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শ্রীকতদষ্ণর হতিোয় আগমণ সংবাদ্ গকৌরবগদণর পরামশব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
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দুদযবযাধদের প্রতত ভীষ্মাত্র তহদতাপদ্শ 

তজজ্ঞাদসে জদন্মজয় কহ তদপাধে। 

সতয হদত মুি যত্ হহল পঞ্চজে। ।  

আপে তবভাগ রাজয লাদভর কারণ।  

কহতকবা কতরদলে তপতামহগণ।। 

ধততরাে আর দুদযবযাধদে বুঝবাদর। 

গকান্ ্ূত পাঠাদলে হতিোেগদর।।  

উর্ত্র গগাগ্রহ যুদ্ধ গকৌরব প্রধাে।  

পাইদলে অজ্জুবদের িাদে অপমাে।।  

তশতবদর আতসয়া তকবা কতরল তবিার। 

কহ শুতে মুতেবর কতরয়া তবিার।।  

 

মুতে বদল শুেহ েতপতত জদন্মজয়। 

যুদদ্ধ পরাভূত হদয় গকৌরব তেয়।। 

লণ্ড ভণ্ড হদয় রাজা আইল তশতবদর।  

মহামেিাপ গহতু দুুঃতখ্ত অন্তদর। ।  

তশবা হাদত তসংহ গযে গপদয় অপমাে।  

গ্ার্দ্ূবদলর হাদত গযে কুঞ্জরপ্রধাে।। 

একাপার্ব কতরদলে সবাকাদর জয়। 

বযকুল গকৌরব অতত গপদয় লজ্জা ভয়। ।  

 

কণব বতলদলে রাজা তযজ তিন্তা মদে। 

উপাদয় মাতরব পঞ্চ পাণ্ডুপুেগদণ।। 

বাসব উপাদয় বতোসুদরদর মাতরল।  

উপায় কতরয়া তশব তেপুদর বতধল।।  

তবো উপাদয়দত তসদ্ধ ো হয় রাজে।  

উপায় সততজয়া মার পাণ্ডুপুেগণ। ।  

তবরাে েগদর ্ূত গ্হ পাঠাইয়া। 

পাণ্ডদব গহর্ায় আে কপে কতরয়া।। 

মুখ্য মুখ্য গসোপতত যত বীরগদণ।  

সদেদত কতরয়া তুতম রাখ্ এইখ্াদে। ।  

তবরাে দ্রুপ্ আর ভাই পঞ্চজে। 

গভাজে কারদণ রাজা কর তেমন্ত্রণ।।  

সূপকারগদণ সদব সদেত করহ। 

অন্নপাে সদে তবষ সবাকাদর গ্হ।। 

তবষপাদে হীেবল হদব সর্ব্বজে। 

যদতক প্রহরী গবতড় কতরদব তেধে।। 

পূর্ব্বাপর আদে গহে শাদের তবতহত। 

বদল েদল শত্রুদক মাতরদব সুতেতিত।। 

েল কতর ফল মদধয রতহ পুরষ্কার। 

েমুতি ্ােদব পাঠাইল যম ঘর।। 

গস কারদণ এই যুতি কতহেু গতামাদর। 

মারহ পাণ্ডুর পুে বুতদ্ধ অেুসাদর।। 

েতুবা সকল হসদেয সাজ েরপতত। 

তবরাে েগদর িল যাইব সম্প্রতত।। 

তবরাদের পুর সব গিৌত্দক গবতড়য়া। 

অতি ত্য়া পাণ্ডদবদর মার গপাড়াইয়া।। 

ইমত তবধাে করহ েরবর। 

উলম্ব উতিত েদহ করহ সত্বর।। 

 

বতলদলে রাজা ইহা োতহ লয় মদে। 

তার শতি মাতরদব পাণ্ডব পঞ্চজদে।। 

এদতক উপায় আতম কতরলাম পূর্ব্ব। 

কপে পাশাদত তার হতরলাম সর্ব্ব।।  

পদর ত্ই বেবাস িা্স বৎসর। 

বৎসদরক অজ্ঞাত বসতত তার পর।। 

সভামাদঝ পাণ্ডব কতরল গযই পণ। 
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তাহাদত হহল মুি হ্ব তেবন্ধে।।  

আমার উপায় যত হইল তবফল। 

এখ্ে সহায় তার হহল মহাবল।। 

গয গহাক গস গহাক যুদ্ধ কতরলাম পণ।  

তবো যুদ্ধ রাজয োতহ ত্ব ক্ািে।।  

আমাদর তজতেয়া পাণ্ডুপুে রাজয লয়। 

আতম বা পাণ্ডদব তজতে মম রাজয হয়।।  

প্রততজ্ঞা আমার এই ো হইদব আে। 

ইহার উপায় সখ্া করহ তবধাে।। 

ো মাতরব গয পযবযন্ত পাণ্ডু-পুেগণ। 

রাদজয রাদজয অেুির করহ গপ্ররণ।।  

তেবদসে যত রাজা মম অতধকাদর। 

যুদ্ধ গহতু বতরয়া আেহ সবাকাদর।।  

সবা মদধয প্রধাে সুমন্ত্র েরপতত। 

কতলে কাম্ গভাজ বাতহলক প্রভততত।। 

সুশর্ম্বা েতপতত আত্ যত রাজগণ। 

যুদ্ধ গহতু সবাকাদর করহ বরণ।। 

একা্শ অদক্ষৌতহণী করহ সাজে। 

হইদব অবশয যুদ্ধ ো হয় খ্ণ্ডে।।  

অে শে বহুতবধ করহ সঞ্চয়।  

তমোতমে বলাবল করহ তেণবয়।।  

 

রাজার বিে শুতে রাধার েন্দে। 

সাধু সাধু বতলয়া প্রশংদস গসইক্ষণ।।  

উর্ত্ম বতলয়া যুতি তেল মম মদে।  

তুতম গহ ক্ষতন্ত্রয়দশ্রি বুতদ্ধ বদল গুদণ।। 

গ্বগণ মদধয গযে গ্ব শিীপতত। 

প্রজাপতত মদধয গযে ্ক্ষ মহামতত।। 

তারাগণ মদধয গযে শীতল তকরণ। 

তা্তশ ক্ষতন্ত্রয় মদধয গতামাদর গণে।।  

ক্ষেধর্ম্ব শাে যত আদে পূর্ব্বাপর। 

ক্ষতন্ত্রয় হইয়া যুদদ্ধ ো কতরদব ডর।। 

গস কারদণ ক্ষেধর্ম্ব করাহ উ্য়।  

যুদ্ধ গহতু বরহ যদতক রাজিয়।। 

হয় বা ো হয় যুদ্ধ তবতধর তলখ্ে। 

হসেয সমাদবশ কর ো োড় তবক্রম। ।  

 

এত বতল আজ্ঞা ত্ল ডাতক অেুিদর। 

তলতখ্দলে তলখ্ে সমি েতপবদর।। 

অেন্তদর কতহদলে গোর তেয়। 

গয যুতি কতরলা মম হৃ্দয় ো লয়।।  

ভাই ভাই তবদে্ হইদত ো যুয়ায়।  

তহত উপদ্শ রাজা কতহব গতামায়।। 

মাে বততদ্ধ োই ইদর্ ো হইদব যশ।  

হাতরদল তজতেদল তুলয ো হদব গপৌরষ।।  

অতএব যুদদ্ধ রাজা োতহ প্রদয়াজে।  

পাণ্ডব সতহত সদব করহ তমলে।। 

পাণ্ডদবরা োতহ তব কদর অতযািার। 

আপতে ইোয় ভাগ গয ত্দব তাহার। ।  

তাহা গপদয় সুখ্ী হদব ভাই পঞ্চজে।  

এক্ষদণ এমত বুতদ্ধ ো কর রাজে।।  

পাশায় তজতেয়া তুতম তেদল সর্ব্ব ধে।  

তবু তারা গতামা প্রতত েদহ গক্রাধমে।।  

গয সতয কতরল তারা সবার সাক্ষাদত। 

ধর্ম্ব অেুসাদর মুি হইল তাহাদত।। 

পূদর্ব্ব তেল তাহাদ্র গযই অতধকার। 

তাহা োতড় ত্দত হয় উতিত গতামার।।  

তাহাদত প্রদবাধ যত্ েদহ ক্ািে। 
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তদব গযই মদে লয় কতরও তখ্ে।। 

পূদর্ব্ব অেীকার তুতম কতরদল আপদে। 

সতয হদত মুি যত্ হয় ক্ািদে।।  

পুেুঃ আতস রাজয তদব লইদব পাণ্ডব।  

গসইকাদল সাক্ষাদত আতেেু গমারা সব।।  

এক্ষদণ যাহাদত তুষ্ট কুন্তীপুে সব। 

তাহা ত্য়া রাজা তুতম প্রদবাধ পাণ্ডব।। 

তাহা ত্য়া প্রদবাধহ পাণ্ডু পুেগদণ। 

ভাই ভাই তবদরাধ ো হয় প্রদয়াজদে।।  

 

ভীদষ্মর এদতক বাকয শুতে দুদযবযাধে। 

ক্ষদণক র্াতকয়া তদব বতললা বিে।। 

শত্রুদক ভতজব আতম মদে োতহ লয়। 

গয গহাক গস গহাক যুদ্ধ কতরব তেশ্িয়।।  

ক্ষেমদধয অদযাগযতা গতণ এই কর্ম্ব। 

শত্রুদক গয রাজয তযদজ, তধক্ তার জন্ম।। 

 

বতলদলে ভীষ্ম তদব যাহা ইো কর।  

শুতেদল উপদ্শ যুদ্ধােদল মর।। 

অেন্তদর গরাণ কতপ বাহলীক রাজে।  

অষ্টদকতু ধততরাে গুরুর েন্্ে।।  

তবদুযর প্রভততত আর যত মতন্ত্রগণ।  

এদক এদক দুদযবযাধদে কতহল বিে।।  

ভীষ্ম গয কতহলা তাহা কর মহারাজ।  

ভাই ভাই তবদরাদধ ো হয় ভর কাজ। ।  

হলক্ষয় হইদবক গলাদক অপমাে। 

তাহাদত গপৌরুষ তকেু ো হয় তবধাে। ।  

আপে হপততক ভাগ গয হয় উতিত।  

তাহা গ্হ পাণ্ডদবদর শােীয় তবতহত।। 

গয সতয কতরল তাহা সভায় গগাির। 

তাহাদত হইর মুি পঞ্চ সদহা্র।। 

পূদর্ব্ব গযই অতধকার তেল তা সবার। 

যাই ইেপ্রি তুতম গ্হ পুের্ব্বার।। 

কতরদল অপমাে ো কতরল মদে। 

অেয গকহ হহদল ো সতহত ক্ািদে।।  

বাসুর েরমদধয খ্যাত পঞ্চজে। 

মূদর্ত্বদক তজতেবাদর পাদর তেভুবে।। 

উর্ত্র গগাগ্রদহ যুদ্ধ গ্তখ্দল আপদে। 

এদকশ্বর ধেঞ্জয় সবাকাদর তজদে।। 

তবরাদের গাভীগণ মুি কতর ত্ল। 

ধায় অজ্জুবে বীর কাদর ো মাতরল।।  

আমায় আদক্রাশ যত্ র্াতকত তাহার। 

তার গকে সংগ্রাদম কতরল পতরহার।।  

অন্তর গ্খ্ রাজা গন্ধর্ব্ব প্রধাে। 

আমায় ধতরয়া তেয়া কতরল প্রয়াণ।। 

মুখ্য মুখ্য যদতক তেদলে গসোপতত। 

োড়াইদত ো হইল কাহার শকতত।। 

গতামাদর আদক্রাশ যত্ পাণ্ডদবর তেল।  

তদব গকে পার্ব গতামা মুি কতর ত্ল।। 

যত্ বল উর্ত্র গগা গ্রদহ ধেঞ্জয়। 

পরকাদযবয অপমাে কতরল আমায়।। 

গরৌপ্ীর বাকয পার্ব োদর খ্তণ্ডবাদর। 

এই গহতু গাভী মুি কতরল প্রকাদর।। 

ভাই ভাই যুদদ্ধ তকেু োতহ অপমাে।  

জয় পরাজয় মাতে একই সমাে।। 

কতহদল পরম শত্রু গমার পঞ্চজে। 

তাহাদর ভতজদল হয় কুযশ গঘাষণ।। 

তুতম শত্রুভাব কর তাহারা ো কদর। 

জ্ঞাতত মদধয গয জে অতধক বল ধদর।। 
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গস হয় প্রধাে রাজা কতহেু তেিয়।  

পূদর্ব্বর কাতহেী শুে কতহ গয গতামায়।। 

 

গেতাযুদগ তেল রাজা লোর ঈশ্বর। 

বাহুবদল তজতেল সকল িরাির।। 

ক্ষন্ত্রবংদশ িূড়ামতণ শ্রীরাম লক্ষণ। 

তাাঁহাদ্র সহ িদে হইল তেধে।।  

মুখ্য মুখ্য যদতক আতেল গসোগণ।  

শতি ো হইল কার কতরদত গমািে।। 

অতহংসা পরমধর্ম্ব শাদেদত বাখ্াদে। 

তহংসা সম পাপ োতহ বদল জ্ঞাতেজদে।। 

অগ্র হহদত তহংসাবুতদ্ধ গযই জে কদর। 

পঞ্চ মহাপাপ আতস গবড়দয় তাহাদর।।  

জগদত অকীতর্ত্ব গঘাদষ গলাদক োতহ মাদে। 

কতহব পূদর্ব্বর কর্া শুে সাবধাদে।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ শুদে পুণযবাে। ।  

ইদের জন্ম, তৎকর্ত্তবক গুরুপত্নী হরণ ও গগৌতদমর শাপ 

্ক্ষকেযা অত্তত গয কশযপ গততহেী। 

পুেবাঞ্ছা কতরয়া ভতজল শূলপাতণ।। 

প্রতযক্ষ হইয়া বর যাদিে শের।  

মাতগল অত্তত বর কতর গযাড়কর।। 

মম গদভব হদব গযই সন্তাে উৎপতর্ত্। 

তেভুবে মদধয গযে হয় মহামতত।।  

োগ ের সুর আত্ প্রজাপততগণ। 

সদব পূজা কতরদবে তাহার িরণ।। 

স্বতি বতল বর তাদর গ্ে শূলপাতণ। 

স্বামীদর কতহল তদব ্দক্ষর েতন্দেী।। 

আমাদর ত্দলে বর গ্ব পঞ্চােে। 

তেভুবদে রাজা হদব গতামার েন্দে।।  

কশযপ বতললা তশববাকয তমর্যা েয়।  

মহাবলবন্ত হদব গতামার তেয়।। 

তেভুবে মদধয গসই হইদবক রাজা।  

এ ততে ভুবদে গলাক কতরদবক পূজা।। 

স্বামীর তেকদে কেযা পাইল সর্ম্াে। 

কতত্দে অত্তত কতরল ঋতুস্নাে।। 

স্বামী সহ বতত গকতল কুতূহদল কদর। 

তবষু্ণ অংদশ পুে আতস জতন্মল উ্দর।। 

পরম সুন্দর পুে ভূতমি হইল। 

ইে বতল োম তার মুতেবর ত্ল। ।  

িা্শ আত্তয তদব জতন্মল তবদশদষ। 

যাহার উ্দয় ত্ে আপতে প্রকাদশ।। 

কত ত্োন্তদর তদব ্দক্ষর েতন্দেী। 

ঋতুস্নাে কতরয়া স্বামীদর বদল বাণী।। 

রতত কতরদলে মুতে ্দক্ষর কেযায়।  

গদভবদত পবে আতস জতন্মল তাহায়।।  

কতহদলে ভাযবযাদর কশযপ তদপাধে।  

তেভুবে বযাতপদবক তব এ েন্দে। ।  

গোে বড় জীব জন্তু আেদয় যদতক। 

সর্ব্বভূদত হইদবক েন্দে প্রদতযক।। 

ইহা সম বলবন্ত গকহ ো হইদব। 

সকল সংসার এই বযাতপত কতরদব।। 

শুতে আেতন্দত হহল ্দক্ষর েতন্দেী। 

স্বগবদলাদক িতললা কশযপ মহামুতে।। 
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কত ত্দে োর্ আইল সুরপুদর। 

সদেদত ডাতকয়া মুতে বতলল ইদেদর।। 

গতামায় মাদয়র গদভব হদব গযই জে। 

জন্মমাদে কতরদবক জগৎ বযাপে।।  

ইহা বতল যর্ািাদে যাে তদপাধে। 

তবস্ময় মাতেয়া ইে ভাতবল তখ্ে।।  

এইক্ষদণ ো কতরদল সংহার ইহাদর। 

জতন্মদল অদেক মন্দ কতরদব আমাদর। ।  

এদতক তবিার তিদর্ত্ বাসব কতরল। 

সূক্ষারূদপ জেেীর গদভব প্রদবতশল।। 

গযইকাদল তেরাগত ্দক্ষর েতন্দেী। 

গসই গভব কাতেয়া কতরল সাতখ্াতে।।  

কাতেদলে পুেুঃ একখ্াতে সাতবার। 

তাহাদত হইল উেপঞ্চাশ প্রকার।। 

তিদর্ত্দত সােন্দ ইে হইল তেভবয়। 

কতত্দে প্রসতবল সকল তেয়।। 

ক্রদম উেপঞ্চাশ জতন্মল প্রভঞ্জে।  

গ্তখ্য়া হইল ইে সতবস্ময় মে।।  

অতহংসদক তহংতসয়া পাইলা বড় তাপ। 

জতন্মল পবেদ্ব অতুল প্রতাপ।। 

 

তদব কতত্দে ইে কশযপ েন্দে।  

গগৌতদমর িাদেদত কতরল অধযয়ে।। 

িাতরদব্ ষেশাে অধযয়ে হকল। 

তর্াতপও তকেু তার জ্ঞাে ো জতন্মল।। 

পরমা সুন্দরী গ্তখ্ গুরুর রমণী। 

তাদর হতরবাদর ইো কদর সুরমতণ। ।  

একত্ে যাে মুতে স্নাে কতরবার। 

গ্দখ্ ইে গুরুপত্না একা আদে ঘদর।। 

ম্দে পীতড়ত হদয় অত্তত েন্দে। 

মায়া কার গুরুরূপী হইল তখ্ে।। 

গুরুরূদপ গুরুপত্নী হতরল গ্দবে। 

ক্ষণকাল পদর ঘদর আইল মুেে।।  

স্বামীদর কতহল পদর তবেয় বিে। 

স্নাে কতরবাদর গগদল কতরয়া রমণ।।  

তকরূদপ কতরয়া স্নাে এদল মুহূদর্ত্বদক। 

ইহার বতর্ত্ান্ত প্রভু বতলবা আমাদক।। 

 

এত শুতে মুতেবর ভাতব মদে মে। 

কতরল অধর্ম্ব বুতঝ কশযপ েন্দে। ।  

গুরুপত্নী হদর এত কদর অহোর। 

অতএব কতরব ইহার প্রততকার।। 

তেস্ফল কতরতল যত শাে অধযয়ে।  

গতার সম অজ্ঞাে ো গ্তখ্ গকােজে।। 

কপে কতরয়া গুরুপত্নীদর হতরতল। 

পাইতব উতিত ফল গয কর্ম্ব কতরতল। ।  

হউক সহস্রদযাতে শদক্রর শরীদর। 

অলঙ্ঘ্য গগৌতম বাকয গক অেযর্া কদর।।  

হইল সহস্রদযাতে শদক্রর শরীদর। 

স্বদ্হ ্শবদে ইে তবষণ্ে অন্তদর।। 

গকান্ লাদজ গ্বমাদঝ গ্খ্াব ব্ে। 

তপসযা কতরয়া আত্মা কতরব তেধে।।  

সকল শরীদর আোত্দলক বসে। 

তিতন্তত হইয়া যাে কশযপ েন্দে।।  

ক্ষীদরাদ্র কূদল তগয়া কশযপকুমার।  

কতরল সহস্র বষব তপ অোহার।। 

সুরপুর েষ্ট গহর্া হয় ইে তবদে। 

পাতপি রাক্ষস োশ কদর রাতে ত্দে।। 
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দুরন্ত অসুর সব গ্দশত বযাতপল। 

্াে যজ্ঞ তপ জপ সকতল োতশল।। 

জাতেয়া কশযপ মুতে সতিতন্তত মদে। 

এ সকল তত্ত্ব পদর জাতেদলে ধযাদে।। 

ব্রহ্মাদক কদরে স্তুতত তবতবধ প্রকাদর। 

গতামার তেতর্ম্বত সততষ্ট অসুদর সংহাদর।। 

কুকর্ম্ব কতরল ইে আমার েন্্ে।  

কামবদশ গুরুপত্নী কতরয়া হরণ।। 

গগৌতম ্ারুণ শাপ ত্দলক তাহাদর। 

হইল সহস্র ভগ তাহার শরীদর।। 

গক্রাধ কতর গ্বরাজ মদজ অপমাদে। 

ক্ষীদরাদ্র কূদল তপ কদর একাসদে।।  

ইে তবো অসুদরদত জগৎ বযাতপল। 

তব তবরতিত সততষ্ট সব েষ্ট হহল।।  

অতএব বাসদবদর করহ উদ্ধার। 

তেিার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার।। 

 

এইরূপ কশযপ কতহল বহুতর। 

শুতেয়া স্য় হইদলে সততষ্টধর।। 

গগৌতদমদর আতেয়া কদেহ বহুতর। 

মম বাকয রক্ষা তুতম কর মুতেবর। ।  

পাইল উতিত শাতি ক্ষমা গ্হ মদে। 

কতপায় শাপান্ত কর অত্তত েন্দদে। ।  

 

গগৌতম বতলল মুতে কর অবধাে। 

কতহলাম গয কর্া গস ো হইদব আে।। 

গতামার কারদণ বর ত্লাম তাহাদর। 

সহদস্রক িক্ষু গযে গ্বরাজ ধদর।।  

শুতেয়া কশযপ মুতে আেতন্দত মে। 

যর্ািাদে গগলা কতর গ্ব সম্ভাষণ।।  

সতযদলাদক গগদলে গগৌতম তদপাধে। 

কশযপ আইল যর্া আপে েন্দে।। 

অবযর্ব মুতের বাকয ো হয় খ্ণ্ডণ।  

ভগতিহ্ন অদে লুপ্ত হইল তখ্ে।।  

সহদস্রক িক্ষু হহল ইদের শরীদর। 

আপোদক গ্তখ্ ইে হতরষ অন্তদর।। 

কশযপ বতলল পুে কর অবধাে। 

অেুতিত কর্ম্ব ো কতরও, সাবধাে। ।  

কাম গক্রাধ গলাভ গমাহ তেতান্ত বতজ্জবহ। 

ক্াতিত গকােজদে তহংসা ো কতরহ।। 

জ্ঞাতত বন্ধু আত্ কতর যত পতরবার।  

ক্াতিত তহংসা োতহ কতরদব কাহার। ।  

 

এত বতল ইেদক গপ্রতরল যর্ািাে। 

এই শুে কতহলাম পূর্ব্ব উপাখ্যাে।।  

ভীষ্ম যাহা কতহদলে ো হয় অেযর্া। 

সম্প্রতত পাণ্ডবগদণ আে রাজা গহর্া।। 

সমুতিত রাজয গ্হ োতড়য়া তাহাদর। 

সমভাদব বাস কর সম বযবহাদর।। 

ভাই ভাই তবদরাধ োতহক প্রদয়াজে। 

কুলক্ষয় হদব আর কুযশ গঘাষণ।। 

এইমত গরাণ কতপ তবদুযর সতহত। 

তবতধমদত দুদযবযাধদে বুঝাইল েীত।।  

কার বাকয ো শুতেল কুরুকুলপতত।  

অ্তষ্ট মাতেয়া গগল গয যার বসতত। ।  

মহাভারদতর কর্া অমতত সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ শুদে পুণযবাে। ।  
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রাজযলাভার্ব পাণ্ডবগদণর পরামশব ও গধৌময-তিজদক হতিোয় গপ্ররণ 

হবশম্পায়ে বদলে, শুে জদন্মজয়। 

তবরাে-েগদর পঞ্চ পাণ্ডুর তেয়।। 

অজ্ঞাদত হইয়া মুি মদে আেতন্দত।  

সুহৃ্ বান্ধব সহ হইল তমতলত।। 

অতভমেুয-তববাহ-উৎসব ত্োন্তদর।  

রজেী বতঞ্চয়া সুদখ্ মহাসমা্দর। 

প্রাতুঃকাদল বতসদলে তবরাে-সভায়।।  

শত সূযবয, শত িে, গযে গশাভা পায়।। 

ত্বয তসংহাসদে বতসদলে যুতধতির। 

বাদমদত েকুল ভীম পার্ব মহাবীর।।  

্তক্ষদেদত সহদ্ব দুরুপ্ রাজে। 

ধতষ্টদুযন্ন বীর আত্ আর যত জে।।  

সরূ্ম্দখ্ বতসয়া কতষ্ণ কমলদলািে।  

প্রসে কতরল তদব দ্রুপ্ রাজে।।  

গযই সতয কদরতেল পাণ্ডুর তেয়। 

ধর্ম্ব-অেুবদল তাহা হইল উ্য়।। 

আপে হপততক ভাগ গয হয় উতিত। 

লইদত উপায় তার করহ তবতহত।। 

গমার তিদর্ত্ লয়, দুষ্ট পাতপি গকৌরব। 

সম্প্রীদত কভু ো োতড়দব রাজয হবভব।। 

উর্ত্র গগাগতদহ যত পায় অপমাে। 

এদকশ্বর ধেঞ্জয় কদর সমাধাে।। 

গসই অপমাদে রাজা গকৌরদবর পতত। 

ো কতরদব প্রীতত, গহে লয় মম মতত।। 

তর্াতপ আেদয় গহে শাদের তবধাে।  

্ূত পাঠাইয়া গ্হ ধততরাে-িাে।। 

তপ্রয়ম্ব্ ্ূত গযই েীততশাে জাদে। 

তবতধমদত বুঝাইদব অতম্বকা-েন্দদে।। 

ভীষ্ম গরাদণ বুঝাইদব রাজা দুদযবযাধদে। 

তদব যত্ রাজয োতহ গ্য় ক্ািদে। ।  

তদব যা তবধাে হয়, কতরব উতিত। 

আমা সবা তমতল শাতি ত্ব সমুতিত।।  

এদতক বতলল যত্ দ্রুপ্ ভূপতত। 

ভাল ভাল বতল সায় ত্দলে েতপতত।। 

ভাল ভাল, বতল ইহা লয় মম মে। 

সম্প্রীদত হইদল িদে গকান্ প্রদয়াজে।। 

তপ্রয়ম্ব্ ্ূত যাক হতিো-েগদর। 

গজযিতাত আত্ কতর বুঝাদব সবাদর।। 

দুদযবযাধদে বুঝাউক, রাগার েন্দদে। 

তদব যত্ সম্প্রীতত ো কদর ক্ািদে।। 

তদব যা তবধাে হয় কতরব উতিত। 

এত শুতে ধতষ্টদুযন্ন কদহ সুতবতহত।। 

অকারদণ ্ূত পাঠাইদব তর্াকাদর। 

সম্প্রীদত ো ত্দব রাজয গকৌরব পামদর।। 

মহা খ্ল পাপািার দুষ্ট দুদযবযাধে।  

তদতাতধক কণব গসই রাধার েন্দে।। 

কপদে যদতক কষ্ট ত্ল দুষ্টগণ। 

তবো যুদদ্ধ শান্ত োতহ হদব ক্ািে।। 

মুহূদর্ত্বক ক্ষমা করা উতিত ো হয়।  

ইেপ্রদি িল যাই লদয় হসন্যিয়।।  

লইদব আপে রাজয বদল মহারাজ। 

ো তেদল বাতড়দব ্পব, োতহ ত্দল লাজ।। 

গস কারদণ মাতগবার োতহ প্রদয়াজে।  

আপে ইোয় লহ আপে শাসে।। 
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তদব যত্ িে কদর গকৌরব-কুমার। 

আমা সবা তমতল তাদর কতরব-সংহার।।  

সবংদশ কতরব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগদণ।  

এই যুতি েরপতত লয় মম মদে।। 

ভীমদসে বদল, ভাল হকদল েরপতত। 

আপতে গযমত তবজ্ঞ কতহদল গতমতত।। 

সম্প্রীদত ো ত্দব রাজয কুরু পাপাশয়। 

মুহূদর্ত্বক তাদর ক্ষমা যুতিযুি েয়।। 

যত দুুঃখ্ ত্ল দুষ্ট পাপী দুদযবযাধে। 

গস সব স্মরদণ মম গহে লয় মে।। 

রজেীর মদধয সব হতিো গবতড়দয়।  

সকল গকৌরবগদণ মারহ গপাড়াদয়।। 

তদব গস আমার খ্দণ্ড হৃ্দয়র তাপ। 

এরূদপ তেুঃশ্বাস োদড় গযে কালসাপ।।  

গক্রাদধদত কতম্পত অে অরুণ গলািে।  

রাজাদর িাতহয়া বদল কতরয়া গর্জবজে।।  

গতামার কারদণ এত দুুঃখ্ সবাকার। 

গতামার কারদণ জীদয় গকৌরব-কুমার।। 

তক বুতঝ সম্প্রীতত বল কতর তার সদে। 

তবো িদে বাধয েদহ রাজা দুদযবযাধদে।। 

আজ্ঞা কর, েরপতত তবলম্ব ো সয়। 

সসসদেয সাতজয়া আতজ িল হতিোয়।।  

সবংদশ মাতরব আতজ রাজা দুদযবযাধদে। 

এই যুতি েরপতত লয় মম মদে।। 

অজ্জুবে বদলে, ভাল হকদল মহাশয়।  

আজ্ঞা কর কুরুগদণ কতর পরাজয়।। 

ক্ষতমবার গযাগয েদহ, তক গহতু ক্ষতমব। 

রজেীর মদধয আতজ গকৌরদব মাতরব।। 

পার্ব- বাদকয মারী-সুত জাোয় সর্ম্তত। 

হাতসয়া কদহে তদব গ্ব জগৎপতত।। 

গস কতহল ভীমদসে আর ধেঞ্জয়। 

গসই মত কতরবাদর সমুতিত েয়।। 

তর্াতপ আেদয় গহে শাদের তবধাে।  

সম্প্রীদত তরপুর সদে কতরদব সন্ধাে।। 

সম্প্রীদত ো ত্দল, বল কতরদব পিাদত। 

পূর্ব্বাপর গহে রাজা আেদয় শাদেদত।। 

তপ্রয়ম্ব্ ্ূত হদব, সর্ব্বশাে জাদে। 

পাঠাইয়া গ্হ আদগ হতিো ভবদে।।  

দুদযবযাধে আত্ কতর যত সভাজদে। 

ধর্ম্বেীতত বুঝাউক শাদের তবধাদে।। 

তদব যত্ রাজয োতহ গ্য় দুদযবযাধে। 

মদে যাহা লয়, তাহা কতরও তখ্ে।। 

গহে তিদর্ত্ লয় মম, রাজা দুদযবযাধে। 

মদে যাহা লয়, তাহা কতরও তখ্ে।। 

গহে তিদর্ত্ লয় মম, রাজা দুদযবযাধে। 

সম্প্রীদত ো ত্দব রাজয, কতরদবক রণ।। 

ভূপতত বদলে, ভাল কর্া োরায়ণ। 

্ূত পাঠাইয়া গ্হ হতিো ভবে।। 

ধর্ম্বেীতত বুঝাইদব অতম্বকা-েন্দদে। 

তবু রাজয োতড়দব ো, লয় মম মদে।। 

পিাদত কতরব তদব গযই মদে লয়। 

শুতেয়া উর্ত্র কতরদেে ধেঞ্জয়।। 

তবরাে দ্রুপ্ আত্ সুহৃ্ সুজে। 

রাজাদর িাতহয়া তদব বতলল বিে।। 

সম্প্রীদত ো ত্দল রাজয কুরু কুলাোর। 

গমারা সদব তমতল তাদর কতরব সংহার। ।  

এই মত যুতি কদর যত রাজগণ। 

তদব গধৌদময বতলদলে ধদর্ম্বর েন্দে।। 
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হতিো-েগদর গ্ব যাহ শীঘ্রগতত।  

প্রীততবাদকয বুঝাইদয় কুরুগণ প্রতত।। 

ভীষ্ম গরাণ তবদুরাত্ অতম্বকা-কুমাদর। 

প্রীততবাদকয সমািার ত্দব সবাকাদর।। 

গান্ধারী প্রভততত আর জেেী কুন্তীদর। 

সমভাদব েমস্কার জাোদব সবাদর।। 

গজযিতাত ধততরাদে কতহদব বিে।  

গতামার প্রসাদ্ জীদয় ভাই পঞ্চ জে।।  

সম্প্রীদত তবেয় ভাদব অদগ্রদত কতহদব। 

ো শুতেদল উপযুি বিে বতলদব।। 

্ম্ভ কতর কতহদব, ো কর তাদহ ভয়।  

পাণ্ডদবর হাদত গতার হদব কুলক্ষয়। ।  

কপদে যদতক দুুঃখ্ ত্দল সবাকাদর। 

গসই তাপ-হুতাশদে ্দহ কদলবদর।। 

তাহার উতিত শাতি অতবলদম্ব ত্দব। 

স্বংদশদত দুদযবযাধদে অবশয মাতরদব।। 

এরূদপ গধৌদমযদর কতহ ভাই পঞ্চ জে।  

পাঠাইয়া ত্ল তাাঁদর হতিো ভবে। ।  

তদব কতষ্ণ প্রদুযন্নাত্ যত পদুগণ। 

যুতধতিদর সদম্বাতধয়া কদর তেদব্ে।।  

আজ্ঞা কর িারাবতী কতর আগুসার।  

আতসব সংবা্ গপদল গহর্া পুের্ব্বার।। 

যুতধতির বদল, শুে কতহ োরায়ণ।  

সম্প্রীদত ো ত্দব রাজয দুষ্ট দুদযবযাধে।। 

অবশয হইদব রণ, ো হদব খ্ণ্ডে। 

গকৌরব সহায় মহা মহা বীরগণ।। 

তুতম অেুবলমাে গকবল আমার। 

গতামা তবো গতত আর োতহ গমা সবার। ।  

গতামা তবো আমরা গয ভাই পঞ্চ জে।  

গযমে সতলল-হীে মীদের জীবে।। 

িে তবো রাতে গযে গশাভা োতহ পায়। 

গতে গতামা তবো পঞ্চ পাণ্ডুর তেয়।।  

আপতে আমাদর কতষ্ণ হও অেুকূল।  

তদব গস তজতেদত পাতর গকৌরদব সমূল। ।  

এত শুতে হাতস হাতস বদল োরায়ণ। 

গয আজ্ঞা কতরদব, তাহা কতরব পালে।।  

মহারণ হব আতম পবাদর্বর সারতর্। 

স্বংদশ কতরব ক্ষয় কুরু-বংশপতত।।  

পাদর্বর তবক্রম রাজয খ্যাত তেভুবদে। 

এদকশ্বর তজতেদবক যত কুরুগদণ।। 

ইে আত্ গ্বগণ তির েদহ রদণ। 

তক কতরদব শত ভাই গকৌরব আপদে।। 

এত বতল আতলেে কতর গসইক্ষদণ। 

সবান্ধদব যাে কতষ্ণ িারকা ভবদে।। 

উদ্যাগপদর্ব্বর কর্া অপূর্ব্ব আখ্যাে। 

বযাস তবরতিত ত্বয ভারত পুরাণ। ।  

পদড় গযবা, শুদে গযবা, কদহ গযই জে।  

সর্ব্ব দুুঃখ্ খ্দণ্ড তার আপ্ গমািে।।  

গসই কর্া কতহ আতম রতিয়া পয়ার। 

অবদহদল শুদে গযে সকল সংসার।। 

কাশীরাম ্াস কদহ, পয়ার প্রবদন্ধ। 

তপদয় সাধুজে তেঙতরয়া ভাষা েদন্দ।। 

কুরুসভাদত গধৌদমযর প্রদবশ ও কুরুদ্র প্রতত কর্ে 

মুতে বতলদলে শুে তদব জদন্মজয়। কুরুসভা মদধয গগলা গধৌময মহাশয়।।  
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সভায় বতসয়া আদে গকৌরদবর পতত। 

সুহৃ্ অমাতয বন্ধুগদণর সংহতত।।  

শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুে আর। 

ভীষ্ম গরাণ আর গুরুর কুমার।। 

ধততরাে তবদুর অমাতয যত জে।  

সভা কতর বতসয়াদে গকৌরব েন্দে।। 

গহেকাদল কদহ তগয়া গধৌময তদপাধে।  

অবধাে কর রাজা অতম্বকােন্দে।। 

পাণ্ডুপুে পঞ্চভাই পাঠাে আমাদর। 

আপে তবভাগ মত রাজয লইবাদর।। 

কতহদলে তবেয় কতরয়া ধর্ম্বরায়। 

গস সকল কর্া রাজা কতহদত গতামায়।। 

গজযিতাদত কতহবা আমার তেদব্ে।  

গতামার প্রসাদ্ জীদয় ভাই পঞ্চজে। ।  

তুতম গয কতরবা আজ্ঞা ো কতরব আে।  

তব অেুবতর্ত্ব পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তাে।। 

যত দুুঃখ্ সতহলাম গতামার কারণ। 

তব বশ হইয়া হারাই রাজযধে।। 

গয তেণবয় পূদর্ব্ব হহল গতামার সাক্ষাদত। 

তাহাদত হইেু মুি দুুঃখ্ সেদেদত।। 

মহাদুুঃখ্ পাইলাম অরদণয তবদশষ। 

জোবল্ক পতরধাে তপস্বীর গবশ।। 

তৎপদর অজ্ঞাতবাস কতর লুকাইয়া। 

পরদসবা কতর পর আজ্ঞাযতর্ত্ব হহয়া।। 

রাজপুে হইয়া ক্লীদবর বযবহার।  

হীেদসবা কতরলাম হীে দুরািার।। 

পাইলাম এত দুুঃখ্ োতহ কতর মদে। 

সব দুুঃখ্ পাসতরেু গতামার কারদণ ।।  

আপে হপততক ভাগ উতিত গয হয়। 

ত্য়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়। ।  

ভাই ভাই তবদরাধদত োতহ প্রদয়াজে। 

এই মত কতহদলে ধদর্ম্বর েন্দে।। 

ভীম কতহদলে ্পব কতরয়া অপার। 

অদন্ধদর কতহদব অদগ্র মম েমস্কার।।  

ভীষ্ম গরাণ কতপ আর পতষতকুমাদর।  

আমার তবেয় জাোইদব সবাকাদর।। 

কতহবা তেিুর বাকয রাজয দুদযবযাধদে। 

যত দুুঃখ্ ত্ল তাহা সর্ব্বদলাক জাদে।। 

ক্ষতমলাম গস সকল িাতহয়া অদন্ধদর । 

উতিত তবভাগ গযে গ্য় পাণ্ডদবদর।।  

ো ত্দল আমার হাদত হদব বংশক্ষয়।  

এইরূপ কতহদলে ভীম মহাশয়।। 

অজ্জুবে কতহদলে কতরয়া তমেতত।  

কতহবা অদন্ধর পদ্ আমার প্রণতত।।  

যত দুুঃখ্ ত্ল দুষ্ট তাহা োতহ মদে। 

গতামার কারদণ ক্ষতমলাম দুদযবযাধদে।। 

যত অপমাে হকল গ্তখ্দল সাক্ষাদত। 

গরৌপ্ীর গকদশ ধতর আতেল সভাদত। ।  

কপে পাশায় যত সর্ব্বস্ব লইল। 

িা্শ বৎসর বেবাদস পাঠাইল।। 

সতহলাম সই গসব গতামার কারদণ। 

আমার তবভাগ োতড় গ্হ এইক্ষদণ।। 

সম্প্রীদত ো ত্দল দুুঃখ্ পাইদব অপার। 

এইরূদপ বতলদলে ইদের কুমার।।  

সহদ্ব েকুল কতহল বহুতর। 

ধতষ্টদুযন্ন দ্রুপ্াত্ যত েরবর।।  

পাণ্ডদবর সমুতিত তবভাগ গয হয়। 

সদন্তাষহ তাহা ত্য়া পাণ্ডুর তেয়। ।  
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এত শুতে ধততরাে কতরল উর্ত্র।  

গয কতহলা অস্তশ েদহ মুতেবর।। 

পাইল অদেক দুুঃখ্ পাণ্ডুপুেগদণ।  

মম গহতু ক্ষতমদলক পাপ দুদযবযাধদে।। 

কণব দুুঃশাসদে তেন্দা কতরল অপার।  

মম গহতু ক্ষতমদলক পাণ্ডুর কুমার।।  

এখ্ে গয কতহ তাহা শুে সভযজে। 

তপ্রয়ম্ব্ ্ূত যাক পাণ্ডদবর িাে।। 

তপ্রয়বাকয কতহয়া আতেয়া হতিোয়। 

সমুতিত ভাগ ত্য়া গতাষ তা সবায়।। 

োো বে অলোর ধে বহুতর। 

পুরষ্কার ত্য়া গতাষ পঞ্চ সদহা্র।।  

গসই ইেপ্রি পুেুঃ গ্হ অতধকার। 

যত রত্ন তেল তার যদতক ভাণ্ডার।।  

গযই সতয কতরদলক তাদহ হহল পার। 

সমতিত ভাগ গ্হ উতিত তাহার।। 

বদলদত অশি েদহ ভাই পঞ্চজে। 

মুহূদর্ত্বদক তজতেবাদর পাদর তেভুবে।। 

অতএব িে তকেু োতহ প্রদয়াজে।  

অদ্ধব রাজয ত্য়া গতাষ পাণ্ডু পুেগণ।। 

ভীষ্ম বতলদলে ভাল তেল মম মদে। 

উপযুি যুতি বদে কর এইক্ষদণ। ।  

তবদরাধ হইদল রাজা হদব গকান্ কাজ। 

সমুতিত ভাগ তাদর গ্হ মহারাজ।। 

ো ত্দল তেিয় রাজা হদব কুলক্ষয়।  

অতএব সাবধাদে শুে মহাশয়।। 

তপ্রয়ম্ব্ ্ূত রাজা গ্হ পাঠাইয়া। 

পাণ্ডদবদর গহর্া আে তবেয় কতরয়া।।  

তদব গস গতামার তহত হইদব রাজে। 

আমাদর এদতক কহ গকাে প্রদয়াজে।। 

গকৌরদবর পতত তুতম গকৌরদবর গতত। 

গতামা তবো কুরুকুদল োতহ অবযাহতত।। 

তুতম গয কতহদব তাহা গক কতরদব আে।  

গযই তিদর্ত্ লয় তাহা করহ তবধাে।।  

ভীদষ্মর এদতক বাকয শুতে সভযগণ।  

সাধু সাধু বতল প্রশংতসল জদে জে। ।  

গরাণ কতপ তবদুরাত্ বাহতলক েতপতত। 

পাণ্ডদব আতেদত সদব ত্ল অেুমতত।।  

পুেুঃ পুেুঃ োোমদত কতহল অদন্ধদর। 

সম্প্রীদত আেহ রাজা পঞ্চ সদহা্দর।। 

সমুতিত ভাগ তাদর গ্হ রাজধােী। 

এই কর্ম্ব তব তপ্রয় শুে েতপমতণ। ।  

এইরূদপ কতহল সক সভাজে।  

মদে মদে গক্রাদধ জ্বদল রাজা দুদযবযাধে।। 

পাণ্ডদবর প্রশংসা কদণবদত লাদগ শাল। 

গক্রাধভদর গহাঁেমার্া কুরু মহীপাল। ।  

তদব দুদযবযাধদে কদহ অন্ধ েরপতত। 

আমার বিে সুত কর অবগতত।। 

সবার সর্ম্াে রাখ্ শুে মম বাণী। 

পাণ্ডদবদর সমুতিত গ্হ রাজধােী।।  

ভাই ভাই সংপ্রীদত করহ রাজাসুখ্। 

কলদহদত কাযবয োতহ জদন্ম মহাদুুঃখ্।। 

গলাদকদত কুযশ গঘাদষ অপকীতর্ত্ব হয়।  

পূদর্ব্বর কাতহেী শুে কতহ গয গতামায়।। 

মে ত্য়া শুে বতক রাজার আখ্যাে। 

ঘুতিদব মেধন্ধ লতভদব ত্বয জ্ঞাে।। 

মহাভারদতর কর্া সুধা সঞ্জীবেী।  

কাশীরাম কদহ, ভব পাদরর তরেী।। 
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বতক রাজার উপাখ্যাে 

