
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
২. ত্রিতীর্ঃ সর্য়ঃ  
ত্রিজ্ঞানভানুমত্রত কালিললন লীলন  
দভুয় াষ্য়সংতমসসংতত্রতলতা জলনঽংংলে |  
মার্য়াত সতাং স্খলত্রত ত্রিন্ন হৃলদা মুকুংদং  
দদিাশ্চতুমুয়িমুিাঃ শরণং প্রজগ্ুঃ || ২.১ ||  
নাথঃ কললৌ ত্রির্রু্হূত্রতরনুিুভূষ্ঃু  
ব্রহ্মাণমপয়নিতারমনাত্রদত্রদকু্ঃ |  
সিয়জ্ঞমনয়মনলিক্য় স কার্য়িীর্য়ং  
দেরানলনা ভুিনজীিনমািভালষ্ || ২.২ ||  
দিদাংতমার্য়পত্ররমার্য়ণদীনদূনাঃ  
দদিীঃ প্রজা ত্রিশরণাঃ করুণাপদং নঃ |  
আনংদলর্ঃ সুমুি ভূত্রষ্তভূত্রমভালর্া  
রূপাংতলরণ মম সদ্গুণত্রনণয়লর্ন || ২.৩ ||  
আলদশলমৌত্রলমত্রণমুজ্জ্বলিণয়লমনং  
িদ্াংজত্রলময়রুদনর্য়মেত্ত মূর্ধ্য়া ||  
হারািলীত্রমি হৃদা ত্রিিুলেংদ্রর্াচ্াং  
ত্রিভ্রত্রন্নজাননুত্রজর্ৃকু্রিাত্রততীষ্য়ত || ২.৪ ||  
কালঃ স এি সমিতয় ত নাম র্ািত  
ত্রচংতাকুলং ত্রিত্রিেসােুকুলং িভূি |  
দিদাংতসংততকৃতাংতরসং ন ত্রিদ্মঃ  
দেলর্া ললভমত্রহ কথং নু ির্ং িলতত্রত || ২.৫ ||  
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তত্প্প্রীতলর্ রজতপীঠপুরাত্রেিাসী দদলিা  
ত্রিলিশ পুরুষ্ং শুভসূচনার্ |  
প্রালে মহার্ মত্রহতার্ মহাজলনৌলর্  
দকালাহললন সকুতূহত্রলত্রন প্রিৃলত্ত || ২.৬ ||  
আত্রিষ্টিানকুশলং পুরুষ্ং প্রকৃতয়া  
প্রতয়ার্র্ত্রন্নহ জনান ত্রনতরামনৃতয়ত |  
উতু্তংর্লকতুত্রশিলর স কৃতাংর্হালরা  
রংর্াংতলর নট ইিাত্রিলত্রিের্াত্মা || ২.৭ ||  
আভাষ্য় দসাঽি জনতাং শপথানুত্রিদ্ং  
উচ্চৈত্ররদং িচনমুদৃ্তলদািয়ভালষ্ |  
উত্প্পত্প্সয়লত জর্ত্রত ত্রিশ্বজনীনিৃত্রত্তঃ  
ত্রিশ্বজ্ঞ এি ভর্িানত্রচরাত্রদলহত্রত || ২.৮ ||  
 
সিীপিাত্ররত্রনত্রেসেকভূতোিয়া  
মলেয়ঽত্রপ কময়ভুত্রি ভারত নাম িংলি |  
কালল কললৌ সুত্রিমলান্বর্লব্ধজন্মা  
সন্মেয়লর্হকুললমৌত্রলমত্রণত্রিয়লজাঽভূত || ২.৯ ||  
দিদাত্রদ্রসদ্রজর্পীঠপলুরশ্বরাভয়াং  
গ্রালমা ত্রিভূত্রষ্ততরঃ ত্রশিরূপয়নামা |  
দহমাত্রদ্ররাজত্রিভুরাজত্রদলািৃতাভঃ তসয়া-  
ভিদ র্ুরুর্ুণঃ িলু মূলভূত্রমঃ || ২.১০ ||  
রামাত্রেলিত্রশতহত্ররস্বসৃলমৌত্রলমালা-  
রাজত্রিমানত্রর্ত্ররলশাত্রভতমেুয়িাস |  
দক্িং স পাজকপদং ত্রি কুচ্চলকলকতুঃ  
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কং র্দ দোত্রত সততং িলু ত্রিশ্বপাজাত || ২.১১ ||  
