|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||
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১০. দশমঃ সর্য়ঃ
সপত্রদ সমস্কুরুত ভৃ শং মাধির্ুণসাধক াঽথ মধ্বরত্রিঃ |
ভৃ র্ু ু লত্রতল স্থানং তাপ রঃ পাপপাংথানাম || ১০.১ ||
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দশমত্রতত্রশশয়ঃ ত্রিত্শুভজনতায়র্ ু তূ হলনতায়র্ |
ত্রিত্রিধসুিৃত্তং িা য়ং ািয়ত্রমকিাকচ সনার্ স্তি ম || ১০.২ ||
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ভু িনাদ্ভুতমধ্বকচত্রটিতং ন িকদমাত্রপ সুরার্ুশা ির্ম |
স লং খলু ত্র ংতু ত্র ংত্রচদপয়থ শুশ্রূশুজনার্ িণয়য়কত || ১০.৩ ||
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ক্বত্রচদীশ্বরকদিকমশ ভূ পং খননং পাংথজনংত্রিধাপর্ংতম |
স্বমত্রপ প্রত্রতকচাদর্ংতমূকচ ত্রক্রর্র্া ননাঽ ু শলান প্রকিাধকর্ত্রত || ১০.৪ ||

w

প্র ারং প্র িী তুয়ম আরভয় ত্রিররাম ননা |
মহীকর্ামত্রতমাহাত্ম্য়াদ বিিকশয়ন খনন খলঃ || ১০.৫ ||
নাকনকননাকননাকনকনানূকনন ননু নুন্াঃ |
নানানা ননা নূনং নাকননানূননাঽনুন্ঃ || ১০.৬ ||
র্মকশষভিপ্রভিঃ স্মরতামসুখাত্রিরয়পত্রত ন ত্রচিত্রমদম |
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মরুতীদৃত্রশ ভাংত্রত ত্রহ র্ত্স্তিকন র্মকশষভিপ্রভিঃ স্মরতাঃ || ১০.৭ ||
সংচরন্ংচনীর্ঃ দাত্রচদ ত্রিভু ঃ ত্রিষ্ণুপদয়াস্তিং বিষ্ণিাকেসরঃ |
প্রাপদায়ৈত্রনয়য়জকরষ ত্রশয়ষয়িৃয়তঃ তয়ক্তত্রিশ্বপ্লিং শািিাতং তঃ || ১০.৮ ||
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ইমান স্বস্বপূিয়াশ্রর্ানাত্ম্িা য়াত সলীলং দর্ালুঃ স মূলাশ্রর্াত্ম্া |
ত্রনকষদ্ধৄ ননাদৃতয় চাননয়লংঘয়াং তদাঽতয়ার্র্ত তাং নদীং সংসৃত্রতং িা || ১০.৯ ||
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িারর্তিারর্ত বিত্ররসুহৃকদাঽমূন মারর্তমারর্ত পারর্মনাত প্রা |
আপতত আলপত ইতয়িদদুয়চঃ স ত্বর রাজপুরুষানুত্রচতিাচা || ১০.১০ ||
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ন জিা জকল পতত সাহসাদকহা ন ভর্ং ত্রহ নিা িহুতর্াঽিকহাজয়নাত |
ভিতাং পত্রতং ত্রিত্রতপত্রতং ত্রদদৃিিঃ প্রত্রতর্াম ন ন লহং ত্রচ ীষয়থ || ১০.১১ ||
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িচকসতয়কনন স পরান নয়রুণদ ভু জর্ান নকরদ্র ইি মংিিলাত |
উদতারর্ত পত্ররজনং মৃত্রতভীসত্ররতি নদিসত্ররতি সমম || ১০.১২ ||

