|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||

ভূ য়র্ায়িাধস্তয়তা ভূ য়র্া িয়াচয়্য়ৌ ভাষ্য়মদ্ভুতম |
গ্রায়ম গ্রামীণসামায়নয় িসংস্তিামরালয়র্ || ১৫.১ ||
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১৫. পংচদশঃ সর্য়ঃ

gm

a.
c

পরপক্ষরথারূঢং ্রতর্য়মহার্ুধম |
ত্রিত্রিক্রমার্য়ং সসাঽপশয়ত প্রত্রতিীরত্রমিাগ্রতঃ || ১৫.২ ||
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তদা তদাননাংয়ভাজাদ িৃয়তাপনয়াসভারতী |
সসনা সসনাগ্রহা ত্রদিয়া ত্রশত্রিরাত্রদি ত্রনর্য়য়র্ৌ || ১৫.৩ ||
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নাতয়ত্বরা নাত্রতরর্া ন স্খলংতী ত্রনরংতরা |
অনানাির্য়িয়তয়ি দিীয়র্াত্রভঃ প্রতত্রর্য়তা || ১৫.৪ ||
সূিসয়ংদনিৃংদাঢয়া দুিয়ারশ্রুত্রতিারণা |
সূপপত্রতমহাপত্রতত্রিয়ত্রচিস্মৃত্রতসত্রির্া || ১৫.৫ ||
িত্রধয়য়তাত্রময়হত্ররয়প্রষ্ঠাসুপয়র্াধরসুস্বরা |
সত্রিতানপ্রর্াশাথয়া সার্রী শ্রীত্ররিাপরা || ১৫.৬ ||
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পয়েশপদপেত্রিত র্ৃ তয়াংর্ং পেজন্মনঃ |
লাত্রলতা ত্রশরয়সয়শন র্ংয়র্িায়শষ্পািনী || ১৫.৭ ||
নারার্য়ণাঽনংতর্ুয়ণা ব্রহ্মাায়্য়া সিদয়িত্রদতঃ |
ত্রিশ্বর্য়তয় ত্রত ত্রিশ্বজ্ঞঃ শ্রুতয়া র্ুক্ত্য়াঽপয়সীষ্ধত || ১৫.৮ ||
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প্রধানমপরাধীনং র্ারণং পত্ররণাত্রম র্ত |
পয়র্ািত্রদত্রত সচত সাধয়বির্লয়ং সয়াত্রিদষ্য়য়ন || ১৫.৯ ||
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ত্রিিাদাধয়াত্রসতা সৃত্রিয়েতয়নচ্চানুসাত্ররণী |
সৃত্রিত্বাত পটসৃত্রিয়িয়তয়নুমা পক্ষসাত্রধর্া || ১৫.১০ ||
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র্য়চ্চতনায়চতনয়র্ারংর্াংত্রর্ত্বাত্রদ মন্বয়ত |
সৃিািীশানয়পক্ষার্াং তি সশাভনতাং ব্রয়জত || ১৫.১১ ||
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সিয়ত্রিত্রিত্রময়তং সিয়ং র্দাত্রচত্র্ত্বয়হতুতঃ |
ন র্য়দিং সনা তয়দিং র্থাঽয়েতীশ্বরানুমা || ১৫.১২ ||
িলার্ সিয়ানুমানাং সিদাঃ সুয়বর্য়রপাত্রলতাঃ |
র্ামায়দতাঃ প্রিতয় ংয়ত র্াত্রমনয় ইি ভতৃয় ত্রভঃ || ১৫.১৩ ||
