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ধৃতরাষ্ট্রকে েুরু-পরাণ্ডকের রণোর্ত্ব্বা শুেণাকথব্ব সঞ্জয়কে েযাসকেকের 

দেেযচকু্ষ প্রাদি েরোন 

দজজ্ঞাকসন জকন্মজয় েহ তকপরাধন। 

উেূকের মুকখ োর্ত্ব্বা েদরয়া শ্রেণ।।  

যোন্ ের্ম্ব্ব েদরকেে দুকযব্বযাধন েীর। 

দেো ের্ম্ব্ব েদরকেে রাজা যুদধদির।। 

েদেো বেিম্পায়ন শুন মহািয়। 

েূতমুকখ োর্ত্ব্বা শুদন ধকর্ম্ব্বর তনয়।।  

েৃকেকর েকহন বহে সমর সময়। 

দেদহত ইহার যাহা ের মহািয়।। 

শ্রীহদর েকেন রাজা েদর দনকেেন। 

যাত্রা ের মহািয় দেন শুভক্ষণ।। 

তখদন দেকেন আজ্ঞা রাজা যুদধদির। 

চদিি সহস্র রাজা সাকজ মহােীর। ।  

পরাাঁচকোদট রথ সাকজ দত্রজ যোদট হাতী। 

ষদষ্ট যোদট আকসায়ার অসংখয পরোদত।। 

সি অকক্ষৌদহণী যসনা পরাণ্ডকের েকে। 

সকে দেেুপররায়ণ মহােে েকে।। 

দসংহনাে িঙ্খধ্বদন দেদেধ োজন। 

নানা অকে েীরণণ েদরে সাজন।।  

শ্রীহদর েদরয়া অকে পরাণ্ডুর তনয়।  

েুরুকক্ষত্র চদেকেন েদর জয় জয়।।  

তজ্জব্বন ণজ্জব্বন েকর যত যযাদ্ধাণণ।  

পরাঞ্চজনয আপরদন োজান নারায়ণ।। 

যেেের্ত্ িঙ্খ োজাইয়া ধনঞ্জয়। 

যুদ্ধ েদরোকর যান সমকর দুর্জব্বজয়।।  

ণো হকে েৃকোের আনদিত মন। 

সহকেে নেুে সাদজে যসইক্ষণ।। 

দ্রুপরে দিখণ্ডা আর দেরাট নৃপরদত।  

জরাসন্ধসুত সহকেে মহামদত।। 

ধৃষ্টদুযন্ন যচদেতান সাতযদে দুজ্জব্বয়। 

যশ্বতিঙ্খ ও উর্ত্র দেরাট তনয়।।  

িূরকসন নৃপর আর যেিী মহােে। 

যরৌপরেীর পরঞ্চপুরত্র সমকর েুিে।।  

অদভমনুয ঘকটাৎেচ সমকর দেিাে। 

ইতযাদে সাদজে রকণ যত মহীপরাে।। 

জয় জয় িকে োেয োকজ যোোহে।  

েুরুকক্ষত্র উর্ত্দরে পরাণ্ডকের েে।।  

োাঁড়াইে পূর্ব্বমুকখ সে যসনাণণ।  

যুদধদির মহারাজা হরদষত মন।। 

দুুঃিাসকন ডাদেয়া েদেে দুকযব্বযাধন।  

যুদ্ধ েদরোকর, ের োদহনী সাজন। ।  

সাজ সাজ েকে রাজা দেেম্ব না সকহ। 

মাদরে পরাণ্ডেণণ আনকিকত েকহ।। 

দুুঃিাসন েীর দেে েটকে যঘাষণা। 

সাজ সাজ েদে ধ্বদন েকর স্ব্বজনা।। 

ভীষ্ম যরাণ েৃপরাচাযব্বয অশ্বথামা েীর। 

ভূদরশ্রো যসামের্ত্ প্রফুি িরীর।। 

োহেীে িেুদন েৃতের্ম্ব্বা নরপরদত।  

ভণের্ত্ িেযরাজ মর অদধপরদত।। 

দেি আর অনুদেি েণব্ব মহােে। 

িত ভাই েদেঙ্গ দেখযাত ভূমণ্ডে। ।  
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যশ্বতছত্র পরতাো যিাদভত সাদর সাদর। 

সাদজকেন িত ভাই েুরু অদধোরী।। 

ছত্র ধকর চকে ষাদট সহস্র ভূপরদত।  

একেে রাজার সকঙ্গ সহকস্রে হাতী। ।  

একেে ধানুেী সাকথ েি েি ঢােী। 

চরকণ নুপুরর িকে েকণব্ব োকণ তাদে।। 

ণজ োজী রথধ্বজ পরতাো প্রচুর। 

েুরুকসনয সজ্জা যেদখ েকম্প দতনপুরর।। 

যেৌরকের বসনযণণ মহা পররাক্রম। 

অকে িকে দেিারে দেপরকক্ষকত যম।। 

মহা আনদিত মন যত েুরুণণ। 

যুদ্ধ যহতু স্ব্বজন েদরে সাজন। ।  

আচদম্বকত োয়ু েকহ মহািে শুদন। 

দণদরকত চাদপরয়া যযন আইকস যমদেনী। ।  

অেস্মাৎ যমঘ যযন েদরকষ রুদধর। 

দেনা ঝকড় খদস পরকড় যেউে প্রাচীর। ।  

ণর্দ্ব্বভ প্রসকে ণাভী, েুেুকর িৃণাে। 

ময়ুর প্রসকে োো, ইাঁদুকর দেড়াে।।  

দনরুৎসাহ অশ্বণণ োাঁকপর ঘকন ঘন। 

অমঙ্গে েত হয় না যায় েণব্বনা।। 

যেদখ যয দত্রপরে পরশু, নাদহ চাদর পরাে। 

দেেকসকত যপরচকেরা েকর যঘারনাে।। 

েণ্ডহকেে দিশু সে যুকঝ পররস্পর।  

মহাকঘার রণিে ণণন উপরর।। 

এে েৃকক্ষ অনয ফে অদ্ভূত েথন। 

ক্ষকণক্ষকণ পৃরদথেী েম্পকয় ঘকন ঘন।।  

দেদুর যেদখয়া ইহা দেস্ময় মাদনে।  

ধৃতরাষ্ট্র স্থাকন দণয়া সে দনকেদেে।। 

শুদনয়া আেুে বহে অন্ধ নরপরদত। 

দনরুৎসাহ হকয় রাজা েদসকেন দক্ষদত।। 

েুরুেুে ধ্বংস যহতু জাদনয়া তখন।  

আইকেন তথা সতযেতীর নিন।। 

যেদখ সভাজন সকে পরােয অঘব্বয দেে। 

চরণ েদিয়া অন্ধ েেন েদরে।। 

ধৃতরাষ্ট্র েকহ শুন মুদন মহািয়।  

োকরা োেয না শুদনে আমার তনয়।।  

যুদ্ধ আকয়াজন েকর দুষ্ট মন্ত্রণায়। 

অমঙ্গে যেদখ ভয় জদন্মে তাহায়।। 

েযাসকেে েকেন শুনহ মহািয়। 

েুরুেুে হকে ক্ষয় জাদনহ দনশ্চয়। ।  

ের্ম্ব্ব অনুসাকর জীে ভ্রমকয় সংসাকর। 

বেকে যাহা হয় তাহা যে খদণ্ডকত পরাকর।। 

পৃরদথেীকত যত ক্ষন্ত্র এেত্র হইে।  

এই যুকদ্ধ স্ব্বজন দনশ্চয় মদজে।।  

পুরত্র তে িত আর যত নৃপরচয়। 

পররস্পর যুদ্ধ েদর সকে হকে ক্ষয়। ।  

যুদ্ধ যেদখোকর যদে োঞ্ছা থাকে মকন। 

দেেযচক্ষু দেয়া যাই যেখহ নয়কন। ।  

প্রণদময়া ধৃতরাষ্ট্র সেরুকণ েকহ। 

পুরত্রেধূ জ্ঞাদতেধ প্রাকণ নাদহ সকহ।। 

যতামার প্রসাকে আদম শুদনে শ্রেকণ। 

এত েদে ধৃতরাষ্ট্র পরদড়ে চরকণ।। 

ক্ষকণে দচদন্তয়া তকে েযাস তকপরাধন।  

রাজাকর েকেন শুন আমার েচন।। 

দেেযচকক্ষ সঞ্জয় যেদখকে দত্রভুেন। 

রাদত্রদেন যতামাকর েদহকে দেেরণ।।  

ইহাকত শুদনকে যত যুদ্ধ দেেরণ। 

ণৃকহ েদস সে োর্ত্ব্বা পরাইো রাজন।।  
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যত অেক্ষণ এই যেখ মহািয়। 

হইকতকছ দেেকসকত নক্ষত্র উেয়।। 

উেয়াে প্রায় সূযব্বয ণণকন যেদষ্টত। 

দেনা যমকঘ েদরষকয় সঘকন যিাদণত।। 

অদিেণব্ব প্রায় যেদখ সমে আোি। 

হইকতকছ ধুমকেতু দেেকস প্রোি।। 

পর্ব্বত দিখর খকস সাণর উথকে। 

মহােৃক্ষ ভাদঙ্গয়া পরদড়কছ স্থকে স্থকে।। 

এই সে অেক্ষণ শুনহ রাজন। 

েংিনাি হইোর এই যস োরণ।। 

এ সেে োেয মুদন অকন্ধকর েদহয়া। 

চদেকেন স্বস্থাকন সঞ্জকয় আজ্ঞা দেয়া।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

এেমকন শুদনকে তরকয় ভেোদর।। 

ব্রাহ্মকণর পরেরজুঃ মেকে েদিয়া। 

োিীরাম োস েকহ পরয়ার রদচয়া।। 

ভীকষ্মর যদু্ধসজ্জা ও প্রদতজ্ঞা 

মুদন েকে অেধান েরহ রাজন। 

েহুদেধ দেোদপরয়া অদম্বো নিন। ।  

অকনে োদিয়া যিাে তযদজ নরপরদত।  

সঞ্জকয়কর দজজ্ঞাদসে েদরয়া দমনদত।। 

েহত সঞ্জয় তুদম েড় দেচক্ষণ। 

যোন্ ের্ম্ব্ব বেে েুরু-পরাণ্ডুর নিন।। 

দেরূকপর ভারতযুদ্ধ বহে আরম্ভণ। 

োর সকন োর যুদ্ধ েহ দেেরণ।। 

সঞ্জয় েদেে, রাজা ের অেধান। 

যেৌরে পরাণ্ডে দুই েীকরর প্রধান।।  

ভীষ্ম সম মহােীর নাদহ দুই েকে। 

ভীকষ্ম যসনাপরদত বেে েুরু- মহীপরাকে।। 

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন।  

মকনকত েদরয়া তকে ণঙ্গার নিন।।  

ধকর্ম্ব্বর সভায় েূত পরাঠায় তখন। 

ধকর্ম্ব্বকর েদহকে এই আমার েচন।। 

দেপরক্ষ জাদনয়া তুদম ের মহারণ। 

উপরকরাধ জ্ঞান না েদরকে েোচন।। 

নযায়যুদ্ধ েদরকে অনযায় না েদরকে। 

ভীতজকন েোদচত অে না মাদরকে।। 

োেযযুকদ্ধ েোচন অে না ধদরকে। 

নযায়যুকদ্ধ অনয জকন নাদহে ঘাদতকে।। 

রথী রথী যুদঝকেে পরোদত পরোদত। 

মকি মকি যুদঝকেে েদর ধর্ম্ব্বনীদত।। 

আকসায়াকর আকসায়াকর েদরকেে রণ। 

ণকজ ণকজ যুদঝকেে পরদর্ত্ পরদর্ত্ জন।।  

ণো ণো যুদঝকেে রাউকত রাউকত। 

খকে খকে যুদঝকেে মাহুকত মাহুকত।। 

পরোদয়ত জকন না েদরকে অোঘাত।  

যয জন েদজ্জব্বত অে না মাদরকে তাত।। 

শ্রমযুকি না মাদরকে েকূত েোচন।  

অেহীন জন সকঙ্গ েদজ্জব্বকেে রণ।।  

না মাদরকে যয জন দেমুখ-পরোয়ন। 

এে সকঙ্গ যুদঝ অকনয না মাদরকে োণ।। 

িদিহীন জকন অে েদরকে েদজ্জব্বত। 

িরণাণকত অে না মাদরকে েোদচত।। 

যয জন যযাণায় অে না মাদরকে তাকর। 

েোদচৎ অে না মাদরকে োেযের।।  
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এইরূপর েদহ ভীষ্ম ণঙ্গার নিন। 

চর পরাঠাইয়া দেে ধকর্ম্ব্বর সেন।। 

চর দণয়া যুদধদির রাজাকর েদহে।  

শুদন ধর্ম্ব্বপুরত্র তকে স্বীোর েদরে।। 

এই মত স্বীোর েদরয়া দুইেকে। 

হদরষ-দেষাে-মদত হইে সেকে।। 

ধর্ম্ব্ব-নযায়যুদ্ধ শুদন সাধু রাজণণ। 

আনকি দেকভােদচর্ত্ বহে স্ব্বজন।।  

এই মত সর্ম্ত হইয়া দুই েকে। 

সংোকম প্রেৃর্ত্ বহে োেয-কোোহকে।। 

দেদেধ োকেযর িকে পৃরদথেী পূরদরে। 

দুই েকে যোোহে অকনে হইে।। 

এোেি অকক্ষৌদহণী-পরদত দুকযব্বযাধন।  

সাত অকক্ষৌদহণী-পরদত ধকর্ম্ব্বর নিন।। 

সকে মহােীযব্বযেন্ত সকে মহািূর।  

দুইেকে দসংহনাে োাঁকপর দতনপুরর।। 

পূর্ব্ব ও পরদশ্চম ভাকণ রকহ বসনযণণ। 

রদচে দেদচত্র েূযহ ণঙ্গার নন্েন।।  

যভরী িঙ্খ দুিুদভ অকনে োেয োকজ। 

োকেযর িেকে েম্প বহে স্ব্বরাকজ।। 

রথী মহারথীপরদত েকর দসংহনাে। 

দুইেকে োেয োকজ জয় জয় োে।। 

দুুঃিাসকন আজ্ঞা তকে বেে দুকযব্বযাধন। 

িীঘ্রণদত আন রথ েদরয়া সাজন।। 

দেদচত্র রকথকত যিাভা পরাইে েুরুনাকথ। 

সাদর সাদর যশ্বতছত্র আশ্চযব্বয যেদখকত।। 

েনে সেৃি দেেয যিাভা েকেের। 

েনে দেরীট মাকথ যেদখকত সুির।।  

যুদ্ধস্থাকন উপরনীত বহে েুরুনাথ।  

এোেি অকক্ষৌদহণী বসকনযর সদহত।।  

নানাোেয যোোহে সাকজ বসনযণণ।  

োকেযর িেকে েম্প বহে দত্রভুেন।।  

দেদেধ প্রোকর সাকজ সে বসনযণণ।  

নানাদেধ অেঙ্কার অকঙ্গকত যিাভন।।  

ণজ োদজ রথ ধ্বজ পরতাো সুির। 

োঞ্চন রদচত সে রথ মকনাহর।। 

দেদেধ পরতাো যিাকভ দেদুযৎ ঝেমে।  

েনে-মণ্ডে েকণব্ব েনে-েুণ্ডে।। 

অকঙ্গ অেঙ্কার সে সুির সুকেি।  

সংোকমর স্থাকন সকে েদরে প্রকেি।। 

এোেি অকেৌদহণী দসংকহর ণজ্জব্বন। 

ভীষ্ম তাকহ যসনাপরদত দেক্রকম ভীষণ।।  

দুকযব্বযাধন নরপরদত সাজাইে েকে। 

চকের উেয় যযন সমুকরর জকে। ।  

রদচে দেদচত্র েূযহ ণঙ্গার েুমার। 

চক্রাোর িেেূযহ পররম সুন্ের।।  

েূযকহ দনকয়াদজে মহা মহাকযাদ্ধাণণ।  

োম িৃকঙ্গকত ব্রহ্মা বেে দনকয়াজন।।  

অশ্বত্থামা ভূদরশ্রো প্রতীপর-নিন। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গর দেকে বেে দনকয়াজন।।  

েূযকহর অকেকত বহো যরাণ মহািয়। 

মকধযকত রদহে ভীষ্ম সংোকম দুজ্জব্বয়।। 

েূযহ-অভযন্তকরকত রদহে দুকযব্বযাধন। 

চতুদর্দ্ব্বকে যেদষ্টত সেে রাজণণ। ।  

ডাে দেয়া েকে ভীষ্ম ণঙ্গার নন্েন।  

সােধাকন শুনহ যকতে েীরণণ।। 

দহত উপরকেি েদহ না হও দেমুখ। 

সংোকমর মুখয ধর্ম্ব্ব ক্ষদত্রকয়র সুখ।। 
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প্রাণ উকপরদক্ষয়া সকে েদরকে সংোম। 

সংোকম দেমুখ বহকে নাদহ যি নাম।। 

সরু্ম্খ সংোকম যযই না হয় দেমুখ। 

দচরোে স্বকণব্ব রকহ ব্রহ্মার সরু্ম্খ।। 

অদনতয সংসার দনতয নকহ েোচন। 

ক্ষত্রেুকে জদন্ম দক্ষদত েদরকে িাসন।। 

পররাকণ োতর নাদহ হকে েোচন। 

ক্ষত্র বহয়া সংোকম পরোয় যযই জন।।  

শুনহ তাহার েথা যত দেেরণ। 

অন্তোকে নরকেকত হয়ত ণমন।। 

ইহা জাদন দেমুখ না বহকে েোচন। 

প্রাণ আিা ছাদড় সকে ের মহারণ।। 

ভীকষ্মর েচন শুদন যত রাজণণ। 

সাধু সাধু েদে প্রিংদসে স্ব্বজন।।  

ক্ষত্রদিকরামদণ ভীষ্ম স্ব্বিােজ্ঞাতা। 

যয েদহো মহািয় না হয় অনযথা।। 

একতে েদেয়া সকে বেে দসংহনাে। 

নানাদেধ োেয োকজ জয় জয় োে।।  

িঙ্খ দুিুদভ োকজ পরটহ মােে। 

অকনে মৃেঙ্গ োকজ েহুত েকিাে।।  

দুকযব্বযাধকন েকহ তকে ণঙ্গার নিন। 

পূরক্ব্বর প্রদতজ্ঞা যমার শুনহ রাজন।। 

যােৎ থাদেে আদম রকণ যযাদ্ধাপরদত। 

েণব্ব অে না েকে না হকে যসনাপরদত।। 

শুদন দুকযব্বযাধন রাজা দেে অনুমদত। 

সংোকম সাদজে তকে ভীষ্ম যযাদ্ধাপরদত।। 

আরোর েকহ ভীষ্ম যেৌরে-ঈশ্বকর। 

েিদেন ভার মম হইে সমকর।। 

দনজ বসনয রক্ষা েদর অকনযকর নাদিে। 

রথী েি সহকস্রে প্রতযহ মাদরে।।  

অজ্জুব্বন সদহত যকুদ্ধ শ্রীহদর সাক্ষাৎ। 

রথী েি সহকস্রে েদরে দনপরাত।। 

েূযকহর অকেকত যণো েদরয়া সাজন।  

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন। ।  

মহাভারকতর েথা অমৃকতর ধার। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার।। 

অজ্জুব্বন-যুদধদির সংোে 

সঞ্জয় েদহে রাজা ের অেধান। 

েূযহ-েথা শুদনকেন ধকর্ম্ব্বর নিন।। 

অজ্জুব্বকন ডাদেয়া রাজা েকেন েচন।  

সােধাকন ের ভাই উপরদস্থত রণ।। 

অল্প বসনয আমার অকনে েুরুেুে। 

প্রোর েদরয়া ের আপরকন েহুে।। 

ধৃষ্টকেতু ভীমকসন দেরাট প্রভৃদত। 

জয়কসন সাতযদে দ্রুপরে মহামদত।। 

ধৃষ্টদুযম্ন জয়ৎকসন সতযদজত েীর। 

অদভমনুয যচদেতান আদে মহাধীর।। 

সহকেে সুকেে নেুে নরপরদত। 

োরস্কর যভাজেংি আদে মহামদত।। 

এই সে েীর আকছ েীকরর প্রধান। 

আপরদন েুঝহ ভাই েদরয়া দেধান।। 

এত শুদন হাদসয়া েকেন ধনঞ্জয়। 

েহু বসনয েহু গুণ নকহ মহািয়।। 

এই েৃে যেেরাজ ের অেধান। 

অকনে সঙ্কট বহকত বহকে পরদরত্রাণ। ।  
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যহন নর-নারায়ণ যতামার সহায়। 

ইহাকত সংহার েুরু হইকে দনশ্চয়।।  

অনাদে-দনোন এই প্রভু নারায়ণ। 

আমার সারদথ বহে দেজয় োরণ।। 

যথা ধর্ম্ব্ব তথা েৃে তথায় দেজয়।  

যেকের েচন ইকথ নাদহে সংিয়।। 

অজ্জুব্বন েচন শুদন ধর্ম্ব্ব নরপরদত। 

দচকর্ত্কত প্রকোধ যপরকয় েকহন ভারতী।। 

যয েদহকে ধনঞ্জয় নাদহে সংিয়। 

সংসার ঈশ্বর এই প্রভু েয়াময়।। 

যাহাকত জনম দস্থদত যাহাকত প্রেয়।  

তাহার প্রসাকে যমারা হইে দেজয়।। 

তথাদপরহ ভ্রম ভাই হয় যমার মকন। 

যসনাপরদত েুরুেুকে ণঙ্গার নিকন।। 

ভুেকন দুজ্জব্বয় েীর ভুেকন দেজয়।  

দেরূকপর তাহার রকণ হকে পররাজয়।। 

ভুেকন দেজয়ী যরাণ েণব্ব মহামদত।  

অশ্বত্থামা েৃপরাচাযব্বয োদিে প্রভৃদত।। 

এসে থাদেকত নাদহ দুকযব্বযাধন-ক্ষয়।  

এই যহতু দচকর্ত্ যমার েড়ই দেস্ময়। ।  

এত শুদন হাদস পুরনুঃ েকে ধনঞ্জয়। 

এই যহতু দচন্তা যেন ের মহািয়।। 

পূরক্ব্বর েৃর্ত্ান্ত েথা পরাসদরকে যেকন। 

ধষৃ্টদুযন্ন জদন্ময়াকছ যরাণ-দেনািকন।। 

দিখণ্ডীর পূর্ব্বেথা জানহ আপরকন।  

ভীকষ্মর দনধনকহতু জাকন জণজ্জকন। ।  

পূরক্ব্বর প্রদতজ্ঞা যমার শুনহ রাজন। 

সূতপুরত্র যমার হাকত তযদজকে জীেন।।  

েৃকোের মাদরকেে ণান্ধারী-তনয়।  

সাতযদের হাকতকত মদরকে রাজচয়।। 

েুরুেুকে অমঙ্গে যেদখ অদতিয়। 

দনশ্চয় জাদনহ যেৌরকের পররাজয়।। 

দেনা যমকঘ দেদুযৎ আোকি প্রোিয়।  

উল্কাপরাত দনঘব্বাত যয যেদখ িেময়।।  

যমদেনী েদম্পত ঘন প্রভাকতর ভানু। 

দেনা যমকঘ িে শুদন োাঁকপর অঙ্গ তনু।। 

েহু অেক্ষণ যেদখ দুকযব্বযাধন-েকে। 

দচর্ত্ দস্থর নরপরদত ের যমার যোকে। ।  

পরাণ্ডেণকণর যদু্ধসজ্জা 

সঞ্জয় েকেন, শুন অদম্বো নিন।  

অজ্জুব্বকনর এত োেয শুদনয়া তখন।।  

দচকর্ত্কত প্রকোধ যপরকয় েদসো রাজন।  

যুদ্ধ যহতু আজ্ঞা দেে েদরকত সাজন।।  

রাজার আকেি যপরকয় ইকের েুমার।  

অনুচকর ডাদে আজ্ঞা দেকেন সত্বর। ।  

োেয োজাইয়া সে সাদজকত যসনাকর। 

যুদ্ধকহতু সাজন েদরকত সোোকর।।  

আজ্ঞামাত্র অনুচর বসনয সাজাইে।  

রথী মহারথীণণ সাদজকত োদণে।। 

দেদেধ োজনা োকজ নাকচ েীরণণ। 

োকেযর িেকে েম্প বহে দত্রভুেন।।  

েৃকেকর েদরয়া স্তুদত ইকের নিন। 

শুভক্ষকণ রকথাপরকর বেে আকরাহণ।। 

সারদথ হইয়া েৃে েদসো রকথকত।  

একে একে েীরণণ োদণো সাদজকত।। 
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দেদেধ প্রোকর সে েদরে সাজন। 

