|| শ্রী ||
অথ শ্রী ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত শ্রী নারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচতঃ
|| শ্রী মধ্বত্রিজর্ঃ ||

om

১১. একাদশঃ সর্য়ঃ
প্রচু রাংতরপ্রিচনং ফত্রণরাি উপশুশ্রুিান সসনকাত্রদমুত্রনঃ |
র্র্ননঽল্পদৃষ্টিপুরি জননঃ ত্বত্ররতং ত্রনলীনরুত্রচরাপ পদম || ১১.১ ||
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অত্রতত্রচিধাত্রি ত্রনজধাত্রি রতং সসহস্রমস্তকমনংতমমুম |
মুননর্াঽত্রিিাদয় ত্রিনর্ািরণাঃ িরমন্বর্ুংজত তদাঽথয়ত্রমমম || ১১.২ ||
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ির্িত্তমসয় ত্রিপুলপ্রমনতঃ সমর্ং মননাহরতমং জর্ত্রত |
মত্রহতং িিত্রিরত্রপ ললাকপনত পঠতাং মুহুঃ ফলমুনদষ্য়ত্রত ত্রকম || ১১.৩ ||
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অত্রধকাত্ররণাং ফলমলং ত্রিদুষ্াং িিত্রত প্রিৃত্রত্তরত্রতিীর্য়িতী |
ইত্রত তত্ফলং সফলসংকথননা ির্িান প্রপংচর্তু িূ ত্ররদর্ঃ || ১১.৪ ||

w

ইত্রত ততরুদীত্ররতমুদারমত্রতঃ িচনং ত্রনশময় স জর্াদ ত্রর্রম |
শৃণুতাঽদনরণ মহনীর্তমং মহনীর্পাদসমর্সয় ফলম || ১১.৫ ||
ত্রিত্রদিাত্রদ লিয়মত্রপ নাসয় ফলং কত্রথতং কৃ নষ্ত্ররি পলালকু লম |
স্বফলং তু মুত্রিপদমুত্রিপদং শুকশারদাত্রদপরমাথয়ত্রিদাম || ১১.৬ ||
পরমার্মাথয়িরশাস্ত্রত্রমদং িজতামমানিকলারত্রচতম |
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ব্রজতামনহা পরমনিষ্ণিতাং রতনর্ স্বনলাকমত্রজনতা ত্রদশত্রত || ১১.৭ ||
ননু তি ত্রিশ্বত্রিিনিকপদং প্রত্রতিাত্রত পূণয়পুরুষ্সয় পুরী |
উপলিয়নত র্দুপমানপদং প্রত্রতত্রিংিনমি মত্রণিপ্রর্তম || ১১.৮ ||
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ত্রসতনসৌধসংতত্রতরুচা স্ফু ত্ররতা পত্ররনতাঽরুণাশ্মর্ৃহপংত্রিরুত্রচঃ |
ইহ মচ্ছরীরিলনর্ লত্রসতাং অনুর্াত্রত মূত্রতয়মসুরাসু হৃতঃ || ১১.৯ ||
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শিলা িলীকঘত্রিতস্ফত্রিকদুয়ত্রতত্রিহয় ত্ররন্মত্রণমর্ী িলিী |
প্রত্রতসদ্ম িাত্রত র্মুনা ত্রমত্রলতা ত্রসতনসৌরনসংধিপনর্াত্রিত্ররি || ১১.১০ ||

ou
si

র্ত্রদ নািত্রিষ্য়ত্রদহ ত্রিভ্রমতাত্রনর্নমা জনসয় ত্রনলর্ািত্রলষ্ু |
ত্রিকিা ত্রিিংককৃ তপত্রিতত্রতঃ কৃ তনকতয়নিক্ষ্য়ত কথংচন লনা || ১১.১১ ||
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ত্রিত্রিধস্তুনলাপর্তত্রচিপিীসুত্রিতানলংত্রিমত্রণদামর্ণঃ |
শরণাংতনরষ্বত্রধকপূরণতঃ প্রচকাত্রস্ত ত্রিভ্রম ইিাির্লন || ১১.১২ ||

