
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
৫. পংচমঃ সর্য়ঃ  
বিদাংতত্রিদয়াত্রনজরাজয়পালনন সংকল্প্য়মাননা র্ুরুণা র্রীর্ত্রস |  
অদভ্রনচতা অত্রিত্রিচয়নত পুরা স িাত্ররত্রিিয়াত্ররজপূত্ররততরথ || ৫.১ ||  
 
আনংদরূপসয় পরসয় পাি ধীঃ আনংদসংদাত্রর্সুশাস্ত্রকৃত স র্ত |  
আনংদতীনথয়ত্রত পদং র্ুরূত্রদতং িিূি তসয়াতয়নুরূপ রূপকম || ৫.২ ||  
 
কদাত্রচদনিাপর্নর্ৌ র্ত্রতঃ সখা বর্াত্রিংদিুনেিয়হুত্রশিয়সংিৃতঃ  
অমুিয় ত্রশিয়া অনুমানত্রশত্রিতাঃ তদাঽত্রজর্ীিন রু্রুিুত্রেমুেতাঃ || ৫.৩ ||  
 
ত্রিদা সুসানধয়তয়নুমানমি ততঃ প্রার্জুয়তাঽশু প্রত্রতপিিীিণম  
অখংির্দ িয়ক্তমখংি ধীত্ররদং স পিদিঃ ফত্রণনং ত্রিরাত্রিি || ৫.৪ ||  
 
অথাত্রপ ত্রমথয়া ত্রিমতং মতত্বনতা ত্রিিাদ ত্রনমুয়ক্ত িত্রদতয়িাত্রদ ততঃ |  
অননন সতয়ং ত্রিমতং মতত্বনতা র্থা ঘটাদীতয়নুমা নয়র্দয়ত || ৫.৫ ||  
 
বহনতারত্রতিয়াত্রিরিাত্রদ ততর্য়দা সনকৌতুতকসূ্তণয়মসািত্রি্ময়র্ঃ |  
ন শুত্রক্তরূপয়াত্রদ মতং র্দনয়থা মতং তত্রদতয়াত্রদ িদন ত্রজর্ার্ তান || ৫.৬ ||  
 
তনবেঽপয়তনবে ত্রিমনতঽনুমাং িদন তদপ্রত্রতষ্াং প্রত্রতপাদকুঃ স্বর্ম |  
ত্রিত্রজতয় ত্রিশ্বান ত্রিদূিং সিাস্বনসৌ জর্াম নাম্নাঽপয়নু মান তীথয়তাম || ৫.৭ ||  
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সমস্তিাদীংদ্রর্জপ্রিংর্দঃ চরন্নিনয়াং প্রত্রতপিকাংির্া |  
বিদত্রিিাং র্ঃ প্রথমঃ সমার্নর্ৌ স িাত্রদত্রসংনহাঽি সিুত্রেসার্রঃ || ৫.৮ ||  
 
তনসয়ারুদরু্য়িয়িনতা ত্রজর্ীির্া ত্রনশাতমাদব মুকুংদধীর্দ্রয় তম |  
স্বত্রশিয়হনস্তন মঠাংতনরিনুধঃ সুপিদিং সুখতীথয়মার্য়ণম || ৫.৯ ||  
 
তজিং প্রত্রজজ্ঞাসু কুতূহলাকুলং নৃণাং কুলং প্রত্বত্ররতং ত্রনশামর্ন |  
অিংদনতানপতয় র্ুরুং র্ত্ররষ্ধীঃ স রূপয়পীঠার্তননাবমত্রিতম || ৫.১০ ||  
 
স িাত্রদত্রসংহসয় ত্রর্রং র্রীর্সীং অখংির্ত পংত্রিতমংিলাংতনর |  
তীনেন িানকয়ন ত্রমনতন বিত্রর্না র্দাং শনরনণি ত্রিশারনদা মুহুঃ || ৫.১১ ||  
 
অসািসূর্ন ত্রিনিপ্রকারনতা িয়চীক্ল পত কংত্রচদথাথয়মুচ্চতকঃ |  
জর্ত্রিনজতুশ্চ জনর্ সসংশর্ঃ তািজ্জননাঽজার্ত পূণয়নচতসঃ || ৫.১২ ||  
 
ত্রিকল্প্নকাটীরথ খংির্ন র্দ্রতং বরনজঽত্রধকং ব্ময়রমুনখা িৃহন্মত্রতঃ |  
তমস্ততীিয়া দয়ুমত্রণত্রিয়শুের্া র্িা ত্রিনতা ত্রিষু্ণপদং সদাস্পদম || ৫.১৩ ||  
 
অর্াধমাত্মনয়ত্রতনিলমুেতং ত্রতরসৃ্কতানশিসরস্বতীতত্রতম |  
কামং মহামানসকুংিসংিনিা লঘূচকানরতয়ত্রপ িুত্রেসার্রম || ৫.১৪ ||  
 
