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পঞ্চ-পাণ্ডবের অজ্ঞাত োবের মন্ত্রণা 

জবেজয় েবল, কে শুব  তবপাে । 

দুবযণযাে  ভবয়পূর্ব্ণ বপতামেগণ।।  

বেরাট  গর মবেয রবেল অজ্ঞাবত। 

েৎেবরক যাপ  কবরল দ্কান্ মবত।। 

কবে  বেশম্পায় , শু  মোরাজ। 

দ্বাদশ েৎের অবন্ত অরবণযর মাঝ। ।  

পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী েবেত। 

েহু বদ্বজগণ েবে দ্েৌময পুবরাবেত।। 

েবল  েোর প্রবত েবর্ম্ণর ত য়। 

েবে জা , পূবর্ব্ণ যাো েইল ব ণণয়।। 

দ্বাদশ েৎের অবন্ত অজ্ঞাত েৎের।  

অজ্ঞাবত রবেে কৃষ্ণা পঞ্চ েবোদর।।  

েরষ মবেযবত যবদ প্রকাবশত েে। 

পু শ্চ দ্বাদশ েষণ ে োবে যাে। ।  

বেচাবরয়া কে ভাই ইোর বেো । 

অজ্ঞাত  াবকে এক েষণ দ্কা  স্থা ।।  

দ্েই বদ  েবে কাবল রজ ী প্রভাবত। 

বেচাবরয়া যুবি কে আমার োক্ষাবত।। 

এত শুব  কবে ভীম রাজাবর চাবেয়া।  

দ্তামার পা ণেীর উবপক্ষা কবরয়া। ।  

দ্মার আবগ দ্ক যুবঝবে পৃব েীর মাঝ।  

দ্ে  জ  চবক্ষ  াবে দ্দবি ের্ম্ণরাজ। ।  

মৃতুয েম েব  দুুঃি দ্বাদশ েৎের।  

দ্তামার ব য়বম েবঞ্চলাম  ৃপের।। 

পাণ্ডবের পবত তুবম, পাণ্ডবের গবত। 

তুবম দ্যই পব  যাবে, েবে দ্েই পব ।। 

কবেবল  ের্ম্ণরাজ বদ্বজগণ প্রবত। 

েবে জা  আমাবক যা বকল কুরুপবত।।  

অজ্ঞাত  াবকে এক েরষ লুকাবয়। 

ততবদ  য াস্থাব  েবে রে বগবয়।। 

বেোতা কবরল দ্মার এমত কুবদ । 

মৃতুয েম ব র্ব্ণাবেে ব্রাহ্মণ বেেী ।। 

দ্মলাব  কবরয়া বদ্বজগবণ  ৃপের। 

দু- য়ব  েবে অশ্রুোরা ঝর ঝর।। 

ভ্রাতৃগণ দ্েৌময আবদ যত বদ্বজ আর।  

রাজাবর েুঝা  েবে বেবেে প্রকার। ।  

বেপদকাবলবত রাজা অসেযণয  া েবে। 

েীর বেবল শত্রুগবণ বেজয় কবরবে।।  

েড় েড় রাজগণ বেপবদ পবড়য়া। 

পু রবপ রাজয লবভ মন্ত্রণা কবরয়া।। 

অেুবরর ভবয় ইন্দ্র রবে  লুকাবয়।  

েবলবর ছবললা েবর োম  েইবয়।। 

উপায় কবরয়া ইন্দ্র অেুবর মাবরল।  

কািমবেয  াবক অবি িাণ্ডে দবেল।। 

তুবমে এি  রাজা েুঝ কালগবত। 

বেযণয েবর পু রবপ শাে েেুমতী। ।  

এত েবল শান্ত কবর তুবষল রাজায়। 

আশীর্ব্ণাদ কবর তবে বদ্বজগণ যায়।।  

তবে ের্ম্ণরাজ েে ভ্রাতৃগবণ লবয়। 

এক দ্ক্রাশ দূবর যা  দ্ে ে  ছাবড়বয়।। 

বজজ্ঞাবে  ের্ম্ণরাজ ভ্রাতৃগণ প্রবত। 

দ্কা ায় অজ্ঞাতরূবপ কবরবে েেবত।। 

রমযবদশ দ্দবি েবে রে গুিবেবশ।  

একস্থাব  ছয় জব   াবকে বেবশবষ।।  

এতশুব  েবে বয় কে ে ঞ্জয়।  

েবর্ম্ণর েবরবত রাজা  াবে দ্কা  ভয়।।  
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অজ্ঞাত রবেে েবে, দ্ক পাবে ব র্ণয়।  

দ্দশ  াম কবে রাজা, য া মব  লয়।।  

পাঞ্চাল বেদভণ মৎেয েীহ্লীক ও শাল্ব। 

মগে কবলে শূরবে  কাশী মল্ল।। 

এই েে দ্দশ, তে য া লয় মব । 

অজ্ঞাবত রবেে ত া ভাই পঞ্চ জব । ।  

রাজা েবল, মৎেযবদবশ বেরাট  ৃপবত। 

েতযশীল শান্ত ের্ম্ণশীল মোমবত।। 

ত ায় েবঞ্চবত ম  েবতবছ আমার। 

দ্তামা েোকার বচবর্ত্ বক েয় বেচার।।  

েোবর দ্দবিে, েবে  াবকে গুবিবত। 

অ য জ  দ্কে দ্য   া পাবর লবক্ষবত।। 

েৃবকাদর কবে তবে চাবেয়া রাজায়। 

কে দ্কান্ দ্েবশ রাজা েবঞ্চবে ত ায়।।  

ব বিত  বেবে কর্ম্ণ,  বে দ্কা  দ্ক্লশ। 

বেচাবরয়া  রপবত কে উপবদশ।। 

ইো েম দুুঃি আর  াবেক রাজ । 

রাজা েবয় পরেশ, পবরর দ্েে ।। 

মোপাবপ দুুঃি য া পায় পাবপগণ। 

দ্কান্ কর্ম্ণ ব র্ব্ণাবেবে, েল রাজ ।। 

রাজা েবল, কবে আবম েবঞ্চে দ্যমবত। 

 যায়কর্ত্ণা েে আবম বেরাট েভাবত।। 

েলাইে কঙ্ক  াম, পাশায় পবণ্ডত। 

ব্রহ্মচযণয ের্ম্ণশাস্ত্র জাব  ের্ব্ণ ীত।। 

মবণরত্ন যত আবছ, জাব  তার মূল্য।  

যুবেবিবরর েৃহৃদ বছ ু প্রাণ তুলয।। 

কবেয়া শাবস্ত্রর ক া তুবষে রাজাবর। 

এরূবপ েবঞ্চে ভাই বেরাট- গবর।। 

ভীবম চাবে েবলবল  ের্ম্ণ- র া ।  

কে ভাই দ্কান্ দ্েবশ েবঞ্চবে অজ্ঞাত।। 

পদ্মপুষ্প দ্েতু গন্ধমাদ  পর্ব্ণবত। 

রবক্ষােী  বেল বক্ষবত দ্তামার দ্ক্রাবেবত।। 

বেবড়ম্বক েক জটােুর বকর্ম্ণীরাবদ। 

ব ষ্কণ্টক বকবল মাবর োগর অেবে। ।  

বকরূবপ েবঞ্চবে ভাই বেরাট  গবর।  

এত শুব  কবে ভীম েবর্ম্ণর দ্গাচবর।। 

েল্লে  াবমবত আবম েে েূপকার। 

রন্ধ  কবরবত  াবে েমা  আমার।। 

পবরচয় বদয়া দ্তজ দ্দিাে রাজব । 

মল্লযুবদ্ধ োরাইে যত মল্লগবণ।।  

েৃষ েযাঘ্র বেংে দ্মষ মবেষ কুঞ্জর। 

েবরয়া আব য়া বদে রাজার দ্গাচর।। 

যুবেবির গৃবে পূবর্ব্ণ বছ ু েূপকার। 

দ্কৌতুবক রাবি  দ্মাবর রাজা দয়াোর। ।  

এত েবল পবরচয় বদে বেরাবটবর। 

শুব য়া েন্তুষ্ট বচর্ত্  ৃপ যুবেবিবর।। 

পা ণ প্রবত চাবেয়া েবল   রের।  

কই ভাই বকো মবত েবঞ্চবে েৎের।।  

অবিবর ব বরাগ বকবল বজব  পুরন্দর।  

বজব বল োহুর েবল েরা এবকশ্বর।।  

দ্দে মবেয ইন্দ্র য া, দা বেবত েবল। 

বত্রভুেব  পূজয য া রুবরবত কপালী।। 

আবদবতযবত বেষু্ণ য া বস্থবর দ্মরুেৎ। 

গ্রেমবেয চন্দ্র য া গবজ ঐরােত।।  

ঋবষমবেয শুদ্ধ য া শুকবদে মুব । 

আয়ুবেবত েজ্র য া শবে কাদবম্ব ী।। 

তাদৃশ পাণ্ডে মবেয অর্জ্ুণ  প্রো । 

পরাক্রবম তুবম োেুবদবের েমা ।।  
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বত্রভুেব  বেোবরত যার রূপ গুণ। 

বক মবত লুকাবে ভাই কেত অর্জ্ুণ ।।  

দুই েবে ে গুুণণ ঘষণবণর বচহ্ন। 

বকমবত লুকাবে ভাই েেযোচী বচহ্ন।। 

অর্জ্ুণ  েবল , দ্দে আছবয় উপায়। 

 পুংেক-বেবশ আবম আোবদে কায়।।  

দুই েে আোবদে শঙ্খ আোদব । 

মেবক েবরে দ্েণী, কুণ্ডল শ্রেবণ।। 

রাজা বজজ্ঞাবেবল দ্দে এই পবরচয়। 

পূবর্ব্ণবত বছলাম আবম পাণ্ডে-আলয়।।  

রাজপত্নী দ্রৌপদীর বছলাম  র্তণতক।  

 ৃতযগীবত বেজ্ঞ আবম, জাবত  পুংেক।। 

বশিাইবত পাবর আবম অন্তুঃপুর োলা। 

এই েৃবর্ত্জীবে জাব ,  াম েৃেন্নলা।। 

 কুবল ডাবকয়া বজজ্ঞাবে  ের্ম্ণরায়। 

কত ভাই লুকাইবে বকমত উপায়।। 

দুুঃি দ্ক্লশ  াবে জা , অবত েুকুমার। 

োলবকর প্রায় তুবম পাবলত আমার।।  

বত্রবলাকয বজব য়া রূপ পরম েুন্দর।  

ভ্রাতৃগণ প্রাণ-তুলয গুবণর োগর।।  

 কুল েবলল, দ্দে কর অেো । 

এই পবরচয় বদে বেরাবটর স্থা ।। 

অশ্বসেদয  াবে দ্কে আমার েমা । 

অবশ্বর বচবকৎো জাব , গ্রবিক আিযা ।। 

কবড়য়াবল বদে আবম দ্য দ্ঘাড়ার মুবি।  

দ্কা কাবল তার দুষ্টভাে  াবে  াবক।। 

এইরূবপ গুি কবর আপ ার কায়। 

েৎেবরক মোরাজ েবঞ্চে ত ায়।।  

তবে বজজ্ঞাবে  রাজা েেবদে প্রবত। 

বেবেে বেচাবর বেজ্ঞ, েুবদ্ধ েৃেস্পবত।। 

জ  ী কুন্তীর েদা অবত বপ্রয়তর। 

বক মবত েবঞ্চবে ভাই অজ্ঞাত েৎের।।  

েেবদে কবে, তবে শু   ৃপের। 

বেরাট রাজার গেী আবছ েহুতর।। 

দ্গাে  রক্ষক েই, জাবত দ্য দ্গায়াল। 

মৎেযবদবশ েলাইে  াম তবন্তপাল।।  

দ্রৌপদীবর কবে তবে  ৃপবত কাতর। 

বকমবত েবঞ্চবে কৃষ্ণা অজ্ঞাত েৎের।।  

রাজক যা রাজত্নী দুুঃবি ী আজন্ম।  

 াবে জা  োোরণ স্ত্রীবলাবকর কর্ম্ণ।। 

পুষ্পমালয আভরণ ভার  াবে েয়। 

বকরূবপ অেী া েবয় রবে পরালয়।। 

প্রাণাবেক বপ্রয় দ্তামা দ্দবি অ ুক্ষবণ। 

পর আজ্ঞা েেব বত েবঞ্চবে দ্কমব । ।  

কৃষ্ণা েবল, বচন্তা রাজা  া কবরে মব । 

দ্যমবত েবঞ্চে আবম বেরাট ভেব ।। 

দ্তামা েোকার মব   াবে েবে দুুঃি।  

েদাই দ্দবিে রাজা েোকার মুি।। 

বেরাট রাজার রাণী েুবদষ্ণা  াবমবত। 

তার স্থাব  েৎেবরক েবঞ্চে অজ্ঞাবত।। 

তাবর কে বেরন্ধ্রীর দ্েশ কর্ম্ণ জাব । 

শুব য়া অেশয দ্মাবর রাবিবে  রাণী।। 

এত শুব  হৃষ্ট বচবর্ত্ েবর্ম্ণর  ি । 

অবিবোত্র দ্েৌময-েবে কবর  অপণণ।। 

আবছল যবতক দাে দােী দ্রৌপদীর। 

পাঞ্চাবল যাইবত আজ্ঞা দ্দ  যুবেবির।। 

ইন্দ্রবে  আবদ কবর যবতক োর ী। 

র  লবয় েবে চবল যাে দ্বারােতী।।  
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পব  বজজ্ঞাবেবল দ্লাক কবেবে েোবর। 

 া জাব  দ্কা ায় দ্গল পঞ্চ েবোদবর। ।  

কাবল েবে এক স্থাব  বছলাম কা ব । 

আমা েো ছাবড় দ্কা া পবশলা ব র্জ্ণব ।। 

তবে দ্েৌময কবেবল  েহু উপবদশ। 

অজ্ঞাত েমবয় েবত পাবর  া া দ্ক্লশ।। 

েহু অপমা  বেবল তাো েম্ববরবে। 

যি  দ্যম  েয় েুবঝয়া কবরবে।। 

ক্ষত্রমবেয অবিেম দ্তামা পঞ্চ জব । 

েকবল দ্তামার শত্রু জা ে আপব ।। 

গুিভাবে গুিবেবশ  াক ভালমবত। 

রাজবেো কবর েদা রবে রাজপ্রীবত। ।  

ক্ষুো-তৃষ্ণা দ্তয়াবগবে আলেয শয় ।  

বেশ্বাে কবরবে  াবে  ৃবপ কদাচ । ।  

রাজার েরু্ম্বি আর পশ্চাবত  া রবে। 

তাাঁর োমপাবশ্বণ বকম্বা দবক্ষবণ  াবকবে।। 

দ্কা  কাযণয দ্েতু যবদ রাজা আজ্ঞা কবর। 

আপ ার প্রাণপবণ কবরবে েেবর।। 

অন্তুঃপুর  ারীেে  া কবেবে ক া। 

বম যা োকয রাজাবর  া কবেবে ের্ব্ণ া।। 

েরবষবত মর্ত্  াবে েবয় কদাচ । 

রাজা েব   া কবেবে রেেয েচ ।। 

েবন্নকবট  া  াবকয়া অন্তবর  াবকবে। 

লাোলাভ  া বেচাবরয়া আবদশ পাবলবে।। 

ভ্রাতা েন্ধু পুবত্র  াবে  ৃপবতর প্রীত। 

দ্েই দ্ে আপ , কর্ম্ণ কবর মব া ীত। ।  

আবম বক কবেে তুবম জা ে েকবল।  

কাল কাবট পু রবপ আবেও কুশবল।। 

এত শুব  উবি তবে ভাই পঞ্চ জ । 

প্রদবক্ষণ কবর দ্েৌবময চবল  তি । ।  

কামযে  ছাবড় যা  যমু ার পার। 

োবমবত শাবল্বর দ্দশ, দবক্ষবণ পাঞ্চাল।। 

শূরবে  রাজযমবেয কবরয়া প্রবেশ।  

পদব্রবজ েবল যা  বেরাবটর দ্দশ।। 

মৎেযবদশ ছাবড় দ্গলা দ্েৌময তবপাে ।  

শ্রমযুিা েবয় কৃষ্ণা েবল  েচ ।।  

চবলোর শবি আর  াবেক  ৃপবত। 

আবজ ব বশ এক িাাঁই করে েেবত।। 

ব কবট  া দ্দবি, দূবর বেরাট  গর।  

কাবল প্রাবত গুিভাবে যাে  ৃপের।।  

 ৃপবত েবল , কাবল েইে অজ্ঞাত। 

অ  ণ ঘবটবে, বেবল দ্লাবকবত বেবদত।।  

পাব ণ ডাবক আজ্ঞা দ্দ  েবর্ম্ণর ত য়।  

দ্রৌপদীর স্কবন্ধ কবর লে ে ঞ্জয়।।  

আজ্ঞামাত্র ে ঞ্জয় কবরবল  স্কবন্ধ। 

ঐরােত-স্কবন্ধ দ্য ইন্দ্রাণী আ বি।। 

 গর বেরাট আবছ অবত অল্প দরূ। 

দ্ে কাবল েবলবল  ের্ম্ণ  ৃপের।। 

েশস্ত্র  গবর যবদ কবরবে প্রবেশ।  

দৃবষ্টমাবত্র ের্ব্ণবলাক বচব বে বেবশষ।। 

োল েৃদ্ধ যুো জাব  গাণ্ডীে বেিযাত। 

দ্ে  স্থাব  রাি, দ্য  দ্লাবক  বে জ্ঞাত।। 

অর্জ্ুণ  েবল , দ্দি এই শমীদ্রুম।  

ভয়ঙ্কর শািা েে পরবশবছ দ্েযাম।। 

আবরাবেবত  া পাবরবে অ য দ্কা  জ ।  

ইোবত রাবি দ্য অস্ত্র যবদ লয় ম ।।  

অর্জ্ুণব র োবকয রাজা কবরয়া স্বীকার। 

কবেবল  রাি দ্য   া েয় প্রচার।। 
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তবেত গাণ্ডীে ে  ুিোইয়া গুণ। 

গদা শঙ্খ আবদ যত অস্ত্রপূণণ তূণ।। 

েেব  আোবদ েে একত্র ছাবিয়া। 

রাবিবল  উচ্চতর শািাবত োবন্ধয়া।। 

শ্মশা  ব কবট বছল যত দ্গাপগণ। 

েোকাবর পু ুঃ পু ুঃ েবল  েচ ।। 

পব বত আবেবত েৃদ্ধা জ  ী মবরল। 

অবির অভাবে েৃবক্ষ স্থাবপত েইল।।  

কুল ক্রমাগত মম আবছ এই প । 

বকো অবি দবে, বকো কবর এই মত।।  

তবে জয় বেজয় জয়ন্ত জয়ৎবে । 

জয়দ্বল পঞ্চ  াম গুবি রাবিবল ।।  

পঞ্চ পাণ্ডবের এই  াম েমুদয়। 

য াক্রবম রাবিবল  ের্ম্ণ মোশয়। ।  

োধ্বী দ্রৌপদীর  াম মাবল ী েইল।  

ছয় জব  ছয়  াম যুবেবির বদল।। 

পঞ্চ পাণ্ডবের বেরাট রাজেভায় প্রবেশ 

কাাঁবিবত দ্দে  মবণ মাবণবকযর োজ।  

েভামাবঝ প্র মতুঃ যা  ের্ম্ণরাজ। ।  

যুবেবির রূপ দ্দবি মুগ্ধ মৎেযপবত। 

েভাজ  প্রবত চাবে কবে শীঘ্রগবত। ।  

এই দ্য পুরুষ আবে কিপণ আকার। 

ইোবক কি  দ্কে দ্দবিছ বক আর।। 

ইন্দ্র চন্দ্র েূযণয েম প্রভা কবলের। 

ঐরােত েম গবত পরম েুির।। 

কাঞ্চ  পর্ব্ণত দ্য  ভূবম দ্শাভা পায়। 

আমার েভায় আবে, েুবঝ অবভপ্রায়।।  

ক্ষবত্রয় লক্ষণ ের্ব্ণ, ব্রাহ্মবণর  য়। 

রাজচক্রের্ত্ণী প্রায় ের্ব্ণ দ্তবজাময়।। 

দ্য কাময কবরয়া এই আবেবতবছ দ্ে া। 

ক্ষত্র বদ্বজ দ্যো দ্েৌক পূরাে ের্ব্ণ া।। 

দ্ে  বেচাবরবত উপ ীত ের্ম্ণরাজ। 

কলযা  কবরয়া দাণ্ডাইল েভামাঝ।।  

 মস্কার কবর মৎেযপবত মৃদুভাবষ।  

বে য় পূর্ব্ণক ের্ম্ণরাজবক বজজ্ঞাবে।। 

দ্ক তুবম, দ্কা ায় োে, এবল দ্কা া বেবত। 

দ্কান্ কুল দ্গাবত্র জে, দ্কম  েংবশবত।। 

দ্য কাময দ্তামার, মাবগ লে মম স্থা । 

রাষ্ট্রপুর গৃে দণ্ড ছত্র আর যা ।। 

দ্তামাবর দ্দবিয়া মম দ্ে  মব  লয়। 

যাে মাগ তাো বদে কবরবছ ব শ্চয়। ।  

এত শুব  কবেবছ  ের্ম্ণ-অবেকারী।  

বেয়াঘ্র আমার দ্গাত্র, কঙ্ক  াম েবর।। 

যুবেবির  ৃপবতর বছ ু আবম েিা।  

বকছু দ্ভদ  াবে বছল দ্য  আত্মা একা।। 

শত্রু ব ল রাজয, েব  দ্গল পঞ্চ ভাই। 

তাাঁর েম দ্লাক আবম বেবশষ ব পুণ।। 

দ্ে া আবেলাম আবম শুব  তে গুণ।। 

এত শুব  মৎেযরাজ েবল  েবরবষ। 

েদাই আমার োঞ্ছা এমত পুরুবষ।। 

বদেবযাবগ মম ভাবগয দ্তামাবর পাই ু। 

রাজয ে  তে কবর েকবল অবপণ ু।।  

আমার েদৃশ েবয়  াকে েভায়। 

যত মন্ত্রী পাত্র দ্মার দ্েবেবে দ্তামায়।। 

এত শুব  েবলবল  েবর্ম্ণর  ি ।  
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দ্কা  রবেয কভু মম  াবে প্রবয়াজ ।।  

েবেষয আোরী আবম, শয়  ভূবমবত। 

বকছু যবদ লাবগ, তবে বলে দ্তামা বেবত।। 

দ্ে মবত দ্েই স্থাব  রবে যুবেবির। 

কতক্ষবণ উপ ীত েৃবকাদর েীর।। 

োবতবত কবরয়া চাট ুমৃগপবত গবত। 

দ্েমন্ত পর্ব্ণত প্রায় বকো যূ পবত।। 

েভাবত প্রবেবশ দ্য  োল-েূবযণযাদয়। 

দ্দবি বরোবটর মব  েইল বেস্ময়।। 

রাজার েভায় উপ ীত েৃবকাদর। 

জয় দ্েৌক, েবল েীর তবুল দুই কর।।  

চতুর্ব্ণণণ দ্শ্রি আবম েই দ্য ব্রাহ্মণ। 

গুরু-উপবদবশ পাবর কবরবত রন্ধ ।।  

দ্মার েম রন্ধব বত  াবে েূপকার। 

মল্লযুদ্ধাভযাে বকছু আছবয় আমার।।  

এত শুব  মৎেযপবত েবল  েচ ।  

েূপকার দ্তামাবর  া লাবগ মম ম ।। 

কুবের ভাস্কর দ্য  দ্শাবভয়াবছ ভূবম। 

ের্ব্ণবক্ষবত পালব র দ্যাগয েও তুবম।। 

েূপকার দ্যাগয তুবম  ে কদাচ । 

এত শুব  েৃবকাদর েবল  েচ ।। 

যুবেবির  ৃপবতর বছ ু েূপকার। 

আমাবত েড়ই প্রীবত আবছল রাজার।। 

বেংে েযাঘ্র েৃষ আর মবেষ োরণ।  

যাো েে যুঝাইবে, বদে আবম রণ।। 

মল্লযুবদ্ধ আমা েম  াবেক মা ুবষ। 

আমার পাবলল রাজা দ্কৌতুক বেবশবষ।।  

েল্লে আমার  াম রাবি ের্ম্ণরাজ।  

তাাঁোর অভাবে ভ্রবম পৃব েীর মাঝ।।  

বেরাট কবেল, ইব   াবেক েংশয়। 

দ্তামার েে ক া বেবচত্র বকছু  য়।।  

েেুন্ধরা শাবেোবর দ্যাগয েও তুবম। 

দ্য কাম া কর তুবম বদে তাো আবম। ।  

আমার আল যত আবছ েূপকার। 

েোর উপবর তে েবে অবেকার।। 

এত েবল পাকগৃবে ভীবম পািাইল। 

এমবত রবেল ভীম দ্কে  া জাব ল।। 

তবে কতক্ষবণ আবেবল  ে ঞ্জয়। 

স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ কবরবত দ্শাভয়।। 

দীঘণবকশ দ্েণী  াবময়াবছ পৃবিাপবর। 

ভূবমকম্প দ্য  মর্ত্গজ-পদভবর।। 

দূবর দ্দবি েভােবদ কবে মৎেযপবত।  

এই দ্য আবেবছ যুো ছদ্ম  ারীজাবত।। 

ইোবর কি  দ্কে দ্দবিছ বক আর। 

ম ুষয  া েয় এই দ্দবের কুমার।। 

ইোবক দ্দবি আশ্চযণয েবয়বছ েোই। 

দ্কো এ েুঝে শীঘ্র আবেবছ দ্ে ায়। ।  

এই মত মৎেযপবত বচবর্ত্ বেচাবরবত। 

উপ ীত েইবল  অর্জ্ুণ  েভাবত।। 

পাব ণ দ্েবর েভাজ  মাব ল বেস্ময়।  

েবেস্মবয় ে ঞ্জবয় েবে ব রিয়।। 

বেস্মবয়বত বজজ্ঞাবে  বেরাট রাজ ।  

কে দ্কো েও তুবম কাোর  ি ।। 

দ্কা  প্রবয়াজব  দ্ে া তে আগম । 

ক্ষম বেবল কবর তে প্রা ণ া পূরণ।।  

অর্জ্ুণ  েবল , আবম েই দ্য  র্ত্ণক। 

দ্যই দ্েতু েহুকাল আবে  পুংেক।। 

 ৃতযগীবত মম েম  াবেক ভুেব । 
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বশিাইবত পাবর আবম দ্দেক যাগবণ।।  

বেরাট েবলল, ইো  াবে লয় ম । 

এ কবর্ম্ণর দ্যাগয তুবম  ে কদাচ ।।  

এই দ্য স্ত্রীবেশ তুবম ভূবষয়াছ গায়। 

দ্তামার অবেবত ইো দ্শাভা  াবে পায়।। 

ভূত া -অবে য া ভস্ম আোবদল।  

বদ কর দ্তজ দ্য  দ্মবঘবত ঢাবকল।। 

দ্তামার এ ভুজবতজ দ্য ে ু েবেল। 

দ্ে ে ুর দ্তবজ েে পৃব েী কাাঁবপল। ।  

পা ণ কবেবল , রাজা েবর্ম্ণর  ি । 

তাাঁর ভাযণযা দ্রৌপদীর বছলাম গায় ।। 

শত্রু রাজয ব ল, তাাঁরা প্রবেবশল ে । 

এই দ্েতু তে রাবজয আবে ু রাজ ।।  

আবম  পুংেক রাজা  াম েৃেন্নলা।  

 ৃতয গীত োদয বশক্ষা দ্দই রাজোলা।। 

রাজা েবল, েৃেন্নলা রে মম ঘবর। 

েে েমপণণ আবম কবর ু দ্তামাবর।। 

ে  জ  পুত্র দারা রাি এই পুর। 

পুত্র তুলয তুবম এই রাবজযর িাকুর।। 

উর্ত্রাবদ ক যা যত আবছ মম পুবর।  

 ৃতয গীবত বেশারদা করে েোবর।।  

এত েল অন্তুঃপুর মবেয পািাইল।  

এমবত রবে  পা ণ দ্কে  া জাব ল।।  

 কুল ক্ষবণক পবর কবর আগম । 

দূর বেবত  ৃপ তাাঁবর কবর ব রীক্ষণ।।  

দ্মঘ বেবত মুি দ্য  বেল শশেবর। 

েূতবেশ তুরে প্রবোে োবড় কবর। ।  

দুইবেবত অশ্বগণ কবর ব রীক্ষণ। 

মদমর্ত্ গবত দ্য  প্রমর্ত্ োরণ।। 

প্রণবময়া দাাঁড়াইল রাজ েভাতবল। 

দ্কামল মেুর ভাবষ  ৃপবতবর েবল।। 

অশ্ব বচবকৎেক,  াম গ্রবিক আমার। 

জীবেকাব ণ আবেলাম দ্তামার আগার।।  

রাজা েবল, এবল তুবম দ্কান্ দ্দশ বেবত। 

দ্দেপুত্র প্রায় দ্তামা, লয় মম বচবত।। 

 কুল েবলল, কুরু েবর্ম্ণর  ি ।  

লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাাঁর  া যায় গণ ।।  

েে অশ্ব পাবলোবর দ্মাবর ব বয়াবজল।  

আমার পালব  অশ্বগণ েৃবদ্ধ বেল।।  

কবড়য়াবল দ্দই আবম দ্য দ্ঘাড়ার মুবি।  

দ্কা কাবল তার দুষ্টভাে  াবে  াবক।। 

রাজা েবল, যত মম আবছ অশ্বগণ। 

েকবল রক্ষা ণ দ্তামা কবর ু অপণণ।।  

 কুল কবরল অশ্বগৃবেবত গম । 

কতক্ষবণ েেবদে বদল দরশ ।। 

তরুণ অরুণ য া উবি পূর্ব্ণবভবত।  

অবিবশিা দ্য  যবজ্ঞ দ্দবি আচবম্ববত।। 

দ্গাপজাবত দ্য  েবরয়াবছ  ট েবশ। 

দ্গাপুে ছাি দবড় আছবয় বেবশষ।।  

রাজা েে েবেস্ময় যত েভাজ । 

প্রণাম কবরয়া েবল, মারীর  ন্দ ।।  

জীবেকাব ণ আবেলাম দ্তামার  গর। 

গেী রক্ষা দ্েতু দ্মাবর রাি  ৃপের। ।  

আমার রক্ষবণ গেী েযাবে  াবে জাব । 

েযাঘ্রভয় দ্চৌরভয়  াবে কদাচব ।। 

বেরাট েবলল, ইব  তুবম দ্যাগয  ে।  

দ্ক তুবম, বক  াম ের, েতয কবর কে।।  

ইন্দ্র চন্দ্র কামবদে বজব  তে মূবর্ত্ণ। 
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েুবদ্ধ পরাক্রবম েুবঝ রাজচক্রের্ত্ণী।। 

েৃেস্পবত শুক্র েম  ীবত তে ভাষ।  

িড়গোরী েে তে, পদ্মোরী পাশ। ।  

েেবদে েবল, জা  পাণ্ডুর  ি । 

তাাঁোর যবতক গেী দ্লাবক অগণ ।। 

কবরতাম দ্েই েে দ্গাে  পাল । 

মম গুবণ প্রীত বছল পাণ্ডুর  ন্দ ।।  

আর এক মেৎ কর্ম্ণ জাব   র া । 

ভূত ভবেষযৎ ের্ত্ণমা  মম জ্ঞাত।।  

পৃব েী বভতবর  ৃপ যত কর্ম্ণ েয়।  

গৃবেবত েবেয়া তাো জাব  মোশয়।।  

ের্ম্ণরাজ েভাতবল বছ ু দীঘণকাল।  

যুবেবির দ্মাবর  াম বদল তবন্তপাল।। 

রাজা েবল, যত েল, েম্ভবে দ্তামাবর। 

দ্য কাময দ্তামার  াবক, লে দ্মার পুবর।। 

যত গেী আবছ মম আর রবক্ষগণ। 

দ্তামাবর বদলাম েে, করে পাল ।। 

এমত কবেয়া েেবদবে মোমবত। 

পঞ্চ জব  োঞ্ছামত দ্দ   রপবত।। 

মৎেযবদবশ পাণ্ডবেরা রবে  দ্গাপব । 

অেবগবর মবেয দ্য  েেস্রবকরবণ। ।  

রবেল অ ল দ্য  ভস্মমবেয লুবক।  

দ্কে  া জাব ল, েবে অ ুক্ষণ দ্দবি।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা ।  

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  

বেরাট-গৃবে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বেরাট-রাণী েুবদষ্ণার েবেত 

কব াপক   

তবে কতক্ষবণ কৃষ্ণা প্রবেবশ  গবর। 

চতুবদণবক  র ারী োয় দ্দবিোবর।। 

দ্ক্লবশবত মবল  মুি, দীঘণ মুিবকশ। 

বপন্ধ  মবল  জীণণ, বেরন্ধ্রীর দ্েশ।। 

পু ুঃ পু ুঃ বজজ্ঞােবয় যত  ারীগণ।  

দ্ক তুবম, একাকী ভ্রম বকবের কারণ।।  

দ্তামার রূবপর েীমা েণণব   া যায়।  

বকন্নর অপ্সরা তুবম দ্দেক যা প্রায়।। 

েোবর প্রবোবে কৃষ্ণা েবল এই োণী। 

বেরন্ধ্রীর কর্ম্ণ কবর,  রজাবত আবম।। 

এমবত দ্েবষ্টত দ্লাবক ভ্রবম দ্দেী কৃষ্ণা। 

প্রাোবদ  াবকয়া তাো দ্দবিল েুবদষ্ণা। ।  

বকবকয়-রাবজর ক যা, বেরাট মবেষী। 

কৃষ্ণাবর আব বত শীঘ্র পািাবল  দােী।। 

আদর কবরয়া তাাঁবর যবতক কাবম ী। 

অন্তুঃপুবর লবয় দ্গল য া রাজরাণী। ।  

শত শত রাজক যা েুবদষ্ণা দ্েবষ্টতা। 

দ্রৌপদীবর দ্েবর েবে েইল লবর্জ্তা।। 

োশ্চবযণয কৃষ্ণার রূপ েবে ব রীক্ষবণ। 

 ীরবে যবতক  ারী বচবন্ত মব  মব ।। 

েুবঝ শাপভ্রষ্ট বেয়া দ্কা  দ্দেক যা। 

আবেয়াবছ মৎেযবদশ কবরোবর ে যা।। 

কতক্ষবণ বজজ্ঞাবেল বেরাবটর রাণী। 

দ্দেক যা েবয় দ্ক  ভ্রমে অে ী।। 

মোভারবতর ক া েুো বেবত েুো। 

োেুজ  কবর পা   াবশোবর ক্ষুো।। 
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কাশীরাম দাে কবর  বত োেুজব । পাইবে পরম প্রীবত যাোর শ্রেবণ। ।  

দ্রৌপদীর রূপ েণণ  

বকো লক্ষ্মী েরস্বতী,                     েরবপ্রয়া বেমেতী, 

োবেত্রী বক ব্রহ্মার গৃবেণী।  

দ্রাবেণী চবন্দ্রর রামা,                     রবত েতী বতবলার্ত্মা, 

বকো েবে ইবন্দ্রর ইন্দ্রাণী।। 

দ্তামার অবের আভা,                     ম্লা  কবরবলক েভা, 

তারা দ্য  চবন্দ্রর উদবয়। 

দ্তামার শরীর দ্দবি,                     ব বমষ  া কবর আাঁবি, 

ঘ  ঘ  কবম্পত হৃদবয়।। 

শশী ব বি মুিপদ্ম,                     দ্ক  কবরয়াছ ছদ্ম, 

এ দ্েশ দ্তামার  াবে দ্শাবভ। 

দ্পবয় তে অেঘ্ররাণ,                     তযবজয়া কুেুবমাদযা , 

অবলেৃি োয় মেুবলাবভ।। 

মৃগব ত্র বজব  আাঁবি,                     কামশর তুলয দ্দবি, 

োবজবল মবরবে কামবরপু। 

কণ্ঠ তে কমু্ব বজব ,                     ওি পক্ক-বেম্ব গবণ, 

পঞ্চশর বলি তে েপুল।। 

রি কর দ্কাক দ,                     কি দ্কাক দ-পদ,  

রিযুি অরুণ অের। 

শুকচঞ্চু বজব   াো,                     েুোর েদৃশ ভাষা, 

ভুজযুগ বজব  বেষের।। 

দ্তামার ব তম্ব কুবচ,                     গগ  ব োেী ইবে, 

মৃগপবত বজব  মেযবদশ। 

বকো পুঞ্জ কাদবম্ব ী,                     বজত চারু চামবরণী, 

মুি দ্দবি দ্ক  দ্ে  দ্কশ।। 

দ্ের দ্দি েরা ব ,                     দ্তামা দ্দবি তরুগবণ, 

লবম্বত েইল শািা েে। 
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বক দ্দেী  াবগণী তুবম,                     বক দ্েতু ভ্রমে ভূবম, 

 া ভাবণ্ডে েতয দ্মাবর কে।। 

তে অেবযাগয পবত,                     মা ুবষ  া দ্দবি েবত, 

বে া দ্দে বদকপালগণ। 

তে অে-দরশব ,                     দ্মাে দ্গল  ারীগবণ, 

পুরুষ  া জীবয় কদাচ ।। 

েুবদষ্ণার োকয শুব ,                     মেুর দ্কামল োণী, 

েবে বয় েবল  পাষণতী। 

 া দ্দেী গন্ধর্ব্ণী আবম,                     মা ুষী ব েবে ভূবম, 

ফলাোরী বেরন্ধ্রীর জাবত।। 

দয়া কবর রাণী দ্মাবর,                     রািে আপ  ঘবর, 

দ্েো কবর রবেে দ্তামার। 

 া দ্ছাাঁে উবেষ্ট জাত,                     চরবণ  া বদে োত, 

এইমাত্র ব য়ম আমার।। 

প্রোলকুমুতা পাাঁবত,                     ভাল জাব  ব তয গাাঁব , 

পুষ্পমালা জাব  দ্য বেবশষ।। 

বেিূর কেল আবদ,                     রত্ন-আভরণ ব বে, 

বেবচত্র জাব  দ্য দ্কশ-বেশ।। 

দ্গাবেবির বপ্রয়তমা,                     মোবদেী েতযভামা, 

েহুকাল দ্েবেলাম তাাঁবক। 

আমার ব পুণয দ্দবি,                     পাণ্ডবের বপ্রয়েিী, 

কৃষ্ণা মাবগ ব বল  আমাবক।। 

কৃষ্ণা আবম এক প্রাণ,                     ইব   া জাবে আ , 

েহুকাল েবঞ্ছলাম ত া। 

রাজয ব ল শত্রুগণ,                     পাণ্ডবেরা দ্গল ে , 

দ্তাঁই আবম আবেলাম দ্ে া।। 

বেরাটপবর্ব্ণর ক া,                     বেবচত্র ভারত গা া, 

ের্ব্ণদুুঃি শ্রেবণ বে াশ। 

কমলাকাবন্তর েুত,                     েুজব র ম ুঃপূত, 
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বেরবচল কাশীরাম দাে।। 

েুবদষ্ণার ব কট দ্রৌপদীর ব য়ম ক   ও েুবদষ্ণার দ্রৌপদীবক আশ্রয় 

প্রদা  

রাণী েবল, শু  েবত তে রূপ দ্দবি।  

স্ত্রীজাবত েইয়া পালবটবত  াবর আাঁবি।। 

 ৃপবত দ্দবিয়া দ্লাভ কবরবে দ্তামাবর।  

 া েইবে মম শবি ব োবরবত তাাঁবর।। 

দ্তামা দ্দবি আদর  া কবরবে  দ্মাবর। 

আবম উদােী া েে দ্তামা রাবি ঘবর। ।  

আপ ার দ্বাবর কাাঁটা দ্রাবপে আপব ।  

ককণটীর গভণ য া মৃতুযর লক্ষবণ।। 

রাজ-োবে রবে কত আত্ম-পবরজ । 

েৎ অেৎ আবছ তার মবেয কত জ ।। 

দ্তামায় প্রদাব  আবম দ্ে ায় আশ্রয়।  

দ্কমব  রবক্ষে দ্তামা এই জাবগ ভয়।।  

এত শুব  কৃষ্ণা তবে েবল েুবদষ্ণায়। 

দুষ্টা  ারী েম রাজ্ঞী  া ভাে আমায়।। 

দ্যো দ্েৌক, দ্মার প্রবত যবদ দ্কা  জ ।  

পাপচবক্ষ চাবেবল  া জীবে কদাচ । ।  

পঞ্চ গন্ধবর্ব্ণর আবম কবর দ্য দ্েে । 

অ ুক্ষণ রাবি দ্মাবর দ্েই পঞ্চ জ । ।  

 াকুক স্পশণ , যবদ দ্দবি পাপচবক্ষ। 

দ্দেতা েবলও মৃতুয দ্য  তার পবক্ষ।। 

দুুঃিা বল দগ্ধ েদা মম স্বাবমগণ।  

 া োাঁবচবে আমাবর দ্য কবরবে চাল ।।  

দয়া কবর দ্মাবর যবদ রাি গুণেতী। 

পশ্চাবত জাব বে তুবম আমার প্রকৃবত।। 

 া লে উবেষ্ট আর  া দ্ছাাঁে চরণ।  

পুরুবষর কাবছ  াবে পািাবে কি ।।  

েুবদষ্ণা োকয শুব  কৃষ্ণা হৃষ্টমব । 

এমবত রবেলা দ্দেী বেরাট ভেব ।। 

দ্েোয় েইল েশ বেরাবটর রাণী। 

েুশীবল কবরলা েশ যবতক রমণী।। 

বেরাবটর েভাপবত েবর্ম্ণর  ি ।  

ের্ম্ণ  যাবয় েশ কবরবল  েভাজ । ।  

েপুবত্রবত আ বিত মৎেয-অবেকারী। 

অ ুক্ষণ ের্ম্ণ েে দ্িবল পাশাোবর।। 

পাশায় বজব য়া ের্ম্ণ অব ক রত । 

দী  দবরবরবর েে কবর বেতরণ।। 

ভীবমর রন্ধব  তুষ্ট েবল  রাজ । 

েশ বেল, যত জ  কবরল দ্ভাজ ।। 

মল্লযুবদ্ধ েড় তষু্ট েইয়া রাজ ।  

অপণণ কবর  ভীবম ক ক রত ।। 

অর্জ্ুণব র দ্দবি  তৃয গীত োদযরে। 

অন্তুঃপুবর  ারীগণ েবে বেল েশ।। 

েহুকাল অশ্বগণ দুষ্টম  বছল। 

 কুবলর করস্পবশণ েবে শান্ত বেল।।  

গেীগণ েৃবদ্ধ পায়, য া ক্ষীরেতী। 

েেবদে গুবণ েশ ে  মৎেযপবত।। 

পাণ্ডবের গুবণ মৎেযবদশ েশ বেল।  

এইরূবপ চাবরমাে ক্রবমবত কাবটল।।  

েুোর েমা  মোভারবতর ক া। 

ভবিবত শুব বল ঘুবচ যায় ভেক্ষুো।। 
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শঙ্করযাত্রা ও ভীবমর মল্লযদু্ধ 

পূর্ব্ণাপার কুলরীবত আবছ মৎেযবদবশ। 

শঙ্কর  াবমবত যাত্রা আরাবে মবেবশ।। 

কবলর শঙ্করযাত্রা বেরাট রাজ । 

 া া দ্দশ বেবত আবে েহুেংিয জ । ।  

বদ্বজ আবদ চাবর জাবত  র ারীগণ। 

 ৃতযগীত মবোৎেে কবর জব  জ ।। 

পবণ্ডবত পবণ্ডবত ক া শাবস্ত্রর বেোদ। 

েেী েেী যুদ্ধ েয় ছাবড় দ্ঘার  াদ।। 

দ্কৌতুক দ্দবি  ত া বেরাট-রাজ । 

পর্ব্ণত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ। ।  

মল্লগণমবেয এক মল্ল েলো । 

ের্ব্ণ মল্লগণ কবর যাো োিা ।।  

ের্ব্ণ মল্লগণ মবেয ছাবড় বেংে াদ। 

দ্ক আছ, আমার েবে করে বেোদ।। 

লাবি লাবি েড় েড় যত মল্ল বছল। 

অবোমুবি েবয় দ্কে উর্ত্র  া বদল।।  

ডাবকয়া েলবয় মল্ল  ৃপবতর প্রবত।  

দ্মার েবে যুবঝ দ্ে  দ্দে  রপবত।।  

যবদ মল্ল দ্দে রাজা,গুণ দ্গবয় যাে।  

 াবে বদবল দ্দবশ দ্দবশ অিযাবত কবরে।। 

বচবন্তয়া বেরাট তবে কবরয়া স্মরণ।  

েূপকার েল্লবেবর ডাবক  তি ।। 

বেরাট েবল , তুবম কবেয়াছ পূবর্ব্ণ। 

এ মল্ল েবেত রণ কর তুবম এবে।। 

এ মল্ল েবেত যবদ পার যুবঝোবর। 

দ্তামাবর তুবষে আবম রাজ-েযেোবর। ।  

ভীম েবর  রপবত জা ে আপব । 

যবতক কবে ু পূবর্ব্ণ উদয়-ভরবণ।।  

দ্ে েে স্মবরয়া যবদ চাে েবেোবর। 

এ মল্ল েবেত তবে যুঝাে আমাবর।। 

মোেলো  মল্ল পর্ব্ণতআকার। 

দ্পটা ণী ব্রাহ্মণ জাবত েই েূপকার।। 

এ মল্ল েবেত যবদ করাও েংগ্রাম। 

বদ্বজেে ভয়  াবে, কর পবরণাম।। 

শুব য়া ব ুঃশে ে  মৎবেযর ঈশ্ের।  

কতক্ষবণ কঙ্ক তবে কবর  উর্ত্র।। 

যার দ্য আশ্রবয়  াবক পবণ্ডত েুজ ।  

য াশবি তার আজ্ঞা  া কবর দ্েল ।।  

পু ুঃ পু ুঃ মল্ল েবলবতবছ  ৃপেবর।  

রাজার েবয়বছ ইো যুদ্ধ দ্দবিোবর।। 

রাজাবর েবন্তাষ কর, দ্দিুক েকবল। 

একোর মল্ল েে যুঝ কুতূেবল।। 

যুবেবির োকয শুব  েীর েৃবকাদর।  

পু রবপ  ৃপবতবর কবর  উর্ত্র।। 

দ্তামার প্রোবদ আর কবঙ্কর প্রোবদ। 

 া জীবেক মল্ল আবজ, পবড়ল প্রমাবদ।। 

এত েবল রেেভা মবেয দাণ্ডাইল।  

ডাক বদয়া েৃবকাদর মবল্লবর কবেল।।  

যবদ মৃতুয ইো  াবক, যুদ্ধ কর আবে। 

প্রাণ ইো  াবক যবদ, পলাে প্রোেী।। 

ভীবমর েচ  শুব  দ্ে মল্ল কুবপল। 

মোপরাক্রম কবর ভীবমবর েবরল।। 

পর্ব্ণত  াবড়বত দ্কা া োয়ুর শকবত। 

 া পাবরল চাবলোবর ভীম মোমবত।।  
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ঈষৎ োবেয়া ভীম েবর দুই পায়। 