w

ত্রনত্রিয় ারচত্ররকতাঽত্রপ পরীতঃ ক্রূ রত্র ং রসহস্রতকর্ন |
স ব্রজন্ুদলসজ্জর্দীশঃ ত্রসংহরাত্রিি সৃর্ালসমূকহ || ১০.১৩ ||
অপ্র ংপয়িপুষং সুরাসুয়রঃ ত্রসংহসংহননকমনমুন্তম |
প্রাৈমাত্ম্নর্রাংত্রত ং নৃপঃ নপ্রিয় নসৌধত্রশখকর ত্রস্থকতাঽব্রিীত || ১০.১৪ ||
ত্ররপুনৃপপ্রত্রণত্রধপ্রত্রতশং র্া পত্রথ পািন ময়ত্রণ দীত্রিয়তঃ |
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সুমুখ নম পুরুয়ষঃ পরুয়ষঃ থং র্মভয়িত্ররি নাত্রস ত্রিত্রহংত্রসতঃ || ১০.১৫ ||
অপ্লিকদিনদীতরণং নত হংত থং চ ত্রচ ীষয়ত্রস ত্র ং ত্বম |
তং ত্রনর্দংতত্রমত্রতপ্রভৃ তীহ স্মাঽহ মহাপুরুকষাত্তমদাসঃ || ১০.১৬ ||
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নর্াঽকসৌ নদকিা ত্রিশ্বদীপঃ প্রদীৈঃ ু ময়ঃ সিয়ং তত্পরানুেকহণ |
র্ামস্তািত তূ ণয়মাশামুদীচীম ইতয়াদয়ং তদ্ভাষর্া ত্রচিিা য়ম || ১০.১৭ ||
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র্াংভীর্য়ং ধৃত্রতমুরুিীর্য়মার্য়ভািং নতকজাঽেয়ং ত্রর্রমত্রপ নদশ ালর্ুক্তাম |
রাজাঽসয় স্ফু িমুপলভয় ত্রিত্রস্মকতাঽয়স্ম রাজয়াধয়ং সপত্রদ সমপয়র্াংিভূ ি || ১০.১৮
||
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দংিাহয় িুত্রদ্ধত্রিষকর্া নৃপপূরুষাণাং
রাজয়াহয় িুত্রদ্ধত্রিষকর্াঽভিত্রদত্থকমষঃ |
নীত্রতং প্র াশত্রর্তুকমি ত্রিপত্সু ার্য়াং র্ংতুং
প্রভু ঃ প্রসভকতাঽত্রপ তথা িয়ধাত সঃ || |১০.১৯ ||

