
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
 
১৬. ষ ািশঃ সর্য়ঃ  
 
সাধুভ্য়া মধুমথনাংত্রি্ত্রি্াগ্ভ্য়ঃ  
ষরৌভতভ্য়া ত্রিততমভতময়হানু্ািম |  
ষিদাংতং স্বর্ত্রমি িংধভমাক্ষমূলং  
িয়াচষ্ট সু্ফটমথ ষ াঽত্রপ ষ াত্রিভদাঽি || ১৬.১ ||  
 
ষর্ামতয়াস্তটত্রন ভটঽচ্ছ ীত্রতয় চংদ্রং ত্রিশ্বজ্ঞং ত্রক্ষত্রতপত্রতরংতয়িণয়জন্মা |  
ত্রিভেষ্টা শ্রুত্রতর্ুণসাধ ং শ্রুতীনাং িাচাভলা িচনমুিাচ িাত্রিির্য়ম || ১৬.২ ||  
 
উন্মত্তপ্রলত্রপতিন্ন তত্রি মানং র্দ িা য়ং িয়ত্র্চরত্রত ক্বত্রচত ফভলঽি |  
দৃষ্টাংভতা ্িত্রত তদপ্রমাণতার্াং সভিয় াং শ্রুত্রতিচসাং চ সিয়ভথত্রত || ১৬.৩ ||  
 
ষিভদািং ফলমলমাপয়ভতঽত্রধ ারাদ ইতুয়ভিাঽতনুমনসাঽ্য়ধত্ত ধূতয় ঃ |  
ষর্ার্য়ভে সত্রত ন ত্রহ দৃশয়ভতঽত্রধ ারী নাতঃ সয়াত স খরত্রি াণিত সভদত্রত || 
১৬.৪ ||  
 
আভক্ষপং তমসহমান উচ্চমানঃ সভদয়াঽভসৌ ত্রনজ রপল্লিেভর্ন |  
আদার্ িয়তনুত িীজভমা ধীনাং সূভিনাং ুরদলপুশ্পিীজসৃত্রষ্টম || ১৬.৫ ||  
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িয়াখয়াতা ত্রনত্রশ স  দাচন প্রদীভপ  
সংশাংভত পুনরত্রপ িাচর্াংি্ূি |  
ত্রশ য়ান স্বান পুরু রুণাংিুত্রধত্রনয়জাংভিঃ  
অংরু্ষ্ঠসু্ফটনখরাংতভরাত্রচষ ি || ১৬.৬ ||  
 
তীথয়াথয়ং পৃথুতরিপ্রপাত্রতিারাং ধারাণাং রর্সহনক্ষমাং মভহক্ষঃ |  
আনীতাং দশশতপুংত্র্রতয়শিয়া ষপ্রভক্ষয়াভচ ত্রিপুলত্রশলাং ক্বত্রচত স মুিাম || 
১৬.৭ ||  
 
ষলা ানামুপ ৃতভর্  ুতঃ ত্রশভলর্ং ত্রনভনয় ষনা ইত্রত জনতা জর্াদ তি |  
ষনতাভরা র্ত্রতির মানিা ন হীমাং ্ীমভেত্রদহ র্তভত নভর্ন্ন ষিত্রত || ১৬.৮ ||  
 
ত্রনভনয় তাং ত্রর্ত্ররত্রমি িানরী ৃতাত্মা লীলািত্ র মভলন ষসাঽমভলন |  
তিাত্রপ নয়ত্রধত তর্াঽসয় সূচয়ভতঽলং তত তুংর্াং ননু ত্রন  াঽধুনাঽত্রপ  ময় || 
১৬.৯ ||  
 
সংঘাষতরত্রধ ঘষনরলং ৃতাধ্বা ত্রশ য়াণাং র্তমনসামুভততভর াম |  
র্িামা িসত্রত ত্রতথাত্রিভনন চংদ্রঃ তিাভসৌ স লমত্রতঃ সসার ত্রসংধুম || ১৬.১০ ||  
 