র্ারণং পত্ররণাত্রম সয়াদ ব্রহ্মা সনা সচতনত্বতঃ |
ন র্ত্রদত্থং সনা তত্রদত্থং র্থা ক্ষীরপুরস্সরম || ১৫.১৪ ||
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ন ত্রিষ্বর্ৃ ত পশুপত্রতঃ শ্রূর্মাণার্ুণত্বতঃ |
চচিিত ত্রর্ং পুনত্রিয়ঘ্নব্রধ্নাদয়া িালশংত্রর্তাঃ || ১৫.১৫ ||
ননু সসৌ্য়াত্রদমান সনয়শা দুঃ্াত্রদরত্রহতত্বতঃ |
সর্া চনিং সয়াত স চনিং সয়াদ র্থা সংসৃত্রতমাত্রনত্রত || ১৫.১৬ ||
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এিং সচদ ত্রিময়তা জ্ঞানী ন ভ্াংত্রতরত্রহতত্বতঃ |
সর্া চনিং সয়াত স চনিং সয়াদ ভিীয়িতয়নুমীর্য়ত || ১৫.১৭ ||
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সিয়জ্ঞসয়াজ্ঞতাং সিদঃ িয়েয়র্া ত্রিরুণত্রে সচত |
তবসয় িমাংদমানংদং িদিািািয়য়সৌ র্থম || ১৫.১৮ ||
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দুঃ্ং পত্ররত্রজহীষ্য়ন র্ঃ সু্ং সনারীত্রচর্ীষ্য়ত্রত |
স হংতাঽপত্রততং দুঃ্মীশসয় িয়স্মরজ্জলঃ || ১৫.১৯ ||
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সর্া দুঃ্সমিায়র্াঽর্ং চচয়িয়তন হয়য়ভদিান |
সমিার্ঃ র্ত্রেদীয়শ তদয়নর্ত্বমনয়থা || ১৫.২০ ||
ঔপাত্রধয়র্াঽসয় সভদয়েত সয়তয়াঽসতয়ঃ ত্রস্বদুচয়তাম |
তদ দ্বর্ং সচাক্ত্য়দাষ্ং ত্রহ মাত্রর্িন্মা িয়দত পরম || ১৫.২১ ||
ব্রূর্ুয়রৌপাত্রধর্ং সভদং জ্ঞানাদীনাং র্দােনঃ |
নীতয়াঽনর্া তত্রিরাসাত সয়াত তসয়ানংতধময়তা || ১৫.২২ ||
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র্ুণাত্রদয়ভয়দ সংিংধময়পক্ষয়াপয়নিত্রিয়তঃ |
ত্রিয়শষ্মায়িণাঽনংতয়ং র্ুণানাং সশাভয়ত ত্রিয়ভাঃ || ১৫.২৩ ||
মনয়ংয়ত শূনয়য়মিায়নয় তত্বমার্মবিত্ররণঃ |
মতা মাধয়ত্রমর্ায়স্তঽত্রপ িয়ক্ত্াশ্ছিা ইত্রত দ্বয়র্ || ১৫.২৪ ||
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শূনয়ং ব্রহ্মাাহ্বয়র্নাঽহুঃ স্বাংে সিদাংত্রতয়নাঽভয়ধুঃ |
অতত্বায়িদর্ং সিদং িদংতেরয়ম ্লাঃ || ১৫.২৫ ||
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পরতত্বত্রিিতয় ত্বাদপরসয়াত্র্লসয় চ |
অত্রিয়শষ্ত্বতোসয় নাংতরংতরয়মতয়র্াঃ || ১৫.২৬ ||

