|| শ্ৰী ||
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||
৭. সপ্তমঃ সৰ্য়ঃ
অথ হৈমিতত তটাংততৰ বদৰীষংিত্ৰিতেষমংত্ৰিতম |
পৰমাশ্ৰমমাশ্ৰৰ্ং ত্ৰশ্ৰৰ্ঃ সকলজ্ঞঃ স দদেয় ত্ৰিশ্ৰুতম || ৭.১ ||
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ত্ৰৈমিষয়ৰত্ৰিপ্ৰভাসৈাঃ পৃথুসিপ্ৰত্ৰথতা ত্ৰৱিজাশ্ৰৰ্াঃ |
অত্ৰপ ত্ৰিষ্ণুপদস্পৃতোঽলসনুভতৰ্ ৰ্ি ত্ৰিত্ৰচিোত্ৰিনঃ || ৭.২ ||
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শ্ৰিণামৃতৰ্ীৰ্য়ণণত্ৰৱিয়ণজঃ েুকমুণিয়ঃ েুভপত্ৰিত্ৰভিৃয়তম |
কমতলষ্টতমত্ৰিৰাংতণৰঃঅত্ৰপ ৈংণসঃ পৰণমৰতমচণকঃ || ৭.৩ ||
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সুমতনাত্ৰনকতৰণ পূত্ৰৰতং স্িমতনাঽভীষ্টদমল্পদুৰ্য়মম |
অপৰস্পৰমত্সৰপ্ৰজং ননু হিকু ংঠত্ৰমিাচু য়তালৰ্ম || ৭.৪ ||
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তত্ৰমমং প্ৰত্ৰিেংতমাশ্ৰমং ৱিয়ত্ৰিকত্ৰিংেদুদাৰলিণম |
ৰ্ুণসাৰত্ৰিদঃ কু তূ ৈলাদ অিতলাকয়ষয়ৰ্ ইতয়ত্ৰচংতৰ্ন || ৭.৫ ||
কনকাতুলতালসত্ৰিভঃ কমলাতিা ত্ৰিমতলংদুসন্মুিঃ |
ৰ্জৰাজৰ্ত্ৰতময়ৈাভু জঃ প্ৰত্ৰতৰ্ান ককাঽৰ্মপূিয়পূৰুষঃ || ৭.৬ ||
অত্ৰতোংতিপুত্ৰনয়োকৰঃ স্িৰ্তমকাংতিতৰা ত্ৰদিাকৰঃ |
ইত্ৰত নাসয় ৰ্ুণাণয়িাকৃ ততঃউপমানং ভু িতনষু লভয়তত || ৭.৭ ||
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পৰমাশ্ৰত্ৰমণাং ৰ্তশ্ৰতমা ননু ত্ৰচহ্নাত্ৰন ত্ৰবভত্ৰতয় িীৰিীঃ |
অত্ৰপ মানুষভািত্ৰিগ্ৰতৈা ত্ৰিপুলং ত্ৰিস্মৰ্মাততনাত্ৰত নঃ || ৭.৮ ||
চতুৰশ্চতুৰাননঃ স্িৰ্ং পিতনা িা ৱ্ৰত্ৰতৰূপ আৱ্ৰজন |
েৃত্ৰতনাথত্ৰদদৃিৰ্াঽনয়থা ন িলু সয়াত্ৰিত্ৰিলাগ্ৰয়লক্ষ্মিান || ৭.৯ ||
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অিতলাত্ৰকতলিণঃ স হতঃ ইত্ৰত সংত্ৰচংতয় কু তূ ৈলাকু ণলঃ |
অত্ৰিলংবৰ্ত্ৰতনয়য়োমৰ্ত তৰুমাৰাত সুৰপাদতপাত্তমম || ৭.১০ ||
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মসৃণত্িচমুিতং ততং বৈুোিাফণসূনৰত্নকম |
ভৰ্িংতমনংতমংত্ৰততক ত্ৰিতমীেসয় ত্ৰনতষিণাৰ্ িা || ৭.১১ ||
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অত্ৰতত্ৰচিত্ৰিত্ৰচিপত্ৰিণং বৈুিণয়ং ৈত্ৰৰতৰ্াত্ৰনিাৰকম |
মুত্ৰননংদনত্ৰমংত্ৰদৰাপততঃ অত্ৰিতকষ্টং পততাত্ৰমিাত্ৰিপম || ৭.১২ ||

