
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য় সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য় ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
১২. দ্িাদশঃ সৰ্য়ঃ  
 
অিানংতসিাংতৱিদাংত্ৰতত্ৰসংৱে মুখ্য়িয়াখ্য়াত্ৰনসিৱন জ ংভমাৱণ |  
সৱদয়া মাদয়দ্িাত্ৰদদংতীংদ্ৰভীৱম ভভৱজ ভষাৱভা মাত্ৰৰ্ৱৰ্ামাৰ্ুৰ্ূথথঃ || ১২.১ ||  
 
সংভূ ৰ্ামী ভচালজদ্িীত্ৰপপুৱৰ্য় াঃ পাৱ্িয় পাপা মংিৰ্ামাসুৰুগ্াঃ |  
সাসূৰ্া ভূ ভূ ষৱণ িাৰ্ৱুদৱি মূঢা ৰ্দ্িদ ধাতয় ৰাষ্ট্াংত্ৰতৱে প্ৰাে || ১২.২ ||  
 
সন্মাত্সৰ্য় ং বদু্ধমূৱচঽশুভানাং িাচাঽৱলালং ভোত্ৰপ ৰ্াং ধাৰেসয় |  
মৱধয় ভতষাং নীচনীতয়া সমাৱনা িাচাৱলাঽলং ভোঽত্ৰপ ৰ্াংধাৰেসয় || ১২.৩ ||  
 
এেং তত্িং িত্ৰি মাৰ্ামৰ্ীৰ্ং িাথেয়ঃ প্ৰাথচয়ৰপয়িাচয়ং ত্ৰিধৱে |  
পূিয়াঽপূিয়া েংত ভদৌৰ্য় ট্য়ভূ ষা ত্ৰচিংত্ৰচিং দশয়নাচাৰ্য় নীত্ৰতঃ || ১২.৪ ||  
 
মতয়য়ামতয়য়ামতয়য়ত্ৰিত্ৰদ্িট্পুৱৰাৰ্ং ত্ৰি্িং দ শয়ং ত্ৰিপ্ৰচংিালপূিয়ম |  
ভভদাৱপতং ভভত্ৰদমাথনঃ সমাথনঃ সাধীৰ্ঃ েঃ সাধৱৰ্ত তামলব্ধধ্িা || ১২.৫ ||  
 
সতয়ং সতয়ং িয়ািোৰ্য় ং ত্ৰিধৱে সিয়ং ভমাৱে সিয়ত্ৰনিয়াত্ৰেণী সা |  
জ্ঞাৱন জাৱত দগ্ধিস্ত্ৰপ্ৰতীতং পৱৱি তত্ৰমংস্তপ্তৱলাোেিািয়ত || ১২.৬ ||  
 
জ্ঞাত্ৰনৱেষ্ঠৱেষ্ঠ ত্ৰিজ্ঞাত্ৰনিৱৰ্য় ননৰ্ুয়ণয়ৱে সাংপ্ৰতং নাথভূ তাঃ |  
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আক্ৰংদং ভম েংত শ ণ্িংতু ভসাঽৰ্ং োো মাৰ্ািাদ উত্সাদৱমত্ৰত || ১২.৭ ||  
 
ভ্ৰিা ভাট্টা ন প্ৰভাে ত্প্ৰভাঽভূ ত িস্তা মাোৰ্াত্ৰনোদয়াশ্চ ৰ্ি |  
দৰু্য়ং মাৰ্ািাদসিং ত্ৰদধষুঃ ভনাৱপষয়া নস্তে্িিাদাত্ৰিত্ৰজহ্িা || ১২.৮ ||  
 
ৰ্ং ৰ্ং প্ৰাপদ ভূ ত্ৰৰত্ৰচেঃ প্ৰৱদশং তমােমাদাৰ্ৱতৰংতৰাৰ্ঃ |  
প্ৰতয়জ্ঞাত্ৰৰ্ িয়ক্তমাৱৰ্য় ণ ভসাঽত্ৰপ প্ৰাৱনাত পা্িয়ং ত্ৰে িৰ্ং ভাৰ্য়েীনাঃ || ১২.৯ ||  
 
