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শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডণে ভ্রমে ও তাাঁহাদদগণে দদদিয়া সগু্রীবাদদ 

বােরগণের পরস্পর তেক দবতেক 

শ্রীরাম লক্ষ্মে দদাাঁণহ ভ্রণমে দণ্ডণে। 

সহায় েদরণত যান বানর েটণে।। 

দুই ভাই উদিণলন পর্ব্কত দশিণর। 

দদদিয়া বানর পঞ্চ শদিত অন্তণর।। 

সুগ্রীব বণলন, দদি আণস দুই নর। 

মণন েদর, বাদল রাজ্া পািাইল চর।।  

বুদদ্ধর সাগর বাদল বুদদ্ধ ধণর নানা। 

তত্ত্ব ের, সতয দমথযা তথয যাব জ্ানা।। 

সুগ্রীণবর বচণন বানর পাণল পাণল।  

লাণফ লাণফ উণি সব বড় বড় ডাণল।। 

দস গাছ সদহণত নাণর সবার আস্ফাল।  

ফল ফুণল ভাণঙ্গ েত শাল-তাল-ডাল। ।  

বন জ্ন্তু যত দছল পর্ব্কত-দশিণর।  

দসংহ বযাঘ্র মদহষ পলায় উচ্চৈঃস্বণর।। 

হনুমান বণল, রাজ্া না হও দচদন্তত।  

না দদদিয়া বাদলণর হইলা দেন ভীত। ।  

বানর চঞ্চল জ্াদত দলাণে উপহাণস।  

চঞ্চল হইণল রাজ্া দলাণে আণরা দদাণষ। ।  

আদম দগয়া দজ্ণন আদস দোথাোব বীর।  

তথয না জ্াদনয়া দেন হইণল অদির।।  

সুগ্রীব বদলল, দদদি তপস্বী উভয়।  

দেন্তু ধনুর্ব্কাে ধণর, মণন লাণগ ভয়।। 

হইণব তপস্বীণবশ রাজ্ার েুমার। 

ঝাট যাহ হনুমান, আন সমাচার।। 

যান হনুমান বীর তপস্বীর দবণশ। 

পরম দগৌরব ভাণব উভণয় সম্ভাণষ।। 

রাম নাম স্মরণে যণমর দায় তদর। 

অনায়াণস মুদি হণব মুণি বল হদর।। 

েতদর্ত্বাস পদণ্ডণতর মধুর পাাঁচালী। 

রণচন দেদিন্ধযাোণণ্ড প্রথম দশেদল।। 

সগু্রীণবর সদহত শ্রীরাণমর দমত্রতা বন্ধন ও সগু্রীণবর প্রাপ্ত সীতার ভূষে 

শ্রীরামণে প্রতযপকে 

মুদনণবণশ হনুমান দদণি দুই জ্ন। 

তপস্বীর দবশ ধদর েণর সম্ভাষে।। 

হনুমান বণল, প্রভু দদদি দয আোর।  

অবশয হইণব দোন রাজ্ার েুমার।। 

চন্দ্র সূযকয দজ্দন রূপ ভ্রম ভূদমতণল। 

গগন-মণ্ডল ছাদড় দেন বনিণল।। 

দোথা ঘর, দে োরণে দহথা আগমন। 

দবণশদষয়া েহ প্রভু সব দববরে।। 

সুগ্রীব বানর রাজ্া দলাণে িযাদতমান। 

তাাঁহার সদচব আদম, নাম হনুমান।। 

দতামা সহ দমত্রতা েদরণত অদভলাষ। 

পািাইল সুগ্রীব আমাণর তব পাশ।। 
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শ্রীরাম বণলন, শুন লক্ষ্মে বচন ।  

সুগ্রীণবর পাত্র সহ ের সম্ভাষে। ।  

এণতে েণহন যদদ েমলণলাচন। 

দনজ্ পদরচয় দদন তাহাণর লক্ষ্মে।।  

মহারাজ্ দশরথ পতদথবী-ভূষে। 

আমরা তাাঁহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

আদসলাম দপততসতয পাদলণত োনন। 

শূনয ঘণর সীতা দপণয় হদরল রাবে। ।  

দোন্ দসদ্ধপুরুণস েদহল উপণদশ। 

সুগ্রীব হইণত সব িদণ্ডণবে দেশ।।  

ভ্রদমণতদছ আমরা দস সুগ্রীণবর উণেণশ। 

দদাাঁহাণর লইয়া চল সুগ্রীণবর পাণশ।। 

হনুমান বণলন উভয় দরশণন। 

পরস্পর তুদি হণব উভণয়র মণন।। 

সুগ্রীণবর রাজ্য নাদহ, নাই তার নারী। 

বাদল রাজ্া হদরয়া েদরল দদশান্তরী।। 

সুগ্রীব পাইণব রাজ্য সাহাণযয দতামার। 

সুগ্রীব েদরণব তব সীতার উদ্ধার। ।  

হারাইয়া রাজ্য ভ্রণম সুগ্রীব োনণন। 

রাজ্যসুি পাইণব দস দতামা দরশণন।।  

শ্রীরাম বণলন, েদপ েরহ গমন। 

সুগ্রীণবর সহ দমার েরাহ দমলন।। 

শুদনয়া রাণমর বােয যান হনুমান।  

েণহন সেল সুগ্রীণবর দবদযমান।। 

ঋষযমূে পর্ব্কণত উদিয়া দসইিণে। 

হনুমান েণহন, সুগ্রীব রাজ্া শুণন।। 

ছাড়হ বানর-মূদর্ত্ক েুৎদসত আোর।  

ধরহ মনুষয-রূপ দদদিণত সুসার।। 

পাদয অঘকয লইয়া েরহ দশিাচার। 

আদসণলন রাম দশরণথর েুমার।। 

তাাঁহাণর সহায় যদদ ের মহারাজ্। 

ইহ পরোণল তব দধদ্ধ হণব োজ্।। 

রাণমর অনুজ্ দস লক্ষ্মণে সুলিে।  

সুবেক েুবেক মাদন েদর দনরীক্ষে।।  

রাণমর রমেী সীতা হদরল রাবে। 

দসই দহতু দতামাণে তাাঁহার প্রণয়াজ্ন।।  

সুগ্রীব দতামাণে আদজ্ অনুেূল দবদধ। 

দোথা সহণত দমলাইলা রাম গুেদনদধ। ।  

এতদদণন দতামার দুৈঃণির দবণমাচন। 

দতামাণর সদয় রামরূপী জ্নােকন।।  

যাাঁর তত্ত্ব চাদর দবণদ না হয় দেদঞ্চৎ। 

দবদরদঞ্চ বাদিত যাণত শির বাদিত।। 

দযাণগ যাণগ দযাদগগে না পান যাাঁহাণর। 

দসই রাম রমানাথ উপদিত দ্বাণর। ।  

শুদনয়া সুগ্রীব রাজ্া আপনা পাসণর। 

ফল পুষ্প লণয় দগল রাণমর দগাচণর।।  

বড় ভাগয সুগ্রীণবর, দবদধর দলিন।  

শুভিণে েদরল শ্রীরাম দরশন।। 

পাদয অঘকয দদয়া ম্রীরাণমর পূজ্া েণর। 

দপ্রমানণন্দ সুগ্রীণবর দনত্র নীর ঝণর।। 

েততাঞ্জদল হইয়া েদহল েদপরাজ্। 

হইয়াদছ জ্ঞাত রাম, দতামার দয োজ্।।  

েদহণলে সেল আমাণর হনুমান। 

সীতার উদ্ধার দহতু আদসণল এ িান।। 

দমত্রতা েদরণব রাম পশুর সদহত। 

এই হনুমান বােয না হয় প্রতীত।।  

পশু প্রদত যদদ রাম হয় অনুগ্রহ। 

দমত্র বদল রঘুবীর হণে হে দদহ।। 
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দাস-ণযাগয নদহ আদম, জ্াদতণত বানর।  

েরুো প্রোশ রাম েরুো-সাগর।। 

পাষাণের উপণর অদপকয়া দনজ্ পদ। 

অনায়াণস দদলা তাণর মনুণষযর পদ। ।  

চণ্ডাণলণর সিযভাণব েদরলা উদ্ধার। 

নীণচর দনোর দহতু তব অবতার।। 

দয়াল শ্রীরামচনদ্র েমলণলাচন। 

বানণরর হাণহ দদন হাত নারায়ে।। 

পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্ক পুেয সুগ্রীণবর দছল। 

দবদরদঞ্চ-বাদিত পদ প্রতযি পাইল।। 

পরম দয়াল রাম, গুণে নাদহ সদন্ধ।  

যাাঁর গুণে বণনর বানর হয় বন্দী।।  

বানণরর হাত দদণত নণহন দবমষক। 

দদণলন দদিে হাত শ্রীরাম সহর্ষ।।  

মুদনণবশ ছাদড় হণয় েদপ হনুমান। 

োষ্ঠ আণন বাদছয়া ডাগর দুই িান। ।  

দুই োষ্ঠ ঘষকে েদরণত অদি জ্বণল। 

অদি সািী েদর দদাাঁণহ দমত্র দমত্র বণল।। 

পরস্পর সবরী মাদর উদ্ধাদরব নারী। 

অদি সািী এই সতয হইল দদাাঁহাদর।। 

দবদধর দনর্ব্কন্ধ দেবা েদরণব িণ্ডন। 

বানণরর সণঙ্গ সণতয বদ্ধ নারায়ে।।  

সবা সহণত সুগ্রীণবর অদধে েপাল। 

দমতাদল েণরন রাম পরম দয়াল।। 

উভণয় েণহন েথা, শুণনন উভয়। 

উভণয় উভয় প্রদত প্রীদত অদতশয়।। 

উভণয়র দমত্রতা দয শুণন দেম্বা েয়।  

সুগ্রীণবর মত তার হয় ভাণগযাদয়।।  

সুগ্রীব বণলন, রাম েদহ অবণশণষ। 

পাইয়াদছলাম বুদঝ সীতার উণেশ।।  

আমরা বানর পঞ্চ দছলাম পর্ব্কণত।  

দদদিলাম এে েনযা রাবণের রণথ।। 

হাত পা আছাণড়, েণর েিণের ধ্বদন। 

গরুণড়র মুণি দযন বদ্ধা ভুজ্দঙ্গনী।। 

গলার উর্ত্রীয়, গাণয়র আভরে। 

রথ সহণত পদড়ল দযমন তারাগে।। 

অনুমাণন বুদঝ, দতদন দতামার সুন্দরী। 

যত্ন েদর রাদিয়াদছ ভূষে উর্ত্রী। ।  

যদদ আজ্ঞা হয় তব, আদন তা এিন। 

হয় নয়, দচন দমত্র সীতার ভূষে।। 

শ্রীরাম বণলন, দমত্র ের দস দবধান। 

দদিাও সীতার দচহ্ন রাি মম প্রাে।।  

আভরে আণনন সুগ্রীব দস িণল। 

দদদিয়া রাণমর দশাে-সাগর উথণল।। 

অবশ হইয়া রাম পণড়ন ভূতণল। 

শরীর ভাদসল তাাঁর নয়ণনর জ্ণল।। 

দবলাপ েণরন, দোথা রদহণল সুন্দদর। 

দতামার ভূষে এই দতামার উর্ত্রী।। 

জ্ানাইণত আমাণর দফদলয়াদছণল পণথ। 

দোন্ দদণে দগল দপ্রণয় জ্াদনব দে মণত।। 

েহ েহ সুগ্রীব, আমার তুদম সিা। 

পুনৈঃ দে পাইব আদম জ্ানেীর দদিা।।  

জ্ানেীর রূপ মণন হইণল উদয়। 

জ্ঞানহত হই, দদদি দবশ্ব তণমাময়।।  

দির নণহ মন, দণহ দদবস রজ্নী। 

দোথা দগণল পাইব দস সুধাংশু -বদনী।। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাণল রাবে সবণস যথা। 

ঘুচাইব সর্ব্কত্র রািসজ্াদত েথা।। 
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দত্রভুবণন জ্াণন মম ধনুণের ছটা। 

মাদরব রািসগণে, রিা েণর দেটা।। 

লক্ষ্মে উণদযাগ ের আন ধনুর্ব্কাে। 

অদর বধ েদর, েদর দশাোদি দনর্ব্কাে।। 

সুগ্রীব দবদবধরূণপ রামণে বুঝান।  

েতদর্ত্বাস রণচ গীত অদ্ভুত বযািান।। 

রাণমর মাহাত্ম্য বেকন 

শমন- দমন রাবেরাজ্ রাবে-দমন রাম। 

শমন-ভবন না হয় গমন দয হয় রাণমর 

নাম।। 

সুেতত জ্নন, দতিতত দমন, 

শ্রুদতসুি রামায়ে। 

শ্রবে মনন, েণর দযই জ্ন, 

তাণর তুি নারায়ে।। 

রাম নাম জ্প ভাই অনয ের্ম্ক দপণছ। 

সর্ব্ক ধর্ম্ক ের্ম্ক রামনাম দবনা দমণছ।। 

মততুযোণল যদদ নর রাম বদল ডাণে। 

দবমাণন চদড়য়া যায় দসই দদবণলাণে।।  

শ্রীরাণমর মদহমার দে দদব তুলনা।  

তাহার প্রমাে দদি দগৌতম-ললনা।। 

পাপীজ্ন হয় মুি বাল্মীদের গুণে। 

অশ্বণমধ-ফল পায় রামায়ে শুণন।। 

রাম নাম লইণত না ের ভাই দহলা। 

ভবদসন্ধু তদরবাণর রামনাম দভলা।।  

অনাণথর নাম রাম প্রোদশণত লীলা।  

বণনর বানর বাদন্ধ, জ্ণল ভাণস দশলা।। 

রামজ্ন্ম-পূণর্ব্ক ষষ্ঠী সহস্র বৎসর।  

অনাগত পুরাে রদচল মুদনবর।। 

রামনাম স্মরণে যণমর দাণয় তদর। 

ভবদসন্ধু তদরবাণর রাম-পদ-তরী।। 

বাল্মীদে বদন্দয়া েতদর্ত্বাস দবচিে। 

শুভিণে দবরদচল ভাষা রামায়ে।। 

সগু্রীণবর সীতা উদ্ধাণরর অঙ্গীোর 

সুগ্রীব বণলন, সণি না জ্াদন দবণশষ। 

দে জ্াদন দেমন বীর, দগল দোন্ দদশ।।  

যথায় যাউে, তার নাদহে এড়ান। 

বানর লইয়া তার বদধব পরাে।। 

সম্বর সম্বর দমত্র, মণন দদহ িমা। 

অদবলণম্ব উদ্ধাদরব তব দপ্রয়তমা। ।  

যথা তথা যাউে দস পাদপষ্ঠ রাবে। 

সবংণশ মাদরব তার জ্ঞাদত বন্ধুজ্ন।।  

দবলাপ সম্বর রাম, দশাণে বাণড় দশাে।  

দশাণেণত োতর নাদহ হয় দবজ্ঞণলাে।।  

রাজ্য হরাইলাম, হারাইলাম নারী।  

পশু আদম, তথাদপ তা মণন নাদহ েদর।। 

তুদম রাম হইয়াছ ভুবন-পূদজ্ত। 

ভাযকযা লাদগ েরা দিদ অদত অনুদচত।। 

দমথযা না বদলব দমত্র, অদি সািী েদর। 

উদ্ধার েদরব আদম দতামার সুন্দরী। ।  

অণশষ প্রোণর রাজ্া জ্ন্মায় প্রণবাধ। 

তথাদপ দবষম দশাে নাদহ হয় দরাধ।। 

এণতে বদলল যদদ সুগ্রীব ভূপদত। 

প্রতুযর্ত্র েণরন আপদন রঘুপদত।।  
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জ্ঞাদত দগাত্র পুত্র দমত্র দশাে পায় দলাে। 

দস সবার হইণত অদধে ভাযকযা-ণশাে।।  

েলণত্র গতহীর সুি, েলণত্র সংসার।  

েলত্র হইণত হয় পুত্র পদরবার।। 

গয়াশ্রাদ্ধ েণর পুত্র বংণশর উদ্ধার। 

পুত্র দ্বারা পারদত্রে ঐদহে দনোর।। 

অণশষ প্রোণর দমত্র বুঝাও আমায়।  

তথাদপ েলত্র-ণশাে পাসরা না যায়।।  

সুগ্রীব বণলন রাম দে েদহণত পাদর। 

েদরব আজ্ঞার মত দে েদহণত পাদর। 

েদরব আজ্ঞার মত আদম আজ্ঞাোরী।।  

েদরব দতামার োযকয আদম যথাজ্ঞান। 

েতদর্ত্বাস রণচ গীত অমতত-সমান।। 

শ্রীরাণমর দনেট সগু্রীণবর আত্ম্েথা দনণবদন 

শ্রীরাম বণলন, দমত্র দবনা প্রণয়াজ্ন। 

দোনোণল দহন েথা েণহ দোন্ জ্ন।। 

আপদন দদদিণল দমত্র আমার দয দেশ। 

অবশয েদরণব তুদম সীতার উণেশ। ।  

আমাণত দতামার দয হইণব প্রণয়াজ্ন। 

অেপণট দসই ের্ম্ক েদরব সাধন।। 

সুগ্রীব বণলন, দির ের তুদম মন।  

সম্প্রদত েদহব দেছু আত্ম্-দনণবদন।।  

বদসণত আসন রাজ্া দদণি চাদরদভণত। 

আদনণলে শালবতি ফণলর সদহণত।। 

তদুপদর আনণন্দ বণসন দুই জ্ন। 

চন্দণনর ডাল ভাদঙ্গ বণসন লিম্ে।।  

সুগ্রীব বণলন, বাদল দবক্রণম প্রধান। 

রাজ্য জ্ায়া হদরয়া েদরল অপমান।। 

এ পর্ব্কণত থাদে রাম না দদদি উপায়। 

অনুেূল হণয় দবদধ দতামাণর দমলায়।।  

আশ্বাস েণরন সুগ্রীণবর রঘুবর। 

বাদলণে মাদরয়া তব ঘুচাইব ডর।। 

মম ভাযকযা, তব রাজ্য, দযন জ্ন হণর। 

অদবলণম্ব তাহাণর পািাব যমঘণর।। 

উভয় ভ্রাতার দেন হইল দববাদ। 

দবণশষ শুদনণত চাদহ, োর অপরাধ।।  

সুগ্রীব বণলন আদম দববাদ না জ্াদন। 

অণশষ েদরয়া েদহ শুন রঘুমদে।। 

দছণলন অিয় নাণম রাজ্া মহামদত। 

আমরা উভয় ভ্রাতা তাহার সন্তদত।।  

দেছুোল পণর দপতা পাইণলন স্বর্গ।  

রাজ্য দদণত উভণয় আইল পাত্রবগক। ।  

দজ্যষ্ঠ ভাই বাদলরাজ্া দবক্রম-সাগর। 

ধণর্ম্ক েণর্ম্ক সদা রত, সমণর তৎপর।।  

মদন্ত্রগে তাাঁহাণর দদণলন রাজ্যভার। 

পণর বাদল দদল দমাণর রাজ্য-অদধোর।।  

পরস্পর পরম দসৌহৃণদয েদর বাস। 

না জ্াদন দবণরাধ, সদা হাসয হদরহাস।। 

দবদধর দনর্ব্কন্ধ েভু না হয় িণ্ডন। 

দববাণদর েথা শুন েমলণলাচন।। 

প্রীদতরূণপ দদাাঁণহ েদরলাম রাজ্যণভাগ। 

দহনোণল েদরণলন দবধাতা দুণযকযাগ।। 

মায়াবী দুন্দুদভ নাণম দুই সণহাদর।  

পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দকধর।।  
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দুই ভাই মায়ার মদহষরূপ ধণর। 

মায়াবী দনদশণথ আণস দজ্দনণত তাহাণর।। 

যুদঝবাণর যায় বাদল সবার দনণষণধ।  

পিাণত দগলাম আদম ভাই-অনুণরাণধ। ।  

পলাইল দানব দদদিয়া দুই জ্ণন। 

আমরা ভ্রমে েদর তার অণেষণে।। 

চন্দ্র আণলা েদরয়াণছ যাই দদিাণদদি। 

সুড়ণঙ্গ প্রণবশ েণর দানব পাতেী। ।  

বাদল বণল, থাে ভাই সুড়ণঙ্গর দ্বাণর। 

যাবৎ দানব মাদর নাদহ আদস দফণর।।  

আদম েদহলাম, সদতয সহল দনরুণেশ। 

সংশয় িাণনণত তুদম না ের প্রণবশ।। 

পাণয় পদড় বদললাম, তবু নাদহ মাণন। 

সুড়ণঙ্গ প্রণবশ েণর দানব দযিাণন।। 

বাণর বাণর দনণষদধলাম না শুণন বচন।  

প্রণবশ েদরল দগয়া পাতাল ভুবন।। 

সদতয-অণেষণে ভ্রণম দস এে বৎসর।  

সািাৎ হইণল পণর বাদধল সমর।। 

মহাবীর দানব দস েদরল আঘাত। 

আদম ভাদব বাদলরাজ্া হইল দনপাত।। 

বাদলণে মাদরয়া সদতয পাণছ দমাণর মাণর। 

দদলাম পাথর এে সুড়ণঙ্গর দ্বাণর। ।  

সম্বৎসর না দদদিয়া হইল সংশয়। 

সণব বণল, বাদলর দয মরে দনিয়।।  

োদন্দলাম ভ্রাততণশাণে আপদন দবের। 

দোথা দগল বাদলরাজ্া দজ্যষ্ঠ গুেধর।।  

অন্তৈঃদক্রয়া েদরলাম তাহার দবধাণন। 

আমাণর েদরল রাজ্া সব পাত্রগণে।। 

তারপর সদতয মাদর ঘণর আইল বাদল।  

দমাণর রাজ্া দদদিয়া েদরল গালাগাদল।। 

পাত্র দমত্র বন্ধুগণে ডাণে সবাোণর। 

সবার সরু্ম্ণি গাদল দদণলন আমাণর। ।  

দানব মাদরণত আদম দগলাম পাতাণল।  

রাদিয়া সুড়ঙ্গদ্বাণর সুগ্রীব চণ্ডাণল।। 

সুগ্রীব পাথর দদয়া তার দ্বার দরাণধ। 

রাজ্য মহাণদবী হণর শতঙ্গাণরর সাণধ।। 

ছত্রদণ্ড দনল দমার, দনল মহাণদবী।  

দহন পাতেীর ভার ধদরল পতদথবী।। 

বৎসণরে সদতয মাদর দদণশ আদসবাণর। 

সুগ্রীব বদলয়া ডাদে সুড়ণঙ্গর-পাথর।। 

সণহাদর ভাই হণয় েদরল অনযায়। 

মাথা োদট ইহার তণব ত দুৈঃি যায়। ।  

দূর হ দর অধদর্ম্কষ্ঠ দুি দুরাচার। 

এ জ্ীবণন দতার মুি না দদদিব আর।। 

পাণয় পদড় েদরলাম বহু স্তুদতবাদ।  

দসবে হইয়া থাদে, িম অপরাধ।। 

আমার না দছল ইচ্ছা হই আদম রাজ্া।  

মদন্ত্রগে েদরণলে পাদলবাণর প্রজ্া।। 

বহু েব েদরলাম না শুণন বচন। 

বদলল আমার লাদগ বহু পাত্রগে।। 

পাণয় পদড় যত বদল, বাদল নাদহ শুণন। 

দক্রাণধ বণল যা দর দুি দযিাণন দসিাণন।। 

বাণর বাণর বদল, তব ুনা শুদনস্ েথা। 

এেটা চাপণড ভাদঙ্গ আয় দতার মাথা। ।  

দদদিয়া বাদলর দোপ ভীত হণয় মণন। 

পলাইয়া আইলাম এই অপমাণন।। 

এই অপরাণধ রাম আদম অপরাধী।  

বণন বণন দফদর দুৈঃণি আদম তদবদধ।।  
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বদলল সুগ্রীব পূর্ব্ক দববাদ েথন।  এেদচণর্ত্ শুদনণলন শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

বাদলর দবক্রম ও দুনু্দদভ বধ 

শ্রীরাম বণলন, দমত্র পণড়ছ সিণট। 

দেমন সাহণস থাে দদণশর দনেণট।। 

সুগ্রীব েণহন েথা শ্রীরাণমর পাশ।  

ঋষযমূে পর্ব্কণতর শুন ইদতহাস।।  

মায়াবীর েদনষ্ঠ দস দুন্দুদভ মদহষ। 

অগ্রণজ্র বার্ত্কা শুদন কু্রদ্ধ অহদনকশ।। 

দবক্রণম মদহষাসুর, োণর নাদহ গণে। 

সমুণদ্র হাাঁোণর দগয়া যুদঝবাণর মণন।। 

সমুদ্র বদলল মম যুদ্ধ নাদহ আণস।  

যাহ দহমালয়াচল রণের উণেণশ।। 

দহমালয় পর্ব্কত শিণরর শ্বশুর।  

তাাঁর িাাঁই দগণল তব দপক হণব চরূ।।  

ধনুণের গুণেণত দযমন বাে দছাণট। 

চিুর দনদমণষ দগল পর্ব্কত দনেণট।। 

শতঙ্গাঘাণত পর্ব্কণতর েণর িান িান। 

দচদন্তত হইয়া দগদর েণর অনুমান।।  

পর্ব্কত জ্াদনল তণব দচদন্তয়া সংসার। 

যাহাণত মদহষাসুর হইণব সংহার।। 

বদলল মদহষাসুণর তুদম মহাবলী।  

দেদিন্ধযায় যাহ তুদম যথা আণছ বাদল।। 

বল বুদদ্ধ চূেক হণব শুন উপণদশ।  

বাদলর মধুর বণন েরহ প্রণবশ।। 

রাজ্ণভাগ মধুবন রাজ্ার ভাণ্ডার। 

বন ভাদঙ্গ মধু িাণয় েরহ সংহার।।  

বাদলরাজ্া না সদহণব মধু অপচয়। 

প্রাণেণত মাদরণব দতাণর বাদল মহাশয়।।  

দতার দজ্যষ্ঠ মায়াবী দছল দয মহাবলী। 

তাহাণর মাদরল দস বানররাজ্া বাদল। ।  

শুদনয়া দজ্যণষ্ঠর েথা েুদপত অন্তণর। 

তিদন চদলল বাদল ভূপদতর পুণর।। 

শতঙ্গাঘাণত েদরল োনন িণ্ড িণ্ড।  

েুদপত হইল বাদল সংগ্রাণম প্রচণ্ড।। 

বীরধড়া পণর বীর োাঁোদল দবদড়য়া।  

দদ্বগুে ইণন্দ্রর মালা পদরল তুদলয়া।। 

স্ত্রীগে দবদিত বাদল আইল দনভকয়। 

তারাগে মণধয দযন চণন্দ্রর উদয়। ।  

রুদষল মদহষাসুর আরি দলাচন।  

স্ত্রীগে সরু্ম্ণি েণর তর্জ্কন গর্জ্কন।। 

মধুপাণন মর্ত্ তুদম ঘূদেকত দলাচন।  

মর্ত্জ্ন মাদর, নাদহ দমার প্রণয়াজ্ন। ।  

প্রােদান দদনু দতাণর আদজ্োর তণর।  

আদজ্ রাদত্র বঞ্চ দগয়া দেৌতুে শতঙ্গাণর।। 

সুণি রাদত্র বঞ্চ দগয়া প্রতূযষ দবহাণন। 

বল বুদদ্ধ চূেক েদর বদধব পরাণে।। 

স্ত্রীগণেণর বাদল পািাইল অন্তৈঃপুর। 

বীরদাপেদর বণল শুনণর অসুর।। 

রণে প্রণবদশণল বুদঝ রণের পরীিা। 

পদড়ণল বাদলর হাণত দতার নাদহ রিা।। 

যমরাজ্া যদদ ধণর, আণছ প্রদতোর। 

বাদলর িাণনণত োর নাদহে দনোর।।  

স্বগক মর্ত্কয পাতাণলর যণতে বীরগে। 

আইণল আমার যুণদ্ধ অবশয মরে।। 
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েপণট বাাঁদচণত চাহ োদলোর তণর। 