w

দাত্রচকচারাণাং ত্রন রমিকলা য়াত্রভপততাং
অিস্থাপয় স্বীর্ান রর্পিত্রপংিাথয়মত্রত ৃ ত |
চরকন্কতকেতানথ ত্রমথ ইহাঘাতর্দকহা
ত্রিভু ঃ সকমাহয় প্রার্ ত্রিজর্ ইি সংশৈ র্ণান || ১০.২০ ||
অনয়ি চ নচারান ধনয়প্রিকরাঽকসৌ শূরান শতসংখয়ান প্রাৈান স্বত্রজঘাংসূন |
এক ন তু ত্রশকষয়ণাঽ ৃ ষ্ট ু ঠারান ত্রনস্তাত্রিতর্ূথয়ানদ্রাির্ত দ্রা || ১০.২১ ||
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ক্বত্রচত্রিলা িিাভ্রমাদমুং সসংঘমতয়জন |
অকিিয় দসয়িঃ পুনঃ ু তূ হলাত তমানমন || ১০.২২ ||
সকতয়াকিকদ নসিাপাতং িয়াঘ্রা ারং বদতয়িয়াঘ্রম |
প্রাকলর্াকদ্রঃ প্রাংকত প্রাজ্ঞঃ পাকণলয়ীলাকলকশনাঽউয়্সসয়ত || ১০.২৩ ||
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প্রাপ স নারার্ণতঃ শুদ্ধত্রশলাত্ম্প্রত্রতমাঃ |
র্াসু স পদ্মাসত্রহকতা নদাষয়ত্রহতঃ সত্রন্ত্রহতঃ || ১০.২৪ ||
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পারাশর্য়ঃ পরতত্বপ্রত্রসয়দ্ধয় তাত্পর্য়াথয়ং পরমং ভারতসয় |
িয়ক্তং িক্তুং ত্রনর্ুনত্রক্ত স্ম সািাদ এনং ধনয়ং ভু িকন মনয়মানঃ || ১০.২৫ ||
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তীকথয়ষু তীকথয়ষু চ নসৌখয়তীথয়ঃ নিকিষু চ নিিত্রিদাং িত্ররষ্ঠঃ |
নর্াত্রিংদমািংদয় সহানুকর্াঽর্াদ র্ংর্াং পুনস্তংর্তরংর্মালাম || ১০.২৬ ||
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প্লয়িরকপতামিকলা য় ত্রসংধুং সকরাজিংধুং চ তদাঽঽৈত্রসংধুম
তকি ত্রনষণ্ণানত্রধ ং ত্রিষণ্ণান ত্রনরীিয় ত্রশষয়ানতরত স এতাম || ১০.২৭ ||
ন িানকরংদ্রসয় ত্রিলংত্রঘতাকিঃ ন িা নকরংদ্রসয় ত্রিহতুয়রসয়াম |
ইকমঽস্মরংস্তদ্বপুকষাঽনয়থাঽসয় শক্তসয় শংক য়ত ত্রিপত থং বতঃ || ১০.২৮ ||
জর্ত্প্রদীপাত্রর্তকর্ার্ণাকয়য় ত্রদিা কর মধ্বত্রদিা কর চ |
অিয়ক্তরূকপ ত্রশ্রর্মতয়জন দ্রা সহাংিুয়জস্তন্র্নাংিুজাত্রন || ১০.২৯ ||
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পদং পকশািয়া ত্রিনতাতনূজঃ তীত্বয়া নদীং তািদদীনসত্তবঃ |
অনাদ্রয়িাসাঃ স ু তূ হলায়দ্রয়ঃ নৃকদিভূ কদিমুখয়িয়িংকদ || ১০.৩০ ||
ভীয়তররাকতরত্রতমািমি নতারয় রপয়থ তারয় ঃ সঃ |
স্বকতজসা ত্রিত্রস্মতভূ পনুয়ন্ঃ প্লকিন ত্রশষয়ান ত্রনরতারর্ত তাম || ১০.৩১ ||
