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যুদিদিগরর পরীোগর্্ িগর্্ম্র মায়া-সগরাবর সৃজন ও ভীগমর জল অগেষগে েমন . . . . . . . .  249 

ভীমাগেষগে অর্জ্ু্গনর েমন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

ভীমার্জ্ু্গনর অগেষগন নকুগলর েমন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251 

ভীম, অর্জ্ু্ন ও নকুগলর অগেষগে সিগিগবর েমন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 
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পাণ্ডবচদগের বনবাস েমগন প্রজােগের খেদ

জগেজয় বগল, কি শুদন তগপািন। 

পূর্ব্্-দপতামি কর্া অদ্ভূত কর্ন। ।  

দকরূগপ দজদনয়া তাাঁর দনল রাজয িন।  

বহু খক্রাি করাইল বদল কুচবন।। 

কলগির পর্ কুরু কদরল সৃজন। 

কি শুদন দক কদরল দপতামিেে।। 

ইগন্দ্রর মবভব সুে সকল তযদজয়া।  

খকমগন সদিল দুঃে বগনগত রদিয়া।। 

পদতব্রতা মিাগিবী দ্রুপি নদন্দনী। 

দকরূগপ বদঞ্চল বগন কি শুদন মুদন।। 

দক আিার দক দবিার দ্বািশ বৎসর। 

খকান্ খকান্ খেল, খকান্ দেদরবর।। 

মবশম্পায়ন বগলন, শুনি রাজন। 

কপগে সকল দনল রাজা দুগয্যািন।।  

েমা বন্ত িয়াবন্ত রাজা যুদিদির। 

িদ্না নের মিগত িগলন বাদির।। 

নের উর্ত্রমুগে চগলন পাণ্ডব। 

চতুদে্গক িাইল রাগজযর প্রজা সব।। 

খযই মত দছল খযই িাইল ত্বদরগত। 

পাণ্ডগব খবদড়য়া সগব রগি চতুদভ্গত।। 

ভীষ্ম খদ্রাে কৃপাচায্য সকগলর প্রদত। 

দিক্কার ও দতরস্কার কগর নানাজাদত।। 

িৃতরাগষ্ট্র ভয় নাদি কগর খকি আর।  

খক্রাগি োদলপাগড় মুগে যা আগস যািার।। 

পাদপি রাজার রাগজয দক ছার বসদত। 

সগব খমদল যাব খমারা পাণ্ডব সংিদত।। 

খয খিগশ শকুদন মন্ত্রী, রাজা দুগয্যািন। 

তর্ায় বসদত নাদি কগর সািুজন।। 

পাদপি িইগল রাজা, প্রজা সুেী নয়।  

কুলির্্ম্ দক্রয়া তার সব নষ্ট িয়।।  

মিাগক্রািী অর্্গলাভী মানী কিাচারী। 

দনে্য় সুহৃৎ শত্রু মিাপাপকারী।। 

খিন দুগয্যািন মুে কভু না খিদেব। 

চল সগব পাণ্ডগবর সদিত রদিব।। 

এত বদল প্রজােে কৃতাঞ্জদল কদর।  

সদবনগয় বগল ির্্ম্রাজ বরাবদর।। 

আমা সবা ছাদড় খকার্া যাইগব রাজন। 

তুদম যর্া যাগব তর্া যাব সর্ব্জ্ন।।  

খতামায় সর্ব্্স্ব ছগল দজদনল খকৌরব।  

উদদ্বগ্ন িইয়া খির্া আদস খমারা সব। ।  

তব দিগত দিত মাদন, তব দুঃগে দুঃেী। 

তব সুে মিগল খমারা সগব িই সুেী।।  

আমা সবাকাগর নাদি কর দনবারে। 

খতামার সদিত খমারা সগব যাব বন।। 

রাগজযগত িইল মিাপাপী অদিকারী।  

এ কারগে খমারা সব িব বনচারী।। 

জল ভূদম বস্ত্র দতল পবন খযমন। 

পুষ্প সিবাগস িগর সুেন্ধ খমািন।।  

পাপীর সংসগে্ খতন পাপ বাগড় দনদত। 

পুেয বৃদদ্ধ িয় পুেয জগনর সংিদত।। 

পুেয কদরবার শদি নাদি খমা সবার। 

পুেযভােী িব সগঙ্গ র্াদকগল খতামার।। 

বহু পুেয কদর দুগয্যািগনর সংিদত। 

তর্াদপ তািার পাগপ নাদি অবযািদত।। 

রাজ পাগপ প্রজাগির নাদিক মুকদত।  

যাইব খতামার সগঙ্গ, দক খিতু বসদত।। 
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িরশখন পাপ িগয় অশগন শয়গন। 

ির্্ম্াচার নষ্ট িয় এ রাজার সগন।। 

খযমন সংসে্, ফল খসই মত িয়। 

খতাঁই খস আমরা বগন যাইব দনিয়।।  

সম্ সিগুে কগর খতামাগত দনবাস। 

খতাঁই খস আমরা বগন যাইব দনিয়।।  

সম্ সিগুে কগর খতামাগত দনবাস। 

খতাঁই তব সদিত র্াদকগত কদর আশ।। 

প্রজাগির খিন বাকয শুদন যুদিদির। 

কদিগলন দমষ্টবাকয খকামল েভীর।। 

ভােযবন্ত বদল, খমাগর জাদননু এেন।  

খস কারগে এত খস্নি কর সর্ব্্জন। ।  

আদম যািা কদি, তািা অনয না কদরও। 

আমার সম্ভ্রম কদর সকগল মাদনও।। 

দপতামি ভীষ্ম িৃতরাষ্ট্র খজযিতাত। 

কুন্তী মাতা, ইিারা কগরন অশ্রুপাত।। 

এই সবাকার খশাক কর দনবারে। 

খিগশ র্াদক সবাকাগর করি পালন।। 

যুদিদির মুগে শুদন এগতক বচন। 

িািাকার কদর দনবদর্ত্্ল প্রজােে।।  

অনদগ্ন সাদগ্নক দশষয সি দদ্বজেে।।  

পাণ্ডগবর পাছু পাছু চগল সর্ব্্জন।।  

সশস্ত্র পাণ্ডবেে রর্ আগরািগে। 

প্রজােগে প্রগবাদিয়া চদলগলন বগন। ।  

উর্ত্র মুগেগত যান জাহ্নবীর তগে।  

রমযিান খিদেয়া খরগিন মিাবগে। ।  

দিনকর অ্ খেল প্রগবগশ শর্ব্্রী। 

খসই রাদে দনর্ব্্াদিল জলস্পশ্ কদর।। 

চতুদে্গক দদ্বজেে অদগ্নগিাে ্াদল। 

খবিধ্বদন পুেযরগব পূগর বনিলী।। 

রজনী প্রভাব মিগল উদঠ সর্ব্্জন।  

খঘার বগন কদরগলন েমন তেন।। 

চতুদে্গক মুদনেে চদলল সংিদত।  

খিদেয়া বগলন তগব ির্্ম্ নরপদত।।  

রাজযিীন িনিীন িইলাম আদম।  

ফলমূলািারী আদম িই বনোমী।। 

আমা সগন বহু দুঃে পাগব দদ্বজেে।  

দবগশগষ বগনগত ভয়ঙ্কর পশুেে।। 

িগব যত দুঃে শুন খতামা সবাকার। 

খস পাগপ িইগব নষ্ট মম ির্্ম্াচার।। 

দদ্বজ কগষ্ট দুঃে পায় খিব আদি জন।  

মনুষয দকগসগত েদে আমা আদি জন।।  

দনবদর্ত্্য়া দদ্বজেে চলি নেগর। 

আমার দবনয় এই খতামা সবাকাগর।। 

দদ্বজেে বগল, খকার্া যাইব নৃপদত। 

খতামার খয েদত আমা সবার খস েদত।।  

আমা সবা খপাষগেগত তযজ ভয় মন। 

খমারা আদন ফল মূল কদরব ভেে।। 

যুদিদির বগল, আদম খিদেব খকমগন। 

মম সি রদি দুঃে পাগব দদ্বজেগে।।  

দিক্ িৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুেেে। 

এত বদল অগিামুগে রগিন রাজন।। 

খশৌনক নাগমগত ঋদষ বুিান রাজাগর। 

বহু নীদত শাস্ত্র বদল দবদবি প্রকাগর।। 

খশাকিান সিস্র, শগতক ভয়িান। 

তািাগত মূদছ্ত িয় মূে্ খয অজ্ঞান।। 

পদণ্ডত জগনর তাগি নগি মুগ্ধ মন।  

তুদম খিন খলাক খশাক কর দক কারে।। 
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িন উপার্জ্্গয় খলাক বন্ধুর কারগে। 

বন্ধুগত রদিল িন, দক কাজ দবমগন। ।  

অর্্ খিতু উগদ্বে তযজি নরপদত। 

অনগর্্র মূল অর্্ কর অবেদত।। 

উপার্জ্্গন যত কষ্ট তগতক পালগন।  

বযগয় িয় যত দুঃে, েগয়গত দদ্বগুগে।। 

অর্্ যার র্াগক তার সিা ভীত মন। 

তার মবরী রাজা অদগ্ন খচার বন্ধজুন।।  

অর্্ মিগত খমাি িয় অিঙ্কার পাপ। 

অতযন্ত উগদ্বে িয়, সিা মন্াপ।।  

এ কারগে অর্্দচন্তা তযজি রাজন।  

সর্ব্্ পূে্ িগল তৃো নগি দনবারে।। 

যাবৎ শরীগর প্রাে, তৃো নাদি েগুে। 

সািুজন এই তৃো জ্ঞান অগস্ত্র কাগে।। 

সগন্তাষ সািুর অস্ত্র তৃো দনবারে। 

ইন্দ্রসম অগর্ ্তুষ্ট নগি জ্ঞানীজন।। 

অদনতয এ িন জন অদনতয সংসার। 

ইিার মায়াগত ডুদব খেশমাে সার।। 

এই সব খস্নগিগত খমাদিত যত জন। 

অদচদন্তত খকার্া খিদেয়াছ খি রাজন। ।  

ির্্ম্ কদরবাগর যদি উপার্জ্্গয় িন।  

দবচদলত িয় মন িগনর কারে।। 

মিারাজ জান িন পাপ পঙ্কবৎ। 

পগঙ্কগত নাদমগল তনু িয় পঙ্কাবৃত।।  

দনিয় িইগব দুঃে খস পঙ্ক িুইগত। 

সািু খসই, খয নাদি যায় খস পগঙ্কগত।। 

িগর্্ম্ যদি প্রগয়াজন র্াকগয় রাজন।  

এ সকল পাপ তৃো করা দক কারে।।  

খশৌনক বচন শুদন কগি নরপদত। 

মম দকছু তৃো নাদি রাজয িন প্রদত।। 

দবগপ্রর ভরে খিতু দচন্তা কদর মগন। 

েৃিাশ্রগম অদতদর্ না পূদজব খকমগন।। 

েৃিাশ্রমী িইয়া বদঞ্চগব খযই জন।  

অদতদর্ যা মাগে তািা দিগব ততেে।।  

তৃোর্ত্্গক জল দিগব েুদিগত খভাজন। 

দনদ্রার্্ীর শযযা দিগব শ্রান্তগক আসন।। 

অদতদর্ আদসগল দ্বাগর কদরগব যতন। 

কত িূগর উদঠয়া কদরগব সম্ভাষে।। 

খয জন না কগর ইিা েৃিি িইয়া। 

বৃর্া িয় িান যজ্ঞ ির্্ম্ আদি দক্রয়া।। 

আদম খিন খলাক ইগর্ বাাঁদচব খকমগন। 

এই খিতু মিাতাপ পাই আদম মগন।। 

খশৌনক বদলল, রাজা দচন্তা িূর কর।  

ির্্ম্গক শরে লি শুন নৃপবর।। 

ইন্দ্র চন্দ্র আদিতয অপর দিকপাগল। 

মেগলাকয জগনগর তাাঁরা ির্্ম্বগল পাগল।। 

তুদমি করি রাজা তপ আচরে। 

তগপাবগল দদ্বজেগে করি পালন।। 

এত শুদন যুদিদির দচদন্তত হৃিয়।  

খিৌময পুগরাদিগত ডাদক কগি সদবনয়। ।  

দদ্বজেে চদলগলন আমার সংিদত। 

খকমগন ভরে িগব কি মিামদত।। 

েগেক দচদন্তয়া কগি খিৌময তগপািন।  

তযজ ভয় কর রাজা সূগয্যর খসবন।।  

সংসার পালনকর্ত্্া খিব দিবাকর। 

সূগয্যর প্রসাগি কায্য িগব নৃপবর।। 

এত বদল িীো দিয়া খিৌময তগপািন।  

অগষ্টার্ত্র শত নাম করান শ্রবে।। 
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মিাভারগতর কর্া অতুল ভূতগল। শুদনগল আশ্রয় লগভ কৃে পিতগল।।  

যুচিষ্ঠিগরর সূয বয আরািনা ও বরলাভ 

যুদিদির মিারাজ খসগবন ভাস্কর।  

ব্রতী িগয় নানাপুগষ্প পূগজন দব্র।। 

অগষ্টার্ত্র শতনাম জগপন ভূপদত। 

িণ্ডবৎ প্রেদময়া কগর নানা স্তুদত।। 

তুদম প্রভু খলাকপাল খলাগকর পালন। 

চতুদে্গক িীি িীপ খতামার দকরে।। 

অমর দকন্নর নর রােস মানুগষ। 

সর্ব্্দধদ্ধ িয় খিব তব কৃপাবগশ।। 

ইতযাদি অগনক ্ব কগরন রাজন। 

আদসগলন তর্া মূদর্ত্্মান দবকর্ত্্ন।। 

বদলগলন, দচন্তা তযাজ িগর্্ম্র নন্দন। 

দসদ্ধ িগব নরপদত খয খতামার মন।। 

এগয়ািশ বৎসর যাবৎ রাজয িীগন। 

যত অন্ন চাি পাগব খমার বরিাগন।। 

ফল মূল শাক আদি খয দকছু আদনগব। 

অল্পমাে রন্ধগনগত অবযয় িইগব। ।  

দ্রুপিনদন্দনী কৃো লক্ষ্মী অবতদর। 

রন্ধন পাে ভাণ্ড সিা র্াদকগব ভদর।। 

দকন্তু এক বাকয কদি শুন সর্ব্্জগন। 

সকগল সগন্তাষ িগব তািার রন্ধগন।।  

তািার পাগকর দ্রবয অবযয় িইগব।  

যত চাি তত পাগব দকছু না েদুেগব। ।  

তািার প্রমাে কদি শুন সাবিাগন। 

আনগন্দ সকল খলাক র্াদকগব কানগন।। 

যাবৎ খদ্রৌপিী খিবী না কগর ভক্ষে।  

শূনয না মিগব রন্ধন পাে ততেে।। 

দনয়গমর কর্া এই কদিনু খতামাগর। 

সকল সম্পেূ্ দ্রবয িগব খমার বগর।। 

এত বদল অন্তদি্ত িন দিনকর। 

হৃষ্ট িগয় সবাগর বগলন নৃপবর।। 

এমগত পাইল বর সূগয্যর খসবগন। 

বগন যান ির্্ম্রাজ সগঙ্গ দদ্বজেগে।। 

কামযক বগনগত প্রগবদশগলন ভূপদত।  

ভ্রাতৃ পুগরাদিত পুর খলাগকর সংিদত।। 

ভারত পগর্ব্্র কর্া পাগপর দবনাশ।  

বনপগর্ব্্ যগেগত রদিল কাশীিাস।।  

িৃতরাষ্ট্র কতত বতৃক চবদুগরর অপমান ও যুচিষ্ঠিগরর চনকগে 

চবদুগরর েমন 

বগন চদলগলন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।  

দচন্তাকুল অন্ধরাজ, দির নগি মন।।  

মদন্ত্ররাজ দবদুগর আদনল ডাক দিয়া। 

দজজ্ঞাদসল িৃতরাষ্ট্র মিুর বদলয়া।। 

দবচাগর দবদুর তুদম ভাে্গবর প্রায়। 

পরম িরম বুদদ্ধ আছগয় খতামায়।। 

কুরুবংশ খতামার বচগন সগব দিত। 

কি শুদন দবচাদরয়া যাগত মম দিত।।  

অরগেযগত খেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্িন।  

যাগি খশ্রি যুদি িয় করি এেন।।  
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খযমগত আমার বশ িয় সর্ব্জ্ন। 

খযরূগপ স্বছগন্দ দবিরগয় পুত্রেে।।  

দবদুর বগলন, রাজা কর অবিান। 

ির্্ম্ িগত দবজয় িইগব সর্ব্্জন। ।  

দনবৃদর্ত্গত পাই ির্্ম্, িগর্্ম্ সব পাই। 

ির্্ম্গসবা কর রাজা, খকান দচন্তা নাই।। 

খতামার উদচত রাজা এ কর্্ম্ এেন। 

দনজপুে ভ্রাতৃপুে করি পালন। ।  

খস ির্্ম্ ডুদবল রাজা খতামার সভায়। 

দুষ্টমদত দুগয্যািন শকুদন সিায়।।  

সতযশীল যুদিদিগর কপগে দজদনল।  

দববসনা কুলবিূ সভাগত কদরল।। 

তুদম ত তেন নাদি কদরগল দবচার। 

এগব দক উপায় বদল না খিদে খয আর। ।  

আগছ খয উপায় এক যদি কর রায়। 

সেগর্ব্্ সবংগশ র্াক বদল খি খতামায়।। 

পাণ্ডগবর যত দকছু দনগল রাজযিন।  

শ্রীঘ্রেদত আদন তাগর খিি এইেে।।  

খদ্রৌপিীগর দুঃশাসন মকল অপমান। 

দবনয় কদরয়া চাি েমা তার িান।।  

কে্ দুগয্যািন কর পাণ্ডগবর প্রীত। 

এই কর্্ম্ িয় প্রীত খিদে তব দিত।।  

তুদম মকগল যদি নাদি মাগন দুগয্যািন। 

তগবত তািাগর রাে কদরয়া বন্ধন।। 

পূগর্ব্্ যত বদললাম কদরগল অনযর্া। 

এেন খয বদল রাজা রাে এই কর্া।। 

দজজ্ঞাদসগল খসই খিতু কদি এ দবচার।  

ইিা দভন্ন অনয নাই উপায় ইিার।।  

দবদুর বচন শুদন অন্ধ ডাদক কয়। 

যগতক কদিগল তািা দকছু ভাল নয়।। 

আপনার দিত খিতু দচদন্তলাম নীত। 

তুদম যত বল, তািা পান্ডগবর দিত। ।  

আপনার মূদর্ত্্গভি আপন নন্দন। 

তাগর দুঃে দিব পর পুগের কারে। ।  

এগব জাদনলাম তব কুদেল দবচার। 

খতামাগর দবশ্বাস আর নাদিক আমার। ।  

অসতী নারীগর যদি করগয় পালন। 

বহুমগত রাদেগল খস না িয় আপন।। 

পাণ্ডগবর দিত তুদম করি এেন। 

যাি বা র্াকি তুদম যািা লয় মন।। 

এত শুদন উদঠল দবদুর মিাশয়। 

ডাদক বগল, কুরুবংগশ মদজল দনিয়।।  

শুন ওগি মিারাজ বচন আমার।  

অদিত আমাগর জ্ঞান িইল খতামার।। 

পিাগত জাদনগব রাজা এ সব বচন। 

খঠদকগব যেন িাগয়, জাদনগব তেন।। 

এত বদল শীঘ্র কদর দবদুর চদলল। 

আর দুই এক বাকয খক্রাগিগত বদলল। ।  

দচগর্ত্ মিাতাপ খিতু না খেল মদন্দর। 

িদ্না নের মিগত িইল বাদির।। 

যর্া বগন আগছ পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।  

শীঘ্রেদত তর্াকাগর কদরল েমন।। 

যুদিদির দছল কাময কানন দভতর।  

মৃেচর্্ম্ পদরিান সগঙ্গ সগিাির।।  

চতুদে্গক সিস্র সিস্র দদ্বজেে।  

ইগন্দ্রগর খবদড়য়া খযন আগছ খিবেে।।  

কতিূগর দবদুগর খিদেয়া কুরুনার্। 

ভ্রাতৃেগে বগল ঐ আইল েুল্লতাত।।  
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দক খিতু দবদুর আইল না বুদি দবচার। 

পুনঃ দক দবচার মকল সুবল কুমার।।  

পুনঃ দকবা পাশা খিতু দিল পাঠাইয়া। 

রাজয িগত আদম দকছু না আদস লইয়া।। 

খকবল আয়ুিমাে আছগয় আমার।  

আয়ুি দজদনয়া দনগত কগরগছ দবচার।।  

পঞ্চ ভাই কদরগছন দবচার এমত। 

খিনকাগল উপনীত দবদুগরর রর্।। 

যর্াগযােয পরস্পর কদর সম্ভাষে। 

দজজ্ঞাগসন যুদিদির কুশল বচন।।  

আমরা আইগল বগন অন্ধ দক কদিল। 

দবদুর কদিল, শুগন খয কর্া িইল।। 

কুরবংশদিত খিতু দজজ্ঞাগসন খমাগর।  

খসই মত সুযুদি দিলাম আদম তাাঁগর।। 

যগতক কদিনু আদম সবাকার দিত। 

অন্ধ রাজা শুদন তািা বুগি দবপরীত।। 

খরােীজগন যর্া দিবয পর্য নাদি রুগচ। 

যুব নারী বৃদ্ধস্বামী য র্া নাদি ইগছ।। 

কু্রদ্ধ িগয় আমাগর বদলল কুবচন। 

যাি বা র্াকি তুদম নাদি প্রগয়াজন। ।  

খস কারগে তাগর তযদজ আইলাম বন। 

খতামা সবাকাগর বগন কদরগত লন।। 

ভাল মিল অন্ধরাজ তযদজল আমাগর। 

খতামা সবা সি বগন রদিব দবিাগর।। 

তগব ত দবদুর বহু কদরল সুনীত। 

যুদিদির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বদরত।।  

বনপর্ব্্ অপূর্ব্্ রদচগলন অমৃত।  

কাশীিাস কগি সািু, দপগয় অনুব্রত।।  

িৃতরাষ্ট্র ও চবদুগরর পুনচম বলন এবং িৃতরাগষ্ট্রর প্রচত 

বযাসগদগবর উপগদশ দান 

িদ্না তযদজয়া ের্ত্া খেল বনমাি। 

শুদনয়া আকুল দচর্ত্ মিল অন্ধরাজ। ।  

নাদি রুদচ অন্ন জল অশন শয়ন। 

অদতগবগে সভামগিয কগরন েমন।। 

দনকগেগত দেয়া মূছ্া িইয়া পদড়ল। 

সঞ্জয় প্রভৃদত সগব িদরয়া তুদলল। ।  

খচতন পাইয়া বগল সঞ্জগয়র প্রদত। 

দবদুর আছগয় খকার্া আন শীঘ্রেদত।। 

পরম িাদর্্ম্ক ভাই মম দিগত রত। 

তািার দবগছগি আদম আদছ মৃতবত। ।  

কুবচন বদললাম আদম পাপমুগে।  

এতেে প্রাে খস ত রাগে বা না রাগে।। 

শীঘ্রেদত যাও নাদি দবলম্ব করি। 

দবিগর হৃিয় মম ত্বদরত আনি।। 

এত শুদন সঞ্জয় চদলল খসইেে। 

যর্া বগন আগছ পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।।  

যগর্াদচত পূজা কদর সবাকার প্রদত। 

দবদুগর চাদিয়া তগব বদলগছ ভারতী। ।  

শুনি আমার বাকয দবদুর সুমদত। 

িদ্না নেগর তুদম চল শীঘ্রেদত। ।  

শীঘ্র চল এইেগে দবলম্ব না সয়।  

খতামা দবনা অন্ধরাজ জীবন সংশয়।। 

এত শুদন যুদিদির কগরন সম্প্রীত। 

রগর্ চদড় দুইজন চদলল ত্বদরত।। 
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দবদুর আইল পুনঃ শুদনল রাজন। 

দশগরগত চুম্বন কদর দিল আদলঙ্গন। ।  

বদলল পূগর্ব্্র খিাষ েমি আমার।  

এত বদল অগনক কদরল পুরষ্কার।। 

দবদুর বগলন, রাজা িইলাম োন্ত।  

আপদন আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত। ।  

আপদন কদরগল েমা ইিা আদম চাই। 

আজ্ঞা ছাড়া িগত কভু মম শদি নাই।। 

খযমত আমার পুে পাণ্ডব খতমন। 

দকন্তু এরা দুঃেী মম ইগর্ খপাগড় মন।।  

দবদুর আইল শুদন রাজা দুগয্যািন।  

ডাকাইয়া আনাইল কে্ দুঃশাসন।। 

শকুদন সদিত তগব সভায় বদসল। 

কতেগে দুগয্যিন কর্া খয কদিল।।  

অন্ধ ভূপদতর মন্ত্রী পাণ্ডগবর দিত।  

দবদুর আইল খিে মন্ত্রো পদণ্ডত। ।  

যাবত দবদুর না আকগষ্ তাাঁর মন। 

পাণ্ডগব আদনগত আজ্ঞা না খিন রাজন।। 

তাবত মন্ত্রো কর ইিার উপায়। 

খয মগত কুন্তীর পুে আদসগত না পায়।। 

পুনঃ যদি িদ্নায় খিদেব পাণ্ডব।  

দনদিত আমার বাকয কদি শুন সব। ।  

েরল োইব দকম্বা প্রগবদশব জগল।  

দনতান্ত তযদজব প্রাে অগস্ত্র বা অনগল।। 

শকুদন বদলল, শুন আমার বচন। 

কিাদচত না আদসগব পাণ্ডুপুেেে। ।  

সতযবািী যুদিদির কগরগছ সময়। 

এগয়ািশ বৎসর যাবৎপূে্ নয়।। 

তাবৎ িদ্না না আদসগব কিাচন। 

না শুদনগব তারা িৃতরাগষ্ট্রর বচন।।  

শুদনয়া বৃগদ্ধর বাকয যদি পুনঃ আইগস। 

আমরা কদরব পুনঃ খসই পে খশগষ।। 

কে্ বগল, মম দচগর্ত্ এই যুদি আগস। 

দুঃদেত পাণ্ডবেে আগছ বনবাগস।। 

জো চীর বন খেশ খশাগকগত কাতর। 

সিায় সম্পিেে আগছ খয অন্তর।। 

চতুরঙ্গ িগল দেয়া খবদড়ব পাণ্ডগব। 

এ সময় মাদরগল সকল দরদষ্ট যাগব।।  

দুগয্যািন বগল, সািু মন্ত্রো খতামার। 

কদরল মন্ত্রো এক সংসাগরর সার।।  

আজ্ঞা দিল নরপদত সাদজগত সবাগর। 

রর্ েজ তুরঙ্গম চদলল সত্বগর।। 

সাদজয়া সকল মসনয খকৌরব চদলল। 

অন্তয্যামী বযাগসর খস খোচর িইল।।  

িদ্না নেগর মুদন কগরন েমন। 

পগর্ দুগয্যািন সি িইল দমলন।। 

বাহুদড়য়া চল বদল আজ্ঞা খিন মুদন। 

দুগয্যািন বাহুদড়ল মুদন বাকয শুদন।। 

িৃতরাষ্ট্র দনকগেগত যান মদ্বপায়ন।  

যগর্াদচত পূজা তাাঁর কদরল রাজন।। 

মুদন বগল, িৃতরাষ্ট্র কদরগল দক কর্্ম্। 

বৃদ্ধ িইয়া আচর এমত অির্্ম্।। 

মন্দবুদদ্ধ তব পুে দুষ্ট দুরচারী। 

রাজযগলাগভ িইল খস পাণ্ডগবর মবরী।। 

পাণ্ডব সিায় খযই, জান ভাল মগত। 

দবিাতার িাতা ির্ত্্া কর্ত্্া দেজেগত।। 

তাাঁগর না দচদন্ত না ভাদব দনজ দিত দচগর্ত্। 

বনবাগস পাঠাইয়া দিগল পাণ্ডুসুগত।। 
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আপনার দিত যদি চাি রাজ মগন। 

পাণ্ডগবর দনকগে পাঠাও দুগয্যািগন।। 

একাকী পাণ্ডব সি ভ্রমুক কানগন। 

মন্দ দচন্তা না করুক, না দিংসুক মগন।। 

ইিাগত পাণ্ডব যদি িয় প্রীদতমান।  

তগব তব শত পুগের মিগব কলযাে। ।  

িৃতরাষ্ট্র বগল, খিব কদিগল উত্তম।  

আমাগর না রুগচ যত কদরল অিম।। 

ভীষ্ম খদ্রাে দবদুর োন্ধারী আদি কদর। 

কািারও না শুগন বাকয দুষ্ট দুরাচারী।। 

দুগয্যািন খস্নি আদম না পাদর ছাদড়গত। 

খতাঁই খিন কর্্ম্ কদর কালবশ মিগত।। 

মুদন বগল, নগি ইিা িগর্্ম্র আচার। 

এরূপ কগর্্ম্গত নগি আমার দবচার। ।  

পুে সম খস্নি রাজা নাদিক সংসাগর। 

দবগশষ দুর্ব্্ল পুগে বড় খস্নি কগর।। 

তুদম খযন মম পুে, পাণ্ডুও খতমন।  

যুদিদির খযমন, খতমন দুগয্যািন।।  

পাণ্ডগবর দবগশষতঃ বহু খস্নি িয়।  

দপতৃিীন সিা পায় দুঃে অদতশয়।। 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত কর্া শুনি রাজন। 

সুরদভ খোমাতা আর সিস্রগলাচন।। 

সুরদভ খরািন কগর িইয়া দবহ্বল। 

এ্ িগয় তাগর দজজ্ঞাদসল আেণ্ডল।।  

কি দক কারগে মাতা করি খরািন। 

খিগব নগর দকম্বা নাগে আপন ঘেন।।  

সুরদভ কদিল নাই আপি কািার। 

শুন খযই খিতু দুঃে িইল আমার।। 

দুর্ব্্ল আমার পুগে যুদড় লাঙ্গগলগত। 

িীনশদি রুগ্ন বড় না পাগর চদলগত।। 

মাদরগছ কৃষক বড় পুছমূল খমাগড়।  

আর গুদে বদলি যাইগছ উভরগড়।। 

তার সগঙ্গ শদি নাদি যাইগত ইিার। 

কৃষক পাদপি বড় কদরগছ প্রিার।।  

এই খিতু খরািন খয কদর দনরন্তর। 

শুদনয়া উর্ত্র কদরগলন পুরন্দর।। 

এই খিতু খিবী তুদম কদরছ খরািন। 

দকন্তু খিে িাগন িাগন লে বৃষেে।। 

বৃষগক কৃষকেে করগয় প্রিার। 

তা সবাগর খস্নি খকন না িয় খতামার।।  

সুরদভ বগলন এই অশি দুর্ব্্ল। 

ইিা খিদে দচর্ত্ খমার িইল দবকল।। 

এত শুদন খিবরাজ খমগঘ আজ্ঞা দিল।  

জল বৃদষ্ট কদর সব পৃদর্বী পূদরল। ।  

কৃষক তযদজল কৃদষ কদরল েমন। 

সুরদভ বগলন সািু সিস্রগলাচন।। 

এইমত পালন করি সবাকাগর। 

বনবাগস িইল দুর্ব্্ল কগলবগর।। 

শুন রাজা পূগর্ব্্ খিন িগয়গছ দবিান। 

তগব ির্্ম্ রগি সব খিদেগল সমান। ।  

যদি ির্্ম্ চাি, রাে আমার বচন। 

পাণ্ডগবগর সমভাগব করি পালন।। 

মমগত্রয় মুচনর আেমন ও দুগয বযািনগক অচভশাপ প্রদান 

িৃতরাষ্ট্র বগল, মুদন কদর দনগবিন।  খমাগর যদি খস্নি িয়, শুন তগপািন।।  
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আপদন বুিাও দুষ্টমদত দুগয্যািগন। 

বযাস বগল, আদম না কদিব কিাচগন। ।  

এইেগে আদসগব মমগেয় তগপািন। 

সকল কদিগব দিত শুনি রাজন।। 

তব দিত দতদন বুিাইগবন আপদন। 

তাাঁগর প্রীত না কদরগল শাপ দিগব মুদন।। 

এত বদল বযাস চদলগলন দনজালয়। 

উপনীত িইল মমগেয় মিাশয়।। 

যগর্াদচত পূজা তাাঁর িৃতরাষ্ট্র মকল। 

সুি িগয় বদসয়া কুশল দজজ্ঞাদসল।।  

ঋদষ বগল, বহু তীর্্ কদরনু ভ্রমে।  

খিদেনু কামযক বগন পাণ্ডু-পুত্রেে।।  

জো চীর দবভূদষত ভেয ফলমূল।  

তপস্বীর খবশ, সগঙ্গ তপস্বী বহুল।।  

তর্ায় শুদননু এই সব সমাচার। 

তব পুে দুগয্যািন মকল কিাচার।।  

এই খিতু শীঘ্র আইলাম খির্াকাগর। 

কুরুবংশ খিতু দকছু বুিাব খতামাগর।। 

ভীষ্ম আর তুদম কুরুবংগশর প্রিান।  

খিন কর্্ম্ খকন িয় খতামা দবিযমান।। 

কুরুবংগশ সিাকাল স্বির্্ম্ সুকৃদত। 

খিন বংগশ অপযশ কদরল দুর্্ম্দত।।  

এই খিতু সভা তব না খশাগভ রাজন। 

এত বদল কগি মুদন চাদি দুগয্যািন।।  

মূে্ নি দুগয্যািন বড় কুগল জে। 

তগব খকন খিনরূপ কদরগল অির্্ম্।।  

পাণ্ডগবর দিংসা কর িইয়া অজ্ঞান।  

না জানি সো যার পুরুষ প্রিান।।  

কি শুদন দকগস িীন পাণ্ডুপুেেগে। 

িগন জগন কগর্্ম্ সগব দবজয়ী ভুবগন।। 

অযুত কুঞ্জর বল িগর ভীমনার্। 

দিদড়ম্বক- বি আদি কদরল দনপাত।। 

দকর্্ম্ীগর মাদরল ভীম পদশগত কানগন। 

ইগন্দ্র পরাজয় মকল োণ্ডব িািগন।। 

খি জন সি তুদম করি দবরস। 

মম বাগকয কর প্রীদত নগি মৃতুযবশ।। 

মুদনর এগতক কর্া শুদন কুরুনার্। 

অদভমাগন ঊরুগিগশ কগর করাঘাত।। 

খমৌগনগত র্াদকয়া ভূদম কগর দনরীক্ষে।  

উর্ত্র না খপগয় খক্রাগি কগি তগপািন।।  

অগর দুষ্ট মম বাকয কদরদল খিলন।  

ইিার উদচত ফল শুনি রাজন।। 

খয ঊরুগত অদভমাগন মকদল করাঘাত। 

ইগর্ েিা মাদর ভীম কদরগব দনপাত।।  

শুদনয়া বযাকুল িল অন্ধ নরপদত। 

মুদনর চরে িদর কদরল দমনদত।। 

আজ্ঞা কর মুদনরাজ, নহুক এমন। 

সিয় িইয়া তগব বগল তগপািন।। 

এগয়ািশ বৎসরাগন্ত তব পুেেে। 

রাজয দিয়া ভগজ যদি িগর্্ম্র নন্দন।। 

তগব খিন নদিগবক, শুনি রাজন। 

না কদরগল মম বাকয নদিগব লঙ্ঘন। ।  

তগব িৃতরাষ্ট্র মিল মদলন বিন। 

দজজ্ঞাদসল কি শুদন দকর্্ম্ীর দনিন।। 

দকরূগপ পাণ্ডুর সুত মাদরল দকর্্ম্ীগর। 

খকার্ায় বসদত তার কত বল িগর।। 

মুদন বগল, আদম আর না বদস খির্ায়।  

দুগয্যািন সুিী নগি আমার কর্ায়। ।  
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শুদনবাগর ইছা যদি আছগয় খতামার।  

দবদুগর দজজ্ঞাস পাগব সব সমাচার। ।  

এত বদল মিামুদন কদরল েমন। 

দবদুগর দজজ্ঞাগস তগব অদম্বকা নন্দন।। 

চকর্ম্মীর বগিাপােযান 

িৃতরাষ্ট্র কগি, কি দবদুর সুজন।  

দকরূগপ কদরল ভীম দকর্্ম্ীর দনিন।।  

এত শুদন উদঠ খেল দুষ্ট দুগয্যািন। 

ের্ত্া বগল, শুন রাজা দকর্্ম্ীর দনিন।। 

খয কর্্ম্ কদরল রাজা বীর বৃগকাির।  

কদরগত না পাগর খকি সুরাসুর নর।।  

খির্া িগত পাণ্ডগবরা যগব খেল বন।  

পাইল তৃতীয় দিগন কামযক কানন।। 

খস বগনগত দনবগস দকর্্ম্ীর দনশাচর।  

খিগবর অবিয পরাক্রগম পুরন্দর।।  

দনশাকাগল পাণ্ডগবরা যান কামযবন।  

িাইল মনুষয খিদে রােস দুর্জ্্ন।। 

দুই িগ্ আগুদলল পাণ্ডগবর পর্। 

িনুমান পূগর্ব্্ খযন মমনাক পর্ব্্ত।। 

রােসী মায়া মকল খঘার অন্ধকার। 

মুে খমদল আগস খযন দেদলগত সংসার। ।  

নাগকর দনশ্বাগস উদড় যায় তরুেে। 

চতুদে্গক পশু িায় শুদনয়া ের্জ্্ন।। 

পাণ্ডব খিদেল, আগস রােস দুর্জ্্ন। 

ভগয়গত খদ্রৌপিী খিবী মুদিল নয়ন।।  

বয্ িগয় পঞ্চজন মগিয লুকাইল।  

িগ্ িদর বৃগকাির আশ্বাস কদরল।।  

জাদনয়া রােসী মায়া খিৌময তগপািন।  

রগোঘ্ন মগন্ত্রগত মায়া মকল দনবারে।। 

অন্ধকার খেল, িৃষ্ট মিল দনশাচর।  

দজজ্ঞাসা কগরন তারা ির্্ম্ নৃপবর।।  

দক নাম, খক তুদম, খির্া এগল দক কারে। 

দক কদরব প্রীদত তব, কি প্রগয়াজন। ।  

দকর্্ম্ীর বদলল, আদম দনশাচর জাদত। 

কামযক অরেয মগিয আমার বসদত।।  

মনুষয তপস্বী ঋদষ যত দবপ্রেগে।  

যাগর পাই তাগর বদি উির পূরগে।। 

মিগব খমাগর ভেয আদন দমলাইল দবদি। 

িদরদ্র পাইল খযন মিারে দনদি।।  

খক তুদম, খকার্ায় যাি, দকবা নাম শুদন। 

দক কারগে কামযবগন এ খঘার রজনী।।  

যুদিদির বগল, আদম পাণ্ডুর নন্দন। 

আদম ির্্ম্, এই মম ভাই চাদর জন। ।  

রাজযভ্রষ্ট িগয় খমারা আইনু খির্ায়। 

দকছুদিন কাোইব খতামার আশ্রয়।। 

ভাল ভাল বদল বল দুষ্ট দনশাচর। 

যািাগর েুাঁদজয়া দফদর খিশ খিশান্তর।। 

একচক্রা নেগরগত খমার ভ্রাতা দছল।  

এই দুষ্ট ভীম তাগর দনপাত কদরল।।  

ব্রাহ্মগের েৃগি দুষ্ট দছল দদ্বজগবগশ। 

খসই খিতু সিা আদম ভ্রদম খিগশ খিগশ।। 

আমার পরম সো দিদড়গম্ব মাদরল। 

তার স্বসা দিদড়ম্বাগক দববাি কদরল।। 

রােগসর মবরী ভীম জাগন সর্ব্জ্ন।  

মম িগ্ িগব তার অবশয মরে।। 
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ভীগমর রুদিগর বক ভ্রাতার তপ্ে।  

অদগ্নগত খপাড়াগয় মাংস কদরব খভাজন। ।  

রােগসর এগতক কগঠার বাকয শুদন।  

খবগে ভীম এক বৃে উপাদড়য়া আদন। ।  

োণ্ডীব িনুগক গুে দিল িনঞ্জয়। 

তাগর দনবাদরয়া ভীম দনশাচগর কয়।।  

ভ্রাত-ৃসো খশাগক দুষ্ট কদরস্ দবলাপ।  

আদজ তািা সবা সি করাব আলাপ।। 

মুিূগর্ত্্ক রি দুষ্ট না পালাস্ পাগছ। 

বগকর খিাসর করাইব এই োগছ।। 

এত বদল প্রিাদরল বীর বৃগকাির। 

বৃোসুগর বজ্র খযন মাগর পুরন্দর।। 

না কম্পগয় রােস অেল দেদরবর। 

িগ্ধ কািিণ্ড িাগন ভীগমর উপর। ।  

িণ্ড দনবাদরল ভীম সবয পিাঘাগত।  

পদ্মবন ভাগঙ্গ খযন মাতঙ্গ খকাগপগত।। 

করাঘাগত পিাঘাগত মুগণ্ড মুগণ্ড বাদড়। 

আাঁচড় কামড় চড় ভুগজ ভুগজ তাদড়।। 

খিাাঁিার উপগর খিাাঁগি বজ্রমুদষ্ট মাগর। 

শরবগন অদগ্ন খযন চড় চড় কগর।। 

খিনমগত মুিূগর্ত্্ক িইল সমর। 

মিাভঙ্কর খযন িানব অমর।। 

ভীমগসন অদত কু্রদ্ধ আগরা ম্গ্গ্ন দুঃগে। 

তাগি আগরা দনশাচর পদড়ল সরু্ম্গে।।  

েুদিত েরুড় খযন ভুজঙ্গ পাইল।  

্লন্ত অনগল খযন পতঙ্গ পদড়ল।। 

ভয়ঙ্কর খবগশ ভীম কদরল িলন। 

বলব্ রােস সদিল কতেে।। 

অদত খক্রাগি ভীমগসন িদরল রােগস। 

পৃগি জানু দিয়া পুনঃ িগর পগি খকগশ।। 

মগিযগত ভাদঙ্গয়া তার মকল দুইোন। 

মিানাি কদর দুষ্ট তযদজল পরাে।।  

হৃষ্ট িগয় চাদর ভাই দিল আদলঙ্গন।  

সািু সািু প্রশংসা কদরল মুদেেন। ।  

খদ্রৌপিীগর আশ্বাদসয়া কগি বৃগকাির।  

এইমত সব শত্রু যাগব যমঘর।। 

এইরূগপ দকর্্ম্ীগর মাদরল বৃগকাির।  

তর্ায় যাইন ুযগব খিদর পাই ডর।। 

খিদে পগর্ পদড়য়াগছ পর্ব্্ত প্রমাে। 

আদম দজজ্ঞাদসলাম খয মুদনেে িান।। 

মুদনমুগে শুদনলাম সব দববরে। 

এত কদি নীরব মিল দবদুর সুজন।। 

ভীগমর এ বীরগত্বর শুদনয়া কাদিনী। 

নীরগব দনশ্বাস খফগল অন্ধ নৃপমদে।। 

পাণ্ডগবর বীরত্ব অবনীগত অতুল। 

িৃতরাষ্ট্র শুদনয়া িইল দচন্তাকুল।। 

অরেযপগর্ব্্র কর্া অমৃত-সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, সািু কগর পান। ।  

কামযকবগন পাণ্ডবচদগের চনকে শ্রীকৃগের আেমন 

বগন যদি খেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।  

খিগশ খিগশ এই বার্ত্্া পায় রাজেন।।  

খভাজ বৃদে অন্ধকাদি যত নৃপেে। 

কৃগের সদিত খেল কামযক কানন।।  

পাঞ্চাল রাজার পুে সি অনুেত। 

িৃষ্টগকতু িৃষ্টদুযন্ন আর বন্ধ ুযত।। 
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যুদিদিগর খবদড় সগব বগস চতুদভ্ত। 

পাণ্ডগবর খবশ খিদে িইল দবদস্মত। ।  

আত্ম্দুঃে কদিগত লাদেল পঞ্চ জন। 

খিন কর্্ম্ কদরল পাদপি দুগয্যািন।। 

খস জন বগির খযােয কগি ির্্ম্নীত।  

খোদবন্দ বগলন, এই আমার দবদিত।। 

খক্রাগিগত কদম্পত অঙ্গ কমল খলাচন।  

সদবনগয় িনঞ্জয় কগর দনগবিন।। 

িগর্্ম্গত িাদর্্ম্ক তুদম িও সতযবািী। 

সিয় হৃিয় তুদম, দবিাতার দবদি।। 

অগক্রািী অগলাভী তুদম িীগন েমাবন্ত। 

খতামাগর এগতক খক্রাি, না পগড় তিন্ত।। 

নারায়ে রূগপ তুদম িইগলা তপস্বী। 

কদরলা তাপসযা েন্ধমািগন দনবদস। ।  

পুষ্কর তীগর্্গত িশ সিস্র বৎসর।  

একপি বাতািার, ঊ ্দ্ধ দুই কর।।  

বিদরকাশ্রগম তুদম শগতক বৎসর।  

খিবমাগন তপিয্যা মকলা িাগমাির।।  

িয়ায় করি তুদম সবার পালন। 

ইদঙ্গগত করি েয়, ইদঙ্গগত সৃজন।।  

তুদম ত দনগুে, দকন্তু গুগেগত পূদরত। 

খতামাগর খয না ভগজ খস ভাগেযগত বদঞ্চত।। 

এগতক বগলন যদি বীর িনঞ্জয়। 

তাাঁিাগর কগিন তগব মিবকী তনয়।। 

খতামায় আমায় দকছু নাদিক অন্তর।  

আদম নারায়ে ঋদষ, তুদম িও নর।। 

পাণ্ডগব আমায় আর নাদি খভি খলশ। 

সদিগত না পাদর আদম পাণ্ডগবর খেশ।। 

খয খতামাগর খদ্বষ কগর, খস কগর আমাগর। 

খতামাগর খয খস্নি কগর, খস আমাগর কগর।। 

তুদম িও আমার খি, আ খয খতামার।  

খস জন খতামার পার্্, খস জন আমার। ।  

এগতক বগলন কৃে কমল খলাচন। 

ভাল ভাল বদলয়া বদলল রাজেে।। 

খিনকাগল উপনীত দ্রুপি নদন্দনী। 

কৃগের অগগ্রগত বগল খযাড় কদর পাদে।। 

অদসত খিবল মুগে শুদনয়াদছ আদম। 

নাদভ কমগলগত স্রষ্টা সৃদজয়াছ তুদম।। 

আকাশ খতামার দশর, পাতাল চরে। 

পৃদর্বী খতামার কদে, অদঙ্ঘ দেদরেে।।  

দশব আদি যত খযােী খতামাগর খিয়ায়। 

তপস্বী কদরয়া তপ সমগপ্ খতামায়।।  

সৃদষ্ট দিদত প্রলয় ইদঙ্গগত তব িয়।  

সবার ঈশ্বর তুদম, মুদনেগে কয়।। 

অনার্ার নার্ তুদম, দনি্গনর িন। 

খস কারগে তব পাগশ, কদর দনগবিন।।  

সুে দুঃে কদিগত সবার তুদম িান।  

মম দুঃে কদি দকছু, কর অবিান।। 

পাণ্ডগবর ভায্যা আদম দ্রুপি নদন্দনী। 

তব দপ্রয়সেী আদম বলি আপদন।। 

এই নারী খকগশ িদর লইল সভায়। 

দুভ্াষা কদিল যত, কিগন না যায়। ।  

স্ত্রীিগর্্ম্ দছলাম আদম এক বস্ত্র পদর। 

অনার্ার প্রায় বগল দনল খকগশ িদর। ।  

বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবেে জীগত। 

িাসযকর্্ম্ দবদিমগত বদলল কদরগত।। 

ভীষ্ম খদ্রাে, িৃতরাষ্ট্র দছল দবিযমান। 

সগব বদস খিদেগলন খমার অপমান।। 
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সগব বগল পাণ্ডুপুে বড় বলবন্ত।  

এত দিগন তা সবার পাইলাম অন্ত।। 

ির্্ম্পেী আদম, খিন কগি সর্ব্্গলাক। 

এই পঞ্চ জন সভামগিয বদস খিগে।।  

দিক্ দিক্ ভীম বীর, দিক্ িনঞ্জয়।  

অকারগে োণ্ডীব িনুক খকন বয়।। 

পূগর্ব্্গত এমন আদম শুগনদছ দবিান। 

স্ত্রী কষ্ট না খিগে কভু র্াদক দবিযমান।। 

িীনবল িইগল ভায্যায় রাগে স্বামী। 

খস কারগে এ সবার দনন্দা কদর আদম।। 

পুেরূগপ জগে খলাক ভায্যার উিগর। 

খসই খিতু জায়া বদল বলগয় ভায্যাগর।। 

ভায্যা ভীতা িগল লয় স্বামীর শরে।  

শরে খয লয়, তাগর করগয় রেে।। 

দনলাম শরে আদম এ পঞ্চ জনাগর। 

খকন এরা রো নাদি কদরল আমাগর। ।  

বন্ধযা নদি খিব আদম, ইিা পেবতী। 

পুেমুে চাদি না কদরল অবযািদত।। 

িীনবীয্য নগি খমার সব পুেেে।  

মিাগতজা তব পুে প্রদুযন্ন খযমন।। 

তগব খকান দুগষ্টর সদিল খিন কর্্ম্। 

কপগে দজদনল দমর্যা কদরয়া অির্্ম্।। 

িাসরূগপ সভাতগল বদস সগব খিগে।  

মম অপমান কগর যত দুষ্টগলাগক।। 

োণ্ডীব বদলয়া িনু িনঞ্জয় িগর। 

পৃদর্বীগত গুন দিগত খকি নাদি পাগর।। 

িনঞ্জয় দকম্বা ভীম আর পার তুদম।  

তগব খকন এত সদি, না জাদননু আদম। ।  

দিক্ দিক্ মম নার্ পাণ্ডু পুেেে।  

এত কদর অিযাবদি জীগয় দুগয্যািন।।  

বালযকাল িগত যত কগর খসইজন। 

অগোচগর নগি সব, জান নারায়ে।। 

কপগে দবগষর লাড়ু ভীগম োওয়াইল। 

ি্ পি বাদন্ধ েঙ্গাজগল খফদল দিল।। 

জতুেৃি কদরয়া রদিগত দিল িান। 

ির্্ম্বল অদগ্নগত পাইল পদরোে।।  

রাজযিন লগয় তগব পাঠাইল বগন। 

এগতক সদিল কষ্ট দকগসর কারগে।। 

সভায় বদসয়া নার্ খিগে পঞ্চ জন। 

দুঃশাসন িগর মম দপন্িন বসন।।  

এগতক বদলয়া কৃো বগল সর্ব্্জগন। 

খতামরা আমার নি, জাদননু এেগে।।  

র্াদকগল দক িগব নার্ সভার খোচগর। 

এগতক দুে্দত মম েদু্রগলাগক কগর।। 

এগতক বদলয়া কৃো কাগন্দ উচ্চঃস্বগর। 

বাদরিারা নয়গনগত অদনবার িগর।। 

পুনঃ েিেি বাগকয বলগয় পাষ্তী।  

নাদি খমার তাত ভ্রাতা, নাদি খমার পদত।। 

তুদম অনাগর্র নার্, বগল সর্ব্্জগন। 

চদর কগর্্ম্ আদম নার্ খতামার রেগে।। 

সম্বগন্ধ খেৌরগব খস্নগি আর প্রভুপগে। 

িাসীজ্ঞাগন খমাগর প্রভু রাদেবা চরগে।। 

খোদবন্দ বগলন, সদে না কর ক্রন্িন।  

খতামার ক্রন্দগন খমার দির নগি মন।।  

যেন দববস্ত্রা খতামা কগর দুঃশাসন।  

খোদবন্দ বদলয়া তুদম ডাদকগল যেন। ।  

অগঙ্গগত িগয়গছ মম খসই মিাঘাত। 

যাবৎ কপেী দুষ্ট না িয় দনপাত।। 
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খযইমত কৃো তুদম কদরছ খরািন। 

খসইমত কাদন্দগব খস সবার স্ত্রীেে।।  

খতামার সাোগত আদম কদি সতয কদর। 

না কদরগল, বৃর্া বাসুগিব নাম িদর।। 

আকাশ ভাদঙ্গয়া পগড়, দশলা জগল ভাগস। 

অনল শীতল িয়, সি দসন্ধ ুখশাগষ। ।  

তর্াদপ আমার বাকয না িইগব আন। 

দিন কত ক্রন্দন করি সমািান।। 

এগতক শুদনয়া কদিগলন িনঞ্জয়। 

কৃগের বচন খিবী কভু দমর্যা নয়।।  

যত কদিগলন কৃে িগব খসই মত। 

অকারগে কান্দ খকন অজ্ঞাগনর মত।।  

অদেনী খরািন শুন িৃষ্টদুযন্ন বীর। 

সজল নয়গন খক্রাগি কদম্পত শরীর।। 

এগতক লাঞ্ছনা খকবা েে িগয় সয়।  

দনকগে না দছনু আদম, কুরু ভাগেযািয়।। 

তর্াদপ খকৌরবেগে কদরব সংিার। 

শুন সর্ব্্ রাজেে প্রদতজ্ঞা আমার।। 

খযই খদ্রাে গুরু বদল ের্ব্্ কগর মগন। 

মম ভার মরল, তাগর সংিাদরব রগে।।  

ভীষ্ম দপতামি খয অগজয় দতন খলাগক।  

তাাঁিাগক মাদরগত ভার মরল দশেণ্ডীগক।। 

অর্জ্ু্গনগর সতূপুে না িদরগব োন। 

ভীমিগ্ শত ভাই তযদজগব পরাে।।  

জেগত খোদবন্দাদশ্রত আমরা খয সব।  

ইন্দ্রগক দজদনগত পাদর, দক ছার খকৌরব।। 

এত বদল কগর কর কচাগল পাঞ্চাল।  

প্রদতজ্ঞা করগয় সগব যত মিীপাল।।  

অরেযপগর্ব্্র কর্া শ্রবগে অমৃত।  

কাশীিাস কগি, সািু দপগয় অনুব্রত।।  

শাল্ব মদগতযর সচহত কামগদগবর যুদ্ধ 

মিুর বচগন কদিগছন জেন্নার্। 

যুদিদির আগে খযাড় কদর পদ্ম িাত।।  

দ্বারকা ছাদড়য়া আদম দনকগে র্াদকগল। 

দনবৃর্ত্ কদরগত পাদরতাম িূযতকাগল।। 

অগন্ধগর দনবরৃ্ত্ কদরতাম শাস্ত্রবগল। 

পাশা-আদি নীচকগর্্ম্ বহু খিাষ ফগল।। 

মৃেয়া মদিরাপান পাশা ও মস্বদরেী। 

এ চাদর অনর্্ খিতু, কগর লক্ষ্মীিাদন।। 

দবগশগষ খিবন খিাষ সর্ব্্শাগস্ত্র কয়। 

পাশায় এ সব খিাষ একেগে িয়।। 

বহুমগত িূযত কদরতাম দনবারে। 

না শুদনগল রে কদরতাম খসইেে।। 

নতুবা পাশাগক চগক্র কদরতাম খছি।  

আদম তর্া র্াদকগল না িত খভিাগভি।।  

এ সকল বৃর্ত্ান্ত কদিল যুযুিান। 

শ্রুতমাে নৃপদত এলাম তব িান।।  

খতামার এ খবশ বগন ফল মূলািার।  

তব দুঃে নয় রাজা সকদল আমার।। 

যুদিদির বদলগলন, শুন নারায়ে। 

আদসগত দবলম্ব এত দকগসর কারে।। 

মুিূগর্ত্্গক ভ্রদমবাগর পার দতন পুর। 

খতামার িদ্নাপুর কত বড় িূর।। 

খোদবন্দ বগলন, রাজা নগি অপ্রমাে।  

খযই খিতু নাদি আদস, কর অবিান।। 
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শাল্ব নাগম মিাবল মিগতযর ঈশ্বর।  

সচ্সগনয খবদড়য়াদছল দ্বারকা নের। ।  

তব রাজসূয় িগত খেলাম যেন। 

সবাগর পীদড়ল দুষ্ট কদর মায়া রে। ।  

আমার সদিত যুদ্ধ মিল বহুতর। 

বহু কগষ্ট তাগর মাদরলাম নগরশ্বর।।  

এত শুদন যুদিদির পুনঃ দজজ্ঞাদসল। 

কত শুদন, শাল্ব খক দ্বারকা দিংদসল।। 

খতামর সদিত খকন মবদরতা িইল। 

কার দিত কারে খস দ্বারকা আইল।। 

খকান মায়া িগর দুষ্ট, কত কগর রে।  

দব্াদর আমাগর কি শ্রীমিুসূিন। ।  

খোদবন্দ বগলন, শুন পাণ্ডুর নন্িন।  

তব রাজসূয়-যজ্ঞ অনর্ ্কারে।। 

দশশুপাল আমা মিগত িইল দনিন। 

খসই মবর বেৃ বীজ িইল খরাপন।। 

দশশুপাল দবনাশ শুদনয়া মিগতযশ্বর।  

সচ্সগনয খবদড়ল আদস দ্বারকা নের। ।  

দ্বারকার খলাক তার আেমন শুদন।  

উগ্রগসন আদি সগব সাদজল বাদিনী।।  

দ্বারকা পদশগত যত খনৌকাপর্ দছল। 

সকল িাগনর খনৌকা ডুবাইয়া দিল। ।  

খলািার কণ্টক সব খপৌাঁতাইল পগর্। 

খক্রাগশক পয্যন্ত দবষ রাদেল জগলগত। ।  

িন রে রাগে সব েগর্ত্র্ দভতর।  

রেক উদ্ধব উগ্রগসন নৃপবর।। 

আদসগত যাইগত খলাক কগর দনবারে। 

দবনা দচগহ্ন তর্া নাদি চগল খকান জন।।  

দচহ্ন খপগল রেগকরা ছাদড় খিয় পর্।  

মিতযভগয় সুরপুর রাগে খযই মত।। 

খসৌভপদত আইল খস চতুরঙ্গ িগল। 

পৃদর্বী কদম্পত িল রর্ খকালািগল।। 

চতুদে্গক দ্বারকা খস রদিল খবদড়য়া। 

বহু মসনয জগল িগল রদিল যুদড়য়া।। 

খিবালয় শ্মশান মসগনয পূদে্ত মকল। 

মিগতযর যগতক বাদিনী হুহুঙ্কাদরল।। 

খিদেয়া মিগতযর মসনয বৃদে বংশেে। 

বাদির িইল তগব কদরবাগর রে।। 

চারুগিে শাম্ব েি প্রদুযন্ন সারে। 

সচ্সগনয বাদির মিল কদরবাগর রে।।  

খেমবৃদদ্ধ নাগমগত শাগল্বর খসনাপদত। 

খস যুদ্ধ কদরল শাম্ব-কুমার সংিদত।। 

মিাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন। 

অস্ত্রবৃদষ্ট মকল খযন জল বদরষে। ।  

সদিগত না িদর রগে ভঙ্গ দিয়া খেল।  

খেমবৃদদ্ধ ভঙ্গ খিদে মসনয পলাইল।। 

খবেবান্ নাগম মিতয আদছল তািার।  

আগুবাদড় শাম্ব সি যুদিল অপার।।  

শাগম্বর িগ্গত মিােিা খয আদছল।  

তািার প্রিাগর খবেবান্ খস পদড়ল। ।  

দবদবন্ধয নাগমগত মিতয আদসয়া রুদষল। 

নানা অগস্ত্র দুই বীগর মিাযুদ্ধ মিল।। 

মিাবীর চারুগিে রুদিেী তনয়।  

অদগ্নবাগে সকল কদরল অদগ্নময়।। 

খসই বাগে ভস্ম মিল দবদবন্ধয অসুর। 

যার ভগয় সিাই কম্পগয় সুরপুর।। 

খসনাপদত পদড়ল, পলায় খসনােে। 

মসনযভঙ্গ খিদে শাল্ব আইল তেন।।  
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দজদনয়া খমগঘর ধ্বদন তািার ের্জ্্ন। 

খিদে ভয়যুি মিল দ্বারকার জন।।  

খসৌভ নাগম তার পুরী, কামাচার েদত। 

েগেক আকাগশ উগঠ, েগে মবগস দেদত।। 

অশ্ব রর্ পিাদতক না যায় েেন। 

দবষম আয়ুি িগর সব খসনােে।। 

শাগল্ব খিদে দবকদম্পত মিল সব বীর। 

বাদির িইল কাম দনভ্র শরীর।। 

দনভ্য় কদরয়া যত দ্বারকার জগন। 

আইল মকরধ্বজ রর্ আগরািগে।। 

অপ্রদমত যুদ্ধ মিল শাগল্বর সংিদত। 

অঞ্জন-পর্ব্্ত তুলয শাল্ব মিতযপদত।। 

মর্্ম্গভিী এক অস্ত্র প্রদুযন্ন ছাদড়ল। 

কবচ খভদিয়া অস্ত্র শাগল্বগর খছদিল।।  

মূদছ্ত িইয়া শাল্ব রগর্গত পদড়ল। 

খিদেয়া যািব-বল খচৌদিগক খবদড়ল।। 

িািারগব কান্দগয় যগতক মিতযেে। 

কতেগে শাল্ব রাজা পাইল খচতন।।  

েদর্জ্্য়া উদঠয়া চাগপ দিগলক েঙ্কার। 

পলায় যািব-িল শব্দ শুদন তার।। 

বহু মায়া জাগন শাল্ব, মায়ার দনিান। 

কামগিগব প্রিাদরল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাে।। 

খমাি মিল প্রদুযগন্নর মায়া অস্ত্রাঘাগত। 

মূদছ্ত িইয়া কাম পদড়গলক রগর্। ।  

কামগিগব মূছ্া খিদে িারুক সন্তদত। 

রর্ দফরাইয়া পলাইল শীঘ্রেদত।। 

কতেগে সগচতন িল মম সুত। 

সারদর্গর দনন্দা কদর বলগয় বহুত।।  

দক কর্্ম্ কদরগল তুদম িারুক নন্দন। 

মম রর্ দফরাইগল দকগসর কারে। ।  

শাগল্ব খিদে ভয় তব মিল হৃদি মাি।  

খস কারগে সারদর্ কদরগল খিন কাজ।।  

বৃদেবংশ সমগর দবমুে খকান্ কাগল। 

খকবা অগ্রসর িগব খমার শরজাগল।। 

সূত বগল, ভয় দকছু নাদিক আমার। 

শাল্ব অগস্ত্র রগর্গত মূছ্া মিল খতামার।। 

রর্ী মূছ্া খিদে রর্ দফরায় সারদর্। 

নাদিক তািাগত খিাষ, আগছ খিন নীদত।। 

দবগশষ েদরি বাকয শুদনয়া তািার। 

ঈষৎ িাদসয়া কগি রুদিেী কুমার। ।  

আর কভু কর্্ম্ না কদরি খিনমত।  

জীবন্ত র্াদকগত রর্ী না দফরাও রর্। ।  

বৃদঞ্চবংগশ খিনরূপ কভু নাদি িয়।  

দক বদলগব শুদন খজযিতাত মিাশয়।।  

দক বদলগব খমাগর সগব দপতৃ ভ্রাতৃ তাত। 

খতামা মিগত বৃদেবংশ িইল দিকৃ্কত।। 

দক বদলগব সাতযদক বা উদ্ধব শুদনয়া। 

মৃতুয ইছা কদর আদম এসব েদেয়া।। 

পাগছ পাগছ শাল্ব খমাগর প্রিাদরগব শর। 

পলাইয়া যাব আদম স্ত্রীেে-দভতর।।  

খিদেয়া িাদসগব সব বৃদেকুল-নারী। 

পলাইয়া খেল বদল বহু দনন্দা কদর। ।  

এ কর্্ম্ িইগত মৃতুয শতগুগে ভাল। 

দ্বারকার ভার খয আমাগর সমদপ্ল। ।  

রাজসূয় যগজ্ঞ খেল আমাগর রাদেয়া।  

দক বদলগব তাত খমার এ সব শুদনয়া।।  

শীঘ্র বাহুড়াি রর্ িারুক নন্দন। 

এেদন খস খসৌভ পুরী কদরব দনিান।। 
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কাগমর এগতক বাকয শুদনয়া সারদর্।  

রেমুগে রর্ চালাইল শীঘ্রেদত।। 

শাগল্বর যগতক মসনয, না যায় েেন।  

কাগমর সরূ্ম্গে নাদি রগি খকান জন। ।  

মাদরল বহুত মসনয, না যায় েেনা।  

রগি কলকদল উগঠ, আর উগঠ খফো।।  

ভগ্ন মসনয খিদেয়া কুদপল মিতযপদত। 

নানা অস্ত্র প্রদুযগন্ন প্রিাগর শীঘ্রেদত।। 

পুনঃ পুনঃ মায়াবী খস িাগন নানা শর।  

সব শর খছি কগর কাম িনুদ্্ধর।। 

পগর খক্রাগি কামগিব দনল দিবযবাে।  

চন্দ্র-সূয্য খতজ খিদে যাগি দবিযমান।। 

িাাঁগক িাাঁগক অদগ্ন উগঠ বাগের মুগেগত। 

অন্তরীে বাদসেে পলায় ভগয়গত।। 

অস্ত্র খিদে খিবেে কগর িািাকার।  

শীঘ্র পাঠাইল তর্া ব্রহ্মার কুমার।। 

বায়ুগবগে আদসগলন নারি িদেদত। 

সদবনগয় কদিগলন কামগিব প্রদত।। 

সম্বরি অস্ত্র এই কৃগের নন্দন।  

এই অগস্ত্র রো নাদি পায় দেভুবন।। 

শাল্ব মিতযরাজ কভু তব বিয নয়।  

স্বিগ্ মাদরগব এগর মিবকী তনয়। ।  

এত শুদন হৃষ্ট িগয় তূগে অস্ত্র র্ুইল। 

এ সব কারে শাল্ব সকদল জাদনল।। 

রে তযদজ খসৌভ পুগর উর্ত্দরল দেয়া। 

দনজ রাগজয খেল তগব দ্বারকা তযদজয়া।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুনযবান।।  

শ্রীকৃে কতত বতৃক শাল্ব বি 

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যগব িল নরপদত। 

খির্া িগত আদম ত খেলাম দ্বারাবতী।। 

খিদেলাম দ্বারকা খয লণ্ডভণ্ড প্রায়। 

খবিধ্বদন উচাগর অদত করুোতায়। ।  

পুগষ্পািযাগন তরুেে লণ্ডভণ্ড খিদে। 

দজজ্ঞাসা কদরলাম খয সাতযদকগর ডাদক।। 

সকল কদিল তগব হৃদিকা নন্দন। 

আগিযাপান্ত যগতক শাগল্ব দববরে।।  

শুদনয়া হৃিগয় তাপ িইল অপার। 

ঘগর প্রগবদশগত দচর্ত্ নদিল আমার। ।  

কামপাল কামগিব বাহুক প্রভৃদত। 

সবাগর কদিনু খযন রাগে দ্বারাবতী।। 

িইলাম দকছু মসনয লইয়া বাদির। 

শাল্ব সি যুগদ্ধ যাই দসন্ধুনি-তীর।। 

তর্া শুদনলাম, শাল্ব আগছ দসন্ধুমাগি। 

দসন্ধুমাগি প্রদবষ্ট িইলাম খসই সাগজ।। 

পাঞ্চজনয শঙ্খনাি শুদনয়া আমার।  

িাদসয়া ডাদকয়া বগল শাল্ব দুরাচার।। 

খতামাগর চাদিয়া খেনু দ্বারকা নেগর। 

না খিদে খতামাগর দফদর আদসলাম ঘগর।। 

ভােয খমার, তুদমত আদসগল খির্াকাগর। 

এেদন খতামাগর পাঠাইব যমদ্বাগর।। 

এতবদল এদড়গলক লে লে বাে। 

েিা চক্র খশল শূল অস্ত্র েরশান। ।  

সব কাদেলাম আদম খচক-গচাক শগর। 

মায়ায় উদঠল শাল্ব আকাশ উপগর।। 
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আকাগশ উদঠয়া শাল্ব বহু মায়া মকল।  

দিবারাদে নাদি জাদন, অন্ধকার মিল।। 

খকাদে খকাদে বাে খয এদড়ল দুষ্টমদত। 

না খিদে রগর্র খঘাড়া, রগর্র সারদর্। ।  

মশব সুগ্রীবাদি অশ্ব িইল অচল। 

ডাদকল িারুক খমাগর িইল দবহ্বল।। 

িারুগকর অঙ্গ খিদে শগরগত জর্জজ্র।  

দতলমাে অেত নাদিক কগলবর।। 

শদিিীন সর্ব্্াগঙ্গ বদিগছ রিিার। 

দচদন্তত িইনু দুঃে খিদেয়া তািার।।  

খিনকাগল দ্বারকাদনবাসী একজন।  

সরূ্ম্গে আদসয়া কগি কদরয়া ক্রন্িন।।  

দক করি বাসুগিব, চল শীঘ্রেদত। 

েেমাে রদিগল মদজগব দ্বারাবতী।। 

শাল্বরাজ আদস আদজ দ্বারকা নেগর।  

যুদ্ধ কদর মাদরগলক খতামার দপতাগর।। 

শীঘ্র কদর উগ্রগসন দিল পাঠাইয়া।  

মদজল দ্বারকাপুর, রো কর দেয়া।। 

এত শুদন দচগর্ত্ বড় িইল দবস্ময়। 

দপতৃগশাগক তাপ বড় জদেল হৃিয়।। 

বলভদ্র প্রদুযন্ন সাতযদক আদি কদর। 

মিাবীরেে সগব রো কগর পুরী।। 

এ সব র্াদকগত বসুগিগবগর মাদরল। 

সবাই মদরল, খিন দবশ্বাস জদেল। ।  

এ দতন র্াদকগত যদি খিবরাজ আগস। 

নাদিক তাাঁিার শদি দ্বারাকা প্রগবগশ।। 

মায়াগত সকদল খিন জাদনলাম মগন। 

পুনঃ যুদ্ধ আদসয়া কদরনু শাল্ব সগন।। 

আচদম্বগত খিদে শাল্ব খসৌভপুরী িগত। 

খকশপাশ মুি দপতা পগড়ন ভূদমগত। ।  

চতুদে্গক মিতযেে কদরগছ প্রিার। 

খিদেয়া আমরা সগব কদর িািাকার।। 

খিদেয়া এ সব কাণ্ড বযাকুল িইয়া। 

জ্ঞানচগে চাদিলাম দবস্ময় মাদনয়া।। 

খিদেলাম সব দমর্যা স্বগেগত খযমন। 

মায়াবী শাগল্বর যত মায়ার সৃজন।।  

দচর্ত্ মিল দির বুদি অসুগরর মায়া। 

না জাদন খকার্ায় শাল্ব আগছ লুকাইয়া।। 

তগব কতেগে শব্দ শুদন আচদেগত। 

মার মার বদলয়া ডাকগয় পূর্ব্্দভগত।। 

শব্দ অনুসাগর এদড়লাম শব্দগভিী। 

যগতক মায়াবী মিগতয খফদললাম খছদি।। 

েণ্ড েণ্ড িইয়া পদড়ল দসন্ধু জগল। 

কুম্ভীর মকর মৎসয িদর সব দেগল। ।  

দনঃশব্দ িইয়া সব পদড়ল িানব। 

আর কতেগে শুদন িশদিগক রব।। 

কদরলাম োন্ধর্ব্্ অগস্ত্রর দনগেপে। 

মায়া িূর মিল, শাল্ব দিল িরশন।।  

মসনয িত খিদেয়া মিগতযর অদিপদত। 

খস প্রােগজযাদতষপুগর খেল শীঘ্রেদত।। 

তর্া মিগত বহু মসনয লইয়া আইল। 

অন্ধকার কদর মিতয দেদর বরদষল।।  

অগনক প্রকাগর তািা নাদর দনবাদরগত। 

খিদেয়া দবস্ময় মিল আমার মগনগত।।  

ভাদঙ্গল আমার রর্ পর্ব্্ত চাপগন।  

িািাকার করগয় আকাগশ খিবেে।। 

খমাগর না খিদেয়া বযাকুদলত খিবেে।  

আর দমেেে যত কগরন খরািন।। 
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বগজ্রর প্রসাগি পুনঃ পাই পদরোে। 

খসই অগস্ত্র েণ্ড েণ্ড িইল পাষাে।। 

পর্ব্্ত কাদেয়া আদম মিলাম বাদির।  

জলি পেল মিগত খযমন দমদির।। 

পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র কগর বদরষে। 

খযাড়িাগত িারুক কদরল দনগবিন।। 

মায়ার পুর্ত্দল এই অসুর দুরন্ত। 

সুিশ্ন এড় প্রভু, মিতয িগব অন্ত।। 

খসৌভপুরী িানগবর রগব যতেে। 

ততেে নদিগবক শাগল্বর দনিন।। 

সুিশ্ন এদড় শীঘ্র কাে খসৌভ-পুর।  

তগব ত দনিন িগব মায়াবী অসুর।। 

এ কর্া শুদনয়া তযাে কদরলাম চক্র।  

খিদে মিতয িয় বয্, সচদকত শক্র।। 

আকাগশ উদঠল চক্র সূগয্যর সমান।  

খসৌভ পুরী কাদেয়া কদরল োন োন।।  

পুনরদপ সুিশ্ন বাহুদড় আইল। 

শাগল্বগর কাদেগত পুনঃ অনুজ্ঞা লইল।।  

েদর্জ্্য়া উদঠল চক্র েেন মণ্ডগল। 

প্রলগয়র কাগল খযন শত সূয্য ্গল।। 

খিদে সুরাসুর সব িইল অজ্ঞান। 

শাল্ব মিগতয কাদে চক্র কগর োন োন।। 

আর যত দছল মিতয খেল পলাইয়া। 

দ্বারকা আদসনু তগব মিগতযগর বদিয়া।। 

এই খিতু আদসগত না পাদরনু রাজন। 

আপনার মৃতুযপর্ মকল দুগয্যািন। ।  

তুদম সতযবািী, সতয কদরগব পালন।  

খসই বগল দুগয্যািন তযদজগব জীবন।।  

এগয়ািশ বৎসরাগন্ত িইগব সংিার। 

ইন্দ্র আদি সো িগল রো নাদি তার।। 

শুন ির্্ম্ মিীপাল আমার বচন। 

গ্রিগিাষ িগত দুঃে পায় সািু জন।।  

অবনীগত দছল পূগর্ব্্ শ্রীবৎস নৃপদত। 

শদন খকাগপ দতদন দুঃে পাইগলন অদত। ।  

দচন্তাগিবী তাাঁর ভায্যা লক্ষ্মী অংগশ জে। 

পৃদর্বীগত েযাত আগছ তাাঁিাগির কর্্ম্।। 

খদ্রৌপিীর দকবা দুঃে, শুন নৃপবর।  

ইিা িগত দচন্তা দুঃে পাইল দবস্তর।।  

মিগবগত এ সব িয়, শুন মিীপাল। 

আপন অদর্জ্্ত কর্্ম্ ভূগঞ্জ দচরকাল।। 

এগব দুঃে পাও রাজা মিগবর দবপাগক। 

ঈশ্বগরর দনন্দ নাই, দনন্দ আপনাগক।। 

মূল কর্্ম্ ফলাফল খভাোয় তািাগত।  

কর্্ম্ অনুসাগর জীব বয্ িয় যাগত।। 

শুদনয়া কৃগের কর্া অদত মগনাির। 

কদিগছন যুদিদির খযাড় কদর কর।। 

কি প্রভু শ্রীবৎস নৃপদত খকান্ জন।  

খকার্ায় দনবাস তাাঁর, কািার নন্দন। ।  

দচন্তাগিবী কার কনযা, কি নারায়ে।  

দকরূগপ পাইল দুঃে, কি দববরে।। 

রাজপুে িগয় দুঃেী আমার সমান।  

আর খকবা দছল পৃদর্বীগত দবিযমান। ।  

কি কি জেন্নার্ শুদনগত আনন্দ। 

মুে পদ্ম িগত েগর বাকয মকরন্দ।। 

বনপর্ব্্ বযাস ঋদষ কদরল প্রকাশ।  

পয়াগর রদচল তািা কাশীরাম িাস।। 
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শ্রীবৎস রাজার উপােযান 

শ্রীকৃে বগলন, রাজা করি শ্রবে।  

শ্রীব ৎস রাজার কর্া অপূর্ব্্ কর্ন।।  

দচেরর্ পূগর্ব্্ দছল পৃদর্বীর পদত। 

তৎপগর শ্রীবৎস িয় তাাঁিার সন্তদত।। 

একছগে িরেী শাদসল নরপদত। 

রদতপদত সম রূগপ, বুগদ্ধ বৃিস্পদত।। 

সসােরা বসুন্ধরা শাদস বাহুবগল। 

সকল কদরল রাজা দনজ করতগল।। 

রাজসূয় অশ্বগমি কগর শত শত। 

িাগনগত িদরদ্রেগে খতাগষ অদবরত।। 

অপ্রদমত গুে তাাঁর বে্না না যায়।  

িাদর্্ম্ক তাাঁিার তুলয নাদিক খকার্ায়।। 

খযই যািা বাঞ্ছা কগর, তািা খিন তাগর। 

খিি রো খিতু প্রাে নাদি খিন কাগর।। 

দচেগসন রাজকনযা তাাঁিার মদিষী। 

দচন্তা নাগম পদতব্রিা পরমা রূপসী।। 

শত শত চান্দ্রায়ন, কত মিািান। 

কদরয়াগছ খকবা খিন দচন্তার সমান। ।  

রাজা রােী ির্্ম্ কর্্ম্ যা কগর যেন। 

ঈশ্বগর অপ্ে কগর িগয় শুদ্ধমন।।  

একগুে িান কগর শত গুে িয়। 

এইরূগপ শ্রীবৎগসন কতকাল যায়।। 

শুন খি অপূর্ব্্ কর্া িগর্্ম্র নন্দন। 

তৎপগর িইল খিে মিগবর ঘেন।। 

একদিন লক্ষ্মী আর শদন মিাশয়। 

উভগয়গত বােযুদ্ধ িয় অদতশয়।। 

লক্ষ্মী কগি, আদম খশ্রিা, সকল সংসাগর। 

স্বে্ মর্ত্্য পাতাগলগত খক ছাগড় আমাগর।। 

খকমগন বদলগল শদন, তুদম খশ্রি জন।  

দেভুবন মগিয খতামা খক কগর অচ্ন।। 

এইরূগপ দুই জগন িল েণ্ডগোল। 

পে কদর দুই জগন আগস ভূমণ্ডল।। 

লক্ষ্মী কগি, শ্রীবৎস নৃপদত দবচেে। 

ইিার মিযি তগব খিৌক খসই জন।। 

সূয্য পুে দসন্ধু কনযা উভগয় ত্বদরত। 

রাজার পুগরগত আদস িন উপদিত।।  

শ্রীবৎস নৃপদত যান স্নান কদরগবাগর। 

দুই জন উপনীত খিদেগলন দ্বাগর।। 

খিদে বয্ নরপদত রদি খযাড়কগর। 

প্রোম কদরয়া কগি মৃদু মিুস্বগর।। 

দক কারগে আেমন িগয়গছ এ িাগন। 

শদন কগি, কায্য আগছ তব সদন্নিাগন। ।  

আমরা দুগয়র মগিয খশ্রি খকান্ জন।  

দবচাদরয়া কি রাজা তুদম দবচেে। ।  

এত শুদন কগি রাজা দবনয় বচগন। 

মীমাংসা কদরব কলয যািা লয় মগন। ।  

এই বাকয কদর খিাাঁগি কগরন দবিায়।  

স্নান কদর দনজালগয় আদস নৃপরায়।।  

রােীগর কদিল রাজা এই দববরে। 

শুদনয়া িইল রােী দবষণ্ণ বিন।। 

অমগর অমগর দ্বন্দ্ব কদর দুই জগন। 

মনুগষয মিযি কগর দকবা খস কারগে।। 

ভাল ত লেে রাজা নগি এ সকল। 

না জাদন দক িয় বুদি মম কর্্ম্ফল।।  
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রাজা বগল, দচন্তাগিবী দচন্তা কর দমছা। 

িইগব যেন যািা ঈশ্বগরর ইছা।। 

কাল বলবান্ খিবী জাদনি দনিয়। 

কালপ্রাি িগল নর মৃতুযবশ িয়। ।  

এমত দচন্তায় েত দিবস শর্ব্্রী। 

কাশীিাস কগি, সািু শুগন কে্ ভদর।। 

শ্রীবৎস রাজার চসংহাসন চনর্ম্ম বাে ও লক্ষ্মী,  শচনর চসংহাসগন 

উপগবশন 

প্রভাগত উদঠয়া রাজা,                     লইয়া সকল প্রজা, 

মন্ত্রো কগরন এই সার। 

বচন নাদিক কগব,                     অর্চ দবচার িগব, 

ইগর্ ভার ইষ্টগিবতার।। 

এত বদল অনুচগর,                     আজ্ঞা খিন নরবগর, 

আন দুই দিবয দসংিাসন। 

এক স্বগে্ দবদনদর্্ম্ত,                     এক খরৌপয দবরদচত, 

িই পাগশ্্ব দুগয়র িাপন।। 

আসগনর নানা সাজ,                     সাজাইয়া মিারাজ, 

আপদন বদসল মিযিগল।  

কমলা শদনর সাগর্,                     আদসল মবকুণ্ঠ িগত, 

বদসগলন আসন দবমগল।। 

সরূ্ম্গে িাাঁড়াগয় রাজা,                     দবদিমগত কদর পূজা, 

প্রকাদশয়া মিতী ভকদত। 

কৃতাঞ্জদল প্রদেপাগত,                     িাাঁড়াইল খযাড়িাগত, 

বহুদবি কদরগলন স্তুদত।। 

িইয়া আহ্লাি যুতা,                     বদসল জলদিসুতা, 

স্বে্ছে দসংিাসগনাপগর।  

বাগম শদন মিাশয়,                     আসন রজতময়,  

রদব শশী খযন তগমা িগর।। 

বদসগলন দতন জগন,                     নানা কর্া আলাপগন, 

রাজার পীযূষ বাকয শুদন।  

সংসার সােগর খসতু,                     জীব তরাবার খিতুম 
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রদচগলন বযাস মিামুদন।। 

কাশীরাম িাগস কয়,                     তদরবাগর ভবভয়, 

নাদি িগব জঠর যন্ত্রো। 

কৃে নাম কর সার,                     জনম না িগব আর, 

এই মম বচন রচনা।। 

শ্রীবৎস রাজার চবিার ও শচনর খকাপ 

দুই দসংিাসগন তগব বদস দুই জন। 

কর্ায় কর্ায় দজজ্ঞাদসগলন তেন।। 

কি ভূপ এ দুগয়র খশ্রি খকান্ জন।  

শুদনয়া িাদসয়া রাজা বগলন বচন।। 

আসন ছগেগত দবদি বুদি লি মগন। 

বাগম বগস সািারে, প্রিান িদেগে।। 

শুদন শদন িয় অদত খকাপাদেত মন। 

ম্লানমুে িগয় শদন কগরন েমন।। 

লক্ষ্মী কদিগলন, তুষ্ট কদরগল আমায়। 

অচলা িইয়া রব খতামার আলয়।। 

আশীর্ব্্াি কদর খিবী কগরন েমন। 

দবষণ্ণ িইয়া রাজা ভাগবন তেন।। 

এরূগপ শ্রীবৎস রাজা বগঞ্চ কত দিন। 

দছদ্র অগেষগে শদন ভ্রগম অনুদিন।। 

শুন রাজা যুদিদির ির্্ম্ অবতার। 

মিগবগত কুগ্রি ঘগে শ্রীবৎস রাজার।। 

দসংিাসগন স্নান কদর মবগস নরপদত।  

খিনকাগল শুন নৃপ মিগবর দুে্দত। ।  

কৃেবে্ তর্া এক কুকু্কর আদসয়া। 

খসই জল অকস্মাৎ োইল চাদেয়া।। 

এক দছদ্র খিদে শদন প্রদবষ্ট িইল।  

ক্রগম ক্রগম বুদদ্ধ হ্রাস িইগত লাদেল।। 

দবষম শদনর খকাপ বাগড় অনুদিন। 

ক্রগম ক্রগম মবভবাদি সব মিল িীন।।  

অকস্মাৎ পগড় েৃি মদন্দর প্রাচীর।  

শত শত মঞ্চ সনু্দর মদন্দর।। 

অকস্মাৎ খকান িাগন অদগ্নিাি িয়।  

দিবস রজনী প্রায় সব িূেময়।। 

দবনা খমগঘ রিবৃদষ্ট িয় চতুদে্গক। 

অকস্মাৎ উল্কাপাত কালগপচাাঁ ডাগক।। 

দিবগস প্রকাগশ সব নেে মণ্ডল।  

িূমগকতু েদস পগড়, অদত অমঙ্গল।। 

শদন খকাপানগলগত পদড়ল নৃপবর। 

রাজযরো নাদি িয়, উৎপাত দব্র।। 

েজ বাজী পিাদত মদরল লে লে। 

োভী বৎস পশু পেী নাদি পায় ভেয।। 

অকস্মাৎ রর্ধ্বজ ভাদঙ্গগত লাদেল।  

িাবানল আদস খযন অরেয িদিল।। 

শ্রীবৎগসর রাগজয শদন ঘোন প্রমাি। 

যুবক যুবতী িয় িদরগষ দবষাি।। 

কাক দশবা শকুদন েৃদিনী নাগচ রগঙ্গ। 

ভূত খপ্রত মিতয িানা দপশাগচর সগঙ্গ।। 

দবপি সােগর পগড় শ্রীবৎস নৃপদত।  

খরািন কদরয়া খফগর, শুন মিামদত।। 
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রাজার দনকগে আদস যত প্রজােে। 

এই দুঃগে দুঃেী িগয় করগয় খরািন।।  

খকার্া বা যাইব, আর খকার্া বা রদিব।  

অনািাগর মিাকগষ্ট খকমগন বাাঁদচব। ।  

দতন দিবা রাদে রাজা নের ভ্রদময়া। 

ঘগর ঘগর খিদেগলন সকল চাদিয়া।। 

শঙ্কায় কদম্পত নৃপ মিল মুিযমান।  

দবলাপ কদরয়া রােী িইল অজ্ঞান।। 

রাজা বগল, কান্দ খকন পােগলর প্রায়। 

জনম িইগল মৃতুয সকগলদর িয়।। 

স্বকীয় কগর্্ম্র খভাে িয় খয আমার।  

খকন বা খরািন ইগর্ কর দপ্রগয় আর।।  

সসােরা পৃদর্বীর পদত খযই জন। 

তািার এমন িশা মিগবর ঘেন।। 

মিব যািা কগর, তািা খক কগর অনযর্া। 

ঈশ্বগরর ইছা খিন, খেি কর বরৃ্া।। 

আমার একান্ত ভার তাাঁিার উপর। 

আদম দক কদরব দচন্তা, কর্ত্্া ত ঈশ্বর।। 

শ্রীবৎস ও চিন্তার বনেমন 

এইরূপ দবগবচনা কদরয়া ভূপদত। 

দেপগের পর তাাঁর দির িল মদত।। 

শদন দুঃে দিগবন আমাগর এইমগত। 

উপায় ইিার এক, ভাদব জেন্নাগর্।। 

দচন্তাগিবী কর তুদম দকদঞ্চৎ সঞ্চয়। 

িীরা মুিা মদে স্বে্ যািা মগন লয়।। 

প্রবাল প্র্র আর যত জিরত। 

বহুমূলয অল্পভার এমত রজত।। 

সঞ্চয় কদরয়া লি দবদচে বসন। 

অনয বস্ত্র দিয়া সব কর আছািন।।  

শুদন রােী কাাঁর্া এক কদরল তেন। 

কাাঁর্ার দভতগর রাগে বহুমূলয িন। ।  

রাজা বগল, শুন রােী আমার বচন। 

শদনগিাগষ মদজল সকল রাজযিন।। 

খকবল আছগয় মাে জীবন খিাাঁিার। 

এেন উপায় দকছু নাদি খিদে আর।। 

দপোলগয় যাও তুদম রাদেগত জীবন।  

যর্া তর্া আদম কাল কদরব খেপন।। 

শদনতযাে যদি িয় কেন আমার। 

তব সি দমলন িইগব পুনর্ব্্ার।। 

এত শুদন দচন্তাগিবী লাদেল কদিগত। 

না যাব বাগপর বাড়ী রদিব সগঙ্গগত।। 

দপতৃেৃগি যাইবার সময় এ নয়। 

িাদসগবক শত্রুেে, খস দুঃে না সয়।।  

দুঃগের সময় তব র্াদকব সংিদত। 

যা িগব খতামার েদত, আমার খস েদত। ।  

তব সগঙ্গ র্াদক আদম খসদবব ও পি। 

আদম সগঙ্গ র্াদকগল না ঘদেগব আপি। ।  

েৃদিেী র্াদকগল সগঙ্গ েৃিি বলায়। 

উভগয় খযোগন র্াগক, তর্া সুে পায়। ।  

শদনর খিাগষগত তুদম আমাগর ছাদড়গব।  

দচন্তাগর তযদজয়া দচন্তা দুঃে ত পাইগব।। 

শুদনয়া রােীর কর্া নৃপদত দুঃদেত।  

আশ্বাস কদরয়া এই কদরল দনদিত।।  

শুন ির্্ম্ অবতার অদ্ভতূ বচন। 

শ্রীবৎস শদনর খিাগষ কদরল খযমন।। 
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অদ্্ধ রাদে কাগল তগব উদঠ নরপদত। 

রােীগর কদরয়া সগঙ্গ যান শীঘ্রেদত।। 

এইকাগল লক্ষ্মীগিবী আদসয়া তর্ায়।  

সিয় িইয়া এই বগলন রাজায়।। 

যর্ায় র্াদকগব, তর্া কদরব েমন। 

কায়ার সদিত ছায়া দমলন খযমন।। 

দকছুকাল দুঃে তুদম গ্রগিগত পাইগব। 

পুনর্ব্্ার দনজরাগজয ঈশ্বর িইগব।। 

এেগে দবিায় রাজা িইলাম আদম। 

শুভেগে বনপগর্ িও অগ্রোমী।। 

অদতশয় খঘার রাগে যান নররায়। 

রমেী সদিত কাাঁর্া কদরয়া মার্ায়।। 

েৃগির বাদিগর কভু না যায় খয জন।  

খসই দচন্তা পিব্রগজ কদরল েমন।। 

কণ্টক অঙু্কর যত ফুগে তাাঁর পায়।  

অদত খেগশ পদত সি দ্রুত েদত যায়।। 

সঘগন দনর্জ্্ন বগন প্রগবশ কদরল।  

তার মগিয মায়ানিী খিদেগত পাইল। ।  

অকূল সমুদ্র প্রায়, নাদি পারাপার।  

ভূপদত কগরন দচন্তা, দকগস িব পার।।  

নিীর কুগলগত বদস কাাঁগিন দুজন। 

িায় দবদি মম ভাগেয এই দক দলেন। ।  

কে্িাররূগপ শদন আদসয়া তেন। 

ভগ্ন খনৌকা লগয় ঘাগে দিল িরশন।। 

মন্দ মন্দ বাগি তরী, চগল বা না চগল। 

খনৌকা খিদে নরপদত কাণ্ডারীগর বগল।। 

ত্বরা কদর পার কদর খিি খি কাণ্ডারী। 

দবলম্ব না সগি, দুঃে সদিগত না পাদর।। 

নাদবক আদসয়া কগি, তুদম খকান জন। 

রমেী সদিগত রাগে খকার্ায় েমন।। 

িদরয়া কািার নারী খকার্া দনয়া যাও। 

পদরচয় খিি আগে, কূগলগত িাাঁড়াও।।  

রাজা বগল, শুদনয়াছ শ্রীবৎস নৃপদত। 

খসই আদম, এই মম নারী দচন্তা সতী।। 

আমার কুদিন িয় মিগবর ঘেগন। 

নারী সগঙ্গ কদর তাই আদসয়াদছ বগন।। 

শদন কদিগলন, তগব বুগিদছ দব্র।  

তাল ও খবতাল দসদ্ধ আদছল খতামার।।  

তারা সগব খকার্া খেল দবপদর্ত্ সময়।  

খকার্া খেল মন্ত্রীবে্, কি মিাশয়।।  

রাজা বগল, ভাই বন্ধু যত পদরবার।  

দবপদর্ত্ সমগয় সঙ্গী নগি খকি কার।।  

অসার সংসার এই মায়া মগি মগজ। 

সকল করগয় নষ্ট ির্্ম্পর্ তযগজ।।  

আমার আমার বগল, খকি কাগরা নয়। 

কসয মাতা কসয দপতা শাগস্ত্র এই কয়।।  

খকবা কার পদত পুে, খকবা বন্ধু জন। 

মায়াবদ্ধ িগয় প্রােী কদরগছ ভ্রমে।।  

আপনার রো খিতু যদি রাগে ির্্ম্। 

আপনার নাশ খিতু, করগয় কুকর্্ম্। ।  

আমার সর্ব্্িা িয় িগর্্ম্গত বাসনা। 

কায়মগনাবাগকয এই কদর খি ভাবনা।।  

শুদনয়া িাদসয়া শদন কগি পুনর্ব্্ার। 

অদত জীে্ ভগ্ন খনৌকা, খিেি আমার।।  

দুই জন িগল খযগত পাগর পরপাগর। 

দতনজন, েীেতরী, পাগর দক না পাগর।। 

আপদন সুবুদদ্ধ বে, খিে বর্ত্্মান। 

দবগবচনা কদর রাজা কর অনুমান।। 
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কান্তাগর লইয়া আগে পার িও তুদম।  

কান্তা যদি লি, তগব কাাঁর্া রাে ভূদম।। 

শুদনয়া নাদবক বাকয কগরন দবচার।  

কাাঁর্া পার কদর আগে, খশগষ িব পার।।  

রাজা রােী দুই জগন িদরয়া কাাঁর্ায়।  

যতগন তুদলয়া খিন শদনর খনৌকায়।। 

কাাঁর্া লগয় সূয্যপুে বাদিয়া চদলল। 

খিদেগত খিদেগত মায়ানিী শুোইল।।  

শ্রীবৎস নৃপদত খেগি কগর িায় িায়।  

খয সকল খিদেলাম, খভাজবাজী প্রায়। ।  

বুদিলাম এ সকল শদনর চাতুরী। 

মায়া কদর বহু িন কদরগলক চুদর।। 

খিদেগল সাোগত রােী বঞ্চনা শদনর। 

চঞ্চল হৃিয় তাাঁর নাদি িয় দির। ।  

দচদন্তয়া কগিন রাজা কদরব েমন। 

উদঠগত নাদিক শদি, না চগল চরে। ।  

বহুকগষ্ট েমন কদরয়া দুই জন। 

প্রগবশ কগরন খশগষ দচেধ্বজ বন। ।  

খিনকাগল খসই িাগন িইল প্রভাত।  

পূর্ব্্দিগক সমুদিত খিব দিননার্। ।  

েুি্ার্ত্ তৃোর্ত্্ খিাাঁগি কাতর হৃিয়। 

রমযিান খিদে রােী নৃপদতগর কয়।।  

চদলগত না পাদর নার্ কদর দনগবিন। 

দবশ্রাম করি এই িাগন দকছুেে।।  

দিবয জল িগল নানা পুষ্প দবকদসত। 

এই িাগন স্নান কর, আছ ত েুদিত।। 

রমেী কাতরা খিদে বযদর্ত অন্তর। 

বন িগত ফল মূল আগনন সত্বর।। 

উভগয় কদরয়া স্নান ইষ্টপূজা কদর।  

কুড়াইয়া আগন বহু সুপক্ক বিরী।। 

উভগয় োইল জল শ্রাদন্ত মিল িূর।  

েমন কদরগত শদি িইল প্রচুর।। 

নানািান এড়াইল পর্ব্্ত কানন। 

নি নিী কত শত বন - উপবন।।  

তমাল দপয়াল শাল বৃে নানাজাদত।  

মদল্লকা মালতী বক চম্পক প্রভৃদত।। 

বিরী ের্জ্ু্র জমূ্ব পলাশ রসাল।  

নাদরগকল গুবাক িাদড়ম্ব আর তাল।।  

কিলী বয়ড়া ফল আর আমলকী। 

কিম্ব অশ্বর্ বে দনম্ব িরীতকী।। 

জারুল পারুল খবল দপ্রয়ঙ্গু অগুরু। 

রিসার চন্দন বািাম খিবিারু।। 

ইতযাদি অগনক বৃগে নানা পদেেে। 

বযাঘ্রযাদি দিংস্রক কত কদরগছ ভ্রমে।। 

মৃগেন্দ্র েগজন্দ্র উষ্ট্র েণ্ডার কাসর। 

খঘােক খোদিকা ের ভল্লুক শূকর।। 

শত শত পশু খিগে বগনর দভতর। 

দবকে িশন খিগে অদত ভয়ঙ্কর।। 

ভূচর খেচর কত, খক কগর েেন। 

খিদেয়া দচদন্তত রাজা অদত খঘার বন।।  

মগন মগন বগল, রো কর লক্ষ্মীপদত। 

সংসাগরর সার তুদম, অেদতর েদত।। 

িয়া কদর িীননার্ করুো দনিান। 

সমূি সঙ্কগে প্রভু কর পদরোে। ।  

খতামা দবনা রো কগর, নাদি খিন জন।  

আমার ভরসামাে প্রভুর চরে।। 

খোদবন্দ খোপাল দেদরিারী েিাির। 

োে কর খমাগর বড় িগয়দছ কাতর।। 
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এইরূপ বদল রাজা স্মগর চক্রপাদে।  

অকস্মাৎ তর্া এই মিল মিববােী।। 

যত দিন নৃপ তুদম র্াদকগব কানগন। 

র্াদকব খতামার সগঙ্গ রোর কারগে।। 

শুদনয়া আনন্দ বড় িইল অন্তগর। 

বনমগিয ভ্রগম সিা দনভ্য় শরীগর।। 

একদিন বনমগিয কগর িরশন। 

মৎসযঘাতী িীবর আদসগছ কত জন।। 

িীবর খিদেয়া রাজা করগয় যাচন। 

দকছু মৎসয খিি, আদজ কদরব খভাজন। ।  

খজগল বগল, কুেগেগত িদর জাল কগর। 

দকছুই না পাইলাম দফগর যাই ঘগর।।  

রাজা বগল, শুন সগব আমার বচন। 

পুনর্ব্্ার খফল জাল, পাইগব এেন। ।  

তাল খবতাগলর স্মদরগলন শ্রীবৎস। 

সকগল খফদলয়া জাল পায় বহু মৎসয। ।  

চতুর িীবর জাল কদরয়া দব্ার। 

পুনর্ব্্ার খফগল জাল কদরয়া দব্ার।। 

পাইয়া অগনক মীন মকবগর্ত্্র েে। 

জাদনল, সািক বগে এই দুই জন।। 

সািগর শকুল মৎসয দিল নৃপদতগর। 

মৎসয খপগয় নৃপবর কগিন রােীগর।।  

েুিার্ত্্ িগয়দছ রােী কাতর জীবন। 

মীন খপাড়াইয়া খিি, কদরব খভাজন।। 

শুদনয়া কগিন রােী খয আজ্ঞা খতামার। 

মীন-গপাড়া খেগল িয় শদন প্রদতকার। ।  

ইদতমগিয যুদিদির করি শ্রবে। 

মায়া কদর শদন মৎসয কদরল িরে।। 

সদবষাগি দচন্তাগিভী অনল ্াদলল।  

যতন পূর্ব্্ক খসই মৎসয খপাড়াইল। ।  

মীন িগ্ধ কদর দচন্তা, দচন্তা কগর মগন। 

মৎসয খপাড়া রাজিগ্ দিব বা খকমগন।। 

েীর ছানা নবনী খয কদরত খভাজন। 

বগন আদস মীনেন্ধ োগব খসই জন।। 

দকরূগপ এই ছাই োওয়াব তাাঁিাগর। 

শগতক বযঞ্জক িয় যাাঁিার আিাগর।।  

এগতক দচদন্তয়া দচন্তা মীন লগয় কগর। 

িুইয়া আদনব বদল খেল সগরাবগর।। 

জগলই িুইগত খপাড়া মৎসয পলাইল।  

ইিা খিদে দচন্তাগিবী কাদন্দগত লাদেল।। 

িািাকার কদর রােী কাগন্দ দবনাইয়া। 

দক বদলগব মিারাজ এ কর্া শুদনয়া।।  

খক খিগেগছ খক শুগনগছ খপাড়া মৎসয বাাঁগচ। 

দক িইগব মম ভাগেয, না জাদন দক আগছ।। 

শুদনয়া দবশ্বাস নাদি কদরগব ভূপদত। 

এগক ত েুিার্ত্্ রাজা িগব কু্রদ্ধ মদত।। 

বদলগবন তুদম মৎসয কগরছ ভেে। 

পালাল বদলয়া এগব কর প্রতারে।। 

িায় দবদি এত দুঃে ঘোগল আমায়। 

এেন রগয়গছ প্রাে, নাদি খকন যায়। ।  

এত ভাদব দচন্তাগিবী কাদন্দগত কাদন্দগত। 

সকল বৃর্ত্ান্ত কগি রাজার সাোগত।। 

শুদনয়া িাদসয়া রাজা রােীগর কদিল।  

এ বড় আিয্য কর্া শুদনগত িইল।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  
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শ্রীবৎগসর প্রচত শচনর বাকয 

অন্তরীগে র্াদক শদন,                   কদিগছ আকাশ বােী, 

শুন শুন শ্রীবৎস নৃপদত। 

আদম খছাে লক্ষ্মী বড়,                   তুদম কদিয়াছ িড়, 

তার শাদ্ কদরব সম্প্রদত।। 

সম্পদর্ত্গত কদর ের্ব্্,                   আমাগর কদরগল ের্ব্্, 

আদম তব দক কদরগত পাদর। 

খযই লর্জ্া দিগল খমাগর,                   খসকর্া কদিব কাগর, 

শুন দুষ্টমদত মন্দকারী।। 

পদণ্ডত িাদর্্ম্ক জ্ঞাগন,                   আইলাম তব িাগন, 

তুদমত কদরগব সুদবচার। 

কপে চাতুরী কদর,                   মম গুে পদরিদর, 

তুদম দুঃে দিয়াছ অপার।। 

দক কব দুঃগের কর্া,                   স্মরগে মরম-বযর্া, 

রদিগবক হৃিগয় আমার। 

আসন বদলয়া খশ্রি,                   লক্ষ্মীগর বদলগল খজযি, 

এগব লক্ষ্মী খকার্ায় খতামার।। 

কদরয়াদছ রাজযনাশ,                   অপর অরগেয বাস, 

খশগষ এই স্ত্রী খভি কদরব। 

শুন রাজা বদল খতাগর,                   তগবত দচদনগব খমাগর, 

নগি দমর্যা খয কর্া বদলব।। 

শুন শুন মিারাজ,                   িদরয়া দবদবি সাজ, 

খিব মিতয নাে আদিেগে। 

অবিয সর্ব্্েোমী,                   সর্ব্্ঘগে র্াদক আদম, 

অদতশয় পূজয দেভুবগন।। 

শুন খি শ্রীবৎস ভূপ,                   খেতাযুগে রামরূপ, 

িইল প্রভুর অবতার। 

এক ব্রহ্ম চাদর অংগশ,                   জদেগলন রঘুবংগশ, 
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রাজা িশরগর্র কুমার।। 

িশরর্ ির্্ম্াচর,                   খিন তাাঁগর রাজযভার, 

আদম তাাঁগর পাঠাই কানন। 

অনুজ লক্ষ্মে সাগর্,                   প্রগবগশ েিন পগর্, 

জোবল্ক কদরয়া িারে।। 

স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা সতী,                   পদত অনুেতা অদত, 

শুনগি দুে্দত যত তাাঁর। 

কানগন পদতর সি,                   ভুদঞ্জবাগর পাপগ্রি, 

বগন খেল িীগনর আকার।। 

পর্ব্্ত কানন পগর্,                   বদঞ্চয়া স্বামীর সাগর্, 

পগর তাাঁগর িগর িশানন। 

রাজয িন স্বামী ছাদড়,                   খেগলন রাবে-বাড়ী, 

বাস মিল অগশাক কানন।। 

আর দকছু বদল শুন,                   খিবগিব পঞ্চানন, 

সতী কনযা অদ্্ধ অঙ্গ যাাঁর। 

সতী েগত কৃদর্ত্বাস,                   িেযজ্ঞ কদর নাশ, 

ছােমুণ্ড িগের আকার।। 

সতী খিিতযাে কগর,                   জদে দিমালয়-ঘগর, 

সর্ব্্গিতু মম মায়াজাল। 

আমাগর খিলন কদর,                   ইন্দ্র স্বে্ পদরিদর, 

দুঃগেগত বদঞ্চল কত কাল।। 

মম সি বাি কদর,                   মবকুণ্ঠ দনবাসী িদর, 

কীেরূপ িারে কদরল।  

ঘুদচল মবকুণ্ঠ-লীলা,                   েণ্ডকী পর্ব্্গত দশলা, 

খিবমাগন বহুকাল দছল।। 

বদল মিতয অদিপদত,                   স্বে্ রসাতল দেদত, 

দেভুবন কগর অদিকার। 

খিলন কদরল খমাগর,                   পাতাগল লইয়া তাগর, 

রাদেলাম বদ্ধ কারাোর।। 
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স্বে্ মর্ত্্য রসাতল,                   সর্ব্্ে আমার বল, 

সগব কগর আমার পূজন। 

খতার কাগছ অল্প আদম,                   তুই পৃদর্বীর স্বামী, 

লক্ষ্মী খতার খিদেব খকমন।। 

এগতক কদিয়া শদন,                   িইল আকাশোমী, 

স্বেবৎ শুদনল রাজন। 

দচদন্তয়া বুদিল মর্্ম্,                   শদনর যগতক কর্্ম্, 

িল রাজা দনরানন্দ মন।। 

অরেযপগর্ব্্র কর্া,                   অদত সুে খমাে-িাতা, 

রদচগলন মিামুদন বযাস।  

রদচল পাাঁচাদল ছগন্দ,                   মগনর আগবশানগন্দ, 

কৃেিাসানুজ কাশীিাস।। 

আকাশবােী শ্রবগে শ্রীবৎস রাজার খেগদাক্তি 

শুদনয়া আকাশ বােী শদনর ভারতী। 

ডাদকয়া বদলল রাজা দচন্তাগিবী প্রদত।। 

যগতক কদিল শদন, প্রতযে িইল। 

রাজযনাশ বনবাস সর্ব্্নাশ মকল।।  

দববাি কদরয়া যদি খিাাঁগি না আদসগব। 

তগব খকন দচন্তাগিবী এমত িইগব।। 

আমার কুদিন িল দবদির ঘেনা। 

মনগল খকন দ্বন্দ্ব কদর আদসগব দুজনা।। 

ভাদবয়া দচদন্তয়া খিদব দক িইগব আর।  

দনজ কর্্ম্াদর্জ্্ত পাপ িয় ভুদঞ্জবার।। 

কারে করে কর্ত্্া খিব েিাির। 

আমার একান্ত ভার তাাঁিার উপর।। 

িগর্্ম্ দবচদলত মন নগিত আমার। 

দনজকগর্্ম্ দুঃে পাই, দক খিাষ তাাঁিার।। 

দচন্তাযুি িগয় রাজা বগঞ্চন কানন। 

ফলমূল আিাগরগত কগরন যাপন।। 

ির্্ম্দচন্তা কগর রাজা, স্মগর দবিাতায়। 

এইরূগপ পঞ্চ বষ্ নানা দুঃে পায়।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  
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শ্রীবৎস রাজার কাঠুচরয়া আলগয় চিচত 

শুন শুন ির্্ম্রাজ অপূর্ব্্ কর্ন।  

কানগন বগঞ্চন দচন্তা শ্রীবৎস রাজন।। 

পূর্ব্্মত ফলমূল না দমগল তর্ায়। 

কানন তযদজয়া রাজা নেগরগত যায়।।  

নের উর্ত্রভাগে িনীর বসদত। 

তর্ায় বসদত খমার না িয় সঙ্গদত।। 

দুঃেী িগয় িনাগযযর দনকগে না যাগব। 

িদরদ্র খিদেয়া খমাগর অবজ্ঞা কদরগব।। 

দুঃেীর সমাগজ আদক কাোইব কাল। 

পাগছ খলাগক ঘৃো কগর, এ বড় জঞ্জাল।। 

এত বদল িদেগেগত প্রগবদশল রায়।  

শত শত ঘর তর্া কাঠুদরয়া রয়।। 

রাজা রােী তর্াকাগর িয় উপনীত। 

খিদকয়া সম্ভ্রগম তারা দজজ্ঞাগস ত্বদরত।। 

কি তুদম, খকবা িও, খকার্ায় বসদত। 

দক খিতু আদসগল খিাাঁগি, কি শীঘ্রেদত।। 

শুদনয়া সবার বাকয কগি নৃপবর। 

খমার সম দুঃেী নাদি পৃদর্বী দভতর। ।  

বহুদুঃে খপগয় আদম আইনু খির্ায়। 

খতামরা কদরগল কৃপা তগব দুঃে যায়। ।  

আশ্বাস কদরয়া তারা মকল অঙ্গীকার।  

কদরব খতামার দিত, প্রদতজ্ঞা সবার।।  

খমারা কাঠুদরয়া জাদত, কাি খবদচ দকদন। 

দনতয আদন দনতয োই, দুঃে নাদি জাদন।। 

সগঙ্গ র্াদক কাি খবদচ প্রতযি আদনগব। 

এ কগর্্ম্ দনযুি িগল দুঃে না রদিগব।। 

শুদন আনদন্দত িন শ্রীবৎস রাজন। 

ভাল ভাল এই কর্্ম্ কদরব এেন।। 

খিনমগত কাঠুদরয়া ঘগর দুই জন। 

রদিল খোপগন রাজা দনরানন্দ মন।। 

কাঠুদরয়ােে ভায্যা যগতক আদছল।  

দচন্তার খসৌজনয খিদর সগব বশ িল। ।  

নানা ির্্ম্ নানা কর্্ম্ করান শ্রবে। 

শুদনয়া সন্তুষ্ট িল সবাকার মন।।  

সবা সগঙ্গ সেীভাগব আগছ রাজরােী।  

দশষ্টালাগপ র্াগক সিা দিবস রজনী। ।  

প্রভাগত কাঠুগরেে চদলল কানগন।  

রাজাগক ডাদকল সগব, এস যাই বগন।।  

শুদনয়া চগলন রাজা সবার সংিদত। 

খঘার বগন প্রগবগশ কদরল শীঘ্রেদত। ।  

কাঠুদরয়ােে কাি ভাদঙ্গল অগনক।  

বড় বড় খবািা সগব বাদন্ধল যগতক।। 

ফলমূল পেপুষ্প দনল সর্ব্্জন। 

আদম দক লইব দচগর্ত্ দচদন্তল রাজন।।  

দনদন্দত না িয় কর্্ম্, খেশ না সদিব। 

অর্চ আপন কর্্ম্ প্রকাগর সাদিব।।  

দচদনয়া লইল রাজা চন্দগনর সার। 

কাঠুদরয়া সগঙ্গ সগঙ্গ চদলল বাজার।। 

বাজাগর খফদললা খবািা কাঠুদরয়া কুল। 

েৃিীগলাক আদস সগব কদর দনল মূল।। 

খকি পায় চাদর পে খকি আেপে। 

খকি বা খবদচয়া খকগন োিয প্রগয়াজন।। 

চন্দগনর কাি লগয় শ্রীবৎস রাজন।  

খবদচবাগর যায় তগব বদেক সিন।। 

দিবয চন্দগনর সার খপগয় সিাের। 

কদরয়া উদচত মূলয দিগলক সত্বর। ।  
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তঙ্কা দুই চাদর রাজা খবদচয়া পাইল।  

অপূর্ব্্ দবদচে দ্রবয দকদনয়া লইল।। 

ঘৃত মতল চাদল ডাদল লবে মসন্ধব। 

মশলা দমষ্টান্ন িদি দকদনগলন সব। ।  

শাক সূপ তরকারী যগতক পাইল। 

ভাল মৎসয মাংস রায় যে কদর দনল।। 

দকদনয়া অগশষ দ্রবয লগয় নরপদত। 

েৃগিগত আদনয়া দিল যর্া দচন্তাসতী।। 

রােী প্রদত কগি রাজা দবনয়- বচন।  

কাঠুদরয়ােে বন্ধু, কর দনমন্ত্রে।।  

শুদনয়া সন্তুষ্ট মিল দচন্তা মিারােী। 

দবদচে কদরয়া পাক কদরল তেদন।। 

লক্ষ্মী অংগশ জে তাাঁর, লক্ষ্মী স্বরূদপেী। 

চেুর দনদমগষ পাক মকল দচন্তারােী।। 

স্নান িান কদর রাজা আদসয়া সত্বর।  

খিদেল সকল পাক িগয়গছ সুন্দর।। 

রােী বগল, সবাকাগর ডাকি রাজন। 

সকল রন্ধন মির করাি খভাজন।। 

এত শুদন নরপদত ডাগক সবাকাগর। 

আনদন্দত িগয় সগব এল ভুদঞ্জবাগর। ।  

একে িইয়া সব কাঠুদরয়ােে। 

খভাজগন বদসল সগব অদত হৃষ্ট মন।। 

রােী আগসন অন্ন নৃপ কগরন বন্টন।  

তৃদিগত লাদেল সগব কদরগত খভাজন। ।  

সুিা সম অন্নপাক োয় সর্ব্্জন। 

িনয িনয ধ্বদন িল কাঠুগর ভবন। ।  

শ্রদ্ধা পুরস্কাগর সগব দবিায় কদরয়া। 

পিাগত ভুদঞ্জল রাজা হৃষ্টমন মিয়া।। 

এইরূগপ কত দিন বদঞ্চল তর্ায়। 

এক দিন শুন যুদিদির মিাশয়।। 

বাদেজয কদরগত এক সিাের যায়। 

চাপাইয়া তরী সািু খসইোগন রয়।। 

অকস্মাৎ তার দডদঙ্গ চড়াগত লাদেল।  

িায় িায় কদর কাগন্দ, দক িল দক িল।।  

খিনকাগল শুন রাজা মিগবর ঘেন। 

েেক িইয়া শদন আইল তেন।। 

িগ্ লাদঠ, কাাঁগে পুাঁদর্ গ্রিাচায্য মিয়া।  

সািুর মঙ্গল কর্া কদিল আদসয়া।। 

শুন মিাজন তুদম, দির কর মন। 

খতামার তরেী বদ্ধ মিল খয কারে।। 

তব নারী নবগ্রি কগরন অচ্ন। 

অবজ্ঞা কদরয়া তুদম আইগল পােন।। 

খসই খিতু তব তরী মিল খিনরূপ। 

কদিনু যগতক কর্া, জাদনগব স্বরূপ। ।  

মিাজন কগি কর্া কদরয়া প্রেদত। 

অমৃত অদিক শুদন আমার ভারতী।। 

ব্রাহ্মে বগলন, শুদন আমার বচন। 

খযমগত খতামার তরী চদলগব এেন।। 

এই গ্রামবাসী কাঠুদরয়া যত জন। 

দনমন্ত্রে কদর আন তার ভায্যােে।।  

সকগল আদসয়া তারা িদরগবক তরী। 

তার মগিয পদতব্রতা আগছ এক নারী।। 

খসই আদস খযইেগে ছুাঁইগব তরেী। 

কদিনু স্বরূপ কর্া, ভাদসগব তেদন। ।  

শুদন আনদন্দত মিল খসই মিাজন। 

এ কর্া কদিয়া শদন কদরল েমন।। 

শুদনয়া উপায় সািু দচন্তা কগর মগন। 

পাইনু পরম তত্ত্ব মিগবর ঘেগন।।  
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দকঙ্কগরর তগব সািু কদিল সত্বগর।  

