
|| শ্ৰী ||  
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ  
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ || 
৮. অষ্টমঃ সৰ্য়ঃ  
প্ৰত্ৰতভাপ্ৰভাপ্ৰমুখসদু্গণণত্ৰনয়ণজঃ অত্ৰতত্ৰিস্মৰ্ং ত্ৰনৰ্ত্ৰমনাং মননা নৰ্ন |  
পুৰুধ ঃ কদাত্ৰচদথ ৱিদনাৰ্কং ত্ৰিজনন শণনৰুপসসাদ তং িনন || ৮.১ ||  
 
সুত্ৰিনশষনশষিদনশষিত্ৰণয়তপ্ৰত্ৰতন াধুুৰৰস  ননু ত্ৰশষ নতাত্ৰচতা |  
ৰ্ুৰুমানসস  ৰ্ুৰুতাঽত্ৰপ সত্পনতঃ ইত্ৰত ৱসাপসত্ৰিৰমণৰৰমান ত || ৮.২ ||  
 
পুৰ এি পূত্ৰৰতমপূৰৰ্ত পুনঃ ননু কৃষ্ণ এষ পৰমাথয়সংখ ৰ্া |  
ভৰ্িন্মনঃ পুৰত্ৰমিাঽৰ্তং পুৰা ত্ৰনজধাম তাং চ জৰ্ৃনে তদদু্ভতম || ৮.৩ ||  
 
ইত্ৰতোসসুংদৰপুৰাণসূিসত্ৰত্প্ৰৰ্পংচৰািত্ৰনজভািসংৰ্তুম |  
অশৃনণাদনংতহৃদনংতনতাঽত্ৰচৰাত পৰমাথয়মপ ৰ্ত্ৰণতাৰ্মািন ঃ || ৮.৪ ||  
 
ঋজুপুংৰ্িস  পত্ৰৰজানতঃ স্িৰ্ং সক ং তদপ  মনংতজন্মসু |  
স্িকৃনতািয়নুগ্ৰে  াদমুষ  তাং ত্ৰিত্ৰশনশষ ৱশষশৰ্নঃ পুনত্ৰধয়ৰ্ম || ৮.৫ ||  
 
অথ  াদৰাৰ্ণসোৰ্সংপদা প্ৰৰ্নৰ্ৌ প্ৰণংতুমত্ৰমতাংতনৰা ৰ্তুঃ |  
অত্ৰপ নাত্ৰদৰাৰ্ণপনদাত্ৰদতং েনৰঃ িপুৰংতৰং  ত্ৰসতমাশ্ৰমাংতনৰ || ৮.৬ ||  
 
তমপশ দাশ্ৰমিনৰ প্ৰভূতধ ঃ জ্ি নং জ্ি ংতত্ৰমি ধূমিত্ৰজয় তম |  
িৰিল্ক াকত্ৰ তনমৌংত্ৰজনমখ ং ত্ৰি সজ্জটাি ৰ্মাত্ৰদপূৰুষম || ৮.৭ ||  
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অত্ৰতদজুয় নৰ্ংত্ৰিৰ্জৰ্াত্ৰদৰূত্ৰপণা তপসা িসংতত্ৰমি সংততং িনন |  
ত্ৰনজৰূপভূতত্ৰনৰনপক্ষত্ৰনময় প্ৰচুৰাত্মনসৌখ ৰতমপ নাৰতম || ৮.৮ ||  
 
নৰ্নদ্িনৰ্ন নত্ৰ নপ্ৰভামুষা পত্ৰৰফুল্লতাত্ৰি ত্ৰসনতন ত্ৰিস্মৰ্াত |  
তমনিক্ষ  ধময়জমধময়দ ুয়ভংমননসত্ৰত ভূত্ৰৰতৰমাননসাঽস্মৰত || ৮.৯ ||  
 
