
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য় সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য় ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
 
৯. নিমঃ সৰ্য়ঃ  
চচাদৰ্ংতমথ ৰ্ংতুমাদৰাত তি ধময়জমজং প্ৰণময় সঃ |  
চসৌখ্য়তীথয়কত্ৰিল াকনাৰ্লকা চিদনাৰ্কপুৰস্সলৰা ৰ্লৰ্ৌ || ৯.১ ||  
 
আশ্ৰমাংতৰমিাপয় কৃ ষ্ণতঃ শ্ৰািয়লমষ সক ং চ শুশ্ৰুিান |  
ত্ৰচত্তিৃত্ৰত্তমনুিৃত্ৰত্তমান ৰ্ুলৰাঃ সাধ্িলিতয় ৰ্মলনানু্মলখ্াঽভিত || ৯.২ ||  
 
মংদহাসমৃদসুুংদৰাননং িংদনীৰ্মত্ৰভিংদয় সত্পত্ৰতম |  
প্ৰাজ্ঞলমৌত্ৰ মত্ৰণৰভয়নুজ্ঞৰ্া তসয় তািদৰ্মন্মহামত্ৰতঃ || ৯.৩ ||  
 
তসয় িল্লভতমাঽঽস িাসভ ঃ মানসাত পৃথু মানসসয় চনা |  
নাতয়জত ক্ষণমত্ৰপ হয়সাত্ৰিদং ননষ নাথত্ৰিৰহী তলতাঽভিত || ৯.৪ ||  
 
িীৰদৃত্ৰিকৃ তত্ৰসংহত্ৰিভ্ৰমঃ শাংতদৃত্ৰিকৃ তশাংতসম্মদঃ |  
তিতি পত্ৰথ পথয়ত্ৰিভ্ৰমঃ পিয়তাদিততাৰ সিয়ধীঃ || ৯.৫ ||  
 
িানলৰংদ্ৰ ইি তীণয়িাত্ৰৰত্ৰধঃ িাসুলদি ইি ৰত্নৰাজিান |  
ভীমলসন ইি স নিৰ্য় হৃত্ৰত্নিৃয় ত্ৰতং স্িজনমাত্ৰননাৰ্ সঃ || ৯.৬ ||  
 
অত্ৰিশময়মুখ্পংচষষত্ৰ্িয়ষজঃ অন্নমাহৃতম ং পৃথক সমম |  
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কৃ ত্নমাদদৰ্ত্ৰমতয়ত্ৰিস্মৰ্ঃ কৃ ত্নমত্তুম লমষ ত্ৰহ ক্ষলৰ্ || ৯.৭ ||  
 
িয়াসলদিহৃদৰ্াত্ৰতিল্লভং িাসুলদিমৰ্ণৰ্য়সদ্গুণম |  
সাধৰ্ত সক লদাষিত্ৰজয় তং জ্ঞানভত্ৰিদমনংতলসৌখ্য় দম || ৯.৮ ||  
 
উিমুিমত্ৰভলধৰ্মুত্তমং চিদিাকয়মনুিাদৰ্নু্মহুঃ |  
িয়ংজৰ্ত স্মৃত্ৰতিলচাত্ৰভৰংজসা তসয় চাথয়মত্ৰতৰ্িুৰ্তু্ৰিমত || ৯.৯ ||  
 
বা সংঘমত্ৰপ চবাধৰ্দ ভৃ শং দতু্ৰনয় ৰূপিচনং চ পংত্ৰিষতঃ |  
অপ্ৰলমৰ্হৃদৰ্ং প্ৰসাদিত চসৌময়কাংত্ৰত চ ত্ৰিপক্ষভীষণম || ৯.১০ ||  
 
অস্তদ ষণমিংধয়ভাষণং  ত্ৰক্ষতং সক  ক্ষষণঃ সমম |  
মাননীৰ্মত্ৰপ নাত্ৰকনাৰ্ষকঃ ৰূপমনয়ত্ৰদি ধনয়মাত্মনঃ || ৯.১১ ||  
 
একত্ৰিংশত্ৰতকুভাষয়দ  ষকং ব্ৰহ্মস িৰ্ণভাষয়মদু্ভতম |  
অপয়দ ষয়মতলনাদনংতধীঃ ভ তভাত্ৰিভিদাত্মত্ৰভঃ ক্িত্ৰচত || ৯.১২ ||  
 
