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|| শ্ৰী ||
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||
৩. তৃ তীৰ্ঃ সৰ্য়ঃ
অথ কদাচন সুংদৰনংদনত্ৰিতমুখ ংদুদৃশাং দত্ৰৰ্খতৌ নৃণাম |
মহমখতা ত্ৰনজবংধুমুখদ মুদা প্ৰৰ্ৰ্তুঃ স্িজননঃ সহ দংপতী || ৩.১ ||
স্িজনতাপৰ্মাৰ্মসংৰ্মপ্ৰত্ৰতসভাত্ৰজতপূিয়কসং্ৰমখম |
অত্ৰিদুষী জননীত্ৰত স বালকঃ শৰণখতা ৰণখতা ত্ৰনৰৰ্ান্নঅত্ৰভঃ || ৩.২ ||
ক্ি নু ত্ৰৰ্ৰ্াসত্ৰস তাত ন সাংপ্ৰতং স্িজনসংতয়জনং তি সাংপ্ৰতম |
ইত্ৰত ত্ৰিভু ঃ পত্ৰথনকৰুত্ৰদখতা ৱ্ৰজন ত্ৰিতমনাকু লমুত্তৰমাতখনাত || ৩.৩ ||
ত্িত্ৰৰতখমতয় স কাননখদিতাসদনমি ননাম ৰমাপত্ৰতম |
অত্ৰপ ততঃ প্ৰৰ্খতা লঘু নাত্ৰলখকৰ্ুপপদাংতৰসদ্মৰ্তং চ তম || ৩.৪ ||
নত্ৰলননাভত্ৰনভালনসংমদাৰ্মত্ৰিকস্িৰভাস্িৰখলাচনঃ|
জনমখনানৰ্নাংবুজভাস্কখৰা ৰজতপীঠপুৰং প্ৰৰ্ৰ্ািখসৌ || ৩.৫ ||
সুহৰ্খমধৰ্ণাত্ৰতশৰ্ালখিা হত্ৰৰনমস্কৃ তৰ্ঃ সুকৃ তা ইমাঃ
ইত্ৰত সুনৰৰত্ৰপ ভূ সুৰমংিনলঃ সমনমত স সত্ৰিিৰ্মীত্ৰিতঃ || ৩.৬ ||
ন ত্ৰহ হত্ৰৰং সততং ন নমতয়খসৌ ন চ ন পশয়ত্ৰত নাত্ৰপ ন িংদখত |
অত্ৰপ তখথত্ৰত ত্ৰিধাৰ্ ত্ৰিখশষতঃ স ননু সাধুজনান সমত্ৰশিৰ্ত || ৩.৭ ||
অনিখলাকয় সুতং সুতিত্সখলা মৃৰ্ৰ্খত ি মহীসুৰপুংৰ্িঃ |
মুহুৰপৃচ্ছদমুষয় ৰ্ত্ৰতং নৰান পত্ৰথ পত্ৰথ প্ৰৰ্খতানুপদং দ্ৰুতম || ৩.৮ ||
জনসদাৰ্ত্ৰতসূত্ৰচতিৰ্ত্য়না প্ৰত্ৰতপদং ৱ্ৰজতা পৰৰ্া তৃ ষা |
ত্ৰৱিজমহামধুখপন মখনাহৰং ত্ৰিতমলাত্ৰভ সুতাননিাত্ৰৰজম || ৩.৯ ||
ত্ৰিৰহদূনতখৰ্াদ্গমখনান্মু ং নয়ৰুণদশ্ৰু পুৰা স ৰ্খৰ্াদৃয়খশাঃ |
অথ তখৰ্াঃ প্ৰমখদাত্ৰিতমপয়দঃ প্ৰত্ৰতত্ৰনৰুদ্ধ্য় ত্ৰৰ্ৰং ৰ্ুৰুৰব্ৰিীত || ৩.১০ ||
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অত্ৰৰ্ সুখতদমুদাহৰ তত্িখতা ননু সমাৰ্তিানত্ৰস সাংপ্ৰতম |
স্িজনতাৰত্ৰহতসয় তু ককাঽি কত সহচখৰাঽভয় ক দীঘয়তখম পত্ৰথ || ৩.১১ ||
জনকিাচত্ৰমমামিধাৰৰ্ন কলমুদাহৰদংবুৰুখহিণঃ |
