
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
 
১০. দশমঃ সৰ্য়ঃ  
সপত্ৰদ সমসু্কৰুত ভৃশং মাধিৰু্ণসাধক াঽথ মধ্িৰত্ৰিঃ |  
ভৃৰ্ু ুলত্ৰতল স্থানং তাপ ৰঃ পাপপাংথানাম || ১০.১ ||  
 
দশমত্ৰতত্ৰশশয়ঃ  ত্ৰিত্শুভজনতায়ৰ্  ুতূহলনতায়ৰ্ |  
ত্ৰিত্ৰিধসুিৃত্তং িা য়ং  ািয়ত্ৰমকিাকচ সনাৰ্ স্তি ম || ১০.২ ||  
 
ভুিনাদু্ভতমধ্িকচত্ৰটিতং ন িকদমাত্ৰপ সুৰাৰ্শুা িৰ্ম |  
স লং খলু ত্ৰ ংতু ত্ৰ ংত্ৰচদপয়থ শুশ্ৰূশুজনাৰ্ িণয়য়কত || ১০.৩ ||  
 
ক্িত্ৰচদীটিৰকদিকমশ ভূপং খননং পাংথজনংত্ৰিধাপৰ্ংতম |  
স্িমত্ৰপ প্ৰত্ৰতকচাদৰ্ংতমূকচ ত্ৰক্ৰৰ্ৰ্া ননাঽ ুশলান প্ৰক াধকৰ্ত্ৰত || ১০.৪ ||  
 
প্ৰ াৰং প্ৰ িী তুয় ম আৰভয় ত্ৰিৰৰাম ননা |  
মহীকৰ্ামত্ৰতমাহাত্ম্য়াদ ৱিিকশয়ন খনন খলঃ || ১০.৫ ||  
 
নাকনকননাকননাকনকনানূকনন ননু নুন্াঃ |  
নানানা ননা নূনং নাকননানূননাঽনুন্ঃ || ১০.৬ ||  
 
ৰ্মকশষভিপ্ৰভিঃ স্মৰতামসুখাত্ৰিৰয়পত্ৰত ন ত্ৰচিত্ৰমদম |  
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মৰুতীদৃত্ৰশ ভাংত্ৰত ত্ৰহ ৰ্ত্স্তিকন ৰ্মকশষভিপ্ৰভিঃ স্মৰতাঃ || ১০.৭ ||  
 
সংচৰন্ংচনীৰ্ঃ  দাত্ৰচদ ত্ৰিভুঃ ত্ৰিষু্ণপদয়াস্তিং ৱিষ্ণিাকেসৰঃ |  
প্ৰাপদায়ৈত্ৰনয়য়জকৰষ ত্ৰশয়ষয়িৃয়তঃ তয়ক্তত্ৰিটিপ্লিং শািিাতং তঃ || ১০.৮ ||  
 
ইমান স্িস্িপূিয়াশ্ৰৰ্ানাত্ম্িা য়াত সলীলং দৰ্ালুঃ স মূলাশ্ৰৰ্াত্ম্া |  
ত্ৰনকষদৄ্ধননাদৃতয় চাননয়লংঘয়াং তদাঽতয়াৰ্ৰ্ত তাং নদীং সংসৃত্ৰতং িা || ১০.৯ ||  
 
িাৰৰ্তিাৰৰ্ত ৱিত্ৰৰসুহৃকদাঽমূন মাৰৰ্তমাৰৰ্ত পাৰৰ্মনাত প্ৰা  |  
আপতত আলপত ইতয়িদদয়ুচঃ স ত্িৰ ৰাজপুৰুষানুত্ৰচতিাচা || ১০.১০ ||  
 
ন জিা জকল পতত সাহসাদকহা ন ভৰ্ং ত্ৰহ নিা  হুতৰ্াঽ কহাজয় নাত |  
ভিতাং পত্ৰতং ত্ৰিত্ৰতপত্ৰতং ত্ৰদদৃিিঃ প্ৰত্ৰতৰ্াম ন ন  লহং ত্ৰচ ীষয়থ || ১০.১১ ||  
 
