
 

 

  

 

কর্ ণপর্ব্ ণ 

 

কাশীরাম দাস 



মহাভারত ( কর্ণপর্ব্ণ)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

 

সূচিপত্র 

কর্ণকক সসনাপচতকে বরর্ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

ককর্ণর সচহত যুকে নকুকের পরাভব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

কর্ণ-দুকযণযাধন সংবাদ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

শকেযর সারথ্য স্বীকার ও ককর্ণর আত্মশ্লাঘা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  

ককর্ণর সচহত যুকে যুচধচিকরর পরাভব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

যুচধচিকরর চনকট অর্জ্ুণকনর কর্ণবকধ প্রচতজ্ঞা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

ভীম কর্ত্তণক দুুঃশাসকনর রক্তপান . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

অর্জ্ুণকনর হকে কর্ণপুত্র বতষকসন বধ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

কর্ণ বধ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

 

  



মহাভারত ( কর্ণপর্ব্ণ)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

কর্ণকক সসনাপচতকে বরর্ 

বীর সযাো ক্রকম সকব পচিে সমকর। 

দদকবর চবপাকক সযন চবধাতা সংহাকর।। 

ভীষ্ম সরার্ হত দহে চিকে দুকযণযাধন। 

কাকর সসনাপচত কচর, সক কচরকব রর্।  

একতক ভাচবয়া রাজা আকুে পরার্। 

মচিগকর্ আচন তকব করকয় চবধান। ।  

শকুচন কচহে কর্ণ আকে মহামচত। 

সসনাপচত পকদ তাকর বর শীঘ্রগচত।।  

সমর করুক কর্ণ, বকে বীরগর্। 

চক োর পাণ্ডব, ককর তার সহ রর্। 

রর্জয়ী হকব কর্ণ, ভাচব দুকযণযাধন।  

দসনাপকতয অচভকষক ককর সস্ষর্।।  

ককর্ণ অচভকষক কচর সানন্দ হৃদয়। 

অবশয চজচনকব কর্ণ, ভাচবে চনশ্িয়।।  

দুকযণযাধন বকে, সখা কচহ সয সতামাকর। 

ভীষ্ম সরার্ রকর্ পকি উকপচষ সমকর।। 

ষমা কচর না যুচিে, জাচননু এখন।  

দনকে সকন সমার দসনয হ্কব চনধন।।  

এখন করহ সখা সমাত চহত কাযণয। 

যুচধচিকর চজচন সমাকর সদহ সব রাজয।। 

সহনমকত বহুরূপ কচরে চবনয়। 

দুকযণযাধন-বাকয শুচন সূযণযপুত্র কয়।। 

আমার প্রতাপ তুচম জান ভােমকত। 

অবশয চজচনব আচম পাণ্ডকবর নাকথ্। ।  

সতামার চবজয় যশ কচর চদব আচম। 

সসাগরা পতচথ্বীকত তুচম হকব স্বামী।। 

ককর্ণর একতক বাকয শুচন দুকযণাধন।  

আনকন্দ রজনী বকে েকয় বীরগর্। 

 

পরচদন প্রভাকত ককর্ণর আজ্ঞা ধচর। 

অস্ত্র েকয় বীর সব সগে অগ্রসচর। ।  

গজবাজী ধ্বজেত্র শত শত যায়। 

সাচজে সকৌরবগর্ সমুকরর প্রায়।।  

নানা অকস্ত্র সাচজ কর্ণ িকি চগয়া রকথ্। 

িচেে সংগ্রাম ভূচম ধনুুঃশর হাকত। ।  

কটক িচেে বহু, রথ্ী দহে কর্ণ। 

বাসুকী চজচনকত সযন িচেে সুপর্ণ। ।  

সরার্পুত্র িচেে সস মহাধনুর্দণধর।  

অস্ত্র ধচর অশ্বথ্ামা সংগ্রাকম প্রখর।। 

অবচশষ্ট রাজার যকতক অনুির। 

িচেে সংগ্রাম ভূচম মূচর্ত্ণ ভয়ঙ্কর।। 

মকধয রাজা দুকযণযাধন সংগ্রাকম প্রিণ্ড। 

কততবর্ম্ণা রচহকেন বামপাকশ দণ্ড।।  

নারায়র্ী সসনা আর কতপ মহাশয়। 

রচহে দচষর্চদকক সংগ্রাকম চনর্ভয়।।  

চত্রগর্ত্ণ সসৌবে আচদ যত মহাবীর।  

বামভাকগ রচহকেন চনভণয় শরীর।। 

 

সাচজে সকৌরবদে সদচখ যুচধচির। 

অর্জ্ুণকন ককহন তকব ধর্ম্ণমচত ধীর।। 

সদবাসুকর নাচহ সকহ যাহার প্রতাপ।  

সস্ কর্ণ আ্ে কচরয়া বীরদাপ।। 

এ্ সয আ্কস কর্ণ কচরকত সংগ্রাম।  

সদবাসুর ভয় ককর শুচন যার নাম।। 

ককর্কর চজচনয়া ভা্ িাচট যশ েও। 

চত্রভুবন মকধয যচদ মহাবীর হও।।  
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যুচধচির বাকয শুচন ধনঞ্জয় বীর। 

অেণিন্দ্র নাকম বূযহ কচরকেন চির।। 

বামশতকে ভীমকসন সমকর দুর্জ্ণয়।  

দচষর্ শতকেকত ধতষ্টদুযন্ন মহাশয়।। 

মধযবর্ত্ণী ধনঞ্জয় বীর ধনুেণর। 

পতকি রাজা যুচধচির দু্ সকহাদর।।  

যুেসাকজ রচহকেন দু্ মহাবীর । 

অর্জ্ুণকনর কাকে রকহ চনভণয় শরীর।। 

বূযহমকধয বীর সব ককর চসংহনাদ।  

দু্ দকে বাদয বাকজ নাচহ অবসাদ। ।  

 

ককর্ণর চবক্রম সদচখ কুরু ককর গর্ব্ণ। 

সরাকর্র বীরে যত কচরকেক খর্ব্ণ।। 

দু্ দকে যুে হয় অচত অসম্ভব।  

দু্ দকে হানাহাচন উকে কেরব।। 

রকথ্ রকথ্ গকজ গকজ পদাচত পদাচত। 

আকসায়াকর আকসায়াকর অবযাহত গচত।। 

অেণিন্দ্র বার্ আর ষুর তীক্ষ্ম শর। 

অষয় সন্ধান কচর এচিকে সতামর।। 

িাাঁকক িাাঁকক অস্ত্র পকি সঘচরয়া গগন।  

ধূোয় ধূসর, নাচহ সদচখ চদনমচর্।।  

 

সক্রাধ কচর ভীমকসন ধকর ধনুুঃশর। 

েম্ফ চদয়া উচেকেন মাতে উপর।। 

ধতষ্টদুযন্ন সাতযচক চশখণ্ডী সিচকতান। 

সরৌপদীর পেপুত্র চবক্রকম প্রধান।। 

ভীমকসকন সবচি ডাকক চসংহনাদ কচর।  

সরাকষ বীর যায় সযন হেীকক সকশরী।। 

বাচহনী মচথ্য়া আকস বীর বতককাদর। 

সদচখয়া রুচষে সষমমূচর্ত্ণ নতপবর।।  

কুেুত সদকশর রাজা সষমমূচর্ত্ণ নাম। 

চবক্রকম চসংকহর প্রায় রকর্ অচবরাম।। 

মহাগকজ আকরাচহয়া আকস সক্রাধমকন। 

প্রথ্কম সতামর বার্ মাকর ভীমকসকন।।  

শর মাচর সতামর, কচরে খণ্ড খণ্ড। 

েয় বাকর্ চবকন্ধ বীর সমকর প্রিণ্ড।। 

সক্রাধ কচর ভীমকসন বচরষকয় শর। 

বার্ মাকর সষমমূচর্ত্ণ হেীর উপর।।  

শরাঘাকত ভে চদে গকজন্দ্র চবশাে। 

রাচখকত নাচরে সষমমূচর্ত্ণ মহীপাে।। 

কতষকর্ সষমমূচর্ত্ণ সুকযাগ পা্ে। 

ভীকমকর চবচন্ধকত বীর সমকর ধা্ে। ।  

খরবাকর্ ভীকমর কাচটে শরাসন। 

আর ধনু চনে হাকত ভীম চবিষর্।। 

নারাি মাচরয়া দকে হেীর চনধন। 

োফ চদয়া এিা্ে বীর চবিষর্।। 

ধনয ধনয কচর সকব বাখাকন তখন।  

ধনয বীর সষমমূচর্ত্ণ বকে কুরুগর্।। 

গদা হাকত ভীমকসন সপকয় বি োজ। 

সষমমূচর্ত্ণ রাজায় মাচরে গজরাজ।। 

োফ চদয়া সষমমূচর্ত্ণ হেী এিা্ে। 

গদা মাচর ভীমকসন ভূতকে পাচিে।।  

চসংকহর প্রতাকপ সযন পচিে মাতঙ্গ।  

সষমমূচর্ত্ণ পচিে বাচহর্ী চদে ভে।। 

 

তকব কর্ণ মহাবীর পাণ্ডকব ধা্ে। 

অচত সক্রাকধ পাণ্ডব দসকনযকত প্রকবচশে।। 

বাচেয়া বাচেয়া বার্ বচরষকয় কর্ণ।  
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সকপণর সভায় সযন পচরে সুপর্ণ ।।  

ভে চদে বাচহনী পচিে সব গজ। 

েয়বাকর্ কাচট পাকি যত রথ্ধ্বজ।। 

চনরের কর্ণবীর বচরষকয় বার্। 

েষ েষ বীর পকি ভীম চবধযমান।।  

 

অশ্বথ্ামা বীর সকন যুকি বতককাদর।  

শ্রুতকর্ম্ণা সকন চিত্রকসন ধনুেণর।। 

চবন্দ অনুচবন্দ সহ সাতযচকর রর্।  

প্রচতচবন্ধয সহ যুকি চিত্র যকশাধন।। 

দুকযণযাধন সচহত যুকিন যুচধচির। 

নারায়র্ী সসনার সচহত পাথ্ণ বীর।।  

কতপ আর ধতষ্টদুযকন্ন সমর দুর্জ্ণয়। 

কততবর্ম্ণা সচহত চশখণ্ডী মহাশয়। ।  

মরপচত প্রচত শ্রুতকীচর্ত্ণর চবক্রম। 

দুুঃশাসন সহ সহকদব যম সম।। 

চবন্দ অনুচবন্দ সহ হ্ে সংগ্রাম।  

মহাবীর সাতযচক রকর্কত অনুপম।। 

দু্ বীর হানাহাচন োকি হুহুঙ্কার। 

বীকর বীকর মহাযুে বকে মার মার।।  

চবন্দ অনুচবন্দ বীর বার্ বচরষয়। 

শত শত বার্ পকি নাচহ ককর ভয়।। 

কাচটকেন সাতযচকর চদবয শরাশন।  

আর ধনু হাকত চনে বীর চবিষর্।। 

ষুরপা বাকর্কত তকব সাতযচক প্রবীর। 

ততর্বৎ কচর কাচট পাকি তার চশর।। 

অনুচবন্দ পচিে সদচখে সকহাদর। 

মহাককাকপ চবন্দ বীর বচরষকয় শর।। 

সাতযচকর শরীকর রুচধর পকি ধাকর।  

দু্জকন মহাযুে সংগ্রাম চভতকর। ।  

পরস্পর সারচথ্ কাচটে অশ্বরথ্। 

সদাাঁকহ মহা বীযণযবান চবখযাত জগত।।  

সদাাঁকহ দহে চববর্ণ কচরয়া মহারর্।  

পরস্পর মহাযুে ককর দু্জন।। 

বাকর্ হানাহাচন সদাাঁকহ ককর মহাবীর।  

বেহীন দহে সদাাঁকহ চনকেজ শরীর।।  

দু্জকন চমশাচমচশ দতঢ় বাকজ রর্। 

বাকর্কত জর্জ্ণর তনু দহে অকিতন।।  

শ্রুতবর্ম্ণা চিত্রকসকন দহে মহারর্। 

দু্ জকন মহাবীর যুকে চবিষর্। ।  

ধ্বজ কাটা সগে তকব পরস্পর শকর। 

দু্ বীকর চমশাচমচশ সংগ্রাম চভতকর।। 

তকব শ্রুতবর্ম্ণা বীর মহা ধনুেণর। 

মাথ্া কাচট চবচিকত্রর পাকি ভূচমপর।।  

পচিে চবচিত্রকসন সকৌরকবর ত্রাস।  

প্রচতচবন্ধয মহাবীর পা্ে প্রকাশ।। 

পচিে চবচিত্রকসন চিত্রকসন সরাকষ।  

তাহার চবক্রম সদচখ প্রচতচবন্ধয হাকস।। 

রকথ্র কাচটে ধ্বজ চবচন্ধে সারচথ্।  

রকর্কত ফাাঁপর দহে চিত্রকসন রথ্ী।।  

তাহার চবক্রম সদচখ প্রচতচবন্ধয হাকস। 

রকথ্র কাচটে ধ্বজ চবচন্ধে সারচথ্। ।  

রকর্কত ফাাঁপর দহে চিত্রকসন রথ্ী। 

তকব শচক্ত সফচেয়া মাচরে তার মাকথ্। 

প্রচতচবন্ধয মহাবীর ককট অেণপকথ্। ।  

মহাগদা েকয় বীর মাকর আরবার। 

রকথ্র সারচথ্ তকব কচরে সংহার।। 

পুনরচপ রকথ্ িচি মহাধনুেণার। 
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চবংশচত সতামর মাচর সভচদে অের।।  

