
|| শ্রী ||  
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ  
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ || 
৭. সপ্তমঃ সর্য়ঃ  
অথ হৈমিতত তটাংততর িদরীষংিত্রিতেষমংত্রিতম |  
পরমাশ্রমমাশ্রর্ং ত্রশ্রর্ঃ সকলজ্ঞঃ স দদেয় ত্রিশ্রুতম || ৭.১ ||  
 
ত্রৈমিষয়রত্রিপ্রভাসৈাঃ পৃথুসিপ্রত্রথতা ত্রিজাশ্রর্াঃ |  
অত্রপ ত্রিষু্ণপদস্পৃতোঽলসনুভতর্ র্ি ত্রিত্রচিোত্রিনঃ || ৭.২ ||  
 
শ্রিণামৃতর্ীর্য়ণণত্রিয়ণজঃ েুকমুণিয়ঃ েুভপত্রিত্রভিৃয়তম |  
কমতলষ্টতমত্রিরাংতণরঃঅত্রপ ৈংণসঃ পরণমরতমচণকঃ || ৭.৩ ||  
 
সুমতনাত্রনকতরণ পূত্ররতং স্বমতনাঽভীষ্টদমল্পদরু্য়মম |  
অপরস্পরমত্সরপ্রজং ননু হিকুংঠত্রমিাচুয়তালর্ম || ৭.৪ ||  
 
তত্রমমং প্রত্রিেংতমাশ্রমং িয়ত্রিকত্রিংেদদুারলিণম |  
র্ুণসারত্রিদঃ কুতূৈলাদ অিতলাকয়ষয়র্ ইতয়ত্রচংতর্ন || ৭.৫ ||  
 
কনকাতুলতালসত্রিভঃ কমলাতিা ত্রিমতলংদসুনু্মিঃ |  
র্জরাজর্ত্রতময়ৈাভুজঃ প্রত্রতর্ান ককাঽর্মপূিয়পূরুষঃ || ৭.৬ ||  
 
অত্রতোংতিপুত্রনয়োকরঃ স্বর্তমকাংতিতরা ত্রদিাকরঃ |  
ইত্রত নাসয় র্ুণাণয়িাকৃততঃউপমানং ভুিতনষু লভয়তত || ৭.৭ ||  
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পরমাশ্রত্রমণাং র্তশ্রতমা ননু ত্রচহ্নাত্রন ত্রিভত্রতয়  িীরিীঃ |  
অত্রপ মানুষভািত্রিগ্রতৈা ত্রিপুলং ত্রিস্মর্মাততনাত্রত নঃ || ৭.৮ ||  
 
চতুরশ্চতুরাননঃ স্বর্ং পিতনা িা ব্রত্রতরূপ আব্রজন |  
েৃত্রতনাথত্রদদৃির্াঽনয়থা ন িলু সয়াত্রিত্রিলাগ্রয়লক্ষ্মিান || ৭.৯ ||  
 
অিতলাত্রকতলিণঃ স হতঃ ইত্রত সংত্রচংতয় কুতূৈলাকুণলঃ |  
অত্রিলংির্ত্রতনয়য়োমর্ত তরুমারাত সুরপাদতপাত্তমম || ৭.১০ ||  
 
মসৃণত্বচমুিতং ততং িৈুোিাফণসূনরত্নকম |  
ভর্িংতমনংতমংত্রততক ত্রিতমীেসয় ত্রনতষিণার্ িা || ৭.১১ ||  
 
অত্রতত্রচিত্রিত্রচিপত্রিণং িৈুিণয়ং ৈত্ররতর্াত্রনিারকম |  
মুত্রননংদনত্রমংত্রদরাপততঃ অত্রিতকষ্টং পততাত্রমিাত্রিপম || ৭.১২ ||  
 
অমৃতাত্মমৈাফলপ্রদং দরুিাপং ৈত্ররভত্রিিত্রজয় ণতঃ |  
ত্রশ্রতসািুপুরাণভারতং ত্রনর্মং মূতয় ত্রমতিারুোত্রিনম || ৭.১৩ ||  
 
অথ তসয় স কিত্রদকাংততর সুত্রিোতল ত্রিমতল মতনাৈতর |  
অিতলাত্রকতিাননংতিীঃত্রদত্রি কদিাত্রনি তাপতসাত্তমান || ৭.১৪ ||  
 