িচকসতয়কনন স পৰান নয়ৰুণদ ভুজৰ্ান নকৰদ্ৰ ইি মংি লাত |  
উদতাৰৰ্ত পত্ৰৰজনং মৃত্ৰতভীসত্ৰৰতি নদিসত্ৰৰতি সমম || ১০.১২ ||  
 
ত্ৰনত্ৰিয় াৰচত্ৰৰকতাঽত্ৰপ পৰীতঃ কূ্ৰৰত্ৰ ং ৰসহস্ৰতকৰ্ন |  
স ৱ্ৰজন্ুদলসজ্জৰ্দীশঃ ত্ৰসংহৰাত্ৰিি সৃৰ্ালসমূকহ || ১০.১৩ ||  
 
অপ্ৰ ংপয়িপুষং সুৰাসুয়ৰঃ ত্ৰসংহসংহননকমনমুন্তম |  
প্ৰাৈমাত্ম্নৰ্ৰাংত্ৰত ং নৃপঃ নপ্ৰিয় নসৌধত্ৰশখকৰ ত্ৰস্থকতাঽব্ৰিীত || ১০.১৪ ||  
 
ত্ৰৰপুনৃপপ্ৰত্ৰণত্ৰধপ্ৰত্ৰতশং ৰ্া পত্ৰথ পািন ময়ত্ৰণ দীত্ৰিয়তঃ |  
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সুমুখ নম পুৰুয়ষঃ পৰুয়ষঃ  থং ৰ্মভয়িত্ৰৰি নাত্ৰস ত্ৰিত্ৰহংত্ৰসতঃ || ১০.১৫ ||  
 
অপ্লিকদিনদীতৰণং নত হংত  থং চ ত্ৰচ ীষয়ত্ৰস ত্ৰ ং ত্িম |  
তং ত্ৰনৰ্দংতত্ৰমত্ৰতপ্ৰভৃতীহ স্মাঽহ মহাপৰুুকষাত্তমদাসঃ || ১০.১৬ ||  
 
নৰ্াঽকসৌ নদকিা ত্ৰিটিদীপঃ প্ৰদীৈঃ  ুময়ঃ সিয়ং তত্পৰানুেকহণ |  
ৰ্ামস্তািত তূণয়মাশামুদীচীম ইতয়াদয়ং তদ্ভাষৰ্া ত্ৰচিিা য়ম || ১০.১৭ ||  
 
ৰ্াংভীৰ্য়ং ধৃত্ৰতমুৰুিীৰ্য়মাৰ্য়ভািং নতকজাঽেয়ং ত্ৰৰ্ৰমত্ৰপ নদশ ালৰ্কু্তাম |  
ৰাজাঽসয় সু্ফিমুপলভয় ত্ৰিত্ৰস্মকতাঽয়স্ম ৰাজয়াধয়ং সপত্ৰদ সমপয়ৰ্াং ভূি || ১০.১৮ 
||  
 
দংিাহয় ুত্ৰদ্ধত্ৰিষকৰ্া নৃপপূৰুষাণাং  
ৰাজয়াহয় ুত্ৰদ্ধত্ৰিষকৰ্াঽভিত্ৰদত্থকমষঃ |  
নীত্ৰতং প্ৰ াশত্ৰৰ্তুকমি ত্ৰিপত্সু  াৰ্য়াং ৰ্ংতুং  
প্ৰভুঃ প্ৰসভকতাঽত্ৰপ তথা িয়ধাত সঃ || |১০.১৯ ||  
 
 দাত্ৰচকচাৰাণাং ত্ৰন ৰমিকলা য়াত্ৰভপততাং  
অিস্থাপয় স্িীৰ্ান  ৰৰ্পিত্ৰপংিাথয়মত্ৰত ৃত |  
চৰকন্কতকৱিতানথ ত্ৰমথ ইহাঘাতৰ্দকহা  
ত্ৰিভুঃ সকমাহয় প্ৰাৰ্ ত্ৰিজৰ্ ইি সংশৈ ৰ্ণান || ১০.২০ ||  
 
