|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||
৮. অষ্টমঃ সর্য়ঃ
প্রত্রতভাপ্রভাপ্রমুখসদ্গুণণত্রনয়ণজঃ অত্রতত্রিস্মর্ং ত্রনর্ত্রমনাং মননা নর্ন |
পুরুধ ঃ কদাত্রচদথ বিদনার্কং ত্রিজনন শণনরুপসসাদ তং িনন || ৮.১ ||
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সুত্রিনশষনশষিদনশষিত্রণয়তপ্রত্রতনিাধুরুরস ননু ত্রশষ নতাত্রচতা |
র্ুরুমানসস র্ুরুতাঽত্রপ সত্পনতঃ ইত্রত বসাপসত্রিরমণররমান ত || ৮.২ ||
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পুর এি পূত্ররতমপূরর্ত পুনঃ ননু কৃ ষ্ণ এষ পরমাথয়সংখ র্া |
ভর্িন্মনঃ পুরত্রমিাঽর্তং পুরা ত্রনজধাম তাং চ জর্ৃনে তদদ্ভুতম || ৮.৩ ||
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ইত্রতোসসুংদরপুরাণসূিসত্রত্প্রর্পংচরািত্রনজভািসংর্ুতম |
অশৃনণাদনংতহৃদনংতনতাঽত্রচরাত পরমাথয়মপ র্ত্রণতার্মািন ঃ || ৮.৪ ||
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ঋজুপুংর্িস পত্ররজানতঃ স্বর্ং সক ং তদপ মনংতজন্মসু |
স্বকৃ নতািয়নুগ্রেি াদমুষ তাং ত্রিত্রশনশষ বশষশর্নঃ পুনত্রধয়র্ম || ৮.৫ ||
অথ িাদরার্ণসোর্সংপদা প্রর্নর্ৌ প্রণংতুমত্রমতাংতনরা র্ুতঃ |
অত্রপ নাত্রদরার্ণপনদাত্রদতং েনরঃ িপুরংতরং ত্রসতমাশ্রমাংতনর || ৮.৬ ||
তমপশ দাশ্রমিনর প্রভূ তধ ঃ জ্ব নং জ্ব ংতত্রমি ধূমিত্রজয়তম |
িরিল্ক াকত্র তনমৌংত্রজনমখ ং ত্রি সজ্জটাি র্মাত্রদপূরুষম || ৮.৭ ||
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অত্রতদুজয়নর্ংত্রির্জর্াত্রদরূত্রপণা তপসা িসংতত্রমি সংততং িনন |
ত্রনজরূপভূ তত্রনরনপক্ষত্রনময় প্রচু রাত্মনসৌখ রতমপ নারতম || ৮.৮ ||
নর্নদ্বনর্ন নত্র নপ্রভামুষা পত্ররফু ল্লতাত্রি ত্রসনতন ত্রিস্মর্াত |
তমনিক্ষ ধময়জমধময়দু য়ভংমননসত্রত ভূ ত্ররতরমাননসাঽস্মরত || ৮.৯ ||
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জর্তাং চতুদয় শতর্ং চতুমুয়খ প্রমুণখর্ুয়তং প্র র্মাত্রননার্ র্ঃ |
সমমুল্লসন কম ণর্ি বকি ং পরমঃ স এষ ত্রে পুরাণপূরুষঃ || ৮.১০ ||
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ত্রির্ুণাকৃ ত্রতপ্রকৃ ত্রতনতা র্ুরুং ততঃ ত্রিত্রিধামেংকৃ ত্রতমমত য়খান তঃ |
অত্রপ ভূ তপংচকত্রমনতাঽংংিমংি ং ভর্িানসাত্রিে জর্ংত্রত চাসৃজত || ৮.১১
||
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ত্রিত্রধিার্ুি ংিত্রশিনকৌত্রশনকশকান অমরামরানুর্নরাসুরাত্রদকান |
সৃজত্রত প্রপা র্ত্রত েংত্রত সংততং স্বর্ত্রতং প্রর্াপর্ত্রত চচষ
র্া || ৮.১২ ||
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অর্ণর্ সদ্গুণর্নণা ত্রিদূষণঃ স্বিশাত্রখন াঽপ নুপচারতঃ স্বর্ম |
স্মৃত্রতক তয় নপ্রণত্রতত্রভত্রিয়মুক্তনর্ স্বজনস র্াত র্মননকরূপতাম || ৮.১৩ ||
চতুরাননার্ চতুরঃ পুরাঽঽর্মান প্রদদািসািত্রনত্রমনষশ্বরঃ ফ্রভু ঃ |
ত্রিত্রনেত ত্রে শ্রুত্রতমুষং পুরাতনং িপুনষাধুরতং ের্মুনখন সত্রিপুম || ৮.১৪ ||
অমনরংিণিত্ররভু জদংিমংি প্রত্রতকষয়পুষ্করপতধুরনরাধুরৃ ত্রতঃ |
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ত্রিদনধ িরােিপুষাঽমুননাত্রময়মত্সৃত্রতত্রসংধুকচ্ছপতর্াঽঽপ্তরত্রক্ষণা || ৮.১৫ ||
নরত্রসংে এষ ত্রিদদার দারুণং প্রত্রতন াদনর্নখরচক্রনতজসা |
স্বত্ররপুং ক্ষনণন সরসঃ স্ফু রিনুং পৃথুসত্বত্রমষ্টজনভ ত্রতভংজনঃ || ৮.১৬ ||
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অত্রপ িামননা ত্র তিা িানর্ং প্রত্রতভািন ন কৃ তণদত নকৌতুকঃ |
উপনধরধঃ কৃ তি ংিশািিঃ স্বজনার্ বকি মদাত পরং পদম || ৮.১৭ ||
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কথর্ংত মুং পরশুভাসমাননর্ােতমত য়নদিতমসং মুেুমুয়েুঃ |
জর্তাং ত্রেতং েত্ররত্রমিাপরং েত্ররং র্ুরুশত্রক্ততাপসিরান্বনর্াদ্ভিম || ৮.১৮ ||
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করুণাকরঃ সিসুনদিনমাদনদা ভর্িান পুরাঽত্রেমকরান্বনর্ঽভিত |
