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নারায়ণের শ্রীরাম,  লক্ষ্মে,  

ভরত,  শতরুঘ্ন চারর অংণশ 

প্রকাশ রিিরে 
 

দগাণলাক বিকেপুরী সিার উপর। 

লক্ষ্মী সহ আণেন শথায় গদাধ্র।। 

শথায় অদ্ভশু িতক্ষ দদচখ্ণশ সুিারু। 

র্যাহা িাই, শাহা পাই, নাম কল্পশরু ।। 

চদিা চনচর শথা িন্দ্র সূণর্যৃযর প্রকার। 

শার শণল আণে চদিয চিচিত্র আিাস। ।  

দনশপাট চসংহাসন উপণরণশ শুচল। 

িীরাসণন িচসয়া আণেন িনমালী।। 

মণন মণন প্র,ুর হইল অচ,লাষ। 

এক অংর িাচর অংণর হইণশ প্রকার।। 

শ্রীরাম ,রশ আর রুঘ্ন  লক্ষ্মে।  

এক অংণর িাচর অংর বহলা নারায়ে ।।  

লক্ষ্মীমূচর্ত্ৃ সীশাণদিী িণসণেন িাণম। 

স্বেৃেত্র ধ্ণরণেন লক্ষ্মে শ্রীরাণম।। 

িামর ঢুলান শাাঁণর ,রশ রুঘ্ন । 

দর্যাড়হাণশ স্তি কণর পিন-নন্দন ।। 

এইরূণপ বিকুণে আণেন গদাধ্র। 

দহনকাণল িচললা নারদ মুচনির।। 

িীোর্য্ত্রদ হাণশ কচর হচর-গুে গান।  

উর্ত্চরলা চগয়া মুচন প্র,ু-চিদযমান।। 

রূপ দদচখ্ চিহ্বল নারদ নাণি ধ্ীণর।  

িসন চশচশল শাাঁর নয়ণনর নীণর।। 

দহন রূপ দকন ধ্চরণলন নারায়ে। 

ইহা চজজ্ঞাচসি চগয়া র্যথা পঞ্চানন। ।  

,ািী ,ূশ ির্ত্ৃমান চরি ,াল জাণন। 

এ কথা কচহি চগয়া মণহণরর িাণন।।  

এণশক ,াচিয়া র্যাত্রা কণর মুচনির। 

উর্ত্চরলা প্রথণমণশ ব্রহ্মার দগাির ।।  

চিধ্াশাণর লণয় র্যান বকলাস-চরখ্ণর । 

চরিণক িচন্দয়া পাণে িচন্দলা দুগৃাণর।। 

চনরচখ্য়া দুইজণন শুি মণহশ্বর।  

চজজ্ঞাসা কণরন শণি শাাঁণদর দগাির।।  

কহ ব্রহ্মা, কহ দহ নারদ শণপাধ্ন। 

দদাাঁণহ আনচন্দশ আচজ, দদচখ্ চক কারে।।  

চিচরচঞ্চ িণলন, শুন দদি দ,ালানাথ।  

দদচখ্লাম দগাণলাণক অপূর্ব্ৃ জগিাথ।। 

দদচখ্শাম পূণর্ব্ৃণশ দকিল নারায়ে।  

িাচর অংর দদচখ্ এণি চকণসর কারে।। 

ব্রহ্ম-িাকয শুচনয়া কণহন িতচর্ত্িাস। 

দসইরূপ ইহকাণল হইণি প্রকার।। 

দর্য রূণপ আণেন হচর দগালক চ,শর। 

জন্ম চনণশ আণে ষাচট হাজার িৎসর।।  

রািে রাক্ষস হণি পতচথিী-মণ্ডণল। 

শাহাণর িচধ্ণশ জন্ম লণিন ,ূশণল।। 

দররথ-ঘণর জচন্মণিন িাচরজন। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ,রশ রুঘ্নঘ্ন।।  

এক অংর নারায়ে িাচর অংর বহয়া। 

চশন গণ,ৃ জচন্মণিন শু,ক্ষে পাইয়া।। 

জানকী সচহশ রাম লইয়া লক্ষ্মে। 

চপশতসশয পালনাথৃ র্যাইণিন িন।। 

সীশা উদ্ধাচরণি রাম মাচরয়া রািে।  

লি কুর নাণম হণি সীশার নন্দন।। 

মনুষয দগা-হশযা আচদ র্যশ পাপ কণর।  
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একিার রামনাণম সর্ব্ৃ পাণপ শণর।।  

মহাপাপী হণয় র্যচদ রামনাম লয়। 

সংসার-সমুদ্র শার িৎস পদ হয়।।  

হাচসয়া িণলন ব্রহ্মা, শুন চত্রণলািন। 

পতচথিীণশ দহন পাপী আণে দকান্ জন।।  

ধ্ূর্জ্ৃচট িণলন, মম িাণকয দদহ মন।  

মধ্যপণথ মহাপাপী আণে এক জন।। 

শাণর চগয়া রামনাম দদহ একিার। 

শণি দস চনশান্ত মুক্ত হইণি সংসার।।  

চিধ্াশা নারদ মুচন ,াণি দুইজন। 

পতচথিীণশ মহাপাপী আণে দস দকমন।।  

িযিন মুচনর পুত্র নাম রত্নাকর। 

দসুযিতচর্ত্ কণর দসই িণনর চ,শর।।  

চিচরচঞ্চ নারদ দদাাঁণহ সিযাসী হইয়া। 

রত্নাকর কাণে দদাাঁণহ চমচলল আচসয়া। ।  

চিধ্াশার মায়া বহল রত্নাকর প্রচশ।  

দসই চদণন দসই পণথ কাণরা নাচহ গচশ। ।  

উচ্চ িতণক্ষ িচড়য়া দস িশুচদৃণক িায়। 

ব্রহ্মা নারণদণর পণথ দদচখ্িাণর পায়।। 

,াণি মণন রত্নাকর লুকাইয়া িণন। 

সিযাসী মাচরয়া ি্ লইি এক্ষণে।। 

চিধ্াশা নারদ দদাাঁণহ র্যান দসই পণথ। 

দলাহার মুদগর দশাণল ব্রহ্মাণর িচধ্ণশ।। 

ব্রহ্মার মায়াণশ শার মুদগর না িণল। 

মায়ায় মুদগর িদ্ধ শার করশণল।। 

না পাণর মাচরণশ শণি ,াণি মণন মন।  

ব্রহ্মা চজজ্ঞাণসন িাপু শুচম দকান জন।।  

রত্নাকার িণল, শুচম না চিন আমাণর। 

লইি দশামার ি্ মাচরয়া দশামাণর। ।  

ব্রহ্মা িণল, দমাণর মাচর পাণি কশ ধ্ন।  

কচরয়াে র্যশ পাপ কচহি এখ্ন।। 

রশ রুঘ্ন মাচরণল র্যণশক পাপ হয়। 

এক দগা িচধ্ণল শশ পাণপর উদয়।। 

এক রশ দধ্নু িধ্ দর্যই জন কণর। 

শশ পাপ হয় র্যচদ এক নারী মাণর।। 

এক রশ নারী হশযা কণর দর্যই জন। 

শশ পাপ হয় এক মাচরণল ব্রাহ্মে ।।  

এক রশ ব্রহ্মিণধ্ র্যশ পাণপাদয়। 

এক ব্রহ্মিারী িণধ্ শশ পাপ হয়।। 

ব্রহ্মিারী মাচরণল পাশক হয় রাচর।  

সংখ্যা নাই কশ পাপ মাচরণল সিযাসী।। 

দর্যই পথ চদয়া গচশ কণরন সিযাসী।  

আণড় দীণঘৃ িাচর দক্রার সম িারােসী।। 

দস পাপ কচরণশ র্যচদ থাণক শি মন। 

করহ এণশক পাপ কচহনু এখ্ন।। 

শুচনয়া কচহল দসুয রত্নাকর হাচস।  

মাচরয়াচে দশামা দহন কণশক সিযাসী।। 

ব্রহ্মা িচলণলন, র্যচদ না োচড়ণি দমাণর। 

,াল িল দদচখ্য়া দহ িধ্হ আমাণর।। 

র্যথা কীট পশঙ্গাচদ চপপীচলকা গণন্ধ। 

দলাণ, না আইণস মতশ খ্াইণশ আনণন্দ।।  

মাচরণল দণণ্ডর িাচড় পচড়ি ,ূচমণশ।  

চপপীচলকা দণণ্ডর িাচড় পচড়ি ,ূচমণশ।। 

ব্রহ্মা িচলণলন পাপ কর কার লাচগ।  

দশামার এ পাশণকর দকহ আণে ,াগী।। 

রত্নাকর িণল, র্যশ লণয় র্যাই ধ্ন। 

মাশা চপশা পত্নী আচম খ্াই িাচরজন। ।  

দর্যিা চকেু দিচি চকচন িাচরজণন খ্ায়।  
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আমার পাণপর ,াগী িাচরজণন হয়।। 

শুচনয়া হাচসয়া ব্রহ্মা কচহণলন শণি। 

দশামার পাণপর ,াগী শারা দকন হণি।।  

কচরয়াে র্যশ পাপ আপনার কায়। 

আপচন কচরণল পাপ আপনার দায় ।। 

চজজ্ঞাসা কচরয়া শুচম আইস চনশ্চয়।  

দশামার পাণপর ,াগী শারা র্যচদ হয়।। 

চনশান্ত আমাণর িধ্ কর শণি শুচম। 

এই িতক্ষশণলণশ িচসয়া থাচক আচম।। 

হচরষ চিষাণদ দসুয লাচগল কচহণশ। 

িুচিলাম এই র্যুচক্ত কর পলাইণশ।। 

ব্রহ্মা িণল সশয কচহ, না পলাি আচম। 

মাশা চপশা পত্নী সুধ্াইয়া এস শুচম।। 

অশঃপর র্যায় দসুয চিণর চিণর িায়। 

,াণি িুচি ,াাঁড়াইয়া সিযাসী পলায়।। 

প্রথণম চপশার কাণে কণর চনণিদন। 

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে। ।  
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রামনাণম রত্নাকণরর পাপক্ষয় 

মনুষয মাচরয়া আচন র্যশ ধ্ন আচম। 

আমার পাণপর ,াগী িট চকনা শুচম।। 

পুণত্রর িিন শুচন কচহল িযিন। 

দহন কথা দশামাণর কচহল দকান্ জন।। 

দকান্ রাণ্ শুচনয়াে দক কণহ দশামাণর। 

পুত্রকতশ পাপ দকন লাচগণি চপশাণর। ।  

অজ্ঞান িালক দশাণর চক কচহি কথা। 

ক,ু চপশা পুত্র হয়, পুত্র হয় চপশা।। 

র্যখ্ন িালক আচম চপশা চেনু আচম। 

এখ্ন িালক আচম চপশা বহলা শুচম।। 

র্যখ্ন িালক চেণল না চেল দর্যৌিন। 

িহু দুঃখ্ কচর দশামা কণরচে পালন।। 

র্যশ কচরয়াচে পাপ আপচন সংসাণর। 

দস সি পাণপর ,াগ না লাণগ দশামাণর। ।  

এণি চপশা হইয়াে, পুত্রশুলয আচম।  

দকান রূণপ আমাণর পুচষণি চনশয শচুম।। 

মনুষয মাচরণশ দশামা িণল দকান্ জন।  

দশামার পাণপর ,াগী হি চক কারে।। 

শুচনয়া িাণপর িাকয দহাঁট মাথা কণর। 

কাচন্দণশ কাচন্দণশ কণহ মাণয়র দগাির।।  

সশয কচর আমাণর দগা কচহণি জননী। 

আমার পাণপর ,াগী নণহ চক আপচন।। 

জননী কচহল কু্রদ্ধা হইয়া অপার। 

এক চদিণসর ধ্ার দক দরাণধ্ আমার।। 

দর মাস গণ,ৃ ধ্চর পুণষচে দশামাণর।  

শি কতশ পাপ পুত্র না লাণগ আমাণর। ।  

শুচনয়া মাণয়র িাকয দহাঁট বকল মাথা। 

পত্নীর চনকণট চগয়া কণহ সি কথা।। 

চজজ্ঞাচস দশামাণর চপ্রণয় সশয কচর কও। 

আমার পাণপর ,াগী হও চক না হও।। 

শুচনয়া স্বামীর িাকয কচহণে রমেী। 

চনণিদন কচর প্র,ু শুন গুেমচে। ।  

চিধ্াশা কচরল দমাণর অদৃ্ধাণঙ্গর ,ারী। 

অনয পাপ চনণশ পাচর এই পাপ নাচর। ।  

র্যখ্ন কচরলা শুচম আমাণর গ্রহহে। 

সর্ব্ৃদা কচরণি মম রক্ষে দপাষে।। 

আর র্যশ পাপ পুেয ,াল লাণগ দমাণর।  

দপাষোথৃ পাপ-,াগ না লাণগ আমাণর। ।  

মনুষয মাচরণশ দকিা িচলল দশামায়। 

এইমাত্র জাচন শুচম পাচলণি আমায়। ।  

শুচনয়া ,ার্যৃযার কথা রত্নাকর ডণর। 

দকমণন শচরি আচম এ পাপ-সাগণর।। 

পাণপণশ ডুচিনু আচম চক হইণি গচশ। 

কাচন্দণশ লাচগল দসুয ,াচিয়া দুষ্কতচশ।। 

দলাহার মুদগর শণি মাথায় মাচরয়া। 

পচড়ল ,ূচমণশ এণি অণিশন বহয়া।। 

উচিয়া মুচনর পুত্র ,াচিল অন্তণর।  

দসই মহাজন র্যচদ দমাণর কতপা কণর।। 

ইহা ,াচি উ,ণয়র সচিধ্াণন চগয়া। 

কচহল ব্রহ্মার পায় দণ্ডিৎ বহয়া।।  

এণক এণক চজজ্ঞাচসনু আচম সিাকাণর।  

মম পাপ,াগী দকহ নাচহক সংসাণর।। 

আপচন কচরয়া কতপা চদলা চদিযজ্ঞান।  

এ সকল পাণপ চকণস পাি পচরত্রাে।। 

কচহণলন চপশামহ মুচনর কুমাণর। 

শুচম স্নান কচরয়া আইস সণরািণর।। 

শুচনয়া িচলল শণি সণরাির-পাণড়। 



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
 

শার দতচিমাত্র জল অন্তরীণক্ষ উণড়।। 

শুষ্ক িণল মণর মীন মকর কুম্ভীর।  

কচহল ব্রহ্মার কাণে না পাইয়া নীর।।  

চেল দর্য অগাধ্ জল এই সণরািণর। 

মম দতচিমাত্র জল হইল অন্তণর ।।  

শুচনয়া কণহন ব্রহ্মা সঙ্গী শণপাধ্ণন। 

হইয়াণে পূেৃ পাপ শচরণি দকমণন।। 

কমণ্ডলু-জল চেল চদণলন মাথায়। 

মহাম্ত্রদ মুচন শাণর কচহিাণর র্যায়।।  

চনকণট আচসয়া ব্রহ্মা কণহ শার কাণে। 

একিার রামনাম িলণর িদণন।। 

পাণপ জড় চজহ্বা রাম িচলণশ না পাণর। 

কচহল আমার মুণখ্ এ কথা না স্ফুণর। ।  

শুচনয়া ব্রহ্মার িড় চিন্তা বহল মণন। 

উচ্চাচরণি রাম নাম এ মুণখ্ দকমণন। ।  

ম-কার কচহণল অণগ্রহ রা কচহণল দরণষ। 

শণি িা পাপীর মুণখ্ রামনাম আণস।। 

ব্রহ্মা িচলণলন শাণর উপায় চিচন্তয়া। 

মনুষয মচরণল িাপু ডাক চক িচলয়া। ।  

শুচনয়া ব্রহ্মার কথা িণল রত্নাকর।  

মতশ মনুণষযর মড়া িণল সি নর।। 

মড়া নয়, মরা িচল জপ অচিশ্রাম। 

শণি মুণখ্ শখ্চন সচরণি রামনাম।। 

শুষ্ক কাষ্ঠ দদচখ্ণলন িতণক্ষর উপণর। 

অঙ্গুচল িাচরয়া ব্রহ্মা দদখ্ান শাহাণর।। 

িহুক্ষণে রত্নাকর কচর অনুমান। 

িচলল অণনক কণি মরা কাষ্ঠখ্ান।। 

মরা মরা িচলণশ আইল রামনাম।  

পাইল সকল পাণপ দসুয পচরত্রাে।। 

শূলারাচর দর্যমন অচিণশ ,স্ম হয়। 

একিার রাম নাণম সর্ব্ৃপাপ ক্ষয়।।  

নাণমর মচহমা দদচখ্ ব্রহ্মার শরাস।  

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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ব্রহ্মা কর্ত্তকৃ রত্নাকণরর িামীকীচক নামকরে 

ও রামায়ে রিনা করণে িরদান 

ব্রহ্মা িণলন শুন নারদ শণপাধ্ন। 

দর্য কচহল চমথযা নণহ চরণির িিন।। 

রাম নাম ব্রহ্মা িাণন দপণয় রত্নাকর। 

দসই নাম জণপ ষাচট হাজার িৎসর।। 

এক নাম জণপ এক িাণন একাসণন। 

সর্ব্ৃাঙ্গ খ্াইল িমীকীণকর কীটগণে।। 

মাংস দখ্ণয় চপণ্ড শার, কচরল দসাসর।  

হইল কণ্টক কুর শাহার উপর।। 

খ্াইল সকল মাংস অচিমাত্র থাণক। 

িমীকীণকর মণধ্য মুচন রামনাম ডাণক।। 

ব্রহ্মার মুহূণর্ত্ৃ ষাচট হাজার িৎসর।  

পুনঃ আইণলন ব্রহ্মা র্যথা মুচনির।।  

দসখ্াণন আচসয়া ব্রহ্মা িশুচদৃণক িায়। 

মনুষয নাচহক চকন্তু রামনাম হয়।।  

রামনাম শুণন মাত্র চপণণ্ডর চ,শর।  

জাচনল ইহার মণধ্য আণে মুচনির।। 

আজ্ঞা কচরণলন ব্রহ্মা ডাচক পুরন্দণর । 

সাশ চদন িতচি কর চপণণ্ডর উপণর। ।  

িতচিণশ মতচর্ত্কা দগল গচলয়া সকল।  

দকিল দদচখ্ল অচি আণে অচিকল।। 

সতচিকর্ত্ৃা কচরণলন শাহাণর আহ্বান। 

পাইয়া বিশনয মুচন উচিয়া দাাঁড়ান। ।  

ব্রহ্মাণর কচহল মুচন কচরয়া প্রোম। 

দমাণর মুক্ত বকণল শুচম চদয়া রামনাম।। 

ব্রহ্মা িণল শি নাম রত্নাকর চেল।  

আচজ বহণশ শি নাম কামীকীচক হইল।। 

িমীকীণকণশ চেলা দর্যই দশাঁই এ চিধ্ান।  

সাশকাণ্ড কর চগয়া রাণমর পুরাে।।  

দর্যই রামনাম বহণশ হইলা পচিত্র। 

দসই গ্রহন্থ রি চগয়া রাণমর িচরত্র।।  

দর্যাড়হাণশ িণল মুচন ব্রহ্মা চিদযমান। 

দকমন হইণি গ্রহন্থ দকমন পুরাে।। 

দকমন কচিশা েন্দ আচম নাচহ জাচন।  

শুচনয়া চিধ্াশা শাণর কণহন আপচন।। 

সরস্বশী রচহণলন দশামার চজহ্বাণশ। 

হইণি কচিশা রাচর দশামার মুণখ্ণশ।। 

দলাক েণন্দ শুচম দর্যিা কচরণি পুরাে। 

জচন্ময়া দস সি করৃ্ম্ কচরণিন রাম।।  

এশ িচল ব্রহ্মা দগল আপন ,ুিন।  

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে। ।  
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নারদ কর্ত্তকৃ িামীকীচকণক রামায়ে রিনার 

আ,াষ প্রদান 

এক চদন দস িামীকীচক সণরাির-কূণল। 

রামনাম জণপন িচসয়া িতক্ষমূণল।। 

দক্রৌঞ্চ দক্রৌঞ্চী িচসয়া আচেল িতক্ষডাণল। 

এক িযাধ্ আচস পক্ষী চিচন্ধণলক নণল ।। 

চিচন্ধণলক িযাধ্ পক্ষী রতঙ্গাণরর কাণল। 

িযাকুল হইয়া পণড় িামীকীচকর দকাণল।। 

রাণম স্মচর িণল মুচন কাণে চদয়া হাশ। 

জীিহশযা বকণল পাপী আমার সাক্ষাৎ।।  

রতঙ্গাণর মাচরণল পক্ষী িড়ই কু-করৃ্ম্। 

পাচপষ্ঠ নারকী শুই নাচহ দকান ধ্রৃ্ম্।। 

চিনা অপরাণধ্ চহংসা কর পক্ষীজাচশ।  

িুচিলাম দশামার নরণক হণি চিচশ।।  

এণশক িচলয়া মুচন রাপ চদল শাণক। 

দসই দরাণক এই দলাক চনঃসচরল মুণখ্। ।  

দরাক বহণশ দলাণকর হইল উপাদান।  

মা চনষাদ িচলয়া শাহার উপাখ্যান।।  

িাচর পদ েন্দ মুচন চলচখ্ণলক পাণশ।  

চলচখ্য়া আপচন মূল না পাণর িুচিণশ। ।  

,রদ্বাজ সচিধ্াণন কচরল গমন। 

গুরু চরষয িচসয়া আণেন দুই জন।। 

ব্রহ্মা পািাইয়া চদল শথা নারণদণর। 

িামীকীচকণর উপণদর কচরিার শণর।। 

দর্যখ্াণন িামীকীচক মুচন ,াণিন িচসয়া। 

দসখ্াণন নারদ মুচন উর্ত্চরল চগয়া।।  

নারণদ দদচখ্য়া মুচন সম্ভ্রণম উচিল।  

দণ্ডিৎ কচরয়া আসন শাাঁণর চদল।। 

দসই দলাক শুনাইল মুচন নারণদণর। 

নারদ কচরয়া অথৃ িিুাইল শাণর।। 

এই দলাকেণন্দ শুচম কর রামায়ে । 

উপণদর কচহ, জাচন শুচম দস ,াজন ।।  

সূর্যৃযিংণর দররথ হণি নরপচশ। 

রািে িচধ্ণশ জচন্মণিন লক্ষ্মীপচশ। ।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ,রশ রুঘ্নঘ্ন।  

চশন গণ,ৃ জচন্মণিন এই িাচর জন। ।  

সীশাণদিী জচন্মণিন জনণকর ঘণর। 

ধ্নু,ৃঙ্গ পণে শাাঁর চিিাহ শৎপণর। ।  

চপশার আজ্ঞায় রাম র্যাইণিন িন। 

সণঙ্গণশ র্যাণিন শাাঁর জানকী লক্ষম্ে।।  

সীশাণর হচরয়া লণি লঙ্কার রািে। 

সুগ্রহীি সচহশ রাম কচরণি চমলন।। 

িাচলণক মাচরয়া শাণর চদণি রাজয,ার। 

সুগ্রহীি কচরয়া চদণি সীশার উদ্ধার।।  

দর মুণ্ড চির হাণশ মাচরয়া রািে। 

অণর্যাধ্যায় রাজা হইণিন নারায়ে।। 

কচহণিন অগস্তয রািে-চদচিজয়। 

পুনরায় সীশাণক িচর্জ্ৃণি মহারয়।।  

পঞ্চমাস গ,ৃিশী সীশাণর দগাপণন। 

লক্ষ্মে রাচখ্ণি শাাঁণর শপ শণপািণন । ।  

লি কুর নাণম হণি সীশার নন্দন। 

উ,ণয় চর,াণি শুচম দিদ রামায়ে।। 

এগার সহস্র িষৃ পাচলণিন চক্ষচশ।  

পুণত্র রাজয চগয়া স্বণগৃ কচরণিন গচশ।। 

জন্ম বহণশ কচহলাম স্বগৃ আণরাহে। 

জচন্ময়া কচরণি ইহা প্র,ু নারায়ে। ।  

এশ িচল নারদ দগণলন স্বগৃিাস। 
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আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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িন্দ্রিংণরর উপাখ্যান 

সাগর-মন্থণন িন্দ্র হইল উৎপি। 

হইল িণন্দ্রর পুত্র িধ্ু অচশ ধ্ন্র্য।।  

পুরুশুি নাণম বহল শাাঁহার নন্দন। 

শাাঁর পুত্র রশাির্ত্ৃ জাণন সর্ব্ৃজন।। 

স্বগৃ নাণম শাাঁহার হইল এক সুশ। 

হইল শাহাাঁর পুত্র দশ্বশ নামর্যুশ।।  

নাণমণশ হইল চনচম শাাঁহার নন্দন। 

চনচমণক প্ররংসা কণর র্যশ দদিগে।। 

সকণল চমচলয়া শাাঁর মচথল ররীর। 

শাহাণশ জচন্মল পুত্র চমচথ নাণম িীর।। 

দসই িসাইল এই চমচথলা নগর। 

িীরধ্বজ কুরধ্বজ শাাঁহার দকাির।। 

সতচিরক্ষা দহশু ধ্াশা চিচন্তয়া অন্তণর। 

কচরল লক্ষ্মীর জন্ম জনণকর ঘণর।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিত্ব সুন্দর।  

িন্দ্রিংর রিনা কচরল কচিির।। 

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

সরূ্যযৃিংণরর উপাখ্যান ও মান্ধাশার জন্ম 

চিিরে 

আচদ পুরুণষর নাম বহল চনরঞ্জন। 

ব্রহ্মা চিষু্ণ মণহশ্বর পুত্র চশন জন।। 

চশন পুত্র হইল শনয় এক চজচন। 

সকণল শাাঁহার নাম রাচখ্ল কচন্দনী।।  

জরৎকারু মুচনপুণত্র নারদ দস আচন।  

শাাঁহাণর চিিাহ চদল কচন্দনী ,চগনী।। 

সণি গায় িাজায় নারদ মুচন দিেু। 

শাহাণশ জচন্মল কনযা নাম বহল ,ানু।। 

শাাঁহাণর চিিাহ চদল জামগিয িণর। 

এক অংণর জচন্মণলন চিষু্ণ শাাঁর ঘণর।। 

ব্রহ্মার কাণেণশ শাাঁর পচড়ণলক িীজ।  

শাহাণশ জচন্মল পুত্র নাণমণশ মরীি।।  

মরীণির নন্দন করযপ নাম ধ্ণর। 

শাাঁর পুত্র সূর্যৃয, ইহা চিচদশ সংসাণর।। 

সূণর্যৃযর হইল পুত্র মনু নাম শাাঁর। 

সুণষে শাাঁহার পুত্র রূণপ িমৎকার। ।  

প্রসি শাাঁহার পুত্র অচশ দস সুিাম। 

হইল শাাঁহার পুত্র র্যুিনাশ্ব নাম।।  

র্যুিনাশ্ব বহল রাজা অণর্যাধ্যা-নগণর।  

চিিাহ কচরণশ দগল কন্দণকর ঘণর।। 

কাচলচনচম নাণম কনযা কন্দক রাজার।  

চিিাহ কচরল র্যুিনাশ্ব গুোধ্ার।। 

চিিাহ কচরল মাত্র সণম্ভাগ না কণর।  

লর্জ্া ঘুিাইয়া কনযা িচলল িাণপণর।। 

চিণরষ জাচনয়া দস কন্দক মহীপচশ। 

অচ,রাপ কচরণলন জামাশার প্রচশ।। 

শপসযা কচরয়া র্যণি আইল ,ূপচশ। 

প্রেচশ কচরয়া চদ্বণজ মাচগল সন্তচশ।। 

আরীর্ব্ৃাদ কর, মম হউক নন্দন। 

শুচনয়া ঈষৎ হাচস কণহ চদ্বজগে।। 

পত্নী সহ দশামার নাচহক দররন। 

দকমণন িচলি শি হউক নন্দন।। 

এক র্যুচক্ত কর রাজা র্যচদ লয় মন। 

র্যজ্ঞ কর, শণি রাজা হইণি নন্দন।। 

র্যজ্ঞ-জল করাইিা রােীণক ,ক্ষে। 

হইণি দশামার পুত্র অচশ চিিক্ষে।। 

র্যজ্ঞ কচর জল রাজা রাণখ্ চনজ ঘণর। 

রয়ন কচরল রাজা খ্াণটর উপণর।। 

র্যখ্ন হইল রাচত্র চদ্বশীয় প্রহর। 

জল আন িচল রাজা হইল কাশর।। 

শতষ্ণায় পীচড়শ রাজা আকুল হইল।  

পুংসিন জল চেল মুণখ্ণশ ঢাচলল।। 

প্র,াণশ প্রকার বহল সূণর্যৃযর চকরে। 

জল আন িচল ডাণক র্যণশক ব্রাহ্মে।। 

রাজা িণল চদ্বজগে কচর চনণিদন। 

রাচত্রকাণল জল আচম কণরচে ,ক্ষে।।  

এ কথা শুচনয়া িণল র্যশ মহামচশ। 

রাচত্রকাণল জল খ্াইণল হণি গ,ৃিশী।। 

শ্বশুণরর অচ,রাপ শাহাণর লাচগল। 

র্যুিনাশ্ব মহারাজ গ,ৃিশী হইল।। 

দর মাস গ,ৃ পূেৃ হইল রাজার। 

িাচহর হইল দপট চিচরয়া কুমার।। 

নতপচশ শযচজল প্রাে দপণয় িড় িযথা। 

আচসয়া চিধ্াশা নাম রাচখ্ল মান্ধাশা।। 

অণর্যাধ্যা-নগণর রাজা হইল মান্ধাশা।  
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সিদ্বীপ অচধ্পচশ পুেযরীল দাশা। ।  

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিত্ব সুিাম।  

আচদকাণণ্ড গান মান্ধাশার উপাখ্যান।। 

সরূ্যযৃিংর চনর্ব্ংৃর এিং হারীণশর অণর্যাধ্যায় 

রাজযাচ,ণষক 

মান্ধাশার শনর্য় হইল মুিুকুন্দ। 

সমর পাইণল শার হৃদণর্য় আনন্দ।। 

শাাঁহার শনর্য় পতথু নাণম নতপির। 

র্যাাঁর রথিণক্র সি হইল সাগর।। 

শাাঁর পুত্র হইল ইক্ষবাকু নরপচশ।  

িচরষ্ঠ নারণদ বকল রণথর সারচথ। ।  

রশািশৃ নাণম শাাঁর হইল কুমার। 

আর্যৃািশৃ নাণম পুত্র হইল শাাঁহার।।  

,রশ শাাঁহার পুত্র অচশ িলিান। 

র্যাহা বহণশ উপচজল ,ারশ পুরাে।। 

জচন্মল শাাঁহার পুত্র নাণমণশ ,ূধ্র।  

খ্াণ্ড নাণম পুত্র শাাঁর মহা ধ্নুধ্ৃর।। 

খ্াণণ্ডর হইল পুত্র দণ্ড নাম ধ্ণর।  

প্রজার কাচমনী কনযা িলাৎকার কণর।।  

সি প্রজা কচহণলন রাজার দগাির। 

শি পুত্র দহশু োচড় অণর্যাধ্যা নগর।।  

এ কথা শুচনর্য়া খ্াণ্ড চিষাচদশ মন।  

পুণত্রর চিিাহ রাজা চদল শশক্ষে।।  

পণর পািাইল রাজা দণণ্ডণর কানণন। 

প্রণির কচরল দণ্ড দসই মহািণন।। 

কানন মণধ্যণশ চগর্য়া দণ্ড নতপির। 

িসাইল দণ্ডারেয িচলর্য়া নগর।। 

শাহাণশ িসচশ কণর শুক্র মুচনির। 

পচড়িাণর দণ্ড চনশয র্যার্য ়শাাঁর ঘর।।  

চিচধ্র চনিৃন্ধ দদখ্ বদণির ঘটন। 

কামান্ধ হইর্য়া দণ্ড হইল চনধ্ন।। 

এক চদন শুক্র দগল শপসযা কচরণশ। 

দহনকাণল দণ্ড রাজা দগণলন পচড়ণশ। ।  

শুক্রকনযা অব্জা র্যার্য় পুষ্প আহরণে। 

দণ্ড শাাঁর দপ্রম চ,ক্ষা করণর্য় চনজৃণন।। 

অব্জা িণল শুন রাজা কচহ শি িাাঁই।  

চপশতচরষয শুচম শ সম্বণন্ধ হও ,াই।। 

চিিাহ কচরণশ র্যচদ লর্য় শি মন। 

চপশা চিদযমাণন শণি কর চনণিদন।। 

রাজা িণল এ কথার্য় চির নণহ মন। 

পাণে চির্য়া হণি আণগ দদহ আচলঙ্গন। ।  

গুরুকনযা িচল রাজা না কণর চিিার।  

পুষ্পিাচটকার্য় শাণর কণর িলাৎকার। ।  

শপসযা কচরর্য়া শুক্র মুচন আইল ঘণর। 

আসন সচলল অব্জা চদল মুচনিণর।। 

চদনাণন্ত অ,ুক্ত মুচন দপাণড় কণলির।  

কনযাণর দদচখ্র্য়া মুচন কুচপশ অন্শর।।  

মুচন িণল অব্জা কনযা এ দদচখ্ দকমন।  

সিৃাণঙ্গ দশামার দদচখ্ রতঙ্গার লক্ষে।। 

লর্জ্া ঘুিাইর্য়া কনযা কণহ শার পার। 

শি চরষয দণ্ডরাজা বকল জাচশনার।।  

এই কথা শুচনর্য়া কুচপল মুচনির। 

দণ্ডক িচলর্য়া মুচন ডাচকল সত্বর।।  

পুাঁচথ কাাঁণখ্ কচর দণ্ড আণস পচড়িাণর। 

দদচখ্র্য়া কুচপর্য়া মুচন কচহল শাাঁহাণর।। 

পড়াইর্য়া দশামাণর দর্য চদর্য়াচে দিশন।  

শাহার দচক্ষো ,াল চদণল দহ এখ্ন।।  
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এমশ কুপুত্র র্যার জনণম িংণরণশ। 

চনিৃংর হউক খ্াণ্ড রাজা এ দদাণষণশ।। 

দকাপদতণি িাচহল শখ্ন মহাঋচষ। 

রাজযশুদ্ধ হইল দর্য দণ্ড ,স্মরাচর।। 

অণর্যাধ্যাণশ খ্াণ্ড রাজা শযচজল জীিন।  

চনিৃংর হইল সূর্যৃিংণরর রাজন।। 

অণর্যাধ্যাণশ হইল রাজা িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে। 

পুণত্রর সমান কচর পাণল প্রজাগে।।  

মুচন িণল জপ শপ সি নি বহল। 

চমো রাজয কচর মম জন্ম দগািাইল।।  

ধ্যান কচর জাচনণলন িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে। 

হইণি অব্জার এক উর্ত্ম নন্দন।। 

ধ্যাণন জাচন িচরষ্ঠ কণহন শুক্র প্রচশ। 

কনযা পািাইর্য়া দদহ রাজা হণি নাচশ।। 

শথয জাচন শুক্র মুচন বহল হৃিমন।  

কনযা পািািার সর্জ্া কচরল শখ্ন।। 

অব্জাণর পািান শুক্র অণর্যাধ্যা নগর।  

অব্জার হইল এক অপূিৃ দকাির।। 

হরণে হইল শার নাম দর্য হারীশ। 

মুচন শাণর আরীষ কচরল র্যণথাচিশ।। 

চদণন চদণন িাণড় চরশু দর্যন ররধ্র। 

ের্য় মাস মণধ্য অি চদল মুচনির।।  

এক িৎসণরর বহল রাজার কুমার। 

িসাইল লণর্য় চসংহাসণনর উপর।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিত্ব গুেগান। 

আচদকাণণ্ড গাইল দণ্ডক উপাখ্যান। ।  
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রাজা হচরশ্চণন্দ্রর উপাখ্যান 

হারীণশর পুশ হচরিীজ নাম ধ্ণর। 

হচরিীজ রাজা হইল অণর্যাধ্যা নগণর।। 

হচর রাজা িহু কাল সুণখ্ রাজয কণর। 

শাাঁর পুত্র হচরশ্চন্দ্র খ্যাশ িরািণর।। 

হচরশ্চণন্দ্র সমপৃে কচর সিৃ দদর। 

স্বরূণপ গঙ্গাণশ রাজা কচরল প্রণির।। 

চপশতমতশুয পণর হচরশ্চন্দ্র বহল রাজা। 

পুণত্রর সমান পাণল পতচথিীর প্রজা।। 

দসামদর্ত্ রাজকনযা নাম শার বরিযা। 

চিিাহ কচরল হচরশ্চন্দ্র অচশ ,িযা।। 

পাইর্য়া সুন্দরী জার্য়া অন্তণর উল্লাস। 

হইল শাাঁহার পুত্র নাণম রুচহদাস।।  

সুণখ্ রাজয কণর হচরশ্চন্দ্র মহীপচশ। 

ইণন্দ্রণর লইর্য়া চকেু শুনহ সম্প্রচশ।। 

একচদন স,াণশ িচসল সুরপচশ। 

পঞ্চকনযা নতশয কণর প্রথম র্যুিশী।। 

নাচিণশ নাচিণশ অচশ িাচড়ল শরঙ্গ।  

একিার কচরণলক শারা শাল,ঙ্গ।। 

দদচখ্র্য়া কচরল দকাপ দদি পুরন্দর। 

অচ,রাপ চদল পঞ্চকনযার উপর।। 

দর্যৌিন গচিৃশা দশারা হণর্য়চেস মণন। 

িদ্ধ হণর্য় থাক চিশ্বাচমত্র শণপািণন।। 

িরণে ধ্চরর্য়া কনযা কণরন ক্রন্দন।  

কশকাণল হণি িল রাপ চিণমািন।। 

ইন্দ্র িণল িন্দীরূণপ থাক শণপািণন। 

মুক্ত হণি রাজা হচরশ্চন্দ্র পররণন।। 

চনশয দস রূপসী পুষ্প কণর আহরে। 

ডাল ,াণঙ্গ িুল দশাণল দক কণর িারে।।  

চরষযসহ চিশ্বাচমত্র দগল শণপািণন।  

ডাল,াঙ্গা গাে সি দদচখ্ল নর্য়ণন।। 

এমন কচরর্য়া ডাল ,াণঙ্গ দর্যই জন। 

আইণল লাচগণি কাচল লশার িন্ধন।। 

এশ িচল রাপ শাণর চদল মুচনিণর। 

প্র,াণশ আইল কনযা পুষ্প শুচলিাণর।। 

দর্যইকাণল কনযা আচস ডাণল ,র চদল। 

লশার িন্ধন হাণশ অমচন লাচগল।। 

প্র,াণশ আচসর্য়া চিশ্বাচমত্র শণপািণন। 

কনযা দদচখ্ ,াচিণশ লাচগল রুি মণন।। 

অণনক প্রকাণর শাণর চদল ,ৎৃসন। 

র্যথািাণন মুচনির কচরল গমন।। 

দহনকাণল শথা হচরশ্চন্দ্র র্যণরাধ্ন। 

মতগর্য়া কচরণশ কচরণলন আগমন।। 

মতগ না পাইর্য়া অচশ িযাকুচলশ মন।  

ক্লান্ত হন নানা িান কচরর্য়া রমণমে।। 

মনস্তপ পাইর্য়া িচসল শরুশণল। 

কনযা ডাণক উচ্চ্চঃস্বণর হচরশ্চন্দ্র িণল।। 

ক্রন্দন শুচনর্য়া রাজা দগল শণপািণন। 

স্পরৃমাত্র মুক্ত হণর্য় দগল পঞ্চজণন।। 

আশ্চর্যৃ দদচখ্র্য়া হচরশ্চন্দ্র র্যণরাধ্ন। 

বসনয সহ চনজ রাণজয কচরল গমন।। 

প্রাশঃকাণল আইণলন গাচধ্র নন্দন। 

কনযাগণে না দদচখ্ দুঃচখ্শ বহল মণন।। 

আচম দর্য িাচন্ধনু োড়াইল দকান্ জণন। 

সিৃনার হইল শার সংরর্য় জীিন।। 

ধ্যান কচর জাচনণলন গাচধ্র নন্দন। 

হচরশ্চন্দ্র োড়াইর্য়া চদল কনযাগে।। 

মুচন দক্রাধ্ কচরর্য়া দর্য িচলল সত্বর।  
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উর্ত্চরলা চগর্য়া মুচন রাজার দগাির। ।  

মুচনণর দদচখ্র্য়া রাজা বকল অ,যর্থন।  

এস এস িচল চদল িচসণশ আসন।। 

সিল ,িন দমার সিল জীিন।  

দমার গতণহ আইলা দর্য গাচধ্র নন্দন।। 

জ্বলন্ত অনল দর্যন িণল শণপাধ্ন।  

দর্য কনযা িাচন্ধনু শাাঁণর োড় চক কারে।। 

রাজা কণহ কনযা দমাণর বকল আমন্্তরে।  

চমথযা না িচলি প্র,ু কণরচে দমািন।।  

দান পুেয কচর প্র,ু শুচষ দর্য ব্রাহ্মে। 

আমা প্রচশ দক্রাধ্ দকন কর অকারে।। 

এ কথা শুচনর্য়া কণহ গাচধ্র কুমার। 

দান পুেয কর িণল এশ অহঙ্কার।। 

চক দান কচরিা শুচম দদচখ্ শি মন। 

আমাণর চকচঞ্চৎ দান দদহ শ রাজন্।।  

রাজা িণল গতহধ্মৃ সিল জীিন। 

দমার দান লণি প্র,ু গাচধ্র নন্দন।।  

র্যাহা িাহ শাহা চদি না কচরি আন। 

নানা দাণন দগাসাচি রাচখ্ি শি মান।।  

মুচন িণল দান দদহ র্যদযচপ রাজন্। 

আণগণশ করহ শুচম সশয চনিন্ধন।। 

রাজা িণল সশয সশয না কচরি আন। 

এ সশয লচিণল নাচহ পাি পচরত্রাে।। 

,ূপচশ কচরল সশয না িুচির্য়া েন্দ।  

মতগ িন্দী বহল দর্যন না িুচির্য়া িান্দ।। 

মুচন িণল দদখ্হ সকল দদিগে। 

রাজা কচরণিন চনজ সণশযণর পালন।। 

মুচন িণল চদণি র্যচদ দ,ণিে অন্তণর।  

রাজন্ পতচথিী দান করহ আমাণর।। 

দাণনর কচরল রাজা অচশ পচরপাটী। 

হাণশ কচর আচনণলন চশন দশালা মাটী।।  

,ূদান কচরল হচরশ্চন্দ্র শ্রদ্ধার্যুশ। 

স্বচস্ত স্বচস্ত িচলর্য়া লইল গাচধ্সূশ।। 

মুচন িণল চদলা দান পাইনু এখ্ন। 

দাণনর দচক্ষো রাজা আনহ কাঞ্চন।।  

রাজা িণল দচক্ষোণশ না কচরহ ঘতো। 

দাণনর দচক্ষো চদি সাশ দকাচট দসাো।। 

মুচন িণল চিলণম্ব নাচহক প্রণর্য়াজন।  

সাশ দকাচট কাঞ্চন করহ সমপৃে।। 

,ূপচশ কণরন আজ্ঞা ,াণ্ডারীর প্রচশ। 

আমাণর আচনর্য়া দদহ স্বেৃ রীঘ্রগচশ।। 

দতঢ় কচর িণল মুচন গাচধ্র কুমার। 

,াণ্ডার উপর শি চকিা অচধ্কার।। 

সকল পতচথিী দান কচরলা আমাণর। 

,াণ্ডারী কাহার ধ্ন চদণিক দশামাণর। ।  

শুচনর্য়া ,াচিশ রাজা োচড়ল চনঃশ্বাস। 

আপচন কচরলাম আপনা সিৃনার।। 

মুচন িণল ,ূপচশ মচজলা অহঙ্কাণর। 

পতচথিী োচড়র্য়া দিটা র্যাহ িানান্তণর।। 

পাত্র চমত্র সণি িণল কচর দর্যাড়পাচে। 

হচরশ্চন্দ্র ,ূণপ চদণশ পচট একখ্াচন।। 

সূিযগ্রহ খ্নণন র্যশ উণি িসুমশী। 

উহাণক না দদর্য় চিশ্বাচমত্র মহামচশ।। 

পাত্র চমত্র িণল শুন গাচধ্র শনর্য়।  

দকাথার্য় িচসণি হচরশ্চন্দ্র চনরাশ্রর্য।়। 

এশ শুচন দক্রাধ্ কচর িণল মহাঋচষ। 

পতচথিীর িচহ,ৃাণগ আণে িারােসী।।  

বরিযা নারী আর চনণজ পুত্র রুচহদাস। 
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চশনজন র্যাউক কচরণশ কারীিাস।। 

চিশ্বাচমত্র িাকয শুচন সূর্যৃিংরধ্ন।  

দারা পুত্র সহ কারী কচরল গমন।। 

মুচন িণল শুন রাজা আমার িিন। 

চদর্য়া র্যাহ সাশণকাচট আমাণক কাঞ্চন। ।  

রাজা িচলণে দগাসাচি না কচরহ ঘতো।  

সাশ চদন পণর দদি সাশণকাচট দসাো।। 

সাশ চদন পণথ রাজা িচহর্য়া িচলল। 

পথ আগুচলর্য়া মুচন কচহণশ লাচগল।।  

মম কথা শুন হচরশ্চন্দ্র শণপাধ্ন। 

আণগ দদহ সাশণকাচট আমাণর কাঞ্চন।। 

বরিযার সচহশ রাজা কচরল ম্ত্রদো। 

চক চদর্য়া দরাচধ্ণি ,াণি ব্রাহ্মণের দসাো।। 

বরিযা িণল শুন প্র,ু চনণিচদ দশামাণর। 

আমাণক চিক্রর্য় কর হাণটর মািাণর।।  

্ী লইর্য়া িণল রাজা হাণটর চ,শণর। 

দাসী চকন িচলর্য়া ডাচকল উচ্চ্চঃস্ির।।  

এক চিপ্র চেল দস পচণ্ডশ সাধ্ুজন। 

চেল শার একচট দাসীর প্রণর্য়াজন।। 

ব্রাহ্মে িণলন ওণহ পুরুষরশন। 

লইিা দাসীর মূলয কণশক কাঞ্চন।। 

রাজা িণল নাচহ জাচন চমথযা প্রিঞ্চনা। 

এ দাসীর মূলয িাই িাচর দকাচট দসাো।। 

এ কথা শুচনর্য়া চিপ্র স্বীকার কচরল। 

িাচর দকাচট দসাো চদর্য়া বরিযাণর চকচনল।। 

দাসী চনর্য়া চদ্বজ র্যার্য় আপনার িাস।  

মাণর্য়র কাপড় ধ্চর কাণন্দ রুচহদাস। ।  

অঞ্চল ধ্চরর্য়া পুত্র র্যার্য় গড়াগচড়। 

োড় োড় িচল চিপ্র দদখ্াইল িাচড়।। 

বরিযা িণল দগাসাচি কচর দগা চনণিদন।  

চিনা পণে চকনহ আমার এ নন্দন।। 

শুচনর্য়া কচহল চিপ্র হইর্য়া িাশুল।  

দুজণনর শণর দকাথা পাইি শণ্ডুল।। 

বরিযা িণল শুচম অি চদিা দর্য আমাণক। 

শাহাই ,ক্ষে আচম করাি িালণক।। 

ব্রাহ্মে িণলন দক্রাণধ্ হইর্য়া িাশুল। 

চদনপ্রচশ একণসর পাইিা শণ্ডুল।। 

দাসী চকচন চিপ্র র্যার্য় আপনার িাণন। 

স্বেৃ লণর্য় দগল রাজা মুচন চিদযমাণন।। 

অশযল্প দদচখ্র্য়া স্বেৃ কণহ শণপাধ্ন।  

অল্প জ্ঞান কর হচরশ্চন্দ্র দহ রাজন্।। 

সাশ দকাচট লি ঘাটী নণহ সাশ রচশ। 

চিশ্বাচমণত্র অিজ্ঞা না কর মহামচশ।। 

এ কথা শুচনর্য়া মহা প্রমাদ ,াচিল।  

চররা হাশ চদর্য়া রাজা হাণট িচল দগল।। 

হাটখ্াচন বিণস িারােসীর দগািণর। 

শতে িাচন্ধ সান্ধাইল হাণটর চ,শণর।। 

নির চকচনিা িচল ডাণক উচ্চ্চঃস্বণর। 

কালু নাণম হাচড় এক চেল দস নগণর। ।  

দস িণল আমার কমৃ আণে দশা নিণর।  

িাচহ এক নির দস রাচখ্ণি রূকণর।। 

এ কথা শুচনর্য়া রাজা কচহণে িিন। 

শুচম র্যাহা কহ শাহা কচরি পালন।। 

কালু িণল শুন ওণহ পুরুষরশন। 

আপনার মূলয লিা কণশক কাঞ্চন।। 

রাজা িণল নাচহ জাচন চমথযা িযিহার। 

স্বেৃ লি চশন দকাচট মূলয আপনার। ।  

এ কথা শুচনর্য়া কালু চিলম্ব না বকল। 
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চশন দকাচট স্বেৃ চদর্য়া নির চকচনল।।  

সাশ দকাচট দসাো চনর্য়া চদল মুচনিণর। 

ধ্ন পাইর্য়া দগল মুচন অণর্যাধ্যা নগণর।। 

কালু িণল শুন ওণহ পুরুষরশন। 

চক নাম দশামার কহ কাহার নন্দন।। 

প্রিন্ধ কচরর্য়া রাজা কচহণশ লাচগল।  

হচরশ্চন্দ্র নাম িাপমাণর্য়ণশ রাচখ্ল।। 

কশ িা ডাচকণি হচরশ্চন্দ্র নাম ধ্ণর। 

কখ্ন িচলও হচর কখ্ন িা হণর।। 

নির লইর্য়া কালু র্যার্য় চনজ িাস। 

হচরশ্চন্দ্র ঘুিাইর্য়া বকল হচরদাস।।  

হচরদাস িণল প্র,ু কচর চনণিদন। 

খ্াইণশ উচিি দমাণর না চদণি কখ্ন।।  

কালু িণল হচরদাস শুনহ িিন। 

িারােসীপুণর রাখ্ রূকণরর গে।। 

িারােসীশীণর র্যশ মড়া দাহ হর্য়। 

পঞ্চার কাহন লহ প্রণশযক মড়ার্য়। ।  

সাঁচপর্য়া কশৃিয কমৃ হাচড় দগল ঘণর। 

ডাচকর্য়া আচনল রাজা সকল রূকণর।। 

িচলণশ লাচগল হচরশ্চন্দ্র মহীপাল।  

মম এক কথা শুন রূকণরর পাল।। 

দান পুেয কচরলাম এ দচক্ষে কণর। 

দশামাণদর মলমুত্র মুচেি চক কণর।। 

এক সশয পাচলিা দহ সকল রূকণর। 

মলমূত্র পচরশযাগ কচরহ অন্তণর।। 

পাচলল রাজার িাকয সকল রূকণর। 

মলমূত্র পচরশযাগ কচরল অন্তণর।। 

উ,িুাঁচট িুল িাাঁণধ্ রাজা উচ্চ কণর। 

িারােসীশীণর চনশয দদৌড়াণদৌচড় কণর।। 

রাজচিহ্ন রাজার সকল পলাইল। 

পাটনীর দির রাজা শখ্ন ধ্চরল।। 

বরিযা রচহণলন দহথা ব্রাহ্মে আগাণর। 

এক দসর শণ্ডুল ব্রাহ্মে দদর্য় শাাঁণর।। 

চশন দপার্য়া রুচহদাস খ্ান চশন িাণর।  

এক দপার্য়া খ্ান বরিযা চদ্বণজর আগাণর।। 

চিপ্র িণল শুন বরিযা আমার িিন। 

খ্াইল দশামার ,াগ দশামার নন্দন।। 

কাচল বহণশ আচম দর্য কচরি দদিািৃন।  

শি পুণত্র পুষ্প দহশু পািাইি িন। ।  

পুষ্প আহরণে র্যাউক িালক দশামার। 

িাড়াইর্য়া চদি শ শণ্ডুল চকেু আর। ।  

বরিযা িণল দর্যই আজ্ঞা কচরিা র্যখ্ন।  

দসই আজ্ঞা পাচলণিক আমার নন্দন।। 

স্বেৃসাচজ লইল দস স্বণেৃর আাঁকচড়। 

চিশ্বাচমত্র শণপািণন র্যার্য় রড়ারচড়।। 

ডাল ,াণঙ্গ িুল দশাণল আপনার মণন। 

এক চদন এল মুচন দস িন রমণমণে।। 

ডাল ,াঙ্গা দদচখ্র্য়া কুচপল মুচন মণন। 

এমন কুকমৃ আচস কণর দকান্ জণন।। 

ধ্যান কচর চিশ্বাচমত্র জাচনল কারে।  

পুত্রাণথৃ আইণস হচরশ্চণন্দ্রর নন্দন।। 

চিপ্রঘণর জননী হাচড়র ঘণর িাপ। 

কলয র্যচদ আণস শার িুণক খ্াণি সাপ। ।  

এশ িচল রাপ চদল দক্রাণধ্ শণপাধ্ন। 

রাচত্রকাণল দহথা বরিযা দদচখ্ল স্বপন।। 

প্রাশঃকাণল প্রকাচরশ সূণর্যৃর চকরে।  

শুচলণশ কুসুম র্যার্য় রাজার নন্দন।।  

শণপািণন রাজার কুমার র্যণি িণল। 
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দহনকাণল বরিযা শাণর হাশ ধ্চর িণল।। 

