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শ্রীরামিযের রাজা হইবার প্রস্তাব 

দ্বিতীয় অয োধ্যোকোণ্ড শুন সর্ব্বজন। 

ককযকয়ীর বোযকয রোম  োইযবন বন।।  

বৃদ্ধ রোজো দশরথ, দ্বশযর শুভ্র ককশ। 

আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব কবশ।। 

রোজত্ব কযরন রোজো বদ্বস দ্বসিংহোসযন।  

আইল সকল রোজো রোজ-সম্ভোষযে।। 

হস্তী ক োড়ো নোনো রত্ন নোনো আভরে।  

দ্বববোযহ ক ৌতুক রোযম কদন রোজগে।। 

নমস্কোর কদ্বর বযল ক োড় কদ্বর হোত। 

মহোরোজ দশরথ তুদ্বম কলোকনোথ।। 

নমস্কোর কদ্বর বযল ক োড় কদ্বর হোত। 

মহোরোজ দশরথ তুদ্বম কলোকনোথ।। 

এক দ্বনযবদন কদ্বর শুন নৃপবর। 

শ্রীরোযমযর রোজো কর সর্ব্বগুেোকোর।। 

বোলক শ্রীরোম চুযল পঞ্চঝুুঁদ্বি ধ্যর। 

মোরীচ রোক্ষস পলোইল  োুঁর ডযর।। 

রোমতুলয বীর আর নোদ্বহ দ্বিভুবযন। 

রোম রোজো হইযল আনন্দ সর্ব্বজযন। ।  

অন্তযর সোনন্দ রোজো শুদ্বনয়ো বচন।  

বোক্ছযল সবোর বুযঝন রোজো মন।। 

শ্রীরোম হইযল রোজো সবোর সযন্তোষ।  

বৃদ্ধকোযল আদ্বম কদ্বরলোম দ্বকবো কদোষ। ।  

পুিবৎ পোদ্বল প্রজো, কদ্বর দুযে দণ্ড। 

ককোন্ কদোযষ আমোর  ুচোও রোজদণ্ড।।  

আনদ্বন্দত অন্তযর, বোদ্বহযর ওষ্ঠ চোযপ। 

ভূপদ্বতর ককোপ কদদ্বি সর্ব্ব রোজো কোুঁযপ।। 

সবোযর সভয় কদদ্বি দশরথ কয়। 

পদ্বরহোস কদ্বরলোম, নো কদ্বরহ ভয়।। 

বদ্বশযষ্ঠযর ডোদ্বক আদ্বন কুলপুযরোদ্বহত।  

রোযম রোজো কর সযব হযয় হরদ্বষত।। 

ভূপদ্বতর অনুজ্ঞো পোইয়ো সর্ব্বজন।  

কদ্বরল সকযল তোুঁর চরে বন্দন।।  

ভূপদ্বত বযলন, শুন পোি দ্বমিগে।  

রোযম রোজো কদ্বরব করহ আযয়োজন।। 

নোনো পুষ্প দ্ববকোশ, বসন্ত কচি মোস। 

কোদ্বল রোম রোজো হযব আদ্বজ অদ্বধ্বোস।।  

অদ্বধ্বোস কদ্বরযত  যতক দ্রবয লোযগ।  

ক  সকল দ্রবয আহরে কর আযগ।। 

শ্রীরোযমর অদ্বধ্বোযস  ত দ্রবয চোই। 

ক  সকল আদ্বন কদহ বদ্বশযষ্ঠর ঠোুঁই।।  

সুমন্ত্র সোরদ্বথ তুদ্বম চলহ সত্বর।  

রযথ কদ্বর আন রোযম আমোর কগোচর।। 

আজ্ঞো কপযয় সুমন্ত্র চদ্বলল শীঘ্রগদ্বত। 

শ্রীরোযমযর আদ্বনল ক িোযন মহীপদ্বত। ।  

কত দূযর রথ কহযত নোদ্বমযলন রোম। 

দ্বপতোর চরযে পদ্বড় কদ্বরল প্রেোম।। 

আশীর্ব্বোদ কদ্বরযলন রোজো শ্রীরোযমযর। 

দ্বসিংহোসযন বসোইলো হদ্বরষ অন্তযর।। 

দ্বপতো পুযি বদ্বসযলন দ্বসিংহোসযনোপযর। 

পোি দ্বমি সকযল কবদ্বেত নৃপবযর।। 

নক্ষযি কবদ্বেত ক ন পূেব শশধ্র।  

কসইমত কশোদ্বভত হইল র বুর।। 

পুযিযর দ্বশিোন দ্ববদযো সভো দ্ববদযমোন। 

রোজনীদ্বত ধ্র্ম্ব আর দ্ববদ্ববধ্ দ্ববধ্োন। ।  

প্রথমো রোেীর তুদ্বম প্রথম নন্দন।  

ভূপদ্বত হইয়ো কর প্রজোর পোলন।। 
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কলোযকর আদ্দোশ তুদ্বম শুনহ  তযন। 

কতোমোর মদ্বহমো ক ন সর্ব্বি বোিোযন।। 

রোজনীদ্বত ধ্র্ম্ব তুদ্বম দ্বশি সোবধ্োযন। 

 োহোযত মদ্বহমো  শ বোযড় দ্বদযন দ্বদযন।। 

পযরর কদিহ  দ্বদ পরমো সুন্দরী। 

নো কদদ্বিহ কস সবোযর ঊদ্ধবদৃদ্বে কদ্বর।। 

রোজো  দ্বদ পরদোর কযর বযবহোর। 

আপদ্বন কস মযজ পোযপ, মজোয় সিংসোর।।  

পরদ্বহিংসো পরপীড়ো নো কদ্বরহ মযন। 

কভু নো কদ্বরহ রোম কলোভ পরধ্যন।। 

শরে লইযল শত্রু কর পদ্বরিোে। 

অপরোধ্ দ্ববনো কোযরো নো লইও প্রোে।।  

তপ জপ ধ্র্ম্ব কর্ম্ব কদ্বরযব দ্ববদ্বহত। 

নো হইও কদব দ্বিযজ ভদ্বিযত রদ্বহত।।  

 জ্ঞোদ্বদযত নোনো  শ কদ্বরহ সঞ্চয়। 

সর্ব্বযলোক দয়োলু হইও সদোশয়।। 

পরদোর পরপীড়ো কযর ক ই জন। 

শোস্ত্র-অনুসোযর তোর কদ্বরহ শোসন। ।  

অপরোধ্ মত দণ্ড কযরো সোবধ্োযন। 

কদোষ নোদ্বহ রোজোর কস শোযস্ত্রর দ্ববধ্োযন।। 

দুুঃদ্বিত অনোথ রোম  দ্বদ ককহ হয়। 

তোহোযর পোদ্বলযল পুেয সর্ব্বশোযস্ত্র কয়।। 

কদব গুরু ব্রোহ্মোযে তুদ্বষহ ভদ্বিমযন। 

কদি সর্ব্বযলোযক ক ন দুুঃি নোদ্বহ জোযন।। 

রোজনীদ্বত ধ্র্ম্ব রোজো দ্বশিোন রোযমযর। 

শুদ্বনয়ো ককৌশলযো রোেী হদ্বরষ অন্তযর।। 

রোযমর কলযোযে রোেী কযর নোনো দোন। 

স্বেব করৌপয অন্ন বস্ত্র সহস্র প্রমোে।। 

মুদ্বন ব্রহ্মচোরী  ত ভট্ট দ্ববপ্রগে।  

সবোকোযর কদন রোেী নোনোদ্ববধ্ ধ্ন।। 

 ত  ত কলোক আযছ  ত  ত স্থোযন। 

সবোযর আদ্বনয়ো রোেী কতোযষ নোনো ধ্যন।। 

আইল  যতক কলোক রোজ-দ্ববদযমোযন। 

রোমচন্দ্র রোজো হযব শুদ্বন ভোগয মোযন।। 

ককহ নোযচ, ককহ গোয়, আনন্দ দ্ববযশষ।  

রোম রোজো হইযল নো হযব কোর কেশ।।  

 ত  ত কলোক আযছ অয োধ্যো-নগযর। 

রোযমর দ্বনকযি  োর হদ্বরষ অন্তযর।। 

সমোদযর সকযলযর কদ্বরয়ো সর্ম্োন। 

জননী দশবযন রোম কযরন প্রয়োে।। 

মোতৃগৃযহ উপদ্বস্থত মযন কুতূহলী।  

অক োধ্যোকোযণ্ডযত গোন প্রথম দ্বশকদ্বল।। 
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শ্রীরোযমর রোজো হওয়যনোযদযোগ ও অদ্বধ্বোস 

সুযিযত বদ্বঞ্চয়ো রোদ্বি উদ্বদত অরুযে। 

আনযন্দ কগযলন রোম দ্বপতৃ-সম্ভোষযে।। 

ভদ্বিভোযব দ্বপতোর বযন্দন শ্রীচরে।  

রোযমযর কদ্বহল রোজো শুভোশীর্ব্বচন।।  

দ্বসিংহোসযন বসোইল রোজো শ্রীরোযমযর। 

দ্বপতো পুি উভযয়র আনন্দ অন্তযর। ।  

রোজো বদ্বলযলন, রোম কর অবধ্োন। 

 ত কর্ম্ব কদ্বরয়োদ্বছ, কদ্বহ তব স্থোন।। 

 জ্ঞ কদ্বর তুদ্বষলোম  ত কদবগযে। 

তুদ্বষলোম দ্বপতৃযলোক শ্রোদ্ধ ও তপবযে।। 

রোজো হযয় কদ্বরলোম কলোযকর পোলন।  

কতোমো কহন পুি পোই  যজ্ঞর কোরে।।  

পোদ্বললোম রোজনীদ্বত ধ্র্ম্ব আদ্বনবোর।  

কতোমোযর কদ্বরব রোজো ভোদ্ববয়োদ্বছ সোর। ।  

বৃদ্ধ হইলোম আদ্বম, মদ্বরব কিন। 

কতোমোযর কদ্বরব রোজো, পোল সর্ব্বজন।।  

আদ্বজ হযত কতোমোযর দ্বদলোম রোজযভোর।  

স্বপক্ষ পোলন কর দ্ববপক্ষ সিংহোর।।  

দ্বকন্তু আদ্বজ কুস্বপন কদযিদ্বছ উৎপোত। 

আকোশ হইযত ভূযম পযড় উল্কোপোত।। 

পূদ্বেবমোয় চন্দ্র গ্রোস শোযস্ত্রর দ্ববদ্বহত। 

কদদ্বি অমোবসযোয় এ অদ্বত দ্ববপরীত। ।  

ইতযোদ্বদ জঞ্জোল আদ্বম কদদ্বিনু স্বপযন। 

গদ্দবযভর পৃযষ্ঠ চদ্বড় কগলোম দদ্বক্ষযে।। 

কুস্বপ্ন কদদ্বিনু আদ্বজ, দ্বনকি মরে।  

তুদ্বম রোজো হও তযব সফল জীবন।। 

কদ্বনষ্ঠ ভরত, তোর নো জোদ্বন আশয়। 

তোযর রোজয দ্বদযত কভু উপ ুি নয়।।  

কজযষ্ঠ সযে কদ্বনযষ্ঠর নোদ্বহ অদ্বধ্কোর। 

তুদ্বম রোজো হও রোম, কর অঙ্গীকোর। ।  

কত শত শত্রু তব আযছ কত স্থোযন। 

ককবো শত্রু, ককবো দ্বমি, ককবো তোহো জোযন।। 

আদ্বম দ্ববদযমোযন ধ্র ছি নব দণ্ড।  

দ্বক জোদ্বন আদ্বসয়ো ককহ হয় বো পোষণ্ড।।  

আদ্বজ অদ্বধ্বোস পুনর্ব্বসু সুনক্ষি। 

পুষযো কলয হইযব ধ্দ্বরযব দণ্ডছি।। 

এযতক বদ্বলয়ো রোযম দ্বদযলন দ্ববদোয়। 

অন্তুঃপুযর রোমচন্দ্র কগযলন ত্বরোয়।। 

বযসযছন ককৌশলযো কবদ্বেত সিীবৃযন্দ। 

সোত শত রোেী তথো আযছন আনযন্দ।। 

কদবপূজো কযর রোেী নোনো উপহোযর। 

কহনকোযল শ্রীরোম কগযলন তথোকোযর। ।  

রোযমযর কদদ্বিয়ো রোেী সহোসয বদন।  

মোযয়র চরে রোম কযরন বন্দন।। 

মোযয়র সরু্ম্যি দোণ্ডোইয়ো র ুনোথ।  

কযহন সকল কথো কদ্বর ক োড়হোত।।  

আমোযর দ্বদযলন দ্বপতো সর্ব্ব রোজযিণ্ড। 

আদ্বজ অদ্বধ্বোস, কোদ্বল পোব ছি দণ্ড।।  

আমো রোজো কদ্বরযত সবোর অদ্বভলোষ। 

শুভবোর্ত্বো কদ্বহযত আইনু তব পোশ। ।  

নোনো উপহোযর মোতো কর ইেপূজো। 

মম প্রদ্বত ক ন তুেো হন দশভুজো। ।  

এযতক শুদ্বনয়ো রোেী হরদ্বষত মন। 

রোযমর কলযোে কদ্বরযলন অগেন।। 
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ককৌশলযো বযলন, রোম হও দ্বচরজীব। 

সহোয় হউন তব শ্রীপোর্ব্তবী দ্বশব। ।  

অযনক কযঠোযর আদ্বম পূদ্বজয়ো শঙ্কযর। 

কতোমো কহন পুি রোম ধ্দ্বরনু উদযর। ।  

শুভক্ষযে জন্ম দ্বনলো আমোর ভবযন। 

রোজমোতো হইলোম কতোমোর কোরযে।। 

সুদ্বমিো সপত্নী কস আমোযত অনুরি। 

তোর পুি লক্ষ্মে কতোমোর বড় ভি।। 

কতোমোর কুশল কসই চোযহ অনুক্ষে। 

অদ্বত দ্বহতকোরী তব সুদ্বমিো নন্দন। ।  

এযতক ককৌশলযো কদবী কদ্বহযলন কথো। 

কহনকোযল শ্রীলক্ষ্মে আইযলন তথো। ।  

লক্ষ্মযেযর কদদ্বিয়ো হোযসন র ুনোথ।  

ককৌশলযোযর বযন্দন লক্ষ্মে ক োড়হোত।। 

লক্ষ্মযেযর কপ্রমভযর দ্বদয়ো রোম ককোল। 

বযলন সহোসয বদযনযত দ্বমে কবোল।।  

মম ভি ভোই তুদ্বম পরম সুধ্ীর। 

তুদ্বম আদ্বম দ্বভন্ন নদ্বহ একই শরীর।। 

আমোর দ্বহততষী তুদ্বম,  দ্বদ পোই রোজয। 

উভযয়যত দ্বমদ্বলয়ো কদ্বরব রোজকো বয। ।  

এযতক বদ্বলয়ো রোম হইল দ্ববদোয়। 

আশীর্ব্বোদ কদ্বরল সকল রোেী তোয়।।  

কগযলন দ্বপতোর কোযছ শ্রীরোম লক্ষ্মে। 

রোজো বযল, রোম এল কহল শুভক্ষে।।  

বদ্বশষ্ঠ নোরদ আদ্বদ আইল কস স্থোযন।  

আজ্ঞো কপযয় আযয়োজন কযর সর্ব্বজযন।। 

দ্বনমন্ত্রে কদ্বরয়ো আদ্বনল রোজগে। 

রোম রোজো হযবন, সকযল হৃেমে।। 

দ্ববদযোধ্রী নোযচ, গোয় গন্ধযর্ব্ব সঙ্গীত। 

চতুদ্বদ্দবযক জয়ধ্বদ্বন শুদ্বন সুলদ্বলত।। 

লক্ষ লক্ষ পতোকো উদ্বড়যছ নোনো রযঙ্গ। 

রোজগে এল সব কিযকর সযঙ্গ।। 

নোনো রযঙ্গ রথ রথী হস্তী ক োড়ো সোযজ। 

নোনো জোদ্বত বোদয শুদ্বন নোনোদ্বদযক বোযজ।। 

অদ্বধ্বোস কদ্বরযত আইল ঋদ্বষ মুদ্বন। 

রোমজয় বদ্বলয়ো কদ্বরযছ কবদধ্বদ্বন।। 

নোদ্বরযকল গুবোক করোদ্বপল সোদ্বর সোদ্বর।  

 ৃযতর প্রদীপ জ্বোযল প্রজোর কুমোরী।। 

নোনো রযত্ন দ্বনর্ম্বোইল লক্ষ লক্ষ  র। 

দ্ববদ্ববধ্ পতোকো উযড় চোযলর উপর।। 

পৃদ্বথবীযত আযছ  ত নোনো উপহোর।  

তোহো আদ্বন লক্ষ লক্ষ ভদ্বরল ভোণ্ডোর।। 

নোনো রযত্ন কশোদ্বভত বসন পদ্বরদ্বহত। 

অয োধ্যোর  ত কলোক, সযব আনদ্বন্দত।।  

আইল কদযশর কলোক অয োধ্যোনগযর। 

ককহ নোযচ ককহ গোয় হদ্বরষ অন্তযর।।  

অদ্বধ্বোস কদদ্বিযত আইল কদবগে। 

অন্তরীযক্ষ রযহ সযব চোদ্বপয়ো বোহন।।  

ব্রহ্মো দ্বশব আদ্বদ কদ্বর  ত কদবগে। 

ভগবতী আদ্বদ কদ্বর কদবী অগেন।। 

অদ্বধ্বোস কদদ্বিযত আইল সর্ব্বজন। 

ককৌতুযকযত পুষ্পবৃদ্বে কযরন তিন। ।  

ঋদ্বষগযে কদদ্বিয়ো উদ্বঠয়ো র ুনোথ। 

পোদয অ বয দ্বদয়ো পূযজ কদ্বর প্রদ্বেপোত।। 

বদ্বশষ্ঠ বযলন, রোম শোযস্ত্রর দ্ববদ্বহত। 

তব অদ্বধ্বোস আদ্বম কদ্বর ক  উদ্বচত।। 

দ্বপত-ৃদ্ববদযমোযন ধ্র দণ্ড আর ছোদ্বত। 

নহুষ রোজোর ক ন তনয়   োদ্বত। ।  



রামায়ণ (অয াধ্যাকাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

বদ্বশষ্ঠ কযরন সুমঙ্গল কবদধ্বদ্বন। 

অদ্বিল ভুবযন শব্দ রোমজয় শুদ্বন।। 

অদ্বধ্বোস রোযমর হইল সমোপন। 

আনযন্দ কদদ্বিয়ো স্বযগব কগল কদবগে।।  

জয় জয় হুলোহুদ্বল কযর রোমোগে। 

নৃতয গীযত আনদ্বন্দত অয োধ্যো-ভুবন।।  

রোমসীতো উপবোসী রযহ দুইজন। 

চন্দযন চদ্বচবত অঙ্গ, সযকৌতুক মন।।  

নোনো রত্ন ধ্ন সযব দ্বদযলক ক ৌতুক। 

দ্বনজোলযয় কগল সযব কদদ্বিয়ো ককৌতুক।।  

বযলন বদ্বশষ্ঠ মুদ্বন রোজোর সদযন। 

অদ্বধ্বোস রোযমর হইল শুভক্ষযে।। 

শুদ্বনয়ো হোযসন রোজো আনদ্বন্দত মযন।  

নোনো রত্ন দোযন রোজো তুদ্বষল ব্রোহ্মোযে।। 

কবলোর হইল কশষ, নক্ষি গগযন। 

অদ্বধ্বোস কদদ্বি  যর কগল সর্ব্বজযন। ।  

সুগদ্বন্ধ পুযষ্পর গন্ধ বযহ চতুদ্বভবত। 

কদবতুলয কবযশ সযব শুইয়ো দ্বনদ্বদ্রত।। 

রোদ্বি অবসোন হয় সূয বযর উদয়।  

শয়ন তযদ্বজল সযব আনন্দ হৃদয়।। 
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শ্রীরোমচযন্দ্রর রোজয প্রোদ্বিযত সকযলর আনযন্দোৎসব 

রথ রথী ক োড়ো সোযজ,                      নোনো রযঙ্গ বোদয বোযজ, 

মুদ্বন সব কযর জয়ধ্বদ্বন। 

জয় জয় হুলোহুদ্বল,                      কযর সযব ককোলোকুদ্বল, 

সর্ব্বযলোক দ্বক দুুঃিী দ্বক ধ্নী।। 

দ্বশশু নোরী আনদ্বন্দত,                     পুষ্প গযন্ধ সুযশোদ্বভত, 

আযমোদ প্রযমোদ সব  যর। 

স্বগবপুরী তুলয কবশ,                     অয োধ্যোর সর্ব্ব কদশ, 

নোযচ গোয় হদ্বরষ অন্তযর।। 

সযব ভোযব র ুপদ্বত,                     হইযবন মহীপদ্বত, 

 ুদ্বচল সবোর আদ্বজ কেশ। 

নো হইযব দুুঃি কশোক,                     আনদ্বন্দত সর্ব্বযলোক, 

দ্বনস্তোর পোইল সর্ব্ব কদশ।। 

 ুদ্বচল সকল ভয়,                     সবোই আনন্দময়. 

রোম নোযম পোইযব দ্বনষ্কৃদ্বত। 

রোম দ্ববষু্ণ-অবতোর,                     লযবন সবোর ভোর,  

কবকুযেযত কদ্বরযব বসদ্বত।। 

এযতক ভোদ্ববয়ো মযন,                     আনদ্বন্দত সর্ব্বজযন, 

আনযন্দযত পোসযর আপনো।  

অয োধ্যোর  ত কলোক,                     ভুদ্বলল সকল কশোক, 

আনযন্দ পূদ্বরত সর্ব্বজনো।। 

নোনো ব্স্ত্স্ত্র অলঙ্কোর,                     পদ্বরধ্োন সবোকোর, 

রূযপ কবযশ কদব অবতোর।  

আনযন্দ দ্ববহ্বল প্রোয়,                     রোমগুে সযব গোয়, 

জয় জয় কযর বোযর বোর।। 

অয োধ্যো নগরবোসী,                     বযল হব দোস দোসী, 

মযন সব হয় হরদ্বষত। 

 ুদ্বচযব সবোর দুুঃি,                     ভুদ্বঞ্জব দ্ববদ্ববধ্ সুি, 

এত বদ্বল সযব আনদ্বন্দত।। 
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মধ্ুর অয োধ্যোকোণ্ড,                     শুদ্বনযত অমৃত-ভোণ্ড, 

 োযত হয় পোযপর দ্ববনোশ। 

রোমোয়ে আকেবযন,                     ওঝো কৃদ্বর্ত্বোস ভযে, 

হয় অন্তকোযল স্বযগব বোস।। 
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ভরতযক রোজো কদ্বরয়ো রোমযক বযন পোঠোইযত কুুঁজীর ককযকয়ীযক মন্ত্রেো 

দোন 

পূেব স্বেবকুযম্ভর উপযর আম্রসোর। 

শোযস্ত্রর দ্ববদ্বহত সব মঙ্গল আচোর। ।  

নোনো রযত্ন দ্বনর্ম্োইল িঙু্গী শযত শযত। 

নোনোবযেব পতোকো উদ্বড়যছ প্রদ্বত পযথ।। 

প্রদ্বত  যর কশোভো কযর সুবযেবর ঝোরো। 

নোনো রযত্ন কশোযভ লক্ষ লক্ষ চবতুোরো।। 

নোনো রযত্ন দ্বনদ্বর্ম্বত আগোর সোদ্বর সোদ্বর। 

দ্বজদ্বনয়ো অমরোবতী রমযযবশধ্োরী।। 

ইন্দ্রপুযর ক মন সবোর রমযযবশ। 

কতমন মঙ্গল ুি অয োধ্যোর কদশ।।  

কদযবর দ্বনর্ব্বন্ধ কভু নো  োয় িণ্ডে। 

কক জোযন পদ্বড়যব আদ্বস প্রমোদ কিন।।  

পূর্ব্বজযন্ম দ্বছল নোযম দুন্দুদ্বভ অ্সররো। 

জদ্বন্মল কস কুুঁজী হযয় নোযমযত মন্থরো।। 

তোর পৃযষ্ঠ কুুঁজ ক ন ভরন্ত ডোবরী। 

কুদ্বিল কুরূপো কুুঁজী কূ্ররকর্ম্বকোরী।। 

ককযকয়ীর কবড়ী, ভরযতর ধ্োিীমোতো। 

রোযমর দুুঃযির কহতু সৃদ্বজল দ্ববধ্োতো।। 

দশরথ কপযয়দ্বছল দ্বববোযহ কস চড়ী। 

রোম রোজো হন কদদ্বি কযর ধ্ড়ফদ্বড়।। 

আকৃদ্বত প্রকৃদ্বতযত কুৎদ্বসতো কদদ্বি তোযর। 

সর্ব্বনোশ কযর কুুঁজী থোযক  োর  যর।। 

রোযমর দুুঃযির কহতু তোর উপোদোন। 

রোজোর মরে, ককযকয়ীর অপমোন।। 

মদ্বরযব রোবে  োযত, দ্ববধ্োতো কস জোযন। 

দ্ববধ্োতো সৃদ্বজল তোযর এই কস কোরযে। ।  

আচদ্বিযত কুুঁজী কচড়ী আইল বোদ্বহযর। 

প্রজো আনদ্বন্দত সব কদদ্বিল নগযর।। 

িঙু্গীর উপযর উদ্বঠ কুুঁজী তোহো কদযি। 

রোম রোজো হযব, মহো হদ্বরষত কলোযক।।  

কচড়ী কচড়ী এক ঠোুঁই িঙু্গীর উপযর। 

কুুঁজী কচড়ী দ্বজজ্ঞোদ্বসল ইতর কচড়ীযর।। 

দ্বক কোরযে হরদ্বষত অয োধ্যো নগর।  

দ্বক কহতু ককৌশলযো রোেী হদ্বরষ অন্তর।।  

দ্বক জনয রোযমর মোতো কযর বহু দোন।  

সযব কমদ্বল কতোমরো দ্বক কর অনুমোন।। 

আর কচড়ী বযল, তুদ্বম নো জোন মন্থরো। 

রোযমযর কদ্বরযত রোজো ভূপদ্বতর ত্বরো।। 

রোজোর দ্বনকি মৃতুয গদ্বেয়ো অসোর। 

এই কহতু রোযমযর দ্বদযলন রোজযভোর। ।  

এমত শুদ্বনল কুুঁজী কস কচড়ীর মুযি।  

বজ্রো োত হয় ক ন মন্থরোর বুযক।।  

দ্ববধ্োতোর বোজী ককবো করযয় িণ্ডন। 

ককযকয়ীযর গোদ্বল দ্বদযত কদ্বরল গমন।। 

ককযকয়ী আপন  যর দ্বছযলন শয়যন। 

সত্বর মন্থরো দ্বগয়ো কদ্বহল কসিোযন। ।  

দ্বনর্ব্ুদ্বদ্ধব ককযকয়ী শুযন আছ ককোন্ লোযজ। 

কতো কহন পুযির সযন ককহ নোদ্বহ মযজ।। 

মোযনযত মদ্বরদ্বব তুই কশোযকর সোগযর। 

ভরযত এদ্বড়য়ো রোজো রোযম রোজো কযর। ।  

ভরযতযর রোজো কর, রোি দ্বনজ পে। 

রোজোযর কদ্বহয়ো রোযম পোঠোও কোনন।।  
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রোম রোজো হইযল দ্বকযসর অদ্বধ্কোর। 

ভরত হইযল রোজো সকদ্বল কতোমোর।। 

এযতক রোজোর হও তুদ্বম মুিযো রোেী। 

ভরত হইযল রোজো, রোজোর জননী।। 

ককযকয়ী বযলন রোম ধ্োদ্বর্ম্বক তনয়।  

ককোন্ কদোযষ কদ্বরব রোযমর অপচয়।।  

আমোর কগৌরব রোম রোযি অদ্বতশয়। 

কদ্বরযত রোযমর মন্দ উপ ুি নয়।। 

গুযের সোগর রোম, দ্ববচোযর পদ্বণ্ডত।  

দ্বপতৃরোজয কজযষ্ঠপুি পোইযত উদ্বচত।। 

রোম রোজো হইযল সন্তুে সর্ব্বজযন। 

তুদ্বষযবন সবোকোযর রোম বহু ধ্যন।। 

ভরযতযর রোজয রোম দ্বদযবন আপদ্বন। 

রোদ্বিযবন আমোর কগৌরব বড় রোেী।। 

রোম রোজো হইযল আমোর বহু মোন। 

শুভবোর্ত্বো কদ্বহদ্বল, দ্বক দ্বদব কতোযর দোন।। 

রোম রোজো হযবন হদ্বরষ সর্ব্বজন। 

হদ্বরযষ দ্ববষোদ কুুঁজী কর দ্বক কোরে।।  

 ত গুে রোযমর ককযকয়ী তোহো জোযন।  

মন্থরোযক দোন দ্বদযত দ্বচযন্ত মযন মযন।। 

অঙ্গ কহযত অলঙ্কোর িুদ্বল শশবযযস্ত। 

আদযর ককযকয়ী ক ন মন্থরোর হযস্ত। ।  

ককযকয়ী কযহন, কুুঁজী নো কর উর্ত্র।  

রোম রোজো কহযল ধ্ন দ্বদব তো দ্ববস্তর।।  

কুদ্বপয়ো মন্থরো কচড়ী দুই ওষ্ঠ কোুঁযপ। 

ককযকয়ীযর গোদ্বল পোযড় অতুল প্রতোযপ।। 

হোত কহযত অলঙ্কোর ছড়োইয়ো কফযল। 

দুই চক্ষু রোঙ্গো কদ্বর ককযকয়ীযর বযল।। 

ককযকয়ী কতোমোর দুুঃি আমোর অন্তযর।  

বদ্বল দ্বহত, দ্ববপরীত বুঝোও আমোযর।।  

সপত্নী-তনয় রোজো, তুদ্বম আনদ্বন্দতো। 

ককৌশলযো কতোমোর কচযয় বুদ্বদ্ধযত পদ্বণ্ডতো।। 

দ্বনজ পুযি রোজো কযর স্বোমীর কসোহোযগ।  

থোদ্বকবো দোসীর নযোয় ককৌশলযোর আযগ।। 

থোদ্বকল ককৌশলযো রোেী সীতোর সম্পযদ। 

দোুঁড়োইযত নোদ্বরদ্বব সীতোর পদ্বরচ্ছযদ।। 

ককৌশলযো দ্বজদ্বনলো তুদ্বম কসোহোযগর দোযপ। 

দ্বনজ পুযি রোজো কযর এই মনস্তোযপ।। 

ভরত থোদ্বকল দ্বগয়ো মোতোমহ  যর। 

রোজোর দ্বক কদোষ দ্বদব, নো কদদ্বি তোহোযর।। 

সতীযনর আনযন্দযত আনন্দো সদ্বতনী। 

কহন অপরূপ কভু নো কদদ্বি নো শুদ্বন। ।  

লোদ্বলয়ো পোদ্বলয়ো বড় কদ্বরনু ভরযত। 

মোতো পুযি পদ্বড়লো কস ককৌশলযোর হোযত।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে দুই একই শরীর। 

