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|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||
৩. তৃ তীর্ঃ সর্য়ঃ
অথ কদাচন সুংদরনংদনত্রিতমুখ ংদুদৃশাং দত্রর্খতৌ নৃণাম |
মহমখতা ত্রনজিংধুমুখদ মুদা প্রর্র্তুঃ স্বজননঃ সহ দংপতী || ৩.১ ||
স্বজনতাপর্মার্মসংর্মপ্রত্রতসভাত্রজতপূিয়কসং্রমখম |
অত্রিদুষী জননীত্রত স িালকঃ শরণখতা রণখতা ত্রনরর্ান্নঅত্রভঃ || ৩.২ ||
ক্ব নু ত্রর্র্াসত্রস তাত ন সাংপ্রতং স্বজনসংতয়জনং তি সাংপ্রতম |
ইত্রত ত্রিভু ঃ পত্রথনকরুত্রদখতা ব্রজন ত্রিতমনাকু লমুত্তরমাতখনাত || ৩.৩ ||
ত্বত্ররতখমতয় স কাননখদিতাসদনমি ননাম রমাপত্রতম |
অত্রপ ততঃ প্রর্খতা লঘু নাত্রলখকর্ুপপদাংতরসদ্মর্তং চ তম || ৩.৪ ||
নত্রলননাভত্রনভালনসংমদার্মত্রিকস্বরভাস্বরখলাচনঃ|
জনমখনানর্নাংিুজভাস্কখরা রজতপীঠপুরং প্রর্র্ািখসৌ || ৩.৫ ||
সুহর্খমধর্ণাত্রতশর্ালখিা হত্ররনমস্কৃ তর্ঃ সুকৃ তা ইমাঃ
ইত্রত সুনররত্রপ ভূ সুরমংিনলঃ সমনমত স সত্রিির্মীত্রিতঃ || ৩.৬ ||
ন ত্রহ হত্ররং সততং ন নমতয়খসৌ ন চ ন পশয়ত্রত নাত্রপ ন িংদখত |
অত্রপ তখথত্রত ত্রিধার্ ত্রিখশষতঃ স ননু সাধুজনান সমত্রশির্ত || ৩.৭ ||
অনিখলাকয় সুতং সুতিত্সখলা মৃর্র্খত ি মহীসুরপুংর্িঃ |
মুহুরপৃচ্ছদমুষয় র্ত্রতং নরান পত্রথ পত্রথ প্রর্খতানুপদং দ্রুতম || ৩.৮ ||
জনসদার্ত্রতসূত্রচতির্ত্য়না প্রত্রতপদং ব্রজতা পরর্া তৃ ষা |
ত্রিজমহামধুখপন মখনাহরং ত্রিতমলাত্রভ সুতাননিাত্ররজম || ৩.৯ ||
ত্রিরহদূনতখর্াদ্গমখনান্মু ং নয়রুণদশ্রু পুরা স র্খর্াদৃয়খশাঃ |
অথ তখর্াঃ প্রমখদাত্রিতমপয়দঃ প্রত্রতত্রনরুদ্ধ্য় ত্রর্রং র্ুরুরব্রিীত || ৩.১০ ||
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অত্রর্ সুখতদমুদাহর তত্বখতা ননু সমার্তিানত্রস সাংপ্রতম |
স্বজনতারত্রহতসয় তু ককাঽি কত সহচখরাঽভয় ক দীঘয়তখম পত্রথ || ৩.১১ ||
জনকিাচত্রমমামিধারর্ন কলমুদাহরদংিুরুখহিণঃ |
স্বপদমাব্রজখতা ব্রজখতাঽপয়খতা ননু স া মম কাননখর্া ত্রিভু ঃ || ৩.১২ ||
তত্রদতরার্তনাত্তু র্দাঽর্মং কৃ তরত্রতঃ লু তি হত্ররঃ স া
অহত্রমহাত্রপ মখহংদ্রত্রদর্ালর্ং প্রণতিানুত র্ািদধীশ্বরম || ৩.১৩ ||
অত্রপ তখতাঽহমুখপতয় সহামুনা ভর্িখতঽি সখত প্রণত্রতং িয়ধাম |
ইত্রত ত্রনর্দয় ত্রিভাত্রত ত্রশশুঃ ি ত্রিত্রিতসভাজনচীণয়সভাজনঃ || ৩.১৪ ||
ত্রিরত্রহতস্বজনং চরণত্রপ্রর্ং ত্রিত্রিধভূ তভর্ংকরির্ত্য়ত্রন |