স্িপদমাৱ্ৰজখতা ৱ্ৰজখতাঽপয়খতা ননু স া মম কাননখৰ্া ত্ৰিভু ঃ || ৩.১২ ||
তত্ৰদতৰাৰ্তনাত্তু ৰ্দাঽৰ্মং কৃ তৰত্ৰতঃ লু তি হত্ৰৰঃ স া
অহত্ৰমহাত্ৰপ মখহংদ্ৰত্ৰদৰ্ালৰ্ং প্ৰণতিানুত ৰ্ািদধীশ্িৰম || ৩.১৩ ||
অত্ৰপ তখতাঽহমুখপতয় সহামুনা ভৰ্িখতঽি সখত প্ৰণত্ৰতং িয়ধাম |
ইত্ৰত ত্ৰনৰ্দয় ত্ৰিভাত্ৰত ত্ৰশশুঃ ি ত্ৰিত্ৰিতসভাজনচীণয়সভাজনঃ || ৩.১৪ ||
ত্ৰিৰত্ৰহতস্িজনং চৰণত্ৰপ্ৰৰ্ং ত্ৰিত্ৰিধভূ তভৰ্ংকৰিৰ্ত্য়ত্ৰন |
অত্ৰৰ্ কৃ পালৰ্ পালৰ্ বালকং লঘুশুভসয় মখমতয়নমদ ত্ৰৱিজঃ || ৩.১৫ ||
তমুপৰ্ৃহয় সুতং সুতখপাত্ৰনত্ৰধঃ ৰ্ৃহমখসৌ ৰ্ৃত্ৰহণীসত্ৰহখতা ৰ্খৰ্ৌ |
উদৰ্তীত্ৰত ত্ৰহ বালত্ৰদিাকখৰ ত্ৰিতমভূ ত সুজনাননিাত্ৰৰজম || ৩.১৬ ||
িৰত্ৰিমানত্ৰৰ্ৰািত্ৰপ চংত্ৰিকা ত্ৰশশুমখহা জননী তমলালৰ্ত |
অপৰথা পত্ৰৰতুষ্টমনাঃ কথং ত্ৰচৰত্ৰমনহষ িখসদ ত্ৰিসহাৰ্কঃ || ৩.১৭ ||
সকলশব্দমৰ্ী চ সৰস্িতী সততমানমত্ৰত স্িৰ্খমি ৰ্ম |
ত্ৰৱিজিখৰাঽথ কদাচন মাতৃ কাঃ ত্ৰকল সুতং পত্ৰৰচাৰ্ৰ্ত্ৰত িতম || ৩.১৮ ||
ত্ৰলত্ৰপকু লং ননু তাত ৰ্খত ত্ৰদখন ত্ৰলত্ৰ তখমি পুনত্ৰলয়ত্ৰ তং কু তঃ |
ইত্ৰত ত্ৰনজপ্ৰত্ৰতভাৰ্ুণভাত্ৰিতং হত্ৰৰপদসয় িচস্তমনংদৰ্ত || ৩.১৯ ||
ত্ৰশশুৰখসৌ প্ৰত্ৰতভাংবুত্ৰধত্ৰৰতয়লং জনমখনািচনগ্ৰহপীিনা |
ন ভিতাত্ৰদত্ৰত তং ত্ৰিজনস্থখল স্িতনৰ্ং সমত্ৰশিৰ্খদষকঃ || ৩.২০ ||
মহিতা স্িজখনন সমীত্ৰৰতস্িজননীসত্ৰহখতন কদাচন |
ৰুত্ৰচৰিাচনৰ্াঽত্ৰচয়তিাত্ৰক্িৰ্া প্ৰত্ৰতৰ্খৰ্ প্ৰভু ণা ঘৃতিল্ল্য়ত্ৰপ || ৩.২১ ||
পত্ৰৰষদা ত্ৰনতৰাং পত্ৰৰিাত্ৰৰতঃ ত্ৰশিপদঃ ত্ৰকল কধৌতপখ াদ্ভিঃ |
ইহ কথাং কথৰ্ন দদৃখশ ততঃ পৃথুত্ৰধৰ্া পৃথুকাকৃ ত্ৰতনাঽমুনা || ৩.২২ ||
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ইদমুিাচ ত্ৰিচাৰত্ৰিচিণঃ শুত্ৰচ িচঃ শননকঃ স জনাংতখৰ |
অপৰথা কত্ৰথতং কথক ত্িৰ্া ননু মতান্মহতাত্ৰমত্ৰত সত্ৰিতম || ৩.২৩ ||
অৰ্ণৰ্ন্ন ত্ৰশিং জনতা তদা সিচখন িসুখদিসুতাহ্িখৰ্ |
