|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||
১৩. িয়র্াদষঃ সর্য়ঃ
পৃথুদর্য়নমুত্রিতং কৃ তাথয়ং পৃত্রথিীভৃ ত্প্রণত্রতং র্ৃহীতিংতম |
ত্রনজত্রর্ষয়মুয়দঽথ সহয়মাপ্তং পুরুষঃ কত্রিদুপার্য়র্ৌ কদাত্রচত || ১৩.১ ||
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ভর্িাত্রনহ নঃ স্বত্রকংকরাণাং অত্রচয়রণাঽব্রজতাদনুগ্রহার্ |
ইত্রত কার্য়ত্রচকীষয়র্াঽঽথয়র্ত ত্াং নৃপ ইতয়ভয়ত্রিততষ তং রণময় || ১৩.২ ||
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অথ মাঘিতীমপাসয় কাষ্াং ব্রজতা প্ররত্রিতয়তজসা রতীচীম |
পত্ররয়র্াির্তা স্বপাদসংর্াত পৃত্রথিীং রাজ্ঞত্রদিাকয়রণ ররয়জ || ১৩.৩ ||
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অর্ুভানপহার্ মাত্রর্জুষ্টান অিমাদ্রীত্রনি রর্ািত্রনম্নয়র্ৌতঘঃ |
সুজতনস্তরসাঽত্রভর্ময়মানঃ পরময়েহতর্া ক্রমরসতনঃ || ১৩.৪ ||

w

w

সুমনঃফলয়র্াত্রভয়নাঽি পুংয়সা নমর্ন রর্াত্রভরয়নাকহাত্রনয়িাচ্চান |
অত্রপ ভংর্মুপানর্ননম্রান দৃঢভািাদপরানিার্য়িীর্য়ঃ || ১৩.৫ ||
র্ময়নাত্প্সিত্রিত্রিততত্রনয়য়ষয়িয়া ত্রিত্রিতিজয়নপতদজয়তনরজস্রম |
পত্ররসৃত্রকীত্রতয়রাত্রতয়মুতয়য় পুরুতষদদয়রভু িি র্ময়মানঃ || ১৩.৬ ||
অমতররমরানুতর্মুয়নীংতদ্রঃ অপয়রক্ষাত্রিষতর্ি রসিয়মানঃ |
হত্ররপাদসয়রাজসংর্সায়রা ভু িয়ন পািনপািয়না ত্রনকামম || ১৩.৭ ||

1

অর্মরত্রতিারণঃ রর্ায়ণ পরমানংদসুতীথয়সদত্রররাজঃ |
ত্রিিভািত্রতয়িলমচ্চরূপঃ সুরত্রসংয়িাত্ররি সংততরিাহ ঃঃ || ১৩.৮ ||
সময়র্ন র্য়তাঽমহীর্সাঽয়সৌ ত্রিষর্ং স্তংভপয়দাপসজয়নাখ্য়ম |
মদনাত্রিপয়তঃ সুিাম িাম রত্রিয়ির্াত্রখ্লয়লাকিংদনীর্ম || ১৩.৯ ||
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ক্ষণদাত্রমহ তািদদত্রষিাংসং ত্রিত্রহতাহমুয়খ্য়র্ার্য়য়র্ার্য়মনম |
র্ময়নাদয়মলক্ষতণরজানন র্মনায়র্াদয়তমার্ু ত্রর্ষয়সংঘাঃ || ১৩.১০ ||
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পুরয়তা ত্রিসৃতাঃ সমাত্রির্ুতয়য় র্তর্স্তি পটীঃ কষার্য়িষাঃ |
সহয়সাদহরন স্বয়র্ার্য়মুদ্রার্ুতদংিাত্রদকিারয়ণাদয়য়মন || ১৩.১১ ||