w

ত্রিমলাকৃ ত্রতঃ প্রকৃ ত্রতনরি মহামত্রণনহমমর্য়ত্রিলিস্তুমর্ী |
ইহ সংিনিত সকলকাংত্রতরসঃ কত্রথনতাঽত্রধনকাত্রিত্রিরতঃ কত্রিত্রিঃ || ১১.১৩ ||
তদনাত্রদকালত্রমতমুত্রিরনতঃঅর্ণর্য়শংিু মুিসংঘতনতঃ |
নর্নরময়হাপুরমসংহত্রতমত লসত্রত প্রনিারর্মনহা মত্রহমা || ১১.১৪ ||
িিনং ত্রিিাত্রত িু িননকপনতঃিু িনির্ািু তর্ুণাত্রতশর্ী |
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িরমংত্রদরপ্রকরমধয়র্তং ত্রিজমংিলস্থশত্রশমংিলিত || ১১.১৫ ||
স্বর্ত্রমংত্রদনরি পত্রতমানকরী র্ৃহকময় র্ি কু রুনত সুতরাম |
অত্রপ ত্রকংকরীদশশতীমত্রহতা ত্রির্মি িণয়র্ত্রত লিশ্মত্রন কঃ || ১১.১৬ ||
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কমলাপত্রতঃ কমলর্াঽমলর্া কমনীর্র্া কমলনলাচনর্া |
অমৃতাত্রহরাজমৃদনু িার্র্তঃ স্বরনতাঽত্রপ তি রমনত পরমঃ || ১১.১৭ ||
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তরুণপ্রিাকরসহস্ররুচং কনকাংিরং মত্রণমর্ািরণম |
হত্রসতানননংদুমরত্রিংদদৃশং তমরীংদ্রধাত্ররণমনুস্মরত || ১১.১৮ ||
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র্ণনর্দ রমাঽসয় ন র্ুণানত্রিলান চতুরাননশ্চতুরিার্ত্রপ লনা |
ন ির্ং সহস্রিদনা অত্রপ তান অপনরাত্রদতানত্রতিনদম পুনঃ || ১১.১৯ ||
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ত্রিধনর্া ত্রিহংর্পতনর্াঽর্ত্রণতা রমণীর্ুতাশ্চ ফত্রণনপংদ্রমুিাঃ |
পরনর্ার্িূ ত্ররসুিনিার্ত্রমতা অিনলাকয় তং দধত্রত লমাদরসম || ১১.২০ ||

w

সচতুিুয় জা িনজপিদৃনশা িরনিত্রষ্নণাঽি সত্রপশংর্পিাঃ |
অরুণপ্রিাশ্চ তরুণাভ্ররুনচা ত্রিচরংত্রত নাথরুচর্ঃ পুরুষ্াঃ || ১১.২১ ||
ির্িত্সমীপমুপর্াতিতাং প্রমনদা ন লকিলমলব্ধতুলঃ |
ু য়িমিূ ত্ররশুনিঃ || ১১.২২ ||
অত্রপ তসয় ললাকমত্রতনলাকর্ুণং িজতাং সুদল
ন িিংত্রত র্ি মৃত্রতজন্মজরাঃ ত্রিত্রিধং ির্ং ত্রকমুত দুঃির্ণঃ |
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অপরং চ ত্রকংত্রচদশুিং ন িনিত ন র্ুণাত্রদ তত্প্রিিমূলমত্রপ || ১১.২৩ ||
অনুিূ র্নত সুিমনংতসনিঃ সকনলরলংমত্রতপদং সততম |
অত্রপ তারতময়সত্রহনতঃ স্বর্ুরুপ্রিনণঃ পরস্পরমুরুপ্রণনর্ঃ || ১১.২৪ ||
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অত্রতসুংদরাঃ সুরির্ঃ পুরুষ্াঃ হত্ররচংদননন নিচংদ্ররুচা |
চলচারুচামরধরানুচরা ত্রিচরংত্রত ত্রনতয়তরুণা ইহ লত || ১১.২৫ ||
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ু ীতিাদয়মুত্রদতিিণাঃ |
সত্রিলাসলাসয়পত্ররতুষ্টদৃনশা মৃদর্
অনুরংজর্ংত্রত নিকংজদৃনশা রমণা অমী স্বরমণীস্তরুণীঃ || ১১.২৬ ||
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পত্ররণার্কানুপিনাত্রিমুিান অনু ত্রনস্সরংত্রত হত্ররণীনর্নাঃ |
ত্রিমলাদ ত্রিমানিলর্াচ্ছননকঃ শত্রশমংিলাত্রদি রুনচা রুত্রচরাঃ || ১১.২৭ ||
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অরুণাশ্মিণয়তনিস্তনিঃ শুিহারসত্রিিরুনচাঽপয়পরাঃ |
হত্ররনীলনীলরুচনর্াঽিপরাঃ প্রকিীিিংত্রত ত্রিত্রিধািরণাঃ || ১১.২৮ ||