অন্তরীবক্ষ তুবলবলক ভ্রমাইয়া তায়।। 

ক্ষুর মীব  েবর য া গ্রাে কবর  ক্র। 

আকাবশ ঘুরায় দ্য  কুম্ভকার-চক্র। ।  

ঘুরাবত ঘরুাবত তযবজ মল্ল ব জ প্রাণ। 

দ্ফলাইয়া বদল ভীম দ্য  লতািা ।। 

দ্দবিয়া অদ্ভূত েবে, মব  চমৎকার।  

বেরাট- ৃপবত পা  আ ি অপার।। 

অব ক রত  ভীবম বদল  রপবত। 

যাত্রা ব েবর্ত্ণয়া দ্গল দ্য যার েেবত।। 

োর্ত্ণা দ্পবয় রাবজয যত বছল মল্লগণ। 

েৃবকাদর েে আব  েবে কবর রণ।। 

অব ক মবরল শুব  দ্কে  া আবেল। 

েল্লবের পরাক্রবম রাজা েশ বেল।।  

েড় েড় বেংে েযাঘ্র মর্ত্ েবেগণ।  

দ্কৌতুবক ভীবমর েে করাইল রণ।। 

ব বমবষবত অ ায়াবে মাবর েৃবকাদর। 

দ্কৌতুবক দ্দবি  রাজা স্ত্রীেৃি বভতর।। 

এইরূবপ ত া একাদশ মাে দ্গল। 

ো বি পাণ্ডে পঞ্চ অজ্ঞাবত রবেল।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-লেরী। 

কাোর শকবত তাো েবণণোবর পাবর।। 

শ্রুতমাত্র কবে আবম রবচয়া পয়ার।  

অেবেবল শুব  তাো েকল েংোর।। 

ভারত শ্রেবণ ের্ব্ণ পাবপর বে াশ।  

কাশীরাম দাে কবে, কবেবল  েযাে। ।  

দ্রৌপদীর েবেত কীচবকর োক্ষাৎ ও বমল  োঞ্ছা 

বজজ্ঞাবে  জবেজয় কে মুব ের। 

অতুঃপর বক কবরলা পঞ্চ েবোদর।। 

মুব  েবল, অেো  কর কুরু া । 

একাদশ মাে গত েইল অজ্ঞাত।। 

েুবদষ্ণার দ্েো কৃষ্ণা কবর অ ুক্ষণ। 

দ্ে মবত দ্দি ত া বদবের ঘট ।। 

কীচক  াবমবত বেরাবটর দ্ে াপবত। 

এক বদ  দ্রৌপদীবর দ্দবিল দুর্ম্ণবত।। 

দৃবষ্টমাত্র রূবপ তার বেল বেবমাবেত। 

দ্রৌপদীর েবন্নকবট বেল উপ ীত।। 

েবলবত লাবগল তবে মেুর েচব । 

দ্ের, অেো  কর পূণণচন্দ্রা ব । ।  

মব াের অে তে অ ে দ্মাবে ী। 

ব রুপম অে তে প্র ম দ্যৌে ী।। 

দ্ে ায় আছে, কভু  াে আবম জাব । 

এ রূপ দ্যৌে  দ্ক   ষ্ট কর েব ।। 

দ্তামার অবের দ্শাভা েুর-ম  দ্লাবভ।  

এ েে ভূষণ  াবে তে অবে দ্শাবভ।।  

দ্দবিয়া দ্তামাবর ম  মবজল আমার। 

কামোবণ দবে প্রাণ করে উদ্ধার।।  

গৃে দারা পুত্র মম যত ে  জ । 

েে তযবজ লইলাম দ্তামার শরণ।। 

েেস্র েেস্র দ্মার আবছ  ারীগণ। 

দােী েবয় দ্েবেবেক দ্তামার চরণ।। 

রত্ন-অলঙ্কার যত দ্লাক মব াের। 

য া ইো বেভূষণ কর কবলের।। 

রত্ন-মবির শযযা, রত্ন-বেংোে ।  

রত্ন-আভরণ পর, শু ে েচ ।। 
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েোর উপবর তুবম েবে িাকুরাণী। 

যবদ  া রািে ে ী অেীব র োণী।। 

এিব  তযবজে প্রাণ দ্তামা বেদযমা । 

এই দ্দি েইয়াবছ কণ্ঠাগত প্রাণ।। 

কীচবকর োবকয কৃষ্ণা কবম্প কবলের। 

েবর্ম্ণবর স্মবরয়া দ্দেী কবরলা উর্ত্র।। 

বেরন্ধ্রী আমার জাবত, েীভৎেরূবপণী। 

আমাবর এমত কভু  া দ্শাবভ কাবে ী।।  

এ েকল কে ব জ কুল-ভাযণযাগবণ। 

েংশেৃবদ্ধ েবে যাবত,  াবকবে কলযাবণ।। 

পরদাবর দ্লাবভ বকবল  াবেক মঙ্গল।  

জীয়বন্ত অিযাবত দ্ঘাবষ পৃব েী মণ্ডল।। 

যবতক েুকৃবত তার েে  ষ্ট েয়। 

পরশ কবরবল মাত্র েয় আয়ুক্ষয়।। 

পুত্র দারা দ্শাক কষ্ট দবরর লক্ষণ। 

অল্পকাবল দণ্ড তাবর করবয় শম ।। 

েকল বে াশ েয় পরদারা প্রীবত। 

কভু ত্রাণ  াবে তার  রক েইবত।। 

পরদারা আবম, তাো জা ে আপব । 

পাপদৃবষ্ট দ্মার প্রবত কর বক কারবণ।। 

গন্ধেণে আমার পবত যদযবপ দ্দবিবে। 

কুটুম্ব েবেত দ্তামা েেংবশ মাবরবে।। 

পঞ্চ গন্ধবর্ব্ণর আবম কবর দ্য দ্েে । 

অ ুক্ষণ রাবি দ্মাবর দ্েই পঞ্চ জ । ।  

কালরাবত্র দ্পাোইল আবজ দ্য দ্তামাবর। 

দ্তাঁই দ্ে  দুষ্ট ভাষা কবেছ আমাবর।। 

তুবম দ্য এমত ভাষা আমাবর কবেবল।  

েবরল যবমর দূত আবজ তে চুবল।। 

েুেুবদ্ধ পবণ্ডত দ্যই জ্ঞা েন্ত জ ।  

পরস্ত্রী দ্দবিবল দ্োঁট করবয় েদ । ।  

দ্দৌপদীর োকয শুব  কীচক দুুঃবিত।  

ব রাশয আঘাবত েয় অতযন্ত পীবড়ত।।  

তাোর ভবগ ী বেরাবটর রাজরাণী। 

তার স্থাব  কবে বগয়া েবে য় োণী।। 

অবচত  অে কবম্প েঘব  ব শ্বাে।  

কবেবত  া পাবর, কবে অদ্ধণ অদ্ধণ ভাষ।। 

ভবগ ী ব কবট যাো েলা  াবে যায়।  

কবেবত লাবগল তাো লর্জ্া  াবে পায়।। 

দ্দিে ভবগ ী দ্মার োবেরায় প্রাণ।  

যবদ দ্মাবর চাে শীঘ্র কর পবরত্রাণ।।  

বেরন্ধ্রী আছবয় দ্যই দ্তামার েদব ।  

তাবর দ্মার পত্নী কবর দ্দে এইক্ষবণ।। 

 া বদবল দ্োদর েতযা েইবে দ্তামার।  

এিব  জাব বে প্রাণ যাইবে আমার।।  

মেুর েচব  ক  বেরাবটর রাণী। 

দ্ক  দ্ে  কে ভাই অ ুবচত োণী।। 

ছার দােী লাবগ দ্ক  তযবজবে জীে ।  

বদোর েইবল আবম বদতাম এি ।। 

অভয় বদয়াবছ আবম, লবয়বছ শরণ। 

দুষ্টমবত  বে দ্েই, েুবঝয়াবছ ম । ।  

চক্ষু দ্মবল  াবে চাবে পুরুবষর পাব । 

তে ভাযণযা বেবত তাবর কবেে দ্কমব ।। 

কবরবছ গন্ধর্ব্ণ পঞ্চ তাোর রক্ষণ। 

শান্ত েও, তযজ ভাই বেরন্ধ্রীবত ম ।। 

কীচক েবলল, শু  গন্ধর্ব্ণ বক ছার। 

কাোর শকবত েয় অবগ্রবত আমার।। 

পঞ্চ গন্ধবর্ব্ণবত রক্ষা কবর েবল কয়। 

েেস্র গন্ধর্ব্ণ বেবল  াবে কবর ভয়।।  
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 ষ্টা স্ত্রী প্রকৃবত কভু  াবে জা  তুবম। 

 ষ্টা স্ত্রীবলাবকবর ভালমবত জাব  আবম।। 

মুবিবত েতীে কবে, অন্তবরবত আ ।  

দ্েইমত বেরন্ধ্রীবত কর অ ুমা ।। 

যবদ দ্মাবর চাে, তবে েল শীঘ্রগবত।  

দ্েবেকাবর কর ভয়, দ্োদবর অপ্রীবত। ।  

রাণী েবল, যত কে, দ্মাবেে েবশবত। 

েতী প্রবত দ্ে োণী কবেে বকমবত।।  

বেরন্ধ্রী ইবেয়া, ব জ মরণ ইবেবল। 

দ্েই দ্েতু ভবগ ীবর এ ক া কবেবল।।  

ব শ্চয় ব কট মৃতুয দ্দবি দ্য দ্তামার। 

যাে তুবম দ্রুতগবত আপ  আগার।। 

আোরাবদ কর বগয়া আপ ার ঘবর। 

বেরন্ধ্রী পািাে েুো আব োর তবর।। 

শাবন্ত ক া েে তাবর কবেবে প্র ম।  

শাবন্তবত ভবজবল েয় েকল উর্ত্ম।। 

এত শুব  শীঘ্র গৃবে কবরল গম । 

যা েবলল ভিী, তাো কবরল তি ।।  

তবে কতক্ষবণ বেরাবটর পাটরাণী। 

বেরন্ধ্রীবর ডাবক কবে েুমেুর োণী।। 

ক্রীড়ায় বছলাম আবম, তৃষ্ণায় পীবড়ত। 

ভ্রাতৃগৃে বেবত েুো আ ে েবরত।।  

েুবদষ্ণার োকয শুব  দ্য  েজ্রাঘাত। 

ভবয়বত কাাঁবপ  কৃষ্ণা দ্য  রম্ভাপাত।। 

কৃষ্ণা েবল , েূতপুত্র ব লণর্জ্ দুর্ম্ণবত। 

তার পাবশ দ্যবত দ্মাবর  া েলে েবত।। 

প্র বম দ্তামার স্থাব  কবরবছ ব ণণয়। 

রাবিবল আপ  গৃবে কবরয়া অভয়।। 

আপ  েচ  দ্দেী করে পাল ।  

েুো আব োবর ত া যাক অ য জ ।।  

আর দ্কা  কবর্ম্ণ আজ্ঞা কর রাজরাণী। 

শ্রমোেয েবলও তা পাবলে এিব ।।  

শুব য়া েুবদষ্ণা কবে দ্ক্রাবে আরোর। 

দ্প্রবষণী  ারীর দ্ক  এত অেঙ্কার। ।  

য ায় পািাে, ত া কবরবে গম । 

বেবশবষ বেশ্বে তুবম, েবল দ্ে কারণ।। 

যাে শীঘ্রগবত, েুো আ ে েবরবত। 

এত বল েুোপাত্র তুবল বদল োবত। ।  

এত শুব  দ্রৌপদীর চবক্ষ েবে  ীর। 

করবযাবড় প্রণবমল দ্দেতা বমবের।। 

েূযণযপাব  চাবে দ্দেী কবর  স্তে ।  

দুুঃেে েঙ্কবট দ্দে করে তারণ।। 

পাণ্ডুপুত্র বে া মম অব য  াবে মবত। 

কীচবকর স্থাব  দ্মাবর কর অেযােবত।। 

মুেূবর্ত্ণক েূযণযেে দ্রৌপদী কবরল। 

কৃষ্ণা রাবিোবর দ্দে রক্ষগণ বদল।।  

কৃষ্ণাবত েম ণ দ্য   া েয় কীচক।  

অলবক্ষবত যাে েবে রাক্ষে রক্ষক।।  

দুুঃবিবত কাতরা অবত দ্রূপদ- বি ী। 

েযাঘ্র স্থাব  দ্যবত য া ডরায় েবরণী।। 

দূর বেবত মূঢ়মবত দ্দবি দ্রৌপদীবর। 

প্রাোদ েইবত ভূবম  াবমল েেবর।। 

েমুর তবরবত দ্য  পাইল তরণী। 

কৃষ্ণাবর চাবেয়া েবল েুমেুর োণী।। 

আবজ েুপ্রভাত দ্মার েইল রজ ী। 

দ্তাঁই দ্মাবর কৃপা কবর আবেবল আপব । ।  

এই গৃে ে  জ  েকবল দ্তামার। 

বদেয েস্ত্র পর তুবম,বদেয অলঙ্কার।। 
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কৃষ্ণা েবল, তে ভিী বেল বপপাবেত। 

েুো দ্দে লবয় আবম যাইে েবরত।।  

কীচক েবলল, দ্ক  েলে এম । 

দ্তামার আজ্ঞায় েুো লবে অ য জ । ।  

কষ্ট দ্গল, শুভ তে েইল এি । 

েেস্র েেস্র দােী দ্েবেবে চরণ।। 

আবে বেে তুবম এই রত্ন বেংোেব ।  

এত েবল েবরবত চবলল দ্েইক্ষবণ।। 

কীচবকর দুষ্টাচার দ্দবিয়া পাষণতী। 

ভূবমবত দ্ফবলয়া পাত্র োয় শীঘ্রগবত।। 

অন্তুঃপুবর দ্গবল দুষ্ট কবরবেক েল।  

ভাবেয়া চবললা দ্দেী রাজ েভাস্থল। ।  

পাছু পাছু দ্েবয় যায় কীচক দুর্ম্ণবত। 

েভামবেয চুবল েবর দ্ক্রাবে মাবর লাব ।। 

েূযণয অ ুচর দ্েই অলবক্ষবত বছল।  

কীচবক েবরয়া েবল ভূবমবত পাবড়ল।।  

মূল কাটা দ্গবল য া েৃক্ষ পবড় তবল। 

অবচত  েবয় দুষ্ট পবড়ল ভূতবল।। 

রাজা েে পাত্র বমত্র েবেবছ েভায়।  

েবে দ্দবি, দ্রৌপদীবর প্রোবরল পায়।। 

েভায় েবেয়াবছল েীর েৃবকাদর। 

দুই চক্ষু রিেণণ, কবম্পত অের।।  

জ্বলন্ত অ বল দ্য  ঘৃত বদল ঢাবল।  

দ্দবিল দ্য অপমা  পাইল পাঞ্চালী।।  

 য়  যুগবল অবিকণা োবেরায়। 

দুপাটী দশ  চাবপ উবিল েভায়।। 

েরূ্ম্বি আবছল েৃক্ষ লইোবর যায়।  

অ ুমবত লইোবর ের্ম্ণপাব  চায়।।  

অেুবল  াবড়য়া ের্ম্ণ চক্ষুবত চাবপল। 

অবোমুবি েবয় ভীম েভাবত েবেল।। 

স্বামীগণ েে েবে দ্দবি চাবর পাবশ। 

ঊদ্ধণশ্বাবে কাবি কৃষ্ণ, কে অদ্ধণভাবষ।। 

ের্ম্ণােব  েবে আছ মৎবের ঈশ্বর।  

বে া অপরাবে দ্মাবর মাবরল ের্ব্ণর।।  

দােীবর মাবরবত  াবর রাজার েভায়।  

দ্তামা বেেযমাব  দ্মাবর প্রোবরল পায়।। 

দুষ্ট দ্লাবক রাজা দণ্ড  াবে কবর যবদ। 

তবে অল্পকাবল তাবর দণ্ড দ্দ  বেবে।। 

অ া া দ্দবিয়া দ্মাবর দুষ্ট দুরাশয়।  

চুবল েবর মাবরবলক,  াবে ের্ম্ণভয়।।  

 যায়মত রাজা যবদ পাবল প্রজাগণ।  

েহুকাল  াবক দ্েই ইবন্দ্রর ভুে । ।  

 যায়  া কবরয়া যবদ উপবরাে কবর। 

অবোমুি েবয় পবড়  রক দুেবর।। 

দা  যজ্ঞ আবদ কর্ম্ণ েে েয ণ যায়। 

এম  বেবের বেবে, শাবস্ত্র দ্ে  কয়।।  

কীচক পবড়য়াবছল েবয় অবচত ।  

েবচত  কর, আজ্ঞা কবরল রাজ ।। 

বপতা প্রবত কবে তবে বেরাট  ি ।  

রাজের্ম্ণ রাজা  াবে কবরলা পাল ।।  

বে া অপরাবে আবে মাবরল েভায়। 

রাজদণ্ড  াবে বদবল দ্চার-েভা প্রায়।। 

েোই অের্ম্ণী েবেয়াছ যত জ । 

ের্ম্ণ ভয়  াবে, দ্তাঁই  া কে েচ ।।  

এত শুব  েদুর্ত্র কবর মৎেযভূপ। 

পবরাবক্ষ দ্দাাঁোর দ্বন্দ্ব  া জাব  বকরূপ।। 

 া জাব য়া  া শুব য়া কবেে দ্কমব । 

বক দ্েতু দ্তামরা দ্বন্দ্ব কর দুই জব ।। 
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বেরাবটর দ্ে  োকয শুব  যাজ্ঞবে ী। 

দ্রাদ  কবরয়া কবে বশবর কর োব ।। 

পদাঘাবত মৃতেৎ কবর শত্রুগণ। 

দ্দে বদ্বজগণ বপ্রয়, েড় বপ্রয় রবণ।। 

দ্ে েে জব র আবম মা েী মবেষী।  

েতূপুত্র দ্মাবর পবদ প্রোবরল আবে।। 

যাাঁর ে ুবঘণাবষ বত  দ্লাবক কম্প েয়।  

এক রব  দ্য কবরল বত  দ্লাক জয়।। 

তাাঁর ভাযণযা েই আবম, দ্দবিয়া অ া । 

েূতপুত্র দুষ্ট দ্মাবর কবর পদাঘাত।।  

েল েুবদ্ধ তা েোর দ্কা াকাবর দ্গল।  

দ্মার এত অপমা   য়ব  দ্দবিল।। 

েবলবত লাবগল তবে যত েভাজ । 

ভাল কর্ম্ণ  া কবরল েূবতর  ি ।।  

োক্ষাবত বেরন্ধ্রী দ্দেক যা-স্বরূবপণী। 

দ্ে  অবে পদাঘাত অ ুবচত োণী।।  

তবে ের্ম্ণ কবেবছ  কঙ্ক  ামোরী। 

বেরন্ধ্রী  া কর দ্িদ, যাও অন্তুঃপুরী।। 

ের্ম্ণশীল মৎেযরাজ ডবর পলবলাবক।  

উপবরাে কবর ক্ষমা কবরল কীচবক।। 

দ্দবিবতবছ গন্ধবর্ব্ণরা তে পবতগণ।  

েময় েুবঝয়া ক্ষমা কবরল এি ।। 

কাবলবত কীচবক তারা দবণ্ডবে উবচত।  

কীচক েইবত বকছু  াবে েও ভীত।। 

দুুঃবি ী েমা  দ্কে কািে েভায়। 

আত্মপাবপ দুুঃি পাও, বক দ্দাষ রাজায়।। 

কৃষ্ণা কবে, েভােদ কবেবল প্রমাণ।  

আত্মপাবপ দুুঃি দ্মার দ্ক কবরবে আ ।।  

এত েবল দুই চক্ষু দ্কবশবত মুবছল।  

দ্কশ বেঘষণবণ কত দ্শাবণত স্রাবেল। ।  

ভর্ত্ৃণ-আজ্ঞা দ্পবয় কৃষ্ণা যা  অন্তুঃপুরী। 

য ায় আছবয়  ারী দ্ককয়-কুমারী।। 

েুবদষ্ণার আবগ দ্দেী কাবিবত লাবগল। 

শাবিযবত েুবদষ্ণা তাবর েম্ভ্রবম পুবছল।। 

দ্ক দ্তামার কবরবলক এবতক দুগণবত। 

েমূবল বে াশ পাবে দ্েই দুষ্টমবত। ।  

ব ুঃশ্বাে ছাবড়য়া কবে বেরন্ধ্রী-রূবপণী। 

জাব য়া কপট দ্ক  কর রাজরাণী।। 

েুো আব োবর ভ্রাতৃগৃবেবত পািাবল। 

কত ো কবেে তাো, যত দুুঃি বদবল। ।  

রাজােে পাত্র বমত্র দ্দবিবছ েভায়।  

দ্কবশ েবর তে ভ্রাতা মাবরল আমায়। ।  

যব াবচত তার শাবে পাবে দুষ্টমবত। 

আবজ বকম্বা কাবল যাবে যবমর েেবত।। 

আবজ বেবত তযজ আমা ভ্রাতার জীে ।  

কর আবয়াজ  তার শ্রাবদ্ধর কারণ।। 

এত েবল ব জ স্থাব  দ্গবল  পাঞ্চালী। 

জবল প্রবেবশয়া েে েইুল রি েূলী।। 

পরপুরুবষর স্পবশণ দ্যই আচরণ। 

বেোব  দ্রৌপদী তাো কবরল তি ।।  

পু ুঃ পু ুঃ কাবি কৃষ্ণা ব জ দুুঃি স্মবর। 

দ্ে মবত দ্গল তবে অবদ্ধণক শর্ব্ণরী।। 

ক্ষুো ব রা  াবে, দ্দেী কবর অ ুমা । 

এ দুুঃি োগর বেবত দ্ক কবরবে ত্রাণ।। 

 া পাবরবে েৃবকাদর বে া অ য জ ।  

বচবন্তয়া ভীবমর পাবশ কবর  গম ।।  

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  
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ভীবমর েবেত দ্রৌপদীর কীচক েবের মন্ত্রণা 

বেরাট রন্ধ গৃবে ভীবমর শয় । 

ব রা যায় েৃবকাদর েবয় অবচত ।। 

েবঙ্কবত েবল  দ্দেী চাবপ দুই পায়।  

উি উি, কত ব রা যাও মৃতপ্রায়। ।  

েী জ  োেযমত আপ  ভাযণযাবর। 

প্রাণপবণ কবর রক্ষা েঙ্কবটবত তাবর।। 

েভামবেয যত মম অপমা  বকল। 

বেংবের রমণী বলবত শৃগাল ইবেল। ।  

চরণ চাবপবত ভীম ে  জাগবরত। 

দ্রৌপদী কাতর দ্দবি উবি  েবরত। ।  

কে ভবর, এত রাবত্র দ্ক  আগম । 

দুুঃবিবতর প্রায় দ্দবি মবল  েদ ।।  

দ্য ক া কবেবত আবছ, শীঘ্র কে দ্মাবর। 

দ্কে পাবছ দ্দবি শুব , যাে ব জ ঘবর।। 

ভীমোকয শুব  আবরা েৃবদ্ধ পায় দুুঃি। 

 য়ব  েবলল পবড়, কৃষ্ণা অবোমুি।।  

ভীম েবল, কে বপ্রবয় বক দ্েতু দ্শাচ ।  

বক দুুঃি দ্তামার কে কবরে দ্মাচ ।। 

এত শুব  েকরুবণ েবল  পাষণতী।  

বক দুুঃি দ্শাচ , যার যুবেবির পবত।। 

জাব য়া শুব য়া দ্ক  বজজ্ঞাবেছ দ্মাবর। 

আপ ার দুুঃি বকো েবলে দ্তামাবর।। 

েবে ায় দুুঃশাে  যবতক কবরল। 

কুরুেভা মবেয েবে েবেয়া দ্দবিল। ।  

একেস্ত্রা পবরো া আবম রজুঃস্বলা। 

দ্কবশ েবর আব বেক কবরয়া বেহুলা। ।  

তদন্তবর অরবণযবত দুষ্ট জয়র ।  

েবল েবর লবয় দ্গল পাবপি উের্ত্।। 

দ্বাদশ েৎের েব  দুুঃবি েবঞ্চ দ্শবষ। 

মৎেযবদবশ েুবদষ্ণার দােী বে ু এবে।। 

দ্গাবরাচ া চি াবদ ঘবষ ব রন্তর। 

দ্দি দ্দি কলবঙ্কত বেল দুই কর।। 

দ্ে েে দুুঃবির ক া  াবে কবর মব ।  

দ্তামা েো দুুঃি দ্দবি ভুবল ক্ষবণ ক্ষবণ।। 

বে া অপরাবে দ্মাবর কীচক দুর্ম্ণবত। 

েোর োক্ষাবত দ্মাবর মাবরবলক লাব ।। 

এ ছার জীেব  দ্মার  াবে প্রবয়াজ । 

এত লঘু েবয় জীে বকবের কারণ।। 

রাজক যা েবয় দ্মার েমা  দুুঃবি ী।  

স্বামীর জীয়বন্ত দ্কে,  া দ্দবি,  া শুব ।। 

আবজ যবদ কীচবকবর তুবম  া মাবরবে। 

ব শ্চয় আমার েে দ্তামাবর লাবগবে।।  

গরল িাইে বকংো প্রবেবশয়া জবল। 

প্রভাবত মবরে আবম কীচবক দ্দবিবল। ।  

ব তয আবে দুরাচার আমার ব লয়। 

দ্মার ভাযণযা েও েবল অ ুক্ষণ কয়।।  

বেরন্ধ্রী েবলয়া দ্মাবর কবর উপোে।  

বেক্ দ্মার ছার প্রাবণ, আর বকো আশ।।  

েে-েুবি  রপবত দ্দে  দ্িবলল। 

যাাঁোর কবর্ম্ণবত এত দুুঃি উপবজল।।  

এম  কবরবছ দ্কান্ রাজা দ্কান্ দ্দবশ।  

েোন্ধবে রাজয তযবজ অরবণয প্রবেবশ।। 

দ্কাবট দ্কাবট গজ োজী গেী গৃেোে। 

েে তযবজ এবে বেল বেরাবটর দাে।।  
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মূঢ় দ্লাক  াবক য া কর্ম্ণ েযা  কবর। 

দ্েইমত েবে আছ, ব ল েে অবর।। 

ব রেবে দ্েবে দশ েেস্র েুিরী। 

অবতব  দ্েেব  দশ েেস্রক  ারী।। 

যত অন্ধ, যত িঞ্জ আশ্রবমবত  াবক। 

লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া  াকবয় েরু্ম্বি।। 

দুষ্ট দূযবত েবরবলক এবতক েম্পদ।  

আজ বেরাবটর দাে দ্পবয় কঙ্কপদ।। 

অতুল গাণ্ডীেোরী েীর ে ঞ্জয়। 

এক রব  কবরবলক বত্রবলাকয বেজয়।।  

ইন্দ্র বজব  কবরবলক ঐবলাকয বেজয়।  

বদবতয মাবর ব ষ্কন্টক বকল দ্দেগণ।।  

েজ্রঘাত ডাবক যার ে ুর ব বঘণাবষ। 

ক যাগণ মবেয  াবক  পুংেক দ্েবশ।। 

মা ায় বকরীট যার েূযণযপ্রভা বজব । 

দ্ে মেবক দ্ের আবজ লম্বো  দ্েণী।। 

দ্রুপবদর ক যা, েৃষ্টদুবন্নর ভবগ ী। 

পঞ্চ স্বামী ভবজ তবে বে ু অ াব  ী।। 

েবজ্রর অবেক দ্মার কবি  শরীর। 

দ্তাঁই এত কবষ্ট প্রাণ  া েয় োবের।। 

এত েবল কাবি দ্দেী মুবি বদয়া কর।  

দ্ ত্র ীবর বতবতল কৃষ্ণার কবলের। ।  

কৃষ্ণার ক্রি  দ্দবি কাবি েৃবকাদর। 

করপদ কাাঁবপ ঘ , কাাঁবপ ওিাের।।  

বেক্ দ্মার োহুেল, বেক্ ে ঞ্জয়। 

দ্তামার এবতক কষ্ট দ্দবি প্রাণ রয়। ।  

আমাবর বক েল কৃষ্ণা, আবম বক কবরে। 

আত্মেশ বেবল দ্ক  এত দুুঃি পাে।। 

দ্যিাব  দ্তামাবর দুষ্ট মাবরবলক লাব । 

দ্েইিাব  পািাতাম যবমর েেবত।। 

েভােে মাবরতাম  ৃপবত েবেবত। 

কাোবর  া রাবিতাম অব যবর কবেবত।। 

বেবদত েইবল পু ুঃ যাইতাম ে । 

এত অপমা  অবে েয় বক েে ।। 

কটাবক্ষ চাবেয়া দ্মাবর রাজা মা া বকল। 

দ্ে কারবণ দুরাচার কীচক োাঁবচল।।  

যুবেবির োিয আবম লবিবত  া পাবর। 

 বেবল এ গবত দ্ক  েইবে েুিরী।।  

ইবন্দ্রর অবেক েুি শত্রুগবণ বদবয়। 

এত দুুঃি বেল শুেু তাাঁর োবকয রবয়।। 

েভামবেয কবরবলক যত দুুঃশাে । 

মৃতুয ইো েয় তাো কবরবল স্মরণ।।  

দ্ে েকল অপমা  েবে দ্দবিলাম।  

যুবেবির আজ্ঞা লাবগ েে েবেলাম।।  

ক্রি  েম্বর দ্দবে, দুুঃি বেল দ্ক্লশ। 

কবেবল দ্য, দ্মার েম দ্দবি েরণী।। 

দ্তামা বেবত দুুঃি পাইয়াবছ েহুতর। 

কবেে দ্ে েে ক া, অেো  কর।। 

বছবল  বেবদেী েীতা জ ক দুবেতা। 

লক্ষ্মী অেতার ে  রাবমর েব তা।।  

দ্চৌদ েষণ দ্েতু েব  গম  কবরল। 

ফল মূলাোর কবর কবষ্টবত েবঞ্চল। ।  

অরবণয েবরয়া লয় দুষ্ট দশা  । 

েহু কষ্ট বদল ত া রাক্ষে দুর্জ্ণ ।। 

অ াোবর ক্ষীণ ত ু অবস্থ-চর্ম্ণ-োর। 

ব তয ব শাচরীগণ কবরত প্রোর।। 

এত কষ্ট েবেবল  জ ক কুমারী। 

েীতা উদ্ধাবরলা রাম রােবণবর মাবর।। 
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অগবেযর ভাযণযা, রূবপ গুবণ অ ুপাম। 

রাজার কুমারী েয়, দ্লাপামুরা  াম।। 

তাাঁোর যবতক কষ্ট, কেব   া যায়।  

েল্মীক-মৃবর্ত্কা েে দ্েবড়বলক গায়।।  

েহুকাল দ্েইরূবপ কবষ্টবত রবেল। 

এত কষ্ট েবে পু ুঃ অগবেয পাইল।।  

ভীমপুত্রী দময়ন্তী  বলর গৃবে ী।  

তাাঁোর ঘবতক কষ্ট অদ্ভতু কাবে ী।। 

মোবঘার ে মাবঝ ছাবড় দ্গল পবত। 

ক্রবম ক্রবম দ্গল পু ুঃ োবপর েেবত।। 

েহু কষ্ট েবে পু ুঃ স্বামীবর পাইল।  

কবতক কবেে দুুঃি, যবতক েবেল।। 

তুবমও দ্েমত দুুঃি পাইবল অপার। 

ক্ষমা কর অল্প বদ  দুুঃি আবছ আর। ।  

দ্তর েষণ পূণণ বেবত বেংশবত রজ ী। 

পু রবপ ব জবদবশ েবে িাকুরাণী।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-লেরী। 

কাশীরাম দাে কবে, শু  কণণ ভবর। ।  

কীচক েে 

কৃষ্ণা েবল, যা েবলবল েে আবম জাব । 

আবজ রক্ষা দ্পবল, বপবছ েে িাকুরাণী।। 

যবদ তুবম কীচবক  া বদবে আবজ দণ্ড। 

দ্লাবক কবে, বেরন্ধ্রী দ্য কবেয়াবছ ভণ্ড।। 

আবম কবেয়াবছ ের্ব্ণবলাবকর দ্গাচর। 

আমার আছবয় পঞ্চ গন্ধর্ব্ণ-ঈশ্বর।।  

গন্ধবর্ব্ণর  াম শুব  কবর উপোে।  

েবল, লক্ষ গন্ধবর্ব্ণবর কবরে বে াশ।। 

েকল দ্শাবভল তার যবতক কবেল। 

এত অপমা  কবর দণ্ড  া পাইল।। 

প্রভাত েইবল পু ুঃ দ্বাবরবত আবেবে। 

পবরোে কবর দ্মাবর েচ  কবেবে।। 

দ্ে োকয শুব বত দ্মাবর দ্যবত েল ঘবর। 

এিব  তযবজে প্রাণ দ্তামার দ্গাচবর। ।  

জয়র  ভয় বেবত কবরবল উদ্ধার। 

জটােুর বে াবশয়া বকবল প্রবতকার। ।  

এি  কীচক-ভবয় কর পবরত্রাণ। 

দ্তামা বে া রাবি ইব ,  াবে দ্দবি আ ।।  

যুবেবির আজ্ঞা দ্েতু বেচাবরছ বচবত। 

আজ্ঞা কবরবছ  বতব  কীচবক দবণ্ডবত।। 

তিব  বেবদত বেত পূণণ েভামাঝ। 

ের্ম্ণভয় কবর ক্ষমা কবর মোরাজ। ।  

এত শুব  বচবন্ত ভীম েবলল েচ । 

 া কর ক্রি  দ্দবে বস্থর কর ম ।।  

এত েবল দ্ক্রাবে ভীম কবে  তি । 

কীচবক অেশয আবম কবরে ব ে ।। 

েময় করে এক বকন্তু তার েব । 

উপাবয় মাবরে, দ্য  দ্কে  াবে জাব ।। 

আবজকার মত তুবম যাে ব জালবয়। 

কাবল প্রাবত তার েবে কবরে েময়।।  

 ৃতযশাবল য া ক যাগণ  ৃতয বশবি। 

রজ ীবত শূ য ত া, দ্কে  াবে  াবক।। 

ত ায় ব র্ব্ণন্ধ কর শযযা কবরোবর। 

দ্ে ঘবর পািাে দুবষ্ট শম -আগাবর। ।  

ভীবমর আশ্বাে দ্পবয় েম্ববর ক্রি । 

 য়  মুবছয়া কৃষ্ণা কবরল গম ।। 
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রজ ী প্রভাত বেল, কীচক উবিল।  

য া রাজগৃবে কৃষ্ণা শীঘ্রগবত দ্গল।। 

দ্রৌপদীর প্রবত তবে দম্ভ কবর েবল। 

োইয়া দ্য দ্গবল তুবম রাজ েভাস্থবল।। 

রাজ-বেদযমাব  দ্তাবর প্রোবর ু লাব । 

বক কবরল দ্মাবর েল বেরাট  ৃপবত।। 

দ্মার োহুেবল রাজয ভুবঞ্জ  রপবত। 

বক কবরবত পাবর দ্মার, কাোর শকবত। ।  

ভজে বেরন্ধ্রী দ্মাবর, ক্ষম দ্দাষ দ্মার। 

এই দ্দি দবন্ত তৃণ, দাে বে ু দ্তার।।  

কৃষ্ণা েবল, তে েশ েইলাম আবম।  

আছবয় গন্ধর্ব্ণ বকন্তু দ্মার পঞ্চস্বামী।। 

তাো েোকাবর েড় ভয় েয় মব । 

এম  করে, দ্য  দ্কে  াবে জাব ।। 

 ৃতযশালা রজ ীবত  াবক শূ যাগার। 

ত া ব শা তে েবে কবরে বেোর।।  

এত শুব  দৃষ্টমবত বেল হৃষ্টম । 

শীঘ্রগবত ব জগৃবে কবরল গম ।। 

 া া গন্ধ চি াবদ অবেবত দ্লবপল। 

বদেয রত্ন অলংকার অবেবত ভূবষল।। 

বেরন্ধ্রী বচন্তা কবর বেরে-হুতাবশ। 

ক্ষবণ ক্ষবণ বদ কর ব রবি আকাবশ। ।  

কতক্ষবণ েবে অে দ্দে বদোকর। 

পু ুঃ োবেরায়, পু ুঃ প্রবেশবয় ঘর।।  

দ্ে া কৃষ্ণা েৃবকাদবর কবে েমাচার।  

রাবত্রবত আবেবে  ৃতযালবয দুষ্টাচার।। 

যব াবচত ফল আবজ বদবে তার প্রবত। 

প্রভাত  া েয় দ্য  আবজকার রাবত।।  

এমবত আবেয়া বেল েন্ধযার েময়। 

েৃবকাদর আবগ চবল দ্গল  ৃতযালয়।। 

অন্ধকার কবর বেবে পালবঙ্কর মাঝ।  

মৃগ মাবরোবর য া োবজ মৃগরাজ।।  

আ বিত বচর্ত্ েবয় কীচক চবলল। 

একক েইয়া, েবে কাবর  া লইল।। 

য ায় পুরুষ-বেংে আবছ েৃবকাদর। 

কীচক েবেল বগয়া পালঙ্ক উপর।। 

অ ে দেব  দুষ্ট দ্মাবেত েইয়া। 

 া েুবঝল, আবছ যম পালবঙ্ক েবেয়া।। 

অতীে েরবষবত েইয়া পুলবকত। 

োবেয়া েবলবছ অবে েৃবকাদর কায়।  

কামা বল দগ্ধ, েুবঝ বেরন্ধ্রীর প্রায়।। 

আমার মবেমা তুবম  া জা  েুিরী। 

দ্মার রূপ গুবণ েশ যত  র  ারী।। 

পূর্ব্ণভাবগয গুণেতী দ্পবল তুবম দ্মাবর। 

েোবর তযবজয়া আবম ভবজ ু দ্তামাবর।। 

ভীম েবল, েড় ভাগয আমার আবছল।  

দ্ে কারবণ দ্তামা স্বামী বেবে বমলাইল।। 

দ্তামার মবেমা আবম  াবে জাব  পূবর্ব্ণ। 

দ্ে কারবণ দ্েলা বক ু গন্ধবর্ব্ণর গবর্ব্ণ।। 

বকন্তু এক তাপ দ্মার জাবগবতবছ মব । 

রাজেভামবেয দ্মাবর মাবরবল চরবণ।।  

েবজ্রর েমা  তে চরণ প্রোর। 

েড় ভাবগয প্রাণ রক্ষা েইল আমার।।  

কমল অবেক দ্মার দ্কামল শরীর। 

দ্েদ ায় প্রাণ দ্মার েবতবছ োবের।।  

মব াদুুঃবি বকরুবপবত পাবে রবতেুি।  

এত শুব  কবে তবে কীচক দুরু্ম্ণি।।  

ক্ষমে দ্ে েে দ্দাষ, তযাজ দুুঃি ম ।  
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প্রেন্ন েইয়া দ্মাবর করে েরণ।। 

পদাঘাত দুুঃি যবদ আছবয় অন্তবর। 

দ্েইমত পদাঘাত করে আমাবর।। 

এত েবল দুষ্টমবত মা া বদল পাবত।  

অন্তবর োবেয়া উবি ভীম মোমবত।।  

েজ্রাঘাত প্রায় ঘাবড় প্রোবরল লাব । 

ত াবপ  াবেক েুবঝ কীচক দুর্ম্ণবত।। 

দ্য চরণাঘাবত ভীম বগবর চূণণ বকল।  

বেবড়ম্ব বকর্ম্ণীর েক প্রভৃবত মাবরল।। 

এবক এবক বত োর কবরল প্রোর।  

ত াবপ  াবে জাব  কীচক দ্গাাঁয়ার।। 

ভীম েবল, আবর দুষ্ট গন্ধবর্ব্ণ বেোদ। 

ঘুচাইে বেরন্ধ্রীর পত্নীবের োে।। 

ভীমোকয শুব  জবে কীচবকর জ্ঞা । 

লাফ বদবয় উবি েবর েযাবঘ্রর েমা ।। 

মোপরাক্রম েয় কীচক দুর্জ্ণয়। 

দশ ভীম বেবল তার েম যুবদ্ধ  য়।।  

কৃষ্ণার েবরয়া দ্কশ আয়ু বেল ক্ষী । 

বেবশষ চরণাঘাবত েল বেল েী ।। 

ত াবপ বেক্রবম ভীম বেবত  বে ঊ ।  

পদাঘাত দৃঢ়মুবষ্ট োব  পু ুঃ পু ুঃ।। 

আাঁচবড় কামড়, মুবণ্ড মুবণ্ড তাড়াতাবড়। 

েরােবর কবর ভূবম যায় গড়াগবড়।। 

কি  উপবর ভীম, কি  কীচবক। 

দ্শাবণত জবর্জ্ণর অে, পদাঘাবত  বি।। 

ব ুঃশবেবত দ্দাাঁবে যুদ্ধ ঘবরর বভতর। 

এইমত যুদ্ধ বেল তৃতীয় প্রের।। 

ঊ পঞ্চাশৎ োয়ুবতজ েবর ভীম। 

ত াবপ কীচক  বে েংগ্রাবমবত েী । ।  

পু ুঃ পু ুঃ উবি দ্দাাঁবে করবয় প্রোর। 

চরবণর ঘাবত বক্ষবত েইল বেদার।। 

েেন্ত েমবয় দ্য  েবে ী কারণ। 

পর্ব্ণত উপবর দুই েেী কবর রণ। ।  

দ্ক্রাবে অবিেৎ জ্ববল োয়ুর  ি । 

কীচবক দ্ফবলয়া েুবক কবরল আে ।। 

দ্রৌপদীর অপমা  হৃদবয়বত জাবগ। 

বেংে দ্য  চাবপ েবর মদমর্ত্ মৃবগ। ।  

আবর দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্ণবত। 

এই মুবি কে ক টু বেরন্ধ্রীর প্রবত।। 

এত েবল দ্েই মুবি মাবর েজ্রমুবি।  

ভাবেয়া দ্ফবলল তার দন্ত দুই পাটী।। 

এই দ্চাবি বেরন্ধ্রীবর কবরবল দর্শ ।  

এত েবল েজ্র বি উপাবড়  য় ।। 

মোবরাবষ েক্ষবদবশ মাবরবলক লাব ।  

দ্েই ঘাবত প্রাণ ছাবড় কীচক দুর্ম্বত।। 

েে পদ বশর তার েে চূণণ বকল। 

কেবপর প্রায় তার অে দ্য  বেল।।  

মাংেবপণ্ডেৎ কবর কুষ্মাণ্ড-আকার।  

োবেয়া কৃষ্ণাবর ডাবক পে  কুমার।।  

অবি জ্বাবল দ্দি এবে যাজ্ঞবে ী েতী। 

দ্তামা বেংবে কীচবকর এবতক দুগণবত।। 

অপরাে মত দণ্ড পাইল দুর্ম্ণবত। 

দ্য দ্তামার অপরােী তার এই গবত।। 

এত েবল েৃবকাদর কবরল গম । 

রন্ধ শালায় য া শয়  আে ।। 

স্না  কবর অবে বদল েুগবন্ধ চি । 

যুদ্ধশ্রান্ত েবয় েীর কবর  শয় । ।  

মোভারবতর ক া অমৃত লেরী। 
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কাশীদাে কবে, োেু শুব  কণণ ভবর।। 

কীচবকর ঊ শত ভ্রাতা করৃ্ত্ণক দ্রৌপদীর লাঞ্ছ  ও ভীমেবে তাোবদর 

ব ে  

কীচক মরবণ কৃষ্ণা আ বিত েবয়। 

েভাপাল প্রবত তবে েবলল ডাবকবয়।।  

দ্মাবর যত দুুঃি বদল কীচক দুর্ম্ণবত। 

দণ্ড বদল গন্ধবর্ব্ণরা, যারা দ্মার পবত।। 

অেঙ্কার কবর দুষ্ট গন্ধবর্ব্ণরা  া মাব । 

গন্ধবর্ব্ণ পাবরবে দ্কা া মা ুষ পরাবণ।। 

এত শুব  দ্েবয় আবে যবতক রক্ষক। 

মাংেবপণ্ড প্রায় ত া দ্দবিল কীচক।।  

অপূর্ব্ণ দ্দবিয়া দ্লাক মাব ল বেস্ময়। 

দ্কে েবল কীচক এ, দ্কে েবল  য়।। 

দ্কা া দ্গল েে পদ, দ্কা া দ্গল বশর।  

কুষ্মাবণ্ডর প্রায় দ্দবি কাোর শরীর।। 

দ্কে েবল, গন্ধবর্ব্ণরা মাবর এইমত।  

োর্ত্ণা দ্পবয় দ্েবয় আবে ভ্রাতা ঊ শত।।  

কীচবক দ্েবড়য়া েবে করবয় ক্রি ।  

ভ্রাতা বমত্র েন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ।। 

এইমবত েন্ধুগণ কাবিয়া অপার। 

অবিেংস্কার দ্েতু কবরল বেচার।।  

দ্ে কাবল দ্রৌপদীবর দ্দবি দ্েইিাব । 

দম্ভ কবর দাণ্ডাইয়া আবছ বেদযমাব ।। 

দ্ক্রাবে েূতপুত্রগণ েবলল েচ । 

এই দুষ্টা বেবত বেল কীচক ব ে ।।  

দ্কে েবল,  া চাবেও এ দুষ্টার পাব । 

দ্কে েবল, অেতীবর মারে পরাবণ।। 

অবিবত দ্পাড়াও এবর কীচক েংেবত। 

পরবলাবক কীচবকর েইবেক প্রীবত।। 

োবন্ধয়া ইোবর শীঘ্র শে েে লে।  

একোবর বগয়া  ৃপবতবর বজজ্ঞােে।।  

বেরাট  ৃপবত শুব  কীচক ব ে । 

দ্শাবক দুুঃবি দ্ক্ষাবভ উবচ্চ বেলাবপ রাজ ।। 

দ্কা ায় কীচক েীর দ্মার দ্ে াপবত। 

দ্তামার বেেব  দ্মার েবে দ্কান্ গবত।।  

বেরন্ধ্রী দুষ্টার দ্েতু কীচক ব ে । 

দ্ক্রাবে  রপবত আজ্ঞা বদল দ্েইক্ষণ।।  

তার মুি আর  াবে দ্দবিে কি । 

শীঘ্র কবর লে তাবর কবরয়া েন্ধ । ।  

দ্পাড়াে কীচক েে জ্বাবলয়া অ ল।  

তবে দ্ে আমার অে েইবে শীতল।। 

আজ্ঞা দ্পবয় দ্রৌপদীর োবন্ধল তি ।  

শে েে লইবলক কবরয়া েন্ধ ।। 

তবে ত দ্রৌপদী দ্দেী  া দ্দবি উপায়। 

আকুল েইয়া অবত কাবি উভরায়।। 

জয় বেজয় জয়ন্ত আর জয়ৎবে । 

জয়দ্বল  াম লবয় উবচ্চবত ডাবক ।।  

দুিুবভর শে যাাঁর ে ুক টঙ্কার। 

বত বলাবক শবিমা ,  াবে শত্রু যার।। 

তাাঁর বপ্রয়া েড় আবম, কবরল েন্ধ ।  

শীঘ্রগবত আবে দ্মাবর করে দ্মাচ ।। 

এইমত পু ুঃ পু ুঃ ডাবক যাজ্ঞবে ী।  

রন্ধ  গৃবেবত  াবক ভীমবে  শুব । ।  
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ক্রিব র শে শুব  উবিয়া েবেল।  