প্ৰশ্নঃ প িঃ খ্ংিয়ৱত ভতন নূনং ৰ্ুক্তাং ৰ্তু্ৰক্তং িত্ৰক্ত চাসািখ্ংিয়াম |  
িাত্ৰদৱ্ৰাতং লজ্জৱৰ্ৱনা ত্ৰিৱশষাদ আৱষৱপ্তত্ৰত শ্ৰূৰ্ৱত ত্ৰেং নু েুময়ঃ || ১২.১০ ||  
 
প্ৰাচয়ং শাস্ত্ৰং ৰ্ত সপাদং তু লষং িাৱেয়থনৱেনাত্ৰষপদ্ধষয় তীথয়ঃ |  
ইত্থং পাংথথিয়ণয়ীতং শ ণ্িতঃ প্ৰাৰ্ ৰ্ষু্মান প্ৰাপদ দ ূৰ্মানং মৱনা ভম || ১২.১১ ||  
 
ভিদিয়াৱসা ভৱিষ ভিৱদা নু মূৱতয় া ত্ৰদিয়া মূত্ৰতয় ৰ্য় সয় সা সুত্ৰমতসয় |  
তদ্দ্ৰ্টৄ্ ণাং ভচত্ৰত িাণী ে পাণী নূনং মাৰ্াপষমূলং ত্ৰিনত্ৰে || ১২.১২ ||  
 
অত্ৰিিং তত্সূিভাষয়ং বলীৱৰ্া মাৱনাৱপতং ো ষত্ৰতনয় স্তথা ভচত |  
আমাোঃ ভেঽৱপয়িমুৱত্িা ত্ৰিলজ্জাঃ লজ্জাত্ৰসংৱধৌ দসুসৱেঽমজ্জৰ্নঃ || 
১২.১৩ ||  
 
তসয় িয়াথপ্তঃ ত্ৰশষয়জাথলস্তু ভৰ্ৌথণঃ সংসত্ৰত্সংৱধৌ শংখ্চক্ৰাত্ৰদভ ত্ৰভঃ |  
মা ৰ্ ৱেয়ৰন ত্ৰি্িসে্িাংতৰাত্ৰণ ভষমাথপ্তয় নস্তি নীত্ৰতং ত্ৰিধে || ১২.১৪ ||  
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ভৰ্ৌথণস্তথেয় ৱৰ্য়ৌণিােয়াত্ৰভৰু্থপ্তঃ ভৰ্ৌণীং বুত্ৰদ্ধং িধয়ৰ্ংৱত ন ণাং ভত |  
েংসানাং ভনা িাত্ৰৱিৰ্াতপ্ৰিীণাঃ ত্ৰসংধুং ভূ ৱৰ্ািাত্ৰৰিথষয়ত্ৰৰিাব্াঃ || ১২.১৫ ||  
 
বােুৱলয়ন ভেয়তদৱুত্িা খ্লু দ্ৰাৰ্ এৱত ত্ৰি্িং প্ৰানুিংত্ৰত প্ৰোমম |  
অত্ৰমনমদ্দশয়নাপাৰ্োৱল ৰ্দ্িৱলাোপাৰ্োৱল লৰ্াপঃ || ১২.১৬ ||  
 
আেৱণয়য়ত্থং তসয় িাণীমথাৱনয়া মানী ভতষাং মাত্ৰননাং ত্ৰচেৱিো |  
সিানাং ভচৱতা নংদৰ্ন মংদৱচতাঃ ধ িামুথৈিয়াচমাচি েিঃ || ১২.১৭ ||  
 
ভতজঃ শংোমািৱতা ৰ্দ ত্ৰিলীনং ত্ৰধৰ্ ভীৰূণাং মানসং মানেীনম |  
এোংৱতন প্ৰাপ্তৱতৱজাত্ৰিলীনং ভেৱৰ্া ৰ্মাদ ভাত্ৰত নেৰ্ংৰ্িীনম || ১২.১৮ ||  
 
ভৰ্ষাং ত্ৰিদয়াং শাংেৰী শংেৰী ভনা ভদিাদীনাং বাধয়তাং সাধৰ্ংতী |  
ভশৌক্ৰীিালং লজ্জৱৰ্দ ভদিপূজয়ং ভতষাৱমষাং সত্ৰনৱধৌ ভো ত্ৰিষাদঃ || ১২.১৯ ||  
 