দু্ বাহু প্রসাচরয়া পচিে মহাবীর।  

প্রচতচবন্ধয মহাবীর সমকর সুধীর।।  

শকর শকর চনবাচরয়া মাকর কুরুবে। 

সক্রাকধকত আ্কস অশ্বথ্ামা মহাবে।।  

সস্ষকর্ ভীমকসন হাকত চনে ধনু। 

শরবতচষ্ট কচর চবকন্ধ সরার্পুত্র তনু।। 

বচে সকে ্ন্দ্র সযন কচরে সংগ্রাম। 

দু্ বীর মহামর্ত্ যকুি অচবশ্রাম। ।  

চদবয অস্ত্র সন্ধান করকয় দু্ বীর। 

নানা অস্ত্র চবকন্ধ সদাাঁকহ চনভণয় শরীর।। 

সর্ব্ণচদকক চবজচে িমকক সহন সদচখ। 

তারা সযন গগকনকত েুটকয় চনরচখ।।  

বাকর্ বাকর্ আবচরে নাচহক সোর। 

দু্ বীকর মহাযুে হয় অন্ধকার।।  

মহারর্ দু্ বীর ককর মহাবকে। 

প্রেয়কাকেকত সযন সমুর উথ্কে।। 

সাধু সাধু প্রশংসা করকয় মহাজন। 

আকাশ চবমাকন সদকখ যত সদবগর্।। 

দু্ বীর চবকে হ্ে অকিতন। 

সকহ কাকর নাচহ পাকর সম দু্ জন।।  

 

বাসুকদব সারচথ্ অর্জ্ুণন হাকত ধনু। 

নবজেধর সযন ধচরকেক তন।ু। 

বচরষাকাকেকত সযন বচরকষ চনিণর। 

শরবতচষ্ট ককরন অর্জ্ুণন ধনুেণর।। 

নারায়র্ী সসনাকর মাকরন পাথ্ণ সরাকস। 

চদবাকর সযমন খকদযাৎগকর্ নাকশ।। 

েষ েষ বীকরর কাচটে পাথ্ণ মাথ্া। 

কাটা সগে ধনুুঃশর কত দণ্ড োতা।।  

বাকর্কত কাচটয়া বার্ কচরকেন রাচশ।  

সাচর সাচর মাথ্া পকি গগন পরচশ।। 

গজবাজী পকি সব রথ্ী সাচর সাচর। 

পচিে যকতক দসনয চেচখকত না পাচর।। 

কু্রে হকয় এে অশ্বথ্ামা মহাবীর।  

চদবয অস্ত্র অকরাচপয়া দসনয দকে চির।। 

তকব দু্ মহাবীর দকে মহারর্। 

শকর অন্ধকারাচ্ছন্ন নর নারায়র্।।  

অচত সক্রাকধ অর্জ্ুণন ককরকত েকয় শর।  

কচরকেন সরার্ী তনু বাকর্কত জর্জ্ণর।। 

মগধাচধপচত তার দণ্ডধর নাম। 

হেী অশ্ব ে্য়া আ্ে অনুপম।। 

মহাবচে দণ্ডধর কচরকেন রর্। 

সস্ষর্ অর্জ্ুণন কাচটে হেীগর্।।  

বজ্রাঘাত পকি সযন পর্ব্ণত উপর। 

অর্জ্ুণকনর বাকর্ গজ পচিে চবের।।  

অেণিন্দ্র বাকর্ তাকর ককরন সংহার। 

হেী দহকত ভূচমকত পচিে দণ্ডধর। ।  

অচনবার মহাযুে করকয় অর্জ্ুণন।  

যুগাে প্রেয় সযন সংগ্রাকম চনপুর্।। 

পাণ্ডকবর সসনাপচত আর বীরবর। 

যুচিকত োচগে সকব চনভণয় অের। ।  

অশ্বথ্ামা বীর ককর দসকনযর সংহার।  

সক্রাধ কচর আ্কেন অর্জ্ুণন দুর্ব্ণার।। 

দু্ দকে মহাযুে বার্ বচরষর্। 

কর্ণ সহ কুরুবে আ্ে তখন।।  

মহাভারকতর কথ্া অমতত সমান। 

কাশীরাম দাস ককহ শুকন পুর্যবান। ।  



মহাভারত ( কর্ণপর্ব্ণ)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

ককর্ণর সচহত যুকে নকুকের পরাভব 

দুুঃশাসকন চজচন তকব নকুে প্রবীর।  

ককর্ণর চনককট সগে চনভণয় শরীর।।  

তীক্ষ্ণ বার্ এচি বীর ককর্ণর উপচর। 

সদকপণ নকুে ককর্ণ বকে আগুসচর।।  

যাহা চেে কর্ণ তু্ কচরচে প্রকাশ।  

সতামা হকত ষত্রকুে হ্ে চবনাশ।।  

আচজ রর্মকধয সতাকর কচরব সংহার। 

কততকততয হ্কবন ধর্ম্ণ-অবতার।। 

হাচসয়া বচেে কর্ণ, তু্ অল্পবুচে। 

চকেু না জাচনস তু্, বিকনর শুচে।। 

চক কর্ম্ণ কচরয়া প্রশংসহ আপনাকক। 

আচজ েন্ন দহকে সদচখ ককর্ম্ণর চবপাকক।। 

নকুকে একতক বচে রুকষ কর্ণবীর।  

পেশত শকর চবকন্ধ তাহার শরীর।।  

শর হাচন ককর্ণ তার কাচটকেক ধনু।  

আর শত বাকর্ তার চবচন্ধকেক তনু।।  

আর ধনু েকয় তকব নকুে সুমচত। 

চত্রশ বার্ কর্ণ বীকর চবকন্ধ শীঘ্রগচত।। 

চতন বার্ সারচথ্কর মাচরে প্রিণ্ড।  

ষুরবার্ মাচর তাকর দকে খণ্ড খণ্ড।। 

ঊর্চত্রশ বার্ তাকর মাচরকেক কর্র্।  

সর্ব্ণগাকত্র রক্ত পকি, সদচখকত চববর্ণ।। 

েচরত হ্য়া বার্ মাচরে নকুে। 

ককর্ণর ধনুক কাচট কচরে আকুে।। 

আর ধনু চনে কর্ণ সংগ্রাম চভতকর।  

সস ধনুও কাচটে নকুে তীক্ষ্ণশকর। ।  

আর ধনু েকয় কর্ণ যুচিকেক শর। 

শকর সমাচ্ছন্ন নকুকের ককেবর।। 

শকর শর চনবারকয় নকুে প্রিণ্ড। 

মহাবীর কর্ণ-শর ককর খণ্ড খণ্ড।।  

কর্ণবাকর্ নকভামাগণ দহে অন্ধকার।  

সূকযণযর কুমার বীর সূযণয-অবতার।। 

কাচটে হাকতর ধনু, রকথ্র সারচথ্। 

চিচেত হ্ে তকব নকুে সুমচত।। 

িাচর সঘািা কাকট বীর সমকর প্রিণ্ড। 

ততর্বৎ কচর রথ্ ককর খণ্ড খণ্ড।। 

ধ্বজ পতাকাচদ কাকট, কাকট অেঙ্কার। 

শর হাচন কর্ণবীর ককর মহামার।। 

নকুে পচরঘ েকয় ধা্ে সের। 

পচরঘ কাচটে শকর কর্ণ ধনুেণর। ।  

ভয় সপকয় মারীপুত্র িাকহ িাচরচভত। 

পচরহাস ককর কর্ণ সংগ্রাকম পচণ্ডত।। 

গোয় ধনুক চদয়া বাচন্ধয়া রাচখে।  

অেকর নকুে মহা সঙ্কট গচর্ে।। 

হাচসয়া বেকয় কর্ণ, শুন হীনরথ্ী। 

যুে না কচরহ আর গুরুর সংহচত।।  

আপনার সমকষ সহ কর রর্। 

বেবান সহ নাচহ যুি কদািন।। 

কভু না কচরহ রর্, িচে যাহ ঘকর। 

কহ চগয়া একব তব যত সকহাদকর।। 

এত বচে কর্ণবীর নকুকে োচিে।  

কুচের বিন মাচন তাকর না মাচরে।।  

েচর্জ্ত নকুে বীর ককর্ণর বিকন। 

িচেে আপন দকে চবরস বদকন।। 
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পাোকে সদচখয়া তকব সূকযণযর নন্দন। 

হাকত যমদণ্ড ধায় কচরয়া গর্জ্ণন। ।  

পাণ্ডকবর সসনাপচত পাোে-নতপচত। 

সকৌরকবর সসনাপচত কর্ণ সয সুমচত।।  

দু্ দকে মহারর্ ককর দু্ জন। 

পচশে সমর মাকি পাোে রাজন।। 

তুমুে বাচধে রর্ বীর দু্ জকন। 

সকে পাোেগর্ ধায় এক সকন।। 

চনবাচরে শরজাে কর্ণ বীরবর। 

সন্ধান কচরে বার্ চনভণয় অের।।  

একক এক ককর কর্ণ বাকর্র প্রহার। 

রথ্ধ্বজ পদাচতক কচরে সংহার।। 

ভে চদয়া সব দে িাচরচভকত ধায়। 

মতকগন্দ্র সদচখয়া সযন হচরর্ী পোয়।। 

সকহ কাকর নাচহ িায়, পোয় সের।  

রাচখবাকর নাচহ পাকর পাথ্ণ ধনুেণর।। 

সক্রাধমুকখ ধনঞ্জয় কর্ণ পাকন িায়।  

ষুধার্ত্ণ শার্দ্ূণে সযন গজরাকজ ধায়।। 

কর্ণ বার্ বচরষকয়, চনবাকর অর্জ্ুণন। 

চশচশর পা্য়া সযন সশাকষন তপন।। 

অর্জ্ুণন মাকরন বার্, উেকয় আকাশ।  

অন্ধকার দহে, সূযণয নাচহক প্রকাশ।। 

সকাথ্াও মুষে বতচষ্ট পচরঘ চবশাে। 

সকাথ্ায় পচিকে সশে, সকাথ্া চভচন্দপাে।। 

অর্জ্ুণকনর বার্ পকি যকমর সসাসর। 

ভকয় িষ ুমুচদ রকহ যত কুরুবর।।  

অশ্ব গজ রথ্ রথ্ী পকর সাচর সাচর। 

কুরুদে ভে চদে সচহবাকর নাচর।।  

যুগাে কাকেকত সযন প্রেয় তরঙ্গ।  

ত্রাস সপকয় কুরুদে রকর্ চদে ভঙ্গ।।  

চদন অবকশকষ দহে, রজনী প্রকবকশ। 

সকে সকৌরব সগে আপনার বাকস।। 

চবজয় দুন্দুচভ বাকজ পাণ্ডকবর দকে। 

চশচবকর িচেে রাজগর্ কুতূহকে। ।  

মহাভারকতর কথ্া সর্ব্ণধর্ম্ণ সার।  

কাশী ককহ, শুন যচদ হকব ভবপার।। 

কর্ণ-দুকযণযাধন সংবাদ 

চশচবকরকত সগে দুকযণযাধন মহারাজ।  

অর্জ্ুণকনর সহ রকর্ সপকয় বি োজ। ।  

কাহার বাহন নাচহ, কার নাচহ ধনু।  

অর্জ্ুণকনর বাকর্ সকব চেন্নচভন্ন তন।ু। 

মুকখ গদ গদ বার্ী, বদন চববর্ণ। 

অপমাকন বচসকেন ভূচমতকে কর্ণ।। 

দশন ভাচেয়া সযন বারর্ পোে। 

মহা ভূজেকম সযন বারর্ চপচষে।। 

সস মত সকৌরবগর্ মহাের্জ্া পায়। 

মকনাদুুঃখ দুকযণযাধন চশচবকরকত যায়।। 

চনুঃশ্বাস োচিয়া রাজা দুকযণযাধন বকে। 

চক কচরব, চক হ্কব, বেহ সককে।। 

দুকযণযাধন বকে, শুন রাধার তনয়।  

সতামা দহকত দহে মম কুরুবে ষয়।।  

প্রচতজ্ঞা কচরকে তুচম চজচনকব পাণ্ডকব। 

সসনাপচত কচরোম বুচি অনুভকব।। 

সতামার বিকন আচম যুে দকনু পর্। 

তুচম জয় কচর চদকব পাণ্ডুর নন্দন।।  
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পুনুঃ পুনুঃ কচহকে সয কচর অহঙ্কার।  