জৰ্তাং চতুদয়শতৰ্ং চতুমুয়খ প্ৰমুণখৰ্ুয়তং প্ৰ ৰ্মাত্ৰননাৰ্ ৰ্ঃ |  
সমমুল্লসন কম ণৰ্ি ৱকি ং পৰমঃ স এষ ত্ৰে পুৰাণপূৰুষঃ || ৮.১০ ||  
 
ত্ৰিৰ্ুণাকৃত্ৰতপ্ৰকৃত্ৰতনতা ৰ্ুৰুং ততঃ ত্ৰিত্ৰিধামেংকৃত্ৰতমমত য়খান তঃ |  
অত্ৰপ ভূতপংচকত্ৰমনতাঽংংিমংি ং ভৰ্িানসাত্ৰিে জৰ্ংত্ৰত চাসৃজত || ৮.১১ 
||  
 
ত্ৰিত্ৰধিাৰ্িু ংিত্ৰশিনকৌত্ৰশনকশকান অমৰামৰানুৰ্নৰাসুৰাত্ৰদকান |  
সৃজত্ৰত প্ৰপা ৰ্ত্ৰত েংত্ৰত সংততং স্িৰ্ত্ৰতং প্ৰৰ্াপৰ্ত্ৰত চচষ    ৰ্া || ৮.১২ ||  
 
অৰ্ণৰ্ সদ্গুণৰ্নণা ত্ৰিদূষণঃ স্িিশাত্ৰখন াঽপ নুপচাৰতঃ স্িৰ্ম |  
স্মৃত্ৰতক তয় নপ্ৰণত্ৰতত্ৰভত্ৰিয়মুক্তনৰ্ স্িজনস  ৰ্াত ৰ্মননকৰূপতাম || ৮.১৩ ||  
 
চতুৰাননাৰ্ চতুৰঃ পুৰাঽঽৰ্মান প্ৰদদািসািত্ৰনত্ৰমনষশ্িৰঃ ফ্ৰভুঃ |  
ত্ৰিত্ৰনেত  ত্ৰে শ্ৰুত্ৰতমুষং পুৰাতনং িপুনষাধুৰতং েৰ্মুনখন সত্ৰিপুম || ৮.১৪ ||  
 
অমনৰংিণিত্ৰৰভুজদংিমংি প্ৰত্ৰতকষয়পুষ্কৰপতধুৰনৰাধৃুৰত্ৰতঃ |  
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ত্ৰিদনধ িৰােিপুষাঽমুননাত্ৰময়মত্সৃত্ৰতত্ৰসংধুকচ্ছপতৰ্াঽঽপ্তৰত্ৰক্ষণা || ৮.১৫ ||  
 
নৰত্ৰসংে এষ ত্ৰিদদাৰ দাৰুণং প্ৰত্ৰতন াদনৰ্নখৰচক্ৰনতজসা |  
স্িত্ৰৰপুং ক্ষনণন সৰসঃ সু্ফৰিনুং পৃথুসত্িত্ৰমষ্টজনভ ত্ৰতভংজনঃ || ৮.১৬ ||  
 
অত্ৰপ িামননা  ত্ৰ ত া  িানৰ্ং প্ৰত্ৰতভা ন ন কৃতণদত নকৌতুকঃ |  
উপনধৰধঃ কৃত   ংিশািিঃ স্িজনাৰ্ ৱকি মদাত পৰং পদম || ৮.১৭ ||  
 
কথৰ্ংত মুং পৰশুভাসমাননৰ্ােতমত য়নদিতমসং মুেুমুয়েুঃ |  
জৰ্তাং ত্ৰেতং েত্ৰৰত্ৰমিাপৰং েত্ৰৰং ৰ্ুৰুশত্ৰক্ততাপসিৰান্িনৰ্াদ্ভিম || ৮.১৮ ||  
 