শ্ব এি িানদাঽত্রিত্রত িাত্রদননৌ খনলৌ অনদয়াবরং িাত্রত র্দীর্য়তাত্রমত্রত |  
মনধ্ব ব্রুিানণঽমত বতৌ ত্রজনতৌ জনঃ স ত্রনত্রশ্চকার্াত্রপ ত্রনশাপলার্নাত || ৫.১৫ 
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||  
 
িুেয়ত্রিনা িাত্রদিনরণ চাঽত্রজয় তাং জর্ত্রির্ং িূপত্ররিত্রতয় না ত্রচরাত |  
অনহা মুহূতয় াদর্মপ্রর্ত্নিান অিািিাত্রনতয়ত্রতত্রিত্র্ময়তং জতনঃ || ৫.১৬ ||  
 
িয়াখয়ান কদাত্রচন্মত্রণমত্রিত্রনত্রময়তং িািয়ং জতনস্তকয় ত্রিশারতদিৃয়তঃ |  
উিাচ িাচং পত্ররহাসহাসিান সনমাদতীথয়ঃ সুরনমাদদাত্রর্নীম || ৫.১৭ ||  
 
সত্সূিিানি প্রত্রিচাত্ররনত পৃথর্ িািয়াত্রিসংনধৌ চ ত্রিশুেিুত্রেত্রিঃ |  
ত্রনর্ৃহয় র্ূঢাগ্রহমুগ্রনমতনর্াঃ মাননয়াঽন্বনর্াঽননয়ানয়মনহা ন দৃশয়নত || ৫.১৮ ||  
 
ইত্রত ব্রুিানণ প্রত্রতপাদর্তয়লং িানিয়ঽি বদািান প্রিলান মুহুমুয়হুঃ |  
তত্র্ময়ংস্তু ত্রিন্ময়রত্রধনর্াঽত্রপ র্ত্ননতা ন বির্সঃ পর্য়হরত্রন্নমানমী || ৫.১৯ ||  
 
নন্বসয় সূিসয় পনরাঽথয় উচয়তাং র্দ িািয়মািং িিতা ত্রনরসয়নত |  
িিাদৃতশর্য়ঃ কত্রিত্রিনয় দূিয়নত কথংচননতূয়চুত্ররনম িচত্রস্বনঃ || ৫.২০ ||  
 
অত্রক্লষ্টশব্দান্বর্নমি সংিিত সূিাথয়মুতচ্চিয়চনং তদাঽঽদনদ |  
মানীকৃতাম্নার্র্তু্ময়ৃত্রত িণাদ এিয়ত্কথা তাংিিসূিধারকম || ৫.২১ ||  
 
িুিুত্সর্া মত্সরিত্রজয় তান জনান সমত্সরান িা ত্রিত্রজর্ীির্াঽঽর্তান | 
শ্রুতপ্রিীণানত্রততাত্রকয় কান মুহুঃ িংর্য়াঽনর্া িংর্মুপাত্রননার্ সঃ || ৫.২২ ||  
কদাত্রচনদনং প্রত্রতর্ময় বসৌময়ধীঃ স মধয়নর্হার্য়িরঃ প্রনসত্রদিান |  
বহনতাঃ কুতত্রশ্চদ ত্রিমনীকৃনতাঽপয়নহা র্ুণাত্রিলুিঃ সুজনঃ প্রসীদত্রত || ৫.২৩ ||  
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বতনজাঽমৃতং নংদনর্ািপাির্ং বনিাংজত্রলিয়ামত্রপিত সদাঽিয়র্ম |  
ত্রিদয়াসুধাং চাসয় িনচামহাঘনট পূণয়ামনসৌ কণয়পুনটন পংত্রিতঃ || ৫.২৪ ||  
 
লীলাত্রিিানদ র্ুরুণা জর্দ্গুনরাঃ প্রসংর্তস্তি চ তাদৃনশ সত্রত |  
সূিাথয়ত্রিনচ্চত কুরু িািয়মংজনস তয়ানিপপূিয়ং র্ুরুরিয়ধাত্রদমম || ৫.২৫ ||  
 
ত্রিধানমািং তদপুাদনদ তদা পনর্া র্থাঽচ্ছং পরমঃ স হংসরাট |  
তল্লীনমানিপমুতপিতাফলং িারীি সংনতা ত্রহ র্ুণাংশনতাত্রিণঃ || ৫.২৬ ||  
 
তিরার্য়তির্াতয়সুিাক্ত্বপূিয়তকঃ র্নুতা র্ুতণঃ পারমহংসয়িূিতণঃ |  
বজয়নষ্া র্ত্রতনর্য়া ত্রলকুচান্বনর্াদ্ভিঃ তং িূত্ররিত্রক্তঃ স কদাত্রচদব্রিীত || ৫.২৭ ||  
 