.y

ou
si

অ্ংি্ংিননয়ার্ান্ংিমত্রপ ্ংির্ন |
অ্ংির্দ্ংিয়জ্ঞা দ্বর্াংো্ংিলত্রদ্বষ্ঃ || ১৫.২৭ ||
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ত্রিমতং র্ারণং ন সয়াদসত্বাি র্দীদৃশম |
সনদৃশং তদ র্থা র্ু ংভর্য়তয় তয়িানুমীর্য়ত || ১৫.২৮ ||
অংয় া তাপস সনা শূনয়ং র্ারণং র্ু ংভর্তৃয় িত |
র্ত্সংিৃতুয়ত্রত্থতং ত্রিশ্বং তত র্ারণত্রমতীর্য়য়ত || ১৫.২৯ ||
এিং সচত র্ারণং মা স্ম ব্রিীঃ শূনয়ং র্থংচন |
আর্ুষ্মংস্তদত্রধষ্ঠানং িুয়ত্রত্পত্সস্ব র্ুয়রার্ৃয়য়হ || ১৫.৩০ ||
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ত্রিিাদসয় পদং ন সয়াদত্রধষ্ঠানমসতবতঃ |
চিধয়ময়য়বণষ্ দৃিাংতঃ শুক্ত্য়াত্রদিত্রদতীর্য়য়ত || ১৫.৩১ ||
অততবায়িদর্ং মানত্রমত্রত স্বিয়াহতং র্তঃ |
তদ্বাদী সতন সিদসয় সসাঽত্রভবপ্রতয়প্রমাণতাম || ১৫.৩২ ||
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র্ং ততবায়িদর্ং সিদ সিদাংশং সিদদূষ্র্ঃ |
তত্বসয়ািণয়নীর্ত্বাত স তত্বায়িদর্ঃ র্থম || ১৫.৩৩ ||
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লক্ষণাত্রভঃ প্রিতয় ংয়ত িার্য়াত্রন ত্রতসৃত্রভর্য়ত্রদ |
ত্রিষ্র্ত্বং লক্ষণানাং তবসয়িাত্রনিমার্তম || ১৫.৩৪ ||
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ত্রর্ংচা্ংয়িঽি িার্য়াত্রন ত্রর্ংত্রচদ ত্রিদধয়ত ন ত্রহ |
তানয়ভয়ধুরভািং সচজ্জািয়ায়দস্তি সশাভয়ত || ১৫.৩৫ ||
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অভািভািসয়াভািাদ ভািরূপসয় তসয় তু |
ভািাভািত্রিয়শষ্াণামভািাদত্রিয়শত্রষ্ণঃ || ১৫.৩৬ ||
সর্া সিদয়িত্রদতাথয়ানাং ত্রনতয়সংতয়ার্সংিিী |
সিদিায়হয়া ত্রিপত্রেত্রদ্ভয়রষ্ ত্রনেীর্তাং ততঃ || ১৫.৩৭ ||
জয়ার্য়সা দূষ্য়ণবনি ধূতয়ম্ময়নয়াঽত্রপ দূত্রষ্তঃ |
পক্ষয়র্ারত্রিয়শষ্ত্বাদনয়র্াঃ সত্রদ্বপক্ষয়র্াঃ || ১৫.৩৮ ||
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অসত্বাত্রদতয়য়সৌ সহতুরত্রসয়ো ব্রহ্মািাত্রদনঃ |
সমত্রত ভাণয়ত্রিয়শষ্ত্বায়দতয়র্াব্রয়হ্মাশূনয়য়র্াঃ || ১৫.৩৯ ||
সসাঽংংর্ীর্য়রাত্রত সচত সতবং ব্রহ্মাণঃ সয়াদ ত্রিয়শত্রষ্তা |
ন সচত প্রািং পাত্ররয়শষ্য়াদসতবং ন ত্রনরসয়তু || ১৫.৪০ ||
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্পুষ্পিদ্ংিত্বাদ িয়ত্রতত্ররক্ত্ং ত্রনদশয়নম |
প্রমাণাত্রদিত্রদয়তয়িমূহনীর্ং র্য়থত্রিতম || ১৫.৪২ ||
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ত্রির্ীতং ন ত্রিচার্য়ং সয়াত ন ভািয়ং ন ফলপ্রদম |
শূনয়ং ব্রহ্মাাদয়মবদ্বতং ত্রিত্রধধীয়র্াচয়রা ন র্ত || ১৫.৪১ ||
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আম্নার্ানামমানয়ত্ব ধময়ায়দরপ্রমাণতা |
ধময়াদয়ভায়ি সনা মানং প্রতয়বক্ষর্প্রমাত্রণনঃ || ১৫.৪৩ ||
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ন সপৌরুয়ষ্র্ং িচনং প্রামায়ণয়ন ত্রিত্রনত্রেতম |
সপৌরুয়ষ্র্ত্বয়তা র্দ্বদ িার্য়মুন্মতভাত্রষ্তম || ১৫.৪৪ ||
ত্রিমতঃ পুরুয়ষ্াঽজ্ঞঃ সয়াত সয়াচ্চায়সৌ ত্রিপ্রলংভর্ঃ |
পুংস্ত্বাবচ্চিিত্রদতয়স্তা সিয়য়জ্ঞ সর্িলানুমা || ১৫.৪৫ ||
দুঃ্ার্য়রাত্রত র্দ চদিং দুঃশায়েষ্ূগ্র আগ্রহঃ |
দুঃ্ার্য়রাঽত্রতয় ারঃ সয়ায়লায়র্াঽতস্তদ্বতাং ধ্রুিঃ || ১৫.৪৬ ||
