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 লবোসুর বিাথৃ শত্রুকের যুকে যাত্রা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
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দূত কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকক যকুে শত্রুকের পতকের সংবাদ প্রদাে এবং 

শ্রীরামচকন্দ্রর আকদকশ ভরত, ও লক্ষ্মকের যুকে গমে পতে 

 

পাত্র বমত্র সহ রাম আকে যজ্ঞস্থাকে। 

গহেকাকল সাত জে গগল গসইখ্াকে।। 

সাতজে বার্ত্ৃা ককহ বগয়া ঊেৃশ্বাকস। 

দই বশশু যুে ককর বাল্মীবকর গদকশ।। 

লব কুশ োকমকত গয যমজ দই ভাই। 

বত্রভুবে পরাবজত গস গদাোঁহার ঠাোঁই।।  

ভয় বাবস প্রভু ববলবাকর বববরে। 

কসেযসহ যুকেকত পবড়ল শত্রুঘে। ।  

শুবেয়া শ্রীরাম অবত ভাববত হইয়া।  

বজজ্ঞাসা ককরে তাকর প্রমাদ ভাববয়া।। 

কহ দূত কার সকে ঘবটল এ রে। 

বক আিযৃয শত্রুকের সমকর পতে।।  

দূত ককহ মহারাজ দই মুবেসুত। 

যুে ককর সমকর সাক্ষাৎ যমদূত।।  

তারা যবদ যুে ককর গতামার সবহকত। 

বজবেকত োবরকব প্রভু গহে লয় বচকত।। 

গঘাড়া বন্দী কবরল তাহারা দই জে।  

একতক প্রমাদ পকড় গঘাড়ার কারে।। 

গস কথা শুবেয়া রাম ককরে বচন্তে।  

প্রমাদ পবড়ল কদব ো যায় খ্ণ্ডে।।  

সূযৃযবংকশ জবন্মল যকতক মহারাজ।  

সমকর পবড়য়া গকহ ো পাইল লাজ।। 

অেরেয মহারাকজ মাবরল রাবকে। 

গস রাবে সবংকশ পবড়ল গমার বাকে।। 

দর্জ্ৃয় লবে বেল রাবে-ভাবগকে। 

গদব কদতয আবদ যত কাোঁকপ সর্ব্ৃজকে।। 

রাবে হইকত কত বড় গস লবে। 

তাহাকর মাবরল গমার ভাই শত্রুঘে।।  

রাকমকর প্রকবাি গদে ভরত লক্ষ্মে।  

ক্ষবত্রকয়র িরৃ্ম্ এই যুকেকত মরে।।  

ববলাপ সম্বর প্রভু ো কর ববষাদ।  

কাকরা গদাষ োবহ কদকব পাবড়ল প্রমাদ।। 

পবতব্রতা সীতা তুবম ববর্জ্ৃকল যখ্ে।  

গজকেবে তখ্বে হকব বববি-ববড়ম্বে।।  

গদবতা জাকেে গয সীতার োবহ পাপ।  

ববো গদাকহ ববর্জ্ৃকল গস গতবি পাই তাপ।। 

আবজ যবদ শ্রীরাম গতামার আজ্ঞা পাই। 

বশশু িবরবাকর যাই গমারা দই ভাই। ।  

একতক ববলল যবদ ভরত লক্ষ্মে। 

শ্রীরাম বদকলে আজ্ঞা উভকয় তখ্ে।।  

যাও ভাই কলযাে করুে বত্রকলাচে। 

সাবিাকে দই ভাই কর বগয়া রে।। 

শত্রুে ভ্রাতার গশাক সান্ধাইল বুকক। 

পাকে পাই আর গশাক মবর গসই দকখ্।।  

দই ভাই কর যুে যবদ যুে ঘকট। 

দই বশশু িকর আে আমার বেককট।। 

ববদায় হইয়া যাে ভরত লক্ষ্মে। 

চাবর অকক্ষৌবহেী কসেয কবরল সাজে।।  

মুখ্য-কসোপবত বগয়া চবড়কলে রকথ।  

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কত চকল তার সাকথ।। 

জাবঠ ঝকড়া গশল শূল মুষল মুদগর। 

খ্াণ্ডা আর ডােস গদবখ্কত ভয়ঙ্কর।।  
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দর্জ্ৃয় োকমকত হস্ত্ী আকরাকহ ভরত।  

িেুর্ব্ৃাে পূেৃ লক্ষ্মকের মহারথ।। 

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কত চবলল অকশষ। 

বাল্মীবকর তকপাবকে কবরল প্রকবশ।।  

কটক সকমত পবড় আকে শত্রুঘে। 

গসইখ্াকে গগকলে শ্রীভরত লক্ষ্মে। ।  

শতগাল কুকু্কর আর শকুবে গতবিেী।  

কটককর মাংস বেয়া ককর টাোটাবে।।  

ভরত লক্ষ্মে গদাোঁকহ ককর অেুমাে। 

মহাযুকে আবসয়া কহলাম অবিষ্ঠাে।।  

রেস্থকল গদবখ্কলে ভরত লক্ষ্মে। 

হাকত িেু পবড়য়া আকেে শত্রুঘে।। 

গসৌবমবত্রকর দই ভাই গকাকল কবর কাোঁকদ। 

প্রাে হারাইকল ভাই বশশুর ববকরাকি।। 

যমুোর কূকল ভাই মাবরকল লবে। 

এখ্াকে আবসয়া ভাই হারাকল জীবে।। 

রেস্থকল কাবন্দকেে ভরত লক্ষ্মে।  

পাত্র বমত্র গদে গদাোঁকহ প্রকবাি বচে।।  

গশাক কবরবার গবলা েকহ ত এখ্ে। 

সমকর আবসয়া গশাক কর বক কারে।। 

গসই দই বশশু মার পূবরয়া সন্ধাে।  

যুেস্থকল আবস গশাক েকহ ত ববিাে।।  

একতক বচে শুবে ভরত লক্ষ্মে। 

ক্রন্দে সম্বকর গদাোঁকহ বস্থর কবর মে।। 

যুোকথৃ কটক রকহ পূবরয়া সন্ধাে। 

ভরত লক্ষ্মে গদাোঁকহ কহল আগুয়াে।।  

চাবরবদকক রামকসো রকহ সাবিাকে। 

কটককর মহাকরাল সীতাকদবী শুকে।। 

সীতা ববলকলে লব কুশ গর গকমে। 

বক প্রমাদ পাবড়য়াে ভাই দই জে।।  

কার সকে কবরয়াকে বাদ ববসম্বাদ। 

লব কুশ ো জাবে বক পাবড়বল প্রমাদ।। 

শুবেয়া মাকয়র কথা দই ভাই হাকস।  

মাকয়কর প্রকবাি ককর অকশষ ববকশকষ। ।  

লব কুশ বকল মাতা ো জাে কারে। 

মতগয়া কবরকত রাজা আকস তকপাবে।। 

যত যত রাজা আকে চন্দ্র-সূযৃযকুকল। 

মতগয়া কবরকত সকব আকস এই স্থকল।।  

অবশয রাজার সহ আইকস সামন্ত। 

রাজার কসকেযর গরাকল তুবম গকে বচন্ত।। 

আমা দই ভাই মুবে থুকয় গগল গদকশ। 

গকান্ রাজা আবসয়াকে ো জাবে ববকশকষ।। 

মুবের আজ্ঞায় গমারা রাবখ্ তকপাবে। 

োবহ জাবে আবসয়াে গকান্ মহাজে।। 

আশ্রম হইকল েষ্ট মুবে বদকব গদাষ।  

বড় ভয় কবর মা কবরকল মুবে গরাষ।। 

প্রকবাবিয়া মাকয়কর তখ্ে বাকেকল। 

শীঘ্রগবত দই ভাই যুবঝবাকর চকল। ।  

তূেপূেৃ বাে বেল িেু বেল হাকত।  

মহাহ্লাকদ দই ভাই যায় সমকরকত।।  

দই ভাই গগল যথা ভরত লক্ষ্মে। 

ততেজ্ঞাে ককর সব গদবখ্ গসোগে।। 

লব কুকশ গদবখ্ গসো কবিত অন্তর।  

গরুকড় গদবখ্য়া গযে ভুজকের ডর।।  

মকোহর দই ভাই দূর্ব্ৃাদলশযাম।  

সকল কটক বকল আইল দই রাম।। 

রাম যবদ আবসকতে এখ্াকে এখ্ে। 

বতে রাম এক স্থাকে হইত বমলে।। 
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গসই গতজ গসই বল গসই িেুর্ব্ৃাে।  

আকতবত প্রকতবত গদবখ্ রাকমর সমাে। ।  

এক রাকম বজবেকত ো পাকর বত্রভুবে।  

দই রাম ইহারা বজবেকব গকান্ জে।।  

ভরত লক্ষ্মে গদাোঁকহ হইল ববস্ময়। 

গক গতামরা দই ভাই গদহ পবরচয়।। 

হাবসয়া উর্ত্র ককর দই সকহাদর। 

জাবত কুকল গমাকদর গতামার বক ববচার।।  

বারশত বশষয পকড় বাল্মীবকর ঠাোঁই।  

তাোঁর বশষয আমরা যমজ দই ভাই।। 

সব বশকষয লকয় মুবে গগল পরবাকস।  

আমা দই ভাইকক রাবখ্য়া গগল গদকশ।। 

দশরথ ভূপবতর পুত্র শত্রুঘে। 

গদখ্ কসেযসহ তার সমকর পতে।। 

দই ভাই যুবঝকল পতবথবী োবহ আোঁকট। 

গকান্ কাকযৃয আবসয়াে গমাকদর বেককট।। 

কটক লইয়া গকে একল তকপাবে। 

পবরচয় গদহ একল বককসর কারে।।  

তাহা শুবে শ্রীভরত লক্ষ্মকের হাস। 

মুকখ্কত তর্জ্ৃে মাত্র অন্তকর তরাস।। 

চাবর ভাই আমরা সবার গজযষ্ঠ রাম।  

বতকের কবেষ্ঠ ভাই শত্রুঘে োম।।  

মিযম আমরা দভাই ভরত লক্ষ্মে। 

শত্রুঘকে মাবরয়া বক রাবখ্কব জীবে।।  

এত যবদ চাবরজকে কহল গালাগাবল।  

চাবরজকে যুে বাকজ চাবর মহাবলী।। 

কুশ আর ভরকত বাবজল মহারে। 

মহাযুে ককর লব সবহত লক্ষ্মে।।  

ভরত লক্ষ্মে-দসেয চাবর অকক্ষৌবহেী। 

ভরত ডাবকয়া কসকেয বকলে আপবে।। 

বশশুজ্ঞাকে গতামরা ো হও অেযমে।  

দই ভাগ হকয় যুে কর গসোগে।। 

দই অকক্ষৌবহেী যুকঝ ভরকতর কাকে।  

আর দই অকক্ষৌবহেী লক্ষ্মকের বপকে।। 

মকিয দই বশশু গয কটক চাবরবভকত। 

হ্স্স্ত্ীস্ককন্ধ ভরত লক্ষ্মে মহারকথ।। 

লকবর বাকের বশক্ষা বড় চমৎকার। 

িূম্রবাে একড় দশ বদক্ অন্ধকার।।  

জগৎ হইল সব অন্ধকারময়। 

পলায় সকল ঠাট গবেয়া সংশয়।। 

বতবমর হইল গহে চকক্ষ োবহ গদকখ্।  

পর্ব্ৃত গুহার মকিয গকহ বগয়া গ াকক।। 

পলাইয়া যাইকত কাহার পা বপেকল। 

ঝি বদয়া পকড় গকহ েদ েদী জকল।।  

গকহ কাকর োবহ গদকখ্ গকবা গকাথা যায়। 

লক্ষ্মকে এবড়য়া যত কটক পলায়।। 

পলাইল সব ঠাট োবহক গদাসর।  

সকবমাত্র লক্ষ্মে রকহে এককশ্বর। ।  

এমে বাকের বশক্ষা োবহ গকাে স্থাকে। 

গকবা বশখ্াইল, গকাথা হইকত বা জাকে।। 

রাবকের কুমার গস বীর ইন্দ্রবজৎ ।  

বত্রভুবে যার বাকে হইত কবিত।।  

তাহাকর মাবরকত আবম ো কবরেু ভয়।  

হইল বশশুর যুকে জীবে সংশয়।। 

গয হউক গস হউক আবজ রে কবর। 

ো কবর প্রাকের ভয় মাবর বকংবা মবর।। 

সাহকস কবরয়া ভর যুকঝে লক্ষ্মে। 

িেুকক ব্রহ্মাবি-বাে যুকড়ে তৎক্ষে।। 
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জ্ববলয়া ব্রহ্মাবি-বাে উবঠল আকাকশ।  

অন্ধকার দূর কহল পতবথবী প্রকাকশ।। 

অন্ধকার দূর কহল ঠাট দূকর গদকখ্।  

সকল কটক একলা লক্ষ্মে-সরু্ম্কখ্।। 

লক্ষ্মকের বাে-বশক্ষা বড় চমৎকার।  

পলাবয়ত যত কসেয এল আরবার।। 

লক্ষ্মকের বাে গদবখ্ লব পায় ত্রাস। 

তার ত্রাস গদবখ্য়া লক্ষ্মে পাে আশ।।  

লব বকল লক্ষ্মে বক কর অহঙ্কার। 

গমার ঠাোঁই পবড়কল বেস্ত্ার োবহ আর।।  

আেকয় অক্ষয় বাে তূকের বভতর। 

ওর োবহ এবড় বাে শকতক বৎসর।। 

গতামার কটক আকে এই গস ভরসা।  

জল গহে শুবষব গয ো রাবখ্ব আশা।।  

সংহাবরব সককলকর গতামা ববদযমাকে।  

অবকশকষ গতামাকর গয মাবরব পরাকে।।  

একতক ববলয়া লব গযাকড় িেুর্ব্ৃাে।  

সকল সামন্ত কাবট ককর খ্াে খ্াে।। 

ষট্চক্র-বাে লব যুবড়ল িেুকক। 

বসংকহর গর্জ্ৃকে বাে উকঠ অন্তরীকক্ষ।। 

মহাশকে যায় বাে তারা গযে েুকট। 

এক বাকে লক্ষ্মকের সব কসেয কাকট।। 

ষটচক্র-বাকেকত এড়ায় গযই সব। 

গস সকল কসকেয োবহ মাবরকলে লব। ।  

রিময় হইল সকল যুেস্থল। 

ভাদ্রমাকস গো গযে ককর টলমল।।  

ডাবকয়া বকলে লব শুে গহ লক্ষ্মে।  

গকাথা গগল কসেয তব োবহ একজে।। 

মাবরকল গয ইন্দ্রবজৎ রাবে-কুমাকর। 

গতামাকর মাবরয়া যশ রাবখ্ব সংসাকর। ।  

গতামাকর মাবরকল পকর গমার যশ রকব। 

ববলয়া লক্ষ্মেবজৎ সর্ব্ৃকলাকক ককব।। 

লক্ষ্মে বকলে লব এবক অহঙ্কার।  

গমার সকে যুকে তব োবহক বেস্ত্ার।। 

কুবপয়া লক্ষ্মে বীর একড় ব্রহ্মজাল। 

সংসার কবরল আকলা অবির উথাল।। 

লব বীর ববষণ্ণ ভাববকে মকে মে। 

িেুকক বরুে-বাে যুবড়ল তখ্ে।। 

সন্ধাে পূবরয়া লব গস বাে এবড়ল। 

সমুদ্র-তরে গযে গগকে লাবগল।। 

ব্রহ্মজাল বযথৃ গগল বচবন্তত লক্ষ্মে। 

বক হকব আমার বুবঝ সংশয় জীবে।। 

লক্ষ্মকের যত বশক্ষা যত অস্ত্র জাকে। 

সন্ধাে পূবরয়া বাে একড় ততক্ষকে। ।  

সকল পতবথবী কহল বাকে অন্ধকার। 

লক্ষ্মকের বাে গদবখ্ লাকগ চমৎকার।।  

বচবন্তত হইয়া লব তাকব মকে মে। 

অক্ষয় অবজত বাে যুবড়ল তখ্ে।। 

সন্ধাে পূবরয়া একড় তারা গযে েুকট। 

গসই বাকে লক্ষ্মকের মহাবাে কাকট।। 

এই বাে বযথৃ গগল বচবন্তত লক্ষ্মে। 

মকে ভাকব বশশু েকহ সাক্ষাৎ গয যম।।  

অর্ব্ুৃদ অর্ব্ুৃদ বাে লক্ষ্মে গয একড়। 

কত দূকর বগয়া বাে উখ্বড়য়া পকড়।। 

গদবখ্য়াত লক্ষ্মকের লাকগ চমৎকার।  

ফুরাইল সব বাে তূকে োবহ আর।। 

ফুরাইল সব অস্ত্র শূেয কহল তেূ।  

গদবখ্য়া উবদ্বি বড় হইল লক্ষ্মে।।  
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বকলে লক্ষ্মে পকর লব ববদযমাে। 

এত দূকর গমার যুে কহল অবসাে।। 

সর্ব্ৃশাস্ত্র জাে তুবম ববচাকর পবণ্ডত। 

বুবঝয়া করহ কাযৃয গয হয় উবচত। ।  

শুবেয়া তাহার কথা লব বীর ভাকষ।  

অবশয মাবরব গতামা ো যাইকব গদকশ।। 

এক বাে এবড় আবম ো ভাববও মন্দ।  

যা গহাক তা গহাক তব গয থাকক বের্ব্ৃন্ধ।। 

এই বাকে যবদ তুবম পাও পবরত্রাে।  

লক্ষ্মে গতামার তকব ো লইব প্রাে।।  

এ প্রবতজ্ঞা কবরলাম শুেহ বচে। 

এই বাে বযথৃ গগকল ো কবরব রে। ।  

পাশুপত-বাে গস লকবর মকে পকড়। 

তূে হইকত বাে বেয়া িেুকককত গযাকড়।। 

বাসুবক তক্ষক গযে বাকের গর্জ্েৃ।  

পাশুপাত বাকে বববন্ধ পবড়ল লক্ষ্মে।। 

লক্ষ্মকে বজবেয়া যায় কুকশর উকর্দ্কশ। 

গহথা যুে বাবিল ভরত আর কুকশ।।  

কুকশর সবহত লব োবহ ককর গদখ্া। 

লুকাইয়া গদকখ্ গস কুকশর অস্ত্র-বশক্ষা।। 

শত্রুে মাবরয়া কুকশর বাবড়য়াকে আশ। 

ভরকতর সকে যুকঝ োবহ ককর ত্রাস। ।  

একা ভাই যদযবপ বজবেকত োকর রে।  

বেরৃূ্ম্ল কবরব গয ো রকহ এক জে।।  

একতক ভাববয়া লব লুকাইয়া থাকক।। 

ভরকতর সবহত কুকশর যুে গদকখ্।। 

ভরকতর সকে ঠাট কটক ববস্ত্র। 

চাবরবভকত যুে ককর কুশ এককশ্বর।।  

গবড়াপাক োকমকত কুকশর এক বাে। 

গসই বাকে কুশ বীর পূবরল সন্ধাে। ।  

গবড়াপাক-বাে গস প্রকবকশ পাকক পাক। 

হাত পা কাবটকে কার কাকরা কাকট োক।। 

এক ঠাোঁই মুণ্ড পকড়, স্কন্ধ আর ঠাোঁই। 

ভরকতর ঠাট পকড় গলখ্াকজাখ্া োই।। 

এক বাকে অবর-দসেয কবরল সংহার। 

পর্ব্ৃত-প্রমাে ঠাট পবড়ল অপার।।  

রি-েদী ববহল গয সংগ্রাকমর স্থাকে। 

এত কসেয পকড় এড়াইল সাত জকে।। 

উদচুঃস্বর কবর তারা ভরকতকর ডাকক। 

পলাইয়া যায় গকহ বফকর বফকর গদকখ্। ।  

ভাকব তারা পবরত্রাে পাইকব গকমকে। 

ক্ষবত্রকয়র িরৃ্ম্ েকহ ভে বদকত রকে।। 

ভরত বকলে কুশ ক্ষান্ত কর রে। 

গদকশ পলাইয়া যায় এই অষ্ট জে।। 

কুশ বকল ভরত ো বল এ বচে। 

গকমকে যাইকব গদকশ এই অষ্ট জে।। 

সাত জে যাক্ গদকশ রাকমর গগাচর। 

বার্ত্ৃা গপকয় রাম গযে আকসে সত্বর।। 

শুেহ ভরত বীর আমার উর্ত্র। 

ক্ষবত্রয় হইয়া গকে হইকল কাতর।। 

মকে ভাব পলাইকল পকব অবযাহবত। 

যত কাল জীকব তব থাবককব অখ্যাবত। ।  

পলাইয়া গগকল গয থাবককব অপযশ। 

যুবঝয়া মবরকল থাকক অেন্ত গপৌরুষ। ।  

ভরত বকলে, কুশ ইহা বমথযা েয়। 

শ্রীরাকমর রূপ গদবখ্ গতোঁই বাবস ভয়।।  

শ্রীরাকমর গতজ বল তাোঁবর িেুর্ব্ৃাে। 

হাবরকল গতামার ঠাোঁই োবহ অপমাে।।  
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কুশ বকল, রাম ববল কত গর্ব্ৃ কর।  

রাম বক কবরকবে যদযবপ আবজ মর।। 

আবজ তুবম পবড়কব গয আমার সংগ্রাকম। 

অতুঃপর আবসয়া বক কবরকবে রাকম।। 

আমার সমকর যবদ জয়ী হে রাম। 

তকব বযথৃ িবর গমারা লব কুশ োম।। 

গতামাকর োবড়য়া বদকল লব পাকে হাকস। 

ববলকবে ভরকত বক ো মাবরকল ত্রাকস।। 

গকান্ কাকল ভাই গমার মাবরল লক্ষ্মে।  

গতামাকর মাবরকত গয ববলম্ব এতক্ষে।।  

এক বাে ববো ো এবড়ব আর বাে।  

এক বাকে ভরত লইব তব প্রাে।। 

ভরত বকলে তব বুবে ভাল েয়। 

শ্রীরাকমর রূপ গদবখ্ গতোঁই বাবস ভয়।।  

কুশ বকল রাম গহে গকাবট যবদ আকস। 

বাহুবড়য়া এক জে োবহ যাকব গদকশ। ।  

ভরত বকলে কুশ বদকল গালাগাবল। 

শ্রীরাকমর বেন্দা কর সবহকত ো পাবর।। 

বশশু হকয় কুশ তব একতক বড়াই। 

আেুক রাকমর কাযৃয বজে গমার ঠাোঁই।। 

লব লব ববলয়া গয কর অহঙ্কার। 

লক্ষ্মকের সমকর তাহার বাোঁচা ভার।।  

লক্ষ্মকের বাকে কাকরা োবহক বেস্ত্ার। 

অবশয লক্ষ্মে প্রাে লকয়কে তাহার।। 

লক্ষ্মকের বাকে লব যদযবপ বাোঁবচত। 

আবসয়া গতামাকর গস অবশয গদখ্া বদত।।  

ভারকতর কথা শুবে কুশ-বীর কয়। 

গকান্ কাকল লক্ষ্মকের হইয়াকে ক্ষয়।।  

লক্ষ্মে লকবর বাকে পাইকল বেস্ত্ার। 

ভরত ো হকব তকব গতামার সংহার।। 

এত যবদ দই জকে কহল গালাগাবল। 

দই জকে যুে বাকজ গদাোঁকহ মহাবলী।। 

বতরাশী গকাবট বাে এবড়ল ভরত। 

দশবদক্ জল স্থল  াবকত পর্ব্ৃত।।  

ভরকতর বাকেকত হইল অন্ধকার। 

গদবখ্য়া কুকশর মকে লাকগ চমৎকার।।  

কুশ-বীর বাে একড় ভরত-সরু্ম্কখ্। 

ভরকতর যত বাে কাকট একক একক।। 

সব বাে বযথৃ গগল ভরত বচবন্তত।  

ভরত গন্ধর্ব্ৃ-অস্ত্র এবড়ল ত্ববরত।। 

বতে গকাবট গন্ধর্ব্ৃ জবন্মল এক বাকে। 

কুশ সহ যুে ককর অবত সাবিাকে।।  

গন্ধকর্ব্ৃর ববক্রকম কুকশর লাকগ ডর। 

এবড়ল অজয়বজৎ বাে গয সত্বর।। 

গন্ধর্ব্ৃ কুকশর বাকে হইল সংহার।  

গদবখ্ ভরকতর মকে লাকগ চমৎকার।। 

কুশ বকল ভরত আর কত বাে এড়। 

এই আবম বাে এবড় যম-ঘকর েড়।। 

যুবড়ল ঐবষক-বাে কুশ গয িেুকক।  

বসংকহর গর্জ্ৃকে গস উবঠল অন্তরীকক্ষ।। 

মহাশে কবর বাে উবঠল আকাকশ। 

গদবখ্য়া ভরত বযস্ত্ হইকলে ত্রাকস।। 

ভরত কাতর হকয় ঊেৃ পাকে চায়। 

অবতকবকগ পকড় বাে ভরকতর গায়।। 

ফুবটয়া ঐবষক-বাে পবড়ল ভরত। 

পতবথবীকত িারা বকহ রিকরাত শত।।  

ভরত কটক সহ পবড়কলে রকে। 

গিকয় গগল লব গস কুকশর ববদযমাকে।। 
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রকি রাো দই ভাই ককর গকালাকুবল। 

জকল বগয়া গশাবেতাে গফবলল পাখ্াবল।। 

সংগ্রাকমর গবশ থুকয় বতকক্ষর গকাটকর। 

শূেয হকস্ত্ গগল গদাোঁকহ মাকয়র গগাচকর।। 

জােকী বকলে গর ববলম্ব বক কারে। 

গকান্ কাকযৃয লব কুশ বেকল এতক্ষে।। 

লব কুশ বকল মাতা ো জাে ববকশষ। 

মতগয়া কবরয়া রাজা গগল বেজ গদশ।।  

একতক প্রমাদ সীতা বকেু োবহ জাকে। 

বমথযা কবহ মাকয়কর প্রতাকর দই জকে।। 

গকাে বচন্তা োবহ মাকগা গতামার প্রসাকদ। 

তকপাবে রাবখ্ গমারা মুবে-আশীর্ব্ৃাকদ।। 

বমষ্ট অন্ন্ পাে গদাোঁকহ কবরল গভাজে।  

সুগবন্ধ চন্দে মালয পবরল তখ্ে।।  

পরম হবরকষ ঘকর রকহ দই ভাই।  

সাত জে পলাইয়া গগল রাকমর ঠাোঁই।।  
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ববশ্বকর্ম্ৃার লঙ্কাপুরী বের্ম্ৃাে ও মালী প্রভতবতর লঙ্কায় রাজয প্রবতষ্ঠা 

 

ব্রহ্মার বকরকত তারা বত্রভুবে বজকে। 

হাকত গকল বাবন্ধয়া ববশ্বকরৃ্ম্ার আকে।। 

বেশাচর বকল ববশ্বকরৃ্ম্া লহ পাে।  

রাক্ষকসর পুরী তুবম করহ বেরৃ্ম্াে।। 

এত শুবে ববশ্বকরৃ্ম্া হইল বচবন্তত। 

পূকর্ব্ৃর বতর্ত্ান্ত মকে পকড় আচবম্বত।। 

গরুড় পবকে যুে হইল গযই কাকল। 

সুকমরুর শতে পকড় সাগকরর জকল।।  

বচত্রকূট পর্ব্ৃকতর প্রিাে দই চূড়া। 

সর্ত্র গযাজে পবরমাে তার গগাড়া।। 

সর্ত্র গযাজে ঊকেৃ গলকগকে আকাকশ। 

গসাোর প্রাচীর গবড়া বভতর আওয়াকস।। 

বাবহর গচৌয়াবর তার মকোহর অবত। 

অবত ভয়ঙ্কর, োবহ পবকের গবত।। 

গদব দােব যাইকত োকর গকড়র বভতর।  

ববশ্বকরৃ্ম্া বেরৃ্ম্াইল পুরী মকোহর।। 

কত শত পুষ্পবে কত সকরাবর। 

বতন্দ কত শত মহাপদ্ম গকাবট ঘর।। 

গসাোর কপাট বখ্ল গশাকভ চাবরদ্বাকর। 

ভয়ঙ্করী পুরী গহে োবহক সংসাকর। ।  

চাবরবদকক গববষ্টত সমুদ্র আকে গঘকর। 

ভুবকের শবিকত তা লবিকত ো পাকর।। 

যাইকত গদবতা যক্ষ ো ককর সাহস। 

গেকতর পতাকা উকড় গসাোর কলস।। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকল এমে োবহ স্থাে। 

একমাকস ববশ্বকরৃ্ম্া কবরল বেরৃ্ম্াে।। 

পুরী গদবখ্ রাক্ষকসর আেন্দ কহল অবত। 

লঙ্কা োম রাবখ্ তাকহ কবরল বসবত। ।  

আকগকত কবরল রাজয মালী ও সুমালী। 

তার পকর ভূপবত কুকবর মহাবলী।। 

তাহার পিাকত রাজয কবরল রাবে।  

অবকশকষ ভূপবত হইল ববভীষে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম কবরলা প্রকাশ।। 

হর-কগৌরীর ববদায় 

 

স্নাে সন্দযা ককলা হর প্রতূযষ-ববহাকে। 

গদবগকে লকয় হর ববসলা গদয়াকে।। 

ব্রহ্মা বকল, বগবররাজ গদহ ত গমলাবে। 

োয়া মণ্ডকপকত বগয়া কবকস শূলপাবে।। 

োো রত্ন োো িে বদলা বযবহার।  

গদবগে অকগ্র বগবর মাকগ পবরহার।।  

লবড়লা সকল গদব পরম আেকন্দ। 

গগৌরীকক কবরয়া গকাকল রাজরােী কাকন্দ।। 

বতকষাপবর চাবপয়া লবড়লা শূলপাবে। 

বসংকহ চবড় লবড়লা গস আপবে ভবােী। ।  

পরম হবরকষ লকড় যত গদবগে। 

আপে বাহকে চবড় লকড় সর্ব্ৃজে।। 

োোরকে গগলা হর ককলাস েগরী।  

বেজগে লকয় হর গগলা বেজপুরী।। 

গগৌরীকক লইয়া হর সুকখ্ ককর বাস। 
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গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

শ্রীরাকমর সভায় মুবেগকের আগমে ও শ্রীরাম-সম্ভাষে 

আবজ কাবলকার গযে কবকুণ্ঠ-েগরী।  

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বদবয শােৃিারী।। 

েীকলাৎপল সমাে শযামলককলবর। 

পীতাম্বর সতবড়ত গযে জলির।। 

বেমালা গকল গদাকল আর গহমহার। 

ককপাকল লবম্বত মবে গশাভা কত তার।।  

মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবকেকত গদাকল। 

তাহার উজ্জ্বল আভা গলকগকে ককপাকল।। 

আজােুলবম্বত বাহু োবভ সুগভীর। 

চন্দকে চবচৃত অবত সুঠাম শরীর।।  

শ্রীবৎস গশাবভত বক্ষুঃ অবত মকোহর।  

গগে উপকর গযে গশাকভ শশির।। 

চরকে েূপুর বাকজ রুেু রুেু শুবে। 

েীলপদ্ম গকাকল গযে হংস ককর ধ্ববে।। 

অেদ সবহত রাম মন্ত্রী জাম্ববাে। 

ভরত শত্রুে আর যত মুবেগে।। 

োরদাবদ গাে ককর সেক প্রভতবত। 

ববভীষে হেুমাে সুগ্রীব সংহবত।। 

বক কব রাকমর গুে কবহকত অপার। 

রাক্ষস বকের পশু গুকে বে যাোঁর।।  

বত্রভুবকে োবহ গদবখ্ গুকের উপমা। 

চতুরৃু্ম্খ্ চতুরৃু্ম্কখ্ বদকত োকর সীমা।। 

গহে রাকম গদবখ্ মুবে আেবন্দত বচত।  

স্বয়ং োরায়ে রাম সংসাকর পূবজত। ।  

লক্ষ্মী সরস্বতী সদা ককর আরািে।  

অকযািযায় অবতীেৃ কবকুকণ্ঠর িে। ।  

চাবরবভকত স্তুবত ককর বহু পাবরষদ।  

সেক সোতে ও বাল্মীবক োরদ।। 

ব্রহ্মা আবদ কবরয়া যকতক গদবগে। 

কুকবর বরুে ঊেপঞ্চাশ পবে।। 

গরুড় উপকর গযে ববস োরায়ে। 

ববষু্ণরূকপ রাকমকর গদবখ্ল মুবেগে।।  

মুবে সককলর বেল যকতক বাসো। 

গসইরূকপ রাকমকর গদবখ্ল সর্ব্ৃজো।। 

কবকুণ্ঠ-সিদ রাম দশরথ ঘকর। 

জবন্মকলে রাবে-বিাথৃ এ সংসাকর। ।  

গসই রূপ সককল গদবখ্ল চক্রপাবে। 

ববশ্বরূপ গদবখ্ ত্রাস পায় সব মুবে।। 

আপোর মূবর্ত্ৃ রাম ো জাকে আপবে। 

ববষু্ণ-অবতার রাম জাকে সব মুবে। ।  

মুবেগকে আগত গদবখ্য়া বেজ িাম। 

গাকত্রাত্থাে কবরকলে তখ্বে শ্রীরাম।। 

কততাঞ্জবল হইয়া বদকলে অঘৃয জল।  

বজজ্ঞাকসে মুবেগকে সবার কুশল।। 

মুবেরা বকলে রাম সমস্ত্ কুশল। 

আপোর কুশল সম্প্রবত আকগ বল।। 

তুবম আর লক্ষ্মে জােকী ঠাকুরােী। 

কুশকল আইকল গদকশ বড় ভাগয মাবে। ।  

রাক্ষস দর্জ্য়ৃ বড় ববিাতার বকর। 

রাক্ষস মায়ায় রাম গকান্ জে তকর।।  

ইন্দ্রবজৎ গস দর্জ্য়ৃ বত্রভুবকে জাবে। 

লক্ষ্মে মাকরে তাকর অপূর্ব্ৃ কাবহেী।। 
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মাবরকল বত্রবশরা খ্র দূষে কবন্ধ।  

মারীকচকর ববোবশকল মায়ার প্রবন্ধ।। 

গদবান্তক েরান্তক অবতকায় বীর। 

মাবরকল বেকুম্ভ কুম্ভ দর্জ্ৃয় শরীর।। 

কুম্ভককেৃ ববোবশকল বকড়ই ববষম।  

পলায় যাহার োকম আপবে শমে।। 

রাবকের সহ রে গক কবরকত পাকর। 

কবরকল গদকবর ত্রাে মাবরয়া তাহাকর।। 

মাবরকল এ সব বীর তাহা োবহ গবে।  

ইন্দ্রবজকত গয মাবরল তাহাকর বাখ্াবে।। 

ইন্দ্রবজৎ মায়ািারী যুকঝ অন্তরীকক্ষ। 

ো গদকখ্ে গদবরাজ সহকরক চকক্ষ। ।  

ইকন্দ্র বাবন্ধ লকয়বেল লঙ্কার বভতকর। 

আবেকলে মাবগয়া বববরবঞ্চ পুরন্দকর।। 

গসই ইন্দ্রবজকত ধ্বংস কবর একল ঘর।  

শুবেয়া এসব কথা ববস্ময় অন্তর।। 

মাবরকল গয সব বীর যুকে যমদূত।  

মাবরল লক্ষ্মে ইন্দ্রবজকত গস অদ্ভুত।। 

শ্রীরাম বকলে রাক্ষকসর বক ববক্রম।  

এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ গযে যম।। 

রাবকের গসোপবত গকবা কাকর বচকে।  

রকে প্রকববশকল তারা যম ইন্দ্র বজকে।। 

রাবকের ভাকয়র ডকর গকহ েকহ বস্থর।  

বত্রভুবে বজবে কুম্ভককেৃর শরীর।।  

কাবটকল ো মকর গস, ো িকর গকহ টাে। 

কুম্ভকেৃ এবড় ইন্দ্রবজকতর বাখ্াে।। 

দশ মুণ্ড গককট রাবে গপকয়বেল বর।  

তাকর োবড় বাখ্াে বক তাহার গকাঙর। ।  

অগস্ত্য োকমকত মুবে দবক্ষকেকত বাস। 

রাক্ষকসর বতর্ত্ান্ত জাকেে ইবতহাস।। 

রাক্ষকসর বতর্ত্ান্ত ককহে মহামুবে। 

শ্রীরাম ককহে মুবে কহ তাহা শুবে।। 

কতবর্ত্বাস পবণ্ডকতর মিুর পাোঁচালী। 

গাবহল উর্ত্রকাকণ্ড প্রথম বশকবল। ।  

লক্ষ্মকের চতুরৃ্দ্শ-বষৃ ব্রহ্মচযযৃ, বেদ্রাজয় ও উপবাস বতর্ত্ান্ত কথে 

মহামুবে অগস্ত্য গয কবকসে দবক্ষকে। 

রাক্ষকসর বতর্ত্ান্ত সকল মুবে জাকে।। 

রাক্ষকসর কথা ককহ অগস্ত্য মহামুবে। 

সভাখ্ণ্ড শুবেকেে সহ রঘুমবে।। 

অগস্ত্য বকলে রাম বজজ্ঞাবস গতামাকর। 

বকরূকপ কবরকল যুে লঙ্কার বভতকর।। 

িেুেৃারী তুবম আর ঠাকুর লক্ষ্মে। 

গকান্ গকান্ বীকর বি কককল গকান্ জে।।  

শ্রীরাম বকলে মুবে বেকববদ চরকে।  

কবরলাম বহু যুে ভাই দইজকে।। 

বকিবে রাক্ষস কত ো যায় গেে। 

শমে সমাে পরাক্রম সর্ব্ৃজে।। 

রাবে কুম্ভককেৃ আবম ককরবে বেিে।  

অবতকায় ইন্দ্রবজকত বকিকে লক্ষম্ে।।  

মুবে বকল শুে রাম বেকববদ গতামাকর। 

ইন্দ্রবজৎ বড় বীর লঙ্কার বভতকর। ।  

ইকন্দ্র গবকন্ধ একেবেল লঙ্কার বভতকর। 

ব্রহ্মা আবস মাবগয়া লইল পুরন্দকর।। 

থাবকয়া গমকঘর আকড় যুকঝ অন্তরীকক্ষ। 

গমঘোদ সমাে বাকের োবহ বশকক্ষ। ।  
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তাহাকর ককরে বি ঠাকুর লক্ষ্মকে।  

লক্ষ্মে সমাে বীর োবহ বত্রভুবকে।। 

রাম কে বক কবহকল মুবে মহাশয়। 

মহাবীর কুম্ভকেৃ রাবে দর্জ্ৃয়।।  

গদবতা গন্ধর্ব্ৃ রকে োবহ িকর টাে। 

গহে রাবে গেকড় ইন্দ্রবজকতর বাখ্াে।। 

মুবে বকল, রঘুোথ কবহ তব ঠাোঁই। 

ইন্দ্রবজৎ সম বীর বত্রভুবকে োই।।  

গচৌর্দ্ বষৃ বেদ্রা োবহ যায় গযইজে।  

গচৌর্দ্ বষৃ স্ত্রীমুখ্ ো ককর দরশে।।  

গচৌর্দ্ বষৃ গযই বীর থাকক অোহাকর। 

ইন্দ্রবজকত গসইজে ববিবাকর পাকর। ।  

শ্রীরাম বকলে মুবে বক কবহকল তুবম।  

গচৌর্দ্ বষৃ লক্ষ্মকেকর ফল বদবে আবম।। 

সীতা সহ গচৌর্দ্ বষৃ ককরকে ভ্রমে।  

গকমকে সীতার মুখ্ ো গদকখ্ লক্ষম্ে।।  

কুটীকরকত ববঞ্চতাম সীতার সবহকত।  

থাবকত লক্ষ্মে ভাই বভন্ন্ কুটীকরকত।। 

গচৌর্দ্ বষৃ বকরূকপকত বেদ্রা োবহ যায়। 

গকমকে এমে কথা কবরব প্রথযয়।। 

মুবে বকল সভামকিয আেহ লক্ষ্মে।  

হয় েয় বজজ্ঞাসা করহ োরায়ে।। 

রাম বকল শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারবথ। 

সভামকিয লক্ষ্মকেকর আে শীঘ্রগবত।। 

চবলল সুমন্ত্র তকব শ্রীরাকমর গবাকল। 

লক্ষ্মে ববসয়া আকে সুবমত্রার গকাকল।। 

সমুন্ত্র সারবথ বগয়া গোঙাইল মাথা। 

গযাড় হাত কবর বকল শ্রীরাকমর কথা। ।  

সুমকন্ত্রর কথা শুবে ককহে লক্ষ্মে। 

বেদুঃখ্ বুবঝ সুিাকবে োরায়ে।। 

আকগকত লক্ষ্মে বপকে সুমন্ত্র সারবথ। 

প্রোম কবরল বগয়া যথা রঘুপবত।। 

লক্ষ্মকে বকলে রাম গমার বদবয লাকগ। 

গয কথা বজজ্ঞাবস আবম কহ সভা-আকগ।। 

গচৌর্দ্ বৎসর একত্র বেলাম বতে জে।  

গকমকে সীতার মুখ্ ো গদখ্ লক্ষ্মে।।  

তুবম ফল আবেকত থাবকতাম আবম ঘকর।  

ফল বদয়া আপবে বক বেকল অোহাকর।।  

বেমকিয তুবম বভন্ন্ কুটীকরকত বেকল। 

গচৌর্দ্ বষৃ বকরূকপকত বেদ্রা োবহ গগকল।। 

লক্ষ্মে বকলে, শুে রাজীবকলাচে। 

পাবপষ্ঠ রাবে সীতা হবরল যখ্ে।। 

দইজকে ভ্রবম বকে কবরয়া গরাদে। 

পাবপষ্ঠ রাবে সীতা হবরল যখ্ে।। 

দইজকে ভ্রবম বকে কবরয়া গরাদে। 

ঋষযমূকক মা জােকীর পাই আভরে।। 

সুগ্রীকবর অকগ্র তুবম সুিাকল যখ্ে।  

সীতার আভরে বক বচেহ লক্ষ্মে।। 

আবম ো বচবেেু সীতার হার বক গকয়ুর। 

সকব মাত্র বচবেলাম চরে েূপুর।। 

সতয প্রভু একত্র বেলাম বতে জে।  

শ্রীচরে ববো তাোঁর ো গদবখ্ বদে। ।  

চতুর্দ্ৃশ বষৃ বেদ্রা ো যাই গকমকে। 

শুে শুে রঘুোথ কবহ তব স্থাকে।।  

তুবম আর মা জােকী কুটীকর থাবককত। 

আবম দ্বার রাবখ্তাম িেুুঃশর হাকত। ।  

আচ্ছন্ন্ কবরল বেদ্রা আমার েয়কে।  

গক্রাি কবর বেদ্রাকর বববন্ধেু এক বাকে।। 
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কবহ শুে বেদ্রা তুবম আমার উর্ত্র।  

একসা ো আমার কাকে এ গচৌর্দ্ বৎসর। ।  

রাম যকব রাজা হকব অকযািযা-পুকরকত। 

ববসকবে মা জােকী রাকমর বাকমকত।।  

েত্রদণ্ড িবর আবম দাোঁড়াব দবক্ষকে। 

গসই কাকল এস বেদ্রা আমার েয়কে।।  

তাহার প্রমাে প্রভু কবহ তব স্থাকে। 

তব বাকম মা জােকী কবকস বসংহাকস। ।  

আবম দাণ্ডাইেু েত্র কবরয়া িারে।  

হাত কহকত টকল েত্র পবড়ল তখ্ে।। 

ঐ কাকল বেদ্রা আবস কবরল বযাবপত।  

ঈষৎ হাবসয়া আবম হইেু লবর্জ্ত।। 

অোহাকর চতুর্দ্ৃশ বষৃ বেেু বকে। 

তাহার প্রমাে প্রভু কবহ তব স্থাকে।। 

আবম বগয়া কােকেকত আবেতাম ফল। 

তুবম প্রভু বতে অংশ কবরকত সকল।।  

পকড় বক ো পকড় মকে রাজীব গলাচে। 

আমায় কবহকত ফল ির গর লক্ষ্মে।। 

আবম িকর রাবখ্তাম কুটীকরকত আবে। 

খ্াইকত কখ্কো োবহ বল রঘুমবে।। 

আজ্ঞা ববো গকমকেকত কবরব আহার।  

গচৌর্দ্ বৎসকরর ফল আেকয় গতামার।। 

শ্রীরাম বকলে ফল গরকখ্ে গকমে। 

সভামকিয আবে গদহ প্রাকের লক্ষ্মে।। 

হেুমাকে আকদবশলা ঠাকুর লক্ষ্মে।  

বে কহকত ফল আে পবে-েন্দে।। 

হেুমাে বগয়া তকব গদবখ্ল কােকে। 

গচৌর্দ্বৎসকরর ফল আকে পূেৃ তূকে। ।  

গদবখ্য়া ফকলর তূে হেুমাে বকল। 

এই গকান্ কাযৃয গহতু আমাকর পাঠাকল।। 

ক্ষুদ্র এক বােকরকত লকয় গযকত পাকর। 

আমাকর পাঠাকল প্রভু অববচার ককর। ।  

এত যবদ হেুর হইল অহঙ্কার। 

হইল ফকলর তূে লক্ষগুে ভার।। 

োবড়কত োবরল তূে পবে-েন্দে। 

সভামকিয উর্ত্বরল ববরস- বদে।।  

হেু বকল প্রভু আবম ো পাবর বুবঝকত। 

ো পাবর োবড়কত তূে আমার শবিকত।। 

লক্ষ্মকের পাকে চাবহ রাজীবকলাচে।  

হাবসয়া বকলে তূে আেহ লক্ষ্মে।। 

বেবমকষ লক্ষ্মে বগয়া িবর বামহাকত। 

আবেয়া রাবখ্ল তূে সবার সাক্ষাকত। ।  

শ্রীরাম বকলে শুে প্রাকের লক্ষ্মে। 

গচৌর্দ্ বৎসকরর ফল করহ গেে।। 

একক একক লক্ষ্মে গস গুকেে সকল। 

সকব মাত্র ো বমবলল সিবদকের ফল।।  

শ্রীরাম বকলে শুে প্রাকের লক্ষ্মে। 

সিবদে ফল তুবম ককরকে ভক্ষে।। 

লক্ষ্মে বকলে শুে গদব োরায়ে। 

সিবদে ফল গক ককরকে আহরে।। 

গযই বদে বপতার ববকয়াগ-সমাচার। 

ববশ্বাবমত্র-আশ্রকম বেলাম অোহার।। 

গসইবদে ফল োবহ কবর আহরে। 

আর েবদকের কথা শুে োরায়ে।। 

গয বদে হবরল সীতা পাবপষ্ঠ রাবে।  

গশাকককত আকুল ফল গতাকল গকান্ জে।। 

ইন্দ্রবজৎ গয বদে বাবন্ধল োগপাকশ। 

অদচতকেয গগল বদবা ফল ো আইকস।।  
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চতুথৃ বদকের কথা বেকববদ চরকে। 

ইন্দ্রবজৎ মায়াসীতা কাবটল গয বদকে।। 

গসই বদে গশাকােকল দগ্ধ দই ভাই।  

মকে ককর গদখ্ প্রভু ফল আবে োই।।  

শবিকশল গয বদে মাবরল দশােে। 

অদিযৃয হইকল মম গশাকক োরায়ে।।  

বেতয বেতয আবম ফল আবেতাম গগাোঁসাই। 

েফর পবড়ল ফল আো হকলা োই।। 

আর বদে প্রভু তব পকড় বক ো মকে।  

পাতাকল মহীর ঘকর বন্দী দইজকে।।  

বজজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবে-েন্দে।  

গসই বদে ফল োবহ কবর অকেষে।। 

সিম বদকের কথা বক কবহব আর। 

গয বদে রাবে বি আেন্দ অপার।। 

আেন্দ-উৎসকব সকব হইে ুচঞ্চল। 

পুলকককত পাসবরেু আবেবাকর ফল।। 

ববচার কবরয়া গদখ্ জগৎ-কগাোঁসাই। 

চতুর্দ্ৃশ বষৃ আবম বকেু খ্াই োই।। 

তব মকে বেতয ফল খ্াইত লক্ষ্মে। 

পূর্ব্ৃকথা গকে প্রভু হকল পাসরে।।  

ববশ্বাবমত্র-স্থাকে মন্ত্র পাই দইজকে। 

তুবম ভুবলয়াে প্রভু আকে মম মকে। ।  

উপকদশ বদয়াকেে ববশ্বাবমত্র ঋবষ।  

এ কারকে চতুর্দ্ৃশ বষৃ উপবাসী। ।  

পাবলয়া মুবের আজ্ঞা ভ্রবমতাম বকে। 

এই গহতু ইন্দ্রবজৎ পকড় মম বাকে। ।  

এত যবদ ববলকলে ঠাকুর লক্ষ্মে। 

লক্ষ্মকেকর গকাকল কবর রাকমর ক্রন্দে।। 

শঙ্ককরর বববাহ-সম্বন্ধ 

অগকস্ত্য বজজ্ঞাকস রাম কমলকলাচে।  

কার তকর ককলা ব্রহ্মা লঙ্কার সতজে।। 

মুবে ববলকলে, শুে পুরাে উর্ত্র। 

লঙ্কার সতজে গহতু শুে রঘুবর।। 

সুকমরু পবকে বাদ অযুত- বৎসর।  

পবে লবিকত োকর সুকমরু বশখ্র।।  

বতেশতকে পর্ব্ৃত গস জুবড়ল গগে।  

সুকমরুকত চন্দ্র-সূকযৃযর োবহক গমে।। 

সকল পর্ব্ৃত বজবে উকভকত প্রবীে।  

বেতয বেতয সূযৃয যাে কবর প্রদবক্ষে।। 

বহমালয়-েবন্দেী গস জবন্মলা পার্ব্ৃতী। 

তাোঁহাকক কবরকত ববভা গগলা পশুপবত।। 

বশব আরাবিয়া তপ ককল তকপাবকে। 

বশব-পর্ব্ৃতীর কহল শুভ দরশকে।। 

কাহার দবহতা তুবম, কাহার বা োরী। 

এ ববষম স্থাকে তুবম গকে এককশ্বরী।। 

শঙ্ককরর কথা শুবে কে ততক্ষে। 

বেকবদে কবর কথা, শুে বদয়া মে।। 

বহমালয়-কেযা আবম, শুে মহাশয়। 

হর লাবগ তপ কবর, কাকর গমার ভয়।। 

হাকসে বচে শুবে গদব শূলপাবে। 

বমবলল শঙ্কর বর, শুেহ ভাবমবে।। 

অবিবষ্ঠত হকয় বর বেকজ বদলা হর। 

বশব গগলা বেজপুকর, গদবী আইলা ঘর।।  

ব্রহ্মাকক কবহলা বশব এসব উর্ত্র।  

গমার কাকজ যাহ তুবম বহমালয়- ঘর।।  



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

 

ব্রহ্মা ববষু্ণ কুকবর ও বরুে পবে।  

অষ্টঋবষ চকল আর যত গদবগে।। 

একত্র হইয়া গগলা বহমালয়- ঘর।  

বাবহবরলা বহমালয় হবরষ অন্তর।। 

ববসকত আসে বদল পাদয অঘৃয জল।  

গযাড়হাকত গদবগকে পুকেে কুশল।। 

বকলে, বককহতু গতামা সবা আগমে। 

বড় ভাগয মাবে আবজ সফল জীবে।। 

ব্রহ্মাকর বকলে বগবর একতক উর্ত্র।  

শুবেয়া হইলা ব্রহ্মা সােন্দ অন্তর।। 

ব্রহ্মা বকল, শুে গমার কথার প্রবন্ধ। 

গমার ভাই বশকব কর কেযার সম্বন্ি।।  

বহমালয় বকল গমার জীবে সফল।  

মহাকদকব কেযা বদব বড়ই মেল।। 

ববেয় বচকে বগবর ককর পবরহার। 

বশকব কেযা বদব আবম ককেু অেীকার।। 

রবব গসাম কুজ আর বুি বতহস্পবত। 

শুত্রু শবে রাহু গকতু েবগ্রহ-পবত।। 

যকব গগৌরী তপসযা কবরল তকপাবকে। 

ভবােী-শঙ্ককর ববভা জাকে গ্রহগকে।। 

শুভক্ষকে গ্রহগে হকয় সমবায়। 

গকহ ববে ো কবরব গগৌরী ববভায়।।  

এত বাকয বহমালয় ককলা গদব পাকশ।  

বর একল ববভা বদব, লি তার বককস।। 

অেীকার ককল বগবর আপোর মুকখ্। 

গদবগে গগলা ঘর বেজ মেুঃসুকখ্।। 

সব কথা ককহ বগয়া শঙ্ককরর ঠাোঁই। 

বববাকহর আকয়াজে করহ বশবাই।। 

কাবল ববভা হকব তব, আবজ অবিবাস। 

শঙ্ককরর সম্বন্ধ গাবহল কতবর্ত্বাস।। 

পার্ব্ৃতীর অবিবাস 

 

অবিবাস-দ্রবয সব পাঠাে শঙ্কর। 

োরকদর সকে বদলা ভীমা গয েফর। ।  

অবিবাস-দ্রবয বদলা অযুকতক ভার।  

রসাল কাোঁটাল গুড় োবরককল আর।। 

খ্বদ দবি কলা বদলা পাট পাটাম্বর।  

গলখ্াকজাখ্া োই দ্রবয চবলল ববস্তর।।  

অবিবাস-দ্রবয পাঠাে োরকদকর বদয়া। 

সব দ্রবয বেকয়াকজ ভীমাকর আজ্ঞা বদয়া।। 

বহমালয়-ঘকর োরদ গগলা আগু হকয়। 

পাকে পাকে যায় ভীমা সব দ্রবয লকয়।। 

আগু হকয় গগলা োরদ বহলাময়- ঘর।  

বাবহবরলা বহমালয় সােন্দ অন্তর।।  

ভারীর সকেকত যায় বশকবর েফর। 

ভীমার পােু পােু যায় যত অেুচর।।  

সকন্দশ কলা গদবখ্ ভীমার বস্থর েকহ মে। 

মুদ্রা ভাবে ভাল দ্রবয কবরল ভক্ষে।। 

অকেক সকন্দশ কলা কবরল আহার। 

খ্াইল কাোঁটাল আম্র সহকরক ভার।।  

যাইকত যাইকত পকথ খ্ায় হৃষ্ট কহয়া। 

অেৃা অবেৃ গখ্কয় হাণ্ডী পূকর বাবল বদয়া।। 

শুখ্াো বাবলকত সব পাবতল পূবরয়া।  

অযুকতক ভার পােু ভীমা আইল িাইয়া।। 

োরদ বকলে গকে বাপু ববলম্ব এতক্ষে। 

ভীমা বকল মাকঠ পাইলাম ঝড় ববরষে। ।  
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পলাল আমাকর এবড় যত ভাবরগকে। 

তকপাবে মকিয আবম প্রকববশেু গিকয়।। 

োরদ বকলে কাকযৃয ো কর উকপক্ষে। 

যাহাকত বশকবর কাযৃয হয় সুকশাভে।।  

োরকদর বাককয গহমকন্তর োবহ গহলা। 

আবেোকত টাোইল পাকটর োঙলা।। 

চাোঁকদায়া টাোল, তাকহ মুকুতা ঝালর। 

আবেোর থাকম বান্ধা গসাোর চাদর।।  

মিযখ্াকে ঘট তার কবরল স্থাপে। 

অবিবাস-দ্রবয সব আোল তখ্ে।। 

শুক্ল-িুবত শুক্ল-পাটা অবত পবরপাবট। 

হাকত কুশ কবকস বগবর লকয় তাম্রবাবট।। 

গহমন্ত সঙ্কল্প ককর গবলা শুভক্ষে।  

গবদধ্ববে ককর তকব যত মুবেগে।। 

ততক্ষকে বাবহর হইলা চন্দ্রমুখ্ী।  

গদবীকক গদবখ্য়া সব গদব কহলা সুখ্ী।। 

হাকত পুষ্প ককলা গদবী পূজা গদবতার। 

গন্ধ বদয়া ককলা মুবে জয় জয়কার।।  

মেল উচাবর গন্ধ বদলা কেযা মাকথ। 

মেল-বববহত করৃ্ম্-সূত্র বাকন্ধ হাকত।। 

তকব শঙ্খ পরাইলা চারু-রূপ গদবখ্।  

কেযাকক উঠাকত তকব এল সব সখ্ী।। 

মেল-দ্রবয লকয় এল সখ্ীগে বমবল। 

কেযা অবিবাস ককর বদয়া হুলাহুবল।। 

অবিবাস সাে কহল, বসে সব কাজ।  

গহমকন্ত গমলাবে মাবগ চকল মুবেরাজ।। 

একয়াগকে বমষ্ট বদকত ভাবেল পাবতলী। 

পাবতল বভতকর তকব গদকখ্ সব বাবল।।  

হাোঁবড়র বভতকর বাবল গদবখ্ গলাক হাকস। 

পার্ব্ৃতীর অবিবাস গায় কতবর্ত্বাকস।। 

শঙ্ককরর বববাহাথৃ যাত্রা 

 

প্রভাত হইল রাবত্র প্রতূযকষ ববহাকে। 

গদকশ গদকশ পাঠাইল কুটুম্ব-জাোকো।। 

চাবরবদকগ বগবরগকে বদলা আমন্ত্রে।  

আেবন্দত গদবগে এ বতে ভুবে।। 

সবাকক জাোে গদব গতহ বযবহার। 

আমন্ত্রে গপকল সকব হকব আগুসার।।  

উদয় ও অস্ত্বগবর এল দইজে। 

েীলবগবর ময়ভে এল োরায়ে।। 

আবসল অজয়-মুখ্ কবলে গকশরী। 

রুইদাস িরৃ্ম্দাস মহীদাস বগবর।।  

ববন্দু গমঘ আইল ও ককলাস বশখ্র। 

শরাসে অঞ্জে ও পর্ব্ৃত শ্রীির।।  

বেৃমাে কুমুদ্বান্ গস গন্ধমাদে। 

ঋষযমূক বগবর আর মলয় চন্দে।। 

বত্রকূট পর্ব্ৃত এল আর গহমকূট। 

চন্দ্রকূট সূযৃযকূট এল বজ্রকূট।। 

িবলবগবর গগাবেৃে বরাহ বাসত। 

বসন্ত শ্রীমন্ত এল কমোক পর্বৃবত।।  

বত্রভুবকের বগবরগে ককল আগুসার। 

পর্ব্ৃত চবলকত কহল সংসার আোঁিার। ।  

আইল পর্ব্ৃতসব পরম হবরকষ। 

বুবঝয়া আপে কাযৃয সুকমরু ো আকস।। 

আপবে গমেকা আর গহমন্ত-েন্দে। 

সুকমরুকক আকে বগয়া কবরয়া যতে।। 
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সুকমরু গহমন্ত পকদ ককল েমস্কার।  

ববসকত আসে বদল ককল পুরস্কার। ।  

স্নাে গভাজে কবর সকব কহল সুশীতল।  

োটগীত গদবখ্ মুবে অবত কুতূহল।। 

োো মেল োটগীত বহমালয়-ঘকর। 

পরম আেকন্দ গলাক আপো পাসকর।। 

বগবররাজ ঘকর বাকজ যকতক বাজে। 

গহাথা মহারকে আকে যত গদবগে।। 

গোকর আবেকত গগলা সুমকন্তর ঘকর। 

রন্ধে কবরকল গো গদকব গভাজে ককর।। 

গোকক লইয়া যাকব যতে কবরয়া। 

রন্ধে কবরকল গো রাবখ্হ আবেয়া। ।  

গদকবর বচে আবম োবহ কবর আে। 

গোকক থাবককত গবলা আে গমার স্থাে।। 

একতক শুবেয়া হর বকলে বচে। 

রন্ধে কবরকল গো গদকবর গভাজে।।  

রন্ধে-কভাজকে গবলা কহল অবসাে। 

করুো-আিার হর গো লকয় যাে।। 

সুমন্ত গক্রাবিত গদবখ্ গবলা অবসাে।  

গো লকয় গগলা হর সুমকন্তর স্থাে।। 

গো গদবখ্ সুমন্ত রকহে গকাপমকে।  

একতক ববলম্ব গতার কহল বক কারকে।।  

গতার রূপ গদকখ্ যত গদকবর সমাজ। 

গদকবর রান্ধুবে কহকত ো বাবসবল লাজ।। 

বকমকত গদবতাকদর কবরবল রন্ধে। 

গতার রূপ-কযৌবে গদবখ্ল গদবগে।। 

গকহ বা গদবখ্ল গতার সুন্দর বদে। 

গকহ বা গদবখ্ল গতার যুগল েয়ে।। 

অন্ন্ বদকত গগবল তইু যার যার পাশ।  

গসইসব গদকব ককর গতাকর অবভলাষ।। 

অপববত্রা তুই গকে এবল গমার স্থাে।  

স্বকগৌরকব যাহ, েকহ পাবব অপমাে।।  

গকাকপ মুবে কবরল গস গোকর বর্জ্ৃে। 

হাবসয়া গোকর বশকর িকর বত্রকলাচে।। 

মহাকদব-বশকর রকহ গো গগাোঁসাইেী। 

গোকর িবরয়া বশকর হাকস শূলপাবে।। 

সর্ব্ৃাকে ববভূবত গশাকভ, গো গশাকভ বশকর। 

গলাকত বাসুবক োগ, ভাকল শশিকর।।  

কখ্কো থাককে গো মহাকদব-বশকর। 

কখ্কো বা ব্রহ্মা কমণ্ডলুর বভতকর।। 

স্বগৃ কহকত গো গস আইলা মর্ত্ৃকলাকক। 

গোর মবহমা গলাক জাকে দুঃখ্ গশাকক।। 

যত বকেু পাপ গলাক ককর মহীতকল। 

সর্ব্ৃপাপ হকর স্নাে কককল গোজকল।। 

মহাকদব-অবিবাস করায় গদবগে। 

ব্রহ্মার বচকে কবকস গদব-োরায়ে। ।  

প্রাতুঃকাকল গদবকলাকক আমন্ত্রে কবর। 

স্নাে সন্ধযা োন্দীমুখ্ ককলা বত্রপুরাবর।। 

স্নাে কবর প্রকববশলা রন্ধে শালাকত। 

গদবগে একঠাোঁই কবকস গভাজকেকত।। 

মিুর অমতত তুলয গোর রন্ধে। 

মহাসুকখ্ গদবকলাক কবরলা গভাজে।। 

ককরে বশকবর গবশ বেকজ োরায়ে। 

গসাোর মুকুট বশকর, বাহুকত কঙ্কে।।  

ললাকটকত চন্দ্র গশাকভ, বশকর সকুরশ্বরী। 

বতকষাপবর চাবপয়া চবললা বত্রপুরাবর।। 

রাজহংস-রকথ চাবপ চকল প্রজাপবত। 

ঐরাবকত চাবপয়া চবললা সুরপবত।। 
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মককর বরুে চকড়, মবহকষ শমে। 

োগকল চকড়ে অবি, হবরকে পবে।। 

গরুকড় চবড়য়া চকল বেকজ োরায়ে। 

গয যার বাহকে চবড় চকল গদবগে।। 

সর্ব্ৃাকগ্র োরদ যাে কলহ লইয়া।  

কবন্দল-কিাকবড় সাত কাোঁকখ্কত কবরয়া।। 

োরকদ গদবখ্য়া হরবষত বহমাচল। 

হবরষ বদকে পুকে তাোঁহার কুশল।। 

আগু আইল োরকদর কন্দবল-কিাকবড়। 

যথা আকে শঙ্ককরর শ্বশুর-শাশুড়ী। ।  

গদবখ্য়া গতামার কেযা লাকগ বড় বযথা। 

সাবিাে হকয় শুে জামাতার কথা।। 

ঘকর ভাত োবহ তার, চাকল োবহ খ্ড়।  

শুইকত োবহক শযযা, পবরকত কাপড়। ।  

অমেল বচতাভস্ম গলকপ সর্ব্ৃগায়।  

গকলকত হাকড়র মালা, সাবপেী গফাোঁপায়।। 

বত্রেয়কে অবি জ্বকল, বশকর গশাকভ গাে। 

উলে উন্মর্ত্ গবশ, খ্ায় িুতুরা ভাে।। 

ঘকরর েফর েন্দী, কাল ভীমা ভায়া।  

ঘকর ঘকর ঘকুর তারা ভাকতর লাবগয়া।। 

এত শুবে গমেকা স্বামীকক পাকড় গাবল। 

গকাকপ বগবররাজ িকর গমেকার চুবল।।  

সাত পাোঁচ দশ ববশ ককর মারামাবর। 

গকবা কাকর মাকর, োরদ গদয় বটটকারী।। 

োরদ বকলে গকে কর মারামাবর। 

এ বতে ভুবকে রাজা গদব-বত্রপুরাবর।। 

গকান্ জো বুকঝ বল মহাকদব-কাজ। 

মহািেী মহাকদব গদকবর সমাজ।। 

গকান্দল ঘুচাকয় োরদ গগল গদবপাশ।  

রবচলা উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

বশব-বববাহ 

 

সমস্ত্ গদবতা গগলা বহমালয়- ঘর।  

বাবহবরলা বগবররাজ গদবখ্য়া অমর।। 

বড় গববড় রবহলা যকতক গদবগে। 

ববসকত আসে বদল কবরয়া বরে। 

দবি দগ্ধ গোজল অগুরু চন্দে। ।  

গুয়া োবরকলক বদল উর্ত্ম বসে।। 

বকরর বরে ককল গবলা শুভক্ষকে। 

চাবরবদকক গবদধ্ববে শুবে ঘকে ঘকে।। 

বকরকর ববরয়া বহমালয় গগলা ঘর। 

আইলা কেযার মাতা গদবখ্বাকর বর।।  

বর পাকশৃ্ব গগলা গয মেল-সর্জ্া কলয়া। 

গমাবহত হইলা রােী বকরকর গদবখ্য়া।।  

পাকয় দবি বদল, আর বশকর দূর্ব্ৃািাে। 

মাথায় বেবেয়া গফকল শত শত পাে।। 

দই চক্ষু  াকক রােী গহোঁট মাথা কবর। 

তখ্ে োরদ মুবে বদলা বটটকারী।। 

একতক গদবখ্য়া গস কুবপলা োরায়ে। 

ঝাট কেযা আে ববহ যায় শুভক্ষে।।  

ককরে বকরর গবশ যত গদবগে। 

আপোর মূবর্ত্ৃ িকর গদব-বত্রকলাচে।।  

বত্রভুবে গমাবহকলে গদব-বত্রপুরাবর। 

পার্ব্ৃতীর গবশ ককর গদবতার োরী।। 

বত্রভুবে গমাবহকলে রূকপ ববদযািরী। 

রূকপ আকলাবকত ককলা সকল েগরী।। 
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বদে তাোঁহার বজবে পূেৃচন্দ্র-কলা। 

পার্ব্ৃতী বাবহর কহলা হাকত পুষ্পমালা।। 

জটাকত লুকাল গদবী গো গগাোঁসাইেী। 

মুকুট উপর গশাকভ কাল ভুজবেেী।।  

ললাকটকত গশাকভ চন্দ্র ভস্ম সর্ব্ৃগায়। 

হৃদকয়কত হাড়মালা, োবগেী গফাোঁপায়।। 

ত্রাকস লুকাইল সাপ, বেববল আগুবে। 

হকরর বেককট গগলা আপবে ভবােী।। 

বশকর পাবরজাত মালা মিু বপকয় অবল। 

ববশ্বকরৃ্ম্া গযাগাইল অকশাককর ডাবল।। 

সিসাগকরর জল গযাগাইল আবে। 

শুভক্ষকে কহল হরকগৌরীর বমলাবে।। 

দন্দুবভ বাদয বাকজ মিুর তাল শুবে। 

সুকবকশ োচকয় তথা ইকন্দ্রর োচুেী।। 

কেযা লুকাইল লকয় অন্ধকার ঘদর। 

কেযাকর আবেকত হর দাোঁড়াল দয়াকর।। 

ডােহাকত ককর গদবী কঙ্ককের ধ্ববে। 

হাকত িবর কেযা আকে গদব-শূলপাবে।। 

কেযা লকয় কবকস হর মণ্ডকপকত আবস। 

চাবরবদকক গববড়ল সকল গদব-ঋবষ।। 

চাবরবদকক কবকস গদব োবড়য়া ববমাে।  

োোদাে বদয়া বগবর ককল কেযা দাে।। 

মন্ত্র পবড় ককর বগবর কেযা সমপৃে। 

সর্ব্ৃকাল ককরা কেযা রক্ষে গপাষে।।  

কুশবণ্ডকা লাজকহাম ককল সাবিাকে। 

োোদাে ককর সব গদব ববদযমাকে।।  

মহাকদবী বকল রাজা, তুবম আকগ যাহ।  

বঝ-জামাতা গভাকখ্ মকর, গভাজে করাহ। ।  

জামাতা লবর্জ্ত হকয় শাশুড়ী গদবখ্য়া। 

একবাকর গদহ ভাত বযঞ্জে আবেয়া।।  

স্বেৃথাল ঘুচাহ, পরস-পাত পাত। 

পায়স-বপষ্টক সহ গদহ তাকহ ভাত।। 

দবি দগ্ধ ঘতত বদকত ো কবরহ গহলা। 

ঘোবর্ত্ৃ দগ্ধ গদহ মর্ত্ৃমাে কলা।। 

জল লকয় দইজকে ককল পঞ্চগ্রাসী।  

হকরর বেককট তকব কবকস গদব-ঋবষ।। 

গভাজে ককরে গদব-ঋবষ বত্রপুরাবর। 

সবন্ন্ককট হকরর ববসলা গদবী গগৌরী। ।  

গহোঁকট গদয় গগাময়, উপকর আবলপো। 

দইপাকশ কবরল গয সূতার গমলো।। 

ককতক গভাজে ককলা গদব-বত্রকলাচে। 

োরদ বকল, গোোঁয়া গগকে ো কর গভাজে।।  

গদবকদবী গোোঁয়া পবড় ককলা আচমে।  

গদাোঁহা পাকত যা বেল ভীমা কবরল গভাজে।। 

পুষ্পশযযা কবরকলক গকন্ধ মকোহর।  

গসাোর গচৌখ্ণ্ডী তাকহ বেরৃ্ম্াল বাসর।। 

ত্রকয়াসব বমবল বদল শুভ হুলাহুবল।  

পাবড়ল গসাোর খ্াকট গেতপাট-তূলী।।  

স্বেৃখ্াকট শয়ে কবরলা পশুপবত। 

গসাোর প্রদীকপ জ্বকল ঘততপূেৃ-বাবত।। 

লঙ্কার উৎপবর্ত্ 

 

অগস্ত্য বকলে, রাম বাককয গদহ মে।  

সবাকক ববদায় বদলা গদব বত্রকলাচে। ।  

ভবােী সবহত গতকহ রকহ পঞ্চােে। 

হাসয পবরহাকস সদা আেকন্দ মগে।।  
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গহতা শুে গহমকন্তর গতকহর কাবহেী। 

ববসলা গহমন্ত-বগবর ও গমেকা রােী।। 

গহেকাকল বগবরগে মাবগল গমলাবে। 

রবহকত পর্ব্ৃতগকে বকল বপ্রয়বােী।। 

স্নাে সন্ধযা কবর সকব করহ গভাজে।  

তকব ত গতামরা সকব কবরহ গমে।। 

স্নাে সন্ধযা ককল সকব ভাগীরথী জকল। 

একঠাোঁই কহল সকব গভাজকের কাকল।। 

সুবকেৃর থাকল অন্ন্ বদলা পবরপাটী। 

সাবর বদয়া ববসলা পর্ব্ৃত বতেককাটী।। 

ববসল সুকমরু মকিয কবরকত গভাজে। 

অদূকর থাবকয়া তাহা গদবখ্ল পবে।। 

সম্বর্ত্ৃ আবর্ত্ৃ গদ্রাে আর গস পুষ্কর। 

চাবরকমকঘ হাোঁকাবরয়া আকে পুরন্দর।।  

আকগ বায়ু মাকঝ ইন্দ্র বপকঠ-জকলশ্বর। 

ঝড় ববরষে ককর সুকমরু-উপর।।  

সুকমরু কাঞ্চেশতে যকতক গযাজে। 

ভাবেয়া বদকলে শতে গদবতা পবে।।  

পর্ব্ৃকতর শতে লকয় পবেকুমার। 

মাথায় কাঞ্চেশতে বসন্দু কহল পার।। 

সুকমরুর শতে পকর বত্রকূকটর চকূড়। 

দই বগবর চূড়া লকয় সাগকরকত একড়। ।  

ববশ্বকরৃ্ম্া লকয় গগলা গদব পুরন্দর। 

মকিয পুরী বেরৃ্ম্াইল গচৌবদকক সাগর।। 

সাতটা প্রাচীর তাকহ কবরল গঠে। 

গলাহাকত প্রাচীর গকড় উপকর কাঞ্চে।।  

পবরখ্া গযাজে শত লবিকত ো পাবর।  

প্রসর গযাজে দশ ববশাল চউরী।। 

সুবকেৃ গবড়ল আর অষ্টাদশ পুরী। 

োটশাল পাঠশাল বববচত্র চউরী।। 

খ্াট পাট বেরৃ্ম্াইল গসাোর আওয়াস।  

স্বেৃপুরী বেরৃ্ম্াইল বববরবঞ্চর হাস।। 

সুবকেৃ বাবন্ধল ঘাট দীবঘ ও গপাখ্রী। 

রাজগতহ প্রজাগতহ গকড় সাবর সাবর। ।  

যত্ন কবর গবড়ল রাজার অন্তুঃপুরী।  

বাবহর বভতকর সব কাঞ্চকের পুরী।।  

বেরৃ্ম্াইল বচত্র ঘর ববদযকতর েটা। 

অন্তুঃপুকর বেরৃ্ম্াইল অযুকতক গকাঠা।। 

বেরৃ্ম্াল সহর স্ত্কম্ভ গদয়াে গচৌতারা। 

োো রত্ন খ্বচল মাবেকয-মবে-হীরা।। 

ঘকরর উপকর গশাকভ গসাোর বাহারা। 

চাবরবভকত লকম্ব গজমুকুতার ঝাড়া। ।  

সুবকেৃর আয়তে গকড় বসংহাসে। 

চতুকর্দ্ৃাল গহবর গযে রববর বকরে। ।  

রকত্ন বেরৃ্ম্াইল ঘর ককর ঝলমবল।  

বেরৃ্ম্াইল সুবকেৃর পাখ্া-পাখ্ী-আবল।। 

বড় বড় বতক্ষকাণ্ড সুবকেৃ বাবন্ধল। 

অযুত প্রশস্ত্ ঘর স্বকে ৃবেরবমল।।  

গসাোর পতাকা উকড় গদবখ্কত রূপস। 

ঘকরর উপকর গশাকভ সুবে-ৃকলস।।  

বাবন্ধল গসাোয় তকব পুষ্কবরেী ঘাট। 

বেরৃ্ম্াইল সুবকেৃকত ঘকরর কপাকট।। 

সুবকেৃকত বেরৃ্ম্াইল স্বেৃ-লঙ্কাপুরী। 

গসাোয় রবচল যত দীবঘ ও গপাখ্রী।। 

হইল অদ্ভুত পুরী গদবখ্কত সুন্দর।  

সিককাবট আকে তাকহ ইষ্টককর ঘর।।  

েবককাবট ককল তাকহ আবশ্রত আলয়।  

চাবরলক্ষ ককল তাকহ পর্ব্ৃত দর্জ্ৃয়।। 



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

গহেমকত বেরৃ্ম্াইল স্বেৃ-লঙ্কাপুরী। 

দােব গন্ধর্ব্ৃ গদব লবিকত ো পাবর।। 

সুমুকদ্রর মাকঝ পুরী কবরল বেরৃ্ম্াে। 

বজবেয়া অমরাবতী তাহার বাখ্াে।। 

স্বেৃময় পুরীখ্াে বদবয পরকাশ। 

গাইল উর্ত্রকাকণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

অগস্ত্য মুবে কর্ত্তৃক রাক্ষগকের জন্ম-বতর্ত্ান্ত বেৃে 

 

শ্রীরাম বকলে মুবে তুবম অন্তযৃযামী। 

সংসাকরর বববরে সব জাে তুবম।। 

রাবকের জন্মকথা কহ গদবখ্ শুবে। 

পরম আেকন্দ তকব হয় মহামুবে।। 

ব্রহ্ম অংকশ জকন্ম রাবে সর্ব্ৃকলাক জাকে। 

রাক্ষস হইল তকব বককসর কারকে।। 

মুবে বকল রঘুোথ শুে সাবিাকে। 

রাক্ষকসর জন্মকথা কবহ তকব স্থাকে।। 

গযমকত জবন্মল রাবে শুে রঘুমবে। 

সতবষ্টকর্ত্ৃা ব্রহ্মা আকগ সতবজকলে প্রােী।। 

প্রােীগে বকল ব্রহ্মা কবর বেকবদে।  

গকান্ কাকযৃয আমা সকব কবরকল সতজে।। 

ব্রহ্মা বকল যত প্রােী কবরব উৎপবর্ত্। 

গতামরা কবরকব রক্ষা প্রাকের শকবত।। 

গয গয প্রােী সতজে কবরব এ সংসাকর। 

গতামরা প্রিাে হকয় পাবলকব সবাকর।। 

প্রােীগে বকল ব্রহ্মা গস বড় দষ্কর। 

ো চাবহ প্রভুত্ব গমারা সবার উপর।।  

ব্রহ্মা শাপ বদল গবটা হও গর রাক্ষস। 

গহবত োকম রাক্ষস গস হইল ককৃশ। ।  

ববদযৎককশরী োকম ব্রহ্মার কুমারী। 

তাকর ববভা কবরল রাক্ষস দরাচারী।। 

মন্দর পর্ব্ৃকত দইজকে গকবল ককর। 

জবন্মল সন্তাে এক কত বদে পকর।। 

পর্ব্ৃকতর উপকরকত গফবলয়া সন্তাকে। 

মকের আেকন্দ গকবল ককর দইজকে।। 

বপতা মাতার গস্নহ োই সন্তাে উপর।  

কাতর হইয়া বশশু কাবন্দল ববস্ত্র। ।  

অশ্রুজকল শ্রমজকল ককলবর ভাকস। 

ক্ষুিাকত আকুল প্রাে ঘে বকহ শ্বাকস।। 

বতষভবাহকে যাে পার্ব্ৃতী শঙ্কর।  

শূেয কহকত গদবখ্কত পাইল গোির।।  

বশব বকল পার্ব্ৃতী গদখ্হ অবত দকূর। 

একাকী কাবন্দকে বশশু পর্ব্ৃত উপকর।। 

মকহকশর দয়া কহল সন্তাে উপর। 

প্রসন্ন্ হইয়া বশব তাকর বদলা বর। ।  

বশব বকল শুে ওকহ অোথ সন্তাে। 

মম বকর বপতততুলয হও বলবাে।। 

সর্ব্ৃশাকস্ত্র ববজ্ঞ হও সর্ব্ৃাে সুন্দর। 

আজ্ঞামাত্র কহল বশশু বাকপর গসাসর।।  

ববদযৎককশরী-পুত্র সুককশ োম িকর। 

মহাবলবান্ কহল িূর্জ্ৃবটর বকর।।  

মালী, সমুালী ও মালযবাকের জন্ম-বতর্ত্ান্ত 

 তকব সুকককশর বর বদকলে পার্ব্ৃতী। 
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তাহা কহকত কহল যত রাক্ষস উৎপবর্ত্।। 

