|| শ্ৰী ||
অথ শ্ৰী ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত শ্ৰী নাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচতঃ
|| শ্ৰী মধ্িত্ৰিজৰ্ঃ ||
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১১. একাদশঃ সৰ্য়ঃ
প্ৰচু ৰাংতৰপ্ৰিচনং ফত্ৰণৰাি উপশুশ্ৰুিান সসনকাত্ৰদমুত্ৰনঃ |
ৰ্ৰ্ননঽল্পদৃষ্টিপুৰি জননঃ ত্িত্ৰৰতং ত্ৰনলীনৰুত্ৰচৰাপ পদম || ১১.১ ||
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অত্ৰতত্ৰচিধাত্ৰি ত্ৰনজধাত্ৰি ৰতং সসহস্ৰমস্তকমনংতমমুম |
মুননৰ্াঽত্ৰিিাদয় ত্ৰিনৰ্ািৰণাঃ িৰমন্িৰ্ুংজত তদাঽথয়ত্ৰমমম || ১১.২ ||
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িৰ্িত্তমসয় ত্ৰিপুলপ্ৰমনতঃ সমৰ্ং মননাহৰতমং জৰ্ত্ৰত |
মত্ৰহতং িিত্ৰিৰত্ৰপ ললাকপনত পঠতাং মুহুঃ ফলমুনদষ্য়ত্ৰত ত্ৰকম || ১১.৩ ||
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অত্ৰধকাত্ৰৰণাং ফলমলং ত্ৰিদুষ্াং িিত্ৰত প্ৰিৃত্ৰত্তৰত্ৰতিীৰ্য়িতী |
ইত্ৰত তত্ফলং সফলসংকথননা িৰ্িান প্ৰপংচৰ্তু িূ ত্ৰৰদৰ্ঃ || ১১.৪ ||

w

ইত্ৰত ততৰুদীত্ৰৰতমুদাৰমত্ৰতঃ িচনং ত্ৰনশময় স জৰ্াদ ত্ৰৰ্ৰম |
শৃণুতাঽদনৰণ মহনীৰ্তমং মহনীৰ্পাদসমৰ্সয় ফলম || ১১.৫ ||
ত্ৰিত্ৰদিাত্ৰদ লিয়মত্ৰপ নাসয় ফলং কত্ৰথতং কৃ নষ্ত্ৰৰি পলালকু লম |
স্িফলং তু মুত্ৰিপদমুত্ৰিপদং শুকশাৰদাত্ৰদপৰমাথয়ত্ৰিদাম || ১১.৬ ||
পৰমাৰ্মাথয়িৰশাস্ত্ৰত্ৰমদং িজতামমানিকলাৰত্ৰচতম |
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ৱ্ৰজতামনহা পৰমনিষ্ণিতাং ৰতনৰ্ স্িনলাকমত্ৰজনতা ত্ৰদশত্ৰত || ১১.৭ ||
ননু তি ত্ৰিশ্িত্ৰিিনিকপদং প্ৰত্ৰতিাত্ৰত পূণয়পুৰুষ্সয় পুৰী |
উপলিয়নত ৰ্দুপমানপদং প্ৰত্ৰতত্ৰবংবনমি মত্ৰণিপ্ৰৰ্তম || ১১.৮ ||
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ত্ৰসতনসৌধসংতত্ৰতৰুচা স্ফু ত্ৰৰতা পত্ৰৰনতাঽৰুণাশ্মৰ্ৃহপংত্ৰিৰুত্ৰচঃ |
ইহ মচ্ছৰীৰিলনৰ্ লত্ৰসতাং অনুৰ্াত্ৰত মূত্ৰতয়মসুৰাসু হৃতঃ || ১১.৯ ||
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শবলা িলীকঘত্ৰিতস্ফত্ৰিকদুয়ত্ৰতত্ৰিহয় ত্ৰৰন্মত্ৰণমৰ্ী িলিী |
প্ৰত্ৰতসদ্ম িাত্ৰত ৰ্মুনা ত্ৰমত্ৰলতা ত্ৰসতনসৌৰনসংধিপনৰ্াত্ৰিত্ৰৰি || ১১.১০ ||
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ৰ্ত্ৰদ নািত্ৰিষ্য়ত্ৰদহ ত্ৰিভ্ৰমতাত্ৰনৰ্নমা জনসয় ত্ৰনলৰ্ািত্ৰলষ্ু |
ত্ৰিকিা ত্ৰিিংককৃ তপত্ৰিতত্ৰতঃ কৃ তনকতয়নিক্ষ্য়ত কথংচন লনা || ১১.১১ ||
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ত্ৰিত্ৰিধস্তুনলাপৰ্তত্ৰচিপিীসুত্ৰিতানলংত্ৰবমত্ৰণদামৰ্ণঃ |
শৰণাংতনৰষ্িত্ৰধকপূৰণতঃ প্ৰচকাত্ৰস্ত ত্ৰিভ্ৰম ইিািৰ্লন || ১১.১২ ||