কাঠুদরয়া জাদত সতী আনি সািগর।। 

শুদনয়া সািুর আজ্ঞা দকঙ্কর চদলল।  

্বস্তুদত কদর সবাকাগর আমদন্ত্রল।। 

সিগজগত িীনজাদত, অদত অল্পজ্ঞান।  

পাইয়া সািুর নাম আনন্দ দবিান।। 

যগতক কাঠুগর ভায্যা দনমন্ত্রে শুদন। 

িদরষ দবিাগন সগব চদলল তেদন।। 

খযোগন নিীর ঘাগে আেক তরেী। 

খসইোগন উর্ত্দরল যগতক রমেী।। 

কমলা দবমলা খেল আর কলাবতী।  

খকৌশলযা খরাদিনী চগল আর সরস্বতী। ।  

খরবতী মকগকয়ী উমা রম্ভা দতগলার্ত্মা। 

িদরদপ্রয়া দচোবতী রািা সতী শযামা।। 

যগশািা যমুনা জয়া দবমলা দবজয়া। 

আর ষিী েয়া েঙ্গা কাদলন্দী অভয়া।। 

চপলা চঞ্চলা িায় চাণ্ডালী খকশরী। 

পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাদবেী মঞ্জরী।। 

এগক এগক তরী সগব পরশ কদরল। 

জগন জগন মান দনয়া দবিায় িইল।। 

কাগরা িাগত নাদি িল সািু প্রগয়াজন।  

বুদিল িইল দমর্যা েেক বচন।। 

কত নারী আইল, না এল কত জন। 

দকঙ্কগর দজজ্ঞাগস সািু খস সব কারে।। 

নাদবক কদিল, সগব আদসয়াগছ রায়। 

এক নারী না আইল স্বামীর মানায়।।  

শুদন সািু মগন মকল, খসই সাধ্বী তগব। 

দতদন এগল খমার তরী অবশয চদলগব।।  

মিাভারগতর আেযান সুিার সার। 

তদরবাগর ইিা দবনা দকছু নাদি আর। ।  

বচেক কতত বতৃক চিন্তা হরে 

তগব সািু িষ্যুত েগল বন্ত্র দিয়া। 

যর্া দচন্তা সতী তর্া উর্ত্দরল দেয়া।। 

দচন্তাগিবীগর সািু কগি দবনয় বােী। 

আমাগর করি রো, ওগো ঠাকুরাদে। ।  

সািুগর খিদেয়া দচন্তা কগি দুঃে মগন। 

আমাগক যাইগত মানা কদরল রাজগন।। 

দক কদিগব মিারাজ আদসয়া ভবগন। 

ভাদবয়া দচদন্তয়া রােী দির মকল মগন।। 

কাতর শরোেত খযই জন িয়। 

তািাগর কদরগল রো িগর্্ম্র সঞ্চয়। ।  

খবগি শাগস্ত্র মুদনমুগে শুদনয়াদছ আদম। 

প্রাে দিয়া রােগয় শরোেত প্রােী।। 

যািা কন মিারাজ এ কর্া শুদনয়া।  

সিদব সকল কর্া শরে মাদেয়া।। 

এত ভাদব দচন্তাগিবী হৃষ্টদচর্ত্া মিয়া। 

চদলগলন তগব রােী ঈশ্বর ভাদবয়া।।  

উপনীত িন যর্া সিাের তরী। 

করগযাগড় কগি খিবী প্রিদেে কদর। ।  

যদি আদম সতী িই পদত অনুেতা। 

তগব খস ভাদসগব তরী কদিনু সর্ব্্র্া।। 

এত বদল খসই তরী পরশ কদরগত। 

ভাদসয়া উদঠল তরেী খসইেগেগত।। 

খিদে সিাের িল িদরষত মন। 

জাদনল মনুষয নগি এই নারীজন। 
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যদি মার খনৌকা কভু আেক িইগব।। 

ইিাগক লইগল সগঙ্গ তেদন চদলগব। 

এত ভাদব খনৌকা পগর লইল দচন্তাগর। ।  

খিে যুদিদির রাজা মিগব দক না কগর। 

শুদন ির্্ম্-নৃপমদে কগি প্রভু প্রদত।। 

অমৃত অদিক শুদন খতামার ভারতী। 

দচন্তার বলি খশগষ মিল খকান েদত। 

দকরূগপ রদিল খকার্া শ্রীবৎস নৃপদত।। 

এত শুদন কগিন শ্রীেগশািা কুমার। 

শুন মিারাজ কদি দবগশষ ইিার।। 

অদত দুঃগে খশাকাকুল কাতর অন্তগর।  

ঈশ্বর স্মদরয়া খিবী কাগন্দ উচ্চঃস্বগর।। 

খকন আদম আইলাম আপনা োইয়া। 

কাদন্দয়া আকুল দচন্তা এ কর্া ভাদবয়া।। 

সূয্যপাগন চাদি খিবী খযাড় কদর িাত। 

বহু ্ব কগর দচন্তা বহু প্রদেপাত।। 

িয়া কর দিননার্ অদেগলর পদত। 

খমার রূপ লি খিব! খিি কু আকৃদত।।  

জরাযুত অঙ্গ প্রভু খিি শীঘ্রেদত। 

এত বদল কাগন্দ খিবী খলাোইয়া দেদত।। 

খিদে খিব ভাঙ্কগরর িয়া উদপদজল। 

ভয় নাই ভয় নাই বােী দনঃসদরল।। 

না কান্দি না দচদন্তি ওগো দচন্তাসতী। 

স্বামী প্রদত সিা িগয় খর্গকা ভদিমতী।। 

তব সুন্দর রূপরাদশ এগব িদরব। 

স্মদরগল আমায় পুনঃ পূর্ব্্রূপ দিব।। 

তগব সতী রূপ সযূ্য কগরন িরে।  

েদলত িবল মূদর্ত্্ দিল ততেে।।  

এইরূগপ দচন্তাগিবী খনৌকায় রদিল।  

িদেগেগত খনৌকা বাদি সািু খয চদলল।। 

এর্ায় কানন িগত আদস দনজালয়। 

শূনয ঘর খিদে রাজা মাদনল দবস্ময়।।  

কাদন্দয়া অদির রাজা না খিদে দচন্তায়। 

সকাতগর পড়সীগর দজজ্ঞাগসন রায়।। 

পঠগন শ্রবগে নারী লগভ ির্্ম্জ্ঞান।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান্ ।। 

শ্রীবৎস রাজার খরাদন এবং চিন্তার অগেষে 

কাতর হৃিয় অদত,                     শ্রীবৎস িরেীপদত, 

পড়সীগর দজজ্ঞাগস বারতা। 

কি সগব সমাচার,                     খকার্া দচন্তা খস আমার, 

না খিদরয়া পাই মগন বযর্া।। 

রাজার বচন শুদন,                     পড়সী কদিগছ বােী, 

ওগি িীর পদণ্ডত সুজন। 

কদি শুন দববরে,                     এই ঘাগে এক জন, 

আইল িনাযয মিাজন।। 
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তািার কগর্্ম্গত ঘগে,                     তরেী আেক ঘাগে, 

দবিাতা তািাগর দবড়দম্বল। 

সতী খয জন িইগব,                     পরগশ তরী ভাদসগব, 

খতাঁই নারী সবাগর ডাদকল।। 

খেৌরব কদরয়া সািু,                     লইয়া কাঠুগর বিূ, 

ক্রগম ক্রগম তরী খছাাঁয়াইল। 

না ভাদসল খসই তরী,                     পুনঃ পুনঃ যে কদর, 

খতামার দচন্তায় লগয় খেল।। 

দচন্তা সতী পরদশগত,                     ভাগস তরী িরগষগত, 

দচন্তায় িদর মলল তদরগত। 

ছাদড়য়া খস দিল তরী,                     কদর অদত তাড়াতাদড়, 

দচন্তাগিবী লাদেল কাদন্দগত।। 

বজ্র সম বােী শুদন,                     মূছ্ােত নৃপমদে, 

খলাোগয় পদড়ল িরাতগল। 

েগেগক খচতন পায়,                     বগল রাজা িায় িায়, 

খকন খিন ঈশ্বর কদরগল।। 

আমার কগর্্ম্র পাশ,                     রাজয তযদজ বনবাস, 

নারী সগঙ্গ আইনু কানগন। 

িন রে যত আদন,                     সকদল িদরল শদন, 

অগবগশগষ দছনু দুই প্রাগে।। 

তািাগত কদরল আন,                     দুই জন দুই স্নান, 

শদন দুঃে দিল বুি খমাগর।  

দবষাগি তাদপত মন,                     এই দচন্তা অনুেে, 

ভগয় রো খক কদরগব তাগর।। 

এত দচদন্ত নরপদত,                     খশাগকগত কাতর অদত, 

চদলল নিীর তগে তগে। 

দজজ্ঞাদসল জগন জগন,                     িাবর জঙ্গমেগে, 

মনুষয যগতক খিগে বাগে।। 

দবদবি কানন মাি,                     েুাঁদজগলন মিারাজ, 
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দচন্তার না পাইল উগেশ। 

বহু খিশ নানা িাগন,                     নি নিী উপবগন, 

ভ্রগম রাজা খপগয় বহু খেশ।। 

েুিা তৃো অনািাগর,                     মিাকগষ্ট নৃপবগর, 

খশষমাে দছল প্রাে তাাঁর। 

শুন ির্্ম্ মিাশয়,                     সকল মিগবগত িয়, 

সর্ব্্ কর্্ম্ ইছা দবিাতার।। 

দচর্ত্ানন্দ নাগম বগন,                     রাজা খেল খসইিাগন, 

তর্াকাগর সুরদভ আশ্রম। 

অপূর্ব্্ দবদচে খশাভা,                     সুরাসুর মগনাগলাভা, 

তর্া খযগত সভয় শমন।। 

নানা পশু নানা পে,                     এক িাগন লে লে, 

ভেয খভাজয রগঙ্গ এক িল। 

দবদচে তড়াে বাপী,                     পুষ্কদরেী কতরূপী, 

তাগি খশাগভ কনক কমল।। 

অপূর্ব্্ কাননগশাভা,                     নানা পুষ্প মগনাগলাভা, 

ঋড়ঋতু খশাদভত তর্ায়। 

খকি কাগর নাদি ডগর,                     সুগে সগব ঘর কগর, 

দনঃশগঙ্ক রদিল তর্া রায়।। 

রাজা পুেযবান অদত,                     জাদনয়া খোমাতা সতী, 

তর্ায় িইল উপনীত। 

কাশীরাম সাি োয়,                     দবফগল জনম যায়, 

ভজ িদর, ভগব নাদি ভীত।। 

সুরচভ আশ্রগম শ্রীবৎস রাজার অবচিচত ও সদাের কতত বতৃক 

চনগ্রহ 

সুরদভ দজজ্ঞাসা কগর, তুদম খকান জন।  

রাজা বগল, শুন মাতা খমার দনগবিন। ।  

অবনীগত মিীপদত দছলাম মা আদম। 

শ্রীবৎস আমার নাম প্রােগিশস্বামী।। 

আনগন্দগত কদরতাম প্রজার পালন। 

কত দিগন শুন মাতা মিগবর ঘেন।। 
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একদিন শদন সগঙ্গ জলদি তনয়া। 

মম িাগন আগস খিাাঁগি দবগরাি কদরয়া।। 

দবচার কদরনু আদম ির্্ম্শাস্ত্র িদর। 

দবপরীত বুদি শদন মিল মম অদর।। 

রাজয িন সব শদন কদরল দবনাশ। 

অবগশগষ দচন্তা সি আদস বনবাস।। 

বনবাগস মিাগেগশ বদঞ্চ দুই জগন। 

দচন্তাগক িারানু মাতা দনর্জ্্ন কানগন।। 

সুরদভ এগতক শুদন কগি নৃপ প্রদত।  

ভয় নাই, র্াক রাজা আমার বসদত।। 

যত দিন গ্রি মন্দ আছগয় খতামার। 

তত দিন খমার খতর্া র্াক গুোিার।। 

এোগন শদন ভয় নাদিক রাজন। 

খির্া র্াদক কর রাজা কাগলর িরে।। 

পুনঃ বসুমতী পদত িগব নৃপবর। 

দচন্তা সতী পাগব কত দিবস অন্তর। ।  

এ বন ছাদড়য়া নাদি যাইগব খকার্ায়। 

দুই িার দুদগ্ধ আদম ভুঞ্জাব খতামায়।। 

এ বন ছাদড়য়া যদি যাও নররায়। 

অবশয পদড়গব তুদম শদনর মায়ায়।।  

রাজা বগল, মাতা িয় খয আজ্ঞা খতামার। 

রদিলাম যত দিন দুঃে নগি পার।। 

এরূগপ শ্রীবৎস রায় রদিল তর্ায়। 

শুনি অপূর্ব্্ কর্া িগর্্ম্র তনয়।।  

মগনারর্ নদন্দনীর যত দুগ্ধ োয়। 

দুিাগরর দুগগ্ধগত িরেী দভগজ যায়।।  

খসই দুগগ্ধ মৃদর্ত্কা দভজাগয় কািা কদর। 

দুই িাগত মিারাজ দুই পাে িদর। ।  

দচন্তাগিবী শ্রীবৎস নৃপদত নাম স্মদর। 

তাল ও খবতাল দসদ্ধ মগনগত দবচাদর।। 

যুগ্মপাে যুি কদর েঠগয় রাজন। 

এরূগপ কগতক পাে করগয় রচন।। 

ঈশ্বগরর িযান কদর কাগলর িরে। 

সিস্র সিস্র পাে কদরল েঠন।। 

িাগন িাগন ্পূাকার শত শত কদর। 

এমগত শ্রীবৎস বগঞ্চ দিবস শর্ব্্রী।। 

কত দিনান্তগর শুন ির্্ম্ মিাশয়।  

পুনর্ব্্ার পগড় রাজা শদনর মায়ায়।।  

খসই মিাজন যায় বাদিয়া তরেী। 

কূগলগত র্াদকয়া খিগে শ্রীবৎস আপদন।। 

মিাজন প্রদত রাজা বদলল ডাদকয়া।  

শুন শুন সিাের কূগলগত আদসয়া।। 

নৃপদতর উচবর শুদন মিাজন। 

শীঘ্র কদর কূগল তরী লইল তেন।। 

পাইয়া সািুর আজ্ঞা খনৌকার নফর। 

শ্রীবৎগসর কাগছ তরী আদনল সত্বর। ।  

মৃদুভাগষ রাজা কগি দবনয় বচন। 

শুন মিাজন তুদম খমার দববরে।। 

বড় বংগশ জদেলাম পূর্ব্্ ভােযবগল। 

দকন্তু সব মিল নষ্ট দনজ কর্্ম্ফগল।। 

কাগর দক বদলব আদম, দক বদলগত পাদর। 

ঈশ্বগরর ইছা যািা, েণ্ডাইগত নাদর।। 

তুদম যদি িয়া কগর এক কর্্ম্ কর।  

তগব ত তদরব আদম দবপি সাের।। 

কতগুদল স্বে্পাে কদরয়াদছ আদম।  

তুগল যদি লগয় যাও খনৌকা পগর তুদম।। 

খয খিগশ বাদেগজয তুদম কদরছ প্রয়াে। 

খসই খিগশ তব সগঙ্গ কদরব প্রিান।। 
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স্বে্পাে খবদচ যদি পাই দকছু িন।  

তগব ত দবপগি তদর, এই দনগবিন।। 

রাজার দবনয় বাকয শুদন মিাজন।  

দকঙ্কগরর আজ্ঞা কগর , লগয় এস িন।।  

রাজাগক কদিল সািু, শুন মিাশয়। 

আইস আমার সগঙ্গ, নাদি দকছু ভয়।।  

হৃষ্ট িগয় নরপদত উগঠ খনৌকা পগর। 

স্বে্পাে বগয় আগন যগতক দকঙ্কগর।। 

তুষ্ট িগয় সিাের বাদিল তরেী। 

দক কব শদনর মায়া শুন নৃপমদে।। 

কপে পাষণ্ড বড় খসই সিাের। 

এই দুষ্ট, তগব দচদন্তল দনজ অন্তর।।  

দমলাইল যদি িন মিগবগত আমাগক। 

ঘুচাই মগনর বযর্া বদিয়া ইিাগক।।  

এগতক ভাদবয়া মগন দুষ্ট দুরাচার।  

রাজাগক িদরয়া খফগল সাের মািার। ।  

যেন িদরয়া দুষ্ট কদরল বন্ধন। 

োদি োদি বদল রাজা কদরগছ স্মরে।। 

খকার্া তাল খবতাল বান্ধব দুই জন। 

এ মিাদবপগি কর আমাগর তারে।। 

খকার্া খেগল দচন্তাগিবী আমাগর ছাদড়য়া। 

আমার দুে্দত দপ্রগয় খিে না আদসয়া।। 

খসই খনৌকা পগর দছল দচন্তা পদতব্রতা। 

কাদন্দয়া উদঠল রােী শুদন প্রভু কর্া।। 

যেন িদরয়া নৃগপ খফদলল সমুগদ্র। 

িইল খবতাল তাল রাজচগে দনগদ্র। ।  

তাল রো মকল চেু খবতাল মিল খভলা। 

ভাদসয়া নৃপদত যায় খযন রাদশ তূলা।। 

খসইেগে দচন্তাগিবী বাদলশ খযাোয়। 

বাদলগশ আদলস রাদে নৃপ ভাদস যায়। ।  

শুনি আিয্য কর্া িগর্্ম্র তনয়।  

বহুকাল জগল ভাদস খসৌদতপুগর যায়।।  

খসৌদতপুগর রম্ভাবতী মাদলনীর িাগন। 

আদসয়া লাদেল শুষ্ক পুগষ্পর উিযাগন।। 

বহুকাল শুষ্ক দছল যত পুষ্পবন। 

রাজ আেমগন পুষ্প ফুদেল তেন।। 

রাজ-িরশগন পুনঃ জীব সঞ্চদরল। 

পূর্ব্্মত সব পুষ্প দবকদশত মিল। ।  

অগশাক দকংশুক নাে ফুদেল বকুল।  

েন্ধরাজ চাাঁপা ফুগে জারুল পারুল।।  

খশফাদল খসাঁওতী আদি নানাজাদত ফুল।  

ফুদেল যগতক পুষ্প, নাদি সমতুল।।  

পুষ্পেগন্ধ অদলকুল িায় মিু আগশ।  

খকাদকল খকাদকলা োন কদরগছ িদরগষ।।  

ষড়ঋতু আদস তর্া মিল উপনীত।  

শর িনু সি কাম তর্ায় উদিত।। 

পূর্ব্্মত বনগশাভা িইল দব্র। 

কর্্ম্ান্তর িইগত মাদলনী আইল ঘর।।  

আিয্য খিদেয়া বড় ভাদবগছ মাদলনী। 

ইিার কারে দকবা, দকছুই না জাদন। ।  

বন খিদে হৃষ্ট অদত মালীর মদিষী।  

কুসুম কানগন শীঘ্র প্রগবদশল আদস।। 

এগক এগক দনরদেয়া চতুদে্গক চায়। 

খিনকাগল শ্রীবৎসগক খিদেল তর্ায়।।  

কন্দপ্ আকার এক পুরুষ সুন্দর। 

মাদলনী খিদেয়া কগি কদর খযাড়কর।। 

খকার্া মিগত এগল তুদম, খকান মিাজন।  

সতয কদর কি বাছা, খমার দনগবিন।।  
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মাদলনী দবনয় শুদন তগব নৃপমদে। 

কদিগত লাদেল রাজা আপন কাদিনী।। 

বাদেগজয আইনু আদম কদরগত বযাপার। 

দডঙ্গা ডুদব িগয় দুঃে িইল আমার। ।  

ভােয খিতু প্রাে পাই, খতাঁই আদস কূল। 

আমার ভাবনা দমর্যা,ভদবতবয মূল। ।  

শুদনয়া মাদলনী কগি, শুন মিাশয়। 

র্াকি আমার ঘগর নাদি দকছু ভয়।। 

শুভগ্রি মিল তব, দুঃে অবসান। 

নগি খকন খনৌকা ডুগব পাইগল পরাে।।  

আর খকি নাদি বাপু, বদঞ্চ একাদকনী। 

খমার েৃগি ভাদেগনয় ভাগব র্াক তুদম।। 

এমগত রদিল তর্া শ্রীবৎস ভূপদত। 

শুনি অপূর্ব্্ কর্া ির্্ম্ মিামদত।। 

সুিার সমান মিাভারগতর কর্া। 

শ্রবগে পঠগন ঘুগচ, পাপ তাপ বযর্া।। 

শ্রীবৎস রাজর মাচলনী আলগয় অবচিচত 

মাদলনীর বােী শুদন,                    আনদন্দত নৃপমদে, 

তুষ্ট িগয় খেল তার বাগস। 

আগয়াজন আদন দিল,                     নৃপদত রন্ধন মকল, 

বগঞ্চ রায় খকৌতুক দবগমগষ।। 

এইরূগপ নৃপবর,                     রদিল মাদলনী ঘর, 

আগছ রায়, খকি নাদি জাগন। 

শুন ির্্ম্ মিাশয়,                     শুভকাল যগব িয়, 

শুভ তার িয় দিগন দিগন।।  

অপূর্ব্্ দবদির কর্্ম্,                     খকবা তার বুগি মর্্ম্, 

সৃজন পালন পুনঃ পাত। 

একবার িয় অংশ,                     আরবার কগর ধ্বংস, 

কর্্ম্গযাগে কগর যাতায়াত।। 

পুনঃ জগে পুনঃ মগর,                     এইরূগপ ঘুগর দফগর, 

তর্াচ না বুগি মূঢ় জন। 

খলাভ কগর, অপিগর,                      কুকর্্ম্ যগতক কগর, 

সািুকর্্ম্ নগি একেে।। 

আিয্য শুনি রাজা,                     খসই খিগশ মিাগতজা, 

বাহুগিব নাগম নৃপবর। 

ভদ্রা নাগম তাাঁর কনযা,                     রূগপ গুগে মিীিনযা, 
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খসৌজগনযগত খদ্রৌপিী খসাসর।। 

রূপ গুে বদে্বাগর,                     কার শদি খকবা পগর, 

দতগলার্ত্মা দজদন রূপবতী। 

েমায় পৃদর্বী সম,                     গুগে সরস্বতী সম. 

তগপ খযন অদগ্ন স্বািা সতী।। 

জোবদি কর্্ম্ তার,                     শুন মুন গুোিার, 

িরগেৌরী কগর আরািন। 

কগঠার তপসযা যত,                     দব্াদরয়া কব কত, 

আরিগয় কদর প্রােপে।। 

্গব তুষ্টা মিমবতী,                     ডাদক বগল ভদ্রাবতী, 

বর মাে দচগর্ত্ যািা লয়। 

শুদনয়া রাজার সুতা,                     িইল আনন্দযুতা, 

প্রেদময়া করগযাগড় কয়।। 

শুন মাতা ব্রহ্মমদয়,                     েদত নাই খতামা বই, 

তরাইগত িগব এ িাসীগর। 

বর যদি দিগব তুদম,                     শ্রীবৎস নৃপদত স্বামী, 

এই বর খিি মা আমাগর।। 

তুষ্টা িগয় িরদপ্রয়া,                     কদিগলন আশ্বাদসয়া, 

তব ভাগেয িগব নৃপবর। 

তত্বকর্া কদি শুন,                     আদসয়াগছ খসই জন, 

রম্ভাবতী মাদলনীর ঘর।। 

তাগর বরমালয দিয়া,                     সুগে ঘর কর দনয়া, 

বর দিনু বাঞ্ছামত তব। 

বর খপগয় নৃপসুতা,                     িইয়া আনন্দযুতা, 

খিবী পূগজ কদরয়া উৎসব।। 

শ্রীবৎস দচন্তার কর্া,                     আরেযপর্ব্্গত োর্া, 

শুদনগল অির্্ম্ িয় নাশ। 

কমলাকাগন্তর সুত,                     সুজগনর মনঃপূত, 

দবরদচল কাশীরাম িাস।। 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
6

 

শ্রীবৎস রাজার সচহত ভদ্রার চববাহ 

শুন শুন মিারাজ অপূর্ব্্ কর্ন। 

মাদলনী ভবগন বগঞ্চ শ্রীবৎস রাজন।।  

মালা োাঁদর্ কগর রাজা কাগলর িরে।  

ফুল ফল জগল রাজা পূগজ নারায়ে।। 

কায়মগনাবাগকয রাজা ির্্ম্ নাদি তযগজ। 

আপনা খোপন কদর রগি ির্্ম্কাগজ।।  

শুন ির্্ম্ মিীপাল অপূর্ব্্ ঘেন।  

ভদ্রাবতী কনযার শুনি দববরে।। 

খভাজগন বগসগছ বাহুগিব মিীপাল। 

পদরগবশগন আগস ভদ্রা, িাগত স্বে্র্াল।। 

রােীজ্ঞান কদর রাজা কগর িদরিাস।  

কাদন্দয়া কদিল ভদ্রা জননীর পাশ। ।  

শুদন রােী খক্রািদচগর্ত্ কগরন েমন।  

ভৎসয়া নৃপদত প্রদত কদিগছ বচন।। 

শুন মিারাজ তুদম রাজপগি মদজ। 

সকদল কদরগল নষ্ট ির্্ম্পর্ তযদজ।। 

পরকালবন্ধু ির্্ম্ তাগি কদর খিলা। 

দবষগয় িইগল মর্ত্, রাজগভাগে খভালা। ।  

জান না খয মিারাজ আছগয় শমন। 

দক খবাল বদলগব কাগল না ভাব এেন।।  

এমন কুকর্্ম্ রাজা খকিনা আচগর। 

আপনার তনয়াগর পদরিাস কগর।। 

সুপাে আদনয়া যদি কনযা কর িান।  

দচরদিন স্বে্গভাে, মবকুগেগত িান।। 

ইিা না কদরয়া তাগর কর পদরিাস। 

দিক্ দিক্ রাজ তব জীবগন দক আশ।।  

এমত শুদনয়া রাজা রােীর বচন। 

লদর্জ্ত িইয়া রাজা কদিগছ তেন।। 

শুন শুন মিাগিদব আমার বচন। 

দমর্যাভাগষ খমাগর তুদম করি লাঞ্ছন।।  

এত বড় খযােয কেযা আগছ মম ঘগর। 

এক দিন মিাগিদব না কি আমাগর।। 

আদম ির্্ম্ খিলা নাদি কদর খয কেন।  

জাগনন আমার মন খসই নারায়ে।। 

আদজ আদম কনযার কদবর স্বয়ের। 

এত বদল বাদিগর চদলল নৃপবর।। 

ডাকাইয়া পাে মন্ত্রী আদনয়া সকল।  

সবাগর কদিল আমন্ত্রি ভূমণ্ডল।। 

ইছাবরী িইগবক আমার নদন্দনী। 

আনদন্দত মিল সগব এই কর্া শুদন।। 

আজ্ঞা খপগয় দনমন্ত্রে কদরল সবার।  

যতিূর পাইগলক মনুষয সঞ্চার।। 

দনমন্ত্রে পাইয়া যগতক রাজেে। 

বাহুগিব রাগজয সগব কদরল েমন।। 

দনরবদি আগস রাজা, কত লব নাম। 

কদলঙ্গ মতলঙ্গ আর খসৌরাষ্ট্র ভূিাম।। 

দ্রাদবড় মেি মৎসয কে্াে ভূপাল।  

গুজরাে মিারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল।। 

চতুরঙ্গ িগল আগস যত নৃপেে। 

উপযুি েৃি দিল কদর দনরূপে।। 

িদষ্ত িইল সগব খপগয় রমযিান।  

ভেয খভাজয যত দিল, নাদি পদরমাে।। 

খকবা োয়, খকবা লয়, খকবা খিয় আদন। 

োও োও, লও লও, এই মাে শুদন। ।  
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আগড় িীগঘ্ িশ খক্রাশ পুরী পদরমাে। 

প্রদত মগঞ্চ প্রদত রাজা কগর অদিিান।। 

সবাকাগর দবদিমগত পূদজল রাজন। 

আনন্দ সাের নীগর ভাগস রাজেে।। 

নানা কর্া আলাপগন বগস সর্ব্্জন। 

অদিবাস খিতু রাজা কদরল েমন।। 

কনযা অদিবাস কদর ষিযাদি অচ্ন। 

খঘাড়শ মাতৃকা পূজা েন্ধাদিবাসন।।  

অদগ্ন পূদজ খেল রাজা সভায় তেন। 

মাদলনীর মুগে শুগন শ্রীবৎস রাজন।।  

শুদনয়া খিদেব বদল বাঞ্ছা মকল দচগর্ত্। 

রাজকনযা ইছাবরী িয় খকান পাগে।। 

যগতক নৃপদতেে সভায় আদসল। 

কিম্ব তরুর মূগল শ্রীবৎস বদসল।।  

মগনাগযাে কর রাজা িগর্্ম্র নন্দন।  

দবদির দনর্ব্্ন্ধ কর্্ম্ খক কগর েণ্ডন।। 

িাগত চন্দগনর পাে মালার সদিত।  

সভামগিয ভদ্রাবতী মিল উপনীত।। 

ভদ্রার রূগপর কর্া বে্ন না যায়।  

দতগলার্ত্মা শচীগিবী তার তুলয নয়।।  

লক্ষ্মী-অংগশ জদে ভদ্রা আইলা অবনী। 

রাজার ঋগেগত মুদি বাদঞ্ছ নারায়েী।। 

সভামগিয আদস ভদ্রা কগর দনগবিন।  

এ সভাগত খিব দদ্বজ আছ যত জন।। 

সকগল জাদনগব খয আমার নমস্কার। 

আজ্ঞা কর, আদম পাই পদত আপনার।। 

এত বদল চতুদে্গক কগর দনরীক্ষে।  

খিনকাগল শূনযবােী িইল তেন।। 

কিম্ব-তরুর তগল খতামার ঈশ্বর। 

যার লাদে মকগল তপ দ্বািশ বৎসর।।  

শুদন দস্মতমুেী ভদ্রা কদরল েমন।  

যর্ায় বদসয়া আগছ শ্রীবৎসয রাজন। ।  

দনকগেগত দেয়া ভদ্রা প্রিদেে কগর। 

দিগলক চন্দন মালয চরে উপগর।। 

িণ্ডবৎ কদর ভদ্রা রগি িাণ্ডাইয়া। 

যগতক সভার খলাক উদঠল িাদসয়া।। 

দছ দছ কদর দুষ্ট রাজা দনদন্দল অপার। 

দশষ্টজন কগি এই কর্্ম্ দবিাতার। ।  

কািার ইছায় দকবা িইবাগর পাগর।  

দবদির দনর্ব্্ন্ধ খকি েণ্ডাইগত নাগর।। 

কায়ার সদিত খযন ছায়ার েমন। 

কগর্্ম্র দনর্ব্্ন্ধ এই জাদনগব খতমন। ।  

এইরূগপ কর্ার আলাগপ সর্ব্্জন। 

যার খযই খিগশ যাো মকল রাজেে। ।  

বাহুগিব রাজা দচগর্ত্ অনুতাপ কদর। 

শীঘ্রেদত উদঠ যান দনজ অন্তঃপুরী।। 

কগিন কাদন্দয়া রাজা মিাগিবী িান। 

ভদ্রার কপাগল খিন মকল ভেবান।। 

এত রাজেে দছল, না বদরল কায়। 

অন্টতযজ খিদেয়া দচর্ত্ মজাইল তায়।। 

পুরুগষ পুরুগষ খমার রদিল অেযাদত। 

খিন ইছা িয় খমার, েগল দিই কাদত।। 

রােী কগি, মিারাজ করি শ্রবে। 

তব দচন্তা মম দচন্তা সব অকারে।।  

িইগব যেন যািা ঈশ্বগরর ইছা। 

তুদম আদম যত দচদন্ত, এ সকল দমছা।। 

খিলায় সৃজন যার, খিলায় সংিার। 

বুদিগব তাাঁিার মায়া, খিন শদি কার।। 
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ভদ্রা তনয়ার বুদদ্ধ দিয়াগছন দতদন। 

দচন্তা কদর দক কদরব এগব তুদম আদম।। 

রােীর প্রগবাি বাকয শুদনয়া রাজন।  

মন্ত্রীগক কদরল আজ্ঞা শুন সর্ব্্জন।। 

বাদিগর আবাস কদর খিিত ভদ্রার। 

ভেয খভাজয খিি শীঘ্র যািা চাদি তার।। 

পুরীর দভতর আর নাদি প্রগয়াজন। 

িগয়গছ সভার মগিয ম্ক মুণ্ডে। ।  

ভদ্রা কনযা মুে আদম না খিদেব আর।  

দবিাতা কদরল খমাগর অন্তঃপুরী সার।।  

এত কাল ভেবতী কদর আরািন।  

কুজাদত কুরূপ বগর বদরল এেন।। 

এ সব ভাদবয়া নাদি রুগচ অন্নজল। 

ইছা কদর আদজ মদর প্রগবদশ অনল। ।  

খলাক মাগি মুে খিোইব খকান লাগজ। 

এ ছার জীবন খমার র্াগক খকান কাগজ।।  

িায় িায় দবদি খকন মকল খিন রূপ। 

ভদ্রা কনযা দলাদে এল কত শত ভূপ।।  

কাগর না বদরয়া মকল িদরগদ্র বরে।  

এমত ভাদবয়া রাজা কান্দগয় তেন।। 

রােী বগল, মিারাজ িগল িতজ্ঞান। 

কারে করে কর্ত্্া খসই ভেবান।। 

খিলায় সৃজন যাাঁর, খিলায় সংিার। 

খক বুদিগত পাগর দচর্ত্ চদরে তাাঁিার।। 

তুদম আদম কর্্ম্পাগশ আদছ খয বন্ধগন। 

মায়ার কারে এত দচন্তা কদর মগন।।  

খকবা কার ভাই বন্ধ, খকবা কার দপতা। 

অনগর্্র খিতু মাে দবষয়কাদমতা। ।  

মায়া খমাি তযজ রাজা, ির্্ম্ কর সার। 

যািা িগত সংসার সমুদ্র িগব পার। ।  

এইমত বুিাইয়া মদিষী রাজগন। 

বাদির উিযাগন খেলা ভদ্রা সদন্নিাগন।। 

খিদেল আছগয় ভদ্রা স্বামী দবিযমাগন। 

ইষ্টলাগভ মুগ্ধা, নাদি চাগি কাগরা পাগন।। 

খিদেয়া রােীর অদতশয় দুঃে মিল। 

খকাগল দনয়া দনজ বগস্ত্র মুে মুছাইল।। 

জামাতা কনযাগক দনয়া বাদির আবাগস। 

রাদেয়া মিুর ভাগষ খিাাঁিাকাগর খতাগষ।। 

এক েৃগি র্াক ভদ্রা না ভাদবি দুঃে। 

দিন কত মিগল েত পাগব বড় সুে।। 

খেৌরী আরািনা ফল দমর্যা না িইগব।  

কতদিন পগর ভদ্রা রাজরােী িগব।। 

এইরূগপ নদন্দনীগক তুদষ মিারােী।  

দভতর মিগল যান যর্া নৃপমদে।। 

রাজা বগল, খমার ভদ্রা খেল খকার্াকাগর। 

রােী বগল, খরগে এনু বাদির আোগর।। 

ভেয খভাজয দনগয়াদজত কদর দিল খলাগক। 

দনতয দনতয পুরী মিগত দনয়া দিগব তাগক।। 

এই মত দুই জন রদিল বাদিগর। 

খিে যুদিদির রাজা মিগব দক না কগর।। 

বনপগর্ব্্ অপূর্ব্্ শ্রীবৎস উপােযান। 

কাশী কগি, শুদনগল জেগয় দিবযজ্ঞান।। 

শ্রীবৎস রাজার সচহত চিন্তাগদবীর চমলন 

শ্রীবৎগসর দুঃে কর্া কগি যদুরায়।  পঞ্চ ভাই দজজ্ঞাগসন কাতর দিয়ায়। ।  
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খদ্রৌপিী কগিন, খিব কি পুনর্ব্্ার। 

দচন্তার দক মিল েদত খকমন প্রকার।।  

দকরূগপ ভদ্রাগর লগয় বদঞ্চল রাজন।  

কি খিব, শুদনগত বযাকুল বড় মন।।  

শ্রীকৃে বগলন, সগব শুন খসই কর্া। 

রাজেৃগি মানিীন বগঞ্চ রাজা তর্া। ।  

পরেৃগি বগঞ্চ, পর অগন্নগত পাদলত।  

তাাঁিার জীবগন দিক্ মরে উদচত।। 

কগষ্টগত বগঞ্চন রাজা দিবস রজনী।  

সা্ত্বনা কগরন ভদ্রা কদি দপ্রয়বােী।। 

বহুকাল খেল দুঃগে, আগছ অল্পকাল।  

অদচগর পাইগব রাজয শুন মিীপাল।।  

জ্ঞানবান্ খলাক কভু কাতর না িয়। 

দির িগয় ির্্ম্ কগর, ঈশ্বগর খিয়ায়।। 

সুে দুঃে খিে রায় সিগযাগে কর্্ম্। 

সুগে উপার্জ্্গয় ির্্ম্, দুঃগেগত অির্্ম্।। 

ইিা বুদি মিারাজ শান্তদচর্ত্ িও।  

দনরবদি রামনাম বিগনগত লও।। 

না জানি মিাশয় আছগয় শমন। 

ইিা জাদন নরপদত তগত্ত্ব খিি মন। ।  

ভদ্রার দবনয় বাকয শুদনয়া রাজন।  

অিদন্শ কগর রাজা ঈশ্বগর স্মরে। ।  

এরূগপ দ্বািশ বষ্ মিল অবগশষ। 

শদনর খভাোন্ত েত, শুগভগত প্রগবশ।।  

খিনকাগল একদিন শ্রীবৎস রাজন।  

ভদ্রা পদত কগি রায় মিুর বচন।। 

তব বাগপ কদি দকছু কর্্ম্ খিি খমাগর। 

েীগরাি নিীর তগে িান সাদিবাগর। ।  

শুদনয়া ইদঙ্গগত ভদ্রা মাগয়গর কদিল। 

রােীর ইদঙ্গগত রাজা খসইেগে দিল।। 

পাইয়া নৃগপর আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপদত। 

নিীকূগল বগস রাজা িইয়া জোদত।। 

শত শত মিাজন খনৌকা বাদি যায়।  

তল্লাসী লইয়া তাগর পুনঃ ছাদড় খিয়।। 

খিে যুদিদির রাজা মিগবর ঘেগন।  

কত দিগন খসই সািু আইগস ঐ িাগন।। 

খিদেয়া তরেী তার শ্রীবৎস দচদনল।  

আেক কদরয়া তরী ঘাগেগত রাদেল।। 

দনজ জগন আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।  

খনৌকা িগত কূগল খতাল আগছ যত িন।। 

আজ্ঞামাে স্বে্পাে যগতক আদছল।  

তরী মিগত নামাইয়া কূগল উঠাইল।। 

খিদে সিাের দেয়া নৃগপ জানাইল। 

খতামার জামাতা খমার সর্ব্্স্ব লুদেল।। 

শুদন রাজা খক্রািদচগর্ত্ জামাতাগর বগল। 

খক খিতু সািুর সব স্বে্পাে দনগল।। 

শ্রীবৎস বগলন, রাজা করি শ্রবে। 

সািু নগি, এই খবো দুষ্ট মিাজন। ।  

এই স্বে্পাে যদি কগর দুইোন। 

তগবত উিার স্বে্ সকদল প্রমাে।।  

শুদন সিােগর ডাদক কগিন নৃপদত। 

স্বে্পাে দুইেণ্ড কর শীঘ্রেদত। ।  

একোদন পাে যদি দুইোদন িয়। 

তগবত খতামার স্বে্ িইগব দনিয়। ।  

এ কর্া শুদনয়া সািু কুঠার আদনয়া।  

েুদলগত কদরল যে স্বে্পাে দনয়া।। 

েুদলগত নাদরল সািু, মিালর্জ্া পায়। 

তগবত শ্রীবৎস রাজা কদিগছ সভায়।।  
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েুদলগত নাদরল সািু, পাইগল প্রমাে। 

আদম েুদল স্বে্পাে কদর দুইোন। ।  

স্বে্পাে িাগত কদর শ্রীবৎস রাজন।  

তাল খবতাগলগর তগব কগরন স্মরে।। 

স্মরে কদরবামাে দুইোন িয়। 

খিদেয়া সভার খলাক মাদনল দবস্ময়।।  

সম্ভ্রগম উদঠয়া রাজা খযাড়কগর কয়।  

কি বাপু খকবা তুদম িও মায়াময়।। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে দকবা নাে নর।  

মায়া কদর ভদ্রা দনগত এগল গুোকর।।  

বুদি খমার ভদ্রার ভাগেযর নাদি সীমা। 

সতয কদর কি বাপু, না ভাদণ্ডি আমা।। 

শ্বশুগরর বাকয শুদন শ্রীবৎস নৃপদত। 

কদিগত লাদেল তগব মিুর ভারতী।। 

শুন শুন মিারাজ মম দনগবিন। 

নীগচ দক উর্ত্ম দবদি করান দমলন।।  

সমাগন সমাগন িাতা করান সংগযাে। 

সুে দুঃে িয় রাজা শরীগরর খভাে।। 

মৃতুয সম বগন দুঃে দ্বািশ বৎসর।  

শদনর পীড়গন আইনু খতামার নের।। 

িাতার দনর্ব্্গন্ধ কদর ভদ্রাগর গ্রিে। 

ভয় নাদি মিারাজ, নদি নীচ জন।। 

শুন নরপদত তুদম খমার দববরে। 

প্রােগিশ পদত আদম শ্রীবৎস রাজন। ।  

দচরদিন ির্্ম্ নযাগয় রাজয পাদল আদম। 

মিগবযর দবপাক রাজা, জ্ঞাত িও তুদম।। 

একদিন শদন সি জলদি কুমারী। 

খিাাঁগি দ্বন্দ্ব কদর আগস মম বরাবদর।। 

লক্ষ্মী কগি, আদম পূজযা সকল সংসাগর। 

শদন বগল, আদম খশ্রি যত চরাচগর।। 

এইমত দ্বন্দ্ব কদর আদসদুই জন। 

আমাগর কদিল, কি খশ্রি খকান্ জন।।  

শুদনয়া হৃিগয় খমার মিল বড় ভয়। 

কািাগর কদিব খশ্রি, দক িগব উপায়।। 

উভগয় বদলনু, কলয আদসি প্রভাগত।  

ইিার প্রমাে কাদল বুদিব মগনগত।।  

দবিায় িইয়া খিাাঁিা কদরল েমন। 

আমার ভাবনা মিল, দক কদর এেন।। 

খকবা খছাে, খকবা বড় কদিগত না পাদর। 

অগনক ভাদবয়া দচগর্ত্ অনুমান কদর। ।  

স্বে্ খরৌপয দসংিাসন কদর দুইোদন। 

দুইদভগত দসংিাসন, মগিয র্াদক আদম।। 

সভা কদর উপদবষ্ট রদিনু তর্ায়। 

দুই জন আইগলন প্রভাত সময়।। 

খিাাঁগি খি সম্ভ্রগমগত বসাই িদেদত। 

কাতর অন্তগর আদম কদর বহু স্তুদত।। 

তুষ্ট িগয় দুই জন বগস দসংিাসগন।  

শদন বগস বাগম আর কমলা িদেগে।।  

আমাগর দজজ্ঞাগস খিাাঁগি সিাসয বিন।  

শুদনয়া উর্ত্র আদম কদরনু তেন।। 

আপনা আপদন খিাাঁগি ভাদব খিে মগন। 

িদেগেগত খশ্রি বদল, বাগম সািারগে।। 

এত শুদন খক্রািী িগয় শদন মিাশয়। 

অল্পগিাগষ গুরুিণ্ড কদরল আমায়।। 

রাজযনাশ বনবাস স্ত্রী দবগছি মিল। 

মরে অদিক দুঃে খমাগর ডুবাইল।। 

শ্রীবৎস মুগেগত শুদন এ সব ভারতী। 

এ্ িগয় বাহুরাজ উগঠ শীঘ্রেদত। ।  
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খযাড়িাত কদর রাজা কগরন ্বন। 

েমি আমার খিাষ, অজ্ঞাত কারে।। 

শুভেগে ভদ্রাকনযা কুগল উপদজল।  

তািার কারগে খতামা িরশন মিল।। 

সার্্ক খসদবল খেৌরী আমার নদন্দনী। 

এতদিগন আপনাগক িনয বগল মাদন।। 

িনয খমার কুগল ভদ্রা তনয়া িইল। 

ঘগর বদস খতামা খিন রে দমলাইল।।  

এত দিন আদছলাম িইয়া অদির। 

অমৃতাদভদষি আদজ িইল শরীর।। 

পূর্ব্্জোদর্জ্্ত পুেয কগতক আদছল। 

খসই ফগল ভদ্রা কনযা খতামাগর পাইল।।  

কাতর িইয়া রাজা পদড়ল িরেী। 

শ্রীবৎস কদিগছ, তব শুন মম বােী। ।  

লঘুজগন এতািৃশ নগি ত উদচত। 

শীঘ্র কদর মিারাজ দচন্ত মম দিত। ।  

খনৌকাপগর দচন্তা মম আগছন বন্ধন। 

শীঘ্র কদর তাগর রাজা করি খমাচন।।  

শুদন বাহু নরপদত উগঠ শীঘ্রেদত। 

পাে দমেেে সগব চদলল সংিদত।।  

নিীতীগর দেয়া খিগে খনৌকার উপগর। 

দচন্তাগিবী আগছ তর্া কাতর অন্তগর।। 

কদিগত লাদেল রাজা দচন্তাগিবী প্রদত। 

দুঃেকাল খেল মাতা, উঠ শীঘ্রেদত। ।  

খতামার দবগছি দুঃেী শ্রীবৎস রাজন। 

উঠ মাতা, খিাাঁগি দেয়া কর খো দমলন।।  

জরাযুত দচন্তা অঙ্গ খিদেয়া রাজন।  

দজজ্ঞাদসল দচন্তা প্রদত তার দববরে।।  

পদলত েদলত খকন পদতব্রতা খিি। 

জয়াযুত অঙ্গ খকন দব্াদরয়া কি। ।  

শুদন দচন্তা িীগর িীগর কগি মৃদুভাগষ। 

জরাযুত অঙ্গ কর্া শুন ইদতিাগস।। 

এই সিাের যায় বাদেজয কদরগত। 

আেক িইল তরী মিগবর খিাগষগত।। 

খিনকাগল মিবজ্ঞ এক আদসল তর্া। 

সিাের পুগছ মিবজ্ঞ তরীর কর্া।। 

মিবজ্ঞ কগি, সতী িইগব খয রমেী। 

খস স্পদশ্গল তরী তগব উদঠগব এেদন।। 

কাঠুগর রমেীেে যগতক আদছল। 

ক্রগম ক্রগম সিাের সগব আনাইল।।  

সকগল ছুাঁইল তরী, না মিল উদ্ধার।  

পিাগত আমাগর দেয়া ডাগক বারবার।।  

দব্র দবনয় কদর আমাগর কদিল।  

কাতর খিদেয়া খমার িয়া উপদজল।। 

িয়া কদর উদ্ধাদরয়া দিনু যদি তরী। 

দুষ্ট দুরাচার দচগর্ত্ দুষ্টবুদদ্ধ কদর।। 

আমাগক তুদলয়া দনল খনৌকার উপর। 

ভয় খপগয় মম অঙ্গ কাাঁগপ র্র র্র।। 

অদত ভগয় সযূ্যগিগব কদরলাম স্তুদত। 

্গব তুষ্ট িইগলন সূয্য মম প্রদত।। 

আদম কদিলাম, খিব খমার রূপ লি। 

জরাযুত অগঙ্গ এগব খমাগর িান খিি।।  

্গব তুষ্ট িগয়বর দিল খসইেে।  

মায়া অঙ্গ দিয়া খমাগর কদিল তেন।।  

স্মরে কদরবামাে দনজরূপ পাগব। 

দচন্তা না কদরি দচন্তা মািরােী িগব।। 

মিবগ্রি ঘুদচগল পাইগব নৃপবর। 

দকছুদিন শুদ্ধদচগর্ত্ ভাবি ঈশ্বর।।  
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শুন মিারাজ মম জরার ভারতী। 

দুঃে শুদন কাগন্দ তগব বাহু নরপদত।। 

তুদম সতী পদতব্রতা, পদত অনুরতা।  

দেভুবন তব গুে স্মদরগবক মাতা। ।  

সূগয্যর দচন্তায় দচন্তা দনজরূপ পাইল। 

খযমন পূগর্ব্্র রূপ খতমদত িইল।।  

রাজা কগি, চতুগে্াল আন শীঘ্রেদত। 

দচন্তা কগি, চল যাই প্রভুর বসদত।। 

এত বদল পিব্রগজ চদলগলন সতী। 

যর্ায় উগদ্বে দচর্ত্ শ্রীবৎস নৃপদত।। 

দনকগেগত দেয়া দচন্তা প্রিদেে কগর। 

প্রদেপাত কদর কগি স্বামী বরাবগর।। 

খিদে তগব আগ্ বযাগ্ উদঠয়া রাজগন। 

বামপাগশ্্ব বসাইল দনজ দসংিাসগন।। 

দচরদিন দবগছগিগত দছল দুই জন। 

খিাাঁিার দমলগন খিাাঁগি আনদন্দত মন। ।  

খপ্রমাগবগশ অবসন্ন মিল দুই জন। 

পুনঃ পুনঃ আদলঙ্গন বিন চুম্বন।।  

দবগনাি শযযায় রাজা কদরল শয়ন। 

দচন্তা ভদ্রা পি খসবা কগর দুই জন।।  

নানা িাগসয নানা রগস শ্রীবৎস রাজন। 

অদত আনগন্দগত কগর দনশা সমাপন।। 

প্রভাত সমগয় বার দিয়া বাহু রাজা। 

শ্রীবৎস দচন্তাগর তগব কগর বহু পূজা।। 

আনগন্দগত সভাতগল বগস সর্ব্্জন। 

নানা শাস্ত্র আলাপন কগর জগন জন। ।  

পুেযগলাক শ্রীবৎস দচন্তা দমলন-কর্া। 

শ্রীবযাসগিব দবরদচত অপূর্ব্্ োর্া।। 

কাশীরাম িাস রগচ পয়ার প্রবগন্ধ।  

ভদিগত শুদনগল দিবযচেু লগভ অগন্ধ।। 

স্বরূপ মূচতবগত শচনর আচবভবাব ও শ্রীবৎস রাজাগক বরদান 

প্রভাগত বাহুক রাজা,                     লইয়া যগতক প্রজা, 

বদসয়াগছ সানন্দ দবিাগন। 

এ খিন সময় শদন,                      কদরগছ আকাশবােী, 

শুন সভাপাল সর্ব্্জগন।। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে,                      সকদল আমার পে, 

সকগল আমাগর খশ্রি জাগন। 

দবিযািরী দবিযাির,                      রােস দকন্নর নর, 

সগব মাগন, শ্রীবৎস না মাগন।। 

মনুষয িইয়া খমাগর,                      অতযন্ত অবজ্ঞা কগর, 

কত সব অবজ্ঞা তািার। 

সুরাসুর যাগর ডগর,                      মনুষয অবজ্ঞা কগর, 

বুগি সগব কদরয়া দবচার।। 
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কদিগত কদিগত শদন,                      আইল মরতভূদম, 

যর্া সভামগিয সর্ব্্জন। 

আরি খলাচন দপঙ্গ,                      মিাগজযাদত কৃে অঙ্গ, 

পদরিান সুরি বসন।। 

খতগজাময় খিদে আভা,                      উজ্জ্বল িইল সভা, 

অদত ভয় পায় সভাজন। 

আগ্ বযগ্ সর্ব্্জগন,                      িাণ্ডাইল দবিযামাগন, 

্ব কগর শ্রীবৎস রাজন।। 

তুদম সকগলর সার,                      খতামা দবনা নাদি আর, 

দেভুবগন করগয় পূজন। 

সর্ব্্ ঘগে ভুঞ্জ তুদম,                      তুদম সকগলর স্বামী, 

নবগ্রিরূপী জনাে্ন।। 

আদম মূে্ মুঢ় জন,                      দক জাদন খতামার গুে, 

জ্ঞানিীন খতামাগর না দচদন। 

বাগরক করি িয়া,                      তযদজয়া কপে মায়া, 

বরিাতা িও মিামানী।। 

এরূগপ শ্রীবৎস ভূপ,                      ্ব কগর বহুরূপ, 

্গব তুষ্ট িগয় শদন কয়। 

শুন ওগি মিারাজা,                      করি আমার পূজা, 

আর তব নাদি দকছু ভয়।। 

খিগশ যাি নরবর,                      একছগে রাগজযশ্বর, 

রগব িশ িাজার বৎসর। 

পুে পাগব শত জন,                      কনযারে মিািন, 

অগন্তবাস মবকুে নের।। 

মম সি কদর বাি,                      মিল তব এ প্রমাি, 

পৃদর্বীগত রদিল খঘাষে। 

খয খতামার নাম লগব,                      তার মগনাবযর্া যাগব, 

শুন ওগি শ্রীবৎস রাজন।। 

শ্রীবৎগসগর দিয়া বর,                      অন্তদ্্ধান শচ্নির, 
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চদলগলন আপন ভবগন।  

ভবাে্গব ভয় বাদস,                      বন্দনা কদরল কাশী, 

বনপগর্ব্্ শ্রীবৎস রাজগন।। 
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দুই রাজ্ঞী সহ শ্রীবৎস রাজার স্বরাগজয েমন 

যুদিদির দজজ্ঞাগসন, কি েিাির।  

বরিাতা িগয়শদন খেল অতঃপর।। 

তিন্তগর বাহু রাজা শ্রীবৎস নৃপদত। 

দক কদরল দব্াদরয়া কি লক্ষ্মীপদত।। 

মািব কগিন, রাজা কর অবিান। 

বর দিয়া শান যদি খেল দনজ িান। ।  

আনদন্দত বাহু রাজা পুগের সদিত।  

নে নেী আনাইয়া োওয়াইল েীত।। 

নানা বািয মগিাৎসব প্রদত ঘগর ঘগর। 

িাসয পদরিাগস খকি পাশাক্রীড়া কগর।। 

অস্ত্র খলাফালুদফ কগর, িানুকী তবকী। 

খকি খভাজ দবিযা খেগল চগে দিয়া ফাাঁদক।। 

বািয অগেষে খকি কগর খকান িাগন। 

খকি নাগচ, খকি োয়, আনন্দ দবিাগন।। 

খরাপাইল সাদর সাদর গুবাক কিলী।  

চন্দগনর ছড়া দিয়া নাদশগলক িূদল। ।  

দিবয রে অলঙ্কাগর খবশ ভূষা কগর। 

অগুরু চন্দন চূয়া পুষ্পমালা পগর।। 

যতগন পরগয় খকি উর্ত্ম বসন। 

খকান নারী ত্বরা কদর কদরল রন্ধন।।  

চর্ব্্ চুষয খলিয খপয় কদর আগয়াজন। 

খকান খকান িাগন িয় ব্রাহ্মে খভাজন।।  

নেগরর মগিয এই িইল খঘাষে। 

মাদলনীর েৃগি দছল শ্রীবৎস রাজন। ।  

িনয বাহুরাজ ঘগর ভদ্রা জগেদছল। 

যািা িগত বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল।।  

এইরূগপ মিানগন্দ রগি সর্ব্্জন। 

কত দিন বগঞ্চ তর্া শ্রীবৎস রাজন। ।  

একদিন প্রভাগত কদরয়া স্নান িান।  

যান রাজা সানগন্দ শ্বশুর সদন্নিান।। 

করগযাগড় কদর কগি শ্রীবৎস রাজন। 

অবিান কর রায় খমার দনগবিন।। 

আজ্ঞা কর দনজ খিগশ কদরব েমন। 

বহুদিন খিদে নাই জ্ঞাদত বন্ধুেে।।  

বাহুরাজা কগি বাপু দক কর্া কদিগল। 

পূর্ব্্ পুেযফগল দবদি খতামাগর দমলাগল।। 

এই রাগজয রাজা তাত িইগব আপদন। 

দক কারগে খিন কর্া কি নৃপমদে।। 

রাজা কগি, যত কি খস্নগির কারে। 

অিয আদম দনজ রাগজয কদরব েমন।।  

দনিয় বুদিয়া মন বাহু নৃপবর। 

সারদর্গর আজ্ঞা তগব কদরল সত্বর।।  

আজ্ঞামাে সারদর্ চদলল শীঘ্রেদত। 

রর্ সাদজ খসইেগে আদনল সারদর্।। 

রাজা বগল, মসনযেে সাজ সর্ব্্জন।  

শ্রীবৎস কদিল রায় নাদি প্রগয়াজন। ।  

িদেে সমুদ্র পাগর আমার বসদত। 

মসনয খসনা খকমগন যাইগব খঘাড়া িাতী।। 

রাজা বগল খকমগন যাইগব তুদম তর্া।  

শ্রীবৎস বদলল, রাজা উপায় খিবতা। ।  

তাল খবতাগলর রাজা কদরল স্মরে। 

স্মরেমাগেগত তারা আগস দুই জন। ।  

িাদসয়া কদিল খিাাঁগি দক আজ্ঞা করি।  

শ্রীবৎস কদিল, খমাগর দনজ রাগজয লি।।  

শ্বশুগর প্রোম কদর উগঠ রগর্াপগর।  

দচন্তা ভদ্রা বদল নৃপ ডাদকল সত্বগর।। 
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খিাাঁগি বাহুরাজ পগি দবিায় মাদেল।  

দচন্তা ভ্রিা খিাাঁগি আদস রগর্ আগরাদিল।। 

চূড়ায় বদসল তাল খবতাল সারদর্। 

বায়ুগবগে যায় রর্ সুলদলত েদত।। 

দনগমগষগত িশ িাজার খযাজন যান। 

রাজা কগি, কি তাল এই খকান্ িান।।  

তাল কগি, এই খিে সুরদভ আশ্রম। 

কদিগত কদিগত পায় কাঠুগর ভবন।। 

তাল কগি, মিারাজ কর অবিান। 

খপাড়া মৎসয জগল খেল, খিে খসই িান।। 

ভাঙ্গা নায় শদন আদস কাাঁর্া িগর দনল। 

দনগমগষগত খসই িান পিাৎ িইল। ।  

ক্রগমগত পাইল আদস আপন ভবন। 

তাল কগি, দনজ রাগজয আইলা রাজন। ।  

রর্ মিগত রাজা রােী নাদম দতন জন।  

পিব্রগজ িীগর িীগর কগরন েমন।। 

শুদনল নেরগলাক আইল রাজন। 

মত শরীগরগত খযন পাইল জীবন।। 

বাম পাগশ্্ব দুই রােী দসংিাসগন রাজা। 

পাে দমে সগব আদস কদরগলক পূজা।। 

পূগর্ব্্র সুহৃি বন্ধু যগতক আদছল। 

ক্রগমগত আদসয়া সগব একে িইল।। 

বান্ধব সানন্দ, দনরানন্দ দরপুেে।  

পূর্ব্্মত রাজা রাজয কগরন শাসন।।  

দচন্তা ভদ্রা দুই রােী পরম সুশীলা। 

ক্রগম ক্রগম শত পুে খিাাঁগি প্রসদবলা।। 

দুই রােী েগভ্ জগে দুই কনযা িন। 

অমৃগতগত অদভদতি িইল রাজন।। 

বহুকাল রাজয কগর শ্রীবৎস রাজন।  

ির্্ম্ কর্্ম্ কগর যত না যায় বে্ন।। 

রাজসূয় অশ্বগমি কগর বার বার।  

িাগনগত িদরদ্র খকি না রদিল আর।।  

িীঘ্কাল রাজয কদর পরম খকৌতুগক।  

অন্তকাগল রােী সি খেল দবেুগলাগক।। 

অতএব যুদিদির কদর দনগবিন। 

মিবািীন কগর্্ম্ খশাক করা অকারে। ।  

শ্রীবৎস চদরে আর শদনর মািাত্ম্য। 

খযবা শুগন, খযবা পগড় খস িয় পদবে।। 

কিাচ শদনর খকাপ তািাগর না িয়। 

শাগস্ত্রর বচন এই নাদিক সংশয়।। 

খয জন শদনর িযান কগর বাগরা মাস।  

দবপি না িয় তার কগি কাশীিাস।। 

শ্রীকৃগের দ্বারকায় প্রিান 

এত বদল জেন্নার্ মাগেন খমলাদন। 

সবাগর সম্ভাষ কদরগলন চক্রপাদন।।  

সুভদ্রা খসৌভদ্র খিাাঁগি সগঙ্গগত কদরয়া। 

দ্বারকা খেগলন িদর রর্ চালাইয়া।।  

িৃষ্টদুযন্ন লগয় ভাদেগনয় পঞ্চজন।  

সচ্সগনয পাঞ্চাল খিগশ কদরল েমন। ।  

আর খযই দুই ভায্যা পাণ্ডগবর দছল। 

দনজ দনজ ভ্রাতৃসি ভ্রাতৃগিগশ খেল।। 

পুেযকর্া ভারগতর শুগন পুেযবান।  

পৃদর্বীগত সুে নাদি ইিার সমান।। 
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পাণ্ডবেগে মদ্বতবগন েমন ও মাকবগণ্ডয় মুচনর আেমন 

দ্বারকা নেগর চদলগলন যদুপদত। 

যুদিদির দজজ্ঞাগসন ভ্রাতৃেে প্রদত।। 

দ্বািশ বৎসর আদম দনবদসব বগন। 

খযােযবান খিে যর্া বদঞ্চ হৃষ্টমগন।। 

বহু মৃে পেী র্াগক ফল পুষ্পরাদশ। 

সজল সুিল যর্া আগছ দসদ্ধ ঋদষ।।  

অর্জ্ু্ন বগলন, সব খতামাগত খোচর।  

মুদনেে মিগত তুদম জ্ঞাত চরাচর।।  

মদ্বতনাগম মিাবন অদত মগনারম।  

সািু দসদ্ধ ঋদষ আদি মুদনর আশ্রম।।  

তর্ায় চলি সগব যদি লয় মন। 

এত শুদন আজ্ঞা খিন িগর্্ম্র নন্দন।। 

দনজ দনজ যানাগরাগি চগলন পাণ্ডব। 

সগঙ্গগত চদলল যত দদ্বজ মুদন সব। ।  

মদ্বত কানগনর গুে না যায় বে্ন।  

েন্ধর্ব্্ চারে র্াগক মুদন অেেন। ।  

তমাল কিম্ব তাল দশরীষ দপয়াল।  

অর্জ্ু্ন ের্জ্ু্র জমূ্ব আে সুরসাল।। 

পাদরজাত বকুল চম্পক কুরুবক।  

নানা জাদত পশু িদ্েে মরূবক।। 

ময়ূর খকাদকল আদি পেী সিা ভ্রগম। 

ষড়ঋতুযুি বন খলাক মগনারগম।। 

খিদেয়া উল্লাসযুি পাণ্ডগবর মন।  

আশ্রম কদরল তর্া সব মুদনেে।। 

খসই বগন যত দছল তাপস ব্রাহ্মে। 

যুদিদিগর আদস সগব কগর সম্ভাষে।।  

খিনকাগল আগস মাক্গণ্ডয় মুদনবর।  

জমিদগ্ন সম খতজ দিবয জোির।। 

প্রেদময়া যুদিদির দিগলন আসন। 

যুদিদিগর খিদেয়া িাদসল তগপািন। ।  

খিদেয়া দবস্ময়দচর্ত্ কগিন ভূপদত।  

দক খিতু িাদসলা, কি মুদন মিামদত।। 

সব ঋদষেে দুঃেী খিদেয়া আমাগর। 

খতামার দক খিতু িাসয, না বুদি অন্তগর।। 

মৃদু িাসয কদর মুদন বগলন তেন। 

খয খিতু িাসয, শুনি রাজন।। 

খযমদত রাজন তুদম ভায্যার সংিদত। 

সর্ব্্গভাে তযদজ বগন কদরগল বসদত।। 

এইরূগপ পূগর্ব্্ রাম রঘুর নন্দন।  

সদিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মে।। 

দপতৃসতয পাদলবাগর কদর বনবাস। 

অবগিগল িশস্কগন্ধ কদরগলন নাশ।। 

অপ্রগময় বল রাম অপ্রগময় গুে। 

সগতয দবচদলত নাদি িন কিাচন।। 

দতন খলাক দজদনবাগর ইদঙ্গগতগত পাগর। 

সগতযর কারে দশগর জোভার িগর।। 

তািৃশ খিদে খয রাজা তুদম সতযবািী। 

মিাবল ির্্ম্বন্ত সর্ব্্গুেদনদি।। 

তর্াদপ বগনগত বাস সগতযর কারে। 

দবদির দনয়ম নাদি েগণ্ড মিাজন।। 

যেন খয িাতা আদন করগয় সংগযাে। 

ির্্ম্ বুদি সািুজন তািা কগর খভাে।। 

বগল শি িগল, সতয নাদিক তযদজগব। 

দবদির দনর্ব্্ন্ধ কর্্ম্ কভু না লদঙ্ঘগব।। 
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বড় বড় মর্ত্ ি্ী পর্ব্্ত আকার।  

পরাক্রগম িদলবাগর পারগয় সংসার।।  

তর্াদপি পশু িগয় দবদিবশ র্াগক। 

দকমগত েদণ্ডগত পাগর খতামা খিন খলাগক।। 

িনয মিারাজ তুদম পাণ্ডুর নন্দন।  

খতামার গুগনগত পূে্ মিল দেভুবন।।  

এত বদল মুদনরাজ আদশস্ কদরয়া। 

আপন আশ্রম প্রদত খেগলন চদলয়া।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত লিরী। 

কাশী কগি, শুদনগল তরগয় ভাববাদর। ।  

খদ্রৌপদীর খেগদাক্তি 

মদ্বতবন মগিয পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন। 

ফলমূলািার জো বাকল ভূষে।। 

একদিন কৃো বদস যুদিদির পাগশ। 

কদিগত লাদেল দুঃে সকরুে ভাগষ।। 

এ খিন দনে্য় দুরাচার দুগয্যািন। 

কপে কদরয়া খতামা পাঠাইল বন।। 

দকছুমাে তব খিাষ নাদি তার িাগন। 

এ খিন িারুে কর্্ম্ কদরল খকমগন। ।  

কদঠন হৃিয় তার, খলািাগত েদঠল। 

দতল মাে তার মগন িয়া না জদেল।। 

খতামার এ েদত বগন খিদে নরপদত। 

সিগন না যায়, খমার সন্তাদপত মদত। ।  

রতগন ভূদষত শযযা, দনদ্রা না আইগস। 

এেন শয়ন রাজা তীক্ষ্মিার কুগশ।।  

কস্তুরী চন্দগনগত খলদপত কগলবর। 

এেন িইল িনু িূলায় িূসর।। 

মিারাজেে যার বদসত খচৌপাগশ। 

তপস্বী সদিত র্াক তপস্বীর খবগশ।।  

লে লে দদ্বজ যার স্বে্পাগে ভুগঞ্জ। 

এগব ফলমূল ভেয অরগেযর মাগি। ।  

এই সব ভ্রাতৃেে ইগন্দ্রর সমান। 

ইিা সবা প্রদত নাদি কর অবিান।। 

মদলন বিন দেষ্ট দুঃগেগত দুর্ব্্ল। 

খিাঁেমুগে সিা র্াগক ভীম মিাবল।। 

ইিা খিদে রাজা তব নাদি জগে দুে। 

সিগন না যায় মম, ভাদসগতগছ বুক।।  

ভীম সম পরাক্রগম নাদি দেভুবগন। 

েেমাগে সংিাদরগত পাগর কুরুেগে।। 

সকদল তযদজল রাজা খতামার কারে। 

দকমগত এ সব দুঃে খিেি রাজন।। 

এই খয অর্জ্ু্ন কার্ত্্বীগয্যর সমান। 

যািার প্রতাগত সুরাসুর কম্পমান। ।  

পৃদর্বীগত বগস যত রাজরাগজশ্বর। 

রাজসূগয় োোইল কদরয়া দকঙ্কর।। 

মদলন বসন রগি মদলন বিগন।  

ইিা খিদে রাজা তব দুঃে নাদি মগন।। 

সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃেী অগিামুে।  

ইিা খিদে রাজা তব নাদি জগে দুে।। 

িৃষ্টদুযন্ন স্বসা আদম দ্রুপি নদন্দনী। 

তুদম খিন মিারাজ, আদম িই রােী।।  

মম দুঃে খিদে রাজা তাপ না জন্ময়।  

খক্রাি নাদি তব মগন, জাদননু দনিয়।। 

েে িগয় খক্রাি নাদি, নাদি খিন জন। 

খতামাগত নাদিক রাজা েদেয় লেে।। 
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সমগয়গত খযই বীর খতজ নাদি কগর। 

িীন জন বদল কগি সকগল তািাগর।। 

এই অগর্্ পূগর্ব্্ রাজা আছগয় সম্বাি। 

মিতযপদত বদল প্রদত বদলগছ প্রহ্লাি।। 

করগযাগড় বদল দজজ্ঞাদসল দপতামগি। 

েমা খতজ উভগয়র ভাল কাগর কগি।।  

সর্ব্্ির্্ম্ অদভজ্ঞ প্রহ্লাি মিামদত। 

কদিগত লাদেল শাস্ত্রমত খপৌে প্রদত।। 

সিা েম না িইগব, সিা খতগজাবন্ত।  

সিা েমা কগর, তার দুঃগে নাদি অন্ত।। 

শত্রুর আছুক কায্য দমে নাদি মাগন। 

অবজ্ঞা কদরয়া খকি, বাকয নাদি শুগন।। 

কাগয্য অবগিলা কগর, নাদি দকছু ভয়। 

যর্া িাগন যািা কগর, ক্রগম িয় লয়।।  

পুে কনযা আর যত আত্ম্ পদরজন। 

অদত েমাশীল খিদে করগয় খিলন।। 

অদত েমাশীল খিদে ভায্যা নাদি মাগন। 

খস কারগে সিা েমা তযগজ বুিেগে।। 

খিাষমত িণ্ড দিগব শাস্ত্র অনুসাগর। 

মিাগেশ পায়, খযই সিা েমা কগর।। 

েমার কারে তগব শুন নরপদত। 

একবার কগর েমা মূে্ জন প্রদত।। 

অগবাি অজ্ঞাগন েমা কদর একবার। 

দুইবার খিাষ মকগল িণ্ড দিগব তার। ।  

দুইবার েমা খকি না কগর রাজন। 

কত খিাষ খতামার না মকল দুগয্যািন।।  

খস কারগে েমা রাজা না কর তািাগর। 

খতজকাগল কর খতজ, েমা খফল িূগর।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীিাস কগি, ইিা দবনা নাদি আন। ।  

যুচিষ্ঠির- খদ্রৌপদী সংবাদ 

খদ্রৌপিীর বাকয শুদন ির্্ম্ নরপদত। 

কগরন উর্ত্র তার ির্্ম্শাস্ত্র নীদত।। 

খক্রাি সম পাপ খিবী নাদিক সংসাগর। 

প্রতযগে শুনি, খক্রাি যত পাপ িগর।। 

গুরু লঘু জ্ঞান নাদি র্াগক খক্রািকাগল। 

অকর্য কর্ন খিবী খক্রাি মিগল বগল। ।  

আছুক অগনযর কায্য আত্ম্া িয় মবরী। 

দবষ োয়, ডুগব মগর, অগঙ্গ অস্ত্র মাদর।। 

খস কারগে বুিেে সিা খক্রাি তযগজ। 

অগক্রাি খয খলাক, তাগক সর্ব্্গলাগক 

পূগজ।। 

খক্রাগি পাপ, খক্রাগি তাপ, খক্রাগি কুলেয়। 

খক্রাগি সর্ব্্নাশ িয়, খক্রাগি অপচয়।।  

জপ তপ সন্নযাস খক্রািীর অকারে।  

রগজাগুগে খক্রািী দবদি কদরল সৃজন। ।  

খিন খক্রাি খযই জন দজদনবাগর পাগর। 

ইিগলাক পরগলাক অবগিগল তগর।। 

সমগয়গত খতজ খিোইগব সমুদচত। 

খক্রাগি মিাপাপ না কদরগব কিাদচত। ।  

েমা সম ির্্ম্ খিবী অনয ির্্ম্ নয়। 

পূগর্ব্্গত কশযপ মুদন কদরল দনে্য়।। 

অষ্টাঙ্গ খবিাঙ্গ যজ্ঞ মিািান িযান। 

েমাশীল জগন সর্ব্্িা িীপযমান।।  

পৃদর্বীগক িদরয়াগছ েমাবন্ত জগন। 
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আমা সম জন েমা তযদজগব খকমগন। ।  

খসই খিতু খদ্রৌপিী তযজি খক্রাি মন।  

শত অশ্বগমি ফর অগক্রািী খয জন।। 

দুগয্যািন না েদমল, আদম না েদমব। 

এইেগে কুরুবংশ সকল মজাব।। 

কুরুবংশ খিে খিবী মম পুেযভার। 

খমার খক্রাি মিগল বংশ িইগব সংিার। ।  

ভীষ্ম খদ্রাে দবদুরাদি বুিাইগব সগব। 

সবাকাগর দুগয্যািন দতরস্কৃগব যগব।। 

আপনার খিাগষ তারা িইগব সংিার। 

পূগর্ব্্ কদরয়াদছ আদম এমন দবচার।।  

কৃো বগল, খসই দবিাতাগর নমস্কার। 

খযই জন খিনরূপ কদরল সংসার।। 

খসইজন যািা কগর, খসইমত িয়। 

মনুগষযর শদিবগল দকছু সািয নয়।।  

যজ্ঞ িান তপ ব্রি বহু আচদরগল। 

দদ্বজগসবা খিবপূজা কতই কদরগল।। 

দিক্ দিক্ দবদি তার মকল খিন েদত। 

ির্্ম্ খিতু পঞ্চ ভাই পাইগল দুে্দত।। 

ির্্ম্ খিতু সব তযদজ আইগল বগনগত। 

চাদর ভাই আমাগকও পারি তযদজগত।।  

তর্াদপি ির্্ম্ নাদি তযদজগল রাজন।  

কায়ার সদিত খযন ছায়ার েমন।।  

খযই জন ির্্ম্ রাগে , তাগর ির্্ম্ রাগে। 

নাদিক সগন্দি, শুদনয়াদছ বযাস মুগে।। 

খতামাগর না রাগে ির্্ম্ দকগসর কারগে। 

এই ত দবস্ময় ব িয় মম মগন।। 

খতামার যগতক ির্্ম্ দবেযাত সংসার। 

সর্ব্্ দেতীশ্বর িগয় নাদি অিঙ্কার।। 

খশ্রি জন, িীন জন, খিেি সমান।  

সিাসযবিগন সিা কর নানা িান।। 

লে লে দবপ্রেে স্বে্পাগে ভুগঞ্জ। 

আদম কদর পদরচয্যা খসবা খিতু দদ্বগজ।। 

দিতাম সুবে্পাে দদ্বগজ আজ্ঞামাগে। 

এেন বগনর ফল ভুঞ্জ বনপগে।। 

রাজসূে অশ্বগমি সুবে্ খো সব।  

আর সব বহু যজ্ঞ িান মগিাৎসব।। 

খস সব কদরগত বুদদ্ধ িইল খতামায়। 

সর্ব্স্্ব িাদরগল রাজা কপে পাশায়।। 

খয বগনর মগিয রাজা খচার নাদি র্াগক। 

তর্ায় দনযুি দবদি কদরল খতামাগক। ।  

এেন খস ির্্ম্ তুদম কদরগব খকমগন। 

রাজযিীন িনিীন বসদত কানগন।। 

দিক্ দবিাতাগর এই, কগর খিন কর্্ম্। 

দুষ্টাচার দুগয্যািন কদরল অির্্ম্।। 

তািাগর দনযুি খকন পৃদর্বীর খভাে।  

খতামাগর কদরল দবদি এমন সংগযাে।। 

যুদিদির কগি, কৃো উর্ত্ম কদিগল। 

খকবল কদরগল খিাষ, িগর্্ম্গর দনদন্দগল।। 

আদম যত কর্্ম্ কদর, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। 

যািা কদর সমদপ্ খয ঈশ্বগরর ঠাাঁই।। 

কর্্ম্ কদর খযই জন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। 

বদেগকর মত খসই বাদেজয করয়।। 

ফলগলাগভ ির্্ম্ কগর লুব্ধ বদল তাগর। 

খলাগভ পুনঃ পুনঃ পগড় নরক দু্গর।। 

এই ত সংসার দসন্ধু উদর্্ম্ কত তায়। 

খিগল তগর সািুজন িগর্্ম্র খনৌকায়।।  

ির্্ম্কর্্ম্ কদর ফলাকাঙ্ক্ষা নাদি কগর। 
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ঈশ্বগরগত সমদপ্গল অবগিগল তগর।।  

ির্্ম্ফল বাঞ্ছা কদর ির্্ম্ের্ব্্ কগর। 

িগর্্ম্গর কদরয়া দনন্দা অির্্ম্ আচগর। ।  

এই সব জনেগে পশুমগিয েদে। 

বৃর্া জে যায় তার খপগয় নরগযাদন। ।  

ির্্ম্শাস্ত্র খবিদনন্দা কগর খযই জন। 

দতয্যগের মগিয তাগর করগয় েেন।।  

পুনঃ পুনঃ দতয্যক্ খযাদনগত জে িয়। 

নরক িইগত তার কভু পার নয়।। 

দশশু িগয় ির্্ম্চয্যা কগর খযইজন।  

বৃগদ্ধর দভতর তাগর করগয় েেন।। 

প্রতযগে খিেি কৃো, ির্্ম্ যািা মকল। 

সি বৎসগরর আয়ু মাক্গণ্ডর দছল।।  

ির্্ম্বগল সি কল্প জীগয় মুদনরাজ। 

আর যত খিে মুদন ঋদষর সমাজ।। 

মুগে যািা কগি, তািা িয় খসইেগে। 

ির্্ম্বগল ভ্রদমবাগর পাগর দেভুবগন।। 

ইন্দ্র চন্দ্র নেোদি যত স্বে্বাসী। 

ির্্ম্ আচদরয়া সগব স্বে্মগিয বদস।। 

তপ জপ যজ্ঞ িান ব্রত খশ্রিাচার। 

বাঞ্ছা না কদরগল নাদি ফল পায় তার।। 

আমাগর বদলগল তুদম সিা কর ির্্মম।  

আজে আমার খিদব সিজ এ কর্্ম্।।  

পূগর্ব্্ সািুেে সব খেল খযই পগর্। 

মম দচর্ত্ দবচদলত না িয় তািাগত।।  

তুদম বল, বগন ির্্ম্ কদরগব খকমগন। 

যর্াশদি তত আদম কদরব কানগন।। 

অনয পাপ মকগল প্রায়দির্ত্ আগছ তার। 

ির্্ম্দনন্দা মকগল প্রায়দির্ত্ নাদি আর।। 

ির্ত্্া কর্ত্্া িাতা খযই সবার ঈশ্বর। 

যাাঁিার সৃজন এই যত চরাচর।। 

আদম গকান্ জন তাগর অমানয কদরগত। 

ভ্রম নাদি আমার ইিাগত খকান মগত।।  

মিাভারগতর কর্া সুিার সাের। 

কাশীিাস কগি, সিা শুগন সািুর নর।।  

যুচিষ্ঠিগরর প্রচত খদ্রৌপদীর উক্তি 

খদ্রৌপিী বগলন, রাজা কর অবিান। 

আর দকছু দনগবিন আগছ তব িান।। 

পূগর্ব্্ শুদনয়াদছ আদম জনগকর েৃগি। 

দদ্বজ এক মবল ইন্দ্র গুরু যািা কগি।। 

সংসাগরগত যত খলাক কর্্ম্গভাে কগর।  

কর্্ম্ অনুসাগর িাতা ফল খিয় তাগর। ।  

খস কারগে কর্্ম্ রাজা অবশয কর্ত্্বয। 

কর্্ম্ না কদরগল খকার্া িগত িয় লভয।। 

কর্্ম্ নাদি কদরগল িাবর মগিয েদে। 

িাবগরর শদি কর্্ম্ নাদি নৃপমদে।। 

পশু পেী আদি যত কৃতকর্্ম্ ভুগঞ্জ। 

কগর্্ম্ বািয সগব তবু দবিাতাগর েগঞ্জ।। 

মাতৃ ্নযপান িগত কগর্্ম্গত প্রগবগশ। 

ফগল বা না ফগল কর্্ম্, কগর ফল আগশ।। 

কর্্ম্ নাদি কগর, আর েৃগি বদস োয়। 

সমুদ্র প্রমাে দ্রবয র্াদকগল খয যায়।। 

খকান খকান জন দ্রবয পায় আচদম্বগত। 

দবনাকগর্্ম্ নগি খসই পূর্ব্্ কর্্ম্াদর্জ্্গত।। 
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খয জন খযমত কগর শুভাশুভ কর্্ম্।  

দবিাতা তািার ফল খিন জে জে। ।  

বাদন্ধয়া ভুঞ্জায় িাতা কগর্্ম্গত র্াদকগল। 

কাি খিগত অদগ্ন খযন, মতল িয় দতগল।। 

দবদবি প্রকার কর্্ম্ করগয় সংসাগর। 

কর্্ম্ অনুসাগর ফল না িয় তািাগর।। 

পূগর্ব্্ খলাক খয কদরল অবশয কদরগব। 

ভেয পান শয়নাদি আলসয তযদজগব।। 

এত খয নৃপদত কর্্ম্ কদরগল এেন। 

ইগর্ খকান ফলদসদদ্ধ কদরগব রাজন।। 

এই চাদর ভাই তব কগর্্ম্ নূযন নয়।  

এই সবাকাগর কর্্ম্ কদরগল দক িয়। ।  

খতামার কগর্্ম্গত চাদর ভাই অনুেত।  

এ সব কৃষক, তুদম জলির মত।। 

চদষয়া কৃষক খযন বীজ তায় খফগল। 

জল দবনা শসয তায় দকছু নাদি ফগল।। 

দবদির সৃজন আর কগি মুদনেে। 

যার খযবা ির্্ম্ তািা কদরগব পালন।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  
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যুচিষ্ঠিগরর প্রচত ভীগমর উক্তি 

খদ্রৌপিীর বাকয শুদন ভীম কু্রদ্ধতর। 

কগরন িগর্্ম্র প্রদত কক্শ উত্তর।।  

শুন মিারাজ আদম কদর দনগবিন। 

বীর পুরুগষর ির্্ম্ তযজ দক কারে।।  

েদেয় প্রিান ির্্ম্ খতজ খিোইগব। 

ভুজবগল দরপু দজদন পৃদর্বী ভুদঞ্জগব।। 

পর রাগজয আছ তুদম দনজ রাজয তযদজ। 

দক কর্্ম্ কদরগব বগন তরুেে ভদজ। ।  

তুদম ত িাদপগল রাজয, লইল খস দজদন। 

খকান্ ির্্ম্বগল দনল, কি খিদে শুদন।। 

িূযতপগে দনল দকবা বদলি খতামায়।  

অিগর্্ম্ দনগলক রাজয কপে পাশায়।।  

খলশমাে িগর্্ম্ তব ছন্ন মিল জ্ঞান। 

খশ্রি িগর্্ম্ নৃপদত না কর অবিান।। 

আদম জীত খতামার দবভবর অগনয লয়। 

দসংি ভেয মাংস খযন শৃোগলগত োয়।। 

মম দ্রবয লগয় খকবা বাাঁচগয় মানুগষ। 

দিকপাল সিায় কদরয়া যদি আইগস।। 

কি খিদে খকান রাজা কদরগছ সন্নযাস। 

খকবা কগর এই িীনকর্্ম্ বনবাস।। 

তুদম খয কদরগল েমা খসই দুষ্টজগন। 

িীনশদি খস খয ভাগব তাই এগল বগন।। 

ইিা িগত মৃতুয খশ্রি িয় শতগুগে। 

শত্রুেে িাগস রাজা নাদি সগি প্রাগে।। 

ির্্ম্ খিন বুি রাজ তব আচরে। 

ির্্ম্ নগি, ইিা বড় অির্্ম্ েেন।।  

ভায্যা অনুেত ভ্রাতৃ যাগি দুঃেী িয়। 

খিন কর্্ম্ আচরে কভু ভাল নয়।। 

কুেমু্ব আেীয় জগন না কদর পালন।  

অনুব্রত কর্্ম্ কগর সংসারী খয জন।।  

দপতৃেে দনন্দা কগর, খসই পায় তাপ।  

খসই খিাগষ িয় তার ব্রহ্মিতযা পাপ।। 

প্রর্গম কামনা িন, দদ্বতীগয় অর্জ্্ন। 

তৃতীগয় সঞ্চয় িন, কগি মুদনেে।। 

িন িগত ির্্ম্ িয় যজ্ঞ িান পূজা। 

তীর্্গসদব দভজ্ঞায় দক ির্্ম্ িগব রাজা।। 

কি রাজা এই কর্্ম্ সর্ম্ত কািার।  

খোদবগন্দর মত, দকংবা দ্রুপিরাজার।। 

অর্জ্ু্ন সর্ম্দত দকবা কদরল নৃপদত। 

আমা আদি কদর ইগর্ কািার পীদরদত।।  

েেির্্ম্ নগি এই দদ্বজ আচরে।  

েেিগর্্ম্ যুগদ্ধ অদর কদরগব দনিন।। 

দুষ্টকর্্ম্া দুষ্টবুদদ্ধ রাজা দুগয্যািন। 

তািাগর মাদরগল পাপ নাদিক রাজন।।  

তািাগর মাদরগল যদি দকছু পাপ িয়।  

যজ্ঞ িান কদরয়া েণ্ডাব মিাশয়।। 

আজ্ঞা কর নরপদত প্রসন্ন িইয়া। 

এেগে পৃদর্বী দিব শত্রুগক মাদরয়া।। 

ভারগতর পুেযকর্া শুগন পুেযবান।  

কাশী কগি, সুে নাদি ইিার সমান।।  

ভীগমর প্রচত যুচিষ্ঠিগরর প্রগবাি বাকয 

যুদিদির বগল, ভীম কদিগল প্রমাে। পীদড়গল আমাগর তুদম দিয়া বাকযবাে।। 
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আমা িগত দুঃগেগত পদড়গল খতামা সব।  

আমা খিতু সদিগল শত্রুর পরাভব।। 

খক্রাগির সমান শত্রু নাদিক সংসাগর। 

খক্রাি মিগল ভাল মন্দ দবচার না কগর।। 

মায়াবী শকুদন সি খেদলনু যেন। 

যত িাদর, খক্রাি কদর তত কদর পে।।  

না মিল আমার শদি দনবৃর্ত্ িইগত। 

আগু পাছু দবচার না কদরলাম দচগত। ।  

এত অপকর্্ম্ কদরগবক দুগয্যািন।  

আমার এগতক জ্ঞান না িয় তেন।। 

যত অপমান মকল সাোগত খিদেগল। 

মম খিতু দির মিয়া সকদল সদিগল। ।  

দ্বািশ বৎসর বনবাস কদর পে। 

অজ্ঞাত বৎসর এক জান ভ্রাতৃেে।। 

িাদরয়া কানগন আদম কদরনু প্রগবশ।  

খকান মুগে পুনর্ব্্ার যাব আদম খিশ।। 

কুরুসভা মগিয যািা কগরদছ দনর্েয়।  

অনযর্া কদরগত তািা মম শদি নয়। ।  

মম বাগকয সগব যদি আছ অবদিত। 

তগব খিন কদিবাগর না িয় উদচত।। 

রে সাি দছল যদি খতামা সবা মন। 

খসই কাগল না কদরগল দকগসর কারে।।  

পাশার সমগয় তগব খকন না কদরগল।  

তাগি পরাভব িগয় দক খিতু েদমগল।। 

পুনঃ বনবাস পুনঃ খেদলবার কাগল। 

তেন আমাগর খকন োন্ত না কদরগল।। 

সমগয় না কদর কর্্ম্ অসমগয় চাি। 

অকারগে বাকযবাগে আমাগর খপাড়াি।।  

এইেগে প্রাে আদম ছাদড়বাগর পাদর। 

তর্াদপি সতয আদম কদরব লঙ্ঘন।  

অপযশ অির্্ম্ ঘুদষগব দেভুবন।।  

রাজয িন পুে আদি বহু যজ্ঞ িান। 

সগতযর দনকগে নগি শতাংশ সমান।। 

পুরুষ িইয়া যার বাকয সতয নয়। 

ইিগলাগক তাগর খকি না কগর প্রতযয়।।  

অন্তকাগল িয় তার নরগকগত েদত। 

ইিা জাদন ভ্রাতৃেে দির কর মদত।। 

কাল কাদে পুনরদপ লব রাজযভার। 

কগষ্টগত সুজন ভ্রষ্ট, নগি সতযাচার।। 

নৃপদতর বাকয শুদন বগল বৃগকাির। 

খিন নীদত কগর রাজা িীঘ্জীবী নর।।  

দনে্য় কদরয়া খযবা দনজ আয়ু জাগন। 

খস জন কিাদপ বগর্ত্্ এই আচরগে।।  

দনরন্তর কালচক্র ভ্রদমগছ উপর। 

জলদবম্ব সম খিদে নর কগলবর।। 

বৎসগরর প্রায় এক দিবস কাদেয়া। 

দ্বািশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া। 

বৎসগরক অজ্ঞাত র্াদকব খকান মগত। 

মগিন্দ্র পর্ব্্গত চাি তৃগে লুকাইগত।। 

আমাগর খক নাদি জাগন পৃদর্বী দভতর।  

বাল বৃদ্ধ যুবা মগিয েযাত বৃগকাির।। 

অর্জ্ু্গনগর দকরূগপ লুকাগব নৃপবর।  

ি্ দিয়া আছাদিগত চাদি দিনকর।।  

দ্রুপি নদন্দনী কৃো দকরূগপ লুকাগব। 

কিাদচৎ ইিা মিগত যদি পার পাগব।।  

সদ্ভাগব কিাদপ রাজয না দিগব দুরন্ত। 

আদম িই িীনবল, খস খয বলবন্ত।। 

তেন উপায় রাজা দক কদরগব তার। 
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শদি বৃদদ্ধ খিতু রাজা দবচার খতামার।। 

িীনবল মিল শত্রু তাগর নাদি েগম। 

উপায় করগয় সিা দনজ পরাক্রগম।। 

শদিমন্ত িগয় যদি না কগর উপায়।  

খলাগক কাপুরুষ বগল, বৃর্া জে যায়।। 

সতয খিতু মগন যদি করি দনিয়। 

আছগয় উপায় তার, শাগস্ত্র খিন কয়।।  

খসাম পূদতকার মত কগি মুদনেে। 

এক মাগস বৎসগরক কদরগব েেন।। 

েগয়ািশ মাস রদি বগনর দভতগর। 

উপায় করি রাজা শত্রু মাদরবাগর।।  

ভীগমর বচন শুদন ির্্ম্ নরপদত। 

্ব্ধ িগয় েেকাল দচগন্ত মিামদত।। 

রাজা বগল, ভীম যািা কদরগল দবচার।  

কপে এ ির্্ম্, দচগর্ত্ না লয় আমার।। 

খমরুসম ির্্ম্ আদম লদঙ্ঘব খকমগন। 

কবু নগি মবরীজয় পাপ আচরগে।। 

কে্ সো তার, যাগর যম কগর ভয়। 

দতন খলাক দবজয়ী খস রাগিয় দুর্জজ্য়।।  

ভুবন দভতগর যত জন িগর িনু। 

অগভিয কবগচ যার আবদরত তন।ু। 

মিেগর্ব্্ অিঙ্কারী খক্রািী সিাকাল। 

খিন জগন দবিাতা কদরল মিীপাল।। 

ভীষ্ম খদ্রাে কৃপাচায্য এই দতন জন।  

তািার খযমন ভাগব, আমাগর খতমন।। 

তর্াদপ সবাই বশ মিল দুগয্যািগন।  

বহু মানয পূজা সিা দনকগে খসবগন।। 

আর যত মিারাজ আগছ বলবান। 

মম িান মিগত প্রীদত পায় তার িান।। 

সগব প্রাে দিগব দুগয্যািগনর কারগে। 

খকমগন মাদরগব তুদম খিন দুগয্যািগন।। 

এই দচন্তা সিা মম জাগে রাদে দিগন। 

দকমগত লইব রাজয ভাদবগতদছ মগন।।  

এই খস কারগে মম হৃিয় দচদন্তত। 

দবনা সো দুগয্যািন না িয় দবদজত।। 

ির্্ম্ সো দবনা নগি সমগর দবজয়।  

খবগির দলেন, যর্া ির্্ম্ তর্া জয়। ।  

খিন ির্্ম্ তযদজয়া অির্্ম্ আচদরগল। 

কি ভীম, শত্রু জয় িইগব দক ভাগল। ।  

ভুজের্ব্্ বগল তুদম কর অিঙ্কার।  

সািদসক কর্্ম্ খসই, নগি সুদবচার।।  

সুমন্ত্রো সুদবক্রম গুি রাদে মগন। 

খিবতা প্রসন্ন মিগল, তগব শত্রু দজগন।। 

এত শুদন বৃগকাির িইল দবমন। 

খক্রাগিগত দনশ্বাস বগিল প্রলয় পবন।।  

যুদিদির ভীম সি কর্ার সময়। 

আইগলন তর্া সতযবতীর তনয়।। 

মিাভারগতর কর্া জ্ঞাগনর প্রকাশ। 

শ্রবগে অির্্ম্ িগর, কগি কাশীিাস।। 

চশব আরািনার্ ব অরু্জ্বগনর চহমালগয় েমন 

বযাসগিগব খিদে পূগজ পাণ্ডু পুেেগে। 

আশীর্ব্্াি কদর মুদন বগসন আসগন। ।  

যুদিদির প্রদত তগর কগি মুদনবর।  

শত্রুেগে ভয় তব িগয়গছ অন্তর।। 
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খতামার হৃিয় তত্ত্ব জাদনলাম আদম।  

খস কারগে খির্া আইলাম শীঘ্রোমী। ।  

শত্রুর খয ভয়, তািা তযজ নৃপবর।  

আদম যািা বদল, তািা করি সত্বর।।  

অশুভ সময় খেল, িইল সুকাল। 

এক দবিযা দিব আদম, লি মিীপাল।।  

এই দবিযা মিগত িগব দশব িরশন। 

খতামাগর সিয় িইগবন দেগলাচন।। 

নর ঋদষ মূদর্ত্্ তব ভাই িনঞ্জয়।  

এই মন্ত্রবগল দেদত কদরব দবজয়। ।  

এই বন তযদজ রাজা যাি অনয বন। 

এক িাগন বহু বি িয় মৃেেে।। 

বগন এক ঠাাঁই বদস খকান কর্্ম্ নাই।  

তীর্্ িরশন কদর ভ্রম ঠাাঁই ঠাাঁই। ।  

এত বদল একাগন্ত লইয়া মিামদত।  

যুদিদিগর খিন দবিযা নাম প্রদতস্মদৃত।। 

মন্ত্র দিয়া মুদনরাজ খেগলন স্বিান। 

মন্ত্র খপগয় যুদিদির িদরষ দবিান।। 

বযাস অনুমদত খপগয় কুন্তীর নন্িন।  

মদ্বতবন তযদজয়া খেগলন খসইেে। ।  

উর্ত্র মুগেগত সরস্বতী নিীতীগর। 

দেয়া উর্ত্দরগন কামযক বনান্তগর। ।  

কামযক বগনর মগিয দনগলন আশ্রয়।  

বড়ই দনেম বন, নাদি খকান ভয়।। 

মৃেয়া কগরন দনতয, খপাগষে ব্রাহ্মে। 

বড়ই দনেম বন, নাদি খকান ভয়।। 

মৃেয়া কগরন দনতয, খপাগষন ব্রাহ্মে। 

দপতৃশ্রাদ্ধ খিবাচ্ন কগর অনুেে।। 

কতদিগন মুদনবাকয কদরয়া স্মরে। 

দনকগে ডাদকয়া পাগর্্ বগলন বচন।।  

ভীষ্ম খদ্রাে ভূদরশ্রবা কৃপ কে্ খদ্রৌদে। 

সর্ব্্শাগস্ত্র দবশারি জানি আপদন।। 

যত বলবান রাজা আগছ পৃদর্বীগত। 

সবাই িইল ভাই দুগয্যািন দভগত।।  

আমার খকবল ভাই খতামার ভরসা। 

দুঃগে তুদম উদ্ধাদরগব কদরয়াদছ আশা।। 

খস সবাগর দজদনগত িইল উপগিশ। 

উগ্রতপ কর দেয়া, খসবি মগিশ।। 

খযই দবিযা আমাগর দিগলন দপতামি।  

ইিা জপ ত্বদরগত দমলি দশব সি।। 

ইন্দ্র আদি খিবেে দিগবন িশ্ন। 

তাাঁ সবাগর খসদবয়া পাইগব অস্ত্রেে।।  

পূগর্ব্্ বৃোসুর খিতু যত খিবেে।  

আপনার অস্ত্র ইগন্দ্র দিল সর্ব্্জন।। 

পাইগব সকল অস্ত্র ইগন্দ্র তুষ্ট মকগল। 

সর্ব্্ে িইগব জয় দশগবগর ভদজগল।। 

দিমালয় দেদর আদজ করি েমন। 

দনকগে তর্ায় খিো পাগব দেগলাচন। ।  

এত বদল দিবয দবিযা দিয়া খসইেে। 

আদশস্ কদরয়া দশগর কগরন চুম্বন।।  

আজ্ঞা খপগয় বাদির মিগলন িনঞ্জয়।  

োণ্ডীব দনগলন তূে যুেল অেয়।।  

চতুদে্গক দদ্বজেে শুভ শব্দ মকল। 

বাদির িবার কাগল খদ্রৌপিী বদলল।।  

জেকাগল যা বদলল যত খিবেে। 

খস সকল প্রাদি খিৌক খসদব দেগলাচন।। 

যত কে ুভাষায় বদলল দুগয্যািন।  

খসই অদগ্ন তাগপ অঙ্গ িগয়গছ িিন। ।  
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উপায় করি তাগর সমুদচত ফগল। 

দনদর্ব্্ঘ্ন িইয়া পুনঃ আইস মঙ্গগল।। 

এগতক বদলয়া খিবী কদরল দবিায়। 

অর্জ্ু্ন দবগছগি বড় মন্াপ পায়।। 

খিব দদ্বজ গুরুজগন বদন্দয়া তেন।  

বাদির মিগলন পার্্ িরদষত মন।। 

চদলগলন িনঞ্জয় উর্ত্র মুগেগত। 

অল্পদিগন উর্ত্গরন খিমন্তপর্ব্্গত।। 

দিমাদদ্রর পাগর েন্ধমািন ভূির। 

ইন্দ্রকীল দেদর িয় তািার উর্ত্র। ।  

বহু কগষ্ট তর্ায় খেগলন িনঞ্জয়। 

শূেযবােী মিল, ইগর্ করি আশ্রয়।।  

আগে পর্ নাদি আর মানুষ খয যায়। 

শুদন পার্্ মিাবীর রগিন তর্ায়।। 

খিনকাগল একজন জদেল তপস্বী। 

ডাদকয়া অর্জ্ু্গন বগল দনকগেগত আদস।। 

খক তুদম, কবচ েড়ে িন ুঅস্ত্র িদর। 

দক খিতু আইগল তুদম পর্ব্্ত উপদর।। 

অস্ত্রিারী িগয় তুদম এগল দক কারে।  

এ পর্ব্্গত দনবগস দনষ্কাম যত জন।।  

িনু অস্ত্র খফলি, খফলি শর তুে। 

দিবযেদত খপগল অগস্ত্র খকান্ প্রগয়াজন।। 

বড় খতগজাবন্ত তুদম, আইগল খস কারে।  

শুদনয়া দনঃশব্দ িগয় রগিন অর্জ্ু্ন।। 

উর্ত্র না পাইয়া বলগয় জোির। 

বর মাে িনঞ্জয়, আদম পুরন্দর।। 

করগযাগড় অর্জ্ু্ন মাগেন বর িান। 

কৃপা যদি কর তগব খিি অস্ত্রেে।।  

ইন্দ্র বগল, খির্া আদস দক কাজ অগস্ত্রগত। 

খিবত্ব লইয়া খভাে করি স্বগে্গত। ।  

পার্্ বগল যদি খির্া ইন্দ্রপি পাই। 

তর্াদপ তযদজগত আদম নাদর চাদর ভাই।। 

দুে্ম অরগেয রাদে আদস ভ্রাতৃেগে। 

অস্ত্র বাঞ্ছা কদর আদম শত্রুর দনিগন।। 

খস সবাগর তযদজ আদম রদিব খকমগন।  

সতত কদরগব দচন্তা আমার কারগে।। 

অস্ত্র খিি পুরন্দর কৃপা যদি মগন। 

ইন্দ্র বগল, আগে তষু্ট কর দেগলাচগন।। 

তাাঁর অনুগ্রগি সব দসদ্ধ িগব কাজ।  

এত বদল অন্তদি্ত িন খিবরাজ।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

চকরাতারু্জ্বগনর যুদ্ধ ও অরু্জ্বগনর পাশুপত অস্ত্র লাভ 

দিমালয় দেদরবগর ইগন্দ্রর নন্দন।  

কগরন তপসযা আরাদিগত দেগলাচন।।  

েদলত বৃগের পে ভেয পোন্তগর। 

কত দিগন মাগসগকগত োন একবাগর।। 

কতদিন দুই চাদর মাগস একদিগন। 

কতদিন অর্জ্ু্ন র্াগকন বায়ুপাগন। ।  

এক পিাঙ্গুদলভগর রগিন িাাঁড়াগয়। 

ঊদ্্ধ দুই বাহু কদর দনরালম্ব িগয়।। 

তাাঁর তগপ সন্তাদপত িল দেদরবাসী।  

েন্ধর্ব্্ চারে দসদ্ধ যত মিাঋদষ।। 

িগরর চরগে দেয়া দনগবদিল সব। 

দিমালগয় খকমন র্াদকব বল ভব।। 
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পর্ব্্ত তাদপত খিব অর্জ্ু্গনর তগপ। 

আজ্ঞা কর, খমারা সগব র্াদক খকান রূগপ।। 

দেদরশ বগলন, সগব যাি দনজাশ্রগয়।  

আদম বর দিয়া শান্ত কদর িনঞ্জগয়। ।  

এত বদল খমলাদন দিগলন সর্ব্্জগন।  

মায়ায় দকরাতরূগপ িগর ততেগে।। 

দকরাত েৃদিেীরূপা নগেন্দ্র নদন্দনী। 

খস রূগপগত িইগলন তাাঁিার সদঙ্গনী।। 

শ্রীমন্ত দপনাক িনু পৃগি শরাসন।  

অর্জ্ু্গনর সরূ্ম্গে খেগলন দেগলাচন।। 

খিনকাগল এক মিা বরাি আইল। 

েদর্জ্্য়া অর্জ্ু্ন পাগন ত্বদরত িাইল।। 

বরাি খিদেয়া পার্্ োণ্ডীব লইয়া। 

সন্ধান পূগরন িনুগুে েঙ্কাদরয়া। ।  

বদলগলন ডাদকয়া দকরাত ভেবান।  

বরাগি তপস্বী তুদম না মারি বাে। ।  

িূর মিগত তাদড়য়া আদনলাম বরাি। 

তুদম খকন বরাগিগর মাদরবাগর চাি। ।  

না শুদনয়া পার্্ তগি কদর অনাির।  

বরাগির উপগর মাগরন তীক্ষ্ণশর।। 

দকরাত খয দিবয অস্ত্র মাদরল শূকগর। 

দুই অগস্ত্র খযন বজ্র পর্ব্্ত দবিগর।। 

দেদরশৃগঙ্গ শরবৃদষ্ট খিদে ভয়ঙ্কর।  

মায়া তযদজ িইল িারুে কগলবর।।  

পার্্ বগল, খক তুদম দকরাত নারী সঙ্গ। 

আমাগর দতগলক খতার নাদিক ভ্রভঙ্গ। ।  

বরািগর অস্ত্র আদম মাদর আগুয়ান।  

তুদম দক কারগে তাগর প্রিাদরগল বাে।। 

এই খিাগষ খতার আদজ লইব পরাে। 

িাদসয়া উর্ত্র কদরগলন ভেবান।। 

খকার্া মিগত খক তুদম আইগল তপচারী।  

এ ভূদমগত মৃেয়ার আদম অদিকারী।। 

মাদরলাম আদম বাে, পদড়ল শূকর। 

তুদম অস্ত্র মার খকন শূকর উপর।।  

অনুদচত মকগল আর চাি মাদরবাগর। 

যত শদি আগছ তব খিকাও আমাগর।। 

খক্রাগি িনঞ্জয় অস্ত্র কগরন প্রিার। 

ডাদকয়া দকরাত বগল, আদম আদছ মার। ।  

পুনঃ পুনঃ িনঞ্জয় প্রিারগয় শর। 

জলি বদরগষ খযন পর্ব্্ত উপর।। 

পাষাগে সদরষা খযন পদড়ল দঠকগর। 

দতলমাে খমাি না িইল কগলবগর।। 

বায়বয অনল অস্ত্র দছল পার্্ িাগন। 

সব অস্ত্র প্রিার কগরন দেগলাচগন।। 

দকরাগতর অগঙ্গ বাে দবদ্ধ নাদি িয়।  

তািা খিদর পাগর্্র দচগর্ত্ জাগে দবস্ময়।। 

এত বাে বদরষগে দকছু নাদি িয়। 

দবস্ময় মাদনয়া মগন ভাগব িনঞ্জয়। ।  

দকবা যম পুরন্দর দকবা ভূতনার্। 

অনয খক সদিগত পাগর এই অস্ত্রাঘাত।। 

খয িউক আদম আদম কদরব সংিার। 

খক্রাগিগত দনগলন বীর েড়ে তীক্ষ্ণিার।। 

দশগবর ম্গক বাদজ মিল দুই েণ্ড।  

পাষাগে বাদজয়া খযন পগড় ইেুিণ্ড।। 

েড়্গ বযর্্ খেল, িাগত অস্ত্র নাদি আর। 

োণ্ডীব িনুক লগয় কগরন প্রিার।।  

িাদসয়া দনগলন িনু কাদড় দেগলাচন।  

খক্রাগি পার্্ দশলাবৃদষ্ট কগর বদরষে।। 
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পর্ব্্ত উপগর খযন দশলা চূে্ িয়।  

খক্রাগি প্রিাগরন মুদষ্ট বীর িনঞ্জয়।। 

কদরগলন খক্রাগি মুদষ্ট প্রিার িূর্জ্্দে। 

মুষ্টযাঘাগত শব্দ খযন মিল চেচদে।। 

ভুগজ ভুগজ ঊরু ঊরু চরগে চরগে। 

মল্লযুদ্ধ েেকাল মিল দুই জগন। ।  

দুই অঙ্গ ঘরষগে অদগ্ন বাদিরায়। 

অদত খক্রাগি িূর্জ্্দে প্রিাদরগলন তাাঁয়।। 

মৃতবৎ িগয় পার্্ পগড়ন ভূতগল। 

েগেক খচতন খপগয় র্াক র্াক বগল।।  

যাবৎ না পূদজ মম ইষ্ট দেগলাচন।  

তাবৎ র্াকি তুদম দকরাত দুর্জ্ন্। ।  

এত বদল দশবদলঙ্গ কদরয়া রচন। 

নানাদবি পুষ্পরাদশ মকগলন চয়ন।। 

পূদজয়া মৃদর্ত্কা দলগঙ্গ খিন পুষ্পমালা। 

খসই মাগলযগত খশাদভল দকরাগতর েলা।। 

খিদেয়া অর্জ্ু্ন িইগলন সদবস্ময়।  

দনিয় জাদনগলন খয এই মৃতুযঞ্জয়।।  

দবনয় কগিন পার্্ কদর প্রদেপাত। 

কদরলাম দুষ্কৃদত খয েম ভূতনার্।।  

দশব বগল, খয কর্্ম্ কদরগল িনঞ্জয়।  

খিবাসুর মানুগষ কািার শদি নয়। ।  

আমার সদিত সম কদরগল সমর। 

তুদম আদম সমশদি নাদিক অন্তর।।  

দিবযচেু দিব খতামা িৃষ্ট মিগব সব। 

এত বদল দিবযচেু খিন খিবগিব।।  

দিবযচেু পাইয়া খিগেন িনঞ্জয়।  

উমার সদিত উমাকান্ত িয়াময়।। 

অর্জ্ু্ন কগরন স্তুদত যদড় দুই কর।  

জয় দশব, জয় শম্ভু, জয় ভূগতশ্বর। ।  

দেগনে দেগুেময় দেগলাগকর নার্। 

দেদবক্রমদপ্রয় ির দেপুরদনপাত।। 

খিলায় কদরলা প্রভু িেযজ্ঞ নাশ।  

ইদঙ্গগত দবজয় মকলা মৃতুয কামপাশ।। 

নগমা দবেুরূপ তুদম, দবিাতার িাতা। 

ির্্ম্ অর্্ কাম খমাে চতুর্ব্্ে্িাতা।। 

অজ্ঞাগন কদরনু প্রভু কাজ অদবদিত।  

চরগে শরে মলনু, েম েঙ্গানার্।।  

িাদসয়া অর্জ্ু্গন খিব খিন আদলঙ্গে। 

েদমগলন অজ্ঞাগতর প্রিার পীড়ন। ।  

দশব বগল, আপনাগর নাদি জান তুদম। 

পূর্ব্্কর্া কদি শুন যািা জাদন আদম।। 

নারায়ে সি তুদম নর ঋদষ রূগপ। 

সংসার িদরগল অদতশয় উগ্রতগপ।। 

এই খয োণ্ডীব িনু আছগয় খতামার। 

খতামা দবনা িদরবাগর শদি আগছ কার।। 

খতামা মিগত কাদড়য়া লইনু মায়াবগল।  

মায়ায় িদরনু আদম এ তূে যুেগল।। 

পুনরদপ খসই অগস্ত্র পূে্ খিৌক তূে। 

দনজ িনু তূে তুদম িরি অর্জ্ু্ন। ।  

প্রীত িইলাম আদম মাদে লি বর। 

শুদনয়া কগিন পার্্ যুদড় দুই কর। ।  

যদি কৃপা আমাগর কদরলা েঙ্গাব্রত।  

আজ্ঞা কর, পাই আদম অস্ত্র পাশুপত।।  

শঙ্কর বগলন, তািা লি িনঞ্জয়। 

অনয জগন নগি শি পাশুপত লয়।। 

ইন্দ্র চন্দ্র কুগবর এ অস্ত্র নাদি জাগন। 

পৃদর্বী সংিার খিতু আগছ মম িাগন।। 
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খয অস্ত্র যুদড়গল লে লে অস্ত্র িয়। 

শদিগশল খকাদে খকাদে অস্ত্র বদরষয়।।  

প্রীদতগত খতামার বশ িইলাম আদম। 

িদরবার খযােয িও, অস্ত্র লি তুদম।। 

দবিাতার বাগকয লি নরাগলাগক জন্ম।  

এই অগস্ত্র বীরবর সাি খিবকর্্মম।।  

এত বদল মন্ত্র সি খিন দেগলাচন।  

মূদর্ত্্মন্ত িগয় অস্ত্র আইল তেন।।  

অস্ত্র দিয়া মগিশ বগলন পুনর্ব্্ার। 

এ অগস্ত্র কাগর পাগছ করি সংিার। ।  

এ অগস্ত্র রো নাদি পায় দেভুবন। 

স্বগযােয পাইগল অস্ত্র কদরগব খেপে।। 

অর্জ্ু্ন বগলন, খিব কদর দনগবিন।  

কুরুগেে যুগদ্ধগত কদরবা আেমন।।  

দশব কন, সো তব মবকুগণ্ঠর পদত। 

িদরির এক আত্ম্া জান মিামদত।। 

কুরু পাণ্ডগবর যুদ্ধ িইগব যেন।  

তািাগত সািাযয আদম কদরব তেন।। 

এত বদল ির িইগলন অন্তদ্্ধান। 

অস্ত্র খপগয় িনঞ্জয় আনন্দ দবিান।।  

আপনাগর প্রশংসা কগরন িনঞ্জয়। 

এত কৃপা মকল ির, শত্রুগক দক ভয়। ।  

মিাভারগতর কর্া সুিার সাের। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন সািু নর। ।  

