
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
৬. ষষ্ঠঃ সর্য়ঃ  
ঐতররর্মথ ত্র ংচন সূক্তং সূচর্ন সদত্রস তি র্ত্ররষ্ঠঃ |  
শ্রাতুত্রমচ্ছত্রত সভা ভর্িদ্ভ্য়ঃ সূক্তভািত্রমত্রত তািদিুাচ || ৬.১ ||  
 
িণয়রসৌষ্ঠির্ত্ররষ্ঠমতূণয়ং তুল্য়মািমত্রতমািসুল্্ষ্ম |  
িূয়ি হৃজ্জল্দ শ্ াষমমুরষয়া চ্চারণং ত্রিদধদভয়ত্রধতাথয়ম || ৬.২ ||  
 
ল্ক্ষণাত্রিততর্া িচরনঽত্রিন শ্দিতারু্রুমসািত্রতরেরত |  
মানত্রমতয়ত্রপ ত্রিধার্ ত্রধর্া শ্ত তত্ত তু সূক্তমপরাথয়মরিাচন || ৬.৩ ||  
 
সয়াত তরথত্থমত্রপ সংভত্রিতাঽথয়ঃ িয়থয়তাং শ্রুত্রতষ ুত্রিত্ত দোথয়ম |  
ভারতং ননু েতাথয়মত্রপ সয়াদ বিষ্ণিং পদসহস্রতর্ং ত্রহ || ৬.৪ ||  
 
ইতুয়দীরর্ত্রত ত্রিসৃ্ততত্রচরত্ত ভূসুরা ইহ ত্রজর্ীষি এনম |  
ঊচুরথয়েত ং হত্ররনাম্াং িণয়য়তাত্রমত্রত সহাসমুখারস্ত || ৬.৫ ||  
 
িণয়র্াত্রম তদহং স ল্ং িঃ শ্সৌষ্ঠিাদনু িদংতু ভিংতঃ |  
তং িদংতত্রমত্রত শ্তঽথ িদংরতা িাঢত্রমতয়ত্রতদৃরঢাদয়মমাপুঃ || ৬.৬ ||  
 
প্রতয়র্প্র ৃত্রতসংর্মভংর্ীং েব্দোস্ত্রত্রিহতাংপ্রত্রতদেয়য় |  
েুদ্ধধীঃ শ্রুত্রতত্রেরঃ েতত্রসদ্ধান অভয়ধাত সপত্রদ ত্রিশ্বপদাথয়ন || ৬.৭ ||  
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র্ািদথয়েত ং ন ত্রিেং ঃ সংতরতাত্রক্ত ৃদপূপুররদষঃ |  
িত্রণয়তািধৃত্রত দিুয়ল্ ত্রচত্তাঃ তািদা ুল্হৃরদা হয়ভিংরস্ত || ৬.৮ ||  
 
সাংর্রিদচতুরা ইত্রতহারস ত্রেত্রক্ষতাঃ সুিহরিাঽপয়ত্রতধৃষ্াঃ |  
বনতদীত্ররতমরহা জর্ৃহুরস্ত ত্রিশ্বসংক্ষর্পরর্াঽংংধুর্ণা িা || ৬.৯ ||  
 
শ্দিতাস্বসুল্ভ প্রত্রতভা শ্ত মানুরষষু চপরল্ষু  থা  া |  
ক্ষাময় শ্সৌময় স ল্জ্ঞ নমরস্ত শ্ত ব্রুিংত ইত্রত তং ত্র ল্ শ্নমুঃ || ৬.১০ ||  
 
শ্িদোস্ত্রচতুররত্ররহ ত্রিদয়াত্রিত্তত্রল্প্সুত্রভরিাপ্তমরেরষঃ |  
প্রাপ শ্ রল্সুমংিল্জারতঃ অনয়দার্তনমার্তরচতাঃ || ৬.১১ ||  
 
ত য় তংি ুেল্ানত্রপ পুংসঃ চ য় রীত্রত িত শ্সাঽর্মমানান |  
মানমানমর্তীহ  থং শ্না বনষ মংিল্ভুিাং সত্রমতানাম || ৬.১২ ||  
 
মংির্ংত ইত্রত শ্ত ত্রিজির্য়াঃ অনয়রদেজমুখস্তমপৃচ্চন |  
সদ্দদাদদসুেংসনত্রনংদা াত্ররসূক্তর্তমথয়মুরপতয় || ৬.১৩ ||  
 
তং সু্ফটং প্র থর্ন স পৃণীর্াচ্চব্দমূল্মিদত পৃণ ধতুম |  
তং ত্রজর্ীষমুথ ত্রিপ্রমদঃ প্রীধাতুরমষ ত্রনর্দংতমুিাচ || ৬.১৪ ||  
 
