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পঞ্চপুত্রত্রর মতৃুু শ্রবত্রে যুষিষিরাষির খেি 

জত্রে বষিত্রিন কহ তত্রপািন। 

িৃষ্টদ্যুত্রে বষি খের খরাত্রের নন্দন।। 

শুষনয়া ষক কষরত্রিন িত্রমবর নন্িন।  

ষবস্তাষরয়া খসই কথা কহ তত্রপািন।। 

মুষন বত্রি শুন পরীষিত্রতর তনয়। 

সর্ব্ব সসনু বষি খেি রজনী সময়। ।  

খিাকাত্রবত্রি রজনী হইি সুপ্রভাত। 

ডাত্রক কাক খকাষকি উিয় িীননাথ।। 

িৃষ্টদ্যুে সারষথ আষিি ষনিাকাত্রি। 

জীবন রাষেয়াষিি মড়ার ষমিাত্রি।। 

প্রিয় মাষনয়া মত্রন পাইি তরাস। 

খিষেি ষনভৃত্রত রষহ সকি ষবনাি।। 

রষবর প্রকাত্রি ষনিা প্রসে খিষেয়া। 

যুষিষিত্রর বার্ত্বা ষিত্রত িষিি িাইয়।। 

আত্রি বা না আত্রি িমব মত্রনর ভাবনা। 

উরুত্রত িাপড় মাত্রর খরািন ষবমনা।। 

কাষন্দত্রত কাষন্দত্রত খেি যথা িমবরাজ। 

উপনীত হইয়া কষহত্রি সভামাঝ।। 

অবিান কর রাজা িত্রমবর নন্দন। 

ষনিাকাত্রি বষি খেি সব খসনােে।। 

িৃষ্টদ্যুে আষি কষর যত বীর ষিি। 

খরৌপিীর পঞ্চপুত্র সষহত মাষরি। ।  

ষনিাত্রত আষসয়া দ্যষ্ট খরাত্রের নন্দন। 

অকস্মাৎ ষিষবত্ররত্রত কষরি েমন।। 

ষনরায় কাতর ষিি যত খসনােে। 

এত্রক এত্রক মাষরত্রিক নাষহ একজন।। 

মৃত সত্রে ষিনু আষম কষরয়া প্রকার। 

বার্ত্বা ষিত্রত আষসয়াষি অত্রেত্রত খতামার।। 

শুষনয়া কত্ররন খেি িত্রমবর নন্দন।  

সকষি কষরি নষ্ট খরৌষে দ্যষ্টজন। ।  

ষকরূত্রপ এমন যুদ্ধ সহি কহ শুষন। 

সূতপুত্র বত্রি অবিান নৃপমষন।। 

ইহার বৃর্ত্াত রাজা ষক বষিব আর।  

কাষি ষনিাকাত্রি সসনু কষরি সংহার।।  

খকান খিত্রব সহায় কষরয়া ষক আইি। 

খকান খিবতায় সাষি এ বর পাইি।। 

িৃষ্টদ্যুে ষিেন্ডী প্রভৃষত বীরবর। 

সংোত্রমর পষরশ্রত্রম শ্রাত কত্রিবর।। 

ষিষবত্রর ষনিায় সত্রব আষিি িয়ত্রন। 

আষসয়া খরাত্রের পুত্র বষিি জীবত্রন।। 

যার যত খসনা ষিি সুহৃি বান্ধব। 

একাকী বষিয়া খেি খিষে অসম্ভব।। 

খরৌপিীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন। 

ষনরায় কাষিি ষির খরাত্রের নন্িন।।  

সংহষত বাষহনী যত ষিি সত্রবাষিত্রত।  

সকি মাষরি খিি জান নরপত্রত।। 

রমনী আষিি যত যাহার সংহষত। 

অে ভে কষরয়া রাষেি মাষর িাষথ।। 

অশ্বথামা দ্যমবষতর িয়া নাষহ প্রাত্রে। 

কাতত্রর িরত্রে পত্রড় তবু ষিত্রর হাত্রন।।  

অস্ত্র িস্ত্র ষববষজবত ষিি যত খসনা। 

খকহ বা িয়ত্রন ষিি হত্রয় অত্রিতনা।। 

খকত্রি িষর আষন তার ষির খেত্রি কাষি। 

ষনরায় কাতর অষত কত্রর িিেষি।। 

খতামাত্রক কষহত্রত ষবষি রাষেি আমায়। 

খয ষিি মষরি সত্রব শুন িমবরায়। ।  
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শুষন রাজা ভূষমত্রত পত্রড়ন অত্রিতত্রন। 