w

.y

অিিার্য় ত্রিয়র্ষকাত্ররর্ংখ্রকটাংকান সুত্রির্া র্তাদ্রয়ভািান |
লত্রসতা তুলসীস্রর্সয় কংয়ে হত্ররত্রনময়ালয়তয়র্াত্রচতা নয়িাত্রর্ || ১৩.১২ ||
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র্তিীর্ুয়রুচত্রক্রমদত্রতয়পদণয়ং র্তত্রনশ্বাসিচা ত্রিয়র্ািয় পাণী |
র্ুণকু ংিলমংত্রিতং ত্রিমানং র্ুণিংিং কিচািৃতং িভার || ১৩.১৩ ||
সকমংিলুমংিলািলংিং স্বর্য়মিালঘুপুস্তকাত্রদভারম |
র্ুিত্রর্ষয়র্য়ণা দয়ি নর্ত্নাত ত্রহ দাক্ষয়সয় র্ুয়ণাঽপয়রাঽত্রস্ত || ১৩.১৪ ||
অত্রতসংভ্রমতঃ পত্ররভ্রমংতং ভরদামানিয়লাত্রকনং ত্রচরার্ |
অনুয়র্ার্পরং মুহুঃ রমত্তং জহসুনয়দতনত্রর্ষয়মি রকত্রচত || ১৩.১৫ ||
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অথ তত্প্ক্ষণঘত্রিয়তারুঘংটাঘননাদিয়পয়দর্তঃ পয়রণ |
অত্রমতরমত্রতঃ রয়চাত্রদয়তাঽয়সৌ ইত্রত ত্রনর্য়ত্প্সু ত্রনয়জষু ত্রনজয়র্াম || ১৩.১৬ ||
িৃতমাতপিারণং িয়রণয়ং ব্রত্রতরাজং তমুপর্ুয়পর্ুয়দারম |
উদর্ত্রিত্রহয়রাপত্ররষ্পদণয়ত্রিজরাজত্রির্মার্র্ািভদ তাম || ১৩.১৭ ||
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ভু িনির্িাত্ররণং মুকুংদং দিদংতঃ স দয়ি র্ুরুঃ স্বর্ং চ |
অত্রপ রকনত্রচত্রদতয়য়দা ন ত্রচিং ননু স রাণপত্রতিয়ভার তং চ || ১৩.১৮ ||
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র্তয়র্া র্ৃত্রহয়ণাঽথ িত্রণয়মুখ্য়াঃ শ্রুত্রতর্াস্তয়য়ত্রনত্রষয়কাময়ভািাঃ |
ইহ মদত্রতয়িরা ইি স্বিময়াঃ র্তসংখ্য়াঃ র্তসংখ্য়মন্বর্চ্চন || ১৩.১৯ ||

