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বৈশস্পায়ননর প্রচত জনেজনয়র প্রশ্ন 

জনেজয় ৈচ ন ন শুন মহাশয়। 

কুরুনেত্র দুধস্ শুচন ঘুচি  সংশয়।। 

একাদশ যনেৌচহনী সমনর পচি । 

চতন জন মাত্র তানহ রো খদ পাই ।।  

পনর চক হই  মুচন ৈ হ আমানর। 

আনদযাপান্ত দত কথা চজজ্ঞাচস খতামানর।। 

চক কচর  শুচন ধৃতরাে পুত্রনশানক। 

সান্ত্বনা কচর  কহ খকান্ খকান্ খ ানক।। 

দুনদবযাধন খহন পুত্র মচর  দাহার। 

খকমনন খশানকনত প্রার্ রচহ  তাহার। ।  

গান্ধারী চকমনত ৈাাঁচিন ন পুত্রনশানক। 

চৈৈচরয়া খসই সৈ ৈ হ আমানক।। 

মৃত তনু খকানমনত হই  সৎকার। 

কুরুনেনত্র বহ  দত েচত্রয় সংহার।। 

মুচন ৈন  শুন রাজা খস সৈ কথন। 

খদ কর্ম্ব কচর  খশানক খকৌরৈনন্দন। ।  

সঞ্জয় কচহ  ধৃতরাে নৃপৈনর। 

খসই সৈ চৈৈরর্ কচহৈ খতামানর।। 

শতপুত্র নানশ ধৃতরানের খেদ ও তাাঁহার সান্ত্বনা 

দুনদবযাধন-মৃতুযকথা, সঞ্জয় কচহ  তথা, 

ধৃতরাে শুচন  প্রভানত। 

খদন বহ  ৈজ্রাঘাত, আকানশর িন্দ্রপাত, 

কর্ব খদন রুধস্ বহ  ৈানত।। 

সক  পৃচথৈীপচত, দুনদবযাধন মহামচত, 

ৈন  ইন্দ্র না হয় খসাসর। 

খহন পুত্র দার মনর, খস খকমনন প্রার্ ধনর, 

খশানকনত হই  জর জর।। 

পুত্রনশানক নরপচত, চৈহৈ  পচি  চেচত, 

নয়নন ঝরনয় জ ধার। 

ৈায়ুভগ্ন খদন তরু, খশাক বহ  যচত গুরু, 

পচিয়া করনয় হাহাকার।। 

একশত পুত্র আর, মচরন ক পচরৈার, 

সঞ্জয় কচহ  নৃপৈনর। 

হা পুত্র হা পুত্র কচর, পনি কুরু যচধকারী, 

ৈজ্রাপাত পনি খদন চশনর।। 

চৈচধ বক  খহন দশা, মনন চি  দত আশা, 

দূর বহ  বদনৈর ঘটন। 

শতপুত্র চৈনাচশ , একজন না রচহ ,  

শ্রাধস্ শাচন্ত কচরনত তপূর্।। 

হাহা পুত্র দুনদবযাধন, খকাথা খগ  দুশশাসন, 

খশানক মম না রনহ শরীর। 

আমানর সঞ্জয় কহ, খকাথা তার চপতামহ,  

খকাথা খগ  খরার্ মহাৈীর।। 

খকাথা কর্ব মহীশুর, চরপু দপূ কচর দূর, 

খকাথা খগ  শকুচন দুর্ম্চত। 

কুমন্ত্রর্া চদ  খমানর, খস কারনর্ পুত্র মনর, 

না শুচন  সুহৃদ ভারতী।। 

আর্ত্বনাদ কচর ৈীর, ভুনমনত খ াটায় চশর, 

হাহা পুত্র দুনদবযাধন কচর। 

পচি আনি রাজযপাট, মাচনক মচন্দর োট, 

চক হই  কুরু যচধকারী।। 

ৈৃধস্কান  পুত্রনশাক, পচি  যমাতযন াক, 

মচর  সুহৃদ ৈন্ধুজন। 
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করপুনট চভো কচর, হই  খদ খদশান্তরী, 

পৃচথৈী কচরৈ পদবযটন।।  

আগার   াট তনট, এ চ েন চি  ৈনট,  

কুরুকু  হইনৈ আাঁধার।  

সক  পৃচথৈী শাচস, ভুচঞ্জয়া চৈভৈরাচশ, 

পচরিদবযা কচরৈ কাহার।। 

হই াম যচত দীন, খদন পেী পেহীন, 

জরানত হারাই রাজযসুে। 

নয়নচৈহীন তনু, খদন খতনজাহীন ভানু, 

খকমনন সচহৈ এত দুশে।। 

আমানর খস চহত কাম, প্রনৈাধ চদন ন রাম, 

তাহা আচম না ধচরনু মনন। 

ভূপচত সভানত আচস, কচহ  নারদ ঋচি, 

তাাঁর ৈাকয না শুচননু কানর্।। 

ভীষ্মনদৈ কুরুগুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু, 

চহতকথা কচহ  চৈির। 

না শুচন তাহার খৈা , চৈপনদচদ াম খকা , 

হানত হানত ফ  পাই তার ।। 

দুনদবযাধন ৈধ ধ্বচন, দুশশাসন মৃতুযৈার্ী, 

কর্ব ৈধ কনর্ব নাচহ সয়। 

বহ  খরার্ চৈনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,  

খমার ৈাকয গুনহ সঞ্জয়।। 

পূনর্ব্ব কচরয়াচি পাপ, খস কারনর্ পাইতাপ, 

চৈিাচরয়া ৈ  তুচম খমানর। 

আপনার কর্ম্বনভাগ, সুত ৈন্ধু এ চৈনয়াগ, 

কর্ম্বৈনন্ধ খভাগ সনৈ কনর।। 

শুনহ সঞ্জয় তুচম, ইহা নাচহ জাচন আচম, 

কেন ভীনষ্মর পরাজয়। 

খসজনন যর্জ্ুবন মানর, একথা কচহৈ কানর, 

মনন ৈি জচে  চৈস্ময়।। 

দাাঁর সনে ভৃগুরাম. কচর রর্ যচৈশ্রাম, 

প্রশংসা কচরয়া খগ  ঘনর। 

তাাঁহার হই  নাশ, শুচন মনন পাই ত্রাস, 

সঞ্জয় কচহ  আচস খমানর।। 

খরার্ মহাৈ ৈান, পৃচথৈী না ধনর টান, 

তাাঁহানর মাচর  ধনঞ্জয়। 

এ ৈি আশ্চদবয কথা, কাচট  কনর্বর মাথা, 

যর্জ্ুবন কচর  কুরুেয়।। 

আমা খহন দুশেী জন, নাচহ খদচে চত্রভুৈন, 

আমার মরর্ সমুচিত। 

শীঘ্র খমানর  হ রনর্, খদোও পান্ডৈগনর্, 

আচম সনৈ মাচরৈ চনচশ্চত।। 

দুচিয়া ধনুনক ৈার্, ভীনমর ৈচধৈ প্রার্, 

পুত্রনশাক সচহনত না পাচর। 

যর্জ্ুবননর কাচট মাথা, ঘুিাইৈ মননাৈযথা, 

ধনর্ম্ব চদৈ হচিনানগরী।। 

রাজার ৈিন শুচন, সঞ্জয় মনননত গচর্, 

খদািহানত কনর চননৈদন। 

শুন শুন মহারাজ, সকচ  চৈচধর কাজ,  

ৈুচঝয়া না ৈুঝ চক কারর্।। 

খতামার সমান গুনী, পৃচথৈীনত নাচহ শুচন, 

সংসানরনত খতামার আেযান।  

ৈৃধস্ বহনত ৈৃনধস্ার্ত্ম, নাচহ খকহ খতামা সম, 

খশানক খকন হও হতজ্ঞান।। 

নরপচত পুনযৈান, সঞ্জয় তাহার নাম, 

পুত্রনশানক চি  খস পীচিত। 

নারনদর উপনদশ, পাইন ন সচৈনশি, 

তানহ তাাঁর বহ  সুথলে চিত।। 
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আপচন খস সৈ কথা, যৈশয আনিন জ্ঞাতা, 

তনৈ খকন খশানক খদহ মচত। 

জীৈন মরর্ খদাগ, সুে দুশনে খভাগানভাগ, 

কর্ম্বফন  হয় খস সেচত।। 

সহনজ দুর্ম্বচত জন, রাজা হনয় দুনদবযাধন, 

সাধুজন ৈিন না শুনন। 

দুশশাসন মহাৈীর, শকুচন পানপনত ধীর, 

ৈুচধস্ চদ  খকৌরৈ নন্দনন।। 

কর্ব ৈচ ন ন দত, তানহ মাত্র যচভরত, 

কার খৈা  না শুচন  কানর্। 

ভীষ্মনদৈ ৈুঝাই , কনর্ব তাহা না শুচন , 

গান্ধাৈীর ৈাকয নাচহ শুনন।। 

গুরুজন ৈন  দত. উপহাস কনর তত, 

এ জননর খকমনন ক যার্।  

খরার্ কৃপ চৈচধমনত, ৈুঝাই  চৈদুযনরনত, 

প্রনৈাধ চদন ন ভৃগুরাম।। 

পান্ডনৈ মাচগ  গ্রাম, আচসন ন ঘনশ্রাম, 

নীচত ৈুঝাই  নারায়র্। 

যসর্ম্ত দুনদবযধন, খকৈ  মানগন রর্,  

খকন নাচহ তযচজনৈ জীৈন।। 

না শুনন ৈযানসর ৈার্ী, যহঙ্কার মনন গচর্, 

ধর্ম্বপত্র পচরহচর দূনর। 

আপচন মধযথলে বহ া, কত তানর ৈুঝাই া, 

বদনৈ দানৈ শমননর পুনর।। 

পাশা খে াই  দনৈ, শকুচন কচহ  তনৈ, 

সর্ব্ব ধন হাচর  পান্ডৈ। 

চকংচজতং চকচজতং ৈচ , হই া খদ কুতুহ ী, 

খকন তাহা না ভাৈ খকৌরৈ।। 

চেচতর কচরয়া েয়, শত্রুর ৈািান  জয়, 

পুত্রগর্ মচর  যকান ।  

তুচম খকন খশাক কর, আমার ৈিন ধর,  

চক কারর্ খ াটাও ভূতন ।  

জাচনয়া কচর া পাপ, খশনি পাও মনিাপ, 

যনুনশাি না কর তাহানত। 

আপনার কর্ম্ব দত, ফ  হয় যনুগত,  

চৈজ্ঞজন মুগ্ধ হন তানত।। 

জ্ব ন্ত যনশ খকন, ৈসনন ৈাাঁচধয়া আন, 

খস যচগ্ননত দচহনৈ শরীর। 

এ সৈ আপন খদানি, কচহ রাজা তৈ পানশ, 

তানহ খদাি নাচহক চৈচধর।। 

পুত্র তৈ মহাৈ ী, সুহৃদ ৈিন খেচ , 

রাজযন াভ কচর  দুর্জ্বয়।। 

পূর্ব্বাপর না ভাচৈ , যচগ্ননত পতে বহ , 

তাহানত হই  ৈংশেয়।। 

সঞ্জনয়র ৈাকয শুচন, িব্ধ বহয়া নৃপমচন, 

যচত দীঘব িাচি  চনশ্বাস। 

চৈদুর পচন্ডত গুরু, উপনদনশ কল্পতরু, 

নৃপচতনর কচর  আশ্বাস।। 

উে উে মহারাজ, সকচ  চৈচধর কাজ, 

সৈার মরর্ মাত্র গচত। 

দত চদন চনয়ত দার, খসই চদন মৃতুয তার, 

তাহা নাচহ ঘুনি মহামচত।। 

মহা মহা ৈীর মনর, চনতয দায় দমঘনর, 

মৃতুয ৈশ সৈ িরাির। 

সক  সংহানর কা , নাচহ তার কা াকা , 

যনুনশাি করহ যন্তর।। 

পূর্ব্ব কথা মনন কর, শুন ওনহ নৃপৈর, 

শকুচন খেচ   দনৈ পাশা। 
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খসই যননথবর মূ , চৈনাচশ  কুরুকু , 