অরু্জ্বগনর ইন্দ্রালগয় েমন 

খিনকাগল তর্া আদস যত খিবেে। 

অর্জ্ু্ন উপর কগর পুষ্প বদরষে।।  

িদেগে র্াদকয়া ডাদক বগল খপ্রতপদত। 

মম বাকয িনঞ্জয় কর অবেদত।। 

বর দিগত খতামাগর আইনু খিবেগে। 

লইয়াছ জ্ন্ে তুদম শত্রু দনবারগে।। 

খিব মিতয অসুর যগতক পৃদর্বীগত। 

সগব পরাভব িগব খতামার অগস্ত্রগত। ।  

তব শত্রু আগছ খযই কে্ িনুর্দি্র।  

তব িগ্ িত িগব খসই বীরবর।। 

খির লি এই অস্ত্র অবযর্্ সংসাগর। 

আমার প্রিান অস্ত্র িণ্ড নাম িগর।। 

এত বদল মন্ত্র সি দিল খপ্রতপদত।  

পদিগম র্াদকয়া ডাদক বগল জলপদত। ।  

আমার বরুে পাশ অব্যর্্ সংসাগর। 

এই খয খিেি, যম দনবাদরগত নাগর।।  

প্রীদতগত খতামাগর দিনু িরি অর্জ্ু্ন। 

ইিা মিগত কর সিা দবপে িলন।। 

উর্ত্গর র্াদকয়া ডাদক কুগবর বদলল।  

অর্জ্ু্ন খতামাগর যম বরুে অস্ত্র দিল।। 

এগব মম িাগন লি অস্ত্র অন্তদ্্ধান। 

এই অগস্ত্র ির মকল দেপুগর দনিন।।  

মৃতুযপদত জলপদত দিল যেপদত। 

ডাদক বগল সুরপদত অর্জ্ু্গনর প্রদত।। 

কুন্তীেগভ্ জাত তুদম আমার নন্িন।  

অসুর বদিগত আদম দিব অস্ত্রেে।। 

এেদন পাঠাব রর্ খতামাগর লইগত। 

স্বগে্গত আদসগব তুদম মাতদল সদিগত।। 

খির্া এগল পূে্ িগব তব প্রগয়াজন।  

এত বদল চদল খেল সব খিবেে।। 
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কতেগে রর্ মলয়া আইল মাতদল। 

খঘার খমঘ মগিয খযন স্ফুদরত দবজলী।। 

বায়ুগবগে অদ্ভূত তরুঙ্গ রর্ বয়। 

দনশাকাগল মিল খযন রদবর উিয়।। 

ডাদকয়া মাতদল বগল অর্জ্ু্গনর প্রদত। 

ইগন্দ্রর আজ্ঞায় রগর্ চড় শীঘ্রেদত।। 

খতামা িরশগন বাঞ্ছা কগর খিবরাজ। 

আর যত আগছ তর্া খিগবর সমাজ।। 

আনগন্দ কগরন পার্্ রর্ আগরািে। 

মাতদল চালায় রর্ পবন েমন।। 

পগর্গত খিদেল পার্্ খিব ঋদষেে। 

দবমাগনগত আগরািে যত পুেযজন।। 

েন্ধর্ব্্ অপ্সর যত আনগন্দ দবিগর। 

কতক পদড়গছ তারা খিগে বীরবগর।। 

দবস্ময় মাদনয়া কগি অর্জ্ু্ন তেন।  

কত শুদন মাতদল এ সব খকান জন।। 

মাতদল বদলল, এই পুেযবানেে।  

পৃদর্বীগত সুকর্্ম্ কদরল অেেন।। 

রাজসূয় অশ্বগমি আদি যত মকল। 

সরূ্ম্ে সংগ্রাম কদর শরীর ছাদড়ল। ।  

সতযবািী দজগতদন্দ্রয় দিল বহু িান। 

খিবপূজা উগ্র তপ মকল তীর্্স্নান।।  

খসই সব জন এই দবমাগন দবিগর। 

দবনা পুগেয নাদি শদি আগস স্বে্পুগর।। 

তারা বদল মেগলাগকযগত খঘাষগয় মানুগষ। 

পুেযেয় িগয় খেল খির খিে েগস। ।  

সুরা দপগয়, মাংস োয়, গুরুপেী িগর। 

কিাদচৎ খস জন না আগস স্বে্পুগর।। 

আনগন্দ অর্জ্ু্ন সব কগরন িশ্ন।  

খকাদে খকাদে দবমাগনগত ভ্রগম পুণ্যজন।।  

শত শত বরাঙ্গনা খসবগয় তাাঁিাগর। 

সুেন্ধ সদিত বায় ুসিা মন িগর।। 

দসদ্ধ সািয খসগব খিব মরুৎ অনল।  

সি বসু রুদ্রেে আদিতয সকল।। 

দিলীপ নহুষ আদি যত মিীপদত। 

খিবঋদষ রাজঋদষ বহু দসদ্ধ যদত।। 

অর্জ্ু্গন খিদেয়া দজজ্ঞাদসল সর্ব্্জন। 

কি ত মাতাদল এই কািার নন্দন।। 

পদরচয় দিয়া তগব মাতদল চদলল। 

বায়ুগবগে ইন্দ্রালগয় উপনীত মিল। ।  

ইন্দ্রালগয় যান তগব ইগন্দ্রর নন্দন। 

সভাি সকল খিগব কগরন বন্দন।। 

ইগন্দ্রর দবদচে সভা বে্ন না যায়। 

খযন শত চন্দ্র, শত সূগয্যর উিয়।।  

রর্ মিগত অবতদর যান বীরবর। 

দুই িাত িদর তাাঁগর তুগল পুরন্দর।।  

আদলঙ্গন চুম্ব দিল ম্ক উপর।  

আসগনগত বসাইল সভার দভতর।। 

ইন্দ্র দবনা বদসবাগর নাগর অনয জন।  

খিব ঋদষ মানয খযই ইগন্দ্রর আসন।।  

আপন আসগন ইন্দ্র বসাগলন খকাগল।  

মুহুমুহুঃ সিগস্রক নয়গন খনিাগল। ।  

আসগন বদসয়া পার্্ পাইগলন খশাভা। 

মঘবার খকাগল খযন দদ্বতীয় মঘবা।। 

পুেযকর্া ভারগতর আনন্দ লিরী। 

শুদনগল অির্্ম্ েয়, পরগলাগক তদর।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  
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ইন্দ্রসভায় ঊর্ব্ বশী প্রভৃচতর নৃতযেীত 

খিনকাগল শতক্রতু,                     অর্জ্ু্গনর প্রীদত খিতু, 

আজ্ঞা মকল নৃগতযর কারে। 

দবশ্বাবসু িািা হুহু,                     ইতযাদি েন্ধর্ব্্ বহু, 

দচেগসন তুমু্বরু োয়ন।। 

নানা ছগন্দ বািয বায়,                     মিুর সুস্বর োয়, 

নৃতয কগর যগতক অপ্সর। 

ঊর্ব্্শী ঘৃতাচী খেৌরী,                     দমশ্রগকশী দবভাবরী, 

োগি োন মিুর সুস্বর।। 

অলম্বষা িনযা অম্বা,                     খোপালী খমনকা রম্ভা, 

দবপ্রদচদর্ত্ সুিা সুিাপ্রভা। 

দচেগসনা দচেগরো,                     অপ্সরী মৃিঙ্গমুো, 

বুদু্ধিা খরাদিেী সুরগলাভা।। 

নৃতযেীগত সপ্রদতভা,                     পূে্চন্দ্র মুেপ্রভা, 

অঙ্গ যাদক অম্লান অম্বগর। 

ইষৎ নয়ন খকাগে,                     দনরেগয় খযইজগন, 

অনয র্াক, মুদন মন িগর।। 

জঘন কুঞ্জরকর,                     েীে মাজা মৃেবর, 

দনতম্ব ভূির পগয়াির। 

দবনাগশ মুদনর তপ,                     বে্ন না যায় রূপ, 

দিগত নাদি অনয পাঠান্তর।। 

নৃতযেীত বাগিয সগব,                     খমাদিত যগতক খিগব, 

আনদন্দত মিল সুরেে। 

অর্জ্ু্গনর ম্লানমুে,                     ভাদবয়া পূগর্ব্্র দুে, 

ভ্রাতা মাতা কদরয়া স্মরে।। 

েগেক নয়নগকাগে,                     চাদিলা ঊর্ব্্শী পাগন, 

জাদনগলন সিস্রগলাচন।  

নৃতযেীত দনবাদরল,                     সবাগর দবিায় দিল, 
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দনজিাগম খেল খিবেে।। 

দিবয সুিারস কর্া,                     আরেযপগর্ব্্র োর্া, 

শুদনগল অির্্ম্ িয় নাশ। 

কমলাকাগন্তর সুত,                     খিতু সুজগনর প্রীত, 

দবরদচল কাশীরাম িাস।। 

অরু্জ্বগনর প্রচত ঊর্ব্ বশীর অচভশাপ 

দচেগসগন ডাদক তগব কগি পুরন্দর।  

পাগর্্গর র্াদকগত িান খিি মগনাির।।  

ঊর্ব্্শীগর পাঠাইগব অর্জ্ুগ্নর িাগন। 

তুষ্ট খযন কগর পাগর্্ দবদবি দবিাগন।। 

আজ্ঞা খপগয় দচেগসন পাগর্্ লগয় খেল। 

দিবয মগনাির িান রদিবাগর দিল। ।  

দবদচে উর্ত্ম শযযা রগে আসন।  

পদরচয্যা খিতু দনগয়াদজল বহুজন। ।  

তগব দচেগসন খেল ঊর্ব্শীর িান।  

অর্জ্ু্গনর গুে কগি কদরয়া বাোন।।  

রূগপ গুগে খশৌগয্য বীগয্য পার্্ বীরবর। 

অর্জ্ু্গনর তুলয নাদি দবগশ্ব খকান নর।। 

তার প্রীদত খিতু আজ্ঞা মকল পুরন্দর। 

আদজ দনদশ ঊর্ব্্শী তািার খসবা কর।।  

ঊর্ব্্শী বদলল, পাগর্্ ভালরূ জাদন। 

কাগমগত কাতর অঙ্গ তাাঁর কর্া শুদন।। 

আপনার েৃগি তুদম যাি মিাশয়। 

এই আদম চদললাম যর্া িনঞ্জয়।। 

এত বদল স্নান কদর পগর দিবযবাস।  

পাদরজাত মাগলয বাগন্ধ দিবয খকশপাশ।। 

চন্দন ক্দূর অগঙ্গ কদরল খলপন।  

রে অলঙ্কার অগঙ্গ কদরল ভূষে।।  

সিজ রূগপগত মুদনজন মন খমাগি। 

মন সগঙ্গ িগর প্রাে যার পাগন চাগি।। 

সুগবশা সুগকশা, িইয়া অদ্্ধ দনদশগত। 

পার্্ালগয় চগল ঊর্ব্শ্ী েজেদতগত।। 

দ্বারপাল জানাইল অর্জ্ু্ন খোচগর। 

ঊর্ব্্শী অপ্সরী আদস রদিয়াগছ দ্বাগর।। 

ভীত িইগলন শুদন কুন্তীর নন্দন। 

দনশাকাগল ঊর্ব্্শী আইল দক কারে। ।  

উদঠয়া খেগলন তগব ইগন্দ্রর কুমার।  

ঊর্ব্শীগর দবনগয় কগরন নমস্কার।। 

দক কদরব, আজ্ঞা তুদম করি আমায়। 

এত রাগে দক কারগে আদসগল খির্ায়।।  

দবস্ময় মাদনয়া মগন ঊর্ব্শ্ী চাদিল। 

কামনা পূদরল নাদি, হৃিয় ্দলল। ।  

দচেগসন যা বদলল ইন্দ্র অনুমদত। 

এগক এগক সব কর্া কগি পার্্ প্রদত।। 

ইগন্দ্রর আজ্ঞায় আদম আইনু খির্ায়।  

আদজ দনদশ ক্রীড়া কর লইয়া আমায়।।  

যেন কদরল নৃতয দবিযািরীেে। 

সগব এদড় খমাগর তুদম কদরগল িশ্ন। ।  

জাদনয়া আমাগর পাঠাইল পুরন্দর। 

ইন্দ্র আজ্ঞা খমার প্রদত, দনজ প্রীদত কর।। 
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শুদনয়া অর্জ্ু্ন বীর কগে্ িাত দিয়া। 

খিাঁেমাগর্ স্নানমুগে কগি দশিদরয়া।। 

শুদনবার খযােয নগি খতামার এ বােী। 

খকন খিন দুষ্ট কর্া কি ঠাকুরােী। ।  

তব কর্্ম্ আদম কভু না খিদে না শুদন। 

খি ঊর্ব্্শ্ী খতামায় জননী সমা েদে।। 

কদিগল খয তুদম খমাগর চাদিগল সভায়।  

খয খিতু চাদিনু আদম কদিব, খতামায়।।  

পূগর্ব্্ মুদনেে মুগে ইিা শ্রুত দছল। 

খতামার উিগর পুরুবংশ বৃদদ্ধ মিল। ।  

পুরু আদি কদর তার যগতক পুরুগষ। 

েয় মিল, তুদম আছ নবীন বয়গস।। 

এ খিতু দবস্ময় বড় মাদনলাম মগন। 

পুনঃ পুনঃ চাদিলাম তািার কারগে। ।  

পূর্ব্্ দপতামিী তুদম, খমার গুরুজন। 

খিন অসম্ভব কর্া কি দক কারে।। 

ঊর্ব্্শী বদলল, আদম নদি খয কািার। 

স্বইছায় যর্া তর্া কদর খয দবিার।।  

অকারগে গুরু বদল পাদতগল সম্বন্ি।  

ভ্রাদন্তবগশ দকবা খিতু দচগর্ত্ রাে িন্দ।। 

যাত সব মিারাজ মিল পুরুবংগশ।  

তপঃ পুেযফগল সগব স্বগে্গত আইগস।। 

ক্রীড়ারস কগর সগব সদিত আমার। 

খস সব বচন খকি না কগর দবচার।। 

তুদম খকন খিন কর্া কি িনঞ্জয়। 

করি আমার প্রীদত, েণ্ডাও দবস্ময়।।  

অর্জ্ুন কগিন, তুদম খমার ঠাকুরােী। 

তুদম খয পরম গুরু কুগলর জননী।। 

যর্া কুন্তী, যর্া মাদ্রী, যর্া শচীন্দ্রােী।  

ইিা সব মিগত খতামা েদরগিগত েদে।। 

দনজেৃগি যাও মাতা কদর খয প্রোম।  

পুেবৎ জ্ঞান খমাগর কর অদবরাম।।  

শুদন ঊর্ব্্শীর হৃগি মিল মিাতাপ।  

খক্রািমুগে অর্জ্ু্গনর প্রদত দিল শাপ।। 

তব দপতৃ আগিগশগত আদস তব েৃগি। 

দনস্ফগল দফদরয়া যাই, প্রাগে নাদি সগি।। 

না কদরগল কামপূে্ পুরুগষর কাজ।  

এই খিাগষ নপুংসক িগব নারী মাি।।  

নর্ত্্ক রূগপগত রগব খমার এই শাপ।  

এত বদল দনজালগয় খেল কদর তাপ।। 

শাপ কদর দচদন্তত অন্তর িনঞ্জয়। 

খশাগক দুঃগে দনদশ বগঞ্চ দনদ্রা নাদি িয়।। 

প্রাতঃকাগল দচেগসগন লইয়া সংিদত। 

খিবরাজ চরগে ভদিগত কগর নদত।। 

দনশার বৃর্ত্ান্ত যত কগিন অর্জ্ু্ন। 

শুদনয়া দবস্মগয় কন সিস্রগলাচন।। 

িনয কুন্তী, খতামা পুে েগভ্গত িদরল। 

খতামা মিগত কুরুবংশ পদবে িইল।।  

মিদষ্ তপস্বী খিবদষ্ দজদনগল সবাগর। 

খতামা পুে লাঘ্য কদর মাদন আপনাগর।। 

শাপ খিতু দচগর্ত্ দুঃে না ভাব অর্জ্ুন্। 

শাপ নগি, তব পগে ইগর্ লাভ খজন। ।  

অবশয অজ্ঞাত এক বৎসর রদিগব। 

খসই কাগল নপুংশক নর্ত্্ক িইগব।।  

বৎসগরক পূে্ মিগল শাপ িগব েয়।  

শুদনয়া অর্জ্ু্ন অদত সানন্দ হৃিয়।।  

অর্জ্ু্গনর চদরে খয জন শুগন োয়। 

কিাদচৎ তার দচর্ত্ পাগপ নাদি যায়।।  
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পূর্ব্্াদর্জ্্ত যত পাপ ভস্ম িগয় যায়। আরেযকপর্ব্্ েীত কাশীিাস োয়।।  

ইন্দ্রালগয় খলামশ ঋচষর আেমনইগন্দ্রর নেগর পার্ ব ইগন্দ্রর 

সমান।

নানা অস্ত্র দশো কদরগলন ইন্দ্রিান।। 

নৃতয েীত বািয দশগে দচেগসন িাগন। 

মাতা ভ্রাতা না খিদেয়া বড় দুঃে মগন।। 

একদিন তর্ায় খলামশ মিাশয়। 

ইন্দ্র িরশন খিতু আগস সুরালয়।। 

করগযাগড় প্রেদমল খিব পুরন্দগর।  

ইন্দ্রির্ত্ দিবযাসগন বগস মুদনবগর।। 

ইগন্দ্রর আসগন পাগর্্ খিদে মুদনবর। 

দবস্ময় মাদনয়া মুদন ভাগব খয অন্তর।। 

খয আসগন বদসগত না পান খিব মুদন।  

খকান কগর্্ম্ েে িগয় বদসল ফাল্গুনদন।। 

ঋদষর দবচার জ্ঞাত িগয় পুরন্দর। 

বদলগলন ব্রহ্মঋদষ দক ভাব অন্তর। ।  

মনুষয খিদেয়া পাগর্্ ভ্রম মিল মগন। 

তুদম দক না জান মুদন, পাসরি খকগন।। 

নর নারায়ে খযই ঋদষ পুরাতন। 

ভার দনবারগন জে দনগলন দুজন।। 

বাসুগিব নারায়ে অদজত খয দবেু।  

নরঋদষ পাণ্ডগবর মগিয িল দজেু।। 

কুন্তীেগভ্ জে িল আমার অংগশগত। 

খকবল মনুষয নাম খিবতার দিগত।। 

খির্ায় আইল অস্ত্র দশোর কারে।  

খিগবর অগনক কায্য কদরগব সািন। ।  

দনবাতকবচ মিতয দনবগস পাতাগল। 

তার সম খযাদ্ধা নাদি পৃদর্বী মণ্ডগল।। 

সুরাসুর যত খলাক দজদনগলক বগল। 

বহুকাল দনবসদত কগর রসাতগল।। 

তািাগর বদিগত শদি িগর িনঞ্জয়।  

পার্্ দবনা কার শদি তার অগগ্র িয়।। 

এ খিতু খির্ায় পার্্ র্াদক কত দিগন। 

কদরগব েমন পুনঃ মনুষয ভবগন।। 

আমার আরদত এক শুন তগপািন। 

কামযক বগনগত তুদম করি েমন।। 

আমার সগন্দশ যুদিদিগর খয কদিগব। 

অর্জ্ু্গনর কারে উৎকণ্ঠা না িইগব।। 

পৃদর্বীগত তীর্্ যত আগছ িাগন িাগন। 

যগের সদিত তর্া কগর স্নান িান। ।  

ভীষ্ম খদ্রাে দুই যদি দজদনবার মন।  

তীর্্ স্নান কদর ির্্ম্ কর উপার্জ্্ন।। 

দবষম সঙ্কে িাগন আগছ তীর্্েে।  

আপদন র্াদকবা সগঙ্গ রোর কারে। ।  

স্বীকার কদরল মুদন ইগন্দ্রর বচন।  

ডাদকয়া মুদনগর তগব বগলন অর্জ্ু্ন।। 

চদললা কামযকবগন শুন তগপািন।  

ভ্রাতৃিাগন কদিগবন খমার দববরে। ।  

আপদন র্াদকয়া সগঙ্গ সব তীগর্্ লগব। 

যর্া খয দবদিত স্নান িান করাইগব। ।  

রােস িানবেে র্াগক তীর্ ্িাগন। 

সঙ্কগে কদরগব রো সতত আপগন।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃগতর িার। 
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কাশী কগি, ইিা দবনা সুে নাদি আর।।  

পাণ্ডগবর চবক্রম শ্রবগে িৃতরাগষ্ট্রর দুক্তিন্তা 

মুদনগর জগেজয় দজজ্ঞাগস তেন। 

িৃতরাষ্ট্র শুদনল দক সব দববরে।।  

মদন বগল, মিারাজ কর অবিান। 

অর্জ্ু্গনর চদরে শুদনল বহু িান।। 

খলাগকগত অদ্ভূত রাজা অর্জ্ু্ন কাদিনী। 

বযাসমুগে শুদনগলন অন্ধ নৃপমদে। ।  

আিয্য শুদনয়া রাজা সঞ্জগয় ডাদকল। 

বযাগসর কর্ানুসাগর দজজ্ঞাসা কদরল।। 

শুদনলাম আি্য্য খস অর্জ্ু্ন কর্ন। 

শুগনছ দক সঞ্জয় খস সব দববরে।। 

সঞ্জয় বগলন, রাজা আদম সব জাদন। 

অর্জ্ু্গনর কর্া রাজা অদ্ভতূ কাদিনী।। 

খিমন্ত পর্ব্্গত দশব সি যুদ্ধ মকল। 

পাশুপত অস্ত্র দশগব তুষ্ট কদর দনল।। 

কুগবর বরুে যম যাদচ দিল বর। 

দনজ রর্ দিয়া স্বগে্ দনল পুরন্ির।।  

ইন্দ্র অদ্্ধাসগনগত বদসল সুরমাগি। 

আির কদরয়া ইন্দ্র বসাইল মাগি।। 

মনুষয দক ছার, যাগর খিবেে পূগজ। 

মুদনেে সন্তাদপত যার তপঃ খতগজ।।  

বীর মগিয দশব সম যািার েেনা। 

তািার মবদরতা কদর জীগব খকান জনা। ।  

দিবয অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা দশোয়। 

কত দিগন মিতয মাদর আদসগব খির্ায়।।  

এত শুদন চমদকত অন্ধ নৃপমদে। 

আিয্য মাদনল রাজা পার্্ কর্া শুদন।। 

দুষ্ট দুগয্যািন কাল িইল আমার।  

খশাকদসন্ধু মাগিগত পদড়নু পাগক তার।। 

অর্জ্ু্গনর অগগ্রগত রদিগব খকান জন।  

খদ্রৌদে কে্ কৃপাচায্য বৃদ্ধ গুরু খদ্রাে।। 

দিবয মন্ত্র দিবয অস্ত্র লভগয় অর্জ্ু্ন। 

দবগশষ খিগবর বর পূে্ শতগুে।। 

খদ্রৌপিীর কষ্টানগল অনুেে িগি। 

অবশয িইগব যুদ্ধ, দনবারে নগি।।  

সঞ্জয় বদলল, রাজা দক বদলগল তুদম। 

শুন কদি খযই বার্ত্্া পাইলাম আদম।। 

যুদিদির বগন খেল, শুদন নারায়ে।  

খসইেগে যদুবগল কদরল েমন।। 

িৃষ্টদুযন্ন িৃষ্টগকতু খককয় নৃপদত। 

শ্রুতমাগে বনমাগি খেল শীঘ্রেদত।। 

যুদিদির দবভূষে খিদে জোচীর। 

শ্রীকৃে কগিন খক্রাগি কদম্পত শরীর।। 

খযই জন খিন েদত কদরল খতামার। 

রাজয িন দনল আর অঙ্গ অলঙ্কার।।  

খস সকল দ্রবয তার সদিত জীবন। 

আদন দিব, যগব আজ্ঞা করি রাজন।। 

খদ্রৌপিীর খকগশ িদর, শুদননু শ্রবগে। 

সভামগিয উপিাস মকল দুষ্টেগে।। 

শৃোল কুকু্কর মাংসািারী খয সকল।  

কুরুকুল মাংস ভগেয িগব কুতূিল।।  

খয খয উপিাস মকল কৃো কষ্ট খিদে। 

তীক্ষ্ণ অগস্ত্র খস সবার উপাদড়ব আাঁদে।। 
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কৃে ভীমার্জ্ু্ন িৃষ্টদুযন্ন আদি যত। 

এগক এগক সবাই কদিল এইমত।। 

যুদিদির ির্্ম্ রাজা কিগন না যায়। 

কত দিন রো খপগল তািার কৃপায়। ।  

যুদিদির কদিগলন, সকদল প্রমাে।  

এগয়ািশ বৎসর িইগল সমািান।। 

কুরুসভা মগিয আদম কদরনু দনে্য়।  

আমার শকদত তািা েণ্ডে না িয়।। 

এত শুদন দনে্য় কদরল সর্ব্্জন। 

প্রদতজ্ঞা কদরল কুরু কদরগত দনিন।।  

দনয়ম কদরয়া পূে্ রাগজয খেল সগব। 

খকমগন নৃপদত শান্ত কদরগব পাণ্ডগব।। 

িৃতরাষ্ট্র বগল, সতয কদিগল সঞ্জয়। 

দকছুগতই পাণ্ডুপুে শান্ত আর নয়।।  

যেন িদরল দুষ্ট খদ্রৌপিীর খকগশ। 

তেদন জাদননু বংশ মদজল দবগশগষ।। 

দবদি মম মকল অন্ধ যুেল নয়ন। 

খস কারগে আমাগর না মাগন দুগয্যািন।। 

দুগয্যািন দুঃশাসন খিাাঁগি দুরাচার। 

আর দুই দুষ্ট খিয় যুদি কিাচার।।  

আর আদম মিবেদত পুেবশ মিনু। 

সািুজন বচন শুদনয়া না শুদননু।। 

পিাগত এ সব কর্া কদরব স্মরে। 

এইরূপ অনুগশাচ অদম্বকা নন্দন।। 

মিাভারগতর কর্া িইল প্রকাশ। 

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ কগি কাশীরাম িাস।। 

অরু্জ্বগনর চনচমত পাণ্ডবচদগের আগেপ 

খির্ায় কামযক বগন িগর্্ম্র নন্িন।  

মৃেয়া কদরয়া দনতয খপাগষন ব্রাহ্মে।। 

পূগর্ব্্ রাজা যুদিদির, যাগময বৃগকাির। 

উর্ত্র পদিগম দুই মাদ্রীর খকাঙর।।  

মৃেয়া কদরয়া আদন খিন কৃো িাগন। 

খদ্রৌপিী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মগে।। 

সিস্র সিস্র দদ্বজ সগব ভুদঞ্জ যায়। 

স্বাদমেগে ভুঞ্জাইয়া দপগছ কৃো োয়।। 

খিনমগত খসই বগন অর্জ্ু্ন দবিগন।  

পঞ্চবষ্ কৃো সি ভাই চাদরজগন।। 

একদিন একাগন্ত বদসয়া সর্ব্্জগন।  

খশাগকগত আকুল িয় স্মদরয়া অর্জ্ু্গন।। 

চাদর ভাই কৃো সি কাগন্দন সঘগন। 

জলিারা বগি সিা যুেল নয়গন।। 

খরািন সম্বদর ভীম রাজা প্রদত কয়।  

পাগর্্র দবগছি তাপ না সগি হৃিয়।। 

পাগর্্র দবগছি তাপ না সগি হৃিয়।  

পাগর্্র যগতক গুে প্রশংগস সংসাগর।। 

বীর িীর কত গুে প্রশংগস সংসাগর।  

বীর িীর কত গুে িনঞ্জয় িগর।। 

খতামার আজ্ঞাগত খসই পার্্ বীরবর।  

না জাদন খকান বগল খেল খস সত্বর।।  

খশাক দুঃে খেল খস অেময বনিল। 

বহুদিন তািার না জাদন খয কুশল।।  

বনমগিয তািার দবপি যদি িয়। 

শ্রুতমাে প্রাে আদম ছাদড়ব দনিয়।। 

কৃে প্রাে ছাদড়গবক আর যদুেে। 

পাঞ্চাল খিগশগত যত পাঞ্চাল নন্িন।।  
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সগব প্রাে দিগব রাজা অর্জ্ু্ন দবিগন। 

পার্্ দবনা শরীর িদরব দক কারগে। ।  

যত কর্্ম্ মকল িৃতরাষ্ট্র পুত্রে।  

অনয জন িগল প্রাে তযদজ ততেে।।  

েগেগক মদরগত পাদর ঘৃোয় না মদর। 

খয ভাগয়র খতগজ রাজা খিন মগন কদর।। 

ইন্দ্র আদি নাদি েদে খয ভাগয়র খতগজ। 

ভৃতয প্রায় োোইল যত মিারাগজ। ।  

তব পাশাক্রীড়া খিতু শুন মিারাজ।  

ভাই ভাই ঠাাঁই ঠাাঁই মিনু বনমাি।।  

অির্্ম্ কদরগল রাজা, ির্্ম্ না বুদিগল। 

েেির্্ম্ রাজযরো তািা খতয়াদেগল।। 

এেগনা সিয় িগয় েদমছ খকৌরগব। 

েগয়ািশ বৎসরাগন্ত অবশয মদরগব। ।  

তগব খকন দুষ্টজগন এগব েমা কদর। 

বগন কত দুঃে পাই তািাগর না মাদর।। 

যদি কিাদচৎ পাপ জ্ঞাদত বগি িয়। 

যজ্ঞ িান কদরয়া েদণ্ডব মিাশয়।। 

নতুবা এ বনবাস কদরব তেন। 

আগে সব শত্রুেগে কদরব দনিন।। 

কপগে কপেী মাদর, পাপ নাদি তায়। 

আজ্ঞা কর িূত দেয়া আগন যদুরায়।।  

জেন্নাগর্ সাগর্ কদর মাদর কুরুকুল।  

যর্া কৃে তর্া জয়, দকগস অপ্রতলু।।  

এত শুদন ভীমগসন কদরয়া চুম্বন। 

শান্ত কদর কগি রাজা মিুর বচন।। 

খয কদিগল বৃগকাির সকদল প্রমাে।  

দকগসর আপি যার সো ভেবান।। 

দকন্তু খিন খবিবােী মুদনেগে কয়।  

যর্া ির্্ম্ তর্া কৃে, তর্ায় দবজয়।।  

অির্্ম্ী খলাগকর কৃে সিায় না িয়।  

ভাই বন্ধু বহু তার, খকি দকছু নয়।।  

খিন ির্্ম্ না আচদর অির্্ম্ কদরগল। 

নদিগব খোদবন্দ সো, আদম জাদন ভাগল।। 

অবশয মাদরগব তুদম খকৌরব দুরগন্ত। 

এেগে নগিক, েগয়ািশ বৎসরগন্ত। ।  

খয দনয়ম কদরলাম েদণ্ডবাগর নাদর।  

দনয়ম কদরয়া পূে্, মার সব অদর।।  

খিনমগত ভ্রাতৃসি কগর্াপকর্ন। 

খিনকাগল আগস বৃিিশ্ব তগপািন।। 

যগর্াদচত পূদজগলন পাণ্ডুর নন্দন। 

বদসবাগর খিন আদন কুগশর আসন।। 

শ্রান্ত িগয় মুদনরাজ বদসল তেন। 

যুদিদির কগিন আপন দববরে।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগে পুেযবান।।  

নল রাজার উপােযান 

যুদিদির বগল মুদন কর অবিান। 

আমাগর দুঃগের কর্া নাদি পদরমাে।।  

কপগে সকল মম দনল রাজয িন। 

জোচীর পরাইয়া পাঠাইল বন।। 

যত খেশ দুঃগে আদম বদঞ্চ খয খির্ায়। 

রাজপুে িগয় এত দুঃে নাদি পায়। ।  

রাজার বচন শুদন িাগস মুদনবর। 

কতেগে বৃিিশ্ব কদরল উর্ত্র।। 
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দক দুঃে খতামার রাজা অরেয দভতর।  

ইন্দ্র চন্দ্র সম তব সগঙ্গ সগিাির।।  

ব্রহ্মার সিৃশ দদ্বজ সগঙ্গ শত শত।  

িাস িাসী আর যত তব অনেুত।। 

এই খিতু দুঃে নাদি খিদে খয খতামার। 

খতামা মিগত নল দুঃে পাইল অপার।। 

এত শুদন দজজ্ঞাগসন িগর্্ম্র নন্দন। 

কি শুদন মুদন খসই নল দববরে।। 

রাজপুে িগয় আমা সমান দুঃদেত। 

অবশয শুদনগত িয় তাাঁিার চদরত।। 

কি শুদন মুদনরাজ তাাঁিার কর্ন। 

খকান খিগশ ঘর তাাঁর, কািার নন্দন। ।  

বৃিিশ্ব বগল, শুন িগর্্ম্র নন্িন।  

খতামা িগত বড় দুঃেী দনষি রাজন।। 

নল নাগম নরপদত বীরগসন সুত। 

ইগন্দ্রর সিৃশ রাজা মিাগুেযুত।।  

রূগপগত কন্দপ্ তুলয অদত দজগতদন্দ্রয়। 

যশস্বী খতজস্বী িীর, অগে বড় দপ্রয়।। 

দনষি রাগজযগত নল মিাগুেবান। 

দবিগভ্গত ভীম রাজা তাাঁিার সমান।।  

বংগশর কারে রাজা বড় দচন্তা মন। 

কত দিগন আগস তর্া মিদষ্ িমন।। 

পুে খিতু ভায্যা সি তাাঁিাগর পূদজল। 

হৃষ্ট িগয় মুদন তাাঁগর এই বর দিল।।  

রূগপগত সংসাগর নারী কদরগব িমন।  

িময়ন্তী কনযা পাগব বড় সুলেে। ।  

িমগনর বগর কনযা িল িময়ন্তী। 

যে রে খিব নর না খিগে খস কাদন্ত।। 

নাদিক সমান রূগপ, গুগে লক্ষ্মী সমা। 

নগলর কারগে মিল অদত দনরুপমা।। 

সমান বয়স্কা যত আগছ সেীেে। 

িময়ন্তী পাগশ তারা র্াগক অনুেে।।  

িময়ন্তী সাোগত সেীরা পুনঃপুনঃ। 

দনরবদি বাোগন নগলর রূপ গুে।। 

নগলর চদরে শুদন ভীগমর নদন্দনী। 

বংশীরব শুদন মুগ্ধা খযমন িদরেী। ।  

িময়ন্তী রূপ গুে খলাকমুগে শুদন। 

খিদরগত বযাকুল িন নল নৃপমদে।। 

িময়ন্তী দচন্তাগত নগলর মগ্ন মন।  

কত দিগন খিে তার মিগবর ঘেন।। 

অন্তঃপুর উিযাগন দবিগর দুঃেমদত। 

জলতগে িংস এক খিগে নরপদত।। 

দনকগে পাইয়া িংস িদরল তেন। 

রাজা প্রদত বগল িংস দবনয় বচন।। 

ছাড়ি আমাগর রাজা, না কর দনিন। 

কদরব খতামার প্রীদত দচন্ত খয কারে।।  

তব অনুরূপ রূপা ভীগমর নদন্দনী। 

তার সি দমলন করাব নৃপমদে।। 

এগতক শুদনয়া রাজা িংগসগর ছাদড়ল।  

অন্তরীে েদত পেী দবিগভ্গত খেল।।  

অন্তঃপুর মগিয যর্া সগরাবর দছল। 

খসইোগন দেয়া িংস খেদলগত লাদেল। ।  

এইকাগল িময়ন্তী সিচরী সগন। 

পুষ্প তুদলবার তগর আইল খসোগন।।  

সগরাবর মগিয িংস খিদে রূপবতী। 

িদরবার আগশ যান মন্দ মন্দ েদত।।  

চতুদে্গক খবদড় িংগস িদরল স্ত্রীেগে। 

মবিভ্ীগর িংস কগি মনুষয বচগন। ।  
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দনষি রাগজযগত রাজা নল মিামদত। 

অদশ্বনীকুমার রূগপ দনগন্দ রদতপদত।। 

নরগলাগক তার সম নাদি রূগপ গুগে। 

করাইব দমলন খতামার তাাঁর সগন।। 

যদি ভাগেয র্াগক, তব ভর্ত্্া িগব নল। 

খতামার খযৌবন রূপ িইগব সফল।। 

সার্্ক িইগব রূপ শুনি বচন। 

নল নৃপদতগর যদি করি বরে।। 

এগতক শুদনয়া মভমীর মন খমাদিল।  

দবিাতা আমার খিতু নগলগর সৃদজল।।  

নল নৃপদতগর আদম কদরব বরে। 

এত বদল িংগস পাঠাইল খসইেে।। 

কগি িংস সব কর্া নগলর খোচর। 

মভমী কর্া শুদন আকুল মিল নৃপবর।।  

খির্া িংস কর্া মভমী খয মিগত শুদনল। 

খসই িইগত মবিভ্ী সকদল তযদজল।।  

তযদজল আিার দনদ্রা, সিাই হুতাশ।  

সিা দচন্তাযুতা, বগি সঘগন দনশ্বাস।। 

িময়ন্তী দুঃে খিদে সব সেীেে। 

ভীম নরপদত পাগশ কগর দনগবিন।। 

শুদনয়া নৃপদত বড় মিল দচদন্তত। 

খকান খিতু িময়ন্তী িইল দুঃদেত।। 

মিাগিবী কন, দকবা দচন্ত নৃপবর। 

যুবতী িইল কনযা কর স্বয়ের।। 

শুদনয়া দবিভ্পদত উিগযােী িইল। 

রাগজয রাগজয িূত দেয়া দনমন্ত্রে দিল।। 

খিগশ খিগশ বার্ত্্া খপগয় যত রাজেে।  

দবিভ্ নেগর সগব কদরল েমন।। 

িয় ি্ী পিাদতগক পূদরল খমদিনী।  

বার্ত্্া খপগয় আদসগলন যত নৃপমদে।। 

দবিগভ্ আইল যত রাগজযর ঈশ্বর।  

যর্াগযােয িাগন সব বগস নৃপবর।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর 

িময়ন্তী স্বয়ম্বর খলাকমুগক শুদন।  

সুগরাগলাগক আগসন নারি মিামুদন।। 

যর্াদবদি তাাঁগর পূগজ খিব সুগরশ্বর।  

দজজ্ঞাদসল খকার্া দছগল ওগি মুদনবর।।  

ঋদষ বগল দেয়াদছনু পৃদর্বী মণ্ডল।  

আিয্য খিদেনু তর্া, শুন আেণ্ডল।। 

দবিভ্ রাজার কনযা িময়ন্তী নামা। 

খিব যে নাে নগর দিগত নাগর সীমা।। 

তার রূগপ সুগশাদভত িল ভূমণ্ডল। 

চন্দ্র ম্লান মিল খিদে বিন কমল। ।  

ভীমরাজা কদরল কনযার স্বয়ম্বর। 

দনমদন্ত্রয়া আদনগলন যত নৃপবর।। 

িময়ন্তী রূপগুে শুদনয়া শ্রবগে। 

খিদেগত আইল কত দবনা দনমন্ত্রে।।  

নারগির এই বাগকয শুদন খিবেে। 

িময়ন্তী রূগপ মুগ্ধ মিল খসইেে।।  

িময়ন্তী প্রাদি বাঞ্ছা কদর খিবেে। 

স্বয়ম্বর িাগন সগব কদরল েমন।।  

পৃদর্বীগত বগস যত রাজরাগজশ্বর। 

অদিদন্দশ আদসগতগছ দবিভ্ নের।।  
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সচ্সগনয চদলল নল খপগয় দনমন্ত্রে।  

পগর্ নল সি খভে মিল মিবেে।। 

খিদেয়া নগলর রূপ দবস্ময় অন্তর। 

িময়ন্তী বাঞ্ছা তযাে দকরল অমর। ।  

নখল খিদে অগনয না বদরগব কিাচন।  

এত দচদন্ত নল প্রদত বগল খিবেে।।  

সািু সর্ব্্গুোশ্রয় তুদম মিারাজ। 

সিায় িইয়া তুদম কর এক কাজ।। 

কৃতাঞ্জদল কদর বগল দনষি নন্দন। 

খক খতামরা আমা মিগত দকবা প্রগয়াজন।।  

ইন্দ্র বগল, আদম ইন্দ্র, ইদন মবশ্বানর। 

শমন বরুে এই জগলর ঈশ্বর।। 

সগব আদসয়াদছ িময়ন্তী লদভবাগর। 

সবাকার িূত িগয় যাি তর্াকাগর।। 

দক বগল মবিভ্ী, জাদন আইস সত্বর।  

নগলগর এগতক বাকয কগি পুরন্দর।।  

রাজা বগল, দ্রুতেদত যাইগতদছ আদম। 

খকমগন খভদেব কনযা, অেময খস ভূদম।। 

রেগকরা পুররো কদরগছ যতগন। 

এ খবগশ পুরুষ আদম যাইব খকমগন।। 

খিবেে বগল, আমা সবার প্রভাগব। 

না িগব বারে, তুদম অলগেগত যাগব।। 

খিবেে বাকয নল কদরয়া স্বীকার।  

চদলয়া খেগলন িময়ন্তীর আোর।। 

সেীেেমগিয িময়ন্তীগর খিদেল। 

খিদেয়া তাাঁিার রূপ খমাদিত িইল।। 

অদত সুকুমাররূপা অনঙ্গ খমাদিনী। 

কৃগশািরা মগনািরা দবশাল খলাচনী।। 

পূগর্ব্্ িংসমুগক রাজা যগতক শুদনল। 

সতয সতয বদল রাজা সকল মাদনল।।  

নগল খিদে িময়ন্তী িল চমদকত। 

খকবা এ পুরুষবর খির্া উপনীত।। 

ইন্দ্র দকম্বা কামগিব অদশ্বনীকুমার। 

িনয িাতা, খিন রূপ সৃদজল ইিার। ।  

বদসগত আসন দিগত হৃিগয় দবচাগর। 

সািস কদরয়া দকছু কদিগত না পাগর। ।  

কতেগে মৃদু িাদস কগি মৃদুভাগষ। 

খক তুদম আদসগল খির্া বল দকবা আগশ।। 

খকমগন আদসগল খির্া, খকি না খিদেল।  

লে লে রেগকগত খয পুরী রাদেল।। 

পবনাদি খিগব খমার দপতা িণ্ড কগর।  

এত িূে্ পার িগয় এগল দক প্রকাগর।। 

রাজা বগল আদম নল জান বরানগন। 

খির্া আইলাম খিবতার িূতপগে।। 

ইন্দ্রাদগ্ন বরুে যম পাঠান আমাগর। 

সবাকার ইছা বড় খতামা লদভবাগর।।  

এ চাদর জগনর মগিয যাগর িয় মন। 

আজ্ঞা কর, তাগর দেয়া কদর দনগবিন।।  

এই খিতু তব পুগর কদর আেমন। 

খিগবর প্রভাগব না খিদেল খকান জন। ।  

কনযা বগল, খিবেে বদন্দত সবার। 

খস কারগে তা সবায় মম নমস্কার।। 

দনস্ফগল খির্ায় আদসগছন খিবেে। 

পূগর্ব্্ নল নৃপদতগর কগরদছ বরে। ।  

িংসমুগে পূগর্ব্্ আদম বগরদছ খতামায়। 

খকমগন আমাগর তযাে কর নররায়।। 

কায়মগনাবাগকয রাজা তুদম মম পদত।  

খতামা দভন্ন দবষ অদগ্ন জগল খমার েদত।। 
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নল বগল, খযই খিগব পূগজ সর্ব্্জন।  

তপসযা কদরয়া বাগঞ্ছ যাাঁর িরশন। ।  

মুিূগর্ত্্গক ভূমণ্ডল দবনাদশগত পাগর। 

খিন জন বাগঞ্ছ খতামা, তযজ খকান তাাঁগর।। 

ইন্দ্র খিবরাজ মিতয িানব মে্ন। 

মেগলাগকযর উপগর যাাঁিার প্রভুপে।।  

শচীর সমান িগব যাাঁিাগর বদরগল। 

খিন খিব তযদজ খকন মনুষয ইদছগল।। 

দিকপাল মবশ্বানর সবাকার েদত। 

যাাঁর খক্রাগি মুহুগর্ত্্গক ভস্ম িয় দেদত।। 

বরুে জগলশ, যম নর অন্তকারী। 

খকমগন বদরগব অগনয তাাঁগক পদরিদর।। 

কনযা বগল, অগনয খমার নাদি প্রগয়াজন। 

তুদম ভর্ত্্া তুদম কর্ত্্া কদরনু বরে।। 

শুভকাগয্য দবলম্ব না কর মিামদত। 

েগল মালয দিগত রাজা খিি অনুমদত।। 

নল বগল, ইিা সম নাদিক অির্্ম্। 

িূত িগয় খকমগন কদরব খিন কর্্ম্। ।  

এত শুদন মবিভ্ীর দবষণ্ণ বিন। 

দুই চেু অশ্রুপূে্, কগরন খরািন।।  

পুনঃ বগল িময়ন্তী দচদন্তয়া উপায়।  

বদরব খতামায় খিাষ না িগব তািায়।। 

খিবেে সি তুদম এস স্বয়েগর। 

তাাঁ সবার মগিয আদম বদরব খতামাগর।। 

এত শুদন নল রাজা কগরন েমন। 

খিবেে পাগশ দেয়া কগর দনগবিন।। 

খকি না খিদেল খমাগর তব অনুগ্রগি।  

খিদেলাম খস কনযাগর অন্তঃপুর েৃগি।। 

কদিলাম সবাকাগর খয সব সগন্দশ। 

প্রবগন্ধগত রূপ গুে দবভব দবগশষ। ।  

কাগরও না চাদি কনযা আমাগর ইদছল। 

আদসবার কাগল পুনঃ এমত বদলল।। 

খিবেে সগঙ্গ এস স্বয়ের িাগন। 

খতামাগর বদরব তাাঁ সবার দবিযমাগন।। 

মবিভ্ীর দচর্ত্ বুদি সব খিবেে। 

নগলর সমান রূপ িগরন তেন। ।  

এইরূগপ খিবেে নগলর সংিদত। 

স্বয়ম্বর িাগন চদল খেল শীঘ্রেদত।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

শ্রবগে অির্্ম্ নাগশ শাগস্ত্রর দবিান।। 

দময়ন্তীর নল বারে 

স্বয়ম্বর উপনীত যত রাজেে। 

যর্াগযােয আসগনগত বগস সর্ব্্জন।।  

কুগশ শীগল রূগপ গুগে একই প্রকার।  

দবদবি রতন অগঙ্গ খশাগভ সবাকার।। 

দসংিগ্রীব েজস্কন্ধ েমগন দসন্ধুজ। 

পঞ্চমুে ভুজঙ্গ সিৃশ িগর ভুজ।। 

তগব দবিগভ্র রাজা শুভেে দিগন। 

িময়ন্তী আনাইল সভা দবিযমাগন।। 

খিদেয়া খমাদিত মিল সব রাজেে। 

িৃদষ্টমাে িদরগলক সবাকার মন।।  

যত যত মিারাজ আদছল সভায়। 

দচগের পুর্ত্দল প্রায় একিৃগষ্ট চায়।। 

নল দবনা মবিভ্ীর অগনয নাদি মন।  

খকার্ায় আগছন নল কগর দনরীেে।। 
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এক িাগন খিগে মভমী সভার দভতর।  

নগলর আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর।। 

আকাগর নগলর সম, নাদি দকছু খভি। 

খিদে িময়ন্তী দচগর্ত্ কগর বড় খেি।।  

পঞ্চজন নল খিদে, বদরব কািাগর। 

হৃিগয় কদরল দচন্তা বদঞ্চল অমগর। ।  

খিবতা মানব মূদর্ত্্ কভু এক নয়।  

তর্াদপ খিব মায়ায় সব এক িয়।। 

উপায় না খিদে মভমী দবচাদরল মগন।  

করগযাগড় স্তুদতবাি কগর খিবেগে।। 

খতামরা খয অন্তযযামী জানি সকল।  

পূগর্ব্্ িংসমুগে আদম বদরয়াদছ নল।।  

প্রসন্ন িইয়া সগব খমাগর খিি বর। 

জ্ঞাত িগয় পাই আদম আপন ঈশ্বর।। 

সগতযগত সংসার বগর্ত্ ্আদম যদি সতী। 

খতামা সবা মগিয খযন দচদন দনজ পদত।। 

মবিভীর মগনাভাব জাদন খিবেে। 

আপন আপন দচহ্ন করান িশ্ন।। 

অদনগমষ নয়ন, খস্বিামু্বিীন কায়া। 

অম্লান কুসুম অগঙ্গ, নাদি অঙ্গছায়া।। 

মবিভ্ী জাদনল তগব এ চাদর অমর। 

নল নরপদত খিগে ভূদমর উপর।। 

হৃষ্টা িগয় শীঘ্রেদত মালা দিল েগল। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ সগব সািু সািু বগল।। 

তগব নল নরপদত প্রসন্ন িইয়া। 

িময়ন্তী প্রদত বগল আশ্বাস কদরয়া।। 

যাবৎ শরীগর মম র্াদকগবক প্রাে। 

তাবৎ িদরব খতামা প্রাগের সমান।। 

নগলগর মবিভ্ী তগব কদরল বরে। 

খিদেয়া সন্তুষ্ট মিল যত খিবেে।।  

তুষ্ট িগয় ইষ্টবর দিল চাদরজন। 

অলদেত দবিযা দিল সিস্রগলাচন।।  

অমৃত দিগলন তগব জগলর ঈশ্বর। 

যর্ায় চাদিগব জল পাগব নরবর।। 

অদগ্ন বগল, যািা ইছা কদরগব রন্ধন। 

দবনা অদগ্ন রন্ধন িইগব ততেে।।  

প্রােীবি দবিযা দিল সূগয্যর নন্দন। 

অস্ত্র তূে িনু দিয়া কদরল েমন।।  

দনবদর্ত্্য়া স্বয়ের সগব খেল ঘর।  

িময়ন্তী লগয় খেল নল নৃপবর।। 

িময়ন্তী দবনা রাজা অগনয নাদি মদত। 

কুতূিগল ক্রীড়া কগর খযন কাম রদত।। 

বহু যজ্ঞ সমাদিল, মকল বহু িান। 

পুেযবগল নাদি খকি নগলর সমান।। 

মিাভারগতর কর্া পরম পদবে। 

আরেযগক অনুপম নগলর চদরে।। 

নল ও পুষ্কগরর দযূতক্রীড়া 

স্বয়ম্বর দনবদর্ত্য়্া যায় খিবেে।  

পগর্গত দ্বাপর কদল খভগে দুই জন।।  

পুদছল দুজগন ইন্দ্র যাি খকার্াকাগর। 

কদল বগল, যাই মবিভ্ীর স্বয়ম্বগর।। 

খস কনযার রূপ গুে শুদনয়া শ্রবগে। 

প্রাদি ইছা কদর তর্া যাই দুই জগন।। 

িাদস ইন্দ্র বগল, সাঙ্গ মিল স্বয়ম্বর। 

নগলগর বদরল মভমী সভার দভতর।। 
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এত শুদন বগল কদল মিাগক্রািভগর। 

খিব স্বামী তযদজ দুষ্টা বদরল নগরগর।। 

এই খিতু িণ্ড আদম কদরব তািাগর। 

প্রদতজ্ঞা কদরনু আদম কদরব তািাগর।। 

প্রদতজ্ঞা কদরনু আদম কদরব তািাগর। 

প্রদতজ্ঞা কদরনু আদম খতামার খোচগর।। 

খিবেে বগল, তার খিাষ নাদি দতগল। 

আমা সবাকার বাগকয বদরগলক নগল।।  

নগলর চদরে দকছু কিগন না যায়।  

খিবতার যত গুে নল নৃগপ িয়।। 

সমুদ্র েভীর দছল, দির দছল খমরু। 

পৃদর্বীগত েমা দছল, চন্দ্র দছল চারু।। 

সবাগর ছাদড়য়া নগল কদরল আশ্রয়। 

যজ্ঞ সভা তৃি খিব যািার আলয়।।  

সতযব্রত িঢ়ৃব্রতী তপঃগশৌচ িানী।  

আমা সবাকার মাগি নগলগর বাোদন।।  

খিন নগল দুঃেিাতা িগব খযই জন। 

দবপুল দুঃগেগত মদজগবক খসই জন।। 

এত বদল খিবেে কদরল েমন। 

দ্বাপর কদলগত খিাাঁগি দচগন্ত মগন মন।।  

নগলর যগতক গুে বগল সুরপদত। 

খিন যগন দিগব িণ্ড কািার শকদত।।  

কদল বগল, তুদম খমার িইগব সিায়। 

খযমগন িদণ্ডব মগন কদরব উপায়।। 

রাজযভ্রষ্ট করাব, দবগছি দুই জগন। 

পাশায় কদরয়া মর্ত্ মনষি রাজগন।। 

অেপাদে িগব তুদম সিায় আমার। 

কদল বাগকয দ্বাপর কদরল অঙ্গীকার।। 

এগতক দবচাদর খিাাঁগি কদরল েমন। 

নগলর সদিত কদল র্াগক অনুেে।। 

নৃপদতর পাপদছদ্র েুাঁগজ দনরন্তর।  

খিনমগত খেল দিন দ্বািশ বৎসর।। 

একদিন নরপদত সন্ধযার কারগে। 

অল্প খশৌচ মকল পগি, ভ্রম মিল মগন।। 

দছদ্র খপগয় কদল প্রগবদশল তাাঁর খিগি। 

দনজ বুদদ্ধ িীন মিল রাজার হৃিয়। ।  

পুষ্কর নাগমগত দছল রাজার খসাির। 

তািার সিগন কদল চদলল সত্বর।। 

কদল বগল, অবিান করি পুষ্কর। 

মবভব বাঞ্ছব যদি মম বাকয ির।। 

নগলর সদিত পাশা খেল দেয়া তুদম। 

সিায় িইয়া খতাগর দজতাইব আদম।। 

কদলর আশ্বাস খপগয় পুষ্কর চদলল। 

খেদলব খিবন, বদল নগল আিবাদনল।। 

এগতক শুদনয়া নল পুষ্কগরর িম্ভ। 

অিঙ্খাগর েগেক না কদরল দবলর্মব।।  

পে কদর খেদলগত লাদেল দুই জন। 

দিরেয দবদবি আর রজত কাঞ্চন।। 

পুষ্কগরর বশ অে দ্বাপর প্রভাগব। 

নাদি িয় অনযর্া খস, যািা মাগে যগব।। 

পুনঃ খক্রাগি পে কদরগলন রাজা নল।  

মদতছন্ন িইল, না বুগি মায়াবল। ।  

সুহৃি বান্ধব মন্ত্রী যত খপৌরজন।  

কার শদি না মিল কদরগত দনবারে। ।  

তগব যত বন্ধুেে একে িইয়া। 

িময়ন্তী িাগন সগব জানাইল দেয়া।। 

মিাদুঃে উৎপাত আগনন নৃপদত। 

কর দেয়া আপদন দনবৃত তুদম সতী।। 
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এত শুদন িময়ন্তী দবষণ্ণ বিন। 

অদতশীঘ্র নৃপিাগন কদরল েমন।। 

রাজাগর বগলন মভমী দবনয় বচন। 

মন্ত্রীসি দ্বাগর আগছ অমাগতযর েে।।  

আজ্ঞা কর, সগব আদস করুক িশ্ন। 

তযজি খিবন প্রভু, রাগজয খিি মন।।  

কদলগত আছন্ন রাজা, নাদি শুগন বােী। 

মার্া তুদল মভমীগর না চাগি নৃপমদে।। 

পুনঃ পুনঃ কদি মভমী বাদরগত নাদরল। 

জ্ঞানিত মিল রাজা, দনিয় জাদনল।।  

দনজ দনজ েৃগি তগব খেল পুরজন। 

অন্তঃপুগর খেল মভমী কদরয়া খরািন। ।  

খিনমগত নলরাজা খেগল বহু দিন। 

ক্রগম ক্রগম মবভবাদি সব মিল িীন।।  

অে দবনা নৃপদতর নাদি অনয মন।  

সকল তযদজয়া রাজা খেগল অনুেে। ।  

খিদেয়া মবিভ্ী মগন আতঙ্ক পাইল।  

বৃিৎগসনা নাগম িােী প্রদত খস বদলল।। 

শীঘ্র আন বাগে্য় সারদর্গক ডাদকয়া। 

আজ্ঞামাে খেল িােী আরদত বুদিয়া।। 

খসইেগে আইল সারদর্ দবচেে। 

সারদর্ খিদেয়া মভমী বগলন বচন।। 

সর্ব্্নাশ খিতু পর্ কদরল রাজন। 

এ মিাদবপগি তুদম করি তারে।। 

ইন্দ্রগসন পুে আর কনযা ইন্দ্রগসনা। 

মম জ্ঞাদতেৃগি রাদে এস দুই জনা। ।  

দবলম্ব না কর রর্ আন শীঘ্রেদত। 

আজ্ঞামাে রর্ সাদজ আদনল সারদর্। ।  

রগর্ চড়াইল দুই কুমার কুমারী। 

মুিূগর্ত্্গক উর্ত্দরল কুদণ্ডন নেরী।। 

রর্ অশ্ব সদিত র্ইুল রাজপুগর। 

পুনঃ খেল বাগে্য় খস দনষি নেগর।। 

পুেযকর্া ভারগতর শুগন পুেযবান।  

কাশীিাস দবরদচল নগলর আেযান।। 

নল- দময়ন্তীর বন েমন ও নগলর দময়ন্তী তযাে 

পুষ্কগরর সি পাশা খেগল রাজা নল।  

এগক এগক রাজয িন িাদরল সকল।। 

বসন ভূষে আর রে অলঙ্কার। 

সকল িাদরল রাজা, দকছু নাদি আর।।  

িাদসয়া পুষ্কর তগব বদলল বচন। 

খিদেব দক আগছ আর, শীঘ্র কর পে।।  

অবগশগষ তব দকছু নাদি খিদে আর। 

রােী িময়ন্তী পে করি এবার।। 

এত শুদন নল খক্রাগি আরদিম খনে। 

পুষ্কগরর বাকয খযন পৃগি মাগর খবে।। 

তগব রাজা বস্ত্র রে যা দছল শরীগর। 

বাদির কদরয়া সব দিগলন পুষ্কগর।।  

একবস্ত্র পদরিাগন বাদির িইল। 

অন্তঃপুগর র্াদক সব মবিভ্ী শুদনল।। 

অগঙ্গর ভূষে যত খফদলল েুদলয়া। 

চদলল রাজার সি একবস্ত্রা মিয়া।।  

আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচগর। 

এই কর্া জ্ঞাত কর নেগর নেগর।। 

নল নৃগপগর খয জন দিগবক আশ্রয়। 

সবংগম সংিার আদম কদরব তািায়।। 
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আজ্ঞামাে রাগজয রাগজয জানাইল চর।  

রাজাজ্ঞা শুদনয়া সগব হৃগি পায় ডর।।  

দতন দিন নল নৃপ নেগর রদিল। 

িণ্ড ভগয় খকি তাাঁগর আশ্রয় না দিল।। 

খকি না দজ্ঞজ্ঞাগস, খকি না যায় দনকগে। 

েুিায় তৃোয় নল খেল নিীতগে। ।  

দতন রাদে দিনান্তগর কদর জলপান।  

তারপর বনমগিয কদরল প্রয়াে।। 

পাছু পাছু িময়ন্তী কদরল েমন। 

অরগেযর মগিয প্রগবদশল দুই জন। ।  

বহুদিন েুিা তৃো শরীর পীদড়ত। 

বনমগিয স্বে্পেী খিগে আচদম্বত।। 

পেী খিদে আনগন্দগত ভাদবল রাজন।  

মাংস ভদে পে খবদচ পাব বহুিন।।  

িদরবার উপায় দচদন্তগলন মগন মন। 

পেীর উপর খফগল দপন্ধন বসন।। 

বস্ত্র লগয় উদড়ল মায়াবী দবিঙ্গম।  

আকাগশ উদড়য়া বগল, আর মদতভ্রম।। 

সর্ব্্নাশ মকনু অগে ভ্রষ্ট কদর জ্ঞান। 

আদম কদল দ্বাপর বদলয়া এগব জান।।  

আমা সবা এদড় মভমী বদরল খতামাগর।  

তািার উদচত ফল দিলাম খতামাগর।। 

এত শুদন নরপদত মভমী প্রদত বগল। 

যগতক কদিল পেী শ্রবগে শুদনগল। ।  

অগে খযই িারাইল, খসই বস্ত্র দনল। 

দনিয় আমার দপ্রগয় জ্ঞান িত মিল।। 

এেন খয বদল শুন তািার কারগে। 

এই খয যাইগত পর্ খিেি িদেগে। ।  

অবন্তী-নেগর খলাক যায় এই পগর্। 

এই খয খিেি পর্ খকাশল যাইগত।। 

এই পগর্ যাই দপ্রগয় দবিভ্ নের। 

শুদনয়া মিল মভমী কদম্পত অন্তর।।  

খরািন কদরয়া মভমী কগি রাজা প্রদত। 

তব বাকয শুদন খমার দির নগি মদত।। 

রাজযনাশ বনবাস দববস্ত্র িইগল। 

মিা দুঃোে্গবগত দনমদর্জ্্ত িইগল।। 

সব পাসদরগব আদম র্াদকগল সংিদত। 

আমাগর তযদজগত খকন চাি নরপদত।। 

ভায্যার দবিগন রাজা নাদি সুেগলশ। 

আমাগর তযদজগল বগন পাগব বহু খেশ।। 

নল বগল, সতয তুদম যগতক কদিগল। 

ভায্যা সম দমে আর নাদি দেদততগল।। 

তযদজবাগর পাদর আদম আপন জীবন। 

খতামা তযাে না কদরব আদম কিাচন।।  

মভমী বগল, খমাগর যদি তযাে না কদরগব। 

দবিগভ্র পর্ খকন খিোইয়া দিগব।।  

এই খিতু, শঙ্কা মম িগতগছ রাজন। 

খতামা ছাদড় খেগল খমার দনিয় মরে। ।  

এক বাকয বদল রাজা, যদি লয় মগন।  

দবিভ্ নেগর চল যাই দুই জগন।। 

খতামাগর খিদেগল দপতা িগব িরদষত।  

খিবতুলয খতামাগর পূদজগব দনতয দনতয।। 

নল বগল, নগি খিদব যাবার সময়। 

এ খবগশ কুেুম্বেৃগি উদচত না িয়। ।  

আপদন জানি তুদম স্বয়ম্বর কাগল। 

তব দপতৃেৃগি খেনু চতরুঙ্গ িগল।।  

এেন এ খবগশ খেগল িাদসগবক খলাক।  

মবরীর িইগব িষ্, সুহৃগির খশাক।।  
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পরম বন্ধুর েৃগি যায় যদি িীন। 

মিাগুেী িইগলও িয় মানিীন।। 

অনািাগর র্াদক তপ কদরব কানগন।  

দুঃেী িগয় বন্ধুেৃগি, না যাব কেগন।। 

তগব পুনঃ পুনঃ মভমী যগতক কদিল। 

না শুদনল খস নল সঙ্কল্প না োদলল।। 

খযই বস্ত্র দছল মভমী কদরয়া দপন্ধন। 

খসই ব্ই দপন্ধন মকল দুই জন।। 

ছাদড়য়া যাগবন স্বামী ভয় কদর মগন। 

এক বস্ত্র মবিভ্ী পদরল খস কারগে।। 

খবগেগত চদলগত নাগর, যায় িীগর িীগর। 

েুিায় তৃোয় ভ্রগম দুর্ব্্ল শরীগর।। 

দিবয এক িান রাজা খিদরল কানগন। 

শ্রান্ত িইয়া তর্া শুইল দুই জগন। ।  

বাহু বন্ধগন মভমী িদর রগি রাজাগর। 

পাগছ স্বামী যায় ছাদড়, সভয় অন্তগর।। 

এগক সুকুমারী, বহুদিন দনরািারা।  

খশাবামাে িময়ন্তী মিল জ্ঞানিারা।। 

দুঃগে সন্তাদপত নল, দনদ্রা নাদি যায়। 

মগন দবচাদরল, খয মবিভ্ী দনদ্রা যায়।। 

এ খঘার অরগেয মভমী সগঙ্গ যদি র্াগক। 

মম দুঃে খিদে, দনতয মদজগবক খশাগক।। 

আমাগর না খিদে খকান পদর্ক সংিদত। 

ক্রগম ক্রগম যাইগবক দপতার বসদত। ।  

এ দুঃে সমুদ্র মিগত িইগব খমাচন। 

আদমি একক মিগল যাব যর্া মন।। 

একাকী রাদেয়া যাব, খঘার বনিল। 

খসই ভয় নাদি, খকি কদরগব না বল।।  

তপদস্বনী পদতব্রতা, ভকদত আমাগত।  

এগর খক কদরগব বল নাদি দেজেগত। ।  

কদলগত আছন্ন রাজা, িত দনজ জ্ঞান। 

িময়ন্তী তযদজবাগর কগর অনুমান।।  

এক বস্ত্র আছািন খিাাঁিাকার োয়।  

মগন দচগন্ত দক কদরব ইিার উপায়।।  

পাগছ জাগে িময়ন্তী দচদন্তত রাজন।  

ভাদবত িইল বড় দক কদর এেন।। 

খকমগন তযদজব আদম এক বস্ত্র পরা। 

শরীগর আদছল কদল দুষ্ট েরতরা।। 

জাদনয়া রাজার মন মিল েড়্গরূপ। 

সরূ্ম্গে খিদরয়া েড়্গ িরদষত ভূপ। ।  

অস্ত্র লগয় অদ্্ধবাস খছিন কদরল।  

মায়াগত খমাদিত রাজা আকুল িইল।। 

িীগর িীগর তর্া মিগত েমন কদরল। 

কতিূর িগত তগব বাহুদড় আইল।। 

খিদেল মবিভী দনদ্রা যায় অগচতন। 

বযাকুল িইয়া রাজা করগয় ক্রন্দন।।  

দসংি বযাঘ্র লে লে এ খঘার কানগন। 

দক েদত িইগব দপ্রয়া আমার দবিগন। ।  

খি সূয্য পবন চন্দ্র বগনর খিবতা। 

খতামা সগব রো কর আমার বদনতা।।  

এত বদল নরপদত েমন কদরল। 

পুনঃ কতিূর মিগত দফদরয়া আইল।। 

কদলগত আছন্ন রাজা দুই দিক মন।  

ভায্যা খস্নি ছাদড়গত না পাগর কিাচন।। 

িময়ন্তী দুঃগে দুঃেী কদিগছ অন্তগর। 

অনার্া কদরয়া দপ্রগয় যাই খয খতামাগর।। 

পুনরদপ দবদি যদি করায় ঘেন। 

খিদেব খতামাগর নগি খশষ িরশন।। 
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এত দচদন্ত নরপদত আকুল হৃিয়। 

পাগছ িময়ন্তী জাগে পুনঃ মিল ভয়। ।  

অদতগবগে চদলয়া যাইল খসইেে। 

প্রগবশ কদরল দেয়া দনর্জ্্ন কানন।।  

দময়ন্তীর সপ ব গ্রাস হইগত মুক্তি ও বযািগক অচভশাগপ ভস্ম 

করে 

কতেগে িময়ন্তী দনদ্রা অবগশগষ।  

সজাে িইয়া খিগে, স্বামী নাদি পাগশ।। 

মূদছ্ত িইয়া মভমী ভূদমতগল পদড়। 

িূলায় িূসর িগয় যায় েড়ােদড়।। 

উদঠয়া সঘগন চতুদে্গক িায় রগড়। 

নার্ নার্ বদল উচ্চঃস্বগর ডাক ছাগড়।। 

অনার্া ডাকগয় খকন না খিি উর্ত্র। 

খকান দিক খেগল প্রভু দনষি ঈশ্বর। ।  

খকান খিাগষ খিাষী আদম নদি তপ পায়। 

তগব খকন আমাগর তযদজলা মিাশয়।। 

িাদর্্ম্ক বদলয়া খতামা কগি সর্ব্্গলাগক। 

তগব খকন দনদদ্রতা ছাদড়য়া খেগল খমাগক।। 

খলাকপাল মগিয পূগর্ব্্ সতয মকগল প্রভু। 

শরীর র্াদকগত আমা না ছাদড়গব কভু। ।  

সতযবািী িগয় সতয ছাড় দক কারে।  

লুক্কাদয়ত আছ খকার্া, খিি িরশন।। 

দুঃে দসন্ধু মগিয প্রভু খকন খিি দুে। 

অদত শীঘ্র এস নার্, খিদে তব মুে। ।  

েুিার্ত্্ ফগলর খিতু দেয়াছ দক বগন। 

তেৃার্ত্্ িইয়া দকবা খেগল জলপাগন।। 

এত বদল বগন বগন মভমী পয্যাদেয়া। 

েগে উগঠ, েগে বগস, েগে যায় িাইয়া।। 

দসংি বযাঘ্র মদিষ শূকর যদত দছল।  

লে লে চতুদে্গক তািারা খবদড়ল।। 

স্বামী অগেদষয়া মভমী কগর বনভ্রম। 

অকস্মাৎ সরু্ম্গেগত খিগে ভুজঙ্ঘম।।  

দবকে িশ্ন আর দবকে ের্জ্্ন। 

মভমীগর খিদেয়া অদি দব্াগর বিন।।  

দবপরীত মূদর্ত্্ অদি খিদেয়া দনকগে। 

িা নার্ বদলয়া ডাগক পদড়য়া সঙ্কগে।। 

আর না খিদেব প্রভু খতামার বিন। 

দনিয় িইনু অজেগরর ভেে।। 

উচ্চঃস্বগর কাগন্দ খিবী বদলয়া িা নার্। 

িূগরগত র্াদকয়া তািা শুগন এক বযাি।। 

শীঘ্রেদত আদস বযাি খিদে অজের। 

দুইোন কদরল মাদরয়া তীক্ষ্ণ শর। ।  

সপ্ মাদর মৃেজীবী কগি মবিভ্ীগর। 

খক তুদম একাকী ভ্রম এ কানন খঘাগর।। 

সকল বৃর্ত্ান্ত তাগর মবিভ্ী কদিল। 

মবিভ্ীর রূগপ বযাি আকুল িইল।।  

সম্পেূ্ চন্দ্রমামুে পীন পগয়াির।  

বচন অমৃগত বযাগি দবগন্ধ স্মরশর।।  

কামাতুর িগয় যায় মভমী িদরবাগর। 

বযাগিগর খিদেয়া মভমী কদিগছ অন্তগর।। 

সতযশীল নল রাজা যদি খমার পদত। 

নল দবনা অগনয যি নাদি র্াগক মদত।। 

এ পাদপি পরদশগত না পাগর আমায়।  

এেদন িইক অস্মরাদশ দুরাশয়।। 
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এগতক বদলগত বযাি ভস্ম িগয় খেল।  স্বামীর উগেগশ সতী মবিভ্ী চদলল।। 

দময়ন্তীর পচত অগেষে ও সুবাহু- নেগর মসচরন্ধ্রী খবগশ 

অবচিচত 

েভীর অরগেয মভমী কদরল প্রগবশ। 

নানাজাদত পশু তর্া খিেগয় দবগশষ।।  

দসংি খকাল বযাঘ্র দদ্বপ েড়্গী কৃেসার। 

মৃে মৃেী খিগে আর মদিষ মার্জ্্ার।। 

শল্লকী নকুল খোিা মূদষক বানর। 

নানা জাদত নগভামাে্ স্পগশ্ তরুবর।। 

শাল তাল দপয়াল খয অর্জ্ু্ন চন্িন।  

দশমুল ের্জ্ু্র জাম কিম্ব কাঞ্চন।।  

আেতক দবভীতক ফল আমলকী। 

পলাশ ডমু্বর ভল্লাতক িরীতকী।। 

েদির পাণ্ডবী দপচুমে্ খকাদবিার। 

শাগোে কদপর্ বে অশ্বর্ খয আর।। 

খনায়াদড় বিরী দবদঞ্চ বগিড়া পক্েী। 

অগশাক চম্পক খকন্দু দতদন্তড়ীক িাাঁদে।। 

বাপী সর তড়াে দসন্ধুর সম নিী। 

নানা ঋতু, রমযিান বহু রে দনদি।। 

যত যত খিগে মভমী অগনয নাদি মন।  

স্বামী অগেষগে ভ্রগম েিন কানন।।  

যাগর িৃদষ্ট কগর মভমী দজজ্ঞাগস তািাগর। 

খিদেয়াছ মম প্রভু খেল খকার্াকাগর। ।  

দসংিগ্রীব প্রভু মম দবশাল খলাচন।  

িীঘ্তর যগু্ম ভুজ অগদ্্ধক বসন।।  

ওগি দসংি মিাগতজা বগনর ঈশ্বর। 

বগনর বৃর্ত্ান্ত যত খতামার খোচর।।  

সতয কি প্রােনার্ খেল খকান্ দিগে। 

অনার্া খতামার িাগন এই দভো মাগে।। 

অনন্তর এক মিা সদরৎ খিদেল। 

প্রোম কদরয়া তাগর মভমী দজজ্ঞাদসল।। 

তরদঙ্গেী কদরয়া স্বামীর সমাচার।  

শীতল করি তুদম হৃিয় আমার।। 

েুিায় দবগশষ শ্রগম আকুল শরীর।  

জলপান খিতু দক আগসন তব তীব্র।। 

তর্া মিগত খেল মভমী না খপগয় উত্তর।  

অদত উচতর এক খিগে দেদরবর।। 

তািাগক দজজ্ঞাগস মভমী কদরয়া খরািন।  

অদত উচতর শৃঙ্ঘ পরগশ েেন।। 

বহুিূর তব িৃদষ্ট যায় মশলবর। 

কি খমার খকার্ায় আগছন প্রাগেশ্বর।।  

পঙ্কজগকশর অঙ্গ, কর স্পগশ ্জানু। 

কে্াগন্ত নয়ন, মুেগশাভা শীতভানু।। 

বীরগসনসুত প্রভু দনষি ঈশ্বর। 

খিগেছ দক প্রােনাগর্ কি দেদরবর।।  

এইমত দেদরপৃগি ভ্রগম কত দিন। 

েুিায় তৃোয় দেষ্টা, বিন মদলন।। 

যুেল নয়গন বগি জলিারা প্রায়। 

অদ্্ধবাসা মুিগকশা িূদল সর্ব্্ োয়।। 

তর্া মিগত চদল যায় উর্ত্র মুগেগত।  

মুদনর আশ্রগম যায় ততৃীয় দিগনগত। ।  

অনািারী বাতািারী িীঘ্ খোাঁপ িাদড়। 

কর পি সপ্বৎ, নে খযন খবদড়।। 
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খিদে িময়ন্তী তাাঁগর ভূদমি িইয়া। 

প্রেদত কদরয়া রগি অগগ্র িাাঁড়াইয়া।। 

মভমীগর দজজ্ঞাগস মুদন মিুর বচগন। 

খক তুদম, দক খিতু কর ভ্রমে কানগন।। 

িময়ন্তী বগল, আদম পদত দবরদিেী।  

এই বগন িারাইনু মম পদতমদে।। 

অগেষে কদর তাাঁগর, কদর খসই িযান। 

িারািন পাই যদি, তগব রগি প্রাে। ।  

আজ্ঞা কর মুদনরাজ খকান খিগশ যাব।  

দনিয় দক পুনরদপ িরশন পাব।। 

এত শুদন মুদনরাজ আশ্বাস কদরল। 

না কর খরািন, তব দুঃে খশষ মিল।। 

পাইগব স্বামীগর পুনঃ পাগব রাজযভার। 

পুে কনযা সি সুগে বদঞ্চগব অপার।। 

এত বদল ঋদষবর অন্তি্ান মিল। 

দবস্ময় মাদনয়া তগব মবিভ্ী চদলল।।  

নি নিী কন্টক পর্ব্্ত খঘার বগন। 

রাদে দিন যায় দনরানন্দ মগন।। 

যাইগত যাইগত খিগে এক নিীকূগল। 

বহুদ্রবয সগঙ্গ লগয় বহু খলাক চগল।। 

মভমীগক খিদেয়া খলাক দবস্ময় মাদনল।  

দবপরীত খিদে খকি ভগয় পলাইল।। 

কভু িাগস, কভু নাগচ, দচগের পুর্ত্লী। 

রােসী দপশাচী দকবা মানুষী বাতুলী।। 

দজজ্ঞাগস িয়াদ্র্ িগয় তগব খকান জন।  

খক তুদম, একাকী ভ্রম দনর্জ্্ন কানন।। 

মবিভ্ী বদলল, নদি রােসী দপশাচী। 

স্বামী অগেদষয়া ভ্রদম আদম ত মানুষী।। 

অরগেযর মগিয স্বামী ছাদড় খেল খমাগর। 

সতয কি খতামরা দক খিদেয়াছ তাাঁগর।। 

এগতক শুদনয়া বগল বদেগকর েে। 

খতামা দনন এ বগন না খিদে অনয জন।।  

খচদিরাগজয যাই খমারা বাদেজয কারে। 

আইস খমাগির সগঙ্গ যদি লয় মন।। 

আশ্বাস পাইয়া মভমী চদলল সংিদত। 

খসই পগর্ অগেদষয়া যায় দনজপদত।।  

খিনমগত কত পগর্ এক রমযিগল। 

একদে খয সগরাবর খশাদভত কমগল।। 

কাতর মিয়া শ্রগম যত বদেকেে। 

খসই দনদশ তর্ায় বদঞ্চল সর্ব্্জন। ।  

দনশাকাগল িদ্েে জলপাগন এল।  

দনদদ্রত আদছল পগর্ চরগে চাদপল।। 

িশগন দচদরল কাগর, শুগণ্ড জড়াইল।  

বদেকেগের মগিয মিাগরাল মিল।। 

প্রানভগয় পলাইয়া যায় খকান জন। 

িময়ন্তী কদরগলন বৃগে আগরািে।।  

বৃগোপদর আগরাদিয়া কগরন খরািন। 

িায় দবদি খমার ভাগেয দছল এ দলেন।।  

জেকাল মিগত আদম জাদন দনজ মগন।  

এমন দুষ্কৃদত আদম না কদর কেগন।।  

তগব খকন দবদি খমার মকল খিন েদত। 

অদিক সন্তাপ খমার উপদজল দনদত।। 

খমার স্বয়ম্বগর এগসদছল খিবেে। 

দনরাশ িইয়া খক্রাি মকল সর্ব্্জন। ।  

খসই খিতু আমার না খিদে খশ্রয়ঃ আর।  

এত কগষ্ট পাপ আত্ম্া না যায় আমার।।  

রজনী প্রভাত মিগল খয খযোগন দছল।  

চাদরদিক িগত আদস একে দমদলল।। 
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ভয় খপগল তর্া িগত যায় শীঘ্রেদত। 

কত দিগন খচদিরাগজয উর্ত্দরল সতী।। 

দববে্ বিনা কৃশা অগঙ্গ অদ্্ধ বাস। 

িূদলগত িূসর কায়, ঘন বগি শ্বাস। ।  

বন মিগত নেগরগত কদরল প্রগবশ। 

চতুদে্গক িায় খলাক খিদে তার খবশ।। 

যুবা বৃদ্ধ নেগরগত যত দশশুেে। 

চতুদে্গক খবদড়য়া চদলল সর্ব্বজন।।  

খকি বা কে্ম খিয়, খকি খিয় িূলা। 

মবিভ্ীগর খবদড়য়া িইল খলাকগমলা।।  

সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাগি আদছল। 

িময়ন্তী খিদেয়া িােীগর আজ্ঞা দিল।। 

খিে খিে নারী এক নেগর আইগস। 

মদলনা দববে্রূপা খবদষ্টতা মানুগষ।। 

শীঘ্র দেয়া তািাগর আনি খমার িাগন। 

আজ্ঞামাে মভমীগক আদনল খসইেগে।। 

মভমীগক খিদেয়া দজজ্ঞাদসল রাজমাতা। 

কি দনজ পদরচয়, কািার বদনতা।। 

দনজরূপ আছািন কগরছ দক কারে। 

খমগঘ যাদকয়াগছ খযন রদবর দকরে।। 

িময়ন্তী বগল, শুন কদি রাজমাই। 

জাদতগত মানুষী আদম, মসদরন্ধ্রী বলাই।। 

িূযগত িাদর স্বামী খমার পদশল কানগন। 

অপ্রদমত শুে তাাঁর, না যায় কর্গন। ।  

সগঙ্গগত দছলাম আদম, ছাদড়গলন খমাগর। 

তাাঁগর অগেদষয়া আদম আইনু নেগর। ।  

এত বদল িময়ন্তী কগরন খরািন। 

আশ্বাদিয়া রাজমাতা বগলন বচন।। 

না কান্দি কগনয তুদম, দচর্ত্ কর দির। 

তব দুঃে খিদে মম দবিগর শরীর।। 

পাইগব স্বামীর খিো, র্াক খমার বাগস। 

খলাক পাঠাইব তব পদতর উগেগশ।। 

মভমী বগল, এত যদি করুো আমাগর।  

তগব খস র্াদকগত পাদর খতামার মদন্দগর।। 

পুরুষ সদিত খিো না িগব কেন। 

পুরুগষর িাগন না পাঠাগব কিাচন।।  

না ছুাঁইব উদছষ্ট, না পগি দিব িাত। 

পূর্ব্্াপর ব্রত মম, কদি রাজমাতঃ।। 

বৃদ্ধ দদ্বজ পাঠাইগব স্বামী অগেষগে। 

এগতক কদিগল রদি খতামার সিগন।। 

খসইরূপ িইগব বদলয়া রাজমাতা। 

ডাদকল সুনন্দা নাগম আপন দুদিতা। ।  

রাজমাতা বগল তগব তনয়ার প্রদত। 

সেয কর তুদম এই মসদনন্ধ্রী সংিদত।। 

অসর্ম্ান খযন না কদরও কিাচন। 

িীনকাগয্য না কদরও কভু দনগয়াজন।।  

মাতৃ আজ্ঞা মাদন মলল রাজার নদন্দনী। 

মভমী মরল তর্া মিয়া সুনন্দা সদঙ্গনী।। 

বনপগর্ব্্ পুেযগলাগক নগলর চদরে। 

পুেযকর্া ভারগতর শুদনগল পদবে। ।  

কগকবােক নাগের দংশগন নগলর চবকৃতাকার 

খির্া মভমী ছাদড়,                পদর অদ্্ধ শাড়ী, 

চদলল নৃপদত নল। 
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বায়ুগবগে িায়,                 পাছু নাদি চায়, 

অগঙ্গ বগি শ্রমজল।। 

খিগে খিনকাগল,                 িাবানল ্গল, 

খযন ডাগক আর্ত্্স্বগর। 

বলগয় পুেযাত্ম্া নল,                 খপাড়ায় খমাগর অনল, 

রো করি আমাগর।। 

শুদন নৃপবগর,                 কগি উচস্বগর, 

স্মরে খক কগর খমাগর। 

শুদন ফদেপদত,                 কগি নল প্রদত, 

দনগবদি দুঃে খতামাগর।। 

আদম নােরাজ,                 অনন্ত অনুজ, 

কগক্াে নাগম ভুজঙ্গ। 

নারগির শাগপ,                 সিয পুদড় তাগপ, 

অচল িইল অঙ্গ।। 

দনষ্পাপ খয তুদম,                 খতামা স্পগশ্ আদম, 

মুি মিব শাপ মিগত। 

দবলম্ব না কর,                 সত্বর উদ্ধার, 

পুদড়য়া মদর অদগ্নগত।। 

পর্ব্্ত আকার,                 শরীর আমার, 

খিদে না কদরও ভয়। 

পরদশগত তুদম,                 েুদ্র িইব আদম, 

না িগব শ্রম তায়।। 

শুদন নরপদত,                 িয়ামত অদত, 

আদনল অনল মিগত। 

পাইয়া অভয়,                 নােরাজ কয়, 

সেয মিল তব সাগর্।। 

কর এক কাজ,                 শুন মিারাজ, 

খকাগল কদর খমাগর লি। 

দবপুল শবগি,                 েদে পগি পগি, 
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কত িূগর লগয় যাি।। 

তার বাকয শুদন,                 পগি পগি েদে, 

িশ চরে চদলল। 

িশ ডাক শুদন,                 িংদশগলক ফদে, 

ছাদড়য়া অন্তর মিল।। 

নল বগল ভাল,                 সেয ির্্ম্ মরল, 

সোগর িংশন কর। 

নাদি খিাষ তব,                 জাদতর স্বভাব, 

উপকারী জগন মার।। 

বগল নােপদত,                 না ভাব দুে্দত, 

কদরয়াদছ উপকার। 

কুৎদসত মূরদত,                 মিগল নরপদত, 

অঙ্গ খিে আপনার।। 

দুঃগের সময়,                 কভু ভাল লয়, 

ভূপদত লেে রূপ। 

খকি না লদেগব,                 যর্ায় যাইগব, 

খস খিতু মিল দবরূপ।। 

যগব ইছা মগন,                 আমার স্মরগে, 

আপন রূপ পাইগব। 

না দচন্ত রাজন,                 তদুম পুেয জন, 

পুনঃ রাগজযশ্বর িগব।। 

কদল বাম মিল,                 এ িশা খস মকল, 

দ্বাপর তার সিায়। 

খমার এই দবগষ,                 কদল অিদে্গশ, 

্দলগব খজনি রায়।। 

আমার বচন,                 শুনি রাজন, 

অগযািযায় ত্বরা রায়।। 

আমার বচন,                 শুনি রাজন, 

অগযািযায় ত্বরা যাও। 
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রাজা ঋতুপে্,                 পাগল চতুর্ব্্ে্, 

সারদর্ তাাঁিার িও।। 

মবিভ্ী রূপসী,                 খতামার খপ্রয়সী, 

আগরা তনয় তনয়া। 

কুশগল খভদেগব,                 পুনঃ রাজা িগব, 

দনষি রাগজযগত দেয়া।। 

এগতক কদিয়া,                 বস্ত্র এক দিয়া, 

অন্তি্ান িগয় খেল। 

নাগের বচন,                 শুদনয়া রাজন, 

অগযািযাপুরী চদলল।। 

ভারত কমল,                 শ্রবে মঙ্গল, 

সািুজন কগর আশ। 

কৃেিাসানুজ,                 কৃেপিামু্বজ, 

বদন্দ কগি কাশীিাস।। 

ঋতুপে বালগয় বাহুক নাগম নল রাজার অবচিচত 

তগব নল নরপদত িশম দিবগস। 

অগযািযায় প্রগবদশল বহু পর্গেগশ।। 

রাজার দুয়াগর দেয়া বগল নরপদত। 

মম তুলয খকি নাদি অশ্ব দশোকৃতী।। 

বাহুক আমার নাম শুন নরপদত। 

দনষি রাজার আদম দছলাম সারদর্।। 

আর এক মিাদবিযা জাদন খয রাজন। 

দবনা অনগলগত পাদর কদরগত রন্ধন।।  

এত শুদন কগি রাজা কদরয়া আশ্বাস।  

যগর্াদচত বৃদর্ত্ দিব, রি মম পাশ।।  

যত অশ্বপাগলাপগর িগব তুদম পদত। 

যা বাদঞ্ছগব তািা দিব, র্াদকগব সংিদত।। 

এত শুদন নল রাজা রদিল তর্ায়। 

দিবস রজনী রাজা দনদ্রা নাদি যায়।।  

অন্ন জল নাদি রুগচ পেীগর ভাদবয়া। 

সিা ভাগব িময়ন্তী খকার্া খেল দপ্রয়া।। 

েভীর কানগন খতামা ছাদড়য়া আইনু। 

খতামাগর ছাদড়য়া িায় দক কাজ কদরনু।। 

না জাদন খস দক কদরল আমার দবিগন।  

দনরািাগর দনরাশ্রগয় আগছ খকান িাগন।। 

কগতক কাদন্দল দপ্রয়া খমাগর না খিদেয়া। 

দক কুকর্্ম্া কদরলাম দনিুর িইয়া।। 

ভয়ঙ্কর দসংি বযাঘ্র দনর্জ্্ন কানগন। 

একাদকনী বগন নারী বদঞ্চগব খকমগন।। 

পদতব্রতা অনুরিা আমাগত সতত।  

খিন স্ত্রী ছাদড়য়া আদম বাাঁদচ মৃতবত।। 
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বনপগর্ব্্ নলােযান খযই জন শুগন। 

অগশষ দুঃগেগত পার িয় খযই জগন।। 

পাপকগর্্ম্ তার মন কভু নাদি যায়।  

মি িম্ভ রাে খদ্বষ তািাগর না পায়।। 

বযাগসর বচন, ইগর্ নাদিক সংশয়। 

পাাঁচালী প্রবগন্ধ কাশীরাম িাস কয়।।  

দবিভ্-ভূপদত ভীম কর্ৃ্ত্ক নল িময়ন্তীর উগেগশ দদ্বজেে খপ্ররে ও 

খচদিরাগজয িময়ন্তীর সন্ধান প্রাদি 

ভায্যাসি খেল নল অরেয দভতর। 

িূতমুগে বার্ত্্া পায় ভীম নৃপবর।।  

শুদনয়া খশাকার্ত্্ বড় ভীম নরপদত।  

সিস্র সিস্র দদ্বজ আদন শীঘ্রেদত।। 

দদ্বজেে প্রদত রাজা বদলল বচন। 

নল িময়ন্তী খিাাঁগি কর অগেষে।। 

অগেষে কদরয়া কদিগব বার্ত্্া আদস। 

সিস্র সিস্র েবী দিব রগে ভূদষ।। 

গ্রাম খিশ ভূদম দিব, নানা রে িন।  

দুই জন মগিয খয খিদেগব এক জন।।  

এত বদল দদ্বজেগে খমলাদন কদরল।  

খসইেগে দদ্বজেে চতুদে্গক খেল।। 

সুগিব নাগমগত দদ্বজ ভ্রগম নানাগিশ। 

সুবাহু রাজার পুগর কদরল প্রগবশ। ।  

মিবাৎ মভমীগর তর্া মকল িরশন। 

সুনন্দা সদিত সতী কগরন েমন।। 

চন্দ্রানন দবশালেী িীঘ্ মুিগকশা। 

চারু পীনপগয়ািরা সুনাসা সুগবশা।।  

পদ্ম খযন দবিদলত ি্ীিন্তাঘাগত। 

চন্দ্র খযন দবিদলত রাহুগ্রি িাাঁগত।। 

দেদতমগিয নাদিক ইিার রূপসীমা। 

এই খয মসদরন্ধ্রী িগব দবিভ্ চদন্দ্রমা।। 

স্বামীর দবগছগি কৃশা দববে্ বিনী। 

মভমী পাগশ দিয়া খশগষ বগল দদ্বজমদে।। 

খমার বাগকয বরানগন কর অবিান। 

সুগিব ব্রাহ্মে আদম ভ্রাতৃসো জান।। 

খতামাগর চাদিয়া ভ্রদম খিশ খিশান্তর। 

চাদরদিগক দেয়াগছন দদ্বজ বহুতর।।  

কনযা পুে দুই তব আগছ শুভ তগর। 

তব খশাগক দপতা মাতা প্রাে মাে িগর।। 

এত শুদন িময়ন্তী কগরন খরািন। 

শুদনয়া আইল অন্তঃপুর-নারীেে।। 

ব্রাহ্মগের বাকয শুদন মসদরন্ধ্রী কাদন্দল। 

বার্ত্্া খপগয় রাজমাতা দবগপ্র দজজ্ঞাদসল।। 

কািার তনয়া এই, কািার েৃদিেী। 

দক কারগে িানভ্রষ্টা মিল এ ভাদমনী।। 

যদি তুদম জানি, জানাও দদ্বজবর। 

শুদনয়া সুগিব তাাঁগর কদরল উর্ত্র। ।  

দবিভ্ ঈশ্বর ভীম, তাাঁিার দুদিতা। 

পুেযগলাক নলরাজা তািাাঁর বদনতা।। 

দনজভর্ত্্া রাজয খিশ পাশায় িাদরল। 

অরগেয পদশল দেয়া, খকি না খিদেল।। 

এই খিতু সিস্র সহ্র দদ্বজেে। 

খিশ খিশান্তগর দেয়া কগর পয্যেন।।  

মম ভাগেয তব েৃগি পাই খিদেবাগর। 

ভ্রূমগিযগত দতল খিদে দচদননু ইিাগর।। 
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দবগশষতঃ দেদতমগিয নাদিক উপমা। 

মুদনেে বগল, খিাাঁগি কান্ত কান্তা সমা।। 

নল িময়ন্তী মিাভারগতাপােযান।  

জীবাদ্ধার খিতু বযাসগিগবর রচন। ।  

দময়ন্তীর চপত্রালগয় েমন 

এত শুদন রাজমাতা আপনা পাসগর। 

িময়ন্তী খকাগল কদর অশ্রুজল িগর।।  

এত কাল গুিভাগব আছ মম ঘগর। 

দক কারগে পদরচয় না দিগল আমাগর।।  

খতামার জননী িয় মম সগিািরা। 

সুিাম রাজার কনযা ভদেনী আমরা।।  

বীরবাহু মম পদত, ভীম তব দপতা। 

খস কারগে তুদম খমার ভদেনী দুদিতা।। 

এই রাজয িন খয আপন কদর জান। 

এত বদল মবিভ্ীর কদরল সর্ম্ান।। 

শুদন িময়ন্তী তাাঁগর প্রোম কদরল।  

দবনয় পূর্ব্্ক তাাঁগর কদিগত লাদেল।। 

নদন্দনী সমান খমাগর রাদেলা ভবগন।  

না িইব কভু মাতা মুি তব ঋগে।।  

খতামায় আমায় আগছ রগির খয োন। 

তাই খমাগর এত খস্নি কগরদছলা িান। ।  

এগব দপোলগয় মাতা কদরব েমন। 

দপতৃ মাতৃিীন আগছ নদন্দনী নন্দন।।  

আজ্ঞা কর আমাগর খো কদরগত েমন। 

শুদন রাজমাতা আজ্ঞা দিল খসইেে।।  

দিবয বস্ত্র অলঙ্কাগর কদরয়া সুগবশ। 

দিবয রর্ দিয়া পাঠাইল দনজগিশ।। 

সুগিব ব্রাহ্মে সগঙ্গ চদলল তেন।  

নানাগিশ ভ্রদম আগস দপতার ভবন।। 

শুদনয়া ভীগমর পেী আইল তনয়া। 

ঊদ্্ধমুগে িায় রােী মুিগকশী মিয়া।। 

দপতা মাতা পুে কনযা মকল সম্ভাষে। 

এগক এগক দমদলগলক যত বন্ধুজন।। 

খভাজন কদরয়া মভমী কদরল শয়ন। 

একাগন্ত মাগয়গর কগি কদরয়া ক্রন্দন।। 

জীয়ন্ত আদছ খয আদম, না কদরি মগন। 

খকবল আছগয় তনু নল িরশগন।। 

দনিয় নগলর যদি না পাই উগেশ।  

অগনগলর মগিয আদম কদরব প্রগবশ।।  

এত শুদন মিাগিবী রাজিাগন দেয়া। 

কনযাগর যগতক কর্া কদিল কাদন্দয়া।। 

শুন শুন নরপদত খমার দনগবিন। 

চতুদে্গক পুনর্ব্্ার যাক্ দদ্বজেে।। 

নগলর দবগছগি কনযা প্রাে না রাদেগব। 

কনযার দবগছগি মম প্রাে দকগস রগব।। 

এত শুদন নরপদত আগন দদ্বজেগে। 

চতুদে্গক পাঠাইল নল অগেষগে।। 

সব দদ্বজেগে তগব মবিভ্ী ডাদকল।  

সবাকাগর এইরূগপ বচন বদলল।। 

একাকী দনর্জ্্ন দচদর লগয় অদ্্ধ শাড়ী। 

খকান খিাগষ ছাদড় খেলা অনুরিা নারী।। 

খযই খিগশ খযই গ্রাগম কদরগব প্রয়াে। 

এই কর্া দজজ্ঞাদসি সগব খসই িান।।  

ইিার উর্ত্র যদি খিয় খকান জন। 

শীঘ্র আদস মম পাগশ কদিগব তেন।। 
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ইিার সম্বাি খমাগর খযই আদস দিগব।  

দনিয় জানি, খসই মভমীগক দকদনগব।। 

এত শুদন চদলগলন যত দদ্বজেে। 

খিগশ খিগশ রাগজয রাগজয কগর অগেষে।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

শুদনগল পরম সুে, জগে দিবয জ্ঞান।। 

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবগে ঋতুপগে বর চবদভব যাত্রা ও 

নগলর খদহ হইগত কচল তযাে 

তগব বহু দিগনগত পে্াি নামির। 

িময়ন্তী দনকগে কদিল দদ্বজবর।। 

ভ্রদমলাম বহু রাজয, কত লব নাম।  

ঋতুপে্ নাগম রাজা অগযািযায় িাম।।  

খযমন বদলগল তুদম, শানাইনু তায়। 

না কদরল প্রতুযর্ত্র ঋতুপে্ রায়।। 

সভায় বদসয়া যারা কদরল শ্রবে। 

উর্ত্র না প্রিাদনল খমাগর খকান জন। ।  

বাহুক নাগমগত এক রাজার সারদর্। 

দবনা অদগ্ন পাক কগর দবকৃত আকৃদত।। 

শুদনয়া কদিল খমাগর সকরুে ভাগষ।  

খকমন আগছ মভমী পুনঃ পুনঃ দজজ্ঞাগস।। 

পিাৎ আমাগর খসই কদরল উর্ত্র। 

কুলস্ত্রীর ির্্ম্ এই, শুন দদ্বজবর।। 

সতী সাধ্বী পদতব্রতা নারী বদল তাগর। 

কিাচ পদতর খিাষ প্রকাশ না কগর।। 

মূে্ দকম্বা িনিীন যদি িয় পদত।  

অির্্ম্ অসৎ কর্্ম্ কগর দনদত দনদত।। 

সতী নারী পদত খিাষ কেন না িগর। 

খস খিাষ যাদকয়া পুনঃ গুে বযি কগর।। 

সার ির্্ম্ িয় তার, এই খস দবিান।  

স্বামী মিগত অদত কষ্ট নারী যদি পান।। 

তর্াদপ স্বামীর দনন্দা কিাচ না কগর। 

দনজকর্্ম্ দনগন্দ দকম্বা দনগন্দ আপনাগর।। 

শুদন তার বাগকয আইলাম শীঘ্রেদত। 

করি উপায় খযই মগন লয় সতী।। 

এত শুদন িময়ন্তী অশ্রুপূে্মুেী। 

কদিল সকল কর্া জননীগর ডাদক।। 

শুন খো জননী খমার যদি দিত চাও। 

সুগিব ব্রাহ্মগে শীঘ্র অগযািযা পাঠাও।। 

পে্াগিগর কগি দিয়া বহু রে গ্রাম। 

দনজেৃগি দেয়া দদ্বজ করি দবশ্রাম।।  

খয কদরগল তুদম, তািা খকি নাদি কগর। 

নল এগল বাঞ্ছা যািা, দিব খতা খতামাগর।। 

প্রোম কদরয়া দদ্বগজ দবিায় কদরল।  

সুগিব ব্রাহ্মগে ডাদক মবিভ্ী বদলল।। 

অগযািযা নেগর দবপ্র যাি একবার। 

অসমগয় তুদম মম কর উপকার।। 

এই পে খিি দেয়া ঋতুপে্ প্রদত। 

দবগশদষয়া রাজাগর করাি অবেদত।। 

িময়ন্তী ইদছল দদ্বতীয় স্বয়র্মবর।  

যগতক নৃপদত খেল দবিভ্ নের।। 

বহুদিন মিল স্বয়েগয়র আরম্ভ। 

যদি চাি যাি শীঘ্র না কর দবলর্মব।।  

যদি রাজা বগল, তার স্বামী নল দছল। 

ইিা তগব কদিগব, না জাদন খকার্া খেল।। 
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জীগয় বা না জীগয় নল, না পাইল বার্ত্্া। 

খস কারগে মবিভ্ী ইদছল অনয ভর্ত্্া।। 

আদজ রাদে প্রভাগত িইগব স্বয়ম্বর। 

পাদরগল তর্ায় শীঘ্র যাি নৃপবর।। 

নল সম নাদি খলাক চালাইগত রর্। 

দনদমগষগত যায় শত খযাজগনর পর্।। 

দনিয় জাদনব তর্া যদি নল দিত।  

তগব শীঘ্র বার্ত্্া খপগল আদসগব ত্বদরত।। 

এত শুদন চদলল সুগিব দদ্বজবর। 

কত দিগন উপনীত অগযািযা- নের।।  

কদিয়া মভমীর কর্া পেোদন দিল। 

পে খপগয় ঋতুপে্ বাহুগক ডাদকল।।  

অশ্বতত্ত্ব জান তুদম সর্ব্্গলাগক জাগন। 

দবিভ্ যাইগত দক পাদরগব রাদে দিগন।। 

আদজ দনদশ প্রভাগত উিগয় দতদমরাগন্ত। 

ভীমপুেী মভমী বদরগবক অনয কাগন্ত।। 

এত শুদন নল রাজা িইল দবদস্মত। 

িময়ন্তী কগর খিন কর্্ম্ কিাদচত। ।  

মুি্ূগর্ত্্ক দনজ দচগর্ত্ কদরয়া ভাবনা। 

দনিয় জাদনল এই দমর্যা প্রবঞ্চনা।। 

খকান স্ত্রী এমন নাদি কগর খকান খিগশ। 

তনয় তনয়া দুই আছগয় দবগশগষ।। 

সতী সাধ্বী িময়ন্তী, ভদি খয আমায়। 

আমার কারগে খিন কগরগছ উপায়।। 

অসৎকর্্ম্ িূযগত আদম পদশলাম বগন। 

খতাঁই আদম মন্দ ভাষা শুদননু শ্রবগে।। 

দমর্যা কর্া ঋতুপে্ সতয কদর জাগন। 

সতয দকম্বা দমর্যা দেয়া জাদনব খসোগন।। 

এত দচদন্ত নরপদত কদরল উর্ত্র। 

দনশাকাগল লব রর্ দবিভ্ নের।। 

এত শুদন কগি রাজা িইয়া উল্লাস। 

প্রসাি খয চাি তুদম, লি মম পাশ। ।  

নল বগল, কায্য দসদ্ধ কদরয়া খতামার। 

তগব রাজা মাদেব প্রসাি আপনার।। 

এত বদল অশ্বশাগল প্রগবশ কদরল। 

এগক এগক সকল তুরঙ্গ দনরদেল।। 

খিদেগত শরীর কৃশ, দসন্ধুগিশী খঘাড়া। 

বাদছয়া বাদির মকল নল দুই খযাড়া।।  

খঘাড়া খিদে ঋতুপে্ আরি খলাচন।  

বাহুগকর প্রদত বগল কদঠন বচন।। 

সিস্র সিস্র মম আগছ অশ্বেে। 

পার্ব্্তীয় খঘাড়া সব পবন েমন।। 

তািা ছাদড় িীনশদি দুর্ব্্গল আদনগল। 

খকমগন বদিগব রর্, দকমত বুদিগল।। 

পদরিাস কর খমাগর বুদি অনুমাগন। 

পুনঃ পুনঃ কগি রাজা কদঠন বচগন।।  

বাহুক বদলল, যদি যাইগব রাজন। 

আমার বচগন কর রগর্ আগরািে।। 

ইিা দভন্ন অনয খঘাড়া না পাগর যাইগত। 

এত বদল চাদর খঘাড়া যুদড়গলক রগর্।।  

চতুরগঙ্গ সাগজ তগব যত মসনযেে। 

ঋতুপে্ রাজা মকল রগর্ আগরািে।। 

চালাইয়া দিল রর্ বাহুক সারদর্। 

শূগনযগত উদঠল খঘাড়া বায়ুগবেেদত। ।  

খকার্ায় রদিল রর্, খকার্া মসনযেে। 

দবস্ময় মাদনয়া রাজা ভাগব মগন মন।।  

এই দক মাতদল খয সারদর্ পুরুিূত। 

অদশ্বনীকুমার দকম্বা আপদন মরুৎ। ।  
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খিন শদি নাদি কাগরা পৃদর্বীমণ্ডগল। 

মানুগষর মগিয শদি িগর রাজা নগল।। 

নলরাজা দবনা আর নদিগবক আন।  

বীয্য মিয্য ভাষা গুে নগলর সমান।। 

খকবল খিদেগত পাই কুৎদসত আকার। 

ছদ্মগবগশ িইয়াগছ সারদর্ আমার।। 

এই মগত ঋতুপে্ কদরয়া দবচার। 

বন নিী দেদর আদি িইগলন পার।। 

খিনকাগল নৃপদতর পদড়ল উর্ত্রী।  

বাহুগক বদলল রর্ রাে অশ্ব িদর।। 

উর্ত্রী লইগত রাজা পাছু পাগন চায়।  

বাহুক বদলল খির্া উর্ত্রী খকার্ায়।।  

পঞ্চ খযাজগনর পর্ উর্ত্রী রদিল। 

শুদন ঋতুপে্ রাজা দবস্ময় মাদনল।।  

রাজা বগল, বাহুক শুনি খমার বােী।  

আদম এক দ্রবযসংেযা দবিযা ভাল জাদন।। 

েদেগত সর্ব্্জ্ঞ, নাদি আমার সমান। 

এই বৃগে পে ফল বুি পদরমাে।।  

পঞ্চ খকাদে পে আগছ দুই খকাদে ফল।  

এত শুদন বগল তগব মিারাজ নল।। 

খিন দবিযা নাদি, যািা আদম নাদি জাদন।। 

পরীদেব তব দবিযা ফল পে েদে।। 

রাজা বগল, চল শীঘ্র দবলম্ব না সয়।  

দনকে িইল স্বয়ম্বগরর সময়।। 

স্বয়ম্বর িইগত আদসব দনবদর্ত্্য়া। 

তগব মম দবিযা তুদম বুদিগব েদেয়া।। 

বাহুক বদলল খয কুদণ্ডন অল্প পর্।  

না খপািাগব রজনী, লইব আদম রর্।। 

মুিূগর্ত্্ক রর্ অশ্ব ির নৃপবর। 

ফল পে েদে আদম আদসব সত্বর।। 

এগতক বদলয়া খেল অশ্বগর্র তল। 

েদেয়া বুদিল খয িইল পে ফল।। 

দবস্ময় মাদনয়া বগল নল নরপদত। 

এই দবিযা আমাগর দবতর মিামদত।। 

এমত শুদনয়া রাজা বাহুক বচন। 

েগেক দচদন্তয়া তগব বদলল রাজন। ।  

অশ্বদবিযা মন্ত্র যদি দশোও আমাগর। 

আদম এ েেনা দবিযা দশোব খতামাগর।। 

স্বীকার কদরল নল, করাইব দশো।  

তগব ঋতুপে্ কাগছ মলল মন্ত্রিীো।। 

মিামন্ত্র িীো যদি লইগলন নল।  

শরীগর আদছল কদল, িইল দবকল।। 

এগক কগক্াের দবষ জর জর িগি। 

অদিক রাজার মগন্ত্র কদল দির নগি।। 

খসইেগে অঙ্গ মিগত িইল বাদির। 

মুগেগত েরল বগি, কদম্পত শরীর।। 

কদল খিদে নরপদত খক্রাগি কম্পকায়।  

িাগত েড়্গ কদর রাজা কাদেবাগর যায়।। 

কৃতাঞ্জদল কদর কদল বগল সদবনয়। 

খমাগর না কদরি নাশ, শুন মিাশয়।।  

িময়ন্তী-শাগপ খমার সিা িগি অঙ্গ।  

দবগশগষ িদিল িংদশ কক্ে ভুজঙ্গ। ।  

খতামা মিগত দুঃে রাজা দবগশষ আমার।  

বুদি খক্রাি কর েমা, না কর সংিার।। 

আমাগর না মার তব িইগবক কাজ। 

এই কীদর্ত্্ রগব তব পৃদর্বীর মাি।।  

খযই জন তব কীদর্ত্্ কদরগব খঘাষে।  

তািাগর আমার বািা নাদি কিাচন।। 
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আর এক কর্া বদল শুন নরবর। 

কদিগত খতামার কীদর্ত্্ নাদি অবসর।।  

কগক্ােক ঋতুপে্ িময়ন্তী নল। 

নাম দনগল আদম নাদি যাব খসই িল।।  

এত শুদন কদলগর ছাদড়ল নরবর। 

রগর্ চদড় খেল খিাাঁগি দবিভ্ নের।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত লিরী। 

শ্রবগে েণ্ডগয় তাপ, ভবদসন্ধু তদর।। 

কাশীরাম কগি প্রভু নীলচ্শলারূঢ়। 

িদেগে অনজুাগ্র, সরু্ম্গে েরুড়।।  
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ঋতুপে ব রাজার সচহত নগলর চবদভব নেগর প্রগবশ 

রর্ চালাইয়া দিল দনষি ঈশ্বর। 

দনদমগষ পাইল দেয়া দবিভ্ নের।। 

আকাগশ আইগস রর্ খমগঘর ের্জ্গ্ন। 

খমঘ অনুমাগন নৃতয কগর দশদেেগে। ।  

তৃোর্্ চাতক সব কগর কলবর। 

ঊদ্ৃ্ধমুে কদর চাগি, জলাকাঙেী সব।। 

দবিগভ্র খলাক সব একিৃগষ্ট চায়। 

রর্শব্দ শুদন মভমী উল্লাস হৃিয়।।  

রর্ চালাইয়া খিন জোয় দবস্ময়। 

নল দবনা খিন শদি অগনযর দক িয়।।  

আদজ যদি আদম নল প্রভু না পাইব। 

্লন্ত অনগল তগব প্রগবশ কদরব।।  

পরদনন্দা পরগদ্বষ কেবুাকয খলাগক। 

কেনই যদি খমার নাদি ভাগষ মুগে।। 

কভু নাদি কদি কে ুপ্রভুগর উর্ত্র।  

তগব আদজ খভদেব আপন প্রাগেশ্বর।।  

এত বদল িময়ন্তী প্রাসাগি র্াদকয়া। 

েবাে দ্বাগরগত রর্ চাগি দনরদেয়া।। 

রর্ মিগত নাগম তগব ইেবাকু নন্িন।  

যর্া ভীম নরপদত কদরল েমন।। 

না খিদেয়া স্বয়ম্বর দবস্ময় িইয়া। 

কগি িায় দক কদরনু খির্ায় আদসয়া।।  

ঋতুপে্ রাজা খিদে ভীম নরপদত। 

বদসগত আসন তাাঁগর দিল শীঘ্রেদত।।  

ভীম রাজা বগল, শুন অগযািযার নার্।  

খির্া আেমন খকন মিল অকস্মাৎ।। 

শুদনয়া নৃপদত মগন মাদনল দবস্ময়।  

দমর্যা স্বয়ম্বর খিন জাদনল দনিয়।। 

স্বয়ম্বর িইগল আদসত রাজেে। 

ভাদবয়া নৃপদত তগব বদলল বচন।। 

আদসয়াদছলাম, অনয আদছল কারে। 

আদসলাম কদরবাগর খতামা সম্ভাষে।। 

ভীম রাজা বদলগলন, দকভােয আমার।  

খস কারগে আেমন খির্ায় খতামার।। 

শ্রমযুি আছ আদজ র্াক মম বাস। 

এত বদল দিল এক অপূর্ব্্ আবাস।। 

আবাস দভতগর উর্ত্দরল নরপদত। 

অশ্বশাগল উর্ত্দরল বাহুক সারদর্।।  

অশ্বেগে পদরচয্যা কদরয়া বাদন্ধল। 

প্রাসাি উপগর র্াদক মবিভ্ী খিদেল।। 

ঋতুপে্ রাজা আর সারদর্ তািার। 

নল রাজা না খিদে খয, খকমন দবচার।।  

এত ভাদব পাঠাইল খকদশনী িূতীগর। 

যাি শীঘ্র খকদশনী, দজজ্ঞাস সারদর্গর।। 

খিদেয়া উিার মুে ভ্রম িয় মন। 

শীঘ্র আদস কি ইিা বুদিয়া কারে।।  

এত শুদন খকদশনী চদলল শীঘ্রেদত। 

মিুর বচগন কগি সারদর্র প্রদত।। 

রাজকনযা িময়ন্তী পাঠাইল খির্া।  

খক তুদম, দক খিতু এগল, দজজ্ঞাদসগত কর্া।। 

বাহুক বদলল খমার অগযািযায় দিদত। 

ঋতুপে্ নৃপদতর িই খয সারদর্।। 

খির্া মিগত দেয়াদছল এক দদ্বজবর। 

শুদনগলন মভমীর দদ্বতীয় স্বয়ম্বর।।  

রজনী প্রভাগত বদরগবক অনয স্বামী। 

এই খিতু ঋতুপে্ আগস শীঘ্রোমী। ।  
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শগতক খযাজন িগত আদসল নৃপদত। 

বাহুক আমার নাম, তািার সারদর্।। 

পুেযগলাক নল বীরগসগনর কুমার। 

পূগর্ব্্গত দছলাম আদম সারদর্ তাাঁিার।। 

তাাঁর ভায্যা খয মভমীর স্বয়ম্বর কর্া। 

দদ্বজ মুগে শুদনয়া পাইনু বড় বযর্া।। 

দদ্বতীয় বয়গস এই, তৃতীগয় দক িগব। 

মিগব যািা কগর, তািা খক আর েদণ্ডগব। ।  

এত শুদন খকদশনী বাহুক প্রদত কয়।  

তুদম যদি সারদর্, নৃপদত খকার্া রয়। ।  

অদ্্ধবাসা একাদকনী রাদে খঘার বগন। 

অনুরিা নারী ছাদড় খেগলন খকমগন।। 

খসই বস্ত্র পদরদিয়া আছগয় অিযাদপ। 

নাদি রুগচ অন্ন জল পুেযগলাগক জদপ।। 

এত শুদন বযদর্ত িইল রাজা নল। 

বাদরিারা নয়গনগত বগি অশ্রুজল। ।  

রাজা বগল, খযই িয় কুলবতী নারী। 

স্বামীর দবশ্বাস কর্া রাগে গুি কদর।। 

আপন মরে বাগঞ্ছ স্বামীর কারে। 

তর্াদপ স্বামীর দনন্দা না কগর কেন।।  

দববস্ত্র িইয়া খযই পদশল কানন। 

অল্প ভােয নগি তার, পাইল জীবন। ।  

খিনজগন খক্রাি কদরবার খযােয নয়। 

রাজযনষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রােমাে রয়।।  

এত বদল খশাকাকুল কাগন্দ পরপদত। 

খকদশনী সকল জানাইল মভমী প্রদত।।  

মভমী বগল, নল এই, নগি অনযজন। 

পুনরদপ যাি তুদম, বুিি লেে।। 

দক আচার, দক দবচার, খকান কর্্ম্ কগর। 

বুদিয়া আমাগর আদস কদিগব সত্বগর। ।  

আজ্ঞা খপগয় িাসী তগব কদরল েমন। 

খিদেয়া সকল কর্্ম্ আইল তেন।। 

খকদশনী বদলল, শুন রাজার নদন্দনী। 

বাহুগকর যত কর্্ম্ খিবমগিয েদে।। 

রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপে্ নৃগপ।  

মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাগপ।।  

খস সব সামগ্রী দিল বাহুগকর িান। 

খিদেয়া তািার কর্্ম্ িগয়দছ অজ্ঞান।। 

শূনযকুগম্ভ দকদঞ্চৎ কদরল িৃদষ্টপাত। 

পূে্কুম্ভ তেদন িইল অকস্মৎ।। 

খসই জগল সব দ্রবযজাত প্রোদলল। 

তৃেকাি দছল, দকন্তু অনল না দছল।। 

তৃেমুদষ্ট িগ্ কদর কািমগিয দিল। 

িৃদষ্টমাগে তৃে কাি আপদন ্দলল।। 

েেমাগে সব দ্রবয কদরল রন্িন।  

মভমী বগল, আর খকন বুগিদছ কারে।।  

খকদশনী এেদন তুদম যাি আরবার। 

বযঞ্জন আনি তুদম রন্ধন তািার। ।  

খকদশনী মাদেল দেয়া বাহুগক বযঞ্জন। 

িময়ন্তী িাগন দেয়া দিল খসইক্ষে।।  

োইয়া বযঞ্জন মভমী িরদষত মন। 

দনিয় জাদননু এই নগলর রন্ধন।। 

তগব কনযা পুগে দিল খকদশনী সংিদত। 

দক বগল, বুদিয়া তুদম এস শীঘ্রেদত।। 

খকদশনীর সগঙ্গ খিদে নন্দন নদন্দনী। 

শীঘ্রেদত উদঠ খকাগল কগর নৃপমদে।।  

খিাাঁিা মুে খিদে রাজা কাগন্দ উচ্চঃস্বগর। 

পুনঃ পুনঃ চুম্ব দিয়া আদলঙ্গন কগর।। 
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কতেগে খকদশনীগর বদলল রাজন। 