w

w

অমৃতাত্মমৈাফলপ্ৰদং দুৰিাপং ৈত্ৰৰভত্ৰিিত্ৰজয়ণতঃ |
ত্ৰশ্ৰতসািুপুৰাণভাৰতং ত্ৰনৰ্মং মূতয়ত্ৰমতিাৰুোত্ৰিনম || ৭.১৩ ||
অথ তসয় স কিত্ৰদকাংততৰ সুত্ৰিোতল ত্ৰিমতল মতনাৈতৰ |
অিতলাত্ৰকতিাননংতিীঃত্ৰদত্ৰি কদিাত্ৰনি তাপতসাত্তমান || ৭.১৪ ||
অত্ৰপ সপ্ততৰ্া ত্ৰিৰাত্ৰজতান ৰ্তসংিয়ান ৰ্ুত্ৰণতনা ৰ্ুতণাত্ৰিতান |
অত্ৰপ মনুয়মদাত্ৰদিত্ৰজয়তান ৰ্ততভাৰ্ান পিনােনান সদা || ৭.১৫ ||
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মুত্ৰনমংিলমিয়িত্ৰতয়নং ত্ৰিজৰ্ন্মংিলমংিনাত্ৰৰ্তম |
ইৈ সতয়িতীসুতং ৈত্ৰৰং পত্ৰৰপূণয়প্ৰমত্ৰতঃ সণমিত || ৭.১৬ ||
ত্ৰনজহৃত্কমতলঽত্ৰতত্ৰনময়তল সততং সািু ত্ৰনোমৰ্িত্ৰপ |
অিতলাকয় পুনঃপুননয়িং তমতসৌ ত্ৰিত্ৰস্মত ইতয়ত্ৰচংতৰ্ত || ৭.১৭ ||
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অৰ্ণৰ্য়ৰ্ুণাণয়তিাঽমলঃ স ত্ৰৈ নাৰাৰ্ণ এষ ককিলম |
ত্ৰিত্ৰিনাঽনুসৃতং পৰােৰাত সুষতু ি সতয়িতী ত্ৰকলাি ৰ্ম || ৭.১৮ ||
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িিতলঽসয় মনঃপতৰ্াত্ৰনতিৌ সদনুতক্ৰােত্ৰৰ্ৰীংদ্ৰতলাত্ৰলতত |
প্ৰকটীভিত্ৰত স্ম সুংদৰী দত্ৰৰ্তা হদতয়ত্ৰৰতপাস্ত্ৰৰ্ীমৰ্ী || ৭.১৯ ||
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ইত এি পুৰাণতৰ্ৌৰতৰ্ৌ সমৈাভাৰতপাত্ৰৰজাততক |
সত্ৰত জাতিত্ৰত িয়জাৰ্ত প্ৰিৰং সূিৰ্ণামৃতং স্িৰ্ম || ৭.২০ ||
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ত্ৰনৰিগ্ৰৈমুিয়নুগ্ৰৈং ত্ৰিদিত পাংিু সুতাত্ৰদসজ্জতন |
অিনািিনাৰ্ সংত্ৰিদাং সুত্ৰচৰাণৰ্ষ চচাৰ চাৰুৰ্ীঃ || ৭.২১ ||
অিুনা কত্ৰলকালিৃত্ততৰ্ সত্ৰিততি িণদানুিৃত্ততৰ্ |
জনদৃত্ৰৱিষৰ্ত্িমতয়জদ্ভৰ্িানাশ্ৰমমািসত্ৰিমম || ৭.২২ ||
তত্ৰদদং িপুৰসয় দৃেয়তত দত্ৰলততংদীিৰসুংদৰদুয়ত্ৰত |
পৰমাত্ৰজনতৰ্াৰ্পীঠৰ্ং মম কচততানৰ্নাত্ৰভনংদনম || ৭.২৩ ||
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অৰ্ণৰ্য়ৰ্ুণণঃ সুপূত্ৰৰতং পত্ৰৰপূণয়াৰ্ত্ৰণতাত্মসদ্গুণণঃ |
ইদমস্তসমস্তদূষণং সত্ৰচদানংদমৰ্ং ত্ৰৈ ককিলম || ৭.২৪ ||
কমলাকমলাসনাত্ৰনণলঃ ত্ৰিৈৰ্াৈীংদ্ৰত্ৰেতিংদ্ৰপূিয়ণকঃ |
পদপদ্মৰতজাঽসয় িাত্ৰৰতং ত্ৰেৰসা ৈংত িৈাময়ৈং মুৈুঃ || ৭.২৫ ||
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প্ৰণমাত্ৰম পদৱিৰ্ং ত্ৰিতভাঃ ধ্িজিজ্াংকু েপদ্মত্ৰচহ্নিত |
ত্ৰনজমানসৰাৰ্পীিনাদৰুণীভূ তত্ৰমিাৰুণং স্িৰ্ম || ৭.২৬ ||
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ননু ককিলতমি হিষ্ণিং ত্ৰশ্ৰতিংতঃ পদমাত্মতৰাত্ৰচষা |
তমতসাঽপুয়ভৰ্সয় নােকা ত্ৰিজৰ্ংতত নিৰা নিং ৰত্ৰিম || ৭.২৭ ||
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সুকুমাৰতলাংৰ্ুলীমততাঃ পদতৰ্াৰসয় ত্ৰনৰ্ূঢৰ্ুল্ফতৰ্াঃ |
উপমানমতৈা ন লবয়তত কত্ৰিিণৰ্য়ত্ৰৰততৰতৰং ত্ৰিনা || ৭.২৮ ||