হাচস তুচম কচর া চজজ্ঞাসা।। 

পাসচর া খসই ৈানী, শুন যন্ধ নৃপমচন, 

খস কথা নাচহক তৈ মনন। 

এেচন ভাৈহ খশাক, চনচন্দনৈক সর্ব্বন াক, 

এই দশা হই  এেনর্।। 

েচত্রয় চনধর কচর, সরূ্ম্ে সমনর মচর, 

সনৈ খগ  বৈকুন্ঠ ভৈনন। 

এেন তযজহ খশাক, আমার ৈিন রাে, 

দুশে ভাৈ চকনসর কারনর্।। 

জীর্ব ৈস্ত্র পচরহচর, খদন নৈ ৈস্ত্র পচর, 

খতমচত শরীর পচরৈর্ত্ব। 

খকহ মনর গভবৈানস, খকহ মনর দশমানস, 

চেচতস্পনশব হইয়া চনৈর্ত্ব ।।  

খকহ মনর ৈা যকান , সকচ  কনর্ম্বর ফন , 

খকহ কানর মাচরনত না পানর। 

আমার ৈিন শুচন, শান্ত হও নৃপমচর্, 

খশাক আর না কর যন্তনর। ।  

চৈদুনরর ৈাকয শুচন, িব্ধ হই  নৃপমচন, 

চকন্তু খশানক দহনয় শরীর। 

না শুনন ৈিন চহত, ধচরনত না পানর চিত, 

বধদবযানক ধচরনত নানর ৈীর।। 

তনৈ আচস ৈযাস মুচন, চৈদুর সঞ্জয় গুনী, 

আর দত সুহৃদ সকন । 

শীত  সচ   খসচি, তান র চৈউনী চৈচি, 

খিতন করান মহীপান ।। 

সচিত পাইয়া পুনশ খশাক কচর িতুগুর্, 

কনহ চধক্ মনুিয জননম। 

পাই এত দুশে সৈ, পুত্রনশানক পরাভৈ,  

িার তনু নাচহ দার খকনন।। 

শত পুত্র চৈনাচশ , একজন না রচহ ,  

শ্রাধস্ শাচন্ত কচরনত তপূর্। 

যচনতয এ সৈ খদহ, চিরজীৈী ননহ খকহ, 

প্রার্ রাচে চকনসর কারর্।। 

ধৃতরাে নরপচত, চৈ াপ করনয় যচত, 

পুত্রনশাক সচহনত না পানর। 

ভাৈনয় ৈান্ধৈ খশাক, েনর্ ভানৈ পরন াক, 

চনর্বয় কচরনত চকিু নানর।। 

হাহাপুত্র দুনদবযাধন, খকাথা খগ  দুশশাসন, 

দুরূ্ম্বে প্রভৃচত শত পুত্র। 

ধচরনত না পাচর চহয়া,  হ খমানর উধস্াচরয়া, 

খশানকনত দচহনি খমার গাত্র।। 

ভারনতর পুনযকথা, শুচনন  ঘুিনয় ৈযথা, 

কচ র ক ুি হয় নাশ। 

খগাচৈন্দ িরনর্ মন, সমচপবয়া যনেুর্, 

চৈরচি  কাশীরাম দাস।। 

ধৃতরানের প্রচত ৈযানসর চহনতাপনদশ 

চৈিাদ করনয় নরপচত পুত্রনশানক। 

রাজানর খৈচিয়া কানন্দ দত পুরন ানক।। 

তনৈ ৈযাস কচহন ন শুন নৃপৈর। 

গত জীৈ খহতু তুচম খশাক খকন কর।। 

আর খশাক না কচরহ গুনহ রাজন। 

মন চদয়া শুন দুনদবযাধননর কথন।।  

একদা খগ াম আচম ব্রাোর সভায়।  

নারদাচদ মুচনগর্ আচি  তথায়।। 
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খহনকান  পৃচথৈী কচর  চননৈদন। 

পচরত্রার্ আমানর করহ পদ্মাসন।। 

হচর কচরন ন দত দানৈ সংহার। 

েন্দ্রকুন  তাহারা জচে  পুনর্ব্বার।। 

পৃচথৈীর ৈাকয শুচন খদৈ প্রজাপচত। 

আশ্বাস কচরয়া তাাঁনর কচহ  ভারতী। ।  

ধৃতরাে তনয় নৃপচত দুনদবযাধন।  

কুরুৈংনশ জচেনৈ খস ৈিই দুর্জ্বন।। 

খস খতামার েন্ডাইনৈ ভার গুরুতর। 

শুন ৈসুমতী তুচম আমার উর্ত্র।। 

শুচনয়া কাশযপী িচত যননক কচর া। 

খদািহাত কচর পুনশ কচহনত  াচগ া।।  

খকমন প্রকানর খমার ঘুচিনৈক ভার। 

কহ চপতামহ তার কচরয়া চৈিার।। 

ব্রক্ষ্মা কন কুরু পান্ডু ভাই দুইজন। 

িন্দ্রৈংনশ উৎপন্ন হইনৈ চৈিের্।।  

পান্ডুর তনয় পঞ্চজন তু য খদৈ। 

ধর্ম্ব ভীম যর্জ্ুবন নকু  সহনদৈ।।  

ধৃতরাে নৃপচতর হইনৈ নন্দন। 

দুনদবযাধন দুশশাসন আচদ শত জন।।  

রাজয খহতু চৈৈাদ হইনৈ দুইজনন। 

পান্ডুর নন্দন দুচধচির রাজা সনন।। 

আপচন সহায় কৃর প হনৈন তাাঁহার।  

কুরুনেনত্র হইনৈক খঘার মহামার। ।  

কুরুনেনত্র েভ্র দত সংহার হইনৈ। 

শুন ৈসুমতী তৈ ভার না থাচকনৈ।। 

দাহ দাহ ৈসুমতী আপনার থলোন।  

দুনদবযধন খহতু তৈ হনৈ পচরত্রার্।। 

এত ৈচ  পৃচথৈীনর কচর  চৈদায়। 

এই সৈ কারর্ খদ জাচননু তথায়।। 

খসই দুনদবযাধন বহ  খতামার তনয়। 

কচ  প্রনৈনশর যনগ্র শুন মহাশয়।।  

মহামহীপা  বহ  মহা খরাধশা ী। 

গান্ধারী উদনর জনে সাোৎ খদ কচ ।। 

সনৈ বহ  মহা খরাধশা ী। 

গান্ধারী উদনর জনে সাোৎ খদ কচ ।। 

সনৈ বহ  দুচনবৈার শত সনহাদর। 

কর্ব বহ  সো তার শকুচন ৈর্ব্বর।।  

েচন্ত্রয় চৈনাশ খহত ুযনথব যঙু্কর। 

শুন মহারাজ সৈ খশাক কার দূর।। 

খকৌরৈ পান্ডনৈ বহ  খঘারতর রর্। 

কুরুনেনত্র সর্ব্বজন হই  চনধন।।  

এই পূর্ব্ব কথা আচম জানাই খতামানর। 

এত ৈচ  ৈযাসনদৈ ৈুঝান তাাঁহানর। ।  

খহনকান  সঞ্জয় কচরয়া খদািহাত। 

কচর এক চননৈদন শুন নরনাথ।। 

নানানদশ হইনত যননক নরপচত।  

যভযচথবয়া আচনন ক খতামার সন্তচত।। 

সৈান্ধনদ কুরুনেনত্র হই  চনধন।  

তা সৈার খপ্রতকর্ম্ব করহ রাজন।।  

সঞ্জনয়র ৈানকয রাজা চনশ্বাস িাচি । 

মৃতৈৎ হনয় রাজা ধরর্ী পচি ।। 

চৈির প্রনৈাধ তানর খদয় ৈার ৈার।  

রথসর্জ্া কনর কুরুনেনত্র দাইৈার।। 

ধৃতরাে আপচন কচহ  চৈদুনরনর।  

স্ত্রীগনর্ আনহ শীঘ্র চগয়া যন্তশপুনর।। 

এত ৈচ  ধৃতরাে রনথনত িাচপ ।  

স্ত্রীগনর্ আচননত তৈ চৈদুযর িচ  ।। 
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চৈদুযর ৈচ   শুন গান্ধার নচন্দনী। 

কুরুনেনত্র দাত্রা কচরন ন নৃপমচর্।। 

ভীষ্ম খরার্ািাদবয আর কর্ব মহাজন। 

শত ভাই দুনদবযাধন তযচজ  জীৈন। ।  

একাদশ যনেৌচহনী তযচজ  পরার্। 

খপ্রতকর্ম্ব খহতু রাজা কচর  প্রথলোন।। 

পুত্রনশাক শুচন খদৈী হই  চৈমনা। 

যন্তশপুনর কাচন্দ উনে চি  দত জনা।। 

যন্দনর উচে  রন্দননর খকা াহ ।  

হার চিাঁনি ৈস্ত্র চিাঁনি খ াটায় ভুত ।। 

কপান  কঙ্কর্াঘাত শুচন গন্ডনগা । 

প্র য়কান নত খদন জন র কনলা ।। 

চৈদুর ৈন ন ইহা উচিত না হয়। 

কুরুনেনত্র ি  সনৈ রাজার আজ্ঞায়।। 

চৈদুনরর ৈাকয শুচন গান্ধারী তেন।  

ৈধূগর্ সনে কনর রথ আনরাহর্।। 

ঘনর ঘনর মহাশব্দ উচে  রন্দন। 

ৈা  ৈৃধস্ তরুর্ কান্দনয় সর্ব্বজন।।  

খদৈগর্ নাচহ খদনে খদ সৈ সুন্দরী।  

রর্থলেন  দায় তারা একৈস্ত্র পচর। ।  

সাধারর্ জন সৈ খদেনয় সৈানক। 

এিাইনত নানর খকহ বদনৈর চৈপানক।।  

সমান সক  চদন নাচহ দায় কার। 

খদচেয়া শুচনয়া খ াক না কনর চৈিার।।  

হ্রাস ৈৃচধস্ খকৌতুকাচদ সৃনজ নারয়র্।  

খদচেয়া না মানন তাহা যচত মূঢ়জন। ।  

একৈস্ত্র পচর  রাজার পানটশ্বরী।  

পুত্রগর্ খশানক মুক্ত হই  কৈরী।। 

শত শত দাসীগর্ দার খসৈা কনর। 

খস জন পচিয়া কানন্দ ভূচমর উপনর। ।  

গ াগচ  কচর কানন্দ দনতক সচতনী। 

আহা মচর খকাথা খগ  কুরু নৃপমচর্।।  

খকহ দুগ্ধনপািয চশশু খফ াইয়া দূনর। 

হা নাথ হা নাথ ৈচ  কাাঁনদ উচ্চশব সনর।। 

মুক্তনকনশ কানন্দ খকহ শ্বশুনরর আনগ। 

খদািহাত কচর খদহ ব সামীদান মানগ। ।  

খকহ ৈন  রাজয খদহ পান্ডৈ নন্দনন।  

খকহ ৈন  কৃর প আনস খতামা চৈদযমানন।। 

খকহ ৈন  চমথযা কথা নাচহক সংগ্রাম। 

খকৌরৈ পান্ডনৈ প্রীচত হ  পচরর্াম। ।  

চমথযা কথা খকহ কচহ  রাজার খগািনর। 

কুশন  আিনয় কুরু সংগ্রাম চভতনর। ।  

এত ৈচ  নারীগনর্ করনয় করুর্া। 

তা শুচন রাজার মনন  াচগ  খৈদনা। ।  

িাচরচভনত খৈচিয়া কাাঁনদ ঘত নারী।  

নগনর ৈাচহর বহ  কুরু যচধকারী।। 

গান্ধারী িাচপ  রনথ দত ৈধূ সনে। 

খশাকাকু  সকন নত ৈস্ত্র নাচহ যনে।। 

চৈিার নাচহক আর খশানক যনিতনা। 

হতপচত নারীগর্ হই  উেনা।। 

পচর  ৈসন খকহ কচরয়া দতন। 

যনেনত তুচ য়া চদ  নানা আভরর্।।  

িরনর্ নূপুর পনর খদাসারী মুকুতা। 

চসন্দূর পচর  খকহ কচর পূর্ব চসথাাঁ।। 

িন্দননর চৈন্দু তার িাচরচদনক চদ । 

সুন্দর য কা তানহ খৈচিত কচর । ।  

তামু্ব  ভের্ কচর নানা গীত গায়।  

িরনর্ র্ূপুর খকহ কচর নাচিয়া খৈিায়।। 
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খকহ যচসির্ম্ব কনর ৈীরনৈশ ধচর। 