দ্রৌপদীর রে েুবঝ হৃদয় কাাঁবপল।।  

দ্কশ দ্েশ মুি েীর োয়ুবেবগ োয়।  

প াপ   াবে শে অ ুবোবর যায়।। 

একলাবফ বডোইয়া গবড়র প্রাচীর।  

আম্বাবেয়া দ্রৌপদীবর কবে মোেীর।।  

 া কাবি বেরন্ধ্রী দ্দেী, আবেল গন্ধর্ব্ণ। 

এিব  মাবরবে দুষ্ট েূতপুত্র ের্ব্ণ।। 

এত েবল উপাবড়ল দীঘণ তরুের। 

দণ্ডেবে যম দ্য  ইন্দ্র েজ্রকর।।  

েবে েবল, দ্ের ভাই গন্ধর্ব্ণ আবেল। 

পলাে পলাে েবল, েবে রড় বদল।। 

 গবরর মুি েবর োয় োয়ুবেবগ। 

পাবছ োয় েৃবকাদর বেংে দ্য  মৃবগ। ।  

আবর আবর দুষ্টাচার েূতপুত্রগণ। 

ম ুষয েইয়া কর গন্ধবর্ব্ণ দ্েল ।।  

এত েবল মাবর েীর দীঘণ তরুের। 

এক ঘাবয় মাবর ঊ শত েবোদর।। 

অশ্রুপূণণমুিী কৃষ্ণা আবছল েন্ধব । 

মুি কবর েৃবকাদর বদল দ্েইক্ষবণ। ।  

ভীম েবল, দুুঃি  াবে ভাে গুণেতী।  

দ্তামায় বেংবেয়া দুষ্ট লবভল দুগণবত।। 

আজ্ঞা কর, যাে আবম দ্কে পাবছ জাব । 

করে গম  তুবম আপ ার স্থাব ।। 

এত েবল চবল দ্গল েীর েৃবকাদর। 

অন্তুঃপুবর দ্গল কৃষ্ণা েুবদষ্ণার ঘর।।  

রজ ী প্রভাবত বেল, আবে ের্ব্ণজ ।  

রাজাবর কবরল জ্ঞাত রাজমবন্ত্রগণ।।  

কীচবক দবেবত দ্গল যত ভ্রাতৃগণ। 

গন্ধবর্ব্ণ োবত েে েইল ব ে । ।  

েবে মাবর বেরন্ধ্রীবর মুি কবর বদল। 

বেরন্ধ্রী পু শ্চ আবে পুবর প্রবেবশল।। 

মৎেযবদবশর আর  াবেক প্রবতকার। 

গন্ধবর্ব্ণর োবত েবে েইবে েংোর।। 

মব ারমা  ারী েয় পরমা েুিরী। 

দ্েবরবল গন্ধর্ব্ণ তাবর চবল যাবে মাবর।। 

শীঘ্র করে  রপবত ইব  প্রবতকার। 

দ্ে া বেবত দুষ্টা দ্গবল েোর ব োর।। 

শুব য়া বেরাট রাজা ভবয় ত্রে বেল। 

কীচবকবর দবেোবর দ্লাবক আজ্ঞা বদল।।  

অন্তুঃপুবর বগয়া রাজা রাণীবক েবলল। 

বেরন্ধ্রী রাবিয়া গৃবে বেপবর্ত্ ঘবটল।। 

এি  দ্য ায় বেবত যায় দ্যই মবত। 

দ্মাবর  াম  াবে লবে, কবেবে েম্প্রীবত।। 

এতবদ  বছবল তুবম আমার েদ । 

এি  য ায় ইোয় করে গম ।। 

দ্তামা বেবত েড় ভয় েইল েোর। 

বেলম্ব  া কর, শীঘ্র েও আগুোর। ।  

মোভারবতর ক া েুোর োগর। 

যাোর শ্রেবণ ত্রাণ পায় যত  র।।  

দ্রৌপদীবক দ্দবিয়া পুরজব র ভয় 

েন্ধ  েইবত মুি বকল েৃবকাদর। 

স্না াবন্ত দ্রৌপদী যা  আপ ার ঘর।।  

চতুবদণবক আবছল যবতক দ্লাকজ । 

কৃষ্ণাবর দ্দবিয়া ভবয় পলায় তি ।।  
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বেংবে দ্দবি য া অজা োয় দড়েবড়। 

এবকর উপবর ভবয় দ্কে যায় পবড়।। 

প্রাচী  অ র্ব্ণ দ্লাক যাইবত  াবরল। 

অবোমুবি ভুবম েবর েবস্ত্র আোবদল।। 

েবে েবল, দ্কে  াবে চাও উো পাব । 

এিব  গন্ধর্ব্ণ-োবত মবরবে পরাবণ।। 

এত েবল েে দ্লাক কবর কা াকাব । 

দ্ে ায় রন্ধ গৃবে দ্গল যাজ্ঞবে ী।। 

দাণ্ডাইয়া বছল ত া েীর েৃবকাদর। 

প্রণাম কবরল দ্দেী যুবড় দুই কর।।  

গন্ধর্ব্ণ রাজার পাবয় মম  মস্কার। 

দ্য দ্মাবর েঙ্কট বেবত কবরল ব োর।। 

ভীম েবল, দ্যই জ  আবশ্রত যাোর। 

অেশয করবয় দ্লাক তার প্রবতকার।। 

ত া বেবত  ৃতযশালা কবরল গম । 

বেরন্ধ্রীবর ব রবিয়া েবল ক যাগণ।।  

ভাল বেল েোন্ধে মবরল দুর্ম্ণবত। 

দ্য দ্তামার কবরবলক এবতক দুগণবত।।  

পা ণ েবলবল , কে অদ্ভুত ক  । 

বকমবত গন্ধর্ব্ণ বকল কীচবক ব ে ।।  

কৃষ্ণা েবল, বক জাব বে ওবে েৃেন্নলা। 

অেব ণবশ ক যাগণ লবয় কর দ্িলা।।  

বকমবত জাব বে দুুঃি যবতক আমার। 

োবে োবে বজজ্ঞাবেছ, বক েবলে আর।।  

ত া েবত দ্গল েুবদষ্ণার অন্তুঃপুরী। 

কৃষ্ণাবর দ্দবিয়া েে পলাইল  ারী। ।  

দ্বাবরবত কপাট দ্কে বদল মোভবয়। 

দ্দবিয়া দ্রৌপদী দ্দেী ডুবেল বেস্মবয়।। 

েেো েুবদষ্ণা আবে  ৃপ-পাটরাণী।  

বে য়পূর্ব্ণক বেরন্ধ্রীবর েবল োণী।। 

দ্ে া বেবত োছা তুবম করে গম । 

য া আবছ গন্ধবর্ব্ণরা তে পবতগণ। ।  

 ৃপবতর েড় ভয় েইল দ্তামাবর। 

কালরূপী জাব  দ্তামা ের্ব্ণবলাবক ডবর।। 

ের্ব্ণ াশ বেল দ্মার দ্তামার কারণ।  

দ্তামা রাবি েতযা বক ু েবোদরগণ।।  

এি  ক্ষমে দ্মাবর, কবর পবরোর। 

য া ইো ত াকাবর কর আগুোর।। 

দ্রৌপদী েবলল, দ্দেী কর অেো । 

দ্তর বদ  পবর আবম যাে বজ  স্থা । ।  

দ্তামাবত গন্ধর্ব্ণগণ েড় প্রীত েবে। 

দ্তর বদ  উপরাবন্ত দ্মাবর লবে যাবে।। 

আমা বেবত যত কষ্ট েইল দ্তামার। 

তবতক েবন্তাষ আবম কবরে অপার।। 

মবরল আপ  দ্দাবষ কীচক দুর্ম্ণবত। 

বে াবদাবষ কাোর  া বেংবে দ্মার পবত।। 

দ্দে-বদ্বজগণ বপ্রয়, ভকতেৎেল। 

 াবে কবর তারা োবর্ম্ণবকর অমেল।। 

এিাব  দ্দবিবে দ্েই দ্মার স্বাবমগবণ। 

দ্দে বদ্বজগণ ভি, েড় বপ্রয় রবণ।। 

েুবদষ্ণা েবলল, দ্দি দ্দবিয়া দ্তামাবর। 

 ারী দূবর  াক, পুরুষ পলায় ডবর। ।  

দ্তর বদ  তুবম যবদ  াবকবে দ্ে ায়।  

েতয কবর এক ক া কে দ্গা আমায়।। 

স্বামী পুত্র ডবর দ্মার, রবেল োবেবর। 

অভয় কবরবল েবে আবেবেক ঘবর।। 

েোন্ধবে লইলাম দ্তামার শরণ। 

গন্ধবর্ব্ণর ভবয় তুবম করে রক্ষণ।।  
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অভয় কবরল কৃষ্ণা েৃবদষ্ণার দ্োবল। 

এইমবত ত া কৃষ্ণা েবঞ্চ কুতূেবল।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-লেরী। 

কাোর শকবত তাো েবণণোবর পাবর।। 

রেেয বেরাটপর্ব্ণ কীচবকর েবে। 

কাশীদাে কবে বদ্বজ চরণ-প্রোবদ। ।  

পাণ্ডেবদবগর অবেয়ণা ণ দুবযণযােব র চর দ্প্ররণ 

অজ্ঞাবত েবঞ্চ  দ্ে া পাণ্ডুর  ি । 

েবে াপুবরবত ত া রাজা দুবযণযাে ।। 

লক্ষ লক্ষ চরগবণ পািা  েবরত।  

পাণ্ডবের অবেয়বণ যায় চতুবভণত।।  

দুবযণযাে  েবল, দ্যই পাণ্ডবে দ্দবিবভ। 

পাণ্ডবে দ্দবিবছ েবল দ্য আবে েবলবে।। 

ে  জ  রাজয বদে,েহুত ভাণ্ডার। 

রাজযবভাগ ভুবঞ্জবেক েবেত আমার।।  

এত েবল দূতগবণ বদল েহু ে । 

পািাইল অষ্টবদবক লক্ষ লক্ষ জ ।।  

এক েষণ পাণ্ডবেবর িুাঁবজ ের্বণেজ ।  

ভ্রবময়া েকল দ্দশ আবে দূতগণ।। 

 মস্কার কবর  ৃবপ করবযাবড় কয়। 

েহু িুাঁবজলাম রাজা পাণ্ডুর ত য়। ।  

গ্রাম দ্দশ  গরাবদ যত জ পদ। 

তড়াগ ব ঝণর  দ  দী আর হ্রদ।। 

পর্ব্ণত কা   েৃক্ষ লতার বভতর। 

গহ্বর কির গুো অরণয োগর।। 

মুব মবেয মুব  েই েযােমবেয েযাে। 

েেী বেংে েযাঘ্র মবেয  া গবণ প্রমাদ।। 

রাজগৃবে েবরলাম োরব র দ্েশ। 

উদােী  েবয় ভ্রবমলাম ের্ব্ণবদশ। ।  

অবযােযা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকা  গর।  

ভ্রবমলাম চাবর স্থাব  বগয়া ঘর ঘর।।  

দ্কা াও  া দ্দবিলাম পাণ্ডুর  ি ।  

জীয়বন্ত  াবকবল বেত অেশয দশণ ।।  

জীবেত যদযবপ  াবক, আবছ বেন্ধুপার। 

বকন্তু পৃব েীর মবেয  াবে তারা আর।। 

ব শ্চয়  ৃপবত এই কবে ু দ্তামায়। 

যবদ আজ্ঞা েয়, তবে যাই পু রায়।।  

এত েবল চরগণ ব েৃর্ত্ েইল। 

দবক্ষবণর দূত েবে কবেবত লাবগল।।  

অদ্ভূত ক   এক শু  মোরাজ। 

এক বদ  বছ ু দ্মারা মৎেযবদশ মাঝ। ।  

বেরাট শযালক জা  দ্ককয়-কুমার। 

কীচক  াবমবত েবোদর শত তার।। 

স্ত্রীর দ্েতু শত ভাবয় গন্ধবর্ব্ণ মাবরল। 

বত্রগবর্ত্ণর রাজয দ্যই েবল লবয়বছল।। 

দ্দবি ু শুব  ু য া কবে মোরাজ। 

আজ্ঞা কর, এবে দ্মারা কবর দ্কান্ কাজ।। 

চরগণ-েচ াবন্ত কবে দুবযণযাে । 

আমার দ্য োঞ্ছা, তাো শু  ের্ব্ণজ ।। 

ত্রবয়াদশ েৎের বেল আবে দ্শষ। 

আবেবে পাণ্ডেগণ দ্পবয় েহু দ্ক্লশ। ।  

দ্ক্রাবে মোভয় দ্দিাইবে কুরুগবণ।  

ইোর উপায় এক লইবতবছ মব ।। 

পু র্ব্ণার চরগণ যাক িুাঁবজোবর।  

েহু ে  পাবে যবদ দ্দবি পাণ্ডবেবর।। 
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শুব য়া েবলবছ কণণ েূবযণযর  ি । 

এ েকল  াক, যাক্ অ য চরগণ।। 

ছদ্মবেবশ যাক্, দ্যই েয় বেচক্ষণ।  

পবণ্ডত েুেুবদ্ধ দ্যই অ ুগত জ ।।  

দুুঃশাে  েবল, ভাল কে মোমবত। 

পু রবপ দূতগণ যাক্ শীঘ্রগবত।। 

পশুগবণ ঘ্রাবণ জাব  দ্েবদ বদ্বজেবর। 

অ য জ  দৃবষ্ট জাব , রাজা জাব  চবর।। 

ইো বে া অ য কর্ম্ণ  াবেক রাজ । 

আপ  বেবতর চর যাউক এি ।। 

মবরবল ত াবপ োর্ত্ণা চাবে জাব োবর। 

েযাবঘ্র বেংবে মাবরল বক অরণয বভতবর।। 

অ াোবর কবষ্ট ভীমবে  বক মবরল। 

তাোর মরণ-বশাবক েবে প্রাণ বদল।।  

ব রন্তর েৃবকাদর রাক্ষবেবত োদী।  

যার তার েে দ্বন্দ্ব কবর ব রেবে।। 

দ্েবড়য়া রাক্ষে বকো মাবরল পাণ্ডবে। 

ব শ্চয় মবরল তারা, চবর দ্কা া পাবে।। 

এত শুব  েবলবল , দ্রাণ মোমবত। 

কুরু-পাণ্ডবের গুরু েুবদ্ধ েৃেস্পবত।। 

এরূবপ পাণ্ডে যবদ েইবে ব ে । 

তবে দ্লাবক ের্ম্ণ কবর বকবের কারণ।।  

অশি অরণয মবেয ের্ম্ণ েলো ।  

ের্ম্ণ যার আবছ, তার ের্ব্ণত্র কলযাণ।। 

পাণ্ডুপুবত্র পরাভে কবরবেক রবণ।  

বত বলাক মবেয দ্ে   া দ্দবি  য়ব । ।  

শুবচ েতযোদী কৃতকর্ম্ণা বজবতবন্দ্রয়। 

ের্ম্ণজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-বদে-বদ্বজ বপ্রয়।। 

ের্ম্ণপুত্র যুবেবির ের্ম্ণ-অেতার। 

আর চাবর েবোদর অ ুগত তার।। 

তাোর আপ দ েবে,  াবে দ্দবি আবম।  

ছদ্মবেবশ আবছ তারা কাল অ ুক্রবম।। 

দ্য বেচার কবরবতছ, করে েবরত। 

পু শ্চ যাউক চরগণ চতুবভণত।। 

দ্রাবণর েচ  শুব  কবে ভীষ্মেীর।  

েজল জলদ তুলয েচ  গম্ভীর।। 

অকারবণ চবরবর পািাবে আরোর। 

ইোরা বচব বে দ্কা া পাণ্ডুর কুমার।। 

দ্েদবেজ্ঞ বদ্বজ েবে, ের্ব্ণশাস্ত্র জাব । 

েতযেৃবর্ত্ তপুঃপর েবে দ্যই জব ।।  

দ্েই দ্ে বচব বত পাবর পাণ্ডপুত্রগবণ। 

মবরল েবলয়া দ্ক  েল অকারবণ।। 

দ্তর েষণ েুদারুণ তপেযা কবরল। 

তার ফল ফবলোবর েময় েইল।। 

দ্যই দ্দবশ  াবকবেক পাণ্ডুর  ি ।  

তার বচহ্ন কবে এবে, শু  চরগণ।। 

 া েযাবে,  া দুুঃি দ্শাক, দ্য দ্দবশর জব । 

দুবষ্টর ব গ্রে, বশষ্ট পাল  যতব ।। 

দা শীল দয়াশীল ক্ষমাশীল েীর। 

দ্েই দ্দবশ  াবকবেক রাজা যুবেবির।। 

ের্ম্ণপুত্র যুবেবির য ায়  াবকবে। 

েুগবন্ধ শীতল োয়ু ত ায় েবেবে।।  

উর্ত্ম েইবে শেয দ্মবঘর পাল । 

েহু ক্ষীরেতী বেবে যত গেীগণ।। 

শরীবর জেবয় েযাবে, দ্ে কবর বেপদ। 

েন্ধু েবয় বেত কবর েব র ঔষে।। 

পর েবয় েন্ধ ুেয়, যবদ বেত কবর। 

জ্ঞাবত েবয় শত্রু েয়, অের্ম্ণ আচবর।। 
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দ্েইমত দ্দবি দুবযণযােব র আচার। 

পাণ্ডবের োবত েবে েেংবশ েংোর। ।  

আমার এবতক েলা  াবে প্রবয়াজ । 

েমা  আমার কুরু পাণ্ডুর  ি ।।  

বকন্তু আর চর পািাইবে বক কারণ। 

শীঘ্রই ব কবট আবেবেক পঞ্চ জ ।।  

ত্রবয়াদশ েষণ এই বেল আবে দ্শষ। 

ব জ রাবজয  া আবেয়া যাবে দ্কান্ দ্দশ।। 

আবে মোভয় দ্দিাইবে ের্ব্ণজব । 

দ্যরূবপ োবের বকবল, েবে জাব  মব ।। 

বেের কবেয়া আর  াবে প্রবয়াজ । 

য া ের্ম্ণ ত া জয়, দ্েবদর েচ ।।  

ভীষ্ম ীবত েুবঝয়া োেে বেতকাযণয।। 

দ্রাণ ভীষ্ম দ্য কবেল,  াবে েবে আ । 

গুিবেবশ রবেয়াবছ পাণ্ডে েীমা ।।  

েইল েময় দ্শষ, কাল দ্দিা বদল। 

আপায় করে শীঘ্র, কণণ যা কবেল।।  

চরগবণ িুাঁবজবত পািাও দ্দশাবদশ। 

দ্ে ায় করে শীঘ্র বে য েমাবেশ।।  

ভাণ্ডাবরর ে  দ্দি, দ্দি ব জ েল। 

পরাপর প্রীবত কর  ৃপবত েকল।। 

দ্তামার অবেত কভু পাণ্ডুপুত্র  য়।  

এক এক পাণ্ডে দ্য ইবন্দ্র কবর জয়।।  

শরদ্বান্-মুব পুত্র কবে ব েবর্ত্ণল। 

েভাবত েুশর্ম্ণা রাজা েবেয়া আবছল।। 

কবেে েবলয়া পূবর্ব্ণ বেচাবরয়া বছল। 

কণণ েীর বকল, তাই কবেবত  াবরল। ।  

েভায় কবেল এবে বত্রগর্ত্ণ রাজ ।  

দ্মার এক ব বেদ , শু  েভাজ ।। 

বেরাবটর দ্ে াপবত কীচক প্রেল। 

েসেব য আবেয়া মম রাজয আক্রবমল।।  

েবলবত আমার রাজয ব বলক েকল।  

কীচক মবরল এবে েইল মেল।। 

েোন্ধবে দ্মাবর বজব  কবরবছল গর্ব্ণ। 

এি  শুব  দ্য তাবর মাবরল গন্ধর্ব্ণ।। 

কীচক মবরল যবে, বেল েড় কাযণয।  

বেরাবট োবন্ধয়া এবে লে ব জ রাজয।। 

ে  রত্ন পূণণ, তার গেী অপ্রবমত।  

এ েমবয় তাবত তে েবে েড় বেত।। 

েী েীযণয বেরাবটবর বজব ে দ্কৌতুবক। 

বেচাবর আইবে যাো, আজ্ঞা দ্দে দ্মাবক।। 

কণণ েবল, ভাল েবল েুশর্ম্ণা  ৃপবত। 

মৎেযবদবশ যাে, বে য োজ শীঘ্রগবত।। 

পাণ্ডবের দ্েতু বচন্তা কর অকারণ।  

দ্কা ায় মবরয়া দ্গল েৃ া অবেষণ।।  

জীয়বন্ত  াবকবল তবে,আবেবে দ্ে ায়।  

ে েী  েন্ধুেী  দ্ক্লবশ বক্লষ্ট কায়।। 

মম েল েীযণয তারা ভালমবত জাব । 

পু ুঃ দ্ে া পাণ্ডে  া আবেবে কিব ।। 

এক্ষবণ চলে েবে, যাে মৎেযরাজ্য।  

ে  রত্ন পাে েহু, েবে েড় কাযণয।। 

কবণণর েচ  শুব  েবল  বেদুর। 

ব শ্চয় েোর বচর্ত্ দ্যবত মৎেযপুর।। 

েোকার ম  বেল ব বষবেবত দ্দাবষ।  

রত্ন গাভী উপার্জ্ণ  ে েড় দ্ক্লবশ।। 

কবেবলক চর মৎেযবদশ-েমাচার। 

দুর্জ্ণয় কীচক দ্গল স্ত্রীর দ্েতু মার।। 

অদযাবপ  াবে দ্দবি,  াবে শুব  কাব । 
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গন্ধর্ব্ণ ব োে কবর ম ুষয ভেব ।। 

গবন্ধর্ব্ণর স্ত্রীর েে কীচবকর ক া। 

অ ুমাব  েুবঝবতবছ েকল োরতা।। 

েুবঝয়া কবরবে কাযণয, যাইবে ব শ্চয়। 

গন্ধর্ব্ণ েবেত দ্য  বেোদ  া েয়।।  

বেদুর েচ  শুব  োবে দুবযণযাে ।  

শবিমত কবে যুবি যাোর দ্যম । ।  

যত শবি আপ ার, তবতক মন্ত্রণা।  

 া েুবঝ আমার শত্রু আবছ দ্কান্ জ া।। 

গন্ধর্ব্ণ বক গবণ, যবদ আবে দ্দেগণ।  

ইন্দ্রেে োবজ আবে বত  ভুে ।। 

কার শবি আবে দ্মার েরু্ম্িী  েয় ।  

দ্তামাবর  া ডাবক েবে, দ্ক  কর ভয়।।  

এত েবল বেব য আজ্ঞা বদল কুরুপবত। 

চতুরে দল ের্জ্া কর শীঘ্রগবত।।  

েুশর্ম্ণা  ৃপবত যাক পু ুঃ কবে আবগ। 

আপ ার রাজয বগয়া ব ক যামযভাবগ।। 

বে য েে যাে আবম কবরোবর রণ। 

শূ যরাবজয বগয়া আবম েবরে দ্গাে ।।  

একবদ  আবগ যাও েুশর্ম্ণা রাজ । 

পশ্চাৎ েসেব য আবম কবরে গম ।। 

ব জ রাবজয েুশর্ম্ণা যাত্রা ও বেরাবটর দবক্ষণ দ্গা-গৃে আক্রমণ 

দুবযণযাে  আজ্ঞা দ্পবয় েুশর্ম্ণা  ৃপবত। 

আপ  োবে ী োজাইল শীঘ্রগবত।। 

আষাবঢ়র বেতপবক্ষ পঞ্চশী বদেবে। 

েুশর্ম্ণা  ৃপবত চবল দ্গল মৎেযবদবশ।। 

শঙ্খ দ্ভরী আবদ কবর  া া োদয োবজ। 

োবদযর শবেবত কম্প বেল মৎেযরাবজ।। 

প্রবেবশয়া মৎেযবদবশ েুশর্ম্ণা  ৃপবত। 

েরে দ্গােব , আজ্ঞা বদল বে য প্রবত।। 

েয় েেী গেী আর  া া রত্ন ে । 

লুবিবত লাবগল চতুবদণবক ের্ব্ণ জ ।। 

দ্গাে  রক্ষবণ যত বছল দ্গাপগণ। 

োইয়া রাজাবর োর্ত্ণা কবেল তি ।।  

েভাবত েবেয়াবছল বেরাট  ৃপবত। 

ঊদ্ধণশ্বাবে কবে দ্গাপ প্রণবময়া বক্ষবত।। 

েকল মবজল মৎেযবদবশ  ৃপের। 

েকল েবরয়া ব ল বত্রগর্ত্ণ-ঈশ্বর।।  

রক্ষা কবরবেক রাজা যবদ আবছ ম । 

বেলম্ব  া কর, শীগ্র চলে রাজ ।।  

দূতমুবি দ্ে  োর্ত্ণা পাইয়া  ৃপবত। 

চতুরে দ্ে া লর্জ্া কবর শীঘ্রগবত।। 

শতা ীক মবদরাক্ষ দুই েবোদর। 

দ্শ্বত শঙ্খ দুই ভাই রাজার দ্কাঙর। ।  

পাত্রবমত্রগণ দ্যাদ্ধা োবজল েকল।  

বেবেে োজ া োবজ, বে য দ্কালােল।।  

শতা ীবক আজ্ঞা বদল বেরাট  ৃপবত।  

বদেয অস্ত্র ে ু দ্দে চাবর জ  প্রবত।। 

শ্রীকঙ্ক েল্লে অশ্বপাল ও দ্গাপাল।  

মোেীযণযেন্ত যুদ্ধ কবরবে বেশাল।। 

দ্দেতার প্রায় েে দ্দবি দ্ে োক্ষাবত। 

অেশয যুবদ্ধর কাযণয েবে েো বেবত।। 

বদেয ে ুগুণণ বদল র  তুরেম।  

মুকুট কুণ্ডল বদল, কেচ উর্ত্ম।। 
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পবরলা উর্ত্ম োে অবত মব াের। 

শরবত উদয় দ্য  বেল শশের।। 

োবজয়া পাণ্ডে রব  কবর আবরাে। 

স্বগণ বেবত আবে দ্য  বদক্পালগণ। ।  

চবলল বেরাট রাজা মী ধ্বজ রব । 

চাবর ভাই চবলবল  রাজার পশ্চাবত। ।  

র  চালাইয়া বদল রব র োরব । 

পশ্চাবত মাহুতগণ চালাইল োতী।। 

পদেূবল ঢাবলবলক দ্দে বদোকবর। 

দ্ঘার অন্ধকার বেল বদেে দুপুবর।। 

শূণয বেবত পবক্ষগণ ভূবমবত পবড়ল।  

দ্ে মবত দুই বেব য ক্রবম দ্দিা বেল।। 

র ীবক োইল র ী, গজ োয় গবজ। 

অশ্বাবরােী, অশ্বাবরােী, পবর্ত্ পবর্ত্ যুবঝ।। 

মবল্ল মবল্ল, গবজ গবজ, ো ুকী ো ুকী। 

িবে িবে, শূবল শূবল, তেকী তেকী।। 

েইল দারুণ যুদ্ধ মোভয়ঙ্কর। 

পূবর্ব্ণ য া দ্দোেুবর েইল েমর। ।  

বেংে াদ মুহুমুহুণুঃ গবর্জ্ণ বে যগণ। 

ে ুর ব বঘণাষ ঘ , শবঙ্খর ব ুঃস্ে ।।  

বেবেে োবদযর শে, কবণণ লাবগ তাবল। 

অন্ধকার বেল েে, আোবদল েূবল। ।  

োবণর আগু  মাত্র ক্ষবণ ক্ষবণ জ্ববল। 

অন্ধকার রাবত্র দ্য  িবদযাত উজবল।। 

দ্শল শূল ভল্ল চক্র মুষল মুদগর। 

পরশু পবিশ জাবি বভবিপাল শর। ।  

পবড়ল অব ক বে য পৃব েী আোবদ। 

েূবল অন্ধকার বকল, রবি েবে  দী।। 

মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগবড়।  

েুবক দ্শল োবজ দ্কে ভূবমতবল পবড়। ।  

েেয েে িে েে পবড়ল ভূতবল। 

পদ কাটা দ্গল কার গড়াগবড় েুবল।। 

পর্ব্ণত-আকার গজ ভূবম দন্ত বদয়া। 

পবড়ল দুবভবত বে য অব ক দবলয়া।।  

দ্ে মবত যুদ্ধ বেল বদ্বতীয় প্রের।  

দ্কে পরাবজত  বে, একই দ্োের।। 

দ্ক্রাবে শতা ীক েীর েমবর প্রবেবশ। 

এক শত র ী মাবর চক্ষুর ব বমবষ।।  

মবদরাক্ষ মাবরবলক শত দ্ে াপবত। 

শত শত মাবর বে য বেরাট  ৃপবত।।  

বেরাট  ৃপবত দ্দবি েুশর্ম্ণা োইল।  

দুই মর্ত্ েযাঘ্র দ্য  একত্র বমবলল।। 

দ্ক্রাবেবত বেরাট রাজা মাবর দশ শর।  

চাবর অবশ্ব চাবর, দুই োর ী উপর।।  

র ধ্ববজ দুই, দুই েশুর্ম্ণা উপবর। 

েুশর্ম্ণা কাবটয়া অস্ত্র দ্ফবল কত দূবর।। 

পঞ্চদশ োণ মাবর বেরাট উপর। 

কাবটয়া দ্ফবলল তাো মৎবেযর ঈশ্ের।।  

দ্দবিয়া বত্রগর্ত্ণপবত অবত দ্ক্রােগবত। 

লাফ বদয়া ভূবমতবল  াবম শীঘ্রগবত।। 

োবত গদা বলয়া েীর োয় োয়ুবেবগ। 

বেংে য া েবরোবর যায় মর্ত্ মৃবগ।। 

চাবর অশ্ব বে াবশল মাবর গদা োবড়। 

োরব র দ্কবশ েবর ভূবমতবল পাবড়।।  

জীেগ্রাে কবরয়া বেরাট  ৃপেবর। 

েরা কবর তুবল লয় ব জ রব াপবর।।  

রাজা েিী বেল, বে য বেল ভেীয়া । 

চতুবদণবক পলাইল লবয় ব জ প্রাণ।। 
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েড় েড় দ্যাদ্ধাে  তযবজ ে ুুঃশর। 

আপব  চালায় র  পলায় েের।। 

ঊদ্ধণবলজ মর্ত্গজ গবর্জ্ণয়া পলায়। 

অশ্বাবরােী পদাবতক পাছু  াবে চায়।।  

পলাইল ের্ব্ণ বে য, দ্কে  াবে আর।  

রাবিবত  া পাবর বে য বেরাট কুমার।। 

রণজয় কবর পবর বত্রগর্ত্ণ  ৃপবত।  

বেরাবট লইয়া তবে চবল হৃষ্টমবত।।  

জয়ধ্বব  োদযধ্বব  েয় অ কু্ষণ।  

মৎেযরাজ বে যমবেয উবিল দ্রাদ । ।  

েন্ধযাকাল বেল, েূযণয ক্রবম অে দ্গল। 

কাোবর  া দ্দবি, দ্কো দ্কা ায় রবেল।। 

দ্দবিয়া কবে  ভীম ের্ম্ণ  রের। 

দাণ্ডাইয়া বক দ্দিে, ভাই েবৃকাদর। ।  

েহু উপকারী এই বেরাট  ৃপবত। 

েবষণক অজ্ঞাবত গৃবে কবর ু েেবত।। 

যার দ্য কাম া মত পাই ু দ্য স্থা ।  

তাাঁোবর লইয়া যায় আমা বেদযমা । ।  

দাণ্ডাইয়া দ্দি ইো,  বে ক্ষত্রের্ম্ণ। 

বেবশষ আমার এই অ ুগত কর্ম্ণ।। 

শীঘ্র কর বেরাবটর েন্ধ  দ্মাচ । 

যােৎ শত্রুর োবত  া েয় ব ে ।। 

এত শুব  েবল ভীম দ্যাড় কবর পাবণ।  

পাবলে দ্তামার আজ্ঞা, ওবে  ৃপমবণ। ।  

এি  আমার কর্ম্ণ দ্দি দাণ্ডাইয়া।  

বেরাবট আব য়া বদে েুশর্ম্ণা মাবরয়া।। 

এই দ্য দ্দিে শাল েুদীঘণ বেোর।  

আমার োবতর দ্যাগয গদার আকার।। 

ওই েৃক্ষাঘাবত আবম েবেে েকল। 

ব ুঃবশষ কবরে আবজ বত্রগবর্ত্ণর দল।।  

এত েবল েৃক্ষ উপাবড়বত োয় েীর। 

দ্দবিয়া কবে  পু ুঃ রাজা যুবেবির।। 

দ্ে  কর্ম্ণ  া কবরে ভাই েৃবকাদর।  

দ্লাবক জ্ঞাত বেবে উপাবড়বল েৃক্ষের।।  

অজ্ঞাত েৎের যবদ পূণণ  াবে েয়।  

ততবদ  দ্ে  কর্ম্ণ দ্শাভা  াবে পায়।।  

মা ে ে ুক অস্ত্র লবয় কর রণ। 

মা ুবষর মত কর রব  আবরােণ।। 

দু-পাবশ  াকুক তে দুই েবোদর। 

শীঘ্র আ  ছাড়াইয়া মৎবেযর ঈশ্বর।।  

আবমে দ্তামার পাবশ ের্ব্ণসে য লবয়। 

বেরাট রক্ষার দ্েতু যাইে চবলবয়।।  

ভীম েবল,  রপবত ইো দ্ক  কে। 

মুেূবর্ত্ণবক বেরাবটবর আব  বদে,  লে। ।  

আপব  কবরবে শ্রম বকবের কারণ। 

বত্রগর্ত্ণ েবেত কবর েমর বেষম।।  

দ্কান্ দ্েতু যাবে দুই মারীর  ি । 

বক কারবণ লে আর েহু বে যগণ।। 

েৃক্ষ ব বত ব বষবেবল, েৃক্ষ  াবে লে। 

বরিেবে বগয়া আবম বেরাবট আব ে।। 

তৃণ দ্ে  গবণ আবম বত্রগর্ত্ণ রাজব । 

বে য ো ী অস্ত্র বলে বকো প্রবয়াজব ।। 

এত েবল েৃবকাদর োয় শীঘ্রগবত। 

চবলবত চরণভবর কবম্প েেুমতী।। 

রজ ী েরূ্ম্ি বেল, দ্ঘার অন্ধকার। 

োয়ুবেবগ োয় ভীম, েবল মার মার। ।  

মোভারবতর ক া পুবণযর ক  । 

রবচ  েযােবদে শ্রীকৃষ্ণ বদ্বপায় ।। 
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ভীম করৃ্ত্ণক েুশর্ম্ণার পরাজয় ও বেরাবটর েন্ধ  দ্মাচ  

দ্ে ায় বত্রগর্ত্ণ রাজা েংগ্রাবম বজব য়া। 

কৃষ্ণা াবম  দীতীবর উর্ত্রবল বগয়া।। 

যুদ্ধশ্রবম ের্ব্ণসে য ক্ষুোয় আকুল। 

রন্ধ  দ্ভাজ  কবর  দীর দুকূল।। 

েে -গৃবেবত দ্কে কবরল শয় । 

দ্কে স্নাব , দ্কে পাব  আে  দ্ভাজ । ।  

বেরাবট কবরয়া েিী েুশর্ম্ণা েবরবষ। 

েবেয়া েভার মবেয কবে পবরোবে।।  

দ্কা ায় শযালক তে বেরাট  ৃপবত। 

যার ভুজেবল দ্ভাগ বকবল দ্মার বক্ষবত।। 

ভাগযেবল শযালবকবর দ্পবয়বছবল তুবম। 

যার দ্তবজ কাবড়য়া লইয়া দ্মার ভূবম। ।  

এক্ষবণ দ্তামার বকো আবছ দ্ে উপায়।  

 াবে দ্দবি দ্কে আবছ দ্তামার েোয়।।  

ব শ্চয় দ্তামার মৃতুয বেল মম োবত। 

শৃগাল েইয়া োদ বেংবের েবেবত।। 

দ্কে েবল, ইোবর  া রাি এক দণ্ড।  

দ্কে েবল, িবে কাবট কর িণ্ড িণ্ড।। 

দ্কে েবল, ব গবড়বত করে েন্ধ । 

দুবযণযাে  আবগ লবয় কবরে ব ে ।।  

এমত বেচাবর আবছ ত া ের্ব্ণ জ । 

দ্ে কাবল উপ ীত পে - ি ।। 

দুই বভবত েৃবক্ষ ভাবে, শুব  মড় মড়।  

 াোয় ব শ্বাে েবে প্রলবয়র ঝড়।।  

মার মার শে কবর, আবে উপ ীত। 

দ্দবিয়া বত্রগর্ত্ণ বে য বেল মোভীত।। 

দ্কে েবল, রাক্ষে বক যক্ষ বেদযাের। 

বেমবগবর শৃে েম ভীম কবলের।। 

পলায় েকল বে য গবণয়া প্রমাদ।  

েবেগণ োয় েবে কবর দ্ঘার  াদ।। 

শীঘ্রগবত েেী পৃবি চবড়য়া মাহুত। 

েৃবকাদবর দ্েবড়ল দ্য েেী যূ  য ূ।।  

রব গণ র  োবজ আরূঢ় েইয়া। 

লক্ষ লক্ষ চতুবদণবক দ্েবড়ল আবেয়া।। 

দ্শল শূল শবি জাবি ভূষণ্ডী দ্তামর।  

চতুবদণবক মাবর েবে ভীবমর উপর।।  

মোেল ভীমবে  ভীম-পরাক্রম। 

রণস্থল মবেয দ্য  যুগাবন্তর যম। ।  

েবরয়া কুঞ্জর শুণ্ড শুবণ্ড েুলাইয়া। 

মাবরল কুঞ্জরেৃি প্রোর কবরয়া।। 

র ধ্বজ েবর েীর মাবর রব াপবর। 

েেস্র েেস্র র  ভাবে এবকোবর। ।  

অশ্বগণ েবর েীর মাবর অশ্বগবণ। 

পদাবত পদাবত মাবর েবরয়া চরবণ।। 

তাোবর েবরয়া মাবর দ্য পবড় েরূ্ম্বি। 

র  অশ্ব েেী পবর্ত্ পবড় লাবি লাবি।। 

পলায় েকল বে য, পাছু  াবে চায়।  

বেংবের গর্জ্ণব  য া শৃগাল পলায়।।  

পলাে পলাে েবল, বেল মোধ্বব ।  

আইল আইল বেব য, এইমাত্র শুব ।।  

ঊদ্ধণশ্বাবে দূত বগয়া কবে েুশর্ম্ণাবর। 

েবেয়া বক কর রাজা পলাে েেবর।।  

আচবম্ববত বে যমবেয আবে একজ । 

রাক্ষে গন্ধর্ব্ণ বকো,  া জাব  কারণ।। 
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মোভয়ঙ্কর মূবর্ত্ণ,  া জাব  বক রে। 

প্রকাণ্ড শরীর, দ্য  বেমালয় শেৃ।। 

মাবরল অব ক বে য, দ্য পবড় েরু্ম্বি। 

েুশর্ম্ণা েুশর্ম্ণা েবল, ঘ  ঘ  ডাবক।। 

েুবঝয়া করে কাযণয, দ্য েয় বেচার। 

তার আবগ পবড়ল  া দ্দবি রক্ষা কার।।  

কত বে য পবড়য়াবছ  াবে তার অন্ত।  

 াবে জাব  দ্ে া আবছ এম  দুরন্ত। ।  

পলাে  ৃপবত শীঘ্র প্রাণ েড় ে । 

ওই দ্দি আবেবতবছ ভীষণ-দশণ ।। 

এত েবল োয় দূত পাছু  াবে চায়।  

দ্ে কাবল উপ ীত ভীম মোকায়।। 

ভীবমর শরীর দ্দবি অবত ভয়ঙ্কর। 

ভবয়বত কবম্পত েশুর্ম্ণার কবলের। ।  

পলাইল ের্ব্ণসে য, রাজা মাত্র আবছ। 

ভবয়বত বেহ্বল বেল ভীবম দ্দবি কাবছ।। 

শীঘ্রগবত উবি রাজা ভবয় রড় বদল। 

দ্কবশ েবর েৃবকাদর ভূবমবত পাবড়ল।।  

দৃঢ়মুবষ্ট কবর দ্কশ েবর োম োবত। 

দবক্ষণ কবরবত েবর ব ল মৎেয াব ।। 

দুই কবর েবর দুই  ৃপবতর দ্কবশ। 

োয়ুবেবগ োয় েীর ভয়ঙ্কর দ্েবশ।।  

মুেূবর্ত্ণবক উপ ীত য া ের্ম্ণরায়। 

চরবণ দ্ফবলয়া ভীম অন্তবর দাাঁড়ায়। ।  

দ্কশ আকষণবণ দ্দাাঁবে বছল অবচত । 

কতক্ষবণ েবচত  েয় দুই জ ।।  

মা া তুবল মৎেযরাজ দ্দবি েভােবদ। 

কতক আশ্বে বচবর্ত্ কবে দ্ে বেপবদ।। 

কে ভি কঙ্ক, ভাবগয দ্দবি ু দ্তামায়। 

আমা দ্দাাঁবে দ্ফবল দ্গল গন্ধর্ব্ণ দ্কা ায়।। 

ভাবগযবত রবেল প্রাণ গন্ধবর্ব্ণর োবত। 

চল যাে শীঘ্রগবত, পবশে বেব যবত।। 

পু র্ব্ণর আবে যবদ গন্ধবর্ব্ণবত েবর। 

এোর  া জীে আবম দ্দবিবল তাোবর। ।  

ের্ম্ণ েবলবল , ভয়  া কর  ৃপবত।  

গন্ধর্ব্ণ রাজার েড় দ্স্নে দ্তামা প্রবত।। 

দ্ে কারবণ শত্রু তে আব বলক েবর। 

শত্রু বেবত দ্তামাবক দ্য বদল মুি কবর।। 

গন্ধবর্ব্ণর ভয়  াবে কবরও কি । 

কাযণয কবর ব জস্থাব  কবরল গম ।।  

েুশর্ম্ণার ডাবক তবে কবে ের্ম্ণরায়। 

দ্ে ায় আবেবত েুবদ্ধ দ্ক বদল দ্তামায়।। 

কীচক মবরল, েবল পাইবল ভরো।  

 া জা  গন্ধর্ব্ণ দ্ে া কবরয়াবছ োো।। 

ভাবগযবত গন্ধর্ব্ণ দ্তামা  া মাবরল প্রাবণ। 

পূর্ব্ণ পুণযফবল প্রাণ দ্পবল তার স্থাব ।। 

আজ্ঞা কর মৎেযরাজ েুশর্ম্ণার প্রবত। 

ক্ষমে েকল দ্দাষ, ছাড় শীঘ্রগবত।। 

েংগ্রাবম োবরয়া তবে বত্রগর্ত্ণ  ৃপবত। 

ভিসে য ব রুৎোে অবত দী মবত। ।  

বে যগণ পলাইল একামাত্র আবছ।  

করে প্রোদ রাজা, যবদ মব  ইবে।। 

বেরাটী কবেল, যাো তে অ ুমবত। 

যাউক আপ  রাবজয েুশর্ম্ণা  ৃপবত।। 

বদেয র  বদল এক কবরয়া োজ । 

েুশর্ম্ণা চবড়য়া তাবে কবরল গম । ।  

ের্ম্ণরাজ েবলবল  বেরাবটর প্রবত। 

 গবরবত দতূ রাজা যাক্ শীঘ্রগবত। ।  
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দ্তামাবর শুব বল েিী রাবজয েবে ভয়। 

রাণীগণ দুুঃিী েবে, ভাল কর্ম্ণ  য়।।  

শীঘ্রগবত োর্ত্ণা দূত বদউক অিবর। 

বেজয় দ্ঘাষণা দ্োক রাবজযর বভতবর।।  

েবর্ম্ণর েচব  আজ্ঞা দ্দ  মৎেযরাজ। 

শীঘ্রগবত দূত পািাইল পুরীমাঝ। ।  

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  

উর্ত্র দ্গা-গৃবে কুরুসে য করৃ্ত্ণক দ্গা- েরণ  

দ্ে ায় উর্ত্রভাবগ রাজা দুবযণযাে ।  

ভীষ্ম দ্রাণ কৃপ কণণ গুরুর  ি ।। 

দুরু্ম্ণি দুুঃেে দুুঃশাে  মোেল।  

র  র ী গজ োজী চতুরে দল।। 

দ্েবড়ল আবেয়া মৎেযরাবজর দ্গাে ।  

যুদ্ধ কবর মাবর লইবলক দ্গাপগণ।। 

পলাইল দ্গাপগণ দ্গাে  ছাবড়য়া। 

ষবষ্ট লক্ষ দ্গােব বর বদল চালাইয়া।। 

শীঘ্রগবত দ্গাপগণ র  আবরােবণ। 

জা াইবত দ্গল মৎেযরাজার ভেব ।। 

উর্ত্র  াবমবত পুত্র বেরাট রাজার।  

প্রণাম কবরয়া দূত কবে েমাচার।। 

অেো  মোশয় বেরাট- ি । 

দ্গাে  দ্তামার েে ব ল কুরুগণ।।  

যবতক রক্ষক দ্গাপগবণবর মাবরয়া। 

দ্গাে  দ্তামার েবে দ্যবতবছ লইয়া।। 

শীঘ্রগবত উবি রব  কবর আবরােণ। 

কুরুগবণ বজব  ব জ রািে দ্গাে ।। 

 া া অস্ত্রবেদযা বশক্ষা, দ্লাবক তুবম িযাত। 

জাব  দ্দশ রক্ষা দ্েতু রাবিবলক তাত।। 

দ্তামার েংগ্রাবম বস্থর েবে দ্কান্ জ া। 

তৃণেম মুেূবর্ত্ণবক  াশ কুরুবে া।। 

উি শীঘ্র, েবেবল  া েবে দ্কা  কাযণয। 

দ্গাে  লইয়া তারা যাবে ব জ রাজয। ।  

বদতয বজব  ইন্দ্র য া রাবি েুরপুর। 

দ্েইমত রক্ষা কর মৎবেযর িাকুর।।  

স্ত্রীেৃবির মবেয দ্গাপ এবতক কবেল। 

শুব য়া বেরাট পুত্র উর্ত্র কবরল। ।  

বক কবেে দ্গাপগণ কেব   া যায়। 

রাজযরক্ষা দ্েতু তাত রাবিল আমায়।।  

এক গুবট েবে  াবে আমার োরব ।  

োরব   াকুক দূবর,  াবেক পদাবত। ।  

মম পরাক্রম মত পাইবল োরব । 

মুেূবর্ত্ণবক বজব োবর পাবর কুরুপবত।। 

মৃগগবণ একা য া মারবয় দ্কশরী। 

বদতযগবণ দবল য া একা েজ্রোরী। ।  

দ্েইমত দবল আবম কুরুসে যগণ। 

এইক্ষব  বফরাতাম আপ  দ্গাে ।। 

রাজয মম েীর শূ য জাব বলক মব । 

বদ্বতীয় শম  আবছ েবলয়া  া জাব । ।  

জস ক োরব  যবদ মম দ্যাগয েয়। 

এক রব  কবরে দ্ে কুরু পরাজয়।। 

ে ঞ্জয় েীর য া দবল দ্দেগণ। 

এবকশ্বর কবরবলক িাণ্ডে দাে ।। 

পা ণেম েীরকর্ম্ণ আবজ দ্ে কবরে।  

এবকশ্বর ের্ব্ণসে য ব বমবষ মাবরে।। 
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স্ত্রীগবণর মবেয যবদ এবতক কবেল।  