ৰ্দয়থদ্িতং েেয় থশৱৰ্য়ৌণতথেয় ঃ ৰুদ্ধং সাধয়ং ননি ভাতয়স্তু তািত |  
ষট্েময়থজ্ঞত্ৰদয় িয়মংৱিৌষধাথঢয়ঃ এথতৰ্ুয়প্তান ভনা ত্ৰিৱজতা ত্ৰে েত্ৰশ্চত || ১২.২০ ||  
 
ৰ্দয়ৱপয়িং ন েুয়ৱপৱষয়া ত্ৰিপষঃ ত্ৰেংতু প্ৰাৱপ্তা নাধুনাঽঽক্ৰংদোলঃ |  
অপয়দ্িংদ্িসিাত্মৱবাধপ্ৰতীথতঃ আচাথৰ্য় ৰ্য় চ্ছংেয়ৱত শংেৰাথদয়ঃ || ১২.২১ ||  
 
পাৰংপৱৰ্য় ণাঽৰ্তং তে্িশাস্ত্ৰং েংৱতাত্সনং নূতৱনৱনতুয়দীৰ্য়  |  
ভতষাং ভদাষা িণয় নীৰ্া ত্ৰিদথগ্ধঃ সংৱতাঽসংৱতা িাঽত্ৰপ মধয়েৱলাৱে || ১২.২২ ||  
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সিাত্ৰভপ্ৰাৱৰ্া ব্ৰহ্মিত সয়াদিাৱচয়া মাৰ্াশক্তয়া সিয়ত্ৰনিয়ােত্ৰসত্ৰদ্ধঃ |  
ইত্থং নীতয়া শাস্ত্ৰনীৱতয়ি বাধয়ঃ সৱিয়া ভলােঃ সিাত্মৱনা ৰ্ঃ পৰঃ সয়াত || ১২.২৩ 
||  
 
গ্াৱমগ্াৱম িাৰ্য় তাং মানথনষাং পূিয়ংপূিয়ং সামপূথিয়ৰুপাথৰ্ঃ |  
সংপ্ৰাপ্তানাং মানভংৰ্াৰ্ োৰ্য় ং গ্ংথােষয় াদয়ুদয়থতৰমদীথৰ্ঃ || ১২.২৪ ||  
 
ইতয়াৱদয়ৱত োৰ্য় মাৱলাচয় োৱল  
চকু্ৰিয়ক্ৰাশ্চত্ৰক্ৰভক্তপ্ৰতীপম |  
ভৰ্াৰ্য়া মংকু্তং ভতঽনয়থা সুয়ঃ েথং িা  
দঃুৱখ্াগ্াংভসয়ংধতাত্ৰমস্ৰত্ৰসংৱধৌ || ১২.২৫ ||  
 
ৱ্ৰতয়াোৰংিাসুৱদিত্ৰদ্িষং ভত প্ৰাজ্ঞং মনয়ং পুংিৰীোত্ৰভধানম |  
িাদিয়াজাৱষপোমাঃ েুমংিাত চকু্ৰৰ্য় েং ৰূপয়পীঠালৱৰ্ঽমী || ১২.২৬ ||  
 
ৰ্দ্িত ত্ৰসংেং গ্ামত্ৰসংৱোঽশুচীৱচ্ছা েংসং োৱো ৰ্দ্িৱদথিেদ  ত্ৰিঃ |  
ৰ্দ্িন্মাৰ্ী ভূ ত্ৰৰমাৰ্স্তৰষুং তদ্িদ ত্ৰিদ্িদ্িৰ্য় মাহ্িাস্ত মূঢঃ || ১২.২৭ ||  
 
অপয়ৱপাঽৱসৌ ন েুয়ৱপষাংবভূ ৱি ভলালাৱত্মিাদষপষঃ পতংৰ্ঃ |  
মৱধ্িনাৱো দসু্তৱৰণ সিভািাত ভতৱজাৰাজীৰাত্ৰজৱতনাত্ৰিৱনি || ১২.২৮ ||  
 