প্রাত্রদরভদমত্রিদন র্ুণর্ ত্বং মূঢ পাংসুষ ুত্রল্খন ত্রল্ত্রপসং ম |  
ভত্সর্ত্রিত্রত জহাস সুহারসা মত্সরা ুল্ত্রধরর্া জির্ন সঃ || ৬.১৫ ||  
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তত প্রসংর্িল্রতাঽত্রখল্ত্রিদয়াপাটিং পৃথঃ হৃদঃ প্রত্রতিুদ্ধয় |  
আনমন সিহুমানমমী তং র্ং নমংত্রত ত্র ল্ নাত্র ত্রন ার্াঃ || ৬.১৬ ||  
 
 নয় াদৃতসুররংদ্রিপুঃ শ্রীদানিাত্রচিরসূক্তহৃদরুক্তৌ |  
 ুিত্রচত সদত্রস তািদপাল্া  ীত্রতয় তাঽত্রততরুণীতয়র্মূরচ || ৬.১৭ ||  
 
ত্রশ্বত্রিণী ভিত্রত তত্পদিারচয়তয়াগ্ররহণ িদরতাঽত্রিদরুষাঽি |  
 ত্রিরদষয়ত্রত ত্রিপত্রিত্রদরহনং পৃচ্ছরততয়র্মর্চ্ছদরথাক্ত্বা || ৬.১৮ ||  
 
শ্দেরমনমত্রচরাদপুর্াতঃ তাদৃো ৃত্রতররহা  ৃতিুত্রদ্ধঃ |  
তাংস্তথাঽভয়ত্রধত তত্পদভািং সূত্রররমৌত্রল্মত্রণনাঽি র্রথারচ || ৬.১৯ ||  
 
শ্ িল্ং ন স ল্াঃ শ্রুত্রতত্রিদয়াঃ মানপূিয় সমস্তত্রর্ররাঽসয় |  
অপয়নার্তর্তপ্রত্রতপত্রত্তং রদ দধুঃ পৃথল্রচতস এরত || ৬.২০ ||  
 
র্দয়রদি সপত্রদ প্র ৃতং সয়াত তত্তরদষ র্দরিদখল্ং চ |  
সিয়দা সদত্রস সিয়িুধানাং সিয়ত্রিদয়ত্রতত্ররত্রত প্রত্রথরতাঽভূত || ৬.২১ ||  
 
অপ্রর্াতমত্রপ শ্দেমরেষং িয়ানরে সুজনর রিিংধুঃ |  
পূণয়দৃ  প্রততর্া ত্রনজ ীতয়য়া পূণয়চংদ্র ইি চংত্রদ্র র্াঽল্ম || ৬.২২ ||  
 
সুংদররষ ুসুরমংত্রদরিৃংরদত্রবংত্রদরারমণিংদন ৃতয়ম |  
আচরিসুত্রচরাত সুত্রিচাররা রূপয়পীঠপত্রতমাপ মু ুংদম || ৬.২৩ ||  
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ভূসুরপ্রিরিুত্রদ্ধসমৃত্রদ্ধিয়ক্তর্কু্তিপুষং রুত্রচরাংর্ীম |  
সূিদীপ্তমত্রণমাত্রল্ র্াঽল্ং ভূত্রষতাং ভিনভূষণভতাম || ৬.২৪ ||  
 
পাদসুংদরপদক্রমভারিঃ ভাত্রসতাংপ্র টিণয়র্ুণাঢয়াম |  
ভাররতাত্তমভৃতামনুরূপাচ্ছাদনাং সমত্রধ স্বর শ্োভম || ৬.২৫ ||  
 
রাজসূর্মুখসন্মখিৃত্তাং িাসুরদির্ুণত্রনত্রষ্ঠতভািাম |  
সিয়ধময়পত্ররত্রেক্ষণদক্ষাং িংত্রদতাং জনতর্া জননীিত || ৬.২৬ ||  
 
শ্মৌত্রল্সংগ্রহত্রি ষয়ণদূনাং মাত্রর্না সদত্রস দষু্জরনন |  
নয়ার্মার্য়মপহার্ মহাংতং শ্স্বশ্বরত্বমত্রপ সাধর্তাঽল্ম || ৬.২৭ ||  
 
সজ্জরনঃ  ত্রতপরর্রত্রতদীরনঃ চাত্রল্রতঃ  ত্রল্িল্াচ্ছভমার্য়াত |  
অপুয়রপত্রক্ষতত্রি ষয়ণদঃুখাং সাত্রতরো মত্রপ ব িন দৃষ্াম || ৬.২৮ ||  
 
িাসুরদি ধরণীধর নারথতুয়চ্চর রত্রপ মুহুঃ প্রিদংতীম |  
পূণয়সদু্গণমজং র্তরদাষং ত্রিভ্রতীং হৃত্রদ ত্রিত্রিক্তমরেষাত || ৬.২৯ ||  
 