পা ণবপ্রয়া যাজ্ঞবে ী ত ায় আবছল।। 

রাবিে বেরাট লক্ষ্মী বেচাবরলা মব । 

শীঘ্রগবত উবি দ্গলা অর্জ্ুণব র স্থাব ।। 

 ৃতযশাবল পা ণ েে েে ক যাগণ।  

েবঙ্কবত দ্রৌপদী তাাঁবর েবল  েচ ।।  

বেরাবটর রাজয ভাবে যবতক দ্গাে ।  

েবলবত লইয়া যায় কুরু-সে যগণ।। 

ইোর উপায় তুবম বচন্তে আপব । 

রািে বেরাট গেী কুরুগবণ বজব ।। 

অর্জ্ুণ  েবল , দ্দবে বকমবত এ েয়।  

যত বদ  ের্ম্ণরাজ, অ ুমবত  য়।। 

কুরুসে য মবেয দ্গবল েইবেক িযাত। 

 া জাব  বক কবেবে  পাণ্ডুকুল া ।।  

দ্রৌপদী কবেল, গেী কুরুগবণ ব বল। 

অের্ম্ণী েইবে তুবম েবেয়া দ্দবিবল।। 

বেরাট  ৃপবত ে  েহু উপকারী। 

উপকারী জব  আবম েইলাম বেরী।। 

েোয় েবলি তাাঁর কীচক মবরল। 

দ্তামা েবে বদয়া স্থা  বেপাবক মবজল।। 

এত শুব  ে ঞ্জয় কবর অেীকার। 

রাবিে বেরাট দ্ে ু োবকযবত দ্তামার।। 

প্রকাশ কবরয়া বগয়া জা াে উর্ত্বর। 

োরব  কবরয়া দ্মাবর যুবদ্ধ দ্য  েবর।। 

এত শুব  হৃষ্ট েবয় দ্গলা যাজ্ঞবে ী। 

েে কবে পািাইলা উর্ত্রা ভবগ ী।। 

ভ্রাতৃস্থাব  কবে বগয়া বেরাট- বি ী। 

শু  ভাই কবেল বেরন্ধ্রী েুেদ ী। ।  

োরব র দ্েতু তুবম েবয়ছ বচবন্তত।  

দ্ে কারবণ দ্ে া দ্মাবর পািায় েবরত।। 

 র্ত্ণকী দ্য েৃেন্নলা আছবয় আমার।  

বেরন্ধ্রী কবেল েে পরাক্রম তার। ।  

িাণ্ডে দবেয়া পা ণ তুবষল অ বল।  

েৃেন্নলা োরব  দ্য বছল দ্েই কাবল।। 

বেরন্ধ্রী পাণ্ডেগৃবে আবছল যি ।  

েৃেন্নলা পরাক্রম দ্দবিবছ তি ।। 

েৃেন্নলা েোবয়বত ে ঞ্জয় েীর। 

এক রব  শাবেবল   ৃপ পৃব েীর।। 

আজ্ঞা যবদ েয় ভাই, লয় তে ম । 

োরব  কবরয়া েৃেন্নলা কর রণ।। 

উর্ত্র েবলল, তুবম আ ে তাোবর। 

োরব  েইল দ্যাগয যাইে েমবর।। 

দ্জযি ভ্রাতৃ-েচব বত চবল  ৃপেুতা। 

কাঞ্চব র মালা গবল বেবচত্র মুকতা।। 

রূবপবত কমলা েমা কমলগাবম ী।  

আ বিতা বেংেমেযা মরালগাবম ী। ।  

বজজ্ঞাবেল পা ণ দ্ক  গবত শীঘ্রতর।  

শুব য়া বেরাটপুত্রী কবরল উর্ত্র। ।  

দ্মার বপত-ৃবগােব বর েবর কুরুগবণ।  

জাব য়া রক্ষাব ণ দ্মার ভাই যাবে রবণ।। 

োরব র দ্েতু বচন্তা েবয়বছ তাাঁোর। 

বেরন্ধ্রী কবেল গুণ েকল দ্তামার।।  

অেশয ত ায় তুবম কবরবে গম । 

আ ে দ্গাে  তুবম বজব  কুরুগণ।। 

 া দ্গবল দ্তামার আবগ তযবজে জীে ।  

শুব য়া উবিয়া পা ণ কবর  গম ।। 

উর্ত্রা েবেত যা  য ায় উর্ত্র। 

েৃেন্নলায় উর্ত্র কবরল েের।। 
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পূবর্ব্ণ তুবম অর্জ্ুণব র আবছবল োরব । 

দ্তামার োোবযয বজব বলক েুরপবত। ।  

োরব  যবতক িযাত আবছ বত্রভুেব । 

ইবন্দ্রর োরব  দ্শ্রি ের্ব্ণবলাবক জাব ।। 

বেষু্ণর দারুক আর েূবযণযর অরুণ। 

দশর   ৃপবতর েুমন্ত্র ব পুণ।। 

েকল োরব  বেবত দ্তামা োিাব ল।  

দ্তামা েম দ্কে  বে বেরন্ধ্রী কবেল।।  

এ দ্েতু দ্তামাবর আবম আব  ু ডাকাবয়। 

চল শীঘ্র, গেী আব  দ্কৌরবে বজব বয়।। 

অর্জ্ুণ  েবল , আবম এ েে  া জাব । 

 ৃতযগীত জাব  আর তাল োদযধ্বব ।। 

কভু আবম  াবে দ্দবি েমর দ্কম ।  

শুব য়া েবলল তবে বেরাট  ি ।। 

 র্ত্ণব  গায়ব  তুবম ের্ব্ণত্র বেিযাত। 

বেরন্ধ্রীর মুবি তে গুণ বেল িযাত।। 

বেরন্ধ্রীর োকয বম যা  বে কদাচ । 

উি শ্রীঘ্র দ্মার রব  কর আবরােণ।। 

অর্জ্ুণ  েবল , মাব  দ্তামার েচ ।  

োরব   বে দ্য, তেু কবরে গম ।। 

দ্কেল আমার এক আছবয় ব য়ম। 

য া যাই শত্রু যবদ েয় যম েম।। 

 া বজব য়া োহুবড়  া আবে মম র ।  

ের্ব্ণ া প্রবতজ্ঞা মম জাব বে এমত।।  

স্ত্রীগবণর আবগ তুবম যা বকছু েবলবল। 

র   া োহুবড় মম, তাো  া কবেবল।। 

য ায় কবেবে, র  ত াকাবর লে। 

র ের্জ্া দ্দে, র  োজ  কবরে।। 

এত শুব  উর্ত্বরর আ বিত ম । 

দ্মার মব ামত দ্যাগয তুবম বেচক্ষণ।।  

এত েবল গলা বেবত বদল রত্নমালা।  

েড় ভাগযেবশ দ্তামা পাই েৃেন্নলা। ।  

রাজপুত্র প্রোদ  া ব বল অ ুবচত।  

প্রোদ লইবত পা ণ বেবল  লবর্জ্ত।।  

রব র োজ  কবরবল  ে ঞ্জয়। 

দ্দবিয়া উর্ত্র মব  মাব ল বেস্ময়। ।  

েীরবেবশ েীরের্জ্া কবর রাজেুত। 

রব  আবরােণ কবর অশ্বগণযুত।। 

চতুবদণবক  ারীগণ করবয় মেল।  

দ্ে কাবল উর্ত্রাবদ োবলকা েকল।।  

েৃেন্নলা প্রবত চাবে েবল ততক্ষণ।  

শু ে েৃেন্নলা আমাবদর েচ ।। 

ভীষ্ম দ্রাণ আবদ কবর বজব  েীরগণ।  

েোকার অে বেবত আব বে েে ।। 

পুর্ত্লী দ্িবলে দ্মারা যত ক যাগণ।  

দ্মাবদর এ োকয তুবম রাবিও স্মরণ।।  

কবে  ঈষৎ োবে পা ণ ে ুদ্ধণর।  

েংগ্রাম বজব বে যবে তে েবোদর।। 

আব ে েে  রত্ন দ্তামার োবঞ্ছত। 

এত েবল র মবেয েবে  েবরত।। 

দ্ে কাবল অন্তুঃপুবর যত  ারীগণ। 

অর্জ্ুণব  চাবেয়া েবল করুণ েচ । ।  

িাণ্ডে দােব  য া বজব  পুরিবর। 

েোয় ইয়া জয় বদবল পা ণ েীবর।। 

দ্েমত েরায় বজব  যত কুরুগবণ। 

উর্ত্র কুমাবর লবয় আবেবে কলযাবণ।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  
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কুরুসেব যর েবেত যবুদ্ধ অর্জ্ুণ  েে উর্ত্বরর গম  

উর্ত্র কবে  তবে ে ঞ্জয় প্রবত। 

র  চালাইয়া তুবম দ্দে শীঘ্রগবত।।  

য ায় দ্কৌরে-সে য, করে গম । 

োক্ষাবত দ্দিে আবজ তাবদর মরণ।। 

এত গর্ব্ণী বেল েবে, েবর মম গরু। 

তার েমুবচত ফল পাবে আবজ কুরু।। 

পু ুঃ পু ুঃ প্রবতশ্রুবত কবর েীর কয়।  

োবে র  চালাবল  েীর ে ঞ্জয়।। 

আকাবশ উবিল র  চক্ষুর ব বমবষ। 

মুেূবর্ত্ণবক উর্ত্বরল কুরুসে য পাবশ।। 

েযে েবয় রাজেুত অর্জ্ুণব বর েবল। 

দ্কম  চালাে র , দ্কা ায় আব বল।। 

ত ায় লইবে র , য ায় দ্গাে । 

আব বল োগর মবেয েল বক কারণ।। 

পর্ব্ণত প্রমাণ উবি লেরী বেবল্লাল। 

কবণণবত  া শুব  বকছু পূবরল কবল্লাল।। 

দ্ ৌকােৃি দ্দবি মম আকুবলত বচর্তত।  

জলজন্তু কলরে কবর অপ্রবমত।। 

োবেয়া অর্জ্ুণ  তবে েবলেবল  তায়। 

েমুর প্রমাণ েবট, জলব বে প্রায়।। 

েেল আকার যত দ্দিে কুমার। 

জল  বে, এই েে দ্গাে  দ্তামার।। 

দ্ ৌকােৃি  বে, েে মাতে-মণ্ডল।  

 া েয় লেরী, র  পতাকা েকল।। 

বে য দ্কালােল-শে বেন্ধু-শে প্রায়। 

দ্কৌরবের বে য এই, জা াই দ্তামায়।।  

উর্ত্র েবলল, দ্মার ম   াবে লয়। 

 া জা ে েৃেন্নলা, েমুর ব শ্চয়।।  

েমুর  া েয় যবদ েবে বে যগণ। 

এ বে য েবেত তবে দ্ক কবরবে রণ।।  

দ্দবের দুের এই বে য বেন্ধমুত।  

মা ুবষ বক শবি েবর তাোর অগ্রতুঃ।। 

এত বে য েবল দ্মার  াবে বছল জ্ঞা । 

জ  কত দ্লাক েবল বছল অ ুমা ।। 

মো মো রব গণ দ্দবি বেল ভয়। 

পৃব েীর ক্ষত্র যার  াবম কম্প েয়।।  

দ্দেতা দ্তবত্রশ দ্কাবট লবয় পুরির।  

 া পাবরবল যার েে কবরবত েমর।। 

য া ভীষ্ম দ্রাণ কণণ অশ্বত্থামা কৃপ।  

বেবেংশবত দুুঃশাে  দুবযণযাে   ৃপ।। 

কুেুবদ্ধ লাবগল দ্মাবর েই ু অজ্ঞা । 

দ্তাঁই কুরু-সে য মবেয কবর ু প্রয়াণ।। 

 াকুক যুবদ্ধর কাজ, দ্দবি ছন্ন বে ু। 

শরীর ছাবড়ল প্রাণ, দ্তামাবর কবে ু।। 

বত্রগবর্ত্ণর েে রবণ বপতা দ্মার দ্গল। 

এক দ্গাটা পদাবতক পুবর  া রাবিল।।  

এক দ্মাবর রাবি দ্গল রাবজযর রক্ষবণ। 

দ্মার বকো শবি কুরুরাজ েে রবণ। ।  

কে েৃেন্নলা, তে বকো মব  আবে। 

তেু র  রাবিয়াছ দ্কম  োেবে।। 

শীঘ্র র  োহুড়াে পাবছ কুরু দ্দবি। 

দ্ে ু দ্েতু বম যা দ্ক  মবরে বেপাবক।। 

উর্ত্র-েচব  োবে ক  ে ঞ্জয়। 

শত্রু দ্দবি বকো দ্েতু এত তে ভয়। ।  
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কৃষ্ণেণণ বেল মুি শীণণ বেল অে। 

বজহ্বাবত উবড়ল েূবল, কবম্প কর জি।। 

 া কবরয়া যুদ্ধ তে দ্দবি বেল ডর।  

দ্কান্ মুবি োহুবড়য়া পু ুঃ যাবে ঘর।।  

কবেবল দ্য র  োহুড়াে শীঘ্রগবত। 

বচবর্ত্ া কবরে, আবম এম  োরব ।।  

 া কবরয়া কাযণযবেবদ্ধ োহুড়াে দ্কব । 

পূবর্ব্ণ কবেয়াবছ, তাো ভুবলবল এক্ষবণ।। 

বকবের কারবণ আবম র  োহুবড়ে। 

ের্ব্ণসে য মবেয র  এিব  লইে। ।  

স্ত্রীগবণর মবেয যত প্রবতজ্ঞা কবরবল। 

বক কবেবে, তারা েবে এ ক া শুব বল।। 

যুদ্ধ-ভয় তযজ এবে, ের েীরপণ। 

ে ু েবর ব জ েবল বজ  কুরুগণ।। 

কুরু বজব  দ্গােব বর  াবে লবয় দ্গবল। 

মো লর্জ্া েবে তবে পৃব েী মণ্ডবল।। 

োবেবেক যত দ্লাক ের্ব্ণ ক্ষত্রগণ।  

োবেবেক  ারীবলাক আর যত জ ।। 

আমার োর য-গুণ বেরন্ধ্রী কবেল।  

তে েবে আবে দ্মার েে  ষ্ট বেল।।  

দ্তামার এ কর্ম্ণ যবদ পূবর্ব্ণবত জাব ে। 

তবে দ্ক  তে েবে েংগ্রাবম আবেে।।  

োবেবেক অন্তুঃপুবর  ারী পু ুঃ পু ুঃ। 

কবেল বেরন্ধ্রী বম যা েৃেন্নলা গুণ।। 

দ্য জব র কবর্ম্ণ দ্লাবক কবর উপোে।  

ব বিত জীেব  তার বকো দ্েতু আশ।।  

উপোে বেবত মৃতুয েরং দ্শ্রি কর্ম্ণ। 

বেবশষ ক্ষবত্রবয় যুবদ্ধ মৃতুয েড় ের্ম্ণ।। 

ইো  া কবরয়া আবম োহুবড়ে দ্কব ।  

বেযণয েবর যুদ্ধ কর, ভয় তযজ মব ।। 

উর্ত্র েবলল, বকো কে েৃেন্নলা। 

মোবেন্ধু পার বেবত োন্ধ তৃণবভলা।। 

অবির বক কবরবেক পতে-শকবত। 

মর্ত্গজ আবগ দ্কা া শশবকর গবত।। 

মৃতুয েে বেোবদবত োাঁবচ দ্কান্ জ ।  

দ্দবি ফবণমুবি েে বদে বক কারণ। ।  

জীে   াবকবল েে পাে পু র্ব্ণার।  

গেী-রত্ন ব ক দ্মার, োেুক েংোর। ।  

োেুক রমণীগণ, আর েীরগণ। 

ঘবর যাে, যুবদ্ধ দ্মার  াবে প্রবয়াজ ।। 

বদবে  পুংেক তুবম, েী  ের্ব্ণেুবি। 

দ্তাঁই মৃতুয দ্শ্রয়ুঃ েবল কে ব জমুবি।। 

জীে  মরণ তে একই েমা । 

তে দ্োবল বক কারবণ োরাে পরাণ।। 

েমাব র েে ক্ষত্র কবরবেক রণ। 

লর্জ্া  াবে েলোব  দ্দবি পলায় ।।  

দ্মার দ্োবল যবদ তুবম  া বফরাও র ।  

পদব্রবজ চবল আবম যাে এই প ।। 

এত েবল দ্ফলাইয়া বদল শরচাপ। 

র  বেবত ভূবমতবল পবড় বদয়া লাফ।।  

শীঘ্রগবত চবল যায় ব জ রাজযমুবি। 

রে রে েবল ডাবক ে ঞ্জয় তাবক।। 

দ্ে  অপকীবর্ত্ণ কবর জীবয় দ্কান্ ফল।  

এত েবল ব বজ পা ণ  াবম ভূবমতল। ।  

ভরত-পঙ্কজ-রবে মোমুব  েযাে। 

বেরবচল পাাঁচাবল প্রেবন্ধ কাশীদাে।। 
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অর্জ্ুণ  েম্ববন্ধ দ্কৌরেবদবগর অ ুমা  

পাবছ োয় রবড়,                     দীঘণ দ্েণী  বড়, 

পৃবিাপবর দ্শাবভ চারু।  

দ্লাবেত েে ,                     অবে বেভূষণ, 

দ্য  কবরের ঊরু।। 

আজা ুলবম্বত                     অেম-মবণ্ডত, 

বদ্বভুজ ভুজে েম। 

দ্দবিয়া দ্কৌরে,                     বেচারবয় েে, 

মব বত পাইয়া ভ্রম।। 

একজ  আবগ,                     পলাইবছ দ্েবগ, 

আর জ  পাবছ োয়। 

এ বক বেপরীত,                      া েুবঝ চবরত, 

দ্কো দ্য আবগ পলায়।। 

পাছুবত দ্য জ ,                      বে োোরণ, 

ছদ্মবেশী প্রায় লাবগ। 

দ্য  ভস্মমাবঝ,                     অবি েী বতবজ, 

বেংে দ্য  োয় মৃবগ।। 

পুরুষ বক  ারী,                     েুঝে বেচাবর, 

ছদ্ম কবরয়াবছ ত ু। 

শুব  দ্েইক্ষণ,                     কবে বেচক্ষণ, 

ভরদ্বাজ-অেজ ু।। 

আবগ দ্যই যায়,                     ভবয়বত পলায়, 

দ্কো দ্ে, তাবর  া বচব । 

পাছু দ্গাড়াইয়া,                     যায় দ্য োইয়া, 

তাবর দ্ে  অ ুমাব ।। 

 রবেংে প্রায়,                     দ্দবি তায় কায়, 

েম তার অেয়ে।। 

স্ববগণ েুরমবণ,                     মবর্ত্ণযবত ফাল্গুব , 
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বে া এ যুগল জব । 

অ য কার প্রাবণ,                     কুরুসে য েব , 

আবেবে একাকী রবণ।। 

এত শুব  কণণ,                     চক্ষু রিেণণ, 

কবেবত লাবগল দ্ক্রাবে। 

বক-শবি অর্জ্ুণব ,                     একা আবে রবণ, 

দ্কৌরে েে বেবরাবে।। 

আবগ দ্য েের,                     েইবে উর্ত্র, 

বেরাট রাজার েুত। 

দ্গাে  কারবণ,                     এবেবছল রবণ, 

দ্দবিল বে য েহুত। ।  

পাছু দ্যই যায়,                      পুংেক প্রায়, 

আবছল োরব  রব । 

পলাইল র ী,                     বক কবর োরব , 

দ্েই পলায় ভবয়বত।। 

শুব  মোমবত,                     েুবদ্ধ েৃেস্পবত, 

দ্গৌতম-েংশজ কয়। 

পাছু দ্যই যায়,                     ভবয়বত পলায়, 

এমত বচবর্ত্  া লয়।।  

যবদ পলাইত,                     রব বত রবেত, 

যাইত র ী লইয়া। 

দ্ে  লয় ম ,                     কবরবেক রণ, 

আপব  র ী েইয়া।। 

কবেছ দ্য আবগ,                     পলাইবছ দ্েবগ, 

উর্ত্র দ্েই প্রমাণ। 

পাছুবত দ্য দ্লাক,                     ছদ্ম প ুংেক, 

পা ণ বে া  বে আ ।। 

কৃবপর েচ ,                     শুব  দুবযণযাে , 

কবেবত লাবগল তবে। 
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এ বত  ভুেব ,                     কাোর পরাবণ, 

আমা েে বেবরাবেবে।। 

েউক অর্জ্ুণ ,                     বকো  ারায়ণ, 

কাম কামপাল আবদ। 

বক শবি কাোর,                     েবেত আমার, 

একা রবণ েবে োদী।। 

ভারত-চবন্দ্রমা,                     রবের অেীমা, 

শ্রেবণ পাপ বে াবশ। 

কৃষ্ণদাে বদ্বজ,                     কৃষ্ণ পদামু্বজ, 

েবি কবে কাশীদাবে।।

 

উর্ত্রবক অর্জ্ুণব র অভয় ও আশ্বাে প্রদা  

এমত বেচার কবর কুরু বে যগণ। 

ব ণণয় কবরবত  াে পাবর দ্কা  জ ।।  

পলায় উর্ত্র, ে ঞ্জয় োয় পাবছ। 

শত পদ অন্তবর েবরল বগয়া কাবছ।। 

আর্ত্ণ েবয় রাজেুত েবল গদ গদ। 

 া মাবরে েৃেন্নলা, েবর তে পদ। ।  

এোর লইয়া যবদ যাে দ্মাবর ঘর। 

 া া রত্ন দ্তামা আবম বদে েহুতর।।  

বদেয দ্েম মবণ মুি গজ েয় র । 

এক লক্ষ গেী বদে স্বণণ-অলঙৃ্কত।।  

েহু দ্দশ গ্রাম বদে, দােদােীগণ। 

আর যাো চাে, তাো বদে দ্েইক্ষণ। ।  

 া মাবরে েৃেন্নলা, দ্দে দ্মাবর ছাবড়। 

এত েবল কাবিকত েরাতবল পবড়।। 

অবচত  বেল েীর, দ্য   াবে প্রাণ।  

েবরল মুবির োকয, দ্য  েতজ্ঞা । ।  

আশ্বাবেয়া পা ণ কবে কবর েবচত ।  

 া কবরে ভয়, শু  আমার েচ ।। 

যুদ্ধ কবরোবর যবদ ভয় েয় মব । 

োরব  েইয়া রব  বেে মম েব ।। 

র ী েবয় দ্দি আবম কবরে েমর। 

যত দ্যাদ্ধাগবণ পািাইে যমঘর।। 

দ্তামার দ্গাে  েে লইে ছাড়াবয়। 

দ্কেল  াকে তুবম োরব  েইবয়।। 

ক্ষত্র েবয় দ্ক  তে রবণ মৃতুযভয়।  

 া কবরে রণভয়, তযজে েংশয়।। 

এত েবল েবর তাবর তুবল রব াপবর। 

ত াবপ বেরাট পুত্র কাবি উসচ্চুঃস্ববর।। 

দ্কৌরেগবণর অর্জ্ুণ  বেষয়ক পরস্পর তকণ বেতকণ 

র  চালাবল  তবে েীমা  অর্জ্ুণ ।  শমীেৃক্ষ য া আবছ অস্ত্র ে ুগুণণ।। 
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উর্ত্বরবর রব  লবয় কবর  গম । 

দ্দবিয়া োবেয়া েবল কণণ দুবযণযাে ।। 

দ্ে গুরু, দ্ে কৃপাচাযণয, দ্কা া ে ঞ্জয়। 

স্ববেবত দ্তামরা দ্দি পাণ্ডুর ত য়।।  

গুরু েবল েবঙ্কাবচ  া কবে দ্কা  ক া। 

আমার শত্রুর গুণ গাও য া ত া।। 

দুবযণযাে -োকয গুরু  া শুব ল কাবণ। 

ভীষ্ম প্রবত চাবে তবে কবে  দ্েক্ষবণ।। 

বেপরীত অকুশল দ্দি দ্ে া আবজ। 

ব রুৎোে ের্ব্ণসে য কাবি গজ োজী।। 

রিেৃবষ্ট েইবতবছ, েবে তি োত। 

অন্ধকার দশবদক, েঘব  ব ঘণাত।। 

বে া দ্মবঘ রিেৃবষ্ট মোকলের। 

েহু প্রাণী বে াবশর লক্ষণ এ েে। ।  

যত বে য েবে  াক েংগ্রাবমর োবজ। 

েবে দ্মবল রক্ষা কর দুবযণযাে  রাবজ।। 

গেী দ্েতু েঙ্কবটবত পবড়লাম েবে। 

েহুকাল জীে, আবজ রক্ষা পাই তবে। ।  

এত েবল ভীবষ্ম চাবে েবল  েচ । 

বচব বল বক অে ায় গোর  ি ।।  

লঙ্কার ঈশ্বর ে বরপু যায় ধ্বজ। 

 গ াবম  াম যার  গাবর অেজ।। 

অে ার দ্েশোরী দুষ্ট াশকারী। 

দ্গাে  লইবে আবজ কুরুসে য মাবর।।  

েবঙ্কবত এবতক গুরু েবল  েচ । 

উর্ত্র কবর  শুব  শান্ত ু- ি । ।  

বক দ্েতু েবঙ্কবত ক া েল আর গুরু। 

প্রকাশ কবরয়া েবল শু ুক দ্ে কুরু।। 

েভাস্থবল পূবর্ব্ণ ের্ম্ণ দ্ে বকল ব ণণয়। 

দ্গল বদ  পবরপূণণ েইল েময়।। 

দ্ে ভয় তযবজয়া কে, শু ুক েকবল। 

শুব  দুবযণযােব  চাবে গুরুবদে েবল।। 

েবলবল তুবম দ্তা রাজা েচ   া শু ।  

ত াবপ ব লর্জ্ণ েবয় কবে পু ুঃ পু ুঃ।। 

এই দ্য ক্লীবের দ্েবশ দ্গল মোশূর।  

ের্ব্ণসে য-অন্তকারী িযাত বত  পুর।। 

ে ঞ্জয়  ারম যার কুরুকুলের। 

প্রবতজ্ঞা তাোর যত দ্তামাবত বগাচর।।  

য া যায়, জয়  াবে কবরয়া োহুবড়।  

েুরােুর যার  াবম ব জস্থাব  ছাবড়।। 

মম বশষয েবল তুবম  া কবরে মব ।  

ইন্দ্র বশে আবদ দ্দে বদল অস্ত্রগবণ।। 

েহুবেদযা পাইয়াবছ অমর-ভুেব । 

অবত দ্ক্রাবে আবেবতবছ, লয় মম মব । ।  

পা ণ েে দ্ক যুবঝবে তে র ী মাঝ।  

একজ   য়ব   া দ্দবি মোরাজ।। 

এত শুব  েবল তবে কণণ মোেীর। 

প্রশংো করে তুবম েদা গাণ্ডীেীর।।  

দুবযণযাে  তার েে যুবদ্ধ দ্যাগ্য  য়।  

অ ুক্ষণ কে তুবম, প্রাবণ কত েয়। ।  

যবদ এই জ  েবে পাণ্ডুর কুমার। 

তবে ত মা ে পূণণ েইল আমার।। 

দুবযণযাে  েবল, যবদ ে ঞ্জয় এই।  

কাম া েইল পূণণ, আবম যাো চাই। ।  

যার দ্েতু চর দ্মার িুাঁবজল েংোর। 

দ্ে  জব  পাইবল বক চাবে তবে আর।।  

ত্রবয়াদশ েৎের অজ্ঞাত োে আবদ। 

পূণণ  া েইবত পা ণ দ্দিা বদল যবদ।। 
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কে গুরু দ্কমব   া যাবে পু ুঃ ে ।  

েবে জা , যুবেবির কবরল দ্য পণ। ।  

অর্জ্ুণ   া েয় যবদ, অ য জ  েবে। 

এিব  মাবরে তাবর দ্য  ক্ষরু জীবে।। 

কবণণর েচ  শুব  দ্রাণ েবল োণী। 

যত েড় দ্যই জ  েে আবম জাব ।। 

অর্জ্ুণ  দ্যমত, তাো বত্রবলাবক বেিযাত। 

িাণ্ডে দােব  দ্েই বজব  েুর া ।।  

অপ্রবময় পরাক্রম যদুেবল বজব । 

েবরয়া আব ল েলরাবমর ভবগ ী।। 

োহুযুবদ্ধ পরাজয় বকল পশুপবত। 

এক রব  জয় কবর েগাগরা বক্ষবত।। 

ব োতকেচগবণ কবর ব পাত । 

দশ রােবণর দ্তজ এক এক জ ।। 

েহুকাল কালবকয় ইবন্দ্রর বেোদী।  

েবে মাবর ব ষ্কণ্টক কবর জম্ভবভদী।। 

বচত্রবেব  বজব  দুবযণযােব  মুি বকল। 

েেবজ কবেবত দ্তার অবে  া েবেল।।  

এিব  োক্ষাবত আবজ দ্দবিবে  য়ব ।  

দ্কান্ জ  যুবঝবেক অর্জ্ুণব র েব ।। 

মোভারবতর ক া ক্ষীবরাদ লেরী। 

পুণয ের্ম্ণক া েুো স্নাত পূতোবর।। 

 রবলাবকর দ্য পাপ তাপ েয াোরী। 

কাশীরাম কবে বকো েবণণোবর পাবর।। 

অর্জ্ুণব র েবেত উর্ত্বরর শমীেৃক্ষ ব কবট গম  ও উর্ত্বরর অস্ত্র বেষবয় 

প্রন 

এবতক বেচার কবর কুরু বে যগণ। 

শমী- েৃক্ষতবল যাব  ইবন্দ্রর  ি ।। 

উর্ত্বর েবল , তুবম যুবদ্ধ দ্যাগ্য  ে।  

এই দীঘণ শমীেকৃ্ষ উপবর আবরাে।। 

ে ুুঃবশ্রি গাণ্ডীে দ্য আবছ েৃবক্ষাপবর। 

বদেয যুগ্ম তূণ আবছ পবরপূণণ শবর।। 

বেবচত্র কেচ ছত্র শঙ্খ মব াের। 

েৃক্ষ বেবত  ামাইয়া আ ে েের।।  

পঞ্চ ে ু মবেয দ্যই ে  ুমব ারম।  

েল যার এক লক্ষ তালেৃক্ষ েম।। 

শুব য়া বেরাটপুত্র কবরল উর্ত্র। 

বকমবত চবড়ে এই েৃবক্ষর উপর।। 

শুব য়াবছ এক গাবছ শে োন্ধা আবছ। 

রাজপুত্র েবয় বকবে চবড়ে এ গাবছ। ।  

পা ণ েবল, শে  বে েৃক্ষ উপবরবত। 

পাপকর্ম্ণ দ্ক  দ্তামা কবেে কবরবত। ।  

শে েবল দ্রবিবছ ু কপট- েচ ।  

শে  বে, আবছ ইব  ে  ুঅস্ত্রগণ।।  

এত শুব  রাজেুত চবড় দ্েইক্ষণ। 

ছাড়াইল যত বছল েস্ত্র-আোদ ।।  

অকণচন্দ্র-প্রভা দ্য  ে ু অস্ত্র যত। 

েবপণর মবণর প্রায় জ্ববল শতশত।।  

েযে েবয় রাজেুত ে ঞ্জবয় কয়। 

ে ু অস্ত্র দ্কা া, েে দ্দবি েপণময়।।  

দ্দবিয়া অদ্ভুত দ্মার কাাঁবপবছ হৃদয়।  

স্পশণ করা দূবর  াক, দ্দবি লাবগ ভয়।। 

পা ণ েবল, েপণ  বে ে ু-অের্গণ।  

শুব য়া উর্ত্র পু ুঃ কবেবছ েচ ।। 
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অদ্ভূত বেবচত্র দীঘণ তালেৃক্ষ েম।  

মবণরবত্ন বেভূবষত ে ু মব ারম।। 

মৃগবচহ্ণ হুবল যার দুরাকষণ দ্দবি। 

দ্কান্ মোেীর দ্ে  ে ু দ্গল রাবি।।  

বেবচত্র বদ্বতীয় ে ু বরপুকুল-ধ্বংে। 

কাোর এ ে ুপৃবি দ্শাবভ রাজেংে। ।  

তৃতীয় েুেণণ দ্গাো দ্শাবভ ে ুহুবল। 

কাোর বেবচত্র ে ু, অবি দ্ে  জ্ববল।। 

চতু ণ অদ্ভতূ ে ু, দ্দবি দ্য কাোর। 

চতুদণশ েযাঘ্র পৃবি দ্শাবভত যাোর।। 

কাোর এ ে ু, পৃবি দ্েমবশবি-বশাভা। 

মবণ রত্ন বেভূবষত শত চন্দ্র-আভা।। 

বেবচত্র শকুব পত্র বেভূবষত শর।  

পূণণ দ্দবি ছয় দ্গাটা তূণ মব াের।।  

চর্ম্ণ মবেয পঞ্চ শঙ্খ কাোর েুির। 

দ্েই শঙ্খ োদয কবর দ্কান্ ে ুদ্ধণর।। 

অকণপ্রভ তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মব াের। 

েৃক্ষমবেয পঞ্চ শঙ্খ রাবি দ্কান্  র।। 

 াবে দ্দবি,  াবে শুব , দ্লাবকর েদব । 

দ্ে  অস্ত্র ে ু, েল রাবি দ্কান্ জব ।। 

পা ণ েবল, দ্যই ে  ু ীবলাৎপলব ভ।  

বত্রবলাকয-বেজয়ী  াম েরবয় গাণ্ডীে।। 

েুরােুর েুপূবজত শত্রুর শম । 

শবতক েেস্র েল যাোর গণ ।। 

ব্রহ্মেৎবশ ব্রহ্মা েবর শবতক েৎের।  

পঞ্চাশী েৎের েবরবল  পুরির।। 

পঞ্চশত েষণ েবর দ্দে ব শাকবর। 

দ্চৌষবি েরষ বছল প্রজাপবত কবর।।  

শবতক েরষ েবরবলক জলপবত। 

েরুবণ মাবগয়া ব ল অবি মোমবত। ।  

িাণ্ডে দাে  দ্েতু বদল অর্জ্ুণব বর। 

পঞ্চষবষ্ট েষণ উো রবে পা ণ-কবর।। 

দ্দবের ব বর্ম্ণত ে ু, দ্দেমূবর্ত্ণ েবর। 

দ্দেকাবযণয পাইলাম অবি বদল দ্মাবর।। 

পূবর্ব্ণ ব্রহ্মা দ্দেগণ লবয় যজ্ঞ বকল। 

পঞ্চবেংশ পবর্ব্ণ এক দ্েণণ-েৃক্ষ বেল।। 

বেষু্ণর ে ুক  েপবর্ব্ণ ব রবমত।  

শারে যাোর  াম, েল অপ্রবমত।।  

েিপবর্ব্ণ জয়ন্তী দ্ে ে ুক ব র্ম্ণাণ। 

েংোর কারবণ  াবক মবেবশর স্থা । ।  

পঞ্চপবর্ব্ণ দ্কাদণ্ডক ে ুক ব বর্ম্ণল। 

দা ে দল  দ্েতু দ্দেরাবজ বদল।। 

পঞ্চ লক্ষ েল তার  াবক ইন্দ্র োবত। 

রােণ বে াশ দ্েতু বদল রঘু াব । ।  

বত  পবর্ব্ণ গাণ্ডীবের েবয়বছ ব র্ম্ণাণ। 

িাণ্ডে দবেবত অবি দ্মাবর বদল দা ।। 

দ্মাে  মূরলী এক পবর্ব্ণ োতা বকল।  

দ্গাপীর দ্মাে  দ্েতু দ্গাবেবিবর বদল।।  

গাণ্ডীে ে ুর জে, বক ু দ্যই মবত। 

বত্রগুবণ ব বর্ম্ণত গুণ ের্ব্ণ ে ুবকবত।। 

বদ্বতীয় ে ুক দ্েম বেদুযবত দ্শাভয়।  

ছয় েংে-বচত্র ের্ম্ণ- ৃপবত েরয়। ।  

ের্ত্র েেস্র েল ে ুক ব র্ম্ণাণ।  

দ্রাণাচাযণয গুরু পূবর্ব্ণ দ্মাবর বদল দা ।। 

েেবস্রক দ্গাো দ্যই ে ু অ ুপাম। 

েৃবকাদর ে ু তার েুপাশ্বণক  াম। ।  

পঞ্চ শত ের্ত্র েেস্র েল েবর। 

কাবড় ব ল ে ু েবল জয়র  েীবর।।  
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েযাঘ্র-বেভূবষত ে ু  কুল েীবরর।  

পাঁষবি েেস্র েল শবলযর কবরর।।  

বশবিবচহ্ন ে ু েেবদে েীর েবর। 

চতুুঃষবষ্ট েল পূবর্ব্ণ বদল চক্রেবর।। 

অবতদীঘণ তরুের বপপ্পলী ভূবষত। 

ভীমবে  িাকুবরর জগবত বেবদত।। 

এবতক েবল  যবদ েীর ে ঞ্জয়। 

তেু  া জাব ল মূঢ় বেরাটত য়।। 

পু ুঃ বজজ্ঞাবেল, েতয কে েৃেন্নবল। 

ে ু অস্ত্র রাবি তাাঁরা, দ্গল দ্কান্ স্থবল।। 

শুব বছ পাশাবত োবর দ্গল রাজয ে ।  

কৃষ্ণা েে েব  প্রবেবশল ছয় জ ।।  

দ্ে ায় বকমবত অস্ত্র রাবিল পাণ্ডে।  

তুবম জ্ঞাত বেবল বকবে, েল এই েে।।  

োবেয়া েবল  পা ণ আবম ে ঞ্জয়। 

কঙ্ক েভােদ দ্েই েবর্ম্ণর ত য়।। 

েৃবকাদর েল্লে, দ্য পাচক দ্তামার। 

অশ্বপাল  াম গ্রবি,  কুল কুমার।। 

েেবদে তে গেী কবর  পাল । 

বেরন্ধ্রী পাঞ্চালী, দ্েতু কীচক ব ে ।। 

উর্ত্র েবলল, দ্মার মব   াবে লয়। 

কে েতয তুবম যবদ পাণ্ডুর ত য়।।  

দশ  াম েবর দ্েই পা ণ মোশয়। 

শুব বল আমার মব  েইবে প্রতযয়।।  

অর্জ্ুণ  েবল   াম শু ে আমার। 

দ্যই দশ  াম মম বেিযাত েংোর।। 

অর্জ্ুণ  ফাল্গুব  েেযোচী ে ঞ্জয়। 

বকরীবট েীভৎেু দ্শ্বতোে  বেজয়।।  

কৃষ্ণ বজষু্ণ, েবল দ্মার দশ  াম জা । 

প্রদা  কবরল যাো অমর প্রো ।। 

উর্ত্র েবলল, কে কবরয়া ব ণণয়। 

বক দ্েতু বক  াম বেল, কুন্তীর ত য়।।  

বদবে তুবম জা   াম তাাঁর েবে বছবল। 

শুব  জ্ঞা  দ্েৌক, শীঘ্র কে েৃেন্নবল।। 
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অর্জ্ুণব র দশ  াবমর কারণ ও গান্ধারী েে কুন্তীর বশে পূজা লইয়া 

বেবরাে 

অর্জ্ুণ  েবল , শু  বেরাট- ি ।  

দশ  াম-বেতু দ্তামা েবলে এি ।। 

েবে া  গবর পূবর্ব্ণ বছলাম যি ।  

আমার জ  ী পূজা কবর পঞ্চা  ।। 

স্বয়ম্ভূ পাষাণ বলে  াম দ্যাবগশ্ববর। 

রাজপত্নী বে া অব য পূবজবত  া পাবর।। 

প্রভাবত উবিয়া মাতা কবর স্না  দা । 

 া া উপচাবর েবর পূবজোবর যা ।।  

দ্যইরূবপ বশেবলে পূবজবত জ  ী। 

দ্েইরূবপ েদা পূবজ েুেল বি ী।।  

দ্দাাঁবে বশে পূবজ, দ্কে কাোবর  া জাব । 

বদেবযাবগ দ্দাাঁোকাবর দ্দিা এক বদব ।। 

গান্ধারী েবল , কুন্তী দ্ক  তুবম দ্ে া। 

ফল পুষ্প দ্দবি, েুবঝ পূবজবত দ্দেতা।। 

মাতা েবল, েদা আবম কবর দ্য পূজ ।  

তুবম েল এই স্থাব  বকবের কারণ।।  

গান্ধারী েবল , রাাঁবড় এত গর্ব্ণ দ্তার। 

বকমবত পূবজস্ বলে, েংপূবজত দ্মার।। 

রাজার গৃবে ী আবম, রাজার জ  ী। 

দ্কা  ভরোয় তুবম পূজ শূলপাবণ।। 

মাতা েবল, গান্ধারী দ্গা েল দ্ক  এত।  

তুবম দ্জযিা ভবগ ী দ্য, দ্তাঁই েল যত।।  

দ্যই বদ  আবম আবেয়াবছ কুরুকুবল।  

ের্ব্ণবলাবক জাব  আবম পূবজ ফল ফুবল।। 

কত বদ  আবছলাম েব র বভতর। 

দ্েই দ্েতু পূবজোবর দ্পবল দ্যাবগশ্ের।।  

এি  আপ  দ্দবশ আবেলাম আবম।  

আমার পূবজত বলে দ্ক  পূজা তুবম।। 

বজজ্ঞােে ভীষ্ম েৃতরাষ্ট্র বেদুবরবর।  

মম এই ইষ্টবলে দ্ক পূবজবত পাবর।। 

গান্ধারী েবলল, ছাড় পূর্ব্ণ অহ্ঙ্ঙ্কার। 

এি  দ্তামার বশবে দ্কান্ অবেকার।। 

েোকার অ ুমবত, পূবজ আবম েবর। 

আপব  বজজ্ঞাে বগয়া েোকার তবর।।  

দূর কর ফল পুষ্প, যাে দ্ে া বেবত। 

ভাল  াবে েবে পু ুঃ আবেবল পূবজবত।। 

মাতা েবল, যত বদ   াবে বছ ু দ্দবশ।  

দ্তাঁই েবে েুবঝ েবল পূবজবত মবেবশ।। 

পু শ্চ ভবগ ী আর  া আবেও দ্ে া।  

বশেপূজা বকবল দ্বন্দ্ব ঘবটবে ের্ব্ণ া।। 

এইমত দ্বন্দ্ব েয় দুই ভবগ ীর। 

বলে দ্ভবদ েদাবশে েবল  োবের।।  

কবেবল , দ্ক  দ্বন্দ্ব কর দুই জ ।  

দ্বন্দ্ব তযবজ শু  দ্দাাঁবে আমার েচ ।।  

েোকার ইষ্ট আবম, েবে পূজা কবর।  

কার শবি আবছ দ্মাবর অংশ কবরোবর।। 

অদ্ধণ অে েয় মম পর্ব্ণত-কুমারী। 

দ্কা  জ  ব বত  াবর দ্মাবর অংশ কবর। ।  

দ্তামা দ্দাাঁবে কুরুেেূ েমা  ভকবত। 

দ্দাাঁবের পূজায় েয় দ্মার েড় প্রীবত। ।  

আপ ার েবল েল, আবম কারু  ই। 

বকন্তু রাজরমণীর পূজয আবম েই।।  
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দ্দাাঁবে রাজপত্নী দ্তামা, দ্দাাঁবে রাজমাতা। 

উভবয় আমার পূজা করে ের্ব্ণ া।। 

এক জ  েবয় যবদ চাে পূবজোবর। 

তবে মম দঢ়ৃ োকয কবে দ্দাাঁোকাবর।। 

ক বকর দল েবে, মাবণকয দ্কশর। 

েুগবন্ধ েেস্র চাাঁপা, অবত মব াের।।  

রজ ী প্রভাবত দ্যই প্র বম পূবজবে। 

ব শ্চয় জাব ে বশে তাোবর েইবে।।  

এমত বেোব  দ্যই কবরবেক পূজা। 

তার পুত্র জাব ে এ রাবজয েবে রাজা।। 

শুব য়া বশবের োকয গান্ধারী উল্লাে। 

মাতাবর চাবেয়া েবল কবর উপোে।। 

ব শ্চয় দ্তামার এবে বেল মবেশ্বর। 

পুত্রগবণ চম্পা মাবগ আ ে েের। ।  

এত েবল ব জ গৃবে কবরল গম । 

ডাকাইয়া আ াইল শত পুত্রগণ।। 

কবেল কুন্তীর েে দ্বন্দ্ব দ্যই মবত। 

দ্েম চাাঁপা দ্দে, বশবে পূবজে প্রভাবত।। 

োক্ষাৎ ইো কবেবল  বত্রপুরাবর।  

দ্য পূবজবে, তার পুত্র রাজয-অবেকারী।। 

শুব  দুবযণযাে  আজ্ঞা বদল দ্েইক্ষণ। 

েেস্র েেস্র আ াইল কবর্ম্ণগণ।। 

মবণমুিা বদল চন্দ্র বজব য়া বকরণ। 

ভাণ্ডার েইবত বদল স্বণণ শত মণ। ।  

আমার জ  ী শুব  েবরর েচ । 

অবত দুুঃি বচবর্ত্ চবল, আপ  ভে ।।  

স্বামীেী , পুত্র বশশু, েেবজ দুুঃবিত। 

পরগৃবে েবঞ্চ পর-অবন্নবত পাবলত। ।  

বক কবরে, বক েইবে, বচবর্ত্ ভাবে দুুঃি। 

কাবর বকছু  াবে কবেোবে অবোমুি। ।  

দ্ভাজ  েময় বেবল আবে ভ্রাতৃগণ। 

ক্ষুোয় আকুল ভীম মাবগল দ্ভাজ ।। 

অন্ন দ্দে মাতা েবল ডাবক েৃবকাদর।  

দুুঃবিবত আেৃত মাতা,  া বদল উর্ততর।।  

উর্ত্র  া দ্পবয় ভীম অবেক কুবপল। 

রন্ধ  োমগ্রী বছল োক্ষাবত দ্দবিল।। 

েকল লইল ভীম দুই োবত কবর। 

 বর  বর রাবি েীর ের্ম্ণ েরােবর।। 

ের্ম্ণ ক , ব বজ িাদয দ্ক  আ  দ্ে া। 

ভীম ক , মাতা দ্ক   াবে কবে ক া। ।  

বদ্বতীয় প্রের দ্েলা, অন্ন  াবে েয়।  

বজজ্ঞাবেবল মাতা বকছু, ক া  াবে কয়।। 

অস্ত্রবশক্ষা পবরশ্রবম দবে ক্ষুো ল। 

দ্ে কারবণ আব লাম আমান্ন েকল।। 

রন্ধ  েইবল অন্ন িাে রাজা পাছু।  

আজ্ঞা বেবল এইমত িাই বকছু বকছু। ।  

যুবেবির েবলবল , িাবে দ্কান্ েুবি। 

জ  ী আবছ  দ্ক  জা  অবোমুবি।। 

বক দুুঃবি তাবপতা মাতা,  া জাব  কারণ।  

আমান্ন কবরবে ভাই বকমবত ভক্ষণ।।  

পু ুঃ বগয়া শীঘ্র ভাই বজজ্ঞােে মায়। 

বক দ্েতু েবেবল দ্োঁট কবরয়া মা ায়।।  

ভীম েবল, আমা েবত  বে  রের। 

অব ক ডাবক ু, মাতা  া বদল উর্ত্র।।  

ক্ষুো বল দবে অে, কবম্পত েঘ ।  

এত েবল বেবে দ্োঁট কবরয়া েদ ।। 

েেবদে  কুবলবর পািা  রাজ । 

কাোবর বকছুই মাতা  া েবল েচ ।।  
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আমাবর কবরল আজ্ঞা ের্ম্ণ  রপবত।  

