|| শ্ৰী ||
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||
১৩. িয়ৰ্াদষঃ সৰ্য়ঃ
পৃথুদৰ্য়নমুত্ৰিতং কৃ তাথয়ং পৃত্ৰথিীভৃ ত্প্ৰণত্ৰতং ৰ্ৃহীতিংতম |
ত্ৰনজত্ৰৰ্ষয়মুয়দঽথ সহয়মাপ্তং পুৰুষঃ কত্ৰিদুপাৰ্য়ৰ্ৌ কদাত্ৰচত || ১৩.১ ||
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ভৰ্িাত্ৰনহ নঃ স্িত্ৰকংকৰাণাং অত্ৰচয়ৰণাঽৱ্ৰজতাদনুগ্ৰহাৰ্ |
ইত্ৰত কাৰ্য়ত্ৰচকীষয়ৰ্াঽঽথয়ৰ্ত ত্প্িাং নৃপ ইতয়ভয়ত্ৰিততষ তং ৰণময় || ১৩.২ ||
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অথ মাঘিতীমপাসয় কাষ্াং ৱ্ৰজতা প্ৰৰত্ৰিতয়তজসা ৰতীচীম |
পত্ৰৰয়ৰ্ািৰ্তা স্িপাদসংৰ্াত পৃত্ৰথিীং ৰাজ্ঞত্ৰদিাকয়ৰণ ৰৰয়জ || ১৩.৩ ||
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অৰ্ুভানপহাৰ্ মাত্ৰৰ্জুষ্টান অিমাদ্ৰীত্ৰনি ৰৰ্ািত্ৰনম্নয়ৰ্ৌতঘঃ |
সুজতনস্তৰসাঽত্ৰভৰ্ময়মানঃ পৰময়েহতৰ্া ক্ৰমৰসতনঃ || ১৩.৪ ||