িার্য়তাং িুধজরননয়নু হাহা বনষ ধময় ইত্রত চাত্রভদধনাম |  
 ৃষ্ণল্াত্রল্ততমামনিদয়াং অপয়ননয়েরণাং েররণাত্ াম || ৬.৩০ ||  
 
শ্িত্রদজাত্রমি পুরা ভরতাগ্রয়ঃ স স্বর্ং শ্রুত্রততত্রতং খলু্ দৃষ্বা |  
পুষ্িুত্রদ্ধর ররাত  রুণাত্রধঃ দষু্পক্ষদমনত্রিরসংধাম || ৬.৩১ ||  
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অিয়র্ং সততমপুয়পভক্তয়া ত্রিত্তমগ্রয়ত্রমি দূরত্রর্র্াসুঃ |  
জয়ার্রস সর্ুররি হত্ররর্ীতাভাষয়রমষ ত্রিরচর্য় তদাঽদাত || ৬.৩২ ||  
 
শ্হতুিাত্রদত্রন ত্রিেং টিুরদ্ধৌ তীথয়মথয়র্ত্রত র্ংতুমনুজ্ঞাম |  
তাং ত্রদরদে পুরুরষাত্তমতীথয়ঃ ত্রচংতর্ন স পুরুরষাত্তম রক্ষাম || ৬.৩৩ ||  
 
নীরজা মল্র্মংিল্িৃত্তয়া শ্লাত্র রতা ভুত্রি সদাল্য়নুর্াতঃ |  
সাধুপাংথপত্ররতাপমপাসয়নুত্তরাং ত্রদেমর্ান্মরুদংেঃ || ৬.৩৪ ||  
 
িুত্রদ্ধেুত্রদ্ধ ররর্াত্রন রাঢয়ং তীথয়জাতমুভর্ং চ ধরণয়াম |  
আত্মমজ্জনত এি ত্রন ামং পর্য়রোধর্দমংদমনীষঃ || ৬.৩৫ ||  
 
িাসুরদিপদসংততসংর্ী শ্তজসাঽপয়ল্মধঃ  ৃতেিয়ঃ |  
অতয়িতয় ত ত্রনতাংতমথারসৌ র্াংর্রমা ম নােন ীত্রতয় ঃ || ৬.৩৬ ||  
 
তি তি স জর্ত্তরর্ত্রচিং  ময় েময়দমনুিৃত্রতমািাত |  
সংচরন ত্রিদধদাপ নরাণাং শ্র্াচরং িদত্রর ারমপাশ্বয়ম || ৬.৩৭ ||  
 
মংির্ন ভরতখংিমখংিং নাত্রদরার্ণপরদাঽি পররা র্ঃ |  
তং নমন প্রচুরধীহয়ত্ররর্ীতাভাষয়মাপয়র্দপুার্নমরি || ৬.৩৮ ||  
 
প্রীতরর্ঽসয় পুররতা িরভাষয়ং িাচর্ন স জনতামপসার্য় |  
িত্রমম েত্রক্তত উরুক্রমর্ীতাভষয়াত্রমতয় থর্ত পুরুসংখয়ঃ || ৬.৩৯ ||  
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এতদথয়মত্রতসূ্ষ্মমত্রপ ত্বং েক্ত এি ন র্দাত্থ সমস্তম |  
শ্তন শ্ল্েত ইতীহ পদং সয়াদ ইতয়র্দয়ত জর্জ্জনর ন || ৬.৪০ ||  
 
শ্তন তত্প্রিচরন ত্রিহরতঽল্ং েুশ্রুিুঃ প্রােত্রর্তা অত্রপ ত্রেষয়াঃ |  
উচয়তাত্রমত্রত মুহুঃ সপৃত্রথিয়াস্ফাল্নং পদমরহা হত্রররণাক্তম || ৬.৪১ ||  
 
েব্দরভদমিধর্য় তমচয় াসত্রিষণ্ণিপুষঃ পরমসয় |  
তসয় ভািত্রিদমংদমনীষঃ শ্প্রাত্রত্থতঃ প্রিচনং িয়ত্রধরতভয়ঃ || ৬.৪২ ||  
 
মজ্জনং িয়ত্রধত েীতল্র্ংর্ািাত্রর ত্রনতয়মরুরণাদর্ ারল্ |  
র্ত স্পৃেংত্রত ন নরা ত্রহমভীতা অংে এষ পৃষতামত্রধপসয় || ৬.৪৩ ||  
 
 াষ্ঠরমৌনমদধাদপুিাসং েুদ্ধমপয় ৃত েুদ্ধ হৃত্রদচ্ছন |  
ত্রনতয়তুষ্হত্রররতাষত্রিরেষং ত্রচংতর্ন প্রভুমনংতমঠাংতঃ || || ৬.৪৪ ||  
 
