
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||  
১. প্রথমঃ সর্য়ঃ 
কাংতার্ কল্য়াণর্ুণণকধাম্নে নিদ্য়ুনাথপ্রত্রতমপ্রভার্ |  
নারার্ণার্াত্রিল্কারণার্ শ্রীপ্রাণনাথার্ নমস্কম্নরাত্রম || ১.১ ||  
অনাকুল্ং গর্াকুল্মুল্লল্াস র্ত্পাত্রল্তং ত্রনতয়মনাত্রিল্াত্ম |  
তণৈ নম্নমা নীরদ্নীল্ভাম্নস কৃষ্ণার্ কৃষ্ণারমণত্রপ্রর্ার্ || ১.২ ||  
অত্রপ ত্রিম্নল্াকয়া িত্রিরুল্লসংতী তম্নমা িরংতী মুিুরাংতরং চ |  
ত্রদ্শ্য়াদ্ দ্ৃশ্ং গনা ত্রিশ্দ্াং জর্ংতী মধ্বসয় কীত্রতয় ত্রদ্য়ননাথদ্ীত্রিম || ১.৩ ||  
তম্নমানুদ্াঽঽনংদ্মিাপ গল্াকঃ তত্বপ্রদ্ীপাকৃত্রতম্নর্ার্ম্নণন |  
র্দ্াসয়শ্ীতাংশ্ভুুিা র্ুরংস্তান ত্রিত্রিক্রমার্য়ান প্রণমাত্রম ির্য়ান || ১.৪ ||  
মুকুংদ্ভণয়য় র্ুরুভত্রয়জাণর্ সতাং প্রসণয়য় চ ত্রনরংতরাণর্ |  
র্রীর্সীং ত্রিশ্বরু্ম্নরাত্রিয়শ্ুদ্াং িক্ষ্য়াত্রম িাম্নর্ারিতারল্ীল্াম || ১.৫ ||  
তাং মংিিণণয়রনুিণয়নীর্াং শ্ম্নিয়ংদ্রপূণিয়রত্রপ িয়ুকাম্নম |  
সংত্রক্ষ্প্নুিাম্নকয় মত্রর্ মংদ্িুম্নদ্ৌ সংম্নতা র্ুণাঢয়াঃ করুণাং ত্রক্রর্াসুঃ || ১.৬ ||  
উচ্চািচা গর্ন সমস্তম্নচষ্াঃ ত্রকং তি ত্রচিং চত্ররতং ত্রনম্নিদ্য়ং |  
ত্রকংতূয়মম্নলাকত্রশ্িামণীনাং মম্ননাত্রিশ্ুণদ্য় চত্ররতানুিাদ্ঃ || ১.৭ ||  
মাল্াকৃতস্তচ্চত্ররতািয়রণনঃ অসূক্ষ্মদ্ৃম্নষ্ঃ সকুতূিল্সয় |  
পূিয়াপরীকারমথাপরং িা ক্ষ্াময়ংতু গম িংত মুিুময়িাংতঃ || ১.৮ ||  
শ্রীিল্লভাজ্াং সসুম্নরংদ্রর্াজ্াং সংভািয় সংভািয়তমাং ত্রিম্নল্াকয়াম |  
প্রাম্নণশ্বরঃ প্রাত্রণর্ণপ্রম্নণতা র্ুরুঃ সতাং গকসত্ররম্নণা র্ৃম্নিঽভূত || ১.৯ ||  
গর্ম্নর্ র্ুণা নাম জর্ত্প্রত্রসদ্াঃ র্ং গতষ ুগতষ ুৈ ত্রনদ্শ্য়র্ংত্রত |  
সাক্ষ্ান্মিাভার্িতপ্রিিয়ং শ্রীমংতম্নমনং িনুমংতমািুঃ || ১.১০ ||  
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কময়াত্রণ কুিয়ন পরমাদু্ভতাত্রন সভাসু দদ্িীষ ুসভাত্রজতাত্রন |  
সুগ্রীিত্রমিং স জর্ত্পত্রিিং রমাপত্রতং রামতনুং দ্দ্শ্য় || ১.১১ ||  
পাদ্ারত্রিংদ্প্রণম্নতা িরীংদ্রঃ তদ্া মিাভত্রয়ভরাত্রভনুন্নঃ |  