নানাদেধ অেঙ্কার অকঙ্গকত ভূষণ।।  

িঙ্খ যভরী মৃেঙ্গাদে নানা োেয োকজ। 

োকেযর িেকে েম্প বহে স্ব্বরাকজ।। 

নানাদেধ অে সে েদরয়া সাজন। 

নানাদেধ অরঙ্কার অকঙ্গকত ভূষণ।।  

িঙ্খ যভরী মৃেঙ্গাদে নানা োেয োকজ। 

োকেযর িেকে েম্প বহে স্ব্বরাকজ।। 

নানাদেধ অে সে েদরয়া সাজন। 

যুদ্ধস্থান উপরনীত পরাণ্ডকের ণণ।।  

মহাদেচক্ষণ পরাথব্ব ইকের নন্েন।  

সূচীমুখ দেেয েূযহ েদরে রচন।।  

েূযহমুকখ দনকয়াদজে মহারদথণণ। 

সহকেে ভীম আদে দিদনর নিন।। 

োমিৃকঙ্গ রাদখে সাতযদে মহােীকর। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত দনকয়াদজকে নুেকেকর।। 

মকধযকত রাদখে যুদধদির নরপরদত।  

ধৃষ্টদুযন্ন আদে েীর তাহার সংহদত।। 

দেদেধ োজনা োকজ িে জয় জয়। 

েূযকহর অকেকত বহে পরাথব্ব মহািয়।।  

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

দসংহনাে েদর িঙ্খ েদরো দনুঃস্বন।।  

িকঙ্খর দনুঃস্বকন পূরণব্ব হইে ণয়ন।  

দেপুরে িকেকত ভীত বহে পরাণ্ডুণণ।।  

যরাণ েৃপর অশ্বত্থামা আদে েীরণণ।  

এেোকে সকে িঙ্খ েদরে দনুঃস্বন।।  

যোদট যোদট িঙ্খনাে বহে এেোকে।  

প্রেয়োকেকত যযন সমুর উথকে।। 

ডণর দডদণ্ডম যভরী োংসয েরতাে।  

সহস্র সহস্র যোদট োজকয় দেিাে।।  

তকে পরাথব্ব মহােীর সংোকম দুজ্জব্বয়। 

যেেের্ত্ িঙ্খ েীর সত্বকর োজায়। ।  

পরাঞ্চজনয োজান যস দনকজ নারায়ণ।  

োজান সুধীর িঙ্খ মারীর নিন।।  

পুরণ্ডরীে িঙ্খ িকে েকৃোের েীর।  

অনন্তদেজয় িকঙ্খ পূরকর যুদধদির।।  

মদণপুরষ্প িঙ্খ তকে সহকেে েীর। 

োজায় সুনাে িঙ্খ সাতযদে সুধীর।।  

যার যসই িঙ্খনাে েকর েীরণণ। 

সহস্র সহস্র হয় িকঙ্খর দনুঃস্বন। ।  

এেোকে সোোর হয় িঙ্খের। 

িকঙ্খর িেকে ভয় পরাইে যেৌরে।। 

এেোকে বহে যযন িত েজ্রাঘাত। 

মহািকে ভয়ােুে বহে েুরুনাথ।। 

দুইেকে োেয োকজ ণণনা না হয়। 

মহাভয়ঙ্কর িকে হইে প্রেয়।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে তে তদর।। 

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম োস েকহ পরয়ার প্রেন্ধ।।  

অজ্জুব্বকনর প্রদত শ্রীেৃকের যযাণেথন 

সঞ্জয় েকেন, রাজা শুন সােধাকন। 

ধনু ঊকদ্ধব্ব দনয়া পরাথব্ব েকহ নারায়কণ।। 

দুই েে মকধয রথ রাখ নারায়ণ। 

যকতে দেপরক্ষণকণ েদর দনরীক্ষণ।। 
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োর সকন যুদঝে, মাদরে োকর োণ।  

ক্ষকণে রাখহ রথ পুররুষ-প্রধান।। 

এত শুদন রথ দস্থর বেো নারায়ণ। 

যকতে দেপরক্ষ পরাথব্ব েকর দনরীক্ষণ।।  

দপরতৃতুেয দপরতামহ ভীষ্ম মহােীর।  

মন্মথ দজদনয়া মূদর্ত্ব্ব সুির িরীর।। 

েেন পরঙ্কজ পূরণব্বচে অখদিত।  

েদর-ের ভুজ নাসা ণৃদধনী-দনদিত।।  

দিরীষ দজদনয়া তাাঁর সুকোমে তনু। 

োঞ্চন পর্ব্বতিৃঙ্গ-ণদজ্জব্বত সুজানু।। 

যেদখয়া েরুণা বহে পরাকথব্বর হৃেকয়। 

তকে পুরনুঃ দনরীখকয় যরাণ মহািকয়। ।  

িযাম তনু নাসা হনু ভুজ েদর-ের।  

যোদট িদি-মুখরুদচ েেন সুির।। 

রম্ভাতরু দজদন ঊরু আাঁদখ মকনাহর। 

হদরোদট দজদন েদট নাদভ সকরাের।। 

দিরীষ েুসুম-তনু দেিাে েেন। 

যেদখয়া দেদস্মত-তনু হইে অজ্জুব্বন।। 

তকে অশ্বত্থামা েৃপর প্রতীপর নন্েন।  

একে একে েুরুণকণ বেে দনরীক্ষণ।।  

জ্ঞাদত েন্ধু োন্ধে মাতুে গুরুজন। 

একে আকরাদধে রূপর সকেকত সমান।। 

যুদঝোকর আইে গুরু জ্ঞাদত েন্ধুণণ। 

যোন্ িদি এ সোকর েদরে দনধন।।  

যদে েোদচৎ আদম মারে সোকর। 

যমার সম দনোরুণ নাদহে সংসাকর।। 

যমার সম পরাপরী তকে নাদহ অদতিয়। 

একতে ভাদেয়া েৃকে েকহ ধনঞ্জয়। ।  

অেধাকন জণন্নাথ শুন দনকেেন। 

যুদঝোকর আইে আমার েন্ধুণণ।। 

োকর অে মাদরে যুদঝকে যোন্ েীর। 

যিাকেকত আেুে বহে আমার িরীর।। 

অঙ্গ যমার বহে শ্লথ েে নাই তনু। 

িরীর যোমাঞ্চ বহে োাঁকপর েক্ষ জানু।। 

জ্ঞাদত েন্ধু েদধে রাকজযর অদভোকষ।  

যুকদ্ধ োযব্বয নাদহ, পুরনুঃ যাে েনোকস।। 

এত েদে অকধামুকখ েদসো অজ্জুব্বন।  

হাত বহকত খদসে ণাণ্ডীে ির তূণ।।  

অজ্জুব্বকনর মুখ যেদখ যেে নারায়ণ।  

পরাথব্ব প্রদত েকহ প্রভু প্রকোধ- েচন।।  

জ্ঞাদত-েন্ধু েধ যহতু ভয় হয় মন।  

অহঙ্কাকর আপরনাকর না জান অজ্জুব্বন।। 

উপরদস্থত যুদ্ধোকে েরহ এমন।  

স্ব্বিাকে দেজ্ঞ তুদম হকয় দেচক্ষণ।। 

যযাণতত্ত্ব েদহ দেছু শুনহ অজ্জুব্বন। 

শুদনকে মকনর ভ্রাদন্ত হইকে খণ্ডণ।।  

োহার িেদত োকর মাদরোকর পরাকর।  

ের্ম্ব্ব অনুসাকর যভাণ ভুঞ্জকয় সংসাকর।। 

আমার মাকয়কত েিী এ সে সংসার। 

আমাকত উৎপরদর্ত্ দস্থদত, আমাকত সংহার।। 

সত্ত্বগুকণ রক্ষা আদম েদর যয পরােন। 

রকজাগুকণ সৃদষ্ট তকমাগুকণকত দনধন। ।  

োে নাকম পুররুষ আমার মূদর্ত্ব্ব ধকর। 

োকেকত ভুঞ্জকয় যভাণ, োকেকত সংহাকর।। 

আমার দেভূদত হয় এ দতন ভুেন। 

স্ব্বঘকট আত্মরূকপর থাদে অনুক্ষণ।।  

ধর্ম্ব্বাধর্ম্ব্ব দুই মূদর্ত্ব্ব আমার স্বরূকপর। 

স্ব্বত্র সমান আদম হই দেশ্বরূকপর।। 
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এত শুদন অজ্জুব্বন দেস্ময় বহে মকন। 

দজজ্ঞাদসে যণাদেকিকর েরুণ েচকন।। 

দেভূদত দেোর যেে দেরূপর যতামার।  

শুদনোকর ইর্চ্া যমার ইহার দেচার। ।  

এত শুদন হাদস েকে যেেেী-েুমার। 

এেদচর্ত্ হকয় শুন দেভূদত আমার।। 

স্ব্বঘকট দস্থদত যমার স্ব্বত্র সমান। 

শুন পরাথব্ব যযইরূকপর আদম দেেযমান।।  

রুরণণ মকধয আদম যেে পরশুপরদত। 

নক্ষত্রণকণর মকধয নাম অদভদজদত। ।  

ঐরােত নাম যমার হদেণণ মাকঝ। 

যক্ষণণ মকধযকত েুকের মহারাকজ।।  

পরশুণকণ মকধয হই স্বরূকপর যেিরী।  

আদেকতযর মকধয নাম ধদর যয প্রহরী।। 

েসুণকণ দেশ্বােসু ধদর আদম তনু। 

েদপরণণ মকধয আদম নাম ধদর হনু।।  

যেেণণ মকধয আদম ইে যেেরাজ।  

েরুণ-স্বরূপর আদম জেচর মাঝ।। 

ঋদষকত নারে আদম, মুদনণকণ প্রোি।  

যসনাপরদতণকণর মকধয মরুত স্বরূপর। ।  

অদিমকধয নাম আদম ধদর বেশ্বানর।  

অসুকরকত দহরণযক্ষ অসুর প্রের।।  

রাক্ষসণকণর মকধয নাম দেভীষণ। 

ভিণণ মকধয নাম প্রিাে ধারণ।।  

মাস মকধয নাম আদম ধদর যয অঘ্রাণ। 

পুরষ্প মকধয পরাদরজাত নাম দনরূপরণ।।  

যজ্ঞ মকধয রাজসূয় যজ্ঞ অনুপরাম।  

ক্ষত্রণণ মকধযকত ভরত যমার নাম।।  

দিদল্পণণ মকধয নাম দেশ্বের্ম্ব্বা ধদর। 

মায়া মকধয নাম যমার েন্ধুণকণ মাদর।। 

ছয় ঋতু মকধযকত েসন্ত নাম যমার। 

বেতযণণ মকধয দেকরাচকনর যোঙর।। 

অদহংসা স্বরূপর নাম ধর্ম্ব্ব মকধয ধদর। 

স্থান মকধয নাম যমার বেেুণ্ঠ-নণরী।। 

পর্ব্বতণকণ মকধয সুকমরু স্বরূপর।  

এই সে েথা েদহ যযাণ অনুরূপর।। 

মদণরত্ন মকধযকত যেৌস্তুভ নাম যমার। 

ধাতুরেয মকধযকত সুেণব্ব নাম ধর।।  

এইরূপর েহুদেধ আমার দেভূদত। 

ণণনা েদরকত পরাকর োহার িেদত।। 

এত শুদন সন্তুষ্ট হকেন ধনঞ্জয়। 

পুরনরদপর দজজ্ঞাদসে েদরয়া দেনয়।। 

দেরূকপর যতামার ধযান েকর যযাদণণণ।  

েহ শুদন জনার্দ্ব্বন যযাকণর েক্ষণ। ।  

যণাদেি েদেে, সখা শুন এেমকন। 

েড়ই দুষ্কর েকভ যযাদণণণ ধযাকন।।  

দিজেুকে জদন্ম গুরু উপরকেি েকে। 

ণৃহাশ্রকম ধন্ধ ছাদড় অরকণয পরদিকে।। 

আপরন উেযান েযাকন যিাদধকে িরীর।  

আমাকত আকরাদপর মন দচর্ত্ েদর দস্থর।।  

যণােণব্ব প্রমাণ স্থান েদর পরদরষ্কার। 

মকনাময় েদল্পত দেদেধ উপরহার।। 

হেপরে প্রক্ষােন েদর আচমন। 

পূর্ব্বমুকখ আসন েদরকে দনরূপরণ।।  

যথা যযাণিাে মকত েদরয়া আসন। 

যযরূকপর েদরকে ধযান শুনহ অজ্জুব্বন।। 

পূর্ব্বদভকত েদক্ষকণ ো উর্ত্র মুকখকত। 

েদরকে আসন দেেয দনণব্বয় যযমকত।।  
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পরােে েম্ভোয়ু েদরকে যসচন। 

পূরক্ব্বকত পূররে োয়ু েদরকে যরচন।।  

েদক্ষকণ যরচে োয়ু েদরকে যরাধন। 

উর্ত্কর েুম্ভে োয়ু েদর দনুঃসারণ।।  

এইরূকপর প্রাণ োয়ু েদরকে িাসন। 

এই সে যযাণতত্ত্ব েদরকে শ্রেণ।। 

এইরূপর আমার দচদন্তকে তেন্তর। 

দিভুজ পরদ্মাক্ষ েক্ষুঃস্থকে রত্নহার।। 

শ্রীেৎস োঞ্ছন আদম পরীতাম্বরধারী। 

দেরীট েুণ্ডে েকণব্ব দেদচত্র েেরী।। 

েনমাো দেেদিত েকণ্ঠ মদণহার। 

দত্রভঙ্গ েদেত অঙ্গ মুদি-অেতার।। 

এই দেেযরূপর ধযাকন আমাকর দচদন্তকে। 

অেকহকে যযাণী তকে ভেপরার হকে।। 

সূক্ষ্মরূপর আমার দচদন্তকে অনুপরাম। 

ণোক্ষ মার্ত্ব্বণ্ডণত রকজাগুণ ধাম।।  

এসকরণু প্রমাণ সুির েকেের। 

সুচারু যয সূক্ষ্মমূদর্ত্ব্ব িঙ্খচক্রধর।। 

দেরীট েুণ্ডে দেেয েনমাোধারী।  

নূপুরর েঙ্কণ েকর যিাদভত মুরাদর।।  

এই দেেয সূক্ষ্মরূপর দচদন্তকে আমার। 

সূক্ষ্মরূপর দচদন্তকেই যহকে হকে পরার।। 

এত শুদন পুরনরদপর েকহন অজ্জুব্বন। 

েদহকে যণাদেি তুদম অপূর্ব্ব েথন।।  

ের্ম্ব্বকযাণ দক্রয়াকযাণ দেরূপর যতামার। 

ের্ম্ব্বকযাণ েদর যযাণী দেরূকপর হয় পরার।। 

দে ের্ম্ব্ব েদরয়া নর ভদজকে যতামাকর। 

ের্ম্ব্বকযাণ েহ প্রভু েদরয়া দেোকর।। 

যণাদেি েকেন সখা ের অেধান। 

অনন্ত েকর্ম্ব্বর যযাণ নাদহ পরদরমাণ।।  

দেছু অল্প েদহ শুন বহয়া সােদহত।  

সংসারী জকনর এই েকর্ম্ব্বর দেদহত। ।  

দিজেুকে জদন্ম যেে েদরকে পরঠন।  

আত্মধর্ম্ব্ব রাদখয়া ভদজকে নারায়ণ।।  

পূর্ব্বদভকত সমভাকে েদরকে দচন্তন।  

োকরা সকন দেকরাধ না েদরকে েখন।। 

িত্রু-দমত্র ভাে না েদরকে েোচন।  

পুরত্র দমত্র েন্ধুণকণ েদরকে পরােন।।  

যয যয ইর্চ্া েকর েন্ধ ুদমত্র ভ্রাতৃণণ। 

তাহা দেয়া তার মন েদরকে যতাষণ।। 

যজন যাজন আদে েদরকে েিন। 

দনতয দভক্ষা েদরকে েুদঝয়া মহাজন।।  

দত্রসন্ধযা েদরয়া স্নান ণায়ত্রী জদপরকে। 

এইরূকপর দেপ্রণণ আমাকর ভদজকে।। 

ক্ষত্রেুকে জদন্ময়া িাদসকে ভূমণ্ডে। 

েন্ধু োন্ধে আদে পরাদেকে সেে।।  

সমুদচত দেধাকন পরাদেকে প্রজাণণ। 

োকরা সকন িন্দ্ব না েদরকে েোচন।। 

যেেযজ্ঞ দপরতৃযজ্ঞ সতত েদরকে। 

এোন্ত ভেদত েদর আমাকর ভদজকে।। 

এইরূকপর েতোে রাজত্ব েদরকে। 

দতন ভাণ আয়ুক্ষয় যােত নদহকে।। 

অেকিকষ পুরকত্র রাজা দেয়া রাজযভার। 

ভাযব্বযাসহ প্রকেদিকে অরণয দভতর।।  

োণপ্রস্থ ধর্ম্ব্ব তকে েদর আচরণ।  

ফেমূোহরী হকে তপরস্বী-েক্ষণ।। 

যযাণাসন েদরয়া তযদজকে েকেের। 

দেেযরকথ চদড় যাকে ইকের নণর।।  
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সহমৃতা হকে তার ভাযব্বযা গুণেতী। 

পরদত সহ ইেপুরর েদরকে েসদত।। 

েতোে পরত্নীসহ স্বণব্বকভাণ েদর। 

পুরনরদপর আদস জন্ম আদস েকে মর্ত্ব্বযপুররী।। 

রাজেুকে জন্ম আদস েকে দুইজন। 

যসইরূকপর যভাণ পুরনুঃ েদরকে েজ্জব্বন।।  

এইরূকপর ক্রকম ক্রকম ভদজকে আমাকর। 

েহুোে পরকর যসই যাকে স্বণব্বপুরকর।। 

বেিযেুকে জদন্ম মাত্র অদতদথ-কসেন। 

িূরেুকে মহাধর্ম্ব্ব দিজ-পররায়ণ।।  

োস ভাে েদরয়া যসদেকে দিজণকণ।  

স্ব্বের্ম্ব্ব সমদপরব্বকে ব্রাহ্মণ চরকণ।। 

অদেেয সদেেয যেেহীন দিজণণ। 

তথাদপর আমার তনু জাদনহ অজ্জুব্বন। ।  

এই ণৃহাশ্রকম ধর্ম্ব্বাধর্ম্ব্ব-দনরূপরণ। 

চতুদ্ব্বধ পররোে েদরকে েক্ষণ।।  

এত শুদন অজ্জুব্বন দেস্ময় বহয়া মকন। 

েরকযাকড় পুরনুঃ দজজ্ঞাদসো নারায়কণ।। 

যযাণধর্ম্ব্ব তুদম নাথ েদহকে আপরকন।  

অদচকর যতামাকর যযাণী পরায় যযাণধযাকন।। 

েহুোে যসদে পরায় ণৃহাশ্রমা জকন।  

যতামাকত ভেত যযই যস পরায় যেমকন।। 

এত শুদন হাদসয়া েকেন জনার্দ্ব্বন।  

আমাকত েদরকে যযাণী তনু মন ধন।। 

আমা দেকন যযাণীণণ না জানকয় আন। 

আদম ণদত আদম পরদত আদম ধন প্রাণ।।  

যতোরকণ অল্পোকে েকভ ত আমায়। 

জন্ম জন্মান্তকর ণৃহাশ্রম ধর্ম্ব্ব পরায়।। 

এত শুদন পুরনরদপর েদেে অজ্জুব্বন। 

দেরূপর যতামার ভদি, ভেদত েক্ষণ। ।  

যণাদেি েকেন সখা শুন এেমকন। 

অনন্ত আমার ভদি ভেদত েক্ষকণ।।  

স্ব্বজন দহত আদম েদর অনুক্ষণ। 

স্ব্বজীকে সমভাে আমার েরণ।। 

সাদত্ত্বে ভেদত যযই জাদনহ দনশ্চয়।  

আমাকত দেদভন্ন তার েোদচত নয়।। 

যণা-ব্রহ্ম-ভয়াকর্ত্ব্ব যযই েরকয় রক্ষণ। 

স্ব্বের্ম্ব্ব আমাকর যয েকর সমপরব্বণ।। 

আমাকত অদপরব্বত দচর্ত্ যসেকয় িরীর।  

ভেত উর্ত্ম যসই স্ব্বগুণ ধদর।। 

পুরণযতীকথব্ব সো যযই েরকয় ভ্রমণ।  

আমার মদির সো েরকয় মাজ্জব্বন। ।  

স্ব্বজীকে যতাকষ ধন-োেয-েযেহাকর। 

উর্ত্ম ভেত যসই েদেনু যতামাকর।। 

েৃদর্ত্ দেয়া ব্রাহ্মকণ স্থাপরকয় যযই জন। 

অন্নজে োন দেয়া যতাকষ দুুঃদখণণ।।  

ভেত উর্ত্ম যসই জানহ অজ্জুব্বন। 

এইরূপর েহুদেধ ভকির েক্ষণ।। 

যকতে ভেদত আর ভকির েক্ষণ। 

একে একে যযাণধর্ম্ব্ব বেে নারায়ণ।।  

ক্রকম ক্রকম তাাঁকর পরাথব্ব যত দজজ্ঞাদসে। 

দেেদরয়া জণন্নাথ সেদে েদহে।। 

অষ্টােি অধযায় ভারত যযাণসার।  

েহুদেধ ভদিকযাণ-মাণব্ব েযেহার। ।  

েদহয়া তুদষে েৃে অজ্জুব্বকনর মন।  

তাহা দে দেখকন যায় অসংখয েথন।।  

ভীষ্মপরক্ব্বর েথা অমৃত-েহরী। 

োহার িেদত তাহা েদণব্বোকর পরাদর।। 
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শ্রুতমাত্র েদহ আদম পরাাঁচাদের ছি। 

রদসে সজ্জন যহতু সুধা মেরি।। 

অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার।। 

ভীষ্মাজ্জুব্বকনর প্রথম দেন যদু্ধ 

জকন্মজয় দজজ্ঞাদসে েদরয়া দেনয়। 

শুদন দে েদহে তকে অদম্বো-তনয়। ।  

মুদন েকে জকন্মজয় শুন সােধাকন। 

একতে শুদনয়া অন্ধহৃষ্ট বহে মকন। ।  

সঞ্জকয়কর দজজ্ঞাদসো েদরয়া দমনদত। 

দে প্রসঙ্গ বহে তকে েহ মহামদত।।  

মহােীর ণঙ্গাপুরত্র সমকর দুর্জব্বজয়।  

সংোকমকত পররাদজে পরাণ্ডুর-তনয়। ।  

ণৃকহ আদস দে যুদি েদরে যুদধদির। 

দেো যুদি বেে তকে দুকযব্বযাধন েীর।। 

েহত সঞ্জয় তুদম হও দেচক্ষণ। 

অতুঃপরর দে েদরে ইকের নিন।।  

দে ের্ম্ব্ব েদরে যমার পুরত্র দুকযব্বযাধকন। 

দেরূকপর হইে যুদ্ধ অজ্জুব্বকনর সকন।। 

মহােেোন েীর েীযব্বযেন্ত সকে। 

যোন যোন েীকর যুকঝ যেৌরে পরাণ্ডকে।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা শুন এেমকন। 

েৃকের েচকন ভয় খদণ্ডে অজ্জুব্বকন।। 

যযাণমাণব্ব েথা শুদন দচর্ত্ বহে দস্থর। 

ণাণ্ডীে তুদেয়া হাকত দনে মহােীর।।  

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

ইকের যুকদ্ধকত যযন পর্ব্বত দেোর।। 

এেোকে বহে যযন িত েজ্রাঘাত। 

মহািকে যমাদহত হইে েুরুনাথ।। 

িঙ্খ ও দুিুদভ আদে োকজ োদ্যণণ।  

োকেযর িেকে েম্প বহে দত্রভুেন।।  

রথ রথী পরোদত যকতে েীরণকণ। 

যুদঝোকর পরাথব্ব আজ্ঞা দেে স্ব্বজকন।। 

পরাকথব্বর আকেি যপরকয় যত েীরণকণ। 

যার যসই েকয় প্রকেদিে রকণ।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

হাকতকত তুদেয়া দনে দেেয িরাসন। ।  

ভৃগুপরদত গুরু ইদত চরণ েদিয়া। 

ধনুকত টঙ্কার দেে আেণব্ব পূরদরয়া। ।  

প্রেকয়র যমঘ যযন েরকয় ণজ্জব্বন। 

িতেজ্র িে দজদন হইে দনুঃস্বন।।  

তকে পরাথব্ব দপরতামকহ েকর দনরীক্ষণ।  

মহারূপর যতজুঃপুরঞ্জ ণঙ্গার-নিন। ।  

রজত োঞ্চন দজদন অকঙ্গর েরণ। 

এ েৃদ্ধ েয়কস যযন সাক্ষাৎ মেন।।  

েদর-ের দজদন ভুজ রাতুে অধর। 

পূরণব্ব দেধুের দজদন েেন সুির।।  

দেদচত্র ধনুে হাকত যযন িত্রুধন।ু 

দিরীষ েুসুম দজদন সুেুমার তনু।।  

যেদখয়া যমাদহত পরাথব্ব ভােকয় অন্তকর। 

দেমকত মাদরে অে যহন েকেেকর। ।  

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেধান। 

যোাঁহা যেদখ যোাঁহাোর দেেরকয় প্রাণ।। 

আছুে যুদঝকত োযব্বয যেদখয়া যমাদহত। 

যেদখয়া হইে দিষ্ট উভকয়র দচত।।  
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যোাঁহাোর মায়া হদর দনে নারায়কণ।  