মু ৰত্ৰমচ্চত্ৰত ককা মৃৰ্ধূতয়কং প্ৰকৃ ত হুংকৃ ত ত্ৰসংহ ত্ৰশখশৌ সত্ৰত || ৩.২৪ ||
অথ কথং কথখৰ্ত্ৰত তদা জখন ৰ্ত্ৰদতিতুয়ত্ৰচতাথয়মুদাহৰন |
স সমলালয়ত ত্ৰিিৰ্ীত্ৰভনয়নৰঃ অত্ৰপ সুনৰত্ৰিয়জৰ্াংকু ৰপূজনকঃ || ৩.২৫ ||
স জননীসত্ৰহখতা জনকং ৰ্ৃখহ প্ৰৰ্তিাংস্তমুদংতমখিদৰ্ত |
ত্ৰনৰ্দ তাত ত্ৰশিঃ কথকঃ স ত্ৰকং ত্ৰিতথৰ্ীৰথিাঽহত্ৰমতীৰৰ্ন || ৩.২৬ ||
ননু সুতাত্ৰিতথং কত্ৰথতং ত্িখৰ্তয়মুমুদীৰ্য় সত্ৰিিৰ্মিৰত |
প্ৰকৃ ত্ৰততঃ কৃ ত্ৰততা লু কম ত্ৰশখশাঃ মদত্ৰধনাথদখৰ্াদৰ্খজতয়খসৌ || ৩.২৭ ||
কথৰ্তাং প্ৰথখম কথৰ্তয়লং স্িজনখক জনসংঘিৃখত কথাম |
সকলখলাকমখনানৰ্খনাত্সিঃ চতুৰধীঃ স কদাত্ৰচদিাচৰ্ত || ৩.২৮ ||
ত্ৰিত্ৰিধশাত্ৰ পদাথয়ত্ৰনখিদখন ত্ৰলকু চনাম্নী তদাঽনুত্ৰদতাথয়খক |
ত্ৰকত্ৰমত্ৰত তাত তদথয়মিণয়ৰ্ন কথৰ্সীত্ৰত শননৰৰ্মব্ৰিীত || ৩.২৯ ||
অিদতীত্ৰত ত্ৰপতৰ্য়ত্ৰপ কচাত্ৰদখত প্ৰত্ৰতবুভুত্সুষু তি জখনষ্িত্ৰপ
অৰ্মুদীৰ্য় তদথয়মিাপ্তিান পত্ৰৰষখদা হয়সমানসুমাননাম || ৩.৩০ ||
বহুত্ৰিনধশ্চত্ৰৰনতত্ৰৰত্ৰত চাৰুত্ৰভঃ সকলখলাককু তূ হলকাত্ৰৰণম |
ত্ৰৱিজিখৰণ িৰ্সুয়ত্ৰচখত ত্ৰস্থতং তমুপখনতুমখনন দখধ মনঃ || ৩.৩১ ||
সমুত্ৰচতগ্ৰহখৰ্াৰ্ৰ্ুণাত্ৰৱিতং সমিধাৰ্য় মুহূ তয় মদূষণম |
প্ৰণৰ্বংধুৰবাংধিিানখসৌ ত্ৰৱিজকু লাকু লমুত্সিমাতখনাত || ৩.৩২ ||
ত্ৰিত্ৰিধখিদতৰ্া ত্ৰিত্ৰজহীষয়খিা িদনৰংৰ্পখদসয় ত্ৰচৰাৰ্ ৰ্াঃ |
সুৰিৰপ্ৰমদা অত্ৰপ সত্ৰপ্ৰৰ্া অত্ৰভননংদুৰখহা ত্ৰিৰ্খতা মহম || ৩.৩৩ ||
ত্ৰিত্ৰহতসাধনসাত্ৰধতসত্ৰত্ক্ৰখৰ্াজ্িলনমুজ্জ্িলধীজ্িয়লৰ্ন্নৰ্ম |
উপত্ৰননাৰ্ সুতং সুকুমাৰকং কু শত্ৰলনং কু শলীকৃ তশীষয়কম || ৩.৩৪ ||
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পত্ৰৰচৰাত্ৰিৰ্ুৰূ চত্ৰৰতৱ্ৰতঃ সুচৰণঃ পঠ সাধু সদাৰ্মান |
ইত্ৰত ৰ্ুখৰাত্ৰিজৰ্দ্গুৰুত্ৰশিখণ স্ফু মহাত্ৰস সুনৰঃ কৃ তসাত্ৰিত্ৰভঃ || ৩.৩৫ ||