w

w

সুমনঃফলয়ৰ্াত্ৰভয়নাঽি পুংয়সা নমৰ্ন ৰৰ্াত্ৰভৰয়নাকহাত্ৰনয়িাচ্চান |
অত্ৰপ ভংৰ্মুপানৰ্ননম্ৰান দৃঢভািাদপৰানিাৰ্য়িীৰ্য়ঃ || ১৩.৫ ||
ৰ্ময়নাত্প্সিত্ৰিত্ৰিততত্ৰনয়য়ষয়িয়া ত্ৰিত্ৰিতিজয়নপতদজয়তনৰজস্ৰম |
পত্ৰৰসৃত্প্িৰকীত্ৰতয়ৰাত্ৰতয়মুতয়য় পুৰুতষদদয়ৰভু িি ৰ্ময়মানঃ || ১৩.৬ ||
অমতৰৰমৰানুতৰ্মুয়নীংতদ্ৰঃ অপয়ৰক্ষাত্ৰিষতৰ্ি ৰসিয়মানঃ |
হত্ৰৰপাদসয়ৰাজসংৰ্সায়ৰা ভু িয়ন পািনপািয়না ত্ৰনকামম || ১৩.৭ ||
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অৰ্মৰত্ৰতিাৰণঃ ৰৰ্ায়ণ পৰমানংদসুতীথয়সদত্ৰৰৰাজঃ |
ত্ৰিবভািত্ৰতয়িলমচ্চৰূপঃ সুৰত্ৰসংয়িাত্ৰৰি সংততৰিাহ ঃঃ || ১৩.৮ ||
সময়ৰ্ন ৰ্য়তাঽমহীৰ্সাঽয়সৌ ত্ৰিষৰ্ং স্তংভপয়দাপসজয়নাখ্য়ম |
মদনাত্ৰিপয়তঃ সুিাম িাম ৰত্ৰিয়িৰ্াত্ৰখ্লয়লাকিংদনীৰ্ম || ১৩.৯ ||
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ক্ষণদাত্ৰমহ তািদদত্ৰষিাংসং ত্ৰিত্ৰহতাহমুয়খ্য়ৰ্াৰ্য়য়ৰ্াৰ্য়মনম |
ৰ্ময়নাদয়মলক্ষতণৰজানন ৰ্মনায়ৰ্াদয়তমাৰ্ু ত্ৰৰ্ষয়সংঘাঃ || ১৩.১০ ||
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পুৰয়তা ত্ৰিসৃতাঃ সমাত্ৰিৰ্ুতয়য় ৰ্তৰ্স্তি পটীঃ কষাৰ্য়িষাঃ |
সহয়সাদহৰন স্িয়ৰ্াৰ্য়মুদ্ৰাৰ্ুতদংিাত্ৰদকিাৰয়ণাদয়য়মন || ১৩.১১ ||
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অিিাৰ্য় ত্ৰিয়ৰ্ষকাত্ৰৰৰ্ংখ্ৰকটাংকান সুত্ৰিৰ্া ৰ্তাদ্ৰয়ভািান |
লত্ৰসতা তুলসীস্ৰৰ্সয় কংয়ে হত্ৰৰত্ৰনময়ালয়তয়ৰ্াত্ৰচতা নয়িাত্ৰৰ্ || ১৩.১২ ||
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ৰ্তিীৰ্ুয়ৰুচত্ৰক্ৰমদত্ৰতয়পদণয়ং ৰ্তত্ৰনশ্িাসিচা ত্ৰিয়ৰ্ািয় পাণী |
ৰ্ুণকু ংিলমংত্ৰিতং ত্ৰিমানং ৰ্ুণবংিং কিচািৃতং বভাৰ || ১৩.১৩ ||
সকমংিলুমংিলািলংবং স্িৰ্য়মিালঘুপুস্তকাত্ৰদভাৰম |
ৰ্ুিত্ৰৰ্ষয়ৰ্য়ণা দয়ি নৰ্ত্নাত ত্ৰহ দাক্ষয়সয় ৰ্ুয়ণাঽপয়ৰাঽত্ৰস্ত || ১৩.১৪ ||
অত্ৰতসংভ্ৰমতঃ পত্ৰৰভ্ৰমংতং ভৰদামানিয়লাত্ৰকনং ত্ৰচৰাৰ্ |
অনুয়ৰ্াৰ্পৰং মুহুঃ ৰমত্তং জহসুনয়দতনত্ৰৰ্ষয়মি ৰকত্ৰচত || ১৩.১৫ ||
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অথ তত্প্ক্ষণঘত্ৰিয়তাৰুঘংটাঘননাদিয়পয়দৰ্তঃ পয়ৰণ |
অত্ৰমতৰমত্ৰতঃ ৰয়চাত্ৰদয়তাঽয়সৌ ইত্ৰত ত্ৰনৰ্য়ত্প্সু ত্ৰনয়জষু ত্ৰনজয়ৰ্াম || ১৩.১৬ ||
িৃতমাতপিাৰণং িয়ৰণয়ং ৱ্ৰত্ৰতৰাজং তমুপৰ্ুয়পৰ্ুয়দাৰম |