ত্রজতিান ত্রদনশা দশরনথাঽগ্র সংপনদা জননকা িভূ ি ভু ত্রি র্স চিত্ররো || ৮.১৯
||
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ভু জনর্শ্বনরাঽত্রপ ভু িননশ্বরত্রপ্রর্ঃ সমজন থাত্ররদরজন্ম ভু ি ভূ ত |
তমমুষ কাংত্রতত্রিত্রজনতংদুমগ্রজং রমণ র্মােুত্ররে রামনামকম || ৮.২০ ||
জননকন বসাঽথ ত্রিরোসত্রেষ্ণুনা মুেুর ত্রক্ষনতা িনমন র্ত প্রভু ঃ |
চত্রকনতন দুষ্টজনতস্তপত্রস্বনা তত আসুর ং ত্রনত্রশচর ং জ ান সঃ || ৮.২১ ||
মুত্রনসপ্ততংতুকৃ তণিরিংধনং কটু নকশ ত্ররষ্টপদমুখ দুজয়নম |
ক্ষপর্ংতমুদ তসুিােুমােনি তমথাভ নংদদমরাত্রদসদ্গণঃ || ৮.২২ ||
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সিনন ত্রিকস্বরর্ুণস্বরত্রদ্বনজ স্ফু ত্ররনত চরন সক নর্াকু ত্রপ্রর্ঃ |
ইতকামতাপসরসািয়ধ ত্রর্রঃ প্রত্রত া র্ন্নরমণতষ সুংদর ঃ || ৮.২৩ ||
সেজাত্রন্বতঃ সক ত্রমিসংর্ুনতা মধুরাং পুর ং জনকিল্লভাং র্তঃ |
প্রত্রিশত্রন্নমাং স জর্নদকসুংদনরা নরনার্ুয়দারনর্ননাত্সনিাঽভিত || ৮.২৪ ||
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অথ খংত্রিনতশ্বরধনুঃ স
র্া ক্ষত্রপনতাগ্রনসননৃপপুিনপৌরুষঃ |
সমুপাস ত্রিপ্রর্ুরুমব্জভূ র্ুরুঃ স্বজনাননমাদর্দনমর্নতজসা || ৮.২৫ ||
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কম ামর্ং কম পিন াচনাং ভু িমার্তাং নৃপসুতাং র্ৃে তিান |
ত্রনজ
র্া ত্রিত্রজতরাজশািনিা মুদমাপদাপ পুরমত্রিদুর্য়মম || ৮.২৬ ||
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স জর্াম মাতৃ জনতুষ্টনর্ ত্রক ত্বত্ররনতাঽিনং ত্রিদধদ ত্রিতং সতাম |
সে ভার্য়র্াঽত্রপ শুভর্া মোজর্ধ্বজ ক্ষ্মণাগ্র সুহৃদা ত্রিনা[ঽ]মুদা || ৮.২৭ ||
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সমত তপিয়তপুনরার্দুর্য়মঃ খরদূষণাত্রদসুজনত্রদ্বনষা িেূ ন |
ু সেং নরকং মোতম উতানর্ত ক্রমাত || ৮.২৮ ||
স ত্রনেত ত্রিশ্বভর্দং সুদস্
রুত্রচরাশ্রমাত্রজরত্রচতাগ্র নতজসা ত্রপ্রর্র্া ত্রপ্রনর্া ভু িনমান র্া সমম |
ভৃ শমাকু কৃ তমদপ্রমাদিত্সুরপাত্ররজাতহৃদিাপ ধাম সঃ || ৮.২৯ ||
েত্ররতামধ শনরনদিমংি ং দশকং ত্রিত্রজত পরভ ষণং মুেুঃ |
স্ফু ত্ররতাত্রমে ত্রপ্রর্তমাং ত্রনজত্রশ্রর্ং ভর্িানুণপক্ষত েরংতমত্রপ্রর্ম || ৮.৩০ ||
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অত্রভনংত্রদতঃ পিননংদনাত্রদত্রভঃ স কদাত্রচত্রদংিসুতিধয়নকা র্িা |
ত্রনজরাজ মাত্মদত্রর্তার্ দিিান েত্ররসূননি েতত্রিপক্ষমুিমম || ৮.৩১ ||
মুদমাপ তি দত্রর্নতারুিািয়র্া মধুো মরুত্সুতমুখপ্রিৃির্া |
েত্ররত্রতগ্মচক্র ত্রসনতাঽত্রিমধ র্ং প্রর্নর্ৌ স পুণ জননসত্রিতং পুরম || ৮.৩২ ||
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পৃথুকুংভকণয়র্জরাজমুধুরতং সসনোঽদরং সত্রিিুনধংিশািিম |
ধরণ ভরং পৃথু চক্রমত্রক্ষনণাত ত্রনত্রশনতষুচক্রকৃ তত্রিক্রমঃ প্রভু ঃ || ৮.৩৩ ||
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অথ ভার্য়র্া েুতিেং প্রত্রিষ্টর্া সত্রেতঃ সনোদরপুরস্সণররত্রপ |
অর্মাপ ধাম ত্রচরত্রমশ্টদঃ সতাং ত্রনজমূ রূপপরণমক নমত্রর্িান || ৮.৩৪ ||
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মত্রেদাসপূজ চরনণা ত্রদ্বজাদভূ দ ত্রিত্রদতাত স ত্রিষ্ণুর্শনসাঽম াত্মনঃ |
ইে বর্া দনধ জর্ত্রত পাপশাংতনর্ িেুধামনেত্রতমত্রতদ প্তনর্াত্রিত্রতম || ৮.৩৫ ||
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সুতনপারুনচরর্মপাপকদয় মাত ননু মানি তনর্তামুনপত্রর্িান |
সমনর্ন ভূ ত্ররত্রনজভত্রক্তপূত্ররতান সমজ জনত সুমনসঃ স বদিরাট || ৮.৩৬ ||
সুিৃেত্পনর্াধরত্রমথঃ প্রসংেত্রতপ্রকট ভিত্পরমনর্ৌিনাকৃ ত্রতঃ |
অসুরাত্রেতাং িরত্রি াত্রসন তনুঃ প্রদদািমুষ সুররাশনর্ সুধাম || ৮.৩৭ ||
সুজনার্ দিপদ আত্মশুত্রধুরদঃ সুকুমাররূপ ভিনদষ শাশ্বতঃ |
অনসূর্র্া শুত্রচমন ষর্া ধৃতঃ পরমাদনরণ মুত্রনপুংর্নিাঢর্া || ৮.৩৮ ||