পার্ব্ৃতীর বকর তার বাবড়ল সর্ম্াে। 

তাহাকর গন্ধর্ব্ৃ এক কেযা বদল দাে।। 

স্ত্রী পুরুকষ রবহকলে পতবথবী বভতকর। 

বতে পুত্র কহল তার কত বদে পকর।।  

পুত্র গদবখ্ সুককশ পরম কুতূহলী। 

োম রাকখ্ মালযবাে, মালী ও সুমালী।। 

বতে ভাই বমবল তপ কবরল ববস্ত্র। 

ব্রহ্মা বকল বকবা বর চাহ বেশাচর।।  

মন্ত্রো কবরয়া বর মাকগ বতে জে।  

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকল বজবেব বত্রভুবে।। 

সংগ্রাকমকত গকাথাও ো পাই অপমাে।  

এই বর বদকত ব্রহ্মা করহ ববিাে।।  

ব্রহ্মা বকল বত্রভুবে জয়ী হকব সকব। 

সংগ্রাকম ববষু্ণর ঠাোঁই পরাভব হকব।। 

ব্রহ্মার বকরকত তারা বত্রভুবে বজকে। 

গদবতা গন্ধর্ব্ৃ িবর গবোঁকি গবোঁকি আকে।। 

আবেল গন্ধর্ব্ৃ-রাজ কশব সদাচারী। 

বতে কেযা ভূপবতর পরমা সুন্দরী। ।  

ববভা ককল মালী ও সুমালী মালযবাে। 

দোরীর গকভৃ জন্ম এগার সন্তাে।।  

বীরবসু সুবচক আর যজ্ঞ ও গকাপে। 

তালভে বসংহোদ মািব েন্দে।। 

প্রহস্ত্ ও অকিে িকরৃ্ম্কত ববকট।  

সুবেতাে ববড়ালাক্ষ রকেকত উৎকট।।  

সত্রাবজত োকম পুত্র প্রবল প্রখ্র।  

দ-জোর পুত্র কহল ববষম দষ্কর। ।  

অবকশকষ কেযা কহল দষ্কর ককৃশা। 

রাবকের মাতা গসই োমবট বেকষা।। 

সুমালী রাক্ষকসর োরী পরমা যুবতী। 

চাবর পুত্র কহল তার িরৃ্ম্শীল অবত।। 

বীর অেল ভীম ও রাক্ষস সিাবত। 

রবহয়াকে আবস ববভীষকের সংহবত।। 

বতে ভাইকয়র পবরবার বাবড়ল ববস্ত্র।  

গসই সব বেশাচর অবেী বভতর।। 

সকল রাক্ষস বমবল কবরল যুকবত। 

একতক রাক্ষস গকাথা কবরব বসবত।। 

গজ-কচ্ছকপর বতর্ত্ান্ত ও গরুড়- পবগের যেু 

 

শ্রীরাম বকলে, মুবে কহ বববরে। 

ভাবেল সুকমরু-শতে বককসর কারে।।  

বক লাবগয়া ববসম্বাদ গরুড়-পবকে। 

ববস্ত্াবরয়া কহ মুবে শুবে তব স্থাকে।। 

মুবে বকল শুে রাম অপূর্ব্ৃ কথে।  

গরুড়-পবকে যুে কহল বক কারে।। 

সন্তাপে োকম ববপ্র বেল পূর্ব্ৃকাকল। 

বতে গকাবট িে রাবখ্ স্বগৃবাকস চকল।। 

সন্তাপকের দই পুত্র পরম সুন্দর।  

সুপ্রতাপ ববভাস এ দই সকহাদর।। 

গজযষ্ঠপুত্র স্থাকে িে থুকয় গগল বাকপ। 

কবেষ্ঠ ককরে দ্বন্দ্ব িকের সন্তাকপ।। 

িে-কশাকক গোট ভাই হইল দুঃবখ্ত। 

গজযকষ্ঠকর ককহে ভাগ গদহ সমুবচত।।  

গজযষ্ঠ বকল বপতা ভাগ ো কবরল িে।  

মম স্থাকে ভাগ চাহ তুবম বক কারে।।  
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িে ো পাইয়া ককহ ববশকষ্ঠর ঠাোঁই।  

বপততিে অংশ োবহ গদয় গজযষ্ঠ ভাই।। 

কত অংশ পাই আবম বলহ এখ্ে। 

গসই দাওয়া কবরয়া লইব বপততিে।। 

ববশষ্ঠ বকলে আকে গবকদর বববহত। 

পঞ্চ অংকশর দই অংশ গতামার উবচত। ।  

কবেষ্ঠ কবহল বগয়া গজযষ্ঠ ববদযমাে। 

পঞ্চ অংকশর দই অংশ গদহত এখ্ে।।  

আবম বগয়াবেেু ভাই ববশকষ্ঠর স্থাকে। 

ববশষ্ঠ ববলল ভাই োবহ গদয় গককে। ।  

গজযষ্ঠ বকল কবেষ্ঠ কবরকল গহে গককে। 

জাবত-োশ কবরকল কবহয়া অেয স্থাকে।। 

হীে জে জ্ঞাে বুবঝ ককলা মুবেবর।  

িকের লাবগয়া এত হইকল কাতর।। 

বাকর বাকর বেকষবিেু ো শুবেকল কাকে। 

গজ হকয় পাবপষ্ঠ প্রকবশ কর বকে।।  

কবেষ্ঠ বদকলক শাপ গজযকষ্ঠর উপকর। 

কচ্ছপ হইয়া তুবম থাক সকরাবকর।। 

দকয়র শাকপকত জন্তু হয় দই জে। 

কবেষ্ঠ গকজর গদহ কবরল িারে।। 

দশ গযাজে গজ গদহ কবেষ্ঠ িবরল। 

গকজর গর্জ্ৃকে বগয়া বকে প্রকববশল।। 

কচ্ছপ সবলকল গগল গজ গগল বে। 

শুকণ্ডর বভতকর গজ রাকখ্ যত িে।। 

যতে কবরয়া িে গযই জে রাকখ্। 

খ্াইকত ো পায় িে যায়ত ববপাকক।। 

িে গপকয় গয জে ো ককর ববতরে। 

যথাকার িে তথা যায় অকারে।। 

িকেকত ববকরাি বাকি শুে মহাশয়। 

যত বযয় ককর, তত পরকলাকক হয়।। 

ববশকষ্ঠর শাকপ িে োবহ পায় রক্ষা। 

গজ-কচ্ছকপর শুে িকের পরীক্ষা।। 

কবহলাম িকের বতর্ত্ান্ত তব স্থাকে। 

গজ-কচ্ছকপর কথা শুে সাবিাকে।। 

জকলকত কচ্ছপ আকে গসই সকরাবকর। 

কদবকযাকগ গজ গগল জল খ্াইবাকর।। 

প্রখ্র গরৌকদ্রকত গজ ততষ্ণায় ববকল।  

সকরাবর গদবখ্ গজ গখ্কত গগল জল।। 

গকজ গদবখ্ কচ্ছকপর পকড় গগল মকে। 

পূর্ব্ৃকশাকক কচ্ছপ গস শুকণ্ড িকর টাকে।। 

গজ টাকে বকেকত কচ্ছপ টাকে জকল। 

গজ আর কচ্ছপ উভকয় তুলয বকল।। 

গকহ কাকর োবহ পাকর দজকে গসাসর।  

দইজকে টাোটাবে একই বৎসর।। 

ববেতা-েন্দে গরুড় উকড় অন্তরীকক্ষ। 

অন্তরীকক্ষ থাবকয়া গরুড় তাহা গদকখ্।। 

এক বষৃ যুে কহল অবত ভয়ঙ্কর। 

গকহ কাকর বজবেকত োকর একই বৎসর। ।  

কাতর হইয়া গজ স্মকর োরায়ে। 

পাপকদহ োরায়ে কর ববকমাচে।।  

গকজকর কাতর গদবখ্ গরুকড় দয়া কহল।  

বাম পাকয়র েখ্ বদয়া গদাোঁহাকর তুবলল।। 

গজ-কূকরৃ্ম্ লকয় পক্ষী উবড়ল তখ্ে।  

মকে ককর গকাথা লকয় কবরব ভক্ষে।। 

শযামবেৃ বটবতক্ষ শত গযাজে ডাল।  

অশীবত গযাজে মূল গেকমকে পাতাল।। 

চাবর গগাটা ডাল তার পর্ব্ৃকতর চূড়া। 

সর্ত্র গযাজে যুবড় আকে তার গগাড়া। ।  
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গজ-কচ্ছপ লকয় কবকস গাকের উপর। 

সবহকত ো পাকর বতক্ষ বতে জোর ভর।।  

ভর োবহ সকহ ডাল মড় মড় ককর। 

ডাল ভাবে পকড় যবদ মুবেগে মকর। ।  

দবক্ষে পাকয় গরুড় িবরকলক ডাকল। 

মুবেগে এড়াইল থাবক বতক্ষতকল।। 

গফবলল গস ডাকল লকয় চণ্ডাকলর গদকশ। 

ডাকলর চাপকে মকর স্ত্রী আর পুরুকষ।। 

বহু পাকপ হকয়বেল চণ্ডাল জেম। 

গরুকড়র হাকত পাপ কহল ববকমাচে।। 

গজ-কূকরৃ্ম্ লকয় গগল ব্রহ্মার সদে।  

কহ ব্রহ্মা গকাথা লকয় কবরব ভক্ষে।।  

ব্রহ্মা বকল গকাথা সবহকবক এত ভার।  

গজ-কচ্ছপ লকয়া যাহ সুকমরু-বশখ্র।।  

তথা গজ-কচ্ছকপকর করহ ভক্ষে। 

ব্রহ্মার বচকে পক্ষী চকল ততক্ষে।।  

পর্ব্ৃত উপকর কবকস কবরকত ভক্ষে।  

গহেকাকল এল তথা গদবতা পবে।। 

পবে বকলে পক্ষী তুবম গকে গহথা। 

গমার ঠাোঁই পবড়বল বেোঁবড়ব গতার মাথা।। 

যাবৎ গতামার োবহ কবর অপমাে। 

আপো জাবেয়া গবটা যাহ বেজ স্থাে।।  

গরুড় ককহে তুবম গাবল গকে পাড়।  

উপযুি শাবস্ত্ বদব অহঙ্কার োড়।।  

গরুকড়র বচকে পবে গক্রাকি বকল।  

গফবলব পর্ব্ৃত গঠবল সমুকদ্রর জকল।। 

গরুড় বকলে বায়ু বড়াই ো কর। 

সুকমরু-পর্ব্ৃত তুবম োবড়কত বক পার।। 

গরুকড়র বচকে পবে গক্রাকি বাকড়। 

পর্ব্ৃত সকমত চাকহ উড়াইকত ঝকড়।।  

প্রলয় হইল গযে পর্ব্ৃত উপকর। 

দই পাকখ্ বগবর  াকক ববেতা কুমাকর।। 

বাড়াইয়া ককল পাখ্া সহর গযাজে। 

পবে গদবখ্য়া পাখ্া ভাকব মকে মে।। 

গরুকড়র পাখ্া গযে বকজ্রর গসাসর। 

সাত বদে বশলাবতবষ্ট পাখ্ার উপর।।  

গমকঘর গর্জ্ৃে আর পবড়কে ঝঞ্ঝো।  

পর্ব্ৃকতর তবু োবহ এড় এক গকাো। ।  

প্রলয়কাকলকত গযে সতবষ্ট হয় োশ।  

গদবখ্ যত গদবগকে গবেল তরাস।। 

ব্রহ্মাকর বজজ্ঞাসা ককর যত গদবগে।  

আচবম্বকত মহাপ্রলয় হয় বক কারে।।  

গদবতার এই বাকয শুবে প্রজাপবত।  

গদবগকে লকয় তকব যাে শীঘ্রগবত।। 

ব্রহ্মা কবহকলে শুে গদবতা পবে। 

আচবম্বকত প্রলয় করহ বক কারে।। 

সতবষ্ট সতবজলাম আবম অবতশয় গক্লকশ। 

গহে সতবষ্ট েষ্ট কর যুবি ো আইকস।। 

ো শুকে ব্রহ্মার বাকয কবহকে পবে।  

প্রলয় যাহাকত হয় কবরব গস রে।। 

পবকের ঠাোঁই ব্রহ্মা শুবে গস উর্ত্র। 

ববরস হইয়া ব্রহ্মা চবললা সত্বর। ।  

পবকে এবড়য়া যায় গরুড় গগাচকর। 

বববরবঞ্চ বকলে পক্ষী ববল গহ গতামাকর।। 

আবম সতবষ্ট কবরলাম তুবম কর রক্ষা। 

এক বদে কহকত তুবম তুবল লহ পাখ্া। ।  

ব্রহ্মার বচকে গরুকড়র কহল হাস। 

গতামার বচকে পাখ্া কবরব প্রকাশ।। 
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ব্রহ্মা বকল গয গযমে আবম তাহা জাবে। 

শত যুকগ পবে গতামাকর োবহ বজবে।।  

ব্রহ্মার বচকেকত গরুড়পক্ষী হাকস। 

তকবত গরুড় পাখ্া কবরল প্রকাকশ।। 

গরুড় তুবলকত পাখ্া বগবরবর েকড়। 

ঝকড়কত গস পর্ব্ৃকতর এক শতে পকড়।। 

বচত্রকূট বগবর বেল সাগর বভতকর। 

সুকমরুর শতে পকড় তাহার উপকর। ।  

লঙ্কাোকম পুরী তাকহ ককল ববশ্বকরৃ্ম্। 

এইরূকপ শ্রীরাম শুে লঙ্কার জন্ম।।  

ববষ্ণুর সবহত যুকে মালীর মততযু এবং সুমালী ও মালযবাকের পাতাকল 

পলায়ে 

 

মালযবাে রাক্ষস লঙ্কায় রাজয ককর। 

বত্রভুবে বজবেল গস বপতামহ-বকর।।  

মকে ককর আবম ব্রহ্মা ববষু্ণ মকহশ্বর। 

সকল গদবতা গমকর ঘুচাইব ডর।। 

তকব গদবগে গগল বশকবর গগাচর। 

কবহল বতর্ত্ান্ত সদাবশব বরাবর।। 

সুকককশর সন্তাে দরন্ত বেশাচর। 

বড়ই গদৌরাত্ম্য ককর স্বকগৃর উপর।।  

ববশ্বোথ বকলে শুেহ গদবগে। 

মাবরকত আমার সািয েকহ কদাচে।। 

হইয়াকে দর্জ্য়ৃ ব্রহ্মার গপকয় বর।  

মবরকব আপে গদাকষ দষ্ট বেশাচর।। 

গদব গদবী ববপ্র-বহংসা ককর গযই জে।  

আোর গদাকষ মকর গবকদর বলখ্ে।। 

এক উপকদশ ববল শুে গদবগে। 

রাক্ষকস মাবরকত পাকর গদব োরায়ে।।  

রাক্ষকসর কথা বগয়া কহ োরায়কে। 

অবশয বববহত হকব শুে গদবগকে।। 

মকহকশর আজ্ঞা গপকয় যকতক অমর। 

উপেীত কহল বগয়া কবকুণ্ঠ- েগর।।  

সম্ভ্রকম গদবতাগে হকয় প্রবেপাত।  

রাক্ষকসর কথা ককহ কবর গযাড়হাত।। 

সুককশ রাক্ষস এক বেল অবেীকত। 

বতে পুত্র কহল তার বুবে ববপরীকত।। 

গদব বদ্বজ বহংসা কবর বফকর অেুক্ষে। 

স্বগৃপুকর থাবককত ো পাকর গদবগে।।  

মাকর গশল শূল জাঠা, গলাকট সব োরী। 

বেন্ন্ বভন্ন্ কবরয়াকে অমর-েগরী।।  

ব্রহ্মার বকরকত তারা কাকর োবহ মাকে। 

যক্ষ রক্ষ বকন্ন্রাবদ োবহ আোঁকট রকে।। 

সংসাকরর কর্ত্ৃা তুবম গদব গদাির।  

রাক্ষকসর মাবরয়া রক্ষা করহ অমর। ।  

গদবতার ত্রাস গদবখ্ শ্রীহবরর হাস।  

সুকখ্কত অমরপুকর কর বগয়া বাস।। 

গতামা সকব বহংকস যবদ দষ্ট বেশাচর।  

গসইক্ষকে রাক্ষকস পাঠাব যমঘর।। 

আশ্বাস কবরল যবদ গদব োরায়ে। 

বেভৃকয় অমরপুকর গগলা গদবগে।। 

জাবেয়া োরদ মুবে এ সব সংবাদ। 

চবলকলে লঙ্কাপুকর পরম আহ্লাদ।। 

বকসকেে বতে ভাই রত্ন-বসংহাসকে। 
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মুবে গদবখ্ সমাদর ককল বতে জকে।। 

প্রোম কবরয়া বদল রত্ন-বসংহাসে।  

বজজ্ঞাবসল কহ মুবে শুবে বববরে।।  

লঙ্কাপুকর আগমে বককসর কারে।  

বলহ গহথায় তব গকান্ প্রকয়াজে।। 

মুবে বকল গতামাকদর বহত বচন্তা কবর। 

অমেল শুবেয়া আইেু লঙ্কাপুরী।।  

এক ঠাোঁই বমবলয়াকে যত গদবগে। 

যুবি কবর বগয়াবেল ববষু্ণর সদে।।  

গতামাকদর কথা শুবেয়াকে োরায়কে। 

শ্রীহবর কবরকব যুে গতামাকদর সকে।। 

হকয়কে মন্ত্রো এই কবকুণ্ঠ-ভুবকে। 

শুবেয়া আমার বড় দুঃখ্ কহল মকে।। 

আমার বপতার ভি যত বেশাচর। 

ববকশষ অবিক গস্নহ গতাকদর উপর।। 

এ কারকে আইলাম বদকত সমাচার। 

মেকলর পথ বচন্তা কর আপোর।। 

এত ববল মুবেবর হইল ববদায়। 

বেশাচরগে ভাকব বক হকব উপায়।। 

এককত্র ববসয়া যুবি ককর বতে জে।  

গহেকাকল ব্রহ্মা এল রাক্ষস সদে। ।  

তাহার পুকরকত এই শুকে সমাচার। 

মকেকত অবিক দুঃখ্ উপকজ ব্রহ্মার। ।  

যত বেশাচর সব ব্রহ্মার আবশ্রত। 

রাক্ষকসর মেল বচকন্তে অববরত।।  

শুবে অমেল-বাকয বুঝাইকত বহত।  

গক্রািভকর লঙ্কাপুকর কহল উপেীত।।  

ব্রহ্মা গদবখ্ সম্ভ্রকম উবঠল বতে জে।  

প্রোম কবরয়া ককর চরে বন্দে।। 

ভবিভাকব বসাইল রত্ন-বসংহাসকে।  

পাদয অঘৃয বদয়া পূজা কবরল চরকে।। 

গযাড়হাকত বজজ্ঞাসা কবরল বতে জে। 

আজ্ঞা কর বক গহতু লঙ্কাকত আগমে। ।  

এত বদে পববত্র হইল লঙ্কাপুরী।  

যা মকে বাসো কর গসই করৃ্ম্ কবর।। 

ব্রহ্মা বকল সর্ব্ৃদা বাসো কবর মকে। 

লঙ্কাকত করহ রাজয পরম কলযাকে। ।  

থাবককল আমার বাঞ্ছা হইকব বক করৃ্ম্। 

োবড়কত োবরবব গতারা স্বজাতীয় িরৃ্ম্।। 

গদব বদ্বজ বহংসা কর পাপককরৃ্ম্ মবত। 

দরাচার-স্বভাকবকত ঘবটকব দগৃবত।। 

বতে গলাক উপকরকত অমকরর পুরী। 

গদবতাগকের বাস তাহার উপবর।। 

গহাম যজ্ঞভাগ বদয়া গয অচৃো ককর। 

লইকত যকজ্ঞর ভাগ যাে তার ঘকর।। 

কাকরা মন্দকারী েকহ গদবগে যত। 

ভবিভাকব গয ডাকক তাহার অেুগত। ।  

মুবেগে ঋবষগে থাকক তপসযাকত। 

গদখ্ মন্দকারী গকহ েকহ গকােমকত।। 

গদব বদ্বজ দই তুলয িরৃ্ম্পকথ মে।  

তার বহংসা গয ককর গস দরৃ্ম্বত দর্জ্ৃে।। 

অবত অল্প আয়ু গতারা িকরৃ্ম্কত ববহীে। 

গদববহংসা কবরয়া বাোঁবচবব কতদবে।।  

হইয়াকে একযুি যত গদবগে। 

গদবতার সহায় হকয়কে োরায়ে।। 

ববষু্ণসকে যুবঝকবক কাহার শকবত। 

একজে ো থাবককব বংকশ বদকত বাবত। ।  

এত ববল গকাপমকে ব্রহ্মার গমে। 
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ববরকল ববসয়া যুবি ককর বতে জে। ।  

মালযবাে বকল ভাই শঙ্কা তযজ মকে। 

বতে জকে যুে কবর মার োরায়কে। ।  

মালযবাে-কথা শুবে কবহকে সুমালী। 

শুবেয়াবে োরায়ে বকল মহাবলী।। 

বহরেযকবশপু আবদ কবরকে সংহার। 

গহে ববষু্ণ মাকর বল শবি আকে কার।। 

মালী বকল সংগ্রাকমকত ববোবশব তাকর। 

আর গযে গদবগে যুে োবহ ককর।। 

ববষু্ণ বড় কুচক্রী কুযুবি যত তার। 

গস মবরকল গদবগকের টকুট অহঙ্কার। ।  

বতে ভাই বমবল আকগ মাবর োরায়ে। 

পিাকত মাবরব আকে যত গদবগে।। 

মুবে ঋবষ মাবরব, মাবরব বসে যবত। 

ঘুচাইব গদবতার স্বকগৃর বসবত।। 

এত ববল বতে জকে যুবি ককল সার।  

গঘাড়া হাতী রথ রথী সাবজল অপার।। 

তুবলল কটক-ঠাট রকথর উপকর। 

কবকুকণ্ঠ চবলল তারা ববষু্ণ-বজবেবাকর।। 

বসংহোদ গঘার শে ককর ঘকে ঘে। 

কবকুকণ্ঠর দ্বাকর বগয়া বদল দরশে।।  

গরুড়-বাহকেকত আইলা োরায়ে। 

োরায়ে সরু্ম্কখ্কত বাকজ মহারে।। 

মহাককাকপ োো অস্ত্র মাকর বেশাচর।  

বাে-বতবষ্ট কবরকতকে ববষু্ণর উপর।।  

োইল গগে-পথ বদগ্ বদগন্তর। 

পবড়কে অসংখ্য বাে পবিশ গতামর।।  

জাঠাজাবঠ গশল শূল মুষল মুদগর। 

গলখ্া গজাখ্া োবহ বাে পবড়কে ববস্তর।।  

োরায়ে বীরদাকপ বত্রভুবে েকড়। 

রাক্ষকসর কসেয সব মূচ্ছৃা হকয় পকড়।। 

কুবপল সুমালী মালী রকে আগুসকর। 

দহাবতয়া বাবড় মাকর গরুকড়র বশকর।। 

ঝঞ্ঝো বচকুর সম গদাবাবড় পকড়। 

ববষু্ণ লকয় গরুড় পলায় উভরকড়।। 

গরুকড়র ভে গদবখ্ মালযবাে হাকস। 

শ্রীহবর বফরাে তাকর কবরয়া আশ্বাকস। ।  

ববষু্ণ বকল গরুড় বতকলক থাক রকে।  

পাঠাব রাক্ষসগকে যকমর সদকে।। 

গতামার সংগ্রাকম বত্রভুবে লাকগ ভয়।  

রাক্ষকসর রকে পলাও উবচত ো হয়।।  

উলবটয়া গরুড় আইল মহারকে। 

চক্রবাে ববষু্ণ এবড়কলে ততক্ষকে। ।  

চক্রবাকে মালীর মস্ত্ক কাবট পাকড়। 

মালযবাে সুমালী পলায় উভরকড়।। 

পুেুঃ বফকর বেশাচর োবহ গদয় ভঙ্গ।  

গলাহার মুদগর হাকে ভকয় কাোঁকপ অে।। 

মালযবাে বকল তুবম থাকহ শ্রীহবর। 

আবজ রকে গতামাকর পাঠাব যমপুরী।। 

শ্রীহবর বকলে গবটা শুে মালযবাে।  

প্রবতজ্ঞা ককরবে আবম গদবতার স্থাে।। 

অভয় হইয়া গগকে যকতক অমর। 

গতাকর গমকর ঘুচাইব গদবতার ডর।। 

অবেীকত থাবককল ববিব সবাকাকর। 

প্রাে লকয় যাহ গবটা পাতাল বভতকর।। 

মালযবাে বকল ববষু্ণ কথা বড় টাে।  

রাক্ষকসর সকে যুকে হারাইবব প্রাে।। 

মালসাট বদয়া তকব গগল মূলযবাে।  
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যত শবি আকে গতার তত শবি হাে। ।  

ববক্রম কবরয়া রকহ হবরর সরু্ম্কখ্।  

অবিবাে শ্রীহবর মাকরে তার বুকক।। 

অবিবাকে রাক্ষকসর সর্ব্ ৃঅে গপাকড়। 

সবহকত ো পাকর বীর িায় উভরকড়।। 

শ্রীহবরর গকাকপকত রাক্ষকস লাকগ ডর।  

পলাকয় রাক্ষস গগল পাতাল বভতর।। 

হবরর ভকয়কত সকব প্রকবকশ পাতাল। 

কুকবর লঙ্কায় ববস ককর ঠাকুরাল।।  

প্রথকম লঙ্কাকত রাজা মালী ও সুমালী। 

পকর রাজয কবরল কুকবর মহাবলী।। 

গচৌর্দ্যুগ রাজয ককর লঙ্কায় রাবে।  

গতামার প্রসাকদ রাজা একব ববভীষে। ।  

রাবকে ববিকল তুবম শবি অবতশয়। 

রাবে হইয়াবেল রাক্ষস দর্জ্য়ৃ।।  

অগকস্ত্যর কথা শুবে রাকমর উল্লাস। 

কহ কহ ববল রাম কবরলা প্রকাশ।। 

কুকবকরর জন্ম, তপসযা, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব 

 

শ্রীরাম বকলে মুবে কবর বেকবদে। 

ব্রহ্ম-অংকশ রাক্ষস জবন্মল বক কারে।। 

গতমবে সন্তাে হয় গযরূপ ঔরস। 

ব্রাহ্মকের বীকযৃয গকে জবন্মল রাক্ষস।। 

ববশ্বশ্রবার পুত্র গয কুকবর দশােে। 

দই ভাই দই জাবত কহল বক কারে।।  

কুকবর হইল যক্ষ, রাক্ষস রাবে। 

এক বীকযৃয দই জাবত কহল দই জে।।  

ববশ্বশ্রবার দই পুত্র সর্ব্ৃকলাকক জাকে।  

রাবে রাক্ষস গকে কহ মহামুকে।। 

অগস্ত্য বকলে, রাম কর অবিাে। 

কুকবকরর জন্মকথা কবহ তব স্থাে।।  

মহামুবে পুলস্ত্য গয ব্রহ্মার েন্দে। 

ব্রহ্মার সমাে মহাতকপ তকপািে।। 

সুকমরু-পর্ব্ৃকত থাবক গযাগাসে কবর। 

গকবল কবরবাকর এল অকেক সুন্দরী।।  

গদবতা গন্ধর্ব্ৃ-কেযা আইল ববস্ত্র। 

সখ্ী সখ্ী বমবল গকবল ককর বেরন্তর। ।  

ততেবতন্দু মুবে-কেযা রূকপকত অপ্সরা। 

কত্রকলাকয-কমাবহেী োম কহল স্বয়েরা।। 

মুবে থাকক তপসযাকত মুবদ দই আোঁবখ্। 

গসইখ্াকে বেতয আকস কেযা শবশমুখ্ী।। 

োকচ গায় মুবের বেককট ককর রে।  

প্রবতবদে মুবের তপসযা ককর ভঙ্গ।।  

গকাকপকত পুলস্ত্য মুবে শাপ বদল তাকর। 

ববো পুরুকষকত গভৃ হইকব উদকর।।  

তবু োবহ শুকে কেযা োকচ গায় সুকখ্। 

গকাকপকত পুলস্ত্য মুবে শাবপকলে তাকক।। 

ো শুে আমার কথা গকান্ অহঙ্কাকর।  

মুবে-শাকপ কেযার স্ত্কেকত দগ্ধ ঝকর।। 

অপমাে গপকয় গগল বাকপর আলয়। 

কেযার দগৃবত গদবখ্ বপতা স্ত্ব্ধ হয়।। 

ততেবতন্দু শুবেয়া সকল বববরে। 

পুলস্ত্য বেককট গগল মবলে বদে।। 

প্রোম কবরল বগয়া পুলকস্ত্যর পায়। 

বজজ্ঞাসা কবরল মুবে বসবত গকাথায়। ।  
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ততেবতন্দু বকল থাবক এই বগবরপুকর। 

বদয়াে দারুে শাপ আমার কেযাকর।।  

অেূঢ়া কেযার গভৃ শুবে লাকগ ত্রাস। 

স্ত্েযুকগ দগ্ধ ঝকর, এবক সর্ব্ৃোশ।। 

মুবে বকল তব কেযা বড়ই চঞ্চলা। 

ভাবেল তপসযা গমার কবর অবকহলা। ।  

কবরল কুকরৃ্ম্ গয গযৌবে-অহঙ্কাকর। 

বদয়াবে তাহার মত প্রবতফল তাকর।।  

ততেবতন্দু বকল, গদাষ ক্ষম মহাশয়।  

তুবম ো কবরকল দয়া জাবত-োশ হয়। ।  

মুবে ববলকলে, আর বক আকে উপায়। 

বকলবে গয কথা, তাহা খ্ণ্ডে ো যায়।। 

ততেবতন্দু বকল মুবে কর অবিাে। 

পরম তপস্বী তুবম ব্রহ্মার সমাে। ।  

গতামার অসািয বকেু োবহক সংসাকর। 

ইহাকত সকবল তুবম পার কবরবাকর।। 

বাবলকা আমার কেযা, বববাহ ো হয়।  

গহে কেযা গভৃবতী শুকে লাকগ ভয়।।  

শাকপকত হইল গভৃ গকহ ো বুবঝকব।  

বলহ গকমকে মুবে জাবত-রক্ষা হকব। ।  

মুবে বকল, ততেবতন্দু বক আকে যুকবত। 

বককসকত হইকব তব কেযার বেষ্কতবত।। 

ততেবতন্দু বকল যবদ হইকল সদয়। 

গসই কেযা ববভা তুবম কর মহাশয়।।  

মুবের হইল মে ববভা কবরবাকর। 

ততেবতন্দু কেযা দাে কবরল মুবেকর।। 

কবরল মুবের গসবা কেযা গুেবতী। 

মুবে তাকর বদল বর হকয় হৃষ্টমবত। ।  

মম শাকপ গভৃ হকয় গপকল অপমাে।  

মম বকর প্রসববকব উর্ত্ম সন্তাে।।  

গসই গকভৃ জকন্মে ববশ্বশ্রবা মহামুবে। 

ভরদ্বাজ-কেযা ববভা কবরকলে বতবে।। 

ভরদ্বাজ-মুবেকেযা োম তার লতা।  

তার গকভৃ জবন্মল কুকবর মহারথা। ।  

ববশ্বশ্রবার ঔরকসকত কুকবকরর জন্ম। 

কুকবর কবরল তপ আরাবিয়া িরৃ্ম্।।  

কুকবর কবরল তপ সহর বৎসর। 

তার তপ গদবখ্য়া ব্রহ্মার লাকগ ডর।।  

ব্রহ্মার বকরকত কুকবর হইল অমর। 

অমর হইল আর কহল িকেশ্বর।। 

পবে বরুে যম অবি পুরন্দর। 

সকব বমবল কুকবকরকর বদল বহু বর।।  

পাইল পুষ্পক-রথ বক কব বাখ্াে। 

আপোর হাকত ব্রহ্মা কবরল বেরৃ্ম্াে।। 

রথ সর্জ্া কবর বদল রকথর সারবথ। 

রাজহংকস বকহ রথ পবকের গবত।। 

দশ গযাজে রথখ্াে অবত সুবচকে। 

পতবথবী ভ্রবমকত পাকর যবদককর মে। ।  

বর গপকয় কুকবর প্রফুল্ল কহল মকে। 

প্রোম কবরল বগয়া বাকপর চরকে।। 

অতুল ঐশ্বযৃয ব্রহ্মা বদল বরদাে। 

সকব মাত্র োবহ বদলা থাবকবার স্থাে।। 

বপতার বেককট যক্ষ কবরল বমেবত। 

আজ্ঞা কর গকাথা বপতা কবরব বসবত।।  

ববশ্বশ্রবা বকলে তুবম িে-অবিকারী। 

গতামার বসবত-কযাগয স্বেৃ-লঙ্কাপুরী।। 

রাক্ষকসর রাজয গসই পুরী মকোহর।  

রাক্ষপ পলাকয় গগকে পাতাল বভতর।।  
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কুকবর বকলে বপতা কবর বেকবদে। 

রাক্ষস পলাকয় গগকে বককসর কারে।।  

ববশ্বশ্রবা বকলে দষ্ট বেশাচরগে।  

দষ্ট গদবখ্ বরপু হইকলে োরায়ে।।  

ববষু্ণর সকেকত যুে কবরল ববস্ত্র। 

ববষু্ণচকক্র মবরল অকেক বেশাচর।।  

গকাকপকত কবরল আজ্ঞা গদব শ্রীবেবাস। 

পতবথবীকত থাবককল কবরব সর্ব্ৃোশ।।  

ববষু্ণ-ভকয় ভে বদল যত বেশাচর।  

লুকাকয় রকয়কে বগয়া পাতাল বভতর। ।  

গস অববি শূেয পবড় আকে লঙ্কাপুরী। 

তথা বগয়া থাক পুত্র িে-অবিকারী। ।  

বপতত-আজ্ঞা গপকয় গস কুকবর হৃষ্টমবত। 

লঙ্কার বভতকর বগয়া ককরে বসবত।। 

রাবে, কুম্ভকেৃ ও ববভীষকের জন্ম, তপসযা ও বরলাভ 

 

কুকবর পুষ্পক রকথ গবড়ায় অন্তরীকক্ষ। 

পাতাকল থাবকয়া তাহা রাক্ষকসরা গদকখ্।। 

গদবখ্য়া বদ্বগুে গখ্দ বাবড়ল অন্তকর। 

রাক্ষকসর স্বেৃলঙ্কা লইল কুকবকর।।  

ববসয়া মন্ত্রো ককর লকয় মবন্ত্রগকে। 

কুকবকরর স্থাকে লঙ্কা লইব গকমকে।। 

ববশ্বশ্রবা অবিকারী হকয়কে লঙ্কার। 

বপততিে কুকবর ককরকে অবিকার।। 

পুেুঃ যবদ ববশ্বশ্রবার পুত্র এক হয়।  

বপততিে ববল গস লঙ্কার অংশ লয়।। 

যদযবপ গদৌবহত্র হয় ববশ্বশ্রবা-েন্দে। 

দইবদকক অবিকারী হকব গহে জে।।  

একতক মন্ত্রো কবর ভাববল মকেকত।  

ববশ্বশ্রবায় দাে বদব আপে দবহকত।। 

খ্কলর স্বভাব খ্ল োবড়কত ো পাকর।  

গকাকপ ডাকক মালযবাে আপে কেযাকর।। 

বেকষা তাহার োম েবীো গযৌবেী। 

অকলঙ্ক শবশমুখ্ী মরালগাবমেী।। 

মতকগন্দ্র বজবেয়া কবট রামরম্ভা ঊরু। 

হবরোবক্ষ কাকমর সমাে যুগ্ম ভুরু।।  

বজবে রম্ভা বতকলার্ত্মা বেরুপমা োরী। 

বতল-ফুল বজবে োসা বেকষা সুন্দরী।। 

গযৌবে-তরকে রকে ভবেমা সুঠাম। 

বপতার চরকে আবস কবরল প্রোম।। 

মালযবাে বকল এস প্রাকের কুমারী। 

সাববত্রী সমাে হও আশীর্ব্ৃাদ কবর।। 

মালযবাে বকল কেযা রূকপকত রূপসী। 

তাহাকত মায়াবী বড় জাবতকত রাক্ষসী।। 

এই উপকরাি কবর গতামার গগাচর। 

ববশ্বশ্রবার কাকে বগয়া মাগ পুত্রবর।। 

তাহার রমেী হকয় থাক তার ঘকর। 

গযরূকপকত পুত্র জকন্ম গতামার উদকর।। 

বপতার বচকে অবত হইয়া লবর্জ্তা। 

গয আজ্ঞা ববলয়া চকল হইয়া ত্ববরতা।। 

এককত রুপসী শশী ভুবেকমাবহেী।  

কবরয়া বববচত্র সাজ চকল সুবদেী।।  

মহামুবে ববশ্বশ্রবা আকে তপসযায়।  

বেকষা বববচত্র গবকশ সরু্ম্কখ্ দাোঁড়ায়।। 

ববশ্বশ্রবা বজজ্ঞাসা ককর গক তুবম রূপসী। 

বেকষা কবহল আবম পুত্র-অবভলাষী।।  
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পত্নীভাকব আলকয়কত থাবকব গতামার। 

মুবে বকল থাক বপ্রকয় গতকহকত আমার।। 

সর্ব্ৃমকত আদবরেী হকব মম বকর। 

এক কেযা বতে পুত্র িবরকব উদকর। ।  

গজযষ্ঠ পুত্র হকব অবত ববকতত আকার। 

বাহুবকল শাবসকবক এ বতে সংসার।। 

হইকব মিযম পুত্র অবত গস দর্জ্ৃে। 

অদ্ভুত িবরকব বকল অদ্ভতু ভক্ষে। ।  

কবরকবক অোচার গদব-বদ্বজ-বহংকস।  

আপোর গদাকষ তারা মবরকব সবংকশ।। 

কেযা হকব দরন্ত দুঃশীলা অবত গলাভা। 

গসই মজাইকব সতবষ্ট হইয়া ববিবা।।  

কুকলর উবচত পুত্র হইকব কবেষ্ঠ। 

গদব-বদ্বজ-গুরুভি িরৃ্ম্শীল গশ্রষ্ঠ।। 

একতক কবহল যবদ মুবে মহাশয়। 

বেকষার দই চকক্ষ বাবরিারা বয়।।  

গযাড়হাকত ককহ তকব মুবের গগাচর। 

আমাকর গকমে আজ্ঞা কককল মুবেবর।।  

গতামার ঔরকস পুত্র জবন্মকব গয জে।  

িরৃ্ম্শীল ো হইকব বববচত্র কথে। ।  

মুবে বকল ববষাবদতা ো হও সুন্দরী। 

কদকবর ঘটো আবম খ্ণ্ডাইকত োবর।।  

অবির পতে কাকল চাবহয়াে বর। 

অবি গহে দই পুত্র হইকব দষ্কর।।  

ইহা ববল ববশ্বশ্রবা তপসযাকত যাে। 

বেকষা প্রসব ককল চাবরবট সন্তাে। ।  

প্রথম সন্তাে হয় অপূর্ব্ৃ গঠে। 

দশ মুণ্ড কুবড় হস্ত্ ববংশবত গলাচে।।  

সর্ব্ ৃগজযষ্ঠ রাবে ভুবে কাোঁকপ ডকর। 

কুম্ভককেৃ প্রসব কবরল তার পকর। ।  

ববকতত-আকার গদহ ববষম লক্ষে। 

তাকর গদবখ্ অন্তকর কাোঁবপল গদবগে। ।  

সূবতকাগতকহকত একসবেল যত োরী। 

মুকখ্ পূকর একবাকর সাপবটয়া িবর।।  

কেযারত্ন ভূবমষ্ঠ হইল তার পকর।  

মুকখ্র গঠে গদবখ্ সকব কাোঁকপ ডকর।।  

বলহ বলহ ককর বজহ্বা ববপরীত মাথা। 

োককর ববশ্বাস তার কামাকরর জাোঁতা।। 

অেুবলকত েখ্ গযে কুলার আকার। 

সূপৃেখ্া োম তার ববখ্যাত সংসার।।  

কেযা গদবখ্ বেকষার পুলবকত মে। 

অবকশকষ ভূবমষ্ঠ িাবরৃ্ম্ক ববভীষে।।  

বতে পুত্র এক কেযা হইল প্রসব। 

শুভ সমাচার পায় রাক্ষকসরা সব।। 

অকেক রাক্ষস সকে এল মালযবাে।  

বহু রত্ন িে বদয়া কবরল কলযাে।।  

ক্ষেমাত্র গদবখ্য়া সুবস্থর ককল মে।  

ববষু্ণর ভকয়কত ককর পাতাকল গমে।।  

ববশ্বশ্রবার আশ্রকমকত বেকষা রবহল। 

মেুষয-আচাকর তথা কত বদে গগল।। 

দশােে ববসয়াকে বেকষার গকাকল। 

বপতত-সম্ভাবষকত কুকবর এল গহেকাকল।। 

কুকবর প্রোম ককর বপতার চরকে। 

সকঙ্ককত বেকষা তাকর গদখ্ায় রাবকে।। 

আবসয়াকে কুকবর গদখ্হ ববদযমাে। 

কবমাকত্রয় ভাই গতার যকক্ষর প্রিাে।। 

ববিাতা বদয়াকে কবর িে-অবিকারী। 

গসই অহঙ্কাকর গভাগ ককর লঙ্কাপুরী।। 
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গতার মাতামকহর বেবরৃ্ম্ত গসই লঙ্কা। 

গপকয় রাক্ষকসর রাজয োবহ ককর শঙ্কা।। 

উহাকর বজবেয়া লঙ্কা পার যবদ বেকত। 

তকবত আমার বযথা ঘুবচকব মকেকত।।  

দশােে বকল, মাতা ো ভাব ববষাকদ।  

গককড় লব লঙ্কাপুরী গতামার প্রসাদ।।  

ককঠার তপসযা যবদ কবরবাকর পাবর। 

কুকবকর বজবেয়া তকব লব লঙ্কাপুরী।। 

শুবেয়া মাকয়র গখ্দ হইল কাতর। 

তপসযা কবরকত যায় বহমাবদ্র-বশখ্র।।  

কুম্ভকেৃ দশােে আর ববভীষে।  

গগাকেৃ-বকেকত তপ ককর বতে জে।। 

কুম্ভকেৃ ককর তপ বড়ই দষ্কর। 

ঊেৃপকদ গহোঁটমাকথ থাকক বেরন্তর।।  

গ্রীষ্মকাল অবিকুণ্ড জ্বাকল চাবরপাকশ। 

গস অবির বশখ্া বগয়া লাগকয় আকাকশ।। 

শীতকাকল জকল থাকক বদবস রজেী। 

োবহ আহারাবদ বেদ্রা শ্বাসগত প্রােী।। 

কত বদকে ফল মূল কবরলা আহার। 

রাক্ষকসর তপ গদবখ্ গদকব চমৎকার।।  

ককঠার তপসযা তারা ককর বতে জে। 

বতকক্ষর গবলত পত্র করকয় ভক্ষে।।  

অোহাকর বেরন্তর বায়ু-আহাকরকত। 

বতে ভাই তপসযা কবরল গহেমকত।। 

োবহক বশবশর উষ্ণ োবহক ববরকষ। 

করকয় ককঠার তপ রাজয-অবভলাকষ।। 

মাথায় বপেল জটা বল্ক পবরিাে। 

আচবরল তপসযার গযমে ববিাে।। 

গলাভ গমাহ কাম গক্রাি োবড় েয় বরপু। 

অবস্থচরৃ্ম্ সার মাত্র জীেৃতম বপু।। 

তপসযা কবরল পাোঁচ হাজার বৎসর। 

রাক্ষকসর তপসযাকত বত্রভুবকে ডর।।  

যকতক গদবতাগে বচবন্তত অন্তর। 

কাহার সিদ লকব দষ্ট বেশাচর।।  

ইন্দ্র বকল আমার ইন্দ্রত্ব পাকে লয়। 

চন্দ্র সূযৃয ভাকব সদা বক জাবে বক হয়।। 

যম বকল লইকবক মম অবিকার। 

পাতাকল বাসুবক ভাকব বক হকব আমার।।  

ো জাবে বক বর চাকহ দষ্ট বেশাচর।  

সকল গদবতা গগল ব্রহ্মার গগাচর।। 

ব্রহ্মার বেককট বগয়া ককহ সমাচার।  

রাক্ষস তপসযা ককর অবত ভয়ঙ্কর।।  

বক জাবে কাহার পদ লইকব কাবড়য়া। 

বেশাচকর সান্ত্বো করহ তুবম বগয়া।। 

একতক শুবেয়া ব্রহ্মা গগকলে সত্বর।  

ব্রহ্মা ববলকলে বর মাগ বেশাচর।।  

রাবে বকল বর যবদ বদকব মহাশয়। 

আমাকর অমর বর বদকত আজ্ঞা হয়।। 

ব্রহ্মা ববলকলে তুবম চাহ অেয বর।  

আবম ো পাবরব গতাকর কবরকত অমর।। 

দষ্ট বেশাচর জাবত েহ গয িবরৃ্ম্ষ্ঠ। 

গতামরা অমর হকল মজাইকব সতষ্ট।। 

রাবে বলকয় যবদ ো কর অমর। 

গতামার স্থাকেকত োবহ চাবহ অেয বর।।  

যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমে।  

ইহা ববল পুেুঃ তপ করকয় রাবে।। 

রাক্ষকসর তপ গদবখ্ কাোঁকপ বত্রভুবে।  

ববষম উৎকট তপ ককর বতে জে।। 
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কুম্ভকেৃ ককর তপ গদবখ্কত দষ্কর।  

গহোঁট মাথা কবর রকহ দই পা উপর।।  

গ্রীষ্মকাকল অবিকুণ্ড জ্বাকল চাবরপাকশ। 

উপকরকত খ্রতর ভাস্কর প্রকাকশ।। 

ববরষাকত চাবরমাস থাকক পদ্মাসকে।  

বশলা-ববরষে িারা বকহ রাবত্র বদকে।। 

শীতকাকল বস্নগ্ধ জকল থাকক বেরন্তর। 

এইরূকপ তপ ককর অযতু বৎসর।। 

অযুত বৎসর তপ তপকের স্থাকে। 

ঊেৃ ককর দই বাহু গঠবককে গগকে।। 

অযুত বৎসর তপ ককর ববভীষে। 

স্বকগৃকত দন্দুবভ বাকজ পুষ্প-ববরষে।। 

অযুত বৎসর তপ কবরল রাবে। 

অকেক ককঠার তপ ককর দশােে।। 

এক মাথা কাকট এক হাজার বৎসকর। 

ব্রহ্মাকর আহুবত গদয় আগুে উপকর। ।  

েয় মাথা কাকট েয় হাজার বৎসকর। 

গশষ মুণ্ড কাবটবাকর ভাববল অন্তকর।। 

খ্ড়্গ িবর গশষ মুণ্ড কবরকত গেদে।  

ব্রহ্মা আবস উপেীত রাবে সদে।। 

ব্রহ্মা ববলকলে তপ ো কবরস আর। 

যত চাহ তত বদব িে-অবিকার।। 

দশােে বকল যবদ গমাকর বদকব বর। 

তব বকর সংসাকরকত হইব অমর।। 

ব্রহ্মা বকল অমর বড় বড়ই দষ্কর।  

োবড়য়া অমর বর চাহ অেয বর।। 

রাবে বকলে যবদ ো কর অমর। 

সদয় হইয়া গদহ চাবহ গযই বর।। 

যক্ষ রক্ষ গদবতা বক গন্ধর্ব্ৃ অপ্সরা। 

চরাচর গখ্চর বপশাচ ববষির।। 

কাকরা হাকত ো মবরব এই বর গদহ। 

সককল বজবেব আবম ো পাবরকব গকহ।।  

ব্রহ্মা বকল গয বর চাবহকল বেজ-মুকখ্। 

তুষ্ট হকয় গসই বর বদলাম গতামাকক। ।  

যত যত বীর জাবত আেকয় সংসাকর। 

বেজ বাহুবকল তুবম বজবেকব সবাকর। ।  

বাবক আকে দই জাবত ের আর বাের। 

দশােে বকল গমার তাকহ োবহ ডর।। 

বাবক গয বাের ের িবর ভক্ষয মকিয। 

ের আর বােকর বক বজবেকবক যকুে। ।  

রাবে ববলে পুেুঃ কবর গযাড়কর। 

কাটা মুণ্ড গযাড়া যাকব গদহ এই বর।।  

ব্রহ্মা বকল বদই বর শুে গহ রাবে।  

মুণ্ড কাটা গগকল গতার ো হকব মরে।।  

কাটা মুণ্ড গযাড়া গতার লাবগকবক স্ককন্ধ। 

রাবে প্রোম ককল মকের আেকন্দ।। 

তকব ব্রহ্মা উপেীত ববভীষে স্থাকে। 

বর মাগ ববভীষে যাহা লয় মকে।। 

ববভীষে প্রেবমল যুবড় দই কর। 

িকরৃ্ম্কত হউক মবত মাবগ এই বর।।  

ব্রহ্মা ববলকলে তুষ্ট হইলাম মকে। 

অক্ষয় অমর হও আমার বচকে।। 

ববো শ্রকম সর্ব্ৃ শাকস্ত্র হইকব বেপুে। 

বত্রভুবকে সককল ঘুবষকব তব গুে।।  

তার পকর কুম্ভককেৃ গগলা বর বদকত। 

গদবখ্য়া গদবগে লাবগল কাোঁবপকত।। 

গদবগে বকল ভাকগয ো জাবে বক হয়।  

ববো বকর কুম্ভককেৃ গদকখ্ লাকগ ভয়।।  
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বববির বেককট বর গপকল কুম্ভকেৃ।  

িবরয়া গদবতাগকে কবরকবক চূে।ৃ। 

এত ভাবব গদবগে কবরয়া যুকবত। 

ডাক বদয়া আোইল গদবী সরস্বতী।। 

গদবীকর কবহল তকব যত গদবগকে। 

এই বেকবদে মাতা গতামার চরকে।। 

বববি বগয়াকেে কুম্ভককেৃ বদকত বর।  

কবস বগয়া রাক্ষকসর ককণ্ঠর উপর।।  

বর বদকত প্রজাপবত চাবহকব যখ্ে। 

তুবম বল বেদ্রা আবম যাব অেুক্ষে।।  

পাঠাকলে যুবি ককর যকতক অমর। 

গদবী ববসকলে তার ককণ্ঠর উপর।। 

বববি বকল বকবা বর মাগ বেশাচর। 

কুম্ভকেৃ বকল বেদ্রা যাব বেরন্তর।। 

বববরবঞ্চ বকলে বর চাবহকল গযমে। 

বদবাবেবশ বেদ্রা যাও হকয় অকচতে। ।  

সরস্বতী চবলকলে আপে ভবে।  

বেদ্রা যায় কুম্ভকেৃ হকয় অকচতে।।  

বর শুবে দশােে এল শীঘ্রগবত। 

ব্রহ্মার চরে িবর করকয় বমেবত।। 

দশােে বকল সতবষ্ট আপবে সতবজকল। 

ফল সহ বতক্ষ গকে কাট ডাকল-মূকল। ।  

কুম্ভকেৃ গতামার সম্বকন্ধ হয় োবত। 

এমে দারুে শাপ ো হয় যুকবত।। 

বেদ্রা যাকব তব বাককয ো হইকব আে। 

বেদ্রা জাগরে প্রভু করহ ববিাে।।  

কাতর হইয়া িকর ব্রহ্মার চরকে। 

কুম্ভকে-ৃবর শুবে হাকস গদবগকে। ।  

সদয় হইয়া ব্রহ্মা ববলল বচে। 

েয় মাস বেদ্রা, একবদে জাগরে।। 

অদ্ভুত িবরকব বল অদ্ভতু ভক্ষে। 

এককশ্বর সমকর বজবেকব বত্রভুবে।।  

যুকে গকহ ো আোঁবটকব কুম্ভকেৃ বীকর। 

কাোঁচা বেদ্রা ভাবেকল যাইকব যমঘকর।। 

একতক ববলয়া ব্রহ্মা গগল বেজস্থাকে। 

দই ভাই কুম্ভককেৃ স্ককন্ধ ককর আকে।। 

ববশ্বশ্রবার ঘকরকত আইল বতে জে। 

রাবে পাইল বর কাোঁকপ বত্রভুবে।। 

রাবে কর্ত্তৃক কুকবকরর বেকট হইকত লঙ্কারাজয গ্রহে  

 

সুমালী শুবেয়া তাহা অবত হরবষত। 

পাতাল হইকত তারা উবঠল ত্ববরত।। 

সুমালী রাক্ষস উকঠ লকয় পবরজে। 

মকহাদর মারীচ প্রহস্ত্ অকিে।। 

বেজ পবরবাকর লকয় উকঠ মালযবাে। 

বজ্রমুবষ্ট ববরূপাক্ষ িূম্র খ্রশাে।। 

বেল মালযবাকের তেয় চাবর জে। 

িাবরৃ্ম্ক গস চাবরজকে বেল ববভীষে।।  

মালযবাে গকাল বদয়া বকল দশােকে। 

পুেুঃ উবঠলাম সকব গতামার কলযাকে। ।  

গয কাকল গতামার বাকপ কেযা বদেু দাে। 

গসই বদে ভাবব দুঃকখ্ পাব পবরত্রাে।। 

ববষু্ণভকয় হকয়বেেু পাতাল-বেবাসী। 

গতামরা ভরসা গপকয় পতবথবীকত আবস।।  

রাক্ষকসর রাজয গস কেক-লঙ্কাপুরী। 

হকয়কে গস লঙ্কায় কুকবর অবিকার।।  
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কুকবর বেককট দূত পাঠাও একজে। 

লঙ্কাপুরী গেকড় যাত েকহ বদক রে। ।  

কষ্ট কবর এরূপ রবহব কতকাল। 

লঙ্কাপুরী গককড় লকয় কর ঠাকুরাল। ।  

রাবে বকল মাতামহ বক কহ আপবে। 

গজযষ্ঠ ভাই মহাগুরু বপতততুলয জাবে।। 

গজযষ্ঠ সকে ববসম্বাদ গকান্ জে ককর। 

গহেবাকয ো ববলহ সভার বভতকর।। 

রাবে একতক যবদ ককহ মালযবাকে। 

প্রহস্ত্ ডাবকয়া বকল সভা-ববদযমাকে।। 

কুকবকরর মােয রাখ্ জ্ঞাবতগে দুঃখ্ী। 

বত্রভুবকে গক আকে ভ্রাতার সুকখ্ সুখ্ী।। 

গদখ্ গদব দােব গন্ধর্ব্ৃ কদতযগে।  

ভ্রাতাকক মাবরয়া রাজয লয় কতজে। ।  

তাহার প্রমাে গদখ্ কবহ তব স্থাে।  

মে বদয়া শুে তকব তাহার ববিাে।। 

কবমাকত্রয় ভাকয় মাবর গদব পুরন্দর।  

ভাই মাবর স্বকগৃকত হইল দণ্ডির। ।  

গরুকড়র ভাই অবহ সর্ব্ৃকলাক জাকে।  

গরুড় পাইকল খ্ায় গহে সপৃগকে।। 

সর্ব্ৃজে ভাই গমকর ককর ঠাকুরাল।  

ভাকয়র গগৌরব গক গরকখ্কে কত কাল।। 

গুরু ববল মাে বকন্তু জ্ঞাবত মকোদুঃখ্। 

কুকবর প্রভুত্ব ককর গতামার বক সুখ্।। 

পূকর্ব্ৃ জেেীকক তুবম বদয়াে আশ্বাস। 

বজবেয়া লইব লঙ্কা কুকবকরর পাশ।।  

ভুবলকল গস সব কথা তুবম বক কারে।  

ইহা শুবে উদকযাগী হইল দশােে।। 

তখ্বে ডাবকয়া দূকত কবহকে রাবে। 

দূত তুবম যাহ শীঘ্র কহ বববরে।। 

রাবকের দূত বগয়া গোঙাইয়া মাথা। 

গযাড়হাকত কুকবকরর স্থাকে ককহ কথা।। 

রাক্ষকসর রাজয এই কেক-লঙ্কাপুরী। 

এ স্থাকে গকমকে রকব িে-অবিকারী। ।  

আপে গগৌরব রাখ্ রাবে-সর্ম্াে। 

োবড়য়া কেক-লঙ্কা যাহ অেয স্থাে।। 

দরন্ত রাক্ষস-জাবত বুবে ববপরীত। 

লঙ্কা বদয়া রাবকের করহ বপরীত।। 

মাতামহ-রাজয তাই অবিকার ককর। 

বক সিককৃ আে তুবম লঙ্কার বভতকর।। 

রাবে-কগৌরব রাখ্ শুে িকেশ্বর। 

োবড়য়া কেক-লঙ্কা যাও স্থাোন্তর।।  

রাবকের দূত যবদ একতক কবহল। 

কুকবর বপতার কাকে সব জাোইল।। 

ববশ্বশ্রবা বকলে, শুে িে-অবিকারী। 

দরন্ত রাক্ষস আবম বক কবরকত পাবর।। 

ব্রহ্মার বকরকত োবহ মাকে বাপ ভাই। 

থাক বগয়া স্থাোন্তকর দ্বকন্দ্ব কাজ োই।। 

ককলাস-পর্ব্ৃকত যাহ যথা ভাগীরথী। 

গসইখ্াকে বগয়া তুবম করহ বসবত।। 

ববশ্বশ্রবার বচকে কুকবর পুলবকত।  

রাবকের দূত গগল কবহকত ত্ববরত।। 

কুকবর পাঠায় দূকত কবরয়া বমেবত। 

মম আশীর্ব্ৃাদ বল রাবকের প্রবত। ।  

োবড়য়া কেক-লঙ্কা যাব স্থাোন্তর।  

বকন্তু োই অংশা অংশী িকের উপর। ।  

বত্রশককাবট যকক্ষ বকহ কুকবকরর িে।  

লঙ্কা গেকড় ককলাকসকত কবরল গমে।।  
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লঙ্কা গপকয় রাক্ষকসর পরম পীবরত।  

লঙ্কাকত করকয় রাজয রাক্ষস দরৃ্ম্বত।। 

সুমন্ত্রো কবরয়া সকল বেশাচকর। 

রাবকে কবরল রাজা লঙ্কার বভতকর।।  

রাবোবদর বববাহ এবং গমঘোকদর জন্ম 

 

মতগয়া কবরকত গগল ভাই বতে জে। 

ময়দােকবর সকে কহল দরশে।। 

কেযারত্ন আকে তার সর্ব্ৃকলাক জাবে। 

বত্রভুবে-বজবে কেযা রূকপকত গমাবহেী।। 

কেযা গদবখ্ বপতামাতা বড়ই ভাববত।  

কাকর কেযা ববভা বদব ো জাবে বববহত।। 

রাবে বকলে কেযা লকয় গকে আে বকে। 

দােব আপে কথা ককহ রাজা শুকে।। 

দােব বকল অবিাে কর মহাশয়। 

গকান্ কুকল জন্ম তব গদহ পবরচয়।।  

দশােে বকল আবম ববশ্বশ্রবা-েন্দে।  

রাক্ষকসর রাজা আবম োম দশােে।। 

ময় বকল আবম ববশ্বশ্রবাকর ভাল জাবে। 

বববাহ করহ কেযা আমার আপবে।। 

কেযাদাে ককর ময় পাইয়া গকৌতুক। 

শবি োকম গশলপাট বদকলক গযৌতুক। ।  

শমকের ভিী গশল সংসাকর বববদত। 

গসই গশকল হইকলে লক্ষ্মে মূবচ্ছৃত।। 

রাবকের ব্রহ্মশাপ দােব ো জাকে।  

কেযাদাে কবরয়া ববস্ময় হইল মকে। ।  

ববকমাচে-রাজকেযা রূকপকত উজ্জ্বলা। 

কুম্ভকেৃ ববভা ককল রূকপ চন্দ্রকলা।। 

সাত গযাজে দীঘৃ অে কুম্ভকেৃ বীর। 

বতে গযাজে দীঘৃাকার কেযার শরীর।।  

বর কেযা উভকয় হইলা সুকশাভে। 

বক রাজকযাটক ব্রহ্মা কবরল সতজে।।  

সরমা োকমকত বেল গন্ধর্ব্ৃ-কুমারী। 

ববভীষে ববভা ককল পরমা সুন্দরী। ।  

মতগয়াকত বগয়া ববভা ককল তকপাবকে। 

বববাহ কবরকয় ঘকর এল বতে জকে।। 

মকন্দাদরী-গকভৃ জকন্ম পুত্র গমঘোদ। 

তাকর গদবখ্ গদবগে গেকয় প্রমাদ।। 

গমকঘর গর্জ্ৃকে গকর্জ্ৃ লঙ্কার বভতকর। 

গদব দােব বত্রভুবে কাোঁকপ যার ডকর।। 

গকৌতুকক রাবে রাজা আকে লঙ্কাপুকর। 

গদব-দােকবর কেযা লকয় গকবল ককর। ।  

লঙ্কাপুকর কুম্ভকেৃ বেদ্রায় অকচতে। 

বত্রংশৎ গযাজে ঘর বাবন্ধল রাবে।।  

পবরখ্া গযাজে দশ আকড় পবরসর। 

কুম্ভকেৃ বেদ্রা যায় তাহার বভতর।।  

বত্রশককাবট রাক্ষকস বেদ্রার দ্বার রাকখ্। 

কুম্ভকেৃ বেদ্রা যায় আপোর সুকখ্।। 

চাবর চাবর গক্রাশ যুকড় ঘকরর দয়ার। 

রতে পালকঙ্ক শুকয় বীর অবতার।। 

শূেয কহকত দতষ্ট হয় অেৃ ককলবর। 

কুম্ভকেৃ গদবখ্ কাোঁকপ যকতক অমর। ।  

কুম্ভকেৃ বেদ্রা ভাবে উবঠকব গয বদকে। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকল সককল তাহা জাকে।। 

গসই বদে সককলকত সাবিাকে বফকর। 

গদবগে কিমাে অমর-েগকর।। 
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কুম্ভকেৃ বেদ্রা যায় ঘকরর বভতকর। 

গদবখ্য়াত পুরন্দর বচবন্তত অন্তকর।। 

বববির বকরকত রাবে কাকর োবহ মাকে। 

গদব-দােকবর কেযা িকর িকর আকে।।  

ইকন্দ্রর েন্দে-বে আকে উপাবড়য়া।  

কার সািয বেবারে কবরকব আবসয়া।।  

মুবে ঋবষ গদবতার বহংসা কবর বফকর। 

যম োবহ বেদ্রা যায় রাবকের ডকর। ।  

রাবকের কুকবর-ববজয়াথৃ যাত্রা 

 

কুকবর শুবেল যত রাবকের করৃ্ম্। 

দূত পাঠায়া বদল জাোইকত িরৃ্ম্। ।  

কুকবকরর দূত রাবকে গোঙায় মাথা। 

গযাড়হাত কবর ককহ কুকবকরর কথা।। 

দূত বকল মহারাজ তব বহত চাই। 

গতামাকর বুঝাকত পাঠাইল তব ভাই।। 

ববশ্বশ্রবার পুত্র তুবম কুকল অবতার। 

গতামার কবরকত হয় উর্ত্ম আচার।। 

গদবতার বহংসা কর গদবগকে দুঃখ্ী। 

ঋবষ তপস্বীর বহংসা গকাে শাকস্ত্র বলবখ্।। 

গদবতা ঋবষর গকাপ ববপরীত ঘকট। 

সািুজকে বহংসা কবর পকড়ত সঙ্ককট। ।  

গদবতার শাকপ দুঃখ্ পায় বেরন্তর। 

আমার ঠাকুর যক্ষরাজ িকেশ্বর।। 

কবরকলে উগ্র তপ মলয়-বশখ্কর। 

সর্ব্ৃদা ববরাকজ তথা পার্ব্ৃতী-শঙ্ককর।। 

েদ্মরূকপ ভ্রকমে বচবেকত গকহ োকর। 

দইজকে ককর গকবল মলয়-বশখ্কর।। 

গকবল-ক্রীড়া গকৌতুকক বেকলে দই জকে। 

কুকবর চাবহয়াবেল বামচক্ষু গকাকে। ।  

কুবপকলে ভবােী কুকবর দরশকে। 

কুকবকরর বামচক্ষু পুকড় গসইক্ষকে।। 

এক চক্ষু পুকড় গগল শুে লকঙ্কশ্বর।  

এক চকক্ষ তপ ককর সহর বৎসর।। 

তথাবপ ো ঘুবচল গদবীর গকাপােল।  

কুকবকরর আোঁবখ্ আকে হইয়া বপেল।।  

গদবতার শাপ কভু ো যায় খ্ণ্ডে। 

গদবতাগকেকর বহংসা কর বক কারে।। 

তব অমেল গদব বচবন্তকব সদাই। 

গতামা বুঝাইকত পাঠাইল তব ভাই।। 

এত যবদ ককহ দূত রাবে-কগাচকর। 

শুবেয়া রাবে রাজা কুবপল অন্তকর। ।  

আমাকক পাঠায় দূত আপো ো জাকে। 

গতাকর কাবট আবজ, তাকর ববিব জীবকে।। 

গজযষ্ঠ ভাই রকল তাই এতবদে সবহ।  

বেকট মরে তার শুে গতাকর কবহ।। 

গকান্ অহঙ্কাকর এত কবহল কুকথা। 

হাকত খ্াণ্ডা কবরয়া দূকতর কাকট মাথা।। 

দূকত কাবট সাবজল কুকবকর কাবটবাকর। 

বদবগ্বজয় কবরকত সাবজল লকঙ্কশ্বকর।। 

বত্রভুবে বজবেকত সাবজল দশােে। 

রাবকের সাজকে কাোঁবপল গদবগে।। 

শত অকক্ষৌবহেী সাকজ মুখ্য-কসোপবত। 

সাবজয়া রাবে-সকে চকল শীঘ্রগবত।। 

শত অকক্ষৌবহেী বেল জাবঠ আর ঝগড়া।  

বতে গকাবট সাবজয়া চবলল তাজা গঘাড়। ।  



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
1

 

বতে গকাবট বতন্দ রথ কবরল সাজে। 

মাবেককযর চাকা রথ গসাোর গঠে।। 

রাহুত মাহুত হস্ত্ী সাবজল অপার। 

আেুক অকেযর কাজ গদকব চমৎকার।। 

গসোপবতগে েকড় বড় বড় বীর। 

যার বাে-আঘাকত পর্ব্ৃত হয় বচর।।  

অকিে প্রহস্ত্ চকল ষট্ ও বেষট।  

গশাবেতাক্ষ ববরূপাক্ষ রকেকত উৎকট।।  

িূম্রাক্ষ ভাস্কর আবদ তপে পেস। 

বড় বড় বীর সাকজ অকেক রাক্ষস।। 

মারীচ রাক্ষস চকল োো মায়া িকর। 

যত যত বীর বেল লঙ্কার বভতকর।। 

রাক্ষস মহাপাত্র চকল খ্র ও দূষে।  

বাোঁকামুখ্ অষ্টবক্র গঘার দরশে।। 

শুক সারে শার্দ্ূৃল চবলল জামু্বমালী। 

বজ্রদন্ত ববদযৎবজহ্ব বকল মহাবলী।।  

মহাপাশ মকহাদর দই সকহাদর। 

মকরাক্ষ চবলল গয মহা িেুেৃর। ।  

বত্রভুবে বজবেকত রাবে রাজা সাকজ। 

 াক গ াল আবদ কবর োো বাদয বাকজ।। 

লঙ্কায় রবহল গমঘোদ ববভীষে।  

কুম্ভকেৃ রবহল বেদ্রায় অকচতে।।  

খ্াণ্ডা খ্রশাে টাবে অবত ভয়ঙ্কর।  

োো অকস্ত্র সাবজয়া চবলল লকঙ্কশ্বর।। 

োো আভরে পবর দশােে সাকজ। 

োবহক এমে রূপ বত্রভুবে মাকঝ।। 

রাবে কর্ত্তৃক কুকবর-কসোপবতর পরাজয় 

 

সদসকেযকত রাবে সাগর কহল পার। 

ককলাস-পর্ব্ৃকত উবঠ ককর মার মার।।  

দূত বগয়া কবহল কুকবর বরাবর। 

যুবঝবাকর আইল রাবে বেশাচর।। 

বত্রশককাবট যকক্ষ কুকবর পাঠাইল গরাকষ। 

লাবগল ববষম যুে যক্ষ ও রাক্ষকস।। 

রাক্ষস ববরকষ বাে যকক্ষর উপকর। 

জাঠা জাবঠ গশল শূল মুষল মুদগকর। ।  

পলায় সকল যক্ষ রাক্ষকসর ডকর। 

রাবকের যুে গকহ সবহকত ো পাকর।। 

যকক্ষর উপকর ককর বাে ববরষে। 

পলায় সকল যক্ষ োবহ সকহ রে।। 

গযাগবতে োকম কুকবকরর গসোপবত।  

যুবঝকত কুকবর তাকর বদল অেুমবত।।  

ববষু্ণচক্র সমাে তাহার চকক্র িার। 

রাক্ষস উপকর ককর বাে-অবতার।। 

চক্রাঘাকত কাতর হইল মকহাদর। 

রুবষল রাবে রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।।  

গকাকপকত রাবে ককর বাে ববরষে। 

ভে বদল গযাগবতে োবহ সকহ রে। ।  

পলাইয়া যায় তকব আওয়াকসর গকড়। 

দ্বারীর বেককট রকহ কপাকটর আকড়।।  

রথ কহকত রাবে পবড়ল বদয়া লম্ফ। 

সকপৃকর িবরকত গযে গরুকড়র ঝি। ।  

দ্বারপাল-রূকপ সূযৃয আকেে দয়াকর। 

রাবখ্লা কপাট বদয়া রাবকের ডকর।। 

কুবপল রাবে রাজা বকল মহাবলী।  

পুরীর বভতকর যায় ককর গঠলাকঠবল।।  
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পাথকরর কপাট তুবলয়া এক টাকে। 

গকাকপ দ্বারপাল রাবকের বশকর হাকে।। 

রকি রাো হকয় পকড় রাজা দশােে।  

ভাকগযকত রবহল প্রাে ো কহল মরে।।  

গস পাথর তুবল রাবে দ্বারপাকল হাকে। 

পবড়ল গস দ্বারপাল পাথর চাপকে।। 

দ্বারপাল অকচতে কুকবর বচবন্তত। 

গসোপবত মবেভকদ্র ডাবকল ত্ববরত। ।  

মবেভদ্র শুেহ প্রিাে গসোপবত।  

আবজকার যুকে তুবম হও বগয়া কততী।। 

বাবেয়া কটক কর সত্বকর সাজে। 

হাকত গকল বাবন্ধ আে লঙ্কার রাবে।।  

বদকলক দােব যক্ষ বহু গসোপবত। 

চবর্ব্শককাবট গসো বদল তাহার বসংহবত।। 

লইয়া ববকট কসেয মবেভদ্র েকড়। 

গবর্জ্ৃয়া কটক চকল মহাশে ককর। ।  

মবেভদ্র একস ককর বাে ববরষে। 

চাবরবদকক ভে বদল বেশাচরগে।। 

রাবকের গসোপবত যকতক প্রিাে। 

যক্ষ কটক বববন্ধয়া কবরকে খ্াে খ্াে।। 

োো অস্ত্র রাক্ষস গফলায় চাবরবভকত। 

ভে বদল যক্ষগে ো পাকর সবহকত। ।  

উভরকড় পলাইল আউদর-চুবল। 

গদবখ্য়া রুবষল মবেভদ্র মহাবলী।। 

মবেভকদ্র গদবখ্য়া রাক্ষস ভাকগ ডকর। 

গদবখ্য়া রুবষল রাবে লঙ্কার ঈশ্বকর।। 

মবেভদ্র দশােে দইজকে রে। 

গদা হাকত মবেভদ্র িায় ততক্ষে।।  

দশ গযাজে পর্ব্ৃত আবেল বায়ুভকর। 

গবর্জ্ৃয়া পর্ব্ৃত হাকে রাবকের বশকর।। 

রাবে মাবরল বাে উবঠল আকাকশ। 

গসই বাে মবেভদ্র বগবলকলক গ্রাকস।। 

মবেভদ্র-মুখ্ গদবখ্ রুবষল রাবে। 

কুবড় হাকত চাবপ তার ববিল জীবে।।  

মবেভদ্র পবড়ল রাক্ষসগে হাকস। 

কুকবকরর ভিদূত ককহ ঊেৃশ্বাকস।। 

রাবকের সবহত কুকবকরর যেু 

 

মবেভদ্র পকড় রকে কুকবর বচবন্তত।  

আপবে আইল রকে পাকত্রকত গববষ্টত। ।  

ডাক বদয়া বকল শুে ভাই গর রাবে। 

আমার সবহত তব যুদি বক কারে।। 

মবেভকদ্র পাঠালাম যুবঝবার তকর। 

কুবড় হাকত চাবপ তুবম ববিকল তাহাকর।। 

বেরুপায় পকক্ষ আবম একসবে যুকেকত। 

ববিকত োবরকব আর গচকপ কুবড় হাকত।। 

ককরে অকেক তপ অবস্থচরৃ্ম্ সার। 

োবরকল অমর হকত গকান্ অহঙ্কার।। 

অমর হইেু আবম তকপর প্রসাকদ। 

কুকরৃ্ম্ কবরয়া ভাই পবড়কব প্রমাকদ।। 

যথা তথা যুে ককর অব্শশয মরে। 

মততুযকাকল মকে ককরা আমার বচে।। 

অমর হকয়বে বককস লইকব পরাে। 

হাবর যবদ রকেকত কবরকব অপমাে।। 

এত যবদ কবহল কুকবর যক্ষরাকজ। 

রাবকের পাত্র বমত্র সকব পকড় লাকজ।। 
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কুবুবে ঘবটল রাজা দষ্ট বেশাচকর। 

গদাহাবতয়া বাবড় মাকর কুকবকরর বশকর।। 

বে বে ববল কুকবর বদকলে বটটকারী।  

এই মুকখ্ যাকব ভাই স্বেৃ-লঙ্কাপুরী।। 

দই কটকককত যুে হইল ববস্ত্র। 

কুকবকরর বাকে রাজা হইল জর্জ্রৃ। ।  

ঘাকয় জর জর রাবে কুকবকরর বাকে। 

গকমে বজবেব রে ভাকব মকে মকে।। 

সংসাকরর মায়া জাকে পাবপষ্ঠ রাবে।  

মায়ারূকপ ককর কুকবকরর সকে রে।। 

শার্দ্ূৃল হইয়া গকহ কামড়াকয় মাকর। 

বরাহ হইয়া গকহ দন্ত বদয়া বচকর।।  

গমঘ কহয়া পকড় গকহ অকের উপকর। 

ঝঞ্ঝো পড়কয় গযে গদার প্রহাকর।।  

গশল শূল মাকর গকহ গকজর গর্জ্ৃকে। 

কুকবকর প্রহার ককর রাজা দশােকে। ।  

রকি আি কুকবর পবড়ল ভূবমতকল।  

উপাবড়কয় বতক্ষ গযে পড়কয় সমূকল।।  

কুকবকর িবরয়া লয় যত অেুচকর। 

িবরয়া রাবখ্ল লকয় পুরীর বভতকর।। 

কুকবকরর ভাণ্ডার লুবটল দশােে। 

ববকশষ পুষ্পক-রথ আর বহু িে।। 

প্রকববশল রাবে তাহার অন্তুঃপুরী।  

গদবখ্য়া পলায় সকব যত বেল োরী।। 

কুকবকরর অন্তুঃপুকর কহল হাহাকার।  

রাবে লুবটয়া সব ককর োরখ্ার।। 

রাবকের প্রবত েন্দীর অবভশাপ প্রদাে ও রাবে কর্ত্তৃক ককলাস পর্ব্তৃ 

উকর্ত্ালে 

 

কুকবর বজবেয়া লয় শঙ্ককরর পুরী। 

মহাকদব সহ সম্ভাবষকত ত্বরা কবর। ।  

কাবর্ত্ৃককর জন্মস্থাে স্বে-ৃ শরবে।  

গঠবকয়া তাহাকত রথ রবহল রাবে।। 

বকেকত গঠবকল রথ েকহ আগুসার। 

রাবে পাকত্রর সহ যুবি ককর সার।।  

মারীচ রাক্ষস ককহ রাবকের কাকে। 

কুকবকরর এই রথ রাক্ষকস ো মাকে। ।  

সারবথ চালায় রথ, রথ োবহ েকড়। 

গদবখ্কত গদবখ্কত বশব-দতূ আবস পকড়। ।  

ো চালাও এই রথ ককলাস-বশখ্র। 

গগৌরী সহ গকবল কবরকেে মকহশ্বর।। 

গহথা গদব দােব গন্ধর্ব্ৃ োবহ আকস। 

এ পর্ব্ৃকত আবসকতে কাহার সাহকস। ।  

কুবপল রাবে রাজা দূকতর বচকে। 

রত কহকত োবময়া আইলা বশবস্থাকে। ।  

েন্দী োকম দ্বারী বেল রাবে তা গদকখ্। 

হাকত জাঠা কবর েন্দী গসই দ্বার রাকখ্।। 

বােকরর মত মুখ্ গদবখ্য়া েন্দীর। 

উপহাস কবরল রাবে মহাবীর।। 

েন্দী বকল আবম শঙ্ককরর দ্বারপাল।  

আমার সরু্ম্কখ্ গকে কর ঠাকুরাল।। 

গদবখ্য়া আমার মুখ্ কর উপহাস।  

এ বাের গতামার কবরকব সর্ব্ৃোশ।।  

দরাচার গতাকর মাবর গকান্ প্রকয়াজে।  
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বেজ গদাকষ সবংকশ মবরবব দশােে।। 

রাবে েন্দীর শাপ োবহ শুকে কাকে। 

কুবড় হাকত সাপবটয়া গস ককলাকস টাকে।। 

ককলাস িবরয়া দশােে বদল োড়া। 

সর্ত্র গযাজে েকড় ককলাকসর গগাড়া।। 

টলমল ককর বগবর গদব কাোঁকপ ডকর। 

পর্ব্ৃত-বেবাসী গগল িূর্জ্ৃবটর আকড়।। 

সকব বকল মহাকদব কর পবরত্রাে। 

গকান্ বীর আবসয়া পর্ব্ৃকত বদল টাে।। 

রাবকের ক্রীড়া গদবখ্ হাকস কতবর্ত্বাস। 

বাম-চরকের েকখ্ চাকপে ককলাস।।  

বযথাকত রাবে োকড় মহা চীৎকার। 

বশকবর বেককট বক তাহার অহঙ্কার।।  

হইল পুষ্পক মুি িূর্জ্ৃবটর বকর। 

গসই রকথ চবড় রাবে পলায়ে ককর।। 

কতবর্ত্বাস পবণ্ডকতর জন্ম শুভক্ষকে। 

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড গীত রামায়কে।।  

গবদবতীর উপাখ্যাে 

 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ মুবেবর কবরয়া প্রকাশ।। 

ককলাস এবড়য়া গকাথা গগল দশােে। 

কহ গদবখ্ শুবে মুবে পুরাে কথে।। 

অগস্ত্য বকলে রাম কর অবিাে। 

কবহ বকেু রাবকের আকরা উপাখ্যাে।।  

গবদবতী োকম কেযা পরম গশাভো। 

তপসযা ককরে বকে বহমাংশু বদো।।  

পববত্র-আকতবত তাোঁর পববত্র প্রকতবত। 

শুেসত্ত্বা শুেমবত সূযৃয সম গজযবত।। 

কদবকযাকগ রাবে তথায় উপেীত। 

কেযাকক গদবখ্য়া দষ্ট হইল গমাবহত।।  

অবতবথ-আচাকর কেযা বদকলে আসে।  

কাকম মুগ্ধ দশােে বজজ্ঞাকস তখ্ে। ।  

গক তুবম কাহার কেযা, কাহার কাবমেী। 

বক জকেয এ মহারকেয থাক একাবকেী।। 

এ রূপ গযৌবে ির ো কর ববলাস। 

বক গহতু ককঠার তপ কর উপবাস।। 

কেযা বকল গমার কথা কবহকত ববস্ত্র।  

গযকহতু তপসযা কবর শুে লকঙ্কশ্বর।।  

কুশধ্বজ বপতা, বপতামহ বতহস্পবত।  

গস কুশধ্বকজর কেযা আবম গবদবতী। ।  

বপতা গবদ পবড়কতবেকলে গযইক্ষকে। 

জবন্মলাম গসইক্ষকে তাোঁহার বদকে। ।  

অকযাবেসম্ভবা োম থুইল গবদবতী। 

বপতার অবিক গস্নহ কহল আমা প্রবত।। 

বদকবে উর্ত্ম পাকত্র এই তাোঁর পে।  

গক আকে উর্ত্ম পাত্র ববো োরায়ে।।  

অতএব ববষু্ণসহ বববাহ আমার। 

বদকবে এ বাঞ্ছা বেল বেতান্ত বপতার।। 

ইবতমকিয শুম্ভ োকম কদতযহকস্ত্ বপতা। 

মবরকলে, মাতা হইকলে অেুমততা।। 

আজন্ম তপসযা কবর এই অবভলাকষ।  

কতবদকে পাইব গস শযাম পীতবাকস।।  

শুবেয়া কেযার কথা দশােে হাকস। 

রথ কহকত োবময়া কবহল মতদভাকষ।।  
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কত্রকলাকয বজবেয়া রূপ গুে তুবম ির।  

