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দ্রাণািার্যবযকে দ্সনাপচত-পকে বরণ 

মুচন বকল শুন পরীচিকতর তনে। 

সমকর পচিল র্যচে ভীষ্ম মহািে।। 

েি চেন র্যুদ্ধ েচর মাচর দ্সনােণ। 

আপন ইচ্ছাে তাাঁর হইল পতন।। 

ভীষ্ম র্যচে পচিল আেুল দুকর্যবযাধন।  

হাহা ভীষ্ম িব্দ েচর েরকে দ্রােন। ।  

মহাকিাকে দ্রােন েকরন দ্সনােণ। 

েকণব িাচহ েচহকত লাচেল দুকর্যবযাধন।। 

ভীকষ্মর মরণ েণব মকন পাই ত্রাস।  

র্যুদ্ধ েচর প্রাণ চেকব েচহকলন বযাস।। 

দ্তামাকর চজজ্ঞাচস সকে েরহ চবিার।  

োকর দ্সনাপচত েচর দ্ে েচরকব পার। ।  

দ্তামা চবনা দ্র্যাদ্ধাপচত নাচহে আমার।  

দ্েবল ভরসা আচম েচরকহ দ্তামার।। 

উপকরাধ েচর ভীষ্ম না েচরল রণ। 

তুচম দ্মাকর ধচর দ্েহ ধকমবর ন ন।। 

র্যচে দ্মাকর ধচর দ্েহ েুন্তীর েুমার।  

সতয েচহ শুন বীর সেচল দ্তামার।। 

 

একতে শুচনো েকহ েণব মহাবীর। 

সেকপব েকহন েথা চনভবে িরীর।। 

মহারাজ দ্োন চিন্তা না েচরহ তুচম। 

একেলা পাণ্ডবেকণ চবনাচিব আচম।। 

এত বচল দুকর্যবযাধন হরচষত মন। 

িীঘ্র আচস েকণবকর চেকলন আচলঙ্েন।।  

 

দ্হনোকল েকহ েৃপািার্যবয মহামচত। 

সার েথা বচল শুন েুরু মহীপচত।। 

েণব দ্সনাপচত নকহ দ্রাণ চবেযমান। 

পৃচথবীকত বীর নাচহ দ্রাকণর সমান।।  

এো মহারথী দ্রাণ পৃচথবী চভতকর। 

অদ্ধবরথী বচল েকহ েণব ধনুদ্ধবকর।। 

অতএব দ্রাকণ তুচম ের দ্সনাপচত। 

শুচন হৃষ্ট হকে েকহ োন্ধারী সন্তুচত।। 

আচজ দ্সনাপচত েচর দ্রাণ মহারথী।  

এত বচল দুকর্যবযাধন িকল িীঘ্রেচত।। 

েৃপািার্যবয অশ্বথামা েণব ধনুদ্ধবর। 

িেুচন দুমুে সকে িচলল সত্বর।।  

হরচষকত দুকর্যবযাধন সবাকর লইো। 

দ্রাকণর চনেকট তকব উত্তচরল চেো।। 

প্রণচমো েচহকলন রাজা দুকর্যবযাধন।  

অবধান ের গুরু মম চনকবেন।। 

মহারথী দ্েচে ভীকষ্ম বেনু দ্সনাপচত। 

উপকরাকধ না র্যুচিল ভীষ্ম মহারথী।।  

ভরসা দ্েবল আচম তব ভূজাচশ্রত। 

িরণ পালন ের হকে েৃপাচন্বত।। 

দ্সনাপচত চবনা র্যুদ্ধ নাচহ হে জাচন। 

েৃপা েচর দ্সনাপচত হইবা আপচন।। 

র্যুচধচিকর ধচর দ্েহ এই চনকবেন। 

দ্তামা চভন্ন তাকর ধকর নাচহ দ্হন জন।।  

 

দুকর্যবযাধকন সোতর দ্েচে গুরু দ্রাণ। 

আশ্বাচসো েচহকলন শুন দুকর্যবযাধন।।  

দ্সনাপচত বহব আচম েচরব সমর। 

চেন্তু এে েথা েচহ দ্তামার দ্োির।।  

আচম দ্সনাপচত র্যচে হইব সমকর। 
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তকব বাণ ধচরকব না েণব ধনুদ্ধবকর।। 

আমার চনেম এই শুন নরবর। 

েচহলাম সতয এই দ্তামার দ্োির।। 

র্যুচধচিকর তকব আচম ধচরব চনশ্চে।  

চেন্তু র্যচে নাচহ থাকে বীর ধনঞ্জে।।  

 

একতে শুচনো তকব বকল দুকর্যবযাধন।  

দ্তামার চনেকট েণব না েচরকব রণ।।  

দ্রাণ বকল শুন রাজা আমার বিন। 

িক্রবূযহ েচরো েচরব মহারণ।। 

দুকর্যবযাধন শুচনো হইল হৃষ্টমচত। 

অচভকষে েচর দ্রাকণ েকর দ্সনাপচত। ।  

জে জে িব্দ হে েটকে দ্ঘাষণা। 

মহািকব্দ নানাচবধ বাজাে বাজনা।।  

িত িত জেঢাে বাকজ জেকঢাল। 

মহািব্দ বহল দ্র্যন সমুর-েকলাল। ।  

িত িত োমা বাকজ, বাকজ জেিম্প। 

দ্োটী দ্োটী সাচন বাকজ দ্োটী দ্োটীডম্ফ।। 

মৃেকের দ্রাকল েম্প হে বসুমতী। 

েমে টমে বােয বাকজ নানাজাচত।। 

মহানাকে ের্জ্বন েরকে দ্সনােণ। 

আনচ ত হইল দ্েচেো দুকর্যবযাধন। ।  

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আেযান। 

োিীরাম োস েকহ শুকন পুণযবান। ।  

শ্রীেৃকের সচহত পাণ্ডবচেকের মন্ত্রণা

দ্হথাে ধকমবর পুত্র সহ ভ্রাতৃেণ। 

েৃে সকন বচস সকব আনচ ত মন।।  

দ্রুপে চবরাট আর সাতযচে সংহচত।  

ধৃষ্টদুযন্ন দ্িচেতান র্যুর্যুৎস ুনৃপচত।। 

অচভমনুয ঘকটাৎেি পঞ্চপুত্র আর। 

সভাে বচসো সকব েরকে চবিার।। 

দ্হনোকল েূত চেো েচহল সত্বর। 

দ্রাণ দ্সনাপচত বহল শুন নরবর।। 

দ্তামাকর ধচরো চেকত দ্েৌরব বচলল। 

ধচরব বচলো দ্রাণ প্রচতজ্ঞা েচরল।। 

ইহার চবধান আজ্ঞা ের নৃপবর। 

চনকবেন েচর এই দ্তামার দ্োির।। 

 

এত শুচন র্যুচধচির আতঙ্ক পাইো।  

েচরকলন চজজ্ঞাসা নারােকণ িাচহো।। 

প্রচতজ্ঞা েচরল দ্রাণ ধচরকত আমাকর। 

চেমকত পাইব রিা েহ েৃে দ্মাকর।। 

ভুবকন দুর্জ্বে দ্রাণ বীর মহারথী। 

প্রচতজ্ঞা েণ্ডাে তাাঁর দ্েবা দ্হন েৃতী।। 

হৃেে েচম্পত মম েকণ্ড নাচহ ভে। 

চে েচর উপাে, েহ েৃে মহািে।। 

অকিষ সঙ্ককট পার েচরোছ তুচম। 

োর মকন চছল দ্র্য আচসব দ্েকি আচম।।  

সভাে দ্রৌপেী লর্জ্া ের চনবারণ। 

দ্তামা চবনা পাণ্ডকবর েচত দ্োন্ জন।।  

হাচসো বকলন েৃে শুনহ বিন। 

চে িচি দ্তামাকর ধচর লইকবে দ্রাণ।। 

িত দ্রাণ হকে র্যচে আইকস সমকর। 

তবু চে তাহার িচি ধচরকব দ্তামাকর।। 

ব্রহ্মা র্যচে আপচন আচসো েকর রণ।  

তবু তব পরাজে না হকব েেন।। 
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ভীম বকল মহারাজ চে ভে দ্তামার।  

দ্তামাকে ধচরকব দ্হন িচি আকছ োর।।  

সহকেব নেুল র্যকতে দ্র্যাদ্ধােণ। 

দ্তামাকর রাচেকব সকব েচরো র্যতন।। 

েৃে বচলকলন শুন ধকমবর নন্েন।  

ভীকম দ্সনাপচত েচর তুচম ের রণ।। 

মহাকর্যাদ্ধা ভীমকসন হকব দ্সনাপচত। 

সমকর অজে িচি অোতর মচত।। 

 

এত শুচন র্যুচধচির আনচ ত মকন।  

অচভকষে ভীকমকর েকরন দ্সইিকণ।। 

ভীকম দ্সনাপচত েচর ধকমবর নন্েন।  

হরচষত হইকলন সব দ্র্যাদ্ধােণ।। 

বােয দ্োলাহকল েকণব চেছুই না শুচন। 

জে জে িব্দ েকর র্যকতে বাচহনী।। 

বাচজল দু ুচভ িঙ্খ অচত সুলচলত।  

বীণা বাাঁিী বাকজ আর সুমধুর েীত। ।  

ভীম বকল মহারাজ শুনহ বিন। 

োচল ধৃতরাষ্ট্রপুকত্র েচরব চনধন।।  

এত শুচন হরচষত ধকমবর ন ন। 

মহানাকে ের্জ্বন েচরল দ্সনােণ।। 

বসনয দ্োলাহকল দ্র্যন চসন্ধু উথচলল।  

অশ্ব েজ ের্জ্বকন শ্রবণ রুদ্ধ বহল।। 

পাঞ্চজনয িঙ্খ েৃে বাজান আপকন। 

পৃচথবীর র্যত বােয েকর আচ্ছােকন। ।  

হৃষ্টচিকত্ত সর্ব্বজন বচঞ্চল রজনী। 

প্রভাকত উচিো বসকনয বকলন ফাল্গুচন।। 

রাজাকর রচেকব সকব েচরো র্যতন। 

দ্োনমকত ধচরকত না পাকর দ্র্যন দ্রাণ।।  

ভীষ্ম ও দুকর্যবযাধকনর েকথাপেথন 

দ্হথাে প্রভাতোকল রাজা দুকর্যবযাধন। 

দ্রাকণ অকগ্র েচর রকণ আইল তেন।।  

রথ ছাচি দ্েল বীর ভীকষ্মর সেন। 

ভীকষ্মকর প্রণাম েকর রাজা দুকর্যবযাধন।। 

িরির্যযা িেকন আকছন মহাবীকর। 

দুকর্যবযাধন েচহকত লাচেল ধীকর ধীকর।। 

আজ্ঞা ের চপতামহ প্রসন্নবেকন। 

সমর েচরকত র্যাই পাণ্ডুপুত্র সকন। ।  

দ্সনাপচত সমকরকত েচরলাম গুরু। 

চে ভে আশ্রে র্যার দ্হন েল্পতরু।। 

 

শুচন দুকর্যবযাধন বােয েুরুবংিপচত। 

দুকর্যবযাধকন বুিাইল মধুর ভারতী।। 

আচম র্যাহা েচহ তাহা শুন দুকর্যবযাধন। 

েোচিত না লচিকব আমার বিন।। 

সেল মেল হকব দ্পৌরুষ অপার। 

পৃচথবীর মকধয র্যি রচহকব দ্তামার।।  

দ্তামা সবাোর ভর চিচন্ত অনুক্ষণ।  

এই দ্হতু দ্তামাকর দ্র্য বচল দুকর্যবযাধন।। 

আমার বিন তুচম না েচরও আন। 

চে োরকণ িে ের দ্েৌরব সন্তান।।  

বসনয অপিে মাত্র হকব ধন দ্িষ। 

প্রজার পরম পীিা নষ্ট হকব দ্েি।।  

র্যুচধচির রাজা দ্েে ধমব অবতার। 

তার সহ প্রীচতকত েরহ বযবহার।। 

রাজয ধন চেছু তাকর দ্েহ চেো তুচম। 
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র্যুচধচিকর সমত েচরো চেব আচম।। 

আমার বিন েভু না ের অনযথা। 

বংি রিা দ্হতু দ্তামা েচহ দ্হন েথা।। 

চনরথবে জ্ঞাচতেকণ েচরকব সংহার।  

আপচন না বুি দ্েন েচরো চবিার।। 

বুচদ্ধর সাের তুচম বকল মহাবল। 

সসােরা পৃচথবী দ্তামার েরতল।। 

েহ আচম র্যুচধচিকর আচন এই িণ।  

মম বােয না লচিকব ধকমবর ন ন।। 

ভীম ধনঞ্জে দ্েে মহাধনুদ্ধবর। 

তার সহ দ্োন্ জন েচরকব সমর।। 

পাণ্ডকবর েকল েৃে আকছন আপকন। 

তাাঁর সহ চবকরাকধ চজচনকব দ্োন্ জকন।। 

অতএব তাাঁর সহ দ্ে েচরকব রণ। 

বংিরিা দ্হতু েচহ শুন দুকর্যবযাধন।। 

প্রতযে না হে র্যচে আমার বিকন। 

আপচন চজজ্ঞাসা ের দ্রাণািার্যবয ্াকন।। 

দ্রাণািার্যবয বকল তুচম দ্র্য আজ্ঞা েচরকল। 

এমন েচরকল, থাকে সেকল েুিকল।। 

দ্বেতুলয জাচন আচম দ্তামার বিন। 

র্যকতে েচহলা তুচম সবার োরণ।। 

দুকর্যবযাধকন অনুিণ বুিাই চবের। 

নাচহ শুকন দুকর্যবযাধন েচর অনাের।।  

মৃতুযোকল দ্রােী দ্র্যন ঐষধ না োে।  

দ্সইমত দুকর্যবযাধন অজ্ঞাকনর প্রাে।। 

চে হইকব তস্ককর েচহকল ধমববাণী। 

েভু নাচহ হে সতী, অসতী রমণী।। 

 

এত শুচন দুকর্যবযাধন বচলল বিন। 

অনুিণ চন া দ্মাকর ের সর্ব্বজন।।  

দ্োন্ দ্োষ আমার দ্েচেকল দ্তামা সকব।  

সকব মাত্র দ্েচেোছ চনক্বাষ পাণ্ডকব।। 

অচবরত েট ুেথা প্রাকণ নাচহ সকহ।  

গুরুজন েঞ্জনা অনকল তনু েকহ।। 

বকল পাচর ছকল পাচর প্রোর চবকিকষ। 

নাচিব আপন িত্রু ভে দ্মার চেকস।। 

মৃতুয বহকত েষ্ট ভাচব পাণ্ডকবর বি।  

মচর র্যচে সমকর, রচহকব তবু র্যি।। 

দ্িাভ না েচরো চিচত েচরলাম দ্ভাে। 

এেন দ্র্য হে েমব বেকবর সংকর্যাে।।  

পণ েচরোচছ আচম, আপচন চবিাচর।  

েোচিত অনযথা েচরকত নাচহ পাচর। ।  

এত বচল দুকর্যবযাধন হকে দুুঃেমচত।  

েণব দুুঃিাসকন লকে িকল িীঘ্রেচত।। 

দ্েচেো েোর পুত্র হইল দুুঃচেত।  

দ্রাকণকর িাচহো তকব বচলল চবচহত।।  

োলপ্রাপ্ত হইকলে বুচিো দুকর্যবযাধন। 

অতএব নাচহ শুকন োহার বিন।। 

চনশ্চে জাচননু বহল েুরুেুল অস্ত।  

চেন দুই চতন মকধয মচজকব সমে। ।  

এত বচল ভীষ্মবীর চনুঃিকব্দ রচহল।  

বসনয লকে দুকর্যবযাধন রণ্কল দ্েল।। 

সঙু্কল র্যুদ্ধ (িত্রুবযূহ রিনা)

িত্রুবূযহ েচরকলন দ্রাণ মহািে।  দ্ভচেকত চবষম বূযহ দ্েকব সাধয নে।।  
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রকথ আকরাহণ েচর আইকলন বীর। 

ভূবনচবজেী দ্রাণ চনভবে িরীর।। 

র্যুচধচির দ্েকেন আইল দুকর্যবযাধন।  

হইকলন বাচহর সচহত নারােণ।। 

েচরো মের বূযহ বীর ধনঞ্জে। 

রকণ আইকলন সহ েৃে মহািে।। 

দুই বসনয দ্োলাহকল বহল েণ্ডকোল।  

প্রলকের োকল দ্র্যন সমুর েকলাল।।  

বােযিকব্দ আর চেছু নাচহ শুচন োকণ। 

পৃচথবী েচম্পত অশ্ব েকজর ের্জ্বকন।। 

মুহুমূবহুুঃ দ্র্যাদ্ধােণ ছাকি হুহুঙ্কার। 

বকের সমান শুচন ধনুে টঙ্কার।।  

পোচত পোচত অকগ্র হইল সংগ্রাম।  

েকজ েকজ র্যুদ্ধ েকর না েকর চবশ্রাম।। 

রথী রথী র্যুদ্ধ হে বীর জকন জকন। 

সংগ্রাম হইল দ্ঘার না র্যাে েথকন।। 

দ্রাণ ধনঞ্জে র্যুদ্ধ হে অচবরাম। 

সাতযচে সচহত েণব েরকে সংগ্রাম।।  

ভীম দুকর্যবযাধকন র্যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল। 

দ্েচে দ্র্যাদ্ধােণ সকব আশ্চর্যবয মাচনল।। 

নেুল সচহত র্যুদ্ধ েকর দুুঃিাসন।  

সহকেব িেুচনকত বহল মহারণ।। 

েৃপািার্যবয সহ র্যুকি পঞ্চাল রাজন।  

ধৃষ্টদুযন্ন সহ অশ্বথামােকর রণ।।  

মরপচত সহ র্যুকি দ্িচেতান বীর। 

চবরাকটর সহ র্যুকি ভূপাল োিীর।। 

এইরূকপ জকন জকন বাচধল সমর। 

মাচনল প্রমাে দ্েচে স্বকেবর অমর।।  

মহা বাতাঘাকত দ্েচে বৃি দ্র্যন পকি। 

পচিল অকনে বসনয রণ্ল র্যুকি।। 

রুচধকর সাাঁতার নেী বকহ পঞ্চ ধাকর। 

হইল প্রবল র্যুদ্ধ দ্িকষকত দ্বাপকর।। 

জকন্মজে বকল মুচন েহ আরবার। 

সংকিকপ েচহকল, েহ েচরো চবোর।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত সমান। 

োিীোস েকহ শুকন পুণযবান।। 

দ্রাকণর সচহত অর্জ্ুবকনর র্যদু্ধ 

মুচন বকল শুন পরীচিকতর ন ন।  

দ্র্যইমকত র্যুদ্ধ েকর সব রাজেণ।। 

দ্রাণ ধনঞ্জকে র্যুদ্ধ চে চেব তুলনা। 

রাম রাবকণর র্যুদ্ধ নাচহ হে সীমা। ।  

দ্রাণ গুরু দ্েচে তকব বীর ধনঞ্জে।  

েরপুকট প্রণকমন েচরো চবনে।। 

অর্জ্ুবন বকলন গুরু েহ চববরণ। 

র্যুচধচিকর ধচরকত বকলন দুকর্যবযাধন।। 

এমত প্রচতজ্ঞা দ্েন েচরলা আপকন। 

আচম জীকত ধচরকত না পাচরকব রাজকন।। 

 

এত শুচন দ্রাণািার্যবয সহাসয বেন।  

অর্জ্ুবকনর প্রচত তকব বচলল বিন। ।  

র্যুচধচিকর আচজ আচম ধচরব সমকর। 

দ্েচে তুচম রিা ের দ্েমন প্রোকর।। 

দুকর্যবযাধন রাজা দ্হতু েচর মহারণ।  

প্রচতজ্ঞা পালন আচম েচরব সাধন।।  

এত শুচন অর্জ্ুবন বকলন আরবার। 

র্যুচধচিকর ধচরকবে এত সাধয োর।।  
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এত শুচন হন গুরু দ্ক্রাকধ হুতািন।  

অর্জ্ুবন উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

চিষয দ্েহ উপকরাধ আচজ নাচহ মকন। 

সম্বর, সংিে আচজ র্যুিাইব রকণ।। 

এত বচল একি বাণ অচি অবতার। 

হাচসো সম্বকর তাহা ইকের েুমার।। 

েি বাণ একি গুরু পূচরো সন্ধান।  

অদ্ধবপকথ অর্জ্ুবন েকরন োন োন।। 

বাণ বযথব দ্েচে গুরু কু্রদ্ধ অচতিে। 

েেন ছাইল তকব েচর অেমে।। 

তকব ধনঞ্জে বীর পূচরো সন্ধান। 

চনচমকষকত চনবাকরন আিাকর্যবযর বাণ।। 

অর্জ্ুবন একিন বাণ দ্র্যন র্যমেণ্ড। 

ধনু োচট দ্রাকণর েকরন েণ্ড েণ্ড।। 

আর ধনু লকে দ্রাণ পূচরো সন্ধান।  

অর্জ্ুবন উপকর মাকর হুতািন বাণ। ।  

হইল সংগ্রাম ্কল সব অচিমে। 

পলাে সেল বসনয রকণ নাচহ রে।। 

এচিো বরুণ বাণ ইকের ন ন।  

চনচমকষকে চনবাকরণ দ্ঘার হুতািন।।  

জকলকত হইল পূণব সংগ্রাকমর ্ল।  

দ্িাষোকে চনবাচরল দ্রাণ মহাবল।।  

বােু অকে দ্সনােকণ েচরল অচ্র। 

আোিাকে চনবাকরন পাথব মহাবীর।। 

তকব অচত দ্ক্রাধাচবষ্ট বীর ধনঞ্জে।  

িাচর বাকণ োচটকলন তাাঁর িাচর হে।।  

িাচর বাকণ ধ্বজ োচট েচরকলন েণ্ড। 

দুই বাকণ োচটকলন সারচথর মুণ্ড। ।  

আর েি বাণ তাাঁর তারা দ্হন ছুকট। 

আিাকর্যবযর বুকে অর্জ্ুবকনর বাণ ফুকট।। 

বাণাঘাকত দ্রাণািার্যবয হইল চবেল।  

হাহাোর িব্দ েকর র্যত েুরুবল।। 

আর রথ আচন তকব দ্রাকণকর লইল। 

রথ লকে সারচথ সত্বর পলাইল।। 

দ্রাণ ভে দ্েচে তকব পাথব মহাবীর। 

বাণবৃচষ্ট েচর বসনয েকরন অচ্র।। 

 

ভীম দুকর্যবযাধন দ্োাঁকহ হইল সমর। 

সব দ্র্যাদ্ধােণ দ্েকে হইো অন্তর।। 

েোর্যুদ্ধ েকর দ্োাঁকহ, দ্োাঁকহ েোধর।  

হুহুঙ্কার িব্দ ছাকি মহাভেঙ্কর। ।  

বােুর সমান েো চফরাে মেকে। 

মহাকক্রাকধ দুইজন প্রহাকর দ্োাঁহাকে।। 

দ্োাঁহার প্রহার োকরা নাচহ লাকে োে। 

দ্েবল হইল র্যুদ্ধ েোে েোে।। 

রাচি রাচি পকি েচস তাহাকত অনল। 

িমচেো উকি েুরু পাণ্ডকবর েল।। 

পর্ব্বত পচিল দ্র্যন পর্ব্বত উপর। 

দুইজকন দ্েোর্যাে দুই মহীধর।। 

জর্জ্বর হইল দ্োাঁকহ োইো প্রহার। 

চনকেজ হইল ধৃতরাকষ্ট্রর েুমার।।  

র্যুদ্ধ তযচজ দুকর্যবযাধন পলাইো র্যাে। 

বৃকোের বীর তার পাকছ পাকছ ধাে।।  

দ্েচে তকব ধাইল র্যকতে দ্র্যাদ্ধােণ। 

ভীকমর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

েো লকে বৃকোের বােুকবকে ধাে। 

রথ েজ িূণব েকর সমূকে দ্র্য পাে। ।  

তকব দুকর্যবযাধন বীর হইো োতর। 
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র্যুচিবাকর চেল েি সহস্র েুঞ্জর।।  

হেীেকণ লইো মাহুত দ্সনাপচত। 

ভীকমর উপকর দ্স আইল িীঘ্রেচত।। 

েুঞ্জর দ্েচেো বীর হচরষ অন্তর। 

রথ এচি েো লকে ধাইল সত্বর।। 

ছােকলর পাল দ্েচে বযাঘ্র দ্র্যন ধাে। 

িত িত হেী বীর মাকর এে ঘাে।। 

প্রহাকর প্রহাকর েো আধা হে েণ্ড। 

তাহা দ্ফলাইো বীর ধকর েচর শুণ্ড।।  

অন্তরীকি ঘুরাইো দ্ফলাে েুঞ্জকর। 

চ্র বােু মকধ রকহ েেন উপকর।। 

ভি েো দ্ফলাইল িূনয বহল ের। 

িূনয েকর র্যুদ্ধ েকর বীর বৃকোের।।  

হ্স্েীর উপকর হেী মাকর দ্ফলাইো। 

হেী হেী িাপকন পচিল িূণব বহো।। 

িূনযহকে ভীমবীর র্যুকি রণমাকি।  

দ্হন বীর নাচহ দ্েচে, অে ধচর র্যুকি।। 

মহাকক্রাকধ বৃকোের বহল ভেঙ্কর। 

অচবলকম্ব মাকর েি সহস্র েুঞ্জর। ।  

রণমকধয বৃকোের চনরে হইল। 

দ্েচেো সূকর্যবযর পুত্র অকগ্রকত ধাইল।। 

নানা অে প্রহারকে ভীকমর উপর।  

েকণবকর দ্েচেো ধাে বীর বৃকোের। ।  

মূষ্টাঘাকত মাচরল রকথর িাচর হে।  

এে িকি সারচথকর চেল র্যমালে।। 

মহাকক্রাকধ লাচথ মাকর রকথর উপর। 

িূণব হকে রথ পকি সংগ্রাম চভতর। ।  

রথ িূণব দ্েচে পলাইল েণব বীর। 

ভীকমর সমূকে আর দ্েহ নকহ চ্র।।  

িূনযহে বৃকোের সংগ্রাম চভতর।  

রথ তুচম মাকর আর রকথর উপর।। 

দ্র্যই চেকে বকৃোের দ্ক্রাধেৃকষ্ট ধাে। 

হে হেী রথ রথী সেল পলাে।। 

ভারত র্যুকদ্ধর েথা দ্ে বচণবকত পাকর। 

অদ্ভূত দ্েচেো দ্েবেণ োাঁকপ ডকর। ।  

দ্হনোকল অে দ্েল দ্েব চেবাের। 

দ্েৌরব পাণ্ডব দ্েল আপনার ঘর।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত সমান। 

োিীরাম োস েকহ শুন পুণযবান।।  

অর্জ্ুবকনর সচহত দুকর্যবযাধনাচের ক্রমান্বকে র্যুদ্ধ  

পরচেন প্রভাকতকত র্যত বীরেণ। 

সসসনয িচলল সকব েচরবাকর রণ।। 

দ্র্যাদ্ধােণ িচলল িচিো চেবযরকথ। 

েজবাজী পোচতে িকল র্যূকথ র্যকূথ।। 

হেী হ্স্েী মকল মকল মহার্যুদ্ধ েকর। 

অকশ্ব আকসাোর র্যুকি নানা অে ধকর।। 

দ্হনোকল ধনঞ্জে েৃকে আকে েচর।  

রণ্কল আইকলন হাকত ধনু ধচর।। 

েেন ছাইো বীর এচিকলন বাণ। 

দ্োচট দ্োচট দ্সনাপচত তযচজকলে প্রাণ।। 

দ্ক্রাকধকত অর্জ্ুবন দ্র্যন েীপ্ত হুতািন। 

প্রাণ লকে পলাইো র্যাে দ্সনােণ।। 

বসনযভে দ্েচে তকব রাজা দুকর্যবযাধন। 

দ্োপমকন রকথ িচি েচরল েমন।। 
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অর্জ্ুবন উপকর মাকর পূচরো সন্ধান। 

একেবাকর প্রহাচরল েি দ্োটা বাণ। ।  

অদ্ধবপকথ ধনঞ্জে েকর োন োন। 

ছে বাণ মাচরকলন পূচরো সন্ধান।।  

দুই বাকণ োচটকলন ধ্বজ মকনাহর। 

িাচর বাকণ অশ্বেণ দ্েল র্যমঘর।। 

দুই বাণ এচিকলন দ্র্যন র্যমেণ্ড। 

সারচথর মাথা োচট বেল েণ্ড েণ্ড।।  

চনরচেো দুকর্যবযাধন েচম্পত অন্তর।  

রথ এচি েো লকে ধাইল সত্বর।। 

েো দ্ফচল মাচরকলে অর্জ্ুবকনর রকথ। 

োরুণ প্রহাকর রথ লাচেল োাঁচপকত।। 

দ্োকপকত অর্জ্ুবন দ্র্যন অনল সমান। 

দুকর্যবযাধকন প্রহার েচরল িত বাণ।।  

বাণাঘাকত দুকর্যবযাধন মহােম্পবান।  

দ্বকে পলাইো র্যাে লইো পরাণ।। 

বাণাঘাকত বযচথত হইল দুকর্যবযাধন।  

রথ লকে সারচথ দ্র্যাোে দ্সইিণ।। 

রকথ িচি পলাইো র্যাে দুকর্যবযাধন।  

দ্েচে দ্ক্রাকধ অগ্রসর দ্রাকণর ন ন।। 

 

ধনঞ্জে অশ্বথামা হে মহারণ। 

চবস্মে মাচনো িাে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। ।  

সন্ধান পূচরো অশ্বথামা মাকর বাণ। 

অদ্ধবপকথ পাথব েচরকলন োন োন।।  

তকব ধনঞ্জে বীর দ্ক্রাকধ হুতািন। 

দ্রৌণীর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

বৃচষ্টধারাবৎ বাণ েকরন দ্িপণ। 

চনচমকষকে চনবাচরল দ্রাকণর ন ন।।  

বাণবযথব দ্েচে তকব বীর ধনঞ্জে।  

মহাকোকপ পুনশ্চ েকরন অেমে।।  

বাণাঘাকত অশ্বথামা বযচথত হইল। 

মূচচ্ছবত হইো বীর রকথকত পচিল। ।  

মূচচ্ছবত হইকল রথ চফরাে সারচথ।  

পলাইো দ্েল অশ্বথামা দ্র্যাদ্ধাপচত। ।  

 

তকব দুুঃিাসন বীর দ্েচে বৃকোেকর।  

হেীর উপকর িচি িচলল সত্বকর।। 

দুুঃিাসকন দ্েচে দ্োকপ বকল ভীমবীর।  

েোঘাকত আচজ দ্তার দ্লাটাব িরীর।। 

দ্রৌপেীর মানস েচরব আচজ পূণব। 

এত বচল েো লকে ধাে অচত তূণব।।  

হেীর উপকর েো েচরল দ্িপণ। 

পৃচথবীকত েন্ত চেো পচিল বারণ।।  

হেী র্যচে পচিল পলাে দুুঃিাসন। 

বসকনযর মকধযকত পচি রাচেল জীবন।।  

তকব বৃকোের বীর দ্ক্রাকধ হুতািন। 

েোর প্রহাকর মাকর রথ রচথেণ।। 

তকব অশ্বথামা বীর ধাে িীঘ্রেচত।  

র্যুদ্ধ েচরবাকর বাঞ্ছা ভীকমর সংহচত।। 

অশ্বথামা দ্েচে বীর িাকপ চনজ রকথ। 

ভেঙ্কর ধনুে তুচলো চনল হাকত।। 

বাণ বৃচষ্ট েকর দ্োাঁকহ দ্োাঁহার উপর।  

দ্োাঁহাোর বাকণ দ্োাঁকহ হইল জর্জবজর।।  

দ্োকপ অশ্বথামা বীর পচরঘ লইো। 

মাচরকলন বৃকোেকর দ্ক্রাচধত হইো।।  

অকিতন বহল বীর পচরকঘর ঘাে। 

রকথর উপকর বীর পচি দ্েল িাে।। 
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েতিকণ দ্িতন পাইো বৃকোের। 

মহাকোকপ উচিকলন েচম্পত অধর।। 

েো দ্ফচল মাচরকলন রকথর উপর। 

িূণব বহল রথোন দ্েচে লাকে ডর।।  

দ্সইিকণ আর রথ দ্র্যাোে সারচথ। 

তাহাকত িচিো অশ্বথামা মহামচত।।  

ভীকমর উপকর বীর একি র্যত বাণ। 

োচট পাকি ভীম তাহা েচর োন োন।।  

অচত দ্ক্রাকধ বৃকোের জ্বলন্ত অনল।  

রথ এচি েো লকে ধাে মহাবল।। 

রকথর উপকর মাকর দ্োহাচতো বাচি। 

িূণব বহল রথোন র্যাে েিােচি।। 

লাফ চেো অশ্বথামা পলাইো র্যাে। 

দ্েচে বৃকোের বীর পাকছ পাকছ ধাে। ।  

 

দ্হনোকল েণব বীর বহল আগুোন। 

ভীকমর উপকর মাকর দ্িাক্ দ্িাক্ বাণ। ।  

বাণাঘাকত বৃকোের হইল চববণব । 

েকণবকর একিন বাণ পূচরো আেণব। ।  

র্যত বাণ একি ভীম েণব দ্ফকল োচট।  

রথ এচি ধাে বীর মহাকক্রাকধ ফাচট। ।  

েো হাকত েচর দ্ক্রাকধ ধাে মহাসুর।  

েো মাচর অশ্ব রথ েচরকলন িুর।। 

লাফ চেো েণব বীর র্যাে পলাইো। 

িীঘ্রেচত আর রকথ িচিকলন চেো।। 

েণব পলাইো দ্েল দ্েচে বৃকোের। 

আপনার রকথ চেো িচিল সত্বর।। 

বাণ বৃচষ্ট েকর বীর বসকনযর উপর।  

বাকণকত সেল বসনয েচরল জর্জ্বর। ।  

 

দ্হথাে সংগ্রাম েচর পাথব ধনুদ্ধবর। 

দ্োচট দ্োচট োচটকলন বসনয চনরন্তর।।  

অর্জ্ুবকনর বাকণ চ্র নকহ দ্সনােণ। 

দ্েচেো বযােুল তাকহ রাজা দুকর্যবযােন।। 

দ্রাকণকর ডাচেো তকব বচলল বিন। 

দ্েে গুরু বসনয সব হইল চনধন।। 

দ্সনাপচত দ্তামা েচর েচরলাম আি। 

র্যুচধচিকর ধচর চেবা েচরকল আশ্বাস।। 

আচজোর র্যুকদ্ধ গুরু না দ্েচে চনোর। 

ভীম ধনঞ্জে েকর সেল সংহার।। 

দ্সনাপচত েচরতাম র্যেযচপ েকণবকর।  

এত চেকন েণব ধচর চেত র্যুচধচিকর।। 

মহারথী দ্েচে দ্তামা বেনু দ্সনাপচত।  

উপকরাকধ না র্যুিহ বুচি তব মচত।। 

দ্তামার চিচিত অে অর্জ্ুবন পাইো। 

তব অকে মাকর দ্সনা দ্েে োণ্ডাইো।। 

 

একতে শুচনো গুরু দ্ক্রাকধ হুতািন।  

ডাচেো বচলল তকব শুন দুকর্যবযাধন।।  

পূকর্ব্বকত দ্তামাে আচম েচহনু আপকন। 

চভিুে ব্রাহ্মণ আচম চেবা োর্যবয রকণ।। 

দ্সনাপচত দ্র্যােয আচম না হই েেন। 

আমার এ সব োর্যবয নকহ প্রকোজন। ।  

এত বচল ডাচেকলন আপন ন ন। 

দ্ক্রাধ েচর র্যাে দ্রাণ উকপচিো রণ।।  

তকব দুকর্যবযাধন েণব িেুচন লইো। 

আদ্ে বহকত গুরুপকে পচিল আচসো।। 

িেুচন বচলল গুরু ের অবধান। 

প্রীচতভাকব দুকর্যবযাধন েকর অচভর্যান।। 
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তুচম র্যচে উকপচিো িচললা ভবকন।  

আজ্ঞা ের রাজা দুকর্যবযােন র্যাে বকন।। 

এত শুচন গুরু হাচস হইল সেে। 

দুকর্যবযাধন দুুঃে দ্েচে বযচথত হৃেে।। 

দ্রাণ বকল েচহলাম পূকর্ব্বকত দ্তামাকর। 

অর্জ্ুবন না থাচেকল ধচরব র্যুচধচিকর।। 

অর্জ্ুবন সমূকে র্যুকি নাচহ দ্হন বীর। 

র্যার বাকণ দ্র্যাদ্ধােণ দ্েহ নকহ চ্র।। 

এে র্যুচি ভাচবোচছ শুন দুকর্যবযাধন। 

তকব দ্স ধচরকত পাচর ধকমবর ন ন।। 

না থাচেকব ধনঞ্জে সমর পাইো। 

তকব ধকর চেকত পাচর রাজাকে বাচন্ধো।। 

একতে েচহকত হে সন্ধযার সমে। 

দ্েৌরব পাণ্ডব দ্েল আপন আলে।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-আেযান। 

োিীরাম োস েকহ, শুকন পূণযবান।।  

দ্রাকণর প্রচত দুকর্যবযাধকনর দ্েকোচি ও নারােণী দ্সনার র্যদু্ধারন্ত 

চিচবকরকত দ্েল তকব রাজা দুকর্যবযাধন। 

অতযন্ত দুুঃচেত হকে চবরস বেন।। 

েচহকলন গুরু অকগ্র েচরো দ্রােন। 

চেরূকপ আমার গুরু হইকব তারণ।। 

চে প্রোকর চজচন উপকেি বল তুচম।  

দ্েবল ভরসা তব েচরকতচছ আচম।। 

 

দ্রাণ বকল গুণ আচম েচহ দ্র্য বিন। 

তকব র্যুচধচিকর ধচর শুন দুকর্যবযাধন।। 

নারােণী দ্সনা দ্েে র্যুকদ্ধ বি েৃতী। 

তাহার সহাে আকছ সুিমবা নৃপচত।। 

অর্জ্ুবকনর সহ তারা েরুে সমর। 

তকব দ্স ধচরকত পাচর ধকমবর দ্োঙর।।  

 

এত শুচন আনচ ত হইল রাজন। 

দ্সইিকণ ডাচে আকন সংসপ্তেেণ।।  

চত্রেত্তব রাজাকে আচন বচলল বিন।  

আমার বিন শুন সুিমবা রাজন।। 

নারােণী দ্সনামকধয হও দ্সনাপচত। 

অর্জ্ুবকনর সহ র্যুদ্ধ ের মহামচত। ।  

সসসকনয উত্তর চেকে তুচম িচল র্যাহ। 

অর্জ্ুবকনর সকন চেো সমর েরহ।। 

 

সুিমবা বকলন শুন আমার বিন। 

আচজ অর্জ্ুবকনকর েচরব চনধন।। 

নারােণী দ্সনা দ্েে র্যকমর সমান। 

পৃচথবীর মাকি র্যার অবযথব সন্ধাণ।। 

এ সব লইো আচম েচর চেো রণ। 

জাচনহ পাকথবর তকব চনশ্চে মরণ।।  

একতে বচলো েকর্জ্ব র্যত দ্সনােণ। 

শুচন দুকর্যবযাধন বহল উলাচসত মন। ।  

নারােণী দ্সনা মকধয দ্শ্রি সপ্তরথী। 

তার মকধয সুিমবা হইল দ্সনাপচত।। 

আনচ ত মকন সকব রজনী বচঞ্চল। 

প্রভাকত উচিো েুরুকিকত্রকত িচলল।। 

 

অর্জ্ুবকনর রকথ তকব সাচজকলন হচর। 

আইল পাণ্ডবেণ েৃে অকগ্র েচর।।  

অর্জ্ুবকনর প্রচত বকল সংসপ্তেেণ।  

আচজ ধনঞ্জে তুচম দ্মাকর দ্েহ রণ।।  
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েচরব দ্তামাকর আচজ অবিয সংহার। 

