
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
৪. চতুথয়ঃ সৰ্য়ঃ  
 
অথথষ সল্লাকদৰ্াসুধাৰ্দ্য়ৰ্া সদাৰ্মল্েনত্ৰনৰাসকামৰ্া |  
ৰমািৰািাসভুিা ত্ৰিশাৰল্দা ত্ৰিশালৰ্াঽত্ৰচংতৰ্দাত্মল্না ত্ৰধৰ্া || ৪.১ ||  
 
অননয়সংৰ্াদ ৰ্ুণসংত্ৰৰ্তা হল্ৰজয় নসয় মানং তু ত্ৰিত্ৰশষ্টল্চত্ৰষ্টতম |  
অসংৰ্মস্মাত প্ৰকটীকল্ৰাময়হং ত্ৰনজং ভজন পাৰমহংসয়মাশ্ৰমম || ৪.২ ||  
মম প্ৰল্ভানয়াপৰথা ত্ৰহ শশাভল্ত ত্ৰৱিষত্সু ত্ৰিষু্ং ৰ্দদংিধাৰণম |  
হত্ৰৰস্িসা নন্িত্ৰচৰাদসত্ৰিল্দ ভল্িদল্তা নাত্ৰস্মচ দংিধাৰকঃ || ৪.৩ ||  
 
ত্ৰিত্ৰচংতৰ্ত্ৰিত্থমনংতত্ৰচংতকঃ সমেসংনয়াসত্ৰনবধ্ধত্ৰনশ্চৰ্ঃ |  
অসািনুজজাথয়মথানমদ্ধত্ৰৰং সমেসংিয়াত্ৰপনমাত্মদাৰ্ৰ্ম || ৪.৪ ||  
 
ত্ৰনল্জ জল্ন ত্ৰকং নমসীত্ৰত পৃচ্ছত্ৰত ব্ৰুিন স্িসস্তুপ্ৰণত্ৰতং িয়ধাত্ৰমত্ৰত |  
ৰ্ুল্ৰা ত্ৰকলাল্ন্িষণিান জৰ্দ্গুৰঃ তদা জৰ্ামাত্ৰিলল্লাকত্ৰশক্ষকঃ || ৪.৫ ||  
 
ৰ্ত্ৰতৰ্য়তাত্মাভুত্ৰি কশ্চনাভিত্ৰৱিভূষল্ণা ভূত্ৰৰত্ৰিৰত্ৰিভূষণঃ |  
ন নামমািাচু্ছত্ৰচমথয়ল্তাঽত্ৰপৰ্ং জল্নাঽচুয়তল্প্ৰক্ষমুদাহৰত সু্ফটম || ৪.৬ ||  
 
পুথৰষ কৃষ্াকৰত্ৰসদ্ধশুত্ৰদ্ধমৱিৰািভুিয়া ত্ৰকল পাংিিালল্ৰ্ |  
ত্ৰিল্শাত্ৰধতাত্মা মধুকৃত্প্ৰিৃত্ৰিমান্চচাৰ কাংত্ৰশ্চত পত্ৰৰিত্সৰান মুদা || ৪.৭ ||  
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অভূত কুশাস্ত্ৰাভয়সনং ন পাতকং ক্ৰমাৰ্তাদ ত্ৰিপ্ৰত্ৰতসাৰল্তা ৰ্ল্তঃ |  
ৰ্থা কুশাস্ত্ৰাধয়সনং মুৰত্ৰৱিষঃ পদাংবুল্জ িয়াধিৰসয় ৰ্ত্ৰহয়তম || ৪.৮ ||  
 
ত্ৰিনীতমাংনাৰ্ত্ৰশল্ৰাত্ৰিশাৰদং সথদি তি্িং প্ৰবুভুত্সুমাদৰাত |  
ৰ্ুৰত্ৰিয়ত্ৰদল্ত্িাপনতাং ত্ৰনজাং মৃত্ৰতং কদাত্ৰচদূল্চ তমুপহ্িল্ৰ ত্ৰৰ্ৰম || ৪.৯ ||  
 