উভযয় কদ্বরযব রোজয, ভরত বোদ্বহর।। 

তযব ত ভরত কতোর হইল বদ্বঞ্চত। 

দ্বহত কথো বদ্বললোম, বুদ্বঝস অদ্বহত।। 

ভরত নো কপযয় রোজয নো আদ্বসযব কদযশ। 

নো কদদ্বিযব তব মুি, থোদ্বকযব প্রবোযস।। 

মন্ত্রেো কদ্বরয়ো রোযম পোঠোও কোনন।  

ভরযতযর রোজয কদহ  দ্বদ লয় মন।। 

শুদ্বনয়ো কুুঁজীর কথো ককযকয়ীর আশ। 

কুুঁজীর বচযন তোর বুদ্বদ্ধ কহল নোশ।।  

কদব কদতয আদ্বদ কলোক রোম কহতু সুিী। 

প্রমোদ পোদ্বড়ল কচড়ী ককোথোও নো কদদ্বি।। 

ককযকয়ী বযলন, কুুঁজী তুদ্বম দ্বহততদ্বষেী। 

রোম মম মন্দকোরী দ্বকছুই নো জোদ্বন। ।  
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ভরত প্রবোযস, রোম রোজো হযব আদ্বজ।  

ককমযন অনযথো কদ্বর,  ুদ্বি বল কুুঁজী।। 

নৃপদ্বতর প্রোে রোম গুযের সোগর। 

ককমযন পোঠোব তোযর বযনর দ্বভতর।। 

 যরযত রোদ্বিব বরিং রোজয নোদ্বহ দ্বদব।  

ককোন্ কদোযষ শ্রীরোযমযর বযন পোঠোইব।।  

চোদ্বর পুি আযছ তোুঁর ভরত দ্ববযদযশ। 

অিংশ-অনুসোযর ভোগ পোইযবন কশযষ।। 

কজযষ্ঠ ভোই আযছ তোর কর দ্ববযবচনো। 

কহ কদদ্বি কুুঁজী তুদ্বম কর দ্বক মন্ত্রেো।। 

সযব তুে শ্রীরোযমর মধ্ুর বচযন।  

কহন রোযম ককমযন পোঠোযব রোজো বযন।। 

ভরত পোইযব রোজয নো কদদ্বি উপোয়। 

 ুদ্বি বল ভরত দ্বকরূযপ রোজয পোয়।।  

দ্বক প্রকোযর রোযমর হইযব বনবোস। 

ভরযতযর রোজয দ্বদয়ো পূরোইব আশ।। 

কুুঁজী বযল,  ুদ্বি চোহ  ুদ্বি দ্বদযত পোদ্বর। 

কহন  ুদ্বি দ্বদব ক  ভরযত রোজো কদ্বর।। 

পূর্ব্বকথো সকল আমোর আযছ মযন। 

কস সকল কথো কদ্বহ, শুন সোবধ্োযন।। 

পূযর্ব্ব  ুদ্ধ কদ্বরল ক  দোনব সির। 

কসই  ুযদ্ধ মহোরোজ ক্ষত কযলবর।।  

তোহোযত কদ্বরলো তোুঁর তুদ্বম কসবো পূজো। 

সুস্থ কহয়ো বর দ্বদযত চোদ্বহযলন রোজো।। 

আরবোর রোজোর ক  হইল দ্ববযফোি। 

তোপ দ্বদযত মুযির কঠদ্বকল দুই কঠোুঁি। ।  

রি পূুঁজ  যতক লোদ্বগল তব মুযি। 

তব  ত দুুঃি রোজো কদদ্বিল সরু্ম্যি। ।  

কতোমোর কসবোয় রোজো পোইল দ্বনস্তোর।  

বর দ্বদযত চোদ্বহল কতোমোয় পুনর্ব্বোর।।  

তিন বদ্বলযল তুদ্বম রোজোর কগোচর। 

কুুঁজী  যব বর চোযহ, তযব দ্বদও বর। ।  

দুই বোযর দুই বর থোক তব ঠোুঁই। 

কুুঁজী  যব বর চোযহ, তযব ক ন পোই।।  

এই কথো কদ্বহলো আদ্বসয়ো কমোর স্থোযন।  

তুদ্বম পোসদ্বরযল কমোর সব আযছ মযন।। 

আদ্বম রোম রোজো হযব কবলো অবযশযষ। 

আযগ আদ্বসযবন রোজো কতোমোর সম্ভোযষ। ।  

পট্টবস্ত্র এদ্বড় পর মদ্বলন বসন। 

িসোইয়ো কফল  ত গোযয়র ভূষে।। 

ভূদ্বমযত পদ্বড়য়ো থোক তযদ্বজয়ো আহোর।  

রোজো দ্বজজ্ঞোদ্বসযব তব কদদ্বিয়ো আকোর।।  

দ্বজজ্ঞোসো কদ্বরযব রোজো ককোযপর কোরে।  

নো দ্বদও উর্ত্র তুদ্বম, কদ্বরও করোদন।।  

দ্ববদ্ববধ্ প্রকোযর কতোমো কদ্বরযব সোন্ত্বনো। 

 োদ্বচযব কতোমোযর বস্ত্র অলঙ্কোর নোনো।। 

তযব পূযর্ব্ব দ্বনর্ব্বন্ধ কদ্বহবো তোর স্থোন। 

আযগ সতয করোইয়ো দ্বপযছ মোগ দোন।।  

পূর্ব্বকথো রোজোর অবশয হযব মযন। 

দুই বর মোদ্বগহ রোজোর দ্ববদযমোযন।।  

এক বযর করোইবো রোজো ভরযতযর। 

আর বযর পোঠোইবো অরযেয রোযমযর।।  

চতুদ্দবশ বষব  দ্বদ রোম থোযক বযন। 

পৃদ্বথবী পূরোযব তুদ্বম ভরযতর ধ্যন।।  

তুদ্বম  দ্বদ প্রোে চোহ, রোজো প্রোে কদয়। 

রোম কহন দ্বপ্রয় পুি বযন উযপক্ষোয়।। 

এমদ্বন আসি রোজো কতোমোর উপর। 

সযতয বদ্ধ আযছ, ককন নোদ্বহ দ্বদযব বর।।  
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দ্বফদ্বরল ককযকয়ী রোেী কুুঁজীর বচযন।  

অধ্র্ম্ব অ শ দ্বকছু নোদ্বহ কযর মযন। ।  

ক োর ব্রহ্মশোপ আযছ ককযকয়ীর তযর।  

কসই কদোযষ ককযকয়ী প্রমোদ এত কযর। ।  

দ্বপিোলযয় ককযকয়ী দ্বছযলন দ্বশশুকোযল। 

কদ্বরয়োদ্বছযলন বযঙ্গ ব্রোহ্মযেযর ছযল।। 

তোহোযত জদ্বন্মল ব্রোহ্মযের মযন তোপ। 

কুদ্বপয়ো ব্রোহ্মে তোযর দ্বদল ব্রহ্মশোপ।। 

কদদ্বিয়ো কদ্বরস্ বযঙ্গ কদ্বহস্ কর্কশ।  

সর্ব্বযলোক গোয় ক ন তব অপ শ।।  

ব্রহ্মশোপ ককযকয়ীর নো হয় িণ্ডন।  

কসই কহতু  দ্বিযলক এ সব  িন।। 

অনন্তর ককযকয়ীর প্রসন্ন বদন। 

কযর ধ্দ্বর কুুঁজীযর কদ্বরল আদ্বলঙ্গন।।  

কুুঁজীযর ককযকয়ী কযহ অদ্বত হৃেমযন। 

তব তুলয গুেবতী নো কদদ্বি ভুবযন। ।  

 ত বল সকদ্বল কস নযহত কুৎদ্বসত। 

সকদ্বল অদ্বহত মম, তুদ্বম মোি দ্বহত।।  

কগৌরবেব ধ্র তুদ্বম ক ন চন্দ্রকলো।  

গলোয় তুদ্বলয়ো কদহ দ্বদবয পুষ্পমোলো।। 

রত্নহোর লও, পর কুুঁযজর উপর। 

ভরত হইযল রোজো দ্বদব ত দ্ববস্তর।। 

ক মন দ্ববস্তর কসবো কদ্বরদ্বল আমোর। 

 দ্বদ দ্বদন পোই তযব শুদ্বধ্ব কস ধ্োর।।  

 দ্বদ রোজো রোযমযর পোঠোয় আদ্বজ বন। 

তযব কস কদ্বরব স্নোন, কদ্বরব কভোজন।।  

প্রদ্বতজ্ঞো কদ্বরনু আদ্বম তব দ্ববদযমোযন। 

কোনযন পোঠোই রোযম কদি এইক্ষযে।।  

ককযকয়ীর কথো শুদ্বন কুুঁজীর উল্লোস।  

রদ্বচল অয োধ্যোকোণ্ড কদ্বব কৃদ্বর্ত্বোস।। 
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ভরতযক রোজয দোন ও শ্রীরোমচন্দ্রযক বনবোস কদওনোযথব দশরযথর 

দ্বনকযি ককযকয়ীর প্রোথবনো 

কুুঁজী বযল, ককযকয়ী দ্ববলি নোদ্বহ সোযজ। 

রোম রোজো হইযল নদ্বহযব ককোন কোযজ।।  

 োবৎ নো কদয় রোজো রোযম দ্বসিংহোসন।  

তোবৎ রোজোর ঠোুঁই কর দ্বনযবদন।। 

এক্ষযে আদ্বসযব রোজো কতোমো সম্ভোষযে। 

ক রূপ কদ্বহবো তোহো দ্বচন্তো কর মযন।। 

শুদ্বনয় কুুঁজীর বোকয ককযকয়ী কসকোযল। 

আভরে কফলোইয়ো লুযি ভূদ্বমতযল।। 

কহথো দশরথ রোজো হরদ্বষত মযন। 

চদ্বলযলন ককৌতুযক ককযকয়ী সম্ভোষযে। ।  

ভোদ্ববযলন সম্ভোদ্বষয়ো আদ্বসয়ো সত্বর।  

শ্রীরোযম কদ্বরব আদ্বম ছি দণ্ডধ্র। ।  

নোদ্বহ কগযল ককযকয়ী কদ্বরযব অনুয োগ।  

ধ্ন জন দ্ববফল আমোর রোজযযভোগ।। 

দশরথ নৃপদ্বতর দ্বনকি মরে। 

 যর  যর ককযকয়ীযর কযর অযেষে।।  

ক   যর ককযকয়ীযদবী কলোযি ভূদ্বম পযর। 

দ্ববদ্বধ্র দ্বনর্ব্বন্ধ রোজো কগল কসই  যর।। 

পূববজ্ঞোযন কগল রোজো নো জোযন প্রমোদ। 

গড়োগদ্বড়  োয় রোেী কদ্বরযছ দ্ববষোদ।। 

সরল হৃদয় রোজো এত নোদ্বহ বুযঝ। 

অজগর সপব ক ন ককযকয়ী গরযজ।। 

দশরথ অদ্বত বৃদ্ধ ককযকয়ী  ুবতী। 

ককযকয়ী দ্ববহযন তোুঁর আর নোদ্বহ গদ্বত। ।  

ককযকয়ী  ুবতী নোরী, দশরথ বুড়ো। 

বুড়োর  ুবতী নোরী প্রোে কহযত বোড়ো।। 

প্রোযের অদ্বধ্ক রোজো ককযকয়ীযর কদযি। 

প্রোে উযড়  োয় রোজোর ককযকয়ীর দুুঃযি।। 

ধ্ীযর ধ্ীযর দ্বজজ্ঞোযসন কদ্বম্পত অন্তযর। 

বযন মৃগ কোুঁযপ ক ন বোদ্ব নীর ডযর। ।  

দ্বক কহতু কদ্বরযল কক্রোধ্, বল কোর কবোযল। 

ককোন্ বযোদ্বধ্ শরীযর, কলোিোও ভূদ্বমতযল।। 

বযোদ্বধ্ পীড়ো হয়  দ্বদ কতোমোর শরীযর। 

কবদয আদ্বন সুস্থ কদ্বর, বলহ আমোযর।। 

পৃদ্বথবীমণ্ডযল আদ্বম বসুমতী-পদ্বত। 

আমোর সমোন রোজো নোদ্বহ গুেবদ্বত।। 

শুদ্বনয়ো আমোর নোম কদব ডযর কোুঁযপ।  

দ্বিভুবযন িোযর িোযি আমোর প্রতোযপ।। 

সকল পৃদ্বথবী মযধ্য মম অদ্বধ্কোর। 

ধ্ন জন  ত আযছ সকদ্বল কতোমোর।। 

ককোন্ কোয বয ককযকয়ী করহ অদ্বভমোন। 

আজ্ঞো কর তোহোই কতোমোযর কদ্বর দোন।।  

এত  দ্বদ ককযকয়ী রোজোর পোয় আশ। 

পূর্ব্বকথো তোুঁর আযগ কদ্বরল প্রকোশ।। 

করোগ পীড়ো নযহ কমোর পোই অপমোন। 

আযগ সতয কর, তযব দ্বপযছ মোদ্বগ দোন।।  

ককযকয়ী প্রমোদ পোযড় রোজো নোদ্বহ জোযন। 

সতয কযর দশরথ দ্বপ্রয়োর বচযন।। 

মহোপোশ লোযগ ক ন বযন মৃগ কঠযক। 

প্রমোদ পদ্বড়যব, রোজো পোছু নোদ্বহ কদযি।। 

ভূপদ্বত বযলন, দ্বপ্রযয় দ্বনজ কথো বল।  

সতয কদ্বর  দযদ্বপ কতোমোযর কদ্বর ছল। ।  
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ক ই দ্রবয চোহ তুদ্বম তোহো দ্বদব দোন। 

আছুক অযনযর কোজ, দ্বদযত পোদ্বর প্রোে।। 

ককযকয়ী বযলন সতয কদ্বরলো আপদ্বন। 

অেযলোকপোল সোক্ষী, শুন সতযবোেী।। 

নক্ষি ভোস্কর চন্দ্র ক োগ দ্বতদ্বথ বোর। 

রোদ্বি দ্বদবো সোক্ষী হও সকল সিংসোর।। 

একোশদ রুদ্র সোক্ষী, িোদশ আদ্বদতয। 

স্থোবর জঙ্গম সোক্ষী  োরো আযছ দ্বনতয।। 

স্বগব মর্ত্বয পোতোল শুনহ বোপ ভোই। 

সযব সোক্ষী, রোজোর দ্বনকযি বর চোই।।  

স্মরে করহ রোজো ক  আমোর ধ্োর। 

পূযর্ব্ব দ্বছল তোহো কশোদ্বধ্ সযতয হও পোর।। 

 ুযদ্ধ তব হযয়দ্বছল ক্ষত কযলবর। 

কসদ্ববলোম, তোযহ দ্বদযত কচযয়দ্বছযল বর।।  

কদ্বরলোম পুনর্ব্বোর দ্ববযস্কোি তোরে।  

তুে হযয় বর দ্বদযত চোদ্বহলো রোজন। ।  

তযব আদ্বম বদ্বললোম কতোমোর কগোচর। 

কুুঁজী  যব বর চোযহ তযব দ্বদও বর।।  

দুই বোযর দুই বর আযছ তব ঠোুঁই। 

কসই দুই বোর রোজো এইক্ষযে চোই।।  

এক বযর ভরযতযর কদহ দ্বসিংহোসন। 

আর বযর শ্রীরোযমযর পোঠোও কোনন।।  

চতুদ্দবশ বৎসর থোকুক রোম বযন। 

ততকোল ভরত বসুক দ্বসিংহোসযন।। 

দুরন্ত বচযন রোজো হইল কদ্বম্পত। 

অযচতন হইযলন নোদ্বহক সদ্বিত।। 

ককযকয়ী বচযন ক ন কশল বযুক ফুযি।  

কচতন পোইয়ো রোজো ধ্ীযর ধ্ীযর উযঠ। ।  

মুযি ধ্ূলো উযঠ, রোজো কোুঁদ্বপযছ অন্তযর। 

হতজ্ঞোন দশরথ বযল ধ্ীযর ধ্ীযর।। 

পোপীয়দ্বস আমোযর বদ্বধ্যত তব আশো। 

স্ত্রী পুরুষ  ত কলোক কদ্বহযব কুভোষো।। 

রোম দ্ববনো আমোর নোদ্বহক অনয গদ্বত। 

আমোযর বদ্বধ্যত কতোযর কক দ্বদল দুর্ম্বদ্বত।। 

রোজয ছোদ্বড়  িন শ্রীরোম  োযব বন।  

কসই দ্বদযন কসইক্ষযে আমোর মরে।। 

স্বোমী  দ্বদ থোযক, তযব নোরীর সম্পদ। 

দ্বতন কুল মজোইদ্বল স্বোমী কদ্বর বধ্।।  

স্বোমী বধ্ কদ্বরয়ো পুযিযর দ্বদদ্বব রোজয।  

চণ্ডোল হৃদয় তুই, কদ্বরদ্বল দ্বক কো বয।। 

এই কথো ভরত  দযদ্বপ আদ্বস শুযন। 

আপদ্বন মদ্বরযব, দ্বক মোদ্বরযব কসইক্ষযে।। 

মোতৃবধ্ ভযয়  দ্বদ নো লয় পরোে। 

কদ্বরযব তথোদ্বপ কতোর বহু অপমোন।। 

দ্ববষদযন্ত দিংদ্বশদ্বল কর কোল ভুজদ্বঙ্গনী। 

কতোযর  যর আদ্বনয়ো মদ্বজলোম আপদ্বন।। 

ককোন্ রোজো আযছ কহন কোদ্বমনীর বশ। 

কোদ্বমনীর কথোযত কক তযদ্বজযব ঔরস।।  

দশ হোজোর বষব কলোক জীযয় কিতো ুযগ। 

নয় হোজোর বষব রোজয কদ্বর নোনো কভোযগ।। 

আর এক হোজোর বৎসর আয়ু আযছ। 

পরমোয়ু থোদ্বকযত মদ্বজলোম কতোর কোযছ। ।  

পরমোয়ু থোদ্বকযত বদ্বধ্যল মম প্রোে। 

পোযয় পদ্বড় ককযকয়ী করহ প্রোেদোন।।  

ককযকয়ীর পোযয় রোজো কলোযি ভূদ্বমতযল। 

সর্ব্বোঙ্গ দ্বতদ্বতল তোুঁর নয়যনর জযল।। 

প্রভোযত বদ্বসব কলয সভো-দ্ববদযমোযন। 

পৃদ্বথবীর  ত রোজো আদ্বসযব ক  স্থোযন।। 
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অদ্বধ্বোস রোযমর হইল সযব জোযন। 

দ্বক বদ্বলয়ো ভোণ্ডোইব কস সকল জযন।।  

ক্ষমো কর ককযকয়ী করহ প্রোে রক্ষো। 

দ্বনজ কসোহোযগর তুদ্বম বুদ্বঝলো পরীক্ষো।। 

স্ত্রীবোধ্য নো হয় ককহ আমোর এ বিংযশ। 

কতোর কদোষ নোদ্বহ, আদ্বম মদ্বজ দ্বনজ কদোযষ।। 

স্ত্রীবশ ক  জন তোর হয় সর্ব্বনোশ। 

গোইল অয োধ্যোকোণ্ড কদ্বব কৃদ্বর্ত্বোস।। 

দ্ববমোতোর দ্বনকি দ্বপতৃসতয পোলনোথব শ্রীরোমচযন্দ্রর বযন গমযনোদযোগ 

ককযকয়ী বযলন, সতয আপদ্বন কদ্বরলো।  

সতয কদ্বর বর দ্বদযত কোতর হইলো।। 

সতয ধ্র্ম্ব তপ রোজো কযর বহু শ্রযম। 

সতয নে কদ্বরযল দ্বক কদ্বরযবক রোযম।। 

সতয লযে ক  তোর হয় সর্ব্বনোশ।  

কস সতয পোলন কযর, স্বযগব তোর বোস।। 

 ত রোজো হইযলন চন্দ্র সূ বযবিংযশ। 

কস সবোর  শ গুে সকযল প্রশিংযস।। 

  োদ্বত নোযমযত রোজো পোদ্বলল পৃদ্বথবী। 

কদব োনী নোযম তোর মুিযো মহোযদবী।। 

শদ্বর্ম্বষ্ঠোর পুি কহল সবোর কদ্বনষ্ঠ। 

পত্নীর বচযন রোজো তোুঁর দ্বদল রোষ্ট্র।। 

দ্বশদ্বব নোযম রোজো দ্বছল পৃদ্বথবীর পোতো। 

অসম সোহসী বীর, দোযন বর দোতো।। 

এক দ্বিজ দ্বছল তোুঁর অন্ধ দুই আুঁদ্বি। 

অতযন্ত দদ্বরদ্র দ্বকছু উপোয় নো কদদ্বি।। 

কসই অন্ধ দ্বশদ্ববরোযজ সতয করোইল। 

দ্বনজ দুই চক্ষু দ্বশদ্বব তোুঁযর দোন দ্বদল।। 

আপদ্বন হইল অন্ধ চযক্ষ নোদ্বহ কদযি।  

সতয পোদ্বল কসই রোজো কগল স্বগবযলোযক।। 

ইক্ষবোকু নোযমযত রোজো দ্বছল সূ বযবিংযশ। 

ইক্ষবোকুর বিংশ বদ্বল সকযল প্রশিংযস।। 

দ্বপত-ৃসতয কদ্বরযলন ইক্ষবোকু পোলন।  

কদ্বনষ্ঠ ভোযয়র তযর দ্বদল রোজযধ্ন।।  

পৃথবী ডুবোইযত পোযর সোগযরর নীযর। 

সোগর নো বোযড় পূর্ব্ব সতয পোদ্বলবোযর।। 

দ্বদবো সতয কদ্বরলো আমোযর দুই বর। 

এিন কোতর ককন হও নৃপবর।। 

নোরীর মোয়োর সদ্বন্ধ পুরুযষ দ্বক পোয়। 

দশরথ পদ্বড়যলন ককযকয়ী মোয়োয়।। 

ভূযম গড়োগদ্বড় রোজো  োয় অদ্বভমোযন। 

এযতক প্রমোদ কথো ককহ নোদ্বহ জোযন। ।  

অদ্বধ্বোস হইয়োযছ জোযন সর্ব্বজন। 

সযব বযল বদ্বশষ্ঠ হইল শুভক্ষে।। 

কোদ্বল শ্রীরোযমর হইয়োযছ অদ্বধ্বোস। 

আদ্বজ ককন দ্ববলি, নো জোদ্বন দ্বক আভোষ।। 

রোজোর প্রতোযপ হয় দ্বিভুবন বশ। 

দ্বভতযর  োইযত ককহ নো কযর সোহস।। 

পোি দ্বমি বযল শুন সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

কতোমো দ্ববনো অন্তুঃপুযর কোযরো নোদ্বহ গদ্বত।। 

ঝোি  োহ সুমন্ত্র সোরদ্বথ অন্তুঃপুযর। 

সকল কদযশর রোজো আদ্বসয়োযছ িোযর। ।  

রোম অদ্বভযষযক আদ্বসয়োযছ কদবগে। 

এতক্ষে দ্ববলি রোজোর দ্বক কোরে।। 

সমুন্ত্র সোরদ্বথ কগল সকযলর কবোযল।  

কদযি, রোজো অজ্ঞোন কলোিোয় ভূদ্বমতযল।। 
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সুমন্ত্র বদ্বলযছ ককন কলোিোও রোজন।  

রোযম রোজো কদ্বরযত হইল শুভক্ষে।। 

শত শত রোজগে আদ্বসয়োযছ িোযর। 

দ্ববলি নো কর রোজো, চলহ বোদ্বহযর। ।  

রোজো বদ্বলযলন, পোি নো জোন কোরে।  

কমোযর বধ্ কদ্বরযত ককযকয়ীর  তন।। 

বুযক কশল মোদ্বরয়োযছ বদ্বলয়ো কুবোনী। 

তোর সযতয বন্দী আদ্বম হযয়দ্বছ আপদ্বন।। 

শীঘ্র রোযম আন দ্বগয়ো আমোর বচযন। 

তুদ্বম আদ্বম রোম  ুদ্বি কদ্বর দ্বতন জযন।। 

ককযকয়ী বযলন  োহ সুমন্ত্র ত্বদ্বরত। 

শীঘ্র রোযম আন, নযহ দ্ববলি উদ্বচত।।  

শুদ্বনয়ো চদ্বলল রথ লইয়ো সোরদ্বথ। 

উপদ্বস্থত হইল ক িোযন র ুপদ্বত।। 

বোদ্বহযর থুইয়ো রথ কগল অন্তুঃপুযর।  

ক োড়হোযত কযহ দ্বগয়ো রোযমর কগোচযর।।  

ককযকয়ীর সযঙ্গ রোজো  ুদ্বি কযর  যর। 

আমোযর পোঠোইযলন লইযত কতোমোযর।। 

মুিযপোি সুমন্ত্র শ্রীরোম তোহো জোদ্বন। 

কগৌরযব দ্বদযলন তোুঁযর আসন আপদ্বন।। 

শ্রীরোম বযলন, দ্বপতৃ-আজ্ঞো দ্বশযর ধ্দ্বর। 

দ্ববলি নো কদ্বর আর, চল  োিো কদ্বর।। 

 োিোকোযল বযলন শ্রীরোম শুন সীতো। 

আদ্বম রোজয পোইব, দ্ববমোতো দ্বচন্তোদ্বেতো।। 

ককোন্  ুদ্বি কুুঁজী দ্বদল দ্ববমোতোর তযর। 

নো জোদ্বন দ্ববমোতো আদ্বজ ককোন্  ুদ্বি কযর।। 

রোজো সহ ককযকয়ী দ্বক কযর অনুমোন। 

জোদ্বন আদ্বস দ্বপতো দ্বক কযরন সদ্বিধ্োন।।  

সীতো স্থোযন হইযলন শ্রীরোম দ্ববদোয়। 

প্রযকোষ্ঠ অবদ্বধ্ সীতো অনুব্রদ্বজ  োয়।। 

বোিীর বোদ্বহর হইযলন র ুনোথ। 

চোদ্বরদ্বভযত ধ্োয়ো কলোক কদ্বর ক োড়হোত।।  

শ্রীরোম লক্ষ্মে কদোুঁযহ চদ্বড়যলন রযথ। 

কদদ্বিযত সকল কলোক ধ্োয় চোদ্বরদ্বভযত।। 

ঊদ্ধবশ্বোযস ধ্োইযলক নোরী গভববতী। 

লজ্জো ভয় নোদ্বহ মযন কুযলর  ুবতী। ।  

দ্বক কদ্বরযব স্বোমী, দ্বক কদ্বরযব ধ্যন জযন। 

 ুদ্বচযব সকল পোপ রোম দরশযন।। 

সোদ্বর সোদ্বর কলোক সযব দোণ্ডোইয়ো চোয়। 

শ্রীরোযমর  ত গুে সর্ব্বযলোযক গোয়।। 

বহু ভোযগয পোইলোম কতোমো কহন রোজো। 

জযন্ম জযন্ম রোম ক ন কদ্বর তব পূজো।। 

সর্ব্বক্ষে কদদ্বি ক ন কতোমোর বদন।  

সর্ব্বযলোক মুি হযব কদদ্বিয়ো চরে।।  

রোমরূযপ নোরীগে মজোইল দ্বচত। 

নয়যন নো চোন রোম পরনোরী দ্বভত।। 

রূপ কদদ্বি নোরী সব মযন পুযড়  যর।  

কপোল দ্বনদ্বন্দয়ো সযব কগল দ্বনজ  যর। ।  

 যর দ্বগয়ো স্ত্রী সবোর মন নযহ দ্বস্থর। 

দ্বপতৃকোযছ প্রযবশ কযরন র বুীর।। 

এক প্রযকোযষ্ঠর বদ্বহুঃ রযহন লক্ষ্মে।  

দ্বভতর আবোযস রোম কযরন গমন।। 

দশরথ রোজো ভূযম কলোযি অদ্বভমোযন। 

ককযকয়ী রোজোর কোযছ আযছ কসইিোযন। ।  

শ্রীরোম বযলন মোতো কহ ত কোরে। 

ককন দ্বপতো দ্ববষোদ্বদত ভূদ্বমযত শয়ন।। 

ককোপ  দ্বদ কযরন, হোযসন আমো কদযি। 

আদ্বজ ককন দ্বজজ্ঞোদ্বসযল কথো নোদ্বহ মুযি।। 
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ককোন্ কদোষ কদ্বরলোম দ্বপতোর চরযে। 

