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যুচধচিমরর উমেগ ও ব্যাসমেমব্র উপমেশ প্রোন 

চজোমসন জমেজয় কহ তমপাধন। 

চক চক কর্ম্ব কচরমলন চপতামহগণ।।  

মুচন ব্মল শুন তমব্ শ্রীজনমমজয়। 

রামজয রাজা হইমলন ধমর্ম্বর তনয়।।  

চকন্তু উপমরামধ রাজয চনয়া যুচধচির। 

প্রজাগণ পালন কমরন ধর্ম্বব্ীর।। 

রামমর পালমন মযন অমযাধযার প্রজা। 

মসইমত প্রজার পালক মহামতজা।। 

রাজযমভাগ যুচধচির না িামহন মমন। 

সোই িামকন ধর্ম্ব চব্রস ব্েমন।। 

ভীমার্জ্ুবন সহমেব্ নকুল সুমচত। 

লইয়া কমরন যুচি ধর্ম্ব নরপচত। ।  

শুনহ অর্জ্ুবন তুচম আমার ব্িন। 

চির নমহ চিত্ত মম চকমসর কারণ। ।  

রাজয ধন মেচখয়া আমার নমহ প্রীত।  

সতত িঞ্চল চিত্ত সো হয় ভীত।।  

চক ব্ুচদ্ধ কচরব্ আচম চজোচসব্ কায়। 

সর্ব্বো ব্যাকুল চিত্ত না মেচখ উপায়।। 

না মহচর নয়মন মমার কৃে কালািাাঁমে। 

িঞ্চল িমকার চিত্ত প্রাণ সো কাাঁমে।। 

োরকানগমর চতচন মগমলন সম্প্রচত। 

মক আর কচরমব্ েয়া পাণ্ডমব্র প্রচত।। 

অতংব্ উমে চিমত্ত অমনক জঞ্জাল। 

সর্ব্ব শূনয মেচখ সমখ না মহচর মগাপাল।। 

অর্জ্ুবন কৃে তুচম কচরমল স্মরণ।  

যুচধচির চির হইমলন মসই মব্ামল।। 

ব্যাসমেব্ তিা আইমলন মহনকামল।  

তাাঁমর মেচখ উচেমলন ধমর্ম্বর নন্দন।। 

ভূচমি হইয়া তাাঁর ব্মন্দন িরণ। 

আশীর্ব্বাে কচরমলন রাজা যুচধচিমর।। 

জাচনয়া সকল তত্ত্ব চজোমসন তাাঁমর। 

কহ রাজা চক কারমণ চব্রস ব্েন।। 

মতামায় মেচখয়া মম চব্িচলত মন। 

অমকৌরব্া পৃচিব্ী কচরমল ব্াহুব্মল।। 

মতামা সম রাজা নাচহ ং মহীমগুমল। 

অনুজ অর্জ্ুবন তব্ ভীম মহাব্লী।। 

আর তামহ সহায় আপচন ব্নমালী। 

মতামা চব্ষাচেত আচম মেচখ চক কারণ। ।  

 

ংত যচে কচহমলন ব্যাস তমপাধন। 

চব্নময় কমহন তমব্ ধমর্ম্বর নন্দন। ।  

শুন মুচন আমামর না কচরও প্রশংসা। 

ব্ড়ই চনচন্দত আচম মন্দ মম েশা।। 

মলামভর কারমণ ধর্ম্বপি পচরহচর।  

কচরলাম অনযায় ময কচহমত না পাচর।। 

চপতামহ ভীমেমর কচরলাম সংহার। 

আমার সমান মকান পাপী আমে আর।। 

গুরু মদ্রাণািাযবয চতচন হময়ন ব্রাহ্মণ। 

নাশ কচরলাম তাাঁমর শুন তমপাধন।। 

সহাের কণবব্ীমর অচপবনু শমমন। 

ব্চধলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুমযবযাধমন।। 

আর যত সুহৃে ব্ান্ধব্গণ চেল। 

রাজযমলামভ আমা তহমত যমোমর মগল।। 

অচভমনুয মদ্রৌপেীর পঞ্চপুত্রগণ।  

রাজয মহতু নাচশলাম শুন তমপাধন।।  

ংমন চনচন্দত কর্ম্ব মকহ নাচহ কমর। 
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না ব্ুচিয়া মহামুচন প্রশংস আমামর।। 

 

ব্যাস ব্চলমলন শুন ধমর্ম্বর নন্েন।  

শুচনলাম আচম যত মতামার কিন।। 

োচত গুরু ভ্রাতৃ ব্ন্ধু মাচরয়াে তুচম। 

চকন্তু েচিয়র ধর্ম্ব শুন নৃপমচণ।। 

ব্রাহ্মণ েচিয় তব্শয আর শদূ্র জাচত। 

ং সব্ ব্রহ্মার মেমহ তহল উৎপচত্ত।। 

যিামযাগয ধমর্ম্ব চনময়াচজল িাচরজমন। 

সংগ্রাম েচত্রয় ধর্ম্ব চলচখত পুরামণ।। 

তুচম ব্ল চনন্দা কর্ম্ব কচরলাম আচম। 

চকন্তু ইহা স্মরমণমত মুি হয় প্রাণী।। 

 

যুচধচির পুনশ্ছ কমহন মচতমান। 

শুন প্রভু েিধর্ম্ব কচহলা প্রমাণ।। 

োচতব্ধ পামপ মম কাাঁচেমতমে প্রাণ। 

চক কচরব্ কহ মুচন ইহার চব্ধান।। 

চক কর্ম্ব কচরমল পাপ যাইমব্ক েমূর। 

অনুকূল হময় মুচন কচহমব্ আমামর।। 

মকান্ মি জচপব্ কচরব্ মকান্ ধযান। 

মকান্ যে কচর কহ মুচন মচতমান।।  

মদ্রাণ চজোচসল কচর আমামত চব্শ্বাস। 

শুচন মুচন তাাঁমর আচম কচহ চমিযা ভাষ।। 

চকমমত ং সব্ পামপ পাব্ পচরত্রাণ।  

ং নমহ েচত্রয় ধর্ম্ব শুন মচতমান।। 

 

ব্যাস ব্চলমলন রাজা দুঃখ ভাব্ মকমন। 

েচিয় প্রধান ধর্ম্ব চব্চেত পুরামণ।। 

যুচধচির ব্চলমলন শুন মহাশয়। 

পুণযকর্ম্ব ব্যচতমরমক পাপ নমহ েয়।। 

োচতব্মধ পাপভয় হয় চনরন্তর। 

চক উপায় কচরব্ ব্লহ মুচনব্র।। 

 

তমব্ ব্যাস কচহমলন শুনহ রাজন। 

অশ্বমমধ যে কর ধমর্ম্বর নন্দন।।  

অশ্বমমধ যমে হয় পামপর চব্নাশ। 

মন চেয়া শুন রাজা কচহ ইচতহাস।। 

মহাব্ীর চেল জমেচির কুমার। 

চনঃেত্রা কচরল চেচত চতন সপ্তব্ার।। 

চপতায় আোয় মতাঁই ব্চধল জননী। 

ব্নপমর্ব্ব মসই কিা শুচনয়াে তুচম।। 

অশ্বমমধ যমে তাাঁর পাপ মগল েূমর। 

ং সব্ শামের কিা কচহ ময মতামামর।। 

মত্রতাযুমগ প্রভু হইমলন অব্তার। 

আপচন শ্রীধাম েশরমির কুমার।। 

পাচলমত চপতার সতয িচলমলন ব্মন। 

ব্মন ভ্রচমমলন সতী লেমণর সমন।।  

আমেযাপান্ত রামায়ণ শুচনয়াে তুচম। 

অশ্বমমধ কচরমলন শ্রীরাম আপচন।। 

আর অশ্বমমধ কচরমলন পুরন্দর। 

ব্রহ্মব্ধ পামপ মুি তাাঁর কমলব্র।।  

তুচমও করহ রঙ্গ অশ্বমমধ ক্রতু। 

েচতব্ধ মহাপাপ ংড়াব্ার মহতু।। 

 

ংত যচে কচহমলন ব্যাস তমপাধন। 

মযাড়হমি ব্চলমলন ধমর্ম্বর নন্দন।।  

অশ্বমমমধ পাপ েূর কহলা আপচন।  

যে তকল যত জন শুচনলাম আচম।। 

তা সব্ার সম নমহ আমার েমতা। 

শুন মহামুচন ইহা না হয় সর্ব্বিা।। 
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চনদ্ধবন নৃপচত আচম নাচহ ংত ধন।  

চকমমত হইমব্ মুচন যে সমাপন।।  

দুমযবযাধন চব্ব্ামেমত অিব তহল েয়। 

চকমমত হইমব্ যে মুচন মহাশয়।। 

অশ্বমমধ হমব্ মহন না মেচখ উপায়। 

চব্ব্চরয়া মহামুচন কচহব্া আমায়।। 

ফলহীন ব্ৃে মযন তযমজ পচেগণ।  

অিবহীন পুরুমষমর োমড় সর্ব্বজন।।  

ধনহীন পুরুমষর ধর্ম্ব নাচহ হয়। 

ধন তহমত ধর্ম্ব হয় মুচনগণ কয়।। 

মহন ধন নাচহ মম চকমস হমব্ যে। 

চকমমত তচরব্ পামপ কহ মহাচব্ে।। 

 

ব্যাস ব্চলমলন শুন ধমর্ম্বর নন্েন।  

কামযবয কমর্ম্ব ব্দ্ধ তহমল ধমন প্রময়াজন।। 

তমব্ ধমন ধর্ম্ব হয় ইমি নাচহ আন।  

শুন রাজা কচহ মতামা ধমনর সন্ধান। ।  

মরুত নামমমত ংক চেল নরব্র। 

তার যে কিা কচহ মতামার মগাির।। 

অশ্বমমধ কচরল মরুত নরপচত। 

অেযচপ তাাঁহার যশ মঘামষ ব্সুমতী।।  

চব্ংশচত সহস্র চব্মপ্র যমেমত ব্চরল। 

সুব্ণব আসন সব্ চেজগমণ চেল।। 

স্বণব ব্াচট স্বণব িালা স্বণবময় িাচর। 

কাঞ্চন চনর্ম্বাণ পামত্র অন্নজল পূচর।। 

মহনমমত মরুত ব্রাহ্মণ মসব্া কমর।  

প্রতযহ নূতন পাত্র চেল চেজব্মর।। 

মহনমমত যে তকল শমতক ব্ৎসর। 

মরুত সমান ধনী নাচহ নৃপব্র।। 

ব্হু ধন চনমত না পাচরয়া চেজগণ।  

চহমালয় পামশ্ববমত রাচখল সর্ববব্ধন।।  

তিা তহত মসই ধন আনহ সত্বর। 

অশ্বমমধ হইমব্ক শুন নৃপব্র।। 

ব্যামসর ব্িন শুচন ধমর্ম্বর নন্েন।  

মযাড়হি কচরয়া কচরল চনমব্েন।। 

শুন মহাশয় আচম যে না কচরব্।  

মস ধন ব্রহ্মস্ব, আচম মকমমন আচনব্।। 

পাপ চব্নাচশমত িাচহ যে কচরব্ামর। 

আচনমত চব্মপ্রর ধন ব্ল চক প্রকামর।। 

শুন মহামচত মম যমে নাচহ কায। 

শুচনমল হাচসমব্ সব্ নৃপচত সমাজ।। 

ব্রহ্মস্বমত ব্ংশ রো হইমব্ মকমমন। 

চকমমত মস দ্রব্য আচম কচরব্ গ্রহমণ।। 

 

হাচসয়া ব্মলন ব্যাস শুনহ রাজন।  

মোষ নাচহ নৃপচত আচনমত মসই ধন।। 

মস ধন ব্রাহ্মণগণ কচরমলন তযাগ।  

ইমি মোষ না পরমশ শুন মহাভাগ।। 

ভয় না কচরহ তুচম ধমর্ম্বর তনয়। 

অচি জল পৃচিব্ী, ং ধন কার নয়।।  

শত শত রাজা পূমর্ব্ব পৃচিব্ীমত চেল। 

অনন্তমর কত কত আমরা রাজা তহল।। 

ব্াহুব্মর পৃচিব্ীর কচরল পালন। 

নানা যে কচরমলক মপময় নানা ধন। ।  

মসই ধন জল অচি হ্রাস নাচহ হয়।  

ইমি মকন কর ভয় ধমর্ম্বর তনয়।। 

পূমর্ব্বমত মেব্তাসুর চেল দুই ভাই। 

ং ধন ধরণী যত অসুমরমত পাই।। 
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তমব্ মেব্, অসুমর মাচরল ব্াহুব্মল। 

ংই ধন চনমত আো তকল কুতূহমল।।  

সাব্চণব নামমমত তহল সূমযবযর নন্দন। 

পৃচিব্ী পাইল রাজা তমপর কারণ।। 

ব্শ কচর ব্সুমতী পাচলমলক প্রজা। 

মহনমমত সূযবযব্ংমশ তহল কত রাজা।। 

তা সব্ার োন যে চব্চেত সংসামর।  

ং সব্ তমপর মতজ জানাই মতামামর।। 

 

হচরশ্চন্দ্র মহারাজ খযাত চত্রভুব্মন। 

সকল পৃচিব্ী োন চেমলন ব্রাহ্মমণ।। 

ব্রহ্মস্ব হইল তমব্ মযই ব্সুমতী। 

তমব্ মকন লইমব্ক েত্র নরপচত।। 

ব্রহ্মস্ব ব্চলয়া তার ভয় নাচহ চেল। 

ইহার কারমণ মকব্া রাজয না কচরল। ।  

 

তমব্ চব্মরািন সতু ব্চল তহল রাজা। 

ব্রাহ্মমণমর সপ্তেীপ চেয়া কমর পূজা।। 

আপচন পাতামল মগল না পাইয়া িান।  

দুষ্ট মেচখ তামর চব্ড়চেল ভগব্ান।।  

 

তমব্ যমেচিসতু ভৃগু ব্ংশপচত। 

শুমনে তাাঁহার কিা ধর্ম্ব নরপচত। ।  

পৃচিব্ী চজচনয়া চতচন আনচন্দত মমন। 

পৃচিব্ী চেমলন োন মরীচি নন্দমন। ।  

কশযপ পাইল তমব্ সব্ ব্সুমতী। 

আপন নন্দমন চেল কচরয়া পীচরচত।। 

ধন ধরা অচি জল ইহা কামরা নয়। 

শুন যুচধচির রাজা শামে মহন কয়।। 

পৃচিব্ী পাচলয়া তার হয় নানা ধন। 

ভয় না কচরহ তুচম ধমর্ম্বর নন্দন। ।  

মস ধন আচনয়া রাজা যে কর সুমখ।  

ইমি মোষ নাচহ আচম কচহনু মতামামক। ।  

 

আনন্দ পাইয়া রাজা ব্যামসর ব্িমন।  

পুনরচপ চজোমসন আনচন্দত মমন।।  

হইল ধমনর তত্ত্ব শুন মহামুচন। 

যে মহতু অশ্বব্র মকািা পাব্ শুচন।। 

মুচন ব্মল অশ্ব আমে যুব্নাশ্বপুমর। 

আচনমত করহ যত্ন মসই অশ্বব্মর।। 

যে মহতু অশ্ব পাচলমতমে নরপচত।  

শত মকাচট মসনা আমে তাহার সংহচত।।  

যতমন পালময় অশ্ব যে নাচহ কমর।  

মসই মঘাড়া আন রাজা জানাই মতামামর। ।  

পরাচজয়া যুব্নামশ্ব হয় আন তুচম। 

তমব্ যে চসচদ্ধ হমব্ কচহলাম আচম।। 

 

যুচধচির ব্চলমলন শুন চেয়া মন। 

হয় মহতু হমব্ মস রাজার সমঙ্গ রণ। ।  

মক আর কচরমব্ যুদ্ধ নৃপচতর সামি।  

মহারাজ যুব্নাশ্ব খযাত পৃচিব্ীমত।। 

 

ব্যাস ব্চলমলন রাজা চিন্তা কর মকমন। 

হয় আচনব্ামর আো কর ভীমমসমন।। 

ব্ক চহচড়েক আর চকর্ম্বীর দুর্ব্বার। 

তকলাস মচদবয়া তকল যমের সংহার।। 

কীিমক মাচরল ব্ীর চব্রাটনমর। 

শত ভাই দুমযবযাধমন ব্চধল সমমর। ।  

ভীম তহমত হমব্ মতামা চসদ্ধ প্রময়াজন। 

ভীম আচনমব্ক মঘাড়া কচরয়া যতন।। 
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আচম জাচন ভীমমর অসাধয নমহ কর্ম্ব । 

হয় মহতু চিন্তা না কচরহ তুচম ধর্ম্মব।। 

 

যুচধচির ব্মলন করহ অব্ধান। 

ব্ড় দুঃখী আমে ভীম কচরয়া সংগ্রাম।।  

জর্জ্বর ভীমমর মেহ মকৌরমব্র ব্ামণ।  

তুরঙ্গ আচনমত তামর কচহব্ মকমমন।।  

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব দুই ত ব্ালক। 

চব্মশষ ব্ামপর মশামক েচহমে পাব্ক।। 

চকমমত ব্চলব্ তামর তুরঙ্গ আচনমত। 

শুন মহামুচন ব্ড় ভয় পাই চিমত।। 

 

ংত যচে ব্চলমলন ধর্ম্ব নৃপব্র। 

তাহা শুচন আনচন্দত ব্ীর ব্ৃমকাের।।  

ভীম ব্মল মহারাজ করহ শ্রব্ণ। 

তুরগ আচনমত কচহমলন তমপাধন।। 

আচনব্ তুরগ আচম ং নমহ আশ্চযবয।  

পরাচজব্ যুব্নামশ্ব কত ব্ড় কার্যবয।।  

ধন আচনব্ামর তুচম পাোও অর্জ্ুবমন। 

আচম আচন চগয়া অশ্ব চজচনয়া রাজমন।। 

ংমকশ্বর যাব্ আচম ভদ্রাব্তীপুমর। 

আচনব্ যমের অশ্ব চজচনয়া রাজামর।। 

সব্ান্ধমব্ রাজামর পাোব্ যমঘমর। 

অব্শয আচনব্ মঘাড়া কামর ভীম ডমর।।  

ইহা চভন্ন আর নাচহ আমার চব্শ্রাম।  

শমতক ব্ৎসর পাচর কচরমত সংগ্রাম।।  

 

কচহমলন যুচধচির ভীমমর ব্িমন। 

ংকাকী দুগবমম তুচমযাইমব্ মকমমন। ।  

ব্ৃষমকতু ব্েন িামহন যুচধচির। 

রাজার ইচঙ্গমত তার পুলক শরীর।। 

মযাড়হামত কচহমলক ধমর্ম্বর মগািমর।  

ভীম সমঙ্গ যাই আচম আো মেহ মমামর।। 

 

যুচধচির ব্মলন শুনহ চপ্রয়তর। 

আচেল মতামার চপতা মহা ধনুদ্ধবর। ।  

অর্জ্ুবন ব্চধল তামর কচরয়া চব্ক্রম।  

তার ব্মধ আচম পাইয়াচে মমনাভ্রম।। 

পচরিয় নাচহ চেল কমণবর সংহচত। 

সব্াই ব্চলল তামর রাধার সন্তচত।। 

সূতপুত্র ব্চল তামর ব্মল সর্ব্বজমন। 

না চিচনয়া সমহাের ব্চধলাম রমণ।। 

চব্নাচশল কণবব্ীর অর্জ্ুবন দুর্জ্বয়। 

িাচহমত মতামার মুখ মমন পাই ভয়।। 

 

ব্ৃষমকতু ব্মল শুন পাণ্ডুর ঈশ্বর।  

েচত্রয়প্রধান ধর্ম্ব কচরমত সমর।।  

চব্পে হইল চপতা তযচজ সমহাের। 

মকৌরব্ সচহত তকল মিণা চব্ির। ।  

মদ্রৌপেীমর উপহাচস চহংচসল মতামামর। 

মসই পামপ মম চপতা মগল যমঘমর।। 

আো মেহ যাব্ আচম খুড়ার সংহচত।  

আচনব্ যমের মঘাড়া শুন নরপচত।। 

 

ব্ৃষমকতু কিা শুচন ভীম হরচষত। 

আচলঙ্গন চেল তমব্ মমনর ব্াচিত।।  

তমব্ ঘমটাৎকি সুত মমঘব্ণব নাম। 

যুচধচির অমগ্র কমহ কচরয়া প্রণাম।। 

যচে আো কর তুচম ধর্ম্ব নরপচত। 

চপতামহ সমঙ্গ যাব্ পুরী ভদ্রাব্তী।। 
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আচনব্ তুরঙ্গ আচম শুনহ রাজন। 

অন্তরীমে গচত মম ধমর্ম্বর নন্দন।। 

ব্ুচিমত আমার মায়া অমর না পামর। 

আচনব্ তুরঙ্গ আচম হচিনানগমর।। 

ব্ৃষমকতু চপতামমহ কচরমব্ সমর। 

মঘাড়ামক আচনব্ আচম শুন নরব্র।। 

 

ংত যচে মমঘব্ণব ব্চলল ব্িন। 

অনুমচত কচরমলন ধমর্ম্বর নন্দন।।  

যাও পুত্র মঘাড়ামর আনহ ব্াহুব্মল।  

মম আশীর্ব্বামে মঘাড়া আচনমব্ কুশমল।। 

চতনজন চমচলয়া কচরমব্ মহারণ। 

তমব্ মস চজচনমব্ তামর শুনহ নন্দন। ।  

সাচজমলন চতন ব্ীর তুরঙ্গ আচনমত। 

ব্যাস কচহমলন কিা রাজার সাোমত।। 

অর্জ্ুবমন পাোও রাজা আচনব্ামর ধন।  

তমব্ মস কচহব্ আচম যে চব্ব্রণ।। 

মুচন ব্ামকয অর্জ্ুবমন কমহন নরপচত। 

আো মপময় পািব রমি যান শীঘ্রগচত।। 

চহমালয় পামশ্বব যান পাণ্ডুর নন্দন। 

রমিমত তুচলয়া আচনমলন সব্ ধন।। 

 

ধন মেচখ যুচধচির সানন্দ চব্স্তর।  

চজোসা কমরন পুনঃ মুচনর মগাির। ।  

যে-চব্ব্রণ তমব্ কহ মহামুচন। 

আময়াজন কত িাচহ কহ মেচখ শুচন।। 

কমতক ব্রাহ্মণ যমে কচরব্ ব্রণ। 

মস সকল কিা শীঘ্র কহ তমপাধন। 

গব্য হব্য কত িাচহ কহ মহামুচন।  

মঘাড়ার চকমত রূপ, কহ মেচখ শুচন।।  

আমেযপান্ত যে কিা জানাও আমামর। 

চির নমহ চিত্ত মম, কচহনু মতামামর।। 

 

ব্যাস ব্চলমলন, শুন ধমর্ম্বর নন্দন। 

অশ্বমমধ যে তকমল চির হমব্ মন।  

যে চব্ব্রণ রাজা কচহ ময মতামামর।  

আমেযাপান্ত অন্ন জল চেমব্ সব্াকামর।। 

চব্ংশচত সহস্র চব্মপ্র যমেমত ব্চরমব্। 

নানা আভরণ চেয়া সব্ামর তুচষমব্।। 

লে কুম্ভ ঘৃত চনতয ঢাচলমব্ আগুমন। 

কচরমব্ মেব্তা পূজা কুসুম িন্দমন। ।  

পাাঁি কুম্ভ ঘৃত ংক ব্রাহ্মমণ ঢাচলমব্। 

মহনমমত লে কুম্ভ প্রচত েন চেমব্।। 

 

মঘাড়ার লেণ শুন ধর্ম্ব নরপচত। 

িচন্দ্রমা চজচনয়া মঘাড়া মেমহর মুরচত।। 

পীতপুে শযামব্ণব অশ্ব মমনাহর।  

সর্ব্ব সুলেণ হয় শুন নরব্র।। 

ভূচষত কচরমব্ মঘাড়া চেয়া আভরণ। 

আপনার নাম তামহ কচরমব্ চলখন।। 

জয়পত্র আশ্বভামল কচরয়া ব্ন্ধন। 

আপনার নাম তামহ কচরমব্ চলখন।। 

তাহামত চলচখমব্ পত্র মযই মঘাড়া ধমর। 

চনজ ব্াহুব্মল আচম চজচনব্ তাহামর।।  

তুরঙ্গ োচড়য়া মধু পূচণবমা চেব্মস। 

পৃচিব্ী ভ্রচমমব্ মঘাড়া মমনর হচরমষ।। 

আপচন িাচকমব্ যমে তুচম হময় ব্রতী। 

অচসপত্র ব্রত আিচরমব্ মহামচত।। 

 

যুচধচির ব্মলন ময কচর চনমব্েন। 
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অচসপত্র ব্রমতর ব্লহ চব্ব্রণ।। 

অচসপত্র ব্রত মসই মকমন প্রকামর।  

চক চনয়মম িামক তাহা ব্লহ আমামর।।  

ব্যাস ব্চলমলন রাজা কর অব্গচত। 

অচসপত্র ব্রত কিা শুন নরপচত।। 

যাব্ৎ না আমস মঘাড়া চনব্ৃত্ত হইয়া।  

িাচকমব্ মস ংকাসমন মদ্রৌপেী লইয়া।। 

তার মামি খড়গ ংক মখামব্ নরপচত। 

কোচিত অনয মত না কচরমব্ তচি।। 

মেন আমব্মশ যচে মমজ তার মন। 

মসই খমড়গ কাচটয়া মফচলমব্ মসইেণ।।  

মসই ব্রত কর রাজা আমার ব্িমন। 

মতামা চব্না কচরমত নাচরমব্ অনযজমন।। 

 

শুচনয়া কমহন রাজা ধমর্ম্বর নন্েন।  

আিচরমত না পাচরল সহস্রমলািন।। 

মহন ব্রত আিচরব্ আচম মকান্ মমত। 

শুন মহামুচন ব্ড় ভয় পাই চিমত।। 

ব্যাস কন মতামার সহায় নারায়ণ। 

মতামার অসাধয ইহা নমহত রাজন্ ।।  

ংত ব্চল ব্যাস িচলমলন চনমকতমন। 

কৃমেমর কমরন িব্ রাজা েঢ়ৃমমন।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

যুচধচিমরর চনকট কৃমের আগমন 

হা কৃে োরকানাি যােব্-নন্দন।  

মিুমরশ হৃষীমকশ ত্রাতা জনার্দবেন।।  

ংই নাম যুচধচির স্মরণ কচরমত। 

করুণাসাগর তিা আচসল ত্বচরমত।। 

ংমকশ্বর আচসমলন কমলমলািন। 

যুচধচির-োমর আচস চেলা েরশন।।  

ংই মেখ ভমির অধীন যদুরায়। 

চশব্ ব্রহ্মা ধযামন যাাঁমর মেচখমত না পায়।। 

অনাহামর অহচনবচশ যত মুচনগণ। 

সমাচধমযামগমত ভামব্ মযই নারায়ণ।। 

মেচখমত না পায় যাাঁমর নানা মেশ কচর। 

যুচধচির-স্মরমণ আমসন মসই হচর। ।  

োরী চগয়া জানাইল ধমর্ম্বর মগািমর। 

শুন রাজা হৃষীমকশ আচসমলন োমর।। 

শুচন হরচষত হময় পাণ্ডুর নন্দন। 

আগুসাচর আচনব্ামর কমরন গমন।। 

মদ্রৌপেী সচহত রাজা ভ্রাতৃগণ লময়। 

ত্বচরত মগমলন রাজা আনচন্দত হময়। ।  

যুচধচিমর প্রণমমন মেব্ নারায়ণ।  

হরচষত হময় রাজা মেন আচলঙ্গন।। 

সব্া সমন সম্ভাষণ কচর যদুপচত। 

সভামত ব্মসন আচস কৃে মহামচত।। 

ভীমার্জ্ুবন সহমেব্ নকুল কুমার। 

ব্ৃষমকতু আচে যত ব্চসল অপার।। 

সভা সুমশাচভত কচরমলন নারায়ণ। 

চেতীয় প্রহর রামত্র কৃে আগমন।।  

শুন রাজা জমেজয় কচহ ময মতামামর। 

পাণ্ডব্ সমান মকহ নাচহক সংসামর।।  

চেতীয় প্রহর রামত্র আচসমলন হচর। 

পাণ্ডমব্র কত ভাগয ব্চলমত না পাচর।। 
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তমব্ রাজা যুচধচির কচর মযাড়হাত।  

চনমব্েন তকল, শুন মেব্ জগন্নাি।। 

অচভমষক কচর মমামর চেমল চসংহাসন। 

মতামার আোয় কচর প্রজার পালন।।  

চকন্তু মম চিত্ত চির না হয় শ্রীহচর। 

অন্তমর উমেগ উমে, ব্চলমত না পাচর।। 

োচত গুরু নাচশলাম সংগ্রাম চভতমর। 

মস কারমণ সুখ মমার নাচহক অন্তমর। ।  

চব্ষাচেত হময় আচম মমন মমন গচণ। 

মহনকামল আচসমলন ব্যাস মহামুচন।।  

যত দুঃখ চনমব্েন কচরলাম আচম। 

কচহমলন অশ্বমমধ যে কর তুচম।। 

ব্চললাম চনঃস্ব আচম, কচরব্ মকমমন।  

ধমনর সন্ধান মুচন কচহলা যতমন।। 

অর্জ্ুবন আচনমব্ ধন চহমালয় হমত। 

উপমেশ কচরমলন তুরঙ্গ আচনমত।। 

যুব্নাশ্ব-পুমর আমে অশ্ব মমনাহর। 

ভীম আচনমব্ক মঘাড়া কচরয়া সমর।। 

প্রচতো কচরল তমব্ সভা চব্েযমামন। 

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব আর ভীমমসমন।। 

তমব্ যে চব্ব্রণ কচহমলন মুচন। 

অচসপত্র-ব্রত শুচন মমন ভয় গচণ।।  

মস কারমণ স্তুচত আচম কচরনু মতামামর। 

ত্বরায় আচসমল কৃে আমার মগািমর। ।  

পাণ্ডমব্ আেময় কৃপা শুন যদুরায়। 

যেচসচদ্ধ মহতু আচম চজোচস মতামায়।। 

পাচর চক না পাচর আচম যে কচরব্ামর। 

চব্িাচরয়া কৃেিন্দ্র ব্লহ আমামর।। 

শুচনয়া ব্মলন হাচস মেব্ নারায়ণ। 

জলগ গম্ভীর স্বমর মধুর ব্িন।। 

শুন রাজা যুচধচির আমার ভারতী।  

মঘাটক আচনমব্ ভীম নমহ মহন কৃতী।। 

যুব্নাশ্ব মহারাজ মহাব্লব্ান। 

তার সমঙ্গ যুদ্ধ করা সঙ্কমটর িান।। 

সংগ্রামম চজচনমত না পাচরমব্ ব্ৃমকাের। 

ভীম তহমত কর্ম্ব চসচদ্ধ নমহ নৃপব্র।।  

অপকর্ম্বাচিত ভীম সর্ব্বমলামক জামন। 

কামাতুর হময় মমজ রােসীর সমন।।  

রােস আকার তার, রােস আিার। 

মনুমষযর রি খায়, রােস আহার।।  

মকান গুণ নাচহ মেচখ ভীমমর শরীমর।  

মহন জমন ব্ল তুচম অশ্ব আচনব্ামর।।  

ভীম তহমত না হইমব্ চসদ্ধ প্রময়াজন।  

চনশ্চয় জাচনহ ইহা ধমর্ম্বর নন্েন।।  

মক্রতাযুমগ যে কচরমলন রঘুনাি।  

ব্রহ্মব্ধ কমরচেলা পূমর্ব্ব তাাঁর তাত।। 

চনময়াচজল লক্ষ্মমণমর অশ্ব রাচখব্ামর। 

আনমন্দ ভ্রমময় মঘাড়া পৃচিব্ী চভতমর।। 

অমেৌচহণী সমঙ্গ কচর সুচমত্রা-নন্দন। 

অশ্ব লময় কচরমলক পৃচিব্ী ভ্রমণ।।  

তেব্মযামগ মগল মঘাড়া চব্েুপেীপুমর। 

লব্ কুশ দুই ভাই ধচরল মঘাড়ামর।। 

আচনমত নাচরল মঘাড়া সুচমত্রা-নন্েন।  

আপচন মগমলন তিা কমলমলািন।। 

শ্রীরাম আমনন অশ্ব, যে সাঙ্গ হয়।  

ংই সব্ কিা রাজা জাচনহ চনশ্চয়।। 

ংত যচে কচহমলন মেব্ গোধর। 

তাহা শুচন কচহমত লাচগল ব্ৃমকাের।।  
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চনমব্েন কচর শুন মেব্ নারায়ণ। 

কচহমল আমামর তুচম গচর্ব্বত ব্িন। ।  

তুচম যচে ব্ল, আচম চক কচরমত পাচর। 

চকন্তু আপনার চেদ্র নাচহ জান হচর।। 

ডাগর উের মম মেখ নারায়ণ। 

মতামার উেমর কৃে ং চতন ভুব্ন।। 

আমা সম কামাতুর না মেখ আপচন। 

মষাল শত অষ্ট হয় মতামার রমণী।। 

তাহা লময় ক্রীড়া কর চেব্স রজনী। 

আমা চকমস কামাতুর ব্ল গুণমচণ।। 

চনচন্দমল আমার আমে রােসী ব্চনতা। 

মতামার গৃমহমত আমে ভল্লুক-দুচহতা।। 

আপনা না জাচন কৃে চনন্দহ অমনযমর। 

কত কীচত্তব রাচখয়াে মগাকুল নগমর।। 

পাসচরমল মসই কিা রাধার জীব্ন। 

আমায় চনচন্দয়া কহ কুৎচসত ব্িন।। 

ভয় নাচহ কচর আচম যুব্নাশ্ব ব্ীমর।  

তুরঙ্গ আচনব্ আচম চজচনয়া তাহামর। ।  

তুচম যামর প্রসন্ন আেহ যদুরায়। 

ইমন্দ্র পরাচজমত পাচর, ংব্া মকান্ োয়।। 

আমা সব্াকার নাি তুচম নারায়ণ। 

সতয ব্চল ংই কিা ব্মল সর্ব্বজন।।  

আমার অসাধয নাচহ ংই িরািমর। 

শুন কৃে কচহলাম মতামার মগািমর।।  

ভীমমর ব্িমন তুষ্ট হময় নারায়ণ। 

যুচধচিমর কচহমলন মধুর ব্িন।। 

অশ্বমমধ যে চসদ্ধ হইমব্ মতামার।  

অচসপত্র আিচরমব্ ধমর্ম্বর কুমার। ।  

অনয মত না হইমব্, ব্চললাম আচম।  

তুরঙ্গ আচনমব্ ভীম, চির মজন তুচম।। 

কৃমের ব্িমন হরচষত যুচধচির। 

পুনরচপ কচহমত লাচগল ভীম ব্ীর।। 

শুনহ অর্জ্ুবন ব্ীর আমার ব্িন। 

সতত কচরমব্ তুচম রাজার রেণ।। 

পাচলহ হচিনাপুরী রাজার সচহমত।  

চতনজন যাই মমারা তুরঙ্গ আচনমত।। 

ংমতক কচহল যচে পব্ন-কুমার। 

শুচনয়া অর্জ্ুবন তাহা কমরন স্বীকার।। 

যুচধচির-পমে ভীম কচরল প্রণাম।  

আশীর্ব্বাে মেন তামর ধর্ম্ব গুণধাম।। 

যাহ ভীম, অশ্ব তুচম আনহ ত্বচরমত। 

চব্লে না কর ভাই, ইহা রাখ চিমত।। 

ইহা শুচন ভীম ব্ীর িচলল সত্বমর। 

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব লইয়া মোাঁহামর।।  

চব্জয় পাণ্ডব্-কিা অমৃতলহরী। 

কাশী কমহ, শুচনমল তরময় ভব্ব্াচর।।  

অশ্ব আচনমত ভীম, ব্ৃষমকতু ও মমঘব্মণবর যাত্রা 

শ্রীজনমমজয় ব্মল, কহ মহামুচন। 

অপূর্ব্ব কাচহনী আচম মতামা তহমত শুচন।। 

মকমমন আচনল অশ্ব ব্ীর ব্ৃমকাের। 

চব্ব্চরয়া মসই কিা কহ মুচনব্র।। 

যত কিা শুচন মুচন তত ব্ামড় সুখ। 

অমৃত কচরমত পান মক হয় চব্মুখ।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন, শুন জমেজয়। 

ভীম আচনব্ামর মগল অশ্বমমধ হয়।। 
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ব্ৃষমকতু মমঘব্মণব কচরয়া সংহচত। 

মগাব্দ্ধবন চগচরপমর মগল শীঘ্রগচত।। 

মসই মগাব্দ্ধবন চগচর সহস্র চশখর।  

তামহ আমরাহণ তকল চতন ব্ীরব্র।। 

পর্ব্বমত ব্চসল ব্ীর হরচষত হময়। 

মেচখল রাজার পুরী দুমরমত িাচকময়।। 

সুব্মণব রচিত পুরী মুচণমুিাময়।  

পুরী েরশমন ভীম মাচনল চব্স্ময়।। 

ভীম ব্মল, ব্ৃষমকতু শুনহ ব্িন। 

চজচনয়া কনকলঙ্কা পুরীর গেন।। 

মমনাহর রাজপুরী অচত অনুপম। 

কমতক ব্সচত পুমর, নাচহক চনয়ম।। 

পুরীর ব্াচহমর মেচখ রময সমরাব্র। 

সচলমল কচরমে মশাভা কমল চনকর।। 

নানা ব্ৃে পুষ্প মশামভ সমরাব্র পামশ। 

িম্পক মালতী যূিী মচল্লকা চব্কামশ।। 

মধুমলামভ অচলগণ ভ্রচময়া মব্ড়ায়। 

মেখহ মকাচকলগণ কুহুস্বমর গায়।। 

কলকণ্ঠ-চব্হঙ্গম নানা শব্দ কমর। 

মমনাহর উপব্ন সমরাব্র-তীমর।। 

ওই মেখ চব্টপীর তমল চেব্য োয়। 

ব্চনতা ব্চসয়া তিা নানা গীত গায়।।  

কাাঁমখ মহমকুম্ভ কচর যমতক অব্লা। 

সমরাব্র-তীমর আমস মযন িন্দ্রকলা।।  

গন্ধর্ব্ব চকন্নর মযন মেমব্র রমণী। 

ঊর্ব্বশী চজচনয়া রূপ মহন মমন গচণ।। 

ংক আমস, ংক যায় সমরাব্র-তীমর। 

েৃচষ্ট কচর ব্ৃষমকতু মেখহ অন্তমর।। 

অমর-নগর চজচন যুব্নাশ্ব-পুরী। 

প্রমব্চশব্ মকান্ পমি মমন ভয় কচর।।  

গমড়র প্রািীর দুই মযাজন চব্িার।  

ভয় লামগ মেচখয়া রাজার চসংহোর।।  

রেক সকল মেখ নানা অে হামত। 

অগময রাজার পুরী যাইব্ চকমমত।। 

পুরীর চভতমর আমে অশ্ব মমনাহর। 

মকমমন আচনব্ মঘাড়া ব্ড়ই দুষ্কর।। 

ভীমমর ব্িন শুচন কমণবর নন্দন। 

মযাড়হাত কচর ভীম কমর চনমব্েন।। 

রাজপুরী মমনাহর, অচত অনুপাম। 

অমর-নগর চজচন পুরী ময সুোম।। 

প্রমব্চশমত না পাচরব্ যুব্নাশ্ব-পুমর। 

আচসমব্ যমের মঘাড়া ংই সমরাব্মর।। 

আচসমব্ অমনক তসনয মঘাড়ার সংহচত। 

ধচরয়া লইব্ মঘাড়া কচরয়া শকচত।। 

ভীম ব্মল, ব্ৃষমকতু কচহমল প্রমাণ।  

চনতান্ত ধচরমত মঘাড়া করহ সন্ধান। ।  

তুরঙ্গ ধচরমল যুদ্ধ হইমব্ চব্ির।  

চক কর্ম্ব কচরব্ ব্ল কমণবর মকাঙর। ।  

 

ব্ৃষমকতু ব্মল, আচম কচরব্ সমর। 

আমা চনব্াচরমত পামর, নাচহ মহন নর।।  

তমব্ মমঘব্ণব ব্মল, শুন চপতামহ। 

ধচরয়া আচনব্ মঘাড়া যচে আো মেহ। ।  

অশ্ব লময় িাচকব্ ময পর্ব্বত উপমর। 

মতামরা প্রব্ৃত্ত মোাঁমহ হইমব্ সমমর।। 

মমঘব্ণব-ব্াকয শুচন ভীম তহল প্রীত। 

পর্ব্বমত রচহল সমব্ হময় হরচষত।। 

চশখমর ব্চসময় চতমন কমর চনরীেণ।  
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জলপান কচরমত আইল অশ্বগণ।। 

অযুত অযুত মঘাড়া সমরাব্মর আইল। 

আপনার সুমখ মঘাড়া জলপান তকল।। 

জলপান কচরয়া িচলল অশ্বগণ।  

তামহ না মেচখল অশ্ব সর্ব্ব সুলেণ।। 

শযামব্ণব পীত পুে তামহ না মেচখময়। 

পর্ব্বমত আমেন চতন পিপামন মিময়। ।  

 

ভীম ব্মল, ব্ৃষমকতু মহন লয় মমন। 

অন্তঃপুমর আমে মঘাড়া না ংল ংখামন।। 

ব্াচহর না কমর মঘাড়া, ইহা জান চির। 

আইল অমনক মঘাড়া, খাইব্ামর নীর।। 

মকান্ কমর্ম্ব কচরলাম প্রচতো কচরয়া। 

হচিনামত যাব্ আচম চক মব্াল ব্চলয়া।। 

অব্যিব প্রচতো মম, সর্ব্বমলামক জামন। 

মঘাড়া না পাইয়া মমার দুঃখ ব্ামড় মমন।। 

 

ব্ৃষমকতু ব্মল, খুড়া শুন অব্ধামন। 

ংখচন আচসমব্ অশ্ব মেখ জলপামন।। 

শ্রীকৃে চেমলন আো তুরঙ্গ আচনমত। 

কাযবযচসচদ্ধ হমব্, মকন দুঃখ কর চিমত।। 

ঐ শুন নগমরমত চব্চব্ধ ব্ােযধ্বচন।  

ঢাক মঢাল ব্ামজ আর ব্রাক খঞ্জনী।। 

খমক েমক ব্ামজ মৃেঙ্গ িাাঁিচর। 

ব্রঙ্গ মাধুরী ব্ামজ চব্শাল ধুধুচর।। 

জয়ঢাক ব্ীরঢাক কাংসয করতাল। 

েগচড় েগড় ব্ামজ োমামা চব্শাল।। 

মকালাহল শুচন ব্ড় গমড়র চভতমর। 

অচভপ্রায় ব্ুচি মঘাড়া আমস সমরাব্মর। ।  

রাজার গমমন মযন ব্ামজ ব্ােযিয়। 

শুন খুড়া জলপামন আমস মসই হয়।। 

ংকেৃচষ্ট কচর তুচম িাহ হয় পামন।  

শব্দ মকালাহমল চকেু নাচহ শুচন কামণ।। 

আমগ পামে গজ ব্াজী কত মশাভা কমর। 

সর্ব্বসুলেণ মঘাড়া মেখহ মািামর।। 

িামর িাাঁমোয়া মেখ মঘাড়ার দু-পামশ। 

পেধূচল উচেল ময মেখহ আকামশ।। 

অশ্ব মেচখ ভীম ব্ীর আনচন্দত মমন।  

ঘমটাৎকি-সুমত আো চেল মসইেমণ।। 

মমঘব্ণব ব্মল, তুচম মেখ না ব্চসয়া। 

তসমনযর মািামর মঘাড়া আচনব্ ধচরয়া।। 

ংত ব্চল মমঘব্ণব হইল চব্োয়। 

িন্দ্রমক ধচরমত মযন রাহুগ্রহ ধায়।। 

মহাভারমতর কিা সুধার সুসার। 

কাশী কমহ, শুন যচে তহমব্ ভব্পার।।  

যুব্নাশ্ব রাজার অশ্বহরণ 

মমঘব্ণব মহাব্লী, হময় মহা কুতুহলী, 

প্রণচমল ভীমমর িরমণ। 

ভীম ব্ড় কুতুহমল, তাহামর কচরল মকামল, 

আশীর্ব্বামে হরচষত মমন।। 

প্রণচময়া কণবসুমত, মমঘব্ণব আনমন্দমত, 

অন্তরীমে কচরল গমন। 

প্রকাচশ রােস মায়া, েূর তকল রচব্োয়া, 

অন্ধকামর না িমল নয়ন।। 

আকামশ মখির সব্, কমর মহাকলরব্, 

ব্চরমষ মুষলধামর জল। 
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প্রিণ্ড মারুত ব্য়, মঘার শীলাব্ৃচষ্ট হয়,  

পূচণবত হইল ধরাতল।। 

ব্াত তহল অচত গুরু, ভাচঙ্গল যমতক তরু, 

পত্র পুষ্প পচড়ল ভূতমল। 

তাহা মেচখ নৃপমসনা, হইমলক অনযমনা, 

অশ্বচনমত না পাচরল শামল।। 

মারুচত রুচধল ব্াট, ত্রাচসত রাজার োট, 

পরস্পর কমহ নানা কিা। 

চকব্া তহল দুরেৃষ্ট, অকস্মাৎ জলব্ৃষ্ট, 

মায়া তকল মকমন মেব্তা।।  

মমন উপচজল ভয়, ং কর্ম্ব অমনযর নয়, 

মঘাড়া চনমত আমস পুরন্দর। 

শযামব্ণব পীতপুমে, মহন অশ্ব মকািা আমে, 

চশলাঘামত শরীর জর্জ্বর।। 

নৃপমসনা মহনমমত, চব্ষাে কচরয়া চিমত, 

অন্ধকামর না মেচখ নয়মন। 

িামন্দায়া িামর মকািা, খণ্ডখণ্ড তহল োতা, 

কচর েন্ত খচস পমড় ভূমম।। 

মমঘব্ণব মহনকামল, মঘাটক লইয়া মকামল, 

লময় মগল পর্ব্বত উপমর। 

ব্ৃষমকতু ব্ৃমকাের, আনচন্দত ব্হুতর,  

আচলঙ্গন কচরল তাহামর।। 

ভারমতর পুণযকিা, শুচনমল ঘুিময় ব্যিা, 

কচলর কলুষ চব্নাশন। 

মসচব্ কৃে পোেুজ, কমহ কুে োসানুজ, 

কৃেপমে িামক মযন মন।। 

ব্ৃষমকত ও যুব্নামশ্বর যদু্ধ 

রােমসর মায়া যত, সব্ েূর তহল। 

চশলাব্ৃচষ্ট ব্চরষণ িড় মকািা মগল।।  

েূর তহল অন্ধকার, সুপ্রকাশ ভানু। 

পরস্পর চনরীেময় চনজ চনজ তনু।।  

মকহ ব্মল, আমর ভাই অনিব হইল। 

রাজার যমের মঘাড়া মকব্া লময় মগল।।  

মকহ ব্মল, অমশ্বমক ধচরয়া ংকজন। 

মেচখনু আকাশপমি কচরল গমন।। 

চক ব্চলয়া যাব্ মমারা নৃপ সচন্নধামন। 

মঘাড়া না মেচখয়া রাজা ব্চধমব্ক প্রামণ।। 

গন্ধর্ব্ব চকন্নর মকব্া মঘাড়া চনল হচর। 

মধময় যায় নৃপসসনয হামত ধনু ধচর।। 

আকাশপমিমত মকহ কমর চনরীেণ। 

মকহ ব্মল, মঘাড়া চনল সহস্রমলািন।। 

মকালাহল কচর তসনয ধাইল পর্ব্বমত। 

আগু তহল ভীমমসন ধনুর্ব্বাণ হামত।। 

মমঘব্ণব ব্মল, শুন চপতামহ ব্ীর। 

মঘাড়া লময় যাই িচল হচিনা নগর।।  

অমগািমর যাই, যুদ্ধ নাচহ প্রময়াজন।  

তত্ত্ব নাচহ পায় মযন নৃপ তসনযগণ।।  

ভীম ব্মল, মমঘব্ণব চক কর চব্িার। 

শুচনমল হাচসমব্ কৃে সংসামরর সার।। 

উপহাস কচরমব্ন মমামর ধনঞ্জয়। 

িুচর কচর ব্ৃমকাের আচনমলক হয়।। 

ং সব্ চনচন্দত কর্ম্ব আচম না কচরব্। 

ব্াহুব্মল নৃপসসনয আচম পরাচজব্।। 

ব্ক চহচড়েক মাচর চকর্ম্বীর দুর্ব্বার। 

শত ভাই কীিমকমর কচরনু সংহার।। 
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চব্নাশ কচরনু শত ভাই দুমযবযাধমন। 