আমার সাষাকত সয পাণ্ডব চকবা োর।। 

সতামার সামথ্ণয যত, সব বযথ্ণ দহে। 

তব আকগ পাথ্ণ সমার দসনয চনপাচতে।।  

যদযচপ কচহকত আকগ চজচনকত নাচরকব। 

শরর্ দেতাম আচম পাণ্ডকবর তকর।। 

অকনক চনচন্দয়া তকব রাজা দুকযণযাধন। 

ভূচমতকে বচসকেন চবরস- বদন।।  

সদচখয়া শুচনয়া বীর কর্ণ মহাবে। 

সক্রাকধকত জ্বেকয় সযন জ্বেে অনে।।  

হাকত হাকত কিােকয়, োকি দীঘণশ্বাস। 

অহঙ্কাকর কর্ণ বীর িাচহকে আকাশ। ।  

দুকযণযাধন-মুখ িাচহ বকে বীর কর্ণ। 

সদবাসুর মকধয সযন রুচষে সুপর্র্।।  

সযাো মকধয বুচেমে অর্জ্ুণন-চবকশষ। 

সতত শ্রীকতষ্ণ তাকর সদন উপকদশ।।  

করকযাকি বকে কর্ণ, শুন মহাশয়। 

কাচে তার গর্ব্ণ আচম ঘুিাব চনশ্চয়।। 

ককর্ণর বিকন হৃষ্ট দহে দুকযণযাধন। 

উল্লাচসত হ্কেক সকৌরকবর গর্।। 

মহাবীর কর্ণ যুকে অপমান গচর্। 

ফুকাচর ফুকাচর চিকর্ত্ কাটায় রজনী।। 

প্রভাকত িচেয়া সগে সভা চবদযমাকন। 

মূচর্ত্মে সপণ সযন, আপনা বাখাকন।। 

সমার সম বীর নাচহ ভুবন চভতকর। 

সকান্ গুকর্ গুর্ী পাথ্ণ, চকবা বে ধকর।। 

আচজ সতাকর আচম পাো্ব যমঘকর। 

চকংবা সস মারুক সমাকর সংগ্রাম চভতকর।। 

গাণ্ডীব নাকমকত ধনু আকে তার ককর। 

চবজয় নাকমকত ধন ুরাম চদে সমাকর।।  

চবশ্বকর্ম্ণা চনচর্ম্ণত চবজয় শরাসন। 

্ন্দ্র যাকর ধচর দকে অসুর চনধন। ।  

বাসকবকর আরাচধকয় পায় ভতগুরাম। 

রাম সমাকর অচপণকেন ধনু অনুপাম।।  

চদবযচদবয অস্ত্র চদে রাম মহাবীর। 

অষয় কবি যাকহ অকভদয শরীর।। 

অর্জ্ুণকনকর মাচর বািা্ব তব যশ।  

সাগরাে বসুমতী কচর চদব বশ।। 

পাকথ্ণর সারচথ্ চনকজ সস্ নারায়র্।  

আমা দহকত অচধক সস এ্ত কারর্।। 

কতকষ্ণর সমান গুর্, সস্ সস চবশাে।  

আমার সারচথ্ সহাক শেয মহীপাে।। 

তকব সস চনচমকষ আচম অর্জ্ুণকন চজচনব। 

অপর পাণ্ডবগকর্ বাচন্ধয়া আচনব।। 

মহা মহা রথ্ী আর যত মহারাকজ। 

মুহূকর্ত্ণকক চজচন চদব চনজ ভুজকতকজ।। 

শকেযকর সারচথ্ যচদ কচর সদহ সমাকর। 

চনষ্পাণ্ডব কচর রাজয চদব ত সতামাকর।। 

্হা শুচন দুকযণযাধন িকে শীঘ্রগচত। 

যথ্া বচসয়াকে রাজা মর-অচধপচত।।  

রাজাকর সদচখয়া শেয চজজ্ঞাকস কারর্। 

কহ মহারাজ সহথ্া সকন আগমন।। 

রাজা বকে, চনককটকত আচসনু সতামার।  

ভয়ার্ত্ণ জকনর তুচম হকব কর্ণধার।।  

অবধান কর রাজা, কচর চনকবদন। 

পাথ্ণ হকত বোচধক রাধার নন্দন।।  

পাকথ্ণর সারচথ্ সয্ চনকজ নারায়র্।  

মহাবুচে সস্ রকথ্ মিী চবিষর্।। 
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সযন কতষ্ণ সতন তুচম মহা মচতমান।  

মহাকতকজাবে তুচম, ্কথ্ নাচহ আন।।  

কর্ণ-রকথ্ মিী তুচম হও মহাশয়।  

তকব পরাচজকব কর্ণ, কতষ্ণ-ধনঞ্জয়।।  

শেয রাজা বকে, আচম চবচদত ভুবন।  

চক োর মনুষয কর্ণ, কহত রাজন।।  

রকথ্কত সারচথ্ আচম হ্ব তাহার। 

সহন অপমান আর না কর আমার।। 

পতচথ্বী সচহকত নাকর সমার অস্ত্রবে।  

প্রতাকপ শুচষকত পাচর সমুকরর জে।।  

সমার অপমান নাচহ কর দুকযণযাধন। 

আজ্ঞা কর মহারাজ যা্ চনককতন।। 

্হা বচে শেযরাজ উচেয়া িচেে। 

স্তুচত কচর দুকযণযাধন কচহকত োচগে।। 

আপনা হ্কত যার হয় সশ্রি গুর্। 

তাহাকর সারচথ্ কচর সংগ্রাকম চনপুর্।। 

চত্রপুর দচহকত যকব যান শূেপাচর্।  

ব্রহ্মাকর সারচথ্ দকে পরাক্রম জাচন।। 

জাচন তুচম মহাবীর পুরুষ-প্রধান।  

সমার দকে বীর না্ সতামার সমান।। 

ভীষ্ম সরার্ কতপ কর্ণ শকুচন সসৌবে।  

অশ্বত্থামা ভদগর্ত্ তুচম মহাবে।।  

এ্ সব বীর েকয় সমার অহঙ্কার। 

কতপায় সারথ্য ককর্ম্ণ কর অেীকার।। 

তুচম আর কর্ণ বীর দু্ অবকশষ। 

অর্জ্ুণকন মাচরকত যত্ন করহ চবকশষ।। 

শকেযর সারথ্য স্বীকার ও ককর্ণর আত্মশ্লাঘা 

দুকযণযাধন নতপচতর শুচনয়া বিন। 

সারচথ্ হ্কত শেয কচরে মনন।। 

নানা অস্ত্র পচরপূর্ণ, পতাকা চনিয়। 

িচিে ককর্ণর রকথ্ শেয মহাশয়।। 

হাকতকত পাাঁিচন েকয় িচেে সারচথ্। 

যুে কচরবাকর যায় কর্ণ মহামচত। ।  

শকেযর অকগ্রকত কর্ণ আপনা বাখাকন। 

চিত্ররথ্ আকস যচদ চবনাচশব বাকর্।।  

যচদ যম আচদ সকে আকস সদবরাজ। 

চজচনব সবাকর আচম সংগ্রাকমর মাি। ।  

সবাকর মাচরয়া আচজ মাচরব অর্জ্ুণন। 

দু্ দকে সদচখকবক আচজ সমার গুর্।।  

শুচনয়া ককর্ণর বার্ী বকে শেযপচত। 

চবষম বীরে তব, অহঙ্কার অচত।। 

সশৌকযণয বীকযণয কভু তুচম নহ পাথ্ণ সম। 

ধনঞ্জয় মহাবীর পুরুষ উর্ত্ম।। 

যদুকসনা চজচন আকন সুভরাকর হচর। 

শঙ্ককর তুচষে চহমােকয় যুে কচর।। 

দচহে খাণ্ডববন চজচন সদবগকর্। 

গন্ধকর্ব্ণ চজচনয়া রাকখ রাজা দুকযণযাধকন।। 

আপচন হাচরকে তুচম উর্ত্র সগাগতকহ।  

ভীষ্ম সরার্ কতপ আচদ প্রতাপ না সকহ।। 

প্রার্পকর্ পাথ্ণ সহ যচদ কর রর্। 

জাচন সয চনশ্চয় আচজ সতামার মরর্।।  

শকেযকর িাচহে অনাদকর কর্ণ বীর।  

জয় জয় কচর িকে রর্ককর্ম্ণ ধীর।। 

রথ্ িাো্ে বীর পবকনর সবকগ। 

প্রকবচশে কর্ণবীর সংগ্রাকমকর আকগ।। 
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পাণ্ডকবর রথ্ আচদ পূর্ব্ণভাকগ সদকখ। 

অহঙ্কাকর কর্ণবীর সংগ্রাকমর আকগ।। 

পাণ্ডকবর রথ্ আচদ পূর্ব্ণভাকগ সদকখ। 

অহঙ্কাকর কর্ণবীর বেকয় সকৌতুকক।।  

সয সমাকর সদখাকব আচজ ধনঞ্জয় বীর।  

সুবকর্ণ ভূচষত তার কচরব শরীর।। 

সয সমাকর সদখাকব আচজ পাথ্ণ ধনুেণর। 

এক শত গ্রাম চদব পরম সুন্দর।। 

সয সমাকর সদখাকব পাকথ্ণ সংগ্রাম চভতর। 

সুবকর্ণ মচণ্ডত হেী চদব মকনাহর।।  

পে শত অশ্ব চদব মচর্কত মচণ্ডত।  

িাচর শত গবী চদব বৎকসর সচহত।। 

েয় শত রথ্ চদব রকত্ন সুকশাচভত। 

এক শত দাসী চদব রকত্নকত ভূচষত।।  

সয আমাকর সদখা্কব অর্জ্ুণন দুর্জ্ণয়। 

যাহা িাকব তাহা চদব, বচেনু চনশ্চয়।। 

অর্জ্ুণন সচহত কতকষ্ণ কচরব সংহার। 

যত ধন পা্ আচম, সকচে তাহার।। 

্হা বচে কর্ণবীর োকি চসংহনাদ। 

সকে সকৌরব ককর জয় জয় নাদ।। 

তবো দুন্দুচভ বাকজ মতদে বহুে।  

দসনয ককর চসংহনাদ শকেকত তুমুে।। 

পুনুঃ বকে শেযরাজ, শুন কর্ণবীর।  

সদচখকব অর্জ্ুণন বীকর, না হও অচির।। 

চক কারকর্ চদকব ধন অশ্ব হেীগর্।  

কতষ্ণ সহ ধনঞ্জয় সদচখকব এষর্।।  

কতষ্ণার্জ্ুণকন কহ তুচম কচরকব সংহার। 

সহন োর বাকয কহ কচর অহঙ্কার।।  

বন্ধুগর্ সতামাকর না ককর চনবারর্। 

কাে পচরপূর্ণ দহে, সতামার মরর্।। 

গোয় বাচন্ধয়া চশো সমুর তচরকত। 

এককশ্বর ্চ্ছা তুচম কচরকতে চিকত।। 

একত্র হ্য়া যুকি সকে সকৌরকব। 

অর্জ্ুণকনর োাঁ্ তবু পরাভব পাকব।। 

দুকযণযাধন আচদ কচর বচে সবাকাকর। 

শুন কর্ণ যচদ বাঞ্ছা আকে বাাঁচিবাকর।। 

সবান্ধকব চগয়া েহ ধকর্ম্ণর শরর্।  

তকব সস অর্জ্ুণন-হাকত এিাকব মরর্।।  

শকেযর বিকন ককহ কর্ণবীর সরাকষ। 

না বুচিয়া জ্ঞানহীন মহাজকন সদাকষ।। 

অর্জ্ুণকন প্রশংসা ককর, সমাকর নাচহ বকে। 

আচজ অর্জ্ুণকনকর আচম মাচরব সমূকে।। 

যচদ বজ্রহকে আকস সদকবর ঈশ্বর।  

না গচর্কব তাহাকরও কর্ণ ধনুর্দণধর।।  

শেয বকে কর্ণবীর না কচরহ দাপ। 

আপচন জানহ মকন অর্জ্ুণন-প্রতাপ। ।  

দু্ জকন চবসম্বাদ হ্ে চবের। 

কু্রে হকয় কর্ণ যায় সংগ্রাম চভতর।। 

দসনযগর্ সকে সগে রাজা দুকযণযাধন। 

শকুচন সসৌবে কর্ণ সরাকর্র নন্দন। ।  

দুুঃশাসন কততবর্ম্ণা উেূক নতপচত।  

সাচজয়া আচসে রকর্ সব নরপচত।। 

বূযহ কচর কর্ণবীর দহে আগুয়ান। 

দু্ পাকশ্বণ দু্ বীর ককর্ণর সমান।। 

অর্জ্ুণকন কচহে তকব রাজা যুচধচির। 

সংগ্রাকম সাচজয়া আকস কর্ণ মহাবীর।। 

প্রচতবূযহ কচর শীঘ্র কর চনবারর্।  

দসনয সযন না েঙ্ঘকয় রাধার নন্দন।।  
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রাজার আকদশ সপকয় বীর ধনঞ্জয়। 

প্রচতবূযহ কচরকেন চবপষ চবজয়। ।  

অচিদর্ত্ রকথ্ বীর আকরাহর্ কচর। 

কতষ্ণ সকন সাচজকেন নানা অস্ত্র ধচর।। 

দুন্দুচভ মতদে শঙ্খ বাজকয় মাদে।  

চসংহনাদ কচর দসনয ককর সকাোহে।।  

নারায়র্ী সসনা আর সংশপ্তকগর্। 

িতুচর্দ্ণকক সবচি অস্ত্র ককর বচরষর্।। 

মহাবেবান্ সস্ সংশপ্তকগর্। 

এককশ্বর যুকি বীর ্কন্দ্রর নন্দন।।  

অর্জ্ুণকন সদচখয়া কর্ণ মহাহৃষ্ট দহে। 

দসকনয দসকনয রথ্ সহ বহুযুে দকে।। 

দসনয-সাগকরর মকধয সগে ধনঞ্জয়।  

সস্ যুকে অর্জ্ুণকনর পরাভব হয়।।  

মহাভারকতর কথ্া সুধার সমান। 

কাশীরাম দাস ককহ, শুকন পুর্যবান।।  

ককর্ণর সচহত যুকে যচুধচিকরর পরাভব 

ককর্ণর বিন শুচন শেয বকে দাকপ।  

চবের কচহকে তুচম অতুে প্রতাকপ।। 

এ্ সদখ রকথ্ আ্ে সর্ব্ণ দসনযগর্।  

কাহার সামথ্ণয ককর পাকথ্ণ চনবারর্।। 

সহর সদখ ভীমকসন পবনকুমার। 

সহকদব বীর সদখ ভুবকনর সার।। 

মহারাজা যুচধচির সদখ চবদযমান।  

ধতষ্টদুযন্ন সসনাপচত অচির সমান।। 

সরৌপদীর পেপুত্র চক চদব তুেনা। 

্হাকদর অগ্রসর হকব সকান জনা।। 

চশখণ্ডী সাতযচক সদখ রাজা আগুয়ান। 

িেহ সমকর আচজ হকয় সাবধান।। 

চসে দহে মকনারথ্ সদখ ধনঞ্জয়। 

সংগ্রাকম করহ আচজ অর্জ্ুণকনর ষয়।। 

এ্ কথ্া কচহকত চমচশে দু্ দে। 

মহাযুে বাচধে হ্ে সকাোহে।। 

 