বপ্ররর্ত স্বচররণ রতত্রচত্তং মধ্বমি ত্রদনমংিল্রমনম |  
স্বাররমাপর্মনার্ মু ুংরদা দীত্রপ্তদৃত্রষ্ত্রিত্রদতার্ত্রতররনয়ঃ || ৬.৪৫ ||  
 
নক্তরমি ভর্িতুয়পর্ারত শ্প্রাত্রদরত সত্রত সহস্রমরীরচৌ |  
শ্মৌনিানত্রল্খদতু্তমত্রচত্তঃ ত্রেষয়ত্রেক্ষণপরঃ  রুণািান || ৬.৪৬ ||  
 
শ্নদৃেং িল্মল্ং েমল্ঘ্নং নাসয় তীথয়সত্রল্ল্সয় সমং িাঃ |  
নািদতু্রক্তসদৃেং ত্রহতরূপং নাত্রস্ত ত্রিষু্ণসদৃেং ননু বদিম || ৬.৪৭ ||  
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র্াত্রত তািদধুরনি জরনাঽর্ং িয়াসরূপমত্রজতং প্রত্রদদৃকু্ষঃ |  
আব্ররজত্রদহ ন িা স ত্রহ শ্িদ স্বত্রস্ত শ্িাঽত্রিত্রত র্র্ািথ মধ্বঃ || ৬.৪৮ ||  
 
নাথ নাথ িত শ্নাঽি ত্রিনাথান মা তয়রজারু রুরণা ভর্িংিম |  
শ্নাত্রদতং িৃতমপীত্রত ত্রহ ত্রেরষয়ঃ স্বাত্রমরনাঽত্রভমতভংর্ভরর্ন || ৬.৪৯ ||  
 
সদ্গুররানয় ত্রিরহং সহমানঃ সতয়তীথয়র্ত্রতরির্মত তম |  
র্ত্রস্ত্রিারত্রমতরাসুতোখাস্বথয়মগ্রয়মােৃরণাত পুরুসংখয়াত || ৬.৫০ ||  
 
দরু্য়মার্য়র্তমপয়নুধিন নাঽপ শ্সাঽর্মরুণীভিতীরন |  
ল্ীল্র্া সজিমাক্রমমাণং িয়ারর্াংতরসুদূরত্রেল্াসু || ৬.৫১ ||  
 
আত্রনিৃত্তিপুষা র্ুরুণাঽঽরাত পাত্রণনা হয়ত্রভনরর্ন সুনুিঃ |  
িস্তধীরত্রতর্রর্ৌ স মুহূতয় াত তত্রদ্দরনাপর্তমার্য়মরেষম || ৬.৫২ ||  
 
আররম ত্রনজজনাত্রনহ দৃষ্বা তং প্রসাদমত্রহমানমমুষয় |  
শ্প্রাচয় তত্লিনমপয়ত্রতত্রচিং তসয় বতঃ সহ সদাঽিররদষঃ || ৬.৫৩ ||  
 
িানররংদ্র ইি িার্জুরিাঽরসৌ ভীমরসন ইি দানিভীমঃ |  
উল্লল্াস ত্রর্ত্ররপুংর্িেৃংরর্ স ব্রজন িঅত্রজননােননামা || ৬.৫৪ ||  
 
িহুসত্তবর্ণং সত্রি ং সমহাত্রিষরমাক্ষমহাত্রহমিংতমর্ম |  
ত্রিষরমাক্ষমহাত্রহমিংতমর্ন নর্রমক্ষত ফুল্লদৃর্স্তভর্ঃ || ৬.৫৫ ||  
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সুহত্রসত মল্া ররাপর্ূঢং সুজনসুখাথয়মনংতরভার্ের্য়ম |  
ত্রি ত্রসতসুমরনা টার্মুচ্চং মরত রত্নমর্িল্াগ্রয়রোভম || ৬.৫৬ ||  
 
পারদাপাংতনমন্মহামুত্রনর্ণং শ্হমপ্রদীপ্তাংিরং 
শ্রীমদ্রত্ন ল্াপমগ্রয় টর ত্রিয়ভ্রাত্রজতং হাটর ঃ |  
দৃষ্বাতং ধরণীধরং সুিনমারল্াল্লাত্রসনং সুংদরং স্বানংদা ৃত্রতমিরনু্মরত্ররপুং 
স্বানংদতীথয়স্তদা || ৬.৫৭ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমত্ ত্রি ুল্ত্রতল্  ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত  
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচরত শ্রীমধ্বত্রিজরর্  
আনংদাংত্র রত ষষ্ঠঃ সর্য়ঃ || 
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