w

সুত্রচরদুয়তীদয় ধত্রত সূক্ষ্মতরং স্বর্মংিরং চ িলু ত্রিভ্রত্রত র্াঃ |
শুকত্রনঃস্বনা ধ্রুিত্রমমা অপরাঃ সুপনর্াধরা জলধরািলর্ঃ || ১১.২৯ ||
সমতীতত্রিদ্রুমিু িাং সুদৃশাং পদপল্লিাগ্র্য়নিরিরুচীঃ |
পরিার্তঃ স্ফত্রিককু ত্রিমিূ ঃ প্রকিীকনরাত্রত ন পুরা প্রকিাঃ || ১১.৩০ ||
হত্ররণীদৃশাং ত্রনিসনাত্রন িৃহত্সুত্রনতংিত্রিংিরুত্রচনরারুরুচা |
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শিলদুয়তীত্রন মদনসয় জর্জ্জর্নিজর্ংতয় ইত্রত ত্রনত্রশ্চনুমঃ || ১১.৩১ ||
করপল্লনিস্তরত্রলনতলয়ত্রলনতঃ অসকৃ ত ক্বণত্কনককংকণনকঃ |
ু তনূদনররত্রতমনাক তরনলঃ || ১১.৩২ ||
নিনরামরাত্রজিত্রলিল্গুমৃদপ্র

om

কু চকু ংিপূণয়তরকাংত্রতসুধারসনশষ্ত্রিংদুত্রিসরচ্ছত্রিত্রিঃ |
িরহাররাত্রজত্রিরুতানুপদং পত্ররনলাত্রঠতাত্রিরশননরুরত্রস || ১১.৩৩ ||
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অত্রপ লীলর্া কু িলনর্াল্লত্রসনতঃ অপনরঃ কনরঃ সহচরীত্রনত্রহনতঃ |
িদননঃ শুত্রচত্রস্মতকিাক্ষ্রনসঃ চলকু ংিনলাল্লত্রসতর্ংির্ুনর্ঃ || ১১.৩৪ ||
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প্রর্তাসু তাসু রত্রণনত রশনামত্রণনূপুনরত্ররি পুরা র্ত্রদতাঃ |
অনুিীত্রক্ষ্তুং তনুত্রিলাসত্রমমং তরুণা িিংতয়থ ত্রনিৃত্তমুিাঃ || ১১.৩৫ ||
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অনুপাত্রলতাঃ স্বদত্রর্নতদয় ত্রর্তাঃ কথমপুয়নপতয় কু চিারনতাঃ |
শননকঃ পুনস্তদিলংিিলাত ত্রকল তা ত্রিশংত্রত পরনমাপিনম || ১১.৩৬ ||
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হত্রসতপ্রসূনত্রনকনরারুিরপ্রণমত্সুিণয়মত্রণসিয়তরূন |
উপর্ূহর্িমৃতত্রসংধুসিঃ পিননা ন কসয় সুিনমধর্ত্রত || ১১.৩৭ ||
িরপাত্ররিদ্রকসুকল্পতরুব্রজপাত্ররজাতহত্ররচংদনিত |
সত্রহতং সমাত্রদপদতানননর্ঃ পত্ররিূ ষ্র্ংত্রত তদনহা ঋতিঃ || ১১.৩৮ ||
ত্রস্মতমাধিীকু সুমরময়তনরৌ নিচংপকাত্রদকু সুনমাল্লত্রসনতৌ |
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মধুমাধনিৌ মধুপর্ীময়ধুনরৌ মধুত্রজত্রত্প্রর্ান প্রমদমানর্তঃ || ১১.৩৯ ||
নিমত্রল্লকাস্রজমিীষ্টতমঃ শুত্রচসংিিাং প্রণত্রর্নীত্রশরত্রস |
কলর্ন স্বর্ং ন কু শনলত্রত ত্রকল প্রত্রতঘির্তুয়রুকু চািুরসা || ১১.৪০ ||
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মধুরস্বরাস্ততপতিতত্রতপ্রকিাংতপংত্রিধৃতননিরুচঃ |
ত্রশত্রিননাঽনুর্াংত্রত ত্রহ সহস্রদৃশং জলদতুয় লক্ষ্মত্রনজনৃত্তমনহ || ১১.৪১ ||
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শরনদাল্লসত্কু িলনর্ক্ষ্ণর্া ত্রিকচারত্রিংদরুত্রচরাননর্া |
ত্রপ্রর্র্া চ লশািনশুকস্বনর্া রমনত জননা মুির হংসকর্া || ১১.৪২ ||
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অত্রিনংদর্ন ত্রহমঋতুং সুসিা স্ফত্রিকাচলচ্ছলত্রহমাত্রধকৃ তম |
ফত্রলনীকু লং কু সুমর্ন ত্রশত্রশনরা হসতীি ফু ল্লনিকু ংদরুচা || ১১.৪৩ ||