অগ্রাত্রি পম্নমাদ্রসুংদ্রাভয়াং গদ্াভয়য়াং পুরাম্নণন স পূরুম্নষণ || ১.১২ ||  
অদ্ার্য়সাল্ািত্রল্দ্ারম্নণন িয়াপাত্রদ্ম্নতংদ্রপ্রভম্নিন গতন |  
প্রাম্নদ্য়াতত্রনপ্রীত্রতকৃতা ত্রনকামং মধুত্রিষা সংত্রদ্ত্রদ্ম্নশ্ স িীরঃ || ১.১৩ ||  
কণয়াংতমানীর্ র্ুণগ্রিীিা রাম্নমণ মুম্নয়া রণম্নকাত্রিম্নদ্ন |  
সু্ফরন্নম্নসৌ দিত্ররভর্ংকম্নরাঽভূত সত্পক্ষ্পাতী প্রদ্ম্নরা র্থাঽগ্রয়ঃ || ১.১৪ ||  
গর্াত্রভঃ সমানংত্রদ্তরপসীতঃ স্বিত্রিত্রনদ্য়গ্ধপল্াত্রশ্রাত্রশ্ঃ |  
অম্নিা িনূমন্নিিাত্ররম্নদ্াঽম্নসৌ তীণয়াংিুত্রধত্রিয়ষু্ণপম্নদ্ ননাম || ১.১৫ ||  
অপক্ষ্পাতী পুরুষত্রিম্নল্াকয়াং অম্নভার্ম্নভায়া পতর্াত্রধরাজম |  
ত্রিশ্বংভরং ত্রিভ্রদ্ম্নসৌ ত্রজর্ার্ ত্বরাপরাক্রাংত্রতষ ুত্রচিম্নমতত || ১.১৬ ||  
ত্রনিদ্য় গসতুং রঘুিংশ্ম্নকতুভ্রূভংর্সংভ্রাংতপম্নর্াত্রধমম্নধয় |  
মুত্রষ্প্রিারং দ্শ্কার্ সীতাসংতজয় নাম্নগ্রয়ায়রম্নমষম্নকাঽদ্াত || ১.১৭ ||  
জাজ্বল্য়মাম্ননাজ্জ্বল্রাঘিাম্ননৌ চম্নক্র স সুগ্রীিসুর্ার্জূম্নক |  
আধ্বর্য়িং র্দু্মম্নি প্রত্রতপ্রস্থািা সুত্রমিাতনম্নর্ন সাকম || ১.১৮ ||  
রামাচয়ম্নন গর্া নর্তঃ প্রসূনং িাভয়াং করাভয়ামভিত প্রর্নঃ |  
এম্নকন গদ্াষ্ণা নর্ম্নতা ত্রর্রীংদ্রং সংজীিনাদ্য়াশ্রর্মসয় নাভূত || ১.১৯ ||  
স দ্াত্ররতাত্ররং পরমং পুমাংসং সমন্বর্াসীন্নরম্নদ্িপুিয়া |  
িত্রিপ্রম্নিশ্াত্রধর্তাত্মশ্ুদ্য়া ত্রিরাত্রজতং কাংচনমাল্ম্নর্ি || ১.২০ ||  
শ্য়ামং ত্রৈতাসয়ং পৃথুদ্ীঘয়িস্তং সম্নরাজম্ননিং র্জরাজর্ািম |  
িপুজয় র্ন্মংর্ল্ম্নমষ দ্ৃগ্ভয়াং ত্রচরাদ্ম্নর্াধয়াত্রধপম্নতঃ ত্রসম্নষম্নি || ১.২১ ||  
রাজয়াত্রভম্নষম্নকঽিত্রসম্নতঽি সীতা গপ্রষ্ঠার্ নস্তাং ভজতাং ত্রদ্ম্নশ্ত্রত |  
রামসয় িাণয়া মত্রণ মংজুমাল্ািয়াম্নজন দ্ীঘয়াং করুণাং িিংধ || ১.২২ ||  
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হৃম্নদ্ারুম্নসৌিাদ্য়ভৃতাঽত্রধম্নমৌত্রল্ নয়ম্নস্তন িম্নস্তন দ্র্াদ্রয় দ্ৃষ্য়া |  
