
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
 
১৬. ষ ািশঃ সৰ্য়ঃ  
 
সাধুভ্য়া মধুমথনাংত্ৰি্ত্ৰি্াগ্ভ্য়ঃ  
ষৰৌভতভ্য়া ত্ৰিততমভতময়হানু্ািম |  
ষিদাংতং স্িৰ্ত্ৰমি বংধভমাক্ষমূলং  
িয়াচষ্ট সু্ফটমথ ষ াঽত্ৰপ ষ াত্ৰিভদাঽি || ১৬.১ ||  
 
ষৰ্ামতয়াস্তটত্ৰন ভটঽচ্ছ ীত্ৰতয় চংদ্ৰং ত্ৰিশ্িজ্ঞং ত্ৰক্ষত্ৰতপত্ৰতৰংতয়িণয়জন্মা |  
ত্ৰিভৱিষ্টা শ্ৰুত্ৰতৰ্ুণসাধ ং শ্ৰুতীনাং িাচাভলা িচনমুিাচ িাত্ৰিিৰ্য়ম || ১৬.২ ||  
 
উন্মত্তপ্ৰলত্ৰপতিন্ন তত্ৰি মানং ৰ্দ িা য়ং িয়ত্ৰ্চৰত্ৰত ক্িত্ৰচত ফভলঽি |  
দৃষ্টাংভতা ্িত্ৰত তদপ্ৰমাণতাৰ্াং সভিয় াং শ্ৰুত্ৰতিচসাং চ সিয়ভথত্ৰত || ১৬.৩ ||  
 
ষিভদািং ফলমলমাপয়ভতঽত্ৰধ াৰাদ ইতুয়ভিাঽতনুমনসাঽ্য়ধত্ত ধূতয় ঃ |  
ষৰ্াৰ্য়ভৱি সত্ৰত ন ত্ৰহ দৃশয়ভতঽত্ৰধ াৰী নাতঃ সয়াত স খৰত্ৰি াণিত সভদত্ৰত || 
১৬.৪ ||  
 
আভক্ষপং তমসহমান উচ্চমানঃ সভদয়াঽভসৌ ত্ৰনজ ৰপল্লিৱিভৰ্ন |  
আদাৰ্ িয়তনুত বীজভমা ধীনাং সূভিনাং ুৰদলপুশ্পবীজসৃত্ৰষ্টম || ১৬.৫ ||  
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িয়াখয়াতা ত্ৰনত্ৰশ স  দাচন প্ৰদীভপ  
সংশাংভত পুনৰত্ৰপ িাচৰ্াংব্ূি |  
ত্ৰশ য়ান স্িান পুৰু ৰুণাংবুত্ৰধত্ৰনয়জাংভিঃ  
অংৰু্ষ্ঠসু্ফটনখৰাংতভৰাত্ৰচষ ি || ১৬.৬ ||  
 
তীথয়াথয়ং পৃথুতৰিপ্ৰপাত্ৰতিাৰাং ধাৰাণাং ৰৰ্সহনক্ষমাং মভহক্ষঃ |  
আনীতাং দশশতপুংত্ৰ্ৰতয়শিয়া ষপ্ৰভক্ষয়াভচ ত্ৰিপুলত্ৰশলাং ক্িত্ৰচত স মুিাম 
|| ১৬.৭ ||  
 
ষলা ানামুপ ৃতভৰ্  ুতঃ ত্ৰশভলৰ্ং ত্ৰনভনয় ষনা ইত্ৰত জনতা জৰ্াদ তি |  
ষনতাভৰা ৰ্ত্ৰতিৰ মানিা ন হীমাং ্ীমভেত্ৰদহ ৰ্তভত নভৰ্ন্ন ষিত্ৰত || ১৬.৮ ||  
 
ত্ৰনভনয় তাং ত্ৰৰ্ত্ৰৰত্ৰমি িানৰী ৃতাত্মা লীলািৱ ৰ মভলন ষসাঽমভলন |  
তিাত্ৰপ নয়ত্ৰধত তৰ্াঽসয় সূচয়ভতঽলং তত তুংৰ্াং ননু ত্ৰন  াঽধুনাঽত্ৰপ  ময় || 
১৬.৯ ||  
 