সূযবযবংদশ বতক োদম তেল েরপতত। 

মহাধর্ম্বশীল রাজা জগদত সুখ্যাতত।। 

সুমতত কুমতত তার যুগল বতেতা। 

গকাশলেতন্দেী গ্াাঁদহ মাতা পততব্রতা।। 

যুবাকাল গগল তবু পুে ো হইল। 

পুেবাঞ্ছা কতর গ্াাঁদহ স্বামীদর কতহল।। 

কত ত্োন্তদর তবভাণ্ডক তদপাধে। 

অদযযাধযায় কতরদলে শুভ আগমে।। 

ভাযবযা সহ েরপতত তেল অন্তুঃপুদর। 

তর্া তগয়া উর্ত্তরল গক তেবাতরদব তাাঁদর।। 

তজদততেয় গতদজাময় গ্তখ্ তদপাধে।  

ভাযবযা সহ েরপতত কতরল বন্দে।।  

রাণী সহ করযুতড় মতে অদগ্র তিত।  

তবভাণ্ডক তজজ্ঞাদসে তকবা, িাহ তহত।। 

মহাধর্ম্বশীল তুতম েতপততপ্রধাে।  

গতামা সম সংসাদরদত োতহ ভাগযবাে।।  

রূদপ কামদ্ব তজতে শীলতায় ইন্দ।ু  

গতদজ ত্েকর তুতম গুদণ গুণতসন্ধু।। 

কীর্ত্ববীযবয প্রতাদপ সামদর্বয হেুমাে।  

কীতর্ত্বদত গতণ গয পতর্ু রাজার সমাে।। 

গসোপতত মদধয গতণ গযে ষড়ােে। 

সর্ব্বজ্ঞ গশ্রণীদত গযে জীদবর েন্দে।। 

গকে গ্তখ্ তিন্তামি উতিি গতামাদর। 

ইহার বতর্ত্ান্ত রাজা কতহদব আমাদর।। 

রাজা বতলদলে মুতে বতললা প্রমাণ।  

গয গহতু তিতন্তত আতম বতল গস তবধাে।। 

যুবাকাল গগল মম পুে ো হইল। 

এই গহতু মেিাপ মদেদত রতহল।। 

সকল হইদত গসই জে অতত ্ীে। 

সর্ব্ব সুখ্ তবহীে গয হয় পুেহীে।। 

জলহীে ে্ী গযে েদহ সুদশাভে। 

পদ্মহীে সর ফলহীে তরুগণ।। 

িে তবো রাতে গযে সর্ব্ব অন্ধকার। 

শােতব্যাহীে গযে ব্রাহ্মণ-কুমার।। 

ধর্ম্বহীে জে গযে ধেহীে গতহী। 

জীবহীে জন্তু গযে ্ন্তহীে অতহ।।  

পুেহীে জদের জীবে অকারণ। 

এই গহতু তিন্তা মম শুে তদপাধে।। 

এত শুতে হৃ্দয় ভাতবল মুতেবর। 

রাজাদর িাতহয়া পুেুঃ কতরল উর্ত্র। ।  

পুদন্ত্রতষ্ট করহ রাজা কতরয়া যতে।  

মহাবলবন্ত হদব গতামার েন্দে।। 

পরাতজদব সকল পততর্বী বাহুবদল। 

হইদব তেয় তব যজ্ঞ পুণযফদল।। 

এত বতল অন্ততহবত হে তদপাধে। 

কতরল পুদেতষ্ট রাজা কতর আদয়াজে।।  

সুমততর গদভব হয় যুগল েন্দে। 

পরম সুন্দর রূদপ েতপতত লক্ষণ।। 

কুমততর গদভব হহল একমাে পুত্র।  

ত্েকর সম গতজ গতজপুঞ্জ গাে।। 

ত্দে বাদড় সদব রাজার েন্দে। 

পুে গ্তখ্ েরপতত আেতন্দত মে।। 

সুমততর গদভব হহল দুই গুণধাম। 

পাইদলে তালজঙ্ঘ্ হহহয় গয োম।। 
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রূদপ গুদণ অেুপম কুমততেন্দে। 

বাহু োম রাতখ্দলে বাতেয়া রাজে।।  

কত ত্দে বতদ্ধকাদল বতক েরপতত। 

ততে পুদে ডাতকয়া আতেল শীঘ্রগতত।। 

ততে পুদে রাজযধে ভাগ কতর ত্ল।  

ভাযবযা সহ েরপতত অরদণয িতলল। ।  

তপুঃদযাগ সাতধয়া পাইল ত্বযগতত। 

রাজযদত হইল রাজা বাহু েরপতত।। 

রাজার পালদে প্রজা দুুঃখ্ োতহ জাদে। 

একেে েরপতত এ মর্ত্বয ভুবদে।। 

মহাধর্ম্বশীল রাজা বতদকর েন্দে।  

তেরন্তর যদজ্ঞ রত অেয োতহ মে। ।  

অদযাতেসম্ভবা কেযা োদম সতযবতী। 

তববাহ কতরল শুতে আকাশ ভারতী।। 

এক ভাযবযা তবো তার অদেয োতহ মতত। 

পুরুরবা রাজা গযে বুদধর সন্ততত। ।  

কতত্দে ঋতুদযাদগ রাণী গভববতী। 

গতণয়া গণকগণ কতহল ভারতী।। 

ইহার গদভবদত গযই হইদব েন্দে। 

তেভুবদে রাজা হদব গসই তবিক্ষণ। ।  

অদে শদে তবজ্ঞবর মহাধেুদ্ধবর। 

কতরদবে শত অশ্বদমধ েরবর।। 

শুতে আেতন্দত রাজা হইল অন্তদর। 

বহু পুরস্কার ত্ল ব্রাহ্মণগদণদর।। 

তদব কত ত্োদন্ত োর্ তদপাধে। 

হহহয় রাজার পুদর কতরল গমে।। 

োরদ্ গ্তখ্য়া রাজা অভযর্বো কতর। 

বসাইল ত্বয রত্ন তসহাসদোপতর।। 

পা্য অঘবয ত্য়া রাজা পূজে কতরল। 

মুতেবদর তবেয়পূর্ব্বক তজজ্ঞাতসল।।  

সর্ব্বদশাদে তবজ্ঞ তুতম কুলপুদরাতহত। 

বতশি মুদখ্দত তব শুতেয়াতে োত। ।  

জ্ঞাতত মদধয গযই ধদে জদে বলবাে।  

ক্ষতেদয়দত গসই শত্রু গতণ গয প্রধাে।। 

বদল েদল শত্রুদক ো ক্ষতম ক্ািে।  

গহে োতত শাদেদত গলদখ্ে মুতেগণ।। 

কহ মুতে আমা প্রতত ইহার তবধাে। 

োর্ বদলে রাজা কতহদল প্রমাণ।। 

বদল েদল শক্রদক ো ক্ষতমদব কখ্ে।  

তেজবদশ আতে পদর কতরদব তেধে।। 

কতহলা প্রমাণ রাজা ো হয় অেযর্া। 

শত্রুদক কতরদব েষ্ট পাদব যর্া তর্া।। 

গদভব যত্ জদন্ম শক্র হ্ববাণী কয়।  

তাহাদর বতধদব প্রাদণ শাদের তেণবয়।। 

পূদর্ব্ব শুতেয়াতে আতম তবতরতঞ্চর িাে। 

কতহব গতামাদর েতপ কর অবধাে।। 

বাহুর ঔরদস গযই হইদব েন্দে। 

বাহুবদল পরাতজদব সমি ভুবে।। 

শত অশ্বদমধ যজ্ঞ কতরদব তেিয়। 

গতামা আত্ জ্ঞাততগদণ কতরদবক ক্ষয়।।  

উপাদয়দত গভব যত্ পার োতশবাদর।  

তদব তব গশ্রয়ুঃ হয় জাোই গতামাদর। ।  

এত বতল োর্ হইল অন্তদ্ধবাে। 

শুতেয়া েতপতত হইল সতিতন্তত প্রাণ।। 

অেুক্ষণ তিতন্তয়া আকুল েরবর। 

একত্ে বতসদলে সভার তভতর।। 

পঞ্চ পাদে লদয় যুতি কদরে রাজে। 

বাহুর ঔরদস গযই হইদব েন্দে।। 
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আমা আত্ কতরয়া যদতক জ্ঞাততিয়। 

বাহুবদল কতরদবক সবাকাদর ক্ষয়।। 

উহার উপায় তকেু কর মতন্ত্রগণ। 

তকরূদপ রাণীর গভব কতরব তেধে।। 

উহাদত সমর্ব ো হইব ক্ািে। 

যত্ ো কতরব যুদ্ধ হারাব জীবে।।  

মতন্ত্রগণ বতলদলে শুে েতপমতণ।  

তেমতন্ত্রয়া আে গহর্া ভূপতত রমণী।। 

বতধ খ্াওবার েদল উপায় কারদণ। 

তবষপাে করাইয়া মারহ পরাদণ।। 

ইহ তভন্ন উপায় ো গ্তখ্দততে আর। 

এইমত কতর রাজা তশশুদক সংহার।। 

ভূপতত বদলে মন্ত্রী কতহদল গশাভে।  

শীঘ্র ভক্ষয গভাজয রবয আদয়াজে।।  

বন্ধে কতরদত বল সূপকারগদণ। 

অদেদত কতরবা গযে গকহ োতহ শুদে।। 

রতববারগণ সহ বতরয়া রাজাদর। 

এত ত্য়া তেমতন্ত্রয়া আে গহর্াকাদর।। 

জার আদ্শ মত যত মতন্ত্রগণ। 

বাহুরাদজ আতেদলে কতর তেমন্্তরণ। ।  

তবষ ত্য়া উপহাদর গভাজদের কাদল।  

বাহুর ভাযবযাদর খ্াওয়াল তদব েদল।। 

তর্াতপহ গভবপাত েতহল তাহার। 

পতরবার সহ রাজা হকল আগুসার।। 

গস সব বতর্ত্ান্ত রাণী কতহল রাজাদর। 

তবষ খ্াওয়াইল গমাদর মাতরবার তদর।।  

অতহংসক গমাদর তহংসা কদর দুরািার।  

শুতেয়া েতপতত মদে হইল তধক্কার।।  

তহংসক কপে জ্ঞাতত মদধয গযই জে।  

তাহার তেকদে োতহ জ্ঞাতত সুদশাভে।।  

অতহংসদক তহংসদয় গয পাতপি দুজ্জবে। 

তাহার সংসদগব োতহ রতহ ক্ািে।।  

পাপী সদে রদহ যত্, পাদপ ধায় মে।  

পুণযাত্মার সে হয় গমাদক্ষর কারণ।। 

অপতয েতহল, হহল তবতধর ঘেে। 

তাদহ দুষ্ট জ্ঞাততগণ কতরল তহংসে।।  

এইরূদপ স্া রাজা কদর অেুভব। 

তিতীয় বৎসর গভব েতহল প্রসব।।  

অেুত্ে হহহয় অেুজ তালজঙ্ঘ্। 

তরপুভাব কতরদলে েতপততর সে।। 

কার্ত্ববীযবযাজ্জুবে সহ হমেভাব কতর। 

সংগ্রাদম তজতেয়া তার রাজয তেল হতর।। 

যুদদ্ধ পরাতজত হদয় বাহু েরপতত। 

অরদণয প্রদবশ কদর ভাযবযার সংহতত।। 

গ্তখ্ল আশ্রম বে অতত সুদশাভে। 

ফল ফুদল সুদশাতভত যত বতক্ষগণ।। 

ত্বয সদরাবর আদে বদের মাঝাদর। 

তাদহ জলিরগণ স্া গকতল কদর।। 

পুণয সদরাবর গসই তবন্দুসর োম। 

প্রফুল্ল সদরাবর গসই তবন্দুসর োম।। 

প্রফুল্ল উৎপল কত অতত অেুপাম।। 

ভাযবযা সহ তর্া রাজা কতরল গমে।  

সদরাবর গ্তখ্ রাজা আেতন্দত মে।।  

তর্ায় আশ্রম কতর রতিল কুেীর। 

তিন্তায় আকুল রাজা, তির্ত্ েদহ তির।। 

অেুক্ষণ তিন্তাকুল বাহু- েরবর।  

বতদ্ধকাদল বযাতধযুি হহল কদলবর।।  

কালপ্রাদপ্ত েতপততর হইল তেধে। 
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বযাকুলা হইয়া রাণী করদয় গরা্ে।।  

অদেক গরা্ে কদর বদে এদকশ্বরী। 

তেবতর্ত্ হইল তদব মদে যুতি কতর।। 

তিতা কতর কাি ত্য়া জ্বাতল হবশ্বাের। 

তদুপতর রাদখ্ সতী পততকদলবর।। 

তিতা আদরাতহদত তিতা প্র্তক্ষণ কদর। 

গহেকাদল ঔর্ব্ব মুতে আদস তর্াকাদর।। 

গভববতী োরী তিতা আদরাহণ কদর। 

গ্তখ্য়া তবস্ময় মুতে মাতেল অন্তদর।। 

তেকদেদত তগয়া শীঘ্র কদর তেবারণ।  

রাণীদর িাতহয়া তদব বদল তদপাধে।। 

তিতা আদরাহণ োতহ কর ক্াতিত। 

অবধাে কর মাতা শাদের তবতহত। ।  

ত্বয িদক্ষ আতম সব পাই গয গ্তখ্দত। 

রাজিক্রবর্ত্বী আদে গতামার গদভবদত।। 

বাহুবদল তজতেদবক যত তরপুগদণ। 

একেে রাজা হদব এ মর্ত্বয ভুবদে।। 

রাজরাদজশ্বর হদব মহাদতদজাময়। 

শত অশ্বদম্-যজ্ঞ কতরদব তেিয়।।  

ব্রাহ্মদণ ত্দবক স্া অপ্রতমত ্াে। 

ো হইল, ো হইদব, তাহার তুলে।। 

গভববতী োরী যত্ সহমততা হয়। 

পঞ্চ মহাপাপ আতস তাহাদর গবড়ায়।।  

ক্াতিৎ স্বামীসদে ো হয় তমলে।  

গঘার েরদকদত তার হয়ত গমে।। 

যত পুণযকর্ম্ব তার সব েষ্ট হয়।  

ক্াতিৎ পুণযফল োতহক গস পায়।।  

রজুঃস্বলা তকম্বা তশশু পুদেদর রাতখ্য়া। 

পতত সদে গযই জে মরদয় পুতড়য়া।।  

পঞ্চ পাতদকর ভাগী হয় গসই োরী। 

বযর্ব হয় যত পুণয ধর্ম্বকর্ম্ব তাতর।। 

অতিদহাদে মতত-তেু কতরয়া ্াহে।  

োরীদর লইয়া গগল আপে স্ে।। 

গপ্রতকর্ম্ব কতরল গয শাদের তবধাদে। 

আ্য শ্রাদ্ধ শাতন্ত ্াে েদয়া্শ ত্দে।। 

এইরূদপ রদহ রাণী মুতের স্ে। 

গসবাদত সন্তুষ্ট হে মহা তদপাধ।। 

অেযর্া ো হয় কভু তবতধর তলখ্ে। 

মহারাণী প্রসতবল অপূর্ব্ব েন্দে।।  

গরল সতহত পুে হহল গয কারণ। 

সগর বতলয়া োম রাদখ্ গস কারণ।। 

ত্দে ত্দে বাদড় তশশু সুন্দর লক্ষণ। 

শুক্লপদক্ষ িেকলা বাড়দয় গযমে।।  

্তরর পাইল গয হারাতেতধ ধে। 

গস মত পাইল রাণী অপতয- রতে।।  

মধু ক্ষীর দুগ্ধ তিতে কতর আেয়ে।  

যত্ন কতর গযই তশশু কদরে পালে।। 

োো অে-শে করাইদল অধ্যয়ে।  

অল্প ত্দে হহল সর্ব্বশাদে তবিক্ষণ।। 

েবীে বয়স তশশু মহাবলধর। 

একত্ে তীর্বিাদে গগল মুতেবর।।  

একাদন্ত মাদয়দর তশশু তজজ্ঞাতসল বাণী। 

গকান্ বংদশ জন্ম মম, কহ গগা জেেী। ।  

কাহার তেয় আতম কতহদব তেিয়। 

এই মুতেবর বুতঝ মম তপতা হয়।। 

তশশুকাদল তপততহীে হয় গযই জে। 

দুুঃখ্ী হদত দুুঃখ্ী গসই, জন্ম অকারণ।।  

জলহীে ে্ী যর্া েদহ সুদশাভে। 
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ফলহীে ে্ী যর্া অতত কুলক্ষণ।। 

িে তবো রাতে যর্া সব অন্ধকার। 

গায়েী তবহদে যর্া ব্রাহ্মণ-কুমার।। 

ধেহীে গতহী যর্া ধর্ম্বহীে ের। 

গব্হীে তবপ্র যর্া পদ্মহীে সর।। 

তপততহীে পুে তর্া গশাভা োতহ পায়। 

গস কারদণ কহ মাতা, তজজ্ঞাতস গতামায়।। 

এত শুতে কদহ রাণী কতরয়া গরা্ে। 

বড় ভাগযবদশ গতামা পাইেু েন্দে।।  

মহা রাজবংদশ পুে জেম গতামার। 

তুতম সূযবযবংদশ রাজা বাহুর কুমার।। 

তালজঙ্ঘ্ হহহয় পাতপি জ্ঞাততগণ।  

কপদে গতামার বাদপ কতরল তেধে।। 

গযই কাদল গতামা আতম ধতরেু উ্দর। 

তবষ খ্াওয়াইল গমাদর গতামা মাতরবাদর।। 

হ্ববদল রক্ষা হহল গতামার জীবে। 

আমা সহ এই বদে আতসল রাজে।। 

তহংসদকর তহংসা গহতর তিতন্ত েরবর।  

বযাতধযুি েরপতত তযদজ কদলবর। ।  

সহমততা হদত মম তিন্তা উপতজল। 

ঔর্ব্ব মুতে আতস গমাদর বারণ কতরল।।  

মুতের আশ্রদম আতম আতে গস কারণ।  

এদতক বতলয়া রাণী কদরে গরা্ে।। 

শুতেয়া সগর গক্রাদধ অরুণ গলািে। 

মাতার ক্রন্দে পুে কদর তেবারণ।।  

প্রণতময়া জেেীদর লইয়া তব্ায়। 

োোতবধ অে শে সদে কতর লয়।। 

মুতেদর প্রণাম কতর তব্ায় হইয়া। 

সতহৃ্ বান্ধবগদণ সহায় কতরয়া।। 

যদতক তপতার শত্রু পূববব হহদত তেল। 

অদেদত কাতেয়া সব খ্ণ্ড খ্ণ্ড হকল।। 

এদকশ্বর তবোতশল যত তরপুগণ। 

প্রাণভদয় গকহ তেল বতশদি শরণ।।  

কাতর গ্তখ্য়া তাদর ত্ল প্রাণ্াে।  

গকাে জে মুতেিাদে রাতখ্ল পরাণ।।  

তখ্ে বতশি মুতে তাদর তেবাতরল। 

অদযাধযায় লদয় তসংহাসদে বসাইল।। 

একেে রাজা হহল ধরণীমণ্ডদল।  

যত ক্ষেগদণ শাদস তেজ বাহুবদল। ।  

পুে ষাতে সহস্র গয তাহার ঔরদস। 

অ্যাবতধ যার কীতর্ত্ব সংসাদরদত গঘাদষ।। 

পুেগণ সদব হহল মহা দুরািার। 

কতপদলর শাদপ তারা হইল সংহার।। 

অতহংসদক তহংদস গযই, পায় এই গতত।  

জগদত অকীতর্ত্ব হয়, অদশষ দুগবতত।। 

গস কারদণ শুে পুে ো হও তবমে।  

পাণ্ডদবর সহ িদে তকবা প্রদয়াজে।। 

সমুতিত ভাগ ত্দত উতিত গয হয়। 

তাহা ত্য়া প্রীত কর পাণ্ডুর তেয়।।  

ভাই ভাই তবদরাদধদত োতহ প্রদয়াজে।  

অেুমতত গ্হ আোইদত পঞ্চ জে।। 

গসই ইেপ্রদি পুেুঃ গ্হ অতধকার। 

তাহার সতহত িদে তক কাজ গতামার।। 

দুদযবযাধে বদল, ইহা েদহত তবিার।  

আমার পরম শত্রু পাণ্ডর কুমার।। 

তবো যুদদ্ধ োতড়য়া ো ত্ব রাজযধে। 

ক্ষে-ধর্ম্ব শাে মত আদে তেরূপণ।। 

ক্ষে হদয় শত্রুদক ো কতরদব তবশ্বাস। 
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শত্রুর মতহমা গকহ ো কদর প্রকাশ।।  

গয গহৌক, গস গহৌক, তাত গক্রাধ কর তুতম। 

তবো যুদদ্ধ পাণ্ডদব ো ত্ব রাজা ভূতম।। 

এত বতল সভা হহদত িতলল উতঠয়া। 

কণব দুুঃশাসে আর দুষ্ট মন্ত্রী হলয়া।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত-সমাে। 

বযাস তবরতিত ত্বয ভারত পুরাণ। ।  

শুতেদল অধর্ম্ব খ্দণ্ড, োতহক সংশয়। 

পয়ার প্রবদন্ধ কাশীরাম ্াস কয়। ।  

ধততরাদের প্রতত তবদুদরর েীতত উপদ্শ 

কদহে হবশম্পায়ে, শুেহ রাজে। 

সভা হহদত উতঠ যত্ গগল দুদযবযাধে।।  

কাদরা বাকয ো শুতেল কুরু কুলাোর। 

অদধামুখ্ হহয়া তর্া রদহ ্ণ্ড িার।।  

ভীষ্ম গরাণ কতপ আত্ যত সভাজে। 

সভা হহদত উতঠ সদব িতলল তখ্ে।। 

অ্তষ্ট মাতেয়া সদব গগল তেজ িাে। 

তবদুর বদলে, ধততরাে তব্যমাে।। 

কুলক্ষয় গহতু দুদযবযাধদের তবধাে। 

উর্ত্র বিদে তাহা হইল প্রমাণ।। 

অদ্ধব রাজয োতড় গ্হ পাণ্ডুর েন্দদে। 

েতুবা গতামার রাজয রতহদব গকমদে। ।  

আপোর তহত যত্ রাঞ্ছে রাজে। 

পাণ্ডদবর সদে কর সম্প্রীদত তমলে।। 

পূদর্ব্বর কাতহেী তকেু কতহব গতামাদর। 

কত শত রাজা হদয়তেল এ সংসাদর।। 

 

আতেল উর্ত্ােপা্ ধর্ম্ব-অবতার। 

সপ্তিীপা পততর্বীদত যাাঁর অতধকার।। 

ইদের সম্প্ তুলয যাাঁহার গণে।  

জলতবম্ব প্রায় সব গ্তখ্ল রাজে।। 

তহংসা গহে বস্তু তাাঁর ো জতন্মল মদে। 

সকল োতড়য়া রাজা প্রদবতশল বদে।।  

তদপাদযাদগ আরাতধয়া পায় ত্বযগতত। 

তাাঁর পুে হহল ধ্রুব জগদত সুকততত।। 

যাাঁহার মতহমা যদশ পূতরল সংসার। 

মহাধর্ম্বশীল তেল ধর্ম্ব-অবতার। ।  

ত্ন্তদর সূযবযবংদশ রঘুরাজা তেল। 

যাাঁর যশ মতহমায় ভুবে ভতরল।। 

অপার মতহমা যাাঁর ত্দত োদর সীমা। 

হশতযগুদণ িে গযে, ক্ষমাগুদণ ক্ষমা।। 

অতুল সম্প্ গভাগ কতরল জগদত। 

তহংসা গহে বস্তু কভু ো কতরল তিদত।। 

এইরূদপ কত রাজা িে সযূবয কুদল। 

োো ্াে োো যজ্ঞ কতরল সকদল।।  

তব পুে দুদযবযাধে হদয়দে গযমে।  

পততর্বীদত গহে োতহ জদন্ম গকাে জে।।  

কপেী তহংসক কূ্রর মহা দুষ্টমতত।  

ইহার কারদণ রাজা হইদব দুগবতত।।  

কুলক্ষয় হইদবক, গলাদক উপহাস। 

কুযশ গঘাষণা হদব, কলে প্রকাশ।।  

গস কারদণ েরপতত মুে সাবধাদে। 

িে ো কতরহ রাজা পাণ্ডদবর সদে।। 

ভীদমর তবক্রম তুতম শুতেয়াে কাদণ। 
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যুদদ্ধদত কতরল জয় যক্ষ রক্ষগদণ। ।  

তহতড়ম্ব তকর্ম্বীর আর বক তেশাির।  

বাহুবদল সংহাতরল কত বীরবর।। 

মর্ত্ ্শ সহস্র মাতে বল ধদর। 

গ্াধারী মদধয গসই অদজয় সংসাদর। ।  

ভীম কু্রদ্ধ হহদল বল রক্ষা হদব কার। 

মুহূদর্ত্বদক সবাকাদর কতরদব সংহার।। 

অজ্জুবদের প্রতাপ গয অতুল ভুবদে। 

বাহুযুদদ্ধ পরাভব কদর পঞ্চােদে। ।  

গস্নহ কতর ইে যাদর স্বগব লদয় গগল। 

োো অে শে তব্যা তশক্ষা করাইল।। 

তেবাতকবি কালদকয় হ্তযগণ। 

গ্দবর অবধয তরপু, প্রতাদপ তপে। ।  

সবাদর মাতরয়া সদন্তাতষল গ্বগদণ। 

গকান্ বীর যুতঝদবক অজ্জুবদের সদে।। 

উর্ত্র গগাগতহ কর্া শুদেে শ্রবদণ। 

এদকশ্বর ধেঞ্জয় সবাকাদর তজদে।। 

পরকাযবয গহতু কাদর ো মাতরল প্রাদণ। 

তর্াতপহ জ্ঞাে ো জতন্মল দুদযবযাধদে।। 

আপোর মততুয বুতঝ বাতঞ্ছল আপদে। 

পাণ্ডদবর সহ িে ইো কদর মদে।। 

এখ্ে গয তহত কতহ, শুেহ রাজে। 

্ূত পাঠাইয়া গ্হ তবরাে ভবে।। 

সম্প্রীদত এখ্াদে আে পাণ্ডুর কুমার। 

গসই ইেপ্রদি পুেুঃ গ্হ অতধকার।। 

এ কর্ম্ব উতিত তব, গ্তখ্ গহ রাজে।  

িে হহদল হইদবক সবার তেধে। ।  

 

ধততরাে বদল, ভাই কতহদল প্রমাণ। 

সম্প্রীতত কতরয়া আে পাণ্ডুর েন্দে।। 

গযই সতয কদরতেল পাণ্ডুর কুমার।  

ধর্ম্ববদল তাদহ ভাই হহদল তারা পার।। 

আপে তবভাগ রাজয পাইদত উতিত। 

দুদযবযাধদে তুতম তগয়া বঝুাদব সুেীত।। 

অন্ধ গ্তখ্ দুদযবযাধে আমাদর ো মাদে। 

ধর্ম্বেীতত-শাে তুতম বুঝাই আপদে।। 

 

তবদুর বতলল, আতম তক বুঝাব েীত। 

মম বাকয োতহ শুদে বুদঝ তবপরীত।।  

পাশাকাদল কতহলাম গয সব তবধাে। 

ো শুতেল মম বাকয কতর অল্পজ্ঞাে।। 

এখ্ে কতহয়া মম তকবা প্রদয়াজে। 

কতহদবক তাহা, যাদহ লয় তার মে।। 

 

তবদুর এদতক বতল বদস অদধামুদখ্। 

গধৌময পুদরাতহত তদব কতহল রাজাদক। ।  

মহামর্ত্ দুদযবযাধদে আতম ভাল জাতে। 

সম্প্রীদত পাণ্ডদব োতহ ত্দব রাজধােী।। 

পূদর্ব্ব যর্া বতল তবদরািদের কুমার। 

বাহুবদল পরাতজল সকল সংসার।। 

সম্পদ্ হইয়া মর্ত্ ো মাতেল কাদর। 

জ্ঞাতত-বন্ধুজদে তহংসা কদর অহোদর।। 

বতলদর বাতন্ধয়া হতর পাতাদল রাতখ্য়া। 

ইদেদর ইেত্ব পুেুঃ ত্দলে ডাতকয়া।। 

গসই হতর পাণ্ডদবর সহায় আপতে। 

তাহার প্রসাদ্ প্রাপ্ত হদব রাজধােী।। 

 

এত শুতে তজজ্ঞাতসল অতম্বকা-েন্্ে।  

কহ শুতে মুতেবর ইহার কারণ।। 
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তক কারদণ বতল গিষ হকলা সুরগদণ। 

ইেসহ তববা্ বা কদর তক কারদণ।। 

গধৌময বদল, গসই কর্া কতহদত তবিার। 

সংদক্ষদপ কতহব তকন্তু, শুে সাদরাদ্ধার।। 

উদ্যাগপদর্ব্বর কর্া অমতত-সমাে। 

পাণ্ডদবর উপাখ্যাে অদ্ভূত কর্ে।।  

শুতেদল অধর্ম্ব খ্দণ্ড, হদর ভবভয়।  

পয়ার প্রবদন্ধ কাশীরাম ্াস কয়।।  

বতল বামদোপাখ্যাে 

তদব গধৌময কদহ, শুে অতিকা-েন্দে। 

কতহব অপূর্ব্ব কর্া, করহ শ্রবণ।।  

আত্ হ্তয তহরণযকতশপু তহরণযাক্ষ। 

মহাবলী প্রতাদপ পাবক-সমকক্ষ।। 

ত্ততর গদভবদত জাত কশযপ-ঔরদস। 

জগদতর মদধয দুষ্ট হইল তবদশদষ।।  

তহরণযকতশপু পুে তবখ্যাত জগদত। 

সর্ব্ব শাে তবিক্ষণ প্রহ্লা্ োদমদত।। 

তার পুে তবদরািে তবখ্যাত ভুবে।  

যাদর তবড়তম্বল আতস অত্তত েন্দে। ।  

ব্রাহ্মণরূদপদত আতস ্াে মাতগ তেল। 

গসইক্ষদণ তবদরািে তেজ অে ত্ল।।  

ব্রাহ্মদণর গহতু তযদজ আপোর প্রাণ। 

তাহার েন্দে হহল বতল মততমাে।। 

প্রতাদপ প্রিণ্ড বতল, গ্দবর দুজ্জবয়। 

বাহুবদল স্বগব মর্ত্বয কতরদলক জয়।।  

জাতেদলক শুক্র-গুরু িাদে উপদ্দশ। 

েল কতর গ্বরাজ বাদপদর তবোদশ।। 

তপততসবরী হয় ইে, শুতেয়া শ্রবদণ। 

গসইক্ষদণ ডাতক আজ্ঞা ত্ল হ্তযগদণ।। 

িতুরে হসেয সহ সাতজল ত্বতরত।  

ইদের েগদর তগয়া হহল উপেীত।।  

তবতবধ বাদ্যর শদে পুতরল গগে।  

হ্তয-সসেয বযাতপদলক ইদের ভব।।  

শুতে গ্বরাজ গক্রাদধ লদয় হসেযিয়।  

বতলর সতহত রণ কতরল প্রলয়।। 

গ্াাঁদহ বলবন্ত, গ্াাঁদহ সংগ্রাদম প্রিণ্ড। 

োো অে বততষ্ট কদর গযে যম্ণ্ড।। 

গশল শূল শতি জাতঠ ভুসুণ্ডী মু্গর। 

পরশু পতিশ গ্া তবশাল গতামর।। 

রুর পশুপতত োোরূপ সব বাণ। 

ইেজাল ব্রহ্মজাল অে খ্রশাে।। 

তশলীমুখ্ সূিীমুখ্ রুরমুখ্ ক্ষুর।  

পরস্পদর দুই জে বতরদষ প্রিুর। ।  

গযে প্রলদয়র কাদল মজাইদত সততষ্ট। 

গ্বতা অসুরগণ কদর বাণবততষ্ট।। 

বতলদর িাতহয়া ইে বদল গক্রাধমে।  

গমার হদি আতজ গতার হইদব তেধে।। 

এই গ্খ্ অে গমার গঘার ্রশে। 

ইহার প্রহাদর গতাদর কতরব তেধে।। 

এত বতল ইে অে যুতড়ল ধেুদক। 

ক্ষদণ অতিবততষ্ট হয় ধেুদকর মুদখ্।। 

শূদণযদত আইদস অে উল্কার সমাে। 

অদ্ধবিে বাদণ বতল কদর দুইখ্াে।। 

অে বযর্ব গ্তখ্ ইে মদে গপদয় লাজ। 

শতি অে হাদে তার হৃ্দয়র মাঝ।। 
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দুই বাদণ বতল তাহা কদর দুই খ্ণ্ড।  

বাহুবদল মায়াবদল তবতন্ধল প্রিণ্ড।। 

গসই অোঘাদত ইে হইল মূতেবত। 

মাততল বাহুতড় রর্ পলায় ত্বতরত।। 

কতক্ষদণ গ্বরাজ হে সদিতে। 

মাততলদর তেন্দা কতর বতলল বিে।। 

সরু্ম্খ্ সংগ্রাম মদধয বাহুতড়তল রর্।  

পলাইয়া গগতল গযে োতহ গ্তখ্ পর্।।  

মাততল বতলল, গমাদর তেন্দ অকারণ। 

অবধাে কর এই শাে তেরূপণ।। 

রর্ী মূেবা গ্তখ্ রর্ বাহুদড় সারতর্। 

যুদ্ধশাদে গযাদ্ধাগণ কদহ গহে েীতত।। 

ইে বদল, শীঘ্র তুতম বাহুড়াহ রর্।  

বতলদর গ্খ্াব আতম শমদের পর্।। 

আজ্ঞামাদে রর্ পুেুঃ িালায় মাততল। 

হাদতদত পতরঘ তেল ইে মহাবলী। ।  

পতরঘ এতড়ল ইে উপদর বতলর। 

মুকুে কুণ্ডল সহ কাতেদলে তশর।। 

রর্ হহদত ভুদম পদড় বতল মহাবীর। 

রুতধদর আবতত তার সমি শরীর। ।  

হাহাকার শে কদর যত হসেযগণ। 

পলাইল সকদল, ো রদহ একজে।। 

তদব হ্তয সমদবত হদয় কত জদে। 

কাদন্ধ কতর বতলরাদজ তেল গসইক্ষদণ।। 

ক্ষীরতসন্ধু তীদর গগল সদব শুক্রিাে। 

মন্ত্রবদল শুক্র তাদর ত্ল প্রাণ্াে।। 

গুরুর প্রসাদ্ বতল পাইল জীবে। 

তবতধমদত কদর বতল গুরু আরাধে।। 

গুরু আরাতধয়া বতল পায় ত্বযবর। 

কতরদলক তশক্ষা ব্রহ্ম-মন্ত্র ষড়ক্ষর।। 

মহামন্ত্র গপদয় তদব তবিাতরল মদে। 

অমর অদজয় আতম হব তেভুবদে।। 

এদতক ভাতবয়া বতল সত্বদর িতলল। 

তহমালয় তগতরপদর তপ আরতম্ভল।। 

কতরল কদঠার তপ গলাদক ভয়ের। 

পবে ভতক্ষয়া রদহ সহস্র বৎসর।। 

তদপ তুষ্ট হদয় তবতধ অতপববাদর বর।  

আতসদলে বতল পাদশ হংদসর উপর।। 

ডাতকয়া বতলদর কে গ্ব প্রজাপতত। 

তপুঃতসন্ধ হহদল তুতম, শুে হ্তযপতত।। 

গতামার তদপদত তুষ্ট হইলাম আতম।  

গযই বর মদে লয়, মাতগ লহ তুতম।। 

যত্ বা দুষ্কর হয় সংসার তভতর। 

অেীকার কতরলাম, ত্ব গসই বর।। 

শুতেয়া কতহল বতল কতরয়া প্রণতত। 

বর ত্দব যত্ গমাদর সততষ্ট অতধপতত।। 

অদজয় অমর হই ভুবে মণ্ডদল। 

তেভুবে রদহ গযে গমার করতদল।। 

স্বগব মর্ত্বয পাতাদলদত আদে যত জে।  

কাদরা হাদত োতহ হদব আমার মরণ।। 

মদোমত বর ত্য়া যাে প্রজাপতত। 

তদপাদযাগ কতর বতল কতরল আরতত।। 

শুভকাল সমুত্ত ক্রদম হহল তার। 

সসসদেয সাতজয়া বতল গগল পুের্ব্বার।। 

ইদের সতহত পুেুঃ আরতম্ভল রণ।  

গ্াাঁহাকার রণকর্া ো হয় বণবে।। 

গুরু আরাতধয়া বতল মহাবল ধদর। 

যুদদ্ধ পরাভব কদর অত্তত-কুমাদর। ।  
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পবে শমে রুর বরুণ তপে। 

ইতযাত্ গততেশ গকাতে যত গ্বগণ। ।  

যুদদ্ধ পরাভব বতল কতরল সবাদর। 

পলাইয়া গ্বগণ গগল িাোন্তদর।।  

গ্দবর সকল কর্ম্ব লইল অসুদর। 

েররূদপ গ্বগণ ভ্রদম মহীপদর।। 

শুক্র গুরু আতস তদব উপদ্শ ত্ল। 

শত অশ্বদমধ বতল আরম্ভ কতরল।। 

মহাযজ্ঞ আরতম্ভল হ্দতযর ঈশ্বর।  

েররূদপ ভূদম রদহ অমর তেকর।। 

অত্তত পুদের দুুঃখ্ হৃ্দয় তিতন্তল। 

গ্দবর গ্বত্ব তজতে বতল হ্তয তেল।। 

পুেরতপ গকাে রূদপ তেজ রাজয পায়।  

তিতন্তল অত্তত তদব ো গ্তখ্ উপায়।।  

মহাভারদতর কর্া সুধার লহরী।  

সাধুগণ তেরন্তর শুদে কণব ভতর।।  

অত্ততর তপসযা ও তবষ্ণুর িব 

হৃদ্ তবিাতরল তদব গ্দবর জেেী। 

উপায় ো গ্তখ্ আর তবো িক্রপাতণ। ।  

সংসাদরর হর্ত্বা কর্ত্বা গ্ব োরায়ণ। 

তবশ্বস্রষ্টা গপাষ্টা তততে সংহার কারণ।। 

তাাঁহা তবো এ তবপদ্ গক কতরদব োণ। 

তততে ভিজদে কতপা কদরে প্র্াে। ।  

তবো তদপ তুষ্ট েতহদবে ভগবাে। 

ভাতবয়া ক্ষীদরা্কূদল কতরল প্রিাে।। 

কতরল কদঠার তপ গ্দবর জেেী। 

ততে ত্দে খ্ায় তদব ততোঞ্জতল তে।। 

অেন্তদর মাস মদধয খ্ায় একবার। 

তারপদর গ্বমাতা র্াদক অোহার।। 

ধযাে অবলম্ব গহতু কদর তেরূপণ। 

ঊদ্ধব্ততষ্ট রদহ, মাে পবে অশে।।  

তদপদত তাতপত হহল এ ততে ভুবে। 

গ্তখ্য়া তিতন্তত হইদলে পদ্মাসে।।  

গ্বগদণ ডাতক বতলদলে তপতামহ। 

তপ পরীতক্ষদত শীঘ্র সকদলদত যাহ। ।  

ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইে আত্ গ্বগণ।  

মাদয়র সাক্ষাদত গগল পরীক্ষা কারণ।।  

ইে বদল, শুে মাতা মম তেদব্ে।  

আত্মাদক এদতক কষ্ট গ্হ তক কারণ। ।  

আমা সবাকার দুুঃখ্ অ্তদষ্ট তলখ্ে। 

শুভকাল হহদল দুুঃখ্ হদব তবদমািে।। 

অশুভ সমদয় কর্ম্ব ফল োতহ ধদর। 

গবদ্র তেয়ম গহে শাদের তবিাদর।। 

এক্ষদণ অশুভকাল হইল আমার। 

গস কারদণ এত দুুঃখ্ ো হয় অতেবার। ।  

অ্তদষ্ট র্াতকদল দুুঃখ্ ো হয় খ্ণ্ডে।  

গস কারদণ শুে মাতা মম তেদব্ে।। 

আত্মাদক এদতকদক্লশ গ্হ তক কারণ।  

তপ তযাগ কতর মাতা তির কর মে। ।  

মাততহীে তেদয়র োতহ সুখ্দলশ। 

স্াই দুুঃতখ্ত গসই, পায় োো গক্লশ।। 

ধর্ম্বহীে জদে গযে বযর্ব উপাজ্জবে। 

ভতিহীে জ্ঞাতেজে গযে অকারণ।। 

শ্রদ্ধাহীে শ্রাদ্ধ গযে, বীজহীে মন্ত্র। 

শােহীে গুরু গযে, গযাগহীে তন্ত্র।। 
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গস কারদণ তেদব্ে শুেহ জেেী। 