গসিাপ্রসম্নন্নাঽমৃতকল্পিাচা ত্রদ্ম্নদ্শ্ রামঃ সিম্নভার্মণৈ || ১.২৩ ||  
গপ্রম্নষ্ঠা ন রামসয় িভূি তৈাত ন রামরাম্নজয়ঽসুল্ভং চ ত্রকংত্রচত |  
তত্পাদ্ম্নসিারত্রতম্নরষ দনচ্ছত তথাঽত্রপ গভার্ান ননু সা ত্রিরত্রয়ঃ || ১.২৪ ||  
নম্নমা নম্নমা নাথ নম্নমানমম্নস্ত নম্নমা নম্নমা রাম নম্নমা নমম্নস্ত |  
পুনঃপুনম্নস্ত চরণারত্রিংদ্ং নমাত্রম নাম্নথত্রত নমন স গরম্নম || ১.২৫ ||  
ত্রকং িণয়র্ামঃ পরমং প্রসাদ্ং সীতাপম্নতস্তি িত্ররপ্রিম্নিয় |  
মুংচন মিীং ত্রনতয়ত্রনম্নষিণাথয়ং স্বাত্মানম্নমণিষ দ্ম্নদ্ৌ র্দ্ণৈ || ১.২৬ ||  
স্বানংদ্ম্নিম্নতৌ ভজতাং জনানাং মনঃ সদ্া রামকথাসুধার্াম |  
অসাত্রিদ্ানীং চ ত্রনম্নষিমম্নণা রামং পত্রতং ত্রকংপুরুম্নষ ত্রকল্াঽম্নস্ত || ১.২৭ ||  
তণসয়ি িাম্নর্ারিতারম্নমনং সংম্নতা ত্রিতীর্ং প্রিদ্ংত্রত ভীমম |  
স্পৃণষ্ি র্ং প্রীত্রতমতাঽত্রনম্নল্ন নম্নরংদ্রকাংতা সুষমু্নিঽি কুংতী || ১.২৮ ||  
ইংদ্রার্ধুং িীংদ্রকরাত্রভনুন্নং ত্রচম্নচ্ছদ্ পক্ষ্ান ত্রক্ষ্ত্রতধাত্ররণাং প্রাক |  
ত্রিম্নভদ্ ভূভৃিপুরংর্সংর্াত ত্রচিং স পম্নন্না জননীকরাগ্রাত || ১.২৯ ||  
পুম্নর কুমারানল্সান ত্রিিারাত ত্রনরীক্ষ্য় সিয়ানত্রপ মংদ্ল্ীল্ঃ |  
দকম্নশ্ারল্ীল্াং িতত্রসংিসংঘাং িৃয়াং িম্নন প্রাক ৈরত্রত ৈ সূত্কঃ || ১.৩০ ||  
ভুয়ং চ জীণয়ং পত্ররপংত্রথদ্য়ং ত্রিষং ত্রিষম্নণা ত্রিষভৃদ্গম্নণাঽতঃ |  
প্রমাণম্নকাম্ন ঃ স ত্রি গিল্র্াঽর্াত গনদ্ং জর্জ্জীিনম্নদ্ঽি ত্রচিম || ১.৩১ ||  
দ্গ্ধ্বা পুরং গর্ার্িল্াত স ত্রনর্য়ন ধময়াত্রনি স্বান সিজান দ্ধানঃ |  
অদ্াত্ররভাম্নিন জর্ত্সু পূম্নজয়া গর্ার্ীি নারার্ণমাসসাদ্ || ১.৩২ ||  
সমপয়য় কৃতয়াত্রন কৃতী কৃতাত্রন িয়াসার্ ভূম্নে সুকৃতাত্রন র্ািত |  
কত্ররষয়মাণাত্রন চ তসয় পূজাং সংকল্পর্ামাস স শ্ুদ্িুত্রদ্ঃ || ১.৩৩ ||  
ত্রিম্নষ্ণাঃপদ্ত্রশ্রদ্ িকসত্রন্নরাসী ত্রক্ষ্িানয়পত্রক্ষ্প্রকরঃ সুপক্ষ্ঃ |  
সম্নসাদ্ম্নরাঽথাঽত্রদ্ত রাজিংসঃ স রাজিংসীত্রমি রাজকনয়াম || ১.৩৪ ||  
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ইংদ্ীিরশ্রীজত্রর্সুংদ্রাভং গৈরানম্ননংদ্ংু দ্ত্রর্তং মুকুংদ্ম |  