অথয়ং কমপয়নিমং পুরুষ্াথয় দহতুং  
পুংসাং প্রদাতুমুত্রচতামুত্রচতস্বরূপাম |  
কনয়াং সুিণয়লত্রসতাত্রমি দিদত্রিদয়াং  
জগ্রাহ ত্রিপ্রিৃষ্ভ প্রত্রতপাত্রদতাং সঃ || ২.১২ ||  
দরলমঽচ্ছলর্াপত্রনষ্লদি মহাত্রিলিলকা  
ভলয়য়ি শুদ্করণঃ পরমত্রেতাঽলম |  
ত্রমথয়াত্রভমানরত্রহতঃ পরলর্ি মুয়য়া  
স্বানংদসংতত্রতকৃতা স তর্া ত্রিলজংদ্রঃ || ২.১৩ ||  
তসয় প্রলভাশ্চরণলর্াঃ কুললদিতার্াঃ  
ভত্রয়ং িিংে ত্রনজেময়রতঃ স েীরঃ |  
ত্রিজ্ঞাতভারতপুরাণমহারহসয়ং  
র্ং ভট্ট ইতয়ত্রভিদংত্রত জনা ত্রিনীতম || ২.১৪ ||  
দর্াত্রিংদসুংদরকথাসুের্া স নৄণাং  
আনংদর্ন্ন ত্রকল দকিলত্রমংত্রদ্রর্াত্রণ |  
ত্রকংতু প্রলভা রজতপীঠপুলর পদাব্জং  
শ্রীিল্লভসয় ভজতামত্রপ দদিতানাম || ২.১৫ ||  
ইত্থং হলররু্য়ণকথাসুের্া সুতৃলো  
দনর্ুয়ণয়িাত্রদষ্ু জলনষ্বত্রপ সাগ্রলহষ্ ু|  
তলে স কালচলেীরত্রতসংশর্ালুঃ েীমান  
ত্রের্া েিণলশাত্রেতর্া প্রদলেয়ৌ || ২.১৬ ||  
 
 
িাতা র্ এি নরকাত স ত্রহ পুিনাম  
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মুিয়ািনং ন সুলভং পুরুষ্াদপূণয়াত |  
তোত সমস্তত্রিদপতয়মিদয়হীনং  
ত্রিদয়াকরাকৃত্রত ললভমত্রহ দকরুপাচ্চর্ঃ || ২.১৭ ||  
পূলিয়ঽত্রপ কদয়মপরাশরপাংিুমুিয়াঃ  
র্লত্প্সির্া র্ুণর্ণাঢ্য়মপতয়মাপুঃ |  
তং পূণয়ষ্ডু্গণতনুং করুণামৃতাত্রব্ধং  
নারার্ণং কুলপত্রতং শরণং ব্রলজম || ২.১৮ ||  
ইত্থং ত্রিত্রচংতয় স ত্রিত্রচংতয়মননয় িংেুঃ  
দপ্রষ্ঠপ্রদং রজতপীঠপুরাত্রেিাসম |  
ভয়য়া ভিাত্রব্ধভর্ভংর্দর্া শুভাত্মা  
দভলজ ভুজংর্শর্নং ত্রিষ্িব্দকালম || ২.১৯ ||  
পত্ন্য়া সমং ভর্িতঃ স ভজন পদাব্জং  
দভার্ান লর্ূনত্রপ পুনলয়র্র্াংচকার |  
দাংতং স্বর্ং চ হৃদর্ং দমর্াংচকার  
স্বচ্ছং চ দদহমত্রেকং ত্রিমলীচকার || ২.২০ ||  
তীচ্চব্রঃ পলর্াব্রতমুচ্চিত্রিয়ত্রিে ব্রতাচ্চগ্রয়ঃ  
জার্াপতী রু্ণর্ণাণয়িপুিকালমৌ |  
সংপূণয়পূরুষ্মলতাষ্র্তাং ত্রনতাংতং  
দদলিত্ররতাত্রিি পুরাঽত্রদত্রতকশয়লপৌ দতৌ || ২.২১ ||  
নাথসয় ভূত্ররকরুণাসুের্াঽত্রভত্রষ্লয়ৌ  
শ্রীশ্রীেরপ্রতত্রতশারশরীরর্ষ্টী |  
ভূত্ররব্রতপ্রভিত্রদিয়সুকাংত্রতমংলতৌ  
দতৌ দদহশুত্রদ্মত্রতমািমথাললভতাম || ২.২২ ||  
কাংতাদৃলতৌ সমুত্রচলতঽথ িভার র্ভয় ং  