খধনয় দায় কুরুনেনত্র প্রচত যনুসচর।। 

মুক্তনকশা আম্রশাো  নয় কত জনা।  

খকহ পনথ পনি, খকহ খশানক যনিতনা।।  

যননক িচ   নারী পচত পুত্র খশানক।  

প্রনৈাধ কচরনত তানর নানর খকান খ ানক।। 

হচিনা হই  শূর্য খকহ না রচহ ।  

রাজার সনেনত রাজৈধূগর্ িচ  ।। 

প্রথম ৈয়নস খকহ খদচেনত উর্ত্মা। 

মুক্তনকনশ োয় খদন খসার্ার প্রচতমা।। 

খহনমনত কুরুনেনত্র দায় নরপচত।  

সনেনত নাচহক রথ বসনয খঘািা হাতী।। 

দুৈতী সমূহ সনে িচ   রাজন। 

শূনয বহনত খকৌতুক খদেনয় খদৈগর্।।  

খশাকাকু  হনয় পনথ দায় নরপচত। 

খহনকান  যশ্বথামা কৃপ মহামচত।। 

কৃতৈর্ম্বা সহ পনথ বহ  দরশন। 

চনরচেয়া রাজানক আই  চতনজন।। 

পচরিয় নৃপচতনক চদ  আপনার। 

ধৃতরাে ৈন  তনৈ কহ সমািার।।  

কৃতাঞ্জচ  হনয় ৈন  খসই চতনজন। 

যৈধানন শুন রাজা সৈ চৈৈরর্।। 

মুনে না আইনস ৈাকয কচহনত ডরাই।  

কচহৈার খদাগয ননহ মনন দুশে পাই। ।  

শুন কচহ মহারাজ সৈ সমািার। 

কুরুনেনত্র বহ  দত েচত্রয় সংহার।। 

একাদশ যনেৌচহনী সকচ  মচর । 

যশ্বথামা কৃতৈর্ম্বা কৃপ এিাই । ।  

বদনৈ না হই  চতন জনার মরর্।  

শত ভাই সচহত পচি  দুনদবযাধন।। 

কচর  দুষ্কর কর্ম্ব ভীম দুরািার।  

এনক া মাচর  তৈ শনতক কুমার।। 

গুনহ গান্ধারী খদৈী কচর চননৈদন।  

ভীম কচরন ক কুরুৈংনশর চনধন।। 

দত কর্ম্ব কচরন ক দুনদবযাধন ৈীর। 

দত কর্ম্ব কচরন ক দুশশাসন ধীর।।  

শতপুত্র খতামার কচর  দত কর্ম্ব। 

খদমন আচি  মাতা েচত্রনয়র ধর্ম্মব। ।  

পরারম কচরয়া পচি  খঘার রনর্। 

সুরপুরী খগ  সনৈ িাচপয়া চৈমানন। ।  

খশাক পচরহর খদচৈ না কর চৈ াপ। 

দুনদবযাধন প্রার্পনন কচর  প্রতাপ।। 

যনযায় কচরয়া ভীম ভাচেন ক উরু। 

খসই খরানধ কচর াম খমারা কর্ম্ব গুরু।। 

সৈান্ধনৈ পাঞ্চান নর কচরনু সংহার। 

ৈচধ াম খরৌপদীর পঞ্চটী কুমার।।  

পান্ডনৈর রনর্ যৈনশনি সপ্তজন। 

শ্রীকৃর প সাতযচক পঞ্চ পান্ডুর নন্দন।। 

শুনহ সক  কথা না কচরহ ভয়। 

যচৈ নম্ব কুরুনেনত্র ি  মহাশয়।।  

আজ্ঞা খদহ আমরা আপন থলোনন দাই।  

কুরুনেনত্র আিনয় পান্ডৈ পঞ্চভাই।। 

এত ৈচ  রাজার  ই  যনুমচত। 

প্রদচের্ কচরয়া িচ   শীঘ্রগচত। ।  

হচিনাপুনরনত খগ  কৃপ মহাশয়। 

কৃতৈর্ম্বা িচ  খগ  আপন আ য়।। 

ৈযানসর আশ্রনম খগ  খরানর্র নন্দন। 

কুরুনেনত্র খগ  খহথা যন্ধক রাজনন।। 
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ধৃতরাে আই  শুচনয়া পঞ্চভাই।  

শ্রীকৃনর পর সনে দুচক্ত কনরন সৈাই।। 

দুচধচির ৈচ ন ন শুন দদুনাথ। 

কুরুনেনত্র আইন ন খদে খজযিতাত।। 

চকমনত তাাঁহানত আচম মুে খদোইৈ। 

চজজ্ঞাচসন  সমািার চক কথা কচহৈ। ।  

গান্ধারীর খরানধ আর নাচহক চনিার। 

চক উপায় কচর কৃর প ৈ  এইৈার।। 

সতীর যৈাথব ৈাকয শুন নারায়ন। 

আচজ প্রার্ হারাইৈ ভাই পঞ্চজন।। 

ৈৃথা দুধস্ কচর াম ৈৃথা পরারম।  

ৈৃথা গুরুহতযা আর জ্ঞাচতর চনধন।।  

ৈৃথা ৈচধ াম পুত্র সৃহৃদ ৈান্ধৈ।  

ৈৃথা দুধস্ কচর াম শুন শ্রীমাধৈ।।  

আচজ গান্ধারীর খরানধ নাচহক চনিার। 

যপান্ডৈ হইনৈক সক  সংসার।। 

শুন কৃর প খতামানর কচর চননৈদন। 

প্রার্  নয় প াউক ভাই িাচরজন।। 

ভীমার্জ্ুবন সহনদৈ নকু  কুমার। 

প াইয়া প্রার্ রো করুক এৈার।।  

আচম দাৈ ধৃতরাে গান্ধারী খগািনর। 

শাপ চদয়া ভস্মরাচশ করুন আমানর।।  

আমার জীৈনন আর নাচহ প্রনয়াজন। 

খ ানকর সাোনত নাচহ খদোৈ ৈদন।।  

দুচধচির ৈিন শুচনয়া িরপাচন।  

ৈচ ন ন তাাঁনর তনৈ সুমধুর ৈার্ী।।  

শুন রাজা ভয় তুচম কর চক কারনর্। 

রাচেনত মাচরনত খকহ নাচহ আমা চৈনন।। 

সৈাকার আত্মা আচম পুরুি প্রধান।  

আমা চৈনা রাচেনত মাচরনত নানর আন।।  

সনৈ খমচ  িচ  দাৈ নৃপচতর থলোনন। 

দূর কর ভয় তুচম আমার ৈিনন।। 

গান্ধারী না চদনৈ শাপ আচম ইহা জাচন। 

হরচিত চিনর্ত্ তুচম ি  নৃপমচর্।। 

কৃনর পর ৈিন শুচন রাজা দুচধচির। 

হাচসয়া ৈন ন তনৈ শুন দদুৈীর।। 

খতামার আজ্ঞানত তনৈ সনৈ িচ  দাৈ।  

শীঘ্রগচত ি হ চৈ ম্ব না কচরৈ।। 

যনুমচত চদ  কৃর প রাজার ৈিনন। 

হরচিত িন  সনৈ রাজ সম্ভািনর্।। 

পঞ্চ ভাই কৃর প সহ দান দ্রুতগচত। 

রাজার িরনর্ সনৈ কচর  প্রর্চত।। 

আচম দুচধচির ৈচ  পচরিয় চদনত। 

রথ বহনত ধৃতরাে নাচম  ভূচমনত।। 

মহাভারনতর কথা যমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কনহ শুনন পুনযৈান। ।  

ধৃতরাে করৃ্ত্বক খ ৌহ-ভীম িূর্ব করর্ 

সঞ্জয় রাজানর ধচর ৈসায় আসনন। 

ৈচসন ন পঞ্চভাই রাজ চৈদযমানন।।  

সাতযচক সচহত কৃর প ৈনসন আপচন।  

খহনকান  ৈন  ধৃতরাে নৃপমচর্। ।  

খকাথা ভীম আইসহ চদৈ আচ েন। 

তুচম মম ঘুিাইন  চপন্ড প্রনয়াজন। ।  

ঊরু ভাচে মাচরন ক নৃপচত দুনদবযাধনন। 

খএ ক এনক সংহাচরন  শনতক নন্দনন। ।  
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শুচনয়া আমার বহ  হচরি চৈিাদ। 

এস আচ েন চদয়া কচরৈ প্রসাদ।। 

এনতক ৈচ য়া রাজা ৈািাই  হাত। 

নৃপচতর যচভপ্রায় জাচন রমানাথ।। 

আচি  খ াহার ভীম চদন ন খগািনর। 

ধৃতরাে নৃপচতর আনন্দ যন্তনর।। 

ধচরয়া খ াহার ভীম িাচপ  খকান নত। 

যদুত হিীর ৈ  রাজার খদনহনত।। 

ভাচে  খ াহার ভীম মহাশব্দ শুচন। 

িুর্ব হনয় পৃচথৈীনত পচি  তেচন।।  

কপনট কান্দনয় রাজা হৃদনয় উলাস।  

মনননত জাচন  ভীম হই  চৈনাশ।। 

পুত্রনশানক নরপচত না শুননয় কানর্।  

ভীম মচরন ক ৈচ  হরচিত মনন।। 

নৃপচতর দশা তনৈ খদে নারায়র্। 

হাচসয়া ৈন ন সুধা মধুর ৈিন।। 

শুন ৈৃধস্ নরপচত না কান্দহ আর। 

কুশন  আনিন ভীম পান্ডুর কুমার।।  

খতামার জচেনৈ খরাধ ইহা যনুমাচর্। 

গচেত খ াহার ভীম চদনু নৃপমচর্।। 

চৈিাদ না কর তুচম শান্ত কর মন। 

ভীনমনর মাচরন  নাচহ পানৈ দুনদবযাধন।। 

আর খকন যপদশ রাচেৈা ঘুচিনত।  

শুধস্চির্ত্ হও রাজা জানাই খতামানত।। 

আপচন কচহ া পূনর্ব্ব শুনহ রাজন।  

আপন তনয় খদন পান্ডুর খতমন।। 

তনৈ খকন খহন কর্ম্ব কচর া রাজন।  

ৈুচঝ াম ে  কভু ননহ শুধস্ মন।। 

খকান যংনশ পান্ডনৈর নাচহ যপরাধ। 

আপচন কচর া তুচম চনজ কর্ম্ব ৈাদ।।  

ভীনম চৈি োওয়া  রাজা দুনদবযাধন।  

জতুগৃনহ রাচেন ন পান্ডুর নন্দন। ।  

তনৈ শকুচননর আজ্ঞা চদ  নরপচত। 

পাশা খে াই  দুচধচিনর সংহচত।।  

প্রচতজ্ঞা কচরয়া ধর্ম্ব সর্ব্বব স হাচর । 

দুশশাসন খরৌপদীর িুন নত ধচর ।।  

আপচন যনীচত কচরন ক দুনদবযাধন। 

জয়রনথ চদয়া কনর খরৌপদী হরর্।।  

তথাচপও পান্ডনৈর খরাধ না জচে । 

তনৈ দুনদবযাধন দুর্ব্বাসানর পাোই ।। 

আপচন সক  জান তুচম মহাশয়। 

চকিু খদাি নাচহ কনর পান্ডুর তনয়। ।  

যনযায় কচর  দুধস্ খতামার নন্দন।  

যচভমনুয খৈচিয়া মাচর  সপ্তজন।।  

পশ্চানত পান্ডৈ পরারম প্রকাচশ । 

প্রচতজ্ঞা কারনর্ সর্ব্ব খকৌরনৈ মাচর ।। 

খৈদশাস্ত্র জান তুচম আগম পুরার্।  

সজ্ঞান নাচহক খকহ খতামার সমান।। 

আপচন জানহ পান্ডনৈর দত খদাি। 

তনৈ চক  াচগয়া কর এ সৈ আনরাশ।।  

ভীষ্ম খরার্ চৈদুযর দনতক ৈুঝাই ।  

দুিমচত দুনদবযাধন ৈাকয না শুচন ।। 

যচধক সক  গুনর্ হয় পঞ্চ ভাই। 

আপচন সক  জান চক খহতু ৈুঝাই।। 

জাচনয়া না জান তুচম সক  উহার। 

চক কারনর্ নাচহ ৈুঝ উচিত চৈিার।।  

খকৈ  পুনত্রনর িাচহ কর যপকর্মবম।  

ভীনমনর মাচরয়া খকন চৈনাচশনৈ ধর্ম্ব ।। 
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চক খদাি কচর  ভীম ৈ হ রাজন। 