সুন্দবর গকে গস বতে বর ইচ্ছা কর।।  

কুবটল গস কাকলারূপ গকাথা োরায়ে। 

োগাল পাইকপ তার ববিব জীবে।। 

কেযা বকল গহে বাকয ো বল বদকে। 

কতষ্ণ ববো গকবা আকে এ বতে ভুবকে।। 

শুবেয়া কেযার কথা দষ্ট দশােে।  

িবরয়া কেযার গককশ ককর অপমাে।। 

গদৌরাত্ম্য কবরয়া গশকষ োবড়ল রাবে।  

কেযা বকল অপমাে কর বক কারে।। 

প্রকবশ কবরব আবম জ্বলন্ত আগুকে।  

অপববত্র শরীর রাবখ্ব বক কারকে।। 

পাইয়া ব্রহ্মার বর হবল পাপকারী।  

অল্পপ্রােী োরী হই বক কবরকত পাবর।। 

তপসযার ফকল যবদ গতাকর েষ্ট কবর।  

ববফল হইকব এত তপসযা আমাবর।। 

অবিকুণ্ড জ্বাবলল আবেয়া কাষ্ঠরাবশ। 

প্রকবশ কবরকত যায় গস কেযা রূপসী।। 

অবিকক প্রাথৃো ককর কবর বহু গসবা। 

গশ্রষ্ঠকুকল জবন্ম গযে অকযাবেসম্ভবা।। 

োরায়ে স্বামী হকব জন্ম-জন্মান্তকর। 

গমার লাবগ রাবে সবংকশ গযে মকর।। 

রাবে লাবগয়া মবর সর্ব্ৃকলাকক দুঃখ্ী। 

গমার লাবগ রাবে মবরকব গলাক সাক্ষী।। 

প্রকবশ কবরল কেযা মহা কবশ্বােকর। 

পুষ্পবতবষ্ট আকাকশকত গদবগে ককর। ।  

জেক-রাজার কেযা োম িকর সীতা। 

পবতব্রতা অবতীেৃা বতবে শুভাবেতা।। 

পবতব্রতা শাপ কভু েকহ অেয মত। 

সীতা লাবগ মবরল রাবে আবদ যত।। 

গত্রতাযুকগ রঘুোথ তুবম তার পবত। 

অকযাবেসম্ভবা সীতা গসই গবদবতী।। 

অহঙ্কাকর দশােে সবংকশকত মকজ। 

অিরৃ্ম্ী হইকল সুখ্ োবহ গকাে কাকজ।। 

মরুর্ত্ রাজার যজ্ঞ-বতর্ত্ান্ত 

 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

গবদবতী হবরয়া রাবে গকাথা গগল। 

কহ শুবে মুবেবর পুরাে সকল।।  

অগস্ত্য বকলে কাকর রাবে ো মাকে। 

শাপ গাবল যত গদয় বকেু োবহ শুকে।। 

যত যত রাজা আকে পতবথবীমণ্ডকল। 

সবাকর বজবেল দশােে বাহুবকল।। 

যজ্ঞ ককর মরুর্ত্ ভূপবত মহািেী। 

সমস্ত্ ব্রাহ্মে যকজ্ঞ ককর গবদধ্ববে।। 

যজ্ঞভাগ লইকত আইল গদবগে। 

রকথ চবড় গসইখ্াকে চবলল রাবে।। 

ত্রাস পায় গদবগে রাবকেকর গদবখ্। 

সপৃ গযমে মাথা গোঙায় গদবখ্ তাক্ষৃয 

পক্ষী।। 

ো গদবখ্য়া উপায় সকল গদবগে। 

পক্ষীরূপ হইয়া হইল অদশৃে।। 

ইন্দ্র হে ময়ূর কুকবর কাোঁকলাস। 

যম কাকরূপ হে বরুে গস হাোঁস।। 

যজ্ঞ ককর মরুর্ত্ ভূপবত মহাসুকখ্।  
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রে গদহ ববলয়া রাবে তাোঁকক ডাকক।।  

মরুর্ত্ বকলে আবম গতামাকর ো বচবে। 

পবরচয় গদহ গমাকর তকব আবম জাবে।। 

দশােে বকল আবম ভুবকে বববদত। 

রাবে আমার োম সংসাকর পূবজত।। 

কুকবর আমার গজযষ্ঠ িে-অবিকারী।  

লইলাম তাহার কেক-লঙ্কাপুরী।। 

আপে বড়াই ককর রাবে গস স্থকল। 

শুবেয়া মরুর্ত্ রাজা অবি গহে জ্বকল।। 

গজযকষ্ঠর হবরয়া মাে কবহে আপবে।  

গহে কথা গলাকমুকখ্ কখ্ে ো শুবে।। 

িাবরৃ্ম্ককর অপমাে অিাবরৃ্ম্কক ককর। 

িাবরৃ্ম্ক তাহার বেন্দা সবহকত ো পাকর।। 

পাইয়া ব্রহ্মার বর কাকর োবহ ডর।  

মােুকষর হাকত আবজ যাবব যমঘর।। 

অস্ত্র লকয় রাজা যায় যুবঝবার মকে। 

হাত পসাবরয়া রাকখ্ সমস্ত্ ব্রাহ্মকে।। 

মকহকশর যকজ্ঞ রাজা অেুবচত গকাপ। 

আপবে হইকব দষ্ট সবংকশকত গলাপ।। 

যজ্ঞ পূেৃ ো হইকল অবত বড় গদাষ।  

পরাজয় মাে রাজা হউক সকন্তাষ।। 

ব্রাহ্মকের বাককয রাজা গকাপ ককর দূর। 

কবহল পাবপষ্ঠ গবটা বড়ই বেষ্ঠুর। ।  

পরাজয় মাবেল মরুর্ত্ যজ্ঞস্থাকে।  

যকজ্ঞর ব্রাহ্মকে সব ডাক বদয়া আকে।। 

দশ ববশ ব্রাহ্মকেকর সাপবটয়া িকর। 

দষ্ট দশােে সবাকাকর গফকল দূকর। ।  

কবরয়া সংগ্রাম জয় রাবে চবলল। 

গদবগে পক্ষী হইকত বাবহর হইল।। 

পক্ষী হইকত গদবতা পাইল পবরত্রাে।  

পবক্ষগকে গদবগে ককরে কলযাে।। 

ইন্দ্র বকল ময়রূ গতামাকর বদলাম বর।  

হউক সহর চক্ষু গলকজর উপর।। 

পূকর্ব্ৃকত ময়ুর বেল সামােয আকার। 

ইন্দ্র-বকর সহর গলাচে হইল তার। ।  

যখ্ে আকাকশ গমঘ কবরকব গর্জ্ৃে। 

গপখ্ম িবরয়া তুবম কবরকব ের্ত্েৃ। ।  

বর কাোঁকলাকসকর বদকলে িকেশ্বর। 

স্বেৃবেৃ হউক গতামার ককলবর।। 

কুকবকরর বকর তার বেজ বেৃ খ্কণ্ড। 

স্বেৃবেৃ হইল মুকুট িকর মুকণ্ড।। 

বরুে বকলে হংস বদলাম এ বর। 

চন্দ্র গহে হউক গতামার ককলবর।। 

আবম এক গলাকপাল সবলকলে পবত। 

গতামার চবরকত জকল হইকব বপরীবত।। 

যম বকল কাক আবম বদলাম এ বর। 

গতামার োবহক রকব মরকের ডর।। 

গরাগ পীড়া গতামার ো হইকব সংসাকর।  

তব মততুয হয় যবদ মােুকষকত মাকর।। 

গযই জে গযাগাইকব গতামার আহার। 

যমকলাকক ততবি তার হইকব অপার।। 

পক্ষীরা আপে স্থাকে চবলল গয যার।  

বর বদয়া গদবগে গগল স্বগৃদ্বার। ।  

মরুকর্ত্র যজ্ঞকথা অবত চমৎকার। 

তাহাকত গসাোর পাত্র পর্ব্ৃত-আকার।। 

স্বেৃপাকত্র ভুবঞ্জ বেতয ককরে বর্জ্ৃে। 

গসই গসাো ভবরয়াকে বত্রলক্ষ গযাজে।।  

কুকবকরর িে বজবে মরুকর্ত্র িে। 
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মরুর্ত্ সমাে আর োবহ গকাে জে।। 

মরুর্ত্-রাজার িে সংসাকরকত গঘাকষ।  

এমে ভূপাল বেল চন্দ্রমার বংকশ।।  

মরুর্ত্-রাজার যজ্ঞ সংসাকর বববদত।  

উর্ত্রকাণ্ড রকচ কতবর্ত্বাস সুপবণ্ডত।। 

রাবকের অেরেয রাজার সবহত যেু 

 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

মরুকর্ত্ বজবেয়া গকাথা গগল গস রাবে।  

কহ গদবখ্ শুবে মুবে পুরাে-কথে।।  

মুবে বকল যবদ শুকে বীর তথা আকে।  

তখ্বে রাবে যায় দ্রুত তার কাকে।।  

বগয়া ককহ আমাকর সত্বর গদহ রে। 

পরাজয় মাবেকল ো মাকর দশােে।। 

পরাজয় গয ো মাকে কবর অহঙ্কার। 

রাবকের ঠাোঁই তার োবহক বেস্ত্ার। ।  

পুরন্দর বেজমুকখ্ মাকে পরাজয়। 

পরাজয় মাবেকল সংগ্রাম োবহ হয়। ।  

এরূকপ রাবে ভ্রকম পতবথবী-মণ্ডকল। 

অকযািযা বজবেকত যায় জয় জয় বকল।।  

অেরেয োকম রাজা বেল অকযািযায়।  

বার্ত্ৃা গপকয় দশােে তাোঁর কাকে যায়।। 

তব পূর্ব্ৃপুরুষ গস অেরেয োম।  

রাবে তাোঁহার কাকে চাবহল সংগ্রাম।।  

লঙ্কার রাবে আবম শুে অেরেয। 

রে গদহ আমাকর ো চাবহ বকেু অন্য।।  

শুবে অেরেয গকাকপ ককর অহঙ্কার। 

কটকককত বমশাবমবশ কহল মহামার।। 

প্রাচীে বয়স রাজা মাংকস চক্ষু  াকক। 

ভ্রূ-দ্বয় তুবলয়া বাবন্ধ রাজা সব গদকখ্।। 

বহুকাল-জীবব রাজা পতবথবী বভতর। 

রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর।। 

আইল রাজার কসেয হস্ত্ী গঘাড়া কত।  

অস্ত্র শস্ত্র আবেল রাজার বেল যত।।  

কসেয দই কটক রাজার মহাবল। 

রাক্ষকস মােুকষ যুে হইল প্রবল।।  

অেরেয রাজা ককর বাে ববরষে। 

রাবকের গসোপবত ককর পলায়ে।। 

গসোপবত ভে গদবখ্ রাবে ফাোঁফর। 

অেরেয সহ যুকঝ গক্রাকি লকঙ্কশ্বর।।  

রাবে অসংখ্য বাে ককর ববরষে। 

বুড়া রাজা সমকর হইল অকচতে।। 

আপো সাবরয়া ককর বাে ববরষে। 

বাকেকত জর্জ্ৃর গদহ হইল রাবে।। 

রাবকের গা ববহয়া রি পকড় িাকর।  

গযমে গোর িারা পর্ব্ৃত-বশখ্কর।। 

গকহ ো বজবেকত পাকর, োবহ পায় আশ।  

উভকয় ববরকষ বাে োবহ গফকল শ্বাস।।  

দশােে বাে একড় শূেয কহল তূে। 

তখ্ে বুড়ার বাে আেকয় বদ্বগুে।। 

আর বাে যাবৎ ো গযাগায় সারবথ। 

তাবৎ রাবে মকে কবরল যুকবত।। 

রাবে রাজার বুকক মাবরলা চাপড়। 

ভূবমকত পবড়য়া রাজা ককর িড়ফড়।। 
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মততুযকাকল বুড়া রাজা ককর েটফট।  

িাইয়া রাবে গগল বুড়ার বেকট।। 

রাজকভাকগ বুড়া কভু োবহ জাে রে। 

আমার সবহত যুকে অবশয মরে।। 

জগৎ বজবেয়া ভ্রবম আপোর গতকজ। 

অবশয মরে গয আমার সকে যকুঝ।।  

গর্ব্ৃ ককর বকল রাজা মরকের কাকল। 

শাপ বর বদব যাকর, ততক্ষকে ফকল।।  

অেরেয বকল বকবা কর অহঙ্কার। 

কভু হাবর কভু বজবে রে-বযবহার।।  

বহু যুে কবর তুবষলাম গদবগকে। 

োোরকত্ন দাকেকত তুবষলাম ব্রাহ্মকে।। 

রাজা হকয় কবরলাম প্রজার পালে।  

বতে লক্ষ বদ্বকজ বেতয করাই গভাজে।।  

এ সব আমার পুেয জাকে সকব ভাকল।  

গতাকর গয ববিকব গস জবন্মকব মম কুকল।। 

সংগ্রাকম পবড়য়া রাজা গগল স্বগৃপুর। 

বদবগ্বজয় কবর ভ্রকম লঙ্কার ঠাকুর।। 

তব পূর্ব্ৃপুরুকষকর বজবেল গয রকে। 

গস রাবে পবড়ল শ্রীরাম তব বাকে।।  

পূর্ব্ৃকথা শুবেয়া শ্রীরাকমর উল্লাস। 

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

কারৃ্ত্বীযৃযার্জ্ুৃকের সবহত রাবকের যেু 

 

শ্রীরাম বকলে বতে বেকলে দর্ব্ৃল। 

গতকারকে হকয়বেল রাবে প্রবল।। 

বীরশূেযা পতবথবী বেকলে গস সময়।  

গতোঁই রাবকের বতবে বেল অবতশয়।।  

গসকাকলর রাজা ব্রহ্ম অস্ত্র োবহ জাকে। 

রাবকের পরাজয় েকহ গতকারকে।। 

মুবে বকলে, দশােে োো মায়া িকর। 

রাক্ষস কবরকল মায়া গকান্ জে তকর। ।  

মায়া-রে গদখ্া-রকে অকেক অন্তর। 

গতকারকে পরাবজত েকহ লকঙ্কশ্বর।।  

মােুষ হইয়া বযবে ববষু্ণ অবিষ্ঠাে। 

তাোঁর ঠাোঁই রাবে গয পায় অপমাে।। 

কার্ত্ৃবীযৃযার্জ্ুৃে রাজা বেল চন্দ্রবংকশ। 

গস সহর হাত িকর জন্ম ববষু্ণ অংকশ।। 

োো মূবর্ত্ৃ িবরয়া গস রাজয রাজয রাকখ্। 

যাোঁর োকম হারািে আবসত সরু্ম্কখ্। ।  

শত শত কাবমেী লইয়া কুতূহকল। 

অর্জ্ুৃে কবরত গকবল েরৃ্ম্দার জকল।। 

মাবহষ্মতী-েগকর তাোঁহার বেল ঘর। 

তথা বগয়া বার্ত্ৃা পুকে রাজা লকঙ্কশ্বর।। 

লঙ্কার রাবে আবম চাবহ আবজ রে। 

কার্ত্ৃবীযৃযার্জ্ুৃে বক কবরল পলায়ে।। 

রাক্ষস-কটক চাপ অবত ভয়ঙ্কর। 

অর্জ্ুৃে রাজার কাকে কার োবহ ডর।।  

গলাক বকল বকবা চাহ তুবম এই স্থকল। 

ককরে ভূপবত ক্রীড়া েরৃ্ম্দার জকল।। 

েরৃ্ম্দায় যায় বীর অর্জ্ুৃে উকর্দ্কশ। 

পকথ গযকত ববন্ধযাবগবর গদবখ্ল হবরকষ।। 

োো ফল ফুল গদকখ্ অবত মকোহর। 

োো পক্ষী গকবল ককর গশাকভ সকরাবর।।  

েততয ককর ময়ূর, ঝঙ্কাকর মিুকর।  

োো হংস গকবল ককর গদবখ্কত সুন্দর।।  
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দােব গন্ধর্ব্ৃ গদব যক্ষ ববদযাির। 

কাবমেী লইয়া ক্রীড়া ককর বেরন্তর।।  

রাবকেকর গদবখ্য়া গদবতা কাোঁকপ ডকর। 

পলায় োবড়য়া গকবল পর্ব্ৃত উপকর। ।  

উভরকড় গদবগে পলাইল ত্রাকস। 

গদবতা পলায় গদবখ্ দশােে হাকস।। 

বেরৃ্ম্ল েদীর জল পর্ব্ৃকতকত বয়।  

োোববি গলাক তথা করকয় আলয়।। 

ববন্ধযবগবর এবড় গগল েরৃ্ম্দার কূকল। 

জলককবল ককর তথা গকশরী শার্দ্ুৃকল।। 

সহ শুক সারে প্রভতবত পবরজে। 

রথ কহকত গসইখ্াকে উবলল রাবে।। 

মিযাহ্নকাকলর গরৌদ্র তাবপতা পতবথবী। 

রাবকে গদবখ্য়া মন্দকতজ কহল রবব।।  

দই কূকল বাল গস স্ফবটক গহে গদবখ্। 

বহু জন্তু গকবল ককর োোববি পাখ্ী।। 

েরৃ্ম্দার জল গসই অবত সশুীতল। 

িীকর িীকর বায়ু বকহ অবত সুককামল। ।  

কসেয সকে োবময়া রাবে যায় জকল। 

িুইল গাকয়র রি লি রেস্থকল।।  

সাোঁতাকর রাবে রাজা েরৃ্ম্দার জকল। 

আপবে কবরয়া স্নাে উবঠকলক কূকল।।  

গদবকদব মহাকদব জগকতর রাজা। 

োো উপচাকর রাবে ককর তাোঁর পূজা।। 

স্বে-ৃবশববলে তাকহ কাঞ্চে-কমখ্লা। 

ভবিকত রাবে পূকজ গদবাচৃে-কবলা।। 

শত সুবকেৃর পাত্র লাকগ পূজা-সাকজ। 

শঙ্খ ঘণ্টা দন্দুবভ গয চাবরবদকক বাকজ।। 

করাইল বশববলকে স্নাে গসই জকল।  

কলস কবরয়া গন্ধ তদপবর  াকল।। 

মন্ত্র জপ কবরল লইয়া জপমালা।  

গমৌে োবহ ভাকে তার গদবাচৃে-কবলা।। 

কুবড় হাত পসাবরয়া োকচ রে ভকে। 

রাবে প্রোম ককর গসই বশববলকে। ।  

এবদকক অর্জ্ুৃে রাজা হকয় হৃষ্টমবত। 

জলক্রীড়া ককর সকে শকতক যুবতী। ।  

প্রসাকর েদীর মাকঝ হস্ত্ গস দীঘল।  

হাকতকত জাোল বাবন্ধ রাকখ্ তার জল।।  

বেল গয কাোঁকাবল জল হইল পাথার। 

শত শত কেযা বদকত লাবগল সাোঁতার। ।  

হাত সম্ববরয়া রাজা এবড় বদল পাবে। 

আকুল হইয়া ডাকক যকতক রমেী।। 

হাকতকত জাোল বাবন্ধ রােী সব ভাকস। 

গদবখ্য়া অর্জ্ুৃে রাজা গকৌতুকককত হাকস।। 

তাহার উপর হাত গদয় কাকত কাকত। 

গস জল উজাে বকহ কূল ভাকে গরাকত।। 

বশবপূজা কবরকে রাবে গসই কূকল। 

গরাকত তার ফল ফুল ভাসাইল জকল।।  

রাবে আপবে গায় আপবে গস োকচ। 

বার্ত্ৃা জাবেবাকর শুক সারকেকর পুকে।। 

ো ভাকে রাবে গমৌে, হাকত তুবড় বদল। 

বতর্ত্ান্ত জাবেকত শুক সারে চবলল।।  

বেষ্ঠা বার্ত্ৃা জাবেয়া গয তাহারা জাোয়। 

গতামাকর গভবটকত কার্ত্ৃবীযৃযার্জ্ুৃে চায়।। 

সুন্দর অর্জ্ুৃে রাজা গযে গদবপবত। 

জলক্রীড়া ককর সব লইয়া যুবতী।। 

েদীকত সহর হস্ত্ প্রসাকর দীঘল।  

সহর হকস্ত্কত তার বে ককর জল। ।  
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সহর হকস্ত্কত গসতু বাবন্ধ রাকখ্ জল। 

ভাোঁটা জল উজাে বয় গস অপূর্ব্ৃ কল।।  

জাোল সহর হাকত বাবন্ধ রাকখ্ েদী। 

গতকারকে ভাবসকতকে ফল ফুল আবদ।। 

গয কার্ত্ৃবীকযৃযর গহতু গহথা আগমে। 

েরৃ্ম্দার জকল তাকর কর দরশে।। 

অর্জ্ুৃকের বার্ত্ৃা গপকয় চকল দশােে। 

দই গক্রাশ পথ বগয়া ককর বেরীক্ষে।।  

অর্জ্ুৃে সহর ককর ককর জলকখ্লা।  

সহর সহর তার গববষ্টত মবহলা। ।  

তাহার পাকত্রর স্থাকে কবহকে রাবে।  

অর্জ্ুৃকেকর কহ বগয়া মম আগমে।। 

স্ত্রী লইয়া গতার রাজা সুকখ্ ককর স্নাে। 

বল বগয়া রাজাকর রাবে রে চাে।। 

এত যবদ রাবে পাকত্রর প্রবত বকল।  

কুবপল গস রাজপাত্র রাবকের গবাকল। ।  

স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুকখ্ গকবল ককর। 

এ সময় গকান্ জে বকল যুবঝবাকর।। 

রকের সময় ো জাবেস বেশাচর। 

অর্জ্ুৃকের হাকত আবজ যাবব যমঘর। ।  

স্ত্রী লইয়া ককর রাজা হাসয পবরহাস। 

গতার বাককয গকে আবম যাব তাোঁর পাশ।। 

কুবড়খ্াে হাকত গতার এত অহঙ্কার। 

সহর হকস্ত্কত কার্ত্ৃবীযৃয-অবতার।। 

বীর গহে গদবখ্স বক তুই আপোকর। 

কবরকত আইবল যুে ববিাতার বকর।।  

অর্জ্ুৃে পাইকল গতাকর মাবরকব আোড়। 

দশমুণ্ড ভাবেয়া কবরকব চূেৃ হাড়।। 

গদব কদতয বজবেয়া গবড়াইস গযে সপৃ। 

গতোঁই গস কারকে গতার বাবড়য়াকে দপৃ।। 

অর্জ্ুৃে রাজার কাকে কর অহঙ্কার।  

মােুষ হইয়া বতবে গদব-অবতার।। 

জবন্মবল রাক্ষসকুকল োো মায়া ির।  

গহর গদখ্ রাজা গমার মায়ার সাগর।। 

আকাকশ থাবকয়া যুকঝ কভু োবহ গদবখ্। 

গমঘরূকপ বকষৃ জল, উবড়কল গস পাখ্ী।। 

সরকলর গসাজা বতবে বাোঁকা প্রবত বাোঁকা। 

পবড়কল তাোঁহার ঠাোঁই তকব যায় গদখ্া।। 

অর্জ্ুৃকেকর ো পাবরবব এবর মাবরবাকর। 

প্রাে রক্ষা কর বগয়া ঝাট যাহ ঘকর।। 

আমার সমকর যবদ পাস অবযাহবত। 

তকব বগয়া ঘাটাইস্ অর্জ্ুৃে েতপবত। ।  

কুবপল রাবে রাজা মহা ভয়ঙ্কর। 

রাক্ষস মােুকষ যুে বাবিল ববস্ত্র।। 

শুক সারে মারীচ রাক্ষস মহাবীর। 

রাক্ষকসর মায়ারকে ের েকহ বস্থর। ।  

রাক্ষকসর সংগ্রাকম মােুষ-দসেয পকড়। 

অর্জ্ুৃকের কাকে বগয়া দতূ ককহ রকড়।। 

মাবরয়া গতামার কসেয গফবলল রাবে।  

অবি গহে গকাকপ জ্বকল শুবেয়া অর্জ্ুৃে।। 

যুবঝবাকর অর্জ্ুৃে চবলল মহাবীর।  

ভকয় রাজ-বেতবম্বেী গকহ েকহ বস্থর।। 

স্ত্রীকলাককর কলরব উবঠল গভীর। 

সবাকর অভয় দাবে রাজা ককর বস্থর। ।  

পাত্র সহ অন্তুঃপুকর পাঠায় স্ত্রীগে। 

স্বে-ৃগদা হাকত কবর িাইল অর্জ্ুৃে।। 

গভীর গর্জ্ৃকে আকস পর্ব্ৃত-আকার।  

গদা হাকত রাক্ষকসকর বকল মার মার।।  
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দর্জ্ৃয় শরীর রাজা অবত ভয়ঙ্কর।  

বতেশত গযাজে যুবড়য়া পবরসর।। 

েয়শত গযাজে শরীর দীঘৃতর। 

সহর হকস্ত্কত িকর সহর ভূির।।  

গদবখ্য়া কুবপল গস প্রহস্ত্ মহাবল।  

অর্জ্ুৃকের বশকর মাকর গলাহার মুদগর।।  

পবড়ল মুষল গযে ঝঞ্ঝো বচকুর। 

অর্জ্ুৃকের গদায় গঠবকয়া কহল চূর।।  

অর্জ্ুৃে সহর হাকত গদা এক চাকপ। 

প্রহকস্ত্র মাথায় মাবরল মহাককাকপ। ।  

গমাহ গগল প্রহস্ত্ গস অতযন্ত কাতর।  

গদবখ্য়া কাতর তাকর গরাকষ লকঙ্কশ্বর।।  

কুবড় হাকত অস্ত্র অস্ত্র গফকল রাক্ষস রাবে। 

সহর হকস্ত্কত গলাকফ অর্জ্ুৃে রাজন্।। 

দই বগবর গঠকাকঠবক শুবে ঠেঠবে। 

বত্রভুবে জল স্থল কবিতা গমবদেী।। 

উভয় হস্ত্ীর যুে দন্ত হাোহাবে। 

দই সূযৃয যুে ককর মকে গহে মাবে।। 

দই বসংহ রকে গযে োকড় বসংহোদ।  

দই বীর রে ককর োবহ অবসাদ।। 

উভকয় ববরকষ বাে গদাোঁকহ িেুেৃর।  

গদাোঁকহ গদাোঁহা বববন্ধয়া কবরল জর্জ্ৃর।। 

গকহ কাকর োবহ পাকর তুলয দইজে।  

গদবতা অসুকর গযে পূকর্ব্ৃ কহল রে।।  

রাবে মুষলাঘাত কবরল বেষ্ঠুর। 

অর্জ্ুৃকের বুকককত গঠবকয়া কহল চূর।। 

িবরল দর্জ্ৃয় গদা অর্জ্ুৃে েতপবত। 

রাবকের বুকককত মাবরল শীঘ্রগবত।।  

গমাহ গগল রাবে গস গদার আঘাকত। 

এবড়য়া িেুক বাে লাবগল কাোঁবপকত।।  

লাফ বদয়া অর্জ্ুৃে িবরল লকঙ্কশ্বকর। 

গরুড় িবরয়া গযে বেল অজগকর।। 

িবরয়া সহরহাকত রাকখ্ কক্ষতবল। 

পাতাকল গযমে হবর বাবন্ধকলে ববল। ।  

বাবন্ধল সহর হাকত তার কুবড় হাত। 

রাবে ভাববকে এবক হইল উৎপাত।। 

সািু সািু আকাকশ ডাবককে গদবগে। 

অর্জ্ুৃে উপকর ককর পুষ্প ববরষে। ।  

হস্ত্ী মাবর বসংহ গযে োকড় বসংহোদ। 

মতগ মাবর বযাি গযে পাসকর ববষাদ।।  

োো অস্ত্র রাক্ষস গফলায় চাবরবভকত। 

রাক্ষকসর অস্ত্র সব রাজা গলাকফ হাকত।। 

কত হাকত িবরয়া রবহকে দশােকে। 

কত হাকত গখ্দাকড় গস বেশাচরগকে।। 

মারীচ খ্র দূষে প্রহস্ত্ মহাবল।  

অর্জ্ুৃকেকর স্তুবত ককর রাক্ষস সকল।।  

রাক্ষকসর স্ত্কবকত অর্জ্ুৃে রাজা হাকস। 

ককক্ষ রাবকেকর চাবপ চবলল আবাকস। ।  

রাবকে লইয়া রাজা পদব্রকজ যায়। 

রাবকের লইয়া রাজা পদব্রকজ যায়। 

রাবকের দর্দ্ৃশা গদবখ্কত সকব পায়।। 

অর্জ্ুৃকেকর ডাক বদয়া বকল গদবগকে। 

বচরকাল বন্দী কবর রাখ্হ রাবকে।। 

অর্জ্ুৃকেকর গদবগে ককরে বাখ্াে। 

গতামার প্রসাকদ আবজ পাইলাম ত্রাে।।  

কুতূহকল গদবগে ককর হুলাহুবল। 

রাবকেকর লকয় পুকর সান্ধাইল বলী। ।  

বন্দীশাকল বেকয় গফকল মরার আকার।  
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রাবকের টবুটল গস সব অহঙ্কার।। 

কুবড় হাত ফুোঁবড়কলক আর দশ গলা। 

দতঢ় বাবন্ধকলক বদয়া গলাহার শতঙ্খলা।। 

বন্ধকের টাকে দষ্ট হইল কাতর। 

বুকককত তুবলয়া বদল দারুে পাথর।।  

পাথর তুবলয়া বদল সর্ত্র গযাজে। 

পাশ উলবটকত োকর দরন্ত রাবে।। 

রাবকেকর বে কবর রাবখ্ কারাগাকর। 

অর্জ্ুৃে কবরকত গকবল গগল অন্তুঃপুকর।। 

িবরল সহর হাকত সহর যুবতী। 

মকোসুকখ্ গকবল ককর অর্জ্ুৃে-েতপবত।। 

অর্জ্ুৃকের োকম হয় পাপ ববকমাচে।  

অর্জ্ুৃকের োকম পাই হারাইকল িে।।  

ববষু্ণ-অবতার রাজা বকল মহাবলী।  

কতবর্ত্বাস রকচ অর্জ্ুৃকের জলককবল।। 

পুলস্ত্য কর্ত্তৃক কারৃ্ত্বীযৃযার্জ্ুৃকের কারাগার হইকত রাবকের মুবিলাভ 

 

দশাসযকক বন্দী কবর থুইল অর্জ্ুৃে। 

ঘকর ঘকর বার্ত্ৃা ককহ যত গদবগে। ।  

পুলস্ত্য গয মহামুবে স্বগৃকলাকক কবকস। 

শুবেয়া োবতর বার্ত্ৃা মর্ত্ৃযকলাকক আকস।। 

দশবদক আকলা ককর মুবের বকরে। 

অর্জ্ুৃকের ঘকর আবস বদল দরশে।। 

পাত্র বমত্র সহ রাজা আইল সত্বকর। 

পাদয অঘৃয বদয়া গস মুবের পূজা ককর।। 

সহর হকস্ত্কত পঞ্চশত পুটাঞ্জবল। 

ভূবমকত পবড়য়া রাজা ককর কুতূহলী। ।  

োবড়য়া অমরাবতী গকে আগমে। 

বক আকে আমার কাকে প্রভু প্রকয়াজে।।  

আবজ কহকত বংশ গমার হইল বেরৃ্ম্ল।  

আবজ কহকত রাজয গমার হইল উজ্জ্বল।।  

গদবগে বকন্দ বগয়া যাোঁহার চরে। 

আমার আলকয় আবজ তাোঁর আগমে।। 

পুত্র গপৌত্র আকে প্রভু, গতামা ববদযমাে। 

বক কাযৃয কবরব মুবে কহ সবম্বিাে।। 

মুবে বকল, রাজা তব সফল জীবে। 

গতামার সদতশ বপ্রয় আকে গকান্ জে।।  

ঘুবষকব গতামার যশ এ বতে ভুবকে। 

আমার গগৌরব রাখ্ োবড়য়া রাবকে।। 

রাবে আমার হয় সম্বকন্ধকত োবত। 

োবতদাে বদকল তকব পাই অবযাহবত। ।  

রাবখ্য়াে বন্দী কবর শুবে বন্দীশাকল। 

হস্ত্ পদ বে তার গলাহার বশককল।।  

আমার গগৌরব রাখ্ করহ সর্ম্াে। 

আমাকর কবরয়া ক্ষমা গদহ োবতদাে। ।  

একতক শুবেয়া রাজা মুবের বচে। 

পাকত্রকর ববলল ঝাট আেহ রাবে।। 

দই পাত্র কারাগাকর গগল বদয়া রড়।  

খ্সাইল রাবকের গলার বেগড়।। 

কুবড় হাত রাবকের বে গযাকড় গযাকড়। 

রাজার আজ্ঞায় গস সমস্ত্ বে োকড়।। 

খ্সাইল পাকয়র দাড়াকু দতঢ়তর। 

ঘুচাইল রাবকের বুককর পাথর।। 

কুবড় হাত ফুোঁবড়য়া বাবন্ধয়া বেল চাকম। 

কবরল বন্ধে-মুি গস সকল ক্রকম। ।  
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রাবকে আবেয়া বদল মুবে ববদযমাকে। 

মাথা তুবল ো চাকহ রাবে অপমাকে। ।  

স্নাে করাইয়া পরাইল বদবয বাস। 

বদবয অলঙ্কার বদল মাবেকয প্রকাশ।। 

সুগবন্ধ চন্দে পুষ্প বদয়া ববভূষে।  

পুলস্ত্য-মুবের ককর ককর সমপৃে। ।  

মুবের বচকে তথা িরৃ্ম্-অবি জ্বাবল। 

অর্জ্ুৃকে রাবকে গয করাইল বমতাবল।। 

পুলস্ত্য গগকলে স্বকগৃ দশােে লঙ্কা। 

মুবের প্রসাকদ দূকর গগল তার শঙ্কা।। 

অগস্ত্য বকলে মে গদহ রঘুবর। 

অর্জ্ুৃকের বপতা তপ কবরল ববস্ত্র।।  

আপবে বদকলে বর তাকর োরায়ে। 

অর্জ্ুৃে স্বরূপ আবম গতামার েন্দে।।  

গতামার অর্জ্ুৃে গস সহর হাত িকর। 

গহে অর্জ্ুৃকেকর গকহ বজবেকত ো পাকর।। 

বলাবল োবহ তথা োবহ ডাকা চুবর।  

রাকজযকত গকাটাল োবহ আপবে প্রহরী।। 

হারাইকল িে পায় অর্জ্ুৃে-স্মরকে। 

চন্দ্রবংকশ রাজা োবহ সম তাোঁর গুকে।। 

ববষু্ণ-অংশির মহাবীর চরাচকর। 

ভতগুরাম মাকরে গসই অর্জ্ুৃে রাজাকর।। 

অবেতয শরীর বেতয জ্ঞাে করা বতথা।  

অর্জ্ুৃকের এই দশা অকেয বকবা কথা।। 

অর্জ্ুৃকের কীবর্ত্ৃকত আবতত এ সংসার। 

কতবর্ত্বাস রবচল অর্জ্ুৃে-অবতার। ।  

বাবল ও রাবকের যেু 

 

শুবেয়া মুবের বাকয রাকমর উল্লাস। 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

গসথা কহকত আর গকাথা গগল দশােে। 

কহ কহ শুবে প্রভু অপূর্ব্ৃ কথে। ।  

মুবে বকল সদা দষ্ট যুে-বচন্তা ককর। 

বাবলর বেককট গগল বকবষ্কন্ধযা-েগকর।। 

ভুবে বজবেয়া ভ্রকম োবহ অবসাদ। 

বাবলর দয়াকর বগয়া োকড় বসংহোদ।।  

বাবলর দয়াকর গদকখ্ অকেক বাের। 

আপোর পবরচয় ককহ লকঙ্কশ্বর।। 

লঙ্কার রাবে আবম দশমুণ্ড িবর। 

বাঞ্ছা কবর বাবলর সবহত যুে কবর।। 

ববলল বােরগে ওকর দরাচার। 

এমে বচে মুকখ্ ো আবেস্ আর।। 

বাবলর দয়াকর গদকখ্ অকেক বাের। 

আপোর পবরচয় ককহ লকঙ্কশ্বর।। 

লঙ্কার রাবে আবম দশমুণ্ড িবর। 

বাঞ্ছা কবর বাবলর সবহত যুে কবর।। 

ববলল বােরগে ওকর দরাচার। 

এমে বচে মুকখ্ ো আবেস্ আর।। 

হইকল বাবলর সকে গতার দরশে। 

দশমুণ্ড খ্ণ্ড কবর ববিকব জীবে।। 

গয বীর কবরয়া দপৃ যুে চাকহ আবস। 

গহথা গদখ্ তা সবার হাড় রাবশ রাবশ।। 

সন্ধযা কবরকতকে বাবল দবক্ষে-সাগকর। 

বকেু কাল থাক যবদ যাকব যমঘকর।। 

মহাপরাক্রম বাবল খ্যাত বত্রভুবকে। 

ততে জ্ঞাে োবহ ককর সহর রাবকে।। 
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বাবলর ববক্রম-কথা শুে বেশাচর। 

দর্জ্ৃয় শরীর বাবল বকলর সাগর।।  

প্রভাকত উবঠয়া বাবল অরুে-উদয়।  

চাবর সাগকরকত সন্ধযা ককর মহাশয়।।  

আকাকশ উপাবড় গফকল পর্ব্ৃত বশখ্র।  

পুেুঃ হাত পসাবরকল লুকফ গস সত্বর।।  

সি দ্বীপ ভ্রকম বাবল এক বেবমকষকত। 

বক কব অকেযর, বায়ু ো পাকর েুোঁইকত।। 

অমর হকয়কে গহে কর অহঙ্কার। 

পবড়কল বাবলর হাকত যাকব যমঘর।। 

কুবপল রাবে রাজা দয়ারীর তকর। 

উর্ত্বরল বগয়া শীঘ্র দবক্ষে-সাগকর।। 

সুকমরু পর্ব্ৃত গযে সাগকরর কূকল। 

সূকযৃযর বকরে গযে রাো মুখ্ জ্বকল।। 

সর্ত্র গযাজে গদহ উকভকত দীঘল। 

উভ গলজ স্পশৃ ককর গগে মণ্ডল।। 

দূকর থাবক রাবে গেহাকল আকে বাবল। 

শজারুর দতকষ্ট গযে বসংহ মহাবলী। ।  

বেুঃশকে বাবলর কাকে চবলল রাবে।  

বসংকহর বেককট যায় শতগাল গযমে।। 

অকস্মাৎ বাবল রাজ গমবলল েয়ে। 

গদবখ্কলে বেককটকত আইকস রাবে।। 

মকে মকে হাবসল বুবঝয়া অবভপ্রায়।  

আবসকতকে আশা কবর বজবেকব আমায়।। 

বাবল বকল দশােে মবরবব বেিয়। 

মবরবার আকশ এস প্রাকে োবহ ভয়।।  

ব্রহ্মার বকরকত হইয়াকে অহঙ্কার।  

আবজ গর রাবে গতাকর কবরব সংহার।। 

গকমকে বফবরয়া যাবব ঘকর আপোর। 

পবড়বল আমার হাকত রক্ষা োবহ আর। ।  

মাবরকত আইকস গযই তাকর আবম মাবর।  

গয জে সমর চাকহ গসই জে অবর।। 

আমায় বজবেকত এস মবরবার আকশ। 

গহে সাি কর গবটা পুেুঃ যাবব গদকশ।। 

বেজৃীব কবরব আবজ গতাকর লকঙ্কশ্বর।  

গলকজ বাবন্ধ ডুবাইল চাবরটা সাগর।।  

গলকজকত বাবন্ধব আবজ দষ্ট দশােকে। 

গকৌতুক গদখ্ুক আবজ এ বতে ভুবকে।। 

সপৃ-দরশকে গযে ববেতা-েন্দে। 

রাবকের গদবখ্ বাবল ককরে গর্জ্ৃে। ।  

পােু বদয়া দশােে িবরল কাোঁকাবল।  

গলকজ বাবন্ধ রাবকেকর গগকে উকঠ বাবল।। 

দশ মুণ্ড কুবড় হাত ককর েড়বড়। 

ভুজে িবরয়া গযে গরুকড়র রড়।। 

ফাোঁফর রাক্ষসগে চায় চাবরবভকত। 

গমঘ গযে গিকয় যায় সযূৃয আচ্ছাবদকত।। 

অবত শীঘ্র যায় বাবল পবকের গবকগ।  

রাক্ষস ো পায় লাগ অবসাকদ ভাকগ। ।  

পূর্ব্ৃবদকক সাগর গযাজে চাবরশত। 

তথা বগয়া সন্ধযা ককর বাবল শাস্ত্রমত।। 

গসই স্থাকে সন্ধযা কবর উবঠল আকাকশ। 

গলকজকত রাবে েকড় সর্ব্ৃকলাকক হাকষ।। 

গলকজর বন্ধে গহতু রাবে মূবচ্ছৃত। 

ঝলকক ঝলকক মুকখ্ উবঠল গশাবেত।। 

গলকজর সবহত তাকর থুকয় কক্ষতবল। 

উর্ত্র সাগকর সন্ধযা ককর রাজা বাবল।। 

তথায় কবরয়া সন্ধযা উবঠল গগে। 

গলকজ বে রাবকেকর গদকখ্ সর্ব্জৃে।।  
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রাবকের দগৃবতকত সকব হাসয ককর। 

পবিম সাগকর বাবল গগল তার পকর। ।  

ডুবায় বাবন্ধয়া গলকজ বাবল লকঙ্কশ্বকর। 

এত জল খ্াইল গয গপকট োবহ িকর।। 

আকট ববকট ককর পবড়য়া তরাকস। 

রাবে জকলর মকিয, বাবলকতা আকাকশ। ।  

চাবর সাগকরকত সন্ধযা কবর মন্ত্র পকড়। 

রাবকে লইয়া বাবল বকবষ্কন্ধযায় েকড়।। 

গদকশ বগয়া বাবলরাজ রাবকেকর একড়।  

হাবস বকল গকাথা গথকক আইকল এিাকর। ।  

রাবে ববলকে আবম বীরকক পরবখ্। 

গতামা গহে বীর আবম গকাথাও ো গদবখ্।। 

বরুে পবে আর তুবম গয বাের। 

বতে জে গদবখ্লাম একই গসাসর।। 

গদখ্াইল সিদ্বীপ পতবথবীর অন্ত।  

গতামায় আমায় বসংহ পশুর বতর্ত্ান্ত।।  

আমা গহে বীকর তুবম বাবন্ধকল লােুকড়। 

চাবর সাগকরর সন্ধযা িযাে োবহ েকড়।। 

বকল টটুা পাই যবদ আোবড়য়া মাবর।  

আমা কহকত অবিক পাইকল বমতা কবর।।  

আজ কহকত তুবম গমার ভাই সকহাদর। 

গমার লঙ্কা গতামার গস গভাকগর বভতর। ।  

উভকয় বমতাবল ককর অবি কবর সাক্ষী। 

উভকয় উভয় প্রবত হইকলক সুখ্ী।। 

শ্রীরাম গস উভকয় পবড়ল তব বাকে।  

গয জাকে গতামার তত্ত্ব গসই সব জাকে।। 

শুবেয়া মুবের কথা শ্রীরাকমর হাস।  

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

রাবকের যমকলাক দশৃে 

 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ। 

আর বকেু কহ ত পুরাে ইবতহাস।। 

গসখ্াকে হাবরয়া গকাথা গগল গস রাবে।  

কহ কহ শুবে মুবে অপূর্ব্ৃ কথে।।  

মুবে বকল যুে চাবহ গবড়ায় রাবে।  

োরকদর সকে পকথ হইল দশৃে।। 

োরকদকর প্রোম কবরল দশােে। 

আশীর্ব্ৃাদ কবরয়া ককহে তকপািে।। 

রাবে ব্রহ্মার বর গপকল বহু তকপ।  

গদব কদতয বস্থর েকহ গতামার প্রতাকপ।। 

গরাকগ গশাকক গলাক সব জরায় পীবড়ত। 

গকহ হাকস গকহ কাকন্দ গকহ আেবন্দত।। 

অবশয মরে-পথ গকহ োবহ গদবখ্।  

বন্ধু বান্দকবর গশাকক সর্ব্ৃকলাকক দুঃখ্ী।। 

যকমর মুকখ্ পবড়য়াকে সকল সংসার। 

যকমকর এবড়য়া অকেয মার বক আচার। ।  

গতামার সংগ্রাকম যম পাকব পরাজয়। 

যকমকর মাবরয়া গলাকক করাও বেভৃয়। ।  

ববষু্ণ কদতয মাবর গলাকক কবরকলে সুখ্ী। 

গলাককর বহতাকথৃ সপৃ খ্ায় গরুড়-পাখ্ী।। 

পাইয়া ব্রহ্মার বর বজবেকল ভুবে।  

গতামার বাকেকত বস্থর েকহ গদবগে।।  

যকমকর মাবরয়া োশ গলাককর তরাস। 

যম গহতু গলাক মকর গলাকক উপহাস।। 

যকমকর মাবরয়া বীর কর উপকার। 

রাবে তাোঁহার কথা কবরল স্বীকার।।  
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শুবেয়া মুবের কথা ববলকে রাবে। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাল বজবেব বত্রভুবে।। 

আকগ মর্ত্ৃয বজবেব তৎপকরকত পাতাল। 

তকব গস বজবেব বগয়া অষ্টকলাকপাল।।  

গোট বজকে বড় বজবে এই পবরপাটী। 

বড় বজকে গোট বজবে গপৌরুকষকত ঘাবট।। 

মুবে বকল যবদ যকম ো কর দমে। 

তকবত রবহকব সর্ব্ৃকলাককর মরে।। 

কুবড় পাবট দশকে গস দশমুকখ্ হাকস।  

চতুবর্দ্ৃকক গকয়া গযে ফুকট ভাদ্রমাকস।। 

ভুবে বজবেব আবম গকৌতুককর তকর। 

গতামার আজ্ঞায় যাব যকম বজবেবাকর। ।  

মুবের বচকে যায় রাবে দবক্ষকে। 

গস গগকল োরদ মুবে ভাকব মকে মকে।। 

গহে জে োবহ গয যকমর েকহ বশ। 

যকমকর বজবেকত যায় বড়ই সাহস।। 

যত প্রােী আকে যম সবার ঈশ্বর। 

ভুবে-বতর্ত্ান্ত যত তাহার গগাচর।।  

পাইয়া ব্রহ্মার বর দর্জ্ৃয় রাবে।  

শমকের সহ যকুে বজকে গকান্ জে।।  

উভকয়র গক বজবেকব জাবেকত ো পাবর। 

োরদ গদবখ্কত যুে চকল যমপুরী।।  

অবববাকদ ববসম্বাদ ঘটায় োরদ। 

োরদ যাহাকত চায় ঘটায় আপদ।। 

হইকল শবের দতবষ্ট পুকড় সর্ব্ৃকলাকক। 

রাবকে গঠকাকয় গগল যকমর সরু্ম্কখ্। ।  

ো যাইকত রাবে মুবের আগুসার। 

গসখ্াকে ককরে যম িকরৃ্ম্র ববচার। ।  

োরকদ গদবখ্য়া যম উবঠয়া সম্ভ্রকম। 

বজজ্ঞাকসে প্রোম কবরয়া ভবিক্রকম।। 

বত্রবদব োবড়য়া গকে গহথা আগমে।  

আমার বেককট তব গকান্ প্রকয়াজে।। 

োরদ বকলে যম বেকল বেরুকদ্বকগ। 

গতামা সহ যুবঝকত রাবে আকস গবকগ।।  

দণ্ড হকস্ত্ সমর কবরও দণ্ডির। 

গদবখ্বাকর আইলাম গদাোঁহার সমর।। 

োরকদর বাককয যম চাকহ বহুদূর। 

রাক্ষস-কটক চাপ গদবখ্ল প্রচুর।। 

চবড়য়া পুষ্পক-রকথ আইকস রাবে। 

বহু কসেয প্রকববশল যকমর ভুবে।।  

আকগ থাো সান্ধাইল তার পূর্ব্ৃদ্বার। 

গদখ্ তথা সর্ব্ৃকলাক িরৃ্ম্-অবতার।।  

গদব-বপততভি সতযবাদী গযই জে। 

তাহার সিদ গদবখ্ বববস্মত রাবে। ।  

গগা-দাে কবরয়া গয তুবষয়াকে ব্রাহ্মে। 

ঘতত দকগ্ধ গদকখ্ তার অপূর্ব্ৃ গভাজে।। 

দুঃখ্ীকক গদবখ্য়া গয করকয় অন্ন্দাে।  

সুবকেৃর থালাকত গস ককর সুিাপাে।।  

বস্ত্রহীে বস্ত্র গদয় বপপাসায় জল।  

রাবে তাহার গদকখ্ সিদ সকল।। 

ব্রাহ্মকেকর ভূবমদাে ককর গযই জে।  

যমপুকর গদকখ্ তাকর রাকজযর ভাজে। ।  

অেযকক তুবষল গয ববলয়া বপ্রয়বােী। 

তার সুখ্ গদবখ্য়া রাবে অবভমােী।। 

গয ককর অবতবথ-কসবা বদয়া বাসাঘর।  

গসাোর আবাস তার গদকখ্ লকঙ্কশ্বর। ।  

স্বেৃদাে কবরয়া গয তুকষকে ব্রাহ্মে। 

স্বে-ৃখ্াকট শুকয় আকে গদবখ্ল রাবে।।  
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ব্রাহ্মকের গসবা গয ককরকে একমকে। 

তাহার সিদ গদবখ্ রাবকে বাখ্াকে। ।  

গয উর্ত্ম পাকত্র কবরয়াকে কেযাদাে। 

সবা কহকত গদকখ্ রাবে তাহার সর্ম্াে।। 

গয ববষু্ণ-কীর্ত্ৃে কবরয়াকে বেরন্তর। 

তাহার সিদ গদবখ্ হৃষ্ট লকঙ্কশ্বর।। 

চতুভৃুজ যম তাকর কবরয়া স্ত্বে। 

পাদয অঘৃয বদয়া তাকর বদকলে আসে।।  

কবকুকণ্ঠ ো যায় গসই যায় স্বগৃবাস। 

বদবয-কদহ িবর তাকর বদকলে প্রকাশ।। 

চতুভৃুজ-রূকপ তাকর সম্ভাষ কবরল।  

োোববি প্রকাকরকত তাহাকর তুবষল।।  

গস গলাক পুকেযর গতকজ এত সুখ্ ককর। 

আপো ভাববয়া দশােে পুকড় মকর।। 

গদবখ্য়া গলাককর সুখ্ হৃষ্ট লকঙ্কশ্বর। 

পূর্ব্ৃ দ্বার এবড় গগল পবিম দয়ার।। 

বহু তপ পুেয কবরয়াকে গযইজে। 

তাহার সিদ গদবখ্ হবরষ রাবে।। 

রাবে উর্ত্র দ্বাকর কবরল গমে। 

তথা পুেযবাে গলাক ককর দরশে।। 

আগম পুরাে শুবেয়াকে গযই রাজা। 

পুত্র গহে পাবলয়াকে গযবা বেজ প্রজা।। 

পরবহংসা পরদার ো ককর গয জে। 

মহামদহশ্বযৃয তার গদবখ্ল রাবে। ।  

পূর্ব্ৃ আর পবিম দয়ার গয উর্ত্র। 

বতে দ্বাকর িাবরৃ্ম্ক গলাক গদকখ্ ত ববস্ত্র।। 

যকমর দবক্ষে দ্বার গঘার অন্ধকার।  

রাবত্রবদে োবহ তথা সব একাকার।।  

যত যত পাপী গলাক গসই দ্বাকর থাকক। 

একত্র থাবকয়া গকহ কাকর োবহ গদকখ্।। 

গচৌরাশী সহর কুণ্ড দবক্ষে দয়াকর। 

েরকক ডুবাকয় সব যমদূকত মাকর।। 

যকমর প্রহাকর গলাক হকয়কে কাতর। 

কলরব শুবে তথা গগল লকঙ্কশ্বর।।  

প্রকববশল দবক্ষে দ্বাকরকত দশােে।  

প্রথম প্রহার তথা গদবখ্কে তখ্ে।। 

যত যত পাপ কবরয়াকে যত জে। 

যমদূকত প্রহাবরকে যাহার গযমে।। 

গযই যত পরদার ককরকে গকৌতকুক। 

গসই কুম্ভীপাকক পবড় ডুববকে েরকক।। 

সুতি কতকলর কুণ্ড অবির উথাল।  

তাহাকত িবরয়া গফকল তার গাত্র োল।। 

অগমযা গমে ককর, গয হকর ব্রাহ্মেী। 

তার প্রহাকরর কথা শুেহ কাবহেী।।  

গলাহার ডােস দূত মাকর গগাটা গগাটা। 

কবশয়া ডােস মাকর তায় গলৌহ কাোঁটা।। 

সর্ব্ৃাে গেদকেকত তাহার পকচ মাংস। 

অর্ব্ুৃদ অর্ব্ুৃদ গপাকা খ্ুকল যায় অংশ।। 

হাকত গকল বাকন্ধ তার বদয়া চরৃ্ম্দবড়। 

মাথার উপকর তুবল মাকর গলৌহ বাবড়। ।  

মস্ত্ক ফাবটয়া যায় রি পকড় িাকর। 

পবরত্রাবহ ডাকক তারা দারুে প্রহাকর।। 

গদাঘাকত মাথা বচকর রি পকড় গরাকত। 

ববষম প্রহার তাকর ককর যমদূকত।। 

েরকক িবরয়া গফকল পাপী সককলকর।  

ববষ্ঠা গখ্কয় পাপীকলাকক ফাোঁফবরয়া মকর।। 

গতবিেী শকুবে মাংস টাকে চাবরবভকত। 

উপাকড় সাোঁড়াবস বদয়া চক্ষু যমদূকত।। 
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হস্ত্ পদ োসা কেৃ েয়ে বজহ্বায়।  

গলাহার মুগদর মাকর অসহয গস দায়। ।  

পাপ পুেযভাগী হয় গস ইবন্দ্রয়গে।  

ববষম প্রহাকর ভুকঞ্জ যকমর তাড়ে। ।  

পরস্ত্রীকক গয জে বদয়াকে আবলঙ্গে।  

তাহার ববষম শুে যকমর তাড়ে।। 

গলৌহময়ী এক স্ত্রী আবেয়া যমদূকত।  

অবি মকিয তাহাকক তাতায় ভালমকত।। 

গসই গলাহা জ্বকল গযে জ্বলন্ত অেল।  

পাপী সব তাহাকত িবরয়া গদয় গকাল।।  

গাত্র-মাংস জ্বকল পবরত্রাবহ ডাকক পাপী। 

তাহা গদবখ্ রাবে হইল অবত তাপী।। 

পবরত্রাবহ ডাকক পাপী দারুে প্রহাকর। 

জ্বালায় জ্ববলত পাপী িড়ফড় ককর।।  

পরদার কবরয়াকে রাবে ববস্ত্র। 

ববষম প্রহার গদবখ্ বচবন্তত অন্তর।।  

পরস্ত্রী দশৃে গযই ককর এক বচকত। 

দই চক্ষু তাহার উপাকড় যমদূকত।।  

কবরকে ববষম যকমর দূত তাড়ো। 

হবরকল পকরর োরী একতক যন্ত্রো। ।  

পরস্ত্রী হবরয়া গযবা ককরকে রমে।  

বচরকালাববি গভাকগ েরকক গস জে।। 

তাহাকত সন্তবত হয় বাকড় পবরবার। 

গকাবট ককল্প ো হয় গস েরকক উোর।।  

তথাবপ েকরর মকে োবহ জ্ঞাকোদয়। 

পরিে পরদাকর সদা মে লয়।। 

শরে লইকল তার গয হকর পরাে। 

করাকত বচবরয়া তাকর ককর খ্াে খ্াে। ।  

ববপরীত বপপাসায় তালু তার গশাকষ। 

পােীয় চাবহকল যমদূকত মাকর গরাকষ। ।  

ব্রাহ্মে গদকবর বস্তু হকর গযই জে।  

তার প্রহাকরর কথা কবর বেকবদে।। 

হস্ত্ পা বাকন্ধ তার বদয়া চরৃ্ম্দবড়। 

মাথার উপকর মাকর ডােকসর বাবড়। ।  

বুকক শূল মাকর গকহ চক্ষু টাবে িকর। 

পবরত্রাবহ ডাকক পাপী দারুে প্রহাকর।। 

গদবতা স্থাবপয়া গযবা ো ককর পূজে।  

তাহার ববষম শুে যকমর তাড়ে।। 

হাত পা বাবন্ধয়া গফকল বদয়া চরৃ্ম্দবড়। 

তাহার উপকর মাকর গদাহাবতয়া বাবড়। ।  

ঘাকড় মুকড় বাবন্ধ গফকল অবির বভতর। 

ববষম প্রহাকর ভুকঞ্জ সহর বৎসর।।  

পরিে গয জে কবরল ডাকা চুবর। 

ক্ষুরিাকর কাকট তাকর খ্ণ্ড খ্ণ্ড কবর।। 

পরবহংসা পরকদ্বষ ককরকে গয জে। 

তার প্রহাকরর কথা অকথয কথে।। 

বমথযা শাপ গদয় আর বকল বমথযা বােী। 

তার প্রহাকরর কত কবহব কাবহেী। 

সুতি সাোঁড়াবস বদয়া বজহ্বা লয় কাবড়।। 

মাথার উপকর মাকর ডােকসর বাবড়। ।  

গয হকর গবচ্ছত আর হকর স্থাপযিে।  

েরকক ডুবায় তাকর যমদূতগে।। 

ব্রাহ্মকেকর মন্দ বকল মাকর গজযষ্ঠ ভাই। 

মুষকল তাকর মাকর তার রক্ষা োই। ।  

পরবহংসা ককর, বকল অসতয বচে। 

ববষম তাহার যম যকমর তাড়ে।। 

অপাকত্রকত কেযা গদয় আকরা লয় কবড়। 

তাহার মাথায় গদয় মাংকসর চুপবড়।।  
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মাংস লহ লহ ববল সদা ডাক োকড়। 

মাংকসর রসাবে তার বুক বকয় পকড়।।  

বমথযা সাক্ষয গদয় গযই সভামকিয ববস। 

তার বজহ্বা টাকে বদয়া জ্বলন্ত সাোঁড়াবস।। 

তার পূর্ব্ৃপুরুকষরা ভুকঞ্জ গসই পাপ। 

বচরকাল পাপ ভুকঞ্জ পায় বড় তাপ।।  

অবতবথ পাইয়া গযই ো ককর বজজ্ঞাসা। 

অপার দগৃবত তার েরকককত বাসা।।  

একজে দাে ককর অকেয হয় হাতা। 

তার বুকক গদয় যম জগর্দ্ল-জাোঁতা।।  

সীমা হকর গযই জে গপাড়ায় পর- ঘর।  

ববষম প্রহার ককর যকমর বকঙ্কর।। 

উভকয়র েযাকয় এক পকক্ষ পক্ষপাতী। 

কুম্ভীপাকক গফকল তাকর কবরয়া আঘাতী।। 

হারাকে বজবেয় গযই হইয়া সপক্ষ। 

যমদূকত মাকর তাকর কবহকত অশকয।।  

চুবর ডাকা ককর গয, ো ককর গলাকবহত। 

যমদূকত তাহাকর প্রহাকর ববপরীত।।  

গলাকক পীড়া বদয়া গয তুবষয়াকে ঈশ্বর। 

পায় গস কুকু্কর-জন্ম সহর বৎসর।।  

গলাক রক্ষা ো কবর গয রাজা ককর োশ। 

হইয়া শতগাল-জন্ম খ্ায় মতত-মাস।। 

ো বচবন্তয়া রাজ-বহত বচকন্ত প্রজা-বহত। 

ববষম প্রহার তাকর হয় গয উবচত।। 

ব্রহ্মহতযা সুরাপাে ককর গযই জে।  

ববষম যাতো গভাগ ককর অেুক্ষে।। 

গুরুপত্নী হরকেকত যত পাপ হয়। 

তাহার উবচত দণ্ড শরীকর ো সয়।। 

মরকে মরে োবহ দুঃখ্ মাত্র সার। 

করৃ্ম্কভাগ ভুকঞ্জ গলাক ো গদকখ্ বেস্ত্ার।। 

ব্রাহ্মকের শূদ্রােী গমে গয প্রমাদ। 

গস সবার পাকপকত স্বিরৃ্ম্ হয় বাদ।। 

চণ্ডাল-জেম হয় শূদ্রােী-গমকে। 

সর্ব্ৃ করৃ্ম্ েষ্ট হয় তার দরশকে।। 

গদবকাযৃয বপততকাযৃয ককর শুেমবত। 

করৃ্ম্ েষ্ট হয় যবদ গদকখ্ শূদ্রা প্রবত।। 

পাতকী জকের সহ গয জে সম্ভাকষ। 

িাবরৃ্ম্ককর িরৃ্ম্কলাপ হয় গসই গদাকষ।। 

রাজা হকয় প্রজাগকে ো ককর পালে।  

পরকলাকক তাহার েরক অখ্ণ্ডে।। 

পুত্র পালকেকত যবদ রাজা পাকল প্রজা। 

গকাবটকল্প স্বগৃসুখ্ ভুকঞ্জ গসই রাজা।। 

অকথৃর গলাকভকত হয় গদবল ব্রাহ্মে।  

শুেমকে গয জে গস ো ককর পূজে। ।  

গযবা হকর গদবস্ব বা ককর দরাচার।  

গদববলয়া ব্রাহ্মকের োবহক বেস্ত্ার।। 

হাকত কবর ঘতত গদয় কেকবদয উপকর।  

গসই ঘতত উকঠ তার েকখ্র বভতকর।। 

গস ঘতত অকন্ন্র তাকপ উোইয়া পকড়।  

অন্ন্ সহ ঘতত যায় শরীর বভতকর।। 

শাকস্ত্র আকে সঘতত কেকবদয ককর পূজা। 

গস পাকপ ব্রাহ্মে হয় কাবলঞ্জকরর রাজা।। 

এ সকল কথা শুবে কহল চমৎকার।  

গদবল ব্রাহ্মকের গয োবহক বেস্ত্ার।। 

গযই শদূ্র হইয়া হবরয়াকে ব্রাহ্মেী। 

তাহার ববষম গরাল বড় ডাক শুবে।। 

লক্ষ লক্ষ সাোঁড়াবসকত গাকয়র মাংস টাকে। 

খ্ুকল খ্ায় গাত্র-মাংস সহর সঞ্চাকে।। 
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ডােকসর বাবড় মাবর ককর খ্াে খ্াে।  

গকাবট কল্প পাপ ভুকঞ্জ োবহক এড়াে।। 

গয জে কবরয়া ঋে ো ককর গশািে। 

তার বপততকলাকক ভুকঞ্জ যকমর তাড়ে। ।  

ববঘত প্রমাে গপাকা গয ববষ্ঠার কুকণ্ড। 

তবথর উপকর গফকল িবর তার মুকণ্ড। ।  

প্রতি কতকলর কুণ্ড অবির উথাল। 

তাহার উপকর গফকল যায় গাত্র োল। ।  

অবিমকিয সাোঁড়াবস তাতায় ভালমকত। 

তাহা বদয়া গাত্র-মাংস কাকট যমদূকত।। 

ইতযাবদ েরক গভাগ ককর বহুবার। 

ব্রহ্মকস্বর পাকপ তার োবহক বেস্ত্ার।। 

পরবহংসা ককর গযবা সুজকেকর বেকন্দ। 

চামদবড় বদয়া তাকর যমদূকত বাকন্ধ।। 

গলায় বোঁড়বস বদয়া ককর টাোটাবে। 

খ্াণ্ডা বদয়া তাহার মাথায় হাোহাবে।। 

গোট কাোঁটা বদয়া তাকর বড় কাোঁটায় লয়।  

গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়।। 

গদবখ্ল রাবে পুরুকষর গয যন্ত্রো। 

ইহা হইকত বাইশ গুে োরীর যাতো। ।  

গোট করুক বড় করুক যত ককর পাপ। 

পাপােুসাকরকত ভুকঞ্জ শমকের তাপ। ।  

রাবে কর্ত্তৃক যকমর পরাজয় 

 

গলাককর যাতো ভাবব দশােে বচকন্ত।  

বন্দীমুি ককর গস মাবরয়া যমদূকত।। 

শরাঘাকত রাবে কবরকে চূরমার। 

যমদূকত মাবর ককর বন্দীর উোর। ।  

যত পাপ ককর গলাক ভুবঞ্জকব গস তাবর। 

পাকপকত বাবন্ধয়া আকে গকল বদয়া দবড়।। 

পাকপর কারকে পাপী চকক্ষ োবহ গদকখ্। 

পাপ-কদাকষ আরবার পবড়ল েরকক।। 

দশােে বকল বন্দী কবরেু উোর। 

আরবার গকে তাকর কবরে প্রহার।। 

দূত বকল রাবে আমাকর গকে গকঞ্জ। 

আপোর পাপ গলাক আপবে গস ভুকঞ্জ।।  

ইহকলাক রাবে তুবম যত কত পাপ। 

পরকলাক এমকে ভুবঞ্জকব পবরতাপ।। 

পরকলাক তব সকে গহথা হকব গদখ্া। 

তখ্ে গতামার সকে হকব গলখ্াকজাখ্া।। 

কুবপল রাবে রাজা দূকতর বচকে। 

সন্ধাে পূবরয়া বাে যমদূকত হাকে। ।  

যকমর বকঙ্কর যত োো অস্ত্র িকর। 

গশল জাবঠ মুদগর গফবলকে তদপকর।।  

যমদূত সকল সহকজ ভয়ঙ্কর। 

রাবকের সকে যুে কবরল ববস্ত্র।।  

বড় বড় শালগাে গফবলকে পাপর।  

ভাবেল রকথর চাকা রাবে ফাোঁফর।।  

ব্রহ্মার বকরকত রথ অক্ষয় অবযয়।  

যত ভাকে তত হয় োবহ অপচয়।। 

োো বশক্ষা জাকে গসই ব্রহ্মার কারে। 

ববচক্ষে গশকল রাবে কবরকে তারে।।  

বতবতল রাবে-অে আপে গশাবেকত। 

রাবকের গা ববহয়া রি পকড় গরাকত।। 

যকমর বকঙ্কর সব বড়ই চতুর। 

রাবকের সকে রে কবরল প্রচুর।। 
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েীল হবরতাল-বাে যমদূকত মাকর। 

মূবচ্ছৃত কহয়া রাবে রথ কহকত পকড়।। 

েটফট কবরকতকে বাকের জ্বালায়। 

কুবড় চক্ষু রাো কবর দতূপাকে চায়।। 

থাক থাক কবর তাকর গবর্জ্ৃকে রাবে।  

পাশুপত-বাে একড় রুবষয়া তখ্ে।। 

আকলা কবর আকস বাে অবি অবতার। 

যমদূত পুকড় সব হইল সংহার।। 

পুবড়য়া মবরল যমদূত অবিকতকজ। 

রাবকের রকথাপকর জয় াক বাকজ।। 

রকথাপকর বসংহোদ োবড়কে রাবে। 

বাবহর হইল রকথ রববর েন্দে।। 

রাোমুখ্ রথখ্াে অষ্ট গঘাড়া বকহ। 

ত্ববরকত আবসয়া রাবকের অকগ্র বকহ।। 

গয মূবর্ত্ৃকত যমরাজ পতবথবী সংহাকর। 

গস মূবর্ত্ৃকত যমরাজ আইল সমকর।।  

কালদণ্ড মহা অস্ত্র যকমর প্রিাে।  

যুবঝবার গবলা আবস কহল অবিষ্ঠাে। ।  

যকমকর কবহকে প্রভু কর আজ্ঞা দাে।  

পরবশরা রাবকেকর কবর খ্াে খ্াে।। 

পরবশয়া বকবা কাজ দরশকে মকর। 

আজ্ঞা কর আবম বগয়া মাবর লকঙ্কশ্বকর।। 

যম বকল মততুয গদখ্ সংগ্রাম সরস।  

দণ্ড হাকত মাবর পাবড় রাবে রাক্ষস।।  

গতামার সংগ্রাম আবজ ক্ষকেক থাকুক।  

মাবর পাবড় রাবকেকর গদখ্হ গকৌতুক।।  

কালদণ্ড-মুকখ্ উকঠ অবি খ্রশাে। 

যার দরশকে গলাকক হারায় পরাে।। 

চাবরবভকত অস্ত্র যায় সকপৃর আকার। 

কালদণ্ড-অকস্ত্র কাকরা োবহক বেস্ত্ার।। 

গহে কালদণ্ড যম তুকল বেল হাকত। 

তাহা কহকত সপৃ বাবহরায় চাবরবভকত।। 

অজগর কালসপৃ শবঙ্খেী বচত্রােী।  

মুকখ্ ববষ অবি তার বশকর জ্বকল মবে।। 

সকপৃর ববকট দন্ত স্পশৃ মাত্র মবর। 

দণ্ড গদবখ্ বত্রভুবে কাোঁকপ থরহবর।। 

বাে-মুকখ্ অবি জ্বকল গলাককর তরাস। 

সর্ব্ৃকলাকক গদকখ্ দশােকের ববোশ। ।  

ডাক বদয়া যকমকর কবরকতকে বাখ্াে। 

রাবে মবরকল গদবগে পায় ত্রাে।। 

আবজ যবদ যম তুবম মারহ রাবকে। 

গতামার প্রসাকদ গবড়াইকব গদবগকে।।  

গদবতা সবহত ব্রহ্মা বেল অন্তরীকক্ষ। 

যম-হাকত দণ্ড গদকখ্ আইল সমকক্ষ।।  

শমকেকর চতুরৃু্ম্খ্ ককহে বচে। 

ক্ষান্ত হও যমরাজ ো কবরও রে।। 

রাবে পাইল বর োবহ তব মকে। 

রাবকে হঠাৎ তুবম মাবরকব গকমকে। ।  

দণ্ড সতবজলাম আবম মততুযর কারে।  

যাহার আঘাকত লুি হয় বত্রভুবে। ।  

যাহার দশৃে মকে স্পকশৃ বকবা কথা। 

গহে দণ্ড রাবকে মাবরকব গকে বতথা।। 

দণ্ড বযথৃ হকব, োবহ মবরকব রাবে। 

আমার বচে শুে ো কবরহ রে।। 

দণ্ড রাখ্ দণ্ড রাখ্ শুে দণ্ডির। 

রাবকেকর জয় বদয়া যাহ তুবম ঘর।। 

যম বকল তব বকর সবার ঠাকুরাল। 

লবিয়া গতামার বাকয যাকব গস পাতাল।। 
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যমরাজ কালদণ্ড মততুয বতেজে। 

এ বতকের মূবর্ত্ৃ গদবখ্ কাোঁকপ বত্রভুবে।। 

যম কালদণ্ড মততুয এ বতকের গকন্ধ। 

পলায় রাক্ষস-দসেয চুল োবহ বাকন্ধ।। 

বড় বড় রাক্ষস রাবকের গসাসর। 

এ বতকের মূবর্ত্ৃ গদবখ্ হইল ফাোঁফর। ।  

এ বতকের ববক্রম সবহকব কার প্রাকে। 

পলায় রাক্ষস সব এবড়য়া রাবকে।। 

অমাতয পলায় সব এবড়য়া রাবকে। 

এককশ্বর রাবে রবহল মাত্র রকে।। 

যুবঝবাকর কাজ থাক গদবখ্ যমরাকজ। 

গহে বীর োবহ গয সরু্ম্খ্ কহয়া যুকঝ।। 

বেভৃয় রাবে রাজা ববিাতার বকর। 

যকমর সরু্ম্কখ্ যকুঝ শঙ্কা োবহ ককর।। 

দশবদক দশােে োইকলক বাকে। 

রাবকের বাে যম বকেুই ো জাকে।। 

জাবঠ ঝকড়া গশল একড় রববর েন্দে। 

রাবে জকর্জ্ৃর হয় তব ুককর রে।। 

োইল যকমর রথ রাবকের বাকে। 

দশ বাকে সারবথকর ববকন্ধ দশােকে। ।  

সন্ধাে পূবরয়া গস িেুকক গযাকড় শর।  

সহকরক বাে একড় যকমর উপর।। 

মততুযর উপকর ককর বাে ববরষে। 

বাে বযথৃ হয় গদবখ্ বচবন্তত রাবে।।  

অবত মর্ত্ রাবে গস ববিাতার বকর। 

মততুযর উপর বাে গফকল োবহ ডকর। ।  

মততুযর োবহ গয মততুয বক কবরকব বাকে। 

অকবাি রাবে তবু যুকঝ তাোঁর সকে।। 

মততুয বাে খ্াইয়া অবিক গকাকপ জ্বকল। 

গযাড়হাকত কবরয়া যকমর আকগ বকল।। 

বেকবদে কবর প্রভু কর অবিাে। 

গতামার অকস্ত্রর মকিয আবম গস প্রিাে।। 

মিুদকটভাবদ যত বেল কদতযগে। 

বাবল ববল মান্ধাতা কবরয়াবেল রে। ।  

পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবে দজ্জৃয়।  

তার সহ যুে করা উবঠত ো হয়।। 

গতামার বচে প্রভু কবর আবম দড়। 

রে োবড় তব বাককয বদলাম আবম রড়।।  

রথ কহকত যমরাজ কহল অদশৃে। 

ির ির ববলয়া ডাবককে দশােে।। 

মন্দ মন্দ হাবসয়া রাবে রাজা ভাকষ। 

যম পলাইয়া যায় আমার তরাকস।। 

যম যবদ পলাইল গদবখ্ল রাবে। 

আবম যম জয়ী ববল ভাকব দশােে।। 

কতবর্ত্বাস কববত্ব শুবেকত চমৎকার।  

সর্ব্ৃকলাকক রামায়ে হইল প্রচার।।  

রাবে কর্ত্তৃক বাসুবকর পরাজয় ও বেপাতককর সবহত যুে 

 

শ্রীরাম বকলে মুবে বজজ্ঞাবস কারে।  

ববষম শুবেেু আবম যকমর তাড়ে।। 

পাপীর প্রহার শুবে লাকগ চমৎকার।  

পাতক কবরকল বক ো হয় প্রতীকার।।  

মুবে বকল রাম তুবম কর অবিাে। 

তব অবতাকরকত পাপীর পবরত্রাে।। 

গযইজে শুেবচকর্ত্ শুকে রামায়ে।  

যকমর সবহত তার োবহ দরশে।। 
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ইহা ববো পাপীর োবহক পবরত্রাে।  

রামোম শুবেকবক পাপী সাবিাে।। 

চাবর গবদ অিযয়কে যত পুেয হয়। 

একবার রামোকম তকতা ফকলাদয়।। 

শুবেয়া মুবের কথা রাকমর উল্লাস।  

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

গসথা কহকত গকাথা গগল দষ্ট দশােে।  

কহ কহ শুবে মুবে অপূর্ব্ৃ কথে।।  

মুবে বকল রাবে বজবেল সর্ব্ৃকদশ।  

পাতাল বজবেকত গশকষ কবরল প্রকবশ। ।  

বাসুবকর ববকষ দগ্ধ হয় বত্রভুবে।  

তাহাকর বজবেকত যায় পাতাল-ভুবে।।  

চবলল রাবে রাজা অদ্ভুত সাজবে। 

আইল বতরাশী গকাবট কালভুজবেেী।।  

এক এক ভুজকের ববকষ ববশ্ব গপাকড়। 

োবগেী বতরাশী গকাবট রাবকেকর গবকড়।। 

চাবরবভকত গবকড় সপৃ রাবে ফাোঁফর।  

রাবকে এবড়য়া গসোপবত বদল রড়।।  

রাবে মুদগর গঘার গফকল চাবরবভকত। 

পলায় োবগেী সব ো পাকর সবহকত।।  

বাসুবককর এবড়য়া পলায় উভরকড়। 

আবসয়া রাবে রাজা বাসুবককর গবকড়। ।  

বাসুবক কবরল ববষ-বাে অবতার। 

ব্রহ্মজাল বাকে রাবে কবরল সংহার।।  

ববষজাল মহাববষ বাসুবককত একড়। 

রাবে গস ববষজাল সবহকত ো পাকর।।  

মায়ািারী রাবে গস জাকে োো সবন্ধ। 

বাসুবককর মহাজাল-বাকে ককর বন্দী।। 

বাসুবককর বন্দী কবর তার পুরী গলাকট। 

বববচত্র আবাস ঘর োগপুকর বকট।। 

বন্দী হকয় বাসুবক মাবেল পরাজয়। 

রাবে তাহার প্রবত বদকলক অভয়।। 

শত মুখ্ সহর মস্ত্ক গযই িকর। 

যায় ববষাবিকত সর্ব্ৃ চরাচর পুকড়।। 

মুকখ্ জ্বকল অবি যার বশকর জ্বকল মবে। 

গহে সকব সকপৃকর পাতাকল বগয়া বজবে।। 

বজবেয়া সকপৃর গদশ োকম গভাগবতী।  

বেপাতককর রাকজযকত চবলল শীঘ্রগবত।। 

বেপাতককর রাকজয তার কাকর োবহ ডর।  

পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবে দর্দিৃর।।  

রাবে ডাবকয়া বকল বেপাতককর ঠাোঁই।  

লঙ্কার রাবে আবম আবজ যুে চাই। ।  

বেপাতক রাজা গসই যম- দরশে।  

িাইয়া আইল শীঘ্র কবরবাকর রে।। 

গশল জাবঠ ঝকড়া গয অস্ত্র খ্রশাে।  

খ্াোঁড়া আর ডােস বববচত্র িেুর্ব্ৃাে।। 

োো অস্ত্র লইয়া উভকয় ককর রে। 

উভকয়র অস্ত্র বগয়া োইল গগে।। 

দই হস্ত্ী রকে গযে দন্ত হাোহাবে। 

দই সূযৃয গতকজ গযে োইল গমবদেী।। 

দই বসংহ রকে গযে োকড় বসংহোদ।  

দই জকে যুে ককর োবহ অবসাদ।।  

উভকয়র যুকেকত হইল মহামার। 

সকল পাতালপুরী কহল অন্ধকার।। 

গকহ কাকর োবহ পাকর দজকে গসাসর।  

দইজকে যুে ককর মাকসক অন্তর।।  

একমাস যুে ককর গকহ কাকর োকর।  

গদবগে লকয় ব্রহ্মা আইল সত্বকর।।  
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ব্রহ্মা বকল বেপাতক শুেহ বচে।  

গতামাকর বজবেকত োবহ পাবরকব রাবে।।  

বেপাতকক প্রকবাবিয়া বববরবঞ্চ তখ্ে।  

রাবকের প্রবত বকেু ককহে বচে।। 

রাবে গতামাকর ববল শুেহ বচে। 

বেপাতকক বজবেকত ো পাবরকব কখ্ে।।  

মম বকর দইজে হকয়ে দর্জ্য়ৃ। 

দই জকে প্রীবত কবর থাকহ বেভৃয়।।  

গকবা লবিবাকর পাকর ব্রহ্মার বচে।  

দইজকে প্রীবত ককর োবড় অস্ত্রগে।।  

োো গভাকগ রাবকেকর রাবখ্ল সর্ম্াকে। 

এক বষৃ রাবে রবহল গসই স্থাকে।।  

রাবে কর্ত্তৃক বরুেপুরী ববজয় 

 