দস েথা থােুে, আদজ্ যাও যমঘণর।। 

েুবুদদ্ধ পাইল দতার, দমার সণঙ্গ রে।  

দতার দদাষ নাদহ দতার ললাট-দলিন।। 

পলাইয়া যাণর তুই লইয়া পরাে। 

আদজ্োর দদবস দদলাম প্রােদান।। 

দোণপণত মদহষাসুর োাঁণপ থর থর। 

পুনি বদলণছ তাণর বাদল েপীশ্বর।।  

আণগ দমাণর তান দতার বুদঝব দবক্রম।  

দতার ঘা সদহয়া দতাণর দদিাইব যম।। 

যত দতার শদি থাণে, তত শদি হান। 

এই দণণ্ড আদম দতার বদধব পরাে।। 

রুদষয়া দুন্দুদভ সদতয দুই শতঙ্গ মাণর। 

িান িান েদরয়া বাদলর অঙ্গ দচণর। ।  

সর্ব্কাঙ্গ দবদীেক বাদল, তবু নাদহ হণট। 

অণশাে দেংশুে দযন বসণন্তণত ফুণট। ।  

মদহষ বাদলর সণঙ্গ যুণঝ চমৎোর। 

পাদপ পাথণর বাদল েণর মহামার।। 

মাণর গাছ পাথর দস মদহষ উপর। 

পরাভব নণহ সদতয, যুণঝ দনরন্তর। ।  

দুই শতঙ্গ বাদল দতার ধদরণলে দরাণষ। 

শতঙ্গ ধদর মদহণষণর তুদলল আোণশ। ।  

দুই শতঙ্গ ধদর তার ঘন দদয় পাে। 

ঘন পাণে দফণর দযন েুমাণরর চাে।।  

পাথর উপণর তাণর মাদরল আছাড়।  

ভাদঙ্গল মাথার িুদল, চূেক সহল হাড়।। 

পদড়ল মদহষাসুর হণয় অণচতন। 

পদাঘাণত দফণল তাণর এেদট দযাজ্ন।। 

চতুদেকণে ছড়াইয়া রি পণড় দস্রাণত। 

মতঙ্গ মুদনর গাত্র দতদতল রণিণত।। 

মুদন বণল, দোন্ দবটা েদরল এমন। 

গাণয় রি দদয় দয দস পাদপষ্ঠ দেমন।। 

রি প্রিাদলয়া েদরণলন আচমন। 

পদবত্র হইলা মুদন স্মদর নারায়ে। ।  

মহাণক্রাধ েদর মুদন জ্ল দনল হাত। 

অদভশাপ দদল তাণর হইয়া েুদপত।। 

মুদন বণল, দহন ের্ম্ক েদরল দয জ্ন।  

এ পর্ব্কণত আইণল তার অবশয মরে। ।  

পরম্পরা শুণন বাদল শাপবােয তাাঁর। 

দূর সহণত মুদন-পণদ েণর নমস্কার। ।  

দূণর থাদে মুদনিাণন যাণচ পদরহার। 

সিট-সাগণর প্রভু েরহ দনোর। ।  

মতঙ্গ বণলন মম শাপ অিণ্ডন। 

এ পর্ব্কত েভু তুদম না ের গমন।।  

দসই শাণপ বাদল না আইণস ঋষযমূণে। 

দদশ দদশান্তণর থাদে শুদন দলােমুণি।। 

ঋষযমূণে আইণল দস হারাণব পরাে।  

বাদলণে মুদনর শাপ দতাঁই মম ত্রাে।।  

শ্রীরাম বণলন, দমত্র েদহণল সেল।  

বাদলণে মাদরয়া েদর দতামাণে প্রবল।।  

সুগ্রীব বণলন, বাদল দবক্রম-সাগর।  

বাদলর দবক্রম-েথা শুন রঘুবর।। 

যেন রজ্নী যায়, অরুে-উদয়।  

চাদর সাগণরণত সন্ধযা েণর মহাশয়।।  

আোণশ তুদলয়া দফণল পর্ব্কত-দশির।  

দুই হাণত দলাণফ তাহা বাদল েপীশ্বর।।  

উপাদড়য়া পর্ব্কত আোণশাপদর দফণল।  

আপনাণর পরীদিণত দনতয দলাণফ বণল।। 
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সপ্তদ্বীপা পতদথবী দস দনদমণষ দবড়ায়। 

দে েব পবন তার সণঙ্গ না দগাড়ায়।।  

বাদলণে মাদরণত যদদ না পার এে বাণে। 

তণব বাদলরাজ্া দমাণর বদধণব পরাণে। ।  

মহাবীর বাদলরাজ্া এ দতন বুবণন। 

পরাভব পায় সর্ব্ক বীর তার রণে।।  

বাদলণে মাদরয়া সগু্রীবণে রাজ্য দদণত শ্রীরাণমর প্রদতজ্ঞা 

সুগ্রীণবর েথা শুদন বণলন লি্মে।  

দোন্ েণর্ম্ক দতামার প্রতীদত হয় মন।।  

দদব সদতয গন্ধর্ব্ক দোথায় দহন বীর। 

শ্রীরাণমর এে বাণে দস রদহণব দির।। 

দহন রাম প্রদত তব না হয় প্রতীত।  

দে ের্ম্ক েদরণল তুদম হয় হরদষত। ।  

সুগ্রীব বণলন, দদি দুন্দুদভ-পাাঁজ্র। 

পাণয় েদর দফলাইল বাদল েপীশ্বর।।  

দনত্রনীণর সুগ্রীণবর দতদতল বদন।  

আশ্বাদসয়া তুদষণলন শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

সুগ্রীণবর প্রতযয় দনদমর্ত্ রঘবুর।  

পদাঘাণত দফদলণলন দুন্দুদভ-পাাঁজ্র।।  

দফদলয়াদছণলন বাদল এেদট দযাজ্ন।  

দফণলন দযাজ্ন শত েমলণলাচন।। 

সুগ্রীব বদলল, শুন রাম রঘুবর। 

যিন দফদলয়াদছল বাদল দস পাাঁজ্র।। 

রি চণর্ম্ক দছল ভাদর তুদলণত দুির। 

এিন হণয়ণছ শুি, নণহ তত ভার।। 

ইহাণত দেমণন রাম েদর অনুমান। 

বাদল রাজ্া হইণত দয তুদম বলবান।।  

শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন। 

বাদলর দবক্রম শুন েদর দনণবদন।। 

দদদিজ্য় েদরণত চদলল দশানন। 

বাদলর সদহত যুদ্ধ হইল ঘটন।। 

সন্ধযা েণর বাদলরাজ্া সাগণরর জ্ণল। 

দহনোল দশানন দচৌদদণে দনহাণল।। 

তপ েণর বাদলরাজ্া মুদদ্রত নয়ন। 

পিাণত ধদরণত যায় রাজ্া দশানন।।  

যুদ্ধ নাদহ েণর বাদল, তপ নাদহ তযণজ্। 

পতষ্ঠদদণে রাবণেণর জ্ড়াইল দলণজ্।।  

লাঙ্গুণল বাদন্ধয়া দফণল সাগণরর জ্ণল। 

এেবার ডুবাইয়া আরবার দতাণল।। 

এইরূণপ তপ েণর চাদর পারাবাণর। 

জ্ল িাইয়া রাবে বাাঁদচণত না পাণর। ।  

চাদর সাগণরণত েদর সন্ধযা সমাপন।  

উদিণলন বাদল, দলণজ্ বান্ধা দশানন।।  

রজ্নী হইল, বাদল চদল দগল ঘর। 

োতণর রাবে বণল িম েপীশ্বর।। 

বহু েণব িণম বাদল তার অপরাধ।  

রাবে হইল মুি পরম আহ্লাদ।। 

এে যুদি শুন প্রভু েমলণলাচন। 

বাদল সণঙ্গ দমলন েরাহ এইিে।। 

দমলন হইণল রাম দুই সণহাদণর। 

দদাাঁণহ দমদল মাদর দগয়া লণিশ্বণর।। 

ভ্রাতা দুই জ্ণন যদদ েরাহ দমলন। 

দোন্ ছার গদে তণব রাজ্া দশানন।। 

পতদথবীর মণধয দেবা বাদলরাণজ্ আাঁণট। 

রাবণে আদনণব বাদল ধদর তার জ্ণট।।  
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এণতে বদলল যদদ সুগ্রীব তিন। 

শুদনয়া শ্রীরামচন্দ্র েণহন বচন। ।  

েদরয়াদছ প্রদতজ্ঞা দয অদি সািী েদর। 

বাদল বদধ দতামাণর েদরব অদধোরী।।  

আমার বচন েভু না হয় িণ্ডে। 

দপতত-বােযক্রণম দেন আইলাম বন।।  

এণতে বদলল রাম েমলণলাচন।  

সুগ্রীণবর ডাে দদয়া বণলন লি্মে।।  

সাত তালগাছ আণছ এেই দসাসর। 

প্রতযণয়ণত দতামার দবণন্ধন রঘুবর।।  

সুগ্রীব বণলন, তণব শুণন নরবর। 

নণির চাপণন দবণন্ধ তাহা েপীশ্বর।।  

সাত তালগাছ যদদ দবণন্ধ এে শণর। 

তণব দস বাদলণে তুদম দজ্দনণব সমণর।। 

হাণসন শ্রীরঘুনাথ, আণলা দশদদণে। 

তালগাছ দবদন্ধ মাত্র, দোন্ োণজ্ লাণগ।। 

সুদচত্র দবদচত্র বাে েনে রদচত। 

তূে সহণত লইণলন শ্রীরাম ত্বদরত। ।  

দতঢ়মুদি েদর দনল দদিে হণেণত। 

ছুদটল রাণমর বাে দস সাত তাণলণত। ।  

সপ্ত তাল দভদ েদর বাে সহল পার। 

ঋষযমূে পর্ব্কত দবদন্ধয়া আগুসার।। 

এে বাণে সশল দবণন্ধ সপ্তগাছ তাল।  

বজ্রাঘাত শণে বাে সন্ধযায় পাতাল।। 

রাজ্হংস মূদর্ত্কমান আদসবার োণল। 

পুনর্ব্কার বাে আইল শ্রীরাণমর দোণল।। 

দনজ্মূদর্ত্ক ধদর বাে তূেমণধয দ াণে। 

রাণমর দবক্রণম সণব হাত দদল নাণে।। 

সেল বানর দনল রাণমর পদধূদল। 

তুদম পার মাদরবাণর শত শত বাদল।।  

সুগ্রীব বণলন, তব দবক্রণমণত জ্াদন। 

সবেুণ্ঠ ছাদড়য়া প্রভু এণসছ আপদন।। 

দতামা দহন দমত্র দমাণর দদণলন দবধাতা। 

দতামার প্রসাণদ পাব রাজ্দণ্ড ছাতা।। 

বাদলর সদহত সগু্রীণবর যদু্ধ ও সগু্রীণবর পরাজ্য় 

শ্রীরাম বণলন, দে দবলণম্ব প্রণয়াজ্ন। 

বাদলর সদহত ঝাট েরাহ দশকন।। 

দদদিণল শত্রুণর মাদর ঘুচাইব ডর।  

সুণি রাজ্য েদরণব দতামরা দমত্রবর।।  

সুগ্রীণবর দদন রাম আশ্বাস বচন। 

সাতজ্ন দেদিন্ধযায় েণরন গমন।।  

রাজ্দ্বার দনেণট বণলন রাম ধীণর। 

বতি আণড় লুোইয়া থাদে দুই বীণর।। 

বাদল দ্বাণর সুগ্রীব ছাদড়ণব দসংহনাদ। 

তাহাণত অবশয বাদল শুদনণব সংবাদ।।  

েদরণব দতামার সণঙ্গ সমর আরব্ধ। 

এে বাণে বাদলণে েদরব আদম েব্ধ।।  

বাদল-দ্বাণর সুগ্রীব ছাদড়ল দসংহনাদ। 

বাদহর হইল বাদল দদদিয়া প্রমাদ।।  

বীরদপক েণর বাদল অদত ভয়ির। 

দবক্রণম আক্রমে েণর সুগ্রীব উপর।।  

হাণত হাণত মাণথ মাণথ বাদধল সমর।  

দুই ভাই মল্লযুদ্ধ েণর বহুতর।। 

িণে দহাঁণট পণড় বাদল, িণেে উপণর। 

দিদত টলমল েণর উভণয়র ভণর।। 
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দুই দসংহ যুণদ্ধ দযন ছাদড় দসংহনাদ। 

দুই ভাই যুদ্ধ েণর নাদহ অবসাদ।।  

দদণিন শ্রীরাম বাে েদরয়া সন্ধান।  

উভণয়র দবশ ভূষা বয়স সমান।। 

দচদনণত নাণরন রাম সুগ্রীব বানণর। 

বাদলণে মাদরণত পাণছ দনজ্ দমত্র মণর।। 

সুগ্রীণবর মাণর বাদল বজ্রসম চড়।  

সদহণত না পাদর তাহা উদি দদল রড়। ।  

মহাবল বাদলরাজ্া অতুল প্রতাপ।  

তাহার সদহত যুদ্ধ সণহ োর বাপ।।  

বড় বড় বীরগণে েণর দয সংহার। 

যুদ্ধারণম্ভ সুগ্রীব বানর দোন্ ছার।। 

তিদন দস সুগ্রীণবর বদধত পরাে। 

সণহাদর ভাই বদল দদল প্রােদান।। 

রণি রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব। 

আণগ যায় দফণর চায়, প্রায় দস দনজ্কীব। ।  

ঋষযমূে পর্ব্কণত সুগ্রীব পলাইল।  

মুদনশাপ বাদল মণন েদরয়া দফদরল।।  

না পাদরয়া সুগ্রীণবর প্রাে দবনাদশণত। 

ঘণর যায় বাদল রাজ্া গদর্জ্কণত গদর্জ্কণত।। 

ভাল পলাইয়া দগদল লইয়া জ্ীবন। 

দে দজ্াণর েদরস দর আমার সণঙ্গ রে। ।  

ভাল সহল পলাইণল, হণয় দমার ভাই। 

প্রাণেণত মাদরব, যদদ পুনৈঃ দদিা পাই।। 

দসংহাসণন বদস বাদল ভাণব মণনাদুৈঃণি। 

সুগ্রীব জ্র্জ্কর ঘাণয়, রণহ ঋষযমূণে।। 

আণছ দহাঁট মুণিণত সুগ্রীব অপমাণন। 

চদলণলন শ্রীরাম প্রভতদত দসইিাণন।। 

মাথা তুদল সুগ্রীব রাণমণর নাদহ দদণি। 

বহু অনুণযাগ েণর সবার সরু্ম্ণি।। 

আদজ্ যদদ মদরতাম বাদলর সংগ্রাণম।  

দে েদরত রাজ্যণভাগ, দে েদরত রাণম।। 

মাদরণত নাদরণব আণগ না বদলণল দেণন। 

বাদল সণঙ্গ তণব দেন প্রণবদশব রণে।। 

তিদন বণলদছ বাদল দবষম দুর্জ্কয়।  

তাহাণর সংহার েরা িুদ্র ের্ম্ক নয়।। 

বড় বড় বীর যত মণধয পতদথবীর। 

বাদলণে মাদরণত পাণর দহন দোন্ বীর।। 

আছুে যুণদ্ধর োজ্, দরশণন ভাণগ। 

দোন জ্ন যুদ্ধ েণর দস বাদলর আণগ। ।  

দেন বা দগলাম, পাইলাম অপমান।  

এতিে থাদেণল বদধত দমার প্রাে।।  

ঋষযমূে পর্ব্কত দনেণট দছল দসই।  

এ সিণট রিা আদম পাইলাম দতাঁই।।  

বাদলণে মাদরণব বদল েদরণল আশ্বাস।  

আমাণে দফদলয়া রণে সহণল এে পাশ।।  

এিদন মাদরবা বাে, দহন দমার মণন। 

দোথা বাে, দোথা রাম, ভাণগয আদছ 

প্রাণে।। 

শ্রীরাম বণলন, দমত্র না বল দবের। 

উভণয়ণর দদদিলাম এেই দসাসর।। 

বয়ণস সাহণস দবণশ এেই সমান। 

দমত্রবধ ভণয় নাদহ এদড়লাম বাে।। 

দচহ্ন দদয়া দমত্র তুদম রণে দগণল দচদন। 

বাদলণে মাদরব, রাজ্া হইবা আপদন।।  

পুনৈঃ যুণদ্ধ দগণল যণব আদসণবে বাদল। 

যুচাইব তিদন মণনর যত োদল।। 

বদঞ্চল সুগ্রীব রাদত্র রাণমর আশ্বাণস। 



রামায়ণ (কিকিন্ধ্যািাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাণস।। 

শ্রীরাম ের্ত্তকে বাদল বধ 

দচহ্ন দবনা নাদহ দচনা যায় সুগ্রীণবণর। 

দচহ্ন দদণত শ্রীরাম েণহন লক্ষ্মণেণর।। 

লক্ষ্মে দদণলন পুষ্পমালা তার গণল। 

েদরণলন সাত বীর যাত্রা শুভোণল। ।  

রাজ্যণলাণভ সুগ্রীব মাদরণত সণহাদণর। 

আণগ আণগ চদলল দবলম্ব নাদহ েণর।।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে যান হাণত ধনুৈঃশর।  

তাহার পিাৎ চণল ইতর বানর।। 

মতগ পিী বনচর দদণি িাণন িান। 

লি লি হেী দদণি পর্ব্কত প্রমাে।। 

বণনর দভতর দদণি অদত দবচিে। 

মুদনর আশ্রম মাণঝ েদলীর বন।। 

শ্রীরাম বণলন, দমত্র অদ্ভুত েদলী। 

োহার সতজ্ন এই আশ্রম মণ্ডলী।। 

সুগ্রীব বণলন, দহথা দছল সপ্ত মুদন। 

েদরত েণিার তপ দলােমুণি শুদন।। 

তারা দশ হাজ্ার বৎসর অনাহাণর। 

েদর তপ সশরীণর দগল স্বগকপুণর।।  

সেণল বণন্দন দগয়া আশ্রম-মণ্ডল। 

যাহাণর বদন্দণল হয় সর্ব্কত্র মঙ্গল।। 

সুগ্রীব বদলল, রাম হও সাবধান। 

োদলোর মত দযন না হয় দবধান।। 

আপন শপণথ দমত্র আদজ্ হও পার।  

অবশয েদরব আদম সীতার উদ্ধার।। 

আমার বচন দমথযা না ভাদবহ মণন। 

সীতা উদ্ধাদরব আদম মাদরয়া রাবণে।। 

শ্রীরাম বণলন, তুদম ভূদষত মালায়।  

বাদলণে বদধব আদজ্, বাাঁচাব দতামায়। ।  

বাদলণে দদদিবামাত্র চালাইব শর।  

পুনরায় বাদল আদজ্ না যাইণব ঘর।। 

সপ্ত তাল দবদন্ধলাম আদম দযই বাণে। 

দসই বাে স্মদরয়া দনদিন্ত হও মণন।। 

দমথযা না বদলব, সতয না েদরব আন।  

বাদল রাজ্া দনতান্ত হারাণব আদজ্ প্রাে।। 

দসংহনাদ ছাদড়ল সুগ্রীব বাদল-দ্বাণর। 

আোশ ভাদঙ্গয়া পণড় দযন মহীধণর।।  

পাইয়া রাণমর বল সুগ্রীব প্রবল। 

দসংহনাণদ োাঁপাইল ধরা রসাতল।। 

দসংহনাণদ রুদষল বানররাজ্ বাদল। 

সরু্ম্ণি যাহাণর দদণি তাণর দদয় গাদল।। 

মুিিান দমণল দযন জ্বলন্ত আঙরা।  

চন্দ্র সূযকয দজ্দনয়া চিুর দুই তারা।। 

সর্ত্র দযাজ্ন তনু আণড় পদরসর। 

দতন শত দযাজ্ন দীঘল েণলবর।। 

যদদ বািা হয়, হয় নেুল প্রমাে।  

েিন আোশ দযাড়া হয় পদরমাে।। 

লাঙ্গুল েরণত পাণর দযাজ্ন পঞ্চাশ।  

উভ যদদ েণর, তণব পরণশ আোশ।। 

তারা মহাণদবী তার অদত বুদদ্ধ ধণর। 

বাদলণে বারে েণর যাইণত সমণর।। 

দোপ সম্বরহ, রণে না ের গমন। 

আমার বচন শুন জ্ীবন-োরে।। 
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এেদদন যুণদ্ধ যার বৎসর দবশ্রাম।  

দে সাহণস আইণস দস েদরণত সংগ্রাম।।  

যুণদ্ধ ভঙ্গ দদয়া দযই যুদঝণত হাাঁোণর। 

হইণল পদণ্ডত দলাে অবশয দবচাণর।।  

আপনা পাসর তুদম, মর্ত্ হও দোণপ। 

ভাদবণত দতামার ের্ম্ক ভণয় প্রাে োাঁণপ।। 

যুণদ্ধ না যাইও প্রভু শুন দমার বােী। 

আদজ্োর যুণদ্ধ আদম অমঙ্গল গদে।।  

োদল দগল তব িাণন সুগ্রীব হাদরয়া। 

দে বণল আইল আদজ্ প্রবল হইয়া।। 

অবশয োহার িাাঁই পাইয়াণছ বল। 

নতুবা আদসণব দেন, দনণজ্ দস দুর্ব্কল।। 

যুণদ্ধ না যাইহ তুদম থাে অন্তৈঃপুণর। 

ডাদেণছ সুগ্রীব দ্বাণর, ডােুে বাদহণর।। 

সূযকযবংণশ রাজ্া দছল দশরথ নাম।  

রাজ্পুত্র দুই ভাই লক্ষ্মে শ্রীরাম।। 

দপততসতয পাদলণত হইল বনবাসী। 

বল্কল পদরধান, দশণর জ্টা, দস সন্ন্যাসী।। 

রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রণম বণন বণন। 

দমদলয়াণছ তারা বুদঝ সুগ্রীণবর সণন।। 

রাজ্যভ্রি সুগ্রীব দবদবধ বুদদ্ধ ধণর। 

সহায় েদরয়া বুদঝ আইল রাণমণর।। 

যদযদপ এমত হয়, তণব বড় ভার। 

নাদহ দদদি অদয যুণদ্ধ মঙ্গল দতামার।। 

ভাল মন্দ হউে দস তবু সণহাদর।  

সণহাদর সণন যুদ্ধ অণযাগয দবের। ।  

িান্ত হও মহারাজ্ম োজ্ নাই রাণগ। 

সুগ্রীব সদহত রাজ্য ের এেণযাণগ।।  

সেণল রাজ্ত্ব েণর, সুগ্রীব বদঞ্চত। 

সদহণত না পাণর দুৈঃি, ভাণব দবপরীত।। 

আমার বচন তুদম না েদরহ দহলা।  

অহিাণর না যাইহ সংগ্রাণমর দবলা।। 

আর এে েথা প্রভু েদর দনণবদন। 

দপততসতয দহতু রাম আইণলন বন।। 

সেণেয়ী দবমাতা তাাঁণর দদল সতযভার। 

েদনণষ্ঠণর রাণজ্য রাম দদন অদধোর।। 

শত্রু সহয়া দযই জ্ন পািাইল বণন। 

তাহাণর েণরন রাজ্া দেণসর োরণে।।  

দতামার বাণপর দবটা, েদনষ্ঠ দসাদর।  

দুই ভাই রাজ্য ের সহয়া এের্ত্র।।  

বাদল বণল না ভাদবহ তারা চন্দ্রমুিী। 

সুগ্রীব মদরণল রণে নদহ আদম দুৈঃিী।। 

দানব মাদরণত আদম দগলাম পাতাণল।  

রাদিলাম সুড়ণঙ্গর দ্বাণর দস চণ্ডাণল।। 

বতি প্রেণরণত দস সুড়ঙ্গ-দ্বার  াণে। 

আমার মদহষী হণর, জ্াদত নাদহ রাণি।। 

দতামার েথায় তাণর না মাদরব প্রাণে। 

হাণত গণল বাদন্ধ দদব, দতামা দবদযমাণন।। 

তারা বণল শুন রাজ্া েদর দনণবদন। 

সুগ্রীণবর দদাষ নাই দদাষী পাত্রগে।।  

পাত্রগণে রাজ্য দদল হইয়া সণন্তাষ।  

সুগ্রীব হইল রাজ্া, তার নাদহ দদাষ।।  

েরহ আমাণর িমা, রািহ বচন। 

আদজ্োর দদন তুদম না েরহ রে।। 

দিদত িান িান হয়, পর্ব্কত উপাণড়। 

চন্দ্র সূযকয আদদ শ্রীরাণমর বাণে দপাণড়।। 

রাণমণর সহায় েদর যদদ দস আইণস। 

তণব বল প্রােনাথ রিা পাণব দেণস।। 
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বাদল বণল, বল দেন অসতয বচন। 

মাদরণবন শ্রীরাম আমাণর দে োরে। ।  

পণরর েথায় দে েদরণবন অধর্ম্ক। 

রামণে না ভয় েদর, শুন তার মর্ম্ক।। 

সতযবাদী রাম, বড় সতযধণর্ম্ক মন।  

সণতযর োরণে দতদন আইণলন বন।। 

েিন রাণমর সণঙ্গ দমার নাদহ বাদ। 

দতদন দেন েদরণবন দমথযা দবসম্বাদ।। 

আদম দদাষী নদহ, রাম রুদষণবন দেণস। 

পুনৈঃ পুনৈঃ েহ দেন রাম বুদঝ আণস। ।  

তণব যদদ সুগ্রীব-সাহাণযয আণস রাম। 

তবু নাদহ দদব ভঙ্গ েদরব সংগ্রাম।।  

রুদষয়া চদলল বাদল দসংণহর গর্জ্কণন। 

না রদহল তারা মহাণদবীর বচণন।। 

যাত্রাোণল তারাণদবী েদরল মঙ্গল।  

দেন্তু তার দনণত্র জ্ল েণর ছল ছল।।  

অন্তণর জ্াদনয়া তারা োদন্দল দবের। 

এবার দনোর নাদহ, সমর দুের। ।  

বাদহর হইয়া বাদল চতুদেকণে চায়। 

এো সুগ্রীণবণর মাত্র দদদিবাণর পায়।। 

বাদল সুগ্রীণবর যুণদ্ধ লাণগ হুড়াহুদড়। 

হুড়াহুদড় দুই জ্ণন েণর দবড়াণবদড়। ।  

দবড়াণবদড় দুই জ্ণন েণর জ্ড়াজ্দড়। 

জ্ড়াজ্দড় দুইজ্ণন েণর মারামাদর।। 

দেহ োণর নাদহ পাণর উভণয় দসাসর। 

দুই জ্ন মল্লযুদ্ধ এেদট প্রহর।। 

সুগ্রীব হইণত বাদল দদ্বগুে প্রির।  

এেদট চাপণড় তাণর েদরল োতর।। 

বাল বজ্রমুদি দয মাদরল তার বুণে। 

অণচতন সুগ্রীব, দশাদেত উণি মুণি। ।  

সুগ্রীণবর অণচতন দদদিয়া সরু্ম্ণি। 

শ্রীরাম ঐদষে বাে যুণড়ন ধনুণে।।  

সশি সুগ্রীব প্রায় েণর পলায়ন।  

আণড় থাদে রাম বাে েণরন দিপে।।  

দশদদে আণলা েদর দসই বাে ছুণট। 

বজ্রাঘাত সম বাে বাদল-বণি ফুণট।। 

বুে ধদর বাল রাজ্া েণর হাহাোর।  

দোন্ জ্ন েদরল এ দারুে প্রহার।। 

বুণে পতণষ্ঠ ভার দস নাদড়ণত নাণর পাশ। 

এে বাণে পণড় বাদল, ঘন বণহ শ্বাস।।  

পদড়ণলে বাদল রাজ্া ইণন্দ্রর নন্দন।  

গাণয়র ভূষে িণস, অণঙ্গর বসন।। 

েতদর্ত্বাস পদণ্ডণতর থাদেল দবষাদ।  

ধাদর্ম্কে রাণমর দেন হইল প্রমাদ।।  

বাদল ের্ত্তকে শ্রীরাণমর ভকৎসনা 

ভূণম পদড় বাদল রাজ্া েণর ছটফট। 

ধাইয়া দগণলন রাম তাহার দনেট।। 

মতগ মাদর বযাধ দযন ধাইল উণেণশ। 

ধাইয়া দগণলন রাম দস বাদলর পাণশ। ।  

রিণনণত্র শ্রীরাণমর পাণন চাদহ বাদল। 

দন্ত েড়মড় েণর, দদয় গালাগাদল।। 

দনণষদধল তারা দমাণর দবদবধ দবধাণন। 

েদরলাম দবশ্বাস চণ্ডাণল সাধুজ্ঞাণন।। 

রাজ্েুণল জ্দন্ময়াছ, নাদহ ধর্ম্কজ্ঞান। 

আমাণর মাদরণল রাম, এ দোন্ দবধান।।  
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শজ্ারু গণ্ডার েূর্ম্ক, দগাদধো শল্লেী। 