অনয়ি চ নচাৰান ধনয়প্ৰিকৰাঽকসৌ শূৰান শতসংখয়ান প্ৰাৈান স্িত্ৰজঘাংসূন |  
এক ন তু ত্ৰশকষয়ণাঽ ৃষ্ট ুঠাৰান ত্ৰনস্তাত্ৰিতৰ্ূথয়ানদ্ৰািৰ্ত দ্ৰা  || ১০.২১ ||  
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ক্িত্ৰচত্ৰিলা িিাভ্ৰমাদমুং সসংঘমতয়জন |  
অকিিয় দসয়িঃ পুনঃ  ুতূহলাত তমানমন || ১০.২২ ||  
 
সকতয়াকিকদ নসিাপাতং িয়াঘ্ৰা াৰং ৱদতয়িয়াঘ্ৰম |  
প্ৰাকলৰ্াকদ্ৰঃ প্ৰাংকত প্ৰাজ্ঞঃ পাকণলয়ীলাকলকশনাঽউয়্সসয়ত || ১০.২৩ ||  
 
প্ৰাপ স নাৰাৰ্ণতঃ শুদ্ধত্ৰশলাত্ম্প্ৰত্ৰতমাঃ |  
ৰ্াসু স পদ্মাসত্ৰহকতা নদাষয়ত্ৰহতঃ সত্ৰন্ত্ৰহতঃ || ১০.২৪ ||  
 
পাৰাশৰ্য়ঃ পৰতত্িপ্ৰত্ৰসয়দ্ধয় তাত্পৰ্য়াথয়ং পৰমং ভাৰতসয় |  
িয়ক্তং িকু্তং ত্ৰনৰ্ুনত্ৰক্ত স্ম সািাদ এনং ধনয়ং ভুিকন মনয়মানঃ || ১০.২৫ ||  
 
তীকথয়ষ ুতীকথয়ষ ুচ নসৌখয়তীথয়ঃ নিকিষ ুচ নিিত্ৰিদাং িত্ৰৰষ্ঠঃ |  
নৰ্াত্ৰিংদমািংদয় সহানুকৰ্াঽৰ্াদ ৰ্ংৰ্াং পুনস্তংৰ্তৰংৰ্মালাম || ১০.২৬ ||  
 
প্লয়িৰকপতামিকলা য় ত্ৰসংধুং সকৰাজ ংধুং চ তদাঽঽৈত্ৰসংধুম  
তকি ত্ৰনষণ্ণানত্ৰধ ং ত্ৰিষণ্ণান ত্ৰনৰীিয় ত্ৰশষয়ানতৰত স এতাম || ১০.২৭ ||  
 
ন িানকৰংদ্ৰসয় ত্ৰিলংত্ৰঘতাকিঃ ন িা নকৰংদ্ৰসয় ত্ৰিহতুয় ৰসয়াম |  
ইকমঽস্মৰংস্তদ্িপুকষাঽনয়থাঽসয় শক্তসয় শংক য়ত ত্ৰিপত  থং ৱতঃ || ১০.২৮ ||  
 
জৰ্ত্প্ৰদীপাত্ৰৰ্তকৰ্াৰ্ণাকয়য় ত্ৰদিা কৰ মধ্িত্ৰদিা কৰ চ |  
অিয়ক্তৰূকপ ত্ৰশ্ৰৰ্মতয়জন দ্ৰা  সহাং ুয়জস্তন্ৰ্নাং ুজাত্ৰন || ১০.২৯ ||  
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পদং পকশািয়া ত্ৰিনতাতনূজঃ তীত্িয়া নদীং তািদদীনসত্ত্িঃ |  
অনাদ্ৰয়িাসাঃ স  ুতূহলায়দ্ৰয়ঃ নৃকদিভূকদিমুখয়িয়িংকদ || ১০.৩০ ||  
 