খযমন পড়ত্রয় বিৃ মূত্রির খিিত্রন।। 

সষবত পাইয়া রাজা কত্ররন ষবিাপ। 

ষক কষরত্রত ষক হইি কত ষিি পাপ।। 

এেন ষক কষর আর িইয়া ভুবন। 

সর্ব্ব িূনু খিষে এত্রব সব অকারে।।  

মুষনেে সহ ভাি ষিিাম কানত্রন। 

পাপত্রভাে হয় মম রাত্রজুর কারত্রে।। 

জ্ঞাষত বন্ধুেে যত শ্বশুর মাতুি।  

মায়া খহতু আষস সত্রব হয় অনুকূি।। 

িৃষ্টদ্যুে আষি খহন সহায় আমার।  

খকাথায় ষিেন্ডী সো না খিষেব আর। ।  

কুিুম্ব প্রিান মম ষহতকারী জন। 

বষিত্রির খশ্রি ষিি দ্যত্রষ্টর িমন।।  

পুত্র খপৌত্র সত্রে কষর পরম উ্াস। 

আষসয়া আমার কাত্রযবু হইি ষবনাি। ।  

বুষদ্ধমত মহারাজ অতুি খপৌরুত্রি।  

ষিষতত্রত প্রিান ইন্দ্র েষে খয ষবত্রিত্রি।। 

সাষিয়া আপন কাযবু স্বেন্দ িয়ত্রন। 

গুরুপুত্র আষস নাত্রি িমব নাষহ মাত্রন।। 

নাম িার কত রাজা কত্ররন ষবিাপ। 

স্বকাযবু সািত্রন মম সহি মনস্তাপ।। 

অষভমনুু মত্রর রত্রে মহাযুদ্ধ কষর।  

খসই মহাত্রিাক আষম পাসষরত্রত নাষর।। 

খরৌপিীর পঞ্চপুত্র ষনরায় আষিি। 

মুঢ়মষত অশ্বথামা সবাত্রর মাষরি।। 

আমার ষহত্রতর খহতু ষিি যত জন। 

েৃত্রহত্রত না খেি সত্রব হইি ষনিন।। 

জননী রমনী যারা আিত্রয় আিয়। 

কাষন্দয়া কত্রতক ষনন্দা কষরত্রব আমায়।। 

এ সব ভাষবয়া মম ষির নত্রহ মন। 

এমন হইি িিা সিত্রবর ঘিন।। 

বীরিূনু হইিাম নাষহ ষকিু খসনা।  

বৃথা রাত্রজু কাযবু নাষহ সংসার বাসনা।। 

বাঞ্ছা কষর পুনঃ ষেয়া বনবাস কষর। 

তপ আিরে কষর সহয়া ব্রিিারী।। 

ভীষ্ম খরাে কৃপ কেব মরপষত আষি। 

এক এক বীর ষজত্রন পৃষথবী অবষি।। 

সবাত্রর কষরনু জয় কৃষ্ণ সহকাত্রর। 

খক জাত্রন দ্যর্দ্বিা খিত্রি ঘষিত্রব আমাত্রর।। 

রাজার ষবিাপ শুষন কাত্রন্দ সর্বববজন।  

খরৌপিী কাষন্দয়া বত্রি করুে বিন।।  

ষপতৃ ভ্রাতৃ আষি কষর যত বন্ধুেে।  

এককাত্রি অকস্মাৎ হইি ষনিন।। 

শুষনয়া ষনিুর বাকু হষরি খিতনা। 

মস্তক উপত্রর খযন পষড়ি ঝনঝনা।। 

উচ্চঃস্বত্রর কাত্রন্দ খিবী পত্রড় অশ্রুজি। 

ভাই ভাই বষি কাত্রন্দ হইয়া ষবকি।।  

জয় খহন মাষন ষিত্রর্ত্ আনন্দ ষবিাি।  

তার ষবপরীত আষজ ঘিাইি কাি।। 

খযমন আনন্দ সহি খতন ষনরানন্দ। 

ভাষবয়া ষক হত্রব এত্রব ষবষি সকি মন্দ।। 

এমত কষরত্রব ষবষি জাষনব খকমত্রন। 

খকৌরব সষহত দ্বন্দ্ব হইি যেত্রন।। 

সকি কষরয়া নাি আপষন ষবনাি। 

পাপ রাত্রজু কাযবু নাষহ যাব বনবাস।। 

উজ্জ্বি হইয়া িীষি হইি ষনর্ব্বাে। 

আমার সবভব িাভ তাহার সমান।। 
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খসইরূপ সসনু ষিি যাষমনী খিাভত্রন।  