এই েচরলাম শুন সতয অেীোর।। 

একতে শুচনো হাচস ইকের নন্েন।  

সংসপ্তে সহ র্যান েচরবাকর রণ।। 

রকণকত প্রিণ্ড বি সংসপ্তেেণ। 

অদ্ভূত েরকে রণ নাচহ চনবারণ।। 

েণব দুকর্যবযাধন দ্েচে আনচ ত মন।  

হাচসো বচলল তকব চমচহর ন ন।। 

বুচিকত না পাচর চেছু চবধাতার ইচ্ছা। 

েচরলাম দ্র্য প্রচতজ্ঞা দ্স হইল চমছা।। 

অর্জ্ুবকন বচধব আচম আকছ অেীোর। 

পচিো সংসপ্ত হাকত হইকব সংহার।।  

হচরষত হকে বি রাজা ত্বরা েচর। 

েচহকত লাচেল চেো গুরু বরাবচর।।  

দ্তামার ভারতী গুরু মেে ভূষণ।  

এোন্ত আমার তুচম জাচননু এেন।। 

িত ভাই আমার সহাে েণব রথী। 

দ্রাণািার্যবয অশ্বথামা মাতুল সুমচত।। 

দ্বচিো বচধব ভীকম ভে তার চেকস। 

র্যুচধচিকর চেো গুরু ধর অনাোকস।। 

দ্রাণ বকল ের আচজ সেকল সংগ্রাম।  

আচজ রকণ ঘুিাইব পাণ্ডকবর নাম।। 

অপূর্ব্ব েচরব বূযহ অদ্ভূত মানকস। 

বূযহ েচর সবাোকর মাচরব চনুঃকিকষ।। 

আচজ দ্স ধচরব আচম ধমব নৃপবর। 

আমার প্রচতজ্ঞা এই সবার দ্োির।। 

 

িক্রবূযহ েকর তকব অদ্ভতূ মানুকষ। 

মকন্ত্রকত পূচণবত েচর অে িাচর পাকি।। 

বূযহমুকে জেরথ রকহ সাবধাকন। 

মহারথী মকধয র্যাকর েচরো েণকন।।  

বহু রথ রথী হেী অশ্ব দ্সনােণ। 

বূযহমুকে জেরথ রকহ সকিতন।। 

তাহার পশ্চাকত রকহ মহািে দ্রাণ।  

দুই পাকশ্বব অশ্বথামা সূকর্যবযর ন ন।। 

্াকন ্াকন রাকে দ্রাণ মহাবীরেণ। 

বূযহমকধয ভ্রাতৃসহ রাজা দুকর্যবযাধন।। 

পশ্চাকত রচহল েৃপ িলয ভেেত্ত। 

সকব মহাপরাক্রম রকণ মহামত্ত।। 

দ্েকবর অচজত বূযহ বসনয সমাকবি।  

সাহস না হে োর েচরকত প্রকবি।। 

দুই েকল মহার্যুদ্ধ হে োলাোচল। 

বসকনয বসকনয সমর বাচজল রণ্লী।। 

বসকনয বসকনয মহার্যুদ্ধ বহল আগুোন। 

েকজ েকজ মহার্যুদ্ধ আর পাছু আন।। 

রকথ রকথ বহল র্যুদ্ধ অকশ্ব আকসাোর।  

হুিাহুচি রণ্কল বহল মহামার।। 

িক্রবূযহ েচর দ্রাণ েকর মহারণ।  

চনচমকষকে চনপাচতল র্যত বসনযেণ।। 

দ্রাকণর চবক্রকম দ্সনােণ নকহ চ্র। 

সমূে হইো র্যুকি নাচহ দ্হন বীর। ।  

সংসপ্তকে রচহকলন পাথব মহামচত। 

দ্হথা দ্সনা চবনািকে দ্রাণ দ্র্যাদ্ধাপচত।। 

একেশ্বর বৃকোের েচর প্রাণপণ।  

চনবারণ েকর আর র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।। 

র্যুচধচিকর ধচরবাকর র্যান দ্রাণ বীর। 

নাচহে সম্ভ্রম চেছু চনভবে িরীর।।  

র্যুচধচির উপকর েকরন িরবৃচষ্ট। 



মহাভারত (দ্রাণপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

বাকণ অন্ধোর বেল নাচহ িকল েৃচষ্ট।। 

সচহকত না পাচর বি হইলা ফাাঁপর। 

মুহূকত্তবকে র্যুচধচির েচরো সমর।।  

েি বাণ একি দ্রাণ রকথর উপর। 

দুই বাকণ োচট পাকি ধ্বজ মকনাহর। ।  

িাচর বাকণ োচট পাকি সারচথর মুণ্ড। 

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব েচরকলন েণ্ড।। 

অিল হইল রথ দ্েচে দ্রাণ বীকর। 

ধচরবাকর র্যাে তকব রাজা র্যুচধচিকর।। 

দ্েচেো দ্েৌরবেণ হচরষ অন্তর। 

ধনয ধনয েচর দ্রাকণ প্রিংকস চবের।। 

আচজ ধরা দ্েল ধমবরাজ গুরু হাকত। 

আচজ মম মকনারথ পূকর ভালমকত।। 

 

রাজার সঙ্কট দ্েচে ধৃষ্টদুযম্ন বীর। 

আগুচলল দ্রাকণ আচস চনভবে িরীর। ।  

দ্রাকণর উপকর েকর বান বচরষণ। 

েেন ছাইল বাকণ না দ্েচে তপন।। 

অোঘাকত র্যুচধচির হইো েচম্পত। 

নেুকলর রথ চেো িকিন ত্বচরত।। 

দ্রাণ ধৃষ্টদুযকন্ন হে অচত দ্ঘার রণ।  

দুকরকত থাচেো তাহা দ্েেকে রাজন। ।  

ধৃষ্টদুযন্ন বাণ একি তারা দ্হন ছুকট। 

দ্রাকণর ধনুে বীর িাচর বাকণ োকট।। 

আর দুই বাণ বীর একি আিচম্বকত। 

ধনুে োচটো দ্ফকল দ্রাকণর অকগ্রকত।। 

আর ধনু লকে দ্রাণ গুণ চেো টাকন। 

দ্সই ধনু ধৃষ্টদুযন্ন োকট এে বাকণ।। 

পুনরচপ ধৃষ্টদুযন্ন একি েি বাণ।  

দ্রাকণর েবি োচট, েকর োন োন। ।  

আর েি বাণ বীর ছাচিল ত্বচরত। 

বাণাঘাকত দ্রাণািার্যবয হইল মূচচ্ছবত।। 

দ্েচেো দ্েৌরবেণ চবলাপ েচরল। 

পাণ্ডকবর েকল বি আন  হইল।। 

 

তকব েতিকণ দ্রাণ পাইল দ্িতন। 

লাকজ ভরদ্বাজপুত্র মচলন বেন।। 

দ্ক্রাকধ এে ধনু লকে চেকলন টঙ্কার।  

িকব্দকত লাচেল তাচল েকণব সবাোর।। 

সন্ধান পূচরো একি চেবয অের্েণ।  

চনবারকে বাকণ বাণ পাঞ্চাল ন ন।।  

তকব মহাকক্রাকধ দ্রাণ বহল েম্পমান। 

একেবাকর প্রহাচরল তীক্ষ্ম েি বাণ।। 

বাণাঘাকত ধৃষ্টদুযন্ন হইল মূচচ্ছবত। 

েবি দ্ভচেো অকে বচহকছ দ্িাচণত।।  

রকথকত পচিল বীর হইো অজ্ঞান। 

রথ লইো সারচথ বহল পাছুোন।। 

মূচ্ছবা তযচজ উচি বীর দ্েকে পলােন। 

সারচথকর চন া েচর বকলন বিন।। 

সমূে সমকর দ্মার চফরাইচল রথ। 

দ্রাণ চে বচলি আচম নচহ চে দ্তমত।।  

এইিকণ দ্রাকণ আচম চবনাচিব রকণ। 

িাট রথ লহ শুন দ্রাণ চবেযমাকন। ।  

 

শুচনো সারচথ রথ চফরাইল দ্বকে। 

অচবলকম্ব চনল রথ দ্রাণািার্যবয আকে।। 

পুনুঃ মুোমুচে দ্োাঁকহ হইল সমর। 

দ্োাঁহাোর বাণ চেো দ্িচেল অম্বর। ।  

মহাপরাক্রম দ্রাণ নানা অে জাকন। 
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ধৃষ্টদুযন্ন দুই ধন ুোচটকলন বাকণ।। 

ধনু র্যচে োচট দ্েল, অনয ধনু লে।  

দ্সই ধনু োচট পাকি দ্রাণ মহািে। ।  

র্যত ধনু লে বীর োকট পুনর্ব্বার।  

দ্ক্রাকধ দ্িল হাকত চনল দ্রুপে েুমার।। 

হাাঁোচরো দ্িলপাট একি বাহুবকল। 

র্যতেূর র্যাে দ্িল ততেূর জ্বকল।। 

দ্িলপাট দ্েচে দ্রাণ এচি চেবয বাণ। 

পাাঁি বাকণ দ্িলপাট েকর োন োন।।  

দ্িল র্যচে োটা দ্েল দ্রুপে েুমার।  

চিচন্তো ভাকবন মকন সেচল অসার।।  

লাফ চেো ভূকম পকি লকে আচস ঢাল।  

সমূকে পচিো তকব বকল ভাল ভাল। ।  

ভাঙচর োচটো বীর উকি দ্রাণ রকথ। 

িাচর অশ্ব োচটকলে অচতিীঘ্র হাকত।। 

সারচথ োচটো দ্রাকণ োচটবাকর র্যাে। 

িমৎোর সর্ব্বকলাে এেেৃকষ্ট িাে। ।  

অদ্ধবিে বাণ গুরু েচরো সন্ধান। 

অচসিমব োচট তার েকর োন োন।।  

আর েি বাণ গুরু মাকর বােুকবকে। 

েিবাণ ধৃষ্টদুযন্ন হৃেকেকত লাকে।। 

চবনাঘাকত ধৃষ্টদুযন্ন হইল মূচচ্ছবত। 

দ্মকত পচিল বীর নাচহে সচম্বত।। 

ধৃষ্টদুযকন্ন চবমুে দ্েচেো সর্ব্বজন। 

েচরকলন দ্রাকণাপচর বাণ বচরষণ।। 

তকব মহাকক্রাকধ দ্রাণ একি চেবযবাণ। 

হে হেী রথ রথী েকর োন োন।। 

 

একতে দ্েচেো তকব রাজা র্যুচধচির।।  

েচরকছন মকন চিন্তা েুচপত িরীর।।  

িক্রবূযহ েচর দ্রাণ েকর মহারণ।  

পাথব চবনা বূযহ চবকন্ধ নাচহ দ্হনজন।। 

দ্হনোকল মকনকত পচিল আিচম্বত। 

অচভমনুয মহাবীকর ডাকেন ত্বচরত। ।  

 

আইকলন অচভমনুয রাজার আকেকি। 

ভূচমি হইো বর রাজাকে সম্ভাকষ।। 

ধমব বচলকলন পুত্র শুনহ বিন। 

বূযহ দ্ভচেবার তুচম জান প্রেরণ। ।  

অচভমনুয বকল রাজা েচর চেকবেন। 

প্রকবি জাচন দ্র্য আচম, না জাচন চনেবম।। 

দ্র্যইোকল চছনু আচম, জননী জিকর। 

তাহার বৃত্তান্ত েচহ দ্তামার দ্োিকর।। 

 

চপতা মম চজজ্ঞাচসল দ্োচবক র ্ান। 

বূযহ দ্ভচেবাকর দ্মাকর েরহ চবধান। ।  

এত শুচন নারােণ ভূচমকত আাঁচেো। 

প্রতযকি বৃত্তান্ত সব চেকলন েচহো।। 

দ্হনোকল জননী চজজ্ঞাকস দ্সইিণ।  

প্রকবকি জাচনকল েহ চনেবম োরণ। ।  

এত র্যচে মাতা চজজ্ঞাচসকলন চপতাকর। 

চনেবম োরণ নাচহ েচহল মাকেকর।।  

চনেবম না জাচন আচম জানাই দ্তামাকর। 

তকব েচর, র্যাহা আজ্ঞা েচরকব আমাকর।। 

 

শ্রীধমব বকলন পুত্র শুনহ োরণ।  

দ্তামার পশ্চাকত র্যাকব র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।।  

বূযহ দ্ভচে মার পুত্র দ্রাণ ধনুদ্ধবর। 

দ্তামার চবক্রম র্যত আমাকত দ্োির।। 
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বাকপর সমান পুত্র মহাধনুদ্ধবর।  

দ্তামার সচহত র্যাকব র্যত বীরবর।। 

দ্তামার পশ্চাকত র্যাকব ভীম আচে েচর। 

সত্বর আইস পুত্র দ্রাকণকর সংহাচর।। 

অকন্ধর জীবন তুই নেকনর তারা। 

না দ্েচেকল দ্তামা ধকন িকণ হই হারা।। 

প্রাণ পািাইো রব সংিকের ্ান।  

দ্তামার পশ্চাকত র্যাকব র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।।  

এত বচল চিকর রাজা েকরন িুম্বন। 

প্রিংচসো ঘন ঘন দ্েন আচলেন।। 

চেকিার বেস তব নবয েকলবর। 

রমণীকমাহন রূপ অচত মকনাহর।। 

অগুরু ি ন োে বােু বকহ েন্ধ।  

ভুবনচবজেী বীর নকহ চনরান ।। 

মচণ মরেত আচে আভরণ োে। 

দ্হচরকল জুোে আাঁচে আপে পলাে।। 

পীতাম্বর পচরধান হাকত ির ধনু। 

সাহকস চসংকহর প্রাে দ্োষহীন তনু। ।  

রাজাকে েচহল বার না েচরহ ভে। 

েচরব সমকর আচজ চরপুেণ িে।। 

আচজ র্যুকদ্ধ চবনাচিব রাণ ধনুদ্ধবকর। 

দ্রাকণ না মাচরো আচম না আচসব ঘকর।। 

এই সতয েথা মম শুন নৃপবর। 

ইহাকত আপচন দ্েন একতে োতর।। 

 

এত বচল র্যুচিকত িচলল বীরবর। 

সারচথকর বকল রথ সাজাও সত্বর।। 

সুমন্ত্র সারচথ বকল েচর দ্র্যািের। 

এে চনকবেন মম শুন ধনুদ্ধবর।। 

অতযল্প বেস তব নবীন দ্র্যৌবন। 

দ্রাণ সহ দ্তামার উচিত নকহ রণ।। 

র্যকমর সমান দ্হন দ্েে দ্রাণ বীর। 

র্যার বাকণ দ্র্যাদ্ধােণ দ্েহ নকহ চ্র।। 

একতে শুচনো বীর দ্ক্রাকধ হুতািন।  

সারচথকর িাচহ বকল েচরো ের্জ্বন।।  

েৃকের ভাচেনা আচম অর্জ্ুবন তনে।  

চত্রভুবন মকধযকত োহাকর দ্মার ভে।।  

দ্রাকণর সচহত আচজ েচরব সমর। 

এে বাকণ তাহাকর পািাব েমঘর।। 

আচজ র্যচে দ্রাকণ আচম মাচরবাকর পাচর। 

বি তুষ্ট হইকবন মাতুল শ্রীহচর।।  

র্যুচধচির রাজার েচরব চেছু চহত।  

েচরব সমর আচজ জানাই চনচশ্চত।। 

এইিকণ রথ তুচম সাজাও সত্বর। 

অবিয েচরব র্যুদ্ধ চেছু নাচহ ডর। ।  

 

একতে শুচনো তকব সুমন্ত্র সত্বর।  

তুচলল বহুল অে রকথর উপর।। 

জাচি দ্িল িেিা দ্র্য মুষল মুেের। 

িচি চভচ পাল দ্তাকল অসংেয দ্তামর।। 

মহােপব েচর উকি রকথর উপর। 

বূযহ দ্ভচেবাকর র্যাে পাথব বংিধর।।  

ভীম আচে েচর তকব মহারথীেণ।  

তাহার পশ্চাকত র্যান েচরবাকর রণ।।  

বূযকহ প্রকবচিল বীর িিুর চনচমকষ। 

নানা অে বসনযেণ উপকর বরকষ। ।  

প্রলকের দ্মষ দ্র্যন সংহাচরকত সৃচষ্ট। 

তকতাচধে অচভমনুয েকর িরবৃচষ্ট।।  



মহাভারত (দ্রাণপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

িাাঁকে িাাঁকে বাণ মাকর বসকনযর উপর।  

মার মার বচল ডাকে অর্জ্ুবন দ্োঙর।।  

এে দ্োটা বাণ বীর তূণ বহকত আকন। 

েি দ্োটা বাণ হে ধনুকের গুকণ।। 

েমকন িকতে হে, সহস্র পতকন। 

এই মত পুনুঃ পুনুঃ একি অেেকণ। ।  

পচিল অকনে বসনয রকি বকহ নেী।  

েুরুসসনয রকি োন েকর বসুমতী।। 

ভীম আচে েচরো র্যকতে বীরেণ। 

বূযহমুকে চেো সকব েকর মহারণ।।  

জেরথ বূযহ রিা েকর প্রাণপকণ। 

না দ্েে দুোর ছাচি অনয বীরেকণ। ।  

র্যুচধচির ভীম আচে নেুল দুর্জবজে।  

পাথব চবনা সবাোকর েচরকলে জে।।  

জেরথ র্যুদ্ধ েকর অচত দ্ঘারতর। 

চবমূে েচরল সর্ব্ব বীকর একেশ্বর।।  

 

একতে শুচনো জকন্মজে চজজ্ঞাচসল।  

েহ মুচনবর আকরা শুচনকত হইল।। 

পাণ্ডবেকণকর জেরথ েকর জে। 

ইহার োরণ দ্মাকর েহ মহািে।। 

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস অচভমনুয বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

জেরকথর চনেট পাণ্ডবচেকের পরাভকবর বৃত্তান্ত 

মুচন বকল, পূর্ব্বেথা শুনহ রাজন।  

র্যুচধচির রাজা র্যকব প্রকবকিন বন।।  

েত চেকন জেরথ দ্েল দ্সই বকন। 

দ্রৌপেীকর এো তকব দ্েচেল ভবকন।।  

দ্েচেো দুমবচত বহল চসন্ধুর ন ন। 

দ্রৌপেীকর রকথ তুচল েচরল েমন। 

লইো আপন দ্েকি িচলল দুমবচত। 

হাহাোর িব্দ েচর ডােকে পাষবতী।। 

তকব ভীম দ্োকপ ধাে ভীম পরাক্রম।  

দ্ক্রাধ-মূচত্তব দ্েচে দ্র্যন র্যুোকন্তর র্যম।। 

এে লাকফ ধচর বীর তাহার চিবুে। 

এে িকি েন্তপাচট েচরকলে িূর।। 

র্যুচধচির-বাকেয ছাচি চেল বৃকোের। 

দ্েকিকত না দ্েল বীর লর্জ্াে োতর। ।  

আপচন প্রকবি েচর বকনর চভতকর। 

দ্বােি বৎসর দ্সবা েচরকল িঙ্ককর। ।  

চবচবধ প্রোকর েকর চিকবর দ্সবন। 

েিবন চেকলন তথা দ্েব পঞ্চানন।। 

চিব বকল, বর মাে চসন্ধুর তনে। 

ইহা শুচন জেরথ হকর প্রণমে।। 

অকনে েচরো স্তুচত বলকে বিন।  

অবধান ের প্রকভা মম চনকবেন।। 

এই বর দ্েহ দ্মাকর দ্েব িূলপাচণ। 

পাণ্ডবেকণকর দ্র্যন রকণ আচম চজচন।।  

 

চিব বচলকলন, শুন চসন্ধুর তনে। 

চজচনকব সবাকর চেন্তু চবনা ধনঞ্জে।।  

ইহা বচল অন্তধবান বহল পঞ্চানন।  

জেরথ চনজ দ্েকি েচরল েমন।। 

এই দ্হতু সবাোকর চজচনল বসন্ধব। 

ভীম আচে পরাচজত র্যকতে পাণ্ডব।। 
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হাকত ধনু ধচর বীর েকর মহারণ। 

এো জেরথ সব েচরল বারণ।। 

এে রকথ জেরথ চসন্ধুর তনে। 

মহাের্ব্ব েচর বুকল চনভবে-হৃেে।।  

ভীকমকর েচরল েি বাকণ পরাজে। 

আর েি বাকণ চবকন্ধ সাতযচে-হৃেে।।  

ধৃষ্টদুযকম্ন চনবাচরল মাচর েি বাণ। 

েি বাকণ চবরাকটকর েচরল অজ্ঞান।।  

এইমত জেরথ েকর দ্ঘার রণ। 

বুযহ প্রকবচিকত নাচহ পাকর দ্র্যাদ্ধােণ।। 

অচভমনুযর র্যদু্ধারম্ভ 

বূযকহ প্রকবচিল র্যকব অচভমনুয বীর। 

ভীম আচে দ্র্যাদ্ধােণ হইল অচ্র।। 

নাচহ চেল জেরথ প্রকবচিকত পথ। 

চিন্তােূল হল বি পচিল চবপে।। 

বূযহ দ্ভচে দ্েল পুত্র চনজ বীরপকণ। 

তাহাকত েচহল শুচন চনেবম না জাকন।। 

জাচনো সমূহ বসনযমাকি দ্েল রকণ।  

সঙ্ককট পচিকল রিাপাইকব দ্েমকন। ।  

দ্হথা না দ্েচেো বীর বসনয চনজ পাি। 

জাচনল চনশ্চে চবচধ েচরল চনরাি।।  

উপাে চে আকছ আর অপাকরর চসন্ধু। 

পচিোচছ পার নাচহ চবচধ মাত্র বন্ধু।। 

এত বচল সাহস েচরল মহাবীর। 

বাণবৃচষ্ট েচর বসনয েচরল অচ্র।। 

এে রকথ অচভমনুয েকর মারমার। 

দ্েচেো দ্েৌরবেণ েকর হাহাোর ।। 

দ্িৌচেকে দ্বচষ্টত র্যত েুরুসসনযেণ।  

চপঞ্জর মকধযকত দ্র্যন দ্পাষা পিী রন।।  

না জাকন বালে দ্সই চনেবকমর সচন্ধ। 

মীন দ্র্যন পচিল হইো জাকল ব ী।।  

তথাচপ অভে ধনু লইকলে হাকত। 

িাচসত েচরো বসনয ভ্রকম এে রকথ।। 

জলে বচরকষ দ্র্যন োকল বচরষাে। 

িাাঁকে িাাঁকে অে পকি িমা নাচহ তাে।। 

মাহুত মাতে পকি তুরে বহুত। 

দ্োচট দ্োচট বসনয মাকর সংগ্রাকম অদ্ভূত।। 

অলস না হে তনু সাহসী বালে। 

বসনযরণয েকহ দ্র্যন হইো পাবে।। 

প্রোকিন পরাক্রম নাচহ তার সীমা। 

বাোনকে বালকের চবচবধ মচহমা।। 

এেমাত্র ধনুকের গুকণ পঞ্চ বাণ। 

না পাকর সমূকে দ্েহ েচরকত সন্ধান।। 

েুমাকরর প্রতাপ দ্েচেো েুরুেণ। 

চিন্তােূল দুকর্যবযাধন চবষণ্ণ বেন।।  

দ্হনোকল উলূে দুুঃিাসকনর ন ন। 

অচভমনুয সহ দ্েল েচরবাকর রণ।। 

আইল সমর দ্হতু অচভমনুয সে। 

ইচচ্ছল পচিকত দ্র্যন পাবকে পতে।।  

দ্েচেো আর্জ্ুবচন দ্োকপ অনল সমান।  

োল চেো বকল তুই বিই অজ্ঞান।। 

দ্ে চেল েুবুচদ্ধ দ্তাকর বহল ব্রহ্মিাপ। 

এই েকণ্ড দ্েোইব আমার প্রতাপ।। 

তযজ আিা, ের বাসা িমকনর ঘকর। 

চবলম্ব না হকব এই পািাই দ্তামাকর। ।  
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এত বচল ইচেত েচরো একি বাণ। 

তাহার চবক্রকম উলূকের উকি প্রাণ।।  

এে বাকণ ধ্বজ োচট েকর েণ্ড েণ্ড। 

আর দুই বাকণ পাকি সারচথর মুণ্ড।। 

িাচর বাকণ োচটকলে রকথর িাচর হে।  

দুই বাকণ উলূকেকর চেল র্যমালে।। 

উলূে পচিল র্যচে লাকে িমৎোর। 

দ্েৌরকবর দ্র্যাদ্ধােণ েকর হাহাোর।। 

েচর বহু চবলাপ োক ন দুুঃিাসন।  

এে দ্র্যাদ্ধাপচত মম উলূে ন ন।। 

সর্ব্বিূনয দ্েচে আচম দ্তামার চবহকন। 

েৃকহ না র্যাইব আচম র্যাইব োনকন।। 

 

তকব বৃষকসন বীর েকণবর ন ন। 

আর্জ্ুবচন সচহত দ্েল েচরবাকর রণ। ।  

েচরো অকনে েপব বৃষকসন বীর। 

এে রকথ র্যাে তকব চনভবে িরীর।। 

অচভমনুয সহ তকব েকর মহারণ। 

দ্েচে দ্োকপ জ্বকল বীর েকণবর ন ন।। 

োচটল রকথর ধ্বজ মাচর দুই বাণ। 

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব েকর োন োন।। 

আর দুই বাণ বীর একি আিচম্বকত। 

সারচথর মাথা োচট পাচিল ভূচমকত। ।  

অদ্ধবিে বাণ একি অর্জ্ুবন তনে।  

এে ঘাকে বৃষকসন বহল মৃতপ্রাে।। 

 

পুত্র ভে দ্েচে তব েণব মহাবীর।  

দ্ক্রাকধকত পূচণবত অে হইল অচ্র।। 

বহু চবলাপকে েণব সূকর্যবযর ন ন। 

মহাকোকপ দ্েল তকব েচরবাকর রণ।। 

বাচছো বাচছো েণব একি অেেণ।  

অে বযথব েকর বীর অর্জ্ুবন-ন ন।। 

তকব দ্োকপ অচভমনুয একি েি বাণ। 

েকণবর েবি োচটেকর োন োন।। 

েবি োচটো বাণ অকে প্রকবচিল।  

মূচচ্ছবত হইো েণব রকথকত পচিল।।  

মূচচ্ছবত দ্েচেো রথ চফরাে সারচথ। 

পলাইো দ্েল তকব েণব দ্র্যাদ্ধাপচত। ।  

 

তকবত লক্ষ্মণ দুকর্যবযাধকনর নন্েন।  

অচভমনুয সহ দ্েল েচরবাকর রণ।। 

দ্র্যইিকণ আগু বহল ভানুমতী-সুত। 

অচভমনুয বীর তাকর বকল দ্ক্রাধর্যূত।।  

চহতবােয বচল দ্তাকর ভাইকর লিণ।  

এমত েুমচত দ্তাকর চেল দ্োন্ জন।। 

বাকপর দুলাল তুই বি চপ্রেতর। 

না ের সমর ভাই মম বােয ধর।। 

অকনে র্যতকন দ্লাে রিা েকর দ্েহ। 

আপচন মচরকল সকে না র্যাইকব দ্েহ। ।  

এ সুে সম্পে আিা ছাি চে োরণ। 

আমার বিন ধর না েচরও রণ।। 

ইষ্ট বন্ধু জনে জননী েুিা ভাই। 

মচরকল সম্বন্ধ আর োর সকে নাই।।  

ভালরূকপ দ্েে ভাই সবার বেন। 

মম সকে রকণ দ্তার অবিয চনধন।। 

িমা িাকহ আমাকর দ্র্য হইো োতর।  

হইকল পরম িত্রু ডর নাচহ তার।। 

অভে চেলাম ভাই বচললাম দ্তাকর। 

সম্বচরো সমর িচলো র্যাহ ঘকর।। 
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দ্তামাকর বচধকল চসদ্ধ হকব দ্োন োর্যব। 

বরঞ্চ হকবন রুষ্ট শুচন ধমবরাজ।। 

সািাকত দ্েচেকল র্যত েকণবর বিাই।  

পচিকল আমার িাাঁই আচজ রিা নাই।।  

পলাইো দ্েল নাচর সচহকত সমর। 

বাোকন দ্েৌরবেণ র্যাকর চনরন্তর।। 

আচম দ্তাকর বচল আচজ অেচণ্ডত েথা। 

োচটো দ্ফচলব েণব িেুচনর মাথা। ।  

বাচন্ধো লইো র্যাব ধমবরাজ আকে। 

এত বচল রিবণব িি ুবহল রাকে।। 

 

লক্ষ্মণ বচলল আর না ের বিাই। 

বুচিব দ্েমকন এিইবা দ্মার িাাঁই।। 

শুচনো েচহল তকব অর্জ্ুবন ন ন।  

ধনুকের গুকণ বাণ র্যুচি দ্সইিণ।।  

দুই বাকণ রথধ্বজ বহল েণ্ড েণ্ড।  

আর দুই বাকণ োকট সারচথর মুণ্ড। ।  

আর দুই বাণ একি চে েচহব েথা। 

শ্রীেুণ্ডল োচট পাকি লিকণর মাথা।। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন দ্িাকে বহল অকিতন।  

ভূকম েিােচি চেো েরকে দ্রােন।। 

প্রাকণর ন ন দ্মার অচত চপ্রেতর।  

হাহাোর েকর রাজা হইো োতর।। 

ভ্রাতার মরণ দ্েচে পদ্মবীর দ্বকে।  

হাকত ধনু েচর দ্েল অচভমনুয আকে। ।  

দ্সই দ্বকে আগু বহল পদ্মবীরবর। 

দুই বাকণ োচটকলে অর্জ্ুবন দ্োঙর।।  

 

দুকর্যবযাধন দ্েচে পুত্র হইল সংহার। 

ভূচমকত পচিো রাজা েকর হাহাোর। ।  

পুত্রকিাকে দুকর্যবযাধন হইল োতর।  

ববিনাি বেল দ্মার অর্জ্ুবন দ্োঙর।।  

দুই পুত্র দ্িাকে রাজা দ্িাোেুল মন।  

হাকত েো েচর ধাে েচরবাকর রণ।। 

অর্জ্ুবচন বচলল আর োকর নাচহ িাই। 

পাণ্ডবংি িত্রু দুষ্ট দ্তাকর র্যচে পাই।। 

ভূচম দুুঃে চেকল চপতা আচে পঞ্চজকন। 

েপট পািাে চজচন পািাইকল বকন।। 

দ্মারা বনবাসী, তব সব অচধোর। 

এত অচবিার চবচধ েত সকব আর।। 

আকছ নাচহ পলাইও প্রাকণ দ্পকে ভে।  

রচহো েরহ র্যুদ্ধ েুরু মহািে।। 

না েচরহ অবজ্ঞা বচলো চিশু দ্মাকর। 

চফচরো র্যাইকত সাধ না ের অন্তকর। ।  

 

এত বচল বাণ একি পূচরো সন্ধান। 

েো লকিয মাচরকলে তীক্ষ্ম েি বাণ।। 

েি বাকণ েো োচট সত্বর দ্ফচলল। 

তীক্ষ্ম ভল েি দ্োটা অকে প্রহাচরল।। 

বাণাঘাকত দুকর্যবযাধন বযচথত অন্তর। 

দ্বকে পলাইো র্যাে তযচজো সমর।। 

অচভমনুয বকল রাজা না িাচহ দ্তামাে। 

পলাইো র্যাও দ্োন িৃোকলর প্রাে।।  

িকণে থাচেো র্যুদ্ধ ের মহািে। 

আচজ দ্তামা পািাইব িমন আলে।। 

একতে বচলো েকর্জ্ব অর্জ্ুবন তনে।  

পলাইল দুকর্যবযাধন বযচথত হৃেে।।  

এে রকথ ভ্রকম বীর অর্জ্ুবন দ্োঙর।  

নাচহে সম্ভ্রম চেছু চনভবে অন্তর।।  
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েেন ছাইো বীর েকর অে বৃচষ্ট। 

বাকণ অন্ধোর হে নাচহ িকল েৃচষ্ট।। 

অমথব সমথব বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।  

দ্োচিে েপালী বাণ আর রুরোল।  

অদ্ধবিে িুরপা দ্তামর ভল্ল ির।।  

বারুণ হুতাি বাণ সমকর দুষ্কর। 

দ্োন ্াকন অচিবাকণ পুকি দ্সনােণ।। 

দ্োন ্াকন মহািি বচহকছ পবন। 

দ্োন ্াকন দ্মঘেকণ আবচরল ভানু।।  

মুষলধারাে বৃচষ্ট িীকত োকপ তন।ু 

ঢাচেল রচবর দ্তজ বহল অন্ধোর।। 

িাচরচেকে অে পকি না দ্েচে চনোর। 

েুঞ্জর সারচথ অশ্ব দ্ফকল োচট োর। 

ধনু সহ বামহন্ত োকট আকলাোর।। 

োহার োচটল মুণ্ড েুণ্ডল সচহত।  

নাসা শ্রুচত োচটল দ্েচেকত চবপরীত।। 

বাণবৃচষ্ট েচরকলন পচিো সন্ধান।  

োহার োচটল পাকি পে দুইোন।। 

অোঘাত দ্োন বীর েকর ছটফচট। 

োচটো পাচিল োর েন্ত দুই পাচট।। 

দ্েচেো দ্েৌরবেণ েকর হাহাোর। 

অচভমনুয এোেী েচরল মহামার। ।  

এে িত সকহাের রাজা দুকর্যবযাধন। 

তাহা সবাোর র্যত আচছল ন ন।। 

একে একে অচভমনুয েচরল সংহার। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন রাজা েকর হাহাোর।। 

 

মুচন বকল শুন পরীচিকতর তনে। 

ধৃতরাকষ্ট্র সব েথা শুনাে সঞ্জে।।  

শুনহ নৃপচত তুচম অনকথবর েথা। 

হইল বেকবকত বাম োরুণ চবধাতা।। 

অর্জ্ুবন তনে দ্ষাল বৎসকরর চিশু। 

বসনযমকধয চসংহ দ্র্যন পাে বনযপশু।। 

অন্ত েকর সামন্ত অকদ্ধবে এো আচস। 

দ্রাণ েণব রচহকলন দ্সই ভে বাচস। ।  

অকধামুে দুকর্যবযাধন মাচনো চবস্মে।  

চিচন্তো আেুল বি িমচেো রে।। 

ঊনিত ভাই তারা হারাইল দ্বাধ। 

সমকর অসি বি দ্র্যমন অকবাধ।। 

নেী বহল দ্িাচনকত বচহো দ্স্রাত র্যাে।  

প্রলেোকলকত সৃচষ্ট নাি বহল প্রাে।। 

 

ধৃতরাষ্ট্র েকহ শুন সঞ্জে সুমচত। 

র্যকতে শুচন দ্র্য পকি দ্মার দ্সনাপচত।।  

এো অচভমনুয েকর দ্মার দ্সনািে।  

বি বি দ্সনাপচত পাে পরাজে।। 

দ্ষািি বৎসর চিশু পূণব নাচহ হে। 

দ্েহ না পাচরল তাকর েচরকত চবজে।।  

অদ্ভূত শুচনো মম োাঁচপকছ হৃেে।  

ধনয ধনয মহাবীর অর্জ্ুবন তনে। ।  

 

সঞ্জে বচলল, রাজা শুনহ োরণ। 

অচভমনুয সহ র্যুকি নাচহ দ্হন জন।।  

পর্ব্বত োচটো পাকি অচভমনুয বাণ। 

মহাধনুদ্ধবর বীর বাকপর সমান।। 

ধৃতরাষ্ট্র বকল দ্মার দ্হন লে মন। 

সবাকর মাচরো র্যাকব অর্জ্ুবন-ন ন।। 

দ্রাণপর্ব্ব পুণযেথা অচভমনুয বকধ।  

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  
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অচভমনুয বধ 

মুচন বকল অপূর্ব্ব শুনহ জকন্মজে।  

েচরল অদ্ভূত র্যুদ্ধ অর্জ্ুবন তনে।।  

রকথ পকি চতন দ্োচট রথীবৃ বর। 

ছেবৃ  মেমত্ত পচিল েুঞ্জর।। 

সপ্ত পদ্ম অশ্ব পকি রকণ আকসাোর।  

পোচতে বসনয পকি সংেযা নাচহতার।। 

দ্িাচণকত হইল নেী ভাকস েত দ্সনা। 

তরকে আতঙ্ক হে রাচি রাচি দ্ফণা।। 

েবন্ধ উচিো দ্েচল েকর তার রকস। 

দ্িাচণত সাের মাকি সাাঁতাচরো ভাকস।। 

িন্িচন রণভূচম অে অচিবাকণ। 

প্রাণপকণ র্যুকি দ্েৌরকবর দ্সনােকণ।।  

এচিল েন্ধর্ব্ব অে অর্জ্ুবন তনে।  

দ্েৌরকবর িাট োচট েচরকলে িে।। 

পচিল অকনে দ্সনা দ্লো দ্জাো নাই। 

তরকে ঢাচেো অে ভাচসো দ্বিাই।। 

দ্িাচণত হইল নীর দ্নৌো েচরবর। 

রথিে ভাকস দ্র্যন রাজহংসবর।। 

অশ্ব সব ভাচস বুকল েচ্ছকপর প্রাে। 

মাকনর সেৃি নর ভাচসো দ্বিাে।। 

তৃকণর সমান ভাকস ধনু অেেণ। 

দ্েচেো দ্িাচণত নেী ভীত সর্ব্বজন। ।  

 

একতে দ্েচেো তকব িেুচন ন ন। 

রকথকত িচিো দ্েল েচরবাকর রণ।। 

দ্েচেো আর্জ্ুবচন দ্ক্রাকধ অনল সমান। 

ধনুে োচটো তার েকর োন োন।। 

িাচর বাকণ োচটল রকথর হে িাচর। 

আর দুই বাকণ তার সারচথ সংহাচর।।  

সারচথ পচিল, রথ হইল অিল। 

চবস্মে মাচনো িাকহ দ্েৌরকবর েল।।  

পুনরচপ অচভমনুয একি দুই বাণ। 

েণব নাসা োচটো েকরন োন োন। ।  

শ্রবণ নাচসো দ্েল দ্েচেকত েুৎচসত।  

োচটো পাচিল মুণ্ড েুণ্ডল সচহত।।  

িেুচন দ্েচেল র্যুকদ্ধ পচিল ন ন।  

হাহাোর েচর বহু েচরল দ্রােন।। 

আর্জ্ুবচনকর দ্েচে োল িমন সমান।  

ভকে আর কোন বীর নকহ আগুোন।। 

সংগ্রাম েরকে বীর অর্জ্ুবন দ্োঙর।  

দ্োচট দ্োচট রথীকে পািান র্যমঘর।। 

সন্ধান পূচরো বীর একি চেবযবাণ।  

দ্িাচণকত বচহকছ নেী অচত েরিান।। 

দ্েচেো বযেুল বি রাজা দুকর্যবযাধন। 

দ্রাণ িাচহ বচলকত লাচেল দ্সইিণ।।  

েুমাকরর তুষ্ট তুচম বুচিনু চবধাকন। 

তাই দুষ্ট র্যুদ্ধ েকর তব চবেযমাকন।। 

বালে হইো েকর এত অপমান। 

তামা সব মহারথী আছ চবেযমান।। 

বুচিলাম জে নাচহ আমার সমকর। 

একেলা মাচরো আচজ র্যাইকব সবাকর।।  

 

একতে শুচনো দুকর্যবযাধকনর উত্তর।  

দ্ক্রাধমুকে বচলকলন দ্রাণ মহাবীর। ।  

তব েমব প্রাণপকণ েচর অনুিণ।  

তথাচপও দ্হন ভাষা েহ দুকর্যবযাধন। ।  
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অচভমনুয চজকন দ্হন নাচহ দ্োন জন।  

তার ভকে পলাইকল লইো জীবন।। 

বাকপর সেৃি বীর র্যকমর সমান। 

বকের সমান র্যার অবযথব সন্ধান।।  

েণব দ্হন দ্র্যাদ্ধা, র্যাকর নাচরল সমকর। 

আর দ্ে আছকে দ্হন চজচনকব তাহাকর।।  

 