w

w
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ত্রহমশীতিষ্য়পত্ররতাপপুরস্সরনদাষ্মূলত্রমহ নতুয়র্ুণঃ |
ত্রপ্রর্নমি সাধর্ত্রত ত্রনতয়মনহা স ত্রিমুত্রিমাত্রনত্রত ত্রিমুত্রিমতাম || ১১.৪৪ ||

w

অমৃতস্রর্ুত্তমফলপ্রসিান অমৃতার্ তি জনতাঽপয়র্ত্রত |
উপনিািুমপয়ত্রিত্রধিংধিশা প্রকৃ ত্রতং প্রর্াত্রত সকনলাঽত্রপ সদা || ১১.৪৫ ||
প্রমদাত্রতনরকমুপর্াতিতা প্রমদার্নণন চরনতাপিনন |
উপর্ীর্নত স্ম মধুরং মধুত্রজচ্চত্ররতং সকাংততত্রতনা সততম || ১১.৪৬ ||
ললনা ললংতয়ত্রিিরং প্রিরা লত্রলতা লুনংত্রত কু সুমাত্রন পরাঃ |
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ইতরাঃ স্রনজা ত্রিরচর্ংত্রত পতীন অনুরংজর্ংত্রত ন ত্রহ কাশ্চন লনা || ১১.৪৭ ||
িনলীলর্া ত্রিত্রিধর্া মুত্রদতাঃ তরুণা ঘনস্তননতাস্তরুণীঃ |
সুলতালনর্ষ্ু পত্রররিয় রত্রতং িদনারত্রিংদমধুপা দধত্রত || ১১.৪৮ ||

om

রত্রসকাঃ সুধাপ্সু সরসীষ্ু তনতা রুতনূপুরানুকৃ তসারত্রসকাঃ |
ত্রিহরংত্রত সাকমির্াহয় ধনিঃ জলমড্ডু নকাত্সিহসিদনাঃ || ১১.৪৯ ||

gm

a.
c

ত্রিত্রিধা ত্রিধার্ ত্রিহৃতীঃ সত্রলনল ত্রিকনিষ্ু ত্রিদ্রুমতনিষ্ু র্তাঃ |
সুরত্রিং সুিণয়মথ িণয়কমাদদনত সিীকরর্তং মত্রহলাঃ || ১১.৫০ ||
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জঘনাংশুনকরির্িািরনণঃ কু চকু ংকু নমশ্চ কচমালয়িনরঃ |
নর্নাংজননরত্রপ ত্রমনথাব্জদৃশাং ঘত্রিনতরলংকৃ ত্রতরলং ত্রক্রর্নত || ১১.৫১ ||

w

w
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তনুমধয়মা ত্রনজর্ৃহাত্রণ র্তাঃ সমমাত্মনামসুসনমরসনমঃ |
অমৃতং ত্রপিংতয়সুলিং িত্রিত্রিঃ চষ্নকময়হারজতরত্নমনর্ঃ || ১১.৫২ ||