ভীয়তৰৰাকতৰত্ৰতমািমি নতাৰয় ৰপয়থ তাৰয় ঃ সঃ |  
স্িকতজসা ত্ৰিত্ৰস্মতভূপনুয়ন্ঃ প্লকিন ত্ৰশষয়ান ত্ৰনৰতাৰৰ্ত তাম || ১০.৩১ ||  
 
ত্ৰিশং িং স্িস্তত্ৰিনীতিং নত দীপপ্ৰদীৈং জনতাত্ৰভপূণয়ম |  
সংকচাদৰ্ত্পংত্ৰিতমংিলায়য়ং নাথািকলাক াত  হৃকদাঽভয়পশয়ন || ১০.৩২ ||  
 
আম্নাৰ্মাম্নাৰ্ত্ৰিদাং ত্ৰিদগ্ধং সভািকভদং প্ৰিদংতমি |  
ৱদিয়াং সভাৰ্াত্ৰমি পদ্মকৰ্াত্ৰনং ৱপ্ৰিংত সািাত সুখতীথয়কমকত || ১০.৩৩ ||  
 
প্ৰাৈস্তকতা হত্ৰস্তনৰাজধানীং মাসানুিাকসহ স িাসকৰ্াৰ্য়ান |  
মঠাংতকৰঽনংতৰ্ুণাংতৰঃ সন এ াংতকদকশ সত্ৰৰকতাঽসমীকপ || ১০.৩৪ ||  
 
ত্ৰভত্্তিা ভুিং নদিনদী জৰ্াম শাখাত্ৰিকশকষণ ত্ৰনকষত্ৰিতুং তম |  
িাণী চ ৰ্কত্প্ৰষয়তৰ্া  ৃতাথয়া ত্ৰশিাত্ৰদিংদয়া ন তদি ত্ৰচিম || ১০.৩৫ ||  
 
ৰ্ুৰুপ্ৰ হয়সয় পদাৰত্ৰিংদং ত্ৰিদূৰতঃ সা প্ৰণনাম মূতয় া |  
ঔদাৰ্য়কসৌংদৰ্য়তনুং তনুং তাং আলিয় ত্ৰশয়ষয়ৰত্ৰতত্ৰিত্ৰস্মতং ৱতঃ || ১০.৩৬ ||  
 
নতকনাপৰ্াকতন  দাচনাথ িাৰাণসীং পাপত্ৰনিাৰকণন |  
অিাত্ৰদ িাণী  ত্ৰলনঃ স্িত্ৰশষয়ান ত্ৰিকলা য় লীলািসকৰঽিত্ৰলৈান || ১০.৩৭ ||  

5

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ত্ৰনৰ্দু্ধত্ৰসয়দ্ধয় ৰ্ুৰ্পত্ৰদ্ধ িীৰম মনয়া ভিংকতাঽত্ৰভপতংতু মাং দ্ৰা  |  
সমস্তশত্ৰক্তং ন ৰ্নুত্ৰক্ত ৰ্ঃ স্িাং অিাস্মদাজ্ঞাং স ত্ৰনৰা কৰাত্ৰত || ১০.৩৮ ||  
 
ইতীৰৰ্ন পংচদয়শষ ৰ্ূনঃ প্ৰাৈান প্ৰৰ্দু্ধান ৰ্ুৰ্পত্ৰন্পাতয় |  
উত্থীৰ্তাং ৰ্সয় সমথয়তা সয়াদ ইত্ৰত ব্ৰুিাণঃ শনয় জয় হাস || ১০.৩৯ ||  
 
নসৌকমৰিং নৰ্ৌৰিমািহংত্ৰত তিাংৰ্মংৰ্াংৰ্ুলৰ্ি ননাঽংংকৰ্ |  
পুৰা ত্ৰিনশয়াম ইকতা দৰ্াকলা স্িাত্ৰমন ত্ৰিমুংকচতয়িদংস্তদা নত || ১০.৪০ ||  
 