রাজা বকল বৃথা গুরু েঞ্জহ আমাকর। 

না বচলো দ্তামাকর বচলব আর োকর।।  

না জান জেকন্ত আচম হইোচছ মরা। 

দ্িাে দুুঃে অনুতাকপ চবচধ বেল জরা। ।  

সংিকে আশ্রেী চেচর দ্সহনকহ সার।  

তকব চে উপাে একত হইকবে আর।। 

চবপকির এে চিশু বকধ নানা দ্সনা। 

চনবাচরকত ইহাকর নাচহে এে জনা।। 

এতোল আশ্বাকস চবশ্বাস র্যাই র্যার।  

আচজ দ্েন বহল হীন ভরসা তাহার।। 

নাকমকত চবেযাত র্যারা বি বি বীর।  

চবষাকে হইল সব দ্েচে নতচির।। 

 

েরুণা চবষাে বােয নৃপচতর শুচন।  

েচহকত লাচেল দ্রাণ শুন েুরুমচণ। ।  

নযাের্যুকদ্ধ অচভমুকনয চজচনকত দ্র্য পাকর। 

েচহলাম দ্হন জন নাচহে সংসাকর।। 

ভাচেকনে শ্রীেৃকের অর্জ্ুবকনর সতু। 

দ্েচেকল সািাকত র্যার সমর অদ্ভতূ।।  

নযাের্যুকদ্ধ তাহাকর নাচরকব েোিন।  

েচহনু জাচনও মম স্বরূপ বিন।। 

 

দুকর্যবযাধন বকল, শুন আমার বিন। 

সপ্তরথী এেোকল ের চেো রণ।। 

একতে শুচনো গুরু চবরস বেন। 

এমত অনযাে নাচহ েকর দ্োন জন।। 

েৃপািার্যবয বকল ইহা অদ্ভূত েথন।  

চেমত প্রোকর ইহা হে দুকর্যবযাধন।।  

এমত অনযাে র্যুদ্ধ েভু নাচহ েচর।  

এত বচল েৃপািার্যবয স্মচরল শ্রীহচর।। 

দুকর্যবযাধন বকল র্যচে ইহা না েচরকব। 

সবাকর মাচরো আচজ আর্জ্ুবচন র্যাইকব।। 

প্রধাকনর সর্ব্বকোষ অনযাকে চে ভে।  

বচধকত চরপুকে মম এই চবচধ হে।। 

ইহাকত েচরকল দ্হলা বি হকব দ্োষ। 

বচধো বালকে ের আমাকর সকন্তাষ।। 

মচজল সেল সৃচষ্ট বযাজ নাচহ সে।  

সর্ব্বনাি বেল চিশু িমন উেে।। 

মম বাকেয দ্তামা সবা ের এই মচত। 

এেোকল অচভমুকনয দ্বি সপ্তরথী।।  

দুুঃিাসন িেুচন রাকধে মম মামা। 

দ্রাণািার্যবয েৃপািার্যবয আর অশ্বথামা।। 

আচমও র্যাইব তথা দ্তামার পশ্চাৎ। 

এইরূপ েচর তাকর েরহ চনপাত।। 

 

এত শুচন েৃপািার্যবয চনশ্বাস ছাচিল। 

দুনবীচত রাজার হকে চবধযানকোচজল।। 

আমা সবাোর ইকথ চে েকর চবলাকপ। 

মচরকবে দুকর্যবযাধন এই মহাপাকপ।।  

অমেল বহল তার নাচহে অবচধ। 

শুোইল সকরাবর দ্স্রাত একি নেী।। 

আহার এচিল সব পিী দ্র্য প্রমাকে।  
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আেুল হইো র্যত গ্রামযচসংহ োাঁকে।। 

অনািার েমব বি অরকণয হইল। 

মুহুমূবহুুঃ বসুমতী োাঁচপকত লাচেল।। 

রাজলক্ষ্মী রাজাকর ছাচিল অনুতাকপ। 

অচিকর হইকব নষ্ট এই মহাপাকপ।। 

অে বহল চববণব বেন বহল োচল।  

সামথবয চবহীন অে েকণব লাকে তাচল।। 

দ্েবমাো দ্েকে রাজা হইকত েেন। 

উেে হইল দ্র্যন দ্বােি তপন।। 

আিচম্বকত মাথার মুেুট দ্েল েচস। 

অন্ধোর দ্েচে সো মকন ভে বাচস।।  

তথাচপ চবষে মকে না জাচন মরণ। 

আজ্ঞা চেল বধ িাট পাকথবর ন ন।।  

সপ্তরথী রকথ িকি ভাচবো চবষাে। 

ভর নাচহ নৃপচতর হইল প্রমাে।। 

 

দ্বচিল বালকে চেো সপ্ত মহারথী। 

হানাহাচন মহার্যুদ্ধ হে অচবরচত।। 

এেোকল সপ্তরথী েকর অেমে। 

রচব আচ্ছাচেল বাকণ অন্ধোর হে।।  

ভূষণ্ডী দ্তামর িচি বাণ জািাজাচি। 

চত্রিূল পচিি মহা অে দ্োচট দ্োচট।। 

সূিীমুে দ্িলমুে অদ্ধবিেবাণ।  

চবেট সঙ্কট িচি অনল সমান।। 

েপালী দ্েৌচিেী বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল। 

রুরদুযচত চরপুিণ্ড অতযন্ত চবিাল।। 

শ্রাবকণর দ্মঘ দ্র্যন বৃচষ্ট বার বার। 

তপন ঢাচেল দ্র্যন চতচমর আোর।। 

এেকর্যাকে সপ্তরথী অে বরচষল। 

অমর ভুজে নর িমচেত বহল।। 

দ্র্যন সৃচষ্ট মজাইকত ইচ্ছা চবধাতার।  

বাণবৃচষ্ট হে দ্র্যন মুষকলর ধার।। 

হইল পাবে তুলয আর্জ্ুবচন েুচপো। 

দ্েৌরবেকলর এত অনযাে দ্েচেো।। 

হাহাোর আোকি অমরেণ েকর। 

সপ্ত মহারথী দ্বকি এে বালকেকর।। 

চবচধ চবিচম্বল দুকর্যবযাধন দুরািাকর। 

এমত অনযাে র্যুদ্ধ দ্স োরকণ েকর। ।  

েতু দ্হন চবপরীত না দ্েচে না শুচন। 

মচরকব চনশ্চে পাপী েরাচসল ফণী।।  

মহাবীর্যবয তনুজ, তুলনা নাচহ মহী। 

সাধু সাধু িব্দ শুচন ইহা বই নাচহ।। 

 

অচভমনুয মহাবীর অবসাে নাই। 

প্রিংসা েচরো গুণ দ্েবতারা োই। ।  

বন্ধকন সন্ধান পুচর চিশু একি বাণ। 

চনচমকষ সোল অে েকর োন োন।।  

োচটো সবার অে অর্জ্ুবন তনে।  

েি েি বাকণ চবকন্ধ সবার হৃেে।। 

বাণাঘাকত সপ্তরথী হতজ্ঞান হে। 

চিশুর িমন বাণ দ্হন মকন লে।। 

মূচ্ছবা দ্েচে রথীর সারচথ লে রথ।  

পলাইল রথী লকে দ্র্যাজকনে পথ।। 

সপ্তরথী এইরূকপ র্যুকি সাতবার। 

সবাোকর পরাচজল অর্জ্ুবন েুমার। ।  

অবসাে নাচহ, অে একি চিশু র্যত।  

দ্োচট দ্োচট দ্সনা হে সমকরকত হত।।  

হে পকি নাচহ সীমা েুঞ্জকরর েল। 
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রকথ পথ ঢাচেল িচলকত নাচহ ্ল।।  

মিাে দ্ধািার চিচত পোচতে েো। 

রুচধকর হইল দ্হাি বচরষার োো।। 

েতিকণ সপ্তরথী পাইল দ্িতন। 

লর্জ্াে সবার দ্র্যন হইল মরণ।। 

োর মুে দ্েহ নাচহ িাকহ অচভকরাকষ।  

রথ এচি মহীতকল মাথা ধচর বকস।। 

চে বহল চে হইকর েুমার নকহ র্যম। 

পলাইল অবসাকে বকল হকে েম।। 

চিচন্তো আেুল হকে েূল নাচহ দ্েচে। 

মচজলাম অকবাধ রাজার হাকত দ্িচে।। 

বালকের ক্লাচন্ত নাচহ আর বাকি বল।  

পতকের প্রাে দ্েকে েুরুসসনয েল।।  

নলবন েকল দ্র্যন মেমত্ত হাতী। 

চনপাকত চনচমকষ লি লি দ্সনাপচত।। 

দুনবীচত দ্েচেো তকব দুকর্যবযাধন ভূপ।  

ছাচিল জীবন আিা শুোইল মুে।। 

অকধামুে বীরেণ বুে নাচহ বাকন্ধ। 

নৃপচতর িরণর্যুেল ধচর োক ।। 

দ্েিরী সমান চিশু মৃে দ্র্যন দ্পকে। 

সংহাকর সেল বসনয দ্েে চেবা দ্িকে।। 

আেুল হইো রাজা রথী সপ্ত জকন। 

েচহকত লাচেল অচত চবনে বিকন।। 

দ্েে গুরু মহািে েণব প্রাণসো। 

চবনাচিল সর্ব্বসসনয অচভমনুয এো।। 

শুন শুন সপ্তরথী আমার বিন। 

সুনরচপ অচভমনুয দ্বি সাত জন।। 

সাহকস না হও হীন সতেব হইো। 

দ্মাকর রিা ের এই বালকে বচধো।।  

জে েচর সমকর পুরাও র্যচে আি। 

চেচনো েচরকব তকব দ্মাকর চনজ োস। ।  

রাজার চবনে শুচন বল েকর রথী। 

পুনরচপ র্যাে রকণ সপ্ত দ্সনাপচত।। 

রকথ বকস চবক্রকম বাসব দ্তজ ধচর। 

সারচথ িালাে রথ চিশু বরাবচর।। 

বালকে দ্বচিো বাণ বচরষকে তারা। 

বৃচষ্ট দ্র্যন বচরষকে মুষকলর ধারা। ।  

প্রাণপকণ েকর রন প্রাকণ ছাচি আিা। 

সাহকস বাচন্ধো বুে েচরল ভরসা।।  

চনবারণ েচর অে অচভমনুয বীর।  

বাকণ চবচন্ধ েণ্ড েণ্ড েচরল িরীর।। 

ধারাে রুচধর বকহ অচবরত োে। 

তথাচপ চতকলে শ্রম নাচহ েকর তাে। ।  

 

তকব েণব মহাবীর মাচনো চবস্মে।  

প্রমাে দ্েচেো ডাচে ছে জকন েে।।  

অর্জ্ুবন হইকত চিশু মহা পরাক্রম।  

অবসাে নাচহে চতকলে নাচহ শ্রম।। 

সাবধান হইো সবাই ের রণ। 

এেোকল সন্ধান েরহ সপ্তজন।। 

দ্েহ োট ধনুোন দ্েহ োট গুণ। 

দ্েহ োট রথ দ্েহ োট অে তূণ। ।  

এ উপাে চবনা চেছু নাচহ দ্েচে আর।  

োল অচি সম চিশু দ্েে িমৎোর।।  

 

তকব সপ্তরথী পুনুঃ দ্বচিল েুমাকর।  

এেোকল সন্ধান েচরল সাত বীকর।। 

তকব েণব মহাবীর দ্োকপ েকম্প তনু। 

অকনে সন্ধাকন োচট দ্ফলাইল ধনু।।  
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আর ধনু চনল বীর িিু পালচটকত। 

দ্স ধনু োকটন েণব গুণ নাচহ চেকত।। 

র্যতবার ধচরে ধনুে হাকত লে। 

েণ্ড েণ্ড েচর োকট সূকর্যবযর তনে।।  

পুনর্ব্বার আর ধনু লকে গুণ চেল।  

দ্রাকণর ন ন তাহা োচটো পাচিল।। 

েবি োচটল দ্রাণ আর োকট ধনু। 

দুুঃিাসন োকট রথ সারচথর তনু।। 

েৃপািার্যবয বাকণকত োচটল িরাসন।  

দুকর্যবযাধন োকট অশ্ব মাচর অেেণ।। 

অে ধনু োটা দ্েল রকথর সারচথ। 

িূনযহে বহল দ্র্যন মেমত্ত হাতী। ।  

েিে লকে িমব এচি রণ েকর বীর।  

তাহাকত োচটল বসনয দ্েহ নকহ চ্র।। 

বি বি রথী মাকর পর্ব্বকতর িূিা।  

োন োন েকর রথ হকে র্যাে গুাঁিা।।  

িত িত হেী মাকর পর্ব্বকতর প্রাে। 

পোচত পাইে মাকর ধরণী লুটাে।। 

দ্র্যািা দ্র্যািা দ্ঘািা মাকর পিীরাজ নাম। 

চবষম বালে বি িমকনর সম।। 

 

আেণব সন্ধাকন তকব েণব একি ির।  

দ্সই বাকণ িমব োচট দ্ফলাে সত্বর।। 

োটা িমব আচ্ছােন নাচহ তাহা উকি। 

িতুচ্বে বহকত বাণ োকে আচস পকি।। 

শুধু অচস লইো সমর েকর বীর। 

আকস পাকি সমূকে বসকনযর োকট চির।। 

বি বি বীর মাকর বি বি রথী। 

চনবারকণ অসি হইল দ্সনাপচত।। 

হেী মাকর সহকস্রে অচত তিবচি। 

অসংেয পোচত পকি র্যাে েিােচি।। 

চিশুর সমর দ্েচে অচি বহল দ্োকপ।  

অশ্বথামা মহাবীর বাণ দ্র্যাকি িাকপ। ।  

চতন বাকণ োচটো দ্ফচলল োণ্ডাোন। 

অেিূণয হইকলে না দ্েচে চবধান।। 

িমব োটা দ্েল, অে অবকিষ োণ্ডা। 

তাহা র্যচে োটা দ্েল, ফুরাইল ভাণ্ডা।। 

োহার চবরাম নাচহ বলবান অচর। 

অসংেয রাজার দ্সনা েচণকত না পাচর।। 

পেপাল পাকত জাল িাচরচেকে ঢাো। 

পলাইকত পথ নাচহ চে েচরকব এো।। 

নৃপচত অধমবী বি অনযাে সমর। 

ধচরো বালে মাকর পাচপি পামর।।  

তকবত অর্জ্ুবন সুকত ভে বহল মকন।  

চবপকির হাকত আর রিা নাচহ রকণ।। 

মুেুটীকত দ্সনা মাকর, ের পে ঘাে।  

িি িাপকিকত সকব দ্েে র্যমালে।। 

অে রথ দুই হীন একেলা েুমার।  

িাচরচেে বহকত হে অে অবতার।।  

অবসাে দ্পকে বীর ছাচিল চনশ্বাস। 

আচজ রিা নাচহ আর অবিয চবনাি। ।  

আিচরো অধমব অনযাে বেল রণ। 

দ্েমকন ইহাকত রিা পাইকব জীবন।।  

চপতা রণ েকর দ্সনা নারােণী র্যথা। 

চতচন মাত্র না জাকনন একতাঁে বারতা।। 

েৃে মম মাতুল অর্জ্ুবন মম বাপ।  

মৃতুযোকল না দ্েচেনু এই মনোপ।। 

আমার বৃত্তান্ত তাত দ্োচব  মাতুল। 
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শুচনকল অবিয হইকতন অনুেূল।। 

একতে চিচন্তো চিশু হইল চনরাি। 

উল্কার সমান দ্র্যন পচিল চনশ্বাস।।  

 

হাকত েচর লইল রকথর িক্রেণ্ড। 

র্যমিক্র সম দ্সই বিই প্রিণ্ড।। 

দ্হন িক্রেণ্ড বীর হাকত েচর বলো। 

সর্ব্ব বসনযেকণ বীর মাচরকলন চেো।। 

িূণব েকর হে হেী হাজাকর হাজার। 

তুরে মাচরল েত সংেযা নাচহ তার।। 

সহস্র সহস্র বীর বচধল বালে। 

চনবাচরকত নাচহ িচি জ্বলন্ত পাবে।। 

তকব েণব পাাঁি বাণ পূচরো সন্ধান। 

িক্রেণ্ড োচটো েচরল োন োন।।  

িক্রেণ্ড দ্েল র্যচে িক্র চনল হাকত। 

োনকবর র্যুদ্ধ দ্র্যন সহ জেন্নাকথ।।  

তাহাকত অকনে বসনয দ্িাোইল চিচত। 

দ্লো দ্জাো নাচহে মাচরল দ্ঘািা হাতী।। 

িক্রহে চবেু দ্র্যন অচত দ্জযাচতমবে। 

তাহার সমান দ্িাভা অচবমনুয হে।। 

 

তকব েণব মহাবীর ধচরো ধনুে। 

চতন বাণ প্রহাচরল দ্র্যন হুতভুে।। 

অচভমনুয েকর রণ রথিক্র হাকত। 

োচটকলন েণব তাহা চতন বাণাঘাকত।। 

িূণযহে বযে চিশু তাকহ রথহীন। 

ভরসাে তবু র্যকুি সংগ্রাকম প্রবীণ।।  

পোঘাত েরাঘাত প্রহাকরণ র্যাকর। 

দ্সইিকণ তাহাকর পািান র্যমঘকর।। 

মেমত্ত হেী দ্র্যন মহাভেঙ্কর। 

মুষ্টযাঘাকত রথ রথী চবনাকি চবের।। 

হে পকি নাচহ হে পচরমাণ র্যূকথ। 

বি বি রথী পকি অর্যুকত অর্যুকত।। 

িাচরচেকে বীরেণ বচরষকে বাণ। 

বাকণ অে বহল দ্র্যন সজারু সমান।।  

রকি তনু দ্তালকবাল চবেল িরীর।  

পচিো ধরণী ধারা েচহকছ রুচধর।। 

অোঘাকত অচভমনুয বহল অকিতন।  

পুনুঃ সপ্তরথী েকর অে বচরষণ। ।  

দ্হনোকল আকস দুুঃিাসকনর ন ন। 

েো হাকত েচর ধাে মহাকু্রদ্ধ মন।।  

অরুণ চজচনো রি ঘূচণবত নেন। 

বেকব র্যাহা েকর তাহা দ্ে েকর েণ্ডন।।  

আর্জ্ুবচন উপকর েকর েোর প্রহার।  

দ্েচেো অমরেণ েকর হাহাোর।। 

এমত অনযাে েকর দুষ্ট দুকর্যবযাধন।  

এই পাকপ হইকবে সবংকি চনধন।। 

েোর প্রহাকর বীর পাে বি দ্মাহ। 

অচভমাকন নেনর্যুেকল বকহ দ্লাহ।। 

না দ্েচেল জনকে মাতুল েৃেরূকপ।  

মৃতুযোকল দ্সই নাম মকন মকন জকপ।। 

সমূে সমকর বীর ছাচিল জীবন। 

িেকলাকে েমন েচরল দ্সইিণ।। 

 

দ্রােন েরকে পাণ্ডকবর দ্সনােণ। 

দ্িাোেুল হইকলন ধকমবর ন ন।।  

দুকর্যবযাধন হইকলন আনচ ত মন। 

বাজাইল রণবােয িত িত জন।। 

োমামা েেি বাকজ িত িত বাাঁিী। 
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রে দ্মাহরী বাকজ িত িত োাঁচস।। 

িত িত জেঢাে বাকজ জেকঢাল। 

পৃচথবী র্যুচিো দ্র্যন বহল েণ্ডকোল। ।  

বাকজ িঙ্খ দু ুচভ দ্র্য সুমধুর বীণা। 

দ্ভউচর িাাঁিচর বাকজ নাচহে েণনা।।  

েুরুসসকনয বহল মহাবােয দ্োলাহল।  

ক্র ন েরকে র্যত পাণ্ডকবর েল।। 

র্যুচধচির রাজা হইকলন অকিতন। 

দ্রােন েরকে ভীম আচে দ্র্যাদ্ধােণ।। 

দ্হনোকল অেেত বহল চেবাের। 

দ্েৌরব পাণ্ডব দ্েল দ্র্য র্যাহার ঘর।। 

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস অচভমনুয বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

অচভমনুযর জন্ম-বৃত্তান্ত 

মুচন বকল, শুন পরীচিকতর ন ন।  

চিচবকর দ্েকলন রাজা দ্িাোেুল মন।।  

চবলাপ েকরন ধমব েুন্তীর নন্েন।  

ভূচমকত বচসো সকব তযচজো আসন।।  

দ্হনোকল আচস সতযবতীর ন ন। 

দ্েকেন ধকমবর পুকত্র দ্িাোেুল মন।।  

বযাকস দ্েচে সর্ব্বজন নচমল উচিো। 

ধকমব চজজ্ঞাকসন বযাস আিীর্ব্বাে চেো।। 

চে োরকণ দ্িাে ের ধকমবর ন ন।  

ইহার বৃত্তান্ত বল আমাকর এেন।। 

 

এত শুচন র্যুচধচির ধকমবর তনে।  

োচ ো বকলন শুন বযাস মহািে। ।  

মহাকলাচভ দুষ্টমচত আচম েুলাধম। 

পৃচথবীকত পামর নাচহে আমা সম।। 

রাজযকলাকভ োকর্যবয বাধা ধমবপথ দ্রাধ।  

নকহ চে উচিত জ্ঞাচত সচহত চবকরাধ। ।  

রাজযকলাকভ োকর্যবয বাধা ধমবপথ দ্রাধ।  

নকহ চে উচিত জ্ঞাচত সচহত চবকরাধ। ।  

রাজযকলাকভ েচরলাম বি অপেমব । 

বুচিলাম আিার দ্স চবিাকর অধর্মবম।।  

পািানু বালে, িত্রু সমূকহর মাকি। 

েচহকত ফাটকে বুে দ্হট হই লাকজ।। 

েচহল আমাকর চিশু েচরো সম্ভ্রম।  

বূযহ প্রকবচিকত পাচর না জাচন চনেবম।। 

েচহল এ েথা পুত্র দ্মাকর বাকর বাকর। 

তথাচপও র্যত্ন েচর পািাইনু তাকর।।  

সমকর অচধে বসনয বচধোকছ সুত। 

েচরল প্রলে র্যুদ্ধ দ্েচেকত অদ্ভতু।।  

অনযাে েচরো েুরু চিশুবধ েকর। 

দ্রাণ আচে সপ্তরথী দ্বচি তাকর মাকর।। 

অনযাে সমকর বকধ অচভমনুয বীর। 

চনবাচরকত দ্িাে আচম হকেচছ অচ্র। ।  

এত বচল োচ কলন রাজা র্যুচধচির। 

অচভমনুয মহাকিাকে হইো অচ্র।।  

 

বযাস বচলকলন দ্িাে তযজহ রাজন। 

েণ্ডাইকত নাকর দ্েহ বেব চনর্ব্বন্ধন।। 

মনচ্র ের, শুন আমার বিন। 

আর্জ্ুবচনর পূর্ব্বেথা েরহ শ্রবণ।।  

মুচনিাকপ িে জকন্ম শুভরা উেকর। 

তাহার বৃত্তান্ত েচহ দ্তামার দ্োিকর।। 
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িেকলাকে দ্েল েেব মহাতকরাধন। 

সকেকত আচছল তার বহু চিষযেণ।।  

িকের চনেকট সকব উত্তচরল চেো। 

দ্সই ্াকন মুচনেণ রকহ োণ্ডচহো।। 

দ্রাচহণী সচহত িে ক্রীিাে আচছল। 

দ্হনোকল েেবমুচন দ্সই ্াকন দ্েল।। 

মেকন দ্মাচহত িে অনয মন চছল।  

েেবমুচন দ্েচে িে পূজা না েচরল।। 

একতে দ্েচেো মুচন েুচপত হইো। 

িে প্রচত দ্সইিকণ বকলন ডাচেো।। 

অহঙ্কাকর মত্ত হকে না দ্েে নেকন।  

চে োরকণ অমানয েচরকল মুচনেকণ। ।  

ব্রাহ্মণ দ্হলন ের মত্ত দুরািার।  

আচজ আচম েচরব ইহার প্রচতোর।। 

মনুষযকলাকেকত চেো জন্মহ সত্বর।  

দ্ক্রাকধ এই িাপ চেল েেব মুচনবর। ।  

শুচনো মুচনর িাপ রজনীর পচত। 

অকিষ চবকিকষ েকর মুচনবকর স্তুচত।। 

অজ্ঞাকন চছলাম আচম মুন মুচনবর। 

র্যাইকত মনুষযকলাকে বি লাকে ডর।। 

েৃপাে িাপান্ত মুচন আজ্ঞা ের দ্মাকর। 

েতচেকন মুি হকে আচস দ্হথাোকর। ।  

 

তুষ্ট হকে বকল তাকর েেব মুচনবর।  

দ্তামার িাপান্ত এই শুন িিধর।। 

অর্জ্ুবকনর পুত্র হকব শুভরা উেকর। 

েচরো বীকরর োর্যবয পচিকব সমকর।। 

সমুে সংগ্রাকম পচি তযচজকব জীবন। 

দ্ষািি বৎির অকে পুনরােমন।। 

এই দ্হতু িে জকন্ম সুভরা উেকর। 

অচভমনুয জন্মেথা জানাই দ্তামাকর। ।  

পূকর্ব্ব হইোকছ এইরূকপকত চনর্ণে।  

অতএব দ্িাে না েচরহ মহািে।। 

 

পুনশ্চ বকলন রাজা শুন মুচনবর। 

দ্েমকন েচহব ইহা পাকথবর দ্োির।। 

চে বচলো প্রকবাচধব ভাই ধনঞ্জে। 

শুচনো চে বচলকবন েৃে মহািে।।  

চে বচলো প্রকবাচধব সুভরার মন।  

চবরাটেনযার েিা হইকব দ্েমন।। 

রাজয আকি হারাই হাকতর রত্নচনচধ। 

না পাচর ধচরকত বুে চবিচম্বল চবচধ।। 

একতে বচলো রাজা েকরন দ্রােন। 

বযাকসর প্রকবাকধ চ্র তবু নকহ মন।।  

অোকল না মকর দ্েহ জাচনহ রাজন। 

োলপ্রাপ্ত হইকল না রকহ েোিন।।  

অর্জ্ুবকনর সচহত আপচন নারােণ। 

অর্জ্ুবকনর দ্িাে েচরকবন চনবারণ।।  

একতে শুচনো রাজা তযকজন দ্রােন। 

চনরুৎসাকহ বচসল র্যকতে দ্র্যাদ্ধােণ।।  

র্যুচধচিকর প্রকবাচধো বযাস তকপাধন। 

েচরকলন আপনার ্াকনকত েমন।। 

দ্রাণপর্ব্ব পুণযেথা রচিকলন বযাস। 

পাাঁিালী প্রবকন্ধ েকহ োিীরাম োস।। 

অর্জ্ুবকনর চিচবকর আেমন ও অচভমনুয-চনধন-বােয শ্রবণ 

মুচন বকল শুন পরীচিকতর নন্েন।  সমকরকত অচভমনুয হইল চনধন।। 



মহাভারত (দ্রাণপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

 

সংসপ্তকে থাচেো েকরন পাথব রণ।  

উৎপাত অকনে দ্েচে েকরন চিন্তন।। 

েরুণ ডাচেো োে ধ্বকজ আচস পকি।  

িচিহীন সমকর, োণ্ডীব গুণ চছাঁকি।। 

বামিিু স্পক , ঘন ঘন বাম ের।  

উিু উিু েকর প্রাণ, রকণ নাচহ ডর।।  

েৃকে িাচহ ধনঞ্জে বকলন তেন। 

অবধাকন শুন েৃে আমার বিন।। 

আচজ দ্েন মম মন হে উিাটন। 

অবিয োরণ আকছ দ্েব নারােণ।। 

নাচহ জাচন চে েকরন রাজা র্যুচধচির। 

হাহাোর েকর শুন সব মহাবীর।। 

হাে অচভমনুয বচল োক  দ্র্যাদ্ধােণ। 

সমকর হইল বুচি তাহার চনধন।। 

প্রাণ চ্র নকহ মম জানাই দ্তামাকর। 

না জাচন চে বহল আচজ সমর চভতকর।।  

েুরুসসকনয দ্োলাহল জেিব্দ শুচন।  

বাচজকছ চবচবধ বােয জে জে ধ্বচন।। 

রথ িালাইো দ্েহ অচত িীঘ্রতর। 

রাজাকর দ্েচেকল সু্ হইকব অন্তর।।  

 

শ্রীেৃে বকলন সকে না চিন্ত অচরষ্ট। 

দ্র্যাদ্ধা অচভমনুয দ্েে সবাোর দ্শ্রি।। 

বালে বচলো িত্রু না বচধকব রকণ।  

দ্রাণ আচে েচরো র্যকতে বীরেকণ।। 

তকব র্যচে অচভমনুয বকধ দুকর্যবযাধন।  

তার সম পাপী তকব নকহ অনযজন।। 

অন্তর্যবযামী নারােণ জাকনন সেচল। 

পচিোকছ অচভমনুয সমকরর ্লী।।  

একতে বচলো েৃে প্রকবাকধ অর্জ্ুবকন। 

রথ িালাইো দ্েন পবনেমকন।। 

চিচবর চনেকট উত্তচরো ধনঞ্জে। 

চবপরীত দ্েচেকলন অমেলমে।। 

অন্ধোর েচর বকস আকছন সভাে। 

দ্িাোেুল সর্ব্বজন দ্েচেল তথাে।। 

 

অর্জ্ুবন বকলন, েৃে দ্েচে চবপরীত। 

দ্মাকর দ্েচে দ্লাে দ্েন হে অচত ভীত।।  

আচজ দ্র্যাদ্ধােণ দ্েন দ্িাোেুল মন। 

ভূচমকত বকসকছ সকব তযচজো আসন।।  

এই সব দ্েচে মম চ্র নকহ প্রাণ।  

চেকসর োরকণ েৃে বলহ চবধান।। 

একতে বচলো দ্েল চিচবর চভতর। 

দ্েচেকলন দ্রােন েচরকছ নৃপবর।। 

অকধামুে েচর বচসোকছ দ্র্যাদ্ধােণ। 

একে একে পাথব েচরকলন চনরীিণ। ।  

অচভমনুয নাচহ দ্েচে উিাটন মন। 

চজজ্ঞাকসন ডাচেো ভীকমকর দ্সইক্ষণ।।  

দ্োথা দ্েল অচভমনুয েহ বৃকোের। 

তাকর না দ্েচেো মম চবেকর অন্তর। ।  

একতে শুচনো ভীম উত্তর না চেল। 

অকধামুে হকে ভীম চনুঃিকব্দ রচহল।।  

উত্তর না দ্পকে পাথব দ্িাকেকত আেুল। 

নেকনর জকল চভকজ অকের দুেূল।। 

নেুল আেুল আর সহকেব দ্িাকে। 

অশ্রুধাকর বকহ ধারা বচস অকধামুকে।। 

দ্রােন েচরো ভীম েচহল তেন। 

দ্েমকন েচহব অচভমনুযর মরণ।। 
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েচরো অনযাে র্যুদ্ধ দুষ্ট দুকর্যবযাধন। 

সপ্তরথী দ্বচি পুকত্র েচরল চনধন। ।  

বূযহদ্বার রুদ্ধ বেল চসন্ধুর ন ন। 

বূযহ প্রকবচিকত না পাচরল দ্োনজন।।  

একতে শুচনো ধনঞ্জে মহাবীর। 

হইকলন অচভমনুয দ্িাকেকত অচ্র।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত সমান। 

োিীরাম োস েকহ শুকন পুণযবান। ।  

অচভমনুয দ্িাকে অর্জ্ুবকনর চবলাপ 

পাথব মহাবীর,           হইলা অচ্র, 

তনে চনধন শুচন। 

হাহা পুত্রবর,           মহা ধনুদ্ধবর, 

বীরেণ িূিামচণ।। 

দ্তামা চবনা দ্মার,           ঘর বহল দ্ঘার 

চে েচরব রাজযধকন। 

আমাকর ছাচিো,           দ্েকল পলাইো 

োো চেো মম প্রাকণ।। 

পুত্র মহাবীর,           ে পব িরীর, 

িেমুে পরোি। 

েটাি লাবণয,           সকব বকল ধনয, 

অমৃত সমান ভাষ।। 

েহ নারােণ,           চ্র নকহ মন, 

েচরব দ্োন উপাে। 

চবনা অচভমনুয,           না রাচেব তনু, 

েচহকছ আমার োে।। 

বকল ধনঞ্জে,           চবেকর হৃেে, 

চবনা পুত্র অচভমনুয।  

দ্হন পুত্র চবকন,           রচহব দ্েমকন, 

না রাচেব এই তনু।। 

অর্জ্ুবকনর বাণী,           শুচন িক্রপাচণ, 

অকনে চবলাপ বেলা। 

মধুর বিকন,           েচহো অর্জ্ুবকন, 
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েৃে ধচর সান্ত্বাইলা।। 

ভারত িচরত,           বযাস চবরচিত, 

শ্রবকণ েলুষ নাি। 

ভারত-সেীত,           শ্রবকণ লচলত, 

চবরচিল োিীোস।।

 

অর্জ্ুবকনর প্রচত শ্রীেৃে ও বযাকসর সান্ত্বনা বােয 

অর্জ্ুবন বকলন েৃে েচর চনকবেন।  

অচভমনুয চবনা আর না রকহ জীবন।।  

অচভমনুয সম নাচহ দ্েচে চত্রভুবকন। 

ে পব সমান বীর পূণব রূকপ গুকণ।। 

শ্রীেৃে বকলন সকে শুনহ বিন। 

স্বকেব দ্েল দ্র্যই, তার না ের দ্িািন।।  

সমূে সংগ্রাম েচর দ্েল স্বেবকলাে। 

বি োর্যবয বেল দ্সই, পচরহর দ্িাে। ।  

অচনতয সংসার দ্েে চনতয চেছু নে।  

েচহনু স্বরূপ এই জাচনহ চনশ্চে।।  

র্যকতে দ্েেহ সব পুত্র পচরবার। 

দ্েহ োর নে শুন েুন্তীর েুমার।।  

এে েথা েচহ তাহা শুন সাবধাকন। 

দ্েচেোছ বৃকিাপকর থাকে পচিেকণ।। 

চনিাোকল থাকে সব বৃকির উপর। 

প্রভাকত উচিো র্যাে চেগ্ চেেন্তর।।  

তত্তুলয সংসার এই দ্েে ধনঞ্জে। 

েুহকের প্রাে দ্র্যন চেছুসতয নে।।  

 

এইমত সান্ত্বনা েকরন নারােণ। 

দ্হনোকল আইকলন বযাস তকপাধন।। 

বচসবাকর আসন চেকলন দ্সইিণ। 

উচিো প্রণাম েচরকলন সর্ব্বজন।।  

পাথব বচলকলন মুচন ের অবধান। 

অচভমনুয পুত্র চবনা চ্র নকহ প্রাণ।। 

বযাস বচলকলন ইহা শুন সর্ব্বজন।  

জীবন অসার, সার দ্েবল মরণ।। 

সৃজন েচরলা প্রভু এ চতন ভুবন। 

পচরপূণব বহল পাপী না হে পতন।। 

পৃচথবী না সকহ ভার টলমল েকর। 

এত দ্েচে নারােণ চিচন্তল অন্তকর। ।  

চনশ্বাস ছাকিন প্রভু েচর হুহুঙ্কার। 

নাসাপকথ েনযা এে বহল অবতার।। 

প্রভুর চনেকট েনযা োণ্ডাইো েে।  

চে োর্যবয েচরব আজ্ঞা ের মহািে।।  

প্রভু বচলকলন তুচম মৃতুযরূপা হও।  

িতু্বি পুকর চেো ভ্রচমো দ্বিাও।। 

মৃতুযরূকপ প্রাণীর সংহার োল দ্পকে। 

প্রভুর আকেকি েনযা হরচষতা হকে। ।  

োলপ্রাপ্ত জকনকর দ্র্য মৃতুযরূকপ হকর। 

অচনতয সংসার এই জানাই দ্তামাকর।।  

এত বচল বযাসকেব েকরন েমন। 

সকব দ্মচল েকর তাাঁর িরণ ব ন।। 
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জেরথ বকধ অর্জ্ুবকনর প্রচতজ্ঞা 

তার পকর বাসুকেব েমলকলািন। 

র্যুচধচির রাজা িাচহ বকলন বিন।।  

েহ শুচন অচভমনুয র্যুকদ্ধর েথন। 

চেরূকপ দ্েৌরব সহ েচরকলে রণ।। 

র্যুচধচির বচলকলন শুন চববরণ। 

িক্রবূযহ েচর দ্রাণ েকর মহারণ। ।  

বুযহ দ্ভচে র্যুদ্ধ েকর নাচহ দ্হন জন।  

অচভমনুয প্রচত েচহলাম দ্স োরণ। ।  

একতে শুচনো পুত্র েচহল তেন। 

বূযকহ প্রকবচিকত জাচন, না জাচন চনেবম।। 

তথাচপ পািানু তাকর েচরো চবিার।  

বূযকহ প্রকবচিল চিশু েচর মহামার।। 

তার পাকছ র্যাই সকব দ্হন েচর মকন। 

বুযহদ্বার রুদ্ধ েকর চসন্ধুর ন কন।। 

জেরকথ চজচনকত নাচরল দ্োন জন। 

দ্স োরকণ মচরকলন অর্জ্ুবন ন ন।।  

েুরুবল চবনাচিল অচভমনুয রথী। 

তকব তাকর দ্বচিকলন সপ্ত দ্সনাপচত। ।  

এমত অনযাে েকর দুষ্ট দুকর্যবযাধন।  

সমকরকত চবনাচিল আমার ন ন।। 

 

এত শুচন নারােণ দ্ক্রাকধ হুতািন। 

এমত অনযাে র্যুদ্ধ েকর দুষ্টেণ।।  

জেরথ দ্হত ুমকর অচভমনুয বীর। 

শুচন ধনঞ্জে দ্ক্রাকধ হইল অচ্র। ।  

মহাকক্রাকধ বচলকলন ইকের ন ন। 

আচম র্যাহা েচহ তাহা শুন সর্ব্বজন ।।  

জেরথ দ্হত ুমকর অচভমনুয বীর। 

এে বাকণ চনপাচতব তাহার িরীর।। 

োচল র্যচে জেরকথ নাচহ মাচর রকণ। 

চপতা চপতামহ েচত না পাে েথকন।। 

চবনা জেরথ বকধ সূর্যবয অে হে।  

েচরব িরীর তযাে জাচনহ চনশ্চে।।  

জেরকথ না মাচরো না আচসব ঘর। 

আমার প্রচতজ্ঞা এই সভার চভতর।। 

 

এত শুচন দ্র্যাদ্ধােণ হচরষ অন্তর। 

মহানাকে েচর্জ্বো উচিল বৃকোের। ।  

পাঞ্চজনয আপচন বাজান নারােণ। 

মহানাকে বাচজকত লাচেল বাদ্র্যেণ। ।  

বি বি িঙ্খ বাকজ নাচহ দ্লোকজাো।  

োমামা েেি বাকজ নাচহ তার সংেযা।। 

দ্োচট দ্োচট ডম্ফ বাকজ মৃেে চবিাল। 

দ্ভউচর িািচর বাকজ মুহুরী োহাল। ।  

নানাজাচত বােয বাকজ েত েব নাম।  

সুমধুর বীণা বাকজ অচত অনুপম।। 

মহাকোলাহল িব্দ হইল ের্জ্বন। 

শুচনো হইল এে েুরুসসনযেণ।। 

 

েূতমুকে শুচন তকব চসন্ধুর ন ন।  

িরীর হইল েম্প নকহ চনবারণ।। 

শ্রীঘ্রেচত চেো েকহ র্যথা দুকর্যযাধন। 

প্রচতজ্ঞা েচরল পাথব আমার োরণ।।  

োচল রকণ দ্মাকর পাথব েচরকবে ক্ষে।  

প্রচতজ্ঞা েচরল এই শুন মহািে।। 

র্যচে পাথব োচল দ্মাকর বচধবাকর নাকর। 



মহাভারত (দ্রাণপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
4

 

আপচন মচরকব দ্সই পুচি ববশ্বানকর। ।  

এইমত প্রচতজ্ঞা েচরল পুনুঃ পুনুঃ।  

োচল সতয র্যুকদ্ধ দ্মাকর মাচরকব অর্জ্ুবন।। 

ইহার উপাে চেছু না দ্েচে দ্র্য আচম।  

চনজকেকি র্যাই আচম আজ্ঞা ের তুচম। ।  

 