জ  ীর পাবয় েবর কবর ু বম বত।। 

তুবম দুুঃিবচর্ত্, রাজা দুুঃবিত েইল।  

ক্ষুোয় আকুল ভীম কুবপয়া রবেল।।  

েেবদে  কুল দ্য ক্ষুবেত অপার। 

আজ্ঞা কর জ  ী দ্গা বক দুুঃি দ্তামার।।  

শুব য়া কবে  মাতা কবরয়া ক্রি ।  

দ্দাাঁোকার পাবশ য া শঙ্কর েচ ।। 

েেস্র কাঞ্চ  চাাঁপা চাবে বত্রবলাচ । 

গান্ধারী আজ্ঞায় েে গবড় বশবল্পগণ।।  

বক কবরবে দ্তামা েবে, বক েবে কবেবল। 

এই দ্েতু দবে অে দুুঃবির অ বল।।  

আবম কবেলাম, মাতা এো দ্কান্ ক া।  

যত পুষ্প চাে, আবম তত বদে মাতা। ।  

মাতা েবল, দ্ক  তুবম করে ভণ্ড । 

তুবম দ্কা া বেবত বদবে, দ্কা া পাবে ে ।। 

আবম কবেলাম, মাতা তযজ বচন্তা ম ।  

আবম কবেলাম, মাতা তযজ বচন্তা ম ।  

দ্কান্ েড় ক া দ্েতু কবরে ভণ্ড ।। 

রন্ধ  করে মাতা, অন্ন জল িাে। 

আবম বদে পুষ্প আব , তুবম যত চাে।।  

শুব  হৃষ্টা বেয়া মাতা কবরল রন্ধ । 

েোকাবর অন্ন বদয়া করা  দ্ভাজ ।। 

কতক্ষবণ েবলবল  পুষ্প দ্দে আব । 

েমে বদেে দ্গল েইল রজ ী।। 

কি  ক ক পুষ্প বদবে দ্মাবর আর। 

এইমত মাতা দ্মাবর কবে োবর োর।। 

আবম যত েবল মাতা প্রবোে  া েয়। 

েমে রজ ী দ্গল প্রভাত েময়।। 

ে ুক লইয়া আবম গুণ চড়াইয়া। 

েন্ধা ী যুগল অস্ত্র উর্ত্র চাবেয়া।। 

দ্রাণাচাযণয গুরুপবদ  মস্কার কবর। 

োয়েয যুগল মব াবভদী অস্ত্র মাবর।। 

কাবটয়া কুবেরপুরী পুবষ্পর কা  ।  

োয়ু অবস্ত্র উড়াইয়া কবর েবরষণ। ।  

েুগবন্ধ ক ক-পদ্ম চম্পক-বমবশ্রত।  

বশবের উপবর েৃবষ্ট বেল অপ্রবমত। ।  

োবের বভতর আর দ্দউল উদযা ।  

পুবষ্পবত পূবণণত বেল,  াবে দ্ে  স্থা ।। 

জ  ীবক েবললাম, যাে স্না  কবর।  

পুষ্প আব লাম বগয়া পূজ বত্রপুরাবর।। 

দ্কৌতুবক জ  ী বগয়া মবেবশ পূবজল। 

তুষ্ট েবয় েদা ি মাবয় ের বদল। ।  

তে পুত্রগণ েবে কুরুকুবল রাজা। 

আবজ বেবত একা তুবম কর মম পূজা।।  

আমাবর েন্তুষ্ট েবয় েবল  েচ । 

ে পবত বজব  তুবম কবরবল পূজ ।। 

আবজ বেবত  াম তে বেল ে ঞ্জয়। 

দ্েই বেবত দ্মার  াম ে ঞ্জয় েয়।। 

উর্ত্র কবেল, কে েীর চূড়ামবণ। 

বক কবরল শুব  তবে েুেল বি ী।।  

অর্জ্ুণ  েবল , প্রাবত উবিয়া গান্ধারী। 

েেস্র ক ক-পুষ্প দ্েমপাবত্র কবর। ।  

কুেুম চি  আর েহু উপাচাবর। 

 ারীগণ েে যা  পূবজবত শঙ্কবর।। 

বশবের আলয় দ্দবি পুবষ্পবত পূবণণত। 

যাইবত  াবেক প , দ্ক কবর গবণত।। 

দ্দবিয়া গান্ধারী দ্দেী বেষণ্ণ েদ ।  



মহাভারত (বিরাটপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
2

 

কুন্তীবর দ্দবিয়া েবল, কে বেেরণ। ।  

মাতা েবল, এই পুবষ্প পূবজলাম আবম। 

ের বদয়া ব জ স্থাব  দ্গল উমাস্বামী।। 

শুব য়া গান্ধারী দ্ক্রাবে পুষ্প জবল দ্ফবল। 

গৃবে বগয়া ব জ পুত্রগবণ মি েবল।। 

োেু কুন্তী, োেু পুত্র গবভণবত েবরল। 

অকারবণ শত পুত্র আমার জবেল।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  

অর্জ্ুণব র েীভৎেু ও অ যা য  াবমর বেেরণ 

পা ণ েবলবল , শু  বেরাট- ি ।  

কবে এবে আর  াম যাোর কারণ।। 

বেজয় েবলয়া ডাবক েকবল আমাবর। 

বেজয় কবরয়া আবে, যাই য াকাবর।। 

দ্শ্বতেণণ চাবর অশ্ব মম র  েবে।  

দ্শ্বতোে ক েবল দ্লাবক দ্মাবর কবে। ।  

েূযণয অবি েম মম বকরীট দ্য মাব । 

বকরীটী বদবল   াম দ্তাঁই েুর াব । ।  

েীভৎেু েবলয়া ডাবকবল   ারায়ণ। 

কবেে বেরাট পুত্র তাোর কারণ।। 

এক বদ  কৃষ্ণ েে ব বমষ-কা ব । 

বজজ্ঞাো কবর  কৃষ্ণ েোযয েদব ।। 

ে য ে ঞ্জয় তুবম, েবল মোেল। 

দ্তামা েম েীর  াবে েরণীর তল।। 

লক্ষ রাজা বজব  কৃষ্ণা ব বল স্বয়ম্ববর। 

বজব বল অোরপণণ গন্ধর্ব্ণ-ঈশ্ববর।। 

িাণ্ডে দবেয়া অবি ব েণযাবে কবরবল। 

ইন্দ্র েে েুরােুর েমবর বজব বল। ।  

কুবেবর বজব য়া ে  আব বল েকল। 

বত  দ্লাক আবে িাবট তে ছত্রতল।। 

মোভার েরণী েবরবল োহুেবল।  

োহুযুবদ্ধ েদা বি েবন্তাষ কবরবল।। 

তবপবত তাবপবল তুবম বেমালয় বগবর।  

চক্ষুর দ্কাবণবত  াবে চাে পর ারী। ।  

দ্য ঊর্ব্ণশী দ্দবি ব্রহ্মা েবল  দ্মাবেত। 

দ্য জ  দ্তামার িাাঁই েইল লবর্জ্ণত। ।  

েীর মবেয দ্শ্রি তুবম, তবপবত প্রো । 

বজবতবন্দ্রয় রূবপ গুবণ কাবমর েমা ।। 

এ বত  ভুেব   াবে দ্দবি এক জ া। 

দ্তামার েদৃশ রূপগুবণর তুল া।। 

আমা বেবত শতগুবণ দ্তামাবর োিাব ।  

দ্তামার েদৃশ দ্কো আবছ েীরমবণ।। 

আবম দ্ে   াবে দ্দবি েংোর বভতবর।  

তুবম যবদ জা  আবছ, দ্দিাে আমাবর। ।  

আবম কবেলাম েহু কবরয়া প্রকার। 

োতার েৃবজত এই েকল েংোর।। 

আমা বেবত অবেক আছবয় রূবপ গুবণ। 

 াবে েবল শ্রীবগাবেি েল বক কারবণ।। 

দ্গাবেি েবল , েিা দ্দিাে আমাবর।  

আপ  েদৃশ জ  দ্ক আবছ েংোবর।। 

পু ুঃ পু ুঃ শ্রীবগাবেি েবল  আমাবর। 

দ্গাবেবির আজ্ঞা দ্পবয় দ্গলাম েেবর।। 

স্বগণ মর্ত্ণয রোতল ভ্রবম বত্রভুে । 

আপ  েদৃশ  াবে দ্দবি দ্কা  জ ।। 
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কৃবষ্ণর উবদবশ মব  কবর বেবেচ ।  

মম েম  াবে পাই এ বত  ভুে ।। 

আপ  েদৃশ জ  কাবর  া দ্দবিয়া। 

পুরীষ ব লাম আবম েেব  োবন্ধয়া। ।  

দ্গাবেবির আবগ কবরলাম ব বেদ । 

আমা দ্ে  বত্রভুেব   াবে দ্কা  জ । ।  

দ্তামার মুবিবত পূবর্ব্ণ শুব য়াবছ আবম। 

যত জীে তত্র বশেরূবপ আছ তুবম।। 

ব্রহ্ম কীট তৃণাবদবত তুবম আত্মা রূবপ। 

বত বলাবক  াবে পাই আমার স্বরূবপ। ।  

ভাবেয়া বচবন্তয়া এই েুবঝলাম োর।  

দ্তামাবত পূবরত এই েকল েংোর।। 

আপ  েদৃশ  াবে পাই এক জ । 

আবম যার তুলয আব য়াবছ  ারায়ণ।।  

েয়  য় েমতুল কবরবত  া পাবর। 

আব য়াবছ জগন্না  দ্দিাইবত ডবর।। 

অন্তযণযামী োেুবদে েকল জাব য়া। 

দ্ফলাে দ্ফলাে েবল েবল  ডাবকয়া।। 

বক কারবণ ে ঞ্জয় এবতক  ূয তা। 

দ্যই আবম দ্েই তুবম,  বেক অ য া। ।  

দ্তামায় আমায় বকছু  াবে দ্ভদাবভদ। 

ব্রহ্মা বশে জাব  ইো, জাব  চাবর দ্েদ।। 

এত েবল শ্রীবগাবেি কবর আবলেণ।  

বদবল  েীভৎেু  াম কবর ব রূপণ।। 

মোভারবতর ক া অমৃত েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শুব  পুণযো ।।  

অর্জ্ুণব র অেবশষ্ট  াবমর ও ক্লীেবের বেেরণ 

পা ণ েবলবল , শু  বেরাট কুমার।  

দ্যই দ্েতু দ্যই  াম, েইল আমার।। 

দুই ভুবজ ে  ুআবম েবর েমা । 

েমা  প্রবয়াগ অস্ত্র, েমা  েন্ধা ।। 

গুবণর ঘষণবণ দ্দি কবি  দুোত। 

দ্তাঁই েেযোচী  াম দ্লাবক বেল িযাত।। 

েোগরা েরাতবল রবে যত জ । 

রূবপবত আমার েম  াবে অ য জ ।।  

েমা  দ্দবিয়া েবে দ্মার রূপ গুণ। 

এ কারবণ মম  াম রাবিল অর্জ্ুণ । ।  

ফল্গুব   ক্ষত্র মবেয জ ম আমার।  

ফাল্গু ী েবলয়া দ্তাঁই দ্ঘাষবয় েংোর।। 

চতুদণশ ভুেব বত ইন্দ্র-অবেপবত। 

ইন্দ্র ভুজাবশ্রত যত ইবতমবেয বস্থবত।। 

েোবর বজব য়া ইন্দ্র বজষু্ণ  াম েবর। 

এবে ইন্দ্র েে জয় কবর ু েোবর।।  

দ্ে কারবণ েবে বমবল যত দ্দেগণ। 

বজষু্ণ  াম দ্মাবর েবে কবর  অপণণ।।  

 ীবলাৎপল কৃষ্ণেণণ দ্দবি মম কায়।  

কৃষ্ণ  াম েবল তাত রাবিল আমার।।  

প্রবতজ্ঞা আমার শু  বেরাট ি ।  

যুবেবির রিপাত কবরবে দ্য জ । ।  

েেংবশ মাবরয়া তাবর কবরে ব পাত। 

পূর্ব্ণাপর েতয মম, েে দ্লাবক জ্ঞাত।। 

এত শুব  রাজেুত ক্ষণ েব্ধ েবয়। 

কবেবত লাবগল পু ুঃ প্রণাম কবরবয়। ।  

দ্ে েীর কমল-চবক্ষ চাে একোর। 

অজ্ঞাব র অপরাে ক্ষমে আমার।। 
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েহুবদাবষ দ্দাষী আবম দ্তামার চরবণ। 

দ্ে েকল বকছু আর  া কবরবে মব ।। 

দ্য দ্য কর্ম্ণ তুবম কবরয়াছ মোমবত। 

দ্তামা বে া কবর দ্ে  কাোর শকবত।।  

েড় ভাগয মম জ বকর কর্ম্ণফবল। 

শরণ লই ু আবম তে পদতবল।। 

কৃবষ্ণর আবশ্রত দ্য  দ্তামা পঞ্চ জ ।  

দ্ত  আবম তে পবদ ব লাম শরণ।। 

যবদ অ ুগ্রে তুবম কবরবল আমায়। 

দাে েবয় েদা আবম দ্েবেে দ্তামায়।। 

অর্জ্ুণ  েবল , প্রীত েবলম দ্তামাবর। 

ে ু অস্ত্র লবয় তুবম আইে েেবর।। 

কুরুগবণ বজব  তে দ্গাে  অবপণে। 

মো আর্ত্ণ আবজ কুরুসেব যবর কবরে।। 

কুরুসে য বেন্ধু রাবি শত্রুগণ ভুবজ। 

েকল দবেে আবম অস্ত্র অবিবতবজ। ।  

পাবছ তুবম ভয় কর েংগ্রাবমর স্থবল। 

আমার রক্ষবণ তে ভয়  াবে বতবল।। 

উর্ত্র েবলল, দ্মার আর ভয় কাবর। 

ে ঞ্জয় মোেীর রাবিবে যাোবর।। 

তে পরাক্রম আবম ভালমাবত জাব । 

 াবে দ্মার ভয়, যবত আবে শূলপাবণ।।  

এ েড় অদ্ভুত ক া জাবগ দ্মার মব । 

এ রূবপবত কাল কাট বকবের কারবণ।।  

বক কারবণ  পুংেক বেবল মোেল। 

ইোর েৃর্ত্ান্ত দ্মাবর কবেবে েকল। ।  

ব রন্তর এই ক া মব  দ্মার বছল। 

এ দ্ে  শরীবর দ্ক  ক্লীেে পাইল। ।  

অর্জ্ুণ  েবল , শু  বেরাট- ি ।  

অরবণযবত যবে দ্মারা বছ ু পঞ্চ জ ।।  

যুবেবির আজ্ঞা লবয় যাই বেমবগবর। 

বশবেবর েবন্তাষ বক ু উগ্র তপ কবর।। 

তুষ্ট বেল পশুপবত দ্দে বত্রবলাচ ।  

তাাঁর অ ুগ্রবে তুষ্ট বেল দ্দেগ । ।  

কুবের েরুণ যম অস্ত্রগণ বদল। 

মাতবল পািাবয় ইন্দ্র স্ববগণ দ্মাবর ব ল।। 

ব োতকেচ আর কালবকয় গণ। 

স্ববগণ আবে উপরে কবর ের্ব্ণক্ষণ।। 

লুবটয়া পুবটয়া স্বগণ কবর ছারিার। 

বদতয-ভবয় দ্দবে দুুঃি েইল অপার।।  

েে দুষ্টগবণ আবম একা েংোবর ু। 

েকল অমরপুরী ব ষ্কণ্টক বক ু।। 

যবতক অমরগণ আ বিত বেল। 

তুষ্ট েবয় দ্দেগণ দ্মাবর ের বদল।। 

ে য ে য ে ঞ্জয় কুন্তীর  ি ।  

দ্তামা েম েীর  াই এ বত  ভুে ।। 

অবচবর েইবে তে দুুঃি বেবমাচ । 

দ্কৌরে বজব য়া প্রাি েবে রাজযে ।।  

এরূবপ অমরপুরী আবছ কত বদ । 

 া াবেদযা শস্ত্র-শাস্ত্র কবর ু পি ।। 

বদবে একবদ  বপতা দ্দে পুরির। 

 ৃতযগীত করাইল অপ্সরী অপ্সর।। 

ঊর্ব্ণশী  াবমবত তাবে বছল বেদযােরী। 

েোর দ্ে দ্শ্রিা েয় পরমা েুিরী।। 

যত যত বেদযােরী বকল  ৃতয গীত।  

চক্ষু দ্মবল  াবে চাবেলাম কদাবচত।।  

দ্দবিলাম ঊর্ব্ণশীর  র্ত্ণ  ব বমবষ। 

দ্ে কারবণ ব শাবযাবগ আবে মম পাবশ। ।  
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প্রাব ণল কামতৃষ্ণা কবরোবর পূরণ। 

প্রতযািা  কবরবল দ্ে কবেল তি ।।  

েকল অপ্সরা তযবজ দ্মাবর ব রবিবল।  

দ্ে কারবণ আবেলাম এই ব শাকাবল।। 

 া কবরবল মম দ্তাষ পুরুবষর কাজ। 

ক্লীেে পাইয়া  াক স্ত্ররীগবণর মাঝ।। 

শুব য়া বে য় ভাবষ কবেলাম তায়। 

কামভাবে আবম  াবে দ্দবি ু দ্তামায়। ।  

পূর্ব্ণ-বপতামে দ্য দ্য পুরুষ পুরাত । 

দ্তামার গবভণবত জোইল পুত্রগণ।।  

অব ক পুরুষ পূর্ব্ণ েবত েবয় দ্গল।  

দ্তামার যুেতী দশা স্লা   া পাইল। ।  

এই দ্েতু পু ুঃ পু ুঃ দ্দবিবছ দ্তামাবর। 

কুবলর জ  ী, কৃপা কবরবে আমাবর।।  

কুন্তী মারী য া মম, য া শচীন্দ্রাণী। 

তবতাবেক দ্তামা আবম গবরবিবত গবণ। ।  

আপ ার েংশ েবল জা ে আমাবর।  

লর্জ্া দ্পবয় ঊর্ব্শী দ্য কবে আরোবর।। 

যজ্ঞ ব্রত ফবল তে যত বপতৃগণ। 

ইবন্দ্রর ভুেব  আবে  াবক হৃষ্ট ম ।।  

েবে দ্মার েে কবর রবত-েযেোর। 

দ্কে  াবে কবর, য া দ্তামার বেচার। ।  

কবেল আমার শাপ  বেবে লি । 

েৎেবরক ক্লীে রবে বেরাট ভে ।। 

শাপ েবত ের তুলয েবে তে কাজ। 

অ য দ্েবশ লুকাইবত  ার বক্ষবতমাঝ।। 

েরষ রবেবে, েবল কবর ব রূপণ। 

এই ক্লীেবের দ্েতু বেরাট  ি ।।  

েৎেবরক ক্লীে েইলাম দ্েই দায়। 

েদাকাল ক্লীে আবম পবরর দারায়।। 

উর্ত্র েবলল, দ্মাবর বেবল কৃপাো ।  

দ্তাঁই দ্মাবর ব জ কর্ম্ণ কবরবল োিা ।। 

আজ্ঞা কর দ্কান্ ের্ম্ণ কবরে এি ।  

শুব য়া অর্জ্ুণ  েীর েবল  েচ ।।  

োরব  েইয়া তুবম বেে মম রব । 

দ্কৌতুক দ্দিে কুরুসেব যর মবেযবত।। 

উর্ত্র েবলল, আবম দ্তামার প্রোবদ।  

েকল ভুে  আবজ দ্দবি তৃণপবদ।। 

ইবন্দ্রর মাতবল বকম্বা দারুক োরব । 

তাদৃশ োর য কবর্ম্ণ আমার শকবত।। 

বেবশষ দ্তামার ভুজাবশ্রত মোেলী। 

এিব  লইে র  বে য মেযস্থলী।। 

মোভারবতর ক া েুোবেন্ধুেত। 

কাশীদাে কবে, োেু বপবয় অ ুব্রত।।  

অর্জ্ুণব র রণের্জ্া 

তবে পা ণ মায়ার  কবর  স্মরণ। 

অবিদর্ত্ কবপধ্বজ, দ্শ্বত অশ্বগণ।।  

পা ণ বচন্তা করামাত্র আবে দ্েইক্ষণ। 

ক ক রবচত বেশ্বকর্ম্ণার গি ।। 

উর্ত্বরর র  বেবত  াবম ে ঞ্জয়। 

প্রদবক্ষণ কবর তাবে কবর  আশ্রয়। ।  

পূবর্ব্ণর কুণ্ডল েীর তযবজয়া শ্রেবণ। 

ইন্দ্রদর্ত্ কুণ্ডল দ্য দ্দ  দুই কাবণ।। 

দ্েণী ঘুচাইয়া বশবর উষ্ণীষ েন্ধ ।  

ইন্দ্র দ্ত্র্ত্ কুণ্ডল দ্য দ্দ  দুই কাবণ।। 
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দ্েণী ঘুচাইয়া বশবর উষ্ণীে েন্ধ ।  

ইন্দ্রদর্ত্ বকরীবটর কবর বেভূষণ। ।  

িে ছুবর তূণ আবদ োাঁবেয়া কাাঁকাবল। 

গাণ্ডীে েবরয়া গুণ দ্দ  মোেলী।।  

গুণ বদয়া ে ুবকবত বদবল  টঙ্কার।  

েজ্রাঘাবত বগবর দ্য  েইল বেদার।।  

দশবদক পূণণ বেল, কবম্পত েরণী। 

েবের েইল কণণ, বকছু  াবে শুব । ।  

শমী প্রদবক্ষণ কবর র  আবরাবেয়া। 

চবলল উর্ত্বর রব  োরব  কবরয়া।। 

েুগ্রীে পুষ্পক দ্মঘ আর েলােক।  

শ্রীকৃবষ্ণর েয় চাবর েুির দ্ঘাটক।।  

দ্শ্বত-োেব র অশ্ব ইোবদর েম। 

চালাল বেরাটী অশ্ব অবত মব ারম।। 

চবলোর কাবল তবে পাণ্ডে ফাল্গু ী। 

ে ুগুণণ টঙ্কাবরয়া কবর শঙ্খধ্বব ।। 

গবর্জ্ণল রব র চক্র, গবর্জ্ণ কবপধ্বজ। 

মূেণা েবয় পবড় রব  বেরাট অেজ।। 

প্রলবয়র দ্মঘ দ্য  গবর্জ্ণল গগ । 

শত েজ্র এক কাবল দ্যমত ব ুঃস্ব ।।  

স্থাের জেম কাাঁবপ েিবেন্ধু জল। 

শে শুব  ভয়াকুল বেল কুরুেল।। 

মূবেণত দ্দবিয়া পা ণ বেরাট কুমাবর। 

আশ্বাবেয়া েবচত  কবর  তাোবর।। 

ক্ষত্রপুত্র েবয় তুবম দ্ক  এইমত।  

শেমাত্র শুব  দ্ক  বেবল জ্ঞা েত।।  

লক্ষ লক্ষ েবে যবে ে ুক টঙ্কার।  

এককাবল শঙ্খ াদ েইবে েোর।। 

তি  েংগ্রাম স্থবল বক কবরবে তুবম। 

র  েবত িবে যবদ পড় পাবছ ভূবম।। 

উর্ত্র েবলল, দ্মাবর ব ি অকারণ। 

এ শবে পৃব েী মবেয দ্ক আবছ দ্চত ।। 

েহু শুব য়াবছ শে, জলদ-গর্জ্ণ ।  

ে ুবঘণাষ শঙ্খ াদ অব ক োজ ।। 

এতাদৃশ শে কভু কবণণ  াবে শুব । 

র চবক্র গবর্জ্ণ দ্ে  ভয়ঙ্কর ধ্বব ।। 

রব র গর্জ্ণব  বেল েবের শ্রেণ। 

ে ুবঘণাষ শঙ্খ াবদ বে ু অবচত ।।  

শুব য়া বকরীটী োবে েবল  েচ । 

যুবদ্ধ বস্থর েবে  াবে, লয় মম ম ।।  

োমপবদ আবম দ্তামা রাবিে েবরবয়। 

দ্কেল  াবকবে রব  অেলম্ব েবয়।। 

এত েবল পু র্ব্ণার কবরবলক শে।  

দ্েই শবে কুরুকুল েইবলক ের্বে।।  

পু ুঃ পু ুঃ মোশে শুব য়া অদ্ভুত। 

কবেবত লাবগল তবে ভরদ্বাজ েুত।। 

গাণ্ডীে ে ুর মত শুব  দ্য টঙ্কার।  

দ্দেদর্ত্ বে া দ্ে  শে আবছ কার। ।  

এ শবে আমার দ্ে া দ্কে  বে বস্থর। 

ব রবিয়া দ্দি েবে আপ  শরীর।। 

বেষণ্ণ েইল, দ্রামাবঞ্চত েে ত ু। 

কর বশর কাাঁবপ দ্দি, কাাঁবপ েক্ষ জা ু।। 

দ্তামা েোকার বচবর্ত্ বক েয়,  া জাব । 

েবের েইল কণণ, দ্ে  শে শুব ।।  

অস্ত্রগণ দ্জযাবতেী , অবিবোত্র মি। 

েংজ্ঞােী  দ্দবি বে য, েবে ব রা ি।। 

রিমাংোোরী পক্ষী বে যবশবর উবড়। 

দ্ঘার াদ কবর েোকার বশবর পবড়।। 
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েয় েবেগণ দ্দি কবরবছ ক্রি । 

পু ুঃ পু ুঃ মল মূত্র তযবজ ক্ষবণ ক্ষণ।। 

বে যমবেয প্রবেবশয়া বশোগণ ডাবক। 

র ধ্বজ দ্েবড়য়াবছ দ্দি েে কাবক।। 

েতয বেল অকুশল োক্ষাবত আমার। 

মোেীর পা ণ বে া দ্কে  বে আর।।  

এম  এম  কর্ম্ণ কর েীরগবণ। 

মবেযবত রািে যবত্ন রাজা দুবযণযােব ।। 

প্রেরীরা ের্ব্ণত্রই জাবগ দ্েবড় রে।  

োাঁবটয়া দু’বভবত বে য দউ ভাবগ লে।।  

অদ্ধণসে য গেীগবণ রে এবে দ্েবড়। 

অোেয যদযবপ েয়, দ্শবষ বদে ছাবড়।। 

গেীগণ তবর েযে  াবে েও আর। 

রাজাবর রািে েবে, যত শবি যার। ।  

জয়বত  ীলাব র া   ীলচক্রোরী।  

 ীলপদ্ম েম মুি, দুষ্ট-অন্তকারী।। 

 ীলাম্বর েবেত লীলায়  ীলাচবল।  

 ীলকণ্ঠ আবদ দ্দে দ্েবে পদতবল।। 

অরুণ-েরণ চক্ষু, অরুণ েে । 

অরুণ অের দ্শাভা দ্ে কর চরণ।। 

মেবক অরুণ দ্েম মুকুট রবচত। 

গবল মবণ রত্নোর অরুণ উবদত।। 

অরুণ-েরুণ চক্ষু পক্ষ্মী োমপাবশ। 

অরুণ চরণ েদা গায় কাশীদাবে।। 

মোভারবতর ক া েুোবেন্ধুেত। 

একমব  োেুজ  বপবয় অবেরত।। 

  



মহাভারত (বিরাটপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
8

 

দ্রাবণর প্রবত দুবযণযােব র দ্েবষাবি 

দ্রাবণর এবতক োকয শুব  দুবযণযাে । 

কু্রদ্ধ েবয় ভীবষ্ম চাবে েবলবছ েচ ।।  

পু ুঃ পু ুঃ দ্মার প্রবত কবে  এ ক া। 

পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জাব ে ের্ব্ণ া।। 

েতত কবে  পাণ্ডবের গুণাগুণ। 

অ ুক্ষণ ব কবটবত দ্দবি  অর্জ্ুণ ।।  

এবয়াদশ েষণ েবে কবর দ্গল পণ। 

ইবতমবেয দ্দিা তারা বদবে বক কারণ। ।  

বেবশষ একাকী দ্ক  আবেবে দ্ে ায়। 

অকস্মাৎ আবেবেক দ্কান্ অবভপ্রায়।।  

অর্জ্ুণ  েইল যবদ, বকো চাই আর।  

ভ্রাতৃেে ে মাবঝ যাবে আরোর।। 

বেরাবটর পক্ষ েবয় দ্ে দ্ক  আবেবে।  

অ য দ্কে দ্ে াপবত বেরাবটর েবে।।  

বকম্বা দ্েই আবেবতবছ বেরাট  ৃপবত। 

বকম্বা আবগ পািাইল মুিয দ্ে াপবত।। 

দবক্ষণ দ্গাগৃবে রাজা েুশর্ম্ণা দ্য দ্গল। 

মৎেযবদশ জয় কবর দ্েই ো আবেল।। 

 া দ্দবিয়া  া শুব য়া শেমাত্র শুব । 

পু ুঃ পু ুঃ কবেবছ  আবেল ফাল্গুব ।। 

জাব  আবম আচাবযণযর পাণ্ডুপুবত্র প্রীত। 

অতএে কবেবছ  েবয় হৃষ্টবচত।। 

দ্মাবর ভয় দ্দিাইয়া শত্রুর প্রশংো। 

পু ুঃ পু ুঃ কবেবছ  অকুশ  ভাষা। ।  

পশুজাবত অশ্বগণ ব রেবে ত্রাবে। 

পক্ষীর স্বভাে েদা উড়বয় আকাবশ।।  

দ্মবঘর েেজ কর্ম্ণ উবিবল গরবজ। 

কভু েীর কভু তীক্ষ্ণ পেব র দ্তবজ।। 

ইো দ্দবি কবেবছ   াবে আর জয়। 

 া কবরয়া যুদ্ধ গুরু পা  এত ভয়। ।  

 াবমবত েইল ত্রাে, বক কবরবে রণ।  

যুদ্ধস্থবল পবণ্ডবতর  াবে প্রবয়াজ ।। 

প্রাোদ মবির য া  ৃপবতর েভা।  

দ্েই েে স্থবল েয় পবণ্ডবতর দ্শাভা। ।  

পুরাবণর োকয যবদ দ্েদ অেযয় । 

দ্েই েে স্থবল েয় পবণ্ডত দ্শাভ ।। 

য ায় োলক বশক্ষা বেচার ক  । 

দ্েই স্থবল পবণ্ডবতর েয় েুবশাভ ।।  

যবদ ো আইবে পা ণ লবিয়া েময়।  

বকো শবি আবছ তার, দ্ক  এত ভয়। ।  

আেুক অর্জ্ুণ , আবম কবরে েংগ্রাম। 

ভয়ার্ত্ণ েবল  গুরু, যা  ব জ োম।। 

দ্ভাজয অন্ন বদয়া তার পাইলাম ফল।  

দ্ে বমবত্র বক কাযণয দ্যই শত্রুর েৎেল।। 

ভবি েয় দুই গুরু কবর  পাণ্ডবে। 

েদাকাল এইমত জাব  অ ুভবে।। 

দ্ে ায় রবেয়া বকছু  াবে প্রবয়াজ ।  

য া ইো ত াকাবর করুণ গম ।। 

েমবয়াবচত কর্ম্ণ করে বপতামে। 

বে যগবণ ডাবক েে আশ্বাবেয়া কে। ।  

স্থাব  স্থাব  গুল্ম পাবত দৃঢ় কর দ্ে া। 

দ্মার স্থাব  গেী লয় দ্ে  দ্কান্ জ া।। 

গুরুবক কবরয়া পাছু  াক গুল্মগণ।  

ভয়ার্ত্ণ দ্লাবকবর রাবি  াবে প্রবয়াজ ।। 

ভবয়বত কাতর দ্ক  দ্দবি দ্ে াগণ। 

আচাবযণযর োবকয েুবঝ বেল ভীত ম ।।  
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যুবদ্ধর েময় পাল যুবদ্ধর দ্য  ীবত। রণোবজ  াক েবে বে য দ্ে াপবত।।  

কবণণর আত্মোঘা 

দুবযণযাে  দুর্ম্ণবতর শুব য়া েচ ।  

কবেবত লাবগল তবে েীর বেকর্ত্ণ । ।  

মবল  েদ  দ্ক  দ্দবি েে র ী। 

আচাবযণযর োবকয েুবঝ ছন্ন বেল মবত।। 

 া জা ে ইবতমবেয আবছ কণণেীর। 

কার শবি দ্মার আবগ যুবদ্ধ েবে বস্থর।। 

বকম্বা জামদিয রাম বকম্বা েজ্রপাবণ। 

বকম্বা োেুবদে েে আেুক ফাল্গুব ।। 

েবেে েোবর আবম একা ভুজেবল। 

েমুর-লেরী য া রক্ষা কবর কূবল।। 

ভাবগয যবদ  াবক তবে েইবে বকরীবট। 

প্র বম ো রধ্বজ দ্ফলাইে কাবট।। 

িণ্ড িণ্ড কবর বদে দ্শ্বত চাবর েয়।  

দশবমক মম অবস্ত্র েবে অস্ত্রময়। ।  

বেজয় ে ুক মম বেিযাত েোর। 

বদেয অস্ত্র বদল দ্মাবর রাম গুণাোর।। 

পাণ্ডে কারণ েদা দুুঃিী দুবযণযাে । 

দ্ে দুুঃি বমবত্রর আবজ কবরে িণ্ড ।।  

কাবটয়া পাব ণর মুণ্ড অবগ্র বদে ডাবল। 

ব ষ্কণ্টবক রাজয ভুঞ্জ  াবে শত্রু েবল।। 

এবকশ্বর আবজ আবম কবরে েমর। 

েবে যাে গাভী লবয় েবে া  গর।।  

বকম্বা যুদ্ধ দ্দি েবে অন্তবর  াবকয়া। 

েূযণয আোবদে আবজ োণ েরবষয়া।। 

কৃপাচাবযণযর েিৃতা 

কণণোকয শুব  কৃপাচাযণয েবল োণী। 

যবতক করে দ্তজ েে আবম জাব ।। 

মুবি মাত্র েল, বকন্তু শবি  াই কাবজ। 

শরবতর দ্মঘ য া ব ষ্ফল গরবজ।। 

পবণ্ডবত কবেবত দ্ে  মব  কবর লাজ।  

বক কর্ম্ণ কবরয়া এত কে েভামাঝ।।  

অজ্ঞা  োতুল য া কবর্ম্ণ ক্ষম  বে। 

ভাল মি  াবে, মুবি যাো আবে কবে।। 

এবকশ্বর যুদ্ধ ইে অর্জ্ুণব র েব । 

অেম্ভে ক া কে শুব  ু শ্রেবণ।। 

দ্য পা ণ একাকী বজব  এ বত  ভুে ।  

িাণ্ডে দবেয়া বকল অবির তপণণ। ।  

চতুদণশ ভুেব বত েলী যদুগণ। 

েবল ভরা েবর ব ল একাকী অর্জ্ুণ ।। 

এবকশ্বর বচত্রবেব  বজব য়া েমবর।  

দুবযণযােব  মুি বকল অরণয বভতবর।। 

ব োতকেচ কালবকয় মোবতজা। 

মাবর ব ষ্কণ্টক কবর বদল দ্দেরাজা।। 

পাঞ্চাল দ্দবশবত পাঞ্চালীর স্বয়ম্ববর। 

বজব বলক লক্ষ লক্ষ রাজা এবকশ্ববর। ।  

এবকশ্বর দ্ে  জব  বজব োবর চাে।  

দ্যই মূিণ  াবে জাব  তার আবগ কে।।  

গবল বশলা োবন্ধ চাে জলব বে তবর। 

গারুবড়  া জাব  েপণ মুবি োত ভবর।। 
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ত্রবয়াদশ েষণ েবে ব য়ম পাবলল। 

পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ দ্ে ায় আবেল। ।  

দ্মঘ বেবত মুি দ্য  েইল বমবের। 

তাদৃশ আবেল দ্দি পা ণ মোেীর।। 

এদ্কশ্বর দ্কো আবছ এ বত  ভুেব । 

যুবদ্ধ জয় কবরবেক পাণ্ডে অর্জ্ুণব ।। 

ভীষ্ম দ্রাণ তুবম আবম দ্রৌবণ দুবযণযাে । 

ছয়জ  যুবদ্ধ যবদ পাবর কদাচ ।। 

মোবক্রাবে কৃপাচাবযণয েবে ঘ  শ্বাে। 

অবি দ্ে  জ্ববল  া কবেল অ য ভাষ।। 

অশ্বত্থামা করৃ্ত্ণক কণণবক ভণৎে া 

মাতুবলর েচ াবন্ত অশ্বত্থামা েবল। 

শরীর জ্ববলবছ েূযণযপুত্র-োকযজাবল।। 

গেী  াবে লই,  াবে কবর দ্কা  কাযণয। 

েীমান্ত  া েই,  াবে যাই ব জ রাজয।। 

এবতক দ্য গর্ব্ণ কবর রাোর  ি ।  

দ্কান্ কর্ম্ণ কবর েবল,  া জাব  কারণ।। 

েহু শাস্ত্র শুব য়াবছ ক া পুরাত ।  

বক্ষবতমবেয েইয়াবছ েহু রাজগণ। ।  

মায়াদূযত েবল দ্কে  াবে ভুবঞ্জ বক্ষবত। 

তুবম য া পররাবজয েইবল  ৃপবত।।  

ইন্দ্রপ্রবস্থ রাজা বেবল দ্কান্ যুবদ্ধ বজব । 

দ্কান্ দ্তবজ েবরয়া আব বল যাজ্ঞবে ী।। 

বজব বল বক যুবেবিবর ভীম ে ঞ্জবয়। 

বকম্বা যুবদ্ধ বজব য়াছ মারীর ত বয়।। 

চাবর জাবত বেবে ভূবম কবরল েৃজ ।  

দ্য যাোর জাবতের্ম্ণ কবরবে পাল ।।  

পবড়বে পড়াবে, যজ্ঞ কবরবে ব্রাহ্মণ। 

োহুেবল ক্ষবত্রবয়রা কবরবে শাে ।।  

কৃবষ কবরবেক বেশয োবণজয েযাপার। 

ব্রাহ্মবণ দ্েবেবে শূর,  ীবত বেোতার।। 

অশি েৃবর্ত্বত ব জ অের্ম্ণ আচারী। 

ইতর জব র প্রায় কবরয়া চাতুরী।। 

ইোবত দ্পৌরুষ এত দ্শা া  াবে যায়। 

ের্ম্ণেন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষবমল দ্তামায়।। 

দ্তামাবর আচাযণয-োকয েবেবে দ্কমব । 

চিব বত প্রীবত দ্কা া শীত-ভীত জব ।। 

স্ত্রীেবর্ম্ণ আবছলা কৃষ্ণা একেস্ত্র পবর। 

েভামবেয বেেে া বকবল দ্কবশ েবর। ।  

দ্কান্ পরাক্রবম তুবম বকবল দ্ে  কর্ম্ণ। 

পৃব েীবত িযাত আবছ তে ক্ষত্রের্ম্ণ।। 

ের্ম্ণশাস্ত্র েতয যবদ, েতয আবছ বক্ষবত। 

ের্ম্ণপুত্র যুবেবির েবে বক্ষবতপবত।। 

দ্য েভায় েভােদ্ রাোর  ি । 

ত ায় বকরূবপ েবে আচাযণয দ্শাভ । ।  

বত  দ্লাক মবেয েবে যত যত জ । 

অর্জ্ুণ  অবজয়, দ্ে  কবে মুব গণ। ।  

োেুবদে েে পরাক্রবম মোবতজা। 

দ্কান্ জ  আছবয়,  া কবর তার পূজা। ।  

ের্ম্ণবেজ্ঞ জ  দ্ে  কবে শাের্মত।  

পুবত্র দ্স্নে য া েয়, বশবষয দ্েইমত।। 

দ্ে কারবণ আচাবযণযর পাণ্ডুপুবত্র প্রীত। 

গুি ক া  বে ইো জগবত বেবদত।।  

পা ণ েে আচাবযণযর দ্ববন্দ্ব দ্কান্ কাযণয। 

পাশা দ্িবলোর পূবর্ব্ণ বেল বক আচাযণয।। 
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ইন্দ্রপ্রস্থ ব বল পূবর্ব্ণ দ্যই যুবদ্ধ বজব । 

দ্েই যুদ্ধ বেো   া কর আবজ দ্কব ।। 

এই ত আছবয় তে মাতুল শকুব । 

তাোর েোয় ব বল বজব বত অে ী।। 

দ্ে পাশায় প্রবতকার মরণ বেবেত। 

অর্জ্ুণ  বদবেক আবজ ফল েমুবচত।।  

দ্ক্রাবেবত আচাযণয-পুত্র কাাঁবপ  র  র।  

কাশী কবে, রক্ষ তুবম দ্দে দাবমাদর।।  

দ্রাবণর েবেত কবণণর োগবেতণ্ডা ও ভীষ্ম করৃ্ত্ণক োন্ত্ব া 

এইরূবপ দুই মুবি শুব  কটরূ্ত্র। 

দ্ক্রােমুবি কবে তবে কণণ ে ুদ্ধণর।। 

জাব য়াবছ আবম দ্তামা েোকার মবত। 

ভবয়বত পাণ্ডেগবণ করে ভকবত।। 

উদর পূবরয়া দ্ভাজয িাইোবর পার। 

যুদ্ধকাল দ্দবি এবে েমবরবত ডর।। 

যাে ো  াকে তুবম, দ্যই লয় ম ।  

েেবজ বভক্ষুক তুবম, জাবতবত ব্রাহ্মণ।। 

বভক্ষাজীেী েব  দ্বন্দ্ব দ্কান্ প্রবয়াজ । 

য া যাও ত া েবে উদর ভরণ।। 

যজ্ঞ ব মন্ত্রবণ বপণ্ডজীেী দ্যই জ ।  

তাোর েবেত দ্ববন্দ্ব দ্কান্ প্রবয়াজ ।। 

যাে তুবম য া ইো, দ্কে  াবে রাবি। 

মম পরাক্রম আবজ দ্দবিবেক দ্লাবক।। 

কবণণর এবতক োকয দ্রাণ গুরু শুব । 

দ্ক্রাবে কবম্প অে, দ্ বত্র ব গণত আগুব ।। 

েুবঝয়া বেষম কাযণ গোর  ি ।  

কৃতাঞ্জবল কবর েবল দ্রাবণবর েচ ।।  

দ্মাবর দ্দবি ক্ষম এবে গুরু মোশয়।  

মূিণ জ  জাব  তাপ িণ্ডাে হৃদয়। ।  

োেু েুপবণ্ডত েইবেক দ্যই জব । 

অজ্ঞাব র অপরাে  াবে শুব  কাবণ। ।  

চন্দ্র েূযণয দ্তজ য া ের্ব্ণত্র েমা । 

দ্েইরূপ ব্রাহ্মবণর েবর্ব্ণ েমজ্ঞা ।। 

ক্ষমে আচাযণয-পুত্র, দ্ক্রােকাল  য়।  

শত্রু উপবস্থত বেল, যুবদ্ধর েময়।।  

েৃতরাষ্ট্র অন্ধ েবল ের্ব্ণবলাবক জাব । 

দুবযণযােব  অন্ধ েবল জা ে এক্ষবণ।। 

োক্ষাবত গাণ্ডীে ে ু শুব বছ টঙ্কার। 

ত াবপে েবল রাজা অ য দ্কে আর।। 

পশুমাবত্র ঘ্রাবণ জাব  ব জ বেবরগবণ। 

পশুর েদৃশ জ্ঞা   াবে দুবযণযােব ।। 

আবরবর দুর্ম্ণবতগণ আচাবযণয ব িে। 

অেঙ্কাবর ছন্ন েবয় বকছু  া দ্দিে।।  

এক েূযণয দ্তজ অবে েেব   া যায়। 

দ্তামার আছবয় শত্রু পঞ্চ েূযণযপ্রায়।। 

উদয় েইল আবে পঞ্চ বেকর্ত্ণ । 

বকমবত  া কবে ইো জ্ঞা েন্ত জ । ।  

এত েবল গোপুত্র দ্রাবণ  মস্কবর। 

োন্ত্বাইলা বপতা পুবত্র েহু েে কবর।। 

তবে দুবযণযাে  েহু বে য় েচব । 

করবযাবড় দাণ্ডাইল গুরু-বেদযমাব ।। 

ক্ষমে আচাযণয, অপরাে কবরলাম।  

অজ্ঞা  েইয়া আবম দ্তামা ব বিলাম।।  

দ্রাণ েবল, তে প্রবত  াবে কবর দ্ক্রাে। 

পূবর্ব্ণই ভীবষ্মর োবকয েবয়বছ প্রবোে।। 
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তবে দ্রাণ চাবে েবল যত েীরগবণ। 

