
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
 
১৪. চতুর্য়শঃ সর্য়ঃ  
 
পত্ররিৃঢঘনসংঘঘ রাজত্রসংঘ াজয় শক্ত্য়া  
তয়জত্রত মত্রিনভািং নীরসত্বাত্রিকামম |  
সু্ফটমুর্র্ত্রত ততজসু্ব্য়জ্জ্বঘি মধ্বভাঘনৌ  
সুজনজিজকাংত্তয় ত্রিশ্বমাসীন্মঘনাজ্ঞম || ১৪.১ ||  
 
কৃতমপকৃতমাত্র্য়ঃ ক্ষময়তাং ক্ষাংত্রতভূত্ ঃ  
ইত্রত মৃর্ ুির্তাং চ প্রাথয়নাত্রভঃ প্রভূণাম |  
অপহৃতমপঘর াং মংিঘতা গ্রংথজাতং  
র্শহৃর্র্ত্রনঘর্ার্ার্গ্র ীচ্ছংকরার্য়ঃ || ১৪.২ ||  
 
পত্ররিৃতমিনত্ৈগ্রয়ামণীগ্রাময়পূত্িয়ঃ  
অিনতমুরুঘচতঃপার্পাঘশ্বয় নৃত্রসং ম |  
স জত্রিজর্ঘতাঽর্তু্রিক্রমার্য়ঃ প্রসিঃ  
কত্রিকুিত্রতিঘকাঽসািাত্রশ াঽঘতা র্ত্তম || ১৪.৩ ||  
 
উপচরত্রত ত্রনতাংতং  ংত তপৌরংর্রী ধূঃ  
র্য়ুসর্ত্রস ভজঘতা র্ং র্িুয়ভা র্ভ্রভাত্র্য়ঃ |  
ত্রর্শতু স পরমাগ্রয়ানংর্তীথয়াংত্রিঘরণুঃ  
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ধরত্রণধর সুখং তত সংততং স্ব্াংতঘরত্রত || ১৪.৪ ||  
 
অনত্রতপত্ররত্রচতসয়াপয়সয় তসাঽর্ং কিীংঘরা  
র্ুণরসমত্রতর্ূঢং জ্ঞাতিাত্রনতয়ত্রচিম |  
মধু মধুকররাঘজা ত্রনষ্পতন তপৌষ্পমাপ্তং  
ননু পত্ররচর্ ীনঃ কানঘনঽত্রপ প্রভুঃ সয়াত || ১৪.৫ ||  
 
অত্রখিখিকুিানাং িধয়র্ন তে ঘর্া ং  
ত্রির্ধর্ত্রপ নরাণাং তকৌতুকং মধয়মানাম |  
স্ব্র্ত্রতসমুত্রচতানাং ভূত্রতর্ার্ী শুভানাং  
ি িহৃত্রর্  ত্রনঘনয় শিয়রীঃ কাত্রিঘর্িম || ১৪.৬ ||  
 
উর্র্ত্রত ত্রিনতার্া নংর্ঘন শ্লাঘয়কাঘি  
স কৃতসকিকৃতয়ঃ কৃতয়ঘিত্রর্প্রঘিকঃ |  
অরুণর্িত্রনকাংতর্ব্য়হ্ম নারার্ণাখয়ং  
র্ুরুর্ুণমত্রভর্ঘধয়ৌ তর্ার্য়ঘর্ার্াসনস্থঃ || ১৪.৭ ||  
 
অত্রতধিত্রিতর্ংতা র্ংতকাত্ঠঃ প্রশত্তঃ  
অত্রপ র্রু্পর্ঘনঘক সসু্নরি র্ব্তীংরাঃ |  
র্ুরুত্রভরত্রভত্র ঘতষ্বাচারঘভঘর্ ু ত্রনঠাং  
সু্ফটমির্মর্ংতঃ তসৌঠিাত কময়ণাং চ || ১৪.৮ ||  
চরমসমর্সুপ্াঃ পূিয়মুত্থার্ ত্রশ য়াঃ  
র্ুরুজনপত্ররচর্য়াং চত্রক্রঘর র্ষু্করাং চ |  
সি ুমত্রত তর্ার্য়পয়াঽধয়রািাত প্রসিাঃ  
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সুর্ত্রতরপরত্থ াং সয়াত কথংকারত্রমষ্টা || ১৪.৯ ||  
 