নতনাথ মুয়ক্তৰত্ৰতত্ৰিস্মৰ্য়স্তঃ অিাপয়নাকলাচয় ত্ৰহ তত্স্িৰূপম |  
ৰ্দ্ভ্ৰূত্ৰিজৃংকভণ সশংভুশক্ৰং জৰ্ত সমস্তং ত্ৰনৰ্তং ত্ৰন ামম || ১০.৪১ ||  
 
সদািয়মাত্ৰিৈসমস্তপিক া ৰ্ত্ৰতঃ প্ৰভুং ন াঽপয়মৰািতীপদঃ |  
ত্ৰজৰ্ীষৰ্া জ্ঞানসহাৰ্ ময়ণঃ প্ৰসাধয়তাং সাধনকততুয়দাহৰত || ১০.৪২ ||  
 
সংসাত্ৰধতাকথয় ভৰ্িতয়ৰ্তু্ৰক্তত্ৰিত  
পপ্ৰি স জ্ঞানপদাথয়মুেধীঃ |  
জ্ঞাতঃ স নত জ্ঞানয়ত্ৰস নচন্ নচন্ স  
প্ৰকনা ঘকিকতত্ৰত ত্ৰনৰা ৃয়তষ তম || ১০.৪৩ ||  
 
ত্ৰিতততমতকমাঽংংতং সাধৰ্ংতয়া ত্ৰনতাংতং  
সদত্ৰসসদত্ৰস নৰকজ িয়াখয়ৰ্া িয়াসত্ৰশষয়ঃ |  
স লসমত্ৰৰ্হস্তাংকভাজ ংধাত্ৰভনংদী  
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শৰত্ৰদশৰত্ৰদ চংদ্ৰিংত্ৰদ্ৰ াসংপকদি || ১০.৪৪ ||  
 
জননং সমকৰ্সমকৰ্ জৰ্তঃ প্ৰত্ৰথকত সমকৰ্ সমকৰ্দত্ৰমকত |  
সত্ৰনৰাসমকৰ্ঽসমকৰ্ ত্ৰস্থত্ৰতৰ্ ু স্িিভাসমকৰ্ঽসমকৰ্ষ্টত্ৰধৰ্া || ১০.৪৫ ||  
 
িতয় স্িাধয়ত্ৰধ সিয়ং দীকিয়দং নসাঽত্ৰনশং স্িতংকিা ত্ৰিষু্ণঃ  
উজ্জাসৰ্ দষু্টানাং সংসু্কৰু সাধূন ৰু্ণাত্ৰভপূকণয়াঽপয়ৰু্ণঃ || ১০.৪৬ ||  
 
অসকমাত্তকমা মকতাঽকসৌ ত্ৰশ্ৰৰ্ঃপত্ৰতত্ৰিয়টিকতা ত্ৰিত্ৰভন্াত্ম্া |  
পৰমান প্ৰ ামমথয়ান প্ৰ াশৰ্ামাস নসতয়াদীন || ১০.৪৭ ||  
 
সমানৰ্া ৰ্াঽনমাঽঽস মাৰ্ৰ্া ততৰ্াঽৰ্মা |  
নৰ্াসনা নাঽস ৰ্া ন ৰ্াতনাঽললনাঽতৰ্া || ১০.৪৮ ||  
 
প্ৰাকঞ্না ৰাঞ্নাং ত্ৰিত্ৰদিপদিীং ন ৌৰিং নিিমাৈঃ  
সস্মাৰাথ স্িত্ৰিহৃত্ৰতপতদ্ধত্ৰস্তৰ্কুদ্ধাত্সিানাম |  
সতয়াত্ম্ায়দয়ত্ৰৰহ পত্ৰৰিৃকতা ভাত্ৰিমাৰীচদৃত্ৰ্ভঃ ত্ৰিকস্ময়ৰঃ 
ৱস্িত্ৰনয়জনৃপতনূকহত্ৰতদৃষ্টয়াঽত্ৰততুয়ষ্টঃ || ১০.৪৯ ||  
 