উর্ত্র নো কদন দ্বপতো দ্বকযসর কোরযে। ।  

ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভোই নোদ্বহ কদযশ। 

মোতুযলর আলযয়যত রদ্বহল প্রবোযস।। 

বহু দ্বদন গত, নো আইল দুই জন। 

কসই মযনোদুুঃযি বুদ্বঝ দ্ববরস বদন।। 

ককোন্ জন দ্বকিো কদ্বরয়োযছ অপরোধ্। 

ভূযম কলোিোইয়ো কতুঁই কযরন দ্ববষোদ।।  

তুদ্বম বুদ্বঝ দ্বপতোযর কদ্বহলো কিবুোেী। 

সতয কদ্বর কহ কগো দ্ববমোতো ঠোকুরোেী।। 

দ্বক কদ্বরযব রোজযভোযগ দ্বপতোর অভোযব। 

আমোর কহ কগো সতয, প্রোে পোই তযব।। 

দ্বক আজ্ঞো দ্বপতোর আদ্বম কদ্বরব পোলন।  

কসই কথো মোতো কমোযর কহ দ্বববরে।। 

আছুক দ্বপতোর কো বয কতোমোর বচযন।  

রোজয ছোদ্বড়, প্রোে ছোদ্বড়, দ্বক ছোর জীবযন।। 

শ্রীরোম সরল, কস ককযকয়ী পোপ দ্বহয়ো। 

কদ্বহযত লোদ্বগল কথো দ্বনষ্ঠুর হইয়ো।।  

কদতয ুযদ্ধ মহোরোজ  োযয়যত জজ্জবর। 

তোযত কসদ্ববলোম, দ্বদযত চোদ্বহযলন বর। ।  

দ্ববযফোি হইযল পুনুঃ কদ্বর কসবো পূজো। 

তোযহ অনয বর দ্বদযত চোদ্বহযলন রোজো।। 

এক বযর ভরযত কদ্বরব দণ্ডধ্র। 

আর বযর রোম তুদ্বম হও বনচর।। 

দুই বোযর দুই বর আযছ মম ধ্োর। 

মম ধ্োর শুদ্বধ্ তোুঁযর সযতয কর পোর।।  

দ্বশযর জিো ধ্দ্বর তুদ্বম পদ্বরবো বোকল। 

বযন কচৌদ্দ বৎসর িোইবো ফল মূল।। 

শুদ্বনয়ো কযহন রোম সহোসয বদযন। 

কতোমোর আজ্ঞোয় মোতো এই  োই বযন।।  

কদ্বরয়োযছ ককোন্ কোযজ দ্বপতোযর মুদ্বচ্ছবত। 

লদ্বেযত কতোমোর আজ্ঞো নযহ ত উদ্বচত।।  

আছুক দ্বপতোর কোজ, তুদ্বম আজ্ঞো কর।  

তব আজ্ঞো সকল হইযত মহর্ত্র।। 

তব প্রীদ্বত হযব, রযব দ্বপতোর বচন। 

চতুদ্দবশ বৎসর থোদ্বকব দ্বগয়ো বন।।  

ভরযতযর ত্বদ্বরযত আনোও মোতো কদশ। 

ভরত হইযল রোজো আনন্দ অযশষ।। 

ককোন কদোষ নোদ্বহ মোতো তোহোর শরীযর।  

ধ্ন জন রোজয কভোগ কদহ ভরযতযর।। 

ককযকয়ী বযলন রোম আযগ  োহ বন। 

ভরত আদ্বসযব তযব এই দ্বনযকতন।। 

আমোর কথোযত ককোপ নো কদ্বরহ মযন। 

দ্বশযর জিো ধ্দ্বর তুদ্বম আদ্বজ  োহ বযন। ।  

কহুঁিমোথো কদ্বরয়ো শুযনন মহোরোজ।  

দ্বক কদ্বহব ককযকয়ীর নোদ্বহ ভয় লোজ।। 

ককযকয়ীর প্রদ্বত রোম কযরন আশ্বোস।  

দ্ববলি নোদ্বহক আদ্বজ  োব বনবোস।। 

 োবৎ মোযয়যর সীতো কদ্বর সমপবে। 

তোবৎ দ্ববলি মোতো সদ্বহবো এিন।। 

ভূযম কলোিোইয়ো রোজো আযছন দ্ববষোযদ।  

শুযনন কদোুঁহোর বোকয স্বপ্ন কহন কবোযধ্।। 

রোমচন্দ্র দ্বপতোর চরেিয় বযন্দ।  

দশরথ ক্রন্দন কযরন দ্বনরোনযন্দ।। 

দ্বপতোযর প্রেদ্বম রোম চযলন ত্বদ্বরত।  

হো রোম বদ্বলয়ো রোজো হযলন মূদ্বচ্ছবত।। 

মুযি নোদ্বহ শব্দ রোজোর, নোদ্বহক কচতন। 

হইযলন বোদ্বহর ক  শ্রীরোম লক্ষ্মে।।  
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রোযমর এ সব কথো ককহ নোদ্বহ শুযন। 

প্রোযের কদোসর মোি লক্ষ্মে কস জোযন।। 

কযরন ককৌশলযোযদবী কদবতো-পূজন। 

ধ্ূপ ধ্ূনো  ৃত দীপ জ্বোদ্বলয়ো তিন। ।  

নোনো উপহোযর রোেী পূদ্বরয়োযছ  র। 

সোতশত সপত্নী কস  যরর দ্বভতর।। 

সযবমোি ককযকয়ী নোদ্বহক একজন। 

সোতশত রোেী আর বহু নোরীগে।। 

ককৌশলযোর কোযছ থোযক সোতশত রোেী।  

রোমজয় এই মোি শব্দ সদো শুদ্বন।।  

কহনকোযল শ্রীরোম মোযয়র পদ বযন্দ। 

আশীর্ব্বোদ কযর রোেী পরম আনযন্দ।।  

কতোমোযর দ্বদযলন রোজো দ্বনজ রোজযদোন।  

সুপ্রসন্নো রোজলক্ষ্মী করুন কলযোে।। 

নোনোদ্ববধ্ সুি ভুঞ্জ, হও দ্বচরজীবী।  

দ্বচরকোল রোজয কর পোলহ পৃদ্বথবী।। 

কসদ্ববলোম দ্বশব দ্বশবো চরে-কমযল। 

তুদ্বম পুি রোজো হও কসই পুেযফযল।। 

শ্রীরোম বযলন, মোতো হষব হও দ্বকযস। 

হোযতযত আইল দ্বনদ্বধ্, কগল কদবযদোযষ।।  

তুদ্বম আদ্বম সীতো আর অনুজ লক্ষ্মে।  

কশোকদ্বসন্ধু-নীযর আদ্বজ মদ্বজ চোদ্বর জন।।  

কতোমোযর কদ্বহযত কথো আদ্বম ভীত হই। 

প্রমোদ পোদ্বড়ল মোতো দ্ববমোতো ককযকয়ী।। 

দ্ববমোতোর বচযন  োইযত কহল বন। 

ভরযতযর রোজয দ্বদযত দ্ববমোতোর মন।।  

শুদ্বনয়ো পদ্বড়ল রোেী মূদ্বচ্ছবত হইয়ো। 

ডোযকন ত্বদ্বরত রোম মো মো মো বদ্বলয়ো।। 

মো মো বদ্বলয়ো রোম উতচুঃস্বযর ডোযক। 

মোতৃবধ্ কদ্বর বুদ্বঝ ডুদ্ববনু নরযক।। 

ককৌশলযোযর ধ্দ্বর কতোযল শ্রীরোম লক্ষ্মে। 

বহুক্ষযে ককৌশলযোর হইল কচতন।। 

কচতন পোইয়ো রোেী বযল ধ্ীযর ধ্ীযর।  

সকল বৃর্ত্োন্ত সতয বলহ আমোযর।।  

কতোর দ্বদবয লোযগ  দ্বদ ভোুঁড়োও আমোয়।  

দ্বক কদোযষ ককযকয়ী বযন কতোমোযর পোঠোয়।। 

শ্রীরোম বযলন মোতো কদযবর  িন। 

দ্ববমোতোর কদোষ নোই, দ্ববদ্বধ্র দ্বলিন।। 

দ্বপতৃযসবো দ্ববমোতো কদ্বরল বোযর বোর।  

দুই বর দ্বদযত দ্বছল দ্বপতোর স্বীকোর। ।  

আদ্বজ আদ্বম রোজো কহব সকযলর আযগ। 

শুদ্বনয়ো দ্ববমোতো কসই দুই বর মোযগ। ।  

এক বযর ভরযত কদ্বরযত দণ্ডধ্র। 

আর বযর আদ্বম  োই বযনর দ্বভতর।। 

স্বোমী দ্ববনো স্ত্রীযলোযকর আর নোদ্বহ গদ্বত। 

দ্ববমোতোর কসবোয় দ্বপতোর প্রীদ্বত অদ্বত।। 

তুদ্বম  দ্বদ কসবো মোতো কদ্বরযত দ্বপতোর।  

তযব ককন এত তোপ  দ্বিযব কতোমোর।। 

এত  দ্বদ কদ্বহযলন শ্রীরোম মোযয়যর। 

ফুদ্বিল দোরুে কশল ককৌশলযো অন্তযর।। 

কোদ্বিযল কদলী ক ন কলোিোয় ভূতযল।  

হো পুি বদ্বলয়ো রোেী রোম প্রদ্বত বযল।। 

গুযের সোগর পুি  োর  োর বন। 

কস নোরী ককমযন আর রোদ্বিযব জীবন।।  

রোজোর প্রথম জোয়ো আদ্বম মহোরোেী। 

চণ্ডোলী হইল কমোর ককযকয়ী সদ্বতনী।।  

 িোইল প্রমোদ ককযকয়ী পোপীয়সী।  

রোজোযর কদ্বহয়ো রোযম কযর বনবোসী।।  
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সূ বযবিংশ রোযজয নোদ্বহ অকোল- মরে।  

এই কস কোরযে মম নো  োয় জীবন।। 

পূদ্বজলোম কত শত কদব-যদবীগযে। 

তোর দ্বক এ ফল বোছো তুদ্বম  োও বযন। ।  

 ত  ত সূ বযবিংশ রোজো জযন্মদ্বছল।  

বল কদদ্বি, স্ত্রীর বোযকয কক কহন কদ্বরল।। 

অ শ রোদ্বিল রোজো নোরীর বচযন। 

স্ত্রীবোধ্য দ্বপতোর বোযকয ককন  োযব বযন।। 

স্ত্রীর বোযকয দ্ব দ্বন পুযি পোঠোন কোনযন। 

এমন দ্বপতোর কথো নো শুদ্বনহ কোযে।। 

লক্ষ্মে বযলন, সতয তব কথো পূদ্বজ। 

স্ত্রীবশ দ্বপতোর বোযকয ককন রোজয তযদ্বজ।। 

কজযষ্ঠপুি রোজয পোয় ইহো সযব ক োযষ। 

কহন পুি বযন রোজো পোঠোন দ্বক কদোযষ।। 

অযগ্র রোজো দ্বদয়ো পযর পোঠোন কোনযন। 

কহন অপ শ রোজো রোযিন ভুবযন।। 

 োবৎ এ সব কথো নো হয় প্রচোর। 

তোবৎ শ্রীরোমচন্দ্র লহ রোজযভোর।।  

বোদ্ধবযকয দুর্ব্ুবদ্বদ্ধ রোজো দ্বনতোন্ত পোগল। 

কদ্বরয়োযছ বোধ্য তোুঁযর ককযকয়ী ককবল।।  

 দ্বদ র ুনোথ আদ্বম তব আজ্ঞো পোই। 

ভরযত িদ্বণ্ডয়ো রোজয কতোমোযর কদওয়োই।। 

আদ্বম এই আদ্বছ ভোই কতোমোর কসবক। 

আজ্ঞো কর, ভরযতর কোদ্বিব মস্তক।। 

তুদ্বম  দ্বদ হযস্ত প্রভু ধ্র ধ্নুর্ব্বোে। 

তব রযে ককোন্ জন হযব আগুয়োন।। 

ককৌশলযো বযলন রোম দ্বক বযল লক্ষ্মে।  

দ্ববমোতোর বোযকয তুদ্বম ককন  োযব বন।।  

এক সতয পোলহ দ্বপতোর অঙ্গীকোর। 

ভরযতর কযর কদহ সব রোজযভোর।। 

অনয সতয পোদ্বলযত নোদ্বহক প্রযয়োজন।  

কদযশ থোক রোম, তুদ্বম নো  োইও বন। ।  

মোযয়র বচন লদ্বে দ্বপতৃবোকয ধ্র। 

দ্বপতো কহযত মোতো তব অদ্বত মহর্ত্র।।  

গযভব ধ্দ্বর দুুঃি পোয়, স্তন দ্বদয়ো কপোযষ। 

কহন মোতৃ-আজ্ঞো রোম লে তুদ্বম দ্বকযস।। 

বোযপর বচন রোি, লে মোতৃ-বোেী।  

ককোন্ শোযস্ত্র কহন কথো ককোথোও নো শুদ্বন।। 

শ্রীরোম বযলন মোতো, শুন এক কথো।  

দ্বপতো অদ্বতশয় মোনয কতোমোর কদবতো।।  

কদিহ পরশুরোম দ্বপতোর কথোয়। 

অস্ত্রো োত কদ্বরযলন মোযয়র মোথোয়। ।  

দ্বপতোর আজ্ঞোয় অেোবযক্রর কগোবধ্।  

সগর জন্মোয় পুিগযের আপদ।। 

সতয নো লযেন দ্বপতৃ-সযতযযত তৎপর।  

মম দুুঃযি দ্বপতো কত হযবন কোতর।। 

দ্বপতৃসতয আদ্বম  দ্বদ নো কদ্বর পোলন। 

বৃথো রোজযযভোগ মম, বৃথোই জীবন।।  

বদ্বজ্জবযবন দ্ববমোতোযর দ্বপতো লয় মযন। 

কদ্বহর তোুঁহোর কসবো তুদ্বম রোদ্বি দ্বদযন।। 

ককৌশলযো বযলন, রোম সযতয  োও বন।  

তুদ্বম বযন কগযল আদ্বম তযদ্বজব জীবন। ।  

মোতৃবধ্ কদ্বরযল হইযব তব পোপ। 

মোতৃবধ্ পোযপ রোম বড় পোযব তোপ।। 

দ্বপতৃসতয পোদ্বলবো ক  মোযয়র মরযে।  

ককোন্ পোপ বড় রোম ভোব কদদ্বি মযন।।  

আফোলন লক্ষ্মে কযরন অদ্বতশয়। 

শ্রীরোম বযলন, তব বুদ্বদ্ধ ভোল নয়।।  
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 ত  ত্ন কর তুদ্বম রোজয লইবোযর।  

তত  ত্ন কদ্বর আদ্বম  োইযত কোন্তোযর।। 

দ্ববমোতোর কদোষ নোদ্বহ, কদোষী কযহ কুুঁজী। 

সকল কদদ্বিবো ভোই দ্ববধ্োতোর বোজী।। 

দ্ববমোতো জোযনন ভোল আমোর চদ্বরত। 

জোদ্বনয়ো শুদ্বনয়ো কদ্বরযলন দ্ববপরীত।। 

ভরত হইযত তোুঁর আমো প্রদ্বত আশো। 

দ্ববমোতোর কদোষ নোই, আমোর দুদ্দবশো।। 

ক  দ্বদন ক  হযব তোহো দ্ববদ্বধ্ সব জোযন। 

দুুঃি নো ভোদ্ববহ তোই ক্ষমো কদহ মযন।। 

দুুঃি নো ভুদ্বঞ্জযল কর্ম্ব নো হয় িণ্ডন। 

দুুঃি সুি কদি ভোই ললোি-দ্বলিন।। 

প্রযবোধ্ নো মোযন, কোলসপব ক ন গযজ্জব। 

সুদ্বমিো কুমোর বীর  ন  ন তযজ্জব।। 

ধ্নুযকযত গুে দ্বদয়ো দ্বফযর চোদ্বরদ্বভযত। 

কুদ্বপয়ো লক্ষ্মে বীর লোদ্বগল কদ্বহযত।। 

রোজযিণ্ড তযদ্বজয়ো হইব বনবোসী। 

রোজযযভোগ তযদ্বজ ফল মূল অদ্বভলোষী। ।  

সন্নযোস তপসযো  ত ব্রোহ্মযের কর্ম্ব। 

ক্ষদ্বিযয়র সদো  ুদ্ধ, কসই তোর ধ্র্ম্ব।। 

ক্ষদ্বিয় ককোথোয় কক কযরযছ বনবোস।  

শত্রুর বচযন ককন ছোদ্বড় রোজয-আশ। ।  

সযব জোযন, দ্ববমোতো শত্রুর মযধ্য গদ্বে। 

তোর বোযকয রোজয ছোযড়, ককোথোও নো শুদ্বন।। 

কতোমো দ্ববনো দ্বপতোর মযনযত নোদ্বহ আন।  

তুদ্বম বযন কগযল রোজো তযদ্বজযবন প্রোে।। 

কতোমো দ্ববনো দ্বপতো  োইযবন পরযলোযক। 

প্রোে তযদ্বজযবন মোতো কতোমো পুিযশোযক।। 

এই কশোযক মোতো দ্বপতো তযদ্বজযব জীবন।  

মোতৃ-দ্বপতৃ হতযো তুদ্বম কর দ্বক কোরে।।  

অকোরযে কহর এ আজোনু বোহুদণ্ড। 

অকোরযে ধ্দ্বর আদ্বম ধ্নুক প্রচণ্ড।। 

অকোরযে ধ্দ্বর িড়্গ চর্ম্ব ভল্ল শূল। 

আজ্ঞো কর, ভরযতযর কদ্বরব দ্বনরূ্ম্বল।। 

সকল হইল বযথব এ সব সম্পদ। 

আদ্বম দোস থোদ্বকযত প্রভুর এ আপদ।। 

শ্রীরোম বযলন, তোর নোদ্বহ অপরোধ্। 

ভরত নো জোযন দ্বকছু এযতক প্রমোদ।।  

অকোরযে ভরযতযর ককন কর করোষ। 

দ্ববদ্বধ্র দ্বনর্ব্ন্ধ ইহো তোহোর কদোষ।।  

রোযমযর প্রযবোধ্ কদন ককৌশলযো লক্ষ্মে। 

দয়োময় রোম নোদ্বহ শুযনন বচন।। 

মোযয়যর কযহন রোম প্রযবোধ্ বচন। 

আজ্ঞো কর মোতো, আদ্বজ  োই আদ্বম বন। ।  

ককৌশলযো কযহন রোযম সজল নয়যন। 

নো জোদ্বন হইযব কযব কদিো তব সযন।।  

ক  মন্ত্র ককৌশলযো কপযয়দ্বছল আরোধ্যন। 

কসই মন্ত্র দ্বদল রোেী শ্রীরোযমর কোযে।। 

চতুদ্দবশ বষব বযন থোদ্বকযব কুশযল। 

অে কলোকপোল রোি আমোর ছোওয়োযল।।  

ব্রহ্মো দ্ববষু্ণ রোিুন কোদ্বর্ত্বক গেপদ্বত। 

লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষো করুন পোর্ব্বতী।। 

একোদশ রুদ্র আর িোদশ ক  রদ্বব। 

জযল স্থযল রক্ষো আর করুন পৃদ্বথবী।। 

কচৌদ্দবষব রযহ  দ্বদ আমোর জীবন। 

তযব কতোমো সযন মম হযব দরশন।। 

দ্ববদোয় হইয়ো রোম মোযয়র চরযে। 

কগযলন লক্ষ্মে সহ সীতো সম্ভোষযে।। 
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শ্রীরোম বযলন, সীতো দ্বনজ কর্ম্বযদোযষ। 

দ্ববমোতোর বোযকয আদ্বম  োই বনবোযস। ।  

দ্বববোহ কদ্বরয়ো এক বষব আদ্বছ  যর। 

কহনকোযল দ্ববমোতো কফদ্বলল মহোযফযর।।  

তোুঁহোর বচযন আদ্বম  োই বনবোস। 

ভরযতযর রোজয দ্বদযত দ্ববমোতোর আশ।।  

চতুদ্দবশ বষব আদ্বম থোদ্বক দ্বগয়ো বযন। 

তোবৎ মোযয়র কসবো কর রোদ্বি দ্বদযন।। 

জোনকী বযলন, সুযি হইয়ো দ্বনরোশ। 

স্বোমী দ্ববনো আমোর দ্বকযসর গৃহবোস।।  

তুদ্বম ত পরম গুরু, তুদ্বম কস কদবতো। 

তুদ্বম  োও  থো প্রভু, আদ্বম  োই তথো।। 

স্বোমী দ্ববনো স্ত্রীযলোযকর আর নোদ্বহ গদ্বত। 

স্বোমীর জীবযন জীযয়, মরযে সিংহদ্বত।। 

প্রোেনোথ ককন একো হযব বনবোসী। 

পযথর কদোসর হব কযর লও দোসী।। 

বযন প্রভু ভ্রমে কদ্বরযব নো কেযশ। 

দুুঃি পোসদ্বরযব  দ্বদ দোসী থোযক পোযশ।। 

 দ্বদ বল সীতো বযন পোযব নোনো দুুঃি।  

শত দুুঃি  ুযচ  দ্বদ কদদ্বি তব মুি।।  

কতোমোর কোরযে করোগ কশোক নোদ্বহ জোদ্বন।  

কতোমোর কসবোয় দুুঃি সুি কহন মোদ্বন। ।  

শ্রীরোম বযলন, শুন জনক-দুদ্বহতো। 

দ্ববষম দণ্ডক বন নো  োইহ সীতো।। 

দ্বসিংহ বযোঘ্র আযছ তথো রোক্ষসী রোক্ষস। 

বোদ্বলকো হইয়ো ককন কর এ সোহস।। 

অন্তুঃপুযর নোনো কভোযগ থোক মযনোসুযি। 

ফল-মূল িোইয়ো ককন ভ্রদ্বমযব দণ্ডযক।। 

কতোমোর সুসজ্জো শ যো পোলঙ্ক ককোমল।  

কুশোঙু্কযর দ্ববদ্ধ হযব চরে-কমল।।  

তুদ্বম আদ্বম কদোুঁযহ হব দ্ববকৃদ্বত আকৃদ্বত। 

কদোুঁযহ কদোুঁহোকোযর কদদ্বি নো পোইব প্রীদ্বত।। 

চতুদ্দবশ বষব কগযল কদি বুদ্বঝ মযন। 

এই কোল কগযল সুযি থোদ্বকব দুজযন।।  

দ্বচন্তো নো কদ্বরহ কোযন্ত ক্ষোন্ত হও মযন। 

দ্ববষম রোক্ষসগুযলো আযছ কসই বযন।। 

শ্রীরোযমর বচযন সীতোর ওষ্ঠ কোুঁযপ। 

কযহন রোযমর প্রদ্বত মযনর সন্তোযপ। ।  

পদ্বণ্ডত হইয়ো বল দ্বনযর্ব্বোযধ্র প্রোয়। 

ককন কহন জযন দ্বপতো দ্বদযলন আমোয়।। 

দ্বনজ নোরী রোদ্বিযত ক  কযর ভয় মযন।  

কদি তোযর বীর বযল, ককোন্ বীর জযন।। 

রোজয দ্বনযত ভরত নো কদ্বরল অযপক্ষো। 

তোর রোযজয স্ত্রী কতোমোর দ্বকযস পোয় রক্ষো।। 

কপযয়দ্বছযল রোজয তুদ্বম লইল ক  জন।  

স্ত্রী লইযত দ্ববলি তোহোর কতক্ষে।।  

তব সযঙ্গ কবড়োইযত কুশ কোুঁিো ফুযি। 

তৃে কহন বোদ্বস তুদ্বম থোদ্বকযল দ্বনকযি।। 

তব সযঙ্গ থোদ্বক  দ্বদ লোযগ ধ্ূদ্বল গোয়। 

অগুরু চন্দন চুয়ো জ্ঞোন কদ্বর তোয়।।  

তব সহ থোদ্বক  দ্বদ পোই তরুমূল। 

অনয স্বগব গৃহ নযহ তোর সমতুল। ।  

তব দুুঃযি দুুঃি মম সুযি সুিভোর। 

আহোযর আহোর আর দ্ববহোযর দ্ববহোর।। 

ক্ষুধ্ো তৃষ্ণো  দ্বদ লোযগ ভ্রদ্বময়ো কোনন। 

শযোমরূপ দ্বনরদ্বিয়ো কদ্বরব বোরে।। 

বহু তীথব কদদ্বিব অযনক তযপোবন। 

নোনোদ্ববধ্ পর্ব্বযত কদ্বরব আযরোহে।। 
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 িন দ্বপতোর  যর দ্বছলোম কশশযব। 

বদ্বলযতন আমোযক কদদ্বিয়ো মুদ্বন সযব।।  

শুন কহ জনকরোজ, কতোমোর দুদ্বহতো। 

কদ্বরযবন বনবোস পদ্বতর সদ্বহতো।। 

ব্রোহ্মযের কথো কভু নো হয় িণ্ডন।  

বনবোস আছ মম ললোযি দ্বলিন।। 

তুদ্বম ছোদ্বড় কগযল আদ্বম তযদ্বজব জীবন।  

স্ত্রীবধ্ হইযল নযহ পোপ দ্ববযমোচন।।  

শ্রীরোম বযলন, বুদ্বঝলোম তব মন। 

কতোমোযর পরীক্ষো কদ্বরলোম এতক্ষে।।  

বযন বোস কহতু হইয়োযছ তব মন। 

িসোইয়ো কফলহ গোযয়র আভরে।। 

এযতক শুদ্বনয়ো সীতো হদ্বরষ অন্তযর। 

িুদ্বলযলন অলঙ্কোর ক  দ্বছল শরীযর।।  

সরু্ম্যি কদযিন  ত ব্রোহ্মে সজ্জন।  

তো সবোযর কদন দ্বতদ্বন দ্বনজ আভরে।। 

আভরে অদ্বপবয়ো বযলন সীতো বোেী।  

ভূষে পযরন ক ন কতোমোর ব্রোহ্মেী। ।  

সীতোর ভোণ্ডোযর দ্বছল বহু বস্ত্র ধ্ন।  

কস সকল কদ্বরযলন দ্বতদ্বন দ্ববতরে।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন অনুজ লক্ষ্মে।  

কদযশযত থোদ্বকয়ো কর সবোর পোলন।। 

দোস দোসী সবোকোযর কদ্বরহ দ্বজজ্ঞোসো। 

রোজয লইবোযর ভোই নো কদ্বরহ আশো।।  

দ্বপতো মোতো কোতর হযবন মম কশোযক। 

কতক হযবন শোন্ত তব মুি কদযি।। 

ক ই তুদ্বম, কসই আদ্বম, শুনহ লক্ষম্ে।  

এযকযর কদদ্বিযল হয় কশোক পোসরে।। 

লক্ষ্মে বযলন, আদ্বম হই অগ্রসর। 

আদ্বম সযঙ্গ থোদ্বকব হইয়ো অনুচর।। 

ক ই তুদ্বম, কসই আদ্বম, দ্ববধ্োতো তো জোযন। 

 দ্বদ আদ্বম থোদ্বক, তুদ্বম দ্বক কদ্বরযব বযন।। 

সীতো সযঙ্গ ককমযন ভ্রদ্বমযব বযন বযন। 

কসবক ছোদ্বড়যল দুুঃি পোযব দুই জযন। ।  

রোজোর কুমোরী সীতো দুুঃি নোদ্বহ জোযন। 

কসবক দ্ববহযন দুুঃি পোযবন কোনযন।। 

শ্রীরোম বযলন, ভোই  দ্বদ  োযব বন।  

বোদ্বছয়ো ধ্নুক বোে লহ কর লক্ষ্মে। ।  

দ্ববষম রোক্ষস সব আযছ কসই বযন। 

ধ্নুর্ব্বোে লহ ক ন জয়ী হই রযে।।  

পোইয়ো রোযমর আজ্ঞো লক্ষ্মে সত্বর।  

ভোল ভোল বোে সব বোদ্বন্ধল দ্ববস্তর। ।  

শ্রীরোম বযলন বদ্বল লক্ষ্মে কতোমোযর। 

তল্লোস করহ ধ্ন, দ্বক আযছ ভোণ্ডোযর।। 

ধ্যন আর আমোর নোদ্বহক প্রযয়োজন। 

ব্রোহ্মে সজ্জযন কদহ  ত আযছ ধ্ন। ।  

মুদ্বন ঋদ্বষ আদ্বদ কদ্বর কুল-পুযরোদ্বহত।  

তো সবোযর ধ্ন দ্বদয়ো কতোষহ ত্বদ্বরত।।  

বোদ্বছয়ো বোদ্বছয়ো আন কুলীন ব্রোহ্মে।  

ক বো  ত চোযহ, তোুঁযর কদহ তত ধ্ন। ।  

 যতক দদ্বরদ্র আযছ দ্বভক্ষো মোদ্বগ িোয়। 

তো সবোযর কদহ ধ্ন, ক বো  ত চোয়।।  

মম দুুঃযি  ত কলোক হইযবক দুুঃিী। 

চতুদ্দবশ বষব ক ন তোরো হয় সুিী।। 

পোইযলন লক্ষ্মে শ্রীরোযমর আযদশ।  

তোুঁহোর সরু্ম্যি ধ্ন আযনন অযশষ।। 

ভোণ্ডোর কযরন শূনয ধ্ন দ্ববতরযে। 

সবোযর কতোযষন রোম মধ্ুর বচযন।। 
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আমো লোদ্বগ কতোমরো নো করহ ক্রন্দন।  