শ্রিণমননঘ ঘতাঃ প্রাক ত্রচরার্াতত্রনরঃ  
সপত্রর্ ত্রিিশর্ংতয়া ত্রনরর্া গ্রতঘচতাঃ |  
স্ব্র্মত্রপ নর্ত্রত রার্ংর্িস্ত্রাত্রর্ পূঘজয়  
ঝত্রটত্রত ত্রির্তত্রনরঃ তকাঽত্রপ ত্রশঘ য়াঽন্বঘশত || ১৪.১০ ||  
 
ত্রিত্র তমত্রিত্র তং প্রাঘর্ি কস্মার্ ত্রিত্রনত্রঃ  
ইত্রত র্ুরুপত্ররিার্াশংকর্া নৈর্ািাঃ |  
ত্রচরমনিতরংতঃ শ্রািকা মুক্ত্মার্য়াঃ  
র্ুরু  ুজিসকাশঘস্থ  ুতূষ্ণীমত্রতঠন || ১৪.১১ ||  
 
ত্রিপুিহৃর্র্পাঘশ্বয় র্ীপর্ীত্রপ্প্রর্ীঘপ্  
র্রিরপত্ররপূত্ণয়িয়াত্রভয় রঘয়য়াত্রর্ র্ত্বা |  
র্ত্রতরত্রতর্তঘচতািত্রক্রঘণাঽচয় াত্রনকার্াত  
কুসুমসত্রমত্রতমগ্রয়ামার্রার্জু্জ ার || ১৪.১২ ||  
 
অমৃতমত্রপ ত্রনরীক্ষয়াঽস্রাত্রি ত্রনময়ািয়সূঘন  
ঘৃতত্রমর্ত্রমত্রত সঘর্য়া ভ্রাংত্রতমংঘতাঽত্রপ ত্রশ য়াঃ |  
শ্রর্ধুরত্রধকিাত্কয়ত্রিয়ভ্রমাতচ্চ পিার্  
অনুত্রর্নমমৃতাত্িতসয় তসিয়সয় শক্ত্য়া || ১৪.১৩ ||  
 
অর্মর্তু্রচতমংত্িতূর্র্ানাং ির্াণাং  
কৃত্রতত্রভরনুমতাত্মা তি পংচাংর্ত্রিত্রভঃ |  
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উর্র্মত্র মঘরাত্রচিক্রিতয় ী ত্রিশত্রক্ত্ঃ  
র্ধর্ত্রতিৃ র্ংতঃ  ডু্গণং স্ব্াত্মঘতজঃ || ১৪.১৪ ||  
 
ত্রতত্রমরত্রনকরকুংত্রভর্ব্াতমতয়ংততীর্ব্ং  
ত্রস্থরতরমত্রখিানাং প্রাত্রণনাং রুদ্ধমার্য়ম |  
ভুিনভিনপূণয়ং ভানুমানংজনাভং  
 ত্ররত্ররি নখত্রঃ প্রার্ রত্রিজাত্িত্রনয়রাস || ১৪.১৫ ||  
 
মধুরপতর্রািাঃ শাংতত্নশাংিুিাষ্পাঃ  
সপত্রর্ ত্রিপুিরার্ঃ স্ব্াত্রভসারাত প্রসিাঃ |  
অরুণতরত্রণরতয়চ্ছাংিরা ত্রর্ক্পুরংধ্ীঃ  
ত্রস্মতসরত্রসজিক্ত্াঃ স্স্ব্ঃ কত্ররাত্রিত্রিংঘর্ || ১৪.১৬ ||  
 
প্রণত্রতরভসধূিীিদ্ধঘশাভাত্রিঘশ া  
র্ধুরুপকৃত্রতমত্তাং সাধুজািাংতরাপ্াঃ |  
সমর্মুপনতং সংঘির্র্ংঘতা ির্সয়া  
ইি র্শশতঘকঘতাঃ তকতিঃ শ্রািকাণাম || ১৪.১৭ ||  
 
ত্রনত্র তমুত্রচতমুচ্চং তর্ার্পীঠং প্রিকু্ত্ঃ  
পত্রর ত্রর্ পত্ররঘতাঽমী সত্বরাঃ সত্তবভাজঃ ||  
দ্রুতমিত্রসতকৃত্তয়ধয়নয়সংনয়াত্রসিত্র্য়ঃ  
শ্রিণপরমকৃতয়াঘর্াপতসু্থঃ সঘমতাঃ || ১৪.১৮ ||  
 