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সা ভূসুলরংদ্রদতু্রহতা জর্তাং ত্রহতার্ |  
অচ্ছাংিলরি রজনী পত্ররপূত্ররতাশা  
ভাত্রিনয়পাস্ততমসং ত্রিেুমাদয়পক্াত || ২.২৩ ||  
তং পূিয়পক্ত্রসতত্রিংিত্রমি প্রিৃদ্ং  
র্ািদ ত্রিলজংদ্রিত্রনতা সুষ্লুিঽি তািত |  
অংলশন িার্রুিতীর্য় স রূপয়পীলঠ  
ত্রিষু্ং প্রণময় ভিনং প্রর্লর্ৌ তদীর্ম || ২.২৪ ||  
 
 
সংপূণয়লক্ণচণং নিরাজমান  
িারাংতরং পরমসুংদরমংত্রদরং তত |  
রালজি সত্প্পুরিরং ভুিনাত্রেরালজা  
ত্রনষ্কাসর্ন পরমলসৌ ভর্িান ত্রিলিশ || ২.২৫ ||  
সংতুষ্য়তাং সকলসত্রন্নকচ্চররসত্রভঃ  
ত্রিলদয়ত িার্রুর্মাত্রিরভূত পৃত্রথিয়াম |  
আিয়াত্রনতীি সুরদংুদতু্রভমংদ্রনাদঃ  
প্রাোত্রি দকৌতুকিচ্চশত্ররহ মানুচ্চষ্শ্চ || ২.২৬ ||  
নাথং ত্রনলষ্িয় ভিনানত্রতদূরমােঃ  
প্রালজ্ঞা মহপ্রকৃতদংুদতু্রভনাদপূিয়াত |  
পুলিাভিেিণলতা মহদাপয় দসৌিয়ং  
জ্ঞানং পলরাক্পদমপয়মলতষ্টলহতুম || ২.২৭ ||  
আত্রিশয় দিষ্ম ত্রনজনংদনত্রমংদিুক্ত্রং  
ভূলর্াঽত্রভনংদয় স মুকুংদদর্াং প্রিংদয় |  
জাতসয় তসয় র্ুণজাতিহসয় জাত-  
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কময়াত্রদকময়ত্রনিহং ত্রিদলে সুকময়া || ২.২৮ ||  
জ্ঞানাথয়লমি র্দভূদসুলদি এষ্ঃ  
র্দ িাসুলদিপদভত্রয়রতঃ সদাঽলসৌ |  
তদ িাসুলদিপদমন্বিদন সুলরংদ্রাঃ  
তালতন র্ত্রন্নর্ত্রদতং সুতনামকিয়া || ২.২৯ ||  
পাতুং পর্াংত্রস ত্রশশলি ত্রকল দর্াপ্রলদাঽচ্চে  
পূিয়ালর্ঃ স্বসুতসূনুতর্া প্রজাতঃ |  
ত্রনিয়াণলহতুমলত্রভষ্ট পরাত্মত্রিদয়াং  
দানং ধ্রুিং ফলত্রত পাির্ুণানুকূলয়াত || ২.৩০ ||  
অিস্তলমি সততং পত্ররফুল্লচকু্ঃ  
কাংতয়া ত্রিিংত্রিতনলিংদ ুজর্তয়নর্য়ম |  
তত পুিরত্ন্মুপর্ৃহয় কদাত্রচদােঃ  
স্বস্বাত্রমলন িুে উপার্নমাপয়র্ত সঃ || ২.৩১ ||  
নো হত্ররং রজতপীঠপুরালর্ং  
তং িালসয় সংপদমনাপদমথয়ত্রর্ো |  
সাকং সুলতন পত্ররিারজনাত্রন্বলতাঽলসৌ  
প্রার্াত্রন্নশীথসমলর্ ত্রনজলমি োম || ২.৩২ ||  
 
 
দদালষ্র্ষু্াং সমমলনন িলনঽত্রতভীলম  
তত্প্ক্রীত্রিতগ্রহ ইচ্চহকতমং তুলতাদ |  
উিাংতরয়মিললাকয় তমভয়োত্রর্  
দকনাপয়লহা ন ত্রশশুতুত কথলমষ্ ইত্থম || ২.৩৩ ||  
আত্রিশয় পূরুষ্মুিাচ মহাগ্রলহাঽলসৌ  
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অেত্রিহারসমলর্াপর্তান সমস্তান |  