w

ত্ৰিমলাকৃ ত্ৰতঃ প্ৰকৃ ত্ৰতনৰি মহামত্ৰণনহমমৰ্য়ত্ৰিলিস্তুমৰ্ী |
ইহ সংিনিত সকলকাংত্ৰতৰসঃ কত্ৰথনতাঽত্ৰধনকাত্ৰিত্ৰিৰতঃ কত্ৰিত্ৰিঃ || ১১.১৩ ||
তদনাত্ৰদকালত্ৰমতমুত্ৰিৰনতঃঅৰ্ণৰ্য়শংিু মুিসংঘতনতঃ |
নৰ্নৰময়হাপুৰমসংহত্ৰতমত লসত্ৰত প্ৰনিাৰৰ্মনহা মত্ৰহমা || ১১.১৪ ||
িিনং ত্ৰিিাত্ৰত িু িননকপনতঃিু িনিৰ্ািু তৰ্ুণাত্ৰতশৰ্ী |

2

িৰমংত্ৰদৰপ্ৰকৰমধয়ৰ্তং ত্ৰৱিজমংিলস্থশত্ৰশমংিলিত || ১১.১৫ ||
স্িৰ্ত্ৰমংত্ৰদনৰি পত্ৰতমানকৰী ৰ্ৃহকময় ৰ্ি কু ৰুনত সুতৰাম |
অত্ৰপ ত্ৰকংকৰীদশশতীমত্ৰহতা ত্ৰিৰ্মি িণয়ৰ্ত্ৰত লিশ্মত্ৰন কঃ || ১১.১৬ ||
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কমলাপত্ৰতঃ কমলৰ্াঽমলৰ্া কমনীৰ্ৰ্া কমলনলাচনৰ্া |
অমৃতাত্ৰহৰাজমৃদনু িাৰ্ৰ্তঃ স্িৰনতাঽত্ৰপ তি ৰমনত পৰমঃ || ১১.১৭ ||
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তৰুণপ্ৰিাকৰসহস্ৰৰুচং কনকাংবৰং মত্ৰণমৰ্ািৰণম |
হত্ৰসতানননংদুমৰত্ৰিংদদৃশং তমৰীংদ্ৰধাত্ৰৰণমনুস্মৰত || ১১.১৮ ||
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ৰ্ণনৰ্দ ৰমাঽসয় ন ৰ্ুণানত্ৰিলান চতুৰাননশ্চতুৰিাৰ্ত্ৰপ লনা |
ন িৰ্ং সহস্ৰিদনা অত্ৰপ তান অপনৰাত্ৰদতানত্ৰতিনদম পুনঃ || ১১.১৯ ||
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ত্ৰিধনৰ্া ত্ৰিহংৰ্পতনৰ্াঽৰ্ত্ৰণতা ৰমণীৰ্ুতাশ্চ ফত্ৰণনপংদ্ৰমুিাঃ |
পৰনৰ্াৰ্িূ ত্ৰৰসুিনিাৰ্ত্ৰমতা অিনলাকয় তং দধত্ৰত লমাদৰসম || ১১.২০ ||