w

w

উত্ৰচতাং ৰ্ুৰুতাং দিত ক্ৰমাত েুত্ৰচ কতজত্ৰস্ি সুিৃত্তমুত্তমম |
ভজততাঽি চ ভাজৰ্তয়তদা ত্ৰিভু জংঘাৰ্ুৰ্লং সৰূপতাম || ৭.২৯ ||
অচলাসনতৰ্াৰ্পত্ৰিকা িৰকিয়া সকৃ দাপ্তত্ৰমষ্টদম |
পত্ৰৰততাঽত্ৰপ ৈত্ৰৰং স্ফু ৰংতয়তৈা অত্ৰনেং িনয়ততমত্ৰত কম মত্ৰতঃ || ৭.৩০ ||
ৰুত্ৰচতৰণ িণৰণচময়ণা ৰুত্ৰচৰাজদুয়ত্ৰতচাৰুতৰাত্ৰচষা |
পৰতমাৰুত্ৰনতংবসংত্ৰৰ্না পৰমাশ্চৰ্য়তৰ্া ত্ৰিৰাজয়তত || ৭.৩১ ||
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তনুত্ৰনম্নসুনাত্ৰভতোত্ৰভতত িত্ৰলতভ িাত্ৰৰজনাভ আদতি |
প্ৰতনািত্ৰতসুংদতৰ মৃতদৌ উদতৰঽত্ৰস্মন জৰ্দংিমংিলম || ৭.৩২ ||
হৃদতৰ্ কৃ তসজ্জতনাদতৰ্ সুত্ৰিোতল ত্ৰিমতল মতনাৈতৰ |
উভৰ্ং িৈত্ৰত িৰ্ীমৰ্ং ভৰ্িান ব্ৰহ্মসুসূিমুত্তমম || ৭.৩৩ ||
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অসতমঽনত্ৰিতক সুসাত্ৰিতত ত্ৰনজতাতত ৰত্ৰিৰাত্ৰেদীত্ৰিত্ৰত |
প্ৰদতদৌ ত্ৰিজৰ্জ্জৰ্ধ্িজং ত্ৰিত্ৰিতৰতদ্গলসংত্ৰৰ্ ভূ ষণম || ৭.৩৪ ||
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অত্ৰৰিাত্ৰৰজলিতণাল্লসত্সুকুমাৰাৰুণ পাত্ৰণপদ্মতৰ্াঃ |
পৃথুপীিৰিৃত্তৈস্ততৰ্াঃউপমাং হনি লভামতৈঽনতৰ্াঃ || ৭.৩৫ ||
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ভজতাং িৰতকয়মুদ্ৰৰ্া দয়ত্ৰত ৈস্তাগ্ৰমতবািমীত্ৰেতুঃ |
অত্ৰিজানু সমত্ৰপয়তং পৰং কৃ তভূ তৰ্াভৰ্ভংৰ্মংৰ্লম || ৭.৩৬ ||