উদৰ্ত্ৰিত্ৰহয়ৰাপত্ৰৰষ্পদণয়ত্ৰৱিজৰাজত্ৰিৰ্মাৰ্ৰ্ািভদ তাম || ১৩.১৭ ||
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ভু িনিৰ্িাত্ৰৰণং মুকুংদং দিদংতঃ স দয়ি ৰ্ুৰুঃ স্িৰ্ং চ |
অত্ৰপ ৰকনত্ৰচত্ৰদতয়য়দা ন ত্ৰচিং ননু স ৰাণপত্ৰতবয়ভাৰ তং চ || ১৩.১৮ ||
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ৰ্তয়ৰ্া ৰ্ৃত্ৰহয়ণাঽথ িত্ৰণয়মুখ্য়াঃ শ্ৰুত্ৰতৰ্াস্তয়য়ত্ৰনত্ৰষয়কাময়ভািাঃ |
ইহ মদত্ৰতয়িৰা ইি স্িিময়াঃ ৰ্তসংখ্য়াঃ ৰ্তসংখ্য়মন্িৰ্চ্চন || ১৩.১৯ ||
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পত্ৰৰিাৰজনা ন মাৰ্য়দঃু খ্ং ৰৰ্ৰ্ুঃ পদৰুষৰত্নমীক্ষমাণাঃ |
ইত্ৰত নাদ্ভুতমসয় ত্ৰহ ৰৰ্াংত্ৰত িৃত্ৰতমািাদ ভত্ৰিয়না ভিাপিৰ্য়ম || ১৩.২০ ||
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মদয়নশ্িৰিল্লভৰয়দয়ৰ্ ৰভু মাৰ্াংতমথাভয়পদয়ত দ্ৰাক |
জৰ্ত্ৰসংহ ইমং নৃত্ৰসংহিৰ্য়ঃ ৰ্ুভিীঃ স্তংভত্ৰিত্ৰৰ্ষ্টত্ৰসংহনামা || ১৩.২১ ||
অিতীৰ্য় পুতৰি িাহনাত স্িাদ অত্ৰপ মাৰ্য়াদপসাৰ্য় প্ৰসত্ৰনকান সঃ |
সহ প্ৰকিন ভদ সুতৰৰিাপ্তঃ ত্ৰিজৰ্ত্প্পদজয়পদাংত্ৰতয়ক ননাম || ১৩.২২ ||
পৃত্ৰথিীপত্ৰতনাঽনুৰ্ময়মায়না ত্ৰিনৰ্াদ ভত্ৰয়ৰসাদ্ৰয়মানয়সন |
অত্ৰচয়ৰণ স ত্ৰিষ্ণুমংৰ্লসয় ৰৰ্ৰ্ািাৰ্তয়নাত্তমসয় পাশ্িয়ম || ১৩.২৩ ||
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নৰয়দিত্ৰদদৃক্ষৰ্া সয়মতা উভৰ্গ্ৰামজনা জনাঃ পয়ৰ চ |
উপৰ্াংতমনংতমানসং তং মুহুতৰক্ষংত কু তদ হলাত্ৰিমগ্াঃ || ১৩.২৪ ||
পুৰয়তা মিুৰস্িতনিয়দত্ৰদ্ভঃ স্িকৃ তাঃ কণয়সুখ্া মুকুংদৰ্াথাঃ |
িৃতপংকজবীজচক্ৰত্ৰচতনঃ কৃ ত নৃতত্তিতুতৰত্ৰনয়য়ষিয়মাণম || ১৩.২৫ ||
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কত্ৰলতাংজত্ৰলনা স্ফু টানুৰ্াতং জনসংবািসয়হন ভদ ত্ৰমভিয়া |
কৰুণাত্ৰিষৰ্ং ত্ৰচকীষুয়ণা স্িং ৱ্ৰজতা ত্ৰকংকৰতামতকতয়িন || ১৩.২৬ ||
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ইদত্ৰমিত্ৰমতীক্ষতণনয়ৰাণাং অপত্ৰৰয়চ্চদয়মত্ৰহষ্িামৰূপম |
অত্ৰিকং িৰণীমলং ত্ৰচকীষুয়ং স্ফু টমুদয়ংতত্ৰমি দুয়নাথমনয়ম || ১৩.২৭ ||
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অৰ্তনঃ ৰ্নতকত্ৰৰিাঽৱ্ৰজংতং ৰ্ুিত্ৰসংহৰিৰৰৰ্ল্ভৰ্ানম |
অত্ৰতপাটলপাদপল্লিাভয়াং অিনীং পািনতামলং নৰ্ংতম || ১৩.২৮ ||
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w