অহং স্িৰ্ং ব্ৰহ্মন ত্ৰকংত্ৰচদত্ৰে মত পৰং ত্ৰিজৃংল্ভত ৰ্দা সু্ফটং ত্ৰচত্ৰতঃ |  
ইতীহ মাৰ্াসমল্ৰ্াপপাত্ৰদতং ত্ৰনৰন্িৰ্াত সুৱ্ৰত মা স্ম ত্ৰিশ্িসীঃ || ৪.১০ ||  
 
ৰ্ল্দতদাথত্মকয়মুপাত্ৰেল্চাত্ৰদতং ন শম ৰ্ুল্ৰাৰপয়পল্ৰাক্ষতাং ৰ্তম |  
পুৰাতনানামত্ৰপ শসৌময় কুিত্ৰচত তল্তা মুকুংদং ভজ সংত্ৰিল্দ মুদা || ৪.১১ ||  
 
ইতীদমাত্ৰদশয় িল্চা িচত্ৰস্িত্ৰন স্িল্ক ৰ্ুল্ৰৌ শলাকমথানয়মীৰ্তু্ৰষ |  
অল্সিতাঽল্লাচয় মুহুৰু্য়ল্ৰাত্ৰৰ্য়ৰং স ৰূপয়পীঠালৰ্ত্ৰমংত্ৰদৰািৰম || ৪.১২ ||  
 
সুভত্ৰিনা শতন স ভিিত্সল্লা ত্ৰনল্ষত্ৰিতেি পৰং বুভুত্সুনা |  
ভত্ৰিষয়তঃ ত্ৰশষয়িৰাত্ৰদ্ধ ত্ৰিত্ৰদ্ধ মাম ইত্ৰত প্ৰত্ৰিষ্টঃ পুৰষং তমভয়ধাত || ৪.১৩ ||  
প্ৰতীক্ষমাণং তমনুগ্ৰহং মুদা ত্ৰনল্ষিমাণং পুনৰংবুল্জক্ষণম |  
সতাং ৰ্ুৰঃ কাৰণমানুষাকৃত্ৰতঃ ৰ্ত্ৰতং প্ৰশাংতং তমুপাসসাদ সঃ || ৪.১৪ ||  
 
সুতং ৰ্তীংৰ্দ্ানুচৰং ত্ৰিৰাত্ৰৰ্ণং ত্ৰনশময় সংনয়াসত্ৰনষণ্ণমানসম |  
সুিত্সল্লৌ ৰূপয়তলালৰ্ত্ৰিতং ত্ৰিল্ৰ্াৰ্তাংল্তৌ ত্ৰপতল্ৰৌ সমীৰ্তুঃ || ৪.১৫ ||  
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িৰাশ্ৰমল্ে জৰল্তাৰনাথল্ৰ্ানয় জীিল্তাঃ সয়াদত্ৰৰ্ নংদনািল্ৰ্াঃ |  
সৰ্াচনং িাকয়মুদীৰ্য় তাত্ৰিদং পৰীতয় পুিাৰ্ নত্ৰতং ত্ৰিল্তনতুঃ || ৪.১৬ ||  
 
নত্ৰতনয় শুশ্ৰূষজুনাৰ্ শসয়ল্ত নতং ভিিয়াং সু্ফটমি সংপ্ৰতম |  
অল্হা ত্ৰিধািা স্িৰ্ল্মি দাত্ৰপতা তদভয়নুল্েত্ৰত জৰ্াদ স প্ৰভুঃ || ৪.১৭ ||  
 
অনুিৰেঃ স তমথয়ৰ্ন পুনঃ ৰ্তীংৰ্দ্মানময় ৰ্তঃ ত্ৰপ্ৰৰ্াৰ্তুঃ |  
ৰ্ৃল্হ িসন কল্পসমান ক্ষণান নৰ্ন সুতানল্নংল্দাৰত্ৰনশং তল্তাঽস্মৰত || ৪.১৮ ||  
 