ভিেীয় জ্ন্তু পঞ্চ, এই পঞ্চনিী।। 

তার মণধয দেহ নাদহ শুন রঘুবীর।  

আমার দশাদেত মাংস ভণিযর বাদহর।।  

আমার চণর্ম্কণত নাদহ হইণব আসন। 

মতগ নাদহ শািামতণগ দোন্ প্রণয়াজ্ন।।  

দনণেকাষী বানর আদম মার দোন্ োণযকয।  

এই দহতু অদধোর না পাইণল রাণজ্য।। 

দোন্ দদশ লুদটয়া দদলাম োণর দেশ। 

দোন দদাণষ েদরণল আমার আয়ুৈঃ দশষ।।  

আর বংশ জ্ন্ম নণহ, জ্ন্ম রঘবুংণশ।  

ধাদর্ম্কে বদলয়া দতামা সেণল প্রশংণস।। 

এ দোন্ ধণর্ম্কর ের্ম্ক েদরণল না জ্াদন। 

অপরাধ দবনা দবনাদশণল মম প্রােী। ।  

সণব বণল, রামচন্দ্র দয়ার দনবাস।  

যত দয়া দতামার তা আমাণত প্রোশ।।  

তপস্বীর ছণল রাম ভ্রম এই বণন। 

োহার বদধব প্রাে, সদা ভাব মণন। ।  

সর্ব্কণলাণে বণল, রাম ধর্ম্ক-অবতার। 

ভাল দদিাইণল রাম দসই বযবহার।। 

ভাই ভাই দ্বন্দ্ব েদর দদিহ দেৌতুে। 

আমাণর মাদরয়া রাম দে পাইণল সুি। ।  

দোথাও না দদদি দহন, েিন না শুদন। 

এণের সদহত যুণদ্ধ অণনয হয় িুদন।। 

সরু্ম্দি-সরু্ম্দি যদদ মাদরণত দহ বাে। 

এেটা চণপটাঘাণত বদধলাম প্রাে।। 

সরু্ম্ণি সংগ্রাম বুদঝ বুদঝলা েণিার। 

দতাঁই রাম আমাণর বদধণল হণয় দচার।।  

জ্ঞাত আছ আমাণর, দযমন আদম বীর। 

আমার সদহত যুণদ্ধ হইণত দে দির।।  

সুগ্রীব আমার বাদী, সাদধ তার বাদ। 

অদববাণদ তুদম দেন েদরণল প্রমাদ। ।  

দেমণন দদিাণব মুি সাধুর সমাণজ্। 

দবনা দদাণষ েপণটণত বদধ বাদলরাণজ্। ।  

দশরথ রাজ্া, দতদন ধর্ম্ক-অবতার। 

তাাঁর পুত্র হইয়াছ েুণলর অঙ্গার। ।  

মহারাজ্া দশরথ ধণর্ম্ক রত মন। 

তাাঁর পুত্র তুদম না হইণব েদাচন। ।  

ধর্ম্কহীন মাণনয দছণল বাণপর দগৌরণব। 

দমদলণল সাদধণত ইি পাদপষ্ঠ সুগ্রীণব।। 

পাপী পাপী দমলণনণত পাণপর মন্ত্রো। 

নতুবা আমার দেন হইণব যন্ত্রো।।  

বানর হইণত োযকয েদরণব উদ্ধার।  

তণব দেন আমাণর না দদণল এই ভার।।  

এে লাণফ পারাবার হইতাম পার।  

এে দদণন েদরতাম সীতার উদ্ধার।। 

রাজ্পুত্র তুদম রাম, নাদহ দবণবচনা। 

দোন্ ছার মন্ত্রী সহ েদরণল মন্ত্রো।। 

েদরলাম েত শত বীণরর সংহার। 

আমার সরু্ম্ণিণত রাবে দোন্ ছার।।  

রাবে আদসয়াদছল রে েদরবাণর। 

দলণজ্ বাদন্ধ ডুবাইনু চাদর পারাবাণর।। 

দলণজ্র বন্ধন তার দেদিন্ধযায় িণস। 

পাণয় পদড় আমার দস উদিল আোণশ।। 

দত্রণলাে দবজ্য়ী দশবভি দশগ্রীব।  

দে েদরণব তাহার দনেণট এ সুগ্রীব।।  

যদদ হয় হইণব, দবলম্ব বহুতর। 

মণধয এে বযবধান প্রবল সাগর।। 
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যদযদপ আমাণর রাম দদণত এই ভার। 

এে দদণন েদরতাম সীতার উদ্ধার।। 

আদনতাম রাবণেণর ধদরয়া গলায়। 

দসবে হইয়া রাম দসদবত দতামায়।। 

এ নণহ দবদচত্র ভার, আদম বাদলরাজ্।  

আমাণর না জ্াণন দোন বীণরর সমাজ্।।  

দবের ভৎদসল রাণম রেিণল বাদল। 

েতদর্ত্বাস বণল দেন রাণম দদহ গাদল।। 

শ্রীরাণমর প্রদত বাদলর দবনয় 

শ্রীরাম বণলন, বাদল শুন হণয় দির। 

বানর জ্াদতর মণধয তুদম বড় বীর।।  

আমাণর েদরণল তুদম অণনে ভৎসন। 

আর যদদ থাণে দেছু েহ েুবচন।। 

পতদথবীণত যত রাজ্া আণছ যুণগ যুণগ। 

দয়া েদর দোন্ রাজ্া ছাদড়য়াণছ মতণগ।। 

ঘাস িায়, বণন চণর, নাদহ অপরাধ। 

তবু মতগ মাদরণত রাজ্ারা হয় বযাধ।।  

মৎসযগে জ্ণল থাণে তারা দহংণস োণে। 

তাণর বধ েণর দেন বড় বড় দলাণে।। 

পশু পিী সর্ব্ক িাণন থাণে সর্ব্ক বণন। 

বযাধগে অদবরত দেন তাণর হাণন।। 

আমার রাণজ্যণত থাদে ের পরদার। 

দসই পাণপ মম রাণজ্য পাণপর সঞ্চার।। 

মম বাণে দতামার হইল মুি পাপ। 

স্বণগক যাহ বাদল, দেন েরহ সন্তাপ।। 

ভি দহন সুগ্রীণবর েদরব পালন। 

তাহার দয শত্রু, তার বদধব জ্ীবন। ।  

েদরয়াদছ দমত্রতা পাবে সািী েদর। 

দোথাও না রাদি আদম সুগ্রীণবর অদর।। 

সুগ্রীণবর দজ্যষ্ঠ ভাই তুদম ত গদর্ব্কত। 

দতামাণর অদধে বলা না হয় উদচত।। 

দতামার সদহত যুদ্ধ দমাণর নাদহ সাণজ্। 

িমা ের েদপরাজ্ দেন পাড় লাণজ্।।  

িমা ের বীর, তব সদণবর দলিন। 

আমার প্রসাণদ যাও মণহন্দ্র-ভুবন।।  

ইন্দ্র-পুত্র তুদম হও মণহণন্দ্রর দবশ। 

অমরাবতীণত যাও আপনার দদশ।। 

বাদল বণল, দত্রভুবণন তুদম ত পূদজ্ত। 

বযদথত হইয়া বদললাম অনুদচত।। 

িমা ের, ধদর রাম দতামার চরে। 

সুগ্রীব অঙ্গণদ তুদম েরহ পালন।।  

সুগ্রীণবণর রাজ্য দদণত েদরণল স্বীোর। 

অঙ্গণদণর দদণব তুদম দোন্ অদধোর।।  

তুদম দাতা, তুদম ের্ত্কা, তুদম ত দবধাতা। 

সুগ্রীব অঙ্গণদর ধর্ম্কতৈঃ হও দপতা।। 

সুণষে-দুদহতা তারা আণছ গতহমাণঝ।  

সুগ্রীব না দদয় দুৈঃি দযন দোন োণজ্।। 

শ্রীরাম বণলন, গদত দচন্ত েদপরাজ্।  

পদবত্র হইণল তুদম, েথায় দে োজ্। ।  

শ্রীরাণম দবনণয় েণহ বাদল দযাড় হাত। 

দবরূপ বচন িমা ের রঘুনাথ।। 

বাদলর বচন শুদন রাণমর উল্লাস। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাস।। 
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বাদলর মততযুণত তারার দবলাপ ও শ্রীরাণমর প্রদত তারার অদভশাপ 

প্রদান 

রণে পণড় বাদলরাজ্ শ্রীরাণমর বাণে। 

অন্তৈঃপুণর থাদে তাহা তারাণদবী শুণন।। 

বস্ত্র না সম্বণর রােী আলুদয়ত দেণশ। 

অঙ্গণদণর লণয় যায় বাদলর উণেণশ।। 

পণথ দদণি মদন্ত্রগে পলাইণছ ত্রাণস। 

অশ্রুমুিী তারাণদবী সবাণর দজ্জ্ঞাণস।। 

দতামরা রাজ্ার পাত্র দছণল তাাঁর সাথী। 

তণব ছাদড় যাও দেন রাদিয়া অিযাদত।। 

েদপগে বণল, শুন তারা িােুরােী। 

দুই ভাই দবের েণরন হানাহাদন।।  

তুদম যত বদলণল হইল দবদযমান। 

শ্রীরাণমর বাণে বাদল হারাইল প্রাে।। 

চাদরদভণত সসনয সলয়া রাি অন্তৈঃপুরী। 

অঙ্গণদণর রাজ্া ের দশাে পদরহদর।। 

তারা বণল রাজ্য দনণয় থােুে অঙ্গদ।  

স্বামী সণঙ্গ যাব আদম এই দস সম্পদ।। 

দশণর েণর েরাঘাত, বস্ত্র না সম্বণর। 

রেিণল রােী চতুদেকণে দতদি েণর।। 

ধনুর্ব্কাে ছাদড়য়া বদসয়া রঘুনাথ।  

লক্ষ্মে সরু্ম্ণি তাাঁর েদর দযাড়হাত।। 

োণরা মুণি নাদহ শুনা যায় দোন েথা। 

সেণল বদসয়া আণছ দহাঁট েদর মাথা।।  

বাদলর দনেণট তারা চদলল সত্বণর। 

স্বামীর দুগকদত দদদি হাহাোর েণর।। 

দমণঘর গর্জ্কন তুলয দতামার গর্জ্কন। 

বড় বড় বীর সণহ দে দতামার রে।। 

শ্রীরাণমর এে বাণে দলাটাও ভূতণল।  

এদে অসম্ভব ের্ম্ক দবদধ দদিাইণল।। 

মম বােয না শুদনণল েদরণল সাহস।  

দতামার নাদহে দদাষ, দবধাতা দবরস।।  

মুদদণল নয়ন নাথ তযদজ্য়া আমায়। 

দতামা দবনা অঙ্গণদর না দদদি উপায়।।  

চন্দ্র যান অে, তার সণঙ্গ যায় তারা। 

দতামার হইল অন্ত দেন রণহ তারা।। 

রাজ্যণলাণভ সুগ্রীব েদরল এই োজ্।  

োন্দাইল দেদিন্ধযার দবদশি সমাজ্।। 

এণতে বদলয়া োণন্দ তারা েতণশাদরী। 

তাহার ক্রন্দণন োণন্দ দেদিন্ধযা নগরী।। 

বালে অঙ্গদ োণন্দ মতদর্ত্ো শয়ণন। 

পশু পিী আদদ োণন্দ বাদলর মরণে।। 

থােুে অণনযর েথা, োণন্দন লক্ষ্মে। 

শ্রীরাম সুগ্রীব দদাাঁণহ দবরস বদন।।  

তারা বণল, রাম তব জ্ন্ম রঘুেুণল।  

আমার স্বামীণে দেন দবনাদশণল ছণল।। 

সরু্ম্ণি মাদরণত যদদ দদদিণত প্রতাপ। 

লুোইয়া মাদরণল পাইলাম বড় তাপ।।  

শ্রীরাম দতামাণর সণব বণল দয়াবান।  

ভাল দদিাইণল আদজ্ তাহার প্রমাে।।  

এণেবাণর আমার েদরণল সর্ব্কনাশ।  

সুগ্রীণবর প্রদত দয়া েদরণল প্রোশ।। 

দবণচ্ছদ-যাতনা যত জ্ান ত আপদন। 

তণব দেন আমাণর দদণল দহ রঘুমদে।।  
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প্রভু শাপ না দদণলন সদয় হৃদয়। 

আদম শাপ দদব দতামা, ফদলণব দনিয়।।  

সীতাণর উদ্ধাদরণব রাম আপন দবক্রণম। 

সীতাণর আদনণব ঘণর বহু পদরশ্রণম। ।  

দেন্তু সীতা না রদহণব সদা তব পাশ। 

দেছুদদন থাদেয়া েদরণব স্বগকবাস।।  

োন্দাইলা দযইরূপ দেদিন্ধযানগরী। 

োন্দাইয়া দতামাণর যাইণব স্বগকপুরী।। 

আদম যদদ সতী হই ভারত দভতণর। 

োদন্দণব সীতার দহতু দে িদণ্ডণত পাণর।। 

আদম শাপ দদলাম না হইণব িণ্ডন। 

সীতার োরণে রাম হণব জ্বালাতন।।  

সীতার োরণে তুদম প্রাে হারাইণব। 

এ জ্ণন্মর মত দুৈঃণি োল োটাইণব। ।  

বানরী হইয়া তারা রাণমণর গরণজ্। 

এণতে সম্পদ দমার দতামা দহতু মণজ্।।  

ইহা মণন না েদরহ, আদম নারায়ে। 

ের্ম্কমত ফলণভাগ েণর সর্ব্কজ্ন।। 

দবনা দদাণস মাদরণল দযমন েপীশ্বণর। 

মাদরণব দতামাণর রাম দসই জ্ন্মান্তণর।। 

সতীর বচন েভু না হয় িণ্ডন। 

যাহা বদল তাহা হণব নাদহ দবণমাচন। ।  

দিণদ তারা োণন্দ দোণল েদরয়া বাদলণর। 

তারার ক্রন্দণন বাদল বণল ধীণর ধীণর।। 

শুন তারা দপ্রয়দস, দতামাণর আদম বদল। 

আদম বহু রাণমণর দদয়াদছ গালাগাদল।। 

আমার বচণন বড় পাইণলন লাজ্। 

তুদম মন্দ বদলয়া সাদধণব দোন্ োজ্।। 

সীতাণর হদরয়া দনল লিার রাবে। 

রাবণের অপরাণধ আমার মরে।। 

দবদধর দনর্ব্কন্ধ দছল, রাণমর দে দদাষ। 

গাদল দদণল শ্রীরাম হণবন অসণন্তাষ।।  

তারা প্রদত দদল বাদল প্রণবাধ বচন।  

মততুযোণল সুগ্রীণবর েণর সম্ভাষে।। 

বাদল বণল, সুগ্রীব তুদম দয সণহাদর।  

তব সণঙ্গ দবসম্বাদ হইল দবের।।  

দতামার দববাণদ মম এই ফল হয়। 

তুদম রাজ্য ের, আদম মদর দহ দনিয়।। 

তব দদাষ নাদহ, দমাণর দবধাতা দবমুি।  

এেত্র না হইল দদাাঁহার রাজ্যসুি।।  

রাজ্যণভাণগ বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর।  

পদতণল দলাণট পুত্র ধূলায় ধূসর।। 

অঙ্গণদণর ভাই তুদম নাদহ দদও তাপ।  

আমার দবহণন তুদম অঙ্গণদর বাপ।। 

অঙ্গণদর ভণয়ণত অভয় দদও দান। 

পালন েদরও এণর পুণত্রর সমান।। 

আদম যদদ থাদেতাম, হইত পালন। 

এই লহ অঙ্গণদণর েদর সমপকে।। 

দারুে রাণমর বাণে দপাণড় এ শরীর।  

িণেে থাদেয়া প্রাে হইণব বাদহর।।  

ইন্দ্র মালা দদয়াণছন পুণত্রর সণন্দশ। 

সুগ্রীণবর দদই দয দদিুে এই দদশ। ।  

শ্রীরাণমর িাাঁই বাদল লয় অনুমদত।  

সুগ্রীণবর গণল দদল, ধণর নানা দজ্যাদত।। 

সুগ্রীণবর মালা দদয়া পুত্রপাণন চাণহ। 

মততুযোণল অঙ্গণদণর পদরদমত েণহ।। 

বাদড়ণল দযমন পুত্র আমার দগৌরণব।  

দসই মত বাড়াইণব দতামাণর সুগ্রীণব।। 
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অহিার না েদরহ আমার েথণন। 

িুড়ার েদরহ দসবা দবদবধ দবধাণন।।  

সুগ্রীণবর দবপি দয, জ্াদনও দবপি। 

সুগ্রীণবর দযই পি, দসই তব পি।। 

অধর্ম্ক না েদরহ, েদরহ দসবাের্ম্ক। 

িুড়ার েদরহ দসবা, পরাপর ধর্ম্ক। ।  

এত বদল বাদলরাজ্া তযদজ্ল পরাে।  

দপ্ররে েণরন ইন্দ্র তিদন দবমান। ।  

োণলর েুদটল গদত দে বুদঝণব দির। 

রেিণল শয়ন েদরল মহাবীর।। 

দবমাণন চদড়য়া দগল অমরাবতীণত। 

হাহাোর েদর তারা লাদগল োদন্দণত।। 

দশণর েদর েরাঘাত তযণজ্ আভরে। 

িণে হাহাোর েণর, িণে অণচতন।।  

দছাঁদড়ল মুিার মালা, িদসল েবরী। 

ধদরয়া রাদিণত তাণর নাণর সহচরী।।  

পদত হারাইয়া তারা, দনণত্র ধারা বণহ। 

বণল, প্রভু দতামার দবহণন প্রাে দণহ।। 

দোথায় রদহল তব রাজ্যপাট ধন। 

দোথায় দতামার দদবয রত্ন-দসংহাসন।।  

সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ। 

দোথায় রদহল তব প্রাণের অঙ্গদ।। 

দোথায় রদহল তব এ রাজ্য সংসার। 

দতামার দবহণন দদদি সব অন্ধোর।। 

দত্রভুবন েম্পমান দতামার দবক্রণম। 

দতামার এমন দশা মম ভাগযক্রণম।। 

রাণমর দারুে বাে দবদ্ধ বিৈঃিণল। 

সুগ্রীণবর যত পাপ আমাণত তা ফণল। ।  

বুে সহণত সুগ্রীব তুদলয়া দনল বাে। 

বাদলর রণিণত নদী বণহ িরশান।। 

োদন্দণত োদন্দণত তারা হইল োতর।  

পাত্র দমত্র দমদল দদয় প্রণবাধ উর্ত্র।। 

োণন্দ মহাণদবী তারা, না মাণন প্রণবাধ। 

হনুমান বণল েত েদর অনুণরাধ।। 

দশাে পদরহর রােী, সম্বর ক্রন্দন।  

এমদন োণলর ধর্ম্ক, দে েণর িণ্ডন।।  

পরম ধাদর্ম্কে বাদল ইণন্দ্রর সন্তান। 

রাণমর প্রসাণদ যাইণলন দপততিান।।  

অঙ্গণদণর পালহ, পালহ সবাোণর। 

সেদল দতামার রােী দয আণছ সংসাণর। ।  

অঙ্গদ হইণব রাজ্া দদদিণব নয়ণন। 

পদরতযাগ ের দশাে, সধযকয ধর মণন।। 

দনত্রনীর ঝণর দযন শ্রাবণের ধারা। 

না েদহণল নণহ, দতাঁই েণহ রােী তারা।। 

শুন বীর, রাজ্া যদদ অঙ্গদ হইণব। 

শ্রীরাণমর দে সাহাযয েদরণব সুগ্রীণব।। 

ভাল মন্দ পুণত্রর দয নাদহ মণন েদর। 

স্বামী সহ মদরণল সেল দায় তদর।। 

নারীর দগৌরব যত, স্বামী সব জ্াণন।  

দে েদরণত পাণর পুত্র স্বামীর দবহণন।। 

পুণত্রণর বদলণল মন্দ, অবশয দস দরাণষ। 

স্বামীণর বদলণল মন্দ, মণন মণন হাণস।। 

সর্ব্ক-ধর্ম্ক-ের্ম্ক স্বামী, নারীর দবধাতা।  

োদমনীর স্বামী হয় সুি দমািদাতা।। 

স্বামীণসবা েদরণবে, যদদ হয় সতী।  

স্বামী দবনা স্ত্রীণলাণের আর নাদহ গদত।। 

স্বামী দাতা, স্বামী ের্ত্কা, স্বামী মাত্র ধন। 

স্বামী দবনা গুরু নাদহ, বণল জ্ঞানীজ্ন।। 
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শত পুত্রবতী যদদ স্বামীহীনা হয়।  

তথাদপ সেণল তাণর অভাদগনী েয়।। 

োদন্দণত োদন্দণত তারা হইল দবহ্বল। 

তারার ক্রন্দণন হয় সুগ্রীব দবেল।।  

রামনাম স্মরণেণত পাণপর দবনাশ। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাস।। 
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বাদলর সৎোর 

শ্রীরাম বণলন দমত্র না ের দবষাদ।  

োণরা দদাষ নাই, সদব পাদড়ল প্রমাদ।।  

সম্বরহ দশাে তুদম বানণরর রাজ্। 

ত্বরা েদর েরহ বাদলর অদিোজ্।।  

শুি োষ্ঠ আন দমত্র, অগুরু চন্দন। 

রাজ্-আভরে আন বসন ভূষে।। 

বতহৎ শরীর তার েদরণত বহন। 

বাদছয়া েটে আন বাদহর বাহন।। 

লক্ষ্মে বণলন, হনুমান হও দির।  

সর্ব্ক আণয়াজ্ন তুদম আনহ বাদলর।। 

হনুমান সান্ধাইল ভাণ্ডার দভতণর।  

নানা রত্ন আভরে আদনল বাদহণর।। 

রাজ্চতুণেকাল আণন দবদচত্র বসন।  

দবলাইণত আণন আণরা বহুমূলয ধন।। 

রাজ্চতুণেকাণল দনয়া তুদলল বাদলণর। 

সেণল লইয়া দগল পম্পানদী তীণর।। 

চন্দনোণষ্ঠর দচতা েদরল দস তীণর। 

বাদলরাণজ্ দশায়াইল তাহার উপণর।। 

রাজ্ণযাগয দচতা েণর, নানা পুষ্প জ্াদত। 

তারা মহাণদবী েণর সবশ্বানণর স্তুদত।। 

অদিোযকয বাদলর েদরল বন্ধুগে।  

তাহার ক্রন্দন েত েদরব বেকন।।  

রামনাম স্মরণেণত পাণপর দবনাশ। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাস।। 

রাম না জ্দন্মণত ষাদট হাজ্ার বৎসর।  

অনাগত বাল্মীদে রদচল েদববর।। 

রামনাম স্মদরণল যণমর দায় তদর। 

শ্রীরাণমর প্রীণত ভাই মুণি বল হদর।। 

বাল্মীদে বদন্দয়া েতদর্ত্বাস দবচিে। 

পাাঁচালী প্রবণন্ধ রণচ দবদ রামায়ে।।  

সগু্রীণবর রাণজ্যপ্রাদপ্ত 

সেল বানর দগল রাম-দবদযমান। 

সুগ্রীণবর ইদঙ্গণত বণলন হনুমান। ।  

দতামার প্রসাণদণত সুগ্রীব সহল রাজ্া। 

বািা েণর সুগ্রীব দতামাণর েণর পূজ্া।। 

পাইণল দতামার আজ্ঞা যায় অন্তৈঃপুণর। 

অন্তৈঃপুণর শ্রীরাম আইস রাজ্পুণর। ।  

শ্রীরাম বণলন, পুণর না েদর প্রণবশ। 

বনবাস েদরবাণর দপতার আণদশ।। 

চতুেকশ বৎসর ভ্রদম বণন বন। 

নগণর দেমণন আদম েদরব গমন।। 

সুগ্রীণবর শ্রীরাম বণলন লও ভার।  

রাজ্া সহয়া ের তুদম রাজ্য অদধোর।।  

বাদলণে মাদরয়া বড় পাইলাম লাজ্। 

এই দহতু অঙ্গণদণর ের যবুরাজ্।। 

মহাণদবী তারার েরহ পুরস্কার। 

তারার মন্ত্রোয় েদরহ বযবহার।।  

আইল শ্রাবে মাস, বদরষা প্রণবশ। 

শািামতগ েটে থােুে দনজ্ দদশ।। 

বণন বণন ভ্রদময়া পাইণল বড় দুৈঃি।  

বদরষায় দেছুদদন ের রাজ্যসুি।। 

বষকা দগণল ঘণর দয থাদেণব এে দণ্ড। 

তাহার েদরব দমত্র সমুদচত দণ্ড।।  
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শ্রীরাণমর আজ্ঞাণত দস দগল অন্তৈঃপুর। 

নানা বস্ত্র রত্ন দান েদরল প্রচুর।। 

সুগ্রীণব েদরণত রাজ্া আইল রাজ্যিণ্ড। 

দসংহাসন বাদহর েদরল ছত্রদণ্ড।। 

শুভিণে সুগ্রীব বদসল দসংহাসণন। 

চাদরদভণত চামর  ুলায় েদপগণে।। 

শ্রীরাণমর আজ্ঞা দযন পাষাণের দরি। 

সাগণরর জ্ণল তার েণর অদভণষে।। 

ছত্রদণ্ড দদল আর দেদিন্ধযানগরী। 

অদভণষে েদর দদল তারা েতণশাদরী।। 

রাজ্ার স্ত্রী রাজ্া লণব, ইহাণত দে দদাষ। 

তারা পাইয়া সুগ্রীণবর বড়ই সণন্তাষ।। 

শ্রীরাণমর অলদিত বচন প্রমাণে।  

অঙ্গণদর অদভণষে েণর অবসাণন।। 

েদরল অঙ্গণদ যুবরাজ্ পাত্রগে। 

রাম জ্য় বদল ডাণে সব েদপগে।। 

সীতার লাদগয়া রাম সদা িুণ্ন মন।  

বদরষা বদঞ্চণত যান দগদর মালযবান।। 

দুই দক্রাশ অন্তণর থাণেন রঘুবীর।  

যথা বণহ পর্ব্কণতণত সুগন্ধ সমীর।।  

বাসা েদর থাদেণলন পর্ব্কত দশির।  

িাণন িাণন পর্ব্কণতণত দদবয সণরাবর।। 

নানাদবধ বতণিণত দবদচত্র ফুল ফল।  

ধবল রজ্নী, পূেকচন্দ্র সুশীতল।।  

রাণমর সুণির দহতু না হয় দেদঞ্চৎ।  

সীতা দবনা সর্ব্ক সুণি শ্রীরাম বদঞ্চত।। 

শয়ন দভাজ্ন তাাঁর দেছু নাদহ মণন। 

দদন যায় দরাদণনণত, রাদত্র জ্াগরণে।। 

রাজ্যণভাগ সুগ্রীণবর বাণড় দদন দদ। 

রাদত্রদদন শ্রীরাম সীতার দশাণে দীন।। 

সুবেকপালণি দশায় সুগ্রীব ভূপদত। 

তরুতণল শ্রীরাম েণরন দনবসদত।। 

দদবয সুন্দরীণত সুগ্রীণবর অদভলাষ। 

সীতা লাদগ োণন্দন শ্রীরাম চাদর মাস।। 

োদন্দণত োদন্দণত রাম হইল োতর।  

তাাঁহাণর লক্ষ্মে দদন প্রণবাধ উর্ত্র।। 

তুদম বীর, হও দির, তযজ্হ প্রমাদ। 

মহাপুরুণষরা দহন না েণর দবষাদ।।  

োতর হইণল দশাণে দনন্দা েণর দলাণে। 

দশাণে বুদদ্ধ নাশ হয়, দিপ্ত হয় দশাণে।। 

দশাণেণত আচ্ছন্ন্ হয়, দয জ্ন অজ্ঞান।  

দশাে ের দেন রাম হণয় জ্ঞানবান।। 

তুদম বীর োম দক্রাধ ের পরাজ্য়। 

দশাে-িাণন পরাভব তব দেন হয়।। 

িান্ত হও রঘুবীর দচন্তা ের দূর। 

লণিশ্বর সদহত আদনব লিাপুর।।  

আজ্ঞা ের দবজ্ঞবর দসবে লক্ষ্মণে। 

জ্ানেী উদ্ধার েদর নাদশয়া রাবণে। ।  

দোন্ ছার লিা, দস রাবে দোন্ ছার। 

এো আদম রাম েদর সেল সংহার।। 

োদন্দণত োদন্দণত দগল দস শ্রাবে মাস। 

রাণমর ক্রন্দণন গীত গা েতদর্ত্বাস।। 

সীতার দশাণে রাণমর অনুতাপ 

নীর অিমাণসর বরষাোণল দশাণষ।  দমঘ সঞ্চাদরয়া চাদর সাগণর বদরণষ।। 
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বদরষার ধারাণত পতদথবী ছাণড় তাপ।  