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আস্মায়র্ঽয়পত্রক্ষয়ত পয়ক্ষ সমাক্ষং দদয়াদয়ধাক্ষজঃ |
র্ি স্বানংত্রদনঃ সংতঃ সসিংয়ত ত্রিষ্র্ান িহূ ন || ১৫.৪৭ ||
স্বিয়াহতয়াত্রদয়নায়পক্ষয়া মুত্রক্ত্র্য়া ত্রনত্রিয়য়শত্রষ্তা |
র্য়দতয়াদয়নুয়র্ায়র্ঽসয়া ত্রিয়শষ্ঃ সয়ািনূতয়র || ১৫.৪৮ ||
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অত্রপ িুেয়াত্রদরত্রহতঃ পুরুষ্াথয়ী ন সিয়থা |
ত্রনত্র্লানুভিাভািাত পুতলীর্াপুয়রার্িত || ১৫.৪৯ ||
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জ্ঞানপ্রর্ত্নিাংছািানীয়শা ন হয়শুভং ভয়জত |
স্বসাময়থয়য়ন সতবনিং তং চ র্ু র্য়াত স তাদৃশম || ১৫.৫০ ||
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দুঃ্িয়ািং সু্ং িয়ে দৃিবা মুয়ক্ত্ ত্রনরসয়তা |
স্বরূপং চ ত্রনরয়সয়ত শূনয়িাদী তদা ভয়িত || ১৫.৫১ ||
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ননু ত্রিপ্রত্রতপিঃ সয়াদূত্রময়মান সদহিতবতঃ |
চচয়িা র্য়থতুয়পাত্রধঃ সয়াত তি চাশুেয়দত্রহতা || ১৫.৫২ ||
অবনর্াংত্রতর্তা সহয়তায়দয় হিতবাদধীত্রশতুঃ |
সসাঽয়দহয়েদত্রনচ্ছাত্রদভয় য়িচ্ছশত্রিষ্াণিত || ১৫.৫৩ ||
জ্ঞািাত্রদরূপমসয় সয়াদ চিলক্ষণয়ার্ সচত ততঃ |
তয়দি সদহশয়দাক্ত্ং ন হয়য়সৌ প্রার্ৃ তার্ৃ ত্রতঃ || ১৫.৫৪ ||
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এিং স্বরূপয়দহত্বং মুক্ত্সয়াপুয়ররীর্ৃ তম |
নাত্রনিয়ভার্য়স্তন সয়াত প্রার্ৃ তয়ক্ষিসংভিঃ || ১৫.৫৫ ||
ত্রিময়তা নাির্িিান ত্রিনাত্রশত্বপ্রসংর্তঃ |
পটিয়চ্চদির্িা ত্রনরসয়ংয়তঽি র্ীদৃশাঃ || ১৫.৫৬ ||
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ত্রসেসাধনতা সহয়তায়স্ত ত্রভিায়েদত্রচন্মর্াঃ |
আেয়না সভদরত্রহতা এিিয়া এি িাত্রদত্রভঃ || ১৫.৫৭ ||
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পরমাণ্বাত্রদয়দয়শষ্ু িয়াবিয় িয়ামাত্রদয়র্ষ্বত্রপ |
র্থাঽঽেনঃ প্রয়দশাঃ সুয়য়স্তষ্াং সনাঽির্িাস্তথা || ১৫.৫৮ ||
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মুয়ক্ত্া রূপাত্রদত্রিত সত্বাজ্জিানয়য়ত্ব সতীশিত |
দৃিাংয়তাঽসাধয়ত্রির্লস্তসয় সিয়জ্ঞতাগ্রহাত || ১৫.৫৯ ||
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ঈশ্বয়রা ন সু্ী সতন রূপাদয়নুভিিত্রপ |
দুঃ্প্রসংর্াত্রদত্রত মা িাত্রদ তদ্বয়াত্রিদূষ্ণাত || ১৫.৬০ ||
দৃিাংয়তা র্সয় সনয়িার্ং তসয় সয়াদ িয়ত্রতয়রর্িান |
ত্রশলািত্রদতয়তঃ শুেত্রচয়েয়হংত্রির্য়ভার্য়য়সৌ || ১৫.৬১ ||
স্বানংদত্রিষ্য়র্ সমায়ক্ষ সিয়দায়ক্ত্ র্ুত্রক্ত্সাত্রধয়ত |
সদ্বয়ষ্াঽর্ং িাত্রদনাং র্স্মাত তত্রদ্বরুয়েঽথিাঽঽগ্রহঃ || ১৫.৬২ ||
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ততঃ স্বতঃ প্রমায়ণন সদয়িা সিয়দন সিত্রদতঃ |
ত্রিষ্ণুয়ময়াক্ষসয় দায়তত্রত ত্রিশ্বং ভিত্রত সশাভনম || ১৫.৬৩ ||
ইতয়াদীন দশয়র্ংতয়থয়ান িয়ায়্য়াপনয়াসসংর্ুতা |
ত্রিত্রিক্রমায়র্য়ণ তদা ত্রিশ্বাত্রভজ্ঞসয় শুশ্রুয়ি || ১৫.৬৪ ||
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অথ প্রার্ুংক্ত্ ত্রিত্রিধান সিাধচাপর্ুয়ণত্ররতান |
ত্রিপক্ষর্ুক্ত্ান িীয়র্য়ণ তীক্ষ্াংস্তর্য়শরানয়সৌ || ১৫.৬৫ ||