স ত্ৰচংতৰ্ন পুিমল্নাৰথং শুচা পুনশ্চ তীল্ত্িয়াপৰ্ল্তা মহানদীম |  
ৰ্তীশ্িৰানুৱ্ৰতমাত্মনংদনং তথমক্ষত গ্ৰামিল্ৰ মঠাংতল্ৰ || ৪.১৯ ||  
 
স জাতল্কাপাকুত্ৰলল্তা ধৰাসুল্ৰা মহাত্মনাম লংঘনভীৰৰপয়লম |  
সুতসয় শকৌপীনধৃল্তৌ ত্ৰহ সাহসপ্ৰত্ৰতশ্ৰল্িা শম দৃঢ ইতয়ভাষত || ৪.২০ ||  
 
ক্ষল্ণন শকৌপীনধল্ৰা ত্ৰনজং পটং ত্ৰিদাৰ্য় শহ তাত কুৰষ্ি সাহসম |  
ইতীমমুক্তত্িা প্ৰভুৰব্ৰিীত পুনঃ শুভাংতৰাৰ্ং ন ভিাংশ্চল্ৰত্ৰদত্ৰত || ৪.২১ ||  
 
ন পুি ত্ৰপল্িাৰিনং ত্ৰিনা শুভং িদংত্ৰত সংল্তা ননু শতৌ সুল্তৌ মৃল্তৌ |  
ত্ৰনিতয় মাল্ন ন ত্ৰহ পালল্কাঽত্ৰে শনৌ ত্িৰ্ীত্ৰত িিাৰমমুং সুল্তাঽব্ৰিীত || ৪.২২ ||  
 
ৰ্দা ত্ৰিৰিঃ পুৰষঃ প্ৰজাৰ্ল্ত তথদি সংনয়াসত্ৰিত্ৰধঃ শ্ৰুল্তৌ শ্ৰুতঃ |  
ন সংৰ্হীল্নাঽত্ৰপ পত্ৰৰৱ্ৰজাত্ৰম িাম অহং তু শুশ্ৰূষমুকল্পৰ্ত্ৰিত্ৰত || ৪.২৩ ||  
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বহুশ্ৰুতত্িাদয়ত্ৰদ তত সল্হ বলাত ন সা সত্ৰিিী ত্ৰিৰহং সল্হত শত |  
ইত্ৰত ত্ৰৱিল্জনাত্ৰভ ত্ৰহল্তঽনমত স তং ভিাননুোং প্ৰদদাত্ৰত্িত্ৰত ব্ৰুিন || ৪.২৪ ||  
 
ত্ৰিত্ৰচংতয় ত্ৰিৱিান স ত্ৰনৰিৰীকৃতঃ তথাঽস্তু মাতাঽনু িল্দদ ৰ্দীত্ৰত তম |  
উদীৰ্য় কৃচ্ছ্ৰাদপুৰ্ময় মংত্ৰদৰং ত্ৰপ্ৰৰ্াসকাল্শ তমুদংতমব্ৰিীত || ৪.২৫ ||  
 
ত্ৰনশাচৰাল্ৰত্ৰৰি লক্ষ্মণঃ পুৰা িৃল্কাদৰল্সয়ি সুল্ৰংৰ্দ্নংদনঃ |  
ৰ্ল্দাঽথ শশৌল্ৰত্ৰৰি কময়কৃত ত্ৰপ্ৰৰ্ঃ সুভত্ৰিমান ত্ৰিশ্িত্ৰিল্দাঽনুল্জাঽভিত || 
৪.২৬ ||  
 
কদাত্ৰচদাপয়াঽলৰ্বুত্ৰদ্ধৰালৰ্ং ত্ৰনল্িদৰ্ন পালকল্মতল্মতল্ৰ্াঃ |  
দৃঢস্িসংনয়াসত্ৰনল্ষধত্ৰনশ্চৰ্াং ধিানুমল্তয়দমুিাচ মাতৰম || ৪.২৭ || 
িৰাশ্ৰমাত্ৰতং মম সংিদস্ি মাং কদাত্ৰচদপয়ংব ৰ্দীচ্ছসীত্ৰক্ষতুম |  
ৰ্দনয়থা শদশত্ৰমমং পত্ৰৰতয়জন ন জাতু দৃল্ষ্টত্ৰিয়ষল্ৰ্া ভিাত্ৰম িঃ || ৪.২৮ ||  
 