w

সচতুিুয় জা িনজপিদৃনশা িৰনিত্ৰষ্নণাঽি সত্ৰপশংৰ্পিাঃ |
অৰুণপ্ৰিাশ্চ তৰুণাভ্ৰৰুনচা ত্ৰিচৰংত্ৰত নাথৰুচৰ্ঃ পুৰুষ্াঃ || ১১.২১ ||
িৰ্িত্সমীপমুপৰ্াতিতাং প্ৰমনদা ন লকিলমলব্ধতুলঃ |
ু য়িমিূ ত্ৰৰশুনিঃ || ১১.২২ ||
অত্ৰপ তসয় ললাকমত্ৰতনলাকৰ্ুণং িজতাং সুদল
ন িিংত্ৰত ৰ্ি মৃত্ৰতজন্মজৰাঃ ত্ৰিত্ৰিধং িৰ্ং ত্ৰকমুত দুঃিৰ্ণঃ |
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অপৰং চ ত্ৰকংত্ৰচদশুিং ন িনিত ন ৰ্ুণাত্ৰদ তত্প্ৰিিমূলমত্ৰপ || ১১.২৩ ||
অনুিূ ৰ্নত সুিমনংতসনিঃ সকনলৰলংমত্ৰতপদং সততম |
অত্ৰপ তাৰতময়সত্ৰহনতঃ স্িৰ্ুৰুপ্ৰিনণঃ পৰস্পৰমুৰুপ্ৰণনৰ্ঃ || ১১.২৪ ||
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অত্ৰতসুংদৰাঃ সুৰিৰ্ঃ পুৰুষ্াঃ হত্ৰৰচংদননন নিচংদ্ৰৰুচা |
চলচাৰুচামৰধৰানুচৰা ত্ৰিচৰংত্ৰত ত্ৰনতয়তৰুণা ইহ লত || ১১.২৫ ||
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ু ীতিাদয়মুত্ৰদতিিণাঃ |
সত্ৰিলাসলাসয়পত্ৰৰতুষ্টদৃনশা মৃদৰ্
অনুৰংজৰ্ংত্ৰত নিকংজদৃনশা ৰমণা অমী স্িৰমণীস্তৰুণীঃ || ১১.২৬ ||
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পত্ৰৰণাৰ্কানুপিনাত্ৰিমুিান অনু ত্ৰনস্সৰংত্ৰত হত্ৰৰণীনৰ্নাঃ |
ত্ৰিমলাদ ত্ৰিমানিলৰ্াচ্ছননকঃ শত্ৰশমংিলাত্ৰদি ৰুনচা ৰুত্ৰচৰাঃ || ১১.২৭ ||
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অৰুণাশ্মিণয়তনিস্তনিঃ শুিহাৰসত্ৰিিৰুনচাঽপয়পৰাঃ |
হত্ৰৰনীলনীলৰুচনৰ্াঽিপৰাঃ প্ৰকিীিিংত্ৰত ত্ৰিত্ৰিধািৰণাঃ || ১১.২৮ ||