র্চ্ছত্রয়রু্ত্রেরত্রহতানলমত্রে হংতুং  
দলালকশ্বরঃ স িত িালতমঃ ত্রকললত্রত || ২.৩৪ ||  
স্তলনয়ন িালমনুলতাষ্য় মুহুঃ স্বোলনা  
মাতা কদাচন র্লর্ৌ ত্রিরহাসহাঽত্রপ |  
ত্রিশ্বসয় ত্রিশ্বপত্ররপালকপালনার্  
কনয়াং ত্রনজামনুর্ুণাং ত্রকল ভীরুলরষ্া || ২.৩৫ ||  
সা িালকং প্ররুত্রদতং পত্ররসাংের্ংতী  
মুগ্ধাক্লরণ িচসাঽনুত্রননার্ মুগ্ধা |  
মা তাত তাত সুমুলিত্রত পুনঃ প্রলরাদীঃ  
মাতা তলনাত্রত রুত্রচতং েত্ররতং তলিত্রত || ২.৩৬ ||  
দরালদ ত্রক্রর্াসমত্রভহারত এি িৃলত্ত  
দপাতসয় মাতত্রর ত্রচরাদত্রপ নাঽর্তার্াম |  
জগ্রাহ িালমথ দচক্ত মাতৃমার্য়ং  
সাঽত্রপ ত্রক্রর্াসমত্রভহারত এি িালা || ২.৩৭ ||  
কতয় িয়লমৌঢ্য়মত্রভপদয় ত্রনরূপয় সা তং  
প্রালভাজর্ত িলু কুলস্থকুলং প্রপক্বং |  
শীতং পলর্াঽত্রপ সততং পত্ররপার্র্ংতী  
র্লসয়াষ্লরার্মত্রতলিলমশংকতাংিা || ২.৩৮ ||  
নূনং ত্রপপাসুরত্রতলরাত্রদত্রত হংত িাললা  
ত্রেঙ মাং দর্াত্রিরত্রহতাং পরকৃতয়সয়াম |  
ইতয়াকুলা র্ৃহমুলপতয় তদা প্রসন্নং  
পূলণয়াদরং সুতমচ্চিক্ত ত্রিপ্রপত্ন্ী || ২.৩৯ ||  
পৃষ্টবাঽির্ময় সকলং চ ততঃ প্রিৃত্তং  
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র্ূনাং চ দসু্সহত্রমদং ত্রশশুলনাপভুয়ম |  
ইত্থং ত্রিত্রচংতয় তনর্াং িহু ভত্প্সর্ংতয়া  
ভীতং তলর্াত কুত্রপতং মনসাঽনুতেম || ২.৪০ ||  
 
 
আলরার্য়শাত্রলত্রন তদাঽত্রপ পুলরি পুলি  
ত্রিলেরতামুপজর্াম জননয়মুষ্য় |  
র্সয় ত্রিললাকজননী জননী ত্রিলষ্ঽত্রপ  
পীলত ন ত্রিের্মিাপ সমস্তশলয়ঃ || ২.৪১ ||  
স্তনয়ং মুহুঃ ত্রকল দলদৌ জননী র্ৃহীো  
দক্মার্ তং ত্রকল দেজ্জনলকা জজাপ |  
অলনয়া জলনাঽত্রপ ত্রকল লালর্ত্রত ে ত্রকংতু  
সলিয়াঽত্রপ তন্মুিসুহাসরসার্লনাত্প্কঃ || ২.৪২ ||  
দদিাত্রদসত্রভরনুপাত্রলতর্াঽঽদলরণ  
দদিয়াঽঽত্মলনি ত্রিলসত্প্পদর্া ত্রনতাংতম |  
অিয়য়র্া প্রথমলতা িদলনঽসয় িাণয়া  
শালীনলর্ি ভুিনাত্রচয়তর্া ত্রিজলে || ২.৪৩ ||  
প্রাত্রগ্রংিণং স্বর্মথ ত্রস্থত্রতলমষ্  
চলক্র পশ্চাদ র্ত্রতং পত্ররচলর্ন ত্রকল ক্রলমণ |  
ত্রিশ্বসয় দচত্রষ্টতমলহা র্দনুগ্রলহণ  
সিয়ং তদসয় পিনসয় ত্রিিংিনং ত্রহ || ২.৪৪ ||  
পুচ্ছাংতমচ্ছমিলংিয় কদাত্রচলদষ্  
প্রাতব্রয়জাদ ব্রজত এি ত্রনজষ্য়ভসয় |  