ইত্ৰত ব্ৰুিাল্ণ তনল্ৰ্ কদাত্ৰচদপয়দশয়নং তসয় মৃল্তত্ৰনয়দশয়নম |  
ত্ৰিত্ৰচংতয় পৰ্য়াকুত্ৰলতা ত্ৰচকীত্ৰষয়তং সুতসয় কৃচ্ছ্ৰািয়ৰণি সা শুভা || ৪.২৯ ||  
 
অল্থাপৰ্থময়ষ ৰ্ুৰং জৰ্দ্গুৰঃ প্ৰসাদয় তং শদিিৰপ্ৰসাত্ৰদতঃ |  
সদা সমোশ্ৰমভাক সুল্ৰশ্িল্ৰা ত্ৰিল্শষতঃ িল্িভজৱিৰাশ্ৰমম || ৪.৩০ ||  
 
ত্ৰক্ৰৰ্াকলাপং সকলং স কালত্ৰিদ ত্ৰিধানমাল্ৰ্য়ণ ত্ৰিধাৰ্ শকিলম |  
সদা প্ৰসিসয় হল্ৰঃ প্ৰসিল্ৰ্ মুহুঃ সমেনয়সনং সমভয়ধাত || ৪.৩১ ||  
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অনংতমািাংতমুদাহৰংত্ৰত ৰ্ং ত্ৰিমািপূিয়ং প্ৰণল্িাচ্চৰ্ং বুধাঃ |  
তদাঽভিদ ভাত্ৰিচতুমুয়িাকৃত্ৰতঃ জপাত্ৰধকাৰী ৰ্ত্ৰতৰসয় সূত্ৰচতঃ || ৪.৩২ ||  
 
ৰ্ুণানুৰূল্পািত্ৰত পূণয়ল্বাধ ইতয়মুষয় নাম ত্ৰৱিজিৃংদিংত্ৰদতঃ |  
উদাহৰদ ভূত্ৰৰৰ্শা ত্ৰহ শকিলং ন মংিিণয়ঃ স চ মংিিণয়কঃ || ৪.৩৩ ||  
 
ত্ৰনৰংৰ্ৰাৰ্ং মুিৰাৰ্িত্ৰজয় তং ত্ৰিভূষণং ত্ৰিষ্টপভূষণাত্ৰৰ্তম |  
অমুং ধৃতাষাঢমল্িক্ষয় শমত্ৰনল্ৰ স্িভািল্শাভাঽনুপল্মত্ৰত জংতিঃ || ৪.৩৪ ||  
 
ভুজংৰ্ভূল্তশত্ৰিহংৰ্পাত্ৰদথকঃ প্ৰিংত্ৰদতঃ সািসৰপ্ৰতীক্ষথণঃ |  
ননাম শসাঽৰ্ং ৰু্ৰপূিয়কান ৰ্তীন অল্হা মহীল্ৰ্া মহতাং ত্ৰিিংবনং || ৪.৩৫ ||  
 
িৰাশ্ৰমাচাৰত্ৰিল্শষত্ৰশক্ষণং ত্ৰিত্ৰধত্সুৰসয়াঽচত্ৰৰতং ত্ৰনশামৰ্ন |  
ত্ৰিল্শষত্ৰশক্ষাং স্িৰ্মাপয় ধীৰধীঃ ৰ্তীশ্িল্ৰা ত্ৰিস্মৰ্মাৰ্তাঽংংতৰম || ৪.৩৬ || 
 