লঙ্কার অবিক গভাগ ভুবঞ্জ তার ঘর।  

বরুকেকর বজবেকত চবলল লকঙ্কশ্বর। ।  

রকত্নকত বেবরৃ্ম্ত পুরী বদক্ আকলা ককর। 

সুরভী আকেে গসই বরুে-েগকর।। 

রাবে কবরল সুরভীকর দরশে। 

ক্ষীরিারা ববহকতকে তাোঁর অেকু্ষে।।  

যাোঁর ক্ষীকর ভবরয়াকে ক্ষীকরাদ-সাগর। 

গহে গিেু প্রদবক্ষে ককর লকঙ্কশ্বর।। 

সুরভীকক গদবখ্য়া রাবে মকে ভাকব। 

গয যা চায় তাই পায় আবম চাই তকব। ।  

বরুকে বজবেয়া গযে আবস শীঘ্রগবত।  

গমে সমকয় গতামা লইব সংহবত।। 

বরুকে বজবেকত ককর রাবে পয়াে। 

গহেকাকল সুরভী হইল অনৃ্তোে। ।  

বরুকের দ্বাকর বগয়া ডাবকল রাবে।  

গকাথা গগকল বরুে আবসয়া গদহ রে।। 

বরুকের পাত্র বকল বতবে োবহ ঘকর। 

কার ঠাোঁই যুে চাহ এ শূেয েগকর।। 

রাবে ববলকে গকাথা বগয়াকে বরুে। 

তথা বগয়া আবজ আবম কবর মহারে।। 

বরুকের পুত্রগে সকব মহাবীর। 

লইয়া সামন্ত কসেয হইল বাবহর।। 

তা সবাকর রাবে গয আকাকশ বেরকখ্। 

রাবে চবড়য়া রকথ যায় অন্তরীকক্ষ। ।  

বরুকের পুত্র ককর বাে ববরষে। 

বাকে ববে রাবে হইল অকচতে।। 

বাকেকত হইয়া ববে হকলে কাতর। 

তাহা গদবখ্ রুবষল রাক্ষস মকহাদর।।  

মকহাদকরর বাে গযে মদমর্ত্ হাতী। 

বাকেকত বববন্ধয়া পাকড় রকথর সারবথ।। 

পবড়ল সারবথ তার বাে ববকন্ধ বুকক। 

বতে ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীকক্ষ। ।  

অন্তরীকক্ষ থাবক ককর বাে ববরষে।  

বাকে ববে মকহাদর হল অকচতে।। 

অকচতে মকহাদকর গদবখ্ লকঙ্কশ্বর। 

সন্ধাে পূবরয়া বাে এবড়কে ববস্ত্র।।  

আকাকশ রবহকত োকর বতে সকহাদর। 

ভূবমকত পবড়য়া বতকত িূলায় িূসর।।  

বতে ভাকয় িবরল অকেক অেুচর। 

িবরয়া আবেল তাকর পুরীর বভতর।। 

রে বজবে রাবকের হবরষ অন্তর। 

বরুকেকর অকেষে ককর লকঙ্কশ্বর। ।  
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বরুকের পুকত্র বজবে বরুকেকর চাকহ। 

প্রভাস োকমকত পাত্র রাবকেকর ককহ।। 

ব্রহ্মকলাকক গীত গায় শুবেকত সুন্দর। 

বগয়াকেে গসখ্াকে বরুে জকলশ্বর।। 

এত শুবে গগল রাজা বভতর আবাস। 

পালকঙ্ক পাইল বরুকের োগপাশ।। 

োগপাশ পাইয়া গস বসংহোদ োকড়। 

ববদায় হইয়া রাবে তথা হকত েকড়।। 

ববল কর্ত্তৃক রাবকের বন্ধে ও লাঞ্ছো 

 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

গসখ্া কহকত আর গকাথা গগল গস রাবে।  

কহ গদবখ্ শুবে মুবে পুরাে-কথে।।  

মুবে বকল ববলরাজা পাতাকলকত কবকস। 

দশােে গগল তথা বজবেবার আকশ।। 

পাতাকল আবাস ঘর অবত সুবেবরৃ্ম্ত। 

গদবখ্য়া রাবে রাজা কহল চমবকত।। 

গসাোর প্রাচীর ঘর পর্ব্ৃত প্রমাে। 

ববষু্ণর আজ্ঞায় ববশ্বকরৃ্ম্ার বেরৃ্ম্াে।। 

প্রহস্ত্কক পাঠায় রাবে জাবেবাকর।  

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত্ গগল দ্বাকর।। 

ববলর দয়াকর দ্বারী স্বয়ং োরায়ে।  

শরীকরর গজযবতুঃ গকাবট সূকযৃযর বকরে।। 

আকেে ববসয়া দ্বাকর রত্ন-বসংহাসকে। 

গশ্বত-চামকরর বায়ু পকড় ঘকে ঘকে। ।  

প্রহস্ত্ বববস্মত হকয় আবসয়া সত্বর।  

বেকবদে কবরকে শুেকে লকঙ্কশ্বর।।  

গদবখ্কতবে মহারাজ দয়াকর ববলর। 

পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর।। 

আজােুলবম্বত বাহু ভুজ চতুষ্টয়। 

শঙ্খ চক্র গদা শােৃ তবথ গশাভা পায়।। 

শযামল গকামল তেু সুপীত বসে। 

তবড়ত জবড়ত গযে গদবখ্ েবঘে।। 

বক্ষুঃস্থকল গকৌস্তুভ গশাবভত অবতশয়।  

বেমালা তদপবর কবরকে আশ্রয়।। 

শুবেয়া রাবে যায় পুরুকষর পাকশ। 

রাবকেকর গদবখ্য়া পুরুষ মতদ হাকস।। 

রূকপ আকলা কবরকতবে ববলর দয়ার। 

বেরবখ্য়া রাবকের লাকগ চমৎকার।। 

রাবে ববলকে দ্বারী পলাকব গকাথায়।  

লঙ্কার রাবে আবম যুে গদও আমায়।।  

শুবেয়া পুরুষ মতদ হাবসয়া সম্ভাকষ। 

ববল সকে যুঝ বভতর আবাকস।। 

বীর মকিয বীর আবম মুবে মকিয মুবে। 

বত্রভুবে সব আবম বদবস রজেী।। 

আমা সহ যুবঝকব শুবেকত উপহাস। 

কাকলা সকে যুবঝকত ো কবর অবভলাষ। ।  

সমাকে সমাকে যুে হয়ত উবচত। 

গতামার আমার সকে যুে অেুবচত।। 

আবম ববল গতামাকর শুেহ দশােে। 

ববলকক বজজ্ঞাসা কর আবম গকান্ জে। ।  

একতক শুবেয়া দশােে রাজা হাকস। 

ববলর বেককট গগল বভতর আবাকস।। 

পাদয অঘৃয বদল ববল ববসকত আসে।  

বজজ্ঞাবসল পাতাকলকত একল বক কারে।।  
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গস বকল পাতাকল ববষু্ণ রাবখ্ল গতামাকর। 

সাবজয়া আইেু আবম ববষু্ণ বজবেবাকর।। 

ববল বকল গহে বাকয োবহ বল তুকণ্ড। 

বত্রভুবে আইকল বন্ধে োবহ খ্কণ্ড।। 

দয়াকর যাোঁহার সকে কহল দরশে। 

গস পুরুষ সতবজকলে এই বত্রভুবে।।  

যাোঁহার উপকর কাকরা োবহ অবিকার।  

সকবল সতবজয়া বতবে ককরে সংহার।। 

রাবে ববলকে যম মততুয কালদণ্ড। 

ইহা কহকত গকান্ জে আকে গহ প্রচণ্ড।। 

ববল বকল তাই বক কবরকব যমরাজ। 

বত্রভুবকে গকহ োবহ পুরুষ-সমাজ। ।  

যম ইন্দ্র বরুে যকতক গলাকপাল।  

পুরুকষর প্রসাকদকত সককল ববশাল।।  

ইহার প্রসাকদ গদব হকয়কে অমর। 

তাোঁর বড় বীর োই কত্রকলাকয বভতর।।  

দােব রাক্ষস আবদ বড় বড় বীর। 

পুরুষ দশৃকে তাই গকহ েকহ বস্থর।।  

গসই গস পুরুষবর স্বয়ং োরায়ে। 

গতামায় বকবঞ্চৎ কবহ শুে গর রাবে। ।  

গসই গদব োরায়ে মিুদকটভাবর। 

চতুভৃুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মিারী।। 

রাবে শুবেয়া ইহা হইল বাবহর। 

পুরুকষর গদখ্া োই অদতশয শরীর।।  

রাবে ববলল ত্রাকস কহল অদৃশে। 

পাইকল চাপকড় তার ববিতাম জীবে।। 

রাবে আবার গগল পুরুষ উকর্দ্কশ। 

উপবস্থত হইল গস বভতর আবাকস।। 

ববল বকল রাবকের োবহ পাই মে। 

পুেুঃ পুেুঃ আবাকস আইকস বক কারে।।  

পাত্র কলয়া ববল তকব ককর অেুমাে।  

ববো যুকে রাবকে কবরব অপমাে।।  

ববলকর িবরকত যায় রাবে গসখ্াকে। 

আপবে বন্ধকে পবড় গগল ততক্ষকে।। 

বন্ধকে পবড়ল দষ্ট আপোর গদাকষ। 

রাবে পবড়ল বন্দী ববলরাজা হাকস।।  

রাবে বন্দী গদবখ্ তুষ্ট গদবগে। 

স্বকগৃকত দন্দুবভ বাকজ পুষ্প ববরষে।। 

যত গদবকেযা তারা ককর হুলাহুবল।  

ববলর উপকর গফকল পুকষ্পর অঞ্জবল। ।  

ইন্দ্র আবদ গদবগে আর গদবঋবষ। 

স্বগৃবাকস োবচয়া গবড়ায় স্বগৃবাসী।। 

আবজ কহকত গদবগে পাইল বেস্ত্ার। 

গদবখ্য়া রাক্ষসগে ককর হাহাকার।। 

এই মত বন্দীশাকল রবহল রাবে। 

গকৌতুকক োবচয়া বুকল যত গদবগে।। 

ববল ভূপবতর আকে সাত শত দাসী। 

গদবখ্কল গমাবহত অকেয পরমা রূপসী। ।  

উবচ্ছষ্ট অন্ন্ বযঞ্জে পূেৃ স্বেৃথাকল। 

পাখ্াবলকত যায় তারা সাগকরর জকল।।  

রাবে বলকয় কেযা শুেহ বচে। 

এক মুবষ্ট অন্ন্ বদয়া রাখ্হ জীবে। ।  

গচড়ী সব বকল শুে রাজা লকঙ্কশ্বর।  

বদকতবে তুবলয়া অন্ন্ গমল ত অির।।  

দয়া কবর গচড়ী অন্ন্ বদল যতক্ষে। 

মুখ্ প্রসাবরয়া অন্ন্ খ্াইল রাবে।।  

রাবে বকল শুে গচড়ী আমার বচে। 

বাকরক চুম্বে বদয়া রাখ্হ জীবে।। 
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একতক ববলল যবদ রাজা দশােে। 

ত্রাকস পলাইয়া যায় যত গচড়ীগে।। 

গচড়ী বকল রাবে তুবম হ মহারাজ। 

উবচ্ছষ্ট খ্াইকত তুবম োবহ বাস লাজ।। 

বন্ধে কবরকব ববল গভকববেকল মকে। 

আপোর বন্ধে লইকল ততক্ষকে।। 

লর্জ্া পাইয়া রাবে কবরল গহোঁট মাথা। 

রাবে বন্ধে োবড় পলাইল গকাথা। ।  

যথায় যথায় আকে ববষু্ণ-অবিষ্ঠাে।  

তথা তথা রাবে পাইল অপমাে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাম গকৌতুকী। 

পুের্ব্ৃার বজজ্ঞাসা ককরে হকয় সুখ্ী।। 

গসথা কহকত আর গকাথা গগল ত রাবে। 

কত গদবখ্ শুবে মুবে অপূর্ব্ৃ কথে।।  

রাবকের সবহত মান্ধাতার যেু ও সখ্যতা স্থাপে 

 

মুবে বকল রাবে আেকয় রকথাপর। 

বদবয রকথ চবড় যায় এক েরবর।। 

গসাোর রথখ্াে গস বকহ রাজহংকস। 

সাত শত গদবকেযা পুরুকষর পাকশ।।  

গকহ হাকস গকহ োকচ কাকরা মুকখ্ বাোঁশী। 

গস পুরুষ স্ত্রীগে গববষ্টত স্বগৃবাসী।। 

রকথর উপকর যায় শতোর-ককৌতুকক। 

আপোর রকথ থাবক রাবে তা গদকখ্।। 

রাবে ববলকে গকাথা পুরুষ পলাও।  

লঙ্কার রাবে আবম গমাকর যুে দাও।।  

গদবখ্য়া গতামার োরী বযাকুবলত প্রাে। 

কতগুলা োরী গমাকর বদয়া যাও দাে। ।  

পুরুষ ডাবকয়া বকল শুে লকঙ্কশ্বর।  

বহুবদে কবরলাম তপসযা ববস্ত্র।। 

পতবথবীকত রাজা আবম বেলাম প্রিাে।  

গতামা গহে অকেককর লইয়াবে প্রাে।।  

ো কবরল গকহ গমাকর যুকে পরাজয়।  

স্বগৃবাকস যাই আবম এ কথা বেশ্চয়।।  

আমাকর বজবেকত গকহ োবরল সংগ্রাকম। 

পূকর্ব্ৃকত বেলাম আবম পূর্ব্ৃমুবে োকম।। 

স্ত্রীগে গববষ্টত আবম যাই স্বগৃবাকস। 

এমে সমকয় যুে যুবি ো আইকস। ।  

রাবে ববলল তুবম গমার িরৃ্ম্বাপ।  

পূকর্ব্ৃ গমার বপততসহ গতামার আলাপ।।  

বদবগ্বজয় কবর আবম বত্রভুবে বজবে। 

কার সকে যুে কবর মকে অেুমাবে। ।  

বদকেক রবহকত োবর আবম ববো রকে।  

তুবম যুবি বল আবম যুবঝ কার সকে।। 

পূর্ব্ৃমুবে বকল আকে মান্ধাতা েতপবত। 

তার সকে যুঝহ গস সিদ্বীপপবত।।  

উর্ত্র বদকককত গগল গস গদশ ভ্রবমকত। 

থাক আবজ বাসা কবর রময এ পর্ব্ৃকত।। 

এ পর্ব্ৃকত তার সকে হকব দরশে। 

মান্ধাতা আইকল যুে কবরও তখ্ে।।  

এত ববল পূর্ব্ৃমুবে গগল স্বগৃবাকস। 

গহেকাকল মান্ধাতা কটক শুে আকস।। 

মান্ধাতাকক গদবখ্য়া গস রুবষল রাবে।  

মান্ধাতা রাবে গদাোঁকহ বাকজ মহারে।।  

বদবগ্বজয় কবরয়া গবড়ায় দইজে। 

োো অস্ত্র দই রাজা ককর ববরষে।।  
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দইরাজা োো অস্ত্র ককর অবতার।  

উভয় রাজার গসো পলায় অপার।। 

মান্ধাতা হীরার টাবে পাক বদয়া একড়। 

রাবে খ্াইয়া টাবে রথ কহকত পকড়। ।  

পবড়ল রাবে রাজা গবকড় গসোপবত। 

হকষৃ বসংহোদ োকড় মান্ধাতা েতপবত।। 

চক্ষুর বেবমকষ পায় রাবে সবম্বত।  

িেুক পাবতয়া যুকঝ মান্ধাতা বচবন্তত।। 

অবিবাে এবড়কলক রাক্ষস রাবে। 

জ্ববলয়া আকিয়-বাে উবঠল গগে।। 

গদবখ্য়া বত্রদশগকে লাকগ চমৎকার। 

মান্ধাতা পবড়ল কসেয ককর হাহাকার।। 

সবম্বত হইয়া উকঠ চক্ষুর বেকমকষ।  

উবঠ বসংহোদ ককর মান্ধাতা হবরকষ।। 

উভকয়র বসংহোকদ পতবথবী উলকট। 

দই রাজা বাে একড় দই রাজা কাকট।। 

দই রাজা গক্রাকি বাে এবড়কে ববস্ত্র। 

মহাশে ককর বাে তূকের বভতর।। 

গকহ কাকর বজবেবাকর োবহ পায় আশ।  

একই সমাে যুে ককর দশমাস।। 

মান্ধাতা এবড়ল বাে োকম পাশুপত।  

স্থাবর জেম কাোঁকপ পতবথবী পর্ব্ৃত।। 

সি-স্বগৃ কাোঁকপ আর গস সি-সাগর। 

শুবেয়া বাকের শে স্বকগ ৃলাকগ ডর।। 

ব্রহ্মা পাঠাইয়া বদলা ভাগৃব মহবষৃ। 

অববলকম্ব কবহকেে গসইখ্াকে আবস।। 

সমর সম্বর গক্রাি ো কর মান্ধাতা। 

ব্রহ্মা পাঠাইয়া বদকলে শুে তার কথা।। 

আকে গয ব্রহ্মার বর রাবে ো মকর। 

তব বাকে রাবকের বক কবরকত পাকর।।  

তব বংকশ গয পুরুষ জবন্মকবে গশকষ। 

তাোঁর ঠাোঁই দশােে মবরকব সবংকশ।। 

তব বাকে ো মবরকব লঙ্কার রাবে। 

অস্ত্র সম্ববরয়া প্রীবত কর দই জে।।  

মুবের বচে রাজা ো কবরল আে। 

সম্প্রীবত কবরয়া গদাোঁকহ গগল বেজস্থাে।। 

মান্ধাতা রাবকেকত সমাে গগল রকে।  

জয়-পরাজয় কাকরা েবহল গসক্ষকে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে রাম উল্লাবসত। 

কহ ববল মুবেকক ককরে উৎসাবহত।। 

মান্ধাতা োবড়য়া গকাথা গগল দশােে।  

কহ গদবখ্ মুবে শুবে অপূর্ব্ৃ কথে।।  

চন্দ্র বজবেকত রাবকের চন্দ্রকলাকক গমে 

 

মুবে বকল, একবদে ঘবটল এমে। 

রকথাপবর চবড়য়া ভ্রবমকে দশােে।। 

গহেকাকল গগকে হইল চকন্দ্রাদয়। 

গদবখ্য়া হইল রুষ্ট দষ্ট স্পষ্ট কয়।।  

আমার বাকেকত গমরু োবহ িকর টাে।  

আমার উপর বদয়া কবরকে পয়াে।। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাল কবিত যার ডকর। 

লঙ্কার রাবে আবম গ্রাহয োবহ ককর।। 

গদবখ্ব গকমে চন্দ্র কত তার বল। 

তাহাকর বজবেব আর হবরব সকল।। 

এইমত ভাববয়া গস উবঠল আকাকশ। 

চন্দ্রকলাকক গগল চকন্দ্র বজবেবার আকশ।। 
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চন্দ্রকলাক দই লক্ষ গযাজকের পথ। 

সি-স্বগৃ বজবেয়া যাইকব চবড় রথ।।  

উবঠল প্রথম স্বকগৃ রাজা দশােে।  

পর্ব্ৃত এবড়য়া উকঠ সহর গযাজে।।  

উবঠল বদ্বতীয় স্বকগৃ যাইকত যাইকত। 

সহর গযাজে উকঠ পর্ব্ৃত হইকত।। 

উবঠল তততীয় স্বকগৃ গসই মহারথী।  

গসই স্বকগৃ ববরাবজতা গো ভাগীরথী।। 

রাজহংস আবদ পক্ষী চকর গোেীকর। 

রাবে কটক সহ গোস্নাে ককর।। 

গোতকট বেতযকরৃ্ম্ কবর সমাপে।  

সকল কটক সহ গোস্নাে ককর।। 

গোতকট বেতযকরৃ্ম্ কবর সমাপে।  

সকল কটক রকথ কবরল গমে।। 

আকেে শঙ্কর গগৌরী তাহার উপর। 

রকথ চবড় গসই স্বকগৃ গগল লকঙ্কশ্বর।। 

গগৌরীভি গযজে পূবজয়াকে পার্ব্ৃতী। 

গস স্থাকে রাবে গদকখ্ তাহার বসবত।। 

তদপবর বশবাকলাকক উবঠল রাবে। 

গদকখ্ যক্ষ বপশাচ গস শঙ্ককরর গে। ।  

বতে গকাবট গদব বেল িূর্জ্ৃবটর পাকশ। 

রাবকে গদবখ্য়া তারা পালায় তরাকস। ।  

তদপবর কবকুকণ্ঠকত উবঠল রাবে। 

পুরী প্রদবক্ষে কবর কবরল গমে।। 

ব্রহ্মকলাকক গগল গস ব্রহ্মার বেজ স্থাে। 

আকড় দীঘৃ তার দশ সহর প্রমাে। ।  

তাহাকত সহর স্বগৃ গদবখ্ল বেরৃ্ম্াে। 

ববশ্বকরৃ্ম্াকতত পুরী অদ্ভুত ববিাে।। 

সি-স্বগৃ বজবেয়া গস উবঠল রাবে।  

চকন্দ্রর সবহত পকর হইল বমলে।। 

রাবকে গদবখ্য়া চন্দ্রকদব বড় গরাকষ। 

সহর সহরগুে তুষার ববরকষ।। 

বহম ববরষকে কটককর কহল জাড়। 

কটককর হস্ত্পদ জাকড় কহল আড়।। 

হস্ত্ পদ োবহ সকর বে হয় জাকড়।  

তথাবপ রাবে রাজা রে োবহ োকড়।।  

প্রহস্ত্ ববলকে জাকড় গজার োবহ হাকত। 

পলাইয়া চল যাই বাোঁবচ গকাে মকত।। 

রাবে কাতর কহল যুবঝকত ো পাকর। 

প্রাে যায় তথাবপ সংগ্রাম োবহ োকড়।। 

রাবে কবরল এই উপায় ববিাে। 

বাবহর কবরল অবিময় মহাবাে।। 

ব্রহ্ম-অবি জ্বকল গস বাকের অগ্রভাকগ। 

গস বাকের প্রতাকপ সবার জাড় ভাকে।। 

অবিবাে এবড়কলক রাজা লকঙ্কশ্বর।  

বাকে ববে চন্দ্রমা হইল জরজর।।  

বাোঘাকত চন্দ্রমা হইল অকচতে। 

পাইয়া গচতে পুেুঃ উবঠল তখ্ে।। 

উভরকড় চন্দ্রমা পলায় তযবজ রে। 

চীৎকার োবড়য়া পলায় যত তারাগে।।  

প্রাে লকয় গগল চন্দ্র গবেয়া প্রমাদ। 

ব্রহ্মকলাকক বগয়া চন্দ্র ককরে ববষাদ।। 

ক্রন্দে ককরে চন্দ্র ব্রহ্মা পাে দুঃখ্। 

ত্ববরকত গগকলে ব্রহ্মা রাবে-সরু্ম্খ্।। 

ব্রহ্মা ববলকলে শুে অকবাি রাবে। 

চকন্দ্রর সবহত যুে কর বক কারে।।  

সর্ব্ৃকলাকক বকন্দ গদখ্ বদ্বতীয়ার চন্দ্র। 

পূবেৃমার চন্দ্র ককর জগৎ আেন্দ। ।  
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সর্ব্ৃকলাকক হরবষত িবল-রজেী। 

চকন্দ্রর সবহত গকে কর হাোহাবে। ।  

কাকরা মন্দ ো ককর সবার ককর বহত।  

গহে চকন্দ্র মাবরকত গতামার অেুবচত।। 

শুে গর রাবে গতার মন্ত্র কবহ কাকে। 

পকরকর মাবরকত পাকে বেকজ মর প্রাকে।। 

দইজকে যুে হইকল মকর এক জে। 

অতুঃপর ক্ষমা গদহ অকবাি রাবে।। 

ববিাতার বচে লবিকব গকান্ জে। 

রাবে প্রকবাি মাবে কবরল গমে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে হৃষ্ট রঘুমবে। 

পুের্ব্ৃার বজজ্ঞাসা ককরে কহ মুবে।। 

চন্দ্রকক বজবেয়া গকাথা গগল দশােে।  

কহ গদবখ্ মুবে শুবে পুরাে-কথে।।  

রাবকের কুশদ্বীকপ গমে ও মহাপুরুকষর সবহত যেু 

 

অগস্ত্য বকলে শুে জােকী-বল্লভ।  

রাবকের বদবগ্বজয় কবহ আবম সব।। 

জমু্বদীপ পার হকয় গগল লকঙ্কশ্বর।  

কুশদ্বীকপ গদখ্ এক পুরুষ-প্রবর।।  

সুকমরু-পর্ব্ৃত গযে গদকহর আকার।  

গদকবর গদবতা গযে গদবতার সার।। 

বার গযাজকের পথ আকড় পবরসর। 

বার শত গযাজে শরীর দীঘৃতর।। 

রাবে ববলকে গহ পুরুষ গকবা তুবম।  

গদহ রে সংগ্রাম চাবহয়া আবম ভ্রবম।। 

পুরুকষর কাকে বগয়া দশােে তকর্জ্ৃ। 

অজগর-সপৃ গযে গস পুরুষ গকর্জ্ৃ।। 

পুরুষ বকলে আবম ঘুচাই ববষাদ। 

ততবদে গতার আর সব অপরাি।। 

কুবড় হাকত রাবে গস োো অন্ত্র একড়। 

পুরুকষর গাকয় গঠবক উখ্াবরয়া পকড়। ।  

ের েকহ পুরুষ আপবে োরায়ে। 

বাে বযথৃ যায় গদবখ্ বচবন্তত রাবে।।  

পর্ব্ৃত যুগল গযে ঊরু দই খ্ণ্ড।  

আজােুলবম্বত দই মহাবাহু দণ্ড।।  

অষ্ট বসু আকে গসই পুরুষ-শরীকর। 

ববহকে সাগর সি পুরুষ-উদকর।। 

দশবদকপাল আকে পুরুকষর পাকশ। 

ঊেপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু কবকস।। 

হৃৎখ্কণ্ড পুরুকষর ব্রহ্মার বসবত। 

োবভপদ্ম-আসকে কবকসে কহমবতী।। 

তাোঁহার ললাকট সন্ধযা গায়ত্রী বলখ্ে। 

অদ্ভুত গদবখ্ল গযে গমকঘর পতে।। 

গদব কদতয গন্ধর্ব্ ৃদােব ববদযাির। 

বতে গকাবট গদবকেযা তাোঁহার গদাসর। ।  

করে েক্ষত্র গযাগ গ্রহ বতবথ বার।  

গাকত্র গলামাবলীরূকপ আকে অবতার।।  

বাসুবকর ববষজাকল ববশ্ব দগ্ধ ককর। 

গস বাসুবক পুরুকষর মস্ত্ক উপকর।।  

রসোয় সরস্বতী সদা স্ফূবর্ত্ৃমতী। 

চন্দ্র সূযৃয দই চক্ষু সদা ককর দযবত।। 

রাবকেকর চাবর হাকত িকরে তখ্ে। 

ববশ হাকত রাবে হইল অকচতে।। 

অকচতে হকয় ভূকম গলাটায় রাবে। 

পুরুষ গগকলে পকর পাতাল-ভুবে।। 
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উলবটয়া চাবহকত লাবগল লকঙ্কশ্বর।  

গদবখ্কত ো পায় বকেু হইল কাতর।। 

শরীর ঝাবড়য়া শুক সারকেকর পুকে। 

পুরুষ আমাকর মাবর গগল কার কাকে। ।  

শুক সারে বকল শুেহ লকঙ্কশ্বর।  

গতামাকর মাবরয়া গগল পাতাল-বভতর।।  

রাবে পাতাকল গগল পুরুষ-উকর্দ্কশ।  

গকাবট চতুভৃুজ গদকখ্ পুরুকষর পাকশ।। 

সকল পাতাল-পুরী ককর বেরীক্ষে। 

মায়ারূপী বতবে তাোঁকর ো বচকে রাবে।। 

ত্রাস গপকয় মকে মকে বচবন্তত রাবে।  

পুরুষ রাবকে গদখ্া গদে ততক্ষে।। 

পুরুষ সুবেৃখ্াকট হবরষ অন্তকর। 

বতে গকাবট গদবকেযা পবরচযৃযা ককর।। 

ববসয়াকে গদবকেযাগে কুতূহকল। 

কামার্ত্ৃ রাবে িবরবাকর যায় বকল।। 

গকাপদতকষ্ট পুরুষ রাবে পাকে চায়।  

অবিকত পুবড়য়া ভূকম রাবে গলাটায়।।  

উঠ উঠ ববলয়া পুরুষ ডাকক তাকর। 

উবঠয়া রাবে গস গাকয়র িূলা ঝাকড়। ।  

রাবে ববলকে তুবম গকান্ অবতার। 

পবরচয় গদহ তুবম ভুবকের সার।। 

পুরুষ ডাবকয়া বকল শুে গর রাবে। 

গতাকর পবরচয় বদব গকান্ প্রকয়াজে।। 

গযাড়হাত কবরয়া ববলকে লকঙ্কশ্বর। 

ব্রহ্মার প্রসাকদ গমার কাকর োবহ ডর।। 

তুবম গহ আমাকর মার তকব গস মরে। 

গতামা ববো অেয হাকত ো মকর রাবে।।  

রাবকের কথা শুবে পুরুকষর হাস। 

বেতান্ত আমার হাকত হইকব ববোশ।।  

পবরচয় বদকলে পুরুষ রাবকেকর। 

রাবে ববদায় হকয় তথা কহকত সকর।। 

শ্রীরাম বকলে কহ মুবে মহাশয়। 

গস পুরুষ গকান্ জে গদহ পবরচয়।। 

অগস্ত্য বকলে বতবে ভুবকের সার। 

চতুভৃুজ বতে গকাবট তাোঁর পবরবার। ।  

বজজ্ঞাসা ককরে পুেুঃ গকৌশলযা-েন্দে। 

তথা কহকত আর গকাথা গগল গস রাবে।।  

অগস্ত্য বকলে রাম কর অবিাে। 

রাবকের পূর্ব্ৃকথা কবহ তব স্থাে।।  

  



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
2

 

রাবকের রম্ভাবতী হরে ও েলকুকবর কর্ত্তৃক রাবকের প্রবত অবভশাপ 

প্রদাে 

 

ককলাস পর্ব্ৃকত গগল গবলা অবসাকে। 

বাসা কবর রাবে রবহল গসই স্থাকে। ।  

বদ্বতীয় প্রহর রাকত্র জাকগ দশােে।  

চকন্দ্রর উদয় গহতু বেরৃ্ম্ল গগে।।  

সুশীতল রাবত্র বকহ বায়ু মকোহর। 

িবল রজেী গশাভা ককর সুিাকর।। 

রাবে মদকে মর্ত্ োরী োবহ পাকশ।  

গহেকাকল রম্ভা যায় উপর আকাকশ।। 

রম্ভা োকম অপ্সরা গস পরমা সুন্দরী। 

কপাকল বতলক তার গশাকভ সাবর সাবর। ।  

রুকপকত কবরল আকলা গযে চন্দ্রকলা। 

গদবখ্য়া রাবে রাজা কাকম কহলা গভালা।। 

রম্ভা রম্ভা ববলয়া রাবে িকর হাকত। 

তুবষকত কাহার প্রাে যাহ এত রাকত।। 

গকান্ োগকরর প্রবত যাহ রসবতী। 

তাহাকর এবড়য়া গমাকর ভজ গলা যুবতী। ।  

রবতশাস্ত্র অষ্টাদশববি আবম জাবে। 

তুবম আবম গকবল কবর বদবস যাবমেী। ।  

লাকজ গহোঁটমাথা রম্ভা বকল গযাড়হাত।  

আমার শ্বশুর তুবম রাক্ষকসর োথ। ।  

শ্বশুর হইয়া তুবম ো িবরহ হাকত।  

গকে বা আইেু আবম গহে োর পকথ।। 

রাবে ববলল তুবম কাহার সুন্দরী। 

বক সম্বকন্ধ তুবম গস আমার বহুয়ারী।। 

রম্ভা বকল যবদ কর সম্বন্ধ ববচার।  

আমাকক োবড়য়া গদহ কবর পবরহার।। 

শ্রীেলকূবর োকম কুকবর-কুমার। 

পবতব্রতা হই আবম রমেী তাোঁহার।। 

কুকবর গতামার গজযষ্ঠ িে-অবিকারী। 

তাোঁর পুত্রবিূ গয গতামার বহুয়ারী।। 

শ্বশুর হইয়া কর বিূকর িারে। 

আমাকক অকপবক্ষ আকে কুকবর-েন্দে। ।  

িকরৃ্ম্ মবত গদহ রাজা োড় পবরহাস। 

হাত োবড় গদহ যাই োয়ককর পাশ।। 

োবড় গদহ লকঙ্কশ্বর আবজকার রাবত। 

কলয আবস তব সকে কবরব বপরীবত। ।  

শুবেয়া রম্ভার কথা হাবসল রাবে। 

এ সমকয় গপকল োরী োকড় গকান্ জে। ।  

পুরুষ হইয়া যবদ পায় গস রমেী। 

প্রাোকন্ত োবহক োকড় শুে সুবদবে।। 

মকেকত ভাববকয় রম্ভা গদখ্হ আপবে। 

ইন্দ্ররাজা হবরকলে গুরুর রমেী।।  

একতক কবহল যবদ রাজা লকঙ্কশ্বর। 

মকে মকে ভাকব রম্ভা যা ককর ঈশ্বর।।  

দশােে বকল তুবম বক ভাববে আর। 

কাবল হইকত ভ্রাততবিূ হইও আমার।।  

রম্ভা বকল মহারাজ কর পবরহার। 

কাবল আবম তব সকে কবরব ববহার।।  

রম্ভার বচে শুবে দশােে হাকস। 

আবজ বহুয়ারী কাবল ঘুবচকবক বককস। ।  

রম্ভা বকল আমার বেয়ম ববল শুে। 

গয বদে যাহার পাকশ কবরব গমে।। 
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গসই বদে পবত গসই জাবেহ বেিয়। 

একথা অেযথা োবহ কদাবচৎ হয়।। 

বববির বের্ব্ৃন্ধ শুে রাক্ষকসর পবত। 

বচরবদে িরৃ্ম্ রাবখ্ এইরূকপ সতী। ।  

েলকূবকরর লাবগ কবরয়াবে যাত্রা। 

আবজ োবড় গদহ রাজা রাখ্ এই বার্ত্ৃা।। 

িরৃ্ম্ রাখ্ েলকূবকরর অেুকরাি। 

ববলম্ব গদবখ্কল বতবে কবরকবে গক্রাি।। 

আবজ রাজা োবড় গদহ তুবম গমার আশ।  

দশ বদে থাবকব আবসয়া তব পাশ।। 

ববশ্বশ্রবার পুত্র তুবম সুবুবে সুিীর। 

পবণ্ডত হইয়া গকে একতক অবস্থর।। 

রাবে বকলও কথা আমাকর োবহ লাকগ।  

আর বদে তব কাকে গকবা রবত মাকগ।।  

কদকবর ঘটকে আবজ হাকত গগে পকড়। 

গহে জে গকবা আকে স্ত্রী পাইকল োকড়।। 

পতবথবীর োরী যবদ হয়ত ঘটো। 

পাইকল ো োবড় আবম তার একজো।। 

এত যবদ কবহকলক রাজা দশােে। 

োকক হাত বদয়া রম্ভা ভাকব মকে মে।।  

বুবঝ রাবকের হাকত পবরত্রাে োই।  

গমৌে হকয় থাবক তকব যা ককর গগাোঁসাই।।  

এত ভাবব কবহকলক রাজা দশােে। 

োকক হাত বদয়া রম্ভা ভাকব মকে মে।।  

বুবঝ রাবকের হাকত পবরত্রাে োই।  

গমৌে হকয় থাবক তকব যা ককর গগাোঁসাই।।  

এত ভাবব গমৌেভাকব থাকক রম্ভাবতী।  

রাবে বুবঝল রম্ভার হইল সর্ম্বত।।  

বকেুই ো বকল রম্ভা গমৌকেকত থাবকল। 

রম্ভাকর চাবহয়া তকব রাবে ববলল।।  

গহোঁটমুকখ্ রকহ রম্ভা রাবে গগাচর। 

ভাল মন্দ রম্ভা বকেু ো বদল উর্ত্র।।  

অেুমাকে বুবঝল রাবে তার মে। 

িবরয়া শতোর ককর রাজা দশােে।।  

এককত রাবে তাকহ রম্ভার ইবেত। 

ইবেকত শতোর রাজা ককর ববপরীত।। 

একক দশােে তাকহ শতোকর প্রবীে।  

একাসকে শতোর করকয় সিবদে।। 

রাবকের শতোর ো সকহ গকাে োরী। 

সকব মাত্র সকহ রম্ভা আর মকন্দাদরী।। 

হাত পা আোকড় রম্ভা রাবকের গকাকল। 

রাবে শতোর ককর িবর তার চুকল। ।  

রহ রহ ববল রম্ভা বকল রাবকেকর। 

মুকখ্কত তর্জ্ৃে ককর হবরষ অন্তকর।। 

পুরুকষর অষ্টগুে স্ত্রীকলাককর কাম। 

তাহার বতর্ত্ান্ত কবহ শুেহ শ্রীরাম।। 

স্বভাকব পুরুষ হকত কাকম মর্ত্া োরী। 

তবু স্ত্রীকলাককর মে বুবঝকত ো পাবর।। 

হৃদকয় আেন্দ মুকখ্ করকয় তর্জ্ৃে।  

বতে গলাকক োরীর বুবঝকত োকর মে। ।  

প্রকাশ ো ককর মুকখ্ মকে পুকড় মকর। 

প্রকাবশয়া োবহ কয় পুরুষ-কগাচকর। ।  

কবঠে রমেী-জাবত সতবজকলে িাতা। 

অন্তকর পুবড়য়া মকর োবহ কয় কথা। ।  

পুরুষ অবিক োরী কাকমকত পাগল।  

তথাচ পুরুষ মন্দ স্বভাকব চঞ্চল। ।  

রমেী চঞ্চলা হয় কদাচ ো শুবে। 

রমেী এমে জাবত ভুকল যায় মুবে।। 
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গলাভ গমাহ কাম গক্রাি োবড়য়া সকল। 

গহে মুবে স্ত্রী গদবখ্কল হকয়ে পাগল।। 

গকহ ো বুবঝকত পাকর স্ত্রীকলাককর েল।  

পুরুষ ভুলাকত োরী ফাোঁকদ োো কল।।  

শাস্ত্রমুকখ্ জাবে রাম সর্ব্ৃ বববরে। 

োরীকত মবজকল যম গগৌরব বেিে।। 

রাম বকল যত বল সকবল স্বরূপ। 

ববকশষ পুরুষ োবহ োরী অেযরূপ। ।  

মুবে ববলকলে যার বড় ভাকগযাদয়। 

গলাভ সম্বরে কবর তার োরী রয়।। 

শতোকরকত রমেী বাড়ায় অবভলাষ।  

জেম অববি তার োবহ পূকর আশ।। 

বদকে বদকে বাকড় গলাভ েকহ সম্বরে।  

সম্ববরকত পাকর যবদ োরী ককর মে। ।  

গয রমেী পাপককরৃ্ম্ োবহ ককর মবত। 

উর্ত্মা রমেী জাে গসই গুেবতী।। 

সতীর অকেক গুে শুে রঘুপবত। 

অকেক খ্ুোঁবজকল োবহ বমকল এক সতী। ।  

এক গুে েকহ সতীর অকেক লক্ষে। 

সর্ব্ৃ গুে িকর গদকহ সতী গযই জে।।  

সতীর গদকহকত মহালক্ষ্মী মূবর্ত্ৃমাে। 

পূজা কককল পাপ খ্কণ্ড লক্ষ্মী অবিষ্ঠাে।। 

শত সহকরকত োরী বমলকয় একবট। 

সতী পাওয়া দল্লৃভ অসতী গকাবট গকাবট।। 

আপো উোর ককর কুকলর প্রতীকার।  

অসতী হইকল কভু োবহক বেস্ত্ার।। 

সতীর প্রশংসা রাম সকল পুরাকে। 

অসতীর অপমাে গদখ্ বত্রভুবকে।। 

অসতী অসতযবাদী শুেহ লক্ষ্মে। 

প্রিাে এক গদাষ তার অবিক গভাজে।। 

যাহা গদকখ্ তাহা খ্াইকত ককর সাি। 

রাবত্রবদে খ্ায় তবু করকয় ববষাদ।।  

যত খ্ায় ক্রকম ক্রকম তত বাকড় আশ।  

যার ঘকর গহে োরী তার সর্ব্েৃাশ।।  

তাহাকর উদকর যত সন্তাে-সন্তবত। 

মাততকদাকষ তারা সকব হয়কতা কুমবত।।  

গয ককরৃ্ম্ প্রবতর্ত্ হকয় ককর অোচার। 

অোচাকর ব্রহ্মশাকপ বংকশর সংহার।।  

ববপরীত ব্রহ্মশাপ হয় তার কুকল। 

ব্রহ্মশাকপ সবংকশকত পকড় ডাকল মূকল।। 

পাপমবত স্ত্রী-পুরুষ গযই কুকল থাকক। 

পাকপ মবজ তার বংশ যায় ত েরকক।। 

অপকীবর্ত্ৃ গায় তার সকল সংসার। 

মবরকল েরকক যায় োবহক বেস্ত্ার।।  

অসতী গদবখ্কল পাপ বাড়কয় ববস্ত্র। 

সতীকর গদবখ্কল পাপ পলায় সত্বর।। 

সকতযর পালে ককর বমথযা পবরতযাগ। 

বদকে বদকে িরৃ্ম্পকথ বাকড় অেুরাগ।। 

িাবরৃ্ম্ককর বংকশ জবন্ম ককর অোচার। 

আপোর গদাকষ হয় সবংকশ সংহার।। 

মুবেপুত্র দশােে জন্ম ব্রহ্ম-অংকশ। 

অোচার অপককরৃ্ম্ সর্ব্ৃকলাকক বহংকস।। 

সতবষ্টকর সতবজয়া ব্রহ্মা ককরে পালে। 

ববশ্বশ্রবা ককরে গদখ্ িরৃ্ম্-উপাসে।। 

গহে বংকশ জবন্ম রাবে ককর গকান্ করৃ্ম্। 

িকরৃ্ম্র োবহক গলশ সকবল অিরৃ্ম্।। 

শ্রীরাম বকলে তব োবহ অকগাচর। 

রম্ভার বতর্ত্ান্ত বকেু কহ আরবার।।  
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মুবে ববলকলে শুে পুরাে-কথে।  

তদন্তকর রম্ভাবতী কবরল গমে।। 

শতোকর রম্ভার গবশ হইল সংচূর।  

স্বামীর চরে িবর কাবন্দল প্রচুর।।  

বলকয় েলকূবর গবশ গকে আে। 

কার ঠাোঁই পাইয়াে এত অপমাে।। 

কাবন্দকত কাবন্দকত রম্ভা তার পাকয় পকড়। 

তব গকাপােকল প্রভু বত্রভুবে পুকড়।। 

এতবদে ভ্রবম আবম বত্রভুবেময়। 

গহে অপমাে মম কভু োবহ হয়।। 

গকাথাকার কাযৃয গকাথা ববিাতা ঘটায়। 

আচবম্বকত রাবে আমার গদখ্া পায়।। 

গয বদে যা হইকব ববিাতা সব জাকে।  

কদকবর ঘটো গহে বুবঝ অেুমাকে।। 

এমত ববপবর্ত্ োবহ গদবখ্ গকাে কাকল। 

পকথ গপকয় রাবে চাবপয়া িকর গকাকল। ।  

িরৃ্ম্কলাপ কবরকলক বকল গচকপ িবর।  

বলহীো োরীজাবত বক কবরকত পাবর। ।  

গদবতা ো পাকর তাকর আবম োরীজাবত। 

রাবকের হাকত বককস পাব অবযাহবত। ।  

যকতক বমেবত কবর তত গকাপ বাকড়। 

সি রাবত্র পাবপষ্ঠ আমাকর োবহ োকড়।। 

েলকূবর বকল রম্ভা জাবে তুবম সতী। 

তব গদাষ োবহ রাবে রাক্ষস দরৃ্ম্বত।। 

কুকরৃ্ম্ গদবখ্য়া েলকূবকরর গরাষ। 

িযাকেকত গস জাবেল রম্ভার োবহ গদাষ।। 

গক্রাকি েলকূবর লাবগল জ্ববলকত। 

হাকত বেল জল রাবকেকর শাপ বদকত।।  

আবজ কহকত শাপ গমার হউক প্রচার। 

বকল িবর রাবে গযই কবরকব শতোর।।  

গসইক্ষকে মবরকবক যাকব দশ মাথা। 

েলকূবকরর শাপ ো হকব অেযথা।। 

রাবকের শাপ হইল হৃষ্ট গদবগে। 

সীতার সতীত্ব রক্ষা এই গস কারে। ।  

উকঠ বেদ্রা হইকত রাবে রবতসাকি। 

শাপ শুবে অমবে গস ববসল ববষাকদ।।  

শুবেয়া রাবে রাজা দুঃখ্ ভাকব বচকত। 

গকে আইলাম আবম গহে োর পকথ।। 

গঘার শাপ বদল গমাকর কুকবর-েন্দে। 

বকল রবত কবরকত ো পাবরব কখ্ে।। 

আর শাপ বদত যবদ তাহা প্রাকে সয়।  

গঘার শাপ বদল গমাকর পুবড়কে হৃদয়। ।  

এই গস রবহল গমার মকে অেুতাপ। 

ভাইকপা হইয়া গমাকর বদল গহে শাপ।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে রাকমর উল্লাস। 

মুবে আর বকেু তার কহ ইবতহাস।। 

রম্ভাকর হবরয়া গকাথা গগল গস রাবে।  

কহ কহ শুবে মুবে পুরাে-কথে।।  

সূপৃেখ্ার কবিকবযর বববরে 

 

মুবে বকল দশােে গদকশ গদকশ চকল। 

একবদে উবঠল গস গগে-মণ্ডকল।। 

বতেককাবট কদতয তথা কালকুলপবত।  

রাবকেকর গবকড় তারা সব গসোপবত।।  

বতেককাবট কদতয তারা যকমর গদাসর। 

রাবকেকর বববন্ধ তারা কবরল জর্জ্ৃর। ।  
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বজবেকত ো পাবর কদতয বচবন্তত রাবে। 

অবিবাে িেুকককত যুবড়ল তখ্ে।। 

অবিবাে এবড়কলক অবি অবতার। 

অবিবাকে কদতয সব হইল সংহার।।  

এক বাকে বতেককাবট কবরল সংহার।  

রাবে ববলল লুঠ কদকতযর ভাণ্ডার।।  

পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাোঁদবড়। 

বাবেয়া বাবেয়া লুকঠ পরমা সুন্দরী।। 

গস সবার রূপ গদবখ্ কাকম দকহ মে। 

শাপভকয় শতোর ো ককর দশােে।। 

রাবে প্রস্থাে ককর গদকশ কুতূহকল। 

লুবঠয়া সুন্দরীগকে রকথ বেল তুকল।। 

গস সবার গেত্রজকল রথখ্াে বতকত। 

শ্রাবে মাকসর িারা বকহ গযে গরাকত।। 

কন্রাগকে ব্রকবাকি প্রকবাকি োবহ মাকে। 

কাবন্দকতকে গকবল রাবে ববদযমাকে। ।  

রাবে প্রাথৃো ককর চাকহ রবত দাে। 

কেযাগে বপতত-মাতত-কশাকক হতজ্ঞাে।।  

রাবে ভাববকে যবদ ো কহত শাপ। 

তকব এতক্ষে গকবা সকহ কাম-তাপ।। 

গঘার শাপ বদল গমাকর কুকবর-েন্দে। 

বকল িবর শতোর ো কবর গস কারে।।  

পাবপষ্ঠ কাবমেীজাবত সতবজল ববিাতা। 

অন্তকর পুবড়য়া মকর তবু োবহ কথা।। 

মকহাদর বকল রাজা মম কথা শুে। 

লর্জ্া ভকয় গতামাকর ো ভকজ কেযাগে।।  

একক কুলবালা তাকহ মকে ভয় বাকস। 

সব কেযা ভবজকবক তুবম গগকল গদকশ।। 

লঙ্কায় গতামার দশ সহকরক রােী। 

রূকপ গুকে কুকল শীকল বত্রভুবে বজবে।। 

এত স্ত্রী থাবককত তব ো পূবরল সাি। 

তকব গকে রম্ভা হবর পাবড়কল প্রমাদ।।  

মকহাদর ককহ যত রাবে লবর্জ্ত। 

গদকশকত প্রস্থাে ককর হকয় ত্বরাবেত।। 

বদবগ্বজয় ককর রাজা শকতক বৎসর। 

উপবস্থত বহইল লঙ্কাকত লকঙ্কশ্বর।।  

সকে বেল কদতয-কেযা পরমা সুন্দরী। 

লইয়া গয সব কেযা গগল অন্তুঃপুরী।। 

রাবে যাহার পায় অেীকার বােী। 

অন্তুঃপুকর লকয় তাকর ককর মুখ্য রােী।। 

গয কেযার রাবে ো পায় অেীকার।  

থুইয়া অকশাক বকে ককর ত প্রহার।। 

রাবে প্রতাপী অবত স্বেৃ-লঙ্কাপুকর। 

দশ হাজার স্ত্রী সহ সুকখ্ গকবল ককর।। 

সূপৃেখ্া োকম বেল রাবে-ভবগেী। 

রাবকের কাকে কাকন্দ চকক্ষ পকড় পাবে।। 

সূপৃেখ্া বকল ভাই তুবম গমার অবর।  

ববিবা কবরকল গমাকর গমার পবত মাবর। ।  

বতে গকাবট কদতয গয মাবরকল তুবম বকল। 

মাবরকল আমার স্বামী তাহার বমশাকল।। 

পাত্র বমত্র আবদ আর ববভীষে ভাই।  

সককল বববাহ বদল দােকবর ঠাোঁই।। 

গয বদে বববাহ, গসই বদে কহেু রাোঁড়ী। 

সাগকর প্রকবশ কবর আবম প্রাে োবড়।। 

সূপৃেখ্ার হাকত িবর বকল মহারাজ।  

অজ্ঞাকত হইল করৃ্ম্ োবহ গদহ লাজ।। 

দই ভাই আে খ্র আর গয দূষে। 

তাহারা গতামায় সদা কবরকব পালে।। 
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স্বতন্ত্রা হইয়া তুবম থাক গসই স্থাকে। 

স্বতকন্ত্রর োকম রাোঁড়ী হৃষ্ট হয় মকে।। 

আর যত রাণ্ডী ঘকর বঞ্চকয় গযৌবে। 

স্বতন্ত্রা কবরল তাকর কুবুবে রাবে।। 

সূপৃেখ্া চবলল রাবকের আকদকশ। 

সবংকশ রাবে মকর গস রাোঁড়ীর গদাকষ। ।  

গস রাণ্ডীর োক কাে কাবটল লক্ষ্মে। 

তাহা কহকত সবংকশকত মবরল রাবে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে রঘুোকথর হাস। 

কহ কহ ববল রাম কবরলা প্রকাশ।। 

  



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
8

 

রাবকের স্বগৃ বজবেকত গমে 

অগস্ত্য বকলে রাম কর অবিাে। 

ইন্দ্র রাবকের যুে কবহ তব স্থাে।। 

গকৌতুকক রাবে রাজা আকে লঙ্কাপুকর। 

গদব দােকবর কেযা লকয় গকবল ককর। ।  

পরোরী লকয় গকবল ককর দশােে। 

গহেকাকল রাবকেকর বকল ববভীষে।। 

তুবম বকল হকর আে পকরর সুন্দরী। 

মিুদদতয আবস তব ভিী ককল চুবর।। 

যত পাপ কর তুবম গতামাকর গস ফকল। 

কুম্ভেশী ভিী তব কদকতয হকর বেকল।। 

প্রহস্ত্ মামার কেযা োকম কুম্ভেশী। 

রাবত্রকত কবরল চুবর মিুদদতয আবস।। 

অপমাে শুবে তকব কবরকে ববষাদ। 

লঙ্কাপুকর বক কবরকত আকে গমঘোদ। ।  

সুকমরু কাবটয়া পাকড় গমঘোকদর বাকে। 

এত অপমাে ককর তার ববদযমাকে।। 

তুবম আে ববভীষে ভাই মকহাদর। 

এত বীর সকব আে লঙ্কার বভতর।। 

কাকরা শবি োবহ যুে ককর কদতয সকে। 

গতামা সবাকাকর বিক্ বক ফল জীবকে।। 

কুম্ভকেৃ বীর যবদ লঙ্কাপুকর জাকগ। 

ভুবকের শত্রু োবহ আকস তার আকগ। ।  

বদবগ্বজয় ককর আইলাম বত্রভুবে। 

থাকুক কদকতযর কাজ পলায় গদবগে।।  

বত্রভুবে বজবেয়া আইেু এককশ্বর। 

ভবগেী রাবখ্কত োর ঘকরর বভতর।। 

কুম্ভকেৃ আর আবম আবে দই জে। 

গমঘোদ আবদর ববক্রম অকারে।। 

লর্জ্া গপকয় রাবকেকর বকল ববভীষে।  

কাকরা গদাষ োবহ গদাষ গদহ অকারে।। 

গমঘোদ যজ্ঞ ককর হইয়া তপস্বী। 

ফল মূল খ্াই আবম থাবক উপবাসী।। 

কুম্ভকেৃ বেদ্রা যায় কহয়া অকচতে।  

সন্ধাে পাইয়া হাো বদল কদতযগে। ।  

রাবে বকল যজ্ঞ গকে ককর গমঘোদ। 

যজ্ঞ লাবগ লঙ্কাপুকর একতক প্রমাদ।। 

গমঘোকদর কথা যত ককহ ববভীষে। 

বববচত্র যকজ্ঞর কথা শুবেকে রাবে।।  

বববচত্র যকজ্ঞর স্থাে বটবতক্ষতলা। 

গমঘোদ যজ্ঞ ককর োকম বেকুবম্ভলা।। 

অোহাকর যজ্ঞশাকল রাবত্র বদে থাকক। 

দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ্ োবহ গদকখ্।। 

স্বেৃ োকম আবেল প্রিাে পুকরাবহত। 

তাহাকর লইয়া যাগ করকয় ত্ববরত।। 

েযাস কবর পুকরাবহত অবিকুণ্ড পূকজ। 

অবি আবস অবিষ্ঠাে হে মন্ত্র-কতকজ।। 

অবিষ্ঠাে হকয় অবি রবহলা সরু্ম্কখ্। 

গমঘোদ পূজা গদয় দশােে গদকখ্।। 

যকজ্ঞর আহুবত গখ্কয় অবি সকন্তাষ।  

গমঘোকদ বর গদে হকয় পবরকতাষ।। 

অবি বকল গমঘোদ বর বদেু গতাকর।  

যজ্ঞ কবর যথা তথা যাহ যুবঝবাকর। ।  

পরাজয় ো হইকব আবম বদেু বর। 

অন্তরীকক্ষ যুবঝকব বরপুর অকগাচর। ।  

যকজ্ঞ আবম বর বদেু তব ববদযমাে।  

একতক ববলয়া অবি গগল বেজ স্থাে।।  
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চমৎকার লাবগল গয গদবখ্য়া রাবকে। 

রাবে বকল গমঘোদ চল গমার সকে।। 

বত্রভুবে বজবেলাম আবম এককশ্বর। 

গতামাকর লইয়া আবম বজবে পুরন্দর।।  

বত্রভুবে উপকরকত ইন্দ্র হয় রাজা। 

ইকন্দ্রকর বজবেকল সকব ককর গমার পূজা।। 

সাক্ষাকত গদবখ্ব গতার যকজ্ঞর পরীকক্ষ। 

ইন্দ্র সকে গকমকেকত যুঝ অন্তরীকক্ষ।। 

আপে কটক লকয় চলহ সত্বর। 

শীঘ্রগবত উঠ বগয়া রকথর উপর।। 

গচৌর্দ্ বষৃ অোহাকর আকে গমঘোদ।  

মিুপাে কবরয়া ঘুবচল অবসাদ।। 

েয় হাজার রােী তার পরমা সুন্দরী। 

গদব দােকবর কেযা রূকপ ববদযািরী।। 

অন্তুঃপুকর োবহ যায় গস গচৌর্দ্ বৎসর।  

প্রকাশ ো ককর লাকজ রাজার গগাচর। ।  

োরী-সম্ভাষকে পুত্র োবহ গগল লাকজ। 

যজ্ঞস্থল কহকত বীর যুবঝবাকর সাকজ।। 

শতককাবট হস্ত্ী েকড় অর্ব্ুৃদ গকাবট গঘাড়া। 

গতর অকক্ষৌবহেী সাকজ জাবঠ ও ঝকড়া।। 

সারবথ জাবেল আবজ সংগ্রাকম গমে। 

সংগ্রাকমর রথখ্াে কবরল সাজে।। 

সাজাকয় আবেল রথ অবত মকোহর। 

সংগ্রাকমর অস্ত্র তুকল রকথর উপর।।  

বীরদাকপ গমঘোদ রকথ বগয়া চকড়। 

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কত েকড় মুকড় মুকড়।। 

বেজ ঠাকট গমঘোদ কবরকে সাজবে। 

গমঘোকদর বাদযভাণ্ড বতে অকক্ষৌবহেী।। 

রাজার েবত্রশ গকাবট মুখ্য গসোপবত। 

সাবজয়া রাবে সকে চকল শীঘ্রগবত।। 

মকহাদর মহাপাশ খ্র ও দূষে। 

তালভে বসংহবর গঘার দরশে।। 

মহাবাহু শুকবাহু আর যজ্ঞিূম। 

বাোঁকামুখ্ গমঘমালী দর্জ্ৃয় ববক্রম।। 

শুক সারে শার্দ্ূৃল চবলল ববদযন্মালী। 

গশাবেতাক্ষ ববড়ালাক্ষ বকল মহাবলী।। 

চকল ষট্ বেষট্ গস ববক্রমককশরী। 

রাবকের কসেয যত কবহকত ো পাবর। ।  

রকথ গকজ অকশ্বকত কুমারভাকগ েকড়।  

বশক্ষামত গয যাহার বাহকেকত চকড়। ।  

অক্ষয়কুমার আবদ চকল গদবান্তক। 

বীরবাহু অবতকায় চকল েরান্তক।। 

োো অকস্ত্র সাবজ চকল কুমার বত্রবশরা। 

রকথর সাজবে কত মাবেযকযাবদ হীরা।। 

কুম্ভকে-ৃপুত্র কুম্ভ বেকুম্ভ দজে। 

যাহাকদর ভকয়কত কবিত বত্রভুবে। ।  

কেক রবচত রথ প্রভাকর গজযাবত। 

চকড় তাকহ প্রিাে যকতক গসোপবত।।  

বতেককাবট সাজাকয় চবলল তাবজ গঘাড়া।  

শত অকক্ষৌবহেী ঠাট জাবঠ ও ঝকড়া। ।  

মুদগর মুষল টাবে খ্াণ্ডা খ্রশাে।  

বাবেয়া বাবেয়া গতাকল খ্রতর বাে।। 

মকরাক্ষ চবলল দর্জ্ৃয় িেুর্দিৃর।  

তার সম বীর োই লঙ্কার বভতর।। 

কুম্ভককেৃর বেদ্রাভে কহল গসই বদকে। 

ইকন্দ্র বজবেবাকর চকল রাবকের সকে।। 

এক বদে জাকগ েয় মাকসর অন্তর। 

বেদ্রাভে হকয় উকঠ ক্ষুিায় কাতর।।  
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েয় মাস ক্ষুিাকত ো খ্ায় অন্ন্ জল।  

বেদ্রা ভাবে উকঠ বীর ক্ষুিায় ববকল।। 

সাত শত খ্াইকলক মকদর কলসী। 

পর্ব্ৃত প্রমাে মাংস খ্ায় রাবশ রাবশ।। 

অকেৃক লঙ্কার গভাগ কবরল ভক্ষে।  

সাবজল গয কুম্ভকেৃ কবরবাকর রে। ।  

ভূবমকি হয় গযে গদবখ্ ভয় ককর। 

টলমল ককর লঙ্কা কটককর ভকর।। 

রাবকের রথ কলয়া গযাগায় সারবথ। 

রাজহংকস বকহ রথ পবকের গবত।। 

হস্ত্ী গঘাড়া েকড় ঠাট কটক অপার।  

সিদ্বীপা পতবথবীকত লাকগ চমৎকার।। 

ইকন্দ্র বজবেবাকর ককর একতক সাজবে। 

বেজ ঠাট রাবকের শত অকক্ষৌবহেী।। 

ইকন্দ্র বজবেবাকর সকব কবরল গমে।  

চাবরবদকক োো শকে বাবজকে বাজে।।  

শত লক্ষ কাোঁশী বতে লক্ষ করতাল। 

সহকরক ঘণ্টা বাকজ শুবেকত রসাল।।  

গভরী ও ঝাোঁঝরী বাকজ বতে গকাবট কাড়া। 

আকগ চকল লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া। ।  

খ্ঞ্জেী খ্মক বাকজ লক্ষ লক্ষ বীো। 

অসংখ্য রাক্ষসী  াক ো হয় গেো। ।  

গ মচা গখ্মচা বাকজ ঝি গকাবট গকাবট। 

সাত লক্ষ দগকড়কত ঘে পকড় কাবঠ।। 

ববরাের্ব্ই লক্ষ বীো বতে গকাবট শঙ্খ। 

গদাহারী গমাহারী শােী গবেকত অসঙ্খয।। 

পাকখ্ায়াজ গসতারা গ াল বতে লক্ষ কাোঁসী। 

খ্ঞ্জেীকত বমলাইকত দই লক্ষ বাোঁশী।। 

গভীর শকেকত বাকজ অসঙ্খয মাদল।  

প্রলয়-কাকলকত গযে হয় গণ্ডকগাল।। 

রাবকের সাজকে গদবতা চমৎকার। 

মহাশকে রকথকত সাগর কহল পার।। 

মিুদদকতযর সবহত রাবকের বমলে 

মকেকত ভাববয়া তকব বকল লকঙ্কশ্বর।  

আকগ মিুদদতয বজবে বপকে পুরন্দর।।  

সাগর হইয়া পার কসকেয বদল ত্বরা। 

চক্ষুর বেকমকষ গগল েগর মথরুা।। 

গঘবরল মিুরাপুরী রাক্ষস সকল। 

সুকখ্ বেদ্রা যায় মিুদদতয মহাবল।।  

বেদ্রায় কাতর কদতয খ্াকটর উপবর।  

কুম্ভেশী বাবহর হইল এককশ্বরী।। 

রাবে বকল কহ ভিী কদতয গগল গকাথা। 

আবজ গদখ্া পাইকল কাবটব তার মাথা। ।  

আবম যবদ থাবকতাম লঙ্কার বভতর। 

গসই বদে পাঠাতাম তাকর যমঘর।। 

রাবকের কথা শুবে কুম্ভেশী ভাকষ।  

পলাইয়া গগল কদতয গতামার তরাকস।।  

গতামার বাকেকত ভাই কাকরা োই রক্ষা। 

সকহাদরা ভিী রাোঁড়ী কককল সূপৃেখ্া।। 

তার স্বামী মাবরকল হইয়া মহারাজ।  

গমাকর রাোঁড়ী কবর ভাই সাবিকব বক কাজ।। 

িরৃ্ম্পকথ হইয়াকে পবত গস আমার। 

সরু্ম্কখ্ দাণ্ডাকয় এই ভাবগো গতামার।। 

আপোর কথা ভাই আপবে বাখ্াবে।  

গচৌর্দ্ হাজার জায়া তব ববভা কায় রােী।। 
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তুবম বকল িকর আে পকরর সুন্দরী। 

সকব মাত্র ববভা তব রােী মকন্দাদরী।। 

হইকল গতামার গকাপ ককি গদবগে। 

অেন্ত বাসুবক পলায় কদতয গকান্ জে।।  

গকাপ োড় গমার তকর স্বামী গদহ দাে।  

লবে োকমকত পুত্র গদখ্ ববদযমাে। ।  

কুবড় পাবট দন্ত গমবল দশােে হাকস। 

গকতকী কুসুম গযে ফুকট ভাদ্রমাকস।। 

দশােে বকল আবম ো মাবরব প্রাকে।  

ইকন্দ্র বজবেবাকর যাব আসুক গমার সকে।। 

কুম্ভেশী চবলল রাবে আজ্ঞা গপকয়।  

শুকয়বেল মিুদদতয তথা গগল গিকয়। ।  

কুম্ভেশী গিকয় যায় আলুবয়ত চুল। 

বেদ্রাভাবে উকঠ মিুদদতয মহাবল।।  

ঘূবেৃত গলাচকে কদতয শযযাপবর কবকস। 

কুম্ভেশী-ত্রাস গদবখ্ তাহাকর বজজ্ঞাকস।। 

আচবম্বকত মথুরায় গকে গণ্ডকগাল। 

গকড়র বাবহকর গকে কটককর গরাল।। 

কুম্ভেশী বকল তুবম ো জাে কারে।  

গতামাকর ববিকত আইল লঙ্কার রাবে।।  

লঙ্কা কহকত তুবম বকল আবেকল আমাকর। 

গসই গকাকপ আইল গতামাকর কাবটবাকর।।  

কদতয বকল শীঘ্র আে শঙ্ককরর শলূ।  

সবংকশ রাবকে আবজ কবরব বেরৃূ্ম্ল।।  

শুবেয়া কদকতযর কথা কুম্ভেশী কয়।  

রাবকের সকে বাদ মরে বেিয়।। 

থাকুক গতামার কাযৃয ো পাকর ববিাতা। 

রাবকের সকে বাদ অকেযর বক কথা।। 

রাবকের গদাষ োই তুবম সর্ব্ৃ গদাষী। 

আমাকর আবেকল হকর বতে প্রহর বেবশ।। 

অববচার করৃ্ম্ গকে কবরকল আপকে। 

আপবে করহ গকাপ বককসর কারকে।। 

রাবকের কাকে আবম বগয়াবেেু আকগ। 

তুষ্ট কবর আবসয়াবে বমষ্ট অেুকযাকগ।। 

তুষ্ট হকয় কবহল আমার ববদযমাকে।  

কদতয একস সম্ভাষ করুক গমার সকে। ।  

প্রিাে কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা। 

আদকর বাটীকত আে ককয় বমষ্ট-কথা।।  

পূর্ব্ৃ গকাকপ যবদ বকেু ককহ গমার ভাই। 

সহয সমাকবশ কর তাকহ ক্ষবত োই। ।  

কুম্ভেশী-কথা শুবে মিুদদতয হাকস। 

গযাড় হাত কবর গগল রাবকের পাকশ।। 

রাবে বকল ককরবেকল বড়ই প্রমাদ। 

আমার ভবগেী আে এত বড় সাি।। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকল আমাকর ককর ডর। 

যম োবহ যায় ভকয় লঙ্কার বভতর।। 

কত বল ির তুবম কত আকে গসো। 

গকান্ সাহকসকত গদহ লঙ্কাপুকর হাো।। 

গতাকর বাবন্ধ লইতাম সাগকরর পার। 

ভস্মরাবশ কবরতাম মথুরা েগর।। 

অিী আবস ববস্ত্র কাবন্দল পাকয় িকর। 

ভিীকর কাতর গদবখ্ ক্ষবমলাম গতাকর।। 

মিুদদতয রাবকের ববন্দল চরে। 

গযাড়হাত কবর বকল শুেহ রাজে।। 

গতামার সংগ্রাকম হবর হকর ককর ভয়।  

আমাকর করহ গকাপ উপযুি েয়।। 

হীেবীযৃয কদতয আবম তুবম মহাবল।  

অপরাি ক্ষমা কর আমার সকল।। 
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পরম পবণ্ডত তুবম লঙ্কার ঈশ্বর। 

আমার মথুরা তব গভাকগর বভতর।। 

অকবাি জোর গদাষ মার্জ্ৃো করহ। 

আমার আলকয় আবস পদিূবল গদহ।। 

হাবস হাবস রথ কহকত োবময়া রাবে।  

মিুদদতয-আলকয়কত কবরল গমে।। 

আকগ আকগ মিুদদতয পিাকত রাবে।  

অন্তুঃপুকর প্রকবশ কবরল দই জে।।  

বসংহাসকে বসাইল রাজা দশােকে। 

যথাকযাগয স্থাকে বসায় অেয যত জকে।। 

কদকতযর আদকর তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।  

দশােে বকল তব চবরত্র সুন্দর।।  

মিুদদতয বকল আবজ থাক এইখ্াকে। 

কাবল বগয়া যুে কর পুরন্দর সকে।। 

রাবে বকল কাবল কুম্ভককেৃর শয়ে।  

কুম্ভকেৃ বেদ্রা গগকল যুকঝ গকান্ জে।। 

োো গভাকগ রাবকের ভুঞ্জায় দােব।  

তথা কহকত চকল রাবে পাইয়া গগৌরব।।  

রাবে ববলকে কদতয শুে গমার বােী।  

আরম্ভ কবরব যুে থাবককত রজেী।।  

কত অস্ত্র আকে তব জাবঠ আর ঝকড়া।  

কত গসো আকে তব হাতী আর গঘাড়া।। 

আপে কটক লকয় চলহ সত্বর। 

লুবটব অমরাবতী রাবত্রর বভতর।। 

রাবত্রর বভতর স্বকগৃ কবরব সংগ্রাম। 

আবসবার কাকল গহথা কবরব ববশ্রাম। ।  

মিুদদকতযর হাতী গঘাড়া কটক ববস্তর।  

সাবজয়া রাবে সকে চবলল সত্বর। 

রাবে কর্ত্তকৃ অমরাবতী আক্রমে 

অন্তরীকক্ষ ঠাট কটক উকঠ মুকড় মুকড়। 

রাবত্র দই প্রহকর অমরাবতী গবকড়।। 

ববষম অমরাবতী ো পাকর লবিকত। 

অসংখ্য গববড়য়া ঠাট রকহ চাবরবভকত।। 

বত্রভুবে বজবে স্থাে অমর-েগরী। 

প্রবাল মাবেকয মবে গশাকভ সাবর সাবর।। 

সুবে-ৃবেবরৃ্ম্ত পুরী বববচত্র গঠে।  

উকভকত প্রাচীর বতে শকতক গযাজে।। 

শত গযাজে সুরপুরী আকড় পবরসর। 

দীকঘৃ ওর োবহ তার বায়ু-অকগাচর। ।  

এদকক গযাজে এক দয়ার গঠে। 

বহু অকক্ষৌবহেী ঠাট দ্বাকরর রক্ষে।। 

গসাোর কপাট বখ্ল পর্ব্ৃকতর চূড়া।  

গসাোর হুড়কা তায় েবরত্ন গবড়া।। 

শত অকক্ষৌবহেী ঠাট ইকন্দ্রর গেো। 

চাবর অংশ কবর গসো চাবর দ্বাকর থাো।। 

ঐরাবত উদচুঃশ্রবা থাকক চাবর দ্বার। 

কাহাকরা োবহক শবি পথ লবিবাকর।। 

শত বতন্দ বভতকর আেকয় অন্তুঃপুরী।  

শচী গদবকেযা তথা পরমা সুন্দরী। ।  

পরমা সুন্দরী শচী বতবে মুখ্যা রােী। 

বত্রভুবে বজবে রূপ গদবতা-কমাবহেী।। 

পদ্মককাবট ঘর আকে পুরীর বভতর। 

োো রকত্ন পবরপূেৃ পরম সুন্দর।।  

রকত্নকত বেবরৃ্ম্ত ঘর দয়ার গচৌতারা। 

গদবকেযাগে তাকহ রূকপ মকোহরা।। 
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স্থাকে স্থাকে গশাবভত বববচত্র োটযশালা। 

গদবগে লকয় ইন্দ্র ককর তাকত গখ্লা।। 

োবহ গশাক দুঃখ্, োবহ অকাল- মরে।  

বত্রভুবে বজবে স্থাে ভুবে-কমাহে। ।  

সদােন্দময় গস অমরাবতী োম। 

যত গদব আবস তথা করকয় ববশ্রাম।। 

োো রকে েততয ককর বহু পবক্ষগে। 

কুসুম-গকন্ধকত সকব আেকন্দ মগে।।  

প্রমাদ পবড়ল তাহা ইন্দ্র োবহ জাকে। 

অমরা-েগরী বগয়া গববড়ল রাবকে।। 

রাবে গববড়ল স্বগৃ শুবে পুরন্দর।  

গদবগে লকয় গগল ববষু্ণর গগাচর।। 

ববষু্ণর বেককট ইন্দ্র ককরে স্ত্বে।  

রাবকে মাবরয়া রক্ষা কর গদবগে।। 

গদবখ্য়া ইকন্দ্রর ত্রাস হাকস োরায়ে। 

গদবগকে আশ্বাবসয়া বকলে বচে।। 

োরায়ে বকলে শুেহ পুরন্দর। 

এ শরীকর আবম ো মাবরব লকঙ্কশ্বর।।  

গতামাকর কবহ গয ইন্দ্র শুেহ কারে।  

আমা ববো কাকরা হাকত ো মকর রাবে।।  

ব্রহ্মা বর বদয়াকেে তকপ হকয় তুষ্ট। 

ববো ের বােকরকত ো মবরকব দষ্ট।।  

পতবথবী-মণ্ডকল আবম হব অবতার। 

সবংকশকত রাবকেকর কবরব সংহার।। 

গদবতার হাকত কভু ো মকর রাবে। 

যুে কবর গখ্দাবড়য়া গদহ গদবগে।।  

ববষু্ণর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগবত। 

যুবঝবার সাবজকলে অমকরর পবত।। 

বত্রভুবে উপকর ইকন্দ্রর অবিকার।  

দশ বদক্পাল আবস কহল আগুসার।। 

দবক্ষকে কুকবর আর ককলাস উর্ত্কর।  

যক্ষ রক্ষ লকয় আইলা যুবঝবাকর তকর।। 

একবার রাবকের যুকে পাইল লাজ। 

আরবার আইল কুকবর যক্ষরাজ।। 

যম মততুয সংগ্রাকম আইল দই জে।  

একবার যুকে গদাোঁকহ বজবেল রাবে। ।  

ভে বদয়া পলাইল রাবকের যুকে।  

আরবার আইল ইকন্দ্রর অেুকরাি।। 

পাতাকলকত বাসুবককর বজবেল রাবে। 

গসই গকাকপ যুবঝকত আইল োগগে।। 

আইল বতরাবশ গকাবট বচত্রােী শবঙ্খেী। 

যাহার ববকষর জ্বাকল কাোঁপকয় গমবদেী।। 

একবার বরুকেকর বজকেকে রাবে। 

গসই গকাকপ যুবঝবাকর আইল বরুে।। 

মরুত অসুর আর আইল ববদযাির। 

ভূত গপ্রত বপশাচাবদ আইল ববস্ত্র। ।  

চন্দ্র সূযৃয আইল েক্ষত্র আবদ বার। 

রাবকের রকেকত আইল বার বার।। 

শবে রাহু গকতু আবদ যত গ্রহগে। 

রাবত্র আর ঝড় বতবষ্ট এল সর্ব্ৃজে।।  

সমর গদবখ্কত আইকলে মকহশ্বরী। 

গচৌষবি গযাবগেী তাোঁর সকে সহচরী।। 

গদবীর অসীম মূবর্ত্ৃ গষাড়শী বগলা। 

ইন্দ্রােী রুদ্রােী গদবী ব্রহ্মােী কমলা।। 

োরবসংহী বারাহী িকরে োো কলা।  

কাতযায়েী চামুণ্ডা গকলকত মুণ্ডমালা।। 

রকে আইকলে গদবী গবশ ভয়ঙ্কর। 

আেুক অকেযর কাজ গদকব লাকগ ডর।।  
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রিবীজ আবদ কবর মাবরলা কটাকক্ষ। রাবকের তকর রবহকলে অন্তরীকক্ষ।।  

রাবেসহ গদবগকের যেু ও পরাজয় 

স্বগৃকলাক মর্ত্ৃযকলাক আইল পাতাল। 

চাবরবদকক পকড় অস্ত্র অবির উথাল।। 

োো অস্ত্র পকড়, োবহ যায় সংখ্যা করা। 

অমরাবতীকত গযে ববরষকয় িারা।। 

োো অস্ত্র রাক্ষস কবরকে অবতার।  

সুরপুরী বাকেকত হইল অন্ধকার।। 

জাঠা জাবঠ গশল শূল মুষল মুদগর। 

খ্াণ্ডা খ্রশাে বাে অবত ভয়ঙ্কর।। 

পকড় গদা সাবল োবহক গলখ্া গজাখ্া।  

চাবরবদকক গফকল বাে যার যত বশক্ষা।।  

রকথ রকথ গঠকাকঠবক ভাবে পকড় কত।  

হস্ত্ী গঘাড়া চাপকেকত হস্ত্ী গঘাড়া হত।।  

পকড় গদব দােব গন্ধর্ব্ ৃববদযাির।  

গলখ্া গজাখ্া োবহ বাে পবড়কে ববস্ত্র।। 

গদব-অস্ত্র রাক্ষসাস্ত্র ককর অবতার। 

সকল অমরাবতী বাকে অন্ধকার।। 

দই কসেয যুকে পকড় রকি কহয়া রাো। 

রকি েদী বকহ গযে ভাদ্রমাকসর গো।। 

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কত রকিাপবর ভাকস। 

হবরকষ বপশাচণ্ডলা মকে মকে হাকস। ।  

ববম্বকক ববম্বকক রকি বাবন্ধ উকঠ গফো। 

শকুবে গতবিেী তাকহ কবরকে পারো। ।  

ইন্দ্র বকল, রাবে কবরস যুে েল।  

জকে জকে যুঝ গদবখ্ কার কত বল।। 

শুবেয়া ইকন্দ্রর কথা হাবসল রাবে।  

গমার সকে যুকঝকে সকল গদবগে।। 

বরুে কুকবর যম বজকেবে মান্ধাতা।  

যুবঝকব আমার সকে গক আকে গদবতা।।  

গহেকাকল শবে গগল রাবকের পাকশ। 

দশমাথা খ্কস পকড় গদবগে হাকস।। 

ববকতত আকার রাবে সংগ্রাম বভতকর।  

গদবখ্ যত গদবগে উপহাস ককর।। 

দশ মাথা খ্কস পকড় বল োবহ টকুট। 

ব্রহ্মার বকরকত তার দশ মাথা উকঠ। ।  

একবার বভন্ন্ শবের আর োবহ রে। 

উবড়ল শবের প্রাে গদবখ্য়া রাবে।। 

ব্রহ্মার বকরকত মাথা খ্বসকল ো মকর। 

শবে পলাইয়া গগল রাবকের ডকর।। 

শবে পলাইল গয রাক্ষসগে হাকস। 

গহেকাকল যম গগল রাবকের পাকশ।। 

যকমকর গদবখ্য়া তকব দশােে হাকস। 

মবরবাকর গকে যম এবল গমার পাকশ।। 

যম বকল রাক্ষস বক কবরস্ অহঙ্কার।  

গসই বদে আবম গতাকর কবরতাম সংহার। ।  

ভাকগযকত বাোঁবচবল প্রাকে ব্রহ্মার কারে। 

ব্রহ্মা আজ োবহ গহথা জীবব কতক্ষে।। 

আেকয় গচৌষবি গরাগ যকমর সংহবত। 

রাবকের অকে প্রকববশল শীঘ্রগবত।। 

বত্রভুবকের মায়া জাকে রাজা দশােে।  

ব্রহ্ম-অবি শরীকরকত জ্বাবলল তখ্ে।।  

পুকড় মকর গরাগ সব ডাকক পবরত্রাবহ। 

সবহকত ো পাকর সকব গগল যম ঠাোঁই। ।  
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গরাগ পীড়া পলাইল দশােে হাকস। 