মাথনময়াথনয়ভয় াসমাৱনাঽসমাথনঃ আত্ৰষথপয়নং সিং মতং সাধত্ৰৰ্ত্িা |  
প্ৰীথতয় ত্ৰিৱণাৰুেমপ্ৰীত্ৰততীৱথয়া ভিদিয়াখ্য়াং ভিদৱিদী চোৰ || ১২.২৯ ||  
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আম্নাৰ্ং ভৰ্ ভপঠুৰাম্নাৰ্পূিয়ং প্ৰাপ্তা ত্ৰিপ্ৰাস্তি ভেৌতূ েৱলন |  
পৰ্য় াসীনাস্তািদাচাৰ্য় িৰ্য় ং ভপ্ৰষয়ং ভপ্ৰষাংচত্ৰক্ৰৱৰঽৱনেসংখ্য়াঃ |১২.৩০ ||  
 
উক্তাংৱৰ্ভয়ঃ োত্ৰদোন িয়ংজৰ্ংতং তেন্মািািয়ংজনাৱদৌ প্ৰিীণম |  
ত্ৰতৱস্ৰাঽিোস্তদ্গুথণভয় ািৰ্ংতং ভদিা দ ষ্টট্িা েয়মৰন ভদিৱদিম || ১২.৩১ ||  
 
আৱদৌ হ্ৰসিৱত্িন িত্সানুস তয়াং মািাপাৱদৌ িতয় ৰ্ন দ শয়মানঃ |  
েুিয়ননয়াশ্চাগ্য়ৰূপা ত্ৰিি েীঃ ভৰ্াত্ৰিংদশ্ৰীৰাস ভৰ্াত্ৰিংদভক্তঃ || ১২.৩২ ||  
 
মাংৰ্লয়াংৰ্িয়ক্তভািা ত্ৰিৱলােীং ৰংৰ্াৰূঢা ত্ৰিমৰ্ং প্ৰাপৰ্ংতী |  
ে ৱণিানয়া মানয়ত্ৰিনয়াসপাদা ভৰৱজ মাধ্িী সুসিৰা ভিদিাণী || ১২.৩৩ ||  
 
ৰ্াংভীৰ্য় াথদয়ৰ্ুয় ক্তৱমৌদাৰ্য় োথৰ্য় ঃ  
নানানাদশ্লাৰ্য়মুৈাৰণং তত |  
শীষাত্ৰশষালষণানাং ত্ৰে লষয়ং  
মানয়ং মৱনয় ধনয়বুৱদ্ধৰতুলয়ম || ১২.৩৪ ||  
 
োপীঃ ি প্তীিয়য়ংজৰ্ন িাংদসীশ্চ িয়ক্তং শাব্ং শাস্ত্ৰমুভািয় ভূ ৰ্ঃ |  
স িয়াচখ্য়াৱুক্তথনৰুক্তমাৱৰ্য়া জয়াৰ্ান ভজয়াত্ৰতৱিয়ত্ৰদনাং ভিদত্ৰমত্থম || ১২.৩৫ ||  
 
ভেৌৱত িয়াৱখ্য়াৈাৰৱণ চাৰুণী ভত মাদ ৱেেী িণয়ৱৰ্দসয় ভো নু |  
িাৰ্ীশাথনিয়াত্ৰৱিেংৱৰ্ংদ্ৰজীথিঃ ভূ ৰ্য় াশ্চথৰ্য় িয়ত্ৰণয়ৱত ভৰ্ প্ৰণময় || ১২.৩৬ ||  
 
িংদসসাথয়ং সাথয়মিামুৱনত্থং ভপ্ৰাক্তং শ্ৰুত্িা ব্ৰাহ্মণা ব্ৰহ্মৱণি |  
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সৱিয় ভসৌময়া ত্ৰজণুত্ৰজজ্ঞাসৰ্াঽমী প্ৰাপয় ভপ্ৰাচুত্ৰশ্চিোৰ্াত্ৰভধানম || ১২.৩৭ ||  
 
প্ৰাজয়প্ৰজ্ঞঃ প্ৰাজয়ৰ্া প্ৰজ্ঞৰ্াঽৱসৌ েংতাৱিাচন্মংিিণয় াত্ৰভৱধৰ্ম |  
তত্প্ৰতয়থয়ী প্ৰাথয়য়ৱত িকু্তৱমতত প্ৰাজ্ঞামাত্ৰভঃ ভোতুোথমভয় িাংশ্চ || ১২.৩৮ ||  
 