w

ু ম্রশর্য়মনুরার্িতাং মত্রণমংচমংত্রচতদৃনশাঽিসনর |
মৃদক
অত্রপ লচাত্রদতা অত্রধরুহংত্রত শননঃ ত্রিননর্া ত্রহ িূ ষ্র্ত্রত সিয়রসম || ১১.৫৩ ||
অত্রিকাংতমুিত্রমতকাংতকু চা ত্রকল িধ্নতী সকু সুমাং কিরীম |
সুমুিী সুলক্ষ্য়িু জমূলিত্রলঃ পত্রররিয়নত প্রণত্রর্নাঽত্রতরসাত || ১১.৫৪ ||
পৃথুিৃত্ততুংর্কত্রঠননারত্রসজির্িাত্ররতার্তত্রনজাংতরনর্াঃ |
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িু জনর্ার্ুয়নর্ন রমনণা রমণীং পত্রররিয় লকাঽি রমনর্ি সুিী || ১১.৫৫ ||
ু িাক্ষ্পিু |
ত্রস্মতফু ল্লমুল্লত্রসতত্রিত্রল্ললসন্মত্রণকু ংিলং মৃদক
ত্রনিৃ নতা ত্রনরীক্ষ্য় সুত্রচরং সুতননাঃ প্রত্রতচু ংিত্রত ত্রপ্রর্তনমা িদনম || ১১.৫৬ ||

om

নতমুিমর্য় মুিচংদ্রমসং পত্রররংিসংিৃ তমুদা সুদৃশঃ |
উপরময়নত ন তরুনণন ত্রচরং মধুরাধরামৃতরসং ত্রপিতা || ১১.৫৭ ||

gm

a.
c

রিসািপাত্রততপৃথূরত্রসজঃ পত্রররিয় তত্ক্ষ্ণত্রির্াততরঃ |
মত্রণতাত্রদনসৌরতত্রিতানপিূ রমর্তয়মূন র্ুিত্রতসংঘ উত || ১১.৫৮ ||

ou
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অত্রতনলৌত্রককান রমর্নতা রমণান রমর্ংতয়নলৌত্রককর্ুণা ললনাঃ |
অনুরূপরূপমত্রতনলাকসুিং তদনলৌত্রককং ত্রনধুিনং লসত্রত || ১১.৫৯ ||
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ন রত্রতঃ িমাত্রদিত্রচতা ত্রনর্মাদ ত্রিরহিয়থাঽত্রপ ন িধূিরনর্াঃ |
প্রত্রতকাত্রমনীপ্রণর্তঃ কলনহা ন সমত্রস্ত লদাষ্রত্রহনত ত্রহ পনদ || ১১.৬০ ||

w

সুিসংত্রিদাত্মকতর্া িপুষ্াং সুরত্রিত্বনমি িত্রহরংতরত্রপ |
হত্ররধাত্রি দংপত্রতর্ণসয় তনতা ননু মানয়নতঽত্রপ মুত্রনত্রিঃ সুরতম || ১১.৬১ ||
শৃণুতাপয়নলাকত্রিষ্র্ং ত্রিষ্র্ং সকলসয় মুিত্রনকরসয় দৃশাম |
িপুত্ররংত্রদরাপত্রতরমংদরসং ননু সুংদরং প্রকির্তয়ত্রনশম || ১১.৬২ ||
মত্রণরাত্রজরাত্রজত মহামকু িং ত্রশত্রতকাংতকু ংতলসহস্রতর্ম |
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অত্রলকাধয়চংদ্রত্রিলসত্রত্তলকং িিনণাল্লসন্মকরকু ংিলর্ুক || ১১.৬৩ ||
পত্ররপূণয়চংদ্রপত্ররহাত্রসমুিং জলজার্তাক্ষ্মরুনণাষ্ঠপুিম |
হত্রসতািনলাকলত্রলনতরতুনলঃ অত্রিনংদর্ত প্রণতমাত্মজনম || ১১.৬৪ ||