সংঘাষতৰত্ৰধ ঘষনৰলং ৃতাধ্িা ত্ৰশ য়াণাং ৰ্তমনসামুভততভৰ াম |  
ৰ্িামা িসত্ৰত ত্ৰতথাত্ৰিভনন চংদ্ৰঃ তিাভসৌ স লমত্ৰতঃ সসাৰ ত্ৰসংধুম || ১৬.১০ ||  
 
আদ্ৰয়াণৰ্াঃ সপত্ৰদ ত্ৰনমজ্জনাৱসৰসয়াং ণ িসয় ত্ৰৱিজঋশ্সয় িল্ল্াৰ্াম |  
তিাঽৰ্ন খৰত্ৰ ৰভণাপৰাৰ্ভহভতাঃ গ্ৰামীণা অত্ৰপ স লাঃ সবালিৃিাঃ || ১৬.১১ 
||  
সিয়জ্ঞং সপত্ৰৰজনং সমীক্ষমাণাঃ  
ফুল্লাক্ষাঃ ত্ৰিতিদনাঃ শু্া ননংদঃু |  
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ষদৌমুয়খয়ং দধত উতাপভৰ ত্ৰনত্ৰনংদঃু  
নাঽেৰ্য়ং ৱিৰ্মত্ৰপ তত স্ি্ািতংিম || ১৬.১২ ||  
 
মা মমনং ্ুিনৰ্ুৰুং ত্ৰিত্ৰনংদভতত্থং  
ত্ৰন য়্ ৱসয়য়া্য়পতত্ৰদভিাত্তৰংৰ্হস্তঃ |  
সংভক্ষা্ী ঘনঘনভঘা ভঘাৰভি ঃ  
সংৰং্ী খলদমনাৰ্ ত্ৰসংধুৰাজঃ || ১৬.১৩ ||  
 
সভমাদাত্ত তৰলতভৰা দ্ৰুতাত্ৰ্ৰ্ামী ৰ্ং্ীৰস্িননুত্ৰতমান সুভঘনহাসঃ |  
িীচয়ংষৰ্ৰত্ৰধ তষৰত্ৰৰহাত্ৰধভিলং মধ্িাৰ্ প্ৰণত্ৰতত্ৰমি িয়ধাত সমুদ্ৰঃ || ১৬.১৪ ||  
 
ষৰ্ালীলাস্িত্ৰতশত্ৰৰ্নািৰ্াধ্ািাত ষন্নাল্লংভঘয়ৌ ত্ৰিত্ৰিধৰ্ুণপ্ৰ াশৰভনৌ |  
মধ্িাব্ধী পৰমমভতঃ ত্ৰপ্ৰৰ্ং জনানাং লািণয়ং ন তু জলভধৰৰ্ং ত্ৰিভশ ঃ || ১৬.১৫ 
||  
 
অংভ্াভধস্ৱিত্ৰৰততভৰাত্ৰময়পাত্ৰণমৃভষ্ট স্িভচ্ছঽভসৌ ত্ৰি টতটাসভন ত্ৰন ণ্ণঃ |  
িয়াচখয়ািত্ৰতত্ৰচৰষমতভৰৰ্শাখা সূিাত্ৰন প্ৰ্ুৰত্ৰতসুংদৰপ্ৰ াৰম || ১৬.১৬ ||  
 
ৰ্াং্ীৰ্য়াত স্িনমধৰী ভৰাত্ৰত ত্ৰসংভধাঃ ৰািয়ৱিং িহত্ৰত তথাঽপয়ভহা 
স্িভনাঽসয় |  
পূভণয়ংদপু্ৰ্িদনঃ   এ  ধভনয়া মভৱিত্থং জনজলত্ৰধস্তমাশু পষৰ্য়ত || ১৬.১৭ ||  
 
