
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
৫. পংচমঃ সৰ্য়ঃ  
ৱিদাংতত্ৰিদয়াত্ৰনজৰাজয়পালনন সংকল্প্য়মাননা ৰ্ুৰুণা ৰ্ৰীৰ্ত্ৰস |  
অদভ্ৰনচতা অত্ৰিত্ৰিচয়নত পুৰা স িাত্ৰৰত্ৰিিয়াত্ৰৰজপূত্ৰৰততৰথ || ৫.১ ||  
 
আনংদৰূপসয় পৰসয় পাি ধীঃ আনংদসংদাত্ৰৰ্সুশাস্ত্ৰকৃত স ৰ্ত |  
আনংদতীনথয়ত্ৰত পদং ৰ্ুৰূত্ৰদতং বিূি তসয়াতয়নুৰূপ ৰূপকম || ৫.২ ||  
 
কদাত্ৰচদনিাপৰ্নৰ্ৌ ৰ্ত্ৰতঃ সখা ৱৰ্াত্ৰিংদবুনেবয়হুত্ৰশিয়সংিৃতঃ  
অমুিয় ত্ৰশিয়া অনুমানত্ৰশত্ৰিতাঃ তদাঽত্ৰজৰ্ীিন ৰু্ৰুবুত্ৰেমুেতাঃ || ৫.৩ ||  
 
ত্ৰিদা সুসানধয়তয়নুমানমি ততঃ প্ৰাৰ্জুয়তাঽশু প্ৰত্ৰতপিিীিণম  
অখংিৰ্দ িয়ক্তমখংি ধীত্ৰৰদং স পিদিঃ ফত্ৰণনং ত্ৰিৰাত্ৰিি || ৫.৪ ||  
 
অথাত্ৰপ ত্ৰমথয়া ত্ৰিমতং মতত্িনতা ত্ৰিিাদ ত্ৰনমুয়ক্ত িত্ৰদতয়িাত্ৰদ ততঃ |  
অননন সতয়ং ত্ৰিমতং মতত্িনতা ৰ্থা ঘটাদীতয়নুমা নয়ৰ্দয়ত || ৫.৫ ||  
 
ৱহনতাৰত্ৰতিয়াত্ৰিৰিাত্ৰদ ততৰ্য়দা সনকৌতুতকসূ্তণয়মসািত্ৰি্ময়ৰ্ঃ |  
ন শুত্ৰক্তৰূপয়াত্ৰদ মতং ৰ্দনয়থা মতং তত্ৰদতয়াত্ৰদ িদন ত্ৰজৰ্াৰ্ তান || ৫.৬ ||  
 
তত্ত্নিঽপয়তত্ত্নি ত্ৰিমনতঽনুমাং িদন তদপ্ৰত্ৰতষ্াং প্ৰত্ৰতপাদকুঃ স্িৰ্ম |  
ত্ৰিত্ৰজতয় ত্ৰিশ্িান ত্ৰিদূিং সিাস্িনসৌ জৰ্াম নাম্নাঽপয়নু মান তীথয়তাম || ৫.৭ ||  
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সমস্তিাদীংদ্ৰৰ্জপ্ৰিংৰ্দঃ চৰন্নিনয়াং প্ৰত্ৰতপিকাংিৰ্া |  
ৱিদত্ৰৱিিাং ৰ্ঃ প্ৰথমঃ সমাৰ্নৰ্ৌ স িাত্ৰদত্ৰসংনহাঽি সবুত্ৰেসাৰ্ৰঃ || ৫.৮ ||  
 
তনসয়াৰুদৰু্য়িয়িনতা ত্ৰজৰ্ীিৰ্া ত্ৰনশাতমাদত্ত মুকুংদধীৰ্দ্ৰয় তম |  
স্িত্ৰশিয়হনস্তন মঠাংতনৰিনুধঃ সুপিদিং সুখতীথয়মাৰ্য়ণম || ৫.৯ ||  
 
তজিং প্ৰত্ৰজজ্ঞাসু কুতূহলাকুলং নৃণাং কুলং প্ৰত্িত্ৰৰতং ত্ৰনশামৰ্ন |  
অিংদনতানপতয় ৰ্ুৰুং ৰ্ত্ৰৰষ্ধীঃ স ৰূপয়পীঠাৰ্তননাত্তমত্ৰিতম || ৫.১০ ||  
 
স িাত্ৰদত্ৰসংহসয় ত্ৰৰ্ৰং ৰ্ৰীৰ্সীং অখংিৰ্ত পংত্ৰিতমংিলাংতনৰ |  
তীনেন িানকয়ন ত্ৰমনতন ৱিত্ৰৰ্না ৰ্দাং শনৰনণি ত্ৰিশাৰনদা মুহুঃ || ৫.১১ ||  
 