ইতুয়ক্তথস্তৱৰষ ত্ৰিস্তাত্ৰৰবুৱদ্ধঃ প্ৰাপ্তং সাময়ং সংপ্ৰি ৱো দৰুাত্মা |  
োৱসয়াঽিাভূ দ িাসুৱদিপ্ৰভাথয়ী ৰ্দ্িত পূিয়ং ভপৌংড্ৰৱো িাসুৱদিঃ || ১২.৩৯ ||  
 
আঙাৱদশাদেুৰং ৰাত্ৰদশব্ং শ্ৰুত্িা নাৱৰতুয়ক্তিংতং পদং তম |  
িয়াখ্য়াৱলৌলয়াথদতৱৰৰ্াত্ৰদসূৱক্ত প থ্িীৱদিা ত্ৰনংদনীৰ্ং ত্ৰনত্ৰনংদঃু || ১২.৪০ ||  
 
শাদূয় লাখ্য়াং প্ৰাপয় সংভাত্ৰিতঃ প্ৰাৰ্ ভলাৱে ধূৱতয় া মাত্ৰৰ্ৱৰ্ামাৰ্ৱুৰষঃ |  
িাত্ৰদদ্িীত্ৰপধ্িংত্ৰসনং মধ্িত্ৰসংেং প্ৰাৱপ্তা েীত্থং শব্ৱশৱষা বভূ ি || ১২.৪১ ||  
 
ে ণাভীিা শাস্ত্ৰত্ৰিস্পি সংজ্ঞা ৰ্া সিীৰ্া শ্ৰীঃ পাত্ৰলতা সত্ৰদ্দ্িৱজন |  
পদ্মাখ্য়াসথত্সংধৱিনাঽহৃতাং তাং শুোিাগ্য়ানংদতীথয়াখ্য়পাথয়ঃ || ১২.৪২ ||  
 
তূ ণয়ং তীণয়াদভ্ৰমাৱৰ্য়াঽথ সাৰ্য় ঃ সংপ্ৰাৱপ্তাঽৱসৌ ভৰ্াৰ্থণভয় ীষত্ৰৰ্ত্িা |  
সংৰ্ময়াংতৰ্য় ংত োৱমন োসয়ং সংপ্ৰাপ্তশ্ৰীত্ৰনয় ত্ৰজয় তং তং জোস || ১২.৪৩ ||  
 
দিুাত্মাঽৱসৌ ভদ্ৰৱমোত্ৰেনং ৰ্ঃ ভষপ্তং ভেতুঃ ভসৌখ্য়দাখ্য়ং বভূ ি |  
েৰ্য় ংৱশাঽৰ্ং তং ন চষাম ভূ ৰ্ঃ ভতাৱে সৱন সূেৰং ভেসৰীি || ১২.৪৪ ||  
 
তসয় িাসাত প ষ্ঠতত্ৰস্তষ্ঠৱতাঽভূ ত ভষমাৱপষী ভৰ্া জনঃ প্ৰাৰ্ ত্ৰজৱতাঽত্ৰপ |  
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মৱধয়ঽৱনয়ষাং ভৰ্াততীস্তত্প্ৰৰ্কু্তাঃ ভসাঽদয়ত্ৰজ্জণুঃ পংচথষৱৰ্য়াত্ৰিৱশথষঃ || ১২.৪৫ 
||  
 
ত্ৰিৱণাভূয় ৰ্ঃ ভশাভৰ্ত্ৰভঃ পদাংতং পাৰংপৱৰ্য় ৱণৰ্য় মাথণৰিাথৰ্য় ঃ |  
ভৰ্াৱ্ৰাথতস্তং দাৰত্ৰৰ্ত্িা নয়ৰ্ হ্ণাত েংজাখ্য়ানং ত্ৰসংধুপং মধ্িপাথয়ঃ || ১২.৪৬ ||  
 
আস্তামাস্তাৱমষ ভিা ত্ৰি্িৱমাৱষা ভৰৱৰ মাৰ্ািাত্ৰদৱচাৰা দ্ৰৱিত |  
দ্ৰিাদ্ৰিা ত্ৰনগ্েীতা ধ্ৰুিং িঃ প্ৰাপ্তঃ োৱলা দ্ৰাৰ্ ৰ্ুোংতং প্ৰৱিিুম || ১২.৪৭ ||  
 