না ৈুচঝয়া খকন কর খহন আিরর্।। 

কদাচিত পান্ডনৈনর খরাধ না কচরহ।  

যধর্ম্ব হইনৈ মম ৈিন পা হ।। 

কৃনর পর ৈিন শুচন যন্ধ নরপচত। 

পান্ডনৈ আচ চে  হইয়া হৃিমচত।। 

গান্ধারীর মন আনি শাচপৈ পান্ডনৈ। 

খহনকান  ৈচ ন ন ৈাসুনদৈ তনৈ।। 

শুন খদৈী পাসচরন  তুচম পূর্ব্বকথা। 

সতীর ৈিন কভু না হয় যনযথা।। 

দাত্রাকান  খতামা চজজ্ঞাচস  দুনদবযাধন। 

কুরুনেনত্র দুনধস্নত চজচননৈ খকানজন।। 

পান্ডনৈর সনে দাই দুধস্ কচরৈানর। 

জয় পরাজয় কার ৈ হ আমানর।। 

তনৈ সতয কথা তুচম কচহন  তেন। 

দথা ধর্ম্ব তথা জয় শুন দুনদবযাধন।। 

খতামার ৈিন দচদ যনযথা হইনৈ। 

তনৈ খকন িন্দ্র সদূবয আকানশ রচহনৈ।। 

খস সৈ ৈিন সতয মম মনন  য়। 

যতএৈ দুধস্ চজনন পান্ডুর তনয়।। 

তযজহ সক  খরাধ আমার ৈিনন। 

পুত্র ভাৈ কর পঞ্চ পান্ডুর নন্দনন।। 

এত দচদ ৈাসুনদৈ কচহন ন ৈার্ী। 

খদািহানত ৈচ ন ন যন্ধ রাজরানী।। 

দত চকিু মহাশয় ৈচ ন  ৈিন। 

খৈনদর সমান তাহা কচরনু গ্রহন।। 

চকন্তু হৃদনয়র তাপ সচহনত না পাচর। 

একশত পুত্র খমার খগ  দমপুরী।। 

তযাচজ াম সৈ খরাধ খতামার ৈিনন।  

পুত্র সম খেহ বহ  পান্ডুর নন্দনন।। 

গান্ধারী প্রভৃচত স্ত্রীগনর্র দধুস্থলেন  গমন ও ব স ব স পচত পুনত্রর মতৃনদহ 

দশবনন খেদ 

মহাভয় উপচজ  খদচে রর্থলে ।  

শকুচন গৃচধনী চশৈা কনর খকা াহ ।।  

হানত মুন্ড কচরয়া নািনয় ভূতগর্। 

কুকু্কর কচরনি মাংস খশাচর্ত ভের্।।  

রনক্তর কর্দ্বনম শীঘ্র িচ নত না পানর। 

খশাকাকু া নারীগর্ দায় ধীনর ধীনর। ।  

খকহ খকহ না পাইয়া পচত দরশন। 

ভূচমনত পচিয়া তারা করনয় রন্দন।।  

ভ্রমনয় সমরথলেন  দত করুনারী। 

চশৈা শ্বান পচেগনর্ ভয় নাচহ কচর।। 

যননক দতনন খকহ চনজ পচত পায়। 

স্কনন্ধ মুন্ড খদািা চদনত মহাৈযগ্র হয়।। 

দুই হনি ধনর খকহ পচতর িরর্। 

চৈ াপনয় মুনে মুে কচরয়া চম ন।। 

পাসচরন  পূর্ব্বকার খপ্রমরস দত।  

হাসয পচরহাস তাহা স্মরাইৈ কত।।  

সমর কচরনত খগন  খকমন কুেনর্। 

পুনশ না হই  খদো যভাচগনী সনন।।  

খহনমনত পচত  নয় যননক সুন্দরী। 

চৈ াপ করনয় সনৈ নানামত কচর।। 

তা খদচে গান্ধারী প্রার্ ধচরনত না পানর। 

পচতনশানক ৈধূগর্ প্রার্ ধচরনত না পানর। 
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পচতনশানক ৈধূগর্ কানন্দ উচ্চশব সনর।। 

রর্ভূচম খদচে খদৈী যচত ভয়ঙ্কর। 

কপান  কঙ্কর্ মাচর কাচন্দ  চৈস্তর।।  

খহন খকহ নাচহ তথা প্রনৈাধ কচরনত।  

সনৈ খশানক যনিতন পচিয়া ভূচমনত।। 

খকৈা খকাথা পচিয়ানি নাচহক উনর্দ্শ।  

রর্ভূচম খদচে খদৈী  ানগ ভরানৈশ।।  

মিার উপনর মিা খ ো নাচহ তার। 

গান্ধারী খদচেয়া চিনর্ত্  ানগ িমৎকার।। 

গজৈাজী পচিয়ানি রথ ৈহুতর। 

নানা য ঙ্কার ৈস্ত্র শস্ত্র মননাহর।। 

মাথার মুকুট পচিয়ানি রর্ভূনম। 

মকর কুন্ড  পচিয়ানি নানারনম।।  

ধ্বজিত্র িামর পনিনি রর্থলেন । 

ডাচকনী খদাচগনীগর্ কনর নানা খক ী। ।  

ব সামী পুত্র খপৌত্র আর ৈন্ধু সনহাদর। 

পচিয়া আিনয় দত মৃত কন ৈর।। 

দুনদবযাধন যনিিনর্ ৈু নয় গান্ধারী। 

কতদূনর খদনে হত কুরু যচধকারী।। 

ধূ ায় পচিয়া আনি রাজা দুনদবযাধন।  

গান্ধারী খদচে  সনে ব য়া ৈধূগর্।।  

পুনশ দরশনন খদৈী যজ্ঞান হই । 

গান্ধারী মচর  ৈচ  সকন  ভাচৈ ।।  

পঞ্চ পান্ডনৈনত তাাঁনর তুচ য়া ধচর । 

শ্রীকৃর প সাতযচক আচদ ৈহু প্রনৈাচধ ।। 

সচিত পাইয়া তনৈ গান্ধার তনয়া।  

িাচহয়া কৃনর পনর ৈন  খশাকাকু  বহয়া।। 

খদে কৃর প পচিয়ানি রাজা দুনদবযাধন। 

সনেনত নাচহক খকন কর্ব দুশশাসন।।  

শকুচন সনেনত খকন না খদচে রাজার। 

খকাথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার। ।  

খকাথয খরার্ািাদবয খকাথা কৃপ মহাশয়। 

এনক া পচিয়া খকন আমার তনয়।। 

খকাথা খস কুন্ড  খকাথা মচর্ মুক্তাস্রজজ। 

খকাথা খগ  হিী খঘািা খকাথা ৈথধ্বজ।। 

একাদশ যনেৌচহর্ী দার সনে দায়।  

খহন রাজা দুনদযাধবন ধূ ানত  ুটায়।। 

সুৈনর্বর োনট দার সতত শয়ন। 

খহন তনু ধূ ার উপনর নারায়ন।। 

জাচত দূতী পুষ্প আর িাাঁপা নানগশ্বর। 

ৈকু  মা তী আর মচলকা সুন্দর।।  

এ সক  পুনষ্প পুত্র থাচকনত শুইয়া। 

খহন তনু খ ানট ভুনম খদেহ িাচহয়া। ।  

যগুরু িন্দন গন্ধ কুঙু্কম কিরী। 

খ পন কচরনত সদা যনের উপচর।। 

খশাচর্নত খস তনু আচজ হই  খশাভন। 

আহা মচর খকাথা খগ  রাজা দুনদবযাধন। 

তযজহ আ সয খকন না খদহ উর্ত্র। 

দুধস্ খহতু খতামানর ডাচকনি ৈৃনকাদর।।  

উে পুত্র তযজ চনরা যস্ত্র  হ হানত। 

গদাদুধস্ কর চগয়া ভীনমর সচহনত।।  

কৃর পার্জ্ুবন ডাচকনিন দুনধস্র কারর্। 

প্রতুযর্ত্র নাচহ খকন খদহ দুনদবযাধন।। 

এত ৈচ  গান্ধারী হই  যনিতন। 

চপ্রয়ভানি কৃর পিন্দ্র কনরন সান্ত্বন।। 

খশাক না কচরও খদচৈ শুন চহতৈানী। 

সক  বদনৈর খে া জানহ আপচন।। 

খদৈ চিজ গুরু চনন্দা এ সৈ কুকর্ম্ব। 
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খৈনদ ৈুঝাই  ইহা না কচরন  ধর্ম্মব। ।  

দুষ্কর্ম্ব দুশসহ তযচজ থাচকন  সুপনথ। 

ইহা সুেনভাগী যনন্ত দায় খদ ব সনগবনত।। 

না জাচনয়া কুকর্ম্ব করনয় খদই জন।  

পচরনানম দুশে পায় খৈনদর ৈিন।। 

যহঙ্কানর যধর্ম্ব করনয় চনরন্তর।  

যৈনশনি কর্ম্ব তার হয়ত দুষ্কর।।  

না শুনন সুজন ৈাকয মর্ত্ যহঙ্কানর। 

যৈনশনি খসইজন দায় িানরোনর।। 

চকন্তু এ সক  ঘনট চনজ কর্ম্বগুনর্। 

খশাক দূর কর খদচৈ কান্দ চক কারনর্।। 

শুভাশুভ কর্ম্ব দত চৈচধর ঘটন। 

খভাগ চৈনা েয় ননহ শানস্ত্রর চ েন।। 

কান  আচস জনে পাপী কান নতই মনর।  

কা ৈশ এই সৈ জানাই খতামানর।। 

না কর খদৈনা তুচম শুন নৃপজায়া। 

ৈুচঝনত না পানর খকহ চৈধাতার মায়া।। 

চৈজয় পান্ডৈ কথা যমৃত  হরী। 

শুচনন  যধর্ম্ব েনন্ড পরন ানক তচর।। 

চকিুমাত্র ৈচ  আচম রচিয়া পয়ার। 

যৈনহন  শুনন খসই তরনয় সংসার।। 

কাশীরাম দানসর সদাই এই মন। 

চনরৈচধ রনি মহাভারত কথন।।  

মৃত পচত পুত্রাচদ দশবনন গান্ধারী প্রভৃচত স্ত্রীগনর্র চৈ াপ ও শ্রীকৃনর পর 

প্রচত গান্ধারীর যনুনদাগ 

জনেজয় কচহন ন শুন মহামুচন। 

গান্ধারী চক কচহন ন কহ তাহা শুচন।। 

খকমনন ধচর  প্রার্ শত পুত্রনশানক।  

খরাধ কচর খকান্ কথা কচহ  কৃর পনক।। 

পূর্বব্রক্ষ্ম যৈতার খদৈ নারায়র্।  

জাচনয়া শাচপ  খদৈী চকনসর কারর্।।  

এই ত আশ্চদবয যচত মম মনন  য়। 

চৈিাচরয়া খসই কথা কহ মহাশয়।। 

কনহন বৈশস্মায়ন শুনহ রাজন। 

একচির্ত্ হনয় শুন ভারত কথন।। 

কৃনর পর প্রনৈাধ ৈাকয মনননত ৈুচঝয়া। 

উচেয়া ৈচস  খদৈী খিতন পাইয়া।। 

কনহ চকিু কৃর পনক গান্ধারী প্রচতব্রতা। 

চৈচিত্র ৈীনদবযর ৈধূ রাজার ৈচনতা।। 

খদে কৃর প একশত পুত্র মহাৈ ।  

ভীনমর গদার ঘানত মচর  সক ।। 

খদে কৃর প ৈধূগর্ উচ্চশব সনর কানন্দ। 

খদচেনত না পায় দানর কভূ সূনদবয িানন্দ।। 

চশরীি কুসুম চজচন সুনকাম  তনু। 

খদচেয়া দাহার রূপ রথ রানে ভান।ু ।  

খহম ৈধূগর্ খদে আনস কুরুনেনত্র। 

চিন্ননকশ মর্ত্নৈশ খদে তুচম খননত্র।। 

এই খদে নৃতয কনর পচতহীনা ৈধূ। 

মুে যচত শুনশাভন যক ঙ্ক চৈধু।। 

এই খদে গান কনর নারী পচতহীনা। 

কন্ঠশব্দ শুচন খদন নারনদর ৈীনা। ।  

পচতহীনা কত নারী ৈীরনৈশ ধচর। 

ওই খদে নৃতয কনর হানত যস্ত্র ধচর।। 
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খহ কৃর প খদেহ মম পুনত্রর দুগবচত। 