নখ্ত্ৰনত্ৰজয়তপদ্মৰাৰ্ৰাৰ্ং িৰকদ ময়ৰপদং ত্ৰনৰ্দঢৰ্ুল্ফম |
সুৰিৰ্য়কৰাগ্ৰয়সিয়জংঘং ত্ৰৱিৰয়দাদাৰকয়ৰাপয়মাৰুৰ্ুগ্মম || ১৩.২৯ ||
ৰ্ুভৰ্ুয়ত্ৰনতংবত্ৰবংবৰাজনিয়কৌয়ৰ্ৰ্ত্ৰিয়ৰ্ষবাহয়িস্ত্ৰম |
তনুকুত্ৰক্ষৰ্লাত্ৰলয়কষু ৰৰখ্াত্ৰিতয়ৰ্ন ৰকয়টন ৰৰ্াভমানম || ১৩.৩০ ||
ু দক্ষ্মঘনাৰুণাত্ৰিকাচ্ছৰকটৰািৰয়ণন ভাসমানম |
মৃদস
অত্ৰতনদতনত্ৰতগ্মভানুভাসাং ত্ৰনকয়ৰয়ণি সুিণয়সানুমংতম || ১৩.৩১ ||
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পৃথুিক্ষসমুনতাংসত্ৰভত্ৰত্তং ৰ্ুৰুিৃত্তাৰ্তহৃদয়বাহুদংিম |
পৰমাৰুণপাত্ৰণপল্লিাংতঃ স্ফু ত্ৰৰয়তাধ্িয়ধ্িজলাংছনাত্ৰদমংতম || ১৩.৩২ ||
পত্ৰৰপদণয়ৰ্ৰ্াংকত্ৰবংবৰ্ংকাত্ৰিষৰ্ং ৰাক সহসাঽিয়লাকয়নন |
অকলংকতৰ্া পৰং ত্ৰিত্ৰিয়ং িদনং ত্ৰবভ্ৰতমচ্ছত্ৰিভ্ৰমাত্ৰিম || ১৩.৩৩ ||
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অত্ৰতসুংদৰমংদহাসৰাজনিকু ংদাভৰদং ৰ্ুভাৰুয়ণাষ্ম |
কমলাৰ্তয়লাচনািয়লাতকঃ অত্ৰপ ৰলাকান সকলান ৰহষয়ৰ্ংতম || ১৩.৩৪ ||
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অত্ৰতভাসুৰকণয়ভাত্ৰসতশ্ৰীতুলসীৰ্ুচ্ছমতুচ্ছকাংত্ৰতৰ্ংিম |
ভু িনিৰ্ভদ তয়ভদ ত্ৰতদায়ন চতুৰভ্ৰূিৰত্ৰিভ্ৰমং সুয়মৌত্ৰলম || ১৩.৩৫ ||
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সকলািৰ্িান স্ফু টং ত্ৰমমানাঃ ৰত্ৰতমালক্ষণলক্ষণাৰ্ লক্ষয়ম |
চতুৰা ত্ৰিদিুৰ্য়দীৰ্ৰ্ািং স সুলয়ক্ষ্মতয়িুনা ত্ৰনৰ্দয়য়ত ৰনা || ১৩.৩৬ ||