আদ্রয়াণর্াঃ সপত্রদ ত্রনমজ্জনাত্সরসয়াং ণ িসয় ত্রেজঋশ্সয় িল্ল্ার্াম |  
তিাঽর্ন খরত্র রভণাপরার্ভহভতাঃ গ্রামীণা অত্রপ স লাঃ সিালিৃিাঃ || ১৬.১১ 
||  
সিয়জ্ঞং সপত্ররজনং সমীক্ষমাণাঃ  
ফুল্লাক্ষাঃ ত্রিতিদনাঃ শু্া ননংদঃু |  
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ষদৌমুয়খয়ং দধত উতাপভর ত্রনত্রনংদঃু  
নাঽের্য়ং ের্মত্রপ তত স্ব্ািতংিম || ১৬.১২ ||  
 
মা মমনং ্ুিনর্ুরুং ত্রিত্রনংদভতত্থং  
ত্রন য়্ ত্সয়য়া্য়পতত্রদভিাত্তরংর্হস্তঃ |  
সংভক্ষা্ী ঘনঘনভঘা ভঘারভি ঃ  
সংরং্ী খলদমনার্ ত্রসংধুরাজঃ || ১৬.১৩ ||  
 
সভমাদাত্ত তরলতভরা দ্রুতাত্র্র্ামী র্ং্ীরস্বননুত্রতমান সুভঘনহাসঃ |  
িীচয়ংষর্রত্রধ তষরত্ররহাত্রধভিলং মধ্বার্ প্রণত্রতত্রমি িয়ধাত সমুদ্রঃ || ১৬.১৪ ||  
 
ষর্ালীলাস্বত্রতশত্রর্নাির্াধ্ািাত ষন্নাল্লংভঘয়ৌ ত্রিত্রিধর্ুণপ্র াশরভনৌ |  
মধ্বাব্ধী পরমমভতঃ ত্রপ্রর্ং জনানাং লািণয়ং ন তু জলভধরর্ং ত্রিভশ ঃ || ১৬.১৫ 
||  
 
অংভ্াভধস্ত্বত্ররততভরাত্রময়পাত্রণমৃভষ্ট স্বভচ্ছঽভসৌ ত্রি টতটাসভন ত্রন ণ্ণঃ |  
িয়াচখয়ািত্রতত্রচরষমতভরর্শাখা সূিাত্রন প্র্ুরত্রতসুংদরপ্র ারম || ১৬.১৬ ||  
 
র্াং্ীর্য়াত স্বনমধরী ভরাত্রত ত্রসংভধাঃ রািয়েং িহত্রত তথাঽপয়ভহা স্বভনাঽসয় |  
পূভণয়ংদপু্র্িদনঃ   এ  ধভনয়া মভেত্থং জনজলত্রধস্তমাশু পষর্য়ত || ১৬.১৭ ||  
 
ষিদানাং সমুত্রচত্ািিাদদক্ষং ষর্ ষিদত্রে ত্রমমমূত্রচভর মভহ য়য়াঃ |  
ত্রধত্রি  তাত্রনত্রত জনতা জর্াদ তি স্বাের্য়াত ত্র ল  ত্রলতাংজত্রলনয়মংতী || 
১৬.১৮ ||  
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সন্নামং ত্রিপুলহৃভদ ত্রিধার্ ্িয়া ত্রিভ্রাণােরণরজঃ সুভরংদ্রভসিয়ম |  
তত্নানাদত্রধ শুভচৌ নদাত্রধরাভজ সনুভস্ত ত্রেজত্রন রাঃ প্রশস্ত াভল || ১৬.১৯ ||  
 
 ভল্লাষলঃ  ত্ররত্রন ষরত্ররিাত্রনিাষর্য়ঃ উভল্লাষলজয় ন ত্রন রান ত্রনপাতর্ত্রভঃ |  
আক্রাংতাঃ প্রিলতষরে ষলাঠ্য়মানা হাসয়েং প্রর্র্রুুদন্বতীহ মনভ  || ১৬.২০ ||  
 