সক্রাধ কচর কর্ণ বীর প্রকবচশে রকর্। 

চসংহ সযন িকে যায় কুতুহে মকন।। 

প্রকবচশয়া কর্ণ বীর ককর মহারর্। 

বাচেয়া বাচেয়া মাকর বি বীরগর্।। 

সংগ্রাকমকত প্রকবচশে ককর্ণর কুমার। 

দশ বাকর্ ভীম তাকর কচরে সংহার।। 

সাষাকত সদচখয়া কর্ণ আপনা পাসকর। 

পুকত্রর কাচটে মাথ্া বীর বতককাদকর।। 

কর্ণপুকত্র নাচশয়া কতকপর কাকট ধনু। 

চতন বাকর্ চবচন্ধকেন দুুঃশাসন-তন।ু। 

েয় বাকর্ শকুচনকর কচরে চবকে। 

রথ্ কাচট চবকন্ধন উেূক মহাবে।। 

থ্াক থ্াক সুকষর্ কাচটব তব চশর। 

এত বচে বার্ মাকর ভীম মহাবীর।। 

চতন বাকর্ চবচন্ধকেন ভীমবীর তাকক। 

সুকষর্ সুতীক্ষ্ম অস্ত্র মাকর িাাঁকক িাাঁকক।। 

নকুে সচহত যুে বাচিে বহুে। 

দুুঃশাসন সাতযচককত সংগ্রাম তুমুে।। 

অচত সক্রাকধ কর্ণবীর রকর্ প্রকবচশে। 

্ন্দ্র সদবরাজ সযন সমকর আ্ে।। 

একক কর্ণ মহাবীর সপকয় অপমান। 

চনজ পুত্র পচিে আপচন চবদযমান।।  
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যুচধচির বকধ যুচক্ত দকে কর্ণবীর। 

সক্রাকধ পচরপূর্ণ কর্ণ কাাঁপকয় শরীর।। 

এককবাকর যুচি মাকর শত শত বার্। 

চবচন্ধ পাণ্ডকবর দসনয দকে খান খান।। 

মহাধনুেণর বীর বচরষকয় শর। 

চবচিত্র চবক্রম সদচখ কর্ণ ধনুেণর।। 

মহারচথ্গকর্ চবকন্ধ চনবাচরকত নাকর। 

এককশ্বর কর্ণ যুকি পাণ্ডব সমকর। ।  

গজ বাজী ধ্বজ েত্র রথ্ সাচর সাচর। 

অযুত অযুত পাকি চেচখকত না পাচর। ।  

মুণ্ড কাচট পাকি কার কুণ্ডে সচহত।  

অশ্ব রথ্ কাচটয়া সয পাচিে েচরত।।  

যুচধচিকর রাচখকত ধা্ে বহু দে।  

দতচষ্টমাত্র কাচট পাকি কর্ণ মহাবে।। 

যুচধচির বচেকেন ককর্ণ উচিুঃস্বকর। 

শুন কর্ণ এক কথ্া বচে সয সতামাকর। ।  

দুকযণযাধন বাককয কর মম সহ রর্।  

শুে অচভোষ সতার খণ্ডাব এখন।। 

এত বচে ধর্ম্ণ মাচরকেন দশ শর। 

তাাঁর শরাশন কাকট কর্ণ ধনুেণর।।  

সক্রাধভকর যুচধচির সযন হুতাশন।  

টঙ্কাচরয়া ে্কেন অনয শরাসন।। 

যম দণ্ড সম ধনু অচত ভয়ঙ্কর। 

মকহকশর শূে সযন জ্বকে দবশ্বানর। ।  

বকজ্রর সমান সস্ বাকর্ যুচধচির।  

ককর্ণর দচষর্ ভাকগ চবচন্ধকেন বীর।। 

সবদনা পা্ে তাকহ কর্ণ ধনুেণর।  

মূচচ্ছণত হ্য়া পকি রকথ্র উপর।। 

হাহাকার কুরুদকে প্রিার হ্ে।  

পাণ্ডকবর দসকনয জয়ধ্বচন প্রকাচশে।। 

মহা চসংহনাদ ককর পাণ্ডকবর দে। 

সিতনা পা্য়া উকে কর্ণ মহাবে।। 

যুচধচির চনধন চিচেে মকন মন।  

টঙ্কাচরয়া হাকত চনে চদবয শরাসন।।  

চবজয় নাকমকত ধন ুচনে আরবার। 

যাহাকত আেকয় িন্দ্র সূকযণযর আকার।। 

সতযকষর্ সুকষর্ ককর্ণর দু্ সুত। 

চতন বাকর্ ধকর্ম্ণ চবকন্ধ চবক্রকম অদ্ভতূ।। 

চবচন্ধে নতপচত সতযকষকর্র শরীকর।  

চতন বাকর্ চবচন্ধকেক কর্ণ মহাবীকর।। 

সর্ব্ণ অস্ত্র চনবাচরে কর্ণ এককশ্বর। 

সপ্তবাকর্ চবচন্ধকেক ধর্ম্ণ নতপবর।।  

রাজাকর রাচখকত এে এত সযাোগর্। 

ধতষ্টদুযন্ন ভীম সসন দ্রুপদ নন্দন।। 

সহকদব সুকষর্ নকুে কাশীপচত। 

চশশুপাে তনয় আ্ে শীঘ্রগচত।। 

এককবাকর অস্ত্র একি ককর্ণর উপর।  

সর্ব্ণ অস্ত্র চনবাচরে কর্ণ ধনুেণর।। 

পাণ্ডকবর দসনয সর্ব্ণ ককর পরাজয়।  

কাোেক যম সযন কর্ণ মহাশয়।। 

যুচধচির রাজার হাকতর কাকট ধনু। 

সন্ধান পূচরয়া বীর চবচন্ধকেক তন।ু। 

কবি কাচটয়া পাকি ধরর্ী উপকর। 

রুচধর পচিকে ধাকর ধর্ম্ণ-ককেবকর।। 

শচক্ত অস্ত্র মাচরকেন রাজা যুচধচির। 

শচক্ত নাচহ সভচদে সস ককর্ণর শরীর।। 

অচত সক্রাকধ কর্ণবীর মাকর তীক্ষ্মশর। 

সস্ শকর চবচন্ধকেক ধর্ম্ণ-ককেবর।।  
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হৃদকয় চবচন্ধে আর চবচন্ধে কপাে।  

ধ্বজেত্র কাচটকেন চবক্রকম চবশাে।।  

গজ অে কাটা সগে হ্ে প্রমাদ। 

চেন্ন চভন্ন দসনয সব ককর আর্ত্ণনাদ।। 

অনয রকথ্ িচিকেন ধর্ম্ণ নতপবর। 

রথ্ িাো্য়া সদন ককর্ণর সগাির।। 

চজচনকেন কর্ণ বীর পাণ্ডকবর নাথ্।  

উপহাস ককর কর্ণ ধকর্ম্ণর সাষাৎ।। 

ষিকুকে জচিয়াে তুচম মহাজন।  

কাকর্কত কাতর হকয় পচরহর রর্।। 

ষিধকর্ম্ণ সতামাকর সুদষ নাচহ গচর্। 

ব্রহ্মিযণয ধকর্ম্ণকত সতামাকক বাখাচন।। 

আর যুে না করহ কর্ণবীর সকন। 

যচদ প্রাকর্ রষা পাও যাও চনজিাকন।। 

এত বচে কর্ণবীর োচিে নতপচত। 

ষচমে সকে বীকর কর্ণ সসনাপচত।।  

সকাকপকত ধা্ে ভীম মহাবেধর।  

রাজাকর কচরে পােু দু্ সকহাদর।। 

কর্ণ ভীম সমাগকম দহে মহারর্। 

চবমাকন িচিয়া সদকখ সদবঋচষগর্।। 

কােদণ্ড সম সযন চবজেী িঙ্কার। 

ককর্ণকর মাচরে ভীম অস্ত্র খরধার।।  

শকর কর্ণ বীরবকর ককর োরখার। 

মহাশকে ভীমকসন ককর মার মার।। 

হাকত ধনু েকয় বীর সমকর প্রিণ্ড।  

হাচনয়া রাজার পুকত্র ককর খণ্ড খণ্ড।। 

দু্ বীকর শরবতচষ্ট কচরে প্রকাশ।  

অন্ধকারময় শূর্য না িকে বাতাস।।  

আকর্ণ, পূচরয়া কর্ণ কচরে সন্ধান।  

ভীকমর হাকতর ধনু ককর খান খান।। 

গদাঘাত ককর্ণ কচরে বতককাদর। 

মুচচ্ছণত হ্ে কর্ণ রকথ্র উপর।। 

রথ্ বাহুচিে তকব সারচথ্ সের। 

ষকর্কক সিতন পায় কর্ণ ধনুেণার।। 

বাহুযুে ককর সদাাঁকহ মহাবীর। 

 

অশ্বথ্ামা বীর তকব প্রচতজ্ঞা কচরে।। 

রাজার সগািকর চগয়া এমত কচহে। 

ধতষ্টদুযন্ন বীর বকট মম চপততচবরী।। 

সতামাকর তুচষব আচজ তাহাকর সংহাচর। 

চবনা ধতষ্টদুযন্ন বকধ যুে যচদ কচর।। 

আচজকার যুকে আচম হব চপততচবরী।  

প্রচতজ্ঞা কচরয়া বীর আচসকেক রকর্।। 

ধতষ্টদুযন্ন সসনাপচত আচসে তখকন। 

হুহুঙ্কার কচর যুকি সরার্পুত্র সকন।। 

অশ্বথ্ামা মহাবীর চমচেে সমাকন। 

মহাবীর অশ্বথ্ামা সংগ্রাকম চনপুর্।।  

ধতষ্টদুযন্ন বীকরর কাচটে ধনুগুর্। 

অশ্বসহ সারচথ্কর কচরে সংহার।। 

নাচহক সম্ভ্রম চকেু সরাকর্র কুমার। 

সক্রাধভকর আকস অশ্বথ্ামা মহাবীর।।  

মকন ভাচব কাচটকবন ধতষ্টদুযন্ন চশর। 

ভীমকসন কচরে তাাঁহার পচরত্রার্।। 

আকাকশ অমরগর্ করকয় বাখান। 

মহাবীর ককর্ণ তকব বচরষকয় শর।। 

বচরষার সমঘ সঘন বচরকষ চনিণর। 

ভাচেে নাকরন দসনয ধর্ম্ণ নতপবকর।। 

পুনুঃ যুচধচিকর ধায় কর্ণ মহাবীর। 
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নারাি বাকর্কত চবকন্ধ রাজার শরীর।।  

যুচধচির হৃদকয় চবচন্ধে সাত বার্। 

ধকর্ম্ণর শরীর চবচন্ধ দকে খান খান।। 

রাচখবাকর রাজাকর এে সযাোগর্।  

কর্ণবীর বাকর্কত কচরে চনবারর্।। 

সহকদব নকুে ধকর্ম্ণর পাকশ থ্াকক।  

দু্ ভা্ চবপকষ মাচরে োকখ োকখ।। 

চত্রভুবকন বীর না্ ককর্ণর সসাসর।  

কাচটে রাজার ধনু কর্ণ ধনুেণর। ।  

এক বাকর্ কাচটয়া পাচিে শরাসকন। 

শর ধনু কাচটয়া পাচিে সস্ষকর্।।  

অচবেকম্ব অশ্ব রথ্ কাকটন কর্ণবীর।  

অস্ত্র বতচি কচরকেন ধকর্ম্ণর উপর।।  

দু্ ভা্ িচিকেন সহকদব রকথ্। 

পুনরচপ কর্ণবীর ধনু চনে হাকত।। 

পাণ্ডকবর মাতুে মকরর অচধপচত। 

ককর্ণর সারথ্ী সস্ বীর মহামচত।। 

ভাচগনার দুুঃখ সদচখ হৃদকয় আকুে। 

চবের বচেে পাণ্ডকবর অনুকূে।। 

শুন কর্ণ মহাশয় আমার বিন। 

আপচন প্রচতজ্ঞা দকো চবস্মর এখন।।  

অর্জ্ুণকনর সকে রর্ প্রচতজ্ঞা কচরকে। 

ধর্ম্ণপুত্র যুচধচির সকে আরচিকে।। 

হীন অস্ত্র যুচধচির কবি রচহত।  

তাহাকক চবচন্ধকত কর্ণ না হয় উচিত।। 

পাকথ্ণ এচি যুচধচিকর মাচরবার আশ। 

কতষ্ণসকন অর্জ্ুণন কচরকব উপহাস। ।  

শকেযর বিন শুচন চফকর কর্ণবীর। 

ের্জ্া সপকয় চশচবকর সগকেন যুচধচির।। 

রথ্ দহকত নাচমকেন ধর্ম্ণ নরপচত। 

সরক্ত শরীর রাজা সচবকে মচত।। 

সহকদব নকুকেকর পাোন সের। 

যথ্া যুে ককর মহাবীর বতককাদর।। 

যুচধচিকর এচি কর্ণ অকনযকক ধা্ে। 

মতগযুথ্ মকধয সযন গকজন্দ্র পচশে।।  

যত অস্ত্র ভতগুরাম চদে মহাবীকর।  

মাচরকেন কর্ণবীর চনভণর অেকর। ।  

পাণ্ডকবর দসকনযকত কচরে হাহাকার।  

যুগাকের যম সযন কচরে সংহার।। 

অর্জ্ুণন অর্জ্ুণন বচে মহাশে ককর। 

ধনঞ্জয় ধনুেণর সগে সকাথ্াকাকর। ।  

সংসপ্তকগর্ সকে সংগ্রাম দুষ্কর।  

আচসকত অর্জ্ুণন নাচহ পান অবসর।।  

 