গমার কাকে যম তুবম দপৃ কর বককস। ।  

যম বকল রাবে বক কবরস্ অহঙ্কার। 

আমার হাকতকত গতার সবংকশ সংহার।। 

গরাগ পীড়া পলাইল মকে পাইবল আশ। 

আমার দকণ্ডকত গতার সবংকশ ববোশ।।  

কবরবল ববস্ত্র তপ হইকত অমর। 

অমর হইকত ব্রহ্মা োবহ বদলা বর। ।  

অবশয মরে হকব যাবব গমার ঘকর। 

চক্ষু পাকাইয়া গকর্জ্ৃ যকমর বকঙ্ককর।। 

যম আর রাবকে দজকে গালাগাবল। 

দূর কহকত শুকে কুম্ভকেৃ মহাবলী।। 

গিকয় যায় কুম্ভকেৃ যকম বগবলবাকর। 

কুম্ভককেৃ গদবখ্ যম পলাইল ডকর।।  

পলাইয়া রকহ যম ইকন্দ্রর গগাচর।  

গদবখ্য়া যকমর ভে ককহ পুরন্দর।।  

সর্ব্ৃজে মকর যম গতামা দরশকে। 

যম তুবম ভে বদকল যুকঝ গকান্ জকে।। 

গহেকাকল পবে ববহল মহাঝড়। 

উড়াইয়া রাক্ষকস একত্র ককল জড়।। 

রাবকের যত ঠাট ঝকড় উড়াইল। 

ভকয়কত রাবে রাজা বচবন্তত হইল।। 

কুম্ভকেৃ বীকর ঝকড় উড়াইকত োকর। 

কুম্ভকেৃ চবলল পবকে বগবলবাকর।।  

কুম্ভককেৃ গদবখ্য়া পবে বদল রড়। 

পলাইল পবে ঘুবচল সর্ব্ৃ ঝড়।। 

পবে পলাকয় গগল মকে গপকয় ডর। 

বরুে প্রকবশ ককর রকের বভতর।। 

বরুকের মায়াকত সকল জলময়। 

জল গদবখ্ রাবকের লাকগ বড় ভয়।। 

কুম্ভককেৃর োবহ ভয় দর্জ্ৃয় শরীর। 

আর যত গসো সব হইল অবস্থর।।  

বরুকের মায়া চূেৃ কবরকত রাবে। 

অবিবাে িেুকককত যুবড়ল তখ্ে।। 

রাবকের অবিবাে অবি-অবতার। 

অবিবাকে সব জল কবরল সংহার।। 

বরুকের মায়া যবদ ভাবেল রাবে। 

রকেকত প্রকবশ ককর যত গ্রহগে।। 

একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ ভাস্কর। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাল হইল দীবিকর।। 

একবাকর হইল দ্বাদশ সূকযৃযাদয়। 

ভকয়কত রাক্ষসগে গবেল সংশয়।। 

িেুকককত গযাকড় রাজা বাে ব্রহ্মজাল। 

বাে হইকত ববরষকয় অবির উথাল।। 

রাবকের বাকেকত গদবতাগে কাোঁকপ। 

সূযৃয গতজ বেভাইল রাবে-প্রতাকপ।। 

সকল গদবতাগকে বজবেল রাবে। 

গমঘোদ জয়ন্ত দজকে বাকজ রে।। 

দই রাজপুত্র যুকঝ দজকে প্রিাে।  

গকহ কাকর োবহ বজকে দজকে সমাে। ।  

গমঘোদ-বাকেকত জয়ন্ত পায় ডর। 

পলাকয় জয়ন্ত গগল পাতাল বভতর।। 

গপৌলব দােব তার মাতামহ হয়। 

পাতাকল লুকাকয় রকহ তাহার আলয়।। 

ইন্দ্রস্থাকে বার্ত্ৃা ককহ যত গদবগে। 

আচবম্বকত জয়কন্ত ো গদবখ্ বক কারে।।  

গমঘোকদর বাে বুবঝ ো পাবর সবহকত। 

আকে বক ো আকে গবোঁকচ ো পাবর ববলকত।। 
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অন্তুঃপুকর োরীগে যুবড়ল ক্রন্দে।  

যম বগয়া ইকন্দ্র ককহ প্রকবাি বচে।।  

পরকলাক গগকল গমার সকে কহত গদখ্া।  

মকর োই জয়ন্ত গস পাইয়াকে রক্ষা।। 

গপৌলব দােব তার পাতাকল বেবাস। 

লুকাইয়া জয়ন্ত রকয়কে তার পাশ।। 

যকমর প্রকবাকি ইন্দ্র সম্বকর ক্রন্দে। 

তকব ইন্দ্র রাজা গগল চণ্ডীর সদে।।  

গতামা ববদযমাকে গদবগকের সংহার। 

রাবকে মাবরয়া মাতা কর প্রবতকার। ।  

গচৌষবি গযাবগেী বেল গদবীর সংহবত। 

যুবঝকত গযাবগেীগে চকল শীঘ্রগবত।।  

যুবঝকত গযাবগেীগে চকল কাকচ কাকচ।  

রি মাংস খ্াইয়া গযাবগেী সব োকচ।। 

গদবখ্কত গযাবগেী সব মহা ভয়ঙ্ককর। 

এককক গযাবগেী শত রাক্ষকস সংহাকর। ।  

দশােে বকল মাতা কর অবিাে। 

যুে সম্ববরয়া তুবম যাহ বেজ স্থাে।। 

রাবে গযাবগেী-যুে গদবখ্ ভয়ঙ্কর।  

গযাড়-হাকত স্তুবত ককর গদবীর গগাচর।।  

গমার সকে মাতা তব বককস ববসংবাদ। 

গতামার চরকে বকেু োবহ অপরাি।। 

শঙ্কর-কসবক আবম, তুবম মা শঙ্করী। 

এ কারে তকব সকে যুে োবহ কবর। ।  

আমাকর বজবেয়া তব হইকব বক কাজ। 

তুবম যবদ হার মাতা পাকব বড় লাজ। ।  

রাবকের বচকে চণ্ডীর কহল হাস। 

গচৌষবি গযাবগেী লকয় চবললা ককলাস।।  

একক একক গদবগকে বজবেল রাবে। 

ইন্দ্র আর রাবে দজকে বাকজ রে।।  

ঐরাবকত চকড় ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র হাকত। 

সাবজয়া রাবে রাজা এল বদবয-রকথ। ।  

ইকন্দ্রর গয বজ্র-অস্ত্র কবরকে গর্জ্ৃে। 

বকজ্রর গর্জ্ৃে শুবে বচবন্তত রাবে।। 

গহেকাকল কুম্ভকেৃ আইল িাইকয়। 

ইকন্দ্রর সরু্ম্কখ্ আবস রবহল দাণ্ডাকয়।। 

কুম্ভকেৃ বকল ইন্দ্র আর যাবব গকাথা। 

স্বগৃপুরী বেবসবত কবরব গদবতা।।  

বজ্র ববো ইন্দ্র গতার আর োবহ বাড়া। 

দকন্ত বচবাইয়া বজ্র ককর যাব গুোঁড়া।। 

ইন্দ্র বকল কুম্ভকেৃ োড় অহঙ্কার। 

বজ্র-অকস্ত্র আবম গতার কবরব সংহার।। 

মহামন্ত্র পবড় ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র গফকল। 

লাফ বদয়া কুম্ভকেৃ গসই বজ্র বগকল।। 

বজ্র-অস্ত্র বগকল বীর োকড় বসংহোদ। 

গদবখ্ যত গদবগে গবেল প্রমাদ।। 

চবলল গস কুম্ভকেৃ গদবতা বগবলকত। 

ভকয়কত গদবতাগে পলায় চাবরবভকত।। 

সতবষ্টোশ গহতু তাকর সতবজল ববিাতা। 

চাবরবভকত লাফ বদকয় বগবলকে গদবতা।। 

অমর গদবতাগে োবহক মরে। 

োবসকা ককেৃর পকথ পলায় তখ্ে।। 

শ্রবে োবসকা-পথ ঘকরর দয়ার। 

তাহা বদয়া গদবগে গবরয় অপার।। 

স্বগৃ কহকত গদবগকে আোবড়য়া গফকল। 

হাত পা ভাবেয়া যায় পবড় ভূবমতকল।। 

কুম্ভককেৃর রকে কাকরা োবহ অবযাহবত। 

হইল সমর স্বকগৃ সমুদয় রাবত।। 
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এক বদে রাবত্র মাত্র জাকগ কুম্ভকেৃ। 

কুম্ভকেৃ বেদ্রা গগল সুখ্ী গদবগে।।  

েয় মাকস এক বদে জাকগ কুম্ভকে।ৃ  

রজেী প্রভাত হকল সবার এড়াে।। 

রাবত্র গপাহাইল বীর বেদ্রায় ববকভাল। 

এতক্ষকে রক্ষা পাইল গদবতা সকল।।  

কুম্ভকেৃ বেদ্রা গগল রাবে বচবন্তত। 

রকথ তুবল লঙ্কাপুকর পাঠায় ত্ববরত।। 

ইন্দ্র সহ রাবকে বাকজ মহারে। 

দই জকে োো বাে ককর ববরষে।। 

দই জকে বাে মাকর োবহ গলখ্াকজাখ্া। 

চাবরবদকক বাে গফকল যার যত বশক্ষা।। 

দই জে সম গকহ ো পাকর বজবেকত। 

পদ্মাপে বাে ইকন্দ্রর পবড়ল মকেকত।। 

ইন্দ্র বকল গকৌতুক গদখ্হ গদবগে। 

পদ্মাপে বাকে বন্দী কবরব রাবে।।  

ব্রহ্মমন্ত্র পবড় ইন্দ্র পদ্মাপে একড়। 

ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবকের গাকয় বগয়া পকড়।। 

েুোঁকল মাত্র বেদ্রা যায় গহে পদ্মপে। 

রকথাপবর রাবে বেদ্রায় অকচতে।। 

অকচতে হকয় পকড় রকথর উপকর। 

সকল গদবতা আবস গবকড় রাবকেকর।। 

গলাহার বশকল বাকন্ধ হাকত ও গলায়।  

রাবকে বাবন্ধয়া কলল ঐরাবত পায়।।  

অবেীকত গলাটায় রাবকের দশ মাথা। 

তাহার অবস্থা গদবখ্ হাকসে গদবতা। ।  

বহোঁচবড়য়া লকয় যায় বকুক েড় যায়। 

ঐরাবত-দন্ত গঠকক রাবকের গায়।। 

খ্ান্ খ্ান্ হয় অে দন্ত বদয়া বচকর। 

পবরত্রাবহ ডাকক রাবে ববষম প্রহাকর।। 

হবরষ গদবতাগে বজবেয়া রাবে। 

বশকর হাত বদয়া কাকন্দ বেশাচরগে। ।  

রাবে হইল বন্দী গমঘোদ গদকখ্। 

রকথ চবড় গমঘোদ উকঠ অন্তরীকক্ষ। ।  

গমঘোদ গকর্জ্ৃ গযে গমকঘর গর্জ্ৃে। 

ঘকর ো যাইস্ ইন্দ্র বফকর গদহ রে।।  

রাবে-কুমার আবম োম গমঘোদ।  

আবজকার যুকে গতার পাবড়ল প্রমাদ।।  

বপতাকর কবরবল বন্দী আমা ববদযমাকে। 

ববোবশব স্বগৃপুরী আবজকার রকে। ।  

গবর্জ্ৃকতকে গমঘোদ থাবকয়া আকাকশ। 

গমঘোদ গর্জ্ৃকেকত ইন্দ্ররাজ হাকস।। 

গতার ঠাোঁই শুবেলাম অপূর্ব্ৃ কাবহেী। 

বপতা কহকত পুত্র বড় গকাথাও ো শুবে।। 

এত যবদ দইজকে কহল গালাগাবল।  

দইজকে যুে বাকজ গদাোঁকহ মহাবলী।। 

অন্তরীকক্ষ গমঘোদ গমকঘ হকয় লুবক। 

গমকঘর আকড়কত যুকঝ গমঘোদ িােুকী।। 

োো অস্ত্র গমঘোদ গফকল চাবরবভকত। 

ফাোঁফর হইল ইন্দ্র ো পাকর সবহকত।। 

অন্তরীকক্ষ থাবক বাে একড় ঝাোঁকক ঝাোঁকক। 

গকাথা কহকত পকড় বাে গকহ োবহ গদকখ্।। 

খ্াণ্ডা খ্রশাে গশল শূল এক িারা। 

চাবরবভকত পকড় গযে আকাকশর তারা।।  

োো অস্ত্র গমঘোদ ককর ববরষে। 

জর্জ্ৃর হইল বাকে যত গদবগে।। 

ইকন্দ্র োবড় গদবগে পলায় তখ্ে। 

এককশ্বর থাবক ইন্দ্র ককর মহারে। ।  
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সন্ধাে পূবরয়া ইন্দ্র ঊেৃদতকষ্ট চায়। 

গকাথা কহকত আকস বাে গদবখ্কত ো পায়।। 

সহর চকক্ষকত ইন্দ্র ো পায় গদবখ্কত। 

গদবখ্কত ো পায় আর ো পাকর সবহকত।। 

গমঘোদ যুবড়কলক বন্ধে োগপাশ। 

তাহা গদবখ্ গদবগকে লাবগল তরাস।। 

গমঘোদ জাকে বাে বড় বড় বশক্ষা। 

যকজ্ঞকত পাইল বাে কাকরা োবহ রক্ষা।। 

এক বাকে ভুজেম অকেক জবন্মল। 

হাকত গকল গদবরাকজ বাবন্ধয়া পাবড়ল।। 

ববকষর জ্বালাকত ইন্দ্র হইল মূবচ্ছৃত। 

ইকন্দ্র োবড় গদবগে পলায় ত্ববরত।।  

স্বগৃ োবড় পলায় যকতক গদবগে। 

রাক্ষকসকত রাবকের োড়ায় বন্ধে।।  

ইকন্দ্র বাকন্ধ গমঘোদ বপতা ববদযমাে। 

গমঘোকদ কবরকতকে রাবে বাখ্াে।। 

আমাকর বাবন্ধয়াবেল ইন্দ্র গদবরাজ। 

গহে ইকন্দ্র বাবন্ধয়া কবরলা পুত্র-কাজ।। 

ইন্দ্রকক বাবন্ধয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী। 

তকব আবম লুবটব এ অমর-েগরী।। 

গমঘোদ বকল বপতা আজ্ঞা কর তুবম।  

ইন্দ্রকক বাোঁবিয়া আকগ লকয় যাই আবম।। 

শুবে গমঘোকদর বচে দশােে। 

আজ্ঞা বদল কর তাহা যাকহ তব মে।।  

আজ্ঞা গপকয় গমঘো ইন্দ্রকক িবরল।  

রকথর বেককট বগয়া কবহকত লাবগল।। 

বপতাকর বাবন্ধয়াবেকল ঐরাবত-পায়।  

বাবন্ধব গতামাকর ইন্দ্র রকথর চাকায়।। 

ইকন্দ্র বাবন্ধ পাঠাইল লঙ্কার বভতর। 

অমর-েগরী লুকট রাজা লকঙ্কশ্বর।।  

একক দশােে তাকহ ইকন্দ্রর েগরী। 

বাবেয়া বাবেয়া লুকট স্বগৃ-ববদযািরী।। 

োো রত্ন-মাবেকয ভাণ্ডার কহকত বেল। 

স্বগৃ-ববদযািরী তথা অকেক পাইল।।  

শচীকর চাবহয়া গবড়ায় রাজা দশােে।  

শচী লকয় গদবগে কহল অদশৃে।। 

শচী জেয রাবকের বেল বড় আশ। 

শচী ো পাইয়া রাজা হইল বেরাশ।। 

ইকন্দ্রর েন্দে-বে গদকখ্ মকোহর। 

প্রকবকশ েন্দে-বকে রাজা লকঙ্কশ্বর।। 

পাবরজাত-বতক্ষ উপাবড়ল ডাকল মূকল। 

লুবটয়া অমরাপুরী চকল কুতূহকল।। 

লঙ্কার বভতকর বগয়া কবরল গদয়াে। 

কটক েবত্রশ গকাবট সরু্ম্কখ্ প্রিাে।।  

গমঘোদ বগয়া তকব বাকপর গগাচর। 

রাবে বকল গকাথায় গরকখ্ে পুরন্দর।।  

ইন্দ্র কবরয়াকে বড় আমার অবস্থা।  

গহে ইকন্দ্র বাবন্ধ পুত্র রাবখ্য়াে গকাথা।। 

গমঘোদ বকল তকব বাকপর গগাচর। 

বাবন্ধয়া গরকখ্বে ইকন্দ্র লঙ্কার বভতর।। 

গলাহার বশককল বাবন্ধয়াবে হাকত গকল। 

বুকক পাথর চাপাকয় গরবখ্বে যজ্ঞশাকল।। 

এত যবদ ককহ গমঘোদ বীরবর। 

রাজপ্রসাদ পায় বহু বাকপর গগাচর।।  

গমঘোকদ রাজা তকব কবরকে বাখ্াে। 

িেয িেয পুত্র গমার বীকরর প্রিাে।। 

োো অলঙ্কার বদল, মাকথ বদল মবে। 

অযুকতর ববদযািরী বদকলে োচেী।।  
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বাকপর প্রসাদ গপকয় হবরষ অন্তকর।  

কুতূহকল গদবকেযা লকয় রবত ককর।।  

বহু িে পায় লুবট অমর-েগরী। 

বদবগ্বজয়ী-দ্রবয রাজা আকে লঙ্কাপুরী।। 

গদব দােকবর কেযা লকয় গকবল ককর।  

বত্রভুবে বজবেল গয রাজা লকঙ্কশ্বকর।। 

গকৌতুকককত লঙ্কাপুকর আকে লকঙ্কশ্বর। 

সকল গদবতা গগল ব্রহ্মার গগাচর।। 

আচবম্বকত ব্রহ্মা তব সতবষ্ট হয় োশ। 

বদবা রাবত্র গগল চন্দ্র সূকযৃযর প্রকাশ।। 

আচবম্বকত স্বগৃ আবস গববড় লকঙ্কশ্বর। 

ইন্দ্রকক বাবন্ধয়া বেল লঙ্কার বভতর।। 

গদবগে োবড়য়াকে স্বকগৃর বসবত। 

বক প্রকাকর গদবরাজা পাকব অবযাহবত।। 

একতক শুবেয়া ব্রহ্মা ভাকবে ববষাদ। 

রাবকেকর বর বদয়া পাবড়েু প্রমাদ। ।  

গদবগকে রাবখ্ ব্রহ্মা চবলল সত্বর।  

এককশ্বর ব্রহ্মা গগল লঙ্কার বভতর।।  

পাদয অঘৃয বদয়া পূজা কবরল রাবে। 

ভবিভাকব পূকজ রাবে ব্রহ্মার চরে।।  

আচবম্বকত গকে প্রভু গহথা আগমে। 

আজ্ঞা কর আকে তব গকান্ প্রকয়াজে।।  

বববরবঞ্চ বকলে তইু সতবষ্ট ককবল োশ। 

রাবত্র বদবা গগল চন্দ্র সূকযৃযর প্রকাশ।।  

ইকন্দ্র বাবন্ধ লঙ্কাকত আবেবল বক কারে। 

স্বগৃপুকর োবহ রকহ যত গদবগে।।  

গযাড়হাকত বকল রাবে ব্রহ্মার গগাচর।  

বত্রভুবে বজবেলাম পাইয়া তব বর।।  

সকবল বজবেেু আবম গতামার প্রসাকদ।  

ইকন্দ্র বাবন্ধয়াকে গমার পুত্র গমঘোকদ।। 

যজ্ঞশাকল রাবখ্য়াকে গদব পুরন্দর।  

আজ্ঞা কর আবে আবম গতামার গগাচকর। ।  

ব্রহ্মা ববলকলে রাজা চকল যজ্ঞশালা। 

গমঘোকদর যজ্ঞ গদখ্াইকব বেকুবম্ভলা।। 

আকগ আকঘ ব্রহ্মা যাে পিাকত রাবে। 

তার বপেু চবলল রাক্ষস ববভীষে।। 

গমঘোকদর যজ্ঞ গদবখ্ ব্রহ্মার কহল হাস। 

গমঘোকদ ব্রহ্মা ককহ কবরয়া প্রকাশ।। 

গতার বাপ ইন্দ্র-রকে পাইকল পরাজয়।  

গহে ইকন্দ্র বজে তুবম সংগ্রাকম দর্জ্ৃয়।। 

গতার বাকে বত্রভুবে হইল কবিত। 

আবজ কহকত োম গতার কহল ইন্দ্রবজৎ।।  

বর মাগ ইন্দ্রবজৎ তষু্ট কহেু আবম। 

সতবষ্ট রক্ষা কর, ইকন্দ্র োবড় গদহ তুবম।। 

ইন্দ্রবজৎ বকল আকগ গদহ তুবম বর।  

তকব আবম োবড়ব এ রাজা পুরন্দর।।  

অমর বর গদহ আমায় কবর সবম্বিাে। 

অেয বর আবম োবহ চাবহ তব স্থাে।।  

ইন্দ্রবজৎ-কথা শুবে ব্রহ্মার কহল হাস। 

তুবম অমর কহকল আমার সতবষ্ট োশ। ।  

ব্রহ্মা বকল বদেু বর শুে ভালমকত। 

বত্রভুবে বজবেকব গয জকজ্ঞর ফকলকত।। 

এই যজ্ঞ ভে গতার কবরকব গয জে। 

গসই জে হকব গতার বকির কারে।। 

শুকেবেল এ সবন্ধ রাক্ষস ববভীষে।  

তাবর জকেয ইন্দ্রবজকত ববিল লক্ষ্মে।। 

ইকন্দ্র একে বদল তকব ব্রহ্মা-ববদযমাে। 

অকিামুকখ্ রকহ ইন্দ্র গপকয় অপমাে। ।  
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ব্রহ্মা ববলকলে ইন্দ্র বকবা ভাব মকে। 

এ দুঃখ্ পাইকল তুবম শাকপর কারকে। ।  

গতামার শাকপর কথা পকড় গমার মকে। 

পূর্ব্ৃকথা কবহ ইন্দ্র শুে সাবিাকে।। 

গকৌতুকককত এক কেযা সতবজলাম আবম।  

রাজযকভাকগ পূর্ব্ৃকথা পাসবরকল তুবম।। 

অহলযা কেযার োম রাবখ্েু যতকে।  

আইল গগৌতম মুবে আমা দরশকে।। 

অহলযার রূপ গদবখ্ মুবে অকচতে। 

লাকজ মুবে প্রকাশ ো ককর কদাচে। ।  

বুবঝয়া মুবের মে কেযা বদেু দাে।  

কেযা লকয় ককল মুবে স্বস্থাকে প্রস্থাে।। 

তপসযাকত গগল মুবে তমসার কূকল। 

গহেকাকল গগকল তুবম পবড়বার েকল।।  

অহলযা গগৌতম-পত্নী পরমা-সুন্দরী। 

গগৌতকমর রূকপ তুবম গগকল তার পুরী।। 

সতীকেযা অহলযা গয সর্ব্ৃকলাকক জাকে। 

জলাসে বদল গস গতামাকর স্বামী-জ্ঞাকে।। 

োরীজাবত োবহ জাকে মায়া-বযবহার। 

বকল িকর তুবম তাকর কবরকল শতোর। ।  

গহেকাকল তপ কবর মুবে আইল ঘকর। 

সর্ব্ৃজ্ঞ গগৌতম-মুবে বচবেল গতামাকর।। 

অহলযাকর শাপ আকগ বদল মুবেবর। 

পাষাে হইয়া থাক অকেক বৎসর।। 

আপবে হকবে প্রভু রাম-অবতার। 

বতবে পদিূবল বদকল গতামার বেস্ত্ার।।  

অহলযা পাষােী কহল গস মুবের শাকপ। 

গতামাকর শাপ বদল গস মুবে মহাককাকপ।। 

গতার অোচার ইন্দ্র রবহল গঘাষো। 

গতাকর পড়াইয়া পাইলাম এ দবক্ষো।।  

ভকগ অবভলাষ গতার ইন্দ্র তুই ঠগ। 

আমার শাকপকত গতার গাকয় হক ভগ।। 

শাপ বদল মহামুবে খ্ণ্ডে ো যায়। 

হইল সহর ভগ ইন্দ্র তব গায়।। 

িবরয়া মুবের পাকয় কবরকল ক্রন্দে।  

পরদার-পাপ গমার করহ খ্ণ্ডে।। 

মুবে বকল খ্ণ্ডে ো যায় এই পাপ।  

এই পাকপ তুবম অকন্ত পাকব বড় তপ। ।  

মুবের বচে কভু ো যায় খ্ণ্ডে। 

এত দুঃখ্ পাইকল ব্রহ্মশাকপর কারে।।  

বববরবঞ্চ বকলে ইন্দ্র কবহ তব কাকে। 

রামোম দই বেৃ জপ রাবত্র বদকে।। 

ইহা ববো গতামার োবহক প্রবতকার।  

রামোকম হয় সর্ব্ৃ পাকপর সংহার। ।  

এক োকম সহর োকমর ফল হয়। 

রাম োকমর তুলয োবহ চাবর গবকদ কয়।। 

একতক ববলয়া ব্রহ্মা গগল বেজ স্থাে। 

ইন্দ্র গগল সুরপুকর পাইয়া প্রােদাে।। 

ব্রহ্মার কারকে ইন্দ্র গপকয় অবযাহবত। 

আইল অমরাবতী আপে বসবত।। 

রামোম গদবরাজ রাবত্রবদে জকপ। 

পবরত্রাে পাে ইন্দ্র পরদার পাকপ।। 

বদবগ্বজয় কবর রাবে আইল বেজ ঘর। 

গচৌর্দ্ যুগ রাজয ককর লঙ্কার ঈশ্বর।। 

আর গচৌর্দ্ যুগ বদল রাবকের আয়।ু 

সীতার চুকলকত িবর হইল অল্পায়ু।।  

লঙ্কাকত কবরল রাজয মালী ও সুমালী। 

পকর রাজয কবরল কুকবর মহাবলী।। 
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তৎপকর লঙ্কায় রাজয কবরল রাবে। 

গতামার এ গঘাষো রবহল বত্রভুবে।। 

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম কবরলা প্রকাশ।। 

রাবকের বদবগ্বজয় কবহলা গয মুবে।  

রাবে অবিক হেুমাকেকর বাখ্াবে।। 

বহু স্থাকে শুবেলাম রাবে-পরাজয়।  

হেুমাে পরাজয় গকাথাও ো হয়।। 

গন্ধমাদে-পর্ব্ৃত রাবত্র মকিয আকে। 

হেুমাে সম বীর োবহ বত্রভুবকে।।  

হেুমাকের জন্মকথা ও বরপ্রাবির বববরে 

অগস্ত্য বকলে, বক কবহব তার কথা।  

হেুমাকের কত গুে ো জাকে গদবতা। ।  

তাহার যকতক গুে কবহকত ো জাবে। 

সংকক্ষকপকত কবহ বকেু শুে রঘুমবে।। 

জেেী অঞ্জো তার বপতা গয পবে। 

হেুমাকের জন্মকথা কবহ বববরে।। 

অঞ্জো বােরী বেল পরমা-সুন্দরী।  

তাকর ববভা কবরকলে বাের গকশরী।। 

বােরীর রূপ গুে ববড়ই অদ্ভুত। 

রূকপ আকলা ককর গযে পবড়কে ববদযৎ।।  

মলয় পর্ব্ৃকতাপবর গকশরীর ঘর। 

অঞ্জো লইয়া গকবল ককর বেরন্তর।।  

প্রকববশল কচত্রমাস বসন্ত সময়। 

আইল পবেকদব পর্ব্ৃত মলয়।। 

অঞ্জোর রূকপ বায়ু আকুল হৃদয়। 

কবহকত ো পাকর বকেু গকশরী দর্জ্ৃয়।। 

এক বদে একাবকেী পাইয়া পবে। 

পবরিাে উড়াইয়া বদল আবলেে।। 

অঞ্জো বকলে বায়ু কককল জাবতোশ।  

গদবতা হইয়া তব বােরী-ববলাস।। 

বায়ু বকল আর বকেু ো বল অঞ্জো।  

গতার রূপ গদকখ্ আবম পাসবর আপো।। 

শাকস্ত্র মহাপাপ পর-রমেী গমকে। 

জাবত কুল ববচার করকয় গকান্ জকে।।  

সকল সম্ববর তুবম যাহ বেজ ঘকর। 

জবন্মকব দর্জ্ৃয় বীর গতামার উদকর।। 

একতক ববলয়া বায়ু গগল বেজ স্থাে।  

আঠার মাকসকত জন্ম বেল হেুমাে।। 

অমাবসযা বদকে কহল হেুর জেম। 

জন্মমাকত্র গসই বদে ববশাল ববক্রম।।  

জবন্ময়া মাকয়র গকাকল ককর স্ত্েযপাে। 

রিবেৃ উদয় হইল ভােুমাে।। 

ফলজ্ঞাকে িবরকত গস চাবহল গকৌতুকক। 

অঞ্জোর গকাল কহকত উকঠ অন্তরীকক্ষ।। 

পর্ব্ৃত সূকযৃযকত হয় লদক্ষক গযাজে। 

এক লাকফ উকঠ তথা পবে-েন্দে।। 

জন্মামাত্র বালক গস উবঠল আকাকশ।  

সূযৃযকক িবরকত যায় অসীম সাহকস।। 

সূযৃযকত গ্রহে লাবগকবক গস বদবকস। 

িাইয়াকে রাহু সূকযৃয বগবলবার আকশ।। 

হেুমাকে গদকখ্ রাহু পলাইলা ডকর। 

কবহল সকল কথা ইকন্দ্রর গগাচকর।। 

মম অবিকার ইন্দ্র বদকল তুবম কাকর। 

ো জাবে গক আবসয়াকে সূকযৃয বগবলবাকর।। 



উত্তরাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
2

 

শুবেয়া রাহুর কথা গদকবর তরাস। 

সূযৃযকক বগবলকত গকবা কবরয়াকে আশ।।  

ঐরাবকত চবড় ইন্দ্র বজ্র হাকত লকয়। 

সূকযৃযর বেককট হেু গদবখ্ল আবসকয়।। 

হেুমাকে গদবখ্ ইন্দ্র ভকয়কত অবস্থর। 

সুকমরু পর্ব্ৃত বজবে প্রকাণ্ড শরীর।। 

ঐরাবকতর মাথা রাো বহেুকল মবণ্ডত। 

তাহা গদবখ্ হেুমাে কহল হরবষত।। 

সূকযৃয এবড় যায় ঐরাবকতকর িবরকত। 

গকাকপকত উবঠল ইন্দ্র বজ্র লকয় হাকত।। 

গক্রাি হইকল গদবরাজ আপো পাসকর। 

ববো গদাকষ বজ্রাঘাত তার বশকর ককর।। 

হেুমাে পীবড়ত হইল বজ্রাঘাকত। 

অকচতে হকয় পকড় মলয়-পর্ব্ৃকত।। 

বেরবখ্য়া অঞ্জোর উবড়ল পরাে। 

বযাকুল হইয়া কাকন্দ গকাকল হেুমাে।। 

পুত্র পুত্র ববল ককর অঞ্জো ক্রন্দে। 

গহেকাকল আইকলে গদবতা পবে।। 

অঞ্জো বকলে োথ তব অপককরৃ্ম্। 

পাকপকত জবন্মল পুত্র মবরল অিকরৃ্ম্।। 

অঞ্জোর বচকে পবে পকড় লাকজ। 

জগকতর প্রাে আবম িবর গকান্ কাকজ। ।  

জগকতকত হই আবম জীবকের বেবি। 

পুত্র মকর আমার গকৌতুক গদকখ্ বববি।। 

ববিাতা কবরল সতবষ্ট বড় কবর আশ। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয আবদ আবজ কবরব ববোশ।। 

বকহ শ্বাস পবে গস গলাককর জীবে। 

পবে োবড়ল অকচতে বত্রভুবে।। 

স্থাবর জেম আবদ মকর যত জীবী। 

মুবে সব অকচতে সকল পতবথবী।। 

ইন্দ্র আবদ অকচতে সকল গদবতা। 

সতবষ্টোশ হয় গদবখ্ বচবন্তত ববিাতা।। 

মলয়- পর্ব্ৃকত ব্রহ্মা আবসয়া সত্বর। 

বকলে পবে শুে আমার উর্ত্র।। 

সতবষ্ট সতবজলাম আবম বহুতর গক্লকশ। 

গহে সতবষ্ট োশ কর যুবি ো আইকস।। 

পবকে সতবজলাম আবম গলাককর জীবে। 

শ্বাকসকত পবে বকহ এই গস কারে।। 

গহে বায়ু গরাি কবর মাবরলা জগৎ। 

আপবে মবরকব বুবঝ কর গসই মত।। 

আত্ম্ রাখ্ সতবষ্ট রাখ্ শুেহ উর্ত্র।  

চাবর যুকগ তব পুত্র হইকব অমর।। 

শুবেয়া ব্রহ্মার কথা পবকের হাস।  

রুে বেল গস পবে হইল প্রকাশ।। 

আপো প্রকাশ যবদ কবরল পবে। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাল উবঠল বত্রভুবে।। 

ববিাতা বকলে শুে কবহ গদবগে।  

হেুমাকে আশীর্ব্ৃাদ করহ এখ্ে।। 

সর্ব্ৃ অকগ্র যম বকল আবম বদেু বর।  

আমা কহকত োবহ তব মরকের ডর।। 

তকব বর বদকলে গয গদবতা বরুে। 

ো হকব আমার জকল গতামার মরে।। 

অবি বকল হেুমাে বদলাম এ বর। 

অবিকত ো পুবড়কব গতামার ককলবর। ।  

যত যত গদবতা যকতক বল িকর। 

আপে আপে বল বদকলে তাহাকর।। 

ইন্দ্র বকল হেুমাে পবে-েন্দে। 

বড় লর্জ্া পাইলাম গতামার কারে।। 
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গযই বজ্রাঘাকত তুবম হইকল অবস্থর।  

গস বজ্র সমাে হউক গতামার শরীর।। 

ব্রহ্মা বকল মারুবত আমার এই বর।  

এই বকর হও তুবম অজর অমর।। 

আপবে বদকলে বর আপবে ববমকষৃ।  

িযাকে জাবেকলে ব্রহ্মশাপ হকব গশকষ।। 

বর বদয়া গদবগে গগল বেজ স্থাে। 

মলয়-পর্ব্ৃকত রবহকলক হেুমাে।। 

বপততঘকর আকে বীর পর্ব্ৃত-বশখ্র। 

োো ববদযা মল্লযুে বশবখ্ল ববস্ত্র।। 

পবড়বাকর গগল বীর ভাগৃকবর স্থাকে। 

চাবর গবদ মল্লযুে বশকখ্ চাবর বদকে।। 

গুরু পড়াইকত োকর তাকর ঘতো ককর। 

কুবপয়া ভাগৃব মুবে শাপ বদল তাকর।। 

বাের হইয়া গর গুরুকক কর ঘতো। 

বল বুবে ববক্রম গস পাসর আপো। ।  

গসই শাকপ হেুমাে আপো পাসকর।  

গতোঁই পলাইয়া বেল গস বাবলর ডকর।।  

হেুমাে বীর যবদ আপোকর জাকে। 

ভুবে বজবেকত পাকর একবদে রকে।। 

অযুত বৎসর যবদ কবর পবরশ্রম। 

ববলকত ো পাবর হেুমাকের ববক্রম। ।  

রাম তুবম আপবে সাক্ষাৎ োরায়ে।  

গতামার গসবক আর বক কব কথে।। 

যত গুে িকর বীর বক কবহকত পাবর। 

শ্রীরাম ববদায় গদহ গদকশ গবত কবর।। 

গস দই বৎসর পূর্ব্ৃ বতর্ত্ান্ত কবহয়া। 

স্বকদকশ গগকলে মুবে ববদায় হইয়া। ।  

োো িকে পূজা রাম ককরে তাোঁহার।  

মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার।। 

কতবর্ত্বাস পবণ্ডকতর কাবয সুিাভাণ্ড। 

বাল্মীবক- আকদকশ গায় গীত উর্ত্রকাণ্ড।। 

ব্রহ্মার আকদকশ ববশ্বকর্ম্ৃার রমযবে গঠে ও তন্মকিয রাম-সীতার গকবল 

শ্রীরাম ককরে রাজয িরৃ্ম্পরায়ে।  

রাকজয োবহ দবভৃক্ষ বক অকাল মরে।।  

শ্রীরাম বকলে ভরত শুেহ বচে। 

করহ রাকজযর চচৃা লকয় সভাজে। ।  

যুে ককর অবসাদ হকয়কে আমার। 

অন্তুঃপুকরর রব আবম বদয়া রাজযভার।। 

বকেু বদে ববশ্রাম কবরব আকে মে। 

বতে ভাই বমকল কর প্রজার পালে।। 

মে বদয়া শুে ভাই বচে আমার। 

সাবিাকে থাবকয়া পাবলকব রাজযভার।।  

অন্তুঃপুকর রব আবম কবরয়াবে মকে। 

সদা সাবিাকেকত পাবলকব প্রজাগকে। ।  

গযাড়হাকত ভরত ককরে বেকবদে। 

গসবক হইয়া রাজয ককরবে পালে।। 

গচৌর্দ্ বৎসর রাজয োবড় কবরকল গমে।  

পাদকা কবরয়া রাজা পাবল প্রজাগে।।  

সাক্ষাকত আপবে আে রাকজযর ঈশ্বর।  

বত্রভুবে বভতকরকত কাকর োবহ ডর। ।  

সুকখ্ অন্তুঃপুকর তুবম থাক মকোরকথ। 

গসবক হইয়া রাজয পাবলকব ভরকত।। 

ভরকতর বাককয তুষ্ট কহল রঘুোথ।  

আবলেে বদলা রাম প্রসাবরয়া হাত।।  
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বতে ভাই শ্রীরাকম কবরল প্রবেপাত।  

অন্তুঃপুকর চবলকলে প্রভু রঘুোথ। ।  

অন্তুঃপুকর গগকলে রাম হরবষত মে। 

সীতা কবরকলে রাকমর চরে বন্দে।। 

রাম বকল, শুে সীতা আমার বচে। 

লঙ্কাপুকর গযমে গসাোর অকশাকবর।। 

গদবকেযা লকয় রাবে তথা গকবল ককর। 

তাহার অবিক পুরী রবচব সুন্দকর।।  

তুবম আবম তাকহ গকবল কবরব দজে। 

োো বেৃ বহু পুষ্প কবরব গরাপে। ।  

শ্রীরাকমর আেকন্দকত ব্রহ্মা পুলবকত। 

ডাক বদয়া ববশ্বককরৃ্ম্ আবেল ত্ববরত।। 

ব্রহ্মা বকলে ববশ্বকরৃ্ম্া কর অবিাে। 

শ্রীরাকমর অকশাকবে করহ বেরৃ্ম্াে।।  

ব্রহ্মার বচকে ববশ্বকরৃ্ম্া হরবষত। 

অকযািযা- েগকর আবস কহল উপেীত।। 

ববসয়াকে রঘুোথ হরবষত মে। 

গহেকাকল ববশ্বকরৃ্ম্া ববন্দলা চরে।।  

ব্রহ্মা পাঠাইয়া গমাকর বদল তব স্থাে। 

সুবকেৃর অকশাকবে কবরকত বেরৃ্ম্াে।। 

মকে মকে ববশ্বকরৃ্ম্া ককরে যুকবত। 

বেরৃ্ম্াকয় অকশাকবে জন্মাব বপরীবত।। 

গসাোর অকশাকবে কবরল বেরৃ্ম্াে। 

গদবখ্কত সুন্দর বড় হইল গসই স্থাে।।  

সুবকেৃর বতক্ষ সব ফল ফুল িকর। 

ময়ূর ময়ূরী োকচ ভ্রমর গুঞ্জকর। ।  

সুলবলত পক্ষীোদ শুবেকত মিুর। 

োো বেৃ পক্ষী ডাকক আেন্দ প্রচুর।। 

ববকবশত পদ্মবে গশাকভ সকরাবকর। 

রাজহংসগে তথা আবস গকবল ককর।। 

সকরাবর চাবরপাকশ সুবকেৃর গাে। 

জলজন্তু গকবল ককর োো বেৃ মাে।।  

মবে-মাবেককযকত বান্ধা যত গাকের গুোঁবড়। 

স্থাকে স্থাকে স্থাবপয়াকে রত্নময় বপোঁবড়।। 

চকন্দ্রাদয় হয় গযে আকাশ উপকর। 

গতমবে উদযাে-বে পুরীর বভতকর।। 

ববশ্বকরৃ্ম্া বেরৃ্ম্াে কবরল অকশাকবে। 

বত্রভুবে বজবে স্থাে অবত সুকশাভে।।  

অকশাকবে গদবখ্ রাম হইকলে সুখ্ী। 

প্রকবশ ককরে তাকহ লইয়া জােকী।। 

অকশাককর বতক্ষতকল চবলকলে রকে। 

জােকীকর লইয়া তথা বসাইলা সকে। ।  

শত শত ববদযািরী সীতার গয দাসী।  

োো মকত গসবা ককর রঘুোকথ তুবষ।। 

সীতা-রূপ গদবখ্ রাম হরবষত মকে। 

সীতাকর গতাকষে রাম মিুর বচকে।। 

ববদযািরীগে আইল অপ্সরা ববমলা। 

প্রথম গযৌবেী তারা বজবে শশীকলা।।  

ববদযািরীগে আকে শ্রীরাকমর পাকশ। 

সীতাকর গদবখ্য়া রাম অকেয োবহ বাকস।। 

প্রথম গযৌবেী সীতা লক্ষ্মী-অবতরী। 

কত্রকলাকয বজবেয়া রুপ পরমা-সুন্দরী।। 

এত রূপ বদয়া সীতায় সতবজলা ববিাতা। 

কাোঁচা স্বেৃ বেৃরূকপ আকলা ককর সীতা।। 

গদবখ্য়া সীতার রূপ যুড়ায় গয আোঁবখ্। 

চন্দ্রবদে রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখ্ী।। 

পূে-ৃঅবতার রাম সীতা মকোহরা। 

চকন্দ্রর পাকশকত গযে গশাভা পায় তারা।। 
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আেকন্দ আকেে রাম সীতা সম্ভাষকে।  

রাজকরৃ্ম্ এবড় রাম গকবল রাবত্র বদকে।। 

সীতার গসবাকত রাম সদা তুষ্টমবত।  

শচীর গসবাকত গযে তুষ্ট শচীপবত।।  

এককক বদবকস সীতা এককক মূবর্ত্ৃ িকর। 

এক বদে অেযরূপ ববষু্ণ-ভাবণ্ডবাকর।। 

সাত হাজার বষৃ রাম সীতাকদবী সকে। 

ষড়ঋতু বঞ্চে ককরে োো রকে।। 

বেদাঘকাকলকত কচত্র কবশাখ্ গয মাকস। 

আেকন্দ ডুকবে রাম গকবল রেরকস। ।  

ববকবশত পদ্ম গশাকভ চাবর সকরাবকর। 

মিুকলাকভ েবলেীকত ভ্রমর গুঞ্জকর। ।  

গরৌকদ্রকত পতবথবী পুকড় রবব গস প্রবল। 

সীতার সকেকত রাম সদা সশুীতল।।  

ববরষা গদবখ্য়া রাম পরম গকৌতুকী। 

জলজন্তু কলরব ততবষত চাতকী।। 

প্রমর্ত্ ময়ূর োকচ ময়ূরীর সকে। 

অকশাকবকেকত রাম ববঞ্চকলে রকে।।  

সীতার সকেকত রাম পরম উল্লাস। 

ববরষা হইল গত শরৎ প্রকাশ।। 

আবসয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল। 

বেরৃ্ম্ল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুবটল।। 

ফুবটল গকতকী গদবখ্ অবত সুকশাভে। 

োবড়ল ববরষা ডাক শরৎ গর্জ্ৃে।। 

মন্দ মন্দ ববরষে বায়ু বকহ িীকর।  

আেকন্দকত শরৎ ববঞ্চলা রঘুবকর।। 

কাবর্ত্ৃকক গহমন্ত ঋতু আইকস সঘকে। 

বহমময় ববরষে অকশাককর বকে।। 

সুরে োরে ফল ববস্ত্র সুন্দর।  

োবরককল সমুদয় ফল বহুতর।। 

পরম হবরষ রাম সুকখ্র ববকশষ। 

এরূকপ শ্রীরাকমর গহমন্ত কহল গশষ।।  

বশবশর উদকয় গয প্রবল কহল শীত। 

শীতকাল গপকয় রাম পরম বপরীত।। 

বদকে বদকে মবলে হইল শশির। 

রজেী প্রবল কহল অবত ভয়ঙ্কর।। 

গদবখ্ গকাবট সূযৃয-কতজ িকর রঘবুর।  

দূকর গগল শীত রাম ককরে ববহার।। 

উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ৃ ঋতু সার।  

গকৌতুক-সাগকর রাম ককরে ববহার।। 

ফুবটল অকশাক গয মািবী োকগশ্বর। 

প্রমর্ত্ ময়ূর োকচ গুঞ্জকর ভ্রমর।।  

পরম গকৌতুকী রাম গদবখ্ ঋতুরাজ। 

গকবলরস ববো রাকমর বকেু োবহ কাজ।। 

এইরূকপ গদাোঁকহ সাত হাজার বৎসর। 

রাবত্র বদে গকবলরকস থাকক বেরন্তর।।  

পঞ্চমাস গভৃ কহল সীতার উদকর। 

গকৌতুকক শ্রীরাম বকেু বজজ্ঞাকস সীতাকর।। 

গভৃবতী কহকল বকবা গখ্কত অবভলাষ।  

গকান্ দ্রবয খ্াকব সীতা করহ প্রকাশ।। 

লাকজ গহোঁটমাথা ককর সীতা চন্দ্রমুখ্ী। 

দ্রকবয অবভলাষ োবহ সংসাকরকত গদবখ্।। 

এক দ্রবয খ্াইকত গমার হইয়াকে মে।  

একবদে আজ্ঞা পাইকল যাই তকপাবে।। 

যমুোর কূকল শ্রাে ককর মুবেগকে। 

খ্াইতাম গস তণ্ডুল মুবেকযা সকে। ।  

মুবেপত্নী সকে গযতাম স্নাে কবরবাকর। 

হংস গখ্দাবড়য়া বপণ্ড খ্াইতাম তীকর।। 
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গযাগী ঋবষ মুবে তথা ককর বপণ্ডদাে।  

হংকসকত ভাবেয়া বপণ্ড ককর খ্াে খ্াে।। 

সতয কবরয়াবে আবম মুবে-পত্নী স্থাকে। 

গদকশ গগকল সম্ভাষ কবরব তব সকে।।  

এই সতয পাবলবাকর গদহ গয গমলাবে। 

োো িকে তুবষব গস মুবের রমেী।।  

সীতার কথায় রাম ববস্ময় গয মকে। 

কাবল বদব গমলাবে যাইকত তকপাবকে।।  

শ্রীরাকমর ভদ্র পাকত্রর বেকট সীতার অপবাদ শ্রবে 

একতক আশ্বাস রাম বদকলে সীতাকর। 

সাত হাজার বৎসরাকন্ত আইলা বাবহকর।। 

সহর বতহন্দ বাবহর আইলা যখ্ে। 

পাত্র বমত্র কাোকাবে কবরকে তখ্ে।।  

রাবকের ঘকর সীতা বেল দশমাস। 

গহে সীতা লকয় রাম ককরে ববলাস।। 

গহেকাকল আইল রাম বাবহর গচৌতারা। 

গদওয়াকে ববসল রাম সভাখ্ণ্ড পূরা। ।  

পাত্র বমত্র ভয় গপকয় ককর কাোকাবে। 

সীতা-বেন্দা রঘুোথ শুবেলা আপবে।। 

সীতা-বেন্দা শুবে রাম ত্রাবসত অন্তকর। 

সীতাকদবী ো জাকেে আকে অন্তুঃপুকর।। 

িরৃ্ম্-রাজয ককল বড় দশরথ বাপ। 

োো সুখ্ ভুকঞ্জ গলাক ো জাকে সন্তাপ।। 

আবম রাজা কহকত গহ গক আকে গকমে। 

রাজয-বযবহার বকেু কহ পাত্রগে। ।  

একতক বজজ্ঞাকস রাম সভার বভতর। 

বেুঃশে হইল গলাক ো গদয় উর্ত্র।।  

ভদ্র োকম মহাপাত্র উকঠ আচবম্বকত। 

রাকমর সরু্ম্কখ্ কথা ককহ গযাড়হাকত। ।  

পাত্র গস দরৃু্ম্খ্ বড় কাকর োবহ ভয়। 

বেষ্ঠুর হইয়া কথা আকগ কয়।। 

পাত্র বকল রঘুোথ কর অবিাে। 

রঘুবংকশ আবে আবম পাকত্রর প্রিাে।।  

সর্ব্ৃকলাকক বচকন্ত প্রভু গতামার কলযাে। 

গতামার প্রসাকদ রাকজয োবহ অসর্ম্াে।। 

দশরথ-রাজার রাজত্ব গযই কাকল। 

সুবকেৃর পাত্র প্রজা বেতয বেতয গফকল।। 

এখ্ে গফবলকে পাত্র বদকেক অন্তর। 

বেিে হকতকে রাজয শুে রঘবুর।। 

শ্রীরাম বকলে গকে বেিৃে সংসার।  

রাজা হকয় কবরলাম গকান্ অোচার।। 

রাজার পুকেযকত প্রজা বকঞ্চ অবত সুকখ্। 

রাজা পাপ কবরকল দুঃকখ্কত প্রজা থাকক।। 

ভদ্র বকল রঘুোথ কবহকত ো পাবর।  

পাত্র হকয় অবিক কবহকত ভয় কবর।। 

শ্রীরাম বকলে ভদ্র ো হও বচবন্তত। 

পাত্র গয বেভৃকয় ককহ গসই গস উবচত।। 

গযাড়হাকত ককহ ভদ্র কবরয়া প্রোম।  

গমার এক বেকবদে শুে প্রভু রাম।। 

ভদ্র বকল রঘুোথ যাই যথা তথা। 

সর্ব্ৃকলাকক ককহ এই সীতার বারতা। ।  

গদবাসুর যুে মত হইয়াকে রে। 

সীতা উোবরলা রাম মাবরয়া রাবে।।  

গদাষ ো বুবঝয়া সীতা আবেয়াকে ঘকর। 

বেরৃ্ম্ল-কুকলকত কাবল বদলা রঘুবকর।। 
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গয োরী গকাকলকত কবর লইল রাক্ষকস। 

গসই োরী রাবখ্য়াকে বেজ গতহবাকস। ।  

এই অপযশ তব সর্ব্ৃজে গঘাকষ। 

গতামার সরু্ম্কখ্ গকহ োবহ কয় ত্রাকস।। 

এত যবদ ককহ ভদ্র পাত্র গস দরৃু্ম্খ্। 

বজ্রাঘাকত পকড় গযে রাকমর সরু্ম্খ্।।  

রাকমর বেককট বেল যত পাত্রগে। 

শ্রীরাম বকলে কহ যথাথৃ বচে।। 

পাইয়া রাকমর আজ্ঞা বকল পাত্রগে।  

গয ববলল ভদ্র, প্রভু গস সতয বচে।।  

শুবেয়া শ্রীরঘুোথ োকড়ে বেুঃশ্বাস। 

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

সীতার বেবাস 

পাত্র বমত্র সবাকাকর বদকলে গমলাবে। 

অবভমাকে শ্রীরাকমর চকক্ষ পকড় পাবে।। 

বেদাঘ-সময় রবব অবত খ্রতর। 

সকরাবকর স্নাে গহতু যাে রঘবুর।। 

এককশ্বর যাে গকহ োবহক সবহত। 

সকরাবর-কূকল বগয়া কহলা উপেীত।। 

পর্ব্ৃত বজবেয়া গসই সকরাবর-পাড়। 

চাবরিাকর গশাবভকে বববচত্র ফুলঝাড়।। 

দবক্ষকে রজক বস্ত্র কাকচ স্বেৃপাকট। 

স্নাে গহতু চকল রাম উর্ত্করর ঘাকট।। 

অে ডুবাইয়া রাম বশকর  াকল পাবে। 

দ্বন্দ্ব হয় রজককর শুকেে কাবহেী।। 

দই জকে কথা ককহ শ্বশুর জামাই। 

এই দই জে ববো আর গকহ োই।। 

শ্বশুর ববলকে তুবম কুকলকত কুলীে।  

সর্ব্ৃগুে ির তুবম গিাকপকত িুবপে।। 

বেজ গগাত্র প্রিাে আবেল তব বপতা।  

িেী মােী গদকখ্ গতাকর বদলাম দবহতা।। 

গকান্ গদাকষ ককর কেযা, মার গকান্ েকল। 

আমার বাটীকত একা একলা রাবত্রকাকল।। 

এককশ্বরী এল কেযা পাই বড় ভয়। 

বপততগতকহ যুবা-কেযা গশাভা োবহ পায়।। 

জামাতাকর এত যবদ ববলল শ্বশুর। 

বাকেকল জামাতা গস ববলকে প্রচুর। ।  

গয বাকয কবহকল তুবম সবহকত ো পাবর। 

থাকুক গতামার গতকহ গতামার বঝয়ারী। ।  

বদ্বতীয় প্রহর বেবশ গকহ োই সাথী। 

কাহার আশ্রকম কাবল ববঞ্চকলক রাবত।। 

পতবথবীর রাজা রাম সম্ববরকত পাকর। 

রাবে হবরল সীতা বফকর আকে ঘকর।। 

রাম গহে েবহ আবম পতবথবীর পবত। 

জ্ঞাবত বন্ধু গখ্াোঁটা বদকব আবম হীেজাবত।। 

শ্বশুর ঘকরকত গগল শুবেয়া বচে। 

থাবকয়া উর্ত্র ঘাকট শুকে োরায়ে। ।  

ভদ্র যত ববলল রাকমর মকে লয়। 

রাম বকল ভকদ্রর বচে বমথযা েয়।।  

রজককর মুকখ্ শুবে বেষ্ঠুর বচে। 

ঘকর চবলকলে রাম ববরস বদে।। 

মকেকত ভাকবে রাম অকেক ববষাদ। 

সীতা লকয় পকড় গহথা আর পরমাদ।। 

পঞ্চমাস গভৃ আকে সীতার উদকর। 

জাকয় জাকয় একঠাোঁই বকসকেে ঘকর।। 
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সীতার মাথায় গকহ বদকতকে বচরুেী।  

সীতাকর বজজ্ঞাসা ককর যকতক রমেী। ।  

সীতাকর চাবহয়া বকল যত োরীগে। 

দশ মুণ্ড কুবড় হস্ত্ গকমে রাবে।।  

গতামা লকয় লঙ্কাপুকর ককরকে দগৃবত। 

ভূবমকত বলখ্হ তার মুকণ্ড মাবর লাবথ।। 

সীতা বকল গস োকর ো গদবখ্ গকাে কাকল। 

োয়ামাত্র গদবখ্য়াবে সাগকরর জকল। ।  

তথাবপ বজজ্ঞাসা ককর যত োরীগে। 

জকলকত গদকখ্ে োয়া গকমে রাবে।। 

রাবে বলবখ্কত সীতার মকে হইল সাি।  

বববির বের্ব্ৃন্ধ গহথা পবড়ল প্রমাদ।। 

হাকত খ্বড় িকর সীতা কদকবর বের্ব্ৃন্ধ। 

দশ মুণ্ড কুবড় হস্ত্ বলকখ্ দশস্কন্ধ।। 

গভৃবতী-োরী হাই উকঠ সর্ব্ৃক্ষে।  

সদাই অলস সীতা ভূবমকত শয়ে।। 

সুকখ্র সাগকর দুঃখ্ ঘটায় ববিাতা। 

গেকতর অঞ্চল পাবত শুইকলে সীতা।।  

ভাববকত ভাববকত রাম যাে অন্তুঃপুরী। 

রাকম গদবখ্ বাবহর হইল যত োরী।। 

সীতা-পাকশ গদবখ্ রাম বলবখ্ত রাবে।  

সতয অপযশ মম ককর সর্ব্ৃজে।। 

পবড়য়া আমার হাকত জকন্ম গগল দুঃকখ্। 

তবু উচ বচে োবহক সীতার মুকখ্। ।  

সাকি বক সীতার জেয গলাকক ককর বাদ। 

সীতাতযাগী হব আবম আর োবহ সাি। ।  

সীতাকর গদবখ্য়া রাম আগত বাবহকর। 

মকোদুঃকখ্ তাোঁহার েয়কে অশ্রু ঝকর।। 

সতয গহতু বপতা মম আমা পুকত্র বকর্জ্ৃ। 

সতয কাযৃয কবর যবদ গলাকক োবহ গকঞ্জ।। 

সীতা সম রূপ গুে গকাথাও ো শুবে।  

রূপ গুে গদবখ্ তাকর ো বদেু সবতেী।। 

সীতা লাবগ ববলকলে বপতা দশরকথ। 

আপবে আবসয়া ব্রহ্মা বদলা হাকত হাকত।। 

গদকশ আবেলাম সীতা কবরয়া আশ্বাস।  

গহে সীতা লাবগ গলাকক ককর উপহাস।।  

উপহাস ককর গলাকক সবহকত ো পাবর। 

ডাক বদয়া রঘুোথ আবেল দয়ারী।। 

দয়ারী ডাবকয়া রাম বকলে বচে। 

ভরত লক্ষ্মে শত্রুঘকে ঝাট আে।। 

পাইয়া রাকমর আজ্ঞা গস দ্বারী সত্বর। 

বতে জকে আবে বদল রাকমর গগাচর।। 

বতে ভাই আবসয়া ববন্দল শ্রীচরে। 

বতে ভাকয় লকয় যুবি ককরে তখ্ে।।  

গয করৃ্ম্ কবরকল লর্জ্া পায় সভা-ভাগ। 

আমা সবাকার যুবি কবর পবরতযাগ।।  

শ্রীরাম বকলে গকে ো গদহ উর্ত্র।  

সীতা লাবগ লর্জ্া পাই সভার বভতর। ।  

অপযশ কত সব োরীর কারে। 

অকীবর্ত্ৃ হইকল ববর্জ্ৃ গতামা বতে জে।। 

আমার বচে শুে ভাই গর লক্ষ্মে। 

সীতা লকয় রাখ্ বগয়া মুবে-তকপাবে।।  

বাল্মীবকর তকপাবে খ্যাত চরাচকর। 

গদকশর বাবহকর সীতা লকয় রাখ্ দূকর।। 

কাবল সীতা ববলয়াকে আমাকর আপবে। 

োো রকত্ন তুবষকব গস মুবের ব্রাহ্মেী।। 

এই কথা কহ বগয়া প্রাকের লক্ষ্মে।  

রাকমর আজ্ঞায় তুবম চল তকপাবে।। 
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এ কথা কবহকল তার পবড়কবক মকে। 

সীতা যাকব আপবে মুবের তকপাবকে।। 

শীঘ্র যাহ লক্ষ্মে আমার কর বহত।  

রকথ তুবল লকয় যাহ সুমন্ত্র সবহত।।  

তুবম আর সীতাকদবী সুমন্ত্র সারবথ। 

আর গযে গকাে জে ো যায় সংহবত।। 

এত যবদ বেষ্ঠুর ববলল রঘুোথ। 

বতে ভাকয়র মুকণ্ড গযে পকড় বজ্রাঘাত।। 

হাহাকার কবর লক্ষ্মে োড়কয় বেুঃশ্বাস। 

বক গদাকষকত সীতাকর বদকব গহ বেবাস।।  

তুবম স্বামী থাবককত হইকব অোবথেী। 

গকমকে ববঞ্চকব বকে হকয় রাজরােী। ।  

ববো গদাকষ সীতাকর ো বদও মেস্ত্াপ। 

রঘুবংশ েষ্ট হকব সীতা বদকল শাপ। ।  

গদকশর বাবহর ো কবরহ সতী স্ত্রী। 

সীতা োড়া কহকল হকব হত লক্ষ্মীশ্রী।। 

যবদ রঘুোথ সীতা কবরকব বর্জ্ৃে।  

বভন্ন্ গতকহ রাখ্ সীতা এই বেবকদে। ।  

শ্রীরাম বকলে ভাই ো কর ববষাদ। 

সীতা গতকহ থাবককল হইকব অপবাদ।। 

বদলাম আমার বদবয তাহা পবরহর। 

সীতার লাবগয়া গকে কহ বার বার।। 

শ্রীরাকমর কথাকত লক্ষ্মকের লাকগ বয়। 

সুমকন্ত্র আবেয়া তকব কথাবাত্থৃা কয়।। 

রথ সহ সুমকন্ত্রকর রাবখ্য়া দয়াকর। 

লক্ষ্মে প্রকবশ ককর সীতার আগাকর।। 

অশ্রুজকল লক্ষ্মকের সর্ব্ৃ অে বতকত। 

লক্ষ্মকে গদবখ্য়া পবরহাস ককর সীকত।। 

আইস গদবর আবজ বড় শুভবদে। 

একব গস গদবর তুবম হকয়কে প্রবীে। ।  

গচৌর্দ্ বৎসর এককত্রকত ববঞ্চলাম বকে। 

রাজযশ্রী পাইয়া তুবম পাসবরকল মকে।। 

কবহয়াবে কত মন্দ-কথা অববেয়। 

গতকারকে গদবর গহ হকয়ে বের্দ্য়ৃ। ।  

কবসহ কবসহ গদবর সীতাকদবী বকল। 

বার্ত্ৃা কহ গদবর গহ আেত কুশকল। ।  

গতামাকর গদবখ্য়া মম সদা পকড় মকে। 

উর্ত্র ো গদহ গকে ববরস বদকে।।  

লক্ষ্মে বকলে যত বল অেুবচত। 

গতামা দরশকে মে আেকয় বেবিত।। 

রাজার মবহষী তুবম থাক অন্তুঃপুরী। 

গসবকককত আজ্ঞা ববো আবসকত ো পাবর।। 

সীতাকর প্রোম কবর ববন্দলা চরে।  

ভাগযফকল পাইলাম গতামার দশৃে।। 

আশীর্ব্ৃাদ কবরকলে সীতা ঠাকুরােী। 

বক কারকে অন্তুঃপুকর আইলা গহ তুবম।। 

অকস্মাৎ গদবর গহ গকে আগমে। 

মকেকত ববস্ময় কহেু ো জাবে কারে।।  

লক্ষ্মে বকলে মাতা কর অবিাে। 

শ্রীরাকমর আজ্ঞাকত আইেু তব স্থাে।। 

কাবল তুবম কবহয়াে রাম-ববদযমাকে। 

সাক্ষাৎ কবরকত যাকব মুবেপত্নী সকে।। 

আইলাম তব স্থাকে এই গস কারে। 

মম সকে চল বাল্মীবকর তকপাবে।। 

মবে রত্ন িে লহ গযবা লয় বচকত। 

োো রত্ন লকয় আবস উঠ বদবয-রকথ।। 

এত শুবে সীতাকদবী হইল উল্লাস। 

স্বরূপ কবহকল তুবম বকবা উপহাস।।  
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লক্ষ্মে বকলে মাতা বুঝহ আডে। 

গতামা দজোর কথা আবম বককস জাবে। ।  

কবহকত এমে কথা গক সাহস ককর। 

পবরহাস কবরকত গতামাকর গকবা পাকর। ।  

ইহা শুবে সীতাকদবী চবললা ভাণ্ডাকর। 

োো রত্ন আবেকলে অবত যত্ন ককর। ।  

হীরা মবে মাবেককযর আভরে আবে।  

লইয়া চন্দে গন্ধ সীতা ঠাকুরােী। ।  

োো রত্ন-লঙ্কার সীতাকদবী লকয়।  

পিবকস্ত্র বাবন্ধকলে আেবন্দত হকয়।। 

বহুমূলয িে লকয় সীতাকদবী েকড়। 

পরম গকৌতুকক সীতা রকথ বগয়া চকড়।।  

এমে সময় সীতায় বকলে লক্ষ্মে। 

তবুম আবম সুমন্ত্র সারবথ বতে জে।।  

রাকমর আেকয় আজ্ঞা যাব গুিকবকশ। 

বাল বতে যুবা গকহ োবহ জাকে গদকশ।। 

সীতা সকে গযকত চাকহ অকেক রমেী। 

সবাকর আশ্বাস গদে সীতা ঠাকুরােী।। 

মায়া সম্ববরয়া সকব থাক বেজ ঘকর।  

মুবেপত্নী প্রেবময়া আবসব সত্বকর।। 

রকথকত চবড়লা সীতা মকের হবরকষ।  

সকব ঘকর চবল গগল সীতার আশ্বাকস। ।  

সীতারূকপ আকলা ককর দ্বাদশ গযাজে। 

সীতা ববো অন্ধকার রাকমর ভবে।। 

দর্ব্ৃল হইল গলাক োকড় রাজলক্ষ্মী। 

রাজযখ্কণ্ড অমেল হইকতকে গদবখ্। ।  

েদী গরাত োকড়, গলাক োবড়ল আহার।  

বদবস দপুকর কহল গঘার অন্ধকার।। 

সূকযৃযর বকরে োকড় পতবথবী-মণ্ডল। 

সীতার ববদায় গদবখ্ বতক্ষ োকড় ফল।।  

ভরত শত্রুে োকড় রাকমর বেকট। 

সীতা লকয় যায় লক্ষ্মে কবরয়া কপট।।  

সীতা বকল, আবজ গকে গদবখ্ অমেল।  

োবহ জাবে রঘুোথ বচকন্ত অকুশল। ।  

শাশুড়ীকর ো কবহলাম আবসবার কাকল। 

বুবঝ তাোঁর মকোদুঃখ্ কহল গসই ফকল। ।  

বাকমকত গদকখ্ে সপৃ, দবক্ষকে শতগাল। 

অমেল গদবখ্ সীতা হে উতকরাল।। 

োো অমেল লক্ষে গকে গদবখ্ পকথ। 

ো যাব অকযািযা বফকর গহে লয় বচকত।। 

সীতার বচকে লক্ষ্মে গহোঁট ককল মাথা। 

রাকমর ভকয়কত বকেু ো কবহল কথা।।  

অকিামুকখ্ কাোঁকদ লক্ষ্মে চকক্ষ পকড় পাবে। 

উর্ত্র ো ককর লক্ষ্মে সীতা-বাকয শুবে।। 

সীতা বকল গকে তব ববরস বদে।  

গদকশ বফকর যাব রথ চালাহ লক্ষ্মে।।  

আপবে ববদায় হব প্রভুর চরকে। 

তকব গস যাইব বাল্মীবকর তকপাবকে।।  

লক্ষ্মে বকলে, সীতা ো হও বযাকুল। 

গহর গদখ্ আইলাম যমুোর কূল।। 

বববির বের্ব্ৃন্ধ করৃ্ম্ খ্ণ্ডে ো যায়। 

এ কূকল রাবখ্য়া রথ েদী-পাকর যায়। ।  

পার কহয়া যায় বাল্মীবকর তকপাবে।  

আকগ সীতাকদবী যাে পিাকত লক্ষ্মে।। 

কাবন্দকতকে লক্ষ্মে মকেকত গপকয় ভয়।  

লক্ষ্মকের ক্রন্দকেকত সীতা ভীতা হয়।। 

বক দুঃখ্ হইল মকে গদবর লক্ষ্মে। 

বক কারকে উদচুঃস্বকর কবরে ক্রন্দে।। 
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লক্ষ্মে ককহে কব গকমে সাহকস। 

রাকমর আজ্ঞায় গতামায় আবে বেবাকস। ।  

মহাত্রাস পাে সীতা শুবেয়া কাবহেী। 

শ্রাবকের িারা সীতার চকক্ষ পকড় পাবে।। 

এত দূকর আবস গমাকর ববললা লক্ষ্মে।  

কপকট আবেকল বাল্মীবকর তকপািে।। 

িকরৃ্ম্কত িাবরৃ্ম্ক রাম সংসাকর প্রশংসা। 

গদকশ গরকখ্ োবহ গকে কবরল বজজ্ঞাসা।। 

ো বদকবে গদকশর মকিযকত যবদ স্থাে। 

পরীক্ষা কবরয়া গকে ককলা অপমাে।।  

যমুোয় তযবজ প্রাে গতামার সরু্ম্কখ্। 

রঘুবংকশ কলঙ্ক ঘুচক সর্ব্ৃকলাকক। ।  

পাোঁচ মাস গভৃ গমার গদখ্ ববদযমাে।  

আবম কমকল মবরকবক রাকমর সন্তাে।।  

আমা লাবগ প্রভু লর্জ্া পাইয়া সভায়। 

ববো অপরাকি তযাগ কবরলা আমায়।।  

রাম গহে স্বামী গহাক জন্মজন্মান্তকর। 

আবম কমকল গকাবট োরী বমবলকব তাোঁহাকর।। 

সীতার ক্রন্দে শুবে ঠাকুর লক্ষ্মে। 

দইজকে ববসলা কাল্মীবকর তকপাবে।।  

লক্ষ্মে ববদায় মাকগ কবর গযাড়হাত।  

কাবন্দয়া বকলে সীতা গকাথা রঘুোথ।।  
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গসাোর সীতা বের্ম্ৃাে 

সীতাকদবী রাবখ্য়া লক্ষ্মে বীর েকড়।কাবন্দকত 

কাবন্দকত বীর োকয় বগয়া চকড়।। 

গেৌকায় হইয়া পার চবড়কলে রকথ। 

গকাথা রাম ববল সীতা লাবগল কাবন্দকত।। 

কাবন্দকত লাবগলা সীতা হইয়া ফাোঁফর।  

গহেকাকল চতুবর্দ্ৃকক গদকখ্ ভয়ঙ্কর।।  

চাবরবদকক চাে সীতা গদকখ্ বেময়। 

শার্দ্ূৃল ভল্লুক গদবখ্ পাে বড় ভয়।।  

উদচুঃস্বকর কাকন্দ সীতা বকের বভতর। 

বশষয সকে আইকলে বাল্কীবক মুবেবর।। 

সীতা-বেবাস পূকর্ব্ৃ রকচকেে মুবে। 

আবসয়া সীতার স্থাকে বজজ্ঞাকস আপবে।। 

জেককর কেযা তুবম রাকমর গতবহেী।  

দশরথ-বহুয়ারী, গমবদেী-েবন্দেী।।  

গলাক-অপবাকদ রাম পাইয়া তরাস। 

ববো অপরাকি গতামায় বদলা বেবাস।।  

বত্রভুবকে সাধ্বী োই গতামার সমাে। 

অকযািযাকাকণ্ডকত আকে তাহার প্রমাে।। 

পরম আদকর সীতা লকয় যাে মুবে।  

সীতায় রাবখ্ল লকয় যথায় ব্রাহ্মেী।। 

সীতার রূকপকত তকপাবে আকলা ককর। 

মুবেপত্নী বকল লক্ষ্মী আইলা গমার ঘকর।। 

জােকীকর মুবেপত্নী বদলা আবলেে।  

সীতা প্রশংবসয়া বকল মিুর বচে।। 

শুভবদে কহল মাতা একল গমার ঘর। 

গতামা দরশকে গমার হবরষ অন্তর।। 

সীতা বকল করৃ্ম্কদাকষ আমার বর্জ্ৃে। 

গতামা দরশকে গমার সফল জীবে।। 

মুবেপত্নী সবহত রকহে তকপাবে। 

কাবন্দয়া লক্ষ্মে তকব চবললা ভবে।।  

সুমন্ত্র বকলে, শুে ঠাকুর লক্ষ্মে। 

পূকর্ব্ৃর কাবহেী গমার হইল স্মরে।।  

বুড়া রাজার কথা এক পবড়য়াকে মকে।  

রঘুবংকশ সারবথ আবম যাব অেরকেয। ।  

বাল্মীবক-কববতা গমার বকেু পকড় মকে। 

বুড়া রাজার যজ্ঞ-কথা শুে সাবিাকে।। 

সিদ্বীকপর যত মুবে আকস রাজা স্থাকে। 

দশরথ-রাজার যকজ্ঞর বেমন্ত্রকে।।  

যজ্ঞশাকল মুবেগে গযকাকল আবসকব। 

সকব গমবল রাজাকর যকজ্ঞর চরু বদকব।। 

যকজ্ঞর ফকলকত রাজার চাবর পুত্র হকব। 

সুরাসুর অমরাবদ সককল কাোঁবপকব।। 

সর্ব্ৃগুে িবরকবক গতামার কুমার। 

এক অংকশ চাবর পুত্র ববষু্ণ-অবতার।। 

চাবর পুকত্রর বপতা তুবম শুে গুেিাম। 

শত্রুে লক্ষ্মে ভরত আর গয শ্রীরাম।। 

বপততসতয পাবলকত শ্রীরাম যাকব বে।  

শূেয ঘর গপকয় সীতা হবরকব রাবে। ।  

বাবন্ধয়া সাগর রাম কসেয ককর পার। 

রাবকে ববিয়া সীতা কবরকব উোর। ।  

এগার হাজার বষৃ প্রজার পালে।  

সাত হাজার বষৃ পকর সীতার বর্জ্ৃে।। 

দর্ব্ৃাসা আবসয়া দ্বাকর রবহকলে গকাকপ। 

গতামাকর ববজৃকব রাম গসই মুবের শাকপ।। 

এত শুবে মহারাজ গহোঁট ককল মাথা। 

আমাকর কবহল বযি ো কর এ কথা। ।  
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আমাকর বেকষবি রাজা গগল স্বগৃবাস। 

গতামার বেককট আবম কবর গয প্রকাশ। ।  

সীতার লাবগয়া তুবম করহ ক্রন্দে।  

গতামা গহে ভাই রাম কবরকব বর্জ্ৃে।।  

পূকর্ব্ৃর বতর্ত্ান্ত এই কবহেু লক্ষ্মে। 

শুবেয়া লক্ষ্মে বীর ববরস বদে।। 

লক্ষ্মে ককহে তুবম কবহকল বতর্ত্ান্ত। 

গদবখ্কত সীতার দুঃখ্ ো পাবর সুমন্ত্র।। 

আকগ গকে রাম গমাকর ো ককল বজ্ৃজে।  

এড়াইতাম এই দুঃখ্ গদবখ্কত এমে।। 

আপোর দুঃখ্ আবম সবহবাকর পাবর। 

সীতার যন্ত্রো আর গদবখ্কত গয োবর।। 

এই কথাবার্ত্ৃা তকব ককহ দই জে।  

অকযািযায় রাম কাকে গগকলে লক্ষ্মে।।  

কাোঁবদকত কাোঁবদকত বীর োকম গোঙায় মাথা। 

শ্রীরাম বকলে সীতা থুকয়বে বাবহকর। 

বড় লর্জ্া হকব পুেুঃ আবেকল সীতাকর।। 

সীতা ো গদবখ্য়া ভাই ো পাবর রবহকত।  

গকমকে সীতার গশাক পাসবরব বচকত।। 

আমার বচে শুে ভাই বতে জে। 

রাবত্রকত গসাোর সীতা করহ গঠে।। 

জােকী আবেকল বেন্দা কবরকব গয গলাক। 

গদবখ্য়া গসাোর সীতা পাসবরব গশাক।।  

একতক ববলয়া রাম ককরে ক্রন্দে। 

ববশ্বকরৃ্ম্া একলা তথা বুবঝ তাোঁর মে।।  

শত মে গসাো লকয় বদল তার স্থাে। 

স্বে-ৃসীতা ববশ্বকরৃ্ম্া কবরলা বেরৃ্ম্াে।। 

গযমে সীতার রূপ বকেু োবহ েকড়। 

সকব মাত্র এই বচহ্ন বাকয োবহ সকর।। 

গসাোর সীতাকর পরায় বস্ত্র আভরে।  

সুগবন্ধ পুকষ্পর মালয সুগবন্ধ চন্দে।। 

সীতা সীতা ববল রাম ডাকক বেরন্তর।  

সীতা েকহ রঘুোকত গক বদকব উর্ত্র।।  

একদতকষ্ট চাকহে গসাোর সীতামুখ্। 

উর্ত্র ো গপকয় রাকমর বড় হয় দখ্। ।  

সাত হাজার বৎসর বকঞ্চ সীতার সংহবত। 

গসাোর সীতা গদবখ্য়া ববঞ্চলা সাত রাবত।। 

সাত রাবত্র ববঞ্চয়া রাম আইলা বাবহর। 

শ্রাবকের িারা গযে চকক্ষ বকহ েীর।। 

ভরত লক্ষে শত্রুে বতে জকে। 

বাবহর গচৌতাকর রাম ববসলা গদওয়াকে।। 

পাত্র বমত্র বন্ধুবগৃ আইল রামস্থাকে। 

শূেযময় গদকখ্ রাম সীতার ববহকে।।  

বববাহ কবরকত রাকমর োবহ লয় মে। 

সরু্ম্কখ্ গসাোর সীতা রাকখ্ সর্ব্ৃক্ষে।। 

পাত্র বমত্র বন্ধুবগৃ বুঝায় সককল। 

বববাহ করহ রাম সককলকত বকল।। 

যথা যত রাজকেযা আকে স্থাকে স্থাে। 

শুবেয়া রাকমর গুে ককর অেুমাে।। 

সীতা গহে োরী যার ো লাবগল মকে। 

গস জোর মকোমত হইব গকমকে।। 

কেযাগে এই যুবি ককর বেরন্তর।  

আর ববভা ো কবরকব রাম রঘুবর।। 

সীতা সীতা ববল রাম োবড়লা বেুঃশ্বাস। 

গাবহল উর্ত্রকাকণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।। 

কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর বববাদ এবং কাবলঞ্জর রাকজর বববরে 
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লক্ষ্মে বকলে, প্রভু উবচত এ েয়।  

সাত বদে কহল রাজকাযৃয োবহ হয়।।  

সাত বদে হইয়াকে সীতার বর্জ্ৃে। 

সীতার গশাকককত ককরৃ্ম্ বকেু োবহ মে।। 

রাজা কহয়া রাজকরৃ্ম্ ো ককর বজজ্ঞাসা। 

পবরোকম েরক বভতকর হয় বাসা।। 

রাজযচচৃা োবড়কলে পূকর্ব্ৃ রাজা েতগ। 

গসই পাকপ েরক ভুবঞ্জল চাবর যুগ। ।  

পুষ্কর গদকশর রাজা োম েতকগশ্বর।  

িকরৃ্ম্কত িাবরৃ্ম্ক রাজা গুকের সাগর।। 

প্রভাকসর তীকর রাজা কবরল গমে। 

এক লক্ষ গিেুদাকে তুবষল ব্রাহ্মে।।  

অবিদবকশযর এক গিেু বেল তার পাকল। 

েতগরাজ দাে ককল গিেুর বমলাকল।। 

অবিদবশয ব্রাহ্মকেকর জগকত বাখ্াবে। 

তকপ জকপ ব্রহ্মচকযৃয বদ্বজ মহাজ্ঞােী।। 

গিেুর গশাকককত বদ্বজ জরজর তে।ু 

োো গদকশ তত্ত্ব ককর ো পাইল গিেু।। 

ভ্রবমকত ভ্রবমকত গগল প্রভাকসর তীকর। 

আপোর গিেু গদকখ্ পাকলর বভতকর।। 

গিেু গদবখ্ ব্রাহ্মকের হরবষত মে।  

জীববৎসা ববল মুবে ডাবকল তখ্ে।। 

হাম্বা রকব এল গিেু অবিদবশয পাকশ। 

গিেু লকয় বদ্বজবর চবলল হবরকষ।। 

যাকর দাে বদয়াবেল েতগ মহীপাকল। 

গসই বদ্বজ িাইয়া আইল গহেকাকল।। 

অবিদবশয গিেু লকয় কবরকে গমে।  

গগা-কচার ববলয়া তাকর িবরল ব্রাহ্মে।।  

গিেু লাবগ ববসম্বাদ হইল দই জকে। 

রাজদ্বাকর মহাযুে ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মকে।। 

দ্বারী বদয়া ভূপবতকর কবহল সংবাদ।  

গিেু লাবগ দই বদ্বকজ হকতকে বববাদ।। 

লক্ষ গিেু দাে তুবম কককল গযইকাকল। 

অবিদবকশযর গিেু এক বেল গসই পাকল।। 

একতক শুবেয়া রাজা ভাবকয় ববষাদ। 

অববচাকর দাে কবর পবড়ল প্রমাদ।। 

একতক ভাববয়া রাজা ো বদল দশৃে।  

রাজদ্বাকর হুড়াহুবড় ববপ্রদই জে।।  

দই ববপ্র গকান্দাল করকয় রাজদ্বাকর। 

দই প্রহর কহল গদখ্া ো পায় রাজাকর।। 

ভূকপ গদখ্া ো পাইয়া গদাোঁকহ কহল তাপ। 

গক্রািভকর দই ববপ্র ভূকপ বদল শাপ।। 

পরিে দাে ককর লাবগল গকান্দল।  

গদখ্া ো পাইয়া ববপ্র োকড় রাজস্থল।। 

গদখ্া ো পাইয়া ভূকপ বকল কটরূ্ত্র।  

গকোঁকলাস হকয় থাক েগর বভতর।। 

উভকয় বমবলয়া ঘকর গগকলে ব্রাহ্মে।  

প্রমাদ পবড়ল এত বদয়া পরিে।।  

ব্রহ্মশাপ েতগরাজা ভুকঞ্জ বচরকাল। 

ো ককর রাকজযর চচৃা একতক জঞ্জাল।। 

রাম বকল, জাবে শাকস্ত্র ককহ মুবে ঋবষ। 

অববচাকর িরৃ্ম্কাযৃয কককল পাপরাবশ।। 

বচরবদে গতামরা করহ রাজযখ্ণ্ড। 

ককরে ভূপবত গমাকর বদয়া েত্রদণ্ড। ।  

এত ববল শ্রীরাম ববসল সভা কবর। 

রাজদ্বাকর লক্ষ্মে বকসে হকয় দ্বারী।। 

আইল ববশষ্ঠ-মুবে কুলপুকরাবহত। 

কশযপ োরদ আবদ কহল উপেীত।। 
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পাত্র বমত্র লকয় চচৃা ককরে ভরকত। 