মজ্জংতং পৃথুলহরীত্রনর্ূঢমূত্রতয় ং সংপূণয়প্রমত্রতমসজ্জভনা জহাস |  
ষর্া ষলা ির্ত্রিজর্ী র্ুরুঃ প্রত্রসিঃ ষসাঽর্ং হী পতত্রত লঘূত্রময়লীলভর্ত্রত || ১৬.২১ 
||  
 
নীচানামিচ িচাংসয়জীর্ণভন্না দভ্রাণাং কু্ষত্র্ত রাণয়দভ্রভ্াধঃ |  
ষক্রাষূ্টনাং শ্ব ল লপ্রদং ত্রিরািং পংচাভসয়া ন ত্রহ র্ণভর্দদুারিীর্য়ঃ || ১৬.২২ ||  
 
জন্মত্রিতয়িত্রসত্রতদাত্রর্নং  টাক্ষং ষলা ানামঘটর্দংিুভধৌ িৃহিীঃ |  
আক্রাংভতাঽত্রধ র্ুরুণা স ষতন তািত মুংচন সংচলনম্ূত্তটা ভদশয়ঃ || 
১৬.২৩ ||  
 
ইতয়াষদয়রত্রপ চত্ররষতরননয়সাষধয়ঃ ন ষিষ্ঠাং িহুমত্রতমাপ দজুয় ভনাঽত্রিন |  
ত্রিভে ং িয়ত্রধত পুনত্রনয়রস্ত্াভর্য় তত্রিন দমুয়নত্রস তভদি ষশা্নং সয়াত || ১৬.২৪ 
||  
 
সংপ্রাপ্তং সহ সহভজন র্ংিিাটং ষস্বাজস্সংপ্র টন আত্রদশত্রেশং ম |  
শুশ্রূ ামর্মুত্রচভতা ত্রিধাতুমী ত ষলা ানাত্রমত্রত িচসা পরীক্ষ াণাম || ১৬.২৫ ||  
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শ্রী াংভতশ্বরসদভনঽনর্ত ত্র ষলভ া র্ত্ররংশন্নরিরনীতভ তুর্ত্রষ্টম |  
আহতয়া র্ুরুর্দষর্ি নাত্রলভ রাদ ষর্া ষলভ্ তরলতরাত ফলাত্রন  ামম || 
১৬.২৬ ||  
 
এতাদৃগ্বলত্রি্িঃ স তসয়  ংঠ্ং  
তভজ্জয়ভষ্ঠাঽপয়ত্র্ত উভ্ৌ সমং র্ৃহীো |  
ত্রনভেষু্টং পরমমিাপতুঃ প্রর্নং  
সংঘ য়াত ক্রমপত্ররিধয়মানষতক্ষ্ণ্য়ম || ১৬.২৭ ||  
 
আত্রস্বন্নািলসতভরৌ র্ুভরাত্রনয়ভর্ার্াত ছিাগ্রয়ত্রনলমত্রহভতৌ চ তািু্া্য়াম |  
মুক্ত্বাঽর্ঃ ত্রঠ্নতরেচং ত্রশভরাত্রধং পর্য়ার্সু্ফটিচনাং ত্রনভপততুঃ ষ ৌ || ১৬.২৮ ||  
 
আশ্বভস্তৌ শুত্রচহৃত্রদমািনূনমাভনৌ উিতুয় ং সমর্দদংরু্ত্রলং ধরািাম |  
সংর্ৃহয় প্রস্রসাদত্রপ প্রর্ভত্তৌ সামথয়য়ং র্র্তুত্ররভমৌ ন  ংপভনঽসয়াঃ || ১৬.২৯ ||  
 
ত্রনর্য়নং িটুমত্রধরুহয় মংদহাসী স প্রার্াত্রদহ পত্ররভতা নৃত্রসংহভর্হম |  
ঐশ্বষর্য়ত্ররত্রত লত্রঘমাত্রদষ রুভপভতা মভধ্বাঽ্ূত ত্রি্ুিনত্রচিরনরাজঃ || ১৬.৩০ 
||  
 