শ্রীকতষ্ণ বকেন শুন ধনঞ্জয় বীর।  

দসনয সব সংহার কচরে কর্ণ মহাবীর।। 

পরশুরাকমর অস্ত্র কচরে সন্ধান। 

েষ সকাটী বার্ মাকর সদখ চবদযমান।। 

যুগাকের যম সযন কর্ণবীর ধায়। 

সহর সদখ দসনয সব সম্ভ্রকম পোয়। ।  

সকৌরকবর দসনয সব ককর চসংহনাদ। 

পাণ্ডকবর দসনয ককর বহুে চবষাধ। ।  

প্রার্ উকপচষয়া যুে ককর বতককাদর। 

যুচধচিকর নাচহ সদচখ সংগ্রাম চভতর।। 

 

শুচনয়া ককহন ধনঞ্জয় গদাধকর। 

সেকর িাোও রথ্ সদচখ যুচধচিকর।। 

সংসপ্তকগর্ মম আকে অবচশষ্ট। 

শীঘ্রগচত িে প্রভু সদচখ সমার সজযষ্ে।।  
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অর্জ্ুণন বিকন কতষ্ণ সদন অনুমচত। 

যুচধচির িাকন েরা যান শীঘ্রগচত।। 

শঙ্খনাদ কচরয়া িকেন ধনঞ্জয়। 

অর্জ্ুণকন সরাচধে অশ্বথ্ামা মহাশয়।।  

চদবয অস্ত্র দু্ বীর কচরে সন্ধান। 

সদবাসুর যুে সযন নাচহ অবসান।।  

সরার্পুকত্র চজচনয়া অর্জ্ুণন মহাবীর। 

ভীকমর পশ্চাকত আ্কেন অচত ধীর।। 

চজজ্ঞাকসন ভীমকসকন রাজার বতর্ত্াে। 

কর্ণযুে কথ্া ভীম কচহে আদযন্ত।।  

কর্ণ শকর চবহবে হ্ে ককেবর। 

সগকেন চবষাকদ রাজা চশচবর চভতর।।  

সদকব বাাঁচিকেন ভা্ ধর্ম্ণ নরপচত। 

এত বচে চনশ্বাস োচিে মহামচত।। 

 

শুচনয়া চবকে কতষ্ণ অর্জ্ুণন দুর্জ্ণয়। 

ভীকমকর বকেন তকব বীর ধনঞ্জয়।। 

কতপকর্ণ সরার্পুত্র রাজা দুকযণযাধন। 

উহাকদর সকে যুে কচরব এখন।। 

আচম সহথ্া যুে কচর তুচম যাও তথ্া। 

বতর্ত্াে কচরয়া এস নতপবর যথ্া।।  

ভীমকসন বচেকেন আচম আচে রকর্। 

যুে হ্কতকে মম কুরুচসনয সকন। ।  

সহনকাকে এচি যা্ যচদ আচম রর্। 

চনচন্দকব পোে বচে যত কুরুগর্।। 

যুে োচিবার এ্ নকহত সময়। 

সদচখয়া আ্স যুচধচির মহাশয়।। 

ভীকমকর রাচখয়া তকব সংগ্রাম চভতকর। 

কতষ্ণ পাথ্ণ আ্কেন সদচখকত রাজাকর।। 

মহাভারকতর কথ্া অমতত সমান। 

কাশীরাম দাস ককহ শুকন পুর্যবান। ।  

যুচধচিকরর চনকট অর্জ্ুণকনর কর্ণবকধ প্রচতজ্ঞা 

শয়ন কচরয়া আকে রাজা যুচধচির। 

িরর্ বকন্দন চগয়া ধনঞ্জয় বীর।। 

উল্লাকসকত উচে বচসকেন যুচধচির।  

প্রতযয় জচিে পচিয়াকে কর্ণবীর।।  

মহারাজ যুচধচির চিচেকেন মকন। 

কর্ণ সমাকর মহাদুুঃখ চদে মহারকর্।।  

হরচষকত সহথ্ায় আ্ে দু্জন। 

চবনা ককর্ণ মাচর সকখ সহথ্া আগমন। ।  

এত চিচে যুচধচির চনবাচরে দুুঃখ। 

হচরকষ সদকখন কতষ্ণ অর্জ্ুণকনর মুখ।। 

যুচধচির চজজ্ঞাসা ককরন বার বার। 

কহ ভা্ অর্জ্ুণন যুকের সমািার।।  

সদবাসুজয়ী বীর সূকযণযর নন্দন।  

সভামকধয যাকর পূকজ মাচন দুকযণযাধন।। 

যাহাকর পরশুরাম চদে, চদবয ধনু।  

অকভদয কবি যার আবচরে তনু।। 

যার ভূজবীকযণয দগ্ধ হ্ রাচত্রচদকন। 

একয়াদশ বৎসর আচেনুশ্রকব বকন।। 

মন চির নকহ মম না ঘকি তরাস। 

চনরের সদচখ কর্ণ আকস মম পাশ।।  

সস্ ককর্ণ আচজ বুচি মাচরকে সমকর। 

আনন্দ পূচরে আচজ আমার অেকর।। 

মহাবীর ককর্ণ তুচম সকমকন মাচরো। 

মহাচসন্ধু দহকত তুচম সকমকন তচরো।। 
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যুচধচির-বাকয শুচন অচত ভয়ঙ্কর।  

সশচঙ্কত ধনঞ্জয় চদকেন উর্ত্র।। 

আমার চবপষ চেে সংসপ্তকগর্। 

তাহাকদর সকে সমার হকতচেে রর্।। 

তাকহ অশ্বথ্ামা সকন আচেে চবকরাধ। 

শরবতচষ্ট কচর ককর তাহার চনকরাধ।।  

ককর্ণ মাচরবাকর যা্ কচরয়া সন্ধান। 

ভীমমুকখ শুচনোম তব অপমান।। 

সতামার কুশে জাচন যা্ আরবার। 

অবশয কচরব আচম ককর্ণকর সংহার।।  

 

জীচবত আেকয় কর্ণ শুচনয়া বিন। 

মহাকু্রে হ্কেন ধকর্ম্ণর নন্দন।।  

কর্ণশকর ত্রাচসত সয পাণ্ডকবর পচত। 

অর্জ্ুণকনকর ভৎচসয়া বকে মহামচত। ।  

সমাকর পরাচজয়া দসনয ককর েণ্ডভণ্ড। 

মহাযুে ককর কর্ণ সমকর প্রিণ্ড।।  

এককশ্বর যুে ককর বীর বতককাদর। 

আ্কে তাহাকর যুকে রাচখয়া সত্বর। ।  

ককর্ণকর মাচরব বচে কচরয়াে পর্। 

তাকর সদচখ এখন পোও চক কারর্।। 

সতার জি চদকনকত সয দহে দদববার্ী। 

পতচথ্বী চজচনয়া সমাকর চদবা রাজধানী।। 

দদকবর বিন চমথ্যা দহে সহন সদচখ।  

সতামা পুকত্র পুত্রবতী কুেী সকন চেচখ।। 

গভণ দহকত সকন না পচিচে পেমাকস। 

চবফে ধচরে কুিী সতাকর গভণবাকস।। 

যষরাজ ধন ুচদে ্ন্দ্র চদে শর।  

ভুবন সংহার অস্ত্র চদে মকহশ্বর। ।  

মায়ারথ্ চদে সতাকর গন্ধকববর পচত। 

অস্ত্র সব আকে সতার পবকনর গচত।। 

রথ্ধ্বকজ হনুমান মহাবেে। 

আপচন সারচথ্ কতষ্ণ প্রতাকপ অনন্ত।।  

হাকত সতার গাণ্ডীব অষয় ধনুুঃশর।  

পো্কে কর্ণভকয় প্রাকর্কত কাতর।।  

গাণ্ডীকবর সযাগয তুচম মহা ধনুেণর। 

কতকষ্ণকর গাণ্ডীব সদহ শুনহ বর্ব্ণর।। 

অকগ্র কতকষ্ণ চদকত যচদ গাণ্ডীব সতামার। 

এত চদকন কুরুগর্ হ্ত সংহার।। 

কতকষ্ণকর গাণ্ডীব সদহ কতষ্ণ সহৌন রথ্ী। 

রকথ্র উপকর তুচম হওত সারচথ্।। 

 

একতক দুর্ব্ণার্ী শুচন পাথ্ণ বাকর বাকর। 

খিগ েকয় উচেকেন ভূকপ কাচটবাকর।।  

চনবাচরয়া কতষ্ণ তাকর ককরন ভৎসন।  

সজযি ভা্ কাচটবাকর িাহ চক কারর্।। 

 

অর্জ্ুণন বকেন মম প্রচতজ্ঞা চনশ্চয়। 

সহন বাকয বকে সয্ তাকর কচর ক্ষয়।।  

গাণ্ডীব োচিকত সমাকর সয জন বচেকব। 

অবশয কাচটব তাকর গুরু যচদ হকব। ।  

প্রচতজ্ঞা েচেকে হয় নরক অনন্ত।  

গরু বধ কচর হয় নরক দুরে।। 

দু্ ককর্ম্ণ নরকককত হ্কব প্রয়ার্।  

তুচম সদব জান সবদশাকস্ত্রর চবধান।। 

 

হাচসয়া বকেন কতষ্ণ শুন ধনঞ্জয়। 

গুরুজকন না বচধও আেকয় উপায়।। 

ষাে হও ধনঞ্জয় চির কর মন।  
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শুচনয়া ককহন পাথ্ণ চবনয় বিন।। 

সদাষ না জাচনয়া সযবা ককর অপমান। 

শাকস্ত্রকত কচহে তার মরর্ চবধান। ।  

সগাসাচি রাচখে সতাঁ্ রচহে পরার্। 

চনকজ ভয় পা্য়া ককরন অপমান।। 

আপচন ভয়ার্ত্ণ হও কর্ণযুে সদচখ। 

হাচরয়া পোও তুচম সংগ্রাম উকপচষ।। 

ভীম নাচহ সদয় কার মকন অনুতাপ। 

দুচনণবার রকর্ যার অতুে প্রতাপ। ।  

শত শত হেী মাকর গদার প্রহাকর।  

যূকথ্ যকূথ্ অশ্ব বীর বতককাদর মাকর।। 

করকয় দুষ্কর কর্ম্ণ ভা্ বতককাদর।  

সস নাচহ চনন্দকয় সমাকর বচেয়া বর্ব্ণর।। 

তুচম কর অপকর্ম্ণ সভার চভতর। 

পাশাকত হাচরো যত ধন রত্ন ঘর।। 

সতামার কারকর্ সমারা িাচর সকহাদর। 

নানা দুুঃখ ভুচঞ্জোম অরর্য চভতর।।  

আপনা কাচটকত িান বীর ধনঞ্জয়। 

হাত দহকত খিগ েন কতষ্ণ মহাশয়।। 

 

অর্জ্ুণন বকেন কচরোম সকান কর্ম্ণ। 

গুরুচনন্দা কচরোম যাহাকত অধর্ম্ণ।। 

আপনাকক বধ কচর প্রায়চশ্চর্ত্ চবচধ। 

আজ্ঞা কর চনকষধ না কর গুর্চনচধ।।  

হাচসয়া বকেন কতষ্ণ শাকস্ত্রর প্রমার্। 

আপনা প্রশংসা কর মরর্ সমান।। 

আপনার প্রশংসা কচরকে বার বার। 

তকব তব প্রচতজ্ঞার হ্কব উোর। ।  

আপনা প্রশংসা তকব ককরন অর্জ্ুণন।  

আমার সমান সকবা ধকর এত গুর্।। 

মম সম ধনুেণর নাচহক সংসাকর। 

বাহুবকে িাচরচদকক চজকনচে সমকর।।  

সংশপ্তকগকর্ আচম ককরচে সংহার। 

কর্ণবীর সকন যুে কচর বার বার। ।  

 

এত বচে ধনঞ্জয় যূচি দু্ কর। 

অপরাধ ষমা িান ধকর্ম্ণর সগাির। ।  

ের্জ্ায় ককহন পাথ্ণ পচিয়া িরকর্।  

চনন্দা কচরয়াচে আচম ধকর্ম্ণর কারকর্।। 

চবের বকেন তকব কতষ্ণ মহামচত। 

অর্জ্ুণকন প্রসন্ন হ্কেন নরপচত। ।  

কচরকেন প্রচতজ্ঞা অর্জ্ুণন ধনুেণর। 

আজ ককর্ণ সংহাচরব সংগ্রাম চভতর। ।  

তব পদ স্পশণ কচর কচহোম সার। 

সতযভ্রষ্ট হ্ যচদ ককর্ণ রাচখ আর।।  

ধনঞ্জয় সগাচবকন্দ রাচখয়া মকনারকথ্। 

সগাচবন্দ সারচথ্ সহ উচেকেন রকথ্।। 

শ্রীকতকষ্ণকর বচেকেন বীর ধনঞ্জয়।  

সতামার প্রসাকদ আচম কচরব চবজয়।। 

রাজা ধততরাষ্ট্র হকব পুত্র সপৌিহীন। 

আচজ বসুমতী হকব ধকর্ম্ণর অধীন।।  

আচজ দুকযণযাধন রাজা হ্কব চনধন।  

পাশা নাচহ সখচেকব শকুচন দুকযণযাধন।। 

আচজ সুকখ চনরা যা্কবক যুচধচির। 

আচজ যুকে পচিকবক কর্ণ মহাবীর। ।  

মহাভারকতর কথ্া অমতত সমান। 

কাশীরাম দাস ককহ শুকন পুর্যবান। ।  



মহাভারত ( কর্ণপর্ব্ণ)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

 