অশ্ব লুকাইয়া লব্, ং ব্ল মকমমন।। 

অপযশ িাচকমব্ক অব্নী-মণ্ডমল। 

পাণ্ডমব্র সখা কৃে সর্ব্বমলামক ব্মল।। 

ইহা যচে ব্চলমলন ব্ীর ব্ৃমকাের। 

ঘমটাৎকি-সুত ব্মল যুচড় দুই কর।। 

মঘাড়া লময় মতামরা িাকহ দুই জন। 

আো কর যাই আচম কচরব্ামর রণ।। 

ংত ব্চল ভীমমসমন কচরয়া প্রণাম। 

মমঘব্ণব ব্ীর যায় কচরমত সংগ্রাম। ।  

উপাচড় পািরখণ্ড চনল ব্াম হামত। 

চসংহনাে কচর যায় সংগ্রাম কচরমত। ।  

ংচড়ল পািরখান চেয়া হুহুঙ্কার। 

পাির িাপমন তহল তসমনযর সংহার।।  

িাচর শত মসনাপচত মগল যমঘমর। 

দুই শত হিী মমর চশলার প্রহামর।। 

গাে চশলা আঘামত পচড়ল মসনািয়। 

ংকলা কচরমে যুদ্ধ রােস দুর্জ্বয়।। 

পরস্পর নৃপমসনা মমন চব্িাচরল। 

সঙ্কট সংগ্রাম মেচখ রমণ ভঙ্গ চেল।। 

ঊদ্ধবশ্বামস মধময় মগল পুরীর চভতমর। 

মযাড়হামত ব্াত্তবা কমহ নৃপচত মগািমর।। 

শুন রাজা, মঘাড়া চনল সহস্রমলািন। 

চশলাব্ৃচষ্ট মঘারতর তকল ব্চরষণ।। 

অন্ধকার মকহ নাচহ চিমন আত্ম- পর।  

ধচরয়া যমের মঘাড়া চনল পুরন্দর। ।  

মঘাড়া লময় পর্ব্বমত মগমলন সুরপচত। 

কুমব্র ব্রুণ যম আমেন সংহচত।। 

তাাঁর সহ যুদ্ধ কচরলাম প্রাণপমণ।  

শরীর জর্জ্বর তহল মেব্তার ব্ামণ।।  

গজ ব্াজী পচড়ল চব্ির মসনাগণ। 

পলাইনু প্রাণ লময় পচরহচর রণ।। 

শুচনয়া কুচপল যুব্নাশ্ব নৃপব্র। 

সাজ সাজ ব্চল ঘন ডামক নমরশ্বর।। 

নৃপআো পাইয়া যমতক মসনাগণ। 

হচরমষমত মগল সমব্ কচরব্ামর রণ।। 

গজ ব্াজী চব্মামনমত আমরাহণ কচর। 

পোচতকগণ যায় হামত খড়্গ ধচর।। 

ধনুর্ব্বাণ লময় হামত সামজ যত জন।  

মকালাহল কচর যায় নৃপ মসনাগণ।। 

যুচিমত িচলল যুব্নাশ্ব মহাব্ল। 

ভুজঙ্গনামির ফণা কমর টলমল।। 

আপচন নৃপচত ংল যুদ্ধ কচরব্ামর। 

ব্ৃষমকতু কমহ কিা ভীমমর মগািমর।। 

আো কর, খুড়া আচম কচর চগয়া রণ।  

আচজ যুব্নামশ্ব আচম কচরব্ চনধন।। 

অনুমচত চেল ভীম ব্ৃষমকতু ব্ীমর। 

কমণবর নন্দন যায় হামত ধনু ধমর। ।  

আকণব পূচরয়া ব্ীর টঙ্কাচরল ধনু।  

চসংহনামে কম্পমান নৃপচতর তনু।। 

চসংহনামে নৃপচতর মন উিাটন। 

ডাক চেয়া ব্মল রাজা, শুন মসনাগণ। ।  

ংমকশ্বর আমস মমার তসমনযর চভতমর।  

অসীম সাহস ব্ীর শঙ্কা নাচহ কমর।।  

চকব্া ইন্দ্রমেব্ চকব্া শমন পব্ন। 

মানুমষর রূমপ ংল কচরব্ামর রণ।। 

সাহস কচরয়া সমব্ কর চগয়া রণ। 

নৃপামেমশ সাহস কচরল মসনাগণ।। 
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মার মার শমব্দ সমব্ আরচম্ভল রণ। 

নানা অে ব্চরষময় না হয় গণন।।  

রাজপুত্র সুমব্গ মস ব্ড় ব্ীরব্র। 

কচরপৃমি আমস মসই কচরমত সমর।। 

হংসব্ূযহ কচর মসই আরচম্ভল রণ। 

ব্ূযহ মভচে ব্ৃষমকতু মামর মসনাগণ।।  

ংকত্র হইয়া যত নৃপচতর মসনা।  

ব্াণব্ৃচষ্ট কমর সমব্, নাচহক গণনা। ।  

ব্ৃষমকতু-চশমর পমড় লে লে ব্াণ।  

তিাচপ মস নমহ ভীত মহন ব্লব্ান্।। 

কাতর হইল ব্ীর ব্ামণর প্রহামর। 

তাহা মেচখ ভীম ব্ীর কুচপল অন্তমর।। 

ভীম ব্মল, মমঘব্ণব শুনহ ব্িন। 

ংকা মগল ব্ৃষমকতু কচরব্ামর রণ।। 

পর্ব্বমত িাকহ তুচম মঘাটক লইয়া। 

যুদ্ধ কচরব্ামর আচম যাইব্ সাচজয়া। ।  

ংত ব্চল ভীমমসন কচরল গমন। 

ব্ৃষমকতু সরু্ম্মখ আইল মসইেণ।। 

ভীমম মেচখ ব্ৃষমকতু হচরষ অন্তমর।  

মযাড়হাত কচর ব্ীর চনমব্েন কমর।। 

আপচন আচসমল মকন সংগ্রাম চভতর। 

আচম যুদ্ধ চজচনমত পাচরব্ ংমকশ্বর।।  

ভীম ব্মল, নৃপচতর ব্হুতর মসনা। 

েরশমন আচম ব্ড় হইন ুউোনা।। 

ংকলা কচরে যুদ্ধ, ভয় কচর মমন। 

চব্নাচশব্ নৃপমসনা মমারা দুই জমন।।  

ংত ব্চল দুই জমন কমরন সন্ধান। 

ঈষৎ হাচসয়া ংমড় শত শত ব্াণ।। 

ব্ৃষমকতু মেচখয়া ব্চলমে নৃপব্র। 

কাহার তনয় তুচম মহাধনুদ্ধবর।। 

চক নাম মতামার মহ, আচসমল চক কারণ।  

পচরিয় মেহ আমগ মতামরা দুজন।। 

যুব্নাশ্ব-ব্িমনমত ব্ৃষমকতু ব্ীর। 

পচরিয় চেল নৃমপ প্রফুল্ল শরীর।।  

রচব্র তনয় কণব জামন ং জগমত। 

জনম হইল তাাঁর কুন্তীর গমভবমত।।  

কমণবর তনয় আচম নাম ব্ৃষমকতু। 

তুরঙ্গ লইনু যুচধচির-যে-মহতু।। 

তাহা শুচন যুব্নাশ্ব আনচন্দত মন।  

ধনয ধনয মহাব্ীর কমণবর নন্দন। ।  

ং নমহ উচিত, শুন কমণবর নন্দন। 

আমার ব্িমন কর রমি আমরাহণ।। 

তমব্ মস কচরব্ দুই জমন মঘার রণ। 

ংত শুচন ডাচক ব্মল কমণবর নন্দন। ।  

শুন রাজা মম রমি নাচহ মকান কাজ। 

তুচম রমি যুদ্ধ কর, শুন মহারাজ। ।  

ব্ৃষমকতু-ব্াকয রাজা দুঃচখত অন্তমর। 

রি তযচজ নাচমমলন ধরণী উপমর।। 

মোাঁমহ যুমদ্ধ চব্শারে, মকহ নমহ ঊন।  

মোাঁমহ মোাঁহাকার কাচট পামড় ধনুগুবণ।। 

পুনরচপ ধনুক লইল দুই জন। 

ব্াণ ব্রচষময় মোাঁমহ োইল গগন।। 

ব্ামণ ব্ামণ মোাঁমহ তকল অমনক সংগ্রাম। 

মকহ কামরা ঊন নমহ, মোাঁমহ অনুপাম।।  

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা মক্রাধযুি হময়। 

অচিব্াণ ংচড়মলক আকণব পূচরময়।।  

ংচড়ল ব্রুণ ব্াণ কমণবর তনয়। 

চনর্ব্বাণ হইল অচি, নাচহ আর ভয়।।  
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ব্ায়ু-অে নরপচত ংচড়মলক রমণ। 

পর্ব্বতামে চনব্ারয় কমণবর নন্দমন।। 

সপবব্াণ যুব্নাশ্ব তকল অব্তার। 

গরুড়ামে কণবসুত কচরল সংহার।।  

মহনমমত মোাঁমহ তকল অমনক সংগ্রাম।  

ব্ামণর উপমর ব্াণ কমরন সন্ধান।। 

তমব্ ব্ৃষমকতু ব্ীর কমণবর নন্দন। 

মকাপযুি হময় কমর ব্াণ ব্চরষণ।। 

চনব্ারময় যুব্নাশ্ব ধনুঃশর হামত। 

তাহা মেচখ ভীমমসন দুঃখ ভামব্ চিমত।। 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা মামর েশ ব্াণ।  

ব্ৃষমকতু উপমর মস কচরয়া সন্ধান।।  

মহামকামপ ভীমমসন গো চনল হামত। 

গজ ব্াজী রি মাচরমলন যূমি যূমি।।  

ভীম-গোঘামত মসনা হইল িঞ্চল। 

রমণ ভঙ্গ মেয় সমব্ কচর মকালাহল।। 

তসনযভঙ্গ মেচখ ব্ীর সুমব্গ আইল। 

ভীমমর সচহত আচস যুদ্ধ আরচম্ভল।।  

ব্ুভুচেত চসংহ মযন গমজন্দ্র পাইল। 

গো হামত ভীমমসন রমণ প্রমব্চশল।।  

তা মেচখ সুমব্গ ব্ীর গো চনল হামত। 

আরচম্ভল গোযুদ্ধ ভীমমর সচহমত।।  

সুমব্গ মাচরল গো ভীমমর উপমর। 

গোঘামত ভীমমসন চসংহনাে কমর।। 

সুমব্গ উপমর ভীম কমর গোঘাত। 

হাহাকার কমর তসনয, সুমব্গ চনপাত।।  

তিতনয পাইল নৃপসুত কতেমণ। 

পুনঃ গোযুদ্ধ কমর ব্ৃমকাের সমন।।  

যুব্নাশ্ব সমন যুমি কমণবর নন্দন।  

মোাঁমহ মহাধনুদ্ধবর কমর মহারণ।।  

ংচড়ল পঞ্চাশ ব্াণ ব্ীর ব্ৃষমকতু। 

যুব্নাশ্ব নৃপচতর চব্নামশর মহতু।।  

অমিতন মহারাজ পচড়ল ভূচমমত। 

তাহা মেচখ ব্ৃষমকতু দুঃখ পায় চিমত।। 

ধনুর্ব্বাণ ভূমম রাচখ কমণবর নন্দন। 

মযাড়হামত নারায়মণ কমরন িব্ন।। 

পাণ্ডমব্ প্রসন্ন যচে হও িক্রপাচণ। 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা ব্াাঁচিমব্ ংখচন।। 

যচে চকেু কমণবর িাকময় পুণযফল।  

নৃপচতমর তমব্ রে ভকতব্ৎসল।। 

ংত ব্চল ব্ৃষমকতু মাচগমলন ব্র। 

তিতনয পাইয়া রাজা উচেল সত্ব্র। ।  

নৃপচত তিতনয পায় হরচষত মসনা। 

মহামকালাহল কচর ব্াজায় ব্াজনা।। 

যুব্নাশ্ব ব্মল, শুন কমণবর তনয়। 

তুচম মমরা চপতা সম, আচম ত তনয়।।  

ব্ামপর সমান তুচম হও মহামচত। 

ব্ৃমকাের সমন মমার করাহ পীচরচত।। 

আর যুমদ্ধ কাজ নাই কমণবর নন্দন।  

আচম লইলাম ংমব্ পাণ্ডব্- শরণ।।  

মাচরয়া জীব্ন চেমল চক আশ্চযবয কিা। 

মহাধর্ম্বব্ন্ত চেল কণব তব্ চপতা।। 

মতমচত মেচখনু ধর্ম্ব মতামার শরীমর। 

আমা তলয়া িল তুচম ভীমমর মগািমর।।  

ভীম-সুমব্মগর যুদ্ধ অপূর্ব্ব- কিন।  

গোযুমদ্ধ চব্শারে রাজার নন্দন।।  

ব্াহুব্মল ভীম তামর তুচলল উপমর। 

আোচড়য়া মফচলমলক নৃপচত-কুমামর।।  
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নৃপচত-নন্দন তামহ ভয় না পাইল। 

চসংহনাে কচর পুনঃ গো হামত চনল। ।  

পুমত্রর চব্ক্রম মেচখ সুখী নরপচত। 

ডাক চেয়া কমহ রাজা আনচন্দত মচত। ।  

শুন পুত্র যুমদ্ধ আর নাচহ প্রময়াজন। 

প্রাণপমণ লইলাম পাণ্ডব্- শরণ।।  

সংগ্রাম তযাজহ পুত্র আমার ব্িমন। 

যুদ্ধমযাগয নহ তুচম ভীমমসন সমন। ।  

ভীমমর চব্ক্রম আচম কমরচে শ্রব্ণ।  

পাণ্ডমব্র সহায় আপচন নারায়ণ।। 

পরাজয় পাণ্ডমব্র নাচহ চত্রভুব্মন।  

সংগ্রাম তযজহ পুত্র আমার ব্িমন। ।  

ব্ামপর ব্িন শুচন সুমব্গ কুমার। 

আনচন্দত হইয়া তযচজল মহামার।। 

তমব্ ব্ৃষমকতু ব্মল ভীমমর সাোমত। 

যুব্নাশ্ব-পচরব্ার ভচজল মতামামত।। 

ংই মেখ নৃপচত মাচগল পরাজয়। 

অভয় প্রসাে মেহ পাণ্ডুর তনয়।। 

ব্ৃষমকতু ব্িমনমত ভীম মহাব্লী। 

তযচজল সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী।। 

তমব্ রাজা যুব্নাশ্ব আনন্দ পাইয়া।  

ভীমমমর প্রণাম তকল সাষ্টাঙ্গ হইয়া।। 

রাজামর তুচষল ভীম আচলঙ্গন োমন।  

সুমব্গ প্রণাম তকল ভীমমর িরমণ।। 

ব্ৃষমকতু সচহত কচরয়া সম্ভাষণ। 

মযাড়হামত যুব্নাশ্ব কমর চনমব্েন।। 

চনমব্েন কচর শুন ভীম মহাশয়। 

আচজ ময হইল মম তমপর উেয়।। 

পূর্ব্বপুণয মাচনলাম তব্ েরশমন।  

পচব্ত্র হইল পুরী তব্ আগমমন।। 

ধনয ধনয ব্ৃষমকতু কমণবর কুমার।  

নয়মন মেচখনু আচজ িরণ মতামার।। 

কমতক আমার ভাগয ব্চলমত না পাচর।  

পচব্ত্র হইল আচজ ভদ্রাব্তীপুরী।। 

আমার পুমরমত তুচম িল ংইেমণ। 

মঘাড়া লময় যাব্ আচম ধর্ম্ব চব্েযমামন।। 

অনুমচত চেল ভীম রাজার ব্িমন। 

প্রীচত মপময় যুব্নাশ্ব মগল চনমকতমন।। 

সুমব্মগ রাচখয়া ংল ব্ৃমকাের সমন। 

ঘমর চগয়া নৃপচত ডাচকল পাত্রগমণ। ।  

পূমর্ব্ব সুরাসুর ব্চল চেল অনুমান। 

তাহা নমহ, আমস ভীম পাণ্ডুর সন্তান।। 

অন্তঃপুমর চগয়া কমহ প্রভাব্তী িান। 

ব্ৃষমকতু সহ পাণ্ডমব্র আগমন।। 

মঙ্গল সামগ্রী শীঘ্র কর প্রভাব্তী। 

মম পুমর আচসমব্ন ভীম মহামচত।। 

পাণ্ডুর তনয় তাাঁরা ভাই পঞ্চজন। 

যুচধচির ভীমার্জ্ুবন কুন্তীর নন্দন।। 

সহমেব্ নকুল মোাঁমহ মাদ্রীর তনয়। 

কৃে মহতু পাণ্ডমব্র নাচহ পরাজয়।।  

যুদ্ধ-চব্ব্রণ যত সকচল কচহল। 

তাহা শুচন রাজরাণী অদ্ভুত মাচনল।।  

মঙ্গলাময়াজন সমব্ কচরল হচরমষ। 

মমঘব্ণব ংল তিা ব্ৃমকাের পামশ।। 

মঘাড়া লময় ঘমটাৎকি-সুত মহাব্লী। 

োণ্ডাইলা ভীম পামশ হময় কৃতাঞ্জচল।। 

গজপৃমি িাচপমলন ভীম কণবসুত। 

ভদ্রাব্তী-পুমর যান আনন্দ ব্হুত।।  
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আমগ যায় মমঘব্ণব অশ্বরচি ধচর।  

চপমে মসনাগণ যায় চসংহনাে কচর।। 

মহাভারমতর কিা সুধার ভাণ্ডার। 

কাশীরাম োস কমহ, রচিয়া পয়ার।। 

যুব্নাশ্বগৃমহ ভীমমর আগমন 

নৃপ হরচষত,                     অমাতয সচহত, 

কচরমলক চব্মব্িনা। 

আমার তব্ভব্,                     আর কত কব্,  

চব্চধ কচরল ঘটনা।। 

পাণ্ডুর তনয়,                     ভীম মহাশয়, 

আচসমব্ আমার পুমর। 

নগর মশাভন,                     কর প্রজাগণ, 

আনন্দ কচর অন্তমর।। 

মপময় নৃপামেশ,                     ঘুমি সর্ব্বমেশ, 

কমর পুরী সংস্কার। 

েড়াইল জল,                     কচর সমিল, 

ঘমট মশামভ আম্রসার।। 

নগর মশাভন,                     তকল প্রজাগণ,  

িামন্দায়া িামর মোমল। 

রাগ-তাল-ধরা,                     নাচিমে অপ্সরা, 

শত শত কুতূহমল।। 

কুসুম িন্দন,                     লময় চেজগণ, 

োণ্ডাইল রাজপমি। 

শঙ্খ ব্ীণা মব্ণী,                     কাাঁসী ব্ামজ সানী, 

আনচন্দত নগমরমত।। 

ভূষা মশামভ গায়,                     মেচখব্ামর ধায়, 

ব্ৃদ্ধ চশশু আর যুব্া। 

ভট্ট রায়ব্ার,                     পচড়মে সুধার, 

অমর নগর চকব্া।। 

পমিমত অের,                     পামত নরব্র, 
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ভীম আগমন আমশ। 

ঘট ব্হুতর,                     রাচখল সত্বর, 

পমির উভয় পামশ।। 

মূচত্তব মযন চব্ধু,                     যত কুলব্ধূ, 

রচহল গব্ােোমর। 

মেচখ ব্ৃমকাের,                     হচরষ অন্তর, 

আর ব্ৃকমকতু ব্ীমর।। 

মহিা নৃপজায়া,                     হমষব পূণবকায়া, 

ডাচক সহিরীগমণ। 

সব্াই সুমব্শা,                     কচর মব্শভূষা, 

িমল ভীম েরশমন।। 

হামত মহমিালা,                     নৃপচত- মচহলা, 

শুভসর্জ্া তদুপচর। 

পুরনারী যত,                     মিৌচেমক মব্চষ্টত, 

তযচজ যায় অন্তঃপুরী।। 

রচহ চসংহোমর,                     শুভসর্জ্া কমর, 

মহিা আমস ব্ৃমকাের। 

প্রমব্চশ পুমরমত,                     আনচন্দত চিমত, 

মেচখ পুরী মমনাহর।। 

আমগ চেজগণ,                     অগুরু িন্দন, 

চেল ভীম মহাব্ীমর।  

চজচন নরপচত,                     ভীমমর মূরচত, 

িারু গচত ধীমর ধীমর।। 

নগমরর রামা,                     মেচখ চতন জনা, 

েূর কমর যত মশাক। 

রাম আগমমন,                     হরচষত মমন, 

মযন অমযাধযার মলাক।। 

ংল রাজোমর,                     চতন মহাব্ীমর, 

করময় পটহ-ধ্বচন। 
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মঙ্গলাময়াজন,                     কচর চনর্ম্বিন, 

আনন্দ কচরল রাণী।। 

আপচন রাজন,                     আচন চসংহাসন, 

ব্সাইল ব্ৃমকােমর। 

িামর ব্যজন,                     কমর সখীগণ, 

ভীমমসন-কমলব্মর।। 

কমণবর নন্দমন,                     ব্সায় আসমন, 

চনমবি কচরল সুমখ। 

ঘমটাৎকি-সুমত,                     হরচষত চিমত, 

ব্সায় ভীম সরু্ম্মখ।। 

পূচজল পাণ্ডমব্,                     পরম মগৌরমব্, 

যুব্নাশ্ব নৃপব্র। 

কমহ কাশীোস,                     কৃেপমে আশ, 

কিা হয় মমনাহর।।

 

যুব্নাশ্ব রাজার হচিনা গমন ও শ্রীকৃে ের্শন 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুনহ নৃপচত। 

ংই চব্ব্রণ কচহলাম মতামা প্রচত।। 

জমেজয় ব্চলমলন শুন তমপাধন। 

ংমব্ কহ যুব্নাশ্ব রাজার কিন।। 

ভীমমমর পূচজল রাজা অচত সমােমর। 

কহ মস মকমমন মগল হচিনা নগমর।।  

চক কচহল নরপচত যুচধচির িামন। 

মস কিা শুচনব্ প্রভু মতামার ব্েমন। ।  

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন, শুন জমেজয়। 

চসংহাসমন ব্চসমলন ভীম মহাশয়।। 

নানা উপহামর রাজা ভীমমমর তুচষল।  

মহাসুমখ ব্ৃমকাের মভাজন কচরল।। 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা সম্প্রীচত পাইয়া। 

ভীমমর সরূ্ম্মখ রমহ মযাড়হাত তহয়া। ।  

মতামার প্রসামে মেচখ মগাচব্ন্দ িরণ।  

যুচধচির েরশমন পাপ চব্মমািন।। 

গঙ্গাস্নান কচরয়া মেচখব্ নারায়ণ।  

শুন ভীমমসন মম ংই চনমব্েন।। 

প্রভাত সমময় রাজা চেমলন মঘাষণা। 

কৃে েরশমন সব্ যাইব্ হচিনা।। 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা আনচন্দত তহয়া। 

মাময়র চনকমট ব্মল প্রণাম কচরয়া।।  

িল মগা জনচন যাব্ হচিনানগরী। 

গঙ্গাস্নান কচর সমব্ মেচখব্ শ্রীহচর।। 

ঘুচিমব্ সকল পাপ কৃে েরশমন। 
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চব্লে না কর মাতা িল ভীমসমন।। 

 

ংত যচে কচহমলন যুব্নাশ্ব রাজ। 

কচহমত লাচগল মাতা ব্ুচিয়া অকাজ।।  

রাজার নচন্দনী হই আচম রাজরাণী। 

মেশান্তমর যাব্ আচম কভু নাচহ শুচন।। 

ঘমর ব্াচহর আচম না হই কখন। 

চক ব্ুচিয়া ব্ল ব্াপু কুৎচসত ব্িন।।  

 

তমব্ যুব্নাশ্ব ব্মল, শুন মগা জনচন।  

িাচকমল অমনক ভাগয মেমখ িক্রপাচণ।। 

কত জে ফমলমত করময় গঙ্গাস্নান।  

মচরমল গঙ্গার জমল পাইমব্ চনর্ব্বাণ।। 

ব্ধূগণ সমঙ্গ লময় িলহ সত্বর। 

মেচখমব্ পরমানমন্দ হচিনানগর।। 

শুভেমণ অমশ্বমর পালন তকনু আচম। 

মেচখব্ তুরগ তহমত অচখমলর স্বামী। ।  

 

পুমত্রর শুচনয়া কিা ব্চলল আব্ার। 

ংতধর্ম্ব না কচরল জনক মতামার।। 

ংকেমত্র ভুচঞ্জমলক ভদ্রাব্তীপুরী। 

নানা যেোন তকল ব্চলমত না পাচর।। 

আমার সব্া লময় কভু না মগল চব্মেমশ। 

কৃে নাম না শুচননু িাচক গৃহব্ামস।। 

ও ধন সম্পচত্ত ব্াপু রাচখ যাব্ মকািা। 

মতামার ব্িমন ব্ড় মমন পাই ব্যিা।। 

কৃে েরশমন ব্াপু চকেু নাচহ কাজ।  

পুরীর ব্াচহর হ’মল ব্ড় হমব্ লাজ।। 

না যাইব্ ব্াপু আচম কৃে-েরশমন। 

মলাকমুখ গঙ্গা-কিা শুচন ময শ্রব্মণ।। 

 

মক্রাচধত তহল রাজা মাময়র ব্িমন। 

পামত্রমর ব্চলল লহ কচরয়া যতমন।। 

ভূপামেমশ পাত্র তামর ব্ন্ধন কচরল।  

চেব্য িতুমদবাল কচর তাহামক লইল।।  

িতুমদবাল কচর তামর কচরমলক স্কমন্ধ। 

মহাপামপ রাজমাতা উসচঃস্বমর কামন্দ।। 

মেচখয়া রাজার ভচি ব্ীর কৃমকাের।  

ধনয ধনয প্রশংসা কচরল ব্হুতর।।  

মসই অশ্ব লময় রাজা িচলল আপচন। 

অমগ্র মগল ব্ৃমকাের ব্ড় অচভমানী।। 

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব নৃপচতর সামি। 

প্রমব্শ কচরল চগয়া পুর হচিনামত।। 

ংকা ভীমম মেচখয়া কমহন নরপচত। 

ব্ষমকতু মকািা ভীম কহ শীঘ্রগচত।।  

মমঘব্ণব ব্ীর মকািা কহ সমািার। 

মকািায় যমের অশ্ব না মেচখ আমার।।  

অশ্ব লময় যুব্নাশ্ব আইমস আপচন। 

কৃে েরশন আমস শুন নৃপমচণ।। 

পচরব্ার সচহত আইমস নরপচত। 

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব লইয়া সংহচত।। 

ভীমমর ব্িমন আনচন্দত যুচধচির। 

মকাল চেয়া ভীমমসমন চিত্ত কমর চির।। 

 

তমব্ যুচধচির কচহমলন ভীমমসমন। 

কহ চগয়া ংই কিা মদ্রৌপেীর িামন।। 

যুব্নামশ্ব পূজা কচর আনহ মচন্দমর। 

শুন ভীম ংই ভার চেলাম মতামামর।। 

আো প্রামপ্ত সত্বমর িচলল ব্ৃমকাের। 

কচহল সকল কিা মদ্রৌপেী মগাির।। 
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কুন্তী যােমসনী আচে যত নারীগণ।  

স্বণবিামল কচরল মঙ্গল আময়াজন।। 

ধূপ েীপ শঙ্খঘন্টা আচে যত দ্রব্য।  

কুসুম িন্দন আর চনল হব্য গব্য।।  

নৃপচতর অচভলাষ ব্ুচি নারায়ণ। 

চেব্যাসমন ব্চসমলন প্রসন্নব্েন।। 

নানামত ব্ােয ব্ামজ হচিনানগমর।  

ভীমমসন মগল যুব্নামশ্ব আচনব্ামর।।  

মহনকামল যুব্নাশ্ব আইল নগমর। 

ভীম তাাঁমর আচনমলন মহা সমােমর।। 

অগ্রভামগ মদ্রৌপেী কচরমত চনমবিন। 

কুসুম িন্দন চনল নানা আময়াজন।। 

পচরব্ার সচহত মগমলন নরপচত। 

যুচধচির িরমণমত কচরল প্রণচত।।  

নানাোন যে কমর যাাঁর েরশমন। 

মেচখলাম নারায়ণ মতামার চমলমন।। 

ধনয ধনয যুচধচির পাণ্ডুর নন্দন। 

মতামা তহমত মেচখলাম মগাচব্ন্দ িরণ। ।  

 

ংত ব্চল যুব্নাশ্ব গমল ব্ে চেয়া। 

ধচরল মগাচব্ন্দ পে ভূমম মলাটাইয়া। 

লে েণ্ডব্ৎ তকল মগাচব্ন্দ িরমণ। 

আনমন্দমত অশ্রু ব্মহ রাজার মলািমন।। 

সুমব্গ রাজার পুত্র ভূচমি হইয়া। 

কৃেপে পরচশল দুই হি চেয়া।। 

পমর রাজনারী আচস কচরল প্রণাম। 

আশীর্ব্বাে সব্ামর চেমলন ঘনশযাম।।  

 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা মাতামর ধচরয়া। 

কৃেিামন কচহমলন চব্নয় কচরয়া। ।  

আমার মাময়র মোষ েম িক্রপাচণ।  

আপনার গুমণ কৃপা করহ আপচন।। 

জীমব্র জীব্ন তুচম সংসামরর সার। 

তুচম না কচরমল কৃপা মক কচরমব্ আর।।  

পরম কারণ তুচম পচতত পাব্ন। 

মতামার েশবমন মম পাপ চব্মমািন।। 

চহংসা কচর পুতনাও পাইল মতামামর। 

মস্নহগুমণ মতামায় পাইল যুচধচিমর।। 

কামভামব্ ব্রজব্ধূ পাইল মতামামক।  

ং সকল কিা শুচনয়াচে মুচন মুমখ।।  

মহাপাপকাচরণী মহ আমার জননী। 

আপনার গুমণ কৃপা কর িক্রপাচণ।। 

 

তমব্ কৃপােৃচষ্টমত িাচহয়া নারায়ণ।  

তাহার যমতক পাপ কমরন মমািন।। 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা সম্প্রীচত পাইয়া। 

কৃেমক কমরন িব্ মযাড়হি হইয়া।। 

তুচম ব্রহ্মা তুচম চব্েু তুচম চত্রমলািন। 

তুচম ইন্দ্র তুচম যম কুমব্র পব্ন। ।  

তুচম স্বগব তুচম মত্তবয তুচম মস পাতাল। 

তুচম জল তুচম িল েশচেকপাল।। 

তুচম চেব্া তুচম রাচত্র পর্ব্বত সাগর। 

তুচম মযাগ তুচম মভাগ তুচম িরাির।।  

মাস তুচম ব্ার তুচম, চতচি পঞ্চেশ।  

গন্ধর্ব্ব চকন্নর তুচম, তুচম মস তাপস।। 

মতামায় মচহমা প্রভু মক ব্চলমত পামর। 

ংই তত্ত্ব জাচন আচম চব্চেত সংসামর।। 

ংক সুব্মণবমত হয় নানা অলঙ্কার। 

ংমকলা ধচরমল কত শত অব্তার।। 
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মতামার সকল সৃচষ্ট সর্ব্বমূল তুচম। 

ব্রহ্মাচে না পায় তত্ত্ব চক ব্চলব্ আচম।। 

ধনয যুচধচির রাজা পাণ্ডুর নন্দন। 

মেচখলাম মতামা তহমত অভয় িরণ।। 

ধনয ব্ৃষমকতু ব্ীর কমণবর নন্দন।  

যাহা তহমত মেচখলাম মগাচব্ন্দ িরণ। ।  

আমার যমতক ভাগয ব্চলমত না পাচর।  

মতামার অভয় পে মেচখনু মুরাচর।। 

 

ংত ব্চল ব্াজী ব্াগ ধচর নৃপব্র। 

আচনল যমের মঘাড়া কৃমের মগাির। ।  

হচরমষ আমেন যুচধচির নরব্র। 

োরকায় িচলমলন মেব্ োমমাের।। 

অপার মচহমা তাাঁর মক কচহমত পামর।  

োরকায় মগমলন না কচহ পাণ্ডমব্মর।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

শ্রীকৃমের আেশবমন যুচধচিমরর উমেগ ও শ্রীকৃমের পুনরাগমন 

মহিা যুচধচির রাজা রজনী প্রভামত। 

ডাক চেয়া অর্জ্ুবমনমর আমনন সাোমত।। 

ংমকলা অর্জ্ুবমন মেচখ কমহন রাজন।  

ব্লহ চকরীচট মকািা চব্পে ভঞ্জন।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন হচর চেমলন সভায়। 

তত্ত্ব নাচহ জাচন, চতচন আমেন মকািায়।। 

ধর্ম্ব ব্চলমলন কৃে মতামার মগািমর। 

সতত িামকন ইহা চব্চেত সংসামর।। 

না ব্চলয়া মগাচব্ন্দ মগমলন চনজালময়। 

চক পাপ জচেল ভাই আমার হৃেময়।।  

ংত ব্চল অমধামুমখ আমেন নৃপচত। 

ভীম সহমেব্ তিা আইল িচটচত।। 

ধৃতরাষ্ট্র চব্দুর আইল দুইজন। 

মহনকামল আচসমলন ব্যাস তমপাধন।। 

ব্যামস মেচখ যুচধচির কমরন প্রণচত। 

আশীর্ব্বাে কচরমলন ব্যাস মহামচত।। 

অব্ধান কর শুন মুচন মহামচত। 

মঘাড়া আচনমলক ভীম কচরয়া শকচত।। 

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব চব্ক্রম কচরল। 

সহ পচরব্ার রাজা আমামর ভচজল।। 

আপচন আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া। 

সম্প্রীচত পাইল রাজা আমামর মেচখয়া।। 

মুচন কন যুচধচির শুনহ ব্িন। 

আর ভয় নাই যে কর আরম্ভন।। 

চনমচিয়া আন যত্ ঋচষ মুচনগমণ। 

যে আরম্ভন কর আচজ শুভেমণ।। 

উত্তম মধযমাধম ং চতন প্রকার।  

সব্াই পাচলমব্ ধর্ম্ব যিাশচি যার।। 

উত্তম ময মলাক তার শুন ব্যব্হার। 

অচহংসা পরম ধর্ম্ব ধমর্ম্বর কুমার।। 

মলাভ মমাহ মক্রাধ তযচজ কৃমে কর মচত। 

উত্তম মস ভাগব্ত শুমন নরপচত।। 

শত্রু চমত্র ব্চল তত্ত্ব চকেুই না জামন। 

মধযম মস ভাগব্ত জামন সর্ব্বজমন। ।  

পরনারী পরদ্রব্য হচরব্ামর মন। 

অধম ব্চলয়া তামর জাচনমব্ রাজন্ ।।  

িণ্ডাল করময় যচে তব্েমব্র কাজ। 

মহাজন ব্চলয়া জাচনমব্ মহারাজ।। 
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ব্রাহ্মণ করময় যচে িণ্ডামলর কর্ম্ব। 

িণ্ডাল ব্চলয়া তামর জাচনহ মহ ধর্ম্ব।। 

যার মযই চনজ ব্ৃচত্ত কমর মযই জন।  

ধর্ম্বব্ন্ত ব্চল তামর জাচনমব্ রাজন।।  

চনজব্ৃচত্ত োচড় মযব্া পরব্ৃচত্ত কমর। 

মসই মস অধর্ম্ব ব্চল জানাই মতামামর।। 

চপতৃকাযবয মেব্কাযবয অচতচি মসব্ন। 

ময জন করময় মসই হয় মহাজন।। 

শুচি আর সতযব্ােী পামল চনজ ধর্ম্ব। 

ইহার সমান আর নাচহ মকান কর্ম্ব।।  

কচহলাম সংমেমপ শুনহ নরপচত। 

কৃমে আচন যে কর রাজা মহামচত।। 

ং ব্ড় চব্স্ময় মম উপচজল মমন। 

মতামার সংহচত কৃে নাচহ মেচখ মকমন।। 

যুচধচির মগমলন চেলা িক্রপাচণ।  

োরকা মগমলন হচর তত্ত্ব নাচহ জাচন।। 

কৃে না মেচখয়া মম উিাটন মন। 

না কচহয়া আমামর মগমলন নারায়ণ।। 

মসই মহতু আচম ব্ড় ভয় কচর মমন। 

না ব্চলয়া শ্রীকৃে মগমলন চক কারমণ।। 

ব্যাস ব্চলমলন রাজা শুনহ ব্িন। 

োরকা মগমলন হচর আমে প্রময়াজন। ।  

ভীমম পাোইয়া তুচম আনহ কৃমেমর। 

আচম তমপাব্মন যাই তপ কচরব্ামর।। 

ংত ব্চল ব্যাস িচলমলন তমপাব্ন। 

ভীমমমর ডামকন তমব্ ধমর্ম্বর নন্েন।।  

কৃেমক না মেমখ মম মন উিাটন। 

কৃে চব্না নাচহ রমহ আমার জীব্ন। ।  

ভীম ব্চলমলক যাই কৃে আচনব্ামর। 

চক কারমণ দুঃখ তুচম ভাব্হ অন্তমর।। 

রি আমরাচহয়া মগল োরকা মনগমর। 

েূত জানাইল চগয়া মগাচব্ন্দ মগািমর। ।  

ভীম আগমন শুচন মেব্ নারায়ণ। 

আনমন্দ কমহন আন কচরয়া যতন।। 

মভাজন কচরমত সুমখ চেমলন শ্রীহচর।  

ভীমম আচনমলন েূত সমাের কচর।। 

মভাজন কমরন সুমখ ব্চস নারায়ণ। 

মহনকামল উপনীত পব্ন নন্দন।। 

ংস ংস ব্চল কৃে ডামকন ভীমমমর। 

োসীগণ পােয অঘবয মযাগাইল তামর।। 

মগাচব্ন্দ ব্মলন ভাই করহ মভাজন। 

রুচিনী আচনয়া চেল চেব্যান্ন ব্যঞ্জন।। 

মভাজন কমরন ভীম মমনর হচরমষ। 

যত মেন তত খান আাঁচখর চনচমমষ।। 

ভীমমর মভাজন মেচখ হামস সতযভামা।  

ধনয তব্ উের না চেমত পাচর সীমা। ।  

লচর্জ্ত হইয়া ভীম মগাচব্ন্দ মায়ায়।  

না শুচনয়া মসই কিা আিাাঁন ত্বরায়।।  

কপূবর তােুল মশমষ কচরয়া ভক্ষণ।  

চব্চিত্র পযলমঙ্কাপমর কচরল শয়ন।।  

ভীম ব্মল কৃেিন্দ্র চনমব্চে মতামামর। 

োরকা আইমল তুচম না কচহ রাজামর।। 

মতামা না মেচখয়া রাজা দুঃখ পায় মমন। 

ব্যাস ব্চলমলমলন তাাঁমর যে আরম্ভমন।। 

আপচন তিায় িল যে মেচখব্ামর। 

আমামক পাোন রাজা লইমত মতামামর।।  

মগাচব্ন্দ ব্মলন ভাই ব্ঞ্চ ং রজনী। 

প্রভামত মভচটব্ চগয়া ধর্ম্ব নৃপমচণ।। 
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ংত ব্চল নারায়ণ কমরন শয়ন। 

নানা কিা কুতূহমল রজনী যাপন।। 

রজনী প্রভামত হচর চব্িাচর অন্তমর। 

ডাক চেয়া আচনমলন মেব্ হলধমর।। 

অকূ্রর উদ্ধব্ আর চব্ে সর্ব্বজমন। 

গে শাে প্রদুযন্নাচে যত যদুগমণ।। 

কৃমে প্রণচময়া সমব্ ব্চসল আসমন।  

মগাচব্ন্দ ব্মলন কিা সব্া চব্েযমামন।। 

অশ্বমমধ যে কচরমব্ন যুচধচির।  

আচসমলক আমামর লইমত ভীম ব্ীর।। 

যে মেচখব্ামর আচম কচরব্ গমন। 

কচরমব্ সকমল মমচল োরকা রেণ। ।  

রাচখয়া োরকাপুরী সযত্ন হইয়া।  

আচম যাব্ কৃতর্ম্বা উদ্ধমব্ লইয়া। ।  

োরুক আচনল রি সাজাময় সত্বমর। 

শুভেমণ িাচপমলন হচর তদুপমর।। 

অগ্র হময় ভীমমসন আইল সত্বমর। 

কৃে আগমন কিা কচহল রাজামর।। 

শুচনয়া আনন্দ ব্ড় ধর্ম্ব নরপচত। 

িচলমলন কৃমেমর আচনমত শীঘ্রগচত।। 

সহমেব্ নকূল অর্জ্ুবন মহামচত। 

চব্দুরাচে সর্ব্বজন িচলল সংহচত।।  

যুব্নাশ্ব নরপচত যায় তার সমঙ্গ। 

কৃে আচনব্ামর িমল অচত ব্ড় রমঙ্গ।। 

মহনমমত আনচন্দত নগমরর জনা। 

কৃে েরশমন যান সকল হচিনা।। 

অগ্রগামী যুচধচির কৃে আচনব্ামর। 

মহনকামল শ্রীকান্ত আচসমলন নগমর। ।  

পেব্রমজ আচসমলন ধর্ম্ব নরপচত। 

মেচখয়া তযমজন রি কৃে মহামচত। ।  

চক কব্ তুলনা যাাঁর চেমত নামর মব্মে।  

মসই হচর প্রণচমল যুচধচির পমে। ।  

আচলঙ্গন কৃমেমর চেমলন নরপচত। 

হচরমষ িমলন কৃে পাণ্ডব্ সংহচত। ।  

যুচধচির পুমর প্রমব্চশমলন শ্রীজাচন। 

রাজসভা সুসর্জ্া কমরন নৃপমচণ।। 

সভাসদ্গণ সব্ ব্চসল সভামত। 

মহনকামল ব্যাস আচসমলন ইোমমত। ।  

কৃমে মেচখ মহামুচন আনন্দ অপার।  

প্রশংসা কমরন ধনয পাণ্ডুর কুমার।। 

যে মহাম োমন যাাঁমর না পার মেচখমত। 

মহন কৃে মেচখলাম মতামার সাোমত।। 

ংত ব্চল সভামত ব্চসল মহামুচন। 

মহনকামল প্রসঙ্গ কমরন িক্রপাচণ। ।  

শুন রাজা যুচধচির আমার ব্িন। 

উপচিত কর যত আমে আময়াজন।। 

মেমশ মেমশ পাোইয়া আন হব্য গর্বয।  

যে কচরব্ামর িাচহ ভাল ভাল দ্রব্য।। 

চব্লে না হয় আন েূত পাোইয়া। 

যতমন রাচখমব্ দ্রব্য ভাণ্ডামর পূচরয়া।। 

রাজামক কমহন তমব্ ব্যাস তমপাধন। 

চব্লে না কর রাজা কর আময়াজন।। 

আমার ব্িন তুচম শুন নরনাি। 

অশ্বমমধ যমে ব্হু হইমব্ উৎপাত।।  

সাধু কমর্ম্ব আেময় ব্াধক ব্হুতর। 

চকন্তু তব্ সখা ংই মেব্ োমমাের।। 

অতংব্ উমেগ না হমব্ নরপচত। 

মতামামর চজচনমত কার নাচহক শকচত।।  
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েূত পাোইয়া শীঘ্র কর আময়াজন। 

আমিণ কচর আন মেব্ মুচনগণ।। 

ব্যামসর ব্িমন রাজা অর্জ্ুবমন ডামকন। 

যে আময়াজন মহতু যতমন কমহন।। 

অর্জ্ুবন চনযুি কচরমলন যদুগমণ। 

নানা দ্রব্য আমন তারা পরম যতমন। ।  

পুরী পচরস্কার কমর কত শত জন। 

যমের মণ্ডপ মকহ করময় গেন।। 

েচধকুলয ঘৃতকুলয দুগ্ধ সমরাব্র।  

চত্রচব্ধ কচরল কত মেচখত সুন্দর।।  

েচধ সমরাব্র কমর অচত মমনাহর। 

আময়াজমন পূণব তকল সকল ভাণ্ডার।।  

কৃে যামহ তুষ্ট তাহা হইল আপচন। 

আইল কমতক দ্রব্য সংখযা নাচহ জাচন।। 

কৃে সমঙ্গ যুচধচির আমেন সভামত। 

মহনকামল উৎপাত হইল আিচেমত।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

অনুশামের যুদ্ধ 

চজোমসন জমেজয়, ওমহ মহামুচন। 

কহ মেচখ চক উৎপাত, তব্ মুমখ শুচন।। 

ব্মলন তব্শম্পায়ন, শুনহ রাজন। 

আরম্ভ না হমত যে যুমদ্ধর পত্তন।।  

অনুশাল্ব নামম ংক তেমতযর ঈশ্বর।  

কৃমের উমদমশ আমস হচিনা নগর।।  

গজ ব্াজী রি রিী মসনাগণ তলয়া। 

ব্হু তসমনয অনুশাল্ব আইল সাচজয়া।। 

মব্চড়ল হচিনাপুরী শঙ্কা নাচহ কমর। 

হাট ব্াট মব্চড়ল পোচত িমর িমর।। 

উসচঃস্বমর ডামক তেতয মকািা গোধর। 

পলাময় আইমল মমার মাচর সমহাের।। 

আচজ মতামা চব্নাচশব্, ইমি নাচহ আন।  

পাণ্ডমব্ শরণ চনমল রাচখব্ামর প্রাণ।। 

পলাইয়া আইমল মহ োরকা োচড়য়া।  

হচিনা আইনু আচম মতামার লাচগয়া। ।  

ংত ব্চল অনুশাল্ব কমহ তসনযগমণ। 

কৃেমক মাচরব্ আচম আচজকার রমণ।।  

ভয় না কচরহ মকহ কচরমত সংগ্রাম। 

আমার চব্পে ব্ড় মেব্ ভগব্ান।। 

আচজ কৃমে আচম যচে মেচখব্ামর পাই। 

েণমামত্র চব্নাচশব্, শুনহ সব্াই। ।  

যতমন করহ সমব্ কৃে অমিষণ। 

লুকাইল মমার ডমর যােব্-নন্দন।। 

ময মমামর মেখামব্ কৃে সংগ্রাম চভতমর। 

নানা ধন চেয়া তুষ্ট কচরব্ তাহামর।। 

কৃেমক চজচনয়া আচম যত ধন পাব্। 

সতয কচর কচহলাম, সব্ তামর চেব্।।  

ময আমামর মেখাইমব্, মগামপর নন্দমন।  

মসই মস পরম ব্ন্ধ,ু শুন সর্ব্বজমন।। 

ংত অহঙ্কার কচর প্রমব্মশ নগমর। 

েূত চগয়া সমািার কমহ যুচধচিমর।। 

অনুশাল্ব তেতয আচস মব্চড়ল নগর। 

অহঙ্কামর আচসমতমে কচরমত সমর।। 

কুব্িন কচহমলক কত নারায়মণ। 

মস সকল কিা রাজা না শুচন শ্রব্মণ।। 
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েূমতর ব্িমন যুচধচির নরপচত। 