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ত্রচয়চ্ছদাতুচ্ছত্রধষ্ণস্তাংস্তদা তর্য়সার্বর্ঃ |
প্রর্ুক্ত্মািান প্রহসন লীলর্াঽত্রতশর্ালুত্রভঃ || ১৫.৬৬ ||
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অধার্য়াণীতরজবনরত্রনিতয়য়াত্রন পূরুবষ্ঃ |
ত্রিত্রজর্ীষ্ুত্রদ্বয়জয়িয়ষ্ঠা সিদাোত্রণ প্রর্ুক্ত্িান || ১৫.৬৭ ||
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িাবর্য়রত্রতিলীয়র্াত্রভঃ প্রতয়বেত্ররি চিত্রদবর্ঃ |
অথয়াংতরং প্রর্টর্ন তানয়য়সৌ সিয়িতয় র্ত || ১৫.৬৮ ||
সিািাত্রন ত্রদনায়নয়িং িাদং র্ৃ ত্বা সহামুনা |
ত্রনরুতরং চ ত্রনয়োদয়ং চয়ক্র চক্রার্ুধত্রপ্রর্ঃ || ১৫.৬৯ ||
প্রণময়াঽচি ত্রশয়িাঽয়সৌ ক্ষময়তাং নাথ চাপলম |
পদপেরয়জাদাসয়ং ধ্রুিং সম দীর্তাত্রমত্রত || ১৫.৭০ ||
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িয়া্য়াং ভাষ্য়সয় ভূ য়র্াধীঃ িিণং সূত্ররনংদনঃ |
সংতঃ প্রীত্রতমসংয়তাঽনয়াং সমমায়রত্রভয়র ততঃ || ১৫.৭১ ||
র্ুিয়াজ্ঞায়র্ৌরিাট্টীর্াং র্ু িয়ন ভাষ্য়সয় দুষ্করাম |
ষ্িধয়ত্রিক্রমায়র্য়ায়সৌ মহাচার্য়মভাষ্ত || ১৫.৭২ ||
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র্িীংবিনয় সমাপয়ংয়ত সংর্ৃহয়াত্রপ র্য়তাঽত্রনশম |
নয়ার্রত্নাত্রন ভাষ্য়ায়েরসয় র্াংভীর্য়মদ্ভুতম || ১৫.৭৩ ||
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দয়শাপত্রনষ্য়দা সদিীঃ সদিা ইি সমীত্রিতাঃ |
র্ুক্ত্াঃ প্রসাদর্ংতয়থয়া এষ্ু ভাষ্য়ালয়র্ষ্বলম || ১৫.৭৪ ||
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র্ীতাতাত্পর্য়ভাষ্য়াভয়ামাভয়াং ত্রিশ্বং প্রর্াশয়য়ত |
সর্ার্বণরপ্রতীর্াবররয়র্য়ংদুভয়াত্রমিাত্রধর্ম || ১৫.৭৫ ||
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ইত্রতহাসপুরাণায়েভয় িত্রচ্চতাত্রিয়লাত্রলতাত |
জাতাং ভারততাত্পর্য়সুধাং র্ঃ সি সসিয়ত || ১৫.৭৬ ||
পুরাণিানপাংথানামভাষ্াির্য়িত্রদনাম |
ভিতা সুস্া চয়ক্র শ্রীভার্িতত্রনণয়র্ঃ || ১৫.৭৭ ||
র্স্তংিসারং সংপ্রাপয় ন সয়াত পর্য়ািিাংত্রছতঃ |
অমবররাত্রিতচ্ছার্ং র্ল্পদ্রুমত্রময়িাতমম || ১৫.৭৮ ||
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সলার্ানামিয়লার্ার্ মার্য়সয়াসয় িয়ধাদ ভিান |
র্রুণার্র সনিায়ভ িাদসন্মানলক্ষয়ণ || ১৫.৭৯ ||
এর্ার্ী ত্রর্ল র্েয়ক্র পদং সমৌত্রলষ্ু ত্রিত্রদ্বষ্াম |
তত্বত্রনণয়র্পায়থয়াঽর্ং সর্ন নাম ন পূজয়য়ত || ১৫.৮০ ||
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িাদাদর্ঃ প্রর্রণস্ফু ত্রলংর্াস্তনয়িাঽপয়লম |
ত্রিপক্ষর্ক্ষং ত্রক্ষণ্বংত্রত মারুয়তন ত্বয়র্ত্ররতাঃ || ১৫.৮১ ||
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অনংয়তাঽথয়ঃ প্রর্ত্রটতস্ত্বর্াঽয়ণৌ ভাষ্য়সংগ্রয়হ |
অয়হা আেপত্ররজ্ঞবিয় র্ৃ য়ষ্ণয়নিাঽননাংতয়র || ১৫.৮২ ||
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ভর্িংত্রেির্ত্রিতাং সলৌত্রর্র্ীং দশয়র্ন ত্রর্ল |
সর্াপয়ং ভারতসংয়ক্ষপমর্ৃ থা ত্রিশ্বত্রিস্মর্ম || ১৫.৮৩ ||
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নানাসুভাত্রষ্তয়স্তাির্াথাত্রদর্ৃ ত্রতসত্র্ৃ তীঃ |
ত্বত্রর্ রত্নার্য়র রত্নয়িণীিয়া র্ণর্ংত্রত সর্ || ১৫.৮৪ ||