w

.y

পত্ররিারজনা ন মার্য়দঃু খ্ং রর্র্ুঃ পদরুষরত্নমীক্ষমাণাঃ |
ইত্রত নাদ্ভুতমসয় ত্রহ রর্াংত্রত িৃত্রতমািাদ ভত্রিয়না ভিাপির্য়ম || ১৩.২০ ||
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মদয়নশ্বরিল্লভরয়দয়র্ রভু মার্াংতমথাভয়পদয়ত দ্রাক |
জর্ত্রসংহ ইমং নৃত্রসংহির্য়ঃ র্ুভিীঃ স্তংভত্রিত্রর্ষ্টত্রসংহনামা || ১৩.২১ ||
অিতীর্য় পুতরি িাহনাত স্বাদ অত্রপ মার্য়াদপসার্য় প্রসত্রনকান সঃ |
সহ প্রকিন ভদ সুতররিাপ্তঃ ত্রিজর্ত্প্পদজয়পদাংত্রতয়ক ননাম || ১৩.২২ ||
পৃত্রথিীপত্রতনাঽনুর্ময়মায়না ত্রিনর্াদ ভত্রয়রসাদ্রয়মানয়সন |
অত্রচয়রণ স ত্রিষ্ণুমংর্লসয় রর্র্ািার্তয়নাত্তমসয় পাশ্বয়ম || ১৩.২৩ ||
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নরয়দিত্রদদৃক্ষর্া সয়মতা উভর্গ্রামজনা জনাঃ পয়র চ |
উপর্াংতমনংতমানসং তং মুহুতরক্ষংত কু তদ হলাত্রিমগ্াঃ || ১৩.২৪ ||
পুরয়তা মিুরস্বতনিয়দত্রদ্ভঃ স্বকৃ তাঃ কণয়সুখ্া মুকুংদর্াথাঃ |
িৃতপংকজিীজচক্রত্রচতনঃ কৃ ত নৃতত্তিতুতরত্রনয়য়ষিয়মাণম || ১৩.২৫ ||
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কত্রলতাংজত্রলনা স্ফু টানুর্াতং জনসংিািসয়হন ভদ ত্রমভিয়া |
করুণাত্রিষর্ং ত্রচকীষুয়ণা স্বং ব্রজতা ত্রকংকরতামতকতয়িন || ১৩.২৬ ||
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ইদত্রমিত্রমতীক্ষতণনয়রাণাং অপত্ররয়চ্চদয়মত্রহষ্িামরূপম |
অত্রিকং িরণীমলং ত্রচকীষুয়ং স্ফু টমুদয়ংতত্রমি দুয়নাথমনয়ম || ১৩.২৭ ||
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অর্তনঃ র্নতকত্ররিাঽব্রজংতং র্ুিত্রসংহরিররর্ল্ভর্ানম |
অত্রতপাটলপাদপল্লিাভয়াং অিনীং পািনতামলং নর্ংতম || ১৩.২৮ ||
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নখ্ত্রনত্রজয়তপদ্মরার্রার্ং িরকদ ময়রপদং ত্রনর্দঢর্ুল্ফম |
সুরির্য়করাগ্রয়সিয়জংঘং ত্রিরয়দাদারকয়রাপয়মারুর্ুগ্মম || ১৩.২৯ ||
র্ুভর্ুয়ত্রনতংিত্রিংিরাজনিয়কৌয়র্র্ত্রিয়র্ষিাহয়িস্ত্রম |
তনুকুত্রক্ষর্লাত্রলয়কষু ররখ্াত্রিতয়র্ন রকয়টন রর্াভমানম || ১৩.৩০ ||
ু দক্ষ্মঘনারুণাত্রিকাচ্ছরকটরািরয়ণন ভাসমানম |
মৃদস
অত্রতনদতনত্রতগ্মভানুভাসাং ত্রনকয়রয়ণি সুিণয়সানুমংতম || ১৩.৩১ ||
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পৃথুিক্ষসমুনতাংসত্রভত্রত্তং র্ুরুিৃত্তার্তহৃদয়িাহুদংিম |
পরমারুণপাত্রণপল্লিাংতঃ স্ফু ত্ররয়তাধ্বয়ধ্বজলাংছনাত্রদমংতম || ১৩.৩২ ||
পত্ররপদণয়র্র্াংকত্রিংির্ংকাত্রিষর্ং রাক সহসাঽিয়লাকয়নন |
অকলংকতর্া পরং ত্রিত্রিয়ং িদনং ত্রিভ্রতমচ্ছত্রিভ্রমাত্রিম || ১৩.৩৩ ||
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অত্রতসুংদরমংদহাসরাজনিকু ংদাভরদং র্ুভারুয়ণাষ্ম |
কমলার্তয়লাচনািয়লাতকঃ অত্রপ রলাকান সকলান রহষয়র্ংতম || ১৩.৩৪ ||
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অত্রতভাসুরকণয়ভাত্রসতশ্রীতুলসীর্ুচ্ছমতুচ্ছকাংত্রতর্ংিম |
ভু িনির্ভদ তয়ভদ ত্রতদায়ন চতুরভ্রূিরত্রিভ্রমং সুয়মৌত্রলম || ১৩.৩৫ ||
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সকলাির্িান স্ফু টং ত্রমমানাঃ রত্রতমালক্ষণলক্ষণার্ লক্ষয়ম |
চতুরা ত্রিদিুর্য়দীর্র্ািং স সুলয়ক্ষ্মতয়িুনা ত্রনর্দয়য়ত রনা || ১৩.৩৬ ||
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অত্রতয়লালদৃর্াং সমীত্রক্ষতুং স্বং জনসংিািভয়র্ন দদরভাজাম |
সমদর্য়র্দদধ্বয়য়মারয়সাঽয়সৌ দর্তর্য়িারুজয়নৌঘমিয়য়র্াঽত্রপ || ১৩.৩৭ ||
সত্রিকাসদৃর্াং কৃ তাংজলীনাং জনতানাং পরমাদরানতানাম |
িলয়র্ন িৃতঃ ত্ররর্ং মুরায়রঃ রত্রিয়ির্াঽর্তনং রিহয় য়িািঃ || ১৩.৩৮ ||
ত্রিত্রিিরভু মিয়সত্রনষয়ণা নরয়দয়িন সমং স র্দঢয়দিঃ |
ত্রিিভািুিুরাত্রিয়িািু ময়িয় সহ মহয়াস্তনয়র্ন পদণয়ত্রিংিঃ || ১৩.৩৯ ||
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অিদত স কথাং রথাংর্পায়ণঃ ভর্িান ভার্িয়ত ভিাপ হংিীম |
অনুকদ লর্ুণস্বরাত্রদভাজা ত্রনজত্রর্ষয়রিয়রণ িাচয়মায়ন || ১৩.৪০ ||
কথনং তদুদারতির্য়সারং মিুরং পুষ্কলভািিত রসনম|
ত্রিদুয়ষাঽত্রিদুয়ষাঽত্রপ র্ৃণ্বয়তাঽলং িয়ত্রিতাঽনংদরসাংিুয়িৌ ত্রনমগ্ান || ১৩.৪১ ||