সংগ্রাম কচরমত আো মেন শীঘ্রগচত।। 

কৃে-চনন্দা শুচন সব্ পাণ্ডমব্র গণ।  

তেমতযর সচহত যায় কচরব্ামর রণ।। 

সহমেব্ নকুল আর ময ভীমব্ীর। 

অর্জ্ুবন গাণ্ডীব্ লময় সাচজমলন ধীর।। 

মমঘব্ণব আর সামজ সুমব্গ কুমার। 

নানা অে লইয়া যমতক পচরব্ার।।  

নানা অে লময় তমব্ পাণ্ডমব্র গণ।  

তেমতযর সরু্ম্মখ আচস চেল েরশন।।  

তসনয মেচখ অনুশাল্ব ব্মল উসচঃস্বমর। 

মকািা কৃে তসনয সব্, মেখাহ আমামর।। 

মকািা মগল মগাপ উগ্রমসন-অনুির। 

আইস আমার সমঙ্গ কচরমত সমর।। 

পাণ্ডব্ সচহত আচম যুদ্ধ নাচহ কচর। 

প্রচতো আমার আমে মাচরব্ শ্রীহচর।। 

ংত যচে অনশুাল্ব ব্চলল ব্িন। 

তাহা শুচন কুচপত হইল সর্ব্বজন।।  

রমণ প্রমব্চশল সমব্ ধন ুটঙ্কাচরয়া। 

তেতযমক চব্চন্ধল ব্াণ আকণব পূচরয়া।। 

ভীম সহমেব্ মোাঁমহ ধনুক পাচতল। 

মেচখ অনুশাল্ব তেতয গচর্জ্বমত লাচগল।। 

কুচপত হইয়া তমব্ তেমতযর ঈশ্বর। 

ভীম সহমেমব্ চব্চন্ধ কচরল জর্জ্বর।।  

তেতয-শমর অমিতন তহল দুই ব্ীর। 

সচহমত নাচরল রমণ, হইল অচির।। 

ভময় ভঙ্গ চেল মোাঁমহ পচরহচর রণ। 

মার মার ডাক োমড় তেতয-মসনাগণ। ।  

তেমতযর চব্ক্রম মেচখ ব্ীর ধনঞ্জয়।  

মলাচহত মলািন অচত কুচপত হৃেয়।। 

মহামক্রামধ পািব ব্ীর কমরন সমর। 

তাহা মেচখ ডামক তমব্ তেমতযর ঈশ্বর।। 

শুনহ অর্জ্ুবন তুচম আমার ব্িন। 

মতামার প্রচতো যত জগমত মঘাষণ।।  

আমামর চজচনমত তব্ নাচহক শকচত। 

সংগ্রাম কচরব্ আচম শ্রীকৃে সংহচত।। 

আমার চব্ব্াে-মযাগয মেব্ নারায়ণ। 

মতামার সচহত আচম না কচরব্ রণ।। 

অশি জমনর সমন না কচর সংগ্রাম।  

তুলারাচশ মেচখ আচম তব্ যত ব্াণ।। 

ংত যচে ডাচকয়া ব্চলল তেমতযশ্বর।  

কচহমলন কুচপয়া গাণ্ডীব্ী ধনুদ্ধবর।। 

চক ব্চলচল ওমর মূঢ়, নাচহ মতার োন। 

আচম চক সংগ্রামম নচহ মতামার সমান।।  

খাণ্ডব্ েচহয়া আচম তুচষনু অনমল। 

চনব্াতকব্িগমণ চজচননু পাতামল।। 

আমার সংগ্রামম তুষ্ট চহইলা ঈশান।  

চিত্ররি গন্ধমর্ব্বমর তকনু অপমান।। 

ভীে মদ্রাণ কণব আচে যত কুরুমসনা। 

সব্ামর চজচনয়া আচম রাচখনু মঘাষণা। ।  

মতার সম নাচহ পাপী, শুন মর ব্র্ব্বর। 

কৃমের সচহত িাহ কচরমত সমর।। 

ব্ামন হইয়া িাহ িন্দ্রমা ধচরমত। 

আচম মতামা চব্নাচশব্ আচজ সমমরমত।। 

যেযচপ আমার হামত পাও অব্যাহচত।  

তমব্ মস কচরহ যুদ্ধ শ্রীকৃে সংহচত।। 

ইহা ব্চল অর্জ্ুবন গাণ্ডীব্ লময় কমর। 

অচিব্াণ মাচরমলন তেমতযর উপমর। ।  
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কু্রদ্ধ তহল অনুশাল্ব অর্জ্ুবমনর ব্ামণ। 

সংগ্রাম করময় ব্ীর কমোর সন্ধামন। ।  

অর্জ্ুবমনর যত ব্াণ চনব্াচরল শমর।  

দুই ব্ীমর মহাযুদ্ধ সংগ্রাম চভতমর।। 

ব্রুণাে সন্ধাচনল ব্ীর ধনঞ্জয়।  

ব্ায়ুব্ামণ চনব্াচরল তেতয দুরাশয়। ।  

মামরন ব্রুণব্াণ ইমন্দ্রর নন্দন। 

অচিব্ামণ তেতয ব্ীর কমর চনব্ারণ।।  

সপবব্াণ ংচড়ল অর্জ্ুবন মহামচত। 

গরুড়ামে সংহার কচরল তেতযপচত।। 

অদ্ধবিন্দ্র ব্াণ ংমড়ন মশ্বতব্াহন।  

েুরপা ব্ামণমত তেতয কমর চনব্ারণ।।  

মহনমমত অর্জ্ুবমনর যত অে চেল। 

অনুশাল্ব তেতয তাহা ব্ামণ চনব্াচরল।। 

মহনমমত অর্জ্ুবমনর যত অে চেল। 

অনুশাল্ব তেতয তাহা ব্ামণ চনব্াচরল।। 

চজচনমত না পাচরমলন ইমন্দ্রর তনয়।  

তেমতযর সমমর ব্ড় উপচজল ভয়।। 

তমব্ অনুশাল্ব তেতয চব্িাচরয়া মমন। 

অর্জ্ুবমন চব্চন্ধল ব্ীর ংক লে ব্ামণ।। 

মূচেবত হইয়া রমি পমড়ন চকরীচট। 

তাহা মেচখ ভঙ্গ চেল মসনা মকাচট মকাচট।। 

কৃতব্র্ম্বা সাতযচক সুমব্গ ধনুদ্ধবর। 

অনুশাল্ব সহ মগল কচরমত সমর।। 

ব্াণাঘামত ব্ীর সব্ অমিতন তহল। 

সংগ্রাম তযচজয়া সমব্ রমণ ভঙ্গ চেল।। 

যুব্নাশ্ব রাজা তমব্ প্রমব্চশল রমণ। 

অমনক সংগ্রাম তকল অনুশাল্ব সমন। ।  

তেতযব্ামণ নরপচত হইয়া জর্জ্বর। 

প্রাণভময় পলাইল তযচজয়া সমর।। 

গে শাল্ব আচে কচর যত ব্ীর চেল। 

অনুশাল্ব তেতয সহ অমনক যুচিল।।  

চজচনমত নাচরল যুমদ্ধ প্রাণপণ কচর। 

ভময় পলাইল সমব্ রণ পচরহচর।। 

চিচন্তত পাণ্ডব্-সসনয তেমতযর প্রহামর। 

প্রাণ লময় মগল সমব্ কৃমের মগািমর।। 

সংগ্রাম-ব্ৃত্তান্ত যত কৃমেমর কচহল। 

তাহা শুচন শ্রীকৃমের েয়া উপচজল।। 

তেতয-যুমদ্ধ পািব ব্ীর হইল কাতর।  

শুচনয়া ঈষৎ হাচসমলন গোধর।। 

হামত পান কচর ব্মল মেব্ নারায়ণ। 

অনুশাল্ব তেমতয ধচর চেমব্ মযই জন।।  

আচসয়া লউক পান আমার মগািমর। 

ঘুচষমব্ তাহার যশ জগৎ চভতমর।। 

ব্ীরপুঞ্জ সমমেমত কচহলাম আচম।  

ঘুচষমত িাকুক তার যমশর কাচহনী।।  

ইহা শুচন প্রদুযম্ন সাহমস কচর ভর।  

লইমত কৃমের পান সব্ার চভতর।। 

অঙ্গীকার কচরমলক কৃমের সাোমত। 

সাচজল মকরধ্বজ তেতযমক মাচরমত।।  

ধনুর্ব্বাণ নানা অে চনল যুদ্ধ মহতু। 

সুসর্জ্ হইয়া রমি িমড় মীনমকতু।। 

অনুশাল্ব তেতয যিা আেময় সমমর। 

তিাকামর মগল ব্ীর যুদ্ধ কচরব্ামর। ।  

তসমনযমত মব্চষ্টত হময় আইল অনঙ্গ।  

দুই ব্ীমর মেখামেচখ তহল ব্ড় রঙ্গ। ।  

আকণব পূচরয়া কাম পূচরল সন্ধান।  

অনুশাল্ব হৃেময় মাচরল েশ ব্াণ।। 
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ব্াণাঘামত কু্রদ্ধ তহল তেতয-অচধপচত। 

ডাক চেয়া প্রদুযমম্নমর ব্মল শীঘ্রগচত।। 

যুচিমত আইমল তুচম লময় ধনুর্ব্বাণ। 

মেচখমল না সংগ্রামম ব্ীমরর ভঙ্গীয়ান।। 

সরু্ম্খ হইয়া যচে যুি মমার সমন। 

তমব্ পাোইব্ মতামা যমমর সেমন।। 

মিারব্ংমশ জে মতার, জানহ িাতুরী। 

মগাপঘমর মতার ব্াপ ননী তকল িুরী।। 

উদুখমল নন্দজায়া ব্াচন্ধল তাহামর। 

চমিযা নমহ ংই কিা চব্চেত সংসামর।। 

মগাচপকার ব্সন হচরল ময শ্রীহচর। 

রুচিণীমর মতার ব্াপ আমন িুচর কচর।। 

কপট কচরয়া মস মাচরল যত জমন। 

না ব্ুচি অমব্াধ মলাক তাহামর ব্াখামন।। 

চকন্তু মস সকল কর্ম্ব নাচরব্ কচরমত। 

আচম মতামর যমঘমর পাোব্ চনচশ্চমত। ।  

ংমতক ব্িমন কাম কু্রদ্ধ তহল মমন।  

যুচড়ল সহস্র ব্াণ ধনুমকর গুমণ।। 

আকণব পূচরয়া মামর তেমতযর উপমর। 

অনুশাল্ব তেতয তাহা চনব্াচরল শমর।। 

তমব্ তেতয শত ব্াণ পূচরল সন্ধান।  

আকণব পূচরয়া কামম মাচরমলক ব্াণ। ।  

ব্ামণমত কাচটল সব্ কৃমের কুমার।  

তাহা মেচখ তেতয-মকচপ ব্াচড়ল অপার।। 

চেব্য অে ধনুমক যুচড়ল তেতযপচত। 

প্রদুযমম্ন মাচরল ব্াণ কচরয়া শকচত।। 

সারচি সচহত উড়াইল রিখান। 

পচড়ল প্রদুযম্ন চগয়া কৃে-চব্েযমান।। 

কামমেব্ মেচখ মক্রাধ তহল গোধমর। 

লাচি মাচরমলন তার মিক উপমর।। 

তেতয-ব্ামণ অমিতন চেল শেরাচর।  

মিতন পাইল ব্ীর পরচশমত হচর।। 

তমব্ কৃে কচহমলন প্রদুযমম্ন িাচহয়া। 

রমণ ভঙ্গ চেমল তুচম মম পুত্র তহয়া।। 

শুন মর পামর পুত্র তুচম কুলাধম।  

মতামা তহমত কলঙ্ক হইল অনুপম।। 

প্রাণভময় পলাইচল তযচজয়া সংগ্রাম। 

চকমসর কারমণ মহন রাখহ পরাণ।। 

আমার সরু্ম্মখ মগমল কচর অহঙ্কার।  

রমণ ভঙ্গ অপযশ ঘুচষমব্ সংহার।। 

ইহা যচে নারায়ণ কচহমলন মক্রামধ। 

অমধামুমখ রমহ কাম মমনর চব্ষামে।। 

পুত্র-অপমান মেচখ দুঃচখতা রুচিণী। 

চিচন্তত হইমলন যুচধচির নৃপমচণ।। 

অর্জ্ুবন আচসয়া তমব্ প্রদুযমম্ন তুচলল। 

ং কর্ম্ব উচিত নমহ, কৃেমক কচহল।। 

যুমদ্ধ জয় পরাজয় আমে সব্াকার। 

আপচন জানহ কৃে সংসামরর সার।। 

গরুমড় িাচপয়া তমব্ মগমলন শ্রীহচর। 

প্রমব্শ কমরন রমণ গো িক্র ধচর।।  

কৃমে মহচর হরচষত তহল তেতযপচত। 

নানা অে লময় যুমি কৃমের সংহচত।। 

শত শত ব্াণ তেতয তকল অব্তার। 

িমক্র নাচশমলন তাহা মেব্কী-কুমার।।  

তমব্ গো সন্ধান পূচরল নারায়ণ। 

প্রাণভময় পলাইল তেতয-মসনাগণ।। 

তসনয ভঙ্গ মেচখয়া কুচপল তেমতযশ্বর। 

ধনু ধচর যুদ্ধ কমর কৃমের মগাির।।  
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অপার মচহমা কৃমের জামন মকান্ জন।  

তেতযসহ কচরমলন মঘারতর রণ।। 

তেতযশমর জর্জ্বচরত হময় মেব্ হচর। 

রচহমত না পাচরমলন গরুড় উপচর।। 

জর্জ্বর হইল ব্ামণ চব্নতা-নন্দন। 

তেতযশমর কাতর অতযন্ত নারায়ণ।।  

মক্রামধ অনুশাল্ব তেতয গো লময় হামত। 

সমক্রামধ মাচরল গো গরুমড়র মামি। ।  

মমাহ মগল, পেীরাজ পলায় সত্বমর।  

কৃমেমর লইয়া মগল ধমর্ম্বর মগািমর।। 

অমিতন নারায়ণ গরুড় উপমর। 

তা মেচখ জচেল ভয় রাজা যুচধচিমর।। 

চিন্তাকুল তহল ব্ড় পাণ্ডমব্র গণ। 

রমণ ভঙ্গ চেয়া আইমলন নারায়ণ।। 

ংই অমঙ্গল কিা শুচনয়া রুচিণী।  

কৃমের সরু্ম্মখ আচস কমহ চপ্রয়ব্াণী।। 

ব্ুচিমত পমরর দুঃখ মকহ নাচহ জামন। 

ফচলল আপন অমঙ্গ, োন হয় মমন।।  

যুদ্ধ কচর কামমেব্ তহল হীনব্ল। 

পলাইল সারচি, পাইমল তুচম েল।। 

িরণ-প্রহামর তামর তকমল অপমান। 

তুচম মকন ভময় ভঙ্গ চেমল ভগব্ান।।  

তেতয-যুদ্ধ সচহব্ামর না পাচরমল তুচম। 

প্রদুযমম্ন মাচরমল লাচি, চক ব্চলব্ আচম।। 

ঈষৎ হামসন কৃে রুচিণী-ব্িমন।  

মহনকামল ভীমমসন কমহ নারায়মণ।। 

মমার ংক চনমব্েন শুন িক্রপাচণ। 

হাচসয়া কলঙ্ক ঘুিাইমত িাহ তুচম। ।  

না ব্ুচিয়া প্রদুযমম্ন কচরমল চতরস্কার। 

রণভঙ্গ-কিা আচম শুচননু মতামার।। 

তমব্ যুচধচির রাজা ব্যামস চজোচসল। 

তেতয-যুমদ্ধ নারায়ণ মকন ভঙ্গ চেল।। 

ব্যাস ব্চলমলন, শুন ধমর্ম্বর নন্দন। 

অনন্ত-মচহমা কৃে, ব্ুমি মকান জন।।  

ব্রাহ্মমণর ব্াকয কৃে সতয কচরব্ামর। 

রমণ ভঙ্গ চেয়া যান পুরীর চভতমর। ।  

গগবমুচন অচভশাপ চেল নারায়মণ। 

অপমান পামব্ তুচম অনুশাল্ব-রমণ।।  

মস কারমণ রমণ ভঙ্গ চেমলন শ্রীহচর। 

শুন রাজা, মতামামর কচহনু সতয কচর।। 

নমহ চক কৃমের ভঙ্গ আেময় সংগ্রামম। 

উৎপচত্ত প্রলয় হয় যাাঁহার ব্িমন।।  

যমির আকার প্রাণী, শুনহ রাজন।  

মব্েশামে ব্াখাচনল যিী নারায়ণ।। 

ব্যামসর ব্িমন তাাঁর চব্স্ময় ঘুচিল।  

তেতয-চসংহনামে মমন ভয় উপচজল।। 

মহনকামল ব্ৃষমকতু রাজার সাোমত। 

অহঙ্কার কচর ব্ীর ব্মল মযাড়হামত।। 

আো মেহ, যাব্ আচম কচরমত সমর। 

তেতযমক ব্াচন্ধয়া আচন মতামার মগাির।।  

কৃমের প্রসামে আচম চজচনব্ সমর।  

ভয় নাই,আো মেহ, শুন নৃপব্র।। 

তেতয-চসংহনাে আর না পাচর সচহমত। 

আো মেহ, যাই আচম সংগ্রাম কচরমত।। 

যুচধচির ব্চলমলন, শুন ব্াোধন। 

মতামামর পাোই, মহন নাচহ লয় মন।।  

রমণ ভঙ্গ চেল যমব্ স্বয়ং যদুপচত।  

চকমমত চজচনমব্ তুচম মস দুষ্ট দুর্ম্বচত।। 
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ভীমার্জ্ুবন সহমেব্ কামমেব্ আর। 

না পাচরল সচহব্ামর পরাক্রম যার।।  

তুচম চশশু হময় যুদ্ধ কচরমব্ মকমমন। 

তাই ব্ৃষমকতু আচম ভয় পাই মমন।। 

কণবমশাক পাসচরনু মতামামক মেচখয়া। 

সমমর নাচহক কাজ িাকহ ব্চসয়া।। 

ব্ৃষমকতু ব্মল, মমার ভয় নাচহ মমন। 

আো মেহ, যুদ্ধ আচম কচর তার সমন।। 

তমব্ অনুমচত মেন রাজা যুচধচির।  

ধনুর্ব্বাণ হামত কমর যান মহাব্ীর।।  

চসংহনাে কচর সামজ ব্ীর ব্ৃষমকতু। 

মগাচব্মন্দ প্রণচম িমল যুচিব্ামর মহতু।। 

ধর্ম্বরামজ প্রণচমল আর িাচর জমন। 

চসংহনাে কচর ব্ীর প্রমব্চশল রমণ।।  

ধনুর্ব্বাণ হামত কচর কমণবর কুমার। 

তেমতযর সরু্ম্মখ ব্ীর ব্মল মার মার।। 

শত শত ব্াণ ব্ীর ংমড় ংকব্ামর। 

অচি মহন ব্াণ চব্মন্ধ তেমতযর শরীমর।। 

ব্ামণ ব্াণ চনব্াচরল তেতয-মহামচত।  

মহনমমত মোাঁমহ তকল অমনক শকচত।। 

তমব্ ব্ৃষমকতু ব্ীর কমণবর নন্দন। 

হৃেময় ভাব্না তকল অভয়- িরণ।।  

কৃেপে ধযান কচর যুচড়মলক শর। 

ব্াণাঘামত মূেবাপন্ন তেমতযর ঈশ্বর।। 

মূেবাগত অনুশাল্ব হচরল মিতন।  

ধাইয়া ধচরল তামর কমণবর নন্দন।।  

অনুশাল্ব তেমতযশ্বমর ধচরয়া ত্বচরমত। 

আচনয়া চেমলক শীঘ্র ধমর্ম্বর অমগ্রমত।। 

ধনয ধনয ব্ৃষমকতু কচরয়া ব্াখান।  

ধর্ম্বপুত্র মেন তামর আচলঙ্গন োন।। 

যুমদ্ধমত রাচখমল তুচম আপনার যশ।  

ব্ৃষমকতু-গুমণ কৃে চহইমলন ব্শ।।  

ভীমার্জ্ুবন সহমেব্ প্রীচত পায় মমন। 

আচলঙ্গন চেল সমব্ কমণবর নন্দমন। ।  

তমব্ অনুশাল্ব তেতয পাইল মিতন। 

মায়া ঘুিাইল তার কমলমলািন।। 

চেব্যোন মেন তমব্ তেমতযর ঈশ্বমর। 

কৃমে মেচখ তেতযরাজ েণ্ডব্ৎ কমর।। 

প্রণচময়া কমহ তেতয মযাড় কচর হাত।  

প্রসন্ন হইমব্ মমামর মেব্ জগন্নাি। ।  

ধনয ধনয ব্ৃষমকতু কমণবর নন্দন।  

ব্াচন্ধয়া আচনল মমামর কচরয়া যতন।।  

মস কারমণ মেচখলাম িরণ মতামার। 

সফল হইল জে আচজ ময আমার।। 

ময িরণ হইমত আইল ভাগীরিী। 

ময িরণ পরমশ সানন্দা ব্সুমতী।। 

ময িরণ সতত ভাব্ময় মযাচগগণ। 

মস পে মেচখনু, মমার সফল জীব্ন।। 

ধনয যুচধচির তুচম ধমর্ম্বর কুমার। 

কৃে েরশন পাই চমলমন মতামার।। 

আমার অমনক ভাগয জমে জমে চেল। 

মস কারমণ কৃে-পােপদ্ম মেখা মগল।। 

মমে মত্ত তহয়া আচম কচরলাম রণ। 

অপরাধ না লইমব্ ধমর্ম্বর নন্দন।।  

তুচম মোষ েমা তকমল আর নাচহ ভয়।  

প্রসন্ন হমব্ন মমামর কৃে মহাশয়। ।  

তেমতযর ব্িমন কচহমেন ধর্ম্বরাজ।  

শুন তেতয েচমলাম মতামার অকাজ। ।  
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ংত ব্চল প্রসাে চেমলন নরপচত। 

ধর্ম্বরামজ তেতযরাজ কচরল প্রণচত।। 

তেতযমক কমহন ধর্ম্ব মধুর ব্িমন।  

চব্োয় চেলাম আচম, যাহ চনমকতমন।।  

তমব্ অনুশাল্ব ব্মল কচর মযাড়হাত। 

মেমশ না যাইব্ আচম পাণ্ডমব্র নাি। ।  

িাচকব্ মতামার সমঙ্গ হচিনা নগমর। 

সতত মেচখমত পাব্ মেব্ গোধমর।। 

রাজয ধমন মম চকেু নাচহ প্রময়াজন।  

আো কর, চক কচরব্ ধমর্ম্বর নন্দন।। 

যুচধচির ব্চলমলন, শুন তেমতযশ্বর। 

অর্জ্ুবন সচহত তুচম যাইমব্ সত্বর।।  

রাচখমব্ যমের মঘাড়া কচরয়া শকচত।  

ংই ভার মতামামর চেলাম তেতযপচত।।  

তুচম আর যুব্নাশ্ব অর্জ্ুবন সচহত।  

রাচখমব্ যমের মঘাড়া হময় অব্চহত।।  

তাহা শুচন অনুশাল্ব আনচন্দত মন।  

চনজ তসনয আচনমলক কচরয়া সাজন।। 

অশ্ব রাচখব্ামর তেতয তকল অঙ্গীকার। 

তাহা শুচন প্রীচত পান ধমর্ম্বর কুমার।। 

ংই চব্ব্রণ কচহ মতামার মগাির। 

আর চক শুচনমত ইো, কহ নৃপব্র।।  

ভারমত অমৃত-কিা আনন্দ লহরী। 

কাশী কমহ, শুন যচে যামব্ ভমব্ তচর।। 

অশ্বমমধ যমের উমেযাগ 

জমেজয় কচহমলন কহ মহামুচন। 

যমের আরম্ভ কিা অপূর্ব্ব কাচহনী।। 

অর্জ্ুবন মগমলন যচে অশ্ব রাচখব্ামর। 

ভ্রমণ কচরল মঘাড়া পৃচিব্ী চভতমর।।  

ধচরয়া রাচখল মঘাড়া মকান্ ব্লব্ান।  

কার সহ চক প্রকার সংগ্রাম চব্ধান।।  

আমামক মস সব্ কিা কহ তমপাধন। 

মতামার প্রসামে শুচন পূর্ব্ব চব্ব্রণ।।  

ব্মলন তব্শম্পায়ণ শুন জমেজয়। 

অশ্বমব্ধ শ্রব্মণমত পাপ নষ্ট হয়।।  

ব্চলমলন ব্যাস তমব্ ধর্ম্বরাজ প্রচত। 

মুচন ঋচষ আমচিয়া আন শীঘ্রগচত।। 

আরম্ভ করহ যে মধূ পূচণবমামত।  

যমের সামগ্রী তুচম আনহ ত্বচরমত।। 

ব্যামসর ব্িমন রাজা ভীমম পাোইয়া। 

ঋচষ মুচন ব্রাহ্মমণমর অমনন ধচরয়া।। 

পাণ্ডমব্র আমিণ প্রামপ্ত মুচনগণ। 

হচিনানগমর আচস চেল েরশন।। 

পােয অমঘবয যুচধচির কচরয়া পূজন।। 

ব্চসমলন যুচধচির কৃেমক স্মচরয়া। 

ভীমার্জ্ুবন সহমেব্ নকুল লইয়া।। 

অনুিমর আময়াজন সব্ মযাগাইল। 

যমের মণ্ডমপ যব্ যতমন িুইল।। 

মব্মের চব্ধামন মঞ্চ কচরল চনর্ম্বাণ। 

আশী হাত গত্তব মসই সুন্দর গেন। ।  

শােমত কুণ্ড শত হাত পচরসর। 

চনর্ম্বাইল যেমব্েী পরম সুন্দর।।  

সুব্ণব রচিত ঘট অমরাচপল তামত। 

পুষ্পিারা ব্াচন্ধল িামন্দায়া িাচরচভমত।। 

মদ্রৌপেীর সচহত ধর্ম্বরাজ কচর স্নান। 
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কচরমলন মোাঁমহ শুেব্ে পচরধান।। 

মব্েধ্বচন কচরমলন সর্ব্ব মুচনগণ।  

মধৌময পুমরাচহত কমর মব্ে উচারণ। ।  

সঙ্কল্প কমরন শুভেমণ নরপচত। 

তমব্ ব্যাসমেব্ নৃমপ মেন অনুমচত।।  

ব্রাহ্মণ ব্রণ কর ব্সন ভূষমণ। 

ত্বরায় আনহ অশ্ব যে সচন্নধামন।। 

ব্যামসর ব্িমন রাজা সানন্দ হইয়া।  

আনাইল তুরঙ্গমক যমে সাজাইয়া।।  

আসন ব্সন সব্ কনমক রচিত। 

সুব্মণবর িাচল িাচর মচণমত খচিত। ।  

চব্ংশচত সহস্র চব্মপ্র কচরমে ব্রণ।  

প্রতযে সব্ামর মেন আসন ভূষণ।।  

ব্রণ পাইয়া চিমত্ত আনচন্দত মমন। 

ব্চসল সকল চেজ যে আরম্ভমন।। 

মদ্রৌপেী সচহত ব্রতী হইল রাজন। 

মধুপূচণবমামত তহল যে আরম্ভন। ।  

সর্ব্ব সুলেণ মঘাড়া আচনয়া সত্ব্র।  

প্রোমলন দুই পে ধর্ম্ব নরব্র। ।  

কুসুম িন্দমন মঘাড়া কচরল ভূষণ। 

ব্াচন্ধমলন অশ্বভামল সুব্ণব ের্পন।।  

যুচধচির চনজ নাম চলমখন েপবমণ। 

পৃচিব্ী ভ্রচমমব্ মঘাড়া আপনার মমন। ।  

যচে মকহ ব্ীর িামক পৃচিব্ী চভতমর।  

ধচরমল যমের মঘাড়া চজচনব্ তাহামর।। 

চনজ ব্মল োড়াইয়া তুরগ আচনব্। 

তমব্ অশ্বমমধ যমে সঙ্কল্প কচরব্।।  

অশ্বভামল েপবমণমত ং সব্ চলচখল।  

মঘাটক অমঙ্গমত নানা অলঙ্কার চেল। ।  

কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃচত যত নারী। 

হুলাহুচল মঙ্গল কচরল আগুসচর।। 

সতযভামা আচম যত কৃমের রমণী। 

মঙ্গল চব্ধামন অশ্ব পূচজল তখচন।।  

ধনঞ্জময় ডাচকয়া ব্চলল নরব্র। 

অশ্ব রো মহতু ভাই সাজহ সত্বর।।  

আচম ব্রতী হইয়া রচহব্ যেিামন। 

চেব্াচনচশ মদ্রৌপেী সচহত ংকাসমন। ।  

অচসপত্র ব্রত আিরমণ চেব্ মন। 

যতমন কচরও ভাই মঘাটক রেণ।। 

অশ্ব িুচর তহমল যে সাঙ্গ নাচহ হমব্। 

ব্রত নস্ট হমব্ আর কলঙ্ক রচটমব্।।  

শুচনয়াচে মুচন মুমখ ং সব্ কিন। 

অশ্বহারা হময় দুঃখ পায় কত জন।। 

যতমন রাচখমব্ অশ্ব ব্ীর ধনঞ্জয়। 

পৃচিব্ী ভ্রচমমল মঘাড়া কাযবয চসচদ্ধ হয়।।  

নকুল িাচকমব্ মাত্র আমার সংহচত। 

সমঙ্গমত লইয়া যাও যত মসনাপচত।। 

খাণ্ডব্ েচহয়া তুচম তুচষমল অনমল।  

চনব্াত কব্ি চব্নাচশমল ব্াহুব্মল।। 

চিত্ররি গন্ধমর্ব্ব কচরমল অপমান।  

ভীে মদ্রাণ কণব সহ কচরমল সংগ্রাম।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন রাজা চিন্ত অকারমণ। 

আমামর চজচনমত ব্ীর নাচহ চত্রভুব্মন।। 

পৃচিব্ী ভ্রচময়া আচম তুরঙ্গ আচনব্।  

যচে মকহ মঘাড়া ধমর তামর চব্নাচশব্। ।  

কৃমের প্রসামে ভয় না কচর কাহামর। 

কচহলাম সতয আচম সব্ার মগািমর।। 

ংত ব্চল ধনঞ্জয় হইল চব্োয়। 
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ঋচষ মুচনগণ চেল জয়ধ্বচন তায়।। 

অশ্ব চপমে ধনঞ্জয় কমরন প্রয়াণ। 

ব্াজায় োমামা মতচর খমক চনশান।। 

তমব্ কৃে কচহমলন ভীম মহাব্ীমর। 

অর্জ্ুবমনর সমঙ্গ যাও অশ্ব রাচখব্ামর।। 

প্রদুযন্নমক ডাচকয়া ব্চলল নারায়ণ।  

অশ্ব রাচখব্ামর পুত্র করহ গমন।। 

কৃতব্র্ম্বা সাতযচক যমতক ধনুদ্ধবর। 

গো শাে সমঙ্গ লময় িলহ সত্বর। ।  

রাচখও তুরগ সমব্ মিণা কচরয়া।  

যুচিও সমর মমধয সাব্ধান তহয়া।। 

ংত ব্চল প্রমতযমকমর কচরলা চব্োয়।  

প্রণচময়া নারায়মণ সব্ তসনয যায়। ।  

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব সুমব্গ কুমার।  

অর্জ্ুবমনর সমঙ্গ যান অশ্ব রাচখব্ার।। 

ব্ৃষমকতু ব্ীর আচে কমণবর নন্দন। 

অমনমক অমশ্বর সমঙ্গ কচরল গমন।। 

তেব্মযামগ তুরঙ্গ িচলল শুভেমণ। 

প্রিমম যমের মঘাড়া িচলল েচেমণ।। 

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশী কমহ শুচনমল তরময় ভব্রাচর।। 

নীলধ্বজ রাজার সচহত যদু্ধ 

তব্শম্পায়ন কমহন শুন জমেজয়। 

েচেণ চেমকমত মগল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

পশ্চামত িচলল তসনয নানা অে ধচর। 

কচরল প্রমব্শ চগয়া মামহশ্বরা পুচর।। 

মামহশ্বরী পুমর রাজা নীলধ্বজ নাম। 

অে শে চব্শারে ব্ীর গুণধাম।। 

ধমর্ম্বমত পৃচিব্ী পামল নীলধ্বজ রায়। 

নানা সুমখ আমে প্রজা মেশ নাচহ পায়।। 

প্রব্ীর নামমমত তার প্রধান তনয়। 

মযৌব্মন হইয়া মত্ত নাচহ ধর্ম্ব ভয়।।  

যুব্তী লইয়া সো মকচল কমর জমল। 

নানা রমঙ্গ নানা ভমঙ্গ মখমল কুতূহমল।। 

মহনকামল মসই অশ্ব যায় মসই পমি। 

প্রব্ীর ব্চনতা তাহা পাইল মেচখমত। ।  

মেন মঞ্জরী নামম প্রব্ীর ব্চনতা। 

স্বামী আমগ মযাড়হামত কমহ ধীমর কিা।। 

মহর মেখ অশ্ব আমস সর্ব্বসুলেণ।  

মঘাড়ার অমঙ্গমত কত মুকুতা রতন।। 

মসািার নূপুর ব্ামজ অমশ্বর িরমণ।  

ভুচলল আমার মন অশ্ব েরশমন।। 

অশ্ব ধচর মেহ মমামর প্রামণর ঈশ্ব্র।  

নচহমল মচরব্ আচম মতামার মগাির।। 

ব্চনতার ব্াকয শুচন রাজার নন্দন।  

েুচটয়া ধচরল মঘাড়া, সর্ব্ব সুলেণ।। 

অশ্ব ভামল চলখন পচড়ল নৃপসুত। 

পচড় মলখা অহঙ্কার ব্াচড়ল ব্হুত।। 

অশ্ব ধচর কুমার কচহল নারীগমণ।  

মঘাড়া লময় মতামরা িলহ চনমকতমন।। 

অশ্বমমধ যে কমর রাজা যুচধচির। 

অমশ্বমর রচেমত ংল ধনঞ্জয় ব্ার। ।  

অহঙ্কামর অশ্বভামল কমরমে চলখন।  

ধচরমত আমার মঘাড়া, আমে মকানজন।। 
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যচে মকহ অশ্ব ধমর চব্নাচশব্ তামর।  

আচনব্ যমের মঘাড়া, হচিনানগমর। ।  

কোচিত আচম অশ্ব না চেব্ পাণ্ডমব্। 

মঘাড়া না পাইমল আচস সংগ্রামম কচরমব্।। 

অতংব্ মতামা সব্া যাও অন্তপুমর। 

ব্াচন্ধয়া রাখহ মঘাড়া লময় পাক ঘমর।। 

মহিা অশ্ব না মেচখয়া পাণ্ডমব্রগণ।  

নানা অে লময় যায় কচরব্ামর রণ।।  

আমগ আমস পািব ব্ীর ধনুঃশর হামত।  

মেখা হল তমব্ তাাঁর প্রব্ীমরর সামি।। 

চজোসা কমরন তাাঁমর ব্ীর ধনঞ্জয়।  

ধচরমল যমের মঘাড়া মমন নাচহ ভয়। ।  

অশ্বমমধ যে কচরমেন যুচধচির।  

মঘাড়া ধমর পৃচিব্ীমত আমে মকান ব্ীর। ।  

প্রব্ীর ব্চলল নাচহ কর অহঙ্কার।  

মঘাড়া ধচর আচম নীলধ্বমজর কুমার।।  

ব্ুচিব্ মতামার শচি পাণ্ডব্ নন্দন।  

লইমব্ মকমমন মঘাড়া কচর তুচম রণ।। 

হাচসয়া অর্জ্ুবন ব্মল যুদ্ধ মতার সমন। 

ংকিা জাচনমল হাচসমব্ক েত্রগমণ। ।  

চব্ব্াে কচরব্ আচম ব্ালক সংহচত। 

যুচিমব্ মতামার সমঙ্গ মম মসনাপচত। ।  

অর্জ্ুবমনর ব্াকয মরামষ রাজার কুমার। 

আকণব পুচরয়া চেল ধনুমক টঙ্কার। ।  

ংত শুচন অচিমেব্ প্রমব্চশল রমণ।  

অর্জ্ুবন কটক সব্ েচহল আগুমন।। 

মেচখয়া অর্জ্ুবন কচহমেন তব্শ্বানমর। 

েমা কচর অচি হও সেয় আমামর।।  

খাণ্ডব্ েচহয়া আচম তুচব্নু মতামামর। 

অেয় কব্ি তুচম চেয়াে আমামর।। 

ংখন শত্রুতা কর চকমসর লাচগয়া। 

চমনচত কচরয়া ব্চল যাহ চনব্চত্তবয়া।। 

অশ্বমমধ কচরমব্ন পাণ্ডুর নন্দন। 

তাহামত কচরমব্ তুচম আহুচত ভেণ। ।  

অর্জ্ুবন ব্িমন অচি সম্প্রীচত পাইল। 

মতজ চনব্ারণ কচর অর্জ্ুবমন তুচষল।।  

অচির পাইয়া আো ব্ীর ধনঞ্জয়।  

ংচড়মলন ব্রুণাে হইয়া চনভবয়। ।  

চনর্ব্বাণ হইল অচি সচলল পরমশ।  

মন্দানল হময় মগল নৃপচতর পামশ।। 

ভময় ভঙ্গ চেল যত নৃপ মসনাগণ। 

আপচন পলায় রাজা পচরহচর রণ।। 

প্রব্ীর রাজার পুত্র আচেল পশ্চামত। 

মেচখয়া অর্জ্ুবমন মসই আইল ত্বচরমত।। 

অদ্ধবিন্দ্রব্ামণ তার মুণ্ড কাটা মগল। 

প্রব্ীর রাজার পুত্র ভূচমমত পচড়ল।।  

পুত্রমশামক নীলধ্বজ চব্রস ব্েন। 

ভঙ্গ চেল মমনাদুঃখ পাইয়া রাজন।। 

নীলধ্বমজ কমহ অচি মধুর ভারতী।  

অর্জ্ুবমন চজচনমত নাচহ মতামার শকচত।। 

আমার ব্িমন তুচম পচরহর রণ। 

মনুষয না হয় পািব নর নারায়ণ।।  

আচম অচি শুন রাজা পাণ্ডমব্র পে। 

পাণ্ডমব্র সখযকচর না কচর অসখয। ।  

তুরগ অচপবয়া তুচম দ্রুত কর প্রীচত। 

রাজয প্রজা রো পামব্ শুন নরপচত।। 

নমহত অসাধয ব্ড় হইমব্ দুষ্কর। 

রাচখমত নাচরব্ আচম শুন নৃপব্র।। 
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জামাতার ব্াকয শুচন নীলধ্বজ রায়।  

অশ্ব আচনব্ার তমর অন্তঃপুমর যায়। ।  

পুত্রমশামক নৃপচতর অন্তর জর্জ্বর।  

নয়মন সচলল ধারা ব্মহ চনরন্তর।। 

চব্রস ব্েমন রাজা মগল অন্তঃপুমর। 

কচহল সকল কিা চপ্রয়ার মগািমর।। 

সংগ্রামম পচড়ল পুত্র সমািার মপময়। 

ক্রন্দন কমরন রাণী অমিতন হময়।। 

মকািা মস প্রব্ীর ব্চল কাাঁমে নরপচত। 

পুত্রমশামক অমিতনা জনা গুণব্তী।। 

নৃপচত ব্মলন তুচম না কাাঁচেও আর। 

অশ্ব চেয়া রাজয আচম রাচখ আপনার।।  

চেলাম পুরুষ আচম, হইলাম নারী।  

ং সব্ ঈশ্বরলীলা ব্ুচিমত না পাচর। ।  

সম্প্রীচত কচরব্ আচম অর্জ্ুবমনর সমন। 

সংগ্রামম মচরল পুত্র কাযবয নাচহ রমণ।। 

জনা ব্মল চক কিা কচহমল নরপচত। 

শত্রু সমঙ্গ মকমমনমত কচরমব্ চপরীচত।। 

প্রব্ীমর মাচরয়া মস হইল মমার অচর।  

তার সমঙ্গ প্রীচত কর কচহমত না পাচর।। 

সাহস কচরয়া তুচম কর চগয়া রণ। 

অর্জ্ুবমন নাচশয়া কর মশাক চনব্ারণ।।  

নীলধ্বজ রাজা ব্মল শুন রূপব্তী। 

জামাতা হাচরল রমণ অর্জ্ুবন সংহচত।। 

যার ব্াহুব্মল আচম চজচন সব্াকামর। 

চির হমত নামর মসই অর্জ্ুবমনর শমর।। 

তুচম চক ব্ুিামব্ নীচত সব্ আচম জাচন। 

পাণ্ডমব্র সহায় আপচন িক্রপাচণ।। 

প্রীচত কচর তীর সমন অশ্ব সমচপবয়া।  

অশ্বরো মহতু প্রময় যাব্ মগাড়াইয়া।। 

শুচন তাহা জনা ব্মল চধক্ ব্ীরপণা।  

রচহল ঘুচষমত অপযমশর মঘাষণা।। 

েত্রকুমল জনচময়া তযচজমল সংগ্রাম। 

শত্রুর আশ্রয় লময় ব্ৃিা ধর নাম।।  

মতামর সরু্ম্মখ তমল মকামলর কুমার। 

পুত্র মশামক মচর ংই মতামার মগাির।।  

ংত ব্চল রাজরাণী কাাঁমে উসচঃস্বমর। 

অশ্ব লময় নরপচত আইল ব্াচহমর।। 

অর্জ্ুবমনর অশ্ব চেল নীলধ্বজ রায়। 

মযাড়হামত ব্মল েমা করহ আমায়।। 

না জাচনয়া মমার পুত্র তুরঙ্গ ধচরল। 

চব্ধাতা তাহার ফল হামত হামত চেল। ।  

ংত ব্চল নীলধ্বজ অর্জ্ুবমনর সমঙ্গ। 

তুরঙ্গ রাচখমত রাজা মগল অচত রমঙ্গ।। 

তাহা শুচন রাণী অচত কু্রদ্ধা হময় মমন। 

অন্তঃপুর তযচজ মগল ভ্রাতার সেমন।। 
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পুত্রমশামক জনার ভ্রাতৃগৃমহ গমন 

তমব্ জনাব্তী নারী, অন্তমরমত মক্রাধ কচর, 

তযচজয়া আলয় ধন জন। 

পুত্রমশামক অমধামুখ, মমনমত ভাচব্মে দুঃখ, 

স্বামী চনল চব্পে শরণ।। 

পমি মযমত যুচি কমর, চব্নাচশব্ অর্জ্ুবমনমর, 

সমহাের সহায় কচরয়া। 

না পূচরল মমনারি, তেমব্ মমার ংই পি,  

চক কচরব্ ঘমরমত ব্চসয়া।। 

চব্নাচশমল অর্জ্ুবমনমর, তমব্ মমার আশা পূমর, 

নমহ আচম তযচজব্ শরীর। 

কাতর হইল রাজ, দুঃখমত নাচহক লাজ,  

মকািা মগল মস পুত্র প্রব্ীর।। 

লাজ অমধামুখ তহয়া, মমন যুচি চব্িাচরয়া, 

ভ্রাতার ভব্মন মগল িচল। 

উলূমকর চব্েযমামন, জনা কাাঁমে সকরুমণ, 

পুনঃ পুনঃ মলাটাইয়া ধূচল।। 

ভচগনীর েশা মেচখ, উলূক হইল দুঃখী, 

হামত ধচর তুচলল তাহামর। 

না কচহয়া চব্ব্রণ, কাাঁমে মকন অকারণ, 

মকব্া ব্ল দুঃখ চেল মতামর।। 

জনা ব্মল ওমগা ভাই, কচহব্ামর আচস নাই, 

প্রব্ীর মচরল আচজ রমণ। 

অর্জ্ুবন আইল পুমর, অশ্ব রাচখব্ার তমর, 

মস মহতু সংগ্রাম তার সমন।। 

যুদ্ধ কমর ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়, 

পরাজয় হইল নৃপচত। 

পুত্রমশাক না ভাচব্য়া, তুরগ চেমলন তলয়া, 

পািবসহ কচরমলক প্রীচত।। 

শুচনয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনিাপ, 

স্বামী চনল শত্রুর শরণ। 

চব্নাচশয়া অর্জ্ুবমনমর, যচে রাজয মেহ মমামর, 

তমব্ মশাক হয় চনব্ারণ।। 

ং ব্ড় অচধক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,  

পুত্রমশাক না কচরল মমন। 

জনচময়া েত্রকূমল, অশ্ব রাচখব্ার েমল, 

ভময় মগল অর্জ্ুবমনর সমন। 

ধচরনু িরণ মতার, প্রচতো রাখহ মমার, 

অর্জ্ুবমনর ব্চধয়া জীব্ন। 

আচম মস অব্লাজাচত, কলমঙ্ক আেময় ভীচত, 

নমহ আচম কচরতাম রণ।। 

ভাই ময উলূক নাম, ধর্ম্বব্ুচদ্ধ অনুপাম, 

লর্জ্ামত কচরল মহাঁটমািা।  

অব্লা প্রব্লা হময়, চনজ পুরী মতয়াচগময়, 

চক কারমণ আচসয়াে মহিা।। 

পািব নর নারায়ণ, কমহ যত মুচনগণ,  

রমণ মকহ চজচনমত না পামর। 

পাণ্ডমব্র সখা গুরু, কৃে ব্ািাকল্পতরু, 

মকব্া তাাঁর চক কচরমত পামর।। 

আপনার ভাল িাহ, চনজালময় িচল যাহ, 

তমব্ মস আমার মক্রাধ নাই। 

চক কর্ম্বকচরমল তুচম, কভু নাচহ শুচন আচম, 

প্রচতফল পামব্ মমার োইাঁ।। 

রচহমব্ক দুষ্ট ভাষা, নমহ কাচটতাম নাসা, 

অব্লার ংত অহঙ্কার। 

ভাতৃমুমখ কিা শুচন, জনা অপমান গচণ, 

নাচহ মগল পুমর আপনার।। 
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মহাভারমতর কিা, শুচনমল খণ্ডময় ব্যিা, 

কচলর কলুষ চব্নাশন। 

মগাচব্ন্দ িরমণ মন, চনময়াচজয়া সর্ব্বেণ, 

কাশীরাম োস চব্রিন।। 

জনার মেহতযাগ ও অর্জ্ুবমনর প্রচত গঙ্গার অচভশাপ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল শুন তমপাধন। 

চক যুচি কচরল জনা কহ চব্ব্রণ।। 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন নরপচত। 