সকি ষবনাি সহি নাষহ খিষে ষিত্রন।।  

এককাত্রি নানা খিাক উপষজি আষস।  

খিাকষসন্ধু মত্রিু আষম তৃে খহন ভাষস।। 

কষ্টভাত্রেু কষ্ট হয় নাষহ হয় িরূ।  

স্বয়বত্রয় পাই দ্যঃে দ্রুপত্রির পুর।। 

িি রাজা স্বরবত্রর কষরি েমন। 

িিু ষবষন্ধ প্রাি হইি ইত্রন্দ্রর নন্দন।। 

তাহাত্রত অত্রনক কষ্ট পাইনু অপার। 

কৃত্রষ্টর কৃপায় তাহা হইি ষনস্তার।।  

ইন্দ্রপ্রত্রি রাজা হইত্রিন িমবরাজ। 

ভুবত্রন ষবেুাত সহি রাজসূয় কাজ।।  

ষত্রভুবত্রন ষনমন্ত্রে হইি সবাত্রর।  

কত িত রাজা আষস রষহি দ্যয়াত্রর।। 

কুত্রবর সম্পি ষজষন হইি সবভব। 

পৃষথবীত্রত একেত্র হইি পান্ডব।।  

জত্রন জত্রন ষবিয় ষিত্রিন যুষিষির। 

সম্পত্রির সংেুা নাষহ পূষেবত মষন্দর।। 

খিষে দ্যত্রযবুিন রাজা কষরি মন্ত্রো। 

িকুষন পাষপত্রি আষন ষিত্রিক যন্ত্রো।। 

পািা খেষি রাজুিন হষরয়া িইি।  

সভামত্রিু আমার খয িুত্রিত্রত িষরি।।  

বস্ত্রহরত্রের কষ্ট ষিি দ্যঃিাসন। 

কত্রতক কষহব তাহা না যায় কথন।। 

আকিবন কষর খকি িাত্রন পুনঃ পুনঃ।  

খকহ ষকিু নাষহ বত্রি সকষি ষবগুে।।  

দ্যত্রযবুািন পাপমষত খিোইি উরু।  

এ কারত্রে ভাত্রে ভীম মাষর েিা গুরু।। 

কেব দ্যষ্ট আমাত্রর বষিি কুবিন। 

মরে অষিক সহি না যায় কথন।। 

খয কষ্ট হইি তাহা নাষর কষহবাত্রর।  

অমেি খিষে অন্ধ ষিষতি ষবিাত্রর।। 

আমাত্রর ডাষকয়া অন্ধ ষিি বরিান। 

িন রাজু ষিয়া পুনঃ কষরি সমান।। 

বর খপত্রয় ষনজ রাত্রজু কষরেু েমন। 

পুনঃ পািা খেষি দ্যষ্ট পাঠায় কানন।।  

বনবাত্রস নানা কষ্ট হইি ভুষেত্রত। 

কত ষিত্রন দ্যত্রযবুািন ষবিাষরি ষিত্রত।। 

দ্যর্ব্বাসা মুষনত্রর পাঠাইি খসই বন।  

ষিিু িাষি সহস্র িইয়া তত্রপািন।।  

তত্রব কত ষিত্রন জয়রত্রথ পাঠাইি। 

আষসয়া আমার বাত্রস অষতষথ হইি।। 

িূনুঘর খিষে দ্যষ্ট হষরি আমায়। 

িমব রিা কষরত্রিন আমাত্রর খস িায়।। 

অনতত্রর ষেয়া আষম ষবরাি আিয়। 

খসৌষরন্ধ্রী হইয়া দ্যঃে ভুষেিাম তায়।। 

তত্রব কত ষিত্রন দ্যষ্ট কীিক দ্যমবষত। 

আমাত্রক ষিত্রিক দ্যঃে অষত পাপমষত।। 

প্রকাত্রর মাষরি ভীম রজনী সময়। 

তত্রব পাইিাম রিা কৃত্রষ্ণর কৃপায়।।  

না জাষন ষক আত্রি আর ষবিাতার মত্রন।  

জিাসুর ষিি দ্যঃে কামুক কানত্রন।।  

বত্রি িত্রয় যায় দ্যষ্ট পৃত্রিত্রত কষরয়া। 

তাহাত্রক মাষরি ভীম েিা আস্ফাষিয়া।। 

তাহাত্রত পাইনু রিা কৃত্রষ্ণর কৃপায়। 

কত দ্যঃে কব আর কহা নাষহ যায়।। 

এই সব দ্যঃে স্মষর জ্বত্রি বষিজ্বািা। 

কত আর ষনভাইব হইয়া অবিা।। 
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এত্রব িত্রু ষবনাষিয়া মত্রন সহি আি।  