স ৰূপয়পীঠালৰ্িাত্ৰসল্ন ৰ্দা ননাম নাথাৰ্ মহামত্ৰতমুয়দা |  
তদাঽমুনাঽগ্ৰাত্ৰহ নৰপ্ৰল্িত্ৰশনা ভুল্জ ভুল্জঽনাশু ভুজংৰ্শাত্ৰৰ্না || ৪.৩৭ ||  
 
ত্ৰচৰাত সুতত্িং প্ৰবভুুত্সুনা ত্িৰ্া ত্ৰনল্ষিণং শম ৰ্দকাত্ৰৰ তত্ফলম |  
ইমং দদামীতয়ত্ৰভধাৰ্ শসাঽমুনা তদা প্ৰণীৰ্ প্ৰদল্দঽচুয়তাত্মল্ন || ৪.৩৮ ||  
 
অনুগ্ৰহং তং প্ৰত্ৰতৰ্ৃহয় সাগ্ৰহং মুদাঽঽত্মনাঽঽতাং কৃতকৃতয়তাং স্মৰন |  
অভূদসংল্ৰ্াঽত্ৰপ স তত্সুসংৰ্িান অসংৰ্ভূষা ননু সাধুসংত্ৰৰ্তা || ৪.৩৯ ||  
ত্ৰৰ্ৰ্াসত্ৰত স্িেত্ৰটনীং মুহুমুয়হুঃ নমতয়নুোত্ৰথয়ত্ৰন ভূত্ৰৰল্চতত্ৰস |  
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তমস্মৰত স্িাত্ৰমনল্মি দূনধীঃ ৰ্ুৰভয় ত্ৰিষয়ত্ৰৱিৰহাত্ৰিশংকৰ্া || ৪.৪০ ||  
ইতেৃতীল্ৰ্ ত্ৰদিল্স দয়ুত্ৰনম্নৰ্া ত্িদথয়মাস্মাকতটাকমাৱ্ৰল্জত |  
অল্তা ন ৰ্াৰ্া ইত্ৰত তং তদাঽিদত প্ৰত্ৰিশয় কংত্ৰচত কৰণাকল্ৰা হত্ৰৰঃ || ৪.৪১ ||  
তদােল্ৰ্াপাৰ্তজাহ্নিীজল্ল জল্নাঽি সল্নৌ সহ পূণয়বুত্ৰদ্ধনা |  
ততঃপৰং ৱিাদশিত্সৰাংতল্ৰ সদাঽঽৱ্ৰল্জত সা তদনুগ্ৰহাংত্ৰকনী || ৪.৪২ ||  
 
ৰ্ল্ত ত্ৰদনানাং দশল্ক সমাসল্ক িৰাশ্ৰমং প্ৰাপয় সপিলংবনম |  
ত্ৰজৰ্াৰ্ জজিান বহুতকয় ককয় শান স িাসুল্দিাহ্িৰ্পংত্ৰিতাত্ৰদকান || ৪.৪৩ ||  
 
ৰ্ুল্ৰাঃ স্িত্ৰশষয়ং চতুৰং ত্ৰচকীত্ৰষয়তঃ প্ৰল্চাদনাত শশ্ৰাতুত্ৰমল্হাপ চক্ৰল্ম |  
অল্থষ্টত্ৰসত্ৰদ্ধশ্ফলজাত্ৰতিাত্ৰৰত্ৰধঃ ত্ৰনৰাদল্ৰণাত্ৰপ মহাত্মনাঽমুনা || ৪.৪৪ ||  
 
তদাদয়পদয়িমিদয়মংিলং ৰ্দাঽিদত শষািশকৱিৰ্াত্মকম |  
উপৰ্য়পােং তত্ৰদত্ৰত ব্ৰুিতয়ল্সৌ ৰ্ুল্ৰৌ তমূল্চ প্ৰত্ৰণৰ্দয়তাত্ৰমত্ৰত || ৪.৪৫ ||  
 
ভিত্প্ৰিিৃত্িসমথয়তা ন শম সল্কাপত্ৰমত্থং িদত্ৰত ৱ্ৰতীশ্িল্ৰ |  
অপীহ মাৰ্াসমল্ৰ্ পল্টৌ নৃণাং বভূি তদ্দূষণসংশৰ্াংকুৰঃ || ৪.৪৬ ||  
 