দুর্ব্বাকয শুচনল ব্হু জনা গুণব্তী।। 

ভ্রাতার চনকট ব্ড় মপময় অপমান। 

মমনমত কচরল যুচি তযচজব্ পরাণ। ।  

ভাগীরিী তীমর জনা মগল শীঘ্রগচত।  

মযাড় হাত হময় ব্মল আপন ভারতী।। 

শুন গঙ্গামেব্ী আচম কচর চনমব্েন। 

মতামার সচলমল আচম তযচজব্ জীব্ন।। 

নাচশল অর্জ্ুবন মম পুত্র ধন প্রাণ। 

আপচন কচরমব্ মাতা ইহার চব্ধান।। 

মসই মহতু চিমত্ত ব্ড় তহল অচভমান।  

কাতর হইয়া ব্চল মতামা চব্েযমান।। 

ংত ব্চল গঙ্গাজমল প্রমব্শ কচরল। 

পুত্রমশাক মপময় জনা শরীর তযচজল। ।  

জনার মরমণ মশাক মপময় ভাগীরিী। 

মক্রামধ অচভশাপ চেল অর্জ্ুবমনর প্রচত।। 

সতীকনযা মমর পািব মতামার কারমণ। 

মস সকল ভয় মতার নাচহ হয় মমন।। 

ভীমে চনপাচতমল তুচম কপট কচরয়া। 

ভয় না কচরমল চপতামহ ময ব্চলয়া।। 

কৃে সখা ব্চল মতার ব্ামড় অহঙ্কার।  

না ব্ুি মেমব্র মায়া পাণ্ডুর কুমার।। 

মপৌি হমি ভীে ব্ীর তযচজল পরাণ। 

তুচম ও পুমত্রর হমি হারাইমব্ প্রাণ।। 

শাচপমলন গঙ্গামেব্ী তমব্ অর্জ্ুবমনর। 

তাহা শুচন নারায়ণ চিচন্তত অন্তমর।। 

ঈষৎ হামসন কৃে পাণ্ডব্ সভায়। 

ব্যাসমেব্ ব্ুচিমলন তার অচভপ্রায়। ।  

চজোমসন যুচধচির মেব্ নারায়মণ। 

কহ কৃেিন্দ্র তুচম হাসয তকমল মকমন।। 

মগাচব্ন্দ ব্মলন শুন ধর্ম্ব নৃপব্মর। 

অচভশাপ হইল ময পািব ধনুদ্ধবমর।। 

গঙ্গা অচভশাপ মেন দুঃখ মপময় মমন। 

তার মৃতুয হমব্ ব্ব্রুব্াহমনর রমণ।। 

যুচধচির ব্চলমলন হইমব্ মকমমন। 

অচভশাপ মেন গঙ্গা চকমসর কারমণ।।  

মগাচব্ন্দ ব্মলন রাজা কর অব্ধান। 

মামহশ্বরীপুমর রাজা নীলধ্বজ নাম।।  

ধচরল যমের মঘাড়া তাহার নন্দন। 

অশ্ব মহতু অর্জ্ুবমনর সমঙ্গ তহল রণ।।  

প্রব্ীর তাহার পুত্র হত তহল রমণ।  

রাজারাণী তনুতযাগ তকল অচভমামন। ।  

গঙ্গামত মচরল মসই পুত্রমশাক মপময়। 

গঙ্গা অচভশাপ মেন দুঃচখত হইময়।।  

নীলধ্বজ অশ্ব চেল ধনঞ্জয় ব্ীমর। 

আপচন িচলল ব্ীর অশ্ব রাচখব্ামর।। 

অর্জ্ুবন কারমণ ভয় না কচরহ তুচম। 

সঙ্কট হইমল রো কচরব্ মস আচম।।  
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ংত ব্চল কৃে প্রমব্ামধন যুচধচিমর। 

ংই চব্ব্রণ রাজা কচহনু মতামামর।। 

অমৃত সমান ংই ভারত কাচহনী। 

আর চক কচহব্ আচম ব্ল নৃপমচণ।। 

নীলধ্বজ-জামাতা অচির চব্ব্রণ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল, শুন তমপাধন। 

ংই আচম মতামামর কচর ময চনমব্েন।। 

রাজার জামাতা অচি হইল মকমমন। 

ংই কিা কৃপা কচর কচহমব্ আপমন।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন, শুন নরপচত। 

ংমব্ কচহ নীলধ্বজ রাজার ভারতী।। 

জনা নাম ধমর নীলধ্বমজর মচহষী। 

রচত চজচন রূপ তার পরমা রূপসী।। 

জনা সমঙ্গ নীলধ্বজ নানা মকচল কমর। 

তেব্মযামগ গভব তার হইল উেমর।। 

লক্ষ্মী-শামপ মসই গমভব ংল ব্সুমতী। 

স্বাহা নাম তহল তার, শুন নরপচত। ।  

পরমা সুন্দরী কনযা ব্ামড় চেমন চেমন। 

িন্দ্রমার মশাভা মযন মপৌণবমাসী চেমন।। 

কনযা মেচখ নৃপচতর আনন্দ অপার। 

স্বাহা ব্চল নাম রাজা রাচখল তাহার।। 

হইল চব্ব্াহকাল ভামব্ মমন মমন। 

অনুেণ যুচি কমর পাত্র চমত্র সমন।। 

কামর কনযা োন চেব্, মকািা পাব্ ব্র।  

কালাতীত তহমল হমব্ অচত মন্দতর।। 

 

কনযা ব্মল, শুন চপতা আমার ব্িন। 

মনুষযমলামকমত মম নাচহ লয় মন।। 

মেব্পত্নী হব্ আচম ইমি নাচহ আন। 

সতয কচহলাম চপতা তব্ চব্েযমান।।  

স্বাহা-ব্ামকয পুমে রাজা হচরষ অন্তমর। 

কাহামর ব্চরমব্ তুচম ব্লহ আমামর।। 

চকব্া ইন্দ্র িন্দ্র চকব্া শমন পব্ন।  

কুমব্র ব্রুণ অচি কামর তব্ মন।। 

চশব্ ব্রহ্মা চব্েু আর যত মেব্গণ।  

কার পত্নী হমব্ তুচম, ব্লহ ব্িন।। 

আমার অমনক ভাগয ইমি নাচহ আন।  

মেব্পত্নী হমব্ তুচম আমার সর্ম্ান। ।  

 

স্বাহা ব্মল, শুন চপতা আমার ব্িন।  

জীব্মন মরমণ অচি, ব্মল সর্ব্বজন।।  

চশশুকাল তহমত মমার অনমল ভকচত। 

শুন চপতা অচিপূজা কর চনচত চনচত।। 

অনল আমার স্বামী, কচহনু মতামামর।  

তাাঁহামক আচনয়া মেব্ চব্ব্াহ আমামর। ।  

 

রাজা ব্মল, মকািা পাব্ তাাঁর েরশন। 

স্বাহা ব্মল, আচসমব্ন কচরমল স্বরণ।।  

ংত ব্চল রাজকনযা পূমজ তব্শ্বানমর। 

স্তুচত কমর স্বাহামেব্ী যুচড় দুই কমর।। 

স্বাহার িমব্মত ব্শ তহল তব্শ্বানর।  

রচহমত না পাচর আচস কমহন সত্বর।।  

চনজ অচভলাষ মমামর কহ গুণব্তী। 

চকমসর কারমণ মমামর পূজ চনচত চনচত।। 

স্বাহা ব্মল, তুচম মমামর করহ গ্রহণ।  

তব্ পত্নী হব্ আচম, ংই চনমব্েন।।  
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ংই মহতু িব্ কচর, পূচজ ময মতামামর। 

ংই অচভলাষ, ব্র মেহ ত আমামর।। 

ংব্মস্তু ব্চল অচি মসই ব্র চেল। 

ব্র মপময় স্বাহা মমন সম্প্রীচত পাইল।। 

জানাইল চপতৃমেমব্ অচি- আগমন। 

শুচনয়া হইল রাজা আনচন্দত মন।। 

মযাড়হামত চব্নয় কমরন নরপচত। 

কনযাোন অচিমেমব্ কমর শীঘ্রগচত।। 

মযাড়হাত হময় রাজা ব্চলল অচিমর। 

স্বাহা নামম কনযা আচম চেলাম মতামামর।। 

আপচন কচরমব্ মেব্ আমার রেণ। 

ধন জন রাজয মতামা কচরনু অপবণ।।  

চব্পে না আমস মযন আমার নগমর। 

সতত িাচকমব্ তুচম আমার মচন্দমর।।  

তিাস্তু ব্চলয়া অচি মসই ব্র চেল।  

স্বাহার সচহত তার চব্ব্াহ হইল।। 

চব্পে না যায় মকহ নীলধ্বজ-পুমর। 

ওমহ রাজা কচহ শুন অনমলন ডমর।। 

কনযা চেয়া অচিমেমব্ রামখ নরপচত। 

কচহনু মতামামর আচম পূমর্ব্বর ভারতী।। 

পৃচিব্ীর প্রচত লক্ষ্মীর অচভশাপ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল, শুন মহামুচন। 

পূর্ব্ব চব্ব্রণ কিা মতামা তহমত শুচন।। 

লক্ষ্মী মকন পৃচিব্ীমক অচভশাপ চেল। 

কহ মেচখ পৃচিব্ীর চক পাপ আচেল।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন, শুনহ রাজন। 

সংমেমপ মতামামর কচহ মস সব্ কিন। ।  

লক্ষ্মী সমঙ্গ নারায়ণ িামকন সতত।  

নানা মকচল কলারস কমরন ব্হুত।। 

অপার মচহমা তাাঁর মক ব্ুচিমত পামর। 

অচব্রত কমলা িামকন ব্মোপমর।। 

তাহা মেচখ ব্সুমতী কমহন লক্ষ্মীমর। 

মতামার সমান তপ মকহ নাচহ কমর।। 

না মেচখ ংমন তপ, না শুচন শ্রব্মণ। 

নারায়ণ সমঙ্গ তুচম িাক রাচত্র চেমন।। 

ব্েঃিমল মতামামর ধমরন যদুপচত।  

মতামার সমান মকহ নমহ ভাগযব্তী।। 

চকন্তু কৃে সমন মতামা চব্মেে করাব্। 

নারায়ণ সমঙ্গ আচম সতত িাচকব্।। 

মহীব্াকয শুচন মেব্ী মক্রাধ উপচজল।  

মমনাদুঃখ মপময় অচভশাপ প্রোচনল।।  

জচেমব্ জনার গমভব, হমব্ স্বাহা নাম। 

অনল মতামার স্বামী, ইমি নাচহ আন। ।  

 

পৃচিব্ী ব্মলন, তুচম শাপ চেমল মমামর। 

নারায়ণ সহ মেখা নচহমব্ মতামামর।। 

পৃচিব্ী পাচলমত জচেমব্ন নারায়ণ।  

সতত পাইব্ আচম তাাঁর েরশন।। 

অনুেণ িাচকমব্ন মগাচব্ন্দ আমামত।  

ংত ব্চল ব্সুমতী মগমলন ত্বচরমত।। 

শামপ ব্র মপময় তষু্টা হইল ধরণী। 

স্বাহা নাম তহল নীলধ্বমজর নচন্দনী।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ, শুমন পুণযব্ান।।  
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পাষাণ হইমত অশ্ব উদ্ধার 

তমপাব্মন মুচনিামন করহ প্রিান।  

দুঃখ না ভাচব্ও তুচম শুনহ অর্জ্ুবন।। 

প্রদুযন্ন অর্জ্ুবন আর কত রচিগমণ। 

মুচন সম্ভাচষমত সমব্ মগল তমপাব্মন। ।  

মসৌভচর রচহয়ামেন আপন আশ্রমম। 

চশষযগণ ব্চসয়ামে তাাঁর চব্েযমামন।। 

মব্ে শাে পাে মেন আনচন্দত মমন। 

ব্নঞ্জয় কামমেব্ চগয়া মসইখামন।। 

প্রচণপাত কচরমলন ভূচমি হইয়া। 

চনজ পচরিয় মেন চব্নয় কচরয়া।। 

 

পাণ্ডুর তনয় যুচধচির নরপচত। 

অশ্বমমধ কচরমলন কৃমের সংহচত। ।  

আমরা আইনু অশ্ব কচরমত রেণ। 

অর্জ্ুবন আমার নাম শুন তমপাধন।। 

ভ্রচমমত ভ্রচমমত অশ্ব আইল কানন।  

পাষামণ ধচরল মগাড়া না জাচন কারণ। ।  

ভয় মপময় চনমব্েন িরমণ মতামার। 

কহ কহ মহামুচন চক হমব্ আমার।। 

োচতব্ধ পামপ রাজা উৎকচিত মন।  

না হইল যে সাঙ্গ শুন তমপাধন।।  

 

অর্জ্ুবন কমহন যচে ংমতক উত্তর। 

শুচনয়া ঈষৎ হাচস কমহ মুচনব্র।। 

শুন শুন পািব তুচম ব্িন আমার। 

চিমত্তর সমন্দহ মকন না ঘুমি মতামার।। 

অচখল ব্রহ্মাণ্ডনাি মতামার সারচি। 

তিাচপও পাপ ব্চল মমন ভাব্ ভীচত।। 

মকাচট ব্রহ্মহতযা যায় যাাঁহার স্মরমণ। 

মহন কৃে নাম তুচম নাচহ লও মকমন।। 

না মেচখ ময চকেু ভচি মতামার অন্তমর। 

সখা ব্চল জান তুচম মেব্ গোধমর।। 

চহংসামত পূতনা পায় কৃমের শরীর।  

োচতব্ধ পামপ মকন ভামব্ যুচধচির।। 

সতত সরূ্ম্মখ মযই মেমখ নারায়ণ। 

পাপ নাচহ িামক তার পাণ্ডুর নন্েন।।  

তমব্ যচে অশ্বমমমধ কচরয়াে মচত। 

পাইমব্ যমের হয় না করহ ভচত।। 

ব্রহ্মশামপ চশলাতনু হইল ব্রাহ্মণী। 

িণ্ডী নামম উদালক মুচনর রমণী। ।  

তুচম পরচশমল তার হইমব্ মুকচত। 

পাইমব্ পূমর্ব্বর তনু শুন মহামচত।। 

মুি হইমব্ক অশ্ব শুন মহাশয়। 

মগাচব্ন্দ ব্ান্ধব্ তুচম না কচরহ ভয়।।  

 

শুচনয়া ংসব্ কিা মসৌভচর ব্েমন। 

অশ্ব পামশ আইমলন আনচন্দত মমন।। 

মুচনর ব্িমন তমব্ আনন্দ অন্তমর। 

চশলা পরচশয়া উদ্ধামরন অশ্বব্মর।।  

অর্জ্ুবন চশলামক স্পচশবমলন দুই কমর। 

চশলারূপ পচরহচর নারীরূপ ধমর।। 

ব্হুমমত অর্জ্ুবমনমর কচরল িব্ন।  

মতামার পরমশ তহল ং পাপ মমািন।। 

তুচম নারায়ণ ইমি নাচহ কচর আন। 

শাপ হমত আমামর কচরমল পচরত্রাণ।।  

মুি হময় চনজালময় মগমলন ব্রাহ্মণী। 
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পাণ্ডমব্র তসনয চেল জয় জয় ধ্বচন।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত লহরী। 

কাশীরাম োস কমহ ভব্ভয় তচর।। 

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইব্ার ব্ৃত্তান্ত 

জমেজয় রাজা ব্মল শুন তমপাধন। 

ব্রাহ্মণী পাষাণ তহল চকমসর কারণ।।  

অচভশাপ মকন মুচন চেমলন তাহামক। 

কৃপা কচর মসই কিা কচহমব্ আমামক।।  

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন নরপচত। 

মন চেয়া শুন কচহ ব্যামসর ভারতী। ।  

উদালক নামম মুচন চেল তমপাব্মন। 

িণ্ডী নামম তাাঁর ভাযবযা চব্খযাত ভুব্মন।। 

চব্ব্াহ কচরয়া মুচন চেল চনমকতমন। 

িণ্ডীমক ব্ুিান মুচন চব্চব্চধ চব্ধামন।। 

আচম তব্ স্বমী ব্মট হই গুরুজন। 

যতমন পাচলমব্ তুচম আমার ব্িন।। 

িণ্ডী ব্মল তব্ ব্াকয আচম না শুচনব্। 

তুচম যাহা ব্ল তাহা আচম না কচরব্। ।  

দুঃখ পায় উদালক তাহার ব্িমন। 

কচহল সকল কিা মুচনপত্নীগমণ।। 

তারা ব্মল ব্ালযকামল কত ব্ড় োন।  

পাচলমব্ মতামার ব্াকয তহমল ব্ুচদ্ধমান।। 

মহমমত কতকাল ব্চঞ্চমলন মুচন। 

িণ্ডী মস না শুমন চকেু উদালক ব্াণী।। 

দুঃখ পায় উদালক তাহার চমলমন। 

স্বামীর ব্িন মস কোি নাচহ শুমন। ।  

কমণ্ডলু আচনমত ব্চলল মুচনব্র। 

মেব্তা পূচজব্ আচম শুনহ উত্তর।। 

যে কচর মমনানীত ব্র মাচগ লন। 

িণ্ডী ব্মল আচম কমণ্ডলু না আচনব্।।  

না আচনব্ কমণ্ডলু যমে নাচহ কাজ।  

চক হইমব্ মসচব্মল মগাচব্ন্দ মেব্রাজ। ।  

ব্মর প্রময়াজন নাচহ প্রািন ময মূল। 

ব্ৃিা উপমেশ মেহ নমহ সমতুল।। 

িণ্ডীর ব্িমন মুচন যিণা পাইল।  

ব্াকয নাচহ শুমন নানামমত ব্ুিাইল।।  

তীিব মহতু ংল মকৌচণ্ডনয মুচনব্র।  

উদালক আশ্রমমমত আইল তৎপর।। 

চশষযসহ আইল মকৌচণ্ডনয মহামুচন।  

প্রীচত পান উদালক মসই কিা শুচন।। 

িণ্ডীমক ডাচকয়া কচহমলন মুচনব্র। 

না আচনব্ মকৌচণ্ডনয কচরয়া সমাের। ।  

মকািায় পাইব্ ফল নাচহ তমপাব্মন। 

না কচরব্ সম্প্রীচত মকৌচণ্ডমনযর সমন।। 

িণ্ডী ব্মল মুচনমর কচরব্ সমাের। 

ফল মূল আচন আচম চেব্ তা সত্বর।। 

কমণ্ডলু মেহ চনয়া পে প্রোলমন। 

ঈষৎ হাচসয়া মুচন িণ্ডীর ব্িমন।। 

সমাের কচর মুচন মকৌচণ্ডমনয আচনল।  

পােয অঘবয যিামযাগয কুশাসন চেল।। 

মকৌচণ্ডনয ব্মলন শুন উদালক মুচন। 

কহ কহ কৃে কিা মতামা তহমত শুচন।। 

উদালক ব্মল মমার ভাযবযা দুষ্টমচত। 

আশ্রমম রচহমত আচম না পাই চপরীচত।। 
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চপতৃশ্রাদ্ধ আচসয়া হইল উপনীত।  

ব্াকয নাচহ শুমন িণ্ডী মম হয় ভীত।। 

মকৌচণ্ডনয ব্মলন শ্রাদ্ধ করহ প্রভামত। 

মেচখ িণ্ডী ব্াকয নাচহ শুনময় চকমমত।। 

রজনী ব্চঞ্চয়া মুচন প্রতূযষ চব্হামন। 

চজোমসন িণ্ডীমক মুচনর চব্েযমামন।। 

আচজ মম চপতৃশ্রাদ্ধ শুনহ ব্িন। 

িণ্ডী মস ব্চলল শ্রামদ্ধ নাচহ প্রময়াজন।। 

তাহা মেচখ মকৌচণ্ডমনযর মক্রাধ উপচজল। 

আরি মলািন কচর িণ্ডীমর কচহল।। 

স্বামী ব্াকয পাপীয়চস নাচহ শুন কামণ। 

চশলারূপ হও চগয়া আমার ব্িমন।। 

অব্যিব মুচনর ব্াকয হৃেময় ভাচব্য়া। 

মহাড়হামত িমল িণ্ডী চব্নয় কচরয়া।।  

অব্যিব মতামার ব্াকয শুন তমপাধন।  

কতকামল হমব্ মম শাপ চব্মমািন।। 

মোষ অনুরূপ েণ্ড তুচম চেলা মমামর। 

শাপান্ত করহ প্রভু চনমব্চে মতামামর।। 

মকৌচণ্ডনয ব্মলন তুচম িাক চগয়া ব্মন। 

অচভশামপ মুি হমব্ অর্জ্ুবন চমলমন।। 

অশ্বমমধ যে কচরমব্ন যুচধচির।  

রাচখমত আচসমব্ মঘাড়া ধনঞ্জয় ব্ীর।।  

ধচরয়া রাচখমব্ মঘাড়া তুচম ব্াহুব্মল। 

অর্জ্ুবন পরমশ পাপ ঘুচিমব্ সকমল। ।  

 

ংত ব্চল চনজালময় মগল তমপাধন। 

িণ্ডীকা পাষাণরূপা তহল মসইেণ। ।  

চিরকাল চশলা হময় আচেল কানমন। 

শাপমুি তহল ংমব্ অর্জ্ুবন চমলমন।। 

অশ্বমমধ যে কিা শুন জমেজয়। 

ভদ্রাব্তীপুমর মগল পাণ্ডমব্র হয়।।  

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশী কমহ শুচনমল তরময় ভব্ব্াচর।। 

হংসধ্বজ রাজার নগমর অমশ্বর গমন ও তদুপলমে নানা সংব্াে 

মসই মেমশ হংসধ্বজ নামম নৃপব্র। 

ব্ড়ই ধাচর্ম্বক রাজা ধমর্ম্বমত তৎপর।।  

সুরি সুধিা তার দুইচট নন্দন। 

চব্েুভি দুইজন চব্েুপরায়ণ।।  

মঘাড়া উপনীত তহল তাহার নগমর। 

েূত চগয়া সমািার কচহল রাজামর।। 

যুচধচির কচরমলন অশ্বমমধ ক্রতু। 

অর্জ্ুবন আইল অশ্ব রাচখব্ার মহতু।। 

নগমর আইল মঘাড়া শুনহ রাজন। 

সমঙ্গ আচসয়ামে তার ব্হু তসনযগণ। ।  

েূতমুমখ কিা শুচন রাজা আনচন্দত।  

আচলঙ্গন েূমত মেন মমন হময় প্রীত।।  

চক কচহমল আমর েূত শুভ সমািার। 

আইল আমার পুমর পাণ্ডুর কুমার।। 

আচজ মস আমার জে হইল সফল। 

অর্জ্ুবন আগত পুমর ব্ড়ই মঙ্গল।। 

মযখামন অর্জ্ুবন তিা মেব্ নারায়ণ।  

ংই কিা অচত সতয কমহ মুচনগণ।। 

মেচখব্ মাধমব্ আচম পাণ্ডব্ চমলমন। 

চিরচেন সাধ আমে কৃে েরশমন।। 

ধচরয়া যমের মঘাড়া আনহ সত্বমর। 

ংত ব্চল নৃপচত ডাচকল অনুিমর।। 
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পাইয়া রাজার আো অনুিরগণ। 

সচরল যমের মঘাড়া কচরয়া যতন।। 

অশ্ব লময় চেল হংসধ্বমজর মগািমর। 

মহানমন্দ নরপচত আপনা পাসমর।। 

সতন কচরয়া অশ্ব রাচখল রাজন। 

অর্জ্ুবমন ধচরমত পুনঃ কচরমলক মন।।  

হংসধ্বজ ব্মল ওমহ শুন ব্ীরগণ। 

যতন কচরয়া সমব্ ধচরব্া অর্জ্ুবন।।  

তমব্ মস পাইব্ আচম কৃে েরশন। 

সব্ান্ধমব্ পরচশব্ তাাঁহার িরণ।। 

ং ব্ড় আমার সাধ আেময় অন্তমর। 

মেচখব্ মস নারায়ণ আপনার ঘমর।। 

আমার তমপর ফল হইল উেয়। 

মস কারমণ আইমলন পাণ্ডুর তনয়।। 

ব্ান্ধহ যমের মঘাড়া আর নাচহ ডর।  

ংখচন অর্জ্ুবন সহ হইমব্ সমর।। 

মঘাড়া ব্ান্ধা মগমল পািব মকািাও না যামব্। 

অর্জ্ুবন হইমত সমব্ মগাচব্ন্দ মেচখমব্।। 

উত্তপ্ত করহ ততল তামম্রর কুমণ্ডমত। 

শীঘ্র রমণ না আচসমল মফচলমব্ তাহামত।। 

ংত ব্চল রাজা চেল োমামা মঘাষণ। 

পরস্পর মস কিা শুচনল সর্ব্বজন।।  

রাজার আমেশ মপময় রাজ পুমরাচহত। 

তামম্রর কটামহ তকল ততমলমত পূচণবত।। 

ততল তপ্ত যতমন কচরল মুচনব্র। 

তাহা শুচন ভয় পায় যত ধনুদ্ধবর। ।  

সত্বমর আইল সমব্ নানা অে ধচর। 

চব্মামন িচড়য়া মকহ তুরঙ্গ উপচর।।  

নৃপচত তনয় ময সুধিা ধনুদ্ধবর।  

শীঘ্রগচত আইমস মসই কচরমত সমর।। 

মহনই সমময় তমব্ সুধিার নারী। 

মযাড়হি কচর ব্মর লর্জ্া পচরহচর।।  

শুন প্রাণনাি তব্ মকািায় গমন। 

নানা অে ব্াচন্ধয়াে চকমসর কারণ।। 

সুধিা ব্মলন তত্ত্ব নাচহ জান তুচম। 

যুদ্ধ মহতু আমেশ কমরন নৃপমচণ।। 

অর্জ্ুবন আইল পুমর তুরঙ্গ লইয়া।  

মঘাড়া ধচরমলন চপতা েূত পাোইয়া।।  

অর্জ্ুবন সারচি কৃে জাচনয়া শ্রব্মণ। 

যুদ্ধ অচভলাষ চপতা তকল মস কারমণ।। 

চিরেচন আমে সাধ কৃে েরশমন। 

অর্জ্ুবন ধচরমত আো চেল মস কারমণ।। 

মসই মহতু চেল রাজা নগমর মঘাষণা। 

সাচজয়া িচলল যুমদ্ধ যত রাজমসনা। ।  

শুন চপ্রময় চপতার মমনর অচভলাষ। 

আচনয়া মেখাব্ আচজ মেব্ শ্রীচনব্াস। ।  

যাত্রা কচর যাই আচম কচরব্ামর রণ ।  

জয়ধ্বচন চেয়া গৃমহ করহ গমন।। 

প্রভাব্তী ব্মল নাি শুন সাব্ধামন। 

আচজ ঋতুমভাগ তুচম কর মম সমন।। 

ংমক প্রচতব্রতা আচম শুন প্রামণশ্বর। 

প্রভামত যাইমব্ কাচল কচরমত সমর।।  

ঋতুস্মান কচরয়াচে চনমব্চে মতামামর। 

পুত্রোন চেয়া যাও যুদ্ধ কচরব্ামর।। 

অর্জ্ুবন সচহত যাও কচরব্ামর রণ। 

ং কিা শুচনয়া মম িমচকত মন।। 

পাণ্ডমব্র সখা কৃে চব্চেত সংসামর। 

মকমন কচরয়া তুচম চজচনমব্ তাহামর। ।  
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আচম ময অব্লা জাচত তামহ কুলনারী।  

পুত্র না হইমল তমব্ চক প্রকামর তচর।। 

মতামার ঔরমস মম হইমব্ তনয়। 

ঋতুর পালন কর শুন মহাশয়।। 

শুন প্রাণনাি মমামর না কর চনরাশ।  

চপতৃমলামক রাখ জল গণ্ডমষর আশ।।  

সংসার অসার মেখ সার নারায়ণ। 

পুত্রোন চেয়া মমামর করহ গমন।। 

সুধিা ব্চলল তমব্ শুনহ সুন্দরী।  

চমিযা পুমত্র চকব্া কাযবয যচে তুষ্ট হচর।। 

প্রভাব্তী ব্মল নাি ং নমহ চব্িার। 

জনম চব্ফল অমঙ্ক পুত্র নাচহ যার। ।  

পুন্নাম নরমক তার নাচহক চনষ্কৃচত। 

ং সব্ শামের কিা শুন প্রাণপচত।। 

ব্যাস ব্চশিাচে যত মহামুচনগণ। 

পুত্র জোইল সমব্ শুন চনমব্েন।।  

ইমি মোষ নাচহ, মমামর মেহ পুত্রোন। 

তমব্ চগয়া সংগ্রামম মেচখমব্ ভগব্ান।।  

সুধো ব্চলল শুন আমার ব্িন। 

কচরল আমার চপতা চনোরুণ পণ।। 

শীঘ্রগচত মযইজন না আমস সমমর। 

তাহামর মফচলমব্ তপ্ত ততমলর উপমর। ।  

তপ্ত ততমল মফলাইমব্ তমব্ নরপচত। 

প্রাণভময় সর্ব্বজন মগল শীঘ্রগচত।। 

পশ্চাৎ যাইব্ আচম নমহ ভাল কাজ।  

মক্রাধ কচর ততমলমত মফচলমব্ মহারাজ।।  

শুন প্রভাব্তী তুচম আজ িাক ঘমর। 

সংগ্রাম চজচনয়া আচম তুচষব্ মতামামর।। 

প্রভাব্তী ব্মল কিা শুন প্রামণশ্ব্র।  

অর্জ্ুবমন চজচনব্া তুচম অচত মস দুষ্কর।। 

সখা যাাঁর নারায়ণ সংসামরর সার। 

ং চতন ভুব্মন পরাজয় নাচহ তাাঁর।। 

ভকতব্ৎসল হচর রামখন অর্জ্ুবমন। 

পূচরয়া আমার আশ তুচম যাহ রমণ।। 

পঞ্চশমর জর্জ্বর হইল কমলব্র। 

আচলঙ্গন চেয়া মমামর মতাষহ সত্বর।।  

ঋতুর রেমণ নাচহ চেমনর চব্িার। 

ং সকল শাে কিা তব্ োত সার।।  

ভাযবযার ব্িন ব্ীর নাচরল মলচিমত। 

হাচসয়া যুমদ্ধর সাজ ংচড়ল ভূমমমত।। 

সুধো শয়ন তকল খট্টার উপমর। 

ভুচঞ্জয়া শৃঙ্গার তুষ্ট কচরল ভাযবযামর।। 

প্রভাব্তী গভব ধমর ব্ীর তকল স্নান। 

যুচিমত সুধো যুমদ্ধ কচরল প্রয়াণ।। 

কুব্লয়া নামম তার আইল ভচগনী। 

সুধো গমমন মেয় জয় জয় ধ্বচন।।  

যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জ্ুবমনর রমণ। 

মতামা তহমত কৃে আচম মেচখব্ নয়মন।। 

সুধিার জননী পাইল সমািার। 

পুমত্রর সরূ্ম্মখ আমস আনন্দ অপার।। 

শীঘ্র যাহ আমর পুত্র কচরমত সমর।  

মতামা তহমত আচজ মস মেচখব্ গোধর।।  

মযখামন অর্জ্ুবন তিা মেব্ নারায়ণ।  

সতয ব্চল ংই কিা ব্মল সর্ব্বজন।।  

চব্লে না কর পুত্র িলহ সত্বমর।  

পূর্ব্ব পুণযফমল মঘাড়া আইল নগমর।। 

চিরচেন আমে সাধ কৃে েরশমন। 

মেচখব্ পরমানমন্দ অর্জ্ুবন চমলমন।। 
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জননীর ব্িন শুচনয়া হরচষত। 

প্রণাম কচরয়া মাময় িচলল ত্বচরত। ।  

মহিা মেখ সর্ব্ব তসনয সাচজয়া আইল।  

হংসধ্বজ মহারাজ সব্ামর মেচখ।। 

সুধিামর না মেচখয়া ব্মল নরপচত।  

মকন চেল নারায়ণ ংমন সন্তচত।। 

মকামপ হংসধ্বজ কচহমলন পুমরাচহমত। 

আচজ সুধিামক ততমল মফলহ চনচশ্চমত।। 

পুত্র হময় না পাচলল চপতার ব্িন। 

মহন োর পুত্র মম নাচহ প্রময়াজন। ।  

পুমরাচহত সহ রাজা ং কিা কচহমত। 

সুধিা আইল তিা চপতার সাোমত।। 

প্রণাম কচরয়া পুমরাচহমতর িরমণ। 

রাজামর প্রণাম কমর রাজ সম্ভাষমণ।। 

সুধিামর মেচখ রাজা ব্মল কুব্িন।  

ংখন ব্াচহর দুষ্ট হচল চক কারণ।। 

মঘাড়া রাচখব্ামর পািব আমস মম পুমর। 

যত্ন কচরলাম তামর ধচরব্ার তমর।। 

অর্জ্ুবন ধচরমল পাব্ কৃে েরশন।  

ব্ুচিয়া কচরনু আচম চনোরুণ পণ।। 

ত্বরায় সাচজয়া মযব্া না আমস সমমর। 

তাহামর মফচলব্ তপ্ত মতমলর চভতমর। ।  

ভময়মত সাচজয়া ংল যত মসনাগণ। 

মস ভয় মতামার মমন নাচহক স্মরণ।। 

সুধিা ব্মলন চপতা কর অব্ধান। 

অে লময় আচস আচম কচরমত সংগ্রাম।। 

মহনকামল প্রভাব্তী সরূ্ম্মখ আইল।  

ঋতুর রেণ মহতু আমামর কচহল।। 

মহাপাপ হয় ঋতু না তকমল রেণ। 

অতংব্ চব্লে হইল মস কারণ।। 

ইহা শুচন ব্মল হংসধ্বজ নরপচত। 

জচেমল আমার কুমল তুচম পাপমচত। ।  

যুমদ্ধর সময় মতার নারীমত যতন। 

আমর দুষ্ট মেচখব্ মকমমন নারায়ণ।।  

তুচম মস আমার কুমল পাচপি হইমল। 

োচড়য়া েচিয়ধর্ম্ব কামম মন চেমল।। 

কৃমেমত চব্মুখ তহমল যাহ ততল পামশ। 

উচিত ময শাচি হয় ভুঞ্জহ চব্মশমষ।। 

না কচরমল ঋতু রো হয় মহাপাপ। 

চক ব্ুচিয়া সুধিামর মেহ মনিাপ।। 

সুধো তব্েব্ ব্ড় জানহ আপচন। 

লঘুপামপ গুরেণ্ড নমহ নৃপমচণ।। 

পামত্রর ব্িমন রাজা ব্মল পুমরাচহমত। 

সুধো আমার পুত্র আচসল পশ্চামত।। 

ঋতুরো মহতু ময চব্লে তহল তার। 

কহ প্রভু চক হইমব্ ইহার চব্িার।। 

ওমহ রাজা সর্ব্বগুমণ তুচম নরপচত। 

প্রচতো লচিমত িাহ মেচখয়া সন্তচত।। 

েমিয় প্রচতো ধর্ম্ব মঘামষ সর্ব্বজন। 

পুত্রমস্নমহ ধর্ম্বপি কচরে লঙ্ঘন।।  

ংত ব্চল সভা তহমত যায় পুমরাচহত। 

মহামক্রাধভমর িমল অধর কচম্পত।। 

না িাচকব্ মতার মেমশ শুন নরপচত। 

মেচখনু মতামার রাজা ংমব্ পামপমচত। ।  

ংত শুচন হংসধ্বজ কচহল পামত্রমর।  

আচম যাই পুমরাচহত আচনব্ার তমর।। 

তপ্ত ততমল সুধোমক মফলাইমব্ তুচম। 

সুধিামর পুনঃ মযন নাচহ মেচখ আচম।। 
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অমনযর ব্িমন পুমরাচহত না আচসমব্। 

যতন কচরয়া আম আচন চগয়া তমব্।। 

ংত ব্চল হংসধ্বজ িচলল সত্বমর। 

সুমচত পামত্রর পুত্র ব্মল সুধিামর।। 

আপচন শুচনমল তুচম রাজার ব্িন। 

ততল পামশ দ্রুত যাও রাজার নন্দন।।  

সুধিা ব্মলন ততমল তযচজব্ জীব্ন।  

ব্ড় দুঃখ না মেচখনু কমলমলািন।। 

মহাভরমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

সুধোমক তপ্ত ততমল চনমেপ 

ংত ব্চল সুধো আইল ততমল পামশ। 

ভয় মপময় মলাক সব্ মেচখমত না আমস।।  

তপ্ত ততল মেচখ ব্ীর নাচহ কমর ভয়।  

মগাচব্ন্দ িরণ ভামব্ রাজার তনয়।। 

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ। 

আচম মূঢ় না মেচখনু মতামার িরণ।। 

ং ব্ড় অচধক দুঃখ রচহল অন্তমর। 

অর্জ্ুবন সচহত কৃে না মেচখ সমমর।। 

ওমহ কৃে রো কর অকাল মরন। 

তপ্ত ততমল মমামর রো কর নারায়ণ।।  

উসচঃস্বমর সুধো ডাচকমে নারায়মণ। 

সঙ্কমট রাচখমত মকহ নাচহ মতামা চব্মন।। 

ংত ব্চল সুধো জচপমে কৃে নাম।  

ইহা শুচন মশামক মলাক হইল অোন।।  

সুমচত পামত্রর পুত্র ধচর সুধিামর। 

মফলাইয়া চেল তপ্ত ততমলর উপমর।। 

ভি ব্ুচি তাহামর রামখন নারায়ণ।  

তপ্ত ততল তহমত তার নচহল মরণ।। 

সুধিা ব্চসয়া আমে ততমলর চভতমর।  

ততমল ব্চস কৃেনাম ডামক উসচঃস্বমর।। 

ঘন ঘন হচরনাম ডাচকমে সুধো। 

নৃপচতর সভায় মহিা উচেমলক কান্না।। 

শুন রাজা জমেজয় কচহনু মতামামর।  

পচড়ল সুধো তপ্ত ততমলর চভতমর। ।  

ভি ব্ুচি তাহামর রামখন নারায়ণ।  

তপ্ত ততল তহমত তার নচহল মরণ।। 

সুধো ব্চসয়া আমে ততমলর চভতমর।  

ততমল ব্চস কৃেনাম ডামক উসচঃস্বমর।। 

ঘন ঘন হচরনাম ডাচকমে সুধিা। 

নৃপচতর সভায় মহিা উচেমলক কান্না।। 

শুন রাজা জমেজয় কচহনু মতামামর।  

পচড়ল সুধো তপ্ত ততমলর চভতমর। ।  

ভি ব্ুচি তাহামর রামখন নারায়ণ।  

তপ্ত ততমল সুধিার নচহল মরণ।। 

শ্রীজমেজয় ব্মল কহ মহামুচন। 

চক কর্ম্ব সুধো তকল কহ মেচখ শুচন।। 

তপ্ত ততমল সধুোর পতমন রাজা ও রাণীর মশাক 

না মেচখয়া সুধিামর, কাচন্দমতমে উসচঃস্বমর, 

ভূচমমত মলাটাময় সর্ব্বজন। 
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মকহ মমন দুঃখ মপময়, রাজার সরূ্ম্মখ চগময়, 

কচহমলন সুধো চনধন।। 

তাহা শুচন পুমরাচহমত রাজা কমহ দুঃখচিমত্ত, 

সুধো মচরল ততল পামশ। 

রো পায় ধর্ম্বপি, রচহল শামের মত, 

মেচখব্ামর িলহ হচরমষ।। 

তমব্ হংধ্বজ রায,় ধচর পুমরাচহত পায়, 

ততল পামশ আচনল সত্বমর। 

তাহামত মব্চড়য়া মলাক, কমর নানাচব্ধমশাক, 

না মেচখ তব্েব্ সুধিামর।। 

হংসধ্বজ নরপচত, চব্হব্মল পচড়য়া চেচত, 

পুত্রমশামক হচরল মিতন। 

মকহ জল মেয় মুমখ, কণবমুমল মকহ ডামক, 

পুত্রমশামক মুচেবত রাজন।। 

নগমর ব্চনতা মধময,় সমািার চেল চগময়, 

সুধিার জনচন মযখামন। 

শুন শুন োকুরাণী, সুধিা তযচজল প্রাণী, 

অচি সহ ততমলর চমলমন।। 

শুচন অমঙ্গল কিা, িমল সুধিার মাতা, 

তযচজয়া িমলন অন্তঃপুরী। 

ব্ধূগণ িমল সামি, মশাকাকূল হময় চিমত, 

প্রভাব্তী সুধিার নারী।। 

লর্জ্া ভয় নাচহকমর, কামন্দরামা উসচঃস্বমর,  

মকািা প্রভু তব্েব্ সুধিা।  

রণিমল প্রমব্চশময়, মক ধচরমব্ ধনঞ্জময়, 

কৃেমক মেখামব্ মকান জনা।। 

ধচরয়া রাজার পায়, কামন্দ রাণী উভরায়, 

মকন তকলা চনোরুণ পণ। 

রণিমল প্রমব্চশমব্, অর্জ্ুবমনমর পরাচজমব্, 
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চমমে তুচম কচরমল ভাব্না।। 

রাজা ব্মল উে পুত্র, লহ তুচম নানা অে, 

পরাভব্ করহ অর্জ্ুবমন। 

আচেল মস অচভলাষ, মেচখব্ামর শ্রীচনব্াস, 

আচনয়া মেখাও নারায়মণ।। 

ংত ব্চল মস রাজন, পুত্রমশামক অমিতন, 

প্রমব্াধ করময় রাজরাণী। 

মশাকচসন্ধু মতয়াচগয়া, অর্জ্ুবমনমর পরাচজয়া, 

আচনয়া মেখাও িক্রপাচণ।। 

পুলমক পূচণবত হময়, নৃপ অমগ্র পাত্র মধময়, 

কচহমেন শুন মহারাজ। 

সুধো না মমর ততমল, ব্চসয়ামে কুতূহমল, 

মযন মেচখ প্রফুল্ল পঙ্কজ।। 

মহাভারমতর কিা, শ্রব্মণ ঘুিময় ব্যিা, 

কচলর কলুষ হয় নাশ। 

কমলাকামন্তর সুত, সুজমনর মনঃপুত, 

চব্রচিল কাশীরাম োস।।

 

তপ্ত ততল হইমত সুেোর উখান ও পাণ্ডব্ তসমনযর সচহত যদু্ধ 

সুমচত পামত্রর মুমখ শুচনয়া ব্িন।  

সুধিা মেচখমত রাজা কচরল গমন।।  

ব্চসয়া সুধো আমে ততমলর চভতমর।  

কাঞ্চন প্রচতমা মযন মেমখ মহাব্ীমর।। 

নাচহ মমর সুধো মেচখল নৃপমচণ।  

হচরমষ করময় মলাক জয় জয় ধ্বচন।। 

শঙ্খ পুমরাচহত ব্মল শুন নরপচত। 

ততল নাচহ তামত মতই হরচষমত চিচত।। 

পুত্রমস্নহ মহতু তুচম ভাণ্ডও আমামর। 

তপ্ত নাচহ হয় ততল কচহনু মতামামর। ।  

পরীো কচরয়া ততল কচহনু মতামামর। 

পরীো কচরয়া ততল জাচনব্ সকল।। 

আমামর আচনয়া মেহ নাচরমকল ফল।  

নাচরমকল অনুিমর আনময় সত্বমর। 

পুমরাচহত মফমল তাহা ততমলর উপমর।।  

ততল পরচশমত ফল শতখান তহল। 

শঙ্খ পুমরাচহত ভামল আচসয়া ব্াচজল। ।  

অমিতন হময় মোাঁমহ পচড়ল ধরণী। 

ভয় প্রামপ্ত মোাঁহামর তুচলল নৃপমচণ।। 

কতেমণ দুইজন পাইলা মিতন। 
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সুমচত পামত্রমর রাজা চজোমস কারণ।। 

ততল পরচশমত চশশু চক ব্াকয ব্চল। 

অপূর্ব্ব ঔষধ মুমখ চকব্া চেয়াচেল।।  

পাত্র ব্মল অব্ধান কর চেজব্র। 

নারায়মণ সুধিা ডাচকল ব্হুতর।। 

কৃে কৃে ব্চল মুমখ, ততমলমত পচড়ল। 

সকল মলামকমত ইহা নয়মন মেচখল।। 

রো কচরমলন হচর ংই সুধিামর।  

ঔষধ না জামন চকেু, কচহনু মতামামর।। 

পাত্র মব্ামল দুইজন তহল হরচষত।  

িাাঁপ চেমত ততলকুমণ্ড িচলল ত্বচরত।। 

আমরা পাষণ্ড ব্ড় চহংচসনু তব্েমব্। 

রাচখমল ং পাপ তনু নরমক ডুচব্মব্। ।  

ংত ব্চল ততমলমত পচড়ল দুইজন। 

সুধিার অঙ্গ স্পমশব ংড়ায় মরণ।।  

শঙ্খ পুমরাচহত লময় রাজার কুমার। 

ততল তহমত উচেমলন আনন্দ অপার।। 

হরচষত হংসধ্বজ পুত্র েরশমন। 

সুধিা প্রণাম তকল চপতার িরমণ। ।  

তমব্ দুই পুমরাচহত কচহল রাজামর। 

সুধিা সমান ভি নাচহক সংসামর।। 

তব্েব্ চহংচসয়া মমারা পাইনু যিণা। 

শুন হংসধ্বজ ব্ড় তব্েব্ সুধিা। ।  

সুধো চজচনমব্ রণ ইমি নাচহ আন।  

আচনয়া মতামামর মেখাইমব্ ভগব্ান।। 

পুমরাচহত মুমখ রাজা শুচনয়া ব্িন। 

সুধিামক তুচষমলন চেয়া আচলঙ্গন।।  

মহনকামল রাজরাণী কমহ সুধিামর।  

শুভেমণ মতামা আচম ধচরনু উেমর।।  

শুন পুত্র শীঘ্র যাও কচরব্ামর রণ।  

আচনয়া মেখাও মমামর কমলমলািন।। 

ংত ব্চল রাজরাণী মগল চনজঘমর। 

হচরমষ সুধিা যায় যুদ্ধ কচরব্ামর।। 

সুধিা সংগ্রাম কমর হামত ধনুর্ব্বাণ। 

িঞ্চল পাণ্ডব্ তসনয নাচহ ধমর টান।। 

তমব্ ব্ৃষমকতু ব্ীর কমণবর তনয়। 

রি আমরাচহয়া আমস সমমর চনভবয়।। 

ধনুমক টঙ্কার চেয়া প্রমব্চশল রমণ। 

যুদ্ধ আরচম্ভল তমব্ সুধিার সমন।। 

ব্ৃষমকতু শত ব্াণ পূচয়ল সন্ধান। 

সুধিা কাচটয়া তাহা তকল খান খান।। 

পঞ্চশত ব্াণ ংমড় রাজার নন্দন। 

ব্াণাঘামত ব্ৃষমকতু তহল অমিতন।। 

সুধিা চব্ন্ধময় তমব্ কমণবর নন্দমন। 

আগু তহল কামমেব্ মক্রাধ কচর মমন।।  

মিতন পাইয়া উমে কমণবর কুমার। 

ধনুক পাচতল ব্ীর আচস পুনর্ব্বার। ।  

সুধিামক ডাচকয়া ব্চলল মক্রাধমমন। 

আমার সচহত যুদ্ধ চব্ন্ধ অনযজমন। ।  

ং নমহ েচিয় ধর্ম্ব শুনহ সুধি। 

আচজ মতামা ব্চধ আচম রাচখব্ মঘাষণা।।  

ংত ব্চল ব্ৃষমকতু ব্াণব্ৃচষ্ট কমর। 

চনব্ামর সুধিা তাহা মিাখ মিাখ শমর।। 

ব্ৃষমকতু রিধ্বজ সুধিা কাচটল। 

সারচির মািা কাচট ভূমমমত পাচড়ল। ।  

ব্াণ গুণ ধনু তার কাচটমলক শমর। 

মাচরল সহস্র ব্াণ ব্ৃষমকতু ব্ীমর।।  

ভঙ্গ চেয়া মগল তমব্ কমণবর নন্দন।  
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প্রদুযন্ন আইল তমব্ কচরব্ামর রণ। ।  