লক্ষ্মে আকেে দ্বাকর স্বেৃেবড় হাকত।। 

মুবেগে কবহকেে শুেহ লক্ষ্মে। 

রঘুোথ সকেকত করাহ দরশে।। 

প্রজা সব বকল শুে ঠাকুর লক্ষ্মে।  

রাকমর পালকে সুখ্ী আকে প্রজাগে।।  

রাম গহে রাজা োবহ গদবখ্ গকাে যুকগ। 

পুত্র ও গপৌকত্রকত গলাক আকে োো গভাকগ।। 

শ্রীরাকমর বেকট কুক্কুকরর দুঃখ্ প্রকাশ 

এত শুবে হরবষত লক্ষ্মে ঠাকুর। 

গহেকাকল তথা এক আইল কুকু্বর।। 

রি-আোঁবখ্ কুকু্ককরর সর্ব্ৃাঙ্গ িবল।  

পথশ্রাকন্ত উপবাকস হকয়কে ববকল।।  

বতে পকদ চকল তার এক পদ খ্ণ্ড। 

দকণ্ডর আঘাকত বশকর রি পুঞ্জ পুঞ্জ।। 

বতে পকদ চবলয়া আইল িীকর িীকর। 

লক্ষ্মকে প্রোম ককর ভাকস অশ্রুেীকর।। 

কুকু্ককর বজজ্ঞাসা ককর ঠাকুর লক্ষ্মে। 

বক কারকে কুকু্কর গহথায় আগমে।। 

কুকু্কর কবহকে শুে ঠাকুর লক্ষ্মে।  

কবহব আমার দুঃখ্ শ্রীরাম-সদে।।  

যবদ আজ্ঞা গদে রাম ঘতো ো কবরয়া। 

কবহব আমার দুঃখ্ সভামকিয বগয়া।।  

লক্ষ্মে গগকলে তকব রাকমর বেককট।  

কুকু্ককরর বতর্ত্ান্ত ককহে করপুকট।। 

দ্বাকরকত কুকু্কর এক কহল আগুসার।  

সভাকত আবসকত চাকহ বক আজ্ঞা গতামার।। 

কুকু্ককর আবেকত রাম ককহে সত্বর।  

কুকু্ককর আবেল তকব রাকমর গগাচর।।  

রাজ-বযবহাকর কুকু্কর গোঙায় মাথা। 

গযাড়হাকত স্ত্ব ককর বকল েীবতকথা।।  

তুবম ব্রহ্মা তুবম ববষু্ণ তুবম মকহশ্বর। 

কুকবর বরুে তুবম যম পুরন্দর।। 

তুবম চন্দ্র তুবম সযূৃয তুবম বদক্পাল। 

গতামার সকল সতবষ্ট তুবম পরকাল।। 

তুবম ববষু্ণ-অবতার পবতত পাবকে। 

সফল কুকু্কর গদহ গতামা দরশকে।। 

রাম বকলে কত স্তুবত কর বাকর বাকর। 

গকান্ কাকযৃয আবসয়াে কহ তা আমাকর।। 

কাবন্দয়া কুকু্কর বকল, অশ্রুজকল ভাবস। 

ববো অপরাকি গমাকর গমকরকে সন্ন্যাসী।। 

সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাকত হইয়া কাতর।  

বতে উপবাকস আবস গতামার গগাচর।। 

গকাে অপরাি গহতু গমাকর ককর দণ্ড। 

সন্ন্যাসীকর বজজ্ঞাসা করহ সভাখ্ণ্ড।। 

রাম বকল সভাখ্ণ্ড শুবেকল উর্ত্র। 

সন্ন্যাসীকর শীঘ্র আে আমার গগাচর।।  

ভালমন্দ ববচার করহ সর্ব্ৃজকে। 

সন্ন্যাসী হইয়া জীব-বহংকস বক কারকে।। 

রাকমর আজ্ঞাকত দূত চবলল সত্বকর।  

কুকু্কর আবসয়া গদখ্াইল সন্ন্যাসীকর।। 

হাকত কমণ্ডলু, স্ককন্ধ মতগোল তার। 

সন্ন্যাসীকর গদকখ্ দূত ককর েমস্কার।। 

সন্ন্যাসীকর লকয় গগল যথায় লক্ষ্মে। 

লক্ষ্মে আবেয়া বদল রাকমর সদে।। 
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সন্ন্যাসীকর রঘুোথ ককরে বজজ্ঞাসা। 

স্বিরৃ্ম্ োবড়য়া গকে কর জীব-বহংসা।। 

অিরৃ্ম্ কবরকল হয় েরকক বেবাস। 

গক্রাকি অে পবরপূেৃ বককসর সন্ন্যাস।। 

পরবেন্দা পরবহংসা পরম পাতক।  

বহংরক সন্ন্যাসী হকল ববষম েরক।।  

গলাভ গমাহ কাম গক্রাি গযবা ককর তযজয। 

এমে সন্ন্যাসী হয় সংসাকরকত পূজয।। 

সন্ন্যাসী হইয়া গক্রাি কর অকস্মাৎ। 

বক গদাকষকত কুকু্ককর কবরকল দণ্ডাঘাত।। 

গযাড়হাকত ককহ তকব সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মে। 

গদাষাকদাষ আমার শুেহ োরায়ে।। 

সারাবদে সন্ধযা জপ কবর গোতীকর। 

সন্ধযাকাকল বভক্ষা আকশ গযতাম েগকর।। 

ক্ষুিােকল পুকড় অে গমকগ বফবর বভকক্ষ। 

পথ যুকড় শুকয় আকে কুকু্কর সরু্ম্কখ্।। 

পথ োড় বকল ডাক বদই উদচুঃস্বকর। 

কপকট রবহল পথ ো োবড়ল গমাকর।। 

এক চকক্ষ বেদ্রা যায় আর গচাকখ্ চায়। 

গক্রাকি জ্ববল দণ্ডাঘাত ককরবে মাথায়।। 

এক কবহলাম আবম সভার বভতকর। 

গয হয় উবচত দণ্ড করহ আমাকর।। 

রাম বকল সভাখ্ণ্ড করহ ববচার। 

কাহাকর বা বদব দণ্ড অপরাি কার।।  

গযাড়হাত ককর তকব সভাখ্ণ্ড কয়। 

আমাকদর বুবেসািয এইমত হয়।। 

কাকরা েকহ রাজপথ রাজ-অবিকার। 

উর্ত্ম অিম পকথ চকল ত সংসার।। 

যবদ শীঘ্র কাজ থাকক যাকব এক পাকশ। 

সন্ন্যাসী হইল গদাষী আপোর গদাকষ। ।  

শ্রীরাম বকলে তকব শুে সভাখ্ণ্ড। 

িরৃ্ম্শাকস্ত্র সন্ন্াসীর বক কবরব দণ্ড।। 

গযাড়হাকত রঘুোকথ বকল সভাখ্ণ্ড। 

গোস্নাে মাো করা সন্ন্যাসীর দণ্ড।। 

কুকু্কর উবঠয়া বকল সভার বভতকর। 

কদাবচৎ দণ্ড োবহ কর সন্ন্যাসীর।।  

আমার বচকে বকেু কর পুরস্কার। 

কাবলঞ্জকর সন্ন্যাসীকর গদহ রাজযভার।। 

কুকু্ককরর কথা শুকে সভাসদ হাকস।  

সন্ন্যাসীকর রাজা ককর কাবলঞ্জর-কদকশ।। 

রাজয গপকয় সন্ন্যাসী মাতে-পতকষ্ঠ চকড়। 

রাজদকণ্ড সন্ন্যাসীর ঐশ্বযৃয গয বাকড়।। 

আেকন্দ সন্ন্যাসী যায় কাবলঞ্জর-কদকশ। 

সন্ন্যাসীর গবশ গদকখ্ সর্ব্ৃকলাকক হাকস।। 

পবরিাে গকৌপীে মস্ত্কক েত্রদণ্ড। 

রঘুোকথ বজজ্ঞাসা ককরে সভাখ্ণ্ড। ।  

আবেকল সন্ন্যাসী িকর দণ্ড কবরবাকর। 

বক কারকে রাজযপদ বদকল সন্ন্যাসীকর।। 

রাম বকল রাজা বদেু কুকু্কর-বচকে। 

গয বতর্ত্ান্ত ইহার কুকু্কর ভাল জাকে।। 

ইহা শুবে সভাখ্ণ্ড বজজ্ঞাকস কুকু্ককর। 

কুকু্কর ববেয় কবর কবহকে সত্বকর। ।  

পূর্ব্ৃজকন্ম কাবলঞ্জকর আবম বেেু রাজা। 

বেতয বেতয কবরতাম সদাবশব পূজা।। 

েীলবেৃ বশববলে তথা অবিষ্ঠাে।  

রাজা ববো অেযজকে পূবজকত ো পাে।। 

ববকশষ প্রকাকর পূজা কবরয়া শঙ্ককর। 

প্রসাদ খ্াইকত হয় প্রতযহ রাজাকর।। 
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রাজাকর বশকবর শাপ আেকয় এমে। 

মবরকল কুকু্করকযাবে ো হয় খ্ণ্ডে। ।  

কাবলঞ্জর-কদকশ বশব বড়ই বেষ্ঠুর।  

রাজা বেেু একব আবম হকয়বেল কুকু্কর।। 

পাইয়া কুকু্কর-কদহ একতক দগৃবত। 

গতামা দরশকে একব হইকব বেষ্কতবত।।  

সকব বকল সন্ন্যাসীর বাবড়ল ববষয়।  

ববষয় এ েকহ প্রভু বড়ই সংশয়।। 

কাবলঞ্জকর গযই জে হয় ত রাজে। 

গলাকান্তকর কুকু্কর হকব ো হয় খ্ণ্ডে।। 

কুকু্কর একতক ববল রাকম েমস্কাকর। 

বারােসী চবলল কুকু্কর িীকর িীকর।। 

প্রাে তযকজ কুকু্কর কবরয়া উপবাস। 

রাম দরশকে লাভ কহল স্বগৃবাস।। 

শ্রীরাকমর বেকট মহামুবে ভাগৃকবর আগমে এবং লবোসুর বকির 

বেবমর্ত্ কথে 

সভাসকে রঘুোথ ববসয়া গদওয়াকে। 

পাত্র বমত্র সভাজে আকে ববদযমাকে।।  

উপেীত লক্ষ্মে রাকমর ববদযমাে।  

প্রবেপাত কবর ককহ শ্রীরাকমর স্থাে।। 

মহামুবে ভাগৃব কবকসে গোতীকর। 

গতামা দরশকে মুবে আইকলে দ্বাকর।।  

রাম ককহ ঝাট আে দ্বাকর বক কারকে। 

বড় ভাগয আবজ গমার মুবে দরশকে।। 

শ্রীরাকমর আজ্ঞা গপকয় লক্ষ্মে সত্বকর। 

বশষয সহ মুবে আকে শ্রীরাম গগাচকর।। 

েমস্কার কবর রাম ববন্দলা চরে। 

পাদয অঘৃয বদলা রাম ববসকত আসে।।  

ভাগৃব বকলে রাম কর অবিাে। 

মকহাদুঃখ্ বেকববদকত আবস তব স্থাে। ।  

পূকর্ব্ৃ রাজগকে বদলাম যত যত ভার। 

রাজগে পাবলল আমার অেীকার।। 

বত্রভুবে রাবখ্কল গহ মাবরয়া রাবে।  

রাবে হইকত এক আকে ত দর্জ্েৃ।। 

সতযযুকগ বেল মিু কদকতযর প্রিাে। 

বহরেযকবশপু পুত্র বড় বলবাে।। 

সদাবশকবর বপ্রয় ভি কদতয মহাবল।  

বশকবর বকরকত বজবেয়াকে ভূমণ্ডল।।  

জাঠা এক বশব তাকর বদয়াকেে দাে। 

জাঠার গতকজর কথা বক কব বাখ্াে।। 

মন্ত্র পবড় মিুদদতয জাঠা যবদ একড়। 

জাঠামুকখ্ বত্রভুবে ভস্ম হকয় উকড়।। 

হইল মিুর পুত্র লবে মহাবল।  

বজবেল জাঠার গতকজ পতবথবী-মণ্ডল। ।  

কুম্ভেশী-গকভৃ জন্ম রাবে-ভাবগকে। 

তাহার সমাে বীর োবহ বত্রভুবকে। ।  

মহাদষ্ট লবে গস মথুরাকত ঘর। 

জন্মাববি মহাপাপ ককর বেরন্তর।। 

মিুদদতয মহাবীর হইল পতে। 

তাহার গস জাঠাগাে পাইল লবে।। 

জাঠার গতকজ লবে বজকে বত্রভুবে। 

লবে মাবরকত যুবি করহ এখ্ে।। 

জাঠাগাে লয় লবে যবদ আকস রকে। 

তাহাকর রকেকত বজবে োবহ বত্রভুবকে।। 
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লবকের সকে হকব দর্জ্ৃয় সংগ্রাম। 

তার কথা কবহ বকেু শুেহ শ্রীরাম। ।  

মান্ধাতা োকমকত রাজা জন্ম সূযৃযবংকশ। 

অকযািযাকত রাজয ককর বত্রভুবে শাকস।। 

ইকন্দ্র বজবেবাকর গগল অমর-ভুবে।  

ভকয় ইন্দ্র পলাইয়া হইল অদশৃে।।  

মান্ধাতার প্রবত তকব ককহ গদবগকে। 

অেৃ রাজয গভাগ কর পুরন্দর সকে।। 

িকেকত অকেৃক লহ এ অমরাবতী। 

ইকন্দ্রর সবহত যাহ কবরয়া বপরীবত।। 

মান্ধাতা বকলে, চাবহ কবরবাকর রে।  

ইকন্দ্র বজবে স্বগৃ লব শুে গদবগে।।  

পুরন্দকর বজবে আবম রাবখ্ব গপৌরুষ।  

বত্রভুবকে গলাক গযে গঘাকষ এই যশ।।  

গদবগকে লকয় ইন্দ্ররাজা যুবি ককর। 

ববোযুকে পাঠাইব যকমর দয়াকর। ।  

ইন্দ্র বকল শুেহ মান্ধাতা মহারাজ। 

পতবথবী বজবেকত োর বীকরর সমাজ।।  

পতবথবী বজবেকত গযই রাজা োবহ পাকর। 

লর্জ্া োই আবসয়াকে স্বগৃ বজবেবাকর।। 

আেকয় লবে-দদতয বড়ই ককৃশ। 

রাক্ষসী-গকভৃকত জন্ম জাবতকত রাক্ষস।। 

বেষ্কণ্টকক রাজয ককর মথুরার গদকশ। 

তাকর বজবে তকব স্বগৃ বজে আবস গশকষ।। 

ইকন্দ্রর বচকে লাজ পাইয়া মান্ধাতা। 

মকোদুঃকখ্ মান্ধাতা কবরল গহোঁট মাথা।। 

স্বগৃ োবড় আইল লবকে বজবেবাকর।  

দূত পাঠাইল গস লবকে জাোবাকর।। 

ত্বরা কবর গগল দূত লবে গগাচকর। 

মান্ধাতা রাজে আকস গতামা বজবেবাকর।। 

লবে শুবেয়া এত গক্রাকিকত কবহল। 

লবকের গক্রাি গদবখ্ দূত চবল গগল।।  

দূকতর অকপক্ষা গদবখ্ মান্ধাতা ভূপবত। 

যুবঝবাকর গগল বীর কটক সংহবত।। 

মান্ধাতার গতজ গযে সূকযৃযর বকরে। 

মান্ধাতার গতজ গদবখ্ রুবষল লবে।।  

মান্ধাতার গসোপবত যকতক যুঝার। 

লবে উপকর ককর বাে-অবতার।। 

জাঠা হাকত কবরয়া লবে বীর গরাকষ। 

এবড়কলে জাঠাগাে মান্ধাতা উকর্দ্কশ।। 

রথ অশ্ব কটক জাঠার গতকজ পুকড়। 

মান্ধাতা জাঠার গতকজ ভস্ম হয় উকড়।। 

পুের্ব্ৃার জাঠা গগল লবকের হাকত। 

পবড়ল মান্ধাতা যত রাজা ভকয় বচকন্ত।। 

পূর্ব্ৃপুরুষ গতামার গস মান্ধাতা ভূপবত। 

মান্ধাতা মাবরয়া লবে রাবখ্ল গখ্য়াবত।। 

কত শত রাজগকে কবরল সংহার। 

লবকে মাবরয়া তুবম কর প্রবতকার।।  

লবোসুর বিাথৃ শত্রুকের যুকে যাত্রা 

শুবেয়া মুবের কথা ভাই বতে জে। 

গযাড়হাকত দাণ্ডাইল রাকমর সদে।। 

গযাড়হাকত ককহে ঠাকুর শত্রুঘে। 

তুবম ভাই লক্ষ্মে ককরে বহু রে।।  

আমাকর করহ আজ্ঞা মাবরকত লবে। 

লবকে মাবরকল যশ গঘাকষ বত্রভুবে।।  
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শত্রুকের বচকে রাকমর কহল হাস।  

লবকে মাবরকত রাম কবরলা আশ্বাস।।  

শত্রুঘে চবলকলে মাবরকত লবে। 

ককহে ভাগৃব মুবে শুে শত্রুঘে।।  

কুবড় হাজার মর্ত্ হস্ত্ী গমকর খ্ায় বদকে। 

লবকের সকে যুে গথককা সাবিাকে।। 

এত ববল ভাগৃব গগকলে বেজ স্থাে।  

ভাইগে লকয় রাম ককরে অেুমাে।। 

রাম বকলে শত্রুকে কবরলাম রাজা। 

লবকে মাবরয়া পাল মথুরার প্রজা।।  

লবকে মাবরয়া তুবম হকয় অবিকারী। 

প্রজার পালে কর মথুরা-েগরী।। 

শত্রুে বকলে, প্রভু কর অবিাে।  

গজযষ্ঠ সকত্ত্ব কবেকষ্ঠর েকহ এ ববিাে।। 

শ্রীরাম বকলে, শুে ভাই শত্রুঘে।  

গতামাকত আমাকত েকহ গভদ দই জে।। 

চবলকলে শত্রুঘে মাবরকত লবে। 

রাকম প্রদবক্ষে কবর ববন্দয়া চরে।।  

ববষু্ণ-অস্ত্র বেল তাোঁর অকস্ত্রর প্রিাে। 

লবকে মাবরকত শত্রুঘকে বদলা দাে। ।  

এক লক্ষ রথ েকড় এক লক্ষ হাতী। 

এক লক্ষ গঘাড়া েকড় পবকের গবত।। 

লবকে মাবরকত বীর কবরল সাজবে। 

শত্রুকের বেজ বাদয সাত অকক্ষৌবহেী।। 

বলখ্কে ো যায় ঠাট কটক অপার। 

শুবেয়া বাকদযর শে লাকগ চমৎকার।। 

হইল আষাঢ় গত, শ্রাবে প্রকবকশ। 

গগকলে যমুো পার বাল্মীবকর গদকশ।। 

শত্রুঘে ববন্দকলে মুবের চরে। 

শত্রুঘকে গদবখ্ মুবে হরবষত মে।। 

শত্রুঘে বকল মুবে কবর বেকবদে। 

রাকমর আকদকশ যাই ববিকত লবে।। 

কটক সবহত আবম আইেু এ গদকশ। 

অদয রাবত্র তবাশ্রকব ববঞ্চব হবরকষ।। 

একতক শুবেয়া মুবে হরবষত মে। 

ব্রহ্মমন্ত্র গবদধ্ববে কবরলা তখ্ে।।  

শত্রুঘকে করাইলা উর্ত্ম গভাজে। 

জাবেল লবে শীঘ্র হইকব বেিে।। 

মুবে আর শত্রুঘে গদাোঁকহ কয় কথা। 

গহেকাকল দই পুত্র প্রসববলা সীতা।। 

বশষযগে ককহ আবস মুবের সাক্ষাকত। 

দই পুত্র যমজ প্রসব ককল সীকত।।  

মুবে বকল, গগাপকেকত রাখ্ বশষযগে।  

এই কথা গযে োবহ শুকে শত্রুঘে।।  

মতান্তকর আকে ইহা শুে সর্ব্ৃজে।  

যমুোর তীকর মুবে ককরে তপৃে।। 

মুবেকক সংবাদ গদয় বশষয এক জে। 

প্রসব কবরল সীতা যমজ েন্দে।। 

আেবন্দত হকয় মুবে কবহকলে বশকষয। 

বশশুকক মাখ্াকত বল লব আর কুকশ।। 

শুবেয়া মুবের কথা কবহল সীতায়। 

হবরষ হইয়া সীতা পুকত্রকর মাখ্ায়। ।  

মুবে আবস বজজ্ঞাবসল সীতাকদবী তকর। 

হাবস ককহ তব পুকত্র গদখ্াও আমাকর।। 

লব আর কুশ োম মুবেবর রাকখ্। 

লব মাবখ্ লব কহল, কুশ কুকশ গমকখ্। ।  

বদকে বদকে বাকড় দই বশশু মহারথা। 

এখ্ে কবহব গয লবে-বি কথা।। 
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শত্রুে কর্ত্তৃক লবোসুর বি 

একতক ববলয়া মুবে সােন্দা হৃদয়। 

শত্রুঘে মুবে গদাোঁকহ কথাবার্ত্ৃা কয়।। 

ককথাপকথকে গদাোঁকহ ববঞ্চলা রজেী। 

প্রভাকত উবঠয়া যায় কবরয়া সাজবে। ।  

মুবেকক প্রেবম চকল শত্রুঘে বীর।  

ভাগৃকবর বাটী গগল যমুোর তীর।।  

মুবেকর প্রেবম ককর যুবি সমুবচত। 

মুবে বকল সুমন্ত্রো কবরব বববহত।।  

লবে োকমকত কদতয সংগ্রাকম দর্জ্ৃয়। 

বকরূকপ মাবরব তাকর শত্রুঘে কয়।।  

মুবে বকল, অবতশয় দষ্ট গস লবে। 

কবহ বহত উপকদশ শুে শত্রুঘে।। 

রজেী প্রভাকত যাকব মতকগর উকর্দ্কশ। 

আপো পাসকর যাকব মতকগর উকর্দ্কশ।  

আপো পাসকর গবটা ভক্ষকের আকশ।। 

জাঠাগাে থুকয় যায় বশবপূজার ঘকর।  

বফকর আবস বেবাকস বদবস বদ্ব-প্রহকর।। 

বহত উপকদশ ববল শুেহ সত্বর। 

মতগয়াকত গগকল গবকড় রহ তার ঘর।। 

গকাে মকত জাঠাগাে ো পায় রাক্ষস।  

লবকে মাবরকত তকব করহ সাহস।। 

জাঠা বন্দী কবরকত ো পার শত্রুঘে।  

ো হকব গতামার শবি মাবরকত লবে। ।  

শত্রুঘে পাইয়া একতক উপকদশ। 

লবকে মাবরকত যায় মুথরার গদশ।। 

প্রভাকত লবে গগল কবরকত আহার।  

শত্রুঘে সদসকেয যমুো কহল পার। ।  

জাঠাগাকের ঘর বগয়া কটকককত গবকড়।  

মতগভার স্ককন্ধকত লবকে আকস গকড়। ।  

কসকেযকত সকল পথ রবহল আগুকল। 

কুবপল লবে বীর মতগভার গফকল।। 

মিুদদতয-পুত্র গসই মথুরাকত থাো। 

ববক্রকম োবহক অন্ত রাবে-ভাবগো।। 

লবে বকল বমো বক যুবড়ব িেুর্ব্ৃাে। 

গতার মত কত গবটার লকয়বে পরাে।। 

কবহকেে শত্রুঘে লবে-বচকে। 

কাবটব গতামার মুণ্ড এই িেুর্ব্ৃাে।। 

মামা গতার বীর বেল গসই অহঙ্কার। 

আমার ভ্রাতার হাকত তাহার সংহার। ।  

গসই রাকমর ভাই আবম গতার তকত্ত্ব বুবল। 

গতার মাথা কাবটয়া রাকমকর বদব ডাবল।। 

খ্াইয়া মােুষ গরু পূেৃ কহল কাল।  

গতাকর গমকর মথুরা বসাব চাকল চাল। ।  

লবে ববলকে গক্রাকি শুে শত্রুঘে। 

গতাকর মাবর ঘুচাইব মাকয়র ক্রন্দে।।  

মামাকর মাবরল গতার গজযষ্ঠ সকহাদর।  

মাকয়র ক্রন্দে শুবে জ্ববল বেরন্তর।। 

গসই তাকপ আবজ গতার হকব সর্ব্ৃোশ।  

মবরকত মােুষ গবটা এবল গমার পাশ।।  

গতার বংকশ যত রাজা ততে গহে বাবস।  

মান্ধাতাকর গপাড়াকয় ককরবে ভস্মরাবশ।। 

শত্রুঘে ককহে একসবে গসই গকাকপ। 

গতার মাথা কাবটব রাবখ্কব কার বাকপ।। 

মাবরয়াে সূযৃযবংকশ মান্ধাতা-ভূপবত। 
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তার গশাি পাঠাইব যকমর বসবত।। 

রাকমর কবেষ্ঠ আবম বীর-অবতার। 

গতাকর গমকর গশাবিব বংকশর যত িার।।  

শত্রুকের বচকেকত রুবষল লবে। 

মােুষ গবটার কথা সব কতক্ষে।। 

হাকত হাত চাবপয়া দকন্তর কড়মবড়। 

শীঘ্রগবত চবলল আবেকত জাঠাবাবড়।।  

লবকের মে বুবঝ শত্রুঘে হাকস। 

মকে বক ককরে গবটা বফকর যাকব বাকস।। 

শুবেয়া লবে বীর বসংহ গহে গকর্জ্ৃ। 

গর্জ্ৃে কবরয়া আকস যুবঝবার সাকজ।। 

গাে পাথর মাকর লবে সঘকে উপাবড়। 

শত্রুকের মাকথ মাকর দহাবতয়া বাবড়।। 

গসই ঘাকয় শত্রুে হইল অকচতে। 

ভয়ঙ্কর শকে লবে কবরকে গর্জ্েৃ।।  

শত্রুঘে পকড় কসেয ককর হাহাকার।  

ঘকর যায় লবে লইয়া মতগভার।। 

পুেুঃ উকঠ শত্রুঘে সমকর দর্জ্য়ৃ।  

িেুক পাবতয়া যুকঝ োবহ ককর ভয়।।  

ববষু্ণবাে শত্রুঘে যুবড়ল িেুকক।  

স্থাবর জেম গমরু বদকপাল কাোঁকপ।। 

উল্কাপাত হয় গযে গসই ববষু্ণবাকে। 

প্রলয় হইল গদবখ্ ভাকব গদবগকে।। 

আচবম্বকত সতবষ্টোশ হয় বক কারে।  

শুবেয়া প্রলয়-শে কাোঁকপ গদবগে। ।  

গকাে যুকগ এমত শে কভু োবহ শুবে। 

প্রলয় হইল বক বেিয় োবহ জাবে। ।  

ব্রহ্মা বকল, গদবগে ো কবরহ ডর।  

লবকে ববিকত গকর্জ্ ৃশত্রুঘে- শর। ।  

সতবজকলে বাে ববষু্ণ আপোর হাকত।  

কমল মিুদকটভাবদ গসই বাোঘাকত।। 

বাকের উপকর ববষু্ণ হে অবিষ্ঠাে।  

গসই বাোঘাকত কাকরা োবহ রকহ প্রাে।। 

ববষু্ণ-বাে উপকরকত ব্রহ্ম-অবি জ্বকল। 

গসই বাে বযথৃ োবহ হয় গকােকাকল।। 

ববষু্ণবাে শত্রুঘে এবড়ল লবকে। 

শূেযমাকগৃ থাবকয়া গদকখ্ে গদবগকে।। 

বসংহোকদ কবর ডাকক বীর শত্রুঘে।  

গকাথা আে ওকর গবটা গদহ আবস রে।। 

বাকের গর্জ্ৃে শুবে লবকের ডর। 

কবহকতকে শত্রুঘকে ত্রাবসত অন্তর।।  

ক্ষকেক ক্ষমহ গমাকর খ্াই ভক্ষয পাবে। 

বাহুবড়য়া আবস যুে করব এখ্বে।। 

মকে ভাকব জাঠা আকে গদবপূজার ঘকর। 

লইব সবার প্রাে জাঠার প্রহাকর।।  

তাহার মকের কথা পায় শত্রুঘে। 

কবহকত লাবগল বীর কবরয়া তর্জ্ৃে। ।  

কবরবব গভাজে তুই আবম উপবাসী। 

গদাোঁকহ উপবাকস যুে আবম অবভলাবষ।। 

এখ্ে গভাজে আর উবচত ো হয়। 

গভাজে কবরবব গবটা বগয়া যমালয়।। 

কুবপল লবে বীর দর্জ্ৃয় প্রতাপ।  

আহার কবরকত োবহ বদবল মহাপাপ।। 

রঘুবংকশ জন্ম গতার সর্ব্ৃকলাকক জাকে। 

রঘুকুল উজ্জ্বল কবরবল এতবদকে।। 

শত্রুঘকে মাবরবাকর আইল লবে। 

সন্ধাে পূবরয়া বাে একড় শত্রুঘে। ।  

মহাশকে যায় বাে জ্বলন্ত আগুবে।  
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লবকের বুকক বববন্ধ সান্ধায় গমবদেী।। 

ববষু্ণবাে বুকক গঠবক পবড়ল লবে। 

গদবতার জাঠাগাে গগল ততক্ষে।। 

শবিমাে জাঠাগাে গগল অন্তরীকক্ষ। 

পবড়ল লবে বীর সর্ব্ৃকলাকক গদকখ্।।  

জয় জয় শে ককর যত গদবগে। 

শত্রুঘে উপকর ককর পুষ্প ববরষে।।  

স্বকগৃকত দন্দুবভ বাকজ োকচ ববদযািরী। 

আেকন্দ হইল মি যত সরুপুরী।। 

শত্রুকের তকর ব্রহ্মা কবহলা তখ্ে।  

বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মে।। 

বেজ বাহুবকল বীর লবকে মাবরকল। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকলর শঙ্কা বেবাবরকল।। 

গয বর মাবগকব তুবম গদবতার স্থাকে। 

গস বর গতামাকর বদকব সর্ব্ ৃগদবগকে।। 

কবহকেে রামােুজ যুবড় দই পাবে। 

মথুরাকত বসবত হউক পদ্মকযাবে।। 

তথাস্তু ববলয়া বর বদল ততক্ষে। 

বর বদয়া স্বকগৃ গগল যত গদবগে।।  

সুন্দররূকপ মথুরাপুরা বের্ম্ৃাে 

গদশ বসাইকত বীর পাকত্র সবম্বিাে।  

কবরল মথুরাপুরী অদ্ভুত বেরৃ্ম্াে।। 

বাড়ী ঘর বেরৃ্ম্াইল আর সকরাবর। 

মৎসয আবদ বেরৃ্ম্াইল োো জলচর।।  

বে উপবে ভাবে কবরল বসবত। 

বসাইল প্রজা গস মেুষয োো জাবত।। 

বতকক্ষাপবর পক্ষী সব ককর মিু-ধ্ববে। 

মুবে-মে হকর গহকর ময়ুর োচবে।। 

রাজবাটী বেরৃ্ম্াইল গদবখ্কত সুন্দর। 

শত্রুঘে রবহকলে তাহার বভতর।। 

েগকরর মকিয যত সািুকলাক কবকস। 

অেয গদশ কহকত গলাক মথুরায় আকস।।  

পদ্মককাবট ঘর ককল সুবেৃ গঠে। 

ক্ষত্র কবশয শদূ্র আবদ ববসল ব্রাহ্মে।। 

দ্বাদশ বৎসর থাবক মথুরা-েগকর। 

প্রজার পালে ককর হবরষ অন্তকর।। 

মথুরা-েগরী সব কবরয়া শাসে। 

অকযািযায় চবলকলে রাম সম্ভাষে।। 

কটক সবহত গগল বাল্মীবকর গদশ। 

কসেযসহ তকপাবকে কবরলা প্রকবশ।।  

শত্রুকে গদবখ্য়া মুবে হরবষত মে।  

শত্রুঘে ককল তাোঁর চরে বন্দে।। 

মুবে বকল, মহাবীর তুবম শত্রুঘে।  

লবকে মাবরয়া রক্ষা ককলা বত্রভুবে।।  

অকেক ককষ্টকত রাম ববিল রাবকে। 

লবকে মাবরকল তুবম এক বদকের রকে। ।  

মেুষয খ্াইয়া গবটা গদশ ককল বে। 

লবকে মাবরয়া কককল েগর পর্ত্ে।। 

আবলেে বদলা মুবে পরম আদকর। 

রাবখ্লা সকল কসকেয অবতবথ বযাভাকর।। 

সুগবন্ধ গকামল অন্ন্ পায়স বপষ্টক।  

োো উপহাকর ভুকঞ্জ সকল কটক।। 

গসাোর পালকঙ্ক বীর কবরলা শয়ে। 

মুবের বাটীকত শুকে গীত রামায়ে।।  
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মুবের আশ্রকম শত্রুকের রামায়ে গাে শ্রবে 

বীোর স্বকরকত োদ কহল আচবম্বত।  

মিুস্বকর গাে গায় রামায়ে-গীত।। 

গদশ োবড় সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

গাকের বাকল পবর প্রকববশলা বে।। 

শ্রীরাম যাইকত বকে কাকন্দ সর্ব্ৃ গলাক। 

দশরথ মবরকলে গপকয় পুত্রকশাক।। 

রাজার মরকে যত রাজরােীগে। 

গযমকত কবরলা রাজার শ্রাোবদ তপৃে।। 

রাম গগলা বকে, ভরত মাতুকলর পাড়া। 

চাবর পুত্র থাবককত রাজা কহল বাবস মড়া।। 

গচৌর্দ্ বৎসর রবহকলে পঞ্চবটী বকে।  

সীতা হকর লইকলক লঙ্কার রাবকে।। 

সবংকশ রাবকে রাম কবরলা সংহার। 

বহুযুকে কবরকলে সীতার উোর। ।  

সমিুর স্বকর গীত কবরলা যখ্ে। 

সর্ব্ৃ গলাক শুবেয়া গমাবহত রামায়ে।।  

দই বশশু গীত গায় বাবজকতকে বীো। 

সর্ব্ৃকলাক শুকে গযে অমতকতর কো। ।  

শত্রুে চকক্ষর জল োকরে রাবখ্কত। 

দই চকক্ষ বাবরিারা মুকেে দ-হাকত।। 

শ্রীরাকমর দুঃখ্ শুবে শত্রুে ববকল। 

গমাহ সম্ববরকত োকর চকক্ষ পকড় জল।।  

পাত্র বমত্র সকব বকল শুে মহামুবে। 

এমত অমতত-গাে কভু োবহ শুবে।। 

চাবর প্রহর রজেী মিুর গীত শুকে।  

সর্ব্ৃকলাক বেদ্রা যায় বেবশ জাগরকে।। 

শত্রুে বকলে মুবে কবর বেকবদে।  

গকাথাকার দই বশশু গায় রামায়ে।। 

শুবেলাম রামায়ে মিুর সেীত। 

কহ মুবে এই গীত কাহার রবচত।। 

মুবে বকল বার্ত্ৃা বজজ্ঞাবসকল শত্রুঘে। 

দই বশশু গাে ককর বশষয দই জে। ।  

আবম রবচয়াবে রামায়ে সিকাণ্ড। 

শুকে গলাক গমাক্ষ পায় অমতকতর ভাণ্ড।। 

কবহকত এ কথাবার্ত্ৃা প্রভাতা রজেী। 

প্রভাকত চবলল বীর ববন্দ মহামুবে।। 

শত্রুে সদসকেয যমুো কহল পার।  

শত্রুকের সকে বাদয বাবজকে অপার।। 

বতে বদকে গগল বীর অকযািযা- েগর।  

গযাড়হাকত রবহকলে রাকমর গগাচর।। 

শত্রুে কবরলা রাকমর চরে বন্দে।  

গতামার প্রসাকদ প্রভু মাবরেু লবে।।  

মাবরেু লবকে যুে কবরয়া ববশাল।  

মথুরাকত প্রজা বসাইেু চাকল চাল। ।  

বার বৎসর ো গদবখ্য়া গতামার চরে। 

িবরকত ো পাবর প্রাে কহল উচাটে। ।  

তব অদশৃকে প্রভু জীবে বক কাযৃয। 

বক কবরকব সুখ্কভাগ মথুরার রাজয।।  

শত্রুকের তকর রাম বদলা আবলঙ্গে।  

রাম বকল ভাই তব মিুর বচে।। 

সবার কবেষ্ঠ ভাই গুকের সাগর। 

গতামাকর গদবখ্কল দুঃখ্ পাসবর ববস্তর।।  

পঞ্চ বদে তকর ভাই ববঞ্চব হবরকষ।  

পঞ্চ বদে পকর গযও মথুরার গদকশ।।  
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শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ভরত শত্রুঘে।  

চাবর ভাই এককত্র হইল সম্ভাষে।। 

চাবর ভাই পঞ্চ বদে এককত্র রবহলা। 

শত্রুকেকর মথুরায় ববদায় কবরলা।। 

মথুরায় হইকলে শত্রুঘে রাজা।  

অকযািযায় শ্রীরাম পাকলে সব প্রজা।। 

শ্রীরাকমর রাকজয গলাক সর্ব্ৃ সুকখ্ কবকস। 

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড পবণ্ডত কতবর্ত্বাকস।। 

ববপ্রপুকত্রর অকালমততযু ও পুের্জ্ীবে লাভ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক শূদ্র-

তপস্বীর মস্ত্ক গেদে 

অকযািযায় রাজা রাম িকরৃ্ম্কত তৎপর।  

অকাল-মরে োই রাকজযর বভতর।।  

অকস্মাৎ এক ববপ্র আইল কাবন্দয়া।  

মতত এক বশশু পুত্র গকাকলকত কবরয়া।। 

পঞ্চ বৎসকরর মতত পুত্র তার গকাকল। 

শ্রীরাকমর দ্বাকর আবস কাকন্দ উচকরাকল।। 

িকরৃ্ম্র সংসার গমার পাপ োবহ কবর। 

অকস্মাৎ পুত্রকশাকক গকে পুকড় মবর।। 

ো ককরে রাজযচচৃা রাম রঘুবর।  

ব্রহ্মাশাপ বদব আবজ রাকমর উপর।।  

বক পাকপ মবরল পুত্র বকেুই ো জাবে। 

পুত্র গকাকল কবর কাকন্দ ব্রাহ্মে ব্রাহ্মেী।। 

বতথা গকভৃ িবর পুত্র পঞ্চ বষৃ পুবষ। 

অকাকল মবরল পুত্র রামরাজয ববস। ।  

বপতা মাতা রাবখ্ পুত্র োবড় গগল গকাথা। 

গকান্ গদাকষ কমল পুত্র প্রাকে বদয়া বযথা।। 

অিরৃ্ম্ীর রাকজয হয় দবভৃক্ষ মড়ক।  

করৃ্ম্কদাকষ গসই রাজা ভুঞ্জকয় েরক।।  

অকাকলকত মকর পুত্র শ্রীরাকমর রাকজয। 

েকহ অেযকদকশ যাব এই রাজয তযকজ।। 

এত ববল স্ত্রী পুরুকষ ভাকস অশ্রুেীকর। 

লক্ষ্মে সত্বর যাে রাকমর গগাচকর। ।  

অকস্মাৎ প্রমাদ পবড়ল রঘুমবে। 

মততপুত্র লকয় আইল ব্রাহ্মে ব্রাহ্মেী।। 

বয়গসকত বতে গদাোঁকহ, পুত্র োবহ আর। 

ক্রন্দকেকত বযাকুল কবরকে রাজদ্বার।। 

বদ্বজ বকল পাপ োবহ আমার শরীকর।  

তকব অকাকলকত গমার পুত্র গকে মকর। ।  

এত ববল স্ত্রী পুরুকষ করকয় গরাদে।  

শুবেয়া শ্রীরাম কহল ববরস বদে।। 

ত্রাস পাইলা রঘুোথ শুবেয়া বচে।  

অকাকলকত বদ্বজ পুত্র মকর বক কারে। ।  

পাত্র বমত্র সভাসদ ককর হাহাকার।  

রাকমর আজ্ঞাকত সকব কহল আগুসার।।  

আইল ববশষ্ঠ-মুবে কুল-পুকরাবহত। 

কশযপ োরদ আবদ কহল উপেীত।। 

পাত্র বমত্র লকয় রাম ববসলা গদওয়াকে। 

ব্রাহ্মকের কথা রাম ককহ সভাস্থাকে।। 

গতামা সকব লকয় আবম কবর রাজ-কাজ। 

অকাকল ব্রাহ্মে মকর পাই বড় লাজ। ।  

শুবেয়া রাকমর কথা সককল েীরব। 

শ্রীরাকমর পাকে চাবহ ককহে োরদ। ।  

মুবে বকল রঘুোথ শাকস্ত্রর ববচার। 

সতযযুকগ তপসযা বদ্বকজর অবিকার।।  
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গত্রতাযুকগ তপসযা ক্ষবত্রয়-অবিকার। 

দ্বাপকরকত তপ ককর কবকশযর ববচার।।  

কবলযুকগ তপসযা কবরকব শূদ্রজাবত। 

তপসযার েীবত এই শুে রঘুপবত।। 

অকাকল অেবিকাকর শূদ্র তপ ককর। 

গসই রাকজয অকাকলকত বদ্বজ-পুত্র মকর।। 

কবলকাকল শূদ্র আর পবতহীো োরী।  

তপসযা কবরকল সতবষ্ট োবশবাকর পাবর।। 

অকাকল কবরকল তপ ঘটায় উৎপাত। 

অকাল-মরে রীবত শুে রঘুোথ।। 

ো মকর গতামার পাকপ বদ্বকজর কুমার। 

তপসযা কবরকে গকাথা শূদ্র দরাচার।। 

এই গহতু বমথযা গদাষী করকয় গতামাকক। 

ব্রাহ্মে ব্রাহ্মেী দ্বাকর কাকন্দ পুত্রকশাকক।। 

োরকদর বচে রাকমর লয় মকে। 

ডাক বদয়া সভামকিয আকেে লক্ষ্মকে।। 

পাত্র বমত্র লকয় ভাই কবসহ ববচাকর। 

বপ্রয়বাককয ব্রাহ্মকেকর রাখ্হ দয়াকর।। 

যাবৎ ো আবস আবম কবরয়া ববচার। 

তাবৎ রাবখ্ও বদ্বকজ ো োবড়হ দ্বার।। 

োরায়ে-দতকল গফবল রাখ্ বদ্বজসুকত। 

গদহ তার েষ্ট গযে ো হয় গকােমকত। ।  

এত ববল ককলা রাম রকথ আকরাহে।  

পবিম বদকককত রাম কবরলা গমে।। 

পবিকমর যত গদশ কবরয়া ববচার। 

উর্ত্র বদকককত রাম ককলা আগুসার।।  

উর্ত্করর যত গদশ কবর অকেষে। 

পূর্ব্ৃবদকক রঘুোথ ককরে গমে।। 

পূর্ব্ৃবদক ববচাবরয়া গগকলে দবক্ষকে। 

এক শূদ্র তপ ককর মহাকঘার বকে।। 

করকয় ককঠার তপ বড়ই দষ্কর। 

অকিামুকখ্ ঊেৃপকদ আকে বেরন্তর। ।  

ববপরীত অবিকুণ্ড জ্ববলকে সরু্ম্কখ্। 

বযাবপল ববহ্নর িূম সুবেৃ োবশকক।। 

গদবখ্য়া ককঠার তপ শ্রীরাকমর ত্রাস।  

িেয িেয ববল রাম যাে তার পাশ। ।  

বজজ্ঞাসা ককরে তাকর কমল-কলাচে। 

গকান্ জাবত তপ কর গকাে প্রকয়াজে।। 

তপস্বী বকলে আবম হই শূদ্রজাবত। 

শমু্বক োম িবর আবম শুে মহামবত। ।  

কবরব ককঠার তপ দল্লৃভ সংসাকর। 

তপসযার ফকল যাব কবকুণ্ঠ-েগকর।।  

তপস্বীর বাককয গকাকপ কাোঁকপ রাম-তুণ্ড। 

খ্ড়্গ হাকত কাবটকলে তপস্বীর মুণ্ড।। 

সািু সািু শে ককর যত গদবগে। 

রাকমর উপকর ককর পুষ্প ববরষে।। 

ব্রহ্মা ববলকলে, রাম কককল বড় কাজ। 

শূদ্র হকয় তপ ককর পাই বড় লাজ।। 

রাকম তুষ্ট হকয় ব্রহ্মা ককহে তখ্ে।  

মকোেীত বর মাবগ লহ গয এখ্ে।। 

শ্রীরাম বকলে যবদ বদকব বরদাে। 

তব বকর জীকয় গযে ব্রাহ্মে সন্তাে।। 

ব্রহ্মা বকল এ বর ো চাহ রঘুমবে। 

শূদ্র কাটা গগল, বদ্বজ বাোঁবচল আপবে।। 

আপো ববস্মতত তুবম গদব োরায়ে। 

মাবরয়া বাোঁচাকত পার এ বতে ভুবে। ।  

দতকষ্ট সতবষ্টোশ কর বেবমকষ সতজে।  

গতামার আিযৃয মায়া বুকঝ গকাে জে।।  
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এত ববল বববরবঞ্চ কহকলে অন্তেৃাে। 

শুবেয়া রাকমর অবত হরবষত মে।। 

এখ্াকে বাোঁবচয়া উকঠ বদ্বকজর কুমার। 

গদবখ্ সভাসদ গলাকক লাগ চমৎকার।। 

ভরত লক্ষ্মকে কবহ বদ্বজ গগল ঘর।  

রঘুোকথ আশীর্ব্ৃাদ কবরয়া ববস্তর।।  

হইল রাকমর হাকত তপস্বী ববোশ। 

স্বগৃ-ববমাকেকত চবড় গগল স্বগৃবাস।। 

ব্রহ্মার বচে শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

রবচল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস। ।  

গতবিেী ও গপচককর দ্বন্দ্ব বতর্ত্ান্ত 

অকযািযাকত রঘুোথ যাে শীঘ্রগবত।  

পাত্র বমত্র রাজযখ্ণ্ড রাকমর সংহবত।। 

মহামুবে অগকস্ত্যর বাটী দবক্ষকেকত। 

শ্রীরাম বকলে সকব চল গসই পকথ।। 

অগকস্ত্যর বাটী রাম যাে বদবযরকথ। 

পক্ষীর গকান্দল রাম শুবেকলে পকথ। ।  

গতবিেী গপচকক দ্বন্দ্ব বাসার লাবগয়া। 

আবসয়াকে বহু পক্ষী দই পক্ষ কহয়া।। 

অকেক পক্ষীর ঘর বকের বভতর। 

োো জাবত পক্ষী সব আকে একর্ত্র। ।  

সারস সারসী ডাক কাক কাদাকখ্াোঁচা।  

গতবিেী গকাবকল বচল আর কালকপোঁচা।।  

শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎসযরঙ্ক। 

খ্ঞ্জে খ্ঞ্জেী বফকে িকবড়য়া কঙ্ক।। 

বাউই পাউই বশখ্ী পক্ষী হবরতাল। 

পায়রা প্রবাজ আর বশকরা সঞ্চাল।।  

বক বকী বাদড় বাদড়ী েুবর বটয়া।  

ঝাোঁকক ঝাোঁকক চামবচকক কাষ্ঠ-কঠাকবরয়া।। 

জকল স্থকল আবেল গযখ্াকে যত পক্ষ।  

কবরকতকে মহাদ্বন্দ্ব হকয় দই পক্ষ।। 

গতবিেী কবহকে গপোঁচা োড় গমার বাসা। 

পরঘকর রবহকব গকমকে কর আশা।। 

গপোঁচা বকল গকাথা কহকত আইবল গতবিেী। 

এতকাল বাসা গমার গতাকর োবহ বচবে। ।  

গকান্দল উভকয় বমবল ককর মারামাবর।  

শ্রীরাকম গদবখ্য়া সকব ককহ িীবর িীবর।। 

গতবিেী ববলকে প্রভু কর অবিাে। 

ববচাকর পবণ্ডত োবহ গতামার সমাে। ।  

যুকেকত বজবেকল তুবম গদব সুরপবত। 

শশির বজবে তব শ্রীঅকের গজযাবত।। 

বদবাকর বজবে গতজ ববশাল গতামার। 

সাগর বজবেয়া বুবে গভীর অপার।।  

পবে বজবেয়া তব ত্ববরত গমে। 

অমতত বজবেয়া তব মিুর বচে।। 

পতবথবী পাবলকত তুবম দয়াল শরীর। 

গুকের সাগর তুবম রকে মহাবীর।। 

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকল গতামার ককর পূজা।  

বত্রভুবে মকিয রাম তুবম মহারাজা।। 

রকজাগুে ির তুবম সতবষ্টর কারে। 

সত্ত্বগুকে সবাকাকর করহ পালে।।  

সংসার োবশকত তুবম তকমাগুে ির। 

আত্ম্-বেকবদে কবর গতামার গগাচর।। 

অকেক শবিকত আবম সতবজলাম বাসা।  

বকলকত গপচক গমার কাবড় লয় বাসা।। 
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গপোঁচা বকল, প্রভু তুবম ববষু্ণ-অবতার। 

রকজাগুকে সতবষ্ট কককল সকল সংসার। ।  

তুবম চন্দ্র তুবম সযূৃয তুবম বদবা রাবত। 

অোকথর োথ তুবম অগবতর গবত।। 

িকরৃ্ম্কত িাবরৃ্ম্ক তুবম পরম শীতল। 

ববপক্ষ োবশকত তুবম জ্বলন্ত অেল।।  

আবদ অন্ত মিয তুবম বেেৃকের িে।  

গসবক বৎসল তুবম গদব োরায়ে।। 

অকন্ধর েয়ে তুবম দর্ব্ৃকলর বল।  

অপরািী হই যবদ গদহ প্রবতফল।। 

সভা ককলা রঘুোথ ববস বতক্ষতকল। 

পাত্র বমত্র সভাসদ ববসল সককল।। 

ববশষ্ঠ োরদ আবদ আইল মুবেগে। 

সুমন্ত্র কশযপ মুবে আইল দজে।।  

শ্রীরাম ককহে কথা সভাসদ শুকে। 

গহেকাকল গদবগে এল গসইখ্াকে।। 

গতবিেীকর কে রাম সভার বভতর। 

কতকাল কহকত গতার এই বাসাঘর।। 

গতবিেী কবহকে শুে বচে আমার। 

মহাপ্রলকয়কত যকব কহল বেরাকার।। 

ববষু্ণোবভ পদ্মমূকল ব্রহ্মার উৎ পবর্ত্। 

গদব দােব ববিাতা সতবজল োো জাবত।। 

তখ্ে অববি বাসা এ ডাকল আমার। 

গকাে লাকজ গপোঁচা গবটা ককর অবিকার।।  

ঈষৎ হাকসে রাম গতবিেী-বচকে। 

গপোঁচাকর বজজ্ঞাকস রাম ববচার-ববিাকে।। 

গপোঁচা বকল বেকবদে শুে রঘুবর। 

বতকক্ষর উৎপবর্ত্ কহল িরেী উপর।।  

তার পকর উৎপন্ন্ হইল যত ডাল। 

এইরূকপ বেমকিয যায় কতকাল।। 

উবড়কত অশি হইেু কহল বতেদশা।  

তার পকর এই ডাকল কবরলাম বাসা।। 

রাম বকলে সভাখ্ণ্ড করহ ববচার। 

বমথযা দ্বন্দ্ব ককর গকে এই বাসা কার।। 

সভাকত ববসয়া গযবা সতয োবহ কয়।  

গকাবট কল্প বৎসর েরক মাকঝ বয়।। 

এক এক বৎসকর বন্ধে োবহ খ্কস। 

বতে কুল েষ্ট হয় বমথযা সাক্ষয-কদাকষ।। 

শ্রীরাকমর বচকেকত ককহ রাজযখ্ণ্ড।  

গতবিেীর উপকর উবচত রাজদণ্ড।। 

চাবরকবদ সর্ব্ৃশাস্ত্র গতামার গগাচর। 

সাক্ষাকত শুবেকল প্রভু গতবিেী-উর্ত্র।। 

প্রলয় হইল যকব সতবষ্টর সংহাকর। 

স্থাবর জেম বকেু ো বেল সংসাকর।। 

বত্রভুবে শূেয যকব এক বেরঞ্জে।  

গসই বেরঞ্জে কহল সতবষ্টর কারে।।  

জকলকত পতবথবী বেল কবরয়া উোর।  

পতবথবী সতবজয়া ককল জীকবর সঞ্চার।।  

ববষু্ণোবভপকদ্ম কহল ব্রহ্মার উৎপবর্ত্। 

গদবাবদ েরাবদ সতবষ্ট ককল োো জাবত।। 

আকগ জীব সতবজকলে বতক্ষ কহল বপকে। 

বকরূকপ গতবিেী আবস বাসা ককল গাকে।। 

গতবিেী অেযায় বকল সভার বভতর। 

রাজদণ্ড অকশৃ প্রভু গতবিেী-উপর।।  

সভামকিয বমথযা ককহ োবহ িরৃ্ম্-ভয়।  

গতবিেীর প্রােদণ্ড উপযুি হয়।।  

গদবগে ককহ রাম কবর বেকবদে। 

স্বাভাববক গতবিেী গয েকহ এই জে। ।  
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রকয়কে গতবিেী-পক্ষী হকয় ব্রহ্মশাকপ। 

শাপমুি কর পক্ষী ো মাবরহ গকাকপ।। 

শ্রীরাম বকলে পক্ষী হয় গকাে জে। 

ব্রহ্মশাপ গভাগ ককর বককসর কারে।।  

গদবগে ককহ এই বেল গয রাজে। 

প্রতযহ করাত লক্ষ ব্রাহ্মে গভাজে।।  

কদকব এক ববপ্র চুল পাইল অকন্ন্কত। 

েতপবতর শাপ বদ্বজ বদকলক গক্রাকিকত।। 

ব্রাহ্মকেকর মাংস বদয়া েষ্ট কককল ব্রত। 

গতবিেী হইয়া বঞ্চ, খ্াও মাংস রি।। 

শাপ শুবে ভূপবতর ববরস বদে। 

বদ্বকজর চরকে িবর কবরলা ক্রন্দে।।  

শাপ-ববকমাচে প্রভু করহ এখ্ে। 

কত বদকে হকব গমার শাপ-ববকমাচে।। 

স্ত্কব তুষ্ট হকয় ববপ্র কবহকত লাবগল। 

শাকপ মুি হকব ববল আশ্বাস কবরল।।  

রঘুবংকশ জবন্মকবে ববষু্ণ গযইকাকল। 

শাকপ মুি হকব তুবম তাোঁকক পরবশকল।। 

ব্রহ্মশাকপ পবক্ষকযাবে হইল ভূপবত। 

গতবিেীর বতর্ত্ান্ত শুেহ রঘুপবত। ।  

বহু দুঃখ্ গপকয় রাজার একতক দগৃবত। 

তুবম পরবশকল হয় পক্ষীর সদগবত।। 

গদবতার বাকয শুবে রাম রঘুমবে। 

গতবিেীকর স্পশৃ রাম ককরে তখ্বে। ।  

পবক্ষকদহ পবরহবর বেজ গদহ িবর। 

ববমাকেকত ভূপবত চবলল স্বগৃপুরী।। 

বদবযরকথ চবড় রাজা গগল স্বগৃবাস। 

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

শ্রীরাকমর অগস্ত্য-মুবের বাটীকত গমে এবং মুবে কর্ত্তৃক শ্রীরামকক রত্ন-

অলঙ্কার দাে 

শ্রীরাকমকর সম্ভাবষয়া যত গদবগে।  

সককল চবলয়া গগল অমর-ভুবে।। 

কসেয সহ রামচন্দ্র যাে ততক্ষে।  

অগকস্ত্যর বাটীকত বদকলে দরশে।। 

অগস্ত্য-চরে রাম ককরে বন্দে। 

পাদয অঘৃয বদয়া বদল ববসকত আসে।।  

গযই অলঙ্কার ববশ্বকরৃ্ম্ার বেরৃ্ম্াে। 

রত্ন-অলঙ্কার মুবে রাকম বদলা দাে।। 

রাম বকলে শুে মুবে ো হয় ববিাে।  

ক্ষত্র হকয় োবহ লয় ব্রাহ্মকের দাে।। 

অগস্ত্য বকলে রাম শুে গমার বােী।  

অবিাে কর কবহ ইহার কাবহেী।। 

সতযযুকগ বববি এই ব্রাহ্মকের পূজা। 

ব্রাহ্মকের পূজা ককর যত ক্ষত্র-রাজা।। 

স্বকগৃ ইন্দ্ররাজ ককর গদকবর পালে। 

পতবথবীকত ক্ষত্র-রাজা পাকলে ব্রাহ্মে।। 

গলাকপাল স্থঅকে ক্ষত্র োকম ক্ষত্র-রাজা। 

লকয় গগল যত্ন ককর ব্রাহ্মকের পূজা।। 

ইন্দ্র রাজার পুকর ক্ষবত্রকয় বদকত দাে। 

গলাকপাকলর স্থাকে রাম তুবম গস প্রিাে।। 

ক্ষত্রকুকল জন্ম তব ববষু্ণ-অবতার। 

গতামাকর কবরকত দাে উবচত আমার।। 

গতামার শরীর-কযাগয এই অলঙ্কার। 

অলঙ্কার বদয়া মুবে ককলা পুরস্কার।। 
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শ্রীরাম বকলে মুবে বজজ্ঞাবস কারে।  

গকাথায় পাইকল তুবম এই আভরে।। 

গহে অলঙ্কার োবহ সংসার বভতকর। 

গকাথা গপকল এই রত্ন কবহকব আমাকর। ।  

অগস্ত্য বকলে তকব শুে রঘুবর। 

সতযযুকগ তপ কবর বকের বভতর।। 

এককশ্বর তপ কবর হবরষ অন্তর। 

অকঘার কােকে একা থাবক বেরন্তর।। 

গস বকের গুে কত কবহকত ো পাবর। 

চাবর গক্রাশ পথ যুবড় আকে এক পুরী।। 

পুরীখ্াে গদবখ্ তথা অবত মকোহর। 

অোহাকর তপ আবম কবর বেরন্তর।। 

মকোহর সকরাবর বকের বভতকর। 

বেতয বেতয স্নাে কবর গসই সকরাবকর।। 

এক বদে প্রতূযকষকত কবর গাকত্রাত্থাে। 

সকরাবর-তীকর যাই কবরবাকর স্নাে।।  

আিযৃয গদবখ্েু অবত বগয়া গসই ঘাকট। 

শব এক পকড় আকে সকরাবর-তকট।। 

মড়া হকয় ক্ষয় োবহ অবত মকোহর। 

ববষু্ণ-অবিষ্ঠাে গযে পরম সুন্দর।।  

চকন্দ্রর বকরে প্রায় সযূৃয গহে গজযাবত। 

অবত মকোহর মড়া সুন্দর মূরবত।। 

গহে জে োবহ তথা বজজ্ঞাবস কারে।  

মড়া-রূপ গদবখ্য়া ববস্ময় কহল মে।।  

গসই মড়া-রূপ আবম কবর বেরীক্ষে। 

গহেকাকল অমর আইল একজে।। 

সুবকেৃর রথখ্াে বকহ রাজহংকস। 

সাত শত গদবকেযা পুরুকষর পাকশ।।  

গকহ োকচ গকহ গায় গকহ বাজায় বাোঁশী। 

আইকলে অবেীকত অমর-বেবাসী।। 

গসই সকরাবর-জকল অে পাখ্াবলল।  

সুগবন্ধ চন্দে বদয়া অে গশাভা ককল।। 

গসই মড়া লকয় বতবে কবরয়া ভক্ষে। 

হরবষকত বগয়া রকথ ককলা আকরাহে।। 

রকথ আকরাহে কবর স্বগৃবাকস যায়। 

গহেকাকল গযাড়হাকত বজজ্ঞাবসেু তায়।।  

গদবরকথ চবড় আে গদব-অবতার। 

গদবতা হইয়া মড়া কবরকল আহার।। 

ইহার বতর্ত্ান্ত গমাকর কহ গদবখ্ শুবে। 

কবহকত লাবগল গমাকর কবর গযাড়পাবে।।  

স্বগৃরাজার পুত্র আবম কদতয োম িবর। 

বপতা ববদযমাকে আবম স্বকগৃ রাজয কবর।। 

বপতা স্বগৃবাকস গগল কতবদে পকর।  

রাজযভার বদয়া আবম কবেষ্ঠ গসাদকর।। 

বেরাহাকর তপ আবম কবরেু ববস্ত্র। 

স্বগৃপ্রাবি কহল গমার তযবজ ককলবর।। 

ক্ষুিা ততষ্ণা কহকল আবম সবহকত ো পাবর। 

বজজ্ঞাবসেু বববরবঞ্চকর করকযাড় কবর।। 

স্বগৃপুকর আইলাম তপসযার ফকল। 

ক্ষুিােকল সতত আমার অে জ্বকল। ।  

ব্রহ্মা ববলকলে ভুে আপোর ফল।  

ক্ষুিাকর্ত্ৃকর তুবম োবহ বদকল অন্ন্ জল।। 

যাহা গদয় তাহা পায় গবকদর বলখ্ে। 

আপবে ভাববয়া রাজা বুঝহ এখ্ে।। 

আপো কবরকল তুষ্ট গভাজকের আকশ। 

বেজ অে খ্াও তুবম মকের হবরকষ।।  

ো পবচকব ো গবলকব মিুর সুস্বাদ।  

গস শরীর খ্াইকল ঘুবচকব অবসাদ।। 
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ব্রহ্মার মুকখ্কত শুবে একতক বচে।  

একতক দগৃবত গমার খ্ণ্ডে কারে।। 

কাতকর কবহেু িবর ব্রহ্মার চরকে।  

এই দুঃখ্ অবসাে হকব কতবদকে।। 

ব্রহ্মা ববলকলে কথা শুেহ রাজে। 

গযমকত হইকব তব পাপ ববকমাচে।। 

তপ কবরবাকর যাকব অগস্ত্য মুবেবর।  

বেদাকঘকত তপ কবরকবে এককশ্বর।। 

গতামার সবহত তাোঁর হকব দরশে। 

তাোঁকর দাে বদকল তব পাপ-ববকমাচে।।  

বহু তপ কবরয়াে ো কবরকল দাে। 

অগকস্ত্যকর দাে বদকল পাকব পবরত্রাে।। 

গস অববি মড়ার শরীর খ্াই আবম। 

এ গহে পাকপকত যবদ রক্ষা কর তুবম।। 

চাবর যুগ মড়া খ্াই বববির বচকে। 

আবজ শুভবদে মম তব দরশকে।। 

গতামা ববো আমার োবহক অেয গবত। 

তুবম ত্রাে কবরকল আমার অবযাহবত।। 

কতপা কর মুবেবর কবর পবরহার। 

তুবম দাে বেকল হয় আমার উোর।।  

স্তুবতবকশ দাে আবম কবরেু গ্রহে।  

অে কহকত খ্সাইয়া বদল আভরে।। 

তার দাে লইলাম এই গস কারে। 

মততকদহ েষ্ট তার হইল তখ্ে।। 

অোকথর োথ তুবম অগবতর গবত। 

গতামাকর এ দাে বদকল আমার মুকবত।।  

গমাকর দাে বদয়া পাইয়াকে পবরত্রাে।  

মম পবরত্রাে হয় তুবম বেকল দাে।।  

অগকস্ত্যর কথা শুবে শ্রীরাকমর হাস। 

কহ কহ ববল রাম ককরে প্রকাশ।। 

দণ্ডকরাকজর প্রবত শুকক্রর অবভশাপ এবং দণ্ডকারকের উৎপবর্ত্ বেৃো 

ববদভৃ-কদকশর রাজা গশ্বত েকরশ্বর।  

বেমকিয তপ রাজা ককর বেরন্তর।। 

গস বকেকত জন্তু োই বককসর কারে।  

এমে আিযৃয বে শকতক গযাজে।। 

মুবে ববলকলে রাম তব পূর্ব্ৃ বংকশ। 

েল োকম রাজা বেল ববদকভৃর গদকশ। ।  

পতবথবী-ববখ্যাত রাজা িকরৃ্ম্ রাজয ককর। 

তার পুত্র হইল ইক্ষবাকু োম িকর।। 

ইক্ষবাকু হইকত সূযৃযবংকশর প্রচার। 

পতবথবী বভতকর কাকরা োবহ অবিকার। ।  

সতয করাইয়া রাজা পাকত্র রাজয বদল। 

তপসযা কবরয়া রাজা স্বগৃবাকস গগল।। 

ইক্ষাকু-কবেষ্ঠ ভ্রাতা োকম ঋষযদণ্ড। 

ইক্ষবাকু বজবেয়া গসই বেল েত্রদণ্ড।। 

সূযৃযবংকশ জবন্ময়া গয ককর অোচার। 

পরাস্ত্ হইয়া তাকর বদল রাজযভার। ।  

ঋষযশতে পর্ব্ৃকত ভূপবত রাজয ককর। 

মিু োকম পুরী তথা বসায় েগকর।। 

রবচয়া বববচত্র পুরী দণ্ড েকরশ্বর।  

ইকন্দ্রর অবিক সুখ্ ভুকঞ্জ বেরন্তর।। 

সুকখ্কত থাবককত তায় গদবতা পাষণ্ড।  

শুকক্রর বাটীকত এক বদে গগল দণ্ড।।  

অব্জা োকম বেল এক শুকক্রর কুমারী। 

পুষ্প তুবলবাকর আইল পরমা সুন্দরী।। 
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রূকপ আকলা ককর কেযা সুকখ্ তুকল ফুল। 

কেযাকর গদবখ্য়া রাজা হইল বযাকুল।। 

গদবখ্য়া কেযার রূপ কাকম অকচতে। 

হকস্ত্কত িবরয়া ককহ মিুর বচে।। 

কাহার যুবতী তুবম কেযা বল কার।  

অবশয কবহকব গমাকর সতয সমাচার।।  

কেযা বকল শুে রাজা বেকবদে কবর।  

শুক্র-মুবেকেযা আবম, অব্জা োম িবর।। 

গমার বপতা হয় তব কুল-পুকরাবহত। 

আমার সবহত রে ো হয় উবচত।। 

রাজা বকল, তব রূকপ প্রাে োবহ িবর। 

প্রােরক্ষা কর গমার শুে গলা সুন্দবর।। 

আমার রমেী কহকল হব তব দাস। 

গতামা ববো আর োরী ো লইব পাশ।।  

শত শত রূপবতী ককর বদব দাসী। 

সর্ব্ৃোরী বজবে হকব আমার মবহষী।। 

যবদ োবহ শুে কেযা আমার বচে। 

বকল িবর শতোর কবরব এইক্ষে।। 

রাজার বচে শুবে গক্রাকি বকল অব্জা। 

গমাকর বল কবরকল মবরকব দণ্ডরাজা।।  

গমাকর বল কবরকল বপতার মেস্ত্াপ।  

সবংকশ মবরকব রাজা বপতা বদকল শাপ।।  

আমার বপতার কাকে লহ অেুমবত। 

তকব আবম তব সকে কবরব বপরীবত।।  

রাজা বকল তব বপতা আবসকব কখ্ে। 

তদববি কিযৃয োবহ িকর গমার মে। ।  

গতামা ববো আর গমার মকে োবহ আে। 

পাকয় িবর কেযা গমাকর গদহ রবতদাে।।  

প্রাে রক্ষা কর গমাকর বদয়া আবলেে। 

তব আবলেে ববো ো রকহ জীবে।। 

গযাড়হাকত ভূপবত পবড়ল কেযা-পায়। 

উর্ত্র ো গদয় কেযা, অকশষ বুঝায়।।  

কদকবর বের্ব্ৃন্ধ, কেযা রাকজ গদয় গাবল। 

বকল িবর শতোয় করকয় মহাবলী।। 

হাত পা আোকড় কেযা, আলুবলত চুল।  

শতোর সবহকত োকর ককর গণ্ডকগাল।।  

শতোকরকত শুক্রকেযা কাতরা হইল।  

একতক গদবখ্য়া রাজা সত্বর োবড়ল।।  

শতোর কবরয়া দণ্ডরাজা গগল ঘর।  

গকাথা বপতা ববল কেযা কাবন্দল ববস্ত্র।। 

আইকলে শুক্র-মুবে লকয় বশষযগে। 

গহোঁটমাথা কবর কেযা কবরকে ক্রন্দে।। 

কাবন্দকতকে অব্জা কেযা সরু্ম্কখ্ গদবখ্ল। 

িযােস্থ হইয়া মুবে সকবল জাবেল। ।  

গক্রািাবেত কহল মুবে গযে অবিবশখ্া।  

গুরুকেযা হকর রাজা ো ককর অকপক্ষা।। 

অবভশাপ বদল মুবে সহ বশষযগকে। 

পুবড়য়া মরুক রাজা অবি-ববরষকে। ।  

অবিবতবষ্ট রাকজযকত হইল সাত রাবত। 

সবংকশ পুবড়য়া মকর দণ্ড-েরপবত।। 

গঘাড়া হাতী পুকড় সব অকেক ভাণ্ডার।  

শকতক গযাজে পুকড় হইল অোর।। 

সবংকশকত দণ্ডরাজা হইল ববোশ। 

শুক্রমুবে ববসকলে োবড়য়া বেুঃশ্বাস।। 

ব্রহ্মশাকপ শত গযাজে ো হয় বসবত।  

দণ্ডারেয ববলয়া গস বকের গখ্য়াবত।। 

ব্রহ্মশাকপ পশু পক্ষী োবহ মুবেগে। 

বকের বতর্ত্ান্ত শুে রাজীবকলাচে।।  
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গবলা অবসাে কহল উপেীত সন্ধযা। 

গসই স্থাকে দইজে কবরকলক সন্ধযা।। 

বমষ্টান্ন্ গভাজে মুবে করাইল রাকম। 

গসই বদে ববঞ্চকলে মুবের আশ্রকম। ।  

রজেী প্রভাকত রাম মাবগয়া গমলাবে। 

মুবেকর প্রেবম ককহ সুমিুর বােী। ।  

গতামা দরশকে গমার সফল জীবে। 

আরবার গদবখ্ গযে গতামার চরে।। 

মুবে বকল রাম তব মিুর বচে। 

গতামার বচকে তুষ্ট যত গদবগে।। 

অোকথর োথ তুবম বত্রদকশর পবত। 

গতামা দরশকে বড় পাইলাম প্রীবত।। 

মুবের চরকে রাম েমস্কার কবর। 

উপেীত কহল বগয়া অকযািযা-েগরী।। 

শুবেকল রাকমর গুে বসে অবভলাষ।  

গাবহল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস।।  

শ্রীরামচকন্দ্রর রাজসয়ূ-যজ্ঞ কবরবার ইচ্ছা এবং ভরত কর্ত্তৃক তাহা 

বেবারকে অেুকরাি 

সভা কবর ববসকলে কমল-কলাচে। 

ভরত শত্রুে আবস ববন্দল চরে।।  

রাম বকলে ভরত লক্ষ্মে শত্রুে।  

একমকে শুে সকব আমার বচে।। 

ব্রহ্মবি কবরয়া ককরবে মহাপাপ। 

গতকারকে পাই আবম বড় মেস্ত্াপ।। 

রাজসূয়-যজ্ঞ আবম কবরব এখ্ে। 

তাহার উকদযাগ কর ভাই বতে জে।। 

ইহা শুবে বতে ভাই ককর হাহাকার। 

রাজসূয়-যকজ্ঞ হয় সবংকশ সংহার।। 

পূকর্ব্ৃ রাজসূয় ককল রাজা শশির।  

গতহ পক্ষী পুবড় গলাক মবরল ববস্ত্র।।  

রাজসূয়-যজ্ঞ ককল গদবতা বরুে। 

মৎসয মকর পুবড়য়া মবরল গস কারে। ।  

রাজসূয়-যজ্ঞ ককল গদব পুরন্দর। 

সুরাসুর যুে তাকহ হইল ববস্ত্র। ।  

সগর েতপবত পূর্ব্ৃবংকশকত গতামার।  

পতবথবীর রাজা বেল গুকে বশ যাোঁর। ।  

রাজসূয়-যজ্ঞ ককল গসই মহাশয়। 

বংশ মজাইল গশকষ আপো-সংশয়।। 

ভরকতর কথা রাকম লাকগ চমৎকার। 

ববেকয় রাকমর প্রবত ককহ আরবার।। 

হবরিন্দ্র োকম রাজা তব পূর্ব্ৃ-বংকশ। 

রাজসূয়-যজ্ঞ কবর দুঃখ্ পাইল গশকষ।। 

রাজা হবরিন্দ্র দাে কবরয়া পতবথবী। 

পুত্র আবদ ববক্রয় কবরল মহাকদবী। ।  

রাজয োবড় হবরিন্দ্র যায় বারােসী।  

দবক্ষো চাবহল তাকহ ববশ্বাবমত্র ঋবষ।। 

দকণ্ডর আঘাকত মুবে কবরল তাড়ো। 

স্ত্রী পুত্র গববচয়া রাজা বদকলে দবক্ষো।। 

এত দুঃখ্ তবু ো পাইল স্বগৃবাস।  

রাজসূয়-যকজ্ঞ রাজার এত সর্ব্ৃোশ।। 

অন্তরীকক্ষ বফকর রাজা ককরৃ্ম্র গদাষকত। 

স্থাে ো পাইল স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাকলকত।। 

গহে রাজসূয়-যকজ্ঞ গকে কর মে। 

রাজসূয়-যজ্ঞ কককল সবংকশ মরে।। 
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অোকথর োথ তুবম বত্রজগৎপবত। 

রাজসূয়-যজ্ঞ কককল ঘবটকব দগৃবত।। 

রাজসূয় ো হইল ভরত কারে। 

ভরকতর বাককয শ্রীরাকমর অেয মে।।  

ভরকতর বাকয যবদ কহল অবসাে। 

লক্ষ্মে ককহে তকব রাম-ববদযমাে। ।  

গযাড়হাকত কবহকলে ঠাকুর লক্ষ্মে।  

অশ্বকমি-যজ্ঞ কর কমল-কলাচে।। 

পূকর্ব্ৃ ব্রহ্মবি ককল গদব পুরন্দকর। 

ব্রহ্মহতযা এড়াইল অশ্বকমি ককর। ।  

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বতত্রাসুর বি এবং অশ্বকমি যজ্ঞ কবরয়া ব্রহ্মবি পাপ হইকত 

মুবি 

বতত্র োকম অসুর গস ববকপ্রর েন্দে। 

আপোর বাহুবকল বজকে বত্রভুবে।। 

বতত্রাসুর-প্রতাকপকত কাোঁকপ আখ্ণ্ডল। 

গঠককয় তাহার মাথা আকাশ-মণ্ডল।। 

িাবরৃ্ম্ক গয বতত্রাসুর িকরৃ্ম্ রাজয পাকল। 

ববোবতবষ্ট ববরষকে োো শসয ফকল।। 

পুকত্র রাজয বগয়া গগল তপসযা কারে। 

অসুকরর তপসযাকত কাোঁকপ গদবগে।। 

গদবগকের লকয় গগল ববষু্ণর গগাচর। 

বতত্রাসুর তপ-কথা ককহ পুরন্দর।।  

িাবরৃ্ম্ক গস বতত্রাসুর বকল মহাবল। 

তার সম রাজা োবহ অবেী-মণ্ডল।। 

বহু তপ ককর গস পুকেযর োবহ সংখ্যা। 

যাহা চাকব তাহা পাকব কাকরা োবহ রক্ষা।। 

ববষু্ণর চরকে সকব ককরে স্ত্বে। 

বতত্রাসুকর মাবর রক্ষা কর গদবগে।।  

ববষু্ণ ককহ বতত্রাসুর বড়ই চতুর।  

আমার গসবাকত মাে গবকড়কে প্রচুর। ।  

স্বহকস্ত্ মাবরকত কভু যুবি োবহ হয়। 

প্রকাকর ববিয়া তাকর ঘুচাইব ভয়।।  

বতে অংশ হইব অসুকর মাবরবাকর। 

এক অংশ বর বগয়া পাতাল বভতকর।। 

আর এক অংকশ আবম বর মর্ত্ৃযপুকর। 

আর এক অংকশ বর গতামার শরীকর।। 

গতামার শরীকর আবম হইেু গদাসর। 

বতত্রাসুকর মাবরবাকর চলহ সত্বর। ।  

যুকেকত চবলল ইন্দ্র ববষু্ণর বচকে। 

প্রকবশ কবরল বগয়া বতত্রাসুর-রকে।। 

বতত্রাসুকর গদবখ্ গদকব লাকগ চমৎকার। 

ইকন্দ্রকর ববলল হব সহায় গতামার।।  

ববষু্ণকতকজ বতত্র অবর বহু শবি িকর। 

বহ্র হাবেকলক বতত্রাসুকরর উপকর। ।  

বজ্র-অস্ত্র আঘাকতকত বতত্রাসুর মকর। 

ব্রহ্মবি প্রকববশল ইকন্দ্রর শরীকর।। 

ব্রহ্মহতযা ভকয় ইন্দ্র ত্রাবসত অন্তকর। 

বতত্রাসুকর মাবর ইন্দ্র মহাপাকপ গঘকর।। 

পাকপ পূেৃ হকয় ইন্দ্র ভাকবে ববষাকদ। 

বতত্রাসুকর মাবর আবম পবড়েু প্রমাকদ।। 

সকল গদবতা গগল ববষু্ণর সদে। 

ব্রহ্মহতযা পাকপ ইকন্দ্র কর পবরত্রাে।। 

বতত্রাসুকর বিা ককল তব গতকজ। 

ব্রহ্মহতযা পাকপ রক্ষা কর গদবরাকজ।। 
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ববষু্ণ ববলকলে অশ্বকমি আর পূজা।  