দাহার মিক চি  সুৈনর্বর িাচত। ।  

নানা আভরনর্ দার তনু সুনশাভন। 

খস তনু ধূ ায় ওই খদেনারায়র্।। 

সহনজ কাতর ৈি মানয়র পরার্। 

সুপুত্র কুপুত্র দুই মানয়র সমান।।  

এতকান  এত খশাক সচহনত না পাচর।  

ৈুঝাইৈা আমানর চকরূনপ খহ মুরারী।। 

পুত্রনশাক খশ  সৈ ৈাচজনি হৃদয়। 

খদোৈার বিন  খদোতাম মহাশয়।। 

সংসানরর মনধয খশাক আিনয় দনতক। 

পুত্রনশাক তু য খশাক নাচহ তার এক।।  

গভীধারী হনয় খদই কনরনি পা ন। 

খসই খস ৈুচঝনত পানর পুনত্রর মরর্।।  

এ খশাক সচহনত খকৈা আিনয় সংসানর। 

চৈৈচরয়া ৈাসুনদৈ কহ খদচে খমানর।।  

সচহনত না পাচর আচম হৃদনয়র তাপ। 

ভাচৈনত উেনয় মনন মহা মনিাপ।। 

মাহৈ ৈন্ত মম শনতক নন্দন। 

চক চদয়া আমানর ৈুঝাইৈা নারায়র্।।  

মহারাজ দুনদবযাধন খ াটায় ভূতন ।  

িরর্ পূচজত দার নৃপচতমন্ডন ।। 

ময়ুনরর পানে দার িামর ৈযঞ্জন। 

কুকু্কর শৃগা  তানর করনয় ভের্। ।  

খদচেনত না পাচর আচম এ সৈ দন্ত্রর্া। 

শকুচন চদন ক দুচক্ত োইয়া আপনা। ।  

দাত্রাকান  পুত্র খমানর চজজ্ঞাচস  জয়। 

খদ কথা কচহনু তাহা শুন মহাশয়।। 

দথা ধর্ম্ব তথা কৃর প জয় খসইোনন। 

এই কথা আচম কচহ াম দুনদবযাধনন। ।  

না শুচন  মম ৈাকয কচর যনাদর। 

রাচে  েচত্রয় ধর্ম্ব কচরয়া সমর।।  

কাতর না বহ  রনর্ আমার নন্দন। 

সমর কচরয়া সনৈ তযচজ  জীৈন।। 

হৃদনয় রচহ  চকন্তু ৈি এক ৈযথা।  

সংগ্রানম আই  দুনদবযাধননর ৈচনতা।। 

এই দুশে নারায়র্ না পাচর সচহনত। 

ওই খদে ৈধূগর্ আম্রশাো হানত।। 

আর এক চননৈদন শুন যন্তদবযামী।  

দুনদবযাধন না মাচন  চহত উপনদশ। ।  

তাহার উচিত ফ  পাই  চৈনশি। 

শকুচন আমার ভাই ৈি দুরািার। 

তাহার ৈুচধস্নত বহ  ৈংনশর সংহার।।  

মচরন ক শত পুত্র ৈংনশর সংহচত। 

ৈৃধস্কান  রাজার হইনৈ চকৈা গচত। ।  

পান্ডুর নন্দন রাজয  নৈ আপনার।  

পুত্র নাচহ খকৈা আর খদাগানৈ আহার।।  

জ াঞ্জচ  চদনত খকহ নাচহ চপতৃগনর্। 

এইনহতু ত্রুন্দন কচর খদ রাত্র চদনন।। 

এত ৈচ  গান্ধারী হই  যনিতন। 

করুর্া সাগর কৃর প কনরন সান্ত্বন।।  

খকৌরৈ ৈচনতা কানন্দ পচত পুত্রনশানক। 

তা খদচেয়া পান্ডৈ আিনয় যনধামুনে। ।  

মৃতপুত্র খকান  কচর করনয় চৈ াপ।  

দুচধচির রাজার ৈাচি  মনিাপ। ।  

এমন সমনয় আচস খরৌপদী সুন্দরী। 

পুত্রনশানক কানন্দ চশনর করাঘাত কচর।। 

চৈরাটনচন্দনী কানন্দ খশানক যনিতনা। 
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তাহা খদচে পাইন ন যর্জ্ুবন খৈদনা।। 

উর্ত্রা ধচরয়া যচভমনুযর িরর্। 

 াভ ভয় তযাগ কচর দুচি  রন্দন।।  

উর্ত্রা ৈচ   খমানর চৈচধ প্রচতকূ ।  

খহনজন মনর দার খগাচৈন্দ মাতু ।। 

ধনঞ্জয় চপতা দায় খহন জন মনর। 

এ ৈি দারুর্ খশাক রচহ  যন্তনর।। 

খমানহনত আকু  ৈি রাজা দুচধচির।  

চৈ াচপয়া ভূনমনত পচি  ভীমৈীর।। 

খশানকনত যর্জ্ুবন ৈীর কনরন খরাদন।  

চৈ চপয়া কানন্দ দুই মারীর নন্দন।। 

কুন্তী দাজ্ঞনসনী খদাাঁনহ খশানক যনিতনা। 

মহা খশাক চসন্দু মানঝ পনি সর্ব্বজনা।। 

ফুকাচরয়া কুন্তীনদৈী না পানর কাচন্দনত। 

হই  যন্তনর দগ্ধ কনর্বর খশানকনত।  

চৈ চপয়া উর্ত্রা খদ দায় গিাগচি। 

প্রার্নাথ খকাথা ওনহ খগন  খমানর িাচি।। 

খগাচৈন্দ খতামার মামা চপতা ধনঞ্জয়।  

আহা মচর খকাথা খগন  যর্জ্ুবন তনয়।।  

যচথলের পান্ডৈগনর্ খদচে নারায়র্। 

সান্ত্বনা কনরন কচহ মধুর ৈিন।। 

কুরুনেনত্র উচে  রন্দন খকা াহ । 

যশ্রুনত প্লাচৈত বহ  সংগ্রানমর থলে ।। 

না হয় খশানকর যন্ত পুনশ পুনশ ৈানি। 

হা নাথ ৈচ য়া পচতহীনা ডাক িানি। ।  

পচিয়া গান্ধারী আনি যনিতনা খশানক। 

দুনদবযাধন চৈনা যনয শব্দ নাচহ মুনে।। 

চক ৈচ ৈ ওনহ কৃর প মুকুন্দ মুরারী। 

আচজ বহনত শূর্য বহ  হচিনানগরী।। 

না ধচর  আমার ৈিন দুনদবযাধন। 

তাহার কারনর্ শত পুনত্রর চনধন।। 

শান্তনু তনয় কত ৈুঝাই  নীত। 

খরার্ কত ৈুঝাই  শানস্ত্রর চৈচহত।। 

চৈদুর কচহ  কত চৈচৈধ প্রকানর। 

না শুচন  কদাচিত গুরু যহঙ্কানর। ।  

না শুচন  কার কথা দুধস্ বক  পর্।  

সক  জীনৈর গচত তুচম নারায়ন।। 

শুচনয়াচি আচম সৈ সঞ্জনয়র মুনে। 

আর কত যনুনদাগ কচহৈ খতামানক।। 

কচহনত কচহনত খরাধ বহ  যচতশয়। 

পুনরচপ খশাক তযাচজ খগাচৈনন্দনর কয়।।  

ওনহ কৃর প জনার্দ্বন বদৈকীকুমার।  

খতামা বহনত বহ  মম ৈংনশর সংহার।।  

যননথবর মূ  তুচম খদৈ নারায়র্। 

কর্ম্ব খদোইয়া কর খদাি প্রো ন।।  

খতামানত সংহার হয় চম য় খতামানত। 

জীনৈর কারর্ আর নাচহ খতামা বহনত।।  

সক  খতামার মায়া তুচম খস প্রধান।  

গুর্ খদাি ধর্ম্বধর্ম্ব তুচম ভগৈান।।  

থাচকয়া প্রার্ীর ঘনট খদ ৈ াও দানর। 

প্রার্ী কনর খসই কর্ম্ব খদাি খকন তানর।। 

যসাধুর মত খকাথা ধনর্ম্বর ৈাসনা।  

সাধুৈযচক্ত তৈ পদ করনয় ভাৈআ।। 

সাধুদত প্রশংসা করনয় িরপাচন। 

সংসানর দনতক খদচে তার মূ  তুচম। ।  

যতএৈ, কচহ নাথ কর যৈধান। 

করাইন  খকৌরৈ পান্ডনৈনত সংগ্রাম। ।  

খভদ জোইন  তুচম ওনহ নরপচত। 



মহাভারত ( নারীপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

না পাচর কচহনত খদৈ খতামার প্রকৃচত।। 

খকৌরৈ পান্ডৈ তৈ উভয় সমান। 

তানহ খভদ দুচক্ত ননহ শুন ভগৈান। ।  

ধর্ম্ব আত্না দুচধচির চকিু নাচহ জানন। 

সংগ্রানম প্রৈৃর্ত্ ধর্ম্ব খতামার সন্ধানন।। 

চহংসার নাচহক খ শ ধনর্ম্বর শরীনর। 

খভদ জোইন  তুচম কচহয়া তাহানর।। 

দচদ চৈসিাদ বহ  ভাই দুইজনন। 

খতামার উচিত ননহ উপচথলেচত রনর্।। 

তানর ৈন্ধু ৈচ  সৈ করায় সমতা। 

তুচম চশোইয়া চদন  চৈৈানদর কথা। ।  

কচহনত খতামার কথা দুশে উনে মনন।  

সমান সিন্ধ তৈ কুরু পান্ডুসনন।। 

ৈরর্ কচরনত খতামা খগ  দুনদবযাধন।  

পা নঙ্ক আচি া তুচম কচরয়া শয়ন।।  

জাচগয়া আচি া তুচম খদচে দুনদবযাধনন। 

কপনট মুচদয়া আাঁচে চনরা খগন  খকনন।। 

পশ্চানত যর্জ্ুবন আনস খস কথা শুচনয়া। 

উচেয়া ৈচসন  মায়া চনরা উনপচেয়া।। 

নারায়নী খসনা চদ া আমার নন্দনন।  

িচ নত যর্জ্ুবন ৈাকয শুচন া প্রথনম।। 

সারচথ হইন  তুচম যর্জ্ুবননর রনথ। 

সমান সম্বন্ধ আর রচহ  চকমনত।। 

তনৈ খস হইত ৈযক্ত সমান সম্বন্ধ।  

খতামানত উচিত ননহ শুন কৃর পিন্দ্র।। 

তারপর এক কথা শুনহ যিুযত। 

কচরন  দারুর্ কর্ম্ব শুচননত যদ্ভুত।। 

মধযথলে হইয়া দনৈ চগয়াচিন  তুচম। 

িাচহন  খস পঞ্চ গ্রাম শ্রুত আচি আচম।। 

না চদন ক মম পুত্র চক ভাচৈয়া মনন। 

আচসয়া কচহন  তুচম পান্ডৈ নন্দনন।। 

সদািারী পান্ডুপুত্র রাজয নাচহ মনন। 

তানহ তুচম খভদ কচর কচহ া ৈিনন।।  

আপচন চদন ন খভদ খকৌরৈ পান্ডনৈ। 

ননহ তুচম প্রৈৃর্ত্ হইন  খকন তনৈ।। 

খস কান  আপন ঘনর খদনত দচদ তুচম।  

সম খেহ ৈচ  তনৈ জাচনতাম আচম।।  

দুধস্ দুচক্ত চদ া তুচম পান্ডুর কুমানর। 

প্রৈঞ্চনা কচর কৃর প ভাচন্ড া আমানর।। 

সৈ জাচন াম তুচম যননথবর মু । 

কচর া চৈনাশ তুচম দত কুরুকু ।। 

কচহনত খতামার মর্ম্ব চৈদরনয় প্রার্। 

তনৈ খকন ৈ  তুচম উভয় সমান।। 

আচম সৈ শুচনয়াচি সঞ্জনয়র মুনে। 

না কচহন  ব সাথলেয নাচহ জানাই খতামানক।। 

চক কচহনত পাচর আচম খতামার সরূ্ম্ে।  

উচিত কচহনত পানি মনন ভাৈ দুশে।।  

সুে দুশে কচহনৈক সৈাকার থলোন। 

আর চকিু কচহ তাহা শুন ভগৈান।। 

যনাচদ পুরুি তুচম খদৈ ভগৈান। 

চৈনশ্বশ্বর হও তুচম পুরুি প্রধান।। 

সৈাকার মূ  তুচম খদৈ জগন্নাথ। 

সহনজ যৈ া আচম চক কৈ সাোৎ।। 

কনর্বর আচি া শচক্ত যর্জ্ুবন চনধনন। 

তাহা চদয়া চৈনাচশন  ভীনমর নন্দনন।। 

দুচধচির সহ দুচক্ত কচর দদুপচত। 

দুনধস্নত প্রৈৃর্ত্ করাই া তুচম রাচত।। 

ভীমসুত ঘনটাৎকি মায়াদুধস্ বক । 
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খরানধ কর্ব খসই যস্ত্র বভমীনর মাচর ।। 