দনকর্ম্ব্বাহ হইয়া যোাঁকহ প্রেদর্ত্ব্বে রকণ।। 

তকে পরাথব্ব ডাদে েকে ণঙ্গার নিকন। 

েুরুেংকি যশ্রি তুদম জাকন স্ব্বজকন।। 

আকণ তুদম অে যমাকর েরহ প্রহার। 

পরশ্চাকত েদরে আদম অে-অেতার। ।  

তকে ভীষ্ম েদহকেন অকনে প্রোকর।  

আকণ পরাথব্ব অে তুদম মারহ আমাকর।। 

না মাদরে োণ পরাথব্ব েদর অনুভে। 

েৃকের মায়ায় ভীষ্ম পরাসদরে সে। ।  

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

েি োণ পরাথব্ব পরকর েদরে প্রহার।।  

েি যণাটা োে ফণী দজদন েি ির। 

মহািে েদর আইকস পরাকথব্বর উপরর।।  

দেেয অে দেয়া োকট ইকের নিন। 

তকে ভীষ্ম মহােীর একড় দেেযোণ। ।  

ভীষ্মাজ্জুব্বকন সংোম োদজে যোাঁকহ যকে। 

েুরু পরাণ্ডুণণ যুকদ্ধ প্রেদর্ত্ব্বে তকে।। 

রথী রথী মহাযুদ্ধ পরোদত পরোদত। 

আকিায়াকর আকিায়াকর মর্ত্ মর্ত্ হাতী।। 

মকি মকি মহাযুদ্ধ ধানুেী ধানুেী। 

খেী খেী মহারণ তেদে তেদে।। 

অনয অনয দুই েকে োদজে সংোম। 

পূরক্ব্ব যযন যুদ্ধ বহে রােণ শ্রীরাম।। 

নানাদেধ অেেৃদষ্ট েকর দুই েকে। 

প্রেকয়র োকে যযন সমুর উথকে।।  

মুষে মুেণর যিে ভূষণ্ডী যতামর। 

ক্ষুরপরট্ট নারাচ প্রভৃদত মহাির।।  

দিেীমুখ সূচীমুখ পরদরঘ বভরে। 

ভূষণ্ডী যতামর আদে যফদেকেে সে।। 

ব্রহ্মঅে রুরঅে যযো যত জাকন। 

দনরন্তর দুইেকে েকর েদরষকণ।। 

দুকযব্বযাধন সহ যুদ্ধ েকর েীর ভীম। 

দুই জকন ণোযুদ্ধ হইে অসীম।। 

েৃতের্ম্ব্বা সহ যুকঝ সাতযদে দুজ্জব্বয়। 

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত সংোকম দনভব্বয়।। 

েৃতের্ম্ব্বা এে োণ সন্ধান পূরদরে।  

গুণ সহ সাতযদের ধনুে োদটে।। 

ধনু োটা যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

দেেয অে একড় েীর পূরদরয়া সন্ধাকন।। 

মহাকতকজ একড় িদি েীকরর উপরকর। 

যসই ঘাকয় যমাহ যণে েৃতের্ম্ব্বা েীকর।। 

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

দসংহনাে েদরে সাতযদে মহামদত।। 

মূর্চ্ব্বা ভাদঙ্গ পুরনরদপর উকঠ মহািূর। 

দিকেকর দজদনকত যযন সাদজে দত্রপুরর।। 

সারদথকর েহু েীর েদরে তজ্জব্বন। 

পুরনরদপর সাতযদের সকন বেে রণ।। 

েৃহন্নে েীর যুকঝ অদভমনুয সকন।  

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত সংোকম দনপুরকণ।। 

আর আর েীর েকর অে অেতার। 

প্রেকয়র োকে যযন পৃরদথেী-সংহার। ।  

মহােীর অদভমনুয সুভরা-নিন।  

েৃহন্নে েীকরর োদটে ধনুগুব্বণ।।  

আর ধনু েৃহন্নে দনে ততক্ষকণ। 

যসই ধনু অদভমনুয োকট দুই োকণ।। 

যত ধনু েয় েৃহন্নে মহােে। 

োকণ োদট পরাকড় অদভমনুয ভূদমতে।।  
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পুরনুঃ পুরনুঃ েৃহন্নে যত ধনু েয়। 

পুরনুঃ পুরনুঃ োদট পরাকড় সুভরা-তনয়।।  

িদিকিে হকত েীর ভীষণ েিব্বন। 

অদভমনুয উপরকর এদড়ে ততক্ষণ।। 

যঘার িকে িদিকণাটা আইে আোকি।  

প্রভাত োকেকত যযন অরুণ প্রোকি।। 

োফ দেয়া এড়াইে সুভরা-নিন। 

যতকজাহীন িদি তথা পরাকড় ততক্ষণ। ।  

তকে েৃহন্নে েীর িদি দনো হাকথ। 

মহাকতকজ যফদে মাকর অদভমনুয মাকথ।। 

যসই ঘাকত যমাহ যণে সুভরা-নিন।  

যমাহ ভাদঙ্গ উকঠ যযন মধযাহ্ন তপরন।।  

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

প্রেকয়র োকে যযন সমুর সঞ্চার।।  

েি োণ একড় যযন যকমর যোসর। 

োণাঘাকত েৃহন্নে হইে ফাাঁফর।। 

তকে ছয় োণ একড় সুভরা-নিন। 

েৃহন্নে েীকরর োদটে ধনুগুব্বণ।।  

চাদর োকণ চাদর অশ্ব বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ োদট পরাকড় সারদথর মুণ্ড।। 

দসংহনাে েদর েকে সুভরা-নিন।  

আদজ যতাকর পরাঠাইে যকমর সেন।। 

েৃহৎকক্ষত্র তার ভাই সমকর প্রখর।  

ণদজ্জব্বয়া উদঠে যযন যকমর যসাসর।।  

মহাকু্রদ্ধ বহয়া েীর হাকত দনে ধনু। 

েঙ্কা েদহোকর যযন সাদজকেে হনু। ।  

অদভমনুয যেদড়কেে হাকত বেয়া ির।  

ডাে দেয়া েকে তকে সুভরা-কোঙর। ।  

আমার সমকর যতাকর যম যোে দেে। 

এত েদে দেেয অে চাকপর েসাইে।।  

হাদস অদভমনুয েকে শুন যর ে্ব্বর। 

যমার হাকত যাদে আদজ যকমর নণর।। 

এত েদে দেেয অে একড় ততক্ষণ।  

সারদথ তুরঙ্গ তার েদরে দনধন।। 

অদ্ধব্বচে োকণ তার দিরকর্চ্ে বেে। 

রথ বহকত েৃহৎকক্ষত্র ভূদমকত পরদড়ে।। 

ভ্রাতার দনধন যেদখ েৃহন্নে েীর।  

যুদঝোকর আইে রকণ হইয়া অদস্থর।।  

অদভমনুয সহ তকে ের মহারণ। 

যোাঁকহ যোাঁহা প্রদত বেে োণ েদরষণ।।  

প্রেকয়র োকে যযন ধারা েদরষণ। 

অনয অনয জকন জকন বহে মহারণ।। 

মহােীর দুুঃিাসন সমকর প্রচণ্ড। 

নেুকের ধনু োদট বেে খণ্ড খণ্ড। ।  

ধনু োটা যণে েীর পরাইে েড় োজ।  

োঙ্গুকে চাদপরকে যযন ণকজ্জব্ব োে সাপর।। 

আর ধনু হাকত দনে সমকর প্রখর। 

দুুঃিাসকনর ধ্বজর্চ্ত্র োদটে সত্বর।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব েদরে দনধন।  

দুই োকণ সারদথকর বেে খান খান।।  

দেরথ বহে েীর সংোম দভতকর। 

ণো বেয়া যুদ্ধ েকর দুকযব্বযাধন েীকর।। 

এইরূপর ণোযুদ্ধ বহে দুই জকন। 

সহকেে যুদ্ধ েকর দুুঃিাসন সকন।। 

মহােীর সহকেে মারীর নিন। 

িরজাকে অন্ধোর েদরে ণণন।। 

োকণ োকণ দুুঃিাসন েরকয় প্রহার।  

দুই েীকরর িরজাকে বেে অন্ধোর।।  
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যক্রাকধ দুুঃিাসন েীর পূরদরে সন্ধান। 

সহকেে উপরকর মাদরে েি োণ।। 

সারদথ উপরকর মাকর দুই অকশ্ব চাদর। 

চাদর অে সহকেে উপরকর প্রহাদর।। 

োকণ োণ সহকেে বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ োদটকেে সারদথর মুণ্ড। ।  

চাদর অশ্ব োদটয়া েদরে দসংহনাে।  

পরাণ্ডকের েকে বহে জয় জয় োে।। 

তকে দুুঃিাসন েীর রকণ প্রাণ ধদর।  

সহকেকের রথ চূণব্ব বেে ণো মাদর। ।  

সারদথ তুরঙ্গ রথ চূণব্ব বহয়া যণে।  

হাকত ণো েদর েীর ভূকমকত পরদড়ে।।  

যোাঁকহ েীযব্বযেন্ত যোাঁকহ সংোকম দনপুরণ। 

যোাঁহাোর ণোযুদ্ধ না যায় দেখন।।  

মরপরদত সকঙ্গ যকুঝ রাজা যুদধদির। 

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত যোাঁকহ মহােীর।। 

মহােীর মররাজ সংোকম প্রচণ্ড। 

ধকর্ম্ব্বর হাকতর ধনু বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ধনু োকট যণে েজ্জা পরাইে যুদধদির। 

পুরনুঃ আন ধনু দনে সংোকম সুধীর।।  

গুণ চড়াইয়া দেে ধনুকে টঙ্কার। 

নেকমকঘ যযন ঘন জকের সঞ্চার।। 

ডাে দেয়া তকে ধর্ম্ব্বরাজ ত েদহে।  

না হই দেমুখ আদম শুনহ মাতুে।। 

দনজ পররাক্রকম যুদ্ধ ের যমার সকন।  

এত েদে দেেয অে পূরদরে সন্ধাকন।। 

এে িত োণ মাকর িকেযর উপরর। 

োণাঘাকত িেয রাজা হইে ফাাঁফর।।  

োকণ োণ োদটয়া েদরে দনোরণ। 

অষ্ট োণ ধকর্ম্ব্বকর মাদরে ততক্ষণ।।  

অষ্ট েেসপরব্ব দজদন অষ্টকণাটা ির। 

মহািে েদর আইকস ধকর্ম্ব্বর উপরর। ।  

দেেয অে দেয়া োকট ধকর্ম্ব্বর নিন।  

োণ েযথব্ব যণে েীর যক্রাধ বহে মন।।  

অদিোণ একড় তকে িেয নরপরদত। 

েরুণ োকণকত দনোদরে ধর্ম্ব্বমদত। ।  

এদড়ে েরুণ োণ ধকর্ম্ব্বর নিন। 

অদিোকণ দনোদরে িেয ততক্ষণ। ।  

এইরূকপর দুই নৃকপর বহে মহারণ। 

যোাঁহাোর যুদ্ধেথা না যায় দেখন।।  

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত সংোকম প্রখর। 

যোাঁহাোর যঘারনাকে দেস্ময় অন্তর। ।  

দিেীমুখ সূচীমুখ োণ েদণব্বোর।  

েজ্রমুখ িঙু্ক েঙ্ক নারাচ অপরার। ।  

পরদরষ যতামর আদে খুরুপর প্রচণ্ড। 

বভরে যসৌেীর আদে অে যমেণ্ড।।  

ব্রহ্মঅে রুরঅে যযো যত জাকন। 

যোাঁহার উপরকর যোাঁকহ েকর েদরষকণ।।  

যেহ পররাজয় নকহ যোাঁকহ মহাধীর। 

এইরূকপর যুদ্ধ বেে রাজা যুদধদির।। 

যরাণসহ যুদ্ধ েকর ধৃষ্টদুযন্ন েীর। 

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত যোাঁকহ মহাধীর।। 

আচাকযব্বযর সকঙ্গ যুদ্ধ েড়ই দুষ্কর। 

প্রাণ উকপরদক্ষয়া যুকঝ দ্রুপরে-কোঙর।। 

নানা অকে দেেয দিক্ষা যরাণ মহামদত। 

ধৃষ্টদুযন্ন ধনু োদট পরাকড় িীঘ্রণদত।। 

আর ধনু েয় েীর দনদমষ দভতকর। 

গুণ তুদে ধনুকেকত দেকেে সত্বকর। ।  
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ডাে দেয়া যরাকণ তকে েেকয় েচন। 

পূর্ব্বাপরর সতয যমার জানহ োরণ। ।  

মহামুদনরাজ যমাকর আিী্ব্বাে বেে।  

একে তে যসই োে দনেকট আদসে।। 

অেিয আমার হাকত যতামার দনধন। 

বেের দন্ব্বন্ধ এই না হয় খণ্ডন।।  

এত শুদন েেকয় আচাযব্বয মহািয়। 

না েদরস্ ণ্ব্ব তুই দ্রুপরে-তনয়।।  

আমার হকেকত যতার নাদহে দনোর।  

সেংকি আমার হাকত হইদে সংহার।। 

এত েদে আচাযব্বয পূরদরয়া মাকর োণ। 

িত িত অে মাকর পূরদরয়া সন্ধান।। 

মহােে ধৃষ্টদুযন্ন সংোকম প্রচণ্ড। 

োকণ োণ োদটয়া েদরে খণ্ড খণ্ড।।  

আচাকযব্বযর োণ োদট েদরে সন্ধান। 

আোকি উদঠে োণ নাদহ পরদরমাণ।। 

িকর আেদরে যরাকণ দ্রুপরে-নিন।  

অন্ধোর বহে বসনয না যেকখ তপরন। ।  

হাদসয়া েইে অে যরাণ মহািয়।  

োকণ োকণ োদটয়া সেে বেে ক্ষয়। ।  

দনদমকষকত সে অে বেে দনোরণ।  

অন্ধোর েূর বহে আোি অরুণ।। 

মহােীর যরাণাচাযব্বয দসংকহর প্রতাপর। 

এে অকে জন্মাইে সহকস্রে সাপর।।  

মহাকঘার অদহণণ উদঠে আোকি। 

নেঘন েকন যযন তদড়ৎ প্রোকি।। 

মহােীর ধৃষ্টদুযন্ন সংোকম দনপুরণ। 

এদড়ে ণরুড়-অে পরন্নণ-নািন।। 

িত িত দিদখণণ উদঠে আোকি। 

যকতে ভুজঙ্গণকণ ধদরয়া ণরাকস।। 

ভুজঙ্গ দণদেয়া দণদেোকর আইকস যরাকণ। 

অদিোণ যরাণ তকে একড় ততক্ষকণ।। 

পর্ব্বত প্রমাণ অদি উদঠে অম্বকর। 

পুরদড়য়া পরক্ষীর পরাখা পরদড়ে সত্বকর।। 

যঘারিকে োোনে আইকস অম্বকর। 

েরুণাকে দনোদরে দ্রুপরে-েুমাকর।। 

এইরূপর দুইজকন হইে সংোম। 

পূরক্ব্ব যুদ্ধ বহে যযন রােণ-শ্রীরাম।। 

োদে সুেীকের যযন হইে সমর। 

েদের সদহত যযন অদেদত-কোঙর।। 

তকে যরাণ মহােীর সংোকম প্রচণ্ড। 

ধৃষ্টদুযন্ন-ধনু োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

দুই োকণ োদটয়া পরাদড়ে রথধ্বজ। 

চাদর োকণ োদটে সত্বকর চাদর ণজ।।  

তৃণেৎ োদট রথ বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ োকট তকে সারদথর মুণ্ড।।  

হাকত ণো েদর েীর পরদড়ে ভূতকে। 

জয় জয় িে বহে আচাকযব্বযর েকে। ।  

ণো হাকত েদর ধায় দ্রুপরে-তনয়।  

চূণব্বেৎ েদরে যরাকণর রথ হয়।। 

ণোর প্রহাকর রথ চূণব্ব হকয় যণে।  

োফ দেয়া যরাণ েীর ভূতকে পরদড়ে। ।  

িীঘ্রণদত আর রথ যযাণায় সারদথ। 

পুরনরদপর যুদ্ধ বহে দুই মহামদত।। 

অপরকরকত োণেৃদষ্ট েকর জকন জন। 

যোাঁহাোর োণ যোাঁকহ েকর দনোরণ। ।  

মহােীর যসামের্ত্ সংোকম সুধীর।  

অষ্ট োকণ দেকন্ধ িঙ্খেীকরর িরীর।। 
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দুই োকণ ধন ুোদট বেে খণ্ড খণ্ড। 

চাদর োকণ সারদথকর দেদন্ধে প্রচণ্ড।। 

োকণ োণ িঙ্খেীর বেে দনোরণ। 

অষ্ট োকণ যসামেকর্ত্ দেকন্ধ ততক্ষণ।। 

িত িত োণ যোাঁকহ দেকন্ধ একেোকর। 

যোাঁহার োকণকত যোাঁকহ হইে জজ্জব্বকর।। 

িরীর জজ্জব্বর বহে রি পরকড় ধাকর। 

সারদথ োহুদড় রথ দনে েত েূকর।। 

োদহে সদহত যুদ্ধ যেেয় েীকরর। 

দুইজকন যোাঁকহ দেকন্ধ যোাঁহার িরীর।। 

মহােে দুইজন সংোকম দনপুরণ। 

যোাঁহাোর িরজাকে ঢাদেে অরুণ।। 

নানাদেধ অে যোাঁকহ েকর অেতার।  

যোাঁহাোর অে যোাঁকহ েরকয় সংহার।। 

তকে ধৃষ্টকেত ুেীর পূরদরয়া সন্ধান। 

একেোকর োদহকেকর মাকর নয় োণ।।  

েেচ োদটয়া োণ িরীর যভদেে। 

মূর্চ্ব্বা হকয় মহােীর রকথকত পরদড়ে।।  

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

দসংহনাে েকর ধৃষ্টকেতু মহামদত।।  

মূর্চ্ব্বা ভাদঙ্গ মহােীর উকঠ ততক্ষণ। 

সারদথকর েহুদেধ েদরে তজ্জব্বন।। 

িীঘ্র েদর েহ রথ েকে সারদথকর। 

আদজ যুকদ্ধ সংহাদরে ধৃষ্টকেতু েীকর।। 

আজ্ঞামাত্র রথ তকে চাোয় সারদথ।  

মুখামুদখ পুরনুঃ যুদ্ধ বহে মহারথী।। 

যেহ পররাভে নকহ সে দুইজন। 

নানাদেধ অে যোাঁকহ েকর েদরষণ।।  

ঘকটাুঃেচ সহ যুকঝ অেমু্বষ রাক্ষস।  

যোাঁকহ যোাঁহাোর োকণ রুদধে আোি।।  

যোাঁকহ যোাঁহা মায়ােী অকনে মায়া জাকন। 

মাকয়কত আর্চ্ন্ন েদর যুকঝ দুই জকন।। 

যোাঁহাোর দসংহনাে দেপরক্ষ-দেোর।  

নানাদেধ অে যোাঁকহ েকর অেতার।।  

যেহ পররাজয় নকহ সম দুই েীর। 

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত যোাঁকহ মহাধীর।। 

অশ্বত্থামা সকঙ্গ যুদ্ধ দিখণ্ডী প্রখর। 

নানাদেধ দেেয অে েকর অেতার।।  

মহােীর অশ্বত্থামা যরাকনর েুমার। 

মহাকঘার রণ েকর েকে মার মার।। 

দিখণ্ডী উপরকর তকে েকর িরজাে। 

ণণকন েদরকষ যযন যোদট োোনে।। 

েিদেে অন্ধোকর পূরদরে আোি। 

অশ্বত্থামা দনেকট দিখণ্ডী পরাইে ত্রাস।। 

দিখণ্ডীর দেপরাে যেদখয়া সত্রাদজত।  

অশ্বত্থামা দনেকট হইে উপরনীত।।  

মহােীর সত্রাদজত সমকর প্রচণ্ড। 

যত অে যরৌদণর েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

অন্ধোর েূর বহে প্রোকি অরুণ। 

মহােীর সত্রাদজত সংোকম দনপুরণ।।  

তাহার দেক্রম যেদখ যরাকনর েুমার। 

কু্রদ্ধ হকয় নানা অে েকর অেতার।। 

মুষে মুেণর আদে েজ্র অেণণ। 

সদহকত না পরাদর ভঙ্গ দেে েীরণণ। ।  

সত্রাদজত দিখণ্ডী পরাইে পররাভে। 

জয় জয় িে বেে সেে যেৌরে।। 

দেরাট সদহত যুকঝ রাজা ভণের্ত্। 

যোাঁকহ মহােেেন্ত যোাঁকহ মহাসত্ত্ব।। 



মহাভারত (ভীষ্মপর ব্্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

 

অনয অনয েীর েকর োণ েদরষণ। 

যোাঁহাোর অে যোাঁকহ েকর দনোরণ।। 

ভণের্ত্ দুই োণ সন্ধান েদরে। 

দেরাকটর ধ্বজছত্র োদটয়া পরাদড়ে। ।  

ধ্বজ োটা যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

িদি যফদে ভণেকর্ত্ দেকন্ধ ততক্ষকণ।। 

িদির প্রহাকর যমাহ পরায় মহােীর।  

যমাহ ভাদঙ্গ উকঠ পুরনুঃ সংোকম সুধীর।। 

অষ্ট োকণ দেরাকটকর দেদন্ধে সত্বর। 

োকণ োণ োদট পরাকড় দেরাট-ঈশ্বর।।  

যমাহ যণে দেরাট যিাদণত পরকড় ধাকর। 

যমাহ ভাদঙ্গ দেরাট যয উদঠে সত্বকর।। 

পুরনরদপর দুই নৃকপর বহে মহারণ। 

যোাঁহাোর োণেৃদষ্ট না যায় ণণন। ।  

েৃপরাচাযয সকন যুকঝ যেেয় নৃপরদত।  

োকণ োণ দনোরকয় দুই মহামদত।। 

জয়রথ দ্রুপরকে হইে মহারণ। 

ণণন ছাইয়া বেে োণ েদরষণ।। 

দেেণব্ব সদহত যুদ্ধ যসামের্ত্ েকর। 

নানাদেধ অে যোাঁকহ প্রহাকর যোাঁহাকর।। 

সুির্ম্ব্বা সদহত যুদ্ধ েকর যচদেতান। 

যোাঁকহ মহােীর যোাঁকহ মহােীযব্বযোন।। 

যোাঁহাোর অকে যোাঁকহ দেকন্ধ িীঘ্রণদত। 

োকণ োণ দনোরকয় দুই মহামদত।। 

সহকেে সুত যুকঝ সেুদক্ষণ সকন। 

যোাঁহাোকর অে যোাঁকহ মাকর েদরষকণ।। 

আয়ুধন সকন যুদ্ধ েকর সম েীর। 

যোাঁহাোর অে যোাঁকহ মাকর েদরষকণ।। 

আয়ুধন সকন যুদ্ধ েকর সম েীর। 

যোাঁহাোর োকণ দেকন্ধ যোাঁহার িরীর।। 

যোাঁকহ মহা েীযব্বযেন্ত যোাঁকহ মহােীর। 

যেহ পররাভে নকহ যোাঁকহ মহাধীর।। 

অনয অনয এইরূকপর যুকঝ েীরণণ। 

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন। ।  

েণড় দুিুদভ োেয োকজ অণণন। 

েক্ষ েক্ষ িঙ্খ োকজ না যায় দেখন। ।  

দুই েকে বসনয যকুঝ পরকড় েীরণণ। 

মহাকঘার িে বহে পূরদরে ণণন।। 

ধ্বজ ছত্র পরতাোয় পৃরদথেী ছাইে।  

ধূদে অন্ধোকর যঘার ভুেন পূরদরে।।  

যোদট যোদট অশ্বের েক্ষ েক্ষ হাতী। 

ভাদসয়া যেড়ায় সে স্থে নাদহ তদথ। ।  

সাদর সাদর মুণ্ড হাকস যেদখকত সুির। 

েক্ষ েক্ষ ছত্র পরকড় পৃরদথেী উপরর। ।  

ধ্বজ ছত্র পরতাোয় ধরণী যিাভন। 

েসন্ত সমকয় যযন যিাভকয় োনন।। 

এইরূকপর যুদ্ধ বহে দিতীয় প্রহর।  

কু্রদ্ধ বহে মহােীর ণঙ্গার েুমার।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

ইকের েকজ্রকত যযন পর্ব্বত দেোর।। 

িত িত োণ েীর এেোকণ একড়। 

িত িত মুণ্ড োদট পরাকড় একেোকর। ।  

োদটে অকনে অশ্ব রথী রথধ্বজ। 

েক্ষ েক্ষ আকিায়ার েক্ষ েক্ষ ণজ। ।  

দেদস্মত যকতে যযাদ্ধা ভীকষ্মর দেক্রকম। 

সদহকত না পরাদর ভঙ্গ দেকেে সংোকম।। 

ভঙ্গ দেে পরাণ্ডকের যত বসনযণণ। 

যেদখ যুদধদির রাজা ভয়ােুে মন। ।  
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আশ্বাদসয়া স্ব্বকসনয েীর ধনঞ্জয়। 