a.
c
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র্মনাসনসংকথাত্রদলীলাঃ িৃত্রতমায়িণ ভিাপির্য়দািীঃ |
কথমপয়মরাঃ রপংচয়র্র্ুঃ ননু মধ্বসয় ন মাদৃয়র্াঽল্পয়িািাঃ || ১৩.৪২ ||
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সুতপঃকত্রিতাত্রদসদ্গুণানাং ত্রলকু চানাং কু লয়জাঽঃংত্রর্য়রান্বর্ানাম |
অভিদ র্ুহনাময়কা ত্রিপত্রিত কত্রিিয়র্য়াঽত্রখ্লিাত্রদিংদনীর্ঃ || ১৩.৪৩ ||

w

.y

দত্রর্তাঽসয় সতী র্ুণানুরূপা ত্রিত্রিিীয়র্য়ণ মুহুমৃয়তরজাঽত্রপ |
অভজদ্ভুিনরভদ হরীয়র্ৌ সুতকামা িসুয়দিসদনুভয়া || ১৩.৪৪ ||

w

w

পরয়মশ্বরয়র্াঃ রসাদয়র্ার্াত সুতরত্নং তদসদত সদত্ররপত্নী |
পত্ররষত্প্পদপিয়নষু নায়ঘয়া ত্রিত্রিয়দ র্সয় সমঃ পরীক্ষকাতগ্রয়ঃ || ১৩.৪৫ ||
িদয়নংদুময়িক্ষয় নংদনসয় স্বকু য়লাত্তারণদক্ষলক্ষণসয় |
কৃ তকৃ তয়তর্া ত্রক্রর্াঃ রকু িয়ন কত্রিরাখ্য়াদুত্রচতাং ত্রিত্রিক্রমাখ্য়াম || ১৩.৪৬ ||
কলভাষণ এি সদত্ররয়পাতঃ কত্রিরাসীদনিদয়পদয়িাদী |
অিভাত্রত ননু রভারভািী ভর্িান িালতয়রাঽত্রপ ত্রতগ্মভানুঃ || ১৩.৪৭ ||
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সকলাংর্র্ুতািভাতর্াখ্ঃ সময়র্ রাপ্ত উদারপত্রক্ষয়সিয়ঃ |
স সসজয় সদধ্বয়র্াপকৃ ততয় ত্রলকু চঃ কািয়ফলং রসাত্রভরামম || ১৩.৪৮ ||
রত্রতপাত্রদতমাত্মনা র্থাথয়ং পৃথুমার্াসমর্সয় দুঘয়টত্ম |
স্বর্ুয়রৌ পত্ররহতুয়মক্ষয়মঽত্রপ শ্রুতিাংস্তং স ির্সয়য়িাত্রিয়তাঽলম || ১৩.৪৯ ||
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ভর্িতুয়ত্রদয়ত সয়র্াত্রিলায়স িটু ভািং তয়জত্রত ত্রিত্রিক্রমায়খ্য় |
অত্রপ ভানুপুরস্সরাঃ সমস্তাঃ রর্র্ুঃ কীটমত্রণরভত্মাষু || ১৩.৫০ ||
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অত্রতদক্ষমত্রতং সপাদলয়ক্ষ সময়র্ মাত্রর্জনসয় র্ুত্রয়র্দরম |
মত্রহতং ত্রহ মহীতয়ল মত্রহম্না জনয়কা নংদনমব্রিীদুপাংর্ু || ১৩.৫১ ||