স্বমাতুম্নল্র্ং কমল্ার্তাক্ষ্ং সমভয়নংদ্ত সুত্রচরার্ ভীমঃ || ১.৩৫ ||  
মিার্দ্ং চংিরণং পৃত্রথিয়াং িািয়দ্রথং মংকু্ষ্ ত্রনরসয় িীরঃ |  
রাজানমতুয়জ্জ্বল্রাজসূর্ং চকার গর্াত্রিংদ্সুম্নরংদ্রজাভয়াম || ১.৩৬ ||  
দ্ঃুশ্াসম্নননাঽকুত্রল্তান ত্রপ্রর্ার্াঃ সূক্ষ্মানরাল্ানত্রসতাংশ্চ গকশ্ান |  
ত্রজঘাংসর্া দিত্ররজনসয় তীক্ষ্ণঃ স কৃষ্ণসপয়াত্রনি সংত্রচকার্ || ১.৩৭ ||  
জাজ্বল্য়মানসয় িম্নন িম্ননঽল্ং ত্রদ্ধক্ষ্তঃ পাত্রথয়িসাথয়মুগ্রম |  
সয়বাত্রন পুংসাং ভর্দ্াত্রন নাশ্ং িৃম্নকাদ্রাম্ননরু্য়রুম্নতজসাঽঽপুঃ || ১.৩৮ ||  
গভার্াত্রধকাম্নভার্িম্নতাঽরুণাক্ষ্ান ইতস্ততঃ সংিল্ম্নতা ধম্নরংম্নদ্র |  
িিূন ত্রিত্রজহ্বান মত্রণমত্পুম্নরার্ান অম্নসৌ ক ূন গক্রাধিশ্ান জঘান || ১.৩৯ ||  
অণথষ গিষাংতরভৈল্ীনঃ ক্রম্নমণ িার্ুপ্রভিঃ সুম্নতজাঃ |  
রুদ্াত্রিল্াশ্ং মুিরং প্রচংিং ভৈীচকারাত্রিল্কীচম্নকৌঘম || ১.৪০ ||  
স কৃষ্ণিত্ময়া ত্রিজম্নর্ন র্ুম্নয়া মুিুময়িাম্নিত্রতধম্নরাঽপ্রধৃষয়ঃ |  
ভীষ্মত্রিজাণদ্য়রত্রতভীষণাভং ত্রিপক্ষ্কক্ষ্ং ক্ষ্পর্ন ত্রিম্নরম্নজ || ১.৪১ ||  
তরত্রস্বনঃ গপ্রাচ্চত্রল্তানধীরান ত্রনদ্য়গ্ধপক্ষ্ানত্রততীক্ষ্ণম্নকাপান |  
স ধাতয় রাষ্ট্রান িিুম্নিত্রতল্ীম্নল্া ত্রিনাশ্য় ত্রিশ্বান পরর্া ত্রশ্রর্াঽভাত || ১.৪২ ||  
কৃষ্ণাংত্রিপংম্নকরুিভৃংর্রাজঃ কৃষ্ণামুিাংম্নভারুিিংসরাজঃ |  
প্রজাসম্নরাজািত্রল্রত্রিরাজঃ সম্নসাদ্ম্নরাঽরাজত িীররাজঃ || ১.৪৩ ||  
গপৌম্নি পত্রিিাহ্বর্জাত্রমম্নপৌম্নি ধরাং ত্রনধার্াসুরধীষ ুতাপম |  
কীত্রতয় ং ত্রিম্নল্াকয়াং হৃদ্র্ং মুকুংম্নদ্ গভম্নজ পদ্ং স্বং সিণজঃ স ভীমঃ || ১.৪৪ ||  
ত্রিম্নষ্ণাঃ পদ্াংতং ভজতাঽত্রনম্নল্ন গঘারপ্রঘাণতত্ররত্রত নাত্রশ্তাম্নস্ত |  
রম্নসাত্রিতাশ্চংচল্িৃয়ম্নর্াঽল্ং গশ্াভাং ন গভজুঃ সুরণিত্ররম্নমঘাঃ || ১.৪৫ ||  
এতত্প্রতীপং ত্রকল্ কতুয় কামাঃ নম্নষ্ৌজসঃ সংক ম্নমিমাপয় |  
মুকুংদ্ণিরু্ণয়কথাং স্বম্নর্ার্য়াং কাম্নল্ কল্ািাকল্র্ংত গতঽল্ম || ১.৪৬ ||  