পংচাশন্নরপনভরাপনীতমািাং ষর্া িাক্ষয় ীং র্ৃহমত্রধভরাত্রহণীং ত্রননার্ |  
স িয়াখয়াস্বরদমনার্ পূিয়িাভটা ত্রনভদয়শাদ িয়ত্রধত র্ুভরার্য়ল প্রভপ ম || ১৬.৩১ ||  
 
ত্রস্বভন্নঽত্রিন্নত্রপ র্তমান আগ্রভহাভগ্র প্রাচয়াত তত্প্রিচনত্রনস্বভনাঽত্রতভরভজ |  
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উিতুয় ং ত্রিপুলহৃদংরু্লীং চ নালং ষসাঽ্ূত্রদতয়জত্রন  ুতূহলং জনানাম || ১৬.৩২ 
||  
 
পষর্য়ত্রক্ষ প্র্ুত্ররতষরঃ ত্রশিাত্রিপূষিয়ঃ ষনাষপত্রক্ষ প্রিলতষরস্তথা প্রর্ষনঃ |  
নাষিত্রক্ষ ক্বত্রচদত্রপ শিয়পূত্রতয় রত্রিন উষত্প্রত্রক্ষ স্বর্মত্রপ ্ীম ইতয়িশয়ম || ১৬.৩৩ 
||  
 
ষলত্রখনয়াং মুহুরত্রপনহয়  ৃ য়মাণং নাভপয় ং তনুরুহমসয় তূদপাট |  
নাসাভগ্র মৃদতু্রন  ৃষতে মুত্রষ্টঘাষতঃ নাভসয়ংভদারত্রতিত্রলত্র্ঃ প্রসন্নতাঽঽত্রস || 
১৬.৩৪ ||  
 
পংচাসয়ঃ শ্বত্র্ত্ররি হী ত্রিহীনসাষরঃ অংভ্াত্রধনয়র্ সত্ররতাং জষলত্ররিাষপঃ |  
হভদয়াষতত্ররি তরত্রণত্রিয়িংির্ন নৄন প্রতয়ত্রথয়স্বসমনষরিয়য়িাহরত সঃ || ১৬.৩৫ ||  
 
পারংতীসুরসদনং ত্রিশালসংত্রিত সংপ্রাপ্তঃ খলু সুত্রচরাত্রন্নভিদয়হীনম |  
গ্রাময়াগ্রয়ত্রক্ষত্রতপত্রতত্র্ত্রদয়নাধয়মািাত তভূতীিয়য়ত্রধত স্ূত িলয়নপাঃ || ১৬.৩৬ ||  
 
্ীমভে সহ সহষজঃ প্রত্রতত্রষ্ঠতঃ প্রা  পংচাত্মা মুরত্ররপুরংত্রচভতা র্দি |  
পাংচালয়া িত্রলসত্রললং সমং দদতয়া ষসাঽিা য়ীত তত্রমমমথ প্রপূজয়পূজয়ঃ || 
১৬.৩৭ ||  
 
আর্াসয়ন ত্র ল সত্ররদংতরাখয়ভদশং গ্রীভে ত্রনজয় লত্রমহ শুশ্রুিাংস্তটা ম |  
তত্ াভল পরমত্র্ি য়র্ন ঘভনৌঘং তত্পূষতয়য় িয়ত্রধত  ুতূহলং জনানাম || 
১৬.৩৮ ||  
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দমুয়ংষিঃ খলপটষলঃ প্রভচাদয়মাভনা গ্রাভমভশা িৃশলপত্রতঃ প্রহতুয় ভমনম |  
সংপ্রাপ্তস্তত উত র্াংতমীক্ষমাণঃ ষপ্রাদয়ংতং রত্রিত্রমি ত্রিত্রিভতা ননাম |১৬.৩৯ ||  
 
ষক্ষিাগ্রয়ং ত্রি্ুিনষিদয়নাথনাথং প্রিার্ প্রচুরতরাংতরঃ প্র্ািী |  
শ্রী ৃষ্ণামৃতপরমাণয়িাত্র্ধানাং চভক্র সেচনতত্রতং স্ব্ি্ূষতয় || ১৬.৪০ ||  
 