ওনহ কৃর প এ সক  খতামার মন্ত্রর্া। 

কর্ম্ব সৈ মূ  ৈচ  প্রনৈাচধ া আমা।। 

খতামার দনতক কর্ম্ব না পাচর কচহনত। 

কুরু পন্ডু সম চম  ৈ হ সভানত।। 

িরুৈুযহ খরার্ািাদবয কচর  রিন।  

িরৈূযহ দুধস্ মাত্র জাননয় যর্জ্ুবন।। 

আর খকহ নাচহ জানন পান্ডৈ সভানত।  

যচভমনুয শুননচি  থাচকয়া গনভবনত।। 

যচভমনুয ৈধ কথা শুচনয়া যর্জ্ুবন। 

জয়রনথ নাশ খহতু কচর  খস পর্।। 

সঞ্জনয়র মুনে আচম শুচনয়াচি সৈ।  

উপকার দত তুচম কনরি মাধৈ।। 

মহাভারনতর কথা যমৃত যর্বনৈ। 

পাাঁিা ী প্রৈনন্ধ কনহ কাশীরাম খদনৈ।। 

শ্রীকৃনর পর প্রচত গান্ধারীর শাপ 

কুরুকু  চৈনাচশ া ৈসুনদৈ সুত। 

কচহনত যন  উনে চক কৈ যিুযত।। 

পুত্রনশানক কন ৈর জ্বচ নি আমার।  

ৈ  খদচে খহন খশাক হনয়নি কাহার।।  

শুন কৃর প আচজ শাপ চদৈ খহ খতামানর। 

তনৈ পুত্রনশাক খমার ঘুচিনৈ যন্তনর।। 

য ঙ্ঘ্য আমার ৈাকয না হনৈ  ঙ্ঘন।  

জ্ঞাচতগর্ বহনত কৃর প হইনু চনধন। ।  

পুত্রগর্ খশানক আচম দত পাই তাপ। 

তুচম এ দন্ত্রর্া পানৈ চদ াম এ শাপ।। 

মম ৈধুগর্ খদন কচরনি রন্দন। 

এইমত কাচন্দনৈক তৈ ৈধূগর্।। 

তুচম খদন খভদচ্ক া কুরু পান্ডনৈনত। 

দদুৈংশ খতন হনৈ আমার শানপনত।। 

খকৌরনৈর ৈংশ খদন হই  সংহার। 

শুন কৃর প এই মত হইনৈ খতামার।। 

খগাচৈনন্দনর শাপ চদ  কুচপয়া গান্ধারী। 

শুচন কম্পমান বহ  ধর্ম্ব যচধকারী।। 

যন্তদবযামী হচর জাচনন ন এ কারর্।  

সতীর য ঙ্ঘ্য ৈাকয না হনৈ  ঙ্ঘন।।  

আচম জচে াম ভূচম ভার চনৈারনর্।  

পৃচথৈীর ভার খদ ঘুচি  এত চদনন।।  

ঈিৎ হাচসয়া কৃর প ৈন ন ৈিন। 

মম জ্ঞাচত মাচরনত পারনয় খকানজন। ।  

উেহ গান্ধারী, নাচহ করহ রন্দন।  

শাপ চদ া তথাচপ না কর সিরর্।। 

দুনদবযাধন খদানি বহ  ৈংনশর চনধন।  

না জাচনয়া আমানর শাচপ া যকারর্।।  

আচম দচদ খদানি থাচক ফচ নৈক শাপ।  

আপনার খদানি আচম পাৈ নমিাপ।। 

এনতক ৈচ য়া মায়া কচর নারায়র্। 

পুত্রনশানক গান্ধারীনক কনরন খমািন।।  

মহাভারনতর কথা যমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কনহ শুনন পুনযৈান। ।  

দুচধচিরাচদ করৃ্ত্বক মৃত ব সজনগনর্র শরীর সৎকার 
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কৃনর পর ৈিনন ধৃতরাে নরপচত।  

দুচধচিনর ডাচকয়া ৈচ নি মহামচত। ।  

মন চদয়া শুন পুত্র আমার ৈিন। 

কুরুনেত্র দুনধস্নত মচর  দত জন।।  

রাজ রানজযশ্বর রাজা কুমার রাজার। 

গর্না কচরনত নাচর কনতক হাজার।। 

সুহৃদ ৈান্ধৈ কার নাচহ সনহাদর। 

সৈাকার খপ্রতকর্ম্ব করহ সত্বর।।  

যচগ্ন কাদবয সৈাকার করহ এেন। 

চনমচন্ত্রয়া দনতক আচন  দুনদবযধন। 

তৈ আমন্ত্রনর্ এ  দত দত রাজ। 

না কচরন  খপ্রতকাদবয হইনৈক  াজ।। 

শ্রীনধৌময সঞ্জয় আর চৈদুর সুমচত। 

ইন্দ্রনসন ধর্ম্বনসন দুদৎুসু প্রভৃচত।। 

ইহারা সকন  দাক খতামার সচহত। 

করুক যনন্তযচি কর্ম্ব খদ দার উচিত।। 

কুরুনেনত্র দুনধস্ দত এনসচি  প্রার্ী। 

সৈার সৎকার কর ধর্ম্ব নৃপমচর্। ।  

ধৃতরাে আজ্ঞা খপনয় ধনর্ম্বর নন্দন। 

চিতাধূনম যন্ধকার কচর  গগর্।। 

দুদুৎসু চদন ন যচগ্ন রাজার আজ্ঞায়। 

ভীমার্জ্ুবন দুচধচির আনিন সহায়।। 

জ্ঞাচতগনর্ যচগ্ন চদ  ধনর্ম্বর নন্দন। 

চিতাধূনম যন্ধকার হই  গগন।। 

যপর দনতক রাজা মৃত কুরুনেনত্র। 

দুদুৎসু চদন ন যচগ্ন রাজ আজ্ঞ মানত্র।। 

যিাদশ যনেৌচহনী হই  দাহন। 

যনুমৃতা হই  দনতক নারীগর্।। 

চৈিাদ পাইয়া ধর্ম্ব কনরন খরাদন। 

প্রনৈাধ কনরন তাাঁনর শ্রীমধুসূদন। ।  

যপূর্ব্ব কৃনর পর  ী া খক ৈুচঝনত পানর। 

এ চতন ভূৈন আনি দাাঁহার শরীনর।। 

চৈশ্বাস করনয় খ াক এ সৈ ৈিনন। 

চৈশ্বরূপ দনশাদা খদচে  চৈদযমানন। ।  

িাচর ভাই সনে  নয় পান্ডুর কুমার। 

খগন ন তপবর্ োন খহতু দত আর।।  

গোয় িচ   সৈ খগাচৈন্দ সংহচত। 

পঞ্চ পান্ডৈাচদ ধৃতরাে নরপচত।। 

গান্ধারী প্রভৃচত আর দনতক রমনী। ।  

োন আচদ বক  সনৈ জাহ্বৈীর জন । 

খধৌময পুনরাচহত মন্ত্র পিায় সকন ।। 

দুনদবযাধন আচদ কচর শত সনহাদর।  

সৈার তপবন কচরন ন নৃপৈর।। 

আর দত রাজগর্ সংগ্রানম মচর । 

খএ ক এক সৈাকার তপবন কচর ।। 

েত্র মত চনতযকর্ম্ব চি  পূর্ব্বাপর। 

খসইমত কচর  পান্ডুর সনহাদর।। 

স্ত্রীপুরুি বক  দত পারচত্রক কর্ম্ব। 

খদমন চৈধান চি  শাস্ত্রমত ধর্ম্ব ।। 

খহনকান  কুন্তীনদৈী চগয়া খসইোনন। 

দুচধচিনর কচহন ন মধুর ৈিনন।। 

কর্ব মহাৈীর হয় আমার নন্দন। 

সুতপুত্র ৈচ  দানর ৈচ  া ৈিন।। 

কনযাকান  জে হয় আমার উদনর। 

সূনদবযর ঔরনস জে জানাই খতামানর।। 

যসময় ৈচ  তানয় কচর চৈসর্জ্বন। 

মঞু্জিা কচরয়া ভাসাই াম তেন।। 

তনৈ সুত খপনয় তানর কচর  পা ন। 
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প্রচসধস্ হই  খসই রাধার নন্দন।।  

ৈ ৈান খদচে দুনদবযাধন চন  তানর। 

পূনর্ব্বর ৈৃর্ত্ান্ত এই জানাই খতামানর।। 

মানয়র ৈিন শুচন রাজা দুচধচির।  

ৈচরিনয় দুই ধানর নয়ননর নীর।। 

চৈিাদ কচরয়া ধর্ম্ব কনরন খরাদন। 

প্রনৈাধ কনরন তাাঁনর শ্রীমধুসূদন। ।  

দুচধচির চজজ্ঞানসন কুন্তীনর তেন।  

পুনশ্চ কচহ  কর্ব জে চৈৈরর্।। 

দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় খদমত প্রকানর। 

কচহ  সক  কথা রাজা দুচধচিনর।।  

এনতক শুচনয়া ধর্ম্ব মানয়র ৈিন। 

মচ ন ৈদনন পুনশ কনরন খরাদন।। 

এতচদনন খহন কথা কচহন  জননী। 

কর্ব মম সনহাদর এতচদনন শুচন।। 

ভ্রাতৃৈধ কচর আচম পাচপি িন্ডা । 

কর্ব মম সনহাদর চৈরনম চৈশা ।। 

হাহাকার কচরয়া কান্দনয় পঞ্চজন। 

পুনশ্চ প্রনৈাধ খদন বদৈকীনন্দন।।  

তনৈ দুচধচির রাজা খশানকনত জর্জ্বর। 

খদািহানত কচহন ন জননী খগাির।। 

শুননগা জননী আচম কচর চননৈদন। 

জাচনন  না হত কভু কনর্বর চনধন।।  

গুপ্ত কচর রাচেন  না কচহন  আমানর। 

ৈৃথা ৈধ কচর াম খজযি সনহাদনর। ।  

এ সক  কথা দচদ কচহনত জননী। 

তনৈ খকন চৈনাচশৈ কর্ব মহাজ্ঞানী।। 

তনৈ খকন চৈনাচশৈ রাজা দুনদবযধন।  

দুশশাসন দুরু্ম্বোচদ ভাই শত জন।।  

তনৈ খকন ভীষ্ম ৈীর ঈদশৃ হইনৈ। 

যচভমনুয পুত্র খকন রনর্নত পচিনৈ।। 

তনৈ খকন হইনৈক খরানর্র চনধন। 

পূনর্ব্বনত এ সৈ দচদ কচহনত ৈিন। ।  

বদনৈ কর্ব রাজা চি  হিীনানগনর। 

দুনদবযাধন তার ৈাকয যনযথা না কনর।। 

কর্ব- আজ্ঞাকারী চি  দত কুরুগর্।  

দুধস্ না হইত মাতা জাচনন  এমন।।  

খজযি ভাই চপতৃ তু য সর্ব্বশানস্ত্র ৈন । 

এ ক ঙ্ক রাচে াম আপনার কুন ।। 

এ ৈি দারুর্ খশাক রচহ  যন্তনর। 

এতচদনন খহন কথা কচহন  আমানর।। 

মা হইয়া পুত্র প্রচত এমত খতামার।  

শুন খগা জননী তাপ ৈাচি  যপার।। 

শাপ চদৈ আচম ৈি দুশে পাই মনন। 

গুপ্ত কথা না থাচকনৈ নারীর ৈদনন।। 

নারীর উদনর কভূ কথা না রচহনৈ। 

যচত গুপ্ত কথা বহন  প্রকাশ হইনৈ।। 

এত ৈচ  দুচধচির যচত খশাকাকু ।  

পুনশ প্রনৈানধন কৃর প হনয় যনুকূ ।।  

কৃর পৈানকয প্রীত খপনয় পান্ডুর নন্দন। 

শাস্ত্রমত কচরন ন কনর্বর তপবর্। ।  

ঘনটাৎকি রােনসর কনরন তপবন। 

পুনশ োন কচর কূন  উনেন তেন।।  

কূন  রচহন ন ধর্ম্ব হইয়া যসুেী।  

ভীমার্জ্ুবন সহনদৈ খকহ ননহ সুেী।। 

গান্ধারী পুনত্রর খশানক চৈির কাচন্দ । 

পচতহীনা নারীগর্ দত সনে চি ।। 

শান্ত কচর দুচধচির আননন চশচৈনর। 
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ধৃতরাে প্রভৃচত রচহ  যনাহানর।। 