এষ্ু দভ্মতীন দভ্ান হসতুয়বচ্চঃ সতাং সভা |
ত্রচংতামণীংত্রেংতর্ংতী ত্রমতানপয়ত্রমতাথয়দান || ১৫.৮৫ ||
অপয়রাঽপীষ্য়য়তঽস্মাত্রভগ্রয়ংয়থয়ষ্বয়তষ্ু সত্স্বত্রপ |
সত্স্বপীংিাত্রদষ্ু পুরা তারর্াত্ররত্ররিামবরঃ || ১৫.৮৬ ||
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গ্রংয়থভয় এয়ভয়াঽর্ায়ধয়ভয়া র্ুক্ত্য়র্া সনা দুরুেরাঃ |
ময়নামাংদয়াত তয়তা গ্রংথং িয়ক্ত্তর্য়তত্রতং র্ু রু || ১৫.৮৭ ||
ইতয়ত্রথয়য়তা িয়ধান্মধ্বঃ সসাঽনুিয়া্য়াং সতাং সুধাম |
দুিয়াত্রদর্িয়াত্রিপত্রিং মাত্রর্ধ্বাংতরত্রিদুয়ত্রতম || ১৫.৮৮ ||
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র্ুর্পদ রচর্য়িনাং র্দাত্রচত স ত্রনরংতরম |
চতুরেতুরঃ ত্রশষ্য়ান লীলর্াঽয়ল্র্ত ্লু || ১৫.৮৯ ||
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র্ুক্ত্ার্া র্ুত্রক্ত্মালার্াঃ সপ্রাক্ত্ার্াস্তি চাঽেনা |
িয়ক্ত্ং চয়ক্র ত্রিিরণং র্িীংবিয়রষ্ দুষ্করম || ১৫.৯০ ||
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ময়ধ্বংয়দাত্রনয়তয়সংিংধাত ত্রনস্তমস্তাপয়চতয়সাঃ |
চির্ু ংঠং র্াতয়র্াঃ ত্রপয়িাঃ সর্য়হঽসয়ািরয়জাঽিসত || ১৫.৯১ ||
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ত্রিত্রধভ্রূত্রিভ্মভ্শয়েনয়র্াধানয়সংপদা |
ত্রনয়িয়ত্রদনা সিদত্রিদা সতনাঽয়প সিদিাত্রদরাট || ১৫.৯২ ||
পাত্ররব্রাজয়ং প্রাথয়র্ংতং পাদানম্রত্রমমং মুহুঃ |
সমর্ায়পক্ষয়র্ািয়ীয়ক্ষা র্মর্ামাস ধাম তম || ১৫.৯৩ ||
ন জ াস ন সুষ্বাপ ন জহাস স ধীরধীঃ |
সমর্াথয়ী স্মরন সজয়ষ্ঠং রামং রামানুয়জা র্থা || ১৫.৯৪ ||
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রায়জয় র্থংত্রচত সংিাপয় রাজানং ত্রিরহাত্রদয়তম |
অিতারভু িং প্রার্াদ ভর্িান শরদতয়য়র্ || ১৫.৯৫ ||
ত্রিশুেত্রদ্বর্ু লং সিৌতং শুত্রচং র্ৃ তত্রপতৃ ত্রক্রর্ম |
ত্রিরক্ত্ং ত্রিষ্র্ান ভু ক্ত্বা িয়ধান্ময়ধ্বাঽনুজং র্ত্রতম || ১৫.৯৬ ||
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রহসয়ত্রতরহসয়ং তদ ব্রহ্মা ব্রহ্মাসয়মা দয়দৌ |
অমুবষ্ম পংচতপয়সা ন ত্রিদুর্য়ত তপত্রস্বনঃ || ১৫.৯৭ ||
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সপ্রমামৃতপ্রসিাসয়ত্রস্মতাংর্াপাংর্পূিয়র্ম |
শ্রীত্রিষ্ণুতীথয়নামাবস্ম প্রীত্রততীথয়ঃ প্রদতিান || ১৫.৯৮ ||
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িিয়ণনানুিায়দন মনয়ননািৃথাঽর্য়রাত |
র্ালং সিদাংতশােসয় সিদাংতর্ুরুয়সাদরঃ || ১৫.৯৯ ||
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স দাংত্রতভত্রক্ত্মাধুর্য়পত্ররচর্য়াত্রদয়মদুবরঃ |
মহাত্রিটত্রপনং চয়ক্র র্ুয়রাঃ স্বিং র্ৃ পাংর্ু রম || ১৫.১০০ ||
অনংতমত্রতর্ারুণয়র্ল্পদ্রুমিয়তা জবনঃ |
অিয়ণয়য়া মত্রহমা তসয় সলৌলয়াত সংিণয়য়য়ত মনার্ || ১৫.১০১ ||
চতুয়রাঽয়সৌ প্রিচয়ন মনুসংত্রসত্রেমান মনঃ |
সং্য়া মাং পূরণী মা র্ান্মধ্বদাসত্রমত্রত িয়ধাত || ১৫.১০২ ||
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ত্রদশং প্রর্াতং শত্রশনেরংতং পর্য়য়শাধর্ত |
তীথয়র্ং ত্রিষ্ণুতীথয়ং চ ত্রিষ্ণুতীথয়ষ্চ তীথয়র্ম || ১৫.১০৩ ||
অর্ামানাময়নয়র্ষ্াং ত্রসত্রেভূ ত্রমং তপত্রস্বনাম |
ত্রতয়রাত্রহতাো প্রাপায়সৌ হত্ররেংিমহীধরম || ১৫.১০৪ ||