স গ্রামং পরমত্রপ র্াত উচ্চ্ূত্রতং ত্রিোংসঃ ক্ব  ুহর ূপদদুয়রা্াঃ |  
ইতূয়ভচ মদমত্রতমাত্রনভনাঽত্রখলজ্ঞম মনয়সয় ক্ষপত্রর্তুভমি তজ্জনসয় || ১৬.৪১ ||  
 
সিয় ষজ্ঞাঽপয়র্মত্রধ ং ন র্জ্ঞ্ংর্ীং সংত্রিভত্ত র্ত্রতত্ররত্রত িিত্রনেভর্াঽভসৌ |  
আ্াংতং পত্রর ত্রদ মত্সরাদপৃচ্ছত  ময়াথয়শ্রুত্রতর্হনাথয়খংি্ািম || ১৬.৪২ ||  
 
ছংভদা্য়েুয়তরসসংগ্রহপ্রিীণান  ভষ্ঠঽত্রি প্রত্রতত্রিত্রহতান প্রজাত্রধভপন |  
নারাশংসয়চরমচারুমংিভ্দান ঊভচঽভসৌ তমত্র্দধদ ত্রিসংশর্াংশঃ || ১৬.৪৩ 
||  
 
পাংত্রিতয়ং পরমমভিতয় তসয় তাদৃ  সংঘ য়ত কু্ষত্র্তমনা ত্রিপক্ষসংঘঃ |  
নাথয়ঃ সয়াদর্ত্রমত্রত িণয়র্ন্নথ েং তং ব্রূহীতুয়রুমত্রতভনত্ররভতাঽদ্রিদ দ্রা  || ১৬.৪৪ ||  
 
ষসাঽপৃচ্ছত তমথ মহাহ্বভর্াপসর্য়া র্ভিািা মনুচরভণাপসৃজয়রূপাঃ |  
তসয়াথয়ং িচনচর্সয় তং ব্রুিাণঃ মির্য়াথয়ং সপত্রদ স ষলখর্াং ি্ূি || ১৬.৪৫ ||  
 
সংপূণয়ং শত্রশনত্রমভিাত্রদতং  ৃশঃ ষ্বা  
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চভক্ষা্াশু্ত্রন ভরা ত্রনরীক্ষয় মধ্বম |  
প্রতয়থয়ী স্বর্ত্রমত্রত দূরভিাঽত্র্ধািন  
ত্র ং ষতন ক্ষতমমৃতা রসয় তসয় || ১৬.৪৬ ||  
 
ত্রনস্স্বানাং  ত্রতপর্্ুত্রির্িু্িং  
্িানাং িয়ত্রধত চতুরু্য়ণং দর্ালুঃ |  
্ুংভি ি ত্রিদশনভরাপভ্ার্য়মন্নং  
সংপ্রীষতয় স ধনিতাং িৃহত্প্রভিাধঃ || ১৬.৪৭ ||  
 
িৃষ্টয়াভদঃ স ত্রনর্মনাত্রদ চক্র এতত  
ত্রচিং ত্র ং ্ুিনত্রনর্ামভ  সমীভর |  
অভপয়িং ্ুিনর্ুভরাঃ  ৃতানুিাদঃ  
 ৃভতয়  ুপ্রির ইতীহ িণয়র্ামঃ || ১৬.৪৮ ||  
 
ইতূয়ভচ ধরত্রণসুভরণ ষ িলং ষনা  
মাধ্বীর্ং ত্রিত্রিধ থা  থাসু মানয়া |  
সাক্ষাদপয়মরিষররুদীর্য়মাণা  
র্ংধষিয়দুয়য়সদত্রস তন্মুভদ জভর্ঽভসৌ || ১৬.৪৯ ||  
 