w

সুত্ৰচৰদুয়তীদয় ধত্ৰত সূক্ষ্মতৰং স্িৰ্মংবৰং চ িলু ত্ৰবভ্ৰত্ৰত ৰ্াঃ |
শুকত্ৰনঃস্িনা ধ্ৰুিত্ৰমমা অপৰাঃ সুপনৰ্াধৰা জলধৰািলৰ্ঃ || ১১.২৯ ||
সমতীতত্ৰিদ্ৰুমিু িাং সুদৃশাং পদপল্লিাগ্ৰ্য়নিৰিৰুচীঃ |
পৰিাৰ্তঃ স্ফত্ৰিককু ত্ৰিমিূ ঃ প্ৰকিীকনৰাত্ৰত ন পুৰা প্ৰকিাঃ || ১১.৩০ ||
হত্ৰৰণীদৃশাং ত্ৰনিসনাত্ৰন বৃহত্সুত্ৰনতংবত্ৰবংবৰুত্ৰচনৰাৰুৰুচা |
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শবলদুয়তীত্ৰন মদনসয় জৰ্জ্জৰ্নিজৰ্ংতয় ইত্ৰত ত্ৰনত্ৰশ্চনুমঃ || ১১.৩১ ||
কৰপল্লনিস্তৰত্ৰলনতলয়ত্ৰলনতঃ অসকৃ ত ক্িণত্কনককংকণনকঃ |
ু তনূদনৰৰত্ৰতমনাক তৰনলঃ || ১১.৩২ ||
নিনৰামৰাত্ৰজিত্ৰলিল্গুমৃদপ্ৰ
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কু চকু ংিপূণয়তৰকাংত্ৰতসুধাৰসনশষ্ত্ৰবংদুত্ৰিসৰচ্ছত্ৰিত্ৰিঃ |
িৰহাৰৰাত্ৰজত্ৰিৰুতানুপদং পত্ৰৰনলাত্ৰঠতাত্ৰিৰশননৰুৰত্ৰস || ১১.৩৩ ||
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অত্ৰপ লীলৰ্া কু িলনৰ্াল্লত্ৰসনতঃ অপনৰঃ কনৰঃ সহচৰীত্ৰনত্ৰহনতঃ |
িদননঃ শুত্ৰচত্ৰস্মতকিাক্ষ্ৰনসঃ চলকু ংিনলাল্লত্ৰসতৰ্ংিৰ্ুনৰ্ঃ || ১১.৩৪ ||
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প্ৰৰ্তাসু তাসু ৰত্ৰণনত ৰশনামত্ৰণনূপুনৰত্ৰৰি পুৰা ৰ্ত্ৰদতাঃ |
অনুিীত্ৰক্ষ্তুং তনুত্ৰিলাসত্ৰমমং তৰুণা িিংতয়থ ত্ৰনিৃত্তমুিাঃ || ১১.৩৫ ||
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অনুপাত্ৰলতাঃ স্িদত্ৰৰ্নতদয় ত্ৰৰ্তাঃ কথমপুয়নপতয় কু চিাৰনতাঃ |
শননকঃ পুনস্তদিলংববলাত ত্ৰকল তা ত্ৰিশংত্ৰত পৰনমাপিনম || ১১.৩৬ ||

w

হত্ৰসতপ্ৰসূনত্ৰনকনৰাৰুিৰপ্ৰণমত্সুিণয়মত্ৰণসিয়তৰূন |
উপৰ্ূহৰ্িমৃতত্ৰসংধুসিঃ পিননা ন কসয় সুিনমধৰ্ত্ৰত || ১১.৩৭ ||
িৰপাত্ৰৰিদ্ৰকসুকল্পতৰুৱ্ৰজপাত্ৰৰজাতহত্ৰৰচংদনিত |
সত্ৰহতং সমাত্ৰদপদতানননৰ্ঃ পত্ৰৰিূ ষ্ৰ্ংত্ৰত তদনহা ঋতিঃ || ১১.৩৮ ||
ত্ৰস্মতমাধিীকু সুমৰময়তনৰৌ নিচংপকাত্ৰদকু সুনমাল্লত্ৰসনতৌ |
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মধুমাধনিৌ মধুপৰ্ীময়ধুনৰৌ মধুত্ৰজত্ৰত্প্ৰৰ্ান প্ৰমদমানৰ্তঃ || ১১.৩৯ ||
নিমত্ৰল্লকাস্ৰজমিীষ্টতমঃ শুত্ৰচসংিিাং প্ৰণত্ৰৰ্নীত্ৰশৰত্ৰস |
কলৰ্ন স্িৰ্ং ন কু শনলত্ৰত ত্ৰকল প্ৰত্ৰতঘিৰ্তুয়ৰুকু চাৱুৰসা || ১১.৪০ ||