এত শুচন হরচষত বহল দুকর্যবযাধন। 

জেরকথ বকল শুন আমার বিন।। 

চে িচি অর্জ্ুবন দ্তামা েচরকব সংহার। 

দ্তামাকর রাচেকব দ্র্যাদ্ধা র্যকতে আমার।।  

এত বল দুকর্যবযাধন জেরকথ লকে। 

র্যথা দ্রাণগ্রুরু েৃহ উত্তচরল চেকে।। 

প্রণাম েচরো তকব বকল দুকর্যবযাধন।  

অবধান ের গুরু এে চনকবেন।। 

প্রচতজ্ঞা েচরল পাথব েুন্তীর ন ন। 

োচল র্যুকদ্ধ জেরকথ েচরকব চনধন।।  

জেরথ বধ চবনা সূর্যবয অে হে।  

অচিকত িরীর তযাে েচরকব চনশ্িে।।  

এত শুচন জেরথ মহাভে দ্পকে। 

আমাকর েচহল, আচম র্যাই পলাইকে।। 

সািাকত দ্েেহ ভকে োাঁচপকছ িরীর।  

তুচম ভে ভাচেকল দ্স হেত সুচ্র।। 

োচল র্যচে ধনঞ্জে মাচরকত না পাকর। 

অবিয মচরকব পাথব েচহ দ্র্য দ্তামাকর।। 

 

এত শুচন দ্রাণ জেরকথ আশ্বাচসল।  

নাচহে দ্তামার ভে বচলকত লাচেল।। 

েচণব আচে েচরো র্যকতে দ্র্যাদ্ধােণ।  

দ্তামাকর রাচেকব সকব েচরো র্যতন।। 

োচল আচম এে বূযহ েচরব রিন। 

র্যাহা লচিবাকর নাচহ পাকর দ্েবেণ।।  

বূযহ মকধয দ্তামাকে রাচেব লুোইো। 

দুকর্যবযাধন আগুহকে থাচেকব দ্বচিো।। 

 

েণব বকল জ,েরথ না েচরহ ভে। 

অবিয মচরকব োচল বীর ধনঞ্জে।। 

দ্হন বুচি অনুেূল হইকবে ধাতা। 

দ্স োরকণ অর্জ্ুবন েচহল দ্হন েথা।। 

এত শুচন জেরথ তযচজকলে ভে। 

অব্শিয হইকব োচল অর্জ্ুবকনর িে।। 

হরচষত দুকর্যবযাধন জেরকথ চনো।  

আপনার েৃকহ দ্েল আনচ ত বহো।। 

েৃপািার্যবয বকল তকব দ্রাণািার্যবয প্রচত। 

এে েথা েচহ আচম ের অবেচত।। 

চনশ্চে জাচনল এই রাজা দুকর্যবযাধন।  

অবিয হইকব োচল পাকথবর চনধন।।  

চত্রেকির নাথ েৃে সহাে র্যাহার।  

দ্হনজন নাচহ পাে েোি অপার।। 

অবিয হইকব জেরকথর চনধন। 

েচহলাম জান মম স্বরূপ বিন।। 

এত শুচন দ্রাণািার্যবয হরচষত মন।  

র্যকতে েচহলা তুচম দ্বকের বিন।। 

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব েথন।  

আেুর্যবি পুণয বাকি শুকন দ্র্যই জন।।  

বযাস চবরচিত হে অপূর্ব্ব ভারত।  

োিীরাম োস েকহ পাাঁিালীর মত।। 

জেরথ-বকধর বৃত্তান্ত 
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মুচন বকল, শুন পরীচিকতর ন ন।  

জেরথ বধ েথা অপূর্ব্ব েথন।। 

অদ্ধবেত চনিা চনরােত বীরেণ। 

অচত চিন্তাচন্বত েৃে অর্জ্ুবন োরণ।। 

অর্জ্ুবকন েকহন েৃে েমলকলািন। 

না বুচিো প্রচতজ্ঞা েচরলা দ্ক্রাধমন।। 

জেরথ দ্হত ুসকব েচর প্রাণপণ। 

েচরকব োরুণ র্যুদ্ধ না র্যাে েণ্ডন।।  

জেরথ বীকর তকব মাচরবা দ্েমকন। 

এই দ্র্য ভাবনা মম হে অনুিকণ।। 

 

অর্জ্ুবন বকলন েৃে ের অবেচত। 

োকর ভে, তুচম র্যার থাচেকব সারচথ।। 

উৎপচত্ত প্রলে র্যার েটাকিকত হে।  

দ্হন জন সহাকে তাহার োকর ভে।। 

অর্জ্ুবন চবনে শুচন দ্েব জেন্নাথ।  

উচিকলন েৃে ধচর অর্জ্ুবকনর হাত।। 

েচপধ্বজ রকথ দ্োাঁকহ েচর আকরাহণ। 

সকোপকন র্যান র্যথা হকরর ভবন।। 

পার্ব্বতীর সকন এোসকন ভূতনাথ। 

দ্েচে েৃোর্জ্ুবন েচরকলন প্রচণপাত।। 

দ্র্যািহাকত শ্রীনাথ েকহন স্তুচত বাণী। 

দ্েবকেব মহাকেব দ্েব িূলপাচণ।। 

সমুরমথকন দ্ঘার উচিল েরল। 

দ্স সর্ব্ব সংসার েকহ হইো অনল।।  

সৃচষ্টনাি দ্েচে দ্েবেণ স্তুচত েকর। 

সেে হইো দ্েবকেব েো েকর।। 

েণ্ডুকষ েচরো পান রাচেকল জেৎ। 

ঘুচষকত রচহল র্যি জেকত মহৎ।। 

সৃচষ্ট চ্চত প্রলকের তুচম আেয মূল। 

চনকবেন েচর নাথ হও অনুেূল।। 

 

দ্োচবক র স্তুচত শুচন দ্েব েোধর। 

ঈষৎ হাচসো তকব েকরন উত্তর।। 

আমার চবধাতা তুচম চবকশ্বর পালে।  

দ্র্য না জাকন দ্সই বকল নক র বালে।।  

ভূভার নাচিকত তুচম অবতার হকে। 

েচরছ চবহার েত ধনঞ্জকে লকে।। 

দ্র্য হে দ্তামার আজ্ঞা েচরব পালন। 

েরহ চবধান আজ্ঞা দ্েব নারােণ।। 

 

দ্োচব  বকলন, দ্েব ের অবধান। 

দ্েৌরব পাণ্ডব র্যুদ্ধ নকহ সমাধান।।  

অনযাে সমর েচর অচভমনুয বীকর। 

দ্বচিো দ্েৌরবেণ বকধ বালকেকর।। 

প্রচতজ্ঞা েচরল পাথব চবপি নাচিকত। 

না পাচরকল চনজকেহ তযচজকব অচিকত।। 

এই দ্হতু চনকবচে দ্র্য শুন েোধর।  

জেরকথ চজচন পাথব চজচনকব সমর। ।  

 

হর বচলকলন হচর শুন অবধাকন। 

অর্জ্ুবন চবজেী হকব চজচন িত্রুেকণ।। 

অর্জ্ুবকনর সহাে হইব আচম রকণ। 

রকণ চেো চনধন েচরব েুরুেকণ।। 

 

অনন্তর প্রণচমো দ্েবীর িরণ। 

েকরন অর্জ্ুবন েৃে অকনে েবন।।  

িঙ্করী বকলন শুন েৃে ধনঞ্জে। 

মম বকর ের চেো সব িত্রু িে।।  
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পাইো হকরর বর েৃে ধনঞ্জে। 

ধনলাকভ েচরর দ্র্যমন তুষ্ট হে।। 

দ্সই মত মহানক  প্রফুল অন্তকর। 

প্রণাম েকরন দ্োাঁকহ িঙ্করী িঙ্ককর।। 

চবোে হইো, চেো আপন চিচবকর। 

েচরকল িেন সবার অকোিকর।। 

 

প্রভাকত উচিো সকব েচর োনোন।  

সুসর্জ্া হইো র্যুকদ্ধ েচরল প্রোণ।। 

তকব দ্রাণ মহাবীর সর্ব্বসসনয লকে। 

রচিল অদ্ভূত বূযহ রণ্কল চেকে।। 

বার দ্ক্রাি পর্যবযন্ত রাচেল দ্সনােণ। 

তার মকধয জেরথ রাজা দুকর্যবযাধন।। 

এরূপ েচরো সকব রচহকলে রকণ। 

দ্বচিো রচহল সকব চসন্ধুর ন কন।। 

দ্হথা সর্ব্বসসনয লকে রাজা র্যুচধচির। 

দ্োচবক কর অকগ্র েচর হকলন বাচহর।। 

তকব ধনঞ্জে ডাচেকছন দ্র্যাদ্ধােকণ। 

ধৃষ্টদুযন্ন সাতযেীকর আর ভীমকসকন।। 

র্যুচধচিকর সবা প্রচত েচর সমর্পণ।  

েকহন দ্তামারা সকব ের চেো রণ।। 

জেরথ বধ দ্হতু আচম র্যাই রকণ। 

র্যথাে পাইব আচজ চসন্ধুর ন কন।।  

 

ভীম বকল, তুচম র্যাও জেরথ র্যথা। 

র্যুচধচির দ্হতু তব নাচহ মকনাবযথা।। 

শুচন েৃে বচলকলন শুন ধনঞ্জে। 

একতে প্রচতজ্ঞা তব উচিত না হে।।  

র্যচে জেরথ আচজ নাচহ হে বধ। 

তকব চে েচরকব দ্মাকর েহ তার পথ।। 

অর্জ্ুবন বকলন প্রভু দ্তামার প্রসাকে। 

আচজ জেরকথকর মাচরব অপ্রমাকে।।  

বহু সঙ্ককটকত তুচম েচরলা তারণ। 

র্যত বল বুচদ্ধ মম তুচম নারােণ।। 

 

শুচনো েকহন েৃে হচরষ অন্তর। 

বি চবিিণ তুচম মহাধনুদ্ধবর।।  

অচিকর হইকব তব প্রচতজ্ঞা পূরণ।  

আচজ দ্স হইকব তব প্রচতজ্ঞা পূরণ। ।  

আচজ দ্স হইকব তব িত্রুর চনধন। 

এত বচল শ্রীেৃে ছাকিন চসংহনাে।।  

শুচনো দ্েৌরবেণ েচণল প্রমাে। 

তকব েৃে োরুকেকর েকহন তেন।। 

মম রথোচন আন েচরো সাজন। 

িাে ধনুোচে সব তুলহ রকথকত।। 

জেরথ দ্হত ুরণ েচরব চনচশ্চকত।।  

েোচিত ধনঞ্জে নূযন র্যচে হে। 

একেলা েচরব আচজ দ্েৌরকবর িে।। 

দ্র্যইিকণ আমার হইকব িঙ্খধ্বচন। 

িব্দ শুচন রথ লকে র্যাইকব আপচন।। 

 

একতে বচলো েৃে েমলকলািন। 

বােুকবকে িালাইো দ্েন অশ্বেণ।। 

বূযহমুকে দ্রাণািার্যবয আকছন আপকন। 

তাহার পশ্চাকত র্যত েুরুকসনােকণ।।  

দ্হনোকল দ্রাণািার্যবয বূযকহর দ্বাকরকত। 

আগুচলল পাকথব আচস ধনুুঃির হাকত। ।  

দ্রাকণ দ্েচে ধনঞ্জে েচর নমস্কার।  

েরকর্যাকি েচহকছন েুন্তীর েুমার।। 

চে দ্হতু র্যুকদ্ধর সর্জ্া দ্েচে মহািে। 
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অশ্বথমাচধে আচম দ্তামার তনে।। 

জেরথ বধ দ্হতু প্রচতজ্ঞা আমার।  

দ্তামাকর জানাই তাই োরণ তাহার।। 

দ্রাণ েকহ এই েথা না হে উচিত। 

েুরুসসনযেণ দ্েে আমার রচিত।। 

আমার অকগ্রকত তাকর েচরকব ঘাতন। 

দ্েমকন দ্েচেব আচম শুনহ অর্জ্ুবন। ।  

 

একতে শুচনো েৃে েকহন পাকথবকর। 

উপকরাধ দ্েন তুচম েরহ দ্রাকণকর।। 

সপ্তরথী দ্বচি মাকর এে ছাওোকল।  

অচত চিশু অচভমনুয রকণ মাকর ছকল।। 

দ্োন উপকরাধ গুরু েচরল দ্তামাকর। 

তুচম দ্েন উপকরাধ েরহ উহাকর।। 

সন্ধান পূচরো মার চেবয অের্েণ।  

দ্র্যইমকত দ্রাণািার্যবয হে অকিতন। ।  

একতে শুচনো পাথব অচত কু্রদ্ধমন।  

দ্রাকণ িাচহ লাচেকলন বচলকত তেন। ।  

তকব আর চবলকম্ব নাচহে প্রকোজন। 

িীঘ্র ের উপাে রাচেকত েুরুেণ।। 

আচজ র্যুকদ্ধ দ্েৌরকবকর েচরব সংহার।  

দ্েচেব দ্েমকন রাে েচরো প্রোর।।  

 

একতে শুচনো গুরু অচত কূ্রদ্ধমন।  

েচরল অর্জ্ুবকনাপচর বাণ বচরষণ।। 

েি বাণ একি বীর পূচরো সন্ধান। 

বাণ বযথব দ্েচে দ্রাণ দ্ক্রাকধ েম্পবান।। 

েেন ছাইো বীর বচরষকে বাণ। 

িীঘ্রহকে ধনঞ্জে পূচরো সন্ধান।। 

োচটো পাকিন র্যত আিাকর্যবযর বাণ।  

দ্ক্রাকধ দ্রাণ েচরকলন বচরষণ বাণ। ।  

তকব েৃে েচহকলন ধনঞ্জে প্রচত।  

আচম র্যাহা েচহ তাহা ের অবেচত।। 

জেরথ বধ দ্হতু আকছ বি ভার। 

দ্রাণ সহ র্যুদ্ধ ের না বুচি চবিার।। 

 

এত শুচন ধনঞ্জে েকহন েৃকেকর। 

চেমকত র্যাইব, দ্রাণ পথ রুদ্ধ েকর।। 

েৃে বচলকলন শুন আমার বিন। 

দ্রাকণর েচিণ চেকে আকছ দ্সনােণ।।  

দ্সই দ্সনােণ বাকণ োচট পাি তুচম।  

দ্সইোন চেো রথ িালাইব আচম।। 

এত শুচন ধনঞ্জে পূকরন সন্ধান। 

চনচমকষ েকরন বহু বসনয োন োন। ।  

তকব শ্রীেৃকের রথ দ্বকেকত িচলল।  

দ্রাকণকর পশ্চাৎ েচর বসকনয প্রকবচিল।।  

 

দ্রাণ বকল ধনঞ্জে এ দ্োন চবিার। 

পলাইো র্যাও তুচম অকগ্রকত আমার।।  

অর্জ্ুবন বকলন, গুরু েচর নমস্কার। 

দ্তামাকর চজচনকব দ্হন িচি আকছ োর।। 

জেরথ বধ দ্হতু র্যাইব এেন। 

দ্তামার িরকণ েচর এই চনকবেন।। 

এত শুচন দ্রাণািার্যবয হাচসকত লাচেল। 

এে চভকত রথ রাচে পথ ছাচি চেল।। 

তকব ধনঞ্জে বীর অচতিে দ্ক্রাকধ। 

র্যাকর পাে তাকর মাকর নাচহ উপকরাকধ।। 

আেণব পূচরো বীর বচরষকে বাণ। 

রথ অশ্ব পোচতে েকর োন োন।। 

পলাে সেল বসনয রকণ নাচহ রে। 
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মহাকক্রাকধ আগু বহল দ্রাকণর তনে। ।  

ধনঞ্জে অশ্বথামা দ্োাঁকহ মহারণ। 

চবস্মে মাচনো িাকহ র্যত দ্সনােণ।।  

মহাবীর অশ্বথামা দ্রাকণর ন ন।  

অর্জ্ুবন উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

তকব দ্ক্রাকধ মহাবীর ইকের ন ন। 

োচটকলন দ্রৌণীর হাকতর িরাসন।। 

আর ধনু লকে বীর দ্রাকণর তনে। 

বাণ বৃচষ্ট েকর অচত চনভবে হৃেে।।  

তকব ধনঞ্জে বীর অচি দ্হন জ্বকল। 

সারচথর মাথা োচট দ্ফচলল ভূতকল।।  

একিন র্যুেল অে ইকের নন্েন।  

বাণাঘাকত অশ্বথামা বহল অকিতন।। 

দ্সইিকণ সারথী আইল এে আর। 

অকিতন রকথ বীর দ্রাকণর েুমার।। 

েতিকণ অশ্বথামা পাইল দ্িতন। 

ধনু ধচর পুনরচপ েকর মহারণ।। 

মহাপরাক্রম দ্োাঁকহ সমান দ্সাসর।  

হইল তুমুল র্যুদ্ধ নাচহ অবসর।। 

তকব ধনঞ্জে দ্ক্রাকধ হইল অচ্র। 

সন্ধান পূচরো চবকন্ধ দ্রৌণীর িরীর।। 

েবি োচটো বাণ অকে প্রকবচিল।  

অকিতন হকে বীর রকথকত পচিল।। 

রকথকত পচিল বীর হকে অকিতন। 

হাহাোর েচর ধাে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।। 

দ্হনোকল অকগ্র বহল চমচহর ন ন।  

ধনুে ধচরো আকস েচরবাকর রণ।। 

অর্জ্ুবন েচরো বকল অর্জ্ুবকনকর আাঁচট। 

দ্লকেকছ দ্তামাকর মৃতুয দ্তাঁই ছটফচট। ।  

দ্রাণ দ্সনাপচত বকল মম বধয নকহ।  

দ্স োরকণ ভাকল ভাকল চেন েত রকহ। ।  

চনশ্চে আমার হকে দ্তামার মরণ। 

েচহলাম সতয এই চবচধর ঘটন।। 

 

অর্জ্ুবন বকলন হাচস, হতজ্ঞান তুচম। 

পশুজ্ঞান েচরো বচধব দ্তামা আচম।।  

েুচপো বচলকছ েণব বুচিব এেন। 

দ্েমকন সাচরো আচজ র্যাহ দ্মার রণ।। 

এত বচল সূর্যবযসুত সপববাণ একি।  

সহস্র সহস্র নাে পাকথব চেো দ্বকি।। 

একিন েরুি বাণ ইকের ন ন। 

ধচরো সেল সপব েচরল ভিণ।। 

সকপবকর চেচলো েকণব চেচলবাকর আকস। 

অচিবাণ েণব তকব এচিল তরাকস।।  

অচিকত পিীর পাো পুচিল সেল।  

হইল প্রলে অচি দ্সই রণ্ল।। 

একিন বরুণ বাণ ইকের ন ন। 

জকলকত চনবৃত্ত বহল র্যত হুতািন।। 

হইল প্রলে নীর দ্সই রণ্কল। 

হে হেী পোচতে ভাচস র্যাে জকল।।  

দ্িাষে নাকমকত বাণ েণব একি দ্রাকষ।  

শুচষল সেল নীর িিুর চনচমকষ।। 

েণব ধনঞ্জে র্যুদ্ধ নাচহ পািান্তর।  

চবস্মে মাচনো িাকহ র্যকতে অমর।। 

তকব পাথব মহাবীর পূচরো সন্ধান।  

একেবাকর মাচরকলন েি দ্োটা বাণ।। 

েবি োচটো বাণ অকে প্রকবচিল।  

মূচচ্ছবত দ্েচেো রথ চফরাে সারচথ।। 
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রকণ ভে চেো দ্েল েণব দ্র্যাদ্ধাপচত। 

তকব ধনঞ্জে বীর মহাকক্রাধ মকন।। 

লি লি দ্র্যাদ্ধােকণ চবনাচিল রকণ। 

দ্হনমকত ছে দ্ক্রাি পথ িচল দ্েলা।। 

েেনমণ্ডকল বহল চদ্বপ্রহর দ্বলা। 

 

দ্হনোকল েৃে েন শুন ধনঞ্জে।। 

শ্রমর্যুি হইল রকথর িাচর হে। 

িকর চবদ্ধ হইোকছ িচলকত না পাকর।। 

চেমকত র্যাইব তকব সংগ্রাম চভতকর। 

চেবা বহল বহু, তৃণ জল নাচহ পাে। ।  

দ্হর দ্েে ঘন ঘন মম মুে িাে। 

সংগ্রাম েরহ র্যচে নাচম ভূচমতল।। 

তকব আচম োওোই অকশ্ব তৃণ জল। 

 

এত শুচন েৃকেকর েকহন গুিাকেি। ।  

দ্েন অসম্ভব েথা েহ হৃষীকেি। 

সংগ্রাকমর ্ল ইকথ না হে সংিে। ।  

তৃণিূনয এই ্ল ধূলা উকি র্যাে।  

দ্োচব  বকলন িণ রহ দ্হথা তুচম।। 

দ্র্যথা পাই আচন জল োইোব আচম। 

অর্জ্ুবন বকলন বি হইল চবস্মে।। 

দ্র্য েচহলা নারােণ শুচন হে ভে। 

ছল েচর ছাচিো র্যাইকত িাহ হচর।। 

চসন্ধু মাকি ডুবাইো আমাকর সংহাচর। 

বুচিলাম অপরাধ হইোকছ পাে।। 

তুচম র্যচে ছাি তকব নাচহে উপাে। 

তুচম বল, তুচম বুচদ্ধ, পাণ্ডকবর প্রাণ।। 

র্যার অনুগ্রকহ সঙ্ককটকত পাই ত্রাণ। 

অনুিণ হৃেকে উেে তাকহকেচে।। 

দ্হন অনাকথর নাথ দ্মাকর ের দুুঃেী। 

আমার প্রচতজ্ঞা র্যত দ্স হইল চমছা। ।  

তকব আর এ ছার জীবকন চেবা ইচ্ছা।  

দ্েমকন সমর চসন্ধু তচরবাকর পাচর।  

তরণী দ্ফচলো হচর িচলকল োণ্ডারী।। 

 

েমল-নেন েৃে েকহন হাচসো। 

েরহ আকিপ সো চেকসর লাচেো।। 

পঞ্চভাই দ্তামরা পাণ্ডব র্যাজ্ঞকসনী। 

রাচেোছ ভচিকত আমাকে সো চেচন।। 

পলাইকত পাচর চে দ্র্য পলাইকত িাই। 

হৃেে চনেকি ব ী এিাইকত নাই।। 

দ্ে জাকন েচহ দ্র্য সতয দ্তামা ছে জকন। 

নাচহ পাচর এে েণ্ড পাসচরকত মকন। ।  

ভূচমতকল নাচম র্যচে েরহ সংগ্রাম। 

তকবত অকশ্বকর আচম েরাই চবশ্রাম। ।  

 

এত শুচন ধনঞ্জে নাচমো ভূচমকত। 

সংগ্রাম েকরন বীর ধনুুঃির হাকত।।  

তকব েৃে রথ বহকত ভূচমতকল উচল।  

ক্রকম ক্রকম র্যুিাইল র্যত েচিোচল। ।  

তৃচষত হইল অশ্ব িত োত্র বাকণ। 

জাচন নারােণ তকব বকলন অর্জ্ুবকন।। 

শ্রীেৃে বকলন পাথব দ্েে অশ্বেকণ। 

তৃোর োরণ িাকহ মম মুে পাকন। ।  

চবনা জলপাকন অশ্ব না পাকর িচলকত। 

তাহার চবধান আচম েচর দ্র্য ত্বচরকত।। 

তকবত েরহ র্যুদ্ধ েুরুসসনয সকন। 

হউে িকণে র্যুদ্ধ মল মলেকণ। ।  

একতে েচহো েৃে েমলকলািন। 
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এে সকরাবর বেল অপূর্ব্ব রিন।। 

নানা জাচত পিীেণ ক্রীিা েকর তাকহ। 

নানা পুষ্প ফুকট তার েকন্ধ মন দ্মাকহ।। 

হংসেণ ক্রীিা েকর হংসীর সচহত। 

সারস সারসী ক্রীিা েকর আনচ ত। ।  

পকদ্মর দ্সৌরকভ েন্ধ িতুচ্বকে র্যাে। 

লাকে লাকে মত্ত অচল মধুকলাকভ ধাে।।  

অমৃত সমান বহল সকরাবর নীর। 

অশ্ব লকে তাহাকত নাকমন র্যদুবীর।।  

জকলকত দ্ধাোন েৃে অকশ্বর দ্িাচণত।  

অদ্ভূত দ্েচেো সকব হইল চবচস্মত। ।  

 

অর্জ্ুবকনকর ভূকম দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। 

সন্ধান পূচরো েকর অে বচরষণ।।  

দ্েচেো অর্জ্ুবন তকব পূকরন সন্ধান। 

আেণব পূচরো চবচন্ধকলন চেবয বাণ।। 

িূকণযকত দ্োাঁহার বাণ এেত্র হইল।  

গ্রকহর সেৃি হকে িূকনযকত রচহল। ।  

আনক  দ্োচব  তকব লকে অশ্বেকণ। 

জলপান েরাকলন হচরষত মকন।। 

জলপাকন অশ্বেণ বহল বলবান। 

পূকর্ব্বর সেৃি বহল েচর জলপান।।  

তকব েৃে অশ্বেকণ লইো সংহচত। 

রকথকত উকিন চেো অচত িীঘ্রেচত।।  

অশ্বেকণ রকথ র্যুচি বকলন অর্জ্ুবকন। 

বলবান বহল অশ্ব দ্েে জলপাকন।। 

অতুঃপর রকথ আচস িি মহামচত। 

রথ িালাইো আচম চেব িীঘ্রেচত।। 

 

এত শুচন ধনঞ্জে ধনুুঃির হাকত। 

এে লাফ চেো বীর িচিকলন রকথ।। 

েৃতাঞ্জচল অর্জ্ুবন েকহন সচবনে।  

এে চনকবেন েচর শুন মহািে।। 

দ্তামার িচরত্র আচম বুচিকত না পাচর। 

আপন বৃত্তান্ত দ্মাকর েহ েৃপা েচর।। 

চনরবচধ অপরাধ েচর তব ্ান। 

চিচনকত না পাচর আচম বিই অজ্ঞান। ।  

শ্রীেৃে বকলন পাথব না ের চবস্মে। 

মম পচরিে দ্তামা চেব ধনঞ্জে।। 

এত বচল দ্েন েৃে িালাইো হে। 

ধনু ধচর েকরন সমর ধনঞ্জে।। 

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস জেরথ বকধ।  

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

সাতযচের র্যকুদ্ধ ও ভূচরশ্রবা েতৃ্তবে সাতযচের পরাজে 

মুচন বকল শুন শুন রাজা জকন্মজে।  

েকরন োরুণ র্যুদ্ধ বীর ধনঞ্জে।। 

দ্হথাে ধকমবর পুত্র না দ্েচে অর্জ্ুবকন। 

েৃকেকর না দ্েচে দুুঃে ভাচবকলন মকন।। 

বহুেূর দ্েল, রথধ্বজ নাচহ দ্েচে। 

চিন্তােুল হকে রাজা ডাকেন সাতযচে।। 

ডাে শুচন সাতযচে আচসল দ্সইিণ।  

সাতযচেকর বচলকলন ধকমবর নন্েন।।  

একেশ্বর দ্েল পাথব দ্েৌরব চভতর। 

না জাচন চেরূপ তথা েরকে সমর।। 

রথধ্বজ নাচহ দ্েচে চেকসর োরণ। 

এ সেল ভাচব দ্মার চ্র নকহ মন।। 
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িীঘ্রেচত রকথ িচি েরহ েমন। 

ডাচেলাম দ্তামাকর দ্র্য, এই দ্স োরণ। ।  

সাতযচে বচলল, রাজা েচর চনকবেন।  

দ্তামার রিাকথব আচম চনর্যুি এেন।।  

দ্তামাকর ছাচিো আচম র্যাইব চেমকত। 

এই চনকবেন মম দ্তামার অকগ্রকত।। 

শুচন র্যুচধচির বচলকলন আরবার। 

মম লাচে চিন্তা চেছু নাচহে দ্তামার।। 

অর্জ্ুবকনর তত্ত্ব জাচন আইস সত্বর। 

তকব দ্স সুচ্র হকব আমার অন্তর। ।  

এত শুচন সাতযচে েচহল ভীমকসকন। 

সাবধান হকে তুচম থাচেকব আপকন।। 

অর্জ্ুবকনর তত্ত্ব চনকত েকহন রাজন। 

অতএব তথা আচম েচরব েমন।। 

র্যুচধচিকর তব ্াকন েচর সমর্পণ।  

রাজার চনেকট রহ র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।। 

সাবধান হকে তুচম থাচেকব দ্হথাই। 

পুনরচপ আচস দ্র্যন র্যুচধচিকর পাই। ।  

ভীম বকল, তুচম র্যাহ অর্জ্ুবকনর তথা। 

র্যুচধচির দ্হতু তব নাচহ দ্োন বযথা।। 

সহকেব নেুলাচে র্যত দ্র্যাদ্ধােকণ। 

রাজাকর রাচেকব সকব অচত সাবধাকন। ।  

সাতযচে দ্তামার মত নাচহ দ্োন জন। 

চে চেো শুচধব ঋণ দ্তামার এেন।। 

ইহা শুচন সাতযচে উচিল রকথাপকর। 

এো রকথ র্যাে বীর চনভবে অন্তকর। ।  

চনকমকষকত প্রকবচিল বূযকহর চভতর।  

অর্জ্ুবকনর চিষয বীর মহাধনুদ্ধবর।। 

সাতযচেকর দ্েচে র্যত দ্েৌরকবর েণ। 

িচটচত আচসল সকব েচরবাকর রণ।। 

নানা অকে রচথেণ ছাইল েেন। 

আষাঢ় শ্রাবকণ দ্র্যন দ্মঘ বচরষণ।। 

পচরঘ মুষল দ্িল িূল জািা জাচি। 

ভূষণ্ডী পরশু নানা অে দ্োচট দ্োচট।। 

দ্েচেো সাতযচে বীর সন্ধান পূচরল। 

সবাোর অে োচট চনরে েচরল।। 

তকব দ্ক্রাকধ দুুঃিাসন পূচরল সন্ধান। 

আেণব পূচরো একি েিকোটা বাণ।। 

সাতযচে োচটল দ্সই বাণ দ্সইিণ।  

মহাধনুদ্ধবর বীর সতযে ন ন।।  

েিকোটা বাণ তকব পূচরল সন্ধান। 

দুুঃিাসন-ধনু োচট েকর োন োন।।  

আর ধনু ধচর বীর ধৃতরাষ্ট্র সুত।  

সাতযচে উপকর বাণ মাকরন অর্যুত।। 

োচটল সেল বাণ সতযে-তনে।  

সন্ধান পূচরো বীর েকর অেমে।।  

েি বাণ মাকর বীর ধতৃরাষ্ট্র-সুকত। 

মূচচ্ছবত হইো দুুঃিাসন পকি রকথ।। 

মূচচ্ছবত দ্েচেো বীকর সারচথ সত্বর। 

আপচন পলাে রথ লকে অতুঃপর।। 

সাতযচে দ্েচেল, পলাইল দুুঃিাসন। 

বসকনযর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

ধ্বজ ছত্র পতাোে পৃচথবী ছাইল। 

সাতযচের বাকণ সব উচচ্ছন্ন হইল। ।  

সাতযচে মচিল েুরুবল একেশ্বর।  

চবস্মে মাচনো িাকহ র্যকতে অমর।। 

আোকি অমরবৃ  পুষ্পবৃচষ্ট েকর। 

ধনয ধনয েচর তকব বকল সাতযচেকর।। 
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একতে দ্েচেো তব সুবল-ন ন। 

হাকত ধনু েচর আকস েচরবাকর রণ।।  

িেুচনকর দ্েচেো সাতযচে ধনুদ্ধবর। 

সন্ধান পূচরো মাকর দ্িাে দ্িাে ির। ।  

এচিল চবংিচত অে িেুচন উপর। 

বাকণ োচট পাকি তাহা সুবল-কোঙর। ।  

বাণ বযথব দ্েচে বীর দ্োকপ োাঁকপ তনু। 

পুনরচপ বাণ একি টঙ্কাচরো ধনু।।  

েি বাণ একি বীর পূচরো সন্ধান। 

দুই বাকণ ধ্বজ োচট েকর োন োন।।  

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব োকট বীরবর।  

দুই বাকণ সারচথকর চেল র্যমঘর।। 

আর দুই বাকণ োকট িেুচনর ধন।ু 

েি বাণ এচি বীর চবচন্ধকলে তন।ু।  

িেুচন-সঙ্কট দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। 

হাহাোর েচর তকব ধাে দ্সইিণ।। 

দুুঃিাসন রকথ িচি সুবল-ন ন। 

রণ এচি পলাইো েচরল েমন।। 

অবকহকল সাতযচে েরকে িরবৃচষ্ট। 

চবপি জাচনল, আচজ মচজকবে সৃচষ্ট।। 

সাতযচের র্যুদ্ধ দ্েচে র্যত বসনযেণ।  

ভকে পলাইো দ্েল লইো জীবন।। 

সাতযচের সারচথ দ্স অচত চবিিণ।  

িালাইো চেল রথ পবন- েমন।।  

পঞ্চ দ্ক্রাি মহাবীর দ্েল মুহূকত্তবকে। 

অর্জ্ুবকনর রথধ্বজ তথা হকত দ্েকে।। 

রথধ্বজ দ্েচে বীর আনচ ত মন।  

বসকনযর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

সাতযচেকর দ্েচে েৃে বকলন অর্জ্ুবকন। 

আচসল সাতযচে বীর অই দ্েে রকণ।। 

সাতযচে দ্েচেো তকব বীর ধনঞ্জে।  

তার র্যুদ্ধ দ্েচে হন সান  হৃেে। ।  

সাতযচেকর দ্েচে ভূচরশ্রবা নরপচত। 

রকথ িচি ধন ুধচর আচসল িচটচত।। 

সাতযচেকর দ্েচে বকল দ্সামেত্ত-সতু।  

আচম আচসলাম দ্তার হকে র্যমেূত।। 

বহুচেকন পাইলাম দ্তার েরিন। 

অবিয পািাব দ্তাকর র্যকমর সেন।। 

এত বি ের্ব্ব দ্তার হইল এেন। 

এো রকথ আচসোছ েচরবাকর রণ।। 

শুচনো সাতযচে তকব েচরল উত্তর।  

চে োরকণ এত ের্ব্ব েচরস্ ববর্বর।।  

মরণ চনেট প্রাে, বুচিনু লিকণ।  

এমন বিন দ্তার তাহার োরকণ। ।  

অবিয দ্তামাকর আচম েচরব সংহার। 

এে বাকণ দ্েোইব র্যকমর দুোর।। 

একতে শুচনো ভূচরশ্রবা নরপচত। 

সন্ধান পূচরো বাণ একি িীঘ্রেচত।। 

মহাকক্রাকধ ভূচরশ্রবা একি েি বাণ। 

বাকণ োচট সাতযচে েচরল োন োন।।  

দ্হনমকত বাণবৃচষ্ট েচরল চবের। 

দ্োাঁহাোর বাকণ দ্োাঁকহ হইল জর্জবজর।।  

ভূচরশ্রবা সাতযচেকত বহল দ্ঘার রণ।  

চবস্মে মাচনো িাকহ র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।।  

তকব ভূচরশ্রবা সাতযচের প্রচত বকল। 

এস তুচম আচম র্যুদ্ধ েচর ভূচমতকল। ।  

এত বচল ভূচরশ্রবা অচস িমব লকে। 

রথ বহকত ভূকম পকি এে লাফ চেকে।।  
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দ্হচরো সাতযচে তকব তযাকজ ধনুুঃির। 

অচস িমব লকে বীর নাচমল সত্বর। ।  

মণ্ডলী েচরো দ্োাঁকহ চফকর িাচরচভকত। 

সাতযচের িমব বীর োকট আিচম্বকত।। 

শুধু েড়্গ লকে বীর েরকে সংগ্রাম।  

নযাে র্যুদ্ধ েকর বীর অচত অনুপাম।।  

সাতযচে হইল তকব দ্ক্রাকধ েম্পমান।  

ভূচরশ্রবা-িমব োচট েকর োন োন।। 

েড়্গহকে দুই বীর েরকে সমর। 

েকড়্গর প্রহার দ্োাঁকহ হইল জর্জবজর।।  

জিাজচি েচর দ্োাঁকহ পকি ভূচমতকল। 

সাতযচেকর ধকর ভূচরশ্রবা মহাবকল।। 

বুকের উপকর উকি ধচরো চিেুকর। 

দ্েচেো সাতযচে বীর বােুকবকে ঘকুর।। 

হাকত েড়্গ েচর তকব দ্সামেত্ত-সুত।  

সাতযচেকর োচটবাকর হইল উেযত।।  

েুমাকরর িাে দ্র্যন ঘুরকে সাতযচে।  

অদ্ভুত ঘটনা সকব দ্েকে েূকর থাচে।। 

একতে দ্েচেো তকব েৃে মহািে। 

ডাচেো বকলন, দ্হন ওকহ ধনঞ্জে।। 

ভূচরশ্রবা ধচরোকছ সাতযচের িুকল। 

সাতযচে ঘুচরকছ মহাকবকে ভূচমতকল।। 

েৃেবাকেয ধনঞ্জে হইকলন বযে। 

বাকণ োচট পাচিকলন ভূচরশ্রবা-হে।। 

ইহা শুচন রাজা জকন্মজে চজজ্ঞাচসল। 

েহ মুচন চেবা দ্হতু এমত হইল।।  

অশ্বত্থামা আচে েচর র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।  

এোেী সাতযচে বীর চজকন সর্ব্বজকন।। 

সাতযচেকর ভূচরশ্রবা েকর পরাজে।  

আশ্চর্যবয শুচনো মম হইল চবস্মে।।  

দ্রাণপকর্ব্ব সুধারস জেরথ-বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

ভূচরশ্রবা েতৃ্তবে সাতযচের পরাজকের োরণ বণবন 

মুচন বকল, শুন পরীচিকতর তনে। 

সাতযচের বেল চেবা দ্হতু পরাজে।।  

এেচেন বাসুকেব চপতৃশ্রাদ্ধ োকল। 

চনমন্ত্রণ েচর র্যত েুটুম্ব আচনকল।। 

দ্সামদ্ত্ত্ত বাহলীে দ্র্য পাঞ্চাল রাজন।  

িাল্ব চিশুপাল এল দ্পকে চনমন্্তরণ।।  

আইল অকনে রাজা না হে বাোন। 

সবাোকর বাসুকেব েকর অভুযথান।।  

চবচিত্র আসকন বসাইল সর্ব্বজন। 

তার মকধয দ্সামেত্ত েচরল েমন।। 

সভার মকধযকত র্যচে দ্সামেত্ত দ্েল। 

দ্সামেত্ত দ্েচে চিচন দ্ক্রাকধকত জ্বচলল।। 

বাসুকেব েুিা চিচন দ্ক্রাকধকত জ্বচলল। 

দ্সামেকত্ত দ্েচে চিচন পাইকলে তাপ। ।  

ডাচেো বচলল চিচন শুন দ্সামেত্ত। 

সভামকধয ববস তুচম এ দ্োন্ মহত্ত্ব।। 

আমা সবা না মাচনস্ দ্োন্ অহঙ্কাকর। 

পৃচথবীর মকধয দ্েবা না জাকন দ্তামাকর।। 

মর্যবযাো থাচেকত িীঘ্র র্যাও পলাইো। 

আপন সেৃি দ্র্যােয্াকন ববস চেো। ।  

 

এত শুচন দ্সামেত্ত দ্ক্রাকধকত জ্বচলল। 

অচির উপকর দ্র্যন ঘৃত ঢাচল চেল।।  
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দ্সামেত্ত বকল চিচন না েচরস্ ের্ব্ব। 

দ্তামার মহত্ত্ব র্যাহা আচম জাচন সর্ব্ব।। 

একতে উত্তর দ্মাকর েচরস্ বর্ব্বর।  

দ্োন অকথব নূযন আচম পৃচথবী চভতর।।  

দ্তামা বহকত নূযন দ্েবা আছকে ররণী। 

মম অকোির নকহ সব আচম জাচন।। 

 