অত্রর্ কৃ পালর্ পালর্ িালকং লঘুশুভসয় মখমতয়নমদ ত্রিজঃ || ৩.১৫ ||
তমুপর্ৃহয় সুতং সুতখপাত্রনত্রধঃ র্ৃহমখসৌ র্ৃত্রহণীসত্রহখতা র্খর্ৌ |
উদর্তীত্রত ত্রহ িালত্রদিাকখর ত্রিতমভূ ত সুজনাননিাত্ররজম || ৩.১৬ ||
িরত্রিমানত্রর্রািত্রপ চংত্রিকা ত্রশশুমখহা জননী তমলালর্ত |
অপরথা পত্ররতুষ্টমনাঃ কথং ত্রচরত্রমনহষ িখসদ ত্রিসহার্কঃ || ৩.১৭ ||
সকলশব্দমর্ী চ সরস্বতী সততমানমত্রত স্বর্খমি র্ম |
ত্রিজিখরাঽথ কদাচন মাতৃ কাঃ ত্রকল সুতং পত্ররচার্র্ত্রত িতম || ৩.১৮ ||
ত্রলত্রপকু লং ননু তাত র্খত ত্রদখন ত্রলত্র তখমি পুনত্রলয়ত্র তং কু তঃ |
ইত্রত ত্রনজপ্রত্রতভার্ুণভাত্রিতং হত্ররপদসয় িচস্তমনংদর্ত || ৩.১৯ ||
ত্রশশুরখসৌ প্রত্রতভাংিুত্রধত্ররতয়লং জনমখনািচনগ্রহপীিনা |
ন ভিতাত্রদত্রত তং ত্রিজনস্থখল স্বতনর্ং সমত্রশির্খদষকঃ || ৩.২০ ||
মহিতা স্বজখনন সমীত্ররতস্বজননীসত্রহখতন কদাচন |
রুত্রচরিাচনর্াঽত্রচয়তিাত্ররির্া প্রত্রতর্খর্ প্রভু ণা ঘৃতিল্ল্য়ত্রপ || ৩.২১ ||
পত্ররষদা ত্রনতরাং পত্ররিাত্ররতঃ ত্রশিপদঃ ত্রকল কধৌতপখ াদ্ভিঃ |
ইহ কথাং কথর্ন দদৃখশ ততঃ পৃথুত্রধর্া পৃথুকাকৃ ত্রতনাঽমুনা || ৩.২২ ||
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ইদমুিাচ ত্রিচারত্রিচিণঃ শুত্রচ িচঃ শননকঃ স জনাংতখর |
অপরথা কত্রথতং কথক ত্বর্া ননু মতান্মহতাত্রমত্রত সত্রিতম || ৩.২৩ ||
অর্ণর্ন্ন ত্রশিং জনতা তদা সিচখন িসুখদিসুতাহ্বখর্ |
মু রত্রমচ্চত্রত ককা মৃর্ধূতয়কং প্রকৃ ত হুংকৃ ত ত্রসংহ ত্রশখশৌ সত্রত || ৩.২৪ ||
অথ কথং কথখর্ত্রত তদা জখন র্ত্রদতিতুয়ত্রচতাথয়মুদাহরন |
স সমলালয়ত ত্রিির্ীত্রভনয়নরঃ অত্রপ সুনরত্রিয়জর্াংকু রপূজনকঃ || ৩.২৫ ||
স জননীসত্রহখতা জনকং র্ৃখহ প্রর্তিাংস্তমুদংতমখিদর্ত |
ত্রনর্দ তাত ত্রশিঃ কথকঃ স ত্রকং ত্রিতথর্ীরথিাঽহত্রমতীরর্ন || ৩.২৬ ||
ননু সুতাত্রিতথং কত্রথতং ত্বখর্তয়মুমুদীর্য় সত্রিির্মিরত |
প্রকৃ ত্রততঃ কৃ ত্রততা লু কম ত্রশখশাঃ মদত্রধনাথদখর্াদর্খজতয়খসৌ || ৩.২৭ ||
কথর্তাং প্রথখম কথর্তয়লং স্বজনখক জনসংঘিৃখত কথাম |
সকলখলাকমখনানর্খনাত্সিঃ চতুরধীঃ স কদাত্রচদিাচর্ত || ৩.২৮ ||
ত্রিত্রিধশাত্র পদাথয়ত্রনখিদখন ত্রলকু চনাম্নী তদাঽনুত্রদতাথয়খক |
ত্রকত্রমত্রত তাত তদথয়মিণয়র্ন কথর্সীত্রত শননরর্মব্রিীত || ৩.২৯ ||
অিদতীত্রত ত্রপতর্য়ত্রপ কচাত্রদখত প্রত্রতিুভুত্সুষু তি জখনষ্বত্রপ