ভীম কর্ত্তণক দুুঃশাসকনর রক্তপান 

কতকষ্ণর সচহত পাথ্ণ মহাধনুর্দণধর।  

সহনমকত িচেকেন সংগ্রাম চভতর।। 

মারী-পুত্রদ্বয় সহ বীর বতককাদর।  

চনরচখয়া কুরুবে বচরষকর শর।। 

সারচথ্ চবকশাক নাকম তাকর ভীম পুকে। 

আমার রকথ্কত সদখ কত অস্ত্র আকে।।  

আচজ রকর্ পচিকব সকে কুরুগর্। 

নতুবা আমাকর মাচরকবক দুকযণযাধন।।  

ভীকমর বিকন তকব চবকশাক সদচখে। 

ষাচট সহকেক বার্ গচর্য়া বচেে।। 

দশ সহকেক বার্ বকজ্রর সমান। 

আর যত বার্ আকে সক ককর গর্ন।। 

অবচশষ্ট কত বার্ রকথ্াপচর রকহ। 

চবকশাক সারচথ্ তকব ভীম প্রচত ককহ। ।  

তকব ভীমকসন বীর প্রচতজ্ঞা কচরে।  

আচজকার রকর্কত সকৌরব হত দহে।। 

যতষর্ না আ্কস কতষ্ণ ধনঞ্জয়। 

সুসর্জ্া করহ রথ্ কচরকত চবজয়।। 

 

সহসা উর্ত্রচদকক দহে সকাোহে।  

ো্ে অর্জ্ুণন-বার্ গগন-মণ্ডে।। 

িতুরে সসনা পকি অর্জ্ুণকনর বাকর্। 

সসৌবে বচেে শুন রাজা দুকযণযাধন।  

সহর সদখ দসনয ষয় কচরে অর্জ্ুণন।। 

আচম অগ্রসচর কচর ভীকমকর সংহার। 

মচজে সকৌরব দসনয নাচহক চনোর। ।  

মহাবে সসৌবে ভীকমর প্রচত ধায়। 

মহাযুে সঘারতর হ্ে তথ্ায়।। 

মাচরকেক শচক্ত ভীম সসৌবকের মাকথ্।  

সস্ শচক্ত সসৌবে ধচরে বামহাকত।। 

সস্ শচক্ত সফচে মাকর ভীকমর উপকর। 

বাহুচবচন্ধ রকথ্াপকর পাচিে ভীকমকর।। 

পুনুঃ উচে ভীমকসন চবচন্ধে সসৌবকে।  

মুচচ্ছণত সসৌবে রাজা পচিে ভূতকে।। 

রথ্ চফরা্য়া চনে রকথ্র সারচথ্। 

ভে চদে কুরুবে যত সসনাপচত।। 

ভে চদে আপচন নতপচত দুকযণযাধন।  

দসনযগর্ েন চগয়া কতকষ্ণর শরর্।। 

যুচিকত আ্ে কর্ণ সদচখ দসনযভঙ্গ।  

জ্বেে অনে সযন সদচখকত তুরে। ।  

পাণ্ডকবর দসনয সব বচরষকয় শর। 

সবচিয়া মারকয় সব কর্ণ ধনুের।।  

সাতযচককর চবচন্ধে চবংশচত মহাশকর। 

চশখণ্ডীকর দশ বার্ পে বতককাদকর। ।  

ধতষ্টদুযন্ন শত বার্ মাকর বজ্র শকর। 

সপ্তদশ বার্ মাকর দ্রুপদকুমাকর।।  

সংশপ্তকক মাকর সহকদব দশ শর। 

সাত বার্ মাচরে নকুে ধনুেণর।।  

ক্রকমকত চবচন্ধে ভীম চত্রশ মহাশর।  

সব শর চনবাচরে কর্ণ ধনুেণর।।  

ক্রকমকত চবচন্ধে ভীম চত্রশ মহাশর।  

সব শর চনবাচরে কর্ণ ধনুেণর।।  

হাচসয়া চবজয় ধনু ে্কেক হাকত। 

বার্াঘাকত সর্ব্ণ দসনয যায় িতুচভণকত।। 

সাতযচকর ধ্বজ কাচট কাকট শরাসন।  
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আর বার্ হৃদকয় চবচন্ধে সস্ষর্।।  

রথ্ শূর্য হ্কেন সাতযচক তখন। 

চতন বাকর্ সারচথ্কর কচরে চনধন।। 

চনচমকষ চবমুখ দকে সব ধনুেণর।  

ভীত হকয় দসনয সব পোয় সের।। 

দূকর থ্াচক সদকখন অর্জ্ুণন মহাবীর। 

সদবাসুর যুকে যায় চনভণয় শরীর।।  

কতকষ্ণকর বকেন মহাবীর ধনঞ্জয়। 

সহর সদখ কর্ণবীর যুিকয় চনভণয়।।  

ভাচেে পাণ্ডব দে দসনয চদে ভে। 

পো্য়া যায় সযন আকুে তরে।। 

িাট রথ্ িাোও সগাচবন্দ মহাবে।  

সংগ্রাকম মাচরব আচজ সকৌরব সকে।। 

হাচসয়া িাোন রথ্ সগাচবন্দ সারচথ্। 

দূকর থ্াচক রর্ সদকখ কুরু নরপচত।।  

ককর্ণকর বচেে তকব রাজা দুকযণযাধন। 

সহর সদখ আচসকতকে নর নারয়র্।। 

সক্রাধভকর আ্ে অর্জ্ুণন ধনুর্দণধর।  

্হা সম বীর নাচহ সংগ্রাম চভতর।।  

সর্ব্ণ দসনয আকদচশে কর্ণ মহামচত। 

সকব সমচে মার আচজ পাথ্ণ মহামচত। ।  

অশ্বথ্ামা দুুঃশাসন বীর আচদ কচর। 

অর্জ্ুণকনকর সবচিে সয কর্ণ আগুসাচর।। 

অর্জ্ুণকনর বাকর্ সব চবমুখ হ্ে। 

হাকত অস্ত্র কর্ণবীর রকর্ প্রকবচশে।।  

সাতযচক চবচন্ধে বার্ কর্ণ চবদযমান। 

কাচটয়া সকে দসনয ককর খান খান।।  

গদা েকয় ভীমকসন ককর মহারর্। 

সহে সহে পকি গজ অগর্ন।। 

তকব দুুঃশাসন বীর বাচে মাকর শর। 

চতন বাকর্ চবচন্ধে ভীকমর ককেবর।।  

কাচটয়া হাকতর ধনু রকথ্র সারচধ। 

শকরকত জর্জ্ণর দহে ভীম মহামচত।।  

মর্ত্গজ সব বীর গদা েকয় হাকত। 

যম সম আ্কেন সংগ্রাম কচরকত।। 

গদা সফচে মাচরকেন দুুঃশাসন চশকর।  

দুুঃশাসন পকি শত ধনুক অেকর।। 

সারথ্ কবি অশ্ব আর শরাসন। 

গদার প্রহাকর িূর্ণ দকে সস্ষর্।।  

রকথ্কত পচিে যচদ বীর দুুঃশাসন। 

পূকর্ব্ণর প্রচতজ্ঞা ভীম কচরে স্মরর্।। 

শীঘ্র সগে যথ্ায় পচিে দুুঃশাসন। 

রথ্ দহকত োফ চদয়া পকি সস্ষর্।।  

 

দাণ্ডা্য়া সদকখ যত সকৌরব কুমার। 

বাহু আস্ফাচেয়া ভীম বকে বার বার।।  

দুুঃশাসন দুরাত্মার রক্ত কচর পান।  

কার শচক্ত আচজ একর ককর পচরত্রার্।।  

সক্রাধমকন ভীমকসন ককহ উচচুঃস্বকর। 

ধচরে রাষসমূচর্ত্ণ সংগ্রাম চভতকর।। 

অচতকক্রাকধ ভীমকসন সংগ্রাকম অপার।  

খিগ েকয় চবদাচরে হৃদয় তাহার।। 

সবকগ রক্ত উকে প্রেবকর্র সমান।  

মহানকন্দ ভীমকসন ককর তাহা পান।।  

কচরয়া সশাচর্ত পান ককহ বতককাদর। 

অমতত পাকনকত সযন ভচরে উদর।। 

মধু-ঘতত-শকণরাকত নাচহ পচরকতাষ। 

মাকয়র দুকগ্ধেকত যত না হয় সকোষ।। 
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তকতাচধক ততচপ্ত হয়, ঘুকি অবসাদ। 

চক মধুর দুরাত্মার রুচধকরর স্বাদ।। 

 

দুকযণযাধন কর্ণবীর সদকখ চবদযমান। 

ভীমকসন ককর দুুঃশাসন-রক্ত পান।। 

রক্ত চপকয় ভীমকসন সংগ্রাম চভতকর। 

রাষস বচেয়া সোক পো্ে ডকর।। 

সদচখয়া ধা্ে বীর কর্ণ মহামচত। 

ভীকমর উপকর বার্ মাকর শীঘ্রগচত।।  

যুধামনুয মহাবীর যুচি শর মাকর।  

চিত্রকসন মহাবীর পচিে সমকর।। 

দুুঃখী হকয় দুকযণযাধন ভ্রাতার মরকর্। 

পাণ্ডব দসকনযকত তকব আ্ে আপকন।।  

মহাভারকতর কথ্া অমতত সমান। 

কাশী ককহ কর্ণ পকর্ব্ণ মকর দুুঃশাসন।। 

অর্জ্ুণকনর হকে কর্ণপুত্র বতষকসন বধ 

চজজ্ঞাকসন জকিজয় যুে চববরর্।  

বযক্ত কচর যুে কথ্া কহ তকপাধন। ।  

ককর্ণকর বচেে দুকযণযাধন মহাশয়।  

গাণ্ডীব ে্য়া আকস বীর ধনঞ্জয়।। 

রক্তপান কচর তকব বীর বতককাদর। 

দুুঃশাসন রকক্তকত সেচপে ককেবর।। 

দুকযণযাধন যথ্া আকে ভ্রাততগর্ সকে। 

অস্ত্র েকয় তথ্া ভীম যান মকনারকে।। 

সদশবার্ মাচরয়া কাচটে পেজন। 

সস্ সশাকক ভকয়কত পোয় দুকযণযাধন।।  

সদচখ কর্ণ আ্কেক কচরবাকর রর্।  

ককর্ণ সদচখ পোয় সকে দসনযগর্।। 

সর্ব্ণ দসনয ভে চদে নাচহ িায় পাকে। 

ভ্রাততকশাকক দুকযণযাধন প্রার্মাত্র আকে।। 

সর্ব্ণ মুখয কর্ণবার খযাত ধনুেণর। 

মুখয বীর বতষকসন হাকত চনে শর।।  

কর্ণপুকত্র নকুকে হ্ে মহারর্।  

নকুকের রথ্ কাচট সফকে সস্ষর্।। 

ভীম রকথ্ িচিকেন নকুে দুর্জ্ণয়। 

মহাবেবে বীর রকর্কত চনভণয়।। 

সহকদব নকুে ও ধতষ্টদুযন্ন বীর।  

সরৌপদীর পে পুত্র চনভণয় শরীর।। 

ভীকম সখদাচিয়া িকে বীর বতষকসন। 

চকচেৎ নাচহক ভয় ককর্ণর নন্দন। ।  

অশ্বথ্ামা কতপ দুকযণযাধন নরপচত।  

বতষকসকন রচষবাকর আকস শীঘ্রগচত।। 

দু্ দকে মহাযুে, অকস্ত্রর চনঘণাত। 

িতুরে দকে দহে বহুত চনপাত।। 

তকব বতষকসন বীর ককর্ণর নন্দন। 

চতন বাকর্ অর্জ্ুণকন চবচন্ধে সস্ষর্।। 

মাচরে দ্বাদশ শর কতষ্ণ ককেবকর। 

মহাবীর বতককাদকর চবচন্ধকেক শকর।।  

সাত বাকর্ নকুকের নাকশ অহঙ্কার। 

মহাবীর বতষকসন সংগ্রাকম দুর্ব্ণার।। 

রুচষয়া অর্জ্ুণন বীর হাকত চনে শর।  

তাহাকত চবকন্ধন বতষকসন ককেবর।। 

ষুরবাকর্ ধনঞ্জয় কাচট ধনুর্ব্ণার্। 

মাথ্া কাচট সফচেকেন কর্ণ চবদযমান।। 

পুত্রকশাকক ককর্ণর সোিকন জে িকর।  

উল্কাপাত পকি সযন পতচথ্বী উপকর।।  
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পুত্রকশাকক কর্ণবীর ধা্ে সের। 

যুগাকের যম সযন হাকত ধনুুঃশর।।  

চসংহনাদ োকি বীর, বকে ধর ধর।  

সদচখয়া পাণ্ডব-চসনয পোয় সের।।  

 

অর্জ্ুণকন বকেন, কতষ্ণ শুন মহামচত। 

পুত্রকশাকক ধায় সদখ কর্ণ সসনাপচত।। 

সদবাসুর-জয়ী এ্ কর্ণ মহাবীর। 

সাবধাকন যুে কর না হও অচির। ।  

একব সদখ শরজাে বকষণ কর্ণবীর। 

বচরষার সমঘ সযন বচরষকয় নীর।। 

্কন্দ্রর ধনুক সহন সদখ চবদযমান।  

কর্ণ হাকত সশাচভত চবজয় ধনুর্ব্ণার্।। 

দুকযণযাধন মহাবীর ককর চসংহনাদ।  

ধনুক টঙ্কার শুচন জয় জয় নাদ।। 

রর্ কচর কর্ণ বীকর করহ চনধন। 

সতামার সমান বীর নকহ সকান জন।। 

বর চদে সতামাকর প্রসন্ন শূেপাচর্।  

ককর্ণ সংহাচরকব তুচম ্হা আচম জাচন।। 

 