ত্ৰিপ্ৰাকত্ম্শঃ িণাথয়ং  ৃতনত্ৰতৰত্ৰশত্ৰতশ্ৰীহৃয়ষীক শকদকশ স্পষ্টং দৃকষ্টাঽপয়দৃষ্টঃ 
সপত্ৰদ ত্ৰিত্ৰহতিান ত্ৰিস্মৰ্ং নদহভাজাম |  
স্িকে স্িকপ্ৰত্ৰৰতানয়স্থলৰ্ত্ৰনজনকৰাপাহৃয়তভয় িয়কভায়জয়ঃ  
প্ৰায়জয়ঃ প্ৰাকভাজৰ্ত স্িং ৰ্ুৰুমত্ৰখলৰু্ৰুং নিদৰ্ন নিদ ংধুম || ১০.৫০ ||  
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অিাৈিান পুনত্ৰৰষপুাতমস্মৰদ ৰমাপত্ৰতং স পৰশুৰামমাদৰাত |  
স ৰাজক লুয়ৰু দলীসহস্ৰ ং তদাঽঽদদত্তয়িত্ৰসত্ৰতদত্তমুত্তমম || ১০.৫১ ||  
 
স শং ৰপদত্ৰদ্িকজাপহৃতমাপয় নৰ্ািাখয়ৰ্াং  
ৰ্ত্ৰৰষ্ঠ দলীলসদ্দশশতীচতুষ্কং চৰন |  
পৰ্ঃ  লশপংচ ত্ৰি ৰ্ৰু্াত্ৰভপূণয়ং পকপৌ 
অদৃষ্টৰ্ত্ৰতৰপয়ভূন্ৃপনৃমংিয়লৰুদয়য়তঃ || ১০.৫২ ||  
 
অৰ্কমি নৰ্াত্ৰিষৰ্কতাঽত্ৰপ সদত্ৰস জনতাত্ৰথয়কতা জিাত |  
পুষ্পমুত ফলমকহা ত্ৰিদকধ জনসুত্ৰৈদানুপমৰ্ানসংপদা || ১০.৫৩ ||  
 
ধকনয়াঽমহয়ত নাত্ৰ নামত্ৰহতহৃদ্বাণস্সকমাঽজসয়কৰ্া মকধ্িা 
ধ্িস্তদৰুাৰ্কমাঽেয়ত্ৰহমৰু্শ্ৰীঃ  ামমাৰ্াত্ৰমহৃত |  
ত্ৰিষু্ণং ত্ৰিটিজৰ্প্ৰদং স ত্ৰহ নমন নসিয়ং সুকসৌখয়ং মুদা 
দািয়াচ্ছ্ৰীধৰমামৰ্াত্ৰদত্ৰিৰহী নৰ্াৰ্ী সুহৃত সিয়দা || ১০.৫৪ ||  
 
ইত্ৰত ভুিনত্ৰিভূষণসয় ভূৰ্াং সয়ত্ৰিৰ্ত্ৰণতাত্ৰন  ৃতাংতৰাত্ৰণ হংত |  
শ্ৰিণমনন ীতয় য়নৰভীষ্টং প্ৰত্ৰতদদতীতয়মৰাঃ প্ৰ ীতয় ৰ্ংত্ৰত || ১০.৫৫ ||  
 
ইত্ৰত ত্ৰিত্ৰিধকৰ্াধাৰািায়ৰত্ৰিয়শাৰদিাত্ৰৰকদা  
হত্ৰৰপদৰকতা ত্ৰিদয়াত্ৰিদয়ুত্প্ৰদীত্ৰপতত্ৰদঙ্মুখঃ |  
ভিভৰ্মহাঘকময়াত্তৈং সদংত্ৰঘ্ৰপমংিলং  
সফলসুমনঃ সাংদ্ৰানংদং িয়ধাদত্ৰিপল্লিম || ১০.৫৬ ||  
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|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্ ত্ৰি ুলত্ৰতল  ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত 
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচকত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজকৰ্  
আনংদাংত্ৰ কত দশমঃ সৰ্য়ঃ || 

9

www.yo
us

igm
a.c

om