কদ্বরযব ভরত ভোই সবোযর পোলন।। 

ককোন কদোষ নোদ্বহ ভোই ভরত-শরীযর। 

বড় তুে আদ্বছ আদ্বম তোর বযবহোযর। ।  

নোনো রত্ন রোম কদ্বরযলন পদ্বরহোর। 

দোযন শূনয কদ্বরযলন শযতক ভোণ্ডোর।।  

সকল ভোণ্ডোর শূনয আর নোদ্বহ ধ্ন। 

কহনকোযল বোর্ত্বো পোয় দ্বিজিো ব্রোহ্মে।। 

বড়ই দদ্বরদ্র কস, দ্বিজিো নোম ধ্যর। 

দোন-কথো শুদ্বনয়ো কস ধ্ড়ফড় কযর।। 

চদ্বলযত শকদ্বত নোই তনু ক্ষীে হয়। 

ব্রোহ্মেী তোহোযক দ্বহত উপযদশ কয়। ।  

দীযনযর কযরন ধ্নী রোম দ্বদয়ো ধ্ন। 

তুদ্বম আদ্বম বুড়ো বুড়ী মদ্বর দুই জন। ।  

তুদ্বম বৃদ্ধ আদ্বম নোরী, দুুঃি কস অপোর। 

কক আর পুদ্বষযব, ককোথো দ্বমদ্বলযব আহোর।।  

শুদ্বনয়ো ব্রোহ্মে তব নদ্বড় ভর কযর।  

অদ্বত কযে দ্বগয়ো কযহ রোযমর কগোচযর।। 

আদ্বম দ্বিজ দদ্বরদ্র, দ্বিজিো নোম ধ্দ্বর। 

বৃদ্ধকোযল ব্রোহ্মেীযক পুদ্বষযত নো পোদ্বর।। 

পুি নোই আমোযর কক কদ্বরযব পোলন।  

অনোহোযর বুড়ো বুড়ী মদ্বর দুই জন।।  

নদ্বড় ভর কদ্বরয়ো আইলোম সম্প্রদ্বত। 

কতোমো দ্ববনো দদ্বরযদ্রর আর নোদ্বহ গদ্বত।। 

শ্রীরোম বযলন, দ্বিজ আদ্বসয়োছ কশযষ। 

ধ্ন নোই, কপযয় দ্বিজ হদ্বরষ অন্তযর।। 

কোপড় আুঁদ্বিয়ো  োয় পোযলর দ্বভতযর। 

দৃঢ় কদ্বর চুল বোদ্বন্ধ নদ্বড় কদ্বর হোযত। 

পোযলযত প্রযবশ কযর উদ্বঠযত পদ্বড়যত। ।  

বৃড়োর দ্ববক্রম কদদ্বি ভোযব সর্ব্বজযন। 

কধ্নুযত মোদ্বরযব নোদ্বক এ বৃদ্ধ ব্রোহ্মযে।। 

হোদ্বসয়ো দ্ববহ্বল ককহ ককহ বো দ্ববষোযদ। 

ব্রহ্মবধ্ কহতু রোম পদ্বড়লো প্রমোযদ।। 

শ্রীরোম বযলন দ্বিজ কদ্বহযত ডরোই।  

নো পোদ্বরযব লইবোযর এক লক্ষ গোই।।  

এক কধ্নু লইযত কতোমোর সঙ্কি। 

মদ্বরবোযর  োহ ককন কধ্নুর দ্বনকি।। 

কধ্নুর সদ্বহত দোন দ্বদলোম কগোয়োল। 

কগোয়োযল রোদ্বিযব কধ্নু থোযক  তকোল। ।  

অনুমোযন জোদ্বন তুদ্বম বড়ই দ্বনধ্বন। 

আজ্ঞো কর, দ্বদযত পোদ্বর আর দ্বকছু ধ্ন।।  

দ্বিজ বযল, প্রভু নোদ্বহ চোদ্বহ আর ধ্ন।  

কধ্নু-ধ্ন দ্ববনো নোদ্বহ অনয প্রযয়োজন।।  

বুড়ো বুড়ী কধ্নু-দুগ্ধ িোইব অপোর।  

কত দুগ্ধ দ্ববদ্বক দ্বদয়ো পূদ্বরব ভোণ্ডোর।।  

অনোযথর নোথ তুদ্বম সকযলর গদ্বত। 

কদ্বহযত কতোমোর গুে কোহোর শকদ্বত।। 

এক লক্ষ কধ্নু কলয়ো দ্বিজ কগল কদযশ। 

রদ্বচল অয োধ্যোকোণ্ড কদ্বব কৃদ্বর্ত্বোযস।। 

  



রামায়ণ (অয াধ্যাকাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

শ্রীরোমচযন্দ্রর সদ্বহত সীতোযদবী এবিং লক্ষ্মযের বযন গমন 

রোযমর প্রসোযদ বোযড় সবো ঐশ্ব বয। 

দদ্বরদ্র হইল ধ্নী, শুদ্বনযত আশ্চ বয।। 

রোজযিণ্ড ছোদ্বড় রোম  োন বনবোস। 

দ্বশযর হোত দ্বদয়ো কোযন্দ সযব দ্বনজ বোস।। 

মোযঝ সীতো আযগ পোযছ দুই মহোবীর।  

দ্বতন জন হইযলন পুরীর বোদ্বহর।। 

স্ত্রী পুরুষ কোযন্দ  ত অয োধ্যোনগরী। 

জোনকীর পোযছ ধ্োয় অয োধ্যোর নোরী। ।  

ক  সীতো নো কদদ্বিযতন সূয বযর দ্বকরে। 

কহন সীতো বযন  োন কদযি সর্ব্বজন।।  

ক ই রোম ভ্রযমন কসোেোর চতুযদ্দবোযল। 

কহন প্রভু রোম পথ বোযহন ভূতযল।।  

ককোথোও নো কদদ্বি কহন, ককোথোও নো শুদ্বন। 

হোহোকোর কযর বৃদ্ধ বোলক রমেী।। 

জগযতর নোথ রোম  োন তযপোবযন। 

দ্ববদোর হইযত  োন দ্বপতোর চরযে।। 

বুদ্বদ্ধ নোই ভূপদ্বতর, হদ্বরয়োযছ জ্ঞোন। 

রোম বযন কগযল তোুঁর দ্বকযস বোুঁযচ প্রোে।। 

রোজোযর পোগল ককল ককযকয়ী রোক্ষসী। 

রোম কহন পুযি হোয় ককল বনবোসী। ।  

মযন বুদ্বঝ রোজোর ক  দ্বনকি মরে। 

দ্ববপরীত বুদ্বদ্ধ হয় এই কস কোরে।। 

জোনকী সদ্বহত রোম  োন তযপোবন। 

রোজযসুি কভোগ ছোদ্বড় চদ্বলল লক্ষ্মে।।  

পুরীশুদ্ধ সযব  োয় শ্রীরোযমর সযন। 

কচৌদ্দ বষব এক ঠোুঁই থোদ্বক দ্বগয়ো বযন।। 

অয োধ্যোর  র িোর কফলোই ভোদ্বঙ্গয়ো। 

ককযকয়ী করুক রোজয ভরযত লইয়ো।। 

শৃগোল ভল্লুক রহুক অয োধ্যোনগযর।  

মোযয় কপোযয় রোজত্ব করুক এযকশ্বযর।। 

এইরূযপ শ্রীরোযমর সকযল বোিোযন। 

রোজোর দ্বনকযি  োন দ্রুত দ্বতন জযন। ।  

এক প্রযকোষ্ঠ বোদ্বহযর রযহ দ্বতন জন।  

আবোস দ্বভতযর রোজো কযরন ক্রন্দন।।  

ভূপদ্বত বযলন, কর ককযকয়ী ভুজদ্বঙ্গদ্বন। 

কতোযর আদ্বন মদ্বজলোম সবিংযশ আপদ্বন।। 

র ুবিংযশ নোশ কহতু আইদ্বল রোক্ষসী।  

রোম কহন পুযিযর কদ্বরদ্বল বনবোসী। ।  

ককমযন কদদ্বিব আদ্বম রোম  োয় বন। 

রোম বযন কগযল আদ্বম তযদ্বজব জীবন।।  

প্রোে  োক্ তোযহ মম নোদ্বহ ককোন কশোক। 

আমোযর স্ত্রীবশ বদ্বল  ুদ্বষযবক কলোক।।  

বড় বড় রোজো আদ্বম দ্বজদ্বনলোম রযে। 

কদব কদতয গন্ধর্ব্ব কোুঁপযয় কমোর বোযে।। 

ক ই রোজো দ্বজদ্বনযলক কদতয ক  সম্বর।  

 োযর অদ্ধবোসন স্থোন কদন পুরন্দর।। 

কহন দশরথ রোজো স্ত্রী লোদ্বগয়ো মযর। 

এই অপকীদ্বর্ত্ব মম থোদ্বকল সিংসোযর। ।  

স্ত্রীর বশ নো হইযব অনয ককোন নর।  

আমোর মরযে কলোক দ্বশদ্বিল দ্ববস্তর।। 

বদ্বজ্জবযব ভরত কতোযর এই অনোচোযর।  

আদ্বম বদ্বজ্জবলোম কতোযর আর ভরযতযর। ।  

আদ্বজ কহযত কতোযর আদ্বম কদ্বরনু বজ্বজন।  

ভরযতর নো লইব শ্রোদ্ধ বো তপবে। ।  
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থোদ্বক অনয প্রযকোযষ্ঠযত তোুঁরো দ্বতন জন। 

শুযনন রোজোর সর্ব্ব দ্ববলোপ- বচন। ।  

রোজোর দুুঃযিযত দুুঃিী শ্রীরোম লক্ষ্মে। 

রোজোর ক্রন্দযনযত কোযন্দন ভূপদ্বত।। 

কহনকোযল উপনীত সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

ক োড়হোযত বোর্ত্বো কযহ রোজোর কগোচর।  

দ্বনযবদন, অবধ্োন কর নৃপবর।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো  োয় আদ্বজ বযন। 

দ্ববদোয় হইযত আইযছন দ্বতন জযন।। 

ভূপদ্বত বযলন, মন্ত্রী নোদ্বহ মম জ্ঞোন। 

সোতশত মহোরোেী আন কমোর স্থোন।। 

রোজোর পোইয়ো আজ্ঞো সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

সোতশত মহোযদবী আযন শীঘ্রগদ্বত।। 

সোতশত মহোরোেী চোদ্বরদ্বদযক কবযস। 

তোরোগে মযধ্য ক ন চন্দ্রমো প্রকোযশ।। 

সুমন্ত্র রোজোজ্ঞো-মযত চদ্বলল তিন।  

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো আযন দ্বতন জন।।  

কযহন বদ্বন্দয়ো রোম দ্বপতোর চরযে। 

আজ্ঞো কর বযন  োই এই দ্বতন জযন।। 

কদ্বহযলন নৃপদ্বত কদ্বরয়ো হোহোকোর। 

মম সযঙ্গ কদিো বোছো নো হইযব আর। ।  

কহথো নো রদ্বহব আদ্বম, নো রযব জীবন।  

কতোমোর সদ্বহত রোম  োব তযপোবন।। 

শ্রীরোম বযলন, দ্বপতো এ নযহ দ্ববদ্বহত।  

পুি সযঙ্গ দ্বপতো  োয় এই দ্বক উদ্বচত।। 

ভূপদ্বত বযলন, রোম থোক এক রোদ্বত। 

এক রোদ্বি একি কদ্বরব দ্বনবসদ্বত।। 

ভোলমযত কদদ্বিব কতোমোর সুবদন। 

পুন আর নো হইযব মুিচন্দ্র দরশন। ।  

শ্রীরোম বযলন,  দ্বদ দ্বনদ্বশ্চত গমন।  

এক রোদ্বি লোদ্বগ ককন সতয উল্লেন।। 

আদ্বজ আদ্বম বযন  োব আছযয় দ্বনর্ব্বন্ধ। 

নো কগযল দ্ববমোতো মযন ভোদ্ববযবন মন্দ।। 

আদ্বজ কহযত অন্ন কদ্বরলোম দ্ববসজ্জবন।  

বযন দ্বগয়ো ফল-মূল কদ্বরব ভক্ষে।। 

তোযর পুি বদ্বল ক  কুযলর অলঙ্কোর। 

দ্বপতৃসতয পোদ্বলয়ো কশোধ্যয় দ্বপতৃধ্োর। ।  

ভূপদ্বত বযলন, শুন সুমন্ত্র বচন। 

অশ্ব হস্তী সযঙ্গ কদহ বহুমূলয ধ্ন।।  

অরযেযর মযধ্য আযছ বহু পুেযস্থোন। 

ব্রোহ্মে তপস্বী কদদ্বি কদ্বরহ প্রদোন।। 

 দ্বদ ধ্ন দ্বদযত রোজো কযরন আশ্বোস। 

ককযকয়ী অন্তযর দুুঃিী ছোদ্বড়ল দ্বনশ্বোস।। 

সর্ব্বোঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লোন কহল মুি। 

রোজোযর পোদ্বড়ল গোদ্বল কপযয় মযন দুি।।  

ভরযতযর রোজয দ্বদযত কদ্বর অঙ্গীকোর।  

কুদ্বিল-হৃদয় কর অনযথো তোহোর।। 

তব বিংযশ দ্বছযলন সগর মহোশয়। 

অসমঞ্জ পুযি বযজ্জব প্রধ্োন তনয়।।  

রোযমযর বদ্বজ্জবযত আদ্বজ মযন লোযগ বযথো। 

আপদ্বন কদ্বরয়ো সতয কদ্বরলো অনযথো।।  

এত  দ্বদ ভূপদ্বতর বদ্বলল ককযকয়ী। 

নৃপদ্বত বযলন শুন পোপীয়দ্বস কদ্বহ।। 

সগযরর পুি অসমঞ্জ দুরোচোর। 

গলো চোদ্বপ বোলযকর কদ্বরত সিংহোর।। 

তোর মোতো দ্বপতো দুুঃি পোয় পুিযশোযক। 

জোনোইল সগর রোজোযর প্রজোযলোযক।। 

জোনোইল সগর রোজোযর প্রজোযলোযক। 
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জোনোইল সগর রোজোযর প্রজোযলোক।। 

তব রোজয ছোদ্বড় রোজো  োব অনয কদশ। 

অসমঞ্জ প্রজোগযে কদয় বড় কেশ।।  

ককমযন থোদ্বকযব প্রজো ক  কদযশ এমন।  

প্রজো  দ্বদ চোহ, পুযি করহ বজ্জবন।। 

অসমযঞ্জ বযজ্জব আদ্বম ককোন্ অপরোযধ্। 

শ্রীরোযমযর বদ্বজ্জব আদ্বম ককোন্ অপরোযধ্।। 

জগযতর দ্বহত রোম জগৎ জীবন। 

কহন রোযম কক বদ্বলযব  োহ তুদ্বম বন। ।  

তিন বযলন রোম দ্বপতৃ দ্ববদযমোযন। 

ভোল  ুদ্বি মোতো বদ্বলযলন তব স্থোযন।। 

রোজয ছোদ্বড়  োহোর  োইযত হয় বন। 

অশ্ব হস্তী ধ্যন তোর ককোন্ প্রযয়োজন।।  

গোযছর বোকল পদ্বর দণ্ড কদ্বর হোযত। 

জোনকী লক্ষ্মে মোি  োইযবক সোযথ।। 

বোকল পদ্বরযব রোম, ককযকয়ী তো শুযন। 

বোকল রোদ্বিয়োদ্বছল দ্বদল ততক্ষযে।। 

বোকল আদ্বনয়ো দ্বদল শ্রীরোযমর হোযত।  

কোযন্দন বোকল কদদ্বি রোজো দশরযথ।।  

 দ্বদ ধ্ন দ্বদযত রোজো কযরন আশ্বোস। 

ককযকয়ী অন্তযর দুুঃিী ছোদ্বড়ল দ্বনশ্বোস।। 

সর্ব্বোঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লোন কহল মুি। 

রোজোযর পোদ্বড়ল গোদ্বল কপযয় মযন দুুঃি।। 

ভরযতযর রোজয দ্বদযত কদ্বর অঙ্গীকোর।  

কুদ্বিল হৃদয় কর অনযথো তোহোর।। 

তব বিংযশ দ্বছযলন সগর মহোশয়। 

অসমঞ্জ পুযি বযজ্জব প্রধ্োন তনয়।।  

রোযমযর বদ্বজ্জবযত আদ্বজ মন লোযগ বযথো। 

আপদ্বন কদ্বরয়ো সতয কদ্বরলো অনযথো।।  

এত  দ্বদ ভূপদ্বতর বদ্বলল ককযকয়ী। 

নৃপদ্বত বযলন শুন পোপীয়দ্বস কদ্বহ।। 

সগযরর পুি অসমঞ্জ দুরোচোর। 

গলো চোদ্বপ বোলযকর কদ্বরত সিংহোর।। 

তোর মোতো দ্বপতো দুুঃি পোয় পুিযশোযক। 

জোনোইল সগর রোজোযর প্রজোযলোযক।। 

তব রোজয ছোদ্বড় রোজো  োব অনয কদশ।  

অসমঞ্জ প্রজোগযে কদয় কদড় কেশ। ।  

ককমযন থোদ্বকযব প্রজো ক  কদযশ এমন।  

প্রজো  দ্বদ চোহ, পুযি করহ বদ্বজ্জবন।। 

অসমযঞ্জ বযজ্জব রোজো কলোক-অনুযরোযধ্। 

শ্রীরোযমযর বদ্বজ্জব আদ্বম ককোন্ অপরোযধ্।। 

জগযতর দ্বহম রোম জগৎ জীবন। 

কহন রোযম কক বদ্বলযব  োহ তুদ্বম বন। ।  

তিন বযলন রোম দ্বপতৃ দ্ববদযমোযন। 

ভোল  ুদ্বি মোতো বদ্বলযলন তব স্থোযন।। 

রোজয ছোদ্বড়  োহোর  োইযত হয় বন। 

অশ্ব হস্তী ধ্যন তোর ককোন্ প্রযয়োজন।।  

গোযছর বোকল পদ্বর দণ্ড কদ্বর হোযত। 

জোনকী লক্ষ্মে মোি  োইযবক সোযথ।। 

বোকল পদ্বরযব রোম, ককযকয়ী তো শুযন। 

বোকল রোদ্বিয়োদ্বছল দ্বদল ততক্ষযে।। 

বোকল আদ্বনয়ো দ্বদল শ্রীরোযমর হোযত।  

কোযন্দন বোকল কদদ্বি রোজো দশরযথ।।  

লক্ষ্মযের সীতোর বোকদ্বল দ্বতনিোদ্বন।  

করোদন কযরন কদযি সোতশত রোেী।। 

অশ্রুজল সবোকোর কযর ছল ছল।  

ককমযন পদ্বরযব সীতো গোযছর বোকল।। 

হদ্বর হদ্বর স্মরে করযয় সর্ব্বযলোযক।  
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বজ্র োত হয় ক ন ভূপদ্বতর বুযক।। 

সযব বযল ককযকয়ী পোষোে কতোর দ্বহয়ো।  

দ্বতযলক নো হয় দয়ো রোযমযর কদদ্বিয়ো। ।  

এক জযন দিংদ্বশয়ো দিংদ্বশদ্বল দ্বতন জযন। 

লক্ষ্মে সীতোযর ককন পোঠোইদ্বল বযন।। 

দ্বপতৃসতয পোদ্বলযত শ্রীরোম  োন বন।  

জোনকী লক্ষ্মে  োন দ্বকযসর কোরে।।  

বধ্ূর বোকল কদদ্বি রোজোর ক্রন্দন। 

পোি দ্বমি বযল সীতো পরুন বসন। ।  

দ্বপতৃসতয পুি পোযল বধ্ূর দ্বক দোয়। 

পদ্বতব্রতো সীতোযদবী পশ্চোযত কগোড়োয়।। 

নোনো রযত্ন পূদ্বেবত ক  রোজোর ভোণ্ডোর। 

সুমন্ত্র শুদ্বনয়ো আযন দ্বদবয অলঙ্কোর।। 

জোনকী পযরন তোড় কতোড়ন নূপুর। 

মকর কুণ্ডল হোর অপূর্ব্ব ককয়ূর। ।  

মদ্বেময় মোলো আর দ্ববদ্বচি পোশুলী। 

হীরক অঙ্গুরী কহতু কশোদ্বভত অঙ্গুলী।। 

দুই হোযত শঙ্খ তোুঁর অদ্ভতু দ্বনর্ম্বোে। 

কদ্বরযলন ইতযোদ্বদ ভূষে পদ্বরধ্োন।। 

পট্টবস্ত্র পদ্বরযলন অদ্বত মযনোহর। 

কিযলোকয দ্বজদ্বনয়ো রূপ ধ্দ্বরল সুন্দর।। 

ক মন ভূষে তোুঁর, কতমদ্বন আকোর। 

শ্বশুযর জোনকী কদবী কযর নমস্কোর।।  

দ্ববদোয় লইয়ো সতী শ্বশুর-চরযে। 

রযহ ক োড়হোযত শোশুড়ীর দ্ববদযমোযন। ।  

ককৌশলযো বযলন, সীতো শুন সোবধ্োযন। 

স্বোমী-যসবো সতত কদ্বরযব রোদ্বি দ্বদযন।। 

রোজোর বহুয়োরী তুদ্বম রোজোর কুমোরী। 

কতোমোর আচোযর আচদ্বরযব অনয নোরী।।  

দ্বনধ্বন হউক স্বোমী অথবো সধ্ন। 

স্বোমী দ্ববনো স্ত্রীযলোযকর অনয নযহ মন।। 

জোনকী বযলন, কগো ককৌশলযো ঠোকুরোেী। 

স্বোমীযসবো কদ্বরযত ক  আদ্বম ভোল জোদ্বন।। 

স্বোমীযসবো কদ্বর মোি এই আদ্বম চোই। 

কতকোরযে ঠোকুরোেী বনবোযস  োই।। 

 ত ধ্র্ম্ব কর্ম্ব কদ্বরয়োদ্বছ দ্বপতৃ যর। 

আর স্ত্রীর মত জ্ঞোন নো কর আমোযর।। 

মোযয়র অদ্বধ্ক ক  আমোর ভোব বযথো। 

দ্বহত উপযদশ কতুঁই দ্বশিোইলো মোতো।। 

তোর কথো শুদ্বনয়ো কযহন মহোরোেী। 

কতোমো কহন বধ্ূ আদ্বম ভোগয কদ্বর মোদ্বন।। 

বধ্ূযর প্রযবোধ্ দ্বদয়ো বঝুোন শ্রীরোযম। 

সতকব থোদ্বকহ রোম মুদ্বনর আশ্রযম।।  

জোনকীর রূযপ চমৎকৃত দ্বিভুবযন। 

সোবধ্োন হইও রোম ভয়োনক বযন।। 

সুদ্বমিো বযলন, শুন তনয় লক্ষ্মে।  

কদবজ্ঞোন রোযমযর কদ্বরহ সর্ব্বক্ষে।।  

কজযষ্ঠভ্রোতো দ্বপতৃতুলয সর্ব্বশোযস্ত্র জোদ্বন।  

আমোর অদ্বধ্ক তব সীতো ঠোকুরোেী।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন সুদ্বমিো সতোই। 

আশীর্ব্বোদ কর আদ্বম বনবোযস  োই।।  

বযনযত দ্বতযনযত দ্বতন থোদ্বকব কদোসর। 

দ্বিভুবযন আমোর কোহোযর নোদ্বহ ডর। ।  

বযন্দন সবোযর রোম  ত রোজরোেী। 

সবোকোর ঠোদ্বি রোম মোযগন কমলোদ্বন।।  

নমস্কোর কদ্বরযলন ককযকয়ী চরযে। 

অনুমদ্বত কর মোতো আদ্বম  োই বযন।। 

ভোল মন্দ বদ্বলয়োদ্বছ দুরক্ষর বোেী।  
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মযন দ্বকছু নো কদ্বরহ কদহ কগো কমলোদ্বন।। 

পোদ্বপষ্ঠো ককযকয়ী তোযহ অদ্বত কূ্ররমদ্বত। 

ভোল মন্দ নো বদ্বলল শ্রীরোযমর প্রদ্বত।। 

মোযয়যর সুঁযপন রোম নৃপদ্বতর পোয়। 

 োবৎ নো আদ্বস দ্বপতো পোদ্বলহ মোতোয়।।  

রোজো বদ্বলযলন  দ্বদ রযহ এ জীবন। 

তযব ত কতোমোর মোযয় কদ্বরব পোলন।। 

আমোর এ আজ্ঞো রোম নো কর লেন। 

দ্বতন দ্বদন রযথ চদ্বড় করহ গমন।।  

রোজোজ্ঞোয় রথ আযন সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

দ্বতন দ্বদন রযথ  োইযবন র ুপদ্বত।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো উদ্বঠযলন রযথ। 

কতোযলন আয়ুধ্ নোনো লক্ষ্মে তোহোযত।। 

রোজযিণ্ড ছোদ্বড়য়ো শ্রীরোম  োন বযন। 

পোযছ পোযছ কত ধ্োয় স্ত্রী পুরুষগযে।। 

ভোদ্বঙ্গল সকল রোজয অয োধ্যোনগরী।  

শ্রীরোযমর পোযছ ধ্োয় সব অন্তুঃপুরী।। 

ডোক দ্বদয়ো সুমযন্ত্র বদ্বলযছ সর্ব্বজন। 

রোি রোি কদদ্বি শ্রীরোযমর চন্দ্রোনন।। 

কোুঁিো কিোুঁচো ভোদ্বঙ্গ রোজো ঊদ্ধবযশ্বোযস ধ্োন। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো কত দূযর  োন।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

কদদ্বিযত নো পোদ্বর আদ্বম দ্বপতোর দুগবদ্বত।। 

রযথর করোও তুদ্বম ত্বদ্বরত গমন। 

দ্বপতোর সদ্বহত ক ন নো হয় দশবন।। 

সুমন্ত্র বদ্বলল, আজ্ঞো নো কদ্বরব আন।  

এক বোকয বদ্বল আদ্বম কর অবধ্োন।। 

ভোদ্বঙ্গল রোজোর সযঙ্গ অয োধ্যোনগরী। 

রযথর পশ্চোযত এই কদযি সর্ব্বপুরী।। 

রোজোর সদ্বহত  দ্বদ হয় দরশন। 

তযব নো কদযশযত কলোক কদ্বরযব গমন।। 

শ্রীরোম বযলন, বদ্বল সুমন্ত্র কতোমোযর। 

প্রযয়োজন নোদ্বহ কমোর রোজয পদ্বরবোযর।। 

মম বোকয আপদ্বন নো পোর লদ্বেবোযর। 

ঝোি রথ চোলোহ নো কদিো দ্বদব কোযর। ।  

শ্রীরোযমর আজ্ঞোমযত সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

রথিোন চোলোইল পবযনর গদ্বত।। 

কত দূযর দ্বগয়ো রথ কহল অদশবন। 

ভূদ্বমযত পযড়ন রোজো হযয় অযচতন।। 

রোজোযর ধ্দ্বরয়ো কতোযল অমোতয সকল। 

শরীযরর ধ্ূদ্বল ঝোদ্বড় মুযি কদয় জল।।  

একদ্বদন কশোযক তোুঁর মূদ্বর্ত্ব কহল ম্লোন। 

রোজোর জীবন নোই কযর অনুমোন।। 

রোজোযর ধ্দ্বরয়ো সযব কলয়ো কগল কদশ।  

অন্তুঃপুর মযধ্য তোুঁযর করোয় প্রযবশ।। 

গড়োগদ্বড় দশরথ  োন ভূদ্বমতযল। 

কহনকোযল ককযকয়ী রোজোযর ধ্দ্বর কতোযল।। 

নরপদ্বত বযলন, নো ছুুঁস পোতদ্বকনী। 

স্ত্রী হইয়ো স্বোমীযক বদ্বধ্দ্বল চণ্ডোদ্বলনী।। 

প্রথযম  িন দ্বছদ্বল ককযকয়ী  ুবতী। 

রোদ্বিদ্বদন থোদ্বকদ্বতস্ আমোর সিংহদ্বত। ।  

তোহোর কোরে এই হইল প্রকোশ। 

রোম ছোড়ো কদ্বরয়ো কদ্বরদ্বল সর্ব্বনোশ।।  

কগযলন কশোকোর্ত্ব রোজো ককৌশলযোর  র।  

কদোুঁহোর হইল কশোক একই কসোসর।। 

রোদ্বি দ্বদন নোদ্বহ  ুযচ কদোুঁহোর ক্রন্দন। 

এক কশোযক হইযলন কোতর দুজন।। 

মুদ্বন কবদ ছোদ্বড়যলন, ক োগী ছোযড় ক োগ। 
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পোবক আহুদ্বত ছোযড়, প্রজো ছোযড় কভোগ।। 