সীতাণর স্মদরয়া রাম েণরন সন্তাপ।।  

আমার বচণন ের লক্ষ্মে আরদত। 

দুরন্ত বদরষা ঋতু, দির নণহ মদত।। 

সূযকয চন্দ্র দদাাঁণহ বদরষার দমণঘ  াণে। 

আদম ত মদরব ভাই জ্ানেীর দশাণে।। 

সজ্ল জ্লণদ দশাণভ দবদুযৎ দযমন। 

জ্ানেী আমার দোণল দছণলন দতমন।। 

চতুদেকণে জ্ল িল সব এলাোর।  

দেমণন হইণব েদপচ্সনয আগুসার।। 

জ্লধর দনরন্তর বদরণষ আোণশ। 

জ্লমিা ধরেী দয ধরেীধর ভাণস।। 

এ সমণয় সুগ্রীণবর েদহব দে মণত। 

েটে লইয়া চল সীতা উদ্ধাদরণত।। 

নদ নদী শুোইণব, শুি হণব পথ। 

তণব দস হইণব মম দসদ্ধ মণনারথ।। 

তত দদণন সীতা হণব অদিচর্ম্কসার। 

দে জ্াদন তযণজ্ বা প্রাে দবরণহ আমার।। 

এোদেনী অনাদথনী শত্রুমণধয বাস।  

দেমণন বাাঁদচণব সীতা এই েয় মাস।।  

আমা দবনা জ্ানেীর আর নাদহ মন। 

এই দক্রাণধ পাণছ তাণর বণধ দশানন। ।  

োদন্দণত োদন্দণত সীতা মদরণব দনদিত। 

দে েদরণব ভাই তুদম, দে েদরণব দমত।। 

পিী সহয়া উণড় যাই সাগণরর পার।  

অভাগী সীতার দদদি শয়ন আহার।। 

োণন্দন সর্ব্কদা রাম েদরয়া হুতাশ। 

রাণমর ক্রন্দন রণচ েদব েতদর্ত্বাস।। 

সীতা উদ্ধাণরর জ্নয সগু্রীণবর প্রদত তাড়না 

বদরষা হইল গত, শরৎ প্রণবশ। 

তথাদপ না হইল জ্ানেীর উণেশ।। 

দভণের দননাদ দগল, দমণঘর গর্জ্কন।  

দনর্ম্কল চন্দ্রমা তারা প্রোণশ গগন।। 

মন প্রাে দির নণহ সীতার লাদগণয়। 

মদরণলন সীতা বুদঝ, দদন দগল বণয়। ।  

দে েদরণব ভাই তুদম, দে েদরণব দমণত। 

সব অন্ধোর দমার সীতার মততুযণত। ।  

স্ত্রী পুরুষ দুই জ্ণন ধণরণছ সংসার। 

ভাযকযাণত সন্তদত হয়, বাণড় পদরবার।। 

স্ত্রী থাদেণল পুত্র হয় সংসাণরর সার। 

পুত্র না হইণল তার গদত নাদহ আর। ।  

দপণ্ড দদয় গয়ায় দস, েরণয় তপকে।  

সংসাণরর মণধয ভাই পুত্র বড় ধন। ।  

স্ত্রী পুত্র পদরবার দেহ নণহ ছাড়া। 

পুত্র না থাদেণল দলাে বল আাঁটেুড়া।। 

তার মুি দদদি দযবা শ্রাদ্ধ েদরণত যায়। 

শ্রাদ্ধদক্রয়া বতথা তার, শাণস্ত্র দহন েয়।। 

অতএব শুন ভাই ভাযকযা বড় ধন। 

তাহাণত সন্তদত হয় সংসার পালন।। 

জ্ঞাদত বন্ধু সণহাদর মণর যত দলাে।  

সবার অদধে ভাই স্ত্রীর বড় দশাে।।  

সুগ্রীব আমাণে নাদহ ভাণব, দস দনেকয়। 

স্ত্রী পাইয়া দেদল েণর আপন আলয়। ।  

তাহার লাদগয়া আদম মাদরলাম বাদল।  

আমাণে না স্মণর েদপ রাজ্যণভাণগ ভুদল।। 
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বাদলণে বদধয়া অদত পাইলাম লাজ্।  

ধর্ম্কাধর্ম্ক না ভাদবয়া সাদধ তার োজ্।। 

দেদিন্ধযা পাইল েদপ আমার োরণে। 

এিন আমার ের্ম্ক নাদহ েণর মণন।।  

এইিণে যাও ভাই দেদিন্ধযানগর।  

সমণি বদলণব তাণর উদচত উর্ত্র।।  

লক্ষ্মে বণলন, যাই দেদিন্ধযানগণর। 

দদদিব দেমন আদজ্ সুগ্রীব বানণর।।  

জ্ঞাদত বন্ধু তাহার েুটুম্ব যত আর। 

পািাইব সবাোণর শমণনর দ্বার।। 

দনদিন্ত বদসয়া আণছ আপনা না দচণন। 

সুগ্রীণব মাদরয়া আদজ্ পাদড় এে বাণে।। 

তুদম প্রভু রঘুনাথ দবড়াও োদন্দয়া। 

দেৌতুণে সুগ্রীব থাণে পালণি শুইয়া।। 

বুঝাইয়া লক্ষ্মণে েণহন রঘুবর। 

দমত্রবধ না েদরও, দদিাইও ডর।। 

লক্ষ্মে দবদায় হয় শ্রীরাণমর িান। 

বাম হণে ধনুে, দদিে হণে বাে।। 

মহাণোণপ চদলণলন ঘূদেকত দলাচন। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাল োাঁদপল দত্রভুবন।। 

দেদিন্ধযানগর-পণথ যান রড়ারদড়। 

গাণয়র বাতাণস গাছ েণর জ্ড়াজ্দড়।। 

দেদিন্ধযানগণর বীর হণয় উপনীত।  

দ্বাণর দদণি অঙ্গণদর েটে-ণবদিত।। 

লক্ষ্মণের দোপ দদদি হইয়া ফাাঁফর।  

প্রেদত েদরল তাাঁণর সেল বানর।। 

হইণলে িুদ্র িুদ্র বানর অদির। 

লাণফ লাণফ হয় তারা প্রাচীর বাদহর।। 

লক্ষ্মে বণলন, শুন বাদলর নন্দন।  

সুগ্রীণবর জ্ানাও আমার আগমন।। 

বণন বণন ভ্রদমণতদছ আমরা োদন্দয়া। 

সুগ্রীব থাণেন দসংহাসণনণত শুইয়া।। 

সীতা লাদগ দুই ভাই ভ্রদম বণন বণন। 

দনদিত আণছন দতদন রত্ন-দসংহাসণন।। 

বাদলণে মাদরয়া রাম দদণলন রাজ্ত্ব।  

সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াণছ মর্ত্।। 

অদত দুি দমি বাণেয আণস আশ্বাদসয়া। 

দোন্ লাণজ্ থাণে ঘণর দনদিন্ত বদসয়া।। 

দপাঁদপড়ার পািা উণি মদরবার তণর। 

রাজ্য সহ দপাড়াইব আদজ্ এে শণর।। 

সাহাযয েদরণত আণগ েদরয়া স্বীোর। 

এিন না মণন েণর তাহা এেবার।। 

বাদল ভণয় অদত ভীত দবড়াইত বণন। 

দস সেল সুগ্রীণবর নাদহ দেছু মণন।। 

সুগ্রীণবর েহ দগয়া এই সমাচার। 

রাণমর অনুজ্ ভাই আদসয়াণছ দ্বার।।  

মাদরণলন দয রাম বাদলণে অনায়াণস।  

সুগ্রীব তাাঁহাণর তুচ্ছ েণর দে সাহণস।। 

পশুজ্াদত বানর, সুগ্রীব দুরাচারী। 

তাহাণে বণলন দমত্র আপদন মুরাদর। ।  

আপদন শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর। 

তাাঁর দযাগয দমত্র দে এ সুগ্রীব বানর।। 

েত দযাগী দজ্ণতদন্দ্রয় মুদন ব্রহ্ম-ঋদষ। 

অনাহাণর েত জ্প েণর দদবাদনদশ।। 

দহন রাম দোল দদন সুগ্রীব বানণর।  

সুগ্রীণবর েত পুেয দছল জ্ন্মান্তণর।। 

অঙ্গদ বণলন, শুন িােুর লক্ষ্মে।  

দির হও মহাশয় েদর দনণবদন।।  
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পাদয অঘকয দদল তাাঁণর বদসণত আসন।  

দযাড়হাণত স্তুদত েণর বাদলর নন্দন।।  

লক্ষ্মণের দোপ দদদি বড় ভয় মণন। 

অন্তৈঃপুর মণধয যায় পরম সম্ভ্রণম।। 

সুগ্রীণব প্রেদম বণন্দ মাণয়র চরে।  

দযাড়হাণত বণল, প্রভু দ্বাণরণত লক্ষ্মে।। 

ঘূদেকত দলাচন রাজ্া শতঙ্গাণরর মণদ। 

দশাভা পায় শরীর েুিুম মতগমণদ।।  

োমরণস দবহ্বল সুগ্রীব অনয মন।  

দেছু নাদহ শুদনল অঙ্গণদর বচন।। 

জ্াগাইণত রাজ্াণর েদরল পাাঁচাপাাঁদচ। 

অণনে বানর দমদল েণর দেদচদমদচ।। 

বানণরর দোলাহল হইণলে দ্বাণর।  

োর সাধয দির থাণে এ দঘার চীৎোর।। 

শে শুদন সুগ্রীব শযযা ছাদড়য়া উিয়। 

পাত্র দমত্র দদদি রাজ্া দক্রাধভণর েয়।। 

অন্তৈঃপুণর দগাল দেন ের দঘারতর। 

অঙ্গদ সরু্ম্ণি দগয়া েদরণছ উর্ত্র।।  

পািাইয়াণছন রাম আপন ভ্রাতাণর। 

সুদমত্রা-নন্দন বীর উপদিত দ্বাণর।। 

মহাণোপাদেত দদদি িােুর লি্মে।  

বদলব েণতে, যত েদরল ভৎসন।। 

সাদধণল আপন ের্ম্ক েদরয়া দমত্রতা। 

রাণমর েণর্ম্কর োণল েদরণল িলতা।। 

সুগ্রীব বণলন, রাম েদরয়া দমতাদল। 

পািাইয়া লক্ষ্মণেণর দদন গালাগাদল।। 

অপরাধ নাদহ েদর, োণর দমার ডর। 

দেন দোপ েণরন লক্ষ্মে ধনুদ্ধকর।।  

েদরয়াদছ দমত্রতা, দস নণহ অপ্রমাে। 

রাদিবাণর দমত্রতা দে হারাইব প্রাে।। 

দত্রণলাে-দবজ্য়ী দস রাবে মহাবীর।  

যাহার ভণয়ণত যত দদবতা অদির।। 

তাহার সদহত যুণদ্ধ নর দে বানর। 

আদসণবে পুনৈঃ প্রাে লইয়া দে ঘর।।  

এিন দফদরয়া যাউন স্বিাণন লক্ষ্মে। 

আগু পাছু যাহা হণব বদলব তিন।। 

মহামন্ত্রী হনুমান অদত তীক্ষ্মমদত। 

েণহন দহণতাপণদশ সুগ্রীণবর প্রদত। ।  

স্বয়ং দবষু্ণ রমানাথ েমলণলাচন।  

দহন বােয বল দেন, না বুদঝ োরে।।  

যাাঁহার প্রসাণদ তুদম পাইণল রাজ্ত্ব। 

তাাঁহাণে এমত বল, হণয়ছ দে মর্ত্।।  

রাদত্রদদন ের তুদম শতঙ্গার-দবলাস। 

না দদি রাণমর দুৈঃি, নাদহ যাও পাশ।। 

েুদপত লক্ষ্মে বীর আইণলন দ্বাণর। 

অদবলণম্ব যাও রাজ্া, সাধ দগয়া তাাঁণর।। 

যাাঁর বাণে দত্রভুবণন দেন নাদহ আাঁণট। 

তাাঁর আজ্ঞা না মাদনণল পদড়ণব সিণট।। 

আদম তব মন্ত্রী দযই শুন মহাশয়। 

দহত উপণদশ বদল হইয়া দনভকয়।। 

বাদল দহন মহাবীর পণড় যাাঁর বাণে।  

তাাঁহার শরে লও, বাাঁদচণব পরাণে।।  

রাণমর দুেকশা শুদন বুে হয় দচর। 

দশাণেণত োতর অদত, নণহন সুদির। ।  

পরমা সুন্দরী সলয়া ঘণর ের ক্রীড়া। 

রাজ্ণভাণগ মর্ত্ থাে, নাদহ হয় ব্রীড়া।। 

রাবণের ভণয় যদদ রাণমণর ছাদড়ণব। 

লক্ষ্মণেণর হাণত তুদম দেমণন বাাঁদচণব।। 
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রাবে ভণয় যদদ রাণমণর ছাদড়ণব। 

লক্ষ্মণের হাণত তুদম দেমণন বাাঁদচণব।। 

রাবে সাগর পাণর, দ্বাণরণত লক্ষ্মে। 

লক্ষ্মণের বাোদিণত মদরণব এিন।।  

লক্ষ্মণের বাণে োর নাদহে দনোর। 

বদধণত বানরগণে দে তাাঁহার ভার।। 

আমার বচন রাি, হণব তব দহত। 

রাণমর শরে লহ, নণহ দবপরীত।। 

সতয েদরয়াছ তুদম অদি সািী েদর। 

শ্রীরাণমর োযকয ের, চল ত্বরা েদর।। 

সতযবাদী দলাণে েণর সণতযর পালন।  

সণতযর োরণে রাম আইণলন বন।। 

দযই রাম আইণলন সতয পাদলবার। 

দতাঁই দস রাণমর বাণে বাদলরাজ্া মণর।। 

দতাঁই দস পাইণল তুদম ছত্র নবদণ্ড।  

দতাঁই প্রজ্াগে সলয়া ের রাজ্যিণ্ড।।  

চতুেকশ সহস্র রািস পণড় রণে। 

যাাঁর বাণে, তাাঁণর দে সামানয ভাব মণন।। 

দভাগ ছাড়, রাম ভজ্ পাইণব দনিতদত। 

রঘুনাথ দবনা রাজ্া আর নাদহ গদত।।  

হনুমান দনরণপি সুগ্রীণব সম্ভাণষ। 

মধুর বচণন রাজ্া হনুমাণন দতাণষ।। 

লক্ষ্মণেণর আনাইণত েদরল আণদশ। 

লক্ষ্মে দভতর গণড় েণরন প্রণবশ।।  

ইন্দ্রপুরী সমান দদণিন দদবয পুরী। 

দদদিয়া বানরী-সর্জ্া লর্জ্া পায় সুরী।। 

চতুদেকণে অট্টাদলো দশাদভত প্রচুর। 

চদলণলন লক্ষ্মে দদদিয়া অন্তৈঃপুর।।  

দগণলন লক্ষ্মে বীর দভতর আবাণস। 

লক্ষ্মণের দোপ দদদি বানর তরাণস। ।  

দদদিয়া সুগ্রীব রাজ্া উদিল সম্ভ্রণম। 

ডাদহণন উদিল তারা, উমা উণি বাণম।। 

দযাড়হাণত লক্ষ্মণেণর েদরল েবন।  

পাদয অযকয দদল রাজ্া বদসণত আসন।।  

েুদপত লক্ষ্মে বীর না লয় আসন। 

সুগ্রীণবর েদহণলন আরি নয়ন।। 

তুদম দয েদরণল সতয অদি সািী েদর।  

উদ্ধাদরণত দনজ্ োযকয েদরণল চাতুরী।। 

রাদত্র দদন দেশ পাই দুই ভাই বণন। 

বাণরে না ের তত্ত্ব, মর্ত্ রাদত্র দদণন।। 

পাইণল োহার গুণে দেদিন্ধযানগরী। 

পাইণল দহ োর গুণে তারা েতণশাদরী।। 

পাইণল োহার গুণে উমা দনজ্ নারী।  

োহার প্রসাণদ তুদম রাজ্য-অদধোরী।। 

সরল হৃদয় রাম, তুদম দহ দনষ্ঠুর।  

সাদধণল আপন োযকয সতয েদর দূর।। 

দতামার দমত্রতা দহন দত্রভুবণন থাণে। 

আর দযন দহনের্ম্ক নাদহ েণর দলাণে।। 

দতাণর মাদর অঙ্গণদণর দদব রাজ্যভার। 

অঙ্গদ হইণত হণব সীতার উদ্ধার।। 

অধর্ম্কী বানর দর লদিদল সতযপথ।  

দদি ধনুর্ব্কাে, পূেক েদর মণনারথ।। 

এে বাণে মাদর দতাণর রাণি দোন্ জ্ণন। 

িণ্ড িণ্ড দেদিন্ধযা েদরব আদজ্ বাণে।। 

বাণে োদট সবাণর েদরব িণ্ড িণ্ড।  

অঙ্গণদর উপণর ধরাব ছত্রদণ্ড।। 

বাদল-বণধ শুদনয়াছ ধনুে টিার। 

দসই ধনু দসই বাণে েদরব সংহার।। 
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বাদল রাজ্া দেবল মদরল এেজ্ন। 

দতার মরণেণত মদরণবে েদপগে।। 

দদদিয়াছ বাদল রাজ্া দগল দযই বাণট। 

দসই বাণট থাে দগয়া ভাণয়র দনেণট। ।  

মাদরব অধর্ম্কী দতাণর, তাণহ নাদহ পাপ। 

দহর বাে এদড় এই, দদিহ প্রতাপ।। 

প্রাে লব আদজ্ দতার বজ্রসম বাণে। 

এেত্র হ্ইয়া থাে ভাই দুই জ্ণন।। 

আণর দুি বানর পাদপষ্ঠ দুরাচার।  

এিদন পািাই দতাণর দদি যমদ্বার।। 

পতদথবীণত দহন োযকয দে দোথায় েণর। 

আণগ দদয়া ভরসা পিাণত থাণে দূণর।। 

রাম দমতা বদলয়া দদণলন দোল দতাণর।  

েত পুেয েণরদছদল জ্ন্ম জ্ন্মান্তণর।। 

স্বয়ং দবষু্ণ রঘুনাথ েদরণলন দয়া। 

দতাঁই দতাণর শ্রীরাম দদণলন পদছায়া।। 

গুণের সাগর রাম, দয়ার নাই সদন্ধ। 

বাদল মাদর রাজ্য দদল সণতয সহয়া বন্দী।। 

লক্ষ্মণের মহাণক্রাধ বাদড়ণত লাদগল। 

ত্রাণসণত সুগ্রীব রাজ্া দচদন্তত হইল।।  

ত্বরা েদর োতরা উদিয়া তারা রােী। 

লক্ষ্মণের পাণয় ধদর বণল মতদুবােী।। 

দজ্যণষ্ঠর হইণল দমত্র হয় দস গদর্ব্কত। 

দজ্যণষ্ঠর সমান তাণর মাদনণত উদচত।। 

সুগ্রীব রাণমর দমত্র জ্গণত দবদদত।  

এত দতরস্কার প্রভু না হয় উদদত।।  

িমা ের রাজ্পুত্র হও তুদম দির। 

রামোযকয েদরণব সেল েদপ বীর।।  

দূরণদণশ পর্ব্কণতণত সমুণদ্রর পাণর। 

দযিাণন বানর যত আণছ এ সংসাণর।। 

সম্বাদ েদরয়া শীঘ্র আদন দস সবাণর। 

সম্বর সম্বর দক্রাধ লক্ষ্মে আমাণর।। 

তথাদপ শ্রীলক্ষ্মণের দোপ নাদহ টুণট। 

বসাইল যত্ন েদর তারা স্বেকিাণট।। 

তারার দবনয়-বাণেয সুদির লক্ষ্মে। 

েতদর্ত্বাস দবরদচল গীত রামায়ে।। 

সগু্রীণবর সদহত লক্ষ্মণের েণথাপেথন 

সুগদন্ধ পুণষ্পর মালা সুগ্রীণবর গণল। 

দসই মালয সুগ্রীব দফদলল ভূদমতণল।। 

দসংহাসন ছাদড়য়া উদিল ততিে। 

দযাড়হাণত লক্ষ্মণেণর েদরণছ েবন।।  

হারাইয়া রাজ্য পাই রাণমর প্রসাণদ। 

দতামার প্রসাণদণত বাদড়লাম সম্পণদ।। 

দহন রঘুনাথ স্বয়ং দবষু্ণ অবতার।  

োর শদি দশাদধণবে শ্রীরাণমর ধার।। 

সীতা উদ্ধাদরণবন রাম আপন শদিণত। 

যাইব দেবল আদম তাাঁহার সদহণত।। 

না েদরয়া রামোযকয বণস আদছ ঘণর। 

বানর জ্াদতর দদাষ লাণগ িদমবাণর। ।  

পশুজ্াদত েদপ আদম, যত েদর দদাষ। 

দসবে বৎসল রাম না েণরন দরাষ।। 

লক্ষ্মে বণলন, শুন সুগ্রীব রাজ্ন।  

রামোযকয েদর ের পুেয উপার্জ্কন।। 

রামোযকয েদরণল সর্ব্কত্র হয় জ্য়।  

না েদরণল ধর্ম্কণলাপ, অধর্ম্ক সঞ্চয়।। 
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সতযবাদী সহণল েণর সণতযর পালন।  

মণন ের েদরয়াছ সতয দুই জ্ন।। 

শ্রীরাম আপদন সণতয সহয়াণছন পার।  

তুদম সণতয বদ্ধ আছ, অধর্ম্ক অপার।। 

রাণমণর োতর দদদি বণলদছ েেকশ। 

দতামাণর দবরূপ বলা আমার অযশ।। 

িমা ের েপীশ্বর, দুৈঃি পদরহার।  

দতামাণর দুর্ব্কােয বলা অদত দুরাচার।। 

মানয দলাণে মন্দ েথা নণহ উপযুি। 

মানযসহ আলাপ েদরণব ধর্ম্কযুক্ত।।  

ধর্ম্ক রাি ের্ম্ক ের দয হয় দবদদত। 

রামোযকয েদরণল হইণব সব দহত।।  

সাগর অপার, দে হইণব পার, 

তার মাণঝ লিাপুরী। 

দে যাণব তথায়, দে েণর েথায়, 

উপায় তাণহ না দহদর।। 

সুগ্রীব রাজ্ন, ের আগমন, 

শ্রীরাণমর সদন্ন্ধান। 

েদরয়া দনদ্ধকাযয, ের দমত্রোযকয, 

ের রাণম সধযকযবান।। 

রাবে সংহার, জ্ানেী উদ্ধার, 

ের এই উপোর। 

দতামার উদণযাগ, নদহল দুণযকযাগ, 

দে লইণব দহন ভার।। 

রাবে দুরন্ত, ের তার অন্ত, 

অনন্ত যশৈঃ প্রোশ। 

গীত রামায়ে, েদরল রচন, 

ভাষা েদর েতদর্ত্বাস।। 

সগু্রীণবর েটে সঞ্চয় 

বদলল সুগ্রীব রাজ্া েদরয়া আহ্বান।  

বানর েটে ঝাট আন হনুমান।। 

দহমালয় সুণমরু মন্দর আদদ েদর। 

দবন্ধযাচল সরবত উদয় অেদগদর।।  

সর্ব্কণত্র দঘাষো দদহ আমার আজ্ঞায়। 

যথা দয বানর থাণে, আইণস ত্বরায়। ।  

পািাও দহ দূতগণে দদশ দদশান্তর। 

দশদদন মণধয দযন আইণস সত্বর।। 

ইহাণত দবলম্ব দযই েদরণব বানণর। 

প্রহাদরয়া আদনণব তাহার চুণল ধণর।। 

অনযমত েদরণব ইহাণত দযইজ্ন। 

আদনণব তাহাণর েদর দনগূঢ় বন্ধন।।  

স্বগক মর্ত্কয পাতাণল আমার অদধোর। 

দোথাও না থাণে দযন বানর সঞ্চার। ।  

সুগ্রীণবর দোণপণত বানর সব োাঁণপ। 

েটে আদনণত চণল অতুল প্রতাণপ।। 

হনুমান বাদহণর হইয়া উপনীত। 

দত্রশ দোদট বানর পািায় চাদরদভত। ।  

দমদদনী আোশ যুদড় চণল েদপণসনা।  

দযন পঙ্গপাল যায়, না যায় গেনা।।  

চদলল বানরগে দদশ দদশান্তর। 

পূর্ব্কদদণে চদল দগল নীল-নামধর। ।  

পদিণম চদলয়া দগল নল মহামদত। 

দদিে দদণেণত দগল আপদন সম্পাদত।। 

হনুমান মহাবীর মহাপরাক্রম। 

উর্ত্র দদণেণত যান েদরয়া দবক্রম। ।  
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এচ্েে জ্নার সণঙ্গ চণল দশ লাি। 

মহাশণে চণল সণব, েণর ডাে হাাঁে।।  

হুপহাপ লণে ঝণে েণম্প বসুমতী। 

অদত েণি ধণর ধরা েূর্ম্ক নাগপদত।। 

তদর্জ্কয়া গদর্জ্কয়া বণল বাদলর েুমার। 

যাত্রা ের েদপগে আজ্ঞা অনুসার।।  

দশ দদবণসর মণধয আদসণব সেণল। 

প্রােদণ্ড েদরব দহ দবলম্ব হইণল। ।  

বাাঁদচণব বদলয়া যদদ সাধ থাণে মণন। 

ত্বরা েদর আদসণব সেল েদপগে।। 

পািাইল সেণলণর বাদলর নন্দন। 

এণেলা রদহল রাজ্বাটীর রিে।। 

হইণলে দশ দোদট েদপ আগুসার। 

যাণর পায় তাণর আণন নাদহে দবচার। ।  

যুদড়য়া আোশ ভূদম েদপ ঝাাঁণে ঝাাঁণে। 

দশ দদণন আইণস সেল থাণে থাণে।। 

দেদিন্ধযার মণধযণত লাদগল দোলাহল। 

সুগ্রীবর দভট আদন দদল ফুল ফল।।  

সসনয দদদি সুগ্রীব ভাণবন মণন মণন। 

োযকযদসদদ্ধ হইণবে বুদঝ অনুমাণন।। 

আইল েটে সব দেদিন্ধযা দভতর। 

অসংিযে বানর দদদিণত ভয়ির।। 

দেদিন্ধযায় প্রণবশ েদরল েদপগণে। 

চদলল সুগ্রীব রাজ্া দমত্র সম্ভাষণে।। 

সুগ্রীব আপন িাণট বদলল বচন। 

দমত্র-সম্ভাষণে আদজ্ েদরব গমন।। 

সুগ্রীব েদরণত যায় শ্রীরাম দর্শন।  

লক্ষ্মণের প্রদত বণল দবনয় বচন।।  

দবষু্ণ-অবতার তুদম রাণমর দসাদর। 

আপদন চড়হ প্রভু চতুণেকাণলাপর।।  

তণব চতুণেকাণল আদম চাদপবাণর পাদর। 

দমত্র-দরশণন চল যাই ত্বরা েদর।।  

দতামার চরণে দমার এই দনণবদন। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণে দযন সদা থাণে মন।।  