উপায় করে শীঘ্র উপবস্থত রবণ।। 

এক কাবজ আবেলাম বেল অ য কাজ। 

দৃঢ়মবত  াক দ্য   বে পাছু লাজ।। 

শুব  দুবযণযাে  বজজ্ঞাবেল বপতামবে। 

এই যবদ ে ঞ্জয় ের্ব্ণবলাবক কবে।।  

ত্রবয়াদ্ত্শ েষণ তবে ব য়ম কবরল। 

 া েইবত পূণণ যবদ আবে দ্দিা বদল।।  

ইোর বেো  দ্ক   া কর আপব । 

এবয়াদশ েষণ পু ুঃ যাবে েবে েব ।।  

ভীষ্ম েবল, পূণণ বেল েষণ ত্রবয়াদশ। 

অবেক েইল আর বদ  েিদশ।। 

বদ্বপবক্ষবত মাে, পক্ষ পঞ্চদশ বদব । 

দ্বাদশ মাবেবত েয় েৎের প্রমাবণ। ।  

এমত ব য়বম েয় েৎের েবঞ্চল। 

তেু েিদশ বদ  অবেক েইল।। 

পঞ্চেবষণ দুই মাে অবেক দ্য েয়। 

তাো েে পূবর্ব্ণ  াবে কবরবল ব ণণয়।। 

ব য়ম কবরয়াবছল তাো দ্গাাঁয়াইল। 

েময় পাইয়া আবে উদয় েইল।। 

এবক ত পাণ্ডুর পুত্র েবে ের্ম্ণেন্ত। 

তার দ্জযি যুবেবির গুবণ  াবে অন্ত।। 

অ ন্ত দুষ্করকর্ম্ণ দয়াশীল দ্লাবক। 

মৃতুয ইবে, তেু বম যা  াবে কবে মুবি।। 

ব শ্চয় অর্জ্ুণ  এই, জ   রপবত। 

ইোর উপায় রাজা কর শীঘ্রগবত।। 

পৃব েী দবলবত পা ণ পাবর এবকশ্ববর। 

বক ছার দ্কৌরে তার েবেবত েমবর।। 

দ্ে কারবণ কবে দ্তামা শু  দুবযযাে ।  

এি  করে প্রীবত যবদ লয় ম ।। 

দুবযণযাে  েবল, দ্ে   া কবেও আর।  

জীয়বন্ত পাণ্ডে েে বক প্রীবত আমার।। 

 াবে ভাগ বদে আবম, যুদ্ধ দ্মার পণ।  

ইো জাব  েমুবচত করে আপ ।। 

শুব  ভীষ্ম বদেয েূযে কবরল রচ ।  

দ্যাদ্ধাগবণ বেচাবরয়া রাবি স্থাব  স্থা ।। 

মবেযবত রবেল দ্রৌবণ, দ্রাণ েেয-বভবত। 

কৃপাচাযণয আচাবযণযর রবেল োবমবত।। 

দ্রাণর -রক্ষী বেল েহু মোর ী।  

বেকণণ দ্েৌেল আর েীর বেবেংশবত।। 

ের্ব্ণসে য-অবগ্র েূতপুত্র মোেল। 

পাছু রবেবল  ভীষ্ম রক্ষা দ্েতু দল।।  

মবেযবত কবরয়া গেী রাজা দুবযণযাে । 

চতুবদণবক োেোব  রবে বে যগণ।।  

দৃঢ় অস্ত্রোরী রক্ষী রবে েূযেমুবি। 

চন্দ্রাকার েূযে রবচ দুবভণদ বত্রবলাবক।। 

পীযূষ-পবয়াবে েম বেরাটপর্ব্ণ-ক া। 

দ্েদেযাে বেরবচত অপরূপ গা া।। 

েযাে-পবদ  বে, কৃষ্ণ-পবদ অবভলাষ। 

পয়ার প্রেবন্ধ রবচ কাশীরাম দাে। ।  

ব্রাহ্মণ মাোত্ময 

প্রণমে বদ্বজ,                     পদ-েরবেজ, 

েৃজ  পাল   াশা। 
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ের্ব্ণত্র েুিদ,                     মবেমা দ্য পদ, 

অবোক্ষজ েবক্ষ ভূষা।। 

দ্য পদ-েবলল,                     দ্যই োেু বপল, 

তবরল দুুঃি বপপাো।। 

অে ী অেবে,                     যবতক তী ণাবদ, 

দ্য পবদ েোর োো।। 

ভোণণে প্লে,                     দ্য পদ পল্লে, 

লক্ষ্মী-েশকাবর েূবল।। 

আয়ুযণশুঃপ্রদ,                     অজয় েম্পদ, 

পাইবত যাোবর েবল।। 

েবণণবত বক শকয,                     দুব ণোর োকয, 

পুণ্ডরীকাক্ষাবদ জব । 

েবজ্র কবর চূর,                     ভবস্মর অঙু্কর, 

বত পুর ভয় মাব ।। 

ইন্দ্র যাাঁর োবকয,                     বেল েেস্রাবক্ষ, 

েকল ভক্ষ হুতাশ। 

দ্য োবকয ভাগণেী,                     তযবজ স্বগণবদেী, 

বেন্ধুজবল বকলা োে।। 

অপ্রবমত দ্তজ,                     অবজত েংশজ, 

ইবেবত কবরল ধ্বংে। 

বেন্ধয বেল ক্ষুর, শুবষল েমুর, 

দবেল েগরেংশ।। 

ভজ োেুবচতা,                     তযজ ের্ব্ণক া, 

িবণ্ডবে দণ্ডীর পাশী। 

জীেব  মরবণ,                     ব্রাহ্মণ-চরবণ, 

শরণ লইল কাশী।। 

অর্জ্ুণব র যবুদ্ধ আগম  ও দ্গাে  দ্মাচ  

দ্ে কাবল উপ ীত ইবন্দ্রর  ি । গর্জ্ণবয় ো রধ্বজ দ্শ্বত অশ্বগণ।।  
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এক দ্ক্রাশ দূবর দৃবষ্ট কবরয়া তি ।  

বেরাটীর প্রবত পা ণ েবল  েচ ।।  

চাবরবভবত দ্দবিবতবছ েহু রব গণ। 

দুবযণযােব   াবে দ্দবি বকবের কারণ।। 

পশ্চাবত কবরে যুদ্ধ, রাজাবর িুাঁবজে। 

অবগ্র চল দ্তামার দ্গাে  ছাড়াইে।। 

োমবভবত লে র , য া গেীগণ। 

শুব  র  চালাইল বেরাট- ি ।। 

দূবর  াবক ভীষ্ম কৃবপ কবর  প্রণবত। 

চাবর োণ মাবরবল  আচাবযণযর প্রবত।। 

দুই শর বদয়া পবড় গুরু-পদতবল। 

দুই অস্ত্র পরবশল দুই কণণমূবল। ।  

দ্দবিয়া েইল গুরু আ বি বেবভার। 

েড়ভাবগয, দ্দবিলাম মুি আবজ দ্তার। ।  

োরব  কবেল, দ্দে কর অেো । 

প্রোরী জব বর দ্ক  এবতক ের্ম্া । ।  

োবেয়া কবে  গুরু, প্রোরী এ  য়।  

অশ্বত্থামাবেক মম পুত্র ে ঞ্জয়। ।  

এই দ্য যুগল অস্ত্র চরবণ পবড়ল। 

চরবণ েবরয়া দ্মাবর প্রণাম কবরল।। 

দুই োণ পরবশল দুই কবণণ আর। 

এক কবণণ ব বেবদল শুভ েমাচার।। 

আর কবণণ কবেবলক, আবেলাম আবম।  

ত্রবয়াদশ েৎের েময় অ ুক্রবম।। 

যব াবচত ভাগ বদবত কে দুবযণযােব । 

যুদ্ধ  বে ভাল, ভাল চাে এইক্ষবণ।। 

ইোর উর্ত্র আবম কবরে বেো । 

এত েবল প্রোবরল দ্রাণ দুই োণ। ।  

এক োণ বশবর চুবম্ব েরণী পবড়ল। 

আর োণ কণণমূবল প্রতুযর্ত্র বদল।। 

উর্ত্র কবেল, কে পাণ্ডে-মো । 

দ্ক দ্তামাবর প্রোবরল এই দুই োণ। ।  

ভাবগয কণণমূবল ো   া বকল ঘাত ।  

দ্মার বচবর্ত্ মাবরবলক েলেী  জ ।। 

পা ণ েবল, দ্রাণ গুরু জগবত বেবদত। 

েদাকাল ে  বতব  দ্মার প্রবত প্রীত।।  

বশবরবত চুম্ব  কবর পবড়ল দ্য োণ।  

েহুবদ  েমাগবম কবরল কলযাণ।। 

আর োণ কণণমূবল কবে প্রতুযর্ততর।  

শঙ্কা  াবে, যত োেয করে েমর।।  

এবতক েবলয়া পা ণ পায় মোতাপ।  

দ্কা ায় আছবয় দুষ্ট কুরুকুল-পাপ।।  

আবজ তাবর বদে আবম েমুবচত দণ্ড। 

দ্কেল রাবিে প্রাণ কবর লণ্ডভণ্ড। ।  

কাবটয়া মুকুট স্বণণছত্র  েদণ্ড।  

র  গজ কাবটয়া কবরে িণ্ড িণ্ড।। 

আবজ যবদ দুষ্টাচার পবড় মম আবগ। 

মুেূবর্ত্ণবক প্রোবরে বেংে দ্য  মৃবগ।। 

এই দ্য েমূে দ্ে া দ্দিে উর্ত্র। 

শীঘ্র র  লে দ্মার ইোর বভতর।। 

দুবযণযাে  লুকাইয়া আবছ রব মাঝ।  

দ্েই দ্ে আমার শত্রু, অব য  াবে কাজ।। 

অস্ত্র মাবর েমাকুল কবর দ্ে াগণ।  

তবে ত দুবযণযােব র পাে দরশ ।। 

অেঙ্কারী মা ী মূঢ় অবত দুরাচার।  

আবজ আবম গর্ব্ণ চূণণ কবরে তাোর।। 

এবতক েবলয়া েীর তাবে প্রবেবশয়া।  

দুবযণযােব   াবে পা  অব ক িুাঁবজয়া।। 



মহাভারত (বিরাটপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
5

 

বে য মবেয  া পাইয়া রাজা দুবযণযােব । 

বেংে দ্য  দুুঃিবচর্ত্ ব রাবমষ েব ।। 

উর্ত্বর েবল , এই দ্দি োমভাবগ। 

লুকাইয়া কুরুপবত আবছ এই বদবক।। 

চালাে েের র  য া দুবযণযাে ।  

আজ্ঞামাবত্র চালাইল বেরাট ি । ।  

বেব যর ব কবট পা ণ ে  উপ ীত। 

বদ্বতীয় প্রেবর দ্য  আবদতয উবদত।।  

মেবক বকরীট ইন্দ্রদর্ত্, অবত দ্শাভা। 

কবণণবত কুণ্ডল ইন্দ্রদর্ত্, েূযণয আভা।। 

গাণ্ডীে ে ুক অবিদর্ত্, োমোবত। 

অক্ষয় যুগল তূণ দ্শাবভ দুই বভবত।।  

শঙ্খ বেংে াদ কবর, কবণ্ঠ মবণ োর। 

কাাঁকাবল েন্ধ  িে ছুবর তীক্ষ্ণোর।। 

রব র ব বঘণাষ গবর্জ্ণ েীর ে ুমা । 

আবেয়া ইবন্দ্রর পুত্র ইবন্দ্রর েমা ।। 

দুবষ্টমাবত্র েকবলই মূবেণত েইল।  

আছুক যুবদ্ধর কাযণয, দ্দবি পলাইল।। 

অর্জ্ুণব  দ্দবিয়া ক  গোর ত য়।  

ভাবগয আবজ দ্দবিলাম েীর ে ঞ্জয়। ।  

ের্ম্ণযজ্ঞ োন্ধেবপ্রয় েবল মোেল। 

পাশাকাল দুুঃি স্মবর বদবত এল ফল। ।  

অ য দ্েতু  বে এই দুবযণযােব  িুাঁবজ। 

বেংে দ্য  মৃগ িুাঁবজ েুবল ে মাঝ। ।  

আবমা বেবত দূবর যবদ পায় দুবযণযাে । 

তিব  লইয়া যাবে কবরয়া েন্ধ ।। 

এত বচবন্ত দুবযণযােব  রক্ষার কারণ। 

শীঘ্রগবত দ্েবয় আবে যত রব গণ।। 

দুবযণযাে  দ্েবড় েবে রবে চাবর পাবশ। 

দ্দবিয়া অর্জ্ুণ  েীর মব  মব  োবে।। 

োবেয়া েবল , শু  বেরাট  ি । 

প্রাণভবয় লুকাইয়া আবছ দুবযণযাে ।।  

চল চল আবগ তে দ্গাে  ছাড়াে। 

পাবছ কুরুকুল-ক্লীবে িুাঁবজয়া মাবরে।। 

র  চালাইয়া বদল বেরাট  ি । 

য ায় দ্েবড়য়া বে য আছবয় দ্গাে ।। 

পা ণ কবে, ক্ষণকাল রাি দ্ে া র ।  

বে য ভাবে দ্গােব র কবর বদই প ।।  

এত েবল পা ণ েীর বকল শরজাল। 

বেবচত্র েরণ অস্ত্র দ্য  কালেযাল।। 

মুষবলর োবর দ্য  েবষণ জলের। 

চক্ষুর ব বমবষ আোবদল বদ কর।।  

 াবে দ্দবি অষ্ট বদক্ পৃব েী আকাশ। 

শূ য প  রুদ্ধ বেল,  া েবে োতাে।। 

দ্মবঘ অন্ধকার দ্য  অমােেযা রাবত। 

োরব বর দ্দবিবত  া পায় রব  র ী। ।  

অস্ত্র অবি জ্ববল দ্য  িবদযাত আকার। 

বেব যবত অক্ষত জ   া রবেল আর।।  

 াবে দ্দবি দ্কা  বদক্ পলাইবত প । 

অপ্রবমত কুরুসে য ভবয় জড়েৎ।। 

চমৎকার েবয় ডাবক েবল ের্ব্ণসে য। 

ে য মোেীর, তে জ  ী দ্য ে য।।  

এতাদৃশ কর্ম্ণ  াবে কবর বত্রভুেব । 

দ্তামা বে া এই কর্ম্ণ কবর দ্কান্ জব ।। 

শুব  তবে পা ণ েীর পূবর দ্দেদর্ত্। 

যাোর শ্রেবণ েয় বরপু েী -েত্ত্ব।। 

গাণ্ডীবে টঙ্কার দ্দ  আকণণ পূবরয়া। 

রব র দ্শ্বতাশ্ব চাবর উবিল গবর্জ্ণয়া।। 
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ধ্ববজ ে ূমা  কবর ভয়ঙ্কার  াদ। 

চাবর শবে বত  দ্লাক গবণল প্রমাদ।।  

শূবণযবত বেমা বস্থত যত জ  বছল।  

দ্ঘার শবে েবে মূেণা েইয়া পবড়ল।। 

অজ্ঞা  েইয়া পবড় যত কুরুেল। 

বেব যবত দ্েবড়য়াবছল দ্গাে  েকল।। 

মোশবে দ্ে ুগণ েইয়া অবস্থর। 

ভাবে বে যদল দ্েবগ েইল োবের। ।  

প্রলয়-েমুর বকবে রাবিবেক কূবল। 

োবলোবন্ধ বক কবরবে  দীবস্রাতজবল।। 

পুে উচ্চ কবর োয় যত গেী েে। 

দবক্ষবণ োবের বেল কবর োম্বারে।।  

চরবণ শৃবেবত মবদণ েহু বে যগণ। 

োবের েইল েে মৎবেযর দ্গাে ।। 

দ্গাপগণ প্রবত েবলবল  ে ঞ্জয়। 

লবয় যাে গুরু, পূবর্ব্ণ আবছল য ায়।। 

উর্ত্বর চাবেয়া তবে েবল  বকরীটী।  

গেী মুি কবর তে বদলাম বেরাটী। ।  

বচবর্ত্ পাবছ কর, বজব লাম েে কুরু। 

গৃবে যাে পাইলাম আপ ার গরু।। 

ভুে -বেজয়ী এই দ্কৌরবের দ্ে া। 

ইন্দ্র তুলয পরাক্রম এক এক জ া।। 

শরা বল দবেোবর পাবর ভূমণ্ডল। 

 াবে বজব  দ্গাে  জীয়বন্ত এ েকল। ।  

দূবরবত আছবয়, দ্তাঁই অস্ত্র  াবে মাবর। 

শীঘ্র রে লে মম বেব যর বভতবর।।  

ইো শুব  দ্েবগ র  চালায় উর্ত্র। 

েহু বে য বজব  দ্গল বেব যর বভতর।।  

য ায়  ৃপবত কুরুরাজ দুবযণযাে ।  

ত ায় লইলা র  বেরাট  ি ।। 

দ্দবিয়া োইল ের্ব্ণ কুরু-বে াপবত। 

 ৃপবতর রক্ষা দ্েতু অবত শীঘ্রগবত।। 

েেবস্রক দ্শ্রি র ী যুবদ্ধ বদল ম ।  

োইয়া আবেল দ্েবগ েূবযণযর  ন্দ ।।  

েেবস্রক র ী লবয় কুরু-েংশপবত। 

দুবযণযাে  রক্ষা দ্েতু ভীষ্ম মোমবত।। 

এক বভবত  ৃপবতর ভাই ঊ শত। 

আগুবলল পাব ণ আবে েেবস্রক র ।।  

দ্রাণ কৃপ অশ্বত্থামা আবদ মোর ী। 

এক বভবত রক্ষা দ্েতু রবে কুরুপবত।। 

ভীষদশ  েেী পর্ব্ণত-আকার। 

মুষল মুদগর শুবণ্ড েবর েোকার।।  

েেস্র েেস্র মর্ত্ গজ আবগ কবর। 

আপব  রবেল পাছু  া া অস্ত্র েবর।। 

বেংে াদ শঙ্খ াদ ে ুক টঙ্কার। 

চতুবদণবক প্রপূবরল কবর মার মার।। 

মোভারবতর ক া পারাোবর তরী। 

কাশীরাম দাে রবচ কৃষ্ণ-পবদ স্মবর।। 

অর্জ্ুণ  করৃ্ত্ণক উর্ত্রবক কুরুসেব যর পবরচয় প্রদা  

উর্ত্র েবলল, দ্দে কবেবে আমাবর। 

দ্কান্ দ্কান্ দ্যাদ্ধা এই আবেল েমবর। ।  

পা ণ কবেবল , দ্দি বেরাট-কুমার।  

েুেবণণর দ্েদী দ্শাবভ র ধ্ববজ যাাঁর।। 

রিেণণ চাবর অশ্ব েবে র িা । 

দ্রাণগুরু কুরুকুবল আচাযণয প্রো ।। 
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যম েম শত্রু বেবল দৃবষ্ট কবর দ্ভদ। 

অ ুপম রবণ, এই দ্য  ে ুবর্ব্ণদ।।  

 বেবল  বেবে দ্ে  েীর অ য জব । 

েশস্ত্র  াবকবল বজব  অবজয় ভুেব ।। 

ভরদ্বাজ মোমুব  ঘৃতাচী দ্দবিয়া।  

গোজবল েীযণয তাাঁর পবড়ল িবেয়া।। 

দ্রৌণীমবেয েযতব  রাবি তবপাে । 

দ্রৌণীবত জবেল দ্তাঁই  াম বেল দ্রাণ।। 

পরশুরাবমর যত বদেয বেদযা বছল।  

অস্ত্র ে ু েে বেদযা ইোবর দ্য বদল।। 

তাাঁোর দবক্ষবণ দ্দি তাাঁোর অেবজ। 

বেংবের লােুল দ্শাবভ যাাঁর র ধ্ববজ।। 

কৃপীগবভণ জে বেল কৃবপর ভাবগ া। 

মৃতুযপবত ভয় কবর, অ য দ্কান্ জ া।। 

কাঞ্চব র দণ্ড েবর কৃপ মোমবত। 

শরদ্বা  ঋবষপুত্র দ্গৌতবমর  াবত। ।  

শরেব  ভ্রাতা ভিী দ্দাাঁবে জবেবছল। 

আমার প্রবপতামে শান্ত ু পাবলল।।  

কৃপ কৃপী  াম বদল শরদ্বা  তাত। 

আমার েংবশবত গুরু আচাযণয বেিযাত।। 

ওই দ্য দ্দিে উচ্চতর র ধ্বজ। 

বেবচত্র কলেধ্বজ দ্শাবভ রত্নগজ।। 

দ্েই রব  বেকর্ত্ণ  কণণ যার  াম।  

েুরােুবর জাব  যার েল অ ুপাম।। 

জামদিয রাবমর এ বশষয বপ্রয়তর।  

আমার েবেত েদা োঞ্ছবয় েমর।। 

কবরে মা ে তার আবজ আবম পূণণ। 

মম েে যুবদ্ধ আবজ গর্ব্ণ েবে চূণণ।। 

চতুবদণবক েুবেবষ্টত দ্শ্বতেত্রগণ। 

ওই দ্দি মোম ী রাজা দুবযণযাে । ।  

বেদুযণয মুকুতা মবণ ধ্বজ মব াের।  

দ্যই র ধ্ববজ বচত্র েেল কুঞ্জর।।  

তাোর রক্ষাব ণ তার ব কবট দ্দিে।  

ভারত-েংবশর দ্শ্রি মম বপতামে।।  

পঞ্চ দ্গাটা ক বকর তাল যাাঁর ধ্ববজ। 

মোবযাদ্ধা শীঘ্রেে ের্ব্ণবলাবক পূবজ।। 

শান্তপুর পুত্র জবে গোর উদবর। 

েতযেতী ক যা আব  বদবল  োবপবর।। 

রাজয দারা তযাগ বকল োবপর কারণ।  

তুষ্ট েবয় তাবর ের বদল দ্েইক্ষণ। ।  

ইোমৃতুয েও তুবম েংোর বভতবর। 

 াবেক মরণ, ব জ ইো বেবল মবর। ।  

ভীষ্ম েবল  াম তাাঁর দ্ঘাবষ ভূমণ্ডবল। 

ক্ষত্র-কুলান্তক রাবম বজব বলক েবল।। 

মোভারবতর ক া অমৃতলেরী। 

কাশীরাম কবে, পাপ তাপ েয াোরী।। 

অর্জ্ুণব র েবেত কবণণর েংগ্রাম ও পলায়  

দ্ে মবত যত র  র ী মোেীবর। 

এবক এবক দ্দিাবল  অর্জ্ুণ  উর্ত্বর।। 

পু রবপ উর্ত্বরবর কবে মোমবত। 

কবণণর েরু্ম্বি র  লে শীঘ্রগবত। ।  

আকাশ েইবত শীঘ্র তারা দ্য  ছুবট।  

চালাইয়া বদল র  কবণণর ব কবট।। 

কবণণর েরু্ম্বি বছল যত রব গণ। 

অর্জ্ুণ  উপবর কবর োণ েবরষণ।। 
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দ্শল শূল শবি জাবি মুষল মুদগর।  

পরশু ভূষণ্ডী বভবিপাল দ্য দ্তামর।।  

েবরষাকাবলবত দ্য  েবষণ জলের। 

ঝাাঁবক ঝাাঁবক চতুবদণবক পবড়বছ দ্তামর।। 

পর্ব্ণত-আকার েেী ভীষণ-দশণ ।  

চরবণ কবম্পত বক্ষবত, জলদ গজ্ণজ ।।  

দ্দবিয়া োবেয়া েীর কুন্তীর  ন্দ ।  

বদেয অস্ত্র গাণ্ডীবেবত দ্যাবড়  তি ।।  

 া েবত ব বমষ পূণণ, ছাবড়বত ব শ্বাে। 

শরজাল কবর প্রপূবরল বদকপাশ।। 

েবরষাকাবলবত দ্য  েবরষবয় দ্মবঘ। 

বদ কর-বতজ দ্য  ের্ব্ণ িাাঁই লাবগ।। 

পদাবত কুঞ্জর র ী যত েয়গণ। 

জর্জ্ণর কবরবয় বেবন্ধ ইবন্দ্রর  ি ।। 

চালায় োরব  র  অবত বেচক্ষণ। 

বক্ষপ্রগামী মব াজে বজব য়া পে ।।  

োবম দবক্ষবণবত ক্ষবণ আবগ বপবছ ছুবট। 

ভূবমবত ক্ষবণক পবড়, ক্ষবণ শূবণয উবি।। 

ক্ষবণক বভতবর যায়, ক্ষবণক োবের।  

র বেবগ পবড় দ্গল েহু মোেীর।। 

মৃবগন্দ্র বেেবর দ্য  গবরন্দ্র মণ্ডবল। 

 াবগ  াগান্তক দ্য  মাবর কতূেবল। ।  

কাবটল রব র ধ্বজ োরব  েবেত। 

িণ্ড িণ্ড েবয় ক্রবম পবড় চতুবভণত।। 

ে ুর েবেত োম োত দ্ফবল কাবট। 

েুবক োবজ পবড় দ্কে, কামড়ায় মাবট।। 

অস্ত্রা বল দগ্ধ দ্কে, কবর ছটফবট। 

কাবটয়া দ্ফবলল কাবরা দন্ত দুই পাবট।। 

শ্রেণ  াবেকা দ্গল, দ্দবি বেপরীত।  

কাবটয়া দ্ফবলল মুণ্ড কুণ্ডল েবেত।।  

মেযবদশ কাবট পাবড় কত শত েীর। 

অস্ত্রাঘাবত দ্কা  র ী উবভ বেল চীর।। 

কাবটল রব র ধ্বজ কবর িণ্ড িণ্ড।  

মেয চবক্র কাবটবল  োরব র মুণ্ড।। 

তীক্ষ্ণোণাঘাবত মর্ত্ কুঞ্জর েকল।  

আর্ত্ণ াদ কবর পবড় মবি েহু দল।।  

চক্রাকাবর ভ্রবম পবড় ভূবম বদয়া দন্ত। 

দ্পবটবত োবজয়া কার, োবেরায় অন্ত্র।। 

এইমত মোমার কবরল ফাল্গুব ।  

েকল বেব যবর বেবন্ধ কবরল চালব ।। 

দুই দুই অেুবল অন্তবর অে দ্ছবদ। 

পবড়ল অব ক বে য, রবি েবে  দী।। 

বেবচত্র েইল দ্শাভা েরণীর তবল। 

পবড়ল অব ক বে য, রবি েবে  দী।। 

বেবচত্র েইল দ্শাভা েরণীর তবল। 

অবশাক বকংশুক দ্য  েেবন্তর কাবল।।  

এবকশ্বর ে ঞ্জয় কুরুসে য দবল। 

মোোতাঘাবত দ্য  পবড়ল কদলী।। 

কালাবি েমা  বশক্ষা দ্দবি পা ণ েীর। 

চক্ষু দ্মবল কার শবি চাবেোবর পাবর।। 

মাবরয়া েকল বে য পা ণ ে ুদ্ধণর। 

চালাইয়া দ্দ  র  কবণণর দ্গাচর।। 

কবণণর অেজ বছল বেকণণ  াবমবত। 

আগুবলল পাব ণ আবে ে ুুঃশর োবত। ।  

োবে  অর্জ্ুণ  েীর দ্দবিয়া বেকণণ। 

ভুজবে পাইল দ্য  েুভুক্ষ ুেুপণণ।। 

দুই োবণ ধ্বজ ে ু কাবটয়া তাোর।  

অদ্ধণচন্দ্র োবণ কুণ্ড কাবটবলক তার।। 
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বেকণণ পবড়ল, দ্দবি কবণণ বেল দ্ক্রাে। 

টঙ্কাবরয়া ে ুগুণণ যায মোবযাে। ।  

বেংে দ্দবি বেংে দ্য  কবরবয় গর্জ্ণ । 

দুই মর্ত্ েেী দ্য  েবে ী কারণ।।  

বচরকাল স্বোবঞ্ছত বমলাইল বেবে।  

দবরর পাইল দ্য  মোরত্ন ব বে।।  

দ্দাাঁবে দ্দাাঁবে দ্দাাঁোকার েইল েরষ।  

কবণণ চাবে ে ঞ্জয় েবল  ককণশ।।  

রাোেুত তযজ গর্ব্ণ, তযজ বেংে াদ। 

আবজ তে ঘুচাইে েংগ্রাবমর োে।। 

দ্তামাবর মাবরে, েবে দ্দিুক  য়ব । 

ব বেজ কবরে আবজ রাজা দুবযণযােব ।। 

যি  কপবট দুষ্ট দ্িলাইবল পাশা। 

মব  জাবগ যত বকছু বকবল কটভুাষা। ।  

দ্েই েে আবজ দ্তামা করাে স্মরণ। 

েহুবদব  তে েে বেল দরশ ।। 

োবেয়া েবলল কণণ, বদে েলো । 

যাবর িুাঁবজ দ্েই জ  এল বেদযমা । ।  

দ্তাবর মাবর পাণ্ডবের দপণ কবর চূণণ। 

দুবযণযাে -মব ার  কবরে দ্য পূণণ।। 

এত েবল কণণেীর পূবরল েন্ধা । 

অর্জ্ুণ  উপবর প্রোবরল দশ োণ। ।  

গাণ্ডীে ে ুবক চাবর, চাবর অবশ্ব চাবর। 

উর্ত্বরর দুই ভুবজ দুই অস্ত্র মাবর।। 

ছাবড়  বেংশবত োণ ইবন্দ্রর  ন্দ ।  

দশ অবস্ত্র কণণ েীর কাবট দ্েইক্ষণ।। 

পু ুঃ ষড়বেংশ োণ ছাবড়  বকরীটী। 

দ্েই অস্ত্র কণণ েীর দ্ফলাইল কাবট।। 

আকণণ পূবরয়া কণণ এবড় পঞ্চ োণ।  

অদ্ধণপব  পা ণ কবরবল  দশ িা । ।  

দ্দাাঁবে দ্দাাঁো অস্ত্র মাবর, দ্যো যত জাব । 

েবরষাকাবলবত দ্য  েবষণ দ্মঘগবণ।।  

েবজ্রর প্রোবর দ্য  পড়বয় ঝঞ্ঝ া। 

ঝাাঁবক ঝাাঁবক েৃবষ্ট েয় আগুবণর কণা।। 

োাঁশেব  অবি বদবল য া শে উবি। 

চট্ চট্ শবে অবে ত া অস্ত্র ফুবট।। 

ঘ  শঙ্খ পূবর ঘ  ঘ  হুহুঙ্কার। 

শবেবত পূবরল বক্ষবত ে ুক টঙ্কার।। 

েেস্র েেস্র োণ একোবর এবড়। 

অন্ধকার কবর দ্দাাঁোকার গায় পবড়। ।  

দ্দাাঁবে অস্ত্র ব োবরবছ, রবণ বেচক্ষণ। 

োয়ুবত উড়ায় দ্য  দ্মঘ েবরষণ।। 

োেু কণণ, েবল ডাবক যত কুরুেল।  

োেু পা ণ, েবল ডাবক অমর েকল।।  

দ্ক্রাবে পা ণ বদেয অস্ত্র কবর  েন্ধা । 

কাবটয়া কবণণর ধ্বজ কবর িা  িা ।।  

চাবর অশ্ব কাবট তবে কাবট ে ুগুণণ। 

োরব র মা া তবে কাবট  অর্জ্ুণ ।।  

কবণণবর বের ী কবর োরব বর  াবশ। 

ভীষ্ম দ্রাণ প্রবত চা , মুবি মৃদু োবে।। 

শীঘ্রতর অ য র  দ্যাগায় োরব । 

আর ে ু লয় কণণ অবত শীঘ্রগবত।। 

লবর্জ্ত েইয়া কণণ েপণোণ এবড়। 

েেস্র েেস্র েপণ পাব ণবগয়া দ্েবড়।। 

এবড়  গরুড়-োণ ইবন্দ্রর  ি । 

েবরয়া েকল ফণী কবরল ভক্ষণ।। 

অবিোণ এবড়বল  েীর ে ঞ্জয়। 

দশবদক মোবতজ েবর অবিময়।। 
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দ্যম  প্রলয়কাবল েংোবরবত েৃবষ্ট। 

ঝাাঁবক ঝাাঁবক বেব য বেল হুতাশ -েৃবষ্ট।। 

পলায় েকল বে য, দ্কে  াবে রয়। 

দ্মঘোবণ ব োবরল েূবযণযর ত য়। ।  

দ্ঘার দ্মবঘ েবষণ দ্য  মুষবলর োর।  

োয়ু-অবস্ত্র উড়াবল  ইবন্দ্রর কুমার।। 

োবেয়া গন্ধর্ব্ণ-োণ এবড় ে ঞ্জয়।  

েকল বেব যর মবেয বেল পা ণময়। ।  

রব  রব , গবজ গবজ, বেল মারামাবর। 

পবড়ল অব ক বে য ো াোব  কবর।।  

এইমত দুই েীর কবরল েংগ্রাম। 

চক্ষু পালবটবত দ্দাাঁবে  া কবর বেশ্রাম।। 

দ্দাাঁবে মোেীযণযেন্ত, দ্কে  বে ঊ ।  

বদেেবল েলাবেক েইল অর্জ্ুণ ।। 

ইন্দ্রদর্ত্ বদেয অস্ত্র পূবরয়া েন্ধা । 

এবকোবর ছাবড়বল  অষ্টবগাটা োণ।।  

দুই দুই ভুবজ েবক্ষ যুগল ললাবট।  

চর্ম্ণ দ্ছবদ মর্ম্ণ দ্ভবদ অবে অস্ত্র ফুবট।। 

ফুবটয়া কবণণর অবে েবেল দ্শাবণত।  

রব বত পবড়ল কণণ েইয়া মূবেণত।।  

মূবেণত দ্দবিয়া পা ণ েম্ববর  োণ। 

র  লবয় োরব  দ্য বেল পাছুয়া ।। 

কণণ-ভে দ্দবি তবে যত কুরুশূর।  

দ্েবড়ল অর্জ্ুণব  আবে েবয় শতপুর। ।  

পদাবত মাতে র  র ী অবত দ্েবগ। 

 া া অস্ত্র শস্ত্র তারা দ্ফবল চতুবদণবক।। 

পর্ব্ণত আকার েবেগণ যূব  যূ ।  

পাব ণাপবর দ্টায়াইয়া বদবলক মাহুত। ।  

োবেয়া গন্ধেেণ-োণ ছাবড়  বকরীটী। 

পা ণরূপী মোেীর ের্ব্ণসে য কাবট।। 

আত্ম আত্ম বে য ক্রবম েয় মারামাবর। 

পবড়ল অব ক বে য আর্ত্ণ াদ কবর। ।  

র ধ্বজ পতাকায় ঢাবকল দ্মবদ ী। 

মুকুট কুণ্ডল োর  া া রত্নমবণ। ।  

োবর োবর পবড় েেী, কত র ধ্বজ।  

পবড়ল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ।। 

দ্মঘ চাপ দ্দবি দ্য  পর্ব্ণত উপবর।  

পবড়ল মাতেযূ  দারুণ প্রোবর।।  

দ্য  মোোবত ব োবরল দ্মঘমালা।  

েমুর লেরী দ্য  ব োবরল দ্ভলা।।  

অ ন্ত ফণীন্দ্র দ্য  মবি বেন্ধুজল। 

একাকী অর্জ্ুণ  মব বল  কুরুেল।।  

দ্য বছল পলায় েবে লইয়া পরাণ। 

অর্জ্ুণব  দ্দিবয় দ্য  শম  েমা ।।  

দ্দবিয়া বেরাট পুত্র মাব ল বেস্ময়।  

কৃতাঞ্জবল েবয় তবে পা ণ প্রবত কয়।।  

এ বত  ভুেব  এই অদ্ভুত কাবে ী। 

চবক্ষ বক দ্দবিে, কভু কবণণ শুব  ু শ্রেবণ।। 

োক্ষাবত দ্দবি ু আবজ আপ   য়ব । 

ক্ষত্র েবয় দ্ে  জ   বেবে  বেল।।  

দ্তামার োরব  বে ু, পূর্ব্ণভাগয বছল।। 

এি  আমাবর আজ্ঞা কর মোশয়। 

দ্কান্ বভবত চালাইয়া বদে র - েয়।।  

োবেয়া কবে  পা ণ, বক কে উর্ত্র।  

বক দ্দবিবল, এিব  বক েইল েমর।। 

দুরন্ত োগরেৎ এ দ্কৌরে-বে া। 

পার  াবে েইয়াবছ, তার এক জ া।। 

ওই দ্দি ীলেণণ দ্য র  পতাকা। 



মহাভারত (বিরাটপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
1

 

কৃপাচাযণয উব  ে  মম বপতৃেিা। ।  

শীঘ্র র  লে মম তাাঁোর েরু্ম্বি।  

আমার েবের দ্েগ দ্দিাে তাাঁোবক। ।  

েিকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যাাঁর রব । 

শীঘ্র র  লে মম তাাঁোর অবগ্রবত। ।  

কুরুেংশ গুরু বতব  দ্রাণাচাযণয  াম। 

েহু েষণ পবর দ্দিা, কবরে প্রণাম।।  

যবদ গুরুবদে দ্মাবর কবর  প্রোর। 

আবমও োব ে অস্ত্র,  াবেক বেচার।।  

তাাঁর পাবছ অশ্বত্থামা, রাজা দুবযণযাে । 

ত া র  লে মম বেরাট- ি ।। 

দ্য রব  দ্েবষ্টত দ্শ্বতেত্র োবর োবর। 

যত রাজগণ আবছ দ্যাড়োত কবর।। 

অমরকুবলর য া কর্ত্ণা বপতামে। 

আমার কুবলর দ্ত  ইোবর জা ে।। 

পৃব েীর যত রাজা পবদ কবর পূজা। 

মম বপতৃ-বজযিতাত ভীষ্ম মোবতজা।। 

ত াবপও েশ বতব  কুরু- ৃপবতর। 

এই দ্েতু ভবয় েড় কাাঁবপবছ শরীর।। 

দুবযণযাে  রক্ষা দ্েতু যবদ কবর রণ।  

বকমবত তাাঁোর অবে কবরে ঘাত ।।  

অবত েড় দয়া তাাঁর আমা পঞ্চ জব । 

বপতৃবশাক  া জাব  ু তাাঁোর পালব ।। 

ব দণয় ক্ষবত্রয় জাবত,  াবে উপবরাে। 

পরাপর  াবে জ্ঞা  যুবদ্ধ বেবল দ্ক্রাে।। 

দ্েদেযাে বেমি  কবর দ্েদবেন্ধ।ু  

জগবতর বেবত জোবল  ভারবতি।ু ।  

মূঢ় মূিণ অজ্ঞা  যবতক অন্ধজব ।  

ের্ব্ণশাস্ত্র জ্ঞাত েয় যাোর শ্রেবণ।। 

গবণবশ দ্লিক কবর বেরবচল েযাে। 

মব াগত অন্ধকার করবয় বে াশ।। 

কাশীরাম দাে কবে পাাঁচালীর ছবি। 

পীবয় োেুজ  ব েবড়য়া দ্েই চাবি।। 

েংগ্রামস্থবল দ্দেগবণর আগম  

একা পা ণ মো আর্ত্ণ কবরল দ্কৌরবে। 

দ্দবিোবর েুরাপুর আবেবল  েবে।। 

েংে-পৃবি অষ্ট দৃবষ্ট চাবে প্রজাপবত। 

েৃষারূঢ় শশীচূড় ভূষণ বেভূবত।। 

গজস্কবন্ধ েুরেৃবি আবেল েুবরন্দ্র। 

রবে কবর েবে দ্েৌরী েে গ্রেেৃি।। 

োয়ু মৃবগ, অবি ছাবগ  বর বেশ্রেণ। 

মৎবেযাপর জবলশ্বর, মবেবষ শম ।।  

বেংে বশিী মূবষ  াবক েপুত্র পার্ব্ণতী। 

অষ্টেেু দ্কাবল বশশু ষিী অরুন্ধতী।। 

কারেয় বে বতয় অবশ্ব ী-কুমার। 

শুব  রে চতুদণশ মবর্ত্ণয আগুোর।। 

স্বায়ম্ভূে আবদ েে এল প্রজাপবত।  

হৃষ্টম  ের্ব্ণজ  আবেবল  বক্ষবত।। 

প্রশান্ত মূরবত অবশ্ব ীকুমার দ্বয়। 

চতুদণশ রে যবতক শূব যবত রয়। ।  

স্বায়ম্ভূে আবদ যত েে প্রজাপবত।  

শূ য েবত হৃষ্ট মব  চাবে পা ণ প্রবত।। 

যবক্ষশ্বর বেদযাের আর রবক্ষশ্ের।  

এইরূবপ আবেবল  যবতক অমর।। 
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মেুর দ্েৌরবভবত দশবদক পূবরল। 

দ্দেবদেী েবে বমবল পুষ্পেৃবষ্ট বকল।। 

বদেযগবন্ধবত েমর-ভূম আবমাবদল। 

কাশীরাম দাে পয়ার ছবি গাবেল।।  

অর্জ্ুণব র েবেত কৃপাচাবযণযর যদু্ধ ও পলায়  

অর্জ্ুণব র োকয শুব  বেরাট  ি । 

োয়ু দ্েবগ ব ল র  কৃবপর েদ ।। 

প্রদবক্ষণ কবর ক্রবম েে বে যগণ।  

মৎেয দ্য  জালমবেয কবরল েন্ধ । ।  

কৃবপর েরু্ম্বক র  লইল বেরাটী। 

দ্দেদর্ত্ শঙ্খ াদ কবর  বকরীটী।। 

গজ দ্য  দ্রাবষ শুব  গবজর গর্জ্ণ ।  

কুবপল দ্গৌতমী শুব  শবঙ্খর ব ুঃস্ে ।।  

আগু েবয় আপ ার শঙ্খ োজাইল। 

দুই শঙ্খ-ব  াবদবত বত্রবলাক কাাঁবপল।। 

দ্ক্রাবে কৃপাচাযণয দ্য  জ্ববলয়া উবিল। 

আকণণ পূবরয়া ে ুগুণণ টঙ্কাবরল।।  

দশ োণ প্রোবরল অর্জ্ুণ  উপর। 

কাবটয়া দ্ফবলল তাো পা ণ ে ুদ্ধণর।। 

দশ োণ কাবট েীর কবর কুবড় িা । 

তবে বদেয অস্ত্র পা ণ কবর  েন্ধা ।। 

জলদবি েম অস্ত্র দ্দবি লাবগ ভয়।  

োণাঘাবত আচাবযণযর কবম্পত হৃদয়।।  

বেচবলতাে  কৃপাচাবযণয দ্দবি েযে। 

দ্গৌরে কবরয়া পা ণ  া মাবর  অস্ত্র।। 

ক্ষবণক েম্ববর কৃপ ব ল ে ুর্ব্ণাণ। 

অর্জ্ুণ  উপবর অস্ত্র কবরল েন্ধা ।। 

 া মাবরবত অস্ত্র পা ণ এবড়বল  োণ। 

কৃবপর ে ুক কবরবল  িা  িা ।। 

আর অবস্ত্র কাবটবল  অবের কেচ।  

অে বেবত িবে দ্য  েপণ-জীণণ-েচ।। 

পু ুঃ অ য ে ু কৃপ লইবল  োবত। 

দ্েইক্ষবণ বদল গুণ চক্ষু পালবটবত।। 

গুণ বদয়া োণ েীর কবরল েন্ধা । 

দ্েই ে ু কাবট কবরবল  িা  িা ।। 

পু ুঃ অ য ে ু কৃপ লইবল  োবত। 

দ্েইক্ষবণ বদল গুণ চক্ষু পালবটবত।। 

গুণ বদয়া োণ েীর কবরল েন্ধা । 

দ্েই ে ু কাবট কবরবল  িা  িা ।। 

পু ুঃ কৃপ বদেয ে ু লইবল  োবত।  

দ্ে ে ু কাবট  পা ণ গুণ  াবে বদবত।। 

দ্দবিয়া দ্গৌতমী দ্য  অবি দ্ে  জ্ববল। 

কাটা ে ু দ্ফলাইয়া বদল ভূবমতবল।।  

শবি এক তুবল ব ল ভীষণ দশণ । 

 া া রত্ন ভূষা দ্য  দীি হুতাশ ।।  

ছাবড়বল  শবি, আবে েবয় শেো ।  

অদ্ধণপব  পা ণ তাো কবর  দুিা ।। 

বদেযাস্ত্র েন্ধা  কবর তবে ে ঞ্জয়। 

কাবটবল  কৃবপর রব র চাবর েয়।। 

ছয় োবণ কাবট তবে দ্ফবল শর তূণ। 

োরব র মা া কাবট দ্ফবল  অর্জ্ুণ ।। 

োরব  মুকুট েয় র  বেল ছন্ন। 

চতুবদণবক কুরুগণ বেল বছন্নবভন্ন।। 

চাবেয়া দ্দবিল কৃপ বকছু  াবে পাবশ। 

োবত গদা লবয় তবে আবে দ্ক্রােেবশ। ।  
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োবেয়া অর্জ্ুণ  েীর কবর  েন্ধা । 

োবতর গদাবত মাবরবল  দশ োণ।। 

িণ্ড িণ্ড কবর দ্ফবলবল  গদা কাবট। 

েে গদা দ্গল, শুেু রবে েজ্রমুবষ্ট।। 

ব রস্ত্র েইল কৃপ ের্ব্ণাে বেকল। 

পবরো  েুবত আর উর্ত্রী দ্কেল।। 

করবযাবড় েবলবল  কুন্তীর  ি । 

এ দ্েবশ আচাযণয দ্কা া কবরছ গম । ।  

অম্ববর অমরেৃি দ্দবি  দ্কৌতুক। 

লাবজ শরদ্বা -পুত্র ে  অবোমুি।।  

চতুবদণক বেবত তবে আবে দ্যাদ্ধাগণ। 

রব  চড়াইয়া কৃবপ কবরল গম ।।  

দ্রাণাচাবযণযর যদু্ধ ও পরাভে 

কৃপাচাযণয ভে যবদ েইল েমবর।  

অর্জ্ুণ  েবল  তবে বেরাট কুমাবর।। 

রিেণণ চাবর দ্ঘাড়া দ্যাড়া দ্যই রব । 

শীঘ্র র  লে দ্মার তাাঁোর অবগ্রবত।। 

শুব য়া বেরাট পুত্র োয়ুেম দ্েবগ। 

চালাইয়া বদল র  দ্রাণাচাযণয আবগ।। 

ব কবট দ্দবিয়া দ্রাণ অর্জ্ুণব র র ।  

আগুোবড় ব বজ গুরু আবে কত প ।। 

গুরু দ্দবি পা ণ অস্ত্র যুবড়  যুগল। 

দুই অস্ত্র পবড় বগয়া দুই পদতল।।  

আচাযণয যুগল অস্ত্র এবড়ল তি ।  

দুই ভুবজ েবর পাব ণ বকল আবলঙ্গ ।।  

কর যুবড় গুরুবদবে েবল ে ঞ্জয়। 

যুদ্ধের্জ্া বক কারবণ দ্দবি মোশয়।।  

কাোর েবেত যুদ্ধ কবরবে আপব । 

আমাবর মাবরবে অস্ত্র দ্ে  লয় মব ।। 

অশ্বত্থামাবেক আবম দ্তামার পাবলত।  

দ্কান্ দ্দাবষ দ্দাষী পায়  বে দ্য দ্দাবষত।। 

পাশাকাবল ক া তুবম জা ে আপব । 

কপবট যবতক দুুঃি বদল দুষ্টগবণ।। 

দ্বাদশ েৎের েব  েবঞ্চলাম দ্ক্লবশ। 

অজ্ঞাত েবঞ্চ ু এক েষণ ক্লীেবেবশ।। 

এ কবষ্টর দ্েতু দ্যই বেরী দুষ্টগণ।  

এত বদব  পাইলাম তার দরশ ।। 

যব াবচত ফল আবজ বদে আবম তাবর। 

দুুঃি ব বেদ  এই কবর  ুদ্তামাবর।। 

ইোবত আপব  প্রভু  া কবরবে দ্ক্রাে। 

তে দ্ক্রাে কবরবল  া কবর উপবরাে।। 

আজ্ঞা কর, একবভবত লে ব জ র । 

দুবযণযােব  দ্ভবট বগবয়, ছাবড় দ্দে প ।। 

োবেয়া েবল  দ্রাণ, এ দ্কান্ উবচত।  

দ্কৌরবের দ্ে াগণ আমার রবক্ষত।। 

মম অবগ্র দ্কৌরবেবর কবরবে ঘাত । 

বকমবত দাাঁড়াবয় আবম কবরে দশণ ।।  

পা ণ েবল, পাবছ দ্দাষ  া বদও আমায়। 

দ্তামাবর বশবক্ষত বেদযা দ্দিাে দ্তামায়।। 

ইো শুব  গুরু দ্ক্রাবে েবয় হুতাশ ।  

আকণণ পূবরয়া এবড় বদেয অস্ত্রগণ।।  

বত  শত অস্ত্র মবর অর্জ্ুণ  উপর।  

কাবটয়া অর্জ্ুণ  েীর দ্ফবলবল  শর।।  

েয ণ োণ দ্দবি গুরু দ্ক্রাবে গুরুতর। 

অর্জ্ুণব  মাবরল পু ুঃ েেস্র দ্তামর।।  
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অন্ধকার কবর যায় গগ  মণ্ডবল। 