w

w

অত্ৰতয়লালদৃৰ্াং সমীত্ৰক্ষতুং স্িং জনসংবািভয়ৰ্ন দদৰভাজাম |
সমদৰ্য়ৰ্দদধ্িয়য়মাৰয়সাঽয়সৌ দৰ্তৰ্য়িাৰুজয়নৌঘমিয়য়ৰ্াঽত্ৰপ || ১৩.৩৭ ||
সত্ৰিকাসদৃৰ্াং কৃ তাংজলীনাং জনতানাং পৰমাদৰানতানাম |
িলয়ৰ্ন িৃতঃ ত্ৰৰৰ্ং মুৰায়ৰঃ ৰত্ৰিয়িৰ্াঽৰ্তনং ৰবহয় য়বািঃ || ১৩.৩৮ ||
ত্ৰিত্ৰিিৰভু মিয়সত্ৰনষয়ণা নৰয়দয়িন সমং স ৰ্দঢয়দিঃ |
ত্ৰিবভাৱুিু ৰাত্ৰিয়িািু ময়িয় সহ মহয়াস্তনয়ৰ্ন পদণয়ত্ৰবংবঃ || ১৩.৩৯ ||

5

অিদত স কথাং ৰথাংৰ্পায়ণঃ ভৰ্িান ভাৰ্িয়ত ভিাপ হংিীম |
অনুকদ লৰ্ুণস্িৰাত্ৰদভাজা ত্ৰনজত্ৰৰ্ষয়ৰিয়ৰণ িাচয়মায়ন || ১৩.৪০ ||
কথনং তদুদাৰতিৰ্য়সাৰং মিুৰং পুষ্কলভািিত ৰসনম|
ত্ৰিদুয়ষাঽত্ৰিদুয়ষাঽত্ৰপ ৰ্ৃণ্িয়তাঽলং িয়ত্ৰিতাঽনংদৰসাংবুয়িৌ ত্ৰনমগ্ান || ১৩.৪১ ||
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c
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ৰ্মনাসনসংকথাত্ৰদলীলাঃ িৃত্ৰতমায়িণ ভিাপিৰ্য়দািীঃ |
কথমপয়মৰাঃ ৰপংচয়ৰ্ৰ্ুঃ ননু মধ্িসয় ন মাদৃয়ৰ্াঽল্পয়বািাঃ || ১৩.৪২ ||
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সুতপঃকত্ৰিতাত্ৰদসদ্গুণানাং ত্ৰলকু চানাং কু লয়জাঽঃংত্ৰৰ্য়ৰান্িৰ্ানাম |
অভিদ ৰ্ুহনাময়কা ত্ৰিপত্ৰিত কত্ৰিিয়ৰ্য়াঽত্ৰখ্লিাত্ৰদিংদনীৰ্ঃ || ১৩.৪৩ ||

w

.y

দত্ৰৰ্তাঽসয় সতী ৰ্ুণানুৰূপা ত্ৰিত্ৰিিীয়ৰ্য়ণ মুহুমৃয়তৰজাঽত্ৰপ |
অভজদ্ভুিনৰভদ হৰীয়ৰ্ৌ সুতকামা িসুয়দিসদনুভয়া || ১৩.৪৪ ||

w

w

পৰয়মশ্িৰয়ৰ্াঃ ৰসাদয়ৰ্াৰ্াত সুতৰত্নং তদসদত সদত্ৰৰপত্নী |
পত্ৰৰষত্প্পদপিয়নষু নায়ঘয়া ত্ৰিত্ৰিয়দ ৰ্সয় সমঃ পৰীক্ষকাতগ্ৰয়ঃ || ১৩.৪৫ ||
িদয়নংদুময়িক্ষয় নংদনসয় স্িকু য়লাত্তাৰণদক্ষলক্ষণসয় |
কৃ তকৃ তয়তৰ্া ত্ৰক্ৰৰ্াঃ ৰকু িয়ন কত্ৰিৰাখ্য়াদুত্ৰচতাং ত্ৰিত্ৰিক্ৰমাখ্য়াম || ১৩.৪৬ ||
কলভাষণ এি সদত্ৰৰয়পাতঃ কত্ৰিৰাসীদনিদয়পদয়িাদী |
অিভাত্ৰত ননু ৰভাৰভািী ভৰ্িান বালতয়ৰাঽত্ৰপ ত্ৰতগ্মভানুঃ || ১৩.৪৭ ||
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সকলাংৰ্ৰ্ুতািভাতৰ্াখ্ঃ সময়ৰ্ ৰাপ্ত উদাৰপত্ৰক্ষয়সিয়ঃ |
স সসজয় সদধ্িয়ৰ্াপকৃ ততয় ত্ৰলকু চঃ কািয়ফলং ৰসাত্ৰভৰামম || ১৩.৪৮ ||
ৰত্ৰতপাত্ৰদতমাত্মনা ৰ্থাথয়ং পৃথুমাৰ্াসমৰ্সয় দুঘয়টত্প্িম |
স্িৰ্ুয়ৰৌ পত্ৰৰহতুয়মক্ষয়মঽত্ৰপ শ্ৰুতিাংস্তং স িৰ্সয়য়বাত্ৰিয়তাঽলম || ১৩.৪৯ ||

a.
c
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ভৰ্িতুয়ত্ৰদয়ত সয়ৰ্াত্ৰিলায়স িটু ভািং তয়জত্ৰত ত্ৰিত্ৰিক্ৰমায়খ্য় |
অত্ৰপ ভানুপুৰস্সৰাঃ সমস্তাঃ ৰৰ্ৰ্ুঃ কীটমত্ৰণৰভত্প্িমাষু || ১৩.৫০ ||
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অত্ৰতদক্ষমত্ৰতং সপাদলয়ক্ষ সময়ৰ্ মাত্ৰৰ্জনসয় ৰ্ুত্ৰয়ৰ্দৰম |
মত্ৰহতং ত্ৰহ মহীতয়ল মত্ৰহম্না জনয়কা নংদনমব্ৰিীদুপাংৰ্ু || ১৩.৫১ ||