চতুণেকাণল চণড়ন তিন দুই জ্ন। 

চাদরদভণত চামর  ুলায় দাসগে।। 

পঞ্চশে বাদয বাণজ্, েণর শঙ্খধ্বদন। 

দোলাহল েণর সণব মণহাৎসব গদে।। 

েলরব শুদনয়া দচণন্তন রঘুমদে। 

আমা সম্ভাদষণত আণস সুগ্রীব আপদন।। 

দনেট হইল আদস সুগ্রীব রাজ্ন। 

মণন মণন ভাণব বীর দমত্র- দরশন।।  

চতুণেকাল সহণত নাণম রাম-দবদযমান। 

চদল যায় সুগ্রীব পর্ব্কত মালযবান।। 

রাণমর চরে বণন্দ েদরয়া প্রেদত। 

দযাড়হাণত দাাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপদত। ।  

আদণর শ্রীরাম তাণর েণর আদলঙ্গন।  

দনেণট বদসণত দদবয দদণলন আসন।। 

েদরণলন মঙ্গল দজ্জ্ঞাসা রঘুবর। 

সুগ্রীব দবনণয় তার েদরণছ উর্ত্র। ।  

হদরয়াছ রাম মম দবপদ সেল। 

দতামার প্রসাণদ দমতা সেল মঙ্গল।।  

বাদলণে মাদরয়া দমাণর দদণল রাজ্যভার। 

সণতয বদ্ধ হইয়াদছ, ধাদর তার ধার।। 

দতামার প্রসাণদ পাইলাম রাজ্যিণ্ড।  

সেল বানরগে ধণর ছত্রিণ্ড।। 

সীতা উদ্ধাদরণব তুদম আপনার গুণে। 

উপলিয দেবল থাদেব তব সণন।। 
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যণতে বানর থাণে পতদথবী উপণর। 

যণতে বসদত থাণে পর্ব্কত দশিণর।।  

দস সেল আদসয়াণছ আমার সংবাণদ। 

দোদট দোদট বতন্দ বতন্দ অর্ব্ুকণদ অর্ব্ুকণদ।। 

দুরন্ত বানরচ্সনয না হয় গেন। 

ইহারা দয মণন েণর, দে েণর লিন।।  

দতন দোদট দযাজ্ণনর পথ দত্রভুবন। 

প্রদবদশণব সর্ব্কণত্র দুর্জ্কয় েদপগে।। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাল সতজ্ন দবধাতার। 

দযিাণন থােুে সীতা, েদরব উদ্ধার।।  

দতামার চরণে ভদি থাদেণল আমার। 

দোন্ োযকয গদে আদম সীতার উদ্ধার।। 

আদম দে বদলব প্রভু দতামার চরণে। 

উদ্ধার আপদন সীতা আপনার গুণে।। 

ইন্দ্র আদদ দদবগে দতামাণর দধয়ায়।  

গগণন উদয় রদব দতামার আজ্ঞায়।। 

দতামার সতজ্ন সতদি এ দতন ভুবন। 

দতামার দনদ্রায় দনদ্রা, দচতণন দচতন।। 

েত শত জ্ন্ম ব্রহ্মা তপসযা েদরল।  

তবু তব পাদপদ্ম দদিা না পাইল।। 

দহন পাদপদ্ম দদদি প্রতযি নয়ণন। 

আপনাণর ধনয েদর মাদন এত দদণন।।  

আদম ত বানরজ্াদত, দে বদলণত পাদর।  

দমত্র বল আমাণর দস দয়া আপনাদর।।  

যাবৎ না হয় প্রভু সীতা উদ্ধারে।  

তাবৎ আমার নাদহ শয়ন দভাজ্ন।। 

সীতাণর আদনয়া দদণল দতামার দগাচণর।  

তণব ত েদরব রাণজ্য দেদিন্ধযানগণর।। 

সন্তুি হইয়া রাম েমলণলাচন। 

সুগ্রীণবর উদিয়া দদণলন আদলঙ্গন। ।  

সুগ্রীণবর ভাগযেথা দে বদলণত পাণর। 

শ্রীনাথ দদণলন দোল বণনর বানণর।।  

সবা সহণত সুগ্রীণবর অদধে েপাল। 

যার প্রদত সদা রাম পরম দয়াল।। 

শ্রীরাম বণলন, শুন সুগ্রীব সুহৃদ। 

দতামা দবনা আমার দে েদরণবে দহত।।  

অপূর্ব্ক না মাদন সূযকয হণর অন্ধোর। 

অপূর্ব্ক না মাদন আদম সীতার উদ্ধার।। 

অপূর্ব্ক না গদে দমঘ বদরষণয় জ্ল।  

দতামাণর অপূর্ব্ক দমত্র মাদন দয দেবল।। 

দুই দমত্র পর্ব্কণত েণরন সম্ভাষে।  

আোশ দমদদনী যুদড় আণস েদপগে।। 

সহস্র দোদট বানণর আইল শতবলী। 

যার সসনয চদলণল গগণন লাণগ ধূদল।। 

গবাি শরভ গয় দস গন্ধমাদন। 

বানর সহস্র দোদট সণঙ্গ আগমন।। 

অঞ্জদনয়া বড় ধূমা আইল ধূম্রাক্ষ।  

দত্রশ দোদট েদপ লণয় আইল নীলাক্ষ।।  

বানর সহস্র দোদট সদহত প্রমাথী।  

আইল আপন সসনয আচ্ছাদদয়া দিদত।। 

প্রমাথী বানর বলী িণে যদদ নণড়। 

দশ প্রহণরর পথ সসনয আণড় দযাণড়।।  

সর্ত্র দযাজ্ন বীর আণড় পদরমাে। 

সেণল েরণয় যার শরীর বািান।। 

দহঙ্গুদলয়া পর্ব্কণতর দহঙ্গুদলয়া রঙ্গ। 

বানর সহস্র দোদট সদহত দবভঙ্গ।। 

বানর সর্ত্র দোদট লইয়া দেশরী। 

যাহার বসদত িান দস মলয়দগদর।। 
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পূর্ব্ক সহণত আইল দবণনাদ দসনাপদত। 

বানর সহস্র দোদট তাহার সংহদত।। 

ধূম্রাি আইল ধূম্র সুগ্রীণবর শালা। 

গগন যুদড়য়া িাট দযন দমঘমালা।। 

সম্পাদত বানর আইল দগৌরবেক ধণর। 

দদদিণল দবপি যায় পলাইয়া ডণর।।  

আইল সুণষে সবদয রাজ্ার শ্বশুর। 

দতন দোদট বতন্দ িাট আইল প্রচুর। ।  

ভল্লগে সদহত আইল জ্ামু্ববান। 

দুর্জ্কয় আইল মহাবীর হনুমান।। 

যুবরাজ্ আইল দস বাদলর েুমার। 

বানর সহস্র দোদট যায় পদরবার।। 

শত লি বানণরণত এে দোদট জ্াদন। 

শত দোদট বানণরণত এে বতন্দ গদে।।  

শত দোদট বতণন্দ এে অর্ব্ুকদ গেন।  

শত দোদট অর্ব্ুকণদণত ির্ব্ক দনরূপে।। 

শত দোদট িণর্ব্ক এে মহাির্ব্ক জ্াদন। 

শত দোদট মহািণর্ব্ক এে শঙ্খ গদে।। 

শত দোদট শণঙ্খ মহাশণঙ্খর গেন। 

শত দোদট মহাশণঙ্খ পদ্ম দনরূপে।।  

শত দোদট পণদ্ম এে মহাপদ্ম গদে। 

শত দোদট মহাপণদ্ম সাগর বািাদন।।  

শত দোদট সাগণর মহাসাগর জ্াদন। 

শত দোদট মহাসাগণর এে অণিৌদহেী। ।  

শত দোদট অণিৌদহেীণত এে অপার। 

অপাণরর অদধে গেনা নাদহ আর।। 

নদ নদী বাপী িাট ভাদঙ্গল পব্কবত।  

সর্ব্ক িাট যুণড় দগল মাণসণের পথ।।  

পতদথবী যুদড়ল সসনয নাদহ দদশপাশ।  

েটণের চাপ দদদি রাণমর উল্লাস।। 

সীতার অণেষণে পূর্ব্কদদণে বানর সসনয দপ্ররে 

শ্রীরাম বণলন, দমতা সসনয নানা দদণশ। 

পািাইয়া দদহ শীঘ্র সীতার উণেণশ।। 

তুদম যদদ জ্ানেীর েরহ উদ্ধার। 

তণব ত আমার িাাঁই সণতয হও পার।।  

শ্রীরাণমর িাাঁই রাজ্া লণয় অনুমদত। 

নানাদদণে পািাইল সসনয দসনাপদত। ।  

অর্ব্ুকদ অর্ব্ুকদ েদপ ওর নাদহ পাই। 

পর্ব্কণতর উপণর বদসণত নাই িাাঁই। ।  

সুগ্রীব দবণনাদ দসনাপদত প্রদত ভণে। 

পূর্ব্কদদণে যাও তুদম সীতা অণেষণে।। 

বানর সহস্র দোদট দতামার দভড়ন। 

সীতা অণেদষণত তুদম েরহ গমন।। 

নদ নদী দমদলণব, দমদলণব েত দদশ। 

দযই দসই িাণন দগয়া েদরণব প্রণবশ।। 

যত যত পুেযণদশ দদি পুেয িান।  

সেল বানর লইয়া েদরণব পয়ান।। 

স্বগক সহণত গঙ্গাণে আদনল ভগীরণথ।  

গঙ্গাণদবী পার হইও েটে সদহণত।। 

তদরহ সরযূ-নদী পুেযতরদঙ্গেী। 

দেৌদশেী তদরহ দবশ্বাদমণত্রর ভদগনী।। 

দুই েূণল গরু চণর, মণধযণত দগামতী। 

দগামতী হইয়া পার পাণব সরস্বতী।। 

অপূর্ব্ক মলয় দদশ, দদশ দোেনদ। 

েশযণপর দদণশ যাও পাণ্ডব মগধ।। 
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ব্রহ্মপুত্র তদর রণঙ্গ েদরহ প্রণবশ। 

মন্দর পর্ব্কণত যাইও দেরাণতর দদশ।। 

যাইণব েেকাট দদশ আর শােদ্বীণপ।  

দেরাত জ্াদতরা আণছ অতযদ্ভুত রূণপ।। 

েনে চাাঁপার মত শরীণরর বেক। 

উিান থানার মত ধণর দুই েেক।। 

থালা দেন মুিিান, তাম্রবেক দশশ। 

এে পাণয় চণল পথ বণলণত দবণশষ।। 

জ্ণলর দভতণর সবণস মৎসযবৎ মুি। 

মানুষ ধদরয়া িায়, আইণল সরু্ম্ি।।  

বদলয়া মানুষ-বযাঘ্র তাহাণদর িযাদত। 

আতপ সদহণত নাণর দেরাণতর জ্াদত।। 

সীতা সলয়া থাণে যদদ দেরাণতর ঘণর। 

যত্ন েদর চাদহও তথায় লণিশ্বণর।। 

ঋষভ পর্ব্কণত যাইও দেরাণতর পার।  

দদবগে েণর দেদল দনতয অবতার।। 

সর্ব্কোণল আইণস তথায় পুরন্দণর।  

যত্ন েদর চাইও তথা সীতা লণিশ্বণর।। 

তার পূর্ব্কদদণে যাইও িীণরাদসাগর। 

দশ্বতদগদর দদদিবা দস িীণরাদ উপর।।  

দশ্বত নাগ ধণর তথা সহস্র দশির। 

সহণস্রে ফোয় আণছ দযন মণহশ্বর।।  

সহণস্রে ফোয় আণছ সহণস্রে মদে। 

মদের আণলাণে তুলয দদবস রজ্নী।। 

িীণরাদ-সাগর েণর পতদথবী ধবল। 

দশ্বতদগদর দশ্বত েণর গগনমণ্ডল।।  

দশ্বত নাগ ধণর দশণব সহণস্রে ফো। 

পূর্ব্কদদে ধনয েণর দসই দতন জ্না।। 

সেণল বদন্দণব দস অনন্ত মহারাজ্। 

মণহশ্বর বদন্দ দগণল দসদ্ধ হণব োজ্।। 

উভয় পর্ব্কণত যাইও তার পূর্ব্কদদণে। 

স্বেক তালবতি তথা আণছ চাদর যুদগ।। 

মদে মাদেণেযণত বাদন্ধয়াণছ তার গুাঁদড়। 

েনে-রদচত তার দশাদভত বাগুদড়।। 

দদদিও বানরগে দশিণর দশির। 

অণেষে ের তথা সীতা লণিশ্বর। ।  

তথা যদদ নাদহ পাও তাহার উণেশ।  

োণলাদর পর্ব্কণতণত েদরহ প্রণবশ। ।  

দস পর্ব্কণত আণছ সণরাবণর োণলা জ্ল।  

দতন দোদট সপকী সপক থাণে দসই িল।। 

সপকী যদদ হাই ছাণড়, সর্ব্কণলাে মণর। 

তার োণছ দদব সদতয নাদহ যায় ডণর।। 

নদ নদী দগদর গুহা িুাঁজ্হ দবের।  

দসিাণন দমদলণত পাণর দুি লণিশ্বর।। 

তথা যদদ নাদহ পাও তাহার উণেশ।  

দলাদহত পর্ব্কণত দগয়া েদরহ প্রণবশ।। 

দস পর্ব্কণত আণছ এে বড় চমৎোর। 

দত্রণযাজ্ন নদী, তাণহ দবষম পাথার। ।  

তার পূর্ব্কদদণে আণছ দলাদহত সাগর।  

দুরন্ত রািস আণছ জ্ণলর দভতর।। 

অগাধ সদলল তার রিবেক ধণর। 

চাদরযুগ এে বতি আণছ তার তীণর। ।  

দসাোর দশমূলগাছ, সর্ব্ক গাণয় োাঁটা। 

সুবণেকর ফল ফুল ধণর দগাটা দগাটা। ।  

জ্ল সহণত রািণসরা চণড় তদুপণর। 

তার োণছ দদবগে নাদহ যায় ডণর।। 

তথা যদদ জ্ানেীর না পাও উণেশ। 

পূর্ব্ক সাগণরর তীণর েদরহ প্রণবশ।। 
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আণড় দীণঘক দস সাগর দ্বাদশ দযাজ্ন।  

সাবধাণন পার হইও যত েদপগে।। 

উদয় দগদরর অঙ্গ সর্ব্ক স্বেকময়।  

পতদথবী উজ্জ্বল েণর সূণযকযর উদয়।।  

দতন লি দুই শত দযাজ্ণনর পথ। 

চিুর দনদমণষ সূযকয েণর গতায়াত।। 

মুদনগে তপ েণর দযমন দবধান। 

বালদিলয নাণম মুদন দবঘত প্রমাে।।  

উদয়দগদরর পূর্ব্ক নাদহ সূণযকযাদয়। 

অন্ধোরময় দদশ জ্াদনহ দনিয়।। 

দস দদশ েিন নণহ আমার দগাচর। 

দদদিয়া উদয়দগদর দফদরণব বানর।। 

যাইণত উদয়দগদর লাণগ এে মাস। 

মাণসণের বাড়া সহণল সবার দবনাশ।।  

মাণসণের মণধয দয বানর না আইণস।  

সবংণশ মদরণব দসই আপনার দদাণষ।। 

বানরেটে সুগ্রীণবর আজ্ঞা পায়। 

সীতার উণেণশ তারা পূর্ব্কদদণে যায়।। 

েতদর্ত্বাস েদবর েদবত্বময় বােী। 

অদ্ভূত রদচল পূর্ব্কদদণের পাাঁচদন।। 

েতদর্ত্বাস পদণ্ডত মুরাদর ওঝার নাদত। 

যাাঁর েণণ্ঠ দবরাজ্ েণরন সরস্বতী। ।  

সীতার অণেষণে দদিেদদণে বানর সসনয দপ্ররে 

শমন-দমন রাবে রাজ্া রাবে দমন রাম।  

শমন-ভবন না হয় গমন দয লয় রাণমর 

নাম।। 

চণ্ডাণল যাাঁহার দয়া বড় সেরুে। 

পাষাণে দনশান আণছ শ্রীরাণমর গুে।।  

শ্রীরাম নাণমর গুণে দে দদব তুলনা। 

পাষাে মনুষয েণর দনৌো েণর দসানা।। 

রামনাম সলণত ভাই না েদরহ দহলা। 

সংসার তদরণত রামনাণম বান্ধ দভলা।। 

শ্রীরাম স্মদরয়া দযবা মহারণেয যায়। 

ধনুর্ব্কাে সলয়া রাম পিাণত দগাড়ায়।। 

দদিণে রাবে সবণস সুগ্রীব তা জ্াণন। 

বড় বড় বীর পাাঁণচ দসই ত দদিণে। ।  

বাদলর েুমার পাাঁণচ মন্ত্রী জ্ামু্ববান। 

পবননন্দন পাাঁণচ বীর হনুমান।। 

ঋষভ েুমুদ পাাঁণচ রন্ধা দযাদ্ধাপদত। 

নল নীল পাাঁদচণলে মুিয-ণসনাপদত। ।  

সুগ্রীব বণলন, সসনয শুন সাবধাণন। 

সীতার উণেণশ যাহ দতামরা দদিণে।। 

যত নদ নদী দদি, যত দদি দদশ। 

যত যত দগদর আণছ, েদরণব প্রণবশ।।  

উর্ত্ম অধম িাণন েদরহ প্রণবশ। 

দযরূণপ পাইণত পার সীতার উণেশ। ।  

েতষ্ণাণবেী নদী দয নর্ম্কদা দগাদাবরী। 

যাণব অশ্বমুি দগদর নদী দয োণবরী।। 

পাইবা পর্ব্কত দবন্ধয সহস্র দশির। 

নানা ফল ফুল তথা দদবয সণরাবর।। 

পণরণত েদলঙ্গণদশ যাইণব উৎেল। 

মলয় পর্ব্কণত দগয়া দদদিণব সেল।।  

মণহন্দ্র পর্ব্কণত যাণব অতুযচ দশির। 

সর্ব্কিে থাণেন তথায় পুরন্দর। ।  

তাহার দদিণে যাইও সণরাবর তীর। 



রামায়ণ (কিকিন্ধ্যািাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
6

 

চন্দণনর বন তথা, সুগদন্ধ সমীর।।  

সুগদন্ধ চন্দন দনরদিণব সাদর সাদর। 

সাগণরর পাণর যাইও স্বেক লিাপুরী।। 

সমনাে পর্ব্কত আণছ সাগর-দভতর। 

সদলল হইণত উণি সহস্র দশির।। 

দসাোর পর্ব্কত দশদদণের প্রোশ। 

সহস্র দশির উণি যুদড়য়া আোশ।। 

পবণনর দপতা দস সূণযকযর হয় সিা। 

যার পাপ থাণে, তাণর নাদহ দদয় দদিা।। 

সাগণরর মণধয আণছ দসংদহো রািসী। 

দবষমা রািসী দসই সর্ব্কণলাণে ঘুদষ।। 

দবষমা রািসী দসই ছায়া পাইণল ধণর। 

বার শত জ্ীব জ্ন্তু দগণল এেবাণর।।  

সর্ত্র দযাজ্ন তনু আণড় পদরসর। 

দুই শত দযাজ্ন দীণঘক উণভ েণলবর।।  

অদ্ধক তনু জ্ণল থাণে, অণদ্ধকে আোশ। 

তাই দদদি বীরগে না পাইও ত্রাস।।  

সেল বানর তথা হইও সাবধান। 

এে লাণফ সাগর লদিণল হণব ত্রাে।।  

সাগর তদরণব সণব শণতে দযাজ্ন। 

সাগণরর পাণর লিা তথায় রাবে।। 

চাদরদদণে সাগর, মণধযণত লিাগড়।  

দদবগণের গদত নাই লিার দনয়ড়।। 

িুাঁদজ্ণব লিার মণধয সীতা লণিশ্বর। 

যত্ন পুরৈঃসণর তথা সেল বানর।। 

তথা যদদ উভণয়র না পাও উণেশ।  

দবন্ধযাদগদর মণধয দগয়া েদরণব প্রণবশ।। 

অণেষে েদরহ তথায় েদপগে। 

দবশ্বের্ম্কােতত পুরী দসাোর গিন।।  

অগণেযর বাড়ী দবশ্বের্ম্কার দনদর্ম্কত। 

নানা রত্ন নানা ধাতু পর্ব্কত ভূদষত।। 

বীরগে অণেদষহ দশিণর দশির। 

যত্ন েদর দদণিা তথা সীতা লণিশ্বর।। 

তথা যদদ তাহাণদর না পাও দশকন। 

ঋষভ পর্ব্কণত যাইও সব বীরগে।। 

ঋষভ পর্ব্কতবর দদদিণব দদিণে। 

দশদদে আণলা েণর দসাোর দেরণে।। 

গন্ধর্ব্ক আছণয় তথা স্বেক পঞ্চ গড়।  

অনয দে যাইণত পাণর তাহার দনয়ড়। ।  

আদনণত তথায় রত্ন যদদ যত্ন হয়। 

দবষম গন্ধর্ব্ক তথা, েদরহ দস ভয়।।  

ধনণলাভ েরণেণত হইণব অনথক। 

তাহা না লইণব দেহ, শুনহ যথাথক। ।  

দবষম দুরন্ত তারা, দসইিণে মাণর। 

দত োরণে দ্বন্দ্ব দযন দেহ নাদহ েণর।। 

সাবধাণন উদি তথা দশিণর দশিণর। 

যত্ন েদর অণেদষও দুি লণিশ্বণর।। 

তথা যদদ নাদহ পাও তাহার উণেশ।  

যণমর দদিে বাড়ী েদরও প্রণবশ।।  

জ্ীয়ণন্ত যণমর বাড়ী োণরা নাদহ গদত। 

যণমর দদিণে নাই চন্দ্র-সূযকয-দুযদত।। 

যণমর দদিে দদণে মহা অন্ধোর। 

রাদত্র দদন নাদহ তথা, সব এোোর।।  

যণমর দদিণে নাদহ আমার দগাচর। 

যমপুরী হইণত দফদরণব বীরবর।। 

যমপুরী যাইণত আদসণত এেমাস। 

মাণসর অদধে সহণল সবার দবনাশ।। 

মাণসণের মণধয দযই বীর না আইণস।  
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সবংণশ মদরণব দসই আপনার দদাণষ।। 

আদনণব সীতার বার্ত্কা শীঘ্র দযই জ্ন।  

বাড়াব তাহাণর আদম সব বন্ধুগে।। 

সীতাণর দদদিয়া দয আদসণব এে মাণস। 

সদা বদ্ধ হইয়া থাদেব তার পাণশ।।  

সুগ্রীব বণলন, শুন পবন-নন্দন। 

তুদম দস সাদধণব োযকয, লয় দমার মন।।  

অদি জ্ল নাদহ মান, পবণনর গদত। 

তুদম দস দদদিণব সীতা, লয় দমার মদত।। 

দতামার প্রসাণদ আদম সণতয হব পার।  

তব যশ ঘুদষণবে সেল সংসার।। 

তুদম যদদ সীতা দদি তণব আদম সুিী। 

আর দে দদদিণব সীতা ইহা নাদহ দদদি।। 

সুগ্রীব রাণমর প্রদত বদলল বচন। 

জ্ানাইণত জ্ানেীণর দদহ দনদশকন।। 

হনুমান সহ তাাঁর নাদহ পদরচয়। 

দে জ্াদন বানর দদদি যদদ পান ভয়।।  

শ্রীরাম বণলন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ। 

অঙ্গুরী দদলাম আদম সীতার প্রতীত।।  

দদণলন অঙ্গুরী রাম দনজ্ দনদশকন।  

হাত পাদত দনল তাহা পবন-নন্দন।। 

দবদায় হইয়া বীর হনুমান নণড়। 

পতঙ্গ-শরীর দযন ঝাাঁণে ঝাাঁণে উণড়।। 

চদলল সেল িাট সুগ্রীব আণদণশ। 

দদিণের পাাঁচদন রদচল েতদর্ত্বাণস। ।  

েতদর্ত্বাস পদণ্ডত মুরাদর ওঝার নাদত। 

যার েণণ্ঠ সদা দেদল েণরন ভারতী। ।  

পদিমদদণে সীতা অণেষণে বানরগণের দপ্ররে 

দযিাণন দদদিণব যত নদ নদী দদশ। 

সাবধাণন দস পর্ব্কণত েদরণব প্রণবশ।। 

সুিান েুিান না েদরহ দবণবচনা। 

অণেদষণব জ্ানেীণর েদরয়া মন্ত্রো।। 

দসন্ধুণদশ মলয়ণদশ োণবরীর তীর। 

দক্রদমজ্ীব দদণশ যাইও অদত দস গভীর।। 

তাহার দনেণট আণছ দেতেী-োনন। 

দদশপাশ নাদহ তার অণনে দযাজ্ন।। 

দুই পাণশ্বক দেয়াবন দদদিণব অপার। 

দেয়াবণন োাঁটা দযন েরাণতর ধার।।  

সেল বানর তথা হইও সাবধান। 

শীঘ্র শীঘ্র দগণল তথা পাইণব দহ ত্রাে।। 

দেয়াবন এদড়য়া যাইণব তালবণন। 

দুৈঃি পাসদরণব সণব দস তাল ভিণে।। 

তাহার পদিণম যাইও পাটণন পাটন।  

দহঙ্গুদলয়া দগদর তথা অদ্ভুত গিন।।  

তার পূণর্ব্ক দসন্ধুনদ পদিণম সাগর। 

তার মণধয দহঙ্গুদলয়া অতুযচ দশির।। 

অণেষে েদরণব দসিাণন সর্ব্ক িাাঁই। 

দতামরা েদরণল যত্ন, অসাধয দে ভাই।। 

তথা যদদ নাদহ পাও সীতার উণেশ।  

চন্দ্রবাে পর্ব্কণত দহ েদরণব প্রণবশ।। 

পদিণম সাগর তীর এেই দযাজ্ন। 

যত্ন েদর দসিাণন েদরও অণেষে।।  

চন্দ্রবাে দগদর েণর আণলা দশদদণে।  

সাবধাণন িুাঁদজ্ও সেণল এেণযাণগ।। 
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দবষু্ণচক্র দসিাণন, অদ্ভুত তার ধার। 