চশচৈনর রচহ  সনৈ চৈিাচদত মনন। 

গান্ধারী পুনত্রর খশানক কানন্দ রাচত্রচদনন।। 

যনাহানর চতন রাচত্র কচর  ৈঞ্চন।  

চনচশনদানগ ফ াহার বক  সর্ব্বজন।।  

আচজ চতন চদন বহ  পুত্র নাচহ খদচে। 

খকাথা দুনদবযাধন খকাথা দুরু্ম্ে ধানুকী।। 

গান্ধারী কৃনর পনর কন কচরয়া খরাদন।  

আচজ শূনয বহ  মম সক  ভুৈন।। 

খকাথা খগ  দুনদবযাধন কহ দদুমচর্।  

যকারনর্ প্রার্ ধচর আচম যভাচগনী।।  

সক  সংসার শূনয পুনত্রর চৈহনন।  

শুন কৃর প কত দুশে উনে মম মনন।।  

শতপুত্র আমার খদমন শশধর। 

চক হই  খকাথা খগ  কহ দদুৈর।। 

খস খহন সুন্দর মুে যনন  পুচি । 

নানা আভরর্ যনে খকৈা কাচি চন । ।  

যগুরু িন্দনন চ প্ত চি  চনরন্তনর। 

খকমনন যন  চদ া এমন শরীনর।। 

ব সপ্নৈৎ খদচে এই সক  সংসার। 

কহ খকাথা খগ  মম শনতক কুমার।। 

সুৈর্ব রচিত পুরী চন  খকান্ জন। 

কহ কৃর প খকাথা খগ  আমার নন্দন।।  

সকুন্ড  কনক শরীর সুকুমার। 

দুশশাসন আচদ পুত্র খকাথা খস আমার।।  

খশাক দুশে ভনয় আচম বহ াম উর্ম্না।  

খকাথা শত ৈধূ খমার েঞ্জননয়না।। 

স্মরর্ কচরনত মম চৈদনর পরার্। 

হচিনা হই  শূনয শুন ভগৈান।। 

এ ৈি যন্তনর দুশে নচহ  আমার। 

ৈৃধস্কান  খকান গচত হইনৈ আমার।। 

মচরন  পুনত্রর হানত না পাৈ আগুন।  

ইহা ভাচৈ আনরা দুশে ৈানি িতুগুন। ।  

চক ৈুচঝয়া এত তাপ চদন ন আমানর। 

শুন খহ করুর্াময় চননৈচদ খতামানর।।  

এক জ্বা া আনগনত না জাচন গদাধর।  

পুত্রনশানক আমার দচহনি কন ৈর।। 

ওনহ ভীমনসন শুন আমার ৈিন। 

আর চৈি খতামানর না চদনৈ দুনদবযাধন।। 

আর খকৈা জতুগৃহ কচরনৈ চনর্ম্বার্।  

ঘুিাই  সৈ ভয় প্রভু ভগৈান।। 

শুকুচন আমার ভাই খগ  খকাথাকানর। 

আর খক মন্ত্রর্া চদনৈ আমার পুনত্রনর।। 

ওনহ দুচধচির তৈ বহ  শুভ দশা। 

আর খক খতামার সনে খে াইনৈ পাশা।। 

গান্ধানরর নাথ খকাথা দুরাত্মা শকুচন। 

খতামা সৈাকার ভয় ঘুচি  এেচন।। 

এত ৈচ  গান্ধারী পচি  ভূচমতন ।  

দুচধচির ধচর তুচ ন ন খসইকান । ।  

সান্ত্বনা কনরন কৃর প চৈচৈধ প্রকানর। 

নানাচৈধ শাস্ত্র কথা ৈুঝাই  তাাঁনর।। 

শুন খগা গান্ধারী শুন পূর্ব্ব চৈৈরর্। 

ভুচমি হই  দনৈ রাজা দুনদবযাধন।।  

এ খশানক খস সৈ কথা ননহত চৈধান। 

চৈদুযর কচহ  দত সকচ  প্রমার্।। 

দুনদবযাধন খশানকনত রন্দন কর ৈথৃা। 

যচনতয সংসার এই আচম আচি খকাথা।।  

যদয ৈা পোনন্ত হয় যৈশয মরর্।  
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শুন খগা গান্ধারী খশাক কর যকারর্।।  

চৈস্ময় পান্ডৈ কথা যমৃত  হরী। 

শুচনন  যধর্ম্ব েনন্ড পরন ানক তচর।। 

শুন শুন ওনহ ভাই হনয় একমন। 

কাশীরাম দাস কনহ ভারত কথন।। 

শ্রীকৃর প, ৈযাস ও নারনদর নানা উপনদনশ দুচধচিরাচদর হচিনায় গমন 

ৈন ন বৈশস্পায়ন শুনহ রাজন।  

দুচধচিনর তেন কনহন নারায়ন।। 

যেীকার তথাচপ না কনরন রাজন। 

পুনশ্চ কনহন কৃর প মধুর ৈিন।। 

শুন ওনহ ধর্ম্বরাজ েমা খদহ মনন। 

হচিনানগনর ি  আমার ৈিনন।। 

পৃচথৈী পা হ রাজা চসংহাসনন ৈচস।  

ধনর্ম্বর নন্দন তুচম হনৈ রাজযৈাসী।। 

খদ দুশে পাইন  তুচম খৈিাইয়া ৈনন। 

খস সক  কথা খকন নাচহ কর মনন।। 

রজশব স া খরৌপদীর খকনশনত ধচর ।  

সভামনধয দুশশাসন ৈাচটচত আচন ।।  

খরৌপদীনর উরু খদোই  দুনদবযাধন।  

তাহা সৈ পাসচরন  ধনর্ম্বর নন্দন।।  

তথাচপ এনতক ভয় ৈুচঝনত না পাচর। 

চৈ ম্ব না কর, ি  হচিনানগরী।।  

এত দচদ কচহন ন বদৈকী নন্দন। 

চদন ন পান্ডৈ বজযি উর্ত্র ৈিন ।।  

দুনদবযাধন পাই  আপন কর্ম্বফ ।  

আমানক উচিত ননহ ভকৈৎস ।। 

রাজযনভাগ কেন নাচহক মম মনন।  

চনরৈচধ পনি মনন ভাই দুনদবযাধনন।। 

দুচক্ত ননহ খস সক  ৈিন শুচননত। 

ভীমার্জ্ুবন  নয় তুচম দাহ হচিনানত।। 

খগাচৈন্দ ৈন ন শুন পান্ডুর নন্দন।  

পুনশ পুনশ মম ৈাকয না কর  ঙ্ঘন।।  

খতামানক না খশানভ খহন চদনত যনুমচত। 

তুচম রাজা বহন  আচম পাইৈ পীচরচত।। 

এমত কৃনর পর  ী া খকহ নাচহ জানন। 

যনুমচত খদন ধর্ম্ব কৃনর পর ৈিনন।। 

হচিনা দাইৈ ি  খদৈ গদাধর। 

শুচন আনচন্দত হ  ৈীর ৈৃনকাদর।। 

দুচধচির রাজা হইনৈন হচিনার।  

শুচন আনচন্দত হয় মাচরর কুমার। ।  

যর্জ্ুবন প্রফুল হন ধনর্ম্বর ৈিনন। 

ত্বরা কচরন ন সনৈ হচিনা গমনন। ।  

খহনকান  ধৃতরাে কনরন রন্দন।  

খকাথায় িাচিয়া দাই পুত্র দুনদবযাধন।। 

দুশশাসন দুরু্ম্েব প্রভৃচত দত জন।  

স্মচরয়া আমানক  হ শুন ৈািাধন।। 

খদনশনত খদচেৈ চগয়া আচম কার মুে।  

পান্ডৈ চনন ক রাজয ধন জন সুে। ।  

সকরুনর্ খহন কথা কচহ  রাজন।  

শুচন দুচধচির হইন ন যনিতন।। 

পচি  ভূচমনত ধর্ম্ব হইয়া মুচছবত। 

কৃর পার্জ্ুবন সহনদৈ খদচে বহ  ভীত।। 

তুচ য়া রাজানক ৈসাইন ন শ্রীহচর।  

ৈচসয়া কনহন রাজা কৃতাঞ্জচ  কচর। ।  
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চক আর প্রনৈাধ খদহ ওনহ খদৈ হচর। 

খজযিতাত খশাক আর সচহনত না পাচর।। 

খকমনন এ সৈ কথা শচনৈ শ্রৈনন। 

শুন কৃর প কাদবয নাচহ মম রাজযধনন।। 

খরাপদী মচরনৈ পঞ্চপুত্র চৈৈচর্জ্বতা। 

যচভমনুয খশানক কানন্দ চৈরাট দুচহতা।। 

কচর প্রার্ তযাগ প্রায়চশ্চর্ত্ খদ ইহার। 

আর চকিু নাচহ ৈ  বদৈকী কুমার।। 

ধৃতরাে চৈরাটচদ দ্রুপদ রাজন।  

রাজয নহতু নাচশ াম শুন নারায়র্।।  

পৃচথৈীনত আচি  দনতক নরপচত। 

মম খহতু সৈাকার হই  দুগবচত।। 

খকন পাপ আশা আচম ৈািইনু মনন। 

নাশ বহ  কুরুকু  আমার কারনর্।। 

রাজয ুব্ধ হনয় আচম হইনু দুরন্ত।  

ভীষ্ম খহন চপতামহ কচর াম যন্ত।।  

যর্জ্ুবননর ৈানর্ চপতামহ চম্রয়মান। 

চশেন্ডী সরূ্ম্নে চগয়া বক  যপমান।।  

রথ বহনত দেন পচি  ভীষ্মৈীর। 

আকাশ হইনত খদন েচস  চমচহর।। 

পুচিয়া পাচ য়া খমানর চশোই  নীত।  

খহন চপতামনহ মাচর না হয় উচিত।। 

কচহনত যচধক দুশে উনে নারায়র্। 

রানজয কাদবয নাচহ মম পুনশ দাৈ ৈন।। 

তনৈ ৈযাস প্রনৈাধ চদন ন নরৈনর। 

শুন ধর্ম্ব, খশাক খকন ভাৈহ যন্তনর।। 

আচম দাহা কচহ তাহা শুন মন কচর। 

গতজীনৈ খশাক বকন  ৈানি দত বৈরী।।  

দথায় সংনদাগম তথা চৈনয়াগ যৈশয। 

সচ ন র চৈি খদন সংসার রহসয।।  

জচেন  মরর্ খদন যৈশযই খ াক। 

জে মৃতুয খদহ ধচর না কচরহ খশাক।। 

এ সৈ ঈশ্বর  ী া শুন নরপচত। 

খসই নস ৈুচঝনত পানর কৃনর প দার মচত।। 

ইহানত চৈৈাদ খকন শুনহ রাজন। 

পুনশ পুনশ আপচন কনহন নারায়ন।। 

এত ৈচ  কচহন ন ৈহু ইচতহাস। 

দুচধচিনর প্রনৈাধ চদন ন মুচন ৈযাস।। 

সংসার প্রসনে খসই কথা মুচনগনর্। 

সননকনর চসজ্ঞাসা কচর  তনপাৈনন।। 

শুচন  মুচনয়া দাহা সনননকর থলোনন। 

খস কথা কনহন ৈযাস ধনর্ম্বর নন্দনন।। 

যচনতয শরীর ভাই শুন সর্ব্বজন।  

নানামত ৈযাচধ খহতু প্রার্ীর চনধন।।  

চৈধাতা চ চে  দানর খদমন প্রকানর। 

েন্ডন না হয় খসই জনচমন  মনর।। 

আপনার কর্ম্ব খহতু মরনয় আপচন। 

চিরজীৈী খকহ ননহ শুন নৃপমচর্।। 

প্রথম ৈয়নস খকহ, খকহ মধযকান । 

খশিকা  সনর খকহ ৈাধস্বকয হইন ।। 

ৈি খিাট নাচহ জাচন মনর সর্ব্বজন।  

কর্ম্ব যনুরূপ জান পান্ডুর নন্দন।।  

যস্ত্রাঘানত মনর খকহ জন নত ডুচৈয়া। 

আস্ত্রাঘাতী হয় খকহ গর  োইয়া।।  

সপবাঘানত মনর খকহ গর  োইয়া। 

সপবাঘানত মনর খকহ মনর সাচন্নপানত। 

শার্দ্ুব  ভেনন খকহ মাতে হইনত।। 

দাহার খদমত কর্ম্ব তার খসই গচত।  
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খহতু মাত্র মৃতুয হয় শুন নরপচত।। 