দুই দশশু খিদে খমার দির নগি মন।।  

এই মত কনযা পুে আগছ খয আমার।  

বহুদিন খিো নাদি সগঙ্গ খিাাঁিাকার।। 

খসই কর্া স্মদরয়া কদরনু খয খরািন।  

অপতয দবগছি তাপ নগি সম্বরে।।  

পাগছ খকি খিদেয়া কদিগব খকান কর্া।  

লগয় যাি দুই দশশু, কায্য নাদি খির্া।। 

এগতক শুদনয়া তগব খকদশনী চদলল। 

বাহুগকর যত কর্া মভমীগর কদিল।। 

শুদনয়া মবিভ্ী বযগ্র িইল িশ্গন। 

শীঘ্র দেয়া জানাইল জননীর িাগন।। 

আজ্ঞা যদি কর যাই নগল খিদেবাগর।  

শুদনয়া বৃর্ত্ান্ত রােী আজ্ঞা দিল তাগর।। 

তনয় তনয়া সগঙ্গ কদরয়া কাদমনী। 

পদত িরশগন যায় মরালোদমনী।। 

আরগনযগত উর্ত্ম নগলর উপােযান।  

কাশীরাম িাস কগি শুগন পুেযবান। ।  

নগলর সচহত দময়ন্তীর চমলন 

অশ্বশাগল দেয়া মভমী.                     দনকগে খিদেল স্বামী, 

পদরিান জীে্ দছন্ন বাস। 

দুঃোনগল অঙ্গ িগি,                     চগে অশ্রুজল বগি, 

সকরুগে কগি মৃদু ভাষ।। 

শুন খি বাহুক নাম,                     খিদেয়াছ খকান ঠাম, 

িদর্্ম্ি পুরুষ একজগন। 

েুিা তৃো পদরশ্রগম,                     স্ত্রীগলাক আদছল ঘুগম, 

একা ছাদড় পলাইল বগন।। 

দবনা নল পুেযগলাক,                     পৃদর্বীর অনয খলাক, 

খক কদরল কি নাম িদর। 

সিাকাল অনুব্রতা,                     দবগশষ পুগের মাতা, 

খকান খিাগষ নগি খিাষকারী।। 

যমাদগ্ন বরুে ইন্দ্র,                     তযদজয়া অমরবৃন্দ, 

কদরল বরে খযই জগন। 

সিা বাঞ্ছা অনুবর্ত্্ী,                     দক খিতু এমন বৃদর্ত্, 

তযাে কগর দনর্জ্্ন কানগন।। 

সভায় কদরল সতয,                     রাদেব খতামাগর দনতয, 

না ছাদড়ব জীবগন মরগে। 
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নল খিন সতযবািী,                     এমন কদরল যদি, 

তগব আর দক কদরগব অগনয।। 

িময়ন্তী বাকয শুদন,                    লাগজ কগি নৃপমদে, 

পাইগল খক ছাগড় খিন রামা।  

রাজযভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট,                     কদরগলক খযই দুষ্ট, 

দবগছি করায় খতামা আমা।। 

দপ্রয়াগক ছাদড়য়া বগন,                     এগব খিে বরানগন, 

অদিচর্্ম্ প্রােমাে খভাে।  

ইিা না ভাদবয়া দচগত,                     খিদেয়া আমাগর জীগত, 

না বুদিয়া কর অনুগযাে।। 

কদল ছাদড় খেল আমা,                     খতাঁই খিদেলাম খতামা, 

খক্রাি সম্বরি শদশমুদে। 

খযই নারী পদতব্রতা,                     না িগর স্বামীর কর্া, 

স্বামী খিাষ নয়গন না খিদে।। 

আর শুদনলাম বার্ত্্া,                     কদরবা দক অনয ভর্ত্্া, 

কদিল খতামার দদ্বজবর। 

রাগজয রাগজয িূত খেল,                     সর্ব্্গলাগক বার্ত্্া দিল, 

মভমীর দদ্বতীয় স্বয়ের।। 

খকাশগল শুদনয়া কর্া,                     খতাঁই আইলাম খির্া, 

কাগর বর খিদেব নয়গন। 

এমত কুৎদসত কর্্ম্,                     রাজকুগল লগয় জে, 

কি কদরয়াগছ খকান্ জগন।। 

শুদনয়া স্বামীর বােী,                     কদরয়া যুেলপাদে, 

দনতদম্বনী কগি সদবনয়। 

তব খিতু মিারাজ,                     তযদজলাম কুললাজ, 

তযদজলাম গুরুজন ভয়।। 

পূগর্ব্্ তব অগেষগে,                     পাঠাইনু দদ্বজেগে, 

পে্াি কদিল সমাচার। 

খতাঁই এ উপায় কদর,                     পাঠাই অগযািযাপুরী, 
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খকান িাগন নাদি যায় আর।। 

সিা কায় মন প্রাগে,                     খতামা দবনা অনযজগন, 

নাদি চাদি নয়গনর খকাগে। 

যদি কর পাপজ্ঞান,                     খতামার সাোগত প্রাে, 

বাদির িউক এইেগে।। 

চন্দ্র সূয্য বায়ু সােী,                     এেদন বদলগব ডাদক, 

যদি আদম িই পদতব্রতা। 

মভমী বগল উচ্চঃস্বগর,                     পুষ্পবৃদষ্ট খিগব কগর, 

ডাদক বগল পবন খিবতা।। 

তযজ রাজা মন্াপ,                     মবিভ্ীর নাদি পাপ, 

স্বিগর্্ম্গত িগয়গছ রদেতা। 

যাবৎ দেয়াছ তুদম,                     রো কদরয়াদছ আদম, 

খতামা খিতু খকবল দচদন্ততা।। 

অকস্মাৎ এই বােী,                     শুদনল দুন্দুদভ ধ্বদন, 

েেগন িইল আচদম্বত। 

খিদে মগন মিল শাদন্ত,                     েদণ্ডল নগলর ভ্রাদন্ত, 

মভমীর বুদিয়া ির্্ম্দচত।। 

িদরয়া যুেল কগর,                     বসাইল ঊরু পগর, 

আশ্বাস কদরল মৃদুভাগষ। 

কগক্ােক নাগে স্মদর,                     কুৎদসত রূপ ছাদড়, 

পূর্ব্্রূপ তেদন প্রকাগশ।। 

অপূর্ব্্ ভারত-কর্া,                     দবদচে নগলর োর্া, 

শ্রবগে সর্ব্্পাপ দবনাগশ। 

কমলাকাগন্তর সুত,                     খিতু সুজগনর প্রীত,  

দবরদচল কাশীরাম িাগস।। 

ঋতুপে ব রাজার স্বগদশ প্রতযােমন ও নগলর পুনর্ব্ বার 

রাজযপ্রাচি 

পগর কগক্ােক ির্ত্ বসন পদরয়া। লগভ দনজ পূর্ব্্রূপ নাগেগর স্মদরয়া।। 
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স্বরূগপগত নলরাগজ খিদেয়া তেন। 

পদতব্রতা িইগলন আনগন্দ মেন।। 

চাদর বৎসরাগন্ত খিাাঁগি দমলন িইল।  

উভগয় পুনঃ পুনঃ আদলঙ্গন কদরল।। 

খিাাঁগি খিাাঁিাকার দুঃগের কর্া কদিল।  

প্রভাগত উভগয় ভীম নৃগপগর খভদেল। ।  

জামাতা খিদেয়া নৃগপ আনন্দ অপার।  

আদলঙ্গন দিয়া বগল সকদল খতামার।। 

ঋতুপে্ শুদনল এ সব সমাচার। 

জাদনল খয নল রাজা বাহুক আমার।। 

িময়ন্তী প্রতযাশা ছাদড়ল নৃপবর।  

শীঘ্রেদত খেল যর্া দনষি ঈশ্বর।।  

ঋতুপে্ বগল, ভােয আদছল আমার। 

খতাঁই খস দমলন িইল খিাাঁিাকার।। 

অজ্ঞাগতর খিাষ যত েদমগব আমাগর।  

শুদনয়া দনষি রাজ বদলল তািাগর।। 

কেনই খিাষী তুদম নি মম িাগন। 

কেন আমার খক্রাি নাদি িয় মগন।। 

কদলর পীড়গনগত বড় দুঃে পাইয়া। 

দছলাম খতামার পাগশ আনদন্দত মিয়া। ।  

খতামার আশ্রগয় র্াদক দবপি সময়। 

সুগেগত দছলাম খযন আপন আলয়।।  

দবপি সমগয় রাজা যাগর খযই রাগে। 

িগর্্ম্গত বাড়গয় খসই, ির্্ম্ রাগে তাগক।। 

এতএব শুন রায় কদর দনগবিন। 

এমন দবপগি িান খিয় খকান জন।। 

িইগল পরম সো, আর দক বদলব। 

োইব খতামার গুে যতকাল জীব।। 

যাি সো, দনজ রাগজয করি েজন। 

এত বদল উভগয় কদরল আদলঙ্গন।। 

সারদর্ কদরয়া অগনয খকাশগলর রায়। 

আপনার রাগজয খেল িইয়া দবিায়।। 

তগব নল নরপদত শ্বশুগর কদিয়া। 

দনষিরাগজযগত খেল কত মসনয মলয়া।। 

এক রর্, খষাল িাতী, পঞ্চাশ তুরঙ্ে।  

দুই শত পিাদতক নৃপদতর সঙ্গ।। 

দনজ রাগজয আইগলন নল নরপদত। 

পুষ্কর সমীগপ যান অদত শীঘ্রেদত। ।  

পুষ্কগর বদলল, খতাগর দনজরাগজয দিয়া। 

অরগেয খেলাম আদম খিবগন িাদরয়া। ।  

পুনঃ তব সদিত খেদলব একবার। 

আপনার আত্ম্া পে কদরব এবার।। 

দজদনগল খতামার আত্ম্া িইগব খতামার।  

িূযতক্রীড়া কদরব, আনি পাশাসাদর। 

নদিগল উঠি শীঘ্র িনুঃশর িদর।। 

নগলর বচন শুদন পুষ্কর িাদসয়া। 

বগল, বড় ভােয মাদন খতামাগর খিদেয়া।। 

িময়ন্তী সি তুদম প্রগবদশগল বগন।  

এই তাপ অনুেে জাগে খমার মগন।। 

িময়ন্তী খিবগন না মকগল রাজা পে।  

আমার বাদঞ্ছত দবদি কদরল ঘেন।। 

এত ভাদব পুষ্কর আদনল পাশাসাদর। 

দুই জগন বগস তগব আত্ম্া পে কদর।।  

খিেি িগর্্ম্র েদত দবদচে খকমন।  

দুষ্ট কদল দ্বাপর ত নাদিক এেন।।  

এত বদল খিবন খফদলল নররায়। 

অবশয িগয়ন পার িগর্্ম্র খনৌকায়। ।  

দজদনল নৃপদত নল, িাদরল পুষ্কর। 
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পুষ্কর ভাদবল মগন জীবন দুষ্কর।।  

িাদরয়া নগলর িাগত উদড়ল জীবন। 

পুষ্কর কদম্পত তনু সজল নয়ন।। 

িাদম্ক অির্্ম্ভীরু িয়ার সাের।  

অনুগজ চাদিয়া তগব বগল নৃপবর।। 

না ডদরি পুষ্কর, নাদিক তব খিাষ। 

যগতক কদরগল, তাগত নাদি কদর খরাষ। ।  

কদলগত কদরল সব মিব দনবন্ধন। 

পূর্ব্্মত দনভ্গয় র্াকি হৃষ্টমন।।  

তব প্রদত প্রীদত খমার খযইরূপ দছল।  

সগন্দি নাদিক তায়, খসরূপ রদিল।।  

এত শুদন করপুগে বদলগছ পুষ্কর। 

তব কীদর্ত্্ ঘুদষগবক খিব মিতয নর।।  

বহুগিাগষ খিাষী আদম, েদমগল আমাগর। 

খতামার সিৃশ েমী নাদি চরাচগর।।  

এত বদল প্রেদময়া পদড়ল িরেী। 

আশ্বাস কদরল তাগর নল নৃপমদে।। 

পােদমেেে আর নেগরর প্রজা। 

সর্ব্্গলাগক আনদন্দত, নল মিল রাজা।। 

দদ্বজেগে পাঠাইয়া মবিভ্ী আদনল।  

িীঘ্কাল মিাসুগে রাজত্ব কদরল।।  

কতদিগন নরপদত দচদন্ত মগন মন। 

ইন্দ্রগসগন রাজযভার কদরল অপ্ে।।  

দনজ পুগে কদর রাজা নল নরপদত। 

স্বে্গলাক খেল িময়ন্তীর সংিদত।।  

বৃিিশ্ব বগল, রাজা শুদনগল সকল। 

খতামার অদিক দুঃে খপগয়দছল নল।। 

সম্পি কািার কভু নাদি রগি দির।  

েনমাে রগি খযন খজায়াগরর নীর। ।  

আদসগত না িয় সুে, যাইগত না দুে।  

সিাকাল সমান ভুদঞ্জবা দুঃে সুে। ।  

পরমার্্ দচন্তা রাজা কর অনুেে।  

সুে দুঃে িয় সব কর্্ম্ দনবন্ধন। ।  

নগলর চদরে, আর কদলর শাসন। 

একমন িগয় যদি শুগন খকান জন।। 

েণ্ডগয় দবপি ভয়, স্ববাদঞ্ছত পায়।  

বংশবৃদদ্ধ িয় তার, সুগে কাল যায়।।  

কিাচ কদলর বািা নাদি িয় তাগর। 

যগতক সঙ্কে ভয়, তািা মিগত তগর।।  

তব দুঃে নরপদত যাগব অল্পদিগন। 

এত বদল অেদবিযা দিগলন রাজগন। ।  

সবা সম্ভাদষয়া মুদন কদরল েমন। 

প্রোম কগরন তাাঁগর িগর্্ম্র নন্দন।। 

কামযবগন ির্্ম্পুে চাদর সগিাির।  

অর্জ্ু্ন দবগছগি সিা কাতর অন্তর।। 

পুেযকর্া ভারগতর শুগন পুেযবান।  

পৃদর্বীগত সুে নাদি ইিার সমান।। 

িদরর ভাবনা দবনা অগনয নাদি মন।  

সিাকাল িয় তার খোগলাগক েমন।। 

জগেজগয়র মবশম্পায়নগক কামযকবনি পাণ্ডবেগের বতৃান্ত 

ক্তজজ্ঞাসা 

বগলন জনগমজয় কি মুদনরাজ। পার্্ দবনা কামযবগন পাণ্ডব সমাজ।। 
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দক কদরল দক মগত বদঞ্চল দুঃে খশাগক। 

দব্াদরয়া মুদনবর কদিগব আমাগক। ।  

মুদন বগল, পাণ্ডুপুে অর্জ্ু্ন দবিগন। 

অনুগশাগচ, পেী খযন পগের কারগে।। 

দবেু দবনা যর্া নাদি খশাগভ সুরেে।  

কুগবর দবিগন যর্া মচেরর্ বন।। 

কাদন্দয়া খদ্রৌপিী বগল রাজার খোচর। 

পাগর্্ না খিদেয়া দির না িয় অন্তর।। 

খয অর্জ্ু্ন বহুবাহু কার্ত্্বীয্য সম। 

বলবান রগে মর্ত্ েগজন্দ্র দবক্রম।।  

তািা দবনা সকদল খয খিদে শূনযময়।  

েেমাে নাদি িয় স্বছন্দ হৃিয়।। 

অগ্রসর িগয় তগব বগল বৃগকাির। 

খশাকানগল দনরন্তর িদিগছ অন্তর।। 

যত দিন নাদি খিদে অর্জ্ু্গনর মুে। 

মুিূগর্ত্্ক নরপদত, নাদি মম সেু।।  

সর্ব্্ শূনয খিদে আদম অর্জ্ু্ন দবিগন। 

িশদিক অন্ধকার খিদে রাদে দিগন।। 

যার ভূজাদশ্রত কুরু পাঞ্চাল পাণ্ডব। 

মিতয মাদর খিগব খযন পালগয় বাসব।।  

রাজযভ্রষ্ট িগয় ঘুদর কদরয়া সন্নযাস। 

পুনঃ রাজয পাব বদল, যার কদর আশ।।  

যার ভূগজ েন্ধ িগব যত কুরুবর। 

খস অর্জ্ু্ন দবনা মম িদিগছ অন্তর।।  

অনন্তর নকুল বগলন সকরুে। 

খিবাসুগর নাদি তুলয অর্জ্ু্গনর গুে।। 

দজদনল উর্ত্র দিগক রাজসূয় কাগল। 

ভৃতযবৎ োোইল নৃপদত সকগল।। 

খকান িাগন নাদি সুে না খিদে তাাঁিায়। 

আিার শয়ন আদি লাগে কেপু্রায়।। 

সিগিব কাদন্দয়া বদলগছ নৃপ আগে। 

যতদিন নাদি খিদে পার্্ মিাভাগে। ।  

দনদমগষ না িয় সুি আমার শরীর। 

েরগল বযাদপত খযন, অঙ্গ নগি দির।। 

যািব দনকগর বীর পরাজয় কদর। 

িদরয়া আদনল বগল সুভদ্রা সুন্দরী।। 

আদজ েৃি শূনয খিদে তাাঁিার দবিগন। 

খকানমগত শাদন্ত নাদি িয় মম মগন।।  

যুচিষ্ঠিগরর চনকে মহচষ ব 

নারগদর আেমন ও 

তীর্ বস্নাগনর আেমন ও 

তীর্ বস্নাগনর ফল বে বন 

এইমগত খরািন করগয় ভ্রাতৃেে।  

খশাকাকুল অগিামুে িগর্্ম্র নন্দন। ।  

খিনকাগল নারি কগরন আেমন।  

আশীর্ব্্াি কদর মবগস মিা তগপািন। ।  

নারগিগর যুদিদির কগিন দবনয়। 

কি মুদনবর মম েণ্ডুক দবস্ময়।। 

তীর্্স্নান কদর দেদত প্রিদেে কগর। 

খকান ফল লগভ নর, কি তা আমাগর।। 

নারি কগিন, পূগর্ব্্ ভীষ্ম সতযব্রত। 

খপৌলগ্যর কদিল যািা তব দপতামগি।। 

খস সকল কদি শুন, অনযমত নগি। 

যার ি্ পি মন সিা পদরষ্কতৃ। 

দবিযা কীদর্ত্্ তপসযাগত খযই িয় রত।।  

প্রদতগ্রি নাদি কগরম সর্ব্্িা সানন্দ। 

অিঙ্কার নাদি যার, নগি খক্রাগি অন্ধ।। 
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অল্পািরী দজগতদন্দ্রয় সতয ব্রতাচার। 

আত্ম্তুলয সর্ব্্প্রােী িৃদষ্টগত যািার।। 

ঈিৃশ িইগল খসই তীর্্ফল পায়। 

পগি পগি যজ্ঞফল তযদজ তীগর্্ যায়।। 

িদরগদ্রর শকয নাদি িয় যজ্ঞকর্্ম্। 

যজ্ঞাগপো তীর্্স্নাগন লগভ অদত ির্্ম্।। 

িৃঢ়ভদি দতন রাদে তীগর্্ যদি র্াগক। 

সর্ব্্ যজ্ঞফল পায়, যায় ইন্দ্রগলাগক।। 

পুষ্কর নাগমগত তীগর্ ্যদি কগর স্নান।  

সর্ব্্পাগপ মুি খসই খিবতা সমান।। 

একগুে িাগন খকাদেগুে ফল লাগভ। 

অমর দকন্নর মিতয খসই তীর্্ খসগব।। 

িশ খকাদে তীর্্ আগছ পৃদর্বী দভতর।  

মনদমষকানন পগর চম্পানিীবর।। 

তিন্তগর দ্বারাবতী যায় খযই জন। 

িশগকাদে যজ্ঞফল পায় খসইেে।। 

তিন্তগর যায় েঙ্গা সােরসঙ্গম। 

তাগি স্নাগন খকান কাগল নাদি িগণ্ড যম।। 

শঙু্ককগে্শ্বর খিগব মকগল িরশন।  

িশ অশ্বগমি ফল পায় খসইেে।। 

কামােযা নাগমগত তীগর্্ যদি কগর স্নান। 

দসদদ্ধপি পায় আর জগে দিবযজ্ঞান।। 

তিন্তগর কুরুগেগে যায় খযই জন।  

যািার নাগমগত সর্ব্্পাপ দবগমাচন। ।  

বায়ুগত খেগের িূদল যদি লাগে োয়।  

সর্ব্্পাগপ মুি িগয় সুরপুগর যায়।। 

স্নাগন ব্রহ্মগলাগক যায়, নাদিক সংশয়। 

সরস্বতী স্নাগনগত দনষ্পাপ অঙ্গ িয়।।  

খোকগে্ কদরয়া স্নান খিগে নারায়ে।  

সিাকাল দনবসগয় মবকুে ভুবন।। 

বাচা নাগম তীর্্ যর্া জদেল বরাি। 

স্নান মকগল মুি িয়, পাপশূনয খিি।। 

রামহ্রি নাগম মিাতীর্্ গুেির। 

যািাগত কদরগল স্নান িয় পুেযবর। ।  

পূগর্ব্্গত পরশুরাম মাদর েত্রেে।  

েদেয় রগিগত খসই কদরল তর্পে।।  

তুষ্ট িগয় দপতৃেে তাগর দিল বর। 

পুেযতীর্্ খিৌক খয বদলল ভৃগুবর। ।  

ইগর্ খয কদরগব দপতৃগলাগকর তপ্ে। 

ব্রহ্মগলাগক বদসগব তািার দপতৃেে। ।  

কদপল নাগমগত তীর্্ তািার অন্তর।  

সরযূর স্নাগন সূয্যগলাগক যার নর।।  

স্বে্দ্বার আদি কদর যত তীর্্ সার। 

সিঋষযাশ্রম মিাসরযূ খকিার।। 

খোিাবরী মবতরেী নর্্ম্িা কাগবরী। 

জাহ্নবী যমুনা জয়া জয়া সর্ব্্িাতা বাদর।। 

অশ্বগমি বাজগপয় রাজসূয় আদি। 

যত যত যজ্ঞ খবগি কদরয়াগছ দবদি।।  

সর্ব্্ যজ্ঞফল লগভ তীর্্েে স্নাগন। 

সর্ব্্পাপ খিৌত িয়, মবগস খিবাসগন।। 

এত বদল চদলল নারি তগপািন। 

তীর্্যাো ইদছগলন িগর্্ম্র নন্দন।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত লিরী। 

কািার শকদত ইিা বদে্বাগর পাদর। ।  

কগি কাশীরাম, প্রভু নীলচ্শলারূঢ়।  

িদেগে অনজুাগ্রজ সরু্ম্গে েরুড়।।  
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শ্রীতীর্ বগেত্র মাহাত্ম্য 

বাগম দসন্ধুতনয়া দনকগে সুিশ্ন।  

জলি অগঙ্গগত খশাগভ তদড়ত বসন।। 

বিন নয়ন খশাগভ জেমন ফাাঁি। 

দনর্্ম্ল েেগন খযন খশাগভ পূে্চাাঁি।। 

খয মুে খিদেগল মুদি আাঁদের দনদমগষ। 

খসইেগে মুি িয় জে কর্্ম্পাগশ।। 

জগে জগে তপব্রগত খেশ কগর কায়। 

দেদত প্রিদেে কগর, সর্ব্তীগর্্ যায়।। 

যািাগত না পায় যজ্ঞ িাগন খসদব খিগব। 

দনদমগষগত শ্রীমুে খিদেয়া তািা লগভ।। 

ব্রহ্মা দশব শচীপদত আদি খিবেে। 

দনতয দনতয আগস মুে িশ্ন কারে।।  

তািা খয খিেগয় খলাক পিাগত র্াদকয়া। 

খবগের প্রিাগর খলাক জর্জ্্র িইয়া।। 

যার অংগশ অবতার িয পৃদর্বীগত। 

যুগে যুগে দুষ্ট নাগশ, দশগষ্টগর পাদলগত।। 

অজ ভে অগোচর যাাঁিার মদিমা। 

খিবেে পুরাগে না পায় যাাঁর সীমা।। 

ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলগয়র কাগল। 

সি কল্পজীবী মুদন ভাদস দসন্ধুজগল।। 

দবশ্রাম পাইল মুদন প্রভুর দনকগে। 

খসই িগত রদিল আপদন বৃেবগে।। 

খক বদে্গত পাগর মাক্গণ্ডয় হ্রি গুে।  

যার জগল স্নাগন ভূগম জে নগি পুনঃ।। 

িদেগেগত খশ্বতেঙ্গা মািব সমীগপ। 

যাগি স্নাগন ভূদম জে নগি পুনঃ।। 

িদেগেগত খশ্বতেঙ্গা মািব সমীগপ। 

যাগি স্নাগন স্বগে্ নর মবগস খিবরূগপ।। 

খরাদিেীকুগণ্ডর গুে দক বদলগত পাদর। 

তৃোয় পীদড়ত িগয় পীগয় যার বাদর।। 

েরুগড় আরূঢ় কাক মবকুগেগত খেল।  

খসই মিগত জেগেগে পে তযাে মকল।। 

খকাদে খকাদে তীর্্ লগয় যর্া মিানিী। 

নানাশব্দ বাগিয প্রভু খসগব দনরবদি।। 

যার বাগয় সকল পাপীর পাপ েগণ্ড। 

যার নাম শুদনগল এড়ায় যমিগণ্ড।। 

সর্ব্্পাগপ মুি িয়, যার িরশগন। 

সিাকাল মবগস স্বগে্ সি খিবেগে। ।  

সমুগদ্র কদরয়া স্নান যদি পূজা খিগে। 

চতুভ্ূজ িগয় রগি ইগন্দ্রর সরু্ম্গে।। 

ইন্দ্রদুযন্ন সগরাবগর যদি কগর স্নান। 

পুনর্জ্্ে নগি তার খিবতা সমান।।  

অশ্বগমি িান যত কদরল ভূপদত। 

খকাদে খকাদে খিনুেুগর েুণ্ণা বসুমতী।। 

খোমূে খফোয় ইন্দ্রদুযন্ন সগরাজে। 

যাগি স্নাগি েগণ্ড খকাদে জগের অির্্ম্।। 

এই পঞ্চ তীর্্ নীলচ্শল মগিয মবগস। 

পাপগলশ নাদি র্াগক তািার পরগশ।। 

ভােযবন্ত খলাক খযই সিা কগর স্নান। 

কাশীরাম িাস তার প্রেগম চরে।। 

ইগন্দ্রর আজ্ঞায় খলামশ 

মুচনর কামযক বগন আেমন 

মুদন বগল, শুন পরীদেৎ বংশির। 
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কামযবগন দনবসগর চাদর সগিাির।। 

খিনকাগল আইল খলামশ মুদনবর। 

িীদিমান খতজ খযন িীি মবশ্বানর।। 

মুদন খিদে যুদিদির সি ভ্রাতেৃে।  

প্রোম কদরয়া খিন বদসগত আসন।। 

দজজ্ঞাগসন দক খিতু আইলা মুদনবর।  

আদশস্ কদরয়া মুদন কদরল উর্ত্র।। 

ইছা অনুসাগর আদম কদর পয্যেন।  

একদিন সুরপুগর কদরনু েমন।। 

খিদেয়া আিয্যগবাি কদরলাম মগন। 

ইন্দ্রসি িনঞ্জয় মবগস একাসগন।। 

আমাগর কদিল তগব সিস্র খলাচন। 

যুদিদির িাগন তুদম করি েমন। ।  

কদিগব সংবাি এই তাাঁিার খোচগর। 

কুশগল দনবগস পার্্ অমর নেগর।। 

খিবকায্য সাদি অস্ত্র পারে িইগল। 

আদসগবন িনঞ্জয় কতদিন খেগল।। 

ভ্রাতৃেে সি তুদম তীগর্্ কর স্নান। 

তপ আচরে কর, দদ্বগজ খিি িান।। 

তগপর উপর আর অনয কর্্ম্ নাই। 

যািা ইছা িয় তািা তগপাবগল পাই। ।  

দকন্তু আদম কগে্গর খয ভালমগত জাদন। 

অর্জ্ু্গনর খষাল অংগশ তাগর নাদি েদে।। 

তার ভয় অন্তগর খয আগছ ির্্ম্রায়।  

তািা তযজ, ির্্ম্ তার কদরগব উপায়।। 

তব ভ্রাতা পার্্ খয কদিল সমাচার।  

দনগবিন কদর শুন কুন্তীর কুমার।।  

দিমালগয় মিমবতী কদরয়া খসবন। 

সুরাসুগর অগোচর পাইয়াগছ িন।। 

সমুদ্র মর্গন খযই অস্ত্র উপদজল। 

মন্ত্র সি পাশুপত পশুপদত দিল।। 

খয অস্ত্র র্াদকগল িগ্ মেগলাকয দবদজত। 

খিন অস্ত্র দিল ির িগয় িরদষত।। 

কুগবর বরুে যম দিল অস্ত্রেে। 

সম্প্রীগত আগছ খস সুগে ইগন্দ্রর ভবন।।  

নৃতয েীত দবশ্বাবসু তনয়া দশোয়।  

তার খিতু তাপ নাদি ভাব সর্ব্্িায়।। 

আমাগর বদলল পুেঃ দবনয় বচন। 

আপদন র্াদকয়া তীর্্ করাগব ভ্রমে। ।  

তীগর্্ দনবসগয় মিতয িানব দুর্জ্্ন। 

তুদম রো কদরগব খো খমার ভ্রাতৃেে।। 

রাদেল িিীদচ যর্া খিব পুরন্দগর। 

অদঙ্গরা রাদেল যর্া খিব দিবাকগর। ।  

ইগন্দ্রর বচগন তব অনুজ সর্ম্দত। 

তীর্্িাগন নরপদত চল শীঘ্রেদত। ।  

দুইবার খিদেয়াদছ তীর্ ্আগছ যর্া।  

তব সি যাইব তৃতীয়বার তর্া।। 

দবষম সঙ্কে িাগন আগছ তীর্্েে।  

দবনা সবযসাচী খযগত নাগর অনযজন।।  

তুদমও যাইগত রাজা পার ির্্ম্বগল। 

পরাক্রম দবগশষ অনুজেে দমগল।। 

িইগব দবপুল ির্্ম্, অিগর্্ম্র েয়। 

দনজরাজয পাগব খশগষ, িগব শত্রু জয়।।  

খলামগশর বচন শুদনয়া যুদিদির। 

আনগন্দগত পুলদকত িইল শরীর।। 

দবনয় পূর্ব্্ক কদরগলন সদুর্ত্র। 

কগি নগি, সুিাবৃদষ্ট মকলা মুদনবর।।  

দক বদলব প্রতুযর্ত্র মুগে না আইগস। 
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বাঞ্ছা পূে্ লাদে খমার তব কৃপাবগশ।। 

খয অর্জ্ু্ন লাদে খমার নাদি েে সুে। 

চেু খমদল নাদি চাদি ভ্রাতৃেে মুে।। 

পাইলাম তািার কুশল সমাচার। 

ইিার অদিক লাভ দক আগছ আমার।। 

সবার ঈশ্বর খযইইন্দ্র খিবরাজ। 

আপদন কগরন বাঞ্ছা অর্জ্ু্গনর কাজ।। 

খয আজ্ঞা কদরগল মুদন তীগর্্র কারে। 

পূর্ব্্ িইগত আদম এই কদরয়াদছ পে।।  

দবগশষ আমার সগঙ্গ যাগবন আপদন। 

তীর্্যাো খমার পগে বহু লাভ েদে।। 

খলামশ বগলন, রাজা যাইগব দক মগত। 

এই দদ্বজেে আগছ খতামার সগঙ্গগত।।  

দবষম দুে্ম পর্ পর্ব্্ত কানন। 

ফল মূল নাদি দমগল, দুষ্ট জন্তুেে।।  

যাইগত নাদরগব সগব র্াদকগল সংিদত।  

ইিা সগব দবিায় করি নরপদত।। 

যুদিদির কগি তগব শুন দদ্বজেে।  

িদ্না নেগর সগব করি েমন।। 

খযই যািা বাঞ্ছ, িতৃরাগষ্ট্রগর মাদেগব। 

দনজ দনজ বৃদর্ত্ যদি তর্া না পাইগব।। 

পাঞ্চাল খিগশগত সগব কদরগব েমন। 

যগর্াদচত পূজা তর্া পাগব সর্ব্্জন। ।  

এত বদল সবাগর পাঠান িদ্নায়। 

খযােয বৃদর্ত্ দিল িৃতরাষ্ট্র খস সবায়।।  

অল্প দদ্বজ সগঙ্গ দনয়া ির্্ম্ নরপদত। 

দতন রাদে বদঞ্চ তর্া খলামশ সংিদত।। 

চাদর ভাই কৃো সি খিৌময পুগরাদিত। 

তীর্্ কদরবাগর যাো কগরন ত্বদরত।। 

খিনকাগল উপনীত কৃেচ্দ্বপায়ন। 

নারি পর্ব্্ত আর বহু মুদনেে।। 

যগর্াদচত পূদজগলন িগর্্ম্র নন্দন।  

আদশস্ কদরয়া কদিগছন মুদনেে।।  

তীর্্যাো কদরবাগর যদি আগছ মন।  

মন শুদ্ধ কর রাজা কদরয়া যতন।। 

দনয়মী সুবুদদ্ধ মিগল তীর্্ফল পায়। 

মন শুদ্ধ কর রাজা কদরয়া যতন।। 

দনয়মী সুবুদদ্ধ মিগল তীর্্ফল পায়। 

মন শুদ্ধ নদিগল সকদল দমর্যা িয়। ।  

চাদর ভাই কৃো সি কদরয়া স্বীকার। 

মুদনেে চরগে কগরন নমস্কার।। 

অগভিয কবচ সগব অগঙ্গগত পদরল। 

খদ্রৌপিী সদিত রাজা রগর্ আগরাদিল।।  

পুগরাদিত আদি আর যত ভ্রাতৃেে। 

চতুে্শ রগর্ আগরাদিল সর্ব্্ জন।।  

মাে্শীষ মাস খেল, পূর্ব্্মুগে েদত। 

তীর্্যাো কদরগলন পাণ্ডব সুকৃতী।। 

মিাভারগতর কর্া পুেযফল িাতা। 

কাশীিাস রগচ পয়ার প্রবগন্ধ োাঁর্া।। 

যুচিষ্ঠিগরর তীর্ বযাত্রা ও অেগ্যাপােযান 

চদলগলন ির্্ম্রাজ সি মুদনেগে। 

কত দিগন উপনীত মনদমষ কানগন।। 

খোমতীগত স্নান কদর, কদর বহু িান।  

তর্া মিগত পরতীগর্্ কগরন প্রয়াে। ।  
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খযো প্রয়াে তীর্্ যমুনা সঙ্গম।  

কত দিগন উপনীত অে্য আশ্রম।। 

খলামশ কদিল তগব পূর্ব্্ দববরে। 

মিতয মাদর আশ্রম কদরল তগপািন।। 

স্বছগন্দ সকল পৃর্বী কদরল ভ্রমে।  

এক দিন শুন রাজা তার দববরে।। 

এক দিন এক েগর্ত্্ খিগে মুদনরাজ।  

দপতৃেে অগিামুগে আগছ তার মাি।। 

খিদেয়া িইল শঙ্কা দজজ্ঞাগস সবাগর। 

দক খিতু পদড়গল সগব েগর্ত্্র দভতগর।। 

সগব বগল, না কদরগল বংগশর উৎপদর্ত্। 

খতাঁই আমা সবাকার মিল খিন েদত।। 

যদি খশ্রয়ঃ চাি তুদম আমা সবাকার।  

বংশ জোইয়া তুদম করি উদ্ধার।।  

দপতৃেে বচন শুদনয়া মুদনরাজ। 

বংশ খিতু দচদন্তত িইল হৃদিমাি।।  

দবিভ্ রাজার কনযা অদত অনুপমা।  

রূগপ গুগে মগনািরা খলাপামুদ্রা নামা।। 

খযৌবন সময় তার খিদেয়া রাজন। 

কাগর দিব খলাপামুদ্রা দচগন্ত মগন মন।। 

খিনকাগল উপনীত মিা তগপািন।  

যগর্াদচত পূজা কদর দজজ্ঞাগস রাজন। ।  

দক খিতু আদসগল, আজ্ঞা কর মুদনবর।  

শুদন মুদনরাজ তগব কদরল উর্ত্র।। 

দপতৃেে আগিগশ জোব সন্তদত। 

তব কনযা খলাপামুদ্রা খিি নরপদত। ।  

এত শুদন নরপদত মিল অগচতন। 

প্রতুযর্ত্র দিগত মুগে না আগস বচন।।  

উদঠয়া খেগলন রাজ মিাগিবী িাগন। 

রােীগক কগিন রাজা করুে বচগন।। 

মাগে খলাপামুদ্রাগর অে্য মিাঋদষ। 

নাদি দিগল শাগপগত কদরগব ভস্মরাদশ।। 

এত দবচাদরয়া খিাাঁগি সন্তাদপত খশাগক। 

শুদন খলাপামুদ্রা কগি জননী জনগক। ।  

মম খিতু তাপ খকন ভাবি হৃিয়। 

আমাগর অেগ্য দিয়া েণ্ডাি এ ভয়।।  

তগব খলাপামুদ্রার বুদিয়া খয অন্তর।  

দবদিমগত মুদন কগর খিন নৃপবর।। 

খলাপামুদ্রা প্রদত তগব কগি তগপািন।  

মম ভায্যা মিগল, কর মম আচরে।।  

দিবয বস্ত্র তযজ রে ভূষে সকল।  

দশগরগত িরি জো, দপন্ধি বাকল।। 

মুদনবাগকয খসইেগে সকদল তযদজল। 

জোচীর খলাপামুদ্রার ভূষে কদরল।।  

তগব ত অে্য মুদন ভায্যাগর লইয়া। 

েঙ্গাতীগর মিামুদন রদিগলন দেয়া। ।  

দনরন্তর কগর কনযা মুদনর খসবন। 

তপ খশৌচ আচমন মুদন আচরে।। 

খিনমগত তর্া র্াদক বহুদিন খেল। 

এক দিন মুদনরাজ ভায্যাগর কদিল।।  

পুে খিতু কদরয়াদছ খতামাগর গ্রিে।  

বংশ না িইল খতামার দকগসর কারে।। 

এত শুদন খলাপামুদ্রা যুদড় দুই কর।  

দবনয় পূর্ব্্ক কগি মুদনর খোচর। ।  

কামগিগব মকল িাতা সৃদষ্টর কারে।  

দবনা কাগম নাদি িয় বংগশর সৃজন।।  

জোচীর ফলািার িূলাগত িূসর। 

ইগর্ কাম দক মগত জদেগব মুদনবর। ।  
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আপদন দক জান মুদন এই বংশকাজ। 

বংশ খিতু ইছা যদি শুন মুদনরাজ।।  

পূগর্ব্্ যর্া দছল মম বস্ত্র অলঙ্কার। 

দিবয েৃি িাসেে ভেয উপিার।।  

খস সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্্ার। 

তগব ত জদেগব পুে উিগর আমার। ।  

এত শুদন অেগ্যর দচন্তা মিল মগন। 

উপায় দচদন্তল পুনঃ কনযার বচগন। ।  

শ্রুতপর্ব্্া নাগম রাজা ইেবাকু নন্দন। 

ভায্যা সি তর্াকাগর খেল তগপািন। ।  

খিদে শ্রুতপর্ব্্া রাজা পূগজ বহুতর। 

দজজ্ঞাদসল দক খিতু আইলা মুদনবর। ।  

মুদন বগল, বৃদর্ত্গিত ুআদসলাম আদম। 

বৃদর্ত্ অর্্ দকছু রাজা খমাগর খিি তুদম।। 

খয দকছু মাদেল মুদন, সব দিল রাজা। 

পাে দমে সদিত কদরল বহু পূজা।। 

দিবয েৃি আসন ভূষে িাসেে। 

বাঞ্ছামত পাইয়া রদিল তগপািন।। 

তগব যত প্রজােে রাজার সংিদত। 

অেগ্যগর কগি তারা, কদরয়া দমনদত।। 

ইল্বল নাগমগত মিতয মায়ার সাের।  

বাতাদপ নাগমগত আগছ তার সগিাির।। 

মায়াবগল িগর িুষ্ট োড়ল মূরদত। 

কাদেয়া রন্ধন কদর ভুদঞ্জয়া খয র্াগক।। 

এইমগত মাগর দুষ্ট বহু দদ্বজেে। 

অিযাবদি দিংসা কগর পাদপি দুর্জ্্ন।। 

ইল্বগলর ভগয়গত তাদপত এ নের। 

শুদনয়া অে্য মুদন দচদন্তত অন্তর।। 

আশ্বাদসয়া সবাকাগর কদরল দনভ্য়।  

একাকী চদলল মুদন ইল্বল আলয়।। 

মুদন খিদে ইল্বল পূদজল বহুতর। 

দজজ্ঞাদসল সদবনগয় কদরয়া আির।। 

দক খিতু আদসগল, আজ্ঞা কর তগপািন।  

শুদনয়া উর্ত্র মকল কুম্ভক নন্দন। ।  

বহু পদরশ্রগম আদসলাম তব পুর। 

বহুদিন উপবাসী, ভুঞ্জাও প্রচুর। ।  

সম্পেূ্ কদরয়া খমাগর করাি খভাজন।  

িাদসয়া ইল্বল বগল, মবস তগপািন।। 

কাদেয়া মায়াবী খমষ কদরল রন্ধন। 

অে্য মুদনগর দিল কদরগত খভাজন। ।  

মুদন বগল, এই মাংগস দক িগব আমার।  

সকদল আদনয়া খিি যত আগছ আর।। 

দশর কদে চাদর পি আদন খিি খমষ। 

তাবৎ োইব আদম না রাদেব খশষ।। 

মুদনবাকয শুদনয়া ইল্বল আদন দিল।  

অদি সি মুদনবর সকদল োইল।। 

কতেগে ইল্বল ডাদকল সগিািগর। 

বাদিরাও বাতাদপ, ডাদকল বাগর বাগর।। 

িাদসয়া বগলন মুদন খকন ডাক পাপী।  

অেগ্র ঠাাঁই খকার্া পাইগব বাতাদপ।। 

বাতাদপ পাইগব আর না কদরি আশ। 

এত দিগন মিল দুরাচাগরর দবনাশ।। 

এত শুদন ইল্বল যুদড়য়া দুই কর। 

স্তুদত কদর কগি তগব মুদনর খোচর। ।  

দক কদরব দপ্রয় তব, কি মুদনবর। 

মুদন বগল, প্রােী দিংসা কদরগল দব্র।। 

যত রে িন তুদম পাইয়াছ তায়। 

সকদল আমায় দিয়া রাে আপনায়।। 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

5
 

খসইেগে দুষ্ট মিতয আদন সব দিল। 

দ্রবয লগয় মুদনরাজ আশ্রগম চদলল। ।  

বসন ভূষে দিবয রে অলঙ্কার। 

খিদে খলাপামুদ্রা মিল আনগন্দ অপার।। 

সন্তুষ্টা িইয়া কনযা ভাগব মগন মন।  

বংশ খিতু মুদনবগর কগর দনগবিন।। 

মুদন বগল, পুে বাঞ্ছা কগতক খতামার। 

খলাপামুদ্রা বগল খিৌক একেী কুমার। ।  

এক পুে গুেবান খিাক তগপািন।  

অকৃদত সিস্র পুগে নাদি প্রগয়াজন।।  

তগব প্রীত িগয় কাম বাদড়ল খিাাঁিার।  

মুদনর ঔরগস তাাঁর জদেল কুমার।।  

অে্য সমান মিল পরম পদণ্ডত। 

শুদনগল পূগর্ব্্র কর্া অে্যা চদরত।। 

অে্য মুদনর কর্া অদ্ভূত মানুগষ। 

খিলায় সমুদ্র পান কদরল েণ্ডূগষ। ।  

সূয্য পর্ রুদ্ধ কদরগলক দবন্ধযাচল। 

অন্ধকাগর বযাদপগলক পৃদর্বীমণ্ডল।।  

অে্য প্রভাগব খলাগক খস ভয় ঘুদচল। 

অন্ধকার িূর মিল, সূয্য পর্ পাইল।। 

এত শুদন দজজ্ঞাগসন িগর্্ম্র নন্দন। 

কি মুদনরাজ খস অে্য দববরে।। 

দক কারগে মুদনরাজ সমুদ্র শুদষল।  

খকান খিতু অন্ধকার, দকরূগপ েদণ্ডল।। 

অে্যযাত্রার চববরে ও চবন্ধ্যাপর্ব্ বগতর দপ ব িূরতে 

খলামশ বগলন, শুন িগর্্ম্র কুমার।  

খযমগত েদণ্ডল মুদন খোর অন্ধকার। ।  

দেদরমগিয আছগয় সুগমরু দেদরবর। 

প্রিদেে কদর তাগর ভ্রগম দিনকর।।  

তািা খিদে দবন্ধযাদেদর সগক্রাি িইয়া। 

দিনমদে প্রদত তগব বদলল ডাদকয়া।।  

খযমত আবর্ত্্ কর সুগমরু দশেগর। 

খসইমত প্রিদেে করি আমাগর।। 

সযূ্য বগল, রগর্ বদস আবর্ত্্ন কদর। 

সৃদষ্ট সৃদজগলন খযই সৃদষ্ট অদিকারী।। 

তাাঁর দনগয়াদজত পগর্ কদরব ভ্রমে। 

শদি নাদি, অনয পগর্ কদরগত েমন।।  

এত শুদন দবন্ধয বগল সগক্রাি বচগন। 

খিদে, খমরু প্রিদেে কদরগব খকমগন।। 

বাদড়ল দবষম দবন্ধয কদরয়া আগক্রাশ। 

না িয় রদবর েদত, না িয় দিবস।।  

খক্রাি কদর কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।  

বযাদপল আকাশপর্ না চগল দবিঙ্গ।।  

যাদকল সূগয্যর খতজ, মিল অন্ধকার। 

প্রলয় িইল, খযন মাদনল সংসার।। 

খিবেে দমদল সগব কগর দনগবিন। 

না শুদনল দবন্ধযাদেদর কািার বচন।।  

তগব যত খিবেে একে িইয়া। 

অে্য মুদনর আগে দনগবদিল দেয়া।। 

চন্দ্র সূয্যপর্ রুদ্ধ দবন্ধযাদেদর কগর। 

খতামা দবনা নাদি খিদে তািাগর দনবাগর।। 

রো কর মুদনরাজ সৃদষ্ট মিল নাশ। 

শুদনয়া অে্য মুদন কদরল আশ্বাস।। 

দবন্ধযাদেদর পাগশ তগব যায় তগপািন।  

মুদন খিদে প্রোম কদরল সর্ব্্ জন।।  
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নাে নর পশু পেী িাবর জঙ্গম।  

অে্য মুদনর খতজ দজদন সূর্্যয সম।।  

মুদন খিদে দবন্ধযাদেদর প্রোম কদরল। 

ঈষৎ িাদসয়া মুদন আশীর্ব্্াি দিল।।  

যাবৎ না আদস আদম িদেে িইগত। 

তাবৎ পর্ব্্ত তুদম র্াক এইমগত।। 

এত বদল মুদনরাজ কদরল েমন। 

পুনঃ খয উর্ত্গর নাদি খেল কিাচন। ।  

তাাঁর আজ্ঞা লদঙ্ঘ দেদর কভু নাদি উগঠ। 

সৃদষ্ট রো কদরগলন অে্য কপগে।। 

আরেযক পর্ব্্গত অে্য উপােযান। 

কাশী কগি, ির্্ম্ পুেয লাগভর খসাপান।। 

দিীচি মুচনর অচিদান 

পুনঃ দজজ্ঞাগসন তগব রাজা যুদিদির। 

দকরূগপ শুদষল মুদন সাের েভীর।। 

খলামশ বগলন, পূগর্ব্্ মিতয বৃোসুর। 

পরাক্রগম দজদনয়া খবড়ায় দতন পুর। ।  

কালগকয় আদি যত মিতয ও িানব। 

বৃোসুর সদিত র্াকগয় দুষ্ট সব। ।  

মিতযভগয় খিবেে রদিগত নাদরল। 

ইগন্দ্র আগে কদরয়া ব্রহ্মাগর দনগবদিল।। 

ব্রহ্মা কন, খযই খিতু এগল খিবেে।  

পূগর্ব্্ দচদন্তয়াদছ আদম তািার কারে।। 

খলৌি িারু খমরু যত অস্ত্র আগছ সার। 

খকান মগত নগি বৃোসুগরর সংিার। ।  

িিীদচ মুদনর িাগন করি েমন। 

সগব দমদল বর মাে, শুন খিবেে।। 

প্রসন্ন মিগল মুদন চাদিগব বরিান।  

দনজ অদি দিয়া খলাগক কর পদরোে।। 

শরীর তযদজগব মুদন খলাগকর কারে। 

তাাঁর অদি লগয় কর বগজ্রর সৃজন। ।  

বজ্র অগস্ত্র ইন্দ্র তাগর কদরগব প্রিার। 

বজ্রাঘাগত বৃোসুর িইগব সংিার।।  

এত শুদন খিবেে কদরল েমন। 

সরস্বতী নিীতীগর আইল তেন।। 

মিাগতগজাময় মূদর্ত্্ খিদে িিীদচর।  

চন্দ্র সূয্য অদগ্ন দজদন ্লন্ত শরীর।। 

মুদনগর খবদড়য়া ইন্দ্র আদি খিবেে।  

িণ্ডবৎ প্রোম কদরল অেেন।। 

খিবতাসমূি সব দিক্পালেগে। 

খিদেয়া িিীদচ মুদন ভাগব মগন মগন।। 

জাদনয়া সকল তত্ত্ব কগি মুদনবর। 

বুদিনু খয খিতু এগল সকল অমর।। 

সবাকার খিতু আদম তযদজব শরীর। 

অদি মাংসময় তনু সিগজ অদচর।। 

িয় খিৌক, ইিাগত খলাগকর উপকার। 

উপকার িীন বযর্্ রগি তনু ছার।।  

পূর্ব্্ভাগেয খিবকাগয্য লাদেল শরীর। 

এত বদল তনু তযাে মিল িিীদচর।। 

খিন উপকার খকার্া নাদি কগর খকি।  

পগরাপকাগরর জনয তযগজ দনজ খিি।।  

িিীদচ মুদনর গুে বে্ন না যায়। 

খিন উপকার বল খক কগর খকার্ায়।। 

যুদিদির কন, প্রভু বল অতঃপর। 

অদি দনয়া দক কর্্ম্ কদরলা পুরন্দর।। 
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িিীদচর অদিগত বজ্র দনর্ম্্াে ও ইন্দ্র কর্ৃ্ত্ক বজ্রাঘাগত বৃোসরু 

বি  

খলামশ বগলন, রাজা কর অবিান। 

বৃোসুগর খযইরূগপ বগি মরুত্বান।। 

অদি লগয় খিবেে কদরল েমন। 

খিবদশল্পী িাগন দিল কদরগত েমন।।  

খস উগ্র প্রকাগর বজ্র কদরয়া দনর্ম্াে। 

শীঘ্রেদত আদন দিল ইন্দ্র দবিযামান।। 

বজ্র দনয়া সাদজ র্াগক খিব পুরন্ির।  

খিনকাগল এল বৃোসুর মিগতযশ্বর।।  

প্রবল িানব মিতয সংিদত কদরয়া। 

সুগমরু দশের খযন পর্ব্্ত খবদড়য়া।। 

মার মার শব্দ কদর মিা কলরব। 

প্রলয় সমগয় খযন উর্গল অে্ব।। 

পর্ব্্ত আয়ুি খকি িগর মিতযেে। 

নানা অস্ত্র চতুদভ্গত কগর বদরষে।।  

েগজন্দ্র চদড়য়া ইন্দ্র বজ্র লগয় িাগত। 

খিবেে সি যায় বৃগেগর মাদরগত।।  

ইগন্দ্র খিদে খঘারনাগি েগর্জ্ ্মিগতযশ্বর।  

ভয়ঙ্কর শগব্দ কাাঁগপ যত চরাচর।। 

আকাশ পাতাল যুদড় মুে খমদল িায়। 

খিদেয়া অমরপদত ভগয়গত পলায়।। 

খিবেে সি ইন্দ্র যায় রড়ারদড়। 

পাছু পাছু মিতযেে িায় তাড়াতাদড়।। 

খকার্ায় পাইব রো, কদর অনুমান। 

দবেুর সিগন দেয়া রাগে দনজ প্রাে।। 

ভয়ার্ত্্ খিদেয়া আশ্বাদসয়া নারায়ে। 

উপায় দচগন্তন মিতয দনিন কারে।।  

দিগলন আপন খতজ িদর পুরন্দগর। 

দবেুগতজ খপগয় পুনঃ চদলল সমগর। ।  

অনয খিবেগে খতজ িদর পুরন্দগর। 

দবেুগতজ খপগয় পুনঃ চদলল সমগর। ।  

অনয খিবেগে খতজ িদর পুরন্দগর। 

দবেুগতজ খপগয় পুনঃ চদলল সমগর। ।  

অনয খিবেগে খতজ দিল ঋদষেে। 

পুনঃ খিবাসুগর িয় খঘারতর রে।।  

অগনক িইল যুদ্ধ দলেগন না যায়। 

বৃোসুগর বজ্র প্রিাদরল খিবরায়।। 

বগজ্রর ভীষে শব্দ, মিগতযর ের্জ্্ন। 

মেগলাগকযর খলাক যত মিল অগচতন।।  

বজ্রাঘাগত অসুগরর মুণ্ড মিল চুে্। 

আর যত দছল, সগব পলাইল তূে্।। 

যগতক িানব মিতয কালগকয়েে। 

সমুদ্র দভতগর প্রগবদশল সর্ব্ ্জন। ।  

অে্য মুচনর সমুদ্র পান এবং খদবেগের যুগদ্ধ অসুরচদগের 

চনিন 

খলামশ বগলন, শুন িগর্্ম্র নন্দন।  

সমুগদ্র আশ্রয় দনল কালগকয়েে।। 

সম্ দিবস র্াগক জগলর দভতর। 

রাদেগত উদঠয়া োয় যত মুদনবর।।  
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বদশি আশ্রগম োইল সিশত ঋদষ।  

দতনশত োয় চযবনাশ্রগমগত বদস।। 

ভরদ্বাজ আশ্রগমগত দবংশ মুদন দছল।  

রজনীর মগিয দেয়া সকদল োইল।। 

খিনমগত োয় তারা যত মুদনেে। 

অনািারী বাতািরী মিাতগপািন।। 

আর যত দদ্বজেে খেল পলাইয়া। 

পর্ব্্ত েহ্বগর রগি খকােগর বদসয়া।। 

ভাদঙ্গল মুদনর খমলা, খকি নাদি আর।  

যাে যজ্ঞিীন মিল সকল সংসার।। 

উপায় না খিদে আর বযাকুল িইয়া। 

নারায়ে িাগন সগব জানাইল দেয়া। ।  

সৃদষ্টকর্ত্্া ির্ত্্া তুদম, তুদম শ্রীদনবাস। 

তুদম উদ্ধাদরবা খমারা কদরয়াদছ আশ।।  

বৃোসুর মমল, দকন্তু কালগকয়েে।  

লদেগত না পাদর, তারা আইগস কেন।।  

কদরল দদ্বগজর নাশ, না খিদে দন্ার। 

আমরা উপায় বহু কদরনু তািার।। 

না পাদরয়া তব পগি কদর দনগবিন। 

খতামা দবনা সৃদষ্ট রাগে, নাদি খিন জন।। 

এত শুদন খরাষভগর কগি পীতাম্বর।  

ইিার উপায় আর নাদি পুরন্দর।। 

বরুে আদশ্রত িগয় আগছ দুষ্টেে। 

দসন্ধু শুোইগত সগব করি যতন।। 

পাইয়া দবেুর আজ্ঞা তগব খিবেে।  

ব্রহ্মার সদিত খেল অে্য সিন। ।  

কর যুদড় খিবেে তাাঁর স্তুদত কগর।  

সঙ্কগেগত তুদম রো কর বাগর বগর।। 

নহুগষর ভগয় পূগর্ব্্ কদরলা দন্ার। 

দবন্ধযাভগয় বসুিার েদণ্ডগল আাঁিার।। 

রােস বদিয়া দবনাদশলা খলাকভয়। 

এবার করি রো িইয়া সিয়।। 

মুদন বগল, খকান কায্য কদরব সবার। 

যািা বল কদর তািা, এই অঙ্গীকার। ।  

খিব বগল, অসুর কদর দসন্ধু আশ্রয়।  

মুদন ঋদষ োইয়া পুনঃ সােগর লুকায়।। 

খিদরগত না পায় খকি, বদিগব খকমগন। 

না বদিগল অসুর, খকি না জীগয় প্রাগে।। 

ইিার উপায় তুদম দচন্তি মিামুদন।  

দনগবদি খতামায় সগব ঋদষগশ্রি েদে।। 

শুদন কগি মুদন, দচন্তা নাদি খিবেে।  

জলদির জল আদম কদরব খশাষে।। 

এত বদল চদলল অে্য মুদনবর। 

সগঙ্গগত চদলল সব অমর দকন্নর।। 

অে্য সমুদ্র পীগব অদ্ভুত কর্ন।  

খিদেগত চদলল যত মেগলাগকযর জন। ।  

সমুদ্র দনকগে দেয়া বগল তগপািন। 

খতামাগর শুদষব আদম খলাগকর কারে।। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ নাে খিদেগব খকৌতুগক। 

দনদমগষ সমুদ্র পান কদরব চুমুগক। ।  

তগবত অে্য মুদন একই েণ্ডূগষ।  

েেমাগে দসন্ধুজল পান কদর খশাগষ।। 

খকার্ায় লিরী খেল, শব্দ হুড়াহুদড়।  

জলজন্তু ছেফদে শুষ্কিগল পদড়।।  

দবস্ময় মাদনল তগব মেগলাগকযর জন।  

অে্য মুদনগর তগব কদরল ্বন। ।  

েন্ধর্ব্্ দকন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী। 

মুদনর সরু্ম্গে তারা খিোয় মািুরী।। 
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কদরল কুসুম বৃদষ্ট মুদনর উপগর। 

সািু সািু বদল শব্দ িল দিেন্তগর।। 

জলিীন দসন্ধু খিদে যত খিবেে। 

খয যািার অস্ত্র লগয় িাইল তেন।।  

যগতক অসুরেগে খবদড়য়া মাদরল। 

কত মিতয দেদত দবিাদরয়া প্রগবদশল।। 

মিতয িত দনরদেয়া োন্ত খিবেে।  

পুনরদপ অেগ্যগর কদরল ্বন।।  

খতামার প্রসাগি রো পাইল সংসার।  

খলাগকর কণ্টক মিতয িইল সংিার।। 

সমুগদ্রর জল খয শুদষলা মুদনবর। 

পুনরদপ খসই জগল পর রোকর।। 

মুদন বগল, খতামরা উপায় কর সগব। 

জলপান কদরলাম আর খকার্া পাগব।। 

এত শুদন খিবেে দবষণ্ণ বিন। 

শীঘ্রেদত খেল সগব ব্রহ্মার সিন। ।  

মিতযনাশ খিতু দসন্ধু শুদষল বারুদে। 

দকরূগপ পূদরগব দসন্ধু, কি পদ্মগযাদন।। 

ব্রহ্মা বগল, দনজালগয় যাি সর্ব্্ জন। 

উপায় নাদিক দসন্ধু, পূদরগত এেন। ।  

শুষ্ক দসন্ধু রদিগবক িীঘ্কাল ভগব। 

জ্ঞাদত খিতু ভেীরর্ েঙ্গাগক আদনগব।। 

ভেীরর্ িগত পূে্ িগব জলদনদি। 

শুষ্ক রদিগবক দসন্ধু তাবৎ অবদি। ।  

ব্রহ্মার বচগন সগব খেল দনজালয়। 

এই শুন পূর্ব্্কর্া িগর্্ম্র তনয়।।  

সের বংগশাপােযান এবং কচপগলর শাগপ সের সন্তান ভস্ম 

হওন 

এত শুদন দজজ্ঞাদসল িগর্্ম্র নন্দন। 

কি শুদন মুদন দসন্ধু পূরে কর্ন।।  

খক বা ভেীরর্, জ্ঞাদত কারে দক িয়।  

দব্াদরয়া মুদনরাজ কি মিাশয়।। 

খলামশ বগলন, শুন িাদর্্ম্ক রাজন।  

সের নাগমগত রাজা বাহুর নন্দন।। 

তালজঙ্ঘ মিিয়াদি রাজা বশ কদর। 

পৃদর্বী পালন কগর দুষ্টজগন মাদর। ।  

পুে বাঞ্ছা কদর রাজা িইল দচদন্তত। 

তপসযা কদরগত খেল ভায্যার সদিত।। 

মশবযা আর মবিভ্ী যুেল ভায্যা তাাঁর। 

মকলাস পর্ব্্গত তপ কগর বহুবার।।  

তাাঁর তগপ আদব্ভূত িগয় মগিশ্বর।  

বদলগলন সেগরগর, মাদে লি বর।। 

বংশ খিতু এই বর মাদেল রাজন। 

খিি ষাদে সিস্র তনয় দেগলাচন।। 

ির বদলগলন, বর মাদেগল রাজন। 

িইগব খতামার ষাদে সিস্র নন্দন।। 

সমগয় সবাই এককাগল িগব েয়। 

বংশ রো কদরগবক একই তনয়।। 

মশবযার উিগর খযই এক পুে িগব।  

তািাগত ইেবাকু বংশ উন্নদত পাইগব।। 

এত বদল অন্তদ্্ধান িইগলন ির।  

সের চদলয়া খেল আপনার ঘর।। 

দমর্যা না িয় কভু শঙ্কগরর বরিান।  

কতদিগন খিাাঁিাকার মিল েভ্ািান।।  
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সমগয় প্রসব মকল রােী দুই জন। 

মশবযা প্রসদবল এক সুন্দর নন্দন।।  

মবিভ্ীর েগভ্ এক অলাবু জদেল।  

খিদেয়া নৃপদত খফলাইগত আজ্ঞা দিল।।  

খিনকাগল খঘারনাগি মিল শূনযবােী।  

দক কারগে বংশ তযাে কর নৃদপমদে। ।  

যত বীদচ আগছ এই অলাবু দভতর। 

ঘৃতপূে্ িাাঁদড় মগিয রাে নৃপবর।।  

ইিাগত পাইগব ষাদে সিস্র নন্দন। 

এই শুদন নরপদত রাগে খসইেে।। 

ঘৃত িাাঁদড় প্রদত এক িােী দনগয়াদজল। 

ষাইে সিস্র পুে তািাগত জদেল।।  

খতগজ বীগয্য রূগপ সগব সের সমান। 

মিেগর্ব্্ সবাকাগর কগর অল্প জ্ঞান।। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে নাে নরেে।  

সবার কদরল পীড়া সের নন্দন।। 

খিবেে জানাইল ব্রহ্মার খোচগর। 

সৃদষ্টনাশ মকল প্রভু সের-কুমাগর।। 

ব্রহ্মা বদলগলন, না দচদন্তি খিবেগে। 

কর্্ম্গিাগষ সকগল মদরগব অল্পদিগন।। 

এত শুদন চদল খেল যগতক অমর। 

কত দিগন যজ্ঞিীো লইল সের।।  

অশ্বগমি আরদম্ভল বাহুর নন্দন। 

অশ্ব রদেবাগর দনগয়াদজল পুেেে।।  

সচ্সগনয তািারা ষাদে সিস্র নন্িন।  

খঘাড়া রদেবাগর খেল পর্ব্্ত কানন।।  

জলিীন দসন্ধুমগিয করগয় ভ্রমে। 

খঘাড়ার রেগে তগব র্াগক সর্ব্্জন।।  

খিবরাজ ভাগব, বুদি মম রাজয যায়।  

শত যজ্ঞ সাঙ্গ মিগল দক িগব উপায়।।  

যজ্ঞ দবঘ্ন না কদরগল রাজা ইন্দ্র িয়। 

মন্ত্রো কদরল ইন্দ্র চদর কদর িয়।।  

স্বপি রাদেগত ইন্দ্র কদরল চাতুরী। 

আপদন আদসয়া খশগষ অশ্ব কগর চুদর। ।  

চুদর কদর দনয়া খঘাড়া রাগে পাতাগলগত। 

খযোগন কদপল মুদন দছগলন খযাগেগত। ।  

খযোগন রাদেয়া খঘাড়া শত্রু পলাইল।  

প্রাতঃকাগল খসনােে জাদেয়া উদঠল। ।  

দসন্ধুমগিয খঘাড়া নাদি খিদে আচদম্বগত। 

খকি না জাদনল খঘাড়া খেল খকান্ দভগত।। 

সমগক সমুগদ্র খঘাড়া কগর অগম্বষে।  

নি নিী দেদর গুিা নের কানন।। 

খকার্া না খিদেয়া অশ্ব দচদন্তত িইয়া। 

সেগরর িাগন সগব জানাইল দেয়া।।  

শুদন রাজা মিববগশ কদরল উর্ত্র। 

খঘাড়া না আদনয়া খকন আইদল খর ঘর।।  

েুাঁদজয়া না পাও যদি পৃদর্বী দভতর।  

তগব দসন্ধুমগিয খঘাড়া িইল অন্তর।।  

যে কদর খসই িল েুাঁজ দেয়া সগব। 

খঘাড়া না আদনয়া েৃগি দফদর না আদসগব।। 

দপতৃ আজ্ঞা পাইয়া চদলল সর্ব্্জন।  

খকািাদল িদরয়া পৃর্বী কদরল েনন।।  

জলিীন জন্তুেে মৃদর্ত্কাগত দছল। 

খকািাদলর প্রিাগরগত অগনগক মদরল।।  

স্কন্ধ দশর ি্ কার কাো খেল পাি। 

প্রিাগর সকল জন্তু কগর খঘার নাি। ।  

পর্ব্্ত প্রমাে যত জন্তুেে মমল।  

পুঞ্জ কদর অদি সব িাগন িাগন র্ুইল।। 
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এইমত বাদরদনদি েদনগত েদনগত। 

অশ্ব অগেষগে খেল পৃর্বী পূর্ব্্দভগত।। 

তর্ায় েদনয়া দেদত দবিার কদরল। 

পাতালপুগরগত দেয়া সগব প্রগবদশল। ।  

তর্া দেয়া খিদেল কদপল মিামুদন।  

িীদিমান খতজ খযন ্লন্ত আগুদে।। 

তাাঁিার আশ্রগমগত খিদেয়া িয়বর। 

হৃষ্ট িগয় খঘাড়া দেয়া িদরল সত্বর।।  

অিঙ্কাগর মুদনবগর কগর অনাির। 

খিদেয়া কদপল মুদন কুদপল অন্তর।।  

বাদিরায় দুই চেু িইগত অনল। 

ভস্মরাদশ কদরগলক কুমার সকল।। 

নারগির মুগে বার্ত্্া পাইল সের।  

খশাকাকুল িয় রাজা দবরস অন্তর।। 

্ব্ধ িগয় খশাকাকুল দচগন্ত নরপদত। 

দশববাগকয স্মদর খশগষ দির কগর মদত।। 

অংশুমান খপৌে অসমগঞ্জর নন্দন। 

তািাগর ডাদকয়া রাজা বগলন বচন।। 

কদপগলর খক্রাগি ভস্ম মিল পুেেগে। 

যজ্ঞ নষ্ট িইগবক অগশ্বর দবিগন।।  

পূগর্ব্্ তযাে কদরয়াদছ খতামার দপতায়। 

খতামা দবনা অনয নাদি যগজ্ঞর উপায়।। 

যুদিদির দজজ্ঞাদসল, কি মুদনবর।  

দক খিতু অতযাজয পুগে তযদজল সের।।  

মুদন বগল, অসমঞ্জ মশবযােগভ্ জে। 

খযৌবন সমগয় বড় কদরল কুকর্্ম্।। 

দুগ্ধমুে দশশুেে িদর িগ্ েগল।  

উপগর তুদলয়া ভূগম আছাদড়য়া খফগল। ।  

একে িইয়া তগব যত প্রজােে। 

সের রাজার প্রদত মকল দনগবিন।। 

তাতরূগপ আমা সগব করি পালন।  

দুষ্ট মিতয পরচগক্র করি তারে।।  

অসমঞ্জ ভয় মিগত কর রাজা পার। 

প্রজাদুঃে শুদন দুঃে িইল রাজার। ।  

কু্রদ্ধ িগয় আজ্ঞা দিল যত মন্ত্রীেগে। 

অসমগঞ্জ বাদির করি এইেগে। ।  

এইমগত দনজপুগে তযদজল সের। 

খপৌগে খয কদিল রাজা, শুন নরবর। ।  

খতামা দবনা কুলোে খকি নাদি আর।  

যজ্ঞদবঘ্ন নরক িইগত কর পার।। 

দপতামি বচন শুদনয়া অংশুমান। 

যর্ায় কদপল মুদন, খেল তাাঁর িান।।  

প্রোম কদরয়া বহু কদরল ্বন। 

তুষ্ট িগয় বগল, ইষ্ট মােি রাজন। ।  

এত শুদন অংশুমান বগল খযাড়কগর। 

কৃপা যদি কর প্রভু, খিি অশ্ববগর।। 

দদ্বতীগয় মাদেল দপতৃেগের সিেদত।  

বাঞ্ছাপূে্ খিৌক বদল বগল মিামদত।। 

সতযশীল েমাশীল িগর্্ম্ তব জ্ঞান। 

তব দপতা িইগত সের পুেবান।। 

মম খক্রাগি িগ্ধ যত সের কুমার। 

তব খপৌে কদরগবক সবার উদ্ধার।। 

দশগব তুষ্ট কদরগয় আদনগব সুরিুনী। 

যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এেদন।।  

মুদনগল প্রোম কদর লগয় অশ্ববর। 

অংশুমান দিল দপতামগির খোচর।। 

আদলঙ্গন দিয়া বহু কদরল সর্ম্ান। 

অশ্বগমি যজ্ঞ তগব মকল সমািান।। 
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খপৌগে রাজয দিয়া খশগষ খেল তগপাবন। 

অংশুমান শাদসগলক সকল ভুবন।। 

িইল দিলীপ নাগম তাাঁিার নন্দন। 

খিদে আনদন্দত বড় িইল বাদির।। 

দিলীপ পাইল দনজ দপতৃ-দসংিাসন। 

শুদনল কদপল খকাগপ িগ্ধ দপতৃেে।। 

েঙ্গাগিতু তপষযা কদরল বহুকাল। 

তর্াদপ আদনগত েঙ্গা নাদরল ভূপাল। ।  

তাাঁিার নন্দন মিারর্ ভেীরর্। 

যাাঁর যশঃ কপ্ূগর পূদরল দেজেৎ।।  

কদপগলর খকাপানগল িগ্ধ দপতৃেে। 

খলাক মুগে শুদন কর্া দচদন্তত রাজন।।  

মন্ত্রীগর কদরয়া রাজা রাজয সমপ্ে। 

েঙ্গার উগেগশ খেল দিলীপ নন্দন।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত-সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

ভেীরগর্র ভূতগল েঙ্গা আনয়ন ও সেরবংশ উদ্ধার 

দিমালয় দেয়া মিাতপ আরদম্ভল। 

কগঠার তগপগত সব তপস্বী তাদপল।। 

ফলািার পোিার মকল বাতািার। 

অনািাগর মকল তনু অদিচর্্ম্ সার।। 

খিবমাগন তপ মকল সিস্র বৎসর। 

তগপ তুস্টা েঙ্গা দিগত আইগলন বর।।  

েঙ্গা বদলগলন, রাজা তপ খকন কর। 

প্রীত িইলাম আদম, মাে ইষ্টবর।। 

জাহ্নবীর বাকয শুদন িগয় হৃষ্টমন।  

করগযাড় কদর মাগে দিলীপ নন্দন।। 

কদপগলর খকাপানগল পুগড় দপতৃেে। 

তা সবার মুদি খিতু কদর আরািন। ।  

যাবৎ খতামার জগল না িয় খসচন। 

তাবৎ সিেদত নাদি পাগব দপতৃেে।। 

খতামার চরগে কদর এই দনগবিন। 

উদ্ধার কর খো মাতা মম দপতৃেে।। 

যদি কৃপা কদরলা খো, মাদে তব পায়।  

আপদন তর্ায় দেয়া উদ্ধার সবায়।। 

েঙ্গা বগল, তব প্রীগত যাইব তর্ায়।  

মম খবে সগি খিন করি উপায়।।  

ঊদ্্ধ মিগত মিাগবগে নাদমব যেন।  

মম খবে সগি, খিন নাদি অনয জন।।  

দবনা নীলকণ্ঠ কাগরা শদি নাদি খলাগক। 

তপসযায় বশ কদর আনি েযম্বগক। ।  

এত শুদন ভেীরর্ কদরল েমন। 

মকলাশ দশেগর দশগব কগরন ভজন।। 

তপসযায় তুষ্ট িইগলন দিেম্বর। 

েঙ্গা িদরবাগর ভেীরর্ মাগে বর।। 

দনজ ইষ্ট জাদন তুষ্ট িগয় মগিশ্বর।  

প্রীদতগত বগলন, চল যাব নৃপবর।। 

দিমালয় পর্ব্্গত কগিন উমাপদত। 

আনি, খকার্ায় আগছ তব মিমবতী।। 

ভববাগকয ভেীরর্ েঙ্গা দচন্তা কগর। 

ব্রহ্মগলাগক েঙ্গা তািা জাদনল অন্তগর।। 

আকাশ িইগত েঙ্গা খিদে শৃলপাদে। 

পদড়গলন িরদশগর কদর খঘার ধ্বদন।। 

মকর কুম্ভীর মীন পূে্ মিাজগল। 

মুিামালা খশাগভ খযন চন্দ্রচূড় েগল।। 
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দশব দশর মিগত েঙ্গা মিগলন দেিারা। 

এক িারা আদসয়া পদড়ল বসুন্ধরা।। 

স্বগে্গত খয িারা, তার মন্দাদকনী েযাদত। 

মগর্ত্্য অলকানন্দা পাতাগল খভােবতী।। 

ভেীরর্ প্রদত বদলগলন ভােীরর্ী। 

খতামার কারগে আদম আইলাম দেদত।।  

দপতৃেে খতামার আছগয় খকান্ দিগে। 

খকান্ পগর্ যাইব, চলি মম আগে।। 

আজ্ঞামাে আগে চগল দিলীপ নন্দন।  

কল কল শগব্দ েঙ্গা চদলল তেন।। 

দিমালয় পর্ব্্গত িইলা উপনীত।  

পর্ না পাইয়া েঙ্গা িগলন ভাদবত।।  

দচদন্তয়া কগিন খিবী দিলীপ নন্দগন। 

দেদরবর পর্ রুদিয়াগছ দনে্মগন।। 

শুদন ভেীরর্ সুরিুনীর বচন। 

দবনগয়গত কগি, মাতা পর্ দনদ্্ধারে।।  

েঙ্গা বগলন, কর রাজা ঐরাবগত িযান। 

দবিাদরয়া দেদর পর্ করুক দনর্্ম্াে।। 

মম বাগকয ঐরাবগত কদরগলন স্তুদত। 

্গবগত িইয়া তুষ্ট আগস েজপদত।।  

রাজা বগল, মিাশয় দন্ার এ িায়।  

দেদর দবিাদরয়া পর্ খিি েঙ্গা মায়।।  

শুদন করী দুষ্টমদত বদলল রাজাগর।  

পর্ কদর দিগত পাদর যদি ভগজ খমাগর। ।  

কগে্ িাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।  

ছগলগত জানায় সব পশুর উর্ত্র।। 

েঙ্গা বগল, ভেীরর্ কদিগব করীগর। 

সগি যদি মম খবে, ভদজব তািাগর।। 

খিদেগব দুে্দত তার, দকবা িশা ঘগে। 

শীঘ্রেদত আন তাগর ছদলয়া কপগে।। 

মাতঙ্গ দনকগে দেয়া বগল ভেীরর্। 

শুদন করী শীঘ্রেদত কদর দিল পর্।।  

দেদর েণ্ড কদর িগন্ত োদনয়া খফদলল। 

মিাগবগে মিামায়া েমন কদরল।। 

সরু্ম্গে পদড়য়া ি্ী ভাদসয়া চদলল। 

আছাগড় দবছাগড় তার প্রােমাে দছল।। 

্ব কগর, েজবর, োদি োদি ডাগক। 

বগল মাগো পশু আদম, দক দচদন খতামাগক।। 

িয়াময়ী িয়া কদর রাদেল জীবন। 

প্রাে লগয় ঐরাবত পলায় তেন।। 

খবগেগত চদলল েঙ্গা আনদন্দত মগন।  

উপনীতা মিল জহ্নুমুদনর আশ্রগম।।  

খিদেয়া েঙ্গাগর মুদন কদরগলন পান।  

েঙ্গাগর না খিদে রাজা মিল িতজ্ঞান।। 

মুদনবগর ্ব কগর কাতর অন্তগর। 

তুষ্ট িগয় মুদনবর েঙ্গা দিল পগর।। 

কল কল শগব্দ িয় েঙ্গার প্রয়াে। 

কত শত খলাক তগর নাদি পদরমাে।। 

তািা খিদে িষ্াদেত নৃপ গুেবান। 

খবগেগত আইল েঙ্গা কদপগলর িান। ।  

যর্ায় আদছল ভস্ম সের সন্তান। 

পরগশ পরম জল মবকুগণ্ঠ প্রয়াে।। 

চতুভ্ূজ িগয় স্বে্রগর্ আগরাদিল।  

ঊদ্্ধবাহু কদর সগব আশীর্ব্্াি মকল।। 

দপতৃেগে মুি খিদে আনন্দ অপার।  

প্রোম কদরয়া নাগচ দিলীপ কুমার। ।  

ভেীরর্ িইগত সমুগদ্র মিল জল। 

যািা দজজ্ঞাদসগল রাজা কদিনু সকল।।  
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শুদনগল পৃদর্বীপাল সেগরাপােযান। 

ভেীরর্ তুলয আর নাদি পুেযবান।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীিাস দবরদচল সের আেযান।। 

পরশুরাগমর দপ বিূে ব 

খলামশ বগলন, এই মিাতীর্্ িান। 

পরশগন িয় তার মবকুগণ্ঠ প্রিান।।  

পূে্ েঙ্গা এই িাগন বিূসর নাম। 

খযই িাগন িতবীয্য িইগলন রাম।।  

যুদিদির কদিগলন, কি তগপািন। 

িতবীয্য রাম িইগলন দক কারে।। 

খলামশ বগলন, পূগর্ব্্ রাম িাশরদর্। 

দবেু অংগশ চাদর ভাই রঘুকুলপদত।। 

লক্ষ্মী অংগশ জদেগলন জনক নদন্দনী। 

তাাঁিার দববাগি পে মকল নৃপমদে।। 

িূর্জ্্েীর িনুভ্ঙ্গ খয জন কদরগব। 

তািাগর আমার কনযা জানকী বদরগব। ।  

খিগশ খিগশ বার্ত্্া দিল জনক রাজন।  

রাজেে আগস সব সাের সমান।। 

রােগস যজ্ঞনাগশ খতাঁই দবশ্বাদমে ঋদষ। 

খস খিতু দনগয় যান রাগম অগযািযা আদস।। 

যজ্ঞ রো মকল রাম রােগস মাদরয়া। 

সীতা লদভগলন রাম িনুক ভাদঙ্গয়া। ।  

সীতা লগয় যান রাম অগযািযা নের। 

পগর্গত খভদেল কুলান্তক ভৃগুবর।। 

দুর্জ্্য় িনুক বাগম, িদেগে কুঠার। 

পৃগি শর তূে তাাঁর, দশগর জোভার।। 

দুই চেু রিবে,্ প্রকাণ্ড শরীর। 

কক্শ বচগন কগি চাদি রঘুবীর।। 

জীে্ িনু ভাদঙ্গ খতার এত অিঙ্কার। 

সীতাগর লইয়া যাস্ অগগ্রগত আমার। ।  

না ডদরস্ ভৃগুরাগম এত অিঙ্কার। 

েগেক দতিি, বুদি পরাক্রম খতার।। 

খিি মম িনুগত গুে, তগব বীর বদল।  

এত বদল দুর্জ্্য় িনুক দিল খফদল। ।  

তগব শ্রীরামচন্দ্র ভৃগুর িনু তুদল। 

দিগলন িনুগক গুন রাম মিাবলী।। 

রাম বদলগলন, জমিদগ্নর নন্দন। 

িনুগকগত গুে দিন,ু দক কদর এেন।।  

ইিা শুদন ভৃগুপদত দিল দিবয শর।  

শর সি দবেুগতজ দনলা রগুবর।। 

আকে্ পূদরয়া িনু কগি িাশরদর্। 

খকার্ায় মাদরব শর, কি ভৃগুপদত।। 

ব্রাহ্মে বগে্র গুরু, মম বিয নি।  

অবযর্্ আমার লেয খকার্া মাদর কি।।  

স্তুদত কদর কগি তব ভৃগুর কুমার।  

শর মাদর স্বে্পর্ খরািি আমার।। 

একবাগে স্বে্ খরাি কগরন তািার। 

পরশুরাগমর চূে্ মিল অিঙ্কার।। 

মুদন বগল, কদিলাম রাগমর আেযান।  

কাশীিাস দবরদচল, শুগন পুেযবান। ।  

উশীনর রাজা ও খশযন কগপাগতর উপােযান 
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খলামশ বগলন, ডাদক িগর্্ম্র নন্দন।  

খশযন কগপাগতর কর্া করি শ্রবে।। 

এই খয দবত্া নিী দশদবরাজয খিগশ। 

সারস সারসী ক্রীড়া কদরগছ উল্লাগস।। 

জলা উপজলা দুই যমুনার পাশ। 

মুদনেে এই তগে কগর অদিবাস।। 

উশীনর নাগম নৃপ আদছল তর্ায়। 

যজ্ঞ অনুিাগন ইন্দ্র পরাভব পায়।। 

যগজ্ঞর প্রভাগব িরা কাাঁগপ র্র র্র।  

সুরাসুর যে রে ভাদবয়া কাতর। ।  

সুরপদত দচন্তাকুল স্বগে্র আসগন। 

ইন্দ্রত্ব বা লয় বুদি ভাগব মগন মগন।। 

খিনকাগল হুতাশন িন উপনীত। 

উশীনর যজ্ঞ কর্া কদরল দবদিত।। 

উভগয়গত যুদি কদর অদত সগঙ্গাপগন। 

দবিে মূদর্ত্্গত যান ছদলগত রাজগন।। 

িদরল কগপাতরূপ খিব হুতাশন। 

খিবরাজ খশযনরূপ কগরন িারে।। 

সভাতগল যগজ্ঞ ব্রতী আগছন রাজন। 

খশযনভগয় কগপাতক লইল শরে।। 

উশীনর ঊরুগিগশ লুকায় ভগয়গত। 

আক্রমে কদর খশযন আইল পিাগত।।  

ছদ্মগবশী কগপাতক কদিল রাজায়। 

লইনু শরে প্রভু, রাে খঘার িায়।। 

কগপাগতর অদর খশযন দনরিয় িগয়। 

নাদশগত জীবন খমার আদসয়াগছ খিগয়।।  

কগপাগত বযাকুল খিদর কগি উশীনর। 

খতামায় রদেগত দিব দনজ কগলবর।। 

আদশ্রগত রদেগত যদি যায় খমার প্রাে। 

তর্াদপ এ পে কভু নাদি িগব আন।। 

খশযন কগি, মিারাজ এ দক আচরে। 

খমার ভগেয রে তুদম দকগসর কারে।। 

সগব কগি ির্্ম্দনি রাজা উশীনর ।  

ির্্ম্িীন কর্্ম্ খকন কর নৃপবর। ।  

মিাপাপ োগিয বািা েুিার সময়।  

ভেয ছাদড় খিি খমার, িগয় সিাশয়।।  

রাজা বগল, পদেরাজ দক কদরব আদম। 

অনর্্ক না বুদিয়া দনন্দ খমাগর তুদম।। 

কগপাত প্রাগের ভগয় লগয়গছ শরে। 

খকমগন খতামার গ্রাগস কদরব অপ্ে। ।  

পদরতযাে কগর খযবা শরে আেগত। 

খো ব্রাহ্মে বি সম ভুদঞ্জগব পাগপগত।। 

খশযন বগল, মিারাজ করি শ্রবে। 

আিার দবিগন নাদি বাাঁগচ জীবেে।। 

িন জন ছাদড় বাাঁগচ যাবৎ জীবন।  

আিার ছাদড়গল জীব না বাাঁগচ কেন।।  

েুিায় আকুল আদম না সগর বচন। 

েগেক দবলম্ব মিগল যাইগব জীবন। ।  

আদম যদি মদর, এগব আিার দবিগন। 

িারা পুে আদি মম মদরগব জীবগন। ।  

এক প্রােী দনগল যদি বাাঁগচ বহু প্রােী। 

অির্্ম্ না িয় তাগি, সতয ির্্ম্ েদে।। 

সামানয লাগভগর তযদজ বহু লাভ যাগি। 

লইগব আশ্রয় তার শাস্ত্রমগত কগি। ।  

রাজা বগল, যদি তব োগিয প্রগয়াজন।  

অনয োিয োও তুদম রদিগব জীবন।।  

বৃষ মৃে ছাে খমষ মদিষ বরাি।  

এেদন আদনয়া দিব, খযই মাংস চাি।।  
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খশযন বগল, অনয মাংস খমারা নাদি োই। 

কগপাত খমাগির োিয, খিি খমাগর তাই।।  

কগপাগতর মাংস খিি কদরব খভাজন। 

এত শুদন সকাতগর কগিন রাজন।। 

দশদবরাজয চাি দকম্বা যািা খমার আগছ। 

এেদন িাদনব খতামা, না ডদরব পাগছ। ।  

যা বদলগব কদরব তা, যাগি তুষ্ট তুদম। 

আদশ্রত কগপাগত দকন্তু নাদি দিব আদম।। 

এত শুদন কগি খশযন, শুনি রাজন। 

কগপাত যিযদপ তব খস্নগির ভাজন।। 

দনজ মাংস েণ্ড কদর কগপাত সমান।  

খিি খমাগর তুলা যগন্ত্র কদর পদরমাে।। 

তব মাংস কগপাগতর তুলয যদি িয়। 

খসই মাংগস তৃি িব, শুন মিাশয়। ।  

ছদ্মগবগশ বদহ্ন ইন্দ্র ছগলন রাজগন। 

উশীনর মুগ্ধ মিল খিাাঁিার ছলগন।। 

পূেয ির্্ম্ময় মিাভারগতর কর্া। 

কাশী রগচ ছগন্দ উশীনর-নৃপ-োর্া। ।  

উশীনগরর খতৌল হওন ও স্বগে ব েমন 

উশীনর নৃপমদে,                     খশযগনর বচন শুদন, 

ভাদসগলন আহ্লাি সােগর। 

আদশ্রগত রদেনু জাদন,                     আপনাগর িনয মাদন, 

তুলা যন্ত্র আদনয়া সত্বগর।। 

দনজ িগ্ তুলা িদর,                     দনজ মাংস েণ্ড কদর, 

কগপাগতর তুলয কদরবাগর। 

দনজ মাংস যত খিয়,                     তবু নাদি তুলয িয়, 

হুতাশন কগপাগতর ভাগর।। 

মাংস খিয় রাদশ রাদশ,                     তবু ভার িয় খবশী, 

দক কদরব ভাগবন রাজন। 

মাংস কাদে দিনু যত,                     না িয় কগপাত মত, 

অসম্ভব না খিদর এমন।। 

েেকাল দচন্তা কদর,                     ভদিভাগব স্মগর িদর, 

তুগল বগস দনগজ উশীনর। 

খিদরয়া নৃগপর মদত,                     খশযনরূপী সুরপদত, 

কদিগলন শুন নৃপবর।। 

সুরপদত মম নাম,                     রাজয কদর সুরিাম, 

কগপাত খবগশগত হুতাশন। 
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িাদর্্ম্কতা খিদেবাগর,                     খমারা খিাাঁগি ছল কগর, 

আদসয়াদছ খতামার সিন।। 

খিদর খতামা ির্্ম্দনি,                     িইলাম বড় তুষ্ট, 

বদ্ধ মিনু তব ির্্ম্ফগল। 

খতামার মদিমা ভগব,                     যাবত িরেী রগব, 

িনয িনয োদিগব সকগল।। 

নর্ালা মিল নাশ,                     সশরীগর স্বে্বাস, 

মিল তব শুন নরপদত। 

তযদজয়া সংসার মায়া,                     িদরয়া খিগবর কায়া, 

চল চল খমাগির সংিদত।। 

শূনয মিগত রর্ আগস,                     চদলল অমর বাগস, 

িয়ার প্রভাগব উশীনর। 

অপ্সরা খযাদেনী কত,                     খিবানী দকন্নরী যত, 

পুষ্পবৃদষ্ট কগরন অমর।।

 

ভীগমর পদ্মাগেষগে েমন  ও িনূমাগনর সদিত সাোৎ 

জগেজয় দজজ্ঞাদসল, কি মুদনবর। 

চাদর ভাই দক কদরল বি অতঃপর।। 

স্বগে্গত রদিয়া দকবা কগর িনঞ্জয়।  

কত দিগন ভ্রাতৃসি সমগবত িয়।। 

আমাগর দবগশষ কদর কি মুদনরাজ। 

শুদনগত উল্লাস বড় িয় হৃদিমাি।। 

বগলন মবশম্পায়ন শুন নৃপবর। 

কৃো সি কামযবগন চাদর সগিাির। ।  

যত দদ্বজবর খিৌময খলামশ সংিদত। 

ছয় রাদে তর্া বাস কগর ির্্ম্মদত।। 

এক দিন খিে তর্া মিগবর ঘেন। 

বদিল উর্ত্র দিগক মন্দ সমীরে।। 

সুেদন্ধ সুন্দর বায়ু অদত সশুীতল।  

পদ্মেগন্ধ প্রপূদরল সব বনিল।।  

আগমাগি কদরল মুগ্ধ সবাকার মন। 

পুনঃ পুনঃ প্রশংসা কদরল সর্ব্্জন।।  

উর্ত্র মুগেগত সগব কগর অনুমান। 

খযাগের সািগন খযন খযােীর খিয়ান।। 

খকি খকি স্বে্ মিগত আদসগতগছ েন্ধ। 

খকি কগি পৃদর্বীগত খক কগর আনন্দ। ।  

খকান মগত খকি না জাদনল দনরূপে।  

খলামগশগর দজজ্ঞাগসন িগর্্ম্র নন্দন।। 

জানি বৃর্ত্ান্ত যদি কি মুদনবর। 

খকার্া মিগত আদসগতগছ েন্ধ মগনাির।।  
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খকার্া ফুগে পুষ্প কার খসই উপবন।  

খচষ্টায় পাইব দকম্বা অসািয সািন।।  

মুদন বগল, আগছ েন্ধমািন পর্ব্্গত। 

সগরাবর আগছ, তািা পুষ্প শগত শগত। ।  

কুগবগরর পুষ্প খসই অদত মগনাির। 

রেক আছগয় লে যে অনুচর।। 

সুবগে্র পুষ্প খস েগন্ধর অবদি।  

খচষ্টায় িইগব প্রাি বাঞ্ছা কর যদি।। 

এগতক বৃর্ত্ান্ত যদি কদিগলন মুদন। 

বযগ্র িগয় বৃগকািগর বগল যাজ্ঞগসনী।। 

আমা প্রদত প্রীদত যদি খতামার আছয়।  

অগষ্টার্ত্র শত পুষ্প খিি মিাশয়।।  

পূদজব ঈশ্বরপি কগরদছ বাসনা। 

খতামায় কৃপায় যদিপূগর খস কামনা।।  

খতামার অসািয নাদি এ দতন ভুবগন।  

মগনাগযাে কর তুদম খমার দনগবিগন।। 

কৃোগর আকুল খিদে বীর বৃগকাির।  

অনুমদত লইগলন িগর্্ম্র খোচর।। 

বন্দনা কদরল যত ব্রাহ্মে-মণ্ডলী। 

িগর্্ম্র প্রোম কগর কদর কৃতাঞ্জদল।। 

যুদিদির বগলন, খস খিগবর আলয়। 

কািার সদিত খযন দবগরাি না িয়।। 

যাি শীঘ্র ত্বরা কদর এস ভ্রাতবৃর।  

শুদনয়া উর্ত্গর যান বীর বগৃকাির।।  

খিদেল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল। 

দিবয সগরাবর তর্া সুবাদসত জল।। 

মিুর সুস্বাদু ফল, নানাদবি ফুল।  

মকরন্দ খলাগভ উদড় ভ্রমর আকুল।। 

খকান িান খশাদভত গুবাক নাদরগকগল। 

পলাশ রসাল তাল পূে্ বনফগল।। 

দববদি কুসুগম খিগে দবদচে উিযান। 

খিগবর আশ্রম খিন কগর অনুমান।। 

খকাদকগলর কলবর দবনা নাদি আর। 

মিুপাগন মর্ত্ কগর ভ্রমর িঙ্কার। ।  

সর্ব্্িা বসন্তঋতু দনবগস খস বগন। 

দবির খয বৃগকাির আনদন্দত মগন।। 

পাসগর পুগষ্পর কর্া খিদে দিবয বন।  

দুই পাগশ ভাদঙ্গল অগনক তরুেে।। 

বৃোঘাগত মাদরগলক মৃে রাদশ রাদশ। 

প্রমাি েদেল যত কানন দনবাসী।। 

বারগে বারে মাগর মৃগেগন্দ্র মৃগেন্দ্র। 

িদরগে িদরে মাগর সগব দনরানন্দ।।  

দসংিনাি ছাদড় কগর হুহুঙ্কার ধ্বদন। 

েেগে েরগজ খযন খঘার কাদিদম্বনী।।  

মিাশগব্দ প্রপূদরল সব বনিল। 

প্রােভগয় পশুপেী পলায় সকল।। 

েুদ্র মৃে বরাি বযাঘ্রাদি বনচগর। 

পলায় মদিষ বযাঘ্র েগজগন্দ্রর ডগর।। 

েগজন্দ্র পলায় িূগর মৃগেগন্দ্রয় ভয়।  

মৃগেন্দ্র পলায় বগন মাদনয়া সংশয়।।  

এগকগর অগনযর ভয়, যত মৃে পশু। 

দবকল িইয়া িায় যুবা বৃদ্ধ দশশু। ।  

পবন নন্দন ভীম মিাপরাক্রম।  

দবিার কগরন তর্া নাদি মগনাভ্রম।। 

খিনমগত কতদিন পরম খকৌতুগক। 

স্বছন্দ েমগন বীর ভ্রগম মনসুগে।। 

চদলগত উর্ত্র পগর্ পবন নন্দন। 

কত িূগর খিগে বীর কিলীর বন।। 
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পরম সুন্দর বন িগূরগত আছয়। 

খযমন খমগঘর ঘো েেগন উিয়।। 

খিদে আনদন্দত মিল ভীম মিাবল। 

ত্বরাদেত িগয় বীর আইল খস িল।।  

নানাপুগষ্প অদলকুল দপগয় মকরন্দ।  

শীতল খসৌরগভ অদত বাদড়ল আনন্দ।। 

প্রগবদশয়া খিগে বগন সুপক্ক কিলী। 

কদরল উির পূে্ ভীম মিাবলী।। 

পিাঘাগত ভাগঙ্গ যত কিলীর বন। 

মড়মড় শগব্দগত চমগক সর্ব্্ জন।। 

মাদরল যগতক পশু, নাদি তার অন্ত।  

খসই বগন আদছল দুরন্ত িনূমন্ত।। 

ভাদঙ্গল কিলী বন কদর অনুমান। 

খক্রািভগর শীঘ্রেদত মিল আগুয়ান।।  

কুবুদদ্ধ পাইল আদজ খকান খিবতায়। 

আপনাগর না জাদনয়া আমাগর ঘাাঁোয়। ।  

এগতক বদলয়া বীর যাইগত সত্বগর। 

আদসগতগছ বৃগকাির খিগে কত িগূর।। 

খিদেয়া জাদনল এই মম ভ্রাতৃবর। 

নতুবা এমন িপ্ কগর খকান নর।। 

জাদন ছদ্ম কদরল পবন অঙ্গজনু। 

িইলা অশি জীে্ অদত েীে তন।ু। 

বযাদিগত পীদড়ত অঙ্গ, অদিমাে সার। 

পদড়ল পগর্গত দেয়া ভীম আগুসার।। 

দুদিগক কণ্টক বন নাদি পদরমাে। 

মিয পর্ যুদড় রগি বীর িনূমান।। 

খিনকাগল উপনীত ভীম মিাবল। 

খিগে পদড়য়াগছ পগর্ বানর দুর্বব্ল।।  

ভীম বগল, পর্ ছাদড় খিি খর বানর। 

আবশযক কায্য আগছ, যাইব সত্বর।।  

এগতক শুদনয়া বীর ভীগমর বচন। 

মায়া কদর অদত কগষ্ট খমদলল নয়ন।।  

িীগর িীগর কগি তগব দবনয় আচদর। 

দজজ্ঞাসা করগয় অদত কদরয়া চাতুরী।। 

খক তুদম, খকার্ায় যাগব, কি মিাবল।  

জরাযুি অঙ্গ খমার বযর্ায় দবকল। ।  

নদড়গত নাদিক শদি, অবশ শরীর। 

লদঙ্ঘয়া েমন কর সুগে মিাবীর।। 

এগতক শুদনয়া ভীম দচগন্ত মগন মন।  

সকল শরীগর আত্ম্রূপী নারায়ে।। 

ইিাগর লদঙ্ঘয়া আদম যাইব খকমগন। 

এগতক দবচাদর তগব কগি িনূমাগন।। 

িাদর্্ম্ক বানর তুদম, বৃদ্ধ পুরাতন। 

অনীদত কদরগত যুদি খিি দক কারে।।  

শুদন খয শাগস্ত্রগত খিন আগছ দববরে।  

যে জীব তে দশবরূগপ নারায়ে।।  

খিদেয়া শুদনয়া খকন কদরব দুে্ীদত। 

লদঙ্ঘয়া যাইগত বল, নাি িগর্্ম্ মদত।। 

িনূমান বগল, আদম জাদতগত বানর। 

ির্্ম্াির্্ম্ জ্ঞান খকার্া পশুর খোচর।। 

বযর্ায় কাতর অঙ্গ, খিে মিাশয়। 

কদিলাম বাকযমাে, মগন যািা লয়।।  

তুদম ির্্ম্বান বড়, িও সতযবািী। 

পরম সুজন অদত িয়াগুেদনদি।। 

অদভপ্রাগয় বুদিলাম বড় বংগশ জন্ম।  

পর্ ছাড়াইয়া রাে, বাদড়গবক ির্্মম।।  

তগব ভীম খিলা কদর দনজ বাম িাগত।  

িদরয়া তুদলগত যায়, নাদরল নাদড়গত।। 
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দবস্ময় মাদনয়া তগব বীর বৃগকাির। 

শি কদর িদরগলন দিয়া দুই কর।। 

যগতক আদছল শদি, মকল প্রােপে। 

মিাশ্রগম নাদড়বাগর নাগর কিাচন। ।  

বদিল অগঙ্গগত ঘাম িইল ফাাঁফর। 

দবনয় পূর্ব্্ক কগি যুদড় দুই কর। ।  

খক তুদম খিবতা যে েন্ধর্ব্ ্দকন্নর। 

রােস মানুষ দকংবা নাগের ঈশ্বর।।  

জাদনলাম খমার িপ্ নাদশগত দবগশগষ। 

ছদলগত আইগল বৃদ্ধ বানগরর খবগশ।।  

অজ্ঞাগনর অপরাি েম মিাশয়। 

অবিাগন শুন এগব মম পদরচয়।। 

চন্দ্রবংগশ জে, রাজা পাণ্ডু মিামদত। 

তাাঁর খেগে জে খমার পবন সন্তুদত।। 

ভীমগসন নাম মম, জান মিাশয়। 

মম খজযি যুদিদির, িগর্্ম্র তনয়।।  

রাজয িন দনয়া শত্রু পাঠাইল বগন। 

তপস্বীর খবগশ ভ্রদম ভাই পঞ্চ জগন।। 

কদিলাম দনজ কর্া খতামার অগগ্রগত। 

সম্প্রদত যাইব েন্ধমািন পর্ব্্গত।। 

আদনব সুবে্ পদ্ম ঈশ্বগরর খিত।ু  

আমাগর পাঠাইগলন ভাই িম্গসতু।।  

খয দকছু বৃর্ত্ান্ত কদিলাম মিাশয়।  

কৃপা কদর খিি খমাগর দনজ পদরচয়।। 

এগতক কদিল যদি ভীম মিামদত। 

প্রসন্ন িইয়া তগব কগিন মারুদত।।  

দজজ্ঞাদসগলন, শুন তগব মম দববরে।  

খকশরীর খেগে জে পবন নন্দন।।  

রামকায্য খিতু খমাগর সৃদজলা দবিাতা। 

িনূমান নাম খমার রাদেগলন দপতা।। 

রাবে রাগমর সীতা িদরল যেন। 

প্রােপগে সাদিলাম রাম প্রগয়াজন।।  

সাের লদঙ্ঘয়া মকনু সীতার উগেশ।  

তগব রাম কদরগলন মসনয সমাগবশ।। 

সমুগদ্র বাদন্ধয়া খসতু মসনয মিল পার। 

িইল রাবে রাজা সবংগশ সংিার।। 

সীতা উদ্ধাদরয়া রাম যান দনজ বাস।  

আমাগর কদরয়া কৃপা কদরগলন িাস।। 

তুষ্টা িগয় সীতা খিবী খমাগর দিল বর।  

এই খিতু চাদর যুে িইনু অমর।। 

এই কিলীর বন খমাগর দিল িান। 

রাগমর খসবক আদম নাম িনূমান।। 

এগতক শুদনয়া তগব ভীম মিাবল। 

সাষ্টাগঙ্গ প্রোম কগর পদড় ভূদমতল।। 

ভীম বগল, অপরাি েমি খোাঁসাই। 

যুদিদির তুলয তুদম, মম খজযি ভাই।। 

িনূমান বগল ভাই খকন খিন কি। 

প্রাগনর সমান তুদম কভু খিাষী নি। ।  

পূগর্ব্্ খিদেয়াদছ আদম, খজগনদছ কারে। 

কদরলাম এত ছল জাদনবাগর মন।। 

ভীমগসন বগল, যদি কৃপা িগলা খমাগর।  

এক দনগবিন কদর খতামার খোচগর।। 

দনজমূদর্ত্্ মিাশয় কদরয়া প্রকাশ।  

পূরাও আমার খয মগনর অদভলাষ।। 

শুদনয়া িাদসল তগব িনূমান বীর। 

খিদেগত খিদেগত মিল পূগর্ব্্র শরীর।। 

অদত তি স্বে্ দজদন দকবা অঙ্গগশাভা। 

বালসূয্য সম খযন চমৎকার প্রভা।। 
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মগনর আগবগশ বাগড় বীর িনূমন্ত। 

দক দিব উপমা খযন পর্ব্্ত ্লন্ত।। 

চেু বুদজ ভীমগসন ডাগক পদরোদি। 

দনম্পন্দ িইল অঙ্গ, আর নাদি চাদি।। 

মুছ্ােত িগয় ভীম পগড় ভূদমতগল। 

তর্াদপি মিাবীর বাগড় কুতূিগল।। 

ঊগদ্্ধ লে খযাজন িইল পি নে। 

ব্রহ্মাণ্ড উপগর দেয়া খঠদকল ম্ক।। 

দবগশগষ খিদেয়া দুঃেী বীর বৃগকাির।  

পূর্ব্্মত খিি পুনঃ িগর মায়াির। ।  

আশ্বাদসয়া বৃগকািগর কগর সগচতন। 

মৃত খিগি সঞ্চাদরল খযমন জীবন।। 

বৃগকাির কগি, িাণ্ডাইয়া খযাড়কগর। 

দব্র দবনয় কগর বানর ঈশ্বগর।। 

ভাগেযগত খিদেনু খতামা পূর্ব্্পুেযফগল। 

মগনর বাসনা পূে্ মিল এত কাগল।।  

খতামার চরগে মম এই দনগবিন। 

আমার পরম শত্রু আগছ দুগয্যািন। ।  

বনবাস অবসাগন্ত যদি যুদ্ধ িয়। 

খসই কাগল সািাযয কদরগব মিাশয়।।  

িাদসয়া বদলল তগব পবন সন্তান। 

কাল খিশ পাে বুদি কদরব দবিান। ।  

যেন যািার সগঙ্গ কদরগব দববাি। 

খতামার সরু্ম্গে বীর িগব দসংিনাি।।  

অর্জ্ু্গনর কদপধ্বগজ িগয় অদিিান। 

দুই িাগন দনজশদি কদরব দবিান।।  

দুই শগব্দ খযমন একে বজ্রাঘাত।  

শুদনয়া অগনক মসনয িইগব দনপাত।।  

যাি েন্ধমািগনগত পুষ্প আগছ যর্া।  

কার সগঙ্গ দ্বন্দ্ব নাদি কদরি সর্ব্্র্া।। 

কুগবগরর পুষ্প খসই রােগয় রেক।  

সাদিগব আপন কায্ দবনয় পূর্ব্্ক।।  

সবার বদন্দত খিব খবগি খিন কয়। 

অনাির কদরগল খয পাপবৃদদ্ধ িয়।। 

এগতক কদিয়া বীর মিুর বচন। 

দবিায় কদরল ভীগম দিয়া আদলঙ্গন।।  

কতিূগর আগুসদর পর্ খিোইল। 

ভূদমগত পদড়য়া ভীম প্রোম কদরল।।  

পরম খকৌতুগক তগব বৃগকাির বীর। 

চদলল উর্ত্র মুগে দনভ্য় শরীর।। 

ভারত পঙ্কজ রদব মিামুদন বযাস।  

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ রদচগলন তাাঁর িাস।। 

যেেগের সচহত ভীগমর যুদ্ধ ও সুবে ব পদ্ম আহরে 

অতঃপর ভীম,                পরাক্রগম ভীম, 

চদলল উর্ত্র পগর্। 

দুই দভগত যত,                 আছগয় পর্ব্্ত, 

নানাবে্ বৃে তাগত।। 

পরম খকৌতুগক,                 আপনার সুগে, 

স্বছন্দ েমগন যায়। 
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মিাবলবান,                 দক কগর সন্ধান, 

খক বুদিগব অদভপ্রায়।। 

কত দিনান্তর,                 েন্ধ দেদরবর, 

বন উপবন খশাভা। 

উচ সব শাো,                 দব্াগর আগলো, 

নব জলির আভা।। 

সি শৃঙ্খ তদর্,                 খশাভা কগর অদত, 

তাগি নানা তরুেে। 

পবন নন্িন,                 আনদন্দত মন, 

সুগে মকল আগরািে।। 

প্রদত শৃগঙ্গ পে,                 মৃে লে লে, 

পশুেে অেদেত। 

নানা পুষ্পবগন,                 মিুকর েগে, 

মিুপাগন আনদন্দত।। 

খকাদকল কাকদল,                 গুঞ্জদরগছ অদল, 

দবদবি পেীর রব। 

খিগে নানা িাগন,                 সকল খসাপাগন, 

খিগবর আশ্রয় সব।। 

তািার উর্ত্র,                 রময সগরাবর, 

সুবে্ পঞ্চজ বন। 

িদেে পবন,                 বগি অনুেে, 

আগমাগি খমাদিত মন।। 

েন্ধ অনুসাগর,                 চদলল উর্ত্গর, 

পুষ্প খিতু মিাবুদদ্ধ।  

খিদে সগরাবর,                 বীর বৃগকাির,  

জাদনল কাগয্যর দসদদ্ধ।। 

সুবাদসত জগল,                 কনক কমগল, 

মিুপান কগর ভৃঙ্গ। 

তদর্ লাগে লাে,                 িংস চক্রবাক, 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

3
 

ভ্রগম সিচরী সঙ্গ।। 

ডাহুকী ডাহুগক,                 ভ্রগম নানা সুগে, 

সারস সরস মদত। 

পুষ্প মকরন্দ                 সিা বগি েন্ধ, 

বায়ু বগি মন্দেদত।। 

কারণ্ডববৃন্দ,                 পরম আনন্দ, 

সিাই সানন্দ িগয়। 

মদজ মগনাভাগব,                 খকদল কগর সগব, 

দনজ পদরবাগর লগয়।। 

তর্া লে লে,                 যেরাজ পে 

সশস্ত্র রেক রয়। 

অপূর্ব্্ খশাভয়,                 খিবতা আলয়, 

খিদে বীর মুগ্ধ িয়।।  

দনভ্য় শরীর,                 বৃগকাির বীর, 

খিদেয়া দনর্্ম্ল জল। 

স্নান কদর হৃষ্ট,                 পূজা মকল ইষ্ট, 

খকৌতুগক তুগল কমল।। 

খিদে পরস্পর,                 কগি অনুচর, 

কুগবর দকঙ্কর যত। 

খিগবর উিযাগন,                 ভয় নাদি মগন, 

খিদে খয অজ্ঞান মত।। 

খকি বগল দুষ্ট,                 না করি নষ্ট, 

কনক কমল ফুল। 

অল্পতর প্রাে,                 মানুষ অজ্ঞান, 

দক জাগন ইিার মূল।। 

খকি সািুজন                , মিুর বচন, 

কগি ভীমগসন প্রদত। 

কি মিামদত,                 কািার সন্তদত, 

দক খিতু খির্ায় েদত।। 
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এই সগরাবর,                 যগের ঈশ্বর, 

অদিপ ইিার িয়। 

খিদে সাি খিন,                 ভাল মন্দ জ্ঞান, 

তাগর নাদি কর ভয়।। 

ভীম বগল খমার,                 নাম বৃগকাির, 

তাগর নাদি কর ভয়।। 

ভীম বগল খমার,                 নাম বৃগকাির, 

পাণ্ডুর নন্দন আদম। 

ভয় নাদি মগন,                 এ দতন ভুবগন, 

স্বছগন্দ সর্ব্্ে ভ্রদম।। 

দেদতপালগশ্রি,                 মম ভাই খজযি, 

যুদিদির মিারাজা। 

পুষ্প অনুসাগর,                 পাঠাইলা খমাগর, 

কদরগবন খিবপূজা।। 

পুষ্প লগয় আদম,                যাব শীঘ্রোমী, 

কদরগত ঈশ্বরগসবা। 

অনয কর্্ম্ নয়,                 দক কারগে ভয়, 

এমত দুর্ব্্ল খকবা।। 

অনুচর কয়,                 শুন মিাশয়, 

যেরাগজ দেয়া বল। 

নদিগল বলি,                 কদরগব কলি, 

তগব দক িইগব ভাল।। 

িাদস বৃগকাির,                 কগি ওগি চর, 

দক খিতু যাইব তর্া। 

আদসয়া পাণ্ডব,                 পুষ্প দনল সব, 

কি দেয়া এই কর্া।। 

ভীম মিাবল,                 খতালগয় কমল, 

না মদনল যদি মানা। 

কুগবর দকঙ্কর,                 িাগত িনুঃশর, 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

5
 

রুদষল সকল খসনা।। 

ভীগমর উপর,                 সগব এড় শর, 

বৃদষ্টবৎ পগড় োয়। 

খক্রাগি বৃগকাির,                 উদঠয়া সত্বর, 

মাদরল বৃগের ঘায়।। 

মাদরগলক যগতক,                 কদিব কগতক, 

খয দকছু আদছল খশষ। 

কাদন্দ উচ্চঃস্বগর,                 কদিল কুগবগর 

দনিয় মদজল খিশ।। 

নর একজন,                 অদত বলবান, 

মাদরয়া রেককুল। 

কদরগলক িত,                 সগরাবগর যত, 

আদছল কমল ফুল।। 

কগি নাম খমার,                 বীর বৃগকাির,  

পাণ্ডু নৃপদত সুত। 

শুন মিাশয়,                 কদিনু দনিয়, 

যেকুল মিল িত।। 

কগি যেরাজ,                 দ্বগন্দ্ব নাদি কাজ, 

তনয় অদিক িয়। 

আমার উর্ত্র,                 কদিয়া সত্বর, 

পুষ্প খিি যত চায়।। 

আদস চরেগে,                 মিুর বচগন, 

সা্ত্বাইল ভীমগসগন।  

খির্া ির্্ম্সুত,                 দেদবি উৎপাত, 

খিেগয় শর্ব্র্ী দিগন।। 

উচােন মদত,                 মুদনেে প্রদত, 

কদরগলন দনগবিন। 

কি মুদনবর,                 ভাই বৃগকাির, 

না আইল দক কারে।। 
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মুদনেে কয়,                 না কদরি ভয়, 