মহামক্রাধভমর ব্ীর আইল সমমর। 

ব্াণাঘামত পচড়ল যমতক ব্ীরব্মর।। 

তাহা মেচখ সুধিার মক্রাধ উপচজল।  

ংকব্ামর শতব্াণ সন্ধান পূচরল।। 

প্রদুযমন্ন চব্চন্ধল ব্ীর কচরয়া যতন।  

মশাচণত ভূচষত তনু রুচিণী নন্দন।।  

পুনঃ পুনঃ চব্মন্ধ ব্াণ পূচরল আকণব। 

ব্াণাঘামত সুধিা ময হইল চব্ব্র্ণ । ।  

সুধিা সচহত রণ তকল ব্হুতর। 

মকহ পরাভব্ নমহ মোাঁহামত মসাসর।। 

মহনমমত দুইজমন হইল সমর। 

কৃতব্র্ম্বা আইমলন লময় ধনুঃশর।। 

সুধিা সচহত রণ তকল ব্হুতর। 

সচহমত না পাচর যুদ্ধ হইল ফাাঁপর। ।  

ব্াণাঘামত কৃতব্র্ম্বা পমড় চগয়া েূমর। 

অনুশাল্ব তেতয আমস যুদ্ধ কচরব্ামর।। 

ধনুক পাচতল সুধিার সচন্নধামন।  

আব্মর আকাশ মোাঁমহ ব্াণ ব্চরষমণ।। 

ডাক চেয়া অনুশাল্ব ব্মল মক্রাধ ব্াণী। 

আচজ শরাঘামত মতার ব্চধব্ পরাণী।। 

ভয় মপময় তেমতযশ্বর সুধিার রমণ। 

সচহমত না পামর ব্ীর ব্ামণর সন্ধামন।। 

পরশু পচট্টশ গো ংমড় তেতযপচত। 

সুধিা চনব্ামর তাহা কচরয়া শচকচত।। 

চশলীমুখ সুিীমুখ অদ্ধবিন্দ্র ব্াণ। 

সুধো উপমর তেতয পূচরল সন্ধান।। 

চনব্ারময় রাজসুত ব্ামণর আঘামত। 

তাহা মেচখ অনুশাল্ব ভীত তহল চিমত।। 

সুধো কচরল তমব্ ব্ামণর সন্ধান।  

শরজামল তেমতযর কাচটল ধনুর্ব্বাণ।। 

কাচটল রমির মঘাড়া সারচির মুণ্ড। 

ব্াণ গুণ ধনু কাচট তকল খণ্ড খণ্ড।।  

মাচরল সহস্র ব্াণ তেমতযর উপমর। 

মুেবা তহয়া অনুশাল্ব পমড় চগয়া েূমর।। 

আমগ তহয়া যুব্নাশ্ব পুমত্রর সংহচত। 

ব্াণব্ৃচষ্ট কমর মোাঁমহ যমতক শকচত। ।  

সুধিা চনব্ামর ব্াণ হামত ধচর িাপ। 

ব্াণব্ৃচষ্ট কচরমলন দুর্জ্বয় প্রতাপ।। 

সুধিার ব্াণ মযন অচির সমান। 

সচহমত না পামর রাজা কাতর পরাণ।।  

সুমব্গ সাহস কচর প্রমব্চশল রমণ। 

চপতা পুমত্র অমিতন সুধিার ব্ামণ।। 

রি তহমত েমূরমত পচড়ল দুইজন। 

সাতযচক আইল তমব্ কচরব্ামর রণ।। 

সাতযচক সচহত পমর যুিময় সুধিা। 

ভময়মত কাতর হয় পাণ্ডমব্র মসনা।। 

যুচিমত নাচরল মকহ সুধিার সামি। 

পলায় পাণ্ডব্ মসনা ভয় মপময় চিমত। ।  

চব্মুখ হইল তমব্ যত মসনাপচত। 

তাহা মেচখ আইমলন পািব মহামচত।।  

ধনঞ্জয় ডাচকয়া ব্মল সুধিামর। 

ভঙ্গ চেল তসনয মম মতামার সমমর।।  

পরাক্রম যত তব্ মেচখলাম আচম। 

সাহস কচরয়া মম সমঙ্গ যুি তুচম।।  

সুধো ব্মলন শুন ব্ীর ধনঞ্জয়। 

যুচিব্ মতামার সমন মম নাচহ ভয়।। 

চকন্তু ংক কিা আচম চজোচস মতামামর। 
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কৃমেমর না মেচখ মকন তব্ রমিাপমর।। 

সারচি মতামার রমি নাচহ নারায়ণ। 

মকমমন কচরমব্ তুচম মম সহ রণ।। 

কুরুমেত্র যুমদ্ধ তচম চজচনমল সব্ায়। 

তব্ রমি সারচি চেমলন যদুরায়।। 

ংমব্ কৃেহীন তুচম চকমসর লাচগয়া। 

নাচরমব্ চজচনমত যুদ্ধ, যাওত চফচরয়া।। 

মতামার প্রচতো আচম শুচন মলাকমুমখ। 

খাণ্ডব্ োহন তুচম কচরলা মকৌতুমক। ।  

চকরাত শঙ্কর সমঙ্গ কচরলা সমর। 

চত্রভুব্মন ব্ীর নাচহ মতামার মসাসর। ।  

শুনহ অর্জ্ুবন মতামায় কচর চনমব্েন।  

মকান্ িামন কৃে চব্না চজচনয়াে রণ।।  

সংগ্রাম চজচনয়া তব্ প্রকাচশল যশ।  

হাচরমল আমার যুমদ্ধ হমব্ অপযশ।। 

যচে যুদ্ধ কচরমত মতামার িামক মন।  

আপচন সারচি লহ মেব্ নারায়ণ।। 

সুধিার ব্িমন অর্জ্ুবন মক্রাধব্ান। 

গাণ্ডীব্ লইয়া হাত পুমরন সন্ধান। ।  

আকণব পূচরয়া মাচরমলন সুধিামর। 

হংসধ্বজ সুত তাহা চনব্াচরল শমর।।  

মক্রামধ ব্াণ মাচরমলন রাজার নন্দন।  

ব্ামণর উপর ব্াণ কমর ব্চরষণ।। 

অর্জ্ুবমনর ব্াণ ব্ৃচষ্ট আকাশ োইল।  

মঘারতর অন্ধকার কচর আোচেল।। 

ভময়মত পলায় যত নৃপ মসনাগণ। 

অর্জ্ুবমনর ব্ামণ মকহ নমহ চির মন।।  

গজব্াজী রমি পমড় গচণমত না পাচর। 

রুচধমর কদবম ভূচম মেমখ ভয় কচর।। 

অর্জ্ুবমনর যুদ্ধ মেচখ কম্পব্ান মসনা। 

সাহস কচরয়া যুদ্ধ কচরমে সুধিা।। 

কাচটল সকল অে িেুর চনচমমষ। 

সুধিা চব্ক্রম মেচখ অর্জ্ুবন প্রশংমস।। 

সুধিা সাহস কচর কচরমে সংগ্রাম।  

অর্জ্ুবন উপমর অে পমড় অচব্শ্রাম।। 

অর্জ্ুবমনর রি ব্ীর কমর চনরীেণ।  

সারচি িালায় রি নাচহ নারায়ণ।। 

নৃপচত তনয় তমব্ চব্িাচরল মমন। 

অর্জ্ুবমনর সারচি কাচটমল ংক ব্ামণ।। 

তমব্ আচসমব্ন কৃে অর্জ্ুবমনর রমি। 

ংতব্চল েশ ব্াণ যুচড়ল ত্বচরমত।। 

সুধিা ংচড়ল ব্াণ পুচরয়া সন্ধান।  

সারচির মািা কাচট তকল দুইখান।। 

জর্জ্বর অর্জ্ুবন তনু সুধিার ব্ামণ। 

রি নাচহ িমল ব্ীর যুমিন মকমমন।। 

হইমলন কাতর তখন ধনঞ্জয়। 

স্মরণ কচরব্ামাত্র কৃমের উেয়।।  

সুধো মেচখল কৃে রমির উপর। 

মযাড়হি হময় ব্ীর নানা স্তুচত কমর। ।  

আচজ ময সকল তহল আমার জীব্ন। 

ংকত্র মেচখনু আচজ নর নারায়ণ।। 

ব্রহ্মাচে মেব্তা যাাঁমর না পায় মেচখমত। 

মহন কৃে মেচখলাম অর্জ্ুবমনর রমি।। 

ধনয মহ অর্জ্ুবন তুচম পাণ্ডুর নন্দন। 

স্মরমণ আচনমল তুচম মেব্ নারায়ণ।।  

চিরচেন মযাগাসমন ভামব্ মযাগীগণ। 

ব্হু তপ কচরয়া না পায় েরশন।। 

মহন কৃে আইমলন স্মরণ কচরমত। 
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হমিমত পাাঁিনী ধচর রি িালাইমত। ।  

ধনয মহ অর্জ্ুবন তুচম পাণ্ডুর কুমার। 

ং চতন ভুব্মন নাচহ তুলনা মতামার।।  

ংখন যুচিব্ আচম মতামার সংহচত। 

প্রচতো করহ তুচম পািব মহামচত।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন মতামা পরাচজব্ রমণ।  

প্রচতো কচরনু আচম কৃে চব্েযমামন।।  

সুধিা ব্মলন শুন ব্ীর ধনঞ্জয়। 

আচম তব্ চতন ব্াণ কাচটব্ চনশ্চয়।। 

কাচটয়া মতামার ব্াণ মফচলব্ ভূচমমত।  

সতয কচর কচহলাম কৃমের সাোমত।। 

সুধিার ব্িন শুচনয়া নারায়ণ। 

প্রমব্াধ কচরয়া পামিব কমহন তখন।।  

ংমত প্রচতো তুচম কর চক কারণ।  

ংমত প্রচতো কভু না হয় মশাভন।।  

সুধিা তব্েব্ ব্ড় শুন ধনঞ্জয়। 

কাচটমব্ মতামর অে কচহনু চনশ্িয়।।  

চতনব্ামন সুধিামক কাচটমব্ মকমমন। 

তৃণ তুলয নহ তুচম সুধিার রমণ।। 

মহাব্লব্ন্ত হংসধ্বমজর নন্দন। 

শুন সখা প্রচতো কচরমল চক কারণ।।  

অর্জ্ুবন ব্মলন কৃে তুচম যার সাি। 

কখন চক হয় তার প্রচতো ব্যাঘাত।। 

কখন প্রচতো মম ব্যিব নাচহ হয়।  

মতামার প্রসামে মম সর্ব্বমত্রমত জয়।।  

ঈষৎ হামসন হচর অর্জ্ুবমনর মব্ামল।  

সুধিা ধনুক হামত চনল মসইকামল। ।  

অর্জ্ুবন গাণ্ডীব্ ধচরমলন হৃষ্টমমন। 

সাহস কচরয়া যুদ্ধ কমর দুইজমন।। 

সুধিা যমতক ব্াণ পূচরল সন্ধান।  

ব্ামণমত অর্জ্ুবন কচরমলন খান খান।।  

অর্জ্ুবন ংমড়ন ব্াণ সুধিা উপমর। 

নৃপচত তনয় তাহ চনব্াচরল শমর।। 

মহনমমত মোাঁমহ যুদ্ধ কচরমলন নানা। 

মেব্াসুমর চেমত নাচহ তাহার তুলনা।। 

অচিব্াণ সুধিা কচরল অব্তার। 

ব্ারুণামে চনব্াচরল ইমন্দ্রর কুমার।। 

যুচড়ল ব্ায়ব্য অি পাণ্ডুর কুমার। 

পর্ব্বতামে সুধিা কচরমলন সংহার।। 

মোাঁমহ মহাব্লব্ন্ত চব্ক্রমম চব্শাল।  

দুইজমন যুমি মযন প্রলময়র কাল।। 

মকামপমত সুধিা চেব্য অে চনল হামত। 

আকণব পূচরয়া মামর অর্জ্ুবমনর মামি।। 

ব্াণাঘামত হইমলন অর্জ্ুবন ফাাঁপর।  

পচড়মলন কৃে মকামল হইয়া কাতর।। 

হাত ব্লাময়ন হচর পামিবর শরীমর। 

শ্রম েূর কচরয়া চনমলন ধনু কমর।।  

অর্জ্ুবন মামরন ব্াণ চেয়া হুহুঙ্কার। 

েশমযাজন পােু তহল রাজার কুমার।। 

কতেমণ সুধিা আইল পুনর্ব্বার।  

মহামক্রামধ ব্াণ মামর অর্জ্ুবন উপর।।  

মসই ব্ামণ রি মগল উভয় মযাজন। 

মেচখয়া কমহন কৃমে পাণ্ডুর নন্দন।। 

মহ কৃে মেচখয়া চক কচরলা চনরূপণ।  

মোাঁহা মমধয ব্লব্ান হয় মকান্ জন। ।  

হাচসয়া অর্জ্ুবন ব্ামকয কমহন শ্রীহচর। 

মতামা তহমত সুধোমর আচম ব্যাখযা কচর।। 

আচম রমি চব্শ্বির ধ্বমজ হনুমান।  
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আমা মোাঁমহ মেচল মগল উভয় মযাজন।। 

আচম নাচম রি তহমত মেখ ব্ীরব্র। 

চকমমত রাখহ রি আমার মগাির।। 

ংত ব্চল নাচমমলন হচর চব্শ্বির। 

মাচরমলন মক্রামধ ব্াণ রাজার কুমার।।  

মসই ব্ামণ রি মগল িচল্লশ মযাজন। 

মেচখয়া চব্স্ময় মামন অর্জ্ুবমনর মন।।  

কতেমণ আইমলন ইমন্দ্রর নন্দন। 

কচহমলন ব্চন্দ প্রভু কমলমলািন।। 

মতামার মায়ায় মুগ্ধ আমে সর্ব্বজন।  

মতামর মচহমা প্রভু জামন মকান্ জন। ।  

অমনক সঙ্কমট প্রভু কমরে তারণ। 

ংব্ার করহ রো শ্রীমধুসূেন।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

সুধোর মুণ্ডমেেন ও মসই মুণ্ড প্রয়ামগ চনমেপ 

জমেজয় চজোচসল মুচনব্র িামন। 

কচহল তব্শম্পায়ন রাজা চব্েযমামন। ।  

মশলপাট হামত চনয়া পাণ্ডুর কুমার।  

সুধিামর মাচরমলন চেয়া হুহুঙ্কার।। 

সুধিা কাচটল মশল চেয়া েশ শর। 

অর্জ্ুবন চিচন্তত তমব্ মেচখয়া সমর।।  

সুধিামর চজচনমত নাচরল ধনঞ্জয়।  

চতন ব্াণ লইমলন হইয়া চনভবয়।। 

সন্ধান কমরন পািব ধনুমকর গুমণ।  

সুধিা মেচখয়া তাহা ভীত তহল মমন।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন তুচম ভীত অকারণ। 

মচরমব্ আমার ব্ামণ নাচহ পচরত্রাণ। ।  

সুধিা ব্মলন মম যচে ভাগয িামক। 

শরীর তযচজব্ আচম কৃমের সরু্ম্মখ।। 

চিরচেন সাধ আমে কৃে েরশমন। 

মেচখনু মস নারায়ণ আপন নয়মন।। 

েচিয় প্রধান কর্ম্ব সরু্ম্খ সংগ্রাম। 

মচরমল পাইব্ আচম সেম চনর্ব্বাণ।।  

কাচটব্ মতামায় ব্াণ শুন ধনঞ্জয়। 

রাচখমত না পাচরমব্ন হচর েয়াময়।। 

ংত যচে সুধিা কচরল অহঙ্কার। 

মকামপ ব্াণ ংচড়মলন পাণ্ডুর কুমার। ।  

অনমন্তর ভয় তহল িঞ্চলা ধরণী। 

ব্াণ মেচখ সুধিা জচপমে িক্রপাচণ।। 

হুহুঙ্কার চেয়া ব্াণ ংমড়ন অর্জ্ুবন। 

সুধিা মস চতন ব্াণ কামট মসইক্ষণ।।  

তাহা মেচখ পামিব পাইমলন অপমান।  

মহাঁটমািা কচরমলন ব্যিব মেচখ ব্াণ।। 

মমনাহর কৃেলীলা মক ব্ুচিমত পামর। 

ভূচমমত পচড়য়া ব্াণ উচেল সত্বমর।।  

মহামব্মগ অদ্ধবশর শীঘ্রগচত যায়।  

ভিব্াণ সুধিামক কাচটয়া মফলায়।।  

মহাশমব্দ হাহাকার কমর মসনাগমণ। 

পচড়ল সুধো ব্ীর অর্জ্ুবমনর ব্ামণ।। 

অর্জ্ুবন কাচটল যচে সুধোর মািা। 

কাটামুণ্ড ডাচক ব্মল প্রাণকৃে মকািা।। 

চব্েু অনুগত মসই সুধিা তব্্ণব্।  

হাচসয়া তাহার মতজ চনমলন মাধব্।। 
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সুধিা হইল চলপ্ত কৃে কমলব্মর। 

তাহা মেচখ পািব ব্ীর চব্স্ময় অন্তমর।। 

হচর পেতমল তার পচড়মলক চশর। 

মসই চশর হমন্ত লইমলন যদুব্ীর।। 

ভমির মন্তক মেচখ েয়া তহল মমন।  

গরুমড়মর নারায়ণ ডামকন তখমন।। 

চব্নতা নন্দন রমহ মযাড়হাত তহয়া। 

কচহমলন তাাঁমর হচর ঈষৎ হাচসয়া।। 

সুধিার মুণ্ড লময় িলহ সত্বমর।  

মফলাইয়া ংস মুণ্ড প্রয়ামগর নামর।। 

প্রয়াগ পচব্ত্র হমব্ মন্তক পরমশ। 

শুনহ গরুড় যাহ আমার আমেমশ।। 

পাইয়া হচরর আো কশযপনন্দন। 

সুধিার চশর লময় কচরল গমন।। 

চহমালময় িাচকয়া মেমখন পশুপচত। 

ব্ৃষমক ডাচকয়া তমব্ ব্মলন িচটচত।। 

শুনহ ব্ৃষভ তুচম আমার ব্িন। 

গরুমড়র িামন তুচম করহ গমন।। 

সুধিার মুণ্ড তুচম আনহ সত্বমর। 

মফচলমত না পামর মযন প্রয়ামগর নীমর।। 

তাহা শুচন শঙ্কমর ব্মলন ভগব্তী। 

আচনমত নাচরমব্ মুণ্ড ব্ৃষ অল্পমচত।। 

গরুমড়র িামন মুণ্ড মক আচনমত পামর। 

অপমান পামব্ প্রভু কচহনু মতামামর। ।  

প্রয়ামগ মফচলমত আো চেমলন শ্রীহচর। 

ব্ৃষভ অশি হমব্ আচনমত না পাচর।।  

চশমব্র হইল মক্রাধ চশব্ার ব্িমন। 

ত্বরায় ব্ৃষভ মগল গরুমড়র িামন। ।  

চব্নতানন্দন চজোচসল ব্ৃষমভমর। 

চশমব্র ব্াহন তুচম যামব্ মকািাকামর। ।  

ব্ৃষভ ব্চলল শুন চব্নতানন্দন। 

সুধিার মুমণ্ডমত চশমব্র প্রময়াজন।।  

পাোইল মহামেব্ মিক লইমত। 

ংই মহতু আইলাম মতামার সাোমত।।  

গরুড় ব্চলল মুণ্ড চেমত নাচহ পাচর। 

প্রয়ামগ মফচলমত মুণ্ড কচহমলন হচর।। 

তাাঁর ব্াকয লচিব্ামর আচম নাচহ পাচর। 

প্রয়ামগ মফচলব্ মুণ্ড শুন সতয কচর।। 

ব্ৃষভ ব্চলল মুণ্ড নাচরব্া মফচলমত।  

সুধিার মুণ্ড আচম তলব্ ব্মলমত।।  

হাচসয়া গরুড় ব্মল নাচহ মতার লাজ।  

শুন নাচহ চশব্মুমখ আচম পেীরাজ। ।  

গরুমড়র ব্ামকয ব্ৃষমভর মক্রাধ তহল।  

মিক কারণ মোাঁমহ যুদ্ধ উপচজল।।  

গরুমড়র সমন ব্ৃষ ব্ুচিমত নাচরয়া। 

ভাচব্মত লাচগল ব্ৃষ পরাভব্ পাইয়া।।  

পাখসামট তব্নমতয় মফলাইল তাময়। 

ব্ৃষভ পচড়ল চগয়া চশমব্র মগািমর।। 

অমিতন ব্ৃষমভমর মেচখয়া ভব্ানী। 

মুমখ জল চেয়া তার রাচখল পরাণী।।  

শঙ্কমর কমহন মক্রামধ মেব্ী ভলব্তী।  

যমতক ভােড়লা মতামার সন্তুচষ্ট।। 

চব্েুর ব্াহন পেী মহাব্ল ধমর। 

ব্ৃষভ পাোও তুচম মুণ্ড আচনব্ামর। ।  

মগৌরীর ব্িমন কু্রদ্ধ হময় গঙ্গাধর।  

নন্দীমক ব্মলন তুচম যাহত সত্বর।।  

গরুমড় চজচনয়া মুণ্ড আচনমব্ সত্বমর। 

চহমালয় নচন্দনী আমামক তুে কমর।। 
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ংত ব্চল শুল মেন মেব্ পঞ্চানন। 

নন্দী মহাব্ীর তমব্ কচরল গমন।। 

গরুড় মেচখয়া তমব্ চশমব্র চকঙ্কর। 

মহাব্লব্ান নন্দী চশমব্র মসাসর।। 

ইহা মেচখ পেীরাজ আকামশ উচেল। 

মেচখয়া চশমব্র েূমত ভয় উপচজল।। 

গরুড় মফচলল মুণ্ড প্রয়ামগর জমল।  

হাত পাচত নন্দী মুণ্ড ধচরল মস কামল।। 

আচনয়া মিক চেল শঙ্কমরর হামত। 

তাহা মেচখ পার্ব্বতী রচহল মহাঁটমামি।। 

সুধিার মিক পাইয়া শূলপাচণ। 

মালামত সুমমরু কচরমলন মহাোনী।। 

শুন রাজা জমেজয় কচহনু মতামামর।  

সুধিা চনপত তহল অর্জ্ুবমনর শমর।। 

হংসধ্বজ শুচনল ং সব্ চব্ব্রণ। 

মকািায় সুধিা ব্চল করময় মরােন।। 

চপতার ক্রন্দন মেচখ সুরি সত্বমর। 

মযাড়হামত ব্চলমলন চপতার মগািমর।। 

শুন চপতা আর তুচম না কর ক্রন্দন।  

আচম মতামা আচনয়া মেখাব্ নারায়ণ।। 

মসনাগণ লময় ব্ীর প্রমব্চশল রমণ। 

কামমেব্ আইল কচরয়া ব্ীরপমণ।। 

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।  

ব্ৃষমকতু মমঘব্ণব শীঘ্রগচত ধায়।।  

সুরি উপমর সমব্ ব্চরষময় ব্াণ। 

চনব্ারময় ভূপচত তনয় সাব্ধান।। 

সুরি জর্জ্বর তহল ব্াণ ব্চরষমণ। 

মমাহ মগল কামমেব্ ব্ামণর আঘামত।। 

সারচি লইয়া রি গলায় ত্বচরমত। 

ব্ৃষমকতুব্ ব্ীমর মামর ংক শত ব্াণ।।  

ভঙ্গ চেল ব্ৃষমকতু লইয়া পরাণ। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান।। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান।  

সরুমির যুদ্ধ ও মৃতযু ংব্ং হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃে েশবন 

জমেজয় ব্চলমলন শুন মুচনগণ। 

অপূর্ব্ব ভারত কিা শুচনমত সুন্ের।।  

দুই ব্ামণ যুব্নাশ্ব তহল হতোন।  

রি লময় সারচি হইল পােুয়ান।। 

সুমব্মগ চব্চন্ধল ব্ীর ষচি মগাটা ব্ামণ। 

ভঙ্গ চেল তসনযগণ ভয় মপময় মমন।।  

তসনয ভঙ্গ মেচখয়া কুচপত ধনঞ্জয়।  

চজোমসন নারায়মণ কচরয়া চব্নয়।।  

সংগ্রাম কচরমত আমস মকান্ মহারিী।  

তসনয ভঙ্গ চেল মম যত মসনাপচত।।  

সুরি উহার নাম ব্ড় ব্লব্ান। 

সংগ্রামম না হয় মকহ উহার সমান।।  

অর্জ্ুবন ব্মলন রি িালাও শ্রীহচর। 

আচজ সুরমিমর পাোইব্ যমপুরী।। 

পামিব মেচখ সুরি করময় অহঙ্কার।  

পচড়মল আমার হামত নাচহক চনিার। ।  

সুরমির ব্িমন অর্জ্ুবন কু্রদ্ধ তহল। 

ংক শত ব্াণ ব্ীর ধনুমক যুচড়ল।। 

মামরন আকণব পূচর সুরি উপমর। 

ভূপচত তনয় তাহা চনব্াচরল শমর।। 
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তমব্ত সুরি হংসধ্বমজর মকাঙর। 

হুঙ্কামর ংচড়ল অে অর্জ্ুবন উপর।।  

লুপ্ত তহল রচব্কর সব্ অন্ধকার। 

চেব্য অমি সংগ্রাম করময় ব্ার ব্ার।। 

চজচনমত না পামর যুদ্ধ সুরত চিচন্তত। 

িঞ্চল নয়ন ব্ীর েৃচষ্ট িাচরচতত।।  

কচপধ্বজ রিখান মেচখয়া সরূ্ম্মখ। 

দুই হামত সাপচটয়া ধচরল তাহামক।।  

সাপচট তুচলল রি চনজ ব্াহুব্মল। 

মফলাইয়া চেমত িামহ সমুমদ্রর জমল।। 

তাহা মেচখ ঈষৎ হাচসয়া গোধর। 

চব্শ্বম্ভর মূচত্তব হইমলন রমখাপর।।  

তুচলমত নাচরল রি ভূচমমত পাচড়ল। 

আপনার রমি চগয়া আমরাহণ তকল।। 

সুরমির চব্ক্রম মেচখয়া ধনঞ্জয়। 

গাণ্ডীব্ চনমলন ব্ীর অতযন্ত চনভবর।। 

অর্জ্ুবন ংমড়ন ব্াণ পূচরয়া সন্ধান। 

সুরমির মািা কাচট কমর দুই খান।।  

পচড়ল সুরি হংসধ্বমজর নন্দন। 

মুণ্ড লময় চশব্েূত কচরল গমন।। 

তব্েমব্র মুণ্ড ব্চল চনমলন শঙ্কর।  

সুরি পচড়ল ব্াত্তবা পায় নৃপব্র।।  

পুত্রমশামক হংসধ্বজ করময় মরােন। 

প্রমব্াধ কমরন পাত্র চমত্র সর্ববব্জন।।  

মকমমন মেচখব্ হচর ব্ল না আমামর। 

পাত্র ব্মল মহারাজ িলহ সত্বমর।। 

রি পোচতক লময় করহ গমন। 

অর্জ্ুবমনর সারচি মেচখব্ নারায়ণ। ।  

আপচন যমের মঘাড়া লহ নরপচত। 

হচরর সরূ্ম্মখ রাচখ করহ প্রণচত।।  

নানা উপহার লময় িমল নরপচত। 

েূত চগয়া শ্রীহচরমর কমহন ভারতী। ।  

অশ্ব লময় আমস হংসধ্বজ নরব্র। 

শরণ লইমব্ তব্ শুন গোধর।। 

নৃপচতর অচভপ্রায় ব্ুচি যদুব্র। 

ব্ারণ কমরন পামিব কচরমত সমর।। 

মহনমমত হংসধ্বজ আইল ত্বচরমত। 

মেচখমলন নারায়মণ অর্জ্ুবমনর রমি।। 

শঙ্খ িক্র গোপদ্ম িতুভুবজ লীলা। 

মকর কুণ্ডল কমণব গমল ব্নমালা।। 

নব্জলধর চজচন শ্রীমমঙ্গর আভা। 

েচেণ ব্ামমমত লো সরস্বতী মশাভা।। 

পাচরষেগণ তাাঁর সমঙ্গমত মেচখল। 

রি তহমত হংসধ্বজ ভূমমমত নাচমল।।  

অষ্টামঙ্গ প্রণাম কচর পচড়ল ভূমমমত। 

মগাচব্ন্দ িরমণ মািা লাচগল ভূচমমত।। 

মযাড়হি হময় রাজা কচরল িব্ন। 

তুচম ব্রহ্মা তুচম চব্েু তুচম চত্রমলািন।। 

কুমব্র ব্রুণ তুচম মেব্ পুরন্দর। 

তুচম িন্দ্র তুচম সযূবয তুচম তব্শ্বানর।। 

তুচম স্বগব তুচম মত্তবয তুচম চেব্ারাচত। 

সচলল সাগর তুচম সর্ব্ব অব্যাহচত।। 

তা সব্ার মূল তুচম মেব্ নারায়ণ। 

মতামামতই সর্ব্ব সৃচষ্ট লচভল জনম।।  

অপার মচহমা তব্ মকহ নাচহ জামন। 

ব্চলমত না পামর ব্রহ্মা সহস্র ব্েমন।। 

আমার মমনমত প্রভু ংই চেল সাধ। 

অর্জ্ুবন সচহত মতামা মেচখ কালািাাঁে।। 
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মস সাধ সম্পণূব আচজ হইল আমার।  

েয়াময় েয়া কচর করহ চনিার।। 

ধনয ধনঞ্জয় ব্ীর পাণ্ডুর নন্দন।  

যার রমি আে তুচম ব্রহ্ম সনাতন।।  

সফল জনম মম তহল ংতচেমন। 

মেচখনু মতামার রূপ আপন নয়মন।। 

ংত ব্চল হংসধ্বজ িব্ন কচরমল। 

ভিচপ্রয় হচর তামর কচরমলন মকামল।। 

হচরর প্রসাে মপময় সুখী নরপচত। 

অর্জ্ুবন িরমণ রাজা কচরল প্রণচত।। 

আচলঙ্গমন রাজামর মতামষন ধনঞ্জয়। 

মহনকামল অনুিমর আচনমলক হয়।। 

হংসধ্বজ ব্চলমলন পাণ্ডুর নন্দন। 

মঘাড়া ধচরলাম মেচখব্ামর নারায়ণ।। 

পূণব তহল অচভলাষ হচরমক মেচখয়া।  

শুন অর্জ্ুবন তুচম যাহ অশ্ব তলয়া।। 

চকন্তু ংক চভো আচম মাচগমে মতামামর। 

আচজ তুচম চব্শ্রাম করহ মম পুমর।।  

অনুমচত মেন পািব রাজার ব্িমন। 

কৃে লময় মগল রাজা চনজ চনমকতমন।। 

সব্ান্ধমব্ নৃপচত মেচখল নারায়মণ। 

যমতক আনন্দ তহল না যায় চলখমন।। 

যিামযাগয আহামর তুচষল সব্াকামর। 

রজনী ব্ন্ধন োর ধ্বংসে পুমর।। 

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশীরাম োস কমহ তচর ভব্ব্াচর।। 

যোমশ্বর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ 

জমেজয় ব্চলমলন শুন তমপাধন। 

শুচনলাম হংসধ্বজ রাজার কিন।।  

চব্ব্চরয়া কহ শুচন মুচন মহাশয়। 

মঘাড়া সমঙ্গ মকািায় মগমলন ধনঞ্জয়। ।  

মুচন ব্মল অশ্ব চগয়া প্রমব্চশল ব্মন। 

হরচষমত যান হচর অর্জ্ুবমনর সমন। ।  

ব্মনর চভতমর গামে চেব্য সমরাব্র। 

িাচরচেমক পুমষ্পােযান মেচখমত সুন্দর।। 

রামরম্ভা আমে কত সমরাব্র তমট। 

তেব্মযামগ অশ্বব্র মগল মসই খামট।। 

জল পরচশয়া অশ্ব মঘাটকী হইল। 

তাহা মেচখ অর্জ্ুবমনর ভয় উপচজল। ।  

মঘাড়ীরূপী হময় অশ্ব িচলল সত্বমর।  

যতমন পাণ্ডব্ তসনয রাচখমত না পামর।। 

আপনার মমন মঘাড়ী িমল মযইখামন। 

মঘাড়ী মব্চড় তসনযগণ যায় হৃষ্টমমন।। 

মঘাড়ী রূপ হময় অশ্ব সত্বমর িচলল।  

তেব্মযামগ ংক হ্রে সরু্ম্মখ মেচখল। ।  

ব্যাঘ্ররূপ তহল তার জল পরচশয়া। 

তাহা মেচখ রমহ পািব অমধামুখ তহয়া।। 

মগাচব্ন্দ ব্মলন সখা চিন্তা কর মকন।  

ংখচন পাইমব্ তত্ত্ব মুচনব্র িামন।। 

ব্যঘ্ররূপ হল ইহা চকমসর কারমণ। 

মকৌচণ্ডণয নামমমত মুচন আমে মসই িামন।। 

নরনায়ারণ যান মুচন চব্েযমামন। 

মুচনর িরমণ মোাঁমহ কমরন প্রণাম।।  

আশীর্ব্বাে কচরমলন মুচন গুণধাম।  

তমব্ হচর কচহমলন শুন তমপাধন।। 
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আচসলাম তব্ িামন আমে প্রময়াজন। 

অশ্বমমধ যে কচরমলন যুচধচির। ।  

অশ্বরো মহতু আচখমলন পািবব্ীর।  

তেমব্ ংই ব্মন মঘাড়া প্রমব্শ কচরল।।  

জল পরচশয়া অশ্ব তুরগী হইল। 

কার অচভশাপ চেল ংই সমরাব্মর।। 

পূর্ব্বকিা মহামুচন চজোচস মতামামর। 

চজোচসল নারায়ণ মকৌচণ্ডলয মুচনমর।। 

মুচন ব্মল পূর্ব্ব কিা কচহব্ মতামামর। 

মকৌচণ্ডণয ব্মলন শুন মেব্নারায়ণ।।  

তুচম মশ্রাতা আচম ব্িা ং নমহ মশাভন। 

তমব্ যচে জাচনয়া চজোসা কর তুচম।। 

সমরাব্র চব্ব্রণ শুন কচহ আচম। 

ব্ড় রময ংই িান মেচখয়া পার্ব্বতী।। 

তপসযা কচরল আরাচধমত পশুপচত। 

তপসয কমরন মগৌরী সমরাব্র তীমর।। 

সমাচধ কচরয়া মমন ভামব্ন শঙ্কমর। 

মহনকামল ংক তেতয তিায় আইল।। 

মেচখয়া মগৌরীর রূপ মূচেবত হইল।  

কামম মত্ত তহল পাপী অভয়া মেচখয়া।। 

যায় ধচরব্ামর তেতয ব্াহু প্রসাচরয়া। 

ব্ুচিয়া তাহার মন নমগন্দ্র নচন্দনী।। 

তপ ভঙ্গ মহতু মেন অচভশাপ ব্াণী।  

পুরুষ হইয়া ময আচসমব্ সমরাব্মর।। 

নারীরূপ তহল তমব্ পার্ব্বতীর শামপ। 

ঘমর নাচহ মগল তেতয মসই মনিামপ।। 

সমরাব্মর অচভশাপ চেমলন ভব্ানী। 

পুরুষ হইমব্ নারী পরচশমল পাচন।। 

শাপান্ত না জাচন শুন হচর মহাশয়।  

প্রচতকার ইহার কচরমব্ েয়াময়।। 

তমব্ কৃে কচহমলন শুন মহামুচন। 

আর ংক কিা মতামা চজোচস ময আচম।। 

মঘাড়ীরূপ হময় মঘাড়া িচলল সত্বমর। 

জলপান মহতু প্রমব্চশল সমরাব্মর।। 

ব্যাঘ্ররূপ তহল তার জল পরচশয়া। 

কারণ চজোচস আচম কহ চব্ব্চরয়া।।  

মকৌচণ্ডত ব্মলন হচর ব্ামকয মেহ মন।  

কচহব্ মতামামর আচম োিব ব্িন।। 

চমত্রমসন নামম মুচন চেল ংই ব্মন।  

তার কিা কচহ আচম তব্ চব্েযমামন।।  

তীিব কিা কচহ আচম তব্ চব্েযমামন। 

তীিব কচর মস মুচন পাইল ব্ড় মেণ।। 

চিরচেন পমর আইমলন চনজ মেশ। 

স্নামনর কারমণ মুচন হ্রমে প্রমব্চশল।। 

স্নানাচে তপবন মসই জমলমত কচরল।  

মহনকামল ংক তেতয তিামত আচসল।। 

ভয়ঙ্কর মব্শ ধচর মুচনমক ধচরল। 

তেমতযর মেচখয়া মুচিব মুচন ব্মল তামর।। 

ব্যাঘ্ররূপ হমব্ মতার পরচশমল পাচন। 

শাপান্ত নাচহক জাচন শুন িক্রপাচণ।। 

তুচম পরচশমল মঘাড়া হইমব্ ংখচন। 

শুন মহাশয় তুচম জগৎ ঈশ্বর।। 

যাহা জাচন কচহলাম মতামার মগাির।  

ব্যাঘ্র পরচশ ময আচম মতামার ব্িমন।। 

ব্রাহ্মমণর অচভশাপ ঘুিায় ব্রাহ্মমণ। 

ংত ব্চল ব্যামঘ্র পরচশল গোধর। ।  

ব্যাঘ্ররূপ তযচজ অশ্ব হইল সত্ব্র।  

প্রণচময়া মুচনমক িমলন দুইজন।। 
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অর্জ্ুবমনর কচহমলন মেব্ নারায়ণ। 

অশ্ব রাচখব্ার মহতু ভ্রম িরাির।।  

আচম শীঘ্রগচত যাই হচিনানগর। 

সঙ্কট হইমল আমা কচরও স্মরণ।। 

ংত ব্চল চব্োয় হমলন নারায়ণ। 

সঙ্কট হইমল আমা কচরও স্মরণ।। 

ংত ব্চল চব্োয় হমলন নারায়ণ। 

ভ্রমণ করময় মঘাড়া আপনার সুমখ।। 

সর্ব্ব তসনয সমঙ্গ পািব িচলল মকৌতুমক। 

প্রমীলার মেমশ অর্জ্ুবমনর গমন ও প্রমীলার ব্ৃত্তান্ত 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

প্রমীলার মেমশ মগল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

মহাব্মন আেময় প্রমীলা নামম নারী।  

পচশ্বনী তাহার সমঙ্গ আমে শব্দ িাচর।। 

আর কত রমণী চব্রামজ তার পামশ। 

পুরুষ নাচহক তামহ কচহনু চব্মশমষ। ।  

ভ্রচমমত ভ্রচমমত মঘাড়া মগল তার পুমর। 

ধচরল রমণী সব্ পাইয়া মঘাড়ামর।। 

মহা ব্লব্তী তার শুন নরপচত। 

ধচরল যমের মঘাড়া কচরয়া শকচত।। 

প্রমীলার ব্ামকয মঘাড়া রাচখল ব্াচন্ধয়া। 

প্রমব্শ কমরন পুমর পািব পােু চগয়া।। 

ব্চনতা ধচরল মঘাড়া শুচনয়া শ্রব্মণ।  

পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইমলন মমন।। 

পুমর প্রমব্চশয়া মেমখ ব্হু কনযাগণ।  

চব্মান মেমখন কত তুরগ ব্ারণ।। 

অর্জ্ুবন প্রভৃচত মমন ভামব্ন চব্ষাে। 

ংমন না মেচখ কভু হইল প্রমাে।। 

মঘাড়া নাচহ মেচখ পমি মিৌচেমক রমনী। 

পুরুষ না মেচখ পমি অমঙ্গল গচণ।।  

অব্লা প্রব্লা হময় ধমর ধনুঃশর। 

চক ব্ুচি ইহার সমঙ্গ কচরব্ সমর।। 

প্রদুযন্ন ব্মলন মঘাড়া আইল সঙ্কমট। 

যুমদ্ধ কাযবয নাচহ িল প্রমীলা চনকমট।। 

অব্লা সচহত রণ ং ব্ড় চনচন্দত। 

লইব্ যমের মঘাড়া কচরয়া সম্প্রীত।।  

প্রদুযমন্নর ব্িন শুচনয়া ধনঞ্জয়।  

প্রমব্শ কমরন পুমর মমন মপময় ভয়।।  

ব্ৃষমকতু ব্ীর চেল ধনুমক টঙ্কার। 

তা শুচন ব্চনতাগমণ আনন্দ অপার।। 

নানা ব্ােয ব্াজাইয়া িচলল রূপসী।  

নানা অে হামত চনল যুদ্ধ-অচভলাষী।। 

 

ইহা মেচখ অর্জ্ুবমনর ভয় উপচজল। 

যুদ্ধ না কচরয়া ব্ীর ডাচকয়া কচহল।।  

প্রময়াজন আমে মম প্রমীলার সমন। 

তাহা শুচন চনব্ৃত্ত হইল নারীগমণ। ।  

যুব্তীগমণর চিমত্ত ব্াচড়ল মেন।  

সরূ্ম্মখ আমেন কাম শ্রীহচরনন্দন। ।  

লাব্ণয কটাে হাসয কমর মকান জন।  

ধাইয়া প্রমীলা অমগ্র কচহমে ব্িন। ।  

অর্জ্ুবন আইল মহিা অমশ্বর কারমণ। 

শীঘ্রগচত োকুরাণী িল েরশমন।। 

প্রব্ীলা উর্ম্ত্ত তহল োসীর ব্িমন। 

আপচন সাচজয়া িমল অর্জ্ুবমনর িামন।। 
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স্বণবিামল পাধয অঘবয লইয়া সুন্দরী। 

অর্জ্ুবন সরূ্ম্মখ আমস নানা মব্শ কচর।। 

প্রমীলা প্রণাম কমর অর্জ্ুবন িরমণ। 

পােয অঘবয লইয়া োণ্ডায় চব্েযমামন।। 

পচদ্মনী সমান রূপ মেচখ ধনঞ্জয়। 

ব্চসমত ব্মলন তামর মপময় মমন ভয়।। 

প্রমীলা ব্চসল সমঙ্গ লইয়া পচদ্মনী। 

চজোমসন ধনঞ্জয় অচভপ্রায় ব্াণী।। 

শুনহ প্রমীলা আচম চজোচস মতামামর। 

পুরুষ না মেচখ মকন মতামার নগমর।।  

সকল সুন্দরী মেচখ ভয় পাই মমন। 

মতামামর চজোচস আচম ংই মস কারমণ।। 

 

প্রমীলা ব্চলল, শুন পাণ্ডুর নন্েন।  

ভামগয আচম পাইলাম তব্ েরশন।। 

প্রসন্ন আমার চিত্ত তব্ েরশমন। 

েূর হমব্ মনিাপ মতামার চমলমন।। 

পূর্ব্বকিা কচহ আচম মতামার মগািমর। 

রমণী হইনু মমারা মযমন প্রকামর।। 

চেলীপ নামমমত রাজা সর্ব্ব ভূচমপচত। 

শুন মহ চকরীচট আচম তাহার সন্তচত।। 

তেমব্মত আইনু আচম মৃগয়া কচরমত। 

ংই ব্মন উপচিত জনমকর সামি।। 

পার্ব্বতী সচহত চশব্ চেমলন ং ব্মন। 

চব্হার কমরন মোাঁমহ আনচন্দত মমন।।  

মহনকামল জনমকমর মেচখমলন মগৌরী। 

মকামপমত চেমলন শাপ লর্জ্া মমন কচর।। 

সসসমনয যুব্তী হও আমার ব্িমন। 

ব্চনতা হইয়া সমব্ িাক ংই ব্মন।। 

অব্যিব মেব্ীর ব্াকয না হয় লঙ্ঘন।  

সসসমনয ব্চনতারূপ হইনু রাজন।। 

ংই পূর্ব্বকিা আচম কচহনু মতামামর। 

পুরুমষর নাচহ রো আমার নগমর।।  

গমভবমত পুরুষ যচে জমে িামক পামক। 

োেশ ব্ৎসর পমর যায় যমমলামক।। 

শুনহ অর্জ্ুবন আচম কচহনু সকল। 

অব্মশমষ কচহ আচম আপনার ব্ল।। 

আমামর চজচনমত নাচহ পামর চত্রভুব্মন। 

মমার ভময় কাাঁপময় যমতক মেব্গমণ।। 

পর্ব্বতীর ব্মর কামর ভয় নাচহ কচর। 

হামত অে মকহ না আইমস মম পুরী।। 

যমতক অব্লা মেখ চব্ক্রমম চব্শাল। 

আমার ভময়মত কাাঁমপ অষ্টমলাকপাল। 

আইল মতামার মঘাড়া আমার নগমর। 

ব্চনতা সকল চমচল ধচরল তাহামর।। 

ব্াচন্ধয়া রাচখল মঘাড়া কচরয়া যতন।  

না রহ ংমেমশ আর পাণ্ডুর নন্দন।।  

পচদ্মনী সচহত আচম ভচজনু মতামামর।  

সংহচত কচরয়া পািব লময় িল মমামর। ।  

কৃেসখা মহতু মস সব্ার চপ্রয় তুচম। 

চব্ব্াহ করহ মমামর, ব্চরলাম আচম।। 

চকরীচট ব্মলন শুন প্রমীলা সুন্দরী। 

ংখন চব্ব্াহ মতামা কচরমত না পাচর।।  

যে মহতু যুচধচির হইয়ামে ব্রতী। 

অশ্ব সমঙ্গ আচম মব্ড়াইব্ ব্সুমতী।।  

হচিনানগমর যাহ সকল সুন্দরী। 

পুরাব্ মতামার আশা যে সাঙ্গ কচর।। 

চকরীচটর ব্িমন প্রমীলা প্রীচত পায়। 
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সকল সুন্দরী চমচল মগল হচিনায়। ।  

মুি হময় যে মঘাড়া যায় ব্মন ব্মন। 

তসনয সহ চকরীচট িমলন অশ্ব সমন। ।  

ংই চব্ব্রণ আচম কচহনু মতামামর। 

আর চক কচহব্ রাজা ব্লহ আমামর।। 

পাণ্ডব্সসমনযর ব্ৃেমেমশ গমন ংব্ং ভীষন রােস ব্ধ 

জমেজয় ব্চলমলন শুন তমপাধন। 

অমৃত সমান ংই ভারত কিন।। 

মতামার সুন্দর মুখ পমদ্মর সমান। 

তামহ কত মধু িমর নাচহ পচরমাণ।। 

পান কচর তৃো েূর না হয় আমার।  

কহ কহ মহামুচন কচরয়া চব্িার।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

ব্ৃেমেশ প্রমব্চশল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

ব্ৃে নামম মসই মেশ মহাভয়ঙ্কর। 

ভীষণ নামমমত তিা আমে চনশাির।। 

চত্রমকাচট রােস আমে তাহার সংহচত। 

মেব্তা গন্ধর্ব্ব মলামক নাচহ কমর ভীচত।। 

হরমগৌরী ব্মর মসই মহাব্লব্ান। 

অমর অসুরগমণ কমর তুণোন।। 

অরুণ উেয়কামল যত ব্ৃেগমণ। 

সুব্াচসত পুষ্প তামহ হয় চেমন চেমন।। 

মধযাহ্ন সময় নব্রূপ ফল ধমর। 

আনমন্দ রােসগণ তাহা মভাগ কমর।।  

তাহা মেচখ চব্স্ময় মামনন ধনঞ্জয়।  

প্রমব্চশল মসই পাণ্ডমব্র হয়।। 

কামমেব্ ব্ৃষমকতু আচে ব্ীরগমণ। 

িমচকত হন সমব্ রােস েশবমন।। 

মযাড়হমি ভীষণ চজোমস সমািার।  

চক কারমণ আগমন হইল মতামার।। 

 

পুমরাচহত ব্মল শুন রােমসর পচত। 

আচজ ব্ড় তহল মম আনচন্দত মচত।। 

স্মরণ হইল ংক অপূর্ব্ব কিন। 

নরমমধ যে তকল রাজা েশানন।। 

তাহামত মনুষয মাংস খাইনু চব্স্তর।  

েী পুত্রাচে সব্াকার পূচরল উের।।  

তুচমহ করহ আচজ যে নরমমধ। 

মতামার প্রসামে ঘুমি নরমাংস মখে। ।  

(চমচসং) 

লমোেরী চনশািরী সরূ্ম্মখ মেচখল।  

ভীষণ রােস তামর পাোইয়া চেল।।  

নরমব্মশ যাহ তুচম তসমনযর চভতমর।  

মজমন ংস মকব্া প্রমব্চশল মম পুমর। ।  

ভীষমণর আো মপময় হইল মানুষী।  

তসমনযমত প্রমব্শ চগয়া কচরল রােসী।। 

ংমক ংমক সব্াকামর তকল চনরীেণ। 

সরূ্ম্মখ মেচখল হনু পব্ননন্দন।। 

হনু মেচখ ভয় তার জচেল অন্তমর।  

তত্ত্ব লময় শীঘ্র মগল ভীষণ মগািমর।। 

লমোেরী ব্মল শুন রােমসর পচত।  

কটক িচচবয়া ংনু মযমত শকচত।। 

অর্জ্ুবন প্রধান তামহ পাণ্ডুর নন্দন। 

আইল যমের মঘাড়া কচরমত রেণ।। 

মহা মহা ব্ীরগণ মেচখলাম তামত। 
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হনুমান মেচখলাম অর্জ্ুবমনর রমি। ।  

