
ন 	সূ ম্	(ন ে )

তি রীয	 ণম্	|	অ কম্	-	3	 ঃ	-	1
তি রীয	সংিহতাঃ	|	কাংড	3	 পাঠকঃ	-	5	অনুবাকম্	-	1

ওং	||	অি নঃ'	পাত	কি 'কাঃ	|	ন ' ং	 দবিম'◌ংি যম্	|	ইদমা'সাং	িবচ ণম্	|	হিবরাসং	জু' হাতন	|	যস 	ভাংিত'	র যা	যস '
কতবঃ'	|	য স মা	িব া	ভব'নািন	সবা''	|	স	কি 'কািভরিভস◌ংবসা'নঃ	|	অি েনা'	 দব সু'িব ত	দ'ধাত	||	1	 ||

জাপ' ত	 রািহণীেব'ত	প ী''	|	 িব র 'পা	বহতী	িচ ভা'নুঃ	|	সা	 না'	য স '	সুিব ত	দ'ধাত	|	যথা	জীেব'ম	শরদ সবী'রাঃ	|	 রািহণী
দব দ'গা পরু া''ত্	|	িব া'	রপািণ'	 িত মাদ'মানা	|	 জাপ'িতগ্^ম্	হিবষা'	বধয'◌ংতী	|	ি যা	 দবানামুপ'যাত	য ম্	||	2	||

সা মা	রাজা'	মৃগশীর্ ষণ	আগ ্'	|	 িশবং	ন ' ং	ি যম'স 	ধাম'	|	আপ ায'মােনা	ব ধা	জেন'ষ	|	 রতঃ'	 জাং	যজ'মােন	দধাত	|
য 	ন ' ং	মৃগশীর্ষমি '	|	 ি যগ্^ম্	রা'জন্	ি যত'মং	ি যাণা''ম্	|	তৈ '	 ত	 সাম	 হিবষা'	িবেধম	|	শ '	এিধ	 ি প দ	শং
চত' েদ	||	3	||

আ যা'	র ঃ	 থ'মা	ন	এিত	|	 ে া'	 দবানাং	পিত'রি যানা''ম্	|	ন ' মস 	হিবষা'	িবেধম	|	মা	নঃ'	 জাগ্^ম্	রী'িরষ াত
বীরান্	|	 হিত	র স 	পির' ণা	বণ 	|	আ া	ন ' ং	জুষতাগ্^ম্	হিবনঃ'	|	 মু◌ংচমা' নৗ	দুিরতািন	িব া''	|	অপাঘশগং'
স ুদতামরা'িতম্	|	||	4||

পুন'েনা	 দব িদ'িত ৃেণাত	|	পুন'বসূনঃ	পুন রতাং''	য ম্	|	পুন'েনা	 দবা	অিভয'◌ংত	সেব''	|	পুনঃ'	পুনেবা	 হিবষা'	যজামঃ	|	এবা	ন
দব িদ'িতরনবা	|	িব 'স 	ভ ী	জগ'তঃ	 িত া	|	পুন'বসূ	হিবষা'	বধয'◌ংতী	|	ি যং	 দবানা-মেপ 'ত	পাথঃ'	||	5||

বহ িতঃ'	 থমং	জায'মানঃ	|	 িতষ ং'	ন ' মিভ	সংব'ভব	|	 ে া'	 দবানাং	পৃত'নাসুিজ ঃ	|	 িদ শাঽন	ুসবা	অভ'যে া	অ 	|
িতষ ঃ'	পুর া'দুত	ম'ধ তা	নঃ'	|	বহ িত'নঃ	পির'পাত	প াত্	|	বােধ'তা◌ংে ষা	অভ'যং	কণুতাম্	|	সুবীয'স 	পত'যস াম	||	6	 ||

ইদগ্^ম্	সেপেভ া'	হিবর' 	জু ম্''	|	আ ষা	 যষা'মনযু◌ংিত	 চতঃ'	|	 য	অ◌ংতির' ং	পৃিথবীং	ি যংিত'	|	 ত	ন' সপা সা
হবমাগ'িম াঃ	|	 য	 রা'চ ন	সূযস ািপ'	সপাঃ	|	 য	িদবং'	 দবীমনু'স◌ংচর'◌ংিত	|	 যষা'ম ষা	অ'নযু◌ংিত	কামম্''	|
তভ ' সেপ ভ া	মধ'ম েুহািম	||	7	||