েত ষনষি আমার ঘষিি সর্ব্বনাি।। 

এেন জীবন িত্রর এই পাপ তনু। 

আমার উষিত হয় পষিত্রত কৃিানু।। 

ষপতৃ ভ্রাতৃ পুত্রত্রিাত্রক জ্বত্রি কত্রিবর। 

খযমন েরি জ্বািা জ্বষিত্রি অতর। ।  

কাষন্দয়া িত্রুর নারী মত্রন পায় বুথা। 

তাহার অষিক খমার কষরি ষবিাতা।। 

খরৌপিী কু্রন্দন শুষন ভীম িনঞ্জয়। 

অবসে ষবিে খিত্রেন শুনুময়।। 

ষবহবি হইয়া পত্রড় মারীর নন্দন। 

খরৌপিী হইত্রত কত্রর অষিক ক্রন্দন।।  

খকাত্রপত্রত আকুি হত্রয় িত্রমবর নন্দন।  

ষিষবর খিষেত্রত রাজা কত্ররন েমন।। 

কাক ষিি উত্রড় পত্রড় ষিবা কঙ্ক আষি।  

েরত্রস্রাত্রত বষহত্রতত্রি খিাষেত্রতর নিী।।  

মহাভারত্রতর কথা অমৃত সমান। 

কািীরাম িাস কত্রহ শুত্রন পুনুবান। ।  

অশ্বথামার মুন্ডত্রেিনাথব ভীত্রমর যাত্রা 

ষিষবর খিষেয়া রাজা দ্যঃে অসম্ভব।  

অশ্রু বত্রহ খনত্রত্র কাত্রন্দ যত্রতক পান্ডব।। 

িৃষ্টদ্যুে আষি হত খিষে যুষিষির। 

ষবিাপ কত্ররন কত খনত্রত্র বত্রহ নীর।।  

সকি মষরি রাত্রজু ষকবা প্রত্রয়াজন। 

বৃথা কষরিাম এত অসািু সািন।। 

ভীম বত্রি রাজা খিাক কর অনুষিত। 

আপনার কমবত্রভাে খক কত্রর েষন্ডত। ।  

আপষন থাষকত্রি সর্ব্ব পাত্রব মহািয়।  

অকারত্রে কর খিাক ইতত্ররর প্রায়।। 

কমববত্রি জে মৃতুু হয় পুনঃ পুনঃ। 

খকাথা ষিত্রি খকাথা যাত্রব তাহা নাষহ েে।। 

কমববত্রি আষস ষমত্রি খকহ নত্রহ কার।  

জষেত্রিই মৃতুু আত্রি নত্রহ েষন্ডবার।। 

খয মষরি খস িষিি যথা কমবত্রভাে।  

খকবি িরীর িাত্রড় সিত্রবর সংত্রযাে।। 

কািপূেব সহত্রি পত্রর খক রাষেত্রত পাত্রর। 

কত িত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মত্রর।। 

অষ্টািি ষিন যুদ্ধ কষরয়া সকত্রি। 

সকত্রি ষজষনয়া মৃতুু সহি ষনিাকাত্রি।। 

কািপূেব সহত্রি নত্রর ষবষির ষনর্ব্বন্ধ। 

কাত্রিত্রত সংহার কত্রর িাস্ত্রীয় প্রবন্ধ।। 

ইত্রথ খিাক অনুষিত ভাষবয়া ষক কাযবু। 

িাস্ত্রষবজ্ঞ হত্রয় হও খিাত্রকত্রত অচ্িযবু ।। 

অতঃপর খরৌপিী কত্রহন খিাকাত্রবত্রি। 

অশ্বথামা মুন্ড আষন খিহ মম পাত্রি।। 

খরৌষের মস্তত্রক বদ্ধ আত্রি এক মষে। 

মুন্ড কাষি খসই মষন যষি খিহ আষন।। 

তত্রব খিাক ষনবারে হয়ত্রতা আমার। 

নত্রহ ভাতৃ পুত্রত্রিাত্রক না বাাঁষিব আর।।  

শুন ভীম মহাবীর খতামা সম নাই। 

ষবক্রত্রম ষবিাি খতামা কষরি খোাঁসাই।।  

সুেষন্ধ কুসুত্রমািুাত্রন ষজষন যিরাজ। 

ষহষড়ত্রম্ব মাষরত্রি তুষম অরত্রেুর মাত্রঝ।। 

ব্রাক্ষ্মে রিত্রন বত্রক কষরত্রি ষবনাি। 

ষকমবীত্রর বষিয়া সকত্রি কানত্রন ষনবাস।। 
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জয়রথ ভয় সহত্রত কষরত্রি উদ্ধার। 