বুল্ধাঽত্ৰভধানং শ্ৰিণং বুল্ধতল্ৰা ধ্ৰুিং ত্ৰিদধয়াদ ত্ৰিমুমুকু্ষৰাত্মনঃ |  
ৰ্ত্ৰতত্ৰিয়ল্শষাত্ৰদত্ৰত শলাকল্চাদনাত প্ৰিত্ৰি মাৰ্াসমৰ্ং স্ম পূণয়ধীঃ || ৪.৪৭ ||  
 
অিংত্ৰিল্তাপনয়সনং ত্ৰিসংশৰ্ং সসংপ্ৰদাৰ্ং প্ৰিল্চা দৃল্ঢািৰম |  
সমাৰ্মন শশ্ৰাতুমমুষয় সাগ্ৰহাঃ জনাঃ শ্ৰুতাঢয়াশ্চতুৰা বুভূষিঃ || ৪.৪৮ || 
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ৰ্ুল্ৰাৰপাংল্ত শ্ৰিল্ণ ৰথতত্ৰৱিয়থজঃ স পংচথষভয় াৰ্িল্ত কদাচন |  
বহুপ্ৰকাল্ৰ ত্ৰলত্ৰিল্তঽত্ৰপ িাত্ৰচল্ত প্ৰকাৰল্মকং প্ৰভুৰভয়ধাদ দৃঢম || ৪.৪৯ ||  
 
পৰপ্ৰকাল্ৰষ্িত্ৰপ সংভিত্সু শত ত্ৰিত্ৰনণয়ল্ৰ্াঽত্ৰস্মন কথত্ৰমতুয়দীত্ৰৰল্ত |  
মুকুংদ শবাল্ধন মহাহৃদব্ৰিীত প্ৰকাৰল্মনং ভৰ্িত্কৃতং সু্ফটম || ৪.৫০ ||  
ত্ৰনৰ্দয়তাং ৰ্দয়ত্ৰমথহি পংচল্ম জৰ্দ্গুল্ৰাল্িয়ত্থ কৃত্ৰতত্ৰিত্ৰতং ৰ্ত্ৰদ |  
ইত্ৰত ব্ৰুিাল্ণ ৰ্ত্ৰতসিল্ম স্িৰ্ং তদিুমাল্ৰ্য়ণ জৰ্াদ ভূত্ৰৰহৃত || ৪.৫১ ||  
 
অল্শষ ত্ৰশথষয়শ্চ তদােৰ্া তদা পৰীক্ষণাথৰ্ত্ৰক্ষ সমেপুেকম |  
স তি হংথতকতল্ম ত্ৰিতং তয়জন ন তািদধয়াৰ্ ত্ৰনকাৰ্মভয়ধাত || ৪.৫২ ||  
 
অি জন্মত্ৰন ন ৰ্ত পত্ৰঠতং শত জজি ভাত্ৰত কথত্ৰমতয়মুল্নাল্ি |  
পূিয়জন্মসু ত্ৰহ শিদ পুল্ৰদং সিয়ত্ৰমতয়ত্ৰমতবতু্ৰদ্ধৰিাচ || ৪.৫৩ ||  
 
ইত্ৰত বহুত্ৰিধত্ৰিশ্িাশ্চৰ্য়ত্ৰচিপ্ৰিৃল্িঃ  
জৰ্ত্ৰত ত্ৰিতত্ৰতমাৰ্িূতনাঽপয়সয় কীত্ৰতয় ঃ |  
ক্ষত্ৰপততততমস্কা ভাস্কৰীি প্ৰভাঽলং  
সুজনকুমুদিৃংদানংদদা চংত্ৰৰ্দ্ল্কি || ৪.৫৪ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকুলত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচল্ত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজল্ৰ্  
আনংদাংত্ৰকল্ত চতুথয়ঃ সৰ্য়ঃ || 
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