ঘমটাৎকি সুত মমঘব্ণব মহাব্লী। 

পাণ্ডব্ চমলমন অচত হময় কুতূহলী।।  

চকন্তু হনুমান মেচখ উপচজল ভয়। 

সংগ্রামমমত কাযবয নাচহ জানাই মতামায়।। 

হনুমান মেচখ মমন ব্ড় হয় শঙ্কা। 

হনুমান তহমত প্রভু নাশ তহল লঙ্কা।। 

(চমচসং) 

 

ংত যচে লমোহরী ব্চলল ভারতী।  

মেমব্র অগময তুচম নাম ব্েৃমেশ। ।  

মচরমত অর্জ্ুবন তকল ইহামত প্রমব্শ। 

ভাল তহল চপতৃসব্রী আইল আপচন।। 

চনশ্চয় ব্চধব্ আচজ ভীমমর পরাণী। 

ব্ক নামম মম চপতা চব্চেত সংসামর।।  

ভীমার্জ্ুবন মম শত্রু চব্নাচশল তামর। 

রােমসর তব্রী ব্মট ব্ীর হনুমান।।  

চনশ্চয় ব্চধব্ আচজ ভীমমর পরাণ। 

সাজ সাজ ব্চল ডামক ভীষণ রােস।।  

যুদ্ধ মহতু চনশাির কচরল সাহস। 

ব্ৃষমকতু কামমেব্ ব্চরষময় শর।। 

চব্চন্ধয়া রােসগমণ কচরল জর্জবজর।  

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব ব্চরষময় ব্াণ।।  

নীলধ্বজ হংসধ্বজ করময় সংগ্রাম। 

মমঘব্ণব সহমেব্ সুমব্শ সচহত।। 

যুিময় রােসগণ মমন নাচহ ভীত। 

অর্জ্ুবন যুমড়ন ব্াণ পূচরয়া সন্ধান।। 

নানা মায়া ধমর মসই রােস প্রধান। 

মমঘরূপ হময় কমর ব্াণ ব্চরষণ।। 

ব্ামণমত অর্জ্ুবন তাহা কমর চনব্ারণ।  

ব্ৃে চশলা পর্ব্বত ব্চরমষ চনশাির।।  

ব্ৃষমকতু ব্াণ ংচড় কাটময় সত্বর। 

কু্রদ্ধ তহল ভীমমসন রােমসর ব্ামণ।। 

গো হামত ধায় ব্ীর শঙ্কা নাচহ মমন। 

কালেণ্ডসম গো হামতমত কচরয়া।। 

ভীষমণমর মাচরমলন সাহস কচরয়া।  

ভীমমর গোর মব্গ মক সচহমত পামর।।  

মুেবাগত চনশাির োরুণ প্রহামর। 

ভীষণ রােস উমস সাহস কচরয়া।। 

অর্জ্ুবমনর চশমর মামর মুষল মফচলয়া। 

মমাহ যায় ধনঞ্জয় মুষমলর ঘামত।। 

তাহা মেচখ ভীমমসন ধায় গো হামত।  

হাচনল গোর ব্াচড় ভীষণ রােমস।।  

তেমব্ প্রাণ মপময় মসই পলায় তরামস। 

যুদ্ধ মেচখ হনুমামন আনন্দ ব্াচতল।।  

হনুমান মেচখয়া পলায় চনশাির। 

শরীর তযচজয়া মকহ মগল যমঘর।। 

প্রাণভময় পলাইল সমব্ মঘার ব্মন। 

 

কত তসনয সমঙ্গ লময় ভীষণ দুর্ম্বচত।। 

মায়ামত হইল মসই মুচনর মুরচত। 

মায়া পাচত কচরল মধুর ফুল ফল।। 

মায়ামত চনর্ম্বাণ তকল সমরাব্র জল।  

সমঙ্গ চনশািরগণ চশষযরূপ তহল।। 

অধযয়ন মহতু তারা মিৌচেমক ব্চসল। 

মহনমমত মায়া কচর আমে চনশাির।। 

রােস চজচনয়া যান পািব ধনুদ্ধবার। 

কতেূর ব্মনমত মেমখন তমপাধন।। 
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মুচনরূমপ ব্মস আমে সমঙ্গ পুণযজন।  

অর্জ্ুবমন মেচখয়া ভময় আের কচরল। ।  

অচতচি ব্চলয়া পােয অঘবয মযাগাইল।  

েীঘব নখ জটাভার মেচখ ধনঞ্জয়।। 

মুচনোমন তাহামর কমহন সচব্নয়। 

শুন প্রভু তব্ িামন িাচহ আশীর্ব্বাে।। 

অশ্বমমধ সাঙ্গ তহমল পুমর মমনাসাধ।  

 

মুচন ব্মল শুন তুচম পাণ্ডুর নন্েন।।  

যে সাঙ্গ মতামার কচরমব্ নারায়ণ।  

চকন্তু চব্শ্রাম করহ ংই িামন।।  

আমার অচতচি হও চেন অব্সামন। 

চব্মব্িনা মমন কচরমলন ধনঞ্জয়।। 

রােস ব্চলয়া তামর জামনন কিায়। 

অর্জ্ুবন ব্মলন মায়া না কচরহ তুচম।। 

মুচনমব্শ ধচরয়াে জাচনয়াচে আচম। 

চকন্তু মম িামন আচজ নাচহক চনিার।। 

ংখচন পাোব্ মতামা যমমর দুয়ার। 

প্রাণ ভময় তপস্বী হইল চনশাির।। 

চব্চেত হইল মায়া সব্ার মগাির। 

ংত ব্চল অর্জ্ুবন চনমলন ধনুর্ব্বাণ।। 

ভময়মত রােস হয় চনজ মূচত্তবমান। 

ভয়ঙ্কর মূচত্তব মেচখ ব্ীর ধনঞ্জয়।।  

গাণ্ডীমব্ টঙ্কার মেন হইয়া চনর্ভয়।  

গাণ্ডীমব্ টঙ্কার শুচন ংল সর্ববব্জন।।  

যুব্নশ্ব অনুশাল্ব কমণবর নন্দন।  

ভীম হংসধ্বজ আচে যত ব্ীরগণ।। 

ত্বরায় আইল সমব্ কচরব্ামর রণ। 

গাে চশলা অর্জ্ুবমন মারময় চনশাির।।  

ব্ামণ চনব্ামরণ তাহা পািব ধনুদ্ধবর। 

ব্হু যুদ্ধ কচরমলন ভীষণ সংহচত।। 

গোঘামত মাচরমলন ভীম মহামচত। 

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী।। 

কাশী কমহ শুচনমল তরময় ভব্ব্াচর। 

(চমচসং) 

মচণপুমর ব্ভ্রুব্াহমনর সচহত অর্জ্ুবমনর পচরিয় 

মুচন ব্মল শুন পরীচেমতর তনয়। 

মচণপুমর প্রমব্চশল পাণ্ডমব্র হয়।।  

মচণপুমর ব্ভ্রুব্াহ নামম নরপচত। 

চতন ব্ৃন্দ মসনা তার নব্ লে হাতী।। 

ংক লে নৃপচত রাজায় মসব্া কমর। 

নানা রত্ন আমন তারা ভূপচত মগািমর।। 

চিত্রাঙ্গোসুত মসই অর্জ্ুবন নন্দন। 

নব্ লে রি যার আমে সুমশাভন।। 

যাচট মকাচট রমণমত অশ্ব আমে যাহার।  

মহাব্ল ব্ভ্রুব্াহ ব্ীর অব্তার।। 

তীিবযাত্রা মযই কামল কমর ধনঞ্জয়।  

মস কামল গন্ধর্ব্ব কনযা কমর পচরণয়।। 

তার গমভব জনচমল মস ব্ভ্রুব্াহন। 

অর্জ্ুবন সমান তামর ব্মল সর্ব্বজন।।  

নাগকনযা উলুপী আমেন তার ঘমর। 

ইলাব্ন্ত তার পুত্র পচড়ল সমমর।। 

কুরুমেত্র রমণ ইলাব্ন্ত তহল েয়। 

শুচনয়াে মসই কিা শ্রীজনমমমজয়।। 

অর্জ্ুবন আইল অশ্ব রাচখব্ার তমর।  

তেমব্ আচস অশ্ব প্রমব্চশল মচণপুমর।। 
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ধচরল যমের মঘাড়া ব্ভ্রুব্াহ ব্ীর।  

জননীর কামে কমহ কচর চিত্ত চির।।  

তুচম ব্ল মম চপতা পাণ্ডুর নন্দন।  

মচণপুমর আইমলন তেমব্যর ঘটন।।  

না জাচনয়া যে অশ্ব ধচরলাম আচম। 

চক কচর উপায় ংমব্ কহ মগা জননী।। 

চিত্রাঙ্গো ব্মল মুন সুব্ুচদ্ধ কুমার। 

যমত্নমত পালন কর ব্িন আমার।। 

অশ্ব লময় যাহ তুচম জনমকর িামন। 

অপরাধ মাচগ লহ তাাঁহার িরমণ।। 

নানারত্ন অমগ্র িুময় কচরমব্ক নচত। 

পশ্চামত কচহমব্ পুত্র আপন ভারতী। ।  

চিত্রাঙ্গো গমভব জে কচহমব্ তাাঁহামর। 

তনয় ব্চলয়া মতাঁই তুচষমব্ন মতামর। 

ব্ভ্রুব্াহ ব্মল মাতা কচর চনমব্েন।।  

শুচনলাম যত আচম মতামার ব্িন। 

ং রীচত েমির নমহ শুনমগা জননী।। 

যুদ্ধ কচর পচরিয় তার চেব্ আচম। 

পোনত তহমল ঘৃণা কচরমব্ আমামর।। 

শুনমগা জননী অমগ্র না জানাব্ তাাঁমর। 

চিত্রাঙ্গো ব্মল পুত্র না হয় যুকচত।। 

মকমমন যুচিব্া তুচম চপতার সংহচত।  

নাচহ শুন মলাকমুমখ ইচতহাস কিা।। 

পুজা তকমল চপতৃমলামক প্রসন্ন মেব্তা। 

তামর পুত্র ব্চল ময চপতার মসব্া কমর।। 

মসই পুত্র ব্চল ময চপতার ব্াকয ধমর। 

তুচম যাহ চপতা সমঙ্গ কচরব্ামর রণ।।  

চকমমত ং সব্ লামজ ধচরমব্ জীব্ন। 

অশ্ব লময় যাহ তুচম পাণ্ডব্ মগািমর।। 

মলাকধর্ম্ব কিা আচম কচহনু মতামামর। 

আপন স্বধর্ম্ব রো কমর মযইজন। ।  

সর্ব্বত্র কলযাণ তার ব্মল মুচনগণ।  

জননীর ব্ামকয ব্ভ্রুব্াহ নরপচত।। 

নানা রত্ন চনল সমঙ্গ সুমশাভন অচত। 

অগুরু িন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।।  

পুষ্পমালা স্বণবিামল চনল যত্ন কচর। 

অশ্ব চনয়া িচলমলক পামিবর নন্দন।।  

অর্জ্ুবমন মভচটমত যান আনচন্দত মন।  

েূত চগয়া কচহমলন পামিবর মগািমর। ।  

ব্ভ্রুব্াহ আইমলন মতামা মভচটব্ামর। 

পোচতক সমঙ্গ আমস পাত্র চমত্রগণ।।  

অচভপ্রায় ব্ুচি তব্ লইমব্ শরণ। 

তাহা শুচন সর্ম্চত চেমলন ধনঞ্জয়। ।  

চেব্যাসমন ব্চসমলন সানন্দ হৃেয়। 

কামমেব্ ব্ৃষমকতু যুব্নাশ্ব রায়।। 

হংসধ্বজ নীলধ্বজ ব্চসল সভায়। 

অনুশাল্ব ব্ৃমকাের সুমব্গ সচহত।। 

অর্জ্ুবন সমাজ তকল মপময় মহাপ্রীত। 

পুষ্পক িন্দন অর্জ্ুবমনর পমে চেয়া।। 

প্রণাম কচরল রাজা ভূচমি হইয়া।  

পঞ্চরত্ন সরূ্ম্মখ রাচখয়া নরপচত। ।  

অর্জ্ুবন িরমণ রাজা কচরল প্রণচত। 

অব্ধান কচর শুন পাণ্ডুর সন্তচত।।  

অর্জ্ুবন িরণ প্রামন্ত ব্চসয়া রাজন। 

আপনার কিা যত কমর চনমব্েন।। 

মতামার তনয় আচম শুন মহাশয়। 

চিত্রাঙ্গো গমভবমত আমার জে হয়।।  

যখন কচরলা তুচম তীিব পযবযটন।  
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কচরলা গন্ধর্ব্বসুতা চব্ব্াহ তখন। ।  

মতামার ঐরমস চিত্রাঙ্গোর উেমর। 

হইল আমার জে কচহনু মতামামর।।  

না জাচন ধচরনু মঘাড়া েমা মেহ মমামর। 

ব্ভ্রুব্াহ ব্চল নাম জানহ আমামর।। 

ংত ব্চল পুনরচপ ধচরল িরমণ। 

শুচনয়া জচেল মক্রাধ অর্জ্ুবমনর মমন।। 

কাহামর ব্চলস চপতা নচটর তনয়। 

অচভপ্রায় ব্ুচি মতার নাচহ লর্জ্া ভয়।।  

নচট চিত্রাঙ্গো মসই গন্ধর্ব্ব দুচহতা। 

তুই যার পুত্র তার শুচনয়াচে কিা।। 

ংত ব্চল কচরমলন িরণ প্রহার। 

ভুমমমত পচড়ল চিত্রাঙ্গোর কুমার।।  

না কচরহ চতরস্কার পাণ্ডুর তনয়। 

আচমত মতামার পুত্র কচহনু চনশ্চয়। ।  

তমব্ হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়। 

অর্জ্ুবমন কচহল যুচি না হয় মতামায়।। 

কুসুম িন্দন চেয়া পূচজল মতামামর।  

হরণ প্রহার করা নমহত উচিত।। 

মতামার তনয় হয় ং কিা চনচশ্চত। 

আপচন আচসয়া ব্মল মতামার তনয়।। 

অমনয চপতা কচহমত অমনযর লর্জ্া হয়।  

তাহা শুচন ধনঞ্জয় কমহন ব্িন।। 

অচভমনুয ব্ীর চেল আমার নন্দন। 

সুভদ্রা তনয় ব্ীর চব্চেত ভুব্মন।। 

ব্ক্রব্ুযমহ যুচিমলক মদ্রাণ গুরু সমন। 

মদ্রাণ মদ্রৌচণ কৃপ কমণব সংগ্রামম তুচষয়া।। 

স্বমগব মগল মহাব্ীর শরীর তযচজয়া। 

মসই পুত্র হয় মম কুমলর ভুষণ।। 

ব্ক্রব্াহ হময় মেখ নটীর নন্দন। 

অমগ্র গর্ব্ব কচরয়া ধচরল মম হয়। ।  

ভয় মপময় ব্মল মশমষ মতামার তনয়। 

ং যচে হইত মম ঔরস নন্দন।। 

যুদ্ধ চব্না মঘাড়া না কচরত সমপবন ।  

কাতর হইল নমহ আমার নন্দন।। 

অঙু্কর চজনময় ব্ীমজ ব্মল সর্ব্বজন।  

চপতা তহমত পুত্র মশ্রি সর্ব্বমলামক জামন।। 

শামেমত ং সব্ কিা কমহ মুচনগমণ। 

 

ংমতক ব্মলন যচে ব্ীর ধনঞ্জয়।। 

ব্ভ্রুব্াহন তমব্ ময অমধামুমখ রয়। 

মহামকাপ জচেল ব্ভ্রুব্াহ চিমত।। 

সরূ্ম্মখ োণ্ডাময় ব্ীর রমহ মযাড়হামত। 

শুন মহাশয় তুচম কচহলা চব্ির।। 

শুচনব্ামর মন্দ চকন্তু ধমর্ম্বমত মগাির। 

আপন জমের চকেু জান সমািার।। 

মস কিা কচহমত তহল সাোমত সব্ার।  

জারজ ব্চলয়া তুচম গাচল চেলা মমামর।। 

ময জন জারজ তাহা চব্চেত সংসামর। 

(চমচসং) 

 

মস কারমণ অপমান কচরমল আমামর। 

আচজ চনজ পরাক্রম মেখাব্ মতামামর।।  

 

চক পরাক্রম আচম মেখাব্ মতামামর। 

ব্াচন্ধয়া রাখহ অশ্ব কচরয়া শকচত। ।  

ংত ব্চল অশ্ব চেল অনুিরগমণ। 

অশ্ব লময় মগল তারা পরম যতমন।। 

ময আো ব্চলয়া ব্ীর প্রমব্চশল ঘমর। 
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মসনাগমণ আো চেল যুদ্ধ কচরব্ামর।। 

নৃপামেমশ তসনযগণ কচরল সাহস। 

আনমন্দমত মেয় সমব্ োমামা চনমঘবাষ।। 

সাজ সাজ ব্চল পুমর উচেল মঘাষণা। 

নানা অে লইয়া িচলল সর্ব্বমসনা।। 

হয় গজ চব্মামন কচরয়া আমরাহন। 

ধনুর্ব্বাণ হামত চনল কচরব্ামর রণ।।  

মতামার পচট্টশ গো মুষল মুেগর। 

মশল টাচঙ্গ হামত চনল কচরমত সমর। ।  

চিত্রাঙ্গো পাইমলক যুদ্ধ সমািার। 

পুমত্রর সরূ্ম্মখ মগল কচর হাহাকার।। 

চক কচহল প্রাণনাি পাণ্ডুর নন্দন।  

মকন পুত্র যুদ্ধ মহতু করহ সাজন। ।  

শুচনয়া মাতার কিা ব্ভ্রুব্াহ কর। 

চব্লেণ পাইনু চপতার পচরিয়।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

ব্ভ্রুব্াহমনর যমুদ্ধ অর্জ্ুবমনর মৃতুয 

শ্রীজমেজয় ব্মল শুন তমপাধন। 

ব্ভ্রুব্াহ চকরীটী মকমমন তহল রণ।।  

চব্িাচরয়া মসই কিা কহ মহামুচন।  

মতামার প্রসামে আচম পূর্ব্বকিা শুচন।। 

ব্চললা তব্শম্পায়ন শুন নরপচত। 

যুদ্ধকিা কচহ আচম কর অব্গচত।। 

অনুমচত চেয়া চিত্রাঙ্গো মগল ঘমর। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা মগল যুদ্ধ কচরব্ামর।। 

তেমব্র চনর্ব্বন্ধ মসই হইব্ামর িায়। 

ংই মহতু ধনঞ্জয় চনচন্দমলন তায়।।  

শাপ চেয়ামেন গঙ্গা চকয়াটী চনধমন। 

ং সব্ ঈশ্বর লীলা মকহ নাচহ জামন। ।  

হয় গজ চব্েযামসমত সাজন কচরয়া। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা রমণ প্রমব্চশল চগয়া।। 

চসংহনাে ব্ােযরব্ শুচনয়া শ্রব্মণ।  

পাণ্ডমব্র মসনা সব্ প্রমব্চশল রমণ। ।  

ধনুর্ব্বাণ হামত কচর ব্ীর ব্ৃষমকতু। 

অমগ্র রি িালাইল যুচিব্ার মহতু।।  

ব্ৃষমকতু ব্াণ তমব্ পূচরল সন্ধান। 

চকরীটী তনয় তাহা কমর খান খান। ।  

মহনমমত দুইজন অমনক যুচিল। 

গগনমন্ডল মোাঁমহ ব্ামণ আোচেল।।  

অন্ধকার তহল সব্ না মেচখ নয়মন। 

পচরিয় নাচহ যুদ্ধ কচর কার সমন।।  

তমব্ ব্ভ্রুব্াহ তকল ব্াণ অব্তার। 

চেনকর আোচেল তহল অন্ধকার।। 

দুই ব্ামণ চব্মন্ধ ব্ভ্রুব্াহ নরপচত। 

ব্ৃষমকতু রিধ্বজ কামট শীঘ্রগচত।।  

পঞ্চব্াণ চেয়া কামট সারচির মুণ্ড।  

ব্াণ গুণ ধনু কাচট কমর খণ্ড খণ্ড।।  

ফাাঁপর হইল তমব্ কমণবর নন্দন। 

ব্ভ্রুব্াহমনর রমণ তহল অমিতন।। 

তাহা মেচখ শাি ব্ীর প্রমব্চশল রমণ। 

অমনক সংগ্রাম কমর ব্ভ্রুব্াহ সমন। ।  

ক্রমম ক্রমম তাহা আচম কমতক কচহব্।  

ভারত সমুদ্র কিা সুধার অণবব্।। 
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ব্ভ্রুব্াহ ব্ামণ কার নাচহক চনিার। 

হইল অচির রমণ শাে ব্ীরব্র।। 

জর্জ্বর হইল তন ুরি ব্মহ মস্রামত। 

চকংশুক কুসুম মযন মশাচভমে ব্সমন্ত।। 

প্রাণভময় পোচতক নাচহ রমহ রমণ। 

অমিতন তহল ব্ভ্রুব্াহমনর ব্ামণ।। 

ভীম আর সাতযচক ময সাহস কচরল। 

ব্ভ্রুব্াহমনর সমন অমনক যুচিল।। 

রুচধমর কদবম তুচম মেচখয়া নয়মন। 

ভীমমসন মহাব্ীর ভয় পায় মমন।। 

তমব্ ব্ভ্রুব্াহ কমর ব্ামণর সন্ধান।  

পলায় পাণ্ডব্ তসনয লইয়া পয়াণ।। 

অমনযর িাকুক কিা ভীম ভঙ্গ চেল।  

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব সমব্ পলাইল।। 

নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব্ মপময়। 

অর্জ্ুবন সরূ্ম্মখ সমব্ উত্তচরল চগময়।। 

অপমান মপময় সমব্ ব্ভ্রুব্হ রমণ। 

তা মেচখ চকরীটী ব্ীর কুচপমলন মমন।। 

গাণ্ডীব্ লইয়া পমর ব্ীর ধনঞ্জয়। 

যুচিমত মগমলন ব্ীর হইয়া চনভবয়।।  

মহনকামল ব্ৃষমকতু ধনুর্ব্বাণ লময়। 

রমণ প্রমব্চশল পুনঃ সাহস কচরময়।।  

ব্ৃষমকতু কচরমলন ব্াণ ব্চরষন। 

ব্ামণ ব্াণ চনব্ারময় চকরীটী নন্দন। ।  

ধ্বজেত্র কামট ব্াণ হামত লময় ধনু। 

ংক ব্ামণ ব্ভ্রুব্াহ কাচটমলন তনু। ।  

ব্ভ্রাব্াহ তসনয তমব্ চব্চন্ধমলক ব্হু। 

কুচপল চকরীটী ব্ীর মযন গ্রহ রাহু।। 

ইন্দ্র িন্দ্র ব্রুণ কুমব্র েত্ত ব্াণ। 

মকাপাচিমত ধনঞ্জয় কমরন সন্ধান। ।  

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তাহা চনব্াচরল শমর। 

মেচখয়া চকরীটী ব্ীর সমক্রাধ অন্তমর।। 

চপতা পুমত্র উভময় ময সংগ্রাম হইল।  

ব্াহুলয কারণ সব্ মলখা নাচহ মগল।।  

অেয় গাণ্ডীব্ তূণ রমণ তহল েয়।  

তা মেচখ চিচন্তত হইমলন ধনঞ্জয়।।  

ব্ভ্রুব্াহ ব্মল শুন ইমন্দ্রর নন্েন।  

পাণ্ডুর তনয় মতামা ব্মল সর্ব্বজন। ।  

ধর্ম্বসুত যুচধচির ব্ড় ভাগযব্ান। 

পব্ননন্দন ভীম পব্ন সমান।। 

সহমেব্ নকুল দুই অচশ্বনীকুমার। 

ভাল িন্দ্রব্ংমশ জে হইল মতামার। ।  

আপন জমের কিা মমন না কচরলা। 

তুচম মমামর জারজ ব্চলয়া গাচল চেলা।। 

সরূ্ম্খ সমমর আচম পাইনু মতামামর। 

স্মরণ করহ তুচম মেব্ গোধমর।। 

আচজ কৃে সমঙ্গ মতামা পরাজয় কচর। 

তমব্ আচম প্রমব্শ কচরব্ চনজপুরী।। 

শুমনচে প্রচতো তব্ জননীর িামন। 

মতামার সমান ব্ীর নাচহ চত্রভুব্মন। ।  

চকন্তু আচজ ব্মশামলাপ হইমব্ মতামার। 

চফচরয়া না যামব্ তুচম ব্ামণমত আমার।। 

ব্ভ্রুব্াহ ব্িমন কমহন ধনঞ্জয়। 

অহঙ্কার না কচরও মব্শযার তনয়।। 

তাহা শুচন ব্ভ্রুব্াহ কু্রদ্ধ তহল মমন। 

ব্ামণমত জর্জ্বর তনু কচরল অর্জ্ুবমন।। 

ব্যচতব্যি হইমলন ব্ীর ধনঞ্জয়। 

নর নারায়ণ মমন পাইমলন ভয়।। 
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সজল না মেচখমলন সংগ্রাম চভতমর। 

উচমুখ হময় চশব্া ডামক উসচঃস্বমর।। 

মুণ্ডহীন োয়া ব্ীর মেচখ আপনার। 

চিন্তাচিত হইমলন পাণ্ডুর কুমার।। 

অকুশল মেচখমলন ধ্বমজ পমড় কাক। 

হইমলন ব্যাকুচলত মুমখ নাচহ ব্াক।।  

ব্ৃষমকতু সমিাচধ ব্মলন ধনঞ্জয়। 

হচিনানগমর যাহ কমণবর তনয়।। 

ইহার সমমর মম নাচহ পচরত্রাণ। 

হচিনানগমর যাহ লইয়া পরাণ।। 

মতামা চব্না ব্ংমশ আর না আমে সন্তান। 

তুচম চজমল চপতৃমলামক জল চপণ্ড োন।। 

যুব্নাশ্ব সুমব্গ প্রভৃচত তসনযগণ।  

ব্ভ্রুব্াহমনর রমণ না পায় রেণ।।  

চকরীটীর কিা শুচন কমণবর কুমার।  

রচহমত লাচগল ব্ীর কচর অহঙ্কার।। 

অমঙ্গল কিা তুচম কহ চককারমণ।  

ব্ভ্রুব্াহমনমর আচম পরাচজব্ রমণ।। 

ংত ব্চল ধনুর্ব্বাণ লইয়া সত্বমর।  

চব্চধল পঞ্চাশ ব্াণ ব্ভ্রুব্াহমনমর। ।  

ব্ভ্রুব্াহ ব্মল শুন কমণবর নন্দন।  

পুনঃ পুনঃ ংস তুচম কচরব্ামর রণ।।  

কৃমে স্তুচত কর তুচম মরণ সময়।  

পরকামল চেব্যগচত চেমব্ন মতামায়।। 

ংত ব্চল ব্ভ্রুব্াহ হামত চনল ব্াণ। 

আকণব পুচরয়া তাহা কচরল সন্ধান। ।  

অদ্ধিন্দ্র ব্াণ তমব্ সিমর ংচড়ল।  

ব্ৃষমকতু মািা কাচট ভূচমমত পাচড়ল।।  

তাহা মেচখ প্রদুযন্নাচে যত ব্ীরগণ।  

সাহমস আইল সমব্ কচরব্ামর রণ।। 

পামিবর তনয় পরাচজল সব্াকামর। 

পচড়য়া রচহল সমব্ ভূচমর উপমর।। 

তাহা মেচখ ধনঞ্জয় চব্ষণ্ণ ব্েন। 

ব্ৃষমকতু মশামক কাচন্দ কচহল ব্িন।।  

মহাব্ীর ব্ৃষমকতু কমণবর নন্দন। 

অহঙ্কার কচর পুত্র হারামল জীব্ন। ।  

চনমষধ কচরনু যত না শুচনমল কামণ।  

শরীর তযচজমল ব্ভ্রুব্াহমনর ব্ামণ। ।  

চক ব্চল যাইব্ আচম হচিনানগমর। 

চক মব্াল ব্চলব্ চগয়া রাজা যুচধচিমর।। 

চক ব্চলয়া প্রমব্াচধব্ কুম্ভীর হৃেয়।  

ংই মশামক চক ব্চলমব্ কৃে মহাশয়। ।  

ব্ৃষমকতু মুণ্ড তমব্ হৃেময়মত ধচর।  

চব্লাপ কমরন পািব উসচঃস্বর কচর।। 

কামন্দন চব্ষাে মমন ইমন্দ্রর নন্দন। 

তাহা মেচখ হাচস কমহ মস ব্ভ্রুব্াহন।।  

েচত্রয় ং ধর্ম্ব নয় শুন মহাশয়।  

ংখচন মেচখব্া তুচম আপন সংশয়।। 

হাচসমব্ ভূপচতগণ মেচখয়া মতামামর। 

ক্রন্দন উচিত নয় সমর চভতমর।। 

যুদ্ধ কচর ব্ৃষমকতু মগল স্বগবমলামক। 

গতজীমব্ মশাকযুি না মশামভ মতামামক।। 

আপচন ত্বচরমত তুচম করহ উপায়। 

সমমর চব্ষাে কচরব্ামর না যুয়ায়।। 

চক কারমণ চব্লাপ করহ তুচম মশামক। 

স্মরণ কচরয়া শীঘ্র আনহ কৃেমক। ।  

কৃেগত তব্ প্রাণ আচম ভাল জাচন।  

কৃেহীন হময় মকন হারামব্ পরাণী। ।  
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যচে ব্ািা করহ কুশল আপনার। 

স্মরণ করহ শীঘ্র তেব্কী কুমার।। 

চিন্তহ মগাচব্ন্দনে ওমহ ধনঞ্জয়। 

নচহমল আোয় ব্ামণ ব্সালয়।। 

ংত যচে রিব্াহ ব্চলল ডাচকয়া। 

চকরীটী চিমন্তন কৃমে সঙ্কমট পচড়য়া।। 

হা কৃে করুণাচসন্ধু ওমহ ভগব্ান।  

চব্ষম সমমর, মমামর কর প্রভু ত্রাণ।।  

আইস কমলাচপ্রয় শীঘ্র মচণপুমর। 

ব্ভ্রুব্াহমনর যুমদ্ধ রো কর মমামর।। 

গমজমন্দ্র করুণা কচর উদ্ধাচরলা হচর। 

অপার মচহমা তব্ চক কচহমত পাচর।। 

মদ্রৌপেীর লর্জ্া তুচম তকমল চনব্ারণ। 

জভুগৃমহ রো তকমল আমা পঞ্চজন।।  

দুর্ব্বাসার অচভশামপ রাচখলা আমামর। 

আপচন কচরলা ত্রাণ চব্রাট নগমর।। 

কুরুমেত্র যুমদ্ধ মুি কচরয়াে তুচম। 

সংসামর চব্চেত তাহা চক ব্চলব্ আচম। ।  

সুরি সুধিা যুমদ্ধ রাচখমল আমামর। 

ংব্ার আচসয়া রো কর মচণপুমর।। 

গঙ্গার ব্িন সতয কচরমত মুরাচর। 

পামিবমর রাচখমত না মগমলন ত্বরা কচর।। 

িামহন আপন রিপামন ধনঞ্জয়। 

কৃমে না মেচখয়া পািব মমন পান ভয়।।  

ব্ভ্রুব্াহ ব্মল তুচম চক ভাচব্ে মমন। 

না পামব্ চনিার তুচম আমার ং রমণ।। 

ংত ব্চল কমর ব্ীর ব্াণ ব্চরষণ। 

চনব্াচরমত না পামরন নর নারায়ণ।। 

জর্জ্বর হইল ব্ীর ব্ামণর প্রহামর।  

ফুচটল অর্জ্ুবন ব্ীমর রি ব্মহ ধামর।। 

ব্রহ্মঅে পাশুপত আচে যত ব্াণ।  

ভময়মত চকরীটী সব্ কমরন সন্ধান।। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তাহা শমর চনব্ামরণ।  

প্রাণপমণ চকরীটী চজচনমত না পামরন।। 

ব্াণমব্মশ গঙ্গামেব্ী আচসয়া মসখামন। 

কমহন সকল কিা ব্ভ্রুব্াহ কামণ।। 

তাহা শুচন আনচন্দত হন নরপচত। 

রাচখমলন গঙ্গা অি কচরয়া শকচত।। 

তমব্ মসই অি রাজা যুচড়মলন িামপ। 

ব্াণ মেচখ ইন্দ্র আচে মেব্গণ কামপ।। 

আমামব্মগ গঙ্গাব্াণ আকামশ উচেল। 

চকরীটীর মািা কাচট ভূচমমত পাচড়ল।।  

পাণ্ডমব্র েমল যত মশষ তসনয চেল।  

অর্জ্ুবন চনধন মহতু আতঙ্ক পাইল। ।  

সংগ্রাম চজচনয়া ব্ভ্রুব্াহ কুতূহমল। 

পমর প্রমব্চশল ব্ীর জয় জয় মব্ামল।। 

নানাব্ােয নৃতয গীত হচরষ মঘাষণ।  

মাময়র সরূ্ম্মখ মগল মস ব্ভ্রুব্াহন।।  

ভূচমি হইয়া মাময় কচরল প্রণাম।  

হাচসয়া ব্মলন আচম চজচননু সকল।। 

নাচশলাম ধনঞ্জময় সংগ্রামমর িমল। 

যমতক পাণ্ডব্ তসনয চজচনলাম মহমল।। 

পুমত্রর মুমখমত কিা শুচনয়া ংমন।  

ভয় মপময় চিত্রাঙ্গো করময় মরােন। ।  

ওমর পুত্র চক কচহচল অমঙ্গল কিা।  

মকমমন কাচটচল তুই জনমকর মািা।। 

চপতৃহতযা তকচল তুই মহাপাপকারী।  

ংত ব্চল অমিতন হইল সুন্দরী।। 
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ভূচমমত পচড়য়া চিত্রাঙ্গো মহামশামক। 

মকািা মগল প্রাণনাি ঘন ঘন ডামক।।  

অমনক চব্লাপ কচর কান্দময় চব্ির।  

শুচনয়া উলুপী মধময় আইল সত্বর।। 

মুমখ জল চেয়া তামর তুমল হাত ধচর। 

না জাচন চব্ষাে মকন করহ সুন্দরী। ।  

কৃে সখা চকচরচটর না হমব্ মরণ। 

ব্ভ্রুব্হামনর ব্ামণ তহল অমিতন।। 

পূর্ব্ব কিা কচহ আচম মতামার মগািমর। 

আপন মরণ মতাঁই কচহ আমামর।। 

মরাচপল োচড়ে ব্ৃে কচরয়া যতন।  

আমামর কচহল কিা পাণ্ডুর নন্দন।।  

োচড়ে চনধমন মম জাচনহ মরণ। 

ংত ব্চল চনজ মেমশ কচরল গমন।। 

ক্রন্দন তযজহ তুচম আমার ব্িমন। 

োচড়মের ব্ৃে চগয়া মেচখ দুইজমন।। 

উলুপীর মব্ামল চিত্রাঙ্গো হরচষত।  

োচড়মের ব্ৃেতমল মগমলন উচন্নত।। 

মৃত তরু মেচখ মোাঁমহ তহল অমিতন। 

হাহা প্রাণনাি ব্চল করময় মরােন।। 

পচত েরশমন মোাঁমহ কচরল গমন। 

অমগ্র চপমে কাচন্দয়া িচলল োসীগণ।।  

মহিা ব্ভ্রুব্াহ রাজা মপময় অপমান।  

চব্নাচশয়া জনমকমর ভাব্ময় চনোন।। 

পাত্রচমত্র পাোইল জনমকর িামন। 

প্রমব্াচধমত তারা যায় পরম যতমন।। 

উলুপী ব্মলন মহমে শুন চিত্রাঙ্গো। 

আিচেমত স্মরণ হইল ংক কিা।। 

অনন্ত দুচহতা আচম শুন মগা সুন্দরী। 

আমা চব্ব্াচহয়া পািব মগল যমপুরী। ।  

অর্জ্ুবমনমর ভচি কচর অনন্ত পূচজল। 

নানা ধন চেয়া মমামর অর্জ্ুবমনমর চেল। ।  

অর্জ্ুবমন চেমলন আমা হইয়া মকৌতুমক। 

অমৃত নামমমত মচণ চেমলন মযৌতুমক।।  

পুশরীক নাগ চেল আমার মসব্মন। 

তাহামক আচনব্ আচম কচরয়া যতমন।। 

মচণর কারণ তামর পাতামল পাোব্।  

আচনয়া অমৃত মচণ অর্জ্ুবন জীয়াব্।।  

ংত যচে চিত্রাঙ্গো শুচনল ব্িন। 

উলুপীমর ব্মল মচণ আনহ ংখন।। 

অর্জ্ুবমনর মশামক তন ুনা পাচর ধচরমত। 

শুন মগা ভচগনী মচণ আনহ ত্বচরমত।।  

উলুপী ব্মলন তুচম চির কর মচত। 

ংখচন পাইমব্ প্রাণ পাণ্ডমব্র পচত। ।  

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  
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অর্জ্ুবমনর জীভনািব মচণ আনায়ণ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল শুন মহামুচন। 

অর্জ্ুবন চনপাত কিা কচহব্ কাচহনী।। 

চকমমত আচনল মচণ পাতাল হইমত। 

পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল চকমমত।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন নরপচত। 

ংমক ংমক কচহ শুন মস সব্ ভারতী।। 

উলুপী স্মরণ তকল নাগ পুণ্ডরীমক।  

ত্বরায় আইল নাগ উলুপী সরূ্ম্মখ।।  

েীব্ুচদ্ধ প্রলয়ঙ্করী চব্িাচরল মমন। 

আইমলন ব্ভ্রুব্াহ জননীর িামন।। 

অমধামুমখ আইমলন মাময়র সেমন। 

চিত্রাঙ্গো ব্মল তামর করুণ ব্িমন।। 

চপত-ৃহতযা তকচল তুই পাচপি িণ্ডাল। 

মাচরচল আমার ব্ুমক ংই ব্ড় শাল।। 

(চমচসং) 

চক ব্মল উলুপী ংমব্ শুনহ শ্রব্মণ। 

পামিব জীয়াইমত িামহ মচণর চমলমন।। 

পাতামল আেময় মচণ অনন্ত সমীমপ। 

সত্বমর আচনয়া মচণ রাখ মনিামপ। ।  

ব্ভ্রুব্াহ ব্চলমলন শুন মগা জননী। 

পুণ্ডরীক নাগ যাক আচনব্ামর মচণ।।  

পচরিয় নাচহ মম মাতামহ সমন। 

মচণ নাচহ চেমব্ নাগ আমার ব্িমন।। 

পুণ্ডরীক মগমল যচে নাচহ মেয় মচণ। 

সংগ্রাম কচরব্ মশমষ শুনমগা জননী।।  

উলুপী ব্চলল পুত্র কচহমল প্রমাণ।  

সম্প্রীমত না চেমল মচণ উচিত সংগ্রাম।। 

পুণ্ডরীক নামগ তমব্ কচহল সুন্দরী। 

মচণ মহতু নাগ মগল রসাতল পুরী।। 

অনমন্তর িামন চগয়া কচহল সকল। 

তাহা শুচন নাগরাজ হইল চব্কল।। 

সপবগণ আমগ কমহ নাগ অচধপচত। 

উলুপী মাচগল মচণ অর্জ্ুবমনর প্রচত।। 

ব্ভ্রুব্াহ সমমর মচরল ধনঞ্জয়। 

মচণ চগয়া মগমল জীময় পাণ্ডুর তনয়।।  

পাণ্ডমব্র সখা কৃে সংসামর চব্চেত। 

চব্লে না কর মচণ পাোও ত্বচরত। ।  

 

অনমন্তর কিা শুচন ধৃতরাষ্ট্র কমহ। 

ং সব্ অগ্রাহয কিা আমামর না সমহ।। 

আপন মঙ্গল রাজা নাচহ চিন্ত তুচম। 

গরুমড়র ভময় সপব রো কমর মচণ। ।  

মহন মচণ পাোইমত িাহ নরমলামক। 

শুন সপবরাজ আচম ব্চলব্ মতামামক।। 

ভাল তহল ব্ভ্রুব্াহ মাচরল অর্জ্ুবমন। 

আমার আনন্দ ব্ড় উপচজল মমন।। 

চমত্র মমার ধৃতরাষ্ট্র মকৌরমব্র পচত। 

অর্জ্ুবন মাচরল তার শমতক সন্তচত।। 

ংকিা শুচনয়া িমত্ত দুঃখ উপচজল। 

অর্জ্ুবন চনধমন মম আনন্দ হইল।। 

না চেব্ অমৃত মচণ কচহনু মতামামর। 

ব্ভ্রুব্াহমনর শচি চক কচরমত পামর।। 

মাচরল ব্ান্ধব্ ব্ন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।  

মসই পামপ নষ্ট তহল পাণ্ডুর তনয়। ।  

নরমলামক কোচিত মচণ না রাচখব্। 
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কত জীব্ জীমব্ ব্চল ং মচণ রাচখব্।। 

গরুমড়র ভময় মমারা না পাব্ চনিার।  

মচণ নাচহ চেব্ শুন ব্িন আমার।। 

আমার সর্ম্চত নমহ শুন নাগরায়। 

তমব্ মস মতামার চিমত্ত মযমত যয়ুায়।।  

আমরা যমতক নাগ না চেব্ সর্ম্চত। 

সতয কচহলাম কিা শুন নাগপচত।। 

 

অনন্ত ব্মলন কিা শুন নাগগণ। 

ধর্ম্বপি আিচরব্ শুনহ কিন।। 

অর্জ্ুবন পাইমল প্রাণ মচণর চমলমন। 

সুখী হমব্ নারায়ণ ংকিা শ্রব্মণ।। 

কৃেপ্রীমত সুখ মমাে িতুর্ব্বগব পায়। 

মচণ চেয়া রো কর পাণ্ডুর তনয়। ।  

শুন ধৃতরাষ্ট্র তুচম আমার ব্িন। 

মচণ নাচহ চেমল পািব পাইমব্ জীব্ন।।  

সখা যার নারায়ণ মৃতুয নাচহ তার।  

মচণ চেয়া যশ তুচম রাখ আপনার।। 

নমহ ব্ভ্রুব্াহ মহামত পামব্ অপমান। 

সতয কচহলাম আচম মতামা চব্েযমান। ।  

 

নাগমিী ধৃতরাষ্ট্র নাচহ চেল মচণ। 

পুণ্ডরীক মুমখ তাহা ব্ভ্রুব্াহ শুচন।। 

উলুপী ব্চলল পুত্র চক হমব্ উপায়। 

মচণ আচনব্ামর তুচম িলহ তিায়।।  

ব্ভ্রুব্াহ ব্চলমলন সম্প্রীমত না পাব্। 

চব্ক্রম কচরয়া মচণ মশমষমত আচনব্।।  

 

ংত ব্চল ব্ভ্রুব্াহ সাজন কচরল। 

রি আমরাচহয়া ব্ীর পাতামল িচলল।। 

ব্াসুকী না চেল মচণ জাচনয়া রাজন।  

মচণ না পাইয়া রাজা অচত কু্রদ্ধমন।।  

প্রমব্চশল পাতামলমত যুমদ্ধর কারমণ। 

তাহা মেচখ েূত কমহ রাজা চব্েযমামন। ।  

েূতমুমখ অনন্ত পাইল সমািার। 

যুদ্ধ মহতু আমস চিত্রঙ্গোর কুমার।। 

অর্জ্ুবন নন্দন ব্ীর জামন নানা চশো। 

অপার চব্ক্রম তার নাচহ কার রো।। 

ধৃতরামষ্ট্র ডাচকয়া ব্চলল নাগপচত। 

ব্ভ্রুব্াহ মহিা ংল চক কচর যুকচত। ।  

মচণ নাচহ চেমল তুচম আমার ব্িমন। 

পাতামল আইল মসই যুমদ্ধর কারমণ।।  

ধৃতরাষ্ট্র ব্মল মম চক ভয় মানুমষ। 

চব্নাচশব্ নৃপচতমক িেরু চনচমমষ। ।  

তাহার কারণ তুচম না চিন্তহ মমন।  

আচম যুদ্ধ কচর রাজা ব্ভ্রুব্াহ সমন।। 

 

ংত ব্চল ব্াসুকীমর চেল সমািার। 

যুদ্ধ কচরব্ামর আো হইল তাহার।।  

স্মরমণ আচনল যত চেল নাগগণ। 

ব্ভ্রুব্াহমনর সমন আরচম্ভল রণ।। 

মস সব্ সংগ্রাম কিা কচহমত চব্ির।  

সংমেমপ কচহব্ আচম শুন নরব্র।। 

গজ ব্াজী পোচতক কচরয়া সংহচত। 

রমণ প্রমব্চশল ব্ভ্রুব্াহ নরপচত।। 

অনল সমান ব্াণ ব্চরমষ রাজন। 

আগু তহমত নাচহ পামর চেল যতজন।। 

চব্ষেমন্ত নাগগণ েংচশমব্ যাহামর। 

িেুর চনচমমষ মসই যায় যমঘমর।। 
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ধনুক ধচরয়া কমর ব্াণ ব্চরষণ। 

অচিব্ামণ পুচড়য়া মচরল নাগগণ।।  

সপব মনুমষযমত রণ অপূর্ব্ব কিন।  

ব্ড় ব্ড় নাগগণ হারায় জীব্ন।। 

ব্াসুকী সংগ্রামম ংল মক্রাধ কচর চিমত। 

অমনক যুচিল ব্ভ্রুব্াহন সচহমত।। 

চনব্াচরমত নাচহ পাচর, অর্জ্ুবন নন্দমন। 

ধৃতরাষ্ট্র গচর্জ্বমলন দুঃখ মপময় মমন।। 

দুই পুত্র লময় ধৃতরাষ্ট্র কমর রণ।  

চব্ংশচত সহস্র তসনয ব্চধল জীব্ন।।  

মহামক্রাধ উপচজল অর্জ্ুবন নন্দমন। 

যুচড়ল গরুড় ব্াণ ধনুমকর গুমণ।। 

হইল গুরুড় মূচত্তব মেচখ ভয়ঙ্কর।  

প্রাণভময় নাগ সব্ পলায় সত্তর।। 

প্রমাে পচড়ল আর না মেচখ নরমন। 

ভময়মত মগমলন নাগ অনন্ত সেমন।। 

 

অনন্ত ব্মলন মকন পলাও ংখন।  

শুন ধৃতরাষ্ট্র তুচম কর চগয়া রণ।।  

মচণ নাচহ চেমল তুচম আমার ব্িমন।  

ংখন করহ যুদ্ধ ব্ভ্রুব্াহ সমন।। 

চব্নাশ হইমব্ নাগ মতামার চব্িামর। 

অর্জ্ুবন নন্দমন মকব্া চজচনব্ামর পামর।। 

অনমন্তর ব্াকয শুচন ব্মল নাগগণ। 

মস মকামপ কচরমব্ তুচম নামগর চনধন।।  

আপচন চব্োয় কর ব্ভ্রুব্াহমনমর। 

আর যুমদ্ধ কাজ নাই মচণর কারমণ।।  

ংত ব্চল মিী চেল অনমন্তমর মচণ। 

মচণ লময় নাগরাজ িচলল আপচন।। 

অনন্ত ব্মলন শুন মহ ব্ভ্রুব্াহন। 

মচণ লহ যুমদ্ধ রাজা নাচহ প্রময়াজন।।  

ংত ব্চল ব্ভ্রুব্াহমনমর মচণ চেল। 

অর্জ্ুবন নন্দন তমব্ ব্াণ সেচরল।।  

 