উপ'হতাঃ	িপত রা	 য	মঘাসু'	|	মেনা'জবস সকুত' সকুত াঃ	|	 ত	 না	ন ' 	হবমাগ'িম াঃ	|	 ধািভ'য ং	 য'তং	জুষংতাম্	|	 য
অ'ি দ া	 যঽন'ি দ াঃ	|	 য'ঽমু াকং	িপতরঃ'	ি যংিত'	|	যা '	 িব যাগ্^ম্	উ'	চ	ন	 'িব 	|	মঘাসু'	য গ্^ম্	সুক'তং
জুষংতাম্	||	8||

গবাং	পিতঃ	ফ 'নীনামিস	 ম্	|	তদ'যমন্	বর ণিম 	চার '	|	তং	 া'	বযগ্^ম্	স'িনতারগং'	সনীনাম্	|	জীবা	জীব'◌ংতমুপ
সংিব' শম	|	 য নমা	িব া	ভব'নািন	সংিজ'তা	|	যস '	 দবা	অ'নুস◌ংয◌ংিত	 চতঃ'	|	অযমা	রাজাঽজর 	িব' ান্	|
ফ 'নীনামৃষ ভা	 রা'রবীিত	||	9	||

ে া'	 দবানাং''	ভগেবা	ভগািস	|	ত া'	িব দুঃ	ফ 'নী স '	িব াত্	|	অ ভ ং'	 মজরগং'	সুবীযম্''	|	 গামদ 'বদুপস ু' দহ	|
ভেগা'হ	দাতা	ভগ	ই 'দাতা	|	ভেগা'	 দবীঃ	ফ 'নীরািব' বশ	|	ভগ স ং	 'সবং	গ' মম	|	য '	 দ ব স'ধমাদং'	মেদম	|	||	10	||

আযাত	 দব স'িব তাপ'যাত	|	 িহরণ েয'ন	সুবতা	রেথ'ন	|	বহন,্	হ গং'	সুভগং'	িব নাপ'সম্	|	 য '◌ংতং	পপু'িরং	পুণ ম '	|
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হ ঃ	 য' 	 মৃতং	বসী'যঃ	|	দি ' ণন	 িত'গৃ ণীম	এনত্	|	দাতার'মদ 	স'িবতা	িব' দয	|	 যা	 না	হ া'য	 সুবািত'	য ম্	||11	||

া	ন ' ম ভ 'িত	িচ াম্	|	সুভগ্^ম্	স'সংযবিতগ্^ম্	রাচ'মানাম্	|	 িন বশয' মৃতা ত াগ্' 	|	রপািণ'	িপগ◌্ংশন্	ভব'নািন
িব া''	|	ত া	তদু'	িচ া	িবচ' াম্	|	ত ' ং	ভিরদা	অ' 	মহ ম্''	|	ত ঃ'	 জাং	বীরব'তীগ্^ম্	সেনাত	|	 গািভ' েনা	অ সম'ন
য ম্	||	12	||

বাযন ' ম ভ 'িত	িন া''ম্	|	 িত শৃং' গা	বষ ভা	 রার 'বাণঃ	|	সমীরযন্	ভব'না	মাতির া''	|	অপ	 ষাগং'িস	নুদতামরা'তীঃ	|
তে া'	বায দু	িন া'	শৃেণাত	|	ত ' ং	ভিরদা	অ' 	মহ ম্''	|	তে া'	 দবা সা	অনু'জান◌ংত	কামম্''	|	যথা	তের'ম	দু িরতািন	িব া''	||
13	||

দূরম ' বা	যংত	ভীতাঃ	|	তিদ'◌ং া ী	ক'ণুতাং	তি শা' খ	|	তে া'	 দবা	অনু'মদংত	য ম্	|	প াত্	পুর াদভ'যে া	অ 	|
ন ' াণামিধ'প ী	িবশা' খ	|	 া'িব◌ং া ী	ভব'নস 	 গা প 	|	িবষ'চ শ 'নপবাধ'মােনৗ	|	অপ ু ধ' ুদতামরা'িতম্	|	||	14	 ||

পূণা	প াদুত	পূণা	পুর া''ত্	|	উ 'ধ তঃ	 প ''ণমাসী	িজ'গায	|	তস াং''	 দবা	অিধ'স◌ংবস'◌ংতঃ	|	উ ম	নাক'	ইহ	মা'দযংতাম্	|
পৃ ী	সুবচা'	যবিতঃ	স জাষা''◌ঃ	|	 প ণমাসু দ'গা াভ'মানা	|	আপ াযয'◌ংতী	দুিরতািন	িব া''	|	উর ং	দুহাং	যজ'মানায	য ম্	|