w
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র্ৃণু িাচত্রমমাং ত্রিচাত্ররতাথয়াং ন কয়লৌ ত্রনর্ুয়ণভািনা সুখ্ার্ |
ইত্রত রর্ৌণত্রিমুয়য়র্ র্ুণাঢয়ং ভজ রদিং িসুয়দিসদনুয়মি || ১৩.৫২ ||

w

w

ইত্রত তাতিয়চা ত্রনর্ময় ত্রকংত্রচত তরলাত্মাঽত্রপ ত্রিচার্য় র্াস্ত্রসারম|
পরয়মি স পারমারুরুক্ষু ঃ ত্রির্ুয়ণাঽপাত্রস্তমুপার্ৃয়ণাত পয়রভয়ঃ || ১৩.৫৩ ||
ত্রনজিময়রয়তা র্ৃত্রহরিহয় ঃ কত্রলকালাকু ত্রলতাংতয়রাঽত্রপ হংত |
ত্রনতরাং ত্রনত্রষতাত্মনা ত্রনসর্য়াত স্ফু টমায়লাচর্ত্রদতয়য়সৌ কদাত্রচত || ১৩.৫৪ ||
রত্রচতং ননু সদিমি মানং ত্রিদুষা সতয়িতীসুয়তন সাক্ষাত |
অপরস্পরসংর্তাত্রন ভাষয়াণয়ত্রপ সিয়াত্রণ ন মানতাং ব্রয়জর্ুঃ || ১৩.৫৫ ||

7

র্ত্রদ রতষু ত্রনরাগ্রহাংতরাঃ িঃ সুঘটং রনাপলভাময়হ ত্রহ ত্রকংত্রচত |
ন তথাঽত্রপ পরংপয়রাপর্াতং ন পোমঃ রণয়র্ন র্াংকরীর্ম || ১৩.৫৬ ||
ঘটয়নাপত্রনষত্প্সু নাল্পিুয়য়ঃ সুঘয়টতয়ভু য়পর্ময় ত্রচংতর্ামঃ |
ন ত্রিমুত্রয়মুতপত্রত রকাঽত্রপ মুক্ত্বা সময়র্ায়াত্রমহ র্াত্রমমামুপাত্রস্তম || ১৩.৫৭ ||
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ত্রিততঃ সুখ্সত্রচ্চদির্াত্মা সমুপায়সয়া ত্রিত্রহয়তা ত্রহ তত্তবত্রিত্রদ্ভঃ |
স চ নাির্িী ত্রনরূপয়য়ত রচদ দুয়ত্রতমািং চ ন হীতয়য়দা রহসয়ম || ১৩.৫৮ ||
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র্ত্রদ রচদৃর্ুপাসয়য়তঽসয় রূপং ত্রতত্রমরয়ত্ন ত্রিভাত্রত পাত্ররয়র্ষয়াত |
ফলমপয়থ মুত্রয়রীদৃর্ী সয়াদ ইত্রত রনা প্রনি ত্রিয়নাতুয়পাত্রস্তয়রষা || ১৩.৫৯ ||