w
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ৰ্ৃণু িাচত্ৰমমাং ত্ৰিচাত্ৰৰতাথয়াং ন কয়লৌ ত্ৰনৰ্ুয়ণভািনা সুখ্াৰ্ |
ইত্ৰত ৰৰ্ৌণত্ৰিমুয়য়ৰ্ ৰ্ুণাঢয়ং ভজ ৰদিং িসুয়দিসদনুয়মি || ১৩.৫২ ||

w

w

ইত্ৰত তাতিয়চা ত্ৰনৰ্ময় ত্ৰকংত্ৰচত তৰলাত্মাঽত্ৰপ ত্ৰিচাৰ্য় ৰ্াস্ত্ৰসাৰম|
পৰয়মি স পাৰমাৰুৰুক্ষু ঃ ত্ৰিৰ্ুয়ণাঽপাত্ৰস্তমুপাৰ্ৃয়ণাত পয়ৰভয়ঃ || ১৩.৫৩ ||
ত্ৰনজিময়ৰয়তা ৰ্ৃত্ৰহৰবহয় ঃ কত্ৰলকালাকু ত্ৰলতাংতয়ৰাঽত্ৰপ হংত |
ত্ৰনতৰাং ত্ৰনত্ৰষতাত্মনা ত্ৰনসৰ্য়াত স্ফু টমায়লাচৰ্ত্ৰদতয়য়সৌ কদাত্ৰচত || ১৩.৫৪ ||
ৰত্ৰচতং ননু সদিমি মানং ত্ৰিদুষা সতয়িতীসুয়তন সাক্ষাত |
অপৰস্পৰসংৰ্তাত্ৰন ভাষয়াণয়ত্ৰপ সিয়াত্ৰণ ন মানতাং ৱ্ৰয়জৰ্ুঃ || ১৩.৫৫ ||
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ৰ্ত্ৰদ ৰতষু ত্ৰনৰাগ্ৰহাংতৰাঃ িঃ সুঘটং ৰনাপলভাময়হ ত্ৰহ ত্ৰকংত্ৰচত |
ন তথাঽত্ৰপ পৰংপয়ৰাপৰ্াতং ন পোমঃ ৰণয়ৰ্ন ৰ্াংকৰীৰ্ম || ১৩.৫৬ ||
ঘটয়নাপত্ৰনষত্প্সু নাল্পবুয়য়ঃ সুঘয়টতয়ভু য়পৰ্ময় ত্ৰচংতৰ্ামঃ |
ন ত্ৰিমুত্ৰয়মুতপত্ৰত ৰকাঽত্ৰপ মুক্তত্প্িা সময়ৰ্ায়াত্ৰমহ ৰ্াত্ৰমমামুপাত্ৰস্তম || ১৩.৫৭ ||

a.
c

om

ত্ৰিততঃ সুখ্সত্ৰচ্চদৱিৰ্াত্মা সমুপায়সয়া ত্ৰিত্ৰহয়তা ত্ৰহ তত্ত্িত্ৰিত্ৰদ্ভঃ |
স চ নািৰ্িী ত্ৰনৰূপয়য়ত ৰচদ দুয়ত্ৰতমািং চ ন হীতয়য়দা ৰহসয়ম || ১৩.৫৮ ||
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ৰ্ত্ৰদ ৰচদৃৰ্ুপাসয়য়তঽসয় ৰূপং ত্ৰতত্ৰমৰয়ত্প্িন ত্ৰিভাত্ৰত পাত্ৰৰয়ৰ্ষয়াত |
ফলমপয়থ মুত্ৰয়ৰীদৃৰ্ী সয়াদ ইত্ৰত ৰনা প্ৰনি ত্ৰিয়নাতুয়পাত্ৰস্তয়ৰষা || ১৩.৫৯ ||

w
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অথ ৰিদপুৰাণভাৰতাত্ৰন স্িৰ্মায়লাচয় ৰ্থািয়বািমি |
ৰ্ুণিংতমুপািয়হ মুকুংদং িৃত্ৰতিময়ান স্ফু টমাচৰংত এি |১৩.৬০ ||