অসুণরর হাণড় চক্র দদদিণত সুন্দর।।  

দসই অসুণরর হাণড় চক্র সতদি েদর। 

আপদন হইলা হদর শঙ্খ-চক্রধারী।। 

দস পর্ব্কণত আণরাদহণব সেল বানর। 

যত্ন েদর অণেদষহ সীতা লণিশ্বর।। 

তথা যদদ উভণয়র না পাও উণেশ। 

বরাহ-পর্ব্কণত দগয়া েদরণব প্রণবশ।। 

চন্দ্রবাে ছাড়াইয়া পঞ্চাশ দযাজ্ন।  

বরাহ পর্ব্কণত যাইও দনর্ম্কল োঞ্চন।। 

দবশ্বের্ম্কা সতদজ্ণলন বরুণের ঘর।  

হীরে মাদেেযময় তথা মণনাহর।। 

পুরী আণলা েণর দজ্যাদত, অন্ধোর দূর। 

অসুর নরে নাণম দবক্রণম প্রচুর।।  

বরুণের সদহত দস সবণস দসই দদণশ। 

দতোরণে বরুে তাহাণর নাদহ নাণশ। ।  

দসিাণন হইও সণব অদত সাবধান। 

তার হাণত পদড়ণল নাদহে পদরত্রাে। ।  

অপ্রমর্ত্ রূপ তনু েদরণব তথায়। 

আমাণর েরহ মুি এই প্রদতজ্ঞায়। ।  

তথা যদদ জ্ানেীর না পাও উণেশ। 

সণমরু-পর্ব্কণত দগয়া েদরহ প্রণবশ।। 

দদদিণব পর্ব্কত দসই দসাোর রদচত।  

সদা ষাদট সহস্র পর্ব্কণত দস দবদিত।। 

তথা ষাদট সহস্র পর্ব্কণতর উদয়। 

দসই ষাদট সহস্র পর্ব্কত স্বেকময়।।  

দসাোর ির্জ্ুকর বতি সুণমরু উপণর। 

দশদদে আণলা েণর দশমাথা ধণর।। 

তথা আদস েণর দেদল শির শিরী।  

দদবা অে যায় তথা আইণস শর্ব্করী।। 

এমন উর্ত্ম িান নাদহ পতদথবীণত।  

নানামত ফল ফুল আণছ যূণথ যূণথ।। 

গীত বাদয নততয েণর পরম দেৌতুণে। 

নর্ত্কেী েরণয় নততয, দদণি দদবণলাণে।। 

পদরসর দতন লি দুশত দযাজ্ন। 

চিুর দনদমণষ সূযকয েরণয় গমন।।  

অপূর্ব্ক পর্ব্কত দসই দদব-অদধষ্ঠান। 

সুণমরুর উপর সেল রমযিান।। 

দনদমণষণত সূযকযণদব েণরন গমন। 

সুণমরু দবদড়য়া সূযকয েরণয় ভ্রমে।।  

স্বগক মর্ত্কয রসাতল সুণমরু দগাচর। 

দদবগে দেদল তথা েণর দনরন্তর।। 

সুণমরু দঘদরয়া সূযকয দনতয েণর গদত। 

এে দদক্ দদন হয়, আর দদক্ রাদত।।  

স্বগক মর্ত্কয পাতাল বযতীত নাদহ িান। 

সুণমরুর উপণর সেল অদধষ্ঠান।। 

সুণমরুর পদিণম সূণযকযর নাদহ গদত। 

অন্ধোরময় তথা, নাদহে বসদত।। 

তাহার পদিণম নণহ গমন আমার।  

সুণমরু পর্ব্কত দদদি আদসণব দহ ঘর।।  

সুণমরুণত যাইণত আদসণত এে মাস। 

মাণসর হইণল বাড়া সবার দবনাশ।। 

দযই বীর মাণসণের মণধয না আইণস।  

সবংণশ মদরণব দসই আপনার দদাণষ।। 

চদলল সেল িাট সুগ্রীব-আণদণশ। 

পদিম দদণের যাত্রা রণচ েতদর্ত্বাণস।। 

উর্ত্রদদণে সীতা অণেষণে বানরগণের দপ্ররে 
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সুগ্রীব বণলন, শুন বীর শতবলী। 

তব সসনয চদলণল গগণন লাণগ ধূদল। ।  

বানণরর মণধয তুদম মুিয দসনাপদত। 

চদলণব উর্ত্রদদণে আমার আরদত।। 

েুমুদ দদ্বদবধ দদধ-বদন ভূধর। 

আর আর আণছ তব প্রধান বানর।। 

শতবলী বদল দয উর্ত্র তব দদশ। 

যাত্রা ের শুভিণে, আমার আণদশ। ।  

যত দদশ জ্াদন আদম েদহ তব িান। 

তথা সীতা অণেদষহ হণয় সাবধান।।  

তাহার উর্ত্ণর পাণব দদশ দয বর্ব্কর। 

দহমালয় দগদর যাণব যথা দহমঘর।। 

সূণযকযর দেরে দযন জ্ন্তু সব সবণস। 

ভাগীরথী গঙ্গাণদবী তথা সহণত আণস।। 

তাহার উর্ত্র অংণশ ব্রহ্মার বসদত। 

তথা সহণত ভগীরথ আণন ভাগীরথী।। 

এমন পুণেযর িান নাদহ দত্রভুবণন। 

ভগীরথ গঙ্গাণর পাইল দসইিাণন।। 

নারায়েী গঙ্গাণদবী আদসয়া ভুবন। 

পাপীণর েণরন মুি দদয়া দরশন।। 

দে বদলণত পাণর দলাে গঙ্গার মদহমা। 

চাদর দবণদ দবচাদরয়া দদণত নাণর সীমা।। 

আদছল দসৌদাস দদ্বজ্ রািস হইয়া। 

দগল দস সবেুণ্ঠপুরী গঙ্গাজ্ল পাইয়া।। 

সূযকযবংণশ ভগীরথ নাণম মহীপাল।  

গঙ্গাণহতু তপসযা েদরল বহুোল।।  

আরাধনা ব্রহ্মার েদরল বাণর বাণর। 

তারপর দবষু্ণর তপসযা অনাহাণর।।  

ভগীরথ নানাদবধ তপসযা েদরল।  

গঙ্গার জ্ণন্মর তত্ত্ব দেহ না বদলল।। 

দশব দসবা েণর দশ হাজ্ার বৎসর। 

তণব দশব আইণলন তাণর দদণত বর।। 

ভগীরথ বণল শুন দদব পঞ্চানন। 

গঙ্গা দদয়া রিা ের এই দনণবদন। ।  

মম দপততণলাে ভস্ম হণয়ণছ পাতাণল। 

গঙ্গা দরশন সহণল স্বগকবাণস চণল।। 

গঙ্গাধর বণলন না জ্াদন দস গঙ্গায়।  

দে জ্াদত ধণরন গঙ্গা, থাণেন দোথায়।। 

ভগীরথ শুদনয়া ভাণবন দুৈঃি মণন। 

আদম দে বদলব প্রভু দতামার চরণে।।  

অিাবক্র মুদন েদহণলন দমার িান। 

আপদন েদরণব প্রভু গঙ্গার দবধান। ।  

বদসণলন ধযাণন দশব মুদদত নয়ণন।  

গঙ্গার জ্নম-তত্ত্ব জ্াদনণলন মণন। ।  

ভি জ্ঞাণন মহাণদব তুি হণয় তায়। 

গঙ্গা দদয়া ভগীরণথ েণরন দবদায়।।  

আণগ যান ভগীরথ েদর শঙ্খধ্বদন। 

দহমালণয় উদিণলন দদবী তরদঙ্গনী।।  

সণব বণল সাধু সাধু ভাল ভগীরথ। 

গঙ্গা আদন েদরণলন তদরবার পথ।। 

ভুবণনর মণধয ভগীরথ পুেযবান। 

দত্রভুবণন দেবা ভগীরণথর সমান।। 

সংসার পদবত্র সহল পরণশ গঙ্গার। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাল দত্রণলাণের উদ্ধার।। 

আইণলন গঙ্গা ভগীরণথর োরণে। 

মহাপাপী স্বণগক যায় গঙ্গা পরণশণন।। 

রামনাম স্মরণেণত পাণপর দবনাশ। 

গঙ্গার মাহাত্ম্য গীত রণচ েতদর্ত্বাস।। 
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দহন দহমালয় দগদর বহু আয়তন। 

তথা যণত্ন অণেদষহ জ্ানেী রাবে। ।  

তথা যদদ জ্ানেীর না পাও উণেশ। 

তাহার উর্ত্র দদণশ েদরহ প্রণবশ।।  

দবষম দুগকম অদত ভয়ানে িল। 

বতি নাদহ, দগদর নাদহ, নাদহ তাণত জ্ল।। 

দুই শত দযাজ্ণনর পথ দসই দদশ। 

পাইণব অতযন্ত ভয় েদরণত প্রণবশ। ।  

সেল বানর তথা হইও সাবধান। 

ঝাট যাণব আদসণব তণব দস পদরত্রাে।।  

সেলাস পর্ব্কণত যাইও তাহার উত্তর।  

দযই দদে আণলা েণর সহস্র-দশির।। 

দযাজ্ন সহস্র নয় তার আয়তন। 

উণভণত পর্ব্কত লি গদেত দযাজ্ন।।  

তাহাণত অপূর্ব্ক পুরী অদত দশাভা পায়। 

সতত েণরন লীলা পার্ব্কতী তথায়।।  

আর এে অদ্ভুত অলো নাণম পুরী। 

ধণনশ্বর েুণবর তাহার অদধোরী।। 

তাহার উপণর নদী, নাণমণত দবমলা। 

তার জ্ল রাঙ্গা বেক দযন রত্নপলা।। 

ধণনশ্বর েুণবর েণরন স্নান তায়। 

সুগদন্ধ-চন্দন-বতি তীণর দশাভা পায়।। 

সীতা সলয়া যদদ থাণে তথা দশানন। 

চতুদেকণে তাহার েদরও অণেষে।।  

তথা যদদ জ্ানেীর না পাও উণেশ। 

দত্রশতঙ্গ পর্ব্কণত দগয়া েদরণব প্রণবশ।। 

দত্রশতঙ্গ পর্ব্কত দসই দতন মূদর্ত্ক ধণর। 

চমৎোর হণব তথা সেল বানণর।। 

এে শতঙ্গ, রূপ তার দযন চন্দ্র-েলা। 

দদ্বতীয় শতণঙ্গর রূপ দযন মদে-পলা।। 

অনয শতঙ্গ রাঙ্গা বেক সর্ব্কত্র প্রোশ। 

দত্রশতঙ্গ পর্ব্কত দগয়া যুণড়ণছ আোশ।। 

দসিাণন েদরহ তত্ত্ব দশিণর দশির।  

যত্ন েদর অণেদষহ সেল বানর।। 

তথা যদদ নাদহ পাও সীতা লণিশ্বর।  

তাহার উণেণশ যাণব তাহার উর্ত্র।।  

তাহার উর্ত্ণর এে অদ্ভুত আোর। 

জ্মু্ববতি দদদিণব দস অদত চমৎোর।। 

স্বেক-জ্মু্ববতি দসই দসাোর আোর। 

তার নাণম জ্মু্বদ্বীপ হইল প্রচার।।  

সেণলর মুিয দসই জ্মু্বদ্বীপ েয়।  

অনয যত জ্মু্বদ্বীপ তুলয তার নয়।।  

তার তণল দদবগে দনতয েণর দেদল। 

তাহার োরণে এই জ্মু্বদ্বীপ বদল। ।  

চাদর ডাল ধণর, দযন পর্ব্কণতর চূড়া। 

লি দযাজ্ণনর দবড়া দস গাণছর দগাড়া।। 

সীতা লণয় থাণে যদদ তথায় রাবে। 

চাদরদদণে দসিাণন েদরণব অণেষে। ।  

তথা যদদ নাদহ পাও সীতা লণিশ্বর।  

েদরণব গমন আণরা তাহার উর্ত্র।। 

মন্দর পর্ব্কত জ্মু্বদ্বীণপর উর্ত্র। 

এে হ্রদ আণছ তথা পরম সুন্দর।। 

সর্ব্কিলী বদলয়া দস হ্রণদর দিয়াদত। 

আইণসন দদদিণত দস হ্রদ প্রজ্াপদত। ।  

স্বগক সহণত দসই হ্রণদ পণড় গঙ্গানীর। 

দেৌদশেী নাণমণত নদী বণহ দসই তীর।।  

আমার বচন শুন সর্ব্ক েদপগে। 

সাবধাণন অণেদষণব সীতা দশানন।।  
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তথা যদদ নাদহ পাও সীতা লণিশ্বর।  

তাহার উর্ত্ণর যাণব মণহশ-সাগর।। 

মণহশ-সাগণর জ্ণন্ম বহুমূলয ধন। 

আণড় দীণঘক সাগর দস শণতে দযাজ্ন।।  

অোচল-পর্ব্কত সাগণরর দভতর। 

জ্ল সহণত দগদর উণি সহস্র দশির।। 

দদদিয়া সহইণব সণব সভয় অন্তর। 

অণেদষহ সাবধাণন মণহশ-সাগর। ।  

দসাোর পর্ব্কণত দশ দদক্ সুপ্রোশ। 

সহস্র দশির উণি যুদঢ়য়া আোশ।। 

দসাোর গদিত দগাড়া দদদিণত সুিাম। 

দশবদলঙ্গ আণছ তাণহ দযন দশবধাম।।  

রাবে দস মণহশ্বর পূণজ্ সর্ব্কক্ষে।  

মণহণশর োণছ দগয়া থাণেন রাবে।। 

অণেষে েদরও দহ দশিণর দশির। 

পাইণত পাদরণব তথা সীতা লণিশ্বর।।  

দেন্তু মায়া জ্াণন দস পাদপষ্ঠ দশানন। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাল দজ্দনল দত্রভুবন।। 

দসদবয়া দশণবর পদ দদদিজ্য় েণর। 

দত্রভুবন দজ্ণন দবটা শিণরর বণর।। 

দদবগে যার ডণর এে পাশ হয়। 

সণব মাত্র বাদল-িাণন তার পরাজ্য়।।  

তথা যদদ নাদহ পাও সীতার উণেশ।  

মহীধর দক্রৌণঞ্চ দগয়া েদরহ প্রণবশ।। 

দক্রৌঞ্চ পর্ব্কত দদদি লাদগণবে ভয়।  

দবষম পর্ব্কত দসই অন্ধোরময়।। 

দূর সহণত পর্ব্কত েদরণব দরশন। 

তাহার মণধযণত দগণল অবশয মরে।।  

দস পর্ব্কত রাদিয়া দদিণে দেম্বা বাণম। 

তাহার উর্ত্ণর যাণব দগদর দদ্রাে নাণম।। 

দদ্রােদগদর দদদিণল হইণব বড় সুিী।  

দদব গন্ধণর্ব্কর আণছ যত চন্দ্রমুিী।। 

বালদিলয আদদ েদর যত মুদনবর। 

বাস েণর সেণল দস পর্ব্কত উপর।। 

চন্দ্র-ণতজ্ নাদহ তথা, সূণযকযর প্রোশ। 

নিত্র নাদহে দদদি, না দদদি আোশ।। 

োদমনীগণের দতণজ্ তথা আণলা েণর। 

পুেযদা নাণমণত নদী তাহার উপণর। ।  

দুই েূণল আছ তার বংশ অগেন। 

উর্ত্র তীণরর বংশ দদিণে দমলন।।  

দেচ্ছ জ্াদত আণছ তথা দদদি ভয়ির। 

নদী পার হয় তারা বাাঁণশ েদর ভয়।।  

তাহার উর্ত্ণর যাণব সীতার উণেণশ। 

দসই দদণশ বহু দলাে হরদষণত সবণস।।  

যাহা চাণব, তাহা পাণব দমি বতিফল। 

স্বেকদ্রবয জ্ণন্ম তথা দসানার উৎপল।।  

নানা রত্ন মাদেে দস জ্ণলণত উপণজ্।  

রি-বেক নদী-জ্ল মাদেণের দতণজ্। ।  

নানা রত্ন অলিার পুরুণষণত পণর। 

দে বদেকব অলিার স্ত্রীণলাণে যা ধণর।। 

অহিাণর নারীগে ইণন্দ্র না মাদনল। 

দক্রাধ েদর ইন্দ্রণদব অদভশাপ দদল।।  

অহিাণর দযমন না মাদনদল আমায়। 

জ্ীদবত হইদব দদণন, রাণত্র মততপ্রায়।। 

দসই শাণপ মতত থাণে সেল রজ্নী। 

প্রভাহ হইণল বাাঁণচ সেল সজ্নী।। 

রজ্নীণত থাণে তারা হণয় অণচতন। 

প্রভাণত উদিয়া েণর সঙ্গীত নর্ত্কন।। 
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বহুরত্না পতদথবী বণলন সর্ব্কজ্ন।  

েত িাাঁই েত সতদি, না হয় গেন।।  

সাবধান সহয়া যাণব যত েদপগে। 

যণত্নণত িুাঁদজ্ণব তথা জ্ানেী রাবে।।  

তাহার উর্ত্ণর যাণব অনন্ত সাগর। 

তথা সহণত দহমদগদর নাম দগদরবর।।  

সেল পর্ব্কত মণধয দহমদগদর সার।  

সেল পর্ব্কত দজ্দন দশির তাহার।। 

আোণশণত যার শতঙ্গ লাণগ সাদর সাদর। 

দহমদগদর সম দগদর জ্গণত না দহদর।।  

তাহার উর্ত্ণর নাদহ ভাস্কণরর গদত। 

অন্ধোর ময় তথা নাদহে বসদত।। 

তাহার উর্ত্ণর নাদহ আমার গমন। 

দস পযকযন্ত িুাঁদজ্য়া দফদরণব সর্ব্কজ্ন।। 

এই েদহলাম জ্মু্বদ্বীণপর উৎপদর্ত্। 

এই অবদধ আণছ জ্ীব জ্ন্তুর বসদত।। 

দহমদগদর যাইণত আদসণত এেমাস। 

মাণসর অদধে সহণল সবার দবনাশ।। 

মাণসণের মণধয দযই দফণর না আইণস। 

সবংণশ মদরণব দসই আপনার দদাণষ।। 

সেল দদণশর েরা েদহনু সবাণে। 

দয দদণশ থাণেন সীতা, উদ্ধাদরণব তাাঁণে।। 

স্বগক মর্ত্কয পাতাল দয এই দতন িান। 

ইহা দবনা সতদি নাদহ, শাণস্ত্রর দবধান।। 

যত দদশ েদহলাম যাইণব সাহণস। 

সীতাণদবী আদন দদণব শ্রীরাণমর পাণশ।। 

আদনণত না পার যদদ সীতা িােুরােী। 

আদম দগয়া তাহাণর েদরব হানাহাদন। ।  

মাণসণের মণধযণত আদসণব বীরগে। 

অদধে হইণল তার অবশয মরে।। 

অদি সািী েদরয়া েণরদছ অঙ্গীোর। 

প্রােপণে আদম সীতা েদরব উদ্ধার। ।  

সর্ব্কিাণন যাব আদম যতদূর সংিযা। 

তারপণর প্রণবদশব স্বেকপুরী লিা।। 

মালসাট মাণর বহু দদয় েরতাদল। 

দমণঘর গর্জ্কণন গণর্জ্ক বীর শতবদল।। 

দে োণযকয পািাও রাজ্া এত দসনাগে। 

আদম আদন দদব সীতা মাদরয়া রাবে।।  

পাতাণল থাণে সীতা, পাতাণল প্রণবদশ। 

সাগণর থাণেন যদদ, তাহা আদম শুদষ।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে দেন হও দবদযমান। 

সীতা উদ্ধাদরব আদম হণয় যত্নবান। ।  

দে দহতু শ্রীরাম তুদম মণন ভাব আন।  

এেলা রাবে দমার না ধদরণব টান।। 

আদসণত যাইণত দমার দয হউে বযাজ্। 

অদবলণম্ব দদিা দদব দসদ্ধ েদর োজ্।।  

শুদন শতবদলর দস দবক্রম- বচন।  

ভরসা পাইল মণন সুগ্রীব রাজ্ন।। 

চদলল সেল িাট সুগ্রীব আণদণশ। 

উর্ত্রদদণের যাত্রা রণচ েতদর্ত্বাণস।। 

পূর্ব্ক, উর্ত্র ও পদিম দদণে সীতার উণেশ না পাইয়া বানরগণের 

প্রতযবর্ত্কন 

নদ নদী পর্ব্কণতর শুদনয়াছ নাম। সুগ্রীণবর দজ্জ্ঞাসা দয েদরণলন রাম।। 
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সাগর পর্ব্কত দ্বীপ পতদথবীর অন্ত। 

দেমণন জ্াদনণল দমত্র েহ দস বতর্ত্ান্ত।। 

েণহন সুগ্রীব শুন রাম গুোধার। 

বাদল-ভণয় ভ্রদমলাম এ দতন সংসার। ।  

সপ্তদ্বীপা মহা বাদল দনদমণষণত যায়। 

দোন্ দদণশ যাব আদম না দদদি উপায়।  

দয দদণশ যাইব আদম তথা বাদল যাণব। 

মুহূণর্ত্কে দদিা দপণল তিদন মাদরণব।। 

বাদল সম বীর নাদহ এ দতন ভুবণন।  

স্বগক মর্ত্কয পাতাণলণত দফদর দস োরণে।। 

এে দদন এে িাণন না থাদে দোথায়।  

বড় ভয়, বাদল রাজ্া যদদ দদিা পায়। ।  

দদিা দপণল প্রাণে মাণর, বড়ই দনষ্ঠুর। 

দস োরণে পলাইয়া ভ্রদম বহু দূর। ।  

সাগর পর্ব্কত নদী দদশ দদশান্তর।  

সর্ব্কত্র ভ্রমে েদর আদম দনরন্তর।।  

িাবরজ্ঙ্গম আদদ এ দতন সংসার। 

প্রদতিাণন ভ্রমে েদরণহ শত বার।।  

দযিাণন দযিাণন আণছ পতদথবীর অন্ত।  

দস োরণে জ্াদন দমত্র সেল বতর্ত্ান্ত।। 

পূর্ব্কেথা েদহলাম দতামার দগাচণর। 

সর্ব্কতত্ত্ব জ্াদনলাম দস বাদলর ডণর।। 

ঋষযমূণের েথা দযই েদহল হনুমান।  

দস োরণে েদরলাম দহথা অবিান।।  

চাদর পাত্র ভ্রদমতাম হণয় সিুদচত। 

দতামার প্রসাণদ এণব রাণজ্যণত পূদজ্ত।। 

এইরূণপ দুই দমণত্র প্রতযহ সম্ভাষ। 

হইণত হইণত প্রায় পূেক এে মাস।।  

এেদদন পূর্ব্কদদে হইণত সুমদত। 

উপদিত হইল দবণনাদ দসনাপদত।। 

না শুদন সীতার বার্ত্কা আর্ত্ক রঘুবীর। 

আইল পদিম দদদি সুণষে সুধীর।। 

পদিম উর্ত্র পূর্ব্ক দতন দদে দদণি। 

আদসয়া সেণল েণহ সবার সরু্ম্ণি।। 

নানা দগদর চাদহনু, িুাঁদজ্নু বহু দদশ। 

দোন দদণশ না পাইনু সীতার উণেশ।।  

রঘুনাথ হইণলন শুদনয়া মূদচ্ছকত।  

তাাঁহাণর প্রণবাধ দদয় সুগ্রীব সুহৃৎ।। 

দদিে দদণেণত প্রভু রাবণের ঘর।  

দস দদণে দগয়াণছ যত প্রধান বানর। ।  

অঙ্গদ দগয়াণছ আর মন্ত্রী জ্ামু্ববান। 

োযকয সম্পাদে সণঙ্গ বীর হনুমান।। 

বুদদ্ধর সাগর বড় বীর হনুমান। 

অবশয সাদধণব োযকয, দেছু নণহ আন।। 

তব োণযকয হনুমান বড়ই তৎপর। 

অবশয হইণব সীতা তাহার দগাচর।। 

বুদদ্ধণত পদণ্ডত হনুমান মহাশয়। 

হনুমান পাণব সীতা, না েদরহ ভয়।।  

দির হইণলন রনাম রাজ্ার আশ্বাণস। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাণস।। 

শ্রীরাণমর গুে েথন 

রাম নাম বল ভাই মুণি বার বার। 

দভণব দদি রাম দবনা গদত নাদহ আর। ।  

েদরণলন অশ্বণমধ শ্রীরাম যতণন। 

অশ্বণমধ ফল পায় রামায়ে শুণন।। 
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এমত রাণমর গুে দে দদণব তুলনা। 

পাদস্পণশক দশলা নর, দনৌো হয় দসানা।। 

পার ের রামচন্দ্র, পার ের দমাণর।  

দীন দদদি দনৌো রাম সলয়া দগণল দূণর।। 

যার সণন েদড় দছল, দগল পার হণয়। 

েদড় দবনা পার েণর, তাণর বদল দনণয়।। 

ধযান পূজ্া তন্ত্র মণন্ত্র যার নাদহ জ্ঞান। 

তাণর যদদ পার ের তণব জ্াদন রাম।।  

দযাগ দযাগ তন্ত্র মন্ত্র দযই জ্ন জ্াণন। 

তাণর দে তরাণব রাম তণর দনজ্ গুণে।। 

দমার সণঙ্গ েদড় নাদহ পার হব দেণস। 

ের বা না ের পার েূণল আদছ বণস।।  

দনণয়র স্বভাব আদম জ্াদন ভাণল ভাণল। 

েদড় না পাইণল পার েণর সন্ধযাোণল।। 

আপদন দস ভাঙ্গ প্রভু, আপদন দস গড়।  

সপক সহয়া দংশ তুদম, ওঝা সহয়া ঝাড়।। 

সেদল দতামার লীলা সব তুদম পার। 

হাদেম হণয় হুেুম দদও দপয়াদা হণয় মার।। 

অধম দদদিয়া যদদ দয়া না েদরণব। 

পদততপাবন নাম দে গুণে ধদরণব।। 

সাধুজ্ণন তরাইণত সর্ব্ক দদব পাণর। 

অসাধু তরান দযদন, িােুর বদল তাাঁণর।। 

অহলযা পাষাে সহয়া দছল সদববণশ। 

মুদিপদ পাইল তব চরে পরণশ।। 

পার ের রামচন্দ্র রঘুেুলমদে। 

তদরবাণর দুদট পদ েণরদছ তরেী।। 

তুদম যদদ ছাড় দমাণর আদম না ছাদড়ব।  

বাজ্ন নূপুর সহয়া চরণে বাদজ্ব।। 

রাম-নদী বণহ যায়, দদিহ নয়ণন। 

তাণহ দগয়া স্নান ের েূণল বাস দেণন।। 

দদিণর পামর দলাে পার হদব যদদ। 

মন ভদর পান ের বণয় যায় নদী।। 

মততুযোণল এেবার রাম বদল ডাণে।  

দসই স্বণগক যায়, যম দাাঁড়াইয়া দদণি।। 

এমন রাণমর গুে দে বদেকণত পাদর।  

দহলায় তদরয়া যাণব মুণি বল হদর।।  

দদিে পাতাণল সীতার অণেষে ও সবফলয-দববরে 

দতন দদণে দবফল হইল অণেষে। 

দদিে দদণের েথা শুনহ এিন।। 

দদিণেণত যত িাট েদরল প্রয়াস। 

দবন্ধযদগদর অণেদষণত দঘল এেমাস।। 

মাণসণের অদধে হইণল লাণগ ডর। 

জ্ীবণনর আশা ছাণড় সেল বানর।। 

দবষম দণ্ডে বন, নাদহে উণেশ। 

তাহাণত বানর-চ্সনয েদরল প্রণবশ। ।  

পূণর্ব্ক তথা দছল এে ব্রাহ্মে-তনয়।  

দশ বষক বয়স্ক সুন্দর অদতশয়।। 

ঐ বণনর বনযজ্ন্তু তাহাণর মাদরল।  

পুত্রণশাণে ব্রাহ্মে বণনণর শাপ দদল।। 

তদবদধ ফল জ্ল নাদহে প্রচার। 

দোন জ্ীব জ্ন্তু তথা নাদহে সঞ্চার।।  

দহন বণন বানণররা েদরল প্রণবশ। 

তথা না পাইল তারা সীতার উণেশ। ।  

অনয বন দদদিণলে তাহারা সরু্ম্ণি। 

জ্ানেীর অণেষণে দসই বণন  ুণে।।  
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সেল বানর দগল বণনর দভতর। 