আপোর আত্মা রক্ষা করহ আপতে।। 

গতামার প্রসাদ্ মাতা শুভ কাল হহদল। 

হ্তযগদণদর গমারা তজতেব অবদহদল।।  

এদতক বতলল যত্ গ্ব সুরপতত। 

ধযাে ভে কতর মাতা িাদহ গক্রাধমতত।। 

েয়ে শ্রবণ হহদত অতি বতহরায়। 

ভয় গপদয় গ্বগণ পলাইয়া যায়।। 

ব্রহ্মার সাক্ষাদত তগয়া কদর তেদব্ে। 

শুতে ব্রহ্মা িতলদলে সহ গ্বগণ।।  

ক্ষীদরাদ্র কূদল তগয়া স্তুতত কতরদলে। 

তুষ্ট হদয় োরায়ণ ্শবে ত্দলে।।  

েব জলধর তজতে অদের বরণ। 

পীতবাস পতরধাে রাজীবদলািে।। 

আজােুলতম্বত বেমালা তবভূতষত। 

েূপুর কেণ হার মুিা তবরাতজত।।  

ত্বযমূতর্ত্ব পুদরাভাদগ গ্তখ্ োরায়দণ। 

কতরদলে স্তুতত প্রতণপাত গ্বগদণ। ।  

স্তুততবদশ সুপ্রসন্ন হদয় জগৎপতত। 

গ্বগণ প্রতত কদহ মধুর ভারতী।। 

শীঘ্র হদব গতামাদ্র দুুঃখ্ তবদমািে।  

যাহ তেজ িাদে িতল যত গ্বগণ।। 

এত বতল, অন্ততহবত হে োরায়ণ। 

যর্ািাদে গগল ইে আত্ গ্বগণ।।  

অত্তত তদপদত তপ্ত এ ততে ভুবে। 

প্রতযক্ষ হইয়া হতর গ্ে ্রশে।। 

সজল জল্ গযে অদের বরণ। 

গকাতে শশী তজতে মুখ্, রাজীবদলািে।।  

গকাকে্ কর প্, অধর অতুল। 

খ্গরাজ তজতে োসা গযে ততলফুল।। 

কাঞ্চে বরণ তজতে অম্বর গশাভে। 

আজােুলতম্বত বেমালা তবভূষণ।। 

শ্রবদণ কুণ্ডল গ্াদল, অতত গশাভা কদর। 

গ্তখ্য়া মাতেল গ্বী তবস্ময় অন্তদর।। 

সাক্ষাদত গ্তখ্য়া গসই কমলদলািদে। 

্ণ্ডবৎ প্রণতমল ভতিযুত মদে।। 

করদযাদড় স্তুতত তদব কতরল তবির।  

জয় জয় োরায়ণ, গ্ব ্াদমা্র।। 

তশদষ্টর পালক, েদমা দুষ্ট তবোশে।  

েদমা হয়গ্রীব মধুসকেভ-মর্দ্বে।। 

েদমা আত্ অবতার, মৎসয কদলবর। 

েদমা কূর্ম্ব অবতার, েমদি ভূধর।।  

েমদি বরাহরূপ গমাতহেী আকততত। 

অবতার তশদরামতণ েদমা জগৎপতত।। 

তুতম ইে, তুতম িে, তুতম হবশ্বাের। 

আকাশ পাতাল তুতম গ্ব গ্াধর।। 

অন্তরীক্ষ োতভ তব, পাতাল িরণ। 

পততর্বী গতামার কতে, অতি তগতরগণ।।  

গতামার তবভূতত এই সকল সংসার। 

আত্মরূদপ সর্ব্বিাদে কতরে তবহার।। 

পুরুষপ্রধাে তুতম আত্ োরায়ণ। 

তবষম সেদে গ্ব করহ তারণ।। 

এইরূদপ স্তুতত কদর গ্দবর জেেী। 

প্রসন্ন হইয়া কতহদলে িক্রপাতণ।।  

গতামার িদবদত তুষ্ট হইলাম আতম।  

মদোেীত বর ত্ব, মাতগ লহ তুতম।। 

যত্ বা অসাধয হয় ভুবে তভতদর। 

অেীকার কতরলাম ত্ব তা গতামাদর। ।  
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ভি যাহা বাঞ্ছা কদর মম সতন্নধাে। 

গ্ই তাদর, অবশয ো কতর আতম আে। ।  

ভকত-বৎসল আতম ভদির কারদণ। 

আত্ম্াে ত্য়া তুতষ গসই ভিজদে। ।  

সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগযবতী।  

কতরদল কদঠার তপ আমাদত ভকতত।। 

গস কারণ বশ আতম হদলম গতামার। 

বর ইো আদে যত্, মাগ সাদরাদ্ধার।। 

এত শুতে কতহদলে গ্দবর জেেী। 

যত্ বর ত্ দব তদব গ্ব িক্রপাতণ।।  

তেষ্কন্টক কতর গ্হ মম পুেগদণ।  

ইদের ইেত্ব তেল অসুর ্ারুদণ।। 

ধতরয়া মােবরূপ মম পুেগণ। 

সদোপদে মহীতদল কতরদে ভ্রমণ।। 

গুরু আরাতধয়া বতল মহাবল ধদর। 

আমার তেয়গদণ তজতেল সমদর।। 

পুেদ্র কষ্ট আতম গ্তখ্দত োতরেু। 

তপসযা কতরয়া তাই গতামা আরাতধেু। ।  

গ্হ মম পুেগদণ তেজ অতধকার। 

অসুদরর অহোর করহ সংহার।। 

হ্তযাতর পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূ্ে। 

এই বর আজ্ঞা গমাদর কর োরায়ণ।। 

এত শুতে শ্রীদগাতবন্দ কদর অেীকার। 

গতামার গদভবদত আতম হব অবতার।। 

ধতরয়া বামেরূপ েতলব বতলদর।  

তব পুেগণ পাদব তেজ অতধকাদর।। 

রাতখ্ব অদ্ভূত কীতর্ত্ব যাইব ধরণী। 

এত শুতে কদহ পুেুঃ কশযপ রমণী।। 

উপহার কর প্রভু গহে লয় মদে। 

আমার গদভবদত তুতম জতন্মদব গকমদে।। 

অেন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক গলামকূদপ। 

গতামার গদভবদত আতম ধতরব তকরূদপ। ।  

যাাঁর তত্ত্ব গযাতগগণ ো পায় উদর্দ্দশ। 

সকল সংসার মুগ্ধ যাাঁর মায়াবদশ।।  

তাাঁহাদর তকরূদপ আতম কতরব ধারণ। 

গহে বুতঝ উপহাস কর োরায়ণ।। 

হাতসয়া কদহে হতর, উপহাস গকদে। 

তভন্ন ভাদব োতহ ভাতব আতম ভিজদে।। 

ভিজে সদব পাদর আমাদর ধতরদত। 

তুতম সতী সাধ্বী ভতি সাতধদল আমাদত।। 

গস কারদণ তব গদভব হব অবতার। 

তেজালদয় এদব তুতম কর আগুসার।। 

এত বতল তেজ িাদে যাে োরায়ণ। 

প্রণতময়া গ্বমাতা কতরল গমে।। 

স্বামীদর কতহল গ্বী এ সব কাতহেী। 

শুতে হৃষ্ট হইল কশযপ মহামুতে।।  

তদব কত ত্ে পদর গ্ব ্াদমা্র। 

কতরদলে সুপতবে অত্তত- উ্র।।  

ত্বযরূপ ধদর তদব গ্ দবর জেেী। 

গ্তখ্য়া তবস্ময়াপন্ন হইদলে মুতে। ।  

জতন্মদবে োরায়ণ জাতেয়া তেিয়।  

োো স্তুতত কতরদলে ঋতষ মহাশয়।।  

েদমা েদমা োরায়ণ অতখ্ল পালক।  

েদমা যজ্ঞকায় তহরণযাক্ষ-তবোশক। ।  

েমদি েততসংহরূপী হ্তয তবোশে।  

েদমা সর্ব্বময় েদমা জগৎপালে।। 

জগৎ োয়ক েদমা েদমা জগৎপতত। 

েদমা কূর্ম্ব অবতার গমাতহেী আকততত।। 
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েদমা গযাগপরায়ণ েদমা গযাগরূপ। 

েদমা গযাগপরায়ণ েদমা গযাগরূপ। 

েদমা জগৎপাতা তুতম, সবাকার ভূপ।।  

েদমা জগৎকর্ত্বা তুতম, েদমা োরায়ণ।  

সর্ব্বভূদত আত্মারূদপ গতামার ভ্রমণ।।  

তুতম সতজ, তুতম পাল, করহ সংহার।  

গতামার তবভূতত গ্ব সকল সংসার।। 

তশদষ্টর পালে কর, দুদষ্টর সংহার।  

গস কারদণ মম ঘদর হহদল অবতার।। 

েমদি বামেরূপ আত্ সোতে। 

এইরূদপ স্তুতত কতরদলে তদপাধে।। 

স্তুততবদশ সুপ্রসন্ন হদয় পীতবাস।  

কশযদপর পুেরূদপ হদলে প্রকাশ। ।  

অত্ততর গদভব জন্ম লইদলে হতর। 

সম্বতর তবরাে গ্হ খ্র্ব্বমূতর্ত্ব ধতর।। 

জন্মমাে কতহদলে তপতাদর কুমার।  

ঝতেদত আমার কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার।।  

শুতেয়া কশযপ মুতে শুভক্ষণ ধতর।  

আপে পুদেদর তদব ত্দলে উর্ত্রী। ।  

কশযদপদর কতহদলে গ্ব োরায়ণ। 

মহাযজ্ঞ কদর তবদরািদের েন্দে।। 

অসংখ্য অসংখ্য ধে তিদজ কদর ্াে। 

গস কারদণ তর্া আতম কতরব প্রয়াণ।।  

মাতগয়া আতেব ্াে বতল হ্দতযশ্বদর। 

এত বতল িতলদলে বতলর দুয়াদর।। 

বতল রাজা যজ্ঞ কদর বতস যজ্ঞিদল। 

িাদর গ্তখ্ বামদেদর শুক্র গুরু বদল।। 

অবধাে কর বতল, বতলব তবদশষ। 

এই গয বামে আদস বালদকর গবশ।। 

অত্ততর গদভব জন্ম তবষু্ণ অবতার।  

গতামাদর েতলদত কতরয়াদে আগুসার।। 

গয তকেু মাতগদব ্াে, ো ত্দব ইহাদর। 

এত শুতে বতল হ্তয কতহদলে তাাঁদর।। 

ো বুতঝয়া গুরু গহে কহ অকারণ। 

স্বয়ং োরায়ণ যত্ এই গয বামে।। 

যাাঁহার উদর্দ্দশ যজ্ঞ কতর তিরকাল।  

তততে যত্ ইতে, তদব তক ভাগয তবশাল।। 

ব্রহ্মা আত্ গ্ব যাাঁর পূজদয় িরণ।  

উদর্দ্দশ মাগদয় বর যত গ্বগণ।। 

গসই প্রভু আদস যত্ আমার আলয়। 

তদব গুরু অততগুরু মম ভাদগযা্য়।।  

গয তকেু মাতগদব ্াে, ত্ব তা তেিয়।  

ইহাদত তবদরাধী গকে হও মহাশয়।। 

ধর্ম্বকদর্ম্ব বাধা গ্ও, অতত অেুতিত। 

এত শুতে শুক্র গুরু হদলে দুুঃতখ্ত।।  

শাপ ত্ল বতল হ্দতয অতত গক্রাধভদর। 

মম বাকয ো শুতেদল ধে-অহোদর।। 

এই শাদপ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হদব এইক্ষদণ। 

এত বতল শুক্র গুরু গগল কু্রদ্ধমদে।। 

গহেকাদল উপেীত হহল োরায়ণ।  

বামে আকততত রূপ অরুণ বরণ।। 

গ্তখ্ যজ্ঞ গহাতাগণ মাতেল তবস্ময়।  

উদঠ করদযাদড় তবদরািদের তেয়।। 

প্রণাম কতরয়া ত্ল বতসদত আসে। 

সভামদধয তিজতশশু বদসে বামে।।  

অপরূপ রূপধারী কশযাপ কুমার। 

গ্তখ্ গলামাতঞ্চত বতল, সােন্দ অপার।। 

কততাঞ্জতল কতর স্তুতত কদর মততমাে। 
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আতজ গয সফল মম যাগ যজ্ঞ ্াে।। 

আতজ গয সফল জন্ম হইল আমার। 

োরায়ণ আতসদলে আমার আগার।। 

িাহ যাহা ত্ব তাহা, ো হদব অেযর্া। 

তেভুবে িাহ যত্ অতপবব সর্ব্বর্া।। 

শুতেয়া কদহে হাতস কপে বামে। 

বহু ্াদে আমার তক আদে প্রদয়াজে।।  

ব্রাহ্মণ-বালক আতম তপসযা তৎপর।  

গ্রাদম ভূদম আমার তক কাজ হ্দতযশ্বর।।  

ধযাদে তদপ জদপ মম যায় অেকু্ষণ।  

মুতেকুদল জন্ম গমার, শুেহ রাজে।।  

অরণযতেবাসী আতম ফলমূলাহারী। 

গস কারদণ কতহ, শুে হ্তয অতধকারী।। 

যত্ ত্দব তুতম ্াে কতরয়াে মদে। 

ততে প্ ভূতম গ্হ মাতপয়া িরদণ।। 

তপ কতরবাদর িাতহ বতসয়া তাহাদত। 

ইহা তভন্ন অেয তকেু ো িাতহ গতামাদত।। 

ভূতম্াে সম ফল োতহ তেভুবদে। 

ভূতম্াদের মাহাত্ময শুে েতপমদণ।। 

সুদঘাষ োদমদত এক আতেল ব্রাহ্মণ।  

গসৌভতর েগরবাসী ্তরর-লক্ষণ।। 

ধোদর্ব কতরল বহু রাজয পযবযেে।  

ো তমতলল ধে তার অ্তষ্ট কারণ।। 

েয় পত্নী পুে গপৌে বহু পতরজে।  

উপাজ্জবক গসই মাে একাকী ব্রাহ্মণ।। 

তেরন্তর তভক্ষা মাতগ আেদয় ব্রাহ্মণ। 

ভ্রমণ বযতীত েদহ উ্র ভরণ।। 

এক ত্ে তিজবর তভক্ষায় ো গগল।  

আলসয কতরয়া তেজ গতদহদত রতহল।। 

অন্ন গহতু কাদন্দ তার যত তশশুগণ।  

শুতেয়া হৃ্দয় তাপ পাইল ব্রাহ্মণ।।  

আপোদর তেন্দা কতর অদেক কতহল।  

তেরর্বক জন্ম গমার জগদত হইল।। 

ধেহীে মেুদষযর জন্ম অকারণ। 

মেুদষযর মদধয গকহ ো কদর গণে। ।  

িণ্ডাল যবে আত্ যত েীি জাতত। 

ধোঢ্য হইদল পায় সর্ব্বে সুখ্যাতত।। 

ব্রাহ্মণ ক্ষতেয় হবশয শূর যত জে।  

ধেহীে হহদল গকহ ো কদর গণে।। 

ভাযবযা পুে অতর হয়, তমে ো আ্দর। 

ধেহীে হহদল তকেু কতরবাদর োদর।।  

এইমত তিন্তা কতর কাতর ব্রাহ্মণ।  

েগর তযতজয়া গগল লদয় পতরজে।। 

অবন্তী-েগদর তবপ্র কতরল বসতত। 

বততর্ত্ ত্য়া তবপ্রবদর িাতপল েতপতত।। 

গসই পুণযফদল অবন্তীর েরপতত। 

দুই কল্প ইে সহ কতরল বসতত।।  

গস কারদণ অবধাে কর হ্দতযশ্বর। 

তেভুবদে োতহ ভূতম-্াদের উপর। ।  

ততে প্ ভূতমমাে ্াে মাতগ আতম।  

ইহা ত্য়া গমাদর রাজা সদন্তাষহ তুতম।। 

বতল বদল, বামে গহ বুতঝ বল বাণী।  

তেপদ্ গতামার তততপ্ত, তাহা োতহ মাতে।। 

এই ্াে ত্দত মম তিদর্ত্ োতহ আদস। 

সংসাদরদত অপযশ ঘুতষদব তবদশদষ।। 

অপযশ হহদত মততুয গশ্রিমদধয গতণ। 

গস কারদণ অবধাে কর তিজমতণ।। 

েগর িত্বর গ্রাম যাহা ইো মদে। 
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সকল মাতগয়া ্াে লহ মম িাদে।। 

এত শুতে হাতস পুেুঃ বদলে বামে। 

ইহাদত আমার তকেু োতহ প্রদয়াজে।।  

অেীকার কতর বতল কদহ অেুিদর। 

ভতোদর ভতরয়া জল আেহ সত্বদর।।  

হাদত জল কতর বতল ্াে ত্দত যায়। 

গ্তখ্ হ্তযগুরু তদব তিতন্তল উপায়।। 

বজ্রকীেরূদপ গুরু প্রদবদশ ভতোদর। 

েল রুদ্ধ কদর, জল গযে ো তেুঃসদর।। 

ভতোর ঢ্াতললা জল োতহ পদড় হাদত। 

গ্তখ্ বতল হ্দতযশ্বর পতড়ল লজ্জাদত।। 

এ সকল তত্ত্ব জাতেদলে োরায়ণ। 

বতল প্রতত কতহদলে, শুেহ রাজে।। 

ভতোদরর িার মুি কর কুশাঘাদত। 

এত শুতে হাদত কুশ লইলা ত্বতরদত। ।  

বজ্রসম হহল কুশ ঈশ্বর কতপাদত। 

তেঘবাত বাতজল ভাগবদবর িক্ষুপদর্।। 

হ্দবর তের্ব্বন্ধ কভু ো হয় খ্ণ্ডে। 

এক িক্ষু অন্ধ তার হহল গসইক্ষণ। ।  

কাতর ভাগববমুতে গগল তেজ িাে।  

বতল হ্তয বামদেদর ত্ল ভূতম্াে। ।  

্াে গপদয় হতর তদব তেজমূতর্ত্ব ধদর। 

মহাভয়ের মূতর্ত্ব হহল কদলবদর। ।  

গ্তখ্দত গ্তখ্দত অে বাদড় ক্রদম ক্রদম। 

মুহূদর্ত্বদক তেু তগদয় গঠতকদলক গবযাদম।। 

তেভুবে যুতড় তেু হইল তবিার।  

জল িল সব িাে হহল একাকার।। 

পততর্বী সতহত হতর সকল েগর। 

এক পাদয় বযাতপদলে গ্ব ্াদমা্র।।  

সপ্ত স্বগব বযাতপদলে আর এক পায়। 

আর পা রাতখ্দত িল োতহক গকার্ায়। ।  

ডাক ত্য়া বতলরাদজ বদল বেমালী। 

িাতহলাম তব িাদে ততে প্ িলী।। 

দুই জ্ ভূতমমাে পাইলাম আতম।  

আর প্ রাতখ্ গকার্া, িাে গ্হ তুতম।। 

এত শুতে বদল তবদরািদের েন্দে। 

অেীকার পূণব মম কর োরায়ণ।। 

আমার মিদক প্ গ্হ জগৎপতত। 

েরক হইদত গমাদর কর অবযাহতত।। 

এত শুতে ধেযবা্ ত্য়া োরায়ণ। 

বতলর মিদকাপতর ত্দলে িরণ।। 

োোতবধ মদত বতল পূতজল িরণ। 

গরুদড়দর আজ্ঞা কতরদলে োরায়ণ।। 

বতলদর পাতাদল লদয় বাদন্ধ গসইক্ষণ।  

সাধু সাধু ধেযবা্ কদর গ্বগণ।। 

ইে আত্ গ্বগণ আতসয়া হতরদষ। 

হতরদক কতরল স্তুতত অদশষ তবদশদষ। ।  

ইদেদর ইেত্ব ত্য়া গ্ব ভগবাে। 

অন্ততহবত হদয় যাে আপোর িাে। ।  

যাহা তজজ্ঞাতসদল রাজা কতহেু গতামাদর। 

গসইরূপ দুদযবযাধে অহোর কদর। ।  

ধেমদ্ মর্ত্ হদয় োতহ মাদে কাদর।  

ো শুদে কাহার বাকয, মর্ত্ অহোদর।। 

অতিদরদত যুদদ্ধ ক্ষয় হদব কুরুকূল। 

কুরুকুল প্রতত গ্তখ্ তবতধ প্রততকূল।। 

দুদযবযাধে পাদপ বংশ হইদবক ক্ষয়।  

জাতেহ তেিয় এই শুে মহাশয়।। 

ইহা বতল উতঠয়া গস গধৌময তদপাধে। 
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পাণ্ডব সভাদত উর্ত্তরল গসইক্ষণ।।  

গধৌদময গ্তখ্ আদি বযদি পঞ্চ সদহা্র। 

বতসদত ত্দলে ত্বয তসংহাসদোপর।।  

পা্য অঘবয ত্য়া পূতজ তজজ্ঞাদসে বাণী। 

এদক এদক সব কর্া কদহ গধৌমযমুতে।।  

গতামার কারদণ রাজা সকদল বুঝাল।  

কাদরা বাকয দুদযবযাধে কদণব ো শুতেল।। 

অহোর কতর আদরা বদল কুবিে। 

তবো যুদদ্ধ রাজয োতহ ত্ব ক্ািে।। 

যত শতি আদে তার কতহদব পাণ্ডদব। 

লইবাদর ধে রাজয তজতেয়া গকৌরদব।।  

এত শুতে পঞ্চ ভাই কদহে বিে। 

কুলক্ষয় গহতু তবতধ কতরল সতজে।। 

মহাযুদদ্ধ হইদবক, কুদলর সংহার। 

শুতেয়া তিতন্তত অতত ধদর্ম্বর কুমার।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত লহরী। 

শুতেদল অধর্ম্ব খ্দণ্ড, তদর ভবততর।। 

বযাদসর বিে ইদর্ োতহক সংশয়। 

পয়ার প্রবদন্ধ কাশীরাম ্াস কয়।।  

ধততরাে কতর্ত্তবক পাণ্ডবগদণর তেকদে সঞ্জয়দক গপ্ররণ 

জদন্মজয় তজজ্ঞাতসল কহ মুতেরাজ। 

অতুঃপর তক কতরল অন্ধ-মহারাজ।।  

মুতে বদল, েরপতত শুে একমদে। 

কাদরা বাকয দুদযবযাধে ো শুতেল কাদণ।। 

তাহাদত তবরি হদয় অন্ধ েতপবর। 

সঞ্জদয়র প্রতত তদব কদহে সত্বর।।  

গ্তখ্দল সঞ্জয় দুদযবযাধদের দুষ্টতা। 

ো শুতেল ো মাতেল মহদতর কর্া।। 

গস কারদণ যাহ তুতম তবরাে- েগর।  

মম আশীর্ব্বা্ গ্হ পাণ্ডব গগাির। ।  

এদক এদক পঞ্চ জদে কতরদব কলযাণ।  

তবেয় প্রণয় কতর হদয় সাবধাে।। 

গরৌপ্ীদর আশীর্ব্বা্ কতহদব আমার। 

হ্বগতত গ্খ্ এই সকল সংসার।। 

হ্দব যাহা কদর, তাহা গক খ্তণ্ডদত পাদর। 

পরম সুবুতদ্ধ জ্ঞাে হ্দব েষ্ট কদর।। 

গস কারদণ মন্দবুতদ্ধ হহল দুদযবযাধদে। 

কপে কতরয়া গতামা পাঠাইল বদে।। 

রাজপুেী হদয় তুতম রাজার মতহষী। 

পাইদল অদেক কষ্ট অরদণয তেবতস।।  

োো দুুঃখ্ গপদয় তুতম কতরদল যাপে।  

গস সব স্মতরয়া স্া গপাদড় মম মে।।  

হ্দবর ঘেদে এত হহল তবসম্বা্। 

গমাদর গ্তখ্ গকৌরদবর ক্ষম অপরাধ।। 

সতী সাধ্বী গুণবতী তুতম পততব্রতা। 

লক্ষ্মী-অবতার তুতম ধর্ম্ব-অেুরতা।। 

এইরূদপ গরৌপ্ীদর কতহদব তবেয়। 

ক্াি আমার প্রতত গক্রাধ োতহ হয়। ।  

কতহদব পাণ্ডবগদণ কাল অেুক্রতম। 

পাইদল অদেক কষ্ট বদে বদে ভ্রতম। ।  

েদয়া্শ বষবাবতধ গতামা পঞ্চ তবদে। 

্তহদে আমার আত্মা তিন্তার আগুদে।। 

তাতপত আমার মে, শান্ত োতহ হয়। 

কাি ঘরষদণ যর্া হয় অতিময়।। 
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অন্ন োতহ রুদি মম, োতহ রুদি েীর। 

গতামা সবা তবদেদ্দত তির্ত্ েদহ তির।। 

েয়দে োতহক তেরা, গভাজদে ো সুখ্। 

গতামা সবাকার দুুঃদখ্ তব্তরদে বুক। ।  

গান্ধারী সুবলসুতা গতামা সবা তবদে। 

কদর গখ্্, বদহ েীর স্াই েয়দে।। 

তবদুর বাহ্লীক আর গসাম্র্ত্ বীর। 

গতামা সবা অভাদবদত সর্ব্ব্া অতির।। 

েগর-তেবাসী িাতর জাতত প্রজাগণ। 

গতামা সবা ো গ্তখ্য়া তেরােন্দ মে।।  

হতিোর গলাক যত দুুঃখ্ী রাতেত্ে। 

স্া ্ীে ক্ষীণ গহে জলহীে মীে।। 

গতামার তবহদে রাজয গশাভা োতহ পায়। 

ফলহীে বতক্ষ গযে জন্ম বতর্া যায়। ।  

জলহীে ে্ী গযে পদ্মহীে সর। 

িেহীে রাতে গযে ধর্ম্বহীে ের।।  

জ্ঞােহীে জে গযে বীজহীে মন্ত্র।  

গব্হীে তবপ্র গযে গযাগহীে তন্্তর।।  

গতামা সবা তবহদেদত তর্া প্রজাগণ। 

এইরূদপ তবেদয়দত কতহদব বিে।। 

োোতবধ অলোর ত্বয বে লদয়। 

শীঘ্রগতত যাও পাণ্ডুপুদে গ্খ্ তগদয়।। 

দ্রুতগামী অশ্ব রদর্ কতর সংদযাজে।  

শুভলি তততর্ আতজ, করহ গমে।। 

সঞ্জয় এদতক শুতে উতঠ গসইক্ষণ। 

যুতড় খ্িদরর রর্ পবে- গমে।।  

তবরাে েগর মদধয পাণ্ডুর কুমার।  

সভা কতর বতসয়াদে গ্ব অবতার।। 

সঞ্জয় এ গহে কাদল হে উপেীত। 

গ্তখ্য়া তবরাে তাদর তজজ্ঞাতসল তহত।। 

ত্বয রত্ন-তসংহাসে ত্দলে বতসদত। 

পাণ্ডদব সম্ভাতষ ্ূত বতসল সভাদত।। 

কদহে সঞ্জয় প্রতত ভাই পঞ্চজে। 

সবার কুশল বার্ত্বা কহ তববরণ।। 

ধততরাে গরাণ ভীষ্ম বাহ্লীক েতপতত। 

জেেী আমার কুন্তী গান্ধারী প্রভততত।। 

এদয়া্শ বষবকাল োতহ ্রশে। 

গকবা মদর, গকবা জীদয় ো জাতে কারণ।। 

গকার্া হহদত এই িাদে তব আগমে। 

গজযিতাত পাঠাইল, এই লয় মে।। 

তক কতহয়া পাঠাইল অতম্বকা-েন্দে।  

ভীষ্ম গরাণ কতপ আর যত সভাজে।। 

তক কতহল কণব বীর রাধার কুমার।  

দুদযবযাধে তক বদল শকুতে দুরািার।। 

উভয় কুদলর তহত সদব তক তিতন্তল। 

সম্প্রীতত কতরদত বুতঝ গতামা পাঠাইল।। 

গযই সতয কতরলাম গতামার অদগ্রদত।  

তাহাত হইেু মুি ধদর্ম্বর কতপাদত।। 

সর্ব্বধর্ম্ব মূল হতর ব্রহ্ম সোতে।  

তাাঁহার কতপায় হহল সেদে তারণ।।  

এত দুুঃখ্ গপদয় তবু রাতখ্লাম ধর্ম্ব। 

সদব সুদখ্ আদেে, সবার মূল কর্মবম।।  

সমুতিত ভাগ গযই হয়ত আমার। 

তাহা োতড় ত্দত কতরয়াদে তক তবিার।। 

আমাদর তবভাগ ত্দত গকৌরব তক িাদহ।  

সম্প্রীদত ো ত্দব, তকম্বা মতজদব কলদহ।। 

কহত সঞ্জয় তুতম সব তববরণ। 

সঞ্জয় শুতেয়া তদব কদর তেদব্ে।। 
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ভীষ্ম গরাণ কতপ আর বাহ্লীক েতপতত। 

সম্প্রীতত কতরদত সদব ত্ল অেুমতত।। 

কাদরা বাকয ো শুতেল গকৌরব দুর্ম্বতত। 

অদেক সান্ত্বো কদর অন্ধ েরপতত। ।  

ভীষ্ম মুদখ্ শুতে গতামা সবার উ্য়।  

আেতন্দত সকদলর হইল হৃ্য়।। 

িাতর জাতত েগদরদত যত প্রজাগণ। 

বার্ত্বা গপদয় হৃষ্টতির্ত্ হহল সর্ব্বজে।। 

মতদতর শরীদর গযে পাইল জীবে। 

গতামা সবা সমািাদর যত প্রজাগণ।। 

সুহৃ্ অমাতয জ্ঞাতত যত বন্ধজুে।  

স্া হাহাকার শদে কতরত গরা্ে।। 

ডাতকত পাণ্ডব বতল স্া ঊদ্ধবমুদখ্। 

গতামা সবা ো গ্তখ্য়া অন্ধ তেল দুুঃদখ্।। 

আত্মার তবহদে যর্া ো রদহ জীবে। 

গতামা সবা তবরদহদত তর্া সর্ব্বজে। ।  

এদয়া্শ বষবাবতধ যত প্রজাগণ। 

সুখ্দলশ োতহ কার জীয়দন্ত মরণ।। 

এদব সমািার শুতে গতামা সবাকার। 

গ্তখ্দত উদিগতির্ত্, আেন্দ অপার।।  

গতামা পঞ্চ ভাই যদব গগদল বেবাদস।  

তবো গমদঘ েগদরদত রুতধর বতরদষ।।  

ত্বদস ডাকদয় তশবা অতত কুলক্ষণ। 

উল্কাপাত আত্ শে হয় ঘদে ঘে।। 

গসইক্ষদণ ধূমদকত ুপ্রকাদশ আকাদশ। 

অশ্ব হিী পশুগণ কাদন্দ িাতরপাদশ।। 

এই অলক্ষণ গ্তখ্ বদল জ্ঞােী জে। 

কুলক্ষয় হহল রাজা গতামার কারণ।। 

অতত কুলক্ষণ রাজা গ্তখ্ শােমদত। 

এখ্ে উপায় কর, যত্ লয় তিদত।। 

ত্দে ত্দে অলক্ষণ গ্খ্ েতপমতণ। 

পততর্বী হতরল শসয, গমদঘ অল্প পাতে।। 

গস কারদণ েরপতত মম বাকয ধর। 

আপে কুদলর তহত যত্ বাঞ্ছা কর।। 

বাহুতড়য়া আে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।  

গসই ইেপ্রদি পুেুঃ গ্হ অতধকার।। 

তদব গস মেল হয় প্রজার কলযাণ।  

এরূদপ পূদর্ব্বদত কদহ যত জ্ঞােবাে।। 

পুেবশ ধততরাে শুতে ো শুতেল। 

গসই কাল আতস রাজা উপতিত হহল।।  

উর্ত্র গগাগতদহ যুদদ্ধ যত কুরুগদণ। 

অপমাে কতরদলক ধেঞ্জয় রদণ।। 

ভি্ণ্ড হদয় আদস গকৌরদবর পতত। 

ভীষ্ম গরাণ ধততরাে বুঝাইল েীতত।। 

অদেক ্তষ্টান্ত ত্য়া কতহল বিে। 

কাদরা বাকয ো শুতেল রাজা দুদযবযাধে।। 

পদর গধৌময পুদরাতহত গতামার আদ্দশ।  

শাে উপদ্শ কতহ বুঝাল তবদশদষ।। 

অো্র কতর তাহা ো শুতেল কাদে। 

শুতেয়া র্াতকদব তাহা গধৌদমযর স্দে।। 

কাদরা কর্া দুদযবযাধে যদব ো শুতেল। 

আমাদর ডাতকয়া অন্ধরাজ পাঠাইল।। 

এই রত্ন ধে ত্ ল বে অলোর।  

পুেুঃ পুেুঃ বহু কর্া কদহ বার বার। ।  

কতহব গস সব কর্া শুেহ রাজে। 

এদয়া্শ বষব তব ো তেল তমলে।। 

পাইদল অদেক কষ্ট ভ্রতম বদে বে। 

গস সকল মদে োতহ কর ক্ািে।। 
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কপেী কুমন্ত্রী কণব আর দুুঃশাসে।  

গসৌবল শকুতে আর রাজা দুদযবযাধে। ।  

তা সবার কপদেদত হহল সর্ব্বোশ। 

গতামা সদব বদে গগদল, আমরা তেরাশ। ।  

অন্ধ গ্তখ্ দুদযবযাধে আমাদর ো মাদে। 

যদতক কতহ গয আতম, ো শুদে শ্রবদণ।। 

আমার বিে গসই োতহ লয় মদে। 

কণব দুুঃশাসে বাকয শুধুমাে শুদে।। 

কাদলদত কুবুতদ্ধ হয়, গক কতরদব আে।  

ইতযাত্ বতলল ধততরাে বর্ত্বমাে।। 

দুদযবযাধে রাজয োতড় ত্দত োতহ িায়। 

গযই তিদর্ত্ আদস, তাহা কর ধর্ম্বরায়।। 

ইহা শুতে পুেরাতপ কদহ পঞ্চ জে। 

কহ শুতে তক বতলল রাজা দুদযবযাধে।।  

তক বতলল কণববীর রাধার েন্দে। 

সতয কতর বল তাহা, শুতে ত্য়া মে।।  

সঞ্জয় কতহদে, শুে পাণ্ডুর কুমার।  

কতহল তেিুর দুদযবযাধে দুরািার।। 

তবো যুদদ্ধ রাজয োতহ আতম ত্ব তাদর। 

গকান্ শতি তার, গমাদর তজতেবাদর পাদর।। 

মহা মহা বীরগণ আমার সহায়। 

মুহূদর্ত্বদক পাণ্ডদবরা হদব পরাজয়।। 

সতয সতয সুতেিয় কতর যুদ্ধপণ।  

এইরূদপ কদহ কর্া রাজা দুদযবযাধে।।  

রাদধয় কতরয়া ্ম্ভ কতহল তবির। 

কার শতি গমার সদে কতরদব সমর। ।  

গযবা ধেঞ্জয় আদে সংগ্রাদম প্রখ্র।  

প্রর্দম যুদদ্ধদত তাদর মাতরব সত্বর।। 

তাদর মাতর িাতর জদে রাতখ্ব বাতন্ধয়া। 

তেষ্কন্টদক রাজয কর তেভবয় হইয়া।। 

এইরূদপ কতহদলে রাদধয় দুর্ম্বতত।  

তিদর্ত্ যাহা আদস তাহা কর েরপতত। ।  

তেিয় হইদব রণ েদহ তেবারণ। 

বুতঝয়া করহ কাযবয ভাই পঞ্চ জে।।  

পততর্বীদত বদস যত রাজরাদজশ্বর। 

যুদ্ধ গহতু বতরবাদর পাঠাইল ির।।  

োো অে শে রর্ সামগ্রী তবির। 

দুদযবযাধে আদ্দশদত কদর অেুির।।  

শুতেয়া সঞ্জয়-বাকয ধদর্ম্বর েন্দে। 

গক্রাদধদত কতম্পত অে অরুণ-দলািে।।  

যাহত সঞ্জয় পুেুঃ মম ্ূত হদয়। 

যাহা কতহ, গকৌরদবদর কতহদব বুঝাদয়।। 

ধততরাে গজযিতাত, তাাঁর উপদরাধ। 

গস কারদণ পূর্ব্ব হহদত ো কতরেু গক্রাধ।। 

গসই গহতু এত ত্ে রতহল জীবে। 

আপোর মততুয বুতঝ িাতহদে এখ্ে।।  

পূদর্ব্ব গযই সতয তেল মুি হই তাদহ। 

তদব গকে রাজয মম োতহ ত্দত িাদহ।। 

মততুয গশ্রয়ুঃ গস বুতঝল, বুতঝ অেুমাদে। 

গস কারদণ যুদ্ধ কতরবার ইো মদে।। 

অল্পকাদযবয জ্ঞাততবদধ োতহ প্রদয়াজে। 

আপোর মাে রক্ষা কর দুদযবযাধে। ।  

সমুতিত ভাগ গযই শাে তেরূপদণ। 

তাহা ত্য়া বশ কর আমা পঞ্চ জদে।।  

েতহদল প্রলয় বড় হদব কুলক্ষয়। 

এইরূদপ গকৌরদবদর কতহও তেিয়।। 

তদব ভীমদসে কদহ গক্রাধ কতর মদে। 

বতলও আমার বার্ত্বা গকৌরব রাজদে। ।  
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তহমাতর তযজদয় হধযবয সূযবয ো প্রকাদশ। 

অেল শীতল হয়, সপ্ত তসন্ধ ুগশাদষ। ।  

েক্ষে সতহত শশী তযজদয় আকাশ। 

পূতণবমার িে যত্ ো হয় প্রকাশ।। 

গযাগী গযাগ তযদজ, ধর্ম্ব তযদজ ধতর্ম্বজে। 

গায়েী তবহীে হয় ব্রাহ্মণ-েন্্ে।।  

তর্াতপ প্রততজ্ঞা মম ো হদব খ্ণ্ডে।  

ঊরু ভাতে দুদযবযাধদে কতরব তেধে।। 

প্রততজ্ঞা কদরতে পূদববব সভা তব্যমাদে। 

এখ্ে সঞ্জয় কতহলাম তব িাদে।। 

দুদযবযাধে লয় যত্ ধদর্ম্বর শরণ।  

যদতক প্রততজ্ঞা মম সব অকারণ।। 

গমার হাদত সব ভাই রক্ষা পাদব তদব। 

এই কর্া বুঝাইয়া কতহদব গকৌরদব।। 

অবশয আমার হাদত হইদব তেধে। 

যত দুুঃখ্ পাইলাম আদে গয স্মরণ।।  

এই সব দুুঃদখ্ অে হদতদে ্হে। 

গসই সব দুুঃখ্ভদর স্া গপাদড় মে।। 

সভামদধয গরৌপ্ীর অপমাে হকল। 

গ্তখ্য়া অদন্ধর মুখ্ সকতল সতহল।। 

গসই সব অতিপ্রায় জ্বতলদে অন্তদর। 

ধর্ম্ব আজ্ঞা ত্দল গযত শমদের ঘদর।। 

রাজয ভাগ োতড় ত্দত বতলও আমাদর। 

েতুবা সবংদশ তেদজ যাদব োরখ্াদর। ।  

এরূদপ কতহদব তুতম রাজা দুদযবযাধদে। 

দুুঃশাসে কতণবআত্ যত কুরুগদণ।। 

এত বতল তেবতর্ত্বল পবে- তেয়।  

বদলে সঞ্জয় প্রতত তদব ধেঞ্জয়।। 

কতহদব অদন্ধদর তুতম মম েমস্কার।  

গতামা তব্যমাে দুুঃখ্ পাইেু অপার। ।  

গকৌরদবর পতত তুতম, গকৌরদবর গতত। 

গতামা তবো কুরুকুদল োতহ অবযাহতত।। 

আমার তবভাগ রাজয গ্হ অতবকল। 

অল্প গহতু জ্ঞাততবদধ োতহ গকাে ফল।।  

তুতম যত্ আজ্ঞা কর আমাদর রাজে।  

আপোর রাজয তগয়া লই এইক্ষণ।। 

তদব যত্ িে কদর মূখ্ব দুদযবযাধে। 

আতম িে ক্াি ো কতরব রাজে।।  

সমর কতরদল তবু প্রাদণ ো মাতরব।  

আজ্ঞা কর যত্, তাদর বাতন্ধয়া রাতখ্ব।। 

বতলদক বাতন্ধয়া যর্া ইে রাজয কদর। 

তব তহত গহতু রাজা কতহ গয গতামাদর।। 

এইমত যত্ োতহ কর ক্াতিত। 

তব তহত গহতু রাজা কতহ গয গতামাদর।। 

এইমত যত্ োতহ কর ক্াতিত। 

বংদশর সতহত তদব মতজদব তেতিত।।  

এইরূদপ মম কর্া কতহদব অদন্ধদর। 

ো শুতেদল পুেরতপ কতহদব তাাঁহাদর।। 

বাতাতপ পক্ষীর কর্া শুদেতে কর্ে। 

গসইরূপ ধততরাে তব আিরণ।। 

মুদখ্দত গসৌজেয কর্া অন্তদরদত আর।  

গতামার কপদে বংশ হহদব োরখ্ার।। 

এই শুতে ধেঞ্জদয় তজজ্ঞাদস সঞ্জয়।  

বাতাতপ পক্ষীর কর্া কহ মহাশয়।। 

পতক্ষদযাতে হয় তহংসা হকল তক কারণ।  

শুতেবাদর ইো হয়, কহ তববরণ।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত-সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ, শুদে পুণযবাে।।  
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বাতাতপ পক্ষীর ইততহাস 

অজ্জুবে কদহে, শুে পূদর্ব্বর কাতহেী। 

তপসযা কতরদত যদব গগল খ্গমতণ।। 

কতরয়া কদঠার তপ তবষু্ণ আরাতধল। 

মদোেীত বর গপদয় তেবতর্ত্ব আতসল। ।  

ঋষযমূক পর্ব্বদতদত আদস খ্দগশ্বর।  

ঋষয োদম রাজা গসই তগতরর ঈশ্বর।।  

তার ভাযবযা রূপবতী পরমা সুন্দরী। 

স্া স্বামীদসবা কদর পুে বাঞ্ছা কতর।। 

কতত্দে অপুেক মদর েরপতত। 

স্বামীদশাক গশাকাকুলা ভাযবযা গুণবতী।। 

একাতকেী বেমদধয কদরে ক্রন্দে। 

ক্রন্দদের শে শুতে তবেতা-েন্্ে।।  

কামরূপী তবহেম োো মায়া জাদে। 

ধতরয়া মেুষযরূপ গগল তার িাদে।। 

ত্বযরূদপ হইদলে গ্দবর লক্ষণ। 

গ্তখ্ কাতমেীর রূপ গমাদহ গসইক্ষণ। ।  

হ্দবযর তেবববন্ধ কভু ো যায় খ্ণ্ডে। 

গ্তখ্য়া কেযার রূপ তবেতা-েন্দে। ।  

ম্ে গমাহে বাদণ হদয় জর জর। 

কেযাদর কতহল তদব তবেয় উর্ত্র।। 

একাকী গরা্ে কর তকদসর কারণ। 

কার কেযা তুতম, তব পতত গকান্ জে।।  

তেজ পতরিয় গমাদর কহ সুব্তে। 

এত শুতে কদহ কেযা যুতড় দুই পাতণ।। 

যক্ষবংদশ জন্ম মম তবখ্যাত ভুবদে। 

ঋষয োদম রাজা তেল এইত কােদে।।  

পুেবাঞ্ছা কতর তপ কতরল রাজে। 

পুে ো হইল, তাাঁর হইল মরণ।। 

রাজা হদয় রাজয রাদখ্, বংদশ গকহ োই। 

দুুঃখ্ােদল পুদড় মে, কাাঁত্ আতম তাই।। 

গরুড় কতহল, গশাক ো কর অন্তদর। 

আতজ জন্মাইব পুে গতামার উ্দর।।  

গতামাদক গ্তখ্য়া মে মতজল আমার। 

কামােদল ্দহ অে করহ উদ্ধার।। 

এত শুতে কদহ কেযা কতর গযাড়পাতণ।  

কতপা যত্ হকদল তদব শুে খ্গমতণ।। 

শত পুে ্াে গ্হ গতামার ঔরদস। 

মহাবলবন্ত গযে হয়ত তবদশদষ।। 

কেযার বিদে খ্গ অেীকার হকল। 

িা্শ বৎসর ক্রীড়া আেদন্দ কতরল।।  

কতত্দে ঋতুদযাদগ হহল গভববতী। 

এককাদল শত তডম্ব প্রসতবলা সতী।।  

সুশীলা োদমদত তার আতেল সততেী।  

গসবাবদশ পতরতুষ্ট হদয় খ্গমতণ।। 

স্বধর্ম্ব বুতঝয়া তাদর কতরল রমণ।  

ঋতুদযাদগ গভববতী হহল গসইক্ষণ।। 

দুইগুতে তডম্ব গসই কেযা প্রসতবল। 

কত ত্দে তডম্ব দুতে ফুতেয়া উতঠল।।  

সুশীলার গদভব হহল যুগল েন্দে। 

একজে অন্ধ হহল হ্ব তেবন্ধে।। 

অন্ধক বতলয়া োম রাতখ্ল তাহার। 

মহাবলবন্ত হহল তিতীয় কুমার।। 

মেদষযর প্রায়, গযে পক্ষীর আকততত। 

জোয়ু তাহার োম রাদখ্ খ্গপতত।। 
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রূপবতী পুে হহল মহাবলধর। 