অসািসূৰ্ন ত্ৰৱিনিপ্ৰকাৰনতা িয়চীক্ল পত কংত্ৰচদথাথয়মুচ্চতকঃ |  
জৰ্ত্ৰৱিনজতুশ্চ জনৰ্ সসংশৰ্ঃ তািজ্জননাঽজাৰ্ত পূণয়নচতসঃ || ৫.১২ ||  
 
ত্ৰিকল্প্নকাটীৰথ খংিৰ্ন ৰ্দ্ৰতং ৱৰনজঽত্ৰধকং ৱ্ময়ৰমুনখা বৃহন্মত্ৰতঃ |  
তমস্ততীিয়া দয়ুমত্ৰণত্ৰিয়শুেৰ্া ৰ্িা ত্ৰিনতা ত্ৰিষু্ণপদং সদাস্পদম || ৫.১৩ ||  
 
অৰ্াধমাত্মনয়ত্ৰতনিলমুেতং ত্ৰতৰসৃ্কতানশিসৰস্িতীতত্ৰতম |  
কামং মহামানসকুংিসংিনিা লঘূচকানৰতয়ত্ৰপ বুত্ৰেসাৰ্ৰম || ৫.১৪ ||  
 
শ্ি এি িানদাঽত্ৰস্ত্িত্ৰত িাত্ৰদননৌ খনলৌ অনদয়াত্তৰং িাত্ৰত ৰ্দীৰ্য়তাত্ৰমত্ৰত |  
মনধ্ি ব্ৰুিানণঽমত ৱতৌ ত্ৰজনতৌ জনঃ স ত্ৰনত্ৰশ্চকাৰ্াত্ৰপ ত্ৰনশাপলাৰ্নাত || ৫.১৫ 
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||  
 
বুেয়ত্ৰিনা িাত্ৰদিনৰণ চাঽত্ৰজয় তাং জৰ্ত্ৰিৰ্ং িূপত্ৰৰিত্ৰতয় না ত্ৰচৰাত |  
অনহা মুহূতয় াদৰ্মপ্ৰৰ্ত্নিান অিািিাত্ৰনতয়ত্ৰতত্ৰিত্ৰ্ময়তং জতনঃ || ৫.১৬ ||  
 
িয়াখয়ান কদাত্ৰচন্মত্ৰণমত্ৰৱিত্ৰনত্ৰময়তং িািয়ং জতনস্তকয় ত্ৰিশাৰতদিৃয়তঃ |  
উিাচ িাচং পত্ৰৰহাসহাসিান সনমাদতীথয়ঃ সুৰনমাদদাত্ৰৰ্নীম || ৫.১৭ ||  
 
সত্সূিিানি প্ৰত্ৰিচাত্ৰৰনত পৃথৰ্ িািয়াত্ৰিসংনধৌ চ ত্ৰিশুেবুত্ৰেত্ৰিঃ |  
ত্ৰনৰ্ৃহয় ৰ্ূঢাগ্ৰহমুগ্ৰনমতনৰ্াঃ মাননয়াঽন্িনৰ্াঽননয়ানয়মনহা ন দৃশয়নত || ৫.১৮ ||  
 
ইত্ৰত ব্ৰুিানণ প্ৰত্ৰতপাদৰ্তয়লং িানিয়ঽি ৱদািান প্ৰবলান মুহুমুয়হুঃ |  
তত্ৰ্ময়ংস্তু ত্ৰিন্ময়ৰত্ৰধনৰ্াঽত্ৰপ ৰ্ত্ননতা ন ৱিৰ্সঃ পৰ্য়হৰত্ৰন্নমানমী || ৫.১৯ ||  
 
নন্িসয় সূিসয় পনৰাঽথয় উচয়তাং ৰ্দ িািয়মািং িিতা ত্ৰনৰসয়নত |  
িিাদৃতশৰ্য়ঃ কত্ৰিত্ৰিনয় দূিয়নত কথংচননতূয়চুত্ৰৰনম িচত্ৰস্িনঃ || ৫.২০ ||  
 
অত্ৰক্লষ্টশব্দান্িৰ্নমি সংিিত সূিাথয়মুতচ্চিয়চনং তদাঽঽদনদ |  
মানীকৃতাম্নাৰ্ৰ্তু্ময়ৃত্ৰত িণাদ এিয়ত্কথা তাংিিসূিধাৰকম || ৫.২১ ||  
 