ৰ্াংৰ্মংৰ্ তৰংৰ্ভংৰ্দপ্ৰাংতসুত্ৰশ্ৰহত্ৰৰলিশ্মকৃ ত্সমঃ |  
ৰ্দ্গষতকতমিণয়ল খ্কঃ সতয়তীথয় ইহ ভাষয়মাত্ৰ খ্ত || ৯.১৩ ||  
 
তি চদিমত্ৰভিংদয় ৰ্াতিান স্িাত্ৰমলনা িচনলৰ্ৌৰিাদ দ্ৰুতম |  
সানুলৰ্া ত্ৰিত্ৰিধভ ৰতীতয় চৰ্াদািৰীতটমৰ্াদল শধীঃ || ৯.১৪ ||  
 
প্ৰাজ্ঞত্ৰিত্তমৰ্মাপ্তুমাৰ্ষতঃ পংত্ৰিষতত্ৰ্িয়নিশাত্ৰখ্ত্ৰভঃ শ্ৰুতীঃ |  
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প্ৰস্তুতা অত্ৰভদলধৌ পৰীক্ষষকঃ ষট চ তি সমৰ্ানখ্ংিৰ্ত || ৯.১৫ ||  
 
চত পৃথক্পৃথৰ্মুং স্িশাখ্ৰ্া দশয়লনন চ পৰীক্ষয় ত্ৰনত্ৰজয় তাঃ |  
সিয়ত্ৰিত ত্িমত্ৰস মুখ্য়তঃ কলি নাত্ৰস্ত চত সদৃশ ইতয়থাব্ৰুিন || ৯.১৬ ||  
 
ৰ্স্ত্ৰৰ্ীসক পক্ষত্ৰশক্ষকঃ তি সংসত্ৰদ িত্ৰৰষ্ঠসম্মতঃ |  
চশাভলনাপপদভট্টনামকঃ প ণয়সংখ্য়মনমনু্মহুমুয়দা || ৯.১৭ ||  
 
ৰ্স্তু তাত্ৰকয় কত্ৰশখ্ামত্ৰণঃ সুধীঃ িতয় মানসমৰ্ান ত্ৰনৰাকলৰাত |  
চিদভাৰতপৰুাণত্ৰনত্ৰষ্ঠলতা ভাষয়লমতদশৃলণাত স মধ্িতঃ || ৯.১৮ ||  
 
নাপলৰষু ৰত্ৰতমাৰ্লৰ্ৌ ক্িত্ৰচদ ভাষয়মদু্ভতত্ৰমদং স শুশ্ৰুিান |  
নাৰত্ৰিংদমকৰংদমাপ্তিান অচ্ছত্ৰপচ্চ ইি িাংছতীতৰত || ৯.১৯ ||  
 
তিতি স সুসভাসু ভাসুলৰা নংত্ৰদতীথয়সমলৰ্ািৰ্ুত্ৰিত্ৰভঃ |  
িাত্ৰদলনা ত্ৰিশক ৰ্য় তান সমাক্ৰময় িাচমুত্ৰচতামুদাহৰত || ৯.২০ ||  
 
চ ণয়কৃ ত্ৰ্িত্ৰিধশংখ্চ ণয়কঃ চ ণয়নাৰ্ বহুধাঽপয়শকু্নিন |  
অতয়জদ ত্ৰিফ ধীঃ প্ৰদত্ৰক্ষণা িতয় িাত্ৰৰজমনঘয়  মপয়লহা || ৯.২১ ||  
 
অপ্ৰলমৰ্মত্ৰতশাস্ত্ৰমীদৃশং ৰ্স্তয়জতুয়পনতং সুদ ুয় ভম |  
তসয় তু য়মত্ৰতলৰষ দজুয় লনা নাথিাঽসয় সদ ৃলশাঽত্ৰস্ত নীচধীঃ || ৯.২২ ||  
 
চকাঽত্ৰপ তং ৰ্ুণত্ৰিলশষত্ৰিচ্চ ত্ৰিক্ৰীৰ্ ভ ত্ৰৰধনমাপ প ৰুষঃ |  
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ন হয়নঘয় ৰু্ণম  য়মাপয়লত ভাৰ্য়ষদিত্ৰমহ চৰ্াৰ্য়তানুৰ্ম || ৯.২৩ ||  
 