গতজুঃপুঞ্জ সুগঠে পরম সুন্দর।। 

প্রধাে পুদের োম রাতখ্ল কুবল।  

তাদর রাজা কতরল গরুড় মহাবল।। 

েে্ণ্ড ত্য়া তাদর িাতপলা রাদজযদত। 

কত ত্দে গগল পক্ষী সুদমরু পর্ব্বদত।। 

পবদের সহ তর্া তববা্ হইল। 

বহুকাল খ্দগশ্বর তর্ায় রতহল।। 

গহর্া সব োগগণ গপদয় অবসর। 

ঋষযমূক পর্ব্বদতদত আতসয়া সত্বর।।  

কুবল পক্ষীর রাজা, গরুর গকাঙর। 

তার সদে যুদ্ধ হহল শদতক বৎসর। ।  

শত ভাই সহ তাদর কতরল সংহার। 

গ্তখ্য়া অন্ধক পক্ষী কতরল তবিার। ।  

ভ্রাততসহ তেল োগগদণর শরণ। 

অভয় তাহাদর ত্ল যত োগগণ।। 

অন্ধদকদর রাজা কতর িাতপয়া রাদজযদত। 

স্বগণ সতহত োগ গগল পাতাদলদত।। 

কতত্দে খ্দগশ্বর আতসল তর্ায়। 

পুেগণ মততুয শুতে গক্রাদধ কম্পকায়।। 

গসই গ্াদষ মাদর বীর বহু োগগদণ। 

ব্রহ্মা আতস শান্ত হকল তবেতা-েন্দদে।। 

জোয়ু ধাতর্ম্বক হহল তপস্বী আিার। 

তাহার ঔরদস হহল যুগল কুমার।। 

শুক সাতর োম রাদখ্ পক্ষীর প্রধাে। 

পরম সুন্দর হহল মহাবলবাে।। 

অন্ধক-ঔরদস হহল সহস্র কুমার। 

মহাবলবন্ত হহল, পক্ষীর আকার।। 

প্রর্ম পুদের োম বাতাতপ রাতখ্ল।  

শুভক্ষণ গ্তখ্ তাদর রাজযপর্ ত্ল। ।  

মহাবলবন্ত হহল পক্ষীর প্রধাে।  

গরুড়-বংদশর কর্া অদ্ভতূ আখ্যাে।।  

গকাতে গকাতে পক্ষী জদন্ম তাহার ঔরদস। 

সব জ্ঞাততগদণ পাদল ধর্ম্ব-উপদ্দশ।। 

অন্তদর কপে তার, গকহ োতহ জাদে।  

মহাবুতদ্ধমন্ত বতল সদব তাদর মাদে।। 

তিতন্তয়া বাতাতপ পক্ষী বদল মহাবলী। 

সব োগগণ সদে কতরয়া তমতাতল।। 

তাহার আশ্বাদস মুগ্ধ োগরাজ-বংদশ। 

তেরন্তর বদল েদল পতক্ষগদণ-তহংদস।। 

শুক-সাতর দুই ভাই তেল বুতদ্ধমন্ত। 

জাতেল বাতাতল পক্ষী জ্ঞাততগণ অন্ত।। 

এদতক তিতন্তয়া গ্াাঁদহ সত্বদর িতলল। 

তহমাতরর তদে তগয়া তব আরতম্ভল। ।  

কতরয়া কদঠার তপ পূতজ পঞ্চােদে। 

মদোেীত বর গপদয় ভাই দুই জদে।। 

আতসয়া সকল শত্রু কতরল তবোশ। 

কতহলাম গতামাদর এ পক্ষী ইততহাস।।  

গসইরূপ ধততরাে কদর আিরণ। 

মুহূদর্ত্বদক সবংদশদত হইদব তেধে।।  

অতহংসদক তহংদস গযই, হ্দব তাদর তহংদস। 

তার গ্াদষ বাতত ত্দত ো র্াতকদব বংদশ।। 

সঞ্জয় এদতক শুতে হহল হৃষ্টমে। 

কতহদত লাতগল পদর অেয সর্ব্ব জে।।  

সহদ্বও েকুল তবরাে েতপতত। 

তশখ্ণ্ডী, দ্রুপ্, ধতষ্টদুযন্ন মহামতত।। 

কতহদব অদন্ধদর আমা সবা তেদব্ে। 

সম্প্রীদত োতড়য়া রাজয গ্হ তা রাজে।। 
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সম্প্রীদত ো ত্দল দুুঃখ্ পাইদব পিাদত। 

সবংদশ মতজদব রাজা, কতহেু তেতিদত।। 

এরূদপ কতহল তর্া যত বীরগণ। 

সবাদর সম্ভাতষ তদব সূদতর েন্দে। ।  

গমলাতে মাতগয়া ধদর্ম্ব আরাতহয়া রদর্। 

তগয়া সব তেদবত্ল অদন্ধর সাক্ষাদত।। 

শুতেয়া েতপতত োতহ েদহ ভাল মন্্।  

তিদর্ত্দত আকুল হদয় স্া ভাদব অন্ধ।। 

েদমা প্রভু েীলমতণ বেমালাধারী। 

েদমা ব্রহ্ম-অবতার ্ারুরূপ হতর।।  

্ারুরূদপ পূণবব্রহ্ম েীলািদল বাস। 

তাাঁহার িরণ তিতন্ত কদহ কাশী্াস। ।  

দুদযবযাধদের তেমন্ত্রদণ রাজগদণর আগমে ও যদু্ধসজ্জা 

রাজা জন্মজয় মুতেবদর তজজ্ঞাতসল।  

পদর কহ মুতে আর তক প্রসে হহল। ।  

পাণ্ডদবর রদণ আদস কত বীরগণ। 

কত হসেয সহ সাদজ তেদজ দুদযবযাধে।। 

মহা মহা বীরগণ গকৌরব সহায়। 

অল্প হসেয বলহীে পাণ্ডুর তেয়।।  

গকবল সহায় মাে গ্ব োরায়ণ। 

ব্রহ্মার সহায় যর্া অত্তত েন্দে। ।  

পাণ্ডদবর পক্ষমাে কতষ্ণিে গ্তখ্। 

ইদের আশ্রদয় যর্া গ্বগণ সুখ্ী।। 

উভয় কুদলর তহত গ্ব োরায়ণ। 

সহায় হদলে পাণ্ডদবর তক কারণ।। 

গগাতবদন্দদর গকে োতহ বদল দুদযবযাধে। 

কহ কহ মুতেবর ইহার কারণ।। 

মুতে বদল, শুে েতপ শ্রীজেদমজয়। 

দুষ্টবুতদ্ধ দুদযবযাধে পাতপি দুজ্জবয়।। 

গস গহতু কল্পো কতর জগৎ তেবাস। 

দুদযবযাধদে োতড়দলে কতরয়া তেরাশ।। 

গিত্বংদশ তেল যত যত রাজগণ। 

যুদ্ধ গহতু দুদযবযাধে তলতখ্ল তলখ্ে।। 

পাইয়া রাজার আজ্ঞা গিত্-বংশপতত।  

েব গকাতে গদজ সাদজ, সাত গকাতে রর্ী।। 

সহস্র শদতক গকাতে সাদজ অশ্ববর।  

পঞ্চ গকাতে মল্ল সাদজ, প্াতত তবির।। 

তবতবধ বাদ্যর শদে পূতরল ধরণী। 

হসেয গকালাহল শে কদণব োতহ শুতে।। 

ধ্বজ েে পতাকায় সূযবয আোত্ল। 

গকৌরদবর হসেযসহ তমতলত হইল।। 

ভগ্র্ত্ রাজা আদস গপদয় তেমন্ত্রণ।  

অর্ব্ুব্ অর্ব্ুব্ হসেয কতরয়া সাজে।। 

সহস্র শদতক গকাতে অশ্ব আদসায়ার। 

ষতষ্ট গকাতে মহারর্ী তার পতরবার।।  

েতেশ সহস্র গকাতে সদে মর্ত্ হাতী। 

িতুরে ্ল সহ আদস েরপতত।। 

তবতবধ বাদ্যর শদে কাাঁদপ মহীধর।  

তমতলত হইল কুরুসসদেযর তভতর।। 

বতহিল রাজা আদস পাইয়া তলখ্ে। 

যদতক সাতজল হসেয গক কদর গণে।। 

পঞ্চষতষ্ট সহস্র সদেদত মহারর্ী।  

ষতষ্ট শত সহস্র গয সদে মর্ত্ হাতী।। 

পঞ্চ্শ সহস্র গয সদে আদসায়ার। 

তবকী তুরকী মল্ল প্াতত অপার।। 
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োো বা্য গকালাহদল কুরু্দল গগল।  

শ্রুতমাে ত্ন্তদর কতলে সাতজল।। 

শত ভাই সহ আদস কতলে েতপতত। 

সাতজল অসংখ্য হসেয রর্ী মহারর্ী। ।  

সহস্র শদতক গকাতে তকরাত যবে। 

ষতষ্ট গকাতে রর্ সাদজ, পতর্ত্ অগণে।।  

পঞ্চাশ সহস্র গকাতে সাদজ অশ্ববল।  

েতপতত কতলে িদল িতুরে ্ল।। 

গকৌরব-সসদেযদত আতস কতরল তমলে। 

েীলধ্বজ েতপ তদব গপদয় তেমন্ত্রণ।।  

অর্ব্ুব্ অর্ব্ুব্ হসেয ত্বতরদত আতসল। 

সুশর্ম্বা েতপতত তদব সংবা্ পাইল।।  

িতুরে ্দল রাজা কতরল সাজে। 

পঞ্চদকাতে রর্ী সাদজ, পতর্ত্ অগণে। ।  

দুই লক্ষ মর্ত্ গজ, তুরে অপার।  

িতলল সুশর্ম্বা রাজা সহ পতরবার। ।  

গকৌরদবর সদে আতস কতরল তমলে। 

আতসল তেগর্ত্ব সদে হসেয আগণে।।  

পঞ্চ ভাই সহ অদস তেগর্ত্ব েতপতত। 

সাত গকাতে রর্ী সদে, পঞ্চ গকাতে হাতী।। 

একা্শ গকাতে তুরেম আদসায়ার। 

িতুরে ্ল সহ কদর আগুসার।। 

গক্ষমবর্ত্বী রাজা আর রাজা অেুতবন্দ। 

সুমন্ত্র েতপতত আর রাজা জলসন্ধ। ।  

এইরূদপ পঞ্চষতষ্ট শত েরপতত। 

রর্ রর্ী গজ বাতজ অসংখ্য প্াতত।।  

গকৌরদবর ্দল আদস গপদয় তেমন্ত্রণ।  

হসেয-দকালাহল শদে পূতরল গগে।।  

একা্শ অদক্ষৌতহণী একে তমতলল।  

গ্তখ্ দুদযবযাধে তিদর্ত্ সােন্দ হইল।।  

অেুিদর আজ্ঞা ত্ল গকৌরব তেয়। 

কুরুদক্ষদে কর তগয়া তবতিে আলয়।।  

তবতিে মতন্দর পুর কতরদব অপার।  

ধােয যব তণ্ডুলাত্ রাখ্ উপহার।।  

অশ্বশালা সাতর সাতর কতরদব অপার।  

কুরুদক্ষে মদধয সদব কর আগুসার।। 

একা্শ অদক্ষৌতহণী রতহবার িাে। 

শীঘ্রগতত কুরুদক্ষদে করহ তের্ম্বাণ।। 

রাজার আদ্শ গপদয় অেুিরগণ। 

গসইক্ষদণ কুরুদক্ষদে কতরল গমে।।  

লক্ষ লক্ষ গকাতে গকাতে খ্েক আতেল। 

গড়খ্াই তের্ম্বাইদত সবাদক কতহল।।  

আজ্ঞা গপদয় খ্তেবাদর লাদগ গসইক্ষদণ। 

যদতক রতিল গতহ, ো যায় তলখ্দে।। 

োো অে-শদে পূণব হকল গতহগণ। 

যদতক সতঞ্চল রবয, ো হয় তলখ্ে।।  

তের্ম্বাইয়া গড়খ্াই যত অেুিদর। 

তেদব্ে হকল আতস গকৌরব কুমাদর।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত-লহরী। 

শুতেদল অধর্ম্ব খ্দণ্ড, তদর ভবততর।। 

কুরুদক্ষদে যুদ্ধসজ্জা কতরদত যুতধতিদরর অেুমতত ্াে ও কুরুদক্ষদের 

উৎপতর্ত্র কর্া 

জদন্মজয় কদহ, কহ শুতে তদপাধে। অতুঃপর তক কতরল ভাই পঞ্চ জে।। 
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গহর্া দুদযবযাধে রাজা কতরল সাজে।  

তদব তকবা কতরদলে পাণ্ডুর েন্দে। ।  

গকান্ গকান্ রাজা হহল সহায় তাাঁহার।  

কহ শুতে মুতেবর কতরয়া তবিার।।  

মুতে বদল, শুে েতপবর জদন্মজয়। 

হৃ্দয় তিতন্তলা তদব ধদর্ম্বর তেয়।।  

তেিয় হইদব যুদ্ধ, ো হদব খ্ণ্ডে।  

ভ্রাততগদণ ডাক ত্য়া কদহে বিে।। 

শুতেদল তক ভ্রাততগণ গকৌরব কাতহেী। 

সাতজল পাতপি একা্শ অদক্ষৌতহণী। ।  

আমার আেদয় যত সতহৃ্ সুজে। 

যুদ্ধ গহতু সবাকাদর কর আমন্ত্রণ।।  

গভাজবংদশ অন্ধবংদশ যদতক েন্দে। 

যদুবংদশ উগ্রদসে আত্ রাজগণ।। 

যর্াদযাগয সবাকাদর তলখ্হ তলখ্ে। 

অেুিরগদণ আজ্ঞা কর শীঘ্রতদর।। 

কুরুদক্ষদে গড়খ্াই কহ রতিবাদর।  

ভক্ষয গভাজয রবয আত্ করহ সঞ্চার।। 

োো অে শে োোতবধ উপহার।। 

েতপততর আজ্ঞা গপদয় ইদের েন্দে। 

ধতষ্টদুযদন্ন ডাতক তদব কদহ গসইক্ষণ।। 

আপতেও যাহ তর্া, তবলম্ব ো সয়। 

কুরুদক্ষদে কর তগয়া তবতিে আলয়।।  

সহস্র সহস্র সদে লহ অেুির।  

ত্বয গড়খ্াই রি, আগার তবির।। 

কুরুদক্ষে মহাতীর্ব পুরাদণ বাখ্াতে। 

যাহাদত পতড়দল যুদদ্ধ পায় গ্বদযাতে।। 

পূর্ব্ব-তপতামহ মম কুরু েতপমতণ।  

বযাসমুদখ্ শুতেলাম তাাঁহার কাতহেী।। 

একেে মহারাজ তেলা ভূমণ্ডদল।  

কুরুদক্ষে হকল রাজা তেজ পুণযবদল।। 

শুতে কদহ ধতষ্টদুযন্ন কতরয়া তবেয়। 

ইহার বতর্ত্ান্ত কহ, শুতে ধেঞ্জয়।।  

গকান্ পুণযবদল রাজা কুরুদক্ষে হকল। 

গকান্ গ্ব আরাতধয়া এ বর পাইল।। 

অজ্জুবে বদলে, শুে পূদর্ব্বর কাতহেী। 

মহাধর্ম্বশীল তেলা কুরু েতপমতণ। ।  

বাহুবদল শাতসদলে সর্ব্ব ভূমণ্ডল।  

একেে রাজা হহল বদল মহাবল।। 

োো ্াে, োো যজ্ঞ কতরল রাজে।  

কুরুর মতহমা গুণ তবখ্যাত ভুবে।।  

এক ত্ে তপততগণ কতহল তাাঁহাদর। 

মাংস-শ্রাদদ্ধ ততপ্ত কর আমা সবাকাদর।। 

তপততগণ আজ্ঞাকারী কুরু েরপতত। 

মতগয়া কারদণ বদে গগলা শীঘ্রগতত। ।  

মাতরল অদেক মতগ বদের তভতর। 

আগুবাতড় পাঠাইল মতগ বহুতর।। 

মতগয়াদন্ত শ্রান্ত বড় হইয়া রাজে।  

জল অদিষদণ রাজা ভ্রদম বদে বে। ।  

জল োতহ পায় রাজা, ততষ্ণায় পীতড়ত। 

্ণ্ডক কােদে রাজা হহল উপেীত।। 

মুতের আশ্রম গসই অপূর্ব্ব কােে।  

মেুষয অগময িল, অতত সুদশাভে। ।  

ত্বয সদরাবর আদে বদের তভতদর। 

গ্বকেযাগণ তাদহ তেতয ক্রীড়া কদর।। 

গসই সদরাবদর রাজা হহল উপেীত। 

পরমা সুন্দরী কেযা গ্তখ্ িমতকত। ।  

বহুরূপা োদম কেযা গ্দবর ের্ত্বেী। 
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রূদপদত কেকলতা খ্ঞ্জে-েয়েী।। 

মুখ্রুতি শত শশী কতরয়াদে গশাভা। 

ওিিল অতুল বন্ধুক পুষ্প-আভা।। 

শুকিঞ্চু তজতে োসা, তজতে ততলফুল। 

বতেম যুগল ভুরূ, তকবা ত্ব তলু।।  

গ্তখ্য়া কেযার রূপ গমাতহত রাজে। 

ক্ষুধা ততষ্ণা পাসতরল কাদম অদিতে।।  

তেকদেদত তগয়া রাজা তজজ্ঞাদস কেযাদর। 

তেজ পতরিয় তুতম কতহদব আমাদর।। 

গতামার রূদপর সীমা ো যায় বণবদে। 

গতামা সম রূপ গুণ ো গ্তখ্ েয়দে।।  

তকবা লক্ষ্মী, সরস্বতী হদব হরতপ্রয়া। 

সাতবেী রুতিণী তকবা হদব সর্ব্বজয়া।। 

তকবা োগকেযা হদব, ততদলার্ত্মা প্রায়। 

তেজ পতরিয় কেযা কতহদব আমায়।। 

কেযা বদল, শুে মম পূদর্ব্বর কাতহেী। 

বহুরূপা োম মম পূদর্ব্বর কাতহেী।। 

বহুরূপা োম মম ইদের ের্ত্বেী। 

পূর্ব্বজদন্ম আতম রাজা তেেু পতক্ষদযাতে। 

প্রভাদস বসতত তেল, োম সারতেণী।। 

প্রমাতর্ক োদম বে প্রভাদসর তীদর। 

অ্যাতপ গস বতক্ষ আদে বততষ্টর গগািদর।। 

তর্া অবতিতত আতম কতর বহুকাল। 

কত ত্দে বতদ্ধকাল হইল জঞ্জাল।। 

জরাদত আতুর তেু, বযাতধদত পীতড়ল।  

গসই বতক্ষ উপদরদত মম মততুয হহল।।  

মতরয়া শুকাদয় তেেু বাসার তভতদর।  

বহুকাল তেল বাসা বতদক্ষর উপদর।।  

হ্দবর তের্ব্বন্ধ কর্ম্ব ো হয় খ্ণ্ডে। 

কত ত্দে গঘারতর বতহল পবে।। 

বাসার সতহত মম শুষ্ক কদলবদর। 

উড়াইয়া গফতলদলক প্রভাদসর েীদর।।  

পরশ কতরদত অে প্রভাদসর পাতে। 

সর্ব্বপাদপ মুি হইলাম েতপমতণ। ।  

ত্বযমূতর্ত্ব ধতরলাম রূদপদত পতদ্মেী। 

গসই পুদণয হইলাম ইদের ের্ত্বেী।। 

ইদের সাক্ষাদত েততয কতর বারংবার। 

একত্ে পাপবুতদ্ধ হইল আমার।। 

সূযবযবংদশ মহারাজ খ্িাে আতেল। 

যুদ্ধ গহতু ইে তাদর বতরয়া আতেল।। 

অসুরগদণর সহ হকল মহারণ। 

সবাকাদর পরাতজল খ্িাে রাজে।।  

তুষ্ট হদয় সভাতদল তেল ইে তাদর। 

যদত্ন করাইল েততয আমা সবাকাদর। ।  

খ্িাে েতপতত রূদপ পরম সুন্্র।  

তাাঁদর গ্তখ্ হৃদ্ মম তবদন্ধ কামশর।।  

পুেুঃ পুেুঃ িাতহলাম তাাঁহার ব্ে। 

গ্তহ ইে গক্রাদধ শাপ ত্ল গসইক্ষণ।। 

গ্বদলাক গপদয় কর মেুষয আিার। 

তকেুকাল কর েরদলাদক বযবহার।। 

গস কারদণ েরপতত গহর্ায় বসতত। 

তবরতহণী আতে গস, ো তমদল গযাগয পতত।। 

ইহা শুতে হাতস হাতস বদল েতপমতণ।  

আমাদর বরহ যত্ আে তবরতহণী।। 

িেবংদশ মম জন্ম, কুরু োম ধতর। 

সংসার মদধযদত হই আতম অতধকারী।।  

গতামাদর গ্তখ্য়া মম মতজল আমার।  

কামােদল ্দহ তেু করহ তেিার।। 
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গশ্রি পাদেশ্বরী আতম কতরব গতামাদর। 

এত শুতে কেযা পুেুঃ কতহল রাজাদর।। 

তেিয় েতপতত আতম কতরব বরণ। 

এক সতয মম আদগ করহ রাজে।। 

আপে ইোয় আতম কতরব গয কাজ। 

আমাদর বারণ োতহ কর মহারাজ।। 

কুবিে বল যত্ তযতজব গতামাদর। 

কেযার বিদে রাজা অেীকার কদর। ।  

কেযাদর লইয়া রাজা গগল তেজ গ্দশ। 

তেরবতধ গকতল কদর অদশষ তবদশদষ।। 

একত্ে পরপতত কতহল কেযাদর। 

জল আতে শীঘ্রগতত গ্হ ত আমাদর।। 

কেযা বদল, এদব মম আদে প্রদয়াজে।  

মুহূদর্ত্বক রহ জল ত্বত এখ্ে।। 

রাজা বদল, তপপাসাদত ্দহ কদলবর। 

আমাদর আতেয়া জল গ্হ ত সত্বর।। 

েতপততর বাকয কেযা ো কদর শ্রবণ।  

কু্রদ্ধ হদয় রাজা বদল বহু কুবিে।।  

গক্রাদধদত কতরল তেন্দা তবতবধ প্রকাদর। 

গতণকার জাতত তুই, তক বতলব গতাদর। ।  

পুেুঃ পুেুঃ স্বামীবাকয কতরস গহলে।  

েীজাতত েতহদল গতার তেতাম জীবে।।  

ইহা শুতে কেযা হাতস বতলল রাজাদর। 

পূর্ব্ব সতয পাসতরদল, োতড়েু গতামাদর।। 

এইক্ষদণ তযাগ কতর যাব তেজিাে।  

এদতক বতলয়া কেযা হহল অন্তধবাে।।  

কেযাদর ো গ্তখ্ রাজা আকুল জীবে।  

কেযার ভাবো তবো অদেয োতহ মে।।  

রাজপদ্ োতহ মতত, সতিতন্তত মে। 

তববাহ ো কদর রাজা, েবীে গযৌবে।।  

বতদ্ধ মতন্ত্রগণ সব বুঝায় রাজাদর। 

তক গহতু ভূপাল তিন্তা কতরে অন্তদর।। 

বহুরূপা কেযা গস ইদের োিেী। 

ইেশাদপ হদয়তেল গতামার রমণী।।  

শাদপ মুি হদয় গসই গগল সুরপুদর। 

তার গহতু গশাক গকে করহ অন্তদর।। 

যত্ তুতম গসই কেযা ইে েতপবর।  

ইে গ্বরাজ হয় সবার ঈশ্বর।। 

তেয়ম কতরয়া কর ইে আরাধে। 

তদব গসই কেযা প্রাপ্ত হইদব রাজে।।  

হতিোর উর্ত্দরদত সরস্বতী-তীদর। 

উপবে আদে তর্া তাহার উর্ত্দর।। 

তেতয আতস সুরদধেু িদর গসই বদে।  

ইে-আরাধো কর সুরতভ গসবদে।।  

তদব পুের্ব্বার তুতম পাইদব কেযাদর। 

তত্ত্ব উপদ্শ রাজা কতহেু গতামাদর।। 

এত শুতে আেতন্দত হইয়া অন্তদর। 

তবতধমদত েরপতত ইদে স্তুতত কদর।। 

কতরল কদঠার তপ শাদের তবতহত। 

সুরতভর গসবা রাজা হকল যদর্াতিত।। 

তুষ্টা হদয় সুরদধেু বদল েতপততদর। 

অতভমত বর রাজা মাগহ আমাদর।। 

তব প্রতত তুষ্ট রাজা হইলাম আতম।  

মগোেীত বর যাহা, মাতগ লহ তুতম।।  

ইহা শুতে করদযাদড় কদহ েতপমতণ। 

যত্ বর ত্ দব তুতম শুে গগা জেতে।।  

বহুরূপা োদম কেযা আদে সুরপুদর। 

গসই কেযা প্রাতপ্ত গযে হয় ত আমাদর।। 
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স্বতি বতল বর তদব ত্দলক সুরতভ। 

পাইদব গস কেযা তুতম গ্বরাদজ গসতব।। 

ইেমন্ত্র পঞ্চাক্ষর গ্ই, রাজা লহ।  

ইেমন্ত্র জতপ তুতম ইদে আবাধহ।। 

তেরাতে জতপদল ইে ত্দব ্রশে।  

গয বাঞ্ছা কতরদব রাজা পাইদব তখ্ে।।  

এত বতল ত্ল মন্ত্র প্রসন্ন হইদয়। 

হৃষ্টতির্ত্ হহল তদব রাজা মন্ত্র গপদয়।। 

তেরাে জতপল মন্ত্র বতস একাসে।  

প্রসন্ন হইল তদব সহস্রদলািে।। 

সাক্ষাদত গ্তখ্য়া ইদে কুরু-েরপতত। 

্ণ্ডবৎ প্রণতময়াকদর বহু স্তুতত। ।  

তুষ্ট হদয় ইে বতলদলে মাগ বর।  

এত শুতে বদল রাজা যুতড় দুই কর।।  

বহুরূপা োদম গযই গতামার ের্ত্বেী। 

গসই কেযা গ্হ কতপা কতর সুরমতণ। ।  

ইে বদল, যাহা ইে, ত্লাম গতামাদর। 

আর বর মাগ যত্ বাঞ্ছহ অন্তদর।। 

রাজা বদল, যত্ আজ্ঞা কর পুরন্দর।  

এই িাে হয় গযে পুণয গক্ষেবর।।  

কুরুদক্ষে োম হয়, পুণযদক্ষে সার। 

ইদর্ যুদ্ধ কতর গযই হইদব সংহার।।  

ভূতঞ্জদব অক্ষয় স্বগব সতহদত গতামার। 

এই বর আজ্ঞা কর গ্ব গুণাধার।। 

ইে বতলদলে, পূণব তব মেস্কাম। 

পুণযদক্ষে হহল এই, কুরুদক্ষে োম।। 

এত বতল ইে আজ্ঞা ত্ল মাততলদর। 

বহুরূপা কেযা তুতম আতে গ্হ এদর।। 

ইদের আজ্ঞায় কেযা তর্ায় আতেল। 

গসইক্ষদণ েতপ তাদর তববাহ কতরল।।  

অদেক গযৌতুক তাদর ত্ ল সুরপতত। 

অন্তধবাে হদয় ইে গগদলে বসতত।। 

ইদের বদরদত গসই পুণযদক্ষে হহল। 

কুরুদক্ষে বতল োম জগদত বযাতপল।। 

তদব কেযা লতভ তর্া হহদত েরপতত। 

হৃষ্ট তির্ত্ গগল পদর আপে বসতত।।  

ম্গদর্ব্ব সুরতভদর সম্ভাষ ো হকল। 

গসই গহতু সুরদধেু েতদপ শাপ ত্ল। ।  

এই অহোদর পুে ো হইদব গতার।  

এত বতল প্রদবতশল পাতাল তভতর।। 

এ সকল বতর্ত্ান্ত ো শুতেল রাজে।  

ইন্দুমতী লদয় গকতল কদর অেকু্ষণ। ।  

পুে ো হইল তার যুবাকাল গগল।  

এত ভাতব রাজা তদব সতিতন্তত হহল। ।  

বহু ্াে যজ্ঞ তদব কতরল েতপতত। 

পুে ো হইল, রাজ তিন্তাকুল মতত।। 

কুল-পুদরাতহত গয বতশি তদপাধে। 

ভাযবযা সহ তাাঁর কাদে কদর তেদব্ে ।। 

্ণ্ডবৎ প্রণতময়া কদর বহু স্তুতত। 

হৃষ্ট হদয় গ্াাঁদহ আশ্বাতসল মহামতত।। 

মদোেীত বর মাতগ লহ দুই জদে। 

গযই বর ইো কর মাগ মম িাদে। ।  

ইহা শুতে রাণী সহ কদহ েরপতত। 

পুেবর আজ্ঞা গমাদর কর মহামতত।।  

তব বর্াে গমারা হই পুেবাে। 

ইহা তবো গতামাদর ো মাতগ বর আে। ।  

এত শুতে ধযােতিত হদয় মুতেবর।  

সুরতভর শাদপ অপুেক েতপবর।। 
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জাতেয়া কারণ তার কতহল রাজাদর। 

হইদব অবশয পুেবাে মম বদর।। 

তকন্তু সুরতভর শাপ আেদয় গতামায়। 

গস কারদণ রাজা তব ো হয় তেয়।। 

অতভমাদে পাতাদলদত গগদলে জেেী। 

মম গতদহ আদে রাজা তাাঁহার েতন্দেী।। 

তেয়ম কতরয়া গসবা করহ তাাঁহার। 

অতিদরদত পুে রাজা হইদব গতামার। ।  

সম্বৎসর গসবা তাাঁর কর েতপমতণ।  

ভজুক ্াসীর মত গতামার রমণী।। 

তদব গস েতপতত তুতম হদব পুেবাে।  

অমতে েতন্দেী গধেু আদস তব্যমাে।।  

েতন্দেীদর কতহ মুতে কতহল রাজাদর। 

হইদব গতামার কাযবযতসতদ্ধ মম বদর।। 

এই েতন্দেীদর তুতম গসবহ রাজে। 

এক সম্বৎসর রাজা কতরয়া তেয়ম।। 

মুতের বিদে রাজা গসতবল তাাঁহাদর।  

তেয়ম কতরয়া রাজা এক সম্বৎসদর।। 

রাজার গসবদে গবী সন্তুষ্টা হইল।  

জেেীদর সাতধ তার শাপান্ত কতরল।।  

শাদপ মুি হদয় রাজা হহল পুেবাে। 

দুই পুে জেতমল মহামততমাে।। 

প্রর্ম পুদের োম স্বয়ম্বর রাদখ্। 

তাহা হহদত কুরুবংশ বাতড়বাদর লাদগ।। 

অবদশদষ পুদে রাজয ত্য়া েরবর।  

ইন্দুমতী সহ গগল বদের তভতর।। 

সাতধয়া পরম গযাগ পায় ত্বযগতত। 

কতহেু গতামাদর এই পূদর্ব্বর ভারতী।। 

শীঘ্রগতত যাহ তুতম ো কর তবলর্মব।  

কুরুদক্ষদে কর তগয়া গদড়র আরম্ভ।। 

হইদব ্ারুণ যুদ্ধ ো হহদব খ্ণ্ডে।  

কুলক্ষয় গহতু বাঞ্ছা হকল দুদযবযাধে।। 

ইহা শুতে ধতষ্টদুযন্ন হহল হৃষ্টমতত। 

বহু অেুিরগণ লইল সংহতত।। 

দুই অদক্ষৌতহণী বদল িতলল ত্বতরত।  

কুরুদক্ষে মদধয তগয়া হহল উপেীত।। 

খ্েকগদণদর আজ্ঞা ত্ল গসইক্ষণ। 

রতিল অদ্ভূত গড়খ্াই তবিক্ষণ।। 

িাদে িাদে তবরতিল ত্বয ত্বয ঘর। 

রাজগণ রতহবাদর আবাস তবির।। 

অশ্বশালা তবরতিল আর গজাগার। 

োো অে শদে পূণব কতরল ভাণ্ডার।। 

ভক্ষয গভাজয রবয আোইদলে তবির। 

দুলক্ষ প্রহরী রাদখ্ কতর র্দর র্র। ।  

তের্ম্বাইয়া গড়খ্াই আতসল সত্বর। 

তেদব্ে কতরদলে রাজার গগাির।। 

শুতে হৃষ্টমে হহল ভাই পঞ্চ জে। 

যুদ্ধ গহতু রাজগদণ তলতখ্ল তলখ্ে।।  

কারস্কর রাজা আর রাজা জয়দসে। 

তশশুপাল পুে সহদ্ব সুলক্ষণ।।  

কাশীরাজ সুদষণ ও সুতমে েতপতত।  

অেরাজ কারক্ষর সুধর্ম্বা প্রভততত।। 

বাহলীক েতপতত আর যদতক রাজে। 

্ূতমুদখ্ শুতে পাণ্ডদবর তেমন্্তরণ।।  

িতুরে ্দল সাতজ কুরুদক্ষদে এল।  

যুদদ্ধর সামগ্রী রবয অদেক আতেল।। 

সাত অদক্ষৌতহণী গসো আতসয়া তমতলল।  

োো বা্য-দকালাহদল পততর্বী পূতরল।। 
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সাত অদক্ষৌতহণীপতত হহল পঞ্চ জে। 

একা্শ অদক্ষৌতহণীপতত দুদযবযাধে। ।  

অষ্টা্শ অদক্ষৌতহণী হহল হসেযগদণ। 

গকালাহদল মহাশদে, ো শুতে শ্রবদণ।। 

কুরুদক্ষদে দুই ্ল সমাদে রতহল।  

োো অে শে সদব সঞ্চয় কতরল।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত-সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ, শুদে পুণযবাে।।  

শ্রীকতদষ্ণর তেকে দুদযবযাধে কর্ত্তবক উলূকদক ্ূতরূদপ গপ্ররদণর মন্ত্রণা 

মুতে বদল, শুে শুে রাজা জদন্মজয়।  

তদব দুদযবযাধে রাজা তিতন্তল হৃ্য়।। 

িারকা গগদলে কতষ্ণ, গপদয় সমািার। 

বতরবাদর ্ূত পাঠাইল আগুসার।। 

গগাতবদন্দদর তলতখ্দলে সব তববরণ। 

গকৌরব পাণ্ডদব হদব গঘারতর রণ।। 

উভয় কুদলর তহত কুেুম্ব আপতে। 

গস কারদণ অদগ্র গতামা বতরলাম আতম।। 

মহারদণ হদব তুতম আমার সারতর্। 

এত বতল ্ূত পাঠাইল শীঘ্রগতত।। 

তদব মতন্ত্রগণ লদয় গকৌরদবর পতত। 

তেভতদত বতসয়া যুতি কদর মহামতত।। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ আর সুবল-েন্দে।  

দুুঃশাসে কণব আত্ যত মতন্ত্রগণ। ।  

রাজা বদল, একমদে শুে সভাজে। 

দুই কুল তহত হে গ্ব োরায়ণ।। 

হইদব ভারত যুদ্ধ, ো হদব খ্ণ্ডে।  

সম্বদন্ধ সমাে হে গ্ব জোর্দ্বে।।  

্ূত পাঠাইেু আতম বুতঝদত রহসয। 

দুই কুল তহত কতষ্ণ কতরদব অবশয। ।  

গস গহতু বুতঝব আতম কতষ্ণ বলাবল।  

পাণ্ডদবর তপ্রয় তকবা জাতেব সকল। ।  

মম তহতাতহত কতষ্ণ কদর বা ো কদর। 

পাঠাইেু ্ূত তাহা বুতঝবার তদর।।  

ইহা শুতে কদহ ভীষ্ম গোর েন্্ে।  

ো বুতঝয়া দুত পাঠাইদল অকারণ।। 

তেভুবে জ্ঞাত, কতষ্ণ পাণ্ডদবর তহত। 

গতামার স্বপক্ষ োতহ হদব ক্াতিত। ।  

কণব বদল, মম তিদর্ত্ ো লয় এ কর্া। 

পাণ্ডদবর তহত কতষ্ণ, জাতে গয সর্ব্বর্া।। 

গতামার অতহত কতষ্ণ, জাতে তেজ মদে। 

তক বুতঝয়া ্ূত পাঠাইদল তার িাদে।। 

যত্ বা স্বপক্ষ তব হয় ক্ািে। 

কপে কতরয়া োতশদবক সর্ব্বজে।। 

মুদখ্দত সুততপ্ত ভাষা, অন্তদরদত আে। 

গতামার পরম শত্রু গ্ব ভগবাে।। 

তকন্তু বলভর হয় তব প্রতত প্রীত। 

তাাঁহাদর বতরদত যুদদ্ধ হয়সমুতিত। ।  

তীর্ব যাো কতর ভ্রদম গসই বলরাম। 

্ূত পাঠাইয়া রাজা গ্হ তাাঁর িাে।। 

গতামার সহায় হদব গ্ব সেষবণ। 

গহে মম তিদর্ত্ লয় শুেহ রাজে।। 

শকুতে বতলল, ভাল বতলদল যুকতত। 

গতামার সহায় হদব গরবতীর পতত।। 

মহাবলবন্ত রাম সংগ্রাদম প্রিণ্ড।  

্ততষ্টমাদে পাণ্ডদবর কতরদবক খ্ণ্ড।। 
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রাজা বদল, যা কতহদল সদখ্ সাদরাদ্ধার। 

মম তহতকারী গসই গরাতহণী-কুমার।। 

তকন্তু তীর্বযাো গহতু গগলা সেষবণ। 

গগাতবদন্দদর ্ূত পাঠাইেু গস কারণ।।  

সম্বদন্ধ গবহাই হয় গ্ব জগৎপতত। 

মদে লয়, মম সদে কতরদবে প্রীতত।। 

দুুঃশাসে বদল, মম মদে োতহ লয়। 

পাণ্ডদবর বড় তপ্রয় গ্বকী তেয়।। 

গতামার সহায় োতহ হদব ক্ািে। 

ো বুতঝয়া ্ূত পাঠাইদল তক কারণ। ।  

ইহা শুতে কতহল, শকুতে দুরাশয়। 

উভয় কুদলর তহত গ্বকী- তেয়।।  

আপতে সহায় যত্ ো হে গতামার। 

োরায়ণী গসো তাাঁর আেদয় অপার।। 

গসই হসেয হয় যত্  গতামার স্বপক্ষ।  

তিদর্ত্ গহে লয়, জয় হইদব প্রতযক্ষ।। 

োরায়ণী গসো তাাঁর মহাবলবাে। 

সমদর অদজয় তারা গ্দবর সমাে।। 

গসই হসেয হয় যত্  গতামার স্বপক্ষ।  

তিদর্ত্ গহে লয়ম জয় হইদব প্রতযক্ষ।। 

োরায়ণী গসো তাাঁর মহাবলবাে।  

সমদর অদজয় তারা গ্দবর সমাে।। 

গসই হসেয গ্ে যত্ গ্বকী কুমার।  

তকবা প্রদয়াজে কতদষ্ণ আেদয় গতামার।।  

এদতক সহায় হহদল তক কতরদব রদণ। 

জগগত তবখ্যাত আদে তার বীরপদণ।। 

জরাসন্ধ-ভদয় যাে মর্ুরা তযতজয়া।  

সমুদরর কূদল তগয়া রদহ লুকাইয়া।। 

তাদর রতব গকান্ কর্ম্ব হইদব গতামার। 

তাদর বাতরবাদর যুতি েদহ গমা সবার।। 

রদণ পলাইয়া যায় শতগাদলর প্রায়। 

গহে জদে বতরবাদর মদে োতহ লয়।। 

গযই জরাসন্ধ ভদয় পলাইয়া গগল। 

কণব মহাবীর তাদর সমদর তজতেল।। 

কদণবর সমাে বীর োতহ তেভুবদে। 

মুহূদর্ত্বদক সংহাতরদব পাণ্ডুর েন্দদে।। 

ইে আত্ সখ্া যত্ কতরদব পাণ্ডব।  

তর্াতপ কদণবর হাদত পাদব পরাভব।।  

প্রতাদপদত কার্ত্ববীযবযাজ্জুবদের সমাে। 

ইে আত্ গ্ব কদর যাহার বাখ্াে।।  

ধেুদ্ধবরগদণ গতণ ভতগু-বংশপতত। 

জগদত তবখ্যাত আর কণব মহামতত।। 

কদণবর শতাংশ োতহ গতণ োরায়দণ।  

তাদর তদব যুদদ্ধ বতর গকান্ প্রদয়াজদে।। 

রাজা বদল, যুদ্ধ গহতু ো বতরেু তাদর। 

আমার সারতর্ গযে হয় গয সমদর।। 

সারতর্র গযাগয হয় গ্ব োরায়ণ। 

সারতর্ কতরয়া তদব কতরব বরণ।। 

এত শুতে গরাণ কতপ বদলে হাতসয়া।  

গহে বাকয মুদখ্ রাজা আে তক বুতঝয়া।। 

গতামার সারতর্ হদব গ্ব োরায়ণ। 

অসম্ভব কর্া এই োতহ লয় মে।। 

পাণ্ডব-সহায় গসই গ্ব জগৎপতত। 

তকমদত হদবে কতষ্ণ গতামার সারতর্।।  

ধততরাে বদল, ইহা ্ূতকর্ম্ব েয়।  

আপতে বরহ তগয়া গ্বকী তেয়।। 

সসসদেয িারকাপুরী যাহ দুদযবযাধে। 

সাক্ষাদত বতরদল গসই মাতেদব বিে। ।  
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দুদযবযাধে বদল, আদগ শুতে ্ূতিাদে। 