ডাে দেয়া েকে শুন েৃে মহািয়।।  

িীঘ্রণদত েহ রথ েুরুকসনয মাকঝ।  

আদজোর সংোকম মাদরে েুরুরাকজ।। 

সে েুরুণণ আদজ েদরে দনধন। 

না পরাদরকে রাদখোকর ণঙ্গার নন্েন।।  

আজ্ঞামাত্র রথ চাোইয়া নারায়ণ। 

নানা অেেৃদষ্ট েকর েুদপরয়া অজ্জুব্বন।। 

একেোকর মাকর েীর েক্ষ েক্ষ ির।  

দনদমকষকে িরজাকে ছাইে অম্বর।। 

েিদেে অন্ধোর না যেদখ অরুণ। 

আোি ছাইয়া বেে োণ েদরষণ।। 

সহস্র সহস্র োণ একড় একেোকর। 

সহস্র সহস্র মহারথীকর সংহাকর।। 

েক্ষ েক্ষ মহারথী েদরে সংহার। 

অসংখয পরোদত যোটী যোটী আকিায়ার। ।  

েক্ষ েক্ষ মর্ত্ হেী েীঘব্ব েন্ত যার। 

একেশ্বর ধনঞ্জয় েদরে সংহার।। 

অজ্জুব্বকনর দেক্রকম ত্রাদসত েুরুেে। 

সদহকত না পরাদর স্ব্বজন ভঙ্গ দেে।। 

পরোয় সেে বসনয দপরছু নাদহ চায়। 

আশ্বাসকয় স্ব্বকসনয ণঙ্গার তনয়।।  

েৃতের্ম্ব্বা দুুঃিাসন িেয পররপরদত।  

দেদেংিদত যচদেতান যেিরী প্রভৃদত।। 

েৃপর যসামের্ত্ আর গুরুর নিন। 

েি মহারথী যণে ভীকষ্মর রক্ষণ।। 

চক্ররক্ষা বেে তকে ভীকষ্মর িরীর।  

দেক্রকম দেিাে সকে সংোকম সুধীর।। 

নানা অেেৃদষ্ট েকর বসকনযর উপরর।  

যক্রাধ েদর আগু বহে সুভরা-েুমার।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

নানাদেধ দেেয অে েকর অেতার।।  

খুরুপরা বভরেোণ এদড়ে প্রচণ্ড। 

ভীকষ্মর হাকতর ধনু বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ধ্বজর্চ্ত্র হাদনয়া সংোকম মহাধীর। 

ষদষ্ট োণ মাদর দেকন্ধ ভীকষ্মর িরীর।। 

েি োণ মাকর েৃতের্ম্ব্বার িরীকর।  

পরঞ্চ োকণ দেদন্ধকেে িেয-েকেেকর।। 

ছয় োকণ দুুঃিাসকনর সারদথ সদহকত।  

ধ্বজর্চ্ত্র অশ্ব তার পরাদড়ে ভূদমকত।। 

দুই োকণ েৃতের্ম্ব্বার োকট ধনুগুব্বণ। 

িীঘ্রহে অদভমনুয সংোকম দনপুরণ।।  

দিতীয় অজ্জুব্বন সম েীর-অেতার।  

দিশুর সমকর েুরুেুকে চমৎোর।। 

আোকি প্রিংসা েকর যত যেেণণ। 

েজ্জা পরায় রকণ তকে ণঙ্গার নিন।।  

যক্রাধ বহয়া পুরনুঃ ধনু েইে সত্বকর। 

েি োণ মাদরকেে সুভরা-েুমাকর। ।  

চাদর োকণ ধ্বজর্চ্ত্র োদটে ত্বদরকত। 

সারদথর মাথা োদট পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

না েদম্পে অদভমনুয সংোকম সুধীর। 

নেুকের রকথ চদড় রকণ বহে দস্থর।।  

তকে েৃতের্ম্ব্বা আর েৃপর দেদেংিদত। 

যচদেতান দুুঃিাসন যেিরী প্রভৃদত। ।  

ছয় মহারথী যমদে েকর অেেৃদষ্ট। 

প্রেকয়র োকে যযন মজাইকত সৃদষ্ট।। 

যক্রাধ েদর পরাথব্ব তকে প্রকেদিকে রকণ। 

মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ বহে ভীষ্মাজ্জুব্বকন।। 
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দুকযব্বযাধন দুুঃিাসন সহ সকহাের। 

ভূদরশ্রো উল্কা আদে মকরর েুমার।। 

ণণন ছাইয়া সকে েদরষকয় ির। 

মৎসযেংি েীরণকণ েদরে জজ্জব্বর।।  

উর্ত্র েুমার তকে েদরষকয় ির। 

েি োকণ দেদন্ধে িকেযর েকেের।।  

চাদর োকণ চাদর অশ্ব দেকন্ধ ততক্ষণ। 

দুই োকণ সারদথকর েদরো দনধন।। 

দেরথ হইে িেয েজ্জা পরাইে রকণ। 

স্ব্বকেৌহময় ণো বেে ততক্ষকণ।। 

যফদেয়া মাদরে ণো উর্ত্র উপরর। 

ণোঘাকত পরোইে দেরাট-েুমার।। 

ভ্রাতৃভঙ্গ যেদখ িঙ্খ দুুঃখ পরদরহদর। 

িকেযর অকেকত এে হাকত ণো েদর।। 

িেযকর যেদখয়া েকে শুন যর ে্ব্বর। 

এে ণোঘাকত তুদম যাকে যমঘর।। 

এত েদে ণো েীর মাদরে সত্বর। 

োফ দেয়া এড়াইে মকরর েুমার।। 

যক্রাধ েদর িকঙ্খ ণো েদরে প্রহার। 

েকজ্রকত হইে যযন পর্ব্বত দেোর। ।  

যসই ঘাকয় িঙ্খেীর হদরে যণয়ান। 

ভীমকসন যধকয় েীকর বেে পরদরত্রাণ। ।  

মৎসযেীরণণ তকে রকণ ভঙ্গ দেে। 

আশ্বাস েদরয়া ভীম েদেকত োদণে।।  

দস্থর বহয়া যুঝ সকে ভঙ্গ যেহ যেকন। 

আদজ যুকদ্ধ মাদরে পরাদপরি েুরুণকণ।। 

এত েদে েৃকোের প্রকেদিে রকণ। 

িকেযর উপরকর েকর োণ েদরষকণ।। 

নানাদেধ অে মাকর ভীম মহােীর।  

িকরকত জজ্জব্বর বহে িকেযর িরীর। ।  

িকেযর সাহাযয যহতু দেড়াোক্ষ েীর। 

নানা অে মাদর দেকন্ধ ভীকমর িরীর।। 

দুকযব্বযাধন-সকহাের সমকর প্রচণ্ড।  

রথধ্বজ ভীকমর েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

খুরুপরা বভরেোণ এদড়ে ত্বদরত। 

োণাঘাকত দেড়াোক্ষ হইে মূদর্চ্ব্বত।। 

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

রথী বেয়া সারদথ পরোয় িীঘ্রণদত।।  

তকে দুকযব্বযাধন রাজা যক্রাদধত অন্তর। 

রকণ আইে সহ ঊনিত সকহাের।। 

নানা অেেৃদষ্ট েকর ভীকমর উপরর।  

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব জেধর।। 

অকে অে দনোরকয় োয়রু নিন। 

পরেকন উড়ায় যযন যমঘ েদরষণ।। 

ভীকমর প্রতাকপর দস্থর নকহ েুরুণণ।  

ভঙ্গ দেয়া বেে দণয়া ভীকষ্মর িরণ।।  

আশ্বাস েদরয়া ভীষ্ম স্ব্বকসনযণকণ। 

নানা অে বেয়া তকে প্রকেদিে রকণ।। 

শুল্ক েন েকহ যযন োোদি অনে।  

তােৃি বসকনযর মকধয ভীষ্ম মহােে।।  

রথ রথী বসনয োজী পরদড়ে অকনে। 

দেখকন না যায় বসনয পরদড়ে যকতে।।  

সন্ধযার সমকয় বসনয অকনে পরদড়ে।  

ভীষ্মাজ্জুব্বকন যেখাকেদখ পুরনুঃ যুদ্ধ বহে।। 

অে যণে দেনমদণ রাদত্র প্রকেদিে। 

যার যযই দনজ স্থাকন দুই েকে যণে।।  

দুই েকে পরদড়ে অকনে বসনযণণ। 

ণজ োদজ রথধ্বজ না যায় দেখন।। 
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ভয়ঙ্কর বহে ভূদম যেদখ োকণ ভয়। 

শ্মিান সেৃি বহে বেকস যপ্রতচয়।।  

অসংখয েেন্ধ উকঠ হাকত ধনুুঃির। 

িৃণাে েুকু্করণণ েকর যোোহে।। 

মুদন েকে জকন্মজয় ের অেধান। 

প্রথম দেকনর যুদ্ধ বহে সমাধান।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড হয় দেেযজ্ঞান।। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। 

অেকহকে শুন যযন সেে সংসার।। 

দিখণ্ডীর পূর্ব্বজন্ম েৃর্ত্ান্ত 

দজজ্ঞাদসে জকন্মজয় েদরয়া দেনয়। 

দে েদহো শুদন তকে অদম্বো-তনয়। ।  

তকে পুরনুঃ সঞ্জকয়কর দজজ্ঞাকস রাজন।  

দে েদরে েহ শুদন পুরত্র দুকযব্বযাধন।। 

সঞ্জয় েদেে, রাজা শুন এেমকন। 

দিদেকর আদসয়া যুদি বেে দুকযব্বযাধকন।। 

দুকযব্বযাধন দুুঃিাসন ণান্ধার নিন। 

দতন জকন দমদে যণো ভীকষ্মর সেন। ।  

পুরনরদপর ভীকষ্মকর েেকয় দুকযব্বযাধন।  

অেধান দনকেদেকয় ণঙ্গার নিন।। 

পূরক্ব্বকত আমার অকে বেকে অঙ্গীোর। 

পরাণ্ডকে দজদনয়া যমাকর দেকে রাজযভার।। 

যস্নকহকত না মার তুদম পরাণ্ডুর েুমার। 

তে োেয েযথব্ব বহে দে েদেে আর।।  

আকণ যদে েদরতাম েকণব্ব যসনাপরদত। 

েৃদষ্টমাকত্র পরাণ্ডকে মাদরত মহামদত।। 

এইরূপর দুকযব্বযাধন েদহে েচন। 

শুদনয়া হইে যক্রাধ ণঙ্গার-নিন। ।  

দুকযব্বযাধকন চাদহ তকে েদেে েচন।  

দস্থরহও দুকযব্বযাধন না ের যিাচন। ।  

যয প্রদতজ্ঞা বেনু আদম যতামার যণাচকর। 

োদে পরাণ্ডু পুরকত্রকর পরাঠাে যমঘকর।। 

যসামে পরাঞ্চাে আদে যত েীরচয়। 

োদে প্রাকত যমার হাকত যাকে যমােয়।।  

এে যুদি েদহ আদম শুন দুকযব্বযাধন। 

প্রোকরকত দিখণ্ডীর েদরকত দনধন। ।  

অমঙ্গে দুরাচার যসই ত অধম। 

তাহা যেদখ দসন্ধ নয় আমার দেক্রম। ।  

পূরক্ব্বকত প্রদতজ্ঞা যমার জাকন স্ব্বজন। 

অমঙ্গে যেদখ অদত যতয়াদণনু রণ।। 

বেকের দন্ব্বন্ধ আকছ জাকন স্ব্বজন। 

দিখণ্ডীর হাকত আদম হইে দনধন।। 

পূর্ব্বজকন্ম ভদজ নাই আদম দুরাচাকর। 

আমাকর ভদজে যহন আদছে দেচাকর।। 

দেভা না েদরে আদম প্রদতজ্ঞা আমার। 

যতোরকণ আইে পরাদপরনী দুরাচার।। 

তার যহতু গুরু সকন বহে মহারণ। 

প্রোকর দিখণ্ডী তুদম েরহ দনধন। ।  

এত শুদন দুকযব্বযাধন দেস্ময় হৃেকয়। 

পুরনুঃ দজজ্ঞাদসে েরকযাকড় দপরতামকহ। ।  

েহ শুদন দপরতামহ পূরক্ব্বর োদহনী। 

পূরক্ব্বকত দিখণ্ডী দছে োহার নদিনী।। 

দিখণ্ডী যতামার বেরী দছে দে োরণ।  

দে োরকণ ণরু সকন বেকে তুদম রণ। ।  
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ভীষ্ম েকে রহসয শুনহ দুকযব্বযাধন।  

দেদচত্রেীকযব্বযর পূরক্ব্ব দেোহ োরণ।। 

দিজণণ মুকখ আদম শুদননু োদহনী। 

পররমা সুিরী আকছ োিীর নদিনী।। 

এোদধে েনযো আছকয় দতন জন। 

শুদন োিীপুরকর আদম েদরনু ণমন।। 

স্বয়ম্বর আরদম্ভয়া দছে োিীশ্বর।  

স্বয়ম্বর বহকত েনযা েদরনু স ের।।  

দতন েনযা রকথকত তুদেনু সেয হাকত। 

অকনে হইে যুদ্ধ িাকের সদহকত।।  

সংোকমকত িাকেকর েদরনু পররাজয়।  

েনযাণকণ বেয়া আইনু আপরন আেয়।। 

অম্বী অম্বা অম্বাদেো আদে দতনজন।  

দেোহ আরম্ভ যহতু জাদন শুভক্ষণ। ।  

রত্নকেেী মকধয েসাইনু দতনজন। 

যহনোকে অম্বী তকে েদেে েচন।। 

ইর্চ্া-েরী বহয়া আদম েদরনু িাকেকর। 

জাদনয়া আমার দেভা যেহ অনুসাকর।।  

একতে শুদনয়া তযাণ েদরনু তাহাকর। 

দুই েনযা দেভা আদম দেনু অনুকজকর।। 

অম্বা অম্বাদেো দুই োিীর নদিনী। 

পররমা সুিরী রূকপর ইকের ইোণী।। 

যজযি েনযা অম্বী যকে েদরনু েজ্জব্বন। 

সত্বর চদেে েনযা িাকের সেন।।  

অকনে প্রোকর তকে েদহে িাকেকর। 

ইর্চ্াসুকখ যতামাকর েদরে স্বয়ম্বকর।। 

অদেচার েদর দুষ্ট ণঙ্গার-নিন।  

স্বয়ম্বর বহকত যমাকর েদরে হরণ।। 

এই দেেরণ েদহ সভার দভতকর। 

যতোরকণ তযাণ দুষ্ট েদরে আমাকর।। 

যতামা দভন্ন রাজা যমার অকনয নাদহ মন। 

জাদনয়া আমাকর রাজা েরহ েহণ।। 

এত শুদন িাে দচকর্ত্ বেে দনরূপরণ।  

দেচার েদরয়া তাকর না বেে েহণ। ।  

পুরনরদপর েনযা তকে আইে যমার ঘকর। 

েদহে আমাকর েনযা অকনে প্রোকর। ।  

স্ব্ব ধর্ম্ব্ব জ্ঞাত তুদম ণঙ্গার েুমার। 

হাকত ধদর তুদে দনকে রকথর উপরর।। 

পূর্ব্বাপরার আকছ যহন িাকের েচন।  

স্বয়ম্বরা েনযা যযই েরকয় েহণ।।  

যসই তার পরদত হয় যেকের দেচার। 

অনযপরকর তাহার নাদহে অদধোর।। 

জাদনয়া শুদনয়া দেভা না বেকে আমাকর। 

নারীহতযা ভার দেে যতামার উপরকর।।  

আদমও েদহনু তাকর শুনহ পরাদপরদন। 

পূরক্ব্বর প্রদতজ্ঞা যমার জানহ োদহনী।। 

দপরতার দেোহ যহতু বেনু অঙ্গীোর।  

দেভা না েদরে সতয েচন আমার।। 

তাহা শুদন েনযা তকে েরকয় যরােন।  

অরকণযর মকধয প্রকেদিে ততক্ষণ। ।  

এোেী অরণয মকধয েরকয় যরােন। 

যহনোকে নারকের সকঙ্গ েরিন।। 

েযােুে হইয়া তকে েকহ মহামুদন। 

দে োরকণ োি েনযা েহত োদহনী।। 

এত শুদন েকহ েনযা যুদড় দুই ের।  

অেধান দনকেেন শুন মুদনের।। 

অদেদহত বেে দুষ্ট ণঙ্গার নিন।  

স্বয়ম্বকর ধদর যমাকর না বেে েহণ।।  
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িরীর তযদজে আদম েদর অনাহার। 

যমার প্রদত যেন তার এত অদেচার।। 

এত শুদন হৃেকয় ভাদেে তকপরাধন। 

েনযাকর চাদহয়া েকহ মধুর েচন।। 

না তযজহ প্রাণ েদহ েদরয়া প্রোর। 

িীঘ্রণদত যাহ যথা ভৃগুর েুমার।।  

তাাঁর দপ্রয় দিষয হয়ণঙ্গার নন্েন।  

েহুদেধ মকত তাাঁকর েদরকে েেন।।  

প্রসন্ন েদরয়া তকে সাদধকে ভীকষ্মকর। 

তাাঁহার েচন ভীষ্ম খণ্ডাইকত নাকর।। 

গুরু আজ্ঞা ভীষ্ম নাদহ েদরকে যহেন। 

স্বধর্ম্ব্ব রাদখয়া যতামা েদরকে েহণ।। 

এত েদে অন্তদ্ধব্বান বহে তকপরাধন।  

িীঘ্রণদত যণে েনযা ভার্ণে সেন। ।  

অকনে প্রোকর েে েদরে মুদনকর।  

তুষ্ট বহয়া ের তাকর যাকচ ভৃগুেকর।। 

যতামার েকেকত েনযা তুষ্ট বহনু আদম। 

যযই ের ইর্চ্া েনযা মাদণ েহ তুদম।। 

এত শুদন েকহ েনযা যুদড় দুই ের।  

আমার োদঞ্ছত যেে শুনহ উর্ত্র।। 

তে দপ্রয় দিষয হয় ণঙ্গার নিন।  

স্বয়ম্বকর হদর যমাকর না বেে েহণ।।  

এত শুদন েনযাসহ ভৃগুর নিন। 

িীঘ্রণদত আইো চদে আমার সেন।। 

গুরু যেদখ আদম প্রণদমনু েরকযাকড়।  

পরােয অঘব্বয দেয়া তকে পূরদজনু দেেকর।। 

তকে ভৃগুের যমাকর েদেে েচন। 

এই েনযা যেন তুদম না ের েহণ। ।  

স্বয়ম্বর বহকত েনযা েদরয়া েহণ।  

হদরয়া আদনকে তযাণ ের দে োরণ।।  

নারীেধ পরাপর ভীষ্ম োকণ পরদরণাকম।  

এইরূপর েহু যমাকর বেে গুরু রাকম।।  

হৃেকয় দচদন্তয়া তাাঁকর দেোম উর্ত্র। 

পূরক্ব্বর প্রদতজ্ঞা যমার জান গুরুের।। 

জনকের দেভা যহতু বেনু অঙ্গীোর।  

দেোহ না েদর আদম, না েই রাজযভার।। 

ক্ষদত্রয় প্রদতজ্ঞা েভু না েদরকে নয়। 

ধর্ম্ব্বাধর্ম্ব্ব সে নাথ যণাচর যতামায়।। 

জাদনয়া োরণ যহন েহ মদতমান্। 

তুদম যহন েে যেে দে েদহে আন।। 

এত শুদন পুরনরদপর েকে ভৃগুের। 

নাদহে ইহাকত যোষ গুন গুরুতর।। 

আমার েচন শুন না ের খণ্ডন। 

স্ব্ব ধর্ম্ব্ব জাদন ইহায় েরহ েহণ।। 

আদম েদহোম যেে নকহ েোচন। 

এত শুদন যক্রাধ বেে ভৃগুর নিন। ।  

গুরু োেয নাদহ দনদে তুই দুরাচার। 

এই যোকষ যতাকর আদম েদরে সংহার।। 

ইর্চ্ামৃতুয এইমাত্র ধর অহঙ্কার।  

আমার যক্রাকধকত োকর নাদহে দনোর।। 

যুদ্ধ যেহ যমার সকঙ্গ শুন দুষ্টমদত। 

এত শুদন োদহর হইনু িীঘ্রণদত।। 

নানা অে েকয় যোাঁকহ প্রকেদিনু রকণ। 

ক্ষান্ত নকহ যোাঁকহ বহে োণ েদরষকণ।। 

যত অে মাকর গুরু বেনু খণ্ড খণ্ড। 

যক্রাকধকত এদড়ে তকে োণ যমেণ্ড।।  

আোকি উদঠে অে যেদখ ভয়ঙ্কর।  

দেষম দুজ্জব্বয় োণ আইকস তৎপরর।। 
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েদিকির ের্ত্ োণ যমার তুকণ দছে।  

যসই োণাঘাকত োণ দুইখান বহে।। 

অে েযথব্ব যণে যক্রাধ বহে ভৃগুের। 

যক্রাকধকত েদম্পত অঙ্গ োাঁকপর থর থর।।  

িদি যফদে মাদরকেে আমার উপরর।  

দেেয অে দেয়া োদট যফদেনু সত্বর।। 

উন্মর্ত্ েুঠার েকয় আইকস মাদরোকর। 

উপরনীত বহে দণয়া যমার েরােকর।। 

েদিকির দিক্ষা অে নাম ব্রহ্মদির। 

তাহাকত জজ্জব্বর বেনু ভৃগুর িরীর।।  

আর জকন্ম ভীকষ্ম আদম েদরে দনধন।  

এত েদে েনযা বেে অরকণয ণমন।। 

দচন্তা েদর োি দেয়া জ্বাদেে অনে।  

িাপর দেে যমার তকর হাকত েদর জে।। 

আমার েচন েভু না যায় খণ্ডন। 

দ্রুপরকের ণৃকহ আদস েইে জনম।। 

যসই েনযা যেখহ দিখণ্ডী দুরাচার।  

প্রোকর তাহাকর তুদম েরহ সংহার। ।  

তাহাকর মাদরকে জয় হইকে যতামার। 

নাদহে সংিয় শুন েচন আমার।।  

দুকযব্বযাধন েকে এই যোন্ দচত্রেথা। 

োদে যুকদ্ধ মাদরে দিখণ্ডী মহারথা।। 

দুুঃিাসন মহােীর যমার সকহাের। 

দিখণ্ডীকর মাদরকত তাহার বহে ভার।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভেতদর।। 

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম োস েকহ পরয়ার প্রেন্ধ।।  

দিতীয় দেকনর যদু্ধ 

সঞ্জয় েকেন, শুন অন্ধ নরপরদত। 

রজনী প্রভাকত আজ্ঞা দেে েুরুপরদত।। 

রাজার েচকন সকে সাকজ িীঘ্রণদত। 

রথী মহারথী সাকজ মহাকযাধপরদত।। 

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন।  

দডদম দডদম িকে োকজ োেয অণণন।।  

িঙ্খ যভরী দুিুদভ োজকয় েরতাে।  

েকতে দেদখে যত ফুোকর োহাে।। 

মহরী ঝাঝদর নানা োেয সে োকজ।  

োকেযর িেকে েম্প বহে সে রাকজয।। 

ভূদমেকম্প উকঠ ঘন পৃরদথেী েম্পন।  

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন। ।  

সমুর সেৃি েূযহ েদরে রচন। 

েূযহ-মুকখ দনকয়াদজে মহাকযাদ্ধাণণ।।  

োমিৃকঙ্গ েৃতের্ম্ব্বা রাজা দুকযব্বযাধকন। 

এইরূকপর সকে রকহ েূযকহর রক্ষকণ। ।  

দুুঃিাসকন আদে ঊনিত সকহাের। 

ভূদরশ্রো যসামের্ত্ প্রতীপরেুমার। ।  

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত যরাণ েৃপর মহামদত। 

দত্রণর্ত্ব্ব সুির্ম্ব্বা আদে প্রাণকজযাদতষপরদত।। 

মধযিৃকঙ্গ রদহকেন যত েীরণণ। 

পরশ্চাকত রদহো তকে মকরর নিন।।  

েূযকহর অকেকত বহে ভীষ্ম মহামদত। 

েিসহস্র চক্ররক্ষ সকঙ্গ মহারথী। ।  

েিসহস্র নারায়ণী-কসনা েেোন। 

রাদখে পরদশ্চম িৃকঙ্গ রথীর প্রধান।। 
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যোদট যোটী হেী পরদর্ত্ অশ্ব অণণন।  

সাদজে যকতে যসনা না যায় দেখন।। 

এইরূকপর েূযহ বেে ভীষ্ম মহামদত।  

েূযহ-েথা শুদনকেন ধর্ম্ব্ব নরপরদত।। 

অজ্জুব্বকন ডাদেয়া আজ্ঞা দেে ততক্ষণ। 

েূযহ েদর সাদজকেন ণঙ্গার নিন।।  

ইহার দেধান ভাই ের িীঘ্রতর। 

সােধান বহয়া আদজ েদরকে সমর।। 

দিখণ্ডীকর রাখ রকণ েহু যত্ন েদর। 

মহারদথণণ তকে েদরয়া প্রহরী।। 

সােধান বহয়া ের েূযকহর রচন। 

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাখহ যযাদ্ধাণণ।। 

আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় মহাদেচক্ষণ। 

রদচে দেদচত্র েূযহ না যায় ের্ণন।।  

সূচীমুখ-েূযহ বেে েড়ই দুষ্কর। 

েূযহমুকখ দনকয়াদজে মহাধনুদ্ধব্বর।।  

মহািৃকঙ্গ রাদখে সাতযদে মহামদত। 

ভীমকসন সহকেে নেুে প্রভৃদত।। 

মধযিৃকঙ্গ যুদধদির ধকর্ম্ব্বর েুমার। 

েিসহস্র রথী সকঙ্গ মহােেধর।। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত রকহ মহা মহারথী। 