অশ্বকমি-যজ্ঞ কর ইন্দ্র গদব-রাজা।। 

ব্রহ্মবি পাকপ ইন্দ্র কহল অকচতে।  

তপ জপ যজ্ঞ গহাম োকড় বত্রভুবে।।  

েদী গরাত োকড়, আর গযাগী োকড় গযাগ। 

রাজযচচৃা োকড় রাজা, োকড় উপকভাগ।। 

ব্রহ্মবি পাকপ ইন্দ্র হইল অজ্ঞাে। 

ইন্দ্র অকচতে, যজ্ঞ ককর গদবগে।।  

অশ্বকমি যজ্ঞ আরবম্ভল গদবগে। 

োো গভাগ বদয়া সকব পূকজ োরায়ে। ।  

অশ্বকমি যজ্ঞ যবদ কহল অবসাে। 

ব্রহ্মবি পাপ োবহ থাকক গসই স্থাে।। 

এক অংশ ব্রহ্মবি জকলাপবর ভাকস। 

আর অংশ ব্রহ্মবি বতকক্ষাপবর কবকস।। 

আর অংশ ব্রহ্মবি োরী রজুঃস্বলা।  

অবিরূকপ পাতাকল সান্ধায় এক কলা।। 

চাবর ভাগ ব্রহ্মবি রকহ চাবর স্থাে। 

ব্রহ্মবি-পাকপ ইন্দ্র পাইকলে ত্রাে।। 

ব্রহ্মহতযা-পাপ োকশ অশ্বকমি-কতকজ। 

রাজসূয়-যজ্ঞ কককল সবংকশকত মকজ।।  

সংসাকরর কর্ত্ৃা তুবম পাবলে সংসার। 

রাজসূয়-যজ্ঞ কককল সকবল সংহার।। 

রাজসূয়-যকজ্ঞ বেল শ্রীরাকমর মে।  

অশ্বকমি-যকজ্ঞ মবত বদল সর্ব্ৃজে।।  

রাম বকল রাজসূয় বাঞ্ছা বেল আকগ।  

গতামা সবাকার গবাকল কবরলাম তযাকগ।। 

ভাল যুবি সভামকিয কবহল লক্ষ্মে। 

অশ্বকমি কবরকত হইল গমার মে।। 

ইলা রাজার প্রবত মকহকশর অবভশাপ 

প্রজাপবত েতপবতর পুত্র গুেির। 

ইলা োম িকর গসই রাকজযর ঈশ্বর। ।  

সর্ব্গৃুে িবরয়া গস প্রজাগকে পাকল। 

সর্ব্ৃকলাকক পূকজ তাোঁকর পতবথবী-মণ্ডকল।। 

সুবদে প্রকবকশ যকব আইল মিুমাস। 

মতগ মাবরবাকর গগল পর্ব্ৃত ককলাস।।  

ককলাকসর প্রান্তভাকগ বে মকোহর। 

পার্ব্ৃতী লইয়া গকবল ককরে শঙ্কর।।  

পার্ব্ৃতী সহকজ োরী বশব হকয় োরী। 

মকের আেকন্দ গদাোঁকহ জলককবল কবর।।  

মকহকশর শাপ তথা আেকয় এমবে। 

জলজন্তু বেজন্তু হকয়কে রমেী।। 

পুরুষ মাকত্রকত গকহ োবহ গসই বকে। 

পার্ব্ৃতী শঙ্কর গকবল ককরে দজকে।। 

জলককবল দজকে ককরে কুতূহকল। 

ইলা রাজা গসই বকে গগল গহেকাকল।।  

ইলা রাজা উপেীত তাোঁহার সমীকপ।  

গতমাকত্র স্ত্রী হইল শঙ্ককরর শাকপ।। 

যত অেুচর বেল রাজার সংহবত। 

কসেয গসোপবত সকব হইল স্ত্রীজাবত।। 

গদবখ্য়া রমেীজাবত যত অেচুকর। 

লর্জ্া গপকয় ইলা রাজা আপো পাসকর।। 

সর্ব্ৃাে বসকে  াকক হইয়া স্ত্রীজাবত। 

শঙ্ককরর চরকেকত ককল বহু স্তুবত। ।  

উঠ উঠ ববলয়া ডাককে মকহশ্বর। 

পুরুষ কবরকত োবর চাহ অেয বর।।  
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স্ত্রীজাবত হইয়া আবম কবর জলককবল। 

গমাকর লর্জ্া বদকত গকে এখ্াকে আইবল।। 

গতার সকে আবসয়াকে যত অেুচর। 

পুরুষ হইয়া সকব যাক বেজ ঘর।। 

পুরুষ হইয়া সকব চকল গগকল গদকশ। 

তুবম থাক োরী হকয় আপোর গদাকষ।।  

শুবে রাজা মকহকশর বেষ্ঠুর বচে। 

পার্ব্ৃতীর পাকয় পবড় কবরল গরাদে। ।  

পার্ব্ৃতী বকলে মম বাকয েকহ আে।  

মাকসক পুরুষ হকব, কবরব ববিাে।। 

মাকসক পুরুষ হকব ো হকব অেযথা।  

মে বদয়া শুে তকব ববল এক কথা।। 

গয মাকস পুরুষ হকব রকব গসইখ্াকে।  

োরী হকল গস কথা ববস্মতত হকব মকে।। 

গয গয মাকস পুরুষ হইকব েরপবত। 

রমেী মাকসকত তাহা হইকব ববস্মতবত।। 

পুরুষ হইয়া রাজা গগল বেজ গদকশ। 

োরী হকয় আরবার বকেকত প্রকবকশ।।  

পুরুষ হইল রাজা সহ অেুচর। 

রমেী হইয়া রাজা ভ্রকম এককশ্বর।।  

একতক শুবেয়া যত সভাজে হাকস। 

োরী হকয় গকমকে ববঞ্চল এক মাকস। ।  

পুরুষ হইয়া পুেুঃ বকরূকপকত বকঞ্চ। 

এমে দারুে শাপ কত বদকে ঘুকচ।। 

রাম বকলে রাজা োরী কহল গযই মাকস। 

লবর্জ্ত হইয়া বগয়া কােকে প্রকবকশ।। 

বকের বভতকর আকে ব্রহ্ম-জলাশয়। 

বুি তথা তপ ককর চকন্দ্রর তেয়।। 

ককের ককঠার তপ বুি মহাশয়। 

পূবেৃমার চন্দ্র গযে হকয়কে উদয়।।  

রমেী গদবখ্য়া বাকড় পুরুকষর রে।  

বুি গহে তপস্বীর কহল তকপাভে।। 

ইলাকর সম্ভাকষ বুি, কাকম অকচতে।  

কার কেযা একাবকেী কবরে ভ্রমে।।  

চকন্দ্রর কুমার আবম বুি োম িবর। 

গতামার রূকপকত প্রাে িবরকত ো পাবর।। 

বুকির বচকেকত ইলার কহল হাস। 

বুকির সবহত বকে বকঞ্চ এক মাস।। 

পুরুকষর অষ্টগুে কামাথৃী স্ত্রীকলাকক। 

বুকির সকেকত রকহ শতোর-ককৌতুকক।। 

গকবল-রকস মাকসক হইল অবকশষ। 

হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রকবশ।। 

ো জাকে এ সব তত্ত্ব চকন্দ্রর কুমাকর। 

আরবার তপ ককর সকরাবর তীকর।। 

আপোর রাজয রাজার হইল স্মরে। 

পুত্র কেযা জায়া ভাবব কবরকে গরাদে।। 

বেববন্ধয োকম পুত্র আেকয় আমার।  

বশশু হকয় গকমকে পাবলকে রাজযভার।।  

ভাববকত ভাববকত তার গত এক মাস। 

োরীরূপ হকয় গগল চন্দ্র-পুত্র পাশ।। 

পরশা সুন্দরী ইলা হকয়কে যবুতী। 

রাবত্র বদে গকবল ককর বুকির সংহবত।। 

বদবা বেবশ রেরকস গদাোঁকহ গকবল ককর। 

কত বদকে গভৃ কহল ইলার উদকর।। 

এক মাকস স্ত্রী হয়, পুরুষ আর মাকস। 

পুরুষ-মাকসকত োবহ যায় বুি পাকশ।। 

ইলা লকয় বুি গগল আপে ভবকে। 

গদবখ্য়া ইলার রূপ সুখ্ী মকে মকে।।  
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হইল পুরুষ-মাস আর মাকস োরী।  

ইলা লকয় গগল বুি আপোর পুরী।। 

রেরকস ভূপবতর একমাস গগল। 

পুরুষ-মাকসকত রাজা স্থাোন্তর কহল।। 

েয় মাকস এক পুত্র প্রসববলা ইলা।  

পরম সুন্দর পুত্র রূকপ শবশকলা।।  

পুরুরবা োম তার কহল মতাকতজা। 

শ্রােকাকল ববপ্রভাকগ ককর যাোঁ পূজা।। 

আরবার পুরুষ হইল দশ মাকস।  

এ সকল কথা বুি ো জাকে ববকশকষ।।  

একাদশ মাকসকত আরবার কহল োরী।  

বুকির সবহত বকঞ্চ হইয়া সুন্দরী। ।  

বার মাকস পুরুষ হইল আরবার। 

পুরুষ গদবখ্য়া বুকি লাকগ চমৎকার। ।  

বজজ্ঞাবসকত ইলা রাজা বদলা পবরচয়।  

পুরুষ জাবেয়া বুকি ঘতো বড় হয়।।  

পুরুকষ রমেী-জ্ঞাকে ককরবে ববহার।  

উপযুি প্রায়বির্ত্ বক কবর ইহার।। 

বদ্বজরাজ চন্দ্র, বুি তাোঁহার েন্দে। 

আকদকশকত আইল সকল মুবেগে।। 

মুবেগকে কলয়া বুি কবরলা যুকবত। 

বকরূকপকত ইলা রাজা পাইকব বেষ্কতবত।। 

আবম বককস পবরত্রাে পাব এই পাকপ।  

ববববরয়া মুবেগে কহ ত স্বরূকপ।। 

মুবেগে ককহ শুে চকন্দ্রর কুমার।  

অজ্ঞাকে ককরে করৃ্ম্ বক পাপ গতামার।। 

অশ্বকমি-যাকগ তুষ্ট সকল অমর। 

অশ্বকমি-যাগ কর, ইলা পাকব বর।। 

মহাকদব-শাকপ ইলার একতক দগৃবত।  

মহাকদব তুষ্ট কহকল পাকব অবযাহবত।। 

বুি বকল যুবি বকট, ো কবর বেকষি। 

বুকির আশ্রকম ইলা ককর অশ্বকমি।।  

আপবে আইলা বশব যজ্ঞ গদবখ্বাকর। 

ইলা রাজা পুরুষ হইল বশববকর।। 

যজ্ঞ সাে কবর স্ত্ব ককরে ববস্তর।  

তুষ্ট হকয় ইলাকর মকহশ বদলা বর।।  

পুরুষ হইয়া গগল রাকজয আপোর। 

আেকন্দ আপে রাজয ককর আরবার।। 

শঙ্ককরর বকর তার বাবড়ল সিদ। 

যজ্ঞফকল ভূপবত হইল বেরাপদ।। 

শ্রীরাকমর মুকখ্ শুবে ইলার চবরত্র। 

ভরত লক্ষ্মে গদাোঁকহ হকষৃকত গমাবহত।। 

কতবর্ত্বাস পবণ্ডকতর মিুর বচে। 

উর্ত্রকাকণ্ডকত গাবহকলে রামায়ে।।  

শ্রীরাকমর অশ্বকমি যজ্ঞারম্ভ 

রাম বকলে অশ্বকমি কবরলাম সার।  

অশ্বকমি-যজ্ঞ সম ফল োবহ আর।। 

এত যবদ কবহকলে কমল-কলাচে। 

শুবেয়া হবষৃত কহল ভরত লক্ষ্মে। ।  

রাম যজ্ঞ কবরকবে ব্রহ্মা হরবষত।  

ডাক বদয়া ববশ্বককরৃ্ম্ আবেলা ত্ববরত।। 

ব্রহ্মা বকল ববশ্বকরৃ্ম্া কর সবম্বিাে। 

শ্রীরাকমর যজ্ঞস্থাে করহ বেরৃ্ম্াে।। 

চবলকলে ববশ্বকরৃ্ম্া ব্রহ্মার বচকে। 

ভরত লক্ষ্মে গদাোঁকহ আকেে গযখ্াকে। ।  
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গসইখ্াকে ববশ্বকরৃ্ম্া কবরলা গমে।  

ববশ্বককরৃ্ম্ গদবখ্ হরবষত দই জে।।  

োো রত্ন আবে বদল ববশাকয়র স্থাে। 

ববশ্বকরৃ্ম্া যজ্ঞশালা ককরে বেরৃ্ম্াে।। 

ভরত লক্ষ্মে ঠাট দই অকক্ষৌবহেী।  

ভাণ্ডার হইকত রত্ন ববহয়া গয আবে।। 

িাতু প্রবালাবদ রত্ন শুকে গযই গদকশ। 

সর্ব্ৃ িে ববহ আকে চক্ষুর বেবমকষ।। 

বদল মবে মাবেকযাবদ প্রবাল ববস্ত্র। 

ববশ্বকরৃ্ম্া যজ্ঞকুণ্ড বেরৃ্ম্ায় সত্বর।। 

কুম্ভ চাবর গযাজে গস আকড় পবরসর। 

কুম্ভ চাবর গযাজে উকভকত দীঘৃতর। ।  

কবরল গয েয় গযাজে কুকণ্ডর গমখ্লা।  

দ্বাদশ গযাজে ঘর বাকন্ধ যজ্ঞশালা।। 

দবি দগ্ধ ঘতকতর কবরল সকরাবর। 

বতল যব িােয মুকগর বতে গকাবট ঘর।।  

গসাোর প্রাচীর ঘর স্বেৃ-আওয়ারী। 

স্বে-ৃোটযশালা বাকন্ধ স্ত্ম্ভ সাবর সাবর।। 

ইন্দ্র আবদ কবরয়া যকতক গদবগে। 

যজ্ঞঘর গদবখ্কত কবরল আগমে।। 

গদবখ্কত আবসকব যজ্ঞ পতবথবীর রাজা। 

ব্রহ্মা আবদ কবরয়া যকতক আকে প্রজা।। 

গদবখ্কত আবসকব যজ্ঞ জগকতর মুবে। 

তা সবার ঘর ককর মুকুতা গাোঁথবে।।  

আশী গযাজকের পথ ককর আয়তে। 

তাহাকত বববচত্র কুণ্ড কবরল গঠে। ।  

একমাকস পুরীখ্াে কবরল বেরৃ্ম্াে।  

ববশ্বকরৃ্ম্া চবলয়া গগকলে বেজ স্থাে।। 

ইন্দ্র যম বরুে যকজ্ঞর কহল গহাতা। 

হইল যকজ্ঞর অবি আপবে ববিাতা।।  

বড় বড় যত মুবে আকেে ভুবকে। 

একক একক সব মুবে আইল গসস্থাকে।।  

জমদবি আইল ভাগৃব পরাশর। 

সাবেৃ কশযপ আবদ আইল মুবেবর।। 

ভরদ্বাজ হস্ত্দীঘৃ আইল শীঘ্রগবত। 

আইল দর্ব্ৃাসা মুবে বড় গক্রািমবত।। 

আইল আবস্ত্ক মুবে গগৌতম ব্রাহ্মে।  

মৎসযকেৃ আইকলে ঋবষ সকোপে।। 

পর্ব্ৃত হইকত এল দক্ষ-মহামুবে। 

আইল ঐ বষল কুশধ্বজ মহাজ্ঞােী।। 

ববষু্ণপদ-মুবে আইল ঔর্ব্ৃয ও চযবে। 

সোতে সেক আইল দই জে।। 

কবরল শাবণ্ডলয গগৃ মুবে আগুসার। 

আইল কবপল মুবে ববষু্ণ-অবতার।। 

কজবমেী দবিচী মুবে আর শরভে। 

কচত্রববক গকৌবশক আইল গয মাতে।।  

আইল গদববষৃ যত পরম আেন্দ। 

ববভাণ্ডক ঋষযশতে আর শতােন্দ। ।  

ববশ্বশ্রবা আইল আকরা গসই জহুমুবে। 

পতবথবীর মুবে আইল অপূর্ব্ৃ কাবহেী।। 

যত মুবে আইকলে োম োবহ জাবে। 

আইকলে আবদ কবব বাল্মীবক আপবে।। 

মুবেগে সককল কবরল গবদধ্ববে। 

যজ্ঞ কবরবাকর রাম কবকসে আপবে।। 

সস্ত্রীক হইয়া িরৃ্ম্ ককর এই জ্ঞাকে। 

স্বেৃসীতা আবেলা গস শাকস্ত্রর ববিাকে।। 

সর্ব্ৃত্র হইল গস যকজ্ঞর বেমন্ত্রে। 

পাত্রাপাত্র আইল গস যকজ্ঞ সর্ব্ৃজে।। 
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সুগ্রীব অেদ আবদ শাখ্ামতগগে। 

মকহন্দ্র গদকবন্দ্র আর সুকষে-েন্দে।। 

শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্ববাে।  

েল েীল আইকলে বীর হেুমাে।। 

সাগকরর পাকর গগল এই বেমন্ত্রে। 

বতে গকাবট জ্ঞাবত সহ এল ববভীষে।।  

গদকশ গদকশ চবলল যকজ্ঞর বেমন্্তরে।  

বেমন্ত্রে পাইয়া আইল রাজাগে।। 

আইল বমবথলা কহকত জেক রাজবষৃ। 

মহারাজ শাল্ব আইল রাঢ়-কদশবাসী। ।  

গেপাকলর রাজা এল দর্জ্ৃয় দেৃর। 

রাজা বগবররাকজযর আইল িুরন্ধর।।  

অকের অবিপ এল গলামপাদ োম।  

গবহাকরর রাজা এল গীবতবগবর িাম।।  

ববজয়-েগর কাঞ্চী কবলে কেৃাট।  

গচৌবদককর রাজা এল সকে কত ঠাট।।  

সদা রাজগে থাকক শ্রীরাকমর কাকে।  

আকরা কত েতপগে আইল যত আকে।। 

গহলে কতলে গদশ কবলে গান্ধার। 

আটাইস গকাবট আকস পবিকমর সার।। 

বসংহল বসন্ধান্ত গদকশ মেু োকম পুরী। 

আইল সাতাশ লক্ষ শ্রীরাকমর পাকশ। ।  

যত যত রাজা আকে ভারত বভতর। 

রাজচক্রবর্ত্ৃী রাম সবার উপর।। 

আইল অকেক রাজা রাকমর বেককট। 

রাকমর আজ্ঞায় তারা বদবারাত্র খ্াকট।। 

পতবথবীকত রাজা আকে অযুত অযতু। 

শ্রীরাকমর দ্বাকর আবস হইল মজুত। ।  

অবিূত সন্ন্যাসী আইল গদশান্তরী।  

গন্ধর্ব্ৃ বকন্ন্র আইল স্বগৃ-ববদযািরী।। 

পতবথবীকত যত বেল দুঃবখ্ত ব্রাহ্মে।  

যকজ্ঞর দবক্ষো বেকত কবরল গমে।।  

স্বগৃকলাক মর্ত্ৃযকলাক আইল পাতাল। 

গদবকলাক েরকলাক হইল বমশাল।। 

বত্রভুবকে যত গলাক আইল অপার। 

শত্রুে মথুরা কহকত কহল আগুসার।।  

ববশষ্ঠ বববশষ্ট আর সুমন্ত্র সারবথ। 

যকজ্ঞর যকতক দ্রবয কবরল সেবত।। 

িােয যব গগািূম গয আতপ-তণ্ডুল। 

দবি দগ্ধ ঘতত মিু আবেল বহুল।। 

সূযৃয সম সভায় ববসল সব ঋবষ। 

পর্ব্ৃত প্রমাে চাকহ বতল রাবশ রাবশ।। 

বতে গকাবট বতন্দ চাকহ শ্রীফকলর কাঠ। 

আইল সকল দ্রবয যথা যজ্ঞ-বাট।। 

বংকশর প্রিাে পাত্র সুমন্ত্র-সারবথ। 

ইবেকত সকল দ্রবয আকে শীঘ্রগবত।। 

যখ্ে ভরত ভাই গযই আজ্ঞা ককর। 

গসই দ্রবয শত্রুঘে গযাগায় সত্বকর।। 

শত্রুকের কটক গয দই অকক্ষৌবহেী। 

যকজ্ঞর যকতক দ্রবয ববহল আপবে।।  

গয রাক্ষকস গদবখ্কল পলায় মুবেগে।  

গস রাক্ষস মুবের গয পাখ্াকল চরে। ।  

েততয গীত মেল গয োো বাদয শুবে। 

অবখ্ল ভুবকে হয় রাম-জয়-ধ্ববে।। 

বহু যজ্ঞ কবরল ভূপবত গকাবট গকাবট।  

কাহাকরা ো হইল এমত পবরপাটী।। 

যজ্ঞাশ্ব রক্ষাথৃ শত্রুকের যাত্রা ও পূর্ব্ৃ-উর্ত্র-পবিম বদগ্বীজয় 
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তুরে-েগর কহকত আইল তুরে। 

তুরে গসায়ার তার কত শত সে।। 

শযামবেৃ অশ্ব গশ্বতবেৃ চাবর খ্ুর। 

োো অলঙ্কার গশাকভ সুহার গকয়ূর। ।  

গলজ গশাভা ককর গযে িবল চামর। 

কপাকল চামর তার অবত গশাভাকর।। 

সর্ব্ৃ গায় খ্াবম খ্াবম সুবেৃ অদ্ভুত। 

জলদ-মণ্ডকল গযে গখ্বলকে ববদযৎ। ।  

স্বেৃবেৃ কেৃ তার িকর োো গজযাবত। 

দই চক্ষু জ্বকল গযে রতকের বাবত।। 

গকল গলামাববল গযে মুকুতার ঝারা। 

রাো বজহ্বা গমকল গযে আকাকশর তারা।। 

জয়পত্র গঘাড়ার কপাকলকত বলখ্ে। 

বদকলে শত্রুে-বীকর গঘাড়ার রক্ষে।।  

শ্রীরাম বকলে শুে শত্রুঘে ভাই। 

যজ্ঞপূেৃকাকল গনে এই গঘাড়া পাই।।  

দই অকক্ষৌবহেী ঠাকট যাে শত্রুঘে।  

রকেকত সকেকত চকল শত শত জে।।  

ববসকলে রাম যজ্ঞস্থাকে মুবেকবকশ। 

োবড়য়া বদকলে গঘাড়া ভ্রকম গদকশ গদকশ।। 

পূর্ব্ৃকদকশ গগল গঘাড়া বহুদূর পথ।  

েদ েদী এড়াইয়া উবঠল পর্ব্ৃত।। 

গঘাড়ার পিাকত যাে বীর শত্রুঘে।  

পর্ব্ৃত উপকর ভ্রকম গস্বচ্ছায় গমে।।  

গসই পর্ব্ৃকতর োম ববরূপাক্ষ বগবর। 

মহাবল গস রাজা পর্ব্ৃত োমিারী। ।  

রাজপুকর অবিগড় জ্বকল চাবরবভকত। 

গঘাড়া গড় লবিয়া চবলল আেকন্দকত। ।  

গকড়র বভতকর গঘাড়া কবরল প্রকবশ। 

গহেকাকল শত্রুঘে গগকলে গসই গদশ। ।  

সকল কটকক গঘাড়া চাবরবদকক গঘকর। 

শত্রুে কটক লকয় রবহল বাবহকর।।  

শত্রুকের কটক গয দই অকক্ষৌবহেী। 

বেভাইল গস সকল গকড়র আগুবে।। 

গড় মকিয প্রকবশ ককরে শত্রুঘে। 

শত্রুকের সবহত রাজার বাকজ রে। ।  

রাম সম শত্রুঘে বীর-অবতার। 

শত্রুকের বাকেকত রাজার চীৎকার।।  

মহাবল শত্রুে বাকের জাকে সবন্ধ। 

হাকত গকল গস রাজাকর কবরকলে বন্দী।। 

বাবন্ধয়া পাঠায় তাকর বীর শত্রুঘে।  

রাম-দরশকে তার বন্ধে গমাচে।। 

পূর্ব্ৃবদক জয় কবর আইল শত্রুঘে।  

উর্ত্রবদকককত গঘাড়া কবরল গমে।। 

উর্ত্রবদকককত গগল গঘাড়া বায়ুগবত। 

শত্রুে কটক লকয় তাহার সংহবত।।  

বদগবদগন্তকর গঘাড়া যায় গদকশ গদকশ। 

েয়মাকসর পথ যায় চক্ষুর বেবমকষ।।  

জয়পত্র গঘাড়ার কপাকলকত বলখ্ে। 

গঘাড়া গদবখ্ প্রাে উকড় যত রাজগে।।  

বমবলল সকল রাজা আবসয়া তথাই। 

পরাজয় মাবেকলক শত্রুকের ঠাোঁই। ।  

গঘাড়া গগল বহমালয়-পর্ব্ৃকতর পার।  

গসই গদশী রাজা গযই ববক্রকম অপার।।  

গঘাড়া গদবখ্ রাজার িবরকত গগল সাি।  

শত্রুে রাজার সহ লাবগল বববাদ। ।  

গকহ কাকর োবহ পাকর তুলয দই জে।  

গদাোঁহাকার বাে বগয়া োইল গগে। ।  
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বাবেয়া বাবেয়া বাে একড় শত্রুঘে।  

গস বাে ফুবটয়া রাজা হয় অকচতে।। 

ো পাকর কবহকত কথা অতযন্ত কাতর।  

তাকর বাবন্ধ পাঠাইল অকযািযা- েগর।।  

দশৃে বদকলে তাকর কমল-কলাচে। 

তাহাকত হইল তার বন্ধে গমাচে।। 

গস গঘাটক আটক ো হয় গকাে গকাকট। 

পবিম বদকককত অশ্ব তারা গযে েুকট।। 

এক বদকক গঘাটক ো যায় দইবার। 

পবিম বদকককত গগল বসন্ধুেদ-পার।।  

শত্রুে ফাোঁফর কহল গঘাড়া োবহ গদকখ্। 

বসন্ধুেদ-পাকর গগল সকল কটকক।। 

ববকতত আকার তারা হাকত গচরা বাোঁশ।  

হস্ত্ী গঘাড়া মাবর খ্ায় যত রি মাস।। 

বপশাচ গভাজে আর বপশাচ-আচার। 

জীব জন্তু মাবর ককর তাহারা আহার।।  

সকল বযাকিকত গঘাড়া গঘকর চাবরবভকত। 

কুবপল শত্রুে বীর িেুর্ব্ৃাে হাকত।। 

মহাবল শত্রুঘে বীর-অবতার। 

এক বাকে সব বযাকি কবরল সংহার।।  

বতে বদক্ শত্রুঘে কবর আইল জয়। 

গঘাড়া লকয় শত্রুে যকজ্ঞর কাকে যায়।। 

লব-কুশ কর্ত্তৃক যকজ্ঞর অশ্ব বন্ধে 

কত্রকলাকয-ববজয় যজ্ঞ বড় পবরপাটী। 

আতপ-তণ্ডুকল গহাম ককর গকাবট গকাবট। ।  

লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মকের হাকত। 

ইন্দ্র যম বরুে যকজ্ঞর চাবরবভকত।। 

প্রায় যজ্ঞ সমাপে হয় গযইক্ষকে। 

কদকবর বের্ব্ৃন্ধ, গঘাড়া গগল গস দবক্ষকে।। 

তুরে পবেকবকগ কবরল প্রয়াে। 

উপবস্থত হইল বাল্মীবক-মুবে-স্থাে।। 

গয বদে যা হকব তাহা মুবে সব জাকে। 

লব কুশ দই ভাকয় ডাক বদয়া আকে।।  

মুবে বকল, লব কুশ শুেহ ববকশষ। 

তপসযা কবরকত যাই বচত্রকূট-কদশ। ।  

তকপাবে রক্ষা কর ভাই দই জে। 

তথায় ববলম্ব মম হকব বহু বদে।। 

কাকরা সকে ো কবরও বাদ-ববসম্বাদ। 

মুবে সব জাকে যত পবড়কব প্রমাদ।।  

দই ভাই প্রোম কবরল করপুকট। 

বশষযগে সহ মুবে গগল বচত্রকূকট। ।  

বার শত বশষয সহ গগল মুবেবকর। 

দই ভাই গখ্লা ককর দণ্ড লকয় ককর। ।  

িেুর্ব্ৃাে হাকত দই ভাই গখ্লা গখ্কল। 

মতগ পক্ষী সব ববকন্ধ ববস বতক্ষতকল।। 

সন্ধাে পূবরয়া দই ভাই একড় বাে।  

গদশ গদশান্তকর বাে ভ্রকম স্থাকে স্থাে।। 

েদ েদী ববকন্ধ আর ববকন্ধ গয পর্ব্ৃত। 

এক বদকে যায় বাে েয় বদকের পথ।। 

ষটচক্র বাে গয গবড়ায় গদকশ গদকশ।  

লক্ষ লক্ষ মতগ মাবর পুেুঃ তূকে আকস।। 

এমে বাকের বশক্ষা োবহ বত্রভুবকে। 

গকবা বশখ্াইল বাে, গকাথা কহকত জাকে।। 

দই ভাই বতক্ষতকল োো গখ্লা গখ্কল। 

গহেকাকল অশ্ব এল গস গাকের তকল।।  
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গঘাড়া গদবখ্ হবরষ হইল দইজে। 

জয়পত্র তার ভাকল গদবখ্ল বলখ্ে।। 

রাজা দশরকথর উৎপবর্ত্ সযূৃযবংকশ। 

বতবে সতয পাবলয়া গগকলে স্বগৃবাকস।। 

তাোঁর পুত্র রঘুোথ ভুবে বভতকর। 

অকযািযায় রাজয ককর চাবর সকহাদকর।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।  

অশ্বকমি শ্রীরাম ককরে আরম্ভে।। 

গস অশ্বকমকির অশ্ব রাকখ্ শত্রুঘে।  

দই অকক্ষৌবহেী ঠাট তাহার বভড়ে।।  

জয়পত্র গদবখ্ দই ভাই গকাকপ জ্বকল। 

সাহস কবরয়া গযাড়া বাকন্ধ বতক্ষমূকল।। 

দই অকক্ষৌবহেী গঘাড়া ো পাকর রাবখ্কত। 

গহে গঘাড়া দই ভাই বাকন্ধ ভালমকত।। 

গঘাড়া বাবন্ধ মাকয়র কাকে গগল দই জে।  

বমষ্ট অন্ন্ আবদ গদাোঁকহ কবরল গভাজে।।  

লব-কুকশর সবহত শত্রুকের যেু ও পতে 

শ্রীরাম বকলে গঘাড়া আে শত্রুঘে। 

যজ্ঞ সাে কহল পূেৃা বদব ত এখ্ে।।  

গসৌবমবত্রর আকগ দূত ককহ বাকর বার।  

মহারাজ গঘাড়া বন্দী হইল গতামার।। 

শুবেয়া গসৌবমবত্র বীর ককরে ববষাদ।  

বববির বের্ব্ৃন্ধ বকবা পবড়ল প্রমাদ।। 

ববষম দবক্ষে বদক বড়ই সঙ্কট। 

গকান্ বীর যাকব আবজ তাহার বেকট।।  

অকেক শবিকত আবম মাবরেু লবে। 

ো জাবে কাহার সকে পুেুঃ হয় রে।।  

একতক বচবন্তয়া তকব বীর শত্রুঘে।  

অকশ্বর উকর্দ্শ গহতু কবরল গমে।। 

গঘাড়া লকয় দই ভাই গখ্কল বাকর বার।  

লব কুকশ গদবখ্য়া তাহার চমৎকার।। 

লব কুশ গখ্লা ককর গদবখ্ শত্রুঘে। 

বজজ্ঞাসা কবরল গঘাড়া বাকন্ধ গকান্ জে।। 

গকান্ গবটা কবরয়াকে মবরবার সাি। 

সবংকশ মবরকত শ্রীরাকমর সকে বাদ।। 

শত্রুকের কথা শুবে দই ভাই ভাকষ। 

বক োম িরহ তুবম, থাক গকান্ গদকশ।। 

শত্রুে বকলে গমার জন্ম সূযৃযবংকশ। 

চাবর ভাই থাবক গমারা অকযািযা-প্রকদকশ।। 

দাশরবথ আমরা গয ভাই চাবর জে। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।।  

স্বয়ং ববষু্ণ রঘুোথ বত্রকলাক-ববজয়ী। 

রাকমর ববক্রম-কথা শুে তাহা কবহ। ।  

রাকমর বাকেকত মকর লঙ্কার রাবে। 

মবরল আমার বাকে দর্জ্ৃয় লবে।। 

গজযষ্ঠ ভাই আমার গয রকেকত পবণ্ডত। 

তাোঁর বাকে মকর অবতকায় ইন্দ্রবজৎ।।  

গয সব মবরল বীর বত্রভুবে বজকে। 

আর গকান্ বীর ঝুকঝ গমাসবার সকে।। 

একতক বড়াই ককর বীর শত্রুঘে। 

রুবষয়া গস লব কুশ কবরকে তর্জ্েৃ।।  

চাবর ভাই গতামরা , আমরা দই ভাই।  

আবজ গঘাড়া লকয় যাও গমারা তাই চাই। ।  

মবরবাকর গকে একল গমাকদর বেককট। 

গকমকে লইকব গঘাড়া পবড়কল সঙ্ককট।।  
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খ্ুড়া ভাইকপাকত গাবল গকহ োবহ বচকে। 

গালাগাবল মহাযুে বাকজ বতে জকে।। 

োো অস্ত্র দই ভাই গফকল চাবরবভকত। 

শত্রুে কাতর অবত ো পাকর সবহকত।। 

শত্রুে বকলে কসেয গকান্ করৃ্ম্ কর। 

সকল কটকক গববড় দই বশশু মার।। 

দই অকক্ষৌবহেী বেল শত্রুকের ঠাট। 

লব কুকশ গববড়য়া কবরল বন্ধ বাট।।  

লব কুশ বকল বীর ো হও ববমুখ্। 

সকল কটকক মাবর গদখ্হ গকৌতুক।। 

শত্রুে বকলে গদবখ্ গতামরা বালক।  

বালককর সকে যুে হাবসকবক গলাক।।  

কটক থাবককত গকে যুবঝব আপবে। 

আমার সবহত ঠাট দই অকক্ষৌবহেী।। 

কটককর ঠাোঁই যবদ জয়ী হও রকে। 

তকব গয যুকের গযাগয হও মম সকে।। 

শত্রুকের কথা শুবে দই ভাই ভাকষ। 

আকগ মাবর কটক, গতামাকর মাবর গশকষ।। 

কুশ বকল লব তুবম এইখ্াকে থাক। 

কটক সংহাবর আবম তুবম মাত্র গদখ্। ।  

লকবর আকগকত কুশ পাবতল িেুক। 

ভ্রাতার সমর লব গদবখ্কে গকৌতুক।। 

কুকশর প্রিাে বাে গবড়াপাক োম।  

গবড়াপাক-বাে কুশ পূবরল সন্ধাে।।  

পতবথবীকত বফকর বাে কুমাকরর চাক।  

সকল কটকক গববড় মাকর গবড়াপাক।। 

গবড়াপাক-বাকে কাকরা োবহক বেস্ত্ার। 

গবড়াপাক-বাকে সব কবরল সংহার।। 

পবড়ল সকল ঠাট োবহ একজে। 

সকব মাত্র একাকী রবহল শত্রুঘে।।  

ঠাোঁই ঠাোঁই কটক পবড়ল গাবদ গাবদ। 

সংগ্রাকমর স্থাকে বকহ গশাবেকতর েদী।। 

ডাক বদয়া বকল কুশ শুে শত্রুঘে। 

গকাথা গগল কসেয তব োবহ একজে।। 

লকবর কবেষ্ঠ আবম রে োবহ টকুট। 

লব ভাই যুবঝকল পতবথবী োবহ আোঁকট।। 

কুকশর বচে শুবে বকলে শত্রুে। 

পলাইয়া যাব বক গতামাকর বদব রে।। 

পলাইয়া গগকল পকর থাবককব অখ্যাবত। 

যবদ যুে কবর তকব োবহ অবযাহবত।। 

কুশ বকল শত্রুঘে যুবি কর দতঢ়।  

গযই ইচ্ছা হয় তব গসই যুবি কর। ।  

শত্রুে বকলে কুশ বকেু বমথযা েয়।  

যত বকেু বল তুবম সব সতয হয়।। 

গতামার সবহত যুকে অবশয সংহার।  

বুবঝকত ো পাবর তুবম গকাে অবতার। ।  

গতামার সংগ্রাকম কুশ কার বাকপ তবর। 

একবার যুে কবর মাবর বকংবা মবর।। 

কুশ বকল শত্রুে মরে দতঢ় কর। 

এই আবম বাে এবড় যাও যমঘর।। 

লব বকল কুশ শুে আমার বচে। 

তুবম কসেয মাবরকল, আবম মাবর শত্রুে।। 

কুশ বাে এবড়ল লকবকর কবর পাকে। 

সন্ধাে পূবরয়া গগল গসৌবমবত্রর কাকে।। 

কুশ বকল গসৌবমবত্র গহ এই বাে গফবল। 

এ বাে সবহকত পার তকব বীর ববল।। 

গসৌবমবত্র বকলে আকগ আবম বাে মাবর। 

সবহকত পাবরকল গতামা বীর জ্ঞাে কবর।। 
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বতে লক্ষ বাে বীর শত্রুঘে একড়। 

আকাশ গমকে বাে উখ্বড়য়া পকড়।। 

বােবতবষ্ট ককর গদাোঁকহ, গদাোঁকহ িেুেৃর। 

গদাোঁকহ গদাোঁকহ বববন্ধয়া কবরল জর জর।।  

উভকয়র বাে বগয়া গগকেকত উকঠ। 

উভকয়র ববরকষ বাে উভকয়কত কাকট।। 

োো অস্ত্র দই জে ককর অবতার। 

চাবরবদকক পকড় বাে অবির সঞ্চার।।  

গসৌবমবত্র একড়ে তকব মহাপাশ-বাে। 

অেৃচন্দ্র-বাকে কুশ ককর খ্াে খ্াে।। 

এবড়ল সকল বাে গসৌবমবত্র বেপুে। 

ফুরাইল সব বাে শূেয কহল তূে।। 

ববষু্ণ-অস্ত্র শত্রুে বীকরর মকে পকড়। 

তূে কহকত তাহা বেয়া িেুকককত গযাকড়।। 

বেরবখ্য়া কুশ বীর বচকন্ত মকে মে।  

মহাববষু্ণ-বাে গযাকড় িেুকক তখ্ে।।  

বাে গদবখ্ শত্রুকের লাকগ চমৎকার। 

মহাববষু্ণ-বাকে ববষু্ণ- বাকের সংহার।। 

কুশ বকল শত্রুঘে আর বাে আকে। 

ফুরাল গতামার অস্ত্র আবম এবড় বপকে।। 

কুকশকর ডাবকয়া বকল বীর শত্রুঘে।  

গতামায় আমায় এই হইল গয রে।। 

কাকরা পরাজয় েকহ উভকয় গসাসর। 

রকে ক্ষমা বদয়া যাই দই জকে ঘর। ।  

গসৌবমবত্রর কথা শুবে কুশ বীর হাকস। 

অবশয মাবরব গতামা ো যাইকব গদকশ।। 

মহাপাশ-বাে কুশ যুবড়ল িেুকক। 

বসংকহর গর্জ্ৃকে বাে উকঠ অন্তরীকক্ষ।। 

সকল পতবথবী কহল অন্ধকারময়। 

বেরবখ্য়া শত্রুকের লাবগল সংশয়। ।  

অন্ধকাকর যুবঝকত ো পাকর শত্রুঘে।  

যুবঝকত ো পাকর হয় মততুয- দরশে । ।  

এক দকষ্ট রবহল গস িেুর্ব্ৃাে হাকত। 

শত্রুকের মাবরকত বাে চবলল ত্ববরকত।। 

মহাপাশ-বাে তকব যায় োো েকন্দ।  

হাকত গকল শত্রুঘকে অবকশকষ বাকন্ধ।। 

গলায় লাবগল পাশ মততুয- দরশে।  

মহাপাশ-বাোঘাকত পকড় শত্রুঘে।। 

শত্রুে পবড়য়া রকহ রকের বভতর। 

মহােকন্দ দই ভাই চবলকলক ঘর।। 

কবহকত লাবগল বগয়া মাকয়র গগাচর। 

দই ভাই গখ্বললাম এ দই প্রহর।। 

যত যত ভূপবত আইকস তকপাবকে। 

গকৌতুকক গখ্লাই মাতা তা সবার সকে। ।  

দই বশশু লকয় সীতা করাইল স্নাে।  

অগুরু চন্দকে অে করাল সুঘ্রাে।।  

বমষ্ট অন্ন্ করাইল গদাোঁহাকর গভাজে।  

বববচত্র পালকঙ্ক গদাোঁকহ করাল শয়ে।।  

দই বশশু লকয় সীতা রবহল সকন্তাকষ। 

শত্রুকের বার্ত্ৃা লকয় দূত গগল গদকশ।। 

এত কসেয মাকঝ এড়াইল সাত জে। 

গদকশকত গমে ককর কবরয়া ক্রন্দে।।  

লব কুকশর সবহত শ্রীরাকমর যুকের আকয়াজে 

মুবেগে গববষ্টত শ্রীরাম যজ্ঞস্থাকে। গহেকাকল সাত জে গগল গসইখ্াকে।। 
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সাত জকে গদবখ্য়া শ্রীরাম বচন্তাবাে। 

বজজ্ঞাকসে ভরত লক্ষ্মকের কলযাে।।  

কততাঞ্জবল কবর সাত ককর বেকবদে। 

বক কবহব রঘুোথ কদকবর ঘটে।। 

প্রমাদ পবড়ল প্রভু ভকয় োবহ কবহ। 

সাত জে আইলাম আর গকহ োবহ।। 

চাবর অকক্ষৌবহেী পকড় ভরত লক্ষ্মে।  

সকব মাত্র এড়াইয়া এেু সাত জে।। 

দই বশশু ের েকহ ববষু্ণ-অবতার। 

গতামার যকতক গসো কবরল সংহার।। 

আপবে যদযবপ রাম যুঝ তার সকে। 

বজবেকত োবরকব প্রভু গহে লয় মকে।। 

কত্রকলাককযর োথ তুবম জগৎ-পূবজত।  

বজবেকত োবরকব রে কবহেু উবচত।। 

শুবেয়া মূবচ্ছৃত রাম কমলকলাচে। 

কচতেয পাইয়া রাম ককরে ক্রন্দে। ।  

গকাথাকাকর গগকল ভাই ভরত লক্ষ্মে।  

আমাকর এবড়য়া গকাথা গগকল বতে জে।।  

পূকর্ব্ৃকত আমার প্রবত আবেকল সদয়।  

রেস্থকল বগয়া ভাই হইকল বের্দ্ৃয়। ।  

শ্রীরাকমর সর্ব্ৃাে বতবতল গেত্রেীকর। 

ভাগীরথী বকহ গযে বহমালকয়াপকর।। 

বতে ভাকয় স্মরে কবরয়া বহুতর। 

হায় হায় ববলাপ ককরে রঘুবর।। 

আমা লাবগ লক্ষ্মে গয রাজয পবরহবর। 

বেবাকস গগকল গয গাকের োল পবর।।  

চতুর্দ্ৃশ বষৃদুঃখ্ পাইকল তকপাবকে। 

ইন্দ্রবজৎ পবড়ল গতামার তীক্ষ্ণ বাকে।।  

লক্ষ্মকের তুলয ভাই োবহ বত্রভুবকে। 

গহে ভাই পকড় গমার োওয়াকলর রকে।।  

ভরকতর যত গুে কবরকত ো পাবর। 

আবম বকে গগকল হকয়বেল ব্রহ্মচারী।। 

গচৌর্দ্ বষৃ দুঃখ্ গপকয় পবরল বাকল।  

রাজকভাগ এবড়য়া খ্াইল বতক্ষ-ফল।।  

বশশুর ববকরাকি ভাই গগলা রসাতল। 

একতক ভাববয়া রাম হকলে ববকল।। 

ভাই গমার শত্রুঘে প্রাকের গসাসর। 

তব তুলয বীর োবহ পতবথবী বভতর। ।  

বহুবদে যুকে আবম মাবরলাম রাবে।  

এক বদকের যুকে তুবম মাবরকল লবে।।  

গহে ভাই পবড়ল গয বশশুর সংগ্রাকম। 

যা থাকক কপাকল তাহা ঘকট ক্রকম ক্রকম।। 

গেত্রেীকর শ্রীরাকমর বতবতল বসে।  

সুগ্রীব প্রভতবত গদে প্রকবাি বচে।।  

আপবে শ্রীরাম তুবম ববচাকর পবণ্ডত। 

গতামার ক্রন্দে প্রভু েকহ ত উবচত।।  

ক্রন্দে সম্বর রাম বস্থর কর মবত। 

দই বশশু িবর বগয়া চল শীঘ্রগবত। ।  

শ্রীরাম বকলে যাই ভাকয়র উকর্দ্কশ। 

বতে ভাই গগল যবদ আবম আবে বককস।।  

দই বশশু মাবরয়া শুবিব ভাকয়র িার। 

অকযািযায় তকব গস আবসব পুের্ব্ৃার।। 

শুবেয়া রাকমর কথা সুগ্রীব রাজে।  

শ্রীরাকমর প্রবত ককহ প্রকবাি বচে।।  

রাক্ষস বাের আর আকে যত গসো। 

সাজে কবরয়া মাবর বশশু দই জো।।  

সুমকন্ত্রর তকর রাম ককরে জ্ঞাপে।  

বাবেয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ৃ দশেৃ।।  
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পাইয়া রাকমর আজ্ঞা সুমন্ত্র সারবথ। 

কেক-রবচত রথ আকে শীঘ্রগবত।। 

চকড়ে পুষ্পক-রকথ শ্রীরাম প্রবীে।  

শুভযাত্রা কবর রাম চকলে দবক্ষে। ।  

চবলল োপ্পান্ন্ গকাবট মুখ্য-কসোপবত। 

বতে গকাবট চকল তাকহ মদমর্ত্ হাতী। ।  

চবলল বতরাশী গকাবট গশ্রষ্ঠ তাবজ গঘাড়া। 

অকক্ষৌবহেী সর্ত্র চবলল ভূবম গযাড়া।। 

বতে গকাবট মহারথী চবলল প্রিাে। 

সর্ব্ৃক্ষে থাকক তারা রাম-ববদযমাে। ।  

মহারথী চবলল যকতক রাজিােী। 

পাত্র বমত্র সকব চকল কবরয়া সাজবে।। 

শ্রীরাকমর গসো ঠাট কটক অপার। 

গদবখ্কল যকমর বচকর্ত্ লাকগ চমৎকার।।  

সুগ্রীব অেদ বচকল লকয় কবপগে। 

গবাক্ষ শরভ গয় গস গন্ধমাদে।। 

মকহন্দ্র গদকবন্দ্র চকল বাের সিাবত। 

চবলল েবত্রশ গকাবট মুখ্য-কসোপবত।। 

সর্ত্র গকাবট বীকর চকল পবে-েন্দে।  

বতে গকাবট রাক্ষকস চবলল ববভীষে।।  

মহাশে কবর যায় রাক্ষস কবপগে। 

আর যত গসো যায় গক ককর গেে।। 

ববজয় সুমন্ত্র েকড় কশযপ বপেল।  

শত্রাবজৎ মহাবল চবলল সকল।। 

রুদ্রমুখ্ চকল আর সুরি-কলাচে। 

রিবেৃ মহাকায় গঘার দরশে।। 

রকথর উপকর রাম চকড়ে সত্বর। 

মহাশে কবর যায় রাক্ষস বাের।। 

কটককর পদভকর কাোঁবপকে গমবদেী। 

শ্রীরাকমর বাদয বাকজ বতে অকক্ষৌবহেী।। 

কতবর্ত্বাস কবব ককহ অমতত-কাবহেী।  

দই বালককর জেয একতক সাজবে।। 

লব ও কুকশর সবহত শ্রীরাকমর যেু 

কটক হইল পার েদ েদী েীকর। 

জল শুখ্াইল কটককর পদভকর।। 

েদী শুখ্াইয়া মাবট কহল গুোঁড়া গুলা। 

গগে-মণ্ডকল লাকগ কটককর িূলা।। 

সমকর গগকলে রাম কমল-কলাচে।  

ভরত লক্ষ্মে পবড়য়াকে শত্রুঘে।। 

আর পবড়য়াকে ঠাট েয় অকক্ষৌবহেী। 

গদবখ্য়া উবদ্বি হইকলে রঘুমবে।।  

লব কুশ দই ভাই ককর অেুমাে। 

এই বুবঝ কসেয লকয় আইকলে রাম।। 

সংগ্রাকম পবণ্ডত অবত ববখ্যাত শ্রীরাম। 

ইহাকক মাবরকত পাবর তকব থাকক োম।।  

এই যুবি দই ভাকয় ককর কাোকাবে। 

গহেকাকল আইকলে সীতা ঠাকুরােী।। 

জােকী বকলে বকবা কর দই ভাই। 

কটককর মহাকরাল শুবেকত গয পাই।। 

কার সকে কবরয়াে বাদ ববসম্বাদ। 

গকান্ বদকে লব কুশ পাবড়কব প্রমাদ।।  

উভকয় সীতাকদবী ককরে সাবিাে। 

শত শত আশীর্ব্ৃাদ ককরে কলযাে।।  

অভাগীর পুত্র গতারা বেিৃকের িে।  

অকন্ধর েয়ে গতারা মাকয়র জীবে।। 
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কায়মকোবাককয যবদ আবম হই সতী। 

গতাসবার রকে কাকরা োবহ অবযাহবত। ।  

গতাসবার সকে গয আবসয়া ককর রে। 

বাহুবড়য়া গদকশকত ো যাকব এক জে। ।  

অবযথৃ সীতার বাকয েকহ অেয মত।  

যা বকলে যাহাকর গস ফকল গসই মত। ।  

একতক ববলয়া সীতা চবলকলে ঘর। 

চরে ববন্দয়া চকল দই সকহাদর।। 

রাকমর সবহত যুে ককর এই মে। 

গসইমত গবশ কবরকলে দই জে।। 

তূে পূেৃ বাে বেল িেু বেল হাকত। 

বুবঝবাকর দই ভাই চকল আেকন্দকত। ।  

গযখ্াকে শ্রীরাম তথা গগল দই জে।  

বতে রাম এক ঠাোঁই গদকখ্ সর্ব্ৃজে। ।  

এক বল এক রূপ একই সুঠাম। 

একই ববক্রম সকব গদকখ্ বতে রাম।। 

রাক্ষস বাের আবদ যত গসোপবত। 

অেুমাে ককর তারা বুকে বতহস্পবত।। 

পঞ্চমাস গভৃবতী জােকী যখ্ে। 

গসকাকল তাোঁহাকর রাম ককরে বজ্জৃে।।  

লক্ষ্মে আবেয়া তাোঁকর রাকখ্ এই বকে। 

ইহারা সীতার পুত্র গহে লয় মকে।।  

গসই গকভৃ হইল যমজ সকহাদর। 

বত্রভুবে জয়ী দই বীর িেুেৃর।।  

এই কথা রঘুোথ কবর অেুমাে। 

েতুবা ইহারা গকে গতামার সমাে।। 

এ দকয়র যকুে রাম ো গদবখ্ বেস্ত্ার। 

প্রাে লকয় গদশ প্রবত কর আগুসার। ।  

এই যুবি শ্রীরাকমকর বকল গসোপবত। 

গহেকাকল বেকবদকয় সুমন্ত্র সারবথ।। 

পঞ্চমাস যখ্ে জােকী গভৃবতী। 

গহেকাকল তাোঁহাকর ববর্জ্ৃলা রঘুপবত।। 

রাবখ্লাম তাোঁহাকর গয এই বেবাকস। 

আবম আর লক্ষ্মে গগলাম গদাোঁকহ গদকশ।। 

অতএব রঘুোথ এই গসই বে। 

সীতার এ দই পুত্র গহে লয় মে।। 

যমজ দই সকহাদর বুবঝ এ প্রকার। 

পবরচয় লহ প্রভু গতামার কুমার।। 

সুমকন্ত্রর কথা শুবে রাকমর ববস্ময়। 

উভকয়র কাকে বগয়া গদে পবরচয়। ।  

রাজা দশরকথর তেয় আবম রাম। 

গতামরা আমাবর মত ির রূপ শযাম।। 

গতজ ির আমাবর, আমাবর িেুর্ব্ৃাে।  

আকতবত প্রকতবত গদবখ্ আমার সমাে।।  

পরাক্রম আমাবর, ো হয় অেয জ্ঞাে। 

অতএব কবহ আবম বলহ ববিাে।। 

গতোঁই গস কারকে আবম পবরচয় চাই। 

পবরচয় গদহ গক গতামরা দই ভাই।। 

পবরচয় গদহ বকবা আমার েন্দে। 

এমে হইকল আবম ো কবরব রে।। 

ো জাবেয়া মাবরব বক আপে তেয়। 

যাবৎ ো লই প্রাে গদহ পবরচয়।। 

শুবেয়া গস কথা গদাোঁকহ ককর কাোকাবে। 

গকমকে ববলব োম বাকপ োবহ বচবে। ।  

আবজ বগয়া বজজ্ঞাবসব জেেীর ঠাোঁই।  

কার পুত্র আমরা যমজ দই ভাই।। 

দই ভাই যুবি ককর গকহ োবহ জাকে। 

ডাবকয়া রাকমকর বকল তর্জ্ৃে গর্জ্কৃে।। 
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এতবদকে অকবাকির সকে দরশে। 

পবরচয় বদকল হকব গকান্ প্রকয়াজে।। 

পুত্র হকয় বপতত সকে গকবা ককর রে।  

আপোর পুত্র ববল ভাব মকে মে।। 

আমা গদাোঁহা গদবখ্য়া গয কাোঁবপকল অন্তকর। 

পবরচয় গতকারকে চাহ বাকর বাকর।। 

গতামাকর কবহব শুে অকবাি শ্রীরাম। 

বড় ভয় পাও তুবম কবরকত সংগ্রাম।।  

দই ভাই চতুর ো জাকে বপততোম। 

ভাণ্ডাইল কপকট বুবঝকলে শ্রীরাম। ।  

পবরচয় েবহকল হইল গালাগাবল। 

সর্ব্ৃ কসেয গবকড় লব কুশ মহাবলী।। 

শ্রীরাম বকলে োবহ বদল পবরচয়। 

সাবিাকে যুঝ কসেয ো কবরহ ভয়।।  

আমার োপান্ন্ গকাবট মুখ্য-কসোপবত। 

বতে গকাবট আমার গয মদমর্ত্ হাতী।।  

বতরাশী গকাবট গয উর্ত্ম গতবজ গঘাড়া। 

অকক্ষৌবহেী সর্ত্বর যাহাকত পতথবী গজাড়া।। 

সুগ্রীব অেকদর আকে গয গকাবট গসো। 

যার যুকে গদব কদতয কাোঁকপ সর্ব্ৃ জো।। 

ভল্লুক অসংখ্য আকে রাক্ষস বাের।  

আমার অকেক ঠাক কটক ববস্ত্র।। 

একতক কটক যবদ পকড় আবজ রকে। 

তকব অপযশ গমার ঘুবষকব ভুবকে।। 

বাবেয়া বাবেয়া বীর গদহ চাবরবভকত। 

গবকড়া গযে দই বশশু োকর পলাইকত। ।  

মবন্ত্রগে সহ রাম ককরে মন্ত্রো। 

বাবেয়া কটক বদল চাবরবভকত থাো।।  

হস্ত্ী গঘাড়া চালাইল প্রথমতুঃ রকে।  

ববপক্ষ মরুক গঘাড়া হাতীর চাপকে।।  

পাইয়া রাকমর আজ্ঞা কটককর ত্বরা।  

চালায় প্রথম রকে হাতী আর গঘাড়া। ।  

রাহুত মাহুত িায় বশশু িবরবাকর। 

দই ভাই দই বভকত িেুর্ব্ৃাে গযাকড়।। 

লকব বকল কুশ ভাই যুবি কর সার।  

রামদসেয কাবটয়া কবরব চূরমার।। 

দই ভাই কুবপয়া িেুকক বাে গযাকড়।  

হস্ত্ী গঘাড়া কাবটয়া গগকে বাে উকড়।। 

লব এবড়কলে বাে োকমকত আহুবত। 

এক বাকে কাবটয়া পাবড়ল গকাবট হাতী।। 

কুশ বাে এবড়ল োকমকত অশ্বকলা।  

কাবটল বতরাশী গকাবট তুরকের গলা।। 

চাবরবভকত কসেয যুকঝ লব কুশ মাকঝ। 

োো অস্ত্র লইয়া গস দই ভাই যুকঝ।। 

কসেয গদবখ্ দই ভাই বচবন্তত অন্তর। 

গকমকে মাবরব ঠাট কটক ববস্ত্র।। 

এত কসেয লইয়া যুবঝকত এল রাম। 

ইহাকক মাবরকত পাবর তকব রকহ োম। ।  

সতী-পুত্র হই যবদ মুবের থাকক বর।  

এখ্বে মাবরয়া পাঠাইব যমঘর।। 

মুবের আবশকষ হয় সর্ব্ৃত্র কলযাে। 

সন্ধাে পূবরয়া লব কুশ একড় বাে।।  

ষটচক্র বাকে লব পূবরল সন্ধাে। 

বত্রভুবে যুকঝ যবদ োবহ িকর টাে।।  

কুকশর প্রিাে বাে গবড়াপাক োম।  

গবড়াপাক-বাকে কুশ পূবরল সন্ধাে। ।  

গহে বাে দই ভাই যুবড়ল িেুকক। 

সন্ধাে পূবরয়া একড় উকঠ অন্তরীকক্ষ।। 
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বসংকহর গর্জ্ৃকে বাে তারা গযে েুকট। 

সর্ত্র অকক্ষৌবহেী গসো দই ভাই কাকট।। 

সমকর আবসয়াবেল ভল্লুক বাের। 

হাকত কবর গকহ গাে, গকহ বা পাথর। ।  

সুগ্রীব অেদ যুকঝ বীর হেুমাে।  

গকাবট গকাবট গসোপবত যুকঝ সাবিাে।।  

রাক্ষস ভল্লুক কবপরূকপ ভয়ঙ্কর। 

োো অস্ত্র একড় তারা পাদপ পাথর।।  

রাক্ষস বাের আর যকতক ভল্লুক। 

বেরবখ্য়া কুশ লব কবরকে গকৌতুক।। 

লব বকল কুশ ভাই শুেহ বচে। 

গদখ্ গদখ্ কটককর ববকট বদে।। 

গহে সব মুখ্ কভু োবহ গদবখ্ আর। 

গদবখ্কত শরীর গযে পর্ব্ৃত-আকার।।  

বাের ভল্লুক বীর যুবঝকে ববস্ত্র।  

োো অস্ত্র একড় তারা পাদপ পাথর।।  

রাক্ষকসরা বাে একড় পূবরয়া সন্ধাে। 

লব কুশ গদবখ্য়া ো হয় আগুয়াে।। 

লব বকল কুশ ভাই কার মুখ্ চাই। 

ববকট কটক মাবর পাবড় দই ভাই।। 

গসই বদকক দই ভাই পূবরল সন্ধাে।  

সন্ধাে পূবরয়া একড় গচাখ্ গচাখ্ বাে। ।  

বাকে ববে রাক্ষস বাের যত পকড়।  

গযমে কদলী-বতক্ষ পকড় মহাঝকড়।। 

লব বকল কুকশর বক বশক্ষা চমৎকার।  

রাক্ষস বাের আবদ পবড়ল অপার।। 

পকর যুকে আইকলে সুগ্রীব বাের।  

দ্বাদশ গযাজে আকে পর্ব্ৃত সত্বর। ।  

গক্রািভকর পর্ব্ৃত উপাকড় দই হাকত। 

ইচ্ছা ককর মাকর লব-কুকশর বশকরকত।। 

বাকে কাবট লব কুশ ককর খ্াে খ্াে। 

আর বাকে সুগ্রীকবর লইল পরাে।।  

তকবত অেদ বীর আইল সত্বকর। 

িবরবাকর চাকহ গদাোঁকহ আপোর গজাকর। ।  

একতক ভাববয়া বীর লাফ বদয়া যায়। 

লব কুশ বাে একড় পকড় তার গায়।। 

পবড়ল অেদ বীর গসই বাে গখ্কয়। 

হেুমাে আইকলে হাকত বগবর লকয়।। 

পর্ব্ৃত এবড়ল লব-কুকশর উকর্দ্কশ।  

বাকে কাবট লব কুশ গফলায় আকাকশ।।  

কুশ বাে মাকর হেুমাকের উপকর। 

হেুমাে মূবচ্ছৃত গস পবড়ল সমকর। ।  

গদবখ্য়া হেুর দশা অপর বাের। 

ত্রাকস পলাইয়া যায় হইয়া কাতর।। 

গবড়াপাক বাকে কুশ পূবরল সন্ধাে।  

গবড়াপাকক সবাকার লইল পরাে।। 

রাক্ষস ভল্লুক গস পবড়ল কবপগে। 

ইহার মকিযকত এড়াইল বতে জে।। 

অমর কারকে এড়াইল বতে বীর। 

দই কটককর রকি বকহ গযে েীর।। 

রকিকত ভাবসয়া েদী হইল পাথার। 

গদবখ্য়া রাকমর মকে লাকগ চমৎকার।।  

আবেল োপান্ন্ গকাবট শ্রীরাকমর গসো। 

হাতী গঘাড়া ঠাট তার োবহ এক জো। ।  

শ্রীরাকমর গসোপবত বীর মহামবত। 

বগয়াবেল রেস্থকল কসকেযর সংহবত। ।  

শ্রীরাকমর আকগ ককহ গযাড় কবর হাত।  

প্রাে লকয় গদকশকত চলহ রঘুোথ।। 
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যবদ রঘুোথ গদকশ করহ গমে। 

তকবত সবার রক্ষা েতবুা মরে।। 

বশশু েকহ দই জে সাক্ষাৎ গয যম।  

বত্রভুবকে বীর োবহ এ গদাোঁহার সম।।  

শ্রীরাম বকলে আইলাম কসেয সাকথ।  

সব কসেয মজাইয়া যাইব বক মকত।। 

মজাইয়া সর্ব্ৃস্ব গকমকে যাব ঘর।  

সাবিাকে যুঝ কসেয ো কবরহ ডর।।  

গসোপবত সককল রাকমর আজ্ঞা পায়। 

িেুর্ব্ৃাে হাকত কবর যুবঝবাকর যায়।। 

একবাকর সব কসেয পূবরল সন্ধাে। 

সন্ধাে পূবরয়া একড় গচাখ্ গচাখ্ বাে। ।  

গকাবট গকাবট গচাখ্ বাে গসোপবত একড়।  

লব কুশ বেরবখ্য়া আগু োবহ সকর।। 

গসোপবত সককল লাবগল চমৎকার। 

পলাইয়া সব কসেয কহল েত্রাকার।।  

গসোপবত ভে বদল লব কুশ হাকস। 

ডাক বদয়া শ্রীরাকমকর বকল লব কুকশ।। 

যুকে ভে বদকলক গতামার গসোপবত। 

গহে ঠাট আে গকে গতামার সংহবত।। 

পাইয়া শ্রীরাম লর্জ্া ককরে উর্ত্র।  

যায় যাক ঠাট আবম আবে এককশ্বর।। 

আবম আবে একাকী, গতামরা দই জে। 

এক বাকে পাঠাইব যকমর সদে।। 

বতে জকে এত যবদ গবালাচার কহল। 

গস সকল গসোপবত আবার আইল।। 

চাবরবদকক োইয়া লব কুকশকর গববড়কল। 

লব কুকশ বেরবখ্য়া অবি গহে জ্বকল।। 

গসোপবত সককল যখ্ে গযাকড় বাে। 

লব কুকশ গদবখ্য়া ো হয় আগুয়াে।। 

গসোপবতগকের যকতক অস্ত্র বেল। 

ফুরাইল সব বাে তূে শূেয কহল।। 

গসোপবতগে রকে কবরল ববরবত। 

বকল লব কুশ গসো সককলর প্রবত।। 

গতামা সবাকার যুে কহল অবসাে।  

গমারা দই ভাই পূবর এখ্ে সন্ধাে।।  

এবড়কলে বাে গগাটা তারা গযে েুকট।  

গসোপবত োপ্পান্ন্ গকাবটর মাথা কাকট।। 

বাসুবক তক্ষক গযে বাকের গর্জ্েৃ।  

পবড়ল সকল কসেয োবহ এক জে।। 

পবড়ল সকল কসেয োবহক গদাসর। 

সকব মাত্র শ্রীরাম আকেে এককশ্বর।।  

বচন্তা গবেকলে রাম হইয়া উদাস। 

ডাক বদয়া লব কুশ ককর উপহাস।। 

সর্ব্ৃকলাকক বকল গতামা িাবরৃ্ম্ক শ্রীরাম। 

অলবক্ষকত যত তুবম কবরকল সংগ্রাম।।  

দজকের প্রবত যবদ বতে জে গরাকষ। 

িরৃ্ম্োশ হয় মকর আপোর গদাকষ।। 

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কটককর োবহ সংখ্যা। 

সতী-পুত্র আমরা গয গতোঁই পাই রক্ষা।। 

ককহে শ্রীরাম বকেু হইয়া লবর্জ্ত।  

গতামরা গয বকেু বল েকহ অেুবচত।। 

পতবথবীমণ্ডকল আবম রাজচক্রবর্ত্ৃী। 

ো জাবে কটক-ঠাট আইল সংহবত।। 

আমাকর বজবেকত গকহ োকর বত্রভুবকে। 

পুত্র ববো আমাকর োবহক গকহ বজকে।। 

আমার পুকত্রর স্থাকে আকে পরাজয়।  

বপতাকক বজবেকত পুত্র পাকর শাকস্ত্র কয়।।  
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আমার আকতবত গদবখ্ গতামরা দজে। 

মম পুত্র হও যবদ ো কবরহ রে।। 

পবরচয় গদহ বকবা আমার েন্দে। 

লব কুশ ববলয়া গতামরা দই জে।। 

রাবে দর্জ্ৃয় বীর বেল লঙ্কাকদকশ। 

আমার সবহত রকে মবরল সবংকশ।। 

শুবেয়া রাকমর কথা দই ভাই হাকস।  

ডাক বদয়া রাকমকর ববলকে অবকশকষ।।  

শুেহ গতামাকর ববল অকবাি শ্রীরাম। 

বড় ভয় গপকল তুবম কবরকত সংগ্রাম। ।  

পুত্র পুত্র ববলয়া চাবহে পবরচয়।  

গহে বুবঝ সমর কবরকত ভয় হয়।। 

গকাথা শুবেয়াে তুবম বপতা পুকত্র রে।  

আপোর পুত্র ববল ভাব মকে মে।। 

রকেকত পবণ্ডত তুবম বেকজ মহারাজ।  

বাকর বাকর পুত্র বল োবহ বাস লাজ।। 

রাবকে মাবরয়া কত আপো বাখ্াে।  

পবড়কল বীকরর হাকত ভালমকত জাে।। 

অবিক বক কব রাম শুেহ উর্ত্র। 

ক্ষবত্রয় হইয়া গকে হইকল কাতর।। 

আমরা মুবের পুত্র গসইমত বল। 

তুবম ত িরেীপবত গকে কর েল।। 

শ্রীরাম বকলে, শুে ববল লব কুশ। 

বালককর সহ যুকে বক হকব গপৌরুষ।।  

গতামা গদাোঁকহ গদবখ্ গযে আমার আকতবত। 

পবরচয় োবহ বদকল গতারা অল্পমবত।।  

কটক পবড়ল আবম ো যাইব গদকশ। 

অবশয কবরব রে গযবা হয় গশকষ।। 

আমার সবহত যুকে কাকরা োবহ রক্ষা। 

এখ্বে গদখ্াই যত অকস্ত্রর পরীক্ষা।। 

বপতা পুকত্র গালাগাবল গকহ োবহ বচকে। 

গালাগাবল মহাযুে বাকজ বতে জকে।। 

মহাকক্রাকি রঘুোথ পূকরে সন্ধাে।  

দই বশশু উপকর একড়ে মহাবাে।। 

োো অস্ত্র একড়ে শ্রীরাম গকাপবেত। 

মহাবযস্ত্ লব কুশ পলায় ত্ববরত।।  

দই ভাই পলাইল রাম পাে আশ। 

তাোঁহার বাকেকত বগয়া োইল আকাশ।।  

অন্ধকার হইল সংসার গসই বাকে। 

আগু কহয়া যুবঝকত ো পাকর দই জকে।। 

এইমত দই ভাই গগল পলাইয়া। 

ববলাপ ককরে রাম রকথকত ববসয়া।। 

শ্রীরামচকন্দ্রর ববলাপ 

 

হবর হবর ক্ষুণ্ণ মে,                     গদবখ্য়া অদ্ভুত রে, 

ভূবমকত ববসয়া রঘুোথ। 

ভ্রাতত-মততুয কসেয ধ্বংস,                     পরাভূত রঘুবংশ, 

গশাকােকল হয় অশ্রুপাত।। 

কদব যবদ হয় বাম,                     বসে েকহ গকাে কাম, 

যজ্ঞ কহল সংহার কারে। 
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তখ্বে জাবেল মে,                     বজবেকত োবরব রে, 

যখ্ে পবড়ল শত্রুঘে।। 

সুবদে কুবদে দই,                     ববিাতার সতবষ্ট এই, 

একব গসই বীর হেুমাে। 

গয গন্ধমাদে আকে,                     কুম্ভককেৃ বজকে রকে, 

গলাটায় বশশুর গখ্কয় বাে।। 

সুগ্রীব প্রভতবত বকল,                     সহায় সাগর-জকল, 

মহাযুে ককেু লঙ্কাপুকর। 

গহে জকে বশশু মাকর,                     অেদ গদকবন্দ্র মকর, 

এত করাইল কদকব গমাকর।। 

কত ব্রহ্মবি ককেু,                     যজ্ঞ মকিয ভস্ম বদেু, 

পাতক কবরেু কত আর। 

কত বড় োম বেল,                     দণ্ড মকিয ভস্ম কহল, 

পরাভব হইল আমার।। 

গস বংকশ সগর-রাজা,                     রঘুবীর মহাকতজা, 

ভগীরথ গবে মহাশয়। 

গহে বংকশ জেবময়া,                     ো কবর বংকশর বক্রয়া. 