ভীগম খক দিংদসগত পাগর। 

কগি যুদিদির,                 প্রাে নগি দির, 

যাবৎ না খিদে তাগর।। 

ভারগতর কর্া,                 অদত সুেিাতা, 

কদিগলন মুদন বযাস।  

পাাঁচাদলর ছগন্দ,                 মগনর আনগন্দ, 

দবরদচল তাাঁর িাস।।

 

ভীমাগেষগে যুদিদিরাদির যাো 

যুদিদির বগল, মুদন কর অবিান। 

ভীগমর দবলগম্ব খমার আকুল পরাে।। 

খকমন কুবুদদ্ধ প্রভু মিল মম মগন। 

ভীগমগর পাঠানু আদম পুগষ্পর কারগে।। 

যেন দবপিকাল িয় উপদিত। 

পাপযুি বুদদ্ধগত আছন্ন িয় দচত।। 

কুকর্্ম্ যগতক বুগি সুকগর্্ম্র প্রায়। 

নগি প্রবদর্ত্্ত খকন কপে পাশায়। ।  

আিয্য খিেি আর দবদির ঘেন। 

পঞ্চ ভাই কৃো সি আইলাম বন।। 

অস্ত্রদশো খিতু পার্্ স্বগে্গত রদিল। 

দমছা কাগয্য পুষ্প খিতু ভীমগসন খেল।। 

বয্ প্রাে না খিদেয়া খিাাঁিাকার মুে। 

দবদি খিয় দুঃগের উপগর আর দুে।। 

এত বদল ঘগোৎকগচ কগরন স্মরে। 

স্মরে কদরবামাে ভীগমর নন্দন।।  

আদসয়া সবার পগি কদরল প্রেদত। 

আশীর্ব্্াি কদরয়া বগলন নরপদত।। 

ভাগেয আদজ খিদেলাম বিন খতামার। 

মন দিয়া শুন বাপু কদি সমাচার।। 

পুষ্প খিতু খেল ভীম জনক খতামার। 

বহুদিন না পাই তািার সমাচার।। 

এই খিতু দচন্তা সিা িগতগছ আমার।  

ঘগোৎকচ এ সঙ্কগে করি উদ্ধার।। 

প্রাগের অদিক মম বৃগকাির ভাই। 

শীঘ্রেদত চল সগব, তর্াকাগর যাই। ।  

আমাগর লইগব আর ভাই দুই জন। 

সকল বগে্র গুরু লইগব ব্রাহ্মে। ।  

দ্রুপি নদন্দনী কৃো জননী খতামার। 

খস কারগে লইবাগর, খমার অঙ্গীকার। ।  

ঘগোৎকচ বগল, খিব খতামার আজ্ঞায়। 

পৃদর্বী বদিগত পাদর কত বড় িায়।। 

খমার পৃগি আগরািে কর সব জগন। 

খতামার প্রসাগি তর্া যাব এইেগে। ।  

এত শুদন তুষ্ট িগয় িগর্্ম্র নন্দন। 

প্রশংসা কদরয়া বহু খিন আদলঙ্গন। ।  
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আগরািে মকল আগে ব্রাহ্মে মণ্ডলী।  

কৃো সি দতন ভাই মবগস কুতূিলী।। 

চদলল ভীগমর পুে ভীম পরাক্রম। 

অনায়াগস েমগন দতগলক নাদি শ্রম।।  

খিদেয়া বগনর খশাভা আনদন্দত সগব। 

কুসুদমত কানগন খকাদকল কলবগর।। 

মিুপাগন মর্ত্ িগয় ভ্রমর িংঙ্কার।  

অনঙ্গ খমাদিত অঙ্গ রগঙ্গ সবাকার। ।  

পশু পেী মৃগেগত পূদরত বনিল।  

দিবয সগরাবর, তাগি খশাদভত কমল।। 

দবিগর খকৌতুগক রাজিংস চক্রবাক। 

নানাবন্ মৎসয দবিগর লাগে লাে। ।  

দবদবি তড়াে কৃপ বহু নি নিী। 

িাবর জঙ্গম যত, খক কগর অবদি।।  

প্রদত ডাগল নানা পেী কগর কলবর।  

খকৌতুগক খিদেগছ খযন মিামগিাৎসব।। 

লদঙ্ঘয়া উিযান সব উপবন যত। 

উগেশ পাইল েন্ধমািন পর্ব্্ত।।  

নানা কর্া কদিগত লাদেল মুদনেে। 

শুদনয়া সানন্দ বড় িগর্্ম্র নন্িন।।  

এইমত অল্পেগে রাজা যুদিদির।  

উপনীত যর্া আগছ বৃগকাির বীর।। 

খিদেল অগনক মসনয কুগবর দকঙ্কর।  

যুগদ্ধগত লইল প্রাে বীর বৃগকাির। ।  

দিবয সগরাবর খিগে অোি সদলল। 

কমল কুমুি রি খশ্বত পীত নীল।।  

জলজন্তু দবিঙ্গম অদত মগনাির। 

কুসুম উিযান চাদর তগের উপর।। 

ক্রীড়ায় খকৌতুকী মন ভীম মিামদত। 

খিনকাগল খিদেল আেত ির্্ম্পদত।। 

খলামশ খিৌগমযর মকল চরে বন্দন। 

মাদ্রীপুে দুই জগন মকল আদলঙ্েন।।  

মিুর সম্ভাগষ তুষ্টা মকল যাজ্ঞগসনী। 

ভীগম সগম্বাদিয়া কগি ির্্ম্ নৃপমদে।। 

শুন ভাই, তব খযােয নগি এই কর্্ম্। 

খিব দদ্বজ দিংসা নগি েদেগয়র ির্্ম্।। 

খিন কর্্ম্ কভু নাদি কদরগব সর্ব্্র্া। 

দকছু না কদিয়া ভীম রগি খিাঁে মার্া।। 

দবিায় লইল তগব ঘগোৎকচ বীর। 

দিন কত তর্ায় রগিন যুদিদির।। 

সুবে্ পঙ্কজ পুষ্প তুদল সর্ব্্জগন। 

ইগষ্টর অচ্না কগর আনদন্দত মগন।। 

ছায়া সুশীতল জল, িল মগনারম। 

সিগজ সুগের িান, খিগবর আশ্রম। ।  

মৃেয়া কগরন দনতয ভীম মিাবল। 

আনগয় বগনর ফল ব্রাহ্মে সকল।। 

ভদিভাগব দ্রুপি নদন্দনী ভদিমনা। 

ব্রাহ্মে পালগন রতা জননী সমানা। ।  

এমদন খকৌতুকযুি আগছ সর্ব্্জন। 

একদিন শুন তর্া মিগবর ঘেন।। 

মৃেয়া কদরগত ভীম খেল িূর বগন। 

খিৌময পুগরাদিত খেল সগরাবর স্নাগন।। 

খলামশ পুগষ্পর খিতু প্রগবদশল বন।  

দনঃসিায় আশ্রগম র্াগকন চাদরজন।। 

খিনকাগল জোসুর বগকর বান্ধব। 

বন্ধুর পরম শত্রু জাদনয়া পাণ্ডব।।  

দিংসা খিতু আশ্রয় কদরল খসই বন। 

দছদ্র চাদি সাবিাগন র্াগক অনুক্ষে।।  
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না পাগর দিংদসগত দুষ্ট ভীগম কদর ভয়। 

দবগশষ রেক মন্ত্র ব্রাহ্মে পঠয়।।  

মিবগযাগে খসই দি খিদে শূনযালয়। 

শীঘ্রেদত আগস তর্া দুষ্ট দুরাশয়। ।  

ভয়ঙ্কর মূদর্ত্্ অদত েভীর ের্জ্্গন। 

কদিগত লাদেল দুষ্ট িগর্্ম্র নন্দগন। ।  

আগর পাপমদত দুষ্ট পাদপি পাণ্ডব।  

দিদড়ম্বক আদি খমার বন্ধু দছল সব। ।  

সবাগর মাদরল দুষ্ট ভীম খতার ভাই।  

খসই অনুতাগপ আদম দনদ্রা নাদি যাই।। 

স্ববাদঞ্ছত ফল আদজ দবিাতা ঘোল।  

খস কারগে চাদর জগন একাগন্ত দমদলল।। 

দনিয় দনিন আদজ কদরব সবাগক। 

ভীমার্জ্ু্ন মদরগবক খতামাগির খশাগক। ।  

দনপাত িইল শত্রু, কাল মিল পূর্ে।  

এগতক বদলয়া দুষ্ট িদরগলক তূে।্ ।  

পৃগি আগরাদপয়া সগব উদঠ শীঘ্রেদত। 

ভীগম ভয় কদরয়া পলায় দুষ্টমদত।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  
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জোসুর বি এবং পাশুবচদগের বদচরকাশ্রগম যাত্রা 

যুদিদির বগল, পাপ রােস অিম।  

বুদিলাম আদজ খতাগর স্মদরগলক যম।।  

অদিংসক জগনগর দিংসগয় খযই জন। 

অল্পকাগল িণ্ড তাগর করগয় শমন।। 

না বুদিয়া দক কারগে কদরস্ কুকর্্ম্। 

পাগপগত পদড়দল দুষ্ট, মজাইদল ির্্ম্।। 

ির্্ম্ নষ্ট কদর যার সুগে অদভলাষ। 

সর্ব্্ ির্্ম্ নষ্ট িয়, নরগকগত বাস।। 

ফদলগব এেদন দুষ্ট খতার দুষ্টাচার।  

িইদব ভীগমর িাগত সবংগশ সংিার।। 

দ্রুপি নদন্দনী কৃো এই সব খিদে। 

পদরোদি ডাগক খিবী মুদি দুই আাঁদে।। 

িা কৃে করুোদসন্ধু কৃপার দনিান। 

করি কমলাকান্ত কগষ্ট পদরোে।।  

খতামাগর পাণ্ডব বন্ধু বদল খলাগক কয়।  

খসই কর্া পালন কদরগত খযােয িয়।। 

খকার্া খেগল ভীমগসন, করি উদ্ধার। 

খতামা দবনা এ দু্গর খক তাদরগব আর।।  

খকার্ায় রদিগল দেয়া বীর িনঞ্জয়। 

রো কর, পাণ্ডুবংশ মদজল দনশ্চয়।।  

দবকলা িইয়া কৃো কাগন্দ উচরায়। 

কত িূগর ভীমগসন শুদনবাগর পায়।। 

বুদিল অমদন বীর, কাগন্দ যাজ্ঞগসনী। 

বযগ্র িগয় বীরবর িাইল তেদন।। 

খিদেল, পলায় দুষ্ট িদর চাদর জগন। 

ডাদকয়া কদিল ভীম আশ্বাস বচগন।। 

দতলাদ্্ধ মগনগত ভয় না কর রােগস। 

এেদন মাদরব দুগষ্ট চেরু দনদমগষ।। 

এত বদল উপাদড়য়া িীঘ্ তরুবর। 

ডাদক বগল, রিগর পাদপি দুরাচার।।  

ভীগমর পাইয়া শব্দ খবগে িায় জো।  

েেনমণ্ডগল খযন নবগমঘ ঘো।। 

অসুগরর কর্্ম্ খিদে খবগে বীর িায়। 

ঘুরাগয় বৃগের বাদড় মাদরল মার্ায়।। 

বৃোঘাগত বযর্া খপগয় অদত খক্রািমগন। 

ভীগমগর িদরল দুষ্ট ছাদড় চাদর জগন।। 

িাইয়া ভীগমর িাগত দিল এক োন। 

চদলগত নাদরল ভীম, পায় অপমান।। 

খক্রাগি কম্পমান তনু, বৃে লগয় িাগত। 

প্রিার কদরল দুষ্ট মারুদতর মাগর্।। 

পরদশ ভীগমর মাগর্ বৃে মিল চূর।  

বগেগত চাপড় খক্রাগি মাদরল অসুর।।  

করাঘাগত কম্পমান বৃগকাির বীর। 

অগঙ্গ বগি শ্রমজল, িইল অদির।।  

মাদরল জোর বুগক িৃঢ় মুষ্টযাঘাত। 

পর্ব্্ত উপগর খযন মিল বজ্রাঘাত। ।  

ভীগমর মভরব নাি, অসুগরর শব্দ। 

কানন দনবাসী যত শুদন মিল ্র্বি।।  

বৃোঘাগত করাঘাগত আর পিাঘাগত।  

দদ্বতীয় প্রির যুদ্ধ মিল খিনমগত।। 

মল্লযুগদ্ধ দবশারি খিাাঁগি মিাবল।  

দসংিনাগি প্রপূদরল সর্ব্্ বনস্র্ল।।  

িরািদর কদর খিাাঁগি দেদতমগিয পদড়। 

যুেল ি্ীর প্রায় যায় েড়ােদড়।।  

েগেক উপগর ভীম, েগেক রােস।  

সমান শকদত খিাাঁগি সমান সািস।। 
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তগব বীর বৃগকাির খপগয় অবসর।  

ত্বদরগত উদঠল জোসুগরর উপর।। 

বুগকর উপগর বদস পগি চাগপ কর। 

বাম িাগত েলা চাদপ িদরল সত্বর।।  

তুদলয়া িদেে কর মুষ্টযাঘাত মাদর। 

ভাদঙ্গয়া খফদলল তার িন্ত দুই সাদর।। 

পিাঘাগত দশগরাগিশ কদরগলক চূর। 

তযদজল পরাে পাপ দুরন্ত অসুর।। 

খিদেয়া আনন্দযুি িগর্্ম্র নন্দন। 

দশগরাঘ্রাে কদর ভীগম খিন আদলঙ্গন।।  

খকৌতুগক খলামশ খিৌময কগর আশীর্ব্্াি। 

মদরল অসুর দুষ্ট, ঘুদচল দবষাি।।  

আদসয়া আশ্রগম সগব িদরষ দবিাগন। 

দনতয দনয়দমত কাজ মকল জগন জগন।।  

পরদিন প্রাতঃকাগল ির্্ম্ অদিকারী। 

কগিন খলামশ প্রদত করগযাড় কদর।। 

মম এক দনগবিন, শুন মিাশয়। 

অতঃপর এইিাগন র্াকা খযােয নয়।।  

খিে দুষ্ট জোসুর মদরল পরাগে। 

শুদনয়া রুদষগব আদস তার বন্ধুজগন।। 

খস কারগে এই িান বাসগযােয নয়।  

বুদিয়া করি কর্্ম্ উদচত খয িয়।।  

খলামশ বগলন, সতয কদিগল সুমদত। 

এই যুদি সার বদল লয় মম মদত।। 

বযাগসর আশ্রম বিদরকা পুেযিাগন। 

তর্ায় চলি, সগব র্াদক প্রীত মগন।।  

এগতক শুদনয়া সগব খলামগশর িাগন।  

প্রশংসা কদরয়া তর্া যায় সর্ব্্জগন।। 

পর্ব্্ত উপগর বৃেছায়া সুশীতল।  

কমগল খশাদভত রময সগরাবর জল।। 

খিগেন অগনকদবি খকৌতুক দবদিত। 

বিদরকা পুেযাশ্রগম সগব উপনীত।।  

আনগন্দ রগিন তর্া চাদর সগিাির। 

অর্জ্ু্ন দবগছগি সগব কাতর অন্তর।।  

অমৃত সমান মিাভারগতর কর্া। 

কাশীরাম রদচল পয়ার পুেয োাঁর্া। ।  

পাণ্ডবেগের বদচরকাশ্রম হইগত েন্ধ্মাদন পর্ব্ বগত েমন 

কগিন জনগমজয়, কি তগপািন। 

বিদরকাশ্রগম যান পাণ্ডুর নন্দন। ।  

খকমগন রগিন তর্া অর্জ্ু্ন দবিগন।  

দব্াদরয়া কি মুদন শুদনব শ্রবগে।। 

মুদন বগল, অবিান কর নৃপবর। 

বনবাগস েত িয় চতুর্ ্বৎসর।। 

পঞ্চ বষ্ প্রগবদশয়া সিমাস খেল। 

একদিন পঞ্চজগন একাগন্ত বদসল।। 

অর্জ্ু্ন দবিগন সগব দনরানন্দ মন।  

কদিল লাদেল কৃো কদরয়া খরািন।।  

খিে মিারাজ এই মিগবর কারে। 

সর্ব্্সুে দবলাগস বদঞ্চত এই জন। ।  

খয খিতু অর্জ্ু্ন খেল অস্ত্র দশদেবাগর। 

িইল বৎসর  পঞ্চ, না খিদে তািাগর। ।  

প্রাগের দবিগন খযন শরীর িারে। 

অর্জ্ু্ন দবগছগি খতন আদছ পঞ্চজন।।  

খতামা সবাকার মগন না জাদন দক লয়।  

পাগর্্র দবিগন মম প্রাে দির নয়।।  
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ভীম বগল, যা কদিগল দ্রুপি নদন্দনী। 

শীে্ মম কগলবর, এই সব েদে।। 

সূগয্যর সমান খসই সর্ব্্ গুোিার। 

শাদসলাম মিী বাহুবগলগত যািার।। 

যািার খতগজগত মিল সুরাসুর বশ। 

এ দতন ভুবগন যার প্রকাদশল যশ।। 

তািার দবিগন প্রাে শান্ত দকবা িয়।  

খিনকাগল কগি খিাাঁগি মাদ্রীর তনয়। ।  

যত দিন নাদি খিদে পার্্ মিাবীর।  

আিাগর অরুদচ, দচর্ত্ সিাই অদির।।  

খকার্া দিব তুলনা খস অর্জ্ু্গনর গুে। 

পাণ্ডব কুগলর চেু খকবল অর্জ্ু্ন।। 

তগব যদি পার্্ সি নগি িরশন। 

আমরা তযদজব প্রাে এই দনরূপে।। 

এত শুদন কদিগলন ির্্ম্ নৃপমদে। 

কদিগল যগতক কর্া, সব আদম জাদন।। 

অসািয সািন খিতু খযই ভাই মূল। 

তািার দবগছগি মম পরাে আকুল।। 

দকন্তু আদম শুদনয়াদছ মুদনর বচন।  

অর্জ্ু্ন অগজয়, খিন কগি সর্ব্জ্ন।।  

দচন্তা না কদরি দকছু আমার কারগে। 

পূর্ব্্কর্া স্মরে িইল এতদিগন।। 

আমাগর কদিল পার্্ েমগনর কাগল। 

আশীর্ব্্াি কদরি খয আদস ভাগল ভাগল।। 

দচন্তা না কদরি দকছু তািার কারগে। 

পঞ্চবগষ্ আদস পুনঃ নদমব চরগে।।  

েন্ধমািগনগত সগব কদরগব েমন। 

খসইোগন আদস আদম দমদলব তেন।। 

চলি তর্ায় শীঘ্র, যাই সর্ব্্জন। 

অবশয অর্জ্ু্ন সগন িগব িরশন।। 

এত বদল নেভাগব িগর্্ম্র নন্দন।  

খলামশ মুদনগর কদরগলন দনগবিন।। 

মুদন আশ্বাদসয়া কদিগলন এই কর্া। 

চল শীঘ্র, অবশয যাইব সগব তর্া।।  

চদলল খলামশ আগে খিৌগমযর সদিত। 

কৃোসি চাদর ভাই যান িরদষত।। 

দুে্ম কানন পর্ লদঙ্ঘ শত শত। 

উগেদশয়া যান েন্ধমািন পর্ব্ত্।।  

নানাদবি দেদর বন বহু নি নিী। 

পশু পেী বৃে লতা খক কগর অবদি।। 

নানা দমষ্ট আলাপগন িষ্যুি মন।  

ছাদড় মমনাকাদি কদরগলন েমন।। 

উর্ত্গরগত দিমালয় পর্ব্্গতর খশ্রি। 

কত িূগর েন্ধমািন মিল খয িৃষ্ট। ।  

পরম সুন্দর শুে স্ফদেক সঙ্কাশ।  

খিদেয়া সবার মিল পরম উল্লাস।। 

যগে উদঠগলন সগব অদত উচদেদর।  

তর্া র্াদক খিদেগলন কুগবগরর পুরী। ।  

িূগরগত নেরবর অদত খশাভা িগর। 

িইল অমরাবতী ভ্রম সবাকাগর।। 

দবদবি প্রশংসা তার কদর সর্ব্্জন।  

খকৌতুগক খিেগয় সগব দেদর উপবন।। 

কুগবর শাসন খসই িয় দেদরবর। 

রো খিতু আগছ লে যে অনুচর।।  

একদিন প্রাতঃকাগল উদঠ যুদিদির।  

কৃো সি চাদর ভাই মিগলন বাদির।।  

সদিত খলামশ খিৌময আদি মুদনেে। 

পরম খকৌতুগক প্রগবগশর পুষ্পবন।। 
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শীতল খসৌরভ বগি মন্দ সমীরে। 

প্রফুল্ল িইল েগন্ধ সবাকার মন।।  

নানা পুগষ্প মিুপান কদরগছ ভ্রমর।  

খকাদকল িঙ্কার কগর বসন্ত দকঙ্কর। ।  

খিদেয়া প্রশংসা কদর সািু সািু বদল। 

মগনর মানগস সগব নানাপুষ্প তুদল।। 

েতায়াগত ভগ্ন মিল বহু পুস্পবন। 

খিদেয়া কুদপল যত অনুচরেে।। 

ডাদকয়া বদলল শুন মনুষয অিম। 

এতদিগন সবাকাগর স্মদরগলক যম।। 

আগর মন্দমদত এই কুগবর আলয়। 

ঈিৃশ কদরদল কাজ, মগন নাদি ভয়।। 

ইিার উদচত ফল এইেগে দিব। 

মুিূগর্ত্্গক যমালগয় সবাগর পাঠাব।। 

এত বদল চতুদে্গক খবগড় সর্ব্্জগন। 

অন্ধকার কদরগলক অস্ত্র বদরষগে।।  

খিদেয়া কুদপল তগব ভীম মিাবল।  

মুিূগর্ত্্গক দনবাদরল রেক সকল।।  

মাদরল কগতক, তািা খক কগর েেনা। 

প্রােভগয় পলাইল খশষ যত জনা।। 

অদত োগস ঊদ্্ধশ্বাগস িায় অদত খবগে। 

কাদন্দয়া কদিল দেয়া কুগবগরর আগে।। 

অবিান মিারাজ কদর দনগবিন। 

পুষ্পবগন আদসয়াগছ নর কতজন।। 

ভাদঙ্গয়া পুগষ্পর বন মাদরল রক্ষক।  

কািাগর না কগর ভয় অসীম সািস।। 

বগলগত সমান তার নগি গকান জন। 

দবনয় কদরগল তবু না শুগন বচন।। 

যগতক রেকেে মাদরল সকল। 

তাগি রো পাইয়াদছ আমরা খকবল।।  

দবগরাি তািার সাগর্ বড়ই সংশয়। 

বুদিয়া করি কর্্ম্, উদচত খয িয়। ।  

শুদনয়া চগরর মুগে এগতক ভারতী। 

্লন্ত অনল তুলয খকাগপ যেপদত।। 

সাদজল অগনক মসনয, চতুরঙ্গ খসনা। 

যে রে দপশাচ েন্ধর্ব্্ অেেনা।। 

যর্ায় িগর্্ম্র সতু কুসুম কানগন।  

উর্ত্দরল যেপদত অদত খক্রািমগন।।  

খিদেয়া জাদনল এই রাজা যুদিদির।  

মাদ্রীপুে দুই সি বৃগকাির বীর। ।  

দনকে িইল যগব ির্্ম্ নরবর। 

কদিগত লাদেল খক্রাগি গুিযক ঈশ্বর।।  

বড় বংগশ জে রাজা, নি ত অজ্ঞান।  

দক কারগে কর কর্্ম্ নীগচর সমান। ।  

খিবতা ব্রাহ্মে খিতু েদেগয়র জে। 

পুনঃ পুনঃ দিংসা কর তযদজয়া স্বির্্ম্।। 

েমায় না কদি দকছু, ির্্ম্ভয় বাদস। 

পুনঃ পুনঃ দেি মত কর্্ম্ কর আদস।। 

নদি আদম িীনশদি, না িই দুর্ব্্ল। 

মুিূগর্ত্্গক দিগত পাদর সমুদচত ফল।।  

এগতক শুদনয়া তগব িগর্্ম্র তনয়। 

করগযাড় কদরয়া কগিন সদবনয়।। 

কৃপার সাের তুদম, িয়ার দনিান। 

দবগশগষ বালক ভীম, দকবা তার জ্ঞান।। 

জনক না লয় যর্া বালগকর খিাষ। 

কৃপা কদর িূর কর মগনর আগক্রাশ।। 

ইতযাদি অগনক মগত কদরয়া ্বন। 

যেরাগজ তুদষগলন িগর্্ম্র নন্িন।।  
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তুষ্ট িগয় বর দিয়া মিুর সম্ভাগষ। 

মনুষয বািগন খেল আপন দনবাগস।। 

পরম খকৌতুগক মগন ির্্ম্ নরপদত। 

মগনারম খিদে তর্া কগরন বসদত। ।  

নানাসুগে মিানগন্দ রগি সর্ব্্ জন।  

অনুেে িযান অর্জ্ু্গনর আেমন। ।  

ভারত প্ঙ্ঙ্কজ রদব মিামুদন বযাস।  

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ দবরদচল তাাঁর িাস।। 
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ইন্দ্রালগয় অরু্জ্বগনর সি স্বে ব দশ বনার্ যাত্রা 

এদিগক ইগন্দ্রর পুগর বীর িনঞ্জয়।  

ইগন্দ্রর আিগর পান সর্ব্্ে দবজয়।। 

নানা দবিযা পাইগলন, নাদি পদরমাে। 

নৃগপ গুগে পরাক্রগম ইগন্দ্রর সমান।। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে রে দবিযাির। 

আদছল ছদেশ খকাদে যত পরাৎপর।। 

দশোইল অস্ত্র সি সগব দনজ মায়া।  

ইগন্দ্রর নন্দন জাদন সগব কগর িয়া।। 

নৃতযেীগত দবশারি েমী নে িীর। 

শান্ত মূদর্ত্্ সিা সর্ব্্গুগেগত েভীর।। 

খিনমগত মিাসুগে আগছ কুন্তীসুত। 

খিদেয়া আনন্দযুত খিব পুরুিূত।। 

তগব ইন্দ্র জাদনল অর্জ্ু্ন পরাক্রম। 

সুরাসুর নাে নগর খকি নগি সম।। 

দনবাতকবচ মিতয কালগকয় আদি। 

অসািয সািন যত খিগবর দববািী।। 

দবনা পার্্ নাদশবাগর নাদি অনয জন।  

আদনলাম অর্জ্ু্গনগর এই খস কারে। ।  

প্রাগের অদিক দপ্রয় পুে িনঞ্জয়।  

খিন সঙ্কগেগত পাঠাইগত খযােয নয়। ।  

নদিগল না িয় দকন্তু মবরী দনপাতন।  

সাোগত কদিগত লর্জ্া কগর দবগবচন।।  

এমন উগদ্বেদচর্ত্ অমগরর পদত। 

ডাদকয়া আদনল শীঘ্র মাতদল সারদর্। ।  

এগক এগক কদিল যগতক সমাচার। 

পার্্ দবনা নাদি ইগর্ কদরগত উদ্ধার।। 

না কদিয়া িনঞ্জগয় এই দববরে। 

ছগল পাঠাইব স্বে্ করগত ভ্রমে।।  

সদিত যাইগব তুদম, জানাগব সকল। 

প্রর্গম যাইগব যত খিবতার িল।। 

সি স্বগে্ বাস কগর যত যত জন।  

খিবতা গুিযক দসদ্ধ েন্ধর্ব্্ চারে।। 

ক্রগম ক্রগম খিোইগব সবার আলয়। 

প্রফুল্ল খিদেগব যগব বীর িনঞ্জয়।।  

আমার পরম শত্রু কদিগব অসুর। 

েতায়াগত পর্ভ্রগম যাইগব খস পুর।।  

জাদনয়া দবগরাি পার্্ অবশয কদরগব। 

অর্জ্ু্গনর বাগে দুষ্ট সংিার িইগব।। 

এমত িইগল তগব ঘুদচগব অনর্।্ 

এইরূগপ সাি কায্য না জাদনগব পার্্।। 

শুদনয়া মাতদল কগি, খয আজ্ঞা খতামার। 

এরূপ মিগল িইগব অসুর সংিার।। 

মাতদলগর দবিায় কদরল সুরমদে। 

খকানমগত খেল দিন, প্রভাত রজনী।। 

উদঠয়া সানন্দমদত সিস্রগলাচন। 

দনতয দনয়দমত কর্্ম্ কদর সমাপন। ।  

বদসলা সভার মাগি সিস্রগলাচন।  

মাতদল আদসয়া আগে কগর দনগবিন।। 

খিনকাগল উপনীত পার্্ িনুদ্্ধর।  

দনজ পাগশ্্ব বসাইল শচীর ঈশ্বর। ।  

প্রশংসা কদরয়া অগঙ্গ বুলাইল িাত।  

কদিল পাগর্্র প্রদত দববুগির নার্।।  

স্বকায্য সাদিলা পুে আপনার গুগে। 

অগনক দবলম্ব মিল খসই খস কারগে।।  

না খিদে খতামার মুে িগর্্ম্র তনয়।  

দচন্তাযুি র্াদকগবন, মম মগন লয়।।  
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এেন দবলগম্ব আর নাদি দকছু কাজ। 

খভদেগত উদচত িয় শীঘ্র ির্্ম্রাজ।।  

রর্ আগরািে কদর মাতদল সংিদত। 

স্বগে্র মবভব খিদে এস শীঘ্রেদত।। 

আজ্ঞা খপগয় আগন রর্া মাতদল সত্বর।  

ইগন্দ্রগর প্রোম কদর পার্্ িনুদ্্ধর।। 

সসর্জ্ িইয়া িনুর্ব্্াে লগয় িাগত। 

খোদবন্দ বদলয়া বীর চদড়গলন রগর্।।  

মাতদল চালায় রর্, অদত দবচেে। 

পবন অদিক খবগে রগর্র েমন।। 

ক্রগম ক্রগম খিগে যত অমর আলয়। 

নন্দন কানগন যান বীর িনঞ্জয়।। 

অদত খস সুন্দর বন মুদন মগনাগলাভা।  

প্রফুদল্লত পুষ্পবন মগনাির খশাভা। ।  

দনরন্তর মূদর্ত্্মন্ত আগছ ছয় ঋত।ু 

মর্ত্ িগয় দবিার, করগয় মৎসযগকতু।। 

মিুপাগন মিমর্ত্ ভ্রমর িঙ্কার। 

খকাদকগলর রব দবনা নাদি শুদন আর।।  

প্রদত ডাগল কলরব কগর নানা পে।  

মৃেমৃেী মৃগেন্দ্রাদি চগর লে লে।। 

নানা পেী সুগশাদভত, রময ফুল ফল।  

মন্দ মন্দ সিা েদত বায়ু সুশীতল। ।  

খিদেয়া বগনর খশাভা পরম খকৌতুগক। 

দিন কত এই িাগন রগি খিন সুগে। ।  

তর্া মিগত খেল পার্্ েন্ধগর্ব্্র পুরী। 

খিদেল দনবগস যত খকৌতুগক দবিদর।। 

নৃতয েীগত আনদন্দত সবাকার মন। 

সমান বয়স খবশ আগছ যত জন।।  

খিনমগত অপ্সর দকন্নর আদি যত। 

ভ্রমে করগয় পার্্ চালাইয়া রর্।। 

যর্াক্রগম সি স্বে্ খিদেয়া সকল।  

আনগন্দ দবহ্বল দচর্ত্ পার্্ মিাবল।।  

আপনাগর সািুবাি কদরগলন মগন। 

িনয আদম, এত সব খিদেনু নয়গন।। 

তগবত মাতদল খেল যগমর ভবন। 

নানা কায্য খিদেগলন কুন্তীর নন্দন।। 

খিগেন িগর্্ম্র সভা, িগর্্ম্র দবচার। 

পুেযবন্ত সুগে আগছ, দুঃগে পাপাচার।। 

পুেযবন্ত খলাক যত দিবয দসংিাসগন। 

কদরগছ দবদবি খভাে আনন্দ দবিাগন।।  

পাপীর কগষ্টর কর্া কিগন না যায়। 

প্রিার কদরয়া তাগর নরগক ডুবায়।।  

মিাপাপী যতজন পদড়য়া নরগক। 

কৃদমর কামগড় পাপী পদরোদি ডাগক।। 

খঘার অন্ধকার কূগপ পাপী মারা যায়।  

খোময় খপাকায় তার মার্া েুদল োয়।।  

খিদেয়া দবস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন। 

মাতদল জাদনয়া তগব কদরল েমন।। 

খচাগরর দনদ্রায় যর্া নাদি প্রগয়াজন।  

ইন্দ্রকাগয্য জাগে তর্া মাতদলর মন।।  

সি স্বগে্ দছল যত খকৌতুক অগশষ।  

অর্জ্ু্গন খিোগয় যায় মিতযেে খিশ।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কামীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবাে।।  

চনবাতকবি বি 
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ইন্দ্র বাকয ম কদর মাতদল সারদর্। 

মিগতযর খিগশগত তগব যায় দ্রুতেদত।। 

যাইগত মিগতযর পুরী খিদে বামভাগে। 

শীঘ্রেদত রর্ তগব চালাইল খবগে।। 

কালগকয় দনবাতকবচ খযই খিগশ। 

মাতদল চালায় রর্ চেুর দনদমগষ।।  

দজদনয়া অমরাবতী পুরীর দনর্্ম্াে।  

দবস্ময় মাদনয়া পার্্ কগর অনুমান।।  

খিগবর বসদত নগি মম অগোচর। 

ভুবন দতগনর সার কািার নের।। 

মাতদলগব দজজ্ঞাগসন বীর িনঞ্জয়। 

কি সতয, জান যদি কািার আলয়।। 

সর্ব্্গলাক সুেী আগছ, নানা পদরছি। 

ইগন্দ্রর অদিক খিদে প্রজার সর্মপি।।  

মাতদল কগিন, পার্্ কর অবিান। 

দনবাতকবচ নাগম, মিগতযর প্রিান। ।  

খিগবর অবিয িয় তপসযার বগল। 

সমান নাদিক স্বে্ মর্ত্্য রসাতগল।। 

ইগন্দ্রর দবপে বড়, এই মিতযেে।  

ইগন্দ্রর সমান খতজ মসনয পরাক্রম।।  

মিাবলবন্ত সব দনবাগতর খিগশ। 

ইন্দ্রত্ব লইগত পাগর চেুর দনদমগষ।। 

এই দুষ্ট খিগবগন্দ্রর মিাশত্রু িয়।  

দনদ্রা নাদি শচীনাগর্ এই মিতয ভয়।।  

খতামার এ বিয বগে জাদনয়া দবগশগষ। 

আদননু খতামাগর পার্্ শুন এই খিগশ।। 

মাতদল কদিল যদি এগতক ভারতী। 

কদিগত আরম্ভ কগর পার্্ মিামদত।।  

দপতার পরম শত্রু এই দুরাচার। 

দক খিতু দবলম্ব আর কদরগত সংিার। ।  

দনিয় পূরাব আদজ দপতৃ-মগনারর্। 

দনভ্য় িইয়া চালাইয়া খিি রর্।। 

মাতদল কদিল, রর্ চালাইগত নাদর। 

রর্ী মাে একা তুদম, এ কারগে ডদর।। 

লে লে খসনা আগছ, বহু খযাদৃ্ধবর। 

একা তুদম দক প্রকাগর কদরগব সমর। ।  

চল শীঘ্র জানাইব অমগরর নাগর্। 

অনুমদত দিগল কত মসনয লগয় সাগর্। ।  

পিাৎ কদরব যুদ্ধ আদসয়া খির্ায়।  

খয আজ্ঞা খতামার িয়, মগন খযই লয়। ।  

এগতক কদিল যদি সারদর্ মাতদল। 

খক্রািভগর েদর্জ্্ উদঠ কগি মিাবলী।। 

একা খমাগর খিদে বুদি ঘৃো কর মগন। 

দবগরাি কদরগব খকবা বল মম সগন।। 

সুরাসুর একগেগত আদস যদি বাগি।  

চেুর দনদমগষ দনবাদরব অপ্রমাগি।। 

এেদন মাদরব যত অমগরর মবরী। 

না মাদরগল বৃর্া আদম পার্্ নাম িদর।। 

িনু েঙ্কাদরয়া শঙ্খ বাজান সঘগন।  

খরাগষ গুে খিন পার্্ দনজ িনুর্ব্্াগে।। 

মিাগক্রাি দসংিনাি কগর মিাবল। 

খিদে কম্পমান মিল মেগলাকয মণ্ডল।। 

শত বজ্রাঘাত দজদন দবপরীত শব্দ। 

শুদনয়া মিগতযর পদত মিল মিা্ব্ধ।। 

কালগকয় দনবাতকবচ বীর আদি। 

খক্রািভগর িায় যত অমর দববািী।। 

সসর্জ্ িইয়া যত অস্ত্র লগয় িাগত।  

আগরািে কদর সগব অশ্ব েজ রগর্।। 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

7
 

দবদবি বাগিযর শব্দ মসনয খকালািগল। 

খভদেল আদসয়া সগব পার্্ মিাবগল।।  

মাতদল সারদর্ রগর্, ইন্দ্রতুলয রূপ। 

খিদেয়া জাদনল সগব অমগরর ভূপ।। 

চতুদে্গক খবদড় সগব কগর অস্ত্রবৃদষ্ট। 

প্রলয় কাগলগত খযন মজাইগত সৃদষ্ট।। 

না িয় দনগমষ পূে্ ছাদড়গত দনশ্বাস। 

শরজাল কদরয়া পূদরল দিশপাশ।। 

দিবা দদ্বপ্রিগর মিল খঘার অন্ধকার। 

অগনযর র্াকুক নাদি পবন সঞ্চার।।  

অদগ্ন অস্ত্র এদড়গলন পার্্ মিাবল।  

মুিূগর্ত্্গক শরজাগল পূদরল সকল। ।  

খমঘ মিগত মুি খযন িইল দমদির। 

প্রকাশ পাইল তর্া পার্্ মিাবীর।।  

খমঘ অস্ত্র পার্্ কদরগলন বদরষে।  

বায়ু অগস্ত্র মিতযবর কগর দনবারে।।  

এদড়ল পর্ব্্ত অস্ত্র মিগতযর ঈশ্বর। 

অদ্্ধচন্দ্র বাগে কাগে পার্্ িনুদ্্ধর।। 

তগব মিতয িনঞ্জগয় মাগর িশ বাে।  

বাদজল পাগর্্র বুগক বগজ্রর সমান।।  

মিাঘাগত পার্্ মিয়া বযর্ায় বযদর্ত। 

মুিূগর্ত্্গক উদঠগলন েদর্জ্্ দসংিমত।। 

িনুগক েঙ্কার দিয়া খক্রাগির আগবগশ। 

সিস্র খতামর এগড় মিগতযর উগেগশ।। 

েদর্জ্্য়া উদঠল বাে েেে মণ্ডগল।  

প্রােভগয় মিতযেে পলায় সকগল।। 

মসনয ভঙ্গ খিদে কু্রদ্ধ মিগতযর ঈশ্বর। 

ঐদষক বাগেগত কাগে সিস্র খতামর।। 

বাে বযর্্ খিদে পার্্ দুঃদেত অন্তগর। 

দিবয ভল্ল মাদরগলন মিগতযর উপগর।। 

বাোঘাগত মুছ্ােত মিল মিতযপদত। 

রর্ চালাইয়া খবগে পলায় সারদর্।। 

পগর মিতযপদত জ্ঞান পায় কতেগে। 

কালগকয়েে আদস খবদড়ল অর্জ্ু্গন।।  

মিাবল মিাদশো যত বীরবর। 

প্রােপগে কগর যুদ্ধ পার্্ এগকশ্বর।। 

মানুষী রােসী মিবী োন্ধর্ব্্ী দপশাচী। 

খদ্রাে িাগন যত অস্ত্র পায় সবযসাচী।। 

প্রির পয্যন্ত যুদি পার্্ মিাবল। 

রুদির সদিত অগঙ্গ বগি ঘর্্ম্জল। ।  

খিদেয়া আনন্দমদত মিগতযর ঈশ্বর।  

উপায় না খিদে পার্্ িগলন ফাাঁফর। ।  

মগন ভাগব পরম সঙ্কে আদজ মিল। 

মাতদল এগতক খিদে কদিগত লাদেল।। 

দনিয় জাদননু পার্্ মিগল জ্ঞান িত।  

প্রােপগে খিোইগল দনজ শদি যত। ।  

তর্াদপ দুরন্ত মিতয না মিল সংিার। 

দবনা ব্রেঅস্ত্র ইগর্ নাদি প্রদতকার।। 

পাশুপত অস্ত্র আগছ পশুপদত িান। 

এদড়গল ভুবন যার পতঙ্গ সমান।। 

খস খিন আছগয় তব মিারেদনদি। 

এমত সংগযাগে তাগর দনগয়াদজল দবদি।।  

এই খস আিয্য বড় লাগে মম মগন। 

এ সমগয় খসই অস্ত্র নাদি ছাড় খকগন।। 

শুদন বীর পাশুপত দনগলন তৎেগে।  

মন্ত্র পদড় যুদড়গলন িনুগকর গুগে।। 

খকাদে সূয্য দজদন অস্ত্র মিল খতগজাময়। 

র্াকুক অগনযর কায্য খিবতা সভয়।।  
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অস্ত্র অবতারকাগল দেদবি উৎপাত।  

দনঘ্াত উল্কা সিা বগি তিবাত। ।  

প্রলয় জাদনয়া সগব স্বগে্র দনবাসী। 

রদিল অগস্ত্রর মুগে িৃদষ্ট অদভলাষী।। 

অস্ত্রমুগে খযই মিল হুতাশন বৃদষ্ট। 

িিন কদরল তাগত অসুগরর সৃদষ্ট।। 

্লন্ত অনগল খযন দশমূগলর তূলা।  

তািৃশ িইল ভস্ম দুষ্ট মিতযগুলা।। 

অস্ত্রজাত অনগলর প্রচণ্ড বাতাগস। 

জীব জন্তু না রদিল িানগবর খিগশ। ।  

খিনকাগল শূনযবােী শুদন এই রব। 

সম্বর সম্বর পার্্ মদজল খয সব।।  

ভাল মিল, দুষ্ট মিতয িইল দনিন।  

মনুগষযগর তযাে ইিা না কর কেন। ।  

সংিার কারে সৃদষ্ট দবদির সৃজন। 

দবনাশ কদরগত ইিা িগর দেগলাচন।।  

যাবৎ না িগি দেদত অগস্ত্রর আগুগন। 

মন্ত্রবগল সম্বদরয়া রাে দনজ তূগে।। 

পুনঃ পুনঃ এইমত মিল শূনযবােী।  

আনগন্দ দবহ্বল পার্্ ইষ্টদসদদ্ধ জাদন।। 

মন্ত্রবগল অস্ত্র সম্বগরন বীরবর।  

আশীর্ব্্াি কদর সগব খেল দনজ ঘর। ।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

অস্ত্রচশো কচরয়া অরু্জ্বগনর পুনর্ব্ বার মগতবয আেমন 

কায্যদসদদ্ধ জাদন তগব সারদর্ মাতদল। 

বায়ুগবগে রর্ চালাইল মিাবলী।। 

নানা কাবয কর্ায় িদরষ দুই জন। 

মুিূগর্ত্্গক খেল তগব ইগন্দ্রর ভুবন।। 

অর্জ্ু্গনর আেমগন ইগন্দ্রর আনন্দ। 

সগঙ্গগত কদরয়া যত খিবতার বৃন্দ। ।  

আগুসদর দনগজ ইন্দ্র যান কত পর্। 

খিনকাগল উর্ত্দরল অর্জ্ু্গনর রর্। ।  

দনকগে খিদেয়া পার্্ শচীর ঈশ্বগর। 

রর্ মিগত ভূদমতগল নাদময়া সত্বগর। ।  

প্রোম কদরলা পার্্ ইগন্দ্রর চরগে। 

সম্ভাষ কগরন সগব যত খিবেগে।। 

খিব পুনন্দর আদি িদরগষ দবগভাল। 

খপ্রমাগবগশ কদিগলন পাগর্্ দিয়া খকাল।। 

িনয িনয পুে তুদম, িনয তব দশো। 

িনয তাগর, খযই জন খতামা দিল িীো।। 

জাদননু খতামাগত িনয খভাজরাজ সুতা। 

খতামা খিন পুে খিতু আদম িনয দপতা।। 

খতামা মিগত নাশ মিল আমার অদরষ্ট।  

এত দিগন পদরপূে্ িইল অভীষ্ট।। 

এত বদল কুতূিলী খিব পুরন্দর। 

দিগলন যুেল তূে আর দিবয শর।। 

ম্গক দকরীে দিল কগে্গত কুণ্ডল।  

িশ নাম দনরূপে কগর আেণ্ডল।। 

আদছল অর্জ্ু্ন নাম দদ্বতীয় ফাল্গুনদন। 

নেোনুসাগর নাম রাদেল জননী। ।  

োণ্ডব িদিগল যগব আমা সগব দজদন।  

খসইকাগল দজেু নাম দিয়াদছ আপদন।। 

আমা মিগত দকরীে পাইগল সুগশাভন।  

এই খিতু দকরীদে কদিগব সর্ব্্জন। ।  
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কদরগছ রগর্র খশাভা খশ্বত চাদর িয়।  

খলাগক খশ্বতবািন বদলয়া খতামা কয়।।  

দিগবন বীভৎস নাম খোদবন্দ আপদন। 

যর্ায় যাি তর্া আইস যুদ্ধ দজদন।। 

এই খিতু তব নাম িইল দবজয়। 

বে্গভগি সগব খযন কৃে নাম কয়। ।  

উভয় িগ্গত তব সমান সন্ধান। 

সবযসাচী নাম খতাঁই কদর অনুমান।।  

িনঞ্জয় নাম খপগল িনপদত দজদন। 

খযাগের সািন এই সর্ব্্গলাগক জাদন। ।  

কাময কদর িশ নাম নগর যদি জগপ। 

অশুভ দবনাশ িয়, তগর সর্ব্্ পাগপ।। 

খিনমগত আনগন্দ রদিল সর্ব্্জন। 

প্রভাগত উদঠয়া তগব সিস্রগলাচন।। 

মাতদলগর ডাদক আজ্ঞা দিল মিামদত।  

সুসর্জ্ কদরয়া রর্ আন শীঘ্রেদত।। 

আজ্ঞামাে আদনল সারদর্ দবচেে।  

দবদচে সাজন, েদত নর্ত্্ক েঞ্জন।।  

অমর ঈশ্বর তগব অর্জ্ু্গন ডাদকল।  

মিুর সম্ভাষ কদর কদিগত লাদেল।। 

শুন পুে দবলগম্বগত নাদি প্রগয়াজন। 

শীঘ্রেদত খভে দেয়া িগর্্ম্র নন্দন।। 

নানাদবি দবভূষগে কদর পুরষ্কার। 

খকাগল কদর চুদম্বগলন পাগর্্ বাগর বার।। 

অর্জ্ু্ন পদড়ল তগব ইগন্দ্রর চরগে। 

প্রোম কদরয়া িাণ্ডাইল দবিযমাগন।। 

করগযাগড় কগি পার্্ সকরুে ভাগষ। 

খতামার আজ্ঞায় যাই ির্্ম্রাজ পাগশ।। 

খতামার চরগে মম এই দনগবিন। 

আপদন জানি যত মকল দুষ্টেে।। 

তা সবাগর দিব আদম সমুদচত ফল। 

কৃপা কদর তুদম দপতা রগব অনুবল।।  

ইন্দ্র বগল, যা বদলগল বৎস িনঞ্জয়।  

যর্া তুদম তর্া আদম, জাদনও দনিয়।।  

মগনর বাসনা পূে্ িইগব খতামার। 

ির্্ম্পুে যুদিদির ির্্ম্ অবতার।। 

বসুমতী পদত খযােয খসই খস ভাজন। 

কাগলগত উদচত ফল পাগব দুগয্যািন।।  

এগতক শুদনয়া পার্্ িরদষত মন। 

অমরাবতীগত বাস কগর যত জন।। 

দবিায় সবার কাগছ কদরয়া গ্রিে। 

রগর্ আগরাদিয়া যান পুলদকত মন।। 

পগর্গত খকৌতুক নানা কর্ার আগবগশ। 

কতেগে উপনীত ভারত প্রগিগশ।।  

এইমগত যাইগত মাতদল িনঞ্জয়। 

খিদেগলন কত িূগর দেদর দিমালয়।। 

পগর যর্া ির্্ম্, েন্ধমািন পর্ব্্ত। 

মুিূগর্ত্্গক উর্ত্দরল অর্জ্ু্গনর রর্।। 

দচন্তায় বযাকুল দচর্ত্ ির্্ম্ নৃপবর। 

অর্জ্ু্গন খিদেয়া মিল প্রফুল্ল অন্তর।। 

ভূগম নাদমগলন পার্্ তযদজ ইন্দ্র রর্। 

যুদিদির চরগে মিগলন িণ্ডবৎ।। 

অর্জ্ু্গন কদরয়া বগে িগর্্ম্র নন্দন। 

মিা িরগষগত িইগলন দনমেন।। 

পূে্চন্দ্র খশাভা খিদে িগষ্ জলদনদি। 

িদরদ্র পাইল খযন মিারে দনদি।।  

ির্্ম্ আনন্দাশ্রুজগল পার্্ কদর স্নান। 

ভীগমর চরগে নদত কগরন দবিান।। 
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আদলঙ্গন কদর দুই মাদ্রীর নন্দগন। 

খদ্রৌপিীগর তুদষগলন মিুর বচগন।। 

শুদনয়া খলামশ মুদন খিৌময পুগরাদিত।  

শীঘ্রেদত তর্া আদস িন উপনীত।। 

সম্ভ্রগম উদঠয়া পার্্ পগড়ন চরগে। 

প্রশংদসয়া আশীর্ব্্াি মকল দুই জগন।। 

খিনমগত মিানগন্দ বগস সর্ব্্ জন।  

খকৌতুক দবিাগন যত কগর্াপকর্ন।। 

ভারত-পঙ্কজ-রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ রদচগলন তাাঁর িাস।। 

যুচিষ্ঠিগরর চনকে অরু্জ্বগনর অস্ত্রলাভ বতৃান্ত কর্ন 

মিুর সম্ভাগষ তগব ির্্ম্ নরপদত।  

সদবনগয় কদিগলন মাতদলব প্রদত।। 

খতামার সমান বন্ধু নাদি খকান জন। 

খিগবগন্দ্র কদিগব তুদম মম দনগবিন।।  

রাজপুে িগয় মম সমান দুঃগেগত। 

আমার না লয় মগন, আগছ পৃদর্বীগত।।  

সিায় সম্পি মাে তাাঁিার চরে। 

আপদন কদিগব খমার, এই দনগবিন।। 

মাতদল চদলল তগব ত্বদরত েমগন। 

ির্্ম্ কদিগছন পাগর্্ মিুর বচগন।। 

কি ভাই, এগব দনজ শুভ সমাচার। 

খয কর্্ম্ কদরগল, তািা খলাগক চমৎকার।। 

শুদনগত উৎসুক বড় আগছ মম মন। 

ক্রগম ক্রগম কি ভাই সব দববরে।। 

শুদনয়া খলামশ খিৌময খিন অনুমদত। 

কদিগত লাদেল পার্্ সবাকার প্রদত।। 

দবিায় িইয়া দেয়া সবার চরগে। 

চদলগত উর্ত্র মুগে প্রগবদশয়া বগন।। 

তপসযার অনুসাগর িইয়া দবকল। 

দিমালগয় খিদেলাম অদত রময িল। ।  

খিদেয়া বগনর খশাভা কদরগত ভ্রমে। 

দিগলন জদেল খবগশ ইন্দ্র িরশন।। 

ছল কদর কদিগলন যত ছল কর্া। 

কিাদচত ভাদবত না িইগব সর্ব্্র্া। ।  

দিগলন প্রকাশযরূগপ পাগছ পদরচয়।  

আদম ইন্দ্র, বর মাে বীর িনঞ্জয়। ।  

শুদন কদিলাম মম এই দনগবিন। 

প্রসন্ন িইগল যদি খিি অস্ত্রেে। ।  

ইন্দ্র বদলগলন, অস্ত্র পাইগব পিাৎ। 

তপসযায় আগে তুষ্ট কর দবশ্বনার্। ।  

শুদনয়া ইগন্দ্রর কর্া িদরষ মানগস। 

আরম্ভ কদরনু তপ িগরর উগেগশ।। 

পে্ািার, ফলািার, আিার তযদজয়া। 

ঊদ্্ধপগি অগিামুগে বৎসর বযাদপয়া।। 

খিনমগত তুষ্ট কদরলাম আশুগতাষ।  

আদসগলন দশব তগব দকরাগতর খবগশ।। 

দশকার শূকর এক খিগয় যায় আগে। 

পিাৎ দকরাত বীর আদসগতগছ খবগে। ।  

অসমর্্ খিদে তাগর শ্রান্ত কগলবর।  

িনু িদর অস্ত্র মাদর বদিনু শকূর।।  

খিদেয়া দকরাত মিল খক্রািপরায়ে। 

ছগলগত দনদন্দয়া বহু মাদেগলন রে। ।  

খক্রাগি কদরলাম যত অগস্ত্রগত প্রিার। 

দেদলল িনুক সি খস অস্ত্র আমার।।  
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তগব মল্লযুদ্ধ কদরলাম প্রােপগে।  

তুষ্ট িগয় পদরচয় দিগলন খসেগে। ।  

মন্ত্র সি দিগলন খস অস্ত্র পাশুপত। 

এ দতন ভুবগন যার অতুল মির্ত্্ব। ।  

বর দিয়া সিানন্দ কদরলা েমন। 

ইন্দ্র জাদনগলন এইসব দববরে।। 

রর্ পাঠাইল তগব শচীর ঈশ্বর। 

আমাগর দনগলন স্বগে্ কদরয়া আির। ।  

নানা নৃতয েীত বাগিয িষ্ কুতূিগল। 

সভায় বদসয়া খিদে অমর সকগল।। 

খিদে নৃতয কদরগতগছ খকৌতুগক অপ্সরী। 

আদছল তািার মাগি ঊর্ব্্শী সুন্দরী।। 

তাগর খিদে পূর্ব্্ কর্া িইল স্মরে।  

ঈষৎ িাদসয়া আদম কদর দনরীেে।। 

তািাগত সগঙ্কত বুদি আনন্দ দবগশগষ। 

ইগন্দ্রর আগিগশ খসই আগস মম পাগশ।। 

খিদেয়া অন্তগর বড় িইল দবস্ময়। 

পূর্ব্্ দপতামি মাতা এই নারী িয়।।  

প্রোম কদরয়া তগব কদর দনগবিন। 

কি খো জনদন দনশােমন কারে।। 

অনযভাগব আদসয়া শুদনল দবপরীত। 

কদিগত লাদেল তগব িইয়া দুঃদেত।। 

খযইেগে খিদেয়াদছ খতামার বিন। 

খসইেগে িদরল মম অন্তর মন।। 

খস কারগে আদসলাম খঘার দনশাকাগল।  

এ খিন কুৎদসত ভাষা দক খিতু কদিগল।। 

না কদরগল আশা পূে্ পুরুগষর কাজ।  

েীব িগয় র্াক তুদম স্ত্রীেগেগর মাি।। 

এত বদল দনজ ঘগর চদলল দুঃদেত। 

পুরন্দর শুদন পাগছ মিগলন লদর্জ্ত।।  

ঊর্ব্্শীগর আজ্ঞা দিল সিস্রগলাচন।  

করি অর্জ্ু্গন শীঘ্র শাপ দবগমাচন।।  

উর্ব্্শী কদিল, শাপ েণ্ডন না যায়। 

েীব িগব বৎসগরক অজ্ঞাত সময়।। 

উপকার িইগব অজ্ঞাতবাস যগব। 

স্বদ্ স্বদ্ উচারে কগর ইন্দ্র তগব।। 

তারপর খিবরাজ কত দিনান্তর।  

তব িাগন পাঠান খলামশ মুদনবর।। 

তগব ইন্দ্র কদরগলন অস্ত্র সমর্পে।  

খসমত দিগলন আর যত খিবেে।। 

যে রে েন্ধর্ব্্াদি সগব কদর িয়া। 

অস্ত্র সি দশোইল সগব দনজ মায়া। ।  

খিনমগত দনজ কায্য কদরনু সািন।  

খিদেয়া আনন্দমদত সিস্রগলাচন।। 

আদছল দুরন্ত মিতয অমর দববািী। 

কালগকয় দনবাতকবচ মিতয আদি।। 

খস্নগির কারে ইন্দ্র দকছু না কদিল। 

নের ভ্রমে খিতু ছগল পাঠাইল।। 

এগক এগক খিদেলাম অমর দনলয়। 

সঞ্জীবনীপুরী যর্া ব্রহ্মার আলয়। ।  

খিদেয়া তাাঁিার পুরী কদরগত েমন। 

মাতদল আদনল রর্ যর্া মিতযেে।। 

নের প্রাচীর ঘর পুগষ্পর উিযান।  

দজদনয়া অমরাবতী পুরীর দনর্্ম্াে।।  

খিদেয়া দবস্ময় বড় িইল আমার। 

পূগর্ব্্ না খিদেয়াদছনু খিন চমৎকার।। 

মাতদল সারদর্ দছল অদত দবচেে। 

দজজ্ঞাদসগত কদিগলক সব দববরে।। 
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দপতৃচ্বরী জাদন তগব কদরন ুদবগরাি।  

িাইল িানব দুষ্ট কদর মিাগক্রাি।।  

অপ্রগময় বল িগর, অেদেত খসনা। 

সমুদ্র সিৃশয তািা, খক কগর েেনা।। 

নানা অস্ত্র িদর আগস সর্ব্্ মিতযেগে। 

দদ্বতীয় প্রির যুদ্ধ কর প্রােপগে।। 

সন্ধান কদরনু পাগছ অস্ত্র পাশুপত।  

ভস্ম িগয় উগড় যায় দুষ্ট মিতয যত।।  

কায্যদসদদ্ধ জাদন তগব প্রফুল্ল হৃিয়। 

আইলাম পুনঃ সুগে ইগন্দ্রর আলয়।।  

শুদনয়া সানন্দমদত অমর প্রিান। 

অগ্রসর িগয় বহু কদরল সর্ম্ান।। 

দিল দিবয দকরীে কুণ্ডল মগনাির। 

অেয় যুেল তৃে পূে্ দিবয শর। ।  

আশ্বাস কদরয়া কদিগলন এই কর্া। 

খযই আদম খসই তুদম, জানি সর্ব্্র্া।। 

খযমগত আমার শত্রু কদরগল দনিন। 

খসইমত মদরগবক তব শত্রুেে।। 

আমা মিগত তব কায্য িইগবক খযই।  

শুদনগল কদরব, মম অঙ্গীকার এই।। 

মাতদল সদিত তগব পাঠাইয়া দিল। 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত শুন, যর্া খয িইল।। 

খকবল ভরসামাে খতামার চরে। 

মুিূগর্ত্্গক দবনাদশগত পাদর দেভুবন।। 

শত কে্ আগস যদি, দুগয্যািন শত।  

স্বপে কদরয়া সাগর্ দিক্পাল যত। ।  

খকবল খতামার মাে চরে প্রসাগি। 

েুদ্র জন্তু সম জ্ঞাগন বদিব দনর্ব্্াগি।। 

অর্জ্ু্গনর মুগে শুদন এগতক বচন।  

যুদিদির কদিগলন কদর আদলঙ্গন।।  

এ দতন ভুবগন তব অদ্ভুত চদরে। 

আমার ভারত বংশ কদরগল পদবে।। 

শত্রুরূপ েভীর সাের মিগত পার। 

সিায় সম্পি মম তুদম কে্িার।। 

এই সব রিগসয িদরষ মগনারগর্। 

রদিগলন পঞ্চ ভাই েন্ধমািগনগত।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান।  

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

যুচিষ্ঠিগরর চনকে ইন্দ্রাচদ খদবেগের আেমন 

অমরগলাগকগত খির্া খিব পুরন্দর। 

মাতদলর মুগে শুদন িগর্্ম্র উত্তর।।  

মগনগত মাদনয়া সুে িদরষ দবিাগন। 

শীঘ্রেদত ডাদকগলন যত খিবেগে।। 

ইন্দ্র আিবাগন সগব আগস শীঘ্রেদত। 

কদিগত লাদেল ইন্দ্র সবাকার প্রদত।। 

পরম বান্ধব তুলয রাজ যুদিদির।  

দবক্রগম দবশাল যার ভাই পার্্বীর।।  

দনঃশঙ্ক কদরল খিগব একাকী অর্জ্ু্ন। 

খকাদেকগল্প খশাি না িয় তার ঋে।। 

খিন জগন সমাির কদরগত উদচত। 

দক যুদি সবার, এই মম দবগবদচত। ।  

েন্ধমািগনগত আগছ ভাই পঞ্চ জন। 

চল সগব িগর্্ম্ দেয়া কদর িরশন।।  

শুদনয়া সর্ম্ত মিল যত খিবেে। 

মাতদলগব কগি রর্ কদরগত সাজন।। 
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পাইয়া ইগন্দ্রর আজ্ঞা মাতদল সারদর্। 

দ্রুতেদত রর্ধর্জ্া কগর মিামদত।।  

আিবান কদরয়া দনল যগতক অমর। 

খকৌতুগক বদসল রগর্াপদর পুরন্দর।। 

শীঘ্র কদর সারদর্ খস চালাইল রর্। 

মুিূগর্ত্্ উর্ত্গর েন্ধমািন পর্ব্্ত।। 

কাননদনবাসী যর্া পঞ্চ সগিাির। 

উপনীত িন তর্া খিব পুরন্দর।। 

ইগন্দ্র খিদে মিানগন্দ উদঠ ির্্ম্পদত। 

চরগে িদরয়া বহু কদরলা প্রেদত।। 

সদিত আদছল যত আর খিবেে। 

এগক এগক সবাকাগর কগরন বন্দন।। 

পািয অঘ্য আসগন পূদজয়া দবদিমগত। 

করগযাগড় কদিগলন খিব শচীনাগর্।। 

পূর্ব্্ দপতামি তপ কদরলা দুল্লভ্। 

খস কারগে আদজ মম এগতক মবভব।। 

এেন জাদননু আদম নদি িীনতপা। 

তুদম খিন জন আদস যাগর মকগল কৃপা।। 

যজ্ঞ জপ তপ আর ব্রত আচরে। 

এ সব কদরয়া নাদি পায় িরশন।। 

আমার ভাগেযর আদজ নাদিক অবদি। 

পাইলাম েৃগি বদস খিন রোদনদি। ।  

এত শুদন কগি তগব খিব পুরন্দর। 

কদিগল খয দকছু সতয, ির্্ম্ নৃপবর।।  

আপনাগক নাদি জান, তুদম স্বয়ং ির্্ম্। 

পৃদর্বী কদরল িনয খতামার সুকর্্ম্।। 

তুদম রাজা মিগত িনয অবনীমণ্ডল।  

অনুেত আর যত অনুজ সকল।। 

খতামা সবাকার গুে কদরয়া কীর্ত্্ন।  

অগশষ পাগপগত মুি িয় পাদপেে।। 

তগব খয কদিগল, কষ্ট পাইগল কানগন। 

দবদির দবিান নাদি লগঙ্ঘ সািুজগন। ।  

ির্্ম্ অবতার তুদম ির্্ম্- আচরে।  

দকন্তু না কদরি রাজা িগর্্ম্গত খিলন।। 

ভীমার্জ্ু্ন খিে এই অনুজ খতামার।  

অনায়াগস েণ্ডাইগব পৃদর্বীর ভার।।  

আমা আদি যগতক অমর সমুিয়। 

একা পার্্ সবাকাগর কদরল দনভ্য়। ।  

শত্রুভয় তুদম দকছু না কদরি মগন।  

ভীমার্জ্ু্ন বদিগবক কে্ দুগয্যািগন।।  

ইতযাদি অগনক কর্া কদি পুরন্দর। 

যুদিদিগর কদিগলন, মাে ইষ্টবর। ।  

ির্্ম্পুে বগল, মম এই দনগবিন।  

িগর্্ম্ দবচদলত খযন নগি মম মন।।  

শুদনয়া কগিন িাদস সিস্রগলাচন।  

িগর্্ম্ মদত রদিগব খতামার অনুক্ষে।।  

খিনমগত শান্ত কদর রাজা যুদিদিগর। 

খিবরাজ ইন্দ্র খেল আপনার পুগর।।  

মিাভারগতর কর্া সুিার আকর।  

ইিা দবনা পুেযকর্া নাদি দকছু আর।  

যুচিষ্ঠিগরর ভ্রাতৃেেসহ কামযকবগন যাত্রা 

স্বগে্ খেল সুরপদত,                     িইয়া সানন্দমদত, 

যুদিদির পঞ্চ সগিাির। 
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আপনার ভােয জাদন,                     সফল কদরয়া মাদন, 

আনন্দ দবিাগন পরস্পর।। 

তগব ির্্ম্ নরপদত,                     খলামশ খিৌগমযর প্রদত, 

কদিগলন কদর খযাড়কর। 

আজ্ঞা কর মািশয়,                     খয কর্্ম্ কদরগত িয়, 

কদিগলন কদর খযাড়কর। 

আজ্ঞা কর মিাশয়,                     খয কর্্ম্ কদরগত িয়, 

তািা কি, কদর অতঃপর।। 

বসদত খকার্ায় কদর,                     কর আজ্ঞা দশগর িদর, 

তর্াকাগর কদরব েমন। 

কদিল খলামশ তগব,                     কাশযবগন চল সগব, 

সার যুদি, লয় মম মন।। 

খিৌময বগল কি যত,                     সকদল মগনর মত, 

যুদিদির মাদনল সকল। 

শুদনয়া িগর্্ম্র খসতু,                     েমন স্বছন্দ খিতু, 

ঘগোৎকগচ স্মরে কদরল।। 

সতযশীল ির্্ম্মদে,                     দিদড়ম্বা নন্দন জাদন, 

শীঘ্রেদত মিল উপনীত। 

সবাগর প্রোম কগর,                     িাাঁড়াইল খযাড়কগর, 

খিদে রাজা আনগন্দ পূদরত।। 

তগব ঘগোৎকচ কয়,                     আজ্ঞা কর মিাশয়, 

দক কারগে কদরলা স্মরে। 

ির্্ম্ কন শুন কর্া,                     কামযক কানন যর্া, 

লগয় চল কদরব েমন।। 

শুদন ভীম অঙ্গজনু,                     বাড়াইল দনজ তনু, 

কদরগলক দব্ার খযাজন। 

তগব ির্্ম্ নরপদত,                     সবান্ধগব শীঘ্রেদত, 

কদরগলন স্কগন্ধ আগরািে।। 

ভীগমর নন্দন িীর,                     পরাক্রগম মিাবীর, 
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অনায়াগস কদরল েমন। 

নাদি মগন দকছু ভ্রম,                     দতগলক নাদিক শ্রম, 

উর্ত্দরল কামযক কানন।। 

মৃে পশু দবিঙ্গম, বনিগল পূে্তম, 

বৃেেে খশাগভ বনফুগল। 

খকৌতুক দবিাগন তগব, আশ্রম কগরন সগব, 

পুেযতীর্্ প্রভাগসর কূগল।। 

সবার আনন্দ মন,                     বগন দেয়া ভীমার্জ্ু্ন, 

মৃেয়া কদরয়া দনতয আদন। 

খকবল সূগয্যর বগর,                     ভুঞ্জায় সবার তগর, 

রন্ধন কদরয়া যাজ্ঞগসনী।। 

এমন সানন্দ মগন,                     বসদত কগরন বগন, 

কৃো সি পঞ্চ সগিাির। 

একদিন দনশাগশগষ,                     আদসয়া িগর্্ম্র পাগশ, 

কদিগছ খলামশ মুদনবর।। 

শুন ির্্ম্ নরপদত,                     যাইব অমরাবতী, 

তুষ্ট িগয় করি দবিায়। 

শুদন ভাই পঞ্চ জগন,                     আদসয়া দরবস মগন, 

পদড়ল প্রোম কদর পায়।। 

খলাচন-সদলগল রাজা,                     দবদিমগত কদর পূজা, 

বহু স্তুদত কদরগলন খশগষ। 

কদিয়া সবার িাগন,                     পরম সগন্তাষ মগন, 

মিামুদন খেল স্বে্বাগস।। 

ির্্ম্ আেমন শুদন,                     আইল যগতক মুদন, 

ক্রগম ক্রগম যত বন্ধজুন। 

বগনগত িগর্্ম্র সভা,                     উপমা তািার দকবা, 

িদ্না িইল কামযবন।। 

বলরাম জেন্নার্,                     যগতক যািব সার্, 

খেগলন িগর্্ম্র অগেষগে। 
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যত পদরবার সগঙ্গ,                     আনন্দ প্রসঙ্গ রগঙ্গ, 

উপনীত রময কামযবগন।। 

কৃে আেমন শুদন,                     যুদিদির নৃপমদে, 

অমৃগত দসদঞ্চল কগলবর। 

সানন্দ মদন্দর পুর,                     আগুসদর কত িূর, 

সবান্ধগব পঞ্চ সগিাির।। 

বহুদিন অিশ্গন,                     নমস্কার আদলঙ্গগন, 

আশীর্ব্্াি সুমঙ্গল ধ্বদন। 

বগসন খকৌতুক মদত,                     রাম কৃে ির্্ম্পদত, 

সবান্ধগব আর যত মুদন।। 

বলরাম নারায়ে,                     সগম্বাদিয়া পঞ্চ জন, 

দজজ্ঞাগসন কুশল বারতা। 

শুদনয়া কগিন ির্ম্,                     িইল যগতক কর্ম্, 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত সব কর্া।। 

শুদন রাম যদুপদত,                     আনগন্দ প্রসন্ন মদত, 

প্রশংসা কগরন পার্্বীগর। 

তগব তারা কতেগে,                     চদলগলন সর্ব্্জগন, 

স্নান খিতু প্রভাগসর তীগর।। 

জলক্রীড়া কদর সগব,                     আদসয়া আশ্রগম তগব, 

খভাজন কগরন পদরগতাগষ। 

যর্াসুগে আচমন,                     কদর খশগষ সর্ব্্ জন, 

বদসগলন িদরষ মানগস।। 

খিনকাগল যদুবীর,                     সগম্বাদিয়া যুদিদির, 

কদিগলন সুমিুর বােী। 

খতামার ভাগেযর কর্া,                     এমদন কদরল িাতা, 

বগনগত িদ্না তুলয মাদন।। 

যগতক খিেি কর্্ম্,                     সকগলর সার ির্্ম্, 

ির্্ম্বগল ির্্ম্ী অন্ত।। 

ইিা জাদন ির্্ম্রাজ,                     সাদিগব আপন কাজ, 
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সগতয নাদি িগব দবচদলত। 

পূগর্ব্্ মিাজন যত,                     সবাকার এক পর্,  

খকি নাদি কদরল অনীত।। 

সতয জান মিাশয়,                     খতামার এ দুঃে নয়, 

বহু দুঃগে দুঃেী দুগয্যািন। 

দবপুল মবভব যত,                     দনশার স্বপন মত, 

অল্পদিগন িইগব দনিন।। 

কৃগের বচন শুদন,                     সতয সতয যত মুদন, 

কদিল িগর্্ম্র সদন্নিাগন। 

দনদিত জাদনও তুদম,                     ভদবসয কদিনু আদম, 

অল্পদিগন েয় দুগয্যািগন।। 

আশীর্ব্্াি কদর তগব,                     যর্ািাগন খেল সগব, 

বন্ধুেে লইয়া দবিায়। 

আশ্বাদসয়া সর্ব্্জগন,                     খেল সগব দনজ িাগন, 

দুঃদেত অন্তর ির্্ম্রায়।।  

তগব রাম নারায়ে,                     সগম্বাদিয়া পঞ্চ জন, 

চাদিগলন দবিায় দবনগয়। 

আজ্ঞা কর ির্্ম্পদত,                     যাব তগব দ্বারাবতী, 

কি যদি প্রসন্ন হৃিগয়।। 

ির্্ম্ কন মৃদুভাগষ,                     অবশয যাইগব খিগশ, 

রাদেগব আমার প্রদত মন। 

দক আর কদিব আদম,                      সকল জানি তুদম, 

দুই চেু রাম নারায়ে।। 

খিন কদর সদম্বিান,                     দবিায় লইয়া যান, 

খরবতীশ সতযভামা পদত। 

রগর্ চদড় সবান্ধগব,                     নানা বাকয মগিাৎসগব, 

উপনীত যর্া দ্বারাবতী।। 

সগব খেল দনজ ঘর,                     আগছ পঞ্চ সগিাির, 

কামযবন কদরয়া আশ্রয়। 
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জপ যজ্ঞ িান ব্রত,                     নানা ির্্ম্ অদবরত, 

কদর দনতয আনন্দ হৃিয়।। 

বগনগত দবদচে কর্া,                     বযাগসর রদচত োর্া, 

বদে্বাগর কািার শকদত। 

েীদতছগন্দ অদভলাষ,                     ভগে কাশীরাম িাস, 

কৃেপগি মাদেয়া ভকদত।। 

অজের যুচিষ্ঠির প্রগনাতর 

মদ্বতযবগন একদিন ঘুদরগত ঘুদরগত। 

অজের সগপ্ ভীম পাইল খিদেগত।। 

ভীগমর দবলম্ব খিদে রাজা যুদিদির। 

তাাঁর অগেষগে যান িইয়া অদির। ।  

খিদেগলন, অজের ভীগমগর িদরয়া। 

রাদেয়াগছ িৃঢ়ভাগব তাাঁগর সাপদেয়া।। 

অজেগর যুদিদির কগিন বচন।  

আমার ভ্রাতার কর বন্ধন খমাচন।। 

সপ্ বগল, খছগড় দিব ওগি নরবর। 

যদি তুদম িাও খমার প্রগনর উত্তর।।  

স্বে্সুে-গভাগে আদম নহুষ নৃপদত।  

ঋদষেে স্কগন্ধ চদড় কদরতাম েদত।।  

ঋদষরা কদরত মম দশদবকা বিন। 

অেগ্যর খিগি মম খঠদকল চরে।। 

অেগ্যর অদভশাগপ আদম খয ভূতগল। 

অজের সপ্রূগপ রদিনু দবরগল।। 

পুনি অে্য ঋদষ দিলা খমাগর বর।  

উদ্ধাদরগব খসই, দিগব খয তব উত্তর।।  

মিারাজ যুদিদির পাণ্ডব রাজন। 

কদরয়া দিগবন তব শাপ দবগমাচন।। 

যুদিদির কদিগলন প্রন কর তুদম। 

যর্াজ্ঞাগন তািার উর্ত্র দিব আদম। ।  

 

* অজেগরর প্রন 

 

যর্ার্্ ব্রাহ্মে তুদম বদলগব কািাগর। 

জ্ঞাতবয দবষয় দকবা বল এ সংসাগর।। 

 

যুদিদিগরর উর্ত্র। 

 

সতয, িান, েমা, শীল, তপ, িয়া যাাঁর। 

তাাঁগরই ব্রাহ্মে বদল কদরগব দবচার।। 

যাাঁিাগর জাদনগল সুে দুঃে নাদি রয়।  

সুে-দুঃে শূনয দযদন সকল সময়।।  

খসই এক ব্রহ্ম শুিু জ্ঞাতবয দবষয়। 

অপর জ্ঞাতবয আর নাদি মিাশয়।। 

 

* অজেগরর প্রন 

 

শূগদ্রও সতযাদি ির্্ম্ র্াদকগল দনদিত। 

খস জন ব্রাহ্মে বদল িয় দক দবদিত।।  

 

যুদিদিগরর উর্ত্র। 
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শূগদ্রও র্াদকগত পাগর ব্রাহ্মে-লেে। 

ব্রাহ্মগেও শূদ্র-দচহ্ন কদর দনরীেে।। 

শূদ্রই খয শদূ্র িয় ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে। 

এরূপ দনয়ম দকছু না খিদে কেন।। 

খস ব্রাহ্মে, যাাঁগি খিদে মবদিক আচার। 

খসই শূদ্র, যাগি খিদে দবপরীত তার।। 

 

* অজেগরর প্রন। 

 

প্রন কদরগতদছ আদম, ওগি মিামদত। 

দক কর্্ম্ কদরগল িয় জীগবর সিেদত।। 

 

যুদিগরর উর্ত্র। 

 

খয জন অদিংসা পর িইয়া সংসাগর। 

সতয দপ্রয় বাগকয সৎপাগে িান কগর।। 

খসই জন স্বে্লাভ কগর সুদনিয়।  

এই খমার বাকয কভু অনযর্া না িয়। ।  

 

* অজেগরর প্রন। 

 

মন, বুদদ্ধ, দুইেীর দকরূপ লেে।  

বুিাইয়া কি খমাগর িগর্্ম্র নন্দন।।  

 

যুদিদিগরর উর্ত্র। 

 

খিগিগর সদিত মন জেলাভ কগর। 

কাযয িগত বুদদ্ধ দকন্তু জগে এ সংসাগর।। 

মন ত সগুে, আর বুদদ্ধত দনগু্ে।  

বদলনু দুগয়র খভি, মন দিয়া শুন।।  

আপদন সুদবদদ্ধমান, তগব দক কারে।  

কদরগলন ঋদষ খিগি চরে অপ্ে।। 

সপ্ কগি দবিযা বুদদ্ধ র্াকুক না যত। 

িন যদি র্াগক তার, খমাি জগে তত। ।  

িনমগি মর্ত্ িগয় আদমও রাজন্। 

কদরয়াদছ অেগ্যর খিগি পিাপ্ে।।  

অজের কদিগলন, খি ির্্ম্ নন্দন। 

ভাগেয আদজ দমদলয়াগছ তব িরশন।।  

আমার প্রগনর দিগল উর্ত্র এেন। 

এতদিগন িল খমার শাপ দবগমাচন।। 

কাশী কগি, অজের তব বংশির। 

শাপমুি কদর তব জুড়াল অন্তর।। 

দুগয বযািগনর সপচরবাগর প্রভাস তীগর্ ব যাত্রা 

জগেজয় বগল, মুদন কর অবিান। 

শুদনগত বাসনা বড় ইিার দবিান।। 

সর্ব্্জন খেল যদি িইয়া দবিায়। 

দক কর্্ম্ কদরল সগব রদিয়া খকার্ায়।।  

মুদন বগল, অবিান কর কুরুবর। 

কৃো সি কামযবগন পঞ্চ সগিাির। ।  

প্রভাস তীগর্্র তীগর দবদচে কানন। 

ফল পুষ্প অপ্রদমত মৃে পশুেে।। 

মৃেয়া কগরন দনতয বীর িনঞ্জয়। 

রন্ধগন দ্রুপি সতুা আনন্দ হৃিয়। ।  

তীর্্ কদর আইগলন িগর্্ম্র নন্দন।  

শ্রুতমাে দমদলগলন পূগর্ব্্র ব্রাহ্মে।। 

পূর্ব্্মত খভাজনাদি কগর দদ্বজবৃন্দ। 

লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞগসনী রন্ধগন আনন্দ।। 
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এই মত পঞ্চ ভাই কানগন দনবগস। 

খির্া দুগয্যািন রাজা আনগন্দগত ভাগস।। 

দবপুল মবভব খভাে কগর ইন্দ্র প্রায়। 

অর্্ রাজয মসনয যত, কিগন না যায়।। 

দনজরাজয ির্্ম্রাজয একে দমদলত। 

দবগশষ খস রাজয পূগর্ব্্ অর্জ্ু্ন শাদসত।। 

খস সকল রাজা মিল তার অনুেত। 

কর দিয়া সগব তারা র্াগক শত শত।। 

অশ্ব েজ পদর্ত্ যত, খক কগর েেনা।  

সমুদ্র সমান সব অপ্রদমত খসনা।। 

ইন্দ্র খিবরাজ যর্া অমর সমাগজ। 

দুগয্যািন মিারাজ পৃদর্বীর মাগি।। 

এক দিন সভািগল বদস কুরুপদত। 

শকুদন বদলগছ তাগর, শুন পৃর্বীপদত।। 

উজ্জ্বল ভারতবংশ মিল খতামা মিগত।  

তুদম মিারাজ মিগল ভুবন মাগিগত।।  

খতামার সমান কভু না খিদে দবপে। ।  

কর দিয়া খসগব খতামা রাজা লে লে। 

িয় ি্ী রর্ পদর্ত্ চতুরঙ্গ িল। 

কুগবর দজদনয়া রে ভাণ্ডার সকল। ।  

দবপুল মবভব তব ইগন্দ্রর সমান।  

দকন্তু মগন কদর আদম এক মন্দ জ্ঞান।। 

খযই পুষ্প না িইল ঈশ্বগর অদপ্ত।  

খয িগন নাদিক িয় ব্রাহ্মে সুতৃি।। 

খয সম্পি ভুদঞ্জ নাদি বন্ধুেে তষু্ট। 

খয সম্পি শত্রুেে না কদরল িৃষ্ে।।  

খস সকল বযর্্ বদল পূর্ব্্াপর কয়।  

এই অনুতাপ মম জাদেগছ হৃিয়।। 

সিা তৃি আগছ তব গুগে যত বন্ধ।ু 

পৃদর্বী কদরল িীি তব যশ ইন্দ।ু ।  

এ সকল অতুল ঐশ্বয্য খয িইল। 

দুঃে খমার এ সম্পি শত্রু না খিদেল।। 

পূগর্ব্্ ভাল মন্ত্রো না কদরলাম সব। 

খিশ ছাদড় বগন পাঠাইলাম পাণ্ডব।।  

নেগরর অগন্ত যদি অদপ্তাম িল।  

দনতয দনতয খিোতাম ঐশ্বয্য সকল।।  

খিদর মনাগুগে িগ্ধ মিত পঞ্চ জন।  

অসিয বগজ্রর সম বাদজত সঘন।। 

খকার্ায় রদিল দেয়া দনর্জ্্ন কানগন। 

খতামার ঐশ্বয্য এত জাদনগব খকমগন।। 

কে্ বগল, যা কদিগল োন্ধারাদিকারী। 

ইিা অনুগশাদচ আদম দিবস শর্ব্র্ী। ।  

নারীর খযৌবন যর্া স্বামীর দবিগন। 

শদি খশৌয্য বযর্্ না খিদেগল শত্রুেগে।। 

দবভব িয় খয নষ্ট মবরী না খিদরগল। 

দবদির দনয়ম ইিা আদম জাদন ভাগল।।  

যত দিন ইিা সব না খিগে পাণ্ডব। 

লােগয় আমার মগন দবফল এ সব।। 

দকন্তু এক কদরয়াদছ দবচার দনে্য়।  

বুদিয়া করি কায্য, উদচত খয িয়।।  

প্রভাস তীগর্্র তীগর তপস্বীর খবগশ। 

বাস কগর শত্রুেে তর্া নানাগেগশ।। 

সগব চল যাব তর্া স্নান কদরবাগর। 

িইগব অনন্ত পুেয স্নাগন তীর্্নীগর।। 

িয় ি্ী রর্ পদর্ত্ চতুরঙ্গ িল। 

সবাকার পদরবার ভৃতযাদি সকল।। 

ইগন্দ্রর অদিক তব দবপুল দবভব। 

খিদেয়া দদ্বগুে িগ্ধ িইগব পাণ্ডব।।  
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খঘাষযাো কদর, সর্ব্্গলাগকগত কদিগব। 

দকন্তু ভীষ্ম খদ্রাে ের্ত্া খকি না জাদনগব।। 

ইিার দবিান এই মম মগন আগস। 

এই যাোয় দুই কায্য, মিগব দবগশগষ।। 

কগে্র এগতক বােী শুদন খসইেে।  

সািু সািু প্রশংসা কদরল দুগয্যািন।। 

দুঃশাসন জয়দ্রর্ দেের্ত্্ প্রভৃদত। 

সািু সািু বদল উগঠ যগতক দুর্্ম্দত।। 

কে্ বগল, দবলম্ব না কর কুরুপদত। 

সুসর্জ্ সকল মসনয কর শীঘ্রেদত।।  

আজ্ঞামাে দুঃশাসন িইল বাদির। 

ডাদকল সকল মসনয সব খযাদ্ধা বীর। ।  

যত বন্ধ ুবান্ধব সদিত পদরবার। 

নারীেে শুদন মিল আনন্দ অপার।। 

খদ্রৌপিী সদিত খিো দদ্বতীয় উৎসব।  

তীর্্স্নান তৃতীয় দচদন্তয়া এই সব।।  

দবগশগষ সন্তুষ্টা নারী যাো মগিাৎসগব। 

সর্ব্্কাল বন্দীরূগপ র্াগক বদ্ধভাগব।। 

নৃযান খোযান আর অশ্বযান সাগজ। 

রগর্ রর্ী চদড়ল পিাদত পিব্রগজ।। 

বাদিনী সাদজগছ বহু বাদজগছ বাজনা। 

সমুদ্র সিৃশ খসনা, খক কগর েেনা। ।  

সাজাইয়া সর্ব্্চ্সনয দুঃশাসন খবগে। 

করগযাগড় িাণ্ডাইল নৃপদতর আগে।। 

শুদনয়া খকৌরবপদত উদঠল সম্ভ্রগম। 

বাদির িইয়া দনরীেগয় ক্রগম ক্রখম।। 

সমুদ্র লিরী খযন রগর্র পতাকা। 

খমগঘর সিৃশ ি্ী, নাদি যায় খলো।। 

মগনাির মগনাজ্ঞ উর্ত্ম তুরঙ্গম। 

পৃদর্বী আছাদি বীর দবশাল দবক্রম।।  

সশস্ত্র সকল মসনয খিদেগত সুন্ির।  

শমন সভয় িয়, দকবা ছার নর।। 

কে্ বগল, দবলগম্ব নাদিক প্রগয়াজন।  

ভীষ্মগিব শুগন যদি কদরগব বারে।।  

এই খিতু দতগলক না দবলম্ব যুয়ায়।  

শীঘ্রেদত চল সো, এই অদভপ্রায়।।  

শুদনয়া খকৌরবপদত দবলম্ব না মকল। 

েমন সমগয় সব দবদুর জাদনল।। 

যর্া রাজা মসনযমাগি যায় শীঘ্রেদত। 

মিুর বচগন কগি দুগয্যািন প্রদত।। 

শুদন তাত, যাগব নাদক প্রভাগসর স্নাগন। 

পুেযকাগয্য বািা নাদি কদর, খস কারগে।। 

কুরুবংশ খশ্রি তুদম রাজচক্রবর্ত্্ী। 

পূদরল ভুবন দতন খতামার সুকীদর্ত্্।। 

এ সমগয় যত কর মিয্য আচরে। 

ভূদষত দবভব িগব, দদ্বগুে খশাভন।।  

সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস েমগন। 

দনগষি না কদর আদম, এই খস কারগে। ।  

নানা দচে দবদচে সুন্দর বনিল। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ তর্া দনবগস সকল। ।  

বহু দসদদ্ধ ঋদষেে উপনীত তর্া। 

কার সগন দ্বন্দ্ব নাদি কদরগব সর্ব্্র্া।। 

দুগয্যািন বগল, তাত খয আজ্ঞা খতামার। 

যদি দ্বন্দ্ব কদর তগব দক ভয় আমার।। 

মম মসনয খিে তাত খতামার প্রসাগি। 

ইন্দ্র যম আগস যদি দজদনব দববাগি।। 

তর্াদপ দবগরাগি মম খকান প্রগয়াজন। 

শীঘ্র তুদম দনজ েৃগি করি েমন।।  
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দবদুগর খমলাদন কদর খকৌরগবর পদত। 

না কদর দবলম্ব আর চগল শীঘ্রেদত। ।  

দবনা ভীষ্ম খদ্রাে খদ্রােী কৃপাচায্য বীর। 

সর্ব্্চ্সগনয দুগয্যািন িইল বাদির।। 

চদলগত চরেভগর কদম্পতা িরেী। 

িূলা উদড় আছাদিল দিগন দিনমদে। ।  

মসনয খকালািল দজদন সাের ের্জ্ন্।  

প্রমাি েদেল সগব, না বুদি কারে। ।  

নের ছাদড়য়া বগন কদরল প্রগবশ। 

মিাগঘার শগব্দ পূদরল বনপ্রগিশ।। 

খমগঘগর সিশৃ িূদল েেনমণ্ডগল। 

বহু খেে ভাদঙ্গ সগব চগল বহু িগল।। 

ভারত-পঙ্কজ-রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ দবরদচল তাাঁর িাস।। 

দুগয বযািগনর মসনয দশ বগন ভীমারু্জ্বগনর রেসর্জ্া ও যুচিষ্ঠিগরর 

সান্ত্বনা 

এোগন প্রভাগত উদঠ ভাই পঞ্চ জন।  

দনতয দনয়দমত কর্্ম্ কদর সমাপন। ।  

স্নান খিতু যান সগব সি দদ্বজেে।  

ফল পুষ্প খিতু খকি প্রগবগশর বন। ।  

মৃেয়া কদরগত যান ভীম িনঞ্জয়। 

রাজার দনকগে রগি মাদ্রীর তনয়।। 

মিাবগন প্রগবদশল ক্রগম দুই ভাই।  

রাদশ রাদশ মৃে মাদরগলন ঠাাঁই ঠাাঁই।। 

বন ভ্রমগেগত খিাাঁগি শ্রান্ত কগলবর।  

দবশ্রাম কগরন বদস দুই সগিাির।। 

শুদনগলন খিনকাগল মসনয খকালািল। 

প্রলয় ের্জ্্ন খযন সােগরর জল।। 

কেগকর পিিূদল যাদকল েেন।  

খমগঘ আছাদিল খযন সূগয্যার দকরে।। 

বগলন অর্জ্ু্ন প্রদত পবন নন্দন।  

চল শীঘ্র মৃেয়াগত নাদি প্রগয়াজন। ।  

শুন ভাই, িইগতগছ, মসনয খকালািল।  

পিিূদল আছাদিল েেন মণ্ডল।। 

কৃো সি রদিগলন পাণ্ডগবর নার্।  

দবগশষ বালক মাদ্রীপুে দুই সার্।।  

দক কর্্ম্ কদরনু ভাই আদস দুই জগন। 

খকবা আদস দবগরাদিল িগর্্ম্র নন্দগন।। 

এগতক দবচাদর শীঘ্র যান দুই জন। 

খির্ায় মাদ্রী পুগে কদরয়া সগম্বািন।।  

সদবস্বগয় কগিন খয ির্্ম্ নৃপমদে। 

খিে ভাই বগন আগস কািার বাদিনী।।  

মৃেয়া কদরগত খেল ভীম িনঞ্জয়। 

দবলম্ব খিদেয়া মম আকুল হৃিয়।। 

এই বগন বাস কগর েন্ধর্ব্্ দকন্নর।  

দবগরাগি আসি সিা বীর বৃগকাির।। 

দক জাদন কািার সাগর্ িইল দবগরাি। 

বগন দকবা এগসদছল খকান মিাগযাি।। 

আর এক মম মখন জাগে খয সংশয়। 

খেশযুি শদিিীন খিদেয়া আমায়।। 

বনমাগি র্াদক আদম তপস্বীর খবশ। 

সিায় সম্পিিীন, নাদি রাজয খিশ। ।  

দুষ্টবুদদ্ধ কে্ শকুদনর মন্ত্রনায়। 

মন্দবুদদ্ধ দুগয্যািন আগস বা খির্ায়।। 
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শীঘ্র কি সিগিব কদরয়া দনেয়্। 

খিনকাগল উপনীত ভীম িনঞ্জয়।। 

খিদেয়া আনন্দ দচর্ত্ িগর্্ম্র নন্দন। 

আদলঙ্গন দিয়া কন, কি দববর।। 

অর্জ্ু্ন বগলন, খিব দনে্য় না জাদন। 

খঘার শগব্দ আদসগতগছ কািার বাদিনী।। 

শুদনয়া দবস্ময় বড় জদেল হৃিয়। 

দবগশষ রাদেয়া খির্া খেলাম খতামায়।।  

বযগ্র িগয় শীঘ্র আদসলাম খস কারগে। 

ির্্ম্ বদলগলন, ইিা িগয়দছল মগন। ।  

খতামা দুই জগন দ্বন্দ্ব িইল কার সগন। 

কদরগতদছলাম দচন্তা আদম খস কারগে।। 

খতামা খিাাঁিা খিদে খেল সগন্দি সকল।  

দকন্তু কাগছ ক্রগম আগস মসনয খকালািল।। 

দবপে স্বপে পরপকষ এস জাদন। 

অনুমাগন বুদি ভাই অগনক বাদিনী।।  

আজ্ঞামাে পার্্ রর্ কদরগত স্মরে।  

কদপধ্বজ যুি রর্ দিল িরশন।। 

িগর্্ম্গর প্রোম কদর পার্্ উদঠ রগর্। 

চদলগলন বায়ুগবগে অন্তরীে পগর্। ।  

শব্দ অনুসাগর পার্্ পদিগমগত যান। 

খিগেন খকৌরব খসনা সমুদ্র প্রমাে। ।  

ধ্বজ ছে রর্ রর্ী পিাদত কুঞ্জর।  

খিদে জাদনগলন পার্্ খকৌরব পামর।।  

তগব পুনঃ দফদর আদস অদত শীঘ্রেদত। 

মুিূগর্ত্্গক উর্ত্দরলা যর্া ির্্ম্পদত।। 

পাগর্্ খিদে আগু িগয় িগর্্ম্র নন্দন। 

দজজ্ঞাগসন কগনি, খিব দক দজজ্ঞাস আর। 

খিদেলাম মসনয সি কুরু কুলাঙ্কার।। 

আমা সবা দিংদসবাগর আদসল এোগন। 

নগি এই বনিগল খকান্ প্রগয়াজগন।।  

এত শুদন মিাগক্রাগি বীর বৃগকাির। 

আস্ফালন কদর ভুজ উদঠল সত্বর।। 

করগযাড় কদর বগল সগম্বাদিয়া ির্্মম।  

খিে মিারাজ দুষ্ট দুগয্যািন কর্্ম্। 

কপগে কপেী সব রাজযিন দনল।। 

জো বল্ক পরাইয়া কানগন পাঠাল। 

খিশ মিগত রে িন দকছু নাদি আদন। 

খকানমগত তার বাঞ্ছা নাদি মকনু িাদন।। 

সময় দনে্য় খমারান না কদর লঙ্ঘন।  

তর্াচ আদসল দুষ্ট কদরগত দিংসন।। 

ির্্ম্ খিতু এত কষ্ট আমা পঞ্চ জগন। 

খস ির্্ম্ ফদলল আদজ দুষ্ট দুগয্যািগন।। 

এগতক খয মসনয সাদজ আদসগছ খির্ায়।  

তবু মগন লাগে েুদ্র পতগঙ্গর প্রায়।। 

প্রসন্ন িইয়া রাজা আজ্ঞা কর খমাগর। 

মুিূগর্ত্্গক সংিাদরব শগতক খসািগর।। 

উঠ শীঘ্র িনঞ্জয়, দবলগম্ব দক কাজ। 

এত অপমাগন দক দতগলক নাদি লাজ।। 

দনয়ম পূদরগত দিন খয দকছু আছয়। 

খমারা না লদঙ্ঘনু, খসই পাদপি লঙ্ঘয়।। 

খি নকুল সিগিব বীগরর প্রিান। 

স্ববাদঞ্ছত দসদদ্ধ খকন না কর দবিান।। 

এগতক কদিল যদি বৃগকাির বীর। 

খক্রাগিগত অদির মিল পাগর্্র শরীর।। 

্লন্ত অনগল খযন ঘৃত যাদল দিল।  

মাদ্রীপুে দুই জন েদর্জ্্য়া উদঠল।। 

সুসর্জ্ কদরল সগব যার খয বািন। 
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তূে মিগত লন তুদল দিবয অস্ত্রেে।।  

আড়া ভাদঙ্গ তূেমগিয রাগে পুনর্ব্্ার। 

িনুগকগত গুে দিয়া দিগলন েঙ্কার। ।  

কবগচ আবৃত তনু, নানা অস্ত্র খপাঁদচ। 

খিবির্ত্ শঙেনাি মকল সবযসাচী।। 

পুনঃ পুনঃ েিা খলাগফ পবননন্দন। 

তেন কগিন ির্্ম্ মিুর বচন।। 

শুন ভাই খকান্ কর্্ম্ খতামার অসািয। 

সিগজ অর্জ্ু্ন এই খিগবর অবিয।।  

বালসূয্যসম দুই মাদ্রীর তনয়। 

ইন্দ্র যম আগস যদি, দকবা তাগি ভয়।।  

দকন্তু আগে কারে করি দনরূপে।  

খকান কায্য খিতু খির্া আগস দুগয্যািন।। 

বগনগত ভ্রমে দকংবা খিতু তীর্্ স্নান। 

মৃেয়া কদরগত দকবা কদরল দবিান।। 

দনে্য় না জাদন আগে যদি কর যুদ্ধ। 

দনদিত িইগব তগব ির্্ম্পর্ রুদ্ধ।। 

যদি আগে তারা দিংসা কদরগব খতামার।  

তুদমও মাদরও তাগর, নাদিক দবচার। ।  

দুর্ব্্গলর বল ির্্ম্, তাগি ক খিলা। 

দু্র সােগর আর আগছ খকান্ খভলা। ।  

ির্্ম্পুে মুগে শুদন এগতক বচন।  

দবরস বিগন দনবদর্ত্্ল চাদর জন।।  

কূগল দনবাদরল খযন সমুদ্র লিরী। 

সুসর্জ্ বদসল সগব ির্্ম্ বরাবদর। ।  

সরু্ম্গে বদসল যত ব্রাহ্মে মণ্ডল।  

অমর খবদষ্টত খযন খিব আেণ্ডল।। 

মৃেচর্্ম্ কুশাসগন তপস্বীর খবশ।  

বল্ক পদরিান, দশগর জোভার খকশ।।  

কগর্াপকর্গন অদত সবার আনন্দ। 

খিনকাগল আগস দুগয্যািন মদতমন্ি।।  

ব্রাহ্মে-মণ্ডলী আর ভাই পঞ্চ জনা। 

িদেে কদরয়া চল নৃপদতর খসনা।। 

আগে চগল অেদেত পিাদতক যালী।  

মগনারম তুরঙ্গগম সি মিাবলী।। 

অর্ব্ু্ি অর্ব্ু্ি তগব খমঘবে্ িাতী। 

অসংেয দবদচে দচে কত শত রর্ী।। 

খিনকাগল খকৌরগবর যত নারীেে। 

ঘুচাল রগর্র যত বস্ত্র আছািন।।  

অঙ্গুলীগত খিোইয়া কগি এই বােী।  

খিে খিে কুেীগরগত দ্রুপি নদন্দনী।। 

বড় ভাগেয খিদেলাম, কগি সর্ব্্জনা। 

পাগছ পাগছ চগল মসনয, খক কগর েেনা।। 

শকে বলি উগষ্ট্র নানা দ্রবয বগি। 

সগঙ্গ কত শত খভােয খভাজয খপয় রগি।। 

খয দকছু দবভব দবর্ত্ রাজার আদছল।  

সংিদত সুহৃি বন্ধু সকদল আদনল।। 

উপমার খযােয খিন নগি সুরপদত।  

বে্না কদরগত তািা কািার শকদত।।  

এইরূগপ যায় রাজা খকৌরগবর পদত। 

প্রলয় কাগলর খযন কলরব অদত।। 

সম্ভাষা কদরগত এল সঞ্জয় নন্দন। 

সম্ভ্রগম সবার কগর চরে বন্দন।। 

যুদিদির দজজ্ঞাগসন কি সমাচার।  

খকান্ িগর্্ম্ দুগয্যািন কগর আগুসার।। 

সঞ্জয় নন্দন বগল, কর অবিান। 

কদরগবন খঘাষযাো প্রভাগসগত স্নান।। 

রাজা বগল, এ কগর্্ম্ আমার অদভপ্রায়। 
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আর খমার আশীর্ব্্াি কদিগব রাজায়। ।  

এ তীগর্্ অগনক দসদ্ধ ঋদষর আলয়। 

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে রে সম্প্রিায়।। 

খিে দতদন কুরুকুগল খশ্রি নরপদত। 

দবগরাি না িয় খযন কািার সংিদত।। 

তর্া মিগত শুদনয়া সঞ্জয়সতু খেল। 

িগর্্ম্র যগতক কর্া রাজাগর কদিল। ।  

শুদন অিঙ্কাগর মূঢ় অবজ্ঞা কদরল।  

অবজ্ঞায় দুষ্ট কে্ শকুদন িাদসল।।  

সিগজ তপস্বী খলাগক খিবতার ভয়। 

কার শদি েদেগয়র কাগছ অগ্র িয়।।  

এত বদল খমৌনভাগব রগি সর্ব্্জগন। 

পুেযতীর্্ প্রভাসগত যায় কতেগে।। 

নানা দচে দবদচে উিযান মগনাির।  

প্রফুল্ল কমলবগন গুঞ্জগর ভ্রমর। ।  

খকাদকল কুিগর দনতয দনজ মর্ত্তায়।  

মুদনর মানস িগর বসগন্তর বায়।। 

দবদবি বগনর খশাভা খক কগর বে্ন। 

খিদেয়া সানন্দদচর্ত্ রাজা দুগয্যািন।। 

দুঃশাসন কে্ আদি িদরষ দবিান। 

রদিল সকল মসনয যর্াগযােয িান। ।  

সাদর সাদর বস্ত্রেৃি খিদেগত সুরঙ্গ। 

পর্ব্ত্ সমান খযন পর্ব্্গতর শৃঙ্গ।। 

খবদড়ল প্রভাগস যর্া প্রভাগসর বাদর। 

খকৌতুক দবিাগন স্নান কগর যত নারী।। 

তগব দুগয্যািন রাজা সগিাির শত। 

দেের্ত্্ শকুদন কে্ অমাতয আবৃত।। 

স্নান কদর কুতূিগল কগর নানা িান।  

িয় ি্ী েবীেে, নাদি পদরমাে।। 

পরম খকৌতুগক সগব স্নান িান কদর। 

দবদচে বসন নানা অলঙ্কার পদর।।  

জলপান কদর তগব বগস সর্ব্্জন। 

খকৌতুগক বদসয়া কগর তামূ্বল চর্ব্্ে।। 

আলসয তযদজয়া খকি কদরল শয়ন। 

খকি পাশা খেগল, খকি করগয় রন্ধন। ।  

ভারত পঙ্কজ রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ দবরদচল তাাঁর িাস।। 

দুগয বযািগনর মসনযসহ চিত্রসন েন্ধ্গর্ব্ বর যুদ্ধ 

এইমত রগি মসনয যুদড় বনিল। 

েতায়াগত লণ্ডভণ্ড উিযান সকল।। 

খিনকাগল খিে তর্া মিগবর ঘেগন। 

েন্ধর্ব্্ উিযান এক দছল খসই বগন।। 

দচেগসন নাম তাাঁর েন্ধর্ব্্-প্রিান। 

যাাঁর নাগম সুরাসুর িয় কম্পমান।।  

তাাঁিার দকঙ্কর দছল বগনর রেক। 

খিদেল, উিযান ভাগঙ্গ রাজার কেক। ।  

বহু মসনয খিদে একা না কদর দবগরাি। 

দুগয্যািন অগগ্র দেয়া কদিগছ সগক্রাি।। 

শুন রাজা খমার বাকয কর অবেদত। 

প্রভু খমার দচেগসন, েন্ধগর্ব্্র পদত।। 

কুসুম উিযান তাাঁর এই বগন দছল। 

প্রগবদশ খতামার মসনয সকদল ভাদঙ্গল।। 

বগনর রেক আদম, দকঙ্কর তাাঁিার।  

না কদরগল ভাল কর্্ম্, দক কদিব আর।।  
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এই কর্া, খমার মুগে পাইগল সম্বাি।  

আদসয়া ইদঙ্গগত রাজা কদরগব প্রমাি।। 

এত শুদন মিাগক্রাগি কগি বীর কর্ে।  

দবকচ কমল প্রায় চেু রিবে।্ ।  

ওগর দুষ্ট এত কর কার অিঙ্কার। 

দক ছার েন্ধর্ব্্ খতার, দকবা ের্ব্্ তার।। 

খয কর্া কদিদল তুই আদস মম কাগছ। 

এতেে জীগয় রগি, খিন খকবা আগছ। ।  

সিগজ অতযল্প বুদদ্ধ দদ্বতীগয় নফর।  

যাি শীঘ্র আন দেয়া আপন ঈশ্বর।। 

বলাবল বুদি লব সংগ্রাগমর কাগল।  

কগে্র দবক্রম খসই জাগন ভাগল ভাগল।। 

এত বদল খযকা মাদর বাদির কদরল।  

মিাদুঃে মগন রেী কাদন্দয়া চদলল।। 

বদস আগছ দচেগসন আপন আবাগস।  

খিনকাগল অনুচর কগি মৃদুভাগষ।। 

রো খিতু তুদম খমাগর রাদেগল উিযাগন। 

দুগয্যািন রাজা আগস প্রভাগসর স্নাগন।। 

তার মসনয উিযান কদরল লণ্ডভণ্ড।  

রাজাগর কদিনু দেয়া তার এই কাণ্ড।।  

কগতক কুৎদসত ভাষা কদিল খতামাগর। 

দুগয্যািন-গসনাপদত কে্ নাম িগর।। 

মনুষয িইয়া কগর এত অিঙ্কার। 

খিাষমত িণ্ড যদি না দিবা তািার।।  

এইমত দুষ্টাচার কদরগবক সগব। 

লঘু গুরু মনুষয খিগবগত দকবা তগব।। 

এত শুদন মিাগক্রাগি উদঠল েন্ধর্ব্্। 

দক ছার মনুষয, আদজ নাদশব খয ের্ব্্।। 

মরেকাগলগত দপপীদলকা পাো উগঠ। 

যাইগত কদরল বাঞ্ছা শমন দনকগে।। 

খক্রািভগর রর্াগরাগি চগল শীঘ্রেদত।  

িনুক েঙ্কার শুদন কম্পমান দেদত।। 

দিবয সুশাদেত শগর পূদর যুগ্ম তূে। 

খক্রািভগর আদসগতগছ ্লন্ত আগুন। ।  

কত িূগর খিগে সগব রগর্র পতাকা। 

শূনযপগর্ আগস খযন ্লন্ত উলকা। ।  

কুরুচ্সনয দনকগে আইল খসইেগে। 

কদিগত লাদেল অদত েভীর ের্জ্্গন। ।  

আগর দুষ্ট তযজ আদজ জীবগনর সাি।  

মনুষয িইয়া কর েন্ধগর্ব্্ দববাি।। 

এগতক বদলয়া দিল িনুগক েঙ্কার। 

মুিূগর্ত্্গক শরজাগল মকল অন্ধকার।। 

শুদনয়া েন্ধর্ব্্ ের্ব্্ কগে্ মিল খক্রাি। 

েঙ্কাদরয়া িনুগু্ে িায় মিাগযাি। ।  

সূয্য-অস্ত্র এদড়গলন সূগয্যর নন্দন। 

িাদস দচেগসন অস্ত্র মকল দনবারে।।  

তগব ত েন্ধর্ব্্ এগড় তীক্ষ্ণ পাাঁচ বাে। 

অদ্্ধপগর্ কে্বাগে মিল িশোন।।  

েন্ধর্ব্্ খিদেল, অস্ত্র কাদেগলক কে্। 

খক্রাগি কম্পমান তনু, চেু রিবে।্। 

দসংিমুে দিবয অস্ত্র যুদড়ল িনুগক। 

অগস্ত্র অদগ্ন বাদিরায় িলগক িলগক।। 

মিাবীর কে্ তগব অপূর্ব্্ সন্ধাগন। 

কাদেল েন্ধর্ব্্ অস্ত্র, অদ্্ধচন্দ্র বাগে। ।  

সপ্বাে যুদড়ল খয েন্ধর্ব্্ তেন।  

যুদড়ল েরুড়বাে সূগয্যর নন্দন। ।  

তগব কে্ দিবয ভল্ল মগন্ত্র অদভগষদক। 

সেগর্ব্্ কদিল কে্ দচেগসগন ডাদক।। 
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আগর দুষ্ট অিঙ্কাগর না খিে নয়গন। 

ের্ব্্ চূে্ িগব আদজ পদড় খমার বাগে।। 

আকে্ পূদরয়া কে্ মকল দনগেপে।  

উদঠয়া আকাশ পগর্ কদরল ের্জ্্ন।। 

অস্ত্র খিদে বয্ িগয় েন্ধর্ব্-্ঈশ্বর। 

শীঘ্রিগ্ এগড় বীর খচাক খচাক শর। ।  

দুই অগস্ত্র মিাযুদ্ধ িইল অম্বগর। 

কাদেল খিাাঁিার অস্ত্র খিাাঁিাকার শগর।। 

অস্ত্র বযর্্ খিদে কে্ সগক্রাি অন্তর। 

দচেগসগন প্রিাদরল শগতক খতামার। ।  

বাোঘাগত বযগ্র িগয় েন্ধগর্ব্্র পদত। 

ডাদকয়া বদলল তগব কে্ বীর প্রদত।। 

িনয খতার বীরপো, িনয খতার দশো। 

এেন বুিি তুদম আমার পরীো।। 

এগতক বদলয়া প্রিাদরল িশ বাে। 

বযর্ায় বযদর্ত কে্ িইল অজ্ঞান। ।  

কতেগে খচতন পাইলা মিাবল।  

খবদড়ল েন্ধগর্ব্্ আদস খকৌরব সকল। ।  

শতপূর কদরয়া খবদড়ল সর্ব্্ খসনা।  

িনুক েঙ্কার খযন সঘন িন্িনা।। 

িশদিক যুদড়য়া কদরল অন্ধকার। 

েন্ধর্ব্্ সবার অস্ত্র কদরল সংিার।। 

প্রােপগে সগব যুদ্ধ কদরল দব্র।  

সগব দনবারে কগর েন্ধর্ব্্-ঈশ্বর।।  

পরশুরাগমর দশষয কে্ মিাবীর।  

অচল পর্ব্্ত প্রায় যুগদ্ধ রগি দির।। 

রাদেয়া আপন খসনা আপন দবক্রগম। 

প্রিগরক পয্যন্ত যুদিল মিাশ্রগম।। 

তগব ত েন্ধর্ব্্ মগন কদরল দবচার।  

জাদনল খকৌরব খসনা রগে অদনবার।। 

মায়া দবনা এ সকল নাদরব দজদনগত। 

মায়ার পুর্ত্লী এই দবচাদরল দচগত। ।  

রর্ লুকাইল তগব না খিদে খয আর। 

অন্্তদ্ধান কদর মকল বাগে অন্ধকার।। 

অন্তরীগে পগড় বাে, খিগে সর্ব্্জগন। 

অদছগদ্র বদরগষ খযন িারার শ্রাবগে।। 

খকার্ায় েন্ধর্ব্্ আগছ, খকি নাদি খিগে। 

বৃদষ্টবৎ অস্ত্র সব পগড় লাগে লাগে।। 

মুগে মাে মার মার শুদন সবাকর।  

মসগনযগত অেত জন না রদিল আর।।  

পদড়ল অগনক মসনয, রগি বগি নিী। 

িয় িাতী রর্ রর্ী খক কগর অবদি।। 

কতেে রে সদি দছল কে্ বীর। 

তািার সদিত দকছু মসনয দছল দির।। 

শূনয তূে, দছন্ন গুে, অগঙ্গ শ্রমজল। 

দবষণ্ণ বিন সগব িইল দবকল।। 

সদিগত না পাদর ভঙ্গ দিল কে্বীর।  

পলায় খকৌরবগসনা ভগয়গত অদির।। 

অম্বর নাদিক কার, নাদি বাগন্ধ খকশ। 

পলায় সকল মসনয, পােগলর খবশ।। 

খবগে িায়, পিাৎ না চায়, খকান জন।  

স্ত্রীেে রেকমাে রাজা দুগয্যািন।। 

কতেে সগি যুদ্ধ, প্রাে বযগ্রতায়। 

খিনকাগল দচেগসন আইল তর্ায়।। 

দুগয্যািগন ডাদক বগল পদরিাস বােী। 

েেগন েরগজ খযন খঘার কািদম্বনী।। 

আগর মন্দমদত দুষ্ট রাজা দুগয্যািন। 

মনুষয িইয়া কর েন্ধর্ব্্ চালন। ।  
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খকার্া খতার খস বন্ধু সিায় সমুদিত।  

এগকলা রদিদল নারীেগের সদিত।। 

এই অিঙ্কাগর তুদম না খিে নয়গন। 

আদজকার রগে যাদব শমন সিগন।। 

মিাভারগতর কর্া পুেয েীদতোন।  

ভবদসন্ধু তদরগত নাদি ইিার সমান। ।  

চিত্রগসন কতত বতৃক কুরুনারীেে সহ দুগয বযািনগক বন্দীকরগে ও 

কুরুনারীেগের যুচিষ্ঠিগরর সমীগপ দতূ খপ্ররে 

কে্ ভঙ্গ দি রগে,                     বযাকুল েন্ধর্ব্্ বাগে, 

পলায় সক খসনাপদত। 

পলায় দেের্ত্্ নার্,                    খসৌবল শকুদন সার্, 

কে্ দুঃশাসন দবদবংশদত।। 

যত যত মিাবীর,                    রগেগত নদিল দির, 

প্রমাি েদেয়া সর্ব্্জন। 

খক কগর তািার খলো,                    খকবল রাদেয়া একা, 

নারীবৃন্দ সি দুগয্যািন।। 

মিাে্ িগয় যায়,                    নারীপাগন নাদি চায়, 

রর্ চালাইয়া শীঘ্রেদত। 

অশ্ব েজ িায় রগড়,                    পগর্গত পিাদত পগড়, 

উগঠ, খিন নাদিক শকদত।। 

খিনমগত মসনয সব,                    কদর মিা কলরব, 

প্রাে লগয় পলায় তরাগস। 

িািাকার খকালািল,                   পূে্ িল বনিল, 

খিদেয়া েন্ধর্ব্্পদত িাগস।। 

তগব দুগয্যািগন কয়,                    দুষ্টবুদদ্ধ পাপাশয়, 

না জাদনস্ েন্ধর্ব্্ খকমন। 

আগর মন্দ মদতমান,                    ভালমন্দ নাদি জ্ঞান, 

অিঙ্কাগর কদরস্ খিলন।। 

না জাদনস্ দনজ বল,                    এেদন উদচত ফল, 

খমার িাগত অবশয পাইগব। 

লইব খতামার প্রাে,                    ইিাগত নাদিক আন, 
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মগনর বাসনা পূে্ িগব।। 