ষিদানাং সমুত্ৰচত্ািিাদদক্ষং ষৰ্ ষিদত্ৰৱি ত্ৰমমমূত্ৰচভৰ মভহ য়য়াঃ |  
ত্ৰধত্ৰি  তাত্ৰনত্ৰত জনতা জৰ্াদ তি স্িােৰ্য়াত ত্ৰ ল  ত্ৰলতাংজত্ৰলনয়মংতী || 
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১৬.১৮ ||  
 
সন্নামং ত্ৰিপুলহৃভদ ত্ৰিধাৰ্ ্িয়া ত্ৰবভ্ৰাণােৰণৰজঃ সুভৰংদ্ৰভসিয়ম |  
তৱনানাদত্ৰধ শুভচৌ নদাত্ৰধৰাভজ সনুভস্ত ত্ৰৱিজত্ৰন ৰাঃ প্ৰশস্ত াভল || ১৬.১৯ ||  
 
 ভল্লাষলঃ  ত্ৰৰত্ৰন ষৰত্ৰৰিাত্ৰনিাষৰ্য়ঃ উভল্লাষলজয় ন ত্ৰন ৰান ত্ৰনপাতৰ্ত্ৰভঃ |  
আক্ৰাংতাঃ প্ৰবলতষৰে ষলাঠ্য়মানা হাসয়ৱিং প্ৰৰ্ৰ্ৰুুদন্িতীহ মনভ  || ১৬.২০ 
||  
 
মজ্জংতং পৃথুলহৰীত্ৰনৰ্ূঢমূত্ৰতয় ং সংপূণয়প্ৰমত্ৰতমসজ্জভনা জহাস |  
ষৰ্া ষলা িৰ্ত্ৰিজৰ্ী ৰ্ুৰুঃ প্ৰত্ৰসিঃ ষসাঽৰ্ং হী পতত্ৰত লঘূত্ৰময়লীলভৰ্ত্ৰত || ১৬.২১ 
||  
 
নীচানামিচ িচাংসয়জীৰ্ণভন্না দভ্ৰাণাং কু্ষত্ৰ্ত ৰাণয়দভ্ৰভ্াধঃ |  
ষক্ৰাষূ্টনাং শ্ি ল লপ্ৰদং ত্ৰিৰািং পংচাভসয়া ন ত্ৰহ ৰ্ণভৰ্দদুাৰিীৰ্য়ঃ || ১৬.২২ ||  
 
জন্মত্ৰিতয়িত্ৰসত্ৰতদাত্ৰৰ্নং  টাক্ষং ষলা ানামঘটৰ্দংবুভধৌ বৃহিীঃ |  
আক্ৰাংভতাঽত্ৰধ ৰ্ুৰুণা স ষতন তািত মুংচন সংচলনম্ূত্তটা ভদশয়ঃ || 
১৬.২৩ ||  
 
ইতয়াষদয়ৰত্ৰপ চত্ৰৰষতৰননয়সাষধয়ঃ ন ষিষ্ঠাং বহুমত্ৰতমাপ দজুয় ভনাঽত্ৰিন |  
ত্ৰিভৱি ং িয়ত্ৰধত পুনত্ৰনয়ৰস্ত্াভৰ্য় তত্ৰিন দমুয়নত্ৰস তভদি ষশা্নং সয়াত || 
১৬.২৪ ||  
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সংপ্ৰাপ্তং সহ সহভজন ৰ্ংিিাটং ষস্িাজস্সংপ্ৰ টন আত্ৰদশত্ৰৱিশং ম |  
শুশ্ৰূ ামৰ্মুত্ৰচভতা ত্ৰিধাতুমী ত ষলা ানাত্ৰমত্ৰত িচসা পৰীক্ষ াণাম || ১৬.২৫ ||  
 
শ্ৰী াংভতশ্িৰসদভনঽনৰ্ত ত্ৰ ষলভ া ৰ্ত্ৰৰংশন্নৰিৰনীতভ তুৰ্ত্ৰষ্টম |  
আহতয়া ৰ্ুৰুৰ্দষৰ্ি নাত্ৰলভ ৰাদ ষৰ্া ষলভ্ তৰলতৰাত ফলাত্ৰন  ামম || 
১৬.২৬ ||  
 