কীিত্রক বষিয়া মান রাষেত্রি আমার।। 

এেন এ খিাকষসন্ধু মত্রিু ডুত্রব মষর। 

রিা কর আমাত্রর প্রষতজ্ঞা পূেব কষর।। 

দ্যঃিাসন রক্তপান সকত্রি রেমাত্রঝ। 

উরুভাষে ভুত্রমত্রত পাষড়ত্রি কুরুরাত্রজ।। 

প্রষতজ্ঞা পূরত্রে েিাঘাত সকত্রি ষিত্রর। 

সমুর তষরয়া মষর খোিতু্ররর নীত্রর। ।  

আমার বিন ির বি অশ্বথামা। 

সকি ষনষ্ফি সহি খতামার মষহমা।। 

এেন উষিত হয় এই সব কথা। 

শ্রীঘ্র খমাত্রর আষন খিহ খরাহপুত্র-মাথা।। 

ব্রাক্ষ্মে হইয়া রািত্রসর কমব কত্রর। 

ষনরােত খপত্রয় দ্যষ্ট সকত্রি সংহাত্রর।। 

তাহার ষবনাত্রি নাষহ ব্রক্ষ্মবি ভয়।  

অিমব কষরি খসই দ্যষ্ট দ্যরািয়। ।  

কাষন্দত্রত কাষন্দত্রত এত খরৌপিী কষহি। 

অনুমষত খহতু ভীম িত্রমব জানাইি।।  

যুষিষির বষিত্রিন এই খস উষিত। 

কমব অনুসাত্রর িাষস্ত িাত্রস্ত্রর ষবষহত।। 

এত শুষন ভীমবীর রথ আত্ররাষহয়া। 

নকুত্রি সারষথ কষর িষিি িাইয়া।। 

ভীত্রমর এত্রতক সজা আরম্ভ খিষেয়া।  

খোষবন্দ বত্রিন িমবরাজ সত্রম্বাষিয়া।। 

অশ্বথামা ষবনাত্রি পাঠাও বৃত্রকািত্রর।  

ষবিার না কষর রাজা যুষক্ত ষিত্রি তাাঁত্রর।। 

অসািু সািন খতই ষসষদ্ধ অসম্ভব।  

সংসার ষবজয়ী খস, খক কত্রর পরাভব।।  

পরাক্রম তাহার ষক না আি ষবষিত। 

না বুষঝয়া খহন কমব কর ষবপরীত।।  

ষত্রত্রিাত্রকত্রত খসই একা মহািনুর্দবির।  

পরাক্রম কষর ষজত্রন সব িরাির।। 

ষক কষরত্রব ভীম তার কষর মহারে। 

ভীম সহত্রত না হইত্রব তাহার িমন।। 

পূত্রর্ব্বর বৃর্ত্াত কষহ, যত্রব ষিিা বত্রন। 

অম্বথামা ষনরবষি ভ্রষমত কানত্রন।।  

সিত্রব একষিন খেি দ্বারকা ভুবত্রন। 

খিষেয়া বান্ধবেে হরষিত মত্রন।। 

ষবক্রম কষরয়া বত্রি আমার সািাত্রত। 

ব্রক্ষ্মষির অস্ত্র আষম জাষন ভািমত্রত।। 

তাহা সিয়া িক্র খমাত্রর খিহ িক্রপাষে। 

সত্রত্রিাকু ষজষনত্রত পাষর খহন অস্ত্র জাষন।। 

অবুথব আমার অন্ত্র জাত্রন ষত্রভুবন। 

ইহা সিয়া িক্র খমাত্রর খিহ নারায়ে। ।  

উপত্ররাি খহতু আর খিরী না কষরয়া। 

খরৌষেত্রক ষিিাম িক্র তেষন আষনয়া।। 

তুষিত্রত নষহি িক্ত রাষে িক্রির। 

কষহি না িব িক্র রাে িক্রির।। 

ইহার অষিক নম আত্রি ব্রক্ষ্মষির। 

বজ্রিত্রন্ড ষজষন আষম শুন যদ্যবীর। ।  

পৃষথবী সংহার খিব কর এই বাত্রে। 

কাহাত্রর না ষিয়া অস্ত্র ষিি মম িাত্রন।। 

কষরিাম ষজজ্ঞাসা খস খরাত্রের নন্দত্রন। 

তত্রব িক্রিাহ খকন আমার সিত্রন।। 

অশ্বথামা বত্রি খতামা ষজষনবার মত্রন।  

অস্ত্র সহত্রত খশ্রি িক্র জাষননু এিত্রন।। 

কাযবু নাষহ খতামা সহ ষববাত্রি আমার। 

এত বষি তথা সহত্রত সকি আগুসার।। 
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পূত্রর্ব্বর বৃর্ত্াত এই শুন মহািয়। 