om

মধুৰস্িৰাস্ততপতিতত্ৰতপ্ৰকিাংতপংত্ৰিধৃতননিৰুচঃ |
ত্ৰশত্ৰিননাঽনুৰ্াংত্ৰত ত্ৰহ সহস্ৰদৃশং জলদতুয় লক্ষ্মত্ৰনজনৃত্তমনহ || ১১.৪১ ||

gm
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শৰনদাল্লসত্কু িলনৰ্ক্ষ্ণৰ্া ত্ৰিকচাৰত্ৰিংদৰুত্ৰচৰাননৰ্া |
ত্ৰপ্ৰৰ্ৰ্া চ লশািনশুকস্িনৰ্া ৰমনত জননা মুিৰ হংসকৰ্া || ১১.৪২ ||

ou
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অত্ৰিনংদৰ্ন ত্ৰহমঋতুং সুসিা স্ফত্ৰিকাচলচ্ছলত্ৰহমাত্ৰধকৃ তম |
ফত্ৰলনীকু লং কু সুমৰ্ন ত্ৰশত্ৰশনৰা হসতীি ফু ল্লনিকু ংদৰুচা || ১১.৪৩ ||

w

w

.y

ত্ৰহমশীতিষ্য়পত্ৰৰতাপপুৰস্সৰনদাষ্মূলত্ৰমহ নতুয়ৰ্ুণঃ |
ত্ৰপ্ৰৰ্নমি সাধৰ্ত্ৰত ত্ৰনতয়মনহা স ত্ৰিমুত্ৰিমাত্ৰনত্ৰত ত্ৰিমুত্ৰিমতাম || ১১.৪৪ ||

w

অমৃতস্ৰৰ্ুত্তমফলপ্ৰসিান অমৃতাৰ্ তি জনতাঽপয়ৰ্ত্ৰত |
উপনিািুমপয়ত্ৰিত্ৰধবংধিশা প্ৰকৃ ত্ৰতং প্ৰৰ্াত্ৰত সকনলাঽত্ৰপ সদা || ১১.৪৫ ||
প্ৰমদাত্ৰতনৰকমুপৰ্াতিতা প্ৰমদাৰ্নণন চৰনতাপিনন |
উপৰ্ীৰ্নত স্ম মধুৰং মধুত্ৰজচ্চত্ৰৰতং সকাংততত্ৰতনা সততম || ১১.৪৬ ||
ললনা ললংতয়ত্ৰিিৰং প্ৰিৰা লত্ৰলতা লুনংত্ৰত কু সুমাত্ৰন পৰাঃ |
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ইতৰাঃ স্ৰনজা ত্ৰিৰচৰ্ংত্ৰত পতীন অনুৰংজৰ্ংত্ৰত ন ত্ৰহ কাশ্চন লনা || ১১.৪৭ ||
িনলীলৰ্া ত্ৰিত্ৰিধৰ্া মুত্ৰদতাঃ তৰুণা ঘনস্তননতাস্তৰুণীঃ |
সুলতালনৰ্ষ্ু পত্ৰৰৰিয় ৰত্ৰতং িদনাৰত্ৰিংদমধুপা দধত্ৰত || ১১.৪৮ ||