এতাদৃগ্বলত্ৰি্িঃ স তসয়  ংঠ্ং  
তভজ্জয়ভষ্ঠাঽপয়ত্ৰ্ত উভ্ৌ সমং ৰ্ৃহীৱিা |  
ত্ৰনভেষু্টং পৰমমিাপতুঃ প্ৰৰ্নং  
সংঘ য়াত ক্ৰমপত্ৰৰিধয়মানষতক্ষ্ণ্য়ম || ১৬.২৭ ||  
 
আত্ৰস্িন্নািলসতভৰৌ ৰ্ুভৰাত্ৰনয়ভৰ্াৰ্াত ছিাগ্ৰয়ত্ৰনলমত্ৰহভতৌ চ তাৱু্া্য়াম |  
মুক্ৱিাঽৰ্ঃ ত্ৰঠ্নতৰৱিচং ত্ৰশভৰাত্ৰধং পৰ্য়াৰ্সু্ফটিচনাং ত্ৰনভপততুঃ ষ ৌ || 
১৬.২৮ ||  
 
আশ্িভস্তৌ শুত্ৰচহৃত্ৰদমািনূনমাভনৌ উিতুয় ং সমৰ্দদংৰু্ত্ৰলং ধৰািাম |  
সংৰ্ৃহয় প্ৰস্ৰসাদত্ৰপ প্ৰৰ্ভত্তৌ সামথয়য়ং ৰ্ৰ্তুত্ৰৰভমৌ ন  ংপভনঽসয়াঃ || ১৬.২৯ ||  
 
ত্ৰনৰ্য়নং িটুমত্ৰধৰুহয় মংদহাসী স প্ৰাৰ্াত্ৰদহ পত্ৰৰভতা নৃত্ৰসংহভৰ্হম |  
ঐশ্িষৰ্য়ত্ৰৰত্ৰত লত্ৰঘমাত্ৰদষ ৰুভপভতা মভধ্িাঽ্ূত ত্ৰি্ুিনত্ৰচিৰনৰাজঃ || 
১৬.৩০ ||  
 
পংচাশন্নৰপনভৰাপনীতমািাং ষৰ্া িাক্ষয় ীং ৰ্ৃহমত্ৰধভৰাত্ৰহণীং ত্ৰননাৰ্ |  
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স িয়াখয়াস্িৰদমনাৰ্ পূিয়িাভটা ত্ৰনভদয়শাদ িয়ত্ৰধত ৰ্ুভৰাৰ্য়ল প্ৰভপ ম || ১৬.৩১ ||  
 
ত্ৰস্িভন্নঽত্ৰিন্নত্ৰপ ৰ্তমান আগ্ৰভহাভগ্ৰ প্ৰাচয়াত তৱপ্ৰিচনত্ৰনস্িভনাঽত্ৰতভৰভজ |  
উিতুয় ং ত্ৰিপুলহৃদংৰু্লীং চ নালং ষসাঽ্ূত্ৰদতয়জত্ৰন  ুতূহলং জনানাম || ১৬.৩২ 
||  
 
পষৰ্য়ত্ৰক্ষ প্ৰ্ুত্ৰৰতষৰঃ ত্ৰশিাত্ৰিপূষিয়ঃ ষনাষপত্ৰক্ষ প্ৰবলতষৰস্তথা প্ৰৰ্ষনঃ |  
নাষিত্ৰক্ষ ক্িত্ৰচদত্ৰপ শিয়পূত্ৰতয় ৰত্ৰিন উষৱপ্ৰত্ৰক্ষ স্িৰ্মত্ৰপ ্ীম ইতয়িশয়ম || 
১৬.৩৩ ||  
 
ষলত্ৰখনয়াং মুহুৰত্ৰপনহয়  ৃ য়মাণং নাভপয় ং তনুৰুহমসয় তূদপাট |  
নাসাভগ্ৰ মৃদতু্ৰন  ৃষতে মুত্ৰষ্টঘাষতঃ নাভসয়ংভদাৰত্ৰতবত্ৰলত্ৰ্ঃ প্ৰসন্নতাঽঽত্ৰস || 
১৬.৩৪ ||  
 