একতে শুচনো চিচন মহাকোপ মন। 

দ্ক্রাকধ ডাে চেো বকল শুন সর্বববজন।।  

এত অহঙ্কার দ্তার ওকর েুলাোর। 

পকর চন , চছে নাচহ দ্েে আপনার।।  

ইহার উচিত ফল চেব আচম দ্তাকর। 

এত বচল মহাকক্রাকধ উচিল সত্বকর।।  

চিচন দ্েচে দ্সামদ্ত্ত্ত উচি দ্সইিণ।  

হুিাহুচি মহার্যুদ্ধ েকর দুই জন।।  

তকব চিচন মহাকক্রাকধ ধকর তার িুকল। 

দ্েচেো হইল হাসয র্যত সভা্কল।।  

তকব চিচন মহাকক্রাকধ ধকর তার িুকল। 

দ্েচেো হইল হাসয র্যত সভা্কল।।  

দ্েকি ধচর িি মাকর বকের সমান। 

এে িকি েন্তগুলা েকর োন োন।। 

তকব সকব উচি দ্োাঁকহ বারণ েচরল। 

অচভমাকন দ্সামেত্ত দ্েকি নাচহ দ্েল। ।  

সভামকধয দ্সামদ্ত্ত্ত দ্পকে অপমান। 

তপসযা েচরকত বকন েচরল প্রোণ।।  

দ্বােি বৎসর তপ েকর অনাহাকর। 

এেচিকত্ত দ্সামেত্ত দ্সচবল িঙ্ককর। ।  

তপসযাকত বি হইকলন মকহশ্বর। 

বৃকষকত িাচপো আচস বকনর চভতর।। 

তর বচলকলন বর মােহ রাজন। 

এত বচল তাহাকর ডাকেন পঞ্চানন।। 

ধযান ভাচে দ্সামেত্ত দ্েচেকলে হর।  

চবভূচতভূষণ জটাধারী েোধর।। 

আনচ ত দ্সামেত্ত দ্েচেো িঙ্ককর।  

চবচবধ প্রোকর রাজা বহু স্তুচত েকর।। 

দ্সামেত্ত বকল হচে বহকল েৃপাবান। 

এে চনকবেন আচম েচর তব ্ান।। 

সভামকধয চিচন দ্মাকর অমানয েচরল।  

র্যকতে নৃপচতেণ বচসো দ্েচেল।। 

অচিবৎ অে েকহ দ্সই অপমাকন। 

এই চনকবেন আচম েচর তব ্াকন।। 

র্যচে দ্মাকর বর চেকব দ্েব পশুপচত। 

মহাধনুদ্ধবর মম হউে সন্তচত।। 

তার পুকত্র মম পুত্র চজচনকব সমকর। 

রাজেণ মকধয দ্র্যন অপমান েকর।। 

ইহা চবনা আর বর নাচহ িাচহ আচম।  

এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা ের তুচম।।  

িঙ্কর বকলন বর চেলাম দ্তামার। 

তব পুত্র চজচনকবে চিচনর েুমাকর। ।  

প্রাকণ মাচরবাকর তাকর নচহকব িেচত। 

এত বল বেলাকস দ্েকলন পশুপচত।। 

চিব্াকন দ্হন বর দ্পকে নৃপবর। 

আনচ ত হকে দ্েল আপনার ঘর।। 

ভূচরশ্রবা সাতযচেকর চজকন চিববকর। 

তার উপােযান এই জানাই দ্তামাকর।।  

দ্রাণপর্ব্ব পুণযেথা অমৃত সমান।  

োিীরাম োস েকহ শুকন পুণযবান। ।  
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ভূচরশ্রবা বধ 

মুচন বকল আশ্চর্যবয শুনহ জকন্মজে।  

চিব বকর সাতযচে পাইল পরাজে।। 

ভূচরশ্রবা হে র্যচে োকটন অর্জ্ুবন। 

ভূকমকত পচিো হইকলে অকিতন।। 

পুনরচপ বচসো উচিল রণ্কল। 

চন া েচর ভূচরশ্রবা অর্জ্ুবকনকর বকল।। 

চধক্ ধনঞ্জে দ্তার থােুক্ বীরত্ব।  

অনযাে েচরো মম োট তুচম হে। ।  

সাতযচে সচহত রণ আচছল আমার। 

োচটকল আমার হে তুচম েুলাোর।। 

সমূে সংগ্রাকম পচি স্বকেব র্যাই আচম। 

এই পাকপ ধনঞ্জে হকব অকধাোমী।। 

 

একতে শুচনো পাথব হইল লচর্জ্ত। 

শ্রীেৃে বকলন তুচম দ্েন হও ভীত।।  

েৃে ডাচে বচলকলন ভূচরশ্রবা প্রচত। 

এো অচভমনুযকর দ্বচিল সপ্তরথী।।  

দ্োন নযাে র্যুকদ্ধ অচভমনুযকর মাচরলা। 

একব বুচি দ্স সেল েথা পাসচরলা।। 

মৃতুযোকল ধমববুচদ্ধ হইল দ্তামার। 

অর্জ্ুবকনর চন া ের তুচম েুলাোর।। 

েটবুােয শুচন ভূচরশ্রবা নরপচত।  

চন া েচর েচহকত লাচেল েৃে প্রচত।। 

ভূচরশ্রবা বকল েৃে েচহলা প্রমাণ। 

দ্তামা বহকত এত সব বহল অপমান।। 

চে োরকণ চন া আচম েচর অর্জ্ুবকনকর। 

দ্তামা সম দুষ্ট নাচহ পৃচথবী চভতকর।। 

দ্তামার েুবুকদ্ধ বহল সেল সংহার। 

চনলবর্জ্ দ্তামাকর আচম চে বচলব আর।।  

 

এত বচল ভূচরশ্রবা হইল চবমন। 

চে েমব েচরনু আচম চনচ  নারােণ।। 

আপনার েমবকভাে েচর দ্র্য আপকন। 

তকব দ্েন বি হকে চনচ  নারােকণ। ।  

অন্তোকল দ্র্য জন স্মরকে নারােণ। 

িতুভূবজরূকপ র্যাে ববেুণ্ঠ ভুবন। ।  

একতে বচলো ভূচরশ্রবা নরপচত। 

চবচধমকত দ্োচবক কর েচরকলন স্তুচত।। 

ডাচেো বচলল েৃে দ্তামাকর চনচ ো। 

চে েচত আমার হকব না পাই ভাচবো। ।  

অধম দ্েচেো দ্মাকর হও েৃপাবান। 

নরে হইকত দ্মাকর ের পচরত্রাণ।। 

দ্তামা চবনা েচত মম নাচহ নারােণ। 

োেমকনাবাকেয আচম চনলাম িরণ।। 

সর্ব্বোল দ্তামা চবনা নাচহ জাচন আচম। 

মৃতুযোকল দ্তামা চনচ  হই অকধাোমী।। 

আপনার গুকণ ের আমাকর উদ্ধার। 

নরে হইকত ত্রাণ েরহ আমার।। 

এত বচল ভূচরশ্রবা দ্মৌকনকত রচহল। 

হৃেে পঙ্ককজ পে ভাচবকত লাচেল।। 

শ্রীেৃে বকলন তুচম তযজ দুুঃেমন।  

স্বচ্ছক  িচলো র্যাহ ববেুণ্ঠ ভুবন।। 

চসদ্ধ ঋচষ দ্র্যােী দ্সই ্ান নাচহ পাে। 

তথাোকর র্যাহ তুচম আমার আজ্ঞাে।।  

ববেুকণ্ঠকত আকে তুচম েরহ েমন। 

তথা চেো দ্তামা সকে েচরব চমলন। ।  
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ভূচরশ্রবা শ্রীেৃকেকত এই েথা হে।  

েৃেধযান েচর ভূচরশ্রবা দ্মৌকন রে।।  

 

দ্হনোকল সাতযচে উচিো ভূচম বহকত। 

েিে লকে র্যাে ভূচরশ্রবাকর োচটকত।। 

হাকত িুল জিাইো েিে লকে েকর। 

েণ্ড েণ্ড েচর বীর োচটল তাহাকর।। 

একতে দ্েচেো দ্েৌরকবর দ্সনােণ। 

সাতযচে উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

এে লাকফ সাতযচে উচিল চেো রকথ।  

ধনুগুবণ টঙ্কাচরো অে চনল হাকত।। 

চনচমকষকে মাকর লি লি দ্সনােণ।  

বাণবৃচষ্ট েকর বীর মহাকোপ মন।। 

দ্রাণপর্ব্ব পুণযেথা জেরথ বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

ভীকমর সচহত র্যকুদ্ধ দুকর্যবযাধকনর েি ভ্রাতার মৃতুয 

মুচন বকল, শুন রাজা অপূর্ব্ব েথন।  

দ্হনমকত চিচন-কপৌত্র েকর মহারণ।। 

দ্হথা রাজা র্যুচধচির সচিচন্তত মন।  

অনুিণ েচরকছন পাকথবর চিন্তন। ।  

তৃতীে প্রহর দ্বলা বহল আচস প্রাে।  

নাচহ জাচন পাথব েকর দ্েমন উপাে। ।  

প্রচতজ্ঞা েচরল বীর বিই দুষ্কর।  

জেরকথ না মাচরো না আচসকব ঘর। ।  

সাতযচেকর পািাইনু উক্ি োরণ।  

নাচহ জাচন দ্োথা দ্েল সতযে-ন ন।।  

তত্ত্ব জাচনবাকর তকব পািাই সাতযচে। 

প্রহর পর্যবযন্ত বহল, তাকর নাচহ দ্েচে।। 

এই সব ভাচব মম মন নকহ চ্র। 

এত বচল বৃকোেকর ডাকে র্যুচধচির। ।  

র্যুচধচির আজ্ঞা শুচন বীর বৃকোের।  

রণ তযচজ দ্সইিকণ আচসল সত্বর।।  

রাজার অকগ্রকত রকহ েচর দ্র্যািের। 

ভীকম দ্েচে েচহকলন ধমব-নৃপবর। ।  

অর্জ্ুবকনর তত্ত্ব ভাই নাচহ পাওো দ্েল। 

সাতযচেকর পািাইনু, দ্সই নাচহ এল।।  

এো চবপকির মাকি দ্েল পাথববীর।  

তাকর না দ্েচেো মম চবেল িরীর।। 

এ দ্হতু দ্তামাকর ডাচে ভাই বৃকোের।  

অর্জ্ুবকনর তত্ত্ব জাচন আইস সত্বর।। 

ভীম বকল, মহারাজ েচর চনকবেন। 

অর্জ্ুবকনর দ্হতু দ্েন েরহ চিন্তন।।  

চত্রেি-ঈশ্বর েৃে র্যাহার সারচথ। 

তার জনয চিন্তা দ্েন ের নরপচত।।  

আপচন আচসো ব্রহ্মা র্যচে েকর রণ।  

তথাচপ অর্জ্ুবকন নাচহ চজকন েোিন।।  

র্যুচধচির বকল, ভাই েচহকল প্রমাণ। 

জাচন শুচন তবু চ্র নকহ মম প্রাণ।। 

পুনরচপ েকহ ভীম রাজাকর িাচহো। 

চেমকত র্যাইব আচম দ্তামাকর ছাচিো।।  

অনুিণ দ্রাণ আকস দ্তামাকর ধচরকত। 

আচম দ্েকল দ্ে র্যুচিকব তাাঁহার সচহকত।। 

রাজা েচহকলন, চিন্তা নাচহে দ্তামার। 

তুচম আন চেো অর্জ্ুবকনর সমািার।।  

এত শুচন ধৃষ্টদুযকম্ন ডাচে বৃকোের। 

প্রতযকি েচহল র্যত রাজার উত্তর।।  
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অর্জ্ুবকনর তকত্ত্ব আচম র্যাইব ত্বচরত। 

রাজাকর রাচেকব সকব েচর সাবচহত।।  

ধৃষ্টদুযম্ন বকল, চিন্তা নাচহে দ্তামার। 

রাজাকর রাচেকত ভার রচহল আমার।। 

দ্রাণপুত্র আসুে, আপচন দ্রাণ আকস। 

এে বাকণ পািাইব র্যকমর আবাকস।। 

এত শুচন ভীম বহল হচরষ অন্তর। 

চবকিাকে বচলল রথ সাজাহ সত্বর।। 

চবকিাে সারচথ দ্সই অচত চবিিণ। 

রকথর উপকর দ্তাকল নানা প্রহরণ।। 

িত িত ধনু দ্তাকল েো বহুতর। 

দ্িল িূল দ্োচট দ্োচট ভূষণ্ডী দ্তামর।।  

শ্রীহচর স্মচরো বীর িকি চেো রকথ। 

দুর্জ্বে ধনুে তুচলো লইল হাকত। ।  

ধনুকে টঙ্কার চেো ছাকি হুহুঙ্কার। 

পর্ব্বত পিকে িকব্দ হইো চবোর। ।  

প্রমত্ত দ্েিরী সম রণমত্ত বীর। 

সংগ্রাকম োহার িচি আকে হে চ্র।। 

সারচথ সমীর চজচন িালাইল হে। 

উত্তচরল বূযহমকধয পবন-তনে।।  

বাণ হাকন চিপ্রহকে, চরপু েকর নাি। 

চবপি পিকে লি েচণো হুতাি।।  

চসংকহ দ্েচে চিবা দ্র্যন বহল বসনযেণ।  

ভকেকত আেুল মন, েকম্প ঘকন ঘন।। 

দ্েহ বকল, োর মুে িাচহ আকস ভীমা। 

মৃতুযপচত-মূচত্তব হকেআকস োলচনমা।। 

পলাইকল বকধ প্রাকণ দ্োিাইো পাকছ। 

চন্বে চনিুর দ্হন দ্ে দ্োথাে আকছ।। 

েকন্ত েূটা েচর দ্র্যবা মাকে পচরহার। 

সেল এচিো েকর তাহাকর সংহার।। 

পলাইকল চে হইকব, না বাাঁচিব তাে।  

প্রাণপকণ ের র্যুদ্ধ চনজ ভরসাে।। 

মচরব ভীকমর হাকত, নাচহে এিান। 

র্যা থাকে েকমবর ফল, দ্ে েচরকব আন।।  

চিচন্তো সাহকস ভর েচর দ্সনােণ। 

িতুচ্বকে দ্বচি অে েকর বচরষণ।। 

চসংকহর সমুকে চেবা চিবার েণনা। 

হুহুঙ্কার ছাকি ভীম, পকি িন্িনা।। 

লি লি চবপি নািকে বাণাঘাকত। 

বি বি হেী পাকি প্রহাচর েোকত।। 

একেকর মাচরকত আর পকি মূচ্ছবা হকে। 

পলাইকল প্রাণ তার আকে বকধ চেো। ।  

পচিল ভীকমর রকণ রথ অশ্ব হাতী। 

ধ্বজ ছত্র পতাোে ঢাকে বসুমতী।।  

ভীকমর সমর দ্েচে দ্রাণবীর দ্রাকষ। 

দ্বার আগুচলো বীর েকহ দ্ক্রাধাকবকি।। 

দ্মাকর না চজচনো ভীম র্যাইকব দ্েকমন।  

এত বচল বাণ দ্র্যাকি ধনুেকর গুকণ।। 

েচর্জ্বো েচহল ভীম দ্র্যন দ্মঘধ্বচন। 

অপরাধ হে পাকছ, এই ভে মাচন।। 

উপকরাধ রিা ের, দ্েহ পথ ছাচি। 

নকহ িূণব েচর চেব মাচর েোবাচি।। 

শুচনো হইল গুরু দ্ক্রাকধ হুতািন।  

ভীকমর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

বৃচষ্টর পিলা দ্র্যন বচরষার োকল। 

ঢাচেল ভীকমর রথ-পথ িরজাকল।। 

োরুণ েুচপল ভীম দ্র্যন োলসাপ। 

রথ বহকত ভূকম পকি চেো এে লাফ।।  
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সাপচটো আিাকর্যবযর রথোন ধকর। 

টান চেো দ্ফকল রথ দ্র্যাজন অন্তকর।।  

তাহার িাপকন বসনয তল র্যাে েত। 

সারচথ হইল নাি, অশ্েণ হত।। 

ধ্বজ ভাকে, রথ দ্নিামুিা হকে রে।  

লাফ চেো পলাইল দ্রাণ মহািে।। 

পশ্চাৎ েচরো দ্রাকণ বীর বৃকোের।  

অচতকবকে প্রকবচিল বূযকহর চভতর। ।  

েো হাকত েকর্জ্ব বীর, অচত েীঘবপকে। 

প্রোণ্ড পর্ব্বত তনু মত্ত বীরমকে।। 

সমকর প্রিণ্ড িরূ িুর েকর র্যাে। 

েোঘাকত রথ রথী পোচত দ্লাটাে।। 

চবকিাে িালাে বােুকবকে অশ্বেণ। 

উত্তচরল বূযহমকধয পবন-ন ন।।  

দ্েচেো বসকনযর িে রচবর ন ন।  

আগুচলল ভীকম আচস অচত কু্রদ্ধমন। ।  

েকণবকর দ্েচেো ভীম মহাকু্রদ্ধ বহল। 

ধনুগুবণ টঙ্কাচরো চনজ অে চনল।। 

েণব বকল, ভীম আচজ দ্েহ দ্মাকর রণ।  

অবিয পািাব দ্তামা র্যকমর সেন।। 

এত শুচন বৃকোের দ্ক্রাকধ হুতািন। 

েকণবকর িাচহো বকল েচরো তর্জ্বন।। 

দ্েৌরব-চেঙ্কর দ্তার দ্েৌরব দ্র্য জাচন। 

জাচনো দ্তামাকর পাপী দ্পাকষ োলফণী।। 

েুমন্ত্রণা চেো েুরু েচরচল চবনাি। 

চনেট হইল মৃতুয, চবফল প্রোস।।  

ওকর মূঢ়মচত এত ের্ব্ব দ্র্য দ্তামার।  

এমত প্রচতজ্ঞা ের অকগ্রকত আমার। ।  

আচজ দ্তাকর বাকণ আচম েচরব সংহার। 

েচহনু জাচনহ বােয স্বরূপ আমার। ।  

এত বচল বৃকোের একি অেেণ। 

েেন ছাইো েকর বাণ বচরষণ।। 

র্যত বাণ একি ভীম োকট েণববীর। 

দ্েচে বৃকোের বীর েচম্পত িরীর।। 

আেণব পূচরো বীর মাকর েি বাণ। 

দুই বাকণ িাচর অশ্ব োচটল সত্বর।।  

িাচর বাকণ সারচথকর চেল র্যমঘর। 

সারচথ পচিল, রথ বহল অিল।। 

লাফ চেো পলাইল েণব মহাবল।  

েণব পালাইল দ্েচে বীর বৃকোের। 

মহাকক্রাে বাণ একি বসকনযর উপর।।  

পচিল অকনে বসনয পৃচথবী আচ্ছাচে। 

লি লি দ্সনা পকি, রকি বকহ নেী।। 

দ্েচেো আেুল বি রাজা দুকর্যবযাধন।  

সকহােরেকণ ডাে চেল দ্সইিণ।। 

েি জন র্যুচিবাকর বহল আগুোন। 

অর্যুকতর হেী আকস মহাবলবান।। 

মুষল মুেের বান্ধা শুকণ্ড সবাোর। 

ঈষা সম েন্ত হেী পর্ব্বত আোর।।  

হচেেকণ দ্েচে ভীম তযকজ ধনুুঃির।  

হাকত েো েচরনাকম সংগ্রাম চভতর। ।  

িতমণ দ্লৌহ চেো েিা েোোন। 

মহাভেঙ্কর দ্েচে োকলর সমান।। 

দ্হন েো লকে বীর ধাইল সত্বর। 

চনচমকষকত মাকর েি-সহস্র েুঞ্জর। ।  

েোর প্রহার দ্র্যন বকের দ্সাসর। 

িত িত এেবাকর মাকর বৃকোের।। 

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেণ আকস েিজন। 
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ভীকমর উপকর েকর অে বচরষণ।। 

লাফ চেো লকি ভীম দ্র্যাজকনে বীট।  

পলাইকত েুরুর পচিো মকর িাট।। 

তকব দ্ক্রাকধ বৃকোের েো লকে ধাে।  

রথ অশ্ব সহ বীর িূণব েচর র্যাে।।  

েিজকন মাকর বীর েোর প্রহাকর। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন বীর হাহাোর েকর।। 

সঞ্জে েকহন ধৃতরাকষ্ট্র সমািার।  

েি পুত্র রাজা তব হইল সংহার।। 

েোর প্রহাকর মাকর বীর বৃকোের। 

অর্যুকতে হেী পকি মহাভেঙ্কর।। 

ইহা শুচন ধৃতরাষ্ট্র বহল অকিতন।  

বহু চবলাচপো অন্ধ েরকে দ্রােন।। 

িকণে থাচেো বকল শুনহ সঞ্জে। 

বিই োরুণ ভীম চন্বে হৃেে।। 

এেবাকর েি পুকত্র েচরল সংহার। 

একতে বচলো অন্ধ েকর হাহাোর।। 

সঞ্জে বচলল, দ্েন েরহ দ্রােন। 

পূকর্ব্ব র্যত েচহলাম, না বেকল শ্রবণ।। 

অধমব েচরকল, নকহ ভর আপনার।  

র্যকতে েচরকল, জান সব সমািার।। 

চবদুর প্রভৃচত েত বচলল দ্তামাকর। 

োকরা বােয না শুচনকল তুচম অহঙ্কাকর।। 

ধৃতরাষ্ট্র বকল, েহ আমাকর সঞ্জে।  

েভু না শুচননু পাণ্ডকবর পরাজে।।  

র্যকতে শুচন দ্র্য পকি দ্মার দ্সনােণ। 

চবকিচষো েহ দ্মাকর ইহার োরণ।। 

সঞ্জে বচলল, রাজা শুন সাবধাকন। 

পাণ্ডকবর েকল েৃে আকছন আপকন।।  

র্যথা েৃে তথা ধমব জাচনহ রাজন।  

র্যথা ধমব তথা জে দ্বকের বিন।।  

পুত্র সম দ্েহ নাচহ, বেব সম বল।  

চবেযা সম বন্ধু নাচহ, বযাচধ সম েল।।  

সর্ব্বোল বেববল আকছ ধমবসুকত। 

চবকরাধ তাহার সকে আপনা োইকত।।  

েূত হে চত্রভুবনপচত র্যার দ্বাকল। 

চবপকে েকরন পার েচর চনজ দ্োকল।। 

জাচনো না জাচন, দ্র্য শুচনো না শুচন। 

ধচরো আচনল পািাোকল র্যাজ্ঞকসনী। ।  

সভাে তাহার বে হকর তব সুত। 

আপচন তাহার েমব শুচনকল অদ্ভুত।। 

হচরকত বাচিল বাস, নকহ অবসান। 

অনুেূল হকে লর্জ্া রাকে ভেবান।। 

এেন পাকথবর েৃে হইলা সারচথ। 

তাহাকর চজচনকব দ্হন োহার িেচত।।  

ভর নাচহ আর তব শুন মহীপাল।  

চনশ্চে েুরুর বংি গ্রাচসকবে োল।।  

ধৃতরাষ্ট্র বকল, শুন বেব বলবান।  

চনরথবে পুরুষাথব, েরহ বাোন।।  

দ্রাণপকর্ব্ব পুণযেথা জেরথ-বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

ভীকমর হকে দুকর্যবযাধকনর চত্রি ভ্রাতার মৃতযু 

মুচন বকল, শুন পরীচিকতর ন ন।  দ্হনমকত বৃকোের েকর মহারণ।। 
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পুনরচপ েণববীর রকথকত িচিো। 

র্যুদ্ধ েচরবাকর আকস তর্জ্বন েচরো।। 

েো হাকত বৃকোেকর দ্েচে ভূচমতকল।  

িীঘ্রেচত েণববীর নানা অে দ্ফকল।। 

প্রলকের দ্মঘ দ্র্যন বচরষকে জল। 

দ্সইমত অে দ্ফকল েণব মহাবল।।  

দ্েচে বৃকোের বীর দ্ক্রাকধ েম্পোে।  

বােুকবকে েো বীর মেকে চফরাে। ।  

েোে দ্িচেো বাণ িূণব হকে উকি।  

এে লাকফ ভীম তার রকথ চেো িকি।।  

িাচর অশ্ব মাচরকলে রকথর উপর। 

এে িকি সারচথকর চেল র্যমঘর।। 

েণব-িুকল ধচর বীর অচত িীঘ্রেচত। 

মাচরকত উেযত হইল ভীম মহামচত।। 

দ্হনোকল আিচম্বকত মকনকত পচিল। 

েকণবকর মাচরকত পাথব প্রচতজ্ঞা েচরল।। 

আচজ র্যচে র্যুকদ্ধ আচম েকণব েচর িে। 

হইকব প্রচতজ্ঞা ভে পাকথবর চনশ্চে।। 

এত বচল েকণব ছাচি চেল বৃকোের। 

আপনার রকথ চেো িচিল সত্বর।। 

অপমান দ্পকে েণব লচর্জ্ত বেন। 

আর রকথ িচি বীর েচরল েমন।। 

েৃপািার্যবয প্রচত দ্রাণ েচহল তেন।  

ওই দ্েে ভীম েকর েকণবকর চনধন।। 

একতে বচলো দ্োাঁকহ হাচসকত লাচেল।  

হাসয দ্েচে েণববীর লচর্জ্ত হইল। ।  

েণব পলাইল দ্েচে বীর বৃকোের। 

পুনরচপ ধনু ধচর েরে সমর।। 

বসকনযর উপকর বীর বাণবৃচষ্ট েকর। 

মাচরল অকনে বসনয দ্েল র্যমঘকর।। 

ভীকমর দ্েচেো দ্োপ অনল-সমান। 

ভকে আর দ্োন বীর নকহ আগুোন।। 

একতে দ্েচেো তকব দুুঃিাসন দ্বকে। 

হাকত ধনু ধচর দ্েল ভীমকসন আকে।। 

দ্র্যই দ্বকে আকে দ্হল োন্ধারী-তনে।  

িাচর বাকণ োকট তার িাচরচট দ্র্য হে।।  

দুই বাকণ ধ্বজ োচট বেল েণ্ড েণ্ড। 

আর দুই বাকণ োকট সারচথর মুণ্ড। ।  

না েচরকত র্যুদ্ধ এত অপমান পাে। 

ভকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র েম্পমান োে।। 

রথ এচি দুুঃিাসন পলাে সত্বর। 

দ্ক্রাকধ ডাে চেো বকল বীর বৃকোের।।  

আকর মূঢ়মচত দ্েন পলাইস্ রকণ। 

চ্র হকে র্যুদ্ধ ের বুচি বীরপকণ।। 

িৃোকলর প্রাে র্যাস্ না েচরো রণ।  

চধক্ চধক্ দুুঃিাসন দ্তামার জীবন।।  

মকন ের পলাইো পরাণ পাইব। 

েুাঁচজো ধচরব আচম দ্র্যোকন দ্েচেব। ।  

দ্িাচণত োইব দ্তার চবোচরো বুে। 

পাসচরব পূর্ব্বোর তকব র্যত দুে।।  

র্যাহ র্যাহ চনলবর্জ্ পামর তুই পশু।  

েচরব দ্তামাকর বধ োচল চে পরশু।। 

একসচছচল এই মুকে েচরকত সমর। 

পলাইচল দ্ভে হকে ভকেকত পামর।। 

চবষম বাকেযর বাকণ েকহ তার তন।ু  

শুষ্ক তৃণ দ্পকে দ্র্যন জ্বলকে েৃিানু।। 

এত শুচন দুুঃিাসন দ্ক্রাকধ দ্নউচটল।  

ধনুগুবণ টঙ্কাচরো চেবয অে চনল।। 
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দ্েচে বৃকোের বীর হচরষ অন্তর। 

োলেণ্ড সম হাকত চনল ধনুুঃমর।। 

সন্ধান পূচরো মাকর দুুঃিাসন-বুকে। 

বাণাঘাকত দুুঃিাসন ঘুকর ঘন পাকে। ।  

অকিতন হকেরকথ পকি দুুঃিাসন। 

িলকে িলকে হে দ্িাচণত বমন।। 

দ্েচে দ্ক্রাধ ধাে চেবাের-সুত দ্রাকষ। 

হাচরো নাচহে লর্জ্া, চনলবর্জ্ চবকিকষ।। 

েকণব দ্েচে মহাকক্রাকধ বকল বৃকোের।  

চধক্ চধক্ ওকর দুষ্ট চনলবর্জ্ পামর।। 

পুনুঃ পুনুঃ পলাইস িৃোকলর প্রাে।  

বিই চনলবর্জ্ তইু দ্েচেনু সভাে।।  

এত শুচন মহাকক্রাধ েণব একি বাণ।  

অদ্ধবপকথ ভীম তাহা েকর োন োন।।  

র্যত অে একি েণব, োকট বৃকোের।  

দ্ক্রাকধ িচি মাকর বীর ভীকমর উপর।।  

তকব দ্ক্রাকধ বৃকোের পূচরল সন্ধান।  

দুই বাকণ িচি োচট েকর োন োন।। 

চেবয ভল েিকোটা দ্ক্রাকধ একি বীর। 

েকণবর েবি োচট দ্ভচেল িরীর।। 

মূচচ্ছবত হইো েণব রকথকত পচিল।  

সারচথ সত্বর রথ লকে পলাইল।। 

তকব আর আগুোন নকহ দ্োন রথী। 

চসংহনাে েচর বুকল ভীম মহামচত।। 

একেশ্বর ভীম দ্ের বসনয লণ্ড ভণ্ড। 

লি লি পোচতে েকর েণ্ড েণ্ড।।  

অশ্ব হেী োচট পাকি নাচহ দ্লোকজাো। 

েত িত রথী পাকি ভীমকসন এো।। 

ভীকমর চবক্রকম আর দ্েহ নকহ চ্র।  

পলাে সেল বসনয চবেল িরীর।। 

একতে দ্েচেো ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রবর।  

র্যুদ্ধ েচরবাকর আকস চত্রি সকহাের। ।  

ভেঙ্কর চত্রি হেী আকরাহণ েচর। 

ভীকমর অকগ্রকত দ্েল হাকত ধনু ধচর।। 

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেকণ দ্েচে বৃকোের।  

হাকত েো ধচর ধাে হচরষ অন্তর।। 

আট চিরা েো দ্োটা মহাভেঙ্কর। 

িত িত ঘন্টা বাকজ দ্েচেকত সু র।।  

দ্হন েো ভীমবীর হাকতকত েচরো। 

চসংহ দ্র্যন িুর মৃকে র্যাে দ্েোচিো।। 

আনচ ত বৃকোের চনভবে িরীর। 

ছােপুকঞ্জ দ্েচে দ্র্যন বযাঘ্র নকহ চ্র।।  

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেকণ েচরকত চবনাি। 

দ্ক্রাকধ ধাে বৃকোের ছাচিো চনুঃশ্বাস।। 

েচর-েুম্ভ্কল মাকর েো বেবাচি। 

চত্রি ঘাে চত্রি হেী র্যাে েিােচি।। 

হ্স্েী সব িূণব েচর ধাে বৃকোের।  

চনচমকষকত চবনাচিল চত্রি সকহাের।।  

বযােুল হইো োক  রাজা দুকর্যবযাধন। 

আচজোর র্যুকদ্ধ সব হইল চনধন।। 

দ্হথাে সঞ্জে বাত্তবা েকহ অন্ধ-্াকন। 

িচলি েুমার তব পচি দ্েল রকণ।। 

শুচন ধৃতরাষ্ট্র দ্িাকে হকে অকিতন।  

চসংহাসন ছাচি রাজা েচরকছ দ্রােন।।  

েতিণ থাচে রাজা বচলল বিন। 

এো ভীম দ্মার বংি েচরল চনধন।। 

সঞ্জে বচলকছ, চেবা হকেকছ এেন। 

একতে অনথব বেল রাজা দুকর্যবযাধন।।  
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র্যুচধচির-ধমব দ্হতু সকব বলবান। 

আপচন সহাে েৃে সো তাাঁর ্ান।।  

র্যথা েৃে তথা সব দ্েকবর আলে। 

দ্েবেকণ দ্োন্ জন েকর পরাজে।। 

ধৃতরাষ্ট্র বকল, সতয েচহকল সঞ্জে। 

ধমববন্ত র্যুচধচির দ্তাঁই হে জে।।  

ববিম্পােন বকলন, জকন্মজে শুকন। 

সূতমুচন েকহ র্যত, শুকন মুচনেকণ।।  

পৃচথবীকত শুকন দ্লাে হকে এেমচত। 

শুচনকল অধমব েকণ্ড, পাে চেবযেচত।। 

বযাস-চবরচিত চেবয ভারত-েথন।  

এেম হকে শুন র্যত ভিজন।। 

ধমব অথব োম দ্মাি িতুর্ব্বেব হে। 

বযাকসর বিন, ইকথ নাচহে সংিে।। 

দ্রাণপর্ব্ব-সুধারস জেরথ-বকধ।  

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

ভীম েতৃ্তবে দুকর্যবযাধকনর পঞ্চাি ভ্রাতার চনধন 

মুচন বকল, শুন পরীচিকতর ন ন।  

অনন্তর ভীমকসন েকর দ্ঘার রণ।। 

ভীকমর সংগ্রাম দ্েচে ভীত েুরুেল।  

হাহাোর মহািব্দ হে েণ্ডকোল।। 

পুনরচপ ভীম উচি রকথর উপর। 

রথ িালাইো চেল চবকিাে সত্বর।। 

চবকিাে িালাে রথ বােুসম েচত। 

র্যুচিকত র্যুচিকত র্যাে ভীম মহামচত।।  

 

েতেূর চেো ভীম সাতযচে দ্েচেল। 

আনচ ত হকে তাকর বাত্তবা চজজ্ঞাচসল।। 

ভীম বকল েহ অর্জ্ুবকনর সমািার। 

চে োরকণ রথধ্বজ নাচহ দ্েচে তার। ।  

সাতযচে েচহল এই দ্েচে বৃকোের। 

দ্রাণসহ ধনঞ্জে েকরন সমর।। 

পুনরচপ বকল ভীকম েহ চববরণ। 

র্যুচধচিকর ছাচিো আইলা চে োরণ। ।  

ভীম বকল র্যুচধচির পািান আমাকর।  

অর্জ্ুবকনর সমািার জাচনবার তকর। ।  

ধৃষ্টদুযন্ন ্াকন তাকর েচর সমপবণ। 

আচসোচছ সমািার জাচনকত এেন।। 

শুচনো সাতযচে তকব আনচ ত বহল।  

ভাকম দ্েচে েণববীর পুনশ্চ আইল।।  

 

েকণবকর দ্েচেো ভীম বকল ডাে চেো। 

পুনুঃ পুনুঃ আচসো র্যাইস্ পলাইো।।  

েকণে থাচেো র্যুি তকব জাচন েথা। 

একেবাকর আচজ দ্তার োচট পাচি মাথা।। 

এত বচল বৃকোের ধচর ধনুোন। 

েকণবর উপকর মাকর তীক্ষ্ম েি বাণ।। 

বাকণকত বযচথত হইকলন অেপচত। 

পলাইল র্যুদ্ধ ছাচি েণব িীঘ্রেচত।। 

তকব দ্ক্রাকধ বৃকোের অনল সমান। 

আেণব পূচরো বীর বচরষকে বাণ।। 

লি লি দ্সনা পকি নাচহ তার অন্ত। 

চেচর সম হেী পকি ঈষা সম েন্ত। ।  

ধ্বজপত্র পতাো পিকে সাচর সাচর।  

র্যকতে পচিল বসনয চলচেকত না পাচর।। 

আট অি্কমৌচহণী দ্সনা পকি দ্সই চেকন। 

একতে েচরল িে বীর চতন জকন।। 
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অর্জ্ুবন সাতযচে দ্োাঁকহ িাচর অকিৌচহণী। 

িাচর অকিৌচহণী ভীম চজচনল আপচন। ।  

ধতৃরাষ্ট্র পুত্র সব একতে দ্েচেো। 

আইল নর্ব্ই জন রকথকত িচিো।। 

বসনযসর্জ্া দ্োলাহল হে হেী রথ।  

িাচরচেকে দ্ঘচর দ্বকি আবচরল পথ।। 

দ্েচেো ধাইল তকব বীর বৃকোের। 

পুনরচপ েো লকে সংগ্রাম চভতর।। 

সথ সব িূণব েচর র্যাে বকৃোের। 

একে একে মাচরল নর্ব্ই সকহাের।। 

নবচত দ্সাের পকি দ্েচে দুকর্যবযাধন।  

ভ্রাতৃেণ দ্িাকে রাজা েরকে ক্রন্েন।।  

 

সঞ্জে বচলল, শুন অন্ধ নৃপবর। 

সকহাের নবচত মাচরল বৃকোের।। 

চে বল চে বল অন্ধ নরপচত। 

মূচচ্ছবতা হইো তকব পচি দ্েল চিচত।। 

শুচনো োন্ধারী দ্েবী বহল অকিতন।  

বংিনাি েকর মম পাণ্ডুর ন ন।। 

অন্তুঃপুকর উচিল ক্র ন দ্োলাহল।  

হাহাোর েকর সকব, না বাকন্ধ েুন্তল।। 

টাচনো দ্ফচলল চনজ রত্ন আভরণ। 

িত িত বধূেণ েরকে ক্র ন।। 

িুল চছাঁকি বে চছাঁকি চিকর মাকর ঘাত। 

আমা সবা এচি দ্োথা দ্েকল প্রাণনাথ।।  

ইে চবেযাধরী চজচন রূপ সবাোর। 

চেবয বে পচরধান রত্ন অলঙ্কার।। 

দ্োমল িরীর সকব পরমাসু রী। 

ভূকম েিােচি র্যাে হাহাোর েচর।। 

বধূেণ ক্র ন শুচনো নরবর। 

চবলাপ েরকে অন্ধ হইো োতর।। 

িকণ িকণ মূচ্ছবা হে িকণে দ্িতন। 

দ্োথাপুত্র বচল রাজা েরকে দ্রােন।।  

দ্সাণার আোর মম িূণযমে বহল। 

ভীকমর সমকর পুত্র সেচল মচরল।। 

বিই চনিুর ভীম নাচহ েো দ্লি। 

ভীম বহকত হইল দ্মার বংকির দ্িষ।। 

 

সঞ্জে বচলল, শুন অন্ধ নরবর। 

এেন চে হকব রাজা হইকল োতর।। 

এই দ্হতু পূকর্ব্ব েত বচলনু দ্তামাকর। 

োর বােয না শুচনলা তুচম অহঙ্কাকর।। 

ভীষ্ম দ্রাণ েৃপ আর চবদুর সুমচত। 

চবচবধ প্রোকর বুিাইল দ্তামা প্রচত।। 

চবদুর বচলল দ্েন ো  নরবর। 

তব চহত দ্হতু পূকর্ব্ব েচহনু চবের।। 

ধনকলাকভ রাজযকলাকভ বেলা অপের্মবম ।  

আপচন েচরলা রাজা আপন অধমব ।।  

তাহার অসাধয রাজা চছল দ্োন েমব। 

তথাচপ না বেল র্যুচধচির দ্র্য অধমব।। 

মুহূকত্তবকে ভূমণ্ডল পাকর চজচনবাকর। 

তথাচপও র্যুচধচির িচমল দ্তামাকর।। 

পঞ্চগ্রাম মাচেকলন ধকমবর ন ন। 

এেোচন নাচহ চেল দুষ্ট দুকর্যবযাধন।। 

এেন দ্স সব েথা হইল চবচেত। 

অধমব েচরকল ভাল নকহ েোচিত।।  

 

চবদুকর িাচহো তকব েচহল রাজন্ । 

পুনুঃ পুনুঃ েটবুােয েহ চে োরণ। ।  
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পুত্রেণ দ্িাকে দ্মাকর পুচিকতকছ প্রাণ। 

পুনুঃ পুনুঃ দ্েন আর হান বােযবাণ।  

চনুঃিকব্দ রচহল ইহা বচল নরপচত। 

পুত্রেণ-কিাকে রাজা োক  দুুঃেমচত।। 

 