মহাধনৈান রাজা নানা খভাগ কনর। 

শুন দুচধচির খসই কা  খপন  মনর।। 

চভো মাচগ খদই জন োয় চনচত চনচত। 

কা  প্রানপ্ত খস ও মনর শুন নরপচত।। 

নানা শাস্ত্র চৈিাচরয়া করনয় চৈিার। 

খভাগ বহন  যনন্ত মৃতুয হয় খদ তাহার।। 

যচত দুশেী মনর চিরজীৈী খকহ নয়। 

শুন দুচধচির এই সর্ব্ব শানস্ত্র কয়।। 

এ সৈ ঈশ্বর আজ্ঞা কান  মনর প্রার্ী। 

তুচম জ্ঞানৈান কত ৈুঝাইৈ আচম।। 

চনতয শত ব সর্ব খকহ চিনজ খদয় দান। 

কান  তার মৃতুয হয় না হয় এিান। ।  

খকান খকান জন চনতয চনতয পাপ কনর। 

শুন নরপচত খস ও কা  খপন  মনর।। 

চকন্তু ধর্ম্ব পনথ প্রার্ী কচরনৈ দতন। 

কদাচিত পাপ পনথ নাচহ চদনৈ মন।। 

ধর্ম্ব কর্ম্ব আিচরনত খৈনদর চৈধান। 

এ সৈ ঈশ্বর  ী া শুন সাৈধান।। 

আমার খকৌতুক খদে সক  সংসার। 

কান নত হচরনৈ সৈ ধনর্ম্বর কুমার।।  

শীত গ্রীষ্ম ৈিবা দথা হয় পচরৈর্ত্ব। 

খসইমত দুশে সুে কান র চৈৈর্ত্ব। ।  

শুন দুচধচির খকহ কানর নাচহ মানন। 

যগাধ সচ ন  মৎসয থাকনয় ৈন্ধনন। ।  

ৈনন িনর মৃগ, কানর না কনর চহংসন।  

খদেহ ঈশ্বর  ী ী তাহার মরর্।। 

ঔিনধ না কনর ত্রার্ জানাই খতামানর। 

কর্ম্বেয় বহন  প্রার্ী যকস্মাৎ মনর।। 

িাওয়া  যকর্ম্বা থানক ৈাকয না সনর। 

খভাগ না সমচপ্ত বহনত খকন খসই মনর।। 

ইনথ চক খতামার, খশাক খকন কর ৈথৃা।  

মনন চৈিাচরয়া খদে তৈ চপতা খকাথা। ।  

খকাথা খস মান্ধাতা পৃচথচদন ক চিনজনর। 

দদাচত নহুি খকাথা চশচৈ নরৈনর।। 

হচরশিন্দ্র রুক্মাঈদ ধর্ম্বশী  দাতা। 

কান নত মচর  তাহা ৈ  আনি খকাথা।।  

দুইোচন কাি খস্রজানত একএ চমচ ন।  

পুনশ্চ চৈনছদ হয় খক খকাথায় রয়। ।  

খসই মত জাচনৈা ৈান্ধৈ সমাগম। 

জ্ঞানৈান খ ানক তাহা না করনয় ভ্রম।। 

নারীগর্ গীতৈাদয কনর যনুের্। 

 র্জ্াহীন হনয় খশনি করনয় রন্দন।।  

চপতৃ মাতৃ খদেহ দনতক পচরৈার। 

মনন চৈিাচরয়া খদনে খকহ ননহ কার। ।  

কত জে মরর্, চনর্বয় নাচহ জাচন।  

জননী রমনী হয়, রমনী জননী।। 

পুত্র হনয় চপতা হয়, চপতা হয় পুত্র। 

যদ্ভুত ঈশ্বর  ী া কর্ম্ব মাত্র সূত্র।। 

পচথক সচহত খদন পচরিয় পনথ। 

খসইমত চদন কত থানক এক সানথ।। 

তাহানত চৈনছদ হয় চনজকর্ম্ব গুনর্। 

খশাক তযাজ দুচধচির চকৈা ভাৈ মনন।। 

কান  আনস কান  দায় খকহ নাচহ খদনে। 

খকাথা হনত আনস প্রার্ী খকাথা চগয়া থানক।। 

েনর্ক সংনদাগ হয় সদা চৈচভন্নতা।  

শুন দুচধচির তুচম খশাক কর ৈথৃা।। 

খকাথা আচি াম পূনর্ব্ব খকাথা িচ  দাৈ। 
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খক ৈুনঝ ঈশ্বর  ী া কাহানক কচহৈ।।  

কুম্ভকার িনর খদন চদৈাচনচশ ভ্রনম। 

খসইমত জাচনহ ৈান্ধৈ সমাগনম।। 

ভাস্কনরর গতায়ানত চদন হয় েয়। 

সংসার কনর্ম্বনত খথনক বতনয হারায়।। 

জে জরা মরর্ খদচেনত সদা হয়। 

তথাচপ খ ানকর মনন নাচহ হয় ভয়।। 

দেন জ েনয় খ াক এইত সংসানর। 

তেন আইনস প্রার্ী দম যচধকানর।। 

রচসক জনানত খদন খসনৈ মহারস। 

জরা জীর্বসুনে থানক ননহ মৃতুযৈশ।।  

ধযানন চনরৈচধ থানক তপব সীর সনন। 

শুন দুচধচির তানর হনর  য় দনম। ।  

আপনার শরীর রাচেনত নাচহ পাচর। 

চক  াচগয়া পর  াচগ খশাক কনর মচর। ।  

এত সৈ তত্ত্ব কথা সনক কচহ । 

যস্রজ নানম ব্রাক্ষ্মনর্র সনন্দহ ভাচে ।। 

খশাক তযজ দুচধচির শুন নরপচত। 

মহাসুনে ভুঞ্জ সসাগরা ৈসুমতী।। 

ৈযানসর ৈিন শুচন ধর্ম্ব নৃপৈর।  

খমৌনননত রনহন চকিু না খদন উর্ত্র। ।  

কৃনর পনর কনহন তনৈ ৈীর ধনঞ্জয়। 

কত খেশ পান রাজা কচহনত সংশয়।।  

জ্ঞাচতৈধ পানপ মগ্ন রাজা দুচধচির। 

চৈনশি আকু  ৈি ভীম মহাৈীর।। 

খকমনন পাইনৈ রাজয কহ ভগৈান। 

ৈৃথা কচর াম তনৈ এতক সংগ্রাম।। 

আপচন চনশ্চয় কহ রাজা দুচধচিনর। 

তনৈ রাজয পাই প্রভু জানাই খতামানর।। 

খদশান্তরী হনয়চিনু রানজযর কারনর্। 

স্মচরয়া খস সৈ কথা দুশে উনে মনন।। 

চৈরাট নগনর ৈচঞ্চ াম ৈৎসনরক। 

হীনকর্ম্ব কচর াম কচহৈ কনতক।। 

খহন রাজয তযাচজনত িানহন দুচধচির। 

আপচন ৈুঝাও ও পুনশ শুন দদুৈীর।।  

রাজয খহতু জ্ঞাচতগর্ হই  চৈনাশ।  

দুচধচিনর আপচন ৈুঝাও শ্রীচনৈাস।। 

চৈরম কনরচি দত শুনহ শ্রীহচর। 

ৈুঝাও ধনর্ম্বনর তুচম মায়া দূর কচর।। 

সক  খতামার সাধয শুন নারায়র্। 

রাজয  াচগ কচর াম দত পরারম।।  

রাজয কচরৈানর প্রভু ৈি ইছা হয়।  

আপচন চৈনশি তাহা জান মহাশয়।। 

রাজয ধন নাচহ িান ধর্ম্ব নৃপমচর্। 

আমানক িাচহয়া, নৃনপ ৈুঝাও আপচন। ।  

যর্জ্ুবননর ৈাকয শুচন উনেন খগাচৈন্দ। 

নয়ন প্রসন্ন খদন চৈকিারচৈন্দ।। 

ভচক্ত কচর কানি চগয়া ৈনসন আপচন।  

দুচধচির হানত ধচর কনহন তেচন।।  

খশাক তযাজ মহারাজ শান্ত কর মন। 

খকন নাচহ শুন রাজা ৈযানসর ৈিন। ।  

খদ সৈ মচর  রনর্ জ্ঞাচত ৈন্ধুজন।  

খশাক বকন  পানৈ খহন না হয় রাজন।।  

খসৈযমান উনিনগ ক হ কন্ডু ৈানি। 

খশানক মন চদ  রাজা  েী তানর িানি।। 

আপচন নারদ পুনশ সঞ্জনয় কচহ ।  

তনৈত সঞ্জয় রাজা খশাক পাসচর ।। 

চহতকথা কচহন ন ৈযাস মুচনৈর। 
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তাহানত আপচন খকন না খদহ উর্ত্র।।  

এনতক কনহন দচদ কম ন ািন। 

চকিু না কনহন তনৈ ধনর্ম্বর নন্দন।।  

পুনশ ৈযাস মুচন তাাঁনর ৈুঝান চৈির। 

খমৌনভানৈ রাজা তাাঁনর না খদন উত্তর।।  

কচহ  নারদ মুচন নানা উপনদশ।  

না কচরৈা খশাক রাজা কচহনু চৈনশি। ।  

জ্ঞাচতৈধ ৈচ  নাচহ ভয় কর চিনত। 

খশাক চনৈাচরয়া রাজা ি  হচিনানত।। 

শ্রাধস্ শাচন্ত কর দুনদবযাধন আচদ কচর। 

দূর কর মৃতুযনশাক হও দন্ডধারী।।  

ধর্ম্বকথা চনরৈচধ করহ শ্রর্। 

তনৈ খশাকহীন হনৈ শান্ত কর মন।। 

গো বহনত জাত ভীষ্ম শান্তনু তনয়।  

তাাঁর দরশনন পাপ হইনৈক েয়।। 

মহাৈ ৈান ভীষ্ম শান্তনু নন্দন। 

তাাঁর দরশনন পাপ হনৈ চৈনমািন।। 

শ্রৈর্ কচরনত খৈদ যভযাস কচর । 

ব্রক্ষ্মার তনয় বহনত সুচশো পাই ।। 

মাকবনন্ডয় মুচন বহনত ধনর্ম্বর নন্দন। 

পরশুরাম বহনত পাই  যস্ত্রগর্।। 

চত্রভুৈনন প্রচতচিত তাাঁহার সম্পদ। 

সাোৎ ব্রক্ষ্মার চদচন চি  সভাসদ।। 

মহাধর্ম্বশী  ভীষ্ম মহানতনজাময়। 

চতচন সৈ ঘুিানৈন খতামার সংশয়।। 

তাাঁর দরশনন দূর হনৈ যমে । 

শুচনন  জ্ঞাননর কথা হইনৈ চনর্ম্ব ।। 

খশাক তযজ মহারাজ শান্ত কর মন। 

হচিনানত কর চগয়া প্রজার পা ন। ।  

যনাথ ব্রাক্ষ্মর্ সৈ িানহন খতামানক। 

খতামার কারনর্ চনতয কাাঁনদ প্রজান ানক।। 

যৈনশনি দত আনি পৃচথৈীর পচত। 

উপাসা খহতু আনি শুন নরপচত।। 

এত শুচন দুচধচির কনরন সর্ম্চত।  

হচিনায় দাইনত চদন ন যনুমচত।। 

ধৃতরাে যনগ্র কচর পান্ডুর নন্দন। 

হচিনাপুরীনত শীঘ্র কনরন গমন।।  

চদৈযরনথ িচিন ন পান্ডনৈর পচত। 

তাহানত সারচথ বহ  ভীম মহামচত।। 

কৃর পার্জ্ুবন রনথনত িন ন দুইজন।  

সহনদৈ নকু  রনথনত আনরাহর্।। 

ধৃতরাে নরপচত িাচপ  চৈমানন।  

সঞ্জয় দুদৎুসু আচদ িন  সৈ জনন।।  

কুন্তী ও গান্ধারী আচদ িন  সৈ জনন।। 

কুন্তী ও গান্ধারী আচদ নারীগর্ দত।  

হচিনা গমনন সনৈ িাচপন ক রথ।। 

খশানকনত গান্ধারী খদৈী খনউচটয়া িায়। 

দুনদবযাধন ৈচ নদৈী কানন্দ উভরায়।। 

থাক্ কুরুনেনত্র মম শনতক নন্দন।  

আচম যভাচগনী দাই আপন ভৈন।। 

দারুর্ চৈধাতা এত কচর  আমানক।  

খকাথায় তযাচজয়া আচম দাই খস সৈানক। 

সাতচকিাচপ  রনথ হরচিত চিনত। 

খকা াহ  কচরয়া িন ন হচিনানত।। 

ভীম কনর চসংহনাদ খপনয় মনন প্রীত।  

তাহা খদচে গান্ধারীর হৃদয় দুশচেত।। 

শীঘ্রগচত িারী খগ  হচিনানগনর। 

ধর্ম্ব আগমন জানাই  সৈাকানর।। 
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দূতমুনে সিাদ পাই  পাত্রগর্। 

সনৈ খমচ  কনর তনৈ নগর সাজন।। 

িানন্দায়া িামর আচন টাোই  পনথ। 

প্রৈা  মুকুতাদাম খশানভ িাচরচভনত।। 

ৈাচন্ধ  খতারর্ সৈ ৈি উচ কচর। 

কদ ী খরাপর্ কচরন ক সাচর সাচর।। 

পুষ্পমা া ৈনমা া নগনর নগনর। 

সুৈনর্বর ঘট খশানভ দুয়ানর দুয়ানর।। 

রাজমাগব সুসংষ্কার কচর  দতনন। 

সুৈাচসত বক  পথ যগুরু িন্দনন।। 

হচিনানগনর দত আিনয় ব্রাক্ষ্মর্।  

ধর্ম্ব আগমর্ শুচন আনচন্দত মন।। 

আননন্দনত নানা ৈাদয সনৈ ৈাজাই ।  

শুভেনর্ ধবর্ম্রাজ পুনর প্রনৈচশ ।। 

চৈজয় পান্ডৈ কথা যমৃত  হরী। 

কাহার শকচত ইহা ৈচর্বৈানর পাচর। ।  

যৈনহন  শুনন খদন সক  সংসার। 

কাশীরাম দাস কনহ রচিয়া পয়ার।। 

যপূর্ব্ব ভারত কথা পুরার্ প্রধান।  

এতদূনর নারীপর্ব্ব বহ  সমাধান।।  

 

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।  

 