ঋ া '	হ ব নম' সাপসদ '	|	িম ং	 দবং	িম' ধযং'	 না	অ 	|	অনরূাধান্,	হিবষা'	বধয'◌ংতঃ	|	শতং	জী' বম	শরদঃ	সবী'রাঃ	|
িচ ং	ন ' মুদ'গা পরু া''ত্	|	অনরূাধা	স	ইিত	য দ'◌ংিত	|	তি 	এ'িত	পিথিভ'েদবযাৈন''◌ঃ	|	িহরণ য বত' তর◌ংতির' 	||
16	||

ইংে া''	 জ ামন	ুন ' েমিত	|	যি 'ন্	ব ং	ব' 	তেয'	ততার'	|	তি ' য-মমৃতং	দুহা'নাঃ	|	 ু ধ'◌ংতেরম	দুির'িতং	দুির' ম্	|
পুর◌ংদরায'	বষভায'	ধ েব''	|	অষা'ঢায	সহ'মানায	মীঢেষ''	|	ইং া'য	 জ া	মধ'ম হুা'না	|	উর ং	ক' ণাত	যজ'মানায	 লাকম্	|	||	17
||

মূলং'	 জাং	বীরব'তীং	িবেদয	|	পরা'' চ ত	িনর'িতঃ	পরাচা	|	 গািভন ' ং	প িভ সম' ম্	|	অহ'ভযাদ জ'মানায	মহ ম্''	|
অহ'েনা	অদ 	সু'িব ত	দ'দাত	|	মূ লং	ন ' িমিত	য দ'◌ংিত	|	পরা'চীং	বাচা	িনর'িতং	নুদািম	|	 িশবং	 জাৈয'	িশবম' 	মহ ম্''	||	18
||

যা	িদব া	আপঃ	পয'সা	সংবভবঃ	|	যা	অ◌ংতির' 	উত	পা থ'বীযাঃ	|	যাসা'মষাঢা	অ'নযু◌ংিত	কামম্''	|	তা	ন	আপঃ	শ ্	 স ানা
ভ'বংত	|	যা 	কপ া	যা '	নাদ া'' সমুি যা''◌ঃ	|	যা '	 বশ◌ংতীর ত	 া'সচীযাঃ	|	যাসা'মষাঢা	মধ'	ভ য'◌ংিত	|	তা	ন	আপঃ
শ ্	 স ানা	ভ'বংত	||19	||

ত া	িব 	উপ'	শৃ ংত	 দবাঃ	|	তদ'ষাঢা	অিভসংয'◌ংত	য ম্	|	ত ' ং	 থতাং	প ভ ঃ'	|	কিষব যজ'মানায	ক তাম্	|	 াঃ
কন া'	যবতয' সু পশ'সঃ	|	কমকত' সকুেতা'	বীযা'বতীঃ	|	িব া''ন্	 দবান্,	হিবষা'	বধয'◌ংতীঃ	|	অষাঢাঃ	কামমুপা'যংত	য ম্	||
20	||

যি ন্	 াভ জ'য সব' মতত্	|	অমুংচ'	 লাকিমদমূ'চ	সবম্''	|	ত া	ন ' মিভিজি িজত '	|	ি যং'	দধা 'ণীযমানম্	|	উ ভৗ
লা কৗ	 'ণা	সংিজ' ত মৗ	|	ত া	ন ' মিভিজি চ' াম্	|	তি ' যং	পৃত'না সংজ' যম	|	তে া'	 দবা সা	অনু'জান◌ংত	কামম্''
||	21	||

শৃ ংিত'	 াণামমৃত'স 	 গাপাম্	|	পুণ া'মস া	উপ'শৃেণািম	বাচম্''	|	মহীং	 দবীং	িব 'প ীমজযূাম্	|	 তীচী'	 মনাগ্^ম্	হিবষা'
যজামঃ	|	 ধা	িব 'র র গা যা	িবচ' েম	|	মহীং	িদবং'	পৃ িথবীম◌ংতির' ম্	|	ত া ণিত ব'-ই মা'না	|	পুণ ্	 াকং	যজ'মানায
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ক তী	||	22	||

অ 	 দবা	বস'ব সাম াসঃ'	|	চত' া	 দবীরজরাঃ	 িব' াঃ	|	 ত	য ং	পা''◌ংত	রজ'সঃ	পুর া''ত্	|	স◌ংব সরীণ'মমৃত ্'	 ি 	|
য ং	নঃ'	পা◌ংত	বস'বঃ	পুর া''ত্	|	দি ণ তা'ঽিভয'◌ংত	 িব' াঃ	|	পুণ ' মিভ	সংিব'শাম	|	মা	 না	অরা'িতরঘশগংসাঽগ ্'
||	23	||