w
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অথ রিদপুরাণভারতাত্রন স্বর্মায়লাচয় র্থািয়িািমি |
র্ুণিংতমুপািয়হ মুকুংদং িৃত্রতিময়ান স্ফু টমাচরংত এি |১৩.৬০ ||

w

w

অিিার্য় র্য়দত্রতকার্য়মার্য়ঃ স ত্রিয়িকাদুপচক্রয়ম ত্রিিাতুম|
পত্ররপদণয়ময়তজয়র্ত্প্সু কীত্রতয়ং পত্ররপদণয়ামর্ৃয়ণাত তদা ত্রির্ুয়াম || ১৩.৬১ ||
ত্রিত্রহনত্রস্ত ত্রহ রনা জয়নাঽত্রতিাগ্মী সমর্ং রকাঽত্রপ পরংপয়রাপর্াতম |
ত্রক্ষপ তং ত্মুদারর্ুত্রয়র্দয়রা ন পয়র তি সমথয়তাং ব্রয়জর্ুঃ || ১৩.৬২ ||
তি রিদনদীত্রিয়র্াহয় ভদ র্ঃ সমর্াংয়ভাত্রিষু কু িয়য়তা ত্রিহারম |
নিকািয়রসত্ররর্সয় িাত্রদত্রিরয়দংদ্র রত্রতিারয়ণা ন জয়জ্ঞ || ১৩.৬৩ ||
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উপর্াত্রহ র্র্ঃ র্র্াংকয়র্ৌরং ত্রনজর্দথসয় ভর্ং ত্রনরাকু রু ত্ম |
অিুনা ত্রিত্রিয়নাপপাত্রদতং তং রত্রতিাত্রদরত্রতিারণং ত্রনিার্য় || ১৩.৬৪ ||
ইত্রত মাত্রর্জয়নন তিতি স্বজনয়ত্ন স তািদথয়য়মানঃ |
অনুকদ লিচা মত্রহষ্মায়না মনসা সংর্র্মাপ সংর্র্ত্রচ্ছত || ১৩.৬৫ ||
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c
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ত্রর্তমধ্বিচঃ সৃত্রণরয়র্ায়ৄ ন পুরুষায়নষ ত্রিষাদর্ন কিীভঃ |
ত্রিত্রিয়িাত্তরিদত্রলপাতয়নন রত্রতয়ঘনাত্রিকমংির্াংচকার || ১৩.৬৬ ||
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ক্ষণদাসু ত্রিচক্ষণঃ স িীক্ষয় রচু ররজ্ঞ্ময়নাজ্ঞর্াস্ত্রসারম |
অপরাত্রিত্রদতঃ রসাদর্ভয় ং ত্রিদয়ি ত্রিির্মাংতরং মহাংতম || ১৩.৬৭ ||

w
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ত্রিত্রদতিান িয়িহৃতয় সুদর্য়নং িহলয়িািময়িক্ষয় স ত্রনির্াত |
অত্রপ ন তসয় মতং সহসাঽঽদয়দ ননু ত্রিমৃর্য় কৃ তী কু রুয়তঽত্রখ্লম || ১৩.৬৮ ||

w

w

তং ত্রিশ্ণুমংর্লর্তং িহলরয়িািং রাপয়াভয়িংদত তদাঽর্ুর্ত্রিক্রমার্য়ঃ|
আনংদদং স চতুরাননহাসলক্ষ্ময়া তত্তবং রয়িত্তুমময়রংদ্র ইিাব্জয়র্াত্রনম || ১৩.৬৯
||
|| ইত্রত শ্রীমত্প্কত্রিকু লত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচয়ত শ্রীমধ্বত্রিজয়র্
আনংদাংত্রকয়ত িয়র্াদর্ঃ সর্য়ঃ ||
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