পংচাসয়ঃ শ্িত্ৰ্ত্ৰৰি হী ত্ৰিহীনসাষৰঃ অংভ্াত্ৰধনয়ৰ্ সত্ৰৰতাং জষলত্ৰৰিাষপঃ |  
হভদয়াষতত্ৰৰি তৰত্ৰণত্ৰিয়িংবৰ্ন নৄন প্ৰতয়ত্ৰথয়স্িসমনষৰিয়য়িাহৰত সঃ || ১৬.৩৫ ||  
 
পাৰংতীসুৰসদনং ত্ৰিশালসংত্ৰিত সংপ্ৰাপ্তঃ খলু সুত্ৰচৰাত্ৰন্নভিদয়হীনম |  
গ্ৰাময়াগ্ৰয়ত্ৰক্ষত্ৰতপত্ৰতত্ৰ্ত্ৰদয়নাধয়মািাত তভূতীিয়য়ত্ৰধত স্ূত বলয়নপাঃ || ১৬.৩৬ ||  
 
্ীমভৱি সহ সহষজঃ প্ৰত্ৰতত্ৰষ্ঠতঃ প্ৰা  পংচাত্মা মুৰত্ৰৰপুৰংত্ৰচভতা ৰ্দি |  
পাংচালয়া বত্ৰলসত্ৰললং সমং দদতয়া ষসাঽিা য়ীত তত্ৰমমমথ প্ৰপূজয়পূজয়ঃ || 
১৬.৩৭ ||  
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আৰ্াসয়ন ত্ৰ ল সত্ৰৰদংতৰাখয়ভদশং গ্ৰীভে ত্ৰনজয় লত্ৰমহ শুশ্ৰুিাংস্তটা ম |  
তৱ াভল পৰমত্ৰ্ি য়ৰ্ন ঘভনৌঘং তৱপূষতয়য় িয়ত্ৰধত  ুতূহলং জনানাম || 
১৬.৩৮ ||  
 
দমুয়ংষিঃ খলপটষলঃ প্ৰভচাদয়মাভনা গ্ৰাভমভশা িৃশলপত্ৰতঃ প্ৰহতুয় ভমনম |  
সংপ্ৰাপ্তস্তত উত ৰ্াংতমীক্ষমাণঃ ষপ্ৰাদয়ংতং ৰত্ৰিত্ৰমি ত্ৰিত্ৰিভতা ননাম |১৬.৩৯ ||  
 
ষক্ষিাগ্ৰয়ং ত্ৰি্ুিনষিদয়নাথনাথং প্ৰিাৰ্ প্ৰচুৰতৰাংতৰঃ প্ৰ্ািী |  
শ্ৰী ৃষ্ণামৃতপৰমাণয়িাত্ৰ্ধানাং চভক্ৰ সৱিচনতত্ৰতং স্ি্ি্ূষতয় || ১৬.৪০ ||  
 
স গ্ৰামং পৰমত্ৰপ ৰ্াত উচ্চ্ূত্ৰতং ত্ৰিৱিাংসঃ ক্ি  ুহৰ ূপদদুয়ৰা্াঃ |  
ইতূয়ভচ মদমত্ৰতমাত্ৰনভনাঽত্ৰখলজ্ঞম মনয়সয় ক্ষপত্ৰৰ্তুভমি তজ্জনসয় || ১৬.৪১ ||  
 
সিয় ষজ্ঞাঽপয়ৰ্মত্ৰধ ং ন ৰ্জ্ঞ্ংৰ্ীং সংত্ৰিভত্ত ৰ্ত্ৰতত্ৰৰত্ৰত বিত্ৰনেভৰ্াঽভসৌ |  
আ্াংতং পত্ৰৰ ত্ৰদ মৱসৰাদপৃচ্ছত  ময়াথয়শ্ৰুত্ৰতৰ্হনাথয়খংি্ািম || ১৬.৪২ ||  
 