অত্রপ সপ্ততর্া ত্রিরাত্রজতান র্তসংিয়ান র্ুত্রণতনা র্ুতণাত্রিতান |  
অত্রপ মনুয়মদাত্রদিত্রজয় তান র্ততভার্ান পিনােনান সদা || ৭.১৫ ||  
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মুত্রনমংিলমিয়িত্রতয় নং ত্রিজর্ন্মংিলমংিনাত্রর্তম |  
ইৈ সতয়িতীসুতং ৈত্ররং পত্ররপূণয়প্রমত্রতঃ সণমিত || ৭.১৬ ||  
 
ত্রনজহৃত্কমতলঽত্রতত্রনময়তল সততং সািু ত্রনোমর্িত্রপ |  
অিতলাকয় পুনঃপুননয়িং তমতসৌ ত্রিত্রস্মত ইতয়ত্রচংতর্ত || ৭.১৭ ||  
 
অর্ণর্য়র্ুণাণয়তিাঽমলঃ স ত্রৈ নারার্ণ এষ ককিলম |  
ত্রিত্রিনাঽনুসৃতং পরােরাত সুষতুি সতয়িতী ত্রকলাি র্ম || ৭.১৮ ||  
 
িিতলঽসয় মনঃপতর্াত্রনতিৌ সদনুতক্রােত্রর্রীংদ্রতলাত্রলতত |  
প্রকটীভিত্রত স্ম সুংদরী দত্রর্তা হদতয়ত্ররতপাস্ত্রর্ীমর্ী || ৭.১৯ ||  
 
ইত এি পুরাণতর্ৌরতর্ৌ সমৈাভারতপাত্ররজাততক |  
সত্রত জাতিত্রত িয়জার্ত প্রিরং সূির্ণামৃতং স্বর্ম || ৭.২০ ||  
 
ত্রনরিগ্রৈমুিয়নুগ্রৈং ত্রিদিত পাংিুসুতাত্রদসজ্জতন |  
অিনািিনার্ সংত্রিদাং সুত্রচরাণর্ষ চচার চারুর্ীঃ || ৭.২১ ||  
 
অিুনা কত্রলকালিৃত্ততর্ সত্রিততি িণদানুিৃত্ততর্ |  
জনদৃত্রিষর্ত্বমতয়জদ্ভর্িানাশ্রমমািসত্রিমম || ৭.২২ ||  
 
তত্রদদং িপুরসয় দৃেয়তত দত্রলততংদীিরসুংদরদয়ুত্রত |  
পরমাত্রজনতর্ার্পীঠর্ং মম কচততানর্নাত্রভনংদনম || ৭.২৩ ||  
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অর্ণর্য়র্ুণণঃ সুপূত্ররতং পত্ররপূণয়ার্ত্রণতাত্মসদু্গণণঃ |  
ইদমস্তসমস্তদূষণং সত্রচদানংদমর্ং ত্রৈ ককিলম || ৭.২৪ ||  
 
কমলাকমলাসনাত্রনণলঃ ত্রিৈর্াৈীংদ্রত্রেতিংদ্রপূিয়ণকঃ |  
পদপদ্মরতজাঽসয় িাত্ররতং ত্রেরসা ৈংত িৈাময়ৈং মুৈুঃ || ৭.২৫ ||  
 
প্রণমাত্রম পদির্ং ত্রিতভাঃ ধ্বজিজ্াংকুেপদ্মত্রচহ্নিত |  
ত্রনজমানসরার্পীিনাদরুণীভূতত্রমিারুণং স্বর্ম || ৭.২৬ ||  
 
ননু ককিলতমি হিষ্ণিং ত্রশ্রতিংতঃ পদমাত্মতরাত্রচষা |  
তমতসাঽপুয়ভর্সয় নােকা ত্রিজর্ংতত নিরা নিং রত্রিম || ৭.২৭ ||  
 
সুকুমারতলাংর্ুলীমততাঃ পদতর্ারসয় ত্রনর্ূঢরু্ল্ফতর্াঃ |  
উপমানমতৈা ন লিয়তত কত্রিিণর্য়ত্ররততরতরং ত্রিনা || ৭.২৮ ||  
 
উত্রচতাং র্ুরুতাং দিত ক্রমাত েুত্রচ কতজত্রস্ব সুিৃত্তমুত্তমম |  
ভজততাঽি চ ভাজর্তয়তদা ত্রিভুজংঘার্ুর্লং সরূপতাম || ৭.২৯ ||  
 
অচলাসনতর্ার্পত্রিকা িরকিয়া সকৃদাপ্তত্রমষ্টদম |  
পত্ররততাঽত্রপ ৈত্ররং সু্ফরংতয়তৈা অত্রনেং িনয়ততমত্রত কম মত্রতঃ || ৭.৩০ ||  
 