মোতঙ্গ আহোর ছোযড়, ক োড়ো ছোযড়  োস। 

প্রজোর কভোজন নোই কযর উপবোস।। 

 োদ্বমনীযত কোদ্বমনী নো  োয় পদ্বত পোশ।  

সিংসোর হইল শূনয সকযল দ্বনরোশ।। 

রোদ্বি দ্বদন কোযন্দ কলোক কযর জোগরে।  

কগযলন তমসোকূযল শ্রীরোম লক্ষ্মে।।  

নোনো বনফুল কদদ্বি কস নদীর কূযল। 

রোজহিংস ক্রীড়ো কযর তমসোর জযল।। 

সুমযন্ত্রর প্রদ্বত আজ্ঞো কদ্বরযলন রোম। 

তমসোর কূযল আদ্বজ কদ্বরব দ্ববশ্রোম।। 

রথ-অশ্ব স্নোন করোইল তোর জযল। 

জল পোন করোইয়ো বোযন্ধ তোর কূযল। ।  

অস্তদ্বগদ্বর গত রদ্বব কবলোর দ্ববরোম। 

তমসোর জযল স্নোন কযরন শ্রীরোম।।  

কমণ্ডলু ভদ্বর জল আদ্বনল লক্ষ্মে। 

রোম সীতো প্রক্ষোলন কযরন চরে।। 

লক্ষ্মে বৃযক্ষর তযল দ্ববছোইলো পোতো। 

কদ্বরযলন তোহোযত শয়ন রোম সীতো।। 

হোযত ধ্নু লক্ষ্মে রদ্বহল জোগরযে। 

প্রীদ্বত পোইযলন রোম লক্ষ্মযের গুযে।। 

তমসোর কূযলযত বযঞ্চন এক রোদ্বত। 

প্রভোযত ক োগোয় রথ সুমন্ত্র সোরদ্বথ।। 

প্রোতুঃস্নোন আদ্বদ কদ্বর দ্বনয়ম আচোর।  

হইযলন শ্রীরোম তমসোনদী পোর।। 

ক িোযন ক িোযন শ্রীরোযমর রথ রয়।  

তথোকোর কলোক আদ্বস লয় পদ্বরচয়।। 

বৃদ্ধকোযল দশরথ বোধ্য বদ্বনতোর। 

কহন পুি পুিবধ্ূ পোঠোয় কোন্তোর।। 

ক িোযন শুযনন রোম দ্বপতোর দ্বনন্দন।  

কযরন কস স্থোন হযত ত্বদ্বরত গমন।।  

তমসো ছোদ্বড়য়ো আর কগোমতী প্রভৃদ্বত।  

নদী পোর হইযলন রোম মহোমদ্বত।। 

জযল হিংস ককদ্বল কযর অদ্বত সুযশোভন। 

কদদ্বি আপযোদ্বয়ত হন শ্রীরোম লক্ষ্মে।। 

শ্রীরোম বযলন সীযত সর্ব্বি দ্ববদ্বদত। 

ইক্ষবোকুর রোজয এই কদশ সুযশোদ্বভত।। 

এই কদযশ ইক্ষবোকু ধ্দ্বরল ছিদণ্ড। 

মম পূর্ব্বপুরুযষর কদি রোজযিণ্ড।। 

 থো  থো  োন রোম প্রসন্ন হৃদয়। 

কস কদযশর  ত কলোক আদ্বস দ্বনযবদয়।। 

কতোমোর দ্ববহযন রোম রোযজযর দ্ববনোশ।  

ককোন্ দ্ববদ্বধ্ সৃদ্বজল কতোমোর বনবোস।। 

সবোকোযর রোমচন্দ্র দ্বদযলন কমলোদ্বন। 

ভোলবোযস আমোযর কতোমরো ভোল জোদ্বন।।  

কদ্বরয়ো রোজোর দ্বনন্দো সযব  োয়  যর। 

দ্বপতৃদ্বনন্দো শুদ্বন রোম কগযলন অন্তযর।। 

পক্ষী কহন উযড় রথ  োয় নোনো কদশ।  

ককোশযলর রোযজয রোম কযরন প্রযবশ। ।  

শ্রীরোম বযলন, শুন জোনকী সুন্দরী। 

মম মোতোমযহর আদ্বছযল এই পুরী।। 

পুিবৎ কদ্বরযলন প্রজোর পোলন। 

গঙ্গোতীযর দ্বদয়োযছন ব্রোক্ষে-শোসন।।  

গযরর মযধ্য গঙ্গো কশোযভ কুতূহযল।  

সোদ্বর সোদ্বর  জ্ঞকুণ্ড তোর দুই কূযল।। 

কদলী গুবোক্ নোদ্বরযকল আম্র আর।  

দুই তীযর করোদ্বপয়োযছ কশোদ্বভত অপোর।।  

দুই কূযল দ্ববপ্রগে কযর কবদধ্বদ্বন।  
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দুই কূযল স্নোন কযর  ত ঋদ্বষ মুদ্বন।। 

সুমযন্ত্রর প্রদ্বত তযব বযলন শ্রীরোম। 

গঙ্গোতীযর রদ্বহ আদ্বজ কদ্বরব দ্ববশ্রোম।।  

সুমন্ত্র লক্ষ্মে কদোুঁযহ দ্বদলো অনুমদ্বত। 

রথ কহযত নোদ্বমযলন চোদ্বর মহোমদ্বত।। 

রোম সীতো লক্ষ্মে কবযসন বৃক্ষমূযল। 

সুমন্ত্র চোলোয় অশ্ব জোহ্নবীর কূযল।। 

ভোস্কর পদ্বশ্চযম  োন কবলো অবযশযষ। 

তিন কগযলন রোম শৃঙ্গযবর কদযশ।। 

শৃঙ্গযবর কদশ কদদ্বি রোম হৃেমদ্বত। 

লোদ্বগযলন বদ্বলযত শ্রীলক্ষ্মযের প্রদ্বত।। 

গুহক চণ্ডোল কহথো আযছ মম দ্বমি।  

আমোযর পোইযল হযব প্রফুদ্বল্লত দ্বচর্ত্।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

দ্বমযির বোিীযত আদ্বম থোদ্বক এক রোদ্বত।। 

কদ্বহব শুদ্বনব বোকয কদোুঁযহ কদোুঁহোকোর। 

দ্ববযশষতুঃ জোদ্বনব পযথর সমোচোর।। 

নোনোদ্ববধ্ ফল িোব কদলী কোুঁঠোল। 

সুরঙ্গ নোরঙ্গী আদ্বদ পোইব রসোল।।  

রোম বযন  োইযত রযহন কসই কদযশ। 

গোদ্বহল অয োধ্যোকোণ্ড কদ্বব কৃদ্বর্ত্বোযস।। 

শ্রীরোমচযন্দ্রর সদ্বহত গুহযকর সন্দশবন ও জয়ন্ত কোযকর এক চকু্ষ দ্ববদ্ধ 

করে 

ক োড়হোত কদ্বর বযল সুমন্ত্র সোরদ্বথ।  

আমোযক দ্বক আজ্ঞো কর কদ্বর অবগদ্বত।। 

শুদ্বনয়ো বযলন রোম কমলযলোচন।  

রথ কলয়ো কদযশ তুদ্বম করহ গমন।। 

দ্বতন দ্বদন রযথ আদ্বস দ্বপতোর আযদযশ। 

দ্বতন দ্বদন গত কহল  োও তুদ্বম কদযশ।।  

আর দ্বতন দ্বদযন  োযব অয োধ্যো-নগযর।  

সকল কদ্বহবো দ্বগয়ো দ্বপতোর কগোচযর।। 

বৃদ্ধ দ্বপতো ছোদ্বড় আইলোম কদশোন্তযর। 

এমত দোরুে কশোক দ্বকমযত পোসযর।। 

দ্বপতৃযসবো নো কদ্বরলোম থোদ্বকয়ো দ্বনকযি। 

ককোথোও নো কদদ্বি কহন ককোন জযন  যি। ।  

প্রোযের ভরত ভোই থোযক কস দ্ববযদযশ। 

ভরযত আদ্বনয়ো রোজয কদ্বরবো হদ্বরযষ।।  

 ত দ্বদন ভরত এ কথো নোদ্বহ শুযন। 

তত দ্বদন রযব মোতোমযহর ভবযন।। 

মোযয়র চরযে জোনোইযব নমস্কোর। 

আমো কহতু কশোক ক ন নো কযরন আর।। 

রোদ্বি দ্বদন কসবো ক ন কযরন দ্বপতোর।  

কমোযর পোসদ্বরযব মোতো কদদ্বিয়ো সিংসোর।।  

পদ্বরহোর জোনোইযব ককযকয়ীর প্রদ্বত। 

তোুঁর দ্বকছু কদোষ নোই, এই কদবগদ্বত।।  

দ্বপতোর চরযে জোনোইহ সমোচোর। 

অদ্বস্থর হইযল দ্বতদ্বন মদ্বজযব সিংসোর।।  

তুদ্বম কহন মহোপোি সুমন্ত্র সোরদ্বথ। 

ইে কুিুযির ঠোুঁই জোনোযব দ্বমনদ্বত।। 

রোযমযর সুমন্ত্র কযহ কদ্বরয়ো ক্রন্দন। 

কতদ্বদযন রোম পোব তব দরশন।। 

দ্ববদোয় হইয়ো  োয় সুমন্ত্র কোদ্বন্দয়ো। 

অদ্বত শীঘ্রগদ্বত কগল রথ চোলোইয়ো।। 
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সুমযন্ত্র দ্ববদোয় দ্বদয়ো শ্রীরোম দ্বচদ্বন্তত। 

মন্ত্রেো কযরন সীতো লক্ষ্মে সদ্বহত।।  

কহথো কহযত অয োধ্যো দ্বনকি বড় পথ। 

এিোযন থোদ্বকযল দ্বনযত আদ্বসযব ভরত।। 

সুমন্ত্র কদ্বহযব, রোদ্বি শৃঙ্গযবর পুযর। 

শুদ্বনযল ভরত দ্বনযত আদ্বসযব সত্বযর।।  

 োবৎ সুমন্ত্র পোি নোদ্বহ  োয় কদযশ। 

গঙ্গো পোর কহয়ো চল  োই বনবোযস।।  

হুহযকর প্রদ্বত তযব বযলন শ্রীরোম।  

দ্বচিকূি কশযল দ্বগয়ো কদ্বরব দ্ববশ্রোম।।  

কদদ্বিয়ো আতঙ্ক হয় গঙ্গোর তরঙ্গ। 

ঝোি পোর কর, ক ন সতয নযহ ভঙ্গ। ।  

সোত ককোদ্বি কনৌকো তোর গুহক চণ্ডোল।  

আদ্বনল কসোেোর কনৌকো কসোেোর ককরোল।। 

গুহ বযল, কদ্বরলোম তরেী সোজন। 

এক রোদ্বি কহথো রোম বঞ্চ দ্বতন জন।।  

এক রোদ্বি থোদ্বক রোম কতোমোর সদ্বহত।  

শ্রীরোম বযলন দ্বমি এ নযহ উদ্বচত। ।  

এিোযন রদ্বহযত আদ্বজ মযন শঙ্কো পোয়।  

ভরত আদ্বসয়ো পোযছ প্রমোদ  িোয়।। 

ঝোি পোর কর বন্ধু, নো কর দ্ববলম্ব।  

গুহ বযল, ঝোি পোর কদ্বরব আরম্ভ।। 

গুযহর বোড়ীযত রোম কদ্বর অবদ্বস্থদ্বত।  

দ্ববদোয় হইয়ো  োন চদ্বল শীঘ্রগদ্বত।। 

প্রোতুঃকোযল গুহ কনৌকো কদ্বরল সোজন।  

পোর কহয়ো কূযলযত উযঠন দ্বতন জন।। 

মোযঝ সীতো, আযগ পোযছ দুই মহোবীর।  

দুই কক্রোশ পথ বোদ্বহ  োন গঙ্গোতীর।।  

শ্রীরোম বযলন ভরিোযজর দ্বনকযি। 

আদ্বজ বোসো কদ্বর দ্বগয়ো থোদ্বক দ্বনুঃসঙ্কযি।। 

মুদ্বনগযে কবদ্বেত বদ্বসয়ো ভরিোজ।  

তোরোগে মযধ্য ক ন কশোযভ দ্বিজরোজ।।  

কহনকোযল কসিোযন কগযলন দ্বতন জন। 

দ্বতন জন বদ্বন্দযলন মুদ্বনর চরে।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন মুদ্বন মহোশয়। 

দ্বতন জন তব ঠোুঁই কদ্বহ পদ্বরচয়।। 

শ্রীদশরযথর পুি কমোরো দুই জন। 

শ্রীরোম আমোর নোম কদ্বনষ্ঠ লক্ষ্মে।।  

দ্বপতৃসতয পোদ্বলযত হযয়দ্বছ বনবোসী। 

জনক-কুমোরী সীতো সদ্বহত কপ্রয়সী।।  

রোম-কথো শুদ্বন মুদ্বন উযঠন সম্ভ্রযম। 

পোদয অ বয দ্বদয়ো পূজো কযরন শ্রীরোযম।। 

মুদ্বন বদ্বলযলন, তুদ্বম দ্ববষু্ণ-অবতোর।  

দ্ববষু্ণ আরোধ্যন তপ করযয় সিংসোর।। 

 োুঁর রূপ আরোধ্ন কযর মুদ্বনগযে। 

কসই দ্ববষু্ণ আইযলন আমোর ভবযন।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে লক্ষ্মী কদদ্বি দ্বতন জযন। 

আপনোযর ধ্নয কদ্বর মোদ্বন এত দ্বদযন।।  

গঙ্গো  মুনোর মযধ্য আমোর বসদ্বত। 

বনবোস বোঞ্চ কহথো থোদ্বকব সিংহদ্বত।।  

শ্রীরোম বযলন, মুদ্বন অয োধ্যো সদ্বন্নদ্বধ্। 

অয োধ্যোর কলোযকরো আদ্বসযব দ্বনরবদ্বধ্।।  

কহথো কহযত ককোন স্থোন হয় ত দ্বনজ্জবন। 

 মুনোর পোযর কস অদ্ভুত হয় বন।। 

কহ মুদ্বন, ককোথোয় কদ্বরব দ্বনবসদ্বত। 

শুদ্বন ভরিোজ কযহ শ্রীরোযমর প্রদ্বত।। 

 থো মুদ্বনগে কবযস বিবৃক্ষতযল। 

মৃগ পক্ষী বনযজন্তু আযছ কুতূহযল।। 
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নোনো ফল মূল পোযব বড়ই সুস্বোদ। 

তকপোবন কদদ্বি রোম  ুদ্বচযব দ্ববষোদ।। 

মুদ্বন সকযলর সযঙ্গ থোক কসই কদশ। 

ভরত কতোমোর তথো নো পোযব উযদ্দশ।।  

এই কদযশ নোদ্বহ রোম কনৌকোর সঞ্চোর।  

কভলো বোদ্বন্ধ  মুনোর হও তুদ্বম পোর।।  

দ্বিশ হস্ত  মুনো আযড়যত পদ্বরসর। 

দ্বনম্নতো নো জোযন কলোক গভীর দ্ববস্তর।।  

এক রোদ্বি রোম কহথো বঞ্চ দ্বতন জন।  

কোদ্বল তুদ্বম  োইও, মুদ্বনর তযপোবন।।  

এথো কহযত তযপোবন উভয় ক োজন। 

দুই প্রহযরর মযধ্য  োযব দ্বতন জন। ।  

কসইিোযন শ্রীরোম বযঞ্চন এক রোদ্বত। 

দ্ববদোয় হইয়ো রোম  োন শীঘ্রগদ্বত।। 

উভয় বীযরর হোযত দ্বদবয ধ্নুুঃশর। 

মযধ্য সীতো, দুই পোযশ্বব দুই সযহোদর।। 

অযগ্র রোম  োন, পোযছ শ্রীরোম-রমেী। 

সজল জলদ সহ ক ন কসৌদোদ্বমনী।। 

জয়ন্ত নোযমযত কোক দ্বছল কস আকোযশ।  

কদদ্বিয়ো সীতোর রূপ আযস সীতো-পোযশ।। 

অযচতন হইল ধ্দ্বরযত নোযর মন। 

দুই নযি আুঁচযড়, সীতোর দুই স্তন। ।  

উদ্বড়য়ো চদ্বলল কোক পোইয়ো তরোস। 

ছয় মোযসর পথ কগল, পর্ব্বত ককলোস।।  

ডোযকন জনকসুতো ভযয় উতচুঃস্বযর।  

শ্রীরোম বযলন, ভোই সীতোযক কক মোযর।। 

শুদ্বনয়ো রোযমর কথো কযহন লক্ষ্মে।  

সীতোযর প্রহোর কযর আযছ ককোন্ জন। ।  

সুদ্বমিো অদ্বধ্ক সীতো ঠোকুরোেী মো। 

পলোইয়ো কগল কোক আুঁচদ্বড়য়ো গো।। 

কদদ্বিযত নো পোই কোক, কগল ককোন্ িোযন। 

বোযেযত দ্ববদ্বন্ধয়ো তোযর মোদ্বরব পরোযে।। 

কহনকোযল রোযমযর বযলন কদবী সীতো।  

আুঁচদ্বড়য়ো কগল কোক, হযয়দ্বছ বযদ্বথতো।। 

কোক মোদ্বরবোযর রোম পূযরন সন্ধোন।  

ক  কদযশ চদ্বলল কোক, তথো  োয় বোে। ।  

ককলোস ছোদ্বড়য়ো কোক স্বগবপুযর  োয়। 

মোদ্বরযত রোযমর বোে পোছু পোছু ধ্োয়।।  

ইযন্দ্রর দ্বনকযি কোক লইল শরে। 

রোযমর ঐদ্বষক বোে হইল ব্রোহ্মে।। 

ব্রোহ্মে-যবযশযত কগল কস ইযন্দ্রর ঠোুঁই। 

কদ্বহযলক আদ্বম ক  জয়ন্ত কোক চোই।।  

কদ্বরয়োযছ মন্দকর্ম্ব বদ্বধ্ব জীবন। 

রোদ্বিযব ক  জন কোক, তোহোদ্বর মরে।।  

রোদ্বিযত নোদ্বরল কোযক কদব পুরন্দর।  

আদ্বনয়ো দ্বদযলন কোযক বোযের কগোচর।। 

জয়যন্তযর কদদ্বি করোযষ শ্রীরোযমর বোে। 

দ্ববদ্বন্ধয়ো কদ্বরল তোর এক চক্ষু কোে।।  

শ্রীরোযমর কোযছ দ্বদল দ্ববদ্বন্ধ এক আুঁদ্বি। 

করুেোসোগর রোম নো মোযরন পোিী।।  

শ্রীরোম বযলন, সীতো কদি অপমোন। 

ক  চযক্ষ কদদ্বিল কসই চক্ষু কহল কোে।। 

অপমোন কপযয় কোক কগল দ্বনজ কদযশ। 

রদ্বচল অয োধ্যোকোণ্ড কদ্বব কৃদ্বর্ত্বোযস।। 
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দশরথ রোজোর মৃতযু 

দ্বদবোকর দ্বকরে উর্ত্োযপ উর্ত্োদ্বপতো।  

চদ্বলযত কোতরো অদ্বত জনক-দুদ্বহতো।। 

দ্বহঙ্গুল-মদ্বণ্ডতো তোুঁর পোযয়র অঙ্গুলী। 

আতযপ দ্বমলোয় ক ন ননীর পুর্ত্লী।। 

মুদ্বনর নগর দ্বদয়ো  োন দ্বতন জন। 

কদদ্বিযত আইল পযথ মুদ্বন-পত্নীগে।। 

দ্বজজ্ঞোসো কদ্বরল সযব জোনকীর প্রদ্বত। 

পদব্রযজ ককন  োও তুদ্বম রূপবতী।। 

অনুভব কদ্বর তুদ্বম রোজোর নদ্বন্দনী। 

সতয পদ্বরচয় কদহ কক বি আপদ্বন।। 

দূর্ব্বোদলশযোম অযগ্র অদ্বত মযনোহর।  

আজোনুলদ্বিত ভুজ রি ওষ্ঠোধ্র।।  

সুন্দর বদন কদদ্বি, অদ্বত মযনোহর। 

আজোনুলদ্বিত ভুজ রি ওষ্ঠোধ্র।।  

সুন্দর বদন কদদ্বি, অদ্বত মযনোহর। 

ধ্নুর্ব্বোে কযর উদ্বন কক হন কতোমোর।।  

নবীন কমল মুি ভ্রূভঙ্গ রদ্বচত। 

পুলযক মদ্বণ্ডত গণ্ড অল্প দ্ববকদ্বশত। ।  

লোযজ অযধ্োমুিী সীতো নো বযলন আর।  

ইদ্বঙ্গযত বুঝোন, স্বোমী ইদ্বন ক  আমোর।। 

কমদ্বলনী সীতো পযথ  োন ধ্ীযর ধ্ীযর।  

সযব উপদ্বস্থত হন  মুনোর তীযর।। 

তোহোর গভীর জল পোতোল প্রমোে।  

রোযমর প্রভোযব হয়, হোুঁিুর সমোন। ।  

নো জোদ্বনয়ো কভলো তোযহ বোযন্ধন লক্ষ্মে। 

হোুঁিু জল পোর হযয় অযেযশ গমন।।  

মুদ্বনর চরে রোম বযন্দন তিন। 

রোযমযর কদদ্বিয়ো মুদ্বন হরদ্বষত মন।। 

বদ্বলযলন, কহ রোম আপদ্বন নোরোয়ে। 

তপস্বীর কবযশ ককন আইযলন বন।। 

শ্রীরোম বযলন, মুদ্বন দ্বপতোর আযদযশ। 

দ্ববদ্বপযন কদ্বরব বোস তপস্বীর কবযশ।।  

দ্বতন জন তথোয় রদ্বহযলন অযেযশ। 

এদ্বদযক সুমন্ত্র দ্বগয়ো উর্ত্দ্বরল কদযশ।। 

ছয় দ্বদযন উর্ত্দ্বরল অয োধ্যোনগযর। 

ক োড়হোযত দোণ্ডোইযল রোজোর কগোচযর। ।  

কদ্বহযত লোদ্বগল পোি নমস্কোর কযর।  

রোযম রোদ্বি আইলোম শৃঙ্গযবর পুযর। ।  

কসথো কহযত আইলোম রোজো দ্বতন দ্বদযন।  

রোম সীতো লক্ষ্মে রযহন কসই স্থোযন।। 

দ্বদবোয় দ্বদযলন রোম মধ্ুর বচযন। 

প্রদ্বেপোত কদ্বরয়োযছ কতোমোর চরযে।। 

রোযমর ক মন শীল কতমদ্বন বচন। 

গজ্জবন কদ্বরয়ো দ্বকছু বদ্বলল লক্ষ্মে।।  

প্রচণ্ড ককোদণ্ড ধ্দ্বর গযজ্জব ক ন ফেী। 

দ্বকছু মোি নো বদ্বলল, সীতো ঠোকুরোেী।। 

এযতক সুমন্ত্র  দ্বদ বদ্বলল বচন। 

পুরীর সদ্বহত সযব কদ্বরল ক্রন্দন।। 

সোতশত মহোযদবী রোজোর রমেী। 

কোদ্বন্দয়ো দ্ববকল সযব কপোহোয় রজনী।।  

ককহ কোযর নো সোন্ত্বোয় সযব অযচতন।  

পূর্ব্বকথো রোজোর ক  হইল স্মরে। ।  

ককৌশলযোর ঠোুঁই রোজো কযহ পূর্ব্বকথো। 

মহোজন  ো বযলন নো হয় অনযথো।। 
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মৃগয়োযত দ্বগয়োদ্বছলোম সর ূর তীযর। 

অন্ধ-মুদ্বন-পুি কলযসযত জল ভযর। ।  

মম জ্ঞোন, মৃগ সব কযর জলপোন। 

পূদ্বরলোম শব্দ মোি পোইয়ো সন্ধোন।। 

ভদ্বরযত সদ্বলল তোর ফুযি বোে বুযক। 

প্রোে কগল বদ্বলয়ো মুদ্বনর পুি ডোযক।। 

ককোন্ অপরোযধ্ প্রোে দ্বনল ককোন্ জযন। 

এযতক শুদ্বনয়ো আদ্বম কগলোম কস স্থোযন।। 

মুদ্বনপুি বযল, রোজো পোদ্বড়লো প্রমোদ। 

আমোযর মোদ্বরযল দ্বক পোইয়ো অপরোধ্।। 

অন্ধ মোতো দ্বপতো, আদ্বম পুদ্বষ রোদ্বি দ্বদযন। 

বুড়ো বুড়ী মদ্বরযবক আমোর মরযে।। 

অন্ধ মোতো দ্বপতো আযছ, শ্রীফযলর বযন। 

আমো ককোযল কদ্বর রোজো চল কসই স্থোযন।। 

 োবৎ আমোর দ্বপতো নোদ্বহ কদয় শোপ। 

আমো কলয়ো চল তুদ্বম  থো বৃদ্ধ বোপ।।  

ইহো দ্ববনো তব আর নোদ্বহ প্রদ্বতকোর। 

এযতক বদ্বললো কমোযর মুদ্বনর কুমোর।। 

অন্ধ বুড়ো বুড়ী বদ্বস আযছ ক ইিোযন। 

দ্বশশু ককোযল কদ্বর আদ্বম কগলোম কস বযন।। 

মুদ্বন বদ্বলযলন, রোজো বড়ই দ্বনদ্দবয়।  

দ্বক কদোযষ মোদ্বরযল বল আমোর তনয়।। 

আমোযর লইয়ো চল সর ূর কূযল। 

পুযির তপবে আদ্বম কদ্বর কসই জযল। ।  

মুদ্বনযর ধ্দ্বরয়ো দ্বনলোম সর ূর নীযর।  

পুযির তপবে কদ্বর শোদ্বপল আমোযর। ।  

পুিযশোযক মদ্বরয়ো কদ্বরল স্বগববোস।  

কদযশ আইলোম আদ্বম পোইয়ো তরোস।। 

কস মুদ্বনর বোকয কভু নো হয় িণ্ডন।  

আদ্বজকোর রোযি রোেী আমোর মরে।। 

কস অন্ধ মুদ্বনর শোপ ফযল অতুঃপযর। 

ছিফি কদ্বর রোজো মুযি বোকয হযর।।  

হোহোকোর কদ্বর রোজো তযদ্বজল জীবন। 

দ্বনদ্রো  োয় দশরথ, কহন লয় মন।। 

পুরীর সদ্বহত কোযন্দ কপোহোয় রজনী।  

রোজোযর দ্বচয়োযত কগল সোতশত রোেী।।  

দুইদণ্ড কবলো হয় সূয বযর উদয়।  

এতক্ষে দ্বনদ্রো  োন রোজো মহোশয়।।  

অনন্তর রোজোযর কদ্বরল মৃতজ্ঞোন। 

নোদ্বড়য়ো চোদ্বড়য়ো কদযি নোদ্বহ তোুঁর প্রোে।। 

আছোড় িোইয়ো পযড়, কদলী ক মদ্বন। 

রোজোর চরে ধ্দ্বর কোযন্দ সব রোেী।।  

এযক পুিযশোযক রোেী পরম দুুঃদ্বিতো। 

পদ্বতযশোযক তযতোদ্বধ্ক হইল মূদ্বচ্ছবতো। ।  

সতযবোদী রোজো তুদ্বম, সযতয বড় দ্বস্থর। 

সতয পোদ্বল স্বযগব কগযল তযদ্বজয়ো শরীর।। 

সতয নো লদ্বেযল তুদ্বম বড় পুেযযলোক। 

স্বগববোসী হযয় এড়োইযল পুিযশোযক।। 

রোজো স্বযগব কগল, আর রোম কগল বন।  

দুই কশোযক প্রোে কমোর থোযক দ্বক কোরে।।  

ভূযম গড়োগদ্বড়  োয় ককৌশলযো তোদ্বপনী। 

ককৌশলযোযর বুঝোন বদ্বশষ্ঠ মহোমুদ্বন।। 

কতোমোযর বুঝোব কত নযহ ত উদ্বচত। 

মৃত কহতু কোন্দ  ত সকদ্বল অদ্বহত।। 

স্বযগবযত কগযলন রোজো পোদ্বলয়ো পৃদ্বথবী। 

তোর ধ্র্ম্ব কর্ম্ব কর, তুদ্বম মহোযদবী।। 

রোজোযক রোিহ কদ্বর কতল মধ্যগত। 

কদযশ আদ্বস অদ্বিকো বয কদ্বরযব ভরত।।  
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বোদ্বস মড়ো হইয়ো আযছন মহোরোজ। 