শরবতর কাবল দ্য  েংেপংবি চবল।।  

বদেয অস্ত্র ে ঞ্জয় পূবরয়া েন্ধা । 

কাবটয়া দ্ফবল  যত আচাবযণযর োণ।।  

পু ুঃ বদেয অস্ত্র গুরু মবন্ত্র অবভবষবক। 

েম্বর েম্বর েবল অর্জ্ুণব বর ডাবক।। 

আকাবশ উবিল অস্ত্র দ্য  বদোকর। 

মুি েবত েৃবষ্ট েয় মুষল মুদগর।।  

পরশু দ্তামর জাবি,  াবে দ্লিাবজািা।  

চতুবদণবক পবড় দ্য  জ্বলন্ত উল্কা।। 

অস্ত্র এবড় দ্রাণাচাযণয েযব ত হৃদয়। 

ডাবকয়া েবলল, েম্বরে ে ঞ্জয়।। 

দ্দবিয়া অর্জ্ুণ , োণ এবড়  গন্ধর্ব্ণ। 

ব বমবষবত ব োবর  গুরু অস্ত্র ের্ব্ণ।। 

দ্দাাঁবে বদেয বশক্ষা, রবণ  া কবর বেশ্রাম। 

গুরু বশবষয এই মত েইল েংগ্রাম। ।  

দ্ক্রাবে গুরু, পঞ্চ োণ মাবর কবপধ্ববজ। 

োণাঘাবত কবপধ্বজ অবেক গরবজ।। 

পু ুঃ বদেয োণ পূবর গুরুবদে দ্রাণ। 

গগ  ছাইয়া বকল অস্ত্র েবরষণ।। 

 া দ্দবি ো রধ্বজ োরব  অর্জ্ুণ । 

দ্মবঘ দ্য  আোবদল  া দ্দবি অরুণ।।  

দ্রাবণর বেক্রবম উল্লবেত দুবযণযাে । 

ব বমবষবক অস্ত্র তার কাবট  অর্জ্ুণ ।। 

তবে পা ণ বদেয অস্ত্র কবরয়া েন্ধা । 

আচাবযণযবর মাবরবল  েেবস্রক োণ।। 

েেস্র েেস্র োণ আচাযণয মাবরল।  

দুই অবস্ত্র গগবণবত মোশে বেল।।  

ঢাবকল েূবযণযর দ্তজ, ছাইল আকাশ।  

অন্ধকার বেল েূযণয, রুবেল োতাে।। 

অস্ত্র অস্ত্র ঘবরষবণ বেল উল্কা েৃবষ্ট। 

অমর ভুজে  র চাবে একদৃবষ্ট।। 

আকাবশ প্রশংো কবর যত দ্দেগণ। 

োেু দ্রাণাচাযণয ভরদ্বাবজর  ি ।। 

যাোর বশবক্ষত বেদযা অদ্ভুত দশণ । 

যার বশষয ে ঞ্জয় জয়ী বত্রভুে । ।  

তবে পা ণ ইন্দ্র-অস্ত্র দ্যাবড়  গাণ্ডীবে। 

েেস্র েেস্র োণ যাোবত প্রেবে। ।  

মবন্ত্র অবভবষবক োণ মাবর  তি ।  

চক্ষুর ব বমবষ েে ছাইল গগ ।। 

দ্য  মো-দাো বল দ্েবড়ল পর্ব্ণত।  

অস্ত্র-অবি আোবদল,  াবে দ্দবি প ।। 

অবিবত দ্েবড়ল দ্রাবণ,  াবে দ্দবি আর। 

যবতক দ্কৌরেদল কবর োোকার।। 

োেু ে ঞ্জয় েবল ডাবক দ্দেগণ। 

েুগবন্ধ কুেুম কত কবর েবরষণ।। 

োবপর েঙ্কট দ্দবি অশ্বত্থামা দ্েবগ। 

জ বক কবরয়া পাবছ বেল পা ণ আবগ। ।  

অশ্বত্থামার যদু্ধ ও পরাজয় 

দ্যই দ্েবগ বেল আবগ দ্রাবণর ত য়। 

ধ্বজ কাবট দ্ফবলবল  েীর ে ঞ্জয়।।  

অশ্বত্থামা আবগ পবড় কাটা র চূড়া। 

 া কবরবত রণ আবগ র  বেল মুড়া।। 

লবর্জ্ত েইয়া দ্ক্রাবে দ্রাবণর  ি । 

অর্জ্ুণ  উপবর কবর োণ েবরষণ।। 
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প্রলবয়র দ্মঘ দ্য  মুষবলর োবর। 

দ্েইমত অস্ত্রেৃবষ্ট কবর পাব ণাপবর।। 

বদোব বশ  াবে জ্ঞা , অবস্ত্র আোবদল। 

 াকুক অব যর কাজ, পে  রুবেল।।  

অশ্বত্থামা অর্জ্ুণব র যুদ্ধ অ ুপাম। 

দ্য  ইন্দ্র েৃত্রােুর, রােণ শ্রীরাম।। 

পূবর্ব্ণ য া যুদ্ধ বেল দ্দেতা অেুর। 

দ্দাাঁোর ে ুক-বঘাবষ কবম্প বত  পুর।।  

ঝাাঁবক ঝাাঁবক অস্ত্রেৃবষ্ট,  াবে দ্লিাবজািা। 

অস্ত্র বে া রণমবেয অ য  াবে দ্দিা।। 

চট্ চট্ শে উবি, কবণণ লাবগ তাবল।  

দ্দাাঁো অস্ত্র দ্দাাঁবে কাবট, দ্দাাঁবে মোেলী।। 

বেবচত্র চালায় র  উর্ত্র োরব । 

চক্রেৎ ক্রবম দ্য  োয় ুেম গবত।।  

অর্জ্ুণব র বছর দ্রৌবণ বচবন্তয়া অন্তবর। 

গাণ্ডীে ে ুক চাবে কাবটোর তবর।  

অবেদয অবভদয ে ু দ্দবের ব র্ম্ণাণ।। 

বক কবরবত পাবর তাবে ম ুষয-পরাণ।  

মোবক্রাবে অশ্বত্থামা েইয়া দ্ক্রাবেত।। 

েিচোবরংশ শর মাবরল েবরত।  

ে ুবক বেংশবত, ে ুগুণবণ েি শর।  

কবপধ্ববজ দশ, দশ উর্ত্র উপর।। 

দ্ক্রাবে ে ঞ্জয় কবরবল  শরেৃবষ্ট।  

প্রলবয়র কাবল দ্য  েংোবরবত েৃবষ্ট।। 

কভু ো দবক্ষণ েবে বেবন্ধ কভু োবম। 

এইমত শরেৃবষ্ট কবরবল  ক্রবম।। 

অক্ষয় পাব ণর তূণ, পূণণ অস্ত্রচয়। 

যত েযয় তত েয়,  াবে তার ক্ষয়।।  

দ্েইমত দ্রাণ পুত্র অস্ত্রেৃবষ্ট বকল। 

দ্দাাঁোকার শরজাবল পৃব েী ঢাবকল।।  

েেস্র েেস্র অস্ত্র মাবর পু ুঃ পু ুঃ। 

দ্রৌবণর েইল ক্রবম শরশূ য তূণ। ।  

কবণণর পু র্ব্ণার যদু্ধ ও পলায়  

রণমবেয অশ্বত্থামা ব রস্ত্র েইল।  

দ্দবিয়া েূবযণযর পুত্র দ্ক্রাবেবত োইল।। 

বেজয়  াবমবত ে  ুভৃগুপবত দর্ত্। 

আকণণ পূবরয়া োয় দ্য  গজ মর্ত্।।  

োবেয়া অর্জ্ুণ  েীর ছাবড়য়া দ্রৌবণবর। 

েরু্ম্বি দ্দবিয়া কবণণ কবেবছ  তাবর।। 

দ্ক্রাবে কয় ে ঞ্জয় চক্ষ ুরিেণণ। 

দ্ে রাবেয় মুঢ়মবত েূতপুত্র কণণ। ।  

েতত কবেস্ কবর মো অেঙ্কার। 

পৃব েীবত েীর  াবে েমা  আমার।। 

তাোর পরীক্ষা আবজ কবরে এক্ষবণ।  

োক্ষাবত দ্দিুক আবজ কুরুেীরগবণ। ।  

েভামবেয েবে যত বকবল অেঙ্কার। 

ক্ষত্র েবয় প্রাবণ তাো েবেবে কাোর।। 

দ্রৌপদীর অপমা  যবতক কবরবল। 

তার প্রবতবশাে পাবে এই ক া েবল।।  

ের্ম্ণপাবশ েিী আবছলাম দ্েইকাবল। 

েকল েবে ু কষ্ট যবতক কবরবল।। 

অবিেম অেমাবজ দবেবছ দ্ে দ্ক্লশ। 

অরবণযর মোকষ্ট, অজ্ঞাত বেবশষ। ।  

আবজ দ্তাবর বদে আবম েমুবচত ফল। 

োক্ষাবত দ্দিুক আবজ দ্কৌরে েকল।। 
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এত শুব  কবে তবে কণণ মোেীর। 

 াবেক েম্ভ্রম বকছু, ব ভণয় শরীর।। 

দ্য কবেবল ে ঞ্জয় কর শীঘ্রগবত। 

যত পরাক্রম দ্তার, যবতক শকবত।। 

পাশাকাবল দ্রৌপদীর যত অপমা । 

মব  মব  আবজ তাো অন্তবরই জা ।।  

দ্রাণ স্থাব  ইন্দ্র-স্থাব  দ্ে অস্ত্র পাইবল। 

দ্য পার করে শীঘ্র, এই দ্তাবর েবল। ।  

ইন্দ্রাবদ েবে বকর যবদ আবেস্ রবণ। 

োহুবড়য়া যাবে দ্ে   া কবরস্ মব ।। 

ইো শুব  োবে োবে েবল ে ঞ্জয়।  

লর্জ্া যার  াবক, দ্ে বক দ্ে  ক া কয়।।  

এইক্ষবণ পূণণ  াবে েইবত প্রের।  

বেদযমাব  কাবটলাম দ্তার েবোদর।। 

ভে বদয়া পলাইবল লইয়া জীে । 

দ্কান্ মুবি কে দ্ে  এ দপণ েচ ।। 

যাো কে,  ে শকয কবরবত দ্য কাজ।  

রণমাঝ কবেবত  া ভাে তুবম লাজ।। 

এত েবল ে ঞ্জয় যুবড়বল  োণ। 

কবণণাপবর মাবরবল  েবজ্রর েমা ।।  

অবস্ত্র অবস্ত্র ব োবরল কণণ মোেল। 

কুবলবত ব েৃর্ত্ দ্য  েয় বেন্ধুজল।।  

তবে বদেয পঞ্চ োণ মাবরল অর্জ্ুণ । 

দ্ফবলল কবণণর কাবট ে ুবকর গুণ।।  

আর গুণ চড়াইল েংগ্রাবম ব পুণ। 

দ্ে গুণ কাবটয়া তবে দ্ফবল  অর্জ্ুণ ।। 

গুণ চড়াইবত কাবটবল  ে ঞ্জয়। 

ে ু ছাবড় শবি ব ল েূবযণযর ত য়।।  

এবড়বল  শবিবগাটা, েূযণয েম জ্ববল। 

মোশে কবর আবে গগ  মণ্ডবল।। 

অদ্ধণচন্দ্র োবণ পা ণ কবর িণ্ড িণ্ড। 

দুই োবণ কাবটবল  োরব র মুণ্ড। ।  

কাবটবল  মর্ত্ েবেধ্বজ দ্শাভাোর।  

দ্দবিয়া দ্কৌরে-সে য কবর োোকার।।  

কবণণর েোয় বছল েহু রব গণ। 

অর্জ্ুণব  দ্েবড়য়া কবর োণ েবরষণ।।  

কাবটয়া েকল োণ পা ণ মোেল। 

মুেূবর্ত্ণবক মাবরবল  েোয় েকল। ।  

বদেয োণ এবড়বল  অর্জ্ুণ  প্রচণ্ড। 

কবণণর কেচ কাবট কবর িণ্ড িণ্ড। ।  

আঘাবত েযব ত েবয় তবে অে া । 

বচবন্তয়া দ্দবিল আর অস্ত্র  াবে ো ।। 

বেবশবষ অর্জ্ুণ -োবণ শরীর পীবড়ল। 

রণ তযবজ কণণেীর পৃিভে বদল।।  

শকুব র লাঞ্ছ া 

কণণ যবদ ভে বদল েংগ্রাম বভতর।  

ভে বদয়া পলাইল যত কুরুের।। 

পলায় দুরু্ম্ণি বেবেেংশবত মোেল।  

বচত্রবে  দ্েবগ োয় শকুব  দ্েৌেল।।  

শকুব  পলাবয় যায় অর্জ্ুণব র আবগ। 

দ্দবিয়া অর্জ্ুণ  র  চালাবল  দ্েবগ।। 

শকুব বর আগুবলয়া রাবিবল  র । 

বেহ্বল দ্েৌেল, পলাইবত  াব  প ।। 

মুবিবত উবড়ল েূলা  াবে েবর ক া।  

অর্জ্ুণব  দ্দবিয়া দুষ্ট দ্োঁট কবর মা া।। 
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অর্জ্ুণ  েবল , দ্কা া পালাও মাতুল। 

আমাবদর যত কষ্ট, তুবম তার মূল।।  

দ্তামাবর মাবরবল েয় দুুঃি বেবমাচ । 

কপট পাশার েও তুবমই কারণ।। 

দ্তামায় আমায় আবজ দ্িলাইে পাশা। 

ব ুঃশে েইবল দ্ক ,  াবে কে ভাষা।। 

ে ুক কবরে পাশা, অস্ত্রগণ অক্ষ।  

মেক কবরে োবর, যত দ্তার পক্ষ।।  

তুবম দ্ে দ্কৌরে কুবল দুষ্ট েুবদ্ধদাতা। 

েে দ্বন্দ্ব ঘুবচ, যবদ কাবট দ্তার মা া।। 

বচবন্তয়া শকুব  কবে কবরয়া উপায়।  

যবতক কবেবল তাত, দ্তামাবর যয়ুায়।।  

দ্তামার শকবত  াবে আমাবর মাবরবত। 

আমার প্রবতজ্ঞা েেবদবের েবেবত।।  

অেেয দ্তামার শত্রু, জা ে আপব । 

অবে ঘাত কবরবত  া পার কদাচব । ।  

আমার প্রবতজ্ঞা তুবম জা  ভালমবত। 

অস্ত্রাঘাবত পাবর বক্ষবত দে  কবরবত।। 

আমার োক্ষাবত যুবদ্ধ রবে দ্কান্ জ ।  

প্রাণ লবয় শীঘ্রগবত পলাে অর্জ্ুণ ।। 

ইো েবল বেেয অস্ত্র ে ঞ্জবয় মাবর। 

 া া অস্ত্র েৃবষ্ট কবর অর্জ্ুণ  উপবর।। 

শুব য়া পাব ণর মব  েইল স্মরণ। 

প্রবতজ্ঞা কবরবছ পূবর্ব্ণ মারীর  ি ।। 

বচবন্তয়া অর্জ্ুণ  অস্ত্র মাবর দ্েড়াপাক। 

র  ঘুবর শকুব র কুমাবরর চাক।। 

ভ্রমাইয়া লবয় দ্গল রজবকর গৃবে। 

িরপৃবি চাপাইয়া োবন্ধবলক তাবে।। 

অদ্ভুত দ্দবি দ্য দূবর কুরুেীরগণ।  

চক্রাকার েম ঘুবর েুেল- ি ।। 

বেপাক দ্দবিয়া শকুব র দ্লাবক োবে।  

আর যত কুরুসে য পলায় তরাবে।। 

ঊদ্ধণশ্বাবে েী োবে োয় েে েীর। 

ভীবষ্মর চরবণ বগয়া রািবয় শরীর।।  

মোভারবতর ক া েবণণবত অপার। 

কাশীরাম দাে কবে, ভবি েুোোর।।  

ভীবষ্মর যদু্ধ ও পরাজয় 

উর্ত্বর চাবেবয় েবলবল  ে ঞ্জয়। 

দ্ে া বেবত লে র  বেরাট-ত য়।।  

ভবয়বত আেৃত েবয় েকবল পলায়। 

ভয়ার্ত্ণ জব বর মাবরোবর  া যুয়ায়।। 

ক্ষুরজীেী েী েবল মাবর দ্কান্ কর্ম্ণ। 

বেবশবষ ভয়ার্ত্ণ জব  মাবরবল অের্ম্ণ।। 

য ায় শান্ত ু পুত্র ভীষ্ম বপতামে।  

শীঘ্র তাাঁর েবন্নোব  মম র  লে। ।  

তাাঁোর রবক্ষত েে দ্কৌরবের দ্ে া। 

তাাঁোবর বজব বল তবে বজব  ের্ব্ণজ া।। 

উর্ত্র েবলল, দ্মার শবি  াবে আর।  

বকমবত রব র অশ্ব চালাে দ্তামার।। 

এই দ্দি অে দ্মার েইল বেেণণ। 

শবেবত েবের দ্দি বেল মম কণণ।।  

কুম্ভকার চক্র প্রায় ভ্রবম দ্মার মব । 

বদোব বশ  াবে জ্ঞা ,  া দ্দবি  য়ব ।। 

দ্তামার গর্জ্ণ  আর মো হুহুঙ্কার।  

বেপরীত শে তে ে ুক-টঙ্কার।। 
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শরীবরর রি দ্মার বেল জলেৎ। 

বদক্গণ ভ্রবম দ্য   াবে দ্দবি প । ।  

বেবশবষ দ্তামার কর্ম্ণ অদ্ভুত কাবে ী। 

দ্দবিোবর  াক কভু কবণণ  াবে শুব ।। 

কি  আদা  কর কি  েন্ধা । 

লবক্ষবত  া পাবর তুবম কাবর ছাড় োণ।। 

অ ুক্ষণ দ্দবি দ ু মণ্ডল আকার। 

শতেে েও বচবর্ত্ লাগবয় আমার।। 

পূবর্ব্ণর দ্ে রূপ তে  াবেক এি ।  

ভয়ঙ্কর মূবর্ত্ণ দ্দবি ভয় েয় ম । ।  

শীঘ্র কর মোেীর ইোর উপায়। 

কবে ু ব শ্চয় দ্মার প্রাণ োবেরায়।।  

পা ণ েবল, বক কবেছ বেরাট-কুমার।  

ক্ষবত্রয় লক্ষণ বকছু  া দ্দবি দ্তামার।।  

েমূে শত্রুর মাবঝ কবেছ এমত। 

বক উপায় আবছ ইব  দ্ক চালাবে র ।।  

বস্থর েও, ভয় তযজ, ের অশ্বদবড়।  

চাবপয়া বেেে, লে প্রবোবের োবড়। ।  

এিব  দ্কমব  চাে তযবজোবর রণ। 

ক্ষবণক  াবকয়া দ্দি বেরাট- ি । ।  

আবজ েে বে াবশে দ্কৌরবের দ্ে া। 

দ্দিুক আমার দ্তজ আবজ ের্ব্ণজ া।।  

বক্ষবতমবেয দ্দিাইে রবির কদণম। 

েোইে রি  দী, দ্দিাইে যম।। 

রুবের কবরে  ীর, কুম্ভীর কুঞ্জর।  

কেপ েইবে অশ্ব, মী  েবে  র।। 

েে পদ েবে েে তৃণ কািেৎ। 

েংেেৎ ভাবে যাবে যত েে র ।। 

বক যুদ্ধ দ্দবিয়া তে শুষ্ক বেল কায়। 

রাজপুত্র দ্তার দ্ে  কর্ম্ণ বক যুয়ায়।। 

কালা ল প্রায় দ্দি এই ভীষ্ম েীর।  

কুরুসে য মী , দ্য  োগর গভীর।।  

শীঘ্র র  লে মম তাাঁোর েরু্ম্বি।  

আমার েবের দ্েগ দ্দিাে তাাঁোবক। ।  

পূবর্ব্ণ আবম েুরপুবর এই ে ু েবর। 

ব ষ্কণ্টক স্বগণ কবরলাম বদতয মাবর।। 

ব োতকেচ পুবলামাবদ কালবকয়। 

বেন্ধুপুর দ্েমপুরোেী অপ্রবময়।।  

ইন্দ্রতুলয পরাক্রম েবে মোেলা। 

োবয় উড়াই ু দ্য  বশমূবলর তূলা।।  

দ্েইমত আবজ আবম কবরে েমর। 

ক্ষত্র-পরাক্রবম বেে রব র উপর।।  

এত েবল অবে তার োত েুলাইয়া। 

উর্ত্বর কবর  শান্ত আশ্বাে কবরয়া।। 

উর্ত্র েবেল পু রবপ বেংেেৎ। 

েবরয়া দ্ঘাড়ার দবড় চালাইল র ।। 

োয়ুবেবগ ব ল র  ভীবষ্মর দ্গাচর। 

পাব ণ দ্দবি আগু বেল ভীষ্ম েীরের।।  

বপতামে পদ দ্েৌত বেচাবরয়া মব । 

েরুণ যুগল অস্ত্র মাবর  চরবণ।। 

দ্দবি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মাবরল তি ।  

অর্জ্ুণব র বশবর বগয়া কবরল চুম্ব ।। 

রক্ষক আবছল ভীষ্ম-রব  চাবর জ । 

দুুঃেে দুরু্ম্ণি বেবেংশবত দুুঃশাে ।। 

আগু েবয় পব  আবে আগুবলল প । 

জ্বলন্ত আগুব  দ্য  পতবের মত।।  

আকণণ পূবরয়া োণ মাবর দুুঃশাে ।  

অর্জ্ুণ  উপবর কবর োণ েবরষণ।। 
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োবেয়া মাবর  পা ণ তাবর পঞ্চ শর।  

োণাঘাবত দুুঃশাে  েইল ফাাঁফর।। 

দ্েবগ পলাইয়া যায়,  াবে চায় পাবছ। 

আর বত  েীর বগয়া দ্েবড়বলক কাবছ।।  

দুোব  দুরু্ম্ণবি পা ণ কবর অবচত । 

দ্দবি ভে বদয়া যায় আর দুই জ ।।  

ভে বদল চাবর েীর দ্দবিয়া েংগ্রাম। 

আগু েবয় পা ণ ভীবষ্ম কবর  প্রণাম।। 

পা ণ েবলবল , দ্দে ভর আপ ার। 

বক দ্েতু এ মৎেযবদবশ গম  দ্তামার। ।  

বেরাবটর গেী ব বত আবেয়াছ প্রায়।  

এমত কুকর্ম্ণ  াবে দ্তামা দ্শাভা পায়।। 

গরগেী ব বল দ্দে যত েয় পাপ। 

আপব  জা ে তুবম, অবে ভুবঞ্জ তাপ।। 

ত াবপে দ্লাভ  াবে পার েম্ববরবত। 

েসেব যবত আবেয়াছ গরগেী ব বত।। 

ভীষ্ম েবল,  াবে আবে গেীর কারণ।  

তুবম আছ এই স্থাব , শুব  ু েচ । ।  

েহুবদ  াবে দ্দবি েযাকুবলত বচর্ত্। 

দুবযণযাে  েে আবেলাম এ ব বমর্তত।।  

ক্ষবত্রয় ব য়ম আবছ, দ্েবদর েচ । 

োহুেবল শাবেবেক পররাজয জ । ।  

আমার এ ে  রাবজয দ্কান্ প্রবয়াজ ।  

যবতক কবর দ্য দ্তামা েোর কারণ।। 

পা ণ েবল, বপতামে দ্তামার প্রোবদ। 

েবঞ্চলাম ত্রবয়াদশ েষণ অপ্রমাবদ।। 

দ্তামার প্রোবদ দ্মারা ভাই পঞ্চ জব । 

েহু েহু কবষ্ট রক্ষা পাইলাম েব ।। 

তুবম দ্য গুরুর গুরু েও মোগুরু।  

কুরুেংশ কর্ত্ণা তুবম দ্য  কল্পতরু।। 

এমত েমবয় তুবম েইবল েদয়। 

দ্তামার প্রোবদ কবর কুরুসে য জয়।।  

পাশাকাবল দুুঃি পাই, জা ে আপব । 

তাোর উবচত ফল বদে দুষ্টগবণ।। 

আজ্ঞা কর একবভবত ব বত ব জ র । 

দুবযণযােব  দ্ভবট বগয়া, ছাবড় দ্দে প ।। 

ভীষ্ম েবল, আবম রক্ষা কবর দুবযণযাে । 

দ্মাবর  া বজব বল দ্কা া পাবে দরশ । ।  

অর্জ্ুণ  েবল , তবে বেলবম্ব বক কাজ। 

শীত্র কর উপায় রাবিবত কুরুরাজ।।  

এত শুব  মোকু্রদ্ধ েবয় কুরুের।  

অষ্ট োণ প্রোবরল অর্জ্ুণ  উপর।।  

অষ্টবগাটা েপণ েম দ্েই অষ্ট শর। 

মোশবে চবল যায় অর্জ্ুণ  উপর। ।  

বদেয ভল্ল বদয়া কাবটবল  ে ঞ্জয়।  

পু ুঃ বদেয অস্ত্র মাবর গোর ত য়।।  

মোশবে আবে োণ ভাস্কর েমা । 

অদ্ধণপব  ে ঞ্জয় কবর িা  িা ।।  

দুই জব  যুদ্ধ বেল অবত ভয়ঙ্কর।  

 া ােবণণ এবড়বল  দ্চাক দ্চাক শর।। 

দ্দাাঁবে দ্দাাঁোকার োণ কবর  োরণ। 

অব বমষ দ্দাাঁোকার  য়ব   য় ।। 

অ বল েরুণ মাবর, োয়বেয োরুবণ। 

আকাবশ োয়েয মাবর, শীবতবত আগুব ।। 

পন্নবগ পন্নাগাে , োয়ুবত পর্ব্ণত। 

পু ুঃ পু ুঃ দ্দাাঁবে অস্ত্র ছাবড় এইমত।।  

দ্দাাঁোকার শরজাবল বত্রবলাকয কবম্পত। 

চট্ চট্ শে দ্য  বেল অপ্রবমত।।  
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দ্দাাঁোকার োবণ দ্দাাঁবে েযব ত হৃদয়।  

দ্দাাঁোকার অবে েদা শ্রমজল েয়।।  

োেু পা ণ, োেু ভীষ্ম গোর  ি । 

োেু োেু ে যোদ দ্দয় দ্দেগণ।।  

ইন্দ্র-অস্ত্র বদয়া তবে ইবন্দ্রর  ি । 

ভীবষ্মর োবতর ে ু কবর  দ্ছদ ।। 

আর ে ু েবর ভীষ্ম েবরষবয় োণ। 

দ্েই ে ু কাবটবল  কবরয়া েন্ধা ।।  

বদেয অবস্ত্র কাবট পা ণ কেচ তাাঁোর। 

তীক্ষ্ণ দশ োণ বদয়া কবর  প্রোর।। 

োণাঘাবত অবচত  গোর ত য়। 

দ্দবিয়া বেস্ময় মাব  চাবে কুরুচয়।।  

মোভারবতর ক া অমৃত-েমা । 

কাশীরাম দাে কবে, শু  পুণযোণ। ।  

দুবযণযােব র েবেত অর্জ্ুণব র যুদ্ধ ও কুরুসেব যর দ্মােপ্রাবি 

অবচত  দ্দবি র  বফরায় োরব । 

ভীষ্ম ভে দ্দবি দ্ক্রাবে োয় কুরুপবত।। 

গবজন্দ্র চবড়য়া দ্য  ইন্দ্র দ্দেরাজ। 

চতুবদণবক দ্েবড় োয় ক্ষবত্রয়-েমাজ।। 

ঊ শত েবোদর দ্েবষ্টত দ্চৌপাবশ। 

েবে অস্ত্র শস্ত্র পা ণ উপবর েবরবষ।। 

োবেয়া অর্জ্ুণ  েীর কবরয়া েন্ধা । 

দুবযণযােব  প্রোর কবর  দশ োণ।।  

কাবটয়া পাবড়  তার ভয়ঙ্কর ে ু। 

কেচ কাবট  দুই, ছয় োবণ তণু।। 

প্রোর কবরল ভল্ল গবজন্দ্র-মেবক। 

েজ্রাঘাবত দ্য  বগবরশৃে শত মব ।। 

পৃব েীবত দন্ত বদয়া পবড়ল োরণ। 

লাফ বদয়া ভূবমতসল পবড় দুবযণযাে ।।  

দুবযণযাে  ভে দ্দবি যত েবোদর।  

পাছু  াবে চাবে েবে পলায় েের। ।  

পাছু  াবক ডাবক ঘ  পা ণ ইন্দ্রেুত। 

বক কর্ম্ণ কবরস্ দ্লাবক শুব বত অদ্ভুত।। 

েসেব য পলাস্ েবে শত েবোদর। 

েলাও েরণী-মাবঝ তুবম দণ্ডের।। 

যুবেবির  ৃপবতর আজ্ঞাকারী আবম। 

দ্মাবর দ্দবি পলাইস্ েবয় বক্ষবতস্বামী।। 

েসে য পলাবয় যাস্ শৃগাবলর প্রায়। 

এই মুবি রাজযবভাগ ইে েবে ায়।।  

এবতক েোয় দ্তার দ্গল দ্কা াকাবর। 

মাবরবল এি  আবম দ্ক রাবিবত পাবর। ।  

শত্রু ব জ েশ েবল, দ্ক ছাবড় মাবরবত। 

যবদ মাবর দ্কা া প  পাবে পলাইবত।।  

ছাবড়লাম লবয় যাে ব লণর্জ্ জীে ।  

েয ণ  াম ের তুবম, মা ী দুবযণযাে ।। 

পলাইবল মম ভবয় শৃগাবলর প্রায়। 

এই মুবি গেী ব বত আবেবল দ্ে ায়।।  

পলাবয়ত জব  আবম  া মাবর কি । 

ভীমবে  বেবল দ্তার  াবশত জীে ।। 

অর্জ্ুণব র এইরূপ কটেুাকয শুব । 

দ্ক্রাবে দ্ উবটল দুবযণযাে  মোমা ী।। 

লােুবল মাবরবল য া দ্ উবট ভুজে। 

অঙু্কশ কষণবণ য া দ্ উবট মাতঙ্গ।।  

দ্ উবটল দুবযণযাে , দ্দবি েীরগণ।  

চতুবদণবক দ্েবয় পু ুঃ আবে ের্ব্ণজ ।। 
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ভীষ্ম দ্রাণ কৃপা অশ্বত্থামা শাল্ব কণণ। 

দুুঃশাে  মোেল দুুঃেে বেকণণ।। 

েেস্র েহ্ঙ্স্র র ী দ্েবড়ল অর্জ্ুণব । 

চতুবদণবক  া া অস্ত্র েবষণ ক্ষবণ ক্ষবণ।। 

মুষল মুদগর জাবি শূল বভবিপাল।  

আকাশ ছাইয়া েবে কবর শরজাল।। 

োবেয়া অর্জ্ুণ  এবড়বল  বদেয োণ। 

েোকার বদেয অস্ত্র বকল িা  িা ।। 

গবজন্দ্র মণ্ডবল দ্য  বেেবর দ্কশরী। 

দা েগবণর মবেয দ্য  েজ্রোরী।। 

বেন্ধ-ুজল মবেয দ্য  পর্ব্ণত মির। 

কুরুেল মব  পা ণ েবয় এবকশ্বর।।  

কি  দবক্ষণ েবে কভু োম কবর। 

বভরে মূরবত দ্দবি েংগ্রাম বভতবর। ।  

গাণ্ডীবের মূবর্ত্ণ অস্ত্র বে া  াবে দ্দবি। 

লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মাবর বদ  কার ঢাবক।। 

পবড়ল অব ক বে য েয় র  গজ। 

পৃব েী আোবদ পবড় ছত্র র ধ্বজ।।  

ত াবপে কুরুকুল যুদ্ধ  া ছাবড়ল।  

লক্ষপুর কবর একা অর্জ্ুণব  দ্েবড়ল।। 

অর্জ্ুণব র মব  এই বচন্তা উপবজল।  

জীয়বন্ত দ্কৌরেগণ যুদ্ধ  া ছাবড়ল। ।  

পরকাবযণয জ্ঞাবতেে কবরবল েহুত।  

 া জাব  বক কবেবে  শুব  ের্ম্ণেুত।। 

ছাবড় দ্গবল, দ্কৌরে কবেবে পলাইল। 

বক উপায় কবর, ইো েমেযা েইল।। 

তবে ইন্দ্রদর্ত্ অস্ত্র েইল স্মরণ।  

েবর্ম্াে   াবম অস্ত্র মাবে বরপুগণ।।  

মবন্ত্র অবভবষবক পা ণ মাবরবল  োণ। 

দ্মাে দ্গল কুরুগণ,  াবে কার জ্ঞা ।।  

রব  র ী পবড়, অবশ্ব পবড় আবোয়ার।  

গবজবত মাহুত পবড়, ব বরত আকার। ।  

ের্ব্ণসে য দ্মােপ্রাি, দ্দবিয়া অর্জ্ুণ । 

উর্ত্রার োকয মব  েইল স্মরণ।।  

উর্ত্বর েবল  তবে ইবন্দ্রর  ি ।  

তে ভিী মাবগয়াবছ পুর্ত্লী েে । ।  

অব ে েোর েস্ত্র মেক েইবত। 

যার যার বচত্র েস্ত্র লয় তে বচবত।। 

ভীষ্ম দ্রাণ দ্দাাঁোর  া বদবে অবে কর। 

আর েোকার েস্ত্র আ ে উর্ত্র।। 

েবে মুগ্ধ েইয়াবছ,  াবে তে ভয়। 

য ােুবি আ  বগয়া, যাো মব  লয়।।  

পাব ণর েচ  শুব  উর্ত্র  াবমল। 

উর্ত্ম উষ্ণীষ উর্ত্র োবছয়া বলল। ।  

দুবযণযাে  কণণ দুুঃশাে  আবদ কবর। 

মুকুট কবরয়া দূর দ্কশ মুি কবর। ।  

রব গবণ েোইল গবজর উপবর। 

রব র উপবর েোইল আবোয়াবর।। 

এমত উর্ত্র কবর েহু েহু জ । 

পু রবপ উবি রব  লইয়া েে ।। 

পাব ণর অদ্ভুত কর্ম্ণ দ্দবি দ্দেগণ।  

েুগবন্ধ কুেুম েৃবষ্ট কবর দ্েইক্ষণ।। 

অপূর্ব্ণ েইল দ্শাভা েরণী-মণ্ডবল।  

বেবচত্র কা   দ্য  েেবন্তর কাবল। ।  

পবড়ল অব ক বে য, বলিব   া যায়।  

জীয়বন্ত আবছল দ্যই, দ্েও মৃতপ্রায়।।  

ভয়ঙ্কর বেল ভূবম, দ্দবি লাবগ ভয়।  

রি মাংোোরী োয় ো ি হৃদয়।।  
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শৃগাল কুকু্করগণ কবর দ্কালােল।  

গৃবে ী শকুব  কাক ছাইল েকল।। 

দ্শাবণবত েেবয়  দী, অবত দ্েগেতী। 

েয় র  পদাবতক ভাবে মর্ত্ োতী।। 

 াচবয় কেন্ধগণ ে ুুঃশর োবত। 

দ্যাবগ ী বপশাচ ভূত দ্প্রতগণ োব । ।  

মোভারবতর ক া অমৃত-অণণে। 

বেরাটপবর্ব্ণ অজ্ঞাবত েবঞ্চল পাণ্ডে।। 

গেী-েরণ কাবে ী েুোবেন্ধু মত। 

শ্রেবণ ঘচুবয় তার পাপ তাপ যত।। 

দ্গা-রক্ষায় ে ঞ্জবয়র রণ অবভোর। 

রণবক্ষবত্র চামুণ্ডা েইল আগুোর।।  

রণভূবম চামণু্ডার আগম  

আইল চামুণ্ডা,                     কবর ির িাণ্ডা, 

গবল দ্দাবল মুণ্ডমালা। 

লে লে বজহ্বা,                     বেদুযবতর প্রভা, 

ঘ  েদ  করালা।। 

বেকট দশা া,                     দ্শাবণত রে া, 

বভরেী বভরে ডাবক। 

েবে শত বশো,                     অবতশয় দ্শাভা, 

ভূত দ্প্রতগণ  াবক।। 

েোর কুণ্ডল,                     বমবের কুণ্ডল, 

দ্দালবয় যুগল গবণ্ড। 

দ ুজ-দল ী,                     েবক্রাবে চােব , 

গবল  রমালা মুবণ্ড।। 

যুগ্ম পবয়াের,                     বজব য়া ভূের, 

দশ অষ্ট চতুভূণজা।। 

অেবর োরুণী,                     েদা মুিবেণী, 

ের্ব্ণবদে কবর পূজা।। 

উদর েমুর,                     েশবঙ্কত রুর, 

গম্ভীর উচ্চ শেদা। 

পর্ব্ণত-কির,                     েদৃশ িপণর, 

েদাই আ ি-হ্রদা।। 

বচরবদ  কৃষ্ণা,                      োবতশয় তৃষ্ণা, 
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েংগ্রাম শুব য়া আইবে। 

দ্দবি কুতূেবল,                    োবে িল িল, 

কবম্প েুরােুর ত্রাবে।। 

েবে েেচর,                     ভূচর দ্িচর, 

দ্েবয় চতুবদণবক দ্েবড়। 

দ্ফবল  রমুবণ্ড,                     তুবল েবর তুবণ্ড, 

দ্যম  দ্গিুয়া পবড়।। 

করতাবল োবদয,                     রণভূবম মবেয, 

 াচবয় বেহ্বল মবত। 

কবটবত েুির,                     েযাঘ্র-চর্ম্ণম্বর, 

চরবণ বেদবর বক্ষবত।। 

দ্ঘার রণস্থলী,                     আ াবল পা াবল, 

পবড়ল তুরে-বে া। 

 দী েবে রবি,                     িরতর দ্স্রাবত, 

পর্ব্ণত েদৃশ দ্ফ া।। 

তুরেম েে,                     েদৃশ কেপ, 

কুম্ভীর মকর গজ। 

র  েে র ী,                     দ্য  যু পবত, 

ভাবে যায় র ধ্বজ।। 

ছত্র বেল পত্র,                     পুষ্প বেল েস্ত্র, 

ভুজ কমবলর দণ্ড। 

েদৃশ জলবে,                     তৃণ কাি আবদ, 

ভাবে কর-পদ িণ্ড।। 

কাটা পদ কর,                     বছন্ন কবলের, 

শত শত ছত্র দণ্ড। 

দীঘল কুন্তল,                     শ্রেবণ কুণ্ডল, 

ভাবে যায়  রমুণ্ড।। 

প্রলয় গম্ভীর,                     েবেবছ রুবের, 

ক্রীড়বয় কালীর গণ। 
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কত উবি ডুবে,                     েবর আব  েবে, 

ভক্ষবয় দ্মবল েদ ।। 

িপণর ভবরয়া,                     উদর পূবরয়া, 

কবরয়া রুবের পা । 

অর্জ্ুণব  কলযাণ,                     কবর ব জ স্থা , 

কাবলকা বকল প্রয়াণ।। 

ভারত-অমৃত,                     বপবয় অ ুব্রত, 

শ্রুবতযুবগ োেুজ । 

কালী-পদযুবগ,                     কাশীদাে মাবগ, 

দাোব ণ  ি- ি ।।

 

দুবযণযােব র মুকুটবেদ  ও কুরুসেব যর  া া দুরেস্থা 

বে য বেবত োবেরায় তবে পা ণ েীর। 

দ্মঘ বেবত মুি দ্য  েইল বমবের।।  

চতুবদণবক ভেীয়া  যত দ্ে াগণ।  

ভবয়বত কবম্পত েবে, শ্বাে ঘব  ঘ ।।  

দ্কশ োে মুি েবে কবম্পত হৃদয়।  

পাব ণ দ্দবি কৃতাঞ্জবল কবে েবে য়।।  

আজ্ঞা কর, বক কবরে কুন্তীর কুমার। 

বপতা বপতামে েবে দ্েেক দ্তামার।। 

দ্েেক জব বর দ্ক্রাে  া েয় বেচার। 

রক্ষা কর লইলাম শরণ দ্তামর।। 

অর্জ্ুণ  কবে , দ্তারা  া কবরে ভয়।  

যাে ব জ স্থাব  েবে ব ুঃশঙ্ক হৃদয়।।  

যুবদ্ধবত ব েৃর্ত্ আবম, বে য়ী দ্য জ । 

তাোর  াবেক ভয় আমার েদ ।। 

তবে কতদূবর  াবক দ্দবি  অর্জ্ুণ ।  

বচত য পাইল কতক্ষবণ কুরুগণ।। 

একজ -মুি আর জ   াবে চায়। 

লর্জ্ায় যবতক েীর বেল মৃতপ্রায়।।  

কার বশবর  াবে পাগ, কার বশবর োে। 

লাবজ মুি তুবল দ্কে  াবে কবে ভাষ।।  

দূবর  াবক ে ঞ্জয় মাবর দশ োণ। 

গুরু-েৃদ্ধ-পদরবজ কবরবত প্রণাম। ।  

অদ্ধণচন্দ্র োণ তবে মাবর  বকরীবট। 

দুবযণযােব র মুকুট পাবড়বল  কাবট।। 

ভবয়বত আেন্ন রাজা চাবরবদবক চায়। 

েোকার মবেয বগয়া আপব  লুকায়।।  

দ্রাণাচাযণয েবল ,  া কর আর ভয়।  

েড় ক্ষমাশীল েয় কুন্তীর ত য়।। 

দ্তামাবর অর্জ্ুণ  যবদ ব শ্চয় মাবরবে। 

মেক  াবকবত দ্ক  মুকুট কাবটবে। ।  

বেবশবষ  ৃপবত ের্ম্ণ দয়া দ্তামা কবর। 

তাাঁর আজ্ঞা বে া পা ণ মাব বত  া পাবর।। 

দ্ে দ্েতু ক্ষবমল দ্তামা, কবর অ ুমা । 

েৃবকাদর বেবল ব ত েোকার প্রাণ।।  
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চল চল দ্ে া বেবত, বেলম্ব  া েয়।  

মব  েয় েৃবকাদর আবেবে েরায়।। 

দ্ে কাবল েবলবতবছ শকুব -োরব । 

রব বত মাতুল তে  াবে  রপবত।। 

শুব , কবে দুবযণযাে  বেষণ্ণ েদ ।  

রব বত মাতুল  াবে দ্দবি বক কারণ। ।  

দ্কে েবল, তাবর দ্ক্রাে অব ক আবছল।  

োবন্ধয়া অর্জ্ুণ  েুবঝ েবে লবয় দ্গল।। 

দ্কে েবল, যুবদ্ধ বকো পবড়ল শকুব । 

দ্কে েবল, আগু পলাইল দ্ে  জাব ।। 

রাজা েবল, মাতুবলবর িুাঁজ, দ্কা া দ্গল। 

আজ্ঞামাত্র চতুবদণবক েোই োইল।। 

অব ক ভ্রমই কবর েবে চতুবভণত। 

রজবকর ঘবর দ্দবি শকুব  েযব ত।। 

গদণবভর পৃবি োবন্ধয়াবছ োবত পায়। 

ডাক বদয়া েবল দ্মার প্রাণ োবেরায়।।  

মুি কবর শকুব বর ব ল দ্েইক্ষণ।  

 ৃপবতবর কবে বগয়া েে বেেরণ।। 

শকুব র দুরেস্থা েভামবেয দ্দবি।  

দ্কে োবে, দ্কে কাবি, দ্কে িাবর আাঁবি।। 

েেো েুশর্ম্ণা রাজা আবে উপ ীত।  

আপ া বেবত দ্দবি রাজাবক দুুঃবিত।।  

কবেবত লাবগল তবে কবরয়া বে য়। 

চল শীঘ্র  রপবত, দ্দরী  াবে েয়।।  

বেরাট রাজাবর আবম আব  ু োবন্ধয়া। 

অব ক কবরল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ণ আবেয়া।। 

ের্ব্ণ বে য পলাইল গন্ধবর্ব্ণর ত্রাবে।  

একাকী পাইয়া দ্মাবর েবরবলক দ্কবশ।।  

েড় ের্ম্ণশীল রাজ-েভােদ্ কঙ্ক। 

দয়া কবর আমাবর দ্ে কবরল ব ুঃশঙ্ক। ।  

দ্ে গন্ধর্ব্ণ যবদ রাজা এিাব  আবেবে। 

মুেূবর্ত্ণবক ের্ব্ণ বে য ব পাত কবরবে।। 

দ্কা া আবছ দুবযণযাে  কণণ দুুঃশাে । 

এইমাত্র শুব  রাজা তাোর েচ ।।  

গজ শুবণ্ড েবর তুবল অ য গবজ মাবর। 

তুরবে তরুে, র  রব বত প্রোবর।। 

অবত বেপরীত কর্ম্ণ দ্দবি লাবগ ভয়।  

আবেবত পারবয় দ্ে া, দ্ে  মব  লয়।।  

কৃপাচাযণয েবলল, এ বকছু অ য  য়।  

কীচবক মাবরয়া বকল গন্ধর্ব্ণ-আলয়।।  

ভীষ্ম েবল, েুশর্ম্ণা দ্য কবে েতয ক া। 

বতল এক রবেবত  া েয় যুবি দ্ে া।। 

গন্ধর্ব্ণ  া েয় দ্েই েীর েৃবকাদর।  

আবেবল দ্ে জ  ভাল  বে  ৃপের।। 

দ্য কর্ম্ণ কবরল আবজ েীর ে ঞ্জয়।  

দয়া কবর  া মাবরল েদয় হৃদয়।। 

ভীমবে  েবে যবদ  াবকত ইোর। 

আবজকার মবেয বেত েোর েংোর।। 

ব দণয় ব িুর েড় কবি  হৃদয়।  

পলাইয়া দ্গবল দ্গাড়াইয়া প্রাণ লয়।।  

শরণ লইবল দ্েইক্ষবণ প্রাণ েবর। 

চল চল শীঘ্র, দ্েই আবেোবর পাবর। ।  

এত েবল দ্য যাোর চবড়য়া োেব । 

েবে া  গবর েবে দ্গল দুুঃিমব ।।  

আকাবশ অমরেৃি অদ্ভুত দ্দবিয়া। 

ব জ ব জ স্থাব  যা  পাব ণ োিাব য়া।। 
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শমীেৃক্ষতবল অর্জ্ুণব র পূর্ব্ণবেশ োরণ 