স 	রাজা	বর ' ণাঽিধরাজঃ	|	ন ' াণাগ্^ম্	শতিভ'ষ িস' ঃ	|	 তৗ	 দ বভ ঃ'	কণুেতা	দীঘমাযঃ'	|	শতগ্^ম্	সহ া'	 ভষজািন'
ধ ঃ	|	য া	রাজা	বর 'ণ	উপ'যাত	|	ত া	িবে '	অিভ	সংয'◌ংত	 দবাঃ	|	ত া	ন ' গ্^ম্	শতিভ'ষ জুষাণম্	|	দীঘমাযঃ
িত'রে ষজািন'	||	24	 ||

অজ	এক'পাদুদ'গা পরু া''ত্	|	িব া'	ভতািন'	 িত	 মাদ'মানঃ	|	তস '	 দবাঃ	 'সবং	য'◌ংিত	সেব''	|	 া পদােসা'	অমৃত'স
গাপাঃ	|	িব াজ'মান সিমধা	ন	উ ঃ	|	আঽ◌ংতির' মর হদগ◌ংদ াম্	|	তগ্^ম্	সূযং'	 দবমজেমক'পাদম্	|	 া পদা সা
অনু'য◌ংিত	সেব''	||	25	||

অিহ'বি যঃ	 থ'মা	ন	এিত	|	 ে া'	 দবানা'মুত	মানু'ষাণাম্	|	তং	 া'' ণাে সা'মপা সাম াসঃ'	|	 া পদােসা'	অিভর' ◌ংিত
সেব''	|	চ ার	এক'মিভ	কম'	 দবাঃ	|	 া পদা	স	ইিত	যান্,	বদ'◌ংিত	|	 ত	 বি যং'	পিরষদ ্'	 বংতঃ'	|	অিহগং'	র ◌ংিত
নম' সাপসদ '	||	26	||

পূষা	 রবত ে 'িত	পংথা''ম্	|	পু পতী'	প পা	বাজ'বে ৗ	|	ইমািন'	হব া	 য'তা	জুষাণা	|	সু গেনা	যা নর প'যাতাং	য ম্	|	 ু ান্
পশূন্	র' ত	 রবতী'	নঃ	|	গােবা'	 না	অ াগং	অে 'ত	পূষা	|	অ গং	র '◌ংেতৗ	ব ধা	িবর 'পম্	|	বাজগং'	সনুতাং	যজ'মানায
য ম্	||	27	||

তদি না'ব যেজাপ'যাতাম্	|	 ভ◌ংগিম' 	সুযেম'িভরৈ ''◌ঃ	|	 ং	ন ' গ্^ম্	 হিবষা	যজ'◌ংেতৗ	|	ম াসংপৃ' ৗ	যজু'ষা
সম' ৗ	|	 যৗ	 দবানাং''	িভষেজৗ''	হব বা হৗ	|	িব 'স 	 দূতাবমৃত'স 	 গা প 	|	 তৗ	ন ং	জুজুষা ণাপ'যাতাম্	|	ন মাঽি ভ াং''
কণুেমাঽ য ভ া''ম্	||	28	||

অপ'	পা ানং	ভর'ণীভরংত	|	তদ মা	রাজা	ভগ'বান,্	িবচ' াম্	|	 লাকস 	রাজা'	মহ তা	মহান্,	িহ	|	সুগং	নঃ	প◌ংথামভ'যং	কেণাত
|	যি ' 	যম	এিত	রাজা''	|	যি ' নমভ িষং'চংত	 দবাঃ	|	তদ'স 	 িচ গ্^ম্	হিবষা'	যজাম	|	অপ'	পা ানং	ভর'ণীভরংত	||	29
||

িন বশ'নী	স◌ংগম'নী	বসূ'নাং	িব া'	রপািণ	বসূ''ন া বশয'◌ংতী	|	সহ পাষগ্^ম্	সুভগা	ররা'ণা	সা	ন	আগ চ'সা	সংিবদানা	|
যে '	 দবা	অদ'ধভাগ ধযমমা'বােস 	স◌ংবস'◌ংেতা	মিহ া	|	সা	 না'	য ং	িপ'পৃিহ	িব বাের	রিযে া'	 ধিহ	সুভেগ	সুবীরম্''	||	30	||

ওং	শা◌ংিতঃ	শা◌ংিতঃ	শাংিতঃ'	|
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