ধৃষ্টদুযন্ন দেরাটাদে যেেয় প্রভৃদত।। 

যেখাকেদখ যোোেুদে োদজে সমর। 

েূযকহর অকেকত পরাথব্ব ইকের েুমার।। 

মহােীর ধনঞ্জয় সংোকম প্রচণ্ড।  

একেোকর োদট পরাকড় িত িত মুণ্ড। ।  

ইেের্ত্ দিক্ষা যত দেেয অে জাকন। 

জেধর সম পরাথব্ব েকর েদরষকণ।। 

সহস্র সহস্র োণ একেোকর একড়। 

সহস্র সহস্র েীর পরকড় একেোকর।। 

ধ্বজর্চ্ত্র পরতাোয় ঢাদেে যমদেনী। 

ক্ষকণকে রকির নেী েহাে ফাল্গুদন।। 

পরাকথব্বর দেক্রকম ত্রাস পরাইে েুরুণণ। 

সদহকত না পরাদর ভঙ্গ দেে স্ব্বজন।।  

বসনযভঙ্গ যেদখ তকে ণঙ্গার েুমার। 

যক্রাধ েদর আগু বহে েদরকত সমর।। 

ভীষ্মাজ্জুব্বন দুইজকন বহে মহারণ।  

যোাঁহার দেক্রকমকত েদম্পত েীরণণ। ।  

মহােীর েৃকোের সংোকম প্রখর। 

দেদন্ধয়া যেৌরে-কসনয বেে জর জর। ।  

সহস্র সহস্র েীর বেে খণ্ড খণ্ড।  

ক্ষুর মৃকণ মাকর যযন যেিরী প্রচণ্ড।। 

ভীকমর দেক্রকমকত েদম্পত েুরুণণ।  

যক্রাধ েদর আগু বহে দত্রণর্ত্ব্ব রাজন।। 

ভীকমর উপরকর েকর োণ েদরষণ। 

প্রেকয়র োকে যযন েকষব্ব যঘার ঘন। ।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর ভীকমর উপরর।।  

অকে অকে োদট তকে পরেন-েুমার। 

দত্রণর্ত্ব্ব উপরকর েকর অে অেতার।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ সারদথকর মাদরে প্রচণ্ড।।  

চাদর অশ্ব মাদরয়া েদরে দসংহনাে।  

যেৌরকের েকে বহে েহুত প্রমাে।। 

দেরথ হইে েীর সংোম দভতর। 

হাকত ণো েদরয়া নাদমে ভূদম পরর।।  

ণো আস্ফাদেয়া যায় ভীকম মাদরোকর। 

যক্রাধ বহে ভীম তে সংোম দভতকর।। 
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দুই োকণ োদট তাহা বেে খণ্ড খণ্ড। 

ভি-অকে দত্রণকর্ত্ব্বর দেদন্ধে প্রচণ্ড।। 

েেচ োদটয়া অে যভদেে িরীকর।  

অোঘাকত অকঙ্গ তার রি পরকড় ধাকর।। 

দত্রণকর্ত্ব্বর দেপরাে যেদখয়া িেয েীর। 

আগু বহয়া রক্ষা বেে দত্রণর্ত্ব্ব-িরীর।। 

িীঘ্রণদত রথ বেয়া যযাণায় সারদথ। 

রকথ েদর বেে তকে দত্রণর্ত্ব্ব নৃপরদত।। 

িেয ভীকম যোাঁকহ তকে বহে মহারণ।  

যেখাকেদখ যোাঁকহ বেে োণ েদরষণ।।  

নারাচ বভরে আদে মুষে মুেণর। 

নানা অে যফকে যোাঁকহ যোাঁহার উপরর।।  

তকেত খুরুপরা োণ পূরদরে সন্ধান। 

ভীকমর হাকতর ধনু বেে খান খান।। 

আর ধনু েয় েীর দনকমষ দভতকর। 

যসই ধনু োকট েীর মাদর দুই িকর। ।  

পুরনুঃ পুরনুঃ েৃকোের যত ধনু েয়। 

োকণ হাদন িেযেীর ভূদমকত যফোয়।।  

ধনু োটা যণে েীর বহে যক্রাধ মন।  

িদি এে তুদে দনে ভীষণ েিব্বন।।  

মহাকতকজ মাকর িদি পরেন-েুমার। 

ইকের েকজ্রকত যযন পর্ব্বত দেোর।। 

নানা অে মাকর েীর দনোদরকত নাকর। 

েেচ যভদেয়া িদি যভদেে িরীকর।।  

যমদহ যণে িেয েীর রি পরকড় ধাকর। 

হাহাোর িে বহে যত েুরুেীকর।।  

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

দসংহনাে বেে েীর ভীম মহামদত।। 

অেসর যপরকয় ধন ুবেে েৃকোের। 

ধনুকেকত গুণ তুদে দেকেে সত্বর।।  

গুণ দেয়া ধনু েীর টঙ্কাকর দনঘব্বাত। 

এেোকে বহে যযন িত েজ্রাঘাত।। 

মহািকে যমাহ বহে যত েুরুণণ। 

রুদষে িকেযর ভাই সংোকম দুজ্জব্বন।। 

আগু হকয় ভীমকসকন েকেন েচন। 

যমার হাকত যাদে আদজ যকমর সেন।। 

এত েদে দেেয অে যুদড়ে ধনুকে। 

ঝেকে ঝেকে অদি উকঠ অেমুকখ।। 

মহািকে আইকস োণ ণণন-মণ্ডকে। 

িরকতর োকে যহন হংসপরংদি চকে।।  

ভীম এদড়কেন োণ খুরুপরা প্রচণ্ড।  

অদ্ধব্বপরকথ অে োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

তকে তাকর ডাদে েকে পরেন-েুমার। 

এই যস অকেকত যতার এত অহঙ্কার।।  

এই অদ্ধব্বচে অে অেযথব্ব সন্ধান। 

পূরক্ব্ব যমাকর যরাণাচাযব্বয গুরু দেে োন।। 

সুরাসুর দেজয়ী দুষ্কর এই ির। 

এই অকে পরাঠাইে যকমর নণর।। 

এত েদে আেণব্ব পূরদরয়া িরাসন। 

এদড়কেে অে যযন মধযাহ্ন তপরন।।  

যঘার িে দের অে আইকস আোকি। 

অে যেদখ যেেণণ পরোয় তরাকস।।  

নানা িদি েকর দনোদরকত নাদহ পরাকর। 

পরদড়ে িকেযর ভাই োরুণ প্রহাকর। ।  

সংোকম পরদড়ে েীর পূর্ব্বদির হকয়। 

োঞ্চন পর্ব্বত যযন পরদড়ে খদসকয়। ।  

হাহাোর িে বহে যত েুরুেকে। 

হাকত অে েৃকোের নাকচ েুতূহকে।। 
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ভীকমর দেক্রম সকহ নাদহ যহন েীর।  

ভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব যযন প্রেয়-িরীর।।  

ধৃষ্টদুযন্ন যরাকণ তকে বহে মহারণ। 

নানা অে দুইজকন েকর েদরষণ।।  

মহােীর যরাণাচাযব্বয দেক্রকম দেিাে। 

েি োণ ধৃষ্টদুযকন্ন প্রহার েদরে।। 

েিকণাটা োেসপরব্ব দজদন েি ির। 

মহািকে আইে ধৃষ্টদুযকম্নর উপরর।।  

অদ্ধব্বচে োকণকত োদটে ততক্ষকণ। 

আোকি প্রিংসা েকর যত যেেণকণ।। 

োণ েযথব্ব যণে েীর যক্রাধ বহে মন।  

ভিোণ পুরনরদপর একড় ততক্ষণ।। 

আোকি উদঠে োণ প্রেয় প্রচণ্ড। 

দুই োকণ ধৃষ্টদুযন্ন বেে খণ্ড খণ্ড।। 

তকে ধৃষ্টদুযন্ন েীর পূরদরে সন্ধান। 

যরাণাচাযব্বয উপরকর মাদরে েি োণ।। 

আোকি উদঠে োণ উেূো সমান। 

োকণ োকণ হাদন যরাণ বেে সমাধান।। 

তকে গুরু মহাকক্রাধ হইে অন্তকর।  

এেোকর অণদণত যুদড়ে যতামকর।। 

েিদেে অন্ধোর পূরদরে আোি। 

পরেন রুদধে বসকনয না চকে োতাস। ।  

ধৃষ্টদুযকন্ন আকরাদপরে েক্ষ েক্ষ োণ। 

অজ্জুব্বন ধাইয়া দণয়া রক্ষা বেে প্রাণ।। 

গুরু দিকষয পুরনুঃ তকে বহে মহারণ।  

যোাঁহার যুকদ্ধর েথা না যায় দেখন।।  

পরাঞ্চাে নিন তকে সুেদক্ষণ নাম।  

স্ব্বগুকণ দেিারে মহা অনুপরাম।।  

যরাকনর উপরকর েকর োণ েদরষণ। 

েরষা-োকেকত যযন েকষব্ব যঘার ঘন।।  

োকণ োকণ োদট যরাণ বেে খণ্ড খণ্ড। 

িদি যফদে সুেদক্ষকণ মাদরে প্রচণ্ড।। 

নানা িদি েকর েীর নাকর দনোদরকত। 

েুকেকত োদজে অে পরদড়ে ভূদমকত।। 

রথ বহকত সুেদক্ষণ পরকড় ভূদমতকে। 

হাহাোর িে বহে পরাণ্ডকের েকে। ।  

যকতে পরাঞ্চােণণ বহে যক্রাধমন। 

যরাকণর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

বভরে নারাচ আদে নানা অেের।।  

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর যরাকনর উপরর।  

েদরষার োকে যযন েকষব্ব জেধর।। 

নানা অকে দিদক্ষত আচাযব্বয মদতমান। 

অকে অে োদটয়া েদরে খান খান।। 

যচাখ যচাখ োণ একড় েড় েড় েীর। 

পরাঞ্চাে েংকিকত নাদহ অক্ষত িরীর।।  

অশ্বত্থামা নেুকের যুদ্ধ অনুপরাম।  

পূরক্ব্ব যুদ্ধ বহে যযন রােণ শ্রীরাম।। 

মহােীর অশ্বত্থামা সমকর প্রচণ্ড।  

নেুকের রথধ্বজ বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ধ্বজ োটা যণে েীর েড় পরাইে োজ।  

িদি যফদে মাদরকেে হৃেকয়র মাঝ। ।  

োফ দেয়া এড়াইে যরাকনর নিন। 

নেুে উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

োকণ োণ নেুে েদরে দনোরণ। 

োয়ুকত উড়ায় যযন জেধরণণ।। 

যক্রাধ বহে নেুকের সংোকম প্রখর।  

ষদষ্ট োণ মাদর দেকন্ধ যরাকনর যোঙর।। 
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চাদর োকণ চাদর অে বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ োদটকেে সারদথর মুণ্ড। ।  

দেরথ হইে েীর সমর দভতর। 

হাকত ণো েদর তকে ধাইে সত্বর।। 

মাদরে ণোর োদড় নেুকের রকথ। 

চাদর অশ্ব সাদরদথ েদরে চূণব্ব তাকত।। 

সারদথ তুরঙ্গ রথ চূণব্ব হকয় যণে।  

সাতযদে আদসয়া তকে পরদরত্রাণ বেে।।  

অশ্বত্থামা সাতযদেকত যুদ্ধ অনুপরাম। 

পূরক্ব্ব যেোসুকর যযন হইে সংোম।। 

িত িত োণ যোাঁকহ একেোকর একড়। 

অন্ধোর হইয়া যোাঁহার ণাকয় পরকড়।।  

নারাচ ভূষণ্ডী আর পরদরঘ যতামর। 

নানা অে যফকে যোাঁকহ যোাঁহার উপরর।।  

যেহ পররাভে নকহ সম দুই জন। 

যোাঁহাোর অে যোাঁকহ েদর দনোরণ।। 

নেুকের সকন যুকঝ দেেণব্ব েুমার। 

যোাঁহাোর যোাঁকহ অে েকর অেতার।। 

দিখণ্ডী সদহত যকুঝ েীর দুুঃিাসন।  

অকনয অকনয যোাঁকহ েকর োণ েদরষণ।।  

সংোকমকত প্রচণ্ড দিখণ্ডী মহােীর। 

ষদষ্ট োকণ দেকন্ধ দুুঃিাসকনর িরীর।। 

দুই োকণ সারদথকর দেকন্ধ ততক্ষণ।  

চাদর োকণ চাদর অশ্ব েদরে দনধন। ।  

অষ্ট োকণ ধ্বজর্চ্ত্র বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই োকণ দুুঃিাসকন বেে েণ্ডভণ্ড।।  

ণো হাকত েদর েীর পরকড় ভূদমতকে। 

দসংহনাে েদরে দিখণ্ডী মহােকে।। 

হাকত ধনু েদর েীর ধায় আগুসাদর। 

মৃণ মাদরোকর যযন আইকস যেিরী।। 

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া ণোোদড়। 

যেকি ধদর দিখণ্ডীকর ভূদমতকে পরাদড়।। 

ধরাধদর োহুযুদ্ধ বেে দুই জন। 

সহকেে দিখণ্ডীকর বেে পরদরত্রাণ।।  

মহােীর সহকেে দেক্রকম দেিাে। 

দুুঃিাসন উপরকর েদরে িরজাে।। 

দুুঃিাসকন রথ আদন যযাণায় সারদথ। 

োফ দেয়া রকথকত উদঠে মহামদত।। 

সহকেে দুুঃিাসকন বহে মহারণ। 

নানা অে দুই জকন বেে েদরষণ। ।  

মহােীর সহকেে যপরকয় অেসর। 

িদি যফদে হাকন দুুঃিাসকনর উপরর। ।  

যসই ঘাকয় দুুঃিাসন বহে অকচতন। 

রথ েকয় সারদথ োহুকড় ততক্ষণ।। 

তকে ত িেুদন েীর যক্রাধ বহে মকন।  

নানা অে মাদর দেকন্ধ মারীর নিকন।। 

িেুদনকর যেদখ েীর েহকয় োদহনী। 

শুন যর পরাদপরি দুষ্ট অধম িেুদন।। 

পূরক্ব্বর প্রদতজ্ঞা যমার জান ভােমকত। 

যসই োে বহে এই েদহনু যতামাকত।। 

পরািাোকে যকতে েদরকে অপরমান। 

তাহার উদচত ফে পরাকে যমার স্থান।।  

সেংকিকত যমঘর যাদে যমার হাকত। 

দেধাতার িদি ইহা নাদরদে রাদখকত।। 

এত েদে আেণব্ব পূরদরয়া মাকর োণ। 

রথধ্বজ িেুদনর বেে খান খান।। 

সারদথকর দুই োণ েদরে প্রহার। 

েকজ্রকত পর্ব্বত যযন হইে দেোর। ।  
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চাদর োকণ চাদর অশ্ব বেে অষ্টখান। 

িেুদনর হৃেকয় মাদরে েি োণ।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর পরকড় নাদহ ভুরূভঙ্গ। 

পুরদষ্পত দেংশুে যযন িেুদনর অঙ্ণ।।  

তকে ত িেুদন েদর রকণ প্রাণ ধদর।  

সারদথকর আগু বহকত েকহ যক্রাধ েদর।। 

িেুদনকর িদি যফদে মাকর ততক্ষণ।  

যসই ঘাকয় িেুদন হইে অকচতন।। 

রথ েকয় সারদথ োহুকড় ততক্ষণ। 

িেুদন েইয়া যণে যথা দুকযব্বযাধন। ।  

িেুদনর ভঙ্গ যেদখ িেুদনর েে। 

পরাকছ নাদহ চাকহ যেহ পরোয় সেে।। 

পরোইয়া েয় বসনয ভীকষ্মর িরণ। 

আশ্বাদসে স্ব্ব বসকনয ণঙ্গার-নিন।। 

দুই েকে বসকনযর হইে হানাহাদন।  

দেখকন না যায় যত পরদড়ে োদহনী।। 

দুই েকে পরদড়ে অকনে রদথণণ। 

ধ্বজর্চ্ত্র ণজ োজী পরদর্ত্ অণণন। ।  

েনে রদচত ধ্বকজ পৃরদথেী পূরদরে। 

অকিাে-োনন যযন েসকন্ত ফুদটে।। 

ভারমাকস পরাো তাে পরকড় যযন ঝকড়। 

সাদর সাদর অশ্ব হেী এেোকে পরকড়।। 

িত িত মুণ্ড পরকড় শুদন েড়েদড়। 

েেচ েুণ্ডে পরকড় অেণণ যেদড়।।  

নানা অেঙ্কাকরকত ছাইে রণপুররী। 

পরদড়ে অকনে বসনয দেদখকত না পরাদর।। 

মহােীর ণঙ্গাসুত সমকর প্রচণ্ড। 

পরাণ্ডকের বসনয োদট েকর খণ্ড খণ্ড।। 

োহার োদটে হাত ধনুে সদহকত। 

মেে োদটয়া োর পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

মকধয মকধয োহাকর েদরে খণ্ড খণ্ড। 

োহার োদটয়া পরাকড় ছত্র ধ্বজেণ্ড।। 

োহার োদটে নাে োহার শ্রেণ। 

মকধয মকধয দচদরয়া যফদেে েত জন।।  

এইরূকপর যুদ্ধ বহে তৃতীয় প্রহর। 

অকনে েদরে যুদ্ধ ণঙ্গার যোঙর।। 

িতসহস্র রথী তকে েদরে সংহার। 

ণজ োদজ পরোদতে মাদরে অপরার।। 

ভীকষ্মর দেক্রকম আনদিত দুকযব্বযাধন। 

দচকর্ত্কত েদরে আদজ পরাণ্ডে দনধন। ।  

ভীকষ্মর দেক্রকমকত ত্রাদসত পরাণ্ডুণণ। 

সদহকত না পরাদর ভঙ্গ দেে স্ব্বজন।।  

নানা িদি েকর পরাথব্ব দনোদরকত নাকর। 

দস্থর নকহ বসনযণণ পরোয় সত্বকর। ।  

েহু রত্ন েদর দস্থর বেে বসনযণণ।  

আশ্বাদসয়া বসনযণকণ প্রকেদিে রণ।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

োহার িেদত তাহা েরকয় েণব্বন।। 

মেকে েদিয়া চেচূড় পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম োস েকহ পরাাঁচাদে-প্রেন্ধ।। 

অজ্জুব্বকনর মূর্চ্ব্বা 

েীর ধনঞ্জয়,                সংোকম দুজ্জব্বয়, 

ণাণ্ডীর ধনুে হাকত। 
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মেকে যিাদভত,                েনে রদচত, 

পূরক্ব্ব দেে সুরনাকথ।। 

দত্রভুেন-পরদত,                যণাদেি সারদথ, 

ধেে চাদর তুরঙ্গ। 

েদপরধ্বজ নাম,                রথ অনুপরাম, 

জেে-েরণ অঙ্গ।। 

এেই েরণ,                 রাজীে যোচন, 

ধনঞ্জয় নারায়ণ। 

তনু অনুপরাম,                যোাঁকহ ঘনিযাম, 

যেদখকত েড় যিাভন।। 

পরাথব্ব েীরেকর,                েদেে েৃকেকর, 

িীঘ্রণদত রথ োহ।  

ণঙ্গার তনয়,                সংোকম দুজ্জব্বয়, 

তাাঁহার অকেকত েহ।। 

আদজ মহারকণ,                ণঙ্গার-নিকন। 

পরাঠাইে যমােয়। 

এত শুদন োণী,                যেে চক্রপরাদণ, 

চাোইো রথ হয়।। 

পরাকথব্বকর যেদখয়া,                রথ চাোইয়া, 

আগু বহে ণঙ্গাসুত। 

যোাঁহার সংোম,                েড় অনুপরাম, 

একড় অে যূথ যথূ।। 

যঘার িে েদর,                পরকড় যোাঁহাপরদর, 

বসকনয বহে অন্ধোর। 

ভৃগুের্ত্ োণ,                রকণ অনুপরাম, 

একড় ণঙ্গার েুমার।। 

বহয়া যজযাদতর্ম্ব্বয়,                যেদখ োকণ ভয়, 

আইকস পরাকথব্বর পরর। 

এদড়কেন োণ,                পরাথব্ব মদতমান, 
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োণ োদটে সত্বর।। 

োণ েযথব্ব যণে,                মকন যক্রাধ বহে, 

পুরনরদপর একড় োণ। 

অষ্টেক্র নাম,                োণ অনুপরাম. 

একড় পুরদরয়া সন্ধান।। 

আকো েদর আইকস,                যযন তারা খকস, 

মহাভয়ঙ্কর ির। 

পরাথব্ব বেয়া োণ,                বেে খান খান, 

প্রিংকস সে অমর।। 

তকে পরাথব্ব েীর,                দনভব্বয়-িরীর, 

িতসংখযা োণ একড়। 

আোি আেদর,                অন্ধোর েদর, 

ভীকষ্মর ণাকয়কত পরকড়।। 

সংোকম প্রচণ্ড,                যতকজকত মার্ত্ব্বণ্ড, 

দুজ্জব্বয় ণঙ্গার সুত। 

এদড় দেেয োণ,                বেে খান খান, 

পরাথব্ব মাদনে অদ্ভুত।। 

বহয়া যক্রাধমন,                ণঙ্গার নিন, 

পূরদরে দেেয সন্ধান। 

েদিি-দিদক্ষত,                জণত-পূরদজত, 

ব্রহ্মদির নাম োণ।। 

একড় যক্রাধভকর,                উদঠে অম্বকর, 

আশুদন সমান োণ।  

নানা িদি েকর,                দনোদরকত নাকর,  

এে বহো ভণোন।। 

োদজে সত্বকর,                পরাকথব্বর িরীকর, 

দনোদরকত না পরাদরে। 

যসই অেঘায়                পরাথব্ব যমাহ যায়, 

যণাদেি এে হইে।। 
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তকে নারায়ণ,                পুররুষ প্রধান, 

অকঙ্গ হাত েুোইে। 

স্পকিব্ব পরদ্মহাত,                খকণ্ড অেঘাত, 

পরাথব্ব সদম্বত পরাইে।। 

তকে ধনঞ্জয়,                যক্রাকধ অদতিয়, 

পরাথব্ব সদম্বত পরাইে। 

তকে ধনঞ্জয়,                যক্রাকধ অদতিয়, 

েক্ষ েক্ষ একড় োণ। 

োকণ োণ হাদন,                েীর েুরুমদণ, 

সে বেে খান খান।। 

যক্রাকধ পুরনরদপর,                মন্ত্র অদভকষদে, 

েক্ষ েক্ষ োণ একড়। 

নারাচ যতামর,                মুষে মুেণর, 

পরদরঘাদে যিে পরকড়।। 

েকর অে েৃদষ্ট,                মজাইকত সৃদষ্ট, 

যযন েকষব্ব যঘার ঘন। 

িরকত ছাইে,                অন্ধোর বহে, 

না যেদখ েৃে অজ্জুব্বন।। 

হাহাোর যোকে,                পরাণ্ডকের েকে, 

ভকয় রকণ ভঙ্গ দেে। 

পরাণ্ডুকসনযণকণ,                ণঙ্গার নিকন, 

প্রায় েণ্ডভণ্ড বেে।। 

েীর ধনঞ্জয়,                সংোকম দুজ্জব্বয়, 

োদটে ভীকষ্মর োণ। 

সূযব্বয অে যণে,                রাদত্র প্রকেদিে, 

দেো বহে অেসান।। 

যহনই সময়,                ণঙ্গার তনয়, 

আজ্ঞা দেে যযাধণকণ। 

শুন স্ব্বজন,                সম্বরহ রণ, 
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দেন বহে অেসাকন।। 