িয়িমুন্নত্ৰতত্ৰমলতাঽপয়ৰ্ং জনঃ তসয় ৰ্ন্ন  ভলতত্ৰখ্ ং ফ ম |  
চস্তাকমানসতৰ্া তলতা ৱ্ৰলজত তসয় হংত পুৰুষসয় তু য়তাম || ৯.২৪ ||  
 
ক্ৰীতিান নৰপত্ৰতময়হাদৰং সাদৰং পুনৰুদাৰলচত্ৰিতঃ |  
অচয় ৰ্ন সততমাপ সংপলদা ৰ্া ন তা িচনত্ৰচত্তলৰ্াচৰাঃ || ৯.২৫ ||  
 
শাস্ত্ৰকল্পকতলৰাৰমুষয় কঃ প্ৰাপ্নুৰ্াত সক মপয়লহা ফ ম |  
ৰ্স্তমুত্তমৰু্ণং ত্ৰিিংবলৰ্দ ইতুয়দীৰ্য়  স জনানৰংজৰ্ত || ৯.২৬ ||  
 
চনদ ৃষশঃ কত্ৰিত্ৰভলৰি চকি ং হংত প জয়চৰলণাঽভয়প জয়ত |  
শিয়শক্ৰৰু্ৰুপ িয়ষদিষতঃ অপয় ং সুসমলৰ্াদ্গলমাত্সলি || ৯.২৭ ||  
 
ত্ৰনম্নভ ত্ৰৰি সতীঃ প্ৰজা ৱ্ৰজন িাত্ৰৰদতুয় ৰশষনৰপ ত্ৰৰ সঃ |  
প্ৰাজয়তাপহৰদশয়নাংবুনা তুংৰ্লদশত্ৰমি দজুয় নং তু চনা || ৯.২৮ ||  
 
কময়ত্ৰভঃ সক ল াকলকৌতুষকঃ মাত্ৰনতঃ পত্ৰথ জষনঃ সমাৰ্তঃ |  
সন্ননাম ত্ৰশিনামকীতয় নং ৰাজতাসনপুলৰ ত্ৰিৰাত্ৰজতম || ৯.২৯ ||  
 
অচুয়তপ্ৰমত্ৰতৰচুয়তত্ৰপ্ৰৰ্ং তং দশপ্ৰমত্ৰতমাৰ্তং তদা |  
িংদমানমিল াকয় ৰ্াং মুদং প্ৰাপ্তিাংস্তদিত্ৰধনয়  ত্ৰিদয়লত || ৯.৩০ ||  
 
প্ৰীত্ৰতমাৰ্য় ৰ্ত্ৰতৰুত্তমাং পুৰা চপ্ৰত্ৰষতাপ্ৰত্ৰতমভাষয়দ ৃৰ্ ৰ্লৰ্ৌ |  
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অপয়লতাঽত্ৰতশত্ৰৰ্নীং শুত্ৰচত্ৰস্মতং তং ত্ৰিল াকয় সুত্ৰচৰাদ ত্ৰদদ ৃত্ৰক্ষতম || ৯.৩১ ||  
 
প ণয়দৃত্ৰিজ লধৰ্ৃয় হীতিান ভাষয়সংজ্ঞমমৃতং সুখ্ািহম |  
ত্ৰচিলমষ ৰ্ত্ৰতৰাড্ঘনাঘলনা গ্ৰাহৰ্ংশ্চ মনুজান মুলমাচ চনা || ৯.৩২ ||  
 
সানুনীত্ৰতৰথ নীত্ৰতমানৰ্ং ভাষয়সদ্গুণৰ্ণানিণয়ৰ্ত |  
চশাভনাৰ্ ৰ্ুৰলি স্িভািতঃ কা তঃ কুমত ীনবুদ্ধলৰ্ || ৯.৩৩ ||  
 
উত্ৰিত্ৰভস্তমসকৃ ত সুৰ্তু্ৰিত্ৰভঃ চবাধৰ্ন বহ ধীঃ প্ৰসংৰ্তঃ |  
চেৰ্লসা ত্ৰভষত্ৰৰ্িাসয় হৃদ্গতং ম  লদাষমৰুলচৰত্ৰচংতৰ্ত || ৯.৩৪ ||  
 