om

ৰত্ৰসকাঃ সুধাপ্সু সৰসীষ্ু তনতা ৰুতনূপুৰানুকৃ তসাৰত্ৰসকাঃ |
ত্ৰিহৰংত্ৰত সাকমিৰ্াহয় ধনিঃ জলমড্ডু নকাত্সিহসৱিদনাঃ || ১১.৪৯ ||
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ত্ৰিত্ৰিধা ত্ৰিধাৰ্ ত্ৰিহৃতীঃ সত্ৰলনল ত্ৰিকনিষ্ু ত্ৰিদ্ৰুমতনিষ্ু ৰ্তাঃ |
সুৰত্ৰিং সুিণয়মথ িণয়কমাদদনত সিীকৰৰ্তং মত্ৰহলাঃ || ১১.৫০ ||
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জঘনাংশুনকৰিৰ্িািৰনণঃ কু চকু ংকু নমশ্চ কচমালয়িনৰঃ |
নৰ্নাংজননৰত্ৰপ ত্ৰমনথাব্জদৃশাং ঘত্ৰিনতৰলংকৃ ত্ৰতৰলং ত্ৰক্ৰৰ্নত || ১১.৫১ ||
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তনুমধয়মা ত্ৰনজৰ্ৃহাত্ৰণ ৰ্তাঃ সমমাত্মনামসুসনমৰসনমঃ |
অমৃতং ত্ৰপবংতয়সুলিং িত্ৰিত্ৰিঃ চষ্নকময়হাৰজতৰত্নমনৰ্ঃ || ১১.৫২ ||

w

ু ম্ৰশৰ্য়মনুৰাৰ্িতাং মত্ৰণমংচমংত্ৰচতদৃনশাঽিসনৰ |
মৃদক
অত্ৰপ লচাত্ৰদতা অত্ৰধৰুহংত্ৰত শননঃ ত্ৰিননৰ্া ত্ৰহ িূ ষ্ৰ্ত্ৰত সিয়ৰসম || ১১.৫৩ ||
অত্ৰিকাংতমুিত্ৰমতকাংতকু চা ত্ৰকল বধ্নতী সকু সুমাং কবৰীম |
সুমুিী সুলক্ষ্য়িু জমূলিত্ৰলঃ পত্ৰৰৰিয়নত প্ৰণত্ৰৰ্নাঽত্ৰতৰসাত || ১১.৫৪ ||
পৃথুিৃত্ততুংৰ্কত্ৰঠননাৰত্ৰসজৱিৰ্িাত্ৰৰতাৰ্তত্ৰনজাংতৰনৰ্াঃ |
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িু জনৰ্াৰ্ুয়নৰ্ন ৰমনণা ৰমণীং পত্ৰৰৰিয় লকাঽি ৰমনৰ্ি সুিী || ১১.৫৫ ||
ু িাক্ষ্পিু |
ত্ৰস্মতফু ল্লমুল্লত্ৰসতত্ৰিত্ৰল্ললসন্মত্ৰণকু ংিলং মৃদক
ত্ৰনিৃ নতা ত্ৰনৰীক্ষ্য় সুত্ৰচৰং সুতননাঃ প্ৰত্ৰতচু ংবত্ৰত ত্ৰপ্ৰৰ্তনমা িদনম || ১১.৫৬ ||
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নতমুিমৰ্য় মুিচংদ্ৰমসং পত্ৰৰৰংিসংিৃ তমুদা সুদৃশঃ |
উপৰময়নত ন তৰুনণন ত্ৰচৰং মধুৰাধৰামৃতৰসং ত্ৰপবতা || ১১.৫৭ ||
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ৰিসািপাত্ৰততপৃথূৰত্ৰসজঃ পত্ৰৰৰিয় তত্ক্ষ্ণত্ৰিৰ্াততৰঃ |
মত্ৰণতাত্ৰদনসৌৰতত্ৰিতানপিূ ৰমৰ্তয়মূন ৰ্ুিত্ৰতসংঘ উত || ১১.৫৮ ||
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অত্ৰতনলৌত্ৰককান ৰমৰ্নতা ৰমণান ৰমৰ্ংতয়নলৌত্ৰককৰ্ুণা ললনাঃ |
অনুৰূপৰূপমত্ৰতনলাকসুিং তদনলৌত্ৰককং ত্ৰনধুিনং লসত্ৰত || ১১.৫৯ ||