om

দ্বংদ্বদুঃ্ানয়ল িীয়রা মাত্সয়র্য়ণ ত্রিমত্সরঃ |
ততয়াজ মত্বা তসয়াসািশনাদীংধনাত্রর্তম || ১৫.১০৫ ||
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ভবক্ত্রনুত্রর্রং নীতং প্রাত্রথয়য়তা র্ত্রতয়শ্রঃ |
পংচর্িয়ং পয়পৌ ত্রর্ংত্রচত পংচয়মপংচয়ম ত্রদয়ন || ১৫.১০৬ ||
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স তয়জন সাহসী তচ্চ তপয়স্তয়পঽত্রততাপসম |
ত্রিল্বপবণয়ঃ ত্রশশয়তৌ পবিস্তৃ ত্রিমান সত্রলবলরত্রপ || ১৫.১০৭ ||
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র্য়থিমধয়াস্ত ত্রশলাং র্মী সুত্রনর্মী স তাম |
নাঽধয়াসয়ত র্ায়মর্াহং চদিভগ্নাস্তপত্রস্বনঃ || ১৫.১০৮ ||

পিনাংশানুয়জা ত্রজত্বা পিনং সরচর্াত্রদত্রভঃ |
ত্রিষ্য়র্য়ভয়া হৃষ্ীর্াশ্বান ময়নার্ংিা সমাহরত || ১৫.১০৯ ||
স্মরন মুরায়ররার্ারং দধয়ািধয়ােয়র্াত্রিদঃ |
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সমাত্রধমাত্রধশমনং সর্াত্রর্লভয়ং স লেিান || ১৫.১১০ ||
সমৌর্ু ংয়দ সুংদয়র রূয়প স্বানংদাত্রদর্ুণাণয়য়ি |
স্বাের্য়রয়ত্ন মগ্নাো নানয়ত ত্রর্ংত্রচদ ত্রিয়িদ সঃ || ১৫.১১১ ||

om

র্ামিাসত্রিহীনসয় তসয় সুজ্ঞানচক্ষু ষ্ঃ |
ত্রিনা চর্িলয়সাম্রাজয়ং নায় য়া সর্ার্মণীরভূ ত || ১৫.১১২ ||

gm

a.
c

মধ্বানুয়জ মধ্বনায়থা র্ং প্রসাদং িয়ধাত তদা |
স ত্রচতাত্রিষ্র্ত্বাদ িা সর্াপয়ত্বাদ িা ন িণয়য়য়ত || ১৫.১১৩ ||
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অয়হা মহায়িাধয়সিামত্রহমাঽত্রস্মন র্ুয়র্ র্তঃ |
ধয়নয়াঽয়সৌ ত্রসত্রেমায়পমাং সসাঽমবরত্ররতয়লালয়ত || ১৫.১১৪ ||
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তীব্রব্রয়তাঽতীংত্রির্ত্রিদ ত্রিদয়াত্রেস্তর্য়পংত্রিতঃ |
অত্রনরুেপদাধারঃ সপ্রষ্ঠঃ ত্রশষ্য়স্তমার্য়র্ৌ || ১৫.১১৫ ||

w

সতন সংপ্রাত্রথয়তং র্াতং রূপয়পীঠত্রমমং পুনঃ |
র্ৃ ত্নজ্ঞং র্ৃ পর্া সস্বষ্ু সংপ্রািং সমত্রনয়র প্রজাঃ || ১৫.১১৬ ||
র্িীংিত্রতলয়র্া ত্রিদ্বয়চ্ছ্রস্তাপসাগ্রণীঃ |
মধ্বয়র্লীশুয়র্াঽসয়াভূ ত্রচ্ছয়ষ্য়া িয়াসপদাির্ঃ || ১৫.১১৭ ||
অয়সৌ দাসয়ং ধ্রুিং র্াতং মহাংতং মহতামত্রপ |
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িয়ধাদনুগ্রহং র্ু িয়ন সামবথয়য়ঃ সর্ৌতুর্ং নৃণাম || ১৫.১১৮ ||
আরুয়রাহ দুরায়রাহং স পবরঃ প্রীত্রতর্ৃ েয়রঃ |
মহাংতং মত্রহমানং চ মহীধ্রং চ র্ুহত্রপ্রর্ম || ১৫.১১৯ ||

om

আর্ৃ য়িাঽসয় র্ুবণিয়য়াবিঃ সর্া সর্াদার্া উপার্য়র্ৌ |
স পেনাভতীথয়া্য়ঃ ত্রশয়ষ্য়াঽয়নয়াঽভূ ত সুয়চতসঃ || ১৫.১২০ ||
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শ্রুতয়া মতয়া সদা ভক্ত্য়া ত্রিরক্ত্য়া ত্রনতয়য়সির্া |
র্বস্ম প্রসিঃ প্রায়জয়ক্ষঃ সয়দয়া ত্রিদয়াং দয়দৌ শুভাম || ১৫.১২১ ||
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সিদাংতাত্রেং ন সর্া জাতু জয়হৌ ত্রিদ্বত্রতত্রমংত্রর্লঃ |
র্ুত্রক্ত্প্রিাহসংরংভাত পরশােনদীচরঃ || ১৫.১২২ ||
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িয়া্য়াপ্রণাদমায়িণ িীরং মনয়ান স্বমংিয়ল |
মার্াত্রিগ্রামত্রসংহান সর্া িাত্রদত্রসংয়হা ত্রনরার্য়রাত || ১৫.১২৩ ||

w

মতদুিয়াত্রদমাতংর্তর্য়মস্তর্দারয়ণ |
পংচায়সয়া সর্াঽভিদ িয়ক্ত্ং চতুরায়সয়াঽত্রপ সর্িলম || ১৫.১২৪ ||
সিয়ার্রত্নািত্রলরপুয়দপাত্রদ র্তঃ পরা |
টীর্াঽপরাঽনুিয়া্য়ার্া অন য়া সিাধসার্রাত || ১৫.১২৫ ||
সিদপ্রিচনাচার্য়ত্রশয়ষ্য়াঽসাত্রিত্রত পূত্রজতঃ |
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সভয়ঃ সভার্াং সর্া সিদং িয়াচয়্য়ৌ সিদসারত্রিত || ১৫.১২৬ ||
অনয়র্াঃ প্রথয়ম ত্রশষ্য়ােরয়ম চাভিত্রিহ |
অনংতয়িাধসয়ায়নয়র্ র্তীংিা িহুয়দশজাঃ || ১৫.১২৭ ||