এত বদল দনজ অস্ত্র,                    যুদড়গলন লঘুি্, 

েন্ধর্ব্্-ঈশ্বর খক্রািমগন। 

অবযর্্ জানগয় সদন্ধ,                    এগব খস কদরয়া বন্দী, 

িদরগলক রাজা দুগয্যািগন।। 

বন্দী মিল কুরুগশ্রি,                    স্বপে দিগলক পৃি, 

খিাসর নাদিক আর সাগর্। 

স্ত্রীবৃন্দ সদিত রাজা,                    রগর্ তুগল মিাগতজা, 

শীঘ্রেদত যায় স্বে্পগর্।। 

খঘার আর্ত্্নাি কদর,                    কান্দগয় সকল নারী, 

িায় িায় ডাগক উচ্চঃস্বগর। 

কপাগল কঙ্কোঘাত,                    ঘন ডাগক জেন্নার্, 

পার কর দবপদর্ত্ সােগর।। 

খমারা সর্ব্্ির্্ম্ িীন,                    পাপকর্্ম্ প্রদতদিন, 

তব ভদিগলশ নাদি মগন। 

সতয খমারা িীনতপা,                    খকবল করি কৃপা, 

িীনবন্ধু নাগমর কারগে।। 

ইতযাদি অগনক কদর,                    স্তুদত কগর কুলনারী, 

খকি দনন্দা কগর দনজ পদত। 

দুষ্টবুদদ্ধ স্বামীেে,                    িগর্্ম্ দিংগস অনুেে, 

খস কারগে মিল খিন েদত।। 

কুরুগশ্রি ির্্ম্পদত,                    িগর্্ম্গত যাাঁিার মদত, 

অনুেত ভাই চাদর জন। 

খকবল িগর্্ম্র খসতু,                    প্রাে তযগজ ির্্ম্ খিতু, 

তাাঁগর দুঃে দিল দুগয্যািন।। 

সতী সাধ্বী পদতব্রতা,                    খিব দদ্বজ অনুেতা, 

সতত িগর্্ম্গত যাাঁর মদত। 

লক্ষ্মীঅংশ যাজ্ঞগসনী,                    সভামগিয তাগর আদন, 

চুগল িদর কদরল দুে্দত।। 
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খস ির্্ম্ ফদলল আদজ,                    দবপি সােগর মদজ, 

সবাই িারানু জাদত কুল। 

বার্ত্্া খপগয় ির্্ম্রাজ,                    জাদনয়া কুগলর লাজ, 

খকবল রোর মাে মুল।। 

তগব দুগয্যািন নারী,                    এই যুদি মগন কদর, 

অনুচগর কগি শীঘ্রেদত। 

দবলম্ব না কর তাত,                    যর্া পাণ্ডগবর নার্, 

কি দেয়া সকল দুে্দত।। 

কদিগব দবনয় কদর,                    খমা সবার নাম িদর, 

দনিয় মদজল কুরুবংশ। 

খমা সবার কর্্ম্ফগল,                    এ কুৎসা কলঙ্ক কুগল, 

দচেগসন িাগত জাদত ধ্বংস।। 

অনুচর কগি বােী,                    সতয কি ঠাকুরােী, 

পাসদরলা পূর্ব্্কর্া সব। 

খয কর্্ম্ কদরয়া তাাঁগর,                    পাঠাইলা বনান্তগর, 

তািা দবনা খক আগছ বান্ধব।। 

খয আজ্ঞা খতামার মাতা,                    এেদন যাইব তর্া, 

কদিব সকল সমাচার।  

ির্্ম্রাজ মিাশয়,                    বীর বগে িনঞ্জয়, 

ভীম িগ্ নাদিক দন্ার।। 

রােী বগল ির্্ম্রাজ,                    জাদনয়া কুগলর লাজ, 

আমা সবার আপি ভঞ্জগন। 

না কদরগব খভিমদত,                   পরদুঃগে দুঃেী অদত, 

উদ্ধাদরগত পাঠাগব অর্জ্ু্গন।। 

স্বামী খমার অপরািী,                    ইিাগত অবজ্ঞা যদি, 

কদরয়া উদ্ধার না কদরগব। 

দমদলয়া সকল নারী,                    দবষ ভদগ্ন ভর কদর, 

দকংবা জগল প্রগবদশ মদরগব।। 

এত শুদন শীঘ্র িূত,                    খেল যর্া ির্্ম্সুত, 
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মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্ু্ন। 

খবদষ্টত ব্রাহ্মেভাগে,                    করগযাড় কদর আগে, 

কদিগত লাদেল সকরুে।। 

অবিান মিারাজ,                    মিগবর দুে্দত কাজ, 

রাজা এল প্রভাগসর স্নাগন। 

দবদির দনর্ব্্ন্ধ কর্্ম্,                    েণ্ডন না যায় ির্্ম্, 

বন্দী মিল দচেগসন-বাগে।। 

েন্ধগর্ব্্র মায়াবগল,                    খপাড়াইল অস্ত্রানগল, 

প্রাগেগত কাতর যত খসনা। 

কে্ শাল্ব দুঃশাসন,                    যত মিাগযািেে, 

প্রাে লগয় যায় সর্ব্্জনা।। 

একা দছল দুগয্যািন,                    রো খিতু নারীেে, 

প্রােপগে যুদিল রাজন। 

যগতক নারীর সি,                    করাইয়া রর্াগরাি, 

লগয় যায় কদরয়া বন্ধন।। 

প্রদতকাগর নগি শক্য,                     পৃিভঙ্গ দিল পে, 

খশগষ যায় জাদত কুল প্রাে। 

আকুল িইয়া মগন,                    তব ভ্রাতৃ বিূেগে, 

পাঠাইয়া দিল তব িান।। 

আগরা বা দক কব আদম ,                    আজে আমার স্বামী, 

অপরািী খতামার চরগে। 

কুগলর কলঙ্ক ভয়,                    ভয়ার্ত্্ জগনর ভয়, 

িূর কর আপনার গুগে।। 

ইিা সবাকার খিাগষ,                    যদি এই অদভগরাগষ, 

উদ্ধার না কর ির্্ম্পদত। 

িইগব বগির ভােী,                    জীব বা দকগসর লাদে, 

অনল েরল জগল েদত।। 

খতামার কুগলর নারী,                    েন্ধর্ব্্ লইয়া িদর, 

যাবৎ না যায় অদত িরূ। 
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খিদেয়া উদচত কর্্ম্,                    করি কুগলর ির্্ম্, 

রো কর কুগলর ঠাকুর।। 

শুদনয়া চগরর কর্া,                    মগর্্ম্ পাইগলন বযর্া, 

ির্্ম্পুে রাজা যুদিদির। 

কুগলর কলঙ্ক আর,                   ভয়াদেত অবলার, 

রো খিতু মিগলন অদির।। 

দবষম দনগ্রি জাদন,                    দবচাদরয়া নৃপমদে, 

অর্জ্ু্গন কগিন সদবগশষ। 

শীঘ্র আন দুগয্যািগন,                    কদি দচেগসন িাগন, 

যাবৎ না যায় দনজ খিশ।। 

দবনয় পূর্ব্্ক তর্া,                    কদিবা মিুর কর্া, 

বহুদবি আমার দবনয়। 

যদি তাগি সাময নগি,                    মদ্বপায়ন িাস কগি, 

িণ্ড দিবা উদচত খয িায়।।

 

ির্ম্ম বাজ্ঞায় ভীমারু্জ্বগনর যুদ্ধযাত্রা এবং নারীেগের সচহত 

দুগয বযািগনর মুক্তি 

যুদিদির বদলগলন, যাি শীঘ্রেদত। 

েন্ধর্ব্্ না যায় খযন আপন বসদত। ।  

ছাড়াইয়া আন দেয়া প্রিান খকৌরগব। 

প্রেয়পূর্ব্্ক মিগল দ্বন্দ্ব না কদরগব।। 

এত যদি কদিগলন ির্্ম্ নরপদত। 

েদর্জ্্য়া উদঠল ভীম অর্জ্ু্ন সুমদত।। 

িনয মিাশয় তুদম ির্্ম্ অবতার। 

এেগনা ঈিৃশ দচগর্ত্ মিত্ত্ব খতামার।।  

আমা সবাকাগর দুষ্ট যগতক কদরল। 

কাল খপগয় খসই ফল এেন ফদলল।। 

অিদন্দশ জাগে খসই মগনর অদনষ্ে।  

েন্ধর্ব্্ কদরল তািা, ঘুদচল অদরষ্ট।।  

অিগর্্ম্ বাড়ায় রাজা অির্্ম্ীর সুে। 

তািা খিদে দনতয পায় পরম খকৌতুক। ।  

ক্রগম ক্রগম সকল সংসার কগর জয়। 

যর্াকাগল মূল সি দবনাদশত িয়।। 

যত ের্ব্্ কদরল খকৌরব দুরাশয়।। 

দনঃশত্রু িইল রাজয, চল দনজালয়।  

এগতক বগলন যদি ভাই দুই জন। 

মগনগত দচগন্তন তগব িগর্্ম্র নন্দন।। 

দবনা খক্রাগি কায্যদসদদ্ধ না িয় দনিয়। 

তগব ির্্ম্ কদিগলন ডাদক িনঞ্জয়। ।  
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কদিগল যগতক পার্্ অনযর্া না কদর। 

খস মম পরম শত্রু, আদম তার মবরী। ।  

আত্ম্পগে ঘগর দ্বন্দ্ব কদরব যেন।  

তারা শত সগিাির খমারা পঞ্চ জন।। 

খসই দ্বন্দ্ব িয় যদি পরপেেত। 

তেন আমরা ভাই পগঞ্চার্ত্র শত।। 

খস কারগে কদি ভাই কদরগত উদ্ধার।  

পূর্ব্্াপর আগছ ভাই নীদত দবিাতার।। 

আর এক কর্া শুন দবচাদরয়া মগন। 

যদি না আদনগব তুদম রাজা দুগয্যািগন।। 

দুষ্টবুদদ্ধ অদতশয় রাজা দচেগসগন। 

পিাৎ িইগব তার অিঙ্কার মগন।। 

লইগবক দুগয্যািগন সি নারীবৃন্ি।  

অমর মণ্ডলী তর্া আগছন সুগরন্দ্র। ।  

সবাকার আগে কদিগবক সমাচার। 

দজদননু খকৌরবগসনা রগে অদনবার।। 

যুদিদির পঞ্চ জন তর্ায় আদছল। 

যত খমার পরাক্রম বদসয়া খিদেল।। 

তািার কুগলর বিূ সি দুগয্যািগন। 

বাদন্ধয়া আদননু খিদেগলক সর্ব্্জগন।। 

বারে কদরগত শদি নদিল কািার। 

কদিগব ইগন্দ্রর আগে এই সমাচার।।  

শুদনয়া িাদসগব যত অমর সমাজ। 

অবজ্ঞা কদরগব খতামা ইন্দ্র খিবরাজ।। 

তুদম খয অবজ্ঞা কর ভাদবয়া দবপে। 

খিবতা জাদনগব, তুদম বগলগত অশক্য।।  

আদনগত বদলনু আদম ইিা মগন কদর। 

নগি দুগয্যািন মম খকান উপকারী।।  

শুদনয়া উদঠল খকাগপ বীর িনঞ্জয়। 

এমত কদিগব দুষ্টবুদদ্ধ পাপাশয়।।  

এই খিে মিাশয় খতামার প্রসাগি। 

না জীগব েন্ধর্ব্্ আদজ, পদড়ল প্রমাগি।। 

এত বদল মিাগক্রাগি উদঠয়া অর্জ্ু্ন। 

োণ্ডীব দনগলন িাগত বাদন্ধ যুগ্ম তূে।। 

যুদিদিগর প্রেদময়া কদর কৃতাঞ্জদল। 

রগর্ দেয়া চদড়গলন শ্রীগোদবন্দ বদল।। 

পবন েমন দজদন চগল স্বে্পর্। 

েগে উর্ত্দরল যর্া দচেগসন রর্। ।  

পাগছ যান িনঞ্জয় দফদরয়া খনিাদল।  

শীঘ্রেদত রর্ চালাইল মিাবলী।। 

তগব পার্্ মগন মগন কগরন দবচার। 

পলায় েন্ধর্ব্্ ভগয় অই কুলাঙ্গার।। 

অদতগবগে িায় রর্, যাগব স্বে্মাগি। 

দবদিত িইগব তগব খিবতা সমাগজ।। 

ইিা জাদন শরজাগল খরাদিগলন পর্। 

ফাাঁফর েন্ধর্ব্্পদত নাদি চগল রর্।।  

চতুদে্গক দফদর খিগে, খযগত নাদি শকয। 

দপঞ্জগরর মগিয খযন রগি খপাষা পে।। 

খসইেগে উপনীত বীর িনঞ্জয়। 

খিদেয়া েন্ধর্ব্্পদত কগি সদবনয়। ।  

কি পার্্ খকান কাগজ আদসগল খির্ায়।  

দুগয্যািন উপকাগর আদসগতছ প্রায়।।  

এই খস আিয্য বড় লাগে খমার মগন। 

আজে দিংদসল দুষ্ট খতামা পঞ্চ জগন।। 

কদিগত না পদর পূগর্ব্্ দিল যত খেশ। 

সম্প্রদত খিদে খয বগন তপস্বীর খবশ।। 

তািার উদচত ফল পায় মিববগশ। 

পর্ ছাড় শীঘ্রেদত, যাই দনজ বাগস। ।  
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পার্্ বদলগলন, জ্ঞান নাদিক খতামায়। 

কদিগল যগতক কর্া পােগলর প্রায়।। 

আপনা আপদন খলাক যত দ্বন্দ্ব কগর।  

আত্ম্পে কভু নগি প্রদতপে পগর।। 

ইিাগত এগতক দছদ্র কদিস অজ্ঞান। 

আমা সগব দভন্ন ভাব কগরদছস্ জ্ঞান।। 

যুদিদির তুলয মম ভাই দুগয্যািন। 

তািাগর লইয়া যাস্ কদরয়া বন্ধন।।  

এই কুলবিূেগে তুদম লগয় যাগব। 

খলাগকগত িইগব কুৎসা, কলঙ্ক রদেগব।। 

কুগলর কুৎসায় সুেী কুলাঙ্গার জন।  

দক মগত সদিগব তািা আমার এ মন।। 

এই খিতু শীঘ্রেদত আইনু খির্ায়।  

ছাড় দুগয্যািগন, নগি যাগব যমালয়।।  

করি সকগল মুি, নগি ফল দিব। 

মুিূগর্ত্্ শমন-েৃগি খতামাগর পাঠাব।। 

দচেগসন বগল, খতার জাদনলাম মদত।  

বুদিয়া কদরল দবদি এগতক দুে্দত। ।  

মদরগত বাসনা তব িইল দনিয়। 

দুই ভাই এক সগঙ্গ যাদব যমালয়।। 

এত বদল দিল শীঘ্র িনুগক েঙ্কার।  

িশ দিক শরজাগল মিল অন্ধকার।। 

খিদে পার্্ িইগলন ্লন্ত অনল। 

দনদমগষর মগিয কাদেগলন খস সকল।।  

খিাাঁিার দবদচে দশো খিাাঁগি লঘু ি্। 

বৃদষ্টবৎ শত শত পগড় কত অস্ত্র।।  

কাদেল খিাাঁিার অস্ত্র খিাাঁিাকার শগর। 

্লন্ত উলকা প্রায় উঠগয় অম্বগর।। 

িইল খিাাঁিার অঙ্গ শগরগত জর্জ্্র।  

ভ্রুভঙ্গ দতগলক নাদি, খিাাঁগি িনুদ্্ধর।। 

েন্ধর্ব্্ আপন মায়া কদরল প্রকাশ।  

সন্ধান পূদরয়া অস্ত্র এদড়গলন পাশ।। 

দিবয অস্ত্র এদড় পার্্ কগর দনবারে। 

িশ অস্ত্র অগঙ্গ তার কগরন ঘাতন। ।  

খিবতা েন্ধর্ব্্ যে রােদসক িীো। 

নগরগত নািক তুলয অর্জ্ু্গনর দশো।। 

খয বাগে েন্ধর্ব্্ বাগন্ধ রাজা দুগয্যািগন। 

খসই বাে িনঞ্জয় যুগড় িনুগু্গে। ।  

বাদন্ধ েন্ধগর্ব্্র েলা ভুগজর সদিত। 

দনজ রগর্ চড়াইয়া চগলন ত্বদরত।। 

দুগয্যািন নারী সি েন্ধগর্ব্্র পদত। 

মুিূগর্ত্্গক উপনীত িগর্্ম্র বসদত।। 

সমদপ্য়া সকগলগর কগর দনগবিন। 

খযমগত েন্ধর্ব্্পদত কদরগলক রে।।  

যুদিদির েুদলগলন খিাাঁিার বন্ধন।  

পাগর্্ অনুগযাে কদরগলন অেেন।। 

এই দচেগসন িয় েন্ধগর্ব্্র পদত। 

ইিাগক উদচত নগি এগতক দুে্দত।। 

দচেগসগন কদিগলন, তুদম মদতমন্ত।  

চালন করি খকন েদেয় দুরন্ত।।  

বালক অ ্র্জ্ুন কদরগলক অপরাি। 

চাদিয়া আমার মুে করি প্রসাি।। 

না কদিগব ইন্দ্রগক এ সব অপমান। 

যাি শীঘ্র দনজালগয়, করি প্রয়াে। ।  

শুদনয়া েন্ধর্ব্্পদত আনদন্দত মগন। 

আশীর্ব্্াি কদর তগব চগল খসইেগে।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি শুগন পুেযবান। ।  
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দুগয বযািগনর সপচরবাগর স্বরাগজয প্রিান 

েন্ধর্ব্্ দবিায় িগয় খেল দনজিান। 

দুগয্যািন আদস িগর্্ম্ কদরল প্রোম।। 

বদসল মদলন মুগে িগয় নেদশর। 

মিুর বচগন কদিগছন যুদিদির।। 

শুন ভাই, খিন কর্্ম্ না কদরি আর।  

খপৌরুষ নাদিক ইগর্ আমা সবাকার।। 

দবগশষ মবভব কাগল ির্্ম্- আচরে।  

সমদিক িয় ইিা েযাদতর কারে।। 

কদিগলন এই মত বহু নীদত বানী। 

অগ্রসদর নারীেগে আগন যাজ্ঞগসনী। ।  

খদ্রৌপিীগর প্রেদমল যত নারীেে। 

যগতক দুঃগের কর্া মকল দনগবিন।। 

দু্র সাের মাগি ডুদবল তরেী। 

দনজগুগে উদ্ধাদরলা ির্্ম্ নৃপমদে।। 

বুদিলাম, কুরুবংশ রোর কারগে।  

দনবসদত খতামা সগব মকগল এই বগন।। 

তগব কৃো সবাকাগর কদরল সর্ম্ান।  

েুিার্ত্্ খিদেয়া দিল দিবয অন্নাপান।। 

একে িইল তগব যত মসনযেে। 

পরম খকৌতুগক কগব কদরল খভাজন।। 

রাজা আদি কদরয়া ভুদঞ্জল ক্রগম ক্রগম। 

নারীবৃন্দ আকুল িইল সগব ঘুগম।। 

ভগয় খকি নাদি খশায় রাজার কারগে। 

খদ্রৌপিী সদিত আগছ কগর্াপকর্গন।। 

তগব মানী দুগয্যািন মদলন বিগন।  

দবিায় লইয়া চগল িগর্্ম্র চরগে।।  

মিুর সম্ভাগষ রাজা কদরয়া দবিায়।  

অগ্রসদর কতিূর যান ির্্ম্রায়।। 

শীঘ্রোমী চগল সগব যত খসনােে। 

দবরস বিগন যায় রাজা দুগয্যািন। ।  

নেগর যাইগত আর আগছ কত পর্। 

খসইোগন দুগয্যািন রিাইল রর্।। 

মাতুল শকুদন আর কে্ দুঃশাসগন। 

সগম্বাদিয়া কদিগত লাদেল দুঃেমগন। ।  

স্বচ্সনয সদিত খিগশ যাি সর্ব্্জন।  

দনিয় কদিনু আদম তযদজব জীবন।।  

পূগর্ব্্ না বুদিনু আদম আপনার বল।  

দবদি তার সমুদচত দিয়াগছন ফল।। 

পূগর্ব্্ যদি এ সকল কদিগত খি সগব। 

যুদিদির সি খকন দবগরাি িইগব।। 

ভীমার্জ্ু্ন িগত খমাগর খস্নি তাাঁর অদত। 

স্বছগন্দ পাদলত খমাগর ির্্ম্ নরপদত।। 

ভ্রাতৃগভি করাইগল কদরয়া আশ্বাস।  

আদম মন্দমদত, তাগি কদরনু দবশ্বাস।। 

অনুেে কি সগব, মাদরব পাণ্ডব। 

চেু কগে্ দববাি ঘুদচল আদজ সব।।  

পলাইগল সগব খমাগর রাদে যুদ্ধভূগম। 

বাদন্ধয়া লইগতদছল েন্ধর্ব্্-আশ্রগম।। 

আর খিে অপরূপ রিসয দবদির। 

আজে দিংদসনু আদম রাজা যুদিদির।। 

উদ্ধার কদরল খসই আমা খিন জগন। 

মরে অদিক লাজ ম্ক মুণ্ডগন।। 

দচেগসন িগ্ মৃতুয খশ্রি শতগুে। 

অযশ লদভনু উদ্ধাদরল খয অর্জ্ুন্।।  
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খকান্ লাগজ খলাকমাগি খিোব বিন। 

দনিয় না যাব খিগশ, এই দনরূপে। ।  

তগব কে্ মিাবীর খিদেয়া অশকয। 

কদিগত লাদেল কর্া রাজদিত পে।। 

শুন রাজা দক কারগে দচন্ত অকারে।  

জয় পরাজয় যত মিগবর ঘেন।। 

ইন্দ্র খিবরাজ িন অমর ঈশ্বর। 

সিাকাল খিে তাাঁর িানগবর ডর।। 

কতবার স্বে্ভ্রষ্ট করাইল তাাঁগর। 

পুনরায় পায় রাজয উপায় প্রকাগর। ।  

পূর্ব্্াপর খিন নীদত দবদির আছয়।  

কেন বা জয় যগুদ্ধ, কভু পরাজয়।। 

কদিগল খয যুদিদির উদ্ধার কারে।  

আপনার স্বীয় ির্্ম্ মকল প্রবর্ত্্ন।। 

ির্্ম্পুে যুদিদির অিগর্্ম্র ভগয়। 

খস কারগে পাঠাইল বীর িনঞ্জগয়।। 

মসনয খিতু খসনাপদত জয় কগর রে। 

পূর্ব্্াপর এইমত দবদির ঘেন।। 

শুন ওগি মিারাজ আমার বচন। 

আদজ আদম কদি কর্া, কদরব খযমন।। 

প্রদতজ্ঞা কদরনু আদম সবাকার আগে। 

মিাবীর িনঞ্জয় র্াক্ খমার ভাগে।। 

তব িগ্ ভীমগসন না িদরগব োন। 

আর জগন সংিাদরব পতঙ্গ সমান।। 

পরাজয় খিতু রাজা কর অদভমান। 

শাস্ত্রমত কদি শুন তািার দবিান। ।  

দবিযার সমান বন্ধু নাদি দেভুবগন। 

অপতয সমান খস্নি নাদি অনয জগন।। 

শত্রু খকি নগি রাজা বযাদির সমান। 

সবাগর অদিক খিে মিব বলবান।। 

মিব রে বুদি েমা কদরলাম সগব। 

মনুষয িইগল অপমান বদল তগব।। 

এগতক বদলল যদি সূগয্যর নন্দন।  

তর্াদপি খমৌনভাগব আগছ দুগয্যািন। ।  

খিনকাগল দমদল মিতয িানব সকল। 

দুগয্যািন দুঃগে কগি িইয়া দবকল।।  

আমাগির দিগত জে িইল ইিার। 

খতাঁই খস ইিার দুঃগে দুঃে সবাকার।।  

আশ্বাস কদরয়া সগব বগল শূনযবােী। 

ঘগর যাি ওগি রাজা কে্ কর্া শুদন।। 

যাি কুরুগশ্রি রাজা আপন আলয়। 

কগে্র প্রদতজ্ঞা রাজা কভু দমর্যা নয়।। 

যুগদ্ধ পরাজয় খিতু না কদরি মগন।  

খিবতা মনুগষয যুদ্ধ ভঙ্গ খস কারগে।। 

এত শুদন উদঠগলন খকৌরগবর পদত। 

সচ্সগনযগত দনজরাগজয যায় শীঘ্রেদত।। 

পাইয়া এ সব বার্ত্্া ভীষ্ম মিাবল।  

িৃতরাষ্ট্র অগগ্র দেয়া কদিল সকল।।  

খতামার পুগের কর্া করি শ্রবে। 

খয খিতু দবলম্ব তার মিল এতেে। ।  

যর্ায় কামযকবন প্রভাগসর তীর। 

পঞ্চ সগিাির যর্া রাজা যুদিদির। ।  

দুষ্টবুদদ্ধ কে্ শকুদনর দুষ্টপগে। 

মবভব খিোগত খেল লগয় সর্ব্্জগন। ।  

েন্ধর্ব্্ অদিপ সি সংগ্রাম িইল।  

সচ্সগনয শকুদন কে্ িূগর পলাইল। ।  

নারীবৃন্দ সি পগর িদর দুগয্যািগন। 

েন্ধর্ব্্ লইগতদছল কদরয়া বন্ধগন।। 
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িয়ার সাের অদত, িগর্্ম্র তনয়। 

উদ্ধাদরল পাঠাইয়া বীর িনঞ্জয়।। 

এেগনা এরূপ যার ির্্ম্ আচরে। 

তািার সর্ব্্ে জয়, জাদনি রাজন।।  

শুদনয়া অগন্ধর মিল বযাকুদলত মন।  

বহু মগত দনন্দা কগর দনজ পুেেে।।  

মিাভারগতর কর্া ির্্ম্ উপােযান।  

ভবদসন্ধু তদরগত িয় পুেয খসাপান। ।  

হক্ত্নায় সচশষয সুর্ব্ বাসার আেমন 

জনগমজয় বগল, মুদন কি দববরে। 

সিগজ অশুদ্ধবুদদ্ধ রাজা দুগয্যািন।। 

আজে দিংদসল দুষ্ট নানা দুরাচাগর। 

েমাবন্ত ির্্ম্শীল ির্্ম্ অবতাগর।। 

তর্াদপি কদর খস্নি তাগরন সঙ্কগে।  

খিন জগন দুঃে দুষ্ট দিগলক কপগে। ।  

মৃতুয মিগত উদ্ধাদরল খযই মিাজন।  

পুনরদপ বাঞ্ছা কগর তািার মরে।। 

অদিংসা পরম ির্্ম্, না কগর েেন।  

খস খিতু সবংগশ মগজ রাজা দুগয্যািন।। 

শুদননু অপূর্ব্্ কর্া খতামার বিগন। 

অতঃপর দক কদরল দুষ্টবুদদ্ধেগে।।  

শুদনবাগর ইছা বড় ইিার দবিান। 

দপতামিেে তগব খেল খকান্ িাগন।।  

শুদনগত আনন্দ বড় জেগয় অন্তগর।  

মুদনবর দব্াদরয়া বলি আমাগর।। 

বগলন মবশম্পায়ন, শুন কুরুবর। 

কামযক-কানগন আগছ পঞ্চ সগিাির।। 

যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ির্্ম্ আচরে। 

পূর্ব্্মত শত শত ব্রাহ্মে খভাজন। ।  

খির্ায় আদসয়া তগব খকৌরব প্রিান। 

েন্ধর্ব্্পদতর িাগত খপগয় অপমান। ।  

আিাগর অরুদচ মিল, অদভমান মগন। 

একাগন্ত বদসয়া কগি যত দুষ্টেগে। ।  

খি কে্ প্রাগের সো, মাতুল ঠাকুর। 

দক মত প্রকাগর খমার দুঃে িগব িরূ।।  

কদরগল সুযুদি সগব যগতক মন্ত্রো। 

দবগশষ িইল খসই আপন যন্ত্রো।।  

সুন্দর খিদেগত চগে পদরল অঞ্জন।  

দবদির দবপাগক অন্ধ িইল নয়ন।। 

েন্ধর্ব্্ কদরল যত খমার অপমান। 

তগতাদিক শত্রুিগ্ িগয় পদরোে।।  

ইিা িগত মৃতুয খশ্রি, েদে শতগুগে। 

এগতক দুে্দত িগব, খকবা ইিা জাগন।। 

আর খিে পাণ্ডগবর পুগেযর প্রকাশ।  

স্বগে্র অদিক সুে অরগেয দনবাস। ।  

ইগন্দ্রর সমান সঙ্গী চাদর সগিাির।  

সূয্যতুলয শত শত কত দদ্বজবর। ।  

মগনর মানগস সগব কগর নানা খভাে। 

দ্রুপি-নদন্দনী একা করগয় সংগযাে। ।  

জাদননু দনিয় তারা মিগব বলবান।  

মম সুে নগি তার শতাংগশ সমান।। 

সূগয্যর সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত। 

েগয়ািশ বৎসরাগন্ত কদরগবক অন্ত। ।  

অর্জ্ুগ্ন দজদনগব খিন নাদি দেভুবগন। 

সুরাসুর নর আদি আগছ যত জগন।। 
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মাতুল, দেের্ত্্, তুদম, আদম, দুঃশাসন। 

বহুশ্রম কদরগল না পাদর কিাচন।। 

বগনর দনবাস খশষ খয দকছু আছয়। 

ইদতমগিয এমন উপায় যদি িয়।। 

প্রকাগর পরম শত্রু যদি িয় নাশ। 

আমার মগনর িয় পূে্ অদভলাষ।। 

এগতক কদিল যদি রাজা দুগয্যািন।  

কদিগত লাদেল তগব দুষ্ট মদন্ত্রেে।।  

দক কারগে কর তুদম পাণ্ডগবর ভয়। 

দনজ পরাক্রম নাদি জান মিাশয়।। 

বুদদ্ধবগল কদরব উপায় যত আগছ। 

তাগত রো খপগয় খিদে খকমগনগত বাাঁগচ।। 

অগস্ত্রর অনগল িগ্ধ কদরব পাণ্ডগব। 

সামানয কগর্্ম্গত খকন দচন্ত এত সগব।। 

দুষে মদন্ত্রেে যত কদিগলক ভাষা।  

তার কত দিনান্তগর আইল দুর্ব্্াসা।। 

সগঙ্গগত সিস্র িশ দশষয মিাঋদষ।  

মিযাহ্ন সূগয্যর প্রায় উর্ত্দরল আদস।। 

দুগয্যািন শুদন তগব ঋদষ আেমন। 

আগুসদর কত িূগর খেল সর্ব্্জন।। 

যগতক অমাতয আর সগিাির শত। 

মুদনর চরগে সগব মিল িণ্ডবত।। 

প্রোম কদরল দশষযেগে সর্ব্্জগন। 

বসাইল মুদনরাগজ রে দসংিাসগন।।  

সুবাদসত জল আদন রাজা দুগয্যািন।  

আপদন কদরল খিৌত মুদনর চরে।। 

পািয অঘ্য আদি দিয়া পূগজ মুদনরাগজ। 

খসই মগত পূদজগলক দশগষযর সমাগজ। ।  

করগযাড় কদর তগব রাজা দুগয্যািন।  

কদিগত লাদেল দকছু, দবনয় বচন।। 

দনগবিন আগছ দকছু, দকন্তু ভয় নয়।  

আমার ভাগেযর কর্া কিগন না যায়।।  

আদজ খমাগর সুপ্রসন্ন মিল খিবেে। 

খস কারগে খিদেলাম খতামার চরে।। 

মুদন বগল, শুদনয়াদছ তব ভােয কর্া। 

খস খিতু আদসগত বাঞ্ছা বহুদিন খির্া।। 

খতামার মবভব যত শুদন খলাকমুগে। 

খিদেগত আদসনু খির্া মগনর খকৌতুগক। ।  

রাজা বগল, উগ্র তপ মকল দপতৃেে। 

জাদননু প্রসন্ন খমাগর খিব দদ্বজেে।।  

পাইলাম আদজ পূর্ব্্ তপসযার ফল।  

দনিয় জাদননু খমার জনম সফল।। 

জাদনলাম আদজ খমাগর সুপ্রসন্ন দবদি। 

নতুবা আমার েৃগি খকন তগপাদনদি।। 

বহুদবি ্ব মকল খকৌরব সমাজ। 

বদসবাগর আজ্ঞা কদর কগি মুদনরাজ। ।  

মুদন বগল, ভােযবন্ত তুদম দেদততগল। 

নদিগব এমন আর েদেগয়র কুগল।।  

মিাবংশজাত তুদম েযাত চরাচর। 

তব পূর্ব্্ দপতামি যত পূর্ব্্াপর।।  

মিাকীদর্ত্্মান যত সগব মিাগতজা।  

খস মত িইগল তুদম দনগজ মিারাজা।।  

দকন্তু পূর্ব্্ দপতামি কদরল খয কর্্ম্। 

খসইমত প্রােপগে পাল কুলির্্ম্।।  

যজ্ঞ তপ ব্রত আর ব্রাহ্মে খভাজন।  

সুনীগত কদরগব দনতয প্রজার পালন।।  

দ্রবয দকদন মূলয দিগব, উদচত খয িগব। 

দবক্রয় কদরগত ঔপাদিক না লইগব।। 
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পালন কদরগব প্রজা পুগের সমাগন। 

খিাষমত শাদ্ দিগব দুষ্টবুদদ্ধ জগন।। 

মানযজগন দনতয দনতয বাড়াইগব মান। 

খয দকছু কদিগব কর্া দবনয় দবিান।।  

সতত না িয় শাদন্ত, সিা নগি খরাষ।  

কাগলর উদচত কর্্ম্ পরম খপৌরুষ।। 

দুষ্ট বুদদ্ধিাতা খযই দুষ্ট দুরাচার। 

খস সবার সি নাদি কদরগব বযাভার। ।  

সতত শাসগন খযন র্াগক সর্ব্্ দেদত। 

অনুরি র্াগক খযন সকল নৃপদত।। 

পরপগে কিাদচৎ নদিগব দবশ্বাস। 

রাদেগব অন্তর জাদন যত িাসী িাস। ।  

দবরূপ না িও কভু আত্ম্পে জগন। 

পাদলগব এ সব কর্া পরম যতগন।। 

নহুষ যযাদত আদি পূব্ব বংশ যত। 

পৃদর্বী পাদলত সগব কদর এই মত।। 

খস সবা িইগত তব দবপুল দবভব। 

দদ্বগুে পাইগব খশাভা িইগল এ সব।।  

এত শুদন সদবনগয় বগল কুরুপদত। 

যািা কদরয়াদছ আদম, আপন শকদত।। 

অতঃপর যািা িয়, তব উপগিশ। 

আপদন কদরয়া কৃপা কদিগল দবগশষ।। 

পালন কদরগব যগে তব এই কর্া। 

আপদন িইলা মম জ্ঞান চেুিাতা।।  

পূর্ব্্দপতামিেে দচল উগ্রতপা। 

খস কারগে কর প্রভু এতিূর কৃপা।।  

এেন িইল প্রভু সফল জীবন। 

এরূগপ অগনক স্তুদত মকল দুগয্যািন।। 

খিনমগত কগর্াপকর্গন মুদনরাজ। 

পরম আনন্দ মদত খকৌরব সমাজ।। 

নানা বাকয কর্ায় খকৌতুক মনঃসুগে।  

মুদনগর কদরল বশ যত সভাগলাগক।। 

একিা একাগন্ত বদস রাজা দুগয্যািন। 

ডাদকল শকুদন কে্ ভাই দুঃশাসন।।  

কগে্ সগম্বাদিয়া কগি খকৌরব প্রিান। 

আমার বচন সো কর অবিান।। 

দবচার কদরনু এক আদম মগন মগন। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডগবরা রগি কামযবগন।। 

দ্রুপি-নদন্দনী কৃো লক্ষ্মীর সমান। 

তািার প্রসাগি সগব পায় পদরোে।।  

সূগয্যর কৃপার ফগল দকদঞ্চৎ রন্ধগন। 

পরম সগন্তাগষ তািা ভুগঞ্জ লে জগন।। 

যত খলাক যায় তর্া, সগব অন্ন পায়। 

যতেে যাজ্ঞগসনী দকছু নাদি োয়।।  

অেয় র্াকগয় যত চতুদর্ব্্ি খভাে।  

অপূর্ব্্ দিগেি দকবা দবদির সংগযাে।। 

দ্রুপি-নদন্দনী কৃো কদরগল খভাজন। 

দকদঞ্চৎ মাদেগল নাদি পায় খকান জন।।  

প্রদতদিন খিনমগত ভুঞ্জায় সবায়। 

িশ িণ্ড দনশাগযাগে দনগজ দকছু োয়।।  

খসকাগল, খস িাগন যদি যান মুদনরাজ। 

সংিদত কদরয়া যত দশগষযর সমাজ।। 

খদ্রৌপিীর খভাজনাগন্ত যাগব খসইিাগন। 

খসবায় নদিগব েম ভাই পঞ্চ জগন। ।  

খিাষ খিদে মিামুদন দিগব ব্রহ্মশাপ। 

মদরগব পাণ্ডব-বংশ, ঘুদচগব সন্তাপ।। 

খতামা সবাকার মগন না জাদন দক লয়।  

ঋদষগর কদিব বুদি যদি খযােয িয়।।  
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এগতক বদলল যদি রাজা দুগয্যািন।  

সািু সািু িনযবাি খিয় সর্ব্্জন।।  

সগব বগল মিারাজ খয আজ্ঞা খতামার।  

কদরগল মন্ত্রো এই সংসাগরর সার। ।  

এমত খকৌতুকমদত আগছ সর্ব্বজন।  

ভদিভাগব কগর দনতয মুদনর খসবন।।  

একিা দিনাগন্ত বদস িগষ্ মুদনরাজ। 

দনকগে ডাদকয়া যত খকৌরব সমাজ।। 

দতত উপগিশ আর মিুর বচন। 

দুগয্যািগন সগম্বাদিয়া কগি তগপািন।।  

শুন রাজা দেভুবগন পূগর তব যশ।  

খতামার খসবায় বড় িইলাম বশ।। 

ইষ্ট বর মাদে লি মম দবিযমাগন। 

দবিায় করি শীঘ্র, যাই যর্ািাগন।। 

মুদনর বচন শুদন রাজা দুগয্যািন।  

েিেি ভাগষ কগি দবনয় বচন।। 

িন ির্্ম্ িারা পুে দবভব দবপুল। 

খকবল খতামার মাে আশীর্ব্্াি মূল।। 

পদরপূে্ আগছ মসনয, রাজয অদিকার। 

খকবল রহুক ভদি চরগে খতামার।। 

আর এক দনগবিন শুন মিাশয়। 

কদিগত সগঙ্কাচ কদর, কৃপা যদি িয়। ।  

যর্ায় কামযক বগন পাণ্ডুর তনয়। 

সংিদত কদরয়া যদি দশষয সমুিয়।। 

উর্ত্ীে্ িইগব যগব িশ িণ্ড দনদশ। 

খসকাগল অদতদর্ িগব, ওগি মিাঋদষ।।  

ভদিভাব বুদিয়া জাদনবা তার মন।  

সগব বগল ির্্ম্বন্ত পাণ্ডুর নন্দন।। 

পূজা কগর খিব দদ্বগজ, ভদি অদতশয়। 

খসই কর্া পরীো কদরগত খযাগ্য িয়।।  

সকাগল সকল দ্রবয িয় উপদিত। 

রন্ধন কগরন কৃো দনতয দনয়দমত।।  

খভাজন করগয় যত দনযুি ব্রাহ্মে।  

তািার মগিযগত যদি িয় লে জন।।  

োিযদ্রবয পদরপূে্ র্াগক খস সময়।  

অনায়াগস োয় তর্া যত খলাক যায়।। 

অভদি ভদির ভাব না িয় দবদিত।  

খস কারগে কালাতীগত যাইগত উদচত।।  

িশ িণ্ড দনশা যগব উর্ত্ীে্ িইগব। 

পাক সমাপন কদর যাজ্ঞগসনী োগব।।  

শয়গনর উগিযাে কদরগব সর্ব্্জন। 

খসইকাগল দশষয সি যাগব তগপািন।। 

তগব যদি মিযাহ্ন কাগলর অনুসাগর। 

খয জন করগয় ভদিভাব বদল তাগর।।  

সগন্দি ভাদঙ্গগত ইগর্ খতামা দভন্ন নাই। 

পরীদেগত যাগব তর্া দিগনক খোাঁসাই।। 

দুগয্যািন নৃপদতর নেকর্া শুদন। 

কৃপা কদর কদিগত লাদেল মিামুদন।।  

খকান ভার দিগল রাজা এই খকান্ কর্া।  

তব প্রীদত খিতু আদম যাইব সর্ব্্র্া।। 

জাদনব সগতযর ভাব রাজা যুদিদিগর। 

দদ্বতীয় কদরব স্নান পুষ্কগরর নীগর।। 

তৃতীগয় খতামার বাগকয কদরব এ কাজ।  

শীঘ্রেদত দবিায় করি মিারাজ।।  

শুদনয়া আনন্দমদত রাজা দুগয্যািন।  

সবান্ধগব প্রোম কদরল হৃষ্টমন।।  

বহুদবি দবনয় কদরল সর্ব্্জগন। 

খসইমগত সািগর সম্ভাদষ দশষযেগে। ।  
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দবিায় িইয়া মুদন কদরল েমন। 

রদিল আনন্দমগন রাজা দুগয্যািন। ।  

বযাগসর রদচত োর্া ভারগতাপােযান।  

জীগব উদ্ধাদরগত এই পুগেযর খসাপান।। 

কামযক বগন যুচিষ্ঠিগরর চনকে দুর্ব্ বাসার আেমন 

দবিায় লইয়া মুদন দুগয্যািন িাগন। 

বহু দশষয সি যায় আনদন্দত মগন।।  

যাইগত যাইগত মুদন দবচাদরল মগন। 

কদিল ডাদকয়া কাগছ যত দশষযেগে।।  

চল সগব এই পগর্ প্রভাগসর তীর। 

কামযবগন যাব যর্া রাজা যুদিদির।। 

বহু দিন পগর িগর্্ম্ কদরব িশন্।  

পরম ির্্ম্াত্ম্া তারা ভাই পঞ্চ জন।।  

প্রভাগসর স্নান আর িগর্্ম্র সম্ভাষ। 

দুগয্যািন রাজার মগনর অদভলাষ।।  

অনায়াগস দতন কর্্ম্ িগব এককাগল।  

এগতক বদলয়া মুদন পূর্ব্্দিগক চগল।। 

জনপি ছাদড় সগব প্রগবদশল বন। 

খিনকাগল অ্াচগল যান দবকর্ত্্ন।।  

পূর্ব্্দিক সুপ্রসন্ন মকল কলাদনদি। 

কুমুদিনী দবকদশতা খিদেয়া খকৌমুিী।। 

মািব মাগসগত দসতপগে চতুে্শী। 

খসই দিগন যাো কগর দুর্ব্্াসা মিদষ্।। 

খকৌতুগক পগর্গত নানা কর্ার প্রবন্ি।  

দবদচে বগনর খশাভা খিদেয়া সানন্দ।। 

অদতক্রান্ত মিল ক্রগম যগব অদ্্ধদনদশ। 

অতযন্ত আনন্দযুি খেল মিাঋদষ। ।  

যর্ায় িগর্্ম্র পুে রাজা যুদিদির। 

উর্ত্দরল মিামুদন প্রভাগসর তীর।।  

যুদিদির শুদন তগব মুদন আেমন। 

আগুসদর কত িূর যান পঞ্চ জন।। 

দুর্ব্্াসা খিদেয়া সগব আনদন্দত মন।  

খসইমত চদলল যগতক দদ্বজেে।। 

দচন্তাযুি যুদিদির কগরন দবচার। 

এ রাগে দক খিতু মুদন কগর আগুসার।। 

দবগশগষ দুর্ব্্াসা মুদন আর খকি নয়।  

অল্পগিাগষ মিাগরাগষ কদরগব প্রলয়।।  

দচগর্ত্গত ভাগবন ির্্ম্, দচন্তা কদর দমছা। 

অবশয িইগব যািা ঈশ্বগরর ইছা। ।  

খিদেগত খিদেগত তর্া আগস মুদনরাজ।  

সংিদত সিস্র িশ দশগষযর সমাজ।। 

ভূগম লুদে প্রেদময়া কগরন সর্ম্ান।  

পািয অগঘ্যগত পূগজন খিগবর সমান। ।  

মুদনগর প্রোম কগর ভাই পঞ্চ জগন। 

খসইমত সম্ভাগষন যত দশষযেগে।। 

আদছল রাজার সগঙ্গ যগতক ব্রাহ্মে।  

মুদনরাগজ সম্ভাষে কগর সর্ব্্জন। ।  

বগয়াদিগক মানয কদর প্রোম কদরল।  

খজযিজন কদনগিগর আশীর্ব্্াি দিল।। 

সমান সমান জগন িদর খিয় খকাল। 

নমস্কার আশীর্ব্্াি মিল মিাগোল। ।  

তখব যুদিদির রাজা যুদড় দুই কর।  

দবনয় কগরন মুদনরাজ কবরাবর।। 

ির্্ম্ বদলগলন, মুদন কদর দনগবিন।  

শুদনবাগর ইছা আেমগনর কারে।। 
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খকান খিগশ মিগত আদজ মিল আেমন। 

খকান খিশ কদরগবন মঙ্গল ভাজন।। 

তীর্্ অনুসাগর, দকম্বা মম ভাগেযািয়। 

দবগশষ কদরয়া সি কৃপা যদি িয়।। 

মুদন বগল, শুন যদি দজজ্ঞাদসগল তুদম। 

সদশগষয িদ্নাপুগর দেয়াদছনু আদম।। 

অগনক কদরল খসবা ভাই শত জগন। 

খতামাগর খিদেগত বড় ইছা মিল মগন।। 

এ খিতু খির্ায় এগব দকর আেমন। 

খযমন খকৌরব খমার, পাণ্ডব খতমন।। 

আর এক কর্া শুন িগর্্ম্র নন্দন। 

পর্শ্রগম েুিাতুর আদছ সর্ব্্জন।।  

রন্ধন কদরগত কি, যাত শীঘ্রোমী।  

তাবৎ প্রভাগস দেয়া সন্ধযা কদর আদম।। 

শুদনয়া মুদনর কর্া িগর্্ম্র তনয়।  

মগনগত দচগন্তন, আদজ না জাদন দক িয়।।  

অন্তগর জদেল ভয় পাগছ কগর খক্রাি। 

অনুমদত দিগলন মুদনর অনুগরাি।। 

যুদিদির বদলগলন মম ভাগেযািয়। 

খস কারগে আেমন আমার আলয়।। 

সন্ধযা খিতু েদত এগব কর মিাশয়।  

কদরব খয দকছু মম ভাগেযািগয় িয়।।  

তগব মুদন চদলগলন সি দশষযেগে। 

প্রভাগসর কূগল খেল সন্ধযার কারগে।। 

দচন্তাযুি যুদিদির আপন আশ্রগম। 

খদ্রৌপিীগর আদসয়া কগিন ক্রগম ক্রগম।। 

িগর্্ম্র যগতক কর্া খদ্রৌপিী শুদনল। 

উপায় না খিদে দকছু প্রমাি েদেল। ।  

কৃো বগল, খযই কর্া মকগল মিাশয়।  

খিন বুদি, দবদি মকল অকাগল প্রলয়।।  

সদশষয অদতদর্ মিল উগ্রতপা ঋদষ।  

আমার নদিল শদি আদজকার দনদশ।। 

রজনী প্রভাগত কাদল সূগয্যর প্রসাগি। 

িশলে িইগল ভুঞ্জাব অপ্রমাগি।।  

ির্্ম্ বদলগলন, কৃো উর্ত্ম কদিগল। 

মুদন খক্রািানগল আদজ সব িগ্ধ মিগল।। 

দক কর্্ম্ কদরগব কাদল প্রভাগত খক জাগন। 

দুর্ব্্াসার খক্রাি সগি কািার পরাগে।। 

খদ্রৌপিী কদিল, এ দক মিগবর সংগযাে।  

আমার কগর্্ম্র ফল, খক কদরগব খভাে।। 

সুকগর্্ম্র দচহ্ন যদি মিত মিারাজ। 

দিবগস আদসত তগব মুদনর সমাজ।। 

আমা সবা িগত দকছু নাদি প্রদতকার।  

খকবল পাগরন কৃে কদরগত উদ্ধার। ।  

তগবত খদ্রৌপিী খিবী ভাগব মগন মন।  

কৃে দবনা এ সমগয় রাগে খকান্ জন।।  

খি কৃে করুোদসন্ধু পাণ্ডব-সারদর্। 

তুদম যদি এইবার না কর রেে।। 

তগবত পাণ্ডব বংশ িইল দনিন। 

এমগত খদ্রৌপিী খিবী অনুেে ভাগব। 

যুদিদিগর কগি খিবী, কি দকবা িগব।। 

অনর্্ মিল বড় দুর্ব্্াসা আেমগন।  

বুদিলাম, রো নাদি শুনি রাজগন।। 

খদ্রৌপিীর মুগে রাজা শুদনয়া বচন।  

জ্ঞানািত যুদিদির িইল তেন।। 

খিাঁেমুগে বদস রাজা ভাদবগত লাদেল।  

দুর্ব্্াসার খক্রাগি বুদি সকদল মদজল।। 

এ সমগয় কৃে দবনা খক কগর তারে।  



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

3
 

ভকগতর নার্ কৃে পদতত পাবন।। 

খকার্া কৃে কৃে বদল ডাগক উচ্চঃস্বগর। 

পার কর জেন্নার্ দবপিসােগর।। 

পার কর শ্রীগোদবন্দ মিয়া কৃপাময়।  

রােি পাণ্ডবকুল মদজল দনিয়।। 

খতামা খিন আগছ যার মিারে দনদি।  

এমন সংকে তাগর দমলাইল দবদি।। 

খতামাগর পাণ্ডব বন্ধু বদল খলাগক কয়।  

খস কর্া পালন কর, ওগি িয়াময়।। 

কৃো সি পঞ্চ ভাই আকুল িইয়া। 

ডাদকগতগছ খকার্া কৃে উদ্ধার আদসয়া।। 

খির্ায় খকৌতুগক কৃে দ্বারকা নেগর। 

শয়ন কদরয়াগছন রুদিেীর ঘগর।। 

আর্ত্্ িগয় ভি ডাগক বদল জেন্নার্। 

বাদজল অন্তগর খযন কণ্টগকর ঘাত।।  

রদিগত নাদিক শদি ভি-দুঃে জাদন। 

বয্ িগয় উদঠগলন খিব চক্রপাদে।। 

দচন্তাদেত অন্তগর কগরন ছেফে। 

রুদিেী কগিন খিদে, কদরয়া কপে। ।  

দচগর্ত্র চাঞ্চলয আদজ খিদে দক কারে। 

খিন বুদি, খকার্া যাগব িইয়াগছ মন। ।  

অরগেয খদ্রৌপিী সেী আছগয় যর্ায়। 

অকস্মাৎ মগন বুদি পদড়ল তািায়।। 

শ্রীকৃে কগিন, শুন প্রােদপ্রয়তমা। 

অিযকার এই অপরাি কর েমা।। 

ভিািীন কদর খমাগর সৃদজল দবিাতা। 

আমার খকবল নি সুেদুঃেিাতা।।  

মম ভিজন যর্া তর্া র্াগক সুগে। 

আদমি তর্ায় র্াদক পরম খকৌতুগক।। 

মম ভিজন খিে যদি দুঃে পায়। 

খস দুঃে আমার খিন জাদনি দনিয়। ।  

খস কারগে ভি দুঃে েণ্ডাই সকল।  

নদিগল দক খিতু নাম ভকতবৎসল।। 

আমার একান্ত ভি রাজা যুদিদির। 

দবপিসােগর পদড় িগয়গছ অদির।। 

দুঃে খপগয় ডাগক ির্্ম্ খকার্া জেন্নার্। 

বাদজল অন্তগর খসই কণ্টগকর ঘাত।।  

যতেে নাদি খিদে িগর্্ম্র নন্িন।  

ততেে মম দুঃে না িগব েণ্ডন।। 

এই আদম চদললাম যর্া ির্্ম্মদে। 

এত শুদন কগিন রুদিেী ঠাকুরােী।। 

খতামার একান্ত ভদি আছগয় পাণ্ডগব। 

সর্ব্্কাগল এইরূপ জাদন অনুভগব।।  

দবগশগষ কদরল বশ দ্রুপগির সুতা। 

খতামার বাসনা সর্ব্্কাল র্াক তর্া। ।  

েমন রজনীকাগল উদচত না িয়। 

খস কারগে দনগবিন কদর মিাশয়।। 

যাইগব অবশয কাদল তপন উিয়। 

খয ইছা খতামার, কর তুদম ইছাময়।।  

শ্রীকৃে বগলন, সতয কদিগল খয তুদম। 

েগেক তর্ায় যদি নাদি যাই আদম।।  

সবংগশ মদজগব রাজা িগর্্ম্র নন্িন।  

আমার েমন তগব খকান্ প্রগয়াজন।। 

এত বদল কদরগলন েরুগড় প্রগয়াজন। 

আদসল স্মরেমাগে দবনতা নন্দন।।  

আদসল উদড়য়া বীর যর্া জেন্নার্। 

সরূ্ম্গে িাাঁড়ায় বীর কদর খযাড়িাত। ।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 
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কাশীরাম িাস কগি শুন পুেযবান।।  

যুচিষ্ঠিগরর স্মরগে শ্রীকৃগের কামযক বগন আেমন 

আদসয়া েগেন্দ্র কগি বদন্দয়া চরে।  

দক খিতু দনশাগত প্রভু কদরগল স্মরে।।  

দক খিতু িইল আদজ দচর্ত্ উচােন। 

শীঘ্রেদত কি িদর তার দববরে।। 

শ্রীকৃে বগলন, সো পাণ্ডপুত্রেে।  

বসদত কগরন যর্া কদরব েমন।। 

এত বদল েগোপদর কদর আগরািে। 

দনদমগষগত উপনীত যর্া কামযবন।। 

খির্ায় আকুল দতর্ত্ িগর্্ম্র নন্দন। 

খিনকাগল আদসগলন িদর েোসন।। 

যুদিদির শুদন তগব কৃে আেমন।  

পাইগলন প্রাে খযন প্রােিীন জন।।  

বযগ্র িগয় কতিূগর দেয়া পঞ্চ জগন। 

দনকগেগত পাইগলন মিবকী নন্দগন।। 

আনন্দ বাদড়ল তাাঁর নাদিক অবদি। 

িদরদ্র পাইল খযন মিারে দনদি।।  

আনন্দ অিীর অন্তগর খিন আদলঙ্গন।  

আনন্দ সদলগল পূে্ িইল খলাচন।। 

পূে্ কদর মাদনগলন মন অদভলাষ। 

অনয অনয সর্ব্্জগন কদরল সম্ভাষ।। 

খোদবন্দ বগলন, রাজা কি সমাচার। 

যুদিদির কগি, কৃে দক কদিব আর।।  

কদিগত বিগন মম নাদি স্ফুগর ভাষা। 

এত রাগে দশষয সি অদতদর্ দুর্ব্্াসা।। 

প্রভাগসর কূগল খেল সন্ধযার কারে।  

উপায় কদরগত শকয নগি খকান জন।। 

সবংগশ মদজনু আদম, বুদি অদভপ্রায়।  

কাতর িইয়া খতাঁই ডাদকনু খতামায়।। 

খতামা দবনা পাণ্ডগবর আর খকি নাই।  

মম দনগবিন এই কদিলাম ভাই।। 

রােি মারি তব যািা মগন লয়। 

দবলম্ব না সগি বড় সঙ্কে সময়।। 

যুদিদির এত যদি কগি নারায়গন। 

খোদবন্দ কগিন, দচন্তা না কদরি মগন।। 

দশষযেে সি মুদন আসুক খির্ায়। 

সবাকাগর ভুঞ্জাইব খস আমার িায়।।  

এত বদল সানদন্দত কদর ির্্ম্মদে।  

ত্বদরগত খেগলন কৃে যর্া যাজ্ঞগসনী।। 

কৃগে খিদে খদ্রৌপিীর পূগর অদভলাষ। 

বদসগত আসন দিয়া কগি মৃদুভাষ।। 

ভকতবৎসল প্রভু তুদম অন্তয্যামী। 

িীনবন্ধু নাম সতয জাদনলাম আদম। ।  

দক জাদন খতামার ভদি আদম িীনজ্ঞান। 

দবপগি পদড়নু, প্রভু কর পদরোে।।  

সন্ধযা কদর যাবৎ না আইগস মিামুদন। 

উদচত দবিান শীঘ্র কর চক্রপাদে।।  

শ্রীকৃে বগলন, তািা দবচাদরব পাছু। 

েুিায় শরীর খপাগড় োই খিি দকছু।। 

দবলম্ব না সগি, খমাগর অন্ন খিি আদন। 

পিাৎ কদরব যািা কি যাজ্ঞগসনী। ।  

কৃো বগল, জাদন দনগজ সব সমাচার। 

আপদন এমত কি অিৃষ্ট আমার।। 
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অন্না দিগত আদম যদি িগতম ভাজন। 

খঘার দনদশ খতামাগর স্মদরব দক কারে।।  

ছল কদর কি কর্া জাদনয়া সকল। 

বুদিগত না পাদর িদর মম কর্্ম্ফল।।  

শ্রীকৃে বগলন, তনু িগি খয েুিায়। 

পাইগল উর্ত্ম পদরিাগসর সময়।। 

কদিগত নাদিক শদি, দির নগি মন।  

উঠ উঠ দবলগম্বগত নাদি প্রগয়াজন।।  

এত শুদন কগি খিবী দ্রুপি তনয়া। 

বুদিগত না পাদর খিব খকন কর মায়া।। 

যেন িইল েত িশ িণ্ড দনদশ। 

ভুদঞ্জগলন খসইকাগল যত খিব ঋদষ।।  

অবগশগষ দছল দকছু কদরনু খভাজন। 

শূনযপাে আগছ মাে খিে নারায়ে।।  

দিন নগি, দদ্বতীয় প্রির মিল দনদশ। 

উপায় কদরব দকবা আদম বনবাসী।। 

শ্রীকৃে বগলন, যাজ্ঞগসনী শুন বদল। 

অবশয আছগয় দকছু খিে পাক িালী।। 

রন্ধন বযঞ্জন অন্ন খয দকছু আছয়।  

অগল্পগত িইব তৃি, দকছু মিগল িয়।।  

আলসয তযদজয়া উঠ, করি তল্লাস। 

দবলম্ব না সগি আর, ছাড় পদরিাস। ।  

কৃগের বচন শুদন কৃো গুেবতী। 

িোইগত পাকপাে আগন শীঘ্রেদত।।  

আদনয়া খদ্রৌপিী কগি, খিে জেন্নার্।  

খিদেয়া খকৌতুগক কৃে পাদতগলন িাত।। 

শাগকর সদিত মাে এক অন্ন দছল। 

কৃগের প্রসাি খিতু অনন্ত িইল। ।  

খভাজন কদরয়া তৃি খিব িাগমাির। 

জলপান কদরগলন, ভদরল উির।। 

খকৌতুগক উদঠয়া তগব খিব জেন্নার্। 

উিোর করয়া খিন উিগরগত িাত।। 

খদ্রৌপিীগর কদিগলন, খমার েুিা খেল। 

আদজকার খভাজগনগত মিাতৃদি মিল।।  

ইিা বদল পুনঃ পুনঃ তুগলন উিোর।  

দেভুবগন খসই মত িইল সবার।। 

সর্ব্্ভূগত আত্ম্রূগপ খযই নারায়ে।  

তাাঁিার তৃদিগত তৃি িইল ভুবন।।  

খির্ায় দুর্ব্্াসা ঋদষ সি দশষযেে।  

বুদিগত না পাদর দকছু ইিার কারে। ।  

উির পূদরল মন্দানগল সবাকার। 

সঘগন দনশ্বাস বগি, উদঠগছ উিোর। ।  

দবস্ময় মাদনয়া তগব কগি মুদনরাজ।  

দনকগে ডাদকয়া দনজ দশগষযর সমাজ।।  

মুদন বগল, শুন শুন সব দশষযেে। 

বুদিগত না পাদর দকছু ইিার কারে। ।  

অকস্মাৎ িল খিে উির আধ্নান। 

পাইগতদছ যত কষ্ট নাদি পদরমাে।। 

অনুমান কদর দকছু না পাদর বুদিগত। 

পর্ পদরশ্রগম দকবা বায়ু বৃদদ্ধ মিগত।। 

দশষযেে বগল, যািা মকগল মিাশয়। 

আমা সবাকার মগন িইল দবস্ময়।। 

সন্ধযা খিতু আদস যগব প্রভাগসর জগল। 

শরীর িদিগতদছল েুিার অনগল।। 

অকস্মাৎ এই মত মিল সবাকার। 

উির পূরগে যন উদঠগছ উিোর।। 

অনয অগনয দবচার কগরন জগন জন। 

খকি না কদিল কাগর লর্জ্ার কারে।।  
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মুদন বগল মিািগয্য ডুগব মম মন।  

ব্রহ্মাণ্ড ভাদবয়া দকছু না পাই কারে।। 

যেন সন্ধযায় আদস প্রভাগসর তীগর। 

রন্ধন কদরগত বদললাম যুদিদিগর। ।  

সংগ্রি কদরল তারা কদর প্রােপে।  

খকান্ লাগজ দেয়া তাগর খিোব বিন। ।  

বুদিয়া দবিান তগব করি দবচার। 

দশষযেে বগল, প্রভু দক কদিব আর। ।  

আদজ তর্া দেয়া লর্জ্া পাব দক কারে।  

উদঠগত শকদত নাদি খক কগর খভাজন।। 

ঈশ্বর কদরগল কাদল উদঠয়া প্রতূযগষ। 

অদতদর্ িইয়া যাব পাণ্ডব সকাগশ।। 

ইিার উপায় আর নাদি মিাশয়। 

মুদন বগল, এই কর্া মম মগন লয়।। 

বদঞ্চব রজনী আদজ প্রভাগসর কূগল।  

খয দকছু কর্ত্্বয কাদল কদরব সকগল।। 

এত বদল সগব তগব কদরল শয়ন। 

জাদনগলন সব তত্ত্ব মিবকী নন্দন। ।  

কৃো সি যান কৃে যর্া যুদিদির। 

সবার সরূ্ম্গে কগি খিব যদুবীর।। 

শুন শুন ির্্ম্রাজ কদর দনগবিন। 

খদ্রৌপিী প্রস্তুত মকল কদরয়া রন্িন।।  

সকল সম্পেূ্ মিল দবলম্ব দক আর।  

ভীগমগর করি আজ্ঞা মুদন ডাদকবার। ।  

শুদনয়া কৃগের কর্া পাণ্ডব নন্িন।  

আিয্য তেন রাজা ভাগব মগন মন।।  

প্রস্তুত িইল সব কারে জাদনল। 

মুদনগর ডাদকগত রাজা ভীগম আজ্ঞা দিল।। 

কত িূগর দেয়া ডাগক পবন-নন্দন। 

আকাশ ভাদঙ্গয়া খযন ভীগমর ের্জ্জন।।  

শীঘ্র এস মুদনেে, দবলগম্ব দক কাজ। 

প্রস্তুত িগয়গছ সব, ডাগক িম্রাজ।। 

ভীগমর পাইয়া শব্দ যত মুদনেে। 

শীঘ্রেদত দমদল সগব দুর্ব্্াসাগর কন।। 

শুন শুন ডাগক অই পবন-নন্দন। 

ইিার উপায় মুদন দক িগব এেন।। 

এই রাগে যদি সগব কদরব খভাজন। 

চদলগত না িগব শদি িইগব মরে।। 

নাদি খেগল মিাবীর আদসগব খির্ায়। 

মগনগত ভাদবয়া মুদন করি উপায়।। 

তুদম না কদরগল োে খক কদরগব আর।  

পলাইগত শদি নাই তুদম কর পার।।  

সকগল পাইল ভয় যত ঋদষ মুদন। 

অন্তগর জগপন নাম রাে চক্রপাদে।।  

উির িগয়গছ ভাদর, উদঠগছ উিোর। 

এ সমগয় যদুনার্ সগব কর পার।। 

এইমত বহু ্ব মকল সর্ব্্ জন।  

ভীগমগর ডাগকন কৃে শুনি বচন।। 

পর্শ্রগম দনদ্রায় আগছন মুদনেে। 

দনদ্রাভঙ্গ নাদি কর পবন নন্দন।।  

শুদনয়া কৃগের আজ্ঞা পবন নন্দন।  

তর্া মিগত ির্্ম্ কাগছ যান ততক্ষে।।  

অনন্তর দমষ্ট বাগকয কগি জেন্নার্। 

আনগন্দগত যাি দনদ্রা পাণ্ডগবর নার্।। 

মুদনর কারে মগন না কদরি ভয়। 

আদজ না আদসগব মুদন জাদনি দনিয়।।  

স্নান িান কদর কাদল প্রভাগসর জগল। 

খভাজন কদরগব সগব আদসয়া সকাগল।। 
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শুদনয়া কৃগের মুগে এগতক বচন। 

ির্্ম্ বগলন দবলম্ব তাই এতেে। ।  

খতামার অসািয খিব আগছ খকান্ কর্্ম্। 

পাণ্ডবকুগলর আদজ মিল পুনর্জ্্ে।। 

দব্র কদিয়া আর নাদি প্রগয়াজন। 

সিায় সম্পি মম তুদম নারায়ে।। 

না জাদন পূগর্ব্্গত কত কদরনু কুকর্্ম্। 

খস কারগে দুঃগে খশাগক খেল মম জে।। 

প্রর্ম বয়গস দবদি দিল নানা খশাক। 

অল্পকাগল দপতা মম খেল পরগলাক।। 

খোাঁয়াইনু খসইকাগল পগরর আলয়। 

দুঃে না জাদননু অদত অজ্ঞান সময়। ।  

তিন্তগর দুষ্টবুদদ্ধ দিগলক যন্ত্রো। 

জতুেৃগি প্রাে পাই দবদুর-মন্ত্রো।। 

বগনর অগশষ দুঃে ভ্রমে সঙ্কগে। 

আপদন রাদেগল িৃতরাগষ্ট্রর কপগে। ।  

এ সব সঙ্কে িগত তুদম মাে োতা। 

এমত সংগযাে আদন কদরল দবিাতা।। 

রাজযনাশ বনবাস িীন সর্ব্্ িগর্্ম্। 

দবদির দনযুি এই পূর্ব্্মত কগর্্ম্।। 

সগব মাে পূর্ব্্বংগশ দছল উগ্রতপা। 

খকবল তািার ফগল তুদম কর কৃপা।। 

এগতক কগিন যদি িগর্্ম্র নন্দন। 

তিন্তগর কদিগলন খিব নারায়ে।। 

শুন ির্্ম্সুত যুদিদির নৃপমদে। 

কদিগল যগতক কর্া সব আদম জাদন।। 

পাইগল যগতক দুঃে অনযর্া না িয়। 

দকন্তু তুদম ির্্ম্ নাদি তযজ মিাশয়।। 

আর খয কদিগল, তুদম িীন সর্ব্্িগর্্ম্। 

পৃদর্বী পদবে মিল খতামার সুকগর্্ম্।। 

িান িগর্্ম্ রাজনীগত এ দতন ভুবগন। 

আছগয় খতামার তুলয, নাদি লয় মগন। ।  

দুর্ব্্গলর বল ির্্ম্, আদম জাদন ভাগল। 

এই দুঃে খতামার েদণ্ডগব অল্পকাগল।। 

অির্্ম্ী জগনর সুে কভু িায়ী নয়।  

খজায়াগরর জল প্রায় েেকাল রয়।। 

মগনগত রাদেগব মম এই দনগবিন। 

মিাকগষ্ট সতয নাদি খছগড়া কিাচন। ।  

এত বদল জনাে্ন লইয়া দবিায়। 

েরুড় উপগর চদড় যান দ্বারকায়।। 

কৃগেগর দবিায় কদর ভাই পঞ্চ জন।  

হৃষ্ট মগন সগব তগব কগরন শয়ন।। 

ভারত পঙ্কজ রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচালী প্রবগন্ধ রগচ কাশীরাম িাস।। 

দুর্ব্ বাসার পারে 

প্রভাগত উদঠয়া তগব িগর্্ম্র নন্দন। 

দনতয দনয়দমত কর্্ম্ মকল সমাপন। ।  

দুর্ব্্াসা অদতদর্ খিতু সদচদন্তত মন।  

নানা কাগয্য নানা িাগন িায় সবব্ জন।। 

ফল পুষ্প খিতু খকি প্রগবদশল বগন। 

ভীমার্জ্ু্ন খিাাঁগি যান মৃেয়া কারগে।। 

স্নান কদর আদসগলন দ্রুপি নদন্দনী। 

আনন্দ দবিাগন পূগজ খিব দিনমদে। ।  

নানা দ্রবয খকৌতুগক আদনল সর্ব্ব জন।  

দ্রুপি নদন্দনী খেল কদরগত রন্ধন।।  
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যর্ায় রন্ধন কগর দ্রুপি নদন্দনী।  

সত্বর তর্ায় আদসগলন ির্্ম্মদে।। 

কগিন মিুর বাগকয িগর্্ম্র নন্িন।  

শীঘ্রেদত গুেবতী করি রন্ধন।। 

আদজকার দিন যদি যায় ভাল মগত। 

তগব জাদন দকছুকাল বাাঁদচত জেগত।।  

মগিাগ্র দুর্ব্্াসা ঋদষ, সর্ব্্গলাগক বগল। 

সংসার িদিগত পাগর খকাগপর অনগল।। 

স্নান কদর অদবলগম্ব আদসগব খস জন।  

সংিদত কদরয়া যত দশষয তগপািন।। 

স্বছন্দ দবিাগন যদি পায় অন্ন পান। 

তগব খস িইগব সবাকার পদরোে।। 

এই খিতু বড় দচন্তা িয় খমার মগন। 

যা কদরগত পার কৃো আপনার গুগে।। 

খতামা িগত সঙ্কগেগত সগব সিা তদর।  

তুদম কদরয়াছ বন িদ্না নেরী।। 

খতামার যগতক গুে না িয় বে্ন। 

কৃে আর কৃো খয পাণ্ডগবর ভূষে।। 

আদসয়া রাদেগল কৃে, দছল যত িায়।  

এেন করি তুদম উদচত খয িয়।। 

কৃো বগল, মিারাজ কদর দনগবিন।  

অল্প কাগয্য এত দচন্তা কর দক কারে।। 

ির্্ম্পর্ মত যদি আদম িই সতী। 

একান্ত আমার যদি িগর্্ম্ র্াগক মদত।। 

সূগয্যর বচন, আর খতামার প্রসাগি। 

িশ লে মিগল ভুঞ্জাইব অপ্রমাগি।। 

দচন্তা না করি দকছু ইিার কারে। 

এই খিে মিারাজ কদর খয রন্ধন।। 

যাি শীঘ্র দশষয সি আন মুদনবর। 

শুদন রাজা যুদিদির িদরষ অন্তর।।  

খির্ায় দুর্ব্্াসা মুদন উদঠয়া সকাগল। 

কদরল আদহ্নক স্নান প্রভাগসর জগল।। 

খসই মত মকল, যত দশগষযর সমাজ। 

খিনকাগল সগব ডাদক কগি মুদনরাজ।।  

সগব জান কাদল খয কদিনু ির্্ম্রাগজ। 

অতযন্ত লদর্জ্ত আদম আদছ খসই কাগজ।। 

চল শীঘ্র খসই িাগন যাব সবব ্ জন।  

কদরব িগর্্ম্র প্রদত শান্ত আচরে।।  

এত বদল দশষয সি চগল মুদনরাজ। 

শুদনয়া সানন্দমদত পাণ্ডব সমাজ।।  

আগুসাদর কত িূর সর্ব্্ জন আদস। 

সািগর আিবইনল সদশষয মিাঋদষ।। 

অগনক কদরয়া ভদি ভাই পঞ্চজগন। 

বসাইল মৃেচর্্ম্ কুগশর আসগন।। 

সুশীতল জল আদন িগর্্ম্র নন্দন। 

খকৌতুগক কগরন খিৌত মুদনর চরে।। 

আনন্দ দবিাগন তগব পঞ্চ সগিািগর। 

খসই পাগিািক সগব দমদল ভদিভগর।।  

পান কদর বন্দনা দকগরন সগব দশগর।  

তগব ির্্ম্ নৃপবর কগি িীগর িীগর।। 

দনিয় আমাগর আদজ সুপ্রসন্ন দবদি। 

পাইলাম আদজ দবনা যগে রেদনদি।। 

সুপ্রভাত মিল খমার আদজকার দনদশ। 

কৃপা কদর আদসগলন দনগজ মিাঋদষ।। 

পৃদর্বীগর ভােযিীন আমার সমান। 

নদিল, না িগব, খিন কদর অনুমান।।  

তপসযা কদরল পূর্ব্্ দপতামিেে। 

খয দকছু আমার আর পূর্ব্্ উপার্জ্্ন।। 
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কৃপা কর আমাগর খস ফগল সর্ব্্জগন। 

নদিগল অিম আদম তদর খকান্ গুগে।। 

যুদিদির মুগে শুদন এগতক বচন। 

তুষ্ট িগয় বগল তগব মিা তগপািন।। 

শুন ির্্ম্সুত যুদিদির নৃপমদে। 

আপনাগর না জাদনয়া বি খিন বােী।।  

তুদম ির্্ম্বন্ত সতযবািী মদতমান। 

পৃদর্বীগত নাদি খকি খতামার সমান।।  

িগর্্ম্গত িাদর্্ম্ক তুদম, েদেয় সুিীর। 

সমুদ্র সমান অদত গুগেগত েভীর।। 

অসার সংসার, এই সার মাে ির্্ম্। 

খতামার িইল রাজা সিজ এ কর্্ম্।। 

খলাভ খমাি কাম খক্রাি মাৎসয্য মর্ত্তা। 

খতামার দনকেবর্ত্্ী নদিল সর্ব্্র্া।। 

সুে দুঃে শরীগরর সিগযাে ির্্ম্। 

সমগয় প্রবল িয় আপনার কর্্ম্।। 

তািগত সন্তাপ নাদি কগর জ্ঞানবান।  

সািুর জীবন মৃতুয একই সমান।। 

সািুর েেগন রাজা তুদম অগ্রেেয।  

পৃদর্বীর খলাক যত কগর িনয িনয।।  

খতামার বংগশগত যত মিারাজ দছল। 

িাদর্্ম্ক খতামার তুলয নদিগব নদিল।। 

কদিলাম সতয, এই লগয় মম মন। 

বসুমতী পদত খযােয তুদম খি রাজন। ।  

এ দতন ভুবগন তব পদরপূে্ যশ। 

খতামার গুগেগত রাজা িইলাম বশ।। 

দকন্তু এক কর্া কদি, শুন মিারাজ।  

সম্প্রদত খতামার ঠাই পাইলাম লাজ। ।  

কদিয়া খতামাগর খির্া কদরগত রন্ধন।  

সন্ধযা খিতু প্রভাগসগত খেনু সর্ব্্ জন।। 

সায়ংসন্ধযা জপ আদি খয দকছু আদছল। 

ক্রগম ক্রগম সর্ব্্জন সমাি কদরল।। 

পর্শ্রগম উদঠবার শদি কার নাই। 

আলগসযগত না পাগর খকি, এই খস কারে। 

তব িাগন লর্জ্া বড় িইল রাজন।। 

েুিার্ত্্ আছগয় সগব, কদরগব খভাজন। 

স্নান কদর দেয়া, যদি িইল রন্ধন। ।  

ির্্ম্ বগল, কাদল মম দুরিৃষ্ট দছল। 

খস কারগে সবাকার আলসয িইল।। 

িইল আমার যদি সুকগর্্ম্র খলশ। 

তগব মিামুদন আদস কদরগল প্রগবশ।।  

খিগবর দুল্ল্ভ িয় তর আেমন। 

অল্প ভাগেয এ সব না িয় কিাচন।।  

মম শদি অনুরূপ অন্ন জল িল। 

খতামার প্রসাগি মুদন প্রস্তুত সকল।।  

এত বদল মিানগন্দ উদঠ ির্্ম্পদত।  

দনকগে ডাগকন ভীমার্জ্ু্ন মিামদত।। 

আজ্ঞা খিন ির্্ম্সুত কদরবাগর িান। 

শ্রুতমাে দুই ভাই মিল সাবিান। ।  

নানা দিগক িান কদর দিল অন্ন জল।  

দনযুি কদরল তাগি রেক সকল।। 

আনন্দ দবিাগন তগব ভাই দুই জগন। 

শীঘ্রেদত জানাইল িগর্্ম্র নন্দগন।। 

ির্্ম্ বগল, অবিান কর মুদনরাজ। 

অতঃপর দবলগম্বগত নাদি দকছু কাজ। ।  

িইগব খরৌগদ্রর খতজ িগল অদত খবলা।  

দবিাতা দনযুি কদরগলন বৃেতলা।। 

মুদন বগল, যুদিদির তুদম সািুজন।  
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অট্টাদলকা মিগত ভাল খতামার আশ্রম।।  

কিয্য িাগনগত যদি সািুজন রয়।  

স্বগে্র সমান তািা, খবগি খিন কয়।।  

এত বদল মিানগন্দ উদঠ মুদনবর। 

আনন্দ দবিাগন বগস সি দশষযবর।। 

বদসগলন মুদনেে যর্াগযােয িান। 

যুদিদির পঞ্চ ভাই িদরষ দবিান। ।  

অন্ন পদরগবশনাদি কগর সগব আদন। 

বাদেয়া বযঞ্জন অন্ন খিন যাজ্ঞগসনী।। 

সগব অদত শীঘ্রি্ ভাই পঞ্চ জন।  

খযই তািা চাগি, তািা খিন খসইক্ষে।।  

অপরূপ খিে তার মিগবর করে।  

একবার একদ্রবয করগয় রন্ধন।। 

আপনার ইছাবগশ যত কগর বযয়। 

সূয্য অনুগ্রগি পুনঃ পদরপূর্ে িয়।।  

িাগন িাগন বদসগলক ব্রাহ্মে মণ্ডলী। 

খভাজন কগরন সগব বড় কুতূিলী।। 

না জাদন োয় বা কত, খিয় কত আদন।  

োও োও বগল সগব, এই মাে শুদন।। 

অদবলগম্ব তািা পায় যািা অদভলাষী।  

খভাজন কদরল িশ সিস্র তপস্বী।। 

অনন্তগর উদঠ সগব কগর আচমন। 

সািু সািু িনযবাি খিয় সর্ব্্ জন।।  

দুর্ব্্াসা বগলন, রাজা তুদম ভােযবান। 

নদিল নদিব আর খতামার সমান।। 

এমন প্রকার যদি পাই বনবাস। 

তগব আর দকবা কায্য স্বগে্ অদভলাষ।। 

খতামার ভ্রাতারা সগব মিা শুেবান।  

দ্রুপি নদন্দনী িয় লক্ষ্মীর সমান।। 

খভাজগন খযমন তৃি িইলাম আদম। 

এইমত দনরন্তর িগব তুষ্ট তুদম।। 

কিাদচৎ দচন্তা দকছু না কদরি মগন। 

েদণ্ডগব খতামার দুঃে অদত অল্প দিগন।। 

খতামাগর দিগলক দুঃে যািার মন্ত্রো। 

মদজগব তািার বংশ পাইয়া যন্ত্রো।। 

কদিলাম ির্্ম্পুে, দমর্যা নগি বােী। 

খদ্রৌপিী খিেি এই লক্ষ্মী-স্বরূদপেী।। 

দবিায় করি শীঘ্র, যাই তগপাবন। 

শুদনয়া কগিন তগব িগর্্ম্র নন্দন।।  

সফল এ জে কর্্ম্ মাদননু আপদন।  

যাগি এত কৃপা কগর কৃপাদসন্ধু মুদন।। 

মম এই দনগবিন খতামার অগগ্রগত। 

কিাদচৎ দবচদলত নদি সতযপগর্।। 

দুর্ব্্াসা বগলন, রাজা তুদম পুেযবান। 

পৃদর্বীগত নাদি আর খতামার সমান।। 

সতয কদর কদি কর্া, শুন দিয়া মন।  

যগব দেয়াদছনু আদম িদ্না ভুবন। ।  

খসবাগত কদরল বশ রাজা দুগয্যািন।  

খির্ায় আদসগত খমাগর কগি পুনঃ পুনঃ।। 

দবনয় কদরয়া খমাগর পাঠাইল খির্া। 

িশ িণ্ড রাদে পর তুদম যাগব তর্া।। 

মগনগত কদরল খসই দনশাকাগল খেগল। 

অদতদর্ খসদবগত নাদর পদড়গব জঞ্জাগল।। 

যুদিদির বদলগলন, শুন মিামুদন।  

সম্পি দবপি খমার খিব চক্রপাদে।। 

আর এক দনগবিন শুন, মিাশয়। 

তুদম খয আদসগল খির্া খমার ভাগেযািয়।।  

খতামার চরগে যদি র্াগক খমার মন। 
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আমাগর কদরগত নষ্ট নাগর অনযজন।।  

এত বদল ির্্ম্পুে নমস্কার মকল।  

সন্তুষ্ট িইয়া মুদন আশীর্ব্্াি দিল।। 

আর চাদর ভাই তগব বগন্দ মুদনরাগজ। 

খসই মত সম্ভাষে কগর দশষযমাগি।।  

সগব আশীর্ব্্াি কদর খবি দবদিমগত। 

তুষ্ট িগয় সর্ব্্জন চগল পর্ব্্ পগর্।। 

আনদন্দত ভ্রাতৃসি িগর্্ম্র কুমার। 

দুগয্যািন পায় ক্রগম সব সমাচার।।  

পরাগে কাতর দুষ্টবুদদ্ধ দুরাশগয়। 

অসিয বগজ্রর প্রায় বাদজল হৃিগয়।। 

আিাগর অরুদচ, দচর্ত্ সতত চঞ্চল। 

িীঘ্শ্বাস ছাগড় সিা, শরীর দুর্ব্্ল।। 

এইরূগপ দুগয্যািন দচন্তাকুল িগয়। 

একাগন্ত বদসল যত পােদমে লগয়।। 

দেের্ত্্ শকুদন কে্ দুঃশাসন আদি। 

খিনকাগল কগি রাজা কগে্গর সগম্বাদি।। 

ভারগতর কর্া বযাসগিগবর রচন। 

কাশীরাম রগচ ছগন্দ দুর্ব্্াসা পারে।। 

দুগয বযািগনর মগনাদুঃে শ্রবগে কগে বর প্রগবাি বাকয 

এইমত কুরুপদত,                     চদন্তয়া আকুল মদত, 

অতযন্ত উগদ্বে দচর্ত্ িগয়। 

ডাকাইয়া সর্ব্্জগন,                     বদসল দনভৃত িাগন, 

যত পােদমেেে লগয়।। 

দুগয্যািন খিনকাগল,                     কগে্ সগম্বাদিয়া বগল, 

অবিান কর খমার খবাগল। 

দুঃগের নাদিক ওর,                     িগ্ধ মিল তনু খমার, 

অনুেে দচন্তার অনগল।। 

দবগশষ খতামরা সগব,                     মন্ত্রোর অনুভগব, 

খয দকছু কদরগল সুদবচার। 

কদরগত আমার দিত,                     দবদি মকল দবপরীত, 

এক দচন্তা মকগল িয় আর।। 

পুনঃ পুনঃ এই মত,                     উপায় কদরনু যত, 

দিংসা খিতু পাণ্ডুপুেেগে। 

পরম সঙ্কগে তগর,                     দিতপে প্রদতকাগর, 

না জাদন কদরল খকান্ জগন।। 

সকল বালক দমগল,                     ক্রীড়ার খকৌতুককাগল, 
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ভীগমগর খিদেয়া বলবান। 

খকি তাগর নগি শকয,                     দনবাদরগত প্রদতপে, 

কালকূে করাইনু পান।। 

বাদন্ধ ি্ পি েগল,                     খফদলনু েভীর জগল, 

মিবগযাগে খেল রসাতল। 

খকবা দিল প্রােিান,                     দকবা সুিা কদর পান, 

অযুত ি্ীর িগর বল।। 

অনন্তর জতুেৃগি,                     তাগর খপাড়াইয়া খিগি, 

ভাদবলাম কদরব সংিার। 

বুদদ্ধবগল তাগি তদর,                     দুরন্ত রােস মাদর, 

পাইল পরম প্রদতকার।। 

কাল কাদে অনায়াগস,                     খেল পাঞ্চাগলর খিগশ, 

পাঞ্চালী পাইল স্বয়েগর। 

দক দিব ভাগেযর খলো,                     দ্রুপি িইল সো, 

দজদনগলক লে িণ্ডিগর।। 

অনন্তর রাগজয আদস,                     অবনী-মণ্ডল শাদস, 

খয কর্্ম্ কদরল যজ্ঞকাগল। 

খক তার উপমা দিগব,                     না িইল, না িইগব, 

দেদতমগিয েদেগয়র কুগল।। 

দপতামি মুগে শুদন, যদুকুগল চক্রপাদন, 

পূে্ব্রহ্ম দনগজ অবতার। 

ব্রাহ্মে-চরে খিৌগত,                     দনযুি কদরল তাগত, 

খিনজন যগজ্ঞগত যািার।। 

িইল এমদন ক্রম,                     িগল মিল জলভ্রম, 

তািাগত ঘদেল খয দুে্শা। 

তাগি খপগয় অপমান,                     বাঞ্ছা িল তযদজ প্রাে, 

খসই দুঃগে খেলাইনু পাশা।। 

িাদরগলক রাজযিন,                     িাসত্ব কদরল পে, 

তাগি জয় িইল আমার। 
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অন্ধরাজ বুদদ্ধগিাগষ,                     আপনার ভােযবগশ, 

যাজ্ঞগসনী কদরল উদ্ধার।। 

সগব দমদল পুনর্ব্্ার,                     মন্ত্রো কদরনু সার, 

বনবাস মকনু দনরূপে। 

না পাইল খকান দুঃে,                     বগন তার নানা সুে, 

স্বগে্ খযন সিস্রগলাচন।। 

দিদড়ম্বাদি জোসুগর,                     মুিূগর্ত্্গক যমপুগর, 

পাঠাইল কদরয়া দবক্রম। 

ভীমগসন শত্রুেগে,                     দনপাত কদরল রগে, 

অনায়াগস না জাদনল শ্রম।। 

একা পার্্ মিাবল,                     স্বে্ মর্ত্্য রসাতল, 

দজদনবাগর িইল ভাজন। 

দদ্বতীয় দবক্রম সীমা,                     ভীম পরাক্রম ভীমা, 

যার নাগম সভয় শমন।। 

মিযাহ্ন-সূগয্যর সম,                     অপ্রগময় পরাক্রম, 

মাদ্রীপুে যুেল দবগশগষ। 

আর এক অনুমাদন,                     লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞগসনী, 

পাইল পাণ্ডব পুেযবগশ।। 

তািার সুকর্্ম্ যত,                     দবগশষ কদিব কত, 

বদলগত না পাদর এক মুগে। 

এক দ্রবয সুসংগযাগে,                     স্বগে্র অদিক খভাগে, 

বগনগত পাণ্ডব আগছ সুগে।। 

দনতয দনয়দমত যত,                     প্রদতদিন শত শত, 

ব্রাহ্মগেগর করায় খভাজন। 

লে লে যত আগস,                     তারা সব ভােযবগশ, 

দবমুে না যায় খকান জন।। 

খসগিতু দিংদসগত তাগর,                     পাঠাইনু দুর্ব্্াসাগর, 

দশষয িশ সিস্র সংিদত। 

শুদনলাম খলাকমুগে,                     খভাজন কদরয়া সুগে, 
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মুদন খেল আপন বসদত।। 

ইিা পূগর্ব্্ সর্ব্্ জগন,                     খেলাম প্রভাস স্নাগন, 

খিদেনু সকল দবিযমান। 

খয কর্্ম্ কদরল তায়,                     বুদিলাম অদভপ্রায়, 

নদি তার শতাংশ সমান।। 

তপ জপ যজ্ঞ ব্রত,                     বল বুদদ্ধ মিয্য যত, 

পাণ্ডগবর আছগয় সকল। 

সবার সমান গুে,                     দবগশষতঃ ভীমার্জ্ু্ন, 

দেদতমগিয দুই মিাবল।। 

খয দকছু উপায় খশগষ,                     মন্ত্রোর সমাগবগশ, 

যিযদপ না িয় প্রদতকার। 

বুদদ্ধবল অনায়াগস,                     কাল কাদে খকান খিগশ, 

আদসয়া কদরব মিামার।। 

মিযাহ্ন মার্ত্্ণ্ডসম,                     খযন মিাকাল যম, 

বারে কদরগব খকান্ জন। 

এই দচন্তা অদবরত,                     কুম্ভকার চক্রবত, 

সতত অদির মম মন।। 

অদত খস উদদ্বগ্ন মগন,                     সবাকার দবিযমাগন, 

কদিল খকৌরব অদিপদত। 

দুগয্যািন মনঃগেগশ,                     জাদন দিত উপগিশ, 

সূয্যপুে কগি মিামদত।। 

মিারাজ দক কারগে,                     এগতক উদদ্বগ্ন মগন, 

দক খিতু পাণ্ডগব কর ভয়। 

খতামার মবভব বগল,                     স্বে্ মর্ত্্য রসাতগল, 

উপমার খযােয খিন নয়।। 

কদিগল খয মিারাজা,                     পাণ্ডব প্রবল খতজা, 

আদসয়া কদরগব মিামার।  

বহুদিন তারা আগছ,                     আমরাও আদছ কাগছ, 

দিংসা কগব কদরল কািার।। 
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বগনর দনবাস েত,                     খশষ দিন আগছ যত, 

যিযদপ বদঞ্চগব মিাগেগশ। 

কি খকার্া আগছ ঠাাঁই,                     লুকাইগব পঞ্চ ভাই, 

অজ্ঞাগত বদঞ্চগব খকান্ খিগশ।। 

যগতক নৃপদতচয়,                     খকবল খতামার ভয়, 

কাগছ না রাদেগব খকান জন। 

পাঠাইব চরেগে,                     নের পর্ব্্ত বগন, 

েুাঁদজগল পাইগব িরশন।। 

আগছ পূর্ব্্ দনরূপে,                     দ্বািশ বৎসর বন, 

বদঞ্চগবক অজ্ঞাত বৎসর। 

এগতক খয কালান্তগর,                     খকবা জীগয় খকবা মগর, 

দচরজীবী নগি খকান নর।। 

শুভ ভােযবগশ যদি,                     বদঞ্চয়া অজ্ঞাত দবদি, 

আদসগবক যেন সকল। 

বনবাস মিাকষ্ট,                     দচন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট, 

শদিিীন িইগব দুর্ব্্ল।। 

তেন কদরব ক্রম,                     প্রকাদশয়া পরাক্রম, 

স্বকায্য সাদিব কুতূিগল।  

দনদমগষগত পঞ্চ জগন,                     পাঠাইব যমিাগন, 

খতামার পুগেযর মিাবগল।। 

আমার দবক্রম জাদন,                     দক কারগে নৃপমদে, 

েুদ্র জগন কর এত ভয়। 

ভীষ্ম খদ্রাে অশ্বত্থামা,                     সগব অনুেত খতামা, 

দক কদরগব পাণ্ডুর তনয়।।  

এত বদল কে্বীর,                     দিতপে নৃপদতর, 

কদিল শুদনল সর্ব্্জন। 

সূয্যপুে কগি যত,                     তািা নগি অনযমত, 

সবাই কদরগব প্রােপে।। 

এই মত সর্ব্্জগন,                     কদিগলন দুগযযািগন, 
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আশ্বাস কদরয়া বহুতর। 

শুদনয়া এ সব বােী,                     দুগয্যািন মিামানী, 

কতেগে কদরল উর্ত্র।। 

বলবুদদ্ধ অনুভগব,                     খয দকছু কদিগব সগব, 

অনযর্া না কদর কিাচন। 

দকন্তু নদি িীঘ্জীবী,                     সর্ব্্িা এ সব ভাদব, 

খযােবৎ দচদন্ত অনেুে।। 

বগনর চদরে কর্া,                     শ্রবগে মঙ্গল োাঁর্া, 

প্রকাদশল মিামুদন বযাস। 

খসই কর্া মনুঃসুগে,                     শুদনয়া খলাগকর মুগে, 

পাাঁচাদল রদচল তাাঁর িাস।।

 

দুগয বযািগনর মন্ত্রোয় জয়দ্রগর্র খদ্রৌপদী হরগে যাত্রা 

দুগয্যািন কগি, সগব দক যুদি কদরগল। 

দবিাতা দিগবক বদল দনদিন্ত রদিগল।। 

দবদিকৃত মিগল জাদন অবশযই জয়। 

দতদন না কদরগল, জাদন সব দমর্যা িয়।।  

সংসাগর র্াদকয়া খলাক কদরগব উগিযাে।  

দনতয দনতয ভুদঞ্জগবক নানা উপগভাে।। 

অনুেে কদরগবক স্বকায্য সািন।  

পূর্ব্্মত আগছ খিন দবদি দনর্ব্্ন্ধন।। 

ফল পায়, খযবা রাগে দবিাতায় মন। 

জীবগনগত উপায় কদরগব সর্ব্্ জন।।  

বুদদ্ধগত পাণ্ডব যদি গুিবাস তগর। 

অনর্্ কদরগব আদস মিাগক্রাি ভগর।।  

ইন্দ্রতুলয পরাক্রম এক এক জন। 

কািার িইগব শদি কদরগত বারে।। 

মাতুল দেের্ত্্ তুদম আদম দুঃশাসন। 

মিাশ্রম কদরগল না পাদর কিাচন।। 

মন্ত্রো কদরয়া যাদি সংিাদরগত পাদর। 

উগদ্বে সাের মিগত অনায়াগস তদর।।  

কদিগল যগতক কর্া, মগন নাদি লয়। 

পরাক্রগম পাণ্ডগবগর খক কদরগব জয়।।  

সুযুদি ইিার এই, লয় মম মন। 

আদনব দ্রুপি সুতা কদরয়া িরে।। 

দ্রুপি নদন্দনী িয় পাণ্ডগবর প্রাে। 

অগশষ সঙ্কগে দনতয কগর পদরোে।।  

বুদদ্ধবল কদর যদি তািাগর িদরগব।  

দনিয় খিদেগব তগব পাণ্ডব মদরগব।। 

খস কারগে কদি আদম এ সব সর্ম্ত। 

গুিগবগশ খসই িাগন যাক জয়র্দরর্।।  

বুদদ্ধবগল দবশারি, তাগর ভাল জাদন। 

প্রকার কদরয়া খযন িগর যাজ্ঞগসনী।। 

লুকাগয় রাদেব কৃো অদত গুিিাগন। 

েুাঁদজয়া পাণ্ডব খযন না পায় সন্ধাগন।। 
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কৃোর দবগছগি বড় পাইগবক খশাক।  

এইরূগপ পঞ্চ ভাই িইগব দবগয়াে।। 

দনষ্কন্টক িগব রাজয, ঘুদচগব জঞ্জাল। 

দনদর্ব্্গরাগি রাজযগবাে কদর দচরকাল।। 

খতামা সবাকার যদি িয় ত সর্ম্দত। 

তগব খস কর্ত্্বয, এই লয় মম মদত।। 

এগতক কদিল যদি খকৌরব -প্রিান। 

প্রশংসা কদরল তগব মন্ত্রী জ্ঞানবান।। 

িনয িনয মিাশয় মন্ত্রো খতামার।  

কদরগল খয মন্ত্রো, তা সবাকার সার।। 

খযােয িয় এ কর্্ম্ খমাগির অদভমত।  

গুিগবগশ খসই িাগন যাক জয়র্দরর্।।  

দুষ্টমদতেে যদি এগতক কদিল। 

শুদনয়া নৃপদত তগব আনদন্দত মিল।।  

তগব জয়দ্রগর্ আজ্ঞা দিল দুগয্যািন। 

তুদম শীঘ্র কামযবগন করি েমন।। 

অন্তগর র্াদকয়া তর্া বীর চূড়ামদে।  

বুদদ্ধবগল িদরয়া আদনগব যাজ্ঞগসনী।।  

এগতক কদিল যদি খকৌরব ঈশ্বর। 

কতেগে জয়দ্রর্ কদরল উর্ত্র।। 

খতামার আজ্ঞাগত আদম যাই কামযবন।  

দকন্তু পাণ্ডগবগর সগব জানি খযমন।।  

দদ্বতীয় শমন তুলয এচ্কক পাণ্ডব।  

শতাংশ সমান তার নদি খমারা সব।। 

দবগশগষ, আপদন মগন কর অবিান। 

েন্ধর্ব্্-সমগর একা পার্্ মকল োে।। 

জীয়ন্ত বযাগঘ্রর চেু আগন খকান্ জগন। 

কার শদি দিংদসগব খস পাণ্ডু পুেেগে।। 

যদি বা খতামার বাকয নাদি কদর আন।  

দনদমগষগত বৃগকাির বদিগবক প্রাে।।  

দবগশষ দ্রুপিসুতা লক্ষ্মী-অবতার।  

মিাবল পঞ্চ ভাই রেক তািার।। 

একান্ত র্াদকগব যার জীবগনর আশা। 

খস খকন কদরগব খিন দুরন্ত প্রতযাশা।। 

জয়দ্রর্ মুগে তগব এই বাকয শুদন।  

দবনয় পূর্ব্্ক তাগর কগি নৃপমদে। ।  

কদিগল যগতক কর্া, আদম সব জাদন। 

পাণ্ডগবর সরু্ম্গে খক িগর যাজ্ঞগসনী।। 

দক ছার খকৌরব খসনা, খতামা েদে দকগস। 

অগনয দক কদরগব যাগর িণ্ডপাদে োগস।। 

একা পার্্ দজদনগলক এ দতন ভুবন। 

সুরাসুর নাে নগর সম খকান্ জন।। 

সুযুদি কগরদছ এই, শুন দিয়া মন।  

আদনগব দ্রুপিসুতা কদরয়া খোপন।। 

দনকগে দনকগে সিা রগব সাবিাগন। 

অদত সগঙ্গাপগন, খযন খকি নাদি জাগন।। 

স্নান িাগন যগব সগব যাগব চাদরদভত। 

খসই কাগল খসই িাগন িগব উপনীত। ।  

িদরয়া দ্রুপিসুতা প্রকার দবগশগষ। 

যে কদর লুকাইগব অদত িূরগিগশ।।  

েুাঁদজয়া পাণ্ডব খযন উগেশ না পায়। 

তার খশাগক পাণ্ডগবরা মদরগব দনশ্চয়।।  

সুদসন্ধ িইগব তগব মগনর অভীষ্ট। 

দনঃসঙ্কগে রাজযগভাে কদরব যগর্ষ্ে।।  

খতামা দবনা অনয জন ইগর্ নগি শক্য।  

সিায় সম্পি খমার তুদম খস স্বপগে।। 

দব্র কদিয়া আর নাদি প্রগয়াজন। 

অমূগলয দকদনগব তুদম রাজা দুগয্যািন।। 



মহাভারত (বনপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

8
 

পুনঃ পুনঃ কগি রাজা মৃদু মৃদু ভাষ। 

শুদন জয়দ্রর্ কগর বচন প্রকাশ।। 

দক কারগে এত কর্া কি নরপদত। 

অবশয পাদলব আদম তব অনুমদত।। 

এই আদম চদললাম কামযক-কানন। 

প্রােপগে সম্পাদিব তব প্রগয়াজন।।  

এত শুদন তুষ্ট মিল প্রিান খকৌরব।  

সাজাইয়া দিল রর্ কদরয়া খেৌরব।। 

সগব সম্ভাদষয়া বীর চগড় দেয়া রগর্। 

চালাইয়া দিল কাময-কানগনর পগর্।।  

যাইগত যাইগত পগর্ কদরল দবচার। 

রাজার সািগস আদজ মকনু অঙ্গীকার। ।  

পদড়গল ভীগমর িাগত নাদিক দন্ার।  

ঈশ্বর কগরন যদি, িইব উদ্ধার।। 

এগতক দচদন্তয়া মগন যুদি মকল সার। 

খচৌয্য দবনা কায্য দসদদ্ধ নদিগব আমার।। 

এইরূগপ জয়দ্রর্ দচন্তাকুল মগন। 

উপনীত মিল দেয়া মিাগঘার বগন।। 

দুদিগক কানন খশাভা, মিয দিয়া পর্।  

নানাবে্ মৃে পশু খিগে শত শত।। 

দবদবি কুসুগম খিগে খশাদভয়াগছ বন।  

মকরন্দ পান কগর সুগে অদলেে।। 

দবদবি প্রকার খশাভা খিদেয়া কানগন। 

কামযবন দনকগে আইল কতেগে।। 

নন্দনকানন তুলয খিগে কামযবন। 

অগনক আশ্রম তর্া খিগে মুদনেে।। 

িাগন িাগন খিগে কত খিগবর আশ্রম। 

দবদবি দবিঙ্গ রব কগর নানাক্রম।।  

এরূপ খকৌতুক মগন কদরগত ভ্রমে। 

উর্ত্দরল কতেগে যর্া পঞ্চ জন।। 

তািার দনকগে লুকাইল জয়দ্রর্। 

দছদ্র চাদি র্াগক বীর দনরদেয়া পর্।।  

শমন সমান জাদন ভীম িনঞ্জয়। 

দনকগে যাইগত নাগর পরাগের ভয়।। 

খিনমগত রগি তর্া িইয়া খোপন। 

এক দিন শুন রাজা মিগবর ঘেন।। 

খদ্রৌপদী হরগে ভীমহগ্ জয়দ্রগর্র অপমান 

শুন জগেজয় রাজা মিগবর ঘেন। 

জয়দ্রর্ গুিভাগব রগি কামযবন।।  

উদঠয়া প্রভাগত খির্া ভাই দুই জগন। 

রাজার দনকগে রাদে মাদ্রীর নন্দগন।। 

মৃেয়া কদরগত যান ভীম িনঞ্জয়।  

স্নান খিতু যান ক্রগম দবপ্র সমুিয়।। 

পগর চদলগলন স্নাগন ভাই দতন জন। 

বদসয়া খদ্রৌপিী একা কগরন রন্ধন।।  

জয়দ্রর্ খিগে, শূনয িইল মদন্দর।  

সময় জাদনয়া তর্া খেল মিাবীর।। 

কুেীর দুয়াগর দেয়া রাদেগলক রর্। 

শূনযালয় খিদে আনদন্দত জয়দ্রর্।।  

রর্ মিগত ভূদমতগল নাগম মিাবীর। 

কুেুম্ব জাদনয়া কৃো িইল বাদির।। 

মগনগত জাদনল এই অপূর্ব্্া অদতদর্। 

অদতদর্র খসবা খিতু দচদন্ত গুেবতী।। 

শূনযালয় তর্া, আর নাদি খকান জন। 

আপদন আদনয়া দিল দিবয কুশাসন।। 
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পাি প্রোলন খিতু আদন দিল জল।  

দজজ্ঞাসা কদরল, কি ঘগরর কুশল।। 

খকার্া মিগত এগল এগব, যাগব খকান্ খিগশ। 

এ বগন আদসলা খকান প্রগয়াজগনাগেগশ।। 

জয়দ্রর্ বগল, আর নাদি খকান কাজ। 

খভদেবাগর আইলাম ির্্ম্ মিারাজ।।  

একমাে খিদে তুদম কদরছ রন্ধন। 

কি খিদে, খকার্া খেল িগর্্ম্র নন্দন।। 

খকান্ কায্য খিতু খেল ভীম িনঞ্জয়। 

ব্রাহ্মে-মণ্ডলী খকার্া, মাদ্রীর তনয়।।  

কৃো বগল, স্নাগন খেল ব্রাহ্মে-সমাজ। 

মাদ্রীপুে খেল সি ির্্ম্রাজ।।  

ভীমার্জ্ু্ন খেল বগন মৃেয়া কারগে। 

মুিূগর্ত্্ এেদন সগব আদসগব এোগন।। 

খদ্রৌপিীর মুগে শুদন এ সব বচন। 

দুষ্ট জয়দ্রগর্র সচঞ্চল মিল মন।।  

দবচার কদরল মগন, সগব িগূর খেল। 

উদচত সময় খমার দবিাতা দমলাল।। 

চতুদে্গক চাগি, খকন নাদিক খকার্ায়। 

চঞ্চল িইল বীর ঘন ঘন চায়।। 

দনকগে আদছল কৃো, তুদল দনল রগর্। 

শীঘ্রেদত চালাইল িদ্নার পগর্।।  

কৃো বগল, খচৌয্যকায্য কর কুলাঙ্গার। 

বুদিলাম, কালপূে্ িইল খতামার।। 

বড় বংগশ জনদময়া কর নীচকর্্ম্। 

মুিূগর্ত্্ এেদন তার ফদলগবক ির্্ম্।। 

যাবৎ পুরুষদসংি ভীম নাদি খিগে।  

প্রাে লগয় যাি শীঘ্র ছাদড়য়া আমাগক।। 

আগর দুষ্ট দক কদরদল, িদল মদতছন্ন। 

বুদিনু খতামার এগব কাল িল পূে্। ।  

আগর অন্ধ ভালমন্দ না জান সকল। 

খিন কর্্ম্ কর যাগত ফলগয় সুফল।।  

পরপে জন যদি আদস কগর রে। 

সািাযয কদরয়া তাগর রাগে বন্ধেুে।।  

খতার দক্রয়া শুদন খলাক কগে্ দিগব কর। 

খিন দুরাচার দুই অিম পামর।। 

খিনমগত দতরস্কার কগর যাজ্ঞগসনী।  

খচারা নাদি শুগন কভু িগর্্ম্র কাদিনী।। 

ভালমন্দ জয়দ্রর্ দকছু নাদি কগি। 

চালাইয়া দিল রর্, দতগলক না রগি।।  

খদ্রৌপিী খিদেল, তগব পদড়নু দবপাগক। 

খোদবন্দ খোদবন্দ বদল পদরোদি ডাগক।। 

দক জাদন কৃগের পায় মকনু অপরাি।  

খস কারগে মিল মম এগতক প্রমাি।। 

খকার্া খেল মিারাজ ির্্ম্-অদিকারী। 

খকার্া খেল মাদ্রীপুে দবক্রগম খকশরী।। 

ভুবন দবজয়ী খকার্া পার্্ মিামদত। 

এস এস খকার্া আছ, এস খি িদেদত।। 

মিযম পাণ্ডব এস ভীম মিাবল। 

দুষ্ট জগন আদস খিি সমুদচত ফল।। 

খতামরা খয পঞ্চ ভাই রদিগল খকার্ায়।  

জয়দ্রর্ মন্দমদত বগল লগয় যায়।। 

শূনযালগয় আদছ, দুষ্ট জাদনয়া িদরল। 

দসংগির বদনতা দনগত শৃোগল ইদছল।। 

সকল খিগবর সােী খিব দবকর্ত্ন্।  

আজে জানি তুদম সবাকার মন।। 

কায়মগনাবাগকয যদি আদম িই সতী। 

ইিার উদচত ফল পাইগব দুর্্ম্দত।।  
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এইমত যাজ্ঞগসনী পাদড়গছ খিািাই। 

খিনকাগল আশ্রগমগত আগস দতন ভাই।।  

শূনযালয় খিদে মগন িইগলন ্র্বি।  

শুদনগলন খদ্রৌপিীর ক্রন্দগনর শব্দ।। 

বযগ্র িগয় দতন ভাই িনু লগয় িাগত। 

শব্দ অনুসাগর শীঘ্র িায় খসই পগর্।। 

দচন্তাকুল িায় সগব, না খিগেন পর্।  

িূর মিগত খিদেগলন, যায় জয়দ্রর্।।  

আকুল িইয়া কৃো ডাগক ঘগন ঘন। 

িূর মিগত খিদেগলন, যায় জয়দ্রর্।।  

আকুল িইয়া কৃো ডাগক ঘগন ঘন। 

িূর মিগত আশ্বাদসয়া কগি দতন জন। ।  

ভয় নাই, ভয় নাই, বলগয় বচন। 

খিনকাগল খিে তর্া মিগবর ঘেন।। 

মৃেয়া কদরয়া আগস ভাই দুই জন। 

খসই পগর্ জয়দ্রর্ কদরগছ েমন।। 

িূর িগত শুদনগলন ক্রন্দগনর খরাল।  

উদ্ধার করি ভীম ডাগক এই খবাল।। 

অর্জ্ু্ন কগিন, ভীম শুদন দবপরীত।  

খির্া যাজ্ঞগসনী খকন ডাগক আচদম্বত।। 

দক খিতু আইল কৃো দনর্জ্্ন কানগন। 

না জাদন দিংদসল আদস খকান্ দুষ্ট জগন।। 

দকম্বা খকবা দবগরাদিল িগর্্ম্র তনয়।  

আকুল আমার মন েদেয়া প্রলয়।। 

ভীম বগল, এ কর্া না লয় মম মগন। 

খক যাইগত ইছা কগর শমন ভবগন।। 

চল শীঘ্র, ভাল নগি এ সব কারে। 

সমুদচত ফল দিব জাদন দনরূপে।। 

এত বদল দুই বীর যান বায়ুগবগে। 

শব্দ অনুসাগর যান খদ্রৌপিীর আগে। ।  

খিনকাগল িূগর খিদেগলন এক রর্। 

ধ্বজা খিদে জাদনগলন যায় জয়দ্রর্। ।  

তগব পার্্ মায়ারর্ কগরন স্মরে। 

দচন্তামাে কদপধ্বজ আদসল তেন।।  

আগরািে কদরগলন খিাাঁগি হৃষ্টমদত। 

চালাইয়া খিন রর্ পবগনর েদত।। 

খিদেল দনকে মিল অর্জ্ু্গনর রর্। 

প্রােভগয় পলাইয়া যায় জয়দ্রর্।। 

রর্ মিগত লাফ দিয়া পগড় ভূদমতগল। 

অদিক িাইল বীর প্রাগের দবকগল।। 

খিদেয়া ভীগমর মগন িইল সন্তাপ। 

খক্রািভগর রর্ মিগত পগড় দিয়া লাফ। ।  

খবগেগত িাইল দুষ্ট অদত ভয়াকুগল।  

চেুর দনগমগষ ভীম িগর তার চুগল।। 

মৃগেন্দ্র রুদষয়া খযন িগর েুদ্র পশু। 

েুদিত েরুড়মুগে খযন সপ্দশশু। ।  

খসইমত তার চুল িদরগলন োদন। 

খক্রািভগর খেল যর্া আগছ যাজ্ঞগসনী।। 

কদিল কৃোগর তগব আশ্বাস বচন। 

দির িও যাজ্ঞগসনী তযজ দুঃে মন।।  

খযমত খতামাগক দুঃে দিল দুষ্টমদত।  

তািার উদচত ফল, মুগে মার লাদর্।।  

আদছল মগনর খক্রাগি দ্রুপি-নদন্দনী। 

সম্বদরগত নাগর খক্রাি, িদিগছ পরােী।। 

তািাগত ভীগমর আজ্ঞা লদঙ্ঘগত নাদরল। 

অির্্ম্ নাদিক ইগর্ দবচাগর জাদনল।।  

তগব কৃো আপনার মগনর খকৌতুগক। 

দতন বার পিাঘাত কগর তার মুগে।। 
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জয়দ্রগর্ কগি তগব ভীম মিাবল। 

অবশয ভুদঞ্জগত িয় স্বকগর্্ম্র ফল।।  

আগর দুষ্ট, র্াগক যার জীবগনর আশা। 

খস কভু করগয় খিন দুরন্ত ভরসা।। 

এই মুগে কৃো িদর দিয়াদছদল রড়।  

এত বদল েদে মাগর িশেী চাপড়।। 

বজ্রতুলয োইয়া ভীগমর করাঘাত। 

সঘগন কাাঁপগয় খযন কিলীর পাত।। 

খিনমগত বৃগকাির মাদরল প্রচুর। 

চুগল িদর োদন তগব লয় কত িূর।। 

অগনক দনদন্দল তাগর েভীর ের্জ্্গন। 

পুনি োদনয়া তাগর আগন কতেগে।। 

মুিগকশ নয্গবশ বগি রিিার।  

ফাাঁফর িইয়া কাগন্দ, নাদিক দন্ার।। 

চুগল িদর ভূদমতগল ঘগস তার মুে। 

খিদে খদ্রৌপিীর মগন পরম খকৌতুক।। 

পুনঃ পুনঃ প্রিাদরল বীর বৃগকাির।  

প্রােমাে অবগশষ রগি কগলবর।। 

মূছ্ােত িগয় ভূগম পগড় অগচতন।  

খিনকাগল উপনীত িগর্্ম্র নন্দন।।  

খিদেয়া তািার দুঃে দুঃদেত হৃিয়।  

রো খিতু দবচাদরয়া িগর্্ম্র তনয়।।  

কদিগলন, শুন ভীম, কদরগল দক কর্্ম্। 

দবগশগষ ভদেনীপদত, মাদরগল অির্্ম্।। 

ভাল মিল দুষ্ট পাইল সমুদচত ফল। 

খিাষ মত যত িণ্ড িইল সকল।। 

দকন্তু বিয নগি, রাে ইিার জীবন।  

ভদেনী কদরয়া রাাঁদড় নাদি প্রগয়াজন।।  

ভদেনী ভাদেনা খিাাঁগি িইগব অনার্। 

কাদন্দগব সকগল আর খমার খজযিতাত।। 

খস কারগে কদি ভাই শুনি বচন। 

ছাড়ি, লইয়া যাক দনল্র্জ্ জীবন।।  

রাজ-আজ্ঞা লদঙ্ঘবাগর নাদর বৃগকাির।  

জয়দ্রগর্ এদড় বীর িইল অন্তর।। 

কতেগে সংজ্ঞা খপগয় খসই মূঢ়মদত। 

মগন মগন দচন্তা কগর, খপনু অবযািদত।। 

দনঃশগব্দ রদিল দুষ্ট িগয় নেদশর। 

ভৎদসয়া কগনি তাগর রাজা যুদিদির।। 

খক দিল কুবুদদ্ধ খতাগর কদরয়া কপগে। 

দক খিতু মদরগত এদল এমন সঙ্কগে।।  

েগেক না মিত যদি মম আেমন। 

এতেে যাইদতস্ শমন সিন।। 

পলাইয়া যাি লগয় দনলর্জ্্ জীবন।  

কুবুদদ্ধ দিগলক খতাগর খযই দুষ্ট জন।।  

খসই সব জগন দেয়া কদিগব সকল। 

কত দিনান্তগর িগব খস সবার ফল।। 

তগব ির্্ম্ কৃোগর কদিল এই কর্া। 

দুঃে মন খতজি দ্রুপি রাজ সতুা।।  

খতামাগর দিগলক যত দুঃে আর কষ্ট। 

এইমত সর্ব্্জন িইগবক নষ্ট।। 

এত বদল আশ্রগমগত যান ছয় জগন। 

দুষ্ট জয়দ্রর্ তগব দবচাদরল মগন।।  

জয়দ্রগর্র চশবারািনায় যাত্রা 

োন্ত িইগলন যদি ভাই পঞ্চজগন।  দুষ্ট জয়দ্রর্ তগব দবচাদরল মগন।।  
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পাঠাইয়া দিল খমাগর খকৌরব প্রিান। 

