিত্রজয়তং জ্ঞানভত্রিদমনংতলসৌখ্য় দম || ৯.৮ ||
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উিমুিমত্রভলধর্মুত্তমং চিদিাকয়মনুিাদর্ন্মুহুঃ |
িয়ংজর্ত স্মৃত্রতিলচাত্রভরংজসা তসয় চাথয়মত্রতর্ুির্ুত্রিমত || ৯.৯ ||

gm
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িা সংঘমত্রপ চিাধর্দ ভৃ শং দুত্রনয়রূপিচনং চ পংত্রিষতঃ |
অপ্রলমর্হৃদর্ং প্রসাদিত চসৌময়কাংত্রত চ ত্রিপক্ষভীষণম || ৯.১০ ||
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অস্তদ ষণমিংধয়ভাষণং ত্রক্ষতং সক ক্ষষণঃ সমম |
মাননীর্মত্রপ নাত্রকনার্ষকঃ রূপমনয়ত্রদি ধনয়মাত্মনঃ || ৯.১১ ||
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একত্রিংশত্রতকু ভাষয়দ ষকং ব্রহ্মস ির্ণভাষয়মদ্ভুতম |
অপয়দ ষয়মতলনাদনংতধীঃ ভ তভাত্রিভিদাত্মত্রভঃ ক্বত্রচত || ৯.১২ ||

w

র্াংর্মংর্ তরংর্ভংর্দপ্রাংতসুত্রশ্রহত্ররলিশ্মকৃ ত্সমঃ |
র্দ্গষতকতমিণয়ল খ্কঃ সতয়তীথয় ইহ ভাষয়মাত্র খ্ত || ৯.১৩ ||
তি চদিমত্রভিংদয় র্াতিান স্বাত্রমলনা িচনলর্ৌরিাদ দ্রুতম |
সানুলর্া ত্রিত্রিধভ রতীতয় চর্াদািরীতটমর্াদল শধীঃ || ৯.১৪ ||
প্রাজ্ঞত্রিত্তমর্মাপ্তুমার্ষতঃ পংত্রিষতত্রবয়নিশাত্রখ্ত্রভঃ শ্রুতীঃ |

2

প্রস্তুতা অত্রভদলধৌ পরীক্ষষকঃ ষট চ তি সমর্ানখ্ংির্ত || ৯.১৫ ||
চত পৃথক্পৃথর্মুং স্বশাখ্র্া দশয়লনন চ পরীক্ষয় ত্রনত্রজয়তাঃ |
সিয়ত্রিত ত্বমত্রস মুখ্য়তঃ কলি নাত্রস্ত চত সদৃশ ইতয়থাব্রুিন || ৯.১৬ ||
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র্স্ত্রর্ীসক পক্ষত্রশক্ষকঃ তি সংসত্রদ িত্ররষ্ঠসম্মতঃ |
চশাভলনাপপদভট্টনামকঃ প ণয়সংখ্য়মনমন্মুহুমুয়দা || ৯.১৭ ||
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র্স্তু তাত্রকয়কত্রশখ্ামত্রণঃ সুধীঃ িতয় মানসমর্ান ত্রনরাকলরাত |
চিদভারতপুরাণত্রনত্রষ্ঠলতা ভাষয়লমতদশৃলণাত স মধ্বতঃ || ৯.১৮ ||
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নাপলরষু রত্রতমার্লর্ৌ ক্বত্রচদ ভাষয়মদ্ভুতত্রমদং স শুশ্রুিান |
নারত্রিংদমকরংদমাপ্তিান অচ্ছত্রপচ্চ ইি িাংছতীতরত || ৯.১৯ ||
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তিতি স সুসভাসু ভাসুলরা নংত্রদতীথয়সমলর্াির্ুত্রিত্রভঃ |
িাত্রদলনা ত্রিশক র্য় তান সমাক্রময় িাচমুত্রচতামুদাহরত || ৯.২০ ||