w

w

.y

ন ৰত্ৰতঃ িমাত্ৰদিত্ৰচতা ত্ৰনৰ্মাদ ত্ৰিৰহিয়থাঽত্ৰপ ন িধূিৰনৰ্াঃ |
প্ৰত্ৰতকাত্ৰমনীপ্ৰণৰ্তঃ কলনহা ন সমত্ৰস্ত লদাষ্ৰত্ৰহনত ত্ৰহ পনদ || ১১.৬০ ||

w

সুিসংত্ৰিদাত্মকতৰ্া িপুষ্াং সুৰত্ৰিত্িনমি বত্ৰহৰংতৰত্ৰপ |
হত্ৰৰধাত্ৰি দংপত্ৰতৰ্ণসয় তনতা ননু মানয়নতঽত্ৰপ মুত্ৰনত্ৰিঃ সুৰতম || ১১.৬১ ||
শৃণুতাপয়নলাকত্ৰিষ্ৰ্ং ত্ৰিষ্ৰ্ং সকলসয় মুিত্ৰনকৰসয় দৃশাম |
িপুত্ৰৰংত্ৰদৰাপত্ৰতৰমংদৰসং ননু সুংদৰং প্ৰকিৰ্তয়ত্ৰনশম || ১১.৬২ ||
মত্ৰণৰাত্ৰজৰাত্ৰজত মহামকু িং ত্ৰশত্ৰতকাংতকু ংতলসহস্ৰতৰ্ম |
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অত্ৰলকাধয়চংদ্ৰত্ৰিলসত্ৰত্তলকং িিনণাল্লসন্মকৰকু ংিলৰ্ুক || ১১.৬৩ ||
পত্ৰৰপূণয়চংদ্ৰপত্ৰৰহাত্ৰসমুিং জলজাৰ্তাক্ষ্মৰুনণাষ্ঠপুিম |
হত্ৰসতািনলাকলত্ৰলনতৰতুনলঃ অত্ৰিনংদৰ্ত প্ৰণতমাত্মজনম || ১১.৬৪ ||
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নিকংবুকংঠমত্ৰহমাংশুমনহা মত্ৰহনমাপনলংদ্ৰিৰহাৰধৰম |
ৰমণীৰ্ৰত্নৰ্ণত্ৰিদ্ধলসৱিলৰ্াংৰ্ুলীৰ্কিৰাংৰ্দিত || ১১.৬৫ ||
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ৰত্ৰিচক্ৰৰুক্প্ৰকৰচক্ৰকৰং ত্ৰিধুত্ৰবংবকংবু মধুৰাংবুৰুহম |
জ্িলনজ্িলদ্গদমুদাৰধনুঃ পৃথুিৃত্তহস্তমত্ৰততাম্ৰতলম || ১১.৬৬ ||
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িৰপীিৰাংসমত্ৰধৰাজদুনৰামত্ৰণমংিপাগ্ৰ্য়ত্ৰিলসত্কমলম |
সজৰ্ত্ৰৱৱিসপ্তকতনূদৰকং শুিনাত্ৰিকংজৰ্তকাত্ৰলনুতম || ১১.৬৭ ||

w
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অত্ৰতকাংতকাংত্ৰচপদকাংত্ৰচত্ৰমলত্তপনীৰ্িংৰ্ৰুত্ৰচত্ৰপংৰ্পিম |
িৰহত্ৰস্তহস্তসদৃনশাৰুৰ্ুৰ্ং ক্ৰমিৃত্তচাৰুতৰজংঘমুত || ১১.৬৮ ||