রুত্রচতরণ িণরণচময়ণা রুত্রচরাজদয়ুত্রতচারুতরাত্রচষা |  
পরতমারুত্রনতংিসংত্রর্না পরমাশ্চর্য়তর্া ত্রিরাজয়তত || ৭.৩১ ||  
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তনুত্রনম্নসুনাত্রভতোত্রভতত িত্রলতভ িাত্ররজনাভ আদতি |  
প্রতনািত্রতসুংদতর মৃতদৌ উদতরঽত্রস্মন জর্দংিমংিলম || ৭.৩২ ||  
 
হৃদতর্ কৃতসজ্জতনাদতর্ সুত্রিোতল ত্রিমতল মতনাৈতর |  
উভর্ং িৈত্রত ির্ীমর্ং ভর্িান ব্রহ্মসুসূিমুত্তমম || ৭.৩৩ ||  
 
অসতমঽনত্রিতক সুসাত্রিতত ত্রনজতাতত রত্রিরাত্রেদীত্রিত্রত |  
প্রদতদৌ ত্রিজর্জ্জর্ধ্বজং ত্রিত্রিতরতদ্গলসংত্রর্ ভূষণম || ৭.৩৪ ||  
 
অত্ররিাত্ররজলিতণাল্লসত্সুকুমারারুণ পাত্রণপদ্মতর্াঃ |  
পৃথুপীিরিৃত্তৈস্ততর্াঃউপমাং হনি লভামতৈঽনতর্াঃ || ৭.৩৫ ||  
 
ভজতাং িরতকয় মুদ্রর্া দয়ত্রত ৈস্তাগ্রমতিািমীত্রেতুঃ |  
অত্রিজানু সমত্রপয়তং পরং কৃতভূতর্াভর্ভংর্মংর্লম || ৭.৩৬ ||  
 
সততং র্লতা স্বতঃ শ্রুত্রতত্রিততর্তনি ত্রনকামমংত্রকতঃ |  
সুত্রিিংত্রিতকংিুরীিয়তত িরতরিাির্িান র্ুতরার্য়লঃ || ৭.৩৭ ||  
 
সকলাস্তকলংককাত্রলমসু্ফরত্রদংদপু্রকতরারুত্রিভ্রমম|  
অিরীকুরুতত স্বতোভর্া িদনং কদিত্রেিামতণত্ররদম || ৭.৩৮ ||  
 
অরুণাশ্মদলাংততরাল্লসিিমুিািত্রলমসয় লজ্জতর্ত |  
ৈসতঃ ত্রসতদংতসংতত্রতঃ পরমশ্রীররুতণাষ্ঠতরাত্রচষঃ || ৭.৩৯ ||  
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ত্রিজিৃংদকৃতং কুতূৈলাদ অনুতর্ার্াংিুসৈস্রমুত্তমম |  
ইর্তমকপতদ সরস্বতী শ্রুত্রতভতুয় ঃ পত্ররপূরর্তয়তৈা || ৭.৪০ ||  
 
জলজার্ততলাচনসয় মাং অিতলাতকাঽর্মুতপতয় লালর্ন |  
কুরুতত পত্রররভয় পূত্ররতং ভুিনানংদকরত্রস্মতাত্রিতঃ || ৭.৪১ ||  
 
উপকণয়মমুষয় ভাত্রসতা তুলসী মংির্তীি লাত্রলতা |  
মম নাথ পদং ন মত্সরাত জলজাদয়াত্রন ৈতরর্তু্ররতয়লম || ৭.৪২ ||  
 
ত্রিভিাত্রভভতিাদ্ভিাত্রদকং ভুিনানাং ভুিনপ্রতভার্ভ্রয় তিাঃ |  
অনতর্ারত্রপ দভ্রত্রিভ্রমাত সভিাংতভাজভিাত্মনাং ভতিত || ৭.৪৩ ||  
 
ত্রিজর্ত্রত্তলকাত্রলকাংততর ত্রতলতকাঽর্ং পরভার্মাপ্তিান |  
ৈত্ররনীলত্রর্রীংদ্রমস্তকসু্ফটতোতণাপলপংত্রিসত্রিভঃ || ৭.৪৪ ||  
 
নিমংিুিরং ত্রিিংির্িরত্রিদয়ুিলর্ং জর্দ্গুতরাঃ |  
অিতলাকয় কৃতাথয়তামর্াং সজটামংিলমংিনং িপুঃ || ৭.৪৫ ||  
 
ন রমাঽত্রপ পদাংর্ুলীলসিিিূরাজদনংতসদ্গুণান |  
র্ণতর্দ র্ণর্ংতয়নারতং পরমান ককাঽসয় পতরা র্ুণান িতদত || ৭.৪৬ ||  
 