তার কায্য সাদিবার দবদি মকল আন।।  

খকান্ লাগজ তাগর দেয়া খিোইব মুে।  

উপায় দচদন্তব, যাগত েদণ্ডগবক দুঃে।। 

এত কষ্ট দিল খমাগর পাণ্ডব দুরন্ত।  

তা সবা দজদনগল মম দুঃে িগব অন্ত।।  

ইন্দ্রতুলয পরাক্রম পাণ্ডব সকল।  

খকমগন িইব শকয, আদম িীনবল।। 

তগপাবগল পাণ্ডগবরা িয় বলবান। 

আমার তাপসযা দবনা েদত নাদি আন। ।  

কগঠার তপসযা কদর শুদ্ধ কগলবগর। 

তগপগত কদরব তষু্ট খিব মগিশ্বগর। ।  

প্রসন্ন িইগব যগব মকলাগসর নার্। 

পাণ্ডগব দজদনগত বর মাদেব পিাৎ।।  

তগব যদি কায্যদসদদ্ধ নগি কিাচন।  

তযদজব জীবন এই কদরলাম পে।। 

এত বদল দিমালয় পর্ব্্গত খস খেল।  

শুদচ িগয় মন আত্ম্া সংযত কদরল।। 

দনয়ম কদরয়া দনতয কগর নানা খেশ। 

তপ আরদম্ভল কদর িগরর উগেশ।। 

কত দিন বদঞ্চগলন খেগয় মাে ফল।  

অতঃপর পান কগর শুিু মাে জল।। 

গ্রীষ্মকাগল চতুদে্গক ্াদলয়া আগুদন। 

বদসয়া তািার মাগি দিবস রজনী।। 

বষ্াকাগল চাদরমাস বদস বৃেতগল। 

ম্ক পাদতয়া িগর বদরষার জগল।। 

শীগতগত শীতল যর্া সুশীতল নীর। 

তািাগত দনমগ্ন িগয় র্াগক মিাবীর। ।  

তপসযায় বৎসগরক কদর মিাগেশ। 

কগঠার তগপগত বশ িগলন মগিশ।। 

জাদনয়া একান্ত ভদি খিব মগিশ্বর।  

মায়াগিি িগর ির দবপ্র কগলবর।। 

যর্া জয়দ্রর্ আগছ দিমালয় দেদর। 

তািার দনকগে চদলগলন দেপুরাদর। ।  

সমাদি কদরয়া রাজা আছগয় দনর্জ্্গন। 

দনমগ্ন কদরয়া দচর্ত্ িগরর চরগে।।  

খিনকাগল ডাদক তাগর বগলন ঈশ্বর। 

তপসযা তযজি রাজা, মাে ইষ্টবর। ।  

ইিা শুদন জয়দ্রর্ উদঠল খকৌতুগক। 

অপূর্ব্্ ব্রাহ্মে মূদর্ত্্ খিদেল সরু্ম্গে।। 

দবদস্মত িইয়া কগি, তুদম খকান্ জন।  

মগিশ কগিন, আদম খিব পঞ্চানন।। 

রাজা বগল, তুদম যদি খিব দবশ্বনার্। 

খতামার খয দনজমূদর্ত্্ ভুবগন দবেযাত।। 

কৃপা কদর খসই রূপ করি প্রকাশ। 

তগব খস আমার মগন িইগব দবশ্বাস।।  

ভি জাদন দনজ রূপ িদরগলন ির। 

রজত পর্ব্্ত দজদন িীি কগলবর।।  

কদেতগে ফদেরাজ, পরা বাঘছাল। 

দশগর জো দবভূদত ভূষে অেমাল।।  

উপবীত নাগের, েগলগত িাড়মাল। 

সুচারু চগন্দ্রর কলা খশাদভয়াগছ ভাল।। 

বাম কগর খশাগভ শৃঙ্গ, িদেগে ডমরু। 

খিদেয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু।।  

আপনাগর কৃতকৃতয মাগন মিাবল। 

িণ্ডবৎ িগয় তগব পগড় ভূদমতল।। 

অষ্টাঙ্গ খলাোয় িদর অভয় চরে। 

ভদিভাগব বহুদবি কদরল ্বন।। 
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অনাগর্র নার্ তুদম, কৃপার দনিান। 

কৃপা কদর দনজ গুগে কর পদরোে। ।  

মগিশ কগিন, রাজা মাে ইষ্টবর। 

শুদন জয়দ্রর্ কগি যুদড় দুই কর।। 

আমাগর অনার্ খিদে কৃপা কর যদি। 

দজদনব পাণ্ডগব, আজ্ঞা কর কৃপাদনদি।। 

এত শুদন শূলপাদে কগরন উর্ত্র। 

মগনানীত খিদে রাজা চাি অনয বর।।  

জয়দ্রর্ বগল, অনয বগর কায্য নাই। 

দজদনব পাণ্ডগব আজ্ঞা করি খোাঁসাই।।  

মগিশ বগলন, তুদম নি জ্ঞানযুত। 

পুনঃ পুনঃ দক কারগে কি অসঙ্গত।।  

পাণ্ডব ভুবন-জয়ী, শুন মিামদত। 

তািাগর দজদনগত পাগর কািার শকদত। ।  

মনুষয জাদনয়া তুদম করি অবজ্ঞা।  

আদমত খতামার মত নদি িীন প্রজ্ঞা। ।  

প্রগয়াজন নাদি আর কদিগত দব্র। 

অনয যািা ইছা, রাজা মাে খসই বর।।  

আপনার ইষ্ট খয, খস দশগবর অদনষ্ে।  

স্পষ্ট বুদি পুনঃ কগি জয়দ্রর্ দুষ্ট।। 

এেন জাদননু তুদম পাণ্ডগবর সো। 

দক খিতু আদসয়া দিগল অিগমগর খিো।। 

যাি প্রভু দনজ িাগন করি েমন। 

প্রাে তযাে কদরব, কদরনু দনরূপে।।  

িূর্জ্্দে বগলন, বাকযবয় কর দমছা। 

কদরগব খয কর, তগব আপনার ইছা।।  

পরাে তযজি দকম্বা যািা লয় মদত।  

এই বর দিগত নাদি কািার শকদত।। 

জয়দ্রর্ পুনঃ বগল, করি েমন। 

খির্ায় রদিয়া তগব খকান্ প্রগয়াজন।।  

নৃপদতর এই বাকয শুদন দিেম্বর। 

মকলাস দশেগর যান দুঃদেত অন্তর।।  

পুনর্ব্্ার জয়দ্রর্ আরদম্ভল তপ। 

পাণ্ডগবর পরাভব অন্তগরগত জপ।। 

নানা খেগশ মিাবীর বগঞ্চ অদিদন্দশ। 

তার তপ খিদে চমদকত সর্ব্ ্ঋদষ।।  

ঊদ্্ধপগি অগিামুগে কদর অনািার। 

খিনমগত বৎসগরক খেল পুনর্ব্্ার।।  

খিদরয়া জয়দ্রগর্র তপ জপ ভদি। 

িগরর রদিগত আর না িইল শদি।। 

যর্ায় নৃপদত বদস সগি তপঃগেশ। 

সদন্নকগে পুনরদপ আদসয়া মগিশ।। 

রাজাগর কগিন, তপ কর দক কারে। 

চতুর্ব্্ে চাি, যাগি লয় তব মন।।  

রাজয অর্্ দবিযা দকম্বা সন্তদত মবভব। 

যািা চাি, তািা লি, দক আগছ দুল্ল্ভ।। 

ইিা কদিগলন যদি করুোর দনদি। 

জয়দ্রর্ নৃপদতগর দবড়দম্বল দবদি।।  

মিামগি অন্ধ, খরাগষ আছাদিত মন।  

সকল ছাদড়য়া চাগি পগরর দিংসন।। 

জয়দ্রর্ বগল, যদি তুদম বর দিগব। 

দনিয় আমার মন, দজদনব পাণ্ডগব। ।  

ইিা দবনা অনয বগর মম কায্য নাই। 

বুদিয়া দবিান এই করি খোাঁসাই।।  

শুদনয়া কগিন দশব, শুনি পামর। 

পৃদর্বীগত কত শত আগছ ইষ্ট বর।। 

ইিা ছাদড় ইছা কর পগরর দিংসন। 

দবগশগষ পাণ্ডব তাগি, নগি অনয জন।।  
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অগছিয অগভিয খযই, অগজয় সংসাগর। 

খকান জন িগব শকয, দজদনগত তািাগর।। 

দবগশষ অর্জ্ু্ন নাগম তাগি একজন।  

তািার মদিমা বল জাগন খকান জন।। 

পরম পুরুষ খযই ব্রহ্মা-সনাতন। 

দুই খিি িদরগলন দনগজ নারায়ে।। 

দবগশগষ িদরগত পৃদর্বীর মিাভার। 

নর নারায়ে রূগপ পূে্ অবতার।। 

নররূপ িগর পার্্ কুন্তীর নন্দন।  

যদুকুগল শ্রীগোদবন্দ দনগজ নারায়ে।। 

মিামগি অন্ধমদত, না জান কারে। 

অর্জ্ু্গন দজদনগত বর দিগব খকান জন।।  

িইগব খোদবন্দ যগব অর্জ্ু্গনর পে। 

বর দকগস েদে, আদম না িইব শকয।।  

যিযদপ একান্ত কৃপা আছগয় আমায়। 

আজ্ঞা কর দজদন খযন সি িনঞ্জয়।। 

জীবন সফল তগব, পূে্ িগব আশ। 

এত শুদন কদিগলন, পুনঃ কৃদর্ত্বাস।।  

বড় বংশ জদে খতার িীন বুদদ্ধ িয়।  

দক কারগে করা রাজা অসৎ আশ্রয়।। 

অর্জ্ু্ন অগজয় জান, এ দতন ভুবগন। 

সুরাসুর নাে নর আমা আদি জগন।। 

আমার একান্ত ভি পার্্ মিাবীর।  

অগভি অর্জ্ু্ন আদম, একই শরীর।। 

দবগশষ আমার দমে প্রিান যািব। 

তাাঁিার প্রিান সো তৃতীয় পাণ্ডব।।  

আর ইন্দ্রগিব মিগত লদভয়াগছ জন্ম।  

দেভুবগন দবেযাত খয অর্জ্ু্গনর কর্্ম্।। 

দজদনগত নাদরগব রাজা কভু খিন জগন। 

উপায় কদরব এক খতামার কারগে।। 

অদভমনুয পুে তার অদত বলবান। 

কৃগের ভাদেনা, দপ্রয় প্রাগের সমান।। 

দজদনগব সমগর তাগর দিলাম এ বর। 

দবমুে কদরগব আর চাদর সগিাির।। 

আত্ম্া মিগত পুে িয়, শাগস্ত্র খিন কয়। 

অদভমনুয বদিগল দজদনগব িনঞ্জয়।।  

আর খিে অবিয পাণ্ডব পঞ্চ জন।  

অস্ত্রাঘাগত কিাদচৎ না িগব মরে। ।  

দক কর্্ম্ কদরগব তাগর কদরয়া দবমুে। 

দচরকাল পুেগশাগক পাইগবক দুে।। 

এত শুদন তুষ্টমদত িগয় নরপদত। 

চরগে িদরয়া বহু কদরল প্রেদত।। 

মকলাস দশেগর তগব যান মগিশ্বর। 

জয়দ্রর্ যায় তগব িদ্না নের।। 

মিাভারগতর কর্া সুিা সমতুল। 

কাশী কগি, বযাগসর োর্া দবগশ্ব অতুল।। 

হক্ত্নায় জয়দ্রগর্র আেমন 

খির্ায় খকৌরবপদত দচন্তাকুল িগয়। 

দনতয অনুতাপ কগর মদন্ত্রেে লগয়।। 

রাজা বগল, কি খমাগর যত মদন্ত্রেে।  

জয়দ্রর্ নৃপদতর দবলম্ব কারে।। 

খকি বগল, জয়দ্রর্ খেল বহুদিন। 

কগর্্ম্ দক িইগব শকয বল বুদদ্ধ-িীন।। 

খকি বগল, পাণ্ডব খিদেল জয়দ্রগর্।  

দনিয় তযদজল প্রাে ভীম-বজ্র-িাগত।। 
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খকি বগল, কায্যদসদদ্ধ কদরগল নাদরল। 

লর্জ্ায় না দিল খিো দনজ রাগজয খেল।। 

এইরূগপ দচন্তাকুল আগছ নরপদত। 

খিনকাগল জয়দ্রর্ আদসল দুর্্ম্দত। ।  

দনরদেয়া ভূপদতর আনন্দ প্রচুর। 

সভাশুদ্ধ নরপদত খেল কত িূর।। 

বহু কাল পগর খপগয় বন্ধ ু িরশন।  

পরস্পর িষ্ভগর কগর আদলঙ্গন।। 

তগব দুগয্যািন রাজা আনদন্দত মগন। 

িাগত িদর বসাইল দনজ দসংিাসগন।। 

খকৌতুগক কগরন খিাাঁগি কগর্াপকর্ন। 

রাজা বগল, কি শুদন দবলম্ব কারে। ।  

দনগবদিল জয়দ্রর্ দুঃে আপনার। 

পূর্ব্্াপর আগিযাপান্ত যত সমাচার।। 

শুদন জয়দ্রর্ মুগে সব দববরে। 

িদরষ দবষাি মগন রগি দুগয্যািন। ।  

দুগয্যািন বগল, আদম দচন্তা কদর দমছা। 

িইগব অবশয যািা ঈশ্বগরর ইছা। ।  

অকারগে দচন্তা কদর নাদি প্রগয়াজন।  

দবদির দনগয়াে িয় যেন খযমন।। 

সভা ভাদঙ্গ দনজিাগন খেল সর্ব্্জন। 

দুঃে মগন দনজেৃগি রগি দুগয্যািন।।  

মিাভারগতর কর্া মিাকাবয ভাণ্ড। 

শ্রীচ্দ্বপায়ন রদচত অষ্টািশ কাণ্ড।। 

যুচিষ্ঠিগরর চনকে মাকবগণ্ডয় মুচনর আেমন 

জগেজয় বগল, মুদন কি অতঃপর। 

খকান কর্্ম্ কদরগলন পঞ্চ সগিাির।।  

মুদন বগল, শুন পরীদেগতর নন্দন।  

আশ্রগমগত বাদসগলন ভাই পঞ্চজন।। 

সমাি কদরয়া কর্্ম্ দনতয দনয়দমত। 

খভাজনাগন্ত বদসগলন সকগল দুঃদেত।।  

খিনকাগল খিে তর্া মিগবর ঘেন। 

মাক্গণ্ডয় মুদন কদরগলন আেমন।। 

মিাগতগজাবন্ত খযন িীি হুতাশন। 

খিদেয়া সম্ভ্রগম উদঠগলন পঞ্চ জন।।  

আগুসাদর কত িূগর দেয়া পঞ্চ জগন।  

প্রাদেপাত কদরগলন মুদনর চরগে।। 

আশীর্ব্্াি কদরগলন মাক্গণ্ডয় মুদন। 

আর সগব প্রেদমল খলাোগয় িরেী।। 

খসইমত সম্ভাগষন ব্রাহ্মে-মণ্ডলী। 

বসাইয়া মুদনরাগজ মিা কুতূিলী।। 

আদনয়া সুেদন্ধ জল িগর্্ম্র নন্িন।  

আপদন কগরন খিৌত মুদনর চরে।। 

পািয অঘ্য আদি দিয়া পূগজ দবদিমগত। 

সা্ত্বাইয়া তাাঁগর লাদেচ্লন দজজ্ঞাদসগত।। 

যুদিদির বদলগলন, কদর দনগবিন। 

কি শুদন, এোগন দক খিতু আেমন।। 

মুদন বগল, ইছা মিল খতামা িরশগন। 

এই খিতু মম আেমন কামযবগন।। 

ির্্ম্ বদলগলন, ভােয দছল খয আমার। 

খসই খিতু দনগজ প্রভু মকগল আগুসার।। 

এইরূগপ নানাদবি কগর্াপকর্গন। 

বদসগলন মিানগন্দ সগব খযােয িাগন।। 

মিা অদভমাগন েুব্ধ রাজা যুদিদির। 

দবরস বিগন বদসগলন নেদশর।। 
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খিদেয়া মুদনর মগন জদেল দবস্ময়।  

সম্ভ্রগম দজজ্ঞাগস, কি িগর্্ম্র তনয়।।  

অদভপ্রাগয় বুদি তব দচর্ত্ উচােন।  

মদলন বিন খিদে দনরানন্দ মন।। 

বহু দুঃে পাইয়াছ, অল্প আগছ খশষ।  

অতঃপর অদবলগম্ব পাগব রাজয খিশ। ।  

কত শত কষ্ট সদিয়াছ দনজ অগঙ্গ। 

তর্াদপ র্াদকগত দনতয কর্ার প্রসগঙ্গ।। 

পাপরূপ দচন্তা িয়, বহু খিাষ িগর।  

সুবুদদ্ধ পদণ্ডত জাগন মদত খলাপ কগর।। 

বহু দুঃগে দচন্তা নাদি কর খস কারগে। 

তািা বুিাইব কত খতামা খিন জগন।। 

বহুদিন অগন্ত আদস তব িরশগন। 

খতামায় দুঃদেত খিদর দুঃে পাই মগন।। 

রাজা বগল, দকবা কি খমাগর মুদনবর।  

আসাম সম দুঃেী নাদি মেগলাকয দভতর।। 

না িইল, না িইগব, আমার সমান। 

উর্ত্ম মিযমািযগম খিেি প্রমাে। ।  

বড় বংগশ জদেলাম পূর্ব্্ভােয ফগল। 

দপতৃিীগন দবদি দুঃে দিল অল্পকাগল।। 

পরাগন্ন বদঞ্চনু কাল পগরর আলয়। 

না জাদননু সুে দুঃে অজ্ঞান সময়। ।  

ছল কদর খযই কর্্ম্ মকল দুষ্টেগে। 

পাইনু যগতক দুঃে, জানি আপগন।। 

খস দুঃে ভুদঞ্জয়া খযই তুদললাম মার্া। 

এমন সংগযাে আদন কদরল দবিাতা।। 

ছগলগত লইল দুষ্ট রাজয অদিকার। 

ভ্রাতৃ পেীসি মিল বৃেতলা সার।। 

রাজপুে িতভােয খমারা পঞ্চ জগন। 

দচরকাল দুঃগে দুঃগে বদঞ্চনু কানগন।। 

আমা সবাকার দুঃে নাদি কদর মগন। 

ভুদঞ্জব কগর্্ম্র ফল দবদির ঘেগন।। 

রাজেী িগয় কৃো সমান দুঃদেতা। 

মিারগেয ভ্রগম খযন সামানয বদনতা।। 

নানা সুগে বগঞ্চ পূগর্ব্্ দপতার আোগর। 

এগব দুঃে খভাে কগর আদস মম ঘগর।। 

নারী মগিয খিন আর নাদি সুদশদেতা। 

িান ির্্ম্ দশল্পকম্ করগে িীদেতা।। 

খযন রূপ খতন গুে একই সমান। 

কতবার মিাকগষ্ট মকল পদরোে।। 

দনজ দুঃে খিদর সকাতন মন।। 

দবগশষ শুনি মুদন আদজকার কর্া। 

শূনযালয় খিদেয়া আইল জয়দ্রর্া।। 

রন্ধগন আদছল কৃো খিদে শূনযঘগর। 

িদরয়া লইগতদছল িদ্না-নেগর।। 

পগর্ খিদর বাহুদড়ল পঞ্চ সগিাির। 

চেুর দনদমগষ তগব িগর বগৃকাির।।  

িদরয়া তািার চুগল কদরল লাঞ্ছনা।  

পরাে রাদেল মাে শুদন মম মানা। ।  

খকবল খতামার মুদন চরে-প্রসাগি। 

দনদমগষগত পদরোে মিনু অপ্রমাগি।। 

এইমাে আশ্রগমগত আদস পঞ্চ জগন।  

খস কারগে বগস আদছ দনরানন্দ মগন। ।  

সিগন না যায় মুদন রমেী-লাঞ্ছনা।  

ইিা খিতু মৃতুয খশ্রয়ঃ দবগবচনা।। 

আজে পাইনু দুঃে, নাদি পদরমাে।  

না িয়, না িগব দুঃেী আমার সমান। ।  

যুদিদির নৃপদতর খিন বাকয শুদন। 
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ঈষৎ িাদসয়া তগব কগি মিামুদন।। 

কদিগল যগতক কর্া িগর্্ম্র নন্দন।  

দুঃে খিন বদল, নাদি লয় মম মন।। 

দক দুঃে খতামার রাজা অরেয দভতর।  

ইন্দ্র চন্দ্র তুলয সগঙ্গ চাদর সগিাির।। 

দবগশষ সংিদত যার যাজ্ঞগসনী নারী। 

মদিমা বদে্গত যার আদম নাদি পাদর।। 

এগতক ব্রাহ্মে দনতয করাও খভাজন।  

যদি তুদম বনবাসী, েৃিী খকান জন।।  

িয়া সতয েমা শাদন্ত দনতয িান ির্্ম্। 

পৃদর্বী ভদরয়া রাজা খতামার সুকর্্ম্।। 

দনিয় কদিনু এই লয় মম মন। 

বসুমতীপদত খযােয তুদম খস রাজন।।  

অল্পদিগন খিে রাজা খকৌরগবর অন্ত।  

কদিনু খতামাগর রাজা ভদবষয বৃর্ত্ান্ত।। 

আর খয কদিগল তুদম দুষ্ট জয়দ্রগর্। 

খদ্রৌপিী লইগতদছল িদ্নার পগর্।।  

নারীগত এগতক কষ্ট, খকি নাদি পায়।  

দকছু দুঃে নাদি মগন আমার তািায়। ।  

খদ্রৌপিী িইগত শত গুগেগত দুঃদেতা। 

লক্ষ্মীরূপা জনকনদন্দনী নাম সীতা।। 

অনাদি পুরুষ যাাঁর পদত নারায়ে। 

িদরয়া লইল তাাঁগর লঙ্কার রাবে। ।  

িশ মাস দছল বন্দী অগশাক কানগন। 

অদবরত প্রিার কদরত খচড়ীেগে।। 

তগব রাম মাদর সব রে দুরাচার। 

মিাগেগশ কদরগলন সীতার উদ্ধার। ।  

যগতক দুঃগের কর্া বেগ্ন না যায়।  

চতুে্শ বষ্ ভ্রদম বগন মিাগেগশ। 

জো বল্ক পদরিান তপস্বীর খবগশ।।  

িশ মাস মিাকষ্ট রাগমর দবগছি। 

দক দুঃগে কৃোর রাজা, খকন কর খেি।। 

মাক্গণ্ডয়-মুগে এত শুদনয়া বচন।  

দজজ্ঞাসা কগরন তগব িগর্্ম্র নন্দন।। 

দনগবিন কদর মুদন, কর অবিান। 

শুদনবাগর ইছা বড় ইিার দবিান।।  

খকন জে দনল লক্ষ্মী খিব নারায়ে। 

দক মগত তাাঁিার সীতা িদরল রাবে।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি শুগন পুেযবান। ।  

জয়- চবজগয়র প্রচত ব্রাহ্মগের অচভশাপ 

ইিা কদিগলন যদি িগর্্ম্র নন্দন।  

কৃপাগবগশ কদিগলন মিা তগপািন।। 

শুন যুদিদির ির্্ম্সুত নৃপমদে। 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত এই অপূর্ব্্- কাদিনী।। 

যগব সতযযুে আদস কদরল প্রগবশ। 

মবকুগণ্ঠ দছগলন প্রভু খিব হৃষীগকশ।। 

দ্বাররো খিতু দছল উভয় দকঙ্কর।  

খজযি জয়, দবজয় কদনি সগিাির। ।  

একদিন খিে রাজা মিগবর ঘেগন। 

ব্রাহ্মে যাইগতদছল কৃে সম্ভাষগে।। 

খবে দিয়া দ্বাগর তাাঁগর রাগে দুই জগন। 

তগব খক্রাগিগত দেি িইয়া অপমাগন।। 

দদ্বজবর অদভশাপ দিল দুই জগন। 

জে লি খিাাঁগি মগর্ত্্য আমার বচগন। ।  
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বজ্রতুলয দদ্বজবাকয শুদন দুই জন।  

দুঃগেগত চদলল যর্া প্রভু নারায়ে। ।  

কদিল শাগপর কর্া কদরয়া দবগশষ। 

কদিগলন শুদন তগব খিব হৃষীগকশ।। 

আমা মিগত শতগুগে খশ্রি দদ্বজবর।  

িইল তাাঁিার মুগে অলঙ্ঘয উর্ত্র। ।  

কািার শকদত তািা কদরগব খিলন। 

অবশয জদেগব দেদতমগিয দুই জন।।  

জে লি খিাাঁগি মগর্ত্্য আমার বচগন।। 

বজ্রতুলয দদ্বজবাকয শুদন দুই জন।  

দুঃগেগত চদলল যর্া প্রভু নারায়ে। ।  

কদিল শাগপর কর্া কদরয়া দবগশষ। 

কদিগলন শুদন তগব খিব হৃষীগকশ।। 

আমা মিগত শতগুগে খশ্রি দদ্বজবর।  

িইল তাাঁিার মুগে অলঙ্ঘয উর্ত্র। ।  

কািার শকদত তািা কদরগব খিলন। 

অবশয জদেগব দেদতমগিয দুই জন।।  

শুদনয়া দনিুর কর্া ঈশ্বগরর মুগে। 

দজজ্ঞাসা কদরল খিাাঁগি অদতশয় দুঃগে।। 

কর্্ম্গিাষ দদ্বজবাকয লঙ্ঘন না যায়। 

দকরূগপ শাপান্ত িগব, জদেব খকার্ায়।। 

আজ্ঞা কদর শীঘ্র পাই যািাগত খতামায়। 

কতকাল র্াদকব ছাদড়য়া তব পায়।। 

খোদবন্দ বগলন জে লি মর্ত্্যগলাগক। 

খমার দমেভাগব জে লি দেয়া যদি। 

ভ্রমে কদরগব সি জনম অবদি।। 

শত্রুরূগপ দিংসা যদি করি আমার। 

েগভ্র যন্ত্রো মাে, দতন জে সার।। 

দচন্তা না কদরি দকছু আমার দিংসগন। 

আদমও জদেব দেয়া ভগির কারগে। ।  

শত্রুরূগপ দিংসা যদি লি দতন বাগর। 

শাপান্ত কদরব আদম দতন অবতাগর।। 

এগতক প্রভুর মুগে শুদনয়া উর্ত্র।  

মগর্ত্্যগত জদেল খিাাঁগি দুঃদেত অন্তর।। 

মিাভারগতর কর্া মিাকাবয ভাণ্ড। 

মদ্বপায়ন বযাস রদচত অষ্টািশ কাণ্ড।। 

চহরেযাে ও চহরেযকচশপুরূগপ জয়- চবজগয়র মগতবয প্রর্মবার 

জে 

এত শুদন কগিন ির্্ম্, চাদিয়া মুদন। 

দকরূগপ খকার্ায় জগে খিাাঁগি কি শুদন।। 

মাক্গণ্ডয় কন রাজা শুন জেকর্া। 

একদিন দিদতগিবী কশযপ বদনতা।। 

পুেকাময কদর খেল স্বামীর খোচর।  

সায়ংসন্ধযা কদরবাগর যায় মুদনবর।।  

দিদত বগল, পিাৎ কদরগব সন্ধযা তুদম। 

আজ্ঞা কর, পুেকামা আইলাম আদম। ।  

মুদন বগল মিল এই রােসী সময়। 

ইগর্ পুে জে মিগল, কভু ভাল নয়।।  

দিদত বগল, মুদনরাজ নদিগল না িয়।  

মানস করি পূে্, জোি তনয়।। 

খিনমগত এই কর্া কগি যদি দিদত। 

পুেবর দিয়া মুদন কগি দুঃেমদত। ।  

মুদন বগল, না শুদনগল আমার বচন। 

িইগব অবশয তব যুেল নন্দন।। 
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মিাবল পরাক্রম আমার ঔরগস। 

দকন্তু তারা দুষ্ট িগব সমগয়র খিাগষ।। 

ির্্ম্পর্ দবগরাদি, দজদনগব দেভুবন। 

খিদেয়া খিগবর দুঃে প্রভু নারায়ে।।  

অবতদর দনজ িগ  ্বদিগব খিাাঁিাগক।  

তুদমি পরম দুঃে পাগব পুেগশাগক। ।  

এগতক দবলল মুদন ভদবষয উর্ত্র। 

দনজালগয় খেল দিদত দুঃদেত অন্তর। ।  

মুদনর ঔরগস আর দিদতর েগভ্গত। 

জয়-দবজগয়র জে মিল খিনমগত।। 

যর্াকাগল প্রসদবল খিবী িাোয়েী। 

প্রতযে িইল যত মুদনর কাদিনী। ।  

জেকাগল মিল তগব দবদবি উৎপাত। 

িরেী কাাঁদপল শগব্দ সঘগন দনঘ্াত।।  

প্রাতঃকাল মিগত খযন বাগড় দিনকর।  

জেমাে মিল খিাাঁগি মিাবলির।। 

দিরেযাে দিরেযকদশপু দুই জন।  

ির্্ম্পর্ দবগরাদিগত কদরগলক মন।। 

যজ্ঞ নষ্ট কদরয়া দিংদসল খিবেগে।  

ইন্দ্রপি লইয়া বদসল দসংিাসগন।। 

একে িইয়া তগব যত খিবেগে। 

দনজ দুঃে জানাইল দবিাতার িাগন।। 

অদত দুঃে পান ব্রহ্মা খিব-দুঃে শুদন। 

আশ্বাদসয়া কদিগলন তগব পদ্মগযাদন। ।  

ভয় না কদরয়া সগব যাি যর্ািাগন।  

পূগর্ব্্গত দবচার আদম কদরয়াদছ মগন।। 

অদেল জীগবর েদত খিব নারায়ে। 

তাাঁিা দবনা দন্াদরগত নাদি খকান জন।।  

আমার বচগন ঘগর যাি সর্ব্্ জন। 

শুদনয়া আনগন্দ সগব কদরল েমন।। 

অপূর্ব্্ শুনি তগব রাজা যুদিদির। 

যুদ্ধ খিতু মিতযপদত িইল অদির।।  

সুরাসুর সগব দজগন যত দেভুবগন।  

খিন জন নাদি, যুদ্ধ কর তার সগন। ।  

যুদ্ধ দবনা র্াদকগত না পাগর মিতযপদত। 

মল্লযুদ্ধ কগর িীনবগলর সংিদত।। 

দিরেযকদশপু ভাগয় রাদে দসংিাসগন। 

আপদন চদলল মিতয যুদ্ধ অগেষগে।। 

মিাপরাক্রগম িায় েিা লগয় িাগত। 

মিবগযাগে নারি সদিত খিো পগর্।। 

মুদন খিদে দজজ্ঞাদসল কদরয়া দবনয়।  

কার সগন যুদ্ধ কদর কি মিাশয়।। 

নারি বগলন, তব সম খযাদ্ধা িদর। 

মিতয বগল, তাগর বল খকার্া খচষ্টা কদর।। 

কি মুদন, খকার্া তার পাব িরশন। 

খতামার প্রসাগি তগব সুগে কদর রে। ।  

নারি বগলন, তুদম দবক্রগম দবশাল।  

খসই ভগয় লুকাইয়া আগছন পাতাল।। 

িদরয়া বরািমূদর্ত্্ আগছ দুঃেমগন। 

শীঘ্র দেয়া তর্া, যুদ্ধ কর তাাঁর সগন।। 

শুদনয়া মিগতযর পদত, দবক্রগম দবশাল। 

মুদনরাগজ প্রেদময়া প্রগবগশ পাতাল।। 

তর্ায় খিদেল পদরপূে্ সব জল। 

না পায় িদরর খিো দচগন্ত মিাবল। ।  

জগলগত েিার বাদড় মিাগক্রাগি মাগর। 

কি িদর খকার্া খেগল, ডাগক উচ্চঃস্বগর।। 

খিনকাগল কৃপাদসন্ধু প্রভু নারায়ে।  

ভগির উদ্ধার খিতু খিন িরশন।। 
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কতিূগর েদর্জ্্ খিব কগর মিাশর্বি।  

শুদনয়া মিগতযর পদত মিল মিা্ব্ধ।। 

মিাগক্রাগি িায় বীর েিা লগয় িাগত। 

মিবাৎ বরাি সি খিো মিল পগর্।। 

দিরেযাে বগল, খিে খতামার ের্জ্্ন। 

শুদনয়া কদম্পত দতন ভুবগনর জন।। 

নগি বা এমন িপ্ খির্া খকবা কগর।  

দনিয় মদরগব আদজ আমার প্রিাগর। ।  

বাকযযুদ্ধ মিল আগে, পগর োলাোদল। 

পিাগত কদরল যুদ্ধ দুই মিাবলী। ।  

দবগশষ প্রকাগর যুদ্ধ মিল বহুতর।  

দব্াদরয়া খসই কর্া কদিগত দবস্তর।।  

তগব িদর বদিগলন মিগতযগর পরাগে।  

কামরূপী বরাি রগিন খসই িাগন।।  

খির্ায় দবলম্ব খিদর যত পুরজন। 

দচদন্তত িইল সগব, না বগুি কারে। ।  

কদনি আদছল তার অমগরর দরপু। 

দসংিাসগন মিারাজ দিরেযকদশপু।। 

ভ্রাতার দবলম্ব খিদে দচন্তাকুল মন।  

খিনকাগল উপনীত ব্রহ্মার নন্দন।।  

নারগি খিদেয়া মিতয আনদন্দত মগন। 

িাগত িদর বসাইল রে-দসংিাসগন।।  

মুদনরাগজ দজজ্ঞাদসল ভ্রাতার বারতা। 

নারি কদিল, রাজা শুন তার কর্া।। 

যুদ্ধ খিতু তব ভ্রাতা ভ্রদম বহুকাল। 

খযােয না খিদেয়া পাগছ প্রগবগশ পাতাল।। 

পূগর্ব্্ দেদত উদ্ধদরগত খিবগিব িদর। 

খিবকায্য সাদিগত বরািরূপ িদর। ।  

মিবগযাগে তাাঁর সি খিো রসাতগল। 

িারুে িইল যুদ্ধ দুই মিাবগল।। 

তাাঁর ঠাাঁই দিরেযাে িইল দনিন।  

এতদিন না জান এ সব দববরে।। 

শুদনয়া মিগতযর পদত পায় বড় খশাক।  

এদিগক নারি চদলগলন ব্রহ্মগলাক।। 

মিতযপদত বগল, খমার েদণ্ডল দবস্ময়।  

দবেু খস আমার শত্রু জাদননু দনিয়।। 

তািা দবনা না দিংদসব কভু অনয জগন। 

পাইব তািার খিো িগর্্ম্র দিংসগন।। 

এগতক দবচাদর মিতয কদর বড় খক্রাি।  

যর্া ির্্ম্, যর্া যজ্ঞ, করগয় দবগরাি।। 

স্বে্ মর্ত্্য রসাতগল সগব পায় ভয়।  

দনগ্জ িইল সগব েদেয়া প্রলয়।। 

কত দিনান্তগর রাজা শুন দববরে। 

প্রহ্লাি নাগমগত তার জদেল নন্দন।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

প্রহ্লাদ িচরত্র 

শুন যুদিদির রাজা অপূর্ব্্ কর্ন।  

প্রহ্লাি নাগমগত তার জদেল নন্দন।।  

দিগন দিগন মিল দশশু মিাভদিমান।  

মবেগবগত নাদি খকি তািার সমান। ।  

নারায়ে পরায়ে শান্ত শুদ্ধমদত। 

তািার পরগশ শুদ্ধ িয় বসুমতী।। 

পুগের চদরে খিদে দুঃদেত অন্তগর। 

দনযুি কদরল গুরু পড়াইগত তাগর। ।  
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আিয্য, শুনি বদল তার দববরে।  

পাঠশাগল গুরু বদস র্াগক যতেে।।  

খকবল রাদেয়া মাে পু্গকগত িৃদষ্ট। 

মগন মগন জগপ দনজ নারায়ে ইদষ্ট।।  

কায্য খিতু গুরু যগব যায় যর্া তর্া। 

তগব দশশুেগে ডাদক কগি এই কর্া।। 

শুন ভাই, এই পাগছ খকান্ প্রগয়াজন।  

না জানি বড় শত্রু আছগয় শমন।। 

তদরয়া যাইগব আর নাদিক উপায়। 

কৃেপগি রাে দচর্ত্, কগরা নাদি িায়।। 

এমত প্রকাগর দনতয কগি দশশুেগে।  

আর দিন তারা সব কদিল ব্রাহ্মগে। ।  

শুদনয়া দশগষযর কর্া গুরু িায় খবগে। 

প্রহ্লাি চদরে কগি নৃপদতর আগে।। 

দবপ্র বগল, ,শুন রাজা িইল প্রমাি। 

সকল কদরল নষ্ট খতামার প্রহ্লাি।।  

যগতক পড়াই আদম, তাগি নাদি মন। 

অনুেে জগপ দবেু রাম নারায়ে। ।  

কৃে দবনা তার আর নাদি মগনারর্। 

সকল বালগকগর খস কগি এই মত।। 

এগতক বৃর্ত্ান্ত যদি ব্রাহ্মে কদিল। 

খক্রািভগর নরপদত পুগে ডাকাইল।।  

দজজ্ঞাদসল, কি বাপু দবচার খকমন।  

আমার পরম শত্রু খসই নারায়ে।। 

খকবা খসই দবেু, তার দচন্তা কর বৃর্া। 

অিযাপক ব্রাহ্মগের নাদি শুন কর্া।। 

দশশু বগল, এই কর্া পদড়গল দক িগব।  

অদনতয সংসার দপতা খকমগন তদরগব। ।  

না জান পরম শত্রু আগছ খয শমন। 

তাগি খক কদরগব রো দবনা নারায়ে।।  

অদেল সংসার মাগি যত চরাচর। 

খসই নারায়ে সর্ব্্ভূগতর ঈশ্বর।।  

এ দতন ভুবগন আগছ যাাঁিার দনয়ম। 

তাাঁিার আশ্রয় দনগল দক কদরগব যম। ।  

অসংেয তাাঁিার মায়া কিগন না যায়।  

সর্ব্্ভূগত আত্ম্রূগপ ভ্রদময়া খবড়ায়।। 

দনযুি কগরন নানা বুদদ্ধ িাগন িাগন। 

মবরীরূগপ সিা তুদম ভাব তাাঁগর মগন।। 

অভােয তািাগর বদল, ভদি নাদি যায়। 

দচরকাল দুঃগে ভ্রগম, দমর্যা জে তার।। 

িযান কদর ব্রহ্মা যাাঁর নাদি পান খিো। 

তুদম আদম দকবা ছার, তাগি খকান্ খলো।। 

আমার পরমারািয খসই খিব িদর। 

অগশষ দবপি িগত যাাঁর নাগম তদর।। 

তািা ছাদড় অনয পাঠ পগড় খযই জন।  

অমৃত ছাদড়য়া কগর েরল ভেে।। 

শুদনয়া পুগের মুগে এগতক ভারতী। 

মিাগক্রাগি বগল তগব িানগবর পদত।।  

খমার বংগশ মিল এই দুষ্ট দুরােন।  

কাগির দভতর যর্া র্াগক হুতাশন।।  

জদেগল খপাড়াগয় কাগি কগর ছারোর। 

খতমদত জদেল দুষ্ট কুপুে আমার।। 

আমার শত্রুর গুে োয় অদবরত। 

আত্ম্পে তযদজ িয় পর অনুেত।। 

না রাদেব এই দশশু মার এই কাল। 

দবলম্ব িইগল বহু বাদড়গব জঞ্জাল। ।  

রাজার আগিশ শুদন যত মিতযেে। 

চতুদে্গক িদর সগব কগর প্রিরে।।  
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এগক এগক কদরল সকগল অস্ত্রাঘাত। 

দকছুগতই না িইল তািার দনপাত।। 

দবস্ময় মাদনয়া পুগে ডাদক মিতযপদত। 

দজজ্ঞাদসল, দক প্রকাগর খপগল অবযািদত।। 

এেন করি তযাে শত্রুেে কর্া। 

দনজ শাস্ত্র অিযয়ন করি সর্ব্্র্া।। 

দনতান্ত যিযদপ খতার আগছ ইগষ্ট মন।  

করি দশগবর খসবা কদরয়া যতন।। 

প্রহ্লাি কদিল, খমাগর রাদেগলন িদর। 

িদর সো র্াদকগত খক িয় মম অদর।। 

কত দশব, কত ব্রহ্মা, কত খিব খিবী। 

না পায় যাাঁিার অন্ত বহুকাল খসদব।। 

আমার পরম ইষ্ট তাাঁিার চরে। 

অনয পাঠ পঠগনগত নাদি প্রগয়াজন।।  

এত শুদন মিাগক্রাগি মিগতযর ঈশ্বর।  

কগি, শুদন মার আদন িন্তাল কুঞ্জর।।  

আজ্ঞামাে িাইল যগতক মিতযেে। 

প্রহ্লাগি খবদড়ল আদন যগতক বারে। ।  

অঙু্কশ আঘাগত িন্ত দিল ি্ীগুলা। 

অগঙ্গ খঠদক ভাগঙ্গ খযন সগুকামল মূলা।। 

দবস্ময় মাদনয়া রাজা দজজ্ঞাগস বৃর্ত্ান্ত। 

কি পুে দক প্রকাগর ভাগঙ্গ েজিন্ত।। 

দশশু বগল, করীিন্ত বগজ্রর সমান।  

দক মগত ভাদঙ্গব আদম নদি বলবান।।  

একান্ত আছগয় যার নারায়গে মদত। 

তািার কদরগত মন্দ কািার শকদত।। 

শুদনয়া মিগতযর পদত অদত খক্রাি মগন। 

আগিশ কদরল যত অনুচরেগে।। 

খযইরূগপ পার শীঘ্র মার এই পাপ। 

ইিার জীবগন বড় পাইব সন্তাপ।। 

ইিা শুদন যত মিতয প্রহ্লাগি িদরল। 

দবষম অনল ্াদল তািাগত খফদলল।।  

কৃে বদল অদগ্ন মাগি পড়া মাে দশশু। 

শীতল িইল বদহ্ন, না িইল দকছু।। 

খিদেয়া যগতক মিতয দুঃদেত অন্তর।  

দনকগে পর্ব্্ত দছল অদত উচতর।।  

সগব দমদল দেদরদশগর প্রহ্লাগিগর তুদল। 

পৃদর্বী উপগর তাগর খফলাইল খঠদল।।  

পগড় দশশু নারায়ে দচদন্তয়া অন্তগর। 

বালক শুইল খযন তূলার উপগর।। 

খিদেয়া মিগতযর পদত দচন্তাকুল মগন। 

দনকগে ডাদকয়া তগব যত মল্লেগে।। 

সংিার কদরগত দিল তািাগির িাগত। 

কগতক প্রিার কদর নাদরল বদিগত।। 

তগব রাজা দনকগেগত ডাদক দবপ্রেগে। 

এক যজ্ঞ আরদম্ভল বদিগত নন্দগন।।  

প্রহ্লাগি মাদরগত মকল যজ্ঞ আরম্ভে। 

তািাগত িইল িগ্ধ সকল ব্রাহ্মে।।  

তগবত খিদেয়া দশশু দদ্বগজর মরে।  

পদরোদি ডাগক, রো কর নারায়ে।।  

এইত ব্রাহ্মে িয় খতামার শরীর। 

ইিার মৃতুযগত আদম িইনু অদির। ।  

দবগশগষ আমার খিতু ব্রাহ্মগের খেশ। 

আমাগর কদরয়া কৃপা রাে হৃষীগকশ।।  

তগব যদি ব্রাহ্মে না িইগব সজীব।  

অদগ্নগত প্রগবশ কদর আদমি মদরব।।  

এরূগপ কদরল দশশু অগনক ্বন।  

ভি-দুঃে খিদে তগব খিব নারায়ে। ।  
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বাাঁচাইগত দিগলন খস সকল ব্রাহ্মগে। 

খিদেয়া প্রহ্লাি মিল আনদন্দত মগন।। 

মিতযপদত শুদন এই সব সমাচার। 

না জাদনয়া মূঢ়মদত বগল পুনর্ব্্ার।। 

যাি সগব সযগেগত, আন কালসাপ। 

িংদশয়া মারুক আদজ কুলাঙ্গার পাপ।।  

রাজার আজ্ঞায় যায় যত মিতযেে। 

ভুজঙ্গ আদনয়া দিল কদরগত িংশন।। 

পরম মবেব খতজ দশশুর শরীগর। 

তািাগত ভুজঙ্গ দবষ দক কদরগত পাগর।। 

পাষাে বাদন্ধয়া তগব প্রহ্লাগির েগল। 

খক্রািমগন খফলাইল সমুগদ্রর জগল।।  

দশশুর সন্ত্রাস দকছু নদিল তািায়।  

দনমগ্ন কদরয়া দচর্ত্ খোদবগন্দর পায়।। 

ডাদকয়া বদলল দশশু, রােি সঙ্কগে।  

খতামার দকঙ্কর মগর দুগষ্টর কপগে। ।  

অবশয মদরব নার্, দুঃে নাদি তায়।  

সগব মাে ভদজগত না গপনু রাঙ্গা পায়।। 

এরূপ অগনক মগত কদরল ্বন। 

জাদনয়া খসবক দুঃে খিব নারায়ে।। 

পাষাে ভাদসল জগল কৃগের কৃপায়।  

দবেুভি জগন কভু নাদিক সংশয়। ।  

তািা অবলম্ব কদর আপনার সুগে। 

কৃে কৃে জগপ দশশু পরম খকৌতুগক।। 

জাদনয়া একান্ত ভি খিব িাগমাির।  

ভগির অিীন প্রভু আদসয়া সত্বর। ।  

খকাগল কদর আদলঙ্গন কগরন তািায়। 

পদ্মি্ বুলাইগলন প্রহ্লাগির োয়।। 

কগিন প্রহ্লাগি তগব, মাে ইষ্টবর।  

শুদনয়া কদিল দশশু যুদড় দুই কর।।  

যািাগর এগতক খস্নি আছগয় খতামার।  

ব্রহ্মপি তুছ তার, বর খকান ছার।।  

ইদঙ্গগত ইগন্দ্রর পি দিগত পার তুদম। 

খকবল লাঞ্ছনা তািা, জাদনলাম আদম।। 

রাজয িন ভ্রাতা পুে িারা পদরবার। 

প্রভুপগে সবাগক কদরব অিঙ্কার।। 

মিামগি মর্ত্ িগয় অনীদত কদরব। 

আছুক অগনযর িায় খতামা পাসদরব।। 

ব্রহ্মপগি প্রভু খমার নাদি প্রগয়াজন। 

খকবল আমার বাঞ্ছা খতামার চরে।। 

তগব যদি বর দিগব অদেগলর পদত। 

কৃপা কদর কর খমার দপতার সিেদত।। 

শুদনয়া দশশুর মুগে এগতক কর্ন। 

তুষ্ট িগয় শ্রীগোদবন্দ খিন আদলঙ্গন।। 

প্রহ্লাগি কগিন, তুদম শরীর আমার।  

মম সুে দুঃে খভাে সকদল খতামার।। 

উদ্ধার কদরব আদম খতামার জনগক। 

দনজালগয় যাও তুদম পরম খকৌতুগক।। 

দুষ্ট মিতযেগে তুদম না কদরি ভয়।  

যর্া তুদম তর্া আদম, জাদনি দনিয়।।  

এত বদল মবকুগণ্ঠগত যান মিতযদরপু। 

চর জানাইল যর্া দিরেযকদশপু।। 

শুন রাজা খতামার পুগের সমাচার।  

পাষাে ভাদসল জগল সদিত তািার।। 

নানাদবি যন্ত্রো দিলাম খমারা সগব। 

না জাদন, পাইল প্রাে কার অনুভগব।। 

শুদনয়া চগরর মুগে এগতক বচন। 

দনকগে ডাদকল মিতয আপন নন্দন।। 
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দবনাশকাগলগত বুদদ্ধ দবপরীত িয়। 

চরেগে আগিদশয়া পুেগক আনায়।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, স্বগে্র খসাপান।। 

নৃচসংহাবতার ও চহরেযকচশপু বি 

দনকগে আদনয়া রাজা আপন সন্তদত। 

মিুর বচগন কগি প্রহ্লাগির প্রদত।। 

কি পুে, দবস্ময় খয মিল খমার মগন। 

এগতক দবপগি খতাগর রাগে খকান জগন।।  

দশশু বগল, সর্ব্্ভূগত খযই নারায়ে।  

সঙ্কে িইগত খমাগর তগর খসই জন।। 

নয়ন র্াদকগত দপতা না িইও অন্ধ। 

খতামাগর কদিনু ঘুচাইয়া মগনািন্ধ।।  

একান্ত িইয়া ভজ খসই দবেুপি। 

নষ্ট না কদরি দপতা এ সুে সম্পি। ।  

দবিযমাগন খিদেগল খয খমাগর বদিবাগর। 

কত না কদরগল দপতা অগশষ প্রকাগর। ।  

যত অস্ত্র প্রিাদরল সব মিতযেগে। 

ি্ীেন্ত খঠদক খিগি ভাগঙ্গ ততেগে।। 

শীতল িইল অদগ্ন, খিদেগল পরীো। 

পদড়নু পর্ব্্ত মিগত, তাগি খপনু রো।। 

মিামর্ত্ মল্লেে মিল িীনিপ্। 

আগরা জান দবষিীন মিল কালসপ্।। 

প্রসাগি পাইনু রো যগজ্ঞর অনগল। 

সমুগদ্র খফদলগল তগব দশলা বাদন্ধ েগল।। 

সাোগত খিদেগল, জগল ভাদসল পাষাে। 

তর্াচ নদিল িূর খতামার অজ্ঞান।। 

এ খিন দবভব সুে সম্পি খতামার। 

তাাঁর খক্রাগি দনদশগষগক িগব ছারোর।। 

ইিা শুদন মিতযপদত কদিল পুগেগর। 

খকার্া আগছ খতার দবেু, খকান রূপ িগর।। 

দশশু বগল, আগছ প্রভু সবার অন্তর।  

অনন্ত যাাঁিার রূপ, খবগি অগোচর।।  

আব্রহ্ম পয্ন্তয কীে সকল সংসাগর। 

আত্ম্রূগপ আগছ প্রভু সবার দভতগর। ।  

মিতয বগল, দবেু আগছ সবার হৃিয়।  

সংসার বাদির পুে এই ্ম্ভ নয়।।  

ইদতমগিয দবেু যদি র্াদকগব সর্ব্্র্া। 

যর্ার্্ জাদনব তগব খতামার এ কর্া।।  

প্রহ্লাি কদিল, শুন খমার দনগবিন।  

যত জীব, তত দশব রূগপ নারায়ে।। 

্ম্ভমগিয অবশযই আগছ খমার প্রভু। 

অনযর্া আমার বাকয না জাদনি কভু।। 

শুদনয়া পুগের মুগে এগতক ভারতী। 

দনে্য় জাদনগত তগব মিতয কুলপদত।। 

িাগত েিা লগয় উগঠ কদর মিািম্ভ। 

মিযোগন িাদনগলক স্ফদেগকর ্ম্ভ।। 

খিনকাগল শুন রাজা অপূর্ব্্ কাদিনী। 

ভিবাকয পাদলবাগর খিব চক্রপাদে।। 

খসবগকর বাকয আর রাদেগত সংসার। 

্ম্ভমগিয আদস িদর িন অবতার।।  

পূগর্ব্্গত ব্রহ্মার ্গব দযদন নারায়ে। 

মনুষয শরীর আর দসংগির বিন।। 

্ম্ভ মগিয নরদসংি খিগে মিতযপদত। 

খিদেল অনন্ত সূক্ষ্ম অপূর্ব্্ আকৃদত।। 
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সুন্দর দসংগির মুে মনুষয শরীর।  

মুিূগর্ত্্গক ্ম্ভ মিগত িইল বাদির।। 

ক্রগম ক্রগম বাগড় খযন প্রভাগতর ভানু। 

নরদসংি দব্াদরল ক্রগম দনজ তনু।। 

খিদেয়া দবরাে মূদর্ত্্ কাাঁগপ মিতযঘো। 

ব্রহ্মাণ্ড খঠদকল দেয়া দিবয দসংিজো।। 

েভীর েদর্জ্্য়া কগর অট্ট অট্ট িাস। 

শব্দ শুদন মেগলাকয মণ্ডগল মিল োস।। 

এমত প্রকাগর রাজা খিব নরিদর। 

দিরেযকদশপু মিগতয খরাষভগর িদর। ।  

ঊরুমগিয রাদে তাগর দবিাদরলা বুক। 

মাগরন দুরন্ত মিতয, খিগবর খকৌতুক।। 

মিামূদর্ত্্ খিদে ভয় পায় খিবেে।  

দনভ্য় প্রহ্লাি মাে কদরল স্তবন।।  

কৃপা কর কৃপাদসন্ধু অনাগর্র নার্।  

মেগলাকয কাাঁদপল শব্দ শুদনয়া দনঘ্াত।। 

দবগশষ দবরােমূদর্ত্্ খিদেয়া খতামার। 

সুরাসুর মূছ্ােত নর খকান ছার। ।  

সংবরি দনজমূদর্ত্্, খিদে লাগে ভয়।  

দক কারগে কর প্রভু অকাগল প্রলয়। ।  

খিনমগত কগি দশশু িইয়া দবকল। 

অন্তয্যামী নারায়ে জাদনল সকল। ।  

শান্তমূদর্ত্্ িগয় তগব কগি ভেবান। 

না িল, না িগব, ভি খতামার সমান।।  

মিাভি তুদম িও শরীর আমার।  

দচরকাল কর সুগে রাজয অদিকার।। 

একান্ত আমার ভদি না ছাদড়গব মগন। 

তাপ না কদরি দকছু দপতার মরগে।। 

জদেগব খতামার বংগশ যত মিাবল। 

অবশয আমার ভি িইগব সকল।। 

খিনমগত সা্ত্বাইয়া প্রহ্লাি কুমার। 

অদভগষক কদর তাগর খিন রাজযভার।।  

এইমগত দুই ভাই শাগপ মুি িয়। 

পুনর্ব্্ার মিল খিাাঁগি রােস দুর্জ্্য়।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত-সমান। 

কাশীিাস কগি, শুগন লগভ নর জ্ঞান।।  

রাবে ও কুম্ভকে বরূগপ জয়- চবজগয়র মগতবয চদ্বতীয়বার জে 

বদলগলন মাক্গণ্ডয় শুন সমাচার। 

পূগর্ব্্ লঙ্কা দছল রােগসর অদিকার।। 

মিামর্ত্ িগয় সগব দিংদসগলক খিগব।  

ব্রহ্মার সিগন দেয়া জানাইল সগব। ।  

শুদনয়া কদিল ব্রহ্মা খিব নারায়গে। 

দবেু চগক্র খছদিগলন যত মিতযেগে।। 

িতগশষ যত দছল প্রগবগশ পাতাল। 

ছদ্মরূগপ তর্া সগব বগঞ্চ দচরকাল। ।  

দবশ্রবা নাগমগত দছল পুল্য নন্দন। 

িইল তাাঁিার পুে, নাগম মবশ্রবে।।  

পুগে খিদে প্রজাপদত কদরয়া সর্ম্ান। 

দিকপাল কদর দিল লঙ্কাপুগর িান।।  

পাতাগল রােস দছল, িীঘক্াল যায়। 

স্বিান লইগত পুনঃ কদরল উপায়।।  

সুমালী নাগমগত দছল দনশাচরপদত। 

দনকষা নাগমগত তার কনযা রূপবতী। ।  

কদিল কনযাগর সব ডাদকয়া সাোগত। 

উপায় করি তুদম দনজ িান মলগত।।  
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পূগর্ব্্গত আমার রাজয দছল পুরী লঙ্কা। 

পাতাগল এেন আদছ খিগব কদর শঙ্কা। ।  

লঙ্কায় কুগবর আগছ দবশ্রবা নন্দন।  

প্রকাগর লইব লঙ্কা, শুনি বচন।। 

দবশ্রবার িাগন তুদম যাি শীঘ্রেদত। 

প্রসন্ন কদরয়া তাাঁগর জোিসন্তদত।। 

ইিা মিগত পুে মিগল সাদি দনজ কায্য। 

খিৌদিগে সম্ভব িয় মাতামি রার্জয।।  

দবগশষ মবমাে ভাই তািার িইগব। 

দুই মগত রাজয দনগত তাগর সম্ভদবগব।। 

দপতৃবাকয শুদন তগব দনকষা রােসী। 

আইলা মুদনর কাগছ পুে অদভলাষী। ।  

কায়মগনাবাগকয খসবা কদরল দব্র।  

তুষ্ট িগয় কি মুদন, লি ইষ্টবর।।  

কনযা বগল, পুেকাগময আদসলাম আদম। 

বদলি নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুদম।। 

দবশ্রবা বদলল, এই সময় কক্শ। 

িইগব যুেল পুে দুর্জ্য়্ রাক্ষস।।  

মুদনর চরগে কদর অগনক দবনয়। 

িদরষ দবিাগন কনযা পুনরদপ কয়।। 

মগন দুঃে জনদমল পুে কর্া শুদন।  

সর্ব্্গুগে এক পুে খিি মিামুদন।। 

সন্তুষ্ট িইয়া তাগর কগি তগপািন। 

সববগু্গে এক পুে খিি মিামুদন।। 

সন্তুষ্ট িইয়া তাগর কগি তগপািন। 

সর্ব্্গুগে খশ্রি িগব তৃতীয় নন্দন।। 

এগতক শুদনয়া কনযা আনগন্দ রদিল।  

যর্াকাগল ক্রগম দতন পুে প্রসদবল।। 

খজযি জয় নাগম মিল দুর্জ্্য় রাবে। 

কুম্ভকে্ দবজয়, অনজু দবভীষে।। 

জেমাে দতন ভাই মিাবল মিল। 

মাতৃবাকয শুদন সগব তপ আরদম্ভল। ।  

মিাগেগশ তপ মকল সিস্র বৎসর। 

তুষ্ট িগয় প্রজাপদত দিগত এল বর। ।  

রাবে বদলল, অনয বগর কায্য নাই। 

অমর িইব, আজ্ঞা করি খোাঁসাই।। 

ব্রহ্মা বগল জে মিগল অবশয মরে।  

বহু খভাে কদরগব দজদনয়া দেভুবন। ।  

দজদনগব খিবতাসুর নাে যে রে।  

অিীন খতামার িগব, আর িগব ভেয। ।  

কুম্ভকে্ দুরন্ত খস জাদন পদ্মগযাদন। 

দনজ সৃদষ্ট রাদেবাগর দচদন্তলা আপদন।। 

তার মুগে বীোপাদে খিবীগর বসাল।  

ভ্রমবগশ দনদ্রা বর রােস মাদেল।।  

শুদনয়া দিগলন দবদি তাগর খসই বর।  

রাবে কদিল তগব িইয়া কাতর।।  

এ দতন ভুবগন তুদম সবাকার পদত। 

দক খিতু খপৌগের কর এগতক দুে্দত।। 

ব্রহ্মা বগল, ছমাগস দিগনক জােরে।  

খস দিগনর যুগদ্ধ জয়ী িগব দেভুবন।। 

যিযদপ জাোও পুনঃ র্াদকগত দনদ্রায়। 

দনিয় মদরগব খসই দিন সর্ব্্র্ায়।।  

খিনমগত সা্ত্বাইয়া ভাই দুই জগন। 

তগব বর দনগত কগি খশগষ দবভীষগে।।  

দবভীষে কগি, অনয বগর কায্য নাই। 

দবেুভদি আজ্ঞা খমাগর, করি খোাঁসাই।। 

কিাদচত নগি খযন অিগর্্ম্গত মদত।  

তুষ্ট িগয় স্বদ্ স্বদ্ বগল প্রজাপদত।। 
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আদম খতাগর তুষ্ট িগয় দিন ুএই বর।  

ির্্ম্ কর চাদর যুে িইয়া অমর।। 

এগতক কদিয়া ব্রহ্মা খেগলন স্বিাগন। 

পরম সগন্তাষ পায় ভাই দতন জগন।। 

কত দিগন িশানন লঙ্কা দনল কাদড়। 

রদিল পরম সুগে কুগবগর খেিাদড়।। 

তগব ব্রহ্মা দুই পগে মকল সমািান। 

মকলাস পর্ব্্গত দিল কুগবগরর িান।। 

দতন পুর দজদন ক্রগম কগর অদিকার।  

িইল ছদেশগকাদে দনজ পদরবার।। 

খমঘনাি তার পুে অদত মিাবল। 

ইন্দ্রদজৎ নাম তার দজদন আেণ্ডল। ।  

ক্রগমগত দজদনল স্বে্ মর্ত্্য রসাতল। 

লঙ্কায় আদসয়া োগে খিবতা সকল।। 

এরূগপ রাবে রাজা কদরল উৎপাত। 

তগব ইন্দ্র খিবেগে লগয় দনজ সার্। ।  

ব্রহ্মার আগেগত দেয়া মকল দনগবিন।  

আগিযাপান্ত রােগসর যত দববরে।।  

তগব ব্রহ্মা দনজ সগঙ্গ লগয় খিবেগে। 

উর্ত্দরল যর্া প্রভু অনন্ত-শয়গন।।  

অগনক কদরল ্ব খবগির দবিান। 

জাদনয়া কদিলা তগব খিব ভেবান।। 

আশ্বাস কদরয়া কগি মিুর বচগন। 

ভয় না কদরি, সুগে র্াক সর্ব্্জগন।। 

অবনীগত অবতার িইয়া আপদন। 

নাদশব রােসেগে, শুন পদ্মগযাদন। ।  

এগতক শুদনয়া সগব প্রভুর উর্ত্র।  

আনন্দ দবিাগন খেল খয যািার ঘর।।  

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত এই অপূর্ব্্ কাদিনী। 

সংগেগপ কদিব তািা, শুন ির্্ম্মদে।। 

মিাভারগতর কর্া সুিার সমান। 

শ্রবগে পঠগন নর লগভ ির্্ম্জ্ঞান।।  

রাম- লক্ষ্মেরূগপ চবেুর িাচর অংগশ মগতবয নররূগপ 

জেগ্রহে 

সূয্যবংগশ মিারাজ িশরর্ নাগম। 

পুে খিতু যজ্ঞ কগর মিা পদরশ্রগম।। 

পূগর্ব্্গত আদছল তাাঁর অগনক সুকর্্ম্। 

খতাঁই তাাঁর বংগশ িদর লইগলন জে। ।  

ভুবগন অবতীে্, খিগবর দুঃে অন্ত।  

দবদিবাগকয দনজ ভগি কদরগত শাপান্ত।। 

এগতক দচদন্তয়া মগন প্রভু ভেবান।  

চাদর অংগশ দনজ জে কগরন দবিান। ।  

যর্ায় নৃপদত যজ্ঞ কগর আনগন্দগত। 

অকস্মাৎ চরু উগঠ যজ্ঞকুণ্ড মিগত।। 

যজ্ঞপূে্ কগর রাজা কায্যদসদদ্ধ জাদন। 

চরু লগয় খেল যর্া আগছ দুই রােী।।  

আনগন্দ কগিন দেয়া খিাাঁিাকার আগে।  

খভাজন করি চরু খিাাঁগি তুলযভাগে।।  

নৃপদতর মুে শুদন এইরূপ বােী। 

দনগলন আনগন্দ খসই চরু দুই রােী। ।  

সুদমো নাগমগত তাাঁর তৃতীয়া মদিষী। 

আইল খিাাঁিার কাগছ পুে অদভলাষী। ।  

অদ্্ধ অদ্্ধ কদর যগব োন দুই জগন। 

খিনকাগল সুদমোগক খিদে দবিযমাগন।। 
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পুনর্ব্্ার কদরল তা অদ্্ধ অদ্্ধ ভাগে। 

খস্নি কদর দিল খিাাঁগি সুদমোর আগে।। 

খকৌশলযা মকগকয়ী তগব সুদমোগর কয়।  

অবশয িইগব তব যুেল তনয়।। 

দুই পুে িয় খযন খিাাঁগি অনুেত। 

দতন জগন প্রসঙ্গ িইল এইমত।। 

এরূগপ োইল চরু আনদন্দত মগন। 

যর্াকাগল েভ্বতী মিল দতন জগন।। 

দসংিাসগন তুষ্ট মগন আগছ নৃপমদে।  

এগক এগক প্রসদবল দতন রাজরােী।। 

খকৌশলযার েগভ্ জে দনগলন শ্রীরাম। 

পূে্ অবতার মূদর্ত্্ িূর্ব্্ািলশযাম।। 

দদ্বতীয় মকগকয়ী েগভ্ জদেল ভরত।  

এ দতন ভুবগন যায় অতুল মিত্ব।। 

লক্ষ্মে নাগমগত খজযি সুদমোর সুত। 

দদ্বতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্্ লেে সংযুত।। 

খিনমগত জদেগলন দবেু অবতার। 

উল্লদসত িরািাম, িষ্ সবাকার।। 

দিগন দিগন বাগড় খযন দসতপে চন্দ্র। 

অস্ত্র শগস্ত্র দবশারি, খিদেগত আনন্দ।। 

লক্ষ্মীরূপা সীতার জে ও শ্রীরাম সহ চববাহ 

ির্্ম্ কগি, অতঃপর কি মিাঋদষ। 

দক কায্য সাগিন িদর মরিাগম আদস।। 

পদরেয় িয় দকবা নয় কি মুদন। 

খকবা িয় রামপেী কি খমাগর শুদন। ।  

মুদন কন, দমদর্লার জনক রাজদষ্। 

বহুদিন লাঙ্গগলগত যজ্ঞভূদম চদষ। ।  

তর্ায় জদেল লক্ষ্মী অগযাদনসম্ভবা। 

পাইল লাঙ্গলমুগে পরম দুল্ল্ভা। ।  

জে অনুরূপ নাম রাদেগলন সীতা। 

কনযার পালগন রােী পরম সুদিতা।। 

এ দিগক কারে জাদন যাবতীয় খিগব। 

সগঙ্গাপগন দশবিনু রাদেগলন সগব।।  

জনগকগর কদিগলন সুরেে ডাদক। 

লক্ষ্মীর সমান এই খতামার জানকী।।  

দুর্জ্্য় িগরর িনু ভাগঙ্গ খযই জন।  

তািাগর জানকী দিগব, কর এই পে।। 

খসইরূপ রাজঋদষ প্রদতজ্ঞা কদরল। 

পে দিয়া পৃদর্বীর নৃপদত আদনল।।  

িনুক খিদেয়া সগব ডগর পলাইল। 

দুই চাদর পরাভগব খকি না আদসল।। 

খযরূগপ দববাি কদরগলন রঘুবীর। 

শুনি পূগর্ব্্র কর্া, রাজা যুদিদির।। 

রাবগের অনুচর রােস রােসী। 

যজ্ঞ আরদম্ভগল মুদন নষ্ট কগর আদস।। 

যজ্ঞ রো কারগে দবচার কদর মগন। 

দবশ্বাদমে মুদন খেল িশরর্ িাগন।। 

মুদন খিদে পূগজ রাজা আনদন্দত মন।  

দজজ্ঞাদসল এোগন দক খিতু আেমন।।  

মুদন বগল, যজ্ঞ নষ্ট কগর দনশাচগর। 

শ্রীরাম লক্ষ্মগে খিি যজ্ঞ রাদেবাগর।। 

শুদন রাজা দবচাদরল পাগছ খিয় শাপ।  

শ্রীরাম লক্ষ্মে খেগল িইগব সন্তাপ।। 

দুই মগত দবপরীত বুদিয়া রাজন। 

শ্রীরাম লক্ষ্মগে কদরগলন সমপ্ে।।  
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খিাাঁগি সগঙ্গ কদর মুদন যান িরগষগত। 

খিনকাগল তাড়কা সদিত খিো পগর্।। 

খযমন উিয় খঘার কািদম্বনী-মাল। 

েগল মুণ্ডমালা পদরিান বাঘছাল।। 

খিদেয়া রােসী মূদর্ত্্ ভীত মিাঋদষ। 

দনভ্য় কদরয়া রাম মাগরন রােসী।। 

তগব খিাাঁগি লগয় খেল যগজ্ঞর সিন। 

শ্রীরাগমর বদলগলন সব দববরে।। 

শুন রাম, সিা নাদি রগি খির্া দুষ্ট। 

আরম্ভ কদরগল যজ্ঞ, আদস কগর নষ্ে।।  

যজ্ঞিূম দনরদেগল কগর রিবৃদষ্ট। 

খকার্ায় র্াকগয়, কার নাদি চগল িৃদষ্ট।। 

শ্রীরাম কগিন, সগব িইয়া দনভ্য়।  

যজ্ঞ কর, আসুক ঐ বে দুরাশয়।। 

খকবল খতামার মাে চরে প্রসাগি। 

খকান ছার রােগসগর নাদশব অবাগি। ।  

এগতক শুদনয়া মুদনেে মিাসুগে। 

আরম্ভ কদরল যজ্ঞ মগনর খকৌতুগক।। 

খিনকাগল নগভামাগে্ খিদর িূমচয়। 

আইল মারীচ দুষ্ট জাদনয়া সময়।। 

খমগঘগত আছাদিল রােগসর মায়া।  

যজ্ঞভূদম আছাদিল রােগসর ছায়া।। 

খিদেয়া সকল মুদন শ্রীরাগমগর কয়।  

ঐ খিে আইল রাম রােস দুর্জ্য়্। ।  

মিািানুকী শ্রীরাম খিদেয়া নয়গন।  

যুগড়ন ঐদষক বাে িনুগকর গুগে।। 

মিাশব্দ কদর বাে অদগ্ন খিন ্গল। 

েদর্জ্্য়া উদঠল বাে েেন-মণ্ডগল। ।  

পলাইল দনশাচর মগন খপগয় শঙ্কা। 

লুকাইয়া রগি োগস প্রগবদশয়া লঙ্কা।। 

দনরাপগি যজ্ঞ কগর যত মুদনেগে। 

আশীর্ব্্াি কগর বহু শ্রীরাম লক্ষ্মগে।। 

যজ্ঞ খশগষ দবশ্বাদমে আনদন্দত মন।  

শ্রীরাম লক্ষ্মগে দনয়া কদরল েমন।।  

রাগমগর কদিল পগর্ িনুগকর কর্া। 

শুদনয়া বগলন রাম, চল যাই তর্া।। 

খিনমগত সগঙ্গ কদর দুই সগিািগর। 

উর্ত্দরল মিামুদন দমদর্লা নেগর।। 

খিদেয়া রাগমর রূপ দচন্তা কগর মগন।। 

দবচার কদরয়া খিবী মাদনল দবস্ময়।  

কুদলশ সমান এই িনুক দুর্জ্্য়।। 

মিুর খকামল মূদর্ত্্ শ্রীরঘুনন্িন।  

িায় দবদি মকল দপতা দনিারুে পে।।  

অনয অনয পরস্পগর কগর্াপকর্ন। 

িদরষ দবষাগি এইমত সর্ব্্জন।। 

দবশ্বাদমে মুগে রাম িগয় অবেত।  

ভাদঙ্গবাগর শরাসন িগলন উিযত।। 

িৃঢ় কদর কাাঁকাদল বাদন্ধয়া বস্ত্র সাদর। 

িনুক তুগলন রাম বামিাগত িদর।। 

খিনকাগল খযাড়কগর ঠাকুর লক্ষ্মে। 

সমািগর বদলগলন যত খিবেে।। 

বাসুদকগর বদলগলন, েে িও দির।  

যাবৎ িনুগক গুে খিন রঘুবীর।। 

শুনি সকল নাে অষ্ট কুলাচগল।  

সাবিাগন ির িরা খযন নাদি েগল।। 

লক্ষ্মে কদিল রাগম কদর খযাড় িাত।  

শীঘ্রেদত শরাসন ভাঙ্গ রঘুনার্।। 

ব্রহ্মা দবেু মগিশ্বগর কদরয়া প্রোম। 
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খিবেগে কদরগলন বন্দনা শ্রীরাম।।  

মুদনেগে প্রেদময়া খিব হৃষীগকগশ।  

খনায়াইয়া িনুগু্ে খিন অনায়াগস।।  

যেন িনুগক িাাঁেু দিল রঘুমদে। 

র্র র্র তেদন খয কাাঁদপল খমদিনী।। 

মুদন ঋদষ দসদ্ধেে ভাদবগত লাদেল।  

মনুষয নগিন রাম, তেদন জাদনল।। 

পুনর্ব্্ার পঙ্কাদরয়া দিগত মাে োন। 

মািোগন ভাদঙ্গ িনু মিল দুই োন।।  

শত বজ্রাঘাত দজদন মিাশব্দ মিল। 

আছুক অগনযর কাজ, বাসুদক েদলল।।  

খসই শব্দ শুদন তগব লঙ্কার রাজন।  

বদলল আমাগর এই কদরগব দনিন।। 

এই মগত শরাসন ভাগঙ্গ রঘুবীর। 

দমদর্লা নের মিল আনন্দ মদন্দর।। 

যুদিদির বগল, মুদন এ বড় দবস্ময়।  

পূে্ অবতার দবেু রাম মিাশয়।।  

আপনাগর প্রেদমল দকগসর কারে। 

কৃপা কদর কর মুদন সগন্দি ভঞ্জন। ।  

মুদন বগল, শুন যুদিদির নৃপমদে। 

সতযযুগে মিল এই অপূর্ব্্ কাদিনী।। 

দিরেযকদশপু মিতয বগি নারায়ে। 

দবরাে নৃদসংি মূদর্ত্্ িগলন যেন।।  

তাাঁিার চীৎকার শব্দ শুদনয়া দনঘ্াত। 

েদভ্েী ব্রাহ্মেীর িইল েভ্পাত।।  

শাপ দিল খস ব্রাহ্মেী খপগয় দুঃেভার। 

খযই জন কদরগলক এত অিঙ্কার।। 

আপনা না জাদনগব খস অনয অবতাগর।  

বল বুদদ্ধ পাসদরগব এই অিঙ্কার।।  

ব্রাহ্মেীর অদভশাপ বৃর্া নগি কভু। 

ব্রহ্ম-পিাঘাত বুগক িদরগলন প্রভু।। 

দবস্মতৃ িগলন আপনাগর খস কারে। 

ব্রহ্মার দবিাগন পূগর্ব্্ রাবে দনিন।। 

খস কারগে িন প্রভু মনুষয-শরীর।  

পূর্ব্্ বৃর্ত্ান্ত এই, কদিনু যুদিদির।। 

দুর্জ্্য় িনুক যদি ভাদঙ্গগলন রাম। 

জনক রাজার মিল পূে্ মনস্কাম।। 

সীতা-সম্প্রিান খিতু দবচাদরল মগন। 

শুদনয়া কগিন রাম জনগকর িাগন।।  

অগযািযা নেগর িূত পাঠাও রাজন। 

দপতাগক জানাও আগে আমার মনন।। 

সদিত আদসগব আর ভাই দুই জন। 

দববাি কদরব তগব এই দনরূপে।। 

জনক পাঠান তগব শীঘ্র িতূেগে। 

কদিল সকল কর্া নৃপদতর িাগন।। 

শুদনয়া িগলন রাজা আনগন্দ পূদরত।  

দুই পুে সি রাজা আইল ত্বদরত।।  

মিাগকালািল শব্দ চতুরঙ্গ িগল। 

খবদষ্টত িইয়া রাজা মিা কুতূিগল। ।  

দমদর্লা নেগর আদসগলন িশরর্। 

জনক আইল আগুসদর কত পর্।। 

সমািগর অভযর্্না কগর বহু মান। 

শুভেগে রাগম সীতা মকল সম্প্রিান।। 

সীতানুজা কনযা দছল পরমা রূপসী।  

লক্ষ্মগে প্রিান মকগল সুগে রাজঋদষ।। 

জনগকর সগিাির কুশধ্বজ নাম।  

দুই কনযা দছল তাাঁর রূগপ অনুপাম।।  

ভরত শত্রুঘ্ন খিাাঁগি করাইল দবভা।  
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মবকুে দজদনয়া মিল দমদর্লার খশাভা।। 

চতুদে্গক মুদনেে কগর খবিধ্বদন। 

আনগন্দ পূদরল িশরর্ নৃপমদে।। 

দুই ভ্রাতা মকল তগব চাদর কনযা িান। 

খকৌতুগক খযৌতুক দিল নাদি পদরমাে।।  

িশরর্ নৃপদতগর পূদজল দবগশগষ। 

আনন্দ দবিাগন রাজা যান দনজ খিগশ।। 

মুদনেগে প্রেদমল ক্রগম সর্ব্্ জন।  

আশীর্ব্্াি কদর সগব কদরল েমন।। 

শীঘ্রেদত যায় রাজা উদঠ দনজ রগর্।  

খিনকাগল ভৃগুরাম আগুদলল পগর্।। 

দুর্জ্্য় শরীর তার খিগে লাগে ভয়।  

েভীর ের্জ্্গন খক্রাগি রঘুবীগর কয়।।  

দুগ্ধগপাষয দশশু তুদম রগে কর আশা। 

মম নাম ির তুদম এগতক ভরসা।। 

েেকুলান্তক আদম জাগন সর্ব্্ জগন। 

খসই কর্া পরীো কদরব দবিযমাগন।। 

খতাগর না কদরগল বি লুি িয় নাম।  

পৃদর্বীর মগিয খযন র্াগক এক রাম। ।  

িগরর িনুক ভাদঙ্গ মিদল বলবান। 

জীে্িনু ভাদঙ্গয়াছ, দক তার বাোন।। 

িশরর্ নৃপবর খপগয় বড় ভয়। 

করগযাগড় মকল স্তুদত, অগনক দবনয়।।  

না জাদনয়া মকল কর্্ম্ িইয়া অজ্ঞান। 

খসবক বদলয়া খমাগর খিি পুেিান।।  

দপত-ৃদুঃে খিদে তগব রাম মিাশয়। 

িাদসয়া কগিন, দপতা না কদরি ভয়।।  

ডাদকয়া কগিন রাম তগব ভৃগুরাগম। 

দক খিতু খতামার দুঃে মিল মম নাগম।। 

যাত দবপ্র তযজ আদজ, পূর্ব্্ অিঙ্কার। 

অবিয ব্রাহ্মে বদল পাইগল দন্ার।। 

নগি এত অপমান সগি কার প্রাগে। 

িদিবাগর পাদর দেদত আদম এক বাগে।। 

যেন েদেয় সি খতামার সংগ্রাম।  

খসইকাগল মিীতগল নাদি দছল রাম।। 

কদিগল, দশগবর িনু দছল পুরাতন। 

খিদেব খতামার িনু, খিি ত খকমন।। 

এত শুদন ভৃগুরাম িনু লগয় িাগত। 

খক্রািভগর বাড়াইয়া খিন রঘুবীগর।।  

তগব রাম গুে দিয়া যুদড় দিবয শর।  

িাদসয়া কগিন, শুন ওগি দদ্বজবর।।  

অবিয ব্রাহ্মে তুদম, বযর্্ নগি বাে। 

শীঘ্র কি, খতামার খরাদিব খকান্ িান।। 

িতবুদদ্ধ িগয় তগব কদিল ভাে্ব। 

না জাদনয়া কদর খিাষ, েমা কর সব।।  

স্বে্ অদভলাষ নাই তব িরশগন। 

স্বে্পর্ রুদ্ধ কদর রাে এই বাগে।। 

তগব রাম স্বে্পর্ বাগে মকল খরাি।  

খিদেয়া সকগল কগর চমৎকার খবাি।। 

দবনয় কদরয়া ভৃগুরাম খেল বগন। 

িশরর্ রাজা খেল আপন ভবগন।। 

দববাি কদরয়া যান চাদর সগিাির। 

আনন্দ মদন্দর মিল অগযািযা নের।।  

শাস্ত্রপাঠ দনদমর্ত্ ভরত মিাশয়। 

শত্রুঘ্ন সদিত খেল মাতামিালয়।। 
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শ্রীরাগমর অচিবাস ও বনবাস 

এইরূপ দনয়গমগত কত কাল খেল। 

রাজয দিগত রঘুনাগর্ রাজা দবচাদরল।। 

পাে দমে ডাদক সগব কগি সমাচার। 

অদিবাস কর রাগম দিব রাজযভার।। 

মকগকয়ী, িাসীর মুগে শুদন এই কর্া। 

অদতমাগন রদিগলন ভরগতর মাতা।। 

রজনীগত িশরর্ খেল তাাঁর িাগন। 

খিদেলা, মকগকয়ী আগছ মিা অদভমাগন।। 

অগনক সাদিগত রাজা খশগষ কগি রােী। 

পাসদরলা মিারাজ পূগর্ব্্র কাদিনী।। 

দুই বর দিগত খমাগর মকগল অঙ্গীকার।  

খসই বর দিয়া আদজ সগতয িও পার।।  

রাজা বগল, প্রােদপ্রগয় এই খকান্ িায়। 

অদবলগম্ব বর লি, দিব সর্ব্্র্ায়। ।  

মকগকয়ী কদিল, নার্ এই এক বর। 

ভরগত করি এগব রাজয িণ্ডির। ।  

দদ্বতীয় করি পূে্ এই অদভলাষ।  

চতুে্শ বষ্ যাগব রাম বনবাস। ।  

এগতক শুদনয়া রাজা মকগকয়ীর বােী।  

মূদছ্ত িইয়া খশাগক পদড়ল িরেী। ।  

মচতনয পাইয়া রাজা উদঠ কতেগে।  

মকগকয়ীগর বর দিয়া রগি দুঃেমগন।।  

তগব রাম শুদনয়া এ সব সমাচার। 

পাদলগত দপতার সতয কদর অঙ্গীকার।।  

দবিায় লইগত যান নৃপদতর িাগন। 

িূলায় িূসর রাজা অদত দুঃে মগন।।  

তর্া না পাইয়া দকছু দপতার উর্ত্র।  

দবিায় লইগত যান মাগয়র খোচর।। 

শ্রীরাগমর বনবাস, শুদন এই বােী।  

খশাকভগর িতজ্ঞান কাগন্দ মিারােী। ।  

দবলাপ কদরয়া পুগে কত মকল মানা। 

মিুর বচগন রাম কগরন সা্ত্বনা।।  

দপতৃসতয পাদলবাগর চদলগলন বন। 

সংিদত চদলল সীতা, অনুজ লক্ষ্মে। ।  

দশরর্ শুচন তগব রাগমর প্রিান 

িশরর্ শুদন তগব রাগমর প্রিান। 

িা রাম িা রাম বদল তযদজল পরাে। ।  

পূগর্ব্্গত আদছল অন্ধ মুদনর এ শাপ। 

মদরগব পুগের খশাগক খপগয় মন্াপ।। 

খিনমগত নৃপদতর িইল মরে। 

অগযািযার ঘগর ঘগর উদঠল খরািন।।  

দবচার কদরল পােদমেেে যত। 

িূত পাঠাইয়া খিগশ আদনল ভরত।। 

ভরত শুদনল আদস সব সমাচার। 

জননীগর দনন্দা কদর কগর দতরস্কার।।  

নৃপদতর সৎকার মকল খসইেগে। 

ভরগতগর বগল সগব মবস দসংিাসগন।। 

ভরত কদিল, সগব মিগল জ্ঞানিত। 

খস কারগে বদলগতছ অজ্ঞাগনর মত।। 

দপতৃসতয খিতু প্রভু চদলগলন বগন। 

আদম রাজা িইয়া বদসব দসংিাসগন।। 
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এমত অনীদত কর্্ম্ কগর খকান্ খলাগক। 

ঈশ্বর র্াদকগত রাজয সম্ভগব খসবগক।। 

দবগশগষ মাগয়র কর্্ম্ শুদনগত দুষ্কর। 

চল সগব যাই শীঘ্র রাগমর খোচর।। 

মাদেয়া মাগয়র খিাষ প্রভুর চরগে। 

যগে দফরাইব সগব কমলগলাচগন।। 

খযমন কদরয়া খবশ রাম যান বন। 

খতমন বাকল পদর ভাই দুই জন।। 

দশগর জোভার িদর তপস্বীর খবশ। 

দচেকূে পর্ব্্গতগত খপগলন উগেশ।। 

অষ্টাঙ্গ খলাোগয় দেদত পদড়ল চরগে। 

করগযাগড় কদিগলন রাম দবিযমাগন।। 

আজে আমার মন জানি খোাঁসাই। 

খতামার চরে দবনা অনয েদত নাই।। 

খমাগর খিদে কর েমা, জননীর খিাষ।  

কৃপা কদর কর িূর মগনর আগক্রাশ।। 

চল প্রভু, নরপদত িগব দসংিাসগন। 

শূনয রাজয, দবলম্ব না সগি খস কারগে।। 

তব বনযাো বার্ত্্া শুদন খলাকমুগে। 

প্রাে তযদজগলন দপতা খসই মগনাদুঃগে।। 

তগব রাম শুদনগলন সব সমাচার। 

দপতৃগশাগক কাদন্দগলন খপগয় খশাকভার।।  

উচ্চঃস্বগর কাদন্দগলন খপগয় মিাতাপ। 

খসইমগত সর্ব্্জন কদরল সন্তাপ।। 

ভরগতর চদরগেগত তুষ্ট রঘুনার্। 

আদলঙ্গন কদর অগঙ্গ বুলাগলন িাত। ।  

দক খিাষ খতামার ভাই, খকন খিন কি। 

প্রাগের সমান তুদম কভু খিাষী নি। ।  

জননীর দকবা খিাষ, মিগবর ঘেন। 

খিগশ খেগল দপতৃসতয িইগব লঙ্ঘন। ।  

চতুে্শ বষ্ আদম দনবদসব বগন।  

ততদিন রাজা িগয় মবস দসংিাসগন।। 

ভরত কদিল, ইিা খশাভা নাদি পায়। 

দকমগত দসংগির ভার জমূ্বগক কুলায়।।  

তগব যদি সতয প্রভু কদরগব পালন।  

চতুেশ্ বষ্ বাস কর তুদম বন। ।  

পাদুকা যুেল তব খিি নরপদত। 

নতুবা, রদিব আদম খতামার সংিদত।। 

ভরগতর বযবিাগর কমলগলাচন। 

তুষ্ট িগয় পুনর্ব্্ার খিন আদলঙ্গন।। 

পাদুকা দিগলন রাম বুদি মগনারর্। 

মার্ায় কদরয়া সুগে চদলল ভরত।। 

খিগশ আদস পাদুকা রাদেয়া দসংিাসগন। 

চতুদে্গক তািা খবদড় বগস সর্ব্্জগন।। 

সাবিাগন রাদে দিগন পাগল রাজির্্ম্। 

ইিা দবনা ভরগতর নাদি অনয কর্্ম্।। 

দচেকুে দেদরবগর শ্রীরাম লক্ষ্মগে। 

দপতৃশ্রাদ্ধ কদরগলন চতুে্শ দিগন।। 

লক্ষ্মে কদিল, প্রভু চল খির্া মিগত। 

পুনর্ব্্ার ভরত আদসগব খতামা দনগত।। 

এইমত দবচার দকরয়া দতন জগন। 

কতেগে যান অেগ্যর তগপাবগন।।  

কারে জাদনয়া মুদন পরম আিগর। 

শ্রীরাম লক্ষ্মগে দনল আপনার ঘগর।। 

দিগনক দবঞ্চয়া তর্া মাগেন দবিায়।  

দজজ্ঞাদসল, কি মুদন বদঞ্চব খকার্ায়।। 

জাদনয়া ভদবষয কর্া কগি তগপািন। 

আশ্রম করি সুগে পঞ্চবেী বন।। 
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শুদনয়া খেগলন রাম আনদন্দত মন। 

সদিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মে।। 

মুিূগর্ত্্গক উপনীতপঞ্চবেী বগন।  

আশ্রম কগরন রাম যর্াযর্ িাগন।। 

রদিগলন বহুদিন পঞ্চবেী বগন। 

একদিন শুন তর্া মিগবর ঘেগন।। 

সূপ্েো নাগম রাবগের সগিািরা।  

স্বছন্দ েমগন দফগর, অতযন্ত মুেরা।। 

চতুে্শ সিস্র সংিদত দনশাচর। 

ের ও িূষে সগঙ্গ দুই সগিাির।। 

িূর মিগত খিগে খিাাঁগি দিবয রূপিারী। 

কাগম িত দচর্ত্া িগয় দুষ্ট দনশাচরী।। 

সীতার সমান রূপ িদরয়া রােসী। 

দবনগয় কদিল খসই রাম পাগশ আদস।। 

দনগবিন কদর, আদম খিগবর দুদিতা।  

ভদজব খতামাগর, আজ্ঞা করি সর্ব্্র্া।। 

শ্রীরাম কগিন, তুদম ভজ অনয জগন। 

সগঙ্গগত আমার নারী, খিে দবিযমাগন।। 

এত শুদন লক্ষ্মগেগর কদিল রােসী। 

লক্ষ্মে কদিল, আদম আজে তপস্বী।। 

তগব সূপ্েো অদতশয় দুঃেমগন। 

কায্য দসদদ্ধ না িইল সীতার কারগে।। 

ইিাগর োইগল দুঃে েদণ্ডগব আমার।  

এত বদল িায় মুে কদরয়া দব্ার।।  

খিদেয়া লক্ষ্মে খক্রাগি এদড়গলন বাে। 

দিবয অগস্ত্র রােসীর কাগে নাক কাে।। 

কাদন্দয়া রােসী ের িূষগেগর কয়।  

খিাাঁগি আদস যুদ্ধ দিল খক্রাগি অদতশয়।। 

খিদেয়া উগঠন রাম অদত খক্রািমগন। 

মুিূগর্ত্্গক সংিাদরল দনশাচরেগে।। 

তািা খিদে সূপ্েো দনশাচরেগে। 

কাদন্দয়া কদিল দেয়া রাবগের আগে। ।  

শুন ভাই বদল, িশরগর্র নন্দন। 

ভায্যা সি বগন আগস শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

চতুে্শ সিস্র রােস মাগর বাগন। 

নাক কাে কাগে খমার অস্ত্র েরশাগন।। 

যগতক কাদমনী আগছ এই দেজেগত। 

সীতা সম রূপবতী না পাই খিদেগত।।  

খিদেয়া আনন্দ বড় মিল খমার মগন। 

আদনগত কদরনু ইছা খতামার কারগে। ।  

তািাগত এ েদত খমার শুন মিাশয়। 

বুদিয়া করি কায্য উদচত খয িয়। ।  

অনুেে রো কগর দুই মিাবীর। 

িদরয়া আদনগত সীতা মন কর দির।।  

শুদনয়া রাবে মিল খক্রাগিগত অজ্ঞান। 

দবগশষ খিদেয়া ভদেনীর অপমান।। 

সীতার রূগপর কর্া খভদিল অন্তগর। 

কাগছ ডাদক অদবলগম্ব বল মারীগচগর।। 

যাি শীঘ্রেদত তুদম পঞ্চবেী বগন।  

মায়া কদর িূগর লি শ্রীরায় লক্ষ্মগে।। 

আপদন যাইব িদর তপস্বীর খবশ। 

সীতাগর িদরব খযন না পায় উগেশ। ।  

মারীচ কদিল, রাজা খমার শদি নয়।  

আগছ খয রাগমর বাগে ভাল পদরচয়।। 

বালক কাগলর দশো আদম জাদন ভাগল। 

মুদন-যজ্ঞ-নষ্ট খিতু খেলাম খয কাগল।। 

না খিদেয়া অস্ত্র রাম কদরল সন্ধান। 

প্রগবদশয়া লঙ্কাপুরী রো মকনু প্রাে।। 
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এেন খযৌবন কাগল িগর মিাবল। 

এ কর্্ম্ কদরগল, তগব পাব ভাল ফল।।  

ইিা শুদন িশানন খক্রািদচর্ত্ িগয়।  

মারীগচ কাদেগত যায় িাগত েড়ে লগয়।। 

ভগয়গত মারীচ বগল, যাব পঞ্চবেী।  

তুদমই কােি, দকবা রাম খফগল কাদে।। 

অসিয খতামার বাকয রােস দুর্জ্্ন। 

তুদম মার দকংবা রাম অবশয মরে।।  

এত বদল চদলল মারীচ দনশাচর। 

রাবে চদলল রগর্ িদরষ অন্তর।। 

উর্ত্দরল মারীচ যর্ায় রঘুবর। 

কাঞ্চগনর মৃে, অঙ্গ খিদেগত সুন্দর।। 

আিয্য খিদেয়া সীতা িদরষ অন্তর। 

আদনগত কদিল রাগম যুদড় দুই কর।। 

সীতার রেগে রাদে লক্ষ্মে ঠাকুগর। 

মায়ামৃে খেিাদড়য়া রাম যান িূগর। ।  

কতেগে শ্রীরাম মাগরন দিবয শর।  

ভাই খর লক্ষ্মে বদল পগড় দনশাচর। ।  

ইিা শুদন দবস্ময় মাদনয়া সীতা মগন। 

খশগষ পাঠাইয়া দিল তর্ায় লক্ষ্মগে।। 

সীতা হরে ও শ্রীরাগমর পঞ্চ বানর ও চবভীষগের সচহত 

চমলন 

খিনকাগল আদস তর্া রাবে দুর্জ্্য়।  

িদরয়া লইল সীতা খিদে শূনযালয়।।  

শীঘ্র চালাইল রর্, শ্রীরাগমর শঙ্কা। 

পলায় পরাে লগয় যর্া পুরী লঙ্কা।।  

পদরোদি ডাগক সীতা, রাম রাম বদল। 

দচহ্ন খিতু িাগন িাগন অলঙ্কার খফদল।। 

জোয়ু নাগমগত পেী িশরর্ সো। 

যুদ্ধ মকল, রাবে কাদেল তার পাো।। 

পদড়য়া রদিল পগর্ পেী পুরাতন। 

লঙ্কাপুরী প্রগবদশল ক্রগম িশানন।।  

রাবে দবনয় কদর সীতাগর বুিায়। 

কৃপা কদর খিবী তুদম ভজি আমায়।। 

সীতা বগল, মম প্রভু রাম দবনা নাই। 

কত দিগন সবংগশ মদজগব তাাঁর ঠাাঁই। ।  

ইিা শুদন বন্দী মকল অগশাক কানগন। 

রেক রদিল খচড়ী শত শত জগন।। 

খির্া মৃে মাদর রাম আশ্রগম আদসগত। 

লক্ষ্মে সদিত তগব খিো মিল পগর্। ।  

শ্রীঘ্রেদত আশ্রগম আদসয়া দুই বীর। 

শূনযালয় খিদে খিাাঁগি িগলন অদির।। 

অগনক দবলাপ কদর দুই সগিাির। 

অগেষে কদরবাগর চগলন সত্বর।। 

খশাকাকুল িগয় ভ্রগম কানগন কানগন।  

দজজ্ঞাগসন ডাদক রাম তরু লতােগে। ।  

তযদজয়া আিার জল আলসয শয়ন। 

এইমগত দুই ভাই কগরন ভ্রমে।। 

সীতার কঙ্কে এক দছল খসই পগর্। 

তুদলয়া দনগলন রাম কাদন্দগত কাদন্দগত।। 

যত িূর দচহ্ন পান বসন ভূষে। 

খসই অনুসাগর খিাাঁগি কগরন েমন।। 

খিদেগলন রাম জোয়ুগক মৃতবৎ। 

পর্ব্্ত প্রমাে পেী যুগদ্ধগত আিত।।  
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তািার দনকগে চদলগলন দুই জন। 

জোয়ু তুদলল মুণ্ড জাদনয়া কারে। ।  

দজজ্ঞাদসগত পদেরাজ কদিগলক কর্া। 

লঙ্কাপুরী িশানন িদর দনল সীতা।।  

অরুে-নন্দন আদম তব দপতৃসো। 

বিূর অবিা খিদে যুগদ্ধ আদস একা।। 

অগনক কদরনু যুদ্ধ কদর প্রােপে। 

িত পাো িল খশগষ বিূর কারে।। 

খতামাগর সংবাি দিগত আদছল জীবন।  

উদ্ধার কদরও রাম এই দনগবিন।। 

এগতক বদলয়া পেী তযদজল জীবন। 

জাদনয়া দপতার সো ভাই দুই জন।। 

অদগ্নকায্য কদর তার পম্পা নিীতগে। 

তর্া মিগত যান ঋষযমূগকর দনকগে।।  

তর্ায় খিগেন পঞ্চ বানর প্রিান। 

সুগষে সুগ্রীব নল নীল িনূমান।। 

খিাাঁিাগর প্রোম কদর দজজ্ঞাগস সম্ভ্রগম। 

শ্রীরাম সকল কর্া কদিগলন ক্রগম।।  

সুগ্রীব জাদনল, এই পুরুষ রতন। 

প্রোম কদরয়া কগর দনজ দনগবিন।। 

খমার খজযি বাদল িয়, রাজয অদিকারী। 

বগল রাজয দনল, আদম যুগদ্ধগত না পাদর।। 

মুদনশাগপ আগস খির্া, তার শদি নাই। 

খস কারগে আদছ প্রাগে, শুনি খোাঁসাই।। 

রাম বগল, আদজ মিগত তুদম খমার দমতা। 

তব রাজয দিব আদম, তুদম দিগব সীতা।। 

সুগ্রীব বদলল, তগব খয আজ্ঞা খতামার। 

সীতা উদ্ধাদরগত প্রভু মিল খমার ভার।। 

শ্রীরাম কগিন, কাদল প্রতূযষ সময়।  

বাদলগক মাদরয়া রাজা কদরব খতামায়। ।  

খিনমগত রঘুনার্ বাদলরাজা মাদর। 

সুগ্রীগবর কদরগলন রাজয অদিকারী।। 

চাদর মাস খসই িাগন রগি রঘুনার্।  

কদপরাজ সুগ্রীগবর লগয় তগব সার্।।  

সমুগদ্রর তীগর যান মসনয সমাগবগশ। 

িনূমাগন পাঠাইল সীতার উগেগশ।।  

পবন নন্দন বীর খপাড়াইল লঙ্কা।  

রাজপুগে মাদর বীর নৃগপ দিল শঙ্কা।। 

সীতার উগেশ কদর আগস মিাবীর। 

শ্রীরাম লক্ষ্মে তাগি িইগলন দির।। 

খিনকাগল শুন রাজা মিব দববরে। 

রাবে অনুজ ির্্ম্শীল দবভীষে।। 

করগযাড় কদর নৃগপ কগি দবদিমগত। 

সীতা দিয়া শরে লইগত রঘুনাগর্।। 

িন রাজয বংশ বৃদদ্ধ কর নরপদত। 

শুদনয়া রাবে খক্রাগি মাদরগলক লাদর্।। 

খযইকাগল দবভীষগে প্রিাগর চরগে। 

রাজযলক্ষ্মী আশ্রয় কদরল দবভীষগে।। 

অদত দুঃগে বদিে্ত মিল দবভীষে। 

রাগমর চরগে দেয়া লইল শরে।। 

শ্রীরাম কগিন, তুদম শত্রু সগিাির।  

দকরূগপ দবশ্বাস খতামা কদরগব অন্তর।।  

দবভীষে বগল, প্রভু মগন ভাব যদি।  

খতামার খসবক আদম জনম অবদি।। 

ইগর্ অনযমত যদি কদর কিাচন। 

িইব কদলর রাজা, কদলর ব্রাহ্মে।।  

কদলগত জদেব, আর জীব িীঘ্কাল।  

শুদনয়া রাগমর মিল আনন্দ দবশাল।।  
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লক্ষ্মে কগিন িাদস কদর খযাড়কর। 

উর্ত্ম কদরল দিবয রােস ঈশ্বর। ।  

তপসযা কদরয়া দচরকাল যািা পায়। 

পরগদ্রাি কদরয়া এ সব যদি িয়।। 

ইিা ছাদড় অনয বাঞ্ছা কগর খকান্ জন।  

িাদসয়া কগিন রাম, বালক লক্ষ্মে। ।  

কদলগত ব্রাহ্মে রাজা িীঘ্জীবী জন।  

এই দতগন পদরোে নাদি কিাচন।।  

কদরল কগঠার দিবয রােগসর পদত। 

না বুদি িাদসগল ভাই, তুদম দশশুমদত।। 

আদজ মিগত দমে মম মিল দবভীষে। 

খতামাগর অদপ্ব লঙ্কা মাদরয়া রাবে।।  

দবচার কদরল দতনজন এই মত। 

ল্ঙ্ঙ্কায় েমগন সগব িগলন উিযত।।  

বানর সকগল দসন্ধু বাগন্ধ অবগিগল। 

পাষাে ভাদসল রাজা সােগরর জগল।। 

বাগন্ধ নল জলদনদি রাম উপগরাগি। 

কেক সকগল পার িগয় কায্য সাগি। ।  

শ্রীরাগমর লঙ্কায় প্রগবশ ও যুদ্ধ 

প্রিান প্রিান খযাদৃ্ধপদত দিল র্ানা। 

সকল লঙ্কায় মিল শ্রীরাগমর খসনা। ।  

ভগয়গত রাবে বন্ধ কদরগলন দ্বার। 

মন্ত্রী লগয় পরামশ্ কগর যুদ্ধ সার।। 

সবান্ধগব সুসর্জ্ায় আগস িশানন। 

খিদে চমদকত িন শ্রীরাম লক্ষ্মে। ।  

দজজ্ঞাগসন দবভীষগে মাদনয়া দবস্ময়।  

এগক এগক দবভীষে দিল পদরচয়।। 

শ্রীরাম কগিন শুদন দমে দবভীষগে। 

নাদিক বুদদ্ধর খলশ অজ্ঞান রাবগে।। 

শগতক ইগন্দ্রর নাদি এত পদরছি।  

দক কারগে নষ্ট কগর এগতক সম্পি।।  

এইমত দচগর্ত্ রাম কগরন দবচার। 

খির্ায় রাবে আদস মকল মিামার।। 

খসনাপদত খসনাপদত িইল সংগ্রাম।  

ইন্দ্রদজৎ লক্ষ্মে, রােসপদত-রাম।। 

রগেগত পদণ্ডত রাম যুগদ্ধ পদরপােী। 

মার্ার মুকুে িশ খফদলগলন কাদে।। 

লর্জ্া খপগয় পলাইল রাজা িশানন। 

উভয় মসগনযগত আর নাদি িরশন।। 

তগব রাম পাঠাগলন বাদলর নন্দগন। 

অগনক ভৎদসল দেয়া রাজা িশানগন। ।  

অঙ্গগির বাগকয িশানন দুঃেমদত। 

পাঠাইল বহু বহু খশ্রি খসনাপদত।। 

মুদন বগল, খসই কর্া কদিগত দব্র।  

সংগেগপ কদিব শুন ির্্ম্ নৃপবর।।  

বজ্রিন্ত মিাবাহু মিাকায় আদি। 

প্রি্ কদরল যুদ্ধ, নাদিক অবদি।। 

পদড়ল রােস খসনা নাদি পদরদমত। 

খক্রািভগর আগস তগব বীর ইন্দ্রদজত।।  

কদরল রােসী মায়া বহু বহু রগে।  

নােপাগশ বন্দী মকল শ্রীরাম লক্ষ্মগে।। 

েরুড় স্মদরয়া রাম পবন আগিগশ। 

নােপাগশ মুি মিলা প্রকার দবগশগষ।। 

েদর্জ্্য়া বানরেে কগর দসংিনাি। 

শুদনয়া রাবে রাজা েদেল প্রমাি।।  
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দবস্ময় মাদনয়া অদত দচন্তাকুল মগন। 

মিাপাশ মগিািগর পাঠাইল রগে।। 

আর চাদর খসনাপদত রাবে কুমার। 

মিাগক্রাি আদস সগব কগর মিামার।। 

দশলা বৃে লগয় যুদ্ধ কদরল বানর।  

অস্ত্রশগস্ত্র দবশারি যত দনশাচর।।  

উভয় মসগনযগত যুদ্ধ মিল অপ্রদমত।  

ছয় খসনাপদত মগর মসগনযর সদিত।। 

শুদনয়া রাবে রাজা েদেল প্রমাি। 

পুেব্বার আগস তগব বীর খমঘনাি।।  

অপূর্ব্্ রােসী মায়া ইন্দ্রদজৎ জাগন। 

খিদেগত না পায় খকি র্াগক খকান্ িাগন।। 

কদরল সংগ্রাম খঘার রাবে সন্তদত। 

চাদর দ্বাগর মাদরল প্রিান খসনাপদত।। 

র্াকুক অগনযর কায্য শ্রীরাম লক্ষ্মগে। 

দজদনয়া পরম সুগে কদিল রাবগে।। 

খকবল জীদবত মাে দছল দতন জন। 

িনুমান, সুগষে, রােস দবভীষে।।  

উপখিশ কদিগলন সুগষে প্রিান। 

েন্ধমািন দেদর আদনল িনূমান।। 

ঔষদি দচদনয়া দিল বানর সুগষে। 

আপদন বাদেয়া দিল রে দবভীষে।। 

খযই মাে পাইগলন ঔষগির ঘ্রাে। 

যত দছল মৃত মসনয, সগব পায় প্রাে।। 

মৃত মসনয প্রাে পায় িনূর প্রসাগি। 

কাাঁদপল রাবে বানগরর দসংিনাগি।। 

তগব বহু যুদ্ধ কদর মগর অকম্পন। 

ভয় খপগয় কুম্ভকগে্ জাোয় রাবে। ।  

দনদ্রা িগত উদঠ যায় রাজ সম্ভাষগে। 

খিদেয়া দবদস্মত মিল ভাই দুই জগন।। 

দবভীষগে দজজ্ঞাদসল কি সমাচার। 

সর্ত্র খযাজন উচ শরীর কািার।। 

তগব বৃর্া দক কারগে কদরগতছ রে। 

রােগসর মায়া দকছু না বুদি কারে।।  

দবভীষে বগল, ভয় তযজি অন্তর।  

কুম্ভকে্ নাগম খমাএ্ক সগিাির।। 

পূগর্ব্্ ব্রহ্মা বর দিয়া মকল দনরূপে। 

দনদ্রা ভাদঙ্গ জাোইগল অবশয মরে।।  

পাচাঁ মাগস জাোইল ভয় খপগয় মগন। 

সগন্দি নাদিক আদজ, মদরগবক রগে।।  

এত যদি কদিগলন রে দবভীষে। 

তুষ্ট িগয় রাম তাগর খিন আদলঙ্গন।।  

রাবে কদিল কুম্ভকগে্ সমাচার।  

খক্রাগি মিাবীর আদস মকল মিামার।।  

দেদলল বানর এগকবাগর শগত শগত। 

বাদির িইল খকি নাক-কান-পগর্।। 

খিদেয়া দবকে মূদর্ত্্ িায় মসন্যেে।  

অস্ত্র যুদড় অগগ্র যান কমলগলাচন।।  

রাগম খিদে কম্ভকে্ িায় দেদলবাগর। 

সত্বর মাগরন রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাগর।। 

খসই বাগে মদরল দুরন্ত দনশাচর। 

পুষ্পবৃদষ্ট কদরগলন যগতক অমর।। 

ভীত িইল রাবে, মসনয নাদি আর। 

দক প্রকাগর এ দবপগি পাইগব দন্ার।। 

বানর পদড়য়া লঙ্কা মকল ছারোর।  

কািাগর পাঠাব যুগদ্ধ, খক কদরগব পার।। 

ভাদবয়া পাঠায় খশগষ মকরাে বীগর। 

খস আদম অগনক যুদ্ধ কদরল সমগর।। 
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বহু যুদ্ধ কদর মমল শ্রীরাগমর বাগে। 

কুম্ভ ও দনকুন্ত পগর প্রগবদশল রগে।। 

বল বুদদ্ধ দবক্রগমগত বাগপর সমান।  

প্রােপগে যুদিল সুগ্রীব িনূপান। ।  

দুই ভাই পগড় ক্রগম সি সর্ব্গ্সনা। 

তগব ইন্দ্রদজৎ বীগর নাদি সম্ভাবনা।। 

তগব ইন্দ্রদজগত আজ্ঞা দিল িশানন।  

সচ্সনয মারি তুদম শ্রীরাম লক্ষ্মে।। 

সংিদত লইয়া তগব খসনা অপ্রদমত।  

যুদ্ধ খিতু অগ্রসর িয় ইন্দ্রদজত।।  

খক্রাগি আদস খমঘনাি কগর বহু রে। 

খতমদত কদরল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মে।।  

সংিদত লইয়া তগব খসনা অপ্রদমত। 

যুদ্ধ খিতু অগ্রসর িয় ইন্দ্রদজত।।  

খক্রাগি আদস খমঘনাি কগর বহু রে। 

খতমদত কদরল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মে।।  

মায়ায় রােস যুদ্ধ কগর বহুতর। 

খিোগিদে মিাযুদ্ধ মিল পরস্পর।।  

সদিগত নাদরল যুদ্ধ রাবে নন্দন। 

ভঙ্গ দিয়া প্রগবদশল দনজ দনগকতন। ।  

প্রগবশ কদরয়া খসই যজ্ঞ আরদম্ভল।  

খিনকাগল দবভীষে লক্ষ্মগে কদিল।।  

যজ্ঞ আরদম্ভল খিব রাবে-কুমার। 

যজ্ঞ সাঙ্গ মিগল মৃতুয নাদিক উিার।। 

দবদিবাকয আগছ খিন, আদম জাদন ভাগল। 

তগব খস মাদরগত পার যজ্ঞ নষ্ট মকগল।। 

শুদনয়া িইল সগব িরদষত মন। 

যজ্ঞ নষ্ট মকল দেয়া পবন নন্দন।।  

তগব ব্রহ্মা-অগস্ত্র তাগর মাদরল লক্ষ্মে। 

দনদিগন্ত িইল স্বগে্ সিস্র-গলাচন।। 

বার্ত্্া খপগয় খশাকাকুল রােগসর পদত। 

রাবে আদসল রগে অদত খক্রািমদত।। 

রাবে বি 

পুেগশাগক রগে আগস রাজা িশানন। 

খিদে অগ্রসর িন ঠাকুর লক্ষ্মে।।  

লক্ষ্মগের সগঙ্গ আগস বীর দবভীষে।  

দবভীষগে খিদে কগর রাবে দচন্তন।।  

এই পাপ মিগত খমার সবংগশ দনিন। 

ইিাগর বদিয়া খশগষ বদিব লক্ষ্মে। ।  

এগতক ভাদবয়া দুষ্ট অদত খক্রািমগন। 

লক্ষ্মগে ছাদড়য়া অস্ত্র মাগর দবভীষগে।। 

এদড়গলন খশলপাে ভীষে িশ্ন। 

দিবয অস্ত্র এদড় তািা কাদেল লক্ষ্মে।। 

মিাগক্রাগি পুনঃ খশল মাগর দবভীষগে। 

পুনি লক্ষ্মে তািা কাগে দিবয বাগে।। 

দুই খশল অস্ত্র যদি কাদেল লক্ষ্মে। 

ময়ির্ত্ খশল িাগত লইল রাবে।। 

ডাদকয়া কদিল তগব লক্ষ্মগের তগর।  

বুদিলাম বীরপো, রো মকগল পগর।। 

আপনা সংবর শীঘ্র, যায় শদিবর। 

খিদেয়া লক্ষ্মে বীর িগলন ফাাঁফর। ।  

প্রােপগে বাে মাগর, নাগর দনবাদরগত। 

কালদ্ণ্ণ্ড সম শদি আগস শূনযপগর্।। 

দনভ্গয় বাদজল দেয়া লক্ষ্মগের বুগক। 

পদড়ল লক্ষ্মে বীর, রি উগঠ মুগে।। 
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খশাকাকুল রঘুনার্ িগলন অজ্ঞান। 