প্রোতুঃকোযল  ুদ্বি কযর অমোতয সমোজ।। 

সতয পোদ্বল ভূপদ্বত কগযলন স্বগববোস। 

অরোজক কহল রোজয বড় পোই িোস।।  

অরোজক রোযজযর সর্ব্বদো অকুশল। 

অরোজক পৃদ্বথবীযত নোদ্বহ হয় জল।।  

অরোজক রোযজয বৃযক্ষ নোদ্বহ ধ্যর ফল।  

অরোজক রোযজয ধ্র্ম্ব সকদ্বল দ্ববফল। ।  

অরোজক রোযজয ভৃতয বশ নোদ্বহ হয়।  

অরোজক রোযজয সর্ব্বক্ষে দসুযভয়।।  

অরোজক রোযজযযত তুরঙ্গ হস্তী কছোযি। 

অরোজক রোযজযযত প্রজোর ধ্ন কলোযি। ।  

অরোজক রোযজয সদো হয় ডোকো চুদ্বর।  

অরোজক রোজয কদদ্বি বড় ভয় কদ্বর।। 

অরোজক রোযজয অনয নৃপদ্বত গরযজ। 

অরোজক রোযজয প্রজোযলোক দুুঃযি মযজ।। 

অরোজক রোযজয নো বদ্বরযষ পুরন্দর।  

অরোজক রোযজযর অশুভ বহুতর।। 

অরোজক রোযজয নোরী নোদ্বহ রযহ পোযশ। 

অরোজক রোযজয স্বোমী অনয নোরী কতোযষ।। 

অরোজক রোযজয সদো দ্বহযত দ্ববপরীত। 

অরোজক রোযজয থোকো অদ্বত অনুদ্বচত।।  

রোজয কদ্বরযলন বৃদ্ধ রোজো মহোশয়।  

তোুঁহোর প্রতোযপ কলোক থোদ্বকত দ্বনর্ভয়।।  

স্বগব মর্ত্বয পোতোল কোুঁদ্বপত তোুঁর ডযর। 

রোযজযর কুশল দ্বছল বুড়োর আদযর।। 

কহন রোজো দ্ববনো রোজয কযর িলমল।  

রোজো কহযত রোজযরক্ষো, প্রজোর কুশল।। 

রোজয দ্বদযত ভরযতযর সর্ব্ব অঙ্গীকোর। 

ভরযতযর আদ্বন কদযশ কদহ রোজযভোর।।  

ভরত আযছন মোতোমযহর বসদ্বত। 

দূত পোঠোইয়ো তোুঁযর আন শীঘ্রগদ্বত। ।  

রোজো স্বগবগত, রোম চদ্বলযলন বযন।  

এত ক োর প্রমোদ ভরত নোদ্বহ জোযন।। 

ভরযতযর নো কদ্বহযব এ সব  িন। 

তযব নো কদ্বরযব কসই কদযশ আগমন।। 

মোতৃযদোষ শুদ্বনযল ভরত নো আদ্বসযব। 

দ্বপতৃযশোযক মযনোদুুঃযি কদশোন্তরী হযব।। 

ভরত মোতুল-গৃযহ অয োধ্যো পোসরো।  

চোদ্বর পুি সযে দশরথ বোদ্বস মড়ো।। 

বুদ্বদ্ধর সোগর পোি মন্ত্রেো দ্ববযশযষ। 

চদ্বলযলন ভরযতযর আদ্বনবোযর কদযশ।। 

কদ্বরযলন অনুজ্ঞো বদ্বশষ্ঠ পুযরোদ্বহত।  

ভরযত আদ্বনযত সযব চদ্বলল ত্বদ্বরত।। 

হদ্বস্তনোনগযর কগল তৃতীয় দ্বদবযস। 

পরদ্বদন কগল তোরো কুরযঙ্গর কদযশ।।  

নীহোযরর রোযজয কগল ত্বদ্বরত গমযন। 

লক্ষ্মী অদ্বধ্ষ্ঠোন সদো, জ্ঞোন হয় মযন।। 

রোদ্বি দ্বদন সযব পযথ চদ্বলল সত্বর।  

পুনযবর রোযজয কগল কদযি মযনোহর।।  

আদ্বড়কুল কদযশ কগল ক ন সুরপুর। 

কুকর্ম্ব বদ্বজ্জবত কলোক সুকর্ম্ব প্রচুর।। 

বলযরেু নদী পোর কহল সর্ব্বজন। 

 োর দুই কূযল কবযস অযনক ব্রোহ্মে।।  

নদ নদী কন্দর হইল বহু পোর। 

বহু কদশ কদশোন্তর এড়োয় অপোর।। 

দ্বগদ্বররোজ কদযশযত কককয় রোজো কবযস।  

উর্ত্দ্বরল দ্বগয়ো পোি পঞ্চম দ্বদবযস।। 
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রোদ্বি দ্বদন পথশ্রযম হইয়ো দ্ববকল। 

রন্ধন কভোজন কযর কপযয় রমযস্থল।।  

ভরযতর সযঙ্গ নোদ্বহ হয় দরশন। 

পথশ্রযম দ্বনন্দ্রো  োয় হযয় অযচতন।।  

কৃদ্বর্ত্বোস পদ্বণ্ডযতর বোেী অদ্বধ্ষ্ঠোন। 

রদ্বচল অয োধ্যোকোণ্ড অমৃত-সমোন।। 

ভরযতর অয োধ্যোয় আগমন, ককযকয়ী ও কুুঁজীযক ভবৎসনো এবিং 

দ্বপতৃশ্রোদ্ধ করেোন্তর রোমযক বন হইযত গৃযহ আদ্বনবোর জনয গমন 

দ্বনদ্রোগত ভরত পোলযঙ্কর উপর। 

উযঠন কুস্বপ্ন কদদ্বি সশঙ্ক-অন্তর।।  

প্রভোযত ভরত আদ্বস বযসন কদওয়োযন। 

আইল অমোতযগে তোুঁর সম্ভোষযে।। 

 থোয োগয নমস্কোর কযর পোিগে। 

ব্রোহ্মে পদ্বণ্ডত কযর শুভোশীর্ব্বচন।। 

দ্বমিগে আদ্বসয়ো আলোপ কযর কত। 

ইতযর সযন্তোষ কযর বযবহোর মত।। 

ভরত দ্ববষণ্ন অদ্বত মুযি নোদ্বহ শব্দ।  

দ্বনশ্বোস প্রবল বযহ রযহ অদ্বত স্তব্ধ।। 

ভরযতযর দ্বজজ্ঞোসো কযরন পোিগে। 

শুদ্বনয়ো ভরত বোকয বযলন তিন। ।  

কুস্বপ্ন কদযিদ্বছ আদ্বজ রোদ্বি-অবযশযষ। 

ক ন চন্দ্র স ূবয িদ্বস পদ্বড়ল আকোযশ।। 

স্বযপ্ন এক বৃদ্ধ আদ্বস কদ্বহল বচন।  

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো দ্বগয়োযছন বন।।  

কদদ্বিলোম মৃত দ্বপতো কতযলর দ্বভতর। 

এই স্বপ্ন কদদ্বি আদ্বম কদ্বম্পত অন্তর।।  

চোদ্বর ভোই আর দ্বপতো, এই পোুঁচ জন। 

পোুঁযচর মযধ্যযত কদদ্বি দ্বপতোর মরে । ।  

ভরযতর কথো শুদ্বন সবোকোর িোস। 

পোি দ্বমি ভরযতযর কদ্বরযছ আশ্বোস।। 

কদদ্বিয়োছ কুস্বপ্ন কহ নৃপদ্বত কুমোর। 

শুনহ ভরত, কদ্বহ তোর প্রদ্বতকোর।। 

কদবতোর পূজো তুদ্বম কর সোবধ্োযন। 

ব্রোহ্মে দদ্বরযদ্র তেু কর নোনো দোযন।। 

ইহো দ্ববনো ভরত নোদ্বহক উপযদশ। 

দোন িোরো কতোমোর  ুদ্বচযব সর্ববব কেশ।। 

পোি দ্বমি কদ্বরযলক এযতক মন্ত্রেো। 

স্নোন কদ্বর ভরত আযনন দ্রবয নোনো।। 

পূদ্বজযলন আযগ কদযব দ্বদয়ো উপহোর। 

কযরন ভরত দোন সকল ভোণ্ডোর।। 

ভরযতর  ত দ্বছল ধ্যনর ভোণ্ডোর। 

দ্বদযলন সকল দ্বিযজ, সীমো নোদ্বহ তোর।। 

সকল ভোণ্ডোর শূনয, নোদ্বহ আর ধ্ন।  

তথোদ্বপ তোুঁহোর দ্বকন্তু দ্বস্থর নযহ মন। ।  

প্রবল প্রতোপশোলী কককয় ভূপদ্বত। 

কদওয়োযন বদ্বসল দ্বগয়ো ক ন সুরপদ্বত।।  

ভরত বযসন দ্বগয়ো ভূপদ্বতর পোযশ। 

অয োধ্যোর দূত দ্বগয়ো তিন প্রযবযশ। ।  

কককয় রোজোর প্রদ্বত কনোয়োইয়ো মোথো।  

ভরযতর আযগ দূত কযহ সব কথো।। 

আইলোম কতোমোযক লইযত সর্ব্বজন। 

ভরত ঝদ্বিদ্বত কদযশ কর আগমন।। 

রোজোর দ্বনশোন কদি হোযতর অঙ্গুরী।  

ঝোি চল আমরো রদ্বহযত নোদ্বহ পোদ্বর।। 
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একদণ্ড নো রদ্বহব, আযছ বড় কোজ। 

ভরযতযর পোঠোও কককয় মহোরোজ।। 

কথোর প্রবযন্ধ তোরো কদ্বহল দ্ববযশষ।  

কদদ্বিযত কতোমোয় বোঞ্ছো রোজোর অযশষ।।  

শুদ্বনয়ো ভরত দ্বকছু নো হন প্রতীত। 

 ত স্বপ্ন কদদ্বিলোম, সব দ্ববপরীত।।  

ভরত বযলন, বল দ্বপতোর মঙ্গল। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে ভোই আযছন কুশল। ।  

ককযকয়ী ককৌশলযো আর সুদ্বমিো জননী। 

সকযলর মঙ্গল, বল কহ দূত শুদ্বন।। 

দূত বযল, রোজপুি সবোর কুশল। 

সবোযর কদদ্বিযব  দ্বদ, শীঘ্র কদযশ চল।।  

প্রেোম কদ্বরয়ো মোতোমযহর চরযে। 

হইযলন ভরত দ্ববদোয় কসইক্ষযে।। 

হোতী ক োড়ো দ্বদল রোজো বহুমূলয ধ্ন।  

অশন বসন আর নোনো আভরে।। 

শত্রুঘ্ন ভরত কদোুঁযহ চদ্বড়যলন রযথ।  

কত শত কসনয চযল তোহোর সদ্বহযত।। 

সূ বয  োন অস্তদ্বগদ্বর কবলো অবযশযষ। 

কহনকোযল সযব তোরো অয োধ্যো প্রযবযশ।। 

শ্রীরোযমর কশোযক কলোক কদ্বরযছ ক্রন্দন। 

অয োধ্যোর সর্ব্বযলোক দ্ববরস বদন।। 

দ্বজজ্ঞোযসন ভরত হইয়ো দ্ববষোদ্বদত। 

প্রজোযলোক কোযন্দ ককন, নযহ হদ্বরদ্বষত।। 

অযনক দ্বদযনর পযর আইলোম কদযশ। 

কোযছ নো আইযস ককহ, ককহ নো সম্ভোযষ।। 

এত শুদ্বন দূতগে কহুঁি কযর মোথো। 

ককহ নোদ্বহ কযহ ককোন ভোল মন্দ কথো। ।  

অয োধ্যোর সর্ব্ব কলোক আযছ ক  দ্বনয়যম। 

অশুভ সিংবোদ নোদ্বহ কযহ ককোন ক্রযম। ।  

ভরত ভোদ্ববত অদ্বত মোদ্বনয়ো দ্ববস্ময়। 

প্রথযম কগযলন দ্বতদ্বন দ্বপতোর আলয়।। 

কদদ্বিল নোদ্বহক দ্বপতো শূনয দ্বনযকতন।  

ভরত ভোদ্ববয়ো দ্বকছু নো পোন কোরে।। 

মৃতুযকোযল দশরথ ককৌশলযোর  যর। 

তথো তোুঁর মৃতযদহ কতযলর দ্বভতযর।। 

ভরত দ্বপুঁতোর গৃহ শূনযময় কদদ্বি। 

মোযয়র আবোযস  োন হযয় মযনোদুুঃিী।।  

ককযকয়ী বদ্বসয়ো আযছ রত্ন-দ্বসিংহোসযন। 

পদ্বড়য়োযছ প্রমোদ, মযনযত নোদ্বহ গযে।। 

পুযির রোজত্ব লোযভ আযছ মযনোসুযি। 

ভরত কগযলন তযব মোযয়র সরু্ম্যি।। 

ভরযতযর কদদ্বিয়ো তযদ্বজল দ্বসিংহোসন। 

ভরত কযরন তোুঁর চরে বন্দন।। 

মুযি চুি দ্বদয়ো রোেী পুি ককল ককোযল। 

কুশল দ্বজজ্ঞোসো কযর তোুঁযর কুতূহযল।। 

শুকয় ভূপদ্বত দ্বপতো আযছন কুশযল। 

কুশোল আযছন মম কসোদর সকযল।। 

মঙ্গযল আযছন ভোল দ্ববমোতো সকল।  

দ্বপতৃরোজয রোজদ্বগদ্বর কদযশর মঙ্গল। ।  

ভরত বযলন, মোতো নো হও দ্ববকল। 

মোতো দ্বপতো ভ্রোতো তব সবোর কুশল। ।  

কতোমোর বোন্ধব  ত, ককহ নোদ্বহ মযর।  

সকল মঙ্গল তব জনযকর  যর।। 

তুদ্বম  ত দ্বজজ্ঞোদ্বসযল দ্বদলোম উর্ত্র।  

আদ্বম ক  দ্বজজ্ঞোদ্বস, তোহো কহ ত সত্বর।। 

অয োধ্যোর রোজয ককন কদদ্বি দ্ববপরীত।  

সকযল দ্ববষণ্ণ ককহ নযহ হরদ্বষত।। 
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চতুদ্বদ্দবযক কলোক ককন কদ্বরযছ ক্রন্দন। 

আমোযর কদদ্বিয়ো ককন কদ্বরযছ দ্বনন্দন। ।  

দ্বপতোর আলযয় ককন নো কদদ্বি দ্বপতোযর।  

অয োধ্যোনগর ককন পূেব হোহোকোযর। ।  

ক  কথো কদ্বহযত কোযরো মুযি নো আইযস। 

কহন কথো কযহ রোেী পরম হদ্বরযষ।। 

সতযবোদী তব দ্বপতো সযতয বড় দ্বস্থর। 

সতয পোদ্বল স্বযগবযত কগযলন সতযবীর।। 

শূনযরোজো আযছ তব দ্বপতোর মরযে। 

ভরত আছোড় কিযয় পযড়ন কসক্ষযে।। 

কোদ্বিযল কদলী ক ন ভূদ্বমযত কলোিোয়। 

ধ্ূলোয় পদ্বড়য়ো বীর গড়োগদ্বড়  োয়।। 

মূচ্ছবোগত ভরত হযলন দ্বপতৃযশোযক। 

কোদ্বন্দয়ো দ্ববকল তোুঁযর কদদ্বি অনয কলোযক।। 

ককযকয়ী বদ্বলল, পুি কর অবধ্োন। 

কতোমোর ক্রন্দযন কমোর দ্ববদযর পরোে। ।  

সর্ব্বশোস্ত্র জোন তুদ্বম ভরত অন্তযর। 

দ্বপতো মোতো লযয় ককবো ককোথো রোজয কযর।। 

ভরত বযলন, শুদ্বন দ্বপতোর মরে। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে তোুঁরো ককোথো দুই জন।।  

মহোরোজ রোযমযর অদ্বপবয়ো রোজযভোর।  

কদ্বরযবন আপদ্বন ককবল সদোচোর।। 

এই সব  ুদ্বি পূযর্ব্ব দ্বছল, আদ্বম জোদ্বন। 

তোহোর অনযথো ককন, কহ ঠোকুরোদ্বে। ।  

অ ুত বৎসর জোদ্বন দ্বপতোর জীবন। 

নয় হোজোর বযষব তোুঁর মৃতুয দ্বক কোরে।। 

রোজোর মরযে তব নোদ্বহক দ্ববষোদ। 

অনুমোযন বুদ্বঝ, তুদ্বম কযরযছ প্রমোদ।। 

রোজকনযো ককযকয়ী বোদ্বড়যছ নোনো সুযি। 

কত শত কথো বযল,  ত আযস মুযি।। 

রোম বযন কগযলন, লক্ষ্মে তোুঁর সোযথ। 

মযন দ্বক কদ্বরয়ো সীতো কগযলন পশ্চোযত।। 

ভরত বযলন, ককন রোম  োন বযন। 

পরোে দ্ববদযর মোতো কতোমোর বচযন।। 

হদ্বরযলন কোর ধ্ন, কোর বো সুন্দরী।  

ককোন কদোযষ হইযলন রোম বনচোরী।। 

ককযকয়ী সকল কযহ ভরযতর স্থোযন। 

রোযমর অযশষ গুে প্রথযম বোিোযন।।  

ভকতবৎসল রোম ধ্যর্ম্বযত তৎপর। 

জনক-জননী প্রোে গুযের সোগর।। 

শ্রীরোম হইযল রোজো সবোর ককৌতুক। 

রোযমর প্রসোযদ কলোক পোয় নোনো সুি।।  

কোদ্বল রোম রোজো হযব আদ্বজ অদ্বধ্বোস। 

কহনকোযল রোযমযর দ্বদলোম বনবোস।। 

কতোমোযর রোজত্ব দ্বদয়ো রোম  োন বন।  

হো রোম বদ্বলয়ো রোজো তযদ্বজল জীবন। ।  

মোতৃঋে পুি কভু শুদ্বধ্যত নো পোযর। 

রোম লযয়দ্বছল রোজয দ্বদলোম কতোমোযর। ।  

রোজো হযয় রোজয কর কবস রোজপোযি।  

রোজলক্ষ্মী আযছ পুি কতোমোর ললোযি।। 

 োযয়যত লোদ্বগযল  ো ক মন বড় জ্বযল। 

ভরত কতমন জ্বোলোতন হযয় বযল।। 

দ্বনজগুে কহ মোতো, আপনোর মুযি। 

আপদ্বন মদ্বজযল মোতো, ডুদ্ববযল নরযক।।  

রোজকুযল জদ্বন্ময়ো শুদ্বনযল ককোন্িোযন। 

কদ্বনষ্ঠ হইযব রোজো কজযষ্ঠ দ্ববদযমোযন।। 

কতোর দ্বপতো দ্বপতোমহ কযর ধ্র্ম্ব কর্ম্ব। 

কস বিংযশযত ককন কহল রোক্ষসীর জন্ম।। 
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দ্বনশোচরী হযয় তইু হইদ্বল মোনুষী। 

র ুবিংশ ক্ষয় কহতু হইদ্বল রোক্ষসী। ।  

শ্রীরোযমর কশোযক রোজো তযযজন জীবন।  

তুই ককন শ্রীরোযমযর পোঠোইদ্বল বন। ।  

রোজোর প্রসোযদ কতোর এযতক সম্পদ। 

দ্বতনকূল মজোইদ্বল স্বোমী কদ্বর বধ্।। 

পূর্ব্বজযন্ম কদ্বরলোম কত কদোচোর।  

কসই পোযপ কতোর গযভব জনম আমোর।। 

মো হইযয় তনযয়যর দ্বদদ্বল এক কশোক। 

ইচ্ছো হয় কোদ্বিয়ো পোঠোই পরযলোক।। 

এমন রোক্ষসী তুই, নোদ্বহ কদদ্বি ককোথো। 

কতো কহন মোতোয় বদ্বধ্ নোদ্বহ ককোন বযথো।। 

 মন পরশুরোম কোদ্বিল মোযয়যর। 

কতমদ্বন কদ্বরযত বোঞ্ছো, দ্বকন্তু মদ্বর ডযর।। 

রোম পোযছ বযজ্জবন বদ্বলয়ো মোতৃ োতী। 

তযব ত নরযক মম হযব দ্বনবসদ্বত।। 

ভরত জ্বলন্ত অদ্বিতুলয কক্রোযধ্ জ্বযল। 

কদদ্বিয়ো ককযকয়ী তযব  োয় অনয স্থযল।। 

 োইযত  োইযত রোেী কযরন দ্ববষোদ। 

কোর লোদ্বগ কদ্বরলোম এযতক প্রমোদ।। 

আইযলন শত্রুঘ্ন কদ্বরযত সম্ভোষে। 

ভরযতর ক্রন্দযন কোযন্দন দুই জন। ।  

ভোই ভোই বদ্বলয়ো ভরত দ্বনল ককোযল। 

দুজনোর অঙ্গ দ্বতযত নয়যনর জযল।। 

অনুমোযন বুদ্বঝযলন কুুঁজীর এ দ্বক্রয়ো। 

কদ্বহযত লোদ্বগল কদোুঁযহ কুদ্বপত হইয়ো।।  

রোযমযর দ্বদযলন দ্বপতো দ্বনজ ছিদণ্ড।  

ককোথো হযত কুুঁব্জী কচড়ী পোদ্বড়ল পোষণ্ড।। 

পোইযল কুুঁজীর কদিো বদ্বধ্ব জীবন। 

দ্ববদ্বধ্র দ্বনর্ব্বন্ধ কুুঁজী এল কসইক্ষে।। 

কশোভো পোয় পট্টবযস্ত্র আর আভরযে।  

সর্ব্বোঙ্গ ভূদ্বষতো কুুঁজী সুগন্ধ চন্দযন।। 

মুিোহোর কশোযভ তোর কুুঁযজর উপর।  

শ্রীরোযমর বনবোযস প্রফুল্ল অন্তর।।  

এযতক প্রমোদ হযব কুুঁজী নোদ্বহ জোযন। 

ভরযতর দ্বনকযি আইযস হৃেমযন।। 

কহনকোযল িোরী বযল শুনহ শত্রুঘ্ন। 

এই কুুঁজী কহতু বৃদ্ধ রোজোর মরে। ।  

এই কুুঁজী মজোইল অয োধ্যোনগরী। 

এই কুুঁজী মদ্বরযল সকল দুুঃি তদ্বর।। 

শত্রুঘ্ন বযলন, ভোই ইচ্ছো কযর মন।  

এিদ্বন কুুঁজীর আদ্বম বদ্বধ্ব জীবন।। 

শত্রুঘ্ন কুদ্বপত হযয় ধ্যর তোর চুযল। 

চুযল ধ্দ্বর কুুঁজীযর কস কফযল ভূদ্বমতযল।। 

দ্বহচদ্বড়য়ো লযয়  োয় তোহোযর ভূতযল। 

কুমোযরর চোক কহন  ুরোইয়ো কফযল।।  

মদ্বর মদ্বর বদ্বল কুুঁজী, পদ্বরিোদ্বহ ডোযক। 

চুল দ্বছুঁযড় কগল, কস ককযকয়ী- যর ক োযক।। 

কুুঁজী বযল ককযকয়ী করহ পদ্বরিোে।  

ভরত শত্রুঘ্ন কমোর লইল পরোে।। 

শত্রুঘ্ন প্রযবযশ কক্রোযধ্ ককযকয়ীর  যর। 

চুল ধ্যর কুুঁজীযর কস আদ্বনল বোদ্বহযর।। 

তবু তোর হোর আযছ কুুঁযজর কশোভন। 

দ্বছুঁদ্বড়য়ো পদ্বড়ল ক ন দীি তোরোগে। ।  

কতোর লোদ্বগ দ্বপতো মযর ভোই বনবোসী। 

সৃদ্বেনোশ কদ্বরদ্বল হইয়ো তইু দোসী। ।  

ককযকয়ীর মুিযো দোসী, ধ্োিী ভরযতর। 

সর্ব্বোঙ্গ দ্বভদ্বজল রযি, এই কর্ম্বযফর।। 



রামায়ণ (অয াধ্যাকাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

চুযল ধ্দ্বর লযয়  োয়, কুুঁযজ  োয় ছড়।  

শত্রুযঘ্ন কদদ্বিয়ো ত ককযকয়ী দ্বদল রড়।।  

কচড়ীযর মোদ্বরল, পোযছ প্রহোযর আমোয়। 

এই িোস মযন কদ্বর ককযকয়ী পলোয়।।  

শত্রুঘ্ন বযলন, শুন ককযকয়ী দ্ববমোতো। 

পলোইয়ো নোদ্বহ  োও, কদ্বহ এক কথো।।  

সোতশত রোেী দ্বজদ্বন কতোমোর প্রতোপ। 

তুদ্বম  ো বদ্বলযত, তোই কদ্বরযত বোপ।।  

রোজোর মদ্বহষী তুদ্বম, রোজোর নদ্বন্দনী। 

কতোমো সম দুভবোগো স্ত্রী নো কদদ্বি নো শুদ্বন।। 

শচীর অদ্বধ্ক সুি বযল সর্ব্বযলোক। 

আদ্বম দ্বক মোদ্বরয়ো মোতো ডুদ্ববব নরযক। ।  

দোসীর কথোয় বুদ্বদ্ধ কগল রসোতযল। 

কদোষ-অনুরূপ আদ্বম দ্বক বদ্বলব ফল।। 

 দ্বদ কতোমো বদ্বধ্ প্রোযে, দুুঃি নোদ্বহ  ুযচ। 

মোতৃবধ্ কদ্বরয়ো নরযক ডুদ্বব পোযছ।। 

কতোমোর কচড়ীযর মোদ্বর কতোমোর সরু্ম্যি। 

জ্বদ্বলয়ো পুদ্বড়য়ো ক ন মর এই কশোযক। ।  

চুল ধ্দ্বর কচড়ীযর মোদ্বিযত মুি  যস।  

কদদ্বিয়ো ককযকয়ী কদবী কোুঁদ্বপযছ তরোযস।। 

বুযক হোুঁিু দ্বদয়ো কস কুুঁজীর ধ্যর গলো। 

মুদগযরর  োযয়যত ভোদ্বঙ্গল পোযয়র নলো।। 

এযক ত কুৎদ্বসতো কুুঁজী, তোয় কহল কিোুঁড়ো। 

সর্ব্ব গোযয় ছড় কগল ক ন রিযবোড়ো।। 

অযচতন কহল কুুঁজী, শ্বোসমোি আযছ। 

ভরত ভোযবন, নোরীহতযো হয় পোযছ।।  

বোযর বোযর বযলন ভরত সবুচন। 

নোরীহতযো হয় পোযছ শুন কর শত্রুঘ্ন।। 

রি চর্ম্ব নোদ্বহ আর অদ্বস্থ মোি সোর। 

নোরীবধ্ হয় পোযছ, নো মোদ্বরহ আর।। 

নোরীহতযো মহোপোপ, শুনহ শত্রুঘ্ন। 

 দ্বদ এই পোযপ রোম কযরন বজ্জবন।।  

মোতৃহতযো নোদ্বহ কদ্বর শ্রীরোযমর ডযর। 

এত শুদ্বন শত্রু ন ছোদ্বড়ল কুুঁজীযর। ।  

লইযলন কুুঁজীযর ককযকয়ী দ্ববদযমোন।  

এযতক প্রহোযর তোর রদ্বহল পরোে।।  

ভরত বযলন, ভোই কদব সব জোযন। 

এযতক হইযব ভোই, জোদ্বনব ককমযন।। 

রোযমযর দ্বদযলন দ্বপতো রোজদ্বসিংহোসন। 

কক জোযন কদ্বরযব মোতো অনযথোচরে।।  

সিংসোযরর সোর ভুযঞ্জ, তবু নোদ্বহ আুঁযি। 

রোজোর মদ্বহষী দ্বক কচড়ীর বোযকয িোযি।। 

আদ্বম দুে হইলোম জননীর কদোযষ। 

ককৌশলযোর কোযছ  োব ককমন সোহযস।।  

শত্রুঘ্ন বযলন, দ্বতদ্বন নো কদ্বরযবন করোষ। 

আপদ্বন জোযনন মোতো,  োর  ত কদোষ।। 

ভরত শত্রুঘ্ন কহথো কযরন করোদন। 

ককৌশলযো বদ্বসয়ো  যর কযরন শ্রবে।।  

ভরত শত্রুঘ্ন দ্বগয়ো ভোই দুইজন। 

কদ্বরযলন ককৌশলযোর চরে বন্দন।। 

পুি বদ্বল ককৌশলযো ভরযত দ্বনল ককোযল। 

উভযয়র সর্ব্োঙ্গ দ্বতদ্বতল কনিজযল। ।  

ককৌশলযো কযহন, শুন ককযকয়ীনন্দন।  

মোযয় কপোযয় রোজয কর ভরত এিন।। 

কোদ্বল রোম রোজো হযব আদ্বজ অদ্বধ্বোস। 

কহনকোযল তব মোতো দ্বদল বনবোস।। 

হদ্বরল কোহোর ধ্ন রোম কোর নোরী। 

ককোন্ কদোযষ পুযি কমোর কযর কদশোন্তরী।। 
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আমোযর কদ্বরয়ো দূর  ুচোও এ কোুঁিো।  