জকন্মজে বকল, েহ শুচন তকপাধন। 

চেমকত হইল বধ আর েিজন।। 

চপতামহ-িচরত অপূর্ব্ব উপােযান।  

অমৃত হইকত রস শুচন তব ্ান।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

োিীরাম োস েকহ, শুকন পূণযবান।।  

দুকর্যবযাধন ও দুুঃিাসন বযতীত ভীম েতৃ্তবে অপর অষ্ট ভ্রাতার চনধন 

মুচন বকল, অবধান ের নরপচত। 

দ্হনমকত র্যুদ্ধ েকর ভীম মহামচত।। 

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেকণ বচধো সমকর। 

সহকস্রে হেী মাকর েোর প্রহাকর।। 

দ্িাকেকত আেুল হইকলন দুকর্যবযাধন। 

ভ্রাতৃেণ-মৃতুয দ্েচে েরকে দ্রােন।।  

অবচিষ্ট চছল আর েি সকহাের। 

সকব লকে দুকর্যবযাধন িচলল সত্বর। ।  

দুকর্যবযাধন দ্েচে ধাে পবন-ন ন।  

েো ঘুরাইো দ্র্যন সািাৎ িমন।। 

তর্জ্বন েচরো ভীম বকল দুকর্যবযাধন। 

ধৃতরাষ্ট্র-বংি নাি হকব আচজ রকণ।। 

এত বচল বৃকোের েো লকে ধাে। 

মৃে মাচরবাকর দ্র্যন মৃেপচত র্যাে।। 

ভীকম দ্েচে দুকর্যবযাধন েো লকে হাকত। 

রথ এচি মাচরবাকর ধাইল ত্বচরকত।।  

েোর্যুদ্ধ েকর দ্োাঁকহ অবনী উপর।  

হুহুঙ্কার িকব্দ দ্োাঁকহ েকর্জ্ব চনরন্তর।। 

মহাকক্রাকধ বৃকোের েো প্রহাচরল।  

েবি োচটো তার মকমবকত দ্ভচেল।।  

অিি হইল বীর সংোম চভতর। 

দ্েচেো ধাইল তার নে সকহাের।। 

দুুঃিাসন সহ আকস ভাই অষ্ট জন। 

ভীকমর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

দ্েচেো েুচপত বহল পবন-ন ন। 

হাকত েো েচর ধাে মহা দ্োপমন।। 

রথসহ অষ্টজকন েচরল চনধন। 

দ্েচে ভকে পলাইো দ্েল দুুঃিাসন।। 

দ্েবল রচহল দুকর্যবযাধন দুুঃিাসন। 

সমকর পচিল আর সব ভ্রাতৃেণ।। 

োচ কত োচ কত তকব রাজা দুকর্যবযাধন। 

রকথ িচি পলাইল লইো জীবন।। 

পুনরচপ েণববীর লকে ধনুর্ব্বাণ।  

ভীকমর সমুকে দ্েল পূচরো সন্ধান। ।  

ক্রকম ক্রকম েণব, ছেবার পলাইল।  

পুনরচপ ধনু ধচর র্যুচিকত লাচেল।। 

েো হাকত েচর ধাে বীর বৃকোের। 

লি লি দ্সনা মাকর অসংেয েুঞ্জর।। 

তকব েণব মহাবীর পূচরো সন্ধান।  

েি বাকণ েো োচট েকর োন োন।।  

চনরে হইল বীর সংগ্রাম চভতর।  

োটা হেী তুচল দ্ফকল েকণবর উপর।।  

র্যত হেী দ্ফকল তাহা োকট েণববীর। 

বাকণ েণ্ড েণ্ড বেল ভীকমর িরীর। ।  
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োটা অশ্ব েজ চছল সব িে বহল। 

দুই হাকত োটা স্কন্ধ দ্ফচলকত লাচেল।। 

েণব বীর বাণ একি সংগ্রাকম প্রিণ্ড। 

র্যত সব োটা স্কন্ধ েকর েণ্ড েণ্ড।। 

বাকণ জর্জ্বচরত বহল ভীকমর িরীর।  

সর্ব্বাে বচহো তার পচিকছ রুচধর।। 

অিি হইল বীর সংগ্রাম চভতকর। 

িীঘ্রেচত েণব বীর ধচরল ভীকমকর। ।  

গুণ সহ ধনু ধচর চেল তার েকল। 

হাকতকত ধচরো তকব েণব বীর বকল। ।  

এই বল ধচর তুই েচরস সমর। 

চে উপাে একব বল আকি বৃকোের।। 

গুরুজন সহ তুচম না েচরহ রণ। 

সমাকনর সহ সো ের িত্রপণ।। 

একতে েচহকত েণব রচবর ন ন। 

েুন্তীর বিন মকন হইল স্মরণ।। 

পাকছ এই েথা সব দুকর্যবযাধন শুকন। 

িীঘ্রেচত ছাচি চেল পবন-ন কন।।  

মহাভারকতর েথা েলুষ-নািন। 

প্রোর প্রবকন্ধ োিী েচরল রিন। ।  

জেরথ বধ 

জকন্মজে েকহ, মুচন েহ অতুঃপকর। 

দ্েমকন অর্জ্ুবন জেরকথকর সংহাকর।। 

মুচন েন, শুন পরীচিকতর ন ন।  

ভীকমর লাঞ্ছনা দ্হন েচর চনরীিণ।।  

পাথব প্রচত িাচহ েৃে েকহন তেন।  

দ্হর সো ভীম সহ েণব েকর রণ।। 

মহােকম্ভ েণব বেল ভীকম পরাজে। 

বাণ চবচন্ধ েচরকলে ভীকমর সংিে।।  

আচজ বৃকোের র্যত পাে অপমান। 

উপহাস েকর েণব দ্েে চবেযমান।। 

দ্েচে ধনঞ্জে বহল চবষন্ন বেন। 

ভীম চেো চনজ রকথ িচিল তেন।। 

মহাকক্রাকধ ধনঞ্জে পূচরো সন্ধান।  

হে রথ পোচতকর েকর োন োন।। 

দ্হনমকত এোেি দ্ক্রাি দ্েল রথ। 

আর এে দ্ক্রাি মকধয আকছ জেরথ।।  

িাচর েণ্ড দ্বলামাত্র আছকে েেকন।  

দ্েচেো হইল চিন্তা প্রভু নারােকণ।। 

শ্রীেৃে বকলন, পাথব িল িীঘ্রেচত। 

িাচর েণ্ড আকছ মাত্র চেনের চ্চত।। 

এে দ্ক্রাি পথ দ্র্যকত হইকবে আর। 

দ্হথাে সংগ্রাম ের না বুচি চবিার।।  

 

অর্জ্ুবন বকলন, েৃে েচর চনকবেন।  

বসনযমকধয নাচহ দ্েচে চসন্ধুর ন ন।। 

ইহার উপাে েৃে েহ মম ্াকন। 

চেমকত েচরব বধ চসন্ধরু ন কন।।  

শ্রীেৃে বকলন, চিন্তা নাচহে দ্তামার। 

আচজ জেরথ হকব অবিয সংহার।। 

এত বচল শ্রীেৃে িালান অশ্বেণ।  

চসংহনাে েচর র্যান ইকের ন ন।।  

চনেকটকত দ্েচে তকব অর্জ্ুবকনর রথ।  

মহাভকে লুোইল রাজা জেরথ।। 

জেরকথ না দ্েচেো েৃে মহািে।  

অচতিে হইকলন চিচন্তত হৃেে।। 
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জেরথ লুোইল জাচন নারােণ। 

ভাকবন, দ্েমকন তার পাই েরিন।। 

ভাচবো ভুবনপচত েন অর্জ্ুবকনকর।  

চবপচত্ত হইল বি লইো দ্তামাকর।। 

পলাচেত জকন লচভবাকর বি োে। 

ভাচবো না পাই চেছু ইহার উপাে।।  

না ভাচব প্রচতজ্ঞা পাথব অকেকর বেকল েি। 

পচিল সংিে দ্তামা লকে দ্েচে বি।। 

চেবা আকছ িাচরেণ্ড, অবকহকল র্যাকব। 

ইহার উপাে তকব দ্েমকন হইকব।। 

 

অর্জ্ুবন অঞ্জচল েচর েন েৃে আকে। 

এোন্ত দ্তামাকর পাণ্ডকবর ভার লাকে।। 

দ্র্য ের দ্স ের েৃে দ্তামা চবনা নাই। 

পাণ্ডকবর প্রভু বচল সংসাকর বিাই।।  

দ্সবে পালে তুচম সংসাকরর সার। 

দ্সবকে রচিকত প্রভু তুচম অবতার।।  

তুচম বত্তবমাকন হে পাণ্ডকবর িচত। 

জেকত দ্তামার চন া হইকব সম্প্রচত।। 

পাণ্ডকবর রকথ েৃে সারচথ আচছল।  

তথাচপ পাণ্ডবেণ সমকর হাচরল।। 

এই চন া অবনীকত হইকব দ্তামার। 

এ োরকণ চিন্তা চেছু নাচহে আমার।।  

র্যাহা জান, তাহা ের, এ ভার দ্তামার।  

অচভমনুয-কিাকে মন পুচিকছ আমার।।  

তাহাকত চনধন ভাল, চনভাে অনল। 

রচহোকছ তব ভাষা শুচনো দ্েবল।। 

 

পাকথবর আকিপ-বােয নারােণ শুচন। 

সন্তুষ্ট হইো েকহ দ্েব িক্রপাচণ।। 

চে ভে আছকে ইকথ, উপাে েচরব। 

জেরকথর আচজ সতয চনধন সৃচজব।।  

এত বচল সদুপাে চিচন্ত নারােণ। 

সুেিবকন েচরকলন সূর্যবয আচ্ছােন।।  

আিচম্বকত দ্েকে সকব হইল রজনী। 

েুরুকসনােকণ বহল জে জে ধ্বচন।। 

অর্জ্ুবন দ্েচেো চিকত্ত মাচনো চবস্মে। 

ত্রাস দ্পকে েৃে প্রচত বকল সচবনে।। 

পাথব বচলকলন, েহ চে েচর চবধান।  

চেরূকপ হইকব আচজ মম পচরত্রাণ।। 

জেরথ-বধ দ্হতু প্রচতজ্ঞা হইল। 

প্রচতজ্ঞা নচহল পূণব, রজনী আচসল।। 

প্রচতজ্ঞা লিন বেকল র্যত পাপ হে।  

আপচন জানহ প্রভু অকোির নে।। 

 

শ্রীেৃে বকলন সকে নাচহ চেছু ভে।  

প্রচতজ্ঞা পূরণ তব হইকব চনশ্চে। ।  

একতে েচহকত তথা েরুবীরেকণ। 

অে ধনু তযাে েচর আইল দ্সোকন।। 

এেচন মচরকব পাথব দ্হন েচর মকন। 

আনচ ত দুকর্যবযাধন সহাসয বেকন।। 

 

তকব জেরথ দ্েচে সন্ধযার সমে। 

িীঘ্রেচত আচসো অর্জ্ুবন প্রচত েে।।  

জেরথ বকল শুন বীর ধনঞ্জে। 

চে দ্েে, হইল আচস সন্ধযার সমে।।  

আপন প্রচতজ্ঞা পূণব েরহ এেন।  

তব র্যি ঘুচষকবে এ চতন ভুবন।। 

অে ধনু তযাে েচর র্যাহ ধনুদ্ধবর। 

িীঘ্রেচত প্রকবিহ অচির চভতর।।  
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চমছা মাো চমছা োো জলচবম্ববত।  

এ মহীমণ্ডল র্যাকব পচিকব পর্ব্বত। ।  

র্যচে চরপু চজচন রাজয ের মহািে। 

চিচন্তো দ্েেহ তাহা চিরোল নে।।  

অধমব েচরো েমব দ্র্য েকর সাধন। 

অচত িীঘ্র হে তার সবংকি পতন।। 

ধাচমবে বচলো দ্তামা বকল সর্ব্বজকন। 

েচরকল প্রচতজ্ঞা তাহা লচিকব দ্েমকন।। 

 

অর্জ্ুবন উত্তর দ্েন শুন জেরথ।  

তুচম দ্র্য েচহকল েথা রাচে ধমবপথ।।  

ধকমবকত চবিার েচর ধাচমবকের সকন।  

অধকমব চজচনকত দ্োষ নাচহ দুষ্টজকন।। 

অনযাে সমর েচর চিশু বেকল হত। 

েহ দ্েচে দ্স েমব দ্েমন ধমবমত।।  

এেচন বচধো দ্তামা আচমও মচরব। 

পাইো পরম িত্রু ছাচিো না চেব। ।  

 

শুচনো শুোে মুে জেরথ বীকর। 

ভে নাই আশ্বাচস েকহন পাথব তাকর।। 

চবশ্বাসঘাতে তব রাজা সম নাচহ। 

চে েচরব চনজ েমব লব ধমব বচহ।। 

িরীর ছাচিব সতয েচরোচছ পণ। 

এত বচল আচনো জ্বাচলল হুতািন।। 

েৃে সাজাকেন োি চেো েন্ধসাকর। 

দ্সৌরভ সচহত েন্ধ উচিল সত্বকর।। 

শ্রীেৃে বকলন শুন বীর ধনঞ্জে।  

বীরেমব েচরো বচধলা িত্রিে।।  

এেন চনরে হকে মচরকব দ্েমকন। 

অে সহ প্রকবিহ জ্বলন্ত েহকন।। 

েৃেবােয অচভপ্রাে বুচিো অর্জ্ুবন। 

চনকলন োণ্ডীব ধনু েচরো সগুণ।।  

সাতবার প্রেচিণ েচর হুতািন। 

প্রসন্ন েৃকের মুে িান ঘকন ঘন।।  

দুকর্যবযাধন রাজার হৃেকে বি সুে।  

মচরল প্রধান চরপু নাচহ আর দুুঃে। ।  

মচরল প্রধান চরপু নাচহ আর দুুঃে।  

হাসযমুকে েকহ আকে িাচহো অর্জ্ুবকন।। 

চবলকম্ব বাচিকব মাো পুচিকত আগুকণ। 

টান চেো দ্ফলাহ েকরর িরিাপ।। 

িিু বুচি দ্েহ িীঘ্র হুতািকন িাাঁপ। 

 

অর্জ্ুবন বকলন, এই িাাঁপ চেো পচি।। 

জেরথ লকে তুচম সুকে র্যাহ বািী।  

জেরকথ দ্েচে েৃে আনচ ত মন। ।  

দ্সইিকণ ছাচিকলন সূর্যবয আচ্ছােন। 

িাচরেণ্ড দ্বলা আকছ েেনমণ্ডকল।। 

দ্েচেো হইল ত্রাস দ্েৌরকবর েকল। 

দ্েৌরব জাচনল তকব চনতান্ত েপট।। 

চবষম েৃকের মাো বুচিকত সঙ্কট।  

শ্রীেৃে বকলন সকে শুন সাবধাকন।। 

জেরথ বচধকত চবলম্ব আর দ্েকন। 

োটহ উহার মুণ্ড ভূকম না পাচিবা।। 

পশ্চাৎ দ্স সব েথা জাচনকত পাচরবা। 

উহার জনে তপ োমযবকন েকর।। 

দ্ফলাইবা মুণ্ড তার হাকতর উপকর। 

 

বাকণ বাকণ মুণ্ড লকে দ্ফল তার হাকত।। 

তকব দ্স হইকব রিা জাচনও ইহাকত।  
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এত শুচন ধনঞ্জে পূচরো সন্ধান।।  

জেরথ ললাকট মাকরন এে বাণ। 

িীঘ্রেচত মুণ্ড োচট আর এে বাকণ।। 

বাকণ বাকণ লে তার জনকের ্াকন।  

সন্ধযা েকর চসন্ধুরাজ দুই হাত দ্োকল।। 

দ্হনোকল মুণ্ড তার হকে লকে দ্ফকল। 

ত্রাস দ্পকে মুণ্ড দ্োটা ভূচমকত দ্ফচলল।। 

দ্সইিকণ তার মুণ্ড েণ্ড েণ্ড বহল। 

দ্হনমকত চসন্ধুরাজ হইল চনধন।। 

জেরথ সহ দ্েল র্যকমর সেন। 

 

অর্জ্ুবন বকলন েৃে েচহলা চবধান।। 

েৃপা েচর েহ জেরথ উপােযান। 

ভূকম মুণ্ড দ্ফচলকল দ্স মকর দ্সইিকণ।। 

দ্হন বর দ্েবা চেল চসন্ধুর ন কন। 

শ্রীেৃে বকলন শুন বীর ধনঞ্জে। ।  

জেরথ হে চসন্ধরুাকজর তনে। 

বহুোল জেরথ দ্সচবল িঙ্ককর।। 

অনাহাকর তপ েকর অরণয চভতকর। 

নানা উপহার চেো দ্সচবল মকহি।। 

তৃষ্ট হকে বর তাকর র্যাকিন চবকিষ।  

বর মাে জেরথ দ্র্যই মকনানীত।। 

এত শুচন জেরথ বহল আনচ ত। 

জেরথ বকল র্যচে দ্মাকর চেবা বর।। 

এে চেকবেন েচর দ্তামার দ্োির। 

মম চির োচট দ্র্যই দ্ফচলকব ধরণী।। 

তার মুণ্ড েণ্ড েণ্ড হইকব তেচন।  

িঙ্কর বকলন এই বর লহ তুচম।। 

দ্স মচরকব তব মুণ্ড দ্র্য দ্ফচলকব ভূচম। 

চ্র প্রণচমো বীর আনচ ত মন। ।  

আপনার দ্েকি দ্েল চসন্ধুর ন ন। 

দ্স োরকণ ধনঞ্জে দ্তামা েচহলাম।। 

তব রিা দ্হত ুএইরূপ েচরলাম। 

ভূকম মুণ্ড দ্ফচল তার জনে মচরল।।  

চনশ্চে জাচনহ ইহা দ্র্যরূপ হইল। 

 

এত শুচন ধনঞ্জকে লাকে িমৎোর।। 

েৃকের িরকণ েচরকলন নমস্কার। 

স্তুচত েচরকলন পাথব দ্র্যাি েচর ের।।  

এত চনকবেন েচর শুন েোধর। 

দ্তামা চবনা েচত মম নাচহ নারােণ।।  

এমত চবপকে দ্মাকর েচরকল তারণ। 

দ্তামার োরকণ হে প্রচতজ্ঞা পূরণ। ।  

দ্তামার প্রসাকে আচম দ্েচে বন্ধুজন।  

দ্তামার েৃপাে জে হইল সেল।। 

দ্তামার ভরসা আচম েচর দ্হ দ্েবল। 

শুন েৃে তুচম মম হও বুচদ্ধ বল।।  

দ্তামার োরকণ আচম পাইব সেল। 

দ্তামার োরকণ আচম েত চেন রব চিচত।। 

দ্তামার েৃপাে েচর দ্ভাে বসুমতী। 

দ্তামার েোে েৃে েচরব সমর।। 

দ্তামার েৃপাে তচর সঙ্কট সাের। 

োণ্ডারী েরুণামে তরাইকত চসন্ধু।। 

অচেকলর নাথ েৃে অনাকথর বন্ধ।ু  

অেচতর েচত তুচম দ্েব নারােণ।। 

দ্তামার রাজীব পকে লইনু িরণ। 

েীননাথ েোমে িাহ েীনজকন।। 

সো মন রকহ দ্র্যন দ্তামার িরকণ। 
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শ্রীেৃে বকলন সকে তুচম চবিক্ষণ।।  

চিচনকল আমাকর তুচম ইকের ন ন। 

দ্তামা বহকত চপ্রে মম নাচহে সংসাকর।। 

চনশ্চে জাচনহ দ্র্য েচহলাম দ্তামাকর।  

দ্তামা পঞ্চজকন মম প্রীচত অচতিে।।  

অতএব তব োর্যবয েচর ধনঞ্জে। 

োেমকনাবাকেয দ্র্যই চিন্তকে আমাকর।। 

অনুিণ তাকর রাচে চবপে সােকর। 

অনুিণ নাম দ্মার লে দ্র্যই জন।। 

তাহার নাচহে ভে র্যকমর সেন। 

জল দ্ভচে পদ্ম দ্র্যন উকি ক্রকম ক্রকম।। 

দ্সই মত মুি আচম েচর ভিেকণ। 

তুচম চপ্রেবন্ধু মম ইকের ন ন।। 

অতএব তব োকর্যবয েচর প্রাণপণ। 

এত শুচন ধনঞ্জে হকে পূণবোম।। 

দ্োচবক র পকে বীর েকরন প্রণাম।  

জেরথ বধ েথা অমৃত সমান।। 

োিীরাম োস েকহ শুকন পুণযবান।  

পাণ্ডবসোকি বযাকসর আেমন ও মহাকেকবর র্যদু্ধ চববরণ েথন 

তকব জকন্মজে মুচনবকর চজজ্ঞাচসল।  

েহ শুচন মহামুচন চে েমব হইল। ।  

বকলন ববিম্পােন, শুনহ রাজন। 

দ্হনমকত জেরথ হইল চনধন।। 

অর্জ্ুবকনর প্রচত েৃে আনচ ত মন।  

েকর ধচর আচলেন েকরন তেন।। 

শ্রীেৃে েকহন, শুন েচহ ধনঞ্জে।  

দ্তামা দ্হতু চিন্তাচন্বত ধকমবর তনে।।  

অতএব িীঘ্রেচত িল তথাোকর। 

না জাচন আকছন র্যুচধচির চে প্রোকর।। 

এত শুচন ধনঞ্জে িকলন সত্বর। 

সাতযচে সচহত আর বীর বৃকোের।। 

পবন-েমকন রথ িালান সারচথ। 

বাচহর বহকলন বূযহ বহকত চতন েৃতী।। 

চনরচেো সবাোকর ধকমবর ন ন।  

আচলেন েচরকলন হচরষত মন।। 

ধমব বচলকলন, েৃে েহ চববরণ।  

চেরূকপ হইল জেরকথর চনধন।। 

প্রতযকি েকহন সব েৃে মহািে।  

শুচন র্যুচধচির রাজা সান  হৃেে।।  

দ্হনোকল আচসকলন বযাস তকপাধন। 

তাাঁকর দ্েচে উচি প্রণচমল সর্ব্বজন।।  

আিীর্ব্বাে েচর ববকস বযাস মহািে।  

দ্হনোকল চজজ্ঞাকসন বীর ধনঞ্জে।।  

এে চনকবেন েচর, শুন মুচনবর। 

েচহকব বৃত্তান্ত সব আমার দ্োির।।  

দ্র্যোকল দ্েলাম আচম র্যুদ্ধ েচরবাকর। 

বূযহমকধয প্রকবচিো দ্েৌরব চভতকর।। 

দ্হনোকল দ্েচে র্যুদ্ধ আরম্ভ েচরকত। 

এে মহাবীর আকস িূল েচর হাকত।। 

পর্ব্বত আোর অচত েীঘব েকলবর। 

হাকতকত চত্রিূল দ্র্যন তাল তরুবর।।  

সূকর্যবযর সেৃি দ্তজ, প্রোণ্ড িরীর। 

আচিচম্বকত রণ্কল আকস মহাবীর।।  

মম রথ আকে েচর ধাে বােুকবকে। 

অশ্ব হেী রথ চবকন্ধ চত্রিূকলর আকে। 
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চতচন নাচিকলন র্যত েুরু-সসনযেণ। 

সমকর দ্েবল েচর অে বচরষণ।। 

ইহার র্যথাথব তত্ত্ব েহ মুচনবর। 

দ্েবা দ্সই মহাবীর েীঘব েকলবর।। 

ইহা শুচন েচহকলন বযাস তকপাধন। 

সমুর সেৃি বুচদ্ধ, বি চবিিণ।।  

বচলকতচছ ধনঞ্জে শুন সাবধাকন। 

ইহার বৃত্তান্ত আচম েচহ তব ্াকন।। 

পূকর্ব্বকত দ্তামাকর েচহকলন পঞ্চানন। 

দ্তামার সহাে আচম হব অনুিণ।। 

অতএব চিব আচস েকরন সমর। 

দ্তামাকর জানাই, শুন পাথব ধনুদ্ধবর।। 

রুররূকপ সৃচষ্ট চতচন েকরন সংহার। 

চনশ্চে জাচনহ এই েুন্তীর েুমার। ।  

ইহা শুচন ধনঞ্জে মাকনন চবস্মে। 

এই েথা সতয, সকব জাচনহ চনশ্চে। ।  

এত বচল চনজ্াকন র্যান তকপাধন। 

মহা আনচ ত বহল সব দ্র্যাদ্ধােণ।। 

নানা বােয বাকজ, সকব ছাকি চসংহনাে। 

দ্েৌরকবর দ্সনােণ েচণল প্রমাে।। 

জে জে িব্দ বহল পাণ্ডকবর েকল। 

না শুচন শ্রবকণ চেছু বােয দ্োলাহকল।। 

িত িত িঙ্খ বাকজ, তরকের দ্রাল। 

িত িত ঢাে বাকজ, িত িত দ্ঢাল।। 

দ্োচট দ্োচট বীরোচল বাকজ জেিম্প।  

মুহুমুবহুুঃ হুহুঙ্কার ছাকি বীরেণ।।  

দ্মকঘর চনুঃস্বন দ্র্যন রকথর চনুঃস্বন।  

ের্জ্বন েরকে হে হেী অনুিণ। ।  

েচর্জ্বকত লাচেল মহািকব্দ দ্সনােণ।  

মহানক  ভাকস সব পাণ্ডকবর েল। 

শুচন দুকর্যবযােন রাজা হইল চবেল। ।  

ঘকটাৎেকির র্যদু্ধর্যাত্রা ও চনিা- রণ  

দুকর্যবযাধন বকল, শুন সর্ব্ব দ্র্যাদ্ধােণ। 

রাচত্র চেন র্যুদ্ধ ের নাচহ চনবারণ।।  

উল্কা জ্বাচলো আচজ েরহ সমর।  

পুনুঃ পুনুঃ বকল রাজা হইো োতর।।  

এত বচল িত িত উলো জ্বাচলল।  

উলো জ্বাচলো র্যুদ্ধ েচরকত লাচেল।। 

একতে দ্েচেো পাণ্ডকবর দ্সনােণ। 

উলো জ্বাচলল লি লি দ্সইিণ।।  

দুই দুই উল্কা ধচর রকথর উপর। 

দ্হনমকত দ্র্যাদ্ধােণ েরকে সমর।। 

সংিপ্তকে িচলকলন পাথব নারােণ। 

মহাকঘার র্যুদ্ধ বহল, না র্যাে চলেন। ।  

িক্রবূযহ েচর তথা দ্রাণ মহাবীর।  

পাণ্ডকবর দ্সনােকণ েচরল অচ্র।।  

চনবাচরকত না পাচরল বীর বৃকোের। 

রাজাকর ধচরকত র্যাে দ্রাণ ধনুদ্ধবর।। 

দ্হনোকল িীঘ্রেচত ধৃষ্টদুযম্ন বীর। 

হাকত ধনু েচর ধাে চনভবে িরীর।।  

বাণবৃচষ্ট েকর দ্রাণ তাহার উপর।  

চনবারকে বাণ ধৃষ্টদুযম্ন ধনুদ্ধবর।। 

তকব দ্ক্রাকধ দ্রাণািার্যবয একি পঞ্চ বাণ। 

েবি োচটো তার েকর োন োন।। 
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আর বাণ একি দ্রাণ, তারা দ্হন ছুকট। 

ধৃষ্টদুযম্ন অকে বাণ বেসম ফুকট।। 

রকথকত পচিল বীর হকে অকিতন। 

সারচথ পলাে রথ লকে দ্সইিণ।। 

ধৃষ্টদুযম্ন পলাই, দ্েচে দ্রাণ বীর। 

বাকণ েণ্ড েণ্ড েকর রাজার িরীর। ।  

রাজার সংিে দ্েচে সাতযচে সত্বর।  

িত িত বাণ একি দ্রাকণর উপর।। 

সন্ধান পূচরো েকর বাণ বচরষণ। 

সাতযচে দ্েচেো দ্রাণ হইল দ্ক্রাধমন।।  

সাতযচে উপকর গুরু পূচরল সন্ধান।  

এেবাকর প্রহাচরল এেিত বাণ।। 

দ্েচেো সাতযচে বীর অচির সমান।  

োন োন েচর োকট আিাকর্যবযর বাণ।। 

োচটো সেল বাণ সতযে-ন ন। 

দ্রাকণর উপকর একি তীক্ষ্ণ অেেণ।। 

বাণাঘাকত দ্রাণািার্যবয বহল অকিতন। 

েচসো পচিল হাত বহকত িরাসন।। 

বাকণ েণ্ড েণ্ড বহল দ্রাকণর িরীর। 

িকতে ধারাকত অকে বচহকছ রুচধর। ।  

চসংহনাে েচর বুকল সতযে-ন ন। 

মুহূকত্তবে চনপাচতল বহু দ্সনােণ।।  

সাতযচের র্যুদ্ধ দ্েচে ধকমবর েুমার। 

ধনয ধনয েচর প্রিংসকে বহুবার। ।  

েতিকণ দ্রাণািার্যবয পাইল দ্িতন।  

হাকত ধনু েচর বীর মহাকক্রাধ মন।।  

ধনুগুবণ টঙ্কাচরো একি চেবয বাণ। 

আেণব পূচরো বীর েচরল সন্ধান।।  

এেবাকর প্রহাচরল েিকোটা বাণ। 

রকথকত সাতযচে পকি হইো অজ্ঞান। ।  

মূচচ্ছবত দ্েচেো রথ চফরাে সারচথ। 

সাতযচেকর লকে পলাইল িীঘ্রেচত।।  

তকব মকহাকক্রাকধ দ্রাণ অেবৃচষ্ট েকর। 

লি লি দ্সনা পকি সংগ্রাম চভতকর।। 

দ্রাকণর চবক্রম দ্েচে ধকমবর তনে।  

বসনযেণ পকি বহু দ্েচে বহল ভে।। 

চিন্তােুল র্যুচধচির েুন্তীর ন ন। 

চে েচরব, চে হইকব, দ্ে েচরকব রণ। ।  

দুুঃচেত হইো তকব ধমব-নরপচত। 

রথ ছাচি দ্সই ্কল বচসকলন চিচত।। 

রাজাকর চিচন্তত দ্েচে চহচিম্বা-ন ন। 

সত্বকর আচসল বীর দ্েচেকত ভীষণ।। 

র্যুচধচির আকে েকহ েচর দ্র্যািের। 

চেকসর োরকণ দুুঃে ভাব নরবর।। 

দ্মাকর আজ্ঞা ের র্যচে শুচন নরনাথ। 

একেশ্বর দ্েৌরকবকর েচরব চনপাত।। 

এত শুচন আনচ ত ধকমবর ন ন।  

চিকর িুম্ব চেো তাকর বেল আচলেন।। 

র্যুচধচির বচলকলন, শুন মহাবীর। 

দ্তামার চবক্রকম দ্েবেণ নকহ চ্র। ।  

বূযহ দ্ভচে মার পুত্র েুরু- দ্সনােণ। 

মহাধনুদ্ধবর বীর ভীকমর ন ন।।  

ঘকটাৎেি বকল, তুচম দ্েে নরপচত। 

অবিয মাচরব আচম দ্রাণ দ্সনাপচত। ।  

এত বচল মহাবীর েো লকে েকর। 

িীঘ্রেচত প্রকবচিল বূযকহর চভতকর।। 

মহািব্দ েচর বীর বূযকহ প্রকবচিল। 

দ্েচেো পাণ্ডব-বল সান  হইল।। 
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ধৃষ্টদুযম্ন সাতযচে দ্র্য আর বৃকোের। 

সহকেব নেুল ও পাঞ্চাল ঈশ্বর।। 

িতাচনে মচেরাি মৎসয- নরবর।  

জরাসন্ধ-সুত সহকেব ধনুদ্ধবর।। 

দ্রৌপেীর পঞ্চ পুত্র, রাজা র্যুচধচির। 

এেকর্যাকট িকল র্যত লি লি বীর।। 

মার মার েচর সকব বূযকহ প্রকবচিল। 

রথ রথী েকজ েকজ মহার্যুদ্ধ বহল।। 

জকন্মজে চজজ্ঞাচসল, েহ মুচন আর।  

চেরূকপ েচরল র্যুদ্ধ ভীকমর েুমার। ।  

চবোচরো দ্সই েথা েহ মহািে। 

েৃপা েচর মুচন দ্মার েণ্ডাহ চবস্মে।।  

দ্রাণপকর্ব্ব সুধারস ঘকটাৎেি-বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

েুরুসসকনযর সচহত ঘকটাৎেকির মহার্যদু্ধ ও অলমু্বষ বধ 

মহাপরাক্রম বীর চহচিম্বা ন ন। ।  

তালতরু সম েো হাকত মহাবীর। 

েুরুকসনা মকধয ধাে চনভবে িরীর।।  

েো লকে ঘকটাৎেি বােুকবকে ধাে। 

রথ েজ পোচতে িূণব েচর র্যাে।। 

সৃচষ্ট নাি েকর দ্র্যন প্রিণ্ড তপন।  

দ্সইমত ঘকটাৎেি ভীকমর ন ন।। 

পর্ব্বত আোর বেল েীঘব েকলবর। 

অকভেয িরীর বেল বে সম সর।। 

বেল েি দ্র্যাজন সুেীঘব েকলবর। 

দ্মকঘর আোর বণব মহাভেঙ্কর।। 

মুেোন র্যুকি পৃথবী েেণমণ্ডল। 

আনচ ত ঘকটাৎেি হাকস েল েল।। 

মুে দ্েচে েুরুসসনয হারাে দ্িতন।  

চবনা র্যুকদ্ধ িত িত তযচজল জীবন। ।  

ঘকটাৎেি মুে দ্েচে েুরুকসনােণ। 

সত্বকর পলাে সকব লইো জীবন।। 

চিমুকলর তুলা দ্র্যন উিাে পবন। 

দ্হনমকত পলাইল সব দ্সনােণ।। 

ঘকটাৎেি আকেকত না রকহ দ্োন বীর। 

চসংহনাে েকর বীর চনভবে িরীর।। 

 

দ্হনোকল আকস দুুঃিাসকনর ন ন। 

দ্োষণ তাহার নাম রূকপকত মেন।। 

রকথ িচি ধন ুধচর আকস িীঘ্রেচত। 

িরজাকল আবচরল ঘকটাৎেি রথী।। 

আনচ ত ঘকটাৎেি ভীকমর ন ন। 

েো লকে ধাে দ্র্যন োল হুতািন।। 

িুধাত্তব েরুি দ্র্যন পইল ডণু্ডুভ। 

মহাকক্রাকধ ঘকটাৎেি ধাে দ্সইরূপ।। 

েোর প্রহার বেল তাহার উপর।  

রথ অশ্ব সারচথকর চেল র্যমঘর।। 

লাচফ চেো র্যাে দুুঃিসকনর ন ন। 

দ্েচে ধাে ঘকটাৎেি মহাকু্রদ্ধ মন। ।  

অষ্টচিরা েো দ্োটা চনল বীর হাকত। 

হাচসকত হাচসকত মাকর দ্োষকণর মাকথ।। 

বোঘাকত দ্র্যন চেচর িৃে িূর্ণ হে।  

দ্সইমত পকি দুুঃিাসকনর তনে।। 

দ্োষণ পচিল দ্েচে োক  দুুঃিাসন।  

হাহাোর েচর োক  র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।।  

পুত্রকিাকে দুুঃিাসন মহাকু্রদ্ধ হকে। 
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হাকত ধনু েচর আকস চেবয ির লকে। ।  

সন্ধান পূচরো দ্র্যাকি দ্িাে দ্িাে ির।  

দ্েচে ঘকটাৎেি বীর হচরষ অন্তর।। 

দুুঃিাসকন ডাচে বকল ঘকটাৎেি বীর। 

আচজ র্যুদ্ধ দ্েহ দ্মাকর হইো সুচ্র।। 

দ্েৌতুে দ্েচেকব আচজ র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। 

অবিয পািাব দ্তাকর র্যকমর সেন।। 

 

এত বচল চেবয অে চনল ঘকটাৎেি।  

েি বাকণ চবপকির োচটল েবি।। 

আর েি বাণ একি পূচরো সন্ধান। 

দুুঃিাসন অে োচট েকর োন োন। ।  

মূচচ্ছবত হইো পকি দুুঃিাসন বীর।  

রণ তযচজ পলাইল হইো অচ্র।। 

দুুঃিাসন ভে দ্েচে হাকস মহাবীর।  

চসংহনাে েচর বুকল চনভবে িরীর।।  

নানা মাো েচর বুকল ভীকমর ন ন।  

রািসী মাোে বীর বি চবিিণ।।  

দ্োনোকন অচিরূকপ েকহ দ্সনােণ। 

োবানকল ধচর দ্োথা হেী েকর নাি।।  

দ্েচেো দ্েৌরবেণ েচণল তরাস। 

 

ঘকটাৎেি র্যুদ্ধ দ্েচে ধকমবর ন ন।। 

ধনয ধনয েচরো েকরন প্রিংসন। 

দ্েৌরকবর েকল বহল দ্রােন অপার।। 

এো ঘকটাৎেি বীর বেল মহামার। 

বসনযেণ পকি দ্েচে োক  দুকর্যবযাধন।। 

দ্হনোকল আকস েণব রচবর ন ন। 

দ্ক্রাকধ ধনু ধচর বীর িকল দ্সইিণ।  

ঘকটাৎেি সহ দ্েল েচরবাকর রণ।। 

দ্েচে ঘকটাৎেি বীর ধাইল সত্বর। 

েো তুচল মাকর বীর েকণবর উপর।।  

অশ্ব সহ সারচথকর েচরকলে িূর। 

লাফ চেো পলাইল েণব মহািূর।। 

েণব পলাইল দ্েচে ভীকমর ন ন। 

মহাকোকপ বহু বসনয েচরল চনধন।। 

িত িত হেী মাকর েোর প্রহাকর।  

লি লি পোচতে চনচমকষ সংহাকর।। 

িত িত রথ পকি হকে োন োন। 

দ্েচেো দ্েৌরবেল বহল েম্পমান।। 

হাহাোর িব্দ েকর র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন রাজা দ্িাোেুল মন।।  

 

ঘকটাৎেি র্যুদ্ধ দ্েচে দ্রাকণর নন্েন।  

চসংহনাে েচর দ্েল েচরবাকর রণ।। 

সন্ধান পূচরো অশ্বথামা একি বাণ।  

দ্েচে ঘকটাৎেি বীর দ্ক্রাকধ েম্পমান।।  

এে লাকফ চনজ রকথ িকি বীরবর। 

েো এচি ধনুুঃির লইল সত্বর।। 

হাকত তুকল চনল বীর দুদ্ধবচরষ ধনু। 

সন্ধান পুচরো চবকন্ধ দ্রাণপুত্র তনু।। 

িীঘ্র অে অশ্বথামা পূচরো সন্ধান। 

চনচমকষকত চনবাচরল ঘকটাৎেি বাণ।। 

বাণ বযথব দ্েচে বীর সন্ধান পূচরল। 

তীক্ষ্মভল েি দ্োটা অকেকত মাচরল।। 

দ্মাহ দ্েল ঘকটাৎেি রকথর উপর। 

চসংহনাে েচর বুকল দ্রাকণর েুমার।।  

েতিকণ ঘকটাৎেি পাইল দ্িতন। 

দ্ক্রাধমূচত্তব দ্েচে দ্র্যন োল হুতািন।। 



মহাভারত (দ্রাণপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
4

 

ধনু এচি েো লকে ধাইল সত্বর। 

দ্োহাচতো বাচি মাকর রকথর উপর।।  

র্যোর প্রহাকর রথ েণ্ড েণ্ড বহল।  

লাফ চেো অশ্বথামা দ্বকে পলাইল।।  

ভকে েম্পমান বহল দ্রাকণর ন ন।  

দ্রুতেচত পলাইল লইো জীবন।। 

 

তকব ঘকটাৎেি বীর েুচপত অন্তকর। 

হাকত েো েচর বীর ভ্রমকে সমকর।।  

দ্লো দ্জাো নাচহ র্যত পকি দ্সনাবর। 

পলাইো র্যাে সকব তযচজো সমর।।  

বােুকবকে ধাে র্যত অশ্ব আকসাোর। 

পলাে পোচতেণ দ্লো নাচহ তার।। 

দ্হনমকত ঘকটাৎেি েকর মহামার। 

দ্েৌরকবর েকল উকি িব্দ হাহাোর।। 

 