দক্ষপক্ষত্ৰিহৃলতন তািৰ্ন ভীষৰ্ন সমত্ৰধকস্িৰত্ৰশ্ৰৰ্া |  
হংসৰাট কত্ৰ ম ং ত্ৰনৰাকলৰালদকদ ৃত্ৰিত্ৰমি মানসাদ ৰ্ুলৰাঃ || ৯.৩৫ ||  
 
ত্ৰনষ্ক ংকত্ৰমি চংদ্ৰমংি ং পুংিৰীকত্ৰমি ফুল্লতাং ৰ্তম |  
িাত্ৰৰ শাৰদত্ৰমি প্ৰসাদিত ত্ৰচত্তমচুয়তমলতভৃয় শং বলভৌ || ৯.৩৬ ||  
 
আননংদ স ত্ৰহ মধ্িশাস্ত্ৰমাকণয়ৰ্ন কুসমৰ্াগ্ৰহী পুৰা |  
চমাহপীত িলণাদলকা মুহুঃ প্ৰাক ত্ৰপপাসুৰমৃতং ত্ৰপবত্ৰন্নি || ৯.৩৭ ||  
 
ত্ৰিসৃ্ত তাংতৰত্ৰিৰ্ত্পলদৌ ৰ্তী আসয়তাং সুসমৰ্প্ৰকাশনাত |  
চতৌ ৰ্থা ত্ৰিধুৰিী অলহা অলহাৰািমপুয়ৰুতলমা নৃলমাহকম || ৯.৩৮ ||  
 
সজ্জনান সহ মহাদলৰণ নৄন পাত্ৰপনাং প্ৰকৃ ত্ৰতলতাঽত্ৰপ্ৰৰ্াকৃ ত্ৰত |  
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দাৰুণাঘৰ্ণদাৰণং স্ম স গ্ৰাহৰ্তয়ত্ৰপ সুদশয়ন্িৰ্ম || ৯.৩৯ ||  
 
নন্িননয়শৰণাত্মনাং সতাং ত্ৰসত্ৰদ্ধত্ৰিঘ্নমুখ্লদাষলভষজম |  
ঐচ্চদচ্চ দলৰ্াদৰ্াদৰ্ং ৰূপয়পীঠপুৰৰ্ঃ কদাচন || ৯.৪০ ||  
 
চৰ্াত্ৰপকাপ্ৰণত্ৰৰ্নঃ ত্ৰশ্ৰৰ্ঃপলতঃ আকৃ ত্ৰতং দশমত্ৰতঃ ত্ৰশ ামৰ্ীম |  
ত্ৰশষয়ষকত্ৰস্ত্ৰচতুষৰজয়  াশলৰ্ চশাধৰ্ত্ৰন্নহ তলতা িয়ৰ্াহৰ্ত || ৯.৪১ ||  
 
স্পশয়নাদ্ভৰ্িলতাঽত্ৰতপািনাত সত্ৰন্নধানপদতাং ৰ্তাং হলৰঃ |  
ত্ৰিংশদদুয়তনষৰঃ সুদধুয়ৰাং  ী ৰ্াঽনৰ্ত্ৰদমামলসৌ মঠম || ৯.৪২ ||  
 
মংদহাসমৃদসুুংদৰাননং নংদনংদানমতীংত্ৰদ্ৰৰ্াকৃ ত্ৰতম |  
সুংদৰং স ইহ সন্নয়ধাপৰ্দ িংদয়মাকৃ ত্ৰত শুত্ৰচপ্ৰত্ৰতষ্ঠৰ্া || ৯.৪৩ ||  
 
মাত্ৰনলনাঽত্ৰপ ত্ৰহ িশীচকাৰ চৰ্া নদিতপ্ৰত্ৰতভৰ্াঽঽত্মনঃ খ্ ঃ |  
ৰ্াৰ্জ কৰ্ুণমাত্মনঃ স্মৰন চৰ্া জৰাঘত্ৰটতলৰ্াি উচয়লত || ৯.৪৪ ||  
 
আত্মনঃ ত্ৰপ্ৰৰ্তমক্ৰলতাৰমুং পাপপ ৰুষমলিতয় ঘাতুকম |  
তং ত্ৰনৰসয় জনমপয়থাত্ৰহতং সিয়ভ ধৰসমথয়প িয়কম || ৯.৪৫ ||  
 