ত্ৰজতকু মাৰৰ্ুণং সুকুমাৰকং ত্ৰনজকু মাৰমখিিয় ত্ৰনৰংতৰম |
সমুত্ৰচতাচৰখণ চতুৰং স্িতঃ ত্ৰিত্ৰতসুখৰা মুদমাৰ্ত ত্ৰশিৰ্ন || ৩.৩৬ ||
সপ ংিমত্ৰকংচনিত ক্িত্ৰচত স্িত্ৰিভিানুত্ৰচতং চৰণাত্ৰদকম |
ভু িনভতুয়ৰখহা স্িত্ৰনৰ্ূহনং সুৰসভাসু কু তূ হলমাতখনাত || ৩.৩৭ ||
অত্ৰিৰনলৰ্য়ৰখলাষ্মত্ৰভৰাকু লী কৃ তসমস্তজখনা ত্ৰিচচাৰ ৰ্ঃ |
ক্িত্ৰচদমুং ত্ৰনজঘাংসুৰশাংত্ৰতমানুপসসপয় স সপয় মখৰ্াঽসুৰঃ || ৩.৩৮ ||
ত্িত্ৰৰতমুদয়তত্ৰিস্তৃ তমস্তকঃ প্ৰত্ৰতদদংশ ৰ্নদনমত্ৰিিতম |
প্ৰভু পদাৰুণচাৰুতৰাংৰ্ুলীত্ৰিহৃত্ৰতত্ৰপষ্টতনুঃ প্ৰততাম সঃ || ৩.৩৯ ||
ৰ্ৰুিতুংিত্ৰমি প্ৰত্ৰতপন্নিান ত্ৰৱিজকু মাৰপদং স মমাৰ চ |
সমুত্ৰচতং চত্ৰৰতং মহতাত্ৰমদং সুমনখসা মনখসষ্টমপূজৰ্ন || ৩.৪০ ||
ত্ৰৰ্ত্ৰৰশৰ্ুিয়মখৰংদ্ৰমুন শ্চ ৰ্চ্চৰণখৰণুৰধাত্ৰৰ সুখৰশ্িনৰঃ |
ত্ৰিত্ৰতসুৰাংঘ্ৰ্য়ত্ৰভিংদনপূিয়কং স ত্ৰিদখধঽধয়ৰ্নং ছলমানুষঃ || ৩.৪১ ||
কৰতখল লু কংদুকিত সদা সকলৰ্া কলৰ্া সহ ত্ৰিদয়ৰ্া |
অত্ৰৰধখৰণ সমং স্ফু ত্ৰৰতং ৰ্ুখৰাঃ মনত্ৰস তসয় ত্ৰিিংবৰ্খতা জনান || ৩.৪২ ||
অনত্ৰধনকৰত্ৰধনকশ্চ িৰ্সয়খথা বহুত্ৰভৰধয়ৰ্খনাপৰমাংতখৰ |
অত্ৰনকখ ি ু ত্ৰভঃ প ু ত্ৰভৰ্ুয়খৰাঃ স ত্ৰিজহাৰ সু ী সত্ৰ ত্ৰভঃ সমম || ৩.৪৩ ||
পদমুদীৰ্য় জখিন ত্ৰৰ্ৰ্াত্ৰসতং দ্ৰুতসত্ৰ ষ্টভিত স পুৰস্সৰঃ |
অৰ্মৰ্ত্নতখৰ্ত্ৰত ন ত্ৰিিখৰ্া ননু মখনাজিত্ৰজত পিখনাঽসখকৌ || ৩.৪৪ ||
প্লিনখতজত্ৰস হংত ন ককিলং ত্ৰিত্ৰজতিান স তদা সকলান জনান |
প্ৰভু ত্ৰনখদশকখৰা হনুমত তখনৌ ননু ত্ৰজৰ্াৰ্ স িাত্ৰলসুতাত্ৰদকান || ৩.৪৫ ||
জলত্ৰিহাৰপৰাজত্ৰৰ্ত্ৰভঃ স্পৃধা সত্ৰ ত্ৰভৰীত্ৰৰতিাত্ৰৰপত্ৰৰত্ৰিতম |
িদনমাকু লখলাচনমাদখধ ত্ৰিতমমুষয় ত্ৰহ কংচন ত্ৰি্ৰমমম || ৩.৪৬ ||
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স শননকবয়ত্ৰলখনা ৰ্ুৰ্পদ্গতান প্ৰত্ৰিহৃখতষু স ীন ত্ৰনৰপাতৰ্ত |
অশননকৰ্ুয়ৰ্পত প্ৰকৃ তাহিান সহত্ৰসখতা ত্ৰৱিজসূনুৰৰ্ত্নিান || ৩.৪৭ ||