দ্হনোকল অলমু্বষ আইল রািস। 

মহাপরাক্রম বীর অসীম সাহস।। 

রািকসর দ্সনা লকে ধাইল সত্বর। 

পর্ব্বত আোর বীর মহাভেঙ্কর।। 

রািস দ্েচেো ধাে ঘকটাৎেি বীর। 

মহােো হাকত েচর চনভবে িরীর।। 

েোর প্রহার েকর রািস উপর। 

অকনে রািস মাকর সংগ্রাম চভতর। ।  

অশ্ব হেী পেচতে সমূকে র্যা পাে। 

েোর প্রহাকর বীর িূণব েচর ধাে।।  

দ্োচট দ্োচট দ্সনা পকি না র্যাে চলেন।  

দ্েচে পলাইো র্যাে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।। 

তকব দ্ক্রাকধ অলমু্বষ রািস ঈশ্বর।  

েো লকে ধাে বীর সংগ্রাম চভতর।।  

তকব দ্ক্রাকধ ঘকটাৎেি ভীকমর দ্োঙর। 

েো প্রহাচরল অলমু্বকষর উপর।। 

েোর প্রহাকর বীর হইল জর্জ্বর। 

ত্রাস দ্পকে উকি চেো আোি উপর।।  

অন্তরীকি থাচে বীর েকর দ্ঘার রণ।  

দ্েচেো েুচপল বীর চহচিম্বা নন্েন।।  

অন্তরীকি ঘকটাৎেি উচিল সত্বর। 

মহার্যুদ্ধ েকর দ্োাঁকহ িূকনযর উপর।।  

মহাত্রাকস অলমু্বষ দ্মকঘ লুোইল।  

দ্েচে ঘকটাৎেি বীর েুচপত হইল।। 

মাো েচর লুোইল চহচিম্বা ন ন।  

দ্েচে ভকে রািস পলাে দ্সইিণ।।  

তথা বহকত অলমু্বষ নাকম রণ্ল। 

দ্েচেো ধাইল ঘকটাৎেি মহাবল।। 

পুনরচপ দুইজকন হইল সংগ্রাম। 

নানা মাো েকর বীর অচত অনুপম।। 

চেবয রকথ অলমু্বষ েচর আকরাহণ। 

ভীকমর ন কন েকর বাণ বচরষণ।। 

 

তকব েকটাৎেি বীর েো লকে ধাে। 

রথ অশ্ব িূণব বীর েকর এে ঘাে।।  

লাফ চেো পলাইল রািস ঈশ্বর। 

পুনরচপ েো লকে ধাইল সত্বর।। 

মহার্যুদ্ধ েকর দ্োাঁকহ ধরণী উপর। 

েোর প্রহাকর দ্োাঁকহ হইল জর্জ্বর।।  

পুনরচপ রািস হইল লুচে োে। 

দ্োথাে আছকে দ্েহ দ্েচেকত না পাে।।  

েতিকণ রািস আইল আরবার। 

বসকনযর উপকর েকর েোর প্রহার।।  
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দ্েচেো ধাইল বীর চহচিম্বান ন।  

পুনরচপ দুইজকন েকর মহারণ।। 

চেবয রকথ িচি দ্োাঁকহ েরকে সমর।  

বাণাকত দ্োাঁহার অে হইল জর্জ্বর।।  

তকব দ্োকপ বাণ একি ঘকটাৎেি বীর। 

বাকণ চবকন্ধ অলমু্বকষ েচরল অচ্র।। 

সচহকত না পাচর ভে চেল দ্রুতেচত। 

পুনরচপ লুোইল রািকসর পচত।। 

মাো েচর পর্ব্বত হইল চনিাির। 

িত িেৃ ধকর তার মহাভেঙ্কর।। 

তার এে িৃকে রকহ রািকসর পচত। 

রণ্কল পর্ব্বত হইল িীঘ্রেচত।।  

মহািব্দ েচর পকি বসকনযর উপর। 

রথধ্বজ িূণব েকর সংগ্রাম চভতর। ।  

দ্েচে ঘকটাৎেি বীর ধাইল সত্বর। 

এে লাকফ িকি চেো পর্ব্বত উপর।।  

পর্ব্বকতর িৃকে দ্েকে বকসকছ রািস। 

েো হাকত েচর ধাে অসীম সাহস।। 

এে েোঘাকত সব মাো বেল িূর। 

অলমু্বষ পলাইো দ্েল অচত েূর।। 

পুনরচপ রািস আইল আিচম্বত। 

দ্েচে ধাে ঘকটাৎেি নকহ চেছু ভীত। ।  

এেলাকফ িকি তার রকথর উপর। 

অলমু্বষ রািকসকর ধচরল সত্বর।।  

িুকল ধচর রািকসকর ভূকমকত পাচিল। 

মুেুচটর ঘাকে তার মেে ভাচেল।।  

অলমু্বষ পচিল তরাস েুরুেকল। 

মহামার ঘকটাৎেি েকর রণ্কল।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

োিীরাম োস েকহ শুকন পুণযবাণ। ।  

ঘকটাৎেি েতৃ্তবে অলমু্বচষ বধ 

চপতার মরণ দ্েচে অলমু্বচষ বীর। 

চসংহনাে েচর আকস চনভবে িরীর।। 

হেীর উপকর বীর আকরাহণ েচর। 

নানা মাো েকর বীর হাকত ধনু ধচর।। 

দ্েচেো ধাইল ঘকটাৎেি মহাবকল। 

েোর প্রহার েকর েচরেুম্ভ্কল। ।  

পৃচথবীকত েন্ত চেো পচিল বারণ। 

লাফ চেো পলাইল রািস দুর্জ্বন।।  

পুনরচপ অলমু্বচষ িচি চেবয রকথ।  

সংগ্রাকমর ্কল আকস ধনুুঃির হাকত।। 

সন্ধান পূচরো চবকন্ধ ঘকটাৎেি বীকর। 

সর্ব্ব অে রিবণব হইল রুচধকর।। 

তকব ঘকটাৎেি বীর দ্ক্রাকধ ভেঙ্কর। 

েো দ্ফচল মাকর তার রকথর উপর।। 

েোর প্রহাকর রথ িূণব হকে দ্েল।  

লাফ চেো অলমু্বচষ ভূচমকত পচিল। ।  

ধনু অে এচি তকব েো চনল েকর। 

েো র্যুদ্ধ েকর দ্োাঁকহ সংগ্রাম চভতকর।। 

মহাকোকপ ডাে ছাকি েকর মার মার। 

দ্োাঁকহ দ্োাঁহাোকর েকর েোর প্রহার।। 

মণ্ডলী েচরো দ্োাঁকহ চফকর িাচরচভত। 

দ্োকপ হুহুঙ্কার ছাকি অচত চবপরীত।।  

 

তকব ঘকটাৎেি বীর মহামার বেল। 

অলমু্বচষর সবযহকে েো প্রহাচরল।। 
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োরুণ প্রহাকর হে েণ্ড েণ্ড বহল। 

মমববযথা দ্পকে বীর ভূচমকত পচিল।। 

লাফ চেো ধকর ঘকটাৎেি মহাবল। 

এে িকি ভাচেল তাহার বিুঃ্ল।।  

মহাোে রািস পচিল ভূচমতকল। 

দ্েচেো হইল ভে দ্েৌরকবর েকল।। 

অলমু্বচষ পচিল দ্েচেল চবেযমান।  

ভকে দ্োন বীর আর নকহ আগুোন।। 

েো হাকত েচর ধাে ঘকটাৎেি বীর। 

েোর প্রহাকর বসনয েচরল অচ্র।।  

ঘকটাৎেি েতৃ্তবে পাণ্ডয রাজা বধ 

মহাকোকপ ঘকটাৎেি বােুকবকে ধাে। 

রথ বসনয অশ্বেকণ িূবণব েচর র্যাে।। 

লি লি পোচতে েচরল সংহার। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন রাজা েকর হাহাোর।। 

আচজ ঘকটাৎেি বীর েচরল সংহার। 

মম বসকনয বীর নাচহ সমান ইহার।।  

অচভমনুয ঘকটাৎেি সম দুইজনা। 

অনয বীর নাচহ এই দ্োাঁকহর তুলনা।। 

ভীকমর সমান বীর মহাপরাক্রম। 

েো হাকত েচর ধাে দ্র্যন োল সম।। 

 

দ্হনোকল পাণ্ডয রাজা রকথ িচি এল।  

দুকর্যবযাধন প্রচত তকব ডাচেো বচলল।। 

চে োরকণ মহারাজ চিন্তা ের তুচম। 

দ্েে ঘকটাৎেি বীকর চবনাচমব আচম।।  

এত বচল ধনু ধচর র্যাে নৃপবর। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন বীর হচরষ অন্তর।।  

ঘকটাৎেকি দ্েচে বীর ছাকি চসংহনাে।  

আচজ দ্তার ঘুিাইব সমকরর সাধ।। 

চ্র হকে ঘকটাৎেি দ্েহ দ্মাকর রণ। 

এে বাকণ পািাইব র্যকমর সেন।। 

 

এত শুচন ঘকটাৎেি মহাকু্রদ্ধ বহল।  

হাকত েো েচর বীর সমকর ধাইল।। 

সন্ধান পূচরো পাণ্ডয রাজা একি বাণ। 

েোে দ্িচেো তাহা বহল োন োন।।  

তকব পাণ্ডয রাজা দ্োকপ একি পঞ্চবাণ। 

পঞ্চবাকণ েো োচট েকর োন োন। ।  

েো োটা দ্েল বীর অে নাচহ আে।  

িি িাপকিকত বীর েকর মহামার।। 

মহাকোকপ ঘকটাৎেি ভীকমর ন ন। 

রথোন সাপচটো ধকর দ্সইিণ।। 

এে টাকন দ্ফকল বীর দ্বােি দ্র্যাজন।  

দ্হনমকত পাণ্ডযরাজা তযচজল জীবন।।  

একতে দ্েচেো সকব লাকে িমৎোর। 

দ্েৌরকবর দ্সনােণ েচণল অসার।। 

 

দুকর্যবযাধন বকল শুন সর্ব্ব দ্র্যাদ্ধােণ। 

সকব দ্মচল ঘকটাৎেকি েরহ চনধন।। 

সর্ব্বনাি বেল মম ভীকমর ন ন। 

চেরুকপকত জে হকব আচজোর রণ।। 

ইহার চবধান সকব েহ ত আমাকর। 

ঘকটাৎেি বধ েচর চেমত প্রোকর।। 

দুকর্যবযাধকন োতর দ্েচেো সর্বববজন।  

রকথ িচি ধাে সকব েচরবাকর রণ।। 

প্রাণ উকপচিো সকব েরকে সমর। 
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নানা অে দ্ফকল ঘকটাৎেকির উপর। ।  

ভূষণ্ডী দ্তামর িচি দ্িল জািাজাচি। 

চত্রিূল পচিি নানা অে দ্োচট দ্োচট।। 

মুষকলর ধাকর দ্র্যন বৃচষ্ট হে নীর।  

দ্হনমকত অে দ্ফকল সব মহাবীর।।  

দ্েচেো েুচপল বীর চহচিম্বান ন।  

দ্োকপকত দ্লাচহত দ্নত্র সািাৎ িমন।।  

িীঘ্রেচত ধনু েচর েচরল সন্ধান। 

েণ্ড েণ্ড েচর োকট সবাোর বাণ। ।  

োচটো সেল অে ভীকমর তনে। 

েি েি বাকণ চবকন্ধ সবার হৃেে।। 

বাণাঘাকত দ্র্যাদ্ধােণ বহল অকিতন। 

ভে চেো পলাইো র্যাে সর্ব্বজন। ।  

তকব দ্ক্রাকধ ঘকটাৎেি র্যকমর সমান। 

চনচমকষকে মাচরকলে লি দ্সনােণ।।  

দ্েচেো বযােুল বি বহল দুকর্যবযাধন। 

দ্রােন েচরো ধাে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ।। 

রথ ছাচি হে ছাচি পকথ সকব ধাে। 

আতকঙ্ককত ভে চেো পলাইো র্যাে। ।  

চবষম সমকর দ্সনা েচরল চনধন। 

চবমাকন বচসো দ্েকে সর্ব্ব দ্েবেণ।।  

দ্িাোেুল দুকর্যবযাধন হইল মূচচ্ছবত। 

জ্ঞানহীন বহল দ্র্যন নাচহে সচম্বত। ।  

েণব েতৃ্তবে ঘকটাৎেি বধ 

চে েচরব চে হইকব ইহার উপাে। 

ভাচবকত ভাচবকত তার হৃেে শুোে।।  

চিন্তাজ্বর উপচজল থর থর োাঁচপ। 

আগুন ছুচটল োে হকে অনুতাপী।। 

দ্হনোকল অশ্বথামা দ্রাকণর ন ন।  

েকণবকর েচহল শুন আমার বিন।। 

এেঘাতী অে আকছ দ্তামার সেকন। 

বকের সেিৃ অে নকহ চনবারকণ।। 

দ্সই অে এচি মার ভীকমর ন ন।  

অবিয সংহার হকব না র্যাে েণ্ডন।।  

ইহা চবনা আর চেছু না দ্েচে উপাে।  

দ্সই বাকণ হকব িে েচহনু দ্তামাে। ।  

েণব বকল দ্সই বাকণ বচধব অর্জ্ুবকন। 

র্যতকন রাচেনু আচম তাহার োরকণ।। 

েবি চবতচর পাই দ্সই মহাবাণ। 

তাহাকত অর্জ্ুবন বীর না ধচরকব টান।। 

এই অোঘাকত র্যচে ঘকটাৎেকি বচধ। 

চনশ্চে চলচেল মম মৃতুয তকব চবচধ।। 

অর্জ্ুবকনর হাকত মম অবিয মরণ। 

েচরল চবধাতা তার এই সংঘটন।। 

বচধতাম অর্জ্ুবকন অবিয এই বাকণ। 

র্যত্ন েচর রাচেোচছ তাহার োরকণ। ।  

 

অশ্বথামা বকল, ভাল বচলকল চবধান।  

আচজ ঘকটাৎেকিকর ের সমাধান।। 

ইহার হাকতকত র্যচে রিা পাও রকণ।  

তকব অর্জ্ুবকনকর তুচম বচধকব জীবকন।। 

এই শুচন েণব েকহ আনচ ত মন। 

ভাল র্যুচি েচহলা দ্হ গুরুর নন্েন।।  

দুকর্যবযাধন বকল শুন েণব ধনুদ্ধবর। 

এই অে এচিো রািস বধ ের।।  
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দ্হন অে আকছ র্যচে দ্তামার সেকন। 

তকব চিন্তা ের তুচম চেকসর োরকণ।। 

অর্জ্ুবকন বচধকব বচল রাচেোকছ বাণ। 

দ্র্য হে পশ্চাৎ তার েচরব চবধান।। 

আচজ রিা ের িাট রািকসর হাকত। 

দ্েমকন দ্েেহ দ্সনা সংহাকর সািাকত।। 

এইোকল িীঘ্র ের রািস সংহার। 

দ্োচট দ্োচট বসনয দ্েে মাচরল আমার।।  

 

এত শুচন েণববীর িচলল সত্বর। 

হাকত ধনু েচর উকি রকথর উপর।। 

মহােম্ভ েচর র্যাে রচবর ন ন। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন বহল আনচ ত মন।।  

তকব েণব মহাবীর সন্ধান পূচরো।  

ঘকটাৎেি সচন্নধাকন উত্তচরল চেো। ।  

দ্োকপ ঘকটাৎেি বীর েো লকে েকর। 

হুঙ্কার েচরো ধাে সংগ্রাম চভতকর।। 

েোর প্রহাকর মাকর বি বি রথী। 

নলবন েকল দ্র্যন মেমত্ত হাতী।। 

েলা ধচর দ্ঘািা মাকর েচর েুকম্ভ েো। 

েচর্জ্বো েকজে পকি, পাকি রকণ েো।। 

িরকণর বীরোকপ বসুমতী োাঁকপ। 

সাের লচিকত র্যার িচি এেলাকফ। ।  

বাণ নাচহ চবকন্ধ োে উেচিো পকি। 

ঘন ঘন সংগ্রাকমকত চসংহনাে ছাকি। ।  

চবপরীত বীরবর মহা বক্রেচত। 

দ্েচে মহাকোকপ ধাে অেকেি পচত।।  

লইো এোঘ্নী অে রচবর তনে। 

সন্ধান পূচরো মাকর রািস হৃেে।।  

অনল সমান িকল এেঘাতী অে। 

দ্েচে ঘকটাৎেি ভকে হইলা চনরে। ।  

পর্ব্বত হইো অে আইকস ত্বচরকত। 

পচিকছ অনলেণা দ্স অে হইকত।। 

বাণ দ্েচে রািকসর উচিল পরাণ। 

চনতান্ত ইহার হাকত নাচহে এিান।।  

নানা অে একি বীর বাণ োচটবাকর। 

মুষল মুেের মাকর অকের উপকর। ।  

সর্ব্ব অে বযথব েচর ধাে বাণপচত। 

বিুঃকেি চবচন্ধকলে ঘকটাৎেি রথী। ।  

বাণাঘাকত বযচথত হইল বীরবর। 

ডাচেো বচলল শুন চপতা বৃকোের।। 

দ্হন বুচি অন্তোল হইল আমার।  

মৃতুযোকল চে েচরব তব উপোর।। 

 

এত শুচন বৃকোের দ্িাকেকত আেুল। 

ডাচেো বচলল িাচপ পি েুরুেুল।। 

বারেমব েচরোছ অতুল সংসাকর। 

সমূে সংগ্রাকম পচি র্যাও স্বেবপুকর।। 

এত শুচন ঘকটাৎেি বহল ভেঙ্কর। 

দ্বােি দ্র্যাজন েীঘব েকর েকলবর।। 

েুরুবল িাচপো পচিল মহািূর। 

লি লি রথ অশ্ব েচরকলে িূর।।  

িত িত হেী পকি েীঘব েীঘব েন্ত। 

পোচতে র্যত পকি নাচহ তার অন্ত।। 

েুরুবল িে েকর ভীকমর ন ন। 

দ্েচে দ্িাোেুল তাকহ র্যত বন্ধুজন।।  

দুই েকল হইল ক্র ন দ্োলাহল। 

প্রলকের োকল দ্র্যন সমুর েকলাল।।  
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চদ্বতীে প্রহর রাচত্র দ্ঘার অন্ধোর। 

এই োকল ঘকটাৎেি হইল সংহার।। 

দ্রােন েরকে র্যত পাণ্ডকবর দ্সনা। 

েুরুেুকল জে জে বাচজকছ বাজনা।। 

দ্রাণপববব সুধারস ঘকটাৎেি বকধ। 

োিীরাম োস েকহ পাাঁিালীর ছাাঁকে।। 
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েকণবর চনেট হইকত ছকল ইকের েবি গ্রহণ বৃত্তান্ত 

মুচন বকল শুন পরীচিকতর ন ন।  

দ্হনমকত ঘকটাৎেি হইল চনধন।। 

পুত্রহত দ্েচে ভীম েরকে দ্রােন। 

হাকত েো েচর ধাে মহারুষ্ট মন।।  

সৃচষ্ট নাি দ্হতু দ্র্যন েীচপ্তমান িণ্ড। 

দ্সইমত েকর বীর বসনয লণ্ড ভণ্ড। ।  

িত িত হেী পকি েোর প্রহাকর। 

চনচমকষকে পোচতে চেল র্যমঘকর।। 

ভীমকে দ্েচেো োল িমন সমান। 

ভকেকত পলাে সকব লইো পরাণ।। 

সমে রজনী র্যুদ্ধ েচর বসনযেণ। 

েোঘাকত েণ্ড েণ্ড বহল সর্ব্বজন।।  

িুধাে তৃোে অবসন্ন েকলবর। 

রথীেণ দ্সনােণ চনরাে োতর।। 

দুকর্যবযাধন ভকে দ্েহ না পাকর র্যাইকত। 

হাকত অে েচর রথী পচি র্যাে রকথ।। 

 

একতে দ্েচেো তকব বীর ধনঞ্জে। 

বসকনযর দুেবচত দ্েচে তাচপত হৃেে।।  

ডাচেো বকলন পাথব শুনহ বিন। 

আচজোর মত র্যুদ্ধ ের চনবারণ।।  

িুধাে তৃোে সকব হইল পীচিত।  

এত শুচন সর্ব্বজন বহল আনচ ত।।  

ধনয ধনয বচল পাকথব বকলন বিন।  

মহাধমবিীল তুচম ইকের ন ন।। 

েোিীল ধমবিীল তুচম মহািে। 

অচিকর হইকব পাথব দ্তামার চবজে।।  

 

এত বচল আনচ ত বহল দ্সনােণ। 

চনরার্যুি হকে সকব পকি দ্সইক্ষণ।।  

রণ্কল পচিকলন হইো োতর। 

রচথেণ পকি দ্েল রকথর উপর।। 

েকজকত মাহুত পকি অকশ্ব আকসাোর। 

ভূচমতকল পকি বসনয িকবর আোর।। 

রাজেণ পকথ পকি মৃতপ্রাে বহো। 

রতন মুেুট সব পচিল েচসো।। 

ে পব সমান রূপ দ্োমল িরীর। 

রূপবন্ত বলবন্ত সকব মহাবীর।। 

চবনা োট পালঙ্ক সুচনো নাচহ হে। 

রাজিক্রবত্তবী সকব রাজার তনে।।  

সুবণব প্রেীপ জ্বকল রত্নেৃহ মাকি। 

েুসুম ির্যযাে চনরা র্যাে মহারাকজ।। 

মকনাহর নারীেণ েরকে দ্সবন। 

এমন েচরকল চনরা র্যাে েোিন।। 

দ্হন সব রাজপুত্র নবীন দ্র্যৌবন। 

রণ্কল চনরা র্যাে হকে অকিন।। 

বসকনযর দ্িাচণত সব হইল ে্বম।  

দ্হনমকত রণ্ল দ্েচে হে ভ্রম।। 

চিবােণ িতুচ্বকে চবপরীত ডাকে। 

দ্প্রত ভূত চপিাি আইল িাাঁকে িাাঁকে।। 

দুেবন্ধ োরকণ দ্লাে পথ নাচহ িকল। 

দ্েবেণ ভে েকর দ্সই রণ্কল।। 

চনরা র্যাে রাজেণ হকে অকিতন। 

িকবর উপকর সকব েচরল িেন।। 

 

একতে দ্েচেো পাথব েুন্তীর নন্েন।  
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দুকর্যবযাধন চন া েচর বচলকছ বিন।।  

চধক্ চধক্ দুকর্যবযাধন দ্তামার জীবকন। 

একতে দুেবচত দুষ্ট বেল জ্ঞাচতেকণ।। 

একতে বচলো তকব ইকের ন ন।  

চিচবকরকত িচলকলন লকে নারােণ।। 

ঘকটাৎেি দ্িাকে োক  বীর বৃকোের।  

চবলাপ েকরন পাথব অচত দুুঃেের।। 

অচভমনুয দ্িাকে মম চবেল িরীর। 

মহাকিাে চেো দ্েল ঘকটাৎেি বীর।। 

বকলন েৃকেকর িাচহ বীর ধনঞ্জে।  

চে েচরব আজ্ঞা ের র্যদুবীর।। 

 

এমত শুচনো েচহকছন ভেবান। 

বি েমব বেল তকব ভীকমর সন্তান।।  

তাহার োরকণ মৃতুয নচহল দ্তামার।  

শুনহ েচহ দ্র্য তার পূর্ব্ব সমািার।।  

 

শ্রীেৃে বকলন শুন অর্জ্ুবন বৃত্তান্ত। 

দ্তামার লাচেো দ্সই আকস িিীোন্ত। ।  

অিে েবি ধকর েণব মহাবীর। 

শ্রবকণ েুণ্ডল র্যুগ্ম সমান চমচহর।।  

েকণবর সমান োতা নাচহ চত্রভুবকন। 

দ্র্য র্যাহা মােকে তাহা দ্েে দ্সইিকণ।। 

তব চহত দ্হতু আকস সহস্রকলািন। 

উত্তচরল ইে র্যথা রচবর ন ন। ।  

চদ্বজরূকপ র্যান ইে েকণবর চনেকট। 

চদ্বজ দ্েচে েণব প্রণচমল েরপুকট।। 

প্রণাম েচরো েকহ রচবর তনে। 

দ্োন্ দ্েকি ঘরতব েহ মহািে।। 

চেকসর োরকণ দ্হথা েমন দ্তামার। 

চববচরো েহ দ্মাকর সব সমািার।। 

 

আিীর্ব্বাে েচর েকহ সহস্রকলািন।  

এে োন দ্েহ দ্মাকর সূকর্যবযর নন্েন।।  

এত শুচন েণব বকল েহ চদ্বজবর। 

দ্োন্ রকবয অচভলাষ মােহ সত্বর।।  

ইে বকল সতয আকে ের অনদু্বধর।  

তকব দ্স মাচেব আচম দ্তামার দ্োির।। 

একতে শুচনো েণব ভাকব মকন মন। 

নাচহ জাচন চদ্বজরূকপ আকস দ্োন্জন।।  

দ্র্য দ্হাে দ্স দ্হাে মম সতয অেীোর।  

দ্র্যই র্যাহা মাকে চেব প্রচতজ্ঞা আমার।। 

এত চিচন্ত েকহ েণব শুন চদ্বজবর।  

চেব ত সর্ব্বথা আচম েচহনু সত্বর।।  

জানহ আমার এই সতয অেীোর। 

র্যচে প্রাণ িাহ চেব না েচর চবিার।।  

এত শুচন েচহকলন েকণবর দ্োির। 

েবি েুণ্ডল োন েরহ সত্বর।। 

চবচস্মত হইো েণব ভাকব মকন মন।  

দ্হনোকল সূর্যবযবােয হইল স্মরণ।।  

দ্র্যািহাকত েণব বকল েচর চনকবেন। 

জাচননু আপচন তুচম সহস্রকলািন।। 

অর্জ্ুবকনর দ্হতু তুচম আচসোছ দ্হথা। 

েুণ্ডল েবি চেব েত বি েথা।। 

প্রাণ র্যচে িাহ তবু না েচরব আন। 

এত বচল েণববীর েচরল প্রণাম।। 

পুনরচপ েণব বকল শুন মহািে। 

অর্জ্ুবকনর দ্হতু তুচম দ্েন ের ভে।।  

অর্জ্ুবকনর সো েৃে েমলকলািন। 
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তাহাকর মাচরকব দ্হন আকছ দ্োনজন।। 

আমাকর মাচরকব পাথব না র্যাে েণ্ডন।  

েুরুকিকত্র র্যেন হইকব মহারণ। ।  

এত বচল েণব বীর হাকত েিে বলো।  

অে োচটো েবি চেল দ্স েুচলো। ।  

 

েকণবর সাহস দ্েচে দ্েব পুর র। 

তুষ্ট হকে বচলকলন মাচে লহ বর।। 

েণব বকল বর র্যচে চেকব দ্মঘবান। 

এেঘাতী অে দ্েব দ্মাকর ের োন। ।  

েকণবকর এোঘ্নী অে চেো পুর র। 

েবি েুণ্ডল লকে দ্েল চনজ ঘর।। 

বে সম বাণ দ্সই নকহ চনবারণ। 

র্যাহাকর প্রহাকর তার অবিয মরণ।।  

দ্তামাকর মাচরকত েণব রাচেল র্যতকন।  

বহুচেন গুপ্ত রাকে দ্েহ নাচহ জাকন।। 

ঘকটাৎেি হকে দ্েচে সেল সংহার। 

অতএব েণব তাকর েচরল প্রহার।। 

ঘকটাৎেি দ্হতু মৃতুয নচহল দ্তামার।  

চনশ্চে জানহ এই েুন্তীর েুমার।।  

অতএব দ্িাে না েচরহ ধনঞ্জে। 

আপনার বীর্যবয জাচন িত্রু ের িে।। 

 

েৃকের বিকন সকব হরচষত মন। 

চিচবকরকত চেো সকব েচরল িেন।। 

মহাভারকতর েথা অপূর্ব্ব োচহনী।  

সংসার সাের দ্ঘার তচরকত তরণী।। 

অবকহকল দ্র্যই জন শুকন মন চেো। 

অন্তোকল স্বকেব র্যাে িতুভুবজ বহো।। 

োিীরাম োস প্রণাকম সাধুজকন। 

েৃঢ় েচর ভজ ভাই দ্োচব  িরকণ।। 

ধ্রুপে রাজার মতৃুয 

মুচন বকল, অনন্তর শুনহ রাজন। 

প্রভাকত আইল সকব হকে এেমন।। 

সংসপ্তকে িচল র্যান েৃে ধনঞ্জে।  

দুই বসকনয দ্োলাহল হইল প্রলে।। 

মহাকোকপ দ্র্যাদ্ধােণ েরকে সমর। 

বাণ বৃচষ্ট েকর দ্র্যন বকষব জলধর। ।  

ভীম দুকর্যবযাধকন র্যুদ্ধ হে দ্ঘারতর।  

সাতযচে সচহত েণব েরকে সমর।। 

দ্রাকণর সচহত র্যুকি পাঞ্চাল-নন্েন।  

চবরাট সচহত দ্সামেত্ত েকর রণ।। 

সহকেব িেুচন েরকে দ্ঘার রণ। 

নেুকলর সহ র্যুদ্ধ েকর দুুঃিাসন।।  

ভেেত্ত সহ র্যুকি পাঞ্চাল রাজন। 

র্যুচধচির সহ মরপচত েকর রণ।। 

চিেণ্ডী সচহত র্যকুি দ্রাকণর নন্েন।  

সমাকন সমাকন হে দ্ঘার মহারণ।। 

প্রলেোকলকত দ্র্যন দ্মকঘর ের্জ্বন।  

দ্সই মত দ্র্যাদ্ধােণ েরকে তর্জ্বন।।  

েৃপািার্যবয সহ জরাসকন্ধর তনে। 

েৃতবমবা দ্িচেতাকন মহার্যুদ্ধ হে।।  

োিীরাজ সহ র্যুকি সুমন্ত নৃপচত। 

িতানীে েকর র্যুদ্ধ দ্পৌরব সংহচত।। 

দ্হনমকত র্যুদ্ধ েকর সব দ্র্যাদ্ধােণ। 

মহাকোকপ েকর সকব অে বচরষণ।।  
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ভীম সকন েো র্যুদ্ধ েকর দুকর্যবযাধন। 

অদ্ভূত দ্েচেো সকব িমচেত মন।। 

মহাবলবান দ্োাঁকহ েরকে সমর। 

তালবৃি সম েো অচত ভেঙ্কর।। 

ভীকমর সেৃম দুকর্যবযাধন নকহ বাকণ। 

েোর্যুকদ্ধ দুকর্যবযাধন সমান দুজকন।। 

দ্োাঁকহ দ্োাঁহাোকর েো েরকে প্রহার। 

েোর প্রহার শুচন লাকে িমাৎোর। ।  

িাচরচভকত চফকর দ্োাঁকহ েচরো মণ্ডলী। 

ঘন হুহুঙ্কার ছাকি, দ্োাঁকহ মহাবলী।। 

তকব দ্ক্রাকধ বৃকোের পবন-কোঙর। 

েো প্রহাচরল দুকর্যবযাধকনর উপর। ।  

েোঘাকত দুকর্যবযাধন বহল েম্পমান।  

মকমব বযথা দ্পকে বীর হইল অজ্ঞান।। 

পুনশ্চ দ্িতন পাে রাজা দুকর্যবযাধন।  

ভীকমর উপকর েো েচরল দ্িপণ।। 

মহাবলী বৃকোের পবন-ন ন। 

লাফ চেো েো বীর েচরল দ্হলন।। 

পুনুঃ দুকর্যবযাধন রাজা েো লকে হাকত। 

দ্োহাচতো বাচি মাকর ভীকমর মাথাকত।। 

েোর প্রহাকর ভীম হইল জর্জ্বর। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন বীর হচরষ অন্তর।।  

দ্ক্রাকধ বৃকোের বীর অনল-সমান। 

দুকর্যবযাধকন মাকর েো বে-অচধিান।। 

েোঘাকত দুকর্যবযাধন হইো োতর। 

দ্বকে পলাইো দ্েল বসকনযর চভতর।।  

দুকর্যবযাধকন ভে দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ। 

ভীকমর উপকর েকর বাণ বচরষণ।। 

তকব দ্ক্রাকধ বৃকোের পবন-ন ন। 

েোহাকত েচর বীর েকর মহারণ।। 

িত িত হেী মাকর, অশ্ব লি লি। 

দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ মাচনল অিেয।।  

 

সাতযচে সচহত েণব েকর মহারণ। 

দ্োাঁহাোকর দ্োাঁকহ চবকন্ধ অচত চবিিণ।। 

প্রাণপকণ েণব বীর একি নানা বাণ।  

োচট পাকি সাতযচে দ্স েচর োন োন।। 

বাণ বযথব দ্েচে তকব রচবর ন ন।  

সন্ধান পূচরো একি ননা অেেণ।।  

এচিল চবংিচত বাণ েণব মহাবীর। 

বাণাঘাকত সতযে-পুত্র বহল অচ্র।। 

পুনশ্চ সাতযচে বীর বহল সকিতন। 

েকণবর উপওকর েকর বাণ বচরষণ।। 

সন্ধান পূচরো একি তীক্ষ্ণ েি বাণ। 

সাতযচের অকে ফুকট বকের সমান।। 

অকেকত ফুচটো বাণ েচহকছ রুচধর।  

অজ্ঞান হইো পকি রকথ মহাবীর।। 

অকিতন দ্েচে রথ চফরাে সারচথ। 

সাতযচে লইো পলাইল িীঘ্রেচত।। 

ধৃষ্টদুযম্ন সহ দ্রাণ েরকে সমর।  

চবস্মে মাচনো িাকহ র্যকতে অমর।। 

বাণবৃচষ্ট েকর দ্োাঁকহ, নাচহ দ্লোকজাো। 

প্রাণপকণ র্যুদ্ধ েকর নাচহে উকপিা।। 

মহাকোকপ দ্রাণ ভরদ্বাকজর ন ন।  

েেন ছাইো েকর বাণ বচরষণ।। 

িত িত বাণ একি পূচরো সন্ধান। 

 

ধৃষ্টদুযম্ন বীর তাহা েকর োন োন।। 

বাণ বযথব দ্েচে বীর েুচপত হইল।  
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ধনুগুবণ টঙ্কাচরো সন্ধান পূচরল।। 

েি দ্োটা বাণ গুরু দ্রাকষ প্রহাচরল।  

েবি দ্ভচেো তার অকে প্রকবচিল। ।  

বাণাঘাকত ধৃষ্টদুযম্ন বহল েম্পমান। 

েচসো পচিল হাত বহকত ধনুর্ব্বাণ।।  

অকিতন হকে বীর রকথকত পচিল। 

দ্েচে েুরু-কর্যাদ্ধােণ সান  হইল। ।  

পুনরচপ ধৃষ্টদুযম্ন বহল সকিতন।  

ধনুগুবণ টঙ্কাচরো েকর মহারণ।।  

সন্ধান পূচরো ধৃষ্টদুযম্ন অে একি। 

েণ্ড েণ্ড েচর দ্রাণ বাকণ োচট পাকি।। 

বাণ বযথব েচর দ্রাণ পূচরল সন্ধান। 

পুনরচপ প্রহাচরল তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ।। 

চনবাচরকত না পাচরল পাঞ্চাল-নন্েন।  

বাণাঘাকত ধৃষ্টদুযম্ন বহল অকিতন।।  

রকথকত পচিল বীর নাচহে সচম্বত। 

রথ লকে সারচথ হইল এেচত্রত।। 

ধৃষ্টদুযম্ন পলাইল দ্েচে দ্রাণ বীর। 

বাণবৃচষ্ট েকর বীর চনভবে িরীর। ।  

 

িেুচন সচহত র্যুকি সহকেব বীর। 

ে পব সমান রূপ, দ্োমল িরীর।।  

িেুচন র্যকতে একি তীক্ষ্ণ অেেণ।  

চনবারকে সহকেব মারীর ন ন।। 

তকব দ্োকপ সহকেব পূচরল সন্ধান। 

িেুচনর ধনু োচট বেল োন োন।। 

আর ধনু ধচর বীর োন্ধার-ন ন। 

সন্ধান পূচরো চবকন্ধ তীক্ষ্ণ অেেণ।। 

পুনরচপ সহকেব পূচরো সন্ধান। 

িেুচনকর প্রহাচরল পঞ্চেি বাণ।। 

দুই বাকণ ধ্বজ োচট বেল েণ্ড েণ্ড। 

আর দুই বাকণ োকট সারচথর মুণ্ড। ।  

িাচর বাকণ িাচর অকশ্ব েচরকলে িে। 

সপ্তবাকণ চবচন্ধকলে িেুচন-হৃেে। ।  

অকিতন হকে পকি োন্ধার-ন ন। 

দ্েচেো ধাইল তকব সব দ্র্যাদ্ধােণ।। 

িেুচন অপর রকথ েচর আকরাহণ। 

পলাইো দ্েল িীঘ্র লইো জীবন।। 

 

নেুকলকত দুুঃিাসকন হে মহারণ। 

দ্োকপ দ্োাঁকহ েকর নানা অে বচরষণ।। 

সন্ধান পূচরো বীর মরসুতা-সতু।  

দুুঃিাসন অকে বাণ মাচরল বহুত।।  

েবি দ্ভচেো অকে েচরল প্রকবি। 

দ্িাচণত পিকে অকে, প্রাণমাত্র দ্িষ।। 

অজ্ঞান হইল বীর রকথর উপর। 

েচসো পচিল হাত বহকত ধনুুঃির।। 

তকব েতিকণ বীর পাইল দ্িতন। 

ধনু ধচর দুুঃিাসন একি অেেণ।।  

দুইজকন বাণ একি দ্োাঁকহ ধনুদ্ধবর।  

দ্োাঁহাোর বাকণ দ্োাঁকহ হইল জর্জবজর।।  

নেুল এচিল তকব দ্োকপ দুই বাণ। 

রথধ্বজ োচট তার বেল োন োন।। 

আর দুই বাণ বীর একি আিচম্বকত। 

সারথর মাথা োচট পাচিল ভূচমকত।।  

সারচথ পচিল, রথ হইল অিল। 

দ্েচে দুুঃিাসন ভকে হইল চবেল।। 

রথ ছাচি দুুঃিাসন দ্বকে পলাইল। 
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দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ হাচসকত লাচেল। ।  

 

ভেেত্ত সহ র্যুকি পাঞ্চাল-ঈশ্বর। 

বাণবৃচষ্ট েকর দ্োাঁকহ দ্োাঁহার উপর।।  

পর্ব্বত আোর হেী েচর আকরাহণ। 

দ্রুপে সচহত র্যুকি নরে-ন ন।। 

প্রাণপকণ চেবয অে এচিল দ্রুপে। 

োচট পাকি ভেেত্ত দ্র্যন তৃণবৎ।। 

বাণ বযথব দ্েচে তকব পাঞ্চাল-ঈশ্বর। 

ভেেকত্ত প্রহাচরল তীক্ষ্ণ পঞ্চ ির।।  

েবি দ্ভচেো বাণ অকে প্রকবচিল।  

ভেেত্ত-অে বহকত দ্িাচণত বচহল।। 

চ্র হকে ভেেত্ত পূচরল সন্ধান।  

দ্রুপকের ধনুোচট বেল োন োন।।  

িীঘ্রেচত ভেেত্ত একি অেেণ। 

সারচথ তুরে োচট পাকি ততিণ। ।  

অদ্ধবিে বাণ ত্বরা ভেেত্ত একি। 

দুইোন েচর োকট পাঞ্চাল-ঈশ্বকর।। 

দ্রুপে পচিল দ্েচে রাজা র্যুচধচির। 

মহাকিাকে হইকলন চনতান্ত অচ্র।।  

হাহাোর িব্দ েকর র্যত দ্সনােণ। 

চপতৃকিাকে ধৃষ্টদুযম্ন বহল অকিতন।।  

আনচ ত েুরুসসনয ছাকি চসংহনাে।  

পাণ্ডকবর েকল বি হইকল চবষাে।। 

 

চিেণ্ডী সচহত র্যকুি অশ্বত্থামা বীর। 

বাকপর সেৃি চিিা সু র িরীর। ।  

চিেণ্ডী এিকে বাণ পূচরো সন্ধান।  

বাকণ োচট অশ্বত্থামা েকর োন োন।। 

বাণ বযথব দ্েচে বীর েুচপত অন্তর।  

পঞ্চ বাণ একি অশ্বত্থামার উপর।।  

বিুঃ্কল প্রহাচরল তীি েি বাণ। 

রকথ পকি অশ্বত্থামা হইো অজ্ঞান।।  

উত্তকরর সহ র্যকুি েকণবর সন্ধান। ।  

তকব দ্োকপ বৃষকেতু েকণবর ন ন।  

দুইজকন একি বাণ পূচরো সন্ধান।।  

তকব দ্োকপ বৃষকেতু েকণবর ন ন।  

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব োকট ততক্ষণ।।  

দুই বাকণ সারচথকর েচরকলে িে। 

দ্েচেো উত্তকর দ্োপ বহল অচতিে।। 

অচস িমব ধচর বীর ধাইল সত্বর।  

দ্ক্রাকধ বাণ একি বৃষকেতু ধনুদ্ধবর।। 

দুই বাকণ অচসিমব েণ্ড েণ্ড বেল। 

অদ্ধবিে বাকণ তার মেে োচটল।। 

দ্েচেো চবরাট তকব পুকত্রর চনধন।  

হাহাোর েচর রাজা েরকে ক্র ন। ।  

 