অর্মুদীর্য় তদথয়মিাপ্তিান পত্ররষখদা হয়সমানসুমাননাম || ৩.৩০ ||
িহুত্রিনধশ্চত্ররনতত্ররত্রত চারুত্রভঃ সকলখলাককু তূ হলকাত্ররণম |
ত্রিজিখরণ ির্সুয়ত্রচখত ত্রস্থতং তমুপখনতুমখনন দখধ মনঃ || ৩.৩১ ||
সমুত্রচতগ্রহখর্ার্র্ুণাত্রিতং সমিধার্য় মুহূ তয় মদূষণম |
প্রণর্িংধুরিাংধিিানখসৌ ত্রিজকু লাকু লমুত্সিমাতখনাত || ৩.৩২ ||
ত্রিত্রিধখিদতর্া ত্রিত্রজহীষয়খিা িদনরংর্পখদসয় ত্রচরার্ র্াঃ |
সুরিরপ্রমদা অত্রপ সত্রপ্রর্া অত্রভননংদুরখহা ত্রির্খতা মহম || ৩.৩৩ ||
ত্রিত্রহতসাধনসাত্রধতসত্রত্ক্রখর্াজ্বলনমুজ্জ্বলধীজ্বয়লর্ন্নর্ম |
উপত্রননার্ সুতং সুকুমারকং কু শত্রলনং কু শলীকৃ তশীষয়কম || ৩.৩৪ ||
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পত্ররচরাত্রির্ুরূ চত্ররতব্রতঃ সুচরণঃ পঠ সাধু সদার্মান |
ইত্রত র্ুখরাত্রিজর্দ্গুরুত্রশিখণ স্ফু মহাত্রস সুনরঃ কৃ তসাত্রিত্রভঃ || ৩.৩৫ ||
ত্রজতকু মারর্ুণং সুকুমারকং ত্রনজকু মারমখিিয় ত্রনরংতরম |
সমুত্রচতাচরখণ চতুরং স্বতঃ ত্রিত্রতসুখরা মুদমার্ত ত্রশির্ন || ৩.৩৬ ||
সপ ংিমত্রকংচনিত ক্বত্রচত স্বত্রিভিানুত্রচতং চরণাত্রদকম |
ভু িনভতুয়রখহা স্বত্রনর্ূহনং সুরসভাসু কু তূ হলমাতখনাত || ৩.৩৭ ||
অত্রিরনলর্য়রখলাষ্মত্রভরাকু লী কৃ তসমস্তজখনা ত্রিচচার র্ঃ |
ক্বত্রচদমুং ত্রনজঘাংসুরশাংত্রতমানুপসসপয় স সপয় মখর্াঽসুরঃ || ৩.৩৮ ||
ত্বত্ররতমুদয়তত্রিস্তৃ তমস্তকঃ প্রত্রতদদংশ র্নদনমত্রিিতম |
প্রভু পদারুণচারুতরাংর্ুলীত্রিহৃত্রতত্রপষ্টতনুঃ প্রততাম সঃ || ৩.৩৯ ||
র্রুিতুংিত্রমি প্রত্রতপন্নিান ত্রিজকু মারপদং স মমার চ |
সমুত্রচতং চত্ররতং মহতাত্রমদং সুমনখসা মনখসষ্টমপূজর্ন || ৩.৪০ ||
ত্রর্ত্ররশর্ুিয়মখরংদ্রমুন শ্চ র্চ্চরণখরণুরধাত্রর সুখরশ্বনরঃ |
ত্রিত্রতসুরাংঘ্র্য়ত্রভিংদনপূিয়কং স ত্রিদখধঽধয়র্নং ছলমানুষঃ || ৩.৪১ ||
করতখল লু কংদুকিত সদা সকলর্া কলর্া সহ ত্রিদয়র্া |
অত্ররধখরণ সমং স্ফু ত্ররতং র্ুখরাঃ মনত্রস তসয় ত্রিিংির্খতা জনান || ৩.৪২ ||
অনত্রধনকরত্রধনকশ্চ ির্সয়খথা িহুত্রভরধয়র্খনাপরমাংতখর |
অত্রনকখ ি ু ত্রভঃ প ু ত্রভর্ুয়খরাঃ স ত্রিজহার সু ী সত্র ত্রভঃ সমম || ৩.৪৩ ||
পদমুদীর্য় জখিন ত্রর্র্াত্রসতং দ্রুতসত্র ষ্টভিত স পুরস্সরঃ |
অর্মর্ত্নতখর্ত্রত ন ত্রিিখর্া ননু মখনাজিত্রজত পিখনাঽসখকৌ || ৩.৪৪ ||
প্লিনখতজত্রস হংত ন ককিলং ত্রিত্রজতিান স তদা সকলান জনান |