দদণি এে রািস দদদিণত ভয়ির।।  

ধাইয়া আইল দস বানর িাইবাণর। 

রুদষল অঙ্গদ বীর যুদঝণত হাাঁোণর।। 

আয় দবটা, বুদঝ তইু লিার রাবে।  

আমরা ভ্রদময়া েদর দতার অণেষে।।  

অঙ্গণদ ও রািণস লাদগল হুড়াহুদড়। 

হুড়াহুদড় হইয়া উভণয় জ্ড়াজ্দড়।। 

দেহ োণর নাদহ দজ্ণন, দুজ্ণন দসাসর।  

আাঁচণড় োমণড় দদাাঁণহ হইল জ্র্জ্কর। ।  

িণে দহাঁট অঙ্গদ, দস িণেে উপণর। 

টলমল েণর দিদত উভণয়র ভণর।। 

অঙ্গদ মুেুদট মাণর রািণসর বুণে। 

অণচতন হইল দস, রি উণি মুণি।। 

রািণসণর মাদরয়া রদহল দসই বণন।  

দেন্তু সীতা না পাইয়া সণব দুৈঃিী মণন।। 

দবষাণদণত েদপ পাইয়া সণব দুৈঃিী মণন। 

অঙ্গদ উদিয়া সব বানণরর বণল।। 

আইলাম জ্াদনণত জ্ানেীর দবণশষ। 

হইল মাণসর ঊদ্ধক না যাইব দদশ।।  

সীতা না দদদিয়া যাব সুগ্রীণবর পাশ। 

জ্ীবণনর আশা নাই অবশয দবনাশ।। 

অঙ্গণদর বাণেয সব হণয় এেমদত। 

বন ডাল উটদেল েদর পাদত পাদত।। 

না পাইয়া অঙ্গদ েদহল দিদেথা। 

দদদিলাম সর্ব্ক বন আর পাব দোথা। ।  

সতয েদরয়াণছন দয িুড়া মহাশয়। 

সীতা উদ্ধাদরণত আদম েদরলাম দনিয়।। 

চাদরদদণে বীরগে দগণছ দূরণদণশ। 

দদি দদদি দোন্ বীর দে েদরয়া আণস।। 

দয দহৌে দস দহৌে ভাদব আপন েলযাে।  

সমে দদিে দদদি যাব রাম-িান।। 

সীতা না পাইণল হণব সবার মরে। 

আণগ মদরণবন রাম দশণষ অনযজ্ন।। 

তারপর লক্ষ্মে মদরণব তাাঁর দশাণে।  

অনন্তর সুগ্রীব যাইণব যমণলাণে।। 

চাদহণত চাদহণত দদণি এে দগাটা দবল।  

জ্ল নাই, পিী তথা েণর দেলদেল।।  

িাল দজ্াল না দদদি দনেণট নাদহ জ্ল।  

নানা পিী েলবর শুদন দয দেবল।।  

আিযকয দদদিয়া তারা ভাণব মণন মণন। 

জ্ল নাদহ শে শুদন দেণসর োরণে। ।  

দাণ্ডাইয়া ভাণব তথা সব েদপগে। 

বড় গাছ আণছ এে দস দবণলর পাণড়। 

লাফ দদয়া েদপগে দসই গাণছ চণড়।। 

চাদরদদণে চাণহ নাদহ হয় দরশন। 

শািায় শািায় দফণর শািা-মতগগে।। 

গাণছ থাদে দদণি তারা সুড়ণঙ্গর দ্বার। 

চন্দ্রসূযকয-দীদপ্ত নাই মহা অন্ধোর।। 

সুড়ঙ্গ দদদিয়া তারা ভাণব মণন মণন। 

যাইব ইহার মণধয আমরা দেমণন।। 

দয হউে দস হউে সাহণস েদর ভর। 

সেল বানর যায় সুড়ঙ্গ দভতর।। 

হাতাহাদত েদর যায় সেল বানর। 

যাইণত যাইণত যুদি েদরল দবের।।  

সদণব হয় হউে আমা সবার মরে। 

বুদঝব ইহার মর্ম্ক, জ্াদনব োরে। ।  

সুড়ণঙ্গ প্রণবদশ এই েদরয়া দবচার।  
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সুড়ণঙ্গ চদলল সণব মহা অন্ধোর।।  

অন্ধণলাে যায় দযন হাণত েদর লদড়। 

হুড়াহুদড় েণর দেহ োর গায় পদড়।।  

হাতাহাদত যায় সণব, না পায় সঞ্চার। 

সেল বানর তণব ভাদবল অসার।। 

দদদিণত না পাই দেছু যাইব দেমণন।  

দফণর চল উদি দগয়া মদর দে োরণে। ।  

দেহ বণল নাদময়াদছ, যা হবার হণব।  

এণসছ সুড়ঙ্গ-পণথ দেন দফণর যাণব। ।  

অন্ধোণর চদল যায় নাদহ দদণি বাট।  

দপপাসায় সেণলর গলা সহলা োি।। 

অন্ধোণর যায় সণব আণগ হনুমান। 

হাণত লদড় েণর দযন সহয়া যায় োন। ।  

আগ হনুমান বীর চদলল সাহণস। 

অন্ধণলাে চণল দযন পণড় আণশ পাণশ।।  

বীরগে বণল শুন পবন-নন্দন। 

প্রোশ হইব দগণল েণতে দযাজ্ন।। 

আর েত পথ দগণল পাইণব প্রোশ। 

হনুমান েণহ, দেহ না েদরহ ত্রাস। ।  

আদম সণঙ্গ যাব তণব িদত দেবা আণছ। 

সেল বানরগে আইস দমার পাণছ।। 

দযাজ্ন সাণতে দগণল তণব হব পার। 

এই গতহ আণছ তথা অদ্ভুত আোর।। 

হনুমাণনর বাণেযণত সাহণস েদর ভর।  

ধীণর ধীণর চণল তথা সেল বানর।। 

হনুমান মহাবীর বুণদ্ধ বতহস্পদত।  

সবাণর েদরল পার েদর হাতাহাদত।। 

ধণর্ম্ক ধণর্ম্ক সেণল সিণট হণয় পার। 

দদদিণত পাইল গতহ অদ্ভুত আোর।। 

দসাোর প্রাচীর তার স্বেকময় গাছ।  

স্বেকপদ্ম জ্ণল দদণি, স্বেকময় মাছ।। 

পুরীিান দদদিল সেল স্বেকময়।  

দদদিয়া বানরগে হইল দবস্ময়।। 

অপূর্ব্ক পুরীর দশাভা স্বণগকর দবণশষ। 

সণব বণল, হনুমান এই দোন্ দদশ।। 

নানা ফুল ফল আণছ সুগন্ধ বাতাস। 

িুধাতুর সেণল িাইণত েণর আশ।। 

অন্ন্ জ্ল দপণট নাই িুধায় দুৈঃদিত। 

ফল ফুল দদদি মণন বড় হরদষত।। 

পুরীর দভতর মাত্র এে েনযা আণছ।  

সেল বানর দগল দস েনযার োণছ।। 

দত্রশত প্রণোষ্ঠ দগল দভতর আবাস।  

েনযার রূণপণত েণর জ্গৎ প্রোশ।।  

সুন্দরী দস েনযা, বুদঝ হণরর ঘরেী। 

রম্ভা দতণলার্ত্মা দেম্বা ইণন্দ্রর ইন্দ্রােী।। 

দশাদভত যুগল ভুরু দযন োমধনু। 

েপাল দসন্দূর-ণফাাঁটা প্রভাণতর ভানু।। 

চন্দন চন্দ্রমা দোণল ের্জ্ণলর দবন্দু। 

ভ্রূযুগ উপণরণত উদয় অদ্ধক-ইন্দ।ু। 

দবন্দু দবন্দু দগাণরাচনা দশাভা েণর অদত। 

অলো দতলো দরিা অদ্ধক অদ্ধক পাাঁদত।। 

রতন রদঞ্জত তার পদাঙ্গুদল সব। 

রাজ্হংস দজ্দন ধ্বদন নূপুণরর রব।।  

েণর শঙ্খ েিে দেদিেী েদট মাণঝ। 

রতন নূপুর পায় রুেুঝুনু বাণজ্।। 

পতণষ্ঠ দলাণট স্পিরূণপ প্রবাণলর ঝাাঁপা। 

দগৌর গায় গন্ধ েণর গন্ধরাজ্ চাাঁপা।। 

ছড়া ছড়া বাজ্ুবন্দ শণঙ্খর উপর। 
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দযিাণন দয দশাভা েণর পণরণছ দবস্তর।।  

দুই পাণয় দশাদভত েণরণছ দগাটা মল। 

ব্রহ্মচারী আদদ দলাে দদদিয়া পাগল।।  

পুরীর দভতর েনযা আণছ এণেশ্বরী।  

েনযারূণপ আণলা েণর রসাতল-পুরী।।  

তাহারা সেণল বণন্দ েনযার চরে। 

দযাড়হাণত বণল বীর পবন-নন্দন।। 

আমরা বানর পশু, বণন েদর বাসা। 

িুধায় না দদদি পথ, লাদগয়াণছ দদশা।। 

রাজ্ভার গদজ্য়াণছ জ্ীবন অসার। 

িাল দজ্াল বন আদদ চাদহনু সংসার।। 

দুর্জ্কয় পাতাণলণত আমরা সণব আদস। 

দতামা দদদি বাাঁদচলাম, মণন দহন বাদস।। 

হইলাম বড় তুি দতামাণর দদদিয়া। 

পদরচয় দদহ েণনয, তুদম োর দপ্রয়া।। 

বড়ই োতর দমারা হণয়দছ এিন। 

পদরচয় দদহ েণনয, তুদম দোন্ জ্ন। ।  

োহার বসদত ঘর, োর সণরাবর।  

েতপা েদর েহ েনযা, শুদন অবান্তর।।  

োর পুরী আইলাম বড় বাদস ডর। 

আইলাম বড় বাদস ডর।। 

েনযা বণল, শুন বীর মম পদরচয়। 

সুণমরু পর্ব্কতণশ্রষ্ঠ মম দপতা হয়।।  

সম্ভবা আমার নাম, দহমা দমার সিী।  

দহমার বচণন আদম এই পুরী রাদি।। 

এই আবাণসর রিা আণছ মম েণর। 

আমা অণগাচণর দেহ আদসণত না পাণর।।  

ময় নাণম দানণবর রদচত আবাস। 

দহমা সহ ময় েণর এিাণন দবলাস।। 

নতণতযণত নর্ত্কেী দহমা গাণনণত গায়নী। 

রূণপ দবণশ গুণে দহমা দত্রভুবন দজ্দন।। 

রূণপ ময়দানণবর মুগ্ধ েণর দহমা। 

অদবরত রদত েণর তার নাই িমা।। 

রাদত্র দদন রমণে দহমার হয় দেশ।  

উদিণত না পাণর দহমা প্রায় তনু দশষ।। 

দানণবর শতঙ্গাণর পলায় দহমা ত্রাণস। 

দানব চদলল, দসই দহমার উণেণশ।।  

দযিাণন পাইণব তাণর আদনণব ধদরয়া।  

এই দবলা পলাও দহ দসই পথ দদয়া।। 

বড়ই দুরন্ত দস দানব দুি জ্ন। 

এিান হইণত যাহ সব েদপগে।। 

দোন্ জ্ন হইণত পাইণল উপণদশ। 

দুর্জ্কয় পাতাণল দেন েদরলা প্রণবশ।। 

শীঘ্র যাহ, দবলম্ব দে দহতু ের আর।  

দানব আইণল োর নাদহে দনোর।। 

হনুমান বণল, েনযা শুন দববরে। 

আমরা রাণমর দূত সব েদপগে।। 

রামচন্দ্র দশরথ-রাজ্ার েুমার। 

সর্ব্ক দজ্যষ্ঠ গুেণশ্রষ্ঠ মদহমা অপার।। 

আইণলন দপততসতয পাদলণত োনন।  

তাাঁর সণঙ্গ আইণলন অনুজ্ লক্ষ্মে। ।  

শ্রীরাম-রমেী সীতা পরমা সুন্দরী। 

স্বভাবতৈঃ সতত রাণমর সহচরী।। 

বণন বাস েদরয়াদছণলন দতন জ্ন। 

রাণমর রমেী সীতা হদরল রাবে।। 

সীতার দবরণহ রাম হইয়া োতর। 

বণন বণন ভ্রমে েণরন দনরন্তর।। 

সদবণযাণগ সুগ্রীণবর সদহত দমলন। 
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হইণলে উভণয়র সিয সংঘটন।। 

বাদল বদধ রাম রাজ্য দদণলন সুগ্রীণব। 

সুগ্রীব েদরল সতয, সীতা উদ্ধাদরণব।। 

সুগ্রীণবর আণদণশণত দবড়াই নানা দদশ। 

অদযাদপ না পাইলাম সীতার উণেশ।।  

মাণসণের তণর রাজ্া েদরল দনিয়। 

মাণসে অদধে সহণল বড় বাদস ভয়।। 

গাছ সহণত দদদিয়া আমরা এ সেল। 

জ্ণলর উণেণশ আইলাম এই িল।। 

মুণি েথা েণহ তারা ফল পাণন চায়।  

মণন দতালাপাড়া েণর েনযাণর ডরায়। ।  

বানর দদদিয়া ফল হইল দবেল। 

সাধ হয় দপণড় িায় োাঁচা পাো ফল। ।  

বানণরর ইচ্ছা বুদঝ েনযা মণন গণে। 

ফল িাইবাণর েনযা বদলল আপণন।। 

বড়ই িুধার্ত্ক দদদি হইল মমতা।  

েনযা বণল ফল িাও, দদলাম সর্ব্কথা।। 

ইচ্ছামত ফল িাও যত আণছ মণন। 

শুদনয়া হদরষ দচত যত েদপগণে।। 

এণে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর। 

লাফ দদয়া উণি দগয়া গাণছর উপর।। 

দুই হাণত ফল িায়, ভাণঙ্গ আর ডাল।  

মদগণন্ধ পাতা িায় পূেক েদর গাল।।  

পক্কতাল লইয়া বদসল পীণিাপণর। 

িুধায় োতর িায় যত দপণট ধণর।।  

েতগুণলা পাো ফল দনঙ্গুদড়য়া িায়।  

আধিাওয়া েদর েত টাদনয়া দফলায়।। 

েত ফল োমণড় িায়, েত ফল চূদষ। 

উদর পূদরল রণস মণন মণন িুদস।। 

ফল ফুল িাইয়া েদরল মাথা দহাঁট। 

নদড়ণত চদড়ণত নাণর দনউয়া হইল দপট।।  

েদরয়া বানরগে উদর পূরে। 

দনণবদন েদর বণন্দ েনযার চরে।। 

দতামার প্রসাণদণত িদণ্ডত সব দেশ। 

দোন্ পণথ বাদহরাব েহ উপণদশ।। 

যাবৎ এিাণন েণনয দানব না আণস। 

তাবৎ বাদহর সহয়া যাই অনয দদণশ। ।  

বড় ভয় হয় েণনয দানণবর তণর। 

ত্বরায় বাদহর ের সেল বানণর।। 

পথ দদিাইণত েনযা আপদন চদলল।  

সেল বানর তার পাণছ দগাড়াইল।। 

পলায় বানরগে, পাছু পাণন চায়। 

দানব আদসয়া পাণছ পিাণত দিদায়। ।  

পরাণে মাদরণব তণব োর নাদহ রিা। 

উপায় দেবল দদদি এ েনযা সপিা। ।  

সুড়ণঙ্গর দ্বাণর েনযা হইয়া বাদহর। 

দদিায় বানর প্রদত সাগর গভীর।। 

এই জ্ল দদি সণব সাগর দদিে। 

দবন্ধযাদদ মলয়-দগদর দদিহ প্রবীে।। 

শ্রীরাণমর আণগ ষাদট সহস্র বৎসর।  

অনাগত পুরাে রদচল মুদনবর।। 

বাল্মীদে বদন্দয়া েতদর্ত্বাস দবচিে। 

শুভিণে প্রোদশল দবদ রামায়ে।।  

অসীম রাণমর গুে দে বদলণত জ্াদন। 

মরা মন্ত্র জ্দপয়া বাল্মীদে সহল মুদন।। 

তারেব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মদহমা।  

চাদর দবণদ দবচাদরয়া দদণত নাণর সীমা।। 

চণ্ডাণল েদরল দয়া বড়ই েরুো। 
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পাষাণে দনশান েতদর্ত্বাণসর রচনা। ।  

সীতা অণেষোণথক অঙ্গদ ও হনুমানাদদর মন্ত্রো 

পাতাল হইণত উদি সেল বানর। 

দযাড়হাণত দাণ্ডাইল অঙ্গদ দগাচর।। 

পাতাণল প্রণবদশ দমারা সেল বানর। 

দোথাও না দদদিলাম সীতা লণিশ্বর।।  

বণলন অঙ্গদ বীর, দহ বানরগে। 

সাবধান সহয়া শুন আমার বচন।। 

সীতাবার্ত্কা জ্াদনণত সহল এে মাস।  

মাণসর অদধে সহণল সবার দবনাশ।। 

অণনযর দয হউে মম সংশয় জ্ীবন। 

সুগ্রীব মাদরণত দমাণর েদরয়াণছ পে।।  

দপতাণর মাদরণত যায় না সহল মমতা।  

পুণত্রণর মাদরণব দস দয, এবা দোন্ েথা।। 

দদিে হণেণত রাম অদি সািী েণর। 

যত দহত েদরণলন সেল পাসণর।। 

আদম যুবরাজ্ নাদহ দপতা দবদযমাণন। 

দস পদ দদণলন রাম আমাণর দবধাণন।।  

িুড়ার গেণন নণহ আমার সম্বন্ধ। 

আমাণে মাদরণত িুড়া, েণরন প্রবন্ধ।। 

আমাণর মাদরণব িুড়া, না হয় িণ্ডন।  

আমার দনোর নাই শুন েদপগে।। 

দযাড়হাণত েদপগে েদহণছ োদহনী। 

জ্ীবণনর আশা নাই তযদজ্ব পরােী।। 

তারে বানর দছল বুণদ্ধ বতহস্পদত।  

অঙ্গণদণর বুঝায় দস উর্ত্ম প্রেতদত।। 

সুগ্রীণবর ভয় দহতু না যাইব দদশ।  

সেণল পাতাণল দগয়া েদরব প্রণবশ।।  

রাজ্যণভাগ আণছ তথা দসাোর আবাস।  

পরম আনণন্দ তথা েদরব দনবাস।। 

ফুল ফল পাব তথা জ্ল সুবাদসত। 

সুগ্রীণবর ভয় তুদম না ের দেদঞ্চৎ।। 

দে েদরণব সুগ্রীব শ্রীরাম ও লক্ষ্মে। 

দোন ভয় না েদরহ, শুন দমত্রগে।। 

দনদিণন্ত থাদেব দগয়া পাতাল ভুবণন। 

দে েদরণব সুগ্রীব রাজ্া শ্রীরাম লক্ষ্মণে।। 

তারণের বাণেয সণব দদল অনুমদত। 

মণন মণন হনুমান েণরন যুেদত।। 

প্রমাদ বচণন ভাণব হনুমান বীর। 

আপনার মণন বুদদ্ধ েদরণলন দির। ।  

দমার দবদযমাণন রামোযকয হয় হাদন। 

সভার মণধযণত হনুমান েণহ বােী।।  

হনুমান বণলন, অঙ্গদ যবুরাজ্। 

এে োণযকয আদস তুদম ের অনয োজ্।। 

দোন্ যুণি ের তুদম লণয় েদপগে।  

দতামার উদচত নণহ এ সব েথন।। 

পলাইয়া যাণব তুদম পাতাল-ভুবণন। 

ধর্ম্কাধর্ম্ক দেছু না ভাদবণল দেন মণন।। 

পলাইবা দোথায়, সুগ্রীব সব জ্াণন।  

পলাইয়া বাাঁদচণত নাদরণব দোন িাণন।। 

উদচত বদলণত দতামা আমার দে ডর। 

দতামার সদহত দেবা পলাণব বানর।। 

স্ত্রী পুত্র লইয়া েণর দেদিন্ধযায় বাস। 

দতামা লাদগ দে ছাদড়ণব স্ত্রী পুণত্রর আশ।। 



রামায়ণ (কিকিন্ধ্যািাণ্ড) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
0

 

দতামা দহন স্ত্রী পুত্র ছাদড়ণব দোন্ জ্ন। 

এোেী দেবল তুদম দফর বণন বন।। 

মণন ের পলাইয়া পাণব অবযাহদত। 

যত োল জ্ীণব তব থাদেণব অিযাদত। ।  

দতামার বাণপণর রাম মাণর এে বাণে।  

তার হাত ছাড়াইবা দগয়া দোন্ িাণন।। 

সুগ্রীব বণলন যদদ শ্রীরাণমর প্রদত। 

পাতাণল বদসয়া তুদম না পাণব দনিতদত।। 

দনভকণয় দেমণন তুদম পাইবা উদ্ধার। 

রাম-বাণে মুি হণব সুড়ণঙ্গর দ্বার।। 

দবষু্ণ-অবতার রাম জ্গণত পূদজ্ত। 

দতামার এমন যুদি না হয় উদচত।। 

দনর্ব্ুকদদ্ধ দতামাণর বদল শুন যুবরাজ্। 

বীর হণয় পলাইবা মুণি নাদহ লাজ্।।  

যত দূর যাণব, তার দচৌদট নাদহ আদস। 

গতহ পাছু যুদি ের ভাল নাদহ বাদস।। 

সববকণদশ দদদি যদদ নণহ দরশন। 

সুগ্রীণবর িাাঁই দগয়া লইব শরে।। 

ধাদর্ম্কে সুগ্রীব রাজ্া ধণর্ম্কর চদরত। 

দদাষ গুে বুদঝয়া দস েদরণব উদচত।।  

ডর েদর পলাইণল বড় হণব দদাষ। 

হইণল শরোপন্ন্ রাণমর সণন্তাষ।। 

দয দদশ বদলণব রাজ্া যাইণব দস দদণশ। 

তারপর যা হবার হইণবে দশণষ।। 

দতামাণর প্রধান েদর দস সুগ্রীব সবণস। 

দতামার প্রসাণদ আমাণদর ভয় দেণস।।  

েুদপল অঙ্গদ হনুমাণনর বচণন। 

লর্জ্া দদল হনুমান সবা-দবদযমাণন।। 

দজ্যষ্ঠ ভাতত-রমেী রাজ্ার দববাদহতা। 

শাস্ত্রমত দজ্যষ্ঠ হয় েদনণষ্ঠর দপতা।। 

ইতর পুরুষ দপতা পুণত্র দহন গদে।  

অপরজ্ঞ পরজ্ায়া দযমন জ্ননী।। 

দজ্যষ্ঠ ভাই সম দপতা সর্ব্কশাণস্ত্র েয়। 

তার পত্নী দেবল মাণয়র তুলয হয়। ।  

দজ্যষ্ঠ ভ্রাতত-জ্ায়া হণব দেণসর বািান। 

জ্াদনণত সীতার বার্ত্কা পািায় েুিান।। 

োযকয না েদরণল রাম হইণব দুৈঃিী। 

সর্ব্কথা আমার মততুয হনুমান দদদি।। 

ধর্ম্কাধর্ম্ক তার দদদি বীর হনুমান। 

দোন োণযকয ভাল নণহ সুগ্রীণবর জ্ঞান।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে োযকয েদরণলন যত।  

দচারা-যুণদ্ধ আমার দপতাণর েণর হত।।  

সরু্ম্ি-সমর যদদ েদরণতন দপতা। 

দে দেমন বীর, তুদম তণব ত জ্াদনতা।। 

রাম দেন না বদলণলন আমার বাণপণর।  

গণল ধদর আদনণতন রাজ্া লণিশ্বণর।। 

দযিাণন থাদেত সীতা আদনত রাবে। 

তণব দেন সীতা লাদগ দুৈঃিী েদপগে। ।  

তুদম দেবা নাদহ জ্ান বীর হনুমান।  

দপতা চাদর সাগণর েণরন সন্ধযা স্নান।। 

দদদিজ্য় েদরয়া দস দবড়াত রাবে। 

দপতাণর দজ্দনণত আইল দেদিন্ধযা-ভুবন।। 

রাবে দদদিল দমার বাপ নাই ঘণর। 

আদহ্নে েণরন দতদন সাগণরর তীণর।।  

পাছু বাণট রাবে ধদরল দমার বাণপ। 

সাপদটয়া ধদরল দস অতুল প্রতাণপ।।  

ধযান ভঙ্গ না হইল দলণজ্ণত বাদন্ধয়া। 

সাগণর রাবণেণর দফলান ডুবাইয়া।। 
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দীঘল দপতার দলজ্ দযাজ্ন পঞ্চাশ। 

রাবণে দতাণলন দপতা উপর আোশ।। 

বাণরে আোণশ তুদল পুনৈঃ ডুবান নীণর। 

নাোদন দচাবাদন িাইণয় দবটা দশণষ মণর।। 

চাদর সাগণরর তপ হয় অবণশষ। 

সন্ধযাোণল দপতা মম আইণলন দদশ। ।  

রাবণের দশ মাথা েণর নড় বড়। 

দেদিন্ধযায় আদস দবটা দাাঁণত েণর িড়।। 

দয়া েদর দমার বাপ ছাণড়ন তাহাণর। 

লিায় পলাণয় দগল রাবে তৎপণর।। 

দস রাবে আদসয়া সীতাণর েণর চুদর।  

ইহার োরণেণত আমরা সণব মদর।। 

যদদ রাম লইণতন দপতার শরে। 

দোন তুচ্ছ দপতার দস পাদপষ্ঠ রাবে।।  

দপতাণে মাদরয়া রাম েদরল েুের্ম্ক। 

রাজ্া সহয়া েদরণলন সম্পেূক অধর্ম্ক।। 

আপন অধণর্ম্ক রাম এত দুৈঃি পান। 

ধর্ম্ক-মত ভাব তুদম বীর হনুমান। ।  

োযকয না েদরণল রাম হইণবন দুৈঃিী। 

সব োণযকয হনুমান দমার মততুয দদদি।। 

সুগ্রীণবর হণব যশ আমার মরে। 

সীতা না পাইণল আদম তযদজ্ব জ্ীবন। ।  

হনুমান বণল যত বল দেছু দমথযা নয়।  

দজ্যণষ্ঠর রমেী সহণল মাতততুলয হয়।।  

আমরা বানর পশুজ্াদত, ইহা পাদর। 

দয শাস্ত্র েদহলা দস দেবল মনুণষযদর।। 

যত দদশ বণল রাজ্া িুাঁদজ্ এেবার। 

পিাণত েদরব আদম ইহার দবচার।। 

রামনাম স্মরণেণত পাণপর দবনাশ। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাস।। 

বানরগণের মততুয োমনা 

এণতে বদলল যদদ বীর হনুমান। 

পুনি অঙ্গদ বণল সবা-দবদযমান। ।  

পুনৈঃ পুনৈঃ বল তুদম পবন-নন্দন। 

দয বল দস বল দমার অবশয মরে।। 

শ্রীরাম সুগ্রীব এরা েভু নণহ ভাল। 

দনিয় জ্াদনহ অঙ্গণদর প্রাে দগল।।  

দজ্যষ্ঠ ভাই দপতত সম, মাদরল দহলায়। 

তার পুণত্র মাদরণব সুগ্রীব, নণহ দায়।। 

দণ্ডবৎ জ্ানাইও মাণয়র চরণে। 

প্রাে ছাদড়ণবন মাতা আমার োরণে। ।  

দদাসর বানরগে পরস্পর বণন্দ। 

অঙ্গণদ দবদড়য়া সব বানণররা োণন্দ।। 

অঙ্গদ েুমার বই আর নাদহ গদত। 

মদরব অঙ্গদ সণঙ্গ েদরল যুেদত।। 

সেল বানর যুদি এই েদর সার। 

জ্ীবণনর আশা ছাদড় তযদজ্ল আহার।। 

স্নান েদর েদপগে সবণস পূর্ব্কমুণি। 

উপবাস েদরয়া রদহল মণনাদুৈঃণি।। 

মদরবাণর বানর েদরল উপবাস। 

রদচল দেদিন্ধযাোণ্ড েদব েতদর্ত্বাস।। 

সম্পাদতর সদহত হনুমাণনর পদরচয় এবং শ্রীরাণমর বার্ত্কা েথন 

গরুণড়র সন্তান দবিযাত পদিজ্াদত। সবণস দবন্ধয-পর্ব্কণতর দশিণর সম্পাদত।। 
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বানর-েটে মাথা তুদল ঊণদ্ধক দদণি। 