ভীকষ্মর েচকন,                েুরু-পরাণ্ডুণকণ, 

তযাণ বেে সকে রণ। 

যয যার সেন,                যণন স্ব্বজন, 

েুরু পরাণ্ডু েীরণণ।। 

সন্ধযার সময়,                েুরু-পরাণ্ডুচয়, 

পরদড়ে সংোম-স্থাকন। 

বসনয অণণন,                 হেী অশ্বণণ, 

পরদড়ে েহুত রকণ।। 

যেকড় যপ্রতচয়,                যেদখ োকণ ভয়, 

ভয়ঙ্কর রণস্থে। 

েুকু্কর িৃণাে,                েকর যোোহে, 

েেন্ধ উকঠ েহুেে।। 

ভারত-চদরত্র,                পররম পরদেত্র, 

শুদনকে পরাপর দেনাকি। 

োিীরাম েয়,                নাদহে সংিয়, 

যয েদহো মুদন েযাকস।। 

তৃতীয় দেকনর যদু্ধ 

মুদন েকে, অেধান োরহ রাজন। 

একতে শুদনয়া েথা অদম্বো-নিন। ।  

হদরকষ পূরদরে তনু সানি হৃেয়। 

দজজ্ঞাদসে সঞ্জকয়কর েদরয়া দেনয়। ।  

তকে দে েদরো েহ ধকর্ম্ব্বর তনয়। 

দেোর েদরয়া যমাকর শুনাহ সঞ্জয়।।  

সঞ্জয় েকেন রাজা ের অেণদত। 

সংোকমকত পররাভে পরাইে পরাণ্ডুপরদত।। 

দিদেকর আইে রাজা বহয়া দুুঃখমন। 

সভা েদর সভাকত েদসে স্ব্বজন।। 

ভীমকসন ধনঞ্জয় মারীর নিন। 

আর সকে েদসকেন মহাকযাধণণ।। 

ঘকটাৎেচ দেরাট দ্রুপরে নরপরদত। 

ধৃষ্টদুযন্ন সাতযদে আদে যদুেংিপরদত।। 

সভা েদর দনভৃকত েদসে স্ব্বজন। 

যণাদেকি চাদহয়া েকে ধকর্ম্ব্বর নিন।। 

অেধান শুন যেে যােে-ঈশ্বর। 

অোরকণ ভীষ্ম সহ োড়াইো সমর।। 

মহারাজা দুকযব্বযাধন অকনে সহায়। 

দজদনোকর োর িদি আছকয় তাহায়। ।  
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আপরন উপরায় দেছু না দচদন্ত অন্তকর। 

দপরপরীদেোর পরাখা যযন মদরোর তকর। ।  

ভুেনদেজয়ী েীর ণঙ্গার নিন। 

োকণকত জজ্জব্বর সে বেে বসনযণণ। ।  

ধৃষ্টদুযন্ন আদে মহারথী যত যত।  

োকণকত জজ্জব্বর সে বেে বসনযণণ। ।  

ধৃষ্টদুযম্ন আদে মহারথী যত যত।  

োকণকত সোকর ভীষ্ম েদরে েযদথত।।  

মহারথী পরোদতে যত বসনযণণ। 

েথদঞ্চত প্রাণ েকয় আকছ স্ব্বজন।।  

ভীষ্ম যসনাপরদত আর দুজ্জব্বয় যেৌরে।  

োহার িেদত তাকর েকর পররাভে।।  

আপরন উপরায় আদম দচকর্ত্ না ণদণনু। 

আগু পরাছু না ণদণয়া যুকদ্ধ প্রকেদিনু।। 

আজ্ঞা ের জণন্নাথ েদর পরদরহার। 

যুকদ্ধ োযব্বয নাদহ যাে অরণয দভতর।। 

হৃেকয় ভাদেয়া তকে েকহ যদুেীর। 

যেন এত ভাে তুদম রাজা যুদধদির।। 

তুদম যহন মহারাজা নৃপরদত-প্রধান।  

তুদম যহন েে রাজা দে েদেে আন। ।  

ক্ষত্রধর্ম্ব্ব িােমত জান স্ব্বনীত। 

জাদনয়া শুদনয়া যেন রকণ হও ভীত।।  

পূর্ব্বাপরর আকছ েকহ িাকের দেধান। 

গুরু েঘু সংোকমকত এেই সমান।।  

মাতুে শ্বশুর দপরতা ভাই েন্ধুজন।  

যজযিতাত দপরতামহ আদে গুরুণণ।।  

দিক্ষা েীক্ষা দিজ মুদন গুরু যত জন।  

যয হউে সংোকমকত েদরে দনধন।। 

ইহাকত অধর্ম্ব্ব নাদহ যেকের েচন। 

জাদনয়া শুদনয়া যেন হও ভীত মন।। 

স্বরূপর েদহে ভীষ্ম ণঙ্গার যোঙর।  

সংোকম দুজ্জব্বয় েীর যকমর যসাসর।।  

োহার িেদত তাকর েদরকত দনধন। 

তার মৃতুয পূরক্ব্ব আদম েকরদছ দচন্তন।। 

উপরাকয় মাদরে ভীকষ্ম নয়কন যেদখকে। 

প্রোকরকত যরাণাচাযব্বয দনধন হইকে।। 

প্রোকরকত সোকর পরাঠাে যমােয়। 

আমার েচন রাজা েভু অনয নয়।। 

আোি ভাদঙ্গয়া পরকড় দক্ষদত জকে ভাকস। 

তথাদপর েচন যমার না হয় দেনাকি।। 

চে-সূযব্বয-পরাত হয় েৃদষ্ট নাদহ চকে। 

তথাদপর েচন যমার নদহকে দেফকে।। 

এত েদে প্রকোদধে ধকর্ম্ব্বর নিকন। 

ধৃষ্টদুযন্ন প্রদতজ্ঞা েদরে ততক্ষকণ।। 

োদেকে সংোকম যমার যেদখকে প্রতাপর। 

মর্ত্ হেী প্রহারকয় যহন ক্ষুর সাপর।। 

যরাণাচাকযব্বয োকণ োদে েদরে দনধন। 

আমার প্রদতজ্ঞা েভু না হয় খণ্ডন।।  

তকে ভীম ধনঞ্জয় আদে েীরণকণ। 

প্রদতজ্ঞা েদরে সকে যেৌরে-দনধকন।। 

সঞ্জয় েকেন, শুন অদম্বো-নিন।  

রজনী প্রভাত োকে েুরু-পরাণ্ডুণণ।।  

দুই েকে সাকজ নানা োেযণণ োকজ। 

োকেযর িেকে েম্প বহে স্ব্বরাকজ।। 

ডণর দডদণ্ডদম োকজ োংসয েরতাে।  

অসংখযা দুিুদভ োকজ োহুে রসাে।। 

যভরী ঝাঝরী আদে োকজ োেযণণ। 

দুই েকে োেয োকজ না যায় দেখন।।  
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রথী মহারথী ণজ পরোদত প্রচণ্ড। 

আকসায়ার হাকত ণো খে যমেণ্ড।। 

েক্ষ েক্ষ মহারথী সকঙ্গ আকিায়ার।  

েূযকহর অকেকত ভীষ্ম ণঙ্গার েুমার।। 

োম িৃকঙ্গ েৃতের্ম্ব্বা েীর যসামের্ত্। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত ভণের্ত্ মহাসত্ত্ব।। 

যরাণ অশ্বত্থামা আর প্রতীপর-নিন। 

ভূদরশ্রো সুির্ম্ব্বাদে যত রাজণণ।।  

ভীকষ্মর রক্ষে পরাকি সংোকম দনভব্বয়। 

মকধয দুকযব্বযাধন রাজা ণান্ধারী তনয়।। 

ঊনিত সকহাের সকঙ্গ পরদরোর। 

মহােীযব্বযেন্ত রকণ যম-অেতার।। 

েূযহ েদর সাদজকেন েুরু-নরপরদত। 

শুদন অজ্জুব্বকনকর আজ্ঞা দেে পরাণ্ডুপরদত।। 

িীঘ্রণদত েূযহ েদর সাজহ সত্বর।  

েুরুেীরণকণকর পরাঠাও যমঘর।। 

আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় মহাদেচক্ষণ।  

রদচে দেদচত্র েূযহ না হয় েণব্বন।।  

যথাযথ স্থাকনকত রদহে েীরণণ। 

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন। ।  

দুই েকে দেেয অে েকর েদরষণ।  

প্রেকয়র োকে যযন েকষব্ব যঘার ঘন। ।  

মহােীর ধনঞ্জয় সংোকম প্রচণ্ড।  

হাকতকত ণাণ্ডীে ধনু যযন যমেণ্ড। ।  

দেেযমূদর্ত্ব্ব অঙ্গ িযাম রাজীেকোচন।  

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ অরুণ েরণ।। 

পূরণব্বদেধু-মুখচে সুকোমে তনু। 

দেদচত্র েুণ্ডে েকণব্ব যযন যিাকভ ভানু।। 

তকতাদধে রূপর েৃে যেেেীনিন। 

েদপরধ্বজ রথখান দেদচত্র যিাভন।। 

েুযকহর অকেকত বহো েীর ধনঞ্জয়।  

প্রভাকত সূকযব্বযর যযন হইে উেয়। ।  

যেদখয়া যমাদহত বহে েুরু-কসনযণণ।  

আছুে যুকদ্ধর োযব্বয বহে অকচতন।।  

যরাকণর অকেকত বহে ধৃষ্টদুযন্ন েীর। 

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ সংোকম সুধীর।। 

ধৃষ্টদুযকন্ন যেদখ েীর সংোকম প্রচণ্ড। 

হাকতকত েইে যযন োে যমেণ্ড।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

মহািে বহে যযন পর্ব্বত দেোর। ।  

এে োকে েক্ষ েক্ষ িকঙ্খর দনুঃস্বন। 

দুই েকে প্রকেদিে েদরোকর রণ।। 

অনয অনয বসকনযকত হইে হানাহাদন। 

দুই েকে রকন পরকড় অকনে োদহনী।। 

অকনে পরদড়ে রথী রথ আকিায়ার। 

যোটী যোটী মর্ত্ণজ পরোদত অপরার।। 

ধ্বজর্চ্ত্র পরতাোয় যমদেনী পূরদরে।  

অকিাে দেংশুে যযন েসকন্ত ফুদটে।।  

েনে-েুণ্ডে মদণ-মুেুট অপরার। 

যেয়ূর েনে দেেয মদণ-রত্ন হার।।  

যোটী যোটী েীর দুইেকে দেে হানা।  

খরকস্রাকত েকহ নেী রুদেকরর যফণা। ।  

নর-ণজ-মুণ্ড ভাকস রেত-উপরর।  

অসংখয ের্দ্ব্বকম েুকঠ হাকত ধনুুঃির।। 

তকে যরাণ মহােীর হাকত ধনুুঃির। 

হানকয় পরাঞ্চাে বসনয সংোম দভতর।। 

শুষ্ক েন েকহ যযন োোদি অনকে। 

ভঙ্গ দেে বসনয যেদখ যরাণ মহােকে।। 
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যক্রাধ বহে ধৃষ্টদুযন্ন সংোম দভতকর। 

নানা অে েৃদষ্ট েকর যরাকনর উপরকর।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

বভরে পরদরঘ আদে অসংখয যতামর।। 

অকে অে োদট যরাণ বেে দনোরণ। 

োয়ুকত উড়ায় যযন যমঘ েদরষণ।। 

োণ োদট যরাণ েীর পূরদরে সন্ধান। 

োকণকত োদটয়া রথ বেে খান খান।।  

েেচ যভদেয়া োণ অকঙ্গ প্রকেদিে।  

েকজ্রকত পর্ব্বত যযন ইকে দেোদরে।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ বহে অকচতন।  

রথ বেয়া সারদথ পরোয় ততক্ষণ।। 

যরাকণর দেক্রকম দস্থর নকহ যোনজন।  

ভঙ্গ দেে পরাঞ্চাকের যত বসনযণণ। ।  

হাহাোর িে বহে পরাণ্ডকের েকে।  

প্রেয় সমকয় যযন সমুর উথকে।। 

আশ্বাদসয়া স্ব্বকসকনয েীর েৃকোের। 

যরাণদিষয প্রকেদিে েদরকত সমর। ।  

দেেয দেেয োণ েীর েকর েদরষণ।  

ভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব েীর পরেন-নিন। ।  

নেেন ভাকঙ্গ যযন মর্ত্ েদরের। 

যেিরী দেহকর যযন ণকজে উপরর।।  

একেশ্বর যরাণ বসনয বেে েণ্ডভণ্ড। 

ক্ষুর মৃণী মাকর যযন যেিরী প্রচণ্ড।। 

িত িত ণজ োদজ পরোদত অপরার। 

সংহাদরে েৃকোের পরেন েুমার।। 

ভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব ভীম পরেন নিন।  

ভীকম যেদখ ভঙ্গ দেে স্ব্বকসন্যণণ।।  

ভঙ্গ দেে যরাণ িেয যেহ নাদহ রয়।  

যক্রাধ েদর আইে অশ্বত্থামা মহািয়।।  

ডাে দেয়া েৃকোেকর েদেে েচন। 

ক্ষকণে রদহয়া যুদ্ধ েরহ এখন।। 

ক্ষুর জীে মাদর যতার এত অহঙ্কার। 

আমার হকেকত আদজ হইে সংহার।। 

এত েদে অশ্বত্থামা পূরদরে সন্ধান।  

োকণ োণ োদটয়া েদরে খান খান।।  

পুরন্ব্বার অশ্বত্থামা পূরদরে সন্ধান। 

ভীকমর উপরকর মাদরকেে েি োণ।। 

েি যণাটা োণ আকস োে-সহচর।  

মহািে েদর আকস ভীকমর উপরর।। 

হাদস েৃকোের েীর পূরদরে সন্ধান। 

োকণ োণ হাদনয়া েদরে দুইখান।। 

োণ েযথব্ব যণে েীর বহে যক্রাধ মন।  

পুরনরদপর দেেয অে েকর েদরষণ। ।  

একেোকর ছাকড় েীর সহস্র যতামর। 

অেমুকখ েৃদষ্ট হয় মুষে মুেণর।।  

অে যেদখ পরাণ্ডুকসনয দেস্ময় হইে।  

হাহাোর েদর সকে প্রমাে ণদণে।। 

আোকি আইকস যযন প্রেয়-তপরন।  

েকজ্রর দনুঃস্বন শুদন অকের ণজ্জব্বন।। 

মহােীর েৃকোের সমকর প্রচণ্ড। 

ভি োকণ অে োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

আোকিকত প্রিংসা েরকয় যেেণণ। 

সাধু েৃকোের েীর পরেন নিন।। 

তকে ভীম মহােীর পূরদরে সন্ধান। 

অশ্বত্থামা উপরকর মাদরে েি োণ। ।  

চাদর োকণ ধ্বজর্চ্ত্র োদটয়া পরাদড়ে। 

দুই োকণ সারদথকর যমঘর দনে।। 
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দেরথ হইয়া েীর যক্রাদধত অন্তকর। 

ণো ঘুরাইয়া েীর যায় মাদরোকর।।  

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া ণোোদড়। 

সারদথকর ণোঘাকত ভূদমতকে পরাদড়।।  

সারদথ তুরঙ্গ রথ চূণব্ব বহয়া যণে।  

ণো হাকত েদর েীর ভূদমকত নাদমে। ।  

অশ্বত্থামা-ভীম যোাঁকহ বহে মহারণ।  

যোাঁহাোর ণোযুদ্ধ না হয় ণণন।। 

েতক্ষকণ দুইজকন ণো প্রহাদরে। 

মাকথ হাদন দুই েীর ভূদমকত পরদড়ে। ।  

িীঘ্রণদত আদন রথ যযাণায় সারদথ। 

রকথ েদর দনে অশ্বত্থামা মহারথী। ।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ পরেন নন্েন।  

তথাদপর অক্ষম েীর নকহ েোচন।। 

ভয়ঙ্কর ণো হাকত দুজ্জব্বয় িরীর।  

মেে ভাদঙ্গয়া োকরা েুে বেে দচর।। 

ণোর প্রহাকর মাকর েক্ষ েক্ষ েীর। 

ভীকমর দেক্রকম ভঙ্গ দেে েুরুেীর।।  

যক্রাধ বহে যরৌদণেীর সমর দভতকর।  

িত িত োণ মাকর ভীকমর উপরকর।। 

ণো দফরাইয়া অে বেে দনোরণ।  

োয়ুকত ভাদঙ্গে যযন যমঘ েদরষণ।।  

িীঘ্রণদত রথ আদন যযাণায় সারদথ। 

োফ দেয়া উকঠ তাকহ ভীম মহারথী।।  

জয়োেয োজাইে পরাণ্ডকের েকে। 

নানা অেেৃদষ্ট তকে েকর েুতূহকে।। 

ভীকমর দেক্রকম েুরুণণ নকহ দস্থর।  

যক্রাধ বহয়া আগু বহে ভূদরশ্রো েীর।। 

ভূদরশ্রো যেদখ সহকেে বেে োণ। 

েৃহন্নে যধকয় তার বেে পরদরত্রাণ। ।  

েৃহন্নে সহকেকে বহে মহারণ। 

যোাঁকহ যোাঁহাপরদর বেে োণ েদরষণ।।  

যক্রাধ হকয় সহকেে সমর দভতকর। 

অষ্টোকণ দেকন্ধ েৃহন্নে-েকেেকর।। 

চাদর োকণ ধ্বজর্চ্ত্র োদটয়া পরাদড়ে। 

দুই োকণ সারদথকর পররাকণ মাদরে।।  

ণো হাকত েদর েীর ভূকমকত পরদড়ে। 

যেকণ যধকয় সহকেকে মাদরকত আইে।। 

খুরুপরা োণ সহকেে এদড়ে প্রচণ্ড।  

েৃহন্নে েীকরকর েদরে খণ্ড খণ্ড। ।  

মহােীর েৃহন্নে পরদড়ে সমকর। 

তার ভাই েৃহরথ আইে যক্রাধভকর।।  

ডাে দেয়া সহকেকে েেকয় েচন। 

যতামার যিাদণকত ভাকয়র েদরে তপরব্বণ। ।  

এত েদে আেণব্ব পূরদরয়া একড় োণ। 

অষ্টে যতামর মাকর পূরদরয়া সন্ধান। ।  

িূকনযকত উদঠে অে প্রেয় প্রচণ্ড। 

রথধ্বজ োদটয়া েদরে খণ্ড খণ্ড।।  

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া চাদর োণ। 

দুই োকণ সারদথকর বেে চাদরখান।।  

অদ্ধব্বচে োকণ তার দিরকশ্চে বেে। 

রথ বহকত েৃহরথ ভূকমকত যিাদভে।।  

এেস্থাকন দুইজন সমকর পরদড়ে। 

সুকমরুর িৃঙ্গ যযন ভূকমকত পরদড়ে। ।  

হাহাোর িে বহে যেৌরকের েকে। 

হাকত েে সহকেে নাকচ েুতূহকে।। 

সহকেকের দেক্রকম ত্রাদসত েুরুণণ।  

যক্রাধ বহে ভীষ্মেীর ণঙ্গার নন্েন।।  
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মহােীর ণঙ্গাপুরত্র সমকর প্রচণ্ড।  

পরাণ্ডকের বসনযণকণ বেে খণ্ড খণ্ড।। 

দেেয অে মাকর েীর পূরদরয়া সন্ধান। 

এেোকর একড় েীর িত িত োণ।। 

িত িত মহারথী পরড়কয় সমকর। 

িরজাকে অন্ধোর েদরে অম্বকর।। 

দিতীয় প্রহর যুদ্ধ না হয় ের্ণন।  

দুই জকন যুদ্ধ েকর নকহ দনোরণ।।  

রথী রথী মহাযুদ্ধ পরোদত পরোদত। 

আকিায়াকর আকিায়াকর মকর্ত্ মর্ত্হাতী।। 

দুই েকে যোোহে যেৌরে-পরাণ্ডে। 

প্রেকয়র োকে যযন উথকে অণব্বে।। 

এইরূপর দুই েকে বহে হানাহাদন। 

দেদখকত না পরাদর যত পরদড়ে োদহনী। ।  

েীকরর মেকেকত ছাইে রণস্থেী। 

পরদড়ে অকনে বসনয আথাদে পরাথাদে।।  

রথ-ধ্বজ-পরতাোয় ছাইে যমদেনী। 

মুেুট েুণ্ডে হার নানা রত্ন মদণ।। 

মহােে ভীষ্মেীর ণঙ্গার যোঙর। 

পরাণ্ডকের েহু বসনয েদরে সংহার। ।  

ভীকষ্মর দেক্রম সকহ নদহ যহন েীর।  

ভঙ্গ দেে বসনযণণ রকণ নকহ দস্থর।।  

েৃকেকর চাদহয়া পরাথব্ব েেকয় েচন।  

িীঘ্রণদত েহ রথ যােে-নিন।। 

োোদি সমান দিক্ষা ভীষ্ম মহােে। 

তাাঁহার সংোকম ভাকঙ্গ পরাণ্ডকের েে।। 

িীঘ্রণদত েহ রথ ভীকষ্মর সরু্ম্কখ। 

আদজ যুকদ্ধ তাাঁহাকর পরাঠাে যমকোে।।  

এত শুদন িীঘ্র রথ েয় নারায়ণ। 

পরাকথব্ব যেদখ আকণ বহে ণঙ্গার নিন।। 

ভীর্ম্াজ্জুব্বকন সমাণম বহে দুই জন।  

যোাঁহাোর অেেৃদষ্ট না হয় েণব্বন।। 

দিেীমুখ সূচীমুখ পরদরঘ যতামর। 

অদ্ধব্বচে ভি আদে মুষে মুেণর।।  

অজমুখ রুরঅে যযো যত জাকন। 

যোাঁহার উপরকর যোাঁকহ েকষব্ব অনুক্ষকণ।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর পূরদরে সন্ধান।  

অজ্জুব্বকনর উপরকর এদড়ে রুরোণ। ।  

পরঞ্চরুর নাম োণ মহাভয়ঙ্কর। 

যঘার িকে আইকস োণ অজ্জুব্বন-উপরর।।  

হাদসয়া অজ্জুব্বন েীর পূরদরে সন্ধান। 

ব্রহ্মঅে এদড় অে বেে খান খান।। 

তকে পরাথব্ব ইেের্ত্ ভি দেেয ির। 

আেণব্ব পূরদরয়া একড় ভীকষ্মর উপরর।।  

মহািকে আইকস অে ণণন-মণ্ডকে। 

প্রেকয়র োকে যযন সমুর উথকে।।  

িীঘ্রহকে মহােীর ণঙ্গার নিন।  

ব্রহ্মঅকে অে োদট বেে দনোরণ।। 

অে েযথব্ব যণে পরাথব্ব েজ্জা পরাইে মকন। 

সহস্র যতামর যক্রাকধ মাকর ততক্ষকণ।। 

দনদমকষকে বহে ণণকনকত অন্ধোর। 

িকর আেদরে ভীকষ্ম না যেদখ যয আর।।  

আোকিকত প্রিংসা েরকয় যেেণণ। 

ধনয েুন্তী ণকভব্ব ধকর দুজ্জব্বয় অজ্জুব্বন।। 

তকে ভীষ্ম দেেয অে একড় ততক্ষণ। 

িকর ির োদটয়া েদরে দনোরণ।। 

দেেয অে পুরনরদপর েদরে সন্ধান। 

অজ্জুব্বকনর িরীকর দেদন্ধে েি োণ।। 
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এেিত োণ মাকর েৃকের িরীকর। 

পরঞ্চ োণ মাকর তার ধ্বকজর উপরকর। ।  

চাদর োকণ চাদর অশ্ব দেকন্ধ ততক্ষণ। 

দুই োকণ হাকতর োদটে িরাসন।। 

ধনঞ্জয় অষ্ট যণাটা যতামর এদড়ে। 

যসই ঘাকয় ণঙ্গাপুরত্র অকচতন বহে। ।  

েেচ যভদেয়া অে ফুদটে িরীকর।  

মূর্চ্ব্বা বহে ভীষ্ম েীর রি পরকড় ধাকর।। 

িীঘ্রহকে ধনঞ্জয় পরাইে অেসর। 

নানা অে একড় েুরুকসকনযর উপরর।।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

ভি ভূষদণ্ড ণো পরদরঘ যতামর।। 

অজমুখ িঙ্খ েঙু্ক োণ েদণব্বোর।  

রুরমুখ ক্ষুরমুখ নারাচ অপরার।।  

যিে সূচীমুখ আদে নানা অেণকণ। 

জেেৃদষ্ট সম একড় ইকের নিকন।। 

অক্ষয় যুণে তূণ পূরণব্ব োণময়। 

দেছু ক্ষয় নকহ যত দেকন্ধ তত হয়। ।  

মাদরে যকতে বসনয না হয় দেখন। 

অশ্ব হেী পরোদতে না যায় ণণন।।  

পরদড়ে যকতে বসনয সমর দভতকর। 

অশ্ব হেী পরোদতে ভাকস রকিাপরকর।। 

সন্ধযাোকে দুই েকে বহে মহারণ।  

দুই েকে েহু বসনয হইে দনধন।। 

োটা যণে পরে োকরা োকরা হাত দির।  

মকধয মকধয যোন েীর বহে দুই দচর।। 

ভয়ঙ্কর যেদখ রণভূদম োকণ ভয়। 

অসংখয েেন্ধ উকঠ হাকত ধনু েয়। ।  

শ্মিান সেৃি বহে নাকচ যপ্রতণণ। 

িেুদন ণৃদধনীণকণ ছাইে ণণন।। 

িতধাকর মহানেী েকহ রিজে। 

িৃণাে েুকু্করণণ েকর যোোহে।। 

অে যণে দেোের প্রকেদিে রাদত।  

দুই েে চদে যণো যয যার েসদত।। 

মুদন েে জকন্মজয় ের অেধান। 

তৃতীয় দেেস যুদ্ধ বহে সমাধান।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান।  