পোঠোও রোযমর কোযছ, দ্বশযর ধ্দ্বর জিো।। 

দুুঃিভোগী ক ই জন কসই পোয় দুুঃি।  

মোযয় কপোযয় ভরত করহ রোজযসুি।। 

ভরত কোতর অদ্বত ককৌশলযোর কবোযল। 

রোযমর কসবক আদ্বম তুদ্বম জোন ভোযল।।  

মম মযত  দ্বদ রোম দ্বগয়োযছন বযন। 

দ্বদবয কদ্বর মোতো আদ্বম কতোমোর চরযে। ।  

রোজো  দ্বদ প্রজো পীযড়, নো কযর পোলন। 

আমোযর করুন দ্ববদ্বধ্ কস পোপ-ভোজন।। 

প্রজো হযয় রোজযদ্রোহ কযর ক ই কলোযক। 

কসই পোযপ পোপী হযয় ডুদ্ববব নরযক।।  

দ্ববদযো কপযয় গুরুযক ক , নো কযর কসবন। 

কর্ম্ব কদ্বর দদ্বক্ষেো নো কদয় ক ই জন।।  

আপনো বোিোযন ক বো, পরদ্বনন্দো কযর। 

কসই মহোপোপরোদ্বশ  িকু আমোযর।। 

স্থোপযধ্ন হরযেযত ক  হয় পোতক। 

তত পোযপ পোপী হযয় ভুদ্বঞ্জব নরক।।  

রোযমযর বদ্বঞ্চয়ো রোজয  দ্বদ আদ্বম চোই। 

ইহ পরকোল নে দ্বশযবর কদোহোই।। 

শপথ কযরন এত ভরত তিন। 

ককৌশলযো বযলন, পুি জোদ্বন তব মন।।  

রোযমর হৃদয় ধ্যর্ম্ব ক মন তৎপর। 

কতোমোর হৃদয় পুি একই কসোসর।। 

কচৌদ্দবষব কগযল রোম আদ্বসযবন কদশ।  

ততদ্বদযন মম প্রোে হইযব দ্বনুঃযশষ।। 

মৃতযদহ আযছ  যর, বড় পোই লোজ। 

শীঘ্র কর ভরত দ্বপতোর অদ্বিকোজ।। 

দ্বপতযৃশোক ভ্রোতৃযশোক মোযয়র অ শ। 

ভরত কযরন কিদ রজনী দ্বদবস।। 

আমো কহতু দ্বপতো মযর, ভ্রোতো বনবোসী। 

এযতক জোদ্বনযল দ্বক কদযশযত আদ্বম আদ্বস। ।  

বদ্বশষ্ঠ বযলন, তুদ্বম ভরত পদ্বণ্ডত। 

কতোমোযর বুঝোব কত, এ নযহ উদ্বচত।। 

সতয পোদ্বল ভূপদ্বত কগযলন স্বগববোস। 

তোুঁহোর কোরযে কোন্দ, হয় পুেযনোশ।। 

রোম কহন পুি  োুঁর গুযের দ্বনদোন।  

কক বযল মদ্বরল রোজো, আযছ দ্ববদযমোন।।  

এইরূযপ বুঝোন বদ্বশষ্ঠ মহোমুদ্বন। 

ভরত নো শুযন দ্বকছু, কযহ কিদবোেী। ।  

দ্বকমযত ধ্দ্বরব প্রোে দ্বপতোর মরযে। 

দ্বকমযত ধ্দ্বরব প্রোে রোযমর দ্ববহযন।।  

দ্বকরূযপ হইব দ্বস্থর কোহোযর দ্বনরদ্বি।  

দুই কশোযক প্রোে রযহ, ককোথোও নো কদদ্বি।। 

শশধ্র ক মন হইল কম োচ্ছন্ন। 

পোি দ্বমি সদ্বহত বদ্বশষ্ঠ পুযরোদ্বহত।। 

দ্বপতোর দ্বনবোযস  োন কলোযকযত দ্বনরোশ।  

ভরযতর সযঙ্গ কগল রোজোর দ্বনবোস।। 

ভরত বযলন, দ্বপতো এই তব গদ্বত। 

উদ্বঠয়ো সম্ভোষ কর ভরযতর প্রদ্বত।। 

কতোমোযর কদদ্বিযত আদ্বসয়োযছ পুরীজন। 

উদ্বঠয়ো সবোযর কহ প্রযবোধ্ বচন।। 

মোতৃযদোযষ আমো সহ নো কহ বচন। 

 দ্বদ থোযক অপরোধ্, কর দ্ববযমোচন।। 

বদ্বশষ্ঠ বযলন, তযজ ভরত ক্রন্দন।  

দ্বপত-ৃঅদ্বিকো বয-শ্রোদ্ধ করহ তপবে।। 

দ্বপতৃকোয বয কজযষ্ঠ তনযয়র অদ্বধ্কোর। 

রোম কদযশ নোদ্বহ, তুদ্বম করহ সৎকোর। ।  
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অগুরু চন্দন কোষ্ঠ আযন ভোযর ভোযর। 

 ৃত মধ্ু কুম্ভ পূদ্বর আদ্বনল সত্বযর।। 

মুকুতো প্রবোল আযন বহুমুলয ধ্ন।  

চতুযদ্দবোল আদ্বনল দ্ববদ্বচি দ্বসিংহোসন।।  

সুগদ্বন্ধ পুযষ্পর মোলয, গন্ধ মযনোহর। 

চতুযদ্দবোযল চড়োইল রোজোযর সত্বর।।  

অয োধ্যোনগযর  ত স্ত্রী পুরুষ আযছ। 

দ্বশযর হোত দ্বদয়ো  োয় ভরযতর দ্বপযছ।।  

কতযলর দ্বভতযর ক  দ্বছযলন মহোরোজো। 

সর ূর তীযর লযয়  োয় বন্ধু প্রজো।। 

তোুঁযর স্নোন করোইল সর ূর জযল। 

কদদ্বিয়ো কোতর অদ্বত হইল সকযল।। 

শুে বস্ত্র পরোইল, সুন্দর উর্ত্রী। 

সর্ব্বোঙ্গ ভদ্বরয়ো দ্বদল সুগদ্বন্ধ কস্তরূী।। 

নোনোদ্ববধ্ কুসুযমর মোলয মযনোহর। 

 থোস্থোযন দ্বদল তোুঁর গলোর উপর।। 

দ্বচতোর উপর লযয় করোয় শয়ন। 

কহুঁযি ঊযদ্ধব কোষ্ঠ দ্বদল অগুরু চন্দন।। 

দ্বতন লক্ষ কধ্নু দোন কযরন ভরত। 

রোজোর সরু্ম্যি আদ্বন  থো শোস্ত্রমত।।  

দ্বপতোযর কযরন দোহ  ৃযতর অনযল। 

কদ্বরযলন তপবেোদ্বদ সর ূর জযল।। 

তপবে কদ্বরয়ো দ্বপণ্ড দ্বদয়ো নদী-পোযড়। 

ভরত মূদ্বচ্ছবত হযয় মৃদ্বর্ত্কোযত পযড়।। 

ভরত বযলন, সযব  োহ দ্বনজ কদশ। 

দ্বপতোর অদ্বিযত আদ্বম কদ্বরব প্রযবশ। ।  

দ্বপতো পরযলোকগত, ভ্রোতো কগল বযন। 

কদযশযত  োইব আদ্বম ককোন্ প্রযয়োজযন। ।  

বদ্বশষ্ঠ বযলন, ক  ভরত  ুদ্বি নয়।  

জদ্বন্মযল মরে আযছ একথো দ্বনশ্চয়।। 

মরেযক এড়োইযত নো পোযর সিংসোর। 

মদ্বরযল সবোর জন্ম হয় আরবোর।। 

সকযল মযরন, ককহ নযহ ত অমর। 

ক্রন্দন সির ক  ভরত চল  র।। 

শূনযরূপো আযছ অদয অয োধ্যোনগরী। 

ভরযতযর দ্বনযলন বদ্বশষ্ঠ রোজপুরী।। 

কোদ্বন্দয়ো ভরত কপোহোইযলন রজনী। 

দ্ববলোপ কযরন সদো ককোথো র ুমদ্বে।। 

িযয়োদশ দ্বদবযস করযয় শ্রোদ্ধ দোন।  

নোনো দোন কযরন কস শোযস্ত্রর দ্ববধ্োন।। 

তুরঙ্গ মোতঙ্গ আর তরী ভূদ্বম গ্রোম। 

দ্ববদ্ববধ্ বসন শোল আর শোলগ্রোম।। 

দ্ববযপ্র দোন কদন কসোেো সোত লক্ষ কতোলো। 

কধ্নু দোন কদ্বরযলন কসোেোর কমিলো।। 

দ্বি-অশীদ্বত লক্ষ মে কসোেোর ভোণ্ডোর। 

দ্ববতরে কদ্বরযলন ধ্ন নোদ্বহ আর।। 

অেোশীদ্বত লক্ষ কধ্নু কদ্বরযলন দোন।  

পৃদ্বথবীযত দোতো নোদ্বহ ভরত সমোন।। 

 ত  ত রোজো কহল চন্দ্র-সূ বযকুযল। 

কহন দোন ককহ ককোথো নো কযর ভূতযল। ।  

সমোি হইল শ্রোদ্ধ দ্বনবোদ্বরল দোন।  

পোি দ্বমি কযহ দ্বগয়ো ভরযতর স্থোন।। 

আসমুদ্র রোজয আর অয োধ্যোনগরী।  

দ্বদয়ো রোজো কতোমোযর কগযলন স্বগবপুরী।। 

দ্বপতৃদর্ত্ রোজয তুদ্বম ছোড় দ্বক কোরে।  

রোজো কহয়ো কর তুদ্বম প্রজোর পোলন। ।  

কতোমো দ্বভন্ন রোজকর্ম্ব অযনয নোদ্বহ সোযজ। 

তুদ্বম রোজো নো হইযল দ্বপতৃরোজয মযজ।। 
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ভরত বযলন, পোি নো বদ্বলযব আর। 

কজযষ্ঠ সযে কদ্বনযষ্ঠর নোদ্বহ অদ্বধ্কোর।। 

রোজো কহয়ো আদ্বম  দ্বদ বদ্বস রোজপোযি।  

মোযয়র  যতক কদোষ আমোযত কস  যি।। 

রোযজযর উদ্বচত রোজো রোমচন্দ্র ভোই। 

রোযমযর কদ্বরব রোজো, চল তথো  োই।।  

 ত অদ্বভযষক দ্রবয লহ রোজিণ্ড। 

তথো দ্বগয়ো রোযমযর অদ্বপবব ছিদণ্ড।। 

রোযম রোজো কদ্বরয়ো পোঠোই দ্বনজ কদযশ। 

রোযমর বদযল আদ্বম  োই বনবোযস।। 

সমোন করোহ  ত উচনীচ বোি। 

সুযি পযথ  োয় ক ন ক োড়ো হোতী ঠোি।।  

ভরযতর আজ্ঞোয় সকযল পযড় তোড়ো। 

ভরযত বযলন সযব হোত কদ্বর ক োড়ো।। 

কতোমোর  যতক  শ  ুদ্বষযব সিংসোযর। 

ককযকয়ীর অপ শ ভোরত দ্বভতযর।। 

ভোল মন্দ সকদ্বল কহথোই দ্ববদযমোন। 

মোযয়র হইল দ্বনন্দো পুযির বোিোন।।  

ভরত বযলন, আর কতোমরো নো বল। 

হোতী ক োড়ো কিক সযমত সযব চল।। 

ক োড়ো হোতী রথ চযল, সোজযয় সোরদ্বথ।  

ভরত আদ্বনযত রোযম  োয় শীঘ্রগদ্বত।। 

দোস দোসী চদ্বলল রোজোর  ত নোরী। 

কছোি বড় সকল চদ্বলল অন্তুঃপুরী।। 

শ্রীরোযম আদ্বনযত  োয় সকল কিক। 

বোল বৃদ্ধ ককহ কোর নো মোযন আিক। ।  

অনন্ত সোমন্ত চযল, বৃদ্ধ কসনোপদ্বত। 

ভরযতর সোযথ চযল বহু রথ রথী।। 

ককৌশলযো সুদ্বমিো  োন উভয় সদ্বতনী। 

আর সযব চদ্বলল রোজোর  ত রোেী।। 

বদ্বশষ্ঠোদ্বদ কদ্বরয়ো  যতক মুদ্বনগে। 

রোজযশুদ্ধ চদ্বলল সকল পুরীজন।। 

ককযকয়ী নো  োন মোি ভরযতর ডযর।  

কুদ্বিলো কুুঁজীর সহ রদ্বহযলন  যর।। 

কতদূর দ্বগয়ো পযথ হইল কদয়োন। 

বদ্বলযলন বদ্বশষ্ঠ ভরত দ্ববদযমোন।। 

 ত্ন কদ্বর দ্ববধ্োতো আপদ্বন  দ্বদ আযস। 

রোযমযর আদ্বনযত তবু নো পোদ্বরযব কদযশ।। 

রোযমযর আদ্বনযত ককন কদ্বরলো উযদযোগ।  

নো পোদ্বরযব আদ্বনযত ককবল দুুঃিযভোগ।।  

দ্বপতৃসতয পোদ্বলযত কগযলন রোম বন। 

দ্বপতো দ্বদল রোজয, তুদ্বম ছোড় দ্বক কোরে।। 

ভরত বযলন, মুদ্বন তুদ্বম পুযরোদ্বহত। 

পুযরোদ্বহত হযয় ককন বলহ অদ্বহত।। 

কতোমোর চরযে মম শত নমস্কোর।  

কহন অমঙ্গল বোকয নো কদ্বহও আর।। 

রোযমর চরে দ্ববনো গদ্বত নোদ্বহ আর। 

রোযমযর আদ্বনয়ো আদ্বম দ্বদব রোজযভোর। ।  

প্রযবোদ্বধ্য়ো ভরযতযর নো পোযর রোদ্বিযত। 

শ্রীরোম স্মদ্বরয়ো  োন ভরত ত্বদ্বরযত।। 

আযছন  মুনো-পোর রোম বনবোযস। 

ভরত কগযলন তথো শঙৃ্গযবর কদযশ।। 

পৃদ্বথবী  ুদ্বড়য়ো ঠোি এক চোযপ  োয়।  

গঙ্গোতীযর বদ্বস গুহ কযর অদ্বভপ্রোয়।।  

ককোন্ রোজো আইযস সমর কদ্বরবোযর। 

আপনোর ঠোি গুহ এক ঠোুঁই কযর।। 

দ্বচদ্বনযলক দ্ববলযি কস অয োধ্যোর ঠোি। 

আপন কিযক গুহ আগুদ্বলল বোি।। 
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গুহ বযল, কদদ্বি ভরযতর কসনোগে। 

শ্রীরোযমর সদ্বহত কদ্বরযত আযস রে।। 

পরোইয়ো বোকল কস পোঠোইযল বযন। 

রোজযিণ্ড দ্বনল, তবু ক্ষমো নোদ্বহ মোযন।। 

সোজ কর চণ্ডোল ঠোি চোযপ দ্বদয়ো চড়ো। 

দ্ববষম শযরযত মুই কোদ্বি হোতী ক োড়ো। ।  

সর্ব্ব কসনয কোদ্বিয়ো কদ্বরব ভূদ্বমগত।  

কদযশ বোহুদ্বড়য়ো ক ন নো  োয় ভরত।।  

মোর মোর বদ্বলয়ো দগযড় দ্বদল কোদ্বি। 

কহনকোযল গুহ বযল ভরযতযর কভদ্বি।। 

শুন কর চণ্ডোলগে বযস্ত হও নোই।  

আদ্বসয়োযছ ভরত রোযমর কছোি ভোই।। 

দদ্বধ্ দুগ্ধ  ৃত মধ্ু কলসী কলসী। 

অমৃত সমোন ফল আন রোদ্বশ রোদ্বশ।। 

নোদ্বরযকল গুবোক কদলী আম্র আর।  

দ্রোক্ষোফল পনোস আনহ ভোযর ভোর।।  

ভোল মৎসয আন সযব করোদ্বহত দ্বচতল। 

দ্বশযর কবোঝো, কোযন্ধ ভোর, বহ কর সকল।।  

 দযদ্বপ ভরত কযর শ্রীরোযমযর রোজো। 

ভোলমযত কর কতযব ভরযতর পূজো।। 

ভরত আদ্বসয়ো থোযক শত্রুভোযব  দ্বদ। 

ভরযতর ঠোি কোদ্বি বহোইব নদী।। 

সোত পোুঁচ গুহক ভোদ্ববযছ মযন মন। 

কহনকোযল সুমন্ত্র কযহন সুবচন।। 

আইযলন শ্রীরোযমযর লইযত ভরত। 

বল গুহ, শ্রীরোম কগযলন ককোন পথ।।  

গুহ বযল, কহথো কদিো নো পোযব ভরত।  

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো বহুদূর গত।।  

ভরযতযর তযব গুহ কনোয়োইল মোথো। 

কভি দ্বদয়ো গুহ তোুঁযর কযহ সব কথো। ।  

গুহ বযল, ঠোি তব বযনর দ্বভতযর। 

আজ্ঞো কর, থোকুক অদ্বতদ্বথ বযবহোযর।। 

ভরত বযলন, ঠোি আযছ অনশন। 

 োবৎ রোযমর সযন নযহ দরশন।। 

ক  কদদ্বি গঙ্গোর ক উ, পদ্বড়নু প্রমোযদ। 

তুদ্বম  দ্বদ পোর কর  োই দ্বনরোপযদ।। 

গুহ বযল, আমোর কিক পথ জোযন। 

কিক সদ্বহত আদ্বম  োই তব সযন।। 

কতোমোর বচযন আদ্বম নো পোই প্রতীত। 

মযন কতোলপোড় কদ্বর, কদদ্বি দ্ববপরীত।। 

ককোন্ রূপ ধ্দ্বর এযল ভোই দরশযন। 

সোজন কিক কদদ্বি ভয় হয় মযন।। 

ভরত বযলন, মন নো জোন আমোর। 

রোযমর চরে দ্ববনো গদ্বত নোদ্বহ আর।। 

রোম দ্ববনো রোজত্ব লইযত অযনয নোযর। 

রোজযসহ আইলোম রোযম লইবোযর।। 

গুহ বযল, ধ্নযবোদ কতোমোযর আমোর। 

তব  শ  ুদ্বষযবক সকল সিংসোর।। 

কতোমো কহন ধ্নয ভোই র ুনোথ দ্বমত্র।  

র ুবিংশ ধ্নয তুদ্বম কদ্বরলো পদ্ববত্র।।  

ভরত বযলন, শুন চণ্ডোযলর রোজো। 

কত দ্বদন শ্রীরোযমর কদ্বরযল কহ পূজো।। 

আদ্বম দুে হইলোম জননীর কদোযষ। 

বল গুহ, শ্রীরোম কগযলন ককোন্ কদযশ।। 

গুহ বযল, এিোযন দ্বছযলন দুই রোদ্বত।  

দুই রোদ্বত এক ঠোুঁদ্বি দ্বছলোম সিংহদ্বত। ।  

লক্ষ্মে রোযমযর ভি কসযব রোিদ্বদযন। 

ধ্নুুঃশর হোযত কদ্বর থোযক সর্ব্বক্ষযে।। 
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সুমযন্ত্র দ্ববদোয় দ্বদয়ো দ্বচদ্বন্তযলন মযন। 

কহথো ভরযতর হোত ছোড়োব ককমযন।। 

কহথো কহযত  োই আদ্বম অনয ককোন স্থযল। 

ভরত নো কদিো পোযব ক িোযন থোদ্বকযল।। 

এই পযথ তোুঁহোরো কগযলন মহোবযন। 

গঙ্গো পোর কদ্বরয়ো রোদ্বিনু দ্বতন জযন।। 

গুহস্থোযন পোইয়ো সকল সমোচোর। 

কসই পযথ গমন হইল সবোকোর।। 

তোহো এদ্বড় ভরত কতক দূযর কগযল। 

তৃেশ যো কদদ্বিযলন এক বৃক্ষতযল।।  

তদুপযর শুইযতন রোম বনবোসী। 

তৃে-লি আযছ পট্ট কোপযড়র দশী।।  

কোপযড়র দশীযত স্খদ্বলত আভরে। 

দ্বঝদ্বকদ্বমদ্বক কযর ক ন সূয বযর দ্বকরে।।  

তোহো কদদ্বি ভরত দ্বচযন্তন সকোতযর। 

ককমযন শুইলো প্রভু িযড়র উপযর।। 

ককমযন লক্ষ্মে দ্বছলো ককমযন জোনকী। 

দ্বচদ্বনলোম আভরে কযর দ্বঝদ্বকদ্বমদ্বক।। 

আছোড় িোইয়ো পযড় ভরত ভূতযল। 

সুমন্ত্র ধ্দ্বরয়ো তোুঁযর লইযলক ককোযল।। 

ভরত উভয় কশোযক হইল অজ্ঞোন। 

ভরযতর ক্রন্দযনযত দ্ববদযর পোষোে।।  

অযনক প্রযবোধ্বোযকয উযঠন ভরত। 

শ্রীরোযমর কশোযক দুুঃি পোন অদ্ববরত। ।  

ক োড়ো হোতী পদোদ্বতক সোত শত রোেী। 

উপবোযস কসইিোযন বদ্বঞ্চল রজনী।। 

প্রভোযত ভরত  োন মহোযকোলোহযল।  

কিক সযমত রযহ জোহ্নবীর কূযল।। 

গুহক চণ্ডোল আযছ ভরযতর সযঙ্গ। 

কনৌকো আদ্বন পোর কযর গঙ্গোর তরযঙ্গ।। 

বহু ককোদ্বি কনৌকোর গুহক অদ্বধ্পদ্বত। 

আনোইয়ো তরেী ছোইল ভোগীরথী।। 

তরেী মোনুযষর গঙ্গো পূেব দুই কূযল। 

হইল কিক গঙ্গোপোর এক দ্বতযল।। 

হইল সমস্ত কসনয শীঘ্র নদী পোর।  

তোরপর ক োড়ো হোতী কিক অপোর।। 

সোজোন কনৌকোয় পোর হন  ত রোেী। 

পযর পোর হইযলক সোত অযক্ষৌদ্বহেী।। 

গুহ বযল, আমোর কসিোযন নোদ্বহ কো বয। 

দ্ববদোয় করহ, আদ্বম  োই দ্বনজ রোজয।।  

দ্বফদ্বরয়ো  িন কদযশ কদ্বরবো গমন। 

আমোযর আপন জ্ঞোযন কদ্বরবো স্মরে।।  

ভরত বযলন, গুহ শ্রীরোযমর দ্বমত। 

কদ্বরযত কতোমোর পূজো আমোর উদ্বচত।। 

 োুঁযর ককোল দ্বদয়োযছন আপদ্বন শ্রীরোম।  

তোুঁহোযর উদ্বচত হয় কদ্বরযত প্রেোম।।  

আপদ্বন ভরত তোুঁযর কদন আদ্বলঙ্গন। 

সুগদ্বন্ধ চন্দন কদন বহুমূলয ধ্ন। ।  

প্রসোদ পোইয়ো গুহ কগল দ্বনজ কদযশ।  

চদ্বলযলন ভরত শ্রীরোযমর উযদ্দযশ।।  

মোধ্ব তীযথবর কোযছ আযছ ক ই পথ। 

তোহোযর দদ্বক্ষে কদ্বর চযলন ভরত।। 

হস্তী ক োড়ো প্রভৃদ্বত রোদ্বিয়ো কসই স্থোযন। 

অল্প কলোযক কগযলন ভরত তযপোবযন।। 

ভরিোজ মহোমুদ্বন আযছন বদ্বসয়ো। 

ভরত জোনোন তোুঁর চরে বদ্বন্দয়ো।। 

আদ্বম রোজ-তনয় ভরত মম নোম। 

লক্ষ্মে কদ্বনষ্ঠ মম, কজযষ্ঠ হন রোম।। 
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রোযমর উযদ্দযশয আদ্বম আদ্বসয়োদ্বছ বন।  

কহ মুদ্বন ককোথো তোুঁর পোর দরশন।। 

দ্বজজ্ঞোযসন মুদ্বন তোুঁযর ককন আগমন।  

এযকশ্বর আদ্বসয়োছ নো বুদ্বঝ কোরে।। 

কিক সকল তুদ্বম রোদ্বিয়োছ পযথ। 

ককোন্ভোযব আদ্বসয়োছ নো পোদ্বর বুদ্বঝযত।। 

ভরত বযলন, আদ্বম কপি নো জোদ্বন। 

ধ্যোন কদ্বর মুদ্বন সব জোনহ আপদ্বন।। 

সর্ব্বশুদ্ধ আইযল আশ্রযম হযব কেশ। 

কতকোরযে কসনয মম বোদ্বহযর অযশষ।।  

সকল কিক মম সোত অযক্ষৌদ্বহনেী। 

ককোন্ স্থোযন রযব ঠোি, ভয় কদ্বর মুদ্বন।। 

কতোমোয় পীদ্বড়যত মুদ্বন বড় কদ্বর ভয়। 

অনয সব বোদ্বহযর আছযয় মহোশয়।। 

রোজযশুদ্ধ আদ্বসয়োযছ অয োধ্যোনগরী। 

রোযমযর লইয়ো  োব, এই বোঞ্ছো কদ্বর।। 

অদ্বতশয় শ্রোন্ত কসনয পথ পদ্বরশ্রযম। 

ককোন্িোযন রযব ঠোি কতোমোর আশ্রযম। ।  

ভরযতর কথো শুদ্বন আজ্ঞো কদয় মুদ্বন।  

আপন ইচ্ছোয় আন  ত অযক্ষৌদ্বহেী।। 

দ্বদবয পুরী দ্বদব আদ্বম, দ্বদবয দ্বদব বোসো। 

অদ্বতদ্বথ সবোর আদ্বম পূরোইব আশো।। 

ভরত বযলন, কদদ্বি িোনকত  র। 

ককমযন রদ্বহযব ঠোি কিক দ্ববস্তর।।  

ভরযতর কথোযত কযহন হোদ্বস মুদ্বন। 

প্রযয়োজন মত  র পোইবো এিদ্বন।। 

কিক আদ্বনযত  োন ভরত আপদ্বন। 

কহথো চমৎকোর কযর ভরিোজ মুদ্বন।।  

 জ্ঞশোযর দ্বগয়ো মুদ্বন ধ্যোন কদ্বর কবযস। 

 িন  োহোযর ডোযক, তিদ্বন কস আযস।।  

দ্ববশ্বকর্ম্বো প্রথমতুঃ হন আগুয়োন।  

আশ্রযম অপূর্ব্ব পুরী কদ্বরযত দ্বনর্ম্বোে।। 

মুদ্বন বযল, দ্ববশ্বকর্ম্বো শুনহ বচন।  

দ্বনর্ম্বোে করহ ক ন মযহন্দ্র-ভুবন।।  

অশীদ্বত ক োজন কযর পুরীর পর্ত্ন। 

কসোেোর আবোস  র কদ্বরল গঠন।। 

কসোেোর প্রোচীর আর কসোেোর আওয়োরী।  

কসোেোর বোদ্বন্ধল  োি দ্বদদ্ব  সোদ্বর সোদ্বর।। 

পুরীর দ্বভতর কর দ্বদবয সযরোবর। 

কশ্বতপদ্ম নীলপদ্ম কশোযভ দ্বনরন্তর।।  

সুবেব পোলঙ্ক কর রত্ন-দ্বসিংহোসন।  

কদবকনযো লযয় ঠোি কদ্বরযব শয়ন।। 

কদ্বরল কসোেোর বোিো, কসোনোর ডোবর। 

কস্তরূী কুঙু্কম রোযি গন্ধ মযনোহর।।  

 ত  ত নদী আযছ পৃদ্বথবী-মণ্ডযল। 

ক োগবযল মুদ্বন আনোইল কসই স্থযল।। 

সোত শত নদী আর নদ  ত দ্বছল। 

কসিোযন প্রভোস আদ্বদ  মুনো আইল।। 

আইল নর্ম্বদো নদী, কৃষ্ণো কগোদোবরী। 

আইল কভরবী দ্বসন্ধু কগোমতী কোযবরী। ।  

সর ূ তমসো নদী আর মহোনদ। 

তপবযে  োহোর জযল পোয় কমোক্ষপদ।।  

কোদ্বলন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী। 

কশ্বতগঙ্গো স্বগবগঙ্গো আইল ককৌদ্বশকী।। 

ইক্ষুরস নদী আইল সুগদ্বন্ধ সুস্বোদ। 

মধ্ুরস নদী আইল,  ুযচ অবসোদ।। 

দদ্বধ্ দুগ্ধ  ৃত আদ্বদ রযহ চোদ্বরদ্বভযত। 

 ৃতনদী বদ্বহয়ো আইযস শুধ্ু  ৃযত।। 
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সোত শত নদী তথো অদ্বত কবগবতী। 

আইযলন আশ্রযম আপদ্বন ভোগীরথী।। 

ভরিোজ ঠোকুযরর তপসযো দ্ববশোল। 

আইযলন সর্ব্ব কদব দশ-দ্বদকপোল।। 

কদবকনযো লইয়ো আইল পুরন্দযর। 

ক  কনযোর রূযপযত পৃদ্বথবী আযলো কযর।। 

কহমকূি কদদ্বি ক ন সূয বযর দ্বকরে।  

আছুক অযনযর কোজ, ভুযল মুদ্বনগে। ।  

আইযলন কুযবর ধ্যনর অদ্বধ্কোরী। 

কসোেোর বোসন থোযল আযলো কযর পুরী।।  

সুযমরু পর্ব্বত কহযত আইল পবন। 

মলযয়র বোয়ুযত সবোর হযর মন।। 

আইযলন সুধ্োকর সুধ্োর দ্বনধ্ন। 

পরম ককৌতুযক সযব কযর সুধ্োপোন।। 

আইযলন অদ্বি আর জযলর ঈশ্বর। 

শদ্বন আদ্বদ নবগ্রহ, সযঙ্গ দ্বদবোকর।।  

মরুদগে বসুগে ক বো  থো রয়। 

আইল সকল কদব মুদ্বনর আলয়।। 

তুিুরু নোরদ আদ্বদ স্বযগবর গোয়ক।  

আইল নর্ত্বকী কত, কত বো নর্ত্বক।।  

কদবতুলয হইল ক  ইযন্দ্রর নগরী।  

ভরিোজ আশ্রম হইল স্বগবপুরী।।  

কহনকোযল কসনযসহ ভরত আইযস। 

এযতক কদ্বরল মুদ্বন চক্ষুর দ্বনদ্বমযষ।।  

দ্বনরদ্বিয়ো ভরযতর লোদ্বগল দ্ববস্ময়। 

তিন মন্ত্রেো কযর স্বযগব কদবচয়।।  

ভরযতর সযঙ্গ  দ্বদ রোম  োন কদযশ। 

কদবগে মুদ্বনগে মদ্বরযবন কেযশ।। 

রোম কদযশ কগযল নোদ্বহ মদ্বরযব রোবে।  

সোধ্ুযলোক সকযলর দ্বনতোন্ত মরে।। 

ক রূযপ নো  োন রোম অয োধ্য-ভুবন।  

কতমন করহ  ুদ্বি, মরুক রোবে।। 

কদবগে মুদ্বনগে কযরন মন্ত্রেো। 

ভুবনমণ্ডল ক যর রযহ সর্ব্বজনো।।  

 োর ক োগয ক  আবোস, পোয় কসইজন। 

ক  দ্বদযক ক  চোযহ, তোর তোহ রযহ মন।।  

মোদ্বিয়ো সুগদ্বন্ধ কতল স্নোন কদ্বরবোযর। 

ককহ  োয় নদীযত ককহ বো সযরোবযর।। 

ককোন পুরুযষযত গঙ্গো ক  জন নো কদযি। 

কযর স্নোন তপবে কস পরম ককৌতুযক। ।  

হস্তী ক োড়ো কিক চদ্বলল সুদ্ববস্তর। 

জলযকদ্বল কযর সযব দ্বগয়ো সযরোবর।। 

ভরিোজ মুদ্বনর দ্বক অপূর্ব্ব প্রভোব। 

কত নদী আশ্রযম আপদ্বন আদ্ববভবোব।। 

স্নোন কদ্বর পযর সযব দ্ববদ্বচি বসন।  

সর্ব্বোযঙ্গ কলদ্বপয়ো দ্বদল সুগন্ধ চন্দন।। 

বহুদ্ববধ্ পদ্বরচ্ছদ পযর কসনযগে। 

 োর  োযত বোসনো, পদ্বরল আভরে।। 

সবোর সমোন কবশ, সমোন ভূষে। 

ককবো প্রভু, ককবো দোস, নোদ্বহ দ্বনরূপে।। 

কভোজযন বদ্বসল কসনয অদ্বত পদ্বরপোদ্বি। 

স্বেবপীঠ স্বেবথোল স্বেবময় বোিী।। 

স্বযেবর ডোবর আর স্বেবময় ঝোদ্বর। 

স্বেবময়  যরযত বদ্বসল সোদ্বর সোদ্বর। ।  

কদবকনযো অন্ন কদয় কসনযগে িোয়।  

কক পদ্বরযবশন কযর, জোদ্বনযত নো পোয়। ।  

দ্বনর্ম্বল ককোমল অন্ন ক ন  ূথী ফুল। 

িোইল বযঞ্জন দ্বকন্তু মযন কহল ভুল।। 
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 ৃত দদ্বধ্ দুগ্ধ মধ্ু মধ্রু পোয়স। 