w

চ ণয়কৃ ত্রবত্রিধশংখ্চ ণয়কঃ চ ণয়নার্ িহুধাঽপয়শক্নুিন |
অতয়জদ ত্রিফ ধীঃ প্রদত্রক্ষণা িতয় িাত্ররজমনঘয় মপয়লহা || ৯.২১ ||
অপ্রলমর্মত্রতশাস্ত্রমীদৃশং র্স্তয়জতুয়পনতং সুদু য়ভম |
তসয় তু য়মত্রতলরষ দুজয়লনা নাথিাঽসয় সদৃলশাঽত্রস্ত নীচধীঃ || ৯.২২ ||
চকাঽত্রপ তং র্ুণত্রিলশষত্রিচ্চ ত্রিক্রীর্ ভ ত্ররধনমাপ প রুষঃ |
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ন হয়নঘয়র্ুণম য়মাপয়লত ভার্য়ষদিত্রমহ চর্ার্য়তানুর্ম || ৯.২৩ ||
িয়িমুন্নত্রতত্রমলতাঽপয়র্ং জনঃ তসয় র্ন্ন ভলতত্রখ্ ং ফ ম |
চস্তাকমানসতর্া তলতা ব্রলজত তসয় হংত পুরুষসয় তু য়তাম || ৯.২৪ ||
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ক্রীতিান নরপত্রতময়হাদরং সাদরং পুনরুদারলচত্রিতঃ |
অচয় র্ন সততমাপ সংপলদা র্া ন তা িচনত্রচত্তলর্াচরাঃ || ৯.২৫ ||
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শাস্ত্রকল্পকতলরারমুষয় কঃ প্রাপ্নুর্াত সক মপয়লহা ফ ম |
র্স্তমুত্তমর্ুণং ত্রিিংিলর্দ ইতুয়দীর্য় স জনানরংজর্ত || ৯.২৬ ||
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চনদৃষশঃ কত্রিত্রভলরি চকি ং হংত প জয়চরলণাঽভয়প জয়ত |
শিয়শক্রর্ুরুপ িয়ষদিষতঃ অপয় ং সুসমলর্াদ্গলমাত্সলি || ৯.২৭ ||
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ত্রনম্নভ ত্ররি সতীঃ প্রজা ব্রজন িাত্ররদতুয়রশষনরপ ত্রর সঃ |
প্রাজয়তাপহরদশয়নাংিুনা তুংর্লদশত্রমি দুজয়নং তু চনা || ৯.২৮ ||

w

কময়ত্রভঃ সক ল াকলকৌতুষকঃ মাত্রনতঃ পত্রথ জষনঃ সমার্তঃ |
সন্ননাম ত্রশিনামকীতয় নং রাজতাসনপুলর ত্রিরাত্রজতম || ৯.২৯ ||
অচু য়তপ্রমত্রতরচু য়তত্রপ্রর্ং তং দশপ্রমত্রতমার্তং তদা |
িংদমানমিল াকয় র্াং মুদং প্রাপ্তিাংস্তদিত্রধনয় ত্রিদয়লত || ৯.৩০ ||
প্রীত্রতমার্য়র্ত্রতরুত্তমাং পুরা চপ্রত্রষতাপ্রত্রতমভাষয়দৃর্ র্লর্ৌ |