কৰুণাকৰঃ সিসুনদিনমাদনদা ভৰ্িান পুৰাঽত্ৰেমকৰান্িনৰ্ঽভিত |  
ত্ৰজতিান ত্ৰদনশা দশৰনথাঽগ্ৰ সংপনদা জননকা  ভূি ভুত্ৰি ৰ্স  চিত্ৰৰো || ৮.১৯ 
||  
 
ভুজনৰ্শ্িনৰাঽত্ৰপ ভুিননশ্িৰত্ৰপ্ৰৰ্ঃ সমজন থাত্ৰৰদৰজন্ম ভুি ভূত |  
তমমুষ  কাংত্ৰতত্ৰিত্ৰজনতংদমুগ্ৰজং ৰমণ ৰ্মােুত্ৰৰে ৰামনামকম || ৮.২০ ||  
 
জননকন ৱসাঽথ ত্ৰিৰোসত্ৰেষু্ণনা মুেুৰ ত্ৰক্ষনতা িনমন ৰ্ত প্ৰভুঃ |  
চত্ৰকনতন দষু্টজনতস্তপত্ৰস্িনা তত আসুৰ ং ত্ৰনত্ৰশচৰ ং জ ান সঃ || ৮.২১ ||  
 
মুত্ৰনসপ্ততংতুকৃতণিৰ ংধনং কটুনকশ ত্ৰৰষ্টপদমুখ দজুয় নম |  
ক্ষপৰ্ংতমুদ তসু ােুমােনি তমথাভ নংদদমৰাত্ৰদসদ্গণঃ || ৮.২২ ||  
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সিনন ত্ৰিকস্িৰৰ্ুণস্িৰত্ৰদ্িনজ সু্ফত্ৰৰনত চৰন সক নৰ্াকু ত্ৰপ্ৰৰ্ঃ |  
ইতকামতাপসৰসািয়ধ ত্ৰৰ্ৰঃ প্ৰত্ৰত া ৰ্ন্নৰমণতষ সুংদৰ ঃ || ৮.২৩ ||  
 
সেজাত্ৰন্িতঃ সক ত্ৰমিসংৰ্নুতা মধুৰাং পুৰ ং জনকিল্লভাং ৰ্তঃ |  
প্ৰত্ৰিশত্ৰন্নমাং স জৰ্নদকসুংদনৰা নৰনাৰ্ুয়দাৰনৰ্ননাত্সনিাঽভিত || ৮.২৪ ||  
 
অথ খংত্ৰিনতশ্িৰধনুঃ স    ৰ্া ক্ষত্ৰপনতাগ্ৰনসননৃপপুিনপৌৰুষঃ |  
সমুপাস  ত্ৰিপ্ৰৰ্ুৰুমব্জভূৰ্ুৰুঃ স্িজনাননমাদৰ্দনমৰ্নতজসা || ৮.২৫ ||  
 
কম ামৰ্ং কম পিন াচনাং ভুিমাৰ্তাং নৃপসুতাং ৰ্ৃে তিান |  
ত্ৰনজ   ৰ্া ত্ৰিত্ৰজতৰাজশািনিা মুদমাপদাপ  পুৰমত্ৰিদৰু্য়মম || ৮.২৬ ||  
 
স জৰ্াম মাতৃজনতুষ্টনৰ্ ত্ৰক  ত্িত্ৰৰনতাঽিনং ত্ৰিদধদ ত্ৰিতং সতাম |  
সে ভাৰ্য়ৰ্াঽত্ৰপ শুভৰ্া মোজৰ্ধ্িজ ক্ষ্মণাগ্ৰ সুহৃদা ত্ৰিনা[ঽ]মুদা || ৮.২৭ ||  
 
সমত তপিয়তপুনৰাৰ্দৰু্য়মঃ খৰদূষণাত্ৰদসুজনত্ৰদ্িনষা  েূন |  
স ত্ৰনেত  ত্ৰিশ্িভৰ্দং সুদসু্সেং নৰকং মোতম উতানৰ্ত ক্ৰমাত || ৮.২৮ ||  
 