িভুরমিরু্ণানাং তশাভনাচ্ছার্নানাং  
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মুরত্ররপুত্রনির্ানাং  ংত স্ির্াংত্রতকীনাম |  
সপত্রর্ সুত্রিিৃতানামংতরথয়া ত্রধর্াং িা  
ত্রিত্রিধকিত্রিকানাং সংচর্াঃ পত্রিকাণাম || ১৪.১৯ ||  
 
অনত্রতত্রিরিভািা অপয়নঘনয়ানয়সংর্াঃ  
ঋজুতরততনানাপংত্রক্ত্সাময়াপ্ঘশাভাঃ |  
ত্রেরর্তুরর্ঘর্শয়া র্ূরঘতা িত্রজয় তাংতাঃ  
কুশিত্রিত্রখতরূপা তরত্রজঘর তত  ুিণয়াঃ || ১৪.২০ ||  
 
সপত্রর্ র্র্ৃশুঘরঘক িাচনীর্াত্রর্ভার্ং  
পত্ররচর্পটুতাভয়াং তািঘর্ঘক ত্রচঘরণ |  
 ত্রররু্রুনমনং রার্ র্ত্নঘতাঽমী ত্রিধার্  
প্রর্র্রুপরসাময়ং ত্রসদ্ধঘর্ সয়াত্রদ্ধ র্ত্নঃ || ১৪.২১ ||  
 
র্তিচত্রস জঘনঽত্রস্মিানঘত সত্রিরসয়ন  
ত্রসচর্র্িত্রনকাং তাং সাংধয়জীমূতরক্ত্াম |  
রত্রিত্ররি রত্রিপূজয়াংত্রিঃ সমাজাংতত্ররঘক্ষ  
িয়িসর্ত্রত শর্ািুঃ সন স স্রপ্রকাশঃ || ১৪.২২ ||  
 
ত্রিভুিনিরঘতঘজািয়ক্ত্ঘির্াথয়শুক্ল  
ত্রিতর্রসতর্া তর্ িত্রণয়তা িণয়ির্য়াঃ |  
পৃথুমত্রতরথ তত াত্মকয়মাপার্য় সময়ক  
প্রিচনপত্ররশুত্দ্ধয় স্ম প্রঘণৌত্রত প্রিীণঃ || ১৪.২৩ ||  
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স্ব্রমচরমকাঘি মংরঘমিাতয়জত্রভঃ  
সু্ফটমুপত্রন র্ংঘত িাচত্কিয়াচয়মাঘন |  
প্রিচনমত্রতত্রচিং প্রাণভাজাং শ্রুতীনাং  
অমৃতমমৃতভািত্সয়  ত তুং চকার || ১৪.২৪ ||  
 
ধনত্রমি সধনাঘর্ঘভয়াঽকয় সূনুঃ প্রসিঃ  
শরশতত্রমি পাথয়ঃ সংর্রু্াত্রথয়ভয় উগ্রঃ |  
অরত্রতত্রিরত্র তঃ তসাঽনারতং নাঽত্রর্শঘিা  
প্রত্রতিচনমর্ীনং তচার্ঘকঘভয়াঽত্রখঘিভয়ঃ || ১৪.২৫ ||  
 
অথ র্শশতঘশাত্রচ য়াপ্রর্াত্রত প্রতীচয়াং  
প্রিচনমিসার্ স্নাতুমার্াত তটাকম |  
পৃথুমত্রতত্রর  তািঘেঠসংসর্য়ঘিাত্িঃ  
সমর্ত্রম সপত্রর্ স্ব্ত্রনয়ম্নর্াত্র্য়ি তীত্থয়ঃ || ১৪.২৬ ||  
 
ঘনরসত্রনকঘরাঽসািংতরতয়ংতশুঘদ্ধা  
মুত্রনর্ণ ইি ভূর্ঃ তস্ন িান প্রার্ র্ধানঃ |  
প্রত্রতকৃত্রতমত্রখিজ্ঞসয়াঽপঘরাঘক্ষয়ণ তািত  
সু্ফটমিভত রূপং মজ্জঘন সজ্জঘনষ্টম || ১৪.২৭ ||  
 