মচণ মপময় চিত্রঙ্গোসুত তুষ্ট তহল। 

মচণর প্রভামব্ মৃতমসনা ব্াাঁিাইল। ।  

তমব্ ধৃতরাষ্ট্র নাগ মমন চব্িাচরল।  

আপনার দুই পুমত্র ডাচকয়া কচহল।।  

মতামরা করহ যচে কলঙ্ক ভঞ্জন। 

তমব্ মস রাচখব্ আচম আপন জীব্ন।। 

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবমনর আন চগয়া মািা। 

তমব্ মমার  হয় যত মমনাব্যািা।। 

ব্ামপর ব্িমন দুই ভাই কুতূহমল। 

মচণপমর মগল তমব্ সংগ্রামমর িমল।। 

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবমনর যতক লইয়া। 

প্রমব্চশল পাতামলমত হরচষত তহয়া।।  

মচণপুমর শ্রীকৃমের আগমন 

শুন রাজা জমেজয় পূমর্ব্বর ভারতী। 

কোচিত খল জন নমহ শুদ্ধমচত।। 

মচণ লময় ব্ভ্রুব্াহ মগল চনজপুমর। 

উপনীত তহল চগয়া মাময়র মগািমর।। 

উলুপী কচহল পুত্র কহ চব্ব্রণ। 

অচনলা চক রত্ন মচণ অর্জ্ুবন নন্দন। ।  

ব্ভ্রুব্াহ রাজা ব্মল আচনলাম মচণ।  

চকন্তু অর্জ্ুবমনর মািা না মেচখ জননী।। 

ব্ৃষমকতু মুণ্ড নাচহ মকব্া লময় মগল। 

তাহা শুচন চিত্রাঙ্গো কাচন্দমত লাচগল।। 
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কুণ্ডমল মচণ্ডত মুণ্ড চনল মকানজন।  

চব্লাচপয়া ভূমম পমড় অর্জ্ুবন নন্দন।। 

চিত্রাঙ্গো উলুপী কামন্দন দুইজমন। 

তা মেচখয়া পাত্রচমত্র দুঃখ পায় মমন।। 

অমিষণ কচর মুণ্ড মকািা না পাইল।  

ভূমম পচড় সর্ব্বজন কাচন্দমত লাচগল।। 

পাত্রচমত্র প্রমব্াধময় মস ব্ভ্রুব্াহমন। 

চিত্রাঙ্গো উলুপী শান্তাইল দুইজমন।। 

অমধামুমখ চব্লাপ কমরন নরপচত। 

চপতৃহতযা কচরলাম হইয়া সন্তাত।।  

ং পাপ শরীর আর না রাচখব্ আচম।  

আত্মহতযা কচর আচম শুন মগা জননী। ।  

শরীর তযচজব্ আচম ংই চপতৃমশামক। 

কৃচম হময় দুঃখ মভাগ কচরব্ নরমক।। 

ব্ুচিনু আমার সম পাপী নাচহ আর। 

চব্না মোমষ চব্নাচশনু চপতা আপনার। ।  

নাগগমণ চজচন আচম আচনলাম মচণ। 

মকব্া লময় মগল মুণ্ড চক হমব্ জননী।। 

উলুপী ব্চলল তুচম না কর ক্রন্দন।  

প্রচতকার ইহার কচরমব্ নারায়ণ।। 

ং কর্ম্ব অমনযর সাধয নমহ কোিন।  

কৃে চব্না আচনমত নাচরমব্ মকানজন। ।  

ভকতব্ৎসল প্রভু আচসমব্ ত্বচরত। 

কৃেসখা অর্জ্ুবমনমর নাচহ চকেু ভীত।। 

ংত ব্চল প্রময়াচধল মস ব্ভ্রুব্াহমন।  

মিৌচেমক মব্চড়য়া সমব্ রচহল অর্জ্ুবমন।। 

অমধামুমখ চিত্রাঙ্গো উলুপী সুন্দরী। 

চব্ষামে রচহল সর্ব্ব সুখ পচরহচর। ।  

 

শুন রাজা জমেজয় কচহ ময মতামামর। 

কুন্তীমেব্ী মেমখ স্বপ্ন হচিনানগমর।। 

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবন হইল েয় রমণ।  

স্বমপমত মেচখল ব্ভ্রুব্াহমনর ব্ামণ।। 

ভময় কুন্তীমেব্ী শ্রীঘ্র মগাচব্মন্দ ডাচকল। 

শুনহ মগাচব্ন্দ মম অমঙ্গল তহল।। 

উিাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ। 

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবমনর হইল চনধন।। 

মচণপুমর ব্ভ্রুব্াহ নামম নরপচত। 

মহাব্লব্ান মসই অর্জ্ুবন সন্তুচত। ।  

মঘাড়ার রাচখব্ামর পািব মগল তার পুমর। 

ব্ভ্রুব্াহ মস অশ্ব ধচরল অহঙ্কামর।। 

অশ্বভামল চলখন পচড়য়া নরপচত। 

অর্জ্ুবমন মভচটমত মস আইল শীঘ্রগচত।। 

নানা রত্ন অমগ্র কচর প্রণাম কচরল। 

মক্রাধ কচর পািব তার পূজা না হইল।।  

িরণ প্রহার তকল মিক উপমর। 

জারজ ব্চলয়া গাচল চেমলক তাহামর।।  

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তমব্ মপময় অপমান। 

কচরল অর্জ্বন সমঙ্গ অমনক সংগ্রাম।। 

ভীম আচে যুব্নাশ্ব যত মসনাগণ। 

ব্ভ্রুব্াহমনর হামত তহল অমিতন।। 

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবমনর কাচটমলক মািা। 

মতামামর জানাই কৃে চব্পমের কিা। ।  

স্বমপ্নমত মেচখনু আচম শুন নারায়ণ।  

তুচম মগমল েূর হমব্ চিত্ত উিাটন। ।  

 

ংমতক শুচনয়া কৃে কুন্তীর ব্িন।  

অন্তমর তহমলন দুঃখী কমলমলািন।। 
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অমঙ্গল কিা চপচস কহ চক কারমণ। 

চকরীটী চজচনমব্ মহন নাচহ চত্রভুব্মন।। 

কুন্তীমর অমব্াধ ঋচষ মুকন্তধয়াচস।  

কৃমের স্মরমণ আমস চব্নতানন্দন। ।  

আো কর মকান কর্ম্ব কচরব্ ংখন। 

তমব্ কৃে গরুমড় কচরয়া আমরাহন। 

অচত শীঘ্র যান প্রভু চকরীটী কারণ।।  

উপনীত হইমলন হচর মচণপুমর। 

মযইখামন চিত্রাঙ্গো কামন্দ উসচঃস্বমর।। 

কৃে েরশমন সমব্ মিতন পাইল। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তমব্ উচে োণ্ডাইল।।  

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশী কমহ শুচনমল তরময় ভব্ব্াচর।। 

শ্রীকৃমের প্রচত ব্ভ্রুব্াহমনর চব্নয ়

ব্ভ্রুব্াহ নরনাি, মযাড় কচর দুই হাত, 

চনমব্েময় কৃমের িরমণ। 

আচম অচত দুরাশয়, শুন কৃে মহাশয,় 

জাচনয়া প্রব্ৃত্ত ংই রমণ।। 

অশ্ব ংল মচণপুমর, কচহমলন অনুিমর, 

অহঙ্কামর ধচরলাম আচম।  

অশ্বভামল মলখা যত, পচড়য়া হইনু োত, 

শুন শুন মেব্ িক্রপাচণ।। 

পচরিয় চপতাসমন, ইো কচরলাম মমন, 

চব্মশষ কচহল চিত্রাঙ্গো। 

অশ্ব চনয়া আমগ ধচর, কুসুম িন্দন পূচর, 

েূর কচর আপন মযবযাো।। 

নানারত্ন স্বগবিামল, চেয়া পািব পেতমল, 

যিামযাগয কচরনু প্রণাম। 

জারজ ব্চলয়া মমামর, লাচি মাচরমলন চশমর, 

সভামত পাইনু অপমান।। 

তব্ু দুঃখ নাচহ ধচর, আচম কৃতাঞ্জচল কচর, 

কচরলাম অমনক চব্নয়। 

শুন শুন িক্রপাচণ, নটীর তনয় আচম, 

কচহমলন পািব মহাশয়।। 

ং পঞ্চমভৌচতক মেহ, কাম মক্রাধ মলাভ 

মমাহ, 

সেচরমত না পাচরনু আচম। 

অব্মশমষ যুদ্ধকাযবয কচহলাম শুন আে।।  

অহঙ্কামর হময় মত্ত, না ব্ুচিনু ধর্ম্বতত্ত্ব, 

চব্নাশ কচরনু জেোতা। 

প্রমব্চশয়া রসাতমল, নামগ চজচনলাম ব্মল, 

মচন আচন না মেচখনু মািা।। 

আচে অন্ত চব্ব্রণ, কচরলাম চনমব্েন,  

মক লইল হচর পািবচশর। 

আচম আপনার প্রাণ, না রাচখব্ ভগব্ান, 

ভাল তহল ংমল যদুব্ীর।। 

ংত ব্চল ব্ভ্রুব্াহ, তযাচজয়া সকল মমাহ, 

চেব্য অে লইল তখন। 

নৃপচতর হামত ধচর, ব্ারণ কমরন হচর, 

না মচরও অর্জ্ুবন নন্দন।। 

মহাভারমতর কিা, শুচনমল ঘুিময় ব্যিা, 

কচলর কলুষ হয় নাশ। 

কমলাকামন্তর সুত, মহতু সুজমনর প্রীত, 

চব্রচিল কাশীরাম োস।। 
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মচণস্পমশব অর্জ্ুবনাচের জীব্ন প্রাচপ্ত 

শ্রীজনমমজয় ব্মল শুন তমপাধন। 

চক প্রকামর পাইমলন অর্জ্ুবন জীব্ন।।  

মস সকল কিা ংমব্ কহ মহাশয়। 

মতামার প্রসামে শুচন খণ্ডুক সংশয়।।  

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন নরপাত। 

কচহ ময মতামামর আচম মস সব্ তারতী। ।  

চনজ পচরিয় চেল শ্রীব্ভ্রুব্াহন। 

কচরমলন আশ্বাস তাহামর নারায়ণ।। 

মগাচব্ন্দ ব্মলন মুণ্ড হচরল ময জন।  

তাহার মিক খচস পড়ুক ংখন।।  

অর্জ্ুবমনর মুণ্ড আচস স্কমন্ধমত লাগুক। 

ইহা কচহমলন কৃে হময় সমকৌতুক।। 

তমব্ মস দুজনার মিক খচসল। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তাহা নয়মন মেচখল। ।  

ব্ৃষমকতু অর্জ্ুবমনর মিক লইয়া।  

অনন্ত আপচন আমস সানন্দ হইয়া।। 

মোাঁহাকার স্কমন্ধ মুণ্ড কচরল মযাজন। 

অমৃত আপচন েড়াইলা নারায়ণ।। 

প্রাণোন পায় সমব্ মচণর পরমশ। 

রাচখমলন কৃেিন্দ্র আপনার পামশ।। 

হিী মঘাড়া আচে যত চেল মৃতমলাক।  

মচণ তহমত প্রাণ পায় েূর তহল মশাক।।  

উচেয়া ব্চল যত নৃপচতকুমার। 

মহাশমব্দ তসনয সব্ ব্মল মার মার। ।  

যদুমচণ মচণ মেন অনমন্তর িামন।  

মচণ লময় মগল নাগ আপন ভব্মন।। 

 

মগাচব্ন্দ ব্মলন শুন অর্জ্ুবন তনয়।  

েিধর্ম্ব আিচরলা নাচহ ধর্ম্বভয়।। 

অপরাধ ব্চল তুচম না ভাচব্হ মমন। 

েচিয় প্রধান কর্ম্ব সরূ্ম্খ সংগ্রামম।। 

অর্জ্ুবমনমর ব্িুাইয়া কচহমলন হচর। 

ব্ভ্রুব্াহমনমর মতাষ আচলঙ্গন কচর।।  

কৃেব্ামকয ধনঞ্জয় সম্প্রীচত পাইয়া। 

ব্ভ্রুব্ামহ তুচষমলন আচলঙ্গন চেয়া।। 

আমার নন্দন তুচম ব্ড় ব্লব্ান। 

চত্রভুব্মন ব্ীর নাচহ মতামার সমান। ।  

সম্প্রীচত পাইয়া সমব্ চেল আচলঙ্গন।  

সমব্ ব্মল মযাদ্ধা ব্ড় শ্রীব্ভ্রুব্াহন।।  

প্রণচময়া ব্ভ্রুব্াহ কমহ মযাড়হামত।  

ংকেৃমষ্ট চনরীেময় পাণ্ডমব্র নামি।। 

অনুশাল্ব তেতয সমঙ্গ তকল আচলঙ্গন। 

সমব্ ব্মল ধনয ধনয অর্জ্ুবন নন্দন।। 

চিত্রাঙ্গো উলুপী মগমলন অন্তঃপুমর। 

কৃে মহিা কচহমলন ব্ভ্রুব্াহমনমর।। 

তুরঙ্গ রাচখমত যাহ অর্জ্ুবন সংহচত। 

তসনযগণ সমঙ্গ লহ মঘাড়া আর হাতী। ।  

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তমব্ হরচষত চিমত। 

তুরঙ্গ লইয়া ব্ীর কচরল প্রয়াণ।। 

ংই চব্ব্রণ রাজা কচহনু মতামামর। 

আর চক ব্চলল রাজা ব্লহ আমামর।। 
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তাম্রধ্বমজর সচহত অর্জ্ুবনাচের যদু্ধ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল শুন তমপাধন। 

অশ্ব লময় মকািা মগল পাণ্ডুর নন্েন।।  

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

রত্নাব্তী পুমর মগল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

রত্নাব্তীপুমর রাজা ময়ুরধ্বজ নাম।  

ব্ড়ই ধাচর্ম্বক রাজা সর্ব্ব গুণধাম।। 

সংগ্রামম নাচহক মকহ তাহার সমান।  

তার নামম ব্ীরগণ মকহ তাহার সমান। ।  

তার নামম ব্ীরগণ হয় কম্পমান। 

অশ্বমমধ যে কচরমলন নরপচত।। 

অশ্বরো কমর তাম্রধ্বজ মহামচত। 

অশ্ব লময় আমে মসই নর্ম্বোর তীমর।। 

তেমব্ অর্জ্ুবমনর অশ্ব মগল মসই পুমর। 

অশ্ব মেচখ তাম্রধ্বজ আনচন্দত মন।।  

অশ্বমক ধচরল ব্ীর কচরয়া যতন। 

চলখন পচড়য়া তার তহল অহঙ্কার।। 

পাণ্ডব্ সমান ব্ীর মকহ নাচহ আর।  

ব্ীরমব্শ অহঙ্কামর কাাঁমপ কমলব্মর।।  

ডাক চেয়া ব্চলল যমতক অনুিমর। 

ব্াচন্ধয়া রাখহ মঘাড়া কচরয়া যতন।।  

মেচখ চক কচরমত পামর পাণ্ডুর নন্দন। 

অহঙ্কামর অশ্বভামল কমরমে চলখন।।  

ধচরমত আমার মঘাড়া পামর মকানজন। 

শীঘ্র লহ মসনাগণ ধনুর্ব্বাণ হামত।। 

সকমল সুসর্জ্ হও সংগ্রাম কচরমত। 

আপামেমশ অনুির অশ্ব লময় মগল।। 

তাম্রধ্বজ যুদ্ধ মহতু সুসর্জ্ হইল।  

চশচখধ্বজ সুত অশ্ব ধচরমলক ব্মল।।  

চকরীচট শুচনয়া আো কমরন সকমল।  

 

আমগ তহল ব্ৃষমকতু লময় ধনুর্ব্বাণ।।  

তাম্রধ্বজ সহ তার ব্াচজল সংগ্রাম।  

ডাক চেয়া ব্ৃষমকতু ব্মল উসচঃস্বমর।। 

মক ধচরল যে মঘাড়া মচরব্ার তমর। 

যুচধচির সহায় আপচন নারায়ণ।। 

পাণ্ডমব্ চজচনমত নামর ং চতন ভুব্ন।  

তাম্রধ্বজ ব্মল কৃে সব্াকার প্রচত।। 

ব্ুচিয়া কহ মকন কুৎচসত ভারতী। 

ভমির অধীন কৃে ভজমনমত পাই। 

ং চতন ভুব্মন তাাঁর শত্রু মকহ নাই।।  

পাণ্ডমব্র কৃে ব্চল কর অহঙ্কার।  

শুন ব্ৃষমকতু োন নাচহক মতামার। ।  

মেচখব্ মকমমন আচজ চজচনমব্ সংগ্রাম।  

অশ্ব চনয়া চনজমেমশ করহ প্রয়াণ।।  

মম চপতা অশ্বমমধ যে আরচম্ভল। 

অশ্ব রাচখব্ার তমর মমামর পাোইল।।  

ভাল তহল ংই অশ্ব তেমব্ চেল আচন। 

লইমত যমের মঘাড়া না পাচরব্া তুচম।। 

 

ব্ৃষমকতু ব্মল শুন নৃপচত নন্দন। 

চজচনয়া আচনল সমঙ্গ যত রাজগণ।। 

যুব্নাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আচে। 

পরাভব্ মপময় সমব্ আইল সংহচত।। 

ব্ৃিা অহঙ্কার কর মচরমব্ ংখন। 

নমহ অশ্ব চকরীচটমর করহ অপবণ।। 
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ব্ৃষমকতু ব্ামকয ব্ীর কু্রদ্ধ তহল মমন। 

যুচড়ল পঞ্চাশ ব্াণ ধনুমকর গুমণ।।  

কমণবর নন্দন চনব্াচরমত না পাচরল।  

তাম্রধ্বজ ব্ামণ ব্ীর জর্জ্বর হইল।।  

তমব্ তাম্রধ্বজ ব্ীর পাাঁি ব্াণ চেয়া। 

ব্ৃষমকতু রিধ্বজ মফচলল কাচটয়া।। 

তুণ গুণ কাচটমলন রমির সারচি। 

চব্রি হইল ব্ৃষমকতু মহামচত।। 

েশ ব্ামণ তাম্রধ্বজ তাহামক চব্চন্ধল। 

কমণবর নন্দন রমণ মূচেবত হইল।।  

 

তমব্ যুব্নাশ্ব রাজা সুমব্গ সচহত। 

কমর ব্হু যুদ্ধ তাম্রধ্বমজর সচহত।।  

চপতা পুমত্র মুচেবত হইল দুইজমন। 

তমব্ অনুশাল্ব আচস প্রমব্চশল রমণ। ।  

তাম্রধ্বজ সহ তকল অমনক সংগ্রাম।  

ভূচমমত পচড়ল তেতয হইয়া অোন। ।  

তমব্ হংসধ্বজ আর মস ব্ভ্রুব্াহন। 

প্রাণপমণ দুই জমন তকল মহায়ণ।। 

মহাব্ীর তাম্রধ্বজ ভয় নাচহ কমর। 

জচনমত নাচরল মকহ তাম্রধ্বজ ব্ামর।। 

প্রাণপমণ যুমি সমব্ অমনক প্রকার।  

অমিতমন পচড় মগল রমির উপর।। 

মকহ ভূচম পচড় মগল হময় অমিতন। 

তমব্ রমণ মপ্রচব্চশল কৃমের নন্েন।।  

তাম্রধ্বজ সমন মসও অমনক যুচিল। 

ব্াহুলয কারণ তাহা মলখা নাচহ মগল।। 

তাম্রধ্বজ ব্ামণ তার মশষ তহল তনু। 

অমিতন হময় রমণ পমড় ফুলধনু।। 

আইল সাতযচক ভীম কচরমত সমর। 

োইল গগন তমব্ ংচড় নানা শর।। 

মহাব্ীর তাম্রধ্বজ ভয় নাচহ কমর। 

কাচটল ভীমমর গো চেব্য পাাঁি শমর।। 

ধনুর্ব্বাণ হামত লময় ব্ীর ব্ৃকাের।  

তাম্রধ্বজ সহ তকল অমনক সমর।। 

সাতযচক সাহস কচর ংমড় নানা ব্াণ।  

নৃপচত তনয় তাহা কমর খান খান।। 

তমব্ তাম্রধ্বজ ব্ীর আশী ব্াণ চেয়া। 

চব্চন্ধমলক ভীমমসমন জর্জ্বর কচরয়া।। 

সাতযচক সচহত তমব্ ব্ামধ মহারণ। 

তামর পরাচজল চশচখধ্বমজর নন্দন।।  

ং সব্ ঈশ্বরলীলা মকহ নাচহ জামন। 

যমতক পাণ্ডব্সসনয পরাচজল রমণ।। 

তাহা মেচখ চকরীচটর মক্রাধ তহল মমন। 

গাণ্ডীব্ লইয়া ব্ীর প্রমব্মশর রমণ। ।  

চকরীটী মেচখয়া তমব্ তাম্রধ্বজ ব্ীর। 

তীক্ষ্ণব্াণ চেয়া তার চব্চন্ধল শরীর।। 

চকরীটী যমতক ব্াণ যুমড়ন ধনুমক। 

তাম্রধ্বজ চনব্াচরল ব্াণ চেয়া তামক।। 

চনব্াচরমত না পাচরয়া তাম্রধ্বজ শমর। 

পামিবর জর্জ্বর অঙ্গ রি ব্মহ ধামর।। 

মহামকামপ উপচজল পাণ্ডুর নন্দমন। 

ভয় মপময় চজোমসন তমব্ নারায়মণ। ।  

ওমহ কৃেিন্দ্র আচম না পাচর ব্ুচিমত। 

সংগ্রামম সমিব নাচহ তাম্রধ্বজ সামি।। 

ভীে মদ্রাণ কণবব্ীমর পরাচজনু আচম। 

চনব্াতকব্মি চব্নাচশনু িক্রপাচণ।। 

খাণ্ডব্ েচহনু আচম তুচষনু অনমল। 
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কালমকতু চনপাত কচরনু ব্াহুব্মল।। 

সংগ্রাম কচরয়া আচম তুচব্নু শঙ্কমর। 

চজচননু মকৌরব্গমণ চব্রাট নগমর।। 

চিত্ররি গন্ধমর্ব্বর তকনু অপমান।  

আপচন জানহ তুচম আমার সংগ্রাম।। 

সুরি সুধিা আচম চনপাচতনু রমণ।  

যুচিমত না পাচর আচম তাম্রধ্বজ সমন।। 

ব্ীর নাচহ মেচখ তাম্রধ্বমজর সমান।  

শুন কৃে পাইলাম ব্ড় অপমান।। 

 

মগাচব্ন্দ ব্মলন সখা তযজহ সমর। 

মহাব্লব্ান চশচখধ্বমজর মকাঙর।। 

চজচনমত নাচরমব্ তুচম তাম্রধ্বজ ব্ীমর। 

তব্েব্ উহার চপতা চব্চেত সংসামর। ।  

মগাচব্ন্দ ব্মলন সখা কর অব্ধান। 

তুচম চকিা আচম হাচর ংকই সমান।।  

মতামামত আমামত সখা চকেু মভে নাই।  

ভমির মযবযাো আচম রাচখব্ামর িাই।। 

রাজার সাহস আচজ মেখাব্ মতামামর। 

িল দুইজন যাই পুরীর চভতমর।। 

চশচখধ্বজ সম োতা নাচহ চত্রভুব্মন। 

সংগ্রাম তযজহ তুচম আমার ব্িমন।।  

চেজমব্শ ধচরয়া রাজার োই যাব্। 

নৃপচত সাহস আচম মতামামর মেখাব্।। 

পাইমব্ যমের মঘাড়া ভয় নাচহ মমন।  

সংগ্রাম তযচজয়া তুচম ংস মমার সমন।। 

 

ংত শুচন ধনঞ্জয় কৃমের উত্তর। 

ঈষৎ হাচসয়া ব্ীর তযমজন সমর।। 

পাণ্ডমব্র কৃে ব্চল জামন সর্ববব্জন।  

তব্ পমে ভচি মমার নাচহ নারায়ণ।।  

েপবহারী তব্ নাম চব্চেত সংসামর। 

সাোৎ মস েপব তুচম মেখাও আমামর।। 

ংত শুচন কৃেিন্দ্র হাসযমুমখ কন। 

মতামা চব্না সখা মম আমে মকান্ জন।।  

রণ চজচন তাম্রধ্বজ োমড় চসংহনাে।  

িচলল ব্ামপর পামশ লইমত প্রসাে।।  

অশ্বমমধ পুণযকিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

যুদ্ধ চজচনয়া তাম্রধ্বমজর চপতৃসমীমপ গমন 

সংগ্রাম চজচনয়া রমঙ্গ,                     চনজ তসনয লময় সমঙ্গ, 

তাম্রধ্বজ মগল চনকতমন। 

ব্সন ধচরয়া গমল,                      জনমকর পেতমল, 

প্রণচমল আনচন্দত মমন।। 

তাম্রধ্বজ মযাড়হামত,                      চনমব্েন কমর তামত, 

শুন চপতা মম চনমব্েন। 

নর্ম্বো নেীর কূমল,                      অশ্ব রাচখ কুতূহমল, 

সমঙ্গ লময় চনজ তসনযগণ।। 
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ংক অশ্ব মহনকামল,                      উপনীত নেীকূমল, 

অনুিমর তাহামক ধচরল। 

যুচধচির যে- হয়,                       সমঙ্গ ংল ধনঞ্জয়, 

পত্র পচড় সব্ জানা মগল।। 

চনময়াচজয়া অনুিমর,                      অশ্ব পাোইনু ঘমর, 

যুদ্ধ আমশ রচহলাম আচম।  

হয় গজ িারু রমি,                      নানা অে লময় হামত, 

তসনয ংল, মলখা নাচহ জাচন।। 

ডাক চেয়া উসচঃস্বমর,                      ব্মল মমামর কটতূ্তমর, 

ব্ৃষমকতু কমণবর নন্দন। 

ং চতন ভুব্ন মামি,                      মকব্া মহন ব্ীর আমে, 

অর্জ্ুবন সচহত কমর রণ।। 

পাাঁিচন লইয়া হামত,                      কৃেিন্দ্র যাাঁর রমি, 

রি-অশ্ব িালান সারচি। 

আর যত আমে ব্ীর,                      সংগ্রামমমত অচত ধীর, 

চজচনমত না পার সুরপচত।। 

শুচন তার ব্াকযজাল,                      হৃেময় ব্াচজল শাল, 

উেয় হইল ব্ীররস। 

ব্ামণ ব্ামণ যুদ্ধ হয়,                      স্বমগব মেব্ চির নয়, 

তমপাব্মন কচম্পত তাপস।। 

খাইয়া আমার ব্াণ,                      ব্ৃষমকতু হতোন, 

পচড়য়া মলাটায় ভূচমতমল।  

আমরাচহয়া মত্ত হাচত,                      অনুশাল্ব তেতযপচত, 

সংগ্রামম আইল মহনকামল।। 

নানা অে লময় হামত,                      যুচিল আমার সামি, 

নানা মায়া কচরল চব্ির। 

ব্াণাঘামত জরজর,                      তকনু তার কমলব্র, 

ভঙ্গ চেল তেমতযর ঈশ্বর।। 

তমব্ রাজা যুব্নাশ্ব,                      হামত লময় মহাপাশ, 
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পুত্রসহ প্রমব্চশল রমণ। 

খাইয়া আমার ব্াণ,                      চপতা পুমত্র হতোন, 

ভূচমমত পচড়ল অমিতমন।। 

হংসধ্বজ নরপচত,                      সাহস কচরয়া অচত, 

সংগ্রাম কচরল ব্হুতর। 

তূণ-গুণ ধনুর্ব্বাণ,                      কাচট কচর খান খান, 

অমিতন তহল নরব্র।। 

নীলধ্বজ রাজা ংল,                      তাহার পতন তহল, 

ভূচমমত পচড়ল অমিতন। 

আমরাচহয়া চেব্য রমি,                      ধনুর্ব্বাণ হময় হামত, 

রমণ ংল শ্রীব্ভ্রুব্াহন।। 

ব্ড় ব্লব্ান রাজা,                      অনল সমান মতজা, 

সংগ্রাম কচরল নানামত। 

দুই জমন সুসন্ধান,                      কচরলাম নানা ব্াণ, 

মস কিা কচহমত পাচর কত।। 

অমিতন হময় রমণ,                      পচড়ল আমার ব্ামণ, 

ভীম ংল কচরমত সংগ্রাম।  

সাতযচক তাহার সামি,                      নানা অে লময় হামত, 

দুই জমন মহাব্লব্ান।। 

অমনক যুচিল ভীম,                      প্রতামপমত মস অসীম, 

আমগ ভয় জচেল অন্তমর। 

মশমষ ভঙ্গ চেয়া ব্ীর,                      পলাইল চেগন্তমর, 

কচহলাম মতামার মগািমর।। 

তমব্ ংল কৃেসুত,                      মমন ব্ড় হরচষত, 

কামমেব্ মহাব্লব্ান।  

যুচিল আমার সামি,                      ধনুর্ব্বাণ লময় হামত, 

চক কচহব্ মস সব্ ব্াখান।। 

অব্ধান কর তাত,                      পরাচজনু রচতনাি, 

অমিতমন মলাটায় ধরণী। 
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গাণ্ডীব্ লইয়া হামত,                      অর্জ্ুবন আইল রমি, 

সারচি তাহামত িক্রপাচণ।। 

যুচিনু তাহার সমন,                      ভয় না কচরনু মমন, 

পরাভব্ পাইল চকরীচট। 

পািব তহল অমিতন,                      আশ্বামসন নারায়ণ, 

পোচতক পমড় মকাচট মকাচট।। 

ংই যুদ্ধ-চব্ব্রণ,                      কচরলাম চনমব্েন, 

অশ্ব আচন মেখায় চপতামর। 

চশচখধ্বজ হরচষত,                      মমনমত পাইয়া প্রীত, 

আচলঙ্গমন তুচষল পুমত্রমর।। 

মহাভারমতর কিা,                      শুচনমল ঘুিময় ব্যিা, 

কচলর কলুষ চব্নাশন। 

কমলাকামন্তর সুত,                      মহতু সুজমনর প্রীত, 

কাশীরাম োস চব্রিন।।

 

ব্রাহ্মণমব্মশ কৃোর্জ্ুবমনর চশচখধ্বজ রাজার সভায় গমন 

পুমত্রর ব্িন শুচন আনন্দ পাইল। 

আচলঙ্গন চেয়া রাজা পুত্রমক তুচষল।। 

শুভ সমাির পুত্র কচহমল আমামর। 

আইমলন নারায়ণ রত্নাব্তীপুমর।। 

সািবক তপসয মম তহল ংত চেমন। 

মেচখব্ পরমানমন্দ চকরীটী চমলমন।।  

ব্াচন্ধয়া রাখহ মঘাড়া চমলাইল চব্চধ। 

সব্ান্ধমব্ পরচশব্ কৃে গুণচনচধ।।  

যার পােপদ্ম তহমত গঙ্গার জনম। 

আইমলন মম পুমর মসই নারায়ণ।। 

যার পে পরমশ সানন্দ ব্সুমতী। 

মুচনগণ যাাঁর পে ভামব্ চেব্ারাচত।।  

মহন যােমব্ন্দ্র আইমলন মম পুমর। 

পূর্ব্ব তপফমল আচম মেচখব্ তাাঁহামর।। 

তুচম পুত্র আমার জচেমল শুভেমণ। 

কৃে েরশন পাব্ চকরীটী চমলমন।। 

শুচনলাম তব্ মুমখ যুদ্ধ চব্ব্রণ। 

ব্াহুব্মল পরাচজমল শ্রীব্ভ্রুব্াহন। ।  

ংক লে রাজা যাাঁর খামট েত্রতমল। 

তাহামক চজচনলা তুচম চনজ ব্াহুব্মল।। 

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব ব্ড় ব্ীরব্র। 

তাহামর চজচনয়া তুচম কচরলা সমর।।  

সাতযচক ও ব্ৃষমকতু ব্ড় ব্লব্ান। 

তাহামক চজচনলা তুচম চব্ক্রমম প্রধান।। 

পরাচজলা রচতনামি আশ্চযবয কিন।  

চকরীটী মতামার ব্ামণ হল অমিতন।। 
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ং সব্ আশ্চযবয কিা শুমন লামগ ভয়।  

ংমকলা কচরলা তুচম সব্াকামর জয়।। 

পাণ্ডব্ ব্ান্ধব্ কচরমব্ন আগমন। 

অশ্ব মহতু মগাচব্মন্দর মেচখব্ িরণ। ।  

ংত ব্চল আনন্দ পুলমক নরপচত। 

সমাজ কচরল পাত্র চমমত্রর সংহচত। ।  

পুনঃ আচলঙ্গমন পুমত্র মতামষ নৃপব্র।  

চসংহাসমন ব্চসমলন সভার চভতর।। 

মহিা জনাদবন যুচি চব্িাচরল মমন। 

চেজরূপ হইমলন অর্জ্ুবমনর সমন। ।  

ব্ৃদ্ধ চব্প্ররূপ হইমলন নারায়ণ।  

রাজামর কচরমত কৃপা কমরন গমন।। 

খুচঙ্গ পুচি কামখ চশষযরূমপ ধনঞ্জয়। 

নৃপচতর িামন যান হইয়া চনভবয়। ।  

সমাজ কচরয়া রাজা আমেন মযখামন। 

তিা উপনীত কৃে অর্জ্ুবমনর সমন।। 

ব্রাহ্মণ মেচখয়া রাজা উচেল সত্বমর। 

প্রণচময়া পােয অঘবয চেল চেজব্মর।। 

মযাড়হাত হময় রাজা ব্মলন ব্িন।  

চক মহতু আইমল তুচম কহ চব্ব্রণ।। 

রাজার ব্িন শুচন মেব্ নারায়ণ। 

কপট কচরয়া কৃে কমহন ব্িন।। 

শুনহ ভূপচত মম দুঃমখর কাচহনী। 

কচহমত ব্েমন মম নাচহ সমর ব্াণী।। 

কৃেশর্ম্বা নামম চেজ মতামার নগমর। 

পুমত্রর সেন্ধ আচম তকনু তার ঘমর।। 

চব্ব্াহ চেব্স তেমব্ চনকট হইল। 

চনমিণ ইষ্টব্ন্ধু কুটুে আইল।।  

ব্ল লময় আচসমত চেলাম হরচষমত। 

তেমব্ ংক চসংহ আচস আগুচলল পমি।। 

মম পুত্র খাইব্ামর িাচহল মকশরী। 

ভময় আচম কচহলাম মযাড়হাত কচর।। 

আমামর ভেণ কর োচড়য়া পুমত্রমর। 

ংক পুত্র চব্না আর নাচহক সংসামর। ।  

পুত্রমশাক সচহমত না পাচরব্ ময আচম। 

শুন চসংহ আমামর ভেণ কর তুচম।।  

চসংহ ব্মল তব্ মাংমস প্রীচত নাচহ পাব্। 

নব্ীন মকামল মাংস মপট পুমর খাব্।। 

তপসযায় শুস্ক মাংস মতামার শরীমর। 

খাইমত নাচরব্ আচম কচহনু মতামামর।।  

পুমত্রর চনচমত্ত মমার ব্ড় তহল মায়া। 

পুনঃ চসংমহ কচহলাম মযাড়হাত তহয়া। ।  

চক ব্স্তু পাইমল োড় আমার কুমামর। 

আো কর মসই দ্রব্য চেব্ মস মতামামর।। 

তমব্ চসংহ কচহমলন চনোরুণ ব্াণী। 

মস কিা কচহমত নাচহ পাচর নৃপমচণ। ।  

রাজা ব্চলমলন কহ মসই ত কিন। 

চক কচহল মস মকশরী শুচন চব্ব্রণ।। 

চব্প্র ব্মল মসই কিা কচহমত না পাচর। 

ময চনিুর ব্াকয মমামর কচহল মকশরী।। 

শুন চব্প্র পুমত্রর ব্ািহ যচে প্রাণ। 

ময়ুরধ্বমজর অঙ্গ কাচট শীঘ্র আন। ।  

নানা মভাগযুি মসই রাজ কমলব্র। 

খাইমত আমার ব্ািা আেময় চব্ির। ।  

তমব্ মস োচড়ব্ আচম মতামার নন্দমন।  

ংত ব্চল আো চেনু পরম যতমন।। 

চনর্ব্বন্ধ কচরয়া আইলাম তব্ িান। 

তুচম অঙ্গ চেমল রমহ তনময়র প্রাণ।।  
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ংমতক ব্িন চব্প্র ব্মল ব্ামর ব্ামর। 

চনজ তনু চেয়া তুচম রাখহ আমামর। ।  

চেমজর শুচনয়া কিা হচরষ রাজন। 

চেব্ ব্চল অঙ্গীকার কচরল তখন।। 

তাহা মেচখ পাত্রচমত্র কমর হাহাকার। 

মযাড়হাত কচর ব্মল রাজার কুমার।। 

তাম্রধ্বজ ব্চলমলন শুন চনমব্েন। 

তুচম মগমল শূণয হমব্ রাজ চসংহাসন।।  

আচম যাই চেজ সমঙ্গ চসংমহর সরূ্ম্মখ। 

পরম হচরমষ চসংহ খাইমব্ আমামক।। 

রাজা ব্মল মতামা যচে লয়ত ব্রাহ্মণ।  

তমব্ সতয হয় পুত্র আমার ব্িন।। 

তমব্ তাম্রধ্বজ ব্ড় সচিত পাইয়া।  

চেজ কামে কমহ কিা হরচষত তহয়া। ।  

শুন চেজ মতামামর ময কচর চনমব্েন।  

মযই চপতা মসই পুত্র শামের কিন।।  

চসংহাসন শূনয হমব্ ভূপচত চব্হমন।  

আচম চশশুমচত প্রজা পাচলব্ মকমমন। ।  

অনুমচত মেহ আচম যাই চসংহপামশ। 

চনজ পুত্র লময় তুচম যাই গৃহব্ামস।। 

ংত যচে কচহমলন ভূপচত নন্দন। 

তাহা শুচন হাচস ব্মল কপট ব্রাহ্মণ।।  

মযই পুত্র মসই চপতা কচরলা প্রমাণ। 

সমান শরীর তুচম ইমি নাচহ আন।। 

চকন্তু মস চসংমহর কিা কচহ ময মতামামক। 

ভূপচতর অদ্ধব অঙ্গ মাচগল আমামক।। 

ভূপচতর অদ্ধব অঙ্গ যচে পাই চভো। 

তমব্ মস আমার পুত্র পাইমব্ক রো।। 

শুনহ ময়ুরধ্বজ আমার ব্িন। 

সমি শরীমর মম নাচহ প্রময়াজন।। 

অদ্ধবাঙ্গ চেমব্ক তুচম ব্লহ আমামর। 

পুত্র মহতু ংই চভো মাচগমহ মতামামর।। 

রাজা ব্চলমলন অঙ্গ চেব্ আপনার। 

ইহামত চতমলক দুঃখ নাচহক আমার।। 

অদ্ধব অঙ্গ ব্রাহ্মমণ চেমলন নরপচত। 

সমািার পায় পুমর নারী কুমুেতী।। 

দুই িাচর োসী সমঙ্গ আইল মসখামন। 

মযাড়হাত কচর ব্মল চেজ চেব্যমামন।। 

নৃপচতর অদ্ধব অঙ্গ গচণ ময আমামক। 

মমামর চসংমহ চেয়া রাখ আপন ব্ালমক। ।  

মকন চসংহাসনশূণয কর চেজব্র। 

আো মেহ আচম যাই চসংমহর মগাির। ।  

আমা েরশমন তুষ্ট হমব্ন মকশরী। 

পুত্র লময় যাহ তুচম আপনার পুরী।। 

ংত যচে রাজরাণী কচরল সাহস। 

মগাচব্মন্দ চনমন্দন পািব হইয়া চব্রস।। 

তমব্ কৃে কচহমলন শুনহ রাজন। 

নারী ব্াম অঙ্গ মমার নাচহ প্রময়াজন।।  

েচেণাঙ্গ মেহ রাজা কচহল আমামর। 

যাচিঙ্গা কচরনু আচম মতামার মগািমর।। 

েচেণাঙ্গ মেহ মমামর শুন নরপচত।  

মন চেয়া শুন তুচম চসংমহর ভারতী। ।  

েী পুমত্র করাত ধচর মতামামর চিচরমব্। 

তমব্ তব্ অদ্ধব অঙ্গ মকশরী লইমব্। ।  

মকশরী কচহল ংই চনিুর ব্িন। 

তমব্ মস পাইব্ আচম আমার নন্দন।। 

পরকাল তচরব্ামর ংত যত্ন কচর। 

পুত্র চব্না চনোমন নরমক ঘুমর মচর।। 
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অতংব্ মাচগলাম ং চভো মতামামর। 

কাতর না হময় অদ্ধব অঙ্গ মেহ মমামর।। 

েচেণাঙ্গ চেয়া মহ পুরাও অচভলাষ। 

পচরণামম মতামার হইমব্ স্বগবব্াস।।  

চশচখধ্বজ ব্মল অদ্ধব অঙ্গ চেব্ আচম। 

েমণক চব্লে কর চেজব্র তুচম। ।  

রাজা ব্মল তাম্রধ্বজ আর রহ মকমন।  

করামত চিরহ আমা সব্া চব্েযমামন।।  

ব্চসল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্ব মুখ তহয়া। 

নব্ীন তলসীমালা গলায় পচরয়া।। 

স্নান কচর তাম্রধ্বজ জননীর সমন।  

হামতমত করাত চনল আনচন্দত মমন।। 

ব্রাহ্মমণর আো পুনঃ লময় মযাড়হামত। 

করাত চেমলন তমব্ জনমকর মামি।। 

অদ্ধব অঙ্গ রাজা মেয় উচেল মঘাষণা। 

মেচখমত আইল যত নগমরর জনা।। 

চশশু ব্ৃদ্ধ যুব্া মকহ না রচহল ঘমর। 

েী পুরুষ উপনীত নৃপচতর পুমর।। 

পমি মযমত পরস্পর কমহ মকানজমন। 

আপনামর নামশ রাজা ধমর্ম্বর কারমণ।। 

মকহ ব্মল ধনয ধনয চশচখধ্বজ রায়।  

রাজতনু চেয়া রাজা স্বগবপুমর যায়।। 

মকহ ব্মল মেশ চব্না নাচহ হয় ধর্ম্ব। 

মকহ ব্মল নৃপচত কচরল ব্ড় কর্ম্ব।।  

অচনতয শরীর ংই চব্িাচরয়া মমন। 

আপনার অঙ্গ রাজা চেমলন ব্রাহ্মমণ।। 

িল িল মেচখ চগয়া ভূপচত সাহস। 

ভুব্ন ভচরয়া রাজা রাচখমলন যশ।। 

েূর হমব্ যত পাপ রাজ েরশমন। 

মেচখমল সাহস হয় সতয জাচন মমন।।  

ংত ব্চল সকমলমত তিায় িচলল। 

ভূপচতর পত্নী পুত্র করাত ধচরল।।  

চশচখধ্বজ ব্চলমলন শুন কুমুেতী।  

আমামক চিচরমত নাচহ তমব্ দুঃখমচত। ।  

করাত ধরহ আচম ভয় নাচহ কচর। 

চিরহ মিক মম শুদ্ধচিত্ত কচর।।  

মাতাপুমত্র আনচন্দত নৃপচত ব্িমন।  

চিচরমে মিক তার কৃে চব্েযমামন।। 

অন্তযবযামী ভগব্ান জামনন সকল।  

ব্মলন ঈষৎ হাচস ভকতব্ৎসল।। 

আর অদ্ধব অঙ্গ মম নাচহ প্রময়াজন।  

অশ্রদ্ধায় োন আচম না কচর গ্রহণ।।  

কাচন্দয়া অমদ্ধবক অঙ্গ তুচম চেলা মমামর। 

ং োন লইয়া আচম নাচর তচরব্ামর।। 

না চিচরহ ভূপচতমর শুন রাজরাণী। 

কাতর হইমল োন নাচহ লই আচম।। 

ংত ব্চল নারায়ণ ধনঞ্জয় সামি। 

সভা তযচজ উচেমলন আপচন ত্বচরমত। ।  

কুমুেতী ব্মল ভূমপ মযাড়হাত তহয়া। 

না চনমলন োন চব্প্র চকমসর লাচগয়া।। 

শুচনয়া কচহল রাজা চপ্রয়ার ব্িন। 

কাতর মেচখয়া োন না চনল ব্রাহ্মণ।।  

ংত ব্চল রাজা ব্ামমনমত্র জল িমর। 

মযাড়হাত হময় ব্মল কপট চেমজমর।। 

ব্াম নয়মনমত মম মেচখ জলধার। 

তহলাম কাতর, মমন হইল মতামার।। 

মতামার সাোমত সতয কিা কচহ আচম। 

করামতর ব্যিা নয় শুন চেজস্বামী।। 
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ময কারমণ অশ্রুপাত ব্াম নয়মনমত। 

তাহার কারণ আচম কচহ ময মতামামত।।  

েচেণাঙ্গ তুচম মম কচরমল গ্রহণ।  

অচভমামন ব্ামিেু করময় ক্রন্দন। ।  

ংই মস আমার মোষ কচহ ময মতামামর। 

েচেণাঙ্গ লময় তুচম যাহ ত সত্বমর।। 

হাচসয়া ব্মলন কৃে শুন নরপচত। 

আচম মতামা পরীচেনু চকরীটী সংহচত।। 

তাম্রধ্বজ যুমদ্ধ কত সচেত পাইয়া। 

আইলাম পািব সমঙ্গ কপট কচরয়া।। 

মতামার সাহস যত মেচখলাম আচম।  

যুচষমত রাচখমল যশ ধনয রাজা তুচম।। 

ংত ব্চল চব্প্ররূপ তযচজয়া মুরারী। 

মসইেমণ হইমলন শঙ্খিক্রধারী।। 

গোপদ্ম িতুভুবজ ব্নমালা গমল। 

মক্কর কুণ্ডল কমণব কমর িলমমল।।  

তকতব্ৎসল হচর জামন নানা মায়া। 

মুগ্ধ কচরমলন চনজ মূচত্তব প্রকাচশয়া।। 

তমব্ত ময়রুধ্বজ হরচষত তহয়া। 

প্রণচমল কৃেপমে পােয অঘবয চেয়া।। 

পরচশল নৃপচশর মেব্ জগৎপচত। 

হইল ময়ুরধ্বজ সুন্দর মুরচত।। 

তা মেচখ উচেল পুমর জয় জয়কার। 

প্রণচমল কৃেপমে রাজার কুমার।।  

কৃেপে পরচশল রাজার রমণী। 

আশীর্ব্বাে সব্ামর চেমলন িক্রপাচণ।। 

মযাড়হামত চশচখধ্বজ কমরন িব্ন। 

পরম কারণ তুচম মেব্ চনরঞ্জন।। 

ব্রহ্মা চব্েু মমহশ্বর চতন রূপ তুচম। 

মতামার মচহমা প্রভু চক ব্চলব্ আচম। ।  

কমর পরচশলা তুচম আমামর মুরারী। 

আমার ভামগযর কিা সীমা চেমত নারী।। 

চসদ্ধ তহল অশ্বমমধ শুন নারায়ণ। 

অশ্ব লহ, যমে মম নাচহ প্রময়াজন।।  

ংত ব্চল দুই অশ্ব চকরীটীমর চেল। 

চকরীটীর হামত ধচর কচরল প্রমব্াধ।।  

েম মম অপরাধ তুচম মহামব্াধ। 

তাম্রধ্বদ্ধ যুদ্ধ তকল মতামার সংহচত।। 

শুনহ সকল মোষ পাণ্ডমব্র পচত। 

চকরীটী ব্মলন রাজা নমহ অচব্িার।। 

আিচরল েত্রধর্ম্ব তনয় মতামার। 

তমব্ কৃে কচহমলন শুন নরব্র।। 

যুচধচির যমে যামব্ হচিনানগর।  

তাম্রধ্বজ ব্মল আচম চকরীটী সামি। ।  

আো মেহ যাই আচম তুরগ রাচখমত।  

তাম্রধ্বজ পুমত্র ডাচক সকচল কচহল।। 

পুরী রাচখব্ামর মসই অঙ্গীকার তকল।  

চকরীচটর সমঙ্গ রাজা িচলল আপচন।।  

সমঙ্গমত িচলল মসনা মলখা নাচহ জাচন। 

মুেবাগত তসনয যত আচেল সমমর। ।  

কৃে আো মপময় সমব্ উচেল সত্বমর। 

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী।। 

কাশী কমহ শুচনমল তরময় ভব্ব্াচর। 
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সরস্বতীপুমর অর্জ্ুবনাচের প্রমব্শ ও যমমর সচহত যদু্ধ 