ত্রিনরাত্রধ বিদাংতকৃতাংতসংপদাং িািয়াত্রদকং বচত্রদদমস্তু কা িত্রতঃ |  
অ্ময়িয়মাচক্ষ্ব ত্রিচিনণাত্রচতং িািং তু সূনিাপত্রনিত্রিিত্রিতম || ৫.২৮ ||  
 
ইতয়সয় িাচা শরনদি িাত্রসতা র্দাঽত্রখলাশাঃ শুিপূণয়র্া িনিৌ |  
প্রনমাদতীথয়াননচংদ্রচংত্রদ্রকা িয়াখয়াত্রিধা ত্রিষু্ণপদপ্রকাত্রশনী || ৫.২৯ ||  
 
বজিয়ন কদাত্রচত ত্রকল কালপাত্রলতাং ত্রদশং প্রর্ানতাঽচুয়তিুত্রেনা সহ |  
সমগ্রধীময়ংত্রিতত্রিষু্ণমংর্লং ত্রিষু্ণং জর্ন্মংর্লমাননাম সঃ || ৫.৩০ ||  
 
ত্রিিাপ্রদািাঽি পরীত্রিতুং মুহুঃ দনব প্রিুনক্ত কদলীফনলাচ্চনর্ |  
অননন ত্রনর্য়ত্নমিার্য়ত্রি্ময়র্ঃ তমার্য়ির্য়ং ত্রিজননঽিদদ র্ুরুঃ || ৫.৩১ ||  
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ত্রিিািসানন ত্রিশতাত্রধতকঃ ফতলঃ িূয়তঢঃ প্রিুতক্তঃ পত্ররপূত্ররনতঽত্রপ বত |  
তনূদনর নাত্রস্ত র্ত্ররষ্তা কথং সুত্রচব সতয়ং িদতাদ িিাত্রনত্রত || ৫.৩২ ||  
 
অংরু্ষ্মািং জঠরপ্রত্রতত্রষ্তং জাজ্বলয়মানং মম জাতনিদসম |  
ত্রনতয়ং ত্রহতং ত্রিশ্বদহং চ ত্রিব তং ত্রিনশ্বশনচতা ইত্রত বসাঽব্রিীত তদা || ৫.৩৩ ||  
 
পর্য়াকুলাননকসরস্বতীততীন নয়ানর্াপপন্নান ত্রিত্রিধাথয়সংর্তুান |  
অতীতয় বদশান সমর্াংশ্চ চারুধীঃ অনসৌ জর্ামাত্রিমনতন িত্ময়না || ৫.৩৪ ||  
 
স্বনহলর্া পাত্রততপাত্রথয়িব্রজাং ধীশুত্রেদাং বকরলিূিণাত্রর্তাম |  
পর্ত্রস্বনীং বপ্রিয় পত্রথ ত্রিজাত্রচয়তাং স িাত্রিনীম্ময়রদি চংত্রিকাম || ৫.৩৫ ||  
 
ততঃ ক্রনমণ প্রচলন্নুনপত্রর্িান অিংদনতংদীিরসুংদরচ্ছত্রিম |  
অংনিাজনািং স িুজংর্শাত্রর্নং শ্রীিল্লিং শ্রীমদনংতসত্পুনর || ৫.৩৬ ||  
 
বিদাংতসূিাত্রণ কৃতাংতত্রিবনমা িয়াখয়াদনসৌ ত্রশিয়র্ণার্ সংসত্রদ |  
ত্রিলিণং জীির্ণাদ র্ুণাণয়িং ব্রহ্মাচুয়তাখয়ং প্রত্রতপাদর্ন মুহুঃ || ৫.৩৭ ||  
 
অপ্রাংশুনূনত্নাপপদাত্রধিাসজঃ স সংকনরা তিরপরার্ণঃ পুনঃ |  
অসূর্নর্ানচঽি মহানত্রতক্রমঃ সূিাথয় িানদাঽকৃতিািয়নকত্রশ্বত্রত || ৫.৩৮ ||  
 
িনদাবরং িাত্রত র্দীহ কুময়নহ িািয়ং কৃত্রতনয়াসয় ত্রহ দংিিাত্ররতা |  
জর্দ্গুরূণাত্রমত্রত তাং র্ুনরাত্রর্য়রং জনঃ সমনস্তাঽত্রিননংদ সত্র্ময়তাম || ৫.৩৯ ||  
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প্রাতজ্ঞময়হাপূরুিসিয়লিতণঃ সংপন্ননদনহাঽর্ত্রমতীত্ররনত প্রনিৌ |  
পনর পরসয়াপয়ত্রতপীনতাদৃশঃ ত্রিঙ্মািসংশংসননমি চত্রক্রনর || ৫.৪০ ||  
 