4

অপয়লতাঽত্রতশত্রর্নীং শুত্রচত্রস্মতং তং ত্রিল াকয় সুত্রচরাদ ত্রদদৃত্রক্ষতম || ৯.৩১ ||
প ণয়দৃত্রিজ লধর্ৃয়হীতিান ভাষয়সংজ্ঞমমৃতং সুখ্ািহম |
ত্রচিলমষ র্ত্রতরাড্ঘনাঘলনা গ্রাহর্ংশ্চ মনুজান মুলমাচ চনা || ৯.৩২ ||

om

সানুনীত্রতরথ নীত্রতমানর্ং ভাষয়সদ্গুণর্ণানিণয়র্ত |
চশাভনার্ র্ুরলি স্বভািতঃ কা তঃ কু মত ীনিুদ্ধলর্ || ৯.৩৩ ||
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উত্রিত্রভস্তমসকৃ ত সুর্ত্রু িত্রভঃ চিাধর্ন িহ ধীঃ প্রসংর্তঃ |
চের্লসা ত্রভষত্রর্িাসয় হৃদ্গতং ম লদাষমরুলচরত্রচংতর্ত || ৯.৩৪ ||
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দক্ষপক্ষত্রিহৃলতন তাির্ন ভীষর্ন সমত্রধকস্বরত্রশ্রর্া |
হংসরাট কত্র ম ং ত্রনরাকলরালদকদৃত্রিত্রমি মানসাদ র্ুলরাঃ || ৯.৩৫ ||
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ত্রনষ্ক ংকত্রমি চংদ্রমংি ং পুংিরীকত্রমি ফু ল্লতাং র্তম |
িাত্রর শারদত্রমি প্রসাদিত ত্রচত্তমচু য়তমলতভৃয় শং িলভৌ || ৯.৩৬ ||

w

আননংদ স ত্রহ মধ্বশাস্ত্রমাকণয়র্ন কু সমর্াগ্রহী পুরা |
চমাহপীত িলণাদলকা মুহুঃ প্রাক ত্রপপাসুরমৃতং ত্রপিত্রন্নি || ৯.৩৭ ||
ত্রিস্তৃ তাংতরত্রির্ত্পলদৌ র্তী আসয়তাং সুসমর্প্রকাশনাত |
চতৌ র্থা ত্রিধুরিী অলহা অলহারািমপুয়রুতলমা নৃলমাহকম || ৯.৩৮ ||
সজ্জনান সহ মহাদলরণ নৄন পাত্রপনাং প্রকৃ ত্রতলতাঽত্রপ্রর্াকৃ ত্রত |
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দারুণাঘর্ণদারণং স্ম স গ্রাহর্তয়ত্রপ সুদশয়নবর্ম || ৯.৩৯ ||
নন্বননয়শরণাত্মনাং সতাং ত্রসত্রদ্ধত্রিঘ্নমুখ্লদাষলভষজম |
ঐচ্চদচ্চ দলর্াদর্াদর্ং রূপয়পীঠপুরর্ঃ কদাচন || ৯.৪০ ||
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চর্াত্রপকাপ্রণত্রর্নঃ ত্রশ্রর্ঃপলতঃ আকৃ ত্রতং দশমত্রতঃ ত্রশ ামর্ীম |
ত্রশষয়ষকত্রস্ত্রচতুষরজয় াশলর্ চশাধর্ত্রন্নহ তলতা িয়র্াহর্ত || ৯.৪১ ||
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স্পশয়নাদ্ভর্িলতাঽত্রতপািনাত সত্রন্নধানপদতাং র্তাং হলরঃ |
ত্রিংশদুদয়তনষরঃ সুদধু য়রাং ী র্াঽনর্ত্রদমামলসৌ মঠম || ৯.৪২ ||
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ু ুংদরাননং নংদনংদানমতীংত্রদ্রর্াকৃ ত্রতম |
মংদহাসমৃদস
সুংদরং স ইহ সন্নয়ধাপর্দ িংদয়মাকৃ ত্রত শুত্রচপ্রত্রতষ্ঠর্া || ৯.৪৩ ||
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মাত্রনলনাঽত্রপ ত্রহ িশীচকার চর্া নদিতপ্রত্রতভর্াঽঽত্মনঃ খ্ ঃ |
র্ার্জ কর্ুণমাত্মনঃ স্মরন চর্া জরাঘত্রটতলর্াি উচয়লত || ৯.৪৪ ||