ৰুত্ৰচৰাশ্ৰমাত্ৰজৰত্ৰচতাগ্ৰ নতজসা ত্ৰপ্ৰৰ্ৰ্া ত্ৰপ্ৰনৰ্া ভুিনমান ৰ্া সমম |  
ভৃশমাকু   কৃতমদপ্ৰমাদিত্সুৰপাত্ৰৰজাতহৃদিাপ ধাম সঃ || ৮.২৯ ||  
 
েত্ৰৰতামধ শনৰনদিমংি ং দশকং ত্ৰিত্ৰজত  পৰভ ষণং মুেুঃ |  
সু্ফত্ৰৰতাত্ৰমে ত্ৰপ্ৰৰ্তমাং ত্ৰনজত্ৰশ্ৰৰ্ং ভৰ্িানুণপক্ষত েৰংতমত্ৰপ্ৰৰ্ম || ৮.৩০ ||  
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অত্ৰভনংত্ৰদতঃ পিননংদনাত্ৰদত্ৰভঃ স কদাত্ৰচত্ৰদংিসুতিধয়নকা ৰ্িা |  
ত্ৰনজৰাজ মাত্মদত্ৰৰ্তাৰ্ দিিান েত্ৰৰসূননি েতত্ৰিপক্ষমুিমম || ৮.৩১ ||  
 
মুদমাপ  তি দত্ৰৰ্নতাৰুিািয়ৰ্া মধুো মৰুত্সুতমুখপ্ৰিৃিৰ্া |  
েত্ৰৰত্ৰতগ্মচক্ৰ ত্ৰসনতাঽত্ৰিমধ ৰ্ং প্ৰৰ্নৰ্ৌ স পুণ জননসত্ৰিতং পুৰম || ৮.৩২ ||  
 
পৃথুকুংভকণয়ৰ্জৰাজমুধুৰতং সসনোঽদৰং সত্ৰি ুনধংিশািিম |  
ধৰণ ভৰং পৃথু চক্ৰমত্ৰক্ষনণাত ত্ৰনত্ৰশনতষুচক্ৰকৃতত্ৰিক্ৰমঃ প্ৰভুঃ || ৮.৩৩ ||  
 
অথ ভাৰ্য়ৰ্া েুতিেং প্ৰত্ৰিষ্টৰ্া সত্ৰেতঃ সনোদৰপুৰস্সণৰৰত্ৰপ |  
অৰ্মাপ  ধাম ত্ৰচৰত্ৰমশ্টদঃ সতাং ত্ৰনজমূ ৰূপপৰণমক নমত্ৰৰ্িান || ৮.৩৪ ||  
 
মত্ৰেদাসপূজ চৰনণা ত্ৰদ্িজাদভূদ ত্ৰিত্ৰদতাত স ত্ৰিষু্ণৰ্শনসাঽম াত্মনঃ |  
ইে ৱৰ্া দনধ জৰ্ত্ৰত পাপশাংতনৰ্  েুধামনেত্ৰতমত্ৰতদ প্তনৰ্াত্ৰিত্ৰতম || ৮.৩৫ ||  
 
সুতনপাৰুনচৰৰ্মপাপকদয়মাত ননু মানি  তনৰ্তামুনপত্ৰৰ্িান |  
সমনৰ্ন ভূত্ৰৰত্ৰনজভত্ৰক্তপূত্ৰৰতান সমজ জনত সুমনসঃ স ৱদিৰাট || ৮.৩৬ ||  
 
সু ৃেত্পনৰ্াধৰত্ৰমথঃ প্ৰসংেত্ৰতপ্ৰকট ভিত্পৰমনৰ্ৌিনাকৃত্ৰতঃ |  
অসুৰাত্ৰেতাং িৰত্ৰি াত্ৰসন  তনুঃ প্ৰদদািমুষ  সুৰৰাশনৰ্ সুধাম || ৮.৩৭ ||  
 