ছংভদা্য়েুয়তৰসসংগ্ৰহপ্ৰিীণান  ভষ্ঠঽত্ৰি প্ৰত্ৰতত্ৰিত্ৰহতান প্ৰজাত্ৰধভপন |  
নাৰাশংসয়চৰমচাৰুমংিভ্দান ঊভচঽভসৌ তমত্ৰ্দধদ ত্ৰিসংশৰ্াংশঃ || ১৬.৪৩ 
||  
 
পাংত্ৰিতয়ং পৰমমভিতয় তসয় তাদৃ  সংঘ য়ত কু্ষত্ৰ্তমনা ত্ৰিপক্ষসংঘঃ |  
নাথয়ঃ সয়াদৰ্ত্ৰমত্ৰত িণয়ৰ্ন্নথ ৱিং তং ব্ৰূহীতুয়ৰুমত্ৰতভনত্ৰৰভতাঽদ্ৰিদ দ্ৰা  || ১৬.৪৪ ||  
 
ষসাঽপৃচ্ছত তমথ মহাহ্িভৰ্াপসৰ্য়া ৰ্ভিািা মনুচৰভণাপসৃজয়ৰূপাঃ |  
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তসয়াথয়ং িচনচৰ্সয় তং ব্ৰুিাণঃ মিৰ্য়াথয়ং সপত্ৰদ স ষলখৰ্াং ব্ূি || ১৬.৪৫ ||  
 
সংপূণয়ং শত্ৰশনত্ৰমভিাত্ৰদতং  ৃশঃ ষ্িা  
চভক্ষা্াশু্ত্ৰন ভৰা ত্ৰনৰীক্ষয় মধ্িম |  
প্ৰতয়থয়ী স্িৰ্ত্ৰমত্ৰত দূৰভিাঽত্ৰ্ধািন  
ত্ৰ ং ষতন ক্ষতমমৃতা ৰসয় তসয় || ১৬.৪৬ ||  
 
ত্ৰনস্স্িানাং  ত্ৰতপৰ্্ুত্ৰিৰ্িু্িং  
্িানাং িয়ত্ৰধত চতুৰু্য়ণং দৰ্ালুঃ |  
্ুংভি ি ত্ৰিদশনভৰাপভ্াৰ্য়মন্নং  
সংপ্ৰীষতয় স ধনিতাং বৃহৱপ্ৰভবাধঃ || ১৬.৪৭ ||  
 
িৃষ্টয়াভদঃ স ত্ৰনৰ্মনাত্ৰদ চক্ৰ এতত  
ত্ৰচিং ত্ৰ ং ্ুিনত্ৰনৰ্ামভ  সমীভৰ |  
অভপয়িং ্ুিনৰ্ুভৰাঃ  ৃতানুিাদঃ  
 ৃভতয়  ুপ্ৰিৰ ইতীহ িণয়ৰ্ামঃ || ১৬.৪৮ ||  
 
ইতূয়ভচ ধৰত্ৰণসুভৰণ ষ িলং ষনা  
মাধ্িীৰ্ং ত্ৰিত্ৰিধ থা  থাসু মানয়া |  
সাক্ষাদপয়মৰিষৰৰুদীৰ্য়মাণা  
ৰ্ংধষিয়দুয়য়সদত্ৰস তন্মুভদ জভৰ্ঽভসৌ || ১৬.৪৯ ||  
 
তাং পদয়প্ৰত্ৰণৰ্ত্ৰদতাং তু মূছয় ত্ৰৰ্ৱিা  
তানানামুত্ৰচততৰ্াঽঽত্তপংচমাদয়াঃ |  
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ৰ্াংধাৰং দয়ুত্ৰি ৰ্মুজ্জজ্জিলং সৃজংভতা  
গ্ৰামং ষত প্ৰজৰ্ুৰ াত্ৰ  ম্ৰ ংঠ্াঃ || ১৬.৫০ ||  
 
আনষম্ৰঃ সুমু ুটভমৌত্ৰলত্ৰ্ঃ  ৰাষগ্ৰঃ  
আতাষম্ৰঃ প্ৰত্ৰত ত্ৰলষতঃ ত্ৰিষতমুয়খাষজঃ |  
আৰাত্ৰি ত্ৰিৰতৰ্ত্ৰিত্ৰ্ঃ সুভৰংষদ্ৰঃ  
তদ্গীতা দশত্ৰধ ণাৰ্য়িৰ্য়চৰ্য়া || ১৬.৫১ ||  
 