অর্জ্ুণন বকেন কতষ্ণ না কর চবস্ময়। 

ককর্ণকর মাচরব আচজ জাচনহ চনশ্চয়।।  

সহনকাকে কর্ণ আকস সংগ্রাম চভতকর। 

পুত্রকশাকক তাহার নয়কন জে িকর।। 

দু্ বীকর সদখা সদচখ হ্ে সের। 

রকর্কত সশাচভে সযন দু্ চদবাকর। 

দু্ রকথ্ দীপ্তমান উভকয়র ধ্বজ। 

এক ধ্বকজ কচপ সশাকভ আর ধ্বকজ গজ। ।  

কর্ণ সবচি সকৌরব করকয় চসংহনাদ। 

শঙ্খ সভচর বাকজ আর জয় জয় নাদ।। 

অর্জ্ুণকনকর সবচিয়া চবচিত্র বাধয বাকজ। 

চসংহনাদ শে ককর পাণ্ডকবর মাকি।। 

নানা অস্ত্র মাচর দসনয করকয় চনধন। 

মহাবজ্রাঘাকত সযন পকি তরুগর্। 

দু্ দকে চমশা্ য়া িাকহ কুতুহকে।।  

সদবতা গন্ধর্ব্ণ এে গগনমণ্ডকে। 

যকতক দানব যষ চপশাি রাষস।। 

সককে িাহকয় সদা রাকধকয়র যশ। 

িাকহন অর্জ্ুণন যশ সকে অমর।। 

অেরীকষ পুত্রযশ িাকহ চদবাকর।  

অর্জ্ুণকনর যশ িান চত্রদশ-ঈশ্বর।।  

দু্ বীকর যুে ককর অচত সঘারতর। 

 

শেয নতকপ চজজ্ঞাকসন কর্ণ ধনুেণর।। 

আমাকর স্বরূপ কহ শেয বীরবর। 

অর্জ্ুণকনর যকুে যচদ আচম পচি রকর্।। 

তকব সকান সকান কর্ম্ণ কচরবা আপকন।  

হাচসয়া বচেে শেয আচম এককশ্বর। 

কতষ্ণ সহ সংহাচরব পাথ্ণ ধনুেণর।। 

 

সগাচবকন্দকর চজজ্ঞাকসন বীর ধনঞ্জয়।  

যদযচপ আমাকর কর্ণ ককর পরাজয়।। 

সকান কর্ম্ণ কচরকব আপচন নারায়র্।  

সকমকন হ্কব তকব ককর্ণর চনধন।। 

 

হাচসয়া বকেন তকব কতষ্ণ মহাশয়। 

শুন বীর ধনঞ্জয় কচহব চনশ্চয়।। 

সূযণয যচদ শূর্য দহকত ভ্রষ্ট চষচততকে। 

খণ্ড খণ্ড হর যচদ পতচথ্বীমণ্ডকে। ।  

কচহোম এত যচদ হয় চবপরীত। 
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সতামাকর চজচনকত কর্ণ নাকর কদাচিৎ।।  

 

অর্জ্ুণন বকেন তকব কচর অহঙ্কার।  

অবশয কচরব আচজ ককর্ণকর সংহার।।  

শতে সভরী দুন্দুচভ সয ঘন ঘন বাকজ। 

দু্ দকে মহাযুে হয় রর্মাকি।।  

অর্জ্ুণকন চবচন্ধে দশ বাকর্ কর্ণবীর। 

হাকসন অর্জ্ুণন বীর অষয় শরীর। ।  

আকর্ণ পূচরয়া তকব বীর ধনঞ্জয়। 

দশ বার্ মাচরকেন ককর্ণর হৃদয়।। 

এ্মত বার্ যুে হ্ে চবের। 

অষয় শরীর সদাাঁকহ মহাধনুেণর। ।  

নারাি বচরকষ কত অচত খরসান। 

অেণিন্দ্র ষুরপাচদ আর নানা বার্।। 

অস্ত্রগর্ পকি সযন পষী িাাঁকক িাাঁকক। 

ভ্রুকুচট কটাকষ সযন চবজেী িেকক।। 

কর্ণকক পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র চদে। 

সহন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূচরে।। 

যুগাকের যম সযন উচি যায় শর। 

চনবাচরকত নাচরকেন পাথ্ণ ধনুেণর।। 

মহাকবকগ পকি বার্ অর্জ্ুণন উপকর।  

সহনকাকে কতষ্ণ তাহা ধকর দু্ ককর। ।  

ককর্ণর প্রতাকপ চির নকহ দসন্যগর্।  

ভীম কতষ্ণ অর্জ্ুণকনকর বচেে তখন।।  

উপকরাধ োি ভা্ না কচরহ সহো। 

কর্ণ বধ কর অস্ত্র যুচি এ্ সবো।। 

সাবধাকন মার অস্ত্র না হও চবমন।  

তব চবদযমাকন পকি সব দসনযগর্।। 

 

ভীম-বাককয নানা অস্ত্র একি ধনঞ্জয়। 

মহাসে কর্ণ বীর নাচহ ককর ভয়। ।  

বাকর্ অন্ধকার কচরকেক কর্ণবীর। 

পাণ্ডকবর দসনযগর্ হ্ে অচির।। 

চনরের চবচন্ধে অর্জ্ুণন ককেবর।  

সর্ব্ণ বার্ কাচটকেন পাথ্ণ ধনুেণর।। 

বাসুকদকব চবচন্ধে মারীি বার্ মাচর। 

আর যত বার্ পকি চেচখকত না পাচর।।  

সর্ব্ণকোক চিচেত িাচহয়া দু্জকন। 

কতষ্ণার্জ্ুণকন চনবাচরে কর্ণ মহাবাকর্।। 

সর্ব্ণাে হ্ে ষত পাথ্ণ ধনুেণর। 

সহে একিন বার্ ককর্ণর উপর।। 

কর্ণ শেয কুরুবে বাকর্ আবচরে। 

অন্ধকার কচর সকব বার্ বরচষে।। 

শেযকক চবকন্ধন পাথ্ণ তীক্ষ্ম দশ শকর। 

চবকন্ধন দ্বাদশ বার্ ককর্ণর শরীকর।। 

রুচধর পচিকে ধাকর ককর্ণর শরীকর।  

পুনুঃ সপ্ত বার্ চবকন্ধ কর্ণ মহাবীকর।। 

সহে সহে বার্ চনচমকষ িচেে। 

অন্ধকার কচর অস্ত্র গগর্ ভচরে।। 

অর্জ্ুণকনর বার্ সযন চবজেী তরঙ্গ।  

েষ্ট দহে কুরুবে রকর্ চদে ভে।।  

ভে চদে কুরুবে কর্ণ এককশ্বর। 

মহারচথ্ সারচথ্ দুর্জ্ণয় ধনুর্দণধর।।  

জয়নাদ ককর অস্ত্র ধচর ককর বীর। 

সদবাসুর যুকে যার অষত শরীর। ।  

কর্ণবীর অর্জ্ুণকনকর বকধ মকন কচর। 

অর্জ্ুণকন মাচরকত অস্ত্র একি সাচর সাচর।। 

শরজাকে কর্ণবীর পূচরে গগন। 

কম্পমান হ্ে পাণ্ডব দসনযগর্।। 
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সহনকাকে এক সপণ রাষস সমান। 

পাতাে হ্কত সস হ্ে আগুয়ান।। 

যুে ককর কর্ণ বীর পাকথ্ণর সচহত। 

দাণ্ডা্য়া ককহ সপণ ককর্ণর সাষাৎ। ।  

মম ভ্রাততবধ দকে কুেীর কুমার।  

এ্কাকে কচর আচম পাকথ্ণকর সংহার। ।  

সকানরূকপ কচর আজ অর্জ্ুণকন সংহার।  

অচত সক্রাকধ সপণ তকব বকে বার বার।। 

মহাভারকতর কথ্া অমতত সমান। 

কাশীরাম দাস ককহ শুকন পুর্যবান। ।  

কর্ণ বধ 

চহকত খান্ডব বন, মম মাকয়ে চবনাশন,  

কচরকেন পাণ্ডুর নন্দন। 

বাচজ দবরী উোচরব, অর্জ্ুণকনর সংহাচরব, 

কর্ণ সকন কচরব চমেন।। 

একতক ভাচবয়ো নাগ, মকনকত কচরয়ো রাগ, 

আকাকশ উচেে সস্ষর্। 

জননীর দবচর সশাচধ, চকরূকপ অর্জ্ুণন বচধ, 

এ্ যুচক্ত ভাকব মকন মন।। 

আপচন সুবুচে বীর, সঙু্কচিয়ো স্বশরীর, 

রর্ মকধয কচরে প্রকবশ। 

মুকখকত অনে জ্বকে, উল্কা সযন ভূচমতকে, 

সযাগবকে দহে বার্ সবশ।। 

সহনকাকে চদবযবার্, কর্ণ পূচরে সন্ধান, 

অর্জ্ুণকনর বধ মকন কচর। 

সুচবখযাত কর্ণবীর, সকাপভকর নকহ চির, 

রুর বার্ চনে ককর ধচর।। 

রুর বার্ েকয়ে হাকত, মহাবীর অেনাকথ্, 

অচধিাতা তাকহ দহে সপণ। 

সন্ধান কচরে বীর, চবনাচশকত পাথ্ণ বীর, 

পরশুরাকমর যত দপণ ।। 

বুচিয়ো চবকশষ কাযণ, চনকষচধে শেযরাজ, 

ভাচগনীকর কচরবাকর ত্রার্। 

শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,  

শরাসন নকহ পচরমার্।। 

সক্রাধমুকখ বীর কর্ণ, নয়েন অরুর্ বর্ণ, 

না কচরব সস্ শরবতচষ্ট। 

মাকর আর দু্ শর, চবচন্ধ ককর জর জর,  

উপকদশ না ককর অচনচষ্ট।। 

মাচরব অর্জ্ুণন সতাকক, সদচখকব সকেকোকক, 

এত বচে একড়ে কর্ণ শর। 

আকাকশ আ্কস বার্, অচি সযন দীপ্তমান, 

বযে হ্কেন দাকমাদর।। 

পাকয়ে িাচপ রথ্বর, বসাকয়েন ভূচমপর,  

হাাঁটু গাচড়ে তুরে পচশে। 

প্রশংসকয়ে সদবগর্, সুচশচষত জনার্দ্ণন, 

এত হকে পতচথ্বী ধচরে।। 

পাথ্ণ মহাবীরবর, নাচশকত নাকরন শর,  

মাথ্ার চকরীট কাটা সগে। 

চবশ্বকর্ম্ণা চনর্ম্ণা্ে, নানারত্ন সশাভা চেে, 

সয চকরীট ্ন্দ্র চদয়োচেে।। 

সযন অে চগচরবর, একা রকহ চদনকর,  

চগচর দহকত িূড়ো পকড়ে খচস। 

সস সহন চকরীট পচড়ে, ভূকম যায়ে গড়োগচড়ে, 

প্রভা উকে গগন পরচশ।। 
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পুনুঃ সগে শপণ বার্, কর্ণবীর চবদযমান,  

চবনকয়ে কচহে বহুতর। 

না পা্ সন্ধান সযাগ, চবফে হ্ে সভাগ, 

এড়ে পুনুঃ উল্কা সম শর।। 

পুকে কর্ণ মহাশয়ে, সপণ চদে পচরিয়ে, 

পুনুঃ রকর্ কর্ণ মহাশয়ে। 

পূকর্ব্ণর সংগ্রাম যত, সকচে হ্ে হত,  

একব কচর অর্জ্ুণকনর ষয়ে।। 

জাচনয়ো ককর্ণর দপণ, পুনুঃ সগে কােসপণ, 

অর্জ্ুণকনকর কচরকত সংহার। 

মুকখকত অনে বতচষ্ট, ধা্কেন ঊেণদতচষ্ট, 

সর্ব্ণকোকক সদকখ ভয়েঙ্কর।। 

জাচনয়ো সকপণর তত্ত্ব, শ্রীকতষ্ণ ককহন সতয, 

সন্ধান করহ ধনঞ্জয়ে। 

সেকর আ্কে সপণ, অচি সম মহাদপণ, 

শীঘ্র তাকর কর পরাজয়ে।। 

েয়ে বার্ যুচড়ে বীর, কাচটে সকপণর চশর, 

খণ্ড খণ্ড হ্য়ো পচড়েে। 

দসপণ পরাজয়ে কচর, কতষ্ণ দু্ হাকত ধচর, 

ভূচম হত রথ্ উোচরে।। 

পুনুঃ কর্ণ ধচর ধনু, চবচন্ধে অর্জ্ুণন তনু, 

বাচেয়ো বাচেয়ো একড়ে বার্। 

বাকর্ চনবাচরয়ো বার্, ধনঞ্জয়ে ধনুর্ব্ণার্, 

চনজ বার্ ককরন সন্ধান।। 

ককর্ণর শরীর সভচদ, রকক্ত সযন বকহ নদী, 

সর্ব্ণ গাকত্র বচহকে রুচধর। 

কর্ণবীর অস্ত্র মাচর, সর্ব্ণ অস্ত্র নাশ কচর, 

পুনুঃ অস্ত্র একড়ে মহাবীর।। 

সভচদে দ্বাদশ শকর, দাকমাদর ককেবকর, 

আর বার্ মাকর শীঘ্রগচত। 

সন্ধান কচরয়ো শকর, চবচন্ধকেক পাথ্ণবীকর, 

হাচসকেন কর্ণ সযাোপচত।। 

অর্জ্ুণন সয সুসন্ধাকন, কবি কাকটন বাকর্, 

চনবাচরকত নাকর কর্ণবীর। 

বাচেয়ো মাকরন শর, ধনঞ্জয়ে ধনুেণর, 

পুনুঃ পুনুঃ মাচরকেন তীর।। 

দহে সযন বজ্রাঘাত. ককম্প সযন দীনাথ্, 

কর্ণবীর সচহকত না পাকর। 

বাচেয়ো মাচরো শর, ধনঞ্জয়ে ধনুেণর, 

সেকর চবকন্ধন কর্ণবীকর।। 

অবশ হ্ে তন,ু খচসে হকের ধন,ু 

মুচচ্ছণত হ্ে কর্ণবীর। 

কর্ণকক মুচচ্ছণত সদচখ, শ্রীকতষ্ণ ককহন ডাচক, 

শুন ধনঞ্জয়ে মহাবীর।। 

সাবধাকন কর রর্, আচজ কর চনপাতন, 

শীঘ্র চবন্ধ ককর্ণর শরীর। 

প্রকাচশয়ো চনজ সশৌযণয, কর কর্ণ বধকাযণয, 

যাহা কচহকেন যুচধচির।। 

শুনয়ো কতকষ্ণর বাকয, নাচশকত চবপষ পষ 

পাথ্ণ মাচরকেন বহু বার্। 

মহা অস্ত্র যত চেে, সস সকে পাসচরেম 

গুরুশাকপ হ্য়ো অজ্ঞান।। 

মহাসে কর্ণবীরম দিতনয পা্য়ো ধীর 

নানা অস্ত্র ককর বচরষর্। 

চতন বাকর্ জনার্দ্ণকন, চবচন্ধকেন সস্ষকর্, 

ধনঞ্জয়ে মাকর সাত বার্।। 

কাটা সগে ধনুগুর্, েচর্জ্ত হ্ে পুন, 

আর গুন চদয়ো যুচড়ে শকর। 



মহাভারত ( কর্ণপর্ব্ণ)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
5

 