সুজনাৰ্ দিপদ আত্মশুত্ৰধুৰদঃ সুকুমাৰৰূপ ভিনদষ শাশ্িতঃ |  
অনসূৰ্ৰ্া শুত্ৰচমন ষৰ্া ধৃতঃ পৰমাদনৰণ মুত্ৰনপুংৰ্নিাঢৰ্া || ৮.৩৮ ||  
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দত্ৰৰ্তঃ সতামৃষভ এষ ভূধনৰা িপুৰুদ্িেন পৰমেংস  ক্ষণম |  
ি েৰদ্ি ক্ষতমপক্ষনশাভনং পৰতত্িত্ৰ িুসনকাত্ৰদিংত্ৰদতঃ || ৮.৩৯ ||  
 
উদপাত্ৰদ ধময়তননৰ্া ে ৰ্ং েত্ৰৰঃ নৰনদিনসাদৰ উদাৰত্ৰিক্ৰমঃ |  
অত্ৰপ কৃষ্ণ ইত ত্ৰভত্ৰেনতা মুনদ সতাং স্িৰ্নমি ৰ্স  সেনজা ি জাৰ্ত || ৮.৪০ ||  
 
পৰমাত্মনন সততনমকৰূত্ৰপনণ দশৰূত্ৰপনণ শতসেস্ৰৰূত্ৰপনণ |  
অত্ৰিকাত্ৰৰনণ সু্ফটমনংতৰূত্ৰপনণ সুখত্ৰচত্সমস্ততননি ননমানমঃ || ৮.৪১ ||  
 
ইত্ৰত ত্ৰচংতৰ্ন্নত্ৰিৰ াংতনৰা েত্ৰৰং প্ৰণনাম সপ্ৰণৰ্মাদৃনতাঽমুনা |  
অত্ৰজনতৌ পৰস্পৰসভাত্ৰজনতৌ স ৱতৌ ত্ৰনকষা ত্ৰনষ দত্ৰত পুনৰাপনিত্ৰশননৌ || ৮.৪২ 
||  
 
ত্ৰিত্ৰিধা ত্ৰিধাৰ্ ত্ৰক  তি সংকথাঃ িদনং মুন ংিতনৰ্স  সুংদৰম |  
অিন াক  ৱ াকপত্ৰতৰানতং মোসুখত থয়মাে ৰেত্ৰস স্ম ৰ্াত্ৰমমাম || ৮.৪৩ ||  
 
শৃণু ৱদিকাৰ্য়মিধাৰ্য় চধৰ্য়িদ ৰ্দুদু ৰ্য়মাণত্ৰমদমাৰ্য়সম্মতম |  
ভত্ৰিতাঽন দষু্কৰতৰং ত্ৰিধাৰ্ তিৰুণং তিািতৰণং মোফ ম || ৮.৪৪ ||  
 
অত্ৰপধাৰ্ সূিহৃদৰ্ং সতাং ত্ৰপ্ৰৰ্ং প্ৰত্ৰিধাৰ্ ভাষ মধুনা ত্ৰননজচ্ছৰ্া |  
অপণৰঃ শ্ৰুত্ৰতস্মৃত্ৰতত্ৰনজাথয়দূষণকঃ সুতৰাং ত্ৰতনৰাভিত্ৰত সংত্ৰিদােতা || ৮.৪৫ ||  
 