পর্ব্্ত আদনল তগব বীর িনূমান।। 

পর্ব্্গত ঔষদি দছল, তার অনুভগব।  

লক্ষ্মে পাইল প্রাে, আনদন্দত সগব।। 

কাল পূে্ মিল, রগে আদসল রাবে। 

আপদন খেগলন রগে কমলগলাচন।। 

রাবগে খিদেয়া রগর্ রঘুনাগর্ দেদত। 

ইন্দ্র পাঠাইল রর্ মাতদল সংিদত।।  

খসই রগর্ রঘুনার্ চগড়ন খকৌতুগক। 

মাতদল লইল রর্ রাবে সরু্ম্গে।। 

অপ্রদমত যুদ্ধ মিল দুই মিাবগল। 

উপমা নাদিক স্বে্ মর্ত্্য রসাতগল।। 

যার যত দশো দছল, খিাাঁগি মকল রে।  

মিাগক্রািভগর তগব কমলগলাচন।। 

রাবগের িশ মুণ্ড কাদেগলক শগর। 

পুনর্ব্্ার উগঠ মুণ্ড দবিাতার বগর।। 

পুনঃ পুনঃ যতবার কাগেন রাবগে। 

দবনাশ না িয় দুষ্ট পূগর্ব্্র সািগন।। 

খযাড়কগর দবভীষে কগর দনগবিন। 

অনয অগস্ত্র না মদরগব দুর্জ্য়্ রাবে।। 

মৃতুযবাে আগছ ওর মগন্দািরী পাশ।  

খস বাে আদনগল িগব রাবগের নাশ।। 

িেূমাগন দনগবদিল কমলগলাচন। 

ছগলগত আদনল বাে পবননন্দন।। 

খসই বাে লগয় রাম যুদড়ল িনুগক। 

খক্রািভগর মাদরগলন রাবগের বুগক।।  

খিনমগত ভূদমতগল পগড় িশানন। 

পুষ্পবৃদষ্ট মকল তগব যত খিবেে। ।  

তগব সীতা আদনল রােস দবভীষে। 

খিদেয়া কগিন তাাঁগর কমলগলাচন।। 

খতামাগর রাদেল িশ মাস দনশাচর। 

না জাদন আদছল সীতা খকমন প্রকার। ।  

আমাগর কদরগব দনন্দা, এই বড় ভয়। 

পরীো খিি ত সীতা যদি মগন লয়। ।  

এমত শুদনয়া সীতা অদত দুঃে মগন। 

অদগ্নকুণ্ড ্ালাইগত কগিন লক্ষ্মগে।। 

লক্ষ্মে কদরল কুণ্ড, প্রগবদশলা সীতা। 

খকৌতুক খিদেগত যত আদসল খিবতা।। 

রাগমর আগিগশ সীতা পগড়ন অনগল। 

খিন কাগল উগঠ অদগ্ন সীতা লগয় খকাগল।। 

ব্রহ্মা আদি সর্ব্্গিব একে দমদলল। 

কদরয়া অগনক স্তুদত রাগমযগর কদিল।। 

আপনা না জাদন কর মনুষয-আচার। 

তুদম নারায়ে, সীতা লক্ষ্মী-অবতার।। 

আদসল খিদেগত খতামা যত দপতৃগলাক। 

এই খিে, িশরর্ খতামার জনক।। 

খিবেে বগল, রাম মাে ইষ্টবর। 

শুদনয়া কগিন রাম জীউক বানর।। 

পগর রাম সম্ভাষে কদর সর্ব্্ জন।  

যত খিবেে খেল আপন ভবন।। 

দবভীষগে খিন রাম রাজয অদিকার। 

বানর কেগক মকল বহু পুরষ্কার।। 

সচ্সগনয খেগলন রাম অগযযািযা নের।  

দসংিাসন বদসগলন িগয় রাগজযশ্বর। ।  

মিাভারগতর মাগি রাগমর আেযান।  

পাগঠ ির্্ম্ পুেয লগভ, জগে দিবযজ্ঞান।। 
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দন্তবনক্র ও চশশুপাল রূগপ জয়- চবজগয়র তৃতীয়বার জে 

এগতক শুদনয়া ির্্ম্ কন মুদন প্রদত। 

কি তগপািন জয়-দবজয় ভারতী।। 

শুদনবাগর দচগর্ত্ জাগে অদত খকৌতিূল।  

পুেযকর্া কদি শান্ত কর দুঃোনল। ।  

নৃপ-বাগকয মুদন কগি, কদি শুন ির্্ম্। 

ভারত শ্রবে সম নাদি আর কর্্ম্।।  

ির্্ম্ী তুদম, তাই চাি শুদনগত পুেয কর্া। 

খতাঁই শুনাব খতামাগর পুেযগলাক োর্া।। 

জয়-দবজগয়র ততৃীয় জে কর্ন। 

সংগেগপ কদি শুন িইয়া এক মন।। 

খসবক উদ্ধার খিতু প্রভুর এ কর্্ম্। 

খিনমগত দুই ভাগে লগয় খিাাঁগি জন্ম।।  

জদেল দবজয় জয় ভূগম পুনর্ব্্ার।  

িন্তবক্র দশশুপাল নাম খিাাঁিাকার। ।  

পূে্ব্রহ্ম যদুকুগল িগয় অবতার।  

তব যগজ্ঞ দশশুপাগল কগরন উদ্ধার। ।  

দতন অবতাগর কৃে খিব ভেবান। 

ভিজগন কদরগলন ভগব পদরোে।। 

রাগমর এগতক দুঃে িদরয়া শরীর। 

দক দুঃে খতামার বগন রাজা যুদিদির।। 

সীতার দুঃগের কর্া শুদনগল শ্রবগে। 

খদ্রৌপিীর দুঃে তার নগি একগুগে।।  

সবার দুঃগের কর্া কদরয়া শ্রবে। 

সীতাদুঃগে খদ্রৌপিীর দবিদরল মন।।  

মুদন বগল শুন রাজা, দুঃে মিল অন্ত। 

অদল্পগিন নষ্ট িগব খকৌরব দুরন্ত। ।  

দবগশষ খদ্রৌপিী এই সাদবেী সমান।  

খয জন উভয় কুল মকল পদরোে।। 

নানা সুে তযদজগলক স্বামীর কারগে। 

তর্াদপ না তযদজগলক স্বামী সতযবাগন।। 

েেকুগল তার তুলয নগি খকান জন।  

খদ্রৌপিীগত খিদে খযন তাাঁিার লক্ষে।।  

সতী সাধ্বী পদতব্রতা লক্ষ্মী-অবতার। 

অগেগত িাসত্ব মুি মকল সবাকার।। 

এগতক ব্রােে যার ভুগঞ্জ অপ্রমাগি। 

কিাচ না িগব দুঃে ইিার প্রসাগি। ।  

পিাগত জাদনগব রাজা নয়গন খিদেগব। 

কদিনু ভদবষয কর্া দনিয় ফদলগব। ।  

নি জয় দবজগয়র দতন জে কর্া। 

দতন অবতাগর শ্রীিদরর কায্য োর্া।। 

সদবগশগষ মুদনবর কন নৃপভাগে। 

সদবেী কর্া শুদনবাগর খকৌতুক জাগে।। 

বযাস দবরদচত মিাভারত আিাগর। 

যািা নাই, নাই তািা, দবগশ্বর মািাগর।। 

সাচবত্রী উপােযান 

দজজ্ঞাগসন যুদিদির, শুন মিামুদন। 

কদিগল রাগমর কর্া অপূর্ব্্ কাদিনী।। 

িইল শরীর মুি, সফল এ জে। 

সাদবেী কািার নাম, দকবা তাাঁর কর্্ম্।। 

দকবা ির্্ম্ আচদরল, দকবা উগ্রতগপ। 

খকান্ খকান্ কুল উদ্ধাদরল খকান্ রূগপ।। 
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শুদনবাগর ইছা বড় জদেল অন্তগর। 

মুদনরাজ দব্াদরয়া কি খো আমাগর।। 

মুদন বগল, শুন যুদিদির নৃপমদে। 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত এই অপূর্ব্্ কাদিনী।। 

মদ্রগিগশ দচল অশ্বপদত মিীপাল। 

পুেগিতু দশব খসবা কগর বহুকাল। ।  

সন্তান দবিীন রাজা দনরানন্দ মদত। 

কত দিগন মিল এক কনযা রূপবতী। ।  

তিবে্ দযদন তার শরীগরর খশাভা। 

কলঙ্ক দবিীন কলাদনদি মুে-আভা।। 

দবিঙ্গম-চঞ্চু দজদন দবরাদজত নাসা। 

িশন-মুকুতাপাাঁদত, সুমিুর ভাষা।।  

মিগনর িনু দজদন তার যুগ্ম ভুরূ।  

মৃোল দজদনয়া বাহু, রামরম্ভা ঊরু।। 

কুরঙ্গ-নয়নী িনী, মগনাির খকশ। 

মৃগেন্দ্র লদর্জ্ত িয় খিদে মিযগিশ।।  

রূগপর সমান তার গুগের েেনা। 

শুদ্ধমদত সর্ব্্শাগস্ত্র অদত খস প্রবীো।। 

সুদপ্রয়বাদিনী সতী সর্ব্্ভূগত িয়া। 

অশ্বপদত হৃষ্টমদত খিদেয়া তনয়া।।  

সাদবেী রাদেল নাম দবচাদর তািার। 

সর্ব্্িা পদবো কনযা, পদবে আচার।। 

দিগন দিগন বাগড় কনযা, দপতার মদন্দগর। 

স্বছগন্দ েমগন যায়, যর্া ইচছা কগর।। 

সমান বয়স দপ্রয়সেীেে সাগর্। 

ভ্রমে করগয় সুগে চদড় দিবয রগর্। ।  

দবগশষ, বাগপর রাগজয দকছু নাদি ভয়।  

উপনীত মিগল দেয়া মুদনর আলয়।। 

দবদবি খকৌতুক খিগে অশ্বপদত-সুতা।  

খিনকাগল শুন রাজা অতযািয্য কর্া।। 

দুযমৎগসন নাগম অবন্তীর পদত। 

শত্রু দনল রাজয, বগন কদরল বসদত।। 

তািার নন্দন দছল নাম সতযবান। 

রূগপগত নাদিক খকি তািার সমান।। 

মুদনপুেেে সি আদছল ক্রীড়ায়। 

সাদবেী র্াদকয়া িূগর খিদেল তািায়।। 

কন্দপ্ দজদনয়া রূপ দকগশার বয়স। 

খিদেয়া নগরন্দ্রসুতা দজজ্ঞাগস দবগশষ।। 

কািার নন্দন এই, কি মুদনেে। 

যার রূগপ সমুজ্জ্বল এই তগপাবন।। 

বনবাসী জন কগি, কর অবিান। 

দুযমৎগসগনর পুে, নাম সতযবান।।  

সাদবেী শুদনয়া কর্া িন হৃষ্টমদত। 

মগনগত কদরয়া তাাঁগর মকল দনজপদত।।  

েৃগিগত আদসয়া তগব নৃপদতর সুতা। 

জননীর কাগছ দেয়া রােী কগি নৃপবগর।। 

শুদনয়া কদিল রাজা দুঃদেত অন্তগর। 

খকান্ বংগশ জে তার, দকবা তার ির্্ম্।। 

না জাদন খকমগন আদম কদর খিন কর্্ম্। 

এইরূগপ আগছ রাজা দনরানন্দ মন। 

এক দিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন।। 

নারি মুদনগর খিদে সুেী সর্ব্্জগন। 

হৃষ্টমদত নরপদত মুদন আেমগন।। 

বসাগলন দিবয দসংিাসগনর উপর। 

খবগির দবদিত স্তুদত কগরন দব্র।।  

আনগন্দ বদসল সগব কগর্াপকর্গন। 

সিসা সাদবেী কনযা আগস খসই িাগন।। 

কনযা খিদে নৃপদতগর কগি তগব মুদন। 
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পরমা সুন্দরী এই কািার নদন্দনী। ।  

অশ্বপদত বগল, মুদন দক কদিব আর। 

অপতয আমার এই কনযামাে সার।।  

মুদন বগল, সুলেো খতামার দুদিতা। 

দববাি দিয়াছ, দকবা এ অদববাদিতা। ।  

রাজা বগল, দশশুমদত অতযল্প বয়স।  

খযােযাগযােয ভালমন্দ, না জাদন দবগশষ।। 

বদরয়াগছ মগন মগন কাগর তগপাবগন। 

দনরূপে নাদি জাদন সন্দ আগছ মগন। ।  

ভাল মিল ভােযবগশ আদসগল আপদন।  

ঘুদচল মগনর িন্দ ওগি মিামুদন।। 

নারি কগিন তগব সাদবেীর প্রদত।  

খকান বংগশ জে তার, কািার সন্তদত।। 

সাদবেী কদিল, খিব মুদনর আশ্রগম। 

দুযমৎগসগনর পুে সতযবান নাগম।। 

নারি কদিল, আদম জাদন সর্ব্্ বার্ত্্া। 

তািা ছাদড় তুদম মাগো বর অনয ভর্ত্্া।। 

সাদবেী কদিল, পূগর্ব্্ বদরয়াদছ মগন। 

অগনয বদর ভ্রষ্টা িব দকগসর কারগে।। 

মুদন বগল, খিাষ নাই, শুন খমার কর্া। 

সাদবেী কদিল, মুদন না িগব অনযর্া।। 

পুনঃ পুনঃ খিাাঁিাকার এই বাকয শুদন। 

বয্ িগয় তাাঁগর দজজ্ঞাদসল নৃপমদে।। 

তািার বৃর্ত্ান্ত শুদন, কি মুদনবর।  

দক খিতু বদরগত বল অনয খকান বর।।  

খকান্ বংগশ জে তার কািার নন্দন।  

কি শুদন মুদনবর বয্ বড় মন।। 

নৃপদতর মুগে শুদন এগতক বচন। 

কদিগত লাদেল কৃপাবগশ তগপািন।। 

সূয্যবংগশ শরূগসন রাজার সন্তদত। 

দুযমৎগসন নাগম রাজা অবন্তীর পদত।। 

মদিমা সাের মিারাজ গুেবান। 

পৃদর্বীগত নাদি শুদন তাাঁিার সমান।।  

েণ্ডন না যায় রাজা মিগবর দনর্ব্ন্্ধ। 

কত দিগন নৃপদতর চেু মিল অন্ধ। ।  

চেুিীন দশশু পুে নাদি অনয জন।  

সময় পাইয়া রাজয দনল শত্রুেে।। 

ভায্যা পুে সগঙ্গ কদর কগর বনবাস। 

মিাগেগশ আগছ সবব্ সুগেগত দনরাশ।। 

দবচার কদরয়া খিে মিগবর সংগযাে। 

শরীর িদরগল িয় সুে দুঃে খভাে।। 

রাজা বগল, চদরতার্্ মিনু তগপািন।  

এই দচন্তা কদর সিা দনরানন্দ মন। ।  

সুে দুঃে শরীগরর সিগযাগে জে। 

সমগয় প্রবল িয় আপনার কর্্ম্।। 

আপন ইছায় ভাল মন্দ দকছু নয়।  

মিগবর সংগযাগে খসই যেন খয িয়।। 

বরগযােয বগে যদি খসই সতযবান। 

আজ্ঞা কর, কনযািগন কদর তাাঁগর িান।। 

মুদন বগল, তাগি মানা কদরগতদছ আদম। 

পুনঃ পুনঃ খমাগর খকন দজজ্ঞাসি তুদম।। 

কুগল শীগল রূগপ গুগে খতামা মিগত খশ্রি। 

সকল সুন্দর বগে, একমাে কষ্ট।।  

আদজ মিগত খযই দিগন বষ্ পূে্ িগব। 

খসই দিন সতযবান দনিয় মদরগব।।  

কদিনু ভদবষয কর্া যদি লয় মগন। 

খযােয খিদে কনযািান কর অনয জগন।। 

শুদনয়া মুদনর মুগে এগতক ভারতী। 
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কদিগত লাদেল অশ্বপদত নরপদত।। 

কিাচ কর্ত্্বয মম নগি এই কর্্ম্। 

দশশুর ক্রীড়ায় নাদি কভু ির্্ম্াির্্ম্।। 

িগন মাগন কুগল শীগল িগব গুেবান।  

দবচার কদরয়া তাগর দিব কনযািান। ।  

খিাষ না র্াদকগব তার, িগব রাগজযশ্বর। 

এমত পাগেগত কনযা দিব মুদনবর। ।  

কনযা-িানকর্ত্্া দপতা আগছ পূর্ব্্াপর। 

তাগি যদি মগন নগি, িগব স্বয়ম্বর।।  

আনাইব পৃদর্বীর যত নৃপচয়। 

খিদেয়া বদরগব কনযা, যাগর মগন লয়।।  

দক খিতু বদরগব অল্প আয়ু সতযবান।  

দবগশষ মবিবয দুঃে মরে সমান।। 

শুদনয়া খিাাঁিার মুগে এগতক ভারতী।  

কৃতাঞ্জদল সাদবেী কদিগছ গুেবতী।। 

শুনি জনক মম সতয দনরূপে। 

কিাদপ নয়গন নাদি খিদর অনয জন।।  

যেন মানগস তাাঁগর বদরয়াদছ আদম। 

জীবগন মরগে খসই সতযবান স্বামী। ।  

মবিময যন্ত্রো যদি র্াগক খমার খভাে। 

েণ্ডে না যাগব দপতা, মিগবর সংগযাে।। 

অদনতয সংসার এই, অবশয মরে। 

না মদরয়া দচরজীবী আগছ খকান্ জন।।  

মৃতুযর উৎপদর্ত্ খিে শরীগরর সাগর্। 

আদজ দকম্বা কাদল দকম্বা শত বৎসগরগত।। 

অসার সংসার মাে, আগছ এক ির্্ম্। 

দকমগত তািাগর ছাদড় কদর অনয কর্্ম্।। 

দিক্ দিক্ দকবা ছার সুে অদভলাষ।  

ির্্ম্ ছাদড় অিগর্্ম্ খয কগর সুে আশ।। 

দক কদরগব সুে দপতা, কত কাল জীব।  

কুকগর্্ম্ আজেকাল নরগক র্াদকব। ।  

এত শুদন িনয িনয কদর তগপািন। 

আশীর্ব্্াি কদর যান দনজ দনগকতন। ।  

অশ্বপদত দুঃে অদত পাইল অন্তগর। 

কদিল অগনক কর্া সাদবেীর তগর।। 

বুিাইল নরপদত দবদবি দবিান।  

সাদবেী কদিল, খমার পদত সতযবান।।  

ভারত-পঙ্কজ রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচালী প্রবগন্ধ রগচ কাশীরাম িাস।। 

সাচবত্রীর বুক্তিয়া রাজা তনয়ার মন 

একান্ত বুদিয়া রাজা তনয়ার মন। 

বন মিগত সতযবাগন আগনন তেন।। 

দবদিমগত পদরেয় খিন নরপদত। 

সতযবান খেল তগব আপন বসদত।। 

পুগের দববািবার্ত্্া মগিাৎসব শুদন। 

িদরষ দবষাি মগন কগি রাজা রােী।।  

দনিারুে দবদি মকল এমত সংগযাে। 

দনরাশ কদরল খমাগর দিয়া বহুগভাে।। 

ইগন্দ্রর মবভব দজদন তযদজ দনজ খিশ। 

বগনগত দনবাস কদর তপস্বীর খবশ।। 

বিূ মম অশ্বপদত নৃপদতর বালা। 

দকরূগপ এ খিন জন রগব বেৃ তলা। ।  

অগনক কদিল এইমত রাজা রােী। 

সাদবেী খিদেগত যত আইল ব্রাহ্মেী।। 
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অগনক প্রশংসা কদর কগি সর্ব্্ জন।  

সমাগন সমাগন দবদি কদরল দমলন।। 

তুদম রােী ভােযবতী, রাজা মিাসািু। 

খস কারগে লদভগল খো সাদবেীগক বিূ।। 

অগনক লেে খিদে ইিার শরীগর। 

এত বদল সগব খেল দনজ দনজ পুগর।। 

পরম আনন্দ মগন রগি চাদর জন। 

দনতয দনতয সতযবান প্রগবদশয়া বন।।  

নানাদবি ফল মূল করগণ্ডগত ভগর। 

প্রদতদিন আদন খিয় সাদবেী খোচগর।। 

সাদবেী মািাত্ম্য কর্া অদত চমৎকার। 

যাাঁর নাগম িনয িনয জেৎ সংসার। ।  

শ্বশুর শাশুড়ী খসগব খিগবর সমাগন। 

নানা খসবা কগর দনতয পদত সতযবাগন।। 

লক্ষ্মীর সমান িয় সতী পদতব্রতা।  

দনতয দনয়দমত পূগজ ব্রাহ্মে খিবতা।। 

খিবতা খসদবয়া খশ্রি পুরুষ পাইল।  

মিুর সম্ভাগষ বনবাসী বশ মকল।। 

অতযন্ত তুদষল সর্ব্্ভূগত িয়াবতী। 

তাাঁর গুগে তুলয দিগত নাদি বসুমতী।। 

যগে আচদরল যত নানাদবি ির্্ম্।  

দনতয আচদরল যত নানাদবি কর্্ম্। ।  

ইগষ্টগত একান্ত মদত কগর আচরে।  

দশল্প কর্্ম্ কগর দনতয দবদচত্র রচন।।  

খিদেয়া সানন্দ রাজা রােী সতযবান। 

সাদবেী বসদত কগর বষ্ খসই িান।। 

নারগির বাকয সতী স্মগর অনেুে।  

খলাকলাগজ নানা কাগজ দনবাদরয়া মন। ।  

দনগমগষ মুিূর্ত্্ িণ্ড পল আদি কদর। 

িগণ্ড িগণ্ড েদে যায় দিবস শর্ব্্রী।। 

পঞ্চিশ দিগন পে, দদ্বপগেগত মাস। 

খিনমগত যায় মাস, বাড়গয় দনরাশ।। 

এইমত অনুেে সাদবেীর মগন। 

রাজা রােী সতযবান দকছুই না জাগন।। 

এমন প্রকাগর শুন ির্্ম্ নরবর। 

বৎসগরর খশষমাে দদ্বতীয় বাসর।।  

দচন্তায় আকুল মিল ভূপদতর সুতা। 

দবচাদরল, পূে্ মিল নারগির কর্া। ।  

অবশয িইগব যািা, কদরগব ঈশ্বর। 

আমার একান্ত ভার তাাঁিার উপর।। 

খিনমগত মগন মগন ভাদব সাগরাদ্ধার।  

আরম্ভ কদরল ব্রত সংসাগরর সার।। 

মজযি মাগস কৃে পগে খপগয় চতুেশ্ী। 

লক্ষ্মী নারায়গে সতী পূগজ অিদন্দশ।। 

শুদ্ধভাগব একমগন বদসয়া সুন্দরী।  

অনায়াগস বদঞ্চগলক দিবস শর্ব্্রী।। 

প্রভাগত উদঠয়া সতী িগয় সযতন। 

দবদিমগত করাইল ব্রাহ্মে খভাজন।। 

িদেোন্ত কদর কায্য মকল সমাপন। 

আশীর্ব্্াি কদর খেল যত দদ্বজেে। ।  

এইরূগপ বদঞ্চগলক দদ্বতীয় প্রির।  

খসই দিগন পূে্ সতযবাগনর বৎসর। ।  

তািাগত নৃপদত সুতা দচন্তাকুল মনা। 

খিনকাগল শুন রাজা মিগবর ঘেনা।। 

দনতয দনতয সতযবান প্রগবদশয়া বন।  

ফল মূল কাি যত কগর আিরে।। 

দিবগসর খশষ খিদে রাজার তনয়। 

দবচাদরল বগন খযগত িইল সময়।। 
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করণ্ড কুঠার দনল আপনার কগর। 

দবিায় লইল দেয়া মাগয়র খোচগর।। 

রােী বল, শুন পুে দিবা অবগশষ।  

এমত সমগয় বগন না কর প্রগবশ।। 

সতযবান বগল, মাতা না কদরি ভয়। 

এেদন আদসব মাতা, জাদনি দনিয়।।  

এত বদল চদলগলন রাজার কুমার।  

সাদবেী পাইয়া বার্ত্্া খিগে অন্ধকার।। 

খশাকাকুলা দবগবচনা কগর মগন মন। 

পূে্ মিল, যািা মকল ব্রহ্মার নন্দন।। 

কাল পূে্ মিল আদজ রাজার নন্দগন। 

কর্্ম্সূগে োদন এগব লয় মৃতুযিাগন।। 

জনম দববাি মৃতুয যর্া খযই মগত। 

সমখয় আপদন সগব যায় খসই পগর্।। 

খস খিতু খযোগন তার আগছ মৃতুযিান। 

নৃপদত-নন্দন তর্া কদরগছ প্রয়াে।।  

সতী ভাগব কাল প্রাি যদি মম পদত। 

আমার উদচত িয় যাইগত সংিদত।। 

কাগর না কদিল দকছু নৃপদতর সুতা।  

শীঘ্রেদত খেল তগব পদত যায় যর্া।।  

নৃপদত শুদনয়া বগল দনগষি বচন। 

সাদবেী দনগষি নাদি মাগন কিাচন।।  

রাজরােী বার্ত্্া পান, বিূ যায় বন।  

দচন্তাকূল মিারােী আদস খসইেে। ।  

সাদবেীর প্রদত কগি মিুর বচন। 

কি বিূ, দচন্তা কর দকগসর কারে।।  

ফলমূল লগয় স্বামী আদসগব এেন।  

দক কারগে মিাকগষ্ট যাগব তুদম বন।।  

অনয খকি নাদি তাগি, ভীষে কানন।  

দক কারগে দচন্তা কর স্বামীর কারে।।  

দুই দিন িল তাগি আছ উপবাসী।  

খভাজন করি ঘগর আদস সুগে বদস।। 

শাশুড়ীর মুগে শুদন এগতক বচন। 

কদিগত লাদেল করগযাগড় খসইেে।। 

আদসয়া পিাগত আদম কদরব খভাজন। 

আজ্ঞা খিি ঠাকুরােী খিগে আদস বন।।  

দবগশষতঃ আগছ খিন শাগস্ত্রর প্রসঙ্গ। 

ব্রতগশগষ আগছ খিন শাগস্ত্রর প্রসঙ্গ।। 

খিদেয়া বগনর খশাভা দিবস বদঞ্চব। 

আনগন্দ স্বামীর সগঙ্গ এেদন আদসব।।  

সাদবেীর অদভলাষ বুদি রাজরােী।  

দনবৃর্ত্ িইল, আর না কদিল বােী।।  

সাদবেী চদলল তগব সি সতযবান। 

দনদবড় কানন মাগি কদরল প্রয়াে।। 

দবদবি খকৌতুক খিদে যান দুই জন। 

বহুদবি ফল মূল মকল আিরে।। 

মুদনবাকয মগন কদর নৃপদতর সুতা।  

স্বামী খিতু অন্তগর িইল দচন্তাযুতা।। 

না জাদন খকমগন িগব পদতর মরে। 

সতযবান নাদি জাগন এত দববরে।। 

ভ্রমগে কদরয়া সুগে তুগল ফলমূল। 

পাে পদরপূে্ মিল নাদি আর স্র্ল।।  

রাদেয়া আাঁকদশ সাদজ সাদবেীর কাগছ। 

কাি খিতু সতযবান উগঠ দেয়া োগছ।। 

কুঠাগর কাদেল তগব বৃেসি ডাল। 

উপদিত মিল আদস ক্রগম মৃতুযকাল।। 

অকস্মাৎ দশরঃপীড়া কদরল অদির। 

সিস্র নাগেগত খযন িংদশগলক দশর।।  
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সতযবান বগল, শুন রাজার তনয়া। 

বুদিগত না পাদর দকবা মিল খিবমায়া।। 

িশদিক অন্ধকার খিদে অকস্মাৎ। 

সিস্র সিস্র খশল মারগয় দনঘ্াত। ।  

খিি মিগত যায় বুদি এগব খমার প্রাে। 

দন্ার নাদিক আর, িইনু অজ্ঞান। ।  

সাদবেী কদিল, আদম জাদন পূর্ব্্কর্া। 

মিয্য ির, অদবলগম্ব যাগব দশগরাবযর্া।। 

এক কর্া বদল আদম, শুন দিয়া মন। 

বৃে মিগত শীঘ্র তুদম নামি এেন।।  

শয়ন কদরয়া সুগে র্াকি ঠাকুর। 

িইগবক সকল পীড়া মুিূগর্ত্্গক িূর।। 

দনজ অঙ্গ বস্ত্র পাদত সতী পুেযবতী। 

ঊরুগত রাদেয়া দশর খশায়াইল পদত।। 

সতযবাগনর মৃতুয এবং যগমর চনকে সাচবত্রীর বরপ্রাচি 

খচতন রদিল মিল রাজার তনয়। 

ক্রগম ক্রগম আয়ু খশষ িইল তর্ায়।।  

খিদেয়া নৃপদত-সুতা ভাগব মগন মন।  

কাল পদরপূে্ মিল রাজার নন্দন।।  

অবশয আদসগব খির্া কৃতান্ত দকঙ্কর।  

খিদেব খকমগন লয় আমার ঈশ্বর।। 

সাদবেী এগতক ভাদব রগি খঘার বগন। 

খির্ায় ডাদকল যম যত িূতেগে।। 

সতযবাগন আদনবাগর কগি ির্্ম্রাজ।  

আজ্ঞাগত আদসল শীঘ্র িূগতর সমাজ। ।  

যর্ায় কানগন পদড় নৃপদত নন্দন। 

তািার দনকগে খেল যমিূতেে।। 

পরদশগত না পাদরল সাদবেীর খতগজ। 

দনর্ িইয়া িতূ কগি ির্্ম্রাগজ।। 

িূত-মুগে ির্্ম্রাজ পাইয়া বারতা। 

আপদন আদসল শীঘ্র সতযবান যর্া।। 

খিদেয়া সাদবেী বগল, তুদম খকান্ জন। 

ির্্ম্রাজ বগল, আদম সবার শমন।। 

রাজপুে সতযবান এই তব স্বামী।  

কালপূে্ মিল আদজ, লগয় যাই আদম। ।  

শুদনয়া সাদবেী কগি, খয আজ্ঞা খতামার। 

দবদির দনর্ব্্ন্ধ লগঙ্ঘ, শদি আগছ কার।। 

মায়াগত খমাদিত সব, খকবা কার পদত।  

সগব সতযির্্ম্ মাে অদেগলর েদত।। 

এগতক কদিয়া সতী ছাদড় সতযবাগন। 

করগযাগড় রদিগলন যম দবিযবাগন।। 

সতযবান পাগশ আদস তগব সূয্যসুত। 

শরীর িইগত মলল পুরুষ অদ্ভূত।। 

অঙ্গুি প্রমাে তনু খিদেগত সুন্দর। 

বন্ধন কদরয়া দনয়া চদলল সত্বর।। 

খিদেয়া পদতর িশা িগয় দুঃেমদত। 

দকছু না কদিয়া চগল যগমর সংিদত।।  

খিদেয়া কৃতান্ত তগব দজজ্ঞাদসল তাগর। 

খক তুদম, দক খিতু, বল যাগব খকার্াকাগর।। 

কাগলগত িইল তব পদতর মরে। 

তার জনয বৃর্া দচন্তা কর দক কারে।।  

জেগত দনয়ম আগছ সগব এইমত। 

কালপূে্ মিগল, সগব যায় মৃতুযপর্।।  

আমার বচগন ঘগর যাি গুেবদত। 

ত্বরায় স্বামীর এগব দচন্ত ঊদ্্ধেদত।। 
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ির্্ম্রাজ মুগে শুদন এগতক উর্ত্র।  

রাজার নদন্দনী কগি কদর খযাড়কর।। 

খয দকছু কদিগল প্রভু, সব জাদন আদম। 

খকবা কার ভাই বন্ধু, খকবা কার স্বামী।। 

সিগজ সংসার দমর্যা, দবগশষ আমার।  

মায়াবগশ দক কারগে যাব পুনর্ব্্ার।। 

কাল পূে্, মগর পদত দুঃে নাদি ভাদব। 

সকগল মদরগব, খকি নগি দচরজীবী।। 

এইমত দবশ্বমাগি আগছ যত জন। 

জনম লদভগল িয় অবযশয মরে।। 

ির্্ম্াির্্ম্ অনুসাগর সুে দুঃে খভাে। 

দনজ ইছা নগি, ইিা দবদির সংগযাে।।  

স্বকর্্ম্ ভুদঞ্জগব এগব এই মম পদত। 

আমার দক সািয কদর তাাঁর ঊদ্্ধেদত।। 

আপদন আপন বন্ধু, যদি রাগে ির্্ম্। 

আপদন আপন শত্রু কদরগল কুকর্্ম্। ।  

সুে দুঃে ির্্ম্াির্্ম্ সিা অনুেত। 

পূর্ব্্াপর আগছ এই নীদত শা্্রমত।।  

খস কারগে প্রােপগে কদরগবক ির্্ম্। 

সগতর সঙ্গদত মিগল কগর নানা কর্্ম্।। 

সংসাগরর সার সঙ্গ, বগল মুদনেগে।  

সঙ্গগিাগষ খচার িয়, সািু সঙ্গগুগে।। 

সাদবেীর মুগে শুদন এগতক ভারতী। 

পরম সন্তুষ্ট িগয় বগল মৃতুযপদত।। 

পৃদর্বীগত সাধ্বী তুদম, নৃপদতর সুতা। 

খতামার জননী িনযা, িনয তব দপতা।। 

শ্রবগে শুদননু তব বাকয সুিারস।  

বর লি গুেবদত, মিনু তব বশ।। 

সতযবাগন ছাদড় তুদম মাে অনয বর।  

যািা ইছা মাদে লি আমার খোচর।।  

সাদবেী কদিল, যদি িগল কৃপাবন।  

অপুেক আগছ দপতা, খিি পুেিান।।  

যম বগল, তাগর আদম দিনু পুেবর।  

যাি শীঘ্রেদত তুদম আপনার ঘর।। 

সাদবেী কদিল, শুন মম দনগবিন। 

তব সঙ্গ ছাদড়বাগর নাদি চায় মন।।  

সগতর সংসগে্ খযন স্বগে্গত দনবাস। 

আমাগর কদরগত চাি ইিাগত দনরাশ।। 

পূর্ব্্ দপতৃ পুেযবগল দনজ ভােযবগশ। 

খতামা খিন শুনদনদি পাই অনায়াগস।।  

ইিা মিগত কর্্ম্বন্ধ না িইল ক্ষয়।  

জাদননু আমাগর বাম দবিাতা দনিয়।।  

এত শুদন তুষ্ট িগয় বগল মৃতুযপদত। 

অমৃত অদিক শুদন খতামার ভারতী।। 

পুনঃ পুনঃ মিানন্দ জোগতছ মগন। 

বর মাে, দবনা সতযবাগনর জীবগন।।  

সাদবেী কদিল, যদি কৃপা মিল খমাগর। 

শ্বশুর আগছন অন্ধ, চেু খিি তাাঁগর।। 

শমন কগিন, চেু িইগব তাাঁিার। 

রজনী অদিক িয়, যাও দনজাোর।। 

রাজার নদন্দনী কগি, সব জান তুদম। 

সংসার বাসনা কভু নাদি কদর আদম।।  

নাদি চাদি পুে বন্ধু, নাদি চাদি পদত। 

আজ্ঞা কর, সিা খযন িগর্্ম্ রগি মদত।। 

এত শুদন তুষ্ট িগয় কগি িণ্ডপাদে। 

পরম সুশীলা তুদম রাজার নদন্দনী। ।  

তব বাগকয িষ্ পূে্ মিল খমার মন।  

বর মাে দবনা সতযবাগনর জীবন।। 
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সাদবেী কদিল, আর না কদরব খলাভ।  

খলাগভ পাপ, পাগপ মৃতুয, পাগছ িয় খোভ।। 

খস কারগে বর দনগত ভয় বাদস মগন।  

শুদনয়া খকৌতুগক যম কগি খসইেগে। ।  

পদতর জীবন ছাদড় মাে অনয বর। 

দিব তািা, যািা চাি আমার খোচর।।  

সাদবেী কদিল, বর মাদে খয শমন।  

রাজযিীন শ্বশুগরর খিি রাজয িন।।  

যম বগল, হৃত রাজয পাগব নৃপবর। 

দবলগম্ব নাদিক কায্য, যাি দনজ ঘর।।  

সাদবেী কদিল, শুন মম দনগবিন। 

অবশয িইগব যািা দবদির দলেন।। 

মায়াগত খমাদিত সগব সতযপর্ তযগজ।  

খঘার পাপ পঙ্ক-হ্রগি ইছাবগশ মগজ।। 

আমার আমার কদর বগল সর্ব্্ জন। 

দমর্যা ঘর পদরবাগর মজাইয়া মন।। 

বান্ধব শ্বশুর নারী পুে দপতা মাতা। 

অনগর্্র খিতু সব মিা দুঃেিাতা।।  

এ সব পালন খিতু তযগজ দনজ ির্্ম্। 

ভরে খপাষে কগর কদরয়া কুকর্্ম্।। 

পিাগত অির্্ম্ভােী িয় খসই জনা। 

দনজ অগঙ্গ খভাে কগর দবদবি যন্ত্রো।। 

নয়ন র্াদকগত অন্ধ প্রায় যত খলাক। 

কর্্ম্সূগে বদ্ধ খযন তসগরর খপাক।। 

দবদির দনর্ব্্ন্ধ খসই বৃেপে োয়। 

যর্াকাগল আপনার কর্্ম্ফল পায়।। 

জাদনয়া তর্াদপ তারা র্াগক অনায়াগস। 

পাগছ দবপরীত বুদদ্ধ িয় কালবগশ।।  

সুগেগত র্াদকব খিন ভাদবয়া অন্তগর। 

দনজসূগে বন্দী িগয় অবগশগষ মগর।। 

খসই মত পৃদর্বীগত মিল যত খলাক। 

মায়াগমাগি মদজ সগব খশগষ পায় খশাক। ।  

সংসার অসার প্রভু, সার ির্্ম্পর্।  

তািা দবনা নাদি মম অনয মগনারর্।।  

েৃি খঘার মিাবগন্ধ খযগত কিাচন। 

দনিয় জাদনি খিব, নাদি মম মন।।  

সর্ব্্িারা কাাঁগি প্রাে দচন্তার হুতাগশ। 

শীতল িউক খিব খতামার আবাগস।। 

আজ্ঞা কর মুিূগর্ত্্ক র্াদকব সংিদত। 

এত শুদন তুষ্ট িগয় বগল মৃতুযপদত।। 

খতামার চদরে িনয লাগে চমৎকার।  

অগোচর নগি মম অদে সংসার।। 

অল্পকাগল িমম্ প্রদত খিন তব মদত। 

খতামার তুলনাগযােয নাদি খিদে দেদত।। 

পৃদর্বীগত েযাত মিল খতামার সুযশ।  

মিুর বচগন তব িইলাম বশ।। 

পদতর জীবন দভন্ন মাে অনয বর। 

যািা ইছা মাদে লি আমার খোচর।।  

কনযা বগল, এই সতযবাগনর ঔরগস। 

িইগবক এক পুে পঞ্চম বরগষ।। 

খিনমগত খিি খমাগর শগতক নন্দন। 

অঙ্গীকৃত দনজবাকয করি পালন।। 

কৃতান্ত কদিল, ঘগর যাি গুেবদত। 

মম বগর িগব তব শগতক সন্তদত।। 

এত বদল শীঘ্রেদত চদলল শমন। 

সাদবেী তাাঁিার পাগছ কগরন েমন। ।  

যম বগল, দক কারগে, যাি তুদম খকার্া। 

চাদর বর দিনু, খকন তযি কর বৃর্া।। 
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সাদবেী কদিল, খিব উর্ত্ম কদিগল। 

জদেগব শগতক পুে, দনগজ বর দিগল।। 

অলঙ্ঘয খতামার বাকয খক পাগর লদঙ্ঘগত। 

আমার িইগব পুে সতযবান মিগত।।  

ইিার দবিান আগে কি ির্্ম্রাজ। 

খতামার সংিদত মম নাদি খকান কাজ।। 

সাদবেীর মুগে শুদন এগতক ভারতী। 

পরম লদর্জ্ত িগয় কগি মৃতুযপদত।।  

এ দতন ভুবগন তুদম সতী পদতব্রতা।  

পদবে িইগব খলাক শুদন তব কর্া।। 

দবগশষ কদরগল ব্রত চতুেশ্ী দিগন। 

পাইগল এ চাদর বর তািার কারগে।। 

দদ্বতীয় খতামার কর্্ম্ কিগন না যায়। 

নতুবা শুগনছ খকার্া মমগল প্রাে পায়।। 

লি ত খতামার পদত রাজা সতযবান। 

খকৌতুগক েমন কর আপনার িান।। 

খযই ব্রত সাদিগল সদত বদসয়া অিদন্দশ। 

খলাগক পগর কদরগব সাদবেী চতুে্শী।। 

ভদিভাগব এই ব্রত কগর খযই জন। 

পাইগব পরম পি না যায় েণ্ডন।। 

খতামার মদিমা খযবা কদরগব স্মরে। 

আমা মিগত ভয় তার না রগব কেন।। 

খতামার গুগেগত বশ িইলাম আদম। 

যাি শীঘ্র, েৃগি যাও লগয় দনজ স্বামী।। 

পৃদর্বীগত খভাে কর পরম খকৌতুগক। 

অন্তকাগল দুই জগন যাগব দবেুগলাগক।। 

এত বদল মৃতুযপদত ছাদড় সতযবাগন। 

আনন্দ দবিাগন যান আপনার িাগন। ।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

সতযবাগনর পুনর্জ্ীবন লাভ 

পুনঃ পদত খপগয় সতী িরদষত মদত। 

স্বামীর দনকগে যান অদত শীঘ্রেদত।। 

মিানগন্দ লগয় খসই অঙ্গুি পুরুগষ। 

স্বামী-অগঙ্গ দনগয়াদজল পরম িদরগষ। ।  

মচতনয পাইয়া উগঠ রাজার নন্দন। 

দনদ্রা িগত মিল খযন পুনঃ জােরে। ।  

খিনকাগল শুন যুদিদির নৃপমদে। 

অ্ খেল দিবাকর, আইল রজনী।। 

খিদে সতযবান অদত দচন্তাকুল মগন। 

কদিগত লাদেল সাদবেীগর সগম্বািগন।। 

কি দপ্রগয় দক কদরব, অদত খঘার দনদশ। 

দকমগত পাইব রো অরগেযগত বদস। ।  

দচদনগত নাদরব পর্, অন্ধকার খঘার। 

খকন দপ্রগয় না কদরগল দনদ্রাভঙ্গ খমার।। 

িায় দবদি কালদনদ্রা খমাগর আদন দিল। 

কাদন্দগবক মাতাদপতা িগয় খশাকাকুল।।  

সাদবেী কদিল, প্রভু শুন মম কর্া। 

িইল খয কর্্ম্, তািা দচন্তা কর বৃর্া।। 

দনদ্রাভঙ্গ কদর যদি পাপ বড় িয়। 

খসই জনয জাোইগত মগন মিল ভয়।।  

দবচার কদরনু মগন, আগছ দকছু খবলা। 

দনদিগন্ত রদিনু আদম মগন কদর খিলা।। 

খমগঘগত আছন্ন, খবলা নাদরনু বুদিগত। 

মম খিাষ নাদি দকছু, না ভাদবি দচগত।। 
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অকারগে েৃগি খযগত কর মগনারর্। 

রাদেকাগল বনিগল না জাদনব পর্।।  

চল প্রভু এই বৃগে আগরািে কদর। 

খকানমগত বদঞ্চ প্রভু এ খঘার শর্ব্্রী।। 

প্রভাগত উদঠয়া কাদল কদরব েমন। 

খয আজ্ঞা খতামার, এই মম দনগবিন।।  

সতযবান বগল, িগব যািা আগছ ভাগল। 

ইিা না কদরয়া খকার্া যাব রাদেকাগল।। 

এত বদল উদঠ খিাাঁগি বৃগের উপগর।  

দচন্তায় আকুল রগি দুঃদেত-অন্তগর।। 

খির্ায় িইল চেু অন্ধ নৃপদতর। 

পুগের দবলম্ব খিদে িগলন অদির।। 

খশাকাকুগল কাগন্দ যত রাজার ঘরেী।  

খকার্ায় রদিল পুে, এ খঘার রজনী।।  

দতন দিন উপবাসী বিূ খেল সাগর্। 

না জাদন খকমগন নষ্ট িইল বা পগর্। ।  

এতদিগন স্বামী যদি খপগল চেুিান। 

িারাইল রেদনদি পুে সতযবান। ।  

িায় বিু গুেবতী, নদন্দনী সমান। 

খতামা খিাাঁগি না খিদেয়া ফাগে খমার প্রাে।। 

খঘার বগন বনজন্তু শত শত দছল। 

অভােীর কর্্ম্গিাগষ খিাাঁিাগর দিংদসল।। 

নাম িদর কাদন্দ উগঠ িম্পদত দুজগন। 

কারে জাদনগত আগস যত মুদন িাগন।। 

এগক এগক কগি তগব যত মুদনেে। 

দক খিতু খতামরা এত কদরছ খরািন।। 

আশ্বাস কদরয়া কয়, না কদরি ভয়। 

সুগের লেে রাজা জাদনি দনিয়। ।  

আমা সবাকার বাকয কভু নগি আন। 

পাইগব সাদবেী আর পুে সতযবান।। 

সা্ত্বনা কদরয়া সগব চদল খেল ঘর।  

দচন্তাকুল রগি খিাাঁগি দুঃদেত অন্তর।। 

এগতক কগষ্টগত বদঞ্চগলক খসই দনদশ। 

খিনকাগল সূগয্যািয় িয় পূর্ব্্দিদশ।। 

প্রভাত জাদনয়া তগব রাজার নন্দন।  

ফল মূল কাি লগয় কদরল েমন।।  

খির্া রাজা রােী কগর পর্ দনরীেে।  

খিনকাগল সদন্নিাগন আগস দুই জন।।  

দতদতল খিাাঁিার অঙ্গ খপ্রম-অশ্রু-জগল। 

খসই মত িষ্ মিল সর্ব্্ বনিগল।। 

আশ্রগম আদসল খিাাঁগি প্রফুল্ল বিগন। 

সতযবান বিূ সি আদসল ভবগন।। 

শুদনয়া আদসল বগন দছল যত জন। 

দবস্ময় মাদনয়া সগব দজজ্ঞাগস কারে।।  

কদিল সাদবেী সবাকাগর দববরে। 

আদি অন্ত যত সব বগনর কর্ন।। 

এত শুদন সর্ব্্জন সাদবেীর কর্া। 

জাদনল মানবী নগি অশ্বপদত-সুতা।।  

অগনক প্রশংসা কগর দমদল সর্ব্্জন।  

আশীব্বাি কদর সগব কদরল েমন।। 

সাদবেী-চদরে-কর্া শুদন রাজরােী। 

আপনাগর কৃতকৃতযা ভােযবতী মাদন।। 

স্নান িান কদর রগি িদরষ অন্তগর।  

শুন ির্্ম্রাজ, তার কত দিনান্তগর।। 

অশ্বপদত নরপদত মিল পুেবান। 

শত্রু দজদন দনজ রাজয দনল সতযবান।। 

সাদবেীর শত পুে মিল যর্াকাগল। 

দনজ রাগজয একে বদঞ্চল কুতূিগল।। 
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সাদবেীর তুলয নাই এ দতন ভুবগন। 

দুই কুল উদ্ধাদরল আপনার গুগে।। 

অন্ধ পায় চেু, মৃতজগন পায় প্রাে। 

অপুেক দছল রাজা মিল পুেবান। ।  

জোইল আপনার শগতক সন্তদত। 

ভ্রষ্ট রাজয উদ্ধাদরল সতী গুেবতী।। 

এই খিতু সর্ব্্জন, ভুব্ন দভতগর।  

সাদবেী সমান িও আশীর্ব্্াি কগর।। 

পূগর্ব্্র বৃর্ত্ান্ত এই িগর্্ম্র নন্দন। 

খদ্রৌপিীগত খিদে আদম তািার লেে।।  

এত বদল দনজিাগন খেল মুদনরাজ। 

আনন্দ দবিাগন রগি পাণ্ডব সমাজ।।  

ভারত-চদরে রগচ মিামুদন বযাস।  

পাাঁচাদল প্রবগন্ধ দবরদচল কাশীিাস।। 

যুচিষ্ঠিগরর কামযবন তযাে এবং খদ্রৌপদীর দপ ব চববরে 

মবশম্পায়ন কদিগলন, শুন কুরুবর। 

কৃো সি কামযবগন পঞ্চ সগিাির। ।  

মাক্গণ্ডয় মুদন যদি কদরল েমন। 

িইল দবষাগি মগ্ন, সবাকার মন।। 

কামযবন তযাে খিতু দবচারয় মগন।  

খিনকাগল আদসগলন খিব নারায়গে।। 

দিন কত খসই িাগন রগি যদুবীর। 

আনন্দসােগর মগ্ন রাজা যুদিদির।।  

আর দিন সর্ব্্ জন বদস একগযাগে। 

কদিগলন যুদিদির খোদবগন্দর আগে।। 

মম এক দনগবিন খিবকীতনয়। 

অতঃপর খির্া র্াকা উপযুি নয়।। 

নষ্ট খচষ্টা আরদম্ভগব যত দুষ্েেে।  

পুনঃ পুনঃ আদস সগব কদরগব দিংসন। ।  

আর খিে সমােত অজ্ঞাত সময়। 

এ সমগয় শত্রু কাগছ র্াকা ভাল নয়। ।  

এ বন তযদজয়া যাব অনয িূরগিশ। 

েুাঁদজয়া খকৌরব যর্া না পায় উগেশ।। 

খস কারগে দনগবিন কদর ভেবান। 

বুদিয়া করি কায্য, খয িয় দবিান।। 

শ্রীকৃে বগলন, যািা খকদিগতছ তুদম। 

ইিার দবচার পূগর্ব্্ কদরয়াদছ আদম।। 

চল সগব অজ্ঞাগত রদিগব অনায়াগস। 

খকৌরব চণ্ডাল নাদি যায় খযই খিগশ। ।  

শুদনয়া কৃগের মুগে এগতক উর্ত্র।  

আনদন্দত যুদিদির পঞ্চ সগিাির।।  

খিৌময পুগরাদিত সগঙ্গ কদর ির্্ম্রাজ। 

দনকগে আদনয়া যত ব্রাহ্মে-সমাজ।।  

করগযাগড় কদিগলন রাজা দুঃেমগন। 

অবিান কর সগব মম দনগবিগন।। 

সগব জান মিল আদস অজ্ঞাত সময়। 

খস কারগে দনগবদিগত মগন কদর ভয়।।  

কৃপা কদর যাও সগব িদ্না নের। 

যাবত না িয় পূে্ অজ্ঞাত বৎসর।।  

কদরগব সবার খসবা মম খজযিতাগত। 

কদিগব পাণ্ডব খেল বদঞ্চগত অজ্ঞাগত। ।  

তর্ায় রদিগত সগব যদি নাদি মন। 

পাঞ্চাল খিগশগত তগব কদরি েমন।। 

আশীর্ব্্াি কর খযন সবার প্রসাগি। 

অজ্ঞাত বৎসর খমারা বদঞ্চ অপ্রমাগি।। 
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এত শুদন দবিায় িইল সর্ব্্জন। 

িগলন দবগশষ দুঃেী িগর্্ম্র নন্িন।।  

আশীর্ব্্াি কদর তগব দবপ্রকুল চগল। 

কতক িদ্না খেল, কতক পাঞ্চাগল। ।  

সবাগর দবিায় কদর রাজা যুদিদির।  

কামযবন মিগত তগব িগলন বাদির।। 

আগে ির্্ম্ চদলগলন, দবপ্র কত জন।  

খোদবন্দ সদিত যান পাগছ চাদর জন। ।  

চদলগলন যাজ্ঞগসনী পাকপাে িাগত। 

মেগলাকয-গমাদিনীরূপা সবার পিাগত।। 

বহু দিন দনবসদত দছল কামযবন। 

ছাদড়য়া যাইগত সগব দনরানন্দ মন।।  

দবদবি পর্ব্্ত আর বহু নি নিী। 

িাবর জঙ্গম আদি খক কগর অবদি।।  

দবদবি বগনর খশাভা খিদেয়া খকৌতুগক।  

স্বছন্দ েমগন সগব যান মনঃসুগে।। 

তারপর তািার দদ্বতীয় দিনান্তগর।  

দনকগে আইল সগব কাময সগরাবগর।। 

খিগবর দুল্ল্ভ খসই তীর্্ মগনারম।  

জগল জলজন্তু, নানাজদত দবিঙ্গম।।  

প্রফুল্ল কমগল ভৃঙ্গ দপগয় মকরন্দ। 

কুসুম-উিযান তগে খিদেগত আনন্দ। ।  

বদসল বৃগের তগল খিদে মগনারগম। 

দবশ্রাম কদরল সগব পদর্ পদরশ্রগম। ।  

জল িল খিদে আর রময কামযবন। 

প্রশংসা কগরন নানামগত সর্ব্্জন। ।  

শ্রীকৃে কগিন, ইগর্ সগব কর স্নান। 

পৃদর্বীগত তীর্্ নাদি ইিার সমান। ।  

এ তীর্্ স্পশ্গন নাদি যম অদিকার। 

তপ্ে কদরগল দপতৃমাতৃ-কুগলাদ্ধার।।  

এগতক কগিন যদি খিবকীনন্দন। 

আনন্দ দবিাগন স্নান কগর সর্ব্্ জন।।  

খিনমগত পঞ্চ ভাই পরম খকৌতুগক। 

দতন রাদে বদঞ্চ তর্া রদিগলন সুগে।। 

পরদিন প্রাতঃকাগল উগঠ সর্ব্্জগন। 

খিনকাগল যাজ্ঞগসনী ভাগব মগন মগন।। 

এ দতন ভুবগন আদম সতী পদতব্রতা। 

স্বামীর সদিত বগন দুঃগেগত দুঃদেতা।। 

পুনঃ পুনঃ িনযবাি খিয় মুদনেে। 

দনিয় জাদননু মম সফল জীবন।। 

অদেল ভুবনপদত এত বশ যার। 

ইিা মিগত দকবা আগছ খেৌরগবর আর।। 

এইমত অিঙ্কার কগর যাজ্ঞগসনী। 

জাদনগলন অন্তয্যামী খিব চক্রপাদে।। 

ের্ব্্ চূে্ কদরবাগর দচগন্ত নারায়ে। 

খিদেগলন খিনকাগল এক তগপাবন।। 

নানা বৃগে নানা ফল িগর দবদিমগত। 

খকৌতুগক খিগেন সগব চাদি দুই দভগত।। 

পাসদরল পর্শ্রম মিা আনদন্দত। 

কত িূগর তগপাবগন িন উপনীত।। 

স্বগে্র সমান খসই িান মগনাির।  

খিদে হৃষ্টমদত ির্্ম্ পঞ্চ সগিাির।।  

মিগব পর্শ্রগম মিল অবশ শরীর। 

শ্রাদন্তযুি খসই িাগন বগস যুদিদির।। 

িান িান আরদম্ভল খকান খকান জন। 

আলসয তযদজগত খকি কদরল শয়ন।। 

পূজা খিতু খকি বা পুষ্পচয়ন কগর।  

খকি বা ফল মূল আগন েুিার তগর। ।  
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মগনর আনগন্দ সগব বদস রগি তর্া। 

মিগবর সংগযাে শুন অপূর্ব্্া বারতা।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃতসমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

অকাগল আগের চববরে ও খদ্রৌপদীর দপ বিূে ব 

অসমগয় আে এক তরুডাগল খিদে। 

অর্জ্ু্গন কদিলা কৃো পরম খকৌতুকী।। 

আিয্য খিেি খিব, এ বড় দবস্ময়।  

এই শুদন িনঞ্জয় যুদড় দিবয শর।।  

দিগলন পাদড়য়া আে কৃোর খোচর।  

আে িাগত কদর কৃো আনদন্দত মন।  

খিনকাগল আদসগলন খিবকীনন্দন।। 

খদ্রৌপিীর অিঙ্কার চূে্ কদরবাগর। 

কদিগলন বনমালী দুঃদেত অন্তগর।। 

দক কর্্ম্ কদরগল পার্্, কভু ভাল নয়।  

দুরন্ত অনর্্ আদজ ঘদেল দনিয়।।  

খতামার দক খিাষ দিব, দবদির সংগযাে।  

পূর্ব্্কৃত কর্্ম্বগশ মিল এই খভাে।। 

খিন বুদদ্ধ িয় যার, তার কাল পূে্। 

পদণ্ডত জগনর িয় ভ্রগম মদতছন্ন।।  

দনিয় মদজগল, খিন লয় মম মগন। 

নদিগল কুবুদদ্ধ খকন খতামা খিন জগন।। 

শুদনয়া কৃগের কর্া রাজা যুদিদির। 

বযগ্র িগয় দজজ্ঞাগসন, কি যদুবীর।। 

যািাগত পাইল ভয় খতামা খিন জন। 

সামানয দবষয় ইিা নগি কিাচন।। 

অনগর্্র খিতু এই অকাগলর ফল। 

কািার আশ্রম খিব এই বনিল।। 

খকান্ মিাজন খসই, কত বল িগর। 

দকমগত রদিব এই বগনর দভতগর।। 

দকমগত পাইব রো কর পদরোে। 

অবযর্্ খতামার বাকয বগজ্রর সমান।। 

শ্রীকৃে কগিন, মুদন নাগম সন্দীপন। 

তাাঁিার আশ্রম এই শুনি রাজন।। 

যাাঁর নাগম সুরাসুর িয় কম্পমান। 

অলঙ্ঘয যাাঁিার বাকয বগজ্রর সমান।।  

দেভুবগন আগছ যত সািয দসদ্ধ ঋদষ। 

সন্দীপন তুলয খকি নাদিক তপস্বী।। 

বহুকাল দনবসদত কগর এই বন। 

কিাদচৎ খকান িাগন না যান কেন। ।  

তপসযা কদরগত যান প্রতূযষ সময়।  

সম্ দিবস খসই অনশগন রয়।। 

আিয্য খিেি তার তপসযার বগল। 

প্রদতদিন এক আে এই বৃগে ফগল।। 

সম্ দিবস খেগল সন্ধযাকাগল পাগক। 

আশ্রগম আদসয়া মুদন পরম খকৌতুগক।।  

বৃে মিগত আশ্র পাদড় কগরন ভক্ষে।  

এইমগত বহুকাল আগছ সন্দীপন।। 

খিন আশ্র খিৌপিীগক পাদড় দিল পার্্। 

খিাাঁিার কগর্্ম্র খিাগষ িইল অনর্র্।।  

তপসযা কদরয়া মুদন আশ্রগমগত আদস। 

আে না পাইয়া কদরগবক ভস্মরাদশ। ।  

দচদন্তয়া না খিদে দকছু ইিার উপায়। 

দক কর্্ম্ কদরগল পার্্ কৃোর কর্ায়।। 

শুদনয়া কৃগের মুগে রাজা যুদিদির। 
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দবপর্দ জাদনয়া বড় িগলন অদির।। 

করাগযাগড় কদিগলন খোদবগন্দর আগে। 

পাণ্ডগবর ভালমন্দ খতামাগর খয লাগে।। 

পাণ্ডগবগর রো কগর, নাদি খিন জন।  

গুি কর্া নগি এই খিবকীনন্দন।। 

রাদেগব রােি, নগি যািা লয় মগন। 

খতামার আদশ্রত জগন মাগর খকান্ জগন।। 

খতামা মিগত খযই কর্্ম্ না িগব শমতা। 

অনযজন খস কগর্্ম্গত দচন্তা কগর বৃর্া।। 

খতামার আদশ্রত খমারা ভাই পঞ্চ জন।  

দকমগত পাইব রো, কি নারায়ে।। 

শুদনয়া িগর্্ম্র কর্া কগিন শ্রীপদত। 

বৃগেগত ফদলয়া আে আদছল খযমদত।। 

খসই মত বৃগে যদি লাগে পুনর্ব্্ার। 

তগব খস িইগব রাজা সবার দন্ার। ।  

যুদিদির বদলগলন, এ দতন ভুবন। 

দেদবি সম্ খলাগক পাগল খযই জন।।  

উৎপদর্ত্ প্রলয় িয় যাাঁিার আজ্ঞায়।  

ডাগল আে লাোইগত তাাঁর খকান্ িায়।। 

খোদবন্দ বগলন, এক আগছ প্রদতকার।  

বৃেডাগল আে লাগে, সবার দন্ার।। 

কদরগল কদরগত পার, নগি বড় কাজ। 

কপে তযদজয়া যদি কি ির্্ম্রাজ।।  

যুদিদির বগল, কৃে খয আজ্ঞা খতামার। 

মম সািয িয় যদি, কর প্রদতকার।।  

প্রদতকাগর মৃতুয ইছা কগর খকান জগন। 

আজ্ঞা কর পাদলব তা কদর প্রােপগে।। 

খোদবন্দ বগলন, রাজা নগি বড় কাজ।  

সবার দন্ার িয়, শুন মিারাজ।। 

দ্রুপিনদন্দনী আর খতামা পঞ্চ জন।  

খকান কর্া অনুেে জাগে কার মগন।।  

সবার মগনর কর্া কি মম আগে। 

কপে তযদজয়া কি, তগব আে লাগে। ।  

এইমত সর্ব্্জগন কগর অঙ্গীকার। 

প্রর্গম কগিন কর্া িগর্্ম্র কুমার।।  

শুন দচন্তামদে দচন্তা কদর অনুেে। 

পূর্ব্্মত দবভবাদি িইগল নারায়ে। ।  

ব্রাহ্মে খভাজন যজ্ঞ কদর অিদন্দশ। 

ইিা দবনা অনয আদম নদি অদভলাষী। ।  

অনুেে মম মগন এই মগনারর্। 

শুদনয়া অকাল আে উগঠ কত পর্।। 

আিয্য খিদেয়া সগব িদরষ অন্তর।  

কদিগত লাদেল তিন্তগর বৃগকাির।। 

ভীম বগল, কৃেচন্দ্র শুন মম বােী। 

এই দচন্তা কদর আদম দিবস রজনী।। 

েিাঘাগত শত ভাই খকৌরব সংিাদর। 

দুষ্ট দুঃশাসন-বুক নে দিয়া দচদর।। 

উির পূদরব আদম তািার খশাদেগত। 

কৃোর কুন্তল বাদন্ধ দিব এই িাগত।। 

মিামগি মর্ত্ িগয় দুষ্টবুদদ্ধ কুরু। 

বস্ত্র তুদল খদ্রৌপিীগর খিোইল ঊরু।। 

ভাদঙ্গয়া পাদড়ব রেমগিয েিা মাদর। 

এই দচগর্ত্ কদর আদম দিবস শর্ব্্রী। ।  

এগতক কদিল যদি ভীম মিামদত।  

কত িূগর আে তগব উগঠ ঊদ্্ধেদত।। 

অর্জ্ু্ন কগিন, এই জাগে মম মগন।  

অরগেয যেন আদস ভাই পঞ্চ জগন।। 

দুই িাগত চতুদেগ্ক খফলাইনু িূলা। 
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তািৃশ অগস্ত্রগত কাদে দুষ্ট েেগুলা।। 

দিবযবাগে কে্বীগর কদরব দনিন। 

ভীমগসন মাদরগবক ভাই শত জন।। 

এ সব ভাদবয়া কদর কাগলর িরে। 

আমার মগনর কর্া মুন নারায়ে।। 

তগব আে কতিূগর উগঠ ঊদ্্ধপগর্।  

নকুল কদিল তগব কৃগের সাোগত।। 

শুন কৃে খযই কর্া মগন দচন্তা কদর। 

খিগশ দেয়া রাজা মিগল ির্্ম্-অদিকারী।। 

পূর্ব্্মত রব আদম িগয় যুবরাজ। 

ির্্ম্রাগজ খভোইব নৃপদত সমাজ।।  

দবচাদরয়া বদলব খিগশর ভাল মন্দ। 

তগব আে কতিূগর উদঠল স্বছন্ি।।  

সিগিব বগল, অনেুে ভাদব সগন। 

রাগজয দেয়া যুদিদির বদসগল আসগন।। 

কদরব রাজার আগে চামর বযজন। 

লইব সবার তত্ত্ব, যত পুরজন।। 

দনযুি রদিব দনতয ব্রাহ্মে-গভাজগন। 

সব দুঃে পাসদরব জননী পালগন।। 

মগনর মানস কদিলাম অকপগে। 

এগতক কদিগত আে কত িূর উগঠ।। 

অতঃপর িীগর িীগর বগল যাজ্ঞগসনী।  

ইিা দচন্তা কদর আদম দিবস রজনী।।  

আমাগর দিয়াগছ দুঃে দুষ্টেে যত। 

ভীমার্জ্ু্ন িাগত িগব সর্ব্্ জন িত।।  

তা সবার নারীেে কাদন্দগবক দুঃগে। 

খিদে পদরিাস কদর মগনর খকৌতুগক।। 

পূর্ব্্মত দনতয কদর যজ্ঞ মগিাৎসব।  

পালন কদরব সুগে যগতক বান্ধব।। 

এগতক কদিলা যদি কৃো গুেবতী। 

পুনর্ব্্ার আগের িইল অগিােদত।।  

মিাভীত িগয় তগব কগি যুদিদির । 

দক খিতু পদড়ল আে, কি যদুবীর।।  

খোদবন্দ বগলন, রাজা দক কদিব কর্া। 

সকল কদরল নষ্ট দ্রুপিদুদিতা।। 

কদিল সকল যত কপে বচন। 

খস কারে পগড় আে িগর্্ম্র নন্িন।।  

বযগ্র িগয় পঞ্চ ভাই কগি করপুগে। 

উপায় করি কৃে, যাগি আে উগঠ। ।  

খোদবন্দ কগিন, কৃো কি সতয কর্া। 

দনিয় বৃগেগত আে লাদেগব সর্ব্্র্া।। 

কদিল কৃোর প্রদত ির্্ম্-নরপদত। 

দক কারগে সৃদষ্ট নষ্ট কর গুেবতী।। 

কপে তযদজয়া কি খোদবগন্দর আগে। 

সবার জীবন রয়, োগছ আে লাগে।।  

এগতক কদিল যদি িগর্্ম্র তনয়। 

দকছু না কদিয়া খিবী খমৌনভাগব রয়। ।  

খিদেয়া কুদপল তগব পার্্ িনুদ্্ধর। 

খদ্রৌপিীগর মাদরবাগর যুগড় দিবয শর।।  

অর্জ্ু্ন কগিন, শীঘ্র কি সতয কর্া। 

কাদেব নগচৎ তীক্ষ্ণ শগর খতার কার্া।। 

এগতক কদিল যদি পার্্ মিামদত। 

লর্জ্া তযদজ কগি তগব কৃো গুেবতী।। 

খদ্রৌপিী কদিল, খিব দক কদিব আর। 

কায়মগনাবাগকয তুদম জান সবাকার।।  

যজ্ঞকাগল কে্ বীর আদসল যেন। 

তাগর খিদে মগন মগন দচদন্তন ুতেন।।  

এই জন মিত যদি কুন্তীর নন্দন। 
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ইিার সদিত পদত মিত ছয় জন।। 

এেন িইল খসই কর্া মম মগন। 

এগতক কদিগত আে উগঠ খসইেগে।।  

বৃগেগত লাদেল খযন দছল পূর্ব্বমত।  

আিয্য মাদনয়া সগব মিল আনদন্দত।। 

দন্ার পাইয়া খমৌগন রন যুদিদির। 

েদর্জ্্য়া উদঠয়া কগি বৃগকাির বীর।।  

এই দক খতামার রীদত কৃো দুষ্টমদত। 

এক পদত খসবা কগর সতী কুলবতী।। 

দবগশগষ খতামার এই পদত পঞ্চ জন। 

তর্াদপ বাঞ্ছি মগন সূগতর নন্দন। ।  

ইিাগত কিাস খলাগক পদতব্রতা সতী। 

প্রকাশ কদরদল খতার কুৎদসত প্রবৃদর্ত্।। 

সভামগিয বগল সগব পরম পদবে। 

এত দিগন বযি মিল নারীর চদরে।। 

অদবশ্বাসী সর্ব্্নাশী তুই দুষ্টমদত। 

দক জনয িইল খতার এম কুরীদত।। 

যিযদপ শত্রুর প্রদত আগছ খতার মন।  

দবশ্বাস কদরগব খতাগর আর খকান্ জন। ।  

এত বদল মিাগক্রাি েিা লগয় ভীম।  

খদ্রৌপিী মাদরগত যায় দবক্রগম অসীম।। 

ঈষৎ িাদসয়া তগব খিব জেন্নার্। 

শীঘ্রেদত ভীগমর িগরন দুই িাত।। 

সিাগসয শ্রীমুগক তগব কগি ভীমগসগন। 

খদ্রৌপিীগর দনন্দা তুদম কর অকারগে।। 

কিাদচৎ খদ্রৌপিীর দুষ্ট নগি মন। 

কদিব খতামাগর আদম ইিার কারে।। 

সকল বৃর্ত্ান্ত জাদন সবাকার আদম।  

অকারগে খদ্রৌপিীর দুষ্ট নগি মন। 

কদিব খতামাগর আদম ইিার কারে।। 

সকল বৃর্ত্ান্ত জাদন সবাকার আদম।  

অকারগে খদ্রৌপিীগর দনন্দ ভীম তুদম।। 

নারী মগিয এমত নাদিক খকান জন। 

তগব খয কদিল কৃো োগসর কারে।।  

ইিার কারে আগছ, অদত গুিকর্া। 

এেন উদচত নগি, কদিব সর্ব্্র্া।। 

খিগশ দেয়া নরপদত বদসগল আসগন। 

বদলব দবগশষ কদর তগব পঞ্চজগন।। 

কৃোর সমান সতী পদতব্রতা নারী। 

দেদতমগিয নাদি খকি, কদিবাগর পাদর।। 

শুদনয়া কৃগের মুগে এগতক উর্ত্র।  

দনবৃর্ত্ িইয়া বগস বীর বগৃকাির।। 

আিয্য মাদনল যুদিদির নৃপমদে। 

লর্জ্ায় মদলন মুগে রগি যাজ্ঞগসনী।। 

অপুর্ব্্ কৃগের মায়া খক বুদিগত পাগর। 

খকবল কৃোর ের্ব্্ চূে্ কদরবাগর।। 

কদরগলন এত ছদ্ম দমর্যা প্রবঞ্চনা। 

খকৌতুগকগত স্নান িান কগর সর্ব্্ জনা।। 

আিার কদরল ফলমূল কুতূিগল। 

পঞ্চ ভাই কৃগেগর কদিল খিনকাগল।। 

অতঃপর জেন্নার্ কর অবিান। 

এ িান িইগত কদর আমরা প্রিান।।  

শ্রীকৃে কগিন, আদসয়াছ মুদন িাগন। 

দবনা সম্ভাদষয়া তাাঁগর যাইব খকমগন।। 

অনয খকি নগি রাজা তুদম উপদিত।  

আদসয়া আশ্রগম মুদন িগবন দুঃদেত। ।  

বদলগবন যুদিদির আশ্রগমগত আদস।  

অবজ্ঞা কদরয়া খেল খমাগর না সম্ভাদষ।। 
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খস খিতু দিগনক র্াকা খির্া যুদি িয়। 

এ যুদি সবার মগন লয় দক না লয়। ।  

ির্্ম্ বদলগলন, খিব খয আজ্ঞা খতামার। 

ভুবন দভতগর লগঙ্ঘ খিন শদি কার।।  

এত বদল মনঃসুগে রগি সর্ব্্জন। 

খির্া মুদন জাদনগলন কৃে আেমন।।  

দনগজর প্রশংসা কগর দনগজ বহুতর। 

িনয আদম, সুপদবে মিল কগলবর।।  

তপসযা কদরয়া যাাঁর িৃদষ্ট অদভলাষী। 

অযগে তাাঁিার খিো পাই ঘগর বদস।। 

এত বদল মনঃসুগে তুদল ফলমুল।  

িদরষ অন্তগর চগল িইয়া বযাকুল।।  

আশ্রগম আদসয়া মুদন মিল উপনীত। 

মিযাহ্ন সমগয় খযন আদিতয উদিত। ।  

পূরাইগত জনাে্ন ভি মগনারর্। 

আদসগলন অগ্রসদর কতিূর পর্।। 

খসইমত সর্ব্্জন আদসল সংিদত। 

মুদনবগর প্রেদমল সগব হৃষ্টমদত।।  

শ্রীকৃগে খিদেয়া কগি মুদন সন্দীপন। 

অনন্ত খতামার মায়া জাগন খকান জন।।  

তুদম ব্রহ্মা, তুদম দশব, তুদম নারায়ে। 

দক শদি আমার প্রভু কদরগত ্বন।।  

বহুমত ্ব কদর মুদন সন্দীপন। 

আশ্রগম আদসয়া দিল বদসগত আসন।। 

তদ্রুপ আসন খিন আর সর্ব্্জগন। 

রদিগলন সবব্জন আনদন্দত মগন। ।  

অদতদর্ দবিাগন মকল সবাকার পূজা। 

পরম আনন্দমদত যুদিদির রাজা।। 

নানা কর্া খকৌতুগকগত রগি মগনারগর্।  

রজনী বদঞ্চয়া সগব উদঠল প্রভাগত। ।  

পঞ্চ ভাই প্রেদমল তগপািন-বগর। 

দবিায় িইয়া যান িদরষ-অন্তগর।। 

কদিগলন কৃে তগব মুদন সন্দীপগন। 

সম্ভাষ কদরল পাণ্ডপুে পঞ্চ জগন।। 

তর্া মিগত পূর্ব্্দভগত কগরন েমন।  

দুই দিগক খিগে কত রমেীর বন।। 

ভারত-পঙ্কজ-রদব মিামুদন বযাস। 

পাাঁচালী প্রবগন্ধ কগি কাশীরাম িাস।। 

যুচিষ্ঠিরাচদর শূরগসন বগন অবচিচত 

মুদন বগল, শুন কর্া কদিগত দব্র।  

এইমত পঞ্চ ভাই সগঙ্গ িাগমাির।। 

শূরগসন নাগম বন যমুনার তগে। 

উপনীত সর্ব্্জন তািার দনকগে।। 

জল িল খিদে সব দবদচে কানন। 

দবশ্রাম কদরগত বদসগলন সর্ব্্জন। ।  

শ্রীকৃে কগিন, রাজা কর অবিান।  

বনমগিয নাদি আর খিন রমযিান। ।  

জল িল যর্াগযােয বহু মৃে পােী।  

ইিাগত আশ্রম কর পরম খকৌতুকী।। 

নাদিক ইিার চতুদে্গক রাজচয়। 

সুগে র্াক মিয়া খির্া অন্তর দনর্ভয়।।  

কদলঙ্গ মতলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাে।  

কগম্বাজ কে্াে মদ্র দবভঙ্গ দবরাে।। 

অগযািযা পাঞ্চাল কাশী কনেল খিশ।  

দসদ্ধগসন কাশী খভাজ কাশ্মীর দবগশষ।। 
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ইতযাদি অগনক রাজয দনকগে আছয়। 

কিাদচৎ নাদি ইগর্ খকৌরগবর ভয়।। 

ইদতমগিয বাস কর খযই খকান খিগশ। 

এই বষ্ অজ্ঞাগতগত রি গুিগবগশ।। 

তিন্তগর রাগজয দেয়া িইগব নৃপদত। 

আমাগর দবিায় কর যাই দ্বারাবতী।।  

দবগশষ িইল তব অজ্ঞাত সময়। 

এেন জনতা খবশী করা ভাল নয়।। 

ির্্ম্ বদলগলন, কৃে দক কদিব আর।  

খতামাগর একান্ত লাগে পাণ্ডগবর ভার।। 

সিায় সম্পদর্ত্ সো বন্ধু দমে ভাই। 

খতামা দবনা পাণ্ডগবর আর খকি নাই।।  

পুনঃ পুনঃ রাদেয়াছ দবষম সঙ্কগে। 

অজ্ঞাগত রােি কৃে দুগষ্টর কপগে।। 

খোদবন্দ কগিন, রাজা না কদরি ভয়।  

যর্া তুদম, তর্া আদম জাদনি দনিয়।।  

যেন খয কায্য তব িগব উপদিত।  

জ্ঞাতমাে আদস আদম কদরব দবদিত। ।  

এত বদল যান কৃে দ্বারকা নের। 

শ্রীকৃে দবগছগি সগব দুঃদেত অন্তর। ।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি শুগন পুেযবান। ।  

যুচিষ্ঠিগরর পরীোগর্ ব িগর্ম্ম বর মায়া- সগরাবর সৃজন ও ভীগমর 

জল অগেষগে েমন 

দজজ্ঞাগসন জগেজয়, কি অতঃপর। 

দক দক কর্্ম্ কদরগলন পঞ্চ সগিাির।।  

রিসয শুনি বদল, কগি মুদনবর। 

তৃোয় পীদড়ত িগয় পঞ্চ সগিাির।।  

বৃেতগল বদস রাজা বগলন ভীগমগর।  

জল খকার্া আগছ ভীম আনি সত্বগর।। 

আজ্ঞামাে বৃগকাির কগরন েমন। 

খস বগন না পায় জল কগর অগেষে।।  

খকার্ায় পাইব জল দচগন্ত মিামদত। 

পবননন্দন যায় পবগনর েদত।। 

কতিূগর খিগে এক কুসুম কানন। 

নানাদবি ফল ফুগল অদত সুগশাভন।। 

অগশাক দকংশুক জাদত েের মদল্লকা।  

চম্পক মািবী কুরু িাাঁদে খশফাদলকা।। 

পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমদে নানা ফুল।  

মিুগলাগভ উগড় বগস মর্ত্ অদলকুল।। 

েঞ্জন েঞ্জেী নাগচ আপনার সুগে। 

ময়ূর ময়ূরী নাগচ পরম খকৌতগুক।। 

তর্া মিগত যায় বীর অদত মগনাদুঃগে।  

খকার্ায় পাইব জল, যাব খকান্ মুগে।।  

দচন্তাকুল বৃগকাির কদরগছ েমন। 

খিনকাগল শুন রাজা অপূর্ব্্ কর্ন। ।  

জাদনগত পুগের ির্্ম্, আদস ির্্ম্রায়। 

দিবয এক সগরাবর সৃগজন তর্ায়।। 

আপদন মায়ায় বকপদে রূপ িদর। 

রদিগলন খসই িাগন ছদ্মগবশ কদর। ।  

পাইয়া জগলর তত্ত্ব বীর বৃগকাির। 

ত্বদরগত আগসন তর্া িদরষ অন্তর।। 

জল খিদে তুষ্ট িগয় পবননন্দন। 

পান কদরবাগর বীর নাদমল তেন।। 
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মায়াপেী বগল, শুন ওগি মদতমান।  

সমসযা পূরে কদর কর জলপান।। 

নতুবা খতামার মৃতুয িগব জলপাগন।  

সমসযা পূরে কর আমার বচগন।। 

মিাভারগতর কর্া সুিা মিগত সুিা। 

কাশীিাস কগি, পাগন েগন্ড ভব েুিা।। 

 

প্রগন-,গলাকঃ 

‘‘কা চ বার্ত্্া দকমািয্যাং কঃ প্াঃ কি 

খমািগত 

মচ্মতাংিতুরঃ প্রনান্ কর্দয়ত্বা জলং 

দপব।।’ ’  

 

অসযার্্ঃ। 

দকবা বার্ত্্া, দক আিয্য, পর্ বদল কাগর। 

খকান্ জন সুেী িয় এই চরাচগর।। 

পাণ্ডুপুে আমার খয এই প্রন চাদর। 

উর্ত্র কদরয়া তুদম পান কর বাদর।।  

খক্রাগি ভীম বগল, আগে কদর জলপান।  

পিাগত কদরব তব উর্ত্র প্রিান। ।  

তৃোয় আকুল ভীম, অিঙ্কার মগন।  

জলস্পশ্ মাে বীর মগর খসইেগে।। 

ভীমাগেষগে অরু্জ্বগনর েমন 

খির্ায় দচদন্তত রাজা আশ্রগম বদসয়া। 

িীগর িীগর কদিগলন অর্জ্ু্গন চাদিয়া।। 

শুন ভাই িনঞ্জয় না বুদি কারে। 

ভীগমর দবলম্ব খকন িয় এতেে।। 

শীঘ্রেদত বৃগকািগর কর অগেষে। 

বুদি ভীম কার সগন কদরগতগছ রে।। 

আজ্ঞামাে পার্্বীর উদঠয়া সত্বর।  

দনগলন োণ্ডীব িাগত তূে পূে্ শব।।  

প্রোম কদরয়া বীর িগর্্ম্র চরগে। 

চদলগলন িনঞ্জয় ভীম অগেষগে।। 

খঘার বগন প্রগবদশয়া পার্্ বীরবর।  

চদলগলন দ্রুতেদত দনভ্য় অন্তর।।  

বসন্ত সময়, তাগি খকাদকল কুিগর।  

মকরগন্দ অদলকুল সিা খকদল কগর।। 

কুহু কুহু রগব দপক কদরগতগছ োন।  

স্বছন্দ েমগন বীর সগরাবগর যান। ।  

কতেগে উর্ত্দরলা মায়া সগরাবগর। 

তৃোর্ত্্ িইয়া যান জলপান তগর।। 

খিনকাগল বকরূপী কন ির্্ম্রায়। 

প্রন পূদর জলপান কর িনঞ্জয়।। 

প্রন না পূদরয়া যদি কর জল পান।  

পরশ কদরবামাে যাগব যমিান।। 

ির্্ম্বাকয িনঞ্জয় না শুদন শ্রবগে। 

আপনার িগম্ভ চদলগলন বাদর পাগন।।  

পদড় আগছ বৃগকাির জগলর উপর। 

খিদে খশাক কদরগলন মগন বীরবর।। 

এই জল মিগত মিল ভ্রাতার দনিন। 

খকান্ লাগজ আদম আর রাদেব জীবন।। 

মায়াজল স্পশ্মাে বীর ইন্দ্রসুত। 

শরীর িইগত তার খের পঞ্চভূত।। 

এোগন দচদন্তত অদত রাজা যুদিদির। 

খিাাঁিার দবলম্ব খিদে িগলন অদির।।  
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নকুগলগর কদিগলন ির্্ম্ নরপদত। ভীমার্জ্ু্ন অগেষগে যাও শীঘ্রেদত।। 

ভীমারু্জ্বগনর অগেষগন নকুগলর েমন 

নকুগলর প্রদত,                কগিন ভূপদত, 

শুনি আমার বােী। 

ভাই দুই জন,                জগলর কারে,  

খেল খকার্া নাদি জাদন।। 

কর অগেষে,                েিন কানন, 

জল আন শীঘ্রেদত। 

িারুে তৃোয়,                প্রাে ফাদে যায়, 

শুন ভাই মিামদত।। 

রাজ আজ্ঞা শুদন,                চদলল তেদন, 

মাদ্রীর তনয় িীর। 

মিা-সগত্ত্বািয়,                দনভ্য় হৃিয়, 

মগন মগন ভাগব বীর।।  

খিদেগত সুন্দর,                খসই ত কানন, 

পশু পেী আদি কত।। 

খিদেয়া কানন,                আনদন্দত মন, 

চদলল সত্বগর িীর। 

কতেে পগর,                মায়া সগরাবগর, 

আদসল নকুল বীর।। 

খিদে সগরাবর,                িদরষ অন্তর, 

দবিগর কত দবিঙ্গ। 

খিগে লাগে লাে,                িংষ চক্রবাক, 

দবরাগজ রমেী সঙ্গ।। 

নকুল খিদরয়া,                বযাকুল িইয়া, 

চগল সগরাবর তীর। 

কগি এ সময়,                ির্্ম্ মিাশয়, 

শুন খি নকুল বীর।। 
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প্রগনার্ত্র িাও,                তগব জল োও, 

নগি যাগব যমপুগর। 

তৃোয় আকুল,                িইয়া নকুল, 

খস কর্া অগ্রািয কগর।। 

জলপান তগর,                চদলল সত্বগর, 

খসই মায়া সগরাবগর। 

দবদির ঘেন,                খক কগর েণ্ডন, 

পরশন মাে মগর।। 

খির্া রাজা বদস,                িইল িতাশী, 

দবলম্ব খিদেয়া অদত। 

দুঃেযুি মন,                দচর্ত্ উচােন, 

অতযন্ত উদদ্বগ্ন মদত।। 

অরগেযর কর্া,                সুে খমােিাতা, 

রদচগলন মুদন বযাস। 

পাাঁচালী প্রবগন্ধ,                মগনাির ছগন্দ, 

দবরদচল কাশীিাস।।

 

ভীম,  অরু্জ্বন ও নকুগলর অগেষগে সহগদগবর েমন 

যুদিদির রাজা অদত বযাকুদলত মগন। 

সিগিগব কদিগলন মদলন বিগন।। 

আমার বচন ভাই কর অবিান।  

দতন জগন না খিদেয়া বাদিরায় প্রাে।। 

অদির আমার মন িয় দক কারগে। 

কার সগন বগন যুদ্ধ কগর দতন জগন। ।  

যাত সিগিব জল আনি সত্বগর। 

অগেষে কর আর দতন সগিািগর।। 

এত শুদন সিগিব চগলন সত্বর। 

প্রগবশ কগরন দেয়া কানন দভতর।। 

খিদেয়া বগনর খশাভা িরদষত মন। 

চতুদে্গক খিগে বহু কুসুম-কানন।।  

দনভ্য় শরীর বীর কদরল েমন। 

কত শত খশাভা খিগে, খক কগর েেন।। 

জগেজয় রাজা বগল, কি মুদনবর। 

দবদস্মত িইল দকছু আমার অন্তর।। 

ির্্ম্পুে যুদিদির বুদদ্ধর সাের। 

পৃদর্বীগত নাদি তাাঁর তুলয খকান নর।।  

সসােরা রাজয পাগল খযই মিামদত। 

বুদদ্ধগত নাদিক সম শুক্র বৃিস্পদত। ।  
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বুদদ্ধর সাের রাজা বুদদ্ধ খেল খকার্া। 

দবগশষ কদরয়া মুদন কি এই কর্া।। 

সিগিগব দজজ্ঞাদসত যদি নৃপমদে। 

সকল কদিত তাাঁগর ভদবষয-কাদিনী।।  

সিগিব িাগন সব পাইগল সংবাি। 

তগব না িইত মুদন এগতক প্রমাি।।  

মুদন বগল, অবিান কর মিামদত। 

মিব েণ্ডাইগত কাগরা নাদিক শকদত।।  

মায়া কদর ির্্ম্ তাাঁর বুদদ্ধ দনল িদর। 

এজনয বদলল রাজা, আন দেয়া বাদর। ।  

খির্া সিগিব রাজা, আন দেয়া বাদর। ।  

খির্া সিগিব বীর বগনর দভতর। 

মগনর আনগন্দ যান দনভ্য় অন্তর।।  

বনমগিয দতন জগন কগর অগেষে। 

ভ্রমে কগরন বহু েিন কানন।। 

ভীগমর খিদেল দচহ্ন অরগেযগত আগছ। 

পিাঘাগত দেদরশৃঙ্গ চূে্ কদর খেগছ।। 

দচহ্ন খিদে খসই পগর্ যান মিাবীর।  

মুিূগর্ত্্গক উর্ত্দরল সগরাবর তীর।।  

সগরাবর িৃদষ্টমাে মাদ্রীর তনয়।  

তৃোয় আকুল িইল িগর্্ম্র মায়ায়।। 

জলপান কদরবাগর যান সগরাবগর। 

বকরূপী ির্্ম্রাজ কগিন তািাগর।।  

চাদর প্রন পূদর তগব কর জলপান।  

অগগ্র যদি পান কর, যাগব যমিান।।  

ির্্ম্বাকয সিগিব না শুদন শ্রবগে। 

তৃোয় আকুল িগয় যান বাদর পাগন।। 

দবদির দনর্ব্্ন্ধ খকবা েদণ্ডবাগর পাগর। 

পরশ কদরবামাে সিগিব মগর।। 

সুন্দর কমল তুলয ভাদসগত লাদেল।  

খির্া যুদিদির মগন দচন্তা উপদজল।। 

ভীম,  অরু্জ্বন,  নকুল ও সহগদগবর অগেগষগে খদ্রৌপদীর 

েমন 

অগনক দবলম্ব খিদে ির্্ম্ নরপদত।  

দচন্তাযুি কদিগলন খদ্রৌপিীর প্রদত।। 

শুনি আমার বাকয খদ্রৌপিী সুন্দরী। 

শ্রীিদর স্মরে কদর আন দেয়া বাদর।। 

পাইয়া পদতর আজ্ঞা পদতব্রতা নারী। 

জলপাে লগয় যায় আদনবাগর বাদর।।  

মিাগঘার বনমগিয প্রগবদশয়া সতী। 

ভয় খপগয় শ্রীকৃগেগর ডাগক গুেবতী।। 

বনমগিয যান কৃো সশদঙ্কতা মগন। 

কতেগে উর্ত্দরল সগরাবর িাগন।।  

তৃোয় কাতর অদত শুঙ্ক কগলবর। 

জল পান কদরবাগর খেল সগরাবর।। 

জগলগত নাদমল খযই দ্রুপিকুমারী। 

িইল তািার মৃতুয স্পদশ্ মায়াবাদর।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত সমান। 

কাশীরাম িাস কগি শুগন পুেযবান। ।  

ভ্রাতৃেে ও খদ্রৌপদীর অগেষগে রাজা যুচিষ্ঠিগরর েমন 
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এোগন আশ্রগম বদস রাজা যুদিদির। 

সবার দবলম্ব খিদে িগলন অদির।।  

খকার্া ভীম িনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়। 

খতামা সবা না খিদেয়া প্রাে বাদিরায়।। 

খকার্া লক্ষ্মী গুেবতী দ্রুপিনদন্দনী। 

খতামার গুগেগত বশ দছল যত মুদন।। 

আমার সগঙ্গগত দপ্রগয় বহু দুঃে খপগয়। 

িদ্নায় খেগল বুদি আমাগর ছাদড়গয়।। 

এই মত পদরতাপ খপগয় নরপদত। 

বগন বগন দবচরে কগর দুঃেমদত।। 

অরগেযর মগিয রাজা কদর অগেষে।  

ভীগমর পাইয়া দচহ্ন কগরন েমন।। 

খযই পগর্ দেয়াগছন বীর বৃগকাির। 

কত শত বেৃ চূে,্ কত দশলাবর।।  

েমন কগরন খসই পগর্ যুদিদির। 

কতেগে উপনীত সগরাবর তীর।। 

সগরাবর তীগর খিদেগলন রময বন। 

অপ্রদমত মৃে পশু মদিষ বারে।। 

খিদেয়া এ সব খশাভা নাদি তাগি চান।  

উদদ্বগ্ন দচগর্ত্গত রাজা সগরাবগর যান।। 

সগরাবগর িৃদষ্ট খযই কগরন নৃপদত। 

খিগেন ভাদসগছ জগল ভীম মিামদত।। 

তার পাগশ িনঞ্জয় ভাদসগতগছ জগল। 

মাদ্রীপুে ভাগস খিাাঁগি পবন দিগল্লাগল।। 

খদ্রৌপিী সুন্দরী ভাগস জগলর উপগর। 

শরীর খভদিল খযন সিস্র খতামগর।। 

খিদে রাজা মূছ্া মিয়া পগড়ন িরেী। 

অগচতন ছেফে কগর নৃপমদে।। 

কতেগে সংজ্ঞা খপগয় রাজা যুদিদির। 

খিদেয়া সবার মুে িগলন অদির।। 

পুনর্ব্্ার পদড়গলন িরেী উপর। 

খচতন পাইয়া পুনঃ উগঠন সত্বর।। 

কাাঁদপগত কাাঁদপগত পুনঃ পগড় ঘগন ঘন।  

িা কৃে িা কৃে বদল কগরন খরািন।।  

মিাভারগতর কর্া অমৃত লিরী। 

কাশীরাম িাস কগি, ভবভয় তদর।। 

রাজা যুচিষ্ঠিগরর চবলাপ 

এইরূগপ নরপদত কাগন্দ উচ্চঃস্বগর। 

খকার্া কৃে রমানার্ রােি আমাগর।।  

এমন দবপগি খকন খফদলগল আমায়। 

খকান খিাগষ খিাষী আদম নদি তব পায়।।  

দপতৃেে খমাগর বুদি দিল অদভশাপ। 

এই জনয জোবদি পাই মন্াপ।।  

অতযন্ত বালককাগল মিল মিাগশাক। 

অজ্ঞাগন দপতার মিল েদত পরগলাক।। 

অনন্তর অস্ত্রদশো কদর খযই কাগল। 

দবিার কারগে যাই জাহ্নবীর জগল। ।  

তাগি দুঃে দিল দুগযযািন দুরাচার।  

প্রকাগর কদরগতদছল ভীগমর সংিার।।  

উদ্ধার িইল ভীম পূর্ব্্কর্্ম্ফগল। 

নতুবা জীবন পায়, খক খকার্া মদরগল। ।  

মাতার সদিত পগর দছনু পঞ্চ জন। 

দবনাগশ মন্ত্রো কগর যত শত্রুেে।।  

দনর্্ম্াে কদরয়া জতুেৃগি দুরাচার। 

প্রকাগর কদরগতদছল সকগল সংিার।। 
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তাগি সুমন্ত্রো দিল দবদুর সুমদত। 

তাাঁিার কৃপায় তর্া পাই অবযািদত। ।  

খঘার বগন প্রগবদশয়া ভ্রদম বহু খিশ। 

পাইলাম যত দুঃে নাদি তার খশষ।। 

ভ্রদমগত ভ্রদমগত আদস পাঞ্চালনেগর। 

স্বয়ম্বর বার্ত্্া শুদন যাই সভােৃগি।। 

লেয দবদন্ধ িনঞ্জয় দজগন রাজেগে। 

খদ্রৌপিী বরে মকল আমা পঞ্জ জগন।।  

দববাি কদরয়া পুনঃ আদসলাম খিগশ। 

কগরদছ যগতক কর্্ম্ কৃগের আগিগশ।। 

দবিায় িইয়া কৃে খেল দ্বারকায়।  

দবদির দনযুি কর্্ম্ লঙ্ঘন না যায়।। 

কপে পাশায় দুষ্ট দনল রাজয িন। 

খতামা সগব সগঙ্গ দনয়া আদস খঘার বন।।  

কানগন অগনক দুঃে খপগল ভ্রাতৃেে।  

অগনক প্রমাি মিগত িইল খমাচন।। 

কানগন আদসবামাে রােস দকর্্ম্ীর। 

খতামা সবা দবনাদশগত কদরগলক দির।।  

রােসী মায়াগত মকল খঘার অন্ধকার।  

মাদরয়া রােগস ভীম কদরল উদ্ধার।।  

অনন্তর জোসুর এল কামযবগন। 

তাগর মাদর পদরোে মকগল চাদর জগন।। 

খেি কদর সগরাবগর চাগি নৃপমদে। 

খিদেয়া সবার মুে পগড়ন িরেী।। 

কতেগে মূছ্া তযদজ উগঠন নৃপদত। 

িনঞ্জয় ভাই বদল কাগন্দন সুমদত।।  

খকবা আর কুরুযুগদ্ধ কদরগব উদ্ধার। 

যুদ্ধ খিতু স্বগে্ অস্ত্র দশদেগল অপার।। 

যুগদ্ধগত িইয়া তুষ্ট খিব দেগলাচন। 

পাশুপাত অস্ত্র খতামা কগরন অপ্ে।।  

মাতদলগর পাঠাগলন খিব পুরন্দর। 

আির কদরয়া দনল স্বগে্র উপর।। 

দশদেগর যগতক দবিযা নাদিক অবদি।  

স্বগে্গত আদছল বহু অমর দববািী। ।  

ছগল পাঠাইলা ইন্দ্র নের ভ্রমগে।  

কদরগল খিগবর কায্য মাদর মিতযেগে।। 

মিতযবগি হৃষ্ট িগয় যত খিবেে। 

দনজ দনজ মায়া সগব কদরল অপ্ে।। 

খিগবর অসািয কায্য কদরগল সািন।  

তুষ্ট িগয় অস্ত্র দিল সিস্রগলাচন।।  

দকরীে খশাভন দশগর িাগত িনুঃশর। 

এ সব স্মদরয়া ভাই িগি কগলবর।। 

রদিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুগয্যািন। 

সিায় যািার আগছ সূগতর নন্দন।। 

খশষ দুঃে আগছ মাে অজ্ঞাত বৎসর।  

চল ভাই বদঞ্চ দেয়া পঞ্চ সগিাির।।  

এত বদল নরপদত চাদি মায়াজগল। 

মূছ্ােত িগয় পুনঃ পগড় িরাতগল।। 

মূছ্া তযদজ পুনর্ব্্ার উগঠন সত্বর। 

চাদিয়া সবার মুে খরািন তৎপর।।  

দিক্ দিক্ দুগয্যািন অদত কুলাঙ্গার। 

কপগেগত অদত দুঃে দিল দুরাচার।। 

কানগন কদরনু বাস ভাই পঞ্চ জন। 

অবগশগষ সকগলগত িগলম দনিন।। 

দুগয্যািগন দক িূদষব, মম কর্্ম্ফগল। 

জোবদি দবদি দলদেল কপাগল।। 

ভাদবয়া ভদবষয তত্ত্ব বুদিয়া অসার। 

দনতান্ত খিগেন রাজা, নাদি প্রদতকার।। 
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মগনাদুঃগে নরপদত মদরবার যান। 

পাগছ র্াদক বকরূপী ির্্ম্রাজ কন। ।  

মৃতুযপদত বগল, রাজা তুদম জ্ঞানবান। 

পৃদর্বীগত নাদি খিদে খতামার সমান। ।  

বুদদ্ধহ্রাস মিল খিদে, খতামা খিন জগন। 

অেদত মরে ইছা কর দক কারগে।। 

অপঘাগত প্রাে নষ্ট কগর খযই জন। 

অগিােদত িয় তার, খবগির বচন।। 

খতামার মদিমা শুদন খিব ঋদষমুগে।  

উপমার খযােয তব নাদি দতন খলাগক।।  

আত্ম্ঘাতী জগন োে নাদি কিাচন।  

স্বগে্গত তািার িান নাদিক রাজন।। 

ির্্ম্বাগকয যুদিদির কগি সদবনয়। 

আমার দুঃগের কর্া শুন মিাশয়।। 

অল্পকাগল দপতৃিীন, মিল বড় খশাক।  

মন্ত্রো কদরয়া দুঃে দিল দুষ্ট খলাক।। 

কপে পাশায় খশগষ মলয়া রাজযিন। 

বাকল পরাগয় সগব পাঠাইল বন।। 

বহু দুঃগে বদঞ্চলাম কানন দভতর। 

এক আত্ম্া এই খমারা পঞ্চ সগিাির।। 

দুঃগের উপগয় দবদি এত দুঃে দিল। 

এগব খস জাদননু, কৃে খমা সগব তযদজল।। 

আদম ত শরীর িদর, পঞ্চজন প্রাে। 

খস প্রাে িদরয়া যদি দনল ভেবান।।  

দনতান্ত যিযদপ কৃে ছাগড়ন আমাগর। 

আদমও তযদজব প্রাে মৃতুয সগরাবগর।। 

আমার যগতক দুঃে শুদনগল দনিয়। 

তুদম খকন দনবারে কর মিাশয়।। 

দনগষি না কর খমাগর, করি প্রয়াে। 

ভ্রাতৃেে খশাগক আদম তযদজব পরাে। ।  

এত বদল নরপদত অচ্িয্য িইয়া। 

মদরবাগর যান দ্রুত শ্রীকৃে স্মদরয়া।। 

ির্্ম্রাজ বদলগলন, কর অবিান। 

মিয্য ির নরপদত, তযজ দুঃেজ্ঞান।। 

অসার সংসার মগিয সারমাে ির্্ম্। 

তািা ছাদড় খকন তুদম করি অির্্মম।।  

দপতা মাতা ভাই বন্ধু খকি কার নয়।  

ভদবষয বৃর্ত্ান্ত এই, শুন মিাশয়।।  

কালপ্রাি িগয় তব ভাই চদর জন। 

আদসয়া এ সগরাবগর তযদজল জীবন।। 

যুদিদির বদলগলন, জাদননু কারে।  

এত দিগন দবদি খমাগর কদরল বঞ্চন।।  

জীবন রাদেগত আর নাদি লয় মদত। 

এত বদল মদরবাগর যান নরপদত।। 

বকরূপী ির্্ম্রাজ ডাগক পুনরায়। 

না শুদনয়া যান রাজা মরে আশায়।। 

অতযন্ত কাতর খিদে কগি মৃতুযপদত। 

শুন শুন যুদিদির আমার ভারতী।।  

অদতশয় তৃো যদি র্াকগয় খতামার। 

চাদরেী প্রগনর খিি উর্ত্র আমার।।  

না শুদনয়া অিঙ্কাগর এই চাদর জন।  

পানমাে এই জগল িইল মরে।। 

রাজা কগি, মৃতুযভয় নাদিক আমার।  

মৃতুযই একমাে নাদিক আমার।। 

শমগনর ভয় না খিোও পেীবর। 

দবজ্ঞপ্রাজ্ঞ খয জন খস দিগব প্রগনার্ত্র।। 

এই নীদত দবদি খিতু দিব খয উর্ত্র।  

দকবা প্রন তব িয় প্রকাশ সত্বর।।  
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পুেবাগকয প্রীত মিয়া ির্্ম্ মিাশয়। 

প্রন তগব কদরগত লাদেগলন রাজায়।।  

 

যুদিদিগরর প্রদত িগর্্ম্র চাদর প্রন দজজ্ঞাসা। 

 

‘‘কা চ বার্ত্্া দকমািয্যং কঃ প্াঃ কি 

খমািগত। 

মচ্মতাংিতুরঃ প্রনান কর্দরত্বা জলং 

দপব।’ ’  

দকবা বার্ত্্া, দক আিয্য, পর্ বদল কাগর। 

খকান্ জন সুেী িয় এই চরাচগর।। 

পাণ্ডুপুে আমার খয এই প্রন চাদর। 

উর্ত্র কদরয়া তুদম পান কর বাদর।।  

 

যুদিদিগরর প্রর্ম প্রগনর উর্ত্র। 

 

মাসর্ত্ুির্ব্ীপদরঘট্টগনন 

সূয্যদগ্ননা রাদেদিগনন্ধগনন।  

অদস্মন্ মিাগমািমগয় কোগি 

ভূতাদন কালঃ পচতীদত বার্ত্্া।। 

অসযার্্ঃ 

 

ঘেন কারে মিল মাস ঋতু িাতা। 

রাদে দিবা কাি তাগি পাবক সদবতা।। 

খমািময় সংসার কোগি কাল কর্ত্্া।  

ভূতেগে কগর পাক, এই শুন বার্ত্্া।। 

 

দদ্বতীয় প্রগনর উর্ত্র। 

 

অিনযিদন ভূতাদন েছদন্ত যমমদন্দরর্ম 

খশষাঃ দিরত্বদমছদন্ত দকমািয্যমতঃপরম।। 

অসযার্্ঃ। 

 

প্রদতদিন জীব জন্তু যায় যমঘগর। 

খশগষ র্াগক যারা, তারা ইিা মগন কগর।। 

আপনারা দচরজীবী নাদি মিব েয়। 

ইিা মিগত দক আিয্য আগছ মিাশয়।।  

 

তৃতীয় প্রগনর উর্ত্র। 

 

খবিা দবদভন্নাঃ স্মতৃগয়া দবদভন্না 

নাগসৌ মুদনযস্যমতং না দভন্নম। 

ির্্ম্সয তত্ত্বং দনদিতং গুিায়াং 

মিাজগনা খযন েতঃ স প্াঃ।। 

অসযার্্ঃ। 

 

খবি আর স্মদৃতশাস্ত্র একমত নয়। 

খস্বছামত নানা মুদন নানা মত কয়।।  

খক জাগন দনেূঢ় ির্্ম্তত্ত্ব দনরূপে। 

খসই পর্ গ্রািয, যাগি যায় মিাজন।।  

 

চতুর্্ প্রগনর উর্ত্র। 

 

দিবসসযাষ্টগম ভাগে শাকং পচদত খযা নরঃ। 

অঋেী চাপ্রবাসী চ স বাদরচর খমািগত।। 

অসযার্্ঃ। 

 

অপ্রবাগস ঋে দবনা যার কাল যায়। 

যিযদপ মিযাহ্নকাগল শাক অন্ন োয়।। 

তর্াদপ খস জন সুেী সংসার দভতর। 

বাদরচর শুন চাদর প্রগনর উর্ত্র।।  
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যুচিষ্ঠিগরর প্রচত িগর্ম্ম বর ছলনা 

প্রগনর উর্ত্র শুদন ির্্ম্ মিাশয়। 

পুে প্রদত কন মিয়া অন্তগর সিয়।।  

ছদ্মরূপী খিবতা আদম খজন পদরচয়। 

বুদিনু তুদম খয িও অদত সিাশয়।। 

বর মাে নরপদত িগয় একমন। 

জীয়াইয়া লি তব ভ্রাতা এক জন।। 

যুদিদির শুদন তগব কগর দনগবিন।  

খকবল সতত খযন িগর্্ম্ র্াগক মন।।  

আর যদি অনুগ্রি কর মিাশয়। 

প্রাে খিি সিগিগব দবমাতৃ তনয়।। 

ির্ম্বদলগলন, রাজা তুদম জ্ঞানিীন।  

অতযন্ত বালক তুদম, না িও প্রবীে।। 

দবগশগষ মবমাে ভ্রাতা অগনক অন্তর। 

জীয়াইয়া লি তব ভ্রাতা বৃগকাির।। 

নতুবা অর্জ্ু্গন রাজা বাচাাঁইয়া লি।  

পরপুগে দক কারগে জীয়াইগত চাি। ।  

লক্ষ্মী-স্বরূদপেী দযদন কৃো গুেবতী। 

অর্বা ইিার প্রাে চাি নরপদত।। 

আছগয় প্রবল দরপূ দুষ্ট দুগয্যািন। 

ভীমার্জ্ু্ন দবনা তাগর খক কগর দনিন।। 

কুরুযুগদ্ধ শিমাে পার্্ বৃগকাির। 

দক কায্য িইগব তব জীয়াইগল পর। ।  

রাজা বগল, পর নগি দবমাতৃ নন্দন।  

নকুল ও সিগিব খমার প্রােিন।। 

ভীমার্জ্ু্ন মিগত খস্নি কদর অদতশয়। 

বর খিি, প্রাে পায় দবমাতৃ তনয়।।  

দবগশষ আমার এক শুন দনগবিন। 

আমা িগত দপশু পাগব মম দপতৃেে।। 

মম মাতামি েে তারা দপণ্ড পাগব। 

নকুগলর মাতামগি খকবা দপণ্ড দিগব।। 

সিগিব প্রাে খপগল ির্্ম্ রো পায়। 

নতুবা পরম ির্্ম্ এগকবাগর যায়।।  

পরম িগর্্ম্গত প্রভু যদি কদর খিলা। 

ভবদসন্ধু তদরবাগর নাদি আর খভলা। ।  

খিন ির্্ম্ লদঙ্ঘবাগর খমার মন নয়।  

দনতান্ত আমার কর্া এই কৃপাময়।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত লিরী। 

কাশীরাম িাস কগি, ভবভগয় তদর।। 

িগর্ম্ম বর চনকে যুচিষ্ঠিগরর বরলাভ ও কৃোসহ িাচর ভ্রাতার 

পুনর্জ্ীবন প্রাচি 

শুদনয়া রাজার বােী ির্্ম্ মিাশয়।  

আদম তব দপতা, বদল খিন পদরচয়।। 

তব ির্্ম্ জাদনবাগর কদরয়া মনন।  

এই সগরাবর আদম কগরদছ সৃজন।। 

এত বদল ির্্ম্রাজ পুে দনয়া খকাগল। 

লে লে চুম্ব খিন বিন মণ্ডগল।। 

িনয কুন্তী, খতামা পুে েগভ্ িগরদছল। 

খতামার িগর্্ম্গত দবশ্ব পদবে িইল।।  

আমার বচন শুন পুে যুদিদির। 

খশষ দুঃে সম্বরি, মন কর দির।।  
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িগর্্ম্গত িাদর্্ম্ক তুদম িও মদতমন্ত। 

অদচগর িইগব তব যাতনার অন্ত।। 

িয়াশীল ির্্ম্বান্ েমাবান িীর।  

জাদনলাম তুদম সর্ব্্গুগেগত েভীর।।  

অল্পদিগন নষ্ট িগব খকৌরব দুরন্ত।  

কদিনু খতামাগর আদম ভদবষয-বৃর্ত্ান্ত।। 

ির্্ম্ না ছাদড়ি কভু, ির্্ম্ কর সার। 

দুঃগের সােগর িগব অনায়াগস পার।।  

এত বদল আশ্বাদসয়া মিুর বচগন। 

কৃো সি বাাঁচাইল ভাই চদর জগন। ।  

প্রোম কদরয়া কদিগলন নৃপমদে।  

সিায় সম্পি তব চরে দুোদন।। 

আশীর্ব্্াি কদর ির্্ম্ খেগলন স্বিাগন। 

প্রাে খপগয় পঞ্চ জন ভাদবগছন মগন।। 

দক খিতু এোগন খমারা আদছ পঞ্চজন।  

ভাদবয়া না পাই দকছু ইিার কারে।।  

খিনকাগল খিদে তর্া িগর্্ম্র নন্দগন। 

শীঘ্রেদত তর্া আদস খভগে পঞ্চ জগন।। 

দজজ্ঞাগসন যুদিদিগর কি দববরে।  

এোগন আমরা আদসলাম দক কারে।। 

যুদিদির বদলগলন, শুনি কারে। 

মৃতুয-সগরাবর এই িগর্্ম্র সৃজন। ।  

তৃোয় আকুল িগয় ির্্ম্-মায়াবগল। 

আদসয়া মদরগল সগব এই মৃতুযজগল।।  

আদমও আদসয়া মৃতুয কদরলাম পে।  

তগব ির্্ম্ বকরূগপ দিগলন িশ্ন। ।  

ছলনা কদরয়া আগে অগনক প্রকাগর। 

খশগষ িয়া কদর বর দিগলন আমাগর।। 

খসই বগর বাাঁচাইয়া খতামা পঞ্চ জগন। 

আশীর্ব্্াি কদর ির্্ম্ খেগলন স্বিাগন।। 

কদিলাম ভ্রাতৃেে এই ত কারে। 

অতঃপর এই জগল কর সগব স্নান।। 

এত বদল যুদিদির ভ্রাতৃেে সগঙ্গ। 

স্নান কদরগলন খসই জগল মগনারগঙ্গ। ।  

খসই দিন রদিগলন তর্া ছয় জন। 

পরদিগন জগেজয় শুন দববরে।। 

মিাভারগতর কর্া অমৃত-সমান। 

কাশীরাম িাস কগি, শুগন পুেযবান।।  

বযাসগদগবর আেমন এবং পাণ্ডবেগের অজ্ঞাতবাগসর পরামশ ব 

পরদিন প্রাতঃকাগল উদঠ ছয় জন। 

কৃে কৃে বদল সগব ডাগক ঘগন ঘন।।  

খিনকাগল আদসগলন বযাস তগপািন। 

প্রেদময়া নরপদত কগর দনগবিন।। 

শুন প্রভু েত দিবগসর এক ভাষা। 

এই সগরাবগর আমা সবার দুে্শা।।  

পদর্শ্রগম দপপাসায় িইয়া কাতর। 

দনকগেগত জল নাই, িূগর সগরাবর।। 

জল অগেষগে ভীগম দিয়া অনুমদত। 

তািার দবলগম্ব পাগর্্ দিলাম আরদত।। 

খদ্রৌপিী সদিত এই ভাদর চাদর জন। 

এই জল পরদশয়া তযদজল জীবন।। 

পিাগত আদসয়া আদম খিদে সগরাবগর।  

শবরূগপ ভাগস সগব জগলর উপগর।। 

খিদে মূছ্ােত িগয় পদড়লাম ভূগম। 

মচতনয পাইয়া পুনঃ উদঠলাম ক্রগম।। 
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আদমি মদরগত যাই সগরাবর-নীগর। 

বকরূপী ির্্ম্ ডাদক বদলগলন িীগর।। 

ওগি ির্্ম্ খিন কর্্ম্ উদচত না িয়।  

আত্ম্িতযা দক কারগে কর মিাশয়।। 

যদি বড় তৃোযুি িও মদতমান। 

চাদর প্রন বদল পগর কর জলপান।।  

প্রোম কদরয়া আদম কদিলাম তাাঁগর।  

দকবা প্রন আগছ তব, বলি আমাগর। ।  

প্রন চাদর বদলগলন ির্্ম্ মিাশয়।  

উর্ত্র দিলাম, খমার জ্ঞাগন যািা িয়।।  

প্রগনর উর্ত্র শুদন সন্তুষ্ট িইয়া। 

কদিগলন, এক ভাই লি বাাঁচাইয়া।। 

ভাদবয়া চাদিনু, খিি সিগিব ভাই। 

দবমাতার দপতৃবংগশ জলদপণ্ড নাই।।  

কপগেগত প্রতারো অগনক কদরয়া। 

জীয়াগয় দিগলন সগব ইষ্ট বর দিয়া। ।  

ইিা মুদন কদিগলন বযাস মিামুদন।  

যর্া ির্্ম্ তর্া জয়, খবিবাকয শুদন।। 

দবিায় িইয়া মুদন খেগলন স্বিাগন। 

খসই রাদে বগঞ্চ তর্া ভাই পঞ্চ জগন।। 

পর দিন প্রাতঃকাগল উদঠ সর্ব্্জগন। 

যুদিদির দজজ্ঞাগসন মাদ্রীর নন্দগন।। 

কি ভাই সিগিব দবচাগর প্রবীে। 

দ্বািশ বৎসর েত, খশষ কত দিন।। 

আজ্ঞামাে সিগিব সাবিান িগয়। 

েদেগত লাদেল শীঘ্র িাগত েদড় লগয়।। 

কদিল রাজার আগে কদরয়া দনে্য়। 

দ্বািশ বৎসর খশষ আগছ দিন ছয়।। 

এত শুদন যুদিদির ভাগব মগন মগন। 

অজ্ঞাত বাগসর খিতু কগি সর্ব্্জগন।। 

সগব জান পূগর্ব্্ যািা দনে্য়। 

উপদিত মিল আদস অজ্ঞাত সময়।। 

খকান্ খিগশ দকবা খবগশ বদঞ্চ বৎসগরক। 

দনকগে খবদষ্টত আগছ নের অগনক।। 

সগব দমদল পরামশ্ কর এইবার। 

দকরূগপ দুঃগের হ্রগি সগব মিব পার।। 

এত শুদন কগি তগব ভাই চাদর জগন। 

সুযুদি ইিার সগব কদর মগন মগন। ।  

খিাষ গুে বুদি খিশ কদরব দনে্য়। 

অকারগে দচন্তা খকন কর মিাশয়।। 

দক খিতু দচদন্তব প্রভু, খমারা সর্ব্্জন। 

অবশয িইগব যািা দবদির দলেন।। 

এই সব দচন্তা কদর ির্্ম্-অদিকারী। 

দনে্য় কদরগত আর খেল দিন চাদর।।  

মুদন বগল, শুন পরীদেগতর নন্দন।  

এরূগপ দ্বািশ বষ্ যাদপল কানন।।  

নানা খেগশ দবচরে কগর বহু বন। 

সংগেগপ কদিনু আদম বগনর ভ্রমে। ।  

অশ্বগমি ফল পায় খয শুগন এ কর্া। 

বযাগসর বচন, এই নাদিক অনযর্া।।  

ভদিগত শুদনগল এই বনপর্ব্্ কর্া। 

নাদি র্াগক তার কভু পাপ তাপ বযর্া।। 

লে খলাগক দবরদচল কৃে মদ্বপায়ন। 

এত িূগর বনপর্ব্্ মিল সমাপন।। 

 

।। বনপর্ব্ ্সমাি।। 

 