অর্জ্ুণন মাকরন শর, কাকট কর্ণ ধনুেণর, 

হাচস পুনুঃ বার্ চনে ককর।। 

ধচরয়ো চবজয়ে ধন,ু চবচন্ধে অর্জ্ুণনত, 

শকর কর্ণ ককর অন্ধকার। 

অর্জ্ুণকন ফাাঁপর সদচখ, শ্রীকতষ্ণ ককহন ডাচক, 

শীঘ্র কর ককর্ণকর সংহার।। 

কতষ্ণবাককয রুর বার্, পাথ্ণ কচর সুগে, 

বজ্র সযন হাকত দেে শত্রু। 

বযথ্ণ, হ্য়ে ব্রহ্মপাপ, কর্ণ পায়ে অনুত, 

পতচথ্বী গ্রাচসে রথ্িক্র।। 

ক্রন্দন করকয়ে বীর, নয়েকনকত বকহ 

অর্জ্ুণকন কচহো উচচুঃস্বকর। 

মুহুকর্ত্ণক ষমা কর, ওকহ পাথ্ণ ধনুেণর, 

রথ্িক্র উোচরব ককর।। 

সয্ জন মুক্তককশ, প্রহাকর চবকে সবশ, 

শরর্ মাগকয়ে যচদ রকর্। 

কবি রচহত জকন, নাচহ ধকর অস্ত্রগকর্, 

তাকর মাকর কাপুরুষ জকন।। 

তুচম সোকক নকরার্ত্ম, তব কীচর্ত্ণ অনুপম, 

ধর্ম্ণজ্ঞাকন সতামাকর বাখাচন। 

রকথ্র উপকর তুচম, অভাকগযকত আচম ভূচম, 

মুহূকর্ত্ণক ষমা কর জাচন।। 

কতষ্ণ দহকত নাচহ ভয়ে, সতামাকত সংশয়ে হয়ে, 

সস কারকর্ সাচধ সহ সতামাকক।  

চবচধ সমাকর দহে বক্র, পতচথ্বী চগচেে িক্র, 

ষমা কচর উোর আমাকক।। 

শুচনয়ো ককর্ণর বার্ী, সক্রাকধ কন িক্রপাচর্, 

চবপদ কাকেকত স্মর ধর্ম্ণ। 

একবস্ত্রা রজুঃস্বো, দ্রুপদনচন্দনী বাো, 

সভামকধয দকো সকান কর্ম্ণ।। 

শকুচন সসৌবে সকন, দুকযণযাধন নরাধকম, 

কপকট রচিে পাশা সাচর। 

ষত্রধর্ম্ণ োচড়ে কাযণয, কপকট ে্ে রাজয, 

সকান শাকস্ত্র পা্ো চবিাচর।।  

সকন্দশ চমচশ্রত চবকষ ভীকম খাওয়োকে সশকষ, 

বাচন্ধয়ো সকে ককেবর। 

সফো্য়ো চদকে জকে, রষা পায়ে ধর্ম্ণবকে, 

সস্ কথ্া কচহকত চবের।। 

সজৌগতহ চনর্ম্ণার্ কচর, তাহাকত পাণ্ডব ভচর, 

অচি চদকে চক চবিার কচর। 

সকান শাকস্ত্র সহন ধর্ম্ণ, চবিাচরয়ো কর কর্ম্ণ, 

দদকব তাহা আচনে উোচর।। 

দ্বাদশ বৎসর বকন, বচেকেন পেজকন, 

বৎসকরক রকহ অজ্ঞাকতকত। 

সভাকত মাচগে যকব, রাজয নাচহ চদকে তকব, 

সহন ধর্ম্ণ বুিাও চকমকত।। 

অচভমনুয সগে রকর্, সযচড়ে মাকরা সপ্তজকন, 

দুগ্ধকপাষয চশশুত কুমার। 

সকানধকর্ম্ণ মার তাকর, স্বরূপ কচহবা সমাকর, 

সকাথ্া চেে ধকর্ম্ণর চবিার।। 

শুচনয়ো কতকষ্ণর কথ্া, অর্জ্ুণকনর বাকড়ে বযথ্া, 

পূর্ব্ণ পূর্ব্ণ কথ্া মকন হয়ে। 

বাচড়েে পাকথ্ণর সক্রাধ, না মাকনন উপকরাধ, 

রর্ত্িষ ুওি কম্প হয়ে।। 

তকব কর্ণ মহাকক্রাকধ, চনতাে মচরব সবাকধ, 

ব্রহ্ম অস্ত্র একড়ে সস্ষর্। 

অর্জ্ুণন ব্রহ্মাি মাচর, কর্ণ বার্ বযথ্ণ কচর, 

চদবযাস্ত্র যুচড়েে শরাসন।। 
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পাথ্ণ যুচড়ে অচিবার্, সযন অচি দীচপ্তমান, 

কর্ণ পাকন িান একদতচষ্ট। 

বরুর্ বাকর্কত কর্ণ, জকে কচর পচরপূর্ণ, 

অনে চনভায়ে কচর বতচষ্ট।। 

অর্জ্ুণকনর বায়েু বার্, সমঘ ককর খান খান, 

পুনুঃ কর্ণ সযাকড়ে মহাশর। 

হাহাকার সদবগকর্, ভূচমকম্প ষকর্ ষকর্, 

বার্ একড়ে কর্ণ ধনুেণর।। 

হৃদকয়ে চবচন্ধে শর, রক্ত পকড়ে চনরের, 

আপনা চবস্মতত ধনঞ্জয়ে। 

খচসে হাকতর ধনু, েে দহে সর্ব্ণ তনু, 

অচত বযগ্র কতষ্ণ মহাশয়ে।। 

এ্ সপকয়ে অবসর, কর্ণ মহা ধনুেণর, 

রথ্ উোচরকত বীর িকেন। 

না পাচরে দু্ হাকত, শ্রম দহে অেনাকথ্, 

পুনুঃ রথ্ পচশে ভূতকে।। 

সকিতন ধনঞ্জয়ে, সদচখ কতষ্ণ মহাশয়ে, 

অর্জ্ুণকন ককহন কুতূহকে। 

আমার বিন ধর, ধনঞ্জয়ে ধনুেণর,  

কাচট পাড়ে কর্ণ মহাবকে।। 

কতকষ্ণর বিন শুচন, অর্জ্ুণন হৃদকয়ে গচর্, 

গাণ্ডীকব যুকড়েন ষুরবার্। 

ষুর প্রকবচশে িণ্ড, কাচটয়ো পচড়েে দণ্ড, 

শঙ্কা পায়ে কর্ণ বেবান।। 

িাাঁকক িাাঁকক সূযণযবার্, পাথ্ণ োচড়েকেন বার্, 

বজ্র সযন োকড়ে পুরন্দর। 

সর্ব্ণভূকত ভয়েঙ্কর, সদচখ চদবয মহাশর, 

সবকগ ধায়ে শে সঘারতর।। 

চনকষচপয়ো মহাশর, ভাচবকেন ধনুেণর, 

পূর্ব্ণ কথ্া আেকয়ে স্মরকর্। 

যচদ হ্ পাথ্ণ বীর, কাচট পাচড়ে কর্ণচশর, 

নাচশব ককর্ণকর আচজ রকর্।। 

সেচদব ককর্ণর চশর, এত বচে পাথ্ণ বীর, 

মহাশর মাকরন ককর্ণকর। 

সর্ব্ণকোকক ভয়েঙ্কর, সদচখ সযন রুর শর, 

সবকগ পকড়ে ককর্ণর শরীকর।। 

সন্ধযাকাকে পকড়ে কর্ণ, গগন সোচহত বর্ণ, 

সর্ব্ণকোকক িাচহয়ো চবস্ময়ে। 

উচেয়ো গগকনাপকর, প্রকবচশে চদনককর, 

ককর্ণর যকতক সতজিয়ে।। 

কর্ণ দহে অপিয়ে, পতচথ্বী কচম্পত হয়ে, 

রথ্ েকয়ে সগে মরপচত। 

কুরুদকে হাহাকার, সব দহে অন্ধকার, 

কর্ণ চবনা চক হ্কব গচত।। 

হাহা কর্ণ মহাবীর, সমার প্রাকর্র সদাসর, 

হারা্ো ভুব্ন দুর্জ্ণকয়ে। 

এত বচে দুকযণযাধন, শ্বাস োকড়ে ঘকন ঘন, 

কুরুবে ভে চদে ভকয়ে।। 

ভীম ককর চসংহনাদ, শুচন জয়ে জয়ে বাদ, 

চবজয়ে দুন্দচভ বাকজ দকে। 

সর্ব্ণ সসনাপচতগর্, আশ্বাচসয়ো ঘকন ঘন, 

নাকি গায়ে সকব কুতূহকে।। 

সকাকপ রাজা দুকযণযাধন, আকদচশে দসনযগর্, 

কর চদয়ো পাণ্ডবসংহার। 

যুে কচর সর্ব্ণজন, কতষ্ণার্জ্ুণন দু্জন, 

চবনাচশকত করহ চবিার।। 

রাজার আকদশ সপকয়ে, দসনযগর্ সগে সধকয়ে, 

সাগর ককল্লাে শে ককর। 
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গদাঘাকত বতককাদর, সক্রাকধ অচত ভয়েঙ্কর, 

ষর্মাকত্র বহু দসকনয মাকর।। 

আপচন নতপচত সাকজ, চনকষচধে শেযরাকজ, 

আচজ ষমা কর নরবর। 

পকড়ে মহাবীর কর্ণ, দসনয দহে চেন্ন চভন্ন, 

নাচহ হয়ে যুে অবসর।। 

আকুচেত কর্ণকশাকক, সাো্ে রাজকোকক, 

চশচবকর িচেে দুকযণযাধন। 

সদব ঋচষ সগে ঘর, হচরষত পাণ্ডুবর,  

চশচবকর সগকেন সর্ব্ণজন।। 

অর্জ্ুণকনকর চদয়ো সকাে, সগাচবন্দ বকেন 

সবাে, 

সতামাকর সদয়ে পুরন্দর। 

কাচটয়ো ককর্ণর চশর, চত্রভুবন মকধয বীর, 

ধনয তুচম ভুবন চভতর।। 

চশচবকরকত সগে সব, কর্ণ দহে পরাভব,  

সবা্ কচহে যুচধচিকর। 

ককর্ণর মরর্ শুচন, আনচন্দত নতপমচর্, 

প্রশংসা কচরে অর্জ্ুণকনকর।। 

রকথ্ িচড়ে যুচধচির, সদচখকেন কর্ণবীর, 

পুত্র সকন পচড়েয়োকে রকর্। 

িন্দ্রসকন সযন ভানু, সতকজ সযন বতহদ্ভানু, 

বার বার সদকখন নয়েকন।। 

কতকষ্ণকর ককরন স্তুচত, যুচধচির নরপচত, 

আচজ মম সুখী দহে মন। 

তুচম যার সুসারচথ্, ভাগযবান সস্ রথ্ী, 

চজচনকত পারকয়ে চত্রভুবন।। 

আচজ আচম রাজয পাব, আচজ নরপচত হব,  

আচজ সস সফে পচরশ্রম। 

কর্ণবীর মহাবে, পচড়েে অবনীতে,  

সংগ্রাকম সাষাৎ চেে যম।। 

সহনমকত মকনারকে, রাজা যুচধচির সকে, 

সর্ব্ণকোক চশচবকর আ্ে। 

আনচন্দত পাণ্ডুদকে, নততযগীত কুতূহকে, 

সয যার চশচবকর প্রকবচশে।। 

্হকাকে শুভকযাগ, পরকাকে স্বগণকভাগ, 

ভরকতর পুর্যকথ্া শুচন। 

শ্রবকর্কত পাপষয়ে, সংগ্রাকম চবজয়ে হয়ে, 

কাশীরাম চবরচিে গচর্।। 

 

কর্ণপর্ব্ণ সমাপ্ত। 

 