েৃপািার্যবয সহ র্যুকি সহকেব রাজা। 

জরাসন্ধ-পুত্র দ্সই বকল মহাকতজা। ।  

অনুপম র্যুদ্ধ েকর সংগ্রাম চভতর। 

ধনয ধনয েচর সকব বাোকন চবস্তর।।  

মহাকোকপ েৃপািার্যবয র্যত বাণ একি। 

তত অে সহকেব বাকণ োচট পাকি।। 

বাণ বযথব েচর বীর পূচরল সন্ধান। 

েৃপািার্যবয হৃেকে মাকরন পঞ্চ বাণ।। 

েবি দ্ভচেো অে েচরল দ্ছেন। 

দ্িাচণত পিকে ধাকর, হচরল দ্িতন।। 

মূচচ্ছবত হইো রকথ পকি বীরবর। 

সারচথ পলাে রথ লকে িীঘ্রতর।। 
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েৃপািার্যবয ভে দ্েচে রচবর ন ন। 

সহকেব সহ তকব েকর মহারণ।। 

 

েৃতবমবা দ্িচেতাকন মহার্যুদ্ধ েকর। 

বাণবৃচষ্ট েকন দ্োাঁকহ দ্োাঁহার উপকর।। 

দুই জকন বাণ একি র্যত চিিা জাকন। 

দুই জকন চবকন্ধ দ্োাঁকহ দ্িাে দ্িাে বাকণ।। 

তকব েৃতবমবা বীর পূচরো সন্ধান। 

রথধ্বজ োচট তার েকর োন োন।। 

দুই বাকণ ধন ুোচট পাকি দ্সইিণ।  

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব েচরল দ্ছেন। ।  

দুই বাণ েৃতবমবা একি আিচম্বকত। 

দ্িচেতান-মাথা োচট পাচিল ভূচমকত।। 

দ্িচেতান পকি দ্েচে পাণ্ডু-সসকনয ভে। 

দ্েচেো ধকমবর পুত্র বযচথত হৃেে।। 

 

োিীরাজ সহ র্যুকি র্যরু্যুৎসু ভূপচত।  

বাণবৃচষ্ট েকর দ্োাঁকহ র্যকতে িেচত। ।  

র্যুর্যুৎসু নৃপচত একি দ্িাে দ্িাে বাণ।  

োিীরাজ ধনু োচট বেল োন োন।।  

আর ধনু লকে োিীরাজ একি বাণ। 

দ্সই ধনু র্যরু্যুৎসু েচরল োন োন।।  

তকব দ্োকপ োিীরাজ েম্পমান হকে। 

রথ এচি ধাে বীর হাকত েড়্গ লকে।।  

েকড়্গর প্রহাকর মাচরকলে িাচর হে।  

সারচথর মাথা োচট চেল র্যমালে।। 

এে লাকফ রকথ িকি োিীর ঈশ্বর। 

এে দ্িাকট র্যুর্যুৎর্যুকর চেল র্যমঘর।। 

র্যুর্যুৎসুকর মাচর তকব োিীরাজ দ্েল।  

দ্েচেো পাণ্ডব-েল সিঙ্ক হইল।। 

দ্েচে রাজা র্যুচধচির দ্িাোেুল মন।  

রকথ িচি িচলকলন েচরবাকর রণ।। 

দ্হনোকল রকথ িচি আকস িলযরাজা।  

সমুে হইল দ্োাঁকহ বকল মহাকতজা।।  

দ্োকপ রাজা র্যুচধচির পূচরো সন্ধান। 

দুই বাকণ োচটকলন তার ধনুোন।।  

আর ধনু লকে িলয গুণ চেো টাকন।  

র্যুচধচির তাহা োচটকলন দ্সইিকণ।। 

পুনুঃ পুনুঃ িলযরাজা র্যত ধনু লে। 

েণ্ড েণ্ড েচর োকট ধকমবর তনে।।  

দ্েচেো হইল িলয দ্োপাচবষ্ট মন। 

হাকত েো লকে তকব ধাে দ্সইিণ।।  

ত্রে হকে র্যুচধচির র্যুচি অেেণ। 

েবি োচটো অকে েকরন ঘাতন।। 

বাণাঘাকত িলযরাজা বযচথত অন্তর।  

দ্োহাচতো েো মাকর রকথর উপর।। 

েোর প্রহাকর রথ দ্েল িূণব হকে।  

ভূচমকত পকিন র্যুচধচির লাফ চেকে।। 

ভকে পলাইো র্যান পাণ্ডকবর নাথ। 

প্রাণপকণ র্যান রাজা, না িান পশ্চাৎ।। 

দ্েচে িলযরাজা তকব েচহল হাচসকে।  

ওকহ মহারাজ দ্েন দ্র্যকতছ পলাকে।। 

চ্র হকে র্যুদ্ধ আচস ের মহািে।  

িত্র হকে দ্েন ের মরকণর ভে।। 

একতে বচলো িলয দ্েল চনজ রকথ। 

েো এচি পুনরচপ ধনু চনল হাকত।। 

 

তকব িতাচনে সহ দ্পৌরব রাজন। 

েরকে অতুল র্যুদ্ধ বাণ বচরষণ।। 
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দ্োাঁহাোকর দ্োাঁকহ তকব অে প্রহাচরল। 

বাণবৃচষ্ট েচর দ্োাঁকহ সূর্যবয আচ্ছাচেল।। 

তকব িতানীে বীর এচি চেবয বাণ। 

দ্পৌরকবর ধনু োচট বেল োন োন।। 

িাচর বাকণ িাচর অশ্ব োচটল তাহার। 

দুই বাকণ সারচথকর েচরল সংহার।। 

দ্েচেো দ্পৌরব বি হইল ফাাঁফর। 

রথ এচি পলাইল হইো োতর।। 

 

তকব বৃকোের বীর েো লকে োকর। 

মহাকোকপ প্রকবচিল বসকনযর চভতর। ।  

পদ্মবন ভাকে দ্র্যন মত্ত র্যূথপচত।  

দ্সইমত বসনয মাকর পবন-সন্তচত।। 

িত িত রথ ভাকে েোর প্রহাকর। 

লি লি বসনয বীর চনচমকষ সংহাকর।। 

দ্েচে ভেেত্ত বীর েুচপত অন্তকর। 

হাতী িালাইো চেল ভীকমর উপকর।। 

বাণবৃচষ্ট েকর দ্র্যন দ্মকঘ দ্ফকল জল।  

মহাকোকপ ধাে তকব ভীম মহাবল।। 

েো চফরাইো র্যাে র্যকমর সমান। 

দ্েচে ভেেত্ত বীর একি চেবয বাণ। ।  

েি বাকণ েো োচট বেল োন োন। 

দ্ক্রাকধ ধাে বৃকোের অনল-সমান।। 

দ্র্যাজকনে পে হেী মহাভেঙ্কর। 

ঈষা সম েন্তগুলা দ্েচে লাকে ডর।।  

ভীকমকর ধচরকত র্যাে শুভু প্রসাচরো। 

দ্বকে র্যাে হেীকোটা তর্জ্বন েচরো।। 

তকব দ্োকপ বৃকোের ধকর দুই পাে। 

অিল সমান েচর ্াবকরর প্রাে।।  

মহাকোকপ ধচর টাকন বীর বৃকোের। 

তুচলকত নাচরল হেী দ্র্যন চেচরবর। ।  

মহাকোকপ হেী র্যচে টাকন বৃকোেকর। 

তুচলকত নাচরল হেী দ্র্যন চেচরবর। ।  

মহাকোকপ হেী র্যচে টাকন বৃকোেকর। 

অেুচল পর্যবযন্ত তার নাচিকত না পাকর।। 

এচিকল এিান নাচহ, তুচল দ্েে পে। 

চবপাকে দ্িচেো ভীম বহল বুচি বধ । ।  

সঙ্ককট পচিো ভীম না পাে এিান। 

হাচরো েকজর িাাঁই মৃকতর সমান।। 

ভীকমর সঙ্কট দ্েচে ধকমবর নন্েন।  

হাহাোর েচর ধাে সহ দ্র্যাদ্ধােণ।। 

তকব েতিকণ বৃকোের মহাবকল। 

মুচষ্টর প্রহার বেল েচর েুম্ভ্কল।। 

োরুণ প্রহাকর েচর চবেল অন্তর। 

পলাইো দ্েল ছাচি বীর বৃকোের।। 

তকব বৃকোের বীর িচি চনজ রকথ। 

েরকে োরুণ র্যুদ্ধ ধনু লকে হাকত। ।  

অচতকক্রাকধ ভেেত্ত েরকে সংগ্রাম।  

চলেকন না র্যাে তার র্যুদ্ধ অনুপাম। ।  

লি লি দ্সনা মাকর িকির চনচমকষ। 

ভেেত্ত-র্যুদ্ধ দ্েচে দুকর্যবযাধন হাকস।। 

পাণ্ডকবর দ্সনােণ হইল অচ্র। 

দ্েচে মহাভে পান রাজা র্যুচধচির। ।  

ববেবাকের উপােযান ও ভেেত্ত বধ 

অর্জ্ুবন বকলন, েৃে ের অবধান।  দ্হর দ্েে ভেেত্ত অনল সমান।। 
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বসনযেণ িে মম েচরল চবের। 

অতএব রথ তুচম িালাও সত্বর।। 

আচজ আচম রকণ তাকর েচরব চনধন। 

চনশ্চে প্রচতজ্ঞা মম শুন নারােণ।।  

এত শুচন শ্রীকোচব  হকে আনচ ত। 

ভেেত্ত বকধ রথ িালান ত্বচরত।। 

বােুকবকে িকল রথ পবন সমান। 

ভেেত্ত সমূকে আইল দ্সইিণ।। 

অর্জ্ুবকন দ্েচেো ধাে ভেেত্তবীর।  

বাণবৃচষ্ট েকর দ্র্যন দ্মকঘ দ্ফকল নীর।। 

তর্জ্বন েচরো বকল অর্জ্ুবকনর প্রচত। 

আচজ র্যুদ্ধ ের পাথব আমার সংহচত। ।  

অবিয েচরব আচজ দ্তামাকে সংহার। 

চনতান্ত প্রচতজ্ঞা এই জাচনকব আমার।। 

 

এত শুচন দ্োপবন্ত পাথব ধনুদ্ধবর। 

ডাচেো বকলন ের্ব্ব তযজহ বর্ব্বর।। 

দ্োন েমব েচর দ্তার এত অহঙ্কার।  

আমার অকগ্রকত দ্হন প্রচতজ্ঞা দ্তামার।। 

এইিকণ সািাকত দ্েচেকব দ্র্যাদ্ধােণ। 

অবিয পািাব দ্তাকর র্যকমর সেন।। 

অর্জ্ুবকনর েটবুােয শুচন ভেেত্ত। 

মহাকোকপ িালাইো চেল েজমত্ত।। 

বােুকবকে হেী পকি রকথর উপর। 

দ্েচেো চিচন্তত হইকলন োকমাের।। 

তথা বহকত রথ রাচেকলন এেচভত। 

রাজা র্যুচধচির হইকলন আনচ ত।।  

পুনরচপ দুইজকন হইল সমর। 

তীক্ষ্ম অে একি দ্োাঁকহ দ্োাঁহার উপর।। 

দ্োকপ ভেেত্ত বীর পূচরল সন্ধান। 

অর্জ্ুবকনর প্রহাচরল দ্িাে দ্িাে বাণ।। 

তকব ধনঞ্জে বীর পূচরো সন্ধান। 

ভেেত্ত বাণ েচরকলন োন োন।। 

োকটন সেল অে পাথব েুতূহকল। 

নারাি মাচরল বীর েচর েুম্ভ্কল।। 

োরুণ প্রহাকর েরী চবেল হইল।  

বোঘাকত দ্র্যন চেচরিৃে চবোচরল।। 

হেী র্যচে পচিল দ্েচেল ভেেত্ত। 

দ্হনোকল সারচথ দ্র্যাোে এে রথ।। 

ষাচট ষাচট হেী দ্সই রথোন বকহ।  

চবস্মে মাচনো সর্ব্ব দ্র্যাদ্ধােণ িাকহ।। 

দ্হন রকথ ভেেত্ত িচি দ্সইিণ। 

অচত দ্োকপ েচরকলন বাণ বচরষণ।। 

র্যত বাণ একি বীর পূচরো সন্ধান। 

চনচমকষ েকরন পাথব তাহা োন োন।।  

বাণ বযথব দ্েচে তকব ভেেত্ত বীর।  

অর্জ্ুবন উপকর মাকর দ্িৌষচি দ্তামর।।  

অন্ধোর েচর পকি অর্জ্ুবন উপর। 

চনবাচরকত না পাকরন পাথব ধনুদ্ধবর।। 

বাণাঘাকত হইকলন অর্জ্ুবন অচ্র।  

ধরতর দ্স্রাকত বকহ অকের রুচধর।।  

অকিতন হইকলন রকথর উপর। 

দ্ক্রাধ েচর তেন েচহল োকমাের।। 

চে দ্হতু অিি দ্তামা দ্েচে আচজ রকণ। 

অনয মন ের তুচম চেকসর োরকণ।। 

প্রচতজ্ঞা েচরকল ভেেত্ত মাচরবাকর। 

তদ্ব দ্েন অকিতন বহলা একেবাকর।। 

তেেকত্ত িে ের এচি চেবয বাণ।  
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আেণব পূচরো তুচম েরহ সন্ধান।।  

আিা দ্পকে হাকস দ্েে দুষ্ট দুকর্যবযাধন। 

দ্েে েুরুেুল সব প্রফুল বেন।। 

 

েৃকের বিকন পাথব লচর্জ্ত হইো। 

চেবয অে র্যুচিকলন ধনু টঙ্কাচরো।। 

েেন ছাইো বান একিন তেন। 

মুষল ধারাকত দ্র্যন বকষব নবঘন।। 

অে চবনা বসনযমকধয নাচহ দ্েচে আর। 

চেবকস হইল দ্র্যন দ্ঘার অন্ধোর।। 

িীঘ্রেচত ভেেত্ত পূচরো সন্ধান।  

চনচমকষকে চনবাচরল অর্জ্ুবকনর বাণ।। 

তকব দ্োকপ ভেেত্ত েকহ অর্জ্ুবকনকর। 

এই অকে ধনঞ্জে চবনাচিব দ্তাকর।। 

দ্েচেব দ্েমকন অে ের চনবারণ। 

এত বচল ভেেত্ত েরকে তর্জ্বন।। 

ববেব নাকমকত বাণ বসাইল িাকপ। 

অে দ্েচে দ্েবেণ ইে আচে োাঁকপ।। 

সন্ধান পূচরো বীর এচিকলে বাণ। 

িচলল ববেব অে অনল সমান।। 

দ্েচেো ববেব বাণ দ্েব নারােণ। 

চিন্তাচন্বত হইকলন অর্জ্ুবন োরণ।।  

অর্জ্ুবকনর পশ্চাৎ েচর দ্েব নারােণ। 

বুে পাচত আপচন চেকলন দ্সইিণ।। 

েৃকের িরীকর আচস চলপ্ত বহল বাণ। 

দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ বহল েম্পমান।।  

 

একতে দ্েচেো পাথব লচর্জ্ত বেন। 

েৃতাঞ্জচল েচরো েকরন চনকবেন।। 

অর্জ্ুবন বকলন দ্েব ের অবধান। 

চে োরকণ হৃেকে ধচরলা তুচম বাণ। ।  

দ্োন্ োকজ নূযন তুচম দ্েচেলা েেন।  

একব অে ধর তুচম চেকসর োরণ। ।  

শ্রীেৃে বকলন সকে েচহলা প্রমাণ। 

দ্তামা বহকত চনবারণ নকহ এই বাণ।। 

ববেব অকের তুচম না জান মচহমা। 

মহাকতকজামে অে নাচহ তার সীমা।। 

অর্জ্ুবন বকলন েৃে েচহবা আমাকর। 

দ্হনমকত অে দ্েবা চেকলে উহাকর।। 

চনবারণ নকহ অে চেকসর োরণ। 

ইহার বৃত্তান্ত দ্মাকর েহ নারােণ। ।  

 

শ্রীেৃে বকলন, পাথব েচহ তব ্ান। 

িাচর মূচত্তব মম তুচম জানহ প্রমাণ।। 

এে মূচত্তব তপসযা েকরন অনুক্ষণ।  

আর মূচত্তব চত্রভুবন েরকে পালন।।  

আর মূচত্তব ধচর সৃচষ্ট েচর দ্র্য সৃজন। 

অন্তরূকপ এে মূচত্তব সংসার োরণ।।  

নরে পাইল অে আমার সেকন। 

তাহা হকত পাে পৃথবী, দ্স চেল ন কন।। 

পৃচথবীর পুত্র ভেেত্ত মহারাজা। 

অকে িকে চবিিণ বকল মহাকতজা।। 

এই অে প্রতাকপ চজচনল ভূমণ্ডল।  

ভেেত্ত সহ সেয বেল আেণ্ডল।। 

েোচিৎ বযথব র্যচে র্যম িক্র হে। 

অবযথব ববেব বাণ েভু বযথব নে।।  

 

একতে শুচনো পাথব লচর্জ্বত অন্তর। 

পুনরচপ পাথবকে েচহল েোধর।। 

এচিল ববেব অে ভেেত্ত বীর।  
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এইোকল িচটচত োটহ তার চির।। 

তব ভাকেয রাজা বাণ েচরল দ্িপণ।  

চবনা দ্ক্লকি বধ তাকর েরহ এেন।। 

আচছল বাকণর দ্তকজ চবেুর সমান। 

সমকর হইত, োর িচি আগুোন।। 

একব চেন্তু চিন্তা নাচহ ের ধনঞ্জে। 

এিকণ হইকব জে জাচনহ চনশ্চে।। 

 

এত শুচন ধনঞ্জে হরচষত মন। 

সন্ধান পূচরো এচিকলন অেেণ। ।  

দ্োকপ ধনঞ্জে বীর এচি পঞ্চবাণ। 

ভেেত্ত ধনুে েকরন োন োন।। 

আর ধনু ধচর ভেেত্ত েকর রণ। 

দ্সই ধনু ধনঞ্জে োকটন তেন।। 

পুনুঃ পুনুঃ ভেেত্ত র্যত ধনু লে। 

ক্রকম সব োচটকলন বীর ধনঞ্জে।। 

দ্োকপ ভেেত্ত বীর িচি চনল হাকত। 

দ্ফচলো মাচরল িচি অর্জ্ুবকনর মাকথ।। 

ধনু টঙ্কাচরো পাথব মাচরকলন বাণ। 

োচটকলন তার িচি দ্হন িচিমান।।  

অদ্ধবিে এচি বীর পূচরো সন্ধান। 

ভেেকত্ত মাচরকলন েুচলি সমান।। 

দুইোন হকে পকি রকথর উপর। 

এে ঘাে ভেেত্ত দ্েল র্যমঘর।। 

রকণকত পচিল ভেেত্ত মহাবীর। 

দ্েচে দুকর্যবযাধন রাজা হইল অচ্র।। 

ভেেত্ত রথ লকে সারচথ সত্বর। 

ভ্রমণ েচরো বুকল সংগ্রাম চভতর। ।  

িত িত দ্সনা পকি রকথর িাপকন। 

দ্হন বীর নাচহ চনবারকে রথোকন।। 

দ্েচে দ্োকপ ধাে বীর পবনন ন। 

সাবধাকন সাপুচটো ধকর রথোন।। 

বােুকবকে বৃকোের দ্ফকল রথোন। 

দ্েচেো দ্েৌরব েল বহল েম্পমান।। 

দ্রাণপর্ব্ব পুণযেথা ভেেত্ত বকধ। 

োিীরাম োস েকহ দ্োচবক র পকে। ।  

দ্রাণািাকর্যবযর মৃতযু 

মুচন বকল মহািে,           শুন ওকহ জকন্মজে, 

দ্হন মকত পকি ভেেত্ত। 

দ্েচে রাজা দুকর্যবযাধন,           দ্িাকেকত আেুলম 

আকরাহণ বেল েজমত্ত।। 

অশ্বথামা নাকম হেী,           তার তুলয অনয নাচহ 

এমন উত্তম েজবর। 

বকণব চর্যচন জলধর,           ঈষােন্ত সম ির্যযা 

দ্েচেকত বিই ভেঙ্কর।। 

তাকহ আকরাহণ েচর,           আকস েুরু অচধোরী 
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র্যথা আকছ বীর বৃকোের। 

হাকত েো দ্ঘারতর,           দুকর্যবযাধন নৃপবর 

ভীমকসন েচরকত সমর।। 

দ্েচে রাে বৃকোের,           হাকত েো ভেঙ্কর 

িমন সমান মহাবীর। 

মহাকোকপ অে োাঁকপ,           েিকন অধর িাকপ 

বে সম েচিন িরীর।। 

েো দ্র্যন োল েণ্ড,           বসনয েকর লণ্ড ভণ্ড 

এে ঘাকে মাকর িত িত। 

হেী অশ্ব পকি র্যত,           চলচেকত না পাচর তি 

িত িত িূণব েকর রথ।। 

আনচ ত বৃকোের,           র্যুদ্ধ েকর দ্ঘারত 

বােুকবকে ধাে মহাবীর। 

দ্োকপ ভেঙ্কর তনু,           মূচত্তব দ্র্যন বৃহোন্ত 

দ্েচে আনচ ত র্যুচধচির।। 

দ্হনোকল দুকর্যবযাধন, েচরবকর আকরাহন 

েো লকে ধাে মহাবীর। 

দ্েচে র্যত দ্র্যাদ্ধােণ,           সকব সিচঙ্কত মন 

সংগ্রাম হইল দ্ঘারতর।। 

তকব দ্োকপ বােুসুত,           হকে দ্র্যন র্যমেূত 

েোকত ভাচেল তার মুণ্ড। 

বোঘাকত দ্র্যন চেচর,           দ্সইমত পকি েকব 

মেে হইল েণ্ড েণ্ড।। 

ভকেকত েচম্পত মন,           এেলাকফ দুকর্যবযাধন 

হেী এচি পচিল ধরণী।  

েো লকে দুই েকর,           প্রহাচরল বৃকোেকর, 

বোঘাত দ্র্যন িব্দ শুচন।। 

েোঘাকত বৃকোের,           দ্ক্রাকধ েকম্প থর থর, 

ধচরকলন েো েৃঢ়মুচষ্ট। 
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ভানুবণব চজচন মূচত্তব,           র্যুোন্তকর সমবত্তবী, 

সংহার েচরকত দ্র্যন সৃচষ্ট।। 

অচত দ্োকপ বৃকোের,           মাকর েো েরতর, 

দুকর্যবযাধন রাজার উপর। 

েোঘাকত দুকর্যবযাধন,           অে োাঁকপ ঘকন ঘন,  

পলাইল তযচজো সমর।। 

দুকর্যবযাধন ভে দ্েচে,           ভীমকসন হকে সুেী, 

সংহাচরল বহু বসনযেণ। 

বসনয দ্েহ নকহ চ্র,           দ্েচে োাঁকপ দ্রাণবীর, 

দ্রুতেচত একলন তেন।। 

আেণব পূচরো দ্রাণ,           এচি র্যত অেেণ, 

চবচন্ধকলন ভীকমর হৃেে। 

মূচচ্ছবত হইল বীর,           অকে বচহকছ রুচধর, 

পলাইল পবন তনে।। 

পলাইল ভীমকসন,           দ্েচে আনচ ত দ্রাণ, 

বাণবৃচষ্ট েকর মহাবীর। 

িত িত বসনয পকি,           েেলী দ্র্যমন িকি, 

দ্র্যাদ্ধােণ হইল অচ্র।। 

তকব দ্োকপ ধনঞ্জে,           দ্েচে বসনয অপিে, 

দ্রুত আকস দ্রাকণর সমূকে। 

দ্ক্রাকধ েকর বাণবৃচষ্ট,           দ্র্যন সংহাচরকত সৃচষ্ট, 

চেবয অে দ্ফকল লাকে লাকে।। 

অর্জ্ুবকনর েি বাণ,           দ্রাণিার্যবয বলবান, 

মচরকলে সমর চভতকর। 

দ্েোইো দ্রাকণর বাণ,           পাথববীর হতজ্ঞান, 

পচিকলে রকথর উপকর।। 

অর্জ্ুবকন চবমুে েচর,           দ্রাণািার্যবয দ্েল চফচর, 

দ্সনােকণ েচরকত চবনাি। 

োরুণ দ্রাকণর বাণ,           চ্র নকহ কোন জন, 
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র্যুচধচির েকণন হুতাি।। 

দ্র্যই বীর রণকবকি,           দ্রাকণর সমূকে আকস, 

তাকর রাণ েরকে সংহার। 

দ্র্যন র্যুোকন্তর র্যম,           দ্েচে দ্রাণ চনরুপম, 

পাণ্ডকবর নাচহে চনোর।। 

দ্েচে েৃে দ্সনা নাি,           েকহন মধুর ভাষ, 

শুন দ্রাণ আমার বিন। 

অশ্বথামা পুত্র তব,           আচজ হকে পরাভব, 

ভীম হকে হইল চনধন।। 

শুচন দ্রাণািার্যবয বীর,           হইকলন দ্র্য অচ্র, 

মকনকত হইল বি ত্রাস। 

অশ্বথামা জন্ম র্যকব,           িূণযবাণী বহল তকব, 

চিরজীবী েচহকলন বযাস।। 

সুকমরু ভাচেো পকি,           িেসূর্যবয ্ান ছাকি, 

তবু চমথযা নাচহ েকহমুচন। 

অসম্ভব েথা দ্হন,           েচহকলন নারােণ, 

এ েথা চবস্মে বি মাচন।। 

এত ভাচব েকহ দ্রাণ,           শুন প্রভু নারােণ, 

তব মাো বুচিকত না পাচর। 

পূকর্ব্ব বযাস চেল বর,           িাচরর্যুকে দ্স অমর, 

একব দ্েন দ্হন েহ হচর।। 

পুনুঃ েন োকমাের,           চবনাচিল বৃকোের, 

হে নে বুি ভীম্াকন। 

চমথযা নাচহ েচহ আচম,           চনশ্চেজাচনহ তুচম. 

অশ্বথামা পচিোকছ রকণ।। 

এত শুচন দ্রাণািার্যবয,           পুত্রকিাকে হীনসধর্যবয, 

পুনরচপ েচহল তেন। 

তকব আচম সতয মাচন,            র্যচে েকহ নৃপমচণ, 

র্যুচধচির ধকমবর ন ন।। 
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তকব প্রভু নারােণ,           েচলকলন দ্সইিণ, 

র্যুচধচিকর ডাচে চনজ পাি। 

অশ্বথামা হত বাণী,           দ্রাকণ েহ নৃপমচণ, 

দ্রাণ দ্র্যন জাকন সতযভাষ।। 

শুচনো েৃকের বাণী,           েচহকলন পাণ্ডব মচণ, 

চেরূকপ েচহব চমথযাবাণী। 

আমাকত চবশ্বাস েচর,           দ্রাণ চজজ্ঞাচসকব হচর, 

মম বােয সতয দ্হন জাচন।। 

দ্েমকন েচহব চমথযা,           র্যুচি নকহ এই েথা, 

র্যচে মম হে সর্ব্বনাি। 

চবশ্বাসঘাচততা েচর,           চেমকত েচহব হচর, 

মহাপাপ নাচিকল চবশ্বাস।। 

পুনরচপ নারােণ,           েচরকছন চবজ্ঞাপন, 

প্রোর েচরো েহ দ্রাকণ। 

অশ্বথামা হতবাণী,           আচম তাহা সতয জাচন, 

ইচত েজ পচিোকছ রকণ।। 

পুনুঃ েন র্যুচধচির,           শুন শুন র্যদুবীর, 

তথাচপও অধমব চবের। 

চমথযা র্যচে েচহ আচম,           হইব নরেোমী, 

উদ্ধাকরর বলহ উত্তর।। 

এত শুচন বৃকোের,           দ্ক্রাকধ েকম্প েকলবর, 

েচহকত লাচেল দ্সইিণ। 

হইো পাণ্ডব স্বামী,           সেল নাচিকল তুচম, 

তব সতয না জাচন দ্েমন।। 

অধমব েচরকল র্যচে,           হে দ্লাে অকধােচত, 

চে েচরল রাজা দুকর্যবযাধন। 

অচভমনুয দ্েল রকণ,           দ্বচি সপ্ত দ্র্যাদ্ধােকণ 

এো চিশু েচরল চনধন।। 

সতযবােী সো ধমব,           তুচম চে েচরলা েমব, 
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নাচিলা সেল রাজযধন।  

আমার বিন শুচন,           েহ তুচম নৃপমচণ, 

এই েথা স্বরূপ বিন।। 

দ্মাকর র্যচে পুকছ দ্রাণ,           েচহ আচম পুনুঃ পুনুঃ, 

েচহ পুনুঃ এে িত বার। 

ইহা বচল বৃকোের,           েচহকলন েৃঢ়তর, 

অশ্বথামা হত সাকরাদ্ধার।। 

শুন দ্রাণ েচহ সার,           সমকরকত আচজোর, 

মম হকে অশ্বথামা হত। 

জানাই স্বরূপ আচম,           চনশ্চে জানহ তুচম, 

এই েথা নকহ অনয মত।। 

এত শুচন েকহ দ্রাণ,           প্রতযে না হে মন, 

দ্তামার বিকন বৃকোের। 

হত র্যচে মম সুত,           েকহ ধমব সুিচরত, 

চনজমুকে ধমব নৃপবর।। 

শুচনো ত নারােণ,           েুচপত হইল মন, 

েচহকলন রাজা র্যুচধচিকর। 

েহ তুচম নৃপমচণ,           এই েথা সতযবাণী, 

তকব র্যচে বচধকব দ্রাকণকর।। 

তাহা শুচন ধমবসুত,           হইো চবষাের্যুত, 

েচহকলন দ্রাকণর দ্োির। 

অশ্বথামা বহল নাি,           ইচত েজ সতযভাষ, 

জানহ স্বরূপ ও উত্তর। 

পুনরচপ েকহ দ্রাণ,           সতয েহ দ্হ রাজন, 

অশ্বথামা হইল চবনাি। 

েকহন ধকমবর সুত,           অশ্বথামা বহল হত, 

ইচত েজ সতয এই ভাষ।। 

দ্রাণ পুকছ র্যতবার,           েচহকছন ততবার, 

র্যুচধচির দ্স মত উত্তর। 
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লঘুস্বকর নৃপমচণ,           েকহ ইচত েজবাণী, 

পুনুঃ পুনুঃ দ্রাকণর দ্োির।। 

র্যুচধচির মুকে শুচন,           সতয দ্হন দ্রাণ জাচন, 

পুত্রকিাকে হইল আেুল। 

ধনু ধচর বামেকর,           োক  দ্রাণ উসচুঃস্বকর, 

দ্লাকহ চভকজ অকের দুেূল।। 

পুকত্রর দ্িাকেকত দ্রাণ,           হইকলন অকিতন, 

দ্িতন হারান চদ্বজবর। 

েণ্ঠতকল ধনু রাচে,           োক  দ্রাণ হকে দুুঃেী 

অশ্রু পকি গুকণর উপর।। 

দ্হনোকল রমাপচত,           বচলকলন পাথব প্রচত, 

দ্েে দ্েে বীর ধনঞ্জে। 

োলসপবেংকি দ্রাকণ,           িাটোচট পাি বাকণ, 

এইোকল েুন্তীর তনে।। 

তকব পাথব বীরবর,           অে মাচর েৃঢ়তর, 

সপব বচল োকট ধনুগুণ। 

েণ্ঠতকল চবচন্ধ ধনু,           অচ্র হইল তনু, 

রকথকত পচিো দ্েল দ্রাণ। 

দ্হনোকল ধৃষ্টদুযন্ন,           রকথ পকি দ্েচে দ্রাণ, 

েিে লকে ধাইল সত্বর। 

দ্র্যন ধাে মৃেপচত,           দ্তন ধাে দ্রুতেচত, 

উকি চেো রকথর উপর।। 

োচটল দ্রাকণর চির,           দ্েকে র্যত েুরুবীর, 

হাহাোর েকর সর্ব্বজন। 

লইো দ্রাকণর িীর,           ধৃষ্টদুযন্ন মহাবীর, 

চনজ রকথ আইল তেন।। 

দ্রাকণর চনধন দ্েচে,           দুকর্যবযাধন হকে দুুঃেী, 

চবলাপ েরকে বহুতর। 

হাহাোর িব্দ েচর,           োক  েুরু অচধোরী, 
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পচিকলন ধরণী উপর।। 

বযাস চবরচিত োথা,            অপূর্ব্ব ভারত েথা, 

শ্রবকণকত েলুষনািন। 

র্যজ্ঞ ব্রত দ্হাম োন,           নকহ ইহার সমান, 

মুি হে শুকন দ্র্যই জন।। 

দ্োচবক র গুণেমব,           শ্রবকণ বািকে ধমব, 

ইহা চবনা সুে নাচহ আর। 

রিপে দ্োেনে,           ভিজন চসদ্ধপে, 

অচেকলর আপে সংহার।। 

নানারূকপ অবতচর,           বেতযেকণ িে েচর, 

পাতচের পচরত্রাণ দ্হতু। 

এ দ্ঘার সােরমাকি,           উদ্ধাচরকত দ্েবরাকজ, 

চনজ নাকম বাচন্ধ চেলা দ্সতু।। 

অভে িরকণ মম,           ভচি রকহ চত্রচবক্রম, 

এই মাত্র েচর চনকবেন। 

সংসারসাের দ্ঘাকর,           উদ্ধার েচরকব দ্মাকর, 

োিীরাম োস চবরিন।।

 

ধৃষ্টদুযম্ন বকধ অশ্বথামার প্রচতজ্ঞা 

মুচন বকল, শুন জকন্মজে নৃপবর। 

দ্রাণািার্যবয পচি দ্েল সংগ্রাম চভতর।। 

দুকর্যবযাধন রাজা োক  েচর হাহাোর। 

বসনযমকধয মহািব্দ ক্র ন অপার।। 

দুকর্যবযাধন োচ  বকল শুন দ্র্যাদ্ধােণ। 

দ্োনজন দ্োনরূকপ েচরকব তারণ।। 

এমন গুরুকে িক্র সংহাচরল রকণ। 

দ্ে তাচিকব দ্ে মাচরকব পাণ্ডুপুত্রেকণ।। 

চপতামহ বীর চছল ভুবকন দুর্জ্বে।  

তাাঁহাকে পাণ্ডবেণ েচরল সংিে।। 

তাহার চবক্রকম ভৃগুরাম নকহ চ্র। 

দ্হন চপতামকহ মাকর ধনঞ্জে বীর।। 

 

অচত দ্িাোেুল হকে োক  দুকর্যবযাধন। 

দ্হনোকল তথা আকস সূকর্যবযর নন্েন।।  

েকণব দ্েচে দুকর্যবযাধন বকল অচভমাকন। 

ভীষ্ম দ্রাণ দ্সনাপচত পচি দ্েল রকণ।। 

এেন চে বল সকে আকছ চে উপাে। 

েণব বকল শুন রাজা বচল দ্হ দ্তামাে।।  

বিই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ চছল।  
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বাণ চিিা চছল দ্তাঁই সমর েচরল।।  

দ্োাঁহা দ্হতু দ্িাে না েচরহ দুকর্যবযাধন। 

আচমই বাচন্ধো চেব পাণ্ডকবর েণ। ।  

ধমবকে ধচরো চেব সমর চভতর। 

রণ্কল দ্িাে না েচরহ নৃপবর।। 

 

দ্হনোকল তথা আইকলন অশ্বথামা। 

েৃতবমবা সকে আর েৃপািার্যবয মামা।। 

চপতার চবনাি শুচন হইল অচ্র। 

দ্িাকে অকিতন বহল অশ্বথামা বীর।। 

ধৃষ্টদুযন্ন হকে শুচনচপতার চনধন। 

মহাোকপ োাঁকপ বীর দ্রাকণর নন্েন।।  

দুকর্যবযাধকন িাচহ বকল দ্রাকণর তনে।  

আচম র্যাহা েচহ তাহা শুন মহািে।। 

চবনা ধৃষ্টদুযন্ন বকধ ধনু র্যচে এচি। 

সর্ব্ব ধমব নষ্ট হকব নরকেকত পচি।। 

ধৃষ্টদুযন্ন না মাচরো না আচসব ঘর।  

েচরনু প্রচতজ্ঞা আচম সবার দ্োির। ।  

দ্োবকধ ব্রাহ্মণ বকধ র্যত পাপ হে। 

দ্সই পাপ দ্মাকর র্যচে না মাচর চনশ্িে। ।  

 

এত শুচন আনচ ত দ্েৌরবেুমার। 

র্যুদ্ধ চনবাচরো দ্েল ্াকন আপনার।। 

পাণ্ডকবর েকল বহল আন  অপার। 

সকব বকল েুরু আচজ হইল সংহার।। 

বাকেযর চননাে বহল না র্যাে চলেন।  

মহানাকে নৃতয েকর নটনটীেণ।। 

রত্ন চসংহাসকনকত ববকসন র্যুচধচির। 

ভ্রাতৃেণ সচহত সান  র্যত বীর।। 

বকলন ববিম্পােন জকন্মজে শুকন। 

োিীরাম োস েকহ শুকন সর্ব্বজকন।। 

শ্রীেৃকের মচহমা বণবন 

দ্োচব  িরকণ মন,           চনকবচেো অনুিণ, 

রচিলাম দ্রাণপর্ব্ব পুাঁচথ। 

সৃচষ্ট বেল বযাস মুচন,           অমৃত সমান জাচন, 

শ্রবকণ নািকে অকধােচত।। 

দ্োচবক র লীলারস,           র্যাহাকত সংসার বি, 

চত্রভুবকন এই মাত্র সার। 

ভজ সাধু অনুিণ,           চনচবষ্ট েচরো মন, 

নাচহ ভে হে র্যমদ্বার।। 

পূণব চহমের সম,           মুেিে চনরূপম, 

পে নথ দ্র্যন েি চবধ।ু 

রকিাৎপল চজচন পে,           ভুবকন অতুলয পে, 

দ্প্রমরকস বৃচষ্ট েকর মধু।। 
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িতুভূবজ চপতাম্বর,           বনমালা মকনাহর, 

দ্েৌস্তুভ-কিাচভত বিুঃকেি। 

মুেুট েুণ্ডল দ্িাভা,           েীপ্ত েীনের আভা, 

চবচিত্র আসন নাে দ্িষ।। 

িীকরােসাের জকল,           চনরা েৃে র্যান ছকল, 

নাচভপকদ্ম সৃচষ্ট েকর ধাতা। 

চত্রভুবন েচর সৃচষ্ট,           েকরন পীর্যুষ বৃচষ্ট, 

ব্রহ্মকর েচরো সৃচষ্ট েত্তবা।। 

মুেিে র্যাাঁর েীপ্ত,           চত্রভুবন বহল তৃপ্ত, 

িেরূকপ ভুবন প্রোি। 

চিচত র্যাাঁর অন্তরীকি,           িূণযভকর দুই পকি, 

চনজ গুকণ তমুঃ হে নাি।। 

নানারূপ মূচত্তব ধচর,           চবেুমাো সৃচষ্ট েচর, 

দ্মাচহত েকরন সর্ব্বজন। 

মাোকত আচ্ছন্ন হে,           নানারূপ দ্ক্লি পাে, 

র্যাে দ্লাে র্যকমর সেকন।। 

দ্োচব  দ্সবে দ্র্যই,           সর্ব্বত্র চবজেী দ্সই, 

নাচহ তার িমকনর ভে। 

চনজ রথ আকরাহকণ,           পািাইো ভিজকন, 

লকে র্যান আপন আলে।। 

অনুিণ ধযান েচর,           এেমকন ভাচব হচর, 

রচিকলন ভারত আেযান।  

দ্রাণপর্ব্ব সুধারস,           শুচনকল েলুষ নাি, 

োিীরাম বেল সমাপন।। 

 