তক বলদয় আদগ শুতে গ্ব োরায়দণ।।  

হয় বা ো হয় কতষ্ণ আমার সারতর্। 

্ূতমুদখ্ পাইব গয ইহার ভারতী।। 

বলাবল বুতঝ কাযবয কতরব তখ্ে। 

েদহ বা আপতে তগয়া কতরব বরণ।। 

ধততরাে বদল, ভাল হকদল যুতি সার। 

আপতে বরহ তগয়া গ্বকী-কুমার।। 

যাবৎ ো বদর পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।  

সসসদেয িারকা তুতম হও আগুসার।।  

উভয় কুদলর তহত গ্ব জগৎপতত। 

সম্প্রীতত কতরদব কতষ্ণ বুতঝ কাযবযগতত।। 

তপতার বিদে গক্রাদধ বদল দুদযবযাধে। 

সম্প্রীতত কতরদত িাহ গকান্ প্রদয়াজে।। 

জীবদন্ত পাণ্ডব সহ োতহ গমার প্রীত। 

উতিত গয হয় তাহা, করহ তবতহত।। 

তবদুর এদতক শুতে কদহে তখ্ে। 

তবপ্ সময় জ্ঞাে হারায় সুজে।। 

আদর দুদযবযাধে গতার গহে লয় মে। 

গতামার সারতর্ হইদবে োরায়ণ।। 

ব্রহ্মা তশব ইে আত্ গ্ব যত জে।  

উদর্দ্দশ যাাঁহার কদর িরণ গসবে।। 

বার বার অবতার হদয় জগন্নার্। 

কতরদলে গকাতে গকাতে অসুর তেপাত।। 

মৎসয কদলবর ধতর গ্ব োরায়ণ। 

হ্তয মাতর কতরদলে গব্ উদ্ধারণ। ।  

কূর্ম্ব অবতার হদয় শ্রীমধুসূ্ে।  

কতরদলে পতিদ্দশ ধরণী ধারণ।। 

অেন্তর ধতর কতষ্ণ বরাহ আকততত। 

তহরণযাদক্ষ বতধ উদ্ধাতরলা বসুমতী।। 

ধতরয়া েততসংহরূপ হইয়া প্রকাশ। 

তহরণযকতশপু হ্তয কতরলা তবোশ। ।  

ধতরয়া বামেরূপ গ্ব োরায়ণ। 

পাতাদল তেদলে বতল কতরয়া েলে।। 

ভতগুবংদশ রামরূদপ হদয় অবতার। 

তেুঃক্ষো কদরে তক্ষতত ততে সপ্ত বার।। 

রামরূদপ বতধদলে লোর রাবণ। 

হলধর গবশধারী আদেে এখ্ে।। 

পূণবব্রহ্ম অবতার কতষ্ণ যদুমতণ। 

আগম পুরাদণ যাাঁর মতহমা বাখ্াতে।।  

গহে কতষ্ণ সূতবততর্ত্ কতরদব গতামার। 

গহে বাকয ো বুতঝয়া বল বাদর বার।। 

তকন্তু ভতিবশ হে গ্ব হৃষীদকশ।  

ভদির কামো পূণব কদরে অদশষ।।  

অভি গগাতবদন্দ তুতম, তবখ্যাত জগদত। 

গতামার সারতর্ কতষ্ণ হদবে তকমদত।।  

এইরূদপ কতহদলে তবদুর সুমতত। 

শুতে তকেু উর্ত্র ো ত্ল কুরুপতত।। 

সভা হহদত উতঠ রাজা গগল অন্তুঃপুদর। 

সব কুরুগণ গগল গয যাহার ঘদর।। 

িারকায় শ্রীকতদষ্ণর তেকে উলূদকর গমে 

জদন্মজয় তজজ্ঞাতসল, কহ তদপাধে। 

অতুঃপর তক কতরল কুরুর েন্দে।। 

তদব িারকায় ্ূত গগল গকান্ জে। 

্ূত মুদখ্ শুতে তকবা েদহ োরায়ণ। ।  
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তববতরয়া আমাদর বলহ মুতেবর। 

শুতেয়া গতামার মুদখ্ জুড়াক অন্তর। ।  

মুতে বদল, শুে শুে েতপ জদন্মজয়।  

উলূদকদর পাঠাইল কুরু মহাশয়।। 

দুদযবযাধে আদ্দশদত যায় অেুির। 

শীঘ্রগতত িতল গগল িারকা েগর।।  

কতদষ্ণর সাক্ষাদত তগয়া হহল উপেীত। 

্ণ্ডবৎ কতর পে ত্দলে ত্বতরত।।  

পতড়দলে পে কতষ্ণ ঈষৎ হাতসয়া।  

পঠোদন্ত কতহদেে ্ূদতদর িাতহয়া। ।  

দুই কুল তহত আতম তবখ্যাত ভুবে।  

উভয় কুদলর তহত তিতন্ত অেুক্ষণ।।  

দুদযবযাধদে কতহদব গয বিে আমার।  

ভাই ভাই তবদরাতধয়া তক কাযবয গতামার।। 

গতামাদত অপ্রীত েদহ পাণ্ডুর েন্্ে।  

গন্ধদর্ব্বর হাদত গতামা রাতখ্ল অজ্জুবে।। 

সভামদধয পূদর্ব্ব গযই কতরদল তেণবয়। 

তাহাদত হইল মুি পাণ্ডুর তেয়।।  

আপতে কতহদল তুতম সভা তব্যমাে। 

সতয হহদত মুি হহদল পাণ্ডুর সন্তাে।। 

পুের্ব্বার আপোর পাদব রাজযধে।  

তদব গকে কলদহদত কতরদতে মে।। 

সমুতিত পাণ্ডদবর তবভাগ গয হয়। 

তাহা ত্য়া প্রীত কর, পাণ্ডুর তেয়।।  

এইরূদপ দুদযবযাধদে কতহদব আপদে।  

পিাদত যাইব আতম সবা তব্যমাদে।। 

সারতর্র গহতু যাহা কতহদল আমাদর। 

কতরব সারতর্পণ তাাঁহার গগািদর।। 

তকন্তু আদগ গমার পাদশ বদল ধেঞ্জয়।  

অেীকার কতরয়াতে, শুে মহাশয়।। 

তর্াতপ গতামার বাকয ো পাতর খ্তণ্ডদত। 

আপতে আতসদব গহর্া আমাদর বতরদত।। 

আতসদব আমাদর পার্ব কতরদত বরণ। 

পঞ্চম ত্বদস হদব পার্ব আগমে।। 

আমাদর আতসয়া অদগ্র গয জে বতরদব।  

তাহাতর সারর্য মম কতরদত হইদব।। 

এইরূদপ দুদযবযাধদে কতহদব বিে। 

এত বতল ্ূদত পাঠাইল োরায়ণ।। 

তদব যদুবল লদয় গ্ব জগৎপতত। 

গুপ্তভাদব পরামশব কদর মহামতত।।  

গকৌরব পাণ্ডদব গ্াাঁদহ হদব মহারণ। 

গস কারদণ দুদযবযাধে পাঠায় তলখ্ে।।  

পাণ্ডব আমাদর পূদর্ব্ব কতরল বরণ।  

দুই কুল তহত আতম, জাদে জগজ্জে।।  

কাহার স্বপক্ষ হহব, কতরব গকমে। 

ইহার সুযুতি যাহা কহ সর্ব্বজে।।  

ইহা শুতে কতহদলে যত যদুগণ। 

কপেী কুবুতদ্ধ খ্ল রাজা দুদযবযাধে।। 

তাহার স্বপক্ষ হহদত উতিত ো হয়।  

তবদশদষ গতামার তপ্রয় পাণ্ডুর তেয়।।  

যত্ বা বতরদত গতামা আদস দুদযবযাধে। 

তাহার সহাদয় গ্হ তকেু হসেযগণ।।  

কপে কতরয়া তার কর উপকার। 

আমা সবা তিদর্ত্ লয়, এই ত তবিার। ।  

যদুগণ-বাকয শুতে গ্ব োরায়ণ। 

তশল্পকারগদণ আজ্ঞা ত্দলে তখ্ে।। 

ত্বয তসংহাসে এক করহ তের্ম্বাণ।  

ইদের আসে তজতে তাহার বাখ্াে। ।  
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োোরত্ন মাতণদকযদত সুবণব জতড়ত। 

প্রবাল মাতণকয গজ্দন্ত তবরতিত। ।  

সত্বদর রতিয়া গ্হ আমার অদগ্রদত।  

আজ্ঞামাে তশতল্পগণ লাতগল গতঠদত।। 

ততে ত্বদসর মদধয গতঠ তসংহাসে। 

গগাতবদন্দর অদগ্র আতে ত্ল ততক্ষণ।।  

পঞ্চম ত্বস পদর গ্ব োরায়ণ। 

বাতহর মতন্দদর তগয়া কদরে শয়ে।। 

সংকীণব রতহল িাে তশতাদের পাদে। 

রত্ন-তসংহাসে রাতখ্দলে গসই িাদে।। 

পাদে রাতখ্দলে িাে বুতঝয়া তবিার। 

অদিতদে তেরা যাে গ্বকী-কুমার। ।  

মহাভারদতর কর্া সুধা সম হয়। 

পয়ার প্রবদন্ধ কাশীরাম ্াস কয়।।  

উলূদকর পতযাবর্ত্বে ও দুদযযাধদের িারকা গমে 

্ূত তগয়া দুদযবযাধদে কতহল বারতা। 

আপতে বতরদত কতদষ্ণ যাহ তুতম তর্া।। 

আপতে অজ্জুবে আতস বতরদব কতদষ্ণদর। 

গস কারদণ োরায়ণ কতহলা আমাদর।। 

প্রর্দম আমাদর আতস গয জে বতরদব। 

তার পক্ষ অবশযই গমাদর হদত হদব।।  

সমাে সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।  

দুই কুল তহত আতম তিতন্ত অেুক্ষণ।।  

আর গয কতহল, তাহা শুে কুরুপতত। 

পাণ্ডদবর সহ গতামা কতরদত পীতরতত। ।  

পাণ্ডদবর সহ তবদরাতধদত তেদষতধল। 

সব যদুগদণ তাদহ অেুমতত ত্ল।। 

অল্পকাদযবয কুলক্ষয় োতহ প্রদয়াজে। 

তিদর্ত্ যাহা লয়, তাহা করহ রাজে। ।  

এদতক ্ূদতর বাকয শুতে মহারাজ। 

মুহূদর্ত্বদক যাো হকল ো কতরল বযাজ।। 

অল্প হসেয সদে তেল শীঘ্র যাইবার। 

িারকা েগদর রাজা হইল আগুসার।।  

দুদযবযাধে উর্ত্তরল িারকা েগদর। 

হসেয সব রাতখ্ গগল পুদরর বাতহদর।। 

এদকশ্বর পুদর প্রদবতশল কুরুোর্।  

গযই গতদহ তেরাগত আদে জগন্নার্। ।  

তর্া তগয়া উর্ত্তরল রাজা দুদযবযাধে। 

অদিতদে তেরা যাে গ্ব োরায়ণ।।  

ত্বয তসংহাসে গ্দখ্ কতদষ্ণর তশয়দর। 

ভতোদরদত জল আদে, গ্তখ্ল তশয়দর।। 

তবস্ময় মাতেয়া রাজা ভাদব মদে মে।  

আমার মযবযা্া গবশ জাদে োরায়ণ।।  

ো আতসদত আতম গহর্া ত্বয তসংহাসে।  

আপে তশয়দর কতষ্ণ কদরদে িাপে।।  

পা্য অঘবয রাতখ্য়াদে ত্বয জলাধার। 

আমার সম্ভ্রম গহতু োো উপিার।।  

তেিয় হইদব কতষ্ণ আমার সারতর্। 

এত বতল তসংহাসদে বদস কুরুপতত।। 

পদর ধেঞ্জয় আতসদলে ভতি কতর। 

একাকী প্রদবশ কতরদলে অন্তুঃপুরী। ।  

বসুদ্ব উগ্রদসে আত্ যদুগদণ। 

এদক এদক প্রণতমল যর্াদযাগয জদে।।  

মাতুলগদণদর পার্ব কতরয়া সম্ভাষ।  

তর্া হহদত িতলদলে যর্া শ্রীতেবাস। ।  
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অদিতদে তেরাগত আদে োরায়ণ। 

তশয়দর বতসয়া তাাঁর রাজা দুদযবযাধে।। 

তসংহাসদে বতসয়াদে বাসদবর প্রায়।  

গ্তখ্ তিদর্ত্ তিন্তা কতরদলে ধেঞ্জয়।। 

ভাতবয়া তিতন্তয়া পার্ব যুতি কতর মদে। 

বতসদলে তগয়া কতষ্ণ-পা্পদ্মাসদে। ।  

কতদষ্ণর িরণপদ্ম িাদপ ধীদর ধীদর। 

গ্তখ্ দুদযবযাধে কু্রদ্ধ হইল অন্তদর।। 

বতলদত ো পাদর তকেু ভাদব মদে মে।  

কুরুবংদশ জতন্ম কদর গহে আিরণ।। 

বংদশর অধম এই কুদলর অোর। 

গকান্ বা বড়াই এই গ্বকী-কুমার।। 

আমাদর োতহক ভয় োতহ লাজ মদে। 

বযর্ব োম পার্ব বতল ধদর অকারদণ।। 

অেয হহদল কতরতাম এখ্তে সংহার। 

তবদশষ আমার শত্রু জ্ঞাতত পাপািার।। 

এইরূদপ মদে মদে তেতন্দদে রাজে। 

সব জাতেদলে অন্তযবযামী োরায়ণ।।  

তর্াতপ উর্ত্র তকেু ো ত্দলে হতর।  

তেরায় অলস গযে তসংহাসদোপতর।। 

কতক্ষদণ তেরাভে হইল তাাঁহার।  

উতঠয়া সরূ্ম্দখ্ গ্দখ্ কুন্তীর কুমার।। 

আতলেে ত্য়া তজজ্ঞাতসদলে কুশল।  

এদক এদক ধেঞ্জয় কদহে সকল।। 

অবদশদষ শ্রীদগাতবদন্দ কদহ ধেঞ্জয়।  

গকৌরব পাণ্ডদব যুদ্ধ হইদব তেিয়।।  

গতাঁই যুতধতির পাঠাইদলে আমাদর।  

সারতর্ কতরয়া যুদদ্ধ গতামা বতরবাদর।। 

রদর্র সারতর্ তুতম হইদব আমার। 

এত শুতে শ্রীদগাতবন্দ কদর অেীকার।। 

শুতেয়া অজ্জুবে হইদলে হৃষ্টমে।  

পদর গ্তখ্দলে কতষ্ণ রাজা দুদযবযাধে।। 

মােয কতর সম্ভাদষে উতঠ োরায়ণ।  

তক আেন্দ, আতজ গ্তখ্ গকৌরব-েন্দে। ।  

গকাে প্রদয়াজদে গহর্া হকদল আগমে।  

তক কাযবয গতামার কহ, কতরব সাধে।।  

যত্ বা দুষ্কর কর্ম্ব হয় অততশয়।  

আমা হহদত হয় যত্ কতরব তেিয়।। 

তব কাদযবয প্রীত আতম, তব আজ্ঞাকারী। 

গয আজ্ঞা কতরদব, তাহা সাতধবাদর পাতর।। 

সমাে সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।  

উভয় কুদলর তহত বাতঞ্ছ অেকু্ষণ।।  

িে সূযবয গতদজ যর্া োতহ তভন্ন জ্ঞাে। 

গসইরূদপ দুইকুল রাতখ্ব সমাে।। 

উভয় কুদলর তহত কতর প্রাণপণ। 

গয আজ্ঞা কতরদব তাহা কতরব সাধে। ।  

ইহা শুতে বদল তদব রাজা দুদযবযাধে। 

আদগ ্ূতমুদখ্ গতামা কতরেু বরণ।। 

তাহাদত কতরদল অেীকার োরায়ণ। 

গয জে আমাদর আদগ কতরদব বরণ।। 

তাহার স্বপক্ষ আতম হইব তেিয়। 

গস কারদণ আতসলাম গতামার আলয়।। 

বহুক্ষণ হহল, আতম আতসয়াতে গহর্া।  

পিাৎ আতসল গহর্া পার্ব মহারর্া। ।  

গতামার সারর্যগুণ তবখ্যাত ভুবদে।  

ইদের মাততল সম শুতেেু শ্রবদণ।। 

মহাযুদদ্ধ হদব তুতম আমার সারতর্।  

গস কারদণ এই িাদে আতস যদুপতত। ।  
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ইদর্ মাে অপমাে োতহ যদুমতণ। 

অবধাে কর কতহ পূদর্ব্বর কাতহেী। ।  

তেপুর তজতেদত যদব যাে শূলপাতণ। 

ব্রহ্মাদর সারতর্ হকল পরাক্রম জাতে।। 

তেপুর-তবজয়ী তশব সারতর্র গুদণ।  

বতহ্স্স্পতত সারতর্ গয ইে-স্তযরদণ।। 

গ্দবর পরম গুরু অতেরােন্দে। 

স্বধর্ম্ব জাতেয়া তবু কদর সূতপণ।।  

বতহস্পততদর সারতর্ কতর বজ্রপাতণ।  

বতোসুদর মাতরদলে, তবখ্যাত ধরণী।। 

গগাতবন্দ বদলে, তুতম কতহদল প্রমাণ। 

আদগ গমাদর বতরয়াদে অজ্জুবে ধীমাে।। 

আদগ তুতম আতসয়াে জাতেব গকমদে। 

আদগ আতম অজ্জুবদেদর গ্দখ্তে েয়দে।। 

সারতর্ কতরয়া গমাদর কতরল বরণ। 

ইহার উপায় তকবা কহ দুদযবযাধে।।  

বযততক্রম কতর যত্ দুই কুল তহদত। 

আমার কুযশ বহু ঘুতষদব জগদত।। 

্শ ত্ে কতর যত্ পাদর্বর সারর্য।  

্শ ত্ে কতর যত্ গতামার সূতত্ব।। 

এমত তেয়ম হদল উপহাস গলাদক। 

গস কারদণ দুদযযাধে কতহ গয গতামাদক।। 

তুতম কুরুপতত রাজা জগদত তবত্ত। 

গতামার মযবযা্া গুণ গঘাদষ অপ্রতমত।। 

কুরুবংদশ যদুবংদশ গিত্ গভাজবংদশ।  

রতববংদশাদ্ভব যত রাজা অবতংদশ।।  

তব কাদযবয তহত সদব গতামার শাতসদত। 

গতামার অতপ্রয় গকহ েদহ পততর্বীদত। ।  

গতামাদর কতরদব মােয যত রাজগণ। 

অদগ্রদত কতরল পার্ব আমাদক বরণ।।  

তীর্বযাো গহতু যদব যাে হলপাতণ। 

কুরু পাণ্ডদবর িে িরমুদখ্ শুতে।। 

যুদ্ধ কতরবাদর কতরদলে তেবারণ। 

খ্তণ্ডদত ো পাতর আতম তাাঁহার বিে।।  

আমা আত্ কতর সদব যত যদুগণ। 

যুদ্ধ কতরবাদর মাো কতরল তখ্ে।। 

উভয় কুদলর গকাে পক্ষ ো হইব। 

রাদমর বিে গকহ লতঙ্ঘ্দত োতরব।। 

কতরব গকবল আতম মাে সূতপণ। 

গস কারদণ কতহ আতম রাজা দুদযবযাধে।। 

োরায়ণী গসো মম আদে গকাতে সাত। 

মম সম গতজবন্ত জগদত তবখ্যাত।। 

মহাবলবাে সদব তবক্রদম অপার। 

এক এক জে হয় সাে আমার।। 

প্রতাদপদত কার্ত্ববীযবয সম জদে জে। 

মহারতর্ মদধয গতণ তবপদক্ষ শমে।।  

আমাদক ইেহ তকম্বা গসো োরায়ণী। 

তেশ্ছয় আমাদক কহ েতপ-িূড়ামতণ।। 

ইহা শুতে দুদযবযাধে ভাতবল অন্তদর। 

গকান্ কাযবয তসদ্ধ হদব তেদল গগাতবদন্দদর।। 

োরায়ণী গসো যত্ পাই গকাতে সাত।  

কতরব তুমুল যুদ্ধ পাণ্ডদবর সার্। ।  

একাকী ইহাদর তেদল হদব গকান্ কাজ।  

এদতক ভাতবয়া তিদর্ত্ কদহ কুরুরাজ।।  

আমার সহায় গ্হ গসো োরায়ণী।  

আমাদর সাহাযয এই কর িক্রপাতণ।।  

গগাতবন্দ বদলে, রাজা গয ইো গতামার। 

শুতে হৃষ্টতির্ত্ হহল গকৌরব-কুমার।।  
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োরায়ণী গসো লদয় গগল দুদযবযাধে।  

গ্তখ্য়া অজ্জুবে হহল তবষণ্ে ব্ে।।  

জয় প্রভু জগন্নার্, জয় িক্রধারী।  

গতামার মতহমাগুণ তক বতণবদত পাতর।। 

তশষ্ট জদে পাল তুতম, দুদষ্টদর সংহার। 

এই গহতু জগেআর্ োম গয গতামার।। 

্ারুরূদপ পূণবব্রহ্ম েীলািদল বাস। 

জগজ্জে তহদত তব অতুল প্রকাশ।। 

অেুক্ষণ গতামার িরদণ রহু েতত। 

কাশীরাম ্াস কদহ মধুর ভারতী।। 

োরায়ণী গসো লইয়া দুদযবযাধদের হতিোয় প্রতযাগমে 

োরায়ণী গসো লদয় গগল দুদযবযাধে।  

োোবা্য গকালাহদল মহা হৃষ্টমে। ।  

পদর্ শলযরাজা সহ হহল ্রশে। 

তাাঁহার সতহত তগয়া কতরল তমলে।। 

শদলযদর সম্ভাষ কতর কদহ দুদযবযাধে। 

যুদ্ধ গহতু গতামা আতম কতরেু বরণ। ।  

শলয বদল, গযই আজ্ঞা তব মহাশয়। 

গতামার স্বপক্ষ আতম হইব তেিয়।।  

তকন্তু পাণ্ডুপুেগণ ভাতগো আমার। 

যাই আতম, তাহা সহ গ্খ্া কতরবার।।  

ত্বস অতীত বহু োতহক তমলে। 

গ্তকয়া আতসব আতম পাণ্ডুপুেগণ। ।  

দুদযবযাধে বদল, তর্া তক কাজ গতামার। 

তেকদে গ্তখ্দব গহর্া পাণ্ডুর কুমার।। 

আমার স্বপক্ষ হহদল গকে যাদব তর্া। 

গ্তখ্দল ো োতড় ত্দব ভীম মহারর্া।। 

সতযবা্ীগণ মদধয গতণ গয গতামায়।  

সতযভ্রষ্ট হহদত িাহ, বুতঝ অতভপ্রায়।। 

ইহা শুতে শলয তির কতরদলে মে।  

সসসদেয সাতজয়া গগল সহ দুদযবযাধে।। 

আর যত রাজগণ মধযদ্দশ তেল। 

যুদ্ধ গহতু দুদযবযাধে সবাদর বতলল।। 

একা্শ অদক্ষৌতহণী কতর সমাদবশ। 

আপোর উপায় ো গতণল তবদশষ।। 

ম্গদর্ব্ব দুদযবযাধে আশা কদর গহে। 

পাণ্ডদব তজতেয়া ত্বরা লদব রার্জযধে।।  

ক্ষেধর্ম্ব শােেীতত কতর কুরুপতত। 

মাে তমে ভততযগণ অমাতয সংহতত।। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ শলয রাধার তেয়।  

গসাম্র্ত্ বীর ভূতরশ্রবা মহাশয়।। 

দুুঃশাসে দুরু্ম্বখ্ শকুতে গসৌবল। 

েতপতত সুশর্ম্বা ভগ্র্ত্ মহাবল।।  

ধততরাে েরপতত তবদুর সুমতত। 

সভা কতর বতস আদে গকৌরদবর পতত।। 

সবাদর িাতহয়া বদল রাজা দুদযবযাধে। 

মম মেস্কাম পূণব হইল এখ্ে।। 

একা্শ অদক্ষৌতহণী হইল সেতত। 

সত গকােী মহারর্ী আমার সংহতত।। 

আমাদর তজতেদত পাদর, গক আদে সংসাদর। 

অবদহদল পরাতজব পাণ্ডুর কুমাদর।।  

কদণবর প্রতাপ সদহ আদে গকাে জদে।  

একশ্বর পরাতজদব পাণ্ডুর েন্দদে। ।  

যত যত বীর আদে আমার অধীদে। 

পাণ্ডদব তজতেদত পাদর এক এক জদে। ।  
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পাণ্ডদবদর ভয় তকবা আেদয় আমার। 

একা্শ অদক্ষৌতহণী মম পতরবার।। 

শুে তপতামহ ভীষ্ম মাতুল আিাযবয । 

প্রাণপদণ কর সদব আমার সাহাযয।।  

ক্ষেধর্ম্ব শােমত জােহ আপদে। 

পাণ্ডদবর উদপাধ ো কতরহ মদে।। 

উপদরাদধ পাণ্ডদবরা কভু ো ক্ষতমদব। 

ক্াতিৎ উপদরাধ তাদর ো কতরদব।। 

রাজার বিে শুতে কদহ কুরুগণ। 

ো বুতঝয়া গহে বাকয কহ দুদযবযাধে।। 

কখ্ে গতামার শত্রু ো হয় পাণ্ডব। 

তক কারদণ দুদযবযাধে কহ এত সব।।  

গমা সবার শতি যত কতরব সর্ব্ব্া। 

ো পাতরব তজতেদত পাণ্ডব মহারর্া। ।  

গ্দবর অবধয বীর পাণ্ডুর েন্দে।  

মহাযুদদ্ধ তবশার্, প্রতাদপ তপে। ।  

তাহাদর তজতেদব গহে আদে গকান্ বীর।  

তবদশষতুঃ ধর্ম্ব-আত্মা রাজা যুতধতির।। 

ধর্ম্ব-অেুগত পার্ব ভীম মহাশয়। 

দুই ভাই ধর্ম্বতপ্রয় মারীর তেয়।।  

ধর্ম্ববদল বাহুবদল গকহ েদহ েূযে। 

কত বা গতামাদর বুঝাইব পুেুঃ পুেুঃ। ।  

তাহার হপততক রাজয গয হয় উতিত। 

তাহা ত্য়া সবা সহ করহ পীতরত।। 

ভাই ভাই তবদরাতধয়া তকবা প্রদয়াজে।  

ইদর্ ক্ষেধর্ম্ব রাজা ো কতর গণে।।  

হাতরদল অখ্যাতত, োতহ তজতেদল গপৌরুষ। 

কুলক্ষয় হদব আর অধর্ম্ব অযশ।। 

ধাতর্ম্বক পুরুষ তুতম, এ কর্ম্ব ো কর। 

ক্াতিৎ ভাই ভাই ো কর সমর।। 

ভাই সহ প্রীততভাদব বঞ্চ োো সুখ্। 

তবদরাধ কতরদল মদে পাদব বড় দুখ্।। 

তবপ্ হইদল তব োতহ পতরোণ। 

পূদর্ব্বর কাতহেী কতহ, কর অবধাে।।  

আতেল রাবণ রাজা ব্রহ্মবংদশ জন্ম।  

জ্ঞাতত বন্ধু ভাই সহ কতরল অধর্ম্ব।। 

কত ত্োন্তদর রাম রঘুর েন্দে। 

তপততসতয পাতলবাদর প্রদবদশে বে। ।  

অেুজ লক্ষ্মণ আর জােকী সতহদত। 

বহু ত্ে রঘুোর্ র্াদকে বদেদত।। 

কাদলদত কুবুতদ্ধ হহল রাবণ রাজার।  

সীতাদর হতরয়া তেল দুষ্ট দুরািার।।  

গসইকাদল রঘুোর্ বীর-অবততর। 

সুগ্রীদব সহায় কতর গবদড় লোপুরী।। 

রাবদণর গোে ভাই সুবুতদ্ধ সুমতত। 

মহাধর্ম্ব আত্মা তবভীষণ মহামতত। ।  

ধর্ম্ব-উপদ্শ বহু বঝুাইল বাণী। 

রাবণ ো শুদে কর্া অহোর মাতে। ।  

অহোর কার কর্া মদে ো ধতরল। 

ভ্রাতাদক তেতন্দয়া কতশত গাতল ত্ল।। 

কুবাকয বতলয়া কদর িরণ- প্রহার। 

গসই গহতু তিদর্ত্ দুুঃখ্ হইল অপার। ।  

শ্রীরাদমর সহ আতস কতরল তমলে।  

শ্রীরাম অভয় তাদর ত্দলে তখ্ে।। 

রাবদণ সবংদশ মাতর বীর রঘুমতণ। 

কতরদলে উদ্ধার গস জেক-েতন্দেী।।  

তবভীষদণ রাজা কতর আতসদলে গ্দশ। 

পূদর্ব্বর কাতহেী এই কতহেু তবদশদষ।। 
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গস কারদণ ভাই ভাই িদে োতহ কাজ।  

সমুতিত ভাগ তাদর গ্হ মহারাজ।। 

এইরূপ কতহ তাদর সব পতরবার। 

গমৌেভাদব রদহ মে বুতঝবাদর তার।। 

দুদযবযাধে বদল, কতরয়াদে আতম সতয। 

অকারদণ গকে এত বল তেতয তেতয।।  

জীয়দন্ত পান্ডব সহ োতহ মম প্রীত। 

তবধাে করহ সদব ইহার তবতহত।। 

এদতক বতলল যত্ রাজ দুদযবযাধে। 

গকহ আর উর্ত্র ো ত্ল মতন্ত্রগণ। ।  

অ্তষ্ট মাতেয়া সদব গগল তেজ িাে। 

অেুিরগদণ রাজা কদর আজ্ঞা ্াে।। 

যুদ্ধ গহতু আদয়াজে কর বহুতর। 

রাজার আজ্ঞায় ির ধাইল তবির।। 

োো অদে পূণব কদর সকল ভাণ্ডার। 

গ্া খ্ড়গ ধেুগুবণ ত্বয অে আর।।  

মহাভারদতর কর্া অমতত সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ শুদে পূণযবাে। ।  

অজ্জুবদের মদোদুুঃখ্ শ্রীকতদষ্ণর প্রদবাধবাকয 

োরায়ণী গসো কতষ্ণ ত্ল দুদযবযাধদে। 

গ্তখ্য়া হইল দুুঃখ্ অজ্জুবদের মদে।। 

অজ্জুবদের মে বুতঝ কদহে শ্রীপতত। 

তক গহতু হইদল সখ্া তুতম দুুঃখ্মতত। ।  

োরায়ণী গসো যত ত্লাম উহাদর। 

সদব হত হইদবক গতামার প্রহাদর।। 

পূদর্ব্বর কাতহেী কতহ শুে ত্য়া মে।  

এক ত্ে গমার পাদশ কদহ তপততগণ।। 

বংদশর ততলক তুতম পূণব ব্রহ্মরূদপ। 

সকল সংসার এই তব গলামকূদপ।। 

তুতম তবষু্ণ, মহারূপ ের-অবতার। 

আমা সবাকাদর প্রভু করহ উদ্ধার।।  

মগধ রাদজযদত জাত বরাহ আেয়। 

তার মাংস আতে শ্রাদ্ধ কর মহাশয়। ।  

তদব ততপ্ত হয় আমা সবাকার মে।  

এইমত কদহ গমাদর যত তপততগণ।। 

তপততগণ বাদকয কতরলাম অেীকার।  

পুেরতপ গমাদর তাাঁরা কদহ আরবার।। 

একাকী যাইদব তুতম বরাহ মাতরদত। 

এক জে সদে োতহ লদব ক্াতিদত।।  

যত্ গসই দুষ্ট মাংস আতেদব তেশ্িয়।  

আমা সবাকার তদব েদহ পাপক্ষয়।। 

তপততগণ-বাকয শুতে অদশ্ব আদরাতহয়া। 

মগধ রাদজযদত আতম প্রদবতশেু তগয়া।। 

জরাসন্ধ েতপততর রক্ষী বদে তেল। 

অেুমাদে তিহ্ন গ্তখ্ আমাদর তিতেল।।  

জরাসদন্ধ আতস তারা কদহ সমািার। 

সসসদেয সাতজয়া গসই আদস দুরাির। ।  

এদকশ্বর গবতড়দলক কতর শত পুর। 

হসেয গকালাহল শে গগল বহু্ূর।।  

উপায় ো গ্তখ্ আতম ভাতবেু তখ্ে। 

এদকশ্বর বদল পরাতজব কত জে।। 

দুরন্ত দুষ্কর গসই মগদধর গসো। 

যত মদর, তত জীদয়, ো হয় গণো।। 

ভাতবয়া তিতন্তয়া আতম যুতি কতর সার। 

অে বাড়াইেু গযে পর্ব্বত আকার। ।  
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অে হহদত গসইক্ষদণ হইল সতজে। 

গ্তখ্দত গ্তখ্দত োরায়ণী গসোগণ।।  

্শ সহস্র মহারর্ী অদেদত জতন্মল।  

জরাসন্ধ সদে তারা সমর কতরল।। 

যুদদ্ধ পরাভূত হহল মগধ-রাজে। 

ভে ত্য়া পলাইল যত হসেযগণ।। 

তদব গসই বরাদহদর িদক্রদত প্রহাতর। 

আতসলাম োরায়ণী গসো সদে কতর। ।  

তুষ্ট হদয় বতললাম গসই গসোগদণ। 

গযই বর ইো কর, মাগ মম িাদে।। 

এত শুতে বদল োরায়ণী গসোগণ। 

যত্ বর ত্ দব তদব গ্হ োরায়ণ।। 

ইতদরর হাদত মততুয গমা সবার েয়।  

গতামার সমাে রূদপ গুদণ গযবা হয়।।  

তার হাদত মততুয গযে হয় সবাকার।  

এই বর আজ্ঞা কর গ্বকী কুমার।। 

তা সবার বাকয শুতে ত্েু বর্াে।  

তদব আতম মদোমদধয কতর অেুমাে।। 

মম সম রূদপ গুদণ গক আদে সংসাদর।  

তবো ধেঞ্জয় বীর ো গ্তখ্ কাহাদর।। 

অজ্জুবদের হাদত হদব গতামা সবা ক্ষয়। 

হইদব ভারত-যুদ্ধ, ো হয় সংশয়।। 

গস কারদণ োরায়ণী হসেয যত জে। 

দুদযবযাধে প্রতত কতরলাম সমপবণ।।  

তব হদি হত হদব যত হসেযগণ। 

এত বতল মায়া গ্খ্াইল োরায়ণ।। 

কাহার মিক োতহ কবদন্ধর প্রায়।  

গ্তখ্য়া অজ্জুবে তিদর্ত্ মাদেে তবস্ময়।। 

তদব কতদষ্ণ ধেঞ্জয় কদহ গযাড়কদর। 

গতামার তবষম মায়া গক বুতঝদত পাদর।। 

মায়ার পুর্ত্লী তুতম কত মায়া জাে।  

আত্ তেরঞ্জে তুতম পূণব ভগবাে।।  

গতামার সহাদয় তকবা মম আদে ভয়। 

মাতরব গকৌরবগদণ, োতহক সংশয়।। 

জাতেলাম এখ্ে গয যুদদ্ধ হদব জয়।  

যখ্ে হইদল তুতম আমার সহায়।। 

গতামার সহাদয় ইে জয়ী তেভুবদে। 

গতামার সহাদয় ্ণ্ড ধরদয় শমদে।। 

গতামার সহাদয় সততষ্ট কদর প্রজাপতত। 

গতামার সহাদয় তশব সংহার-মূরতত।। 

গসই প্রভু হদল তুতম আমাদর স্য়। 

তেভুবে মদধয মম আর কাদর ভয়।।  

অজ্জুবদের বাদকয হাতস কে োরায়ণ। 

ো বুতঝয়া পার্ব আমা কতরদল বরণ। ।  

আতম যুদ্ধ ো কতরব, তেবাতরল রাম।  

কার শতি রাদমর বিে কদর আে।। 

গকৌরদবর পদক্ষ আদে বহু গযাদ্ধাপতত। 

এদকশ্বর তক কতরদত আমার শকতত।। 

এত শুতে হাতস হাতস কদহ ধেঞ্জয়। 

ো বুতঝয়া গহে বাকয কহ মহাশয়।।  

এ ততে ভুবদে বযাপ্ত গতামার তবভূতত। 

তুতম আত্, তুতম অন্ত, তুতম জগৎপতত।। 

তুতম সততষ্ট পাল, তুতম করহ সংহার। 

গতামার তবভূতত বুদঝ সামর্বয কাহার।। 

তবঞ্চৎ জাদেে মাে গ্ব পঞ্চােে।  

মততুয বতল একরূপ ধর োরায়ণ।। 

গকাে অল্পমতত হয় গকৌরব- তেয়।  

সহস্র গকৌরদব মম আর োতহ ভয়।। 
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এক্ষদণ গয কতহ, তাহা শুে ত্য়া মে।  

যুতধতির-আজ্ঞা তর্া যাইদত আপে। ।  

পাইয়া রাজার আজ্ঞা তবলম্ব ো কতর। 

গসইক্ষদণ রদর্ িতড় িতলদলে হতর।। 

তবরাে েগদর যাে অজ্জুবে সতহত। 

কতদষ্ণদর গ্তখ্য়া যুতধতির মহাপ্রীত।। 

য্যতপ গগাতবন্দ বন্ধ পাণ্ডদবর মদে। 

তর্াতপ বতসদত গ্ে রত্ন-তসংহাসদে। ।  

মহাভারদতর কর্া অমতত-সমাে। 

বযাদসর রতিত ত্বয ভারত-আখ্যাে।।  

গয বা পদড়, গয বা শুদে, করায় শ্রবণ। 

তাহাদর প্রসন্ন হে গ্ব োরায়ণ।।  

এই কর্া কতহ আতম রতিয়া পয়ার। 

অবদহদল শুদে গযে সকল সংসার।। 

মিদক বতন্দয়া ব্রাহ্মদণর প্রজ।  

কদহ কাশী্াস গ্াধর ্াসাগ্রজ।। 

শ্রীকতষ্ণ ও যুতধতিদরর যুতি ও েমুতি ্ােদবর উপাখ্যাে 

তদব জদন্মজয় রাজা তজজ্ঞাদস মুতেদর। 

কহ শুতে, তক প্রসে হহল ত্ন্তদর।। 

পাণ্ডদবর ্ূত হদয় গ্ব জগৎপতত। 

তকরূদপ বুঝাইদলে গকৌরদবর প্রতত।।  

কতদষ্ণর বিে োতহ শুদে দুদযবযাধে। 

তকরূদপ ভারতযুদ্ধ হহল আরম্ভণ।। 

কতহদব গস সব কর্া কতরয়া তবিার।  

মুতে বদল, শুে পরীতক্ষদতর কুমার।।  

পাণ্ডব-সভায় আতসদলে োরায়ণ। 

গ্তখ্ আেতন্দত পঞ্চ পাণ্ডুর েন্দে।। 

গগাতবদন্দ গ্তখ্য়া ধর্ম্ব মহাহৃষ্ট মদে। 

তেভতদত কদরে যুতি শ্রীকতদষ্ণর সদে।। 

যুতধতির বতলদলে, শুে োরায়ণ। 

হইদব ভারত-যুদ্ধ, ো হদব খ্ণ্ডে। ।  

দুদযবযাধে দুর্ম্বতত গস কতরদব প্রলয়। 

যুদ্ধ গহতু হইদবক জ্ঞাততগণ ক্ষয়।।  

ক্ষেগণ অি যাদব, পতর্বী হহস্বামী। 

গস কারদণ মদে যুতি কতরয়াতে আতম।। 

জ্ঞাততগণ বধ মম প্রাদণ োতহ সদহ। 

কুলক্ষয় িদক্ষ গ্খ্া কভু গযাগয েদহ।। 

্ূতমুদখ্ দুদযবযাধদে কতহ পুেুঃ পুেুঃ। 

ক্াতিৎ োতড়য়া ো ত্দব রাজযধে। ।  

পূদর্ব্ব গয তেয়ম কতরলাম পঞ্চ জদে। 

ধর্ম্ব হহদত মুি হইলাম এইক্ষদণ।। 

তাপস গবদশদত ভ্রতম কােদে কােদে।  

তর্াতপহ ্য়া োতহ জদন্ম দুদযবযাধদে।। 

অজ্ঞাত বৎসর এক র্াতক পরবদশ। 

রাজপুে হদয় পার্ব ভ্রদম ক্লীবদবদশ।। 

এত দুুঃখ্ ত্য়া ক্ষান্ত ো কতরল মে।  

সমুতিত রাজয োতহ গ্য় দুদযবযাধে।। 

যাবৎ শরীদর প্রাণ র্াতকদব তাহার।  

তাবৎ োতড়য়া রাজয ো ত্দব আমার।।  

বহু কদষ্ট পাতর যত্ কতরদত সংহার।  

তগব রাজয ধে গসই লব পুের্ব্বার।।  

গহে রাজয ধদে মম োতহ প্রদয়াজে।  

তকবা কাজ হদব বল মাতর জ্ঞাততগণ। ।  

এই গহতু তিদর্ত্ আতম সব ক্ষমা ত্ব। 

তব আজ্ঞা হহদল পুেুঃ বেবাদস যাব। ।  
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তীর্বযাো কতর আতম ভ্রতম বদে বে।  