ৰ্ীিয়াষণত্ৰিয়জৰ্মভহাৱসিসয় পূজাং  
 ুিয়াষণৰত্ৰিৰলসংত্ৰিদস্তদানীম |  
ত্ৰিভিষৰমুয়ত্ৰনত্ৰন ভৰাপভদিৰ্ষুিঃ  
সুভিষৰৰথ তমভিত্ৰক্ষতুং প্ৰজভি || ১৬.৫২ ||  
 
আদশয়ং ৰ্ুণৰ্ণদশয়ভন মুৰাভৰঃ  
সচ্ছাৰং ৰত্ৰচতমভনন িণয়ৰ্ংতঃ |  
প্ৰভদয়াষতৰুিুপদিীং প্ৰ াশৰ্ংতঃ  
মপ্ৰক্ষংত প্ৰচুৰমভনাত্ৰিলাসভমভত || ১৬.৫৩ ||  
 
না ীংদ্ৰাস্তমিত্ৰন্াৰ্মািসংতং  
সুভলাষ ৰত্ৰপ ্ুিনাত্ৰন ্ূ ৰ্ংতম |  
ষনমুঃ খাদপুত্ৰন দং তষদতভৰৰ্ীং  
িয়াখয়াংতং ত্ৰিত্ৰিধত্ৰিত্ৰ ষ্টত্ৰশ য়মভধয় || ১৬.৫৪ ||  
 
শ্ৰীমংতং শত্ৰশিদনং  ুভশশৰ্াক্ষং  
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ৰ্ং্ীৰস্িৰমত্ৰতত্ৰদিয়লক্ষণাঢয়ম |  
পশয়ংতঃ স্িৰু্ৰুমথাত্ৰচয়চন  ৃতাথয়া  
িাণয়া তং হত্ৰৰৰত্ৰতপূণয় ামভমভত || ১৬.৫৫ ||  
 
অহভৰা দৰুাৰ্মতমঃ স্িভৰ্াৰ্ষণঃ  
অ ভৰামুয় ুংদৰু্ণিৃংদদশয়নম |  
অজৰ্েতুদয়শ জৰ্ংত্ৰত সদ্গুষণঃ  
শৰণং ৰ্ুভৰা  ৰুণৰ্াঽত্ৰপ ষনা ্ভিঃ || ১৬.৫৬ ||  
 
নমভস্ত প্ৰাভণশ প্ৰণতত্ৰি্িাৰ্ািত্ৰনমৰ্া  
নমঃ স্িাত্ৰমন ৰামত্ৰপ্ৰৰ্তম হনূমন ৰ্ুৰুৰ্ুণ |  
নমস্তু্য়ং ্ীম প্ৰবলতম  ৃভষ্ণষ্ট ্ৰ্িন  
নমঃ শ্ৰীমন মধ্ি প্ৰত্ৰদশ সুদৃশং ষনা জৰ্ জৰ্ || ১৬.৫৭ ||  
 
ইত্ৰত ত্ৰনৰ্ত্ৰদতিংতস্তি িৃংদাৰভ ংদ্ৰা  
ৰ্ুৰুত্ৰিজৰ্মহং তং লালৰ্ংভতা মহাংতম |  
িিৃ ৰুত্ৰখলদৃশয়ং পুেিাৰং সুৰ্ংধং  
হত্ৰৰদত্ৰৰ্তিত্ৰৰভষ্ঠ শ্ৰীমদানংদতীভথয় || ১৬.৫৮ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমৱ ত্ৰি ুলত্ৰতল  ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত 
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচভত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজভৰ্  
আনংদাংত্ৰ ভত ষ ািশঃ সৰ্য়ঃ ||  
|| সমাভপ্তাৰ্ং গ্ৰংথঃ ্াৰতীৰমণ মুখয়প্ৰাণংতৰ্য়ত  
শ্ৰী  ৃষ্ণাপয়ণমস্তু || 
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