অপত্ররত্রমতমনী ঘসয়াল্লসচ্ছংখিাঘ াঃ  
রথচরত্রণত্রশিানাং তন্বঘতাঽিাত্রভঘ কম |  
প্রত্রততনি উর্ারাতাস্ব্িং সত্রিধাতুঃ  
তনি ইি ত্রিঘরজুঃ পাংচজনয়ত্রপ্রর্সয় || ১৪.২৮ ||  
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অত্রভর্ধত্রত মুনীংরা োর্শাঘদাপিাস  
প্রত্রতমফিমিংর্ঘসসিনং ভত্রক্ত্র্কু্ত্ম |  
অত্রধকমমরনর্য়ার্য়াপ্লিাদ্ধনয়মানয়ার্  
অত্রপির্িিঘিাঘধা ত্রিষু্ণপাঘর্ার্কং তত || ১৪.২৯ ||  
 
তরত্রণত্রভত্ররি তর্ৌত্ররূধ্বয়পুংত্ৈত্রেয় ত্র্ভঃ  
সর্রপরমচঘক্রার্ীণয়ঘতজা  রীষ্টঃ |  
মুরত্ররপুত্রিমুখানাং র্সু্সঘ া তর্ ভাজাং  
ির্সমর্ ইিাঘনয়া মানয়ধীরািভাঘস || ১৪.৩০ ||  
 
সমত্রধকত্রধ ণসয় তপ্রক্ষমাঘণা জঘনৌঘঃ  
প্রকৃত্রতমধুরমাসয়িয়াজপূঘণয়ংর্তু্রিংিম |  
অমুচর্পসঘরত্রত শ্রািঘকাঘক্ত্ঃ পুরাঽত্রস্মন  
প্রচিত্রত পর্িীং তাং প্রাংজত্রিতূণয়মারাত || ১৪.৩১ ||  
 
র্ুরুচরণসঘরাজেংেত্রনঘণয়জনাংঘভা  
র্ধত্রত জনত্রনকাঘর্ সিয়মুিয়ীর্তং চ |  
অিত্রনরনত্রভনংত্রর্নয়পয়র্িক্ষঘমঽঘসৌ  
কথমত্রপ কথঘমি সয়াত ক্ষমাখয়াঽনয়থাঽসয়াঃ || ১৪.৩২ ||  
 
অত্রিত্রর্তরসঘভর্ং শীতিং িঘ্বর্ংধং  
ত্রিমিমমিপাত্রণঃ পাত্রণত্জরপ্রত্রিষ্টম |  
ির্নপিনভীতয়া পাশ্বয়ঘতা ত্রিভ্রর্গ্রয়ং  

7

www.yo
us

igm
a.c

om



কমথ করকপূণয়ং সংর্মী াত্রননার্ || ১৪.৩৩ ||  
 
ত্রি ত্রসতত্রিসভংর্শ্রীপ্রক য়ং ত্রসত্রতম্না  
জিজমমৃতপূত্রঃ পূরর্ামাস রময়ম |  
সমর্রু্ণত্রিঘশ াঘিাচত্কিয়ািনীর্ঃ  
সসুরত্রভসুমঘনাত্রভঃ স সু্ফটং তর্ৌরপক্শ অঃ || ১৪.৩৪ ||  
 
ত্রিমিমির্জাংঘভাত্রিংর্তু্রভিত্রচয়তাঘচয় া  
নিিত্রিততুিসয়া পুষ্পরাজয়াঽঽত্রচয়চত সঃ  
স্থিজজিজিল্লীিৃক্ষিীরুসসমত  
প্রসিত্রিজর্িক্ষ্ম্য়া মূতয় ঘর্ঘিংত্রর্ঘরশম || ১৪.৩৫ ||  
 
স র্র্র্ত্রধকঘিাধঃ ত ািশাঘিাপচারান  
িয়র র্র্র্ুণান োত্রিংশর্ার্ঃ পুঘরার্ান |  
অর্ত্রণতরু্ণমুত্চ্চঘতা র্ন শার্ঙ্য়পাত্রণং  
 িত্রপ পরমভক্ত্য়াঽনূপচারান ত্রর্ঘর্শ || ১৪.৩৬ ||  
 