নোনোদ্ববধ্ দ্ববেোন্ন িোইল নোনোরস। ।  

চর্ব্ব চুষয কলহয কপয় সুগদ্বন্ধ সুস্বোদ। 

 ত পোয় তত িোয় নোদ্বহ অবসোদ।। 

কেোবদ্বধ্ পূেব কহল, কপি পোযছ ফোযি। 

আচমন কদ্বর ঠোি কযে উযঠ িোযি।। 

িোযি দ্বগয়ো দ্বপ্রয়োলযয় কদ্বরল শয়ন। 

কদবীরো আদ্বসয়ো কযর শরীর মদ্দবন। ।  

মন্দ মন্দ গন্ধবহ বযহ সুলদ্বলত। 

ককোদ্বকল পঞ্চম স্বযর গোয় কুহুগীত। ।  

মধ্কর মধ্ুকরী ঝঙ্কোযর কোনযন। 

অ্সররীরো নৃতয কযর মোদ্বতয়ো মদযন।। 

অনন্ত সোমন্ত কসনয লইয়ো রমেী। 

পরম আনযন্দ বযঞ্চ বসন্ত রজনী।। 

সযব বযল কদযশ  োই কহন সোধ্ নোই। 

অনোয়োযস স্বগব কমোরো, পোইনু কহথোই।। 

এত সুি এ সিংসোযর ককহ নোদ্বহ কযর। 

ক   োয় কস  োউক আদ্বম নো  োইব  যর।। 

এত সুি ঠোি কযর ভরত নো জোযন। 

রোযমর চরে দ্ববনো অনয নোদ্বহ জ্ঞোযন।। 

এযতক কযরন মুদ্বন ভরত-কোরে। 

ভরত ভোযবন মোি রোযমর চরে।। 

প্রভোযত ভরত দ্বগয়ো মুদ্বনযর দ্বজজ্ঞোযস। 

দ্বছলোম পরম সুযি কতোমোর দ্বনবোযস।। 

কহ মুদ্বন, ককোথো কগযল পোইব শ্রীরোম। 

উপযদশ কদ্বহয়ো পূরোও মনস্কোম।। 

মুদ্বন বযল জোদ্বনলোম ভরত কতোমোযর। 

তব তুলয ভি আদ্বম নো কদদ্বি সিংসোযর।। 

বর মোগ ভরত, আদ্বম কহ ভরিোজ। 

 োযর ক ই বর কদই, দ্বসদ্ধ হয় কোজ। ।  

ভরত বযলন, মুদ্বন অযনয নোদ্বহ মন। 

বর কদহ শ্রীরোযমর পোই দরশন।। 

মুদ্বন বযলন, শ্রীরোযমর জোদ্বন সদ্ববযশষ। 

কদিো পোযব, দ্বকন্তু রোম নো  োযবন কদশ।। 

দ্বচিকূি পর্ব্বযত আযছন র ুবীর।  

তথো কগযল কদিো হযব, এই কজন দ্বস্থর।। 

অনয অনয মুদ্বনগে দ্বদল তোযহ সোয়।  

ভরযতর কসনযগে দ্বচিকূযি  োয়।। 

দশদ্বদক হইল ধ্ূলোয় অন্ধকোর। 

হইল ভরত-তসনয  মুনোর পোর।। 

রোযমর সন্ধোন কপযয় প্রফুল্ল কিক।  

বোয়ুযবযগ চযল সযব নো মোযন আিক।।  

 ত হয় দ্বচিকূি পর্ব্বত দ্বনকি। 

তত তথোকোর কলোক ভোবযয় দ্ববকি।। 

দ্বচিকূি-পর্ব্বত-দ্বনবোসী মুদ্বনগে।  

শ্রীরোযমর সহবোযস সদো হৃে মন। ।  

কসনয-যকোলোহল শুদ্বন সভয় অন্তযর। 

রক্ষো কর রোমচন্দ্র বযল উতচুঃস্বযর।। 

কহনকোযল ভরত শত্রুঘ্ন উপনীত। 

সবোর তপস্বীযবশ অয োধ্যো সদ্বহত।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে আর জনযকর বোলো।  

বসদ্বত কযরন দ্বনর্ম্বোইয়ো পেবশোলো।। 

তোর িোযর বদ্বসয়ো আযছন র ুবীর। 

জোনকী তোহোর মযধ্য লক্ষ্মে বোদ্বহর।। 
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শ্রীরোমচযন্দ্রর সদ্বহত ভরত প্রভৃদ্বতর দ্বমলন 

কহনকোযল ভরত শত্রুঘ্ন দীনযবযশ। 

শ্রীরোযমর আশ্রযমযত  োইয়ো প্রযবযশ।। 

গলবস্ত্র ভরত নয়যন বযহ নীর। 

পথ প বযিযন অদ্বত মদ্বলন শরীর।। 

পদ্বড়যলন শ্রীরোযমর চরে-কমযল। 

আনযন্দ শ্রীরোম তোুঁযর লইযলন ককোযল।। 

পরস্পর সম্ভোষো কযরন সর্ব্বজন। 

 থোয োগয আদ্বলঙ্গন পদোদ্বদ বন্দন।।  

ভরত কযহন ধ্দ্বর রোযমর চরে। 

কোর বোযকয রোজয ছোদ্বড় বযন আগমন।।  

বোমোজোদ্বত স্বভোবতুঃ অপবুদ্বদ্ধ ধ্যর। 

তোর বোযকয কক ককোথো দ্বগয়োযছ কদশোন্তযর।। 

অপরোধ্ ক্ষমো কর, চল প্রভু কদশ। 

দ্বসিংহোসযন বদ্বসয়ো  ুচোও মনুঃযেশ। ।  

অয োধ্য-ভূষে তুদ্বম অয োধ্যোর সোর।  

কতোমো দ্ববনো অয োধ্যো দ্বদবযস অন্ধকোর।। 

চল প্রভু অয োধ্যোয়, লহ রোজযভোর।  

দোসবৎ কর্ম্ব কদ্বর আজ্ঞো অনুসোর। ।  

শ্রীরোম বযলন, তুদ্বম ভরত পদ্বণ্ডত।  

নো বুদ্বঝয়ো ককন বল, এ নযহ উদ্বচত।।  

দ্বমথযো অনুয োগ ককন কর দ্ববমোতোয়। 

বযন আইলোম আদ্বম দ্বপতোর আজ্ঞোয়।। 

চতুদ্দবশ বৎসর পোদ্বলয়ো দ্বপতৃবোকয। 

অয োধ্যো  োইব আদ্বম, কদদ্বিযব প্রতযক্ষ।। 

থোকুক্ কস সব কথো, শুদ্বনব সকল। 

বলহ ভরত আযগ দ্বপতোর কুশল।। 

বদ্বশষ্ঠ কযহন, রোম নো কদ্বহযল নয়। 

স্বগববোযস দ্বগয়োযছন রোজো মহোশয়। ।  

শুদ্বন মূচ্ছবোগত রোম জোনকী লক্ষ্মে। 

ভূদ্বমযত লুদ্বিয়ো বহু কযরন করোদন।। 

বদ্বশষ্ঠ বযলন, বদ্বল বযবস্থো ইহোযত। 

দ্বতন দ্বদন কতোমোর অযশৌচ শোস্ত্রমযত। ।  

দ্বপতৃশ্রোদ্ধ কদ্বরযত কজযযষ্ঠর অদ্বধ্কোর। 

দ্বতন দ্বদন কগযল শ্রোদ্ধ কদ্বরযব রোজোর।। 

সকল ভোণ্ডোর আযছ ভরযতর সোযথ। 

লহ ধ্ন কর বযয় প্রযয়োজন মযত।। 

সির সির কশোক রোম মহোমদ্বত। 

কতোমো বুঝোইযত পোযর আযছ ককোন্ কৃতী।। 

সতয কহতু ভূপদ্বত কগযলন স্বগববোস। 

করোদন কদ্বরয়ো ককন পুেয কর নোশ।। 

দ্বছযলন কতযলর মযধ্য মৃত মহোরোজ। 

ভরত আদ্বসয়ো কদ্বরযলন অদ্বিকোজ।। 

আযরো ক  কর্ত্ববয-কর্ম্ব কদ্বরয়ো ভরত।  

কত শত দোন কদ্বরযলন অদ্ববরত।।  

তোহোর দোযনর কথো শুন পদ্বরপোদ্বি। 

এতকক ব্রোহ্মযে কদন ধ্ন এক ককোদ্বি। ।  

 ত  ত রোজো হইযলন চরোচযর। 

ভরত সমোন দোন ককহ নোদ্বহ কযর।। 
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শ্রীরোমচন্দ্র করৃ্ত্বক দশরযথর শ্রোদ্ধকো বয সম্পোদন 

শ্রীরোম বযলন, কহ বদ্বশষ্ঠ পুযরোদ্বহত। 

আজ্ঞো কর দ্বপতৃশ্রোদ্ধ কদ্বর ক  দ্ববদ্বহত।। 

শ্রীরোম লক্ষ্মে সীতো চযলন ত্বদ্বরত। 

হইযলন ফল্গুনদী-তীযর উপনীত।। 

সকযল সদ্বলযল স্নোন কদ্বরয়ো তিন। 

কদ্বরযলন নোম কগোি লইয়ো তপবে।। 

স্নোন কদ্বর তীযরযত বযসন দ্বতন জন। 

তিন বদ্বসল সযব আত্ন-বন্ধুগে।। 

 থো রোম তথো হয় অয োধ্যোনগরী। 

রোমচযন্দ্র ক দ্বরয়ো বদ্বসল সব পুরী।। 

শ্রীরোম বযলন, মুদ্বন দ্বজজ্ঞোদ্বস কোরে।  

আয়ু সযত্ব দ্বপতো মদ্বরযলন দ্বক কোরে। ।  

অ ুত বৎসর কলোক সূ বযবিংযশ জীযয়। 

কোল পূেব নো হইযত মৃতুয দ্বক লোদ্বগযয়।। 

বদ্বশষ্ঠ বযলন, রোজো দ্বগয়ো পরযলোযক।  

রক্ষো পোইযলন রোম কতোমো পুিযশোযক।। 

সুমন্ত্র কদ্বহল দ্বগয়ো, তুদ্বম কগলো বন।  

হো রোম বদ্বলয়ো রোজো তযদ্বজল জীবন। ।  

দ্বপতৃকথো শুদ্বনয়ো কোযন্দন দ্বতন জন।  

এদ্বদযক শ্রোযদ্ধর দ্রবয হয় আযয়োজন।।  

তযপোবযন দ্বছযলন  যতক মুদ্বনগে। 

দ্বপতৃশ্রোদ্ধ শ্রীরোম কযরন দ্বনমন্ত্রে।। 

দ্বপতৃশ্রোদ্ধ কদ্বরযলন ফল্গুনদী-তীযর। 

দ্বপতৃদ্বপণ্ড সমপবে কযরন কস নীযর। ।  

মুদ্বনগে কযহ, দ্বক রোজোর পদ্বরেোম। 

দ্বতদ্বন দ্বপণ্ড কদন, দ্ব দ্বন দ্বনযজ কমোক্ষধ্োম।। 

শ্রীরোযমযর বযলন, বদ্বশষ্ঠ মহোশয়।  

ভরযতর প্রদ্বত রোম দ্বক অনুজ্ঞো হয়। ।  

কতোমো দ্ববনো ভরযতর আর নোদ্বহ গদ্বত। 

বুদ্বঝয়ো ভরযত রোম কর অনুমদ্বত।। 

শ্রীরোম বযলন, মুদ্বন হইলোম সুিী।  

প্রোযের অদ্বধ্ক আদ্বম ভরযতযর কদদ্বি।।  

ভরযত আমোযত নোদ্বহ কদ্বর অনযভোব। 

ভরযতযর রোজযত্ব আমোর রোজযলোভ।।  

 োও ভোই ভরত ত্বদ্বরত অয োধ্যোয়। 

মদ্বন্ত্রগে লযয় রোজয করহ তথোয়।।  

দ্বসিংহোসন শূনয আযছ ভয় কদ্বর মযন। 

ককোন্ শত্রু আপদ  িোযব ককোন্ ক্ষযে।। 

কতোমোযর জোনোব কত, আছ ক  দ্ববদ্বদত। 

দ্ববযবচনো কদ্বরযব সর্ব্বদো দ্বহতোদ্বহত।।  

চতুদ্দবশ বৎসর জোনহ গত প্রোয়। 

চোদ্বর ভোই একি হইব অয োধ্যোয়।। 
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শ্রীরোযমর পোদুকো দ্বসিংহোসযন রোদ্বিয়ো ভরযতর রোজযশোসন 

ক োড়হোযত ভরত বযলন সদ্ববনয়। 

ককমযন রোদ্বিব রোজয, মম সোধ্য নয়।।  

কতোমোর পোদুকো কদহ, কর দ্বগয়ো রোজো। 

তযব কস পোদ্বরব রোম পোদ্বলবোযর প্রজো।। 

কতোমোর পোদুকো  দ্বদ থোযক রোম  যর।  

দ্বিভুবযন আমোর দ্বক কযর কোর ডযর। ।  

শ্রীরোম বযলন, কহ ভরত প্রোেোদ্বধ্ক।  

পোদুকো লইয়ো  োও, দ্বক কব অদ্বধ্ক।।  

নন্দীগ্রোযম পোি কদ্বর কর রোজকো বয। 

সোবধ্োন হইয়ো পোদ্বলহ দ্বপতৃরোজয।। 

শ্রীরোযমর পোদুকো ভরত দ্বশযর ধ্যর।  

ভোযব পুলদ্বকত অঙ্গ, প্রফুল্ল অন্তযর।। 

পোদুকোর অদ্বভযষক কদ্বরয়ো তথোয়। 

চদ্বলযলন ভরত শ্রীরোযমরো আজ্ঞোয়।।  

 োিোকোযল উযঠ মহো ক্রন্দযনর করোল। 

ককোন জন শুদ্বনযত বো পোয় কোযরো কবোল। ।  

কোযন্দন ককৌশলযো রোেী রোযম কদ্বর ককোযল। 

বসন দ্বভদ্বজল তোুঁর নয়যনর জযল।। 

সুদ্বমিো কোযন্দন ককোযল কদ্বরয়ো লক্ষ্মযে। 

সকযল ক্রন্দন কযর সীতোর কোরযে।।  

ভরযতযর দ্ববদোয় কদ্বরয়ো র ুবীর। 

দ্বচিকূযি দ্বকছুদ্বদন রদ্বহযলন দ্বস্থর।।  

কসনযগে সদ্বহত ভরত অতুঃপযর। 

দ্বতন দ্বদযন আইযলন অয োধ্যোনগযর।। 

দ্ববশ্বকযর্ম্ব পোঠোইয়ো কদন ভগবোন।  

নন্দীগ্রোযম অট্টোদ্বলকো কদ্বরযত দ্বনর্ম্বোে।। 

রত্ন-দ্বসিংহোসযন শ্রীভরত পট্ট পোদ্বত। 

তদুপদ্বর পোদুকো থুইয়ো ধ্যর ছোদ্বত।।  

তোর নীযচ শ্রীভরত কৃষ্ণসোর চযর্ম্ব। 

পোি দ্বমি সদ্বহত থোযকন রোজকযর্ম্ব।। 

কৃদ্বর্ত্বোস কদ্ববর সঙ্গীত সুধ্োভোণ্ড। 

দ্বকবো মযনোহর গীত এ অয োধ্যোকোণ্ড। ।  
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দশরযথর উযদ্দযশ সীতোর বোদ্বলর দ্বপণ্ডদোন ব্রোহ্মোে, তলুসী ও ফল্গুনদীর 

প্রদ্বত অদ্বভশোপ এবিং বিবযৃক্ষর প্রদ্বত আশীর্ব্বোদ 

রোম সীতো রদ্বহযলন পর্ব্বত উপযর। 

কহথো দশরথ রোজো হইল সৎবৎসযর।। 

কদ্বহল শ্রীরোম, সীতো আর লক্ষ্মযেযর। 

দ্বক দ্বদয়ো কদ্বরব শ্রোদ্ধ দ্বপতৃযদব তযর।। 

তিন কযরন  ুদ্বি শ্রীরোম কদতযোদ্বর। 

ভদ্বঞ্জত কদ্বরয়ো আন মোদ্বেকয-অঙ্গুরী।। 

অঙ্গুরী লইয়ো কগল দুই সযহোদযর। 

সীতো আরদ্বম্ভলো কিলো ফল্গুনদী-তীযর।। 

কিযলন লইয়ো বোদ্বল সীতো বহুমযত। 

আদ্বসযলন দশরথ সীতোর সোক্ষোযত।। 

দশরথ কদ্বহযলন, শুন ওমো সীযত। 

ক্ষুধ্োর জ্বোলোয় আদ্বম নো পোদ্বর দ্বতদ্বষ্ঠযত।। 

তুদ্বম বধ্ূ, আদ্বম তব শ্বশুর-ঠোকুর।  

দ্বদইয়ো বোদ্বলর দ্বপণ্ড ক্ষুধ্ো কর দূর।। 

রোজো কন সীতোযদবী কদ্বহ তব স্থোন।  

আমোর দ্বনকযি তুদ্বম রোযমর সমোন।। 

সীতো কদ্বহযলন, কদব কদ্বহ ক  কতোমোযর। 

দ্বক মযত দ্বদইব দ্বপণ্ড রোম অযগোচযর।।  

মযন দ্বকছু নো কদ্বরও, ওমো চন্দ্রমুদ্বি। 

কলোক জন ডোদ্বক আদ্বন কযর রোি সোক্ষী।। 

ভোল ভোল কদ্বহযলন সীতো চন্দ্রমুিী। 

আযদযর তুলসী তুদ্বম হযয় থোক সোক্ষী।। 

দ্বজজ্ঞোসো কযরন রোম আদ্বসয়োই  দ্বদ। 

বিবৃক্ষ কদ্বহযবক আর ফল্গুনদী।। 

ব্রোহ্মে কদদ্বিয়ো সীতো কযরন জ্ঞোপন। 

দশরথ-কথো সব কদ্বহযব ব্রোহ্মে।। 

ইহো শুদ্বন দশরথ হযষব উদ্বঠ রযথ। 

লইয়ো বোদ্বলর দ্বপণ্ড কগলো স্বগবপযথ।। 

কহথো প্রভু রোমচন্দ্র অদ্বত ত্বরোপর। 

শ্রোযদ্ধর সোমগ্রী লযয় আইলো সত্বর।। 

রোযমযর কদদ্বিয়ো সীতো হদ্বরষ অন্তযর। 

দ্বনযবদন কদ্বরযলন রোযমর কগোচযর।। 

সীতো কদ্বহযলন, শুন প্রভু র ুবর। 

আশ্রযম আদ্বসয়োদ্বছলো অযজর ককোঙর।। 

আমোযর কদ্বরযত শ্রোদ্ধ কন দশরথ। 

লইয়ো বোদ্বলর দ্বপণ্ড কগলো স্বগবপথ।।  

রোম কদ্বহযলন, দ্বকযস প্রতযয় হয় কথো। 

সোক্ষী কদ্বর রোদ্বিয়োদ্বছ, কন কদবী সীতো।। 

সোক্ষীযর আদ্বনয়ো সীতো বলোও এিন। 

সোক্ষী পোইযলই কমোর প্রতযয় হয় মন।।  

সীতো কদ্বহযলন, কগোুঁসোই কদ্বর দ্বনযবদন।  

দ্বজজ্ঞোসো করহ তুদ্বম ডোদ্বকয়ো ব্রোহ্মে।। 

ব্রোহ্মে বযলন, ির্ব্ব দ্বদব র ুনোযথ। 

দ্বমথযো বোকয কব আদ্বজ রোযমর সোক্ষোযত।।  

ডোদ্বকয়ো ব্রোহ্মযে দ্বজজ্ঞোযসন র ুনোযথ। 

কতোমরো কদযিছ কমোর দ্বপতো দশরথ।। 

ব্রোহ্মে কযহন তযব রোযমর সোক্ষোযত। 

আমরো নো কদদ্বিয়োদ্বছ রোজো দশরযথ।। 

এ কথো শুদ্বনয়ো রোম কন হোদ্বস হোদ্বস।  

লজ্জোয় মদ্বলন কহল সীতো সুরূপসী।।  

দ্বমথযো ককয়ো ব্রোহ্মে এযতক দ্বদযল তোপ। 

কক্রোযধ্ তনু থর থর, দ্বদনু কতোমো শোপ।। 
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লক্ষ তঙ্কোর দ্রবয  দ্বদ থোযক তব  যর। 

দ্বভক্ষোর লোদ্বগয়ো ক ও কদশ-যদশোন্তযর।। 

রোম কন, ককন কোন্দ সীতো চন্দ্রমুদ্বি। 

আর ককহ থোযক ত বলোও কদদ্বি সোক্ষী।। 

এযতক শুদ্বনয়ো কন সীতো সুরূপসী। 

আদ্বনয়ো বলোন প্রভু আযদযর তুলসী। ।  

অতুঃপর তুলসী-কোনন তথো কহদ্বর। 

কদ্বহযলন র ুনোথ,কহ দ্রুত কদ্বর।। 

দ্বপণ্ড-প্রদোযনর তুদ্বম জোন দ্বববরে।  

তুলসী কযহন,  থো কযহন ব্রোহ্মে। ।  

তুলসী বযলন, রোম কমোযর দ্বনযব হোযত। 

দ্বমথযো কথো কব আদ্বম কতোমোর সোক্ষোযত।। 

শ্রীরোম বযলন, তুলসী শুন কমোর কথো। 

সোক্ষোযত কদযিছ কমোর দশরথ দ্বপতো।।  

তুলসী বযলন তযব প্রভু র ুবযর। 

আমরো নো কদদ্বিয়োদ্বছ কতোমোর দ্বপতোযর। ।  

কথো শুদ্বন জোনকীর জযন্ম মনস্তোপ।  

 ো কর  ো তুলসী আদ্বম কতোযর দ্বদনু শোপ।। 

এত দুুঃি দ্বদদ্বল তুই আমোর অন্তযর। 

আভূদ্বম জদ্বন্মও তুদ্বম কহয়ো সর্ব্বর্ত্যর।। 

কক্রোধ্ভযর সীতো কদবী কযহন এমন।  

কতোর পি শ্রীহদ্বরর আদযরর ধ্ন।। 

অপদ্ববি স্থোযন কতোর অবদ্বস্থদ্বত হযব। 

শৃগোল কুকু্কর মূি পুরীষ তযদ্বজযব।। 

হোদ্বসয়ো বযলন রোম, শুনহ জোনদ্বক। 

আর ককহ থোযক ত, বলোও তোযর সোক্ষী।। 

সীতো কদ্বহযলন, শুন প্রভু গুেদ্বনদ্বধ্। 

আর সোক্ষী আছ কসই ফল্গু মহোনদী। ।  

ফল্গু বযল, দ্বমথযো কব শ্রীরোযমর স্থযল। 

দ্বদযবন কযতই দ্রবয রোম কমোর জযল। ।  

ফল্গুযর সুধ্োন রোম কমল-যলোচন। 

তুদ্বম কদদ্বিয়োছ দ্বকবো অযজর নন্দন।।  

ফল্গুনদী কযহ, শুন প্রভু র ুনোথ।  

আদ্বম নোদ্বহ কদদ্বিয়োদ্বছ রোজো দশরথ।। 

এযতক শুদ্বনয়ো সীতো কোযন্দ উতচুঃস্বযর। 

আদ্বম আদ্বজ দ্বদব শোপ এ ফল্গুনদীযর।।  

অন্তুঃশীলো হযয় তুদ্বম বদ্বহও সর্ব্বকোল। 

কতোমোযর দ্বডদ্বঙ্গয়ো  োযব কুকু্কর শৃগোল।। 

শ্রীরোম বযলন, শুন সীতো চন্দ্রমুদ্বি। 

আর ককহ থোযক  দ্বদ, বলোও আদ্বন সোক্ষী।। 

সীতো বদ্বলযলন, রোম লজ্জো-যবোধ্ কদ্বর। 

বিবৃক্ষ আদ্বন সোক্ষী বলোও কদতযোদ্বর।। 

বিবৃক্ষ আদ্বস কযহ প্রভু র ুবর। 

সোক্ষী দ্বদব,  দ্বদ কমোর জুড়োও অন্তর।।  

রোম সীতো কদোুঁযহ আজ কহদ্বরব অন্তর।  

তযব আদ্বম সোক্ষয দ্বদব তব দ্ববদযমোযন।। 

বৃক্ষ-কথো শুদ্বন সীতো আনদ্বন্দত মন।  

রোযমর বোযমযত সীতো দোুঁড়োন তিন।।  

কহদ্বরয়ো  ুগল-রূপ দ্বনযজর নয়যন। 

ক োড়হযস্ত বযল বৃক্ষ রোম দ্ববদযোমোযন।। 

কতোমোর চরযে প্রভু এই দ্বনযবদন। 

দ্বচন্তোমদ্বে নোম তুদ্বম ধ্র দ্বক কোরে। ।  

দয়োময় নোম তব সর্ব্বযলোযক কয়। 

পদ্বতযত তরোও, তোই নোম দয়োময়।। 

স্থোবর জঙ্গম আদ্বদ  ত জীবগে। 

সর্ব্ব জীযব সর্ব্বক্ষযে আছ নোরোয়ে।। 

সিংসোযরর দ্বচন্তো কর নোম দ্বচন্তোমদ্বে। 

সীতো দ্বপণ্ড দ্বদলো দ্বকনো, নো জোন নৃমদ্বে।। 
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দ্বচন্তোমদ্বে-নোযম তব কলঙ্ক রদ্বহল।  

আদ্বজ হযত দ্বচন্তোমদ্বে নোমদ্বি ডুদ্ববল। ।  

দ্বচন্তোয় আকুল হযয় ভুযলছ আপনো। 

মোয়োয় মোনুষ হযল, দ্বকছু নোদ্বহ জোনো।। 

বিবৃক্ষ কযহ, শুন কমল-যলোচন। 

দ্বমথযো সোক্ষয ইহোরো দ্বদযলক সর্ব্বজন।। 

ধ্নযলোযভ দ্বমথযো কথো কদ্বহল ব্রোহ্মে।  

ব্রোহ্মযের অনুযরোযধ্ অনয দুই জন।।  

আদ্বম  দ্বদ দ্বমথযো বদ্বল এযক হযব আর।  

অন্ত বযোমী নোরয়যে ফোুঁদ্বক কদওয়ো ভোর।। 

শত-যকোদ্বি-জন্ম তপ কযর ক ই জন। 

সতযবোদী সব দ্বকন্তু নো হয় কিন।।  

বোদ্বল-দ্বপণ্ড লযয়দ্বছলো সীতো ডোন হোযত। 

আপদ্বন লইলো তোহো রোজো দশরযথ।। 

িোইয়ো সীতোর দ্বপণ্ড প্রফুল্ল-অন্তযর। 

কদদ্বিযত কদদ্বিযত রোজো কগলো স্বগবপুযর।। 

শুদ্বনয়ো বৃযক্ষর কথো কন র ুবর। 

দ্বচরজীবী হও বি অক্ষয় অমর।। 

দ্বপণ্ড-দোন কদ্বর মযন ভোযবন জোনকী।  

বোযর বোযর সবোকোযর কদ্বরয়োদ্বছ সোক্ষী।। 

তুে হযয় বর দ্বদব কতোমোয় ককবল। 

শীতকোযল উষ্ণ হযব, গ্রীযেযত শীতল।। 

পুনর্ব্বোর সীতো তোযর দ্বদলো এই বর।  

ডোযল ডোযল হযব তব পল্লব দ্ববস্তর। ।  

মযনোহর সুশীতল রযব আদ্বনবোর। 

দ্বনষ্পি নো হযব শোিো কদোদ্বপ কতোমোর।। 

সুশীতল রোদ্বিযব, ক   োযব তব তযল।  

সর্ব্বদো আনযন্দ রযব দ্বনজ পি-ফযল।। 

এইরূযপ বিবৃযক্ষ আশীর্ব্বোদ কদ্বর। 

দ্ববদোয় দ্বদযলন তোযর রোযমর সুন্দরী।। 

কৃদ্বর্ত্বোস পদ্বণ্ডযতর কথো সুধ্োভোণ্ড। 

পরম পদ্ববি এই অয োধ্যোর কোণ্ড।।  

 