ভুঞু্জক সকল রাজয রাজা দুদযবযাধে।। 

তপতততুলয তপতামহ আিাযবয মাতুল। 

আপ্ত বন্ধু সব আর যত জ্ঞাততকুল। ।  

এ সকল সংহাতরর রাদজযর তেতমদর্ত্। 

গহে রাজপদ্ সুখ্ ো কতরব তিদর্ত্। ।  

ো যুতঝ প্রবতর্ত্ হব বীযবয অহোদর। 

যত্ বা ো পাতর গকৌরদবদর তজতেবাদর।। 

সংসার যুতড়য়া লজ্জা হদব অততশয়। 

এই গহতু মম তিদর্ত্ হইদতদে ভয়।। 

গয বা ভীম ধেঞ্জয় মারীর েন্দে।  

আজন্ম দুুঃদখ্দত গগল, তক কতরদব রণ।।  

বলহীে গ্হ, শুধু আদে আত্মমাে।  

গকৌরব সরূ্ম্দখ্ হদব োতহ মাদে তির্ত্।। 

তবরাে দ্রুপ্ ধতষ্টদুযন্ন তশখ্ণ্ডযাত্। 

গরৌপ্ীর পঞ্চ পুে আর সতযবা্ী।। 

এই সব বীর আদে আমার সহায়। 

ইহারা বা তক কতরদব গকৌরব দুর্জবজয়।।  

গকৌরদবর পদক্ষ আদে বহু বীরগণ। 

এক এক জে হয় তিতীয় শমে।। 

ভীষ্ম গরাণ অশ্বর্ামা কতপ মহামতত। 

গসাম্র্ত্ ভূতরশ্রবা সুশর্ম্বা েতপতত।। 

মহারর্ মহামতত সদব মহাবল। 

শত ভাই দুদযবযাধে আর বতহিল।।  

শলয মহাবীর আর রাধার েন্দে। 

এ সকল বীর হয় তিতীয় শমে।। 

যুদদ্ধ কাজ োতহ মম, ো পাতরব জাতে। 

বেবাদস যাব, আজ্ঞা কর িক্রপাতণ। ।  

ইহা শুতে হাসযমুদখ্ কদহ োরায়ণ।  

ো বুতঝয়া গহে বাকয বলহ রাজে।।  

তিরজীবী োতহ গকহ সংসার তভতদর। 

জতন্মদল অবশয যায় শমদের ঘদর।। 

ক্ষেধর্ম্ব েীতত তব োতহক রাজে। 

সন্নযাস ধদর্ম্বর মত তব আিরণ।।  

রাজধর্ম্ব েীতত তকেু কতহব গতামাদর। 

পূদর্ব্বদত তেষ্পন্ন যাহা হইল তবিাদর।। 

রাজা হদয় ক্ষমাবন্ত ো হদব কখ্ে।  

অতত উগ্র ো হইদব, স্া শান্তমে। ।  

ক্ষেমদধয গযই জে হয় বলবাে। 

অহোদর জ্ঞাতত বন্ধু কদর ততণজ্ঞাে।। 

ক্ষেমদধয শত্রু আতম গতণ গয তাহাদর। 

তাহাদর কতরদব েষ্ট গয গকাে প্রকাদর।। 

বদল েদল যুদদ্ধ তাদর গযরূদপ পাতরদব। 

অবশয তাহাদর রাজা সংহার কতরদব। ।  

ইহাদত অধর্ম্ব োতহ শুে েরবর। 

গসই সব দুদযবযাধে কতরল পামর।। 

তাহাদর মাতরদল োতহ পাদপর উ্য়। 

জ্ঞাততমদধয শত্রু গসই মহা দুরাশয়।। 

পূদর্ব্বর কাতহেী কতহ, শুে ত্য়া মে। 

েমুতি ্ােব গসই কশযপ েন্দে।। 

এক তপতা হহদত হহল গ্াাঁহার জেম।  

ইদের হবমাে ভাই তবখ্যাত ভুবে।। 

তদপাবদল গ্বরাদজ কদর পরাজয়। 

ইদের ইেত্ব তজতে তেল দুরাশয়।। 

ইদের অমরাবতী বদলদত হতরল। 

উপায় ো গ্তখ্ ইে তিতন্তত হইল।।  

েমুতির সদে যুদদ্ধ হইয়া পরাি। 

পলাইল গ্বদসো হদয় বযততবযি। ।  
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পরাজয় মাতে ইে আত্ গ্বগণ। 

সন্নযাসী হইয়া ভ্রদম সকল ভুবে। ।  

পুেগণ কষ্ট গ্তখ্ গ্দবর জেেী। 

ক্ষীদরাদ্র কূদল আরাতধল পদ্মদযাতে।। 

প্রতযক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর ত্ল তাাঁদর। 

অতিদরদত পাদব রাজয গতামার কুমাদর।। 

এত বতল অন্তদ্ধবাে হহল পদ্মাসে।  

পুেগদণ গ্বমাতা বদলে তখ্ে।। 

জেেীর বাদকয ইে আত্ গ্বগণ।  

ব্রহ্মাদর কতহল তগয়া সব তববরণ।।  

তবষম সেদে গ্ব করহ গমািে। 

েমুতির ভয় হহদত করহ তারণ।। 

তপতামহ সুপ্রসন্ন হদয় গ্বগদণ। 

সান্ত্বো কদরে সদব প্রদবাধ বিদে।। 

অসমদয় কাযবযাতসতদ্ধ কভু োতহ হয়।  

শাদেদত তবিার গহে কতরল তেণবয়।। 

জ্ঞাততমদধয তরপু গশ্রি গযই মহাবলী।  

তাহার সংহার গহতু হৃ্দয় আকুতল।।  

বদল েদল েমুতিদর কতরদব তেধে। 

ইহাদত অধর্ম্ব োতহ হইদব কখ্ে।। 

ব্রহ্মার বিে শুতে গ্ব সুরপতত। 

েমুতির সদে আতস কতরল পীতরতত।।  

হীে জে প্রায় হদয় তাহাদর গসতবতল। 

েমুতির সহ ইে তমেতা কতরল। ।  

এইরূদপ কত ত্ে আদে সুরোর্। 

কতরল সু্ূঢ় প্রীতত েমুতির সার্।।  

কত ত্দে শুভকাল ইে তদব পায়।  

মাতরদত হ্দতযদর ইে কতরল উপায়।। 

গকৌশল কতরয়া ইে েমুতি মাতরল।  

আপে ইেত্ব প্ পুেরতপ তেল।। 

ক্ষেধদর্ম্ব এইমত আেদয় তেয়ম। 

পূর্ব্বাপর আদে ইহা ো কর সম্ভ্রম।। 

দুদযবযাধে কুলাোর বড় দুরািার। 

তাহাদর মাতরদল পাপ োতহক গতামার। ।  

েমুতিদর মাতর ইে সদুখ্ রাজয কদর। 

গকৌরব মাতরদত গকে পতড়দল তবিাদর।।  

গকৌরদব মাতরয়া তুতম সুদখ্ রাজয কর।  

গরৌপ্ীর মেুঃশলয উদ্ধার সত্বর।।  

কতহলাম তহতবাকয গতামাদর রাজে। 

এত বতল প্রদবাতধলা গ্ব োরায়ণ।। 

ধদর্ম্বর ঘুতিল ভয়, আেতন্দত মে।  

তদব ভীম ধেঞ্জয় আর মতন্ত্রগণ।। 

এদক এদক েতপততদর কদহ তববরণ। 

উদ্যাগ করহ রাজা কতরবাদর রণ।। 

কতদষ্ণর বিদে রাজা ো কর সংশয়। 

গকৌরদব মাতরয়া রাজয কর মহাশয়।। 

তবো িদে রাজয োতহ ত্দব দুদযবযাধে। 

তাহাদর মাতরদল েদহ পাদপর কারণ।।  

আমরা সহায় সব, কাদর কর ভয়। 

আজ্ঞা হকদল সংহাতরর গকৌরব তেয়।।  

সহায় সর্ব্বস্ব তব গ্ব জগৎপতত। 

ইহার প্রসাদ্ জয় হদব েরপতত।। 

রাজা বদল, গয কতহদল কভু েদহ আে।  

সহায় সর্ব্বস্ব মম গ্ব ভগবাে।। 

শ্রীকতষ্ণ প্রসাদ্ ভয় োতহ তেজগদত। 

তর্াতপহ িাদহ গলাক ধদর্ম্বদত ততরদত।। 

অেয ্ূত-কর্ম্ব েদহ, কতহ গস কারণ। 

কুরুসভা মদধয যাও গ্বকী েন্্ে। ।  
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েীতত ধর্ম্ব কতহ জ্ঞাে গ্হ দুদযবযাধদে। 

গজযিতাত ধততরাে গোর েন্দদে।। 

প্রর্দম কতহদব অদ্ধব রাজয োতড় ত্দত। 

ধে জে রত্ন গযই তেল ইেপ্রদি।। 

পূর্ব্বাপর অতধকার তেল মম যত। 

তাহা ত্য়া প্রীতত কর পাণ্ডব সতহত।। 

গয তেয়ম হদয়তেল, তাদহ হহল পার। 

তদব গকে রাজয োতড় ো গ্হ আমার।।  

োতহ ত্দল ধদর্ম্ব বল গকমদে ততরদব। 

ভাই ভাই যুদ্ধ হহদল, তকবা ফল হদব।। 

জ্ঞাততগণ মতরদবক আর বন্ধুগণ। 

মহাযুদ্ধ হদব সর্ব্ব কুল তবোশে।।  

গস কারদণ এই কাদযবয োতহ প্রদয়াজে। 

অদ্ধবরাজয ত্য়া গতাষ পাণ্ডদবর মে।।  

এরূদপ কতহদব আদগ কর্া বহুতর। 

তদব যত্ ক্াি ো শুদে কুরুবর।। 

তদব গস কতহদব তাদর কতরয়া তবেয়। 

বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তেয়।।  

রাজয গ্শ বততর্ত্ যত অশ্ব ধে জে।  

সকল োতড়য়া ত্ল গতামার কারণ।। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডদবদর পঞ্চ গ্রাম গ্হ। 

সাগর অবতধ রাজয সকল ভুঞ্জহ।। 

ইেপ্রি কুশিল বারণােগর।  

হতিোর উর্ত্দর সুকাতন্ত গ্রামবর।।  

পাণ্ডব েগর গ্রাম তাহার ্তক্ষদণ। 

এই পঞ্চ গ্রাম ত্য়া গতাষ পঞ্চ জদে।। 

এইরূদপ বুঝাইদব রাজা দুদযবযাধদে। 

গতামার বিে যত্ ো শুদে শ্রবদণ।।  

আপোর গ্াষ দুষ্ট হইদব তেধে। 

ইদর্ পাপ কলে ো হয় োরায়ণ।। 

অধর্ম্ব কতরদল পাপ হইদব আমার। 

গলাদক ধর্ম্ব ভাল মন্দ েতহদব তবিার।। 

তার পাদপ হইদবক জ্ঞাততগণ ক্ষয়। 

শীঘ্রগতত যাহ তুতম গকৌরব- আলয়।।  

গগাতবন্দ বদলে, রাজা গয আজ্ঞা গতামার। 

হয়ত উতিত একবার জাতেবার।। 

য্যতপ সম্প্রীদত রাজয গ্য় দুদযবযাধে। 

দুই কুল রক্ষা হয়, জীদয় জ্ঞাততগণ।।  

ভীমাজ্জুবে বদলে, ো লয় ইহা মে।  

সম্প্রীদত গয রাজয ত্দব দুষ্ট দুদযবযাধে।। 

তাহাদত রাদধয় কণব মন্ত্রী দুরািার। 

গান্ধার েন্দে দুুঃশাসে দুষ্ট আর।।  

এ ততে জদের বুতদ্ধ লদয় দুদযবযাধে। 

আমা সবা সদে োতহ কতরদব তমলে। ।  

তর্াতপহ যাহ তুতম ধদর্ম্বর আজ্ঞায়। 

সাবধাে হদয় গ্ব যাদব হতিোয়।।  

কুবুতদ্ধ কুমন্ত্রী খ্ল রাজা দুদযবযাধে। 

এদকশ্বর গপদয় পাদে কদর তবড়ম্বে। ।  

গস কারদণ লহ সদে মহারতর্গণ। 

এক অদক্ষৌতহণী সদে করুক গমে।। 

গগাতবন্দ বদলে, মম ভয় আদে কাদর। 

শত দুদযবযাধে মম তক কতরদত পাদর।। 

তদব যত্ প্রবতদ্ধবত হয় অহোদর। 

মুহূদর্ত্বদক িদক্র সংহাতরব সবাকাদর।। 

বাতত ত্দত ো রাতখ্ব গকৌরদবর গদণ।  

সবংদশ মাতরব গসই দুষ্ট দুদযবযাধদে।। 

এত বতল গগাতবন্দ কতরদলে প্রিাে।  

রর্ী ্শ সহস্র লইয়া ধেুর্ব্বাণ।।  
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সাতযতক িতলল সদে আর গিতকতাে।  

দুই লক্ষ প্াততক সদে বলবাে।। 

বদলে শ্রীকতষ্ণ প্রতত ভাই পঞ্চ জে।  

তবষম সেদে ভ্রতমলাম বদে বে।। 

গতামার প্রসাদ্ দুুঃখ্ হইল গমািে।  

সান্ত্বাইদব মাদয়, গযে েদহ দুুঃখ্মে।।  

শুতেয়া গগাতবন্দ কতরদলে অেীকার।  

গরৌপ্ী কতদষ্ণদর িাতহ বতলদে আবার।। 

শুেহ দুুঃদখ্র কর্া কমলদলািে।  

বড়ই তেিুর শত্রু পাপী দুদযবযাধে।। 

এত কষ্ট ত্য়া েদহ শান্ত তার মে।  

ক্াি ো রাজয োতড় ত্দব দুদযবযাধে।। 

যত দুুঃখ্ ত্দলেক গস, জােহ তবদশষ।  

সভামদধয ধতর দুষ্ট আদে গমার গকশ।।  

তববে কতরদত ইো হকল দুষ্েগণ।  

ধর্ম্ব রক্ষা কতরল গয, গতই গস গমািে।। 

গহে জে মুখ্ প্রভু িাহ গ্তখ্বাদর।  

তব বাকয ক্াি ো রাতখ্দব পামদর। ।  

তার সদে প্রীতত কতর তকবা হদব তহত। 

সবংদশ মাতরদত তাদর হয়ত উতিত।। 

গতামার আশ্রদয় গ্ব গকবা বীযবযহত।  

সবাই যুতঝদব গ্ব গতামার সর্ম্তত।।  

তপতা মম যুতঝদবে দ্রুপ্ সুধীর। 

যুতঝদবে সদহা্র ধতষ্টদুযন্ন বীর।।  

তশখ্ণ্ডী কতরদব যুদ্ধ মহাবলবাে। 

পঞ্চ ভাই যুতঝদবে রদণ সাবধাে।। 

মম পঞ্চ পুে আদে সংগ্রাদম সুধীর। 

তিতীয় বাসব যুদদ্ধ অতভমেুয বীর।। 

গভাজবংদশ মৎসযবংদশ যত বীরগণ। 

এক এক জে হয় তিতীয় শমে।। 

গকৌরদবদর পরাজয় কতরদব সমদর। 

গকাে প্রদয়াজদে প্রভু যাহ তর্াকাদর।। 

স্বদে আতজ গ্তখ্লাম শুে মহাশয়।  

রদর্দত িতড়য়া রদণ পাণ্ডুর তেয়।। 

রাক্ষস মূরতত ধতর বীর বতদকা্র। 

দুুঃশাসদে ধতর রদণ তিতরল উ্র।। 

রিপাে কতর বুদল, গ্তখ্েু েয়দে।  

ধবল কুঞ্জর িতড় মারীর েন্দদে। ।  

গকৌরদবর সহ গযে হহল মহারণ। 

ধবল পুদষ্পর মালা পদর পঞ্চ জে।।  

গশ্বত কতষ্ণ আদরা যত বণব েে বাণ। 

গকৌরদবর গসো কদর রি জদল স্নাে।।  

গস্রাদতাধাদর মহাদবদগ রিে্ী বয়।  

সাক্ষাদত গ্তখ্েু এই স্বে মহাশয়।।  

গকৌরদবর পরাজয়, পাণ্ডদবর জয়। 

গগাতবন্দ বদলে, গ্তব গয বল গস হয়।।  

শত্রুমদধয যাইবাদর উতিত ো হয়।  

তর্াতপ যাইব আতম রাজার আজ্ঞায়।। 

বুঝাইব েীততধর্ম্ব দুষ্ট দুদযবযাধদে। 

মততুযকাদল ঔষধ ো খ্ায় গরাগীজদে। ।  

ক্াতিৎ মম বাকয ো শুতেদব কাদে। 

সবংদশ যাইদব দুষ্ট শমদের িাদে।। 

অতিদরদত হদব তব দুুঃখ্ তবদমািে। 

হতিোয় রাজধােী হইদব এখ্ে।। 

এত বতল সান্ত্বাইল দ্রুপ্ কেযায়। 

শুভযাো কতর হতর যাে হতিোয়।।  

মহাভারদতর কর্া অমতত-লহরী। 

কাশী কদহ, সাধুজে তপ্রয় কণব ভতর।। 
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শ্রীকতদষ্ণর হতিোয় আগমণ সংবাদ্ গকৌরবগদণর পরামশব 

মুতে বদল, শুে কুরুবংশ িূড়ামতণ।  

তবদুর আতসয়া অদন্ধ কদহে কাতহেী। ।  

হতিোয় আতসদবে আপতে শ্রীপতত। 

দুদযবযাধদে বুঝাইদত ধমবশাে েীতত।। 

সকল মেল রাজা হইদব গতামার। 

গস কারদণ শ্রীদগাতবন্দ কদর আগুসার।। 

গতামার পূদর্ব্বর ধর্ম্ব হইল উ্য়।  

সম্প্রীতত কতরল কতষ্ণ, গহে মদে লয়।।  

সাবধাদে মহারাজ পূতজদব কতদষ্ণদর। 

তযতজয়া কাপেয শাঠয ো কতর অন্তদর। ।  

ভদির অধীে কতষ্ণ, জােহ আপদে। 

ভতিভাদব কতষ্ণপূজা করহ যতদে।।  

উভয় কুদলর তহত তিদন্ত োরায়ণ। 

গতামার সভায় আতসদবে গস কারণ।। 

সুদমরু সমাে রত্ন অসংখ্য কাঞ্চে।  

অশ্রদ্ধায় যত্ কতদষ্ণ কর তেদব্ে।।  

তাহাদত েদহে প্রীত গ্ব ্াদমা্র। 

শ্রদ্ধায় অতযল্প ত্দল মাদেে তবির।। 

শ্রদ্ধাতিত হদয় গযবা কতষ্ণপূজা কদর। 

তবষম সেদে কতষ্ণ উদ্ধাদরে তাদর।। 

েররূদপ পূণবব্রহ্ম আত্ োরায়ণ।  

সাবধাে হদয় তাাঁদর পূতজদব রাজে।।  

ইহা শুতে ধততরাে সােন্দ হৃ্য়।  

পুলদক পূতণবত তেু হহল অততশয়।। 

তবদুদর িাতহয়া তদব বতলল বিে। 

মদোবাঞ্ছা পূণব মম হইল এখ্ে।। 

কুলক্ষয় হদব বতল জাতে জগন্নার্। 

গস কারদণ আতসদবে আমার সাক্ষাৎ।।  

আমার ভাদগযর কর্া বতলদত ো পাতর। 

প্রীতত কতরবাদর গহর্া আতসদবে হতর।। 

শ্রীকতদষ্ণর মতত হয় কুমতত োতশেী। 

দুদযবযাধদে শাতন্ত বুঝাইদবে আপতে।। 

ভীষ্ম গরাণ কণব কতপ আর দুদযবযাধদে। 

ডাক ত্য়া আে শীঘ্র আমার স্দে।। 

গ্তখ্ তারা তকবা বদল কতরয়া তবিার।  

তকরূদপ পূতজদত যুতি গ্য় গস আবার।। 

শুতেয়া তবদুর তদব গগল গসইক্ষণ। 

ডাক ত্য়া আোইল যত তবজ্ঞজে।। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ কণব সুবল-েন্্ে।  

আজ্ঞামাদে আোইল যত সভাজে।। 

সভাদত বতসল সদব তসংহ অবতার। 

কতহদত লাতগল তদব অতম্বকা-কুমার। ।  

মম মেস্কাম পূণব হহল এতত্দে। 

উভয় কুদলর তহত তিন্তা কতর মদে।।  

রাজা দুদযবযাধদে ধর্ম্বেীতত বুঝাইদত। 

কতষ্ণ আতসদেে এই হতিো পুরীদত।। 

তকরূদপ পূতজব কতদষ্ণ, বলহ আমাদর। 

ইহার তবধাে তকবা বলহ তবিাদর।।  

ইহা শুতে কদহ ভীষ্ম গোর তেয়।  

গতামার পূদেযর বদল হইল উ্য়।। 

অকপদে পূজা কর আেদন্দ তাাঁহাদর। 

তবভব তবির ত্য়া রাজ বযবহাদর। ।  

যাদহ প্রীত হে কতষ্ণ, কতহ শুে েীত। 

তবতিে মতন্দর এক করহ রতিত।। 
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ইদের েগর তুলয েগর প্রধাে।  

োো রত্ন মাতণদকযদত করহ তের্ম্বাণ।। 

পদর্ পদর্ গ্হ রাজা জলেে ্াে।  

িাদে িাদে রত্নদব্ী করহ তের্ম্বাণ।। 

অগুরু িন্দে েড়া গ্হ ত েগদর। 

করুক মেল বা্য প্রতত ঘদর ঘদর।। 

গুবাক ক্লী আতে গরাপ সাতর সাতর। 

িাদে িাদে োো যজ্ঞ মদহাৎসব কতর।। 

েেেেীগণ আর ের্ত্বকী গায়ে। 

গগাতবন্দ গুণােুবা্ করুক কীত্বতে।।  

িাতর জাতত প্রজা বতন্দবাদর হৃষীদকশ। 

ত্বয বে অলোদর করুক সুদবশ।। 

আগুসতর আে তগয়া গ্বকী েন্দদে। 

পূজা কর গগাতবদন্দদর এমত তবধাদে। ।  

তদব সুখ্ েরপতত হইদব গতামার। 

মম তিদর্ত্ লয় রাজা এইত তবিার।। 

এদতক বতলল যত্ ভীষ্ম মহামতত। 

গরাণ কতপ আত্ সদব ত্ল অেুমতত।।  

এইরূদপ পূজা কতদষ্ণ হয় ত উতিত। 

ধততরাে বদল, মম এই লয় তিত।।  

দুদযবযাধে বদল, মম োতহ রুদি মে।  

এইরূদপ কতষ্ণপূজা গকাে প্রদয়াজে।।  

ক্ষেমদধয পততর্বীদত গক কদর বাখ্াে। 

গকাে রাজগণ কতদষ্ণ কতরল সর্ম্াে।।  

তশশুপাল রাজা তেল তবখ্যাত ভুবদে। 

ক্াতিৎ মােয োতহ কদর োরায়দণ। ।  

কপে কতরয়া কতষ্ণ সংহাতরল তাদর। 

জরাসন্ধ রাজা তেন্দা কতল তাহাদর।। 

গগাতবদন্দদর গস বতলল গগায়ালা েন্্ে।  

ক্ষতেয় অধম বতল কতরত গণে।। 

ক্ষেসভা মদধয কভু বতসদত ো ত্ল। 

গতাঁই গস ভীদমর হাদত তাহাদর মাতরল।। 

বড়ই কপে কূ্রর রুতিণীর পতত। 

তাদর মােয ক্াি ো কতর েরপতত।।  

মােয হকদল উপহাস কতরদব সংসার। 

ক্ষে রাজগণ যত, কতষ্ণ মােয কার।। 

উপহাস হহদত মততুয বরং গশ্রি কর্ম্ব। 

মােয ো কতরল গকহ গ্তখ্ তার ধর্ম্ব।। 

ইতর জদের প্রায় পূতজ োরায়দণ। 

যত বুঝাইদব, তাহা ো শুতেব কাদে।। 

গমার মদে লয় রাজা এইত যুকতত। 

ইহা শুতে কদহ তদব ভীষ্ম মহামতত। ।  

ভাদব বুতঝ, দুদযবযাধে হারাইদল জ্ঞাে। 

ো জােহ োরায়ণ পুরুষ-প্রধাে।। 

অমােয কতরদত তাাঁদর িাহ অহোদর। 

োরায়ণ মুহূদর্ত্বদক মাতরদব সবাদর।। 

বাতত ত্দত ো রাতখ্দব গকৌরব বংদশদত। 

এত বতল ভীষ্ম বীর উদঠ সভা হহদত। ।  

আপে মতন্দদর গগল হদয় কু্রদ্ধমে।  

যার গয তশতবদর গগল যত সভাজে।। 

তদব দুদযবযাধদে অন্ধ বতলল বিে।  

যা বতলল ভীষ্ম, তাহা ো কর গহলে।।  

মােয কতর পূজ কতদষ্ণ, সবার েমসয। 

দুই কুল তহত কতষ্ণ কতরদব অবশয। ।  

গতামাদর গভতেদত আদস গ্বকী কুমার।  

গতামার ভাদগযর সীমা তকবা আদে আর।।  

শ্রদ্ধাতিত হদয় বৎস পূজ োরায়ণ।  

শ্রদ্ধায় সকল কাযবয হইদব সাধে।।  
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অল্প বা তবির গ্য় শ্রদ্ধা সহকাদর। 

অকপে হদয় গযবা কতষ্ণপূজা কদর।। 

আপোদক ত্য়া তাাঁর বশ হে হতর। 

গস কারদণ কতহ শুে কুরু অতধকারী। ।  

অকপে হদয় তুতম পূজ োরায়ণ। 

মম বাকয ক্াতিৎ ো কর গহলে।। 

দুদযবযাধে বদল, তাত কতহদল গযমত।  

তব আজ্ঞা গহতু আতম কতরব গসমত।। 

তশল্পকারগদণ ডাতক বদল দুদযবযাধে।  

ত্বয রত্ন তসংহাসে করহ রিে।। 

রদত্নর মতন্দর কর তবতিে আবাস।  

বতসদব তাহাদত আতস গ্ব শ্রীতেবাস।।  

েগদর েগদর কর পুদষ্পর মতন্দর। 

পদর্ পদর্ িাদে িাদে রিহ তশতবর।। 

উৎসব করুক স্া সুদখ্ সর্ব্বজদে। 

েে েেী েততয গযে কদর িাদে িাদে।। 

রাজ আজ্ঞা গপদয় যত অেুিরগণ। 

গয কতহল তদতাতধক কতরল গঠে।। 

েগদর েগদর কদব রত্ন বাস ঘর। 

িাদে িাদে যজ্ঞারম্ভ কতরল তবির।। 

োোতবধ বতক্ষ গরাতপদলক সাতর সাতর। 

তবতিে গশাভে গযে ইদের েগরী।। 

েগদরদত িাতর জাতত যত প্রজাগণ। 

সবাকাদর িরগণ বতলল তখ্ে।। 

আতসদবে কতষ্ণ আতজ েতদপ গভতেবাদর। 

আগু হহয়া সদব তগয়া আতেদব তাাঁহাদর।। 

শুতেয়া আেদন্দ মি েগদরর জে। 

সুসজ্জ হইল গভতেবাদর োরায়ণ।। 

মহাভারদতর কর্া অমতদতর ধার। 

কাশী কদহ, শ্রবদণ ভদবদত হয় পার। ।  

হতিো যাইদত পদর্ প্রজাগণ কর্ত্তবক শ্রীকতদষ্ণর িব 

সুসজ্জ হইয়া হতর,           রদর্ আদরাহণ কতর, 

হতিোয় কদরে গমে। 

োোতবধ বা্য বাদজ,           গকহ অদশ্ব গকহ গদজ, 

সে িতুরে হসেযগণ।। 

তবরাে েগর হতর,           ততরলা গস কাতন্তপুরী, 

বাদম কতর মগদধর গ্শ। 

কাঞ্চে েগর ত্য়া,           কাশীরাজয এড়াইয়া, 

বতকদ্দশ আদস হৃষীদকশ।। 

অবসাে হহল গবলা,           বেমালী উর্ত্তরলা, 

তবশ্রাম কদরে কতক্ষণ। 

শুতে কতষ্ণ আগমে,           বতকবাসী প্রজাগণ, 

গভতেদত আতসল সর্ব্বজে।। 
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োো ভক্ষয উপহার,           ত্য়া োরা অলোর, 

শকদে পূতরয়া রত্ন ধে। 

্ণ্ডবৎ প্রণতত কতর,           ষড়দে পূতজয়া হতর, 

োোতবধ কতরল িবে।। 

েদমা েদমা জয় জয়,           েমদি করুণাময়, 

পূণবব্রহ্মা আত্ গ্াধর। 

েদমা হয়গ্রীব কায়,           েদমা গব্ উদ্ধারায়, 

েদমা েদমা মীে- কদলবর।। 

েদমা কুর্ম্বরূপধারী,           সমুর মর্েকারী, 

জয় জয় েমদি শ্রীধর। 

েমদি বামেরূপ,           গমাহহারী বতল ভূপ, 

েদমা েদমা গ্ব ্াদমা্র।। 

েমদি বরাহকায়,           তহরণযাক্ষ তবোশায়, 

েমদি গমাতহেী কদলবর।  

গ্বাসুর গমাহ যায়,           রুর তত্ত্ব োতহ পায়, 

েদমা েদমা অতখ্ল ঈশ্বর।। 

েদমা েদমা োরায়ণ,           মহাস্তয তবোশে, 

েমদি েততসংহ রূপধারী। 

েদমা রাম ভতগুকায়,           ক্ষেবংশ তবোশায়, 

জয় জয় েমদি মুরাতর।। 

েদমা রতববংশধারী,           েমদি বামে-হতর, 

দুষ্ট তশশুপাল তবোশে। 

েদমা রামকতষ্ণতেু,           বসুদ্ব অেজেু, 

জয় প্রভু জয় োরায়ণ।। 

জয় জয় জোর্দ্বে,           গকশী কংস তবোশে, 

েদমা ব্রজদগাপীর গমাহে।  

অঘ বক ততণাবর্ত্ব,           হ্তযবংশ কতর অন্ত, 

জয় জয় ব্রহ্মা সোতে।। 

তুতম আত্, তুতম অন্ত,           তুতম সূক্ষ্ম িূলতন্ত্র, 
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আত্মরূদপ সর্ব্বে তবহারী।  

কীে পক্ষী মৎসয আত্,           জীবজন্তু তেরবতধ, 

গকহ তভন্ন ো হদয় গতামাতর।। 

গতামার িরণ গসতব,           োর্াত্ মহাকতব, 

মততুযঞ্জয় হকল মততুয জয়। 

গসতবয়া গতামার পায়,           ব্রহ্মা ব্রহ্মপ্ পায়, 

ব্রহ্মপ্ গ্হ মহাশয়।। 

েদমা বুদ্ধদ্হধর,           ভতবষযতত কদলবর,  

েদমা কতল্ক গেে তবোশায়। 

োতহ তার গকাে ভয়,           স্া গস তেভবয় হয়, 

তব গুণকর্ গযই গায়।। 

গমারা সব অল্পমতত,           তক জাতে গতামার স্তুতত, 

ো জাদেে ব্রহ্মা মদহশ্বর। 

পাণ্ডদবরা ইেপ্রদি,           তিরকাল মেুঃস্বাদিয, 

বাস হকল তেভবয় অন্তর।। 

দুদযবযাধে কুরুমতণ,           পাশায় সর্ব্বস্ব তজতে, 

সবাদর পাঠায় বেবাদস। 

গ্তখ্ দুষ্ট দুরািার,           মাতে সদব পতরহার, 

তেবাস কতরেু এই গ্দশ।। 

তিরকাল আতে আদশ,           পাণ্ডব আতসদব গ্দশ, 

পুেরতপ যাইব তর্ায়। 

হা হা ধর্ম্ব যুতধতির,           ভীম পার্ব ধীর তির, 

ো গ্তখ্য়া গতামা সবাকায়।। 

গতামা তবো সব কায়, গ্তখ্বাদর ো যয়ুায়, 

পুেবৎ কতরদত পালে। 

স্মতর পাণ্ডুপুেগণ,           বতকবাসী প্রজাগণ, 

মহাদশাদক হহল অদিতে।। 

তুষ্ট হদয় োরায়ণ,           আশ্বাতসয়া প্রজাগণ, 

কতহদত লাতগদলে তখ্ে। 
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গশাক ো কতরহ আর,           যাহ সদব তেজাগার, 

শীঘ্র হদব পাণ্ডব ্শবে।। 

হইয়া পাণ্ডব্ূত,           বুঝাইদত কুরুসুত, 

যাই আতম হতিতা ভবদে। 

পাণ্ডদবর রাজয বাড়ী,           যত্ োতহ গ্য় োতড়, 

দুদযবযাধে আমার বিদে।। 

রুতষদব পাণ্ডবগণ,           বদল লদব রাজয ধে, 

কুরুবংশ কতরয়া তবোশ। 

এত বতল োরায়ণ,           আশ্বাতসয়া প্রজাগণ, 

গসই ত্ে তর্া কদর বাস।। 

তবতিে ভারত কর্া,           বযাস তবরতিত গার্া, 

শুতেদল অধর্ম্ব হয় োশ। 

কমলাকাদন্তর সুত,           গহতু সুজদের প্রীত, 

তবরতিল কাশীরাম ্াস।। 

হতিোয় শ্রীকতদষ্ণর উপতিতত 

মুতে বদল, শুে কুরুবংশ-িূড়ামতণ।  

বতকদ্দশ রাতে বতঞ্চ গ্ব িক্রপাতণ।। 

প্রাতুঃকততয সমাতপয়া আদরাদহে রদর্। 

গমলাতে মাতগয়া িতলদলে হতিোদত।। 

তবতিে মতন্দর, পদর্ পদর্ োো বাস। 

গ্তখ্য়া তবতস্মত হহল গ্ব শ্রীতেবাস।। 

গকােখ্াদে মুতেগণ গব্ উচ্চারয়। 

গকােখ্াদে বা্যকার সুবা্য বাজায়।।  

োো রত্ন অলোর পতর পুষ্পমালা। 

গকােখ্াদে তশশুগণ কদর োো গখ্লা।।  

েগদরর প্রজাগণ ত্বয গবশ ধদর। 

িতুরে্দল বতসয়াদে পর্ধাদর।। 

গ্তখ্য়া কদহে কতষ্ণ ডাতক সাতযতকদর। 

পূর্ব্বমত োতহ গ্তখ্ হতিো েগদর।। 

তিতীয় ইদের পুরী সম সদুশাভে।  

বড়ই ধর্ম্বাত্মা গ্তখ্ গহর্া প্রজাগণ।। 

বুতঝ এদব ধততরাে ধদর্ম্ব মতত ত্ল। 

গস কারদণ মদহাৎসব গীত আরতম্ভল।। 

সাতযতক বতলল, েদহ ধদর্ম্বর কারণ।  

গতামাদর পরীক্ষা কতরদতদে দুদযবযাধে।। 

গলাকমুদখ্ শুতে ভিাধীে জোর্দব্ে।  

পাণ্ডদবর বশ গতাঁই ভতির কারণ।।  

ভতিদত পাণ্ডব বশ কতরয়াদে তাাঁদর। 

আতম ভতি কতর গ্তখ্ এদব তকবা কদর।। 

এমত মন্ত্রণা কতর যত কুরুগণ। 

যজ্ঞ মদহাৎসব কতরয়াদে আরম্ভণ।। 
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ইহা শুতে হাতস হাতস কদহ ্াদমা্র।  

আমার কপে ভতি েদহ প্রীততকর।। 

তবড়তম্বদল গমাদর গসই তেদজ তবড়তম্বদব। 

এই গ্াদষ যমঘদর অতবলদম্ব যাদব।।  

এত বতল জগন্নার্ কতরলা প্রিাে।  

েগর মদধযদত উর্ত্তরদলে শ্রীমাে। ।  

কতষ্ণ আগমে শুতে গকৌরদবর পতত। 

আগু বাড়াইয়া তগয়া আদে শীঘ্রগতত। ।  

ের্ত্বক িারণ আত্ গায়দকর গণ। 

দুুঃশাসে সদে কতর আতসল তখ্ে।। 

িতুরে ্দল তগয়া বীর দুুঃশাসে। 

আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আদে োরায়ণ।।  

সাতযতক সতহত কতষ্ণ আতেল সভাদত।  

যর্াদযাগয িাদে সদব ত্দলে বতসদত।। 

ভতি কতর দুদযবযাধে রত্ন তসংহাসদে। 

সভামদধয বসাইল গ্ব োরায়দণ।। 

যত রবয আহরণ কদর দুদযবযাধে।  

গগাতবদন্দর অদগ্র লদয় ত্ল গসইক্ষণ।।  

অশ্রদ্ধায় যত রবয কদর সমপবণ।  

গকাে রবয ো তেদলে তার োরায়ণ।।  

প্রসে কতরয়া কতহদলে জোর্দ্বে।  

আতজ গকাে রদবয গমার োতহ প্রদয়াজে।। 

আতজ আতম রতহ তগয়া তবদুদরর বাদস।  

কাতল রাজা মম পূজা কতরহ তবদশদষ। ।  

ইহা বতল সভা হহদত উতঠ োরায়ণ। 

সাতযতকর হাত ধতর কদরে গমে।। 

তদব দুদযবযাধে রাজা উতঠ সভা হহদত। 

কণব দুুঃশাসে মাতুদলদর তেল সাদর্।। 

আেদন্দ অমাতয সহ বতস দুদযবযাধে।  

যুতি কদর তক উপায় কতরব এখ্ে।। 

পাণ্ডদবর পক্ষ গ্তখ্ গ্ব োরায়ণ।  

পাণ্ডদবর গতত কতষ্ণ পাণ্ডব জীবে।।  

কততযা কতর বাতন্ধ এদব রাখ্হ তেবাস। 

্ন্ত উপাতড়দল গযে ভুজে তেরাশ। ।  

কতষ্ণ তবো মতরদবক পাণ্ডু-অেজেু। 

জলহীে মৎসয গযে োতহ ধদর তেু।।  

দুুঃশাসে বদল, যুতি তেল গমার মে।  

গগাতবদন্দদর রাখ্ রাজা কতরয়া বন্ধে।।  

বতলদক বাতন্ধয়া যর্া ইে রাজয কদর। 

এই কদর্ম্ব তব তহত গ্তখ্ গয অন্তদর।। 

শকুতে বতলল, যুতি তেল গমার মে।  

এই কদর্ম্ব সব সুখ্ গ্তখ্ গয রাজে।।  

পূর্ব্বাপর শােমত আদে গহে েীত। 

েদল বদল শত্রুদক ো ক্ষতমদত উতিত।। 

গতামার পরম শত্রু পাণ্ডুর েন্দে।  

তার অেুগত হয় গ্ব োরায়ণ।। 

তাদর কততযা কতর গ্াষ োতহক ইহাদত। 

বন্ধে কতরয়া কতদষ্ণ রাখ্হ ত্বতরদত।। 

কণব বদল, ভাল বদল গান্ধার-েন্্ে।  

এই কদর্ম্ব তব সুখ্ হইদব রাজে।। 

তকন্তু বলভর আত্ যত যদুগণ। 

পাদে আতস যুদ্ধ কদর জাতেয়া কারণ।।  

পাণ্ডদবর পক্ষ হদব যত যদুগণ। 

গগাতবন্দ তবদেদ্ সদব কতরদবক রণ।।  

যাহা গহৌক, তারা তব তক কতরদত পাদর। 

তেভতদত বাতন্ধয়া তুতম রাখ্ ্াদমা্দর।। 

এদতক বতলল যত্ রাধার েন্দে। 

এমত মন্ত্রণা কতর প্রীত দুদযবযাধে।। 
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যত ্তঢ়ঘাততগণ িাদরদত আতেল। 

তেভতদত ডাতকয়া আতে সবাদর কতহল।।  

কলয কতষ্ণ আতসদবে গমার অন্তুঃপুদর। 

িারকা যাদবে তততে কতহয়া আমাদর।। 

মহাপাদশ শীঘ্র তাাঁদর কতরয়া বন্ধে।  

যতদে রাতখ্দব তাাঁদর কতরয়া গগাপে।।  

শুতে অেীকার হকল দুষ্টমততগণ। 

হইল সােন্দ তির্ত্ রাজা দুদযবযাধে।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত লহরী। 

কাশী কদহ, শুতেদল তরদয় ভববাতর।।  

তবদুদরর গতদহ কুন্তীসহ শ্রীকতদষ্ণর সাক্ষাৎকার 

কদহে জেদমজয়, শুে তদপাধে। 

অতুঃপর তকবা কতরদলে োরায়ণ।। 

দুদযবযাধে সভা হহদত উতঠ হৃতষদকশ। 

তকবা কর্ম্ব কতরদলে, কহ সতবদশষ। ।  

মুতে বদল, শুে পরীতক্ষদতর েন্দে।  

কতহব পুরাণ কর্া, করহ শ্রবণ।। 

সাতযতক সতহত কতষ্ণ িতলয়া সত্বদর। 

গ্দখ্ে তবদুর োতহ আপোর ঘদর।। 

তবদুর তবদুর বতল ডাদকে শ্রীহতর।  

বাতহর হদলে কুন্তী শে অেুসাতর।। 

গগাতবদন্দ গ্তখ্য়া কুন্তী আেদন্দ পূতরল। 

পূতণবমার িে গযে হাদতদত পাইল।। 

আতলতেয়া তশদর িুতম্ব কাদন্দ অতবশ্রাম। 

দুই পাদয় ধতর কতষ্ণ কদরে প্রণাম।।  

পা্য অঘবয আতে কুন্তী ত্ল গসইক্ষদণ। 

বসাইল গগাতবদন্দদর কুদশর আসদে।। 

গগাতবদন্দর আদগ কুন্তী কাদন্দ উসচ্চুঃস্বদর। 

গমার সম ভাগযহীে োতহক সংসাদর।।  

আজন্ম দুুঃদখ্দত মম ্তহল শরীর। 

এত কদষ্ট পাপ আত্মা ো হয় বাতহর।।  

তশশু পুদে রাতখ্ স্বামী স্বগববাদস গগল। 

পুেগণ এত কষ্ট িদক্ষ ো গ্তখ্ল।।  

সদে গগল ভাগযবতী মদরর েতন্দেী। 

আতম সদে ো গগলাম, অধম পাতপেী।। 

্ারুণ পাতপি খ্ল রাজা দুদযবযাধে। 

বাদর বাদর যত দুুঃখ্ ত্দলক দুজ্জবে।। 

তবষ খ্াওয়াইল ভীদম োতশবার তদর। 

ধর্ম্ব হদত রক্ষা পাইদলক বতদকা্দর।। 

অেন্তর কপেতা কতর পাপমতত। 

অতিগতহ কতর ত্ল কতরবাদর তিতত।। 

তাহাদত পাইল রক্ষা তবদুর কতপাদত। 

িা্শ বৎসর দুুঃদখ্ ভ্রতমেু বদেদত।। 

যাঞাদত গয কতরলাম তবপ্র আিরণ। 

বহু কষ্ট গপদয় তদব গগেু পাঞ্চাদলদর। 

পাাঁিতে কুমার গগল তভক্ষা অেুসাদর।। 

আমার পুদণযর ফল উ্য় হইল। 

সভামদধয লক্ষয তবতন্ধ গরৌপ্ী পাইল।। 

পুেগণ পক্ষ রাজা দ্রুপ্ হইল। 

ত্েকত তর্া মাে সুদখ্দত বতঞ্চল। ।  

অেন্তর গ্দশ এদল খ্ল কুরুপতত। 

রতহবাদর ইেপ্রদি ত্দলক বসতত।। 

আপে ইোয় ভাগ ত্ল গযবা তকেু। 

তাহাদত সন্তুষ্ট হহল গমার পঞ্চ তশশু।। 

ধর্ম্ববদল বাহুবদল সতঞ্চল রতে। 



মহাভারত ( উদ্যাগপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
7

 

তপতত-আজ্ঞা ধতর যজ্ঞ কতরল সাধে। ।  

গ্তখ্য়া তবভব গমার দুষ্ট দুদযবযাধে। 

শকুতের সহ যুতি কতরয়া ্ারুণ।।  

কপে পাশায় তজতে সর্ব্বস্ব লইল। 

তেয়ম কতরয়া বেবাদস পাঠাইল।। 

গয তেয়ম কদর পুে সবার অদগ্রদত। 

তাহাদত হইল মুি ধর্ম্ববল হহদত।। 

তপস্বীর গবশ ধতর মম পুেগণ। 

িা্শ বৎসর বদে কতরল ভ্রমণ।। 

এক সম্বৎসর অজ্ঞাদতদত কাোইল। 

এত কষ্ট ত্য়া তব ু্য়া ো জতন্মল।।  

সম্প্রীদত োতড়য়া রাজয পাতপি ো ত্ল।  

যুদ্ধ কতর মতরদবক এই গস হইল।। 

যুদ্ধ কতরবাদর িাদহ গমার পুে সদে। 

ো জাতে কপাদল তকবা আেদয় তলখ্দে। ।  

এদতক বতলদত গশাক বাতড়ল অপার। 

উসচ্চুঃস্বদর কাদন্দ কুন্তী কতর হাহাকার।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত সমাে। 