5

দত্রর্তঃ সতামৃষভ এষ ভূ ধনরা িপুরুদ্বেন পরমেংস ক্ষণম |
ি েরদ্ব ক্ষতমপক্ষনশাভনং পরতত্বত্র িুসনকাত্রদিংত্রদতঃ || ৮.৩৯ ||
উদপাত্রদ ধময়তননর্া ে র্ং েত্ররঃ নরনদিনসাদর উদারত্রিক্রমঃ |
অত্রপ কৃ ষ্ণ ইত ত্রভত্রেনতা মুনদ সতাং স্বর্নমি র্স সেনজা ি জার্ত || ৮.৪০ ||
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পরমাত্মনন সততনমকরূত্রপনণ দশরূত্রপনণ শতসেস্ররূত্রপনণ |
অত্রিকাত্ররনণ স্ফু টমনংতরূত্রপনণ সুখত্রচত্সমস্ততননি ননমানমঃ || ৮.৪১ ||
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ইত্রত ত্রচংতর্ন্নত্রির াংতনরা েত্ররং প্রণনাম সপ্রণর্মাদৃনতাঽমুনা |
অত্রজনতৌ পরস্পরসভাত্রজনতৌ স বতৌ ত্রনকষা ত্রনষ দত্রত পুনরাপনিত্রশননৌ || ৮.৪২
||