বুষঝয়া কষরবা কাযবু খযবা মত্রন িয়।।  

খরােপুত্র দ্যরাত্মা খস খক্রািন িঞ্চি। 

ব্রক্ষ্মষির অস্ত্র তার সিা করতি।।  

আমার বিত্রন তুষম রাে ভীম বীত্রর। 

শুষনয়া ষিষতত বড় রাজা যুষিষিত্রর।। 

সকি মষজি রাজু ষক কাযবু ষবত্রিি। 

ষনশ্চয় মষরব আষম শুন হৃিীত্রকি।। 

অত্রে ভীম িষি খেি না শুষন বারে।  

এেন উষিত যাহা কর নারায়ে।। 

খতামা ষবনা েষত আর নাষহ ষত্রভুবত্রন। 

বি বুষদ্ধ পরাক্রম নাষহ খতামা ষবত্রন।। 

খয হয় উপাত্রয় এত্রব করহ উষিত। 

খতামার ষবনা পান্ডত্রবর অনু নাষহ ষিত।। 

খোষবন্দ বত্রিন িি ভীত্রমর পশ্চাৎ। 

ষবিম্ব না কর আর শুন নরনাথ।। 

অজুবন সষহত হষর কষরিা েমন। 

তাহার পশ্চাত্রত যান িত্রমবর নন্দন।। 

রথ রথী পিাষতক িষিি অপার। 

নানা বািু খকািাহি সহি আগুসার।।  

অশ্বথামা সর্ব্বচ্সনু কষরয়া ষবনাি। 

ভত্রয় পিাইয়া রত্রহ যথা মুষন বুাস। ।  

তথা উপনীত সহি ভীম মহাবাহু। 

অশ্বথামা খিষে খযন িত্রন্দ্র ষেষি রাহু।। 

বািু িত্রে অশ্বথামা কষম্পত হইি।  

ভীত্রমর েজবন শুষন ষবস্ময় মাষনি।। 

ভীত্রম খিষে অশ্বথামা কষরি সাহস। 

মরে ষিষতি মত্রন রাষেবাত্রর যি।। 

অম্বথামা অস্ত্র িনু নাষহ িত্রর কত্রর। 

মুষষ্ট কষর িইি ঈষিকা সবুকাত্রর। ।  

মন্ত্র পষড় িাষড়ত্রিক ষিয়া হুহুঙ্কার। 

ষনষ্পান্ডবা ষিষত কত্রর প্রষতজ্ঞা তাহার।। 

খক্রাি কষর অস্ত্র িাষড় কষরি েজবন। 

বাত্রের মুত্রেত্রত অষি হয় বষরিে।। 

খহনকাত্রি তথা পাথব খোষবন্দ আষসয়া। 

প্রিয় অনি উত্রঠ সমূত্রে খিষেয়া।।  

পাত্রথবত্রর কত্রহন কৃষ্ণ ষক খিেহ আর।  

িত্রেক থাষকত্রি সর্ব্ব কষরত্রব সংহার।। 

সবরে অস্ত্র জান খরাে-উপত্রিত্রি। 

সত্বত্রর সন্ধান পূর অত্রস্ত্রর ষবনাত্রি।। 

িত্রেক থাষকত্রি হত্রব অসািু খহ সো। 

প্রিয় অনি উত্রঠ নাষহ যাত্রব রাো।।  

অজুবন শুষনয়া আইত্রিন খক্রািভত্রর। 

করতত্রি িষর অস্ত্র সাহসী অতত্রর। ।  

আগু সহয়া রথ সহত নাষম িনঞ্জয়। 

িান্ডাইয়া রষহত্রিন কাত্রর নাষহ ভয়। ।  

খযাড়হত্রস্ত গুরুপত্রি কষর নমষ্কার। 

িনুক িঙ্কার খিন খিাত্রক িমৎকার।। 

এষড়ত্রিন একবাে উষঠি আকাত্রি। 

েজবন কষরয়া যায় খরােপুত্র নাত্রি।। 

তত্রন্ত্র মত্রন্ত্র বাে এষড়ত্রিক িনঞ্জয়। 

হইি প্রিয় যুদ্ধ খিাাঁত্রহত্রত দ্যজবয়।। 

ষতনত্রিাক িত্রে কাাঁত্রপ, কাাঁত্রপ িরাির।  

খযন কািিন্ড বাে জ্বত্রি সবশ্বানর।।  

উল্কাপাত ষনঘবাত খস বাে সহত্রত েত্রস। 

হইি প্রিয় বড় পৃষথবী ষবনাত্রি।। 

ঝাাঁত্রক ঝাাঁত্রক অষিবৃষষ্ট হয় ঘত্রন ঘন। 

প্রিয় খিষেয়া িান িাত্রড় খিবেে। ।  
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স্বেব মর্ত্বু পাতাি কাাঁষপি সর্ব্বত্রিাক। 