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ত্রিশং িং স্বস্তত্রিনীতিং নত দীপপ্রদীৈং জনতাত্রভপূণয়ম |
সংকচাদর্ত্পংত্রিতমংিলায়য়ং নাথািকলাক াত হৃকদাঽভয়পশয়ন || ১০.৩২ ||
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আম্নার্মাম্নার্ত্রিদাং ত্রিদগ্ধং সভািকভদং প্রিদংতমি |
বদিয়াং সভার্াত্রমি পদ্মকর্াত্রনং বপ্রিংত সািাত সুখতীথয়কমকত || ১০.৩৩ ||
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প্রাৈস্তকতা হত্রস্তনরাজধানীং মাসানুিাকসহ স িাসকর্ার্য়ান |
মঠাংতকরঽনংতর্ুণাংতরঃ সন এ াংতকদকশ সত্ররকতাঽসমীকপ || ১০.৩৪ ||
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ত্রভত্তবা ভু িং নদিনদী জর্াম শাখাত্রিকশকষণ ত্রনকষত্রিতুং তম |
িাণী চ র্কত্প্রষয়তর্া ৃ তাথয়া ত্রশিাত্রদিংদয়া ন তদি ত্রচিম || ১০.৩৫ ||
র্ুরুপ্রিহয় সয় পদারত্রিংদং ত্রিদূরতঃ সা প্রণনাম মূতয়া |
ঔদার্য়কসৌংদর্য়তনুং তনুং তাং আলিয় ত্রশয়ষয়রত্রতত্রিত্রস্মতং বতঃ || ১০.৩৬ ||
নতকনাপর্াকতন দাচনাথ িারাণসীং পাপত্রনিারকণন |
অিাত্রদ িাণী িত্রলনঃ স্বত্রশষয়ান ত্রিকলা য় লীলািসকরঽিত্রলৈান || ১০.৩৭ ||
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ত্রনর্ুদ্ধত্রসয়দ্ধয় র্ুর্পত্রদ্ধ িীরম মনয়া ভিংকতাঽত্রভপতংতু মাং দ্রা |
সমস্তশত্রক্তং ন র্ুনত্রক্ত র্ঃ স্বাং অিাস্মদাজ্ঞাং স ত্রনরা করাত্রত || ১০.৩৮ ||
ইতীরর্ন পংচদয়শষ র্ূনঃ প্রাৈান প্রর্ুদ্ধান র্ুর্পত্রন্পাতয় |
উত্থীর্তাং র্সয় সমথয়তা সয়াদ ইত্রত ব্রুিাণঃ শনয় জয়হাস || ১০.৩৯ ||
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নসৌকমরিং নর্ৌরিমািহংত্রত তিাংর্মংর্াংর্ুলর্ি ননাঽংংকর্ |
পুরা ত্রিনশয়াম ইকতা দর্াকলা স্বাত্রমন ত্রিমুংকচতয়িদংস্তদা নত || ১০.৪০ ||
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নতনাথ মুয়ক্তরত্রতত্রিস্মর্য়স্তঃ অিাপয়নাকলাচয় ত্রহ তত্স্বরূপম |
র্দ্ভ্রূত্রিজৃংকভণ সশংভু শক্রং জর্ত সমস্তং ত্রনর্তং ত্রন ামম || ১০.৪১ ||
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সদািয়মাত্রিৈসমস্তপিক া র্ত্রতঃ প্রভু ং ন াঽপয়মরািতীপদঃ |
ত্রজর্ীষর্া জ্ঞানসহার্ ময়ণঃ প্রসাধয়তাং সাধনকততুয়দাহরত || ১০.৪২ ||