বযাস তবরতিত ত্বয ভারত পুরাণ। ।  

শ্রীকতদষ্ণর তেকদে কুন্তীর গরা্ে 

হা হা ভীম যুতধতির,           হা হা পুে পার্ববীর, 

সহদ্ব েকুল তেয়। 

রূপ গুণ শীলযুতা,           হা হা বধূ পততব্রতা, 

গতামার তবদেদ্ প্রাণ রয়।। 

তবষম দুগবম বদে,           সদে তেজ স্বাতমগদণ, 

বহুকদষ্ট বতঞ্চদল গকমদে। 

্ারুণ দুরন্ত পশু,           বযাঘ্র সপব যত তকেু, 

যক্ষ রক্ষ ভয়ােক িাদে।। 

তপস্বীর গবশধারী,           যত সব তহংসাকারী, 

ভাদগয পুদণয ো মাতরল প্রাদণ।  

পূর্ব্ব পুণযফল হহদত,           রক্ষা হহল তরপুহাদত, 

ধর্ম্ববদল আাঁতিল জীবদে।। 

প্রাদণর গ্াসর তুতম,           তেভবয় কতরদল ভূতম, 

সংহাতরয়া রাক্ষস দুজ্জবে। 

হা হা পুে বতদকা্র,           মম গগাদে গগােধর, 

হা হা পার্ব আমার জীবে।। 

কতরয়া খ্াণ্ডব ্াহ,           তুষ্ট হকদল হবযবাহ, 
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ইদের ভাতেদল মহাভয়। 

মহা উগ্র তপ কতর,           তুষ্ট হকদল তেপুরাতর, 

বাহুযুদদ্ধ হকদল পরাজয়।। 

এইরূদপ পুেগণ,           মদে কতর িতুগুবণ, 

কাদন্দ গ্বী গভাদজর েতন্দেী। 

গশাকাকুল অতত ্ীে,           শরীর অতযন্ত ক্ষীণ, 

মূেবা হদয় পতড়ল ধরণী।। 

গ্তখ্ বযি হদয় হতর,           তুতলদলে হাদত ধতর, 

প্রদবাতধয়া কতহদেে তাাঁদর। 

গশাক তযজ তপততষবসা,           গগল তব দুুঃখ্্শা, 

পুেগণ-দুুঃখ্ গগল ্ূদর।। 

প্রসন্ন হইল কাল,           ধর্ম্ব হদব মহীপাল, 

আতজ কাতল হতিো েগদর। 

আমাদর কতরয়া ্ূত,           পাঠাইল ধর্ম্বসূত, 

বুঝাইদত গকৌরব-কুমাদর।। 

যত্ োতহ শুদে বাণী,           কু্ররমতত কুরুমতণ, 

যত্ োতহ গ্য় রাজয তাাঁর। 

তদব তব পুে জয়,           কূ্ররবুতদ্ধ কুরুিয়, 

সবংদশদত হইদব সংহার।। 

বতলদলে যুতধতির,           শীঘ্র যাহ যদুবীর,  

জেেীদর কতহদব এমতত। 

হদব দুুঃখ্ অবসাে,           ধর্ম্ব রাতখ্দবে মাে, 

অতিদরদত ঘুতিদব দুগবতত।। 

এত বতল জগৎতপতা,           প্রদবাদধে গভাজসুতা, 

শুতে কুন্তী হহল হৃষ্টমে।  

উদ্যাগপদর্ব্বর কর্া,           বযাস তবরতিত গার্া, 

কাশীরাম ্াস তবরিে।। 

শ্রীকতদষ্ণর প্রতত তবদুদরর িব ও তাাঁহার গতদহ শ্রীকতদষ্ণর গভাজে 
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কুন্তী কাদে বতসয়াতেদলে োরায়ণ।  

োো কর্া আলাপদে অতত হৃষ্টমে।। 

গহেকাদল আইল তবদুর তেজালয়। 

স্কন্ধ হহদত তভক্ষাঝুতল ভূতমদত োমায়।। 

গতদহ প্রদবতশদত গ্দখ্ গ্বকী-েন্্ে।  

কদহ গ্ গ্ হদয় সজল গলািে।। 

আমার ভাদগযর কর্া কতহদত ো পাতর। 

কতপা কতর মম গতদহ আতসদল মুরাতর। ।  

গকাে রবয ত্য়া আতম পূতজব গতামাদর। 

আেুক অদেযর কাজ, অন্ন োতহ ঘদর।। 

বড় ভাগযহীে আতম, অধম বতঞ্চত। 

ক্ষতমদব আমাদর প্রভু গ্তখ্য়া দুুঃতখ্ত।। 

এত বতল ্ণ্ডবৎ হদয় কদর স্তুতত। 

েদমা েদমা পূণবব্রহ্মা জগদতর প্রতত।। 

তুতম আত্ তুতম অন্ত তুতম মধযরূপ। 

সকল সংসার প্রভু গতামর স্বরূপ।। 

েদমা েদমা আত্ ব্রহ্মা মৎসয-রূপধর।  

েদমা েদমা হয়গ্রীব, েমদি ভূধর।।  

েমদি বরাহ তহরণযাক্ষ-তব্ারক।  

েদমা ভতগুপততরূপ ক্ষেকুলান্তক। ।  

েদমা কূর্ম্ব অবতার মন্দার ধারণ।  

েমদি গমাতহেীরূপ অসুর গমাহে।। 

েমদি েততসংহরূপ হ্তয তবোশক।  

েদমা রাম অবতার রাবণ োশক।। 

েমদি বামেরূপ বতলিাদর িারী। 

বাসুদ্ব েদমা জয় েমদি মুরাতর।।  

ভতবষযতত অবতার, েদমা বুদ্ধকায়। 

েদমা কতল্ক অবতার, গেেতবোশায়।। 

তক জাতে গতামার স্তুতত আতম হীেজ্ঞাে। 

ব্রহ্মা তশব আত্ যাাঁদর স্া কদর ধযাে।। 

তুতম গস প্রকতততপর গ্ব তেরঞ্জে।  

আত্মরূদপ সর্ব্বভূদত গতামার গমে। ।  

তশদষ্টর পালে কর, দুদষ্টর সংহার।  

এই গহতু জগৎপতত োম গয গতামার।।  

গক বতলদত পাদর তব গুণ অদগাির। 

গতামার মতহমা গব্ শাদের উপর। ।  

এরূদপ তবদুর কদর োোতবধ স্তুতত। 

প্রসন্ন হইয়া তাদর কদহে শ্রীপতত।। 

পরম মহৎ তুতম সংসার তভতদর। 

তব তুলয ধর্ম্বশীল োতহ িরািদর।। 

ভিবশ আতম র্াতক ভদির অধীদে। 

অতধক োতহক প্রীতত ভিজে তবদে। ।  

গমরুতুলয রত্ন গয অভি জয় গ্য়।  

তাহাদত আমার তুতষ্ট তকতঞ্চৎ ো হয়।।  

অল্প বস্তু গ্য় যত্ ভতি সহকাদর। 

তাহাদত যদতক তুতষ্ট, গক কতহদত পাদর।। 

শ্রীহতরর গস্নহবাকয তবদুর শুতেল। 

প্রতত অে পুলতকত কতহদত লাতগল। ।  

তক ত্য়া কতরব তুষ্ট আতম অভাজে। 

আপোর গুদণ কতপা কর োরায়ণ।। 

ভদির অধীে তুতম ্য়ার সাগর। 

কতপা কতর প্োয়া গ্হ গ্াধর।। 

কতপা কতর গমাদর গস্নহ কর হৃষীদকশ।  

গতামার মতহমা আতম ো জাতে তবদশষ। ।  

তবদুদরর িদব তুষ্ট হদয় োরায়ণ।  

গকৌতুদক কদহে পুেুঃ কপে বিে।।  

তবদুর গস সব কর্া হইদব পিাদত। 

সম্প্রতত কাতর আতম অতযন্ত ক্ষুধাদত।। 
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িদবদত কাহার কদব পূতরল উ্র। 

খ্া্যবস্তু আে তকেু জুড়াক অন্তর।।  

স্নাে কতর বতসয়াতে তবো জলপাদে।  

গয তকেু আেদয় শীঘ্র আে এইখ্াদে।।  

শুতেয়া তবদুর গতদহ কতরল প্রদবশ।  

তণ্ডুদলর খ্ু্মাে আদে অবদশষ।। 

তাহা আতে ত্ল পদ্মাপতত পদ্মকর। 

পদ্মা সহ পদ্মাপতত বাতন্ধল অন্তদর।। 

সন্তুষ্ট হইয়া কতষ্ণ কদরে ভক্ষণ।  

তবদুর লতজ্জত হদয় ো গমদল েয়ে।।  

পুেি তবদুর কদহ গ্ব ্াদমা্দর। 

আজ্ঞা কর যাই আতম তভক্ষা-অেুসাদর।। 

েগদর গয পাই তভক্ষা অতততরি েয়।  

এত শুতে হাতস কে গ্বকী তেয়। ।  

তভক্ষার কারণ বহু হকদল পযবযেে।  

পুেুঃ যাদব তভক্ষাদত, ো রুদি মম মে।।  

গয তকেু পাইদল তাহা করহ রন্ধে। 

সদব গমতল বাাঁতেয়া তা কতরব ভক্ষণ।।  

শুতেয়া তবদুর আজ্ঞা কতরল কুন্তীদর। 

রন্ধে কতরয়া কুন্তী ত্দলে সত্বদর।। 

সাতযতক সতহত কতষ্ণ তবদুদরর বাদস। 

গভাজোদন্ত আিমে কতরদলে গশদষ।। 

তামূ্বল ো তেল ঘদর, ত্ল হরীতকী। 

ভক্ষণ কতরলা কতষ্ণ পরম গকৌতুকী।।  

তবদুর সাতযতক আর গ্ব োরায়ণ। 

ইষ্ট আলাপদে কতরদলে জাগরণ।। 

তবদুর বদলে, গ্ব কর অবধাে। 

তক গহতু হতিোপুদর গতামার প্রয়াণ।। 

পাণ্ডদবর ্ূত হদয় এদল অতভপ্রাদয়। 

ধর্ম্বেীতত বুঝাইদত গান্ধারী-তেদয়।। 

তব বাকয ো রাতখ্দব কভু দুদযবযাধে। 

সম্প্রীদত োতড়য়া রাজয ো ত্দব দুজ্জবে।। 

ভীষ্ম গরাণ বুঝাইল বযাস মুতেবর।  

কার বাকয ো শুতেল গকৌরব পামর।।  

গগাতবন্দ বদলে, যাহা কতহদল প্রমাণ। 

ো কতরদব সম্প্রীদত গস পাণ্ডদব সর্ম্াে।। 

তর্াতপহ গলাকধদর্ম্ব ততরবার তদর। 

ধর্ম্ব-আত্মা যুতধতির পাঠাইলা গমাদর।। 

পঞ্চ ভাই জদেয মাতগ লব পঞ্চ গ্রাম। 

এই গহতু আতসলাম দুদযবযাধে-ধাম। ।  

তবদুর বদলে, গ্ব এ কর্া ো কহ। 

ভাদল ভাদল শীঘ্রগতত গহতা হদত যাহ।। 

গয মন্ত্রণা কতরয়াদে বতলবাদর ভয়।  

দুষ্ট দুদযবযাধে আরা রাধার তেয়।।  

দুুঃশাসে সহ দুষ্ট বতসয়া তেভতদত।  

যুতি কতরয়াদে গতামা বাতন্ধয়া রাতখ্দত।। 

এত শুতে গগাতবদন্দর গক্রাদধ কাাঁদপ বক্ষ। 

কুম্ভকার িক্র গযে তফদর দুই অক্ষ।। 

অরুণ গলািে গক্রাদধ রি তবম্ব তজতে। 

বদলে তবদুর প্রতত গ্ব িক্রপাতণ। ।  

এত অহোর কদর কুরু পাপকারী। 

ইহার উতিত শাতি ত্দত আতম পাতর।। 

মুহূদর্ত্বদক পাতর সবা কতরদত সংহার। 

বাতত ত্দত কুরুকুদল ো রাতখ্ব আর।।  

গগাতবদন্দর বাদকয তবদুদরর ভীত মে।  

করদযাড় কতর পুেুঃ বদলে বিে।। 

গতামাদর বাতন্ধদত পাদর, কাহার শকতত। 

তেভুবদে হর্ত্বা কর্ত্বা তুতম জগৎপতত।। 
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ভকদত বাতন্ধদত পাদর মাে ভতিপাদশ। 

আপে বন্ধে তুতম লহ অোয়াদস।। 

গয কাদল গগাকুদল বালযলীলা কদরতেদল। 

একত্ে যদশা্ার গক্রাধ বাড়াইদল।। 

গক্রাদধদত যদশা্া গতামা কতরল বন্ধে।  

মায়াদত গমাতহত হদয় কতরলা এমে।। 

যত ্তড় যদশামতী আদে গক্রাধমদে। 

বাতন্ধদত ো আাঁদে দুই অেুতল প্রমাদণ।। 

গ্তখ্য়া মাদয়র দুুঃখ্ হহল তব ্য়া। 

লইদল বন্ধে তুতম তযতজ তেজ মায়া।। 

মায়ার পুর্ত্লী তুতম োো মায়া জাে। 

আত্ তেরঞ্জে তুতম, পূণব ভগবাে। ।  

গতামার এদতক গক্রাধ তক গহতু ো জাতে। 

আমাদর গ্তখ্য়া গক্রাধ ক্ষম িক্রপাতণ।। 

গতামাদর বাতন্ধদত পাদর, আদে গকান্ জে। 

তকবা অল্পমতত োর রাজা দুদযবযাধে।। 

তক কতরদত পাদর গতামা, কাহার শকতত। 

সর্ব্ব অপরাধ ক্ষম গ্ব জগৎপতত।।  

তবদুদরর বাদকয শান্ত হহল োরায়ণ।  

জল ত্দল যর্া তেবর্ত্বদয় হুতাশে। ।  

পুেরতপ হাতস হাতস বদল জোর্দ্বে।  

লতঙ্ঘ্দত ো পাতর আতম গতামার বিে। ।  

ক্ষতমলাম গকৌরদবর গ্াষ গয সকল। 

অতিরাদত পাদব দুষ্ট সমুতিত ফল।।  

খ্তণ্ডদত ো পাতর আতম ধদর্ম্বর উর্ত্র। 

গস কারদণ আতসলাম হতিো েগর।। 

এত বতল গক্রাধহীে হে োরায়ণ। 

তবদুর প্রদবাধ গপদয় আেতন্দত মে।।  

োো কর্া আলাদপদত তেলা ততে জে। 

কর্া গশদষ কতরদলে সকদল শয়ে।। 

উদ্যাগপদর্ব্বর কর্া অমতত-সমাে। 

বযাস তবরতিত ত্বয ভারত-পুরাণ। ।  

কাশীরাম ্াস কদহ রতিয়া পয়ার। 

যাহার শ্রবদণ হয় ভবতসন্ধু পার।।  

গকৌরব সভায় শ্রীকতদষ্ণর পুেরাগমে  

রজেী বতঞ্চয়া সুদখ্ তবদুদরর ঘদর।  

প্রভাদত উতঠয়া গ্ব হতরষ অন্তদর। ।  

প্রাতুঃতক্রয়া সমাতপয়া শুভযাো কতর। 

তবদুদরর সদে কতর িদলে শ্রীহতর।। 

সাতযতক িতলল সদে আর গিতকতাে।  

িাতর জে িতল যাে কুরু তব্যমাে। ।  

সভা কতর বতস আদে অন্ধ েরপতত। 

গহেকাদল উপেীত গ্ব জগৎপতত।। 

কতষ্ণ-আগমে রাজা জাতে গসইক্ষণ। 

বহু মােয কতর ত্ল বতসদত আসে।। 

গহেকাদল উপেীত যত সভাজে। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ কণব পতষত-েন্্ে।।  

পঞ্চ ভাই তেগর্ত্ব গ্দশর েরপতত। 

আতসল যদতক রাজা সদব মহামতত।। 

শত ভাই সহ বতস রাজা দুদযবযাধে।  

যার গযই আসদেদত বদস সর্ব্বজে।। 

আতসল যদতক মুতে জাতেয়া কারণ। 

োর্ পুলিয আর গ্বল তপে।। 

মাকবণ্ড অগিয তবভাণ্ডক তদপাধে।  

আতসল যদতক মুতে অদন্ধর ভবে।। 
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যর্াদযাগয আসদেদত হবদস মুতেগণ। 

শুে দুদযবযাধে রাজা হদয় একমে।।  

ধর্ম্ব আত্মা যুতধতির ধদর্ম্বদত তৎপর। 

ধর্ম্ তিতন্ত পাঠাইল গতামার গগাির।।  

কুলক্ষয় জাতে মদে সদব ক্ষমা ত্ল।  

তবেদয় আমাদক গসই এখ্াদে পাঠাল।। 

যা বতলল ধর্ম্বরাজ, শুে বতল তাই।  

ভাই ভাই তবদরাদধদত প্রদয়াজে োই।।  

তেয়ম হইল পূদর্ব্ব গতামার সাক্ষাদত। 

োো কষ্ট ভুতঞ্জ মুি হইলাম তাদত।। 

আমার তবভাগ রাজয গয হয়  উতিত।  

তাহা োতড় ত্য়া মম সদে কর প্রীতত।। 

সভামদধয যত তকেু হকদল অপমাে। 

গস সকল অপরাদধ আতে ক্ষমাবাে।। 

গস সকল দুুঃখ্ আতম োতহ কতর মদে। 

অ্তষ্ট গযমে মম, ঘতেল গতমদে।। 

এইরূপ কতহলে ধদর্ম্বর কুমার। 

ভীম ধেঞ্জয় মারীপুে দুই আর। ।  

যাহা তিদর্ত্ লয়, তাহা কর েরবর। 

এত শুতে ধততরাে কতরল উর্ত্র। ।  

শুতেদল তক দুদযবযাধে কতদষ্ণর বিে।  

যাহা বতল পাঠাইল পাণ্ডুপুেগণ। ।  

পাণ্ডদবরা তব তকেু ো কর অকাযবয। 

উতিত োতড়য়া ত্দত তাহাদ্র রার্জয।।  

গয তেয়ম কদরতেল, হইল গমািে। 

তদব তার সহ িে কর তক কারণ।।  

এমত কতরদল গতামা ো সতহদব ধর্মবম।  

সংসার যুতড়য়া হদব তব অপকর্ম্ব।।  

পূর্ব্ব অতধকার তার তেল যত ্ূর।  

যত রাজয ধে রত্ন তেল গ্রাম পুর।।  

তাহা ত্য়া প্রীতত কর পাণ্ডদবর সদে। 

োতহ ত্দল পতরণাদম পাদব দুুঃখ্ মদে।। 

দুদযবযাধে বদল, তাত ো বুতঝয়া কহ।  

জীয়দন্ত তক প্রীতত হদব পাণ্ডদবর সহ।।  

োতহ ত্ব রাজয আতম, যুদ্ধ কতর পণ।  

ইহার তবধাে এই, শুেহ রাজে।। 

শতি র্াদক পাণ্ডদবর, কতরদবক রণ।  

যুদদ্ধ তজতে আমা সদব লদব রাজয ধে।।  

এত শুতে ধততরাে হইল তবরত। 

কতহদত লাতগল তদব সভাসর্দ যত।। 

ভীষ্মবীর বদল আর গরাণ মহাশয়। 

কতপ অশ্বর্ামা আর পতষত তেয়।। 

কতহল োর্ মুতে ধর্ম্বশােমত।  

এ কর্ম্ব গতামার রাজা ো হয় উতিত।।  

সংসাদর অদজয় পঞ্চ পাণ্ডুর তেয়। 

তাহা সহ যুদ্ধ তব উতিত ো হয়।। 

স্বধদর্ম্ব র্াতকদল হয় জয়ী তেভুবদে। 

অজ্জুবদের গুণকর্ম্ব ো যায় বণবদে।। 

গ্দবর অবধয কালদকয়াত্ মাতরল। 

গন্ধদর্ব্বর ভয় হদত গতামাদর রাতখ্ল।। 

তেবাতকবিগদণ কতরল তেধে। 

খ্াণ্ডব ্তহয়া কদর অতির তপবণ। ।  

মহাবল যদুগদণ সমদর তজতেল। 

সুভরা তজতেয়া আতে তববাহ কতরল। ।  

গরৌপ্ীর স্বংিদর বীর ধেঞ্জয়।  

এক লক্ষ রাজগদণ কদর পরাজয়।। 

বাহুযুদদ্ধ পরাজয় কদর পশুপতত। 

এদকশ্বর তবজয় কতরল সব তক্ষতত।। 
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ভীদমর তবক্রম সদব জাে ভালমদত। 

লক্ষ লক্ষ তেশািদর মাদর মুষ্টযাঘাদত।। 

তহতড়ম্ব তকর্ম্বীর বক আত্ তেশাির।  

গহলায় সংহার কতরদলক বতদকা্র।।  

শত ভাই কীিদকদর মাতরল তেতমদষ। 

তেভুবে োতহ আাঁদে ভীম যত্ গরাদষ।। 

গহে জে সহ গতামা তবদরাদধ তক কাজ। 

অদ্ধরাদজয পাণ্ডদবদর গ্হ কুরুরাজ।। 

ো ত্দল প্রমা্ বড় হইদব গতামার। 

পাণ্ডদবর হাদত হদব সবংদশ সংহার। ।  

আকাশ ভাতেয়া পদড়, পতর্বী যত্ ভাদস। 

ত্েকর গতদজাহীে, সপ্ততসন্ধু গশাদষ।। 

ইে আত্ গ্ব যত্ তব পক্ষ হয়।  

তজতেদত োতরদব তবু পাণ্ডব স্দে। ।  

তবেয় কতরয়া গ্াষ খ্ণ্ডাহ এক্ষদণ।।  

গলায় কুঠার বাতন্ধ ্দন্ত ততণ কতর। 

শীঘ্রগতত যাহ, যর্া ধর্ম্ব অতধকারী।। 

যত ধে রাজয তেদল তজতেয়া পাশাদত। 

তাহার তিগুণ কতর গ্হত সাক্ষাদত।। 

ইে প্রদি আতে অতভদষক কর।  

এই কদর্ম্ব তব তহত গ্তখ্ কুরুবর। ।  

এদতক োর্ মুতে বতলল বিে। 

বতলল পরশুরাম জাতেয়া কারণ।। 

বযাস বুঝাইল কত, ো শুতেল কাদে। 

গপৌলিয গয বুঝাইল গবদ্র তবধাদে।। 

অেন্তর বুঝাইল যত সভাজে। 

কাদরা বাকয ো শুতেল গান্ধারী েন্দে।। 

অ্তষ্ট মাতেয়া তদব ধততরাে বদল। 

কাদলদত কুবুতদ্ধ ফল দুদযবযাধদে ফদল।। 

গস কারদণ কাদরা বাকয ো শুদে শ্রবদণ। 

এত শুতে গমৌেী হদয় রদহ সভাজদে।। 

অ্তষ্ট মাতেয়া তদব অতম্বকা েন্্ে।  

তেশ্বাস োতড়য়া গহাঁে কতরল ব্ে।।  

পুেরতপ হাসযমুদখ্ বদল োরায়ণ। 

জাতেলাম দুদযবযাধে গতামার গয মে।।  

অবদশদষ বতলদলে যদুবংশপতত। 

কতহ, অবধাে কর কুরুকুল-পতত।। 

অদ্ধব রাজয োতড় যত্ ো ত্দব রাজে। 

গতামার অধীে হহল পাণ্ডুপুেগণ।।  

পঞ্চ পাণ্ডদবদর োতড় গ্হ পঞ্চ গ্রাম। 

সুদখ্ তুতম গভাগ কর এই ধরাগ্রাম।।  

পাণ্ডব েগর কুশিল তসতদ্ধগ্রাশ।  

ইেপ্রি আর গয বারণাবত োম।।  

এই পঞ্চ গ্রাম োতড় গ্হ পাণ্ডদবদর। 

িদে কাযবয োতহ রাজা কতহেু গতামাদর।। 

পঞ্চ গ্রাম ত্য়া শান্ত কর পঞ্চ জে।  

গপৌরুষ হবভব যত্ বাঞ্ছাহ রাজে।। 

উভয় কুদলর আতম স্া তিতন্ত তহত। 

মম বাদকয পাণ্ডুপুদে করহ সম্প্রীতত।। 

বদে বদে ভ্রদম পাণ্ডদবরা পঞ্চ জে।  

বলহীে, গকাে মদত ধরদয় জীবে।। 

যুদদ্ধ অসমর্ব তারা, োতরদব তজতেদত। 

ো হয় উতিত, জ্ঞাতত হহে কতরদত।।  

জ্ঞাততবধ মহাপাপ, সর্ব্বশাদে গতণ। 

গস কারদণ উদপক্ষা ো কর েতপমতণ। ।  

এদতক বতলল যত্ গ্ব জগৎপতত। 

পুদে গ্াষী বতল কদহ অন্ধ েরপতত।। 

দুদযবযাধে গক্রাদধ ওদঠ আসে হইদত। 
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গগাতবদন্দ িাতহয়া তদব লাতগল কতহদত।। 

তীক্ষ্ম সূিী অগ্রদ্দশ ধদর যত ভূতম। 

তবো যুদদ্ধ পাণ্ডদবদর োতহ ত্ব আতম।। 

প্রততজ্ঞা কতরেু আতম, ো হদব খ্ণ্ডে। 

পতিদম উ্য় যত্ হয় ত তপে।। 

আকাশ পড়দয় ভূদম, পতর্বী জদল ভাদস। 

ত্েকর গতদজ যত্  হয় তিজগণ।। 

তর্াতপ প্রততজ্ঞা মকম ো হদব খ্ণ্ডে। 

পাণ্ডদবদর োতড়য়া ো ত্ব রাজযধে।।  

এত শুতে গমৌে হদয় রদহ লক্ষ্মীপতত। 

বদলে ক্ষদণক পদর ধততরাে প্রতত।। 

্ূত হদয় আতসলাম দুই কুল তহদত। 

শুতেেু অদ্ভুত কর্া তবদুর-মুদখ্দত।। 

গকান্ গ্াদষ কতরলাম শুেহ রাজে। 

আমাদর বাতন্ধদত িাদহ গতামার েন্্ে।।  

গক কাদর বাতন্ধদত পাদর গ্খ্ তব্যামদে। 

ক্ষমা কতর শুধু মাে িাতহ গতামা পাদে।। 

ক্ষুর মতদগ মাদর যর্া গকশরী প্রিণ্ড। 

োদগদর গরুড় যর্া কদর খ্ণ্ড খ্ণ্ড। ।  

গসইরূপ গ্তখ্ আতম যত কুরুগদণ। 

মুহূদর্ত্ব মাতরদত পাতর যত্ কতর মদে।। 

গতামার অদপক্ষা গহতু ক্ষতময়াতে আতম। 

েদহ গকে পাণ্ডদবরা ভ্রদম বেভূতম।। 

এত বল উসচ্চুঃস্বদর হাদস োরায়ণ।  

হাতসদত হাতসদত হহল আরি গলািে।।  

কম্পাতিত কদলবর গ্তখ্ লাদগ ভয়।  

গ্বমায়া সততজদলে গ্ব ্য়াময়।। 

তেজ অদে গ্খ্াদলে এ ততে ভুবে। 

ত্বয িক্ষু সব জদে গ্ে োরায়ণ। ।  

ত্বয িক্ষু গপদয় সদব এক্তদষ্ট িায়। 

যদতক গ্তখ্ল, তাহা কহদে ো যায়।।  

গ্বতা গততেশ গকাতে গ্দখ্ পতিদ্দশ। 

োতভপদদ্ম গ্দখ্ ব্রহ্মা আদে সতবদশদষ।। 

োর্ বদক্ষদত গশাদভ গ্ব তদপাধে। 

েয়দে গ্খ্দয় একা্শ রুরগণ।। 

ঊেপঞ্চাশৎ বায়ু অতশ্বেী কুমার। 

অেন্ত বাসুতক আত্ যত োগ আর।। 

গগাতবদন্দর পুদরাভাদগ কদর োো স্তুতত। 

তদব আর োোতবধ গ্খ্দয় তবভূতত।। 

িাবর জেম গ্দখ্ যত গ্তহগণ। 

গগাতবদন্দর অদে গ্দখ্ এ ততে ভুবে।।  

তবশ্বরূপ তেরতখ্য়া সদব মূেবা গগল। 

গগাতবদন্দর অদগ্র সদব কতহদত লাতগল।। 

জগদতর কর্ত্বা তুতম, জগদতর পতত।  

সতজে পালে তুতম, সংহার মূরতত।। 

অপার মতহমা তব, গবদ্ অদগাির। 

তেজ রূপ সম্বরহ গ্ব গ্াধর।। 

এইরূদপ স্তুতত হকল যত মুতেগণ। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ আত্ যদতক সুজে। ।  

স্তুতত বদশ সুপ্রসন্ন হদয় জগৎপতত। 

তবশ্বরূপা মায়া োতড়দলে গস তবভূতত।। 

দুদযবযাধদে পুেরতপ বুঝাইল সদব।  

কাদরা বাকয দুদযবযাধে ো শুতেল তদব।। 

সভা হহদত উতঠ তদব িদল সর্ব্বজে।  

তেজিাদে গগল তদব যত মতন্ত্রগণ।।  

সাতযতকর হাদত ধতর িদলে শ্রীহতর। 

যত রবয ত্য়াতেল কুরু-অতধকারী।। 

গকাে রবয ো তেদলে হদয় গক্রাধমে।  
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শীঘ্রগতত কতরদলে রদর্ আদরাহে।। 

তবস্ময় মাতেল ধততরাে েরপতত।  

অের্ব হইল, বদল ভীষ্ম মহামতত।। 

গমৌেভাদব রতহদলে অতম্বকা-েন্দে। 

কুন্তীর তেকদে কতষ্ণ কদরে গমে।।  

সম্ভাতষ সবাদর, পদর কুন্তীদর েতময়া। 

বহু কর্া কতহদলে তেকদে বতসয়া।। 

তাবৎ বতর্ত্ান্ত সব কতহদলে তাাঁদর। 

িতলদলে িক্রপাতণ সম্ভাতস সবাদর। ।  

পদর্ কণব সহ তমতলদলে জোর্দ্বে।  

কদণবর সতহত হহল রহসয কর্ে।। 

কেযাকাদল কুন্তীগদভব গতামার উৎপতর্ত্। 

তুতম কণব মহাবীর, কুন্তীর সন্ততত।। 

যুতধতির েতপততর তুতম সদহা্র। 

আপো ো তিে কণব তুতম তক বর্ব্বর।। 

ধর্ম্বশাে পতড়য়াে, কতরয়াে ্াে। 

ব্রাহ্মণ সভাদত কদর গতামার বাখ্াে।।  

গতামার কতেি পাণ্ডদবরা পঞ্চ ভাই। 

এ গহে সম্বন্ধ কণব বড় ভাদগয পাই।। 

গরৌপ্ীর পঞ্চপুে অতভমেুয আত্। 

পূতজদব ভতদতযর সম গতামা তেরবতধ। ।  

েকুল অজ্জুবে সহদ্ব ভীম বীর। 

তব প্ গধায়াইদব রাজা যুতধতির।।  

সুবণব রজত কুদম্ভ তব অতভদষদক। 

রাজকেযা গসতবদব গয গ্তখ্দব প্রদতযদক।। 

পঞ্চজদে গরৌপ্ী গয কতরদব গসবে।  

অতিদহাে কতরদবক গধৌময তদপাধে। ।  

গতামাদর তসতঞ্চদব আতজ তবপ্র িাতরদব্ী। 

পাণ্ডদবর পুদরাতহত কুশল-সংবা্ী। ।  

যুবরাজ হদব তব রাজা যুতধতির। 

ধবল িামর লদয় তবতিে শরীর।। 

মিদক ধতরদব েে বীর বতদকা্র। 

রদর্র সারতর্ হদব পার্ব ধেুদ্ধবর।।  

সুধীর তশখ্ণ্ডী তব হদব আগুসার। 

এ সব বিে কণব ধতরদব আমার।। 

বততষ্ণবংশ লদয় তব তপদে যাব আতম।  

এ সব সম্প্ কণব গভাগ কর তুতম।। 

বতলদলে এইমত তেদজ ্াদমা্র। 

ভতি কতর কণব তদব ত্দলে উর্ত্র।।  

সূদযবযর ঔরদস জন্ম কুন্তীর উ্দর। 

সূদযবযর বিদে মাতা তবসতজ্জবলা গমাদর।। 

সূত গমাদর গপদয় পাদল আপোর ঘদর। 

আমাদর পুতষল রাধা যত্ন পুরুঃসদর। ।  

িে ত্য়া পুতষদলে, জাদে সর্বববজে।  

সর্ব্বদলাদক বদল গমাদর রাধার েন্্ে।।  

ধদর্ম্বদত পাণ্ডুর সুত, কুন্তীগদভব জাত। 

যুতধতিদর ো কতহদব এ সব বতর্ত্ান্ত।।  

অেুদরাধ কতরদবে ধর্ম্ব েতপবর। 

আতম পুেুঃ সর্ব্বর্া ো যাব ্াদমা্র।।  

আতম যত্ পাই রাজয ত্ব দুদযবযাধদে। 

সতযভে তর্াতপ ো কতর, লয় মদে। ।  

দুদযবযাধে হকল গমাদর তবির গপাষণ।  

রাজয ধে ত্ল ত্বয রতে ভূষণ।। 

গতর বষব ভুতঞ্জলাম রাজয আত্ সুখ্। 

দুদযবযাধে প্রসাদ্দত োতহ গকাে দুুঃখ্।। 

কতরব তেতান্ত রণ অজ্জুবে সতহত।  

প্রততজ্ঞা কতরেু, সর্ব্ব গকৌরব তবত্ত।। 

য্যতপ জাতে গয আতম পাণ্ডদবর জয়।  
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সবান্ধদব দুদযবযাধে হইদবক ক্ষয়।।  

অজ্জুবদের হাদত হহদব আমার তেধে।  

গরাণািাদযবয মাতরদবক দ্রুপ্ েন্দে।। 

ধততরাে পুে এই শত সদহা্র। 

পাঠাদব শমে ঘদর বীর বতদকা্র।। 

তর্াতপহ ো তযতজব রাজা দুদযবযাধদে। 

ক্ষতেদয়র ধর্ম্ব জাে প্রততজ্ঞা পালদে।। 

আপতে জােহ কতষ্ণ সকল রহসয।  

সকল গকৌরব োশ হইদব অবশয।। 

গযখ্াদে গতামার োম, গসইখ্াদে জয়। 

ইদর্ অেযমত োতহ, শুে মহাশয়।। 

যর্া কতষ্ণ তর্া জয়, জাতে গয সর্ব্বর্া। 

আমার প্রততজ্ঞা েষ্ট ো হইদব তর্া।। 

গকবল তেতমর্ত্ভাগী এই ততে জে। 

দুুঃশাসে দুদযবযাধে সুবল-েন্দে। ।  

গকৌরব পাণ্ডব-যদদ্ধ রুতধদব কর্দ্বম। 

মতরদব পাণ্ডব হাদত গকৌরব অধম।। 

পাণ্ডব হইদব জয়ী, কুরু পরাতজত। 

অতবলদম্ব জোর্দ্বে হইদব তেতিত।। 

মেল ো গ্তখ্ আতম গকৌরদবর কাদজ।  

উৎপাত অদ্ভুত গ্তখ্ গ্রহগণ মাদঝ। ।  

গগদণদত উল্কাপাত তেঘবাত সতহত। 

পততর্বী কতম্পতা হয়, গ্তখ্ তবপরীত।।  

ভয়ােক শে কতর কাদন্দ অশ্ব গজ।  

অকস্মাৎ খ্তস পদড় যত রর্ধ্বজ।। 

গতধ্র পক্ষী কাক বক মূতষক সঞ্চাে। 

গকৌরদবর পাদে পাদে গ্তখ্ তব্যমাে।।  

মাংস আর রিবততষ্ট ঊদদ্ধব বদহ বাত। 

গকৌরবগদণর মততুয গ্তখ্ জগন্নার্।।  

দুুঃষবে গ্তখ্েু আতম, শুে োয়ায়ণ। 

অমতত পায়স ভুদঞ্জ পাণ্ডুপুেগণ।।  

পততর্বী প্রসদব ধর্ম্ব, গ্তখ্য়া এমে।  

পর্ব্বদত উতঠয়া ভীম কদর মহা রণ। ।  

রতে কবি গাদয় গ্তখ্ সুদশাভে। 

পুষ্পমালা গদল গশাদভ ধবল বসে।। 

হাদতদত ধবল েে োদম সদরাবর। 

স্বে আতম গ্তখ্লাম শুে ্াদমা্র। ।  

পাণ্ডব হইদব জয়ী, কুরু পরাজয়। 

অতিদর হইদব কতষ্ণ, োতহক সংশয়।।  

এত বতল কণব বীর কতরল গমে। 

গপ্রমরূদপ গগাতবদন্দদর ত্য়া আতলেে।। 

কণববীর গগল যত্ আপে ভবে। 

হসেযগণ সহ িতলদলে জোর্দ্বে।। 

োোবা্য গকালাহদল িদলে ত্বতরত।  

তবরাে েগদর হইদলে উপেীত।। 

হতরহরপুরগ্রাম সর্ব্বগুণধাম। 

পুরুদষার্ত্ম েন্দে মুখ্তে অতভরাম। ।  

কাশীরাম তবরতিত তাাঁর আশীর্ব্বাদ্। 

স্া তিদর্ত্ রদহ গযে তিজ পা্পদদ্ম।। 

ধততরাদের তেকে সেৎসজুাত মুতের আগমে 

সভা হহদত উতঠ যদব সকদল িতলল। 

তবদুর সতহত অন্ধ েতপতত রতহল।। 

পাণ্ডদবর ভদয় অন্ধ তিন্তােদল জ্বদল। 

আতসল সেৎসুজাত মুতে গহেকাদল।। 
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সম্ভ্রদম তবদুর তদব উতঠ গসইক্ষণ।  

্ণ্ডবৎ কতর ত্ল বতসদত আসে।। 

অন্ধদক তবদুর জাোইল গসইক্ষদণ। 

আতসল সেৎসুজাত তব তেদকতদে।। 

শুতে অন্ধ ্ণ্ডবত কতরল প্রণতত। 

পা্য অঘবয আোইয়া ত্ল শীঘ্রগতত।। 

তুষ্ট হদয় আসদেদত বদস তদপাধে। 

কতহদত লাতগল তদব অতম্বকা েন্দে। ।  

পাপাত্মা কুবুতদ্ধ দুদযবযাধে গমার সুত। 

কলহ বাঞ্ছদয় স্া পাণ্ডব সতহত।। 

পাণ্ডুপুেগণ কভু অতহত ো কদর।  

যদতক ্ারুণ কষ্ট ত্ল বাদর বাদর। ।  

সকল ক্ষতমল তারা আমার কারণ। 

তর্াতপহ তাদর োতহ গ্য় রাজযধে।।  

পাণ্ডদবর ্ূত হদয় বুঝাইল হতর। 

তাাঁর বাকয ো শুতেল মহাপাপকারী।। 

বুঝাইল মুতেগণ ো শুতেল কাদণ। 

ভীষ্ম গরাণ আত্ আতম যত পুরজদে। ।  

কাদরা বাকয ো শুতেল দুষ্ট দুদযবযাধে। 

আপতে তাহাদর তকেু বদল তদপাধে।। 

তত্ত্বজ্ঞাে কতহ তাদর করাহ সুমতত। 

পাণ্ডদবদর োতড় গযে গ্য় বসুমতী। ।  

শুতেয়া সেৎসুজাত কদহে তখ্ে। 

ত্েমতণ যত্ উদঠ পতিম গগে।। 

তর্াতপ পাণ্ডব সহ োতহ হদব প্রীতত। 

পূদর্ব্বর কাতহেী শুে, কতহ শােেীতত।। 

প্রবল অসুদর যদব পততর্বী বযাতপল।  

্াে যজ্ঞ গগা ব্রাহ্মণ সকল তহংতসল।। 

তহংসাদত পূতরল তক্ষতত, ধর্ম্ব হহল ক্ষয়। 

গ্তখ্য়া পততর্বী বড় মদে গপদয় ভয়।।  

ব্রহ্মার সাক্ষাদত তগয়া কতহল গগাহারী। 

তহংসদকর ভার আর সতহদত ো পাতর।।  

আমাদত জতন্ময়া জীব কদর অহোর।  

গমার রাজয, গমার ধে, গমার পতরবার।।  

মতরদল সম্বন্ধ গ্খ্ োতহ কার সদে। 

আমাদর তহংসদয় গলাক আপো ো জাদে। ।  

কার বাধয েতহ আতম, কার আপ্ত েতহ। 

কীে পক্ষী ের বতক্ষ সবাকাদর বতহ।। 

আমাদত জতন্ময়া সুদখ্ আমাদত তবহদর। 

আমাদত জতন্ময়া জীব আমাদতই মদর।।  

উৎপতর্ত্ প্রলয় তিতত আতম সবাকার। 

তবু অতবিাদর তহংসা কদর দুরািার। ।  

তবু অতবিাদর তহংসা কদর দুরািার।  

অতহংসা পরম ধর্ম্ব, মদে োতহ জাদে।। 

আমার আমার োতহ কতরদল আপদে। 

প্রলয় অসুর বযাপ্ত হইল এক্ষদণ। ।  

সতহদত ো পাতর আর অসুদরর ভার। 

পাতাদলদত যাই আতম লতভদত তেিার। ।  

পততর্বীর িদব তুষ্ট হদয় পদ্মাসে।  

হতরর তেকদে তগয়া কদরে িবে।। 

েমুঃ আত্ অন্তহীে, তেতয সোতে। 

গতামার আজ্ঞায় সততষ্ট কতরেু সতজে।।  

গহে সততষ্ট োশ কদর অসরু প্রবল।  

সতহদত ো পাদর তক্ষতত, যায় রসাতল।।  

উপাদয় উদ্ধার কর ব্রহ্মা-সোতে।  

এইরূদপ োো স্তুতত হকল পদ্মাসে।।  

স্তুততবদশ সুপ্রসন্ন হদয় জগন্নার্। 

ত্বযরূপ হইদলে ব্রহ্মার সাক্ষাৎ।। 
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সাক্ষাদত গ্তখ্ল হতর কমল- আসে। 