শ্রীজনমমজয় ব্মল কহ মহামুচন। 

মকান্ মেমশ মগল অশ্ব কহ মেচখ শুচন।। 

 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

সরস্বতীপুমর মগল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

ব্ীরব্রহ্মা নামম রাজা তার অচধকারী। 

মসই মেমশ যান পািব সচহত মুরারী।। 

ব্ীরব্রহ্মা নৃপতীর পুত্র পঞ্চজন।  

মহাব্লব্ান তারা গুমণ চব্িেণ।। 

ধনুর্ব্বাণ হামত তারা আচেল নগমর। 

তেমব্ দুই অে তারা মেচখল মগািমর।। 

ব্ীরমব্মশ অহঙ্কামর তরুগ ধচরল। 

অনুিমর চনময়াচজয়া পুমর পাোইল।। 

ধনুর্ব্বাণ হামত চনল পঞ্চ সমহাের।  

তসমনযমত মব্চষ্টত রমহ কচরমত সমর।।  

তুরগ ধচরল ব্ীর ব্রহ্মার নন্দন। 

তাহা শুচন চকরীটীর মচলন ব্েন।। 

আমগ তহল ব্ৃষমকতু ধনুর্ব্বাণ কমর। 

ব্ৃষমকতু ডাক চেয়া ব্মলময় তাহামর। ।  

মক ধচরল যে হয় মেহ পচরিয়। 

আয়ুমশষ তহল কার, যামব্ যমালয়।। 

ব্ৃষমকতু ব্িমন কচহল পঞ্চজন। 

মমারা অশ্ব ধচর ব্ীরব্রহ্মার নন্েন।।  

যে মহতু জনমকর আমে অচভলাষ। 

অশ্বমমধ যে কচর যামব্ স্বগবব্াস।। 

তেমব্ আচস দুই অশ্ব চমচলল নগমর। 

মক মতামরা পচরখার মেহভু আমামর।। 

ব্ৃষমকতু ব্মল আচম কমণবর নন্দন। 

পচরিয় তব্ সমঙ্গ মকান্ প্রময়াজন।। 

ব্াকযজামল মোাঁহাকার মক্রাধ উপচজল।  

ব্ৃষমকতু েশঘাণ ধনুমক জুচড়ল।। 

ব্ীরব্রহ্মা পুত্র তাহা চনব্াচরল ব্ামণ। 

মাচরল চব্ংশচত ব্াণ কমণবর নন্দমন।। 

ব্াণাঘামত ব্ৃষমকতু মামন পরাজয়। 

হামত ব্াণ অমগ্র তহল চকরীটী তনয়। ।  

চিত্রাঙ্গো সুত ব্ীর ব্চরষময় ব্াণ।  

পঞ্চজমন চব্চন্ধয়া কচরল খান খান। ।  

গজব্াজী পোচতক েয় তহল রমণ। 

চনমব্েময় পঞ্চভাই জনমকর িামন।।  

যুদ্ধ চব্ব্রণ যত ব্ামপমর কচহল। 

তাহা শুচন ব্ীরব্রমন্ধ মক্রাধ উপচজল।। 

জামাতার প্রচত তমব্ কচহল ভূপচত। 

রাখহ আমার মেশ কচরয়া শকচত।। 

পরাভব্ পায় মম পুত্র পঞ্জজন। 

আপচন সাচজয়া যাহ কচরব্ামর রণ।। 

মতামার সাহমস কামর ভয় নাচহ কচর। 

ব্াহুব্মল তুচম রো কর মম পুরী। ।  

শ্বশুমরর ব্াকয শুচন সূমযবযর নন্দন। 

েণ্ড ধচর মচহমষ করময় আমরাহণ।। 

সংগ্রামম শমন ংল েণ্ড লময় হামত।  

েরশমন তসনযগণ ভয় পায় তামত।। 

ব্ভ্রুব্াহ আচে কচর যত ব্ীরগণ। 

প্রাণপমণ কচরমলন শর ব্চরষণ।। 

মশল টাঙ্গী নানা অে মুষল মুেগর। 

চভচন্দপাল েুরপাচে ব্াণ প্রাণহর। ।  

সাহমস যুচিমে যত পাণ্ডমব্রগণ। 
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নমমনর েমণ্ড হয় সব্ চনব্ারণ।। 

যুব্নাশ্ব অনুশাল্ব সুমব্গ কুমার।  

ধনুর্ব্বাণ ধচরয়া কচরল মহামার।।  

হংসধ্বজ নীলধ্বজ ব্চরষময় ব্াণ। 

সাতযচক ধনুক ধচর করময় সন্ধান।।  

গো হামি ভীমমসন প্রমব্চশল রমণ। 

প্রদুযন্নাচে ব্ীরব্র অমনক যুমিন।।  

যমমর সংগ্রামম সমব্ চব্ষন্ন ব্েন। 

ভময় ভঙ্গ চেল সমব্ রণ পচরহচর।। 

যুচিমত অর্জ্ুবন আইমলন ধনু ধচর।  

সাহস কচরয়া কচরমলন ব্হু রণ।। 

েণ্ড লময় যম সব্ কচরল ব্ারণ। 

যুদ্ধ তযাচজ পািব চজোমসন নারায়মণ।। 

সংগ্রামম আইল যম চকমসর কারমণ। 

হচর কচহমলন আচে অমন্তর কিন।। 

শুচনয়া প্রমব্াধ পান কুম্ভীর নন্েন।  

মসই কিা কচহ আচম শুন নরপচত।। 

শুচন ভারমতর কিা কৃমে হয় মচত।  

ব্ীরব্রহ্মা কনয নাম হয় ময মাচলনী।। 

শুন রাজা জমেজয় অপূর্ব্ব কাচহনী। 

পরমা সুন্দরী কনযা চজচন রচতরূপ।।  

দুচহতা মেচখয়া ব্ড় আনচন্দত ভূপ। 

চেমন চেমন মসই কনযা ব্াচড়মত লাচগল।। 

পূচণবমার িন্দ্র মযন কলামত পূচরল। 

চব্ব্ামহর মযাগয কনযা মেচখয়া তখমন।। 

ব্ীরব্রহ্মা মহারাজ চব্িাচরল মমন।  

চব্ব্ামহর মযাগয তহল নমহ ভাল কাযবয ।। 

কালাতীত তহমল কনযা হমব্ মলাক লাজ।  

স্বয়ির মহতু কনযা চব্িাচরল মমন।। 

ডাচকয়া ব্মলন যত পাত্র চমত্রগমণ।  

স্বয়ির উমেযাগ শুচনয়া রূপব্তী। ।  

মযাড়হামত জনমকমর ব্চলল ভারতী। 

চকমসর লাচগয়া তুচম কর স্বয়ের। ।  

যমম আচম ব্চরয়াচে মমনর চভতর। 

যমম আচন চব্ব্াহ করাও নরপচত।। 

চত্রভুব্মন মযাগয মেচখ মসই মম পচত। 

মচরমল সকমল যায় যমমর নগরী।। 

আর কামর ব্চরব্ তাহামক পচরহচর। 

দুচহতার ব্াকয শুচন ব্ীর ব্রহ্মা রায়।। 

মহামুচন নারমেমর আচনল সভায়। 

নৃপামেশ পাইয়া আচসল তমপাধন।। 

কচহল আপন কিা কচরয়া চব্নয়। 

মহামুচন নারে মগমলন যমালয়।। 

নারমে মেচখয়া যম কচরল আের। 

মযাগাইল পােয অঘবয আসন সত্বর। ।  

যম ব্মল চক মহতু আইমল তমপাধন। 

মম ভামগয মতামার হইল আগমন।। 

নারে ব্মলন যম শুন মন চেয়া। 

ব্ীরব্রহ্মা রাজা মমামর চেল পাোইয়া।। 

মাচলনী নামমমত তার আেময় তনয়া। 

তুচম স্বামী হমব্ তার আেময় মনয়া। ।  

ংই মহতু আগমন মতামার মগািমর। 

আমার ব্িমন িল সরস্বতীপুমর।। 

অলিয মুচনর ব্াকয লচঙ্গমত নাচরয়া। 

রচব্সুত যাত্রা তকল ব্যাচধগণ তলয়া।। 

যম আগমমন ব্যাচধ মলামকমর পীচড়ল।  

ব্যাচধভময় মলাক সব্ দুঃচখত হইল।। 

তমব্ নারমেমর চজোচসল নরপচত। 
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ব্যাচধ মহতু প্রজানাশ চক হমব্ যুকচত।। 

মুচন ব্মল রাজা ধর্ম্বপমি োও মন।  

ব্যাচধ ব্ল না কচরমব্ শুনহ ব্িন।। 

ধর্ম্ব আিরমণ সমব্ পামব্ মহাসুখ। 

পরম পুলমক রমব্, ভুচল যত দুঃখ।। 

নারমের ব্ামকয ব্ীরব্রহ্মা নরপচত। 

পাত্রচমত্র প্রজা সমব্ ধমর্ম্ব চেল মচত।। 

মুচন ব্মল আচসমব্ন সূমযবযর নন্েন।  

চনশ্চয় মতামার কনযা কচরমব্ গ্রহণ।।  

মাচলনীর অচভপ্রায় ব্ুচিয়া অন্তমর। 

যম আইমলন ব্ীরব্রহ্মার মগািমর।। 

পচরিয় আপনার কচহল রাজমন। 

হরচষত ব্ীরব্রহ্মা যম আগমমন।। 

শুভেণ কচর কনযা চেল নরপচত। 

মাচলনীর সমঙ্গ তহল পরম পীচরচত।।  

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

মকৌচণ্ডনযপুমর অর্জ্ুবনাচের প্রমব্শ ও িন্দ্রহংস রাজার উপাখযান 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

মকৌচণ্ডনযনগমর মগল পাণ্ডমব্র হয়। ।  

ধৃষ্টব্ুচদ্ধ নামমমত রাজার পাত্র চেল। 

কালকূট চমশাইয়া রাজামর মাচরল।। 

আপচন করময় রাজয ব্চস চসংহাসমন। 

জচেয়ামে িন্দ্রহংস ইহা নাচহ জামন।। 

তমব্ ধৃষ্টব্ুচদ্ধ মিী চব্রমল ব্চসয়া। 

মেমন চলচখল পত্র যতন কচরয়া।। 

শুন জমেজয় রাজা পমত্রর চলখন। 

খমলর চনর্ম্বল মচত নমহ কোিন।। 

স্বচি আমগ চলচখয়া চলচখল আশীর্ব্বাে। 

শুনহ মেন তুচম আমার সোে।। 

িন্দ্রহংমস পাোইনু তব্ চব্েযমামন। 

যাব্ামাত্র চব্ষ োন কচরমব্ যতমন।।  

মতামার মঙ্গল হমব্ ং কর্ম্ব কচরমল। 

নমহ পুত্র দুঃখ পামব্ অব্মশষ কামল।। 

কোচিত না লচঙ্গমব্ আমার ব্িন। 

আচম ত পশ্চামত যাব্ চনজ চনমকতন।।  

আমার অমপো কোচিত না কচরমব্। 

যাব্ামাত্র িন্দ্রহংমস চব্ষোন চেমব্।। 

পত্র চলচখ পমর তামত ংক চিহ্ন চেল। 

িন্দ্রহংস হামত চেয়া চব্মশষ কচহল।।  

শুন িন্দ্রহংস তুচম চব্েুভিজন।  

মেমন চলচখনু আচম চব্মশষ কিন।। 

না পচড়মব্ ংই পত্র চনমষচধনু আচম।  

মেমনমর পত্র চেয়া তত্ত্ব আন তুচম।। 

চশব্ চব্েু মভে তকমল যত পাপ হয়।  

ং পত্র পচড়মল হমব্ কচহনু চনশ্চয়। ।  

ংত ব্চল পত্র চেল িন্দ্রহংস হামত। 

কচলঙ্গ যাত্রা কচরমলন শুভেমণ। ।  

মিীর নগমর মগল আনচন্দত মমন।  

চনোঘ সমময় মসই প্রিম তজযিমামস।। 

মেচখমলন উপব্ন নগর প্রমব্মশ। 

িাচরচেমক পুমষ্পােযন মমধয সমরাব্র।।  

ব্কুমলর ব্ৃে মশামভ পামড়র উপর। 

রমযিান মেচখ িন্দ্রহংস হরচষত।।  
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ব্চসল ব্কুল মূমল পাইয়া পীচরত। 

পিশ্রমম িন্দ্রহংস ব্চসল মসখামন। ।  

চনদ্রা আকচষবল আচস তাহার নয়মন।  

শুন শুন জমেজয় অপূর্ব্ব কিন।।  

তেব্মায়া ব্ুচিমত না পামর মকানজন। 

ধৃষ্টব্ুচদ্ধ রাজার দুচহতা রৃপব্তী।। 

সখীসমঙ্গ উপব্মন আইল িচটচত। 

পুষ্প তুচল মসই কনযা চশব্পূজা কমর।। 

স্নান মহতু উপনীত তহল সমরাব্মর। 

কতেূমর পুষ্প লময় আমস সখীগণ।। 

ংকাচকনী আমস কনযা স্নামনর কারণ।  

ব্ৃে তমল চনদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর।। 

কন্দপব চজচনয়া রূপ অচত মমনাহর। 

কামম ব্শ তহল কনযা তাহামর মেচখয়া।। 

মিক উপমর পত্র মেচখমত পাইয়া। 

পাত্র লময় পচড়ল ব্চসয়া রূপব্তী।। 

ব্ামপর চলখন মেচখ মেমনর প্রচত। 

গচতমাত্র িন্দ্রহংমস চব্ষোন চেমব্।। 

কোি চব্লে ংমত তুচম না কচরমব্।  

চলখন পচড়য়া কনযা কমর মনিাপ।।  

চব্ষয়া ব্চলল ব্ড় চনোরুণ ব্াপ।  

মেচখয়া ংমন রূপ েয়া না জচেল।।  

চব্ষোন চেয়া ংমর মাচরমত ব্চলল। 

চব্ষয়া ব্চলল মমামর চমলাইল ধাতা।। 

চনশ্চয় হইব্ আচম ইহার ব্চনতা। 

পূচজলাম চশব্ পে ইহার কারমণ।। 

িন্দ্রহংস হমব্ পচত চব্িাচরয়া মমন।  

নয়ন কর্জ্ল চনল নমখমত কচরয়া।। 

যা চলচখয়া পত্র চেল হরচষত তহয়া।  

মুচেত কচরয়া পত্র রাচখল মসখামন। ।  

চব্ষয়া মগমলন ঘমর আনচন্দত মমন। 

স্নান কচর কনযাগণ চশব্পূজা তকল। ।  

মহিা িন্দ্রহংস পমর চনদ্রাভঙ্গ তহল। 

চেব্ামশমষ উত্তচরল মেমনর িামন। ।  

চেমলন মিীর পত্র পরম যতমন। 

মেন পচড়য়া পত্র সকল জাচনল।। 

চব্ষয়ামক োন চেমত চলচপ পাোইল। 

িন্দ্রহংমস সমচপবব্ চব্ষয়া সুন্দরী।। 

ব্ামপর ব্িন আচম লচিমত না পাচর।  

নানাব্ােয হচরমষ ব্াঙ্গায় রাজপুমর।। 

চব্ষয়ামক সমচপবল িন্দ্রহংস ব্মর।  

নানা ধন মকৌতুমক তুচষল তার মন।। 

েীরমভাগ অব্মশমষ তকল দুইজন। 

কুসুম শযযামত মোাঁমহ কচরল শয়ন। ।  

মহিা ধৃষ্টব্ুচদ্ধ মিী চব্িাচরয়া মন। 

কচলমঙ্গ কচরল ব্ন্দী চনল সর্ব্বধন।।  

প্রজাগমণ মহাপাপী কচরল তর্জ্বন।  

রজনী প্রভামত মহিা মেন উচেয়া।। 

ব্ামেযােযম কচরমলন আনচন্দত তহয়া। 

আইল চভেুক যত চভোর কারমণ।।  

তা সব্ামর মেন তুচষল নানা ধমন। 

পমিমত যমতক যায় হরচষত তহয়া।। 

মেন প্রচতিা যত কচহয়া কচহয়া। 

মহনকামল মিী আমস মকৌচণ্ডণয হইমত।। 

নানা রত্ন গজব্াজী লইয়া সচহমত। 

মিী মেচখ আশীর্ব্বাে তকল চেজগণ।। 

শুভেমণ তব্ পুত্র জচেল মেন। 

চব্ষয়ামক চেল োন িন্দ্রহংস ব্মর। ।  
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তা সম সুন্দর নাচহ সংসার চভতমর।  

িেু আমে মেমনর ব্ুচি অচভপ্রায়। ।  

তুচষমলন নানা ধমন আমা সব্াকায়। 

তাহা শুচন ধৃষ্টব্ুচদ্ধ অচত মকামপ ্বলমল।। 

আরি কচরয়া আাঁচখ কটবু্াকয ব্মল।  

আমর মম কুমল তুই কুপুত্র জচেচল।। 

কার ব্ামকয িন্দ্রহংমস মম কনযা চেচল। 

মেন ব্চলল তব্ পাইয়া চলখন।। 

িন্দ্রহংমস চব্ষয়া কচরনু সমপবণ।  

মিী ব্মল মকািা চলচখলাম আন মেচখ।। 

মেন মযাগায় পত্র হইয়া মকৌতুকী। 

ধৃষ্টব্ুচদ্ধ মসই পত্র কমর চনরীেণ।। 

মেমনর মোষ নাচহ চব্িাচরলা মমন। 

িন্দ্রহংমস আচনমত কচহল মসইেমণ।। 

িন্দ্রহংমস আচনমত চেমলন পাোইয়া। 

ধৃষ্টব্ুচদ্ধ অনুিমর আচনল ডাচকয়া।। 

শুন অনুিরগণ আমার ভারতী। 

িচণ্ডকা আলময় মতারা যাহ শীঘ্রগচত।। 

চনশীমি মেচখচব্ যামর িচণ্ডকার ঘমর। 

যচে মম পুত্র হয় কাচটমব্ তাহামর। ।  

োচড়য়া না চেমব্ তামর কচহলাম আচম। 

ংত ব্চল অনুিমর চেমলন মমলাচন।। 

তীক্ষ্ণ অে লময় তারা িচলল সত্বমর। 

িন্দ্রহংস আমস মহিা মিীর মগািমর।। 

চব্ষয়া সচহত িন্দ্রহংস মহামচত। 

মিীর িরমণ আচস কচরল প্রণচত। ।  

আশীর্ব্বাে না কচরল মমন দুঃখ মপময়। 

িন্দ্রহংমস মিী কমহ অমধামুখ হময়।। 

যেযচপ কচরলা মম দুচহতা গ্রহণ।  

শুচনলাম না পূচজমল কাচলকা িরণ।।  

কুমলর মেব্তা মম হন ভগব্তী। 

তাাঁহামক পুচজমত তুচম যাহ শীঘ্রগচত।। 

নানা উপহার গন্ধ িন্দন লইয়া। 

িণ্ডীকা পূচজমত যাও ংকাকী হইয়া। ।  

িন্দ্রহংস ব্চলমলন যিা আো হয়।  

পূচজব্ তব্েব্ী পে জাচনয়া চনশ্চয়।।  

তাহা শুচন মিী োসীগমণ আো চেল। 

তনমব্েয লইয়া িন্দ্রহংমস মযাগাইল ।।  

িন্দ্রহংস সরূ্ম্মখ আচনল োসীগণ।  

িচণ্ডকা পূচজমত তমব্ কচরল গমন।। 

ভূঙ্গামর পূচরয়া ব্াচর সব্য কমর চনল। 

স্বণবপাত্র ব্াম হামত গমন কচরল। ।  

শুন রাজা জমেজয় অপূর্ব্ব কিন।  

িন্দ্রহংমস মযমমত রামখন নারায়ণ।।  

অপূর্ব্ব কৃমের লীলা মক পামর ব্ুচিমত। 

পমি মেখা তহল তার মেন সচহমত।। 

মেন ব্চলল তুচম যাহ মকািাকামর।  

িন্দ্রহংস ব্মল যাব্ মেচব্ পূচজব্ামর।। 

কুলমেব্ী নাচহ পূচজ মিী মোষ চেল। 

আময়াজন চেয়া মমামর মহিা পাোইল।। 

মেন ব্চলল তুচম যাহ চনমকতন। 

আচম চগয়া িচণ্ডকামর কচরব্ পূজন।।  

ংত ব্চল িন্দ্রহংমস পাোইল ঘমর। 

মেন িচলল মহিা মেব্ী পূচজব্ামর।। 

মেব্ী পূমজ মেন হইয়া কুতূহলী। 

গন্ধ পুষ্প ধূপ মেন হময় কৃতাঞ্জচল।। 

শঙ্খ ঘন্টা মেন ব্াজায় কুতূহমল। 

শব্দ মপময় রাজেতূ আমস মহনকামল।।  
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মিীর আমেমশ তারা চব্িার না তকল। 

তীক্ষ্ম অে চেয়া েূত মেমন কাচটল।। 

রাজপুত্র মেচখ মশমষ মমন পায় ভয়।  

অকস্মাৎ মসই িামন তহল জয় জয়।।  

িন্দ্রহংমস মেচখ মিী মকামপ ্বলচল ব্মল। 

িণ্ডীকা পূচজমত তুচম মকন নাচহ মগমল।। 

িন্দ্রহংস ব্মল শুন মমার চনমব্েন। 

আমামর যাইমত তিা না চেল মেন।। 

আপচন মগমলন তিা মেব্ী পূচজব্ামর। 

তাহার ব্িমন আচম আইলাম পুমর।। 

িন্দ্রহংস মুমখ শুচন ংমতক ভারতী। 

হা পুত্র ব্চলয়া তমব্ যায় খলমচত।।  

িণ্ডীকা মণ্ডমপ চগয়া িাচরচেমক িায়। 

কাটাস্কন্ধ মেন ভূতমল পমড় রয়।। 

মুণ্ড হামত কচর মিী করময় মরােন। 

আহা মচর মকািা মগল পুত্রমর মেন।।  

ংত ব্চল ধৃষ্টব্ুচদ্ধ আত্মঘাতী তহল। 

পুত্রমশামক আপনার মিক কাচটল।।  

প্রমাে মেচখয়া তমব্ অনুিরগণ। 

িন্দ্রহংমস আচসয়া কচরল চনমব্েন।।  

মেন সচহত রাজা মলাটায় ধরায়। 

তত্ত্ব নাচহ জাচন মকব্া কাচটল মোাঁহায়।। 

শুচনয়া প্রমাে কিা েূমতর ব্িমন। 

িন্দ্রহংস মগল শীঘ্র িণ্ডীকা ভব্মন।। 

চব্চেন্ন মিক মোাঁমহ আেময় পচড়য়া। 

ভয় পান িন্দ্রহংস মোাঁহামর মেচখয়া।। 

মযাড়হামত িণ্ডীকামর কমরন িব্ন। 

চব্েুরূপা স্বণবময়ী শুন চনমব্েন।।  

চব্েুজায়া তব্েব্ী ময ব্রাহ্মণী কমলা। 

হরচপ্রয়া তহমব্তী হও অনুকূলা।। 

মতামার মচহমা মাতা মকহ নাচহ জামন। 

চনদ্রারূপা হও তুচম চব্েুর নয়মন।। 

ংত ব্চল িন্দ্রহংস নানা স্তুচত তকল। 

তিাচপও অভয়ার কৃপা না হইল।। 

ভি িন্দ্রহংস তমব্ চব্িাচরয়া মমন। 

আপনা কাচটমত খড়গ লইল তখমন।। 

তব্েব্ চব্নাশ মেচখ নমগন্দ্র নচন্দনী। 

আচস িন্দ্রহংস হি ধচরল তখচন।।  

িন্দ্রহংস ব্চলমলন িরমণ ধচরয়া। 

চপতা পুমত্র দুইজমন মেহ ব্াাঁিাইয়া।। 

মেন সচহত মিী উচেয়া ব্চসল। 

িন্দ্রহংস মসৌভাগয ময মেচখয়া নয়মন। 

মিীব্র তুচষমলন আনচন্দত মমন। ।  

ধৃষ্টব্ুচদ্ধ ব্মল মম রামজয নাচহ কাযবয। 

আচজ তহমত িন্দ্রহংস তহল মহারাজ। ।  

মিী ব্মল যাই আচম মযাগ সাচধব্ামর। 

চহংচসয়া তব্েব্গমণ চক কাজ শরীমর।। 

ংত ব্চল চব্মব্কী হইল ধৃষ্টব্ুচদ্ধ।  

মিী মগল কানমন কচরমত মযাগ চসচদ্ধ।। 

তিা িন্দ্রহংস তমব্ কচহল মেমন। 

রাজত্ব করহ তুচম ব্চস চসংহাসমন।।  

মেন ব্চলল রামজয নাচহ প্রময়াজন। 

শুন িন্দ্রহংস তুচম লহ চসংহাসন। ।  

মিী হময় িাচক আচম মতামার মগািমর। 

রাজয ধন হিী মঘাড়া চেলাম মতামামর।। 

মেন হইল  মিী িন্দ্রহংস রাজা। 

তাহা মেচখ আনচন্দত যত সব্ প্রজা। ।  

কচলমঙ্গ আচনল িন্দ্রহংস নরপচত। 
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নানা সুখ মভামগ তার জচেল পীচরচত।। 

চব্ষয়ার গমভব হল উভয় নন্দন। 

মকরাে পদ্মাে ময মোাঁমহ চব্িেণ।। 

পুনশ্চ কচলঙ্গ মগল আপন নগমর। 

িন্দ্রহংস রাজয ধন সব্ চেল তামর।। 

ংই কচহলাম িন্দ্রহংমসর কিন। 

মহনকামল তিায় নারে আগমন।। 

মুচন মেচখ সম্ভ্রমম উচেল সর্ব্বজমন। 

আশীর্ব্বাে কচরমলন হরচষত মমন।। 

অর্জ্ুবন পাইয়া ব্াত্তবা মুচনর মগাির। 

কৃে েরশন কচর যান মুচনব্র।। 

অর্জ্ুবন শুচনয়া কিা নারমের মুমখ। 

প্রমব্শ কমরন পুমর পরম মকৌতুমক।।  

আনচন্দত িন্দ্রহংস পাণ্ডব্ গমমন।  

কৃে েরশন পান অর্জ্ুবন চমলমন। ।  

িন্দ্রহংস ব্মল শুন পুত্র দুইজন।  

রাখহ যমের মঘাড়া কচরয়া যতন।। 

অশ্ব লময় ংল ভূপ হরচষত মচত। 

রাচখমলন দুই অশ্ব যিা জগৎপচত।। 

প্রণচমল িন্দ্রহংস মলাটাইয়া চেচত। 

পুলমক আকুল তনু অচধক ভকচত।। 

অভয় িরমণ শত েণ্ডব্ৎ তহয়া। 

মযাড়হামত িন্দ্রহংস রমহ োণ্ডাইয়া।। 

িন্দ্রহংমস আশ্বাস কচরলা নারায়ণ।  

অর্জ্ুবন মতামষন তাাঁমর চেয়া আচলঙ্গন।। 

সব্ান্ধমব্ তকল রাজা কৃে েরশন। 

চনজালময় লময় মগল কচরয়া যতন।। 

নানা আময়াজন সব্ সমপবন তকল। 

মকৌচণ্ডনযকপুমর দুই চেব্স ব্চঞ্চল।।  

কচহলাম মতামা িন্দ্রহংমসর ভারতী।  

মযই জন শুমন ইহা কৃমে হয় মচত। ।  

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশীরাম োস কমহ শুচন ভমব্ তচর।।  

মচণভদ্র রাজার মেমশ অর্জ্ুবনাচের গমন 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

উত্তর মুমখমত মগল পাণ্ডমব্র হয়।।  

দুই মগাটা অশ্ব মগল উত্তর সাগমর। 

প্রমব্চশল দুই অশ্ব সচলল চভতমর।।  

তাহা মেচখ ভয় পায় যত তসন্যগণ।  

অর্জ্ুবন ব্মলন চক হইমব্ নারায়ণ।।  

সচলমলমত দুই অশ্ব কচরল প্রমব্শ। 

মকমমন পাইব্ অশ্ব ব্ল হৃষীমকশ।। 

মগাচব্ন্দ ব্মলন তুচম চিন্তা কর মকমন। 

আপচন যাইব্ জমল অশ্ব অমিষমণ।। 

ংত ব্চল অর্জ্ুবমন লইয়া জগৎপচত। 

ব্ভ্রুব্াহ রাজা মগল মোাঁহার সংহচত।। 

ভীম আচে তসনয সব্ রচহমলন কূমল।  

ব্ভ্রুব্াহ কৃোর্জ্ুবন প্রমব্চশল জমল।। 

ব্াগোলভয মুচন চনকমট মগল িচল। 

জামনন সকল তত্ত্ব মেব্ ব্নমালী।। 

েীমপমত আমেন মুচন ব্টপত্র চশমর। 

উপনীত চতনজন তাাঁহার মগািমর।। 

প্রণচময়া মুচনমর ব্চলল চতনজন। 

নারায়ণ মেচখ মুচন আনচন্দত মন।। 



মহাভারত ( অশ্বমমধ পর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
6

 

ঈষৎ হাচসয়া তমব্ চজোমসন হচর। 

েীপ মমধয আে ব্টপত্র চশমর ধচর।। 

আশ্রম না কর তুচম চকমসর কারমণ। 

কতচেন মুচনব্র আে ংইখামন।। 

ব্াগোলভয মুচন তমব্ ব্লময় ব্াচসয়া। 

চক কারমণ দুঃখ পাব্ আশ্রম কচরয়া। ।  

অল্পকাল পরমায়ু চেল নারায়ণ। 

আচজ কাচল মচর, গৃমহ মকান্ প্রময়াজন।।  

মুচনর ব্িমন চজোমসন ধনঞ্জয়। 

কতচেন ংখামন আমেন মহাশয়।। 

মুচন ব্মল ংক কল্প আমার জীব্ন। 

শত মিন্তর ব্টপত্র আোেন।। 

পািব ব্মল মনন্তর কত চেমন হয়। 

ংক কল্প কামর ব্মল কহ মহাশয়।। 

ব্াগোলভয ব্মল শুন ইন্দ্র নন্দন।  

ংকাত্তর যুমগ মিন্তমরর গণন।। 

িতুদবশ মিন্তমর যত কল্প হয়।  

ংই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয়।। 

ংত অল্পচেমন চকব্া কাযবয আশ্রমমমত। 

অতংব্ আচে আচম ব্টপত্র মামি।। 

মকািা যাও চতনজন ব্লহ আমার। 

চক কারমণ আচসয়াে আমার মগািমর।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন যে কমর যুচধচির। 

অশ্ব রাচখ আচম ময সমঙ্গমত যদুব্ীর।। 

না জাচন যমের মঘাড়া মগল মকানিামন। 

অশ্ব তমত্ত্ব আইলাম মতামা চব্েযমামন।। 

অর্জ্ুবমনর ব্িন শুচনয়া মুচনব্র।  

ঈষৎ হাচসয়া তামর চেমলন উত্তর।। 

চমিযা অশ্বমমধ কর ভচি নাচহ মমন। 

অনুেণ কৃেিন্দ্র মেচখে নয়মন।। 

তিাচপ করহ যে চক ব্চলব্ আর। 

সতয ব্চল অর্জ্ুবন জানহ িক্রধর। ।  

মক ব্ুচিমব্ কৃেলীলা পাণ্ডব্নন্েন।  

চশব্ ব্রহ্মা নাচরল কচরমত চনরূপণ।।  

ংত ব্চল মুচনব্র মযাড়হি তহয়া। 

কৃমেমর কচরল স্তুচত চব্নয় কচরয়া।। 

মতামার মায়ায় চির নমহ সুরগণ। 

চকমসর গণনা কচর পাণ্ডুর নন্দন।।  

পূর্ব্ব তপফমল মেচখলাম তব্ পে। 

হইল পচব্ত্র আচজ আমার আস্পে।। 

ংত ব্চল তুচষমলন মেব্ নারায়মণ। 

মস েীপ ভ্রচময়া অশ্ব ংল মসইখামন।। 

সচলল তযচজয়া অশ্ব কূমলমত উচেল।  

তাহা মেচখ অর্জ্ুবমনর আনন্দ হইল।।  

মুচন প্রণচময়া িচলমলন চতন জন। 

অমশ্বর গমমন সুখী যত রাজগণ।। 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

চসন্ধুপুমর মগল তমব্ পাণ্ডমব্র হয়।।  

তার অচধকারী মচণভদ্র নরপচত। 

দুঃশলার পুত্র জয়দ্রমির সন্তুচত।। 

কুরুমেমত্র পািব হমি জয়দ্রি তমল। 

তার পুত্র মচণভদ্র রামজয রাজা তহল।। 

েূতমুমখ শুচন পুমর আইল অর্জ্ুবন।  

সসসনয সাচজয়া ংল কচরব্ামর রণ।। 

পলাইয়া মগল তমব্ রাজয পচরহার। 

অর্জ্ুবন মেমখন তমব্ অরাজকপুরী।।  

পাণ্ডমব্র তসনয যত পচশমলক পুমর।  

তাহা মেচখ প্রজাগণ কচম্পত অন্তমর।। 
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অর্জ্ুবন ব্মলন ংই কাহার নগর। 

প্রজাগণ ব্মল শুন মস সব্ উত্তর।।  

জয়দ্রি রাজা চেল ইহা অচধকারী। 

কুরুমেত্র যুমদ্ধ মচর মগল স্বগবপুরী।। 

তাহার তনয় মচণভদ্র নরব্র। 

শুচনয়া মতামার নাম পলায় সত্বর।। 

পচরব্ার সহ রাজা যায় পলাইয়া। 

কচহনু মতামার োাঁই চব্নয় কচরয়া।। 

হাচসমলন ধনঞ্জয় ং কিা শ্রব্মণ। 

সাতযচকমর পাোইল আশ্বাস কারমণ। ।  

সাতযচক সন্ধান কচর কচরল গমন। 

দুঃশলামর কচহমলন মধুর ব্িন।। 

প্রমব্াধ কচরয়া তামর সাতযচক আচনল।  

পুত্র সহ দুঃশলা অর্জ্ুবন কামে মগল।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন ভচি চকমসর কারণ।  

তুচম মকন ভয় মপময় কচরমল গমন।। 

পূর্ব্ব চব্ব্রণ তুচম মমনমত কচরয়া। 

ভময় পলাইমল ধন রাজয মতয়াচগয়া।।  

মস ভয় নাচহক আর কচহলাম আচম। 

হচিনানগমর মম সমঙ্গ িল তুচম।।  

তমব্ মচণভদ্র আচস ব্চন্দল িরমণ। 

অমনক প্রণাম তকল মলাটাইয়া ভূমম।।  

আচলঙ্গমন তাহামক মতামষণ ধনঞ্জয়। 

চনভবয় হইল জয়দ্রমির তনয়।। 

আমার ব্িন শুন দুঃশলা ভচগনী।  

অশ্বমমধ যে কমর ধর্ম্ব নৃপমচণ।। 

তুরগ রাচখমত তাই আইলাম মহিা। 

শুন স্বো পুত্র সমঙ্গ তুচম িল তিা।। 

যমেমত যাইমত মতামা হয় ময উচিত।  

আইস আমার সমঙ্গ েূর কর ভীত।। 

চপতৃ মাতৃ মোাঁহাকার ব্াচন্দয়া িরণ।  

যে সাঙ্গ তহমল তুচম আচসমব্ ভব্ন।।  

ংত যচে পািব ব্ীর আশ্বাস কচরল। 

জননী সচহত মচণভদ্র যাত্রা তকল।।  

পাত্র চমত্র সব্াকামর চনময়াচজয়া পুমর। 

মচণভদ্র যাত্রা তকল হচিনানগমর।। 

কত অনুির সমঙ্গ লময় অশ্ব হাতী। 

হচিনানগমর যান আনচন্দত মচত।। 

মহাভারমতর কিা অমৃত সমান। 

কাশীরাম োস কমহ শুমন পুণযব্ান। ।  

হচিনায় অর্জ্ুবনাচের পুনঃ প্রমব্শ ও যে সমাপন 

ব্মলন তব্শম্পায়ন শুন জমেজয়। 

পুনশ্চ আইল অশ্ব হচিনানগমর।। 

ংই চব্ব্রণ রাজা কচহনু মতামামর। 

শুন ব্চল যে সাঙ্গ হইল মযমমন।।  

চনব্ৃত্ত হইল মোাঁমহ হরচষত মমন। 

তুরগ ধচরয়া ভীম চনজ ব্াহুব্মল।। 

হচিনায় প্রমব্শ কচরল কুতূহমল। 

েূত চগয়া সমািার কমহ যুচধচিমর।। 

অশ্ব লময় ধনঞ্জয় আইমলন পুমর। 

তাহা শুচন যুচধচির আনচন্দত অচত।। 

ব্চলমলন অর্জ্ুবমন আনহ শীঘ্রগচত।  

নৃপামেমশ অর্জ্ুবন সচহত নারায়ণ। ।  

যুচধচির সরূ্ম্মখ কমরন আগমন। 

অচসপত্র ব্রত  পাচল মপময় ব্ড় দুঃখ।। 
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মকৌতুমক িামহন রাজা অর্জ্ুবমনর মুখ। 

প্রণাম কমরন মোাঁমহ রাজার িরমণ।।  

আশীর্ব্বাে মেন রাজা আনচন্দত মমন। 

মুচনগমণ প্রণাম কমরন ধনঞ্জয়।। 

ব্চসমলন ধর্ম্বপামশ হইয়া চনর্ভয়।  

ধর্ম্বরাজ চজোমসন অর্জ্ুবমনর িামন।। 

অর্জ্ুবন কমহন কিা কচরয়া চব্নয়। 

যিা তিা ভ্রমণ কচরল যে হয়।। 

যত রাজগণ সহ সংগ্রাম ব্াচধল। 

অর্জ্ুবমনর মুমখ সব্ প্রকাশ হইল। ।  

শুচনয়া পুলক তহল রাজার শরীমর। 

যুচধচির ব্মলন আনহ সব্াকামর।। 

তমব্ কৃে ধনঞ্জয় কচরয়া গমন। 

যেিামন আচনমলন যত রাজগণ।। 

চনজ পচরিয় চেল যমতক ভূপচত। 

সমামজ ব্চসল ধমর্ম্ব কচরয়া প্রণচত।। 

হচিনানগমর ব্ড় আনন্দ হইল। 

নানামত আময়াজমন সব্ামর তুচষল।। 

রজনী ব্চঞ্চল সমব্ অচত কুতূহমল। 

সমাজ কমরন কৃে অচত ঊষাকামল।। 

অর্জ্ুবন চব্দুর ধৃতরাষ্ট্র নরপচত। 

যুচধচির পামে সব্ ব্চসমলন তচি।।  

হংসধ্বজ নীলধ্বজ চশচখধ্বজ রায়। 

যুব্নাশ্ব ব্ীরব্রহ্ম ব্চসল সভায়।।  

অনুশাল্ব ব্ভ্রুব্াহ িন্দ্রহংস আচে। 

আর কত নাম লব্ যমতক নৃপচত।। 

চত্রমকাচট পচদ্মনী সমঙ্গ প্রমীলা সুন্দরী। 

সভামত ব্চসল সমব্ নানা মব্শ ধচর।। 

গান্ধারী প্রভৃচত রাণী আর ময রমণী। 

ব্চসল উত্তম িামন সমঙ্গমত রুচিণী।। 

হচিনানগর মমধয যত প্রজা চেল।  

যে মেচখব্ামর সমব্ সত্বমর িচলল। ।  

পচরহাস অর্জ্ুবমন কমরন নারায়ণ। 

প্রমীলা সচহত সখা ভাল তহল রণ।। 

চতন মকাচট পচদ্মনীর সমঙ্গমত ব্চঞ্চলা। 

আচম মমন ভয় পাই মকমমন তুচষলা।। 

অর্জ্ুবন ব্মলন মেব্ নাচহ জান তুচম। 

মষাড়শ সহস্র শত মতামার রমণী।। 

কৃে অর্জ্ুবমনর কিা অমনক আচেল।  

ব্াহুলয কারমণ তাহা মলখা নাচহ মগল।। 

মশমষমত কচহব্ আচম ং সব্ কিন। 

ংমব্ যে সাঙ্গ কিা শুনহ রাজন।।  

ব্যামস ব্চলমলন তমব্ ধমর্ম্বর নন্দন। 

কত যে অব্মশমষ কহ তমপাধন।। 

ব্যাস ব্চলমলন শুন ধমর্ম্বর তনয়।  

চকেু যে অব্মশমষ পূণব নাচহ হয়।।  

আময়াজন যে মশমষ করহ ভূপচত। 

তুরগ আনহ শীঘ্র শুন মহামচত।। 

ব্যামসর ব্িমন সমব্ পাইয়া আনন্দ। 

অষ্টব্ারী কচরমলন মণ্ডপ স্বেন্দ।। 

অষ্টমগাটা কুণ্ড িাচপমলন মসইখামন। 

ধ্বজ েমণ্ড পতাকা মশাচভত িামন িামন।। 

যে উপহার যত জাচনল মসখামন। 

মধৌময পুমরাচহত আচস ব্চসল আসমন।।  

ব্যাস ব্চলমলন শুন ধর্ম্ব নৃপমচণ। 

ভীমম স্মান কচরব্ামর আো মেহ তুচম।। 

অশ্বহন্তা ংক ভীম চব্না মকহ নয়। 

শুন যুচধচির আচম কচহনু মতামায়। ।  
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ব্যামসর ব্িমন রাজা কমহন ভীমমমর।  

আো মপময় ভীমমসন শীঘ্র স্নান কমর।। 

খড়গ হমি কচর ভীম রচহল মসখামন।  

অশ্ব আচনমলন পািব পরম যতমন।। 

নানাতীিব জমল মঘাড়া স্নান করাইল।  

মমনামত চক্রয়া যত মুচনরা কচরল।। 

িাচরচেমক জয়ধ্বচন মঙ্গল মঘাষণা। 

শঙ্খঘন্টা ধ্বচন আর চব্মশষ ব্াজনা।। 

মুচন সব্ ঢামল ঘৃত অচির উপর। 

অশ্ব গমল মালা মেন ধর্ম্ব নরব্র। ।  

ব্যাস ব্মল চনষ্পাপী হইল অশ্বব্র।  

অতঃপর খড়গ লহ ব্ীর ব্ৃমকাের।। 

হামত খড়গ চনল ভীম মুচনর ব্িমন।  

কাচটল অমশ্বর মুণ্ড সভা চব্েযমামন।। 

অশ্বমুণ্ড মহামব্মগ উচেল আকামশ। 

জয়ধ্বচন সভামমধয হইল হচরমষ।। 

অশ্বব্র স্কন্ধ হইমত দুগ্ধ চনঃসচরল। 

রি না পচড়ল সমব্ নয়মন মেচখল।।  

সুব্াচসত কপূবর তােুল পুষ্প চনয়া। 

যে পূণব মধৌময কমর মব্ে উচাচরয়া।। 

ইন্দ্র যম ব্রুমণমর চেমলন আহুচত।  

তনঋমত কুমব্র আচে যত চেকপচত।। 

চত্রভুব্মন মেব্াসুর যত িরাির। 

সব্ামক আহুচত মেন ধর্ম্ব নরব্র।। 

অচি চব্সচর্জ্বয়া মধৌময েচেণা িাচহল। 

রজত কাঞ্চন ধন প্রিুর পাইল।। 

চশচখধ্বজ রাজা তমব্ চনজ অশ্ব লময়। 

যে কচরমলন যুচধচির আো মপময়।। 

যত আময়াজন ধর্ম্ব হইমত পাইল। 

তুষ্ট তহয়া চশচখধ্বজ যে সমাচপল।। 

ঋচষ মুচনগণ সব্ যে সমাচপয়া। 

যুচধচিমর কচহল মমন প্রীচত পাইয়া।। 

হময়মে হইমব্ নাচহ সংসার চভতর। 

কৃেসখা মহতু তব্ মচহমা চব্ির। ।  

যমেমত চক কাযবয তব্ শুন নৃপব্র।  

শত শত যেফল কৃমের মগাির।। 

নারায়ণ উমদমশমত নানা যে কমর। 

মহন কৃে অচব্রত মতামার মগািমর।। 

ংত ব্চল মুচনগণ প্রশংসা কচরয়া। 

সমব্ মগল তমপাব্মন চব্োয় হইয়া।। 

চনজালময় নৃপগণ চব্োয় হইল। 

তুরগ ব্ারণ ধন সর্ম্ান পাইল।। 

চব্োয় চেমলন যুচধচির সব্াকামর।  

ব্ভ্রুব্াহ রাজা তমব্ মগল মচণপুমর। ।  

যুব্নাশ্ব নরপচত চব্োয় হইয়া। 

চনজালময় মগল ময মমন প্রীচত পাইয়া।। 

নীলধ্বজ চনজ মেমশ কচরল গমন। 

িন্দ্রহংস রাজা মগল আপন ভব্ন।। 

চশচখধ্বজ ব্ীরব্রহ্মা মগল চনজপুমর। 

মচণভদ্র িচলমলন আপন নগমর।। 

আপনার মেমশ সমব্ কচরল প্রয়াণ। 

যুচধচিমর কচহমলন মেব্ ভগব্ান।। 

ব্হুচেন আচে আচম হচিনানগমর। 

অনুমচত মেহ আচম যাই োরাপুমর। ।  

যুচধচির কন আচম কচহব্ মকমমন। 

োরকায় যাহ ব্াকয না আমস ব্েমন।। 

ভীম ব্চলমলন আো মেহ নরব্র। 

সম্প্রচত যাউক কৃে োরকানগর।।  
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অনুো চেমলন রাজা ভীমমর ব্িমন।  

ত্বরাচিত নারায়ণ োরকা গমমন।। 

শ্রীকৃে চব্োয় হন সব্াকার িামন। 

প্রণাম কমরন কৃে কুন্তীর িরমণ।। 

যুচধচিমর প্রণাম কমরন মহামচত।  

আচলঙ্গন ভীমার্জ্ুবন নকুল সংহচত।। 

সহমেমব্ আচলঙ্গন চেয়া অকপমট। 

চব্োয় হইলা পমর মদ্রৌপেী চনকমট। ।  

োরুক আচনয়া রি মযাগায় সত্বমর। 

আমরাহণ কচরমলন হচর রমিাপমর।। 

ভীেক দুচহতা আচে কৃমের রমণী। 

তেব্কী প্রভৃচত কচর কৃমের জননী।। 

সারচি সংযুি রমি কৃমের সচহমত। 

চব্োয় হইয়া মগল সমব্ োরকামত।।  

রচহমলন পঞ্চ ভাই হচিনানগর। 

রাজযসুখ মভাগ কচর পঞ্চ সমহাের।। 

শুন জমেজয় রাজা কচহনু মতামামর।  

অশ্বমমধ যে সাঙ্গ তহল ংতেূমর। ।  

অশ্বমমধ যেকিা শুমন মযই জন। 

তাহামর কমরন েয়া মেব্ নারায়ণ।। 

অিলা কমলা তার িাকময় ভব্মন। 

আয়ুযবশ ব্ৃচদ্ধ হয় ং কিা শ্রব্মণ।। 

চকেু যচে চব্শ্বাস িাকময় নরপচত। 

অন্তকাল স্বমগব যায় ব্যামসর ভারতী।। 

চব্জয় পাণ্ডব্ কিা অমৃত লহরী। 

কাশীরাম োস কমহ তচর ভব্ব্াচর।। 

 

অশ্বমমধপর্ব্ব সমাপ্ত। 

 