তবে শমীেকৃ্ষতবল দ্গবল  অর্জ্ুণ ।  

পূর্ব্ণেৎ োবন্ধ রাবি েে ে ুগুণণ।। 

দুই কবর শঙ্খ বদয়া শ্রেবণ কুণ্ডল।  

বকরীট রাবিয়া দ্েণী কবর  কুন্তল। ।  

ে ূমন্ত-ধ্বজ দ্গল আকাবশবত চবল। 

োরব  েইয়া পা ণ ব ল কবড়য়ালী।।  

উর্ত্বর চাবেয়া তবে েবল ে ঞ্জয়। 

তে েভামবেয পঞ্চ পাণ্ডে আছয়।। 

দ্লাবক দ্য   াবে জাব , এ েে েচ । 

বপতার অবগ্রবত এই কবেবে ক  ।।  

োহুেবল বজব লাম েে কুরুগণ। 

ভীষ্ম দ্রাণ কৃপ কণণ েে দুবযণযাে ।। 

বপতার ের্ম্া  েবে, দ্লাবকবত দ্পৌরুষ।  

রাবজয যত দ্লাক তে ঘুবষবেক যশ।। 

উর্ত্র েবলল, ইো বকমবত েইবে। 

কবেবল বক দ্লাবক ইো প্রতযয় কবরবে।। 

দ্য কর্ম্ণ কবরবল তুবম আজকার রবণ। 

দ্তামা বে া কবর দ্ে   াবে বত্রভুেব ।। 

আবম কবরলাম, ইো কবেে স্বমুবি। 

পশ্চাবত েইবল েযি োবেবেক দ্লাবক।। 

প্রকার কবরয়া আবম কবেে বপতাবর।  

প্রকাশ পযণযন্ত দ্কে  া জাব  দ্তামাবর।। 

তবে পা ণ কবেবল , যাে েন্ধযাকাবল। 

জয়োর্ত্ণা দ্দে এক পািাবয় দ্গাপাবল। 

রণজয় োর্ত্ণা তে বদবে অন্তুুঃপুবর। 

তে দ্েতু আবছ েবে বচবন্তত অন্তবর।। 

উর্ত্র দূবতবর তবে কবর  দ্প্ররণ। 

দ্রুতগবত দতূ পুবর চবলল তি ।। 

মোভারবতর ক া েবণণবত দ্ক পাবর।  

দ্য  দ্ভলা োবন্ধ চাবে বেন্ধু তবরোবর।। 

শ্রুত মাত্র কবে আবম রবচয়া পয়ার।  

োেুজ  চরবণবত বে য় আমার।। 

োেুবলাক গুণক া ের্ব্ণবলাবক কয়। 

গুণ বে া অপগুণ োেু  াবে লয়। 

অতএে কবর আশা, দ্মাবর োেুজব । 

মূিণ জ  জাব  ক্ষমা বদবে ব জগুবণ।। 

কাশীরাম দাে কবে োেুজ  পায়। 

পাইে পরম পদ যাাঁোর কৃপায়।। 
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বেরাট রাজার স্বগৃবে আগম  ও যুবেবিবরর েবেত পাশা-ক্রীড়া 

দ্ে ায় বেরাট রাজা বত্রগবর্ত্ণ বজব য়া। 

োদয দ্কালােবল দ্দবশ উর্ত্বরল বগয়া।। 

অন্তুঃপুবর প্রবেবশল বেরাট ভূপবত। 

আগুোবর ব ল আবে যবতক যুেতী।। 

এবক এবক প্রণবমল যত ক যাগণ। 

উর্ত্র  া দ্দবি রাজা েবলবছ েচ ।।  

বক কারবণ  াবে দ্দবি কুমার উর্ত্র।  

রাণী েবল োর্ত্ণা  াবে জা   রের।।  

তুবম দ্গবল বত্রগবর্ত্ণর যুবদ্ধবত যি । 

উর্ত্বর দ্কৌরে আবে দ্েবড়ল দ্গাে ।। 

দ্গাবপরা আবেয়া তবে বদল েমাচার। 

শুব  যুবদ্ধ চবল দ্গল উর্ত্র কুমার।। 

বদ্বতীয়  াবেক র ী, োরব   া বছল। 

োরব  কবরয়া েৃেন্নলা পুত্র দ্গল।।  

ইো শুব   রপবত বশবর োব  ঘাত। 

বেস্ময় মাব য়া বচবন্ত মুবি বদয়া োত।। 

এমত কুেুবদ্ধ দ্ক  পুবত্রর েইল। 

কুরুসে য মবেয পুত্র একা রবণ দ্গল। ।  

দ্যই বেব য ভীষ্ম দ্রাণ কণণ দুবযণযাে । 

ইন্দ্র বজব োবর পাবর এক এক জ । ।  

দ্ে  বে যমবেয যুদ্ধ কবরবে একক।  

তাোবত োরব  েৃেন্নলা  পুংেক।।  

এবেতু আমার বচবর্ত্ েইবতবছ ত্রাে।  

েৃেন্নলা বকল যাত্রা, দ্লাবক উপোে।। 

যত দ্যাদ্ধাগণ েবে যাে শীঘ্রগবত। 

েয় েেী র ী মম যবতক োরব ।। 

এতক্ষণ জীবয়, বক  া জীবয়,  াবে জাব । 

শীঘ্র শুভোর্ত্ণা দ্মাবর পািাবেক শুব ।। 

এবতক েচ  রাজা েবল োর োর। 

শুব য়া উর্ত্র বদল েবর্ম্ণর কুমার।। 

বচন্তা  া করে রাজা উর্ত্বরর প্রবত। 

মোেুবদ্ধ েৃেন্নলা আছবয় োরব । ।  

যবদ োব  আব  দ্দে ইন্দ্রাবদ দ্কৌরে।  

েৃেন্নলা োরব র  াবে পরাভে।। 

এইরূবপ বেরাবটবর কবে ের্ম্ণেুত।  

দ্ে কাবল উপ ীত উর্ত্বরর দূত।। 

প্রণবময়া  ৃপেবর েবল দ্যাড় কবর। 

উর্ত্ম কুমার রাজা পািাইল দ্মাবর।।  

কুরুসে য বজব য়া দ্গাে  ছাড়াইল।  

রবণ ভে বদয়া কুরুগণ পলাইল।। 

আবেবছ োরব  েে কুমার উর্ত্র। 

দ্মাবর পািাইয়া বদল জয় েমাচার।। 

শুব য়া আ বি দ্মাবে বেরাট  ৃপবত। 

ের্ম্ণপুত্র তবে কবেবছ  তাাঁর প্রবত।। 

েড় ভাবগয  ৃপ শুভ েৃর্ত্ান্ত শুব বল। 

তে পুত্র কুরুসে য বজব বলক দ্েবল।। 

পূবর্ব্ণ কবেয়াবছ, েৃেন্নলা আবছ য া। 

দ্কৌরবে বজব বে ইো বেবচত্র বক ক া।। 

তবে রাজা আজ্ঞা বদল মবন্ত্রগণ প্রবত। 

দূতগবণ পুরস্কার কর শীগ্রগবত।। 

কুবলর দীপক মম কুমার উর্ত্র। 

কুরুসে য যুবদ্ধ আবজ বজব  এবকশ্বর।। 

তার আবেোর প  কর মব াের। 

উচ্চ  ীচ কাবট েে কর েমের।। 

বদেয বদেয গন্ধ-েকৃ্ষ দ্রাপে দুোবর। 

মেল োজ া কর  াচুক  র ারী।। 
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যবতক কুমার যাে েুের্জ্ েইয়া। 

আগুোবড় উর্ত্বরবর আ  েবে বগয়া।।  

উর্ত্রাবদ ক যা যত যাে শীঘ্রতর।  

েৃেন্নবল আ  েবে কবরয়া আদর।। 

এবতক রাজার আজ্ঞা দ্পবয় মবন্ত্রগণ।  

 ৃপ-আজ্ঞা মত কাজ কবরল তি ।। 

হৃষ্ট েবয় েবল রাজা চাবে ের্ম্ণকারী। 

দ্িবলে েম্প্রবত, শীঘ্র আ  পাশা-োবর।। 

ের্ম্ণ েবলবল , রাজা  বে এ েময়।  

েষণকাবল পাশাবত দ্য বচর্ত্ বস্থর  য়।।  

বেবশবষ দ্দে  ভাল  বে অ ুক্ষণ। 

ের্ব্ণকাযণয  ষ্ট েয় পাশার কারণ।। 

লক্ষ্মী ভ্রষ্ট, রাজয  ষ্ট, শত্রু েয় েলী। 

 া ামত দুুঃি দ্লাক পায় পামা দ্িবল। ।  

শুব য়াছ তুবম পাণ্ডবের বেেরণ। 

এই পাশা দ্েতু োরাইল রাজয ে ।।  

বেরাট কবেল কঙ্ক, কে  া েুবঝয়া।  

দ্কান্ শত্রু আবছ মম বেবরাবে আবেয়া।। 

রাজচক্রের্ত্ণী কুরুরাজ দুবযণযাে । 

দ্ে  জব  বজব বলক আমার  ি ।। 

ভুে  মণ্ডবল এই শে প্রচাবরল। 

পৃব েীর রাজা শুব  ভবয় েব্ধ বেল।। 

আর দ্কান্ জ  আবছ পৃব েী বভতবর। 

েইয়া আমার বেরী যাবে যমঘবর।। 

যুবেবির েবল, রাজা উর্ত্ম কবেলা। 

বক ভয় দ্কৌরবে, যার আবছ েৃেন্নলা। ।  

এত শুব  দ্রাষভবর বেরাট  ৃপবত। 

দুই চক্ষু রিেণণ কবে কঙ্ক প্রবত।। 

কুবলর বতলক মম কুমার উর্ত্র। 

েংগ্রাবম বজব ল দ্েই কুরু-  রের। ।  

একোর তার তুই  া কবেস্ গুণ। 

েৃেন্নলা ক্লীবে োিাব স্ পু ুঃ পু ুঃ।। 

দ্কান্ ছার েৃেন্নলা োিাব স্ তাবর। 

তার মত কত জ  আবছ মম পুবর।। 

দ্কেল েোয় মাত্র েইল েংগ্রাবম। 

দ্কান্ গুবণ ে যোদ বদস্  রােবম। ।  

শ্রেবণ শুব বত দ্যাগয দ্যই ক া  বে। 

পু ুঃ পু ুঃ কবেবছস্ , কত দ্দবে েবে।। 

মম ক া কঙ্ক  াবে শু  ভালমবত। 

বকমবত এ ভাষা কে আমার অবগ্রবত।।  

কবেবত কবেবত রাজা বেল দ্ক্রােমবত।  

োবতবত আবছল পাশা, মাবর শীগ্রগবত।। 

অক্ষপাটী প্রোবরল রাজার েদব । 

ফুবটয়া দ্শাবণত োবেরায় দ্েইক্ষবণ। ।  

অবক্রােী অজাতশত্রু েবর্ম্ণর  ি । 

দুই োবত ব জ রি েবর  তি ।। 

ব কবট আবছলা কৃষ্ণা েুবঝ অবভপ্রায়। 

দ্েমপাত্র শীঘ্র লবয় রাজাবর দ্যাগায়।। 

দ্েই পাত্র কবর রাজা েবর  দ্শাবণবত। 

 া বদবল  তাো যবত্ন ভূবমবত পবড়বত।। 

দ্ে কাবল দ্বারবদবশ উর্ত্র আগত। 

দ্বারীবর েবলল,  ৃবপ জা ও েবরত।। 

উর্ত্বরর আজ্ঞা দ্পবয় দ্বারী শীঘ্রগবত। 

করবযাবড় োর্ত্ণা কবে মৎেযরাজ প্রবত।। 

অেো   রপবত শুভ েমাচার। 

েৃেন্নলা েে এল উর্ত্র কুমার।। 

তে আজ্ঞা দ্েতু রাজা আছবয় দুয়াবর। 

আজ্ঞা বেবল দ্ভবটবে  আবেয়া দ্তামাবর।। 
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োর্ত্ণা দ্পবয়  রপবত কবে েরবষবত। 

েৃেন্নলা েে পুবত্র আ ে েবরবত।। 

বেরাবটর আজ্ঞা দ্পবয় চবলল োরব ।  

ব কবট ডাবকল তাবর ের্ম্ণ  রপবত। ।  

ব ুঃশবে কবে  রাজা োরব র কাবণ। 

শীঘ্র বগয়া আ  তুবম রাজার  িব ।। 

েৃেন্নলা দ্ে ায়  া আ  কদাচ ।  

োেোব  কবেবে  া েও বেস্মরণ।। 

োরব  শুব য়া তবে চবল দ্েইক্ষবণ।  

কুমাবর েবলল, চল রাজ-েম্ভাষবণ।।  

েৃেন্নলা এবে যাক আপ ার স্থাব ।  

এবকশ্বর চল তুবম রাজ-েম্ভাষবণ।।  

েৃেন্নলা যাইোবর কবঙ্কর োরণ। 

শুব য়া কবর  পা ণ স্বস্থাব  গম ।।  

উর্ত্বর লইয়া দ্বারী দ্গল দ্েইক্ষণ।  

োবপ  মস্কবর চাবে েবর্ম্ণর েদ ।।  

রিোরা েবে মুবি, দ্দবিয়া কুমার। 

েম্ভ্রবম োবপবর েবল েবয় চমৎকার।।  

কে তাত দ্ক  দ্দবি দ্ে  বেপরীত। 

ভূবমবত েবেয়া কঙ্ক দ্ক  বেষাবদত। ।  

মুবি রিোরা েবেবতবছ বক কারণ।  

বকো দ্েতু কে তাত েইল এম ।। 

মৎেযরাজ েবল, পুত্র গু ে কারণ।  

দ্তামার প্রশংো কঙ্ক কবর অেবেলা। ।  

পু ুঃ পু ুঃ েবল ে য ক্লীে েৃেন্নলা। 

এই দ্েতু বচবর্ত্ দ্ক্রাে বেল মম তাত। 

অক্ষপাটী প্রোবর ু, বেল রিপাত।। 

উর্ত্র েবলল, তাত কুকর্ম্ণ কবরবল। 

োমা য ব্রাহ্মণ েবল কবঙ্কবর জাব বল।। 

এক্ষবণ ইোবর যবদ শান্ত  া কবরবে। 

ব বশ্চত জাব ে তাত ের্ব্ণ াশ েবে।। 

ইন্দ্র যম বেরী বেবল আবছ প্রবতকার। 

কঙ্ক দ্ক্রাে বেবল রক্ষা  াবেক তাোর।। 

শীঘ্র উি তাত, আবগ প্রবোে কবঙ্কবর। 

দ্যমত বচবর্ত্বত দ্ক্রাে  া জবে দ্তামাবর।। 

পুবত্রর েচব  রাজা উবি শীঘ্রগবত। 

বে য় পূর্ব্ণক কবে ের্ম্ণরাজ প্রবত।। 

অব ক েে  রাজা কবরল কবঙ্কবর। 

অতযন্ত অজ্ঞা  আবম ক্ষমে আমাবর।। 

ের্ম্ণ েবলবল , েযে  া েও রাজ । 

দ্তামাবত আমার দ্ক্রাে  াবে কদাচ ।।  

আমার েইবল দ্ক্রাে পূবর্ব্ণবত েইত।  

এি  দ্তামাবত দ্ক্রাে  াবে কদাবচত।।  

পূবর্ব্ণবত দ্তামাবর ক্ষমা কবরবছ রাজ । 

অক্ষপাটী দ্যই কাবল কবরবল যাত ।।  

আমার ললাবট দ্যই দ্শাবণত েবেল। 

যত  পূর্ব্ণক রি পাবত্র েরা দ্গল।। 

দ্শাবণত যদযবপ দ্েই পবড়ত ভূতবল। 

তবে রাজয েে  াবে  াবকবত কুশবল।। 

আমার দ্শাবণত বেিু দ্যই স্থবল পবড়। 

দ্েই স্থবলর রাজা প্রজা েকবলই মবর।। 

উর্ত্র েবলল, তাত কঙ্ক দয়াো । 

কবঙ্কর ক্ষমাবত বেল েোর কলযাণ।।  

যি  োরব  দ্মাবর আব োবর দ্গল। 

েৃেন্নলা আবেোবর কঙ্ক ব বষবেল। ।  

েৃেন্নলা আবে যবদ দ্শাবণত দ্দবিত।  

তবে দ্ে জ ক েড় অ  ণ ঘবটত।। 

মোভারবতর ক া অমৃত-অণণে। 
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যাোর প্রোবদ জীে তবর ভোণণে। ।  

বেরাট রাজার ব কট উর্ত্বরর যদু্ধ-েৃর্ত্ান্ত েণণ  

তবে মৎেয- রপবত চাবেয়া কুমার। 

বজজ্ঞাবেল কে তাত যুদ্ধ-েমাচার। ।  

দ্য কর্ম্ণ কবরবল তুবম অদ্ভুত েংোবর। 

দুদ্ধণষণ দ্য কুরুসে য বজব বল েমবর।। 

দ্তামার েমা  পুত্র  বেল  বেবে। 

দ্তামার মবেমা যশ েংোবর দ্ঘাবষবে।।  

কে তাত বকরূবপ বজব বল কুরুগবণ। 

কণণ মোেীর েবল বেিযাত ভুেব । ।  

দ্দে বদতয অবগ্র যার যুবদ্ধ  বে বস্থর। 

বকরূবপ বজব বল দ্ে  কুরু মোেীর। ।  

দ্রাণ গুরু েবল বযব  প্রতাবপ অপার। 

দ্ক্রাে বকবল বজব োবর পারবয় েংোর।। 

কালাবি েমা  বশক্ষা ভীষ্ম মোেীর। 

অশ্বত্থামা কৃপাচাযণয দুর্জ্ণয় শরীর।। 

বকরূবপ কবরবল যুদ্ধ তা েোর েে।  

প্রতযবক্ষ দ্ে েে ক া শুব , দ্মাবর কে।। 

অদ্ভুত লাবগবছ দ্মার এই েে ক া। 

দ্যই কুরুসেব য আবছ মো মো-র া।। 

েযাঘ্রমুি বেবত দ্য  আবমষ আব বল। 

দ্েইমত কুরু বেবত দ্গাে  ছাড়াবল।। 

ে য ে য পুত্র তুবম কুবলর দীপক।  

েড় ভাগযো  আবম, দ্তামার জ ক।। 

উর্ত্র েবলল, তাত কর অেো । 

যি  েমবর আবম কবর ু প্রয়াণ।। 

েহু বে য দ্দবি বচবর্ত্ লাবগ দ্মার ভয়।  

দ্ে কাবল আবে এক দ্দবের ত য়।। 

আপব  েইয়া র ী কবরবলক রণ। 

কুরুেল রবণ দ্েই বজব ল তি ।।  

অদ্ভুত তাাঁোর কর্ম্ণ,  াবে দ্দবি শুব । 

এক মুবি বক কবেে তাাঁোর কাবে ী। ।  

লণ্ড ভণ্ড কবরবলক অপ্রবমত দ্ে া।  

যবতক পবড়ল তাত দ্ক কবর গণ া।। 

দয়া কবর দ্তামা আমা েঙ্কবটবত তাবর। 

কুরুসে য বেবত গেী বদবল  উদ্ধাবর।। 

 াবে বজব য়াবছ আবম কুরুসে যগণ।  

 াবে মুি কবরয়াবছ একবট দ্গাে । ।  

শুব য়া বেরাট কবে, কে পুত্র দ্মাবর। 

বক দ্েতু দ্ে দ্দেপুত্র রাবিল দ্তামাবর।। 

দ্কা ায় ব োে তাাঁর, দ্গল দ্কা াকাবর। 

দ্দবিবত বক কভু  াবে পাে আবম তাাঁবর।। 

উর্ত্র েবলল, তাত আবছ এই দ্দবশ। 

আবজ বকম্বা কাবল বকম্বা তৃতীয় বদেবে।। 

দ্ে ায় আবেবে দ্েই দ্দবের  ি । 

শুব য়া বেরাট ে  আ বিত ম ।। 

অন্তুঃপুবর যা  পা ণ য  া ক যাগণ। 

উর্ত্রাবক বদল যত আব ল েে ।। 

যার দ্য ব োে-স্থাব  ব েবেল বগয়া। 

কাশীদাে কবে কৃষ্ণপদ দ্েয়াইয়া।। 

যতব  দ্েয়ায় োেু যাাঁবর ব রেবে। 

যাদে-কুবলবত দ্যই দয়াময় ব বে।। 

জলের-কাবন্ত মুি-চন্দ্র অিবণ্ডত।  

অমল কমল চক্ষু অরুণ-ব বিত।। 
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মকর কুণ্ডল কবণণ মেবক মুকুট।  

োন্ধুবল েরণ ওিাের করপুট।। 

দ্য মুি দশণব  জে জে পাপ িবণ্ড। 

জরা-বশাক ভয় িবণ্ড আর যমদবণ্ড।। 

বেরাট-বেংোে  পাষণতী েে যুবেবিবরর উপবেশ  

রজ ীবত পাণ্ডবেরা বমবলল ছজ । 

বজজ্ঞাবে  অর্জ্ুণব বর েবর্ম্ণর  ি ।। 

শুব লাম, েহু বে য যুবদ্ধবত মাবরবল। 

পরকাবযণয দ্ক  এত জ্ঞাবতেে বকবল।। 

অর্জ্ুণ  েবল , অেো   র া । 

দুবযণযাে -বদাবষ বে য েইল ব পাত।। 

এবতক দুগণবত দ্পবয় শান্ত  াবে েয়।  

 াবে বদবে রাজয, রণ কবরবে ব শ্চয়।। 

যুবেবির কবে , বক প্রকাবর জাব বল। 

 া বদবে দ্ে রাজয দ্তামা, দ্কান্ জ  েবল।। 

পা ণ েবল, অস্ত্রমুবি বজজ্ঞাবে ু দ্রাবণ। 

 া কবরবে েবন্ধ, জাব  দ্রাবণর েচব ।। 

শুব য়া েবর্ম্ণর পুত্র বেষণ্  েদ ।  

এ কর্ম্ণ কবরবল ভাই বকবের কারণ। ।  

 া জাব  অজ্ঞাত দ্শষ কত বদব  েয়।  

ইবতমবেয বক প্রকাবর বদবল পবরচয়।।  

কে েেবদে শীঘ্র গবণয়া পবঞ্জকা। 

দ্বাদশ েৎের দ্শষ অজ্ঞাবতর দ্লিা। ।  

অজ্ঞাত েৎের দ্শষ পবদ বকছু  াবক।  

তবে দ্মারা পু রায় যাে অরবণযবত।।  

েেবদে েবল, প্রভু েইয়াবছ দ্শষ। 

চতুদণশ েৎেবরর বেংশবত প্রবেশ।।  

ব য়ম েইল পূণণ পূবর্ব্ণর ব বণণত। 

তে আজ্ঞা বলবত আবছ েইবত উবদত।। 

যুবেবির মো বি কবে েেবদবে।  

শুভ বদব  েমুবদত েবে ভাই কবে।।  

েেবদে কবেবল  কবরয়া গণ । 

আষাঢ় পূবণণমা বতব  বদ  শুভক্ষণ।।  

 ক্ষত্র উর্ত্রাষাঢ়া, ইন্দ্র  াবম দ্যাগ। 

েৃেস্পবত োেবরবত, মাে অদ্ধণ দ্ভাগ।। 

েেবদে োবকয ের্ম্ণ েবল  ের্ম্ণত। 

য াস্থাব  যা  েবে, ব শা অদ্ণেগত।।  

তদন্তবর তাোর তৃতীয় বদ ান্তবর।  

পূণয তীব ণ স্না  কবর পঞ্চ েবোদবর।। 

বদেয েস্ত্র অলঙ্কার কবর  ভূষণ।  

মুকুট কুণ্ডল োর অেদ কঙ্কণ।।  

বেরাট রাজার রাজ-বেংোেব াপবর। 

শুভ লি েুবঝ তবে েবে ের্ম্ণকারী।। 

ভস্ম বেবত মুি দ্য  বেল হুতাশ ।  

দ্মঘ েবত মুি দ্য  েইল তপ ।। 

োমভাবগ েবেবল  দ্রুপদ-দুবেতা। 

দবক্ষবণবত েৃবকাদর েবর দণ্ডছাতা। ।  

করবযাবড় পুবরাভাবগ রবে ে ঞ্জয়। 

চামর ঢুলায় দুই মারীর ত য়।। 

ইন্দ্রবক দ্েবড়য়া দ্য  দ্শাবভ দ্দেগণ।  

ভ্রাতৃেে যুবেবির দ্শাবভ  দ্তম । ।  

েভাবত রাজার যত েভাপাল বছল।  

দ্দবি শীঘ্র বগয়া মৎেযরাজাবর কবেল।। 

শুব য়া বেরাট রাজা োয় দ্ক্রােভবর। 

েুপাশণক মবদরাক্ষ েবে েবোদবর।। 
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দ্শ্বত শঙ্খ আবে দ্দাাঁবে রাজার  ি । 

কুমার উর্ত্র শুব  োয় দ্েইক্ষণ।।  

যত মন্ত্রী দ্ে াপবত পাত্র ভৃর্তযগণ।  

োর্ত্ণা শুব  দ্েবয় েবে আবেল তি ।।  

পাণ্ডবেবর দ্দবি েবে বেস্মবয় মগ ।  

পঞ্চ দ্গাটা ইন্দ্র দ্য  েবয়বছ দ্শাভ ।।  

জলদবি েম দ্তজ পাণ্ডবে দ্দবিয়া।  

মুেূবর্ত্ণক রবে রাজা েবম্ভত েইয়া।। 

উর্ত্র পবড়ল কত দূবর ভূবমতবল। 

কৃতাঞ্জবল প্রণবময়া স্তুবতোকয েবল।। 

দ্দবিয়া বেরাট রাজা কুবপত অন্তর।  

কবঙ্কবর চাবেয়া েবল ককণশ উর্ত্র।।  

দ্ে কঙ্ক, বক দ্েতু তে দ্ে  েযেোর। 

বকমবত েবেবল তুবম আেব  আমার।। 

ের্ম্ণজ্ঞ েুেুবদ্ধ েবল েোই ব কবট। 

দ্কান্ েুবদ্ধ বেে আবে দ্মার রাজপাবট।। 

প্র বম েবলবল তুবম, আবম ব্রহ্মচারী। 

ভূবমবত শয়  কবর, ফলমূলাোরী।। 

দ্কা  রবেয  াবে মম বকছু অবভলাষ। 

এি  আপ  ের্ম্ণ কবরবল প্রকাশ।। 

অ ুগ্রে কবর দ্তামা কবর েভােদ। 

এবে ইো বেল দ্মার ব বত রাজপদ।।  

 া েুবঝয়া েবেবল অবেদযমাব  দ্মার।  

বেদযমাব  আমার েম্ভ্রম  াবে দ্তার।। 

আর দ্দি মোশ্চযণয েে েভাজব । 

বেবরন্ধ্রীবর েোইবল আপ ার োবম।। 

দ্মার ভয়  াবে বকছু,  াবে দ্লাকলাজ।  

পরস্ত্রী লইয়া েবে রাজেভা মাঝ।।  

কে েৃেন্নলা, দ্ক  অন্তুঃপুর ছাবড়। 

কবঙ্কর েরু্ম্বি দাণ্ডাইবল কর যুবড়।। 

দ্ে েল্লে েূপকার দ্তামার বক ক া। 

কার োবকয কবঙ্কাপবর ের তুবম ছাতা।। 

অশ্বপাল দ্গাপাবলর বকো অবভপ্রায়।  

এ দ্দাাঁবে কবঙ্কবর দ্ক  চামর ঢুলায়।। 

দ্ে বেবরন্ধ্রী, জাব লাম দ্তামার চবরত্র। 

গন্ধবর্ব্ণর ভাযণযা তুবম পরম পবেত্র।। 

এি  কবঙ্কর েে দ্ে  েযেোর। 

 াবে লর্জ্া ভয় বকছু অবগ্রবত আমার।। 

োবপর েচব  উর্ত্র ভীত ম । 

আাঁবি চাবপ জ বকবর কবর ব োরণ।। 

কুমাবরর ইবেত  া েুবঝল রাজ । 

উর্ত্বর চাবেয়া েবল েবক্রাে েচ ।।  

কে পুত্র দ্তামার এ দ্কম  চবরত। 

দ্মার পুত্র েবয় দ্ক  এমত অ ীত।। 

কবঙ্কর অবগ্রবত কবরয়াছ দ্যাড়োত। 

মুবি স্তুবতোকয, ঘ  ঘ  প্রবণপাত।। 

দ্েই বদ  বেবত দ্তার েুবদ্ধ বেল আ ।  

কুরু বেবত দ্যই বদ  দ্গােব র ত্রাণ। ।  

আমা বেবত শত গুবণ কবঙ্কবত ভকবত।  

 বেবল এ কর্ম্ণ কবর কাোর শকবত। ।  

পু ুঃ পু ুঃ  রপবত কবে কটরূ্ত্র। 

দ্কাবপবত কবম্পত কায় েীর েৃবকাদর।।  

ব বষে কবর  ের্ম্ণ ইবেবত ভীবমবর। 

োবেয়া অর্জ্ুণ  েীর কবেবছ  েীবর।। 

যা েবলবল  রপবত, বম যা বকছু  য়।  

দ্তামার আে   াবে এর দ্যাগয েয়।। 

দ্য আেব  বত্রভুেব  েবে  মস্কাবর। 

ইন্দ্র যম েরুণ শরণাগত ডবর।। 
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অবিল ঈশ্বর দ্যই দ্দে জগন্না । 

ভূবম লুবি দ্য চরবণ কবর প্রবণপাত।।  

দ্ে আেব  ব রন্তর েবে দ্যই জ । 

বকমবত তাাঁোর দ্যাগয েয় এ আে ।। 

অন্ধক দ্কৌরে েৃবষ্ণ দ্ভাজ আবদ কবর।  

েিবেংশ েে েুবি িাবট  শ্রীেবর।। 

পৃব েীবত যত বেবে রাজরাবজশ্বর। 

ভবয়বত শরণ লয় বদয়া রাজকর।। 

দশ দ্কাবট েেী যাাঁর প্রবত দ্বার রাবি। 

অশ্ব র  পদাবতক কার শবি দ্লবি। ।  

দাব বত দবরর  াবে রবে পৃব েীবত। 

ব ভণয় অদুুঃিী প্রজা যাাঁর পালব বত।। 

অ র্ব্ণ অকৃতী অন্ধ িঞ্জ অগণ । 

অ ুক্ষণ গৃবে ভুবঞ্জ দ্য  পুত্রগণ।।  

অষ্টাদশ েেস্র বদ্বজ ব তয ভুবঞ্জ ঘবর। 

দ্য রেয যাোর ইো, পায় ের্ব্ণ  বর।। 

ভীমার্জ্ুণ  পৃিভাগ রবক্ষত যাাঁোর। 

দুইবভবত রাম-কৃষ্ণ মাতুল কুমার। ।  

পাশাবত দ্য রাজয বদয়া ভাই দুবযণযােব । 

দ্বাদশ েৎের ভ্রবমবল  তী ণ েব ।। 

দ্ে  রাজা যুবেবির ের্ম্ণ অেতার। 

দ্তামার আে  দ্যাগয েয় বক ইোর।। 

শুব য়া বেরাট রাজা মাব  চমৎকার।  

েম্ভ্রবম অর্জ্ুণব  বজজ্ঞাবেল আরোর।। 

ইব  যবদ যুবেবির ের্ম্ণ অবেকারী। 

দ্কা ায় ইোর আর েবোদর চাবর।। 

দ্কা ায় দ্রুপদ-ক যা কৃষ্ণা গুণেতী। 

েতয কে েৃেন্নলা এই ের্ম্ণ যবদ।। 

অর্জ্ুণ  েবল , এই দ্দি পরপবত। 

তে েূপকার দ্যই েল্লে দ্িয়াবত।। 

যাাঁোর প্রোবর যক্ষ রাক্ষে কবম্পত। 

বেংে েযাঘ্র মল্ল আবদ দ্তামার বেবদত।। 

মাবরল কীচবক দ্যই দ্তামার শযালক। 

এই দ্দি েৃবকাদর জ্বলন্ত পােক।। 

অশ্বপাল দ্গাপালক দ্যই দুই জ । 

দ্েই দুই ভাই এই মারীর  ি ।।  

এই পদ্মপলাশাক্ষী েুচারু োবে ী। 

পাঞ্চাল রাজার ক যা  াম যাজ্ঞবে ী।। 

যার দ্ক্রাবে শত ভাই কীচক মবরল। 

বেবরন্ধ্রীর দ্েবশ তে গৃবেবত েবঞ্চল।। 

আবম ে ঞ্জয়, ইো জা ে রাজ । 

শুব য়া বেরাট রাজা বেচবলত ম ।। 

উর্ত্র েলবয়, তবে কবরয়া বে য়। 

তে ভাগয দ্দি তাত কেব   া যায়।।  

পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাের্ত্ণী তাত। 

েৎেবরক তে গৃবে েবঞ্চল অজ্ঞাত।।  

দ্দবিয়া  া দ্দি বপতা, েইবল অজ্ঞা । 

যাাঁর দরশব  ইন্দ্র চন্দ্র েয় ম্লা ।। 

মোেল কীচবকবর দ্েলায় মাবরল।  

েুশর্ম্ণাবর েবর আব  দ্তামা মুি বকল।। 

অপ্রবমত কুরুসে য োগবরর প্রায়।  

তবরলাম দ্যই কণণোবরর েোয়।। 

ভুজেবল বজব বলক যত দ্যাদ্ধাগণ। 

রাজযরক্ষা বকল তে, রাবিল দ্গাে । ।  

যাাঁর শঙ্খ াবদ বত  দ্লাক কম্পমা ।  

েবের রবয়বছ অদযােবে মম কাণ।। 

দ্েই ইন্দ্রবদে পুত্র এই ে ঞ্জয়।  

এই রব  দ্য কবরল কুরুসে য জয়।। 
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পূবর্ব্ণ এই ের্ম্ণরাজ রাজেূয়-কাবল। 

েহুবদ  কর লবয় দ্বাবর েদ্ধ বছবল।। 

েেস্র েেস্র রাজা েবে লবয় কর।  

দ্বাবরগণ প্রোবরবত জীণণ কবলের।।  

পূবর্ব্ণ তে বপতৃগণ েহু পূণয বকল। 

দ্তাঁই দ্ে  ব বে তাত গবৃেবত আবেল। ।  

চরবণ শরণ লে, শীগ্রগবত তাত। 

এত েবল রাজপুত্র কবর প্রবণপাত।।  

শুব য়া বেরাট রাজা েজলবলাচ । 

ের্ব্ণাে দ্লামাঞ্চ বেল গদগদ েচ ।।  

ঊদ্ধণোহু কবর তবে পবড় কত দূর।  

পু ুঃ পু ুঃ উবি পবড় েুলায় েূের।।  

েবে বয় েবল রাজা দ্যাড় কবর পাবণ। 

েহু অপরােী আবম ক্ষম  ৃপমবণ।। 

রাজয দারা ে  মম যত পুত্র ভাবগ। 

কবরলাম েমপণণ তে পদযুবগ।। 

শুব য়া েদয় েবয় েবর্ম্ণর ত য়। 

আজ্ঞা কবরবল  পাব ণ, তুলে রাজায়।। 

অর্জ্ুণ  েবরয়া  ৃবপ দ্তাবল দ্েইক্ষবণ। 

োন্ত্বাইলা  রপবত মেুর েচব ।। 

ের্ব্ণকাল ের্ম্ণরাজ দ্তামাবর েদয়।  

দ্তামার পুবরবত আবে লই ু আশ্রয়।। 

বেরাট কবেল, যবদ কবরবল প্রোদ। 

ক্ষমা কর আমাবদর যত অপরাে।। 

যুবেবির েবলবল , দ্ক  দ্ে  কে। 

েহু উপকারী তুবম, অপকারী  ে।। 

েৎেবরক তে গৃবে বছলাম অজ্ঞাত। 

গভণোবে য া েোকার োে িযাত। ।  

ব জগৃে বেবত েুি তে গৃবে পাই। 

দ্তামার েমা  েন্ধু  াবে দ্কা  িাাঁই।।  

বেরাট েবলল, যবদ বেবল কৃপাো । 

এক ব বেদ  মম আবছ তে স্থা ।। 

উর্ত্রা  াবমবত ক যা আমার আছয়। 

বেোে করু  তাবর েীর ে ঞ্জয়।। 

শুব  যুবেবির, চাবেবল  ে ঞ্জয়।  

অর্জ্ুণ  কবে , ক যা মম দ্যাগয  য়।।  

শুব য়া বেরাট রাজা েবল  েযব ত।  

েবে বয় অর্জ্ুণব বর বজজ্ঞাবে েবরত।। 

কে মোেীর বকো আবছ মম োদ। 

দারা পুত্র দ্দাষী বকো ক যা অপরাে।। 

অর্জ্ুণ  েবল , রাজা  া কে েুবঝয়া। 

েৎেবরক পড়াই ু আচাযণয েইয়া।। 

বশক্ষা দীক্ষা জেদাতা একই েমাব । 

 া কবরল লর্জ্া দ্মাবর আচাবযণযর জ্ঞাব ।। 

ক যােত আবম তাবর বেদযা বশিাইল।  

এই দ্েতু তে ক যা অবযাগয েইল।।  

বকন্তু দুষ্ট দ্লাবক আবম েড় ভয় কবর। 

েবলবেক পা ণ বছল  ারীবেশ েবর।।  

েৎেবরক  ারী েে বছল  ারীবেবশ। 

শয়  গম  বকছু  া জাব  বেবশবষ।। 

এই দ্েতু দ্মার েড় ভয় েয় মব । 

বেোে কবরবল ব িা দুবষ্টর েচব ।। 

অতীে পবেত্র তে ক যা গুণেতী। 

তে ক যাবযাগয অবভম ুয মোমবত। ।  

অবস্ত্র শবস্ত্র েুপবণ্ডত, বেক্রবম দ্কশরী। 

তে ক যা তার দ্যাগযা উর্ত্রা েুিরী।। 

অবভম ুয দ্যাগয পাত্র, ইব   াবে আ । 

মম পুবত্র  রপবত কর ক যাদা ।। 
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েেূ কবর তে ক যা কবরে গ্রেণ। 

শুব য়া বেরাট রাজা আ বিত ম ।।  

যুবেবির েবলবল  বেরাবটর তবর। 

দ্বারকা  গবর দূত পািাও েেবর। ।  

উর্ত্রার েবেত অবভম ুযর বেোে 

তবে ের্ম্ণ আজ্ঞা দ্পবয় যায় দতূগণ।  

রাবজয রাবজয য া য া বেবে েন্ধুজ ।। 

পাণ্ডবের ক া শুব  যত েন্ধুগণ। 

শ্রুতমাত্র মৎেযবদবশ কবরল গম । ।  

দ্বারকা েইবত যদু েিেংশ লবয়। 

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুবড় চবড়বয়। ।  

প্রদুযন্ন োতযবক শাম্ব গদ আবদ কবর। 

েতযভামা রুবিণী প্রভৃবত যত  ারী।। 

েুভরা দ্েৌভর আর যবতক োরব । 

েে পবরোর আবেবল  শীঘ্রগবত।। 

আবেল পাঞ্চাল বেবত দ্রুপদ রাজ ।  

েৃষ্টদুযন্ন েে পঞ্চ কৃষ্ণার  ি ।। 

কাশীরাজ আবদ আর দ্ককয়  ৃপবত। 

দুই অবক্ষৌবেণী দ্ে া দ্দাাঁোর েংেবত।। 

উগ্রবে  েেুবদে উদ্ধে অকূ্রর। 

েে রাজা উর্ত্বরল বেরাবটর পুর।। 

 া ােৃবত েুকৃবত দ্কৌতুক  রপবত। 

বঝল্ল উপবঝল্ল ত া এল শীঘ্রগবত। ।  

মাতা েে অবভম ুয অর্জ্ুণ - ন্দ ।  

বচত্রবে  োরব  দ্য আবে দ্েইক্ষণ। ।  

েৃবষ্ণ দ্ভাজ উলূকাবি যত দ্ে াপবত। 

পুরীেে শ্রীবগাবেি আবেবল  তব । ।  

মাতে েেস্র দশ, অশ্ব বত  লক্ষ।  

এক লক্ষ রব  চবড় আবে ের্ব্ণ পক্ষ।। 

দশ লক্ষ চর আবে পদাবতকগণ। 

স্বয়ং কৃষ্ণ আবেবল  বেরাট-ভে । ।  

দ্গাবেবিবর দ্দবি পঞ্চ পাণ্ডে ো ি। 

চবকার পাইল দ্য  পূবণণমার চি্র।।  

আবলে  বদয়া রাজা কৃবষ্ণ  া ছাবড় । 

দুই োরা  য়ব বত অশ্রু েবরবষ ।।  

অশ্রুজবল দ্গাবেবির ভাবে পীতোে।  

মুবিবত  া স্ফুবর োকয, গদগদ ভাষ।। 

প্রণবময়া শ্রীবগাবেি েবল মৃদুভাষা। 

এবক এবক পঞ্চ ভাই কবর  েম্ভাষা। ।  

েোবর কবর  পূজা রাজা মোশয়। 

 াবকবত েোবর দ্দ  উর্ত্ম আলয়।। 

উৎেে কবরল তবে বেবেে কারণ। 

 ট  টী  ৃতয কবর বেবেে োজ ।। 

 া া েৃক্ষ দ্রাবপ আর  া া পুষ্পমালা। 

প্রবত দ্বাবর দ্েমকুম্ভ প্রবত দ্বাবর কলা।। 

 া া েস্ত্র বেভূষণ ক যাবর পরাল। 

দ্রাবেণী চন্দ্রমা দ্য  একত্র বমবলল।। 

ের্ব্ণগুবণ েুলক্ষণা উর্ত্রা দ্য  াম। 

অবভম ুয েবে বমবল দ্য  রবত কাম।। 

অর্জ্ুণ -ত য় অবভম ুয মোমবত। 

কৃষ্ণ-ভাবগব য়, েেুবদবের দ্য  াবত।। 

ভবিভাবে মৎেযরাজ কবর ক যাদা । 

র  গজ অশ্ব বদল প্রো  প্রো ।।  

এক লক্ষ বদল গজ রত্ন-বেংোে । 

প্রোল মুকুট রত্ন বদল  া া ে । ।  
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দ্ে মবত েোন্ধবে কুতূেলী মব । 

ের্ম্ণ ব েবে  েুবি বেরাট ভেব । ।  

বেদায় কবর  ের্ম্ণ যত রাজগণ। 

দ্য যাোর দ্দবশ েবে কবরল গম ।। 

শ্রীকৃষ্ণ রবে  ত া আর অবভম ুয। 

বেদায় কবর  কৃষ্ণ আর যত বে য।।  

যত যদু ারী দ্গল দ্বারকা  গর। 

েলভর আবদ আর যবতক কুমার।। 

পাণ্ডবের অভুযদয় শুব  দ্যই জ । 

ের্ব্ণ দুুঃি িবণ্ড তার েযাবের েচ ।।  

মোভারবতর ক া অমৃত লেরী। 

শুব বল অের্ম্ণ িবণ্ড পরবলাবক তবর।। 

েযাে-েণণ  ও ফলশ্রুবত ক   

েবি মোমুব  েযাে তপস্বী বতলক।  

তবপাে  পরাশর যাাঁোর জ ক।। 

দ্েদশাস্ত্র পরায়ণ শুদ্ধ েুবদ্ধ েীর। 

 ীরপদ্ম আভা দ্য  দ্কামল শরীর।। 

যুগল  য়  দীি উজ্জ্বল বমবের। 

পদযুবগ কত মবণ দ্শাবভ  িবশর।। 

ভাগেত পুরাণাবদ যবতক গ্রি । 

যাাঁোর তবপা প্রভাবে েবয়বছ ব র্ম্ণাণ।। 

শ্রীকৃবষ্ণর লীলা আর দ্েদ চাবরিা । 

ঋক্ যজু োম আর অ র্ব্ণ বেো ।।  

মৎেযগন্ধা গবভণ যাাঁর দ্বীবপবত উৎপবর্ত্। 

োলযকালােবে যাাঁর তপেযা েম্পবর্ত্।। 

দ্বীবপবত জ ম তাই  াম বদ্বপায় ।  

কৃষ্ণ তাাঁর কায় কৃষ্ণ  াম েঞ্চায়ণ।। 

চাবরবেদ বেভাবগবত  াম দ্েদেযাে।  

প্রণবত কবর ভারত রবচ কাশীদাে।। 

েংবক্ষবপ েবণণ ু বেরাটপর্ব্ণ ক া। 

োেুর েমা  মোভারবতর ক া।। 

অশ্ববমে ফল পায় দ্য শুব  এ ক া। 

েযাবের েচ  ইব   াবেক অ য া।।  

েুেণণ মবণ্ডত শৃবে দ্ে  ুশত শত।  

েুপবণ্ডত বদ্ববজ দা  দ্দয় অবেরত।।  

ব তয ব তয শুব  পুণয ভারবতর ক া। 

ব শ্চয় জা ে তুলয ফল লবভ দাতা। ।  

দ্যো কবে দ্যো শুব  কবর অেযয় ।  

তুলয ফল েয় তার দ্েই োেুজ ।। 

েুেৃবষ্ট করবয় কাবল দ্মঘ ের্ব্ণ দ্দবশ। 

পবরপূণণ েয় পৃ বী শেয েমাবেবশ।। 

অক্ষয় েউক দ্লাক ব্রাহ্মণ ব ভণয়।  

ভিজব  কৃতা ণ করুণ কৃপাময়।। 

ে য বেল কায়স্থ-কুবলবত কাশীদাে।  

চাবর পর্ব্ণ ভারত কবরল েুপ্রকাশ।।  

পাাঁচালী প্রেবন্ধ কবে কাশীরাম দাে। 

কৃষ্ণ-পদামু্ববজ অবল বেে অবভলাষ।।  

েবরধ্বব  কর েবে দ্গাবেবির প্রীবত। 

অন্তকাবল স্বগণপুবর যাবে আ বিবত।। 

ের্ব্ণশাস্ত্র েীজ েবর  াম বদ্ব-অক্ষর। 

আবদ অন্ত  াবে যার দ্েবদ অবগাচর।।  

কৃষ্ণ কৃষ্ণ েবলবত মবজবে কৃবষ্ণ দ্দে। 

কৃবষ্ণর মুবির আজ্ঞা  া েয় েবিে।। 

পাাঁচালী েবলয়া দ্কে া কবরবে দ্েলা। 

অ ায়াবে পাপা  াবশ দ্গাবেবির লীলা।। 
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 াবকবল ভারত  ীচগৃবে  বে দুষ্ট।  

শুব বল পাতক েয় েমূবল বে ষ্ট।। 

পাণ্ডবের অভুযদয় শুব  দ্যই জ । 

ের্ব্ণদুুঃি তবর দ্েই েযাবের েচ ।।  

েবরক া শ্রেবণবত ের্ব্ণ পাপ যায়।  

আদয মেয অবন্ত দ্যো েবরগুণ গায়।। 

কাশীরাম দাে কবে পাাঁচালীর মত। 

বেরাট পবর্ব্ণর ক া বেল েমাবপত। ।  

 

।। বেরাট পর্ব্ণ েমাি।। 

 