ত্ৰিশ্িত্ৰিস্মৰ্কৰঃ স্িলতজসা িংদয়মানচৰণঃ পুনজয় ষনঃ |  
ত্ৰচিত্ৰদত্ৰৱিজৰ্কীতয়য়কীত্ৰতয় মান চমাদৰ্ন্ননুত্ৰদনং ত্ৰনজাঃ প্ৰজাঃ || ৯.৪৬ ||  
 
িাসুলদিদত্ৰৰ্লতা মত্ৰহষ্ঠধীঃ িাসুলদিমথ সাধ্িৰ্াজৰ্ত |  
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ধময়স নুত্ৰমি ধাত্ৰময়কং পুৰা ভীমম ত্ৰতয় ৰৰ্লমি ভ সুৰম || ৯.৪৭ ||  
 
ৰ্াজয়ৰ্া সমুত্ৰচতানুিাকয়ৰ্া সপ্ৰিৰ্য়য়ত্ৰিভষিৰত্ৰভিষিঃ|  
ত্ৰিশ্িলিত্তুৰনুলজাঽি চহাতৃ তাং প্ৰাপয় নদিতততীৰলতাষৰ্ত || ৯.৪৮ ||  
 
স প্ৰৰ্জুয় ত্ৰনত্ৰশতা ত্ৰনশাতধীঃ নিশ্িলদিিৰশস্ত্ৰসংততীঃ |  
ৰাক্ষসাসুৰত্ৰনৰাসকৃ ত সুৰান িীৰিৰ্য়  ইি ভাৰ্মাপৰ্ত || ৯.৪৯ ||  
 
িাৰ্নুা ত্ৰিৰত্ৰপ প িয়পাত্ৰৰ্না সিয়ষদিতত্ৰজতা তৰত্ৰস্িনা |  
চৰ্াঽপলৰাক্ষিপুষাঽপয়লপত্ৰক্ষতঃ চকাঽি িণয়ৰ্ত্ৰত তং মহাক্ৰতুম || ৯.৫০ ||  
 
ব্ৰহ্মলিদনত্ৰনত্ৰিিলচতসাং কময় তি কৰণাংতৰং ভলিত |  
জ্ঞাপৰ্ত্ৰন্নত্ৰত পৰাত্মলিদকঃ কময় ধময়মত্ৰপ স হয়চীকৰত || ৯.৫১ ||  
 
ৰ্াত্ৰনৰ্াত্ৰন চত্ৰৰতাত্ৰন ৰ্াত্ৰনৰ্ানীত্ৰৰতাত্ৰন চ মলনাহৰাণয়লহা|  
তাত্ৰনতাত্ৰন চ ত্ৰিতাত্ৰনলচতলসা ত্ৰিশ্িত্ৰিস্মৰ্কৰাত্ৰণ ভাংত্ৰত ত্ৰহ || ৯.৫২ ||  
 
সৰস্িতীিৃয় ত্ৰত্তকৰীঃ শৰীত্ৰৰণাং অতীতয় বহিীঃ সমতীতলৰ্ািকঃ |  
পুলৰি কৃ ষ্ণত্ৰপ্ৰৰ্মাপদশ্ৰমং পৃথুপ্ৰলবাধঃ পুনৰুত্তমাশ্ৰমম || ৯.৫৩ ||  
 
সহলভাৰ্মননয় ভয়মষস্ম হনুমদ্ৰূপিলত দলদৌ পুৰা ত্ৰহ |  
অনলিক্ষয় পৰং স্িভীিকলিয় প্ৰত্ৰতদাতুং হত্ৰৰষৰধৰ্ত তলমি || ৯.৫৪ ||  
 
প্ৰণময় ৰ্ুৰুমাদৰাদথ ত্ৰনলৰ্াৰ্লতা চৰ্াৰ্য়তঃ  
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স তসয় জৰ্তাং ত্ৰহতং ত্ৰিদধলতা ৰ্তঃ সানুৰ্ঃ |  
মত্ৰহষ্ঠহৃদলৰ্া মহামত্ৰহমত্ৰসংধুৰানংদলতা  
ত্ৰনষজৰত্ৰভৰ্লতাঽনমদ ৰজতপীঠিাসং হত্ৰৰম || ৯.৫৫ ||  
 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকু ত্ৰত ক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য় সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য় ত্ৰিৰত্ৰচলত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজলৰ্  
আনংদাংত্ৰকলত নিমঃ সৰ্য়ঃ || 
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