্ণ্ডবৎ কতর পুেুঃ কতরল িবে।। 

গগাতবন্দ কদহে, ভয় ো কতরহ আর। 

গতামার বিদে আতম হব অবতার।। 

িাতর যুদগ িাতর অংদম হদয় অবহার।  

যদতক অসুরগদণ কতরব সংহার।। 

এত বতল তেজিাদে যাে োরায়ণ। 

শুতে ব্রহ্মা িতলদলে হদয় হৃষ্টমে।।  

সান্ত্বাইদয় পততর্বীদর বতলল বিে।  

অতিদরদত তব দুুঃখ্ হইদব গমািে।। 

প্রতযক্ষ হইয়া প্রভু কতহলা আমাদর। 

অবতার হদয় সব মাতরদব অসুদর।। 

অতিদরদত তব ভার কতরদব গমািে। 

যুদগ যুদগ অবতার হয় োরায়ণ।। 

শুতেয়া পততর্বী হহল আেতন্দতা মদে। 

প্রণতম ব্রহ্মাদর তদব গগল তেজ িাদে।। 

অেীকার পাতলবাদর গ্ব ্াদমা্র। 

প্রর্দম ধদরে প্রভু মৎসয কদলবর। ।  

গব্ উদ্ধাতরয়া হয়গ্রীব তবোশে। 

অেন্তর কূর্ম্বরূপ হে োরায়ণ।। 

মন্দর ধতরয়া কতর সমুর মন্থে। 

োরীরূদপ কতরদলে অসুদর গমাহে।। 

বরাহাবতার হইদলে অতুঃপদর। 

ধরণী উদ্ধাতর মাদর তহরণযাক্ষ বীদর।। 

তৎপদর েততসংহমূতর্ত্ব ধতর োরায়ণ।  

তহরণযকতশপু হ্তয কদরে তেধে।। 

ধতরয়া বামেরূপ গ্ব তারপর। 

বতলর োদশে ্পব গ্ব ্াদমা্র।। 

োগপাদশ বাতন্ধ তাদর রাদখ্ রসাতদল। 

তেজ অতধকার গ্ে যত ত্ক্পাদল।। 

সতযযুদগ হইদলে এই অবতার। 

অসুদরর অহোর হকল োরখ্ার।। 

গেতাযুদগ ক্ষদে সব পততর্বী পূতরল। 

ভতগুবংদশ তাাঁর অংদশ অবতার হহল।।  

পততর্বীর ক্ষেগদণ কতরল সংহার। 

রামরূদপ পুেরতপ হহল অবতার।। 

্ারুণ রাক্ষস মাতরদলে ্শােদে। 

কতষ্ণ অবতার প্রভু হহদলে এক্ষদণ।। 

বকাসুর কংস আর পূতো রাক্ষসী। 

জরাসন্ধ রাজা আর তশশুপাল গকশী।।  

অবদহদল বতধদলে এ সব অসুদর। 

অবদশষ যত মাতরদবে সবাকাদর।। 

তবদশ্বর কারণ গসই সতজে পালে। 

গসই সতদজ, গসই পাদল, কদর সংহরণ। ।  

তার বশ গ্খ্ রাজা এ ততে ভুবে। 

গভ্বুতদ্ধ করাবার তততেই কারণ।। 

তাাঁহার তবষম মায়া গক বুতঝদত পাদর। 

এদকর বাড়াে গক্রাধ অদেযদর সংহাদর।। 

অ্তদষ্ট যাহার গযই আেদয় তলখ্ে। 

তবধাতার শতি োতহ কতরদত খ্ণ্ডে।।  

পততর্বীর ক্ষে োশ হইদব অবশয।  

তিদর্ত্ ক্ষমা গ্হ রাজা, বুতঝয়া রহসয।। 

পততর্বীদত গ্খ্ যত যত ক্ষেগণ। 

পরস্পর গভ্ কতর হইদব তেধে।। 

িাপর যুদগর রাজা হহল অবদশষ। 

ক্ষেক্ষয় হহদত হদব জাতেহ তবদশষ।। 

যদুকুল তেরমূল হদব অবদশদষ। 

ভতবষযৎ অবতার হদব কতলদশদষ।। 
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এ সব জাতেয়া রাজা ধদর্ম্ব গ্হ মে।  

পরদলাক গহতু তিন্ত ঈশ্বর িরণ।। 

োো যজ্ঞ ধর্ম্ব কর্ম্ব কর অতবরত। 

এ তবো উপায় োতহ, কতহেু তেতিত।। 

এত বতল সেৎসুজাত গস তদপাধে। 

আপে আশ্রদম প্রতত কতরল গমে।। 

তিদর্ত্দত প্রদবাধ গপদয় অন্ধ েরপতত। 

ক্ষমা ত্য়া গমৌেভাদব রদহ মহামতত।। 

তবদুর িতলয়া গগল আপে ভবে। 

কতহলাম মহারাজ কর্া পুরাতে।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত লহরী। 

কাশী কদহ, শুতেদল তরদয় ভববাতর।।  

শুতেদল অধর্ম্ব খ্দণ্ড, পরদলাদক তদর। 

অবদহদল শুদে গযে সকল সংসাদর।। 

পাণ্ডবসভায় শ্রীকতদষ্ণর আগমে ও পাণ্ডবগদণর সসসদেয কুরুদক্ষদে 

গমে  

মুতে বদল অবধাে করহ রাজে। 

সভা কতর বতসয়াদে ভাই পঞ্চ জে।। 

গহেকাদল উপেীত হে োরায়ণ। 

কতদষ্ণ গ্তখ্ সসম্ভ্রদম উদঠ পঞ্ি জে।।  

বতসদত আসে ত্য়া তজজ্ঞাদসে তাাঁয়।  

তক কাযবয কতরদল কতষ্ণ কুরুর সভায়।। 

তববতরয়া সব কর্া কহ োরায়ণ। 

এত শুতে হাতসমুদখ্ কদহ জোর্দ্বে।।  

অতত বড় েরাধম রাজা দুদযবযাধে। 

কাহাদরা বিে ো শুতেল কখ্ে।। 

গতামার তবভাগ ত্দত সদব বুঝাইল। 

কাদরা বাকয দুদযবযাধে কদণব ো শুতেল।। 

অবদশদষ আতম বহু কতহলাম তায়। 

তর্াতপ উতিত ভাগ োতহ ত্দত িায়।।  

পঞ্চখ্াতে গ্রাম কতহলাম োতড় ত্দত। 

শুতেয়া আসে তযাতজ উতঠল গক্রাদধদত।। 

মহা্দন্ত গতজ্জব ্দপব কতহল সভায়। 

সাবধাদে শুে কতষ্ণ কতহ গয গতামায়।।  

তীক্ষ্মসূতি অদগ্র ভূতম আো্দয় যত। 

তবো যুদদ্ধ পাণ্ডদবদর োতহ ত্ব তত।।  

তেিয় হইদব যুদ্ধ ো যায় খ্ণ্ডে।  

ইহার তবধাে তদব করহ রাজে।। 

এদতক শুতেয়া তদব পাণ্ডুর েন্দে।  

গক্রাদধদত অবশ অে, কাাঁদপ ঘদে ঘে।।  

ক্ষদণ গক্রাধ তেবাতরয়া কদহে রাজে।  

মততুযপর্ দুদযবযাধে কতরল সতজে। ।  

শুে ভীম ধেঞ্জয় সহদ্ব বীর। 

শুেহ েকুল আর সাতযতক সুধীর।। 

পাঞ্চাল েতপতত ধতষ্টদুযন্ন মহাশয়। 

জয়দসে আত্ যত গভাদজর তেয়।। 

যুদদ্ধর সময় হহল তির কর বুতদ্ধ। 

সাবধাদে কর সদব মম কাযবযতসতন্ধ।। 

শুতে অেীকার কতরদলে বীরগণ। 

প্রাণপদণ তব আজ্ঞা কতরব পালে।। 

কদেদত যাবৎ প্রাণ সবার আেয়। 

তাবৎ কতরব যুদ্ধ, শুে মহাশয়।। 

বীরগণ-বাকয তদব শুতে েরপতত। 

সহদ্দব ডাতক আজ্ঞা ত্ল মহামতত।।  
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শুভক্ষণ গ্খ্ ভাই, যাব কুরুদক্ষে। 

হসেযগদণ সাতজবাদর বলহ একে।। 

সহদ্ব বদল, রাজা আতজ শুভক্ষণ। 

পঞ্চমী ত্বস আতজ েক্ষে উর্ত্ম। ।  

আতজ যাো কতরবাদর হয়ত উতিত। 

আজ্ঞা হকদল কতর যত হসেয সমাতহত।।  

এত শুতে আজ্ঞা গ্ে ধদর্ম্বর েন্দে। 

হসেয গসোপতত শীঘ্র করহ সাজে।।  

পাইয়া রাজার আজ্ঞা িাতর সদহা্র। 

হসেয গসোপততগণ সাতজল তবির।।  

পঞ্চ গকাতে সহস্র শদতক মহারর্ী। 

লক্ষ গকাতে গশ্রি গশ্রি সাদজ গসোপতত।। 

গকাতে গকাতে অশ্ব আর পতর্ত্ অগণে। 

সাত অদক্ষৌতহণী গসো কতরল সাজে।।  

ঘদোৎকি বীর আদস গপদয় সমািার। 

দুদকাতে রাক্ষস হয় যার পতরবার।। 

িতুরে ্দল হসেয সাদজ আগণে। 

এই মত পাণ্ডুসসেয কতরল সাজে।। 

শূদেয গ্বগণ কদর জয় জয় ধ্বতে। 

অতত শুভক্ষদণ িদল পাণ্ডব বাতহেী।। 

ততে ত্দে আদস পর্ শদতক গযাজে। 

কুরুদক্ষদে উর্ত্তরল পাণ্ডুপুেগণ।। 

গড় গ্তখ্ পঞ্চ ভাই হইদলে প্রীত। 

যুদদ্ধর সামগ্রী গ্তখ্দলে অপ্রতমত।। 

আত্মবগব যত আদস রাজ-রাদজশ্বদর।  

সাতযতকদর বদল, অভযর্বো কতরবাদর।। 

সাতযতক িতলল আজ্ঞামাে তবিক্ষণ।  

সমাদবশ কতর ক্রদম সব হসেযগণ।। 

যর্াদযাগয বতসদত সবাদর ত্ ল তিতত। 

োো রবয উপহার ত্ল মহামতত।।  

মহাভারদতর কর্া অমতত-সমাে। 

কাশী্াস কদহ, স্া শুদে পুণযবাে।।  

কুরুসসদেযর কুরুদক্ষদে যাো 

মুতে বদল, শুে রাজা শ্রীজেদমজয়।  

কুরুদক্ষদে আতসদলে পাণ্ডুর তেয়।।  

সাত অদক্ষৌতহণী গসো কতরয়া সাজে।  

রদহে উর্ত্রভাদগ তসংদহর গজ্জবে। ।  

ির আতস দুদযবযাধদে কদর তেদব্ে।  

কুরুদক্ষদে সাতজ এল পাণ্ডুপুেগণ।। 

শুতেয়া েতপতত আজ্ঞা ত্ল দুুঃশাসদে। 

শীঘ্রগতত ডাতক আে যত সভাজদে।। 

রণসজ্জা কতর আতসয়াদে শত্রুগণ। 

শুভযাো গ্তখ্ হসেয করহ িলে।।  

পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুুঃশাসে।  

হ্বজ্ঞ আতেয়া ত্ে কতরল গণে।। 

রাজাদর কতহল তদব বীর দুুঃশাসে। 

তততীয় প্রহদর যাো অতত শুভক্ষণ।।  

সাতজবাদর আজ্ঞা ত্ল যত হসেযগদণ। 

জয় শে কদর যত হসেয হৃষ্টমদে। ।  

অসংখ্য সাতজল রর্ী, তলতখ্দত ো পাতর। 

অর্ব্ুব্ অর্ব্ুব্ কত সাতজল প্রহরী।। 

গজ বাজী পতর্ত্ সাদজ রর্ অগণে। 

সমুর প্রমাণ হসেয সাদজ কুরুগণ।।  

ধ্বজ েে পতাকায় ঢ্াতকল আকাশ। 

বাসুকী হসদেযর ভাদর পায় বড় োস।। 



মহাভারত ( উদ্যাগপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
1

 

েলমল কদর পতর্বী যায় রসাতদল। 

প্রলয় কাদলদত গযে সমুর উর্দল।।  

একা্শ অদক্ষৌতহণী কতরল সাজে। 

এক শত গক্রাশ যুতড় রদহ হসেযগণ।।  

তদব দুদযবযাধে রাজা আতে সভাজদে। 

ভীষ্ম গরাণ কতপ কণব পতষত-েন্দদে।। 

জয়রর্ গসাম্র্ত্ ভগ্র্ত্ বীর। 

পঞ্চ ভাই তেগর্ত্ব সতহত েতপততর।। 

শলয মদরশ্বর আর সুশর্ম্বা েতপতত। 

সবাদর তবেয় কতর কদহ েরপতত।। 

ক্ষেমদধয পরাপর োতহ শােেীত। 

যুদদ্ধদত উদপক্ষা করা ো হয় উতিত।। 

তপতা পুদে যুদ্ধ হহদল ো কতর উদপক্ষা। 

গস কারদণ ো কতরদব কাহার প্রতীক্ষা।। 

প্রাণ উদপতক্ষয়া সদব কতরদব সমর।  

তেকদে সাতজয়া এল পাণ্ডুর গকাঙর।।  

শুতে অেীকার হকল যত বীরগণ। 

হইল সােন্দতির্ত্ গান্ধারী েন্দে।।  

তদব শত ভাই সদে রাজ দুদযবযাধে।  

যাো কতর সজ্জীভূত হহল গসইক্ষণ।।  

তব্ায় লইদত গগল বাদপর স্ে। 

েমস্কার কতর কদহ ভাই শত জে।। 

প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদ্শ। 

শুভত্ে আতজ, যাব কুরুদক্ষে গ্শ।। 

গতামার প্রসাদ্ তাত হদব তরপুক্ষয়।  

যুদ্ধ কতরবাদর আজ্ঞা গ্হ মহাশয়। ।  

শুতেয়া হইল অন্ধ গক্রাতধত অন্তর।  

মদে মদে অেুদশাি কতরল তবির।। 

আশীর্ব্বা্ ত্ল গহাঁে কতরয়া ব্ে।  

মাদয়র তেকদে তদব গগল দুদযবযাধে।।  

শত ভাই কদহ কর্া কতরয়া প্রণতত। 

প্রসন্ন হইয়া মাতুঃ গ্হদগা আরতত।।  

শুতেয়া সুবলসুতা সজল গলািে। 

আশ্বাতসয়া পুেগদণ বতলল বিে।। 

ইতর গতামার তরপু েদহ পাণ্ডুসুত। 

এসকক পাণ্ডব তজতেদবক পুরুহূত।। 

গ্দবর অদজয় তরপু তবখ্যাত ভুবদে।  

জীয়দন্ত পাণ্ডদব গকহ ো পাতরদব রদণ।। 

গস কারদণ তাহা সহ কলহ ো রুদি।  

গমার বাদকয প্রীতত কর যত্ মদে ইদে।। 

শুতেয়া কতহল তদব রাজা দুদযবযাধে।  

গহে বাকয মাতা োতহ বতলও কখ্ে।।  

কণব গমার পক্ষ আর গরাণ মহাশয়। 

তপতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রাদম দুজ্জবয়।। 

অশ্বর্ামা কততবর্ম্বা কতপ মহাবীর।  

শলয মদরশ্বর রাজা সংগ্রাদম সুধীর।। 

লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়। 

পাণ্ডুপুদে সমদরদত মাতরব গহলায়।। 

পাণ্ডদবর পরাজয়, গমার হদব জয়। 

োতহক সংশয় ইদর্, কতহেু তেিয়।।  

আশীর্ব্বা্ কর মাতা, তবলম্ব ো সয়।  

ক্ষণ বতহ যায় মাতা করহ তব্ায়।। 

এত শুতে হকল মাতা মতলে ব্দে। 

যত্ ধদর্ম্ব র্াক তদব জয়ী হদব রদণ।। 

আদরা এক কর্া পুে শুে দুদযবযাধে।  

যর্া ধর্ম্ব তর্া জয়, গবদ্র বিে।।  

এই বাকয মুদখ্ বদল মাতা সুব্েী।  

আকাদশ তেঘবাত বাণী হহল গঘারধ্বতে।। 
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তবো গমদঘ রিবততষ্ট হয়ত গগদে।  

মহাদঘার শে কতর ডাদক গমঘগদণ।। 

বায়স শকুতেগণ উড়দয় আকাদশ। 

মন্দদতজ হহল রতব, কর ো প্রকাদশ।। 

েগর তেকদে আতস ডাদক তশবাগণ। 

এইরূদপ যাোকাদল হহল কুলক্ষণ। ।  

অহোদর দুদযবযাধে তকেু ো মাতেল। 

মাদয়দর তব্ায় মাতগ রদর্ আদরাতহল।।  

ভীষ্ম গরাণ কততবর্ম্বা কতপ মহামতত। 

কণব আত্ কতর সাদজ যত মহারর্ী।। 

জয় শে কতর িদল রাজা দুদযবযা্ে।  

কুরুদক্ষদে উর্ত্তরল যত কুরুগণ।।  

শত গক্রাশ যুতড় রদহ গকৌরদবর গসো। 

রর্ রর্ী গজ বাজী পতর্ত্ অগণো।। 

প্রলদয়র তসন্ধু সম হসদেযর গজ্জবদে। 

জগৎ বতধর হহল, ো শুতে শ্রবদণ।।  

তদব দুদযবযাধে রাজা হদয় হৃষ্টমে।  

উলূদক ডাতকয়া আজ্ঞা ত্ল গসইক্ষণ।।  

যাহত উলূক তুতম, তবলম্ব ো সদহ।  

গ্খ্হ আমার হসেয গকার্া কত রদহ।। 

গয গ্তখ্দব তববতরয়া কতহদব পাণ্ডদব। 

যুদ্ধ কর আতস সদব শতি অেুভদব। ।  

কতহদব ভীদমদর গমার তেিুর বিে। 

গমার সদে আতস শতিমত কর রণ।। 

গরৌপ্ীর অপমাে আর ্াসপণ। 

যত দুুঃখ্ গপদল বদে কতরয়া ভ্রমণ।।  

গস সব স্মতরয়া সাহদসদত কতর ভর। 

গমার সদে আতস তুতম করহ সমর।। 

আমাদর তজতেয়া সুদখ্ ভুঞ্জ বসুমতী। 

েতুবা আমার হাদত হইদব স্গতত।। 

অজ্জুবদে কতহদব ্ম্ভ কতরয়া তবির। 

পূদর্ব্বর যদতক দুুঃখ্ স্মরহ অন্তর।।  

গয প্রততজ্ঞা কদরতেদল, করহ পালে।  

আমাদর তজতেয়া সুদখ্ ভুঞ্জ তেভুবে।। 

েতুবা কদণবর হাদত গ্তখ্দব শমে। 

অতবলদম্ব কর আতস, যাহা লয় মে।। 

কতদষ্ণদর কতহদব ্ম্ভ কতরয়া অপার।  

পাণ্ডদবর পক্ষ হদয় হও আগুসার।। 

গযই মায়া গ্খ্াইদল সভা তব্যমাদে। 

গস মায়া কতরয়া এস অজ্জুবদের সদে।। 

সহদ্ব েকুদলদর কতহদব বিে। 

পূর্ব্ব দুুঃখ্ ভাতব দুই জদে কর রণ।।  

কতহদব ধদর্ম্বদর গমার বিে তবদশদষ। 

ব্রহ্মিারী বতল গতামা জগদতদত গঘাদষ।। 

ধাতর্ম্বদকর গশ্রি গতামা, বদল সর্ব্বজে। 

তপস্বী বতলয়া গতামা কতর গয গণে।।  

এখ্ে গস সব কর্া হইল প্রিার। 

তবড়াল তপস্বী প্রায় তব বযবহার। ।  

পূদর্ব্বদত তাহার শুতেয়াতে গয কারণ। 

গসই অতভপ্রাদয় তব তপ আিরণ।। 

মুদখ্ মাে বল ধর্ম্ব, অন্তদরদত আে। 

তবড়াল তপস্বী প্রায় হারাইদব প্রাণ।। 

এত শুতে সতবস্মদরয় উলূক তখ্ে।  

েতপততদর তজজ্ঞাতসল তবেয় বিে।। 

তবড়াল তপস্বী হদয়তেল তক কারদণ।  

আপোর গ্াদষ গসই মতরল গকমদে।। 

পশু হদয় হকল গকে তপ আিরণ। 

তববতরয়া কহ, শুতে ইহার কারণ।। 
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উদ্যাগ পদর্ব্বর কর্া অমতত-সমাে।  

বযাদসর রতিত ত্বয ভারত পুরাণ। ।  

মিদক বতন্দয়া ব্রাহ্মদণর প্রজ।  

কাশী্াস কদহ গ্াধর ্াসাগ্রজ।। 

উলূদকর তেকে দুদযবযাধে কর্ত্তবক তবড়াল-তপস্বীর উপাখ্যাে কীর্ত্বে 

রাজা বদল, শুে শুে ওদহ অেুির। 

সতযযুদগ তেল এক তাপস-প্রবর।। 

সর্ব্বগুণ সমতিত তেদলে ব্রাহ্মণ। 

সুদঘাষ তাাঁহার োম, শাদে তবিক্ষণ।। 

সুশীলা োদমদত তাাঁর ভাযবযা গুণবতী। 

পুেবাঞ্ছা কতর ধেী গসদব পশুবতী।। 

পুে ো জতন্মল তাাঁর, যুবাকাল গগল। 

তবদপ্রর হবরাগয বড় অন্তদর হইল। ।  

ভাযবযা সহ বদে গগল তপসযা কারণ।  

তহমালয় তগতর উর্ত্তরল দুই জে।। 

গ্তখ্য়া তবতিে বে প্রীতত পায় মদে। 

রতিয়া কুেীর তর্া রদহ দুই জদে।। 

এক ত্ে গগল ঋতষ ফদলর কারণ। 

ভ্রতমদত ভ্রতমদত গ্দখ্ হ্ব তের্ব্বন্ধে।। 

অোর্ মাজ্জবার তশশু পতড় আদে বদে। 

ব্রাহ্মণ গ্তখ্য়া তশশু িাদহ িাতর পাদে।। 

পলাইদত শতি োতহ তশশু কদলবর। 

িতুতর্দ্বদক গবতড়য়াদে বায়স পামর।।  

তার দুুঃখ্ গ্তখ্ তবপ্র-হৃদ্ হহল ্য়া। 

তজজ্ঞাতসল মাজ্জবাদরর তেকদেদত তগয়া।। 

একাকী গহর্ায় তুতম তকদসর কারণ।  

মাতা তপতা বন্ধু তব োতহ গকাে জে।।  

তবড়াল বলদয়, গকহ োতহক সংসাদর। 

প্রসতবয়া মাতা গমার গগদে গকার্াকাদর।। 

জেেী োতড়য়া গগল হ্ব তের্ব্বন্ধদে। 

একাকী অোর্ হদয় রতহয়াতে বদে।। 

মুতে বদল, আতম গতামা কতরব পালে। 

বতঞ্চদব পরম সুদখ্ আমার স্ে।। 

অপুেক আতে আতম, পুে োতহ হয়।  

পুেবৎ কতর গতামা পাতলব তেিয়। ।  

এত শুতে তবড়াদলর হৃষ্ট হহল মে। 

তবদপ্রর িরদণ আতস কতরল বন্দে।। 

তবড়াল লইয়া মুতে আতসল কুেীদর। 

পালে কতরদত তাদর ত্দলে ভাযবযাদর।। 

তবড়াল পাইয়া তুষ্টা হইল সুন্দরী। 

পালে কতরল তাদর পুেবৎ কতর।। 

মায়া গমাদহ বন্ধ হদয় সব পাসতরল। 

তবড়াল লইয়া গ্াাঁদহ েগদর আতসল।। 

পুেরতপ গতহধর্ম্ব কদর দুই জদে। 

বলবন্ত হহল গসই অতধক পালদে।। 

স্বভাব পশুর জাতত োতড়বাদর োদর। 

বহু উপরব কদর গতহদির ঘদর।। 

যজ্ঞ-হতব েষ্ট কদর, পায়সান্ন খ্ায়। 

মাতরদত আতসদল গলাক পলাইয়া যায়।। 

গক্রাদধ েগদরর গলাক দুুঃখ্ী মদে মে।  

সদব ব্রাহ্মদণদর গাতল গ্য় অেকু্ষণ।। 

গকার্ায় তপসযা তব, গকার্ায় ব্রহ্মণয। 

পুেহীে হদয় তুতম হদল মততেন্ন।। 

তবড়াদলদর এত গস্নহ পুেবৎ কর। 

সহদজ পশুর জাতত মদে োতহ ডর।। 
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এইরূদপ বদল মন্দ েগদরর জে। 

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গক্রাদধ জ্বতলল তখ্ে।। 

ধতরয়া ঈতষকাবাতড় প্রহাদর তবড়াদল। 

বাতন্ধয়া রাতখ্ল তাদর হাদত পাদয় গদল।। 

ত্ে দুই ততে তাদর রাতখ্ল বন্ধদে।  

বড়ই হবরাগয হহল তবড়াদলর মদে।। 

গকােমদত পাতর যত্ োড়াদত বন্ধে। 

তপসযা কতরয়া পাপ কতরব গমািে।। 

গতহবাদস কাযবয োতহ, যাব বেবাস। 

অোহাদর পাপ আত্মা কতরব তবোশ।।  

এরূদপ তবড়াল মদে মদে যুতি কতর। 

্দন্তদত কাতেল তদব বন্ধদের ্তড়। ।  

গসইক্ষদণ গতত হহদত হইল বাতহর। 

্ণ্ডক কােদে তগয়া হইদলক তির।।  

তবন্দু সদরাবদর তর্া কতর স্নাে্াে।  

এদক এক সর্ব্বতীদর্ব কতরল প্রয়াণ।। 

তীর্ব প্র্তক্ষণব্রত কতর এদক এদক। 

তবড়াল তপস্বী বতল খ্যাত হহল গলাদক।। 

সমুদরর কাদে িীপ অততরময োদম। 

বহু মূষাগণ তর্া র্াদক অেুক্রদম।।  

তর্া তগয়া উর্ত্তরল তবড়াল সন্নযাসী। 

গ্তখ্য়া সকল মূষা মদে ভয় বাতস।। 

হাহাকার কতর সদব পলায় তরাদস। 

আশ্বাতস তবড়াল তদব কদহ সতবদশদষ। ।  

আমাদর গ্তখ্য়া ভয় কর গকে মদে। 

পরম ধাতর্ম্বক আতম, সর্ব্বদলাদক জাদে।। 

তপসযা কতরয়া গমার তিরকাল গগল। 

তহংসা গহে বস্তু গমার কখ্ে েতহল।।  

পবে আহারী আতম, শুে মূষাগণ।  

আমাদর ততদলক ভয় ো কর কখ্ে।। 

আেন্দ গকৌতুদক সদব ভ্রমহ তেভবদয়। 

তপসযা কতরব আতম গতামার আশ্রদয়।।  

এত শুতে মূষাগণ হহল হৃষ্টমে। 

যার গযই িাদে ক্রদম আদস সর্ব্বজে।। 

মযবযা্া কতরয়া বহু িাতপল তবড়াদল। 

তেভবদয়দত মূষাগণ ভ্রদম কুতূহদল।। 

কত ত্ে গগল, তদব জতন্মল তবশ্বাস।  

যার গযই তশশুগণ রাদখ্ তার পাশ।। 

্ূরবদে যায় সদব আহার কারণ। 

োতরল োতড়দত গলাভ তবড়াদলর মে।। 

সহদজ পশুর জাতত, োতহ আত্ম পর। 

িাতরত্দক িাতহ তার ফুদল কদলবর।।  

উ্র পূতরয়া খ্ায় মূষা তশশুগদণ। 

হাত মুখ্ মুতে পুেুঃ বদস গস গধয়াদে।। 

খ্াইদত খ্াইদত গলাভ অতধক হইল।  

ত্দে ত্দে মূষা তশশু অদেক খ্াইল। ।  

এ সকল তত্ত্ব োতহ জাদে গকাে জে।  

ত্দে ত্দে অল্প হয় মূষা তশশুগণ। ।  

এক মূষা বুতদ্ধমন্ত তাহাদত আতেল।  

অল্প তশশুগণ গ্তখ্ হৃ্দয় ভাতবল।।  

এ গবো তপস্বী ভণ্ড, জাতেেু লক্ষদণ। 

িুতর কতর খ্ায় যত মূষা তশশুগদণ।।  

ত্ন্ত জাতেদত গসই তেকদে রতহল। 

আর মূষাগণ সব ্ূরবদে গগল।। 

িাতর পাদে িাতহয়া তবড়াল ততক্ষণ।  

্শ পাাঁি তশশু ধতর করদয় ভক্ষণ।।  

গ্তখ্য়া প্রবীণ মূষা কদর হাহাকার।  

সব মূষাগদণ তগয়া ত্ল সমািার।। 
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শুতেয়া সকল মূষা হহল দুুঃখ্ীমে।  

উপায় সততজল তার তেধে কারণ।। 

এই যুতি কতর সদব হদয় একমে। 

িীদপর গিৌত্দক সদব করদয় খ্েে।। 

খ্তেল গভীর গর্ত্ব ্ীদঘবদত তবির। 

তাহাদত পতড়য়া মদর তবড়াল পামর।। 

গসইমত যুতধতির হকল আিরণ। 

মুহূদর্ত্বদক গমার হাদত হারাদব জীবে।। 

উলূক এদতক শুতে আেতন্দত মদে। 

সাধু সাধু বতল প্রশংতসল দুদযবযাধদে।। 

মহাভারদতর কর্া অমতত সমাে। 

কাশীরাম ্াস কদহ, শুদে পুণযবাে।।  

দুদযবযাধে ্ূত উলদূকর প্রতত পাণ্ডবগদণর উতি 

দুদযবযাধে আদ্দশদত গস উলূক ্তূ।  

শীঘ্রগতত গগল যর্া পাণ্ডু-পঞ্চসুত।। 

যত কতহ পাঠাইল কুরু েতপমতণ। 

্ণ্ডবৎ কতর সব কতহল কাতহেী।। 

শুতেয়া রুতষল পঞ্চ পাণ্ডুর েন্দদে। 

উলূদক িাতহয়া বদল গক্রাধ কতর মদে।। 

দুদযবযাধে গমার হাদত মতরদব তেিয়। 

আতজ কাতল মদধয যাদব যদমর আলয়।।  

দুুঃশাসদের মরণ হহল গসই ত্দে। 

গরৌপ্ীর গকশ ধতরয়াদে গযই ক্ষদণ।। 

শুেহ উলূক বতল, কদহ বতদকা্র। 

গ্ার প্রহাদর ঊরু ভাতেব তাহার।।  

এই গলৌহ মহাগ্া গ্খ্ তব্যমাে। 

ইহাদত শদতক ভাই হারাইদব প্রাণ।।  

এত বতল গ্া লদয় বীর বতদকা্র। 

িতক্রিক্র তফদর গযে মিক উপর।।  

গাণ্ডীব ধেুক তদব লইয়া অজ্জুবে।  

আকণব পূতরয়া েোদরে ধেুগুবণ।।  

এককাদল হহল গযে শত বজ্রাঘাত। 

প্রমা্ গতণল সদব গ্তখ্য়া তেঘবাত।।  

ধেঞ্জয় কতহদলে উলূদক িাতহয়া।  

গমার ্ম্ভ দুদযবযাধদে শীঘ্র কহ তগয়া।। 

সূতপুে সদে এস কতরয়া সাজে। 

গমার হাদত গতামা সহ লইদব শমে।। 

ইে যত্  রক্ষা কদর োতহ রক্ষা পাদব। 

অবশয আমার হাদত যমঘদর যাদব।। 

এইরূদপ পার্ব গর্ব্ব কদরে তবস্তর।  

মারীর তেয় তদব কতহল সত্বর।। 

ধতষ্টদুযন্ন সাতযতক যদতক বীরগণ।  

এদক এক উলূদকর কদহ সর্ব্বজে।। 

উলূক পাইয়া আজ্ঞা রদর্ আদরাতহয়া। 

দুদযবযাধদে সব কর্া তেদবত্ল তগয়া।। 

গয কতহল পাণ্ডদবরা কতহদত গস ভয়।  

কতহল তেিুর বাণী ভীম ধেঞ্জয়।।  

রাজা বদল, তকবা ভয় কহ ত কাতহেী।  

তক কতহল ভীমদসে ধর্ম্ব-েতপমতণ।।  

তক কতহল ধেঞ্জয় মারীর েন্দে। 

ধতষ্টদুযন্ন তবরাোত্ যত বীরগণ।।  

উলূক বতলল, রাজা ো বতলদল েয়। 

শুে যাহা বতলদলে ধর্ম্ব মহাশয়।।  

ধততরাে গান্ধারীর িাতহ আতম সুখ্। 

গস কারদণ সতহলাম, ত্ল যত দুখ্।। 
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কতদষ্ণদর পাঠাই অদগ্র কতরবাদর প্রীতত। 

অহোদর ো শুতেল গগাতবদন্দর েীতত।। 

ইহার উতিত শাতি হাদত হাদত পাদব। 

অতিদরদত সবংদশদত তেপাত হইদব।। 

গক্রাদধ ভীম ্পব কতর বতলল বিে। 

গমার সম বতলি ো গ্তখ্ গকাে জে।।  

রাক্ষস ্ােব গমার অদগ্র েদহ তির। 

গ্ার বাতড়দত তার ভাতেব শরীর।।  

মারীর েন্দে আত্ যত বীরগণ। 

এদক এদক প্রততজ্ঞা গয কদর জদে জে।।  

গয হয় উতিত রাজা করহ তবতহত। 

শুতে দুদযবযাধে কদর হসেয সমাতহত।। 

আশ্বাতস কতহল সব যত গযাদ্ধাগদণ। 

গমার মদোবাঞ্ছা পূণব কর গযাদ্ধাগদণ।। 

গমার মদোবাঞ্ছা পূণব কর সর্ব্বজদে। 

শুে কণব মহাবীর রাধার েন্দে। 

পরম বান্ধব তুতম গমার দুেয়ে।। 

পূদর্ব্ব অেীকার হকদল সবার গগািদর। 

পাণ্ডদব মাতরয়া রাজয ত্দব গহ আমাদর।। 

তাহার সময় এই হহল উপেীত। 

করহ তবধাে সদখ্ ইহার উতিত।। 

কণব বদল, রাজা গমার সতয অেীকার। 

প্রাণপদণ কাযবয তসদ্ধ কতরব গতামার।। 

যাবৎ শরীদর প্রাণ আেদয় আমার। 

তাবৎ সাতধব কাযবয, শুে সাদরাদ্ধার।। 

এত শুতে দুদযবযাধে হহল হৃষ্টমে।  

বহু পুরষ্কার কদণব ত্ল গসইক্ষণ।।  

মহাভারদতর কর্া অমতত-লহরী। 

শ্রবদণ অধর্ম্ব খ্দণ্ড, পরদলাক ততর।। 

কদণবর জন্ম তববরণ 

জদন্মজয় তজজ্ঞাতসল কহ তদপাধে। 

কুন্তীগদভব জদন্ম কণব তবখ্যাত ভুবে।। 

গকৌরদবর পদক্ষ গকে কুন্তীর েন্্ে।  

গ্তখ্য়া ধতরল কুন্তী তকরূদপ জীবে।।  

মুতে বদল, শুে কুরুবংশ িূড়ামতণ।  

গকৌরদবর রদণ গগল কণব বীরমতণ।। 

তবদুদরর মুদখ্ শুতে এসব বিে। 

তিদর্ত্দত তিতন্তয়া কুন্তী ভাদব মদে মে।। 

আমার েন্দে কণব গকহ ো জাতেল।  

সূদযবযর ঔরদস জন্ম কদণবর হইল।।  

হ্দবর এ সব কর্া তবতধর ঘেে। 

রাধা গয পাইয়া পুে কতরল পালে। ।  

রাধার েন্দে বতল গঘাদষ সর্ব্বজে।  

গকহ জ্ঞাত েদহ কণব আমার েন্দে। ।  

এ সমদয় গলাদক যত্ হয় গস প্রিার। 

উপহাস কতরদবক গকৌরব কুমার।। 

ইহার কারদণ আতম কতরব গমে।  

কদণবদর কতহব আতম এ সব বিে।। 

আমার বিে কণব খ্তণ্ডদত োতরদব। 

অবশয সহায় পাণ্ডুপুেদ্ব হদব। ।  

তকরূদপ তেভতদত গ্খ্া হদব কণব সদে। 

এদতক ভাতবয়া কুন্তী যুতি হকল মদে।। 

প্রাতুঃস্নাে তেতয কণব যমুোয় কদর। 

এদকশ্বর যায় স্নাদে, োতহ লয় কাদর।। 
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তত্ত্ব জাতে কুন্তী তর্া কতরল গমে।  

যমুোয় োতম কণব করদয় তপবণ।। 

তেতযকর্ম্ব সমাতপয়া সূদযবয কদর িব। 

উতঠয়া আইদস, কুন্তী মাতেল উৎসব। ।  

কদণবর সাক্ষাদত কদহ গ্ গ্ বাণী। 

অবধাে কর বৎস পূদর্ব্বর কাতহেী। ।  

আমার েন্দে তুতম সূদযবযর ঔরদস। 

যখ্ে তেলাম আতম জেদকর বাদস।। 

অতততর্ গসবায় তাত রাতখ্ল আমাদর। 

অদেক গসবে হকেু দুর্ব্বাসা মুতেদর।। 

িাতরমাস গসতবলাম তবতবধ তবধাদে। 

আজ্ঞাবর্ত্বী হদয় আতম রতহ অেুক্ষদণ।। 

আমার গসবায় মুতে সন্তুষ্ট হইয়া।  

মন্ত্র্াে কতরদলে আমাদর ডাতকয়া। ।  

গয মন্ত্র ত্দততে গ্তব তব তব্যমাে। 

মন্ত্র পতড় গযই গ্দব কতরদব আহবাে।। 

গসইক্ষদণ আতসদবে গতামার সাক্ষাদত। 

গয বর মাতগদব, তাহা পাইদব তেতিদত।। 

এত বতল মহামুতে গগল যর্ািাদে।  

তদব আতম মন্ত্র পরীতক্ষদত একত্দে।। 

কলদস আতেদত যাই যমুোর বাতর। 

গকৌতুদক জতপেু মন্ত্র সূদযবয ধযাে কতর।। 

তখ্তে আতসল সূযবয গমার তব্যমাদে। 

সূদযবয গ্তখ্ ভীত আতম হইলাম মদে।। 

অগেক তবেয় কতর কতহেু বিে। 

ো বুতঝ গতামাদর আতম কতর আবাহে।।  

অজ্ঞাে েীজে গ্াষ ক্ষতমদব আমার। 

শুতেয়া হাতসয়া সূযবয কদহ আরবার।। 

কভু তমর্যা োতহ হয় মুতের বিে। 

কভু তমর্যা েদহ কণযা মম আগমে।।  

আমাদর ভজহ তুতম, োতহক সংশয়। 

ো ভতজদল মন্ত্র তমর্যা হইদব তেিয়।। 

তববাতহতা েহ, তিন্তা কতরে অন্তদর। 

মম বদর মহারাজ বতরদব গতামাদর।। 

এত শুতে বশ আতম হইেু তাহার। 

সূদযবযর প্রসাদ্ হহল জেম গতামার।। 

প্রসব কতরয়া গতামা সতিতন্তত মে। 

কুমারী কাদলদত জন্ম হইল েন্দে।।  

গলাদক খ্যাত হয় পাদে এ সব কাতহেী। 

যমুোয় ভাসাইেু তাম্রকুণ্ড আতে। ।  

পাইয়া গতামাদর রাধা কতরল পালে। 

ক্াতিৎ েহ তুতম রাধার েন্দে।। 

গয হইল গস হইল, অজ্ঞাত কারণ। 

ভ্রাততগণ সহ তুতম করহ তমলে।। 

েয় ভাই তমতল বৎস োশ গমার দুুঃখ্। 

শত্রুগদণ মাতর ভুঞ্জ যত রাজয সুখ্।। 

এত শুতে কণব কদহ কতরয়া তমেতত। 

এ সকল গুপ্তকর্া জাতে গয ভারতী।।  

জাতেয়া কতরদল তযাগ আমাদর পূদর্ব্বদত। 

রাধা গয পাতলল গমাদর তবখ্যাত জগদত।। 

রাধার েন্দে বতল গঘাদষ তেভুবদে। 

তব পুে আতম, এদব বতলব গকমদে।।  

বতলদল তক গলাদক ইহা কতরদব প্রত্যয়।  

জগদত কুযশ লজ্জা হদব অততশয়।। 

বতলদবক ক্ষেগণ কতর উপহাস। 

যুদ্ধকাল গ্তখ্ কণব পাইল তরাস।।  

ভাই বতল পাণ্ডদবর লইল শরণ। 

বযর্ব কণব োম বতল গঘাদষ অকারণ।।  
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এ সব হইদত মততুয ভাল শতগুদণ। 

এ কর্ম্ব কতরদত োতহ পাতরব কখ্দে।। 

তাদহ দুদযবযাধে গমাদর তশশুকাল হদত। 

োো গভাদগ পুরস্কাদর পাতলল যদত্নদত।। 

গ্শ ভূতম গ্রাম রত্ন ত্ল বহুতর।  

হতরহর আত্মা গযে, েদহ তভন্ন পর। ।  

ততদলক তবতভন্ন মদে েদহ ক্ািদে। 

তাহার অপ্রীতত আতম কতরব গকমদে।।  

তবদশদষ তাহাদর আতম হকেু অেীকার। 

অজ্জুবদের সদে পণ সমর আমার।।  

গমার হাদত পরদলাদক যাদব ধেঞ্জয়। 

তকম্বা অজ্জুবদের হাদত গমার মততুয হয়।। 

এই ত প্রততজ্ঞা হকেু সভা তব্যমাদে। 

সতযভ্রষ্ট হহদত োতহ পাতরব কখ্দে।। 

গস কারদণ ক্ষমা কর জেতে আমাদর। 

এত শুতে পুেুঃ কুন্তী কতহল কদণবদর।। 

ভাইগণ সদে যত্ ো কর তমলে। 

গমার বাকয যত্ োতহ কতরদব পালে। ।  

তদব এক সতয কর গমার তব্যমাদে। 

আর িাতর পুদে গমার ো মাতরদব প্রাদণ।। 

এত শুতে কণব হকল সতয অেীকার।  

আর িাতর ভাদয়দর ো কতরব সংহার। ।  

পঞ্চ পুে রদব তব এই পততর্বীদত।  

অজ্জুবে সতহত তকংবা আমার সতহদত।। 

বযাদসর বিে মাতা আদে পূর্ব্বাপর।  

পততর্বীদত তব পঞ্চ রতহদব গকাঙর।। 

সংসাদরর মদধয হদব রদণ মহাদতজা।  

একেে পততর্বীদত হদব মহারাজা। ।  

বযাদসর বিে তমর্যা েদহ ক্ািে। 

জগদত রতহদব পঞ্চ গতামার েন্দে।। 

পাইদব গতামার পুেগণ রাজধােী। 

তেিয় আমার মততুয হইদব জেতে।।  

ো ভাতবহ দুুঃখ্ মাতা, যাহ তেজ িাদে। 

এত বতল ্ণ্ডবৎ কতরল িরদণ।। 

তব্ায় হইয়া কণব গগল তেজপুদর। 

যর্ািাদে গগল কুন্তী দুুঃতখ্ত অন্তদর।। 

তবদুদরর প্রতত কুন্তী কতহল সকল।  

শুতে তবদুদরর হৃদ্ হহল কুতূহল।।  

কাশীরাম ্াস কদহ শুে জগজ্জে। 

উদ্যাগপদর্ব্বর কর্া হহল সমাপে।।  

 

উদ্যাগপর্ব্ব সমাপ্ত।  

 