বুিুত্সৰ্া মত্সৰিত্ৰজয় তান জনান সমত্সৰান িা ত্ৰিত্ৰজৰ্ীিৰ্াঽঽৰ্তান | 
শ্ৰুতপ্ৰিীণানত্ৰততাত্ৰকয় কান মুহুঃ িংৰ্য়াঽনৰ্া িংৰ্মুপাত্ৰননাৰ্ সঃ || ৫.২২ ||  
কদাত্ৰচনদনং প্ৰত্ৰতৰ্ময় ৱসৌময়ধীঃ স মধয়নৰ্হাৰ্য়িৰঃ প্ৰনসত্ৰদিান |  
ৱহনতাঃ কুতত্ৰশ্চদ ত্ৰিমনীকৃনতাঽপয়নহা ৰ্ুণাত্ৰিলুিঃ সুজনঃ প্ৰসীদত্ৰত || ৫.২৩ ||  
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ৱতনজাঽমৃতং নংদনৰ্ািপািৰ্ং ৱনিাংজত্ৰলিয়ামত্ৰপবত সদাঽিয়ৰ্ম |  
ত্ৰিদয়াসুধাং চাসয় িনচামহাঘনট পূণয়ামনসৌ কণয়পুনটন পংত্ৰিতঃ || ৫.২৪ ||  
 
লীলাত্ৰিিানদ ৰ্ুৰুণা জৰ্দ্গুনৰাঃ প্ৰসংৰ্তস্তি চ তাদৃনশ সত্ৰত |  
সূিাথয়ত্ৰিনচ্চত কুৰু িািয়মংজনস তয়ানিপপূিয়ং ৰ্ুৰুৰিয়ধাত্ৰদমম || ৫.২৫ ||  
 
ত্ৰিধানমািং তদপুাদনদ তদা পনৰ্া ৰ্থাঽচ্ছং পৰমঃ স হংসৰাট |  
তল্লীনমানিপমুতপিতাফলং িাৰীি সংনতা ত্ৰহ ৰ্ুণাংশনতাত্ৰিণঃ || ৫.২৬ ||  
 
তিৰাৰ্য়তিৰ্াতয়সুিাক্তত্িপূিয়তকঃ ৰ্নুতা ৰ্ুতণঃ পাৰমহংসয়িূিতণঃ |  
ৱজয়নষ্া ৰ্ত্ৰতনৰ্য়া ত্ৰলকুচান্িনৰ্াদ্ভিঃ তং িূত্ৰৰিত্ৰক্তঃ স কদাত্ৰচদব্ৰিীত || ৫.২৭ ||  
 
ত্ৰিনৰাত্ৰধ ৱিদাংতকৃতাংতসংপদাং িািয়াত্ৰদকং ৱচত্ৰদদমস্তু কা িত্ৰতঃ |  
অ্ময়িয়মাচক্ত্ি ত্ৰিচিনণাত্ৰচতং িািং তু সূনিাপত্ৰনিত্ৰৱিিত্ৰিতম || ৫.২৮ ||  
 
ইতয়সয় িাচা শৰনদি িাত্ৰসতা ৰ্দাঽত্ৰখলাশাঃ শুিপূণয়ৰ্া বনিৌ |  
প্ৰনমাদতীথয়াননচংদ্ৰচংত্ৰদ্ৰকা িয়াখয়াত্ৰিধা ত্ৰিষু্ণপদপ্ৰকাত্ৰশনী || ৫.২৯ ||  
 
ৱজিয়ন কদাত্ৰচত ত্ৰকল কালপাত্ৰলতাং ত্ৰদশং প্ৰৰ্ানতাঽচুয়তবুত্ৰেনা সহ |  
সমগ্ৰধীময়ংত্ৰিতত্ৰিষু্ণমংৰ্লং ত্ৰিষু্ণং জৰ্ন্মংৰ্লমাননাম সঃ || ৫.৩০ ||  
 
ত্ৰিিাপ্ৰদািাঽি পৰীত্ৰিতুং মুহুঃ দনত্ত প্ৰিুনক্ত কদলীফনলাচ্চনৰ্ |  
অননন ত্ৰনৰ্য়ত্নমিাৰ্য়ত্ৰি্ময়ৰ্ঃ তমাৰ্য়িৰ্য়ং ত্ৰিজননঽিদদ ৰ্ুৰুঃ || ৫.৩১ ||  
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ত্ৰিিািসানন ত্ৰৱিশতাত্ৰধতকঃ ফতলঃ ৱ্য়য়তঢঃ প্ৰিুতক্তঃ পত্ৰৰপূত্ৰৰনতঽত্ৰপ ৱত |  
তনূদনৰ নাত্ৰস্ত ৰ্ত্ৰৰষ্তা কথং সুত্ৰচত্ত সতয়ং িদতাদ িিাত্ৰনত্ৰত || ৫.৩২ ||  
 