প্রার্াত ত্রপ্রর্সয় সহসা স্বজচ্চনরদৃলষ্টা  
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নানািলনষ্ু চরতশ্চরতসৃ্তণাত্রন || ২.৪৫ ||  
উতু্তংর্শৃংর্লত্রসতসয় মত্রহষ্ঠমূলতয় ঃ  
পাদািৃতািত্রনতলসয় সুরংধ্রকসয় |  
আত্রেতয় তসয় শুশুলভঽির্চ্চিকলদশং  
িাললা ত্রদিাকর ইলিাদর্পিয়তসয় || ২.৪৬ ||  
লীলাং কলরাত্রত নু র্ৃহাংতরলর্া নু িালঃ  
কূপাংতলর নু পত্রততঃ প্রকৃত্রতস্বতংিঃ |  
ইত্থং ত্রিত্রচংতয় স মুহুঃ স্বজলনা ত্রিমৃর্য়  
হংতানলিক্য় তনর্ং হৃত্রদ তাপমাপ || ২.৪৭ ||  
িালসয় িালপত্ররলংিনলর্াচরং তদ  
িয়শ্বসয়তাত্রপ িচনং িনলর্াচলরায়ম |  
র্ত সার্চ্চমক্ত জনঃ ত্রশশুমাব্রজংতম  
একাব্দকং িৃষ্ভিালকৃতািলংিম || ২.৪৮ ||  
 
 
ত্রচংতামণীংদ্রত্রমি ত্রচংত্রততদং দত্ররলদ্রা  
ত্রিজ্ঞানমার্য়ত্রমি ত্রিষু্পরং মুমুকু্ঃ |  
নষ্টং চ নংদনত্রমত্রত স্বজলনাঽসয় লব্ধবা  
নাথসয় তসয় তমনুগ্রহলমি দমলন || ২.৪৯ ||  
লীলািসানসমলর্ সহসা কদাত্রচদ  
আলর্য়াঽমুনাঽভয়িহৃত্রতং প্রত্রত দচাদয়মানঃ |  
দরাচ্চদ্ষ্ দনাঽত্রস্ত েত্রনলকা িৃষ্ত্রিক্রর্ীত্রত  
দপ্রািাচ নংদনমুলিংদমুলিক্য় মংদম || ২.৫০ ||  
লীলাকলরণ স কলরণ সুলকামললন  
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িীজাংতরাত্রণ ত্রকল কাত্রনত্রচদাশু তচ্চে |  
ত্রেোঽভয় লকাঽত্রভমতত্রনষ্কপলদ র্দাঽদা-  
দাদত্ত তাত্রন েত্রনলকা িহুমানপূিয়ম || ২.৫১ ||  
লব্ধং সুতাত্রদত্রত িদন ত্রিজপুংর্লিন  
কালাংতলর ত্রনজেলন প্রত্রতত্রদত্রত্প্সলতঽত্রপ |  
সাক্াদমানিনিাকৃত্রততঃ স দললভ  
িীজচ্ছললন পুরুষ্াথয়মলহা ত্রিত্রশষ্টম || ২.৫২ ||  
িাসুলদিত্রমহ িাঽসুলদিতা সত্প্কলামত্রভননংদ তং জনঃ |  
িাসুলদিত্রমত্রত িাসুলদিসন্নামকং ত্রিত্রিেলীলমভয় কম || ২.৫৩ ||  
ইত্রত ত্রিহরত্রত মহয়াং ত্রিষু্দালসঽত্রপ র্ূলঢ্  
সমজত্রন সুজনানাং ত্রচত্তমানংদপূণয়ম |  
উদর্ত্রত র্নমালালীনভালনৌ চ ভালনৌ  
ননু জননর্নাচ্চব্জলয়ভয়লতঽলং ত্রিকাসঃ || ২.৫৪ ||  
|| ইত্রত শ্রীমত্প্কত্রিকুলত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত  
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচলত শ্রীমধ্বত্রিজলর্  
আনংদাংত্রকলত ত্রিতীর্ঃ সর্য়ঃ || 
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