ভতৱজা ত্ৰিদ্িৈক্ৰচংদ্ৰসয় লীনং ত্ৰিধ্িস্তাঽলং িাত্ৰদনষিলক্ষ্ীঃ |  
ত্ৰি্িিয়াপ্তং ৰ্ত তু তদ্দীত্ৰপ্তমূলং ৰ্ষু্মৱত্প্ৰষ্ঠং তত্ৰনৰস্তং তমশ্চ || ১২.৪৮ ||  
 
পূিয়াশামাপূৰ্য়  ত্ৰি্িপ্ৰোশী ভৰ্াসংৱদাথেঃ সপ্তত্ৰিদয়াখ্য়িােঃ |  
ৰ্ষু্মাত্ৰভঃ ত্ৰেং ননত্ৰষ ভদদীপয়ৱতঽৱসৌ ভদিঃ সাষাত সিয়ত্ৰিত্সিয়দীপঃ || ১২.৪৯ ||  
 
সিয়াধাৰং ব্ৰহ্মসংজ্ঞং ত্ৰিোৱৰ্া ৰময়াোৰং শাৰৱদংদীিৰাভম |  
সত্ৰনণয়ীতং ৰ্ুণয়লং শব্ৱভথদঃ মধ্িাত্ৰদতয়ং সংত্ৰেতং ভোঽত্ৰপধৱে || ১২.৫০ ||  
 
ত্ৰিধািতত্ৰিধািত ত্িত্ৰৰতমত্ৰিিাদাসুৰা-  
অদভ্ৰত্ৰধষণাত্ৰভৱধা নৰেত্ৰৰত্ৰেয়  জাজ্িলয়ৱত |  
স ৰ্তু্ৰক্তনখ্থৰঃ খ্থৰমুয়খ্ৰমূখ্য়দঃুখ্াংেুথৰঃ ত্ৰিদাৰৰ্ত্ৰত 
দাৰুণপ্ৰিচনপ্ৰণাৱদাঽত্ৰপ্ৰৰ্ান || ১২.৫১ ||  
 
ধৱে ৰূপাণয়নংতানয়ত্ৰপ ভুিনপৱত ভৰ্য় া হৃদাঽৱপয়ে পৱষা দষঃ 
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সৱভয়াঽত্ৰখ্ৱলৱভয়াঽপয়ম তত্ৰমে দৱদৌ ভেিলং ভৰ্া ন মাৱি |  
পত্ৰষৱেৱষ্ঠাঽপৰঃ সনত্ৰমতমত্ৰতপৱদাঽসংপৱদ সয়াদৰ্ং ভিা মা  
 
 
দপয়ং মাত্ৰৰ্সপয়া ভজতভজত তাস্তা ৰ্ুো দ্ৰাৰ্ ত্ৰদ্িত্ৰজহ্িাঃ || ১২.৫২ ||  
 
ভিদৱ্ৰাতসুদশয়নঃ পত্ৰৰলসেেয় াখ্য়শংখ্ধ্িত্ৰনঃ  
ত্ৰিভ্ৰাত্ৰজণুপুৰাণ সংেত্ৰতৰ্দঃ ভশ্লাৱেৌৰ্শাৰ্ঙ্য়াত্ৰৱিতঃ |  
সত্সূৱিত্ৰষ্টিত্ৰতোসনংদেচৱণা মধ্িাখ্য়নাৰাৰ্ণঃ  
প্ৰাৱপ্তা ভিা ত্ৰনত্ৰজৰ্ ষৰ্া দ্ৰিত ভে মাৰ্াত্ৰিৱদিত্ৰদ্িষঃ || ১২.৫৩ ||  
 
ইত্ৰত ত্ৰনৰ্দত্ৰত মাৰ্ািাত্ৰদত্ৰিৱদ্িষ ভিৱষ  
শুভজনত্ৰনেৱৰ সিাৰামৱতাঽমাত প্ৰৰ্াতঃ|  
নয়িসদমৰত্ৰধৱণয় প্ৰাগ্িাট্াত্ৰভধাৱন  
ৰ্ুৰুমত্ৰতৰত্ৰভনংদন ভদিমানংদমূত্ৰতয় ম || ১২.৫৪ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্েত্ৰিেুলত্ৰতলে ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য় সুত 
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য় ত্ৰিৰত্ৰচৱত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজৱৰ্  
আনংদাংত্ৰেৱত দ্িাদশঃ সৰ্য়ঃ || 
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