তাং পদয়প্রত্রণর্ত্রদতাং তু মূছয় ত্রর্ো  
তানানামুত্রচততর্াঽঽত্তপংচমাদয়াঃ |  
র্াংধারং দয়ুত্রি র্মুজ্জ্বলং সৃজংভতা  
গ্রামং ষত প্রজর্ুর াত্র  ম্র ংঠ্াঃ || ১৬.৫০ ||  
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আনষম্রঃ সুমু ুটভমৌত্রলত্র্ঃ  রাষগ্রঃ  
আতাষম্রঃ প্রত্রত ত্রলষতঃ ত্রিষতমুয়খাষজঃ |  
আরাত্রি ত্রিরতর্ত্রিত্র্ঃ সুভরংষদ্রঃ  
তদ্গীতা দশত্রধ ণার্য়ির্য়চর্য়া || ১৬.৫১ ||  
 
র্ীিয়াষণত্রিয়জর্মভহাত্সিসয় পূজাং  
 ুিয়াষণরত্রিরলসংত্রিদস্তদানীম |  
ত্রিভিষরমুয়ত্রনত্রন ভরাপভদির্ষুিঃ  
সুভিষররথ তমভিত্রক্ষতুং প্রজভি || ১৬.৫২ ||  
 
আদশয়ং র্ুণর্ণদশয়ভন মুরাভরঃ  
সচ্ছারং রত্রচতমভনন িণয়র্ংতঃ |  
প্রভদয়াষতরুিুপদিীং প্র াশর্ংতঃ  
মপ্রক্ষংত প্রচুরমভনাত্রিলাসভমভত || ১৬.৫৩ ||  
 
না ীংদ্রাস্তমিত্রন্ার্মািসংতং  
সুভলাষ রত্রপ ্ুিনাত্রন ্ূ র্ংতম |  
ষনমুঃ খাদপুত্রন দং তষদতভরর্ীং  
িয়াখয়াংতং ত্রিত্রিধত্রিত্র ষ্টত্রশ য়মভধয় || ১৬.৫৪ ||  
 
শ্রীমংতং শত্রশিদনং  ুভশশর্াক্ষং  
র্ং্ীরস্বরমত্রতত্রদিয়লক্ষণাঢয়ম |  
পশয়ংতঃ স্বরু্রুমথাত্রচয়চন  ৃতাথয়া  
িাণয়া তং হত্রররত্রতপূণয় ামভমভত || ১৬.৫৫ ||  
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অহভরা দরুার্মতমঃ স্বভর্ার্ষণঃ  
অ ভরামুয় ুংদরু্ণিৃংদদশয়নম |  
অজর্েতুদয়শ জর্ংত্রত সদ্গুষণঃ  
শরণং র্ুভরা  রুণর্াঽত্রপ ষনা ্ভিঃ || ১৬.৫৬ ||  
 
নমভস্ত প্রাভণশ প্রণতত্রি্িার্ািত্রনমর্া  
নমঃ স্বাত্রমন রামত্রপ্রর্তম হনূমন র্ুরুর্ুণ |  
নমস্তু্য়ং ্ীম প্রিলতম  ৃভষ্ণষ্ট ্র্িন  
নমঃ শ্রীমন মধ্ব প্রত্রদশ সুদৃশং ষনা জর্ জর্ || ১৬.৫৭ ||  
 
ইত্রত ত্রনর্ত্রদতিংতস্তি িৃংদারভ ংদ্রা  
র্ুরুত্রিজর্মহং তং লালর্ংভতা মহাংতম |  
িিৃ রুত্রখলদৃশয়ং পুেিারং সুর্ংধং  
হত্ররদত্রর্তিত্ররভষ্ঠ শ্রীমদানংদতীভথয় || ১৬.৫৮ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমত্ ত্রি ুলত্রতল  ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত 
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচভত শ্রীমধ্বত্রিজভর্  
আনংদাংত্র ভত ষ ািশঃ সর্য়ঃ ||  
|| সমাভপ্তার্ং গ্রংথঃ ্ারতীরমণ মুখয়প্রাণংতর্য়ত  
শ্রী  ৃষ্ণাপয়ণমস্তু || 
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