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড হয় দেেয জ্ঞান।। 

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম যেে েকহ পরয়ার প্রেন্ধ।।  

চতুথব্ব দেকনর যদু্ধ 

দজজ্ঞাদসে জকন্মজয় েহ মুদনের। 

যুদধদির ধর্ম্ব্বপুরত্র েুরু- নরের।।  

দে ের্ম্ব্ব েদরে েহ শুদন মহামদত।  

দে েদরে পুরত্র দুকযব্বযাধন মূঢ়মদত।।  

মহামহারদথণণ সংোকম দুজ্জব্বয়।  

োকণকত পরীদড়ে পরাথব্ব েুন্তীর তনয়।।  

অজ্জুব্বকনর হাকত সে পররাভে বহয়া।  

দে ের্ম্ব্ব েদরে ভীষ্ম দিদেকর আদসয়া।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেণদত। 

দিদেকর প্রকেি বেে যেৌরে নৃপরদত। ।  

দসংহাসন ছাদড় রাজা ভূকমকত েদসে।  

েূত পরাঠাইয়া ভীষ্ম যরাকণকর আদনে।। 

রাজার আকেকি যোাঁকহ আইে সত্বকর। 

প্রণদময়া যোাঁহাকর েেকয় নরেকর।। 
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যয প্রদতজ্ঞা বেকে যোাঁকহ হইে অনযথা। 

সোোর পররাদজত পরাথব্ব মহারথা।। 

পরাণ্ডকের যস্নহ েদর নাদহ মার োণ। 

রণমকধয আমার হইে অপরমান।। 

পরশু যযন যখদেয়া মারকয় পরশুপরদত। 

েহুকসনয দনপরাদতে ভীম মহামদত।। 

দনভব্বকয় েরকয় যুদ্ধ পরাণ্ডুর েুমার। 

দেকন দেকন বসনয যমার মাদরে অপরার।।  

অেযুকদ্ধ যতামরা হইকে যসনাপরদত।  

যতামার সাক্ষাকত যমার একতে দুণব্বদত।। 

আপরদন প্রদতজ্ঞা বেকে সভা দেেযমান। 

যুদ্ধ যহতু েকণব্বকর েদরকে দনোরণ।।  

অেযুকদ্ধ েকণব্বকর েদরকে যসনাপরদত। 

েৃদষ্টমাকত্র পরাণ্ডকে মাদরত মহামদত।। 

ভুব্নদেজয়ী েণব্ব রকণকত দনভব্বয়। 

যোন্ ো পরতঙ্গ হয় পরাণ্ডুর তনয়।।  

পররশুরাকমর দিষয স্ব্বগুণযুত। 

পররাপরর নাদহ জ্ঞান সমকর অদজত।। 

তাহাকর তযদজয়া যতামা বেনু যসনাপরদত। 

যস্নকহকত পরাণ্ডকে নাদহ মার মহামদত।। 

এত শুদন ভীষ্ম েীর েদরে উর্ত্র। 

না ের যিাচন, দস্থর হও নরের।। 

প্রদতজ্ঞা েদরনু আদম শুন দুকযব্বযাধন। 

োোনকে েন যযন েরকয় োহন।। 

যসইরূপর েদহে পরাণ্ডে বসনযণণ। 

এই েদহোম আদম দনশ্চয় েচন।। 

এত শুদন দুকযব্বযাধন আনদিত মন।  

যক্রাকধ যরাণ প্রদতজ্ঞা েদরে ততক্ষণ।। 

োদেোর সংোকম যেদখকে দেেযমান। 

পরাঞ্চাে-েংকিকত যত আকছ েীরণণ।। 

োদে রকণ সোকর পরাঠাে যমােয়। 

আমার প্রদতজ্ঞা েভু নাদহে সংিয়। ।  

একতে প্রদতজ্ঞা শুদন যেৌরে-নৃপরদত। 

সাহকস পূরদণব্বত তনু বহে মহামদত।।  

যসামের্ত্ জয়রথ গুরুর নিন। 

িীঘ্রণদত ডাদেয়া আদনে দতন জন।। 

আজ্ঞামাত্র চকর ডাদে আকন ততক্ষণ।  

তকে দুকযব্বযাধন রাজা েদেে েচন।।  

শুন অশ্বত্থামা জয়রথ মহামদত। 

যসামের্ত্ মহাভাণ শুন মহামদত।। 

মহাপরাপরী দুরািয় দিখণ্ডী দুর্জব্বজয়।  

দিখণ্ডীকর যেদখকে ভীকষ্মর েীযব্বযক্ষয়।। 

যতোরকণ দতন জকন শুন সােধাকন। 

দতন জন দমদে তাকর সংহারহ রকণ।। 

এত শুদন প্রদতজ্ঞা েদরে দতন জন।  

দেেযামন োদে যমার যেদখকে তরণ।।  

োদে যুকদ্ধ দিখণ্ডীকর েদরে সংহার।  

ক্ষুর মৃকণ দসংহ যযন েরকয় প্রহার।। 

এত েদে দতন জন হইে দেোয়। 

চরমুকখ এসে শুদনে ধর্ম্ব্বরায়।। 

ভীমকসন ধনঞ্জয় সাতযদে দুজ্জব্বয়।  

দতন জকন ডাদেয়া েদহে মহািয়।। 

প্রদতজ্ঞা েদরে আদজ যরাকনর তনয়।  

জয়রথ যসামের্ত্ োিীে-তনয়।।  

দিখণ্ডী-েকধর যহতু েদরে দনশ্চয়।  

অেিয দিখণ্ডী োদে েদরকে সংিয়। ।  

রাজা দেেযমাকনকত েদহে দতন জকন।  

োদে যুকদ্ধ দিখণ্ডীকর মাদরকেে রকণ।। 
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সােধান বহয়া োদে েদরকেে রণ। 

প্রাণপরকণ দিখদণ্ডকে েদরকে রক্ষণ।।  

রাজার েচকন তকে বেে অঙ্গীোর। 

েৃোজ্জুব্বকন েকে তকে ধকর্ম্ব্বর েুমার।। 

সােধান হকয় োদে েদরকে সমর। 

প্রদতজ্ঞা েদরে ভীষ্ম যরান েীরের।।  

চর আদস আমাকে েদহে সমাচার।  

দুকযব্বযাধন-আকণ গুরু বেে অঙ্গীোর।। 

পরাঞ্চাে-েংকিকত যত আকছ েীরণণ। 

োদে সমকরকত সকে েদরে দনধন।। 

যতোরকণ শুন পরাথব্ব নেঘনিযাম। 

সােধান বহয়া সকে েদরকে সংোম। ।  

একতে েদেে যদে ধকর্ম্ব্বর েুমার। 

শুদন েৃোজ্জুব্বন যোাঁকহ বেো অঙ্গীোর।। 

পরাঞ্চাে-েংকিকত যত আকছ েীরণণ। 

হইে আমার ভার েদরে রক্ষণ।। 

সঞ্জয় েকেন শুন অদম্বো-সম্ভে। 

এইরূকপর যুদি বেে যেৌরে-পরাণ্ডে। ।  

রাদত্র অেকিকষ তকে প্রোকি অরুণ।  

যুদ্ধ যহতু দুই েকে েদরে সাজন।।  

নানাদেধ োেয োকজ সাকজ েীরণণ।  

রথী মহারথী সাকজ না যায় দেখন। ।  

যভরী ঝাঝদর োকজ অসংখয োহাে।  

েক্ষ েক্ষ িঙ্খোকজ োংসয েরতাে।। 

মৃেঙ্গ দুিুদভ োকজ, োকজ োেযণণ। 

োজকয় অকনে োেয না যায় দেখন।।  

েক্ষ েক্ষ এেোকে ধনুে টঙ্কার। 

িকেকত পূরদরে দক্ষদত িেে-সঞ্চার।। 

মহােে ভীষ্ম েীর িান্তনু সম্ভে।  

ধনুগুব্বণ টঙ্কাদরয়া বেে শ্ঙঙ্খের।।  

এে িকে যযন িত েকজ্রর দনুঃস্বন।  

মহািকে যমাদহত হইে বসনযণণ।। 

তকে পরাথব্ব মহােীর ইকের েুমার। 

আেণব্ব পূরদরয়া বেে ধনুে টঙ্কার।।  

মহািকে ত্রাদসত হইে েুরুণণ। 

পরাঞ্চজনয িঙ্খ তকে পূরকর নারায়ণ।।  

েক্ষ েক্ষ িঙ্খ োকজ পরাণ্ডকের েকে। 

প্রেয়োকেকত যযন সমুর উথকে।। 

তকে ধনঞ্জয় েীর সংোকম দনপুরণ।  

রদচে দেদচত্র েূযহ না হয় েণব্বন।।  

েূযহমুকখ দনকয়াদজে মহাকযাধণণ। 

তকতাদধে েূযহ বেে ণঙ্গার নিন। ।  

েূযহঅকে দনকয়াদজে মহা মহােীর।  

দুই েকে যুদ্ধ েকর রকণ েড় দস্থর।।  

অকনয অকনয দুইজকন েদরষকয় ির। 

রথী মহারথী যুকঝ পরোদত দেের।।  

মকি মকি মহাযুদ্ধ ধানুেী ধানুেী। 

আকসায়ার আকসায়ার তেদে তেদে।। 

দুই েকে েহুকসনয হইে দনধন। 

চতুথব্ব দেেস যুদ্ধ না হয় েণব্বন। ।  

রথী মহারদথণণ পরদড়ে অকনে। 

দেখকন না যায় পরদর্ত্ পরদড়ে যকতে।।  

ণজ োজী রথ ধ্বজ মি অণণন। 

অেঙ্কাকর রণস্থে হইে যিাভন।। 

েীরণণ মেকে ছাইে রণস্থেী। 

পরদড়ে অকনে বসনয আথাদে পরাথাদে।।  

ছত্র-ধ্বজ-পরতাোয় পৃরদথেী ছাইে। 

দেদচত্র োনন যযন েসকন্ত ফুদটে। ।  
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রকি নেী েকহ ঠাট রকিকত সাতাাঁর। 

অকনে েেন্ধ উকঠ হাকত ধনুুঃির।। 

রিমাংসাহারীণণ ছাইে অম্বকর। 

িৃণাে-েুকু্করণণ রকিকত সাতাাঁকর।। 

মহােে ধৃষ্টদুযন্ন সংোকম প্রচণ্ড। 

যেৌরকের েূযহ োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

রথী মহারদথণণ মাদরে অপরার। 

যরাকণর সাক্ষাকত বসনয েরকয় সংহার।। 

মহাকক্রাধ হকয় আইে যরান মহামদত।  

নানা অে ধৃষ্টদুযকম্ন দেকন্ধ িীঘ্রণদত।। 

অকে অকে ধৃষ্টদুযম্ন েকর দনোরণ। 

ডাে দেয়া আচাকযব্বয েেকয় ধৃষ্টদুযম্ন।। 

আমার প্রদতজ্ঞা এই জানকয় সংসাকর। 

যসই োে বহে আদজ েদহনু যতামাকর।।  

যমার হাকত আদজ তে হইকে সংহার। 

খদণ্ডোকর পরাকর ইহা িেদত োহার। ।  

এত েদে পরঞ্চ োণ পূরদরে সন্ধান। 

োকণ োণ হাদন যরাণ বেে খান খান।। 

তকে যরাণ ধৃষ্টদুযকম্ন েেকয় েচন।  

শুন যর আমার োেয পরাদপরি দুজ্জব্বন।। 

আমার হকেকত রক্ষা নাদহে যতামার।  

সেংকিকত যাদে আদজ যকমর দুয়ার।। 

এত েদে দেেয এে যতামর েইে। 

আেণব্ব পূরদরয়া ধৃষ্টদুযকম্নকর মাদরে।। 

ভৃগুপরদতের্ত্ অে অেযথব্ব সংসার। 

দনোদরকত না পরাদরে ধৃষ্টদুযন্ন েীর।। 

েেচ োদটয়া অে অকঙ্গ প্রকেদিে। 

যসই ঘাকয় ধৃষ্টদুযকম্ন অকচতন বহে।। 

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

অেসর পরাই যুকঝ যরাণ মহামদত।। 

নানা অে েৃদষ্ট েকর পরাঞ্চাে উপরর।  

েদরষাোকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

োহাকরা োদটে হাত োকরা োকট মুণ্ড। 

োকরা োকট মধযস্থে োকরা োকট েণ্ড।। 

সদহকত না পরাদর ভাকঙ্গ পরাঞ্চাে-োদহনী। 

যরাকণর োদহনী েকর জয় জয় ধ্বদন।। 

িত িত রথী যরাণ েদরে দনধন। 

েতক্ষকণ ধৃষ্টদুযম্ন পরাইে যচতন।।  

সারদথকর দনদি েহু েদরে ভৎসনা।  

পুরনরদপর যরাণকসকনয আদস দেে হানা।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

দেেয দেেয অে েীর েকর অেতার।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

দনরন্তর েকষব্ব যরাণকসকনযর উপরর।।  

মহােীর ধৃষ্টদুযন্ন পূরদরে সন্ধান। 

রথধ্বজ যরাকণর েদরে খান খান।। 

ধ্বজ োটা যণে যরাণ যক্রাধ বেে মকন। 

সহস্র সহস্র যতামর দেকন্ধ ততক্ষকণ।। 

আেণব্ব পূরদরয়া অে এদড়ে সত্বকর। 

েিদেে অন্ধোর হইে অম্বকর।। 

যেখ নাদহ যায় েীর আেদরে োকণ। 

অজ্জুব্বন যেদখয়া তাকে রক্ষা বেে প্রাকণ।। 

অশ্বত্থামা মহােীর যরাকনর নন্েন।  

দিখণ্ডী উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

যক্রাধ বহে মহােীর সংোকম প্রচণ্ড। 

অশ্বত্থামা েীকরর োদটে ধ্বজেণ্ড।। 

ধ্বজ োটা যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

িদি যফদে দিখণ্ডীকর হাকন ততক্ষকণ।। 
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দুই োকণ িদি েীর বেে খান খান।  

অশ্বত্থামা েীকর পুরনুঃ মাকর পরাাঁচ োণ।। 

োকণ োণ হাদন অশ্বত্থামা মহামদত। 

পুরনরদপর দুই অে মাকর িীঘ্রণদত।। 

িরজাকে অন্ধোর েদরে ণণন। 

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব যঘার ঘন। ।  

দেেযাে দিখণ্ডী তকে পূরদরে সন্ধান। 

েৃদষ্টমাত্র িরজাে বেে খান খান। ।  

োয়ু যযন খণ্ড খণ্ড েকর যমঘমাো।  

তাপর খদণ্ড উেয় হইে িদিেো।। 

হাদসয়া দিখণ্ডী েীর পূরদরে সন্ধান। 

মহাকক্রাকধ একড় তকে আট যণাটা োণ। ।  

আোকি উদঠে অে তারা যযন খকস। 

যজযাদতর্ম্ব্বয় হকয় অে অন্তরীকক্ষ আকস।। 

দেেয অে যরাণপুরত্র একড় ততক্ষণ। 

অদ্ধব্বপরকথ অে োদট বেে িতখান।। 

তকে অশ্বত্থামা পুরনুঃ একড় দেেয োণ। 

োোন্তে সম হয় োকণর ণজ্জব্বন।।  

মহািকে আইকস োণ ণণনমণ্ডকে। 

িরৎ োকেকত যযন হংসপরদত চকে।। 

োকণ োকণ হাদনে দিখণ্ডী মহামদত। 

ভিোকণ যরৌদণকর দেদন্ধে িীঘ্রণদত।। 

েেচ যভদেয়া অে ফুদটে িরীকর।  

তথাদপর ভ্রূকক্ষপর দেছু নাদহ মহােীকর।। 

দেেয অকে পুরনরদপর পূরদরয়া সন্ধান। 

রথধ্বজ দিখণ্ডীর বেে খান খান।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব মাদরে ত্বদরকত। 

সারদথর মাথা োদট পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

ণো হাকত েদর েীর ভূদমকত পরদড়ে। 

খে চর্ম্ব্ব েকয় েীর হাদনকত োদণে।। 

যহনোকে েৃকোের েদরষকয় োণ। 

আগু হকয় রক্ষা বেে দিখণ্ডীর প্রাণ।। 

তকে যসামদ্ত্র্ত্ েীর হাকত িরাসন। 

ভীকমর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

পরদরঘ নারাচ আদে বভরে যতামর।। 

মহােীর েৃকোেকর সমকর প্রচণ্ড। 

অকে অে োদটয়া েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

িীঘ্রহকে মহােীর পরেন-েুমার। 

অশ্বত্থামা উপরকর মাদরে পরঞ্চ ির। ।  

দুই োকণ জয়রকথ বেে অকচতন।  

চাদর োকণ যসামেকর্ত্ দেকন্ধ ততক্ষণ।। 

দুই োকণ যসামের্ত্ বেে খণ্ড খণ্ড।  

অষ্ট যণাটা নারাচ ভীকম দেদন্ধে প্রচণ্ড।। 

েেচ যভদেয়া অকঙ্গ োণ প্রকেদিে।  

তথাদপরহ ভীমকসন সম্ভ্রম না বেে।।  

মহােীর েৃকোের পরেন-নিন। 

পরেন প্রতাপর েীর ণদতকত িমন।। 

দেেয অে ধনুকেকত পূরদরে সন্ধান।  

অেমুকখ অদিেৃদষ্ট হয় ক্ষকণ ক্ষকণ।। 

যজযাদতর্ম্ব্বয় হকয় অে আইকস অম্বকর। 

নানা িদি েকর েীর দনোদরকত নাকর।। 

েৃপরার সাণর যরৌদণ বহে েৃপরাোন।  

অদ্ধব্বপরকথ অে োদট বেে খান খান।। 

আোকিকত প্রিংসা েরকয় যেেণন। 

সাধু অশ্বত্থামা েীর যরাকণর নিন।। 

তকে যসামের্ত্ েীর হাকত বেে ধনু। 

অষ্ট োকণ দেদন্ধকেে েৃকোের-তন।ু। 
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যক্রাধ েদর ভীম পুরনুঃ হাকত দনে ির।  

েি োকণ যসামেকর্ত্ দেদন্ধে সত্বর।।  

এে োকণ ধ্বজ ছত্র ভূদমকত পরাদড়ে।  

চাদর োকণ চাদর অশ্ব সত্বর োদটে।। 

দুই োকণ সারদথর মাথা োটা যণে।  

ণো হাকত েদর তকে ভূদমকত পরদড়ে।।  

ণো হাকত েদর যায় ভীকম মাদরোকর। 

দসংহ যযন যক্রাকধ ধায় মৃকণর উপরকর।। 

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া ণোোদড়। 

সারদথর চুকে ধদর ভূদমতকে পরাদড়।।  

েণা হাকত েদর ভূকম নাকম েীর ভীম।  

দুইজকন ণোযুদ্ধ হইে অসীম।। 

মহােীর নেুে তকে সমকর দু্ব্বার।  

োকণ হাদন েুরুকসকনয বেে মহামার।। 

নেুকের যেণ বসনয সদহকত না পরাকর। 

ভঙ্গ দেে বসনযণণ োকণর প্রহাকর।। 

সুেদক্ষণ নাকম রাজা েুরু-কসনাপরদত। 

তার ভাই যেোদপর সংোকম মহামদত।। 

বসনয ভঙ্গ যেদখ তার যক্রাধ বহে মকন। 

ণকজ চদড় আইে নেুে দেেযমাকন।। 

ঐরােত স্ককন্ধ যথা যেে ইেরায়। 

প্রভাকতর রদে যযন দনেকট উেয়।। 

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ যযন প্রভা ভানু। 

নানা অেঙ্কাকর তার দেভূদষত তনু। ।  

দেদচত্র মুেুট মাথ যিাভা অদতিয়। 

োঞ্চন পর্ব্বকত যযন রদের উেয়।।  

দেদচত্র ধনুে হাকত দেেয তূণচয়।  

িক্রধনু আোকি যযমন প্রোিয়।। 

যক্রাকধকত ডাদেয়া েকে নেুকেকর যোে। 

আমার সংোকম যতাকর যকম দেে যোে।।  

এত েদে দেেয অে পূরদরে সন্ধান। 

নেুকেকর প্রহার েদরে পরঞ্চ োণ।।  

োকণ োণ োদট পরাকড় নেুে দুদ্ধব্বর। 

ডাে দেয়া যেোদপরকর েদেে উর্ত্র।।  

শুনকর পরাদপরি পরশু অধম ে্ব্বর।  

যমার হাকত আদজ তুই যাদে যমঘর।। 

এই ইে দেে অে অেযথব্ব সংসাকর। 

পূরক্ব্ব গুরু যরাণাচাযব্বয দেকেন আমাকর।। 

এত েদে নেুে আেণব্ব টাকন োণ। 

মহাকক্রাকধ একড় োণ সূকযব্বযর সমান।। 

নানা িদি েকর েীর দনোদরকত নাকর। 

েুকেকত োদণয়া অে পরকড় ভূদম পরকর।। 

রথ বহকত পরকড় েীর পূর্ব্বমুখ বহয়া। 

মধযাকহ্নর ভানু যযন পরদড়ে খদসয়া।। 

হাহাোর িে বহে যেৌরকের েকে। 

ভ্রাতৃকিাকে সুেদক্ষণ মহাকোকপর জ্বকে। ।  

অকনে োদিয়া যিাে বেে দনোরণ। 

নেুে উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

যিে িূে িদি জাঠা পররশু যতামর। 

নারাচ ভূষণ্ডী ণো মুষে মুেণর।।  

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর নেুে উপরকর। 

েদরষার োকে যযন েকষব্ব জেধকর।। 

কু্রদ্ধ হইে নেুে সমকর প্রচণ্ড।  

োকণ োণ োদটয়া েদরে খণ্ড খণ্ড।।  

তকে সুেদক্ষণ একড় অদ্ধব্বচে োণ। 

ভিোকণ নেুে েদরে খান খান।। 

োণ েযথব্ব যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

িদি যফদে নেুকে দেদন্ধে ততক্ষকণ।। 
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যসই ঘাকয় যমাহ যণে নেুে দুজ্জব্বয়।  

অেসর যপরকয় সুেদক্ষণ দুরািয়।। 

নানা অেেৃদষ্ট েকর বসকনযর উপরর।  

আষাঢ় শ্রােকণ যমঘ েকষব্ব দনরন্তর।।  

যমাহ ভাদঙ্গ েতক্ষকণ উদঠে নেুে। 

সারদথকর দনিা েদর েদেে েহুে।।  

মহা অপরমান যমার বহে যতামা বহকত। 

যেন রথ োহুদড়ো সংোম মুকখকত।। 

সারদথ েদেে আদম দনি অোরণ। 

োহুদড়নু রথ যতামা যেদখ অকচতন।। 

যক্রাধ সম্বদরয়া েীর েকে পুরন্ব্বার। 

িীঘ্র আগু েহ রথ সূকতর েুমার।। 

যথা আকছ সুেদক্ষণ পরাদপরি দুজ্জব্বন। 

আজ্ঞামাত্র রথ চাোইে ততক্ষণ।। 

তকে নানা অে যোাঁকহ যোাঁহাোকর একড়। 

অন্ধোর েদরয়া যোাঁকহর ণাকয় পরকড়। ।  

িরজাকে ণণন ছাইে দুই জকন। 

যক্রাকধকত নেুে অে একড় ততক্ষকণ।। 

দুইোকণ রথধ্বজ োদটয়া পরাদড়ে। 

সারদথকর সাত োণ যক্রাকধকত মাদরে।।  

ছয় োকণ সুেদক্ষকণ োদটয়া পরাদড়ে।  

মেে োদটয়া তাকর দুই খণ্ড বেে।।  

রথ বহকত সুেদক্ষণ ভূকমকত পরদড়ে। 

আোকির চে যযন ভূকমকত খদসে। ।  

হাহাোর িে বহে যেৌরকরে েকে। 

নানা অে নেুে এদড়ে েুতূহকে। ।  

যসনাপরদত পরদড়ে ভাদঙ্গে বসনযণণ। 

মহাকক্রাধ বহে তকে ণঙ্গার নিন। ।  

রথ চাোইয়া দেে নেুে-কণাচর।  

দুই জন সমাণকম হইে সমর।। 

তকে ত নেুে েীর পূরদরে সন্ধান। 

েি োণ মাদরে দপরতামহ দেেযমান।।  

োকণ োণ হাদন ভীষ্ম একড় দেেযির।  

েিোকণ দেদন্ধে নেুে-েকেের।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব োদটয়া পরাদড়ে। 

দুই োকণ ধন ুোদট িরীর যভদেে।।  

িীঘ্রহে মহােীর ণঙ্গার তনয়। 

রুদধকর জজ্জব্বর বেে নেুে দুজ্জব্বয়।। 

স্ব্বাঙ্গ েদহয়া পরকড় রুদধকরর ধার। 

তথাদপর ভ্রূকক্ষপর নাদহ মারীর েুমার।। 

দসংকহর সমান েীর নাদহ পররাজয়। 

ণঙ্গাপুরত্র মহােীর সমকর দুর্জব্বজয়।।  

খে হাকত েদর ভূকম দেে এে োফ।  

ধনু টঙ্কাদরয়া েীর এদড়কেে চাপর।।  

যহনোকে িীঘ্রণদত আইে অজ্জুব্বন।  

ভীষ্মাজ্জুব্বন সমাণকম বহে মহারণ।।  

মহােীর ণঙ্গাপুরত্র সমকর প্রতাপর।  

এে োকণ এদড়ে সহস্র সংখয সাপর।।  

ণণকনকত আেদরে যঘার অদহণণ। 

অজ্জুব্বন উপরকর আইকস দেোর েেন।।  

হাদসয়া ণরুড় োণ অজ্জুব্বন এদড়ে।  

ধদরয়া সেে অদহ ভক্ষণ েদরে।। 

িত িত খণের উড়কয় আোকি। 

যেদখ বসনযণণ সে পরোয় তরাকস।। 

যঘার িকে পরদক্ষণণ দেোদর েেন।  

ভীকষ্মর সরু্ম্কখ আকস েদরয়া ণজ্জব্বন।। 

অদিোণ এদড় হাদস ণঙ্গার েুমার।  

পুরদড়য়া পরক্ষীর পরাখা বেে ছারখার। ।  
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পর্ব্বতপ্রমাণ অদি যেদখ োকণ ভয়।  