মহািত্রে বন খযন খপাড়ায় পাবক।। 

দ্যই অস্ত্র সম খিষে খকহ নত্রহ উন।  

মহাবীর দ্যইজন খকহ নত্রহ নুুন।। 

ষেষর বৃি খপাত্রড় তাত্রহ প্রােী ষকত্রস েষে। 

অকাত্রি প্রিয় হয় মাত্রন সর্ব্ব প্রােী।। 

মহািত্রে পুষড় যায় সব অষিময়। 

সমুর মন্থত্রন খযন ষবত্রির উিয়।। 

দ্বািি সূত্রযবুর িীষি প্রিত্রয়র কাত্রি। 

খসইমত খিাাঁত্রহ িত িত অস্ত্র খেত্রি। ।  

জি িি পুষড় যায় খযমত ঝঞ্ঝনা। 

মহা অস্ত্র খিাাঁত্রহ নাষহ সবত্রর আপনা।। 

সর্ব্ব সৃষষ্টনাি যায় খিষে িাত্রে ত্রাস। 

খহনকাত্রি আইিা নারি আর বুাস।। 

দ্যই বাে মত্রিু রষহত্রিন দ্যই মুষন।  

জেত্রতর ষনতাত ষবনাি অনুমাষন।। 

খিাাঁহাত্রর বত্রিন ডাষক দ্যই তত্রপািন। 

সৃষষ্টনাি কর খকন কর সবরে।। 

উভত্রয় ষববাত্রি খকন িৃষষ্ট কর নাি।  

ষকবা মত্রন কষরয়াি কহ এক ভাি।। 

শুষনয়া খিাাঁহার বাকু অজুবন তেন।  

কষরত্রিক আপনার অস্ত্র সম্বরে।। 

খরৌষে ডাত্রক কত্রহ িকু নত্রহ ষনবারে।  

খক্রাত্রি অস্ত্র িাষড়িাম ষক কষর এেন।।  

উপত্ররাি রাষে যষি খতামা খিাাঁহাকার।  

পান্ডত্রব মাষরয়া অস্ত্র আসুক আমার।। 

তত্রব যষি িমা কষর খিাাঁহা উপত্ররাত্রি। 

উর্ত্রার েভবপাত কষরব ষববাত্রি।। 

খযই পুত্র আত্রি উর্ত্রার েভববাত্রস। 

িষিি আমার অস্ত্র তাহার ষবনাত্রি। ।  

অজুবন বত্রিন কাষি খরােপুত্র ষির। 

নষহত্রি না হত্রব িমা শুন যদ্যবীর। ।  

বুাস বষিত্রিন শুন বীর অশ্বথামা।  

ষিত্ররামষে ষিয়া পাত্রথব িাহ তুষম িমা।। 

তব বাত্রে মত্রর যষি ষিশু েভববাত্রস।  

তাত্রর জীয়াইব আষম িিরু ষনষমত্রি। ।  

মষে ষিত্রি ষির িত হইত্রব খতামার। 

বৎসর সহস্র সতত্রি নত্রহ প্রতীকার।।  

ষিত্ররর পীড়ায় তুষম কষরবা ভ্রমে। 

খযমন খতামার কমব হইি খতমন।। 

এত শুষন অশ্বথামা কষরয়া খিত্রিন।  

ষিত্ররামষে িনঞ্জত্রয় কত্রর সমপবে।। 

খহথা খরৌষে বাে খবত্রে জিীি আকাত্রি। 

বায়ু খবত্রে উর্ত্রার েত্রভবত্রত প্রত্রবত্রি।। 

েত্রভব প্রত্রবষিয়া েভব কষরি ষনিন।  

প্রত্রবি কত্ররন েত্রভব কৃষ্ণ খসইক্িে।।  

েভব ষবনাষিয়া বাে খবত্রে উিীি আকাত্রি। 

বায়ুত্রবত্রে উর্ত্রায় েত্রভবত্রত প্রত্রবত্রি।। 

েত্রভব প্রত্রবষিয়া েভব কষরি ষনিন।  

প্রত্রবি কত্ররন েত্রভব কৃষ্ণ খসইক্িে।।  

েভব ষবনাষিয়া বান হইি বাষহর। 

পুনঃ েভব জীষবত কত্ররন যদ্যবীর।। 

এই মত্রত িাত সহি অস্ত্র বষরিে।  

জত্রিত্রত ষনবৃর্ত্ খযন হয় হুতািন।। 

মাহভারত্রতর কথা অমৃত্রতর িার। 

কািী কত্রহ শুষনত্রি হইত্রব ভবপার।। 
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অশ্বথামার ষিত্ররামষে পাইয়া খরৌপিীর সত্রতাি 