গ্ৰহণ ত্ৰনগ্ৰহখণ গ্ৰহখণ দৃখে ৰ্ুৰুভখৰাদ্ধ্ৰণাত্ৰদত্ৰিখধৌ পখ ৌ |
ইহ ত্ৰিভাৱুপচাৰত্ৰধৰ্া নৃণাং ঋতমৰ্ং ননু ভীম ইতীত্ৰৰতম || ৩.৪৮ ||
ত্ৰিহৰতীত্ৰত পঠতয়ত্ৰপ ন স্ফু ং স্িৰ্ৃহৰ্াত্ৰমত্ৰন চাদ্ৰুতমাৰ্ত্ৰত |
পত্ৰৰতুখতাষ ন তি জৰ্দ্গুখৰৌ স ত্ৰকল পূৰ্িনাৱিৰ্খজা ত্ৰৱিজঃ || ৩.৪৯ ||
অথ কদাচন কসাঽধয়ৰ্নাংতখৰ তমিদত কু ত্ৰপখতাঽনয়মনত্ৰস্িনম |
পঠত্ৰস কনা শঠ কত সত্ৰ ত্ৰভঃ সমং ত্ৰকত্ৰমত্ৰত ত্ৰনতয়মুদাত্ৰসতধীত্ৰৰত্ৰত || ৩.৫০ ||
ৰ্ুণত্ৰনকা চৰণাত্ৰদকখৰ্াচৰা ন মম হৃদ্দত্ৰৰ্খততুয়ত্ৰদখতঽমুনা |
িদ ত্ৰিশাৰদিাদ ৰ্খথত্ৰিতং ত্িমুপৰীতয়িদদ্ধ্ৰণীসুৰঃ || ৩.৫১ ||
সকললিণত্ৰশিণমূলভূ ঃ শ্ৰুত্ৰতসমামননং স্খলখনাত্ৰিতম |
ন লু ককিলমসয় ৰ্ুখৰািয়য়ধাত সুমনসামত্ৰপ তি কু তূ হলম || ৩.৫২ ||
ত্ৰপ্ৰৰ্িৰ্সয়ত্ৰশখৰাৰ্ুৰুখিদনাং অশমৰ্ত সহজামত্ৰপ দুস্সহাম |
স ত্ৰিত্ৰপখন ত্ৰিজখন মু িাৰ্ুনা িিণ কৰ্াচত্ৰৰখতন কদাচন || ৩.৫৩ ||
অত্ৰধৰ্খতাপত্ৰনষচ্চ সকৃ চ্ছ্ৰুতা প্ৰক ভাৰ্িতীত্ৰত ন ত্ৰিিৰ্ঃ |
অত্ৰধৰ্তা ননু জাত্িত্ৰপ ন শ্ৰুতাঃ প্ৰত্ৰতভৰ্া শ্ৰুতৰ্ঃ শতখশাঽমুনা || ৩.৫৪ ||
সািাদখথাপত্ৰনষখদা ত্ৰিভু নৰতখৰৰ্য়াঃ
পাঠচ্ছখলন ত্ৰিজখনঽথয়ৰসং ব্ৰুিাণঃ |
অধয়াপকাৰ্ ত্ৰিততাৰ ত্ৰিখমািবীজং
কৰ্াত্ৰিংদভত্ৰিমুত্ৰচতাং ৰ্ুৰুদত্ৰিণাং সঃ || ৩.৫৫ ||
অত্ৰৰ্ স্িাত্ৰমন দুষ্টান দমৰ্দমৰ্ স্পষ্টমুত্ৰচৰাদ
ৰ্ুণান ৰ্ূোন ত্ৰিখ্াঃ কথৰ্কথৰ্ স্িান প্ৰমদৰ্ন |
তদাঽঽনংদং তৱিত্ৰন্নত্ৰত সুমনসাং কসাঽনুসৰতা
মনুজ্ঞামাদত্ত ত্ৰিভু িনৰ্ুৰুব্ৰয়াহ্মণৰ্ুখৰাঃ || ৩.৫৬ ||
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|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকু লত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচখত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজখৰ্
আনংদাংত্ৰকখত তৃ তীৰ্ঃ সৰ্য়ঃ ||
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