w
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সততং ৰ্লতা স্িতঃ শ্ৰুত্ৰতত্ৰিততৰ্তনি ত্ৰনকামমংত্ৰকতঃ |
সুত্ৰিিংত্ৰবতকংবুৰীিয়তত িৰতৰিািৰ্িান ৰ্ুতৰাৰ্য়লঃ || ৭.৩৭ ||
সকলাস্তকলংককাত্ৰলমস্ফু ৰত্ৰদংদুপ্ৰকতৰাৰুত্ৰিভ্ৰমম|
অিৰীকু ৰুতত স্িতোভৰ্া িদনং কদিত্ৰেিামতণত্ৰৰদম || ৭.৩৮ ||
অৰুণাশ্মদলাংততৰাল্লসিিমুিািত্ৰলমসয় লজ্জতৰ্ত |
ৈসতঃ ত্ৰসতদংতসংতত্ৰতঃ পৰমশ্ৰীৰৰুতণাষ্ঠতৰাত্ৰচষঃ || ৭.৩৯ ||
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ত্ৰৱিজিৃংদকৃ তং কু তূ ৈলাদ অনুতৰ্াৰ্াংিুসৈস্ৰমুত্তমম |
ইৰ্তমকপতদ সৰস্িতী শ্ৰুত্ৰতভতুয়ঃ পত্ৰৰপূৰৰ্তয়তৈা || ৭.৪০ ||
জলজাৰ্ততলাচনসয় মাং অিতলাতকাঽৰ্মুতপতয় লালৰ্ন |
কু ৰুতত পত্ৰৰৰভয় পূত্ৰৰতং ভু িনানংদকৰত্ৰস্মতাত্ৰৱিতঃ || ৭.৪১ ||
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উপকণয়মমুষয় ভাত্ৰসতা তুলসী মংিৰ্তীি লাত্ৰলতা |
মম নাথ পদং ন মত্সৰাত জলজাদয়াত্ৰন ৈতৰৰ্ুত্ৰৰতয়লম || ৭.৪২ ||
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ত্ৰিভিাত্ৰভভতিাদ্ভিাত্ৰদকং ভু িনানাং ভু িনপ্ৰতভাৰ্ভ্ৰয়তিাঃ |
অনতৰ্াৰত্ৰপ দভ্ৰত্ৰিভ্ৰমাত সভিাংতভাজভিাত্মনাং ভতিত || ৭.৪৩ ||
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ত্ৰিজৰ্ত্ৰত্তলকাত্ৰলকাংততৰ ত্ৰতলতকাঽৰ্ং পৰভাৰ্মাপ্তিান |
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6

ইত্ৰত ত্ৰচংতৰ্তা মৈাত্ৰিৰ্া পদিীং বাৈয়ৰ্তামতীৰ্ুষা |
স মতনানৰ্ণনঃ পুৰাৰ্তঃ তত আতপ িপুষাঽত্ৰপ কিদৰাট || ৭.৪৮ ||
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ইদমাপ েুতকাঽত্ৰপ লালনং ন সমগ্ৰং জৰ্তাং ত্ৰপতুঃ ত্ৰপতুঃ |
অলত্ৰভষ্ট ৰ্তদষ িনয় ইতয়ত্ৰততকৌতূ ৈলমাত্ৰপ তাপণসঃ || ৭.৫৫ ||

7

অমুষয় ত্ৰেষয়া ত্ৰিনতৰ্ন তণস্ম ৰ্ুতৰাৰত্ৰভপ্ৰাৰ্ত্ৰিতদা ত্ৰিদগ্াঃ |
তদাঽনুৰূপং দদুৰাসনং কত চতুমুয়িাতৰ্ি মুকুংদদাসাঃ || ৭.৫৬ ||

a.
c

gm

অিৰ্ময় তং মুত্ৰনৰ্ণা িত্ৰৰষ্ঠততা
ত্ৰিত্ৰিিৱিয়িুত্ৰিয়ত্ৰিত্ৰিতদাঽসয় মাননাম |
অত্ৰপ সংকথাঃ শ্ৰুত্ৰতসুিাঃ কিীংদ্ৰতৰ্া
ৰনতৰ্াত্ৰনয়েময় পৰমাং মুদং ৰ্ৰ্ুঃ || ৭.৫৮ ||

om

আসয়তাত্ৰমতুয়দীতৰ্য়াপত্ৰিতষ্ট সতয়িতয়াঃ সুতত সতয়িাত্ৰচ |
নংদৰ্ন মংদৈাসািতলাণকঃ তান মুনীংদ্ৰাত্ৰনতৈাপাত্ৰিেত সঃ || ৭.৫৭ ||

.y

ou
si

সজ্ঞ্নানাৰ্াঽনংদত্ৰিজজানমূতয়ী প্ৰাতপ্তৌ পৃথ্িীমাশ্ৰতম তি তািত |
জাজ্ঞিতলয়তত ত্ৰিষ্ণুিাৰ্ূ স্ম কদতিৌ কিদিয়াসানংদতীথয়াত্ৰভিাতনৌ || ৭.৫৯ ||

w

w

w

|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকু লত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত
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