না র্যাইও শুচলণশ কুসুম শণপািন। 

চনশান্ত কচরণি দশাণর ,ুজণঙ্গ দংরন।।  

রুচহদাস িণল নাচহ র্যাইণল শথার্য়। 

দুমৃুখ্ ব্রাহ্মে অি না চদণি দশামার্য়।। 

কতশী পুত্র কণর চপশামাশার পালন। 

খ্াইর্য়া দশামার অি থাচক সিৃক্ষে। ।  

না রাচখ্ল চরশুপুত্র মাণর্য়র িিন। 

কুসুম শুচলণশ র্যার্য় রাজার নন্দন।।  

রুচহদাস প্রণিচরল দসই শণপািণন। 

নানা জাচশ পুষ্প শুণল র্যাহা লর্য় মণন।। 

জাশী র্যুথী মচল্লকা দর্য শুচলল রঙ্গন।  

পাচরজাশ দরিাচলকা িম্পক কাঞ্চন।।  

অণরাক চকংশুক জিা অশসী দকরর। 

দগালাপ আকন্দ দশাণল িকুল টগর।। 

অিণরণষ শ্রীিণল আাঁকচড় দ,জাইল।। 

ডাণলণশ আচেল সাপ িুণকণশ দংচরল।। 

সিৃাণঙ্গণশ চরশুর দিচড়ল চিষজাল।  

,ূচমণশ পচড়ল চরশু মুণখ্ ,াণঙ্গ লাল।। 

আকাণর হইল দিলা চদ্বশীর্য় প্রহর। 

শিু দস রাজার পুত্র না আইল ঘর।। 

চিলম্ব দদচখ্র্য়া শণি কচহণে ব্রাহ্মে। 

এখ্ন না আইল কণি হণি দদিািৃন।। 

বরিযা িণল প্র,ু এই কচর চনণিদন।  

আপচন দদচখ্র্য়া আচস দকাথা দস নন্দন। ।  

শনণর্য় দদচখ্ণশ বরিযা কচরল গমন। 

শণপািণন মুচনর চদণলক দররন।। 

িালণকণর িাচহর্য়া দিড়ার্য় শণপািণন।  

দদণখ্ িতক্ষ আণড় পণড় আপন নন্দণন।। 

পুত্রণক দদচখ্র্য়া বরিযা পচড়ল ,ূশণল। 

দর্যমন কলার গাে ,াণঙ্গ ডাণল মূণল। ।  

পুত্র দকাণল কচর বরিযা কচরণে ক্রন্দন। 

দকাথা দগল মম পুত্র রুচহশ নন্দন।।  

দকাথা দগণল ওণহ হচরশ্চন্দ্র র্যণরাধ্ন।  

আচসর্য়া দদখ্হ শি মচরল নন্দন।। 

ধ্মৃ কচরিার িল চদল নারার্য়ে। 

অচিণশ পুচড়র্য়া আচম শযচজি জীিন।।  

পুত্র দকাণল কচর বরিযা কচরণে গমন।  

পলাইর্য়া দগল িচল ,াচিণে ব্রাহ্মে। ।  

পুত্র দকাণল কচর বরিযা োচড়ল চনঃশ্বাস। 

কাচন্দণশ কাচন্দণশ কণহ ব্রাহ্মণের পার।। 

চনণিদন কচর শুন সকল ব্রাহ্মণে। 

দকমণন িাাঁচিণি পুত্র িাাঁচিণি দকমণন।। 

শুচনর্য়া প্রণিাধ্ িাকয কণহ চিপ্রগে।  

সণপৃর দংরণন প্রাে োচড়ল নন্দন।।  

মড়া দকাণল কচর দকন কচরে ক্রন্দন।  

মচরণল অিরয জন্ম জচন্মণল মরে।। 

িারােসীপুণর শুচম মড়া লণর্য় র্যাহ।  

কাষ্ঠচিশা কচর এই মতশণদহ দাহ।। 

মড়া বলর্য়া দগল বরিযা কাশর অন্তণর। 

শশক্ষণে ব্রাহ্মে িচলল চনজ ঘণর।।  

মড়া বলর্য়া দগল বরিযা িারােসী িাস। 

হাণশণশ মুদ্গর কচর আণস হচরদাস।। 

হচরদাস িণল মড়া কচরি দাহন। 

মড়া প্রচশ লই পঞ্চারৎ কাষৃাপে। ।  

হচরদাস িণল দশামার্য় কচহনু চনশ্চর্য়। 

দশামাণর িচল দর্য সশয আন নাচহ হর্য়। ।  

অণনযর ঘাণটণশ বলর্য়া দপাড়াহ কুমার। 
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চিধ্াশা কচরল দমাণর হাচড়র আিার।। 

বরিযা িণল দগাসাচি িচলণশ ,র্য় িাচস। 

চিধ্াশা কচরল দমাণর ব্রাহ্মণের দাসী।। 

বরিযা িণল আজ্ঞা কর ঘাণটর পাটনী। 

চদি আচম চিচরর্য়া এ ি্ আধ্খ্াচন।। 

এণশক শুচনর্য়া শণি বরিযার িিন। 

হাণশণশ মুদ্গর বনর্য়া আইণস রাজন্। ।  

পচড়ণলন পুত্র লণর্য় বরিযা আথান্তণর। 

হচরশ্চন্দ্র িচলর্য়া দস কাণন্দ উচ্চ্চঃস্বণর।। 

প্র,ু হচরশ্চন্দ্র রাজা দগণল দকাথাকাণর। 

আচসর্য়া দদখ্হ মতশ আপন কুমাণর।। 

হচরশ্চন্দ্র িচল বরিযা কাণন্দ চিদযমান। 

শখ্ন হইল দস রাজার পূিৃ জ্ঞান।। 

হচরশ্চন্দ্র িণল রাচে না কর ক্রন্দন। 

আচম দসই হচরশ্চন্দ্র দদখ্হ লক্ষে। ।  

বরিযা িণল হচর হচর এ চেল কপাণল।  

সামানয পাটনী আজ কট ুকথা িণল।। 

অণর্যাধ্যার্য় চেলাম দর্য রাজার রমেী। 

এণি পচরহাস কণর ঘাণটর পাটনী।। 

হচরদাস িণল চপ্রণর্য় িচল শি িাাঁই।  

পাসচরণল সকচল চকেুই মণন নাই।। 

দসামদর্ত্ রাজকনযা বরিযা শি নাম।  

দশামাণক চিিাহ চপ্রণর্য় আচম কচরলাম।।  

রুচহদাস নাণম শি হইল নন্দন। 

মম রাজয চনল চিশ্বাচমত্র শণপাধ্ন। ।  

এ কথা শুচনর্য়া রােী িাচহণশ লাচগল।  

কপাণল চনরানা চেল শখ্চন চিচনল।। 

পুত্র দকাণল কচর রাজা কচরণে ক্রন্দন। 

দকাথা এচড় দগণল িাপু রুচহশ নন্দন।।  

এ ধ্মৃ কচরণশ দুঃখ্ চদল নারার্য়ে। 

অচিণশ পুচড়র্য়া আচজ োচড়ি জীিন।।  

শখ্ন িন্দন কাণষ্ঠ জ্বালাইল চিশা।  

মণধ্যণশ রাচখ্ল পুত্র পাণর চপশামাশা।। 

দর্য কাণল জ্বলন্ত অচি চদণিন চিশাণশ। 

দহনকাণল ধ্মৃরাজ কণহন সাক্ষাণশ।।  

অচিণশ পুচড়র্য়া দকন শযচজিা জীিন। 

আচম চজর্য়াইর্য়া চদি দশামার নন্দন।।  

পদ্মহস্ত িুলাইল িালণকর গার্য়। 

চিষজ্বালা দূণর দগল িক্ষু দমচল িার্য়।। 

দহনকাণল কালু আচস রাজাণর সম্ভাণষ। 

দশামার্য় আমার স্বেৃ দার্য় না আইণস।। 

ব্রাহ্মে আচসর্য়া িণল রাজার সদণন।  

দশামাণশ আমাণশ দার্য় ঘুচিল কাঞ্চণন।। 

রাজা িণল দগাসাচি কচর দগা চনণিদন। 

ব্রহ্মস্ব লইি িল চকণসর কারে।। 

রােীর হাণশণশ স্বেৃকঙ্কে দর্য চেল।  

শাহা চদর্য়া রাজা শার দার্য় ঘুিাইল।।  

মুচন িণল জপ শপ সি নি বকনু। 

চমথযা রাজয কচরর্য়া দর্য জন্ম দগািাইনু।। 

দর্যখ্াণন আণেন হচরশ্চন্দ্র র্যণরাধ্ন। 

দসইখ্াণন মুচন আচস চদল দররন।।  

মুচন িণল শুন হচরশ্চন্দ্র মহীপচশ। 

আপনার রাণজয শুচম র্যাহ রীঘ্রগচশ। ।  

রাজা িণল দগাসাচি শুনহ চনণিদন। 

দকমন কচরলা রাজয কহ শণপাধ্ন।। 

মুচন িণল দস কথার্য় নাচহ প্রণর্য়াজন।  

এক্ষণে গমন রাণজয করহ রাজন্।। 

্ী পুত্র লইর্য়া রাজা কচরল গমন।  
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প্রসিমানস মুচন প্রিুল্লিদন। ।  

অণর্যাধ্যার্য় রাজা আচস চদল দররন। 

রাজসূর্য় র্যজ্ঞ রাজা কচরল শখ্ন।। 

রাজয,ার পুণত্রণর কচরর্য়া সমপৃে।  

হচরশ্চন্দ্র পরণলাণক কচরলা গমন।। 

কুকু্কর চিড়াল আচদ র্যশ পশুগে। 

স্বররীণর সণি িণল বিকুে ,ুিন।।  

দদি গদাধ্র শাণহ কুচপশ অন্তণর। 

কচহণলন ডাচকর্য়া নারদ মুচনিণর।। 

স্বগৃ নি কণর হচরশ্চন্দ্র নতপির।  

এ কথা শুচনর্য়া মুচন িচলল সত্বর।।  

িীনা িাজাইর্য়া র্যার্য় মহা শণপাধ্ন। 

দদণখ্ রণথ স্বণগ ৃরাজা কচরণে গমন।।  

প্রেচমর্য়া রাজা শণি স্বণগৃ র্যাই িণল। 

মুচন িণল র্যাহ রাজা দকান্ পুেযিণল।। 

সুিুচদ্ধ রাজার শণি কুিুচদ্ধ ঘচটল। 

আপনার পুেয র্যশ কচহণশ লাচগল।। 

িাপী কূপ শড়াগাচদ নানা িাণন কচর। 

চদর্য়াচে জাঙ্গাল আর িতক্ষ সাচর সাচর।। 

মম রাজয চনল চিশ্বাচমত্র শণপাধ্ন।  

আপনাণক দিচি শুচধ্লাম দস কাঞ্চন।।  

পুেযকথা দর্যই রাজা কচহণশ লাচগল।  

কচহণশ কচহণশ রথ নাচমর্য়া পচড়ল।। 

নাচমল রাজার রথ দুঃচখ্শ অন্তর। 

,াল মন্দ নাচহ িণল হইল কাশর।। 

স্বণগৃ থাচক র্যুচক্ত কণর র্যশ দদিগে।  

রাজার কটক চকিা কচরণি ,ক্ষে। 

দর্য রসয সঞ্চর্য ়কণর না কচরর্য়া িযর্য।় 

হচরশ্চন্দ্র রাজার কটণক শাহা লর্য়। 

দক্ষত্র বহণশ দর্যই রসয আচনর্য়া দিলার্য়। 

হচরশ্চন্দ্র রাজার কটণক শাহা খ্ার্য়।। 

নূশন িসন রাণখ্ কচরর্য়া র্যশন। 

রাজার কটক পণর দসই দস িসন।। 

এ চনর্য়ম কচরল সকল দদিগে। 

অধ্ৃপণথ হচরশ্চন্দ্র রচহল শখ্ন।। 

স্বণগৃ নাচহ দগল রাজা মশৃয না পাইল। 

হচরশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পণথণশ রচহল।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিত্ব চিিক্ষে। 

আচদকাণণ্ড গান হচরশ্চন্দ্র চিিরে।।  
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সগরিংর-উপাখ্যান 

অশঃপণর হইণল রুচহদাস রাজা। 

পুত্র শুলয পালন কণরন সি প্রজা। ।  

শাাঁহার নন্দন দস সগর নাম ধ্ণর। 

সগর হইল রাজা অণর্যাধ্যা নগণর।। 

মন চদর্য়া শুন সগণরর চিিরে। 

দর্য কথা শুচনণল হর্য় পাপ চিণমািন।। 

অপুত্রক রাজা রাজয কণর মণনাদুঃখ্।  

প্রাণশ নাচহ দদণখ্ দলাক অপুণত্রর মুখ্।। 

দুঃণখ্ণশ সগর িণন কচরল গমন। 

িহুকাল কচরল চরণির আরাধ্ন।। 

সন্তুি হইর্য়া চরি িণলন সগণর। 

ির মাচগ লহ রাজা র্যা িাহ অন্তণর।।  

সগর িণলন পুত্র চিনা িড় দুঃখ্। 

ির দদহ দদচখ্ আচম িহু পুত্রমুখ্।। 

হাচসর্য়া চদণলন ির দ,ালা মণহশ্বর। 

পুত্র ষাচট হাজার হইণি শি ঘর।। 

ির পাইর্য়া আইল সগর নতপচশ। 

চরি-িণর দুই নারী বহল গ,ৃিশী।। 

দকচরনী সুমচশ শার দুই ্ীর নাম। 

চদণন চদণন গ,ৃ দদাাঁহা িাণড় অনপুম।।  

দরমাস গ,ৃ বহল প্রসি সমর্য়। 

দকচরনী প্রসি বকল সুন্দর শনর্য়।। 

শনণর্য় দদচখ্ল দর্যন অচ,নি কাম। 

অসমঞ্জ িচলর্য়া থুইল শার নাম।। 

সুমচশর গ,ৃ-িযথা হইল র্যখ্ন। 

িণরৃ্ম্র অলািু এক প্রসণি শখ্ন।। 

দদচখ্র্য়া অলািু রাজা কুচপল অন্তণর। 

,াঙ্গড় িচলর্য়া গাচল চদণলন চরণিণর।। 

দকাণপ লাউ ,াচঙ্গর্য়া কচরল খ্ান খ্ান।  

ষাচট হাজার পুত্র বহল চশণলক প্রমাে।। 

উচষচমচষ কণর সি দদচখ্ণশ রূপস। 

ষাচট হাজার আণন রাজা দুণের কলস।।  

খ্াইণশ খ্াইণশ দুে নিরূপ ধ্ণর। 

ষাচট হাজার পুণত্রণর সগর হাাঁকাণর।। 

ষাচট হাজার পুণত্র রাপ চদণলন চিরাই।  

অচিণর মচরচি দশারা নচহচি চিরাই।। 

 

চদণন চদণন িাণড় দসই সগর-নন্দন। 

ের্য় মাস ির্য়স্ক হইল পুত্রগে।। 

র্যখ্ন সগর রাজা হাণশ মাণর শুচড়। 

ষাচট হাজার দকাণল আণস চদর্য়া হামাগুচড়।। 

র্যখ্ন হইল শারা দ্বাদর িৎসর। 

সকণলর চিিাহ চদণলন শ্রীসগর।। 

ষাচট হাজাণরর ষাইট হাজার নারী। 

সুণখ্ রাজয কণর রাজা অণর্যাধ্যা নগরী।। 

দজযষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ ধ্রৃ্ম্-পরার্য়ে। 

অংশুমান নাণম শার হইল নন্দন।। 

ষাচট হাজার শনর্য় একমাত্র নাচশ। 

দদচখ্র্য়া সগর রাজা আনচন্দশ অচশ।। 

অসমঞ্জ সদাই ,াণিন মণন মন। 

সংসার অসার, সশয দদি নারার্য়ে।। 

অসার সংসাণর দকন িদ্ধ হণর্য় মচর। 

চন,তণশ িচসর্য়া আচম ,চজি শ্রীহচর। ।  

,াচিল সংসাণর আচম না থাচকি আর। 

অনুচিশ করৃ্ম্ সি কণর দুরািার।। 

র্যণশক িালক দখ্লা দখ্লার্য় নগণর। 

হাণশ গণল িাচন্ধ সকণলণর দিণল নীণর। 
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র্যশ নারীগে জণল ,চরিার আচস। 

আোচড়র্য়া ,াণি সি জণলর কলসী।। 

অচি চদর্য়া দপাড়ার্য় সকল প্রজা- ঘর।  

কচহল সকল প্রজা রাজার দগাির।।  

পুণত্রর িচরত্র শুচন লাচগল শরাস।  

অসমঞ্জ পুণত্র রাজা চদল িনিাস।। 

িণন চগর্য়া অসমঞ্জ হরচষশ মন। 

সংসাণরর িন্ধন দেচদল নারার্য়ে।। 

অসমণঞ্জ পািাইল িণনর চ,শণর। 

অপর সন্তান লণর্য় সুণখ্ রাজয কণর। ।  

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর মুণখ্ সরস্বশী। 

অমতশ সমান বকল আচদকাণ্ড পুাঁচথ।। 
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সগণরর অশ্বণমধ্ র্যজ্ঞারম্ভ ও িংরনাণমর 

চিিরে 

একচদন সগর ,াচিয়া মণন মণন। 

অশ্বণমধ্-র্যজ্ঞ কণর অণর্যাধ্যা-,িণন।।  

কশ পুণত্র রাণখ্ রাজা স্বণগৃর উপর।  

কণশক রাচখ্ল লণয় পাশাল চ,শর।। 

পতচথিীর রাজা র্যশ মম নাণম কাাঁণপ। 

মম িংরজাশ র্যশ চশনণলাণক িযাণপ।। 

এণশক ,াচিয়া র্যজ্ঞ বকল আরম্ভে। 

শুরঙ্গ রাচখ্ণশ চদল র্যণশক নন্দন।। 

িাণপর আণগণশ শারা কচরল উর্ত্র। 

দঘাড়া সহ র্যাি ষাচট হাজার দসাদর।। 

পুত্র-িাকয শুচনয়া সগর িণল শায়।  

আচনণশ পাচরণল দঘাড়া র্যজ্ঞ হণি সায়। ।  

ইণন্দ্রর সচহশ দমার হইল চিিাদ। 

এই র্যণজ্ঞ কশ রশ হইণি প্রমাদ।। 

র্যজ্ঞাশ্ব রাচখ্ণশ র্যায় সগর-নন্দন। 

শুচনয়া হইল ইন্দ্র িড় ,ীশ মন।  

িণলন িাসি, ব্রহ্মা দকান্ র্যুচক্ত কচর। 

চিচরচঞ্চ িণলন, শুচম দঘাড়া কর িুচর।। 

চদণন দুই প্রহণর হইল চনরাপ্রায়। 

দঘাড়া িুচর কচর ইন্দ্র পাশাণল পলায়।। 

শপসযা কণরন মুচন কচপল দর্যখ্াণন। 

দঘাড়া বলয়া রাচখ্ল শাাঁহার চিদযমাণন।। 

দর্যাণগণশ আণেন মুচন দকহ নাচহ কাণে।  

ইন্দ্র দঘাড়া িাচন্ধয়া দগণলন শাাঁর পাণে।। 

অন্ধকার িতচি সি ঘুচিল র্যখ্ন। 

দঘাড়া হারাইল িণল সগর-নন্দন।। 

িাচহয়া না পাইণলক পতচথিী-মণ্ডণল।  

পতচথিী খ্ুাঁচজয়া শারা িচলল পাশাণল।। 

,াই ষাচট হাজার দকাদাচল হাণশ ধ্ণর।  

িাচর দক্রার এণকক দকাদাচল পচরসণর।।  

দক্রাধ্ কচর দর্যই ধ্ণর দকাদাচলর মুণি। 

এক দিাণট দ,জায় পাশাল কূরৃ্ম্পতণষ্ঠ।। 

িাচরদণণ্ড খ্ুাঁচজণলক দস িাচর সাগর।  

সাগর খ্ুাঁচজয়া দগল পাশাল চ,শর।। 

পূর্ব্ৃ ও দচক্ষে চদক্ শার মধ্যখ্াণন। 

দঘাড়া িান্ধা দদচখ্ল কচপল চিদযমাণন।। 

ডাকাডাচক কচরয়া কচহল সি ,াই। 

দঘাড়াণিাণর দদচখ্ণশ পাইনু এই িাাঁই।।  

মুচনর গাণয়ণশ মাণর দকাদারীর পারী।  

ধ্যান ,ঙ্গ হইয়া িাণহন মহাঋচষ।। 

দক্রাণধ্ণশ নয়ণন অচি িণর রাচর রাচর। 

পুণড় ষাচট হাজার হইল ,স্মরাচর।। 

এককাণল ক্ষয় বহল সগর-নন্দন। 

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে। ।  
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কচপল মচুন কর্ত্তকৃ সগরিংর উদ্ধাণরর 

উপায় কথন 

এক িষৃ না হইল র্যজ্ঞ অণিণরষ। 

শুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দদর।। 

শ্রীঅসমণঞ্জর পুত্র নাম অংশুমান।  

পুণত্রণর কচরণশ শত্ত্ব শাহাণর পািান।। 

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া িচড়য়া চনজ রণথ। 

এণক এণক পতচথিীণক লাচগল দদচখ্ণশ।।  

দর্য পণথ প্রণিণর হয় দদণখ্ দসই িান। 

দসই পথ চদয়া শণি পাশাণল সান্ধান। ।  

আণগণশ দদচখ্ল পূর্ব্ৃচদণকর সাগর। 

দদণখ্ নীলিেৃ হস্তী পরম সুন্দর। ।  

ধ্চরয়াণে পতচথিী দস দরন উপণর। 

প্রোম কচরয়া শাণর িচলর সত্বণর।।  

হস্তী িণল, এই পণথ র্যাহ অংশুমান। 

দঘাড়াণিার চনকণট হইণি সািধ্ান।। 

পূর্ব্ৃ বহণশ িচলণলন উর্ত্র সাগর।  

দশ্বশিেৃ এক হস্তী দদচখ্ল সুন্দর।।  

অংশুমান শাহাণর লাচগল সুধ্াইণশ। 

দদচখ্য়াে সগর-সন্তান এই পণথ।। 

শুচনয়া শাহার কথা লাচগল সুধ্াইণশ।  

দদচখ্য়াে সগর-সন্তান এই পণথ।। 

শুচনয়া শাহার কথা লাচগল কচহণশ। 

পাইণিক দঘাড়া শণি র্যাহ এই পণথ।। 

শথা র্যচদ না পাইল দঘাড়ার দরৃন। 

পচশ্চম সাগণর চগয়া চদল দররন।। 

রক্তিেৃ এক হস্তী দদচখ্ল সুন্দর।  

দমচদনী ধ্চরয়া আণে দরন উপর।। 

দস সি হস্তীর ,াই শুন কচহ কথা। 

,ূচম কম্পমান, র্যণি শারা নাণড় মাথা।। 

পূর্ব্ৃ ও দচক্ষে চদক্ শার মধ্যখ্াণন। 

দঘাড়া িান্ধা দদচখ্ল কচপল চিদযমাণন।। 

দণ্ডিৎ বহয়া শাাঁণর লাচগল কচহণশ। 

সগণরর পুত্রগণে দদণখ্ে এ পণথ।। 

কচহণশ লাচগলা দস কচপল মহাঋচষ।  

মম দকাপানণল পণড় বহল ,স্মরাচর।। 

শুচনয়া শ অংশুমান র্যুচড়ল স্তিন। 

দসই িংর শণপাধ্ন আমার জনম।। 

অসমঞ্জ-পুত্র আচম সগণরর নাচশ। 

দশামার মচহমা িণল, কাহার রকচশ।। 

অংশুমান িচলণলন শুন মহামচশ। 

দকমণন হইণি মম িংণরর সদগচশ।। 

ব্রাহ্মণের দকাপ নাচহ থাণক এক চশল।  

প্রসি হইয়া শাণর কণহন কচপল।। 

মর্ত্ৃযণলাণক র্যচদ িণহ প্রিাহ গঙ্গার। 

শণি দর্য দশামার িংর হইণি উদ্ধার।। 

চজজ্ঞাচসণশ লাচগণলন সগণরর নীচশ। 

দকমণন জচন্মল গঙ্গা, দকাথা অিচিচশ।। 

দকাথা দগণল পাইি গঙ্গার দররন। 

কহ দদচখ্ মুচন শুচন গঙ্গার জনম।। 

গঙ্গার জণন্মর কথা কণরন প্রকার। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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গঙ্গার জন্ম-চিিরে ও মর্ত্যৃণলাণক সগণরর 

গঙ্গা আচনণশ গমন ও ,গীরণথর জন্ম 

একচদন দগণলাণক িচসয়া নারায়ে। 

িশুচদৃণক আর র্যশ দদি ঋচষগে।। 

স,ামাণি চত্রণলািন গান পঞ্চমুণখ্। 

দদিঋচষ স্বগৃিাসী পুলচকশ দদণখ্।।  

চরঙ্গা িণল শ্রীরাম, ডমু্বণর িণল হচর। 

পঞ্চমুণখ্ পঞ্চানন গান চত্রপুরাচর।। 

লক্ষ্মী সহ িচসয়া আণেন মহারয়। 

শুচনয়া দস গান হইণলন দ্রিময়।। 

দ্রিরূণপ হইণলন চনণজ িক্রপাচে। 

দসই গঙ্গা জচন্মণলন পচশশপািনী।। 

দসই জল কমণ্ডলু পূচরয়া আদণর। 

রাচখ্ণলন শুচলয়া চিধ্াশা চনজ ঘণর।।  

দসই গঙ্গা র্যচদ পার আচনণশ নতপচশ। 

শণি দস সগরিংর পাইণি সদগচশ।। 

অংশুমান দশামাণর চদলাম এই ির। 

শি িংর দহশু গঙ্গা হণিন দগাির।। 

দঘাড়া বলয়া অংশুমান অণর্যাধ্যাণশ র্যায়।  

চিিরে কণহ আচস সগণরর পায়।। 

কচপণলর িাণন পাইলাম অশ্বধ্ণন। 

শাাঁর দকাপাচিণশ মচরয়াণে সর্ব্ৃজণন।। 

শুচনয়া সগর রাজা দরাকাকুল মন। 

পুত্রণরাণক চনরিচধ্ কণরন ক্রন্দন।।  

রাহুর দরায় জন্ম হইল র্যখ্ন। 

দস সিার আরা আচম দেণড়চে শখ্ন।। 

ষাচট হাজার পুণত্র রাপ চদণলন চিরাই। 

অল্পকাণল মচরল না হইল চিরাই।। 

অশুচি হইল র্যজ্ঞ না হইল সায়। 

চক মণশ পাণিন মুচক্ত ,াণিন উপায়। ।  

স্বণগৃণশ আণেন গঙ্গা কচর চক প্রকার। 

শাাঁহা চিনা চকণস হণি িংণরর উদ্ধার।। 

অংরমাণন রাজয রাজা কচর সমপৃে। 

গঙ্গাণর আচনণশ রাজা কচরল গমন।। 

গঙ্গা না পাইয়া শাাঁর চনশয িাণড় দরাক। 

মচরয়া সগর রাজা দগল ব্রহ্মণলাক।। 

অংশুমান রাজয কণর অণর্যাধ্যা-নগণর।  

শাাঁর পুত্র হইল চদলীপ নাম ধ্ণর।। 

পুণত্র রাজয চদয়া দগল গঙ্গা আচনিাণর। 

শপ দর হাজার িৎসর অনাহাণর।। 

গঙ্গা না পাইয়া দগল স্বণগৃর উপর।  

শাহাণর দদচখ্য়া শুি দদি পুরন্দর।।  

অপুত্রক রাজা, দুঃখ্ ,াণিন অন্তণর। 

দুই নারী থুণয় দগল অণর্যাধ্যা-নগণর। ।  

িচলল চদলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসাণর। 

কণিার শপসযা কণর থাচক অনাহাণর।। 

ক,ু জলাহার কণর, ক,ু অনাহার।  

অর্যুশ িৎসর দসিা কচরল ব্রহ্মার।। 

শথাচপ না পায় গঙ্গা না হয় অণরাক। 

মচরয়া চদলীপ রাজা দগল ব্রহ্মণলাক। ।  

অরাজক হইল রাজয অণর্যাধ্য- নগর।  

স্বণগৃণশ চিচন্তশ ব্রহ্মা আর পুরন্দর।। 

শুচনয়াচে জচন্মণিন চিষু্ণ সূর্যৃযকুণল। 

দকমণন িাচড়ণি িংর চনরৃূ্ম্ল হইণল।। 

,াচিয়া সকল দদি র্যুচক্ত কচর মণন। 

অণর্যাধ্যাণশ পািাইল প্র,ু চত্রণলািণন।। 

চদলীপ কাচমনী দুই আচেণলন িাণস। 
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িতষ আণরাহণে চরি দগণলন সকাণর।। 

দদাাঁহাকার প্রচশ কচহণলন চত্রপুরাচর। 

মম িণর পুশিশী হণি এক নারী।। 

দুই নারী কণহ শুচন চরণির িিন। 

চিধ্িা আমরা চকণস হইণি নন্দন।। 

রঙ্কর িণলন দুই জণন কর রচশ। 

মম িণর এণকর হইণি সুসন্তচশ।। 

এই ির চদয়া দগল দদি চত্রপুরাচর। 

স্নান কচর দগল দুই চদলীণপর নারী। ।  

সম্প্রীচশণশ আচেণলন দস দুই র্যুিশী। 

কশচদণন একজন বহল ঋশুমশী।। 

দদাাঁণহণশ জাচনল র্যচদ দদাাঁহার সন্দ,ৃ। 

দদাাঁণহ দকচল কচরণশ এণকর বহল গণ,ৃ।। 

দর মাস বহল গ,ৃ প্রসি সময়। 

মাংসচপণ্ড মাত্র পুত্র বহল উদয়।।  

পুত্র দকাণল কচরয়া কাণন্দন দুইজন।  

দহন পুত্র-ির দকন চদলা চত্রণলািন। ।  

অচি নাচহ মাংসচপণ্ড িচলণশ না পাণর। 

দদচখ্য়া হাচসণি দলাক সকল সংসাণর।। 

দকাণল কচর চনল শাহা িুপচড় চ,শণর। 

দিচলিাণর চনয়া দগল সরয়ূর শীণর।। 

দহনকাণল দদচখ্ল িচরষ্ঠ শণপাধ্ন। 

ধ্যাণনণশ জাচনল শার সকল কারে।। 

মুচন িণল থুণয় র্যাও পণথ দরায়াইয়া। 

করুো কচিণি দকহ আশুর দদচখ্য়া।। 

পুত্র পণথ দরায়াইয়া দদাাঁণহ দগল ঘণর। 

অিািক্র মুচন র্যান স্নান কচরিাণর।। 

আট িাই িাাঁকা মুচন গমণন কাশর। 

িালক দশমচন কণর পণথর উপর।। 

একদতণি অিািক্র শার পাণন িায়।  

মণন ,াণি আমাণর এ দদচখ্য়া দ,িিায়। ।  

আমাণর দদচখ্য়া র্যচদ কর উপহাস। 

মম ব্রহ্মরাণপ হণি ররীর চিনার।। 

র্যচদ শি দদহ হয় স্ব,াণি এমন। 

মম িণর শুচম হও মদন-ণমাহন।। 

অিািক্র মুচন দসই চিষু্ণর সমান।  

র্যাণর ির রাপ দদন ক,ু নণহ আন।। 

অিািক্র মুচনর মচহমা িমৎকার। 

দাণ্ডাইল উচিয়া দস রাজার কুমার।।  

ধ্যাণন জাচনণলন অিািক্র শণপাধ্ন।  

িণট মহাপুরুষ এ চদলীপ-নন্দন।। 

উ,য় রােীণক ডাচক আণন মুচনির। 

পুত্র চদল, হরচষণশ দদাাঁণহ দগল ঘর। ।  

আচসয়া সকল মুচন কচরল কলযাে। 

,ণগ ,ণগ জন্ম দহশু ,গীরথ নাম।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডশ কচিণত্ব চিিক্ষে।  

আচদকাণ্ড গান ,গীরণথর জনম।। 
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দদি আরাধ্না দ্বারা ,গীরথ কর্ত্তকৃ মণর্ত্যৃ 

গঙ্গা আনয়ণনর িতর্ত্ান্ত 

পাাঁি িৎসণরর বহল হাণশ খ্চড় চদল। 

িচরণষ্ঠর িাড়ী পচড়িাণর পািাইল।। 

িালণক িালণক দ্বন্দ্ব র্যখ্ন িাচড়ল।  

জারজ িচলয়া গাচল এক চরশু চদল।। 

মণন ,গীরথ দুঃখ্ী না চদল উর্ত্র। 

চিষাণদ আইল চরশু আপনার ঘর।। 

সর্ব্ৃদা অচির হয় সজল নয়ন। 

রয়ন-মচন্দণর চরশু কচরল রয়ন।। 

আকাণর হইল দিলা চদ্বশীয় প্রহর। 

মাশা িণল পুত্র দকন না আইল ঘর।। 

ডমু্বর হারাণয় দর্যন িুকাণর িাচঘনী। 

মুচন কাণে কাচন্দ র্যায় চদলীপ-কাচমনী।। 

িচরষ্ঠ িণলন মাশা না কর ক্রন্দন।  

দরাণষর মচন্দণর পুণত্র পাণি দররন। ।  

আচস রােী ,গীরণথ দকাণল কচর চনল। 

দনণশর আাঁিণল শার মুখ্ মুোইল।। 

িচলণশ লাচগল ,গীরণথর জননী। 

দকান্ দুঃণখ্র দুঃখ্ী শুচম কহ র্যাদুমচে।। 

কাণর িাড়াইণি কাণর কচরণি কাঙ্গাল।  

িন্দী মুক্ত কচর র্যচদ থাণক িচন্দরাল।। 

দকান্ দরাণগ দরাগী শুচম আচম শ না জাচন। 

এইক্ষণে কচর সুি রশ বিদয আচন। ।  

,গীরথ িণল, মাশা কচর চনণিদন। 

দরাগ দুঃখ্ নণহ, আচজ পাই অপমান।। 

চিণরাধ্ িাচধ্ল এক িালণকর সণন। 

জারজ িচলয়া গাচল চদল দস ব্রাক্ষণে।। 

দকান্ িংরজাশ আচম কাহার নন্দন। 

ইহার িতর্ত্ান্ত মাশা কহ চিিরে।। 

পুণত্রর হইণল দুঃখ্ মাণয় লাণগ িযথা। 

পুত্র সণম্বাচধ্য়া মাশা কণহ সশয কথা।। 

সগণরর চেল ষাচট হাজার শনয়। 

কচপল মুচনর রাণপ বহল ,স্মময়।। 

স্বগৃ বহণশ র্যচদ গঙ্গা আইণসন চক্ষচশ। 

শণি দস সগরিংর পাইণি চনষ্কতচশ।। 

ক্রণম চশন পুরুষ কচরল আরাধ্ন। 

শিু গঙ্গা আচনণশ নাচরল দকান জন।। 

চদলীপ দশামার চপশা দগল স্বগৃপুণর। 

পাইলাম দশামা পুত্র মণহণরর িণর।। 

,ণগ ,ণগ জন্ম দহশু ,গীরথ নাম। 

সূর্যৃযিংণর জন্ম শি অণর্যাধ্যা-চিশ্রাম।। 

শুচনয়া মাণয়র কথা ,গীরথ নাম। 

সূর্যৃযিংণর জন্ম শি অণর্যাধ্যা-চিশ্রাম।। 

শুচনয়া মাণয়র কথা ,গীরথ হাণস। 

হাচসয়া কচহল কথা জননীর পাণর।। 

সূর্যৃযিংণর ,ূপচশরা চনণর্ব্ৃাণধ্র প্রায়। 

অল্পশ্রণম গঙ্গাণদিী দক দকাথায় পায়।। 

র্যচদ আচম ধ্চর ,গীরথ অচ,ধ্ান। 

গঙ্গা আচন কচরি সগর িংর ত্রাে।। 

কাচন্দয়া কচহণে ,গীরণথর জননী। 

শপসযায় এক্ষণে না র্যাহ র্যাদুমচে।।  

মাণয়র িিণন ,গীরথ না রচহল। 

িচরণষ্ঠর িাণন ম্ত্রদদীক্ষা দস কচরল।। 

র্যাত্রাকাণল কণর রাজা মাণয়ণর স্মরে।  

দচক্ষে নয়ন শার কচরণে স্পন্দন।। 

মাণয়র িরণে আচস কচরয়া প্রেচশ। 
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প্রথণম দসচিণশ দগল দদি সুরপচশ।। 

অনাহাণর ইন্দ্রম্ত্রদ জণপ চনরন্শর।  

ইন্দ্রণসিা কণর সাশ হাজার িৎসর।।  

ম্ত্রদির দদিশা রচহণশ নাণর ঘর। 

আইণলন িাসি শাহাণর চদণশ ির।। 

দকান্ িংণম জন্ম শি কাহার শনয়। 

ধ্র মাচগ লহ দর্য অ,ীি শি হয়।। 

প্রোম কচরয়া ইণন্দ্র িচলল িিন। 

সূর্যৃযিংর-জাশ আচম চদলীপ নন্দন। ।  

সগণরর চেল ষাচট সহস্র শনয়। 

কচপল মুচনর রাণপ বহল ,স্মময়।। 

স্বণগৃণশ আচেল গঙ্গা দদহ সুরপচশ। 

শাণহ মম িংণরর হইণি সদগচশ।। 

ইন্দ্র িণল, শুন িচল চদলীপ-কুমার।  

আমা বহণশ দররন না পাণি গঙ্গার।। 

গঙ্গাণক আচনিা র্যচদ, আচম দদই ির। 

এক,াণি ,জ চগয়া দদি মণহশ্বর।। 

গঙ্গাণর আচনণল মুক্ত হইণি পাষণণ্ড। 

গুহা মুক্ত কচর আচম চদি দসই দণণ্ড।। 

ইণন্দ্রর িরণে রাজা কচরয়া প্রেচশ। 

বকলাণস দসচিণশ দগল দদি পশুপচশ।। 

ওকড়া ধ্ুশুরা দর্য আকন্দ চিল্বপাশ। 

ইহাণশই শিু হন চত্রদণরর নাথ।। 

ক,ু অনাহার কণর ক,ু নীরাহার। 

দতঢ় শপ কণর দর হাজার িৎসর।। 

মণহর িণলন, শুন রাজার নন্দন। 

অনাহাণর এ শপসযা কর চক কারে।। 

গঙ্গাণর আচনিা শুচম আচম চদি ির। 

এক,াণি দসি চগয়া দদি গদাধ্র।। 

চরণির িরণে পুনঃ কচরয়া প্রেচশ। 

দগাণলাণক িচলয়া দগল র্যথা লক্ষ্মীপচশ।। 

এক চদন ,গীরথ দকাচট ম্ত্রদ জণপ। 

গ্রহীষ্মকাণল শপ কণর দরৌণদ্রর আশণপ।। 

রীশ িাচর মাস থাণক জণলর চ,শর। 

কচরল এমন শপ িচল্লর িৎসর।। 

ম্ত্রদির দদিশা রচহণশ নাণর ঘণর। 

ির চদণশ আচসয়া কণহন হচর শাণর।। 

শপসযাণশ দশামার আমার িমৎকার। 

মাগ ইিির চদি রাজার কুমার।। 

,গীরথ িণল, প্র,ু কচর চনণিদন। 

সগণরর চেল ষাচট হাজার নন্দন।। 

কচপণলর রাণপণশ হইল ,স্মময়। 

গঙ্গাণর পাইণল শারা মুচক্তপদ পায়।।  

কচহণলন সহাসয িদণন িক্রপাচে। 

গঙ্গার মচহমা িাপু আচম চকিা জাচন।। 

,গীরথ িণল গঙ্গা নাচহ চদিা দান। 

শি পাদপণদ্মণশ শযচজি আচম প্রাে। ।  

শুচনয়া শাহাণর হচর কণরন আশ্বাস।  

ব্রহ্মণলাণক আণে গঙ্গা িল শাাঁর পার।। 

চেল ব্রহ্মণলাণকণশ সামানয র্যশ জল।  

মায়া কচর হচরণলন হচর দস সকল।। 

ব্রহ্মার সদণন প্র,ু চদণলন দরনৃ।  

সম্ভ্রাণম উচিয়া ব্রহ্মা চদণলন আসন।।  

পাদয চদণশ র্যান ব্রহ্মা ঘণর নাচহ জল। 

জলহীন পাত্র মাত্র আণে অচিকল।। 

কমণ্ডলু মণধ্য গঙ্গা পণড় শাাঁর মণন। 

আণস্ত িযাণস্ত চগয়া ব্রহ্মা আণনন র্যশণন।। 

গঙ্গাজণল চিষু্ণপদ করণয় ক্ষালন। 
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অচঘ্রংজা িচলয়া নাম এই দস কারে।।  

,গীরথ রাজাণর িণলন চিন্তামচে। 

এই গঙ্গা লণয় র্যাহ পচশশপািনী।। 

ব্রহ্মহশযা দগা-হশযা প্র,তচশ পাপ কণর। 

কুরাণগ্রহ পরণর র্যচদ সি পাণপ শণর।।  

স্নাণনণশ কণশক পুেয িচলণশ না পাচর। 

িংণরর উদ্ধার কর বলয়া গঙ্গািাচর। ।  

শ্রীহচর িণলন গঙ্গা করহ প্রিান।  

অচিলণম্ব মুক্ত কর সগর-সন্তান।। 

এশ র্যচদ কচহণলন প্র,ু জগিাথ। 

কাচন্দয়া কণহন গঙ্গা প্র,ুর সাক্ষাৎ।। 

পতচথিীণশ কশ রশ আণে পাচপগে। 

আমাণশ আচসয়া পাপ কচরণি অপৃে।। 

হইয়া শাহারা মুক্ত র্যাণি স্বগৃিাণস। 

আচম মুক্ত বহি প্র,ু কাহার পরণর। ।  

শ্রীহচর িণলন, র্যশ বিষ্ণি জগণশ। 

শাাঁহারা আচসয়া স্নান কচরণি দশামাণশ।। 

বিষ্ণণির সঙ্গচশ িাসনা কচর আচম। 

বিষ্ণণির সণঙ্গণশ পচিত্র হণি শুচম।। 

গঙ্গাণক কচহয়া এই িাকয জগৎপচশ। 

রঙ্খ চদয়া িচলণলন ,গীরথ প্রচশ।। 

আণগ আণগ র্যাহ শুচম রঙ্খ িাজাইয়া। 

পশ্চাণশ র্যাণিন গঙ্গা দশামাণক দদচখ্য়া।। 

চিচরচঞ্চ িণলন, রাজা শুচম পুেযিান। 

দশামা বহণশ চশনণলাক পাণি পচরত্রাে। ।  

,গীরথ আমার এ রণথ শুচম লহ। 

এই রণথ িচড়য়া আণগণশ শুচম র্যাহ।। 

রণথ িচড় র্যায় আণগ রঙ্খ িাজাইয়া। 

িচলণলন গঙ্গা শাাঁর পািু দগাড়াইয়া। ।  

স্বগৃিাসী আচস কণর গঙ্গাজণল স্নান। 

দদয় ,গীরণথর মাথায় দূর্ব্ৃা ধ্ান। ।  

স্বণগৃ গঙ্গা মন্দাচকনী হইল আখ্যান। 

আচদকাণণ্ড কতচর্ত্িাস কচরল িাখ্ান। ।  
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সণুমরু হইণশ গঙ্গার িাচর ধ্ারা হইয়া 

পতচথিীণশ পশন 

ব্রহ্মণলাক বহণশ গঙ্গা আণন ,গীরথ।  

আচসয়া চমণলন গঙ্গা সুণমরু পর্বৃিশ।।  

সুণমরুর িূড়া ষাচট সহস্র দর্যাজন। 

িচত্রর সহস্র শার দগাড়ার পর্ত্ন।। 

এই আচদ কচহলাম এই শার মূল। 

সুণমরু পর্ব্ৃশ দর্যন ধ্ুশুরায় িুল। ।  

শার মণধ্য আণে এক দারুে গহ্বর। 

শাহাণশ রমণণমন গঙ্গা দ্বাদর িৎসর।।  

না পায় গঙ্গার দদখ্া, নাচহ দকান পথ।  

দর্যাড়হাণশ স্তুচশ কণর রাজা ,গীরথ।।  

সুণমরুণশ হইল দশামার অিশার। 

না কচরলা গঙ্গা মম িংণরর উদ্ধার। ।  

িচলণলন গঙ্গা শুন িাো ,গীরথ। 

দকান্ চদণক র্যাি আচম নাচহ পাই পথ।।  

ঐরািশ হস্তী র্যচদ আচনিাণর পার। 

শণি শ পর্ব্ৃশ বহণশ পাই দর্য চনস্তার।। 

ঐরািশ পর্ব্ৃশ চিচরয়া দদয় দাাঁণশ।  

শণি শ িাচহর হইি আচম দসই পণথ।। 

গঙ্গার িরণে রাজা কচরয়া প্রেচশ। 

আরিার দগল র্যথা দদি সুরপচশ।। 

প্রোম কচরয়া িণন্দ দর্যাড় কচর হাশ।  

কচহণশ লাচগল কথা ইণন্দ্রর সাক্ষাৎ।। 

ব্রহ্মণলাক হইণশ আচসয়া দকান মণশ। 

পচড়য়া আণেন গঙ্গা সুণমরু পর্ব্ৃণশ।। 

ঐরািশ পর্ব্ৃশ চিচরয়া দদয় দাাঁণশ।  

শণি দস িাচহর হন গঙ্গা দসই পণথ।।  

শুচনয়া িচলল ইন্দ্র িাচপ ঐরািণশ।  

আচসয়া চমচলল দসই সুণমরু পর্ব্ৃণশ।। 

হইল দর্য গর্ব্ৃ ঐরািণশর অন্তণর। 

আমার সম্বাদ চগয়া কহ দস গঙ্গাণর। ।  

মম সণঙ্গ গঙ্গা র্যচদ িণঞ্চ এক রাচশ। 

শণিশ পর্ব্ৃশ বহণশ কচর অিযাহচশ। ।  

র্যখ্ন কচহলা ঐরািশ এই কথা। 

মচলন কচরল মুখ্ দহাঁট কচর মাথা।। 

মুণখ্ নাচহ িাকয সণর িণক্ষ িণহ জল।  

চহয়া দুরু দুরু কণর অশযন্ত চিকল।।  

দরা দদচখ্ দয়াময়ী চজজ্ঞাণসন শায়। 

চক দহশু এমন দরা ঘচটল দশামায়।। 

আচনণশ নাচরলা িাো হস্তী ঐরািশ। 

দকান্ দুঃণখ্ কান্দ িাপু আমাণক কহশ।।  

,গীরথ িণল, মাশা কচর চনণিদন। 

সুরমচে মণনািাঞ্ছা কচরল পূরে।। 

ঐরািশ দর্য কচহল আমার দগািণর। 

পুত্র হণয় জননীণক িচলি চক কণর।। 

জাহ্নিী িণলন শার িুচিলাম শর্ত্ি্।  

রাজণ,াগ ঐরািশ হইয়াণে মর্ত্।। 

র্যদযচপ আড়াই দঢউ দস সচহণশ পাণর। 

শার ঘণর সি রাচত্র রি িল শাণর। ।  

এই কথা ,গীরথ কণহ হস্তীিণর। 

শুচনয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসণর।। 

িাচরখ্ান কচরয়া পর্ব্ৃশ চিণর দাাঁণশ। 

িাচর ধ্ারা বহল গঙ্গা সুণমরু পর্ব্ৃণশ।। 

িসু ,দ্রা দশ্বশা ও অলকানন্দা আর।  

পচড়ণলন পর্ব্ৃশ হইণশ িাচর ধ্ার।। 

িসু নাণম গঙ্গা চমণল পূরি সাগণর।  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
4

 

,দ্রা নাণম সুরধ্ুনী িচললা উর্ত্ণর।। 

দশ্বশা নাণম িচলণলন পচশ্চম সাগণর। 

দগণলন অলকানন্দা পতচথিী উপণর।। 

এক দঢউ মাচরণলন ঐরািণশাপণর। 

নাণক মুণখ্ জল দগল হাাঁসিাাঁস কণর।।  

আর দঢউ মাচরণলন প্রায় গশ প্রাে। 

হস্তী িণল গঙ্গামাশা কর পচরত্রাে।।  

মা িচলয়া হস্তী র্যচদ দাাঁণশ খ্ড় কণর। 

আর দঢউ রাচখ্ণলন পর্ব্ৃশ উপণর।। 

পলাইল ঐরািশ পাইয়া শরাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
5

 

হচরদ্বার, পাশাল ও চত্রণিেী ইশযাচদণশ 

গঙ্গার রমণমে ও মহাণদি কর্ত্তকৃ গঙ্গার দিগ 

ধ্ারে 

,গীরথ সুণমরু হইণশ গঙ্গা চনয়া। 

বকলাস পর্ব্ৃণশ গঙ্গা চমচলল আচসয়া।। 

বকলাস হইণশ পণড় পতচথিী উপণর। 

শাাঁর ,ণর িসুমশী টলমল কণর।। 

দিগিশী হণয় গঙ্গা িণল রসাশণল। 

দর্যাড়হাণশ দাণ্ডাইয়া ,গীরথ িণল।। 

পাশাণলণশ হইল দশামার আগুসার।  

হইণি দকমণন মম িংণরর উদ্ধার।। 

গঙ্গা িচলণলন, িাপু শুন নরপণশ। 

পতচথিী আমার দিগ না পাণর সচহণশ।।  

চরি র্যচদ আচসয়া সণহন জলধ্ার। 

শণি পাচর চক্ষচশণশ কচরণশ অিশার।।  

গঙ্গার িরণে পুনঃ কচরয়া প্রেচশ। 

আরিার দগল র্যথা দদি পশুপচশ।। 

এক িষৃ কচরল চরণির আরাধ্ন। 

মণহর িণলন পুনঃ এণল চক কারে।। 

,গীরথ িণল, গঙ্গা চদলা নারায়ে। 

পতচথিী ধ্চরণশ দিগ না পাণর কখ্ন।। 

শুচম র্যচদ আচস চরণর ধ্র জলধ্ার। 

পতচথিীণশ হয় শণি গঙ্গা-অিশার।। 

দগৌরীর সচহশ শণি নাণি চত্রণলািন। 

দশামা বহণশ পাি আচজ গঙ্গা দররন।। 

পাচশণলন মস্তক রঙ্কর সমাদণর। 

পচড়ণলন পচশশ পািনী রম্ভুচরণর।। 

চরণির মাথার জটা িড় ,য়ঙ্কর। 

দিড়ান জটার মণধ্য দ্বাদর িৎসর।। 

,গীরথ িণলন মা এচক িযিহার।  

আমার দকমণন হণি িংণরর উদ্ধার।। 

গঙ্গা িচলণলন িাপু শুন ,গীরথ। 

জটা বহণশ িাচহর হইণশ নাচহ পথ।। 

দ,ালানাথ িচলয়া ডাণকন দর্যাড়হাশ। 

ধ্যান,ঙ্গ হইল, িাণহন চিশ্বনাথ।।  

মণহর চিচরয়া জটা চদণলন গঙ্গাণর। 

দসইখ্াণন শীথৃ দর্য হইল হচরদ্বাণর। ।  

দর্যিা নর স্নান দান কণর হচরদ্বাণর। 

শার পুেযসীমা ব্রহ্মা িচলণশ না পাণর।। 

এক ধ্ারা দগল গঙ্গা পাশাল মণ্ডণল।  

দ,াগিশী িচল নাম বহল রসাশণল।। 

পশ্চাণশ িণলন গঙ্গা ,গীরথ আণগ। 

চমচলণলন আচস গঙ্গা চত্রণিেীর ,াণগ।। 

সরস্বশী গঙ্গা আর র্যমুনার পানী।  

এই চশন ধ্ারা িণহ নাণমণশ চত্রিেী। ।  

মকণর প্রয়াণগ দর্যিা নর স্নান কণর।  

সর্ব্ৃ পাণপ মুক্ত হণয় র্যায় স্বগৃপুণর।। 

আণগ র্যায় ,গীরথ রঙ্খ িাজাইয়া। 

িারােসীপুণর গঙ্গা উর্ত্চরল চগয়া। ।  
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িারােসীর উৎপচর্ত্ কথন 

মন চদয়া শুন িারােসীর আখ্যান।  

িারােসী শীথৃ র্যাণহ হইল চনরৃ্ম্াে।। 

এককাণল কাচটণলন হর চদ্বজ মাথা। 

ব্রহ্মহশযা পাপ শাাঁর না হয় অনযথা।। 

ব্রহ্মহশযা িাচপণলক চগচরণরর স্কণন্ধ। 

কাচর্ত্ৃক গণের আর কাশযায়নী কাণন্দ।। 

দগৌরী কন দকন িা কাচটণল চিপ্র-মাথা। 

ব্রহ্মিধ্ হইল দক কচরণি অনযথা।। 

শুচনয়া দগৌরীর কথা চরি হাচস ,াণষ।  

পতচথিীণশ দগল গঙ্গা কশ পাপ নাণর। ।  

িতষণ, িাচপয়া শণি রঙ্করী-রঙ্কর। 

দাণ্ডাইল সুরধ্ুনী-শীণরণশ সত্বর।।  

কুরাণগ্রহ কচরয়া হর বকল পররন। 

ব্রহ্মহশযা পাপ শাাঁর বহল দমািন।।  

ধ্ূর্জ্ৃটী িণলন দদখ্ গঙ্গার পরীক্ষা। 

পঞ্চণক্রার র্যুচড় হর দদন গণ্ডী দরখ্া।। 

দসই পঞ্চণক্রার শীথৃ নাম িারােসী। 

শাহাণশ োচড়ণল শনু চরিণলাণক িচস।।  

এক রাচত্র গঙ্গা শথা কচর অিিান।  

কচরণলন ,গীরথ সচহণশ প্রিান।। 

আণগ র্যায় ,গীরথ রঙ্খ িাজাইয়া। 

জহ্নুর চনকণট গঙ্গা চমচলল আচসয়া। ।  

পাশায় লশায় কতশ জহ্নুমুচনর ঘর। 

গঙ্গাণস্রাণশ দ,ণস র্যায় দদচখ্ণশ দুষ্কর।। 

িক্ষু দমচলণলন মুচন ,াচঙ্গণলক ধ্যান। 

গণ্ডূষ কচরয়া সি জল কণর পান।। 

কশদূণর চগয়া ,গীরথ চিণর িায়। 

দকাথা দগল গঙ্গাণদিী দদচখ্ণশ না পায়।। 

অকস্মাৎ গঙ্গাণদিী দদচখ্ণশ না পায়।  

দদণখ্ মুচন িটশণল িচস আণে ধ্যাণন। ।  

জহুণর চজজ্ঞাণস ,গীরথ চিনণয়ণশ। 

অকস্মাৎ গঙ্গা দমার দকিা চনল পণথ। ।  

মুচন িচলণলন শুন রাজা ,গীরথ। 

গঙ্গাণর আচনণশ শি নাচহ চেল পথ।। 

মম ঘর ,াণঙ্গ গঙ্গা দকমন মহৎ। 

চনকণট ব্রহ্মার চগয়া কহ ,গীরথ।। 

আন চগয়া ব্রহ্মা মম কচরণশ চক পাণর। 

গণ্ডূষ কচরয়া গঙ্গা দরণখ্চে উদণর। ।  

মুচনর িিন শুচন লাচগল শরাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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কাণ্ডার মচুনর অচি গঙ্গায় পশণন বিকণুে 

গমন  

দর্যাড়হাণশ ,গীরথ কণরন স্তিন। 

শুচম ব্রহ্মা শুচম চিষু্ণ শুচম চত্রণলািন।। 

দশামার মচহমা গুে জাণন দকান্ জন। 

মনুষয-ররীণর শি চক জাচন স্তিন।।  

সগর রাজার ষাচট হাজার শনয়। 

কচপণলর রাণপণশ হইল ,স্মময়।। 

দশামার উদণরণশ গঙ্গার অিশার। 

আমার িংণরর চকণস হইণি উদ্ধার।। 

ব্রাহ্মণের দকাপ নাচহ থাকণয় কখ্ন। 

কতপাণশ িণলন শাণর জহ্নু শণপাধ্ন।। 

মুখ্ বহণশ িাচহর কচরণল গঙ্গাজল। 

উচিি িচলয়া শণি ঘুচষণি সকল।।  

চিচরল দচক্ষে জানু দসইক্ষণে মুচন। 

জানু চদয়া িাচহর হইল সুরধ্ুনী।। 

চেণলন চকচঞ্চৎ কাল জহ্নুর উদণর। 

জাহ্নরী িচলয়া নাম হইল সংসাণর।। 

রাপদুি দর্যইখ্াণন গঙ্গামাশা শুচন। 

দসইখ্াণন বহয়া র্যান উর্ত্র িাচহনী।।  

কাণ্ডার নাণমণশ মুচন চেল এক জন। 

শার শুলয পাপী নাচহ এ চশন ,ুিন। ।  

জন্মািচধ্ দসই মুচন দিরযা-ণসিা কণর। 

শার িরী,ূশা বহয়া থাণক শাচর ঘণর। ।  

কাষ্ঠ কাচটিাণর চগয়াচেল দস কানন।  

িযাণঘ্রণশ ধ্চরয়া শার িচধ্ল জীিন। ।  

র্যমদূশ আচস শাণক কচরয়া িন্ধন। 

লইয়া িচলল শাণর র্যণমর ,িন।। 

িযাণঘ্রণশ সকল মাংস দগল শ খ্াইয়া। 

িণনর মণধ্যণশ অচি রচহল পচড়য়া।।  

কাণকণশ লইয়া র্যায় গঙ্গা-মধ্য চদয়া। 

দহনকাণল সঞ্চান দস কাণকণর দদচখ্য়া।। 

মহাণিণগ র্যায় পক্ষী কাণক দখ্দাচড়য়া। 

গঙ্গা চদয়া র্যায় কাক ,ণয় পলাইয়া।।  

দুইজণন শারা শথা জড়াজচড় কণর। 

বদিণর্যাণগ দসই অচি পণড় গঙ্গানীণর।। 

র্যখ্ন কচরল অচি গঙ্গা পররন। 

িশু,ৃুজ হইয়া দস িচলল ব্রাহ্মে। ।  

দহনকাণল নারায়ে বিকুণে থাচকয়া।  

কাচড়য়া চনণলন র্যমদূণশণর মাচরয়া।। 

কাচন্দণশ কাচন্দণশ সি র্যণমর চকঙ্কর।  

চজজ্ঞাসা কচরণশ দগল র্যণমর দগাির।। 

চিষয় োচড়নু প্র,ু আর নাচহ কাজ।  

আচজ িড় র্যমরাজ পাইলাম লাজ।। 

কাণ্ডার নাণমণশ পাপী চত্র,ুিণন জাণন। 

শাহাণর বিকুণে হচর চনণলন চক গুণে।। 

শুচনয়া দূণশর কথা র্যমরাজ দরাণষ। 

চজজ্ঞাসা কচরণশ দগল শ্রীহচরর পাণর।। 

কাচন্দণশ লাচগল র্যম ধ্চর প্র,ু পায়।  

চিষয় োচড়নু, চিষণয়র নাচহ দায়।। 

পাপীর উপণরণশ আমার অচধ্কার। 

আচজ দকন হইল শাহাণশ অচিিার।। 

কাণ্ডার ব্রাহ্মে পাপী চত্র,ুিণন জাণন। 

শাহাণর বিকুণে আচনণলন দকান্ গুণে।। 

শুচনয়া র্যণমর কথা হচর হাচস কয়। 

গঙ্গা র্যথা, শথা ক,ু পাপ নাচহ রয়। ।  

গঙ্গার মচহমা কশ চক িচলণশ জাচন। 
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মন চদয়া শুন শণি কচহ দণ্ডপাচে।। 

র্যশদূণর র্যাইণিক গঙ্গার িাশাস। 

আমার দদাহাই র্যচদ র্যাও শার পার।। 

পুণড় মণর অচি বলয়া দিণল গঙ্গানীণর। 

িশু,ৃুজ বহয়া আচসণি স্বগৃপুণর। ।  

গঙ্গাশীণর থাচক গঙ্গাজল কণর পান।  

দস ররীর জান শুচম আমার সমান।। 

চনণষধ্ করহ চগয়া র্যশ দশূগণে। 

আমার দদাহাই র্যচদ আন দসই জণন।। 

শুচনয়া প্র,ুর কথা রমণনর ত্রাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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সগর িংর উদ্ধার 

কাণ্ডাণরর প্রচশ গঙ্গা মুচক্তপদ চদয়া। 

দগৌণড়র চনকণট গঙ্গা চমচলয়া আচসয়া। ।  

পদ্ম নাণম এক মুচন পূর্ব্ৃমুণখ্ র্যায়। 

,গীরথ িচল গঙ্গা পশ্চাৎ দগাড়ায়।। 

দর্যাড়হাশ কচরয়া িণলন ,গীরথ। 

পূর্ব্ৃচদক র্যাইণশ আমার নাচহ পথ।।  

পদ্ম মুচন লণয় দগল নাম পদ্মিশী। 

,গীরথ সণঙ্গণশ িচলল ,াগীরথী।। 

রাপিােী সুরধ্ুনী চদণলন পদ্মাণর। 

মুক্তপদ দর্যন নাচহ হর্য শি নীণর।। 

একিার দগল গঙ্গা ব,রি-িাচহনী। 

আরিার চিচরণলন সাগর-গাচমনী।। 

অজয় গঙ্গার জল হইল দরৃন। 

রঙ্খধ্বচন কণরন র্যণশক দদিগে।। 

রঙ্খধ্বচন ঘাণট দর্যিা নর স্নান কণর। 

অর্যুশ িৎসর দসই থাণক স্বগৃপুণর।।  

চনণমণষণশ আইণলন নাম ইণন্দ্রশ্বর।  

গঙ্গা লণয় ,গীরথ িচলল সত্বর।। 

গঙ্গাজণল র্যথা ইন্দ্র কচরণলন স্নান।। 

ইণন্দ্রশ্বর ঘাণট দর্যিা নর স্নান কণর। 

সর্ব্ৃপাণপ মুক্ত হণয় র্যায় স্বগৃপুণর।। 

িচলণলন গঙ্গামাশা কচর িড় ত্বরা। 

দমড়াশলা নাম িাণন র্যায় সচরদ্বরা।। 

দমড়ায় িচড়য়া িতদ্ধ আইল ব্রাহ্মে।  

দমড়াশলা িচল নাম এই দস কারে।। 

গঙ্গাণর লইয়া র্যান আনচন্দশ বহয়া। 

আচসয়া চমচলল গঙ্গা শীথৃ দর্য নদীয়া।। 

সিদ্বীপ মণধ্য আর নিদ্বীপ গ্রহাম। 

এক রাচত্র গঙ্গা শথা কচরল চিশ্রাম।। 

রণথ িচড় ,গীরথ র্যান আগুয়ান। 

আচসয়া চমচললা গঙ্গা সিগ্রহাম িান।। 

সিগ্রহাম শীথৃ জান প্রয়াগ সমান।  

দসখ্ান হইণশ গঙ্গা কণরন প্রয়াে।। 

আকনা মণহর গঙ্গা দচক্ষে কচরয়া। 

চিণহারণদর ঘাণট গঙ্গা উর্ত্চরল চগয়া।। 

গঙ্গা িচলণলন িাপ শুন ,গীরথ। 

কশ দূণর দশামার দদণরর আণে পথ।। 

রমণচমণশচে এক িষৃ দশামার সংহচশ। 

দকাথা আণে ,স্মময় সগর-সন্তচশ।। 

,গীরথ িণলন মা এই পণড় মণন। 

পূর্ব্ৃ ও দচক্ষে চদক শার মধ্যিাণন।। 

দর্যইখ্াণন আচেল কচপল মহামুচন।  

দসইখ্াণন মম িংর মাশতমুণখ্ শুচন।। 

এই কথা দর্যিাণন গঙ্গাণর রাজা িণল। 

হইণলন রশমুখ্ী গঙ্গা দসই িণল।। 

আচেল সগরিংর ,স্মরাচর বহয়া। 

বিকুণে িচলল সণি গঙ্গাজল পাইয়া।। 

হস্ত শুচল গঙ্গা ,গীরণথণর দদখ্ান।  

ওই শি িংর দদখ্ স্বগৃিাণস র্যান।। 

একজন রচহল জণলর অচধ্কারী। 

আর সি িশু,ৃুণজ দগল স্বগৃপুরী। ।  

িংর মুক্ত হইল দদচখ্য়া ,গীরণথ। 

গঙ্গাণক প্রোম কচর লাচগল নাচিণশ।। 

গঙ্গা িণল, দদণর র্যাও রাজার নন্দন।  

সাগণরর সণঙ্গ আচম কচরণগ চমলন।। 

মহাশীথৃ হইল দস সাগর-সঙ্গম। 

শাহাণশ র্যণশক পুেয, দক কণর কথন।।  
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দর্য গঙ্গাসাগণর নর স্নান দান কণর।  

সর্ব্ৃ পাণপ মুক্ত হণয় র্যান স্বগৃপুণর।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিত্ব মহৎ। 

গঙ্গা আচন দলাক মুক্ত বকল ,গীরথ।।  
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গঙ্গার মাহাত্ম্য িেনৃ 

জাহ্নিী জননী 

দদিী,                               

আইণলন এই ,ুচর, 

এ চশন ,ুিণন প্রচশকার। 

সুর-নর 

চনস্তাচরেী,                              

পাপ-শাপ চনিাচরেী, 

কচলর্যুণগ দহন অিশার।। 

ধ্নয ধ্নয 

িসুমশী,                               

র্যাহাণশ গঙ্গার চিচশ, 

ধ্নয ধ্নয ধ্নয কচলর্যুণগ। 

রণশক দর্যাজন 

দথণক,                               

গঙ্গা গঙ্গা িচল ডাণক, 

শুণন র্যণম িমৎকার লাণগ।। 

পচক্ষগে থাণক 

র্যশ,                                

শাহা িা কচহি কশ, 

কণর সদা গঙ্গাজল পান। 

দূণর 

রাজিক্রিশৃী,                            

   

র্যার আণে দকাচট হস্তী, 

দসহ নণহ পক্ষীর সমান।। 

গয়াণক্ষত্র, 

িারােসী,                               

দ্বারকা মথুরা কারী, 

চগচররাজ গুহা দর্য মন্দার। 

এ সি র্যণশক 

শীথৃ,                               

চিষু্ণর সম মহত্ত্ব, 

সর্ব্ৃশীণশৃ গঙ্গাণদিী সার।। 
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দসৌদাস রাজার উপাখ্যান 

গঙ্গা দহশু দগল ষাচট হাজার িৎসর।  

পুনর্ব্ৃার দগল রাজা অণর্যাধ্যা- নগর।।  

রাজা বহয়া কচরণলন প্রজার পালন।  

হইল দসৌদাস নাণম শাাঁহার নন্দন।। 

অণর্যাধ্যাণশ কচরণলন রাত্ব দসৌদাস। 

,গীরথ কচরণলন গঙ্গাশীণর িাস।। 

চকেুকাল ,গীরথ ,াগীরথী-শণট। 

থাচক হইণলন মুক্ত সংসার সঙ্কণট।।  

কচরল রাজার শ্রাদ্ধ শপৃে দসৌদাস।  

ব্রাহ্মণেণর চদল ধ্ন র্যার র্যশ আর।। 

মন চদয়া শুন রাজা দসৌদাস-িচরত্র। 

শুচনণল দর্য পাপক্ষয় ররীর পচিত্র।।  

একচদন দগল রাজা মতগয়া কচরণশ। 

মতগ িাচহ চিণর রাজা িণনণশ িণনণশ। ।  

আইল রাক্ষস এক সণঙ্গ লণয় জায়া। 

দসৌদাণসর কাণে উর্ত্চরল দস আচসয়া।।  

োচড়য়া রাক্ষসরূপ িযাঘ্ররূপ ধ্ণর। 

দুইজণন দকচল কণর প্র,াণসর শীণর।।  

দহনকাণল দসৌদাস দস িযাঘ্রণক দদচখ্য়া। 

রতঙ্গাণরর কাণল শাণর মাচরল চিচন্ধয়া।। 

এইকাণল রাক্ষসী রাজার প্রচশ িণল।  

চিনা দদাণষ স্বামী মার রতঙ্গাণরর কাণল।। 

পচরোণম জাচনিা হইণি র্যশ পাপ। 

মহাপাপ ,ুচঞ্জণি, হইণি ব্রহ্মরাপ।।  

এণশক িচলয়া দস রাক্ষসী দগল িন। 

মণনাদুঃণখ্ গতণহ রাজা কচরল গমন।। 

পাত্র চমত্রগণে রাজা কচরল আহ্বান।  

িচরষ্ঠ মুচনণর আণগ কচরল সর্ম্ান।।  

মুচনণর কচহল রাজা সি চিিরে। 

এই পাপ দকমণন হইণি চিণমািন।। 

পুণরাচহশ িচরণষ্ঠর অনুজ্ঞা প্রমাণে। 

অশ্বণমধ্ কচরণলন রাণ্র চিধ্াণন।। 

র্যজ্ঞ পূেৃ চদল রাজা র্যণজ্ঞর দচক্ষো। 

চিদায় হইয়া র্যণি দগল সর্ব্ৃজনা।। 

দহনকাণল দস রাক্ষসী ,াণি মণন মন।  

মম িাকয িযথৃ হণি জাচনল কারে। ।  

আপন রাক্ষসীরূপ দূণর দশয়াচগয়া। 

িচরষ্ঠ মুচনর রূপ ধ্চরল আচসয়া।। 

দসৌদাস রাজার কাণে কচহল িিন। 

দমাণর মাংস দ,াজন করাহ র্যণরাধ্ন।। 

রাজা িণল অশ্বমাংস কচর আহরে।  

দসই মাংস খ্াইিাণর দগল শি মন।। 

কচরলাম উপহাস শুচনয়া গুরুণর। 

গুরু িণল ব্রহ্মচ্দশয হও অশঃপণর। ।  

র্যখ্ন গঙ্গার জল পাণি দররন। 

শখ্ন পাইণি মুচক্ত ব্রাহ্মে-নন্দন।।  

দসৌদাস িণলন, চমত্র দিশাইলা দমাণর।  

দশাঁই দস গঙ্গার শত্ত্ব দুই জণন কণর।। 

গঙ্গাস্নান কচর র্যান দস ,াগৃি ঋচষ। 

মাথায় কচরয়া গঙ্গাজণলর কলসী।। 

দহনকাণল দদাাঁণহ িণল আগুচলয়া শাাঁণর। 

এক চিন্দু গঙ্গাজল দদহ দদাাঁহাকাণর।। 

লাচগণলন িচলণশ ,াগৃি শণপাধ্ন। 

অগ্রহ,াগ চরণির শা চদি দহ দকমন।। 

দদাাঁণহ িণল মুচন দশার নাচহ চিদযাণলর। 

গঙ্গাজল নাচহ হয় দরষ অিণরষ।। 

জাচনণলন শখ্ন ,াগৃি শণপাধ্ন। 
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মহাজন িণট ,গীরণথর নন্দন।। 

কুরাগ্রহ কচরয়া গঙ্গা চদল শার গায়।  

ব্রহ্মহশযা আচদ পাপ এচড়য়া পলায়। ।  

চেণলন দসৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া। 

বিকুণে িচলয়া দগল গঙ্গাজল পাইয়া।। 

ব্রহ্মচ্দশয আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বণর। 

দুই জণন মুক্ত বহয়া দগল চনজ ঘণর। ।  

গঙ্গার মচহমা এই চক িচলণশ জাচন। 

আচদকাণণ্ড রণি কতচর্ত্িাসী মহাগুেী।। 
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চদলীণপর অশ্বণমধ্ র্যজ্ঞ-চিিরে 

দসৌদাস দগণলন আয়ুণরণষ স্বগৃিণল। 

হইণলন সুদাম ,ূপচশ ,ূমণ্ডণল।। 

সুদাম কণরন রাজয অণনক িৎসর। 

চদলীপ হইল রাজা রাণজযর উপর।। 

চদলীণপর নন্দন হইল রঘুরাজা। 

পুণত্রর সমান পাণল পতচথিীর প্রজা।। 

এণক শ চদলীপ রাজা মহািলিান। 

শদ্রূপ হইল পুত্র চপশার সমান।। 

পুণত্রর চিক্রম দদচখ্ ,াণি মণন মন।  

অশ্বণমধ্ র্যজ্ঞ কচরণলন আরম্ভে।। 

দঘাড়া রাচখ্িাণর চনণয়াচজণলন রঘুণর। 

দর্যখ্াণন দসখ্াণন র্যাণি চনকণট চক দূণর।। 

দঘাড়া চদয়া চদলীপ কচহল শার িাাঁই। 

র্যজ্ঞপূেৃকাণল দর্যন এই দঘাড়া পাই।।  

দঘাড়া রাচখ্িাণর রঘু কচরল পয়ান। 

সণঙ্গণশ িচলল শুলয দর্যাদ্ধা িলিান।।  

মণহন্দ্র িণলন, ব্রহ্মা দকান্ িুচদ্ধ কচর। 

অশ্বণমধ্ কচর রাজা লণি স্বগৃপুরী।। 

চকণস চনিারে হয় িল কতপা কচর। 

চিচরচঞ্চ িণলন শাাঁর দঘাড়া কর িুচর।। 

অশ্ব চিনা রাজা র্যজ্ঞ কচরণশ না পাণর। 

িচলণলন ইন্দ্র দঘাড়া িুচর কচরিাণর।। 

চদ্বশীয় প্রহর চদিা অন্ধকার কচর।  

লইণলন দদিরাজ র্যজ্ঞ-অশ্ব হচর।। 

দঘাড়া হারাইয়া ,াণি চদলীপ-নন্দন। 

ইন্দ্র চিনা দঘাড়া দমার লণি দকান্ জন। ।  

নয় িৎসণরর চরশু দর নাচহ পুণর। 

রথ িালাইয়া চদল ইণন্দ্রর উপণর।। 

সহস্র দঘাড়ায় িণহ স্বণগৃ রথখ্ান। 

পলণক প্রণিণর চগয়া ইন্দ্র চিদযমান।। 

ইন্দ্র দকাথা িচল রঘু ঘন োণড় ডাক।  

আচজ ইন্দ্র দশামা প্রচশ ঘচটল চিপাক।। 

মার মার িচল রঘু লাচগল ডাচকণশ। 

িাচহর হইল ইন্দ্র িচড় ঐরািণশ।। 

রঘুণর দদচখ্য়া ইন্দ্র িণল কট,ুাণষ। 

মচরিার চনচমণর্ত্ আইণল স্বগৃিাণস।। 

স্নান সন্ধযা কচরয়া আইস মহামুচন। 

করাইি শণি মাংস রন্ধন এখ্চন।। 

িচরণষ্ঠর রূপ দস দূণরণশ দশয়াচগয়া। 

প্রািীন চিণপ্রর ির ধ্চরয়া আচনয়া। ।  

মনুণষযর মাংস বলয়া কচরল রন্ধন। 

িচরষ্ঠণক ডাণক রাজা কচরণশ দ,াজন।।  

র্যজমান-িাকয মুচন লচিণশ না পাণর। 

উপচিশ হইণলন রন্ধন-আগাণর।। 

িচসণলন মুচন শণি কচরণশ দ,াজন। 

রাক্ষসী মনুষয-মাংস চদল শশক্ষে। ।  

থাল দকাণল থুইয়া রাক্ষসী দগল ঘণর।  

দদচখ্য়া মুচনর দক্রাধ্ িাচড়ল অন্তণর।। 

মনুণষযর মাংস চদয়া কর উপহাস।  

শুচম ব্রহ্মরাক্ষস দর্য হও দহ দসৌদাস।। 

এশ র্যচদ শ্রীিচরষ্ঠ মুচন রাপ চদল।  

মুচনণর রাচপণশ রাজা হাণশ জল চনল। ।  

অকারণে রাপ চদলা আচম নচহ দদাষী।  

এই জণল দপাড়াইয়া কচর ,স্মরাচর।। 

দহনকাণল রাক্ষসী রাজার রাপ শুচন।  

ঘর হইণশ পলাইয়া িচলল আপচন।। 

ধ্যান কচর জাচনল িচরষ্ঠ শণপাধ্ন। 
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রাক্ষসী আচসয়া মাংস মাচগল দ,াজন।।  

মুচনণক চদিাণর রাপ রাজা চনল পানী। 

চনণষধ্ কণরন শাণর দময়ন্তী রােী।। 

দক্রাধ্ সম্বচরল রাজা, ,াণি মণন মণন। 

এই জল এখ্ন থুইি দকান্ িাণন।। 

স্বণগৃ থুই র্যচদ শণি দদিগে মণর। 

নাগগে মণর র্যচদ দিচল নাগপুণর।। 

পতচথিীণশ দিচলণল সকল রর্যয র্যায়। 

দসই জল দিণল রাজা আপনার পায়।। 

রাজার পুচড়য়া দগল দুখ্াচন িরে। 

রাজার কমীকাষপাদ নাম দস কারে।। 

িচরষ্ঠ িণলন রাপ চদন ুনতপির। 

রাক্ষস হইয়া থাক এগার িৎসর।। 

দলাটায় ধ্চরয়া রাজা িচরষ্ঠ- িরে।  

কশ চদণন হণি মম রাপ চিণমািন।। 

মুচন িণল পাণি র্যণি গঙ্গা দররন। 

শণি শ দশামার রাপ হইণি দমািন।। 

দসৌদাস ,ূপচশ ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া। 

দদণর দদণর চনশয চিণর ব্রাহ্মে খ্াইয়া।। 

এগার িৎসর পূেৃ হইল র্যখ্ন। 

চশন চদন আহার না চমচলল শখ্ন।। 

উর্ত্চরল চগয়া রাজা প্র,াণসর কূণল। 

শ্রমর্যুক্ত হইয়া িচসল িতক্ষমূণল।।  

ক্ষুধ্ায় আকুল রাজা দর্য িতক্ষ দনহাণল। 

এক ব্রহ্মচ্দশয আণে দসই িতক্ষডাণল।। 

ব্রহ্মচ্দশয িণল ওণর শুচম দকন দহথা। 

মম িান শুচম চনলা আচম র্যাি দকাথা।। 

শুচনয়া শাহার কথা দসৌদাস হাচসল।  

ব্রহ্মচ্দশয দদচখ্ এটা খ্াইণশ আইল। ।  

ব্রহ্মচ্দশয রাক্ষণস চিিাদ দুই জন।  

েয় মাস মল্লর্যুদ্ধ কচরণে এমন।। 

দুই জন র্যুণদ্ধ সম নূযন নণহ দকহ।  

চমত্রশা কচরয়া পরস্পর কণর দস্নহ। ।  

সর্ব্ৃ দুঃখ্ দুই জন কণরন প্রকার।  

িচরষ্ঠ রাচপল দমাণর িণলন দসৌদাস।। 

ব্রহ্মচ্দশয িণল চমত্র শুন চিিরে।  

িরদর্ত্ নাণম আচম চেলাম ব্রাহ্মে। ।  

িহুকাল দিদ পচড়লাম গুরু-ঘণর। 

িাচহণলন গুরু চকেু দচক্ষো আমাণর।। 

মাচে বহয়া সচহিা চক পর্ব্ৃণশর ,ার। 

গলায় কলসী িাচন্ধ নদীণশ সাাঁশার।।  

সচহণশ ক্ষুণরর ধ্ার দকিা িল পাণর।  

িালক হইয়া এস আমার উপণর।। 

রঘু িণল, গর্ব্ ৃকর রে নাচহ চজচন। 

র্যার র্যশ িল িুচদ্ধ জাচনি এখ্চন।। 

আমাণক িালক দদখ্ আপচন চক িীর।  

িালণকর রণে আচজ হও দদচখ্ চির।। 

চশন িাে মাণর রঘ ুিাসণির িুণক। 

ঐরািশ সহ ইন্দ্র চিণর দঘারপাণক।। 

ইন্দ্র িণল ,াল িচল িয়ণস োওয়াল।  

এচড়ণলক িাে দর্যন অচির উথাল।।  

দর িাে ইন্দ্র শণি পুচরল সন্ধান।  

দর িাণে কাচটল ইণন্দ্রর দর িাে।।  

দুই জণন িােিতচি দর্যন জল ঘণন। 

দুই জণন র্যুদ্ধ কণর দকহ নাচহ চজণন।। 

রঘুরাজ জাণন িাে পাশুপশ সচন্ধ। 

হাণশ গণল দদিরাণজ কচরণলন িন্দী।।  

ঐরািশ হইণশ পচড়ল ,ূচমশণল। 
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দলাহার চরকণল িাচন্ধ রণথ চনয়া দশাণল।। 

দঘাড়া চনয়া আইল িাণপর চিদযমাণন। 

সাশ চদন ইন্দ্র িান্ধা অণর্যাধ্যা ,ুিণন।। 

সণঙ্গণশ কচরয়া ব্রহ্মা র্যশ দদিগে।  

আপচন িচলয়া দগল অণর্যাধ্যা-,ুিণন।। 

চিধ্াশা িণলন রাজা শুচম পুেযিান।  

দশামার শনয় রঘ ুদশামাচর সমান।। 

আর চকিা ির চদি দশামার রঘুণর। 

রঘুিংর িচল র্যর ঘুচষণি সংসাণর।। 

এশ র্যচদ িচলণলন ব্রহ্মা নরিণর। 

শণি মুক্ত কচরণলন দদি পুরন্দণর।।  

রঘু িচলণলন, সশয কর পুরন্দর। 

অনািতচি নণহ দর্যন অণর্যাধ্যা উপর।।  

ইন্দ্র িচলণলন, চিন্তা না কচরহ শুচম। 

দর্য চকেু দক্ষণশর করৃ্ম্ দস কচরি আচম।। 

কচরণলন এই সশয দদি পুরন্দর। 

ইন্দ্র সহ স্বণগৃ দগল সকল অমর।।  

রঘুর চিক্রম শুচন রুঘ্নপণক্ষ ত্রাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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রঘরুাজার দানকীচশ ৃ

চদলীপ রাজত্ব কণর অর্যুশ িৎসর। 

পুণত্র রাজয চদয়া দগল অমর- নগর। ।  

চপশতশ্রাদ্ধ কচরণলন রঘু র্যণরাধ্ন। 

ব্রাহ্মণে চদণলন দান চেল র্যশ ধ্ন।।  

অদয,ক্ষয রঘুরাজা নাচহ রাণক ঘণর। 

মতচর্ত্কার পাণত্র রাজা জল পান কণর।। 

িরদর্ত্ নাণম এক ব্রাহ্মে-নন্দন। 

করযপ মুচনর িাাঁই কণর অধ্যায়ন।। 

গুরুগতণহ িসচশ কচরয়া িহুচদন। 

িশুঃষচি চিদযাণশ দস হইল প্রিীে।। 

গুরুণর দচক্ষো চদণশ কচহল শাহাাঁণর। 

চক দচক্ষো চদি গুরু আজ্ঞা কর দমাণর।। 

গুরু িণল অল্প মাচগ কর চিণিিনা। 

দিৌষচি চিদযার দদহ দিৌদ দকাচট দসাো।। 

চদ্বজ কচহণলন এই অসম্ভি কথা। 

মণন ,াণি এণশক সুিেৃ পাি দকাথা।।  

সণি িণল রঘুরাজ িড় পুেযিান। 

শাাঁর িাাঁই আচন চগয়া মাচগ স্বেৃদান।। 

সাশ চদিণসর শণর চনয়ম কচরল। 

গুরুণক িচলয়া চরষয চিদায় হইল।। 

সাশ পাাঁি ,াচিয়া দস চদ্বজ অচকঞ্িন।  

অণর্যাধ্যা-নগণর আচস চদল দররন।।  

ব্রাহ্মণে চনণষধ্ নাচহ রঘুর দুয়াণর। 

উর্ত্চরল চগয়া দস রঘুর অন্তঃপুণর। ।  

মতচর্ত্কার পাণত্রণশ কচরণে জলপান।  

দদচখ্য়া ব্রাহ্মে পুত্র কণর অনুমান।। 

মতচর্ত্কার পাণত্রণশ কচরণে জলপান।  

চকরূণপ কচরণি দিৌদ দকাচট স্বেৃদান।। 

দদচখ্য়া ব্রাহ্মে-পুত্র র্যায় পােু বহয়া। 

রাচখ্ল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বাণরণশ দদচখ্য়া।। 

আপচন পাখ্াণল রাজা শাাঁহার িরে। 

চিচিধ্ চমিাি চদয়া করায় দ,াজন। ।  

কপৃূর শামু্বল মালয চদণলন িন্দন।  

চজজ্ঞাসা কণরন কচর পাদ-সম্বাহন।।  

ব্রাহ্মে িণলন, রাজা শুচম পুেযিান। 

আচসয়াচে শি িাণন লইিাণর দান।। 

দদচখ্লাম ঘচটয়াণি দর্য দরা দশামাণর। 

আপনার নাচহ চকেু চক চদিা আমাণর।।  

দশামার অধ্ীন রাজা ধ্রেী অণরষ। 

ঐশ্বর্যৃয দশামার দদচখ্ মতৎপাত্র দরষ।। 

দদচখ্ শি দরা ডর লাচগল আমাণর। 

এণসচে দশামার িাাঁই ধ্ন মাচগিাণর।। 

,ূপচশ িণলন, শুচম কশ িাহ ধ্ন। 

র্যাহা মাগ শাহা চদি িাকুর ব্রাহ্মে।।  

শুচনয়া রাজার কথা চদ্বজির িণল। 

লাড়ু চদয়া দর্যমন ,াণ্ডাও োওয়াণল। ।  

রাজা িণল দর্যিা মাগ না কচরি আন। 

িচলয়া না চদণল নাচহ পাি পচরত্রাে।।  

শ্রীচিষু্ণ িচলয়া চিপ্র কাণে চদল হাশ। 

দিৌদ দকাচট দসাো মাচগ দশামার সাক্ষাৎ।। 

রাজা িণল, এক রাচত্র থাক মহামুচন। 

প্রাশঃকাণল ধ্ন চদি বলয়া দর্যও শুচম।। 

এশ িচল ব্রাহ্মণে রাচখ্ল চনজ ঘণর।  

আপচন চজজ্ঞাসা কণর সাধ্ু সদাগণর।।  

দিৌদ দকাচট দসাো ধ্ায় দর্যিা চদণশ পাণর। 

দিৌদ দর দকাচট কাচল শুচধ্ি শাহাণর।। 

দর্যাড়হাশ কচরয়া কচহণে প্রজাগে। 
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দশামার নগণর নাই এক দকাচট ধ্ন।। 

দহাঁট মাথা কচর রাজা ,াচিল আপদ।  

দহনকাণল শথা মুচন আইল নারদ।। 

পাদয অঘৃয চদল রাজা িচসণশ আসন।  

মুচন িণল দকন রাজা চিরস িদন।। 

রাজা িণল মহারয় শুন কচহ কথা। 

ব্রাহ্মে িাচহল ধ্ন আচজ পাি দকাথা। ।  

লাচগণলন হাচসণশ নারদ মহামুচন। 

ইহার উপায় কচহ শুনহ আপচন।। 

িল, কাচল কুণিণর কচরি সম্ভাষে। 

ঘণরণশ িচসয়া পাণি র্যশ িাহ ধ্ন।। 

শারপণর দগণলন নারদ শণপাধ্ন। 

অণর্যাধ্যা-নগণর রাজা িাজায় িাজন।।  

আজ্ঞা কচরণলন রাজা পাত্র চমত্রিণর। 

সণি সাজ র্যাইি কুণিণর দদচখ্িাণর।। 

শুচনয়া রাজার িাকয বসনয অগেন। 

রেসাণজ এল ত্বরা কচর আস্ফালন।। 

দুদৃ্ধষৃ সমণয় সণি ,ীম পরাক্রম।  

রাজা দদণর আচস সণি কচরণে চিক্রম। ।  

কটক সাচজল িাণজ দুন্দুচ, িাজন। 

বকলাণস কুণির শাহা কণরন শ্রিে।। 

কুণিণরর দূশ চেল অণর্যাধ্যা-,ুিণন। 

চজজ্ঞাসা কচরল সি পাত্র-চমত্রগণে।। 

রেিাদয িাচরধ্াণর বসণনযর সাজন। 

হিাৎ চকণসর লাচগ এশ আণয়াজন।। 

পাত্র চমত্র িণল চক দিড়াও শুধ্াইয়া। 

প্রমাদ পচড়ণি কাচল কুণিণর লইয়া।।  

দক আণে চনণর্ব্ৃাধ্ দহন চিণরাধ্ িাধ্ায়। 

রঘু সণন রণে পচর প্রাে চদণশ িায়। ।  

শুচনয়া ধ্াইয়া দূশ িচলল অমচন। 

বকলাণস নারদ চগয়া কচহল শখ্চন।। 

চক কর কুণির শুচম চনচশ্চন্ত িচসয়া। 

দশামার উপণর রঘু আচসণে সাচজয়া।। 

সুিেৃ নাচহক রঘু রাজার ,াণ্ডাণর। 

দিৌদ দকাচট স্বেৃ চিপ্র দিণয়ণে শাাঁহাণর।। 

কপদৃক নাচহ আণে শাাঁহার ,াণ্ডাণর। 

চিমুখ্ দর্য চিপ্রিণর কচরিাণর নাণর। ।  

এশ র্যচদ িচলল নারদ মহামুচন। 

কুণির িণলন আচম পািাই এখ্চন।। 

সর্ব্ৃ করৃ্ম্ পচরহচর অনুির সণন।  

কুণির আপচন চনণজ িাণর িাণর গণে।।  

,াণর ,াণর স্বেৃ র্যশ রাণখ্ থণর থণর। 

রাশারাচশ পািাইণশ রঘুর দগািণর।। 

আপচন কুণির ধ্ন চদণলন গচেয়া। 

দূশ চগয়া ,াণ্ডাণরণশ চদল দিলাইয়া।। 

জানায় রঘুণর চনদ্রা,ণঙ্গ দূশ আচস। 

কুণির পািাণয় দদণে ধ্ন রাচর রাচর। ।  

শুচনয়া এ দহন কথা রঘুর উল্লাস। 

প্র,াণশ উচিয়া চদ্বণজ কচরল সম্ভাষ।। 

চিনণয় কণহন রঘু ব্রাহ্মে-কুমাণর।  

,াণ্ডার সচহশ স্বগৃ চদলাম দশামাণর।। 

শ্রীচিষু্ণ িচলয়া মুচন েুাঁইল দুই কাে। 

দিৌদ দকাচট মাত্র লি না লইি আন। ।  

ইহা চ,ি অনয ধ্ণন নাচহ প্রণয়াজন।  

শি সম দাশা আর নাচহক রাজন।। 

শুচনয়া চদ্বণজর কথা গচেয়া শখ্ন। 

দকাষাধ্যণক্ষ স্বেৃ চদণশ িচলল রাজন।। 

দিৌদ দকাচট স্বেৃ শাণর চদণলন গচেয়া। 
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রশ রশ জণন দিািা চদণলন িাচন্ধয়া।।  

পরম আনণন্দ চদ্বজ লণয় রাচর ধ্ন। 

উর্ত্চরল ত্বরা কচর গুরুর সদন।।  

সািাণঙ্গ প্রোম কচর আনণন্দ শখ্ন।  

ধ্ন বলয়া গুরুণক কচরল সমপৃে।। 

চরষযণর আচনণশ দহচর দিৌদ দকাচট দসাো। 

গুরু িণল এশ ধ্ন চদল দকান্ জনা।। 

চরষয িণল রঘুরাজা িড় পুেযিান। 

কচরণলন চশচন দিৌদ দকাচট স্বেৃদান।। 

মুচন িণল িচস আচম গহন কানণন। 

ধ্নশণর দসুযগে িচধ্ণি জীিণন।। 

এই ধ্ন রাখ্ লণয় ইণন্দ্রর ,াণ্ডাণর। 

র্যজ্ঞকাণল দর্যন ধ্ন আচন দদন দমাণর।। 

শুচনয়া গুরুর িাকয লইয়া দস ধ্ন। 

অমরািশীণশ র্যাত্রা কচরল শখ্ন।। 

কাঞ্চন লইয়া দগল ইণন্দ্রর সদণন। 

সম্ভ্রণম উচিল ইন্দ্র দদচখ্য়া ব্রাহ্মণে।। 

পাদয অঘৃয চদয়া পণর চদ্বণজণর সুধ্ায়। 

চক লাচগ এণসে দহথা কহ শা আমায়।।  

চদ্বজ িণল গুরু পািাইণলন আমাণর। 

রঘু রাজা স্বেৃদান চদল ,াণর ,াণর।। 

দস মহামুচনর ধ্ন রাখ্হ ,াণ্ডাণর। 

এশ িচল ধ্ন শথা রাণখ্ মুচনিণর।। 

িাসি িণলন, িাপু সশয কহ কথা। 

উঞ্ছিতচর্ত্ কচর দসাো পাইণলন দকাথা।। 

চদ্বজ িণল দচক্ষো িাচহল স্বেৃ গুরু। 

আমাণক চদণলন রঘুরাজা কল্পশরু। ।  

রাম রাম িচল ইন্দ্র কাণে চদল হাশ।  

রঘু নাম না কচরহ আমার সাক্ষাৎ।। 

চনরাণশ না র্যাই চনদ্রা রঘুর ,ণয়ণশ। 

অণর্যাধ্যা নগণর সদা রমণচম দক্ষণশ দক্ষণশ।। 

িানান্তণর চনয়া প্র,ু রাখ্ এই ধ্ন।  

ধ্ণনর কারণে রঘ ুিচধ্ণি জীিন।। 

শাহাণর চিণনচে আচম িহুচদন হণশ। 

শার সম িীর নাই এ চশন জগণশ। ।  

ধ্ন বলয়া িরদর্ত্ দগল গুরুপাণর। 

গুরু িণল রাখ্ চনয়া পর্ব্ৃশ বকলাণস।। 

চনজ ধ্ন দদচখ্য়া কুণির মণন হাণস। 

চগয়াণে র্যাহার ধ্ন আইল শার পাণর।। 

রঘু ,ূপচশর র্যর চত্র,ুণিন দঘাণষ। 

রচিণলন আচদকাণ্ড পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 
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অজ রাজার চিিাহ ও দররণথর জন্ম-

চিিরে 

রঘু রাজয কণর দর হাজার িৎসর।  

অজ নাণম শনয় শাাঁহার মণনাহর।। 

পুণত্রর দদচখ্য়া রাজা প্রথম দর্যৌিন।  

পুণত্র রাজয চদয়া দগল বিকুে-,ুিন।। 

অণজর সমান রাজা নাচহক সংসাণর। 

পুণত্রর সমান পাণল সমস্ত প্রজাণর।। 

মাথর রাজার কনযা ইন্দুমশী নাম। 

পরমা সুন্দরী দসই লািণেযর ধ্াম।।  

ইিািশী হইণশ কনযার দগল মন। 

কচহল চপশার অণগ্রহ না কচর দগাপন।। 

স্বয়ম্বরা হইণশ আমার আণে মন। 

সকল রাজাণর আন চকর চনম্ত্রদে।। 

র্যশ র্যশ মহারাজ পতচথিীণশ বিণস। 

মাথণরর চনম্ত্রদণে সকণল আইণল।। 

শুচনয়া এণশক িােী, শখ্চন রাজন। 

,াটগণে িশুচদৃণক কচরল দপ্ররে। ।  

স্বয়ম্বরা হণি কনযা, রূপসী পরমা। 

,াষায় প্রকাচর শার না চমণল উপমা। ।  

দহন রণত্ন দর্যই জন কর অচকঞ্চন। 

ত্বরায় করহ র্যাত্রা মাথর-,িন।।  

শুচনয়া ,াণটর কথা পরম উল্লাসী। 

পাইিাণর দসই কনযা সকণল প্রয়াসী। ।  

দহথায় মাথর-রাজ কচরল দরা,ন। 

স্বয়ম্বর-স,া দর্যন স্বরগ ,ুিন।। 

রাজার শনয় র্যশ আচসণশ লাচগল। 

রাজা মহারাজ কশ স,ায় আচসল।। 

প্রথম দর্যৌিন চকিা দদচখ্ণশ সনু্দর। 

সকণল আইল দকহ না রচহল ঘর।। 

অণর্যাধ্যা হইণশ বহল অণজর গমন। 

স,ামণধ্য অজ চগয়া িচসল শখ্ন।। 

পশুর মণধ্যণশ দর্যন িচসল দকররী। 

িচসল সকল রাজা অজ মণধ্য কচর।। 

রঘুর শনয় অজ চদলীণপর নাচশ। 

পতচথিী-মণ্ডণল র্যাাঁর এক দণ্ডোচশ। ।  

প্রণশযণক কচহণশ নাম হইণি চিস্তর।  

র্যশ সি রাজা এল মাথণরর ঘর।। 

িচসল কচরয়া স,া র্যশ নতপগে। 

শখ্ন মাথর রাজা কণর চনণিদন।। 

এক কনযা দানণর্যাগযা আণে মম ঘণর। 

আজ্ঞা কর দসই কনযা আচন স্বয়ম্বণর।। 

পচরোণম দ্বন্দ্ব দর্যন না হয় ঘটন।  

শণি রীঘ্র আচন কনযা এই চনণিদন।।  

মম কনযা িরমালয চদণিক র্যাাঁহাণর।  

সিাণর চিদায় চদয়া রাচখ্ি শাাঁহাণর। ।  

,াল ,াল কচহল সকল নতপগে।  

রীঘ্র ইন্দুমশী আন কচরয়া সাজন।। 

দহথা র্যশ সখ্ীগে, কচরণে সাজন। 

কশ মশ দির কণর কচরয়া র্যশন।। 

দকর আাঁিচড়য়া শার িাচন্ধল কুন্তল।  

চিচিধ্ পুণষ্পর মালা কণর িলমল।। 

কপাণল চসন্দুর চদল, নয়ণন কর্জ্ল। 

িণন্দ্রর সমান রূপ অশীি চিমল।। 

,াণলণশ অলকা চদল নাণকণশ দিরর। 

চিদুযৎিরেী িামা রূণপর আকর।। 

সুচিত্র চিচিত্র পণর পাণয়ণশ পাশুচল। 
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চিধ্াশা গণড়ণে দর্যন কনক পুর্ত্লী।। 

সহিরীগে সণঙ্গ িচলল দঘচরয়া। 

মর্ত্ মজ-গচশ রামা িচলল সাচজয়া।। 

দর্যই জন কণর ইন্দুমশী চনরীক্ষে। 

রূণপর দমাণহণশ হণর শাহার দিশন।। 

দিশন পাইয়া উচি িণল নতপগে।  

এ কনযা দর্য পাণি শার সাথৃক জীিন।।  

দকহ িণল কনযা দমাণর কণর চনরীক্ষে।  

দকহ িণল কনযার আমাণশ আণে মন।। 

র্যাণর পােু কচর কনযা করণয় গমন। 

,ূচমণশ পচড়য়া দসই র্যুচড়ল দরাদন।। 

দকহ িণল মম সম দক আণে সুন্দর। 

আমাণর উণপক্ষা কচর দকাথা পাণি ির। ।  

কনযা চক কুৎচসশ রূপ দদচখ্ল আমাণর। 

আমাণর এচড়য়া দস ,চজণি দকান্ িণর।।  

এণক এণক দদচখ্য়া র্যণশক রাজগে। 

অণজর চনকণট আচস চদল দররন।। 

ধ্ন পাইণল শুি দর্যন দচরণদ্রর মচশ। 

গণল মালয চদয়া িণল শুচম মম পচশ। ।  

িরমালয চদয়া র্যচদ কনযা ঘণর দগল।  

লচর্জ্শ হইয়া র্যশ রাজা পলাইল।। 

িণনণশ আচসয়া সণি হণয় এক মচশ। 

অজণক মাচরণশ র্যুচক্ত কচরল ,ূপচশ।।  

এক্ষণে সিাই থাচক িণন লুকাইয়া। 

অণজ মাচর ইন্দুমশী লইি কাচড়য়া।। 

লুকাইয়া িণন শারা রণহ িাণন িান। 

দহথায় মাথর রাজা কণর কনযাদান।। 

কনযাদান কণর রাজা কচরয়া দকৌশুক। 

নানা রত্ন অশ্ব হস্তী চদণলন দর্যৌশুক।। 

চশন চদন চেল রাজা মাথণরর ঘণর। 

আর চদন র্যান রাজা অণর্যাধ্যা-নগণর।। 

ইন্দুমশী সহ রণথ কচর আণরাহে। 

কশ দসনা সণঙ্গ রণঙ্গ িণল অগেন।। 

চনদ্রায় কাশর রাজা িচলণশণে রথ। 

দসইকাণল রাজগে আগুচলল পথ।। 

মার মার িচল সণি আগুচলল শথা। 

ইন্দুমশী দদচখ্য়া কচরল দহাঁটমাথা।।  

চনদ্রাণশ চিহ্বল পচশ জাগান দকমণন। 

হুঙ্কার োচড়ণে আচস র্যশ রাজগণে।। 

দকমণন িাাঁিাণি স্বামী কাণন্দ ইন্দুমশী। 

দস ক্রন্দণন জাচগণলক অজ মহারথী।।  

িশুচদৃণক িাচহ দহণর রাজা অগেন।  

দিচড়য়া শাাঁহাণর সণি কণর আস্ফালন। ।  

রাজগে ডাণক, শাণহ ,ীশ নণহ মন। 

মচলন দদচখ্ল ইন্দুমশীর িদন।। 

ইন্দুমশী িণল, নাথ চক ,াি এখ্ন। 

দদখ্না দশামাণক দঘচরণলক নতপগে।। 

চশন দকাচট রাজা আণে পথ আগুচলয়া।  

আমায় কাচড়য়া লণি দশামাণর মাচরয়া।।  

অজ িণল প্রসি করহ চপ্রণয় মুখ্। 

এক িাণে সণি মাচর দদখ্হ দকৌশুক।। 

এক িাে চিনা র্যচদ দুই িাে মাচর। 

রঘুর দদাহাই শণি িতথা অ্ ধ্চর। ।  

এশ িচল ধ্নু বলয়া দাণ্ডাইল রণথ। 

অণজ দদচখ্ রাজগে লাচগল গচর্জ্ৃণশ। ।  

চশন দকাচট ,ূপচশর কচর শতেজ্ঞান। 

এচড়ণলন অজ দস গান্ধর্ব্ৃ নাণম িাে।। 

এক িাণে গন্ধর্ব্ৃ হইল চশন দকাচট।  
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আপনা আপচন মণর, কণর কাটাকাচট।। 

গান্ধর্ব্ৃ িাণেণশ রণে নাচহ র্যায় আাঁটা। 

এক িাণে চশন দকাচট রাজা দগল কাটা। ।  

চশন দকাচট রাজা দসই র্যুণদ্ধণশ মাচরয়া। 

অণর্যাধ্যাণশ দগল অজ ইন্দুমশী বলয়া। ।  

অজ রাজা শনু শার প্রাে ইন্দুমশী।  

হইণলন চকেুকাল পণর গ,ৃিশী।। 

দর মাস গ,ৃ বহল প্রসি সময়। 

হইল শনয় দর্যন িণন্দ্রর উদয়।। 

রূণপ গুণে দদচখ্ দর্যন অচ,নি কাম। 

দররথ িচলয়া রাচখ্ল শার নাম।। 

আচম দররণথর চক কি গুেগ্রহাম। 

র্যাাঁর পুত্র হইণলন আপচন শ্রীরাম।।  

কতচর্ত্িাস পচণ্ডশ কচিণত্ব চিিক্ষে।  

গান দররণথর উৎপচর্ত্ চিিরে।। 
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দররণথর রাজা হওন চিিরে 

এক িষৃ িয়ষ্ক র্যখ্ন দররথ। 

পুণত্র দরায়াইয়া দদাাঁণহ সাণধ্ মণনারথ।।  

পুষ্পিণন ক্রীড়া কণর হাসয পচরহাণস। 

নারদ িচলয়া র্যান উপর আকাণর।। 

পাচরজাশ মালা চেল শাাঁহার িীোয়। 

িাশাণস উচড়য়া পণড় ইন্দুশী গায়।। 

পাচরজাশ র্যখ্ন হইল পররন। 

ইন্দুমশী োচড়ণলন শখ্চন জীিন।। 

প্রাে োচড় ইন্দুমশী দগল স্বগৃপুণর। 

কাাঁণদ অজ, দলািন ,চরল শাাঁর নীণর।।  

দকাথা দগণল দপ্রমময়ী শযচজণয় আমায়।  

দকমণন রচহি আচম একাকী দহথায়।। 

শুচম নয়ণনর মচে মম কেহার। 

িযাকুচলশ চপ্রণয় আচম চিহণন দশামার।। 

কশ িা কচহি দসই রাজার চিলাপ। 

না পাণর সচহণশ ইন্দুমশীর সন্তাপ। ।  

দসই পাচরজাশ মাণর আপনার গায়। 

দুইজন মুক্ত হণয় স্বগৃপুণর র্যায়। ।  

নর্ত্ৃক নর্ত্ৃকী চেল দদাাঁণহ স্বগৃপুণর। 

রাপরমণি জচন্ময়াচেণলন ,ূচম পণর।। 

দুই জন র্যখ্ন দগণলন স্বগৃপথ। 

এক িষৃ িয়স্ক শখ্ন দররথ।। 

অল্পকাণল চপশা মাশা মচরল দুজন। 

দদচখ্য়া চিচন্তশ দর্য িচরষ্ঠ শণপাধ্ন। ।  

দসই পুত্র বলয়া দগল ঘণর আপনার। 

পড়াইল নানা রা্ রা্-অনুসার।। 

হইণলন পঞ্চিষৃ িয়স্ক র্যখ্ন। 

লইণলন আপচন বপচত্রক চসংহাসন।। 

,তগুরাম মুচন শাাঁণর অ্ চদল দান। 

র্যত্ন কচর চরখ্াইল রব্দণ,দী িাে।। 

রাজয কণর দররথ দর্যন পুরন্দর। 

পুত্রশুলয পাণল প্রজা মহাধ্নুদৃ্ধর।। 

রাজার িয়স বহল পনর িৎসর। 

আচদকাণ্ড রণি কতচর্ত্িাস কচিির।। 
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রাজা দররণথর সচহশ দকৌরলযার চিিাহ 

দররথ মহারাজ জন্ম সূর্যৃযিংণর। 

সর্ব্ৃগুণেশ্বর রাজা সকণল প্ররংণস।। 

রাজিক্রির্ত্ৃী রাজা সিার উপর। 

চিিাহ না হয় িয়ঃ চত্রংরৎ িৎসর।। 

বদণির ঘটণন হল রাজার চনর্ব্ৃন্ধ।  

দহনকাল ঘণট শাাঁর চিিাহ সম্বন্ধ।।  

দকারণলর রাজা দর্য দকারল দণ্ডধ্র। 

দকৌরলযা নাণমণশ কনযা আণে শাাঁর ঘর।।  

দকৌরলযার রূপ রাজা দদচখ্য়া ,াচিশ।  

কাণর কনযা চদি িচল রাজা সুচিচন্তশ।। 

পুণরাচহশ ব্রাহ্মণেণর কচহল সত্বর।  

দররণথ আচনিাণর র্যাহ চদ্বজির।। 

আমার সংিাদ কহ রাজার দগািণর। 

দকৌরলযা নাণমণশ কনযা সমচপৃি শাাঁণর।। 

শাাঁহা চিনা দকৌরলযার ির নাচহ দদচখ্। 

দররণথ চদয়া কনযা হইি দর্য সুখ্ী।। 

সংিাদ লইয়া চিপ্র িচলল সত্বর। 

রীঘ্রগচশ দগল চদ্বজ অণর্যাধ্যা- নগর । ।  

ব্রাহ্মণে দদচখ্য়া রাজা কণরন প্রোম। 

আচরস্ কচরয়া কণহ আপনার নাম।। 

দকৌরল দদণরণশ ঘর রাজ-পুণরাচহশ। 

দশামাণর লইণশ রাজা আচম চনণয়াচজশ।। 

পরমা সুন্দরী কনযা আণে শাাঁর ঘণর। 

দকৌরলযা নাণমণশ শাাঁণক চদণিন দশামাণর।। 

শি শুলয রূপ আর নাচহ দকান দদণর। 

দশামাণর চদণিন শাাঁণর মণনর আণিণর।।  

রাজার সংিাদ এই জানানু দশামাণর। 

চিিাহ কচরণশ িল দকৌরণলর ঘণর।। 

এণশক শুচনয়া রাজা সংিাদ িিন। 

পাত্রিগৃ বলয়া রাজা কণরন মন্্তরে।।  

র্যািৎ চিিাহ কচর নাচহ আচস ঘণর। 

শািৎ পাচলহ রাজয অণর্যাধ্যা-নগণর।।  

রথ বলয়া দর্যাগাইল রণথর সারচথ। 

দসনাগে সণঙ্গ রাজা িণল রীঘ্রগচশ। ।  

নানা িাদয িাণজ নাণি চিদযাধ্রীগে।  

শুরী দ,রী িাাঁিরী শা না র্যায় গেন। ।  

পাণখ্ায়াজ পঞ্চার সহস্র পচরমাে। 

চশন দকাচট চরঙ্গা িাণজ অচশ খ্রসান। ।  

িাণজ রশ দকাচট রঙ্খ আর ঘন্টাজাল। 

দ,ারঙ্গ সহস্র দকাচট শুচনণশ রসাল।।  

সহস্র সানাই িাণজ র্যম্ফ দকাচট দকাচট। 

চত্রর সহস্র দামামায় ঘন পণড় কাচি।। 

শিল চিরাল িাদয িাণজ জয়ণঢাল। 

মহাপ্রলণয়র কাণল দর্যন গণ্ডণগাল।। 

িাদয,াণ্ড মহাকাণ্ড কচরল প্রিুর।  

রথণিণগ দগল রাজা দকারণলর পুর।। 

পাইয়া শাাঁহার িাশৃা দকারণলর রাজা। 

পাদয অঘৃয চদয়া কণর নতপচশর পূজা।। 

রাজা কনযাদান কণর রা্-িযিহাণর। 

আণমাদ কচরল রামাগে ্ী-আিাণর।।  

শু,ক্ষণে দুইজণন শু,দতচি কণর। 

উ,ণয়র রূণপ ধ্রা কশ দরা,া ধ্ণর।। 

নানা রত্ন চদয়া রাজা কচরল সর্ম্ান।  

আপচন অণদৃ্ধক রাজয চদলা অচধ্কার।।  

চিলাইণশ চদল রাজা অণনক ,াণ্ডার। 

দকৌরলযা লইয়া রাজা আচসণলন িাস। 

আচদকাণ্ড গাচহল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস।।  
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দররণথর সচহশ বকণকয়ীর চিিাহ 

চগচররাজ নগণরণশ দককণয়র ঘর। 

সুণখ্ রাজয কণর রাজা অণনক িৎসর।।  

বকণকয়ী নাণমণশ কনযা পরমা সুন্দরী। 

শাাঁর রূণপ আণলা কণর দসই রাজপুরী।।  

স্বয়ম্বর হণি কনযা দহন আণে মন। 

পতচথিীর রাজাণর কচরল চনম্ত্রদে।।  

দূশ র্যায় দররণথ আচনণশ সত্বর। 

রীঘ্রগচশ দগল দূশ অণর্যাধ্যা- নগর।।  

ব্রাহ্মণে দদচখ্য়া রাজা প্রোম কচরল। 

আচরস্ কচরয়া চদ্বজ কচহণশ লাচগল।।  

চগচররাজ নগণরণশ আমার িসচশ। 

রাজকনযা স্বয়ম্বরা হণি নরপচশ।। 

রাজগে আচসয়াণে শথায় প্রিুর। 

িল রীঘ্র রাজা শুচম চগচররাজ-পুর। ।  

স্বয়ম্বর-িান দর্য কচরল সুণরা,ন। 

সংিাদ পাইয়া রাজা িচলল শখ্ন।। 

রথণর্যাণগ দররথ দগল স,ািাণন। 

স,া কণর রাজগে িণসণে দসখ্াণন।। 

স্বয়ম্বর-িাণন এল বকণকয়ী সুন্দরী। 

শাাঁর রূণপ আণলা কণর চগচররাজ-পুরী। ।  

বকণকয়ীণর দদচখ্ সণি কণর অনুমান। 

আইল চক চিদযাধ্রী স্বয়ম্বর-িান।।  

চকম্বা রম্ভা ঊর্ব্ৃরী আইল চশণলার্ত্মা। 

চত্র,ুিণন চনরুপমা চক চদি উপমা।।  

পূণর্ব্ৃ রাজকনযা দর্যন চেল ইন্দুমশী। 

দসই দর্যন িচরণলক অজ মহামচশ।। 

শাাঁহার রূণপর কথা দগল দদণর দদণর।  

চিিাহাথৃ রাজগে এণলন হচরণষ।। 

ইন্দুমশী িচরণলক অজ মহারাণজ। 

সি রাজা দগল দদণর পচড়য়া দস লাণজ। ।  

পরম সুন্দর রাজা রাজ-িক্রির্ত্ৃী। 

দররথ শুলয নাচহ ,ূচমণশ ,ূপচশ।। 

দররথ থাচকণশ িচরণি দকান্ জণন। 

এই র্যুচক্ত অণধ্ামুণখ্ কণর রাজগণে।। 

প্রণশযক দদচখ্ল কনযা সি রাজগণে।  

সিাণর ,ুচলল দররথ দররণন।। 

ধ্ন পাইয়া শুি দর্যন দচরণদ্রর মচশ। 

গণল মালয চদয়া িণল শুচম মম পচশ। ।  

দররথ ,ূপচশর গণল মালয দদাণল।  

লর্জ্ায় ,ূপচশগে মাথা নাচহ দশাণল।।  

রাজগে িণল কনযা িড় চিিক্ষো। 

দররথ থাচকণশ িচরণি দকান্ জনা।। 

রাজগে পরস্পর কচরয়া সর্ম্ান। 

চিদায় হইয়া দগল চনজ চনজ িান।। 

কনযাদান কণর রাজা পরম দকৌশুণক। 

মন্থরা নাণমণশ দিড়ী চদণলন দর্যৌশুণক।। 

পতণষ্ঠ ,ার কুাঁণজর, নচড়ণশ নাণর িুড়ী। 

ক্ষচশ কণর শার, র্যার কাণে থাণক দিড়ী।। 

মাচেক মুকুশা রাজা পাইল চিস্তর। 

অশ্বণর্যাণগ চনজ দদণর িচলল সত্বর।। 

বকণকয়ী লইয়া রাজা আণস চনজ দদণর। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 
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রাজা দররণথর সচহশ সচুমত্রাচদর চিিাহ ও 

সর্ব্দৃা ্ী সংসণগ ৃথাকাণশ রাণজয রচনর 

দতচি 

দকৌরলযা বকণকয়ী এই সপত্নী উ,য়। 

উ,ণয় লইয়া ক্রীড়া কণর মহারয়।। 

চসংহল রাণজযর দর্য সুচমত্র মহীপচশ। 

সুচমত্রা শনয়া শাাঁর অচশ রূপিশী।।  

কনযাণর দদচখ্য়া রাজা ,াণি মণন মন।  

কনযাণর্যাগয ির দকাথা পাইি এখ্ন।। 

রাজিক্রিশৃী দররথ দলাণক জাণন। 

রাক্ষস গন্ধর্ব্ৃ কাাঁণপ র্যাাঁর নাম শুণন।। 

ব্রাহ্মণে ডাচকয়া রাজা কচহল সত্ির।  

দররণথ আন চগয়া অণর্যাধ্যা- নগর।।  

রাজার আজ্ঞায় চদ্বজ িচলল হচরণষ।  

রীঘ্রগচশ দগল দসই অণর্যাধ্যার দদণর। ।  

ব্রাহ্মণে দদচখ্য়া রাজা কণরন প্রোম। 

আচরস্ কচরয়া চদ্বজ কণহ চনজ নাম।।  

চসংহল দদণরর আচম রাজ-পুণরাচহশ। 

দশামাণর লইণশ রাজা আচম উপচিশ।। 

রাজকনযা সুচমত্রা দর্য পরমা সুন্দরী। 

শাাঁর রূণপ আণলা কণর চসংহল নগরী।। 

সম রূপ রাজকনযা নাচহ দকান দদণর। 

দশামাণর চদণিন রাজা পরম হচরণষ।। 

শুচনয়া কনযার কথা হৃি দররথ। 

হইণশ সুচমত্রাপচশ চেল মণনারথ।। 

দকৌরলযা বকণকয়ী পাণে জাণন দুই জন।  

মতগয়ার েণল রাজা কচরল গমন।। 

নানা িাণদয দররথ িণল কুশূহণল। 

উর্ত্চরল চগয়া রাজা নগর চসংহণল।। 

িার্ত্ৃা শুচন হরচষশ চসংহণলর রাজা। 

পাদয অঘৃয চদয়া শাাঁণর কচরণলন পূজা।। 

দদচখ্ দররণথর লািেয মণনাহর। 

দলাণক িণল চিচধ্ চদল কনযাণর্যাগয ির।।  

নান্দীমুখ্ কচর দদাাঁণহ চিণরষ হচরণষ। 

িতচদ্ধশ্রাদ্ধ দুইজণন কণর অিণরণষ।। 

দগাধ্ূচলণশ দুই জণন শু,দতচি কণর।  

দদাাঁহাকার রূণপ আণলা িসুমশী কণর।। 

কুসুম-রর্যযায় রাজা রয়ন কচরল। 

চনদ্রার আলণস প্রায় অণিশন বহল।। 

রর্যযা োচড় উণি দররথ নতপির। 

রর্যযার উত্থান দকৌচড় চদণলন চিস্তর।।  

িাচস চিয়া দসই িাণন বকল দররথ।  

দর্যৌশুক পাইল িহু ধ্ন মণনামশ।। 

চিদায় হইল নতপ রাজার সাক্ষাণশ। 

সুচমত্রার রূণপ নতপ িণড় চনজ রণথ। ।  

সুচমত্রার রূণপ নতপ মদণন দমাচহশ। 

অচ্ধ্র্যৃয হইয়া প্রায় হইল মূচিৃশ।। 

চিলম্ব না সণহ রাজা কণর ইিািার।  

রণথর উপণর রাজা কণরন রতঙ্গার।। 

িাচস চিয়ার পরচদন হয় কালরাচশ। 

্ী-পুরুষ এক িাাঁই না থাণক সংহচশ।। 

কালরাণত্র দর্য নারীণক কণর পররন। 

দসই ্ী দু,ৃাগা হয় না হয় খ্ণ্ডন।। 

সুচমত্রা লইয়া রাজা আচস চনজ দদণর। 

অন্তঃপুণর প্রণিচরল পরম হচরণষ।। 

দকৌরলযা বকণকয়ী শারা রােী দুইজন।  

সুচমত্রার রূপ দদচখ্ ,াণি মণন মন। ।  
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সুমত্রা মজাণি রূণপ ,ূপচশর চিশ।  

আর না িাচহণি আমা সিাকার চ,শ।। 

চনরিচধ্ দসণি শাাঁরা পার্ব্ৃশী রঙ্কর। 

সুচমত্রা দু,ৃাগা হক মাণগ এই ির।।  

চশন রােী বলয়া রাজা আণে কুশূহণল।  

সুণখ্ রাজয কণর িহুকাল ,ূমণ্ডণল। ।  

পুত্রহীন মহারাজ মণন দুঃখ্ দাহ। 

কচরণলন সাশ রশ পঞ্চার চিিাহ।। 

সাশ রশ পঞ্চাণরর মুখ্যা চশন গচে।  

দকৌরলযা বকণকয়ী আর সুচমত্রা সচশনী।। 

শার মণধ্য সুচমত্রা দর্য পরমা সুন্দরী। 

শাাঁর রূণপ আণলা কণর অণর্যাধ্যা-নগরী। ।  

দহন ্ী দু,ৃাগা বহল রাজার চিষাদ। 

কালরাচত্র দদাণষ বহল এণশক প্রমাদ। ।  

প্রাণের অচধ্ক রাজা বকণকয়ীণর দদণখ্। 

চদিা রাচত্র দররথ শাাঁণর বলয়া থাণক।। 

এ চশণনর ,াগয কশ িচেৃি সম্প্রচশ। 

শা সিার গণ,ৃ জন্ম লণিন শ্রীপচশ।। 

সশশ ,াণসন রাজা সুণখ্র সাগণর। 

বদণি অনািতচি বহল অণর্যাধ্যা-নগণর।। 

দরাচহেীণশ িতণষ বহল রচনর গমন। 

দস কারণে িতচি নাচহ হয় িচরষে।।  

দকৌশুণক থাণকন রাজা ,ার্যৃয-সম্ভাষণে। 

রাণজযণশ প্রমাদ বহল ইহা নাচহ জাণন।। 

সকল অণর্যাধ্যা রাণজয হইল আপদ। 

দহনকাণল আইণলন শথায় নারদ।। 

পাদয অঘৃয দদন রাজা িচসণশ আসন।  

মুচনণর কচরয়া পূজা িচসল রাজন।। 

নারদ িণলন নতপ কচর চনণিদন। 

আইলাম দশামাণর কচরণশ চিজ্ঞাপন।। 

ইণন্দ্রর িতচিণশ িাাঁণি সকল সংসার। 

শি রাণজয অনািতচি দুঃখ্ সিাকার।।  

কাচমনী লইয়া রাজা কচরণশে সুখ্। 

নরণক ডুচিলা, প্রজাগে পায় দুঃখ্।।  

রাজা িণল, কাণর আচম নাচহ কচর দণ্ড। 

চক কারণে মন্দ দমাণর িণল রাজযখ্ণ্ড।। 

দুঃখ্ পায় প্রজাগে চনজ করৃ্ম্িণল।  

দকান্ দদাণষ প্রজাগে দমাণর মন্দ িণল।। 

নারদ িণলন, শুন নতপ-িূড়ামচে। 

দরাচহেী নক্ষণত্র দতচি চদয়া দগল রচন।। 

এই দহশু অনািতচি হইল রাণজযণশ।  

প্রজাগে দুঃখ্ পায় দসই কারণেণশ।। 

এশ িচল কচরণলন নারদ গমন। 

রণথ িচড় রাজয দদচখ্ দিড়ায় রাজন।।  

দগণলন উর্ত্রচদণক গহন কানন। 

জলজন্তু দদণখ্ রাজা পশু পচক্ষগে।।  

নদ নদী দদণখ্ রাজা নাচহ শাণহ জল। 

দীচঘ সণরাির দদণখ্, শুষ্ক দস সকল।।  

দিলা অিসাণন রাজা িণস িতক্ষশণল। 

রারী শুক পক্ষী আণে দসই িতক্ষডাণল।। 

দরষরাচত্র হইল পক্ষীর চনদ্রা ,াণঙ্গ। 

পচক্ষেী কচহল কথা পচক্ষরাজ সণঙ্গ।। 

িহুকাল বহল দমারা এই িনিাসী। 

কশ আর পাি কি চনশয উপিাসী।। 

সূর্যৃযিংর রাণজয ক,ু দুঃখ্ নাচহ জাচন। 

দিৌদিষৃ অনাহার নাচহ পাই পাচন। ।  

অনািতচি দহশুণশ িতণক্ষণশ নাচহ িল।  

নদ নদী সণরাির শাণহ নাচহ জল।। 
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,ূপচশ হইয়া রাণজয দিিা নাচহ কণর। 

রাচত্র চদন ্ী লইয়া থাণক অন্তঃপুণর।। 

কি পাই আর কশ থাচক অনাহাণর। 

অশএি িল প্র,ু র্যাই িানান্তণর।।  

পচক্ষরাজ িণল চপ্রণয় শুন দমার িােী। 

দশামার িিণন চক োচড়ি অরেযানী।। 

সশযর্যুগ বহণশ দমার এই িণন িাস। 

দগাাঁয়াইনু এই িণন পুরুষ পঞ্চার।। 

দমার দুঃখ্ নণহ, দুঃখ্ হণয়ণে সংসাণর। 

এই দুঃণখ্ আণে রাজা দুঃচখ্শ অন্তণর।। 

এইখ্াণন জন্ম দমার এখ্াণন মরে। 

দশার দিাণল োচড়ণশ নাচরি এই িন।। 

পচক্ষেী িলণয় পক্ষী শুন চিিরে। 

পাশকীর রাণজয থাচক হারাণি জীিন। ।  

জল চিনা শ্বাসগশ িযাকুচলশ প্রাে।  

সমুণদ্রর শীণর চগয়া কচর জলপাে।। 

এই কথািার্ত্ৃা শারা কণর দুইজণন।  

িতক্ষশণল থাচক শাহা দররথ শুণন।। 

রাজা িণল নারণদর িিন প্রশযক্ষ। 

পক্ষী দমাণর চনন্দা কণর দপণয় উপলক্ষ।। 

িুচিলাম ইন্দ্ররাজ িড়ই িশুর। 

মুণখ্ এক কণহ দর্য, অন্তণর কণর দূর। ।  

মম চপশামহ দর্যই রঘু নাম ধ্ণর।  

ইণন্দ্র আচন খ্াটাইল অণর্যাধ্যা-নগণর।। 

শণি আচজ হয় মম দররথ নাম। 

ইণন্দ্রণর িাচন্ধয়া আচন র্যচদ চনজ ধ্াম।। 

রজনী প্র,াশ কণর রাজা মণনাদুঃণখ্।  

প্র,াশ হইণল রাজা দুই পক্ষী দদণখ্।। 

পক্ষী িণল পাচপনী পচক্ষেী শুন িােী। 

রাজাণর চনচন্দলা দকন হইয়া পচক্ষেী।। 

সকল দর্য দররথ শুচনয়াণে কাণে। 

রব্দণ,দী িাণে রাজা মাচরণি পরাণে।। 

পক্ষীর পরাে িাণট এণশক িচলয়া। 

চডম্ব লণয় দিাণটণশ আকাণর উণি চগয়া।। 

পক্ষী পলাইয়া র্যায় পাইয়া শরাস। 

ঊদৃ্ধিাহু কচর রাজা কণর আশ্বাস। ।  

দররথ িণল, পক্ষী না পলাও ডণর। 

চিচরয়া আচসয়া বিস িাসার উপণর।। 

্ীর িাণকয অপরাধ্ নাচহক দশামার। 

দশামার িিণন জ্ঞান হইল আমার।। 

এই িণন র্যশ আম্র কাাঁিাণলর ,ার। 

আচজ বহণশ দশামার চদলাম অচধ্কার।। 

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
0

 

ইন্দ্র ও রচনর চনকট রাজা দররণথর 

র্যুদ্ধর্যাত্রা এিং জটায়রু সচহশ চমত্রশা 

পক্ষী সণম্বাচধ্য়া রাজা রাচখ্ িাসা ঘণর। 

আপচন দগণলন পণর ইণন্দ্রর নগণর।। 

স্বণগৃণশ র্যাইয়া রাজা দদণির সমাণজ। 

দকাথা ইন্দ্র িচলয়া ডাণকন দদিরাণজ।। 

শর্জ্ৃন কণরন দররথ মহারাজ। 

রেং দদচহ রেং দদচহ দকাথা সুররাজ।।  

দদণিরা িণলন, রাজা দক্রাধ্ চক কারে।  

শি সণঙ্গ িাসি না কচরণিন রে।। 

,ূপচশ িণলন, মম রাণজয নাই িতচি। 

অনািতচি দহশু দমার নি বহল সতচি।। 

মম রাণজয িতচি নাচহ হয় দকান্ কাণজ। 

অনািতচি দহশু র্যশ প্রজাগে মণজ।।  

দিৌদিষৃ অনািতচি নাচহ হয় ধ্ন।  

প্রজাগে দুঃণখ্ মণর কণর অপমান।। 

সুিতচি কচরয়া সতচি রাখ্ুন সম্প্রচশ। 

নশুিা চজচনয়া লি এ অমরািশী।। 

এণশক শুচনয়া র্যান র্যশ দদিগে। 

ইন্দ্রণক কণহন শাাঁরা সি চিিরে।। 

িাসি িণলন, রাজা এল চক কারণে। 

মনুষয হইয়া চনণন্দ রঙ্কা নাচহ মণন।। 

দদণিরা িণলন ইন্দ্র শযজ অহঙ্কার।  

রাজার র্যুণদ্ধণশ কাণরা নাচহক চনস্তার।। 

রব্দণ,দী িাে রাজা রব্দমাত্র হাণন। 

শার সণন র্যুদ্ধ কণর মচরণি আপণন।। 

র্যািৎ মণনণশ রাজা নাচহ পায় শাপ। 

রাজার সচহশ কর মধ্ুর আলাপ।। 

দদিশার িাকয ইন্দ্র নাচহ কণর আন।  

পাদয অঘৃয চদয়া শাাঁর কণরন সর্ম্ান।। 

কচহণলন দররথ কচর সণম্বাধ্ন। 

মম রাণজয অনািতচি হয় চক কারে। ।  

িাসি িণলন রাজা শুন এক চিণর্ত্। 

পচড়ল রচনর দতচি দরাচহেী নক্ষণত্র।। 

োড়াইণশ পার র্যচদ দরাচহেীণশ দতচি। 

হইণি দশামার দদণর শণি মহািতচি।।  

িচলণলন দররথ ইণন্দ্রর িিণন। 

রথ িালাইয়া র্যান রচনর সদণন।। 

রচন দকাথা িচল রাজা ডাচকণলন শায়। 

িাচহর হইয়া রচন সরু্ম্ণখ্ দাাঁড়ায়।।  

দতচিমাত্র রচনর চেচড়ল রথ দড়া। 

আকার হইণশ পণড় শার অি দঘাড়া।। 

চোঁচড়ল রণথর দড়া নাচহ পায় িল। 

পাণক পাণক পণড় রথ কণর টলমল।। 

িক্রিৎ চিণর রথ গগন উপণর। 

দহন জন নাচহ দর্য রাজাণর রক্ষা কণর।। 

জটায়ু নাণমণশ পক্ষী উণড় অন্তরীণক্ষ। 

আকাণর থাচকয়া পক্ষী রথখ্ান দদণখ্।।  

,ূচমণশ পচড়ণি রাজা না পাইয়া িল।  

রাজার হইণি িূেৃ ররীর সকল।। 

দহনকাণল কচর র্যচদ রাজার উদ্ধার। 

ঘুচষণশ থাচকণি র্যর আমার অপার।। 

দররথ মহারাজ ধ্রৃ্ম্-অচধ্ষ্ঠান। 

দহন রাজা শযণজ প্রাে মম চিদযমান। ।  

কাশর হইণি রাজা পচড়ণল ,ূচমণশ। 

ইহা ,াচি পচক্ষরাজ দুই পাখ্া পাণশ।। 

পাখ্া পাচশ রচহল জটায়ু মহািীর। 
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হইণলন শাহার উপণর রাজা চির।। 

চির বহয়া দররথ রণথ দর্যাণড় দঘাড়া। 

ধ্বজা আর পশাকা িাণন্ধন দর্যাড়া দর্যাড়া।। 

সারচথ দঘাড়ার গায় মাচরণলক োট। 

আরিার িণল দঘাড়া আকাণরর িাট।। 

রাজা িচলণলন, রথ রাখ্ এইখ্াণন। 

রাচখ্ল আমার প্রাে এই দকান্ জণন।। 

রঘু চপশামহ, চকিা দসই অজ চপশা। 

এমন চিপণদ দকিা আমার রচক্ষশা।। 

শুচলণলন পচক্ষরাণজ রণথর উপণর। 

মধ্ুর সম্ভাণষ রাজা চজজ্ঞাণসন শাণর।। 

আোড় খ্াইয়া পচড়শাম ,ূচমশণল।  

কচরলা আমাণর রক্ষা শুচম দহনকাণল। ।  

দকান্ দদণর থাক শুচম কাহার নন্দন।  

পচরিয় দদহ দমাণর শুচম দকান্ জন।। 

পচক্ষরাজ িচলণলন, আচম পক্ষীজাচশ।  

মম দজযষ্ঠ ,াই পক্ষী ,ূপচশ সম্পাচশ।। 

জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন। 

অন্তরীণক্ষ রমণচম আচম উপর গগন।। 

আোড় খ্াইয়া পড় দদচখ্য়া রাজন। 

পাখ্া পাচশ রাচখ্লাম দশামার জীিন।। 

দররথ িচলণলন, শুচম দমার চমত্র। 

প্রােদান চদলা মম চক কি িচরত্র।।  

শারপর রথ কাষ্ঠ খ্সাইয়া আচন। 

জ্বাচলণলন ঘতশসহ নতপচশ আগুচন।। 

উ,ণয় চমত্রশা কণর অচি কচর সাক্ষী। 

হইল রাজার চমত্র দস জটায়ু পক্ষী। ।  

জটায়ু পক্ষীর কথা শুণন দর্যই জন। 

সর্ব্ৃত্র শাহাণর রাণখ্ দদি নারায়ে।।  

চিদায় কচরয়া পক্ষী দগল দসই দদণর।  

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 
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রাজা দররণথর পনুর্ব্াৃর রচনর চনকণট 

গমন ও রচন কর্ত্তকৃ গণেণরর জন্ম িতর্ত্ান্ত 

িেনৃ এিং দররথণক িরদান 

পুনশ্চ দগণলন রাজা রচনর ,িণন। 

রাজাণর দদচখ্য়া রচন অচশ ,ীশ মণন।।  

রচন িণল, দররথ আইলা আরিার। 

শুচম দস আমার দতণি পাইলা চনস্তার।। 

দররথ শুচম সরূ্যৃযিণরর ,ূষে। 

চনণিন দশামার ঘণর জন্ম নারায়ে।। 

রাজিক্রির্ত্ৃী শুচম ধ্রৃ্ম্-অিশার। 

দশকারণে দমার দতণি পাইলা চনস্তার।। 

মুচদয়া নয়ন রচন দররণথ িণল। 

সরু্ম্খ্ োচড়য়া শুচম আইস পতষ্ঠমূণল।। 

দকাপদতণি সুদতণি র্যাহার পাণন িাই। 

ররীণরর কাজ থাক বহয়া র্যায় োই।। 

পূর্ব্ৃকথা কচহ রাজা শাণহ দদহ মন।  

দর্যমণশ চরণির পুত্র বহল গজানন।। 

জচন্মণলন গেপচশ দগৌরীর নন্দন। 

দদচখ্ণশ দগণলন শথা র্যশ দদিগে।। 

দদিগন িণল দদিী দশামার আণদণর। 

আইল সকল দদি রচন না আইণস।। 

দূশ পািাইয়া চদল আমার দগাির। 

দদচখ্ণশ দগলাম পুত্র বকলাস চরখ্র।।  

শু,দতণি চগয়া দর্যই মুখ্পাণন িাই।  

সণি িণল গণেণরর মুণ্ড দদচখ্ নাই।।  

শা দদচখ্য়া দদিগে হইল চিচস্মশ। 

পার্ব্ৃশীর মণনাদুঃখ্, মণহর চিচন্তশ।। 

পার্ব্ৃশী িণলন, দহথা আণে দদিগে।  

আমার পুণত্রর মুণ্ড চনল দকান্ জন। ।  

দদিগে িণলন শুনহ চিশ্বমাশা। 

রচনর দতচিণশ ,স্ম গণেণরর মাথা। ।  

দদিশার িাকয শুচন রুচষয়া ,িানী।  

আমাণর িচধ্ণশ র্যান হণয় রূলপাচে।। 

পলাইয়া র্যাই আচম িান নাচহ পাই। 

দদিশার আড়াণলণশ শখ্চন লুকাই।। 

রূলহণস্ত আইণলন দদিী মহাণকাণপ।  

পার্ব্ৃশীর দকাপ দদচখ্ দদিগে কাাঁণপ।। 

শখ্ন দদিশাগে কচরণে স্তিন। 

আপচন সতচজলা রচন মার চক কারে।। 

শুচম আদযারচক্ত মাশা জগণশর গচশ।  

দশামার মচহমা িণল কাহার রকচশ।। 

আপচন চদয়াে ির পরম দকৌশুণক। 

রচন র্যাণর দদণখ্ শার মাথা নাচহ থাণক।। 

পাইয়া দশামার ির দশামাণশ পরীক্ষা। 

শুচম র্যচদ মার শাণর দক কচরণি রক্ষা।। 

রচনণক মারহ দকন চিধ্াশা িণলন। 

চির হও জীয়াইি দশামার নন্দন।। 

আজ্ঞা কচরণলন ব্রহ্মা শণি পিণনণর। 

মুণ্ড কাচট আন দর্যিা উর্ত্র চরয়ণর। ।  

গঙ্গানীর খ্াইয়া ইণন্দ্রর ঐরািশ। 

উর্ত্র চরয়ণর শুণয়চেল চনদ্রাগশ।। 

কাচটয়া শাহার মুণ্ড আচনল পিন।  

রক্ত মাংস জীয়াইল, বহল গজানন।। 

ররীর নণরর মশ িদন করীর। 

দদচখ্য়া হইল িড় দুঃখ্ পার্ব্ৃশীর।।  

সকল দদণির পুত্র দদচখ্ণশ সুন্দর। 

গজমুখ্ িচসণিক শাহার চ,শর।। 
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চিচরচঞ্চ িণলন কচর গণেণরর রাজা। 

আণগ গণেণরর পূজা চপণে অনয পূজা। ।  

গণের থাচকণশ দর্যিা অনয দদি পূণজ।  

পূর্ব্ৃ ধ্রৃ্ম্ নি শার হয় সি কাণজ।। 

ঐরািশ-মুণণ্ড জীয়াইল লণম্বাদয়। 

হস্তীর দরাণকণশ কাচন্দ কণহ পুরন্দর।।  

উচ্চ্চঃশ্রিা দঘাড়া আর ঐরািশ হাশী।  

এ সি সম্পণদ মম নাম সুরপচশ।। 

আজ্ঞা কচরণলন িশুরৃু্ম্খ্ পিণনণর।  

মুণ্ড কাচট আন দর্যিা পচশ্চম চরয়ণর।। 

পচশ্চম চরয়ণর শুণয় দশ্বশহস্তী র্যথা। 

পিন কাচটয়া আচন চদল শার মাথা।। 

প্রাে দপণয় ঐরািশ দগল চনজ ঘণর। 

দহলায় আলসয নাই পচশ্চম চরয়ণর।। 

দদিীণর চিদায় কচর দগল দদিগণে। 

গণেণরর জন্ম রচন কচহল রাজণন।। 

শু,দতণি দকাপদতণি র্যার পাণন িাই। 

আমার দতচিণশ দকহ রক্ষা পাণি নাই।। 

মনুষয হইয়া শুচম এস িাণর িার। 

সূর্যৃযিংণর জন্ম দহশু পাইলা চনস্তার।। 

সূর্যৃযিংর-জাশ আচম সূণর্যৃযর কুমার। 

এক িংণর জন্ম দশাঁই পাইলা চনস্তার।।  

চক কারণে আচসয়াে শুচম মম পার। 

ির িাহ দশামার পূরাি অচ,লাষ।। 

শখ্ন িণলন দররথ র্যণরাধ্ন। 

দরাচহেীণশ শি দতণি নণহ িচরষে।। 

রচন িণল আচজ বহণশ োচড়ি দরাচহেী। 

অচিলণম্ব দদণর িচল র্যাহ নতপমচে।। 

আচজ বহণশ শি রাণজয হণি িচরষে। 

ঘুচষণি দশামার র্যর এ চশন ,ুিন।। 

দরাচহেী িতষ, রাচর হণি দর্যই জন। 

দসই রাণজয হণি না আমার আগমন।। 

হইয়া রাজাণর শুি রচন চদল ির। 

িচলণলন রাজা ইন্দ্র চনকণট সত্বর। ।  

স,াণশ িচসয়া ইন্দ্র লণয় দদিগণে। 

দররথ িচসণলন শাাঁর একাসণন।। 

কচহণলন দস সি িতর্ত্ান্ত পুরন্দণর। 

রচনণক প্রসি কচরণলন দর্য প্রকাণর।। 

শুচনয়া রাজার কথা দদিরাজ ,াণষ। 

এক্ষণে হইণি িতচি শুচম র্যাও দদণর।। 

সাশ চদন িতচি মাত্র িড় না কচরি।  

দশামার রাণজযণশ জল র্যথাকাণল চদি।।  

চিদায় হইয়া রাজা দগণলন স্বণদণর। 

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 
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মতগজ্ঞাণন রাজা দররথ কর্ত্তকৃ অন্ধমচুনর 

পুত্র চসন্ধুিধ্ চিিরে 

অনুজ্ঞা কচরল ইন্দ্র িাচর জলধ্ণর।  

সাশ চদন িতচি কর অণর্যাধ্যা নগণর। ।  

আির্ত্ৃ সম্বর্ত্ৃ দদ্রাে আর দর্য পুষ্কর। 

িাচর দমণঘ িতচি কণর পতচথিী উপর।।  

নদ নদী সণরাির পূেৃ বহল জল। 

অনািতচি ঘুচিল িতণক্ষণশ বহল িল।।  

জীিন পাইয়া সি জীণির সমতচদ্ধ। 

শপসযার অণন্ত দর্যন মণনারথ চসচদ্ধ। ।  

দান ধ্যান সদা কণর রাণজয প্রজাগে।  

সুণখ্ রাজা রাজয কণর সম্পদ,াজন।।  

রাজয কণর দররথ দর্যন পুরন্দর। 

রাজার িয়স নয় হাজার িৎসর।। 

সাশ রশ পঞ্চার দর্য নতপচশ-রমেী। 

কাণরা পুত্র নাচহ রাজা িড় অচ,মানী।। 

,াগৃি রাজার কনযা চেল একজন। 

শার গণ,ৃ এক কনযা জচন্মল শখ্ন।।  

পরমা সুন্দরী কনযা অচশ সুিচরশা।  

স্বেৃমূচর্ত্ৃ দদচখ্ নাম রাণখ্ দহমলশা।। 

দলামপাদ রাজা দররণথর দর্য সখ্া। 

অঙ্গণদণর িসচশ ধ্ণনর নাচহ দলখ্া।। 

জচন্ময়াণে সুশা দররণথর শুচনয়া। 

দলামপাদ আণন শাাঁণর দলাক পািাইয়া।। 

সশয চেল পূণর্ব্ৃণশ কচরণশ নাণর আন। 

মহা পুেযিান রাজা ধ্রৃ্ম্ অচধ্ষ্ঠান।। 

কনযা িণল দলামপাদ ,ূপচশর ঘণর। 

দররথ রাজত্ব কণরন চনজ পুণর।। 

বদণির চনর্ব্ৃন্ধ আণে না হয় খ্ণ্ডন।  

মতগয়া কচরণশ রাজা কণরন গমন।। 

হস্তী দঘাড়া রাজার িচলল রণশ রণশ। 

মতগ অণেচষয়া রাজা দিড়ান িণনণশ। ।  

রমণচময়া দিড়ান রাজা চনচিড় কানন। 

অন্ধণকর শণপািণন দগণলন শখ্ন।। 

শ্রমর্যুক্ত হইয়া িণসন িতক্ষশণল। 

চদিয সণরাির দদখ্ণলন দসই িণল।। 

অন্ধক মুচনর পুত্র চসন্ধু নাম ধ্ণর। 

কলসীণশ ,ণর জল দসই সণরািণর।। 

কলসীর মুখ্ কণর িুক্ িুক্ ধ্বচন। 

রাজা ,াণি জলপান কচরণে হচরেী।। 

পাশা লশা খ্াইয়া এণসণে সণরাির। 

ইহা ,াচি িচধ্ণশ র্যুণড়ন ধ্নুঃরর।। 

রব্দণ,দী িাে রাজা রব্দমাত্র হাণন। 

মুচন-পুণত্রাপণর িাে এণড় দসইক্ষণে।। 

মতগজ্ঞাণন িাে হাণন রাজা দররথ। 

িাোঘাণশ মুচন পণড় প্রাে ওষ্ঠাগশ।।  

মতণগর উণদণর রাজা র্যান দদৌড়াণদৌচড়। 

মতগ নণহ মুচনপুত্র র্যায় গড়াগচড়।। 

দদণখ্ন চসন্ধুর িণুক চিদ্ধ আণে িাে। 

অচশ ,ীশ দররথ উচড়ল পরাে।। 

িুণক িাে িাচজয়াণে কথা নাচহ সণর।  

জল দদহ িণল মুচন হস্ত-অনুসাণর।। 

অঞ্জচল পূচরয়া রাজা আচনয়া জীিন। 

মুণখ্ চদিামাত্র মুচন পাইল দিশন।।  

চরণর হাশ চদয়া রাজা কণর অনুশাপ। 

িযাকুল দদচখ্য়া মুচন নাচহ চদল রাপ।। 

মুচন িণল দররথ ,য় চক কারে। 
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দশামাণর রাচপয়া আচম পাি কশ ধ্ন।। 

কপাণল র্যা থাণক শাহা না হয় খ্ণ্ডে।  

পূর্ব্ৃ-জনণমর কথা হইল স্মরে।। 

পূণর্ব্ৃণশ চেলাম আচম রাজার কুমার। 

মাচরশাম িাাঁটুণলণশ পক্ষী অচনিার। ।  

কণপাশী-কণপাশ পক্ষী চেল এক ডাণল। 

কণপাণশণর মাচরলাম একই িাাঁটুণল।। 

মতশুযকাণল কণপাশ আমাণর চদল রাপ।  

পরজণন্ম পাণি এইরূপ মনস্তাপ।। 

িযথৃ না হইল দসই পক্ষীর িিন। 

হইল দশামার িাণে আমার মরে।। 

লইলা আমার প্রাে দকান্ অপরাণধ্। 

আমাণর মাচরয়া িড় পচড়ণল প্রমাণদ।।  

অন্ধ চপশা মাশা মম শ্রীিণলর িণন।  

আচজ শাাঁরা মচরণিন আমার চিহণন।। 

এই িড় দুঃখ্ মম রচহল দর্য মণন। 

মতশুযকাণল দদখ্া না হইল দদাাঁহা সণন।। 

আচম অন্ধণকর প্রাে হইয়াচেলাম। 

শতষ্ণায় সচলল িল ক্ষুধ্ায় চদশাম।।  

আর দকিা িল জল চদণিক দদাাঁহাণক। 

অনাহাণর মচরণিন আমা পুত্রণরাণক।। 

এই সশয দররথ করহ আপণন। 

আমা বলয়া র্যাও চপশা মাশার সদণন।। 

ইহা চিনা দশামার নাচহক প্রচশকার।  

নণহ সতচি নার হণি মচজণি সংসার। ।  

মতশুযকাণল চসন্ধুমুচন নারায়ণে ডাণক। 

নারায়ে িচলণশ উচিল রক্ত মুণখ্।। 

দদচখ্ দররথ হইণলন কম্পমান। 

খ্সাইণলন শাহার িুক হণশ িাে।। 

,ূপচশ ,াণিন আচস মতগ মাচরিাণর। 

ঘচটল শপস্বীহশযা আমার উপণর।। 

মতশ মুচন শুচল রাজা লইল কাাঁণধ্ণশ।  

অন্ধণকর িণন দগল কাচন্দণশ কাচন্দণশ।। 

দহথা শণপািণন িচস অন্ধক-অন্ধকী। 

দহথা শণপািণন অমঙ্গল দদচখ্।। 

গতচহেী িণলন নাথ এচক কুলক্ষে। 

আচজ দকন পুণত্রর চিলম্ব এশক্ষে।।  

অন্ধক িণলন শুন পাগলী গতচহেী।  

আর চদন চনকণট পাইশ িল পাচন।। 

আচজ িুচি চগয়াণে দস দূরি কানন।  

দসই দহশু চিলম্ব হইল এশক্ষে।। 

এই কথািার্ত্ৃা শাাঁরা কণহন দুজন।  

মড় দকাণল কচর রাজা দগণলন শখ্ন।। 

শুষ্ক শ্রীিণলর পাশা মচ্ মচ্ কণর। 

অন্ধক িণল এই পুত্র আইল ঘণর।। 

িক্ষু নাই দুইজন দদচখ্ণশ না পায়। 

এস পুত্র িচলয়া ডাচকণে উ,রায়।। 

কাচল বহণশ উপিাসী কচরি পারে। 

িল জল দদহ িাপু রাখ্হ জীিন।। 

দুই জন ডাক োণড় রাজার শরাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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দররথ রাজার প্রচশ অন্ধণকর রাপ চিিরে 

দদচখ্ দুই অণন্ধ রাজার সণন্দহ অন্তণর। 

র্যাইণশ নাণরন অণগ্রহ পােু র্যান ধ্ীণর।। 

কচহল অন্ধক মুচন কচরয়া চিশ্বাস। 

চকিা মাশা চপশা সণঙ্গ কর উপহাস।।  

দদচখ্ণশ না পায় মুচন িচসণলন ধ্যাণন। 

সকল িতর্ত্ান্ত মুচন ক্ষণেণকণশ জাণন।। 

িক্ষু ,াণস নীণর, কণর করাঘাশ চরণর। 

িণল রাজা মাচরয়াণে পুণত্র এক শীণর।। 

মুচন িণল আইস দররথ নরপণশ। 

মতশপুত্র আচনণল আমাণক দদখ্াইণশ।। 

আর চকিা দররথ রাচপি দশামাণক। 

এইমশ শি প্রাে র্যাক পুত্রণরাণক।। 

পুত্রণরাণক মচরি আমরা দুই প্রােী।  

পুত্রণরাণক দর্য র্য্ত্রদো জাচনিা আপচন।। 

মুচন রাপ দচল র্যচদ রাজার উপর। 

দররথ কচহণেন প্রিুল অন্তর।। 

শু,মস্তু মুচন িাকয না হইণি আন।  

দদচখ্য়া পুণত্রর মুখ্ র্যায় র্যাক প্রাে।। 

দশামা দদচখ্ দর্যন মুচন চিষু্ণর সমান।  

দশামার িিন সশয হণি নণহ আন।। 

শি রাণপ মুচন মম হচরষ অন্তর। 

রাপ নণহ, হইল আমার পুত্র ির।। 

অন্ধ িণল দররথ িচঞ্চশ সন্তাণন। 

পুত্রণরাণক রাপ চদনু, ির কচর মাণন।। 

ধ্যান কচর জাচনল অন্ধক শণপাধ্ন। 

ইহার ঘণরণশ জচন্মণিন নারায়ে।। 

র্যাহ রাজা দশামাণর চদলাম আচম ির। 

িাচর পুত্র দশামার হণিন গদাধ্র।। 

মম রাণপ পুত্রণরাণক দশামার মরে। 

পুত্র বহণল একাদর িৎসর জীিন।। 

িযথৃ নাচহ হয় ক,ু মুচনর িিন। 

মুচনর রাণপণশ অন্ধ আমার দলািন।। 

পূর্ব্ৃকথা কচহ রাজা শাণহ দদহ মন।  

দর্য রাণপ হইল মম অন্ধ এ দলািন।। 

চত্রজট মুচনর দুই িরে ডাগর। 

মাচগণশ আইল চ,ক্ষা মম চপশতঘর।। 

মুচনণর দদচখ্য়া চপশা উচিল শখ্ন। 

পাদয অঘৃয দদন শাাঁণর িচসণশ আসন।।  

চজজ্ঞাসা কণরন শাাঁণর দকন আগমন। 

মুচন কণহ আইলাম চ,ক্ষার কারে।। 

গশকলয হণশ আচম আচে উপিাসী।  

দ,াজন করাহ দমাণর শুচম মহাঋচষ।। 

অচশচথ িচলয়া চপশা করান দ,াজন। 

চিদায় হইয়া মুচন র্যান শণপািন।। 

চপশা আচস কণহন আমাণর এই কাণল।  

দণ্ডিৎ করহ মুচনর পদশণল।। 

দগাদা পা দদচখ্য়া শাাঁর ঘতো বহল মণন। 

এমন পাণয়র ধ্ূলা লইি দকমণন।। 

লইলাম নয়ন মুচদয়া পদধ্ূচল। 

আরীর্ব্ৃাদ চদল মুচন এিমস্তু িচল।। 

িযথৃ না হইল দসই মুচনর িিন। 

ইহাণশ হইল অন্ধ আমার দলািন।। 

দসইমশ কচরণলক আমার গতচহেী।  

দদাাঁহাণর কচরয়া অন্ধ ঘণর দগল মুচন।। 

আমার রাণপর রাজা পাইণল প্রমাে। 

রাণপ ির হইল, হইণি পুত্রিান।। 

এই সশয দররথ কচরণি পালন। 



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
7

 

ঋষযরতঙ্গ আচন কর র্যজ্ঞ আরম্ভে।। 

শ্রীিল পাইয়াচেলাম রমণচমণশ কানন।  

এই িল কচরলাম দশামাণক অপৃে।। 

এই িণল জচন্মণিন দদি িক্রপাচে। 

িরুর চ,শণর এই িল চদও শুচম।। 

পুনশ্চ কণহন মুচন শাাঁণর মতদুস্বণর। 

দকাথা আণে চসন্ধুপুত্র আচনণদহ দমাণর।। 

মতশপুত্র দররথ চদণলন দিচলয়া। 

পুত্র দকাণল কচর মুচন কাণন্দ দলাটাইয়া।। 

নয়নচিহীন মুচন দদচখ্ণশ না পায়। 

দকাণলণশ কচরয়া হস্ত ররীণর িুলায়।।  

জচন্মলা দর্য পুত্র শুচম শণপর সঞ্চাণর। 

দশামার মরণে মতশুয ঘচটল আমাণর।। 

অণন্ধর নয়ন শুচম হণয়চেণল জাচন। 

িল চদণশ ক্ষুধ্ায় শতষ্ণায় চদণশ পাচন।। 

গরুচনন্দা নাচহ কচর নণহ সন্ধযািাদ। 

দচধ্র সংণর্যাণগ রাণত্র নাচহ খ্াই ,াশ।।  

জন্মািচধ্ আচম পাপ করৃ্ম্ নাচহ জাচন। 

শণি দকন চসন্ধুপুত্র শযচজল পরােী।। 

পূর্ব্ৃজণন্ম কার চক কণরচে চিঘটন।  

গুরুচনন্দা কণরচে হণরচে িাপযধ্ন।।  

এণশক িচলয়া মুচন নারায়ণে ডাণক। 

নারায়ে ম্ত্রদ জচপ মণর পুত্রণরাণক।। 

পচশব্রশা নাচহ জীণয় পচশর মরণে। 

অন্ধকী োচড়ল প্রাে অন্ধণকর সণন। ।  

চশন মতশ লণয় রাজা দগল সণরািণর। 

অগুরু িন্দকাষ্ঠ আচনল সাদণর।। 

কচরণলন চিশা রাজা উর্ত্র চরয়ণর। 

চশনজণন দরায়াইি চিশার উপণর।। 

দুইজন দুই চদণক পুত্র মধ্যখ্াণন। 

দপাড়াইল চশনজণন দিচিশ আগুণন।। 

চিশা চনিাইয়া দসই সণরাির-শীণর। 

কাচন্দয়া দগণলন রাজা অণর্যাধ্যা-নগণর।। 

মুচন হশযা কচর রাজা অণজর নন্দন।  

অমচন কাচন্দয়া দগল িচরষ্ঠ ,িন।। 

চগয়াণেন িচরষ্ঠ শপসযা কচরিাণর। 

িামণদি পুত্র শাাঁর আণেন আগাণর।। 

সকল িতর্ত্ান্ত রাজা কচহণলন শাাঁণর। 

মুচনহশযা কচরয়াচে িণনর চ,শণর।। 

প্রায়চশ্চর্ত্ ইহার করাহ মহারয়। 

চকরূণপ হইি মুক্ত চকণস পাপক্ষয়।।  

মুচন িণল, অকাণলণশ নাচহ র্যজ্ঞদান।  

এই পাণপ দকমণন পাইণি পচরত্রাে।। 

চিিার কচরণয় মুচন আগম পুরাে। 

িামীকীচক দর্য ম্ত্রদ জচপ পাইণলন ত্রাে।। 

চশনিার িলাইল দসই রামোম। 

পাইণলন ,ূপচশ দস পাণপর চিরাম।। 

রাজা মুক্ত হইয়া দগণলন চনজ ঘর। 

আইণলন সন্ধযায় িচরষ্ঠ মুচনির।। 

িল মূল ,ক্ষণে মুচনর সুি মন। 

চপশা পুণত্র কথািার্ত্ৃা কন দুইজন।।  

চপশাণর কণহন িামণদি নীচশক্রণম। 

দররথ আচসয়াচেণলন এ আশ্রণম।। 

অন্ধক মুচনর পুত্র চসন্ধু িণল র্যাণর। 

মাচরণলন রাজা রব্দণ,দী রণর শাণর। ।  

দীন,াণি কচহণলন রাজা এ িিন। 

মুচনহশযা পাপ দমার কর চিণমািন।। 

দর্যাগ দর্যাগ স্নান দান নাচহ িচললাম। 
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চশনিার রাজাণর িলানু রামনাম।। 

জল দিলাইয়া দর্যন চদল শি বশণল। 

কুচপয়া িচরষ্ঠ মুচন পুত্র প্রচশ িণল।। 

এক রামনাম দকাচট ব্রহ্মহশযা হণি।  

চশনিার রামনাম িলাচল রাজাণর।। 

দমার পুত্র বহয়া দশার অজ্ঞান চিরাল।  

দূর হণি িামণদি হচি দর িণ্ডাল।। 

দলাটাইয়া ধ্চরল দস চপশার িরে। 

দকমণন হইি মুক্ত কহ চিিরে।। 

না থাণক মুচনর মণন দকাপ িহুক্ষে। 

িচলণলন শাহাণর িচরষ্ঠ শণপাধ্ন।। 

দর্যই রামনাম শুচম িলাণল রাজাণর। 

চশচন জচন্মণিন দররণথর আগাণর।। 

গঙ্গাস্নাণন রঘুনাথ র্যাণিন র্যখ্ন। 

আগুচলও শুচম পথ রাণমর শখ্ন।। 

শাাঁহার িরেপদ্ম কচরহ স্পরৃন। 

শখ্চন হইণি মুক্ত িণ্ডাল-জনম।।  

িচলণলন এরূপ িচরষ্ঠ মহামুচন। 

গুহক িণ্ডাল বহয়া রচহণলন চশচন।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডশ কচিণত্ব চিিক্ষে।  

আচদকাণণ্ড গাইণলন অন্ধণকাপাখ্যান। ।  
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দররথ কর্ত্তকৃ সম্বর-অসরু িধ্ 

রাজয কর দররথ দর্যন পুরন্দর। 

হইল অসুর স্বণগৃ নাণমণশ সম্বর।।  

হইল সম্বর বদশয দদিশার অচর। 

চজচনল অমরািশী বিজয়ন্তীপুরী।। 

শার ,ণয় স্বণগৃ দদি রচহণশ না পাণর। 

মণহন্দ্র িণলন, ব্রহ্মা িাাঁচি চক প্রকাণর।। 

ব্রহ্মা িচলণলন আন রাজা দররণথ। 

অসুর সম্বর মচরণিক শাাঁর হাণশ।। 

আপচন আইল ইন্দ্র অণর্যাধ্যা- নগর।  

পাদয অণঘৃয দররথ পূণজ পুরন্দর।।  

ইন্দ্র িণল দররথ শুচম দমার চমশ। 

দিণকচে সঙ্কণট রক্ষা কর এই চহশ।।  

অসুর সম্বর নাণম শাণর আচম হাচর। 

দখ্দাচড়য়া দদিগে চনল স্বগৃপুরী।।  

আমার সহায় বহয়া র্যচদ কর রে। 

দশামার প্রসাণদ শণি িাাঁণি দদিগে।।  

শুচনয়া ইণন্দ্রর কথা দররথ হাণস। 

সম্বণর মাচরি আচম শুচম র্যাহ িাণস। ।  

এণশক শুচনয়া ইন্দ্র দগণলন স্বণগৃণশ। 

সম্বণর মাচরণশ রাজা সাণজ দররণথ।।  

সাজ সাজ িচলয়া পচড়য়া দগল সাড়া। 

রাহুশ মাহুশ সাজাইল হাশী দঘাড়া।। 

মুদগর মুষল দকহ িাচন্ধল কামান। 

ধ্ানুকী সাচজণে রণে লণয় ধ্নুর্ব্ৃাে।। 

সাচজণে কটক সি নাচহ চদরপার। 

কটণকর পদধ্ূচল লাচগল আকার।। 

গাণয়ণশ পচড়ল সানা মাথায় দটাপর। 

ধ্নুর্ব্ৃাে হাণশ রাজা িচলল সত্বর।।  

চদিযরথ দর্যাগাইল রণথর সারচথ। 

রণথ িচড় দররথ িণল রীঘ্রগচশ।। 

সম্বণর চজচনণশ রাজা কচরল গমন। 

দররণথ দদচখ্য়া কাাঁচপল চত্র,ুিন।। 

িশুণদৃাণল িচড় রাজা িণল কুশূহণল। 

রথ রথী পদাচশ শরুঙ্গ হাশী িণল।। 

উর্ত্চরল চগয়া রাজা ইণন্দ্রর নগরী। 

দদচখ্য়া রাজার সাজ দক্রাণধ্ দদি-অচর।। 

রাজার উপণর মাণর দস জাচি িকড়া। 

স্বগৃপুরী োইল রণথর ,াণঙ্গ িূড়া।। 

দররণথ িাণে চিচন্ধ কচরল জর্জ্ৃর।  

,ঙ্গ চদল দসনা, রাজা রণহ এণকশ্বর।।  

দকাণপ কাাঁচট দররথ পূচরল সন্ধান। 

অ্াঘাণশ বদশযণসনা শযচজল পরাে।। 

নানা অ্ িষৃে কণরন দররথ। 

োইল অমরািশী পিণনর পথ।। 

সম্বণরর দসনাগে সমণর প্রখ্র। 

,ূপচশর দসনা চিচন্ধ কচরল জর্জ্রৃ।।  

লক্ষ লক্ষ িাে পূণর সম্বণরর দসনা। 

পচড়ণলক স্বগৃপুরী োইয়া িঞ্ঝনা। ।  

পচড়ল গান্ধর্ব্ৃ অ্ ,ূপচশর মণন। 

এমন অণ্র চরক্ষা নাচহ চত্র,ুিণন।। 

এক িাে প্রসণি গন্ধর্ব্ৃ চশন দকাচট। 

আপনা আপচন চরপু কণর কাটাকাচট।। 

আপনা আপচন কণর িাে িচরষে। 

এক িাণে পচড়ল সকল দসনাগে।। 

সম্বণরর দসনা দদয় রণক্তণশ সাাঁশার।  

ত্রাচহ ত্রাচহ কচর সণি কণর হাহাকার।। 

পচড়ল সকল দসনা বদশয এণকশ্বর। 
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দররথ-িাণে দসনা পচড়ল চিস্শর।।  

দুইজন িােিতচি কণর িাাঁণক িাাঁণক। 

উ,ণয়র িাণেণশ অমরািশী ঢাণক।। 

হইল অমরািশী িাণে অন্ধকার। 

বদণশযর রণেণশ রাজা না দদণখ্ চনস্তার।। 

রব্দণ,দী দররথ রব্দ শুচন হাণন। 

দদচখ্ণশ না পায় বদশয থাণক দকান্খ্াণন।। 

কালপ্রাি দানণির চনকট মরে। 

দূণর থাচক দররণথ কচরণে শর্জ্ৃন।।  

সম্বণরর দপণয় রব্দ রাজা পূণর িাে।  

েুচটল রাজার িাে অচির সমান।। 

এচড়ণলক িাে রাজা শার শুন কথা। 

কাণট রাজা দররথ সম্বণরর মাথা।। 

নর বহয়া মাচরণলন অসুর সম্বর। 

দদি সহ সুণখ্ রাজয পাণল পুরন্দর। ।  

ইন্দ্র িণল দররথ রক্ষা বকণল দমাণর। 

ির মাগ চদি র্যাহা প্রাথৃনা অন্তণর।। 

দররথ িদল ইন্দ্র দদহ এই ির। 

দর্যন মুচনহশযা নাচহ থাণক মণমাপর। ।  

শুচনয়া রাজার কথা ইন্দ্রণদি হাণস। 

দস পাপ দশামাণশ নাই র্যাও শুচম দদণর।। 

অন্ধক মুচনর কথা অপূর্ব্ৃ কাচহনী। 

ব্রাহ্মে শাাঁহার চপশা রূদ্রােী জননী।। 

এণশক শুচনয়া দররথ আইল দদণর। 

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
1

 

সম্বরাসরু সহ র্যণুদ্ধ দররণথর অঙ্গ ক্ষশ 

হওয়ায় বকণকয়ী আণরাগয করাণশ রাজার 

ির চদিার অঙ্গীকার 

পাত্র চমত্রগণে রাজা চদণলন দমলাচন। 

অন্তঃপুণর দররথ িচলল অমচন।। 

সিার অচধ্ক ,ালিাণস বকণকয়ীণর। 

দসই দহশু আণগ দগল বকণকয়ীর ঘণর।। 

অ্-সঞ্জীিনী চিদযা জাণনন বকণকয়ী। 

দদচখ্ল রাজার শনু অ্ক্ষশময়ী।।  

ম্ত্রদ পচড় জল চদল ,ূপচশর গায়। 

জ্বালা িযথা দগল দূণর ররীর জুড়ায়।। 

মতশণদহ দর্যন পুনঃ পাইল জীিন। 

সুি বহয়া দররথ িণলন শখ্ন।। 

দহ বকণকচয়! প্রােরক্ষা কচরণল আমার। 

দশামার সমান চপ্রয়া দকহ নাচহ আর।।  

ির মাচগ লহ দর্যিা অ,ীি দশামার। 

দকান ধ্ন ,াণ্ডণরণশ নাচহক আমার।। 

এশ র্যচদ িচলণলন রাজা দররথ। 

বকণকয়ী কুাঁজীণক কণহ িাকয অচ,মশ। ।  

মহারাজ আমাণর িাণহন চদণশ ির। 

চক ির মাচগয়া লি শাাঁহার দগাির।। 

পতণষ্ঠ ,ার কুাঁণজর নচড়ণশ নাণর দিড়ী। 

কুাঁজ নণহ শাহার দস িুচদ্ধর িুপচড়।। 

কুাঁজী িণল এক্ষণে নাচহক প্রণয়াজন।  

র্যখ্ন হইণি ইিা িচলি শখ্ন।। 

বকণকয়ী কুাঁজীর িাকয না কচরল আন।  

হাচসয়া কচহল রােী রাজা চিদযমান। ।  

মহারাজ আচজ িণর নাচহ প্রণয়াজন। 

র্যখ্ন ঘচটণি কার্যৃয মাচগি শখ্ন।। 

আমার সণশযণশ িন্দী রচহলা দগাসাচি। 

প্রণয়াজন অনুসাণর ির দর্যন পাই।। 

নতপচশ িণলন চদি র্যাহা িাণি দান। 

আেুক অণনযর কাজ চদি চনজ প্রাে।।  

বকণকয়ীর কপণটণশ দদিগে হাণস। 

না জাচনয়া মতগ দর্যন িন্দী বহল িাাঁণস।। 

এ সশয পাচলণশ রাম র্যাইণিন িন। 

চিচরচঞ্চ িণলন শণি মচরল রািে।। 

রাজয কণর দররথ হচরষশ মন। 

কণরন পুণত্রর শুলয প্রজার পালন। ।  

র্যখ্ন র্যা হণি শাহা বদণি সি কণর। 

হইল রাজার ব্রে নণখ্র চ,শণর।। 

কতচর্ত্িাস কণহ কথা অমতশ সমান। 

রামনাম চিনা শাাঁর মুণখ্ নাচহ আন।।  
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বকণকয়ী দররণথর প্রাে আণরাগয কচরণল 

বকণকয়ীণক পনুর্ব্াৃর ির প্রাচির চিিরে 

ব্রণের িযথায় রাজা হইল কাশর। 

পাত্র চমত্র আচন রাজা িচলল সত্বর।।  

এ িযাথায় িুচি হয় নাচহ দহন জন। 

ধ্েন্তচর পুত্র এক রত্নাকর নাম।  

আচসয়া রাজার কাণে কচরল প্রোম। ।  

কচহণলন শুন রাজা পাইণি চনস্তার। 

দুই মণশ আেণয় ইহার প্রচশকার।। 

রামুণকর দিাল খ্াও না কচরহ ঘতো। 

নণখ্ নখ্দ্বাণর িুম্ব চদউক এক জনা। ।  

রক্ত পূাঁজ স্রচিণশণে নণখ্র দুয়াণর। 

শাহাণশ িুম্বন চদণশ দকান্ জন পাণর।। 

বকণকয়ী রাজার কাণে চদিাচনচর থাণক। 

রাজা র্যশ দুঃখ্ পান বকণকয়ী শা দদণখ্।। 

রাজার শুশ্রুষা রােী কণর রাচত্রচদণন। 

কচহল বকণকয়ী রােী রাজা চিদযমাণন।। 

স্বামী চিনা ্ীণলাণকর অনয নাচহ গচশ। 

ব্রণে মুখ্ চদি, র্যচদ পাও অিযাহচশ।। 

র্যার ঘণর থাণক রাজা শার দায় লাণগ।  

বকণকয়ী িুচষল চগয়া দররণথর আণগ।। 

পাচকয়া আচেল দসই নণখ্র িরে। 

মুণখ্র অমতশ দপণয় গচলল শখ্ন।।  

সুি হইণলন রাজা িযথা দগল দূণর। 

রক্ত পূাঁজ দিচল দদহ িণল বকণকয়ীণর।। 

কপৃূর শামু্বল চপ্রণয় করহ ,ক্ষে।  

ির লহ র্যাহা িাহ চদি এইক্ষে।। 

বকণকয়ী িণলন শুচন রাজার িিন। 

র্যখ্ন মাচগি ির পাইি শখ্ন।। 

দুইিাণর দুই ির থাকুক্ শি িাাঁই। 

পশ্চাণশ মাচগি ির এখ্ন না িাই।। 

শুচনয়া রােীর কথা দররথ হাণস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 
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দররথ পণুত্রর জনয ঋষযরতঙ্গণক আচনয়া 

র্যজ্ঞকরণের পরামর ৃও উক্ত মচুনর উৎপচর্ত্ 

কাচহনী 

রাজয কণর দররথ অণনক িৎসর। 

একেত্র মহারাজ দর্যন পুরন্দর।। 

পাত্র চমত্র ,াই িন্ধু সিাকাণর আচন। 

িচরষ্ঠাচদ আনাইল র্যশ মুচন জ্ঞানী। ।  

স,া কচর িণস রাজা অমাশয-সচহণশ। 

অচশ দখ্দ কচর রাজা লাচগল কচহণশ।। 

ইহকাণল না হইল আমার সন্তুচশ। 

পরকাণল চকরূণপ পাইি অিযাহচশ।। 

সন্তচশ থাচকণল কণর শ্রাদ্ধাচদ শপৃে। 

আমার মরণে িংণর নাচহ একজন।। 

নিম হাজার িষৃ িয়স হইল। 

এশকাল আমার সন্তান না জচন্মল।। 

অপুত্রক আচম পাই মণন িড় দুঃখ্। 

প্র,াণশ না দদণখ্ দলাক অপুণত্রর মুখ্।। 

শপৃণের কাণল আচম চপশতণলাক আচন।  

অঞ্জচল কচরয়া চদই শপৃণনর পাচন।।  

রীশ জল উষ্ণ হয় নাণকর চনশ্বাণস। 

আমা বহণশ দগল িংর জল চদণি দক দস। ।  

ির চদয়াণেন শ্রীঅন্ধক মহামুচন। 

র্যজ্ঞ কর শুচম ঋষযরতঙ্গ মুচন আচন।। 

ঋষযরতঙ্গ মুচনির দকান্ দদণর বিণস। 

কার্যৃযচসচদ্ধ হয় র্যচদ দসই মুচন আণস।। 

কচহণশ লাচগলা দর্য িচরষ্ঠ মহামুচন।  

শুন ঋষযরতণঙ্গর দর্য উৎপচর্ত্ কাচহনী।। 

চি,াণ্ডক-মুচন-,ণয় সর্ব্ৃণলাক কাাঁণপ। 

চত্র,ুিন ,স্ম হয় র্যচদ মুচন রাণপ। ।  

শাাঁহার শপসযা দদচখ্ ইন্দ্র ,াণি মণন। 

পািাইয়া চদল ইন্দ্র দদিশা পিণন।।  

মুচনর চনকণট িায়ু লুকাইয়া থাণক। 

িতক্ষিল খ্ায় মুচন পিন শা দদণখ্।। 

িণলণশ অমতশ মাচখ্ রাচখ্ল পিন। 

িলণর্যাণগ সুধ্া মুচন কচরল ,ক্ষে।। 

িণলর সচহশ সুধ্া দখ্ণয় মহামুচন। 

িলিান অচশরয় হইল শখ্চন।। 

শুদ্ধ দদহ দখ্ণয় সুধ্া মহািলিান। 

শপসযা কণরন িণন িাচরচদণক িান।। 

শপসযা কণরন মুচন নরৃ্ম্দার জণল।  

উর্ব্ৃরী িচলয়া র্যায় গগন-মণ্ডণল।।  

অণঙ্গর িসন শার িাশাণসণশ উণড়। 

বদিণর্যাণগ শাাঁর দতচি শাণর চগয়া পণড়।। 

শাহাণক দদচখ্য়া মুচন কাণম অণিশন। 

মুচনর হইল দরশঃস্খলন শখ্ন।। 

আণস্ত িযণস্ত মুচন শাহা ধ্ণর িাম হাণশ। 

জণল না দিচলয়া দরশঃ দিলায় কূণলণশ।। 

পুনর্ব্ৃার মহামুচন কচর আিমন।  

শপসযা কণরন চি,াণ্ডক শণপাধ্ন।। 

চিচধ্র চলখ্ন ক,ু না হয় খ্ণ্ডন। 

শতষ্ণায় হচরেী জল খ্ায় দসইক্ষে।। 

জল দখ্ণয় হচরেী কূণলণশ ঘাস িাণট। 

ঘাণসর সচহশ দরশঃ সান্ধাইল দপণট।।  

বদিণর্যাণগ হচরেী আচেল ঋশুমশী। 

মুচনিীর্যৃয খ্াইয়া হইল গ,ৃিশী।।  

চদণন চদণন গ,ৃ শার উদণর িাচড়ল। 

েয়মাণস পশুিৎ প্রসি হইল।। 
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মনুষয আকাণর বহল হচরেী- িদন।  

দদচখ্য়া হচরেী পুত্র ,াচিল শখ্ন।। 

মনুণষযর ডণর আচম রমণচম িণন িণন।  

আমার গণ,ৃণশ বহল রুঘ্নর জনম।। 

পুত্র দিলাইয়া দস হচরেী দগল িন। 

অঙ্গুচল িুচষয়া চরশু র্যুচড়ল ক্রন্দন।। 

শপসযা কচরয়া চি,াণ্ডণকর গমন। 

কানণন পচড়য়া চরশু কচরণে দরাদন।। 

িালক দদচখ্য়া মুচন ,াণি মণন মন। 

মনুষয আকার দদচখ্ হচরেী- িদন।।  

ধ্যাণন জাচনণলন চি,াণ্ডক শণপাধ্ন। 

হচরেীর গণ,ৃ বহল আমার নন্দন।। 

পুত্র দকাণল কচরয়া দগণলন চনজ ঘণর।  

পুষ্পমধ্ু চদয়া মুচন দপাণষন শাহাণর।। 

নিীন কুণরর মূণল করায় রয়ন। 

চদণন চদণন িাণড় চি,াণ্ডণকর নন্দন।।  

পরম সুন্দর দস চি,াণ্ডণকর দিটা। 

রা্ণির্ত্া হয় দস কপাণল রতঙ্গ দিাাঁটা।। 

চকেুচদন পণর রতঙ্গ উচিল কপাণল। 

ঋষযরতঙ্গ িচল নাম থুইল সকণল।। 

র্যাণর ির রাপ দদন, ক,ু নণহ আন। 

শাাঁর আরীর্ব্ৃাণদ রাজা হণি পুত্রিান।। 

কতচর্ত্িাস কতশ কািয অমতশ সমান। 

রামকথা চিনা র্যার মুণখ্ নাচহ আন। ।  

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
5

 

দলামপাদ রাণজয অনািতচি চনিারোথ ৃ

ঋষযরতঙ্গণক আনয়ন 

িচরণষ্ঠর িিন হইল অিসান। 

সুম্ত্রদ িণলন রাজা কর অিধ্ান।। 

দলামপাদ রাজা অঙ্গণদণরর ঈশ্বর। 

ঋষযরতণঙ্গ আচনয়াচেণলন চনজ ঘর।। 

দররথ িণল পাত্র কহ চিিরে। 

দলাকপাদ আনাইল চকণসর কারে।। 

সুম্ত্রদ িণলন, দররথ নতপির। 

দসই দদণর অনািতচি দ্বাদর িৎসর। ।  

দলামপাদ ব্রাহ্মে পচণ্ডণশ চজজ্ঞাচসল। 

মম রাণজয অনািতচি চক দহশু হইল।।  

কচহল পচণ্ডশগে কচরয়া চিিার। 

চকচঞ্চৎ দশামার রাজা আণে দুরািার। ।  

শি রাণজয কুমারী হইল ঋশুমশী। 

এই পাণপ িতচি নাচহ হয় নরপচশ।। 

চি,াণ্ডক পুত্র র্যচদ ঋষযরতঙ্গ আণস। 

পাপ দূর হয় আর দদিশা িরণষ।। 

নগণরণশ দলামপাদ চদণলন দঘাষো।  

ঋষযরতঙ্গ মুচনণক আচনণি দকান্ জনা।। 

শাহাণর আচনয়া দমাণর দর্যিা চদণশ পাণর। 

অদৃ্ধিাজয আচম চদি অিরয শাহাণর।। 

ডাচকয়া কচহল শথা িুড়ী একজন। 

আচম আচন চদি দসই মুচনর নন্দন।। 

্ী-পুরুষ দ,দ দসই মুচন নাচহ জাণন। 

,ুলাইয়া আচনি দস মুচনর নন্দণন।। 

দনৌকা এক সাজাইয়া দদহ শ আমাণর। 

িলিান িতক্ষ দরাপ শাহার উপণর।। 

দিৌদ িৎসণরর দসই মুচনর সন্তচশ। 

দকৌশুণকণশ ,ুলাইণি র্যণশক র্যুিশী।। 

িতর্ত্ান্ত শুচনয়া রাজা দলামপাদ হাণস। 

,াল র্যুচক্ত িচলয়া দস িুড়ীণর সম্ভাণষ।। 

সুিণেৃর দনৌকা রাজা কচরয়া গিন। 

চিচিত্র পশাকা শাণহ কচরল সাজন।। 

দনৌকার উপণর কণর স্বণেৃ দুই ঘর। 

পরমা সুন্দর দনৌকা অচশ মণনাহর।। 

উপণরণশ দরা,া কণর সুিণেৃর িারা। 

িাচরচ,ণশ দরাণ, গজ মুকুশার িারা। ।  

সণন্দর চদণলন নানা খ্াইণশ রসাল। 

নাচরণকল িল আর কাাঁিাল ও শাল।। 

গঙ্গাজণল রীশল রকৃরা চমশ্র কচর।  

কপৃূর-িাচসশ চদল পাত্র পূচর পূচর।। 

িাচেয়া িাচেয়া চদল পরমা সুন্দরী।  

দিনা ,ার অপ্সরী চক অমরী চকিরী।। 

কাচন্দণশ লাচগল সণি মুণখ্ নাচহ হাচস। 

মুচন-ণকাপানণল আজ বহি ,স্মরাচর।। 

িুড়ী িণল দকন ,য় কচরে র্যুিশী। 

দশামরা সকণল িল আমার সংহচশ।। 

র্যখ্ন আমার চেল নিীন দর্যৌিন। 

কশ রশ ,ুলাণয়চে মহামুচনগে।। 

নরৃ্ম্দা িাচহরা র্যায় পরম হচরণষ। 

উপচিশ হয় ঋষযরতঙ্গ দর্যই দদণর।।  

দর্যখ্াণন শপসযা কণর চি,াণ্ডক মুচন। 

দসই িণন শরুেীরা রাচখ্ল শরেী।। 

চি,াণ্ডণক দদচখ্য়া সকণল ,ণয় কাাঁণপ। 

,স্মরাচর কণর পাণে রাপ চদয়া দকাণপ।। 

শণপািণন আণে র্যথা ঋষযরতঙ্গ মুচন। 
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আচসয়া চমচলল শথা সকল রমেী।। 

শরী বহণশ উর্ত্চরলা সকল নিীনা। 

দকহ িংরী পূরণয় িাজায় দকহ িীো।।  

িুড়ীণক দিচড়য়া গান কণর নারীগে। 

মুচনর চনকণট চগয়া চদল দররন।। 

কাচমনীর মুণখ্ গীশ দকাচকণলর ধ্বচন।  

শুচন মুচন দিদধ্বচন োচড়ল অমচন।।  

্ী-পুরুষ দ,দ দসই মুচন নাচহ জাণন। 

স্বণগৃর অমরগে মুচন মণন মাণন।। 

িযাকুল হইয়া মুচন দ্বার বহণশ উণল। 

প্রচেপাশ কচরল িুড়ীর পদশণল।। 

মুচনপুত্র পাণয় পণড় ধ্চর কণর দকাণল। 

িারম্বার িুম্ব চদল িদন-কমণল।। 

এস এস িচল মুচন শা সিাণর িণল। 

আনণন্দ গদগদ দস আসন চদণশ িণল।। 

একখ্াচন কুরাসন চেল মাত্র ঘণর। 

বিস িচল আচনয়া চদণলন দর্য িুড়ীণর।।  

িল মূল জল ঘণর চেল দস সকল। 

িুড়ীর ,ক্ষে দহশু চদণলন সকল।। 

শ্রীচিষু্ণ িচলয়া িুড়ী েুাঁইল দুই কান। 

চিষু্ণপূজা চিনা নাচহ কচর জলপান। ।  

ইশর দর্যমন কণর আচম চক দশমন। 

চিষু্ণর প্রসাদ চিনা না কচর ,ক্ষে।।  

মুচন িণল হক দমার সিল জীিন। 

এইখ্াণন কর আচজ চিষু্ণ-আরাধ্ন।। 

চদিয কুরাসন পাচশ চদণলন িুড়ীণর।  

পূজা কচরিাণর বিণস শাহার উপণর।। 

িক্ষু উলচটয়া িুড়ী নাণক চদল হাশ।  

মুচন িণল চিষু্ণ আচজ কচরল সাক্ষাৎ।। 

কশক্ষণে নাচসকার হাশ ঘুিাইল। 

এ প্রসাদ লহ িচল মুচনণর ডাচকল।। 

মুচন িণল আচজ দমার সিল জীিন। 

চিষু্ণর প্রসাদ দদহ কচরি ,ক্ষে।।  

িল িণল হাণশ চদল গঙ্গাজল নাড়ু। 

জল িণল খ্াওয়াইল মধ্ু গাড়ু গাড়ু।। 

মুচন িণল এই িল দকাথা দগণল পাই। 

সণঙ্গ কণর লণয় দগণল শি সণঙ্গ র্যাই।।  

খ্াওয়াইল কাণমশ্বর খ্াইণশ সুস্বাদ।  

কাণমশ্বর খ্াইয়া দস দহইল উন্মাদ।।  

কনযাগে িলণয় খ্াইল দর্য সণন্দর। 

ইহার অচধ্ক আণে িল দসই দদর।। 

মুচন িণল ইহার অচধ্ক র্যচদ পাই। 

দশামরা িলহ দদণর আচম সণঙ্গ র্যাই।। 

মদণন ,ুচলল র্যচদ মুচনর নন্দন। 

অণঙ্গর িসন খ্সাইল কনযাগে।। 

আচসয়া মুচনর পুণত্র দকহ কণর দকাণল। 

দকহ দকহ িুম্ব দদয় িদন-কমণল।। 

মুচন বলয়া কণর সণি হাসয-পচরহাস।  

দদচখ্য়া মুচনর পুত্র হইল উল্লাষ।।  

দকান নারী ,ুলাইল স্তন-পররণন। 

দকহ িা ,ুলায় শাাঁণক ,ক্ষযদ্রিয দাণন।। 

দকহ িা হচরল মন িাচহয়া নয়ণন। 

দকহ িা কচরল মর্ত্ গাঢ় আচলঙ্গণন।।  

িুড়ী ,াণি, আচজ র্যচদ লণয় র্যাই ঘণর।  

পাণে চি,াণ্ডক মুচন দকাণপ ,স্ম কণর।। 

আচজ চপশা পুণত্রণশ থাকুক এক িাণন। 

কচহণি এ কথা মুচন চপশা চিদযমাণন।। 

পুত্র প্রচশ র্যচদ দস্নহ কণর শণপাধ্ন।  
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শণি কাচল শপসযায় না র্যাণি কখ্ন।। 

পুত্র এচড় র্যায় র্যচদ শপসযার শণর। 

শণি কাচল লইয়া র্যাি মুচনর কুমাণর। ।  

এই র্যুচক্ত দস িুড়ী ,াচিয়া মণন মণন। 

কচহণশ লাচগল দসই মুচনর নন্দণন।। 

শণপািণন বিস দহ দশামাণর ,ালিাচস।  

অনয এক চরণষযর আশ্রম দদণখ্ আচস। ।  

িচলণশ লাচগল শণি ঋষযরতঙ্গ ঋচষ। 

দশামার দসিক হণয় শি সণঙ্গ আচস।। 

আমাণর এচড়য়া র্যচদ র্যাণি দকান দদণর। 

ব্রহ্মহশযা হণি, শণি মচরি হুশাণর।। 

িুড়ী িণল এইক্ষণে ঘণর থাক শুচম।  

সন্ধযাকাণল দশামাণর লইয়া র্যাি আচম।। 

এণশক িচলয়া শাণর থুণয় চনজ ঘণর। 

সকল কাচমনী িণড় দনৌকার উপণর।। 

চদিাকর অস্তগশ হইল র্যখ্ন। 

মুচন িণল না আইল দকন ঋচষগে।। 

চরণরামচে হারাইনু অন্ধণলর চনচধ্।  

িুচিলাম আমাণর িচঞ্চশ বকল চিচধ্।।  

কাচন্দণশ কাচন্দণশ মুচন বিণস িতক্ষশণল। 

চি,াণ্ডক শপ কণর এল দহনকাণল।। 

পুণত্রণর দদচখ্য়া মুচন চিিচলশ মন।  

চজজ্ঞাচসল দকন িাপু কচরে ক্রন্দন।।  

ঋষযরতঙ্গ িণল আণগ খ্াও িল জল।  

আচজকার চিিরে কচহি সকল।। 

িল মূল খ্াইয়া হইল সুি মন। 

চপশা পুণত্র কথািার্ত্ৃা কন দুই জন।।  

শুচম দর্যই দগণল চপশা শপসযার শণর।  

স্বগৃ বহণশ ঋচষগে এল মম ঘণর।। 

দসইমশ িল নাচহ খ্াই এ জীিণন। 

এশ রূপ দদচখ্ নাই এ চশন ,ুিণন।। 

কশ িা েণন্দণশ জটা ধ্ণরণে মাথায়। 

কশ কুসুণমর মালা চদয়াণে শাহায়।। 

চক জাচশ মতচর্ত্কা দিাাঁটা কপাণল দরাচ,শ। 

গগন-মণ্ডণল দর্যন ,াস্কর উচদশ।। 

চক জাচশ িতণক্ষর িল সিার গলায়। 

দশ্বশ পীশ নীল কশ দরাচ,ণে শাহায়।।  

দশমন না দদচখ্ চপশা গাণের িাকল। 

দশ্বশ রক্ত পীশ নীল িরে উজ্জ্বল। ।  

চক জাচশ িতণক্ষর লশা সিাকার হাণশ। 

কণশক মাচেক গাাঁথা আেণয় শাহাণশ।। 

পরম ব্রাহ্মে কাণর দলাম নাচহ মুণখ্। 

শূলার সমান কাণরা মাংসচপণ্ড িুণক। ।  

শাণশ র্যচদ হস্তচট করাই পররন। 

স্বগৃিাস হাণশ পাই দহন লয় মন।। 

মণন ,াণি মহামুচন পুণত্রর িিণন। 

্ী-পুরুষ ঋষযরতঙ্গ ক,ু নাচহ জাণন।। 

চি,াণ্ডক িণল িাপু শারা নারীগে। 

কামািারী রাক্ষসী দিড়ায় িণন িন।।  

মম পুণেয প্রাে আচজ দরণখ্ণে দশামার। 

পুনঃ দপণল ধ্ণর খ্াণি না পাণি চনস্তার।। 

ঋষযরতঙ্গ িণল চপশা না িল এমন। 

এমন দয়ালু নাই শাহারা দর্যমন।। 

কাচল র্যচদ চিধ্াশা চমলায় শা সিাণর।  

শখ্চন চিদায় আচম কচহনু দশামাণর।। 

সারারাচত্র চেল মুচন পুত্র লণয় ঘণর। 

িুিাইণশ শথাচপ না পাচরল পুণত্রণর।। 

প্র,াণি হইল রাচত্র রচির চকরে। 
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পুণত্রর চিষয় মুচন ,াণি মণন মন।।  

র্যচদ আচম ঘণর থাচক পুণত্র কচর সাধ্।  

ধ্রৃ্ম্ নি হণি মম হণি অপরাধ্।। 

কার পুত্র কার পত্নী সি অকারে। 

সংসার অসার, সি সশয নারায়ে।। 

পুণত্রণর প্রণিাধ্ কচরণলন মহামুচন।  

কাণরা সণঙ্গ কথািার্ত্ৃা না কচহও শুচম।। 

শাম্রিাটী হাণশ চনল, শুচলল শুলসী। 

শপসযা কচরণশ দগল চি,াণ্ডক ঋচষ।।  

িুড়ী িণল িুড়া মুচন োচড় দগল ঘর।  

সণি িল আচন চগয়া মুচনর দকাির।। 

শাল করশাল িীো দকহ পূণর িাাঁরী। 

আইল মুচনর কাণে সকল রূপসী।। 

দচরদ্র পাইল দর্যন হারান দর্য ধ্ন। 

িযণস্ত মুচন কণহ ধ্চর িুড়ীর িরে। ।  

আমাণর এচড়য়া কাচল দগণল পলাইল।  

সারারাচত্র কাচন্দয়াচে দশামার লাচগয়া।। 

দসই জল দদহ দমাণর কচরণশ ,ক্ষে। 

সণঙ্গ কচর বলয়া র্যাহ কচরি গমন।। 

মরৃ্ম্ িুি সণি, কতচর্ত্িাণসর সুিােী। 

নারীর কথায় ,ুণল ঋষযরতঙ্গ মুচন। ।  
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ঋষযরতণঙ্গর দলামপাদ রাণজয গমন ও 

অনািতচি চনিারে 

দকাণল কচর িসাইল দনৌকার উপর।  

িাহ িাহ িচল িুড়ী ডাচকণে সত্বর।।  

শরেী িাচহয়া র্যায় মুচন নাচহ জাণন।  

ঋষযরতণঙ্গ িণল বিস িযাঘ্র আণে িণন।। 

দলামপাদ রাণজয মুচন চদল দররন। 

অনািতচি চেল, িতচি হইল শখ্ন।।  

দলামপাদ জাচনল মুচনর আগমন।  

পাদয অঘৃয চদয়া পূণজ মুচনর নন্দন।। 

কনযাহীন দলামপাদ রান্ত অচ,ধ্ান। 

দররথ-কনযাণক মুচনণর চদল দান।। 

সম্বণন্ধ দস মুচন রাজা দশামার জামাই। 

শাাঁহাণক িাচহয়া আন দলামপদ িাাঁই।। 

দররথ িচলণলন কহ দহ নারক। 

পুত্রণরাণক দকমণন িাাঁচিল চি,াণ্ডক।।  

দর্যই দদণর হয় ঋষযরতঙ্গ-উপাখ্যান।  

অনািতচি ঘুণি হয় দস দদণর কলযাে।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কািয অনুপম।  

সানণন্দ িচসয়া সণি শুন রামনাম।। 
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ঋষযরতণঙ্গর অদরণৃন চি,াণ্ডক মচুনর দখ্দ 

সুম্ত্রদ িণলন শুন রাজা দররথ। 

দলামপাদ চনকণট িুড়ীর িাকয র্যশ।। 

িুড়ী িণল দলামপাদ শুনহ িিন। 

,ুলাইয়া আচনয়াচে মুচনর নন্দন।। 

র্যচদ রাপ দদন দকাণপ চি,াণ্ডক ঋচষ। 

রাজযসহ আপচন হইিা ,স্মরাচর।। 

শাাঁর িাাঁই র্যচদ শুচম পাণি পচরত্রাে। 

পণথণশ কচরয়া রাখ্ চিচহশ চিধ্ান।। 

িাণন িাণন মচহষ দগা রাখ্হ সত্ির।  

গীশ িাদয নতণশাৎসি হউক চিস্তর।। 

গীশ িাদয দদচখ্য়া শখ্চন শণপাধ্ন। 

র্যশ দক্রাধ্ জণন্ম থাণক হণি পাসরে।।  

িুড়ীর িিন রাজা না কচরল আন। 

পণথ পণথ কণর গ্রহাম িড় িড় িান।।  

শ্রীঋষযরতণঙ্গর গ্রহাম িচল শার নাম। 

সর্ব্ৃরসযর্যুশী পুরী চদিয চদিয গ্রহাম।। 

ঋষযরতঙ্গ রচহণলন দলামপাদ-ঘণর। 

চি,াণ্ডক শপ কচর দগণলন কুটীণর।। 

আর চদন দূর বহণশ শুণন দিদধ্বচন। 

দস চদন না শুণন রব্দ িযস্ত বহল মুচন।। 

আকুল হইয়া মুচন দাণ্ডাইল শথা। 

কাচন্দয়া িণলন িাো ঋষযরতঙ্গ দকাথা।। 

শপসযাণশ শ্রান্ত হণয় আইলাম ঘণর।  

দহথা আচস কহ কথা, দুঃখ্ র্যাক্ দূণর।। 

িচলণশ িচলণশ দগল কুটীণরর দ্বাণর।  

পুত্র পুত্র িচল ডাণক পুত্র নাই ঘণর।। 

কমণ্ডলু আোচড়য়া দিণল ,ূচমশণল।  

অজ্ঞান হইয়া মুচন পণড় িতক্ষমূণল। ।  

ক্ষণেক রচহয়া জ্ঞান পাইণলক মুচন।  

দকাথা ঋষযরতঙ্গ িচল ডাকণয় অমচন।।  

অপণশযর দস্নহ সম নাচহক সংসাণর। 

র্যাহাণক দদণখ্ন মুচন চজজ্ঞাণসন শাণর।। 

মুচন িণল আে িণন র্যশ শরুলশা। 

দদণখ্ে দশামরা মম পুত্র দগল দকাথা।।  

মতগ পশু পক্ষীণর লাচগল সুধ্াইণশ। 

দশামরা দদণখ্ে ঋষযরতণঙ্গণর র্যাইণশ।। 

কাচন্দয়া কাচন্দয়া র্যান চি,াণ্ডক মুচন। 

কশদূণর চগয়া পান গ্রহাম একখ্াচন।। 

সকল দলাণকণর মুচন দরাণকণশ সুধ্ান। 

কাহার এ গ্রহামখ্াচন কহ চিদযমান।।  

দর্যাড়হাশ কচর প্রজাগে কণহ িােী। 

ঋষযরতঙ্গ মুচনির ইণথ রাজা চশচন। ।  

দলামপাদ শাাঁণর কনযা চদয়াণে দকৌশুণক। 

গ্রহাম পশু অশ্ব গজ চদয়াণে দর্যৌশুণক।। 

এই কথা কচহণলক র্যশ প্রজাগে। 

দক্রাধ্মন দগল মুচন অচশ হৃিমন।। 

সংসার কচরণশ পুত্র কচরয়াণে সাধ্। 

পুণত্রর কুরল শুচন খ্চণ্ডল চিষাদ। ।  

মুচন ,াণি অপুত্রক অণজর নন্দন। 

ঋষযরতঙ্গ কচরণিন র্যজ্ঞ আরম্ভে।। 

চনম্ত্রদে হইণিক মম দস র্যণজ্ঞণশ। 

দসইকাণল হণি দদখ্া পুণত্রর সচহণশ। ।  

এণশক ,াচিয়া মুচন দগল চনজ িাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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দররথ রাজার পণুত্রচি র্যজ্ঞকরে ও 

নারায়ণের িাচর অংণর জন্মগ্রহহে 

দররথ রাজাণর সুম্ত্রদ ইহা িণল। 

মুচনণক আচনণশ রাজা দররথ িণল।। 

দররথ দলামপাদ নতপচশর ঘণর। 

িশুরঙ্গ সণঙ্গ র্যান হচরষ অন্তণর।।  

নতণপর পাইয়া িার্ত্ৃা দলামপাদ রাজা। 

রাজ উপিাণর র্যণত্ন কণর শাাঁণর পূজা।। 

চমিাি প্র,তচশ চদয়া করায় দ,াজন।  

চজজ্ঞাণসন দকান্ কাণর্যৃয শি আগমন।।  

দররথ িচলণলন শুন দমার িােী। 

অণর্যাধ্যায় লণয় িল ঋষযরতঙ্গ মুচন। ।  

অন্ধণকর উচক্ত আণে দর্য অশীশকাণল। 

পুত্রিান হি আচম ঋষযরতঙ্গ দগণল। ।  

এমশ কচহণল দররথ নতপির। 

দলামপাদ লণয় দগল মুচনর দগাির।। 

প্রোম কণরন দররথ দর্যাড়হাণশ। 

দলামপাদ পচরিয় লাচগল কচহণশ।। 

দররথ এই রাজা শুণনে আখ্যান।  

শুচম কতপা কর র্যচদ হন পুত্রিান।। 

রান্তা কনযা চিিাহ দর্য চদয়াচে দশামাণর। 

দসই কনযা জণন্মচেল ইহার আগাণর।।  

ইহার জামাশা শুচম দশামার শ্বশুর। 

অপুত্রক শাচপশ এ শাপ কর দূর।। 

ধ্যাণনণশ জাচনয়া মুচন মণনণশ প্ররংণস। 

এই ঘণর চিষু্ণ জচন্মণিন িাচর অংণর।। 

অন্ধক মুচনর কথা ক,ু নণহ আন। 

এণশক জাচনয়া মুচন কচরল পয়াে।। 

শনয়া জামাশা সণঙ্গ িাচপ চনজ রণথ।  

অণর্যাধ্যা আইল রাজা দলামপাদ সাণথ।। 

দদণখ্ মুচন ঋষযরতঙ্গ হৃি র্যশ প্রজা। 

চনরৃ্ম্ঞ্ছন কণর শাাঁর সণি কণর পূজা।। 

িচরষ্ঠাচদ আইল সকল মুচনগে। 

ঋষযরতঙ্গ িণল কর র্যজ্ঞ আরম্ভে।। 

অশ্বণমধ্ র্যণজ্ঞ কর চিষু্ণ-আরাধ্ন।  

র্যশ মুচনগণে শুচম কর চনম্ত্রদে।। 

দররথ চনম্ত্রদে কণর দদণর দদণর। 

আম্ত্রদে পাইয়া র্যণশক মুচন আণস।। 

অগস্তয আসস্তয আর পুলস্ত পুণলাম।  

আইলাম বিরম্পায়ন দুর্ব্ৃাসা দগৌশম।।  

বজচমনী দগাশম চপপীচলক পরারর। 

পুলহ দকৌচণ্ডনয মুচন এল চনরাকর।।  

মাকৃণণ্ডয় মরীচি ,রশ ,রদ্বাজ। 

অিািক্র মুচন ,তগু কূরৃ্ম্ দক্ষরাজ।। 

গগৃমুচন দধ্ীচি আইল রর,ঙ্গ। 

পুণজ রাজা মুচনগণে িাণড় মণন রঙ্গ।।  

পাশাণলর আইল কচপল মহাঋচষ।  

সগর-সন্তাণন দর্য কচরল ,স্মরাচর।। 

দিদিান িক্রিান আইল সািচেৃ। 

জল চ,শণরর আর মুচন মৎসযকেৃী।। 

সনাশন সনক দর্য সনন্দকুমার। 

দসৌ,চর আইল মুচন চিষু্ণ-অিশার।। 

আইল িামীকীচক র্যমুনার কূণল ধ্াম। 

করযণপর পুত্র এল চি,াণ্ডক নাম।।  

কণশক আইল মুচন নাম নাচহ জাচন। 

রাজার র্যণজ্ঞণশ এল চশন দকাচট মুচন। ।  

চশন দকাচট মুচন কণর দিদ উচ্চারে। 
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সিাকার িদণন চনঃসণর হুশারন।। 

পতচথিীণশ দকহ আণে এক পণদ ,র। 

দকহ অনাহাণর আণে সহস্র িৎসর।। 

মাথায় রচিশ জটা িাকল িসন। 

নারায়ে কথা চিনা মুণখ্ নাচহ আন।। 

এমশ আইল শথা চশন দকাচট মুচন। 

সণঙ্গ কশ চরষয শার সংখ্যা নাচহ জাচন।। 

মুচনগে িাসাথৃ চদণলন িাসাঘর। 

পতচথিীর রাজা এল অণর্যাধ্যা নগর।। 

চমচথলার আইল জনক রাজঋচষ।  

মল্ল মহারাজ এল রাজয র্যার কারী।।  

অঙ্গণদর-অচধ্পচশ দলামপাদ নাম।  

রাজা িঙ্গণদণরর আইল গনরযাম।। 

মরীচিপুণরর রাজা দ,াজ পুরন্দর। 

িম্পাপুর হইণশ আইল িণম্পশ্বর।। 

আইল বশলঙ্গ রাজা দশণজণশ অসীম। 

আইল আটারী দকাচট দর্য চেল পচশ্চম।। 

মাগধ্ মগধ্ দকাচট দর্য চেল পচশ্চম।  

লক্ষ দকাচট রাজা এল োচড় রাজপাট।।  

উদয়াস্ত চগচরণশ র্যণশক রাজা বিণস। 

দররথ চনম্ত্রদণে সি রাজা আণস।। 

দমচদনী ,ুিণন বিণস র্যশ রাজগে। 

নানা রণঙ্গ আইণলন সঙ্গ অগেন।। 

প্রণশযক কচহণশ নাম চনশান্ত অরকয। 

রাজা র্যশ আইল আটারী দকাচট লক্ষ।। 

র্যশ রাজা দগল দররণথর দগািণর। 

রাজিক্রির্ত্ৃী দররথ সণর্ব্ৃাপণর। ।  

আচসয়া কচরল দররথ সহ দদখ্া। 

চদণলন িাচষৃক কর সমুচিশ দলখ্া।। 

র্যশ ধ্ন এদনচেল রাচখ্ল ,াণ্ডাণর।  

প্রণশযক প্রণশযক িাসা চদল সিাকাণর।। 

র্যজ্ঞ কচরণেন রাজা সরয়ূর শীণর। 

মুচনগে দগণলন রাজার র্যজ্ঞঘণর।। 

একারী দর্যাজন ঘর অচশ দীঘশৃর। 

দ্বাদর দর্যাজন শার আণড় পচরসর।। 

িাচরণক্রার িাচন্ধয়াণে র্যণজ্ঞর দমখ্লা। 

রণশক দর্যাজন উণ, দসই র্যজ্ঞরালা।। 

মুচনগে বিণস চগয়া ঘণরর চ,শণর। 

শু,ক্ষণে শু,লণি র্যজ্ঞারম্ভ কণর।। 

স্বচস্তকাচদ অণগ্রহণশ করণয় মুচনগে।  

সঙ্কল্প কচরল শণি অণজর নন্দন।। 

দাণ্ডাইল দররথ দর্যাড় কচর হাশ। 

কচহণশ লাচগল সি মুচনর সাক্ষাৎ।। 

দোট িড় নাচহ জাচন শুলয সর্ব্ৃজন।  

আজ্ঞা কর কাণর আণগ কচরি িরে।। 

ব্রহ্মার শনয় আর কুলপুণরাচহশ। 

উহার িরে আণগ রাণ্র চিচহশ।। 

িচরণষ্ঠণর িচরয়া ঘুিাও অচ,মান। 

িড় দোট দকহ নণহ সকচল সমান।। 

,াল ,াল িচলয়া সকল মুচন িণল।  

ি্ অলঙ্কার রাজা চদণলন সকণল। ।  

সকণল কচরল এককাণল দিদধ্বচন। 

মুচন-মুণখ্ চনঃসচরল পািক শখ্চন।। 

দসই অচি পচিত্র কচরল মুচনগে। 

অচির কুণণ্ডণশ লণয় কচরল িাপন।।  

আপশ শণ্ডুল চশল র্যি রাচর রাচর। 

এণক এণক চদল ঘতশ সহস্র কলসী।। 

একিষৃ র্যজ্ঞ কণর রাজা দররণথ। 
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দদিশার ,য় দহথা হইল স্বণগৃণশ।। 

শ্রীচিশ্বশ্রিার পুত্র রাজা দরানন।  

হীনজ্ঞাণন লঙ্কাণশ খ্াটায় দদিগে।।  

মণহন্দ্র িণলন ব্রহ্মা দকান্ িুচদ্ধ কচর। 

এইকাণল জন্ম চক দহ লণিন শ্রীহচর। ।  

পুণত্রর লাচগয়া দররথ র্যজ্ঞ কণর। 

শাাঁর পুত্র বহণল শি দরানন মণর।। 

এই র্যুচক্ত কচরয়া র্যণশক দদিগে। 

ক্ষীণরাদ সমুণদ্র দগল র্যথা নারায়ে। ।  

িাচর মুণখ্ ব্রহ্মা চগণয় কণরন স্শিন।  

কশ চনদ্রা র্যান প্র,ু দদি নারায়ে। ।  

পদশণল লক্ষ্মীণদিী কচরণেন স্তুচশ। 

অনন্তরর্যযায় শুণয় আণেন শ্রীপচশ।।  

সকল দদিশা চগয়া দাণ্ডাইল কূণল। 

দদচখ্ল দর্যমন দমঘ ,াচসণে সচলণল।। 

শুইয়া আণেন হচর অনন্ত উপণর। 

িাসুচক সহস্র িো শদুপণর ধ্ণর।। 

দসিকগণের প্রচশ প্র,ু দদহ মন। 

দশামার চনদ্রায় চনদ্রা দিশণন দিশন।।  

চিপচর্ত্ করহ দূর শ্রীমধ্ুসূদন। 

িাচর মুণখ্ ব্রহ্মা র্যচদ কচরল স্তিন।।  

ক্ষীণরাদ উচিয়া িচসণলন নারায়ে। 

িাচরচদণক দদচখ্ণলন র্যশ দদিগে।। 

িচসয়া শ্রীহচর কচরণলন এক রব্দ। 

দস রণব্দ হইল দলাক িাচরপদ মুে।।  

হচর কচরণলন িাচরচদণক চনরীক্ষে। 

ম্লান দদচখ্ণলন সি দদণির িদন।। 

মচলন দদচখ্য়া চজজ্ঞাণসন নারায়ে। 

দশামা সিাকার রুঘ্ন বহল দকান্ জন।।  

চিধ্াশা িণলন শুন দদি পুরন্দর। 

শুচম চগয়া কহ কথা প্র,ুর দগাির।। 

আচম ির চদয়াচে দুদৃান্ত রািণেণর। 

শুচম চগয়া কহ দুঃখ্ প্র,ুর দগািণর। ।  

দদিগুরু িতহস্পচশ দর্যাড় কচর হাশ। 

প্র,ুর আণগণশ কচরণলন প্রচেপাশ।। 

অিধ্ান করহ িাকুর ,গিান। 

আপচন জানহ র্যশ দদিশার মান।। 

আগম চনগম শুচম ,ারশ পুরাে। 

অনাণথর নাথ শুচম কর পচরত্রাে।। 

চিশ্বশ্রিা মুচন-পুত্র রাজা দরানন।  

পাইল ব্রহ্মার ির কচর আরাধ্ন।। 

শার দশণজ স্বণগৃ দদি রচহণশ না পাণর। 

দদণির দদিত্ব হণর দুি দুরািাণর।। 

ঘুিাইল র্যণমর র্যণশক অচধ্কার। 

সূণর্যৃযর উদয় নাই সদা অন্ধকার।।  

িণন্দ্রর কণশক কি নাচহ শার দজযাচশ। 

িহুকাল প্র,ু স্বণগৃ অন্ধকার রাচশ।। 

িরুণের ঘুচিল অগাধ্ র্যশ জল। 

চনর্ব্ৃাে হইল অচি নাচহক প্রিল।।  

কুণিণরর হণর ধ্ন পাইল শরাস। 

গ্রহহগে অচধ্কার হইল চিনার।। 

সম্বচরল পিন পাইয়া মহা,য়। 

সমুণদ্রর দিগ অচশ মন্দ মন্দ িয়।।  

োণড় িীো নারদ, িীোয় োণড় গীশ।  

অমঙ্গল স্বণগৃ র্যশ বহল চিপরীশ।। 

িসন্তাচদ অচধ্কার, োণড় েয় ঋশ।ু 

চনশয ,য় পাই সণি রািণের দহশু।। 

ব্রহ্মার িণরণশ দসই হইল দুর্জ্য়ৃ।  
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শাণর ির চদয়া ব্রহ্মা চনণজ পান ,য়।।  

শাণর ির দপণয় লণি শাাঁহার িিন। 

স্বগৃ বহণশ দখ্দাচড়য়া চদল দদিগে। ।  

কাচড়য়া লইল দস দদণির কনযা র্যশ। 

দদণির ররীণর অপমান সণহ কশ।। 

চত্র,ুিণন রচহণশ দকাথাও নাচহ িান। 

র্যথা র্যাই শথা দসই কণর অপমান।। 

চনণিদন মহারয় দশামার িরণে। 

রািণে িচধ্য়া রাখ্ দদি-ণদিীগণে।। 

শুচনয়া প্র,ুর দক্রাধ্ অন্তণর িাচড়ল। 

ঘতশ দপণয় অচি দর্যন প্রজ্জ্বচলশ বহল।। 

চিনশা-নন্দণন হচর কণরন স্মরে। 

িক্রহাশ লণয় পণক্ষ কচর আণরাহে।। 

কচহণলন দদিগণে ,য় নাচহ আর। 

রািণেণর এখ্চন দর্য কচরি সংহার।। 

গরুণড় িচড়য়া িচলণলন জগিাথ। 

একাণল কণহন ব্রহ্মা প্র,ুর সাক্ষাৎ।। 

আচম ির চদয়াচে দর্য পূণর্ব্ৃ রািণেণর। 

এখ্ন কচরণল রে রািে না মণর।। 

নণরর উদণর র্যচদ লও দহ জনম। 

নর-িানণরর হাণশ শাহার মরে।। 

প্র,ুর সাক্ষাণশ ব্রহ্মা কণহন এ কথা। 

জণন্মর নাণমণশ প্র,ু দহাঁট কণর মাথা।। 

িণরর সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান। 

চিপণদ পচড়ণল িণল রক্ষ ,গিান।। 

কশিার দুঃখ্ পাি ললাণট চলখ্ন।  

পতচথিীণশ র্যাি স্বগৃ কচরয়া শযজন।।  

পুনশ্চ হচরণর ব্রহ্মা কণহন িিন। 

দুি রািণের চক্রয়া করহ শ্রিে।।  

হাণশ অ্ সূর্যৃযণদি লঙ্কার দুয়ারী। 

ইন্দ্র মালা গাাঁচথ দদন, িন্দ্র েত্রধ্ারী।। 

আপচন শ অচিণদি কণরন রন্ধন। 

মন্দ মন্দ িাশাস কণরন সমীরে।। 

িরুে িচহয়া জল দদন চনচশ চনচশ। 

কণরন মার্জ্ৃন গতহ চনণজ িসুমশী।।  

শুচনণল র্যণমর কথা হইণিক হাস। 

কাচটয়া আণনন শার দঘাটণকর ঘাস।। 

রচনদতণি চত্র,ুিন ,স্ম বহয়া উণড়। 

কাপড় ধ্ুইয়া দদন রচন লঙ্কাপুণর।। 

জগণশর কর্ত্ৃা আচম ব্রহ্মা মহামুচন। 

পড়াই িালকগণে লঙ্কাণশ আপচন।। 

রািণের আণগ দদি-গায়ক নারদ। 

রািে ,ুিন চজচন কণরণে সম্পদ।। 

জন্ম চনণশ হচর র্যচদ হইলা কাশর। 

আপনার দতচি সি লহ িক্রধ্র।। 

আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সতজন। 

আপনার সতচি সি লহ নারায়ে।। 

এদশক িচলল ব্রহ্মা করুে িিন। 

প্র,ু ,ক্তিৎসল চদণলন শাণহ মন।। 

দহ ব্রহ্মণ্ ইহার উপায় িল দমাণর। 

দকান্ িংণর জন্ম লি িল কার ঘণর।। 

কাহার উদণর আচম লইি জনম। 

আমাণর িা আপশয িচলণি দকান্ জন।। 

ব্রহ্মা িণল জ্ন্ন্ম লণি দররথ-ঘণর।  

সূর্যৃযিংর-পুণেযণশ দকৌরলযার উদণর।। 

চিধ্াশার িিণন িণলন িক্রপাচে। 

দররথ দকৌরলযা উ,ণয় আচম জাচন।। 

পূণর্ব্ৃণশ আমার দসিা কণরণে চিস্তর। 
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জচন্মি দশামার ঘণর চদয়াচে এ ির।। 

নণরর গণ,ৃণশ আচম লইি জনম। 

িানরীর গণ,ৃ জন্ম লহ দদিগে।। 

আচম হর হই, হও দশামরা িানর। 

রািে মাচরণশ দর্যন হইও দদাসর।। 

ব্রহ্মািাণকয স্বীকার কণরন নারায়ে। 

পদশদল পচড় লক্ষ্মী র্যুচড়ল ক্রন্দন।।  

শি অিশার হণি পতচথিী-মণ্ডণল। 

দশামা দররন আচম পাি কশ কাণল।। 

আমাণর োচড়য়া দকাথা র্যাইণি শ্রীহচর। 

চিণিদ র্য্ত্রদো আচম সচহণশ না পাচর।। 

লক্ষ্মীর দরাদণরণশ কাণন্দন কমু্বগ্রহীি। 

ব্রহ্মাণর চজজ্ঞাণস দকাথা লক্ষ্মীণর রাচখ্ি।। 

শুচনয়া দস িাকয ব্রহ্মা চনণিদন কণর। 

ইচন নাচহ দগণল চক রািে রাজা মণর। ।  

অণর্যাচনসম্ভিা উচন জচন্মণিন িাণষ। 

জনণকর ঘণর জন্ম চমচথলার দদণর।। 

এণশক িচলল র্যচদ ব্রহ্মা শণপাধ্ন। 

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে। ।  
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জনক ঋচষর িাণষ সীশার জন্ম 

শ্রীহচর জন্ম-কথা থাকুক এখ্ন। 

আণগণশ কচহি মাশা লক্ষ্মীর জনম। ।  

দর্যখ্াণনণশ দিদিশী োচড়ল জীিন। 

দসখ্াণন হইল চদিয চমচথলা ,ুিন।। 

শার রাজা হইল জনক নাণম ঋচষ। 

পুণত্রর কারণে রাজা র্যজ্ঞ,ুচম িচষ।। 

স্বহণস্ত লাঙ্গণল রাজা িাষ,ূচম িণষ। 

ঊর্ব্ৃরী িচলয়া র্যায় উপর আকার।। 

শাহাণক দদচখ্য়া কাণম জনক দমাচহশ। 

হিাৎ ঋচষর িীর্যৃয হইল স্খচলশ।। 

বদিণর্যাণগ পতচথিী আচেল ঋশুমশী। 

ঋচষিীর্যৃয পচড়ল, হইল গ,ৃিশী।। 

চডম্বরূণপ ,ূচমমণধ্য চেল িহুকাণল। 

,াচসয়া উচিল চডম্ব-লাঙ্গল সীরাণল।। 

চডম্ব ,াচঙ্গ জনক কচরল খ্ান খ্ান। 

কনযারত্ন দদণখ্ শাহা লক্ষ্মীর সমান।। 

উিা উিা কচর কাণন্দ দর্যন দসৌদাচমনী। 

আিচম্বণশ আকাণর হইল বদিিােী।। 

িাষ,ূচম বহণশ এই কনযার জনম। 

শি কনযা িণট এই করহ পালন।। 

শুচনয়া জনক িড় হচরষ অন্তণর। 

কনযা দকাণল কচরয়া শখ্ন আণস ঘণর।। 

দদচখ্ কনযা রাজরােী চজজ্ঞাণস শখ্ন।  

দুঃখ্ চদয়া কাহাণর আচনলা কনযাধ্ন। ।  

জনক িণলন, দক্ষণত্র কনযার জনম। 

মম কনযা িণট শুচম করহ পালন।। 

অপশয নাচহক দস্নহ িাচড়ল অন্তণর।  

চদণন চদণন িাণড় লক্ষ্মী জনণকর ঘণর।। 

ঘন দকরপার শাাঁর দর্যমন িামর। 

পাকা চিম্বিল শুলয শাাঁর ওষ্ঠাধ্র।।  

মুচিণশ ধ্চরণশ পচর শাাঁহার কাাঁকাচল। 

চহঙ্গুণল মচণ্ডশ পাদপণদ্মর অঙ্গুলী।। 

পরমা সুন্দরী কনযা দর্যন দহমলশা।  

সীরাণল হইল জন্ম নাম থুল সীশা।। 

লক্ষ্মীর রূণপর চকিা কচহি শুলন। 

র্যাাঁর রূণপ ,ুচলণলন চনণজ নারায়ে।।  

দর্যই জন শুণন এই লক্ষ্মীর জনম। 

ধ্ন পুত্র লক্ষ্মী শাণর দদন নারায়ে।।  

কতচর্ত্িাস পচণ্ডশ কচিণত্ব চিিক্ষে।  

গাইল এ আচদকাণ্ড লক্ষ্মীর জনম।। 
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দররণথর র্যজ্ঞ সাঙ্গ ও র্যণজ্ঞর িরু চশন 

রােীণশ ,ক্ষে এিং চশণনর গণ, ৃ

নারায়ণের িাচর অংণর জন্ম-িতর্ত্ান্ত 

চমচথলায় বহল র্যচদ লক্ষ্মীর উৎপচর্ত্। 

অণর্যাধ্যায় জন্ম চনণশ র্যান লক্ষ্মীপচশ।। 

দররথ র্যজ্ঞ কণর একই িৎসর। 

র্যজ্ঞিণল আচস দদখ্া চদণলন শ্রীধ্র।।  

রঙ্খ িক্র গদা পদ্ম িশু,ৃুজ কলা। 

চকরীট কুণ্ডল কণেৃ হৃণদ িনমালা। ।  

এইরূণপ আচস দদখ্া চদলা নারায়ে। 

দকিল দদচখ্ল ঋষযরতঙ্গ শণপাধ্ন।। 

মুচন িণল দররথ শুচম পুেযিান। 

শি ঘণর জচন্মণশ আইল ,গিান।। 

দহনকাণল বদিিােী বহল িমৎকার। 

চিষু্ণ জণন্ম রািণেণর কচরণশ সংহার।। 

ঋষযরতঙ্গ মুচন চদল র্যণজ্ঞণশ আহুচশ। 

র্যজ্ঞ বহণশ উণি িরু চিষু্ণর আকতচশ।। 

চিষু্ণমণ্ত্রদ ঋষযরতঙ্গ শাণশ চদল কাচট। 

শাণশ দিণল চদল অন্ধণকর িলগুচট।। 

দসই িণল নারায়ে কণরন প্রণির। 

িরুণশ চমচশ্রশ হন প্র,ু কমণলর।। 

শুচলণলন িরু মুচন সুিণেৃর থাণল।  

দররথ-হাণশ চদয়া কণহ শু,কাণল।। 

প্রথমা নারীণক লণয় করাহ ,ক্ষে। 

এই িরু বহণশ হণি দশামার নন্দন।। 

মুচন িরু হাণশ চদল রাজা িণন্দ মাণথ। 

অন্তঃপুণর দগল রাজা সুপচিত্র পণথ।। 

দকৌরলযা বকণকয়ী শাাঁরা মুখ্যা দুই রােী। 

এক,াগ চেল িরু বকল দুইখ্াচন।। 

অগ্রহ,াগ চদল রাজা দকৌরলযা রােীণর। 

দরষ ,াগখ্াচন চদল বকণকয়ী দদিীণর।।  

িরু চদয়া র্যজ্ঞরাণল দগণল দররণথ। 

দহনকাণল সুচমত্রা দস লাচগল কাচন্দণশ।। 

ঊদৃ্ধশ্বাণস আচস কণহ োচড়য়া চনশ্বাস। 

দকান দ্রিয দখ্ণশ রাজা না বকল আশ্বাস।। 

আচম শ দু,ৃাগা নারী চিিল জীিন। 

আমাণর িচঞ্চয়া দখ্ণয় কশ পাণি ধ্ন।।  

শুচনয়া দকৌরলযা রােী হণয় দয়ািশী।  

িচলণশ লাচগল রােী সুচমত্রার প্রচশ।। 

মণন মাচনয়াচে দর্যন চশনচট ,চগনী। 

আপন ,াণগর দশামা চদি অদৃ্ধখ্াচন।।  

ইহাণশ দশামার র্যচদ জন্মণয় নন্দন। 

আমার পুণত্রর সণঙ্গ রচহণি দসজন।।  

সুচমত্রা িণলন চদচদ এই দদহ ির। 

মম পুত্র হয় শি পুণত্রর নির।। 

অগ্রহ,াগ দকৌরলযা রাচখ্য়া চনজ ঘণর।  

দরণষ দরষ,াগ চদল সুচমত্রা দদিীণর।। 

শাহা দদণখ্ িচসয়া বকণকয়ী কূ্ররমচশ। 

কপণট ডাচকয়া কণহ সুচমত্রার প্রচশ।। 

দশামাণর িরুর অদৃ্ধ অংর চদি আচম। 

সুচমত্রা ,চগনী এই সশয কর শুচম। ।  

আমার িরুর অংণর হণি দর্য নন্দন। 

আমার পুণত্রর সঙ্গী কর দসই জন।। 

সুচমত্রা িণলন চদচদ কচরলাম পে। 

দশামার পুণত্রর দাস আমার নন্দন।।  

এশ িচল দরষ,াগ চদণলন শাহাণর। 

চশন জন খ্াইণলন িরু এণকিাণর।। 
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এক অংণর নারায়ে িাচর অংর বহয়া। 

চশন গণ,ৃ জচন্মণলন শু,ক্ষে পাইয়া।। 

দহথা র্যজ্ঞ সাঙ্গ কচর রাজা দররথ। 

ব্রাহ্মণেণর ধ্ন দান কণর চিচধ্মশ।।  

ব্রাহ্মণে শুচষল কচর নানা ধ্ন দান।  

সণি আরীর্ব্ৃাদ কণর, হও পুত্রিান।।  

চিদায় হইয়া মুচন চনজ দদণর র্যায়। 

আচদকাণণ্ড গাইল পুণত্রচি-র্যজ্ঞ সায়।। 
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শ্রীরামিণন্দ্রর জন্ম চিিরে 

দহথা চশন রােী িরু কচরল ,ক্ষে। 

দকাচট সূর্যৃয চজচন দসই চশণনর িরে।।  

হইয়াচেণলন িতদ্ধা চরণর পাকা দকর।  

িরুর ,ক্ষণে দর্যন প্রথম িণয়স।। 

চিধ্াশা সকল মায়া কণরন ঘটন। 

এককাণল ঋশুমশী বহল চশনজন।। 

দররথ জাচনণলন এ সি সন্দ,ৃ। 

ঋশুর লক্ষণে জানা দগল দসই গ,ৃ।।  

এইমশ চশন গ,ৃ িাণড় চদণন চদণন। 

দুইমাণস গ,ৃ জানা দগল সুলক্ষণে। ।  

িাচরমাণস গণ,ৃণশ প্রশীশ বহল মন।  

পঞ্চমাস গণ,ৃণশ শুচনল চত্র,ুিন। ।  

প্রথম গণ,ৃণশ লর্জ্ার্যুক্তা অহচনৃচর। 

িদন হইল দর্যন প্র,াণশর ররী।। 

কুিাগ্রহ হইল কাল উদর ডাগর। 

মতচর্ত্কার ,ক্ষণেণশ সদা সমাদর।। 

ঘন ঘন হাই উণি অলস নয়ন। 

পাণ্ডুিেৃ বহল অঙ্গ খ্ণস আ,রে।।  

কতষ্ণিেৃ প্রকার হইল স্তনণিাাঁণট।  

ররীণর না রণহ ি্ চনশয িল টুণট।। 

এইমশ হইল দস গণ,ৃর িদৃ্ধন। 

নয় মাস গ,ৃিশী বহল চশন জন।। 

দদচখ্ দররথ রাজা আনচন্দশ মন। 

পঞ্চামতশ চদয়া বকল গণ,ৃর দরাধ্ন।।  

দর্য চেল প্রাক্তন পুেয শাহাচর কারে। 

দকৌরলযাণর দদখ্া দদন প্র,ু নারায়ে।।  

স্বণে রঙ্খ িক্র গদা পদ্ম রাঙ্গৃধ্ারী। 

িশু,ৃুজ রূণপ দদখ্া চদণলন শ্রীহচর।। 

পুত্র,াণি হচরণক কচরল রােী দকাণল।  

কচহণলন দকৌরলযাণর ডাচকয়া মা ি’দল।। 

পূণর্ব্ৃণশ আমার দসিা কণরে আদণর।  

দসই পুণেয জচন্মলাম দশামার উদণর। ।  

আপচন দশামার গণ,ৃ লণয়চে জনম। 

পুত্র িচল স্তন চদয়া করহ পালন।। 

এশ িচল অদরৃন বহল নারায়ে। 

দকৌরলযা িণলন চকিা দদচখ্নু স্বপন। ।  

কচহল সকল কথা দররথ প্রচশ। 

মা িচলয়া আমাণক দর্য ডাণকন শ্রীপচশ।। 

শুচন দররথ রাজা হরচষশ মন। 

,াণি, িুচি সশয হণি অন্ধক- িিন। ।  

দীন চদ্বজগণেণর চদণলন কশ স্বে।ৃ  

এইরূণপ দর মাস হইল সম্পেূৃ।। 

প্রসি-সময় র্যশ চনকট হইল। 

দররথ ,ূপচশর আনন্দ িাচড়ল।। 

এখ্ন শখ্ন রােী হইণি প্রসি। 

প্রজা সি গান কণর সদা এই রি।। 

দর্যই চদন ,ূচমষ্ঠ হণিন নারায়ে। 

আকার র্যুচড়য়া িচসণলন দদিগে।। 

শু,গ্রহহ সকল উচদশ িাণন িাণন।  

দরচদক মঙ্গল সকল শারাগণে।। 

প্রথণম প্রথমা ্ীর গণ,ৃর দিদন। 

অন্তঃপুণর প্রণির কচরল নারীগে।। 

মধ্ুচ্িত্রমাস, শুক্লা শ্রীরাম নিমী। 

শু,ক্ষণে ,ূচমষ্ঠ হণলন জগৎস্বামী।। 

গ,ৃিযথা নাচহ শার নাচহক দরাচেশ।  

শু,ক্ষণে শ্রীহচর হইল উপনীশ।। 

অন্ধকার ঘুণি দর্য জ্বাচলণলক িাচশ।  
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দকাচট সূর্যৃয চজচনয়া শাাঁহার দদহ-ণজযাচশ।। 

রযামল ররীর প্র,ু িাাঁির কুন্তল।  

সুধ্াংশু চজচনয়া মুখ্ কণর িলমল।। 

আজানুলচম্বশ দীঘৃ ,ুজ সুলচলশ। 

নীণলাৎপল চজচন িক্ষু আকেৃ পূচেৃশ।। 

দক িচেৃণশ হয় রক্ত রক্ত ওষ্ঠাধ্র।  

নিনীশ চজচনয়া দকামল কণলির।। 

চসন্দূণর মচণ্ডশ রাঙ্গা িরে সুন্দর। 

কমল চজচনয়া প্র,ু-নাচ, মণনাহর।। 

সংসাণরর রূপ র্যশ একত্র চমলন। 

চকণস িা শুলনা চদি নাচহক দশমন।। 

জয় জয় হুলাহুচল চদল নারীগে। 

সািধ্াণন কচরণলক নাচড়কা দেদন।। 

দকৌরলযার দাসী দসই শু,িার্ত্ৃা নাণম। 

শু, সমািার চদল চগয়া রাজধ্াণম।। 

শুচন দররথ পূেৃ পুলক ররীণর। 

অি আ,রে আণরা চদণলন দাসীণর।। 

পরম আনণন্দ রাজা পাসণর আপনা। 

কশ ধ্ন চদল চদ্বণজ দক কণর গেনা।। 

আনন্দ-সাগণর রাজা ,াণস দসই িাাঁই।  

পুনরচপ চদল দান কশ রশ গাই।। 

গেক আচনয়া কচরণলন শু,কাল।  

পুত্রমুখ্ দদচখ্িাণর র্যান মহীপাল।। 

ইন্দ্র দর্যন িচলণলন রিীর মচন্দণর।  

িন্দ্র দর্যন আচসণশণে দরাচহেীর ঘণর। ।  

দকৌরলযা িচসয়া আণে নারায়ে দকাণল। 

পুত্র দদচখ্িাণর রাজা দগল দহনকাণল।। 

ধ্ীণর ধ্ীণর দররথ পুত্র চনল িুণক। 

এক লক্ষ িুম্ব শাাঁর চদল িাাঁদমুণখ্।। 

দচরদ্র পাইল দর্যন চনচধ্র কলস। 

শণশাচধ্ক আনচন্দশ রাজার মানস।। 

অন্ধজন দর্যমন নয়ন লাণ, হয়। 

শণশাচধ্ক দররথ পাইয়া শনয়।। 

এশচদণন দররথ মণনণশ উল্লাস। 

রামজন্ম রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস।।  
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,রশ, লক্ষ্মে ও রুঘ্নণ র জন্ম-চিিরে 

এক অংণর জন্ম লইণলন নারায়ে। 

শুচনয়া দুঃচখ্শ িড় বকণকয়ীর মন।। 

আজ বহণশ দকৌরলযা দর্য িাচড়ল দসাহাণগ। 

দমাণর পুত্র দকন চিচধ্ নাচহ চদল আণগ।। 

দজযষ্ঠপুত্র রাজা হয় সর্ব্ৃরাণ্ িণল। 

দমাণর পুত্র চিচধ্ আণগ দকন নাচহ চদণল।। 

িচলণশ িচলণশ বহল গণ,ৃর দিদন। 

বকণকয়ী িণলন কুব্জী গা কণর দকমন। ।  

চেণলন মাণয়র গণ,ৃ কচর পদ্মসন। 

শু,ক্ষণে জচন্মণলন প্র,ু নারায়ে। ।  

দকৌরলযা রােীর পুত্র দর্যরূপ লািেয। 

দসই নাক দসই মুখ্ চকেু নণহ চ,ি। ।  

কুব্জী চগয়া জানাইয়া ,ূপচশর ঘণর।  

হইল দশামার পুত্র বকণকয়ী-উদণর।। 

শুচন দররথ রাজা আপনা পাসণর।  

পুত্রমুখ্ দদণখ্ চগয়া বকণকয়ীর ঘণর। ।  

পুত্রমুখ্ দদণখ্ রাজা অচশ হৃিমচশ। 

ধ্ন চিশরণেণশ চদণলন অনুমচশ।। 

সুচমত্রার হইণলক গণ,ৃর দিদন। 

র্যমজ উ,য় পুত্র প্রসণি শখ্ন।। 

দগৌরিেৃ বহল দদাাঁণহ চিষু্ণ-অিশার।  

সুচমত্রা প্রসি বহল র্যমজ কুমার।। 

র্যখ্ন র্যমজ পুত্র প্রসণি সনু্দরী। 

জয় জয় হুলাহুচল চদল সি নারী।। 

দাসী চগয়া দররণথ কচহল দগৌরণি। 

আর দুই পুত্র রাজা সুচমত্রা প্রসণি।। 

শুচনয়া হইল শাাঁর আনন্দ অপার। 

ব্রাহ্মণেণর লুটাইল সকল ,াণ্ডার। ।  

িচলণলন দররথ পরম দকৌশুক। 

চশন ঘণর দদচখ্ণলন িাচর পুত্রমুখ্।।  

চশন দণ্ড দিলা বহল গেণকর দমলা। 

খ্চড়ণশ গচেয়া দদণখ্ শু,ক্ষে দিলা।।  

সূর্যৃযিংণর আণে িহু রাজার সুকীচর্ত্।ৃ 

সিা বহণশ এই পুত্র রাজিক্রির্ত্ৃী।। 

ইহার দকাষ্ঠীর চকিা কচরি গেন। 

এমন লক্ষণে িুচি প্র,ু নারায়ে।। 

দর্যই জন শুণন প্র,ু রাণমর জনম। 

ধ্ন পুত্র লক্ষ্মী হয়, ,য় পায় র্যম। ।  

অণর্যাধ্যায় হইল আনন্দ দকালাহল।  

ক্ষত্র বিরয রদূ্র সণি কচরল মঙ্গল।। 

গেণক শুচষল রাজা চদয়া নানা ধ্ন। 

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে। ।  
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শ্রীরাণমর জণন্ম দদিগণের আনন্দ  

রাণমর জনম শুচন,                      

নাণিন সকল মুচন, 

দণ্ড কমণ্ডলু কচর হাণশ। 

স্বণগৃ নাণি দদিগে,                      

মণর্ত্ৃয নাণি মর্ত্ৃযজন, 

হচরণষ নাচিণে দররণথ।। 

শ্রীণদির্যানীর সণঙ্গ,                      

নাচিণেন ব্রহ্মা রণঙ্গ, 

রিী সণঙ্গ নাণি রিীপচশ। 

িাির জঙ্গম,                      

আর সণি নাণি িমৎকার, 

উল্লাচসশ নাণি িসুমশী।। 

চদিয চদিয আ,রে,                      

পচর র্যশ নারীগে, 

িচল র্যায় অণনক সুন্দরী। 

িচল র্যায় রাজপণথ,                     

শ্রীরাণমর চনরচখ্ণশ, 

সরু্ম্ণখ্ণশ নাণি চিদযাধ্রী।। 

রণত্নর প্রদীপ জ্বণল,                      

পুরী পূেৃা দকালাহণল, 

দকৌরলযা হইল পুত্রিশী।  

গগনমণ্ডণল থাচক,                      

দদিগে িণল ডাচক, 

জয় জয় জয় রঘুপচশ।। 

জচন্মণলন নারায়ে,                      

িচধ্িাণর দরানন, 

দদণিণর কচরণশ অিযাহচশ। 

ইহা শুণন দর্যই জন,                      

চকম্বা কণর অধ্যয়ন, 

,িমুক্ত হয় দসই কতশী।। 

বিকুে কচরয়া রূেয,                     

প্রকাচরণশ নরপুেয, 

অিশীেৃ পূেৃ ,গিান। 

রচিল দর্য কতচত্বিাস,                      

পূেৃ কচর অচ,লাষ, 

িচন্দয়া দস িামীকীচক পুরাে।। 
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শ্রীরাণমর জণন্ম রািণের চিপদান,ুি এিং 

শচিিারণের উপায় করে 

অণর্যাধ্যাণশ জন্ম র্যচদ চনণলন শ্রীপচশ। 

লঙ্কায় আশঙ্ক দদণখ্ সদা লঙ্কাপচশ। ।  

আিচম্বণশ রািণের চসংহাসন দদাণল। 

মাথার মুকুট খ্চস পণড় ,ূচমশণল।। 

দরমুণখ্ হায় হায় কণর দরানন। 

আিচম্বণশ মুকুট খ্চসল চক কারে।। 

দকাথা দগল ইন্দ্রচজৎ আন গাণ্ডীিাে।  

পতচথিী িাসুচক কাচট কচর খ্ান খ্ান। ।  

দহনকাণল কণহন ধ্াচরৃ্ম্ক চি,ীষে। 

জচন্ময়াণে দর্য দশামার িচধ্ণি জীিন।।  

পতচথিীর প্রচশ দক্রাধ্ কর চক কারে।  

দশামার িচধ্ণশ জন্ম চনল নারায়ে।। 

আর কাণরা অপরাধ্ নাচহ দরানন। 

িাসুচক কাচটণশ এণি কহ চক কারে।। 

এইকাণল আকাণর হইল বদিিােী। 

দররথ ঘণরণশ জচন্মল িক্রপাচে।। 

শুচনয়া চিচন্তশ িড় রাজা দরানন। 

ডাক চদয়া িণল শুন শুক ও সারে।। 

এণক এণক দদণখ্ এস পতচথিী ,ুিণন। 

আমার রুঘ্নর জন্ম বহল দকান্ খ্াণন। ।  

এখ্চন মাচরি শাণর অচশ চরশুকাল। 

প্রিল হইণল দসই িাচড়ণি জঞ্জাল।। 

রািণের আজ্ঞা ির িচন্দণলক মাণথ। 

সমুণদ্রর পার বহয়া লাচগল ,াচিণশ। ।  

পরম বিষ্ণি দূশ শুক ও সারে। 

িাসণির দ্বারী শারা জাণন চত্র,ুিন।।  

শুক িণল শুন দমার ,াই দর সারে। 

অণর্যাধ্যায় িুচি জচন্মণলন নারায়ে।।  

আচজ শু,চদন বহল আমা দদাাঁহাকার।  

,াগযিণল দদচখ্ চগয়া িরে শাাঁহার।।  

এশ িচল অণর্যাধ্যায় চদল দররন। 

দদচখ্ল অণর্যাধ্যা দর্যন বিকুে-,ুিন। ।  

রশন প্রদীপ জ্বণল প্রচশ ঘণর ঘণর।  

বহল হচরদ্রায় পণথ িচলণশ না পাণর। ।  

অলচক্ষযণশ সান্ধাইল দকৌরলযার ঘণর। 

িচসণেন দকৌরলযা শ্রীরাণম দকাণল কণর।। 

র্যাহার মানণস থাণক দর্যরূপ িাসনা। 

দসইরূণপ প্র,ুণর দদখ্ণয় দসই জনা।।  

পরম বিষ্ণি শারা ,াই দুইজন। 

িশু,ৃুজ রূণপ দদচখ্ণলন নারায়ে।। 

রঙ্খ িক্র গদা পদ্ম িশু,ৃুজ কলা। 

চকরীট কুণ্ডল কাণন হৃণদ িনমালা।।  

রশ দকাচট ব্রহ্মা শাাঁণর কচরণে স্শিন।  

প্র,ুর ররীণর দদণখ্ এ চশন ,ুিন।। 

প্রসণঙ্গণশ দদচখ্ল দর্য সর্ব্ৃ পাচরষদ। 

সনক সনাশন আচদ প্রহ্লাদ নারদ।। 

এইরূণপ দুই ,াই প্র,ুণর দদচখ্য়া। 

সহস্র প্রোম কণর ,ূণম দলাটাইয়া।।  

,চক্ত,াণি করণয় অণনক প্রচেপাশ। 

স্তিন কচরণে শারা কচর দর্যাড়হাশ।। 

রাক্ষণসর জাচশ দমারা িড়ই অধ্ম। 

দশামার মচহমা জ্ঞাণন আমরা অক্ষম।।  

দর্য পদ ব্রহ্মাচদ দদি নাচহ পায় ধ্যাণন। 

দহন পাদপদ্ম দদচখ্ প্রশযক্ষ প্রমাণে।। 

এই চনণিদন কচর শুন মহারয়। 
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শি পাদপণদ্ম দর্যন সদা মন রয়।। 

কতপার সাগর প্র,ু শুচম গুেধ্াম। 

এশ িচল দগল শারা কচরয়া প্রোম।। 

পণথ দর্যণশ দুই ,াই ,াচিণলক মণন। 

এ কথা কচহি না দস পাপী দরানণন।। 

িুক্ষর চনচমণষ শারা লঙ্কাপুণর চগয়া। 

রািণেণর কণহ কথা আণগ দাাঁড়াইয়া।। 

এণক এণক দদচখ্লাম এ চশন ,ুিণন। 

দশামার চক রুঘ্ন আণে নাচহ লয় মণন। ।  

মুকুট খ্চসল রাজা, হণি অপমান। 

সকল শীণথৃর জণল শুচম কর স্নান।।  

সুিেৃ করহ দান দীন চদ্বজ নণর। 

অমঙ্গল ঘুচিণি, আপদ র্যাণি দূণর।। 

দর মুখ্ দমচলয়া রািে রাজা হাণস। 

দকশকী কুসুম দর্যন িুণট ,াদ্রমাণস। ।  

না িুচিয়া কথা কহ ,াই চি,ীষে। 

আমার চক রুঘ্ন আণে দহন লয় মন।। 

রািণের কথা শুচন িণল চি,ীষে। 

পচরোণম এই কথা কচরণি স্মরে।। 

রািে সমুদ্র িচল লাচগল ডাচকণশ। 

আচসয়া সমুদ্র দাাঁড়াইল দর্যাড়হাণশ।। 

রাজা িণল পতচথিীণশ র্যশ শীথৃ আণে।  

সকল শীণথৃর জল আন দমার কাণে।। 

িাকযমাত্র িচলণশ চিলম্ব না হইল।  

সকল শীণথৃর জল সরু্ম্ণখ্ আইল।। 

শীথৃজণল দরানন কচরণলন স্নান। 

দচরদ্র দুঃখ্ীণক রাজা কণর স্বেৃদান।। 

র্যণশক কাঞ্চন চদল নাম লি কশ। 

দধ্নু দান চরলা দান কণর রশ রশ।। 

দান পুেয কচরয়া িচসল দরানন। 

,াচিল অমর আচম, নাচহক মরে।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর দলাক চিিক্ষে।  

রাণমর প্রীচশণশ হচর িল সর্ব্ৃজন। ।  
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িানরগণের জন্ম-চিিরে 

নিরূণপ জচন্মণলন প্র,ু নারায়ে। 

িানর রূণপণশ জন্ম চনল দদিগে।। 

চিধ্াশা িণলন, শুন র্যশ দদিগে। 

দর্য র্যথা িানরী পাও কর আচলঙ্গন।। 

এক িানরীণশ রচশ ইন্দ্র সূর্যৃয কণর। 

দুই পুত্র জচন্মণলন শাহার উদণর।।  

হইল ইণন্দ্রর দশণজ িাচল কচপির। 

সুগ্রহীি িীণরর জন্ম চদণলন ,াস্কর।।  

চকচষ্কন্ধযায় িল মূল খ্াইণশ রসাল।  

িল মূল খ্ায় দদাাঁণহ চিক্রণম চিরাল। ।  

দশজ বহণশ দশজ িাণড়, সম্পণদ সম্পদ।  

হইল িাচলর পুত্র কুমার অঙ্গদ।। 

হইল ব্রহ্মার দশণজ ম্ত্রদী জামু্বিান। 

হইণলন পিণনর দশণজ হনুমান।। 

দহমকূট নাণম কচপ িরুে নন্দন। 

পঞ্চ পুত্র র্যণমর দর্য র্যম দররন।। 

জচন্মল চরণির দশণজ দকররী িানর। 

চদণন চদণন িাণড় দর্যন রাল শরুির।। 

অচিণশণজ হইণলন নীর দসনাপচশ। 

কুণিণরর দশণজ জন্ম িানর প্রমাথী। ।  

সুণষণের জন্ম হয় ধ্েন্তরী-ণশণজ।  

অচহচিদযা-চ্িদযরা্ চদল শার মাণি।। 

মণহন্দ্র দদণিন্দ্র হইল সুণষে-নন্দন। 

িন্দ্র-ণশণজ দচধ্মুখ্ হইল শখ্ন।। 

প্রণশযক কচহণল হয় পুস্তক চিস্শর।  

এচ্কক দদণির পুত্র এচ্কক িানর।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডশ দর্য সুখ্ী সর্ব্ ৃদণণ্ড। 

িানণরর জন্ম এণি গায় আদযকাণণ্ড। ।  
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দররণথর িাচর পণুত্রর অিপ্রারন ও 

নামকরে 

এচ্কক গেণন দর্য হইল িাচর চদন। 

পাাঁি চদণন পাাঁিুটী কচরল সুপ্রিীে।।  

েয় চদণন ষষ্ঠীপূজা চনচর জাগরণে। 

চদল অি কলাই অিাণহ চরশুগণে।।  

ডাক চদয়া আণন রাজা িালকগণেণর। 

কাপড় পূচরয়া দসাো চদল সিাকাণর।। 

এণয়াদণর রাজার হইল অণরৌিান্ত। 

কণশক কচরল দান শার নাচহ অন্ত।। 

েয় মাস িয়স্ক হইণল িাচর জন। 

করাইল সিাকার ওদন-প্রারন।। 

আম্ত্রদে কচরয়া সকল ক্ষত্রগণে। 

আনাইল দররথ আপন ,িণন।। 

আচসয়া িচরষ্ঠ মুচন মহানন্দ মণন। 

িাচর পুত্রমুণখ্ অি চদল শু,ক্ষণে।। 

দররথ িাচর পুত্র লণয় চনজ দকাণল। 

চমিাি চদণলন সিা িদনকমণল।। 

িচসণলন িাচর ,াই সুিারু িদন। 

দকৌশুণক দর্যৌশুক চদল সণি রত্ন ধ্ন।। 

সকণল দর্যৌশুক চদল আচস রাজধ্াম। 

চিিার কণরন সণি রাণখ্ন চক নাম।। 

চিিাচরল িাচর দিদ আগম পুরাে। 

দর্য ম্ত্রদ হইণল দলাক পাণি পচরত্রাে।। 

দর্যই ম্ত্রদ িামীকীচক জণপন অচিরাম।  

দকৌরলযাপুণত্রর নাম রাচখ্ল শ্রীরাম।। 

পতচথিীর ,র সচহণিন অচিরশ। 

দশাঁই দহশু শাাঁর নাম হইল ,রশ।। 

সুচমত্রার হইয়াণে র্যমজ নন্দন। 

রুঘ্ন  কচনষ্ঠ শার দজযষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মে।। 

রাজা িাচর নন্দণনর শুচনণলন নাম। 

ব্রাহ্মণেণর চদল দান কশ রশ গ্রহাম।।  

রজশ কাঞ্চন চদল নাম লি কশ। 

দধ্নু দান চরলা দান কণর রশ রশ।। 

নানা দান চদয়া কণর িচরণষ্ঠর মান।  

দুেিশী গা,ী চদল সহস্র প্রমাে। ।  

আরীর্ব্ৃাদ কণর ঘণর দগল মুচনগে। 

আচদকাণণ্ড শ্রীরাণমর নাম সঙ্কলন। ।  

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
7

 

শ্রীরাম লক্ষ্মোচদর িালযক্রীড়া 

েমাস িয়ণস্ক রাম দদন হামাগুচড়। 

হাচসয়া মাণয়র দকাণল র্যান গড়াগচড়।। 

ক্ষণেক মাণয়র দকাণল ক্ষণে চপশতণকাণল। 

িদণন না আণস কথা আধ্ আধ্ দিাণল।। 

শ্রীরাণমর িন্দ্রানণন অমতশ- িিন।  

প্রকাচরশ মন্দ মন্দ হাচসণশ দরন।।  

এক িষৃ িয়স্ক হইণল ,াই কচট। 

পীশধ্ড়া পচরধ্ান গণল স্বেৃ কাাঁচি। ।  

কাাঁচির মণধ্যণশ চদিয দসাোর চকচঙ্কেী। 

রণত্নর নূপুর পায় রুেু রুেু ধ্বচন।। 

কণরন শ্রীরাম দখ্লা িালণকর সণন। 

পরস্পর সম্প্রীচশ হইল িাচর জণন।।  

শ্রীরাম িচলণশ পণথ িণলন লক্ষ্মে।  

,রণশর িলণন িণলন রুঘ্নঘন।। 

র্যার দর্য িরুর িংর জাচনল শাহাণশ। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে চমণল, রুঘ্ন  ,রণশ।। 

র্যথা শথা র্যান রাজা রাম র্যান সাণথ। 

এক চশল অদরৃণন প্রমাদ শাাঁহাণশ।।  

ব্রহ্মা আচদ র্যাাঁর পদ না পান মনণন। 

পুনঃ পুনঃ িুম্ব দদন শাাঁহার িদণন।। 

িন্দ্রকলা দর্যমন িচদৃ্ধশ চদণন চদণন। 

দসইরূপ লািেয িাচড়ল িাচর জণন।। 

এক চিষু্ণ িাচর ,াই মায়র কারে। 

রাণম দদচখ্ দররথ ,াণি মণন মন।। 

সর্ব্ৃক্ষে দররথ রাণমণর দনহাণল। 

অন্ধক মুচনর রাপ মণন মণন িণল।। 

রাপ চদল মুচন দমাণর দগৌরি কারে। 

এই পুত্র না দদচখ্ণল আমার মরে।। 

না’হাজার িষৃ রাজয কচর কুশূহণল। 

রাম দহন পুত্র পাইলাম পুেযিণল।।  

পুত্রমুখ্ দদচখ্ সদা জীিন সিল। 

দররথ-গতণহ রাম প্রথম প্রিল।। 

এই মশ দররথ কণর অচ,লাষ।  

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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শ্রীরাণমর রা্ ও অ্চিদযা চরক্ষা 

পঞ্চিষৃ গশ হণল হাণশ চদল খ্চড়। 

পচড়ণশ পািান রাজা িচরণষ্ঠর িাড়ী। ।  

কখ্গ আিার িলা িানান প্র,তচশ। 

অি রব্দ পাি কচরণলন রঘুপচশ।। 

িযাকরে কািয রা্ পচড়ণলন স্মতচশ। 

অিণরণষ পচড়ণলন রাম িশুঃশ্রুচশ।। 

দকান রা্ নাচহ হয় শাাঁর অণগাির।  

দিৌদ চদণন িশুঃষচি চিদযাণশ শৎপর।।  

চিদযা পচড় কচরণলন গুরুণক প্রোম।  

অ্চিদযা দসইক্ষণে চরচখ্ণলন রাম।। 

প্রাশঃকাণল িাচর ,াই র্যান মালঘণর।  

মল্লচিদযা চরচখ্ল সকণল সমাদণর।। 

গুচল দাাঁড়া চনয়া রাম লািচর দখ্লান।  

রাণমর চিক্রণম সি মাণলর পয়ান।। 

রাম সণঙ্গ দকান মাল নাচহ ধ্ণর শাল।  

সুণমরু পর্ব্ৃণশ র্যান কচরণশ সাশাল।।  

সূর্যৃযিংরী িালক ধ্নুক শাল জাণন।  

িুলধ্নু হাণশ রাম দিড়ান কানণন।। 

ধ্নু হাণশ কচর রাম র্যাণর এণড় িাে। 

চত্র,ুিণন শাহার নাচহক পচরত্রাে। ।  

দররথ রাজার চিপক্ষ র্যশ চেল। 

রাণমর চিক্রম দদচখ্ সণি পলাইল।। 

র্যশণন দখ্ণলন রাম িুলধ্নু হাণশ। 

একচদন িণন দগল লক্ষ্মে সচহণশ।। 

মতগ িাচহ দুইজন দিড়ান কানন। 

শখ্ন মারীি সণঙ্গ হইল চমলন।। 

দকান্খ্াণন চেল দস মারীি চনরাির। 

মতগরূপ বহয়া দগল রাণমর দগাির।। 

মতগ দদচখ্ রাণমর দকৌশুক বহল মন। 

ধ্নুণক অিযথৃ িাে র্যুচড়ল শখ্ন।। 

েুচটল রাণমর িাে শারা দর্যন খ্ণস। 

মহা,ীশ মারীি পলায় মহাত্রাণস।। 

শ্রীরাণমর িােরণব্দ োচড়ল দস িন।  

জনণকর দদণর দগল চমচথলা ,ুিন।। 

রাণমর চিক্রম দদচখ্ দদিগে ,াণষ। 

এশচদণন রািে মচরণি অনায়াণস।। 

সূর্যৃয অস্ত দগল শথা দখ্লার চিরাম। 

রেশ্রান্ত লক্ষ্মণেণর দদচখ্ণলন রাম।। 

মচলন হইয়া দগল লক্ষ্মণের মুখ্।  

দদচখ্য়া শ্রীরাম পান অন্তণরণশ দুঃখ্।। 

একচদন দুঃণখ্ ,াই হইল এমন। 

দকমণন মাচরয়া বিরী রাচখ্িা ব্রাহ্মে।। 

আমলকী িল পাচড় দদন শাাঁর মুণখ্। 

ক্ষুধ্া শতষ্ণা দূণর দগল খ্ান মনঃসুণখ্।। 

দহনকাণল দদণখ্ন চনকণট সণরাির। 

নানা পক্ষী জণল আণে কণর কলস্বর।।  

এমন সমণয় ব্রহ্মা কন পুরন্দণর। 

জণন্মন আপচন হচর দররথ-ঘণর।। 

নররূপী আপনাণক চিস্মতশ আপচন। 

রািে মাচরণশ মাত্র অিশীেৃ চশচন। ।  

িশুদৃর িষৃ চশচন থাচকণিন িণন। 

িল মূলাহাণর র্যুদ্ধ কচরণি দকমণন।।  

মতোল চ,শণর শুচম রাখ্ চগয়া সুধ্া।  

সুধ্াপাণন রাণমর না লাচগণিক ক্ষুধ্া।। 

এই আজ্ঞা পাইণলন দদি পুরন্দর। 

রাচখ্য়া দগণলন সুধ্া মতোল চ,শর।। 

দহনকাণল লক্ষ্মণেণর িণলন শ্রীরাম।  
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মতোল শুচলয়া আন কচর জলপান।। 

লক্ষ্মে আচনয়া চদল শ্রীরাণমর হাণশ। 

দুই ,াই সুধ্া খ্ান মতোল সচহণশ।। 

ক্ষুধ্া শতষ্ণা দূণর দগল সুি বহল মন। 

িতক্ষপত্র পাচশয়া দর্য কচরলা রয়ন।।  

পচরশ্রণম সুচনদ্রা হইল িতক্ষশণল।  

আণেন শ্রীরাম দর্যন শুণয় মাশতণকাণল। ।  

না দদচখ্য়া শ্রীরাণমণর হইয়া কাশর।  

আণস্ত িযণস্ত দগল রােী রাজার দগাির।। 

দহথা রাজা িহুক্ষে রাণম না দদচখ্য়া। 

মণন সুখ্ নাচহ দর্যন অজ্ঞান হইয়া।। 

সিাণর চিদায় চদয়া দগণলন আিাণস। 

রাণমণর দদচখ্ি িচল দকৌরলযার পাণর। ।  

দুইজন পণথণশ হইল দররন। 

চিচন্তশ হইয়া রােী চজজ্ঞাণস শখ্ন। ।  

প্রস্তুশ আেণয় ঘণর খ্াদয নানাচিচধ্। 

িহুক্ষে রাণম দকন না দদচখ্ সচিচধ্।। 

দররথ িণল রােী চক কচহলা কথা।  

দদচখ্ণশ না পাই রাম শারা দগল দকাথা।। 

িুচি রাম আণে িা বকণকয়ী-আিাণস। 

দধ্ণয় চগয়া উ,ণয় বকণকয়ীণর চজজ্ঞাণস।। 

আচজ আচম দদচখ্ নাই শ্রীরাণমর মুখ্।  

প্রাে নাচহ রণহ দমার চিদচরণে িুক। ।  

বকণকয়ী িচলল আচম চকেু নাচহ জাচন।  

আচজ দহথা নাচহ দদচখ্ রাম গুেমচে।।  

আচজ িুচি ,ুচলয়া রচহল দকানখ্াণন। 

লক্ষ্মে দর্য িাণন আণে রাম দসই িাণন।। 

,রণশর সচহশ দহথা চমচল রুঘ্ন । 

অণর্যাধ্যা-নগণর রমণণম ,াই দুইজন।। 

দর্যই দর্যই িালক দখ্লায় শাাঁর সণন। 

শাহাণর চজজ্ঞাণস রাম আণে দকান্ খ্াণন।। 

শুচনয়া সকণল কণহ শুন রাজরােী। 

দকাথা রাম দকাথায় লক্ষ্মে নাচহ জাচন।। 

দকৌরলযা সুচমত্রা আর বকণকয়ী কাচমনী। 

ডমু্বর হারাণয় দর্যন িুকাণর িাচঘনী।। 

হৃণদ হাণন দররথ ,াণল মাণর ঘাশ। 

দকাথা দগণল পাি আচম রাম রঘুনাথ।। 

অন্ধক মুচনর রাপ ঘচটল এখ্ন। 

রাম না দদচখ্য়া মম না রণহ জীিন।। 

পুত্রণরাণক মতশুয আচজ সতচজল চিধ্াশা। 

রাণম নাচহ দদচখ্ র্যচদ মরে সর্ব্ৃথা।। 

চদিণস সকল দদচখ্ দঘার অন্ধকার। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে িুচি না দদচখ্ি আর।।  

এইমশ কাণন্দ রােী দিলা অিণরণষ। 

দহনকাণল দুই ,াই অণর্যাধ্যা প্রণিণর।। 

িনপুষ্প ,ূচষশ ধ্নুক িামহাণশ। 

নাচিণশ নাচিণশ র্যান লক্ষ্মণের সাণথ।। 

,রশ রুঘ্ন  চগয়া কণহ বকরলযাণর। 

দহর মাশা, আইণলন রাম পুরদ্বাণর।।  

শার মুণখ্ এই িাকয শুচনণশ শুচনণশ। 

িাচহর হইল রােী শ্রীরাণম দদচখ্ণশ। ।  

দধ্ণয় দররথ রাজা রাণম কণর িুণক। 

এক লক্ষ িুম্ব চদল শার িাাঁদমুণখ্। ।  

অন্ধণকর রাপ মণন কণর ধ্ুক্ ধ্ুক্। 

চক জাচন িা হন কণি চিধ্াশা চিমুখ্। ।  

দকৌরলযা ধ্াইয়া চগয়া রাণম বকল দকাণল। 

এক লক্ষ িুম্ব চদল িদন-কমণল।। 

দচরণদ্রর চনচধ্ শুচম নয়ণনর শারা। 



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

0
 

পলণক প্রলয় ঘণট র্যচদ হই হারা।। 

,রশ রুঘ্ন  শণি দদণখ্ন শ্রীরাম।  

দুই ,াই আচস রাণম কচরল প্রোম।। 

মাণয়র আলণয় রাম কচরল দ,াজন। 

রাজরােী হইণলন সুচির শখ্ন।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর মধ্ুর ,চেশ। 

শ্রীরাণমর অরেয-চিহার সুলচলশ।। 

সীশার চিিাহ পোণথ ৃহণরর ধ্ন ুপ্রদান 

সাশ িৎসণরর রাম অণর্যাধ্যা-নগণর। 

লক্ষ্মী দহাথা জচন্মণলন জনণকর ঘণর।। 

িাণষর ,ূচমণশ কনযা পায় মহাঋচষ।  

চমচথলা কচরল আণলা পরমা রূপসী।। 

অদ্ভুশ সীশার রূপ গুে মণন মাচন। 

এ সামানযা নণহ কনযা কমলা আপচন। ।  

কনযারুপ জনক দদণখ্ন চদণন চদণন। 

উমা চক কমলা িােী রমণম হয় চশণন।।  

হচরেী নয়ণন চকিা দরাচ,শ কর্জ্ল। 

চশলিুল চজচন শাাঁর নাচসকা উজ্জ্বল।।  

সুলচলশ দুই িাহু দদচখ্ণশ সুন্দর। 

সুধ্াংশু চজচনয়া রূপ অচশ মণনাহর।। 

মুচিণশ ধ্চরণশ পাচর সীশার কাাঁকাচল। 

চহঙ্গুণল মচণ্ডশ শাাঁর পাণয়র অঙ্গুচল।। 

অরূে িরে শাাঁর িরে-কমল।  

শাহাণশ নূপুর িাণজ শুচনণশ দকামল।।  

রাজহংসী রমণম হয় দদচখ্ণল গমন। 

অমতশ জচনয়া শাাঁর মধ্রু িিন।। 

দরচদক আণলা কণর জানকীর রূণপ। 

লািেয চনঃসণর কশ প্রচশ দলামকূণপ। ।  

জনক ,াণিন মণন সীশা চদি কাণর। 

সীশাণর্যাগয ির নাচহ দদচখ্ এ সংসাণর।। 

পুণরাচহশ আচন রাজা কণহন চিণরণষ। 

জানকীর চিিাহ কচরণি দকান্ জন।। 

স্বণগৃণশ কণরন চিন্তা র্যশ দদিগে। ।  

চিধ্াশা িণলন, শুন দদি পুরন্দর। 

রাণমর িয়স মাত্র সিম িৎসর।। 

চদণন চদণন জানকীর রূপ িতচদ্ধমান।  

পাণে অনয িণর রাজা সীশা কণর দান।।  

এই র্যুচক্ত দদিগে কচরয়া মনন। 

বকলাস পর্ব্ৃণশ দগল র্যথা চত্রণলািন।।  

ব্রহ্মা িচলণলন শুন চরি অন্তর্যযামী। 

জনণকর ঘণর সীশা রক্ষা কর শুচম।। 

দস শি দসিক আজ্ঞা লচিণশ না পাণর। 

দর্যন রাম চিনা অণনয না দদয় সীশাণর।। 

এণশক িচলয়া ব্রহ্মা কচরল গমন। 

,তগুরাণম ডাচকয়া কণহন চত্রণলািন।।  

আমার ধ্নুক চনয়া করহ পয়ান। 

জনণকর ঘণর রাখ্ কচর সািধ্ান।। 

আমার এ ধ্নু ,ঙ্গ কচরণশ দর্য পাণর। 

কহ জনণকণর, দর্যন সীশা দদয় শাণর।। 

এ চশন ,ুিণন ইহা দশাণল দকান জন। 

সণি মাত্র শুচলণিন প্র,ু নারায়ে। ।  

পাইয়া চরণির আজ্ঞা িীর ,তগুপচশ। 

ধ্নুক কচরয়া হাণশ কচরণলন গচশ।। 

মাথায় জটার ,ার পতণষ্ঠ দুই শূে। 

এক হাণশ কুিার অণনযণশ ধ্নুগুৃে। ।  

ব্রহ্মাণর দর্যমন দদণি কণরন সম্ভর্ম।  

জনক পরশুরাণম কণরন দস ক্রম।। 
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প্রোম কচরয়া শাাঁণর চদণলন আসন। 

পাদয অঘৃয চদয়া শাাঁণর কণরন পূজন।। 

,তগুরাণম দদচখ্ সি মুচনর শরাস। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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জনক রাজার ধ্ন,ুঙৃ্গ পে 

চজজ্ঞাচসণশ লাচগণলন জনক রাজন। 

দকান্ কাণর্যৃয মহারয় দহথা আগমন।।  

িণলন পরশুরাম, দশামার দুচহশা। 

সীশা দদহ র্যচদ রাজা কচর চিিাচহশা। ।  

জনক িণলন, এচক শুচন িমৎকার। 

এশ চক দসৌ,াগয আণে কপাণল সীশার।।  

সীশার চিিাহকাল হইণি র্যখ্ন। 

করা র্যাণি র্যুচক্তমশ কচহিা দর্যমন।। 

,তগু িণর শপসযার কচরি গমন। 

দদণখ্া দর্যন অনযমশ না হয় রাজন।। 

এণশক িচলয়া র্যচদ ,তগুরাম র্যান। 

,তগুর িরে ধ্চর জনক সুধ্ান।। 

দশামার সাক্ষাৎ আর পাি কশ কাণল। 

কাণর চদি কনযা িল শুচম না আইণল। ।  

িণলন পরশুরাম আমার ধ্নুক। 

রাচখ্ র্যাই শি িাণন দদচখ্ণি দকৌশকু।।  

ধ্নুক শুচলয়া দর্যিা গুে চদণশ পাণর।  

রচহল আমার আজ্ঞা কনযা চদও শাণর। ।  

এশ িচল ,াগৃি দগণলন িানান্তণর। 

পচড়য়া রচহল ধ্নু জনণকর ঘণর।। 

হণরর ধ্নুক দসই অপূর্ব্ৃ চনরৃ্ম্াে। 

সর্ত্র দর্যাজন উণ, ধ্নুক প্রমাে।। 

দর্যাজন দণরক ধ্নু আণড় পচরসর। 

কচরণলন প্রচশজ্ঞা জনক ঋচষির।। 

এ ধ্নুণশ গুে চদণশ দর্য জন পাচরণি। 

র্যশন কচরয়া বকল ধ্নুণকর ঘর। 

একারী দর্যাজন দসই ঘর দীঘশৃর।। 

এগার দর্যাজন দ্বার আণড় পচরসর। 

ধ্নুক পচড়য়া রণহ শাহার চ,শর।। 

দসই ধ্নুণকর কথা দগল দদণর দদণর। 

আচদকাণ্ড রচিল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাণস।। 

  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

3
 

সকল রাজা ও রািণের ধ্নকু শুচলণশ 

অপারক হইয়া পলায়ন 

ধ্নুণকর কথা র্যচদ দগল দদণর দদণর। 

জানকী-চিিাহ দহশু রাজা সি আণস।। 

পতচথিীণশ আর র্যশ রাজা মহর্ত্র। 

এণক এণক আণস সি জনণকর ঘর।। 

আচসয়া সকল রাজা অহঙ্কার কণর। 

সিাণর পািায় দদন ধ্নুণকর ঘণর।। 

জনক িণলন দর্যিা শুচলণি ধ্নুক। 

শাাঁণর সীশা কনযা চদি পরম দর্যৌশুক। ।  

ধ্নুক শুচলণশ র্যশ রাজপুত্র র্যায়। 

দদচখ্ণশ সকল দলাক পশ্চাৎ দগাড়ায়।। 

ঘণরর দ্বাণরণশ চগয়া উচক চদয়া িায়।  

শুচলিার রচক্ত দকাথা দদচখ্য়া পলায়। ।  

কশ রাজা রাজপুত্র উদযশ হইয়া। 

ধ্নুক শুচলণশ র্যায় ি্ কােচিয়া। ।  

প্রােপণে শারা ধ্নু টানাটাচন কণর।  

শুচলিার সাধ্য চকিা, নাচড়ণশ না পাণর।। 

সুণমরু পর্ব্ৃশ দর্যন ধ্নুখ্ান শাচর।  

চদণি চক শাহাণশ গুে নাচড়ণশ না পাচর।। 

লর্জ্া দপণয় রাজা সি পলাইয়া র্যায়।  

হাশশাচল চদয়া সি িালক দগাড়ায়।। 

পলাইয়া র্যায় সণি আপনার দদণর। 

চিিাহ কচরণশ অনয রাজগে আণস।। 

পচথমণধ্য দদখ্া হয় দর্য সিার সণন। 

ধ্নুণকর পরাক্রম শারা সি শুণন।। 

দদচখ্িার কাজ নাই শুচনয়া ডরায়। 

শুচনয়া শুচনয়া পণথ অমচন পলায়।। 

প্রণশযক কচহণল হয় পুস্তক চিস্তর।  

চশন দকাচট রাজা দগল চমচথলা নগর।। 

ধ্নুক শুচলণশ না পাচরল দকান জন। 

লঙ্কায় থাচকয়া শুণন লঙ্কার রািে। ।  

অকম্পন প্রহস্ত মারীি মণহাদর। 

িাচর পাত্র লণয় রণথ িণড় লণঙ্কশ্ির।।  

আইল সকণল শারা চমচথলা ,ুিন। 

জনক শুচনল রািণের আগমন।। 

জনক িণলন, শুন পাত্র চমত্রগে। 

রািে আইল আচজ হইণি দকমন।। 

দস্বিাণশ চিিাহ র্যচদ না চদি রািণে। 

কাচড়য়া লইণি সীশা রাণখ্ দকান্ জণন। ।  

িচলল জনক রাজা রািণে আচনণশ। 

দদচখ্য়া রািে রাজা লাচগল হাচসণশ।।  

প্রহস্ত ডাচকয়া িণল রািে রাজাণর।  

জনক আইল দদখ্ লইণশ দশামাণর।। 

দদচয়খ্া রািে শাণর ,ূচমশণল উচল। 

দুই িাহু পসাচরয়া কণর দকালাকুচল।।  

িসাইল রািণেযণর চদিয চসংহাসণন।  

চমিালাপ কচরণলন িচসয়া দুজণন।। 

জনক িণলন আচজ সিল জীিন। 

দকান্ কাণর্যৃয মহারয় শি আগমন।। 

দরানন িণল রাজা শি কনযা সীশা। 

আমাণর করহ দন আচম দস গ্রহহীশা।। 

জনক িণলন ইহা দসৌ,াগয লক্ষে। 

দশামা চিনা পাত্র আর আণে দকান্ জন। ।  

আচনণলন ,তগুরাম ধ্নু একখ্ান।  

দহন িীর নাচহ দর্য শাহাণশ দদয় টান। ।  

শুচলয়া ধ্নুকখ্ান ,াঙ্গ চগয়া শুচম।  
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ধ্নুণকর ঘণর সীশা সমচপৃি আচম।। 

শুচনয়া দস দরমুণখ্ হাচসল রািে। 

আমার সাক্ষাণশ িল ধ্নুক চিক্রম।। 

বকলাস শুণলচে আচম পর্ব্ৃশ মন্দর।  

শাহাণক চজচনয়া চক ধ্নুক হণি ,ার।।  

আণগ সীশা আচনয়া আমাণর কর দান। 

র্যাত্রাকাণল ,াচঙ্গয়া র্যাইি ধ্নুখ্ান।।  

জনক িণলন কর প্রচশজ্ঞা পূরে। 

দদখ্ুক সকল দলাক ধ্নুক-,ঙ্গন।। 

প্রহস্ত িণলন শুন রাজা দরানন। 

র্যার দর্য প্রচশজ্ঞা ,ঙ্গ না কর কখ্ন।।  

ধ্নুক ,াচঙ্গণল রাজা জানকীর চদণি।  

ইিাধ্ীণন নাচহ দদয় িণল কাচড় লণি।। 

দরমুখ্ িণল মামা রাচখ্ শি কথা। 

ধ্নুক ,াচঙ্গণল দর্যন না হয় অনযথা। ।  

অহঙ্কার কচরয়া িচলল লণঙ্কশ্বর। 

দদখ্াইণশ িচলল জনক নতপির।। 

শুচনয়া ধ্াইল সণি চমচথলা নগর। 

সণি িণল জানকীর আচজ এল ির।। 

র্যুিা িতদ্ধ চরশু এক নাচহ রণহ ঘণর। 

দকৌশুক দদচখ্ণশ দগল রাজার মচন্দণর। ।  

একারী দর্যাজন ঘর অচশ দীঘশৃর। 

একাদর দর্যাজন শাহার পচরসর।। 

ধ্নুক পচড়য়া আণে শাহার চ,শণর। 

আচসয়া রািে রাজা দাণ্ডাইল দ্বাণর।। 

দ্বাণরণশ দাাঁড়াণয় িীর উচক চদয়া িায়। 

দদচখ্য়া দুর্জ্ৃয় ধ্নু অন্তণর ডরায়।।  

মণন ,াণি আমার ঘুচিল জাচরজুচর। 

দর্য দদচখ্ ধ্নুকখ্াচন পাচর চক না পাচর।। 

অন্তণর আশঙ্ক অচশ মুণক আস্ফালন। 

ধ্নুক শুচলণশ র্যায় িীর দরানন।। 

আাঁচটয়া কাপড় িীর িাচন্ধল কাাঁকাণল। 

কুচড় হণস্ত ধ্চরল দস ধ্নু মহািণল।।  

আাঁকচড় কচরয়া দস ধ্নুকখ্ান টাণন। 

শুচলণশ না পাণর আর িায় িাচরপাণন। ।  

নাণক হাশ চদয়া িণল চক কচর উপায়। 

চক হইণি মামা ধ্ুন শুলা নাচহ র্যায়। ।  

প্রহস্ত িচলল শুন রাজা লণঙ্কশ্বর।  

দলাক হাসাইলা আচস চমচথলা নগর।। 

চিন্তা না কচরহ শুচম না কচরহ ডর।  

গাণত্র িল কচর আর একিার ধ্র।। 

পুনশ্চ ধ্নুকখ্ান টানাটাচন কণর। 

শথাচপ ধ্নুকখ্ান নাচড়ণশ না পাণর।। 

দরগ্রহীি িণল ধ্নু নাচড়ণশ না পাচর।  

প্রাে র্যায় মামা, শিু শুচলণশ না পাচর।। 

বকলাস শুচলনু মামা পর্ব্ৃশ মন্দর।  

শাহাণর চজচনয়া মামা ধ্নুণকর ,ার।।  

এই র্যুচক্ত মামা দগা দশামার িাাঁই মাচগ।  

সিাই চমচলয়া শুচল ধ্নুখ্ান ,াচঙ্গ। ।  

প্রহস্ত িচলল শুন িীর দরানন। 

শণিশ সীশার ির হণি দকান্ জন।। 

পার িা না পার আর একিার টান। 

র্যাক প্রাে রাখ্ মান, এই িাকয মান।।  

রািে িচলল মামা শুন দমার িােী।  

শুচলণশ না পাচর রীঘ্র রথ আন শুচম।। 

ঈষৎ হাচসয়া িণল প্রহস্ত শাহাণর। 

রথ লণয় এই আচম রচহলাম দ্বাণর।। 

আরিার রািে ধ্নুকখ্ান টাণন। 
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শুচলণশ না পাণর, িায় প্রহণস্তর পাণন।। 

কাাঁকাণলণশ হাশ চদয়া আকার চনরণখ্। 

মণন ,াণি পাণে আচস ইন্দ্র দিটা দদণখ্।। 

িুচিয়া প্রহস্ত রথ চদল দর্যাগাইয়া। 

লাি চদয়া রণথ উণি ধ্নুণক এচড়য়া।। 

পলাইয়া িচলল লঙ্কার অচধ্কারী।  

সকল িালক দদয় শাণর চটটকারী।। 

লঙ্কায় রঙ্কায় দগল লঙ্কার রািে। 

আকাণর থাচকয়া দদণখ্ র্যশ দদিগে।। 

শ্রীলক্ষ্মীপচশর লক্ষ্মী লণি দকান্ জন। 

শুচলণিন ধ্নুক দকিল নারায়ে।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর চক কচহি চরক্ষা। 

আচদকাণ্ড গাইল সীশার বহল রক্ষা।।  
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শ্রীরাণমর গঙ্গাস্নান ও গুহণকর মচুক্ত এিং 

উ,ণয় চমশাচল ও ,রদ্বাজ মচুনর গতণহ 

রাণমর অক্ষয় ধ্নরু্ব্াৃে প্রাি হওন 

একচদন দররথ পুেয চশচথ দপণয়। 

গঙ্গাস্নাণন র্যান রাজা িাচর পুত্র লণয়।। 

হইণিক অমািসযা চশচথণশ গ্রহহে। 

রাণমর কলযাণে রাজা চদণিন কাঞ্চন।।  

শুরঙ্গ মাশঙ্গ িণল সণঙ্গ রশ রশ। 

িাচর পুত্র সহ রাজা িাচপণলন রথ।।  

িচলল কটক সি নাচহ চদরপার। 

কটণকর রণব্দ পূেৃ হইল আকার।। 

িচলণেন দররথ িচড় চদিয রণথ। 

নারদ মুচনর সণঙ্গ দদখ্ হয় পণথ।। 

মুচন িণল দকাথা রাজা কচরে পয়ান। 

,ূপচশ কণহন চগয়া কচর গঙ্গাস্নান। ।  

মুচন কণহ দররথ শুচম শ অজ্ঞান। 

রামমুখ্ দদচখ্ণল দক কণর গঙ্গাস্নান।।  

পচশশপািনী গঙ্গা পতচথিী মণ্ডণল। 

দসই গঙ্গা জচন্মণলন র্যাাঁর পদশণল।।  

দসই দান দসই পুেয দসই গঙ্গাস্নান। 

পুত্র,াণি দদখ্ শুচম প্র,ু ,গিান। ।  

এশ র্যচদ নতপচশণর কচহণলন মুচন। 

রাজা িণল, িল ঘণর রাম রঘুমচে।। 

িাণপর িিন শুচন িণলন শ্রীরাম। 

অণনক পাষণ্ড আণে ধ্রৃ্ম্পণথ িাম।।  

গঙ্গার মচহমা আচম চক িচলণশ জাচন।  

না শুচনও মহারাজ নারণদর িােী।। 

এশ র্যচদ িচলণলন দকৌরলযা-কুমার। 

িচলণলন রাজা দররথ আরিার।। 

িচলণে রাজার বসনয আনচন্দশ বহয়া।  

গুহক িণ্ডাল আণে পথ আগুচলয়া।। 

চশন দকাচট িণ্ডাণলণশ গুহক দিচিশ।  

হুড়াহুচড় িাণধ্ দররণথর সচহশ।। 

গুহক িণ্ডাল িণল শুন দররথ। 

,াচঙ্গয়া আমার দদর কচরণল চক পথ।।  

িাণর িাণর র্যাহ শুচম এই পথ চদয়া। 

বসণনযণশ আমার িাজয দিচলল ,াচঙ্গয়া।। 

গঙ্গাস্নান কচরণশ দশামার থাণক মন।  

আর পথ চদয়া শুচম করহ গমন।। 

র্যচদ ইিা থাণক দহ র্যাইিা এই পণথ।  

দদখ্াও দশামার আণগ পুত্র রঘুোণথ।।  

রাম রাম িচলয়া দর্য গুহক ডাচকল। 

রথমণধ্য রাণমণর ,ূপচশ লুকাইল।।  

চনল দররথ রাজা ধ্নুর্ব্ৃাে হাণশ। 

রণথর দ্বাণরণশ রাজা লাচগল ,াচিণশ।। 

িণ্ডাণলণর মাচর চকিা হইণিক র্যর। 

নীি জণন চজচনণল চক হইণি দপৌরুষ।।  

র্যচদ পরাজয় হই িণ্ডাণলর িাণে। 

অপর্যর ঘুচষণিক এ চশন ,ুিণন।। 

আচম র্যচদ োচড় নাচহ োচড়ণি িণ্ডাল।  

চক কচরচি পণথ এক িাচধ্ল জঞ্জাল।। 

দুই জণন িােিতচি কণর মহাণকাণপ। 

উ,ণয়র িাণেণশ দদাাঁহার প্রাে কাাঁণপ।। 

এইমশ িােিতচি হইল চিস্তর। 

উ,ণয়র সংগ্রহাম হইল িহুশর।। 

দররথ রাজা এণড় পাশুপশ রর। 

হাণশ গণল গুহণক িাচন্ধল নণরশ্বর। ।  
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গুহণক িাচন্ধয়া রাজা শুচলণলন রণথ। 

িন্ধণন পচড়য়া গুহ লাচগল ,াচিণশ।।  

র্যাাঁহার লাচগয়া আচম আগুচলনু পথ। 

দদচখ্ণশ না পাইলাম দস রাম চক মশ।।  

এণশক ,াচিয়া গুহ কণর অনুমান। 

পাণয়ণশ ধ্নুক টাণন পাণয় এণড় িাে।।  

,রশ কচহল চগয়া রাণমর দগািণর। 

এমন অপূর্ব্ৃ চরক্ষা নাচহ িরািণর।। 

পাণয়ণশ ধ্নুক টাণন পাণয় এণড় িাে। 

দদচখ্ণশ দকৌশুক রাম দগণলন দস িান।।  

দর্যইমাত্র গুহক দদচখ্ল রঘুনাণথ। 

দণ্ডিৎ হইয়া রচহল দর্যাড়হাণশ।। 

শ্রীরাম িণলন, ধ্নু টানহ দকমন। 

গুহ িণল দশামাণর কচহি দস কারে।। 

প্রাক্তন জণন্মর কথা শুন নারায়ে।  

দর্য পাণপ হইল দমার িণ্ডাল জনম।। 

অপুত্রক চেণলন র্যখ্ন দররথ। 

অন্ধক মুচনর পুত্র কচরণলন হশ।। 

মুচনহশযা কচরয়া আচসয়া শণপািণন। 

দলাটাইয়া ধ্চরণলন আমার িরণে।। 

িচরণষ্ঠর পুত্র আচম িামণদি নাম। 

চশনিার রাজাণর িলানু রামনাম।। 

শুচনয়া িচরষ্ঠ রাপ চদণলন চিরাল। 

র্যাহ িামণদি পুত্র হওণগ িণ্ডাল।। 

এক রামনাণম দকাচট ব্রহ্মহশযা হণর। 

চশনিার রামনাম িলাচল রাজাণর।। 

দলাটাণয় ধ্চরনু আচম চপশার িরণে। 

িণ্ডাল হইণশ মুক্ত কাহার দরৃণন। ।  

চপশা িচলণলন র্যণি শ্রীরাম দরৃন। 

শণিশ হইণি মুক্ত িণ্ডাল-জনম।।  

দসই রাম জচন্ময়াে দররথ-ঘণর। 

িরে পরর চদয়া মুক্ত কর দমাণর।। 

অনাণথর নাথ শুচম ,কশিৎসল। 

করুোসাগর হচর শুচম দস দকিল।। 

িণ্ডাল িচলয়া র্যচদ ঘতো কর মণন। 

পচশশপািন নাম শণি চক কারণে।। 

এণশক িচলয়া গুহ লাচগল কাাঁচদণশ। 

গুণহর ক্রন্দণন কাণন্দন শ্রীরাম রণথ।। 

করপুণট দাণ্ডাইয়া চপশার সাক্ষাৎ।  

চ,ক্ষা দদহ গুহণক িণলন রঘুনাথ।। 

রাজা িণল প্রাে িাহ প্রাে পাচর চদণশ। 

িণ্ডাণল দশামাণক চদি িাধ্া নাচহ ইণথ।। 

পাইয়া রাজার আজ্ঞা দকৌরলযা-নন্দন।  

খ্সাণলন চনজ হণস্ত গুণহর িন্ধন।। 

শ্রীরাম িণলন অচি জ্বালহ লক্ষ্মে। 

গুহণকর সহ কচর চমত্রশা এখ্ন।। 

লক্ষ্মে জ্বাণলন অচি রাণমর সাক্ষাৎ। 

গুহ সহ চমত্রশা কণরন রঘুনাথ।। 

দর্যই শুচম দসই আচম িণলন শ্রীরাম। 

গুহ িণল ঘুিাইণশ নাচর চনজ নাম।। 

শ্রীরাণমর জগণশ হইল িাকুরাচল। 

প্রথণম কণরন রাম িণ্ডাণল চমশাচল। ।  

চিদায় কচরয়া রাণম গুহ দগল ঘণর। 

পুত্র লণয় দররথ দগল গঙ্গাশীণর।। 

অপূর্ব্ৃ অনন্ত িল ,াস্কর-গ্রহহে।  

স্নান কচর রাজা দান কচরল কাঞ্চন। ।  

দধ্নু দান চরলা দান বকল রশ রশ। 

রজশ কাঞ্চন শার নাম লি কশ।। 
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দান ধ্রৃ্ম্ কচরণশ হইল দিলা ক্ষয়।  

প্রণদাণষ দগণলন ,রদ্বাণজর আলয়।। 

িচসয়া আণেন মুচন আপনার ঘণর। 

িাচরপুত্র সহ রাজা নমস্কার কণর।।  

দর্যাড়হাণশ িণল রাজা মুচনর দগাির। 

আচনয়াচে িাচর পুত্র দদচখ্ মুচনির। ।  

আরীর্ব্ৃাদ কর িাচর পুণত্র শণপাধ্ন।  

িড় ,াণগয দদচখ্লাম দশামার িরে।। 

দদচখ্য়া রাণমণর ,াণি ,রদ্বাজ মুচন। 

বিকুে হইণশ চিষু্ণ আইলা আপচন।।  

মুচন িণল রাজা শি সিল জীচিশা। 

রাম শি পুত্র, চকন্তু জগণশর চপশা।। 

,রদ্বাজ এইকাল দদণখ্ িমৎকার। 

দূর্ব্ৃাদল রযামশনু পরম আকার।। 

ধ্বজ-িজ্র অঙু্কণর দরাচ,শ পদামু্বজ। 

রঙ্খ িক্র গদা পদ্মধ্ারী িশু,ৃুজ।।  

রঙ্কর চিচরচঞ্চ আচদ র্যশ দদিগে। 

রাণমর ররীণর আণরা দদণখ্ন ,ুিন।। 

সমুচিশ আচশথয কণরন ,রদ্বাজ। 

সুণখ্ রচহণলন বসনয সহ মহারাজ।। 

রাণমণর লইয়া মুচন অন্তঃপুণর চগয়া। 

রয়ন কণরন দদাাঁণহ একত্র হইয়া।। 

র্যখ্ন হইল রাচত্র চদ্বশীয় প্রহর। 

চরয়ণর রাণখ্ন দদিরাজ ধ্নুঃরর।। 

স্বণে উপণদর এই কণহন মুচনণর। 

অক্ষয় ধ্নুক শূে দদহ শ্রীরাণমণর।।  

এশ িচল কচরণলন িাসি পয়াে। 

প্রাণশ রাম চরয়ণর দদণখ্ন ধ্নুর্ব্ৃাে।। 

কচহণলন শ্রীরাণমণর মুচন ,রদ্বাজ।  

দশামাণর চদণলন ধ্নুর্ব্ৃাে দদিরাজ। ।  

মুচনর িরণে রাম কচর প্রচেপাশ। 

আচনণলন দসই ধ্নু চপশার সাক্ষাৎ।। 

শুচন রাজা দররথ সানন্দ হইয়া। 

আইণলন দদণর িাচর কুমার লইয়া।। 

কতচর্ত্িাস কণর আর, পাই পচরত্রাে।  

আচদকাণ্ড গাইল রাণমর গঙ্গাস্নান। ।  
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রাক্ষণসর দদৌরাণত্ম্ মচুনণদর র্যজ্ঞপেূ ৃনা 

হওয়াণশ শাহা চনিারণের উপায় 

এইরূণপ দররথ িাচর পুত্র বলয়া। 

সাম্রাজয কণরন দ,াগ সািধ্ান বহয়া। ।  

দহথা চমচথলায় র্যজ্ঞ কণর মুচনগে। 

র্যজ্ঞপূেৃ নাচহ হয় রাক্ষস কারে।।  

র্যজ্ঞ আরম্ভে দর্যই কণর মুচনির। 

কণর রক্ত িষৃে মারীি চনরাির।। 

র্যজ্ঞহীন হইণলক চমচথলা-,ুিন। 

কণরন জনক র্যুচক্ত লণয় মুচনগে।। 

শার মণধ্য িচলণলন চিশ্বাচমত্র মুচন। 

অণর্যাধ্যায় চগয়া রামিণন্দ্র আচম আচন।। 

রাক্ষস িণধ্র দহশ ুধ্চর রাম-ণির। 

দররথ গতণহ অিশীেৃ হৃষীণকর।। 

িচলণলন জনক শুনহ মহারয়। 

শুচম রক্ষা কচরণল এ র্যজ্ঞ রক্ষা হয়।।  

চিশ্বাচমত্র সকণলণর কচরয়া আশ্বাস।  

িচলণলন র্যথা রাম অণর্যাধ্যা চনিাস।। 

উপচিশ হইণলন অণর্যাধ্যার দ্বাণর। 

দ্বীরী চগয়া জানাইল শখ্চন রাজাণর। ।  

,ূপচশ শুচনিামাত্র চিশ্বাচমত্র নাম। 

চিচন্তয়া কণহন িুচি চিচধ্ আচজ িাম।।  

চিশ্বাচমত্র মুচন এই িড়ই চিষম। 

প্রমাদ ঘটায় চকম্বা কণর দকান ক্রম।।  

সূর্যৃযিংণর চেল হচরশ্চন্দ্র মহারাজ। 

,ার্যৃযা পুত্র দিিাইয়া চদল শাণর লাজ।। 

আচস িচন্দণলন রাজা মুচনর িরে। 

চরিািার পূর্ব্ৃক কণরন চনণিদন। ।  

শি আগমণন মম পচিত্র আলয়। 

আজ্ঞা কর, দকান কার্যৃয কচর মহারয়।।  

চিশ্বাচমত্র িণলন শুন দহ দররথ। 

শ্রীরাণমণর দদহ র্যচদ হয় অচ,মশ।। 

মুচনগে র্যজ্ঞ কণর কচরয়া প্রয়াস। 

রাক্ষস আচসয়া সদা কণর র্যজ্ঞনার।। 

এই ,ার মহারাজ চদলাম দশামাণর। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে দদহ র্যজ্ঞ রাচখ্িাণর।। 

দর্যইমাত্র চিশ্বাচমত্র কণহন এ কথা। 

,ূপচশ ,াণিন মণন দহাঁট কচর মাথা।।  

পুত্রণরাণক মতশুয মম চলখ্ন- কপাণল। 

না জাচন হইণি মতশুয মম দকান্ কাণল।। 

অন্ধণকর রাপ মণন কণর ধ্ুক্ ধ্ুক্। 

কখ্ন মচরি নাচহ দদণখ্ িাাঁদমুখ্।। 

প্রাে িাহ র্যচদ মুচন প্রাে চদণশ পাচর। 

একদণ্ড রামিণন্দ্র না দদচখ্ণল মচর।। 

অশএি রামিন্দ্র না চদি দশামাণর। 

এক দণ্ড না দদচখ্ণল হৃদয় চিদণর।। 

আচদকাণ্ড গান কতচর্ত্িাস চিিক্ষে।  

রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম দস জীিন।।  
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শ্রীরামণক রাক্ষস সহ র্যণুদ্ধ দপ্ররণে 

দররণথর অস্বীকার 

র্যখ্ন শুইয়া 

থাচক,                           

রাণমণর হৃদণয় রাচখ্, 

,ূণম রাচখ্ নাচহক প্রশীশ। 

স্বণে না দদচখ্ণল 

শায়,                           

প্রাে ওষ্ঠাগশ প্রায়, 

িমচকয়া িাচহ িাচরচ,শ।। 

দর্যমণশ দপণয়চে 

রাণম,                           

কচহ দস সকল ক্রণম, 

মতগয়া কচরণশ চগয়া িণন। 

চসন্ধু নাণম 

মুচনিণর,                           

সণরািণর জল ,ণর, 

শাাঁণর মাচর রব্দণ,দী িাণে।। 

মতশ মুচন দকাণর 

কচর,                           

দগলাম অন্ধক-পুরী, 

দদচখ্ মুচন অচির সমান। 

পুত্র পুত্র িচল 

ডাণক,                           

মড়া পুত্র চদনু শাণক, 

পুত্রণরাণক োচড়ল দস প্রাে।। 

চেলাম 

সন্তানহীন,                           

মণনাদুঃখ্ী রাচত্রচদন, 

িচধ্লাম চসন্ধুর জীিন। 

কুচপয়া চসন্ধুর 

িাপ,                           

চদল দমাণর অচ,রাপ, 

দশাঁই পাইলাম এই ধ্ন।। 

এশএি 

শণপাধ্ন,                           

শুন মম চনণিদন, 

আচম র্যাি সচহশ দশামার। 

চিনা শ্রীরাম 

লক্ষ্মে,                           

অনয চকেু প্রণয়াজন, 

র্যাহা িাহ চদি রশিার।। 

রাজার িিন 

শুচন,                           

কুচপণলন মহামুচন, 

িাট দদহ দশামার কুমার। 

আপন মঙ্গল 

িাহ,                           

শ্রীরাম লক্ষ্মণে দদহ, 

নণহ িংর নাচরি দশামার।। 
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রাজা দররথ চিশ্বাচমত্র মচুনণক প্রশারো 

কচরয়া ,রশ ও রুঘ্ন ণক দপ্ররে 

ওচিশ্বাচমণত্রর দকাপ, শৎপণর রাণমর গমন 

স্বীকার 

রাজা িচলণলন মুচন কচর চনণিদন। 

ধ্ুনচর্ব্ৃদযা নাচহ জাণন চক কচরণি রে।। 

অশযল্প িয়স মম পুত্র িাচর গুচট।  

চরণর িুল নাচহ ঘুণি আণে পঞ্চিুাঁচট।। 

অনয বসনয র্যশ িাহ লহ শণপাধ্ন। 

শাহারা কচরণি চনরাির চনিারে।। 

শুচনয়া কণহন চিশ্বাচমত্র শণপাধ্ন।  

কটণক খ্াইণি এশ দকাথা পাি ধ্ন।। 

একা রাম দগণল হয় কাণর্যৃযর সাধ্ন।  

সহস্র কটণক মম নাচহ প্রণয়াজন।। 

শি িংণর চেণলন দর্য হচরশ্চন্দ্র রাজা। 

পতচথিী আমাণক চদয়া কচরণলন পূজা।।  

শথাচপ না পাইণলন মণনর সান্ত্বনা।  

্ী পুত্র দিচিয়া দরণষ চদণলন দচক্ষো।। 

একা রাণম চদণশ শুচম কর উপহাস। 

সূর্যৃযিংর আচজ িুচি হইল চিনার।।  

চিচন্তশ হইয়া রাজা ,াণি মণন মণন।  

ডাচকণলন ,রশ রুঘ্ন  দুইজণন।। 

দদাাঁণহ দাাঁড়াইল দস মুচনর সাক্ষাণশ। 

রাজা িচলণলন র্যাহ মুচনর সাক্ষাণশ। ।  

,ূপচশর িঞ্চনায় রমণান্ত শণপাধ্ন। 

মণন ,াচিণলন এই শ্রীরাম লক্ষ্মে। ।  

আণগ র্যান মহামুচন পাণে দুইজন। 

সরর্যূ নদীর শীণর চদল দররন।। 

মুচন িচলণলন শুন ,ূপচশ-কুমার। 

দহথা গমণনর পথ আণে চদ্বপ্রকার।। 

এই পণথ দগণল র্যাই চশন চদণন ঘর। 

এই পণথ দগণল লাণগ শতশীয় প্রহর।। 

শতশীয় প্রহর পণথ চকন্তু আণে ,য়। 

দসই পণথ রাক্ষসী শাড়কা নাণম রয়।।  

শাচড়য়া ধ্চরয়া খ্ায় র্যশ মুচনগণে। 

দকান্ পণথ র্যাইণশ দশামার লাণগ মণন।।  

িচলণলন ,রশ শুনহ শণপাধ্ন। 

দুি ঘাাঁটাইয়া পণথ দকান্ প্রণয়াজন।।  

একথা শুচনয়া মুচন ,াচিণলন মণন। 

ইহা না হণিন দর্যাগয রাক্ষস চনধ্ণন। ।  

এক রাক্ষণসর নাম শুচন এশ ডর। 

মাচরণিন ইচন চকণস দকাচট চনরাির।। 

রাজার রিশা মুচন ,াণিন অন্তণর। 

শ্রীরাণম না চদয়া রাজা চদল ,রণশণর।। 

আমার সচহশ রাজা কণর উপহাস।  

অণর্যাধ্যা সচহশ আচজ কচরি চিনার।। 

দক্রাণধ্ চিচরণলন পুনঃ চিশ্বাচমত্র ঋচষ। 

চনগৃশ হইল শাাঁর দনণত্র অচিরাচর।। 

দসই অচি লাণগ চগয়া অণর্যাধ্যা-নগণর।  

প্রজার শািৎ ঘর দ্বার দে কণর।।  

কাচন্দয়া িচলল প্রজা রাণমর দগািণর। 

চিশ্বাচমত্র মুচন আচস সর্ব্ৃনার কণর।। 

দশামাণর না চদয়া রাজা চদল ,রণশণর।  

দশকারণে এ চিপদ অণর্যাধ্যা নগণর।। 

প্রজার করুো শুচন রাণমর শরাস। 

ধ্াইয়া দগণলন রাম চিশ্বাচমত্র পার।।  

মুচনর িরে ধ্চর িণল রঘুমচে। 
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প্রজাণলাণক রক্ষা প্র,ু করহ আপচন। ।  

অপরাধ্ দর্যই কণর দণ্ড কর শার। 

চনরপরাধ্ীর দণ্ড করা অচিিার।। 

মুচন বহয়া দর্যই জন রাণগ দদয় মন। 

পূর্ব্ৃ ধ্রৃ্ম্ নি শাাঁর হয় দসইক্ষে।। 

পুণত্র পািাইণশ চপশা হণলন কাশর। 

র্যজ্ঞ রক্ষা কচর চগয়া চমচথলা নগর। ।  

হাচসণলন মুচনরাজ রাণমর িিণন। 

অণর্যাধ্যার পাণন িান অমতশ-নয়ণন।। 

সকল কচরণশ পাণর শণপর কারে। 

দর্যমন অণর্যাধ্যাপুরী হইল দশমন।। 

মুচনর িচরত্র দদচখ্ রাণমর শরাস। 

আচদকাণ্ড গাইল পচণ্ডশ কতচর্ত্িাস। ।  
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চমচথলায় র্যজ্ঞ রক্ষাণথ ৃশ্রীরাম লক্ষ্মণের 

গমন ও ম্ত্রদদীক্ষা 

চরণর পঞ্চিুাঁচট রাম চিষু্ণ-অিশার।  

মুে হইণলন মুচন রূণপণশ শাাঁহার। ।  

পূচেৃমার িন্দ্র দর্যন উদয় আকাণর।  

মুচন িচলণলন রাম িল দমার দদণর।। 

জাচনণলন মহারাজ রাণমর গমন। 

লক্ষ্মে সচহশ রাণম কণরন অপৃে।। 

িচলণলন চিশ্বাচমত্র রাজার দগাির। 

রাম লাচগ চিন্তা না কচরহ নণরশ্বর।।  

শুচম নাচহ জানহ রাণমর গুেণলর। 

রাক্ষস িচধ্ণশ অিশীেৃ হৃষীণকর।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে লণয় আচম দদণর র্যাই। 

চির হও মহারাজ দকান চিন্তা নাই। ।  

রাজাণর কচহয়া এই প্রণিাধ্ িিন। 

মুচন িচলণলন িল শ্রীরাম লক্ষ্মে। ।  

শ্রীরাম িণলন মুচন র্যচদ িল শুচম। 

মাশতিাণন চিদায় লইয়া আচস আচম।।  

মাণয় না কচহয়া র্যাি চমচথলা- নগর।  

কাচন্দণিন অি জল োচড় চনরন্তর। ।  

দগণলন শ্রীরামিন্দ্র মাণয়র মচন্দণর। 

প্রোম কচরয়া পণদ িণলন মাণয়ণর।। 

আইণলন চিশ্বাচমত্র লইণশ আমাণর। 

চমচথলায় র্যাই আচম র্যজ্ঞ রাচখ্িাণর।।  

শুদ্ধমণন মাশা দমাণর আরীর্ব্ৃাদ কর।  

র্যুণদ্ধ জয়ী হই দর্যন প্রসাণদ দশামার।।  

প্রথম র্যুণদ্ধণশ র্যাত্রা কচরণশচে আচম। 

আমার লাচগয়া দরাক না কচরহ শুচম।। 

দকৌরলযা শুচনয়া শাহা কণরন দরাদন। 

চ,চজল নয়ন-নীণর দনণশর িসন।। 

কাশর দকৌরলযা দকাণল কচরয়া রাণমণর।  

আরীর্ব্ৃাদ কচরণলন কর চদয়া চরণর। ।  

মাণয়ণর কণহন রাম প্রণিাধ্ িিন। 

দনত্রনীর দনণত্রণশ হইল চনিারে।। 

মাশত-পদধ্ূচল রাম িচন্দণলন মাণথ। 

শু,র্যাত্রা কচরণলন ধ্নুর্ব্ৃাে হাণশ।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে বলয়া চিশ্বাচমত্র র্যান। 

মহারাজ দনত্রনীণর ধ্রেী ,াসান।। 

কশদূণর চগয়া রাম হন অদরৃন। 

,ূচমণশ পচড়য়া রাজা কণরন ক্রন্দন। ।  

রাজাণক প্রণিাধ্ কণর র্যশ পাত্রগে। 

দক কণর অনযথা র্যাহা চিচধ্র চলখ্ন।।  

রাণম দদচখ্ মুচনির আনচন্দশ মন। 

রাণমর চিিাহ হণি বদণির ঘটন।। 

আণগ মুচনির র্যান পাণে দুই জন। 

ব্রহ্মার পশ্চাণশ দর্যন অচশ্বনী-নন্দন।। 

কাচন্দণশ কাচন্দণশ সণি দগল চনজ িাণস। 

রাণম লণয় চিশ্বাচমত্র িণনণশ প্রণিণর।। 

আণগ মুচন র্যান, চপণে শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

আশণপ হইল ম্লান দদাাঁহার আনন।। 

শাহা দদচখ্ চিশ্বাচমত্র অন্তণর চিচন্তশ। 

এশ চদণন শ্রীরাণমর দুঃখ্ উপচিশ। ।  

রচির আশণপণশ মুণখ্ হইল ঘাম। 

িহুকাল চক মণশ রমণচমণি িণন রাম।।  

চিশ্বাচমত্র এই মশ রমণচমণি ,াচিয়া অন্তণর। 

করাইল ম্ত্রদদীক্ষা শ্রীরামিণন্দ্রণর।। 

চিশ্বাচমত্র িণলন শুনহ রঘুিীর। 
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স্নান কর চগয়া জণল সরর্যূ নদীর।। 

র্যশ রাজা পূণর্ব্ৃ সূর্যৃযিংণর হণয়চেল। 

এই িাণন প্রাে োচড় স্বগৃিাণস দগল।। 

এই পুেযশীণথৃ রাম স্নান কর শুচম। 

দশামাণর সুম্ত্রদ দীক্ষা করাইি আচম।। 

দরাক দুঃখ্ কখ্ন না পাইণি অন্তণর। 

ক্ষুধ্া শতষ্ণা না হইণি সহস্র িৎসণর।। 

কচরণলন রামিন্দ্র দস ম্ত্রদ গ্রহহে।  

রাণমণর কচহণশ শাহা চরচখ্ল লক্ষ্মে।।  

দতঢ় কচর চরচখ্ণলন ,াই দুইজন। 

আনচন্দশ হইল দদচখ্য়া দদিগে।। 

িহুকাল অনাহাণর থাচকণি লক্ষ্মে।  

এশকাণল বহণি ইন্দ্রচজণশর মরে।। 

কতচর্ত্িাস পচণ্ডণশর কচিণত্বর চরক্ষা। 

আচদকাণণ্ড চলচখ্ল রাণমর ম্ত্রদদীক্ষা।। 
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শ্রীরাম কর্ত্তকৃ শাড়কা রাক্ষসী িধ্ ও 

অহলযার উদ্ধার 

গুরুর িরণে রাম কচরণলন নচশ। 

রাণম বলয়া চিশ্বাচমত্র কচরণলন গচশ।। 

শাড়কার িণন আচস চদল দররন। 

মুচন িচলণলন শুন ,াই দুইজন।। 

এই পণথ র্যাই ঘর শতশীয় প্রহণর। 

এই পণথ চশন চদণন র্যাই মম ঘণর।। 

চশন প্রহণরর পণথ চকন্তু ,য় কচর। 

শাড়কা রাক্ষসী আণে মহা,য়ঙ্করী।। 

শাচড়য়া ধ্চরয়া খ্ায় র্যশ জীিগে। 

দকান্ পণথ র্যাই িল শ্রীরাম লক্ষ্মে।।  

কচরণলন রাম গুরু-িাণকযর উর্ত্র। 

চশন চদন দিণর দকন র্যাি মুচনির।। 

র্যচদ দস রাক্ষসী পণথ আইণস খ্াইণশ। 

চিিাণর নাচহক দদাষ শাহাণর মাচরণশ। ।  

রাণমণর কণহন চিশ্বাচমত্র মুচনির।  

ও পণথর নাণম দমার গাণয় আণস জ্বর।।  

দশামার িাসনা রাম না পাচর িুচিণশ।  

দমাণর চনয়া র্যাহ িুচি রাক্ষণসর চদণশ।। 

র্যখ্ন রাক্ষসী দমাণর আচসণি শাচড়য়া। 

আমাণর এচড়য়া দদাাঁণহ র্যাণি পলাইয়া।।  

গুরুর িিণন হাচসণলন প্র,ু রাম। 

চিিল ধ্নুক িযথৃ ধ্চর রাম নাম।। 

এক িাে চিনা দর্য চদ্বশীয় িাে ধ্চর।  

দশামার দদাহাই র্যচদ চশন িাে মাচর।। 

এইমশ রঘুনাথ প্রচশজ্ঞা কচরণশ। 

িচলণলন মুচন দস শাড়কা দদখ্াইণশ।। 

উ,য় রমণাশার মণধ্য থাচক মুচনির। 

দূর বহণশ দদখ্াণলন শাড়কার ঘর।। 

কর িাড়াইয়া শার ঘর দদখ্াইয়া। 

অচশ ত্রাণস মুচনির র্যান পলাইয়া।। 

শ্রীরাম িণলন ,াই মুচনর সচহশ। 

রীঘ্র র্যাহ গুর এক র্যান অনুচিশ।। 

লক্ষ্মে িণলন রাণম দর্যাড় কচর হাশ। 

থাকুক দসিক সণঙ্গ প্র,ু রঘুনাথ।।  

শুচনয়া দস সি কথা িড়ই চিষম। 

এণকলা দকমণন রাম কচরণি চিক্রম।। 

শ্রীরাম িণলন, ,াই ,য় নাচহ মণন। 

চক কচরণশ পাণর ,াই রাক্ষসীর প্রাণে।। 

সকল রাক্ষসী র্যচদ হয় এক দমচল। 

লচিণশ না পাণর মম কচনষ্ঠ অঙ্গুচল।। 

দগণলন মুচনর সণঙ্গ লক্ষ্মে শখ্ন। 

শাড়কার প্রচশ রাম কণরন গমন।। 

িাম হাাঁটু চদয়া রাম ধ্নু মধ্যখ্াণন। 

দচক্ষে হণস্তণশ গুে চদণলন দস িাণন।। 

আাঁচটয়া দস পীশি্ িাচন্ধণলন রাম। 

িামহাণশ ধ্নুর্ব্ৃাে দুর্ব্ৃাদলরযাম।। 

প্রথণম চদণলন রাম ধ্নুণক টঙ্কার। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাশাণল লাচগল িমৎকার।। 

শুণয়চেল রাক্ষসী দস সুিণেৃর খ্াণট। 

ধ্নুক টঙ্কার শুচন িমচকয়া উণি।। 

িচসয়া রাক্ষসী দসই একদতণি িায়।  

দূর্ব্ৃাদল-রযামরূপ দদচখ্ল শথায়। ।  

উচিয়া িচলল, দসই রাম চিদযমান। 

ডাচকয়া িচলল, আচজ লি দশার প্রাে।।  

ব্রাহ্মণের িরৃ্ম্ শার গাণয়র কাপড়।  



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

6
 

িচলণশ শাহার ি্ কণর মড়মড়।। 

ব্রাহ্মণের মুণ্ড শার কণেৃর কুণ্ডল। 

মনুণষযর মুণ্ডমালা গলার উপর।। 

িচসণশ আসন নাই ,াণি মণন মন। 

ইহার িণরৃ্ম্ণশ হণি িচসণশ আসন।। 

রক্ত মাংস মুচনর ররীণর নাচহ পাই।  

অচি িরৃ্ম্ সার মাত্র শুধ্ু হাড় খ্াই।। 

অপূর্ব্ৃ ইহার মাংস চদণলন চিধ্াশা। 

হাচসণলন রাম, শুচন শাড়কার কথা।। 

শাম্রিেৃ দদচখ্ শার গাণয় দলামািলী। 

দন্ত দগাটা দদচখ্ দর্যন দলাহার চরকচল। ।  

িদন িযাদান কচর আইচল খ্াইণশ। 

পািাইি দশাণর আচজ র্যণমর ঘণরণশ।। 

মনুষয খ্াইয়া দিড়ী দদর বকচল িন। 

দশার ডণর পণথ নাচহ িণল সাধ্ুজন।। 

শুচনয়া রাণমর িাকয কুচপয়া অন্তণর। 

চনকণট আচসয়া দস চিকটাকার ধ্ণর।। 

রামণক খ্াইণশ িায় ডণর নাচহ পাণর। 

রালগাে উপাচড়লা আচনল হুঙ্কাণর।। 

রালগাে উপাচড়য়া ঘন চদল পাক। 

দূর দূর কচরয়া শাড়কা চদল ডাক।। 

শাহা দদচখ্ রঘুনাথ এচড়ণলন িাে। 

িাোঘাশ কচরণলন গাে খ্ান খ্ান।। 

গাে কাটা দদচখ্য়া কাাঁচপয়া দগল মণন। 

চরংরপার গাে ধ্চর ঘন ঘন টাণন।। 

চরংরপার গাে দশাণল রাণম মাচরিাণর।  

শার মুখ্ দ,চদণলন রাম এক রণর।। 

শথাচপ শাড়কা র্যায় রাণম চগচলিাণর। 

মহািীর শিু ,য় নাচহ কণর শাণর।। 

িাণের উপণর িাে রব্দ িনিচন। 

িষৃাকাণল চিদুযণশর দর্যন িনিচন।।  

শ্রীরাণমণর ডাচকয়া িচলল দদিগে। 

িজ্রিাণে শাড়কার িধ্হ জীিন।। 

িজ্রিাে এণড় রাম িণজ্রর হুড়ণুক। 

চনঘৃাৎ িাচজল িাে শাড়কার িুণক।।  

িুণক িাে িাচজণশ হইল অণিশন। 

শাড়কা পচড়ল চগয়া পঞ্চার দর্যাজন।। 

চিপরীশ ডাক োচড় োচড়ণলক প্রাে। 

রব্দ শুচন চিশ্বাচমত্র বহল হশজ্ঞান।। 

পািাইয়া শাড়কাণর র্যণমর সদন। 

কচরণলন রাম মুচনর িরে িন্দন।। 

দিশন পাইয়া িণল গাচধ্র নন্দন। 

শাড়কা মাচরলা িাো দকৌরলযা-জীিন। ।  

শ্রীরাম িণলন, গুরু চক রচক্ত আমার। 

শাড়কাণর িচধ্লাম প্রসাণদ দশামার।। 

মুচন িচলণলন শুন দকৌরলযা-নন্দন। 

চনকণটণশ দদচখ্ চগয়া শাড়কা দকমন।। 

শাড়কা দদচখ্ণশ মুচন কণরন পয়ান। 

মণরণে শাড়কা, শিু মুচন কম্পমান।।  

শাড়কাণর দদচখ্য়া ,াণিন মুচন মণন। 

এমন চিকট মূচর্ত্ৃ না দদচখ্ নয়ণন। ।  

শাড়কা মাচরয়া রাম রাজীিণলািন। 

পিণনর জন্ম,ূচম কণরন গমন।। 

চিশ্বাচমত্র কণহ, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

এইখ্াণন বহল ঊনপঞ্চার পিন।। 

পিণনর জন্ম,ূচম পশ্চাৎ কচরয়া। 

অহলযার শণপািণন দগণলন িচলয়া।। 

মুচন িচলণলন রাম কমলণলািন। 
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পাষাে উপণর পদ করহ অপৃে।। 

শুচনয়া িণলন রাম মুচনর িিণন। 

পাষাণেণশ পদ চদি চকণসর কারণে।। 

মুচন িচলণলন শুন পুরাশন কথা। 

সহস্র সুন্দরী সতচি কচরণলন ধ্াশা।। 

সতচজণলন শা সিার রূণপণশ অহলযা। 

চত্র,ুিণন দসৌন্দর্যৃয না চেল শার শুলযা।। 

কচরণলন অহলযাণক চিিাহ দগৌশম। 

দগৌশণমর চরষয ইন্দ্র অচশ চপ্রয়শম।।  

একচদন দগৌশম দগণলন শপসযায়। 

দগৌশণমর দিণর ইন্দ্র প্রণিণর শথায়।।  

অহলযা দগৌশমজ্ঞাণন কণর সম্ভাষে।  

আচজ দকন সকাণল ঘণরণশ আগমন।।  

ইন্দ্র িণল, শি রূপ হইল স্মরে। 

দকমণন কচরি চপ্রণয় শপসযািরে।। 

মদন দহণন দে হয় মম চহয়া। 

চনর্ব্ৃাে করহ চপ্রণয় আচলঙ্গন চদয়া।। 

পচশব্রশা নাচহ লণি পচশর িিন। 

শখ্ন রয়ন-গতণহ কচরল গমন।। 

গুরুপত্নী িচলয়া না কচরল চিিার। 

ধ্রৃ্ম্ণলাপ কচরল িাসি অহলযার।। 

শপসযা কচরয়া মুচন আইণলন ঘণর। 

অহলযা আসন চদল অচশ সমাদণর।। 

দগৌশম িণলন, চপ্রণয় চজজ্ঞাচস দশামাণর। 

রতঙ্গারলক্ষে দকন দশামার ররীণর।। 

অহলযা িণলন, প্র,ু চনণিচদ দশামাণর। 

আপচন কচরয়া করৃ্ম্ দদাষহ আমাণর।। 

এ কথা শুচনয়া মুচন দহাঁট বকল শুণণ্ড। 

আকার ,াচঙ্গয়া পণড় দগৌশণমর মুণণ্ড।। 

জাচনণলন ধ্যাণনণশ দগৌশম মুচনির। 

জাচশনার কচরল আচসয়া পুরন্দর।। 

ইন্দ্র ইন্দ্র িচলয়া ডাণকন মুচনির।  

পুাঁচথ কাাঁণখ্ কচরয়া আইল পুরন্দর।।  

চদনাণন্ত অ,ুক্ত মুচন কুচপশ অন্তণর। 

চদ্বগুে জ্বচলয়া কচহণলন পুরন্দণর।। 

দশাণক পড়াইলাম দর্য আচম রা্ নানা। 

এশচদণন ,াল চদচল গুরুর দচক্ষো।।  

জাচশ নি বকচল শুই ওণর পুরন্দর।  

দর্যাচনময় হউক দশার সর্ব্ৃ কণলির।। 

অহলযাণক রাচপণলন দক্রাণধ্ মুচনির।  

কানণনণশ দশার শনু হউক প্রস্তর।। 

অহলযা িরণে ধ্চর কচহল শখ্ন। 

কশকাণল হণি দমার রাপ চিণমািন।। 

অহলযাণক কাশরা দদচখ্য়া শণপাধ্ন। 

কচহণলন, র্যণি রাম দররথ-ঘণর। 

চিশ্বাচমত্র লণয় র্যাণি র্যজ্ঞ রাচখ্িাণর। ।  

দশামার মাথায় পদ চদণিন র্যখ্ন। 

শখ্চন হইণি মুক্ত, না কর ক্রন্দন। ।  

ইহা শুচন লক্ষ্মে িণলন শুন মুচন।  

দকমণন চদণিন পদ, উচন দর্য ব্রাহ্মেী।। 

চিশ্বাচমত্র কচহণলন শুন রঘুির। 

ব্রাহ্মেী নণহন উচন এখ্ন প্রস্তর। ।  

এ কথা শুচনয়া রাম কমলণলািন। 

শদুপণর কচরণলন িরে অপৃে।। 

শাহাণশ হইল শার রাপ চিণমািন। 

আহ্লাচদশ শুচনয়া দগৌশম শণপাধ্ন।। 

অহলযাণক দদচখ্য়া সানন্দ মহামুচন।  

পুনর্ব্ৃার কচরণলন পুণষ্পর োউচন।। 
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শুন সণিওণর ,াই বহয়া এক মন। 

আদযকাণণ্ড গাইল অহলযা-চিিরে।। 
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শ্রীরামিন্দ্র কর্ত্তকৃ চশন দকাচট রাক্ষস িধ্ ও 

মচুনগণের র্যজ্ঞ সমাধ্ান এিং হরধ্ন ু

,াচিিার জনয শ্রীরামিণন্দ্রর চমচথলায় গমন 

শ্রীরাম িণলন প্র,ু কচর চনণিদন। 

দকমণন হইল মুক্ত সহস্রণলািন।। 

মুচন িচলণলন শুন দররথ-সুশ। 

হইণলন িাসি সহস্র দর্যাচনর্যুশ।। 

লর্জ্ার্যুক্ত হইণলন দদি পুরন্দর। 

চক হণি উপায় সি ,াণিন অমর।। 

অশ্বণমধ্ কচরণলন শখ্ন িাসি। 

দর্যাচন চেল, ঘুচিয়া হইল দনত্র সি।।  

এইরূণপ কথািার্ত্ৃা কচহণশ কচহণশ।  

চশন জণন িচলণলন গঙ্গার কূণলণশ।। 

পাষাে হইল মুক্ত বকির্ত্ৃ শা শুণন। 

দনৌকাখ্াচন লইয়া দস পলাইল িণন।। 

বকির্ত্ৃণক ডাচকয়া কণহন শণপাধ্ন। 

না আইণল ,স্ম আচম কচরি এখ্ন।। 

এশ শুচন বকিণর্ত্ৃর উচড়ল পরাে। 

আচসয়া মুচনর কাণে চদল দররন।। 

মুচন িচলণলন িচল বকির্ত্ৃ দশামাণর। 

গঙ্গায় করহ পার এ চশন জনাণর।। 

কাশণর বকির্ত্ৃ কণহ কচরয়া চিনয়। 

দনৌকাখ্াচন জীেৃ মম রশ চেদ্রময়।। 

শণি র্যচদ আজ্ঞা কর দমাণর শণপাধ্ন। 

স্কণন্ধ লণয় কচর পার র্যাহ চশন জন। ।  

দকাথা বহণশ আইল এ পুরুষ সুন্দর। 

পাণয়র পরণর মুক্ত কচরল প্রস্তর।।  

এ কথা শুচনয়া আচম স,য় অন্তর। 

িরে-ধ্ূচলণশ মুক্ত হইল পাথর।। 

দনৌকা মুক্ত হয় র্যচদ লাণগ পদধ্ূচল।  

চদক চদয়া পুচষি আচম মম দপাষযগুচল।। 

কচরণিক গতচহেী আমাণর গালাগাচল। 

িচলণি মুচনর দিাণল দনৌকা হারাইচল।।  

র্যচদ িল, শ্রীরাণমর িরে দধ্ায়াই। 

নশুিা লাচগণল ধ্ূচল শরেী হারাই।। 

শরেীণশ ত্বরায় কণরন আণরাহে। 

দধ্ায়াইল বকির্ত্ৃ শ্রীরাণমর িরে।।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে চিশ্বাচমত্র এই চশণন। 

পাটনী কচরয়া পার দগল ,ি চজণন।। 

শ্রীরাম িণলন শুন প্রাণে লক্ষ্মে।  

ইহার সমান নাচহ দদচখ্ অচকঞ্চে।। 

শু,দতণি শ্রীরাম িাণহন শার পাণন। 

হইল সুিেৃজয়ী শরেী শৎক্ষণে।। 

হইণলন গঙ্গা পার শ্রীরাম লক্ষ্মে।  

কশ দূণর চমচথলা চজজ্ঞাণসন শখ্ন।। 

মুচন িচলণলন রাম িলহ সত্বর। 

এখ্ন চমচথলা আণে চশন দক্রারান্তর।।  

পার হণয় র্যান রাম সচহশ লক্ষ্মে। 

কচহণল লাচগল দদচখ্ মুচন-পত্নীগে।।  

দ্বাদর িণষৃর রাম চরণর পঞ্চিুাঁচট। 

মাচরণিন রাক্ষস দকমণন চশন দকাচট।।  

দকান্ ,াগযিশী পুত্র ধ্চরয়াণে গণ,ৃ। 

কশ রশ পুেয দস দর্য কচরয়াণে পূণর্ব্ৃ।। 

মুচনগে আইণলন কচরণশ কলযাে।  

আচরস্ কণরন সণি হাণশ দুর্ব্ৃা ধ্ান।। 

শ্রীরাণমর চনরচখ্য়া র্যশ মুচনগে। 

আনন্দ-সাগণর মি সহ শণপাধ্ন।। 



রামায়ণ 

 
www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

0
 

দস চদন িচঞ্চয়া সণুখ্ শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

প্রাশঃকাণল মুচনণর কণরন চনণিদন।।  

দর্য কার্যৃয কচরণশ আইলাম দুই ,াই।  

দসই কাণর্যৃয অনুমচশ করহ দগাসাচি। ।  

মুচনরা িণলন, শুন শ্রীরাম লক্ষম্ে।  

এখ্চন কচরি র্যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মে।। 

আমরা র্যখ্ন কচর র্যজ্ঞ আরম্ভে। 

রক্তিতচি কণর দুি শাড়কা-নন্দন।।  

না পাচর কচরণশ দক্রাধ্ আমরা ব্রাহ্মে। 

র্যচদ দক্রাধ্ কচর হয় ধ্রৃ্ম্ উল্লঙ্ঘন।।  

শ্রীরাম িণলন, প্র,ু কচর চনণিদন।  

অচিলণম্ব কর র্যজ্ঞ-চক্রয়া আরম্ভে। ।  

শুচনয়া রাণমর কথা শপস্বী সকণল। 

দখ্ালা কুর লইয়া দগণলন র্যজ্ঞিণল।।  

দকহ িযাঘ্রিণরৃ্ম্ বিণস, দকহ কুরাসণন। 

িচসণলন পূর্ব্ৃমুখ্ হইয়া আসণন।। 

দিদপাি কচরণশ লাচগণলন সকণল। 

মণ্ত্রদর প্র,াণিণশ আপচন অচি জ্বণল।। 

র্যণজ্ঞর র্যণশক ধ্ূম উড়ণয় আকাণর। 

দদচখ্য়া রাক্ষসগে মণন মণন হাণস।। 

আমরা জীয়ণন্ত থাচক মুচন র্যজ্ঞ কণর। 

চশন দকাচট চনরাির সাচজয়া িল দর।। 

চশন দকাচট লইয়া মারীি চনরাির। 

সাচজয়া আইল শারা র্যণজ্ঞর চ,শর।। 

সণঙ্গণশ শ্রীরাণমণর জানান মুচনগে।  

আচসণে রাক্ষসগে কর চনরীক্ষে।। 

দদচখ্ণলন রঘুিীর চনরািরগে। 

িযচপয়াণে িসুমশী না র্যায় গেন।। 

কুৎচসশ িিন িণল িতক্ষশণল িচস। 

িল-মূল কাচড় লয় ,াচঙ্গণে কলসী।। 

িাণর দিাণর কণহন সকল মুচনগে। 

সময় এণসণে শি কমলণলািন।। 

ধ্চরণলন চিশ্বম্ভর মূচর্ত্ৃ নারায়ে।  

চনর্ব্ৃংর কচরণশ দুি চনরািরগে। ।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে কণর ধ্চর ধ্নুর্ব্ৃাে। 

আকেৃ পূচরয়া িাে কণরন সন্ধান।। 

পাদপ পাথর লণয় আইল চিস্তর। 

,য়ঙ্কর কণলির র্যশ চনরাির।। 

কটাণক্ষণশ চনণক্ষপ কণরন রাম রর। 

শাহাণশ পচড়ল এক দকাচট চনরাির।। 

এক দকাচট পণড় র্যচদ রণের চ,শর। 

দুই দকাচট আইল লইয়া ধ্নুঃরর।। 

হীরা িাে জীরা িাে অচশ খ্রধ্ার। 

মাণরন ইণন্দ্রর িাে দকৌরলযা-কুমার।। 

কুরূপা সুরূপা িাে পাশুপশ আর।  

রাক্ষস উপণর পণড় িচল মার মার।। 

গলাণশ চনচরৃ্ম্শ মচে মাচেণকর কাাঁচি। 

রাম-িাণে পচড়ল রাক্ষস দুই দকাচট।।  

শ্রীরাণমণর আরীর্ব্ৃাদ কণর মুচনগে।  

সণি িণল জয়ী হক শ্রীরাম লক্ষ্মে। ।  

ব্রাহ্মণের আচরণস না হয়, দহন নাই।  

মার মার কচরয়া র্যুণিন দুই ,াই।। 

িরুো্ পার িায়ু িাে কালানল।  

এচড়ণলন িহু রাম সমণর অটল।। 

মাচরণলন শ্রীরাম গন্ধর্ব্ৃ নাণম রর।  

রামময় দদচখ্ল সকল চনরাির।। 

আপনা আপচন সি কাটাকাচট কণর। 

সকল দদিশা দদচখ্ হাসণয় অম্বণর।। 
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শ্রীরাম কণরন র্যুদ্ধ কাাঁপাইয়া মাচট। 

রাম-িাণে পচড়ল রাক্ষস চশন দকাচট।।  

চশন দকাচট পণড় র্যচদ রণের চ,শর। 

রাণমর উপণর মাণর দিাখ্ দিাখ্ রর।। 

চনরন্তর িাে মাণর চনরািরগে। 

সচহষু্ণশা কশ কচরণিন দুই জন।। 

হইণলন জর্জ্ৃর িাণেণশ রঘিুীর। 

দরাচেণশ প্লাচিণশ অচশ রযামল ররীর।।  

আরীর্ব্ৃাদ কণরন সকল চদ্বজিয়। 

হউক রাণমর জয়, রাক্ষণসর ক্ষয়।। 

ব্রাহ্মণের আরীর্ব্ৃাণদ িাচড়ল দর্য িল। 

মার মার কচরয়া দগণলন রেিল। ।  

আকেৃ পূচরয়া িাে মাণরন রাঘি। 

িচরষণয় িষৃায় দর্যমন দমঘ সি।। 

অদৃ্ধিন্দ্র চিচরণখ্র চক কচহি কথা। 

শাহাণশ কাণটন রাম দুই পাত্র মাথা।। 

দুই পাত্র পণড় র্যচদ রণের চ,শর। 

মারীি রুচষল শণি শাড়কা দকাির।। 

দকাথা দগল রাম, দকাথা দগল িা লক্ষ্মে। 

চশন দকাচট রাক্ষস মাচরল দকান্ জন।।  

শ্রীরাম িণলন শাড়কার হন্তা দর্যই। 

চশন দকাচট রাক্ষস মাচরল রণে দসই।।  

মারীি শুচনয়া শাহা কুচপল অন্তণর।  

ঘন ঘন িােমাণর রাণমর উপণর।। 

রাণমর উপণর িাে পচড়ণশণে নানা। 

বিরাখ্ মাণসণশ দর্যন পড়ণয় িঞ্ঝনা।। 

মহািীর রামিন্দ্র না হন কাশর। 

ররিতচি কণরন দর্যমন জলধ্র।। 

মারীণির রক্ষা কণর ,াচি দদিগে। 

মারীি মচরণল নণহ সীশার হরে।। 

িজ্রিাে িচল রাম কচরল স্মরে। 

আচসয়া দস িজ্রিাে দচল দররন।। 

শ্রীরাণমর িজ্রিাে িজ্র দস হুড়ুণক। 

চনঘৃাশ পচড়ল দুি মারীণির িুণক।। 

িুণক িাে িাচজয়া নাটাই দর্যন ঘুণর।  

ডানা ,াঙ্গা পক্ষী দর্যন উণড় ধ্ীণর ধ্ীণর।। 

রমণচমণশ রমণচমণশ র্যায় মারীি কাশর।  

সাশ চদণন উর্ত্চরল লঙ্কার চ,শর।। 

িহু জীি খ্াইয়া মারীি লঙ্কািাসী। 

চিণিক সংসার শযচজ হইল সিযাসী।। 

কণহ, র্যচদ মচরশাম িালণকর িাণে। 

চক কচরশ দসুযিতচর্ত্, চক কচরশ ধ্ণন।। 

চরণর জটা ধ্চরয়া িাকল পচরধ্ান। 

রয়ণন স্বপণন কণর রামময় ধ্যান।। 

িটিতক্ষশণল শপ বকল আরম্ভে। 

রাম চিনা মারীণির অণনয নাচহ মন। ।  

দহথা র্যজ্ঞ মুচনরা কচরল সমাধ্ান। 

আচরস্ কণরন রাণম চদয়া দূর্ব্ৃা ধ্ান।। 

র্যজ্ঞ অিণরণষ দর্যই িল-মূল চেল। 

খ্াইণশ দস সি িল শ্রীরাণমণর চদল।।  

দস রাচত্র িণঞ্চন রাম মুচনর আশ্রণম। 

প্র,াণশ একত্র হন মুচনগে ক্রণম।।  

স,াণশ িচসয়া র্যুক্ত কণর সর্ব্ৃজন।  

সামানয মনুষয নণহ রাম নারায়ে।।  

চর্যচন র্যণজ্ঞশ্বর, র্যজ্ঞ রাচখ্ণলন চশচন। 

দররথ-পুেযিণল অিশীেৃ ইচন।। 

রাক্ষণসর ,য় কর চক কারে আর। 

রাক্ষস িধ্াণথৃ হচর স্বয়ং অিশার। ।  
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কচরণলন এই পে জনক ,ূপচশ। 

রাম চিনা শাহাণশ না হণি অনয কতশী।। 

চিশ্বাচমত্র িণলন শুনহ রঘুির। 

চমচথলাণশ হইণি সীশার স্বয়ম্বর।। 

কণরণেন প্রচশজ্ঞা এ জানকীর চপশা।  

হরধ্নু ,াচঙ্গণি দর্য শাণক চদণি সীশা।। 

কশ রশ ,ূপচশ আইণস আর র্যায়। 

দদচখ্য়া হণরর ধ্নু হাচরয়া পলায়।। 

দদচখ্লাম দর্য দশামাণর িীর িলিান। 

মণন িুচি ধ্নুক কচরিা দুইখ্ান।। 

শ্রীরাম িণলন আজ্ঞা কর দর্য এখ্ন। 

শাহা কচর, শি আজ্ঞা লণি দকান্ জন। ।  

এ কথা কণহন র্যচদ দকৌরলযা-নন্দন। 

রাণমণর লইয়া র্যান সকল ব্রাহ্মে।। 

হাণশ ধ্নু কচর র্যান শ্রীরাম লক্ষে।  

আণগ পাণে িচলণলন সকল ব্রাহ্মে।। 

চিশ্বাচমত্র িচলণলন শুন রঘুির। 

অণগ্রহণশ গমন কচর জনণকর ঘর।। 

এ কথা শুচনয়া রাম িণলন শাাঁহাণর। 

আণগ চনয়া িার্ত্ৃা দদহ জনক রাজাণর।। 

চিশ্বাচমণত্র দদচখ্য়া উচিল সর্বৃিজন।  

আইস িচলয়া চদল িচসণশ আসন।। 

মুচন িচলণলন শুন জনক রাজন। 

শি ঘণর আইণলন শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

শাড়কাণর মাচরণলন দহলায় দর্য জন। 

অহলযার কচরণলন রাপ চিণমািন।। 

বকির্ত্ৃণক শাচরণলন সুকতপা দরৃণন। 

চশন দকাচট রাক্ষস মচরল র্যাাঁর িাণে। ।  

দসই রাম দ্বাদর িৎসর িয়ঃক্রম। 

লক্ষ্মে শাাঁহার ,াই দুই অনুপম।। 

এ কথা শুচনয়া রাজা রাজস,া-জন।  

কচহল সীশার ির আইল এখ্ন।। 

আইল সমস্ত দলাক কচরণশ দরৃন। 

িন্ধু-কর ধ্চরয়া ধ্াইল অন্ধ-জন।।  

সণি িণল দদচখ্ি লক্ষ্মে আর রাম। 

চমচথলার সি দলাক োণড় গতহকাম।। 

উ, কচর িাচন্ধয়াণে চরণর পঞ্চিুাঁচট। 

গলাণশ চনচরৃ্ম্শ মচে-মাচেণকযর কাাঁচি।। 

চিশ্বাচমত্র বলয়া র্যান জনণকর ঘণর।  

অনুব্রণজ রাণমণর লইল সমাদণর।। 

উল্লাণসণশ কণহন জনক নতপির। 

আইল সীশার ির এশ চদন পর।। 

দকৌচরক িণলন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মে।  

জনণকণর প্রোম করহ দুই জন।। 

গুরুিাকয অনুসাণর শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

কচরণলন শ্রীরাম রাজাণক সম্ভাষে।।  

আচলঙ্গে চদণলন জনক দদাাঁহাকাণর। 

,াচসণলন শখ্ন আনন্দ-পারািাণর।। 

মহাণর্যাগী জনক জাণনন অচ,প্রায়। 

দগাণলাক োচড়য়া হচর দদচখ্ চমচথলায়।।  

ধ্ূর্জ্ৃচট দুর্জ্য়ৃ ধ্নু আণে দর্যইখ্াণন। 

স,াসহ দগল দসই স্বয়ম্বর-িাণন।।  

দহনকাণল জনক িণলন কুশূহণল।  

স,ায় িচসয়া কথা শুণনন সকণল।। 

দর্য জন চরণির ধ্নু ,াচঙ্গিাণর পাণর। 

সীশা নাণম কনযা আচম সমচপৃি শাাঁণর।। 

এ কথা শুচনয়া রাম কমলণলািন। 

ধ্নুণকর সচিকণট কণরন গমন।। 
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দহনকাণল সীশাণদিী সহ সখ্ীগে। 

অিাচলকা পণর উচি কণর চনরীক্ষে। ।  

জানকী িণলন, সখ্ী কচর চনণিদন। 

দকান্ জন রাম িা লক্ষ্মে দকান্ জন। ।  

সীশাণর দদখ্ায় সখ্ীগে শুচল হাশ। 

দূর্ব্ৃাদলরযাম ঐ রাম রঘুনাথ।। 

রাণমণর দদচখ্য়া সীশা ,াচিণলন মণন।  

পাণে দহ চিচরচঞ্চ কণর িচঞ্চশ এ ধ্ণন।। 

দদিগণে প্রাথৃনা কণরন সীশা মণন।  

স্বামী কচর দদহ রাম কমলণলািণন।। 

িাসনা পূরাও মম দদি গেপচশ। 

হর-হচর-সূর্যৃয দদি দদিী ,গিশী।।  

দদি-ণদিী িাণন সীশা কণরন প্রাথৃনা। 

রাণম পচশ কণর চদয়া পূরাও িাসনা।।  

চপশার কচিন পে, রাম রযাম-শনু। 

চক প্রকাণর ,াচঙ্গণিন মণহণরর ধ্নু।। 

সীশার মানস জাচন বহল বদিিােী। 

পাণি রাণম, গতণহ র্যাও জনক-নচন্দনী।। 

দদিশার িাকয ক,ু নায় খ্ণ্ডন। 

শ্রীরাম-সীশার চি,া কতচর্ত্িাস কন।।  
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সীশাণদিীর দদিগণের চনকণট ির প্রাথনৃা 

কতশাঞ্জচল সুচিন্তশা,  

প্রাথৃনা কণরন সীশা, 

শুনহ সকল দদিগে। 

র্যচদ রাম 

গুেচনচধ্,                          

 স্বামী কচর দদহ চিচধ্, 

শণি হয় কামনা পূরে।। 

শুন দদি 

হুশারন,                           

আর শুন গজানন, 

শুনহ আমার পচরহার। 

মণহন্দ্র িরুে 

কাল,                          

 শুন সণি চদক্পাল, 

মহাণদি করহ চনস্তার।। 

কাশযায়নী 

,গিশী,                           

করণর্যাণড় কচর স্তুচশ, 

পচশ দদহ রাম গুেমচে। 

শুচম চরি শুচম 

ধ্াশা,                          

 সকল দদণির মাশা, 

দিদমাশা হণরর ঘরেী।। 

িণ্ড মুণ্ড আচদ 

র্যশ,                            

িচধ্লা দর্য কশ রশ, 

দদিগণে কচরলা চনস্তার। 

শ্রীরাণমণর পচশ 

দদহ,                           

ঘুিাও মণনর দমাহ, 

রাম চিনা গচশ নাচহ আর।। 

কমি-কণিার 

ধ্নু,                          

 শ্রীরাম দকামল শনু, 

দকমণন শুচলণি ররাসন। 

কশ কশ 

িীরগণে,                           

না পাচরল উণর্ত্ালণন, 

দারুে চপশার এই পে।। 

সীশার এমন 

মন,                           

 িুচিণলন দদিগে, 

আকাণর বহল বদিিােী।  

শুন দগা জনকসুশা,                         

  না হইও দুঃখ্ র্যুশা, 

স্বামী শি রাম গুেমচে।। 

িুণলর ধ্নুক 

প্রায়,                          

 দহলায় শুচলয়া শায়, 

,াচঙ্গণিন দকৌরলযা-নন্দন। 

দদিশাগণের 

কথা,                           

ক,ু না হইণি িতথা, 

এই কতচর্ত্িাণসর িিন।। 
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শ্রীরাম কর্ত্তকৃ হরধ্ন ু,ঙ্গ এিং শ্রীরাম 

লক্ষ্মে, ,রশ ও রুঘ্নণ র চিিাহ 

ধ্নুণকর ঘণর রাম দগণলন র্যখ্ন। 

ধ্নুক দশালহ দরাম িণল সর্ব্ৃজন।। 

র্যশ র্যশ রাজা আণে ,াচিল অন্তণর।  

দদচখ্ি দকমণন চরশু ধ্নু,ৃঙ্গ কণর। ।  

চিচস্মশ হইয়া সণি কণর চনরীক্ষে। 

ধ্নুক দশালহ রাম িণল সর্ব্ৃজন।। 

লক্ষ্মে িণলন শুন দজযষ্ঠ মহারয়।  

ঘুিাও ধ্নুক ধ্চর সিার চিস্ময়।। 

শ্রীরাম িণলন শুন গাচধ্র নন্দন। 

আজ্ঞা কর কচরি চক ধ্নুক ধ্ারে।। 

এণশক িচলয়া রাম সহাসয িদণন। 

ধ্নুক ধ্ণরন কণর, দদণখ্ সর্ব্ৃজণন।।  

ধ্নুক শুচলয়া রাম িণলন লক্ষ্মণে। 

,াচঙ্গি চরণির ধ্ন,ু ,য় হয় মণন।। 

ধ্নুণক অচপৃয়া গুে িণলন মুচনণর। 

শাহা কচর, র্যাহা আজ্ঞা কচরণি আমাণর।। 

মুচন িচলণলন, রাম দকাথাও দকৌশুক। 

মণনারথ পূেৃ কণর ,াচঙ্গয়া ধ্নুক। ।  

আজ্ঞা দপণয় শ্রীরাম চদণলন গুণে টান। 

মড় মড় রণব্দ ধ্ন ুবহল দুইখ্ান।। 

স,ায় সকল দলাক হারাইল জ্ঞান।  

চত্র,ুিন সঘণন হইল কম্পমান।। 

হইণলন জনক ,ূপচশ হরচষশ। 

িাদয িাণজ চমচথলানগণর অগচেশ।। 

গণল ি্ চদয়া রাজা অচশ সমাদণর। 

চনম্ত্রদে এণক এণক সিাকাণর কণর।।  

সুম্ত্রদ ব্রাহ্মে রাণম লণয় দগল ঘণর। 

সুমণ্ত্রদর ব্রাহ্মেী দকৌরলযা নাম ধ্ণর।। 

দকৌরলযার শুলয দকহ নণহ ,াগযিশী। 

মা মা িচল র্যাাঁণর স্বয়ং ডাণকন শ্রীপচশ।। 

সুম্ত্রদ মুচনর ঘণর রাচখ্য়া রাণমণর। 

চিশ্বাচমত্র দগণলন দর্য জনণকর পুণর।। 

সীশাণদিী িচন্দণলন মুচনর িরে। 

আনচন্দশ হইল জনক র্যণরাধ্ন।। 

জনক িণলন, প্র,ু কচর চনণিদন। 

সীশার চিিাহ জনয কর শু,ক্ষে।।  

এ কথা শুচনয়া মুচন গাচধ্র নন্দন। 

অমচন আইল র্যথা শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

মুচন িচলণলন, রাম এই আচম িাই। 

চিিাহ কচরয়া ঘণর র্যাহ দুই ,াই।। 

শ্রীরাম কণহন, প্র,ু চনণিচদ দশামাণর। 

আমা দদাাঁণহ লণয় িল অণর্যাধ্যা-নগণর।।  

িহুচদন আচসয়াচে দশামার সচহশ। 

চিলম্ব হইণল চপশা হণিন চিচন্তশ।।  

িাচর ,াই জন্ম লইয়াচে এক চদণন। 

দস সিাণর োচড় কচর চিিাহ দকমণন।।  

এ িাচর রমণাশাণক দর্যই কনযা চদণি িাচর। 

িাচর ,াই চিিাহ কচরি ঘণর শাচর।। 

এই িাকয চনঃসচরল শ্রীরাণমর শুণণ্ড। 

আকার ,াচঙ্গয়া পণড় দকৌরণকর মুণণ্ড।। 

দুঃচখ্শ হইয়া মুচন দগণলন শখ্ন। 

জনণকর চনকণট চদণলন দররন।। 

জনক িণলন প্র,ু কচর চনণিদন। 

সীশার চিিাহ চদন কর শু,ক্ষে।। 

চিশ্বাচমত্র িণলন শুনহ নরপণশ। 
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রাণমর মনি নণহ চিিাহ কচরণশ।। 

কচহণলন, িহুকাল োচড়য়াচে ঘর। 

চিলম্ব হইণল চপশা হণিন কাশর।। 

দর্য িাচর ,াণয়ণর িাচর কনযা সমচপৃণি। 

শাাঁর ঘণর রামিন্দ্র চিিাহ কচরণি। ।  

শুচনয়া ,াণিন রাজা কচর দহাঁট মাথা। 

সীশা চিনা কনযা নাই আর পাি দকাথা।। 

এণশক ,াচিয়া রাজা চিষণ্ন িদন। 

রশানন্দ পুণরাচহশ কচহণে শখ্ন।। 

দকন রাজা হইয়াণে চিিচলশ মন। 

শি ঘণর িাচর কনযা হইণি ঘটন।। 

দশামার কচনষ্ঠ ,াই, কুরধ্বজ নাম। 

শাাঁর দুই কনযা আণে রূপগুে-ধ্াম।।  

দশামার দুচহশা দুই পরমা-সুন্দরী। 

িাচর ,াণয় সমপৃে কর কনযা িাচর। ।  

শ্রীরাণমর দর্য িাসনা হণি দসই মশ। 

শাাঁহাণর জানাও চগয়া সমািার র্যশ।। 

হরচষশ হইয়া মুচন গাচধ্র দকাির। 

িার্ত্ৃা চগয়া দদন শণি রাণমর দগাির।।  

শুন রাম, নাচহ দদচখ্ ইহাণশ িাধ্ক। 

িাচর ,াণয় িাচর কনযা চদণিক জনক। ।  

রাম িচলণলন, প্র,ু কচর চনণিদন। 

সি ,াই দহথা নাই, কচরি দকমন।। 

ইহাণশ িাধ্ক আণরা আণে মুচনির। 

চিিাহ কচরণশ নাচর চপশত-অণগাির।। 

আমাণর চিিাহ চদণশ র্যচদ আণে মন। 

অণর্যাধ্যাণশ মনুষয পািাও একজন।। 

এণশক শুচনয়া চগয়া গাচধ্র নন্দন। 

কচহণলন জনণকণর সর্ব্ৃ চিিরে।। 

শুচনয়া আনণন্দ রাজা ,াণি গদ গদ। 

িিন মণনর অণগাির এ সম্পদ।। 

মুচন িচলণলন, শুন জনক রাজন। 

আচনিাণর রাজাণক পািাও একজন।। 

রাজা িচলণলন মুচন কচর চনণিদন। 

দশামা চ,ি দক র্যাইণি অণর্যাধ্যা ,ুিন।।  

এ কথা শুচনয়া মুচন ,াচিণলন মণন। 

ঘটক হইয়া র্যাই অণর্যাধ্যা-,ুিণন।। 

এই র্যর আমার ঘুচষণি চত্র,ুিণন। 

চিিাহ চদলাম আচম শ্রীরাম লক্ষ্মণে।। 

এণশক ,াচিয়া মুচন কচরল গমন। 

চসদ্ধাশ্রণম প্রথমশঃ চদল দররন।। 

সুধ্ায় সকল মুচন চক শুচন দকৌশুক। 

রাম নাচক ,াচঙ্গয়াণে হণরর ধ্নুক।।  

মুচন িণল কচরিাণর সীশার কলযাে।  

চরিধ্নু আপচন হইল দুইখ্ান।। 

চিশ্বাচমত্র চসদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ কচরয়া। 

গঙ্গার কূণলণশ মুচন উর্ত্ণরন চগয়া।। 

গঙ্গা পার হইয়া িণলন মুচনির। 

অহলযা দর্যখ্াণন চেল হইয়া পাথর।। 

অহলযার শণপািন পশ্চাৎ কচরয়া। 

পিণনর জন্ম,ূচম উর্ত্ণরন চগয়া।। 

পিণনর জন্ম,ূচম থুণয় কশ দূর। 

শাড়কার িণন র্যান কাণে সরর্যূর।। 

কচরণলন সরর্যূর নীর সংস্পরৃন। 

দূণরণশ থাচকয়া দদণখ্ অণর্যাধ্যার জন। ।  

আচসয়া দর্য মুচনরাজ রাণম লণয় দগল। 

একা মুচন আচসণশণে, রাম না আইল।। 

এ কথা কচহল চগয়া দররথ প্রচশ। 
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িজ্রপাশ সম জ্ঞান কণরন ,ূপচশ।। 

কাচন্দয়া িাচহণর আচস অণজর নন্দন।  

রাণম না দদচখ্য়া কণহ কাশর িিন।। 

একা দর্য আইলা মুচন, রাম দমার দকাথা।  

হইল প্রশযক্ষ িুচি অন্ধণকর কথা। ।  

দকাথা রাম দকাথা িা লক্ষ্মে গুেচিচধ্। 

দচরণদ্রণর চদয়া চনচধ্ হচরণলন চিচধ্।। 

র্যজ্ঞরক্ষা দহশু লণয় দগলা চনজ িাস।  

েণলণশ কচরলা মুচন মম সর্ব্ৃনার।।  

রাক্ষস িণধ্র দহশ ুলইয়া কুমার। 

দক জাণন িচধ্িা মুচন পরাে আমার।। 

িার্ত্ৃা দপণয় আইল রাজার র্যশ রােী। 

ডমু্বর হারাণয় দর্যন িুকাণর িাচঘনী।। 

দকৌরলযা সুচমত্রা রােী হাহাকার কণর। 

প্রমাদ পচড়ল আচজ অণর্যাধ্যানগণর।। 

অি িৎসণরর রাম দর নাচহ পূণর। 

দহন রাণম খ্াইল চক িণন চনরািণর।। 

আকুল হইল রাজা অণজর কুমার। 

চিশ্বাচমত্র ,াচিণলন এচক িমৎকার। ।  

রাজাণর িুিায় র্যশ পাত্রচমত্রগে। 

দহনকাণল আইণলন িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে।।  

িচরষ্ঠ িণলন, কহ গাচধ্র নন্দন। 

রাণমর মঙ্গল শুচন জুড়াক জীিন।। 

এই কথা শুচনয়া কণহন শণপাধ্ন। 

,াল মন্দ না শুচনয়া কান্দ চক কারে।।  

িচরষ্ঠ িণলন, মুচন কহ চক আশ্চর্যৃয। 

রাণম না দদচখ্য়া কার মন নণহ বধ্র্যৃয।। 

রাম ধ্যান রাম জ্ঞঅন রাম দস জীিন।  

রাম চিনা অন্ধকার অণর্যাধ্যা- ,ুিন। ।  

দলাটাণয় পণড়ন রাজা মুচন-পদশণল। 

দকাথায় লক্ষ্মে দকাথা রাম সদা িণল। ।  

চিশ্বাচমত্র িণলন, শুনহ র্যণরাধ্ন। 

পুণত্রর চিক্রম- কথা করহ শ্রিে।।  

শাড়কাণক মাচরণলন দকৌরলযা-নন্দন। 

অহলযার কচরণলন রাপ চিণমািন।। 

বকির্ত্ৃণক কতশাথৃ কচরণলন শ্রীরাম। 

রাক্ষস মাচরয়া পূেৃ কচরণলন কাম। ।  

জনক কচরয়াচেল ধ্নু,ৃঙ্গ পে। 

শাহাণশ হাচরয়া দগল র্যশ রাজাগে।। 

রঙ্কণরর ধ্নুক কচরয়া দুইখ্ান। 

লক্ষ্মীরূপা কনযা রাম পাইণলন দান।। 

িাচর কনযা চদণিক জনক িাচর ,াণয়।  

িল মহারাজ রীঘ্র দুই পুত্র লণয়।।  

এ কথা শুচনয়া রাজা আনন্দ চিহ্বণল। 

প্রেচশ কণরন মুচন-িরে-কমণল।। 

অণর্যাধ্যাণশ শখ্ন পচড়য়া দগল সাড়া। 

লক্ষ লক্ষ হস্তী সাণজ লক্ষ লক্ষ দঘাড়া।। 

নানারূণপ রথ সাণজ অচশ সুণরা,ন। 

ডাচকয়া আচনল রাজা ,রশ রুঘ্ন ।।  

ত্বরা কচর সিাণর কচরল চনম্ত্রদে।  

অণর্যাধ্যার দলাক সি কচরল সাজন।। 

অণগ্রহ রণথ িচড়ণলন র্যণশক ব্রাহ্মে।  

িচড়ণলন রণথ রাজা সহ পুত্রগে।। 

িণলন দকৌরলযা দদিী সুচমত্রা দদিীণর। 

না পাই হচরদ্রা চদণশ রাণমর ররীণর।। 

সুচমত্রা িণলন, চদচদ দকন ,াি আর।  

রাণমর নাণমণশ কচর মঙ্গল আিার।। 

লক্ষ লক্ষ পদাচশক িচলণলক সণঙ্গ। 
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িক্রির্ত্ৃী িচলণলন বসনয িশুরণঙ্গ।। 

রায়িার পণড় ,াট, দিদ চিপ্রগে। 

চমচথলার এণি চকেু শুন চিিরে।। 

সীশারূণপ লক্ষ্মী স্বয়ং শথায় জচন্মল। 

চমচথলানগর ধ্ণন পূচেৃশ হইল।। 

ঘতশ দুণে জনক কচরল সণরাির।  

িাণন িাণন ,াণ্ডার কচরল মণনাহর।।  

িাল রাচর রাচর, সুচমিাি কাাঁচড় কাাঁচড়। 

িাণন িাণন রাণখ্ রাজা লক্ষ লক্ষ হাাঁচড়।। 

দহথা বসনযগে লণয় অণজর নন্দন। 

সরর্যূ নদীর শীণর চদয়া দররন।। 

সরর্যূ নদীণশ রাজা চকর স্নান দান। 

চমিাি দ,াজন কণর, চমি জলপান।।  

ত্বচরণশ সরর্যূ নদী উর্ত্ীেৃ হইয়া।  

শাড়কার িণনণশ প্রণিচরণলন চগয়া।। 

দকৌচরক িণলন শুন অণজর নন্দন। 

এই িণন শাড়কা হইল চনপাশন।। 

শুচনয়া িণলন রাজা অণজর নন্দন। 

শাড়কা দদচখ্ি প্র,ু শাড়কা দকমন।। 

শাড়কার চনকণট দগণলন দররথ। 

দদণখ্ন পচড়য়া আণে আগুচলয়া পথ।। 

শাড়কা দদচখ্য়া রাজা ,াচিণলন মণন। 

ইহাণর িালক রাম মাচরল দকমণন।। 

শাড়কার িন রাজা পশ্চাৎ কচরয়া। 

পিণনর জন্ম,ূচম দদচখ্ণলন চগয়া।। 

পিণনর জন্ম,ূচম পশ্চাৎ কচরয়া। 

অহলযার আশ্রণমণশ উর্ত্চরল চগয়া।।  

অহলযার শণপািন পশ্চাৎ কচরয়া। 

গঙ্গাশীণর উপনীশ হইণলন চগয়া।। 

দর্য বকির্ত্ৃ শ্রীরাণমণর পার কণরচেল। 

দস রাজার নাম শুচন দনৌকা সাজাইল। ।  

দনৌকাণশ হইল পার র্যশ বসনযগে। 

চসদ্ধাশ্রম দরৃন কণরন র্যণরাধ্ন।। 

,ূপচশ িণলন, মুচন চনণিদন কচর। 

কশ দূর আণে আর চমচথলা নগরী।। 

চিশ্বাচমত্র িণলন, শুনহ নতপির। 

আণে আর চশন দক্রার চমচথলা নগর।। 

মুচনপত্নী সণি িণল রাজা পূেৃকাম।  

র্যাাঁর ঔরণস জন্ম লইণলন রাম।। 

চসদ্ধাশ্রম দররথ পশ্চাৎ কচরয়া। 

চমচথলার সচিকণট দদচখ্ণলন চগয়া।।  

আহ্লাচদশ প্রজা সি আর বসনযগে। 

নানাজাচশ অ্ দখ্ণল িাজায় িাজন।।  

দূশ চগয়া িার্ত্ৃা চদল জনক রাজাণর। 

অনুব্রণজ লও রজা অণজর কুমাণর।। 

রথ বহণশ নাচমণলন অণর্যাধ্যার পচশ। 

কচরণলন জনক আদণর িহু স্তুচশ।। 

জনক িণলন রাজা র্যচদ কর দয়া। 

শি িাচর পুণত্র দদই িাচরচট শনয়া। ।  

দররথ িচলণলন শুন দহ জনক। 

সম্বন্ধ হইল চির শণি চক িাধ্ক।।  

উ,ণয় হইল চরিািার সম্ভাষে। 

চিদায় হইয়া রাজা কণরন গমন।। 

দর্যই ঘণর িচসয়া আণেন রঘুিীর। 

দসই ঘণর িচলণলন দররথ ধ্ীর।। 

চপশার উণদর দপণয় হইয়া িাচহর। 

িচন্দণলন চপশতপদদ্বয় রঘুিীর।। 

লক্ষ্মে িচন্দল চগয়া চপশার িরে। 
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রাণমর িরে িণন্দ ,রশ রুঘ্ন ।। 

লক্ষ্মে িচন্দল চগয়া ,রণশ শখ্ন। 

রুঘ্ন  আচসয়া িণন্দ দসাদর লক্ষ্মে।। 

িাচর রমণাশা পরস্পর কণর আচলঙ্গন।  

সুণখ্ পুলচকশ অঙ্গ অণজর নন্দন।। 

ঘাণটণশ উশণর দকহ, উশণর িা মাণি। 

দকহ পাক কচর খ্ায় সণরাির-ঘাণট।। 

খ্াও খ্াও, লহ লহ, এই রব্দ শুচন। 

অণি পচরপূেৃ দর্যন হইল দমচদনী।।  

দগণলন িচরষ্ঠ মুচন জনণকর ঘর। 

স,া কচর িণসণেন জনক নতপির।। 

িচরণষ্ঠ দদচখ্য়া রাজা কণর অ,যর্থন।  

পাদয অঘৃয চদল আর িচসণশ আসন।।  

কচহণশ লাচগল রাজা জনক শখ্ন। 

সীশার চিিাহ লি কণর শু,ক্ষে।। 

িচরষ্ঠ স,ার মণধ্য দজযচশষ দমচলল।  

পুনর্ব্ৃসু ককৃণটণশ কনযা লি বহল।। 

শাহাণশ চিিাহ-চিচধ্ হইণল ঘটন। 

্ী-পুরুষ চিণিদ না হয় কদািন।।  

দসই লি কচরল দর্য র্যশ িন্ধুজন। 

স্বণগৃ থাচক র্যুচক্ত কণর র্যশ দদিগে।।  

্ী-পুরুণষ চিণিদ না হয় কালান্তণর। 

দকমণন মাচরণি শণি লঙ্কার ঈশ্বণর। ।  

করহ ম্ত্রদো এই িচল সাণরাদ্ধার।  

লি রমণি কর চগয়া শ্রীরাম সীশার।। 

নর্ত্ৃক হইয়া শণি র্যাও ররধ্র। 

নতশয কর চগয়া শুচম জনণকর ঘর।। 

শি নতশয দদচখ্ণল ,ুচলণি সর্ব্ৃজন।  

অশীশ হইণি শণি ককৃট লগন।। 

শু,লি কচরয়া িচরষ্ঠ মুচনির। 

িার্ত্ৃা লণয় চদণলন দর্য ,ূপচশ দগাির।।  

আনচন্দশ হইণলন অণজর নন্দন। 

আণয়াজন কচরণলন সর্ব্ৃ আ,রে।। 

,াণর ,াণর দচধ্ দুে ,াণর ,াণর কলা। 

,াণর ,াণর ক্ষীর ঘতশ রকৃরা উজ্জ্বলা।। 

সণন্দণরর ,ার লণয় দগল ,াচরগে। 

অচধ্িাস কচরিাণর িণলন ব্রাহ্মে।। 

স,া কচর িণসণেন জনক ,ূপচশ। 

দসইখ্াণন দগণলন িচরষ্ঠ মহামচশ।। 

দ্রণিযর র্যণশক ,ার এচড়ণলক চগয়া। 

িণসন িচরষ্ঠ কুর আসন পাচশয়া।। 

ঘট সংিাপন কণর দর্যমন চিধ্ান। 

উপণরণশ আম্ররাখ্া নীণি দুর্ব্ৃা ধ্ান।। 

দিদধ্বচন কচরণশ লাচগণলন ব্রাহ্মে।  

সীশাণর আচনল চদয়া নানা আ,রে।। 

িচসণলন সীশাণদিী সুিণেৃর পাণট। 

দিদমণ্ত্রদ চদল গন্ধ সীশার ললাণট।। 

িাচরজণনর অচধ্িাস কচরল শখ্ন। 

ি্ পরাইল আর নানা আ,রে।। 

জলধ্ারা চদয়া কনযা লইণলক ঘণর। 

জনক ,ূপচশ সর্ব্ৃ দ্রিয িযয় কণর।। 

অচধ্িাস দ্রিয বলয়া িচলল ব্রাহ্মণে। 

শ্রীরাণমর অচধ্িাস কণর শু,ক্ষণে।।  

িচরষ্ঠ কণহন দররণথ সণম্বাচধ্য়া। 

িাচর শনণয়র কর অচধ্িাস-চক্রয়া।। 

রাজা িণল, শুনহ িচরষ্ঠ শণপাধ্ন। 

অর্যণজ্ঞাপিীশী এই িাচরচট নন্দন।। 

দক্ষৌরকরৃ্ম্ কচরণলন িাচরচট নন্দন।  
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আর র্যণজ্ঞাপিীশ হইল িাচরজণন।। 

রামিন্দ্র িচসণলন িাণপর চনকণট। 

িন্দন চদণলন িাচর পুণত্রর ললাণট। ।  

িাচরজণনর অচধ্িাস কচরল রাজন। 

িসন পরাণয় চদল নানা আ,রে।। 

নান্দীমুখ্ কচরণলন দর্যমন চিধ্ান। 

নান্দীমুখ্ উপলণক্ষয কচরণলন দান। ।  

দকৌরলযা ব্রাহ্মেী আর র্যশ সখ্ী বলয়া। 

আনন্দ কণরন সণি রামণক দদচখ্য়া।। 

হচরদ্রা মাখ্ায় িাচর কণর কুশূহণল।  

অণঙ্গণশ চপিাচল চদল সখ্ীরা সকণল।।  

দশালা জণল স্নান করাইল িাচর িণর। 

মঙ্গলসূশা িাচন্ধ চদল শাহাণদর কণর।। 

মঙ্গল কচরয়া িচসণলন িাচর জন। 

দদচখ্য়া সকণল ,াণি এ িাচর জন। 

দদচখ্য়া সকণল ,াণি এ িাচর মদন।। 

িাচন্ধল অপূর্ব্ৃ পাগ মস্তক-মণ্ডণল। 

মণনাহর মুক্তাহার দরাণ, িক্ষঃিণল।। 

অঙ্গুণল অঙ্গুরী, কণর অঙ্গদ িলয়।  

কণেৃণশ কুণ্ডল চদল দরাণ, অচশরয়।।  

চদিযি্ পচরধ্ান ,াই িাচর জন।  

অপর অণঙ্গণশ চদল নানা আ,রে।। 

ক্ষচত্রয় চিিাহ কণর িশুণদৃালাপণর। 

সাজাইণশ িশুণদৃাল কণহ নতপিণর।।  

িশুণদৃাল সাজাইল অচশ দস রূপস। 

উপণর শুচলয়া চদল সুিেৃ কলস।। 

িাচরচদণক চদল রানা সুিণেৃর িারা। 

িলমল কণর গজমুকুশার িারা।। 

গঙ্গাজচল িামর চদণলক িাাঁই িাাঁই। 

িশুণদৃাল সাজাইল দহন আর নাই।।  

আপনার সুসাজ কণরন দররথ। 

পচরধ্ান পচরিদ র্যশ মণনামশ।।  

রণথাপণর িচড়ণলন হাণশ ধ্নুঃরর। 

শু,র্যাত্রা কচরণলন সানন্দ অন্তর।।  

,াণট রায়িার পণড়, নাণি নটগে। 

িাজনা িাজায় কশ, না র্যায় গেন।। 

দামামা দগড় িাণজ দিয়াচল্লর িাজনা। 

িশুণদৃাল আণরাহে কণর িাচরজনা।। 

ঢাক দঢাল িাচজণশণে,ডম্ফ দকাচট দকাচট। 

িাচরচদণক উচিল িীোর েট েচট।। 

কশ িাাঁই িাজাইণে দর্যাড়া দর্যাড়া সাচন।  

কাাঁচর িাাঁরী র্যশ িাণজ চনয়ম না জাচন।। 

ঢাচল পাইক র্যার দস খ্াাঁড়ার চিচকচমচক। 

কশ রশ অশ্বাণরাহী কশ িা ধ্ানুকী।। 

িন্দ্র নতশয কচরণেন জনক-স,ায়। 

দহনকাণল দররথ দগণলন শথায়।। 

শাাঁণর অনুব্রচজয়া লইণলন জনক। 

দ্বাণর দিলাণিচল কণর উ,য় কটক।। 

প্রথণমণশ উ,ণয় হইল দিলাণিচল। 

দিলাণিচল হইণশ হইল গালাগাচল।। 

িন্দ্র-নতশয দদচখ্ণশ ,ুচলল সর্ব্ৃজন। 

শাণহ মি, দকাথা লি দক কণর গেন।।  

আণগ আইণলন রাম পশ্চাণশ লক্ষ্মে। 

রশানন্দ িণল কনযা কর সমপৃে।। 

,াল মন্দ দকহ কাণরা না শুণন িিন। 

অশীশ হইল লি সণি চিস্মরে।। 

লণয় দগল সকণলণর চিিাণহর িণল। 

িাচর ,াই বিণস োয়া-মণ্ডণপর শণল। ।  
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প্রোম কণরন সণি সকল ব্রাহ্মণে। 

িরে কচরল রাণম িসন িন্দণন।। 

নারীগে কচরণলক িরে চিধ্ান। 

পাণয় দচধ্ চদণলন মাথায় দূর্ব্ৃা ধ্ান।। 

িরে কচরয়া দগল র্যশ সখ্ীগে। 

দুই পুণরাচহশ কণহ কণথাপকথন।। 

রশানন্দ িণলন, িচরষ্ঠ মহারয়। 

সূর্যৃযিংর চক প্রকার দদহ পচরিয়। ।  

িচরষ্ঠ িণলন, মুচন দহাক দিািািুচি।  

কহ দদচখ্, শুচম িন্দ্রিংণরর কুলচজ।। 

রশানন্দ মুচন িণল স,ার চ,শর। 

শুন িন্দ্রিংণরর চিস্তার মুচনির। ।  

দদিাসুণর মন্থন কচরল চসন্ধু-নীর।  

শাণহ লক্ষ্মী জগন্মাশা হইল িাচহর।।  

সাগর মথণনণশ জচন্মল ররধ্র। 

িন্দ্র নাম হইল শাাঁহার মণনাহর।। 

হইল িণন্দ্রর পুত্র িধ্ু মচশমান। 

পুরুরিা নাণম শাাঁর হইল সন্তান।। 

পুরুকতষ্ণ নাণম বহল শাাঁহার কুমার।  

রশাির্ত্ৃ নাণম পুত্র চিচদশ সংকার।। 

আর্যৃযাির্ত্ৃ নাণম বহল শাাঁহার শনয়।  

দসপদী নাণমণশ শাাঁর পুত্র মহারয়।।  

িাে নাণম পুত্র বহল জাণন সর্ব্ৃজন।  

দরশ নাণম শাাঁর পুত্র অচশ চিিক্ষে।।  

ধ্রুি নাণম শাাঁর পুত্র চিচদশ ,ূশণল। 

স্বগৃ নাণম পুত্র শাাঁর সর্ব্ৃণলাণক িণল।। 

পুত্র স্বগৃ রাজার দস সর্ব্ৃ নামধ্র। 

বহহয় নাণমণশ শাাঁর পুত্র মণনাহর।। 

বহহণয়র নন্দন অর্জ্ুৃন নাম ধ্ণর। 

চনচম নাণম শাাঁর পুত্র শুলনা অমণর।। 

চনচমর কীচর্ত্ৃণশ িযাি সকল সংসার। 

চমচথ নাণম শাাঁহার হইল দর্য কুমার।।  

সকণল চমচলয়া শাাঁর মচথল ররীর। 

শাহাণশ জচন্মল পুত্র চমচথ নাণম িীর।। 

দসই িসাইল এই চমচথলা নগর। 

জনক ও কুরধ্বজ শাাঁহার দকাির।। 

িচরষ্ঠ িণলন, শুচনলাম চিিরে। 

আচম কথা কচহ শণি, শাণহ দদহ মন।। 

আচদ পুরুণষর নাম বহল চনরঞ্জন। 

ব্রহ্মা চিষু্ণ মণহশ্বর পুত্র চশন জন।। 

চশন পুত্র হইল শনয়া এক জাচন। 

সকণল শাহার নাম রাচখ্ল কচন্দনী।। 

জরুৎকারু মুচন পুত্র, নারদ িীোপাচে। 

শাহাণক চিিাহ চদল কচন্দনী ,চগনী। ।  

সণি গীশ গায়, নারদ িাজায় দিে।ু 

শাহাণশ জচন্মল কনযা নাম শার ,ানু।। 

শাহাণক চিিাহ চদল জামদিয িণর।  

এক অংণর নারায়ে জচন্মল শাাঁর ঘণর। ।  

ব্রহ্মার কাণেণশ শার পচড়ণলক িীজ।  

শাহাণশ জচন্মল পুত্র নাণমণশ মরীি।।  

মরীণির পুত্র বহল নাণমণশ করযপ। 

শাাঁহার শনয় সূর্যৃয প্রিণ্ড উর্ত্াপ।। 

সূণর্যৃযর হইল পুত্র মনু নাম শাাঁর। 

মনুর নাণমণশ সর্ব্ৃ িযচপল সংসার।।  

মনুর হইল পুত্র সুণষে নাণমণশ। 

প্রণষে শাাঁহার পুত্র চিচদশ জগণশ। ।  

প্রণষণের পচত্র র্যুিনাশ্ব নাম ধ্ণর। 

রাজা হয় র্যুিনাশ্ব অণর্যাধ্যানগণর।। 
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র্যুিনাশ্ব রাজার কচহি চকিা কথা। 

শাাঁহার জচন্মল পুত্র, নাণম দর্য মান্ধাশা।। 

মান্ধাশার পুত্র বহল মুিুকুন্দ নাম। 

ধ্ুন্ধুমার শাাঁর পুত্র রূপ গুেধ্াম।।  

শাাঁহার হইল পুত্র ইলা নাম ধ্ণর। 

শাাঁর পুত্র রশাির্ত্ৃ অণর্যাধ্যা-নগণর।। 

আর্যৃযির্ত্ৃ নাণম শাাঁর হইল নন্দন।  

,রশ শাহাাঁর পুত্র জাণন সর্ব্ৃজন। ।  

,রশ রাজার আর চক কি আখ্যান। 

র্যাাঁর নাণম পতচথিীণশ ,ারশ পুরাে।।  

শাাঁর পুত্র হইল ইক্ষবাকু নরপচশ।  

িচরষ্ঠ পুণরাধ্া র্যাাঁর সুম্ত্রদ সারচথ।। 

শাাঁহার ,ূধ্র নাণম হইল নন্দন। 

খ্াণ্ড নাণম শাাঁর পুত্র অণর্যাধ্যা-,ূষে।। 

হইল খ্াণণ্ডর পুত্র দণ্ড নাম ধ্ণর।  

দর্য প্রজার কাচমনীগণে িলাৎকার কণর।। 

শাাঁর পুত্র হইল হারীশ নাম ধ্ণর। 

হচরিীজ শাাঁর পুত্র চিচদশ সংসাণর। ।  

হচরিীজ রাজা হয় পরম আনন্দ। 

শাাঁহার হইল পুত্র নাম হচরশ্চন্দ্র।। 

র্যাাঁর দান লইণলন গাচধ্র নন্দন। 

চিকাইয়া আপচন দর্য শুচধ্ল কাঞ্চন।। 

হচরশ্চন্দ্র রাজয কণর পূেৃ অচ,লাষ। 

শাাঁহার হইল পুত্র নাম রুচহদাস।। 

দস রুচহদাণসর পুত্র নাম মতশুযঞ্জয়। 

চত্ররঙু্ক শাাঁহার পুত্র জাচনহ চনশ্চয়।। 

শাাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অণর্যাধ্যা-চনিাসী। 

দ্বাদর িৎসর কাল কণর একাদরী।। 

রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধ্রৃ্ম্াদ শনয়।  

শাাঁর পুত্র হইল মরুৎ মহারয়।। 

অনারেয শাাঁর দিটা জাণন সর্ব্ৃজন।  

শাাঁহাণক মাচরয়া দগল লঙ্কার রািে। ।  

শাাঁহার হইল পুত্র িাহু নতপির। 

চরি,ক্ত নাম শাাঁর হইল সগর।। 

অসমঞ্জ নাণম শাাঁর হইল নন্দন। 

শাাঁর পুত্র অংশুমান ধ্রৃ্ম্পরায়ে। ।  

অংশুমান রাজা রাজয কচরয়া দর্যৌশুণক। 

মচরণলন শাাঁর িংণর আর নাচহ থাণক।।  

,গীরথ শাাঁর পুত্র অণর্যাধ্যা-নগণর। 

গঙ্গা আচন উদ্ধাচরল দদি বদশয নণর।। 

চিশপশ নাণম শাাঁর হইল নন্দন। 

চিকেৃ শাাঁর পুত্র অণর্যাধ্যা-,ূষে। ।  

শাাঁহার হইল পুত্র অমচষৃ রাজন। 

চদলীপ শাাঁহার পুত্র জাণন সর্ব্ৃজন।।  

চদলীণপর সুশ রঘু িড় িলিান। 

রঘুিংর িচল র্যাাঁর িংণরর আখ্যান।। 

রঘুর শনয় অজ চপশার সমান। 

শাাঁর পুত্র দররথ দদখ্ চিদযমান।। 

দররথ রাজা দরৌণর্যৃয িীণর্যৃয গুেধ্াম। 

শাাঁর দজযষ্ঠ পুত্র এই ধ্াচরৃ্ম্ক শ্রীরাম।। 

এণশক িচরষ্ঠ মুচন িচলল সিাণক। 

শুচন রশানন্দ মুচন হাশ চদল নাণক। ।  

গণল ি্ চদয়া িণল জনক রাজন। 

শি পুণত্র কনযা চদয়া লইনু ররে।।  

দররথ িচলণলন জনক রাজাণর। 

ররে লইনু চদয়া এ িাচর কুমাণর।। 

দুই রাজা উচি শণি বকল সম্ভাষে। 

কনযা আন আন িণল র্যশ িন্ধুগে।। 
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দহন দির ,ূষে পরায় সখ্ীগে। 

র্যাহাণশ দমাচহশ হয় শ্রীরাণমর মন।। 

সখ্ী দদয় সীশাণর মস্তণক আমলকী।  

দশালা জণল স্নান করাইল িন্দ্রমুখ্ী।। 

চিরুেীণশ দকর আিাঁচড়য়া সখ্ীগে। 

িুল িাচন্ধ পরাইল অণঙ্গ আ,রে।। 

কপাণল চশলক আর চনরৃ্ম্ল চসন্দূর।  

িালসূর্যৃয সম দশজ দদচখ্ণশ প্রিরু।।  

নাণকণশ দিসর চদল মুক্তা সহকাণর। 

পাণটর পােড়া চদল সকল ররীণর।। 

িঞ্চল নয়ণন চকিা কর্জ্ণলর দরখ্া। 

কাণমর কামান দর্যন গুণে র্যায় দদখ্া।।  

গলায় শাহার চদল হার চিচলচমচল। 

িুণক পরাইয়া চদল দসাোর কাাঁিুচল।।  

উপর হাণশণশ চদল শাড় স্বেৃময়। 

সুিণেৃর কেৃিুণল দরাণ, কেৃদ্বয়।।  

দুই িাহু রণঙ্খণশ দরাচ,শ চিলক্ষে।  

রণঙ্খর উপর সাণজ দসাোর কঙ্কে।। 

িসন পরায় শাাঁণর সুন্দর প্রিুর। 

দুই পাণয় চদল শাাঁর িাজন নূপুর।। 

সুিেৃ আসণন িচসণলন রূপিশী। 

িাচরচদণক জ্বাচল চদল দসাহাণগর িাচশ।। 

িাচর ,চগনীণশ দির কণর চিলক্ষে। 

শখ্ন মণ্ডণপ চগয়া চদল দররন।। 

পুষ্পাঞ্জচল চদয়া শণি নমস্কার কণর। 

প্রদচক্ষে সাশিার কচরল রাণমণর।। 

অন্তঃপট ঘুিাইল র্যশ িন্ধগুে। 

সীশা রাণম পরস্পর বহল দররন।। 

জলধ্ারা চদয়া শারা কনযা চনল পণর।  

দরায়াইল জানকীণর অন্ধকার ঘণর।। 

িরণক আচনণশ আজ্ঞা কণর সখ্ীগে। 

আচসয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন।। 

হাণশ ধ্চর আনাইল রাণমণর শখ্ন। 

সীশা-হাশ ধ্চর দশাল িণল িন্ধুজন।। 

শখ্ন ,াণিন মণন সীশা িাকুরােী। 

পাণয় হাশ দদন পাণে রাম গুেমচে।। 

কচরণলন সীশা িাম হণস্ত রঙ্খধ্বচন। 

হাণশ ধ্চর সীশাণর দশাণলন রঘুমচে।। 

্ীণলাণকরা পচরহাস কণর েল দপণয়। 

দকহ িণল হাণশ ধ্ণর, দকহ িণল পাণয়। ।  

পূর্ব্ৃাপর ির কনযা এল দুইজণন। 

দরাচহেীর সহ িন্দ্র দর্যমন গগণন।। 

কনযাদান কণর রাজা চিচিধ্ প্রকাণর। 

পঞ্চ হচরশকী চদয়া হচরহার কণর।। 

িহু দাস দাসী রাজা চদল কনযা িণর। 

জলধ্ারা চদয়া কনযা ির লইল ঘণর।। 

রাজরােী চগয়া ঘণর কচরল রন্ধন। 

কনযা-ির দুই জণন কচরল দ,াজন।। 

সাজায় িাসরঘর র্যশ সখ্ীগে। 

রাম সীশা-শাহাণশ িণঞ্চন দুইজন।। 

ঊচরৃ্ম্লা সচহশ শথা রণহন লক্ষ্মে।  

মাণ্ডিীর সচহশ ,রশ চিিক্ষে।। 

শ্রুশকীচর্ত্ৃ সচহশ আণেন রুঘ্নঘন।  

এইরূণপ িাসর িচঞ্চল িাচর জন।। 

সানন্দ হইল সি চমচথলা-,ুিন। 

রামণক দদচখ্ণশ র্যায় র্যশ নারীগে।। 

পচরহাস কণর সণি রাণমর সচহশ। 

শুচম দর্য জানকী পচশ এ নণহ উচিশ।। 
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এই কথা রাম দর্য দশামাণক কচহ ,াল।  

সীশা িড় সুন্দরী, শুচম দহ িড় কাল।।  

হাচসয়া িণলন রাম সিার দগাির। 

সুন্দরীর সহিাণস হইি সুন্দর।। 

পচরহাস কচরণি চক হারাইল জ্ঞান। 

শ্রীরাণমর িরণে মজায় মে প্রাে।। 

দর্যখ্াণন িচসয়া আণে অনুজ লক্ষ্মে। 

দসখ্াণন িচলল র্যায় র্যশ সখ্ীগে।। 

অগ্রহজ দর্যমন, শাাঁর অনজু দশমন। 

,ুচলল রাণমণর শারা দহচরয়া লক্ষ্মে।।  

গণল ব্স্ত্্ চদয়া িণল লক্ষ্মে গুেমচে। 

রাণম পচরহাস কণর দস দমার জননী।। 

লর্জ্ার্যুক্তা হইয়া শ র্যশ সখ্ীগে। 

পুনর্ব্ৃার র্যায় র্যথা রাম নারায়ে।।  

এইরূণপ িাচর িাণন কচর দররন। 

মাচনল কাচমনীগে সিল নয়ন।। 

িাচর ,াই শুলয িাচর লইয়া সুন্দরী। 

নানা সুণখ্ দকৌশুণক িণঞ্চন চি,ািরী।। 
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পরশুরাণমর রর শ্রীরাণমর প্রাি হওন ও 

পরশুরাণমর দপিৃেূ ৃ

প্র,াশ হইল রাচত্র উচদশ শপন। 

স,া কচর িচসণলন র্যশ িন্ধুগে।। 

িাচজল আনন্দিাদয জনক-,ুিন। 

চিদায় মাণগন চগয়া িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে।।  

জনক িণলন অচশ হইয়া কাশর। 

রাম সীশা রাচখ্ র্যাও একচট িৎসর।। 

হাচসয়া িণলন শণি অণজর নন্দন। 

ররীর লইয়া র্যাি রাচখ্য়া জীিন।। 

িণলন জনক রাজা শুন দহ রাজন। 

সকণল আমার ঘণর কচরণি দ,াজন।। 

,াল ,াল িচলয়া চদণলন অনুমচশ। 

আদয়াজন কচরণলন জনক ,ূপচশ।। 

রাজা রােী ঘণর চগয়া দদণখ্ন রন্ধন।  

সুক্ষ্ম অি সহ শার পঞ্চার িযঞ্জন।। 

স্নান কচর আচসয়া সকল প্রজাগে।  

আনচন্দশ বহয়া সণি কণরন দ,াজন।। 

দ,াজন কণরন রাম পরম হচরণষ। 

দচধ্ দুে চদল রাজা দ,াজনািণরণষ।।  

সুশতি হইয়া রাম কণর আিমন। 

কপৃূর শামু্বণল কণর মুণখ্র দরাধ্ন। ।  

দস রাচত্র থাণকন রাম শথা পূর্বৃিিৎ।  

প্রাশঃকাণল চিদায় মাণগন দররথ।। 

রাম সীশা িশুণদৃাণল কচর আণরাহে।  

দীন চদ্বজ দুঃখ্ীণর কণরন চিশরে।। 

চদিয ি্ পচরধ্ান, মাথায় দটাপর।  

দূর্ব্ৃাদলরযাম রাম হাণশ ধ্নুঃরর।।  

পণর চশন রমণাশা িাচপণলন িশুণদৃাণল। 

পরম আনণন্দ রাজা অণর্যাধ্যায় িণল।। 

দদিরণথ িচড়ণলন িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে। 

চকন্তু িশুচদৃণক রাজা দদণখ্ অলক্ষে।। 

রাজা িচলণলন শুন িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে।  

িাচরচদণক দদচখ্ দকন এশ অলক্ষে।। 

চক জাচন দকমন হণি চিপদ ঘটন। 

িচরষ্ঠ িণলন শুন অণজর নন্দন।। 

িাচরদণক িাচর পুত্র দদণখ্ চিদযমান। 

দক কচরণশ পাণর শি অশু, চিধ্ান।। 

িাজনার মহারব্দ উচিল আকার। 

পরশুরাণমর চিণর্ত্ লাচগল শরাস।। 

চমচথলাণশ শুচন দকন িাণদযর িাজন।  

সীশাণক চিিাহ কণর িুচি দকান্ জন।।  

মণন মণন র্যুচক্ত কণর দসথা মুচনির।  

দহথা রাজা চিদায় কণরন কনযা- ির। ।  

লক্ষ লক্ষ িুম্ব চদয়া িদনকমণল। 

জনক কচরয়া দকাণল জানকীণর িণল।। 

কচরলাম িহু দুঃণখ্ দশামাণক পালন। 

িাণরক চমচথলা িচল কচরও স্মরে।। 

শ্বশুর রাশুড়ী প্রচশ রাচখ্ও সুমচশ। 

রাগ দদ্বষ অসূয়া না কর কার প্রচশ।। 

সুখ্ দুঃখ্ না ,াচিও র্যা আণে কপাণল।  

স্বামীণসিা সীশা না োচড়হ দকান কাণল।। 

চিয়ারী িহুরী র্যশ আচসয়া শখ্ন। 

গলায় ধ্চরয়া সণি র্যুচড়ল ক্রন্দন।। 

আমা সিা এচড়য়া চক িচললা জানকী। 

আর চক হইণি দদখ্া সীশা িন্দ্রমুখ্ী।। 

রাম সীশা চিদায় কচরণলন জনক। 
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চদ্বণজণর চদণলন দান সহস্র সংখ্যক।।  

দহনকাণল জামদিয হাণশণশ কুিার।  

রহ রহ িচলয়া ডাচকণে িার িার।। 

খ্ড়্গ িরৃ্ম্ ধ্নুঃরর ররীণর গ্রহচথশ।  

,ীমণিণর ,াগৃি হইল উপচিশ।। 

মহা,য়ানক দির দদচখ্য়া মুচনর। 

দররথ ,ূপচশর কচম্পশ ররীর।। 

এক হাণশ ধ্চর রাণম অপণর লক্ষ্মণে।  

মুচনর িরণে রাজা চদল দসইক্ষণে।। 

মুচন িণল, দররথ িচল দহ দশামাণর। 

ধ্নুক ,াচঙ্গল দকিা জনণকর ঘণর।। 

দররথ কণহন আমার পুত্র রাম। 

গুে চদণশ ধ্নুণক ,াচঙ্গল ধ্নুখ্ান।।  

মহাণকাণপ জ্বচলয়া িণলন ,তগুরাম।  

মমসম কচর রাচখ্য়াণে পুত্র নাম।। 

আচম শ পরশুরাম চিচদশ ,ূশণল। 

দহন জন আণে দক দর্য রামনাম িণল।। 

এ কথা শুচনয়া রাম িণলন িিন। 

দদাষ ক্ষমা কর প্র,ু শপস্বী ব্রাহ্মে।। 

িণলন পরশুরাম আরক্ত নয়ন। 

শুিজ্ঞান কর দদচখ্ শপস্বী ব্রাহ্মে।। 

চনঃক্ষচত্রয় ,ূচম কচর শচন সিিার। 

রণক্ত নদী িহাইল আমার কুিার।। 

সমস্ত পতচথিী কচর করযণপর দান। 

শপস্বী ব্রাহ্মে িচল কর অপমান।। 

আমার গুরুর ধ্নু ,াচঙ্গণলক দর্যই। 

শাহাণক িচধ্য়া শার প্রচশিল দদই।। 

,ূপচশ িণলন ,ণয় কচম্পশ ররীর। 

িালণকর অপরাধ্ ক্ষম মহািীর।। 

রুচষয়া কণহন রক্ত সুচমত্রা কুমার।  

কথায় চক িল, কর িীণরর আিার।। 

ক্ষচত্রয় চিনার শুচম কণরে র্যখ্ন। 

শখ্ন না জণন্মচেল শ্রীরাম লক্ষ্মে।।  

এণশক িচলল র্যচদ সুচমত্রা-নন্দন। 

কূচপশ পরশুরাম কণহন িিন।। 

জীেৃ ধ্নু ,াচঙ্গয়া দর্য দদখ্াইলা গুে। 

আমার ধ্নুণক রাম দদহ দদচখ্ গুে।। 

এণশক কচহয়া ধ্নু চদণলন শখ্ন। 

জানকী ,াণিন নম্র কচরয়া িদন।। 

একিার ধ্নুক ,াচঙ্গয়া অকস্মাৎ। 

কচরণলন আমাণর চিিাহ রঘুনাথ।। 

আরিার ধ্নুক আচনল ,তগুমুচন।  

না জাচন হইণি দমার কণশক সচশনী।। 

ধ্নুখ্ান ,তগুরাম চদল িড় দাণপ। 

মণর শ মরুক রাম ধ্নুণকর িাণপ।। 

ধ্নুক দদচখ্য়া অচশ প্রসি অন্তণর।  

হাচসয়া ধ্ণরন রাম ধ্নু িাম কণর।। 

শ্রীরাম িণলন, দহ লক্ষ্মে ধ্নুদৃ্ধার। 

এ ধ্নুণকর গচরমা কণরন মুচনির।। 

শ্রীরাম িণলন শুন ওণহ িীরির। 

ধ্নু র্যচদ চদণল, শণি দদহ এক রর।। 

সুিুচদ্ধ পরশুরাণম কুিুচদ্ধ লাচগল। 

শখ্ন রাণমর হাণশ মুচন রর চদল।। 

আপনার দশজ রাম সকল হচরল।  

আপনার দশজ রাম লইল র্যখ্ন।। 

হইল মুচনর পুত্র সামানয ব্রাহ্মে।  

শ্রীরাম িণলন, শুন মুচনর নন্দন। ।  

ধ্নুণকণশ গুে চদি চকণসর কারে।। 
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দশামার ধ্নুণক র্যচদ গুে চদণশ পচর। 

দশামার ধ্নুক িাণে দশামার সংহাচর।। 

লক্ষ্মণেণর চজজ্ঞাসা কণরন রাম দরণষ। 

ধ্নুণকণশ গুে চদই মুচনর আণদণর।। 

লক্ষ্মে িণলন, শুন দজযষ্ঠ মহারয়।  

ধ্নুণকণশ গুে চদয়া দূর কর ,য়।। 

এ কথা শুচনয়া রাম হাচসয়া দকৌশুণক।  

ধ্নু দনািাইয়া গুে চদণলন ধ্নুণক।। 

ধ্নুক-টঙ্কার চগয়া লাচগল গগন। 

পাশাণল িাসুচক কাাঁণপ স্বণগৃ দদিগে।।  

পাশাণল িাসুচক িণল দদি রঘুিীর। 

ধ্নুখ্ান দশাল, দমার িুক দহাক্ চির। ।  

লক্ষ্মে িণলন, শুন অগ্রহজ শ্রীরাম।  

ধ্নুখ্ান দশাল দর্য িাসুচক পায় ত্রাে। ।  

এই কথা শুচনয়া হাচসয়া রঘুনাথ। 

শুচলণলন দসই ধ্নু সিার সাক্ষাৎ।। 

শ্রীরাম িণলন, শুন মুচনর নন্দন। 

দশামাণর না মাচর ব্রহ্মিণধ্র কারে। ।  

অিযথৃ আমার িাে হইণি দকমন। 

স্বগৃণরাধ্ কচর চকম্বা পাশাল ,ুিন।।  

দর্য আজ্ঞা িচলয়া িণল মুচনর নন্দন।  

চিচনলাম দশামাণর দর্য শুচম নারায়ে।।  

ধ্রৃ্ম্ দ্বারা স্বগৃ পায় নাচহ হয় আন। 

স্বগৃপথ রুদ্ধ কর দদি ,গিান।। 

এক রর মাচরণলন না কচরয়া দক্রাধ্। 

পরশুরাণমর কণর স্বগৃপথ দরাধ্।। 

শ্রীরাণমণর স্তুচশ কণর শ্রীপরশুরাম। 

শপসযা কচরণশ মুচন র্যান চনশযধ্াম। ।  

দররথ পাইণলন দর্যন হারাধ্ন। 

আনচন্দশ দশমচন হইল শাাঁর মন।। 

পুত্র পুত্র িচলয়া কণরন রাণম দকাণল। 

লক্ষ লক্ষ িুম্ব দদন িদনকমণল।। 

,ূপচশ িণল, শুন িচরষ্ঠ ব্রাহ্মে।  

িাজনায় আর চকেু নাচহ প্রণয়াজন।। 

িশুণদৃাণল শ্রীরাম কণরন আণরাহে।  

অণর্যাধ্যায় দ্রুশশর কণরন গমন।। 

চসদ্ধাশ্রণম শ্রীরাম চদণলন দররন।  

প্রোম কণরন সণি মুচনর িরে।। 

মুচনপত্নী আইল শ্রীরাণম দদচখ্িাণর। 

রামসীশা দদণখ্ শাাঁরা হচরষ অন্তণর। ।  

ইহার জননী ধ্নযা, ধ্নয এাঁর চপশা।  

দর্যমচন গুণের রাম, দশমচন এ সীশা।।  

শথা হইণশ িচলণলন পরম হচরণষ। 

উর্ত্চরল চগয়া সণি আপনার দদণর।। 

অণর্যাধ্যায় দস দরা,া শা িচেৃণশ না পাচর। 

আনন্দ সাগণর মি িাল িতদ্ধ নারী।। 

নানািেৃ পশাকা উচড়ণে নানা িণল। 

উপণর িাাঁণদায়া দরাণ, গগনমণ্ডণল।।  

কুলিধ্ূ আর র্যশ প্রজার কুমারী। 

ঘতণশর প্রদীপ জ্বাণল দ্বাণর সাচর সাচর।। 

সুিণেৃর পূেৃকুণম্ভ চদল আম্রসার। 

গুিাক কদলী নাচরণকল রাণখ্ আর।। 

গ্রহাম প্রদচক্ষে কণর অণজর নন্দন।  

গ্রহাণমর চনকণট চগয়া িাজায় িাজন।।  

দকৌরলযা বকণকয়ী আর সুচমত্রা রমেী। 

িাচর িধ্ূ আচনণশ িচলল চশন রােী। ।  

সণঙ্গণশ িচলল রণঙ্গ পুরিাসী নারী। 

সানন্দ সকল পুরী, িাণজ শুরী দ,রী।। 
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দদিগে িচরষে কণর পুষ্পরাচর। 

জয় চদয়া নাণি সণি আনণন্দ উল্লাচস।। 

িাচর িধ্ূ কণক্ষ চদল সুিেৃ-কলসী।  

িযিহার মশ করৃ্ম্ কণর পুরিাসী।।  

কণক্ষ চদল কলসী, মস্তণক চদল ডালা। 

েড়াইয়া দিণল দসইখ্াণন খ্ই কলা।।  

শু,ক্ষণে রােীরা দদচখ্ল িধ্ূমুখ্। 

চনরচখ্য়া িন্দ্রমুখ্ জুড়াইল িুক।। 

নানাচিধ্ দর্যৌশুক চদণলন সর্ব্ৃজন। 

মচেময় আ,রে িসন ,ূসে।। 

দর্যৌশুণকণশ রাম পান র্যশ অলঙ্কার। 

শাহাণশ হইল পূেৃ শাাঁহার ,াণ্ডার।।  

পাইণলন সীশাণদিী র্যণশক দর্যৌশুক। 

চনণজ লক্ষ্মী চশচন, শাাঁর এ নণহ দকৌশুক।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ,রশ রুঘ্নঘ্ন।  

িচন্দণলন চগয়া সণি মাণয়র িরে।। 

িাচর পুণত্র আরীর্ব্ৃাদ কণর রােীগে। 

চিরজীিী হও, পাও িহু পুত্র ধ্ন।। 

িাচর পুত্র লণয় রাজা সুখ্ী িহুশর।  

সুণখ্ রাজয কণর দর্যন স্বণগৃ পুরন্দর।। 

কতচর্ত্িাস রণি গীশ অমতশ সমান। 

এশদূণর আচদকাণ্ড বহল সমাধ্ান।। 

 

আচদকাণ্ড সমাি। 

 