ন কুতূৈত্রলতা কুতূৈলং তনুতমনামিতলাকয় সদ্গুতরাঃ |  
সনিািরণাংিদত্রেয়তনা র্ৃৈিুদ্ধ্য়া মম ত্রনষু্কতূৈলম || ৭.৪৭ ||  
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ইত্রত ত্রচংতর্তা মৈাত্রির্া পদিীং িাৈয়র্তামতীর্ষুা |  
স মতনানর্ণনঃ পুরার্তঃ তত আতপ িপুষাঽত্রপ কিদরাট || ৭.৪৮ ||  
 
র্ুরুভত্রিভরানতাকৃত্রতঃ ত্রিরচর্য়াংজত্রলিংিমংজসা |  
িণমামুকুলীকৃততিণঃ স র্ুরুং ককিলমভয়িংদত || ৭.৪৯ ||  
 
ত্রিনর্াভরতণন ভূত্রষতঃ সু্ফটমষ্টাংর্ত্রিত্রেষ্টতচত্রষ্টতঃ |  
ভর্িত্তমপাদপংকতজ ভর্িান স প্রণনাম ভার্য়িান || ৭.৫০ ||  
 
স ত্রনরীিয় পরােরাত্মজঃ প্রণতং কপ্রষ্ঠমতেষসদ্গুণণঃ |  
করতর্ার্ুয়র্তলন িল্গুনা তমুদিাপর্দােুপাত্রতনা || ৭.৫১ ||  
 
অত্রমতপ্রমত্রতং শ্রুতীশ্বরঃ পত্ররতরতভ পত্ররর্ৃৈয় তং দৃতম |  
প্রণর্ামৃতপূণয়মানসঃ ত্রস্মতিক্ত্রঃ পত্ররফুল্লতলাচনঃ || ৭.৫২ ||  
 
র্মজামুয়দিাস ঊত্রজয় ততা র্ত্রদ জাংিূনদিাত্রর সংব্রতজত |  
কনকদয়ুত্রতমধ্বসংর্িানুপমীতর্ত স কতন নীলভাঃ || ৭.৫৩ ||  
 
র্ত্রদ রাজত্রিভূষণণর্ুয়ততৌ ত্রিজির্য়াির্জাত্রিতমৌ ৈরী |  
নৃপতর্ািভুতিাঃ পুরাঽত্মতনাঃ সু্ফটতুলয়ািুপর্ূঢতর্াত্রময়থঃ || ৭.৫৪ ||  
 
ইদমাপ েুতকাঽত্রপ লালনং ন সমগ্রং জর্তাং ত্রপতুঃ ত্রপতুঃ |  
অলত্রভষ্ট র্তদষ িনয় ইতয়ত্রততকৌতূৈলমাত্রপ তাপণসঃ || ৭.৫৫ ||  
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অমুষয় ত্রেষয়া ত্রিনতর্ন তণস্ম র্ুতরারত্রভপ্রার্ত্রিতদা ত্রিদগ্াঃ |  
তদাঽনুরূপং দদরুাসনং কত চতুমুয়িাতর্ি মুকুংদদাসাঃ || ৭.৫৬ ||  
 
আসয়তাত্রমতুয়দীতর্য়াপত্রিতষ্ট সতয়িতয়াঃ সুতত সতয়িাত্রচ |  
নংদর্ন মংদৈাসািতলাণকঃ তান মুনীংদ্রাত্রনতৈাপাত্রিেত সঃ || ৭.৫৭ ||  
 
অির্ময় তং মুত্রনর্ণা িত্ররষ্ঠততা  
ত্রিত্রিিিয়িুত্রিয়ত্রিত্রিতদাঽসয় মাননাম |  
অত্রপ সংকথাঃ শ্রুত্রতসুিাঃ কিীংদ্রতর্া  
রনতর্াত্রনয়েময় পরমাং মুদং র্র্ঃু || ৭.৫৮ ||  
 
সজ্ঞ্নানার্াঽনংদত্রিজজানমূতয় ী প্রাতপ্তৌ পৃথ্বীমাশ্রতম তি তািত |  
জাজ্বতলয়তত ত্রিষু্ণিার্ূ স্ম কদতিৌ কিদিয়াসানংদতীথয়াত্রভিাতনৌ || ৭.৫৯ ||  
 
|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকুলত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত  
নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতত শ্রীমধ্বত্রিজতর্  
আনংদাংত্রকতত সপ্তমঃ সর্য়ঃ || 
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