w

িৰনূপুৰং পৰমৰুক্প্ৰপদং নিত্ৰিদ্ৰুমদুয়ত্ৰতনিািত্ৰলমত |
অত্ৰৰিাত্ৰৰজধ্িজকলংকলসত্পদপাংসুপাত্ৰিতজৰ্ত্ৰত্তিতৰ্ম || ১১.৬৯ ||
ত্ৰনত্ৰিলাৰ্মািৰ্ত্ৰমনতৰত্ৰমনতঃ সুিসংত্ৰিদাত্ৰদত্ৰিৰনংতৰ্ুনণঃ |
প্ৰপদাত্ৰদকাংতসকলািৰ্িাকৃ ত্ৰতত্ৰিঃ সনদকয়িদনদাষ্লিম || ১১.৭০ ||
অত্ৰধকাত্ৰৰণাং ৰ্ুণত্ৰিনশষ্িষ্াদ ত্ৰৱিপদাদয়নংতচৰণাংততৰ্া |
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অত্ৰতিাত্ৰসতং ঘনৰ্ুণাপঘননঃ ইতনৰষ্চ তত্তদুত্ৰচনত ৰুত্ৰচনতঃ || ১১.৭১ ||
নিিানুিাঃ কনককাংত্ৰতপৰং িৰহাৰহাত্ৰৰ হত্ৰৰনীলহত্ৰৰত |
শবলপ্ৰিাত্ৰদত্ৰিত্ৰিধদুয়ত্ৰতমত সুিনবাধনসৌৰিসুৰূপৰ্ুণম || ১১.৭৪ ||

om

আষ্চৰ্য়ৰনত্নশ িত্ৰধকং জৰ্ত্তিনৰ্পয়াষ্চৰ্য়মাষ্চৰ্য়মনহা মুহুমুয়হুঃ |
লসৌংদৰ্য়সানৰকৰসং ৰমাপনতঃ ৰূপং তদানংদৰ্তীহ লমাত্ৰক্ষ্ণঃ || ১১.৭৩ ||
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ইজয়নত ৰ্জ্ঞশীনলঃ স ৰ্জ্ঞঃ প্ৰাজ্ঞমনধয় পৰঃ লপ্ৰাচয়নতঽননয়ঃ |
ৰ্ীৰ্নত লৰ্ৰ্কীত্ৰতয়ঃ সুৰ্ীনতঃ ত্ৰিধয়বনদ্ধঃ সদাঽঽনংদসাংনদ্ৰঃ || ১১.৭৪ ||
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তিকু ংনঠ লত শ্ৰীত্ৰিনশষ্া জনানামতয়াশ্চৰ্য়ং ত্ৰচত্তিাচামিূ ত্ৰমঃ |
তিকু ংনঠনত শ্ৰীত্ৰিনশষ্াজনানামুিশ্লানঘয় ৰ্ুিনমতাদৃশত্িম || ১১.৭৫ ||
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ৰ্ংৰ্ং সুিী কামৰ্নতঽথয়মি সংকল্পমািাত সকনলাঽত্ৰপ স সয়াত |
ইনতয়ি লিদা অত্ৰপ লিদৰ্ংত্ৰত মুত্ৰিং ততঃ লকা ত্ৰিিিাত্ৰতনৰকঃ || ১১.৭৬ ||

w

মহানংদতীথয়সয় লৰ্ িাষ্য়িািং মননািাত্ৰভিৰািতয় ৰ্ংনত স্িশিয়া |
সুৰাদয়া নৰাংতা মুকুংদপ্ৰসাদাদ ইমং লমাক্ষ্নমনত িজংনত সনদত্ৰত || ১১.৭৭ ||
|| ইত্ৰত শ্ৰীমত্কত্ৰিকু লত্ৰতলক ত্ৰিত্ৰিক্ৰমপংত্ৰিতাচাৰ্য়সুত
শ্ৰীনাৰাৰ্ণপংত্ৰিতাচাৰ্য়ত্ৰিৰত্ৰচনত শ্ৰীমধ্িত্ৰিজনৰ্
আনংদাংত্ৰকনত একাদশঃ সৰ্য়ঃ ||
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