প্রভু ত্রনখদশকখরা হনুমত তখনৌ ননু ত্রজর্ার্ স িাত্রলসুতাত্রদকান || ৩.৪৫ ||
জলত্রিহারপরাজত্রর্ত্রভঃ স্পৃধা সত্র ত্রভরীত্ররতিাত্ররপত্ররত্রিতম |
িদনমাকু লখলাচনমাদখধ ত্রিতমমুষয় ত্রহ কংচন ত্রি্রমমম || ৩.৪৬ ||
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স শননকিয়ত্রলখনা র্ুর্পদ্গতান প্রত্রিহৃখতষু স ীন ত্রনরপাতর্ত |
অশননকর্ুয়র্পত প্রকৃ তাহিান সহত্রসখতা ত্রিজসূনুরর্ত্নিান || ৩.৪৭ ||
গ্রহণ ত্রনগ্রহখণ গ্রহখণ দৃখে র্ুরুভখরাদ্ধ্রণাত্রদত্রিখধৌ পখ ৌ |
ইহ ত্রিভািুপচারত্রধর্া নৃণাং ঋতমর্ং ননু ভীম ইতীত্ররতম || ৩.৪৮ ||
ত্রিহরতীত্রত পঠতয়ত্রপ ন স্ফু ং স্বর্ৃহর্াত্রমত্রন চাদ্রুতমার্ত্রত |
পত্ররতুখতাষ ন তি জর্দ্গুখরৌ স ত্রকল পূর্িনাির্খজা ত্রিজঃ || ৩.৪৯ ||
অথ কদাচন কসাঽধয়র্নাংতখর তমিদত কু ত্রপখতাঽনয়মনত্রস্বনম |
পঠত্রস কনা শঠ কত সত্র ত্রভঃ সমং ত্রকত্রমত্রত ত্রনতয়মুদাত্রসতধীত্ররত্রত || ৩.৫০ ||
র্ুণত্রনকা চরণাত্রদকখর্াচরা ন মম হৃদ্দত্রর্খততুয়ত্রদখতঽমুনা |
িদ ত্রিশারদিাদ র্খথত্রিতং ত্বমুপরীতয়িদদ্ধ্রণীসুরঃ || ৩.৫১ ||
সকললিণত্রশিণমূলভূ ঃ শ্রুত্রতসমামননং স্খলখনাত্রিতম |
ন লু ককিলমসয় র্ুখরািয়য়ধাত সুমনসামত্রপ তি কু তূ হলম || ৩.৫২ ||
ত্রপ্রর্ির্সয়ত্রশখরার্ুরুখিদনাং অশমর্ত সহজামত্রপ দুস্সহাম |
স ত্রিত্রপখন ত্রিজখন মু িার্ুনা িিণ কর্াচত্ররখতন কদাচন || ৩.৫৩ ||
অত্রধর্খতাপত্রনষচ্চ সকৃ চ্ছ্রুতা প্রক ভার্িতীত্রত ন ত্রিির্ঃ |
অত্রধর্তা ননু জাত্বত্রপ ন শ্রুতাঃ প্রত্রতভর্া শ্রুতর্ঃ শতখশাঽমুনা || ৩.৫৪ ||
সািাদখথাপত্রনষখদা ত্রিভু নরতখরর্য়াঃ
পাঠচ্ছখলন ত্রিজখনঽথয়রসং ব্রুিাণঃ |
অধয়াপকার্ ত্রিততার ত্রিখমািিীজং
কর্াত্রিংদভত্রিমুত্রচতাং র্ুরুদত্রিণাং সঃ || ৩.৫৫ ||
অত্রর্ স্বাত্রমন দুষ্টান দমর্দমর্ স্পষ্টমুত্রচরাদ
র্ুণান র্ূোন ত্রিখ্াঃ কথর্কথর্ স্বান প্রমদর্ন |
তদাঽঽনংদং তিত্রন্নত্রত সুমনসাং কসাঽনুসরতা
মনুজ্ঞামাদত্ত ত্রিভু িনর্ুরুব্রয়াহ্মণর্ুখরাঃ || ৩.৫৬ ||
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|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকু লত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচখত শ্রীমধ্বত্রিজখর্
আনংদাংত্রকখত তৃ তীর্ঃ সর্য়ঃ ||
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