অনুমান েণর এই িাইণব সবাণে।। 

অঙ্গদ উদিয়া বণল শুন হনুমান। 

আমার বচন তুদম ের অবধান।। 

সীতার উণেণশ আইলাম সর্ব্কজ্ন। 

সীতা লাদগ হারাইব দবণদণশ জ্ীবন।।  

দোন্ জ্ন না েদরল শ্রীরাণমর োজ্।  

সীতা লাদগ মদরল জ্টায়ু পদিরাজ্। ।  

প্রাে দদল পদিরাজ্ েদরয়া সমর। 

অনায়াণস স্বণগক দগল গরুড়-ণোঙর। ।  

রাম-বনবাস দহতু সীতার হরে। 

সীতা লাদগ দবণদণশণত মণর েদপগে।।  

সম্পাদত বণলন, দে জ্টায়ুর মততুয েণহ। 

দসাদণরর মততুয শুদন মম প্রাে দণহ। ।  

দবদধর দবপাণে পািা পুদড়য়া দবনাশ।  

উদড়য়া যাইণত নাদর দতামাণদর পাশ।।  

দতামাণদর মুণি শুদন জ্টায়ু-দবনাশ।  

আদজ্ দশাণে হইলাম দনতান্ত দনরাশ।।  

েদপগে বণল, পিী বড়ই দসয়ান। 

দনেণট আদসণত চাণহ লইণত পরাে।। 

নদড়ণত চদড়ণত নাণর জ্রাণত দুব্কবল।  

সরু্ম্ণি পাইণল দগদলণবে েদর ছল।।  

হনুমান বণল ভাই অবশয মরে। 

এ বতদ্ধ পিীণে আদম দজ্জ্ঞাদস োরে।। 

হনুর বচণন সণব দদব অনুমদত। 

আদনণলে ধরাধদর েদরয়া সম্পাদত।। 

পদিরাণজ্ বসাইল বানর-সমাজ্। 

দযাড়হাত েদহল অঙ্গদ যুবরাজ্।। 

বাদল সুগ্রীণবর জ্ান দুই সণহাদর। 

েতোল দোন্দল েদরল পরস্পর।। 

দপততসতয পাদলণত শ্রীরাম আইল বন।  

সণঙ্গ দগাড়াইল তাাঁর জ্ানেী লি্মে।।  

সীতা সহ দুই ভাই ভ্রণম বণন বন। 

শূনয ঘর দপণয় সীতা হদরল রাবে।।  

সীতার লাদগ ভ্রণমন শ্রীরাম লক্ষ্মে। 

পণথ সুগ্রীণবর সণঙ্গ হইল দমলন।।  

সুগ্রীণবর দদণলন আপন পদরচয়। 

আপন দুৈঃণির েথা দুইজ্ণন েয়।। 

অদিসািী েদর দুইজ্ণন সতয েণর। 

পরস্পর উপোর েণর পরস্পণর।। 

দুইজ্ণন সতয বদ্ধ হইল দমলন। 

দসই দহতু েদর দমারা সীতা অণেষে।।  

রাম সতয পাণলন মাদরয়া দমার বাণপ। 

সুগ্রীণবর রাজ্য দদন দুর্জ্কয় প্রতাণপ।। 

দপতা মাদরণলন মণন হইণলন দুৈঃিী। 

বণন বণন দফদর আদম দদি তার সািী।। 

বানর আইল যত দছল দদণশ দদণশ। 

রামোযকয সাদধবাণর সুগ্রীব-আণদণশ।। 

এে মাস দনয়ম েদরল মহাশয়। 

মাণসণের বাড়া সহণল না জ্াদন দে হয়।।  

পদরচয় দদলাম আমরা েদপগে।  

এিন শুনহ জ্টায়ুর দববরে।। 

জ্টায়ু পিীর শুন মরণের েথা। 

রাবে হদরয়া দনল শ্রীরাণমর সীতা। ।  

জ্টায়ু নাণমণত পিী গরুড়-নন্দন।  

পর্ব্কত হইণত শুণন সীতার ক্রন্দন।।  

হাত পা আছণড় সীতা রণথর উপণর। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে বদল োণন্দ উচ্চৈঃস্বণর।। 
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পিী বণল এই দবটা লিার রাবে।  

সীতাণর হরে েদর েদরণছ গমন।। 

অণনে োণলর পিী হইয়াণছ জ্রা। 

দুই পািা দমদলয়া দপাহায় তথা িরা।। 

সীতার ক্রন্দন পিী তথা সহণত শুদন। 

ভাদবণত লাদগল দস প্রমাদ মণন গদে।। 

আোণশ উদড়য়া পিী চাদরদদণে চায়।  

রাবণের রণথ সীতা দদদিবাণর পায়।।  

জ্টায়ু বণলন, সীতা এণসণছন বণন। 

দসই সীতা লণয় যায় পাদপষ্ঠ রাবণে।। 

দুই পািা পসাদরয়া আগুদলল বাট।  

রাবণেণর গাদল পাণড় মাণর পািসাট। ।  

আোণশ থাদেয়া দদণি রাম বহুদূর। 

আাঁচড় োমণড় তার রথ সেল চূর।। 

রাবে মাদরল তাণর ঘন ঘন শর।  

জ্টায়ুর শরীর দস েদরল জ্র্জ্কর।। 

রাণমর অণপিা েদর যুদঝল দবের।  

তথাদপ না আইণলন তথা রঘুবর।। 

বতদ্ধোণল জ্টায়ুর টদুটয়াণছ বল। 

দুই পািা োদটয়া পাদড়ল ভূদমতল।।  

আদসয়া েণরন রাম তার অদিোজ্। 

রাম-দরশণন মুি সহল পদিরাজ্।।  

েদহলাম জ্টায়ুর মততুযর-োদহনী। 

জ্টায়ুর দে হও আপদন েহ শুদন।। 

সম্পাদত শুদনয়া জ্টায়ুর দববরে। 

ভাই ভাই েদরয়া োদন্দল বহুিে। ।  

আমার ভাইণে মাদর দবটা থাণে সুণি। 

পািা নাই দে েদরব মদর মণনাদুৈঃণি। ।  

দযৌবণন যিন দছল পািা দস আমার। 

শুনহ বানরগে বদল সাণরাদ্ধার।। 

জ্টায়ু সম্পাদত এই দুই সণহাদর। 

বণল মহাবলী দমারা গরুড়-ণোঙর।।  

দুই ভাই প্রদতজ্ঞা দয েদরলাম এই।  

সূযকয দয ছুাঁইণত পাণর বীর বণট দসই।। 

প্রভাত হইল যণব অরুে-উদয়।  

সূণযকযণর ধদরণত যাই েদরয়া দনিয়।। 

জ্ঞাদত বন্ধু সেণল দদদিয়া সদবস্ময়। 

এে লি দযাজ্ন উপণর সূণযকযাদয়।।  

এে লি দযাজ্ন উদড় উদিয়া আোণশ। 

দদবােণর ধদরণত দগলাম তার পাণশ। ।  

দচৌদদণে চাদপয়া উণি সূযকয মহাশয়।  

দদে ও দবদদে নাই সব অদিময়।। 

প্রভাত হইণত দুই প্রহর উদড়য়া। 

দুই ভার মাদর সূযকয-ণতণজ্ণত পুদড়য়া।। 

তাহাণত জ্টায়ু ভাই হইল োতর। 

মততপ্রায় দহন দদদি ভাই সণহাদর।। 

রাদি জ্টায়ুর পািা দনজ্ পািা দদয়া। 

আমার উভয় পািা দগল ত পুদড়য়া।। 

এ পর্ব্কণত পদড়লাম সদণবর দনর্ব্কন্ধ। 

এই দস োরণে আদম হইয়াদছ বন্ধ।। 

সাত দদন নাদহ িাই সদলল ওদন। 

দহনোণল সর্ব্কজ্ঞ আইল এেজ্ন।। 

স্নান েণর সর্ব্কজ্ঞ দস সণরাবর-জ্ণল। 

দসংহ বযাঘ্র গণ্ডার চদরণছ তার েূণল।। 

পর্ব্কত প্রমাে দদদি জ্ন্তু দস সেল।  

ধদরয়া িাইণব দমাণর গাণয় নাদহ বল। ।  

দূণর দগয়া রদহলাম বটবতি-তণল। 

দসংহ মদহষাদদ জ্ন্তু দগল দহনোণল।। 
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স্নান েদর দস সর্ব্কজ্ঞ সণরাবর-জ্ণল। 

আমার সরু্ম্ণি দসই আইল দহনোণল।।  

প্রদসদ্ধ সর্ব্কজ্ঞ দসই দনশাের নাম। 

পণথ দদিা পাইয়া দয েদরনু প্রোম।।  

বযথায় োতর আদম শে নাদহ মুণি। 

আমাণর োতর দদদি দদ্বজ্ ধযাণন দদণি।। 

সর্ব্কজ্ঞ বণলন পদিরাজ্ প্রােরি। 

হারাইয়া পাণব তুদম আপনার পি।।  

দশরথ রাজ্য েদরণবন বহুদদন। 

তাাঁর দজ্যষ্ঠ পুত্র রাম হণবন প্রবীে।। 

দপততসতয পাদলণত যাণবন দতদন বন।  

শূনয ঘণর তাাঁর সীতা হদরণব রাবে।।  

েদপগে েদরণবে সীতার উণেশ। 

তার দরশণন তব িদণ্ডণবে দেশ।। 

থাে এই পর্ব্কণত পাইণব তার দদিা। 

রাম নাম বদলণত উদিণব দুই পািা।।  

দবংশদত অদধে পঞ্চদশ বৎসর। 

তণব দস দদদিণব তুদম সেল বানর।। 

এতোল রাম লাদগ আছ দহ জ্ীবন। 

এত দদণন তব সণন সহল দরশন।। 

অঙ্গদ বণলন দতামা দদণি পাই ভয়। 

সতয েহ পদিরাজ্ বতর্ত্ান্ত দনিয়।। 

রাবণের দোন্ দদশ, দোথা তার ঘর। 

তার দদশ দযণত েত দযাজ্ন সাগর।। 

পদিরাজ্ বণল আদম হই গতধ্র জ্াদত। 

পূণর্ব্কণত দদিেদদণে দছল মম গদত।। 

েদহব শুদনণব যত জ্াদন দববরে। 

সম্প্রদত যুড়াও েেক েদহ রামায়ে।।  

রাণমর প্রসণঙ্গ পুনৈঃ হণব পণিাদয়।  

পণিাদণয় ভিয লাভ প্রাে রিা হয়।। 

শ্রীরাণমর বতর্ত্ান্ত েথণন সম্পাদতর পিলাভ 

হনুমান বণল শুন গরুড়-নন্দন। 

মন দদয়া শুন বদল রাণমর েথন।। 

পূর্ব্কেথা েদহ শুন তাণত দদহ মন।  

নারণদর সণঙ্গ যুদি সেল নারায়ে।।  

সতদি েদরণলন দপতামহ বহু দেণশ। 

ভাণবন সতত দলাে ত্রাে পাণব দেণস। ।  

নারণদণর দবদরদঞ্চ পািান পতদথবীণত। 

আপনার পুত্রণে দদণলন তার সাণথ।।  

দুইজ্ন পতদথবীণত দবড়ান-ভ্রদময়া। 

সদবাৎ দনদবড় বণন উর্ত্দরল দগয়া।।  

বাল্মীদে দছণলন পূণর্ব্ক বযাধ-অবতার। 

দসুযবতদর্ত্ েদরণতন অদত দূরাচার।।  

ব্রাহ্মে িদত্রয় শদূ্র যাণর দদিা পায়। 

ফাাঁদস দদয়া মাণর তাণর দে দোথা পলায়।। 

এইরূণপ দসুযের্ম্ক েণর বণন বন।  

নারণদর সণন সহল পণথ দরশন।। 

নারদ আর দবদধ তাাঁরা যান দুইজ্ণন।  

দহনোণল দদণি দসুয দস দুই ব্রাহ্মণে।। 

দসুয বণল দবপ্র দতারা আর যাদব দোথা। 

পদড়দল আমার হাণত োটা যাণব মাথা।। 

নারদ বণলন, আদম তপস্বী-ব্রাহ্মে।  

আমাণর মাদরণব তুদম দেণসর োরে।।  

দসুয বণল দনতয আদম এই ের্ম্ক েদর। 

দসুযের্ম্ক েদরয়া উদয় সদা ভদর। ।  
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মাতা দপতা পত্নী পুত্র আণছ যত জ্ন।  

ইহাণত সবার হয় উদর পূরে।। 

অদবরত দসুযের্ম্ক েদর আদম িাই।  

দতোরণে ফাাঁস হাত বণনণত দবড়াই।।  

েত গণ্ডা দজ্ণতদন্দ্রয় যদত ব্রহ্মচারী। 

যার দদিা পাই, তাণর দসইিণে মাদর।। 

নারদ বণলন, শুন দুর্ব্ুকদদ্ধ ব্রাহ্মে। 

দতামার পাণপর ভাগ লয় দোন্ জ্ন।। 

তব পাপভাগী যদদ হয় দপতা মাতা। 

তণবত আমাণর বধ েরহ সর্ব্কথা।। 

দজ্জ্ঞাসা েরহ দগয়া আপনার ঘণর। 

দতামার পাণপর ভাগ োহার উপণর।। 

দসুয বণল শুন বদল তপস্বী-ব্রাহ্মে। 

আদম ঘণর দগণল দে পালাণব দুইজ্ন।।  

নারদ বণলন, রাি গাণছণত বাদন্ধয়া। 

পাপভাগী দেবা হয় আইস জ্াদনয়া।। 

তণব দসুয দুইজ্ণন েদরল বন্ধন। 

গাণছণত বাদন্ধয়া ঘণর েদরল গমন।।  

বাণপণর েদহল, তুদম ঘণর বণস িাও।  

আমার পাণপর ভাগ তুদম দনণত চাও।।  

দপতা বণল, যাহা দদও ঘণর বণস িাব।  

তুদম পাপ ের তার ভাগ দেন লব।। 

দয দস প্রোণরণত তুদম েদরণব পালন।  

পাপ-ভাগ লইণত না পাদর েদাচন।। 

বাণপর শুদনল যদদ দনষ্ঠুর বচন। 

তণব দগয়া েদরল মাণয়র দরশন।। 

দসুয বণল, শুন মাতা েদর দনণবদন।  

মনুষয মাদরয়া েদর উদর পূরে।। 

আদম আদন দদই তুদম ঘণর বণস িাও। 

আমার পাণপর ভাগ তুদম দনণত চাও।।  

জ্ননী বদলল, শুন দুর্ব্ুকদদ্ধ নন্দন। 

দতামার পাণপর ভাগ লব দে োরে।। 

পুত্র সহণল েণর মাতা দপতার পালন।  

গয়া দপণ্ড দান েণর শ্রাদ্ধ ও তপকে।। 

সুপুত্র হইণল হয় েুণলর দীপে। 

মাততণসবা না েদরণল দবষম নরে।। 

যাহা যাহা আদন দদণব ঘণর বণস িাব।  

দতামার পাণপর ভাগ আদম দেন লব।। 

যত যত পুত্র জ্ণন্ম ভারত-মণ্ডণল।  

পুত্র-পাপ মাণয় লয় দোন্ শাণস্ত্র বণল।। 

দশ মাস দশ দদন ধদরনু উদণর। 

পুত্র হইয়া ডুবাইণব নরে দভতণর।।  

মাণয়র শুদনল যদদ দনষ্ঠুর বচন। 

পত্নীর দনেণট দগয়া েণহ দববরে।। 

দসুযের্ম্ক েদর আদম ঘণর বণস িাও। 

আমার পাণপর ভাগ তুদম দনণত চাও।।  

স্বামীণর বদলণছ বামা দবনয় বচন। 

দতামার পাণপর ভাগ লব দে োরে।। 

গতহণির ের্ম্ক োযকয সেদল েদরব। 

যথা সহণত আন তুদম ঘণর বণস িাব।।  

নারীর শুদনল যদদ এণতে বচন। 

পুণত্রর দনেণট দগয়া েদহল তিন।। 

শুদনয়া বদলল পুত্র দপতার চরণে। 

পাতণের ভাগ লব দেণসর োরণে।। 

আদম উপযুি যণব হইব সংসাণর। 

দশণর দমাট বদহ আদম পাদলব দতামাণর। ।  

এিন আমার ের ভরে দপাষে। 

আদম পুত্র দতামাণদর েদরব পালন।। 
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এইমত দজ্জ্ঞাসা েদরল বাণর বার। 

পাপভাগ সলণত দেহ না েণর স্বীোর।।  

দসুয বণল, তণব আদম দোন্ ের্ম্ক েদর। 

অধর্ম্ক েদরয়া দেন দলাে জ্ন মাদর। ।  

মণন মণন দসুয বড় হইল দনরাশ। 

ঊদ্ধকশ্বাণস দধণয় দগল তপস্বীর পাশ।। 

আণে বযণে িসাইল মুদনর বন্ধন।  

প্রোম েদরয়া বণল দবনয় বচন।। 

দজ্জ্ঞাদসয়া ঘণর জ্াদনলাম সমাচার।  

আমার পাণপর ভাগী দেহ নণহ আর।। 

দে েদরব, দোথা যাব, দে হণব উপায়।  

মুদন বণল তণব দেন বদধণব আমায়।। 

দতামার পাণপর ভাগী দেহ না হইল।  

যত পাপ েদরণল দস দতামার থাদেল।। 

দচৌরাশী নরে-েুণ্ড আণছ যমপুণর। 

দরৌরব-নরে আদদ সব তব তণর।। 

গলায় োপড় দদয়া দযাড়হাত বুণে। 

োতণর েদহলা দসুয মুদনর সরু্ম্ণি।। 

েতপা ের েতপাময় ধদর দহ চরে। 

দে হণব আমার গদত, েহ দববরে।। 

আর আদম দসুযের্ম্ক েভু না েদরব।  

হইয়া দতামর দাস সণঙ্গণত দফদরব।। 

তাহাণর েণহন দয়াশীল মহামুদন। 

সণরাবণর স্নান েদর আইস এিদন।। 

দতামার দনদমর্ত্ এে েদরব উপায়। 

যাহাণত হইবা মুি, পাপ দূণর যায়।। 

আণে বযণে দগল দসুয সণরাবর তীণর। 

পাপী দদদি উদড়ল সদলল সণরাবণর।। 

স্নান েদরবার জ্ল যদদ না পাইল। 

আরবার দসুয দস মুদনর োণছ দগল। ।  

দযাড়হাত েদরয়া বদলল দহ দগাাঁসাই। 

েদরণত দগলাম স্নান জ্ল নাদহ পাই। ।  

আমাণে আদসণত দদদি যত দছল জ্ল। 

শুিাইল সণরাবর যথা শুি িল।। 

শুদনয়া নারদ মুদন েদরয়া আশ্বাস।  

েমণ্ডলু-জ্ল দছল, আপনার পাশ।। 

দয়া েদর দসই জ্ল দদণলন তাহায়। 

দসই জ্ল দসুয দদল আপন মাথায়।। 

ব্রহ্মাপুত্র নারণদর দয়া উপদজ্ল।  

অিাির মহামন্ত্র তার েণেক দদল।। 

ব্রহ্মাপুত্র আপদন েদরল আণদশন। 

দদবাদনদশ রামনাম েরহ স্মরে।। 

পরম পাতেী দস দবধাতা তাণর বাম। 

রামনাম বদলণত বদণন আইণস আম।। 

ভাদবণলন মহামুদন দে হণব উপায়। 

রামনাম বদণন নাদহ দয বাদহরায়।। 

দসই বণন মরা এে তালগাছ দছল। 

দহদরয়া মুদনর মণন দয়া উপদজ্ল।। 

বুদদ্ধজ্ীবী মহামুদন দজ্জ্ঞাণসন তায়। 

বল দদদি দোন্ বতি ঐ দদিা যায়। ।  

শুদনয়া েদহল দসুয দযাড় েদর ের। 

মরা তালগাছ এে দদদি মুদনবর।। 

শুদনয়া েণহন তাণর নারদ প্রবীে। 

মরা মরা মন্ত্র জ্প ের রাদত্র দদন।। 

প্রোম েদরয়া দসুয মুদনর চরণে।  

মরা মন্ত্র জ্দপণত লাদগল দনদশদদণন।। 

মরা মন্ত্র দবনা তার মুণি নাদহ আর। 

দূণর দগল দসুযবতদর্ত্ সদা সদাচার।। 
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নারদ বণলন মন্ত্র েরহ স্মরে। 

এে বৎসণরর পণর আদসব দুজ্ন।। 

ইহা বদল দবদায় হইল দুইজ্ণন। 

মরা মন্ত্র জ্প েণর দসুয এেমণন। ।  

অরণেয দনবাস েণর মরা মন্ত্র জ্দপ। 

সর্ব্কাঙ্গ দঘদরল তার উইচাণপর দটদপ।। 

আদসয়া দদণিন মুদন বৎসণরে পণর। 

এইিাণন দছল দসুয দগল দোথাোণর। ।  

ধযান েদর দদণিন নারদ তণপাধন।  

দ দপর মণধযণত আণছ দস দুসয ব্রাহ্মে।। 

দদবরাণজ্ আণদশ েদরণলন তণপাধন। 

বাসব েদরল পণর বতদি বদরষে।। 

মাদট হইণত বাদহর সহল দসইিণে। 

এেদচণর্ত্ মরামন্ত্র জ্ণপ মণন মণন।। 

আশীর্ব্কাদ েদরণলন তুি তণপাধন।  

মুদনণর প্রোম েণর দস দসুয ব্রাহ্মে।। 

দদবয োদন্ত হইয়া মুদনণর েণর স্তুদত। 

দতামার প্রসাণদ পাইলাম অবযাহদত। ।  

েদহণলন তাণর বােয মুদন গুেধাম।  

উলদটয়া আরবার বল রামনাম।। 

োতর হইয়া েণহ দযাড়হাত বুণে। 

রামনাম মহামন্ত্র দনৈঃসদরল মুণি। ।  

যত পাপ দছল তার দভৌদতে শরীণর। 

রামনাম স্মরণে সেল দগল দূণর।। 

রামনাম স্মরে েদরল দনরন্তর। 

তপসযা েদরল দশ হাজ্ার বৎসর।। 

মন দদয়া মুন এই অপূর্ব্ক োদহনী। 

মরা মন্ত্র জ্দপয়া বাল্মীদে সহল মুদন।। 

নারণদর উপণদশ পাইয়া দস জ্ন। 

প্রোশ েদরল সপ্তোণ্ড রামায়ে।।  

সাতোণ্ড রামায়ণনর মর্ম্ক বেকন 

সাতোণ্ড রামায়ে হনুমান েয়। 

সম্পাদত পিীর পািা হইল উদয়।। 

আদযোণণ্ড রামজ্ন্ম সহল শুভিণে। 

পরম উল্লাণস সহল অণযাধযা-ভুবণন। ।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে আর ভরত শত্রুঘ্ন। 

চাদরপুত্র পাইয়া ভূপদত হৃিমে। ।  

দবশ্বাদমত্র আইণলন অণযাধযা-নগণর। 

দমদথলায় দববাহ দদণলন শ্রীরাণমণর।। 

চাদর নন্দণনর দদয়া দববাহ দেৌতুণে। 

রাজ্ত্ব েণরন রাজ্া অণযাধযায় সুণি।। 

রাণমণর েদরণত রাজ্া, দনণজ্র বাসনা। 

েুদটলা সেণেয়ী তাণহ েণর েুমন্ত্রো।। 

দপততসতয পাদলণত দগণলন রাম বন। 

সণঙ্গ চদলণলন তাাঁর জ্ানেী লি্মে।।  

আদযোণণ্ড রামজ্ন্ম দববাহ দনর্ব্কন্ধ। 

অণযাধযায় বনবাস ভরণতর রাজ্য।। 

অরেযোণণ্ডণত সীতা হণর দুরাশয়।  

দেদিন্ধযায় বাদল-বধ েটে সঞ্চয়।।  

সুন্দরাোণণ্ডণত দসতুবন্ধ চমৎোর। 

লিাোণণ্ড রাবণের সবংণশ সংহার।।  

েথা সাতোণণ্ডর উর্ত্রোণণ্ড পণড়। 

গাইল উর্ত্রাোণ্ড রামায়ে দনয়ণড়। ।  

েথা সাতোণণ্ডর েদহল হনুমান।  

সম্পাদত পিীর পািা হইল প্রমাে।।  
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সম্পাদত ের্ত্তকে অণশােবণন সীতার উণেশ েথন ও বানরদদণগর 

সাগর পারাণথক মন্ত্রো 

সম্পাদত বণলন শুন যত বীরগে। 

সীতাণর লইয়া দগল পাদপষ্ঠ রাবে।।  

যিন দদিেদদণে মাথা তুণল থাদে।  

অণশাণের বণন দদদি সীতা চন্দ্রমুিী।। 

নানাবেক রািসী সীতাণর েণর রিা। 

শত দযাজ্ণনর পথ সাগর পদরিা।। 

এেলাণফ পার হও সেল বানর। 

সীতাণদবী দদদিয়া সেণল যাহ ঘর।। 

মহাবল ধর সণব দে ের ভাবনা। 

হইয়া সাগর পার পূরাও োমনা।। 

তার বাণেয বানর দদিে মুণি চায়। 

দশ দযাজ্ন দবনা আর দদদিণত না পায়। ।  

এেদতণি েদপগে চাণহ ঊদ্ধকশ্বাণস। 

দদদিণত না পায় দেছু পদিরাজ্ হাণস।। 

জ্ামু্ববান উদি বণল বুণদ্ধ বতহস্পদত। 

আমার বচন শুন দবহঙ্গ সম্পাদত।। 

শণতে দযাজ্ন পথ সাগর পাথার। 

বানর হইয়া হব দে প্রোণর পার।। 

অণনে োণলর পিী অণনে বণয়স। 

সাগর তদরণত তুদম েহ উপণদশ।। 

সম্পাদত বণলন শুন সণব সাবধাণন। 

অপূর্ব্ক প্রোব এে পদড়ল দয মণন।। 

সুপাশ্বক আমার পুত্র দহমালণয় থাণে। 

দনতয দনতয দস আইণস দদদিণত আমাণে।। 

দহমালয়-পর্ব্কণত আমার পদরবার।  

তথা সহণত পুত্র মম দযাগায় আহার।।  

দনতয আণন আহার দস প্রভাত সময়। 

এেদদন আদনণত দবলম্ব অদতশয়।। 

িুধায় দবেল আদম দণহ েণলবর। 

দোণপ সুপাণশ্বকণর ভকৎদসলাম বহুতর।। 

ধাদর্ম্কে আমার পুত্র ধণর্ম্ক বড় রত।  

েদরণলে আমাণর বতর্ত্ান্ত অবগত।। 

আহার লইয়া দপতা প্রভাণত আদসণত। 

দদদিলাম এে নারী রাবণের রণথ।। 

োলবেক রাবে দস দগৌরবেকা নারী।  

দমণঘর উপণর দযন দবদুযৎ সঞ্চাদর।। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে বদল োাঁদদণছ দবের। 

দুই পাণি আগুদললাম দুইদট প্রহর। ।  

রাদিতাম রথ সহ তাহাণর উদণর। 

দেবল পাইল রিা স্ত্রীবণধর ডণর।। 

সুপাণশ্বকর েথা শুদনলাম মণনানীতা। 

জ্াদনলাম তিদন দস শ্রীরাণমর সীতা।। 

এিদন আদসণব পুত্র, মহাবল তার।  

পতণষ্ঠ েদর সবাোণর দস েদরণব পার।। 

দতন ভাগ সাগর দস  াণে দুই পাণি।  

এে ভাগ মাত্র তার লদিবাণর থাণে।। 

এে ভাগ লদিণত না হণব দোন শ্রম।  

দির হও েদপগে নাদহ বযদতক্রম। ।  

এইরূপ হইণতণছ েণথাপেথন। 

মহাোয় সুপাশ্বক আইল ততিে।। 

দুই দিাাঁট দমদলয়া দস দগদলবাণর যায়। 

সম্পাদতর আণড় দগয়া েটে লুোয়।। 

সম্পাদত বণলন, বাছা না ের সংহার।  

পতণষ্ঠ েদর সবাণর সাগর ের পার।।  
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েদরয়াণছ ইহারা আমার উপোর। 

েরহ প্রতুযপোর তণব পাই পার।। 

সুপাশ্বক বণলন মানয দপতার বচন।  

আমার পতণষ্ঠণত চড় সব েদপগে।। 

অঙ্গদ বণলন, শন বীর উপণদশ। 

সাগর তদরয়া েদর সীতার উণেশ।। 

দদবতার পুত্র দমারা দদব-অবতার। 

দে োরণে পিী দহ দতামাণর দদব ভার।। 

সম্পাদত বদলল, আদম রাম োযকয েদর। 

রামায়ে-প্রসাণদ নূতন পি ধদর।।  

হইল উভয় পি দদদিণত সুন্দর। 

রামজ্য় বদল ডাণে সেল বানর।। 

দদদিয়া বানরগণে লাণগ চমৎোর। 

রামজ্য় স্মরণে সাগর হব পার।। 

েদপ সম্ভাদষয়া পিী উদড়ল আোণশ। 

দুই পি সাদর যায় আপনার দদণশ।।  

পুত্র সহ পদিরাজ্ দগণলন উর্ত্র।  

অঙ্গদ েটে সহ দদিে সাগর। ।  

েতদর্ত্বাস রণচ েদব অমতণতর ভাণ্ড। 

সমাপ্ত হইল এই দেদিন্ধযার োণ্ড।। 

 