অংৰু্ষ্মািং জঠৰপ্ৰত্ৰতত্ৰষ্তং জাজ্িলয়মানং মম জাতনিদসম |  
ত্ৰনতয়ং ত্ৰহতং ত্ৰিশ্িদহং চ ত্ৰিত্ত তং ত্ৰিনশ্িশনচতা ইত্ৰত ৱসাঽব্ৰিীত তদা || 
৫.৩৩ ||  
 
পৰ্য়াকুলাননকসৰস্িতীততীন নয়ানৰ্াপপন্নান ত্ৰিত্ৰিধাথয়সংৰ্ুতান |  
অতীতয় ৱদশান সমৰ্াংশ্চ চাৰুধীঃ অনসৌ জৰ্ামাত্ৰিমনতন িত্ময়না || ৫.৩৪ ||  
 
স্িনহলৰ্া পাত্ৰততপাত্ৰথয়িৱ্ৰজাং ধীশুত্ৰেদাং ৱকৰলিূিণাত্ৰৰ্তাম |  
পৰ্ত্ৰস্িনীং ৱপ্ৰিয় পত্ৰথ ত্ৰৱিজাত্ৰচয়তাং স িাত্ৰিনীম্ময়ৰদি চংত্ৰিকাম || ৫.৩৫ ||  
 
ততঃ ক্ৰনমণ প্ৰচলন্নুনপত্ৰৰ্িান অিংদনতংদীিৰসুংদৰচ্ছত্ৰিম |  
অংনিাজনািং স িুজংৰ্শাত্ৰৰ্নং শ্ৰীিল্লিং শ্ৰীমদনংতসত্পুনৰ || ৫.৩৬ ||  
 
ৱিদাংতসূিাত্ৰণ কৃতাংতত্ৰিত্তনমা িয়াখয়াদনসৌ ত্ৰশিয়ৰ্ণাৰ্ সংসত্ৰদ |  
ত্ৰিলিণং জীিৰ্ণাদ ৰ্ুণাণয়িং ব্ৰহ্মাচুয়তাখয়ং প্ৰত্ৰতপাদৰ্ন মুহুঃ || ৫.৩৭ ||  
 
অপ্ৰাংশুনূনত্নাপপদাত্ৰধিাসজঃ স সংকনৰা তিৰপৰাৰ্ণঃ পুনঃ |  
অসূৰ্নৰ্ানচঽি মহানত্ৰতক্ৰমঃ সূিাথয় িানদাঽকৃতিািয়নকত্ৰশ্িত্ৰত || ৫.৩৮ ||  
 
িনদাত্তৰং িাত্ৰত ৰ্দীহ কুময়নহ িািয়ং কৃত্ৰতনয়াসয় ত্ৰহ দংিিাত্ৰৰতা |  
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জৰ্দ্গুৰূণাত্ৰমত্ৰত তাং ৰ্ুনৰাত্ৰৰ্য়ৰং জনঃ সমনস্তাঽত্ৰিননংদ সত্ৰ্ময়তাম || ৫.৩৯ ||  
 
প্ৰাতজ্ঞময়হাপূৰুিসিয়লিতণঃ সংপন্ননদনহাঽৰ্ত্ৰমতীত্ৰৰনত প্ৰনিৌ |  
পনৰ পৰসয়াপয়ত্ৰতপীনতাদৃশঃ ত্ৰিঙ্মািসংশংসননমি চত্ৰক্ৰনৰ || ৫.৪০ ||  
 
ত্ৰিগ্দূিণাত্ৰন প্ৰত্ৰতপাদৰ্তয়লং সংপূণয়সংনখয়ঽসয় তু লক্ষ্মশাস্ত্ৰতঃ |  
তদ্দংিসংখংিনসংিিং িয়ধাত তদিনমাঽনসৌ প্ৰকৃত্ৰতত্ৰহয় সাঽসতাম || ৫.৪১ ||  
স 
নাত্িাঽি তীনথয়্িত্ৰচনৰণ কনয়কাতীনথয় সুতীনথয় সুখতীথয় আপ্লুতঃ |  
সমুদ্ৰনসনতৌ চ ত্ৰনমজয় ত্ৰিষ্ণনি শ্ৰীৰামনাথাৰ্ নমাশ্চকাৰ সঃ || ৫.৪২ ||  
 