ত্রিগ্দূিণাত্রন প্রত্রতপাদর্তয়লং সংপূণয়সংনখয়ঽসয় তু লক্ষ্মশাস্ত্রতঃ |  
তদ্দংিসংখংিনসংিিং িয়ধাত তদিনমাঽনসৌ প্রকৃত্রতত্রহয় সাঽসতাম || ৫.৪১ ||  
স 
নাত্বাঽি তীনথয়ষ্বত্রচনরণ কনয়কাতীনথয় সুতীনথয় সুখতীথয় আপ্লুতঃ |  
সমুদ্রনসনতৌ চ ত্রনমজয় ত্রিষ্ণনি শ্রীরামনাথার্ নমাশ্চকার সঃ || ৫.৪২ ||  
 
তমাব্রজংতং র্ত্রতনিিধাত্ররণং দংিং প্রকাতশয়ি হসন্নিািত |  
খংনিয়ত দংনিা র্ত্রদ চংি ন ত্বর্া ত্বং পংিনকাঽপংত্রিত িংধয়িাত্রর্ত্রত || ৫.৪৩ ||  
 
লজ্জানতঃ স্বাথয়মথাথয়র্ন্নসন উতপিয়তানসৌ ত্রিজনার্তকস্তদা |  
আনংদর্ংতং িদননংদনুা জর্ত তং বিত্রষ্ট কঃ প্রাজ্ঞত্রমনহত্রত িাত্রদত্রিঃ || ৫.৪৪ ||  
 
র্ার্াঃ প্রসক্তাঃ পত্ররিত্সু পূরুতিঃ ত্রিদয়া ত্রিদতৈত্রিয়ত্রিতধঃ সমার্নম |  
স তাসুতাসু প্রত্রতিাত্রতিাসুনরা ত্রিদয়াসু ত্রিদয়াত্রধপত্রতত্রজয় র্ার্ তান || ৫.৪৫ ||  
 
অচালয়মানঃ সর্ুরুঃ স চাপতলঃ অসজ্জনানামিলীর্সাত্রমহ |  
উিাস মাসাংশ্চতুনরা মহামনাঃ ত্রসংনহা র্ুহাংনতাপর্তঃ শুনাত্রমি || ৫.৪৬ ||  
 
শৃংর্ারত্রসংধুং স িুজংর্শাত্রর্নং শ্রীরংর্িাসং কৃতমংর্লং সতাম |  
অমংদধীনদয়িমিংদতাঽর্তঃ কনিরকনয়াত্রহমিার্নুসত্রিতম || ৫.৪৭ ||  

6

www.yo
us

igm
a.c

om



 
তনতা ত্রনিৃবঃ পরনমি পূরুিং প্রণময় নানার্তননিু সংচরন |  
প্রকাশর্ন স্বাত্রতশর্ানমানুিান আশামুদীচীং প্রর্র্ািনসৌ ক্রমাত || ৫.৪৮ ||  
 
ততস্তনতা ত্রিত্র্ময়তনলাচতননয়তরঃ ত্রনরীিয়মানণাঽত্রতসুলিণাকৃত্রতঃ |  
গ্রানমাবমান প্রাপয় পর্ত্রস্বনীতনট ত্রিনিশ বদিার্তনং স ত্রকংচন || ৫.৪৯ ||  
 
অধীতয় ধনময়ণ িিংর্মার্মং তদথয়সংিণয়নত্রনণয়র্াত্রন্বতাঃ |  
প্রাপুত্রিয়নজংদ্রাস্তমপূিয়পূরুিং ত্রজজ্ঞাসিঃ সুপ্রত্রথতং জর্বরনর্ || ৫.৫০ ||  
 
সুত্র্ময়নতন্দুমরত্রিন্দনলাচনং স্বণয়িণয়মত্রতিদ্রিাশণম |  
িীতিূশমত্রপ ত্রিশ্বিূশণংতং ত্রদড্র্র্শুরলমাপতজ্জনঃ || ৫.৫১ ||  
 
ত্রিনদয়ারুদয়ুত্রতধীরতারকত্রতরস্কানর পতংর্াত্রর্নতা  
দিুয়াদীিকুতকয় কুংিদলনন ত্রসংহপ্রিহয়াত্রর্তঃ |  
বলালানলাককনলাকদৃকু্কমুত্রদনী সংহ্লাদননঽব্জাত্রর্তঃ  
সংসন্মংিলমংিনাত্রর্ত উত স্বানংদতীনথয়া িনিৌ || ৫.৫২ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকুলত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত  
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচনত শ্রীমধ্বত্রিজনর্  
আনংদাংত্রকনত পংচমঃ সর্য়ঃ || 
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