তমরুণমত্রণিণয়ং ত্রর্িয়ঘর্ াখয়ঘর্ঘ   
স্নত্রপতমত্রতপৃথুশ্রদ্ধানর্ীত্রচত্তিাত্রভয় ঃ |  
ননু স র্জত্রত ত্রনতয়ং হৃসসঘরাজাসনস্থং  
ন তু সকৃত্রর্ত্রত পুত্ষ্পরষ্টত্রভভয় ািপুত্ষ্পঃ || ১৪.৩৭ ||  
 
কৃতপরমসপর্য়ঃ সাংরসচ্চংর্নাংভঃ  
পত্ররমত্রিতভুঘজাঘরামংিিাংঘসা মনী ী |  
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ত্রস্মতরুত্রচরমুঘখংর্ঃু ত্রস্নগ্ধঘকৌঘশর্িাসাঃ  
স মুত্রনসুরনরাণাং চকু্ষ ামুসসঘিাঽভূত || ১৪.৩৮ ||  
 
পরমথ পরমািং প্রাপ্ঘমিাপ্রর্াসং  
প্রভুত্রর  িুভুঘজঽঘসৌ তির্িার্প্রিীণঃ |  
অত্রজতপরমভক্ত্ঃ সংততং মনয়মানঃ  
সকিজর্র্ধীশঃ প্রীর্তাং তশৌত্ররত্ররত্থম || ১৪.৩৯ ||  
 
স চরপত্ররক্লঘপ্ সূক্ষ্ম্িস্ত্রাতৃঘতঽঘসৌ  
অত্রিতনুরু রূঘপৌশীরিঘর্য় ত্রন ণ্ণঃ |  
অরমর্ত্রর্  নানাহৃর্য়ত্রির্য়াত্রিিাত্সঃ  
কত্রিজনপত্ররিারং মংির্ন মংিপাগ্রয়ম || ১৪.৪০ ||  
 
অিসরমত্রধর্ময় ভ্রূত্রিজৃংভার্ভীঘষ্টা  
মুখসততর্িক্ষ্ম্ীভূতপাত্রণপ্রিািঃ |  
ত্রস্মতনর্নত্রিকাত্সতসয় ত্রিজ্ঞাতভািঃ  
শ্রিত্রস ত্রকমত্রপ কার্য়ং মংির্ামাস মংকু্ষ || ১৪.৪১ ||  
 
প্রণত্রতপরমকৃতয়াঃ সন্মঘতঘর্য় জঘনৌঘাঃ  
ত্রিিভুরনত্রতর্ূঘর সং তাতানতীতয় |  
অ ম ত্রমকর্াঽঽশ ুপ্রাপয় পাশ্বয়ং প্রঘণমুঃ  
ি ি ই  র্ৃ স্থাঃ পূিয়ঘসিাং ত্রিধাতুম || ১৪.৪২ ||  
 
ত্রিত্রিধজনপর্স্থাঃ প্রাক শ্রুঘতঘভয়া র্ুঘণভয়ঃ  
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শতর্ুণরু্ণঘমনং ত্রিত্রস্মতা িীক্ষমাণাঃ |  
মুকুত্রিতকরপদ্মা আসয়তাত্রমতয়িাপ্াঃ  
প্রচুরতরহৃর্া সংভাির্াংচত্রক্রঘরঽঘনয় || ১৪.৪৩ ||  
 
অিমিমনুিাঘর্নানুিাঘচয়ত পিাত  
ননু র্ুরি ইর্ানীমুর্য়তা ত্র  প্রিকু্ত্ম |  
ন মননমধুনা রার্ার্ব্ঘজতয়াহ্বর্ত তান  
শ্রুতপত্ররচর্সক্ত্ান শ্রািকান শ্রািকাগ্রয়ঃ || ১৪.৪৪ ||  
 
অত্রধকত্রধ ণঘমনং িয়াখয়র্া তশাভমানং  
 ত্ররত্রমি কত্রিির্য়ং সতয়িতয়াতনূজম |  
সততমত্রনত্রম ং সংর্ৃশয় সানংর্ত্রচত্তাঃ  
সমর্মত্রপ র্তং সংত্রিরঘত ন স্ম তিাকাঃ || ১৪.৪৫ ||  
 
উর্র্ত্রমত ইিাতং র্ংি ভানুিয়ভাঘস  
সু্ফটমকিুশরূঘপা র্শয়নীঘর্াঽনুরার্ী |  
শুত্রচ  ত্ররপর্মাপসসংপঘর্ারাত্রশ্রতানাং  
ন ত্র  ভিত্রত ত্রিঘশ ঃ স্ব্প্রকাঘশািতানাম || ১৪.৪৬ ||  
 