বজকে গমাকর মুবের তেয়।। 

মবরল গয বতে ভাই,                     বমত্রবগৃ গকহ োই, 

গয সবাকর আবেলাম রকে। 

মবরল যাহার পবত,                     অোথা হইল সতী, 

অকীবর্ত্ৃ রবহল এ ভুবকে।। 

ববিাতা বের্দ্ৃয় হকয়,                     এত বড় বাড়াইকয়, 

সর্ব্ৃোশ কবরকলক গশকষ। 

হায় হায় বক হইল,                     বংকশ গকহ ো থাবকল, 

পতবথবী পূবরল অপযকশ।। 

মাততগে আকে ঘকর,                     প্রাে বদকব অোহাকর, 

শত্রুগকে োবশকবক পুরী। 

অকযািযা বকবষ্কন্ধযা লঙ্কা,                     হইল জীবেশঙ্কা, 
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পবতহীো কহল সর্ব্ৃ োরী।। 

সূযৃয ববো বদবা েকহ,                     জল ববো মৎসয দকহ, 

অরাজক পুরীর সংহার। 

এই গস থাবকল দুঃখ্,                     ো গদবখ্ বন্ধুর মুখ্, 

গকাথায় রবহল পবরবার।। 

ববদবরয়া যায় বুক,                     ো গদবখ্ সীতার মুখ্, 

মবজল গয অকযািযার রাজয। 

চাবর ভাই একমাকস,                     মবরলাম এক গদকশ, 

প্রবতকূল বববির এ কাযৃয।। 

দই বশশু যম সম,                     ের ববল কবর ভ্রম,  

কুম্ভকেৃ ববম্বা দশােে। 

জাবতস্মর দই জে,                     কবরকত আইল রে, 

পূর্ব্ৃ কবর কবরকত গশািে।। 

বকম্বা গস দূষে খ্র,                     হইয়া আইল ের, 

পূর্ব্ৃ কবর কবরকত গশািে।। 

বকম্বা গস দূষে খ্র,                     হইয়া আইল ের, 

পূর্ব্ৃ কবরী কবরকত সংহার।  

মাবরল সকল জকে,                     সুগ্রীব শ্রীববভীষকে, 

যত সব সুহৃদ আমার।। 

সুহৃদ আবেল যারা,                     প্রায় গতপ্রাে তারা, 

আর কাকর কবরব সহায়। 

আবজ দই বশশু মাবর,                     বকম্বা গস আপবে মবর, 

তকব ক্ষত্রিরৃ্ম্ রক্ষা পায়।। 

আবজ দই বশশু মাবর,                     গস রকি তপৃে কবর, 

তকব আবম রঘুবংশ হই। 

যুবঝব বশশুর সকে,                     এই দাোঁড়াইেু রকে, 

োবহ গদবখ্ গবত ইহা বই।। 

যুবঝব বশশুর সকে,                     এই দাোঁড়াইেু রকে, 

োবহ গদবখ্ গবত ইহা বই।। 
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একতক ভাববয়া মকে,                     শ্রীরাম চকলে রকে, 

জীবকেকত হইয়া হতাশ। 

রামারে সুিাভাণ্ড,                     তাহার উর্ত্রকাণ্ড, 

গাবহল পবণ্ডত কতবর্ত্বাস।।

 

লব কুকশর সবহত যুকে শ্রীরাকমর পরাজয় ও মূচ্ছ ৃ

কুশ বকল লব তুবম গমার কজযষ্ঠ ভাই। 

সাবরয়া চবলল রাম আমা গদাোঁহার ঠাোঁই।। 

একবাকর দই ভাই কবরব সংগ্রাম। 

চল ঝাট মাবর বগয়া আমরা শ্রীরাম। ।  

কুশ কহকত অস্ত্র-বশক্ষা লব ভাল িকর। 

এবড়য়া বচকুর-বাে বদক্ আকলা ককর।।  

লকবর বাকেকত বযথৃ শ্রীরাকমর বাে। 

আকাকশকত অবি জ্বকল পর্ব্ৃত সমাে।। 

লকবর বাকেকত সব অন্ধকার ঘুকচ। 

সন্ধাে পূবরয়া গগল শ্রীরাকমর কাকে।। 

একবাকর দই ভাই পূবরল সন্ধাে। 

বাকের প্রতাপ গদবখ্ পােু হে রাম। ।  

ক্ষকে রাম আগু হে ক্ষকে দই ভাই।  

বাকের ঠেঠবে শুবে গলখ্াকজাখ্া োই। ।  

হইল রাকমর বাকে ক্লান্ত দই জে।  

শঙ্কাবেত লব কুশ ভাকব মকে মে। ।  

গয অস্ত্র গযাকড়ে রাম কবরয়া শতঙ্খলা। 

গস লব কুকশর গকল হয় পুষ্পমালা।।  

লব কুশ দই ভাই গয গয অস্ত্র গফকল। 

রাকমর চরে ববন্দ প্রকবকশ পাতাকল।। 

এইরূকপ বপতা পুকত্র বাবজল সমর। 

স্বকগৃকত গকৌতুক গদকখ্ যকতক অমর। ।  

গকহ কাকর োবহ পাকর সমাে উভয়। 

বপতার সদতশ পুত্র গকহ গোট েয়।। 

দই বদকক দই ভাই রাম এককশ্বর। 

বাকে ববে শ্রীরাম হইকলে কাতর। ।  

োো অস্ত্র দই ভাই একড় দই বভত। 

গকান্ বদক রাবখ্কবে শ্রীরাম বচবন্তত।। 

চাবহকত লকবর পাকে কুশ একড় বাে। 

লব ববকন্ধ যদযবপ কুকশর পাকে চাে।। 

একবাকর দই ভাই পূবরল সন্ধাে। 

মূবচ্ছৃত হইয়া ভূকম পকড়ে শ্রীরাম।। 

পূকর্ব্ৃর বের্ব্ৃন্ধ গযই আকে ব্রহ্মশাপ। 

সমকর পুকত্রর হাকত হাবরকবে বাপ। ।  

লব এবড়কলে বাে োকম অশ্বকলা।  

িেুর্ব্ৃাে সবহত রাকমর বাকন্ধ গলা।। 

কুশ বাে এবড়ল অক্ষয়বজৎ োম। 

বুকককত বাবজয়া ভূকম পবড়কলে রাম। ।  

েটফট ককর রাম প্রাে মাত্র আকে। 

শীঘ্র গগল দই ভাই শ্রীরাকমর কাকে।। 

েবড়কত োকরে রাম বাকে অকচতে। 

লব কুশ কাবড় লয় গাত্র-আভরে।।  

কাকের কুণ্ডল বেল মাথার গটাপর।  

বেল হার গকয়ূর হাকতর িেুুঃশর।। 

সংগ্রাকমর গবশ কাবড় লয় দই ভাই।  

অস্ত্র শস্ত্র িেুর্ব্ৃাে বকেু োকড় োই।। 
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হেুমাে জাম্ববাে উভকয় অমর। 

দই জে োবহ মকর শত মেন্তর।। 

উবঠবার শবি োই বাকে অকচতে। 

গসই পথ বদয়া লব কুকশর গমে।। 

যাইকত গদবখ্ল পকথ বাের ভল্লুক। 

মুখ্ গদবখ্ উভকয়র বাবড়ল গকৌতুক।। 

সাবে বাবন্ধ উভয়কক লইকলক স্ককন্ধ। 

বেজয়ী দই ভাই চবলল আেকন্দ।। 

সীতার বেককট লব কুকশর যেু- বারৃ্ত্া কথে, সীতার ববলাপ ও অবি-

প্রকবকশর উদকযাগ 

সকতর বদবকস দই ভাই গগল ঘর। 

কাবন্দয়া জােকী গদবী অতযন্ত কাতর।। 

হেুমাে জাম্ববাে দর্জ্ৃয় শরীর।  

দ্বাকর ো সান্ধায় গতোঁই থইুল বাবহর।। 

এক দতকষ্ট চাকহে জােকী কবর িযাে। 

গহেকাকল দই ভাই গগল গসই স্থাে। ।  

গদবখ্য়া জােকী হইকলে উতকরালী। 

দই ভাই লইল মাকয়র পদিূবল।। 

দই ভাই ববসল মাকয়র ববদযমাে। 

যুে-কথা কবহকত লাবগল তাোঁর স্থাে।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে গহ ভরত শত্রুঘে।  

এ সবার সবহত কবরলাম বহু রে।। 

বহু অকক্ষৌবহেী গসো ভাই চাবর জে।  

বাহুবড়য়া গদকশকত ো কবরল গমে।। 

একসবেল যত গসো গকহ তার োই। 

কবহ গয অপূর্ব্ৃ-কথা শুে মাতা তাই।। 

দর্জ্ৃয় দইটা জন্তু একেবে বাবন্ধয়া। 

দ্বাকর ো আইকস মাকগা গদখ্হ আবসয়া।। 

িেুর্ব্ৃাে আবেয়াবে রকথর সাজে। 

এই গদখ্ একেবে রাকমর আভরে।। 

গদবখ্য়া জােকী গদবী বচবেয়া তখ্ে। 

বশকর কবর করাঘাত করকয় গরাদে।। 

হায় হায় বক কবরবল ওকর লব কুশ। 

বপততহতযা কবরয়া বক রাবখ্বল গপৌরুষ।। 

গকান্খ্াকে মাবরবল গস কমল-কলাচকে। 

চল ঝাট পবড় বগয়া প্রভুর চরকে।। 

গকমকে গদবখ্ব বগয়া শ্রীরাম লক্ষ্মকে। 

গকমকে গদবখ্ব গস ভরত শত্রুঘকে।। 

গকান্ খ্াকে হকয়বেল সমর-প্রসে। 

শতগাল কুকু্কর পাকে স্পকশৃ প্রভু অে।। 

গিকয় যায় সীতাকদবী গকশ োবহ বাকন্ধ। 

তাোঁর বপকে বশকর হাত দই ভাই কাকন্দ।। 

সীতা আবস বাবহকর গদকখ্ে ববদযমাে।  

হস্ত্ পদ বান্ধা হেুমাে জাম্ববাে।।  

মততপ্রায় অকচতে বকহ মাত্র শ্বাস।  

গদবখ্য়া সীতার মকে হইল হুতাশ।। 

জােকী বকলে লব কবরবল বক করৃ্ম্।  

গতারা ববদযা বশবখ্য়া োবশবল জাবতিরৃ্ম্।। 

গতামা হকত গজযষ্ঠ পুত্র হয় হেুমাে। 

এই হেুমাে গমার বদল প্রােদাে।। 

বাের হইয়া গগল সাগকরর পার। 

হেুমাে পুত্র গমার ককরকে উোর। ।  

ইহাকর কবরবল বি অকবাি বালক। 

শুবেকল এ সব কথা বক কবহকব গলাক।।  
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বপতা বপততকবযর গতারা ববিবল জীবে।  

ববষপাে কবর প্রাে তযবজব এখ্ে।। 

এখ্বে মবরব আবম প্রভুর সাক্ষাৎ। 

কলঙ্ক ো লুকাইকব হইকব ববখ্যাত। ।  

গকাথায় মাবরবল তাোঁকর ঝাট চল গদবখ্। 

এতক্ষে প্রাে আর কার তকর রাবখ্।।  

অশ্রুজকল জােকীর বতবতল বসে। 

লব কুশ প্রবত কত ককরে ভৎসে।। 

লব কুশ শীঘ্র একদর ঘুচাও বন্ধে।  

হেুমাে জাম্ববাকে করহ গমাচে।। 

পাইয়া মাকয়র আজ্ঞা ভাই দই জে। 

খ্সাইল উভকয়র গস দতঢ় বন্ধে।। 

উবঠয়া ববসল জাম্ববাে হেুমাে। 

কবহকলে সীতাকদবী আবস ববদযমাে।।  

এক সতয হেুমাে কবরও পালে।  

ককরা ঠাোঁই ো কবহও এ সব বচে।। 

গতামার রাকমর পুত্র এই দই ভাই।  

ো বচবে কবরল যুে গক্রাি কর োই।। 

যাে সীতা মবেহারা ভুজবেেী প্রায়। 

ক্রন্দে কবরয়া তাোঁর বপকে গদাোঁকহ িায়।। 

শ্রীরাকমর উকর্দ্কশকত চকল বতে জে।  

উপবস্থত হইকলে যথা কহল রে।। 

গদবখ্কলে সংগ্রাকম পবড়য়া চাবর জে।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।।  

হস্ত্ী গঘাড়া ঠাট কত পকড়কে অপার। 

গদবখ্য়া ত জােকী ককরে হাহাকার।। 

কাতরা হইয়া সীতা ককরে ক্রন্দে। 

রাকমর চরে িবর ককহে তখ্ে।। 

হইয়া গতামার পুত্র মাবরল গতামাকর।  

এ গকবল ঘকট গস আমার করৃ্ম্কফকর। ।  

মন্দর গতামার বাকে োবহ িকর টাে।  

োওয়াকলর বাকে প্রভু হারাইকল প্রাে।। 

সর্ব্ৃকলাকক ববলকতে অববিবা সীতা।  

আমাকর ববিবা ককল গকমে ববিাতা।। 

অবিকত প্রকবশ কবর তযবজব জীবে।  

জকন্ম জকন্ম পাই গযে গতামার চরে। ।  

বশকর হাত লব কুশ কবরকে ক্রন্দে।  

মাকয়র চরে িবর ববলকে বচে।। 

ক্ষমা কর জেবে গগা ো কর ক্রন্দে।  

মবজলাম তব গদাকষ গমারা বতে জে।। 

তুবম ো ববলকল মাকগা শ্রীরাম মম বপতা। 

আপোর গদাকষ এত হইকল তাবপতা।। 

বপততবি কবরয়া বড়ই পাই লাজ। 

অবিকত পুবড়য়া মবর প্রাকে োই কাজ।। 

এই মহাপাকপ আর োবহক বেস্ত্ার।  

অবিকত পুবড়য়া আবজ হইব অোর। ।  

সীতা বকল, আকগ অবি কবরব প্রকবশ। 

যাহা ইচ্ছা তাহাই কবরও অবকশষ।। 

বতে জে গগল তারা যমুোর তীকর। 

বতে কুণ্ড কাবটকলে দই সকহাদকর।।  

তাহাকত আবেয়া কাষ্ঠ জ্বাবলল অেল।  

জ্ববলয়া উবঠল অবি গগে-মণ্ডল।।  

স্নাে কবর পবরকলে পববত্র বসে। 

অবি প্রদবক্ষে কবরকলে বতে জে। ।  
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বাল্মীবক কর্ত্তৃক সীতাকক আশ্বাস দাে এবং সদসকেয রাম লক্ষ্মোবদর 

পুের্জ্ৃীবে লাভ 

বচত্রকূট-পর্ব্ৃকত বাল্মীবক তকপািে। 

গদবখ্য়া অবির িূম ববচবলত মে।। 

রকিকত তপৃে ককর মুবের ববস্ময়।  

তপৃে ককরে সব গযে রিময়।। 

মুবে বকল লব কুশ পাবড়ল প্রমাদ। 

গদকশকত চকলে মুবে কবরয়া ববষাদ।।  

েয় মাকসর পথ এল চক্ষুর বেবমষ। 

বতে জকে গদকখ্ অবি কবরকে প্রকবশ।। 

অবিকুণ্ড জ্বাবলয়াকে মহামুবে গদকখ্। 

গহেকাকল গগল মুবে সীতার সরু্ম্কখ্।। 

গতবিেী শকুবে আর শতগাকলর গরাল। 

কল কল িববে আর জকলর বহকল্লাল।। 

গদবখ্য়া সীতার প্রবত বজজ্ঞাকসে মুবে। 

প্রমাদ পবড়ল বকবা সীতা কহ শুবে। ।  

জােকী বকলে প্রভু ো জাবে কারে।  

লব কুশ গতামার কবরল মহারে।। 

পবড়কলে তাহাকত রাঘব চাবর জে। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।।  

গকমকে কবহব কথা মুকখ্ ো আইকস। 

বপততবি কবরকলক লব আর কুকশ।। 

এত বদে ভাল বেেু গতামার প্রসাকদ।  

িেুবর্ব্ৃদযা বশখ্াইলা গয পবড়েু প্রমাকদ।। 

তুবম বশখ্াইকল মুবে োো অস্ত্রবশক্ষা। 

বত্রভুবে যুকঝ যবদ ককরা োবহ রক্ষা।। 

আপবে শ্রীরঘুোথ বত্রভুবে বজকে।  

বশশু হকয় গস রাকমকর বজকে দই জকে।। 

রঘুোথ ববো গমার ো রকব জীবে। 

অবিকত প্রকবশ কবর এই বতে জে।।  

বাল্মীবক বকলে সীতা প্রাে তযজ োই। 

বাোঁবচকবে এখ্বে রাঘব চাবর ভাই।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।  

উবঠকবে পবড়য়াকে তাোঁর যত জে।। 

ক্ষমা গদহ জােকী গতামাকর ববল আবম। 

দই পুত্র লইয়া আশ্রকম যাহ তুবম।। 

জােকী বকলে গদবখ্ প্রভুর চরে। 

তকব ত আশ্রকম আবম কবরব গমে।। 

একতক শুবেয়া মুবে ববসকলে িযাকে। 

বত্রভুবকে যত কথা মুবে সব জাকে। ।  

তকপাবকে কুণ্ড আকে মততুযজীবী জল।  

মুবে িযাে কবরয়া জাবেল গয সকল। ।  

মুবে বকল বশষয শুে আমার বচকে। 

এই জল েড়াইয়া গদহ তকপাবকে।। 

মতত-দসেয পবড়য়াকে যত যত দূকর। 

ততদূকর েড়াইয়া গদহ এই েীকর।। 

এক মকন্ত্র জল পবড় বদল মহামুবে।  

তকপাবকে েড়াইয়া বদকলে তখ্বে।। 

কটককর গাকয়কত যকতক লাকগ েড়া। 

অসংখ্য কটক উকঠ বদয়া অে ঝাড়া। ।  

মততুযজীবী জল যবদ কহল পরশে। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে আবদ উবঠল তখ্ে।।  

উবঠল োপ্পান্ন্ গকাবট মুখ্য-কসোপবত। 

বতে গকাবট উবঠকলক মদমর্ত্ হাতী।। 
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উবঠল বতরাশী গকাবট গশ্রষ্ঠ গতজী গঘাড়া। 

সর্ত্র অকক্ষৌবহেী উকঠ জাবঠ ও ঝগড়া।। 

সুগ্রীব অেদ উকঠ লকয় কবপগে। 

ভল্লুক রাক্ষস যত উকঠ ততক্ষে।। 

কটককর গকালাহকল কহল গণ্ডকগাল। 

মুবে বকল শুে সীতা কটককর গরাল।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে আবদ যত যত বীর।  

উকঠ কসেয সামন্ত গয অক্ষত শরীর।।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে শ্রীভরত শত্রুঘে।  

দূর কহকত গদকখ্ সীতা পাইল জীবে।।  

রাম জয় কবরয়া ডাবককে কবপগে। 

মুবে বকল শুে সীতা আমার বচে।। 

আবম গহথা থাবককল ো কহত এমে। 

দই পুত্র কলয়া ঘকর করহ গমে।। 

লব কুশ সীতা বতকে মুবে েমস্কবর।  

লুকাইয়া রবহকলে বাল্মীবকর পুরী। ।  

সীতাকর বচবেয়াবেল পবে-েন্দে। 

বাল্মীবকর মায়াকত পাসবরল তখ্ে।। 

শ্রীরাকমর সকে মুবে ককর সম্ভাষে। 

চাবর ভাই কবরকলে মুবেকর বন্দে।।  

শ্রীরাম বকলে মুবে গতামার প্রসাকদ। 

রক্ষা পাইলাম সকব পবড়য়া প্রমাকদ।। 

বকন্তু মুবে জাবেকত বাসো মকে হয়।  

কাহার তেয় দবট গদহ পবরচয়।। 

মুবে বকল রাম আবম ো বেলাম গদকশ। 

কাহার তেয় গসই ো জাবে ববকশকষ।।  

এখ্ে গস বালককর ো পাকব দশৃে। 

গদকশ কলয়া আবম গদাোঁকহ করাব বমলে। ।  

অশ্ব কলয়া রঘুোথ যাও বেজ গদকশ।  

যকজ্ঞ পূেৃা গদহ বগয়া অকশষ ববকশকষ।। 

সককল লইয়া রাম চবলকলে গদকশ। 

রবচল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাকস। ।  

বাল্মীবকর সবহত লব কুকশর শ্রীরাকমর বেকট গমে ও লব কুশ কর্ত্তৃক 

রামায়ে গাে 

এ সব গাইল গীত কজবমেী ভারকত। 

সম্প্রবত গয বকেু গাই বাল্মীবকর মকত।। 

গঘাড়া আবে কবরকলে যজ্ঞ সমাপে। 

োো গদশী ব্রাহ্মকে বদকলে রাম িে।।  

বড় পবরপাটী যজ্ঞ ককরে দষ্কর। 

বশষয সহ আইল বাল্মীবক মুবেবর।।  

মুবেকর গদবখ্য়া রাম সম্ভ্রকম উবঠয়া। 

ববসকত আসে গদে পাদয-অঘৃয বদয়া।। 

বারশত বশষয এল মুবের সংহবত। 

লব কুশ দই ভাই বমশাইল তবথ।। 

মুবের বমশাকল আকে োবহ পবরচয়। 

ববষু্ণ-অবতার গদাোঁকহ রাকমর তেয়।।  

শ্রীরাম বকলে শুে ভরত এখ্ে। 

মুবে রবহবাকর গদহ বদবয-আকয়াজে।।  

লব কুশ দই ভাই মুবের সংহবত। 

দই ভাই কলয়া মুবে ককরে যুকবত।।  

মুবে বকল লব কুশ শুে সাবিাকে। 

িেুক-সেীত-ববদযা গপকল মম স্থাকে।। 

িেুবর্ব্ৃদযা গদখ্াইলা আমার গগাচর।  

ববক্রকম দর্জ্ৃয় হও দই সকহাদর। ।  
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স্বয়ং ববষু্ণ রঘুোথ বত্রভুবে বজকে। 

বশশু হইয়া তাোঁহাকর বজবেলা দইজকে।। 

িেুবর্ব্ৃদযা গতামরা গয কবরকল সুবশক্ষা। 

সাক্ষাকত গপলাম আবম তাহার পরীক্ষা।। 

গীত-ববদযা রামায়ে বশবখ্কর দজে।  

শ্রীরাকমর আকগ কাবল গাও রামায়ে। ।  

অকেক গদকশর রাজা আইল এ স্থাকে। 

রামায়ে গীত কাবল গাবহকব দজকে।।  

দই ভাই কর গমার কববত্ব প্রচার। 

ঘুবষবাকর থাকক গযে সকল সংসার।। 

যাোঁহাকর প্রসন্ন্া হে সরস্বতী গদবী। 

আবম আবদ কবরয়া সককল তাোঁকর গসবব। ।  

সভা কবর ববসকবে শ্রীরাম যখ্ে। 

সাবিাকে গাবহকব গতামরা রামায়ে।। 

পর বজজ্ঞাবসকব রাম সভার বভতর। 

বাল্মীবকর বশষয গহে কবরও উর্ত্র।।  

আর যুবি ববল শুে গতামরা দজে। 

বমষ্ট স্বকর উভকর গাবহকব রামায়ে।।  

যখ্ে গাবহকব গীত সীতার বর্জ্ৃে। 

ো ববলও শ্রীরাকমকর গকাে কুবচে।।  

জগকতর োথ রাম পরম পূবজত। 

কুকথা কবহকত তাোঁকর ো হয় উবচত।।  

যখ্ে যাইকব শুে রাকমর সভায়। 

তখ্ে কবরকব গবশ তপস্বীর প্রায়।। 

বীরকবশ গদবখ্য়া পাকবে রাম ত্রাস।  

আরবার একড়ে বক জীবকের আশ।। 

ববভাবরী প্রভাতা উবদত ভােুমাে। 

দই ভাই ককরে বাকল পবরিাে।। 

বশকর জটা বাবন্ধকলে গদবখ্কত সুঠাম। 

পূেৃচন্দ্র মুখ্ বেৃ দূর্ব্ৃাদল-শযাম।। 

হাকত বীো কবর গদাোঁকহ ককরে গমে। 

মিুর ধ্ববেকত গাে গবদ-রামায়ে।। 

হাকট মাকঠ গীত গাে েগকর বাজাকর।  

শুবেয়া সুস্বর সকব আপো পাসকর।।  

কবহল সুস্বর সকব আপো পাসকর।। 

কবহল অমাতযগে রাকমকর ত্ববরত। 

বশশু-মুকখ্ বমষ্ট গীত শুবেকত উবচত।। 

অমাকতযর প্রবত রমা ককরে আকদশ। 

যজ্ঞস্থাকে দই ভাই কবরল প্রকবশ।।  

বীো হাকত কবরয়া ববসল গয সভায়। 

রামায়ে শুবেকত সকল গলাক িায়।। 

অবসর পাইয়া যকজ্ঞর অবকশকষ। 

ববসকলে শ্রীরাম সভায় শুেকবকশ। ।  

স্বগৃ মর্ত্ৃয পাতাল বেবাসী যত জে।  

আগমে কবরল শুবেকত রামায়ে।। 

ববসল পবণ্ডতগে জ্ঞাকেকত পূবরত। 

গন্ধর্ব্ৃ বকন্ন্র যক্ষ রক্ষ চাবরবভত।। 

দই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীো। 

দই ভাই গীত শুকে অমতকতর কো।। 

বীোযন্ত্র বাকজ আর গীত গায় স্বকর। 

শুবেয়া সকল গলাক আপো পাসকর।। 

চাবর ভাই রঘুোথ গীকত গদে মে।  

গমাবহত সকল গলাক শুবে রামায়ে।। 

সর্ব্ৃকলাক সভায় কবরকে কাোকাবে।  

রাকমর আকতবত দই বশশু বক ো জাবে।। 

জটা আর বাকল গয এটা মাত্র আে।  

আকতবত প্রকতবত গদবখ্ রাকমর সমাে। ।  

এই দই বশশু সহ কবরকলে রে। 
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শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ভরত শত্রুে।। 

যুে ককর বত্রভুবে ো পাকর সবহকত। 

সংসার গমাবহত ককর রামায়ে-গীকত।। 

তপস্বীর গবশ গদাোঁকহ িবরল এখ্ে। 

বশশু েকহ দইজে সাক্ষাৎ শমে।। 

শ্রীরাম হইকত দই বালক দর্জ্য়ৃ।  

শ্রীরাকমকর ইহারা কবরল পরাজয়।। 

গকান্ বববি বেরৃ্ম্াে কবরল দই জকে। 

এত গুে িকর গকাথা আকে বত্রভুবকে। ।  

এই যুবি তারা সকব ককর সর্ব্ৃক্ষে। 

ভুবে গমাবহত কহল শুকে রামায়ে।। 

যকতক সভার গলাক অেুমাে ককর। 

শ্রীরাকমর দই পুত্র কভু োবহ েকড়।। 

গাবহল প্রথম বদকে ববংশবত বশকবল।  

সুরস সুচ্ছন্দ সুপ্রসন্ন্ পদাবলী।। 

দইভাকয়র গীত যবদ কহল অবসাে। 

শ্রীরাম বকলে কর গায়ককর মাে।। 

লক্ষ্মে শুবেয়া গস শ্রীরাকমর বচে।  

অশীবত সহর গতালা আকেে কাঞ্চে।।  

গায়কককর বদকলে পূবরয়া স্বেৃথালা। 

পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা। ।  

উভয় গায়ক বকল শ্রীরঘুেন্দে। 

বস্ত্র-অলঙ্কাকর গমার োবহ প্রকয়াজে।। 

বক কবরব িকে বকস্ত্র আর অলঙ্কাকর। 

বস্ত্র অলঙ্কার রাখ্ আপে ভাণ্ডাকর।। 

শ্রীরাম বকলে গহ বজজ্ঞাবস এক বােী। 

কাহার কববত্ব রামায়ে কহ শুবে।। 

ইহা যবদ শুকে গলাক বকবা হয় ফল। 

ববকশষ জােহ যবদ কহ এ সকল।। 

এত যবদ বজজ্ঞাসা ককরে রঘুোথ। 

উকঠ দই গায়ক গয গযাড় কবর হাত।। 

দই বশশু বকল শুে শ্রীরঘেন্দে। 

বজজ্ঞাবসকল যত বকেু কবহ বববরে।।  

চতুকর্ব্ৃদ ববংশবত গলাক গয বেরৃ্ম্াে। 

এগার শত সহর কাকবযর বাখ্াে।। 

গযই জে শুবেবাকর ককর অবভলাষ। 

সর্ব্ৃ পাপ ঘুকচ তার স্বকগৃ হয় বাস।। 

অপুত্রক শুবেকল গস পায় পুত্রবর।  

গয যাহা বাসো ককর পূেৃ হয় তার।।  

অশ্বকমি কবরকলে গয শ্রীরাম এখ্ে।  

এই ফল পায় গস গয শুকে রামায়ে।। 

তুবম ো জবন্মকত ষাবট হাজার বৎসর।  

অোগত পুরাে রবচলা মুবেবর।। 

অবতার ো হইকত বাল্মীবকর গাথা। 

আবদকাকণ্ড শ্রীরাম গতামার জন্মকথা।। 

শ্রীরাম অকযািযাকাকণ্ড গপকল েত্রদণ্ড। 

রাজয হারাইলা তাকহ ককককয়ী পাষণ্ড।। 

তব বপতা দশরথ স্ত্রীর অবত বাধ্য।  

পাঠায় গতামাকর বকে অবত গস দুঃসািয।। 

অকযািযা োবড়য়া তুবম গগলা বেবাকস। 

বশকর হাত কাকন্দ রাম স্ত্রী আর পুরুকষ।। 

সংসার গদবখ্য়া শূেয কাকন্দ সর্ব্ৃকলাক। 

মবরকলে দশরথ গপকয় তব গশাক।। 

তুবম বকে গগকল, ভরত মাতুকলর পাড়া। 

চাবরপুত্র থাবককত রাজা কহল বাবস মড়া।। 

বাবস মড়া কতকলর বভতকর দশরথ। 

অবিকাযৃয ককল গদকশ আবসয়া ভরত।।  

অরেযকাকণ্ডকত সীতা হকর লকঙ্কশ্বর। 
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ববিলা রাক্ষস বহু গসো মুখ্য খ্র।।  

দই গশাকক শ্রীরাম পাইকল বড় তাপ।  

বকবষ্কন্ধযায় বাবল মাবর সুগ্রীকবর লাভ।। 

সুন্দরাকত শ্রীরাম সাগর কহকল পার। 

লঙ্কাকাকণ্ডকত রাবে কবরলা সংহার।।  

সীতার পরীক্ষা আর রাজা ববভীষে।  

স্বগৃ-বপতা সম্ভাবষয়া গদকশকত গমে।।  

আবসয়া হইকল তুবম পতবথবীর রাজা। 

অকযািযায় থাবকয়া পাবলে তুবম প্রজা।। 

দশ হাজার বষৃ তব প্রজার পালে। 

েয় হাজার বৎসকর বতে রাজার মরে।।  

হাজার বৎসর বেল বপতত-পরমাই। 

পরমায়ু বপতার পাইকল চাবর ভাই।। 

এগার হাজার বষৃ কবরকব পালে।  

সাত হাজার বকষৃ কর সীতাকর বর্জ্ৃে।। 

গীত গায় যখ্ে মাকয়র বেবাস। 

তখ্ে গদাোঁহার হয় গদ গদ ভাষ।।  

তাহারা বশবখ্ল গীত বাল্মীবকর স্থাকে। 

সংসার গমাবহত হয় গস গীকতর তাকে।।  

দর্ব্ৃাসা আবসয়া দ্বাকর রবহকবে গকাকপ। 

লক্ষ্মকেকর ববর্জ্ৃকবে গসই মুবেশাকপ।। 

স্বগৃবাকস যাইকবে লইয়া সংসার। 

ইহা ববো বাল্মীবক ো বলবখ্কলে আর।।  

শ্রীরাম শুবেয়া গসই রামায়ে গাে।  

বেজ পুত্র ববলয়া ককরে অেুমাে।। 

লব কুশ সেীত গাবহল এক মাস। 

রবচল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস। ।  

শ্রীরাম সীতাকক গদকশ আবেকত বাল্মীবককক অেুকরাি এবং পুেরায় 

পরীক্ষা লইবার ইচ্ছা

একমাকস গীত যবদ হইল ববরাম। 

বজজ্ঞাসা ককরে তকব গদাোঁহাকর শ্রীরাম।। 

আবজ গতামা সবাকক বজজ্ঞাবস বববরে।  

গকান্ বংকশ জবন্মকল বা কাহার েন্দে।। 

লব কুশ তখ্ে শ্রীরাকমর সাক্ষাকত।  

েকল পবরচয় ককহ গদাোঁকহ গহোঁটমাকথ।।  

ো জাবে বপতার োম মাতত োম সীতা। 

বাল্মীবকর বশষয গমারা োবহ বচবে বপতা।। 

এই পবরচয় গপকয় শ্রীরঘুেন্দে। 

দই পুকত্র গকাকল কবর ককরে ক্রন্দে।। 

আর পত্নী ো কবরেু েবহল সন্তবত।  

গকান্ গদাকষ ববর্জ্ৃলাম সীতা গভৃবতী।। 

শ্রীরাম বকলে, গহ বাল্মীবক জ্ঞােবাে। 

জাে ভূত ভববষযৎ আর বর্ত্ৃমাে।।  

একতক জাবেয়া তুবম ো কহ আমাকর। 

পরীক্ষা লইব সীতা আে মম ঘকর।। 

যত গলাক আবসয়াকে গযবা ো আইকস। 

শুবেয়া সীতার কথা আইল হবরকষ।। 

স্ত্রী পুরুষ আইকলক সকল সংসার। 

বতে বশশু কাো গখ্াোঁড়া ককল আগুসার।। 

কুলবিূ যত আকে রাজার কুমারী। 

সীতার পরীক্ষা শুবে এল সাবর সাবর।। 

আবসয়া সকল োরী ককহ পরস্পর।  

শ্রীরাম জাকেে ো বক সীতার অন্তর।।  
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তকব গকে সীতাকর বদকলে বেবাস। 

গকে বা পরীক্ষা লে এবক সর্ব্ৃোশ।। 

এইরূকপ রামাগে ককর কাোকাবে। 

গহেকাকল আইকলে বতো বতে রােী। ।  

গকৌশলযা ককককয়ী আর সুবমত্রা সবতেী। 

রাকমকর বুঝাে বতে রাজার গতবহেী। ।  

লইকল পরীক্ষা এক সাগকরর পার। 

বক গহতু পরীক্ষা বেকত চাহ আরবার।।  

িেয জেকককর মােয জােকীর বাপ। 

গহে জেকককর আর োবহ বদও তাপ।। 

সীতাকর জাবেহ বতবে কমলা আপবে। 

োবহক সীতার পাপ জাকে সর্ব্ৃ প্রােী।। 

সীতাকর লইয়া তুবম থাক গতহবাকস। 

জেক সন্তুষ্ট হকয় যাক্ বেজ গদকশ।। 

শ্রীরাম বকলে মাতা ো কর ববষাদ।  

পরীক্ষা ো বেকল বদকব গলাকক অপবাদ।। 

মহারাজ জেককর োবহ উপকরাি। 

পরীক্ষা লইকল সকব পাইকব প্রকবাি। ।  

রাজা হকয় স্ত্রীর যবদ ো ককর ববচার। 

স্ত্রীর অোচাকর েষ্ট হইকব সংসার।। 

এত যবদ রঘুোথ বকলে বেষ্ঠুর। 

কাবন্দকত কাবন্দকত রােী গগলা অন্তুঃপুর।। 

শ্রীরাম বকলে গহ বাল্মীবক তকপািে।  

আপবে আপে গদকশ করুে গমে।। 

সকে রথ লকয় যাক সমুন্ত্র সারবথ। 

রকথ কবর আেহ সীতাকর শীঘ্রগবত।। 

মহামুবে শ্রীরাকমর অেুজ্ঞা পাইয়া। 

স্বকদকশ গগকলে মুবে সুমকন্ত্র লইয়া।। 

মুবের চরকে সীতা কবর েমস্কার। 

মুবেকক বজজ্ঞাসা ককর কহ সাকরাোর।। 

বপতা পুকত্র গকমকে হইল পবরচয়। 

গস সব ককহে মুবে সীতার আলয়।। 

শুেহ আমার বাকয জেক-দবহকত। 

পূকর্ব্ৃর বের্ব্ৃন্ধ যাহা গক পাকর খ্বণ্ডকত।। 

রাকমর আজ্ঞায় গদকশ করহ গমে। 

পরীক্ষা গদবখ্কত এল যত গদবগে।। 

প্রথকম পরীক্ষা বদকল সংসাকর বববদত। 

এবার পরীক্ষা তব ললাকট বলবখ্ত।। 

এক ঠাোঁই হইয়াকে সববৃ গদবগে। 

কাকরা বাকয ো মাকেে শ্রীরঘুেন্দে।। 

জােকীকর কবহকলে এইমত মুবে। 

সীতার েয়কে জল ঝবরল অমবে।। 

মুবের তেয়া বিূ তাকপকত আকুবল। 

গস সবার সকে সীতা ককর গকালাকুবল।। 

ববদায় চাকহে সীতা কবর েমস্কার। 

গমলাবে গদহ মা, গদখ্া োবহ হকব আর।।  

মুবেপত্নী বকল লক্ষ্মী োবড় যাহ গকাথা। 

বুকক গশল রবহল থাবকল মরৃ্ম্বযথা।। 

জােকী ববলয়া গমারা ো ডাবকব আর।  

ো শুবেব মিুর বচে গয গতামার।। 

বাল্মীবকর সবহত সীতার গদকশ আগমে এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক সীতাকক 

পুেরায় পরীক্ষা বদকত বলায় সীতার গক্ষাভ 

রকথকত চবড়য়া সীতা কবরল গমে। বাল্মীবকর তকপাবকে উবঠল ক্রন্দে। ।  
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মুবেস্থাে োবড় যাে জােকী-সুন্দরী। 

গযই গদকশ যাে বতবে আকলা গসই পুরী।। 

বেজ গদকশ অকযািযায় কবরল গমে। 

জয় জয় হুলাহুবল লক্ষ্মী আগমে।। 

জগকতর যত গলাক অকযািযা-েগকর। 

গহেকাকল সীতা গগল সভার বভতকর।। 

ভূবমকত আকেে সীতা রথ কহকত উবল। 

রূকপ পুরী আকলা ককর  াবকল ববজুবল।। 

বক কব অকেযর কথা যত মুবেগে। 

গদবখ্য়া সীতার রূপ সকব অকচতে।। 

শ্রীরাম-চরে সীতা ককরে বন্দে। 

বাল্মীবক রাকমর প্রবত ককহে তখ্ে। ।  

চযবকের পুত্র গয বাল্মীবক োম িবর। 

মে বদয়া শুে রাম বেকবদে কবর।। 

বহু তপ কবরলাম তযবজ ভক্ষয পাবে। 

সীতার শরীকর পাপ আবম োবহ জাবে। ।  

আবম জাবে পাপ োই সীতার শরীকর। 

মহাসতী সীতা আবম জাবেেূ অন্তকর। ।  

সীতা গয পরমা সতী জাকে এ সংসার।  

সীতার চবরকত্র রাম মম চমৎকার।। 

পাপমবত েকহ সীতা পরম পববত্র।  

িযাকে জাবেলাম আবম সীতার চবরত্র।। 

ঘকর লহ সীতায় বক করহ ববচার। 

লব কুশ দই পুত্র সীতার কুমার।।  

আমার বচে রাম ো কবরহ আে।  

দই পুত্র লকয় রাখ্ আপোর স্থাে। ।  

একতক ববলয়া মুবে কাোঁকপ বার বার।  

শাকপ পুকড় মকর পাকে সকল সংসার।।  

মুবে প্রবত শ্রীরাম ককহে গযাড়হাকত। 

সীতার চবরত্র আবম জাবে ভালমকত।।  

অবিশুো হইকলক গদব-ববদযমাকে। 

জােকীকর গদকশ আবেলাম গতকারকে।। 

আবম জাবে সীতার শরীকর োবহ পাপ।  

বববির বের্ব্ৃন্ধ এই ঘবটল সন্তাপ।। 

আর বকেু মহামুবে ো ববলহ গমাকর। 

সীতার পরীক্ষা লব সভার বভতকর।। 

শ্রীরাম বকলে, সীতা শুে এ বচে। 

গদখ্ বত্রকলাককর গয আইল সর্ব্ৃজে। ।  

প্রথম পরীক্ষা বদকল সাগকরর পার।  

গদবগে জাকে তাহা ো জাকে সংসার। ।  

পুেি পরীক্ষা বদকব সবাকার আকগ। 

গদবখ্য়া গলাককর গযে চমৎকার লাকগ।।  

এত যবদ শ্রীরাম ববলকলে সীতাকর। 

গযাড়হাকত জােকী বকলে িীকর িীকর।।  

বক কাযৃয আমার রঘুোথ এ জীবকে। 

প্রকবশ কবরব অবি গতামার বচকে।।  

পরীক্ষা বদলাম পূকর্ব্ৃ গদব-ববদযমাকে।  

গদকবরা ববলল যাহা শুবেকল আপকে।।  

গদকশকত আবেকল প্রভু বদয়া গয আশ্বাস। 

অকস্মাৎ গমাকর গকে বদকল বেবাস।। 

মহাকদবী হইয়া মুবের ঘকর ববস। 

ফল মূল খ্াই আবম বেতয উপবাসী।। 

পবতকুকল বপততকুকল োবহ পাই স্থাে। 

অবিকত পরীক্ষা লইয়া কর অপমাে। ।  

ব্রহ্মা ববলকলে যত শুবেকল আপবে।  

মতত বপতা গতামা কত বুঝাকল কাবহেী।। 

সাক্ষাকত শুবেকল তুবম বপতার বচে।  

তকব গস আমাকর কলয়া গদকশ আগমে।। 
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কুলবিূ যত োরী গসই থাকক ঘকর। 

সভাকত পরীক্ষা বদকত আবস বাকর বাকর।। 

সর্ব্ৃগুে ির তুবম ববচাকর পবণ্ডত। 

বুবঝয়া পরীক্ষা বেকত হয়ত উবচত।।  

অকদখ্া হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল। 

সংসাকরর সাি োই যাইব পাতাল।। 

আবজ কহকত ঘুচুক গতামার লাজ দখ্। 

আর গযে োবহ গদখ্ জােকীর মুখ্।। 

বেরববি অপবাদ বদকতে আমাকর। 

সভায় পরীক্ষা বদকত আবস বাকর বাকর।। 

জকন্ম জকন্ম প্রভু গমার তুবম হও পবত। 

আর গকাে জকন্ম গমার ককরা ো দগৃবত।। 

ইহা কবহকলে সীতা সভা-ববদযমাকে।  

গমলাবে মাবগেু প্রভু গতামার চরকে।। 

সীতা কর্ত্তৃক পতবথবীকক আবাহে এবং পতবথবীর সবহত পাতাকল প্রকবশ 

সীতার বচে গয শুবেল সর্ব্ৃকলাক। 

লর্জ্ায় কাতরা সীতা পতবথবীকক ডাকক।। 

মা হইয়া পতবথবী মাকয়র কর কাজ। 

এ বঝকয়র লাজ কহকল গতামার গয লাজ। ।  

কত দুঃখ্ সকহ মাকগা আমার পরাকে। 

গসবা কবর থাবক সদা গতামার চরকে।।  

উদকর িবরকল গমাকর তা বক মকে োই।  

গতামার চরকে সীতা বকেু মাকগ ঠাোঁই।।  

কবরকলে সীতা পতবথবীকক এই স্তুবত। 

সি পাতাকলকত থাবক শুকে বসুমতী।। 

সীতা বেকত পতবথবী কবরল আগুসার। 

সি পাতাল হইকত হইল এক দ্বার।।  

অকস্মাৎ উবঠল সুবেৃ-বসংহাসে। 

দশবদক্ আকলা ককর এ মর্ত্ৃয-ভুবে।।  

োোববি বসে ভূষে পবরিাে। 

মূবর্ত্ৃমতী পতবথবী রবহল ববদযামাে।। 

বঝ ববলয়া পতবথবী সীতাকর ডাকক ঘকে। 

গকাকল কবর সীতাকক তুবলল বসংহাসকে।। 

পরীক্ষা লইকত চাে গলাককর কথায়। 

গলাক কলয়া সুকখ্ রাম থাকুে গহথায়। ।  

মাকয় বঝকয় দই জকে থাবকব পাতাকল। 

সর্ব্ৃকলাক শুবেল পতবথবী যত বকল। ।  

োবহ চাবহকলে সীতা উভয় োওয়াকল।  

শ্রীরাকমর বেরবখ্য়া প্রকবকশ পাতাকল।। 

পাতাকল যাইকত রাম সীতার িকর চুকল। 

হকস্ত্ চুলমুঠা করল সীতা গগল তকল।। 

পাতাকলকত প্রকববশয়া বতকলক ো থাবক। 

স্বমূবর্ত্ৃ িবরয়া স্বকগৃ গগকলে জােকী।। 

লক্ষ্মী স্বকগৃ গগকলে হবরষ গদবগে।  

অকযািযা-েগকর গহথা উবঠল ক্রন্দে।।  

শ্রীরাকমর ক্রন্দে হইল অবেবার। 

হাহাকার শে ককর সকল সংসার।। 

সীতার চবরত্র-কথা শুকে গযই গলাকক। 

পুঞ্জ পুঞ্জ পুেয হয় পাপ োবহ থাকক।। 

কতবর্ত্বাস রবচল কববত্ব চমৎকার। 

গাবহল উর্ত্রকাকণ্ড চবরত্র সীতার।।  

লব-কুকশর গরাদে 
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লব কুশ শুবেয়া হাকতর গফকল বীো।  

ভূকম গলাটাইয়া কাকন্দ ভাই দই জো।। 

গকাথা গগকল জেবে গগা জেক-দবহকত। 

আমরা গতামার গশাক ো পাবর সবহকত।।  

গতামা ববো মাতা ওকগা অেযকক ো জাবে। 

তুবম ববো আর গকবা বদকব অন্ন্ পাবে।। 

ক্ষুিা কহকল অন্ন্ গদহ জল বপপাসায়। 

সংসাকর দল্লৃভ গুে গস গুে গতামায়।। 

দশমাস আমা গদাোঁকহ িবরকল উদকর। 

গয দুঃখ্ পাইকল তাহা গক কবহকত পাকর।। 

গোটকক কবরকল বড় লাবলয়া পাবলয়া। 

পলাইয়া মাতা গহে পুকত্র কাকর বদয়া।। 

জেক-বঝয়ারী তুবম শ্রীরাম-ঘরেী। 

অকযাবেসম্ভবা লব-কুকশর জেেী।। 

মাততহীে বালক গয সর্ব্ৃদা অবস্থর। 

যার মাতা আকে তার সফল শরীর।। 

আবজ কহকত অোথ হইলাম দই জে। 

এ দই পুকত্রকর মাতা কহকল বেদারুে।। 

পাইয়া ববস্ত্র দুঃখ্ গগকল মা পাতাকল। 

অোথ কবরয়া গগকল এ দই োওয়াকল। ।  

লব কুশ কাবন্দকতকে গলাটাইয়া িূবল। 

িূলায় িূসর অে েেীর পুতলী।। 

পুকত্রর ক্রন্দকে রাম হইয়া কাতর।  

অন্তুঃপুকর পাঠাকলে মাকয়র গগাচর।।  

গকৌশলযা ককককয়ী আর সুবমত্রা এ বতকে। 

যকতক প্রকবাি গদে প্রকবাি ো মাকে।। 

মা হইয়া পুকত্রকর গয কহল বেদারুে। 

গস মাকয়র জেয গকে করহ ক্রন্দে। ।  

মাতত সহ গদখ্া োই গগল দূরকদকশ। 

বপতামহী আমরা গয আবে বক ববকশকষ। ।  

দই োবত প্রকবাবিকত োকর বতে বুড়ী। 

প্রকবাি কবরকত তকব গগল বতে খ্ুড়ী।। 

বববির বের্ব্ৃন্ধ বাপু আর করৃ্ম্ফকল। 

এ সুখ্ োবড়য়া সীতা োবমল পাতাকল।। 

লব কুশ উঠ বাপু কান্দ বক কারে। 

মাকয়র সমাে গয আমরা বতে জে।। 

মাততসকে গতামাকদর ো হকব দশেৃ।  

আমা সবা গদবখ্ বাপু সম্বর ক্রন্দে।।  

দভাকয়র গেত্রজকল বতবতল গমবদেী।  

প্রকবাি কবরকত োকর গকাে ঠাকুরােী।। 

ভরত লক্ষ্মে শত্রুঘে বতে জে।  

চবলকলে অন্তুঃপুকর প্রকবাি কারে।।  

দই ভাকয় বসাইয়া রত্ন-বসংহাসকে।  

বতে খ্ুড়া প্রকবাকিে মিুর বচকে।। 

শুে লব শুে কুশ গমাকদর বচে। 

অবস্থর ো হও বাপু বস্থর কর মে। ।  

বপতা মাতা ভ্রাতা কার থাকক বেরন্তর। 

অবেতয লাবগয়া গকে হইলা কাতর।। 

কাবল বা পরশ্ব বাপু হইকব গয রাজা। 

অবস্থর হইকল বাপু গক পাবলকব প্রজা।। 

গো আবেকলে রাজা োম ভগীরথ। 

তাোঁর োম গায় সদা সকল জগৎ।। 

গতামা সকব ববর্জ্ৃকলে জােকী বেবিত। 

সর্ব্ৃকলাকক গাবহকবক সীতার চবরত। ।  

বতে খ্ুড়া প্রকবাকিে প্রকবাি ো মাকে। 

দই বালকককর বদল রাম-ববদযমাকে। ।  

শ্রীরাম কর্ত্তৃক পতবথবী কাবটকত উকদযাগ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বেবারে 
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দকয়র ক্রন্দকে রাম কাকন্দে আপবে। 

উভকয়র গেত্রজকল বতবতল গমবদেী।। 

দকয়কর বাল্মীবক মুবে গদে পাবতয়াে। 

সীতা গহতু কাবন্দয়া শ্রীরাম হতজ্ঞাে।। 

সীতার সমাে োরী ো গহবর েয়কে। 

বক কবরব রাজা কহয়া সীতার ববহকে। ।  

গমার অকগাচকর সীতা লইল রাবকে।  

সবংকশকত মবরল গস জােকী কারকে।। 

আমার সাক্ষাকত সীতা হবরকলে িরা।  

তাহাকর খ্ুোঁবদয়া লব সীতা মকোহরা। ।  

যকজ্ঞকত জেক-রাজা যজ্ঞভূবম চকষ।  

পতবথবীর মকিয সীতা উবঠকলে চাকষ।। 

চাষভূবম সীতার জকন্মর অেুবন্ধ। 

গতকারকে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ। ।  

আর যত স্ত্রী জবন্মল ভারত ভুবকে। 

সীতা তুলয োরী োবহ আমার েয়কে।। 

কততাঞ্জবল শুে ববল শাশুড়ী গবর্ব্ৃতা। 

ো গদহ আমাকর দুঃখ্ আবে গদহ সীতা।। 

কাতর হইয়া রাম ববলকলে যত। 

তদর্ত্র ো পাইয়া জ্ববলকলে তত।।  

শ্রীরাম বকলে ভাই আে িেুর্ব্ৃাে।  

পতবথবী কাবটয়া আবজ কবর খ্াে খ্াে। ।  

শাশুড়ী ো বদলা তকব এই বাে যুবড়। 

গকমকে বাোঁবচকব তুবম কাহার শাশুড়ী।। 

সীতা বেকত যখ্ে কবরকল আগুসার। 

তখ্বে গয পাঠাতাম যকমর দয়ার।। 

পতবথবী কাবটকত রাম পূকরে সন্ধাে।  

ত্রাস পাইয়া পতবথবী হকলে আগুয়াে।।  

গদবখ্য়া রাকমর গকাপ ব্রহ্মা বচকন্ত মকে। 

সত্বর আবসল ব্রহ্মা রাম-ববদযমাকে।। 

ববলকলে রাম তুবম ববষু্ণ-অবতার। 

সংসাকর হইল তব গুকের প্রচার।। 

জন্ম ো হইকত রাম গতামার চবরত। 

অবতার ো হইকত কহল তব গীত।। 

ভূত ভববষযৎ গয সকল মুবে জাকে। 

সর্ব্ৃ দুঃখ্ খ্কণ্ড গযই রামায়ে শুকে।। 

আবদ কবব বাল্মীবক রবচত রামায়ে। 

শুবেকল পাকপর ক্ষয় দুঃখ্ ববকমাচে। ।  

আপবে শ্রীরাম গয সাক্ষাৎ োরায়ে।  

পতবথবীকত প্রচার হইল গুেগাে।। 

অোকথর োথ তুবম সককলর গবত। 

পতবথবী কাবটয়া তুবম রাবখ্কব অখ্যাবত।। 

গতামার স্মরকে পাপীর পাপ োবহ থাকক। 

ববকল হইকল রাম জােকীর গশাকক।। 

ইন্দ্র আবদ কবরয়া গদবতা আর ঋবষ।  

গদবকলাকক রামায়ে শুকে ভালবাবস।। 

গদবগে মুবেগে ববসয়া গকৌতুকক। 

মহাসুকখ্ রামায়ে শুকে সর্ব্ৃকলাক। ।  

বাল্মীবক কবরল গয অদ্ভুত বেরমাে।  

শুবেকল পাকপর ক্ষয় দুঃখ্ অবসাে।।  
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শ্রীরাকমর অশ্বকমি যজ্ঞ সমাপে ও পুের্ব্ৃার রামায়ে গাে 

এইরূকপ ব্রহ্মা প্রকবাকিে োো েকল। 

বকলে পতবথবী শ্রীরাকমর গহেকাকল। ।  

শ্রীরাম আমাকর গকাপ কর অেুবচত। 

অবশয গভাবগকত হয় ললাকট বলবখ্ত।। 

গকান্ গদাকষ মম কেযায় বদকল বেবাস।  

বেবাস বদয়া গকে আে বেজ বাস।। 

আমার বেককট কেযা বতকলক ো থাকক। 

স্বমূবর্ত্ৃ িবরয়া বতবে গগকলে গগাকলাকক।। 

ববষু্ণ-স্থাকে হইকলে আপবে কমলা।  

োগকলাকক সীতা সঞ্চাবরলা এক কলা। ।  

মকর্ত্ৃয আকে যত গলাক পূকজে গদবতা। 

এক কলা তথায় গস সঞ্চাবরলা সীতা। ।  

কদবকযাকগ সীতা সঞ্চাবরলা বতেকলাক।  

সীতার লাবগয়া রাম গকে কর গশাক।। 

এই গলাকক সীতা সকে োবহ দরশে। 

কবকুকণ্ঠ লক্ষ্মীর সকে হকব সম্ভাষে।। 

গস সীতা স্পবশৃকব গযবা হইকবক সতী। 

তাোঁহার সমাে েকহ লক্ষ্মী ভগবতী। ।  

অসতী যকতক োরী ককর অোচার। 

গসই অোচাকর েষ্ট হয়ত সংসার।। 

এত যবদ পতবথবী রাকমকর বকল বােী।  

গহেকাকল শ্রীরাকমকর প্রকবাকিে মুবে।। 

সীতার লাবগয়া গকে করহ গরাদে। 

ভালমকত প্রভাকত শুবেহ রামায়ে।। 

প্রভাকত প্রভাতকততয কবর সমাপে।  

ববসকলে শ্রীরাম শুবেকত রামায়ে।।  

সেীত শুবেকত রাম বকসে সভায়। 

রাকমর তেয় দবট রামায়ে গায়।। 

হাকত বীো কবরয়া লবলত গীত গায়। 

শুবেয়া সকল গলাকক গমাবহত সভায়।। 

যজ্ঞ অবসাকে গীত বেল অবকশষ। 

গাবহকত লাবগল গীত তাহার ববকশষ।।  

কালপুরুকষর সকে রাকমর দশৃে। 

সংসার োবড়য়া রাম কবরকব গমে।। 

দর্ব্ৃাসা আবসয়া দ্বাকর রবহকবে গকাকপ। 

লক্ষ্মকেকর ববর্জ্ৃকবে গস মুবের শাকপ।। 

স্বগৃবাকস যাইকবে লইয়া সংসার। 

ইহা ববো বাল্মীবক ো বলবখ্কলে আর।।  

এই গীত শুবে রাম দুঃবখ্ত অন্তকর।  

ববদায় ককরে সর্ব্ৃকলাকক যজ্ঞ-পকর।। 

ববপ্র সব তুষ্ট কহল শ্রীরাকমর দাকে। 

িেী হকয় মুবেগে গগল বেজ স্থাকে। ।  

গমলাবে কবরয়া গদকশ যাে ববভীষে। 

সুগ্রীব অেদ চকল লকয় কবপগে।। 

ববদায় হইয়া চকল পতবথবীর রাজা। 

োো িকে শ্রীরাম ককরে সকব পূজা।। 

জেক রাজাকর রাম ককরে স্ত্বে। 

যকজ্ঞর দবক্ষো গদে বহুমূলয িে।।  

বাল্মীবক প্রভতবত কবর যত মহামুবে। 

বেজস্থাকে গগল সকব কবরয়া গমলাবে।। 

ব্রহ্মা আবদ কবরয়া যকতক গদবগে। 

গদবকলাকক সককলকত ককরে গমে।। 

এ উর্ত্রকাকণ্ড লব কুকশর আখ্যাে।  

কতবর্ত্বাস গায় গীত অমতত-সমাে।। 
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শ্রীরাকমর গখ্কদাবি 

শ্রীরাম গদকখ্ে শূেয সীতার ববহকে। 

গেত্রেীর শ্রীরাকমর বকহ রাবত্রবদকে।। 

পাত্র বমত্র মাতা ও ববমাতা সকহাদর।  

বববাহ কবরকত রাকম বুঝাে ববস্ত্র। ।  

কত স্থাকে আকে কত রাজার কুমারী।  

অেুমাে কবরকে বদবস ববভাবরী।। 

শ্রীরাম বববাহ কবরকবে এ বেিয়।  

ো জাবে গক ভাগযবতী রাম-পত্নী হয়।।  

এই যুবি তারা সকব ককর সর্ব্ৃক্ষে। 

বববাকহ ববমুখ্ বকন্তু শ্রীরাকমর মে।।  

সীতা সীতা ববল রাম ককরে ক্রন্দে।  

সীতা ববো শ্রীরাকমর অকেয েকহ মে।।  

সীতা সীতা ববল রাম ডাককে ববস্ত্র।  

সীতা োবহ শ্রীরাকমকর গক বদকব উর্ত্র।। 

স্বেসৃীতা পাকে রাম একদতকষ্ট চাে। 

উর্ত্র ো গপকয় তার আকরা দুঃখ্ পাে।।  

জগকতর োথ রাম এমে ববকল। 

তাোঁহার ক্রন্দকে গলাক কাবন্দল সকল।।  

সীতাকক ভাববয়া রাম োকড়ে বেুঃশ্বাস। 

রবচল উর্ত্রকাণ্ড কবব কতবর্ত্বাস। ।  

গককয় গদকশ ভরত কর্ত্তৃক বতে গকাবট গন্ধর্ব্ৃ বি ও শ্রীরামাবদর 

অষ্টপুকত্রর রাজযাবভকষক 

এগার হাজার বষৃ গলাককর পালে। 

পাত্র বমত্র সুকখ্ আকে আর প্রজাগে।।  

চাবর ভাকয়র মাতা মকর কাল অবসাে।  

ভাণ্ডার ববলাে রাম ককর োো দাে।।  

গকৌশলযা ককককয়ী আর সুবমত্রা সুন্দরী। 

দশরথ েতপবতর বপ্রয় সহচরী।। 

ক্রকম মবরকলে আর সাত শত রােী। 

বেজালকয় আবেকলে ক্রকম দণ্ডপাবে। ।  

যাোঁর পুত্র ভগবাে রাম মহামবত। 

স্বকগৃ বাস তাোঁহার গক ককর অবযাহবত।। 

পাত্র বমত্র সহ রাম আকেে রাজকাকযৃয। 

গককয় গদকশর বদ্বজ আইল গস রাকজয।। 

দবি দগ্ধ আর মিু কলসী কলসী। 

সকন্দশ অমতত-তুলয আকে রাবশ রাবশ।। 

মতগ পক্ষী জীব জন্তু আকে যত পাকর। 

অেয অেয দ্রবয যত আকে ভাকর ভাকর।। 

বসে ভূষে আবদ োো বস্ত্র আকে।  

রাবখ্ল সকল দ্রবয রাম-ববদযমাকে।। 

গলামশ গন্ধর্ব্ৃ রাজা সর্ব্ৃকলাকক জাকে। 

গদৌরাত্ম্য আমার রাকজয ককর রাবত্রবদকে।। 

আপবে আবসয়া তাকর করহ দমে। 

অথবা শ্রীরাম তুবম পাঠাও েন্দে। ।  

মামার সংবাদ গপকয় রাম হরবষত। 

ডাক বদয়া ভরকতকর ককহে ত্ববরত।। 

শত্রাবজৎ মামা গমার গক ো তাোঁকর জাকে। 

পাঠাকলে বার্ত্ৃা এক বদ্বজবর-স্থাকে।। 

বতে গকাবট গন্ধর্ব্ৃ গস বড়ই দর্জ্য়ৃ। 

তাোঁর রাজয বেকত চাকহ বড় পাই ভয়।।  

দই পুত্র গতামার গয সমকর প্রখ্র।  

ববক্রকম দর্জ্ৃয় তারা গদাোঁকহ িেুেৃর।। 
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গন্ধবর্ব্ৃ মাবরয়া দই পুকত্র কর রাজা। 

রাজয বসাইয়া গয পালহ সুকখ্ প্রজা।। 

গন্ধর্ব্ৃ সু-অস্ত্র বেল রাকমর প্রিাে। 

গসই গস গন্ধর্ব্ৃ-অস্ত্র তাোঁকর গদে দাে।। 

দই পুত্র লইয়া ভরত তথা যাে। 

িায় গপ্রত বপশাচ কবরকত রি পাে।।  

সদসকেয ভরত যাে মাতুকলর ঘকর। 

রবহল সামন্ত কসেয বাটীর বাবহকর।। 

ভাবগকেকর গদবখ্য়া হবরষ শত্রাবজৎ।  

গভাজে কবরয়া গদাোঁকহ ববসল সবহত।। 

এইরূকপ প্রভাত হইল ববভাবরী। 

বতে গকাবট গন্ধর্ব্ৃ আইল ত্বরা কবর।। 

চাবরবভকত মাকর গশল জাবঠ ও ঝকড়া।  

অকস্ত্র বববন্ধ পড় ভরকতর হাবত গঘাড়া।। 

সাত বদে যুে কহল কাকরা োবহ জয়।  

গদবখ্য়া অমরগকে লাবগল ববস্ময়।। 

গন্ধর্ব্ৃ ো মারা যায় অবত ভয়ঙ্কর। 

ভরত গন্ধর্ব্ৃ অস্ত্র োকড়ে সত্বর।। 

এক বাকে জবন্মল গন্ধর্ব্ৃ বতে গকাবট। 

েয় গকাবট গন্ধকর্ব্ৃ লাবগল কাটাকাবট।। 

সহকজ গন্ধর্ব্ৃ-জাবত বড়ই দেৃীবত। 

তাহাকত অবিক যুে জ্ঞাবতর সবহত।।  

েয় গকাবট গন্ধকর্ব্ৃ উবঠল মহামার।  

গন্ধবর্ব্ৃ-অকস্ত্রকত হয় গন্ধর্ব্ ৃসংহার।। 

মাবরয়া গন্ধর্ব্ৃ বসাইল গদশ এক।  

দই পুকত্র ভরত কবরল অবভকষক।। 

পুষ্ককরর জকেয রাম বদকলে গসই পুরী। 

পুষ্কর গদকশর গসই পুষ্কর-অবিকারী।। 

দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া গসই পুরী। 

আইকলে শ্রীভরত অকযািযা-েগরী।। 

মহাহ্লাকদ শ্রীরাম ককরে সম্ভাষে।  

শুবেয়া গন্ধর্ব্ৃ-বি হরবষত মে। ।  

শ্রীরাম বকলে গযাগয ভরত-কুমার। 

দই ভাইকপাকয় গদে রাজয-অবিকার।।  

চন্দ্রককতু অেদ এ দই সকহাদর। 

রাকমর আজ্ঞায় গদাোঁকহ কহল দণ্ডির। ।  

অেদ পাইল মল্লকদশ অবিকার। 

অশ্বকদশ অবিপবত চন্দ্রককতু আর।।  

লক্ষ্মকের দই পুত্র হইকলক রাজা। 

রাজয বসাইয়া পাকল বববিমকত প্রজা।। 

শত্রুকের দই পুত্র পরম সুন্দর।  

শত্রুঘাতী সুবাহু এ দই সকহাদর।।  

চাবর ভাকয়র অষ্ট পুত্র কহল মহামবত। 

শত্রুকের দই পুত্র মথুরাবিপবত।। 

লব কুশ পাইকলে অকযািযা েন্দীগ্রাম। 

অষ্ট জকে অষ্ট রাজয বদকলে শ্রীরাম।। 

এগার হাজার বষৃ রাকমর পালকে। 

পাত্র বমত্র আবদ সুকখ্ আকে সর্ব্ৃজকে।। 

কতবর্ত্বাস কববত্ব অমতকত আকমাবদত।  

গাবহল উর্ত্রকাকণ্ড রাকমর চবরত।।  

অকযািযায় কালপুরুকষর আগমে ও লক্ষ্মে বর্জ্ৃে 

পকর কালপুরুষ গয সংসার-ববোশী। 

অকযািযায় প্রকববশল হইয়া সন্ন্যাসী।। 

সভাকত ববসয়া রাম দয়ারী লক্ষ্মে।  

রীবতমত ববসয়াকে পাত্র বমত্রগে।।  
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গহেকাকল আবস কালপুরুষ ববলল। 

আবম গয ব্রহ্মার দূত ব্রহ্মা পাঠাইল।। 

লক্ষ্মে রাকমর কাকে কর বেকবদে। 

তাোঁহার সবহত আকে ককথাপকথে।। 

শ্রীরাকমর কাকে বগয়া লক্ষ্মে সম্ভ্রকম। 

গযাড়হাকত কবরয়া গয জাোে শ্রীরাকম।। 

আইল ব্রহ্মার দূত দ্বাকর আচবম্বকত। 

আজ্ঞা কর রঘুোথ উবচত আবেকত।। 

শ্রীরাম বকলে আে কবর পুরস্কার। 

বক গহতু আইল দূত জাবে সমাচার।। 

পাইয়া রাকমর আজ্ঞা লক্ষ্মে সত্বর।  

কালপুরুকষর বেল রাকমর গগাচর।। 

পাদয-অঘৃয বদয়া রাম বদকলে আসে।  

গযাড়হকস্ত্ বজজ্ঞাকসে কহ প্রকয়াজে। ।  

গস কালপুরুষ বকল শুেহ বচে। 

গয কথা কবহব পাকে শুকে অেয জে। ।  

এ সমকয় গয কবরকব গহথা আগমে।  

ব্রহ্মার বচকে তাকর কবরকব বর্জ্ৃে।। 

এই সতয ব্রহ্মার গয কবরকব পালে।  

দ্বার রক্ষা গহতু তকব রাখ্ একজে। ।  

শ্রীরাম বকলে শুে প্রাকের লক্ষ্মে। 

সাবিাকে থাক ো আইকস গকােজে।। 

অবিক বক কবহব গয দ্বার পাকে চায়।  

তাহাকক তযবজব আবম জাবেহ বেিয়।।  

এই সতয কবরলাম দূকতর গগাচকর।  

সাবিাকে লক্ষ্মে রবহকব তুবম দ্বাকর।। 

ববিাতার বের্ব্ৃন্ধ গয ো যায় খ্ণ্ডে। 

কালপুরুকষর সকে হয় সম্ভাষে।। 

গস কালপুরুষ বকল পবরচয় কবর। 

মকর্ত্ৃযকত রবহকল শূেয কবকুণ্ঠ-েগরী।। 

সংসাকরর গলাক োবশ গমার দূকত আকে।  

গতামাকর লইকত আবম আইেু আপকে।। 

ব্রহ্মার বচে রাম কর অবিাে। 

সংসার োবড়য়া তুবম চল বেজ স্থাে।।  

এগার হাজার বষৃ অবতার কবর। 

ভুবলয়া রবহলা প্রভু গযমে সংসারী।। 

রবহবার গযাগয েকহ মকর্ত্ৃযর বভতর। 

আমাকর বক আজ্ঞা প্রভু বলহ সত্বর।।  

শ্রীরাম বকলে যম গয কহ এখ্ে। 

সংসার োবড়য়া আবম কবরব গমে।। 

কদকবর বের্ব্ৃন্ধ আকে ো যায় খ্ণ্ডে। 

ব্রহ্মার মায়াকত দূর্ব্ৃাসার আগমে।।  

সভা কবর দ্বাকর ববস আকেে লক্ষ্মে।  

মুবে বকল বগয়া কবর রাম-সম্ভাষে। ।  

লক্ষ্মে বকলে কতপা কর দাস বকল। 

ব্রহ্মার দূকতর সকে আকেে ববরকল। ।  

গয করৃ্ম্ সাবিকব রাম কবর সম্ভাষে। 

আজ্ঞা কর কবর আবম গসই প্রকয়াজে।।  

কুবপল দর্ব্ৃাসা মুবে লক্ষ্মকের প্রবত। 

লক্ষ্মকের পাকে চাবহ ককহ গকাপমবত।। 

লক্ষ্মে আমার শাকপ কার বাকপ তবর। 

শাপ বদয়া গপাড়াইব অকযািযা-েগরী।।  

যত রাজযখ্ণ্ড আবজ কবরব সংহার। 

গপাড়াইয়া অকযািযা কবরব োরখ্ার।। 

বালক ববেতা বতে আবজ কবর ধ্বংস।  

দশরথ-ভূপবতকর কবরব বের্ব্ৃংশ।। 

গদবখ্য়া মুবের গকাপ লক্ষ্মকের ত্রাস। 

ভাকবে আমার লাবগ হয় সর্ব্ৃোশ।।  
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বুবঝ রাম কবরকবে আমাকর বর্জ্ৃে।  

এড়াইকত োবর আবম ললাট বলখ্ে।। 

বর্জ্ৃে মরে দই একই প্রকার। 

আমা গহতু বংশ গকে হইকব সংহার।। 

আমাকর ববর্জ্ৃকল আবম মবর একজে।  

বপততবংশ োশ কবর বককসর কারে।। 

পূর্ব্ৃকথা লক্ষ্মকের পবড়কলক মকে। 

এ বর্জ্ৃে সুমন্ত্র কবহল তকপাবকে।। 

কালপুরুকষর সকে রাকমর কথে। 

মুবেকক লইয়া তথা গগকলে লক্ষ্মে। ।  

কালপুরুকষকর রাম কবরয়া ববদায়। 

প্রোম ককরে রাম মুবে দর্ব্ৃাসায়।। 

ববেকয় বকলে রাম গকান্ প্রকয়াজে। 

দর্ব্ৃাসা বকলে চাবহ উবচত গভাজে।।  

এক বষৃ কবরয়াবে আবম অোহার। 

গদহ অন্ন্ বযঞ্জে গয অমতত সুসার।।  

দর্ব্ৃাসার কথাকত রাকমর কহল হাস। 

এক বষৃ গকমকে ককরে উপবাস।। 

শ্রীরাম বকলে তুবম এ েকহ কারে। 

অেুমাকে বুবঝ গয মবজল পুরীজে।। 

গভাজে বদকলে রাম অমতত সুসার। 

গভাজে কবরয়া মুবে গগল বেজ ঘর।। 

শ্রীরাম ভাকবে মুবে পাবড়ল প্রমাদ। 

গকমকে ববর্জ্ৃব ভাই ককরে ববষাদ। ।  

কালপুরুকষর সকে আলাপ যখ্ে। 

দর্ব্ৃাসার সকে গগল লক্ষ্মে তখ্ে।।  

সতয যবদ লবি তকব বযথৃ এ জীবে। 

সতয পাবল যবদ হয় লক্ষ্মে বর্জ্ৃে।। 

লক্ষ্মকে ববর্জ্ৃকত রাম অতযন্ত ববকল। 

ববশষ্ঠ োরদ আবদ ডাককে সকল।। 

গকমকে ককরে রাম সকতযর পালে। 

সভামকিয শ্রীরাম ককহে বববরে।। 

শ্রীরাম বকলে সীতা আর রাজয িে।  

ইহার অবিক গমার ভাই গয লক্ষ্মে।।  

সকবল তযবজকত পাবর জােকী সুন্দরী। 

লক্ষ্মে বহকে আবম রবহকত ো পাবর।। 

মুবেরা ববলকে রাম বক ভাববে মকে।  

সতয যবদ পাল তকব বর্জ্ৃহ লক্ষ্মকে।। 

যবদ সতয লিে হয় বযথৃ এ জীবে।  

লক্ষ্মকে ববর্জ্ৃয়া কর সকতযর পালে।। 

সতয গহতু তব বপতা গতামা পুকত্র বকর্জ্ৃ। 

সতয পাবল মবরয়া গগকলে স্বগৃরাকজয।। 

েত্রদণ্ডির তুবম কহল অবিবাস। 

বপততসতয পাবলকত গয গগকল বেবাস। ।  

অবিশুো এড় তুবম পরমা সুন্দরী। 

সীতা এবড় রাজয এড় হকয় ব্রহ্মচারী।। 

এ সব ববর্জ্ৃকত রাম ো কর মন্ত্রো। 

লক্ষ্মকে ববর্জ্ৃকত গকে এত আকলাচো।। 

গহেকাকল শ্রীরাকমকর বকলে লক্ষ্মে।  

আমার ববর্জ্ৃয়া কর সকতযর পালে। ।  

যবদ সতয লি তকব বড় অোচার। 

তুবম সতয লবঙঘকল মবজকব বত্রসংসার।। 

যত বকেু আবজ প্রভু আমার কারে। 

গতামার গয মায়া বুবঝকবক গকান্ জে। ।  

সংসার োবড়কত রাকমর ঘুকচ মায়া গমাহ। 

দই ভাই গকালাকুবল চকক্ষ পকড় গলাহ।।  

সভায় বকলে রাম ববর্জ্ৃেু লক্ষম্ে।  

লক্ষ্মে-পিাকত আবম কবরব গমে।।  
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শুবে সর্ব্ৃকলাককর চকক্ষকত পকড় পাবে। 

চবলল লক্ষ্মে বীর কবরয়া গমলাবে। ।  

একড়ে হাকতর গবত্র গাত্র-আভরে। 

রাকম প্রদবক্ষে কবরকলে শ্রীলক্ষ্মে।। 

ববন্দকলে শ্রীববশষ্ঠ োরদ- চরে।  

আর যত ববন্দকলে কুকলর ব্রাহ্মে। ।  

ভরকতর পদদ্বয় ককরে বন্দে। 

ভরত কাতর অবত ককরে ক্রন্দে।। 

প্রজা সমূকহর প্রবত বকলে লক্ষম্ে।  

সম্প্রীবতকত ববদায় করহ প্রজাগে। ।  

প্রজাগে বকল শুে ঠাকুর লক্ষ্মে।  

গতামা ববো গকমকে িবরব এ জীবে।। 

লক্ষ্মে রাকমর পকদ ককরে প্রেবত।  

জকন্ম জকন্ম থাকক গযে ভবি গতামা প্রবত।। 

লক্ষ্মকের বাককয রাম হইয়া কাতর।  

অকচতে হইকলে োবহক উর্ত্র।। 

পাত্র বমত্র প্রবত বীর কবরয়া গমলাবে। 

চাবহয়া সবার পাকে চকক্ষ পকড় পাবে।। 

রাজযখ্ণ্ড আবদ কবর সহ সর্ব্ৃজে।  

সরযূ েদীর তীকর ককরে গমে।। 

প্রাথৃো ককরে তাকর কবরয়া প্রোম। 

আমাকত প্রসন্ন্ গযে থাককে শ্রীরাম।। 

সরযূত গরাত বকহ অবত খ্রশাে। 

লক্ষ্মে োবময়া গরাত তযাবজকলে প্রাে।। 

েরকদহ পবরহবর গগকলে গগাকলাক। 

অকযািযােগকর গয পবড়ল মহাকশাক।। 

হাহাকার গরাদে উবঠল চতুবর্দ্ৃকক।  

ববলাপ ককরে রাম ববেৃকত অবিক।। 

আমাকর এবড়য়া গগলা গকাথায় লক্ষ্মে।  

গতামা ববো ববফল ো রাবখ্ব জীবে।।  

সীতা ববর্জ্ৃলাম আবম গলাক অপবাকদ। 

গতামা ববর্জ্ৃলাম ভাই গকান্ অপরাকি।। 

লক্ষ্মে-বর্জ্ৃকে গমার বমথযা এ সংসার। 

লক্ষ্মে সমাে ভাই ো পাইব আর।। 

লক্ষ্মে ববহকে আবম থাবক বক কুশকল। 

গয জকল োবমল ভাই োবমব গস জকল। ।  

গয বদকক লক্ষ্মে গগল উর্ত্র গস বদক্। 

লক্ষ্মে ববহকে প্রাে রাখ্াই গয বিক।। 

কবরলা ববস্ত্র গসবা হইয়া সদয়। 

গতামা ববর্জ্ৃলাম আবম হইয়া বের্দ্ৃয়।। 

লক্ষ্মকের মরকে কাতর প্রাে অবত।  

েত্রদণ্ড িবরকত ো চাে রঘুপবত।।  

ভরকত কবরকত রাজা শ্রীরাকমর মবত।  

ভরত ককহে বকেু শ্রীরাকমর প্রবত। ।  

এতকাল োো সুখ্ কবরলাম রাম।  

তব সকে যাইকত এমে মেস্কাম। ।  

ভরকতর কথা শুবে রাকমর উদাস। 

গহোঁটমাথা কবর রাম োকড়ে বেুঃশ্বাস।। 

শ্রীরাম বকলে শুে, আমার উর্ত্র। 

শত্রুকে আবেকত দতূ পাঠাও সত্বর।।  

রাকমর আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।  

বতে বদবকসকত গগল েগর মথুরা।। 

শত্রুকের ঠাোঁই দূত ককহ কাকে কাকে। 

যাইকব সকল গলাক শ্রীরাকমর সকে।। 

ভরতাবদ কবরয়া যকতক পুরজে। 

শ্রীরাকমর সকে স্বকগৃ কবরকব গমে।।  

রাকমর বর্জ্ৃকে োকড় লক্ষ্মে শরীর। 

লক্ষ্মে ববহকে রাম হকলে অবস্থর। ।  
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মহারাজ শত্রুঘে ো ভাববহ মকে। 

সত্বকর চলহ তুবম রাম-সম্ভাষকে।।  

এত শুবে শত্রুে ককরে গহোঁট মাথা। 

পাত্র বমত্র আবেয়া ককহে সব কথা। ।  

সুবাহু পুকত্রকর ককর মথুরার রাজা। 

সাবিাকে পাবলকত ককহে সব প্রজা।।  

দই পুত্র প্রবত রাজয কবর সমপৃে। 

অকযািযায় যাত্রা কবরকলে শত্রুঘে।।  

বতে বদবকসকত আবস অকযািযােগরী। 

প্রোম ককরে শ্রীরাকমর পদ িবর।।  

শত্রুকে গদবখ্য়া রাম হরবষত মে।  

পুেি রাকমর পদ বকন্দ শত্রুঘে। ।  

গতামার চরে ববো আর োবহ গবত। 

স্বগৃবাকস যাব প্রভু গতামার সংহবত।। 

গযাড়হকস্ত্ শ্রীরাকমকর ককহ সর্ব্ৃকলাকক। 

গতামার প্রসাকদ প্রভু স্বকগৃ যাব সুকখ্।। 

গতামার মরকে প্রভু সবার মরে। 

গতামার জীবকে আমা সবার জীবে।। 

শুবেয়া শ্রীরাম কবরকলে অেীকার।  

আমার সবহত চল বাঞ্ছা থাকক যার।।  

জীবকের আশা োবড় সবার এ আশ। 

শ্রীরাকমর সকে বগয়া কবর স্বগৃবাস।। 

বতে গকাবট রাক্ষকস আইল ববভীষে। 

সুগ্রীব অেদ এল সহ কবপগে।। 

েল েীল আইল গস মন্ত্রী জাম্ববাে।  

মকহন্দ্র গদকবন্দ্র এল বীর হেুমাে।। 

আর যত গলাক বেল অকযািযােগকর। 

যত যত গলাক বেল পতবথবী বভতকর।। 

স্ত্রী পুরুষ এল সকব অকযািযােগকর। 

বাল বতে আবদ গকহ োবহ রকহ ঘকর।। 

রাকমর বকেকট এল সকব শীঘ্রগবত। 

গযাড় হাত কবর সকব রাকম ককর স্তুবত।। 

কতবার গদবখ্লাম গদব বত্রকলাচে। 

কত শত গদবখ্লাম বসে ঋবষগে।। 

গন্ধকর্ব্ৃর গীত শুবেলাম মকোহর।  

ববদযািরী েততয ককর গদবখ্েু ববস্ত্র।। 

গতামার ববহকে রাম থাবক গকান্ সুকখ্। 

গতামার পাকেকত গমারা যাব স্বগৃকলাকক।। 

পতবথবীর যত গলাক গযাড় ককর হাত। 

একক একক সবাকর বকলে রঘুোথ।। 

শ্রীরাম বকলে শুে রাজা ববভীষে। 

মম সকে েকহ তব স্বকগৃকত গমে। ।  

হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চাবরযুকগ।  

আর বকেু ো ববলও আবজ মম আকগ।। 

শুে ববল গতামাকর গহ পবে-েন্দে। 

মম সকে েকহ তব স্বকগৃকত গমে। ।  

যাবৎ আমার োম থাবককব সংসাকর। 

চন্দ্র সূযৃয যতকাল জগকত প্রচাকর।। 

তাবৎ থাকহ তুবম হইয়া অমর। 

গতামার প্রসাকদ মুি হয় চরাচর।।  

হেুমাে বকল োবহ চাবহ স্বগৃবাস।  

গতামার গয গুে শুবে এই অবভলাষ।। 

শ্রীরাম গতামার োম হইকব গযখ্াকে।  

গসইখ্াকে সুবস্থর থাবকব রাবত্রবদকে।। 

হেু প্রবত বকলে শ্রীকমল-কলাচে। 

তুবম আবম এক গদহ কবরবা গহে।। 

আমা ভি কবপ তুবম পরম সুবস্থর।  

গযই তুবম গসই আবম একই শরীর।। 
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ব্রহ্মার বকরকত চাবর যুগ বচরজীবী। 

আমার বদকল তুবম পালহ পতবথবীর।। 

শুে ববল মহাজ্ঞােী মন্ত্রী জাম্ববাে। 

চাবর যুকগ অমর গয ব্রহ্মার কলযাে।। 

আরবার হউক তব প্রথম গযৌবে। 

গতামাকর বজবেকত োবরকবক গকাে জে।।  

আরবার আবম যবদ হই অবতার। 

গতামার সকেকত গদখ্া হইকব আমার।।  

আর যত মেুষয আসুক গমার সকে। 

স্বগৃবাকস যাইকত যাহার থাকক মকে।। 

বদকলে শ্রীরাম লব কুকশ েত্রদণ্ড।  

হাকত হাকত সমকপৃে যত রাজযখ্ণ্ড।।  

হেুমাে জাম্ববাে মকহন্দ্র বাের।  

লব কুকশর সকে গদে কবরয়া গদাসর।। 

ববভীষকে আবে রাম ককর সমপৃে।  

লব কুকশ রাজা কবর ককরে গমে।। 
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শ্রীরামচন্দ্র, ভরত ও শত্রুকের স্বগৃাকরাহে 

সুযাত্রা কবরয়া রাম োকড়ে সংসার।  

রাম গগল পতবথবী হইল অন্ধকার।। 

অকযািযা হইকত রাম ককরে গমে। 

োরদ ববশষ্ঠ আবদ সকে মুবেগে।।  

অবদূত সন্ন্যাসী চবলল সাবর সাবর। 

ব্রাহ্মে ক্ষবত্রয় কবশয শূদ্র বেৃ চাবর।। 

হাকত লবড় কবরয়া চবলল গখ্াোঁড়া কাো। 

শ্রীরাকমর সকে যায় ো মাবেল মাো।। 

স্থাবর জেম চকল শ্রীরাকমর সকে। 

গাকে পক্ষী ো রকহ, ো রকহ পশু বকে।। 

ভূত গপ্রত বপশাচ চবলল অন্তরীকক্ষ। 

হবরষ হইয়া সকব যায় উর্ত্র মুকখ্।।  

সংসার োবড়য়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ। 

েপুংসক চবলল গয অন্তুঃপুর-রক্ষ।।  

চবলল সুগ্রীব রাজা শ্রীরাকমর বমত। 

েবত্রশ গকাবট গসোপবত চবলল ত্ববরত।। 

ব্রহ্মা আবেকলে রথ রামকক লইকত। 

কবকুকণ্ঠ আবসকব প্রভু জগৎ সবহকত।। 

বতে গকাবট রথ এল গদাবকলাক গদকখ্। 

আকাশ যুবড়য়া রথ রকহ অন্তরীকক্ষ। ।  

জাহ্নবী সরযূ েদী এক ঠাই বকহ। 

গো এবড় রঘুোথ সরযকূত রকহ।। 

মুি পূর্ব্ৃপুরুষ গয সরযূর জকল। 

গো এবড় রঘুোথ সরযকূত উকল।। 

সরযূত গরাত বকহ অবত খ্রশাে। 

গরাকত োবম বতে ভাই তযাবজকলে প্রাে।। 

স্বকগৃকত দন্দুবভ বাকজ পুষ্প ববরষে।  

সরযূকত বতে ভাই তযকজে জীবে।। 

েরকদহ োবড়য়া গগকলে বতে জে। 

কবকুকণ্ঠ শ্রীববষু্ণ বগয়া গদে দরশে।।  

শ্রীরাম ভরত আর শত্রুে লক্ষম্ে।  

বমবল হইকলে এক গদহ োরায়ে।। 

সীতাকদবী আইকলে শ্রীরাকমর পাকশ।  

লক্ষ্মীরূপা হইকলে সীতা অবকশকষ। ।  

অংশীভূত োরায়ে কহলা সুপ্রকাশ। 

সমাি উর্ত্রকাণ্ড গাকহ কতবর্ত্বাস।। 

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামায়কের ফলশ্রুবত কীরৃ্ত্ে 

কবকুকণ্ঠর োথ রাম স্বয়ং ভগবাে।  

ব্রহ্মাকর ডাবকয়া বকেু ককহে ববিাে।। 

আমার সবহত যত আবসয়াকে প্রােী। 

গকাথায় থাবককব তারা বকেুই ো জাবে।। 

বববরবঞ্চ বকলে শুে রাজীবকলাচে। 

সন্তাে োকমকত স্বগৃ ককরবে সতজে।।  

গসইখ্াকে আবসয়া রবহকব সর্ব্ৃজে। 

বাঞ্ছা ককর গযখ্াকে থাবককত গদবগে।।  

গযই জে রামায়ে কবরকব শ্রবে। 

পরকলাকক এই স্বকগৃ কবরকব গমে।। 

গস সন্তাে-স্বগৃ প্রভু কবকুণ্ঠ সমাে। 

কবরকব গতামার গলাক তাকহ আকরাহে।। 

স্থাবর জেম যত জকলাপবর ভাকস। 

শরীর োবড়য়া সকব গগল স্বগৃবাকস।। 

গদবরকথ চবড় জীব গদব-কবশ িবর। 

রাকমর প্রসাকদ সকব গগল স্বগৃপুরী।। 
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মততুযকাকল রাম রাম ককর গযই জে।  

সর্ব্ৃপাকপ মুবি পায় কবকুকণ্ঠ গমে।। 

গযই জে রামায়ে কবরকব শ্রবে। 

পরকলাকক এই স্বকগৃ কবরব গমে।। 

ভি-অেুরূপ স্বগৃ অকেক প্রকার।  

গগাববন্দ ভাববয়া গলাক পায় ত বেস্ত্ার। ।  

শ্রীরাকমর ভি গয পাইল স্বগৃবাস। 

ইহা গদবখ্ ব্রহ্মার মকেকত কহল ত্রাস।। 

চতুরৃু্ম্খ্ চতুরৃু্ম্কখ্ কবরকেে স্তুবত। 

গতামা দরশকে গযে পাই অবযাহবত।। 

আগম পুরাে যত মীমাংসা গবদান্ত।  

গতামার মবহমা রাম গক পাইকব অন্ত। ।  

আমা গহে গকাবট ব্রহ্মা োবহ পায় সীমা। 

এমবে অেন্ত তুবম অেন্ত মবহমা।। 

পুেয বতবে হয় যাোঁকর কবরকল স্মরে। 

পাপী মুি হয় গয শুবেকল রামায়ে।।  

চাবর গবদ শ্রবকেকত যত ফল হয়। 

রাম োকম তার গকাবটগুে ফকলাদয়।। 

রামোম লইকত গয ককর অবভলাষ। 

সর্ব্ৃপাকপ মুি গয কবকুকণ্ঠ ককর বাস।। 

অপুত্র শুবেকল গলাক পায় পুত্র-ফল।  

সিকাণ্ড শুবেকল পায় অশ্বকমি-ফল।।  

 

উর্ত্রকাণ্ড সমাি। 

 