w

আত্মনঃ ত্রপ্রর্তমক্রলতারমুং পাপপ রুষমলিতয় ঘাতুকম |
তং ত্রনরসয় জনমপয়থাত্রহতং সিয়ভ ধরসমথয়প িয়কম || ৯.৪৫ ||
ত্রিশ্বত্রিস্মর্করঃ স্বলতজসা িংদয়মানচরণঃ পুনজয়ষনঃ |
ত্রচিত্রদত্রিজর্কীতয়য়কীত্রতয়মান চমাদর্ন্ননুত্রদনং ত্রনজাঃ প্রজাঃ || ৯.৪৬ ||
িাসুলদিদত্রর্লতা মত্রহষ্ঠধীঃ িাসুলদিমথ সাধ্বর্াজর্ত |
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ধময়স নুত্রমি ধাত্রময়কং পুরা ভীমম ত্রতয়রর্লমি ভ সুরম || ৯.৪৭ ||
র্াজয়র্া সমুত্রচতানুিাকয়র্া সপ্রির্য়য়ত্রিভষিরত্রভিষিঃ|
ত্রিশ্বলিত্তুরনুলজাঽি চহাতৃ তাং প্রাপয় নদিতততীরলতাষর্ত || ৯.৪৮ ||

om

স প্রর্ুজয় ত্রনত্রশতা ত্রনশাতধীঃ নিশ্বলদিিরশস্ত্রসংততীঃ |
রাক্ষসাসুরত্রনরাসকৃ ত সুরান িীরির্য় ইি ভার্মাপর্ত || ৯.৪৯ ||
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িার্ুনা ত্রিরত্রপ প িয়পাত্রর্না সিয়ষদিতত্রজতা তরত্রস্বনা |
চর্াঽপলরাক্ষিপুষাঽপয়লপত্রক্ষতঃ চকাঽি িণয়র্ত্রত তং মহাক্রতুম || ৯.৫০ ||

ou
si

ব্রহ্মলিদনত্রনত্রিিলচতসাং কময় তি করণাংতরং ভলিত |
জ্ঞাপর্ত্রন্নত্রত পরাত্মলিদকঃ কময় ধময়মত্রপ স হয়চীকরত || ৯.৫১ ||

w

w
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র্াত্রনর্াত্রন চত্ররতাত্রন র্াত্রনর্ানীত্ররতাত্রন চ মলনাহরাণয়লহা|
তাত্রনতাত্রন চ ত্রিতাত্রনলচতলসা ত্রিশ্বত্রিস্মর্করাত্রণ ভাংত্রত ত্রহ || ৯.৫২ ||

w

সরস্বতীিৃয়ত্রত্তকরীঃ শরীত্ররণাং অতীতয় িহ্ীঃ সমতীতলর্ািকঃ |
পুলরি কৃ ষ্ণত্রপ্রর্মাপদশ্রমং পৃথুপ্রলিাধঃ পুনরুত্তমাশ্রমম || ৯.৫৩ ||
সহলভার্মননয় ভয়মষস্ম হনুমদ্রূপিলত দলদৌ পুরা ত্রহ |
অনলিক্ষয় পরং স্বভীিকলিয় প্রত্রতদাতুং হত্ররষরধর্ত তলমি || ৯.৫৪ ||
প্রণময় র্ুরুমাদরাদথ ত্রনলর্ার্লতা চর্ার্য়তঃ
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স তসয় জর্তাং ত্রহতং ত্রিদধলতা র্তঃ সানুর্ঃ |
মত্রহষ্ঠহৃদলর্া মহামত্রহমত্রসংধুরানংদলতা
ত্রনষজরত্রভর্লতাঽনমদ রজতপীঠিাসং হত্ররম || ৯.৫৫ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকু ত্রত ক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচলত শ্রীমধ্বত্রিজলর্
আনংদাংত্রকলত নিমঃ সর্য়ঃ ||
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