েরুণাকে দনোদরে ইকের তনয়।।  

মহােেোন্ যোাঁকহ সংোকম দনপুরণ।  

দসংকহর দেক্রম যযন প্রতাকপর অরুণ।।  

সঞ্জয় েকেন, শুন অন্ধ নৃপরমদণ। 

দুই েকে েহুতর পরদড়ে োদহনী।। 

সন্ধযাোকে েহু বসনয পরদড়ে সমকর। 

রকি নেী েকহ, ঠাট রকিকত সাাঁতাকর।। 

ণজ ণজী অশ্ব রথ রথী অণণন। 

মি পরদর্ত্ পরোদতে না হয় ণণন।। 

পরদড়ে েহুে বসনয আথাদে পরাথাদে। 

নানা অেঙ্কাকরকত যিাদভে রণস্থেী। ।  

মুেুট েুণ্ডে হার েেয় েঙ্কণ। 

েেচ দেরীট আর ছত্র অণণন।। 

েসন্ত োকেকত যন যিাভকয় োনন। 

নানা অেঙ্কাকর রণস্থেী সুকিাভন।।  

অসংখয েেন্ধ উকঠ হাকত ধনুুঃির। 

ভয়ঙ্কর রণস্থেী যেদখ োকণ ডর।। 

শ্মিান সেৃি বহে নাকচ যপ্রতণণ। 

িেুদন ণৃদধনীণকণ ছাইে ণণন।। 

অে যণে দেনমদণ প্রকেদিে রাদত।  

দুইেকে চদে যণে যয যার েসদত।। 

মুদন েকে জকন্মজয় ের অেধান। 

চতুথব্ব-দেেস যুদ্ধ বহে সমাধান।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

এেমকন শুদনকে েভকয় দেেযজ্ঞান।।  

মেকে েদিয়া চেচূড়-পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম োস েকহ পরয়ার প্রেন্ধ।।  

পরঞ্চম দেকনর যদু্ধ 

দজজ্ঞাদসে জকন্মজয় েহ মুদনের।  

তকে দে েদরে পুরনুঃ অদম্বো-কোঙর। ।  

মুদন েকে অেধান ের নরপরদত। 

সঞ্জকয় দজজ্ঞাকস তকে েদরয়া দমনদত।। 

স্ব্ব বসনয েৃোজ্জুব্বকন রকণ পররাদজে। 

ণৃকহ আদস দুকযব্বযাধন দে ের্ম্ব্ব েদরে।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা শুন এেমকন। 

ণৃকহ আদস নৃপরদত েদসে দসংহাসকন।।  

চর দেয়া ডাোইয়া আকন মদন্ত্রণকণ। 

দুুঃিাসন যসৌেোদে ণঙ্গার নিকন। ।  

দনভৃকত েদসয়া যুদি েকর চাদরজন।  

দুকযব্বযাধন েকে মামা ের অেধান।।  

ভীষ্ম যসনাপরদত যমার সংোকম দনভব্বয়। 

যস্নহ যহতু নাদহ মাকর পরাণ্ডুর তনয়।।  

দেকিকষ আচাযব্বয যস্নহ েকরন অজ্জুব্বকন। 

যত োরকণ নাদহ মাকর অজ্জুব্বকনকর রকণ।। 

আপরনাকর িাকর োাঁটা যরাদপরনু আপরদন। 

দেকন দেকন েহু যমার পরদড়ে োদহনী। ।  

পূরক্ব্ব যদে েকণব্ব েদরতাম যসনাপরদত। 

েৃদষ্টমাকত্র পরাণ্ডকে মাদরত মহামদত।। 

পররাপরর নাদহ জ্ঞান সংোকমকত অদর। 

মহােেোন েীর যমার দহতোরী।। 

অরুণ-প্রতাপর েীর অরুণ-নিন। 

তাহার সদহত যযাণয না হয় অজ্জুব্বন।। 

প্রদতজ্ঞা েদরে েীর সো দেেযমান। 

রণমকধয অজ্জুব্বকনকর েদরে দনধন। ।  
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ভীষ্ম বহে যসনাপরদত েকণব্বর উোস।  

চকের প্রোকি যযন তারায় বনরাি।। 

েকণব্বকর েদরকে তার হইত দনধন। 

দে উপরাকয় দে েদরে েে মদন্ত্রণণ। ।  

িেুদন েদেে, শুন রাজা দুকযব্বযাধন।  

ভীষ্ম যরাণ েৃপরাচাযব্বয গুরুর নিন।। 

যসামের্ত্ োদিোদে এই ছয় জন। 

পরাণ্ডকের পরক্ষ হয় জাদনহ রাজন।। 

দেকন দেকন বসনযণণ ক্ষয় বহয়া যায়। 

িীঘ্র ের নরপরদত ইহার উপরায়।। 

যসনাপরদত েদর েকণব্ব সংোকম দনপুরণ। 

েৃদষ্টমাকত্র পরাণ্ডুপুরকত্র েদরকে দনধন।। 

িীঘ্রণদত আচাকযব্বযর আন মদতমান।  

তাাঁহাকর েদহয়া ের ইহার দেধান।। 

এত শুদন নরপরদত েূত পরাঠাইে। 

িীঘ্রণদত আচাকযব্বযর ডাদেয়া আদনে।। 

আচাকযব্বযর প্রণদময়া েকহ দুকযব্বযাধন। 

অেধাকন মহািয় শুন দনকেেন।। 

ভীকষ্মকর েদরনু আদম োদহনীর পরদত। 

তুদম আদে সোোর বেয়া অনুমদত।। 

যস্নহভাকে দপরতামহ না মাকর পরাণ্ডকে। 

দে উপরায় েদর ইহা দেচারহ সকে।। 

দেকন দেকন োদহনী সেে বহে ক্ষয়।  

আজ্ঞা যদে ের তুদম মন যদে েয়।। 

রণসুকভ েদর েকণব্ব োদহনীর পরদত। 

ভুেকন দেখযাত েীর েণব্ব মহামদত। ।  

এত শুদন গুরু যরাণ েেকয় েচন। 

ভুেকন দেখযাত েীর ণঙ্গার নিন।।  

অেযুকদ্ধ তাাঁহাকর েদরনু যসনাপরদত। 

দেন েত যুদঝ যেখ তাাঁহার িেদত।। 

পরশ্চাকত যয আকস দচকর্ত্ েদরহ দেচার। 

এত শুদন দুকযব্বযাধন েকে পুরন্ব্বার।। 

আপরদন হইয়া তুদম োদহনীর পরদত। 

ভুেকন দেখযাত তুদম রকণ মহামদত। ।  

যতামার প্রতাপর সকহ যে আকছ ভুেকন।  

রণমকধয ধদর যেহ পরাণ্ডুর নিকন।। 

এত শুদন যরাণ েীর েেকয় েচন। 

যসনাপরদত আদম নাদহ হইে এখন।। 

যয দেছু েেহ তাহা েদরে পরশ্চাকত।  

এখন উদচত নকহ ভীকষ্মর সাক্ষাকত। ।  

এত েদে যণো যরাণ আপরন আেয়। 

রজনী প্রভাকত েুরু-পরাণ্ডুর তনয়। ।  

সাদজে অকনে বসনয ভুেকন দুর্জব্বজয়।  

রথী মহারথী পরদর্ত্ ণণনা না হয়।। 

নানাদেধ োেয োকজ সাকজ েীরণণ।  

যকতে সাদজে বসনয না হয় ণণন।। 

োদহনীর পরদত ভীষ্ম মহা দেচক্ষণ।  

অদ্ধব্বচে েদর েূযহ েদরে েচন।।  

েূযহমুকখ দনকয়াদজে মহাকযাধণণ। 

যরাণ যরৌদণ েৃপরাচাযব্বয প্রতীপর-নিন।। 

ভূদরশ্রো যসামের্ত্ আদে েীরণণ। 

যকতে োদহনী সাকজ না যায় দেখন।।  

মকধযকত রাদখে দুকযব্বযাধন নরপরদত। 

োমিৃকঙ্গ েৃতের্ম্ব্বা আদে মহামদত।। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত ভণের্ত্ মহািয়। 

েূযহ- অকে বহর ভীষ্ম সংোকম দনভব্বয়।। 

েূযহ-েথা শুদনকেন ধকর্ম্ব্বর নিন। 

তকতাদধে েূযহ তকে েদরে রচন।। 
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অজ্জুব্বকন ডাদেয়া আজ্ঞা দেে নরপরদত। 

েূযহ যভদে মার ভাই দুষ্ট মহামদত।। 

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাদখে েীরণণ।  

এইরূকপর দুইেকে বহে মহারণ।। 

রথী রথী মহাযুদ্ধ পরোদত পরোদত। 

আকিায়াকর আকিায়াকর মকর্ত্ মর্ত্ হাতী।। 

সমাকন সমান যুদ্ধ না হয় ণণন। 

দুই েকে েহু বসনয হইে দনধন।। 

রথ রথী ণজ োজী পরদড়ে অকনে। 

দেখকন না যায় পরদর্ত্ পরদড়ে যকতে।।  

ধ্বজর্চ্ত্র পরতাোয় ঢাদেে যমদেনী। 

বসনযকোোহকে েকণব্ব দেছুই না শুদন।। 

মহােীর ধনঞ্জয় সংোকম দনপুরণ। 

ইকের নিন েীর প্রতাকপর অরুণ।। 

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ যযন ভানুপ্রভা। 

ইেের্ত্ দেরীট মেকে অদত যিাভা।। 

অদিের্ত্ ণাণ্ডীে ধনুে োমহাকত। 

অক্ষয় যুণে তূণ পূরণব্ব ির তাকত।।  

যণাদেি সাদরথ েীর সংোকম প্রচণ্ড। 

ভীকষ্মর োদটয়া েূযহ বেে খণ্ড খণ্ড।। 

যযন মহাোকতকত ভাদঙ্গে যমঘমাো।  

রদে-অকে যতজ যযন দনোদরত বহো।। 

ইে যযন বেতযণকণ েরকয় মর্দ্ব্বন। 

দত্রপুরর যুদঝে যযন সহ পরঞ্চানন।।  

মহােেোন পরাথব্ব ইকের নিন।  

োকণ দেদন্ধ েণ্ডভণ্ড বেে েুরুণণ।।  

ভঙ্গ দেে যেৌরকের যত যসনাচয়। 

েূযহভঙ্গ যেদখ যক্রাধ হইে ণাকঙ্গয়।। 

আশ্বাদসয়া বসনযণকণ েেকয় েচন। 

যেন ভঙ্গ েকহ, দস্থর বহয়া ের রণ।।  

সরু্ম্খ সমকর বমকে হকয় স্বকণব্ব দস্থদত। 

সংোকমকত পরোইকত হয় অকধাণদত।। 

ধর্ম্ব্বিাে েকহ এই যেকের েচন।  

ইহা জাদন দস্থর বহয়া রকণ যেহ মন।।  

এত েদে আশ্বাদসয়া দনজ বসনযণকণ।  

সারদথকর ডাদে তকে েকে যক্রাধমকন। ।  

িীঘ্রণদত েহ রথ েৃোজ্জুব্বন-আযণ। 

আজ্ঞামাত্র রথ চাোইয়া দেে যেকণ।। 

মহােে ভীষ্মেীর ণঙ্গার নিন। 

েৃদ্ধ েয়কসকত যযন সাক্ষাৎ মেন।।  

দেদচত্র মুেুট মাকথ যিাকভ অদতিয়।  

রজত মদিকর যযন অরুণ উেয়।। 

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ োঞ্চন েরণ। 

মের-েুণ্ডে েকণব্ব ণদঞ্জয়া অরুণ। ।  

দেদচত্র ধনুে হাকত যিাকভ অদতিয়। 

আোকিকত িক্রধনু যযন প্রোিয়।। 

অদতক্ষীণ দেেুকতজ প্রতাকপর অরুণ। 

যেদখ রূপর যমাদহত হইে েৃোজ্জুব্বন।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

নানাদেধ অেেৃদষ্ট েকর ততক্ষণ।।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

পররশু ভূষণ্ডী ণো নারাচ যতামর।। 

ব্রহ্ম অে রুর অে োণ েদণব্বোর। 

দিেীমুখ সূচীমুখ পরদরঘ অপরার।। 

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর বসকনযর উপরকর। 

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব জেধকর।।  

রথ রথী ণজ োদজ পরোদত অপরার। 

পরাণ্ডকের েহু বসনয েদরে সংহার। ।  
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মর্ত্ণজ েকে যযন েেেীর েকন। 

সদহকত না পরাদর বসনয ভঙ্গ দেে রকণ।। 

পরশুপরদত ভকয় যযন ভাকঙ্গ পরশুপরাে। 

ণরুকড়র ভকয় যযন সপরব্ব পরোইে।। 

বসনযভঙ্গ যেদখ তকে েুদপরে অজ্জুব্বন। 

ভীকষ্মর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

ইকের নিন েীর প্রতাকপর তপরন।  

োকণ োকণ সন্ধান পূরদরে ততক্ষণ। ।  

েিদেক্ রুদ্ধ বেে আধাাঁর আোি। 

বসনযপরথ রুদ্ধ বহে না চকে োতাস।।  

েক্ষ েক্ষ োণ ভীষ্ম-উপরকর মাদরে।  

েুজঝদটকত দণদরের যযন আর্চ্াদেে।।  

না যেদখ যয ভীষ্মাজ্জুব্বন সংোম দভতর। 

যেৌরকের েকে বসনয েকর হাহাোর।।  

তকে ভীষ্ম মহােীর সংোকম প্রচণ্ড। 

োকণ োণ োদট পরাকড় েদর খণ্ড খণ্ড।। 

যেদখ যক্রাকধ ধনঞ্জয় পূরদরে সন্ধান। 

ভীকষ্মর উপরকর মাকর যচাখ যচাখ োণ। ।  

তারা যযন ছুদট োণ আইকস প্রতযকক্ষ। 

অদ্ধব্বচেোকণ ভীষ্ম োকট অন্তরীকক্ষ।। 

িীঘ্রহে ণঙ্গাপুরত্র সংোকম প্রখর। 

অজ্জুব্বন-উপরকর মাদরকেে েি ির।। 

েদপরধ্বকজ চাদর অে েদরে সংহার। 

দুই োণ মাদর দেকন্ধ যেেেী-েুমার।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব দেকন্ধ মহােীর। 

স্ফুদটত দেংশুে যযন েৃকের িরীর।। 

হাদস ধনঞ্জয় েীর দনে েি ির।  

োকণ োণ হাদন েীর যফদেে সত্বর। ।  

অজ্জুব্বকনর দেক্রম যেদখয়া েুরুপরদত। 

মকন মকন প্রিংসা েদরে মহামদত।। 

পুরনরদপর ভীষ্ম তকে সন্ধান পূরদরে।  

েক্ষ েক্ষ োকণ েৃোজ্জুব্বকন আেদরে।। 

রণমকধয না যেদখয়া পরাথব্ব মহািয়।  

হাহাোর িে বহে পরাণ্ডে সভায়।।  

ইকের নিন েীর প্রতাকপর প্রচণ্ড। 

দনদমকষকে অে োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

যেহ পররাজয় নকহ সম দুই েীর। 

মহােেেন্ত যোাঁকহ সংোকম সুধীর।।  

আোকিকত প্রিংসা েরকয় যেেণণ। 

সাধু ভীষ্ম সাধু পরাথব্ব ইকের নিন।। 

এইরূপর ভীষ্মাজ্জুব্বকন হইে সমর। 

পরঞ্চম-দেেস যুদ্ধ েড়ই দুষ্কর।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেধান। 

এইরূকপর দুইজকন েদরষকয় োণ।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

নারাচ ভূষণ্ডী ণো পরদরঘ যতামর।। 

দুই েকে পরদড়ে অকনে বসনযণণ। 

যক্রাকধ ভীমকসন েকর োণ েদরষণ।। 

িত িত োণ েীর একেোকর একড়। 

িত িত মহােীর োকণ োদট পরাকড়।। 

ভীকমর দেক্রকমকত ত্রাদসত েুরুের।  

েণ্ড ভণ্ড বেে বসনয পরেন-েুমার। ।  

পরেন-প্রতাপর েীর পরেন-দেক্রম। 

তার যতকজ যসনাণণ োাঁকপর ঘকন ঘন।।  

মহাভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব োোন্তে যম।  

সমকর দুজ্জব্বয় েীর নাদহ জাকন শ্রম।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

এেোকে হয় যযন েকজ্রর প্রহার।। 
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ভীকমর দেক্রকমকত ত্রাদসত েুরুেুে। 

কু্রদ্ধ বহে েৃতের্ম্ব্বা সংোকম অতুে।। 

আেণব্ব পূরদরয়া টঙ্কারকয় ধনুগুব্বণ।  

ভীকমর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

কু্রদ্ধ বহে ভীম েীর সংোম দভতর। 

সাত োণ মাকর েৃতের্ম্ব্বার উপরর।।  

দুই োকণ ধ্বজ োদট বেে খান খান।  

সারদথর মাথা োদট বেে দুই খান।।  

চাদর অশ্ব োদটয়া েদরে দসংহনাে।  

পরাণ্ডকের েকে বহে জয় জয় োে।। 

খে-চর্ম্ব্ব হাকত েীর ভূদমকত পরদড়ে। 

যোকপর েৃতের্ম্ব্বা ভীকম মাদরকত আইে।।  

হাদসয়া ণরুড় োণ েৃকোের দনে। 

তৃণেৎ খে-চর্ম্ব্ব খণ্ড খণ্ড বেে।। 

তকে পুরনরদপর েৃতের্ম্ব্বাকর দনদিে। 

তীক্ষ্ণতর েি োণ অকঙ্গ প্রহাদরে।। 

েেচ োদটয়া োণ িরীর যভদেে। 

স্ফুদটত দেংশুে যযন েৃতের্ম্ব্বা বহে।। 

যহনোকে রথ আদন যযাণায় সারদথ। 

চদড়কেে রকথ েৃতের্ম্ব্বা মহামদত।।  

মহােীর মরপরদত সন্ধান পূরদরে। 

ধনু োদট সাতযদের িরীর যভদেে।।  

আর ধনু বেে েীর দনদমষ অন্তকর। 

গুণ দেয়া ধনুকেকত িরেৃদষ্ট েকর। ।  

যিে িূে িদি জাঠা অে যঘারতর।  

দনরন্তর োণ মাকর িকেযর উপরর।।  

েদরষাোকেকত যযন েকষব্ব জেধর। 

িরজাকে আেদরে মকরর যোঙর।। 

েুজঝদটকত যযন আেদরে দেোের। 

না যেদখ যয িেযেীকর সমর দভতর।।  

রণমকধয প্রকেদিে িকেযর েুমার।  

সমর েদরকত আইে েদর মহামার।। 

িূরকসন নাম তার সমকর প্রচণ্ড। 

োকণ হাদন িরজাে বেে খণ্ড খণ্ড। ।  

তকে পুরনরদপর েীর পূরদরে সন্ধান। 

ধ্বজর্চ্ত্র হাদন তার বেে খান খান।। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব েদরে দনধন।  

দুই োকণ সারদথকর োকট ততক্ষণ।।  

অষ্ট োকণ ধনুগুব্বণ দেরীট সদহকত। 

মেে োদটয়া তার পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

পরদড়ে িকেযর পুরত্র যোটাইয়া দক্ষদত। 

পুরত্রকিাকে রুদষে মকরর অদধপরদত। ।  

ডাে দেয়া সাতযদেকর েদহে সত্বর।  

ক্ষকণে রদহয়া যঝু শুন যর ের্বব্বের।।  

আদজ যতাকর পরাঠাইে যকমর নণর। 

পুরত্রকিাে উদ্ধাদরে যতামার উপরর।। 

এত েদে দেেয অে যুদড়ে ধনুকে। 

ক্ষকণ ক্ষকণ অদিেৃদষ্ট হয় অেমুকখ।। 

আেণব্ব পূরদরয়া োণ এদড়ে ত্বদরত। 

অে যেদখ পরাণ্ডুকসনয হইে েদম্পত।। 

নানা অে একড় েীর দনোদরকত নাকর। 

েেচ যভদেয়া অে ফুদটে িরীকর। ।  

যমাহ যণে মহােীর োরুণ প্রহাকর। 

মূদর্চ্ব্বত বহয়া পরকড় রকথর দভতকর। ।  

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

পরাণ্ডুকসনয সংহারকয় িেয নরপরদত।। 

নানা িদি েকর ধর্ম্ব্বপুরত্র যুদধদির। 

রাদখকত না পরাকর বসনয রকণ নকহ দস্থর।। 
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যক্রাধ বহে পরাণ্ডকের নীে যসনাপরদত। 

যভাজেংি-অেতংি রকণ মহামদত।। 

মহাপররাক্রম েীর সংোকম দেিাে।  

িেযরাজ উপরকর েদরে িরজাে।। 

হাদস মরপরদত েীর পূরদরে সন্ধান।  

িকর হাদন িরজাে বেে দনোরণ।। 

িরজাে আেদরে নীে-েকেের। 

যচাখ যচাখ োণ সে দেদন্ধে সত্বর।।  

দেেয অে দনে িেয যযন যমেণ্ড। 

ক্ষুর মৃণ মাকর যযন যেিরী প্রচণ্ড।। 

এদড়কেে অে োয়ুতর যেকণ যছাকট। 

উল্কাপরাত সম অে আইকস দনেকট। ।  

নানা অে মাকর নীে নাকর দনোদরকত। 

েুকেকত োদজয়া অে পরদড়ে ভূদমকত।। 

উণাদর রুদধর মুকখ পরকড় ভূদমতকে। 

হাহাোর িে বহে পরাণ্ডকের েকে। ।  

যক্রাধ বহে চক্রেক্র দ্রুপরে-নন্েন।  

িকেযর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

িেযরাজ সরু্ম্কখ দেপুরে ণো দছে।  

যক্রাকধ িেয চক্রেক্র উপরকর মাদরে।। 

োফ দেয়া এড়াইে দ্রুপরকের সুত। 

ণোর প্রহাকর রথ বহে চূণব্বেত।। 

ডাদেয়া িকেযকর ধর্ম্ব্ব েদেে েহুে। 

যমার হাকত রক্ষা নাই শুনহ মাতুে। ।  

িেয েকে ভাদণনা যহ ণ্ব্ব ের যেন। 

মুহূকর্ত্ব্বকে যমার হাকত হারাকে পররাণ।। 

এইরূকপর যোোেুদে বহে দুইজন। 

যক্রাকধ দুইজকন অে েকর েদরষণ।।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

দনরন্তর েৃদষ্ট যোাঁকহ েকর যোাঁহাপরর।। 

যেহ পররাজয় নকহ সম দুই েীর। 

মহােেোন যোাঁকহ দনভব্বয় িরীর।। 

দুকযব্বযাধন-নেুে সংোম যোাঁকহ বহে। 

দুই জকন িরজাকে সংোম ছাইে।। 

নেুকের অশ্ব োকট দুকযব্বযাধন েীর। 

ধনুগুব্বণ োদট তার দেদন্ধে িরীর।।  

খে চর্ম্ব্ব হাকত বেে সংোকম সুধীর। 

দুকযব্বযাধকন হাদনকত চদেে মহােীর।।  

রথ চাোইয়া দেে সংোকম দনভব্বয়।  

আগু বহয়া ত্রাণ বেে ণান্ধারী-তনয়।।  

ইকে যযন রক্ষা বেে যেে মৃতুযঞ্জয়। 

নানা অে মাদর দেকন্ধ মারীর তনয়।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ নেুে দুজ্জব্বয়। 

তথাদপর অক্ষম নকহ মারীর তনয়।। 

আচাকযব্বযর উপরকর েদরে িরেৃদষ্ট।  

প্রেয় োকেকত যযন মজাইকত সৃদষ্ট।। 

মহােীর যরাণাচাযব্বয পূরদরে সন্ধান। 

িকর হাদন িরজাে বেে খান খান।। 

দেেয অে পুরনরদপর বেে অেতার।  

িরজাকে আেদরে মারীর েুমার।। 

নেুকের সঙ্কট যেদখয়া ততক্ষণ। 

মহােীর ধৃষ্টদুযম্ন বহে যক্রাধমন।।  

আগু বহয়া আচাকযব্বযকর েেকয় েচন।  

প্রদতজ্ঞা যতামার যমার সকন ের রণ। ।  

আমার প্রদতজ্ঞা তুদম জান ভােমকত। 

যসই োