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ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও চৈদুষ্ট্ররর সচিত কষ্ট্রথাপকথন 

চজজ্ঞাষ্ট্রসন জষ্ট্রেজয়কি মিামুচন। 

ত ন্তষ্ট্রর চক কর্ম্শ িইে তািা শুচন।। 

চপতামি উপােযান অপূর্ব্শ িচরএ।  

খতামার প্রসাষ্ট্র  শুচন িইৈ পচৈত্র। ।  

অম্বষ্ট্রমধ যজ্ঞ খর্ষ্ট্রে চপতামিগ্ণ্। 

চক চক কর্ম্শ কচরষ্ট্রেন কি তষ্ট্রপাধন। ।  

চক কচরে অন্ধরাজ সুৈে নচিনী। 

নারীগ্ণ্ চক কচরে কি শুচন মুচন।। 

শুচনষ্ট্রত আনি ৈড় জোয় অন্তষ্ট্রর।  

মুচনরাজ  য়া কচর ৈেি আমাষ্ট্রর।। 

মুচন ৈচেষ্ট্রেন রাজা কর অৈধান। 

অতঃপর শুন চপতামি উপােযান।। 

যজ্ঞ কর্ম্শ সমাচপয়া ভাই পঞ্চজন।  

চ ষ্ট্রেন ব্রাক্ষ্মণ্গ্ষ্ট্রণ্ ৈহুচৈধ ধন। ।  

খিনমষ্ট্রত পঞ্চভাই িচরে অন্তর। 

নানা  ান উৎসৈ কষ্ট্ররন চনরন্তর।। 

যজ্ঞ চৈনা খস সৈার অষ্ট্রনয নাচি মচত। 

ভ্রাতৃসি ৈষ্ট্রঞ্চন শুনি নরপচত।। 

সতযধর্ম্শর্াস্ত্র আর প্রজার পােন। 

দুষ্ট খিার ভয় েষ্ট্রে বৈরীর মর্দ্শন।। 

ধর্ম্শপুত্র যুচধচির ধর্ম্শ অৈতার। 

অনুেণ্ ধর্ম্শ চৈনা গ্চত নাচি আর।।  

 াস  াসী প্রজা আচ  অনুগ্ত জষ্ট্রন। 

রাজার পােষ্ট্রন সষ্ট্রৈ স া হৃষ্টমষ্ট্রন।।  

ভ্রাতৃঘণ্ সি তথা ধষ্ট্রর্ম্শর নিন।  

ইষ্ট তুেয ধৃতরাষ্ট্রে কষ্ট্ররন খসৈন।। 

ভীমার্জ্ুশন আর দুই মাদ্রীর নিন। 

সতত রষ্ট্রিন ধতৃরাষ্ট্রের স ন।। 

ভীমষ্ট্রসন মিাৈীর পৈন নিন। 

পূর্ব্শ দুঃে অন্তষ্ট্রর না িয় পাসরণ্।।  

স্মচরয়া খস সৈ দুঃে ছাচড়  ীঘশশ্বাস। 

খরাধ কচর অন্ধরাষ্ট্রজ কষ্ট্রি কটভুাে। ।  

পূর্ব্শ কথা ৈুচি প্রায় বিষ্ট্রে পাসরণ্। 

জতুগ্ৃষ্ট্রি খপাড়াইষ্ট্রে আমা পঞ্চজন।। 

েেমচত ক ািারী তুচম কুরুকুষ্ট্রে। 

আমা সৈা চিংসা কচর সৈংষ্ট্রর্ মচজষ্ট্রে। ।  

র্ত পুত্র তৈ আচম কচরনু সংিার। 

তৈু দুঃে পাসরণ্ নষ্ট্রিত আমার।। 

এত ৈচে দুই ৈাহু কষ্ট্রর আস্ফােন। 

 ন্ত কড়মড় কষ্ট্রর অরুণ্ খোিন।। 

ভীমৈাষ্ট্রকয ধৃতরাে সর্ব্শ া অচির। 

অন্তষ্ট্রর অনে  ষ্ট্রি কুরু মিাৈীর।। 

অর্জ্ুশন সচিত দুই মাদ্রীর নন্ ন।  

ধৃতরাে আজ্ঞাষ্ট্রত িষ্ট্রেন অনুক্েণ্।।  

ভীম ৈাকযজাষ্ট্রে রাজা  ষ্ট্রি কষ্ট্রেৈর। 

চিগুন পূষ্ট্রর্ব্শর খর্াক  িষ্ট্রয় অন্তর।। 

িায় পুত্র দুষ্ট্রযশযাধন ৈীর িুড়ামচণ্। 

খতামার চৈরষ্ট্রি  ষ্ট্রি এ পাপ পরানী।। 

এক পুত্র বিষ্ট্রে খোষ্ট্রক আনি অপার।  

খতামা খিন র্ত পুত্র মচরে আমার।। 

আজ্ঞাষ্ট্রত কচরষ্ট্রে ৈর্ পৃচথৈীর রাজা।  

ভচিভাষ্ট্রৈ খতামার িরণ্ বকে পূজা।।  

ইষ্ট্রের বৈভৈ বকষ্ট্রে পৃচথৈী চভতর।  

খতামার জনক িষ্ট্রন িইে কাতর।। 

এইরূষ্ট্রপ অনুতাপ কষ্ট্রর অনুেণ্। 

দুই এক চ ন রাজা না কষ্ট্রর খভাজন।। 
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গ্ান্ধারী প্রষ্ট্রৈাধ ৈহু কষ্ট্ররন রাজাষ্ট্রর। 

সতযৈর্ম্শ চৈিাচরয়া চৈচৈধ প্রকাষ্ট্রর।। 

অকারষ্ট্রণ্ তাপ খকন কর নরপচত। 

কর্ম্শ অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গ্চত।। 

জাচন পুনঃ খর্ািন না কষ্ট্রর জ্ঞানৈান।  

আমাষ্ট্রর খযরূপ ভাষ্ট্রৈ হৃ য় খতামার।। 

খসইরূপ খতামা প্রচত হৃ য় আমার।  

ভীম প্রচত খযইরূপ খতামার হৃ য়।। 

খসইরূপ ভাষ্ট্রৈ ভীম শুন মিার্য়। 

চর্শুকাে বিষ্ট্রত তুচম ভীষ্ট্রমষ্ট্রর চিংচসো।। 

অষ্ট্রনক মন্ত্রণ্া কচর নানা দুঃে চ ো। 

ধৃতরাে ৈষ্ট্রে ভীম ৈড় দুরািার।  

এষ্ট্রকশ্বর র্ত পুত্র মাচরে আমার।। 

তািাষ্ট্রর খ চেষ্ট্রে মম সর্ব্শ অঙ্গ  ষ্ট্রি। 

চিগুন ৈাড়ষ্ট্রয় অচি হৃ ষ্ট্রয় না সষ্ট্রি।।  

যুচধচির গুণ্ কথা না যায় ৈণ্শন।  

সাধুপুত্র গুণ্ৈান ধষ্ট্রর্ম্শর নন্ ন।।  

ভীষ্ট্রমর এমন ভাৈ খস চকছু না জাষ্ট্রন।  

যা রষ্ট্রি জীৈন মম ভীষ্ট্রমর ৈিষ্ট্রন।। 

এইরূষ্ট্রপ অন্ধরাজ গ্ান্ধারী সচিত। 

খিনকাষ্ট্রে চৈদুর িইে উপনীত।। 

প্রণ্চময়া অষ্ট্রন্ধষ্ট্রর চৈদুর মিামচত।  

চজজ্ঞাচসে উিাটন খকন নরপচত।। 

খকান দুঃষ্ট্রে দুঃেী তুচম কিত আমাষ্ট্রর। 

ইষ্টষ্ট্র ৈ তুেয খতামা খসষ্ট্রৈ যুচধচিষ্ট্রর।। 

ভ্রাতৃগ্ষ্ট্রণ্ চনষ্ট্রয়াচজে খতামার খসৈষ্ট্রন।  

অপর আছষ্ট্রয় যত  াস  াসীগ্ষ্ট্রণ্।। 

ধর্ম্শপষ্ট্রথ যুচধচির নষ্ট্রি চৈিচেত।  

আর িাচর সষ্ট্রিা র তার মষ্ট্রনানীত।। 

রাজয অথশ ধন আচ  সকচে খতামার। 

চপতৃতুেয ভাষ্ট্রৈ খতামা ধষ্ট্রর্ম্শর কুমার।। 

আপন ইচ্ছায় তৈ খযই মষ্ট্রন েয়। 

যত ইচ্ছা  ান খভাগ্ কর মিার্য়।। 

ধৃতরাে ৈষ্ট্রে তুচম কচিষ্ট্রে প্রমাণ্। 

খৈ তুেয তৈ ৈাকয কভু নষ্ট্রি আন।।  

মমচিত উপষ্ট্র র্ যষ্ট্রতক কচিো। 

না শুচননু তৈ ৈাকয কষ্ট্রর অৈষ্ট্রিো। ।  

খসই খিতু এই গ্চত িইে আমার। 

তষ্ট্রৈ সুে দুঃে কথা চক আর চৈিার।।  

ধর্ম্শপুত্র যুচধচির সর্ব্শ গুণ্াধার। 

খকান খ াষ্ট্রে খ ােী নষ্ট্রি ধষ্ট্রর্ম্শর কুমার।। 

পুষ্ট্রত্রর অচধক মম করষ্ট্রয় খসৈন। 

তার গুষ্ট্রন বিে মম খর্াক চনৈারণ্।। 

খকান খ াষ্ট্রে খ ােী নষ্ট্রি রাজা যুচধচির। 

চকন্তু ভীম দুরািার  িষ্ট্রয় র্রীর।।  

খকান কর্ম্শ খিতু আচম যচ  কচি তাষ্ট্রর। 

কর্ম্শ না কচরয়া আর কষ্ট্রি কটতু্তষ্ট্রর।। 

র্ত পুত্র মাচর দুঃে নষ্ট্রি চনৈারণ্।  

 ন্ত কড়মড় কষ্ট্রর ৈাহু আস্ফােন।। 

ভীষ্ট্রমর িচরত্র খ চে  ষ্ট্রি মম কায়। 

চক কচিৈ কি খমাষ্ট্রর ইিার উপায়।। 

চৈদুর কষ্ট্রিন শুন চির কর মন। 

ভীষ্ট্রমর ৈিষ্ট্রন রাজা নি উিাটন।। 

অপমান কষ্ট্রর খতামা যচ  যুচধচির। 

তৈ খযই চিষ্ট্রত্ত েয় কর নররৈ।। 

তুচম খযই ভাৈকর ৈৃষ্ট্রকা র প্রচত। 

খতামাষ্ট্ররও দুষ্টভাৈ করষ্ট্রয় মারুচত।।  

ইিা জাচন কৃষ্ট্রকা ষ্ট্রর তযজি আষ্ট্ররার্।  
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যুচধচির প্রচত তুচম নি অসষ্ট্রন্তাে।। 

খতামাষ্ট্রর চৈমনা যচ  শুষ্ট্রন ধর্ম্শরায়। 

এইেষ্ট্রণ্ আচসয়া পচড়ষ্ট্রৈ তৈ পায়।। 

তুচম অসষ্ট্রন্তাে যচ  িও নরপচত। 

রাজয তযচজ ৈষ্ট্রন যাষ্ট্রৈ ধর্ম্শ নরপচত।। 

তািাষ্ট্রর প্রসন্ন ভাৈ িও নরনাথ। 

এত ৈচে চৈদুর কচরে প্রচণ্পাত।। 

পুনরচপ ধৃতারাে সকরুষ্ট্রণ্ কয়। 

যুচধচির খরাধ মম ক াচিত নয়।।  

আচম ধৃতরাে রাজা চৈেযাত ভুৈষ্ট্রন। 

মিাধনুদ্ধশর পুত্র একর্ত জষ্ট্রন।। 

সকে সংিার মম কষ্ট্রর খযইজন। 

তািার পাচেত িষ্ট্রয় রাচেৈ জীৈন।। 

চধক্ চধক্ জীৈষ্ট্রন এমন ছার আর্। 

সংসার যুচড়য়া ের্জ্া খোষ্ট্রক উপিাস। ।  

চিতীয় ৈাসৈ মম পুত্র দুষ্ট্রযশযাধন। 

তািা চৈনা পাপ প্রাণ্ রষ্ট্রি এতেণ্।।  

এইরূষ্ট্রপ খর্ািনা কচরয়া ৈহুতর। 

পুনঃ চৈদুষ্ট্ররর প্রচত কচরে উত্তর। ।  

অৈধানকরভ ভাই ৈিন আমার। 

খয চৈধান চিষ্ট্রত্ত আচম কষ্ট্ররচছ চৈিার।। 

রাজয সুে খভাগ্ নানা কচরনু চৈস্তর।  

মম সম সুে নাচি ভুষ্ট্রঞ্জ খকান নর।।  

অতঃপর চিষ্ট্রত্ত খস সকে েমা চ ৈ।  

ৈনৈাষ্ট্রস চগ্য়া আচম খযাগ্ আরচিৈ।। 

রাজনীচত ধর্ম্শ খিন আষ্ট্রছ পূর্ব্শাপর। 

খর্েকাষ্ট্রে প্রষ্ট্রৈচর্ষ্ট্রৈ অরণ্য চভতর।।  

অৈষ্ট্রর্ষ্ট্রে কাে মম বিে উপনীত।  

খযাগ্ ধর্ম্শ আিরণ্ িয়ত চৈচিত।। 

সতয সতয ৈষ্ট্রন যাৈ নাচছক সংর্য়। 

খযাগ্ আিচরৈ চগ্য়া কচিনু চনশ্চয়।। 

চৈদুর ৈষ্ট্রেন রাজা কর অৈধান। 

যষ্ট্রতক কচিষ্ট্রে সতয কভু নষ্ট্রি আন।।  

রাজা িষ্ট্রয় খর্েকাষ্ট্রে যাৈ ৈনৈাস। 

খযাগ্ আিচরৈ চগ্য়া কচরয়া সন্নযাস। ।  

খৈষ্ট্র র ৈিন ইষ্ট্রথ নাচিক সংর্য়। 

চকন্তু এক কথা কচি শুন মিার্য়।। 

আপচন ৈৃদ্ধক অচত র্রীর দুর্ব্শে।  

খর্াকাতুর অন্ধ তৈ নয়ন যুগ্ে।। 

অভযন্তর খযষ্ট্রত তৈ নাচিক র্কচত। 

খঘার ৈষ্ট্রন চকমষ্ট্রত পচর্ষ্ট্রৈ নরপচত।। 

ভয়ঙ্কর ৈনজন্তু চসংি ব্রাঘ্রগ্ণ্।  

প্রেয় মচিে গ্জ খঘার  রর্ন।। 

চকমষ্ট্রত রচিষ্ট্রৈ তথা তািা খমাষ্ট্রর কি। 

আর তাষ্ট্রি মিারাজ িষ্ট্রে না খ েি।।  

অপমৃতুয িয় পাষ্ট্রছ এই ৈড় ভয়। 

এই খিতু ইষ্ট্রথ খমার চিষ্ট্রত্ত নাচি েয়।।  

খস কারষ্ট্রণ্ কচি আচম গুন মিারাজ। 

গ্ৃিাশ্রষ্ট্রম থাচকয়া না িয় খকান কাজ।।  

চিজগ্ষ্ট্রণ্  ান খ ি ৈহুচৈধ ধন। 

প্রৈাে মুকুতা মচণ্ রজত কাঞ্চন।।  

ভুচম ান অন্ন ান আর নানা  ান। 

অন্ন  ান নষ্ট্রি অনয  াষ্ট্রনর সমান।।  

যািা ইচ্ছা  ান কর আপনার মষ্ট্রন। 

কৃষ্ণপ  চিন্তা কর ৈচসয়া চনর্জ্শষ্ট্রন।। 

সর্ব্শ কাযশয চসদ্ধ যষ্ট্রৈ িষ্ট্রৈ এইমষ্ট্রত। 

পাইৈা উত্তম গ্চত শুন নরপষ্ট্রত।। 

ধষ্ট্রর্ম্শর নিন খ ে রাজা যুচধচির। 
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ভ্রাতৃ মন্ত্রী ৈন্ধুষ্ট্রর্াষ্ট্রক আকুে র্রীর।। 

খতামার খসৈন খিতু কষ্ট্রর গ্ৃিৈাস। 

খতামার এ মচত শুচন িইষ্ট্রৈ চনরাস।। 

খতামা চৈনা সকে তযচজষ্ট্রৈ ধর্ম্শরায়। 

ব্রক্ষ্মিযশয আিচর কানষ্ট্রন পাষ্ট্রছ যায়।। 

এই খিতু রাজা আচম কচি খয খতামায়।  

গ্ৃিাশ্রষ্ট্রম রচি গ্চত চিন্তু কর রায়।। 

ইিা চৈনা উপায় নাচিক রাজা আর।  

মম চিষ্ট্রত্ত েয় রাজা এই খতা চৈিার। ।  

ধৃতরাে কষ্ট্রি তুচম পরম পচেত।  

খতামার ৈিন েযাত খৈষ্ট্র র চৈচিত।। 

যষ্ট্রতক কচিষ্ট্রে চকছু না িয় চৈধান। 

চকন্তু এক কথা কচি কর অৈধান।। 

করুণ্াচন ান খসই নষ্ট্রির কুমার। 

করুণ্াচন ান খসই নষ্ট্রির কুমার। 

একমষ্ট্রন ভচজষ্ট্রে খস করষ্ট্রয় উদ্ধার।। 

সকে ইচেয়গ্ণ্ কর চনৈারণ্। 

কায়মষ্ট্রনাৈাষ্ট্রকযষ্ট্রত চিচন্তষ্ট্রৈ নারায়ণ্।।  

গ্ৃিাশ্রষ্ট্রম খিন র্চি নচিষ্ট্রৈ আমার।  

খস কারষ্ট্রণ্ ৈষ্ট্রন খযষ্ট্রত কষ্ট্ররচছ চৈিার। ।  

ৈনজন্তুগ্ণ্ খিতু কচিষ্ট্রে প্রমাণ্। 

আপন অ ৃষ্ট ফে না িষ্ট্রৈ এড়ান।। 

যা থাষ্ট্রক অ ৃষ্ট্রষ্ট তািা অৈর্য িইষ্ট্রৈ। 

পূৈশৈাচর্জ্শত ফে যািা তািা খক েোষ্ট্রৈ।। 

অভয় প ারচৈি কচরয়া ভাৈন। 

সর্ব্শ ভয় িইষ্ট্রত িইষ্ট্রৈ চৈষ্ট্রমািন।। 

ইিা চভন্ন অনয চিষ্ট্রত্ত না েয় আমার। 

ৈনৈাষ্ট্রস যাইৈ কচিনু সাষ্ট্ররাদ্ধার।। 

ধৃতরাে মন ৈুচি চৈদুর সুমচত। 

আশ্বাচসয়া ৈষ্ট্রে পুনঃ শুন নরপচত।।  

তুচম যচ  ৈনৈাষ্ট্রস যাইৈা চনশ্চয়। 

আচমও সংিচত তৈ যাৈ মিার্য়।। 

আচম তৈ ভৃতয, তুচম আমার ঈশ্বর।  

ঈশ্বর চৈিষ্ট্রন চকৈা কচরষ্ট্রৈ চকঙ্কর। ।  

যথায় যাইৈা তুচম যাইৈ সংিচত। 

খতামার খয গ্চত রাজা আমারষ্ট্রস গ্চত। 

যুচধচিষ্ট্রর প্রষ্ট্রৈাধ কচরৈ চৈচধমষ্ট্রত। 

তাাঁর অনুমচত চৈনা না পাচর যাইষ্ট্রত।। 

ধৃতরাে ৈষ্ট্রে তুচে কি যুচধচিষ্ট্রর। 

সাত্ত্বনা পূর্ব্শক কি চৈচৈধ প্রকাষ্ট্রর।। 

তুচম আচম গ্ান্ধারী সঞ্জয় আচ  কচর। 

নানামষ্ট্রত প্রষ্ট্রৈাচধৈ ধর্ম্শ অচধকারী।। 

এত শুচন চৈদুর িচেে ধর্ম্শ িাষ্ট্রন। 

ৈচসয়া আষ্ট্রছন ধর্ম্শ রত্নচসংিাসষ্ট্রন।। 

পাত্র চমত্র ভ্রাতৃগ্ণ্ খিৌচ ষ্ট্রক খৈচষ্টত। 

ব্রাক্ষ্মণ্মেেী সষ্ট্রঙ্গ খধৌময পুষ্ট্ররাচিত।। 

স্বধষ্ট্রর্ম্শ কষ্ট্ররন রাজয ধষ্ট্রর্ম্শর নিন। 

পুত্রৈৎ পাষ্ট্রেন যষ্ট্রতক প্রজাগ্ণ্।। 

সর্ব্শজীষ্ট্রৈ সমভাৈ  য়ার ঈশ্বর। 

ধর্ম্শ অৈতার ধর্ম্শপুত্র যুচধচির।। 

যুচধচির গুষ্ট্রণ্ ৈর্ বিে সর্ব্শজন।  

খর্াক দুঃে সকে িইে চৈস্মরণ্।। 

প্রাতঃকাষ্ট্রে উচি রাজাকচর স্নান  ান। 

পাত্র চমত্র ভ্রাতৃগ্ষ্ট্রণ্ কষ্ট্ররন সর্ম্ান। 

ত ন্তষ্ট্রর চিজগ্ষ্ট্রণ্ কচরয়া সর্ম্ান।  

চৈচৈধ রতন খ ন নাচি পচরমাণ্। 

অশ্ব ৈৃে গ্াভী ৈৎস আর নানা ধন।  

ভুচম ান অন্ন ান চৈচৈধ ৈসন।। 



িহাভারত (আশ্রমিক পর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

খিনমষ্ট্রত  ান কর্ম্শ কচর সমাপন। 

ধৃতরাষ্ট্রে গ্ান্ধারীষ্ট্রক কচর সিােণ্।। 

খসৈায় চনযুি কচর ভ্রাতৃ ৈন্ধুজষ্ট্রন। 

আজ্ঞা মাচগ্ রাজকাষ্ট্রযশয যান খসইেষ্ট্রণ্।। 

চসংিাসষ্ট্রন ৈচসয়া কষ্ট্ররন রাজকার্যশয ।  

পাত্রচমত্র ভ্রাতৃ ৈন্ধু সচিত সাম্রাাজয।। 

রাজকাযশয অৈসাষ্ট্রন আচসয়া মচিষ্ট্রর। 

ব্রাক্ষ্মষ্ট্রণ্ কষ্ট্ররন পূজা নানা উপিাষ্ট্রর।। 

যািাষ্ট্রত যািার প্রীচত ভেযদ্রৈয আচ । 

সৈাষ্ট্রর কষ্ট্ররন  ান সচিত খদ্রৌপ ী।।  

যষ্ট্রথাচিত তৃপ্ত কচর অন্ধ নরৈষ্ট্রর। 

খসইমত গ্ান্ধারীষ্ট্রক পূষ্ট্রজন সা ষ্ট্রর।।  

খ াাঁিা অনুমচত েষ্ট্রয় চৈ ায় িইয়া। 

খভাজন কষ্ট্ররন রাজা ৈন্ধুগ্ণ্ বেয়া।। 

এইমত চনতযকর্ম্শ কচর ধর্ম্শরায়।  

সাধু সর্ব্শগুণ্াচিত অপ্রচমত কায়।। 

ভারত আশ্রমপর্ব্শ অপূর্ব্শ আেযান। 

কার্ীরাম  াস কষ্ট্রি শুষ্ট্রন পুনযৈান। ।  

ধৃতরাষ্ট্রের ৈনগ্মষ্ট্রনচ্ছা শুচনয়া যুচধচিষ্ট্ররর খেষ্ট্র াচি 

চজজ্ঞাষ্ট্রসন জষ্ট্রেজয় কি মুচনৈর। 

কি শুচন চকৈা কর্ম্শ িে তারপর।।  

মুচন ৈষ্ট্রে শুন কুরুকুে অচধকারী। 

চৈদুর আইে যুচধচির ৈরাৈচর।। 

রাজার চনকষ্ট্রট ৈচস ৈেষ্ট্রয় ৈিন। 

অৈধাষ্ট্রন শুন রাজা ধষ্ট্রর্ম্শর নিন।।  

পরম ভাজন তুচম সাদু সুপচেত। 

তৈ গুষ্ট্রণ্ ৈসুমতী িইে পূচণ্শত।। 

খতামা বিষ্ট্রত কুরুকুে পচৈত্র িইে। 

খতামার সমান রাজা না িষ্ট্রৈ নচিে।। 

যত রাজকর্ম্শ নীচত, র্াষ্ট্রস্ত্রষ্ট্রত ৈাোষ্ট্রন। 

সকে খতামাষ্ট্রত পূণ্শ, তুচম পূণ্শ গুষ্ট্রণ্।। 

খযই কৃষ্ণ অনাচ  পুরুে সনাতন। 

যাাঁর তত্ত্ব না পান স্বয়ি ূপঞ্চানন।। 

আগ্ষ্ট্রম চকচঞ্চৎ তত্ত্ব না পায় যাাঁিার। 

খিন প্রভু ৈর্ বিে গুষ্ট্রণ্ষ্ট্রত খতামার। ।  

ব্রাক্ষ্মণ্ খসৈার গুণ্ খক ৈচেষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 

সকে ধষ্ট্রর্ম্শর খশ্রি সংসার চভতষ্ট্রর।। 

ব্রাক্ষ্মষ্ট্রনষ্ট্রত প্রীচত িন খ ৈ নারায়ণ্। 

এই খিতু চিজষ্ট্রসৈা কর অনুেণ্।।  

পাত্রচমত্র প্রজা ৈন্ধু সুহৃ  সুজন। 

স য় হৃ ষ্ট্রয় কর সৈার পােন।। 

এইমত চৈচধমত কচিয়া রাজাষ্ট্রর। 

কচিষ্ট্রেন খর্ে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তষ্ট্রর।। 

ধৃতরাে পািাইে খতামার স ষ্ট্রন। 

এই চভো খ ও খমাষ্ট্রর প্রসন্ন ৈ ষ্ট্রন।। 

রাজার চনয়ম এই আষ্ট্রছ পূর্ব্শাপর। 

েত্রধর্ম্শ চৈচধ নীচত খৈষ্ট্র র উত্তর। 

রাজা িষ্ট্রয় কচরষ্ট্রৈক প্রজার পােন। 

 ান ব্রত যজ্ঞ নানা ধর্ম্শ উপার্জ্শন।। 

খর্েকাষ্ট্রে তনষ্ট্রয়ষ্ট্রর রাজয ভার চ য়া।  

ৈনৈাস কচরষ্ট্রৈন খযাগ্ আিচরয়া।। 

ফেমুোিারী িষ্ট্রয় কচরষ্ট্রৈ ৈসচত। 

সমাচধ সাচধয়া েচভষ্ট্রৈক চ ৈযগ্চত।।  

খস কারষ্ট্রণ্ ধৃতরাে পািাইে খমাষ্ট্রর।  

সান্ত্বনা পূর্ব্শক খতামা কচিৈার তষ্ট্রর।। 
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অৈষ্ট্রর্ষ্ট্রে কাে এই িইে আমার। 

কুেধর্ম্শ মত আচম কচরৈ আিার।। 

যথার্চি চকছুমাত্র খযাগ্ আিচরৈ। 

তৈ অনুমচত িষ্ট্রে কানষ্ট্রন পচর্ৈ।। 

 

চৈদুর ৈিন শুচন খযন ৈজ্রাঘাত। 

পচড়ে অচির িষ্ট্রয় পােষ্ট্রৈর নাথ।।  

চক ৈচেো েুল্লতাত চনিুর ৈিন।  

খকান খ াষ্ট্রে খজৌিতাত কষ্ট্ররন ৈর্জ্শন।।  

খজযিতাত খমাষ্ট্রর যচ  তযচজষ্ট্রৈ চনশ্চয়। 

তষ্ট্রৈ আর চকষ্ট্রসর আমার গ্ৃিাশ্রয়।। 

আচমও সন্নযাসী বিয়া যাৈ ৈনৈাষ্ট্রস। 

চক কচরৈ ধন জন ৈন্ধু গ্রাম খ ষ্ট্রর্।। 

 

এত ৈচে যুচধচির আকুে হৃ য়। 

চৈদুর সচিত যান অষ্ট্রন্ধর আেয়।। 

কাষ্ট্রিন অষ্ট্রন্ধর প  ধচর ধর্ম্শরায়। 

খকান খ াষ্ট্রে তাত তুচম তযচজৈা আমায় 

রাজয খ র্ ধন জন সকচে খতামার। 

খতামা চৈনা পােষ্ট্রৈর খকৈা আষ্ট্রছ আর 

খকান খ াষ্ট্রে খ ােী আচম নাচি তৈ পষ্ট্র । 

ৈােষ্ট্রকষ্ট্রর তযাগ্ কর খকান অপরাষ্ট্রধ।। 

আচম রাজা বিষ্ট্রত যচ  দুঃে তৈ মষ্ট্রন।  

আচম অচভষ্ট্রেক কচর খতামার নিষ্ট্রন।। 

যুযুৎসুষ্ট্রর অচভষ্ট্রেক কচরৈ এেচন। 

িচিনার পাষ্ট্রট তাষ্ট্রর চ ৈ রাজধানী।।  

খতামার চকঙ্কর আচম, তুচম মম প্রভু। 

খতামার আষ্ট্র র্ আচম েচি নাই কভু।।  

যুযুৎসু আছষ্ট্রয় খসই খতামার নিন। 

বৈর্যার কুমার, তাষ্ট্রর জাষ্ট্রন সর্ব্শজন।। 

তথাচপ তািাষ্ট্রর আচম রাজযভার চ ৈ।  

খয আজ্ঞা কচরষ্ট্রৈ তুচম এেচন কচরৈ। ।  

এইেষ্ট্রণ্ প্রাণ্ আচম ছাচড়ৈাষ্ট্রর পাচর। 

খতামার ৈিন আচম েচিৈাষ্ট্রর নাচর। ।  

েমা কর অপরাধ িষ্ট্রয় সুপ্রসন্ন। 

নষ্ট্রি আচম এইেষ্ট্রণ্ িই অৈসন্ন।। 

এইরূষ্ট্রপ যুচধচিষ্ট্রর সি ভ্রাতৃগ্ণ্।  

খোটাইয়া ধচরষ্ট্রেন অষ্ট্রন্ধর িরণ্।। 

তুষ্ট িষ্ট্রয় ধৃতরাে কষ্ট্রি যুচধচিষ্ট্রর। 

আচেঙ্গন কচর কষ্ট্রি মধুর উত্তষ্ট্রর।। 

খকান খ াষ্ট্রে খ ােী তুচম নি মম িাষ্ট্রন। 

পরম সন্তুষ্ট আচম িই তৈ গুষ্ট্রণ্।। 

ইষ্টষ্ট্র ৈ তুেয তুচম করি খসৈন। 

তৈ গুষ্ট্রণ্ বিে সৈ খর্াক পাসরণ্।। 

দুঃে না ভাচৈি তাত, চির কর মন।  

আমার অচপ্রয় তুচম নি ক ািন।। 

সর্ব্শসুে ভুচঞ্জোম খতামার কেযাষ্ট্রণ্। 

অৈষ্ট্রর্ষ্ট্রে কাে আচস বিে এইেষ্ট্রণ্।। 

পরকাে চিচন্তৈাষ্ট্রর িয়ত উচিত। 

ইিাষ্ট্রত সর্ম্চত  ান িয়ষ্ট্রতা চৈচিত।। 

রাজধর্ম্শ-নীচত যািা খৈষ্ট্র র উত্তর।  

খর্েকাষ্ট্রে পচর্ষ্ট্রৈক অরণ্য চভতর।। 

যথার্চি খযাগ্ কচরষ্ট্রৈক আিরণ্। 

সকে ইচেয়গ্ণ্ কচর চনৈারণ্।। 

যত যত বিে রাজা এ মিীমণ্ডষ্ট্রে। 

এই অনুসাষ্ট্রর কর্ম্শ কচরে সকষ্ট্রে।। 

আচমও সাচধৈ খযাগ্ র্চি অনুসাষ্ট্রর। 

প্রসন্ন িইয়া তাত ৈেি আমাষ্ট্রর।। 

তুচম সাধু শুদ্ধমচত, তুচম গুণ্ৈান। 
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পৃচথৈীর মষ্ট্রধয তাত খতামার ৈাোন। ।  

আমা বিষ্ট্রত দুঃে পাইয়াছ ৈহুতর। 

খস সৈ স্মরষ্ট্রণ্ মম চৈ ষ্ট্রর অন্তর।। 

ধর্ম্শৈষ্ট্রে সকে সঙ্কষ্ট্রট বিষ্ট্রে পার।  

র্ত্রু চজচন উদ্ধাচরষ্ট্রে চনজ রাজযভার।। 

স্বচ্ছষ্ট্রি ভুঞ্জি রাজয আমার পীচরচত। 

নানা ধন উপার্জ্শন কর রাজনীচত।।  

ৈন্ধুগ্ণ্ পােি, পােি প্রজাগ্ণ্।  

উষ্ট্রিগ্ ছাচড়য়া রাজকাষ্ট্রযশয খ ি মন।।  

যুযুৎসু আছষ্ট্রয় খয আমার নিন। 

বৈর্যার উ ষ্ট্রর জে চৈেযাত ভুৈন।।  

রাজযষ্ট্রযাগ্য খসই জন নষ্ট্রি ক ািন। 

আপচন কচরষ্ট্রৈ তুচম তািাষ্ট্রর পােন।। 

এই চভো মাচগ্ আচম শুন ধর্ম্শরায়। 

মায়া খমাি ছাচড় খমাষ্ট্রর করি চৈ ায়।।  

এত ৈচে কচরষ্ট্রেন মিক িুম্বন। 

ৈহু আর্ীর্ব্শা  বকে অচম্বকা-নিন।। 

কাষ্ট্রিন িরণ্ ধচর ধষ্ট্রর্ম্শর তনয়। 

ৈােষ্ট্রকর প্রচত তাত না িও চনর্দশ য়।।  

যত ইচ্ছা ধন রত্ন চিষ্ট্রজ খ ি  ান। 

গ্ৃিাশ্রষ্ট্রম থাচক কর খযাগ্ জপ ধযান।।  

গ্ৃিাশ্রষ্ট্রম সর্ব্শ ধর্ম্শ পাই নরনাথ। 

খিাম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্শ  ান কর তাত।। 

 ারুণ্ ভারত-যুষ্ট্রদ্ধ বিে কুেেয়।  

খসই তাষ্ট্রপ স া মম  চিষ্ট্রছ হৃ য়।। 

খতামা  রর্ষ্ট্রন মম চির তৈ ুমন। 

সর্ব্শতাপ সম্বচরনু খতামার কারণ্। ।  

খতামার কারষ্ট্রণ্ আচম কচর গ্ৃিৈাস। 

পূষ্ট্রর্ব্শষ্ট্রত যাইষ্ট্রতচছন ুেইয়া সন্নযাস।। 

রাজয ধন অষ্ট্রথশ খমার নাচি প্রষ্ট্রয়াজন।  

সকে সম্প  মম খতামার িরণ্।। 

খতামার চৈিষ্ট্রন খমার না রচিষ্ট্রৈ প্রাণ্।  

এেচন তযচজৈ প্রাণ্ খতামার চৈ যমান।। 

এইমত ধর্ম্শরাজ কষ্ট্ররন চমনচত। 

সান্ত্বাইষ্ট্রত না িইে কািার র্কচত। ।  

মিাভারষ্ট্রতর কথা সুধাচসন্ধুমত। 

একমষ্ট্রন সাধু সৈ চপষ্ট্রয় অচৈরত।। 

ধৃতরাে ও গ্ান্ধারীর কষ্ট্রথাপকথন 

এইরূষ্ট্রপ অন্ধরাজ ভাচৈষ্ট্রত ভাচৈষ্ট্রত। 

কাটাষ্ট্রেন পঞ্চ র্ ৈেশ িচিনাষ্ট্রত। ।  

খভাজষ্ট্রন না রুষ্ট্রি অন্ন চনদ্রা নাচি িয়। 

চনরন্তর অন্ধরাজ চিচন্তত হৃ য়।।  

চক কচরৈ, চক িইষ্ট্রৈ, চিন্তা অনুেণ্। 

গ্ৃিৈাস বিে খমার চনগ্ড় ৈন্ধন।। 

যুচধচির ক াচিৎ না ছাচড়ষ্ট্রৈ খমাষ্ট্রর। 

চক কর্ম্শ কচরৈ, ৈৃদ্ধ গ্ৃি-কারাগ্াষ্ট্রর।। 

চকমষ্ট্রত যাইৈ ৈষ্ট্রন, না খ চে উপায়। 

দুই িেুিীন চৈচধ কচরে আমায়।। 

আিা চৈচধ খকান্ ৈুচদ্ধ কচরৈ এেন।  

চকরূষ্ট্রপ িইষ্ট্রৈ খমার কারা-চৈষ্ট্রমািন।। 

খকান্ রূষ্ট্রপ পরষ্ট্রোষ্ট্রক পাইৈ স গ্চত। 

খকান্ রূষ্ট্রপ ধর্ম্শপষ্ট্রথ িইষ্ট্রৈক মচত। ।  

এই অনুষ্ট্রর্াি কষ্ট্রর চ ৈস রজনী। 

গ্ান্ধারীষ্ট্রর িাচি ৈষ্ট্রে কুরু-নৃপমচণ্।। 
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অৈধান কর খ চৈ ৈিন আমার। 

গ্ৃিৈাস বিে খমার মিা কারাগ্ার।। 

মিাপাষ্ট্রর্ ৈাচন্ধয়া রােষ্ট্রয় খযন খোষ্ট্রক। 

খতমচত ৈন্ধষ্ট্রন আচছ ব ষ্ট্রৈর চৈপাষ্ট্রক। ।  

চৈচধ খমাষ্ট্রর চৈড়চম্বে কচর নানা পাষ্ট্রক। 

মিামায়া জাষ্ট্রে ৈিী কচরে আমাষ্ট্রক। ।  

পরৈর্ৈত্তশী িষ্ট্রয় আজে ৈচঞ্চন।ু  

আপনার ৈংর্ আচম আপচন নাচর্নু।। 

পাপ খিষ্টা কচর জে খগ্ে চমছা কাষ্ট্রজ। 

চকরূষ্ট্রপ পাইৈ ত্রাণ্ ভৈচসন্ধু মাষ্ট্রি।। 

না খ চে উপায়, ভৈচসন্ধু খঘারতর। 

চকরূষ্ট্রপ িইৈ পার দুির সাগ্র।।  

এেন না চিচন্ত যচ  ইিার উপায়। 

চনশ্চয় খিচকৈ খঘার র্মষ্ট্রনর  ায়।। 

খসই ভষ্ট্রয় ত্রাণ্কত্তশা প্রভু নারায়ণ্। 

ভচি চৈনা ৈর্ প্রভু নষ্ট্রি ক ািন। ।  

 ান যজ্ঞ ব্রত খিাম কষ্ট্রর অনুব্রষ্ট্রত। 

িচরভচি সমান নাচিক চত্রজগ্ষ্ট্রত।।  

অভয় প ারচৈষ্ট্রি ভচি আষ্ট্রছ যার। 

খিোয় তচরষ্ট্রৈ খসই এ ভৈসংসার।। 

খিন প্রভু ভচি আচম কচরৈ খকমষ্ট্রন। 

উপায় নাচিক মম এ ছার জীৈষ্ট্রন।। 

গ্ান্ধারী ৈেষ্ট্রয়, রাজা কচি সাষ্ট্ররাদ্ধার। 

চনজ কর্ম্শ সাচধৈাষ্ট্রর িয়ত চৈিার। ।  

ব্রহ্মিযশয আিরণ্ িয়ত চৈধান। 

িচর ভচি চৈনা রাজা কর্ম্শ নাচি আন।। 

যুচধচির ছাচড়য়া না চ ষ্ট্রৈ ক াচিৎ। 

না মাচনৈ উপষ্ট্ররাধ, যাইৈ চনচশ্চত।।  

তষ্ট্রপাৈষ্ট্রন প্রষ্ট্রৈচর্য়া তপ আিচরৈ। 

খযাগ্ আিচরয়া ভৈচসন্ধু পার িৈ।। 

ইিা চৈনা চকৈা আর আছষ্ট্রয় উপায়। 

ইষ্ট্রথ অসর্ম্ত খকন িয় ধর্ম্শরায়।। 

এইরূষ্ট্রপ চৈিার করষ্ট্রয় দুইজন। 

চনচশ্চত যাইৈ ৈষ্ট্রন, নাচি চনৈারণ্। ।  

ভারষ্ট্রত আশ্রমপর্ব্শ অপূর্ব্শ কথন।  

পয়ার প্রৈষ্ট্রন্ধ কার্ী াস চৈরিন।। 

ধৃতরাে, গ্ান্ধারী ও চৈদুষ্ট্ররর অরণ্যযাত্রা শ্রৈষ্ট্রণ্ কুন্তীর আগ্মন 

রজনী প্রভাত,                     উচি নরনাথ, 

চৈদুষ্ট্রর ডাচকয়া আচন। 

গ্  গ্  স্বষ্ট্রর,                     কষ্ট্রিন চৈদুষ্ট্রর, 

ধৃতরাে নৃপমচণ্।। 

এস ভাই খমার,                     প্রাষ্ট্রণ্র খ াসর, 

সাধু সর্ব্শ গুণ্াশ্রয়। 

খ ৈগুরু চজচন,                     ৈুচদ্ধমত্ত গ্চণ্, 

চেচত সম েমাময়।। 

তুচম খমার মন,                     আত্মা প্রাণ্ ধন, 
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চিত উপষ্ট্র র্ কি। 

অতঃপর আচম,                     িৈ ৈনগ্ামী, 

এই যুচি ভাই খ ি।। 

খতামার কেযাষ্ট্রণ্,                     পচর্ৈ কানষ্ট্রন, 

সাচধৈ আপন কাজ।  

সাচধ খযাগ্ ভচি,                     পাৈ অৈযািচত, 

এ ভৈ-সংসার মাি।। 

ধষ্ট্রর্ম্শর নিন,                     শুচনষ্ট্রে এমন, 

যাইষ্ট্রত না চ ষ্ট্রৈ খমাষ্ট্রর। 

আপন ইচ্ছায়,                     যাৈ সর্ব্শ ায়, 

উপষ্ট্ররাষ্ট্রধ চকৈা কষ্ট্রর।। 

খঘার তষ্ট্রপাৈষ্ট্রন,                     পচর্ৈ খকমষ্ট্রন, 

যুচি খ ি তুচম খমাষ্ট্রর। 

এত শুচন কথা,                     খনায়াইয়া মাথা, 

েত্তা কষ্ট্রি খযাড় কষ্ট্রর।। 

আচম তৈ ভৃতয,                     আজে পাচেত, 

আমার ঈশ্বর তুচম। 

তুচম যচ  ৈন,                     কচরষ্ট্রৈ গ্মন, 

চক আর কচরৈ আচম।। 

সংিচত যাইৈ,                     ৈষ্ট্রন প্রষ্ট্রৈচর্ৈ, 

তথায় কচরৈ খসৈা। 

খয গ্চত খতামার,                      খস গ্চত আমার, 

প্রভু পচরিাষ্ট্রর খকৈা।। 

চৈদুর ৈিন,                     শুচনয়া রাজন, 

প্রর্ংচসে ৈহুতর। 

তযচজয়া ৈসন,                     ৈাকে চপন্ধন, 

কচরষ্ট্রে নৃপৈর।। 

গ্ান্ধারী সুিরী,                     পচত অনুসাচর, 

ৈাকে বকে চপন্ধন।  
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জটা কচর খকর্,                     তপস্বীর খৈর্, 

ধচরষ্ট্রেন চতন জন।। 

খিনই সময়ে                     আইে সঞ্জয়, 

ধৃতরাে সিােষ্ট্রণ্। 

কচর প্রচণ্পাত,                     যুচড় দুই িাত, 

চনষ্ট্রৈ ষ্ট্রয় সকরুষ্ট্রণ্।। 

খির নরপচত,                     কর অৈগ্চত, 

খতামার চকঙ্কর আচম।  

খতামার চৈিষ্ট্রন,                     চক কাজ জীৈষ্ট্রন, 

সষ্ট্রঙ্গ েি খমাষ্ট্রর তুচম।। 

চৈদুর সঞ্জয়,                     অচিকা-তনয়,  

সুৈে নচিনী আর। 

শুভেণ্ কচর                    , গ্ৃি পচরিচর, 

ৈষ্ট্রে বকে আগুসার।। 

খিনকাষ্ট্রে তথা,                     খভাষ্ট্রজর দুচিতা, 

পাইয়া খস সমািার। 

তযচজয়া মচির,                     িইে ৈাচির, 

তযচজ পুত্র পচরৈার।। 

তপচস্বণ্ী-ষ্ট্রৈষ্ট্রর্,                     আচস অন্ধপাষ্ট্রর্, 

প্রণ্চময়া কষ্ট্রি ৈাণ্ী।। 

ওষ্ট্রি কুরুপচত,                     খতামার সংিচত, 

কানষ্ট্রন যাইৈ আচম।। 

সষ্ট্রঙ্গ েি খমাষ্ট্রর,                     যাি যথাকাষ্ট্রর, 

আচম অনুগ্ত জনা। 

খতামার প্রসাষ্ট্র ,                      তচরৈ আপষ্ট্র , 

কচরৈ কৃষ্ণ-ভজন।।  

শুচনয়া রাজন,                     আশ্বাস ৈিন, 

চ ষ্ট্রেন কুন্তীর তষ্ট্রর। 

শুচন খভাজসুতা,                     বিে িরচেতা, 
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গ্ান্ধারী হৃষ্ট অন্তষ্ট্রর।। 

ভারত শ্রৈণ্,                     কারণ্ তারণ্, 

এই মষ্ট্রন খমার আর্। 

কৃষ্ণ াসাগ্রজ,                      কৃষ্ণ প ারু্ম্জ, 

ৈচি কষ্ট্রি কার্ী াস।।

 

ধৃতরাে, গ্ান্ধারী, কুন্তী, চৈদুর ও সঞ্জষ্ট্রয়র অরণ্যযাত্রা 

ধৃতরাে রাজা যান গ্িন কানন। 

শুচনয়া ৈযাকুে চিত্ত ধষ্ট্রর্ম্শর নিন।। 

ভ্রাতৃগ্ণ্ কৃষ্ণাসি আচস খ ৌড়াষ্ট্র ৌচড়। 

অন্ধরাজ গ্ান্ধারী কুন্তীর পাষ্ট্রয় পচড়।। 

ধেূায় ধূসর বিয়া করষ্ট্রয় রিন। 

আনাথ িইে আচজ পােুপুত্রগ্ণ্।। 

চপতৃষ্ট্রর্াক নাচি জাচন খতামার কারষ্ট্রণ্ 

সর্ব্শষ্ট্রর্াক পাসচরনু খতামা  রর্ষ্ট্রন।।  

খতামার চৈিষ্ট্রন সৈ বিে অন্ধকার। 

খকান সুষ্ট্রে গ্ৃষ্ট্রিষ্ট্রত রচিৈ খমারা আর।।  

চক খ চে ধচরৈ প্রাণ্ উপায় চক িষ্ট্রৈ। 

খতামার সচিত তাত ৈষ্ট্রন যাৈ সষ্ট্রৈ।। 

এইরূষ্ট্রপ যুচধচির কাচিয়া অপার।  

প্রষ্ট্রৈাধ কষ্ট্ররন সষ্ট্রৈ অষ্ট্রর্ে প্রকার।। 

চৈদুর সঞ্জয় খ াাঁষ্ট্রি চৈিাচরয়া মষ্ট্রন। 

ডাচকয়া চনভৃষ্ট্রত কষ্ট্রি মাদ্রীর নিষ্ট্রন।। 

রাজার নচিনী কুন্তী রাজার গ্ৃচিনী। 

জনম দুঃষ্ট্রেষ্ট্রত খগ্ে খিন অনুমাচন।। 

খতামরা উভয় তাাঁর অচতচপ্রয়তর। 

কুন্তীষ্ট্রর প্রষ্ট্রৈাধ খ ি দুই সষ্ট্রিা র। ।  

খতামা খ াাঁিাকার খস্নি নাচরষ্ট্রৈ ছাচড়ষ্ট্রত। 

যাইষ্ট্রত নাচরষ্ট্রৈ কুন্তী খিন েয় চিষ্ট্রত।। 

এত শুচন দুই ভাই িচেে তেন। 

জননীর গ্ষ্ট্রে ধচর কাষ্ট্রি দুইজন।। 

খকাথায় যাইষ্ট্রৈ তুচম চনিুর িইয়া।  

চকমষ্ট্রত ৈচঞ্চত খমারা খতামা না খ চেয়া।। 

যচ  আমা খ াাঁষ্ট্রি ছাচড় যাইষ্ট্রৈ কানষ্ট্রন। 

এেচন তযচজৈ প্রাণ্ খতামা চৈ যমাষ্ট্রন।। 

এত ৈচে কাষ্ট্রি খ াাঁষ্ট্রি উচ্চরৈ কচর। 

ৈযাকুে িইয়া চিষ্ট্রত্ত খভাষ্ট্রজর কুমারী।। 

চক কচরষ্ট্রৈ ইিার উপায় নাচি খ চে। 

কচিষ্ট্রত োচগ্ে কুন্তী খদ্রৌপ ীষ্ট্রর ডাচক।। 

তুচম শ্রদ্ধা পচতব্রতা েক্ষ্মী অৈতার। 

এই ৈাকয প্রচতপােয কচরৈা আমার।।  

এই দুই পুত্র খমার প্রাষ্ট্রণ্র সমান।  

এচ ষ্ট্রগ্ পাচেৈা তুচম বিয়া সাৈধাষ্ট্রন।। 

আমাষ্ট্রর পাসষ্ট্রর খযন খতামার পােষ্ট্রন। 

অনুমচত কর মাতা আচম যাই ৈষ্ট্রন।। 

এত ৈচে চর্ষ্ট্ররাঘ্রাণ্ কচরে িুম্বন। 

প্রণ্চময়া যাজ্ঞষ্ট্রসনী করষ্ট্রয় খরা ন।।  

পঞ্চপুত্র খকাষ্ট্রে কচর খভাষ্ট্রজর নচিনী। 

চর্ষ্ট্রর িুম্ব চ য়া কষ্ট্রর আর্ীর্ব্শা  ৈাণ্ী।। 

চৈচৈধ প্রকাষ্ট্রর প্রষ্ট্রৈাচধয়া পঞ্চজষ্ট্রন। 

িচেষ্ট্রেন কুন্তীষ্ট্র ৈী ধৃতরাে সষ্ট্রন।। 



িহাভারত (আশ্রমিক পর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

উষ্ট্রচ্চঃস্বষ্ট্রর কাষ্ট্রি সষ্ট্রৈ প্রষ্ট্রৈাধ না মাষ্ট্রন। 

খর্াষ্ট্রকর নাচিক অন্ত ভাই পঞ্চজষ্ট্রন।।  

মা মা ৈচে যুচধচির ডাষ্ট্রকন সঘষ্ট্রন। 

চনর্দ্শযা চনিুর মাতা বিো চক কারষ্ট্রণ্।। 

সিষ্ট্র ৈ নকুে এ ভাই দুইজষ্ট্রন। 

চতষ্ট্রেক না জীৈ মাতা খতামার চৈিষ্ট্রন। ।  

পূষ্ট্রর্ব্শ যষ্ট্রৈ ৈষ্ট্রন পািাইে দুষ্ট্রযশযাধন। 

মম মষ্ট্রঙ্গ ৈষ্ট্রন খগ্ে ভাই িাচরজন।।  

িচরত নয়ন স া খতামার চৈিষ্ট্রন। 

খতামার ভাৈনা চৈনা না কচরত মষ্ট্রন।।  

ত ন্তষ্ট্রর খতামার পাইয়া  রর্ন। 

চতষ্ট্রেক চৈষ্ট্রচ্ছ  নষ্ট্রি ভাই দুইজন।। 

খকমষ্ট্রন িচেো মাতা চনর্দ্শয়া িইয়া। 

এই দুই চর্শু প্রচত না খ ে িাচিয়া।। 

আমা সম ভাগ্যিীন নাচি অৈনীষ্ট্রত। 

জনম অৈচধ মচজোম দুঃে চিষ্ট্রত।। 

ছার রাজয ধন মম ছার গ্ৃিৈাস। 

খতামা চৈনা বিে মম সকে চনরার্।। 

ধৃতরাে নৃপচতর যত ৈধূগ্ণ্। 

দুঃর্ো সুিরী আচ  কাষ্ট্রি সর্ব্শজন।। 

িািাকার কচর সষ্ট্রৈ কাষ্ট্রি উচ্চ্চঃস্বষ্ট্রর। 

আমা সৈা ছাচড় খকাথা যাও নৃপৈষ্ট্রর।।  

িািা চৈচধ চক উপায় কচরৈ এেন। 

এত খেষ্ট্রর্ পাপ প্রাণ্ রষ্ট্রি চক কারণ্।।  

পাোষ্ট্রণ্ রচিত খ ি আমা সৈাকার। 

এষ্ট্রতক প্রিাষ্ট্রর তনু না িয় চৈ ার।।  

গ্ড়াগ্চড় যায় সষ্ট্রৈ ধূোয় ধূসর। 

চিষ্ট্রত্তর পুত্তচে প্রায় ভূচমর উপর।।  

খ চেয়া ৈযচথত বিে চৈদুর সুমচত।  

ডাকচ য়া কচিষ্ট্রেন যুচধচির প্রচত।। 

খর্াক তযজ শুন রাজা আমার ৈিন। 

আমা সৈাকার খর্াক কর চনৈারণ্।। 

ইিা সৈাকার প্রচত করি আশ্বাস। 

প্রষ্ট্রৈাচধয়া সৈাকাষ্ট্রর েি গ্ৃিৈাস।। 

ধষ্ট্রর্ম্শর নিন তুচম ধর্ম্শ অৈতার। 

খতামার এষ্ট্রতক খমাি অচত অচৈিার।। 

সৈাষ্ট্রর সান্ত্বনা কচর চির কর মন।  

খতামাষ্ট্রর ৈুিায় খিন আষ্ট্রছ খকানজন।। 

এইরূষ্ট্রপ চৈদুর কচিে ৈহুতর। 

অষ্ট্রনক সান্ত্বনা কচর পঞ্চ সষ্ট্রিা র। ।  

ধৃতরাে কচিষ্ট্রেন চৈদুর সুমচত।  

খিন অৈধান কর চৈদুষ্ট্ররর প্রচত।। 

এ সময় ব্রাক্ষ্মষ্ট্রনষ্ট্রর চ ৈ চকছু  ান। 

চকছু ধন মাচগ্ আন ধর্ম্শরাজিান।।  

অষ্ট্রন্ধর ৈিষ্ট্রন েত্তা কষ্ট্রি যুচধচিষ্ট্রর। 

চকছু চভো িাষ্ট্রি খতামা অন্ধ নৃপৈষ্ট্রর।। 

ধর্ম্শ ৈচেষ্ট্রেন চভো চকষ্ট্রসর কারণ্।  

তাাঁিাচর সকে রাজয প্রজা ধন জন। ।  

আচম আচ  সকে চৈচরত তাাঁর পায়। 

খিন ৈাকয কচিৈাষ্ট্রর তাাঁষ্ট্রর না যুয়ায়।। 

এত ৈচে যুচধচির ডাচক ভ্রাতৃগ্ষ্ট্রণ্। 

ধন আচনৈাষ্ট্রর আজ্ঞা চ ষ্ট্রেন তেষ্ট্রন।। 

ধর্ম্শরাজ আজ্ঞা খপষ্ট্রয় িাচর সষ্ট্রিা র।  

ভাোর িইষ্ট্রত ধন আষ্ট্রন ৈহুতর।। 

প্রৈাে মুকুতা স্বণ্শ মচন মরকত।  

চৈচৈধ রতনরাচর্ বকে র্ত মত।। 

িরচেত অন্ধরাজ গ্ান্ধারী সচিত। 

চিজগ্ষ্ট্রণ্ ধন  ান বকে অপ্রচমত।।  
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ভূচম ান অন্ন ান কচরে চৈির। 

িিী অশ্ব খধনু ৈৎস রত্ন ৈহুতর।।  

ভীষ্ম খদ্রাণ্ কণ্শ আচ  রাজা দুষ্ট্রযশযাধন। 

সৈাকার নাম কচর চিষ্ট্রজ চ ে  ান। ।  

 াষ্ট্রনষ্ট্রত তুচেয়া সৈ ব্রাক্ষ্মণ্ মেে। 

ৈষ্ট্রন খযষ্ট্রত অন্ধরাজ িইে চৈকে।। 

ৈহু আর্ীর্ব্শা  বকে ভাই পঞ্চজষ্ট্রন। 

আচেঙ্গন চর্ষ্ট্ররাঘ্রাণ্ কচরে িুম্বষ্ট্রন।। 

প্রণ্চময়া পঞ্চ ভাই কাষ্ট্রি িুম্বষ্ট্রন। 

কৃতাঞ্জচে প্রণ্চমে গ্ান্ধারীর পায়।। 

আর্ীর্ব্শা  বকে খ ৈী প্রসন্নৈ ষ্ট্রন। 

অষ্ট্রঙ্গ িাত ৈুোইয়া ভাই পঞ্চজষ্ট্রন। ।  

এষ্ট্রক এষ্ট্রক সৈাকাষ্ট্রর কচরয়া চৈ ায়। 

ৈনৈাস গ্মন কচরে কুরুরায়।। 

গ্ান্ধারীর স্কষ্ট্রন্ধ আষ্ট্ররাচপয়া ৈাম িাত। 

ধীষ্ট্রর ধীষ্ট্রর িচেষ্ট্রেন কুরুকুে নাথ।।  

গ্ান্ধারীর ৈামভাষ্ট্রগ্ িচেে সঞ্জয়। 

অষ্ট্রগ্র অষ্ট্রগ্র িচেষ্ট্রেন েত্তা মিার্য়।। 

খিনমষ্ট্রত অন্ধরাজ িষ্ট্রেন কানন। 

খ চেৈাষ্ট্রর আইে সকে প্রজাগ্ণ্।। 

ৈােৈৃদ্ধ যুৈা ধায় কুেৈধূগ্ষ্ট্রণ্। 

ধৃতরাে খৈর্ খ চে কাষ্ট্রি সর্ব্শজষ্ট্রন।। 

ওষ্ট্রি অন্ধরাজ তুচম যাও খকাথাকাষ্ট্রর।  

চক খিতু তপসয খৈর্ ধষ্ট্ররছ র্রীষ্ট্রর।।  

দুই িেু অন্ধ তৈ অপূশর্ব্শ র্রীর। 

চক মষ্ট্রত ছাষ্ট্রড়ন খতামা রাজা যুচধচির।। 

ৈািড় ৈািড় রাজা না যাও কানষ্ট্রন।  

খতামার চৈিষ্ট্রন রাজা জীষ্ট্রৈ খকানজষ্ট্রন।।  

ধর্ম্শপুত্র যুচধচির ধর্ম্শ অৈতার। 

খসচৈষ্ট্রৈ খতামায় খসই ধষ্ট্রর্ম্শর আিার।।  

এইরূষ্ট্রপ িতুচর্দ্শষ্ট্রক কাাঁষ্ট্র  সর্ব্শজন। 

প্রষ্ট্রৈাচধয়া ধৃতরাে িচেে কানন।।  

পথ খ োইয়া েত্ত, আষ্ট্রগ্ আষ্ট্রগ্ যায়।  

কুরুষ্ট্রেত্র চনকষ্ট্রট আইে কুরুরায়। ।  

তথা বিষ্ট্রত িচে খগ্ে জাহ্নৈীর কূষ্ট্রে। 

স্নান ান কচরষ্ট্রেন নাচম গ্ঙ্গাজষ্ট্রে। ।  

ৈচসয়া গ্ঙ্গার তীষ্ট্রর কষ্ট্রথাপকথষ্ট্রন। 

খসই চ ন ৈচঞ্চে জাহ্নৈী জেপাষ্ট্রন। ।  

রজনী প্রভাত বিে সূষ্ট্রযশযর উ য়।  

প্রভাষ্ট্রত উচিয়া তষ্ট্রৈ চৈদুর সঞ্জয়। ।  

গ্ঙ্গার পচশ্চষ্ট্রম ৈন নাষ্ট্রম বিপায়ন।  

নানাচৈধ ৈৃেেতা খর্াচভত কানন।। 

অষ্ট্রর্াক িম্পক ৈৃে পোর্ কাঞ্চন। 

অর্জ্ুশন ের্জ্ুশর আম্রা জাম তরু ৈন।। 

রাজৈৃে র্াে তাে আর আমেকী। 

কন্টকী  াচড়ম্ব নাচরষ্ট্রকে িচরতকী। ।  

চর্রীে ক ম্ব িাচট ৈ রী েচ র। 

চতচন্তড়ী ৈষ্ট্রিড়া আর নারঙ্গ জিীর।। 

চ ৈ ারু ভদ্রারুক চনম্ব তরুৈর। 

চৈচিত্র ক েীৈৃে খ চেষ্ট্রত সুন্ র।।  

নানা পুষ্প খসৌরষ্ট্রভ খর্াচভত ৈনিেী। 

ভ্রমর গুঞ্জষ্ট্রর তাষ্ট্রি খকাচকে কাকেী।। 

চৈচিত্র তুেসীৈৃে অচত শুষ্ট্রর্াভন।  

চৈচিত্র মঞ্জরী তাষ্ট্রি নৈ েগ্ণ্।। 

আষ্ট্রমাষ্ট্র  পূচণ্শত িয় সকে কানন। 

পুষ্পভষ্ট্রর েম্বৈান যত তরুগ্ণ্।। 

মচল্লকা মােতী যূথী জাচত নাষ্ট্রগ্শ্বর। 

করৈী ৈকুে জৈা রঙ্গন টগ্র।। 
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খসউতী মাধৈীেতা কুটজ চকংশুক। 

খসফাচেকা সাচর সাচর খ োয় খকৌতুক।।  

নৈ নৈ  ষ্ট্রেষ্ট্রত পূচণ্শত ফে ফুে। 

তার গ্ষ্ট্রন্ধ মকরি ধায় অচেকুে।। 

ময়ূর খকাচকেগ্ষ্ট্রণ্ কষ্ট্রর কুহুরৈ। 

মি মি সমীরণ্ ৈষ্ট্রি সুষ্ট্রসৌরভ।। 

ৈন খ চে আনচিত চৈদুর সঞ্জয়। 

খিথায় ৈচঞ্চৈ খিন চিচন্তে হৃ য়। ।  

দুইোচন কুটীর রচিে খসইোষ্ট্রন। 

মচনগ্ণ্ চনৈসষ্ট্রয় তার সচন্নধাষ্ট্রন।। 

সিাচেয়া মুচনগ্ষ্ট্রণ্ কচরয়া চৈনয়। 

অষ্ট্রন্ধর চনকষ্ট্রট খগ্ে চৈদুর সঞ্জয়।।  

ধৃতরাে গ্ান্ধারী সচিত খভাজসুতা। 

সষ্ট্রৈ েষ্ট্রয় কুটীষ্ট্রর আইে পুনঃেত্তা।। 

কানন চনৈাসী যত ঋচে মুচনগ্ণ্। 

আইে কচরষ্ট্রত ধৃতরাে সিােণ্।।  

যথাচৈচধ সৈাকাষ্ট্রর পূচজয়া সা ষ্ট্রর। 

িরচযষ্ট্রত চজজ্ঞাচসে অন্ধ নৃপৈষ্ট্রর।।  

মিামুচন ঋচেগ্ণ্ ধৃতরাে প্রীষ্ট্রত। 

আশ্রম কচরয়া রচিষ্ট্রেন িতুচভশষ্ট্রত।।  

খ চেয়া পাইে প্রীচত অন্ধ নরৈষ্ট্রর।  

ব্রক্ষ্মিযশয আিচরে শুদ্ধ কষ্ট্রেৈষ্ট্রর।। 

চনকষ্ট্রট জাহ্নৈী নীষ্ট্রর স্নান  ান কচর। 

খিামকর্ম্শ সমাচপয়া কুরু অচধকারী।। 

গ্ৃিমষ্ট্রধয কুর্াসন কচরয়া িাপন। 

পূর্ব্শমুষ্ট্রে ৈচসষ্ট্রেন কচর খযাগ্াসন। ।  

হৃ ষ্ট্রয় পরম প  চিচন্তয়া সা ষ্ট্রর। 

মন্ত্র জপ কষ্ট্রর অন্ধ ভচি পুরঃসষ্ট্রর।। 

চনকষ্ট্রট চৈদুর আর সঞ্জয় সুমচত। 

খযাগ্াসন কচৈ খ াাঁষ্ট্রি কচরষ্ট্রেন চিচত।। 

এইরূষ্ট্রপ সকষ্ট্রে ৈচসে খযাগ্াসষ্ট্রন। 

মন্ত্র ধযান কচর কৃষ্ণ জষ্ট্রপন সুেষ্ট্রণ্।। 

চ ন খর্ষ্ট্রে চৈদুর সঞ্জয় দুইজন। 

ফে মূে আচন সষ্ট্রৈ কচরে ভেণ্।। 

পুনযকথা আোষ্ট্রপষ্ট্রত ৈচঞ্চয়া রজনী।  

খিনমষ্ট্রত কানষ্ট্রন রচিে নৃপমচণ্।। 

মিাভারষ্ট্রতর কথা অমৃত সমান। 

কার্ীরাম  াস কষ্ট্রি শুন পুনযৈান।।  

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রষ্ট্রম যুচধচিরাচ র আগ্মন ও চৈদুষ্ট্ররর খ িতযাগ্ 

মুচন ৈষ্ট্রে শুন জেজয় নরপচত। 

গ্ৃষ্ট্রি যান ধর্ম্শরাজ খর্াকাকুে মচত।। 

ভীমার্জ্ুশন মাদ্রীসুত পাঞ্চাে কুমারী। 

ধৃতরাে ৈধূগ্ণ্ দুঃর্ো সুিরী।। 

খর্াকাকুে িষ্ট্রয় সষ্ট্রৈ কাষ্ট্রি সর্ব্শজন।  

রজনী চ ৈস খর্াক নষ্ট্রি চনৈারণ্।। 

না রুষ্ট্রি আিার জে স া িষ্ট্রর আাঁচে। 

খর্াকাকুে মন সষ্ট্রৈ বিে ৈড় দুঃেী।। 

ধর্ম্শ অষ্ট্রগ্র কাচি কষ্ট্রি মাদ্রীর তনয়। 

এতচ ষ্ট্রন মৃতুযকাে িইে চনশ্চয়।। 

ধচরষ্ট্রত না পাচন প্রাণ্ জননী চৈিষ্ট্রন। 

 র্চ ক অন্ধকার োষ্ট্রগ্ রাচত্রচ ষ্ট্রন। ।  

খভাজন না কষ্ট্রর অনুেণ্ মিার্য়। 

রজনী চ ৈস চনদ্রা িষ্ট্রে নাচি িয়।।  

এইেষ্ট্রণ্ যচ  আচম নাচি খ চে মায়।  

অৈর্য মচরৈ খ াাঁষ্ট্রি কচিনু চনশ্চয়। ।  

 



িহাভারত (আশ্রমিক পর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

এত ৈচে দুই ভাই কাষ্ট্রি উচ্চ্চঃস্বষ্ট্রর। 

অচির িইয়া পষ্ট্রড় ভূচমর উপষ্ট্রর।। 

ভীমষ্ট্রসন অর্জ্ুশন কাষ্ট্রিন দুইজন।  

দ্রুপ নচিনী কৃষ্ণা কাষ্ট্রি অনুেণ্।। 

ধৃতরাে ৈধূগ্ণ্ কষ্ট্রর িািাকার। 

রাচত্রচ ন খর্াক চৈনা অনয নাচি আর।।  

কাচিয়া রাজার প্রচত কষ্ট্রি সর্ব্শজন। 

চনশ্চয় না রষ্ট্রি প্রাণ্ শুনি রাজন। ।  

কুরুকুেনাথ অন্ধ সুৈেনচিনী। 

চৈদুর সঞ্জয় আর কুন্তী িাকুরানী।। 

তাাঁিা সৈ চৈিষ্ট্রন জীৈন নাচি রয়। 

ইিার চৈধান র্ীঘ্র কর মিার্য়।। 

এ খর্াক সাগ্ষ্ট্রর খকি চতষ্ট্রেক না জীষ্ট্রৈ।  

যথা খগ্ে অন্ধরাজ তথা যাৈ সষ্ট্রৈ।। 

 

এইরূপ নৃপচতষ্ট্রর কষ্ট্রি সর্ব্শজন। 

শুচনয়া ভাচৈত চিষ্ট্রত্ত ধষ্ট্রর্ম্শর নিন।। 

চ ৈারাচত্র কাচিষ্ট্রেক মাদ্রীর তনয়।  

র্রীর তযচজষ্ট্রৈ খ াাঁষ্ট্রি খিন মষ্ট্রন েয়। ।  

খকানমষ্ট্রত প্রষ্ট্রৈাধ না িয় দুই ভাই। 

পুরজন আচ  সষ্ট্রৈ কাতর সৈাই।। 

অনযমষ্ট্রত না িইষ্ট্রৈ খর্াক চনৈারণ্। 

খজযিতাত চনকষ্ট্রটষ্ট্রত যাইৈ কানন।।  

সৈাষ্ট্রর কাতর খ চে পােষ্ট্রৈর পচত। 

ৈাহুচড়য়া আচসষ্ট্রৈন খিন েয় মচত।। 

ক াচিত ৈাহুচড়য়া যচ  না আইষ্ট্রস। 

খসইরূষ্ট্রপ সৈাই রচিৈ তাাঁরপাষ্ট্রর্।। 

 

এইরূপ অনুমাচন ধষ্ট্রর্ম্শর নিন। 

সৈাষ্ট্রর আশ্বাস কচর প্রষ্ট্রৈাচধয়া কন। ।  

খর্াক দুঃে ছাচড় সষ্ট্রৈ চির কর মন।  

খসই ৈষ্ট্রন সষ্ট্রৈ খমারা কচরৈ গ্মন।। 

 

রাজার ৈিষ্ট্রন সষ্ট্রৈ তুষ্ট িষ্ট্রয় মষ্ট্রন। 

খসইেষ্ট্রণ্ ৈাচির িইে সর্ব্শজষ্ট্রন।।  

যুচধচির পঞ্চ ভাই খদ্রৌপ ী সচিত। 

ভীমষ্ট্রসন সুভদ্রা উত্তরা পরীচেত।।  

ধৃতরাে ৈধূগ্ণ্ দুঃর্ো সুিরী। 

চেেষ্ট্রন না যায় যত িষ্ট্রে নরনারী।। 

চত্রচৈধ ৈািষ্ট্রন িষ্ট্রে আর প ব্রষ্ট্রজ। 

পঞ্চম র্ষ্ট্রেষ্ট্রত তাষ্ট্রি নানা ৈা য ৈাষ্ট্রজ।। 

পূষ্ট্রর্ব্শষ্ট্রত ভারত যুষ্ট্রদ্ধ বসষ্ট্রনযর সাজচন। 

খতমচন সাচজে অষ্টা র্ অষ্ট্রেৌচিনী। ।  

তািা সৈাকার চছে যত নারীগ্ণ্। 

সৈাই িচেে ধৃতরাে  রর্ন।। 

অষ্টা র্ অষ্ট্রেৌচিনী খিন অনুমাচন।  

মিাষ্ট্ররাষ্ট্রে কম্পমান িইে খমচ নী।। 

খিনমষ্ট্রত ধর্ম্শরাজ িচেে ত্বচরত। 

বিপায়ন কানষ্ট্রনষ্ট্রত বিে উপনীত।। 

গ্ঙ্গাজষ্ট্রে স্মান কচর প্রষ্ট্রৈচর্ কানষ্ট্রন। 

িচেষ্ট্রেন পঞ্চভাই সি নারীগ্ষ্ট্রে।। 

 

ৈচসয়াষ্ট্রছ ধৃতরাে কুটীর চভতর।  

খমৌনভাষ্ট্রৈ একাসষ্ট্রন যুচড় দুই কর।। 

প্রণ্চময়া পঞ্চভাই অষ্ট্রন্ধর িরষ্ট্রণ্। 

খজৌিতাত ৈচেয়া ডাষ্ট্রকন পঞ্চজষ্ট্রন।।  

সমাচধ তযচজয়া অন্ধ শুচনৈাষ্ট্রর পায়। 

খক তুচম ৈচেয়া চজজ্ঞাষ্ট্রসন কুরুরায়।। 

শুচন যুচধচির কচিষ্ট্রেন সচৈনয়। 

তৈ ভৃতয যুচধচির শুন মিার্য়।।  
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এত শুচন অন্ধ যুচধচিষ্ট্রর খকাষ্ট্রে চনে। 

অষ্ট্রঙ্গ িাত ৈুোইয়া শুভ চজজ্ঞাচসে।। 

কি তাত পুষ্ট্ররর কুর্ে সমািার। 

কুর্ষ্ট্রে আষ্ট্রছষ্ট্রতা সৈ ৈন্ধু পচরৈার।। 

যুচধচির ৈচেষ্ট্রেন চক কচিৈ আর। 

খতামার সাোষ্ট্রত এই সৈ পচরৈার।। 

খতামা না খ চেয়া সৈ হৃ য় চৈ ষ্ট্রর। 

আপচন রচিো আচ  কানন চভতষ্ট্রর।। 

কি তাত খকাথা মম গ্ান্ধারী জননী। 

খকাথা কুন্তী মাতা খমার খভাষ্ট্রজর নচিনী।। 

েুল্লতাত খকাথায় চৈদুর মিার্য়। 

তাাঁ সৈাষ্ট্রর না খ চেয়া প্রাণ্ ৈাচিরায়।। 

 

এত শুচন কচিষ্ট্রত োচগ্ে কুরুপচত। 

ও কুটীষ্ট্রর তৈ মাতা গ্ান্ধারী সংিচত।। 

চৈদুষ্ট্ররর সমািার চনশ্চয় না জাচন।  

জীষ্ট্রয় চক না জীষ্ট্রয় ভাই েতা গুনমচণ্।। 

অনর্ন ব্রত কচর তযচজয়া আিার। 

এষ্ট্রকশ্বর খগ্ে েত্তা চনকষ্ট্রট গ্ঙ্গার।। 

িাচরচ ন আমা সি নাচি  রর্ন। 

জীষ্ট্রয় চক না জীষ্ট্রয় ভাই কর অষ্ট্রিেণ্।।  

শুচনয়া আকুে ধর্ম্শপুত্র যুচধচির। 

িচেষ্ট্রেন গ্ঙ্গাতীষ্ট্রর অন্তষ্ট্রর অচির।।  

গ্ঙ্গাতীষ্ট্রর ৈটমূষ্ট্রে খ চে এষ্ট্রকশ্বর।  

 ীঘশ জটাভার পচড়য়াষ্ট্রছ পৃষ্ট্রিাপষ্ট্রর।। 

করপুষ্ট্রট ৈচসয়া আষ্ট্রছন মিার্য়। 

প্রণ্াম কষ্ট্ররন চগ্য়া ধষ্ট্রর্ম্শর তনয়। ।  

আষ্ট্রছ চকনা আষ্ট্রছ প্রাণ্ না জাচন চনশ্চয়। 

উচ্চ্চঃস্বষ্ট্রর ডাষ্ট্রক পঞ্চ পােুর তনয়।।  

ওষ্ট্রি েুল্লতাত ৈচে ডাষ্ট্রক ঘন ঘন। 

কৃতাঞ্জচে কচর ডাষ্ট্রক ভাই পঞ্চজন। ।  

ওষ্ট্রি মিার্য় পােষ্ট্রৈর প্রাণ্ াতা। 

ভৃতযগ্ণ্ ডাষ্ট্রক তুচম উচি কি কথা।।  

চৈেম সঙ্কট রো বকষ্ট্রে পুনঃ পুনঃ। 

যুচধচির ডাকষ্ট্রয় উত্তর নাচি খকন।।  

ওষ্ট্রি েুল্লতাত খকন না শুন শ্রৈষ্ট্রণ্। 

খকান অপরাষ্ট্রধ এত খকাপ বকো মষ্ট্রন।। 

 

এইরূষ্ট্রপ পঞ্চ ভাই কষ্ট্ররন খরা ন। 

খ চেষ্ট্রেন আকাষ্ট্রর্ থাচকয়া খ ৈগ্ণ্।। 

দুই আচোঁ চনষ্ট্রয়াচজে যুচধচির পাষ্ট্রন। 

চৈদুষ্ট্ররর খতজ চনঃসচরে খসই েষ্ট্রণ্। ।  

চিতীয় খ োয় খযন রচৈর চকরণ্। 

যুচধচির অষ্ট্রঙ্গ চেপ্ত িইে তেন। ।  

আকাষ্ট্রর্ অমরগ্ণ্ পুষ্পৈৃচষ্ট কষ্ট্রর। 

জয় জয় র্ে বিে অমর নগ্ষ্ট্রর।। 

ভ্রাতৃগ্ষ্ট্রণ্ ৈচেষ্ট্রেন রাজা যুচধচির। 

চিগুণ্ িইে খতজ আমার র্রীর।। 

পূষ্ট্রর্ব্শর যষ্ট্রতক খতজ অষ্ট্রঙ্গ মম চছে। 

অকস্মাৎ এেন চিগুণ্ খতজ বিে।। 

মিাভারষ্ট্রতর কথা অমৃত সমান। 

কার্ীরাম  াস কষ্ট্রি শুষ্ট্রন পুনযৈান। ।  

চৈদুষ্ট্ররর খ িতযাষ্ট্রগ্ সকষ্ট্রের চৈোপ এৈং ৈযষ্ট্রসর সান্ত্বনা  ান 

চৈদুষ্ট্রর েইয়া কাচিষ্ট্রছন পঞ্চজন। 

খিনকাষ্ট্রে আইষ্ট্রেন মুচন বিপায়ন।। 

মুচন খ চে প্রণ্চমে পঞ্চ সষ্ট্রিা র। 

েুল্লতাত ৈচে কাষ্ট্রি সষ্ট্রৈ উচ্চ্চঃস্বর।। 
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প্রষ্ট্রৈাচধয়া মুচনৈর কষ্ট্রিন ৈিন। 

অকারষ্ট্রণ্ খর্াক কষ্ট্রর ধষ্ট্রর্ম্শর নিন। ।  

আপচন চক নাচি জান রাজা যুচধচির। 

খতামায় চৈদুষ্ট্রর িয় একই র্রীর।। 

মােৈয মুচনর র্াষ্ট্রপ ধর্ম্শ মিার্য়। 

চৈদুররূষ্ট্রপষ্ট্রত তাাঁর চেষ্ট্রতষ্ট্রত উ য়। ।  

তুচমি আপচন ধর্ম্শ জাচনছ চনশ্চয়।  

ধর্ম্শ অংর্ িও তুচম ধষ্ট্রর্ম্শর তনয়।।  

চৈদুষ্ট্ররর খতজ খযই িইে ৈাচির। 

খসইেষ্ট্রণ্ প্রষ্ট্রৈচর্ে খতামার র্রীর।।  

কচিোম খতামাষ্ট্রর এ তত্ত্ব সমািার।  

খর্াক খমাি  ূর কর ধষ্ট্রর্ম্শর কুমার। ।  

 

ৈযাষ্ট্রসর ৈিষ্ট্রন পঞ্চ পােুর কুমার। 

চৈচধমত চৈদুষ্ট্ররর কষ্ট্ররন সৎকার।। 

ধৃতরাষ্ট্রে আচসয়া কষ্ট্রিন সমািার।  

মুচিছশত িইয়া পষ্ট্রড় অচিকাকুমার।।  

আপচন ধষ্ট্ররন তাাঁষ্ট্রর ৈযাস মিামুচন।  

নানা কথা প্রষ্ট্রৈাধ কষ্ট্রিন তত্বাৈাণ্ী।। 

 

অন্ধ ৈষ্ট্রে চৈদুর ছাচড়য়া খগ্ে খমাষ্ট্রর। 

তথাচপ রচিে খমার পাপ কষ্ট্রেৈষ্ট্রর।। 

দুষ্ট্রযশযাধন খর্াক মম বিে পাসরণ্। 

চকরূষ্ট্রপ চৈদুরষ্ট্রর্াষ্ট্রক ৈাাঁচিৈ এেন।। 

চৈপরীত র্ে বিে পুনঃ খসই িষ্ট্রে। 

খ চেৈাষ্ট্রর ৈনৈাসী আইে সকষ্ট্রে। 

ধৃতরাে পাষ্ট্রর্ ৈচস ৈযাস মিামুচন।। 

প্রষ্ট্রৈাধ কচরয়া কচিষ্ট্রছন তত্ত্বাৈাণ্ী। 

অৈধান কর রাজা পূষ্ট্রর্ব্শর কাচিনী।। 

ব তযভষ্ট্রর পীড়াযুি িইে খমচ নী।  

খধনুরূপ ধচর খগ্ে ব্রক্ষ্মার স ন।।  

কাচিষ্ট্রত কাচিষ্ট্রত চেচত কষ্ট্রর চনষ্ট্রৈ ন। 

ব তযভর আর আচম সচিষ্ট্রত না পাচর।।  

চক কচরৈ আজ্ঞা খ ি সৃচষ্ট অচধকারী। 

শুচন ব্রক্ষ্মা পৃচথৈীষ্ট্রর আশ্বাচস তেন।। 

েীষ্ট্ররাষ্ট্র র তীষ্ট্রর চগ্য়া সি খ ৈগ্ণ্। 

প্রণ্চময়া করপুষ্ট্রট কচরষ্ট্রেন িচত। 

তুষ্ট িষ্ট্রয় প্রতযে িইষ্ট্রেন শ্রীপচত।। 

ব তয চৈনাচর্ষ্ট্রত যুচি কচরয়া সৃজন। 

খ ৈগ্ষ্ট্রণ্ আষ্ট্র ষ্ট্রর্ন কমেষ্ট্রোিন।। 

চনজ চনজ অংষ্ট্রর্ সষ্ট্রধ িও অৈতার। 

েীোয় কচরৈ েয় পৃচথৈীর ভার।। 

আপচন জচেৈ আচম ৈসুষ্ট্র ৈ ঘষ্ট্রর। 

নাচর্ৈ পৃচথৈী ভার কচিনু খতামাষ্ট্রর। ।  

 

এত ৈচে স্বিাষ্ট্রন খগ্ষ্ট্রেন নারায়ণ্।  

খ ৈগ্ণ্ সি ব্রো খগ্ষ্ট্রেন ভৈন।। 

খ ৈকীর গ্ষ্ট্রভশ জচেষ্ট্রেন নারায়ন।  

অনন্ত অগ্রজ তাাঁর খরৈতীরমণ্।। 

ধর্ম্শ অংর্ যুচধচির ধর্ম্শ অৈতার। 

ৈায়ু অংষ্ট্রর্ ৈৃষ্ট্রকা র পৈনকুমার।। 

ইে অংষ্ট্রর্ জচে েন ৈীর ধনঞ্জয়।  

অচশ্বনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয়।।  

অচি অংষ্ট্রর্ ধষৃ্টদুযন্ন পাঞ্চাে নিন। 

েক্ষ্মী অংষ্ট্রর্ পাঞ্চােী খয চৈেযাত ভুৈন।। 

আপচন আচছো তুচম গ্ন্ধষ্ট্রর্ব্শর পচত। 

তৈপুত্র দুষ্ট্রযশযাধন কচের আকৃচত। ।  

অপর খতামার পুত্র রােস সকে। 

সূযশয অংষ্ট্রর্ ে ৈীর কণ্শ মিাৈে।।  

ৈসু অতার ভীষ্ম তৈ খজযিতাত। 
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চৈদুযর আপচন ধর্ম্শ শুন নরনাথ। ।  

ৈৃিস্পচত অংষ্ট্রর্ জে খদ্রাণ্ মিার্য়।  

রুদ্র অংষ্ট্রর্ কৃপািাযশয জাচনি চনশ্চয়।। 

িে অংষ্ট্রর্ অচভমনুয অর্জ্ুশন-কুমার। 

কচিনু খতামাষ্ট্রর রাজা সর্ব্শ সমািার।। 

ৈযাসষ্ট্র ষ্ট্রৈর চনকট গ্ান্ধারী প্রভৃচত কুরুনারীগ্ষ্ট্রণ্র মৃত পচতপুত্রাচ  ও 

স্বজনগ্ষ্ট্রণ্র  র্শন কামনা 

এইরূষ্ট্রপ অষ্ট্রন্ধষ্ট্রর কষ্ট্রিন মুচনৈর। 

মাষ্ট্রয়র চনকষ্ট্রট যান পঞ্চ সষ্ট্রিা র।। 

গ্ান্ধারীষ্ট্রর প্রণ্াম কষ্ট্ররন পঞ্চজষ্ট্রন। 

আর্শীর্ব্শা  বকে খ ৈী প্রসন্ন ৈ ষ্ট্রন।। 

কুন্তীষ্ট্রর প্রণ্াম বকে পঞ্চ সষ্ট্রিা র।  

ৈষ্ট্রসন কুন্তীর খকাষ্ট্রে মাদ্রীর খকাঙর।।  

পুত্র খকাষ্ট্রে কচর কুন্তী কচরে িুম্বন। 

প্রণ্াম কচরে আচস যত ৈধুগ্ণ্।। 

এইমষ্ট্রত সৈশৈজষ্ট্রন পূচরে কানন। 

 

খিনকাষ্ট্রে কচিষ্ট্রেন মুচন খিপায়ন।।  

িারকা নগ্ষ্ট্রর আচম যাৈ র্ীঘ্রগ্চত।  

ৈষ্ট্রর কাযশয থাষ্ট্রক যচ  মাগ্ নরপচত।। 

ৈর মাগ্ থাষ্ট্রক যচ  চকছু প্রষ্ট্রয়াজন। 

অৈর্য যাইৈ আচম িারকা ভুৈন।। 

গ্ান্ধারী সুৈেসুতা শুচন খিন কথা। 

করষ্ট্রযাড় কচর ৈষ্ট্রে সতী পচতব্রতা।। 

কৃপার সাগ্র তুচম মুচন মিার্য়। 

খতামার মচিমা যত মুচনগ্ষ্ট্রন কয়।। 

খতামার অসাধয খ ৈ নাচি চত্রজগ্ষ্ট্রত। 

খস কারষ্ট্রণ্ একৈর মাচগ্ষ্ট্রয খতামাষ্ট্রত।। 

পুত্রষ্ট্রর্াক সম আর নাচি চত্রভুৈষ্ট্রন।  

র্ত পুত্র আমার সংিার বিে রষ্ট্রণ্।। 

খসই খর্াষ্ট্রক  ষ্ট্রি ম সকে র্রীর। 

চতষ্ট্রেক না িয় োন্ত নয়ষ্ট্রনর নীর। ।  

খর্াষ্ট্রকর সাগ্ষ্ট্রর ভাচস নাচিকউপায়। 

খস কারষ্ট্রণ্ মুচনরাজ চনষ্ট্রৈচ  খতামায়। ।  

একৈার তাষ্ট্র র পাইষ্ট্রে  রর্ন। 

খর্াকচসন্ধু বিষ্ট্রত তষ্ট্রৈ িইৈ খমািন।। 

প্রসচৈয়া আচম না খ চেনু পুত্রমুে। 

এই মম হৃ ষ্ট্রয় আছষ্ট্রয় ৈড় দুঃে।। 

এই ৈর মাচগ্ খ ৈ তৈ প তষ্ট্রে। 

কৃপায় খ োও খমাষ্ট্রর তনয় সকষ্ট্রে।। 

 

অন্ধরাজ ৈচেষ্ট্রেন এই মষ্ট্রনানীত। 

কৃপা কর মুচনরাজ কচিনু চনচশ্চত।।  

আমার মষ্ট্রনর দুঃে মষ্ট্রনষ্ট্রত রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। 

কািাষ্ট্রর কচিৈ স া হৃ য়  চিষ্ট্রছ।। 

তুচম সর্ব্শ সারাৎসার কৃপার সাগ্র।  

তুচম খয অকুে কত্তশা মচিমা অপার।। 

েষ্ট্রণ্ক খযাষ্ট্রগ্র ৈষ্ট্রে এই িরাির। 

পুনর্ব্শার কচরৈাষ্ট্রর পার মুচনৈর। ।  

সকে কচরষ্ট্রত পার তুচম মিাঋচে।  

কচিষ্ট্রত সকে কথা আাঁচে নীষ্ট্রর ভাচস।।  

ৈচেৈ ৈচেৈ ৈচে কচরষ্ট্রতচছ মষ্ট্রন। 

খর্াষ্ট্রকষ্ট্রত  চিষ্ট্রছ অঙ্গ না িাচি নয়ষ্ট্রন।। 
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পােষ্ট্রৈর গ্চত তুচম পােষ্ট্রৈর পচত। 

খতামা বিষ্ট্রত পােুকুে িইে সংিচত। ।  

কুেেয় বিে খ ৈ মে সৈ ৈীর। 

স্মচরষ্ট্রত হৃ য়  ষ্ট্রি িষ্ট্রর আাঁচে নীর। ।  

খকন চৈচধ খিন জে চ য়াচছে খমাষ্ট্রর। 

আাঁচের পুত্তেী সৈ খগ্ে খকাথাকাষ্ট্রর। ।  

সতত নয়ন খমার খসই মুে িায়। 

 ারুণ্ অন্তর  ষ্ট্রি চক কচিৈ িায়।। 

চৈচধ চৈড়চম্বে আমা কাষ্ট্রর চ ৈ খ াে।  

শুচনয়া খতামার ৈাণ্ী িইনু সষ্ট্রন্তাে। ।  

 

কুন্তীষ্ট্র ৈী কচিষ্ট্রছন যুচড় দুই কর।  

মম মনস্কাম চসদ্ধ কর মুচনৈর।। 

কণ্শপুত্র নয়ষ্ট্রন খ চেৈ একৈার। 

অচতমনুয ঘষ্ট্রটাৎকি পঞ্চপুত্র আর।।  

কৃপা কচর খ োও য যচপ মিার্য়। 

হৃ ষ্ট্রয়র খর্ে মম তষ্ট্রৈ  ূর িয়।। 

 

অনন্তর পাঞ্চােী পাঞ্চাে-রাজসুতা। 

প্রণ্াম কচরয়া কষ্ট্রি মষ্ট্রনাদুঃেযুতা। 

চকৈা কৈ মুচনরাজ খতামার িরষ্ট্রণ্। 

স া মম  গ্ধচিত্ত খর্াষ্ট্রকর আগুষ্ট্রন।।  

 ীনৈন্ধু ভগ্ৈান চযচন অন্তযশযামী। 

চতচন খতা সকে জ্ঞাত চক কচিৈ আচম। ।  

এমন অভাগ্ী আচম জষ্ট্রেচছনু ভষ্ট্রৈ। 

কাচিয়া খয জে খগ্ে মৃতুয িষ্ট্রৈ কষ্ট্রৈ।। 

শ্বশুরকুষ্ট্রের অন্ত আমা িষ্ট্রত বিে। 

আচম খয মিাপাতকী নাচি সমতুে।। 

খমার সম ভাগ্যিীনা নাচি চতন খোষ্ট্রক। 

চপতৃকুেেয় খিতু সৃচজে আমাষ্ট্রক।।  

ধৃষ্টদুযম চর্েণ্ডী প্রভৃচত ভ্রাতৃগ্ণ্। 

সৈংষ্ট্রর্ মচরে চপতা পাঞ্চাে রাজন।।  

খমার পঞ্চ পুত্র ম’ে ব ষ্ট্রৈর চৈপাষ্ট্রক। 

খর্াকচসন্ধু মষ্ট্রধয চৈচধ ডুৈাইে খমাষ্ট্রক।। 

যচ  পুণ্ঃ তা সৈাষ্ট্রর কচর  রর্ন। 

এ খর্াক-সাগ্র তষ্ট্রৈ িইষ্ট্রৈ খমািন।। 

 

কাচিয়া সুভদ্রা কষ্ট্রি যুচড় দুই কর।  

চনষ্ট্রৈ ন অৈধান কর মুচনৈর।। 

আমা খিন িতভাগ্য নাচি চত্রভুৈষ্ট্রন। 

অচভমনুয খিন পুত্র িত বিে রষ্ট্রণ্। ।  

চিতীয় কুমু ৈন্ধু রূষ্ট্রপর ৈণ্শনা। 

ধনুদ্ধশর মষ্ট্রধয খকি নাচিক তুেনা।। 

জনক অর্জ্ুশন যার মাতুে মুরারী।  

খজযিতাত ভীমষ্ট্রসন ধর্ম্শ অচধকারী।। 

সৈা চৈ যমাষ্ট্রন পুত্র িইে সংিার।  

আমা সম অভাচগ্নী খকৈা আষ্ট্রছ আর।। 

মৎসযষ্ট্র ষ্ট্রর্ এে পুত্র চৈৈাি কারণ্।  

পুনঃ আমা সচিত না বিে  রর্ন।। 

সকচে চনরার্ চৈচধ কচরে আমাষ্ট্রর। 

খকমষ্ট্রন ধচরৈ প্রাণ্ এ পাপ র্রীষ্ট্রর।।  

কৃপার সাগ্র মুচন কর প্রতীকার। 

অচভমনুয আমাষ্ট্রর খ োও একৈার।। 

ধৃতরাে ৈধূগ্ণ্ দুঃর্ো সুিরী। 

প্রনচময়া কষ্ট্রি কথা মুচন ৈরাৈচর।।  

কচম্পতৈ নী রামা পচরিচর োজ। 

করষ্ট্রযাষ্ট্রড় কষ্ট্রি অৈধান মুচনরাজ।। 

আমাষ্ট্র র পচরতাপ কর চৈষ্ট্রমািন। 

স্বামী পুত্র সচিত করাও  রর্ন।। 
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যুচধচির ৈচেষ্ট্রেন শুন মিার্য়। 

কৃপায় েোও মম মষ্ট্রনর চৈস্ময়।। 

ইষ্ট ৈন্ধু ৈান্ধৈ কুটুম্ব চমত্রগ্ণ্। 

ভারত যুষ্ট্রদ্ধষ্ট্রত িত বিে যত জন।। 

যচ  পুনঃ তা সৈাষ্ট্রর খ চেৈ নয়ষ্ট্রন। 

খর্াকচসন্ধু বিষ্ট্রত পার িইৈ আপষ্ট্রন।। 

ভীষ্ম খদ্রাণ্ কণ্শ র্েয রাজা দুষ্ট্রযশযাধন। 

চৈরাট দ্রুপ  আচ  যত ৈন্ধুগ্ন।। 

সৈার সচিত খ ো করাও আমার।  

খতামা চৈনা এ কর্ম্শ কচরষ্ট্রত র্চিকার।। 

পূষ্ট্রর্ব্শ চপতামি মুষ্ট্রে শুচনয়াচছ আচম। 

খৈ র্াস্ত্র প্রকাচর্ষ্ট্রত নারায়ণ্ তুচম।। 

 

এত ৈচে চনৈচত্তশে ধষ্ট্রর্ম্শর নিন। 

চনজ চনজ কামনা কচিে সর্ব্শজন।। 

েষ্ট্রণ্ক চিচন্তয়া তষ্ট্রৈ ৈযাস তষ্ট্রপাধন।  

আশ্বাচসয়া সৈাকাষ্ট্রর ৈষ্ট্রেন ৈিন।। 

খয ৈাসনা কচরষ্ট্রে আমার কাষ্ট্রছ সষ্ট্রৈ। 

আচজ চনর্াষ্ট্রযাষ্ট্রগ্ এ ৈাসনা পূনশ িষ্ট্রৈ।। 

হৃষ্টচিত্ত বিে সষ্ট্রৈ মুচনর ৈিষ্ট্রন।  

চনশ্চয় িইষ্ট্রৈ খ ো কচরষ্ট্রেন মষ্ট্রন।। 

কতেষ্ট্রণ্ চ ন যাষ্ট্রৈ িইষ্ট্রৈ রজনী। 

অিগ্ত বিে অনুমাচন চ নমচন।। 

খিনমষ্ট্রত চ ন খগ্ে রজনী প্রষ্ট্রৈষ্ট্রর্। 

কুতূিে সর্ব্শজন িচরে চৈষ্ট্রর্ষ্ট্রে।। 

করষ্ট্রযাষ্ট্রড় িৈ কষ্ট্রর মুচনর খগ্াির। 

মষ্ট্রনর ৈাসনা পূণ্শ কর মুচনৈর।। 

 

তষ্ট্রৈ সতযৈতী সুত ৈযাস মিামুচন।  

অদ্ভূত যাাঁিার কর্ম্শ চক চ ৈ চনছচন।। 

উদ্ধশ ৃচষ্ট কচর ডাচক কষ্ট্রি মুচনরাজ। 

দুই িি তুচে ডাষ্ট্রক যষ্ট্রতক সমাজ।।  

ভীষ্ম খদ্রাণ্ কণ্শ ৈচে ডাষ্ট্রক মুচনৈর। 

দুষ্ট্রযশযাধন র্েয আচ  যত ধনুিশর।। 

সত্বষ্ট্রর আইস সষ্ট্রৈ আমার ৈিষ্ট্রন। 

চৈেম্ব না কর এস আমার এোষ্ট্রন।। 

ধযান কচর মুচনৈর ডাষ্ট্রক ঘষ্ট্রন ঘন। 

কার র্চি েচিষ্ট্রৈক ৈযাষ্ট্রসর ৈিন।।  

ইেপুষ্ট্রর চনৈাস করষ্ট্রয় যত ৈীর। 

খ ৈ সষ্ট্রঙ্গ বৈষ্ট্রস সষ্ট্রৈ খ ৈতা র্রীর। ।  

ৈযাসমুচন িাষ্ট্রন সষ্ট্রৈ জাচনয়া কারণ্। 

সত্বষ্ট্রর মুচনর অষ্ট্রগ্র িষ্ট্রে সর্ব্শজন।।  

 

খকৌরৈ পােৈ যত চছে ৈীরগ্ণ্। 

ৈযাস মুচন অষ্ট্রগ্রষ্ট্রত িচেে সর্বশৈজন।।  

মিাভারষ্ট্রতর কথা সুধাচসন্ধুৈত। 

পাাঁিােী প্রৈষ্ট্রন্ধ কার্ী াস চৈরচিত।। 

ৈযাষ্ট্রসর আজ্ঞায় স্বগ্শ িইষ্ট্রত কুরুষ্ট্রেষ্ট্রত্র চনিত খযাদ্ধাগ্ষ্ট্রণ্র আগ্মন ও 

স্বজনগ্ষ্ট্রণ্র সচিত সাোৎ 

মুচন ৈষ্ট্রে অৈধান গুনি রাজন। 

মুচনিাষ্ট্রন স্বগ্শ িষ্ট্রত এে সর্ব্শজন।। 

অষ্টা র্ অষ্ট্রেৌচিনী একত্র চমচেয়া। 

ৈযাষ্ট্রসর স ষ্ট্রন সষ্ট্রৈ চমচেে আচসয়া।।  
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খ চেয়া সন্তুষ্টচিত্ত বিয়া মুচনৈর। 

কচিষ্ট্রেন সকষ্ট্রেষ্ট্রর ডাচকয়া সত্বর।। 

মষ্ট্রনর ৈাসনা পূণ্শ িইে সৈাকার। 

ইষ্ট চমত্র ৈন্ধ ুসষ্ট্রৈ খ ে আপনার।।  

চ ৈযরষ্ট্রথ আচসে খয সারচথ সচিত। 

গ্ঙ্গার নিন ভীষ্ম সংগ্রাষ্ট্রম পচেত।। 

চ ৈয র্রাসন িাষ্ট্রত চ ৈয র্র তূণ্।  

মােতীর মাো গ্ষ্ট্রে খর্াষ্ট্রভ িতুগুন।।  

চ ৈয র্ঙ্খ ৈা য পূচর গ্গ্ণ্মেেী। 

এইরূষ্ট্রপ খ ো খ ন ভীষ্ম মিাৈেী।।  

চ ৈয ধনুর্ব্শাণ্ কষ্ট্রর খদ্রাণ্ মিার্য়। 

চ ৈয রথসর্জ্া রিৈণ্শ িাচর িয়।।  

সপ্ত কুি কমেেু ধ্বজ মষ্ট্রনাির।  

চ ৈয র্ঙ্খ র্ষ্ট্রেষ্ট্রত পূচরত িরাির।।  

শুে ৈস্ত্র পচরধান ভূেণ্ মেয়জ।  

স্কষ্ট্রন্ধষ্ট্রত উত্তরী অষ্ট্রঙ্গ ভূচেত মেয়জ।।  

স্কষ্ট্রন্ধষ্ট্রত উত্তরী অষ্ট্রঙ্গ ভূচেত কৈি।  

চ ৈযরষ্ট্রথ আষ্ট্ররাচিয়া কণ্শ মিাৈে।। 

অেয় কৈি অষ্ট্রঙ্গ মকর কুেে। 

অগুরু িিন খর্াষ্ট্রভ পদ্ম পুষ্পমাে।।  

আজানুেচিত ভূজ চৈরষ্ট্রম চৈর্াে।  

চ ৈযরষ্ট্রথ সারচথ চৈজয়ী ধনুর্ব্শাণ্।। 

অেেমেে চৈধু চজচনয়া ৈয়ান। 

চসংিনা  র্ঙ্খনাষ্ট্র  পূষ্ট্রৈ ৈনিেী। ।  

প্রফুল্লৈ ষ্ট্রন সষ্ট্রৈ আশ্বাসষ্ট্রয় ৈচে।  

ভগ্ ত্ত জয়ষ্ট্রসন জয়দ্রথ রাজা।। 

দুঃর্াসন দুরু্ম্ে চৈকণ্শ মিাষ্ট্রতজা। 

র্ত ভাই সচিত নৃপচত দুষ্ট্রযশযাধন।।  

র্কুচন মাতুে সষ্ট্রঙ্গ তনয় েেণ্। 

নারায়নী খসনাগ্ণ্ সুর্র্ম্শা সংিচত।। 

খসাম ত্ত ভুচর শ্রৈা র্েয মিারথী। 

প্রচতচৈি অনুচৈি আর জরাসন্ধ।।  

কার্ীরাজ কাষ্ট্রিাজ সচিত নৃপৈৃন্ধ।  

 ে ধনুর্ব্শাণ্ কষ্ট্রর সুষ্ট্রেণ্ নৃপচত।। 

কচেঙ্গ ঈশ্বর র্ত অনুজ সংিচত। 

অেমু্বে অোয়ূধ রােস সকে।। 

চৈপরীত গ্র্জ্শষ্ট্রন পূচরষ্ট্রছ ৈনিে।  

চ ৈযরষ্ট্রথ আষ্ট্ররাচিয়া ঘষ্ট্রটাৎকি ৈীর।। 

কনক কুেে কষ্ট্রণ্শ প্রকাে র্রীর।  

মিাৈীর অচভমনুয শুভদ্রানিন।।  

চ ৈযরষ্ট্রথ আষ্ট্ররাচিয়া িাষ্ট্রত র্রাসন। 

দ্রুপ  নৃপচত পুত্রগ্ণ্ সমুচ ত।। 

ধৃষ্টদুযন্ন চর্েেী সচিত সত্রাচজত। 

সপুত্র চৈরাট রাজা সি দুই ভাই।।  

খদ্রৌপ ীর পঞ্চপুত্র খ ে এক িাাঁই।  

জরাসন্ধসুত সিষ্ট্র ৈ ধনুিশর।। 

চর্শুপাে তনয় খি ীর নৃপৈর। 

পূষ্ট্রৈশৈ কুরুষ্ট্রেষ্ট্রত্র সষ্ট্রৈ ভারত সমষ্ট্রর।। 

সমর কচরে তাাঁরা খযমন প্রকাষ্ট্রর। 

খসই ধনুর্ব্শাণ্ খসই রথ আষ্ট্ররািণ্।। 

খসই অশ্ব সারচথ মাতঙ্গ অশ্বগ্ণ্। 

রথ রথী অষ্ট্রশ্বর উপষ্ট্রর আষ্ট্রসায়ার।।  

গ্ষ্ট্রজষ্ট্রত মাহুতগ্ণ্ পর্ব্শত আকার। 

ধানুকী ধনুক িাষ্ট্রত ির্ম্শ অচস ঢােী।। 

অষ্টা র্ অষ্ট্রেৌচিনী এক িাাঁই খমচে। 

চনজ চনজ ৈান্ধৈ পাইয়া  রর্ন।। 

আনি সাগ্ষ্ট্রর ভাচসষ্ট্রেন সর্ব্শজন। 

ধৃতরাষ্ট্রে চ ৈযিেু চ ো মুচনৈর।। 
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আত্মীয় সকষ্ট্রে খ ষ্ট্রে অন্ধ নৃপৈর। 

আনি সাগ্ষ্ট্রর ভাষ্ট্রস কুরু নরপচত।। 

িচরষ্ট্রে িেুর জষ্ট্রে চতষ্ট্রত ৈসুমতী। 

দুষ্ট্রযশযাধন আচ  এক র্ত সষ্ট্রিা র।। 

প্রণ্চময়া  াোইে অষ্ট্রন্ধর খগ্াির।  

পুত্রগ্ণ্ খকাষ্ট্রে কচর অচিকানিন। ।  

অচনচমে নয়ষ্ট্রন করষ্ট্রয় চনরীেণ্। 

আচেঙ্গন চর্ষ্ট্ররাঘ্রাণ্ ৈ ষ্ট্রন িুম্বন। ।  

মষ্ট্রনর মানষ্ট্রস কষ্ট্রর কষ্ট্রথাপকথন। 

ভীষ্ম খদ্রাণ্ ভগ্ ত্ত র্েয নরপচত। ।  

কণ্শ ভূচরশ্রৈা জয়দ্রথ মিামচত। 

ধৃতরাে চনকষ্ট্রট ৈচসে সর্ব্শজন।।  

কানন চভতষ্ট্রর বিে িচিনাভুৈন। 

পূর্ব্শমত সভা কচর বৈষ্ট্রস অন্ধরাজ।।  

পাত্রচমত্র ইষ্ট ৈন্ধু সকে সমাজ।  

ৈযি িষ্ট্রয় গ্ান্ধারী ধচরে পুত্রগ্ষ্ট্রণ্।। 

প্রণ্চমে র্ত পুত্র মাষ্ট্রয়র িরষ্ট্রণ্। 

র্ত পুত্র খকাষ্ট্রে কচর সুৈে নচিনী।। 

িচরষ্ট্রে িেুর জষ্ট্রে চতচতে খমচ নী।  

ঘন ঘন িেুর জষ্ট্রে চতচতে খমচ নী। ।  

অচনচমে নয়ষ্ট্রন পুষ্ট্রত্রর মুে খ ষ্ট্রে। 

আনি সাগ্ষ্ট্রর সষ্ট্রৈ িইে পূচণ্শত।। 

অনয অনয কষ্ট্রি কথা মষ্ট্রনর পীচরত। 

পূেষ্ট্রক পূচণ্শত পঞ্চ পােুর নিন।। 

েচেে সকে তাপ আনচিত মন। 

ভীষ্ম খদ্রাণ্ িরষ্ট্রণ্ কচরে নমষ্কার। ।  

মদ্ররাষ্ট্রজ সিাষ্ট্রে মাতুে আপনার। 

কষ্ট্রণ্শষ্ট্রর প্রণ্াম কষ্ট্রর পঞ্চ সষ্ট্রিা র। ।  

আনষ্ট্রি িেুর জে ৈষ্ট্রি েরতর। 

ভ্রাতৃগ্ণ্ সষ্ট্রঙ্গ কণ্শ কচর আচেঙ্গ্ণ্।।  

কুন্তীর চনকষ্ট্রট খগ্ে ভাই ছয় জন। 

প্রণ্াম কচরে কণ্শ কুন্তী প তষ্ট্রে। ।  

আনষ্ট্রি ভাচসে কুন্তী পুত্র চনে খকাষ্ট্রে। 

ঘন ঘন িুম্ব খ ন ৈ নকমষ্ট্রে। 

ৈার ৈার অচনচমে নয়ষ্ট্রন খনিাষ্ট্রে।। 

েচেে সকে পাপ আনচন্ত মষ্ট্রন। 

খকাষ্ট্রে কচর বৈষ্ট্রস কুন্তী পুত্র ছয় জষ্ট্রন।। 

কষ্ট্রথাপকথন কষ্ট্রর মষ্ট্রনর িচরষ্ট্রে। 

সৈ পাসচরে যত দুঃে খর্াক খেষ্ট্রর্।।  

ৈৃেষ্ট্রসন আচ  যত কষ্ট্রণ্শর কুমার। 

ঘষ্ট্রটাৎকি অচভমনুয পঞ্চপুত্র আর।।  

চনকষ্ট্রট আচসয়া সষ্ট্রৈ বিে উপনীত। 

পাঞ্চাে চৈরাট ৈন্ধুগ্ষ্ট্রণ্র সচিত।।  

পুত্রগ্ণ্ খপষ্ট্রয় কুন্তী হৃ ষ্ট্রয় েইে।  

িচরষ্ট্রে নয়নজষ্ট্রে স্মান করাইে।। 

ঘষ্ট্রটাৎকি খপষ্ট্রয় তষ্ট্রৈ ভীমষ্ট্রসন ৈীর। 

আচেঙ্গন কচর ভীম পুেক র্রীর।। 

অচভমনুয কচর খকাষ্ট্রে ৈীর ধনঞ্জয়। 

আচসয়া সুভদ্রা খ ৈী পুত্র খকাষ্ট্রে েয়।।  

মাতা চপতা সষ্ট্রিাচধয়া অচভমনুয রথী। 

পরীচেত পুত্র খকাষ্ট্রে চনে র্ীগ্রগ্চত।। 

ৈচসে উত্তরাষ্ট্র ৈী অচভমনুযপাষ্ট্রর্। 

নানা কথা আোপন কষ্ট্রর পচরষ্ট্রতাষ্ট্রে।। 

দুষ্ট্রযশযাধন আচ  কচর ভাই র্ত জন। 

পঞ্চ ভাই পােৈ কচরে সিােণ্।।  

পূর্ব্শমত র্ত্রুভাৈ নাচিক এেন। 

অনয অনয সিাো করষ্ট্রয় হৃষ্টমন।।  

পঞ্চ পুত্র খপষ্ট্রয় তষ্ট্রৈ দ্রুপ -কুমারী। 



িহাভারত (আশ্রমিক পর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

আনষ্ট্রি পূচনশতা বিে পুত্র খকাষ্ট্রে কচর।। 

ধৃষ্টদুযন্ন চর্েেী দ্রুপ  নরপচত। 

ভ্রাতৃ জ্ঞাচত খ চে কৃষ্ণা আনচিত মচত।। 

করষ্ট্রযাষ্ট্রড় প্রণ্চমে চপতার িরষ্ট্রণ্। 

যথাচৈচধ সিাো কচরে ভ্রাতৃগ্ষ্ট্রণ্।। 

ধচরয়া চপতার িি খদ্রৌপ ী সুিরী। 

খর্াক দুঃে সম্বষ্ট্রর চৈোপ ৈহু কচর।। 

আনষ্ট্রি পূচণ্শত মনিাপ খগ্ে  ূষ্ট্রর। 

নানা কথা আোপন িচরে অন্তষ্ট্রর।। 

দ্রুপ  চৈরাট আচ  যত ৈন্ধুগ্ণ্। 

পঞ্চভাই পােৈ কচরে সিােণ্।। 

অচত হৃষ্টচিত্ত বিয়া ভাই পঞ্চজন।  

সিাচযয়া খতাষ্ট্রেণ্ যষ্ট্রতক ৈন্ধুগ্ণ্।।  

চনজ চনজ পচত খ চে যত নারীগ্ণ্। 

সিষ্ট্রম পচতর পাষ্ট্রর্ আইে তেন।। 

িরচেত িষ্ট্রয় স্বামী ৈসাইে পাষ্ট্রর্। 

ইষ্টকথা আোপষ্ট্রন সৈাষ্ট্রর সিাষ্ট্রে।।  

দুষ্ট্রযশযাধন পাষ্ট্রর্ ৈচস ভানুমতী নারী। 

তনয় েেণ্ খকাষ্ট্রে কচরে সুিরী।। 

দুঃর্াসন সি ঊনর্ত ভাই আর। 

চনজ চনজ পত্নী বেয়া ৈষ্ট্রস খয যািার।। 

এমত প্রকাষ্ট্রর সষ্ট্রৈ ৈচঞ্চে রজনী। 

নচিে নচিষ্ট্রৈ খিন অপূর্ব্শ কাচিনী।। 

এইরূষ্ট্রপ বিে সৈ তাপ চৈষ্ট্রমািন। 

সাধু সাধু মুচনৈর কষ্ট্রি সর্ব্শজন। ।  

মষ্ট্রনাগ্ত নারীগ্ষ্ট্রণ্ ভাৈষ্ট্রয় হৃ য়। 

এমত রজনী খযন প্রভাত না িয়।। 

পাষ্ট্রছ পুনঃ স্বামীসষ্ট্রন িয়ত চৈষ্ট্রচ্ছ । 

এই খিতু সৈার হৃ ষ্ট্রয় ৈাষ্ট্রড় খে ।। 

িাচপয়া িরষ্ট্রণ্ ধষ্ট্রর চনজ চনজ পচত। 

খ চেয়া ৈযচথত বিে যত মিামচত।। 

মুচনৈাকয শুচন তর্ব আনি অপার।  

 ৃঢ় কচর ধষ্ট্রর সৈ স্বামী আপনার।। 

তষ্ট্রৈ ধৃতরাে িাষ্ট্রন ৈচস পঞ্চজষ্ট্রন। 

চৈ ায় মাচগ্ে সষ্ট্রৈ অষ্ট্রন্ধর িরষ্ট্রন।। 

খর্াষ্ট্রকষ্ট্রত কাষ্ট্রিন অন্ধ গ্ান্ধারী সচিত। 

চৈষ্ট্রচ্ছ  কচরষ্ট্রত আর না িয় উচিত।। 

খ চেয়া সকষ্ট্রে তষ্ট্রৈ প্রষ্ট্রৈাচধয়া কয়। 

অকারষ্ট্রণ্ খর্াক খকন কর মিার্য়।। 

কত চ ন ৈষ্ট্রন খযাগ্ কর আিরণ্। 

অচিষ্ট্রর পাইষ্ট্রৈ আমা সৈার  র্শন।। 

ধৃতরাে গ্ান্ধারী সচিত খভাজসুতা। 

পঞ্চ ভাই পােুপুত্র দ্রুপ  দুচিতা।। 

সৈাষ্ট্রর প্রষ্ট্রৈাধ কচর মাচগ্ে চৈ ায়। 

চনজ চনজ পত্নীগ্ষ্ট্রণ্ বেয়া সষ্ট্রৈ যায়। ।  

উত্তরা সুিরী যায় অচভমনুয সাষ্ট্রথ। 

খ চে যুচধচির রাজা োচগ্ে চিচন্তষ্ট্রত।। 

কচিষ্ট্রেন ৈযাসপষ্ট্র  কচরয়া প্রণ্চত। 

উত্তরা িচেে অচভমনুযর সংিচত।। 

মাতৃিীন িইষ্ট্রৈক রাজা পরীচেত। 

উত্তরাষ্ট্রর যাইৈাষ্ট্রর না িয় উচিত।। 

যুচধচির ৈাকয শুচন চিচন্তত হৃ য়। 

উত্তরাষ্ট্রর রাচেষ্ট্রেন মুচন মিার্য়।। 

অপর সকে নারী স্বামীর সংিচত।  

স্বগ্শপুষ্ট্রর িষ্ট্রে সষ্ট্রৈ পচতব্রতা সতী।। 

সংসাষ্ট্ররর মায়া খকি না কচরে আর।  

মুচনর প্রসাষ্ট্র  ভৈচসন্ধু বিে পার।।  

খিনমষ্ট্রত অৈষ্ট্রর্ে িইে রজনী। 
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 র্চ ক প্রসন্ন প্রকাষ্ট্রর্ চ নমচন।।  

চ ৈযজ্ঞান জষ্ট্রে সৈ পাষ্ট্রপর চৈনার্। 

আশ্রচমক পর্ব্শ কথা কষ্ট্রি কার্ী াস।।  
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যুচধচিররাচ র িচিনায় প্রতযাগ্মন ও তষ্ট্রপাৈষ্ট্রন ধৃতরাে, গ্ান্ধারী, 

কুন্তী এৈং সঞ্জষ্ট্রয়র যজ্ঞাচিষ্ট্রত মৃতযু 

মুচন ৈষ্ট্রে গুন জষ্ট্রেজয় নরনাথ 

এইরূষ্ট্রপ িইে খস রজনী প্রভাত।। 

যুচধচির প্রচত কন ৈযাস তষ্ট্রপাধন।  

িচিনানগ্ষ্ট্রর রাজা করি গ্মন।। 

না ভাচৈি খর্াক দুঃে হৃষ্টচিত্ত বিয়া। 

ভ্রাতৃসষ্ট্রঙ্গ রাষ্ট্রজযর পােন কর চগ্য়া।। 

ধৃতরাে কুন্তী আর গ্ান্ধারী সঞ্জয়। 

সৈাষ্ট্রর চৈ ায় কষ্ট্রর মুচন মিার্য়।। 

প্র চেণ্ কচর সষ্ট্রৈ মুচনষ্ট্রর ৈচিে। 

সন্তুষ্ট িইয়া মুচন চনজ িাষ্ট্রন খগ্ে।। 

তষ্ট্রৈ ধর্ম্শ নরপচত সষ্ট্রঙ্গ ভ্রাতগৃ্ণ্।  

ধৃতরাে গ্ান্ধারীর ৈষ্ট্রিন িরণ্।।  

আর্ীর্ব্শা  বকে খ াাঁষ্ট্রি প্রসন্ন ৈ ন।  

ওষ্ট্রি তাত চনজ রাষ্ট্রজয করি গ্মন।। 

কুরুকুষ্ট্রে খতামা চৈনা খকি নাচি আর।  

তুচম চপে চ ষ্ট্রৈ আর্া আষ্ট্রছ সৈাকার।।  

ভুৈষ্ট্রন অপূর্ব্শ তাত খতামার িচরত্র। 

খতামা বিষ্ট্রত কুরুকুে িইষ্ট্রৈ পচৈত্র। ।  

দুঃে না ভাচৈি তাত থাক হৃষ্টমষ্ট্রন। 

রাজয খ র্ পাে চগ্য়া ভাই পঞ্চজষ্ট্রন।। 

পঞ্চ ভাই ৈচিষ্ট্রেক মাষ্ট্রয়র িরষ্ট্রণ্। 

ছাচড়ষ্ট্রয়া যাইষ্ট্রত চকন্তু নাচি েয় মষ্ট্রন।। 

আর্ীর্ব্শা  কচর কুন্তী তনয় সকষ্ট্রে। 

সিষ্ট্র ৈ নকুষ্ট্রেষ্ট্রর েইষ্ট্রেম খকাষ্ট্রে।। 

খদ্রৌপ ীষ্ট্রর িাচি কুন্তী ৈেষ্ট্রয় ৈিন।  

এই দুই পুষ্ট্রত্র তুচম কচরৈা যতন।।  

েক্ষ্মী অৈতার তুচম সতী পচতব্রতা। 

মচিমাষ্ট্রত তুচম বিো জগ্ষ্ট্রত পূচজতা। ।  

তৈ কীচত্তশ ঘুচেষ্ট্রৈক যাৈৎ ধরনী।  

এত ৈচে আর্ীর্ব্শা  বকে সুৈ নী।।  

প্রণ্চময়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চােী সচিত। 

সুভষ্ট্রদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীচেত।। 

সকষ্ট্রে খমোচন কচর আষ্ট্ররাচিয়া রষ্ট্রথ। 

মচেন ৈ ষ্ট্রন িচেষ্ট্রেন পঞ্চ ভ্রাষ্ট্রত।।  

ৈহু বসনযগ্ণ্ সষ্ট্রঙ্গ চৈচৈধ ৈাজন। 

সুগ্চন্ধ সচিত ৈয় মি সমীরন।। 

জাহ্নৈী সচেষ্ট্রে স্মান কচরয়া তর্পন।  

িষ্ট্রেন িচিনাপুষ্ট্রর পােুর নিন।।  

নানা ৈা য ৈাষ্ট্রজ, নাষ্ট্রি গ্ায় চৈ যাধরী। 

পঞ্চভাই প্রষ্ট্রৈর্ কষ্ট্ররন চনজ পুরী।।  

পাত্র চমত্র ভ্রাতৃ সষ্ট্রঙ্গ কষ্ট্রর রাজ কাজ। 

পুত্রৈৎ পােন কষ্ট্ররন ধর্ম্শরাজ।। 

অনুেণ্ ধর্ম্শ চৈনা অনয নাচি মষ্ট্রন। 

সর্ব্শ া কষ্ট্ররন রাজা অষ্ট্রন্ধর ভাৈষ্ট্রন।।  

জননী আমার কুন্তী গ্ান্ধারী জননী। 

সঞ্জয় সচিত ৈষ্ট্রন অন্ধ নৃপমচণ্।। 

অনাষ্ট্রথর নাথ প্রায় ৈষ্ট্রন িাচরজন। 

নাচি জাচন খকান কর্ম্শ িইষ্ট্রৈ এেন। ।  

এই মত ধর্ম্শ ভাষ্ট্রৈ চ ৈস রজনী। 

ব ৈষ্ট্রযাষ্ট্রগ্ আইো নার  মিামুচন।। 

পা য অঘশয চ য়া প্রণ্ষ্ট্রমন পঞ্িজন।  

করষ্ট্রযাষ্ট্রড়  াাঁড়াইে চৈেন্ন ৈ ন।। 
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ৈচসষ্ট্রত কচরে আজ্ঞা মুচন মিার্য়। 

চনকষ্ট্রট ৈষ্ট্রসন পঞ্চ পােুর তনয়।। 

প্রণ্চময়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চােী সচিত। 

সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীচেত।। 

করষ্ট্রযাষ্ট্রড় কচিষ্ট্রেন শুন মুচনৈর। 

জনক জননী মম অরনয চভতর।। 

অনাষ্ট্রথর স ৃর্ চনৈষ্ট্রস খঘার ৈষ্ট্রন। 

এই গ্চত বিে আমা পুত্র চৈ যমাষ্ট্রন।। 

মুচন ৈচেষ্ট্রেন নৃপ শুন সাৈধাষ্ট্রন। 

ধতৃরাে রাজা যজ্ঞ বকে একচ ষ্ট্রন।। 

অচির চনর্ব্শাণ্ নাচি কচরে রাজন।  

খসই অচি োচগ্য়া  চিে তষ্ট্রপাৈন।। 

ধৃতরাে গ্ান্ধারী সঞ্জয় তৈ মাতা। 

িাচরজষ্ট্রন খযাগ্াসষ্ট্রন আচছষ্ট্রেন তথা।। 

অচি খ চে অন্তর নচিে িাচরজন। 

খসই খস অচিষ্ট্রত সষ্ট্রৈ িইে  ািন।। 

চনজ কৃত অচিষ্ট্রত পুচড়ে অন্ধরাজ।  

শ্রাদ্ধ আচ  কর রাজা নাচি কর ৈযাজ।। 

এত শুচন পঞ্চ ভাই খোটায় ধরণ্ী। 

িািাকার কচরয়া কাচিে নৃপমচি।। 

খদ্রৌপ ী প্রভৃচত পুষ্ট্রর কাষ্ট্রি সর্ব্শজন। 

ৈহু অনুতাপ কচর কচরে খরা ন।। 

তষ্ট্রৈ যুচধচির রাজা আচন চিজগ্ষ্ট্রন। 

শ্রাদ্ধকর্ম্শ সমাচপয়া তুচেষ্ট্রেন ধষ্ট্রন।। 

ৈযাষ্ট্রসর রচিত চ ৈয ভারত পুরান।  

কার্ীরাম  াস কষ্ট্রি শুষ্ট্রন পুনযৈান। ।  

 

আশ্রচমক পর্ব্শ সমাপ্ত। 

 