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গর্া ভূত্ররণিম্নরা মত্রণমান মৃতঃ প্রার্ িাগ্মী িুভূষঃু পত্ররম্নতাত্রষম্নতশ্ঃ |  
স সংকরাম্নিয়াঽংংত্রি তম্নল্ষ ুজম্নজ্ স্পৃধা পম্নরঽপয়াসুত্ররিাসুম্নরংদ্রাঃ || ১.৪৭ ||  
সান্নার্য়মিয়য়হৃদ্ািুভুর্ িা শ্বা িা পুম্নরািাশ্মসারকামঃ |  
মত্রণস্রজং িা প্লিম্নর্াঽিয়িম্নস্থা জগ্রাি গিদ্াত্রদ্কম্নমষ পাপঃ || ১.৪৮ ||  
জম্ননা নম্নমন্নাপরম্নথত্রত ময়বা শ্ঠশ্চতুথয়াশ্রমম্নমষ গভম্নজ |  
পমাকরং িা কল্ুষীত্রচকীষুয়ঃ সুদ্দু্য়ম্নমা দ্ষু্র্ম্নজা ত্রিশ্ুদ্ম || ১.৪৯ ||  
অণিত্রদ্কং মাধয়ত্রমকং ত্রনরস্তং ত্রনরীক্ষ্য় তত্পক্ষ্সুপক্ষ্পাতী |  
তম্নমি পক্ষ্ং প্রত্রতপাদ্মু্নকাঽম্নসৌ নয়ররুপন্মার্য়ত্রমিানুরপম || ১.৫০ ||  
অসত্পম্নদ্ঽসন সদ্সত্রিত্রিয়ং মার্ািয়র্া সংিৃত্রতমভয়ধয় |  
ব্রহ্মাপয়িংিং িত শ্ূনয়ত্রসণদ্য় প্রচ্ছন্নম্নিৌম্নদ্াঽর্মতঃ প্রত্রসদ্ঃ || ১.৫১ ||  
র্দ্ ব্রহ্মসূম্নিাত্করভাস্করং চ প্রকাশ্র্ংতং সকল্ং স্বম্নর্াত্রভঃ |  
অচূচুরদ্ গিদ্সমূিিািং তম্নতা মিাতস্করম্নমনমািুঃ || ১.৫২ ||  
স্বসূিজাতসয় ত্রিরুদ্ভাষী তদ্ভাষয়কাম্নরাঽিত্রমত্রত ব্রুিন র্ঃ |  
তং তত্ক্ষ্ণাদ্ গর্া ন ত্রদ্ধক্ষ্ত্রত ৈ স িয়াসরম্নপা ভর্িান ক্ষ্মাত্রধঃ || ১.৫৩ ||  
ত্রনর্মসন্মত্রণদ্ীপর্ম্নণাঽভিত তদ্রুুিাগ্গণপংকত্রনর্ূঢভাঃ |  
অত্রিদ্ষুাত্রমত্রত সংকরতাকরঃ স ত্রকল্ সংকর ইতয়ত্রভশ্ুশ্রম্নি || ১.৫৪ ||  
ত্রিশ্বং ত্রমথয়া ত্রিভুরর্ুণিানাত্মনাং নাত্রস্ত গভম্নদ্া |  
দদ্তয়া ইত্থং িয়দ্ধত ত্রর্রাং ত্রদ্কু্ষ্ ভূর্ঃ প্রত্রসত্রদ্ম ||  
আনংদ্াণদ্য়র্ুয়রুরু্ণর্ণণঃ পূত্ররম্নতা িাসুম্নদ্ম্নিা |  
মংদ্ংমংদ্ং মনত্রস চ সতাং িংত নূনং ত্রতম্নরাঽভূত || ১.৫৫ ||  
|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকুল্ত্রতল্ক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত 
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচম্নত শ্রীমধ্বত্রিজম্নর্  
আনংদ্াংত্রকম্নত প্রথমঃ সর্য়ঃ || 
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