om

নিকংিুকংঠমত্রহমাংশুমনহা মত্রহনমাপনলংদ্রিরহারধরম |
রমণীর্রত্নর্ণত্রিদ্ধলসিলর্াংর্ুলীর্কিরাংর্দিত || ১১.৬৫ ||
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রত্রিচক্ররুক্প্প্রকরচক্রকরং ত্রিধুত্রিংিকংিু মধুরাংিুরুহম |
জ্বলনজ্বলদ্গদমুদারধনুঃ পৃথুিৃত্তহস্তমত্রততাম্রতলম || ১১.৬৬ ||
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িরপীিরাংসমত্রধরাজদুনরামত্রণমংিপাগ্র্য়ত্রিলসত্কমলম |
সজর্ত্রিসপ্তকতনূদরকং শুিনাত্রিকংজর্তকাত্রলনুতম || ১১.৬৭ ||

w

w
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অত্রতকাংতকাংত্রচপদকাংত্রচত্রমলত্তপনীর্িংর্রুত্রচত্রপংর্পিম |
িরহত্রস্তহস্তসদৃনশারুর্ুর্ং ক্রমিৃত্তচারুতরজংঘমুত || ১১.৬৮ ||

w

িরনূপুরং পরমরুক্প্প্রপদং নিত্রিদ্রুমদুয়ত্রতনিািত্রলমত |
অত্ররিাত্ররজধ্বজকলংকলসত্পদপাংসুপাত্রিতজর্ত্রত্তিতর্ম || ১১.৬৯ ||
ত্রনত্রিলার্মাির্ত্রমনতরত্রমনতঃ সুিসংত্রিদাত্রদত্রিরনংতর্ুনণঃ |
প্রপদাত্রদকাংতসকলাির্িাকৃ ত্রতত্রিঃ সনদকয়িদনদাষ্লিম || ১১.৭০ ||
অত্রধকাত্ররণাং র্ুণত্রিনশষ্িষ্াদ ত্রিপদাদয়নংতচরণাংততর্া |
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অত্রতিাত্রসতং ঘনর্ুণাপঘননঃ ইতনরষ্চ তত্তদুত্রচনত রুত্রচনতঃ || ১১.৭১ ||
নিিানুিাঃ কনককাংত্রতপরং িরহারহাত্রর হত্ররনীলহত্ররত |
শিলপ্রিাত্রদত্রিত্রিধদুয়ত্রতমত সুিনিাধনসৌরিসুরূপর্ুণম || ১১.৭৪ ||

om

আষ্চর্য়রনত্নশ িত্রধকং জর্ত্তিনর্পয়াষ্চর্য়মাষ্চর্য়মনহা মুহুমুয়হুঃ |
লসৌংদর্য়সানরকরসং রমাপনতঃ রূপং তদানংদর্তীহ লমাত্রক্ষ্ণঃ || ১১.৭৩ ||

gm

a.
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ইজয়নত র্জ্ঞশীনলঃ স র্জ্ঞঃ প্রাজ্ঞমনধয় পরঃ লপ্রাচয়নতঽননয়ঃ |
র্ীর্নত লর্র্কীত্রতয়ঃ সুর্ীনতঃ ত্রিধয়িনদ্ধঃ সদাঽঽনংদসাংনদ্রঃ || ১১.৭৪ ||
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তিকু ংনঠ লত শ্রীত্রিনশষ্া জনানামতয়াশ্চর্য়ং ত্রচত্তিাচামিূ ত্রমঃ |
তিকু ংনঠনত শ্রীত্রিনশষ্াজনানামুিশ্লানঘয় র্ুিনমতাদৃশত্বম || ১১.৭৫ ||
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র্ংর্ং সুিী কামর্নতঽথয়মি সংকল্পমািাত সকনলাঽত্রপ স সয়াত |
ইনতয়ি লিদা অত্রপ লিদর্ংত্রত মুত্রিং ততঃ লকা ত্রিিিাত্রতনরকঃ || ১১.৭৬ ||

w

মহানংদতীথয়সয় লর্ িাষ্য়িািং মননািাত্রভিরািতয় র্ংনত স্বশিয়া |
সুরাদয়া নরাংতা মুকুংদপ্রসাদাদ ইমং লমাক্ষ্নমনত িজংনত সনদত্রত || ১১.৭৭ ||
|| ইত্রত শ্রীমত্কত্রিকু লত্রতলক ত্রিত্রিক্রমপংত্রিতাচার্য়সুত
শ্রীনারার্ণপংত্রিতাচার্য়ত্রিরত্রচনত শ্রীমধ্বত্রিজনর্
আনংদাংত্রকনত একাদশঃ সর্য়ঃ ||
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