মরতকমত্রণিঘণয় ভূতধািী পুরংধ্য়াঃ  
িসত্রত জিত্রধিাসসয়ধয়িীনঃ ক্ষণাধয়ম |  
অরুণতরত্রণত্রিংিচ্ছদ্মনা পদ্মরার্ঃ  
কত্রপশকরকিাঘপাল্লাসয়ভূত তপ্রক্ষণীর্ঃ || ১৪.৪৭ ||  
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অিত্রনিনিনধ্রুিার্খুা ম্ম সসু  
প্রকৃত্রতর্ুণসঘমতািয়াকৃতাকাশ একম |  
ততমতনুমনাঃ তসাঽত্রচংতর্ত সসসমাঘধৌ  
অসুরসুরনঘরভয়ঃ সদ্গুণং নাথমনয়ম || ১৪.৪৮ ||  
 
িয়র্ধত পত্ররর্ৃষ্টঘজয়াত্রত ঃ সাধু সাংধয়ং  
ত্রনর্মমিত্রনঘর্িা তজয়াত্রতঘ াঽপয়ািঘিাকাত |  
ত্রিত্র তমনুসরংঘতা ধময়শাস্ত্রপ্রিীণাঃ  
সত্রিতত্রর সত্রিতারং ত্রচংতর্ংতত্রস্ত্রঘিাকয়াঃ || ১৪.৪৯ ||  
 
ত্রিত্রির্রুত্রততরাং তর্ তর্িতাঃ ত ািঘশাক্ত্া  
 র ত্রর র্পূিয়াংতয়াঃ কিাঘভর্ঘতাঽসয় |  
সু ুতমত্রতসৃজংঘতাঽগ্ন্য়াত্র তাঘতঽত্রগ্ন্ঘ ািং  
িয়ধুরুত্রচতমপূিয়ং তর্ন র্ার্িঘিাকঃ || ১৪.৫০ ||  
 
ত্রিধুরর্মকিংকঃ সয়ার্ র্ত্রর্ সয়ার্িশয়ং  
ননু ত্রনজস জার্াঃ সুংর্রাঘসয়ংর্কুল্পঃ |  
ইত্রত সুরিিনাত্রভিয়াত্রিতঃ তখচরীত্রভঃ  
সমত্রধকমধুত্ররম্ণা পূর্ণচয়ংরতঘর্াত্র্ত || ১৪.৫১ ||  
 
ইনত্রির মস য়ং প্রাপয় পত্দ্মঃ সচত্ক্রঃ  
ত্রচরত্রম  পত্ররতপ্ং পূিয়তত্প্ঃ সুতুষ্টম |  
মৃর্কুুমুর্চঘকাত্রঃ পার্সংঘর্ন রাজ্ঞঃ  
কমত্রপ সকিহৃর্য়ং কল্পঘর্ত্িি স্র্িম || ১৪.৫২ ||  
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র্ত্রিঘতংরনীিমত্রণনীিত্রিভ্রমং  
নিকুংর্কুদ্মিত্রসতত্রেজািত্রি |  
ত্রস্মতর্া নঘর্াত্তমত্রশরস্সুজাতর্া  
িনমাির্া সুরত্রভতাশর্াঽত্রন্বতম || ১৪.৫৩ ||  
 
মৃর্রু্াত্রমত্রিমানসংপঘর্া  
রমর্ত সুত্রস্মতঘর্াপসুংর্রীঃ |  
পত্ররতাপত্রি ীনমুজ্জ্বিং  
সুততং সূক্ষ্ম্তরাংিরং িরম || ১৪.৫৪ ||  
 
তর্াত্রভতমাংসয়পনর্ন র্ত্রতর্ং প্রজানাং  
অথয়াংতরং স ভর্িান প্রকটীচকার |  
আনংর্ত্রচদু্গণর্ণং পত্ররপূণয়সংত্রিত  
চংরস্তু শদর্ুণত্রমতয়র্ঘমি তভর্ঃ || ১৪.৫৫ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমসকত্রিকুিত্রতিক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত 
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচঘত শ্রীমধ্বত্রিজঘর্  
আনংর্াংত্রকঘত চতুর্য়শঃ সর্য়ঃ || 
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