অপননতুনমনমনৰ্ং কৃতং খণ ঃ প্ৰত্ৰতননতুমাত্মজনতাং শুভাং ৰ্ত্ৰতম |  
কুৰু সূিভাষ মত্ৰি ংত্ৰ তং ৱ্ৰনজঃ সুমনতন ৱৰ্াজৰ্ কনি শ্ৰুত্ৰতস্মৃত ঃ || ৮.৪৬ ||  
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অত্ৰমতাং ত্ৰমতামত্ৰপ ত্ৰৰ্ৰং জৰ্দ্গুনৰাঃ ইত্ৰত তাং ত্ৰনশম  ত্ৰিৰন তৰাংতৰঃ |  
িদতাং িৰস্তমিদত তদা তনৰ্াঃ ত্ৰিৰোক্ষমঃ খ ু চৰাচনৰশনৰ্াঃ || ৮.৪৭ ||  
 
ভিনতাত্ৰৰতঃ সততনসিনামৃনত মম মংকু্তমস্তু ভৰ্িন্ননুগ্ৰেঃ |  
ন  নভৰ্ িল্লভতনমদৃশং সুখং জৰ্তাং িনৰ্ঽত্ৰপ জৰ্নদকমংৰ্ ম || ৮.৪৮ ||  
 
কত্ৰ কা কাত্ৰ তৰ্ুনণ ধৰাতন  সুজননা ন নূনমধুনাঽত্ৰস্ত ৱৰ্াৰ্ ধ ঃ |  
পৰতি্িিণয়নমনৰ্াৰ্ তািনত ননু েি দানত্ৰমি ত্ৰনংদ নত শুনন || ৮.৪৯ ||  
 
ইত্ৰত তং ব্ৰুিাণমৰ্মব্ৰি দ ত্ৰিভুঃ ভুত্ৰি সংত্ৰত ৱসৌম  পুৰুষা ৰ্ুনণাত্ৰচতাঃ |  
ত্ৰিম ান মণ ত্ৰনি ৰ্ুনণাত্ৰিতাত্ৰনমান দৰ্ৰ্া ত্ৰিনশাধৰ্ ত্ৰিশুধুৰনৰ্াৰ্ণণঃ || ৮.৫০ ||  
 
তি ক ত্ৰতয় ৰাত্ৰতয় মত্ৰতমািমাননৰ্দশুভান প্ৰভাকৰত্ৰিনভি ৱকৌত্ৰশকান |  
কম াকৰাত্ৰনি শুভান প্ৰন াধনৰ্ত পৰমাজ্ঞৰ্া মম ত্ৰিনশষনতাঽত্ৰনশম || ৮.৫১ ||  
 
ইত্ৰত সা মে ধৰমুখাদ ত্ৰিত্ৰনঃসৃতা জৰ্তাং সুখাৰ্ ত্ৰিশদা সৰস্িত  |  
ত্ৰদ্িজৰাজনৰ্াত্ৰিষৰ্তাত্ৰতপূত্ৰৰতং প্ৰত্ৰিনিশ মধ্িপৃথু ুত্ৰধুৰিাত্ৰৰত্ৰধম || ৮.৫২ ||  
 
মতত্ৰমত নিত  মত্ৰেতং মেনতাঃ অত্ৰভধাৰ্  াঢত্ৰমত্ৰত ধ ৰমত্ৰতঃ |  
অননৰ্াত্ৰনয়নৰ্াৰ্মত্ৰধনৰাত্ৰপতিান স্িত্ৰশৰস নন সুিেং প্ৰণমন || ৮.৫৩ ||  
 
আম্নাৰ্াস্ত্ৰৰ্ ইি তি্িন াধকানস্ত পাপঘ্নাস্ত্ৰৰ্ ইি পািকাঃ প্ৰজানাম |  
ৱ াকা িা সক ভৃতস্ত্ৰনৰ্াঽি ৱৰজুঃ সানংদা মুত্ৰনসুতধময়সূনুমধ্িাঃ || ৮.৫৪ ||  

7

www.yo
us

igm
a.c

om



 
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকু ত্ৰত ক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত  
নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচনত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজনৰ্  
আনংদাংত্ৰকনত অষ্টমঃ সৰ্য়ঃ || 
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