তমাৱ্ৰজংতং ৰ্ত্ৰতনিিধাত্ৰৰণং দংিং প্ৰকাতশয়ি হসন্নিািত |  
খংনিয়ত দংনিা ৰ্ত্ৰদ চংি ন ত্িৰ্া ত্িং পংিনকাঽপংত্ৰিত িংধয়িাত্ৰৰ্ত্ৰত || ৫.৪৩ 
||  
 
লজ্জানতঃ স্িাথয়মথাথয়ৰ্ন্নসন উতপিয়তানসৌ ত্ৰৱিজনাৰ্তকস্তদা |  
আনংদৰ্ংতং িদননংদনুা জৰ্ত তং ৱৱিত্ৰষ্ট কঃ প্ৰাজ্ঞত্ৰমনহত্ৰত িাত্ৰদত্ৰিঃ || ৫.৪৪ ||  
 
ৰ্াৰ্াঃ প্ৰসক্তাঃ পত্ৰৰিত্সু পূৰুতিঃ ত্ৰিদয়া ত্ৰিদতৈত্ৰিয়ত্ৰিতধঃ সমাৰ্নম |  
স তাসুতাসু প্ৰত্ৰতিাত্ৰতিাসুনৰা ত্ৰিদয়াসু ত্ৰিদয়াত্ৰধপত্ৰতত্ৰজয় ৰ্াৰ্ তান || ৫.৪৫ ||  
 
অচালয়মানঃ সৰ্ুৰুঃ স চাপতলঃ অসজ্জনানামবলীৰ্সাত্ৰমহ |  
উিাস মাসাংশ্চতুনৰা মহামনাঃ ত্ৰসংনহা ৰ্ুহাংনতাপৰ্তঃ শুনাত্ৰমি || ৫.৪৬ ||  
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শৃংৰ্াৰত্ৰসংধুং স িুজংৰ্শাত্ৰৰ্নং শ্ৰীৰংৰ্িাসং কৃতমংৰ্লং সতাম |  
অমংদধীনদয়িমিংদতাঽৰ্তঃ কনিৰকনয়াত্ৰহমিাৰ্নুসত্ৰিতম || ৫.৪৭ ||  
 
তনতা ত্ৰনিৃত্তঃ পৰনমি পূৰুিং প্ৰণময় নানাৰ্তননিু সংচৰন |  
প্ৰকাশৰ্ন স্িাত্ৰতশৰ্ানমানুিান আশামুদীচীং প্ৰৰ্ৰ্ািনসৌ ক্ৰমাত || ৫.৪৮ ||  
 
ততস্তনতা ত্ৰিত্ৰ্ময়তনলাচতননয়তৰঃ ত্ৰনৰীিয়মানণাঽত্ৰতসুলিণাকৃত্ৰতঃ |  
গ্ৰানমাত্তমান প্ৰাপয় পৰ্ত্ৰস্িনীতনট ত্ৰিনিশ ৱদিাৰ্তনং স ত্ৰকংচন || ৫.৪৯ ||  
 
অধীতয় ধনময়ণ িিংৰ্মাৰ্মং তদথয়সংিণয়নত্ৰনণয়ৰ্াত্ৰন্িতাঃ |  
প্ৰাপুত্ৰৱিয়নজংদ্ৰাস্তমপূিয়পূৰুিং ত্ৰজজ্ঞাসিঃ সুপ্ৰত্ৰথতং জৰ্ত্তৰনৰ্ || ৫.৫০ ||  
 
সুত্ৰ্ময়নতন্দুমৰত্ৰিন্দনলাচনং স্িণয়িণয়মত্ৰতিদ্ৰিাশণম |  
িীতিূশমত্ৰপ ত্ৰিশ্িিূশণংতং ত্ৰদড্ৰ্ৰক্তশুৰলমাপতজ্জনঃ || ৫.৫১ ||  
 
ত্ৰিনদয়াৰুদয়ুত্ৰতধীৰতাৰকত্ৰতৰস্কানৰ পতংৰ্াত্ৰৰ্নতা  
দিুয়াদীিকুতকয় কুংিদলনন ত্ৰসংহপ্ৰবহয়াত্ৰৰ্তঃ |  
ৱলালানলাককনলাকদৃকু্কমুত্ৰদনী সংহ্লাদননঽব্জাত্ৰৰ্তঃ  
সংসন্মংিলমংিনাত্ৰৰ্ত উত স্িানংদতীনথয়া বনিৌ || ৫.৫২ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকুলত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচনত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজনৰ্  
আনংদাংত্ৰকনত পংচমঃ সৰ্য়ঃ || 
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