om

িশীর্ৃ তহৃষ্ীর্াে জননাদুয়পমত্রদয়নঃ |
নরত্রসংহপদাধারা অভয়য়স্তায়পংিনামর্াঃ || ১৫.১২৮ ||
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অদী য়ানয়াত্রভধানা সর্ শ্রীমিামপদাির্াঃ |
অপ্রতয়শশর্ুয়ণাত্রিক্ত্া ভত্রক্ত্বিরার্য়সার্রাঃ || ১৫.১২৯ ||
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পাবদঃ পুনংতঃ পৃত্রথিীং দশয়র্ংয়তা হয়রঃ পদম |
ধূতদুস্সমর্ধ্বাংতা ভাস্করা ইি র্াং র্তাঃ || ১৫.১৩০ ||

w
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সমাক্ষশাোমৃতাংয়ভাত্রধয়সির্া ত্রনতয়ত্রনিৃয়তাঃ |
চত্রক্রচারুতরাচয় াসু চত্রক্রণষ্চরণাচয় র্াঃ || ১৫.১৩১ ||

w

মধ্বপ্রত্রশষ্য়া িহিঃ ত্রশষ্য়া এষ্াং মুহুস্তথা |
অলংচক্রুরলং পৃথ্ীং সয়িয় সদ্গুণভূ ষ্ণাঃ || ১৫.১৩২ ||
সদা সর্লসচ্ছােিয়া্য়ায়সৌ্য়ামৃতাত্রের্াঃ |
সয়িয় দুিয়াত্রদদুিয়াদর্াংি্ংিনমংিনাঃ || ১৫.১৩৩ ||
ভূ ত্ররভত্রক্ত্ভরাঃ সর্ত্রচয়দষ্বল্পশ্রুতসংপদঃ |
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অপয়ল্পয়িাধা অপয়র িহুশ্রুতমহার্ুণাঃ || ১৫.১৩৪ ||
িহয়িা র্ৃত্রহয়ণাঽপয়স্মাত সমগ্রানুগ্রহং র্র্ুঃ |
দীপ্রা র্িাগ্নর্ ইি িয়র্া ত্রলর্ু চয়শ্রাঃ || ১৫.১৩৫ ||

om

মাধ্বং ত্রনয়র্ার্ং সর্ প্রায়র্া নাতয়জন ত্রিদুষ্াং িরাঃ |
ত্রশষ্য়য়ক্ষয়িষ্ু সত্রদ্বদয়ািীজািাবপর্দীত্রক্ষতাঃ || ১৫.১৩৬ ||
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গ্রাময়ণয়া ব্রাহ্মাণাগ্রণয়ঃ প্রাপুঃ পূয়ণয়ক্ষত্রশষ্য়তাম |
সর্ষ্াং সদ্গুত্রিমায়িণ ভয়িত ত্রর্ল পরং পদম || ১৫.১৩৭ ||
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শুশ্রূষ্াপক্ষপাতাবদয়ঃ সর্ভয়ত্রেত সর্িলং দয়দৌ |
রামত্রপ্রয়র্া রাম ইি স্বাং র্ত্রতং সর্াত্রর্দুলয়ভাম || ১৫.১৩৮ ||
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ত্রশষ্য়প্রত্রশষ্য়াত্রতশর্া ঈদৃশা র্েয়র্াদর্াত |
সর্া সনয়চ্ছত সুলভং ভক্ত্য়া তত্পাদসুরপাদপম || ১৫.১৩৯ ||

w

ইত্থং সত্রদ্ভঃ সত্রদ্ভরয়চয়য়া ধরার্াং চয়ক্র িাসং সশষ্শয়র্য় শর্ায়ন |
গ্রায়ম িাবতঃ পাত্রিয়ত র্াণ্বতীবথয়ঃ ভক্ত্প্রীতয়া সন্ময়ঠঽনূনয়িাধঃ || ১৫.১৪০ ||
আনংদতীথয়ভর্িদ্বদয়নংদুত্রিংিং
ত্রিদয়াসুধাত্রিততর্াংত্রত সুর্াংত্রতর্াংতম |
চর্ঃ চপ্রক্ষয়তাি ভিতাপশমার্ ভবক্ত্ঃ
তোসদাসয়মত্রপ ত্রর্ং ন দদাত্রত পুংসঃ || ১৫.১৪১ ||
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|| ইত্রত শ্রীমত্র্ত্রির্ু লত্রতলর্ ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচয়ত শ্রীমধ্বত্রিজয়র্
আনংদাংত্রর্য়ত পংচাদশঃ সর্য়ঃ ||
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