w

w

সংসাত্রধতাকথয় ভর্িতয়র্ুত্রক্তত্রিত
পপ্রি স জ্ঞানপদাথয়মুেধীঃ |
জ্ঞাতঃ স নত জ্ঞানয়ত্রস নচন্ নচন্ স
প্রকনা ঘকিকতত্রত ত্রনরা ৃ য়তষ তম || ১০.৪৩ ||
ত্রিতততমতকমাঽংংতং সাধর্ংতয়া ত্রনতাংতং
সদত্রসসদত্রস নরকজ িয়াখয়র্া িয়াসত্রশষয়ঃ |
স লসমত্রর্হস্তাংকভাজিংধাত্রভনংদী
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শরত্রদশরত্রদ চংদ্রিংত্রদ্র াসংপকদি || ১০.৪৪ ||
জননং সমকর্সমকর্ জর্তঃ প্রত্রথকত সমকর্ সমকর্দত্রমকত |
সত্রনরাসমকর্ঽসমকর্ ত্রস্থত্রতর্ু স্বিভাসমকর্ঽসমকর্ষ্টত্রধর্া || ১০.৪৫ ||
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িতয় স্বাধয়ত্রধ সিয়ং দীকিয়দং নসাঽত্রনশং স্বতংকিা ত্রিষ্ণুঃ
উজ্জাসর্ দুষ্টানাং সংস্কুরু সাধূন র্ুণাত্রভপূকণয়াঽপয়র্ুণঃ || ১০.৪৬ ||
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অসকমাত্তকমা মকতাঽকসৌ ত্রশ্রর্ঃপত্রতত্রিয়শ্বকতা ত্রিত্রভন্াত্ম্া |
পরমান প্র ামমথয়ান প্র াশর্ামাস নসতয়াদীন || ১০.৪৭ ||
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সমানর্া র্াঽনমাঽঽস মার্র্া ততর্াঽর্মা |
নর্াসনা নাঽস র্া ন র্াতনাঽললনাঽতর্া || ১০.৪৮ ||
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প্রাকঞ্না রাঞ্নাং ত্রিত্রদিপদিীং ন ৌরিং নিিমাৈঃ
সস্মারাথ স্বত্রিহৃত্রতপতদ্ধত্রস্তর্ুকদ্ধাত্সিানাম |
সতয়াত্ম্ায়দয়ত্ররহ পত্ররিৃকতা ভাত্রিমারীচদৃত্র্ভঃ ত্রিকস্ময়রঃ
বস্বত্রনয়জনৃপতনূকহত্রতদৃষ্টয়াঽত্রততুয়ষ্টঃ || ১০.৪৯ ||
ত্রিপ্রাকত্ম্শঃ িণাথয়ং ৃ তনত্রতরত্রশত্রতশ্রীহৃয় ষীক শকদকশ স্পষ্টং দৃকষ্টাঽপয়দৃষ্টঃ
সপত্রদ ত্রিত্রহতিান ত্রিস্মর্ং নদহভাজাম |
স্বকে স্বকপ্রত্ররতানয়স্থলর্ত্রনজনকরাপাহৃয়তভয় িয়কভায়জয়ঃ
প্রায়জয়ঃ প্রাকভাজর্ত স্বং র্ুরুমত্রখলর্ুরুং নিদর্ন নিদিংধুম || ১০.৫০ ||
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অিাৈিান পুনত্ররষুপাতমস্মরদ রমাপত্রতং স পরশুরামমাদরাত |
স রাজক লুয়রু দলীসহস্র ং তদাঽঽদদত্তয়িত্রসত্রতদত্তমুত্তমম || ১০.৫১ ||
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স শং রপদত্রদ্বকজাপহৃতমাপয় নর্ািাখয়র্াং
র্ত্ররষ্ঠ দলীলসদ্দশশতীচতুষ্কং চরন |
পর্ঃ লশপংচ ত্রি র্ুর্াত্রভপূণয়ং পকপৌ
অদৃষ্টর্ত্রতরপয়ভূ ন্ৃপনৃমংিয়লরুদয়য়তঃ || ১০.৫২ ||
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অর্কমি নর্াত্রিষর্কতাঽত্রপ সদত্রস জনতাত্রথয়কতা জিাত |
পুষ্পমুত ফলমকহা ত্রিদকধ জনসুত্রৈদানুপমর্ানসংপদা || ১০.৫৩ ||
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ধকনয়াঽমহয়ত নাত্র নামত্রহতহৃদ্বাণস্সকমাঽজসয়কর্া মকধ্বা
ধ্বস্তদুরার্কমাঽেয়ত্রহমর্ুশ্রীঃ ামমার্াত্রমহৃত |
ত্রিষ্ণুং ত্রিশ্বজর্প্রদং স ত্রহ নমন নসিয়ং সুকসৌখয়ং মুদা দািয়াচ্ছ্রীধরমামর্াত্রদত্রিরহী
নর্ার্ী সুহৃত সিয়দা || ১০.৫৪ ||
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w

ইত্রত ভু িনত্রিভূ ষণসয় ভূ র্াং সয়ত্রির্ত্রণতাত্রন ৃ তাংতরাত্রণ হংত |
শ্রিণমনন ীতয় য়নরভীষ্টং প্রত্রতদদতীতয়মরাঃ প্র ীতয় র্ংত্রত || ১০.৫৫ ||
ইত্রত ত্রিত্রিধকর্াধারািায়রত্রিয়শারদিাত্ররকদা
হত্ররপদরকতা ত্রিদয়াত্রিদুয়ত্প্রদীত্রপতত্রদঙ্মুখঃ |
ভিভর্মহাঘকময়াত্তৈং সদংত্রঘ্রপমংিলং
সফলসুমনঃ সাংদ্রানংদং িয়ধাদত্রিপল্লিম || ১০.৫৬ ||
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|| ইত্রত শ্রীমত্ ত্রি ু লত্রতল ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচকত শ্রীমধ্বত্রিজকর্
আনংদাংত্র কত দশমঃ সর্য়ঃ ||
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