w
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ত্রিত্রিধা ত্রিধার্ ত্রক তি সংকথাঃ িদনং মুন ংিতনর্স সুংদরম |
অিন াক ব াকপত্রতরানতং মোসুখত থয়মাে রেত্রস স্ম র্াত্রমমাম || ৮.৪৩ ||

w

w

শৃণু বদিকার্য়মিধার্য় চধর্য়িদ র্ুদদু র্য়মাণত্রমদমার্য়সম্মতম |
ভত্রিতাঽন দুষ্করতরং ত্রিধার্ তিরুণং তিািতরণং মোফ ম || ৮.৪৪ ||
অত্রপধার্ সূিহৃদর্ং সতাং ত্রপ্রর্ং প্রত্রিধার্ ভাষ মধুনা ত্রননজচ্ছর্া |
অপণরঃ শ্রুত্রতস্মৃত্রতত্রনজাথয়দূষণকঃ সুতরাং ত্রতনরাভিত্রত সংত্রিদােতা || ৮.৪৫ ||
অপননতুনমনমনর্ং কৃ তং খণ ঃ প্রত্রতননতুমাত্মজনতাং শুভাং র্ত্রতম |
কু রু সূিভাষ মত্রি ংত্রিতং ব্রনজঃ সুমনতন বর্াজর্ কনি শ্রুত্রতস্মৃত ঃ || ৮.৪৬ ||
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অত্রমতাং ত্রমতামত্রপ ত্রর্রং জর্দ্গুনরাঃ ইত্রত তাং ত্রনশম ত্রিরন তরাংতরঃ |
িদতাং িরস্তমিদত তদা তনর্াঃ ত্রিরোক্ষমঃ খ ু চরাচনরশনর্াঃ || ৮.৪৭ ||
ভিনতাত্ররতঃ সততনসিনামৃনত মম মংক্তুমস্তু ভর্িন্ননুগ্রেঃ |
ন নভর্ িল্লভতনমদৃশং সুখং জর্তাং িনর্ঽত্রপ জর্নদকমংর্ ম || ৮.৪৮ ||
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কত্র কা কাত্র তর্ুনণ ধরাতন সুজননা ন নূনমধুনাঽত্রস্ত বর্ার্ ধ ঃ |
পরতিবিণয়নমনর্ার্ তািনত ননু েি দানত্রমি ত্রনংদ নত শুনন || ৮.৪৯ ||

ou
si

gm

ইত্রত তং ব্রুিাণমর্মব্রি দ ত্রিভু ঃ ভু ত্রি সংত্রত বসৌম পুরুষা র্ুনণাত্রচতাঃ |
ত্রিম ান মণ ত্রনি র্ুনণাত্রিতাত্রনমান দর্র্া ত্রিনশাধর্ ত্রিশুধুরনর্ার্ণণঃ || ৮.৫০ ||
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তি ক ত্রতয়রাত্রতয়মত্রতমািমাননর্দশুভান প্রভাকরত্রিনভি বকৌত্রশকান |
কম াকরাত্রনি শুভান প্রনিাধনর্ত পরমাজ্ঞর্া মম ত্রিনশষনতাঽত্রনশম || ৮.৫১ ||

w

w

ইত্রত সা মে ধরমুখাদ ত্রিত্রনঃসৃতা জর্তাং সুখার্ ত্রিশদা সরস্বত |
ত্রদ্বজরাজনর্াত্রিষর্তাত্রতপূত্ররতং প্রত্রিনিশ মধ্বপৃথুিুত্রধুরিাত্ররত্রধম || ৮.৫২ ||
মতত্রমত নিত মত্রেতং মেনতাঃ অত্রভধার্ িাঢত্রমত্রত ধ রমত্রতঃ |
অননর্াত্রনয়নর্ার্মত্রধনরাত্রপতিান স্বত্রশরস নন সুিেং প্রণমন || ৮.৫৩ ||
আম্নার্াস্ত্রর্ ইি তিবনিাধকানস্ত পাপঘ্নাস্ত্রর্ ইি পািকাঃ প্রজানাম |
ব াকা িা সক ভৃ তস্ত্রনর্াঽি বরজুঃ সানংদা মুত্রনসুতধময়সূনুমধ্বাঃ || ৮.৫৪ ||
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|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকু ত্রত ক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচনত শ্রীমধ্বত্রিজনর্
আনংদাংত্রকনত অষ্টমঃ সর্য়ঃ ||
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