w

w

অিিাৰ্য় ৰ্য়দত্ৰতকাৰ্য়মাৰ্য়ঃ স ত্ৰিয়িকাদুপচক্ৰয়ম ত্ৰিিাতুম|
পত্ৰৰপদণয়ময়তজয়ৰ্ত্প্সু কীত্ৰতয়ং পত্ৰৰপদণয়ামৰ্ৃয়ণাত তদা ত্ৰিৰ্ুয়াম || ১৩.৬১ ||
ত্ৰিত্ৰহনত্ৰস্ত ত্ৰহ ৰনা জয়নাঽত্ৰতিাগ্মী সমৰ্ং ৰকাঽত্ৰপ পৰংপয়ৰাপৰ্াতম |
ত্ৰক্ষপ তং ত্প্িমুদাৰৰ্ুত্ৰয়ৰ্দয়ৰা ন পয়ৰ তি সমথয়তাং ৱ্ৰয়জৰ্ুঃ || ১৩.৬২ ||
তি ৰিদনদীত্ৰিয়ৰ্াহয় ভদ ৰ্ঃ সমৰ্াংয়ভাত্ৰিষু কু িয়য়তা ত্ৰিহাৰম |
নিকািয়ৰসত্ৰৰৰ্সয় িাত্ৰদত্ৰৱিৰয়দংদ্ৰ ৰত্ৰতিাৰয়ণা ন জয়জ্ঞ || ১৩.৬৩ ||
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উপৰ্াত্ৰহ ৰ্ৰ্ঃ ৰ্ৰ্াংকয়ৰ্ৌৰং ত্ৰনজৰ্দথসয় ভৰ্ং ত্ৰনৰাকু ৰু ত্প্িম |
অিুনা ত্ৰিত্ৰিয়নাপপাত্ৰদতং তং ৰত্ৰতিাত্ৰদৰত্ৰতিাৰণং ত্ৰনিাৰ্য় || ১৩.৬৪ ||
ইত্ৰত মাত্ৰৰ্জয়নন তিতি স্িজনয়ত্প্িন স তািদথয়য়মানঃ |
অনুকদ লিচা মত্ৰহষ্মায়না মনসা সংৰ্ৰ্মাপ সংৰ্ৰ্ত্ৰচ্ছত || ১৩.৬৫ ||
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ত্ৰৰ্তমধ্িিচঃ সৃত্ৰণৰয়ৰ্ায়ৄ ন পুৰুষায়নষ ত্ৰিষাদৰ্ন কিীভঃ |
ত্ৰিত্ৰিয়িাত্তৰিদত্ৰলপাতয়নন ৰত্ৰতয়ঘনাত্ৰিকমংিৰ্াংচকাৰ || ১৩.৬৬ ||
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ক্ষণদাসু ত্ৰিচক্ষণঃ স িীক্ষয় ৰচু ৰৰজ্ঞ্ময়নাজ্ঞৰ্াস্ত্ৰসাৰম |
অপৰাত্ৰিত্ৰদতঃ ৰসাদৰ্ভয় ং ত্ৰিদয়ি ত্ৰিিৰ্মাংতৰং মহাংতম || ১৩.৬৭ ||
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ত্ৰিত্ৰদতিান িয়িহৃতয় সুদৰ্য়নং বহলয়বািময়িক্ষয় স ত্ৰনিৰ্াত |
অত্ৰপ ন তসয় মতং সহসাঽঽদয়দ ননু ত্ৰিমৃৰ্য় কৃ তী কু ৰুয়তঽত্ৰখ্লম || ১৩.৬৮ ||

w
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তং ত্ৰিশ্ণুমংৰ্লৰ্তং বহলৰয়বািং ৰাপয়াভয়িংদত তদাঽৰ্ুৰ্ত্ৰিক্ৰমাৰ্য়ঃ|
আনংদদং স চতুৰাননহাসলক্ষ্ময়া তত্ত্িং ৰয়িত্তুমময়ৰংদ্ৰ ইিাব্জয়ৰ্াত্ৰনম ||
১৩.৬৯ ||
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্প্কত্ৰিকু লত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচয়ত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজয়ৰ্
আনংদাংত্ৰকয়ত িয়ৰ্াদৰ্ঃ সৰ্য়ঃ ||
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