মস্তক জ্বিত্রন দ্যঃে অশ্বথামা পায়।  

খিষে মুষন বুসত্রিব কষহত্রিন তায়।।  

যাবৎ খতামার খিত্রহ থাষকত্রব জীবন। 

ষিত্ররামষে খতামার না হত্রব কিািন।। 

পৃষথবীত্রত নর সতি মাষেবার কাত্রি। 

তব নাত্রম ষতনবার আত্রে ষিত্রব খেত্রি।।  

খসই সতি পষড়ত্রবক পৃষথবী উপত্রর। 

খতামার মস্তত্রকত্রত পষড়ত্রব মম বত্রর।। 

তাহাত্রত ষনবৃর্ত্ হত্রব খতামার জ্বিষন। 

ষনজিাত্রন যাহ, ভয় না কষরহ খরৌষে।। 

তব নাত্রম অত্রে সতি খয জন না ষিত্রব। 

ব্রক্ষ্মবি পাতক তাহাত্রক পরষিত্রব। ।  

এইরূত্রপ অশ্বথামা ষিয়া মষেবর। 

ষবমনা হইয়া খেি আপনার ঘর।। 

বুাস নারত্রিত্রর িত্রয় পান্ডুপুত্রেে।  

বৃষ্ণ সহ কষরত্রিন ষিষবত্রর েমন।। 

পুনজবে সহি মত্রন কত্রর ভীমবীর। 

খোষবত্রন্দর সাহাত্রযু সুষির যুষিষির।। 

জাষনত্রিন কৃষ্ণ সহত্রত তষরনু সঙ্কত্রি। 

সতত রাত্রেন কৃষ্ণ ষবঘ্ন যষি ঘত্রি। ।  

খরৌষের মস্তক মষে িইয়া সত্ত্বর।  

খরৌপিীর ষনকত্রি খেত্রিন কৃত্রকাির।। 

অত্রে ষিত্ররামষে রাষে কত্রহন বৃর্ত্াত। 

ভাত্রেু রিা পাইিাম এবার ষনতাত।। 

খরৌপিী বত্রিন মম খেি পষরতাপ। 

দ্যঃত্রের কারে মম ষিি পূর্ব্ব পাপা।। 

মষে আষন ষিয়া তুষ্ট কষরত্রি আমাত্রর। 

আমা প্রষত মন আত্রি কষহনু খতামাত্রর। ।  

এই মষে মহারাজ করুক িারে। 

তত্রব ভীম আত্ররা মম তুষ্ট হয় মন।। 

খরৌপিীর অভীষ্ট জাষনয়া িমবরায়। 

কষরত্রিন স্বমস্তক ভূষিত তাহায়।। 

যুষিষির ষজজ্ঞাসা কত্ররন নারায়ত্রন। 

অতযবুামী ভেবান জানহ আপত্রন।।  

না হইি না হইত্রব এমন মন্ত্রো। 

খতামার রষিত আষম জাত্রন সর্ব্বজনা।। 

কার বত্রর খরােপুত্র রাষত্রত্রত আষসয়া। 

একাকী সকি সসনু খেি ষবনাষিয়া।।  

পূত্রর্ব্ব যষি জনার্দ্বন হইত এমন।  

সংহার কষরত খরৌষে সব সসনুেে।।  

কহ শুষন জেোথ ইহার কারে। 

ষক কারত্রে অশ্বথামা কষরি এমন।। 

শ্রীকৃষ্ণ বত্রিন রাজা জাষনত্রি ষক হয়।  

কাত্রি কত্রর কাত্রর হত্রর কাি সর্ব্বময়।।  

পরাক্রত্রম খরােপুত্র পাত্রর ষক খতামায়। 

সাষিি দ্যষ্কর কাযবু ষিত্রবর কৃপায়।। 

ভষক্ত খহতু মহাত্রিব অজুবত্রনর বি।  

সব রিা কষরত্রিন ষিন অষ্টািি।। 

িয়কাত্রি উপনীত খরাত্রের নন্দন।  

পাইি ষিষবর দ্বাত্রর ষিব িরিন।। 

ভষক্তভাত্রব স্তব কত্রর খিব মত্রহশ্বত্রর। 

বর পাইত্রিক খরাষে যা ষিি অতত্রর।। 

িয়ার সাের হর না ভাষব ষবিাি। 

খরৌষেত্রর আপন েড়ে ষিত্রিন প্রসাি। ।  
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বর ষিয়া িঙ্কর খেত্রিন ষনজািয়। 

বষিি সকি খসনা খরাত্রের তনয়।। 

পরম িয়ািু হর খিত্রবর খিবতা। 

সংহার কারত্রে রুর প্রিয় ষবিাতা।। 

পূত্রর্ব্ব িিযজ্ঞ নষ্ট কত্ররন মত্রহি। 

পুনঃ বর খিন তুষ্ট হত্রয় খবুামত্রকি।।  

ইন্দ্র িন্দ্র বায়ু অষি আষি খিবেে। 

ষিব খসষব সব কাযবু কষরি সািন। ।  

যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ষত্রভুবত্রন। 

ভিে কষরি ষবি সমুর মন্থত্রন।।  

ষিব বত্রর খরৌষে সব কষরি ষবনাি। 

নষহত্রি কাহার িষক্ত খহন কত্রর আি।।  

সৃষষ্টর সংহার কর্ত্বা খসই খিবরাজ। 

তাাঁর আজ্ঞা ষবনা খকহ নাষহ কত্রর কাজ। 

জোইয়া ষত্রজেৎ কত্ররন পািন। 

কার পষরপূেব হত্রি আপষন ষনিন।। 

আিুত্রিব মহাগুরু সর্ব্ত্রিব গুরু। 

ভত্রক্তর অিীন সিা বাঞ্ছাকল্পতরু। ।  

এত্রতক মহত্ত্ব তব ষিব প্রসািাৎ। 

অজুবত্রন খতাত্রিন খিব হইয়া ষকরাত।।  

যত বীর মষরত্রিন ভারত সমত্রর। 

কুরুত্রিত্রত্র পষড়য়া িষিি স্বেবপুত্রর।। 

তুষম আষম যথাকাত্রি যাব অনায়াত্রস। 

পূর্ব্বাপর আত্রি খহন িাত্রস্ত্রত্রত ষবত্রিত্রি।। 

এত শুষন িমবরাজ বত্রিন বিন। 

বুষঝত্রি না বুত্রঝ মন মায়ার কারে।।  

খতামা ষবনা নাই েষত শুন পরত্রমি। 

সর্ব্ব িূনু খিষে আষম না পাই উত্রর্দ্ি।। 

সিব খহতু সব হয় খক েষতত্রত পাত্রর। 

কমববত্রি েতায়ত প্রােী সিা কত্রর।। 

তথাষপ খতামাত্রর কষহ মত্রনর মানত্রস।  

জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কমবত্রবত্রি। 

খিেহ খোষবন্দ মম অষত অমেি। 

খেি বন্ধু বান্ধবাষি তনয় সকি।। 

বংত্রি বাষত ষিত্রত আর না রষহি খকহ।  

ষক সুত্রে রষহব বি, িাষহ নাক খেহ। ।  

ষবিাপ করুো যত ষক কষর এেন। 

উৎপষর্ত্ প্রিয় ষিষত ষবষির ষিেন।।  

খতামার িরত্রে মষত রত্রহ অষনবার। 

জীবন খযৌবন িন ষমথুা পষরবার।। 

খোষবন্দ বত্রিন রাজা তুজ খিাক মন।  

রাজিমব সিািার কর অনুিে।। 

যুত্রদ্ধ মৃতুু িত্রকুত্রি প্রিান এ কাযব। 

প্রজার পািন কর পৃষথবীর মাঝ।। 

জয় পরাজয় হয় নাষহক এড়ান। 

পূর্ব্বাপর সংসাত্ররত্রত আত্রি এ ষবিান।। 

কৃত্রষ্ণর বিত্রন রাজা ষির কর মন।  

খরৌপিী সুষিরা হত্রয় ষিত্রত নারায়াে।। 

খোষবন্দ কৃষ্ণ নাম জষপত্রত িাষেি।  

সকি আপি েত্রন্ড জত্রে ষিবজ্ঞান। 

বুাত্রসর রষিত ষিবু ভারত পুরাে। ।  

ম হাভারত্রতর কথা কািী ষবরষিি। 

এইত ঐষিকপর্ব্ব সমাি হইি।। 

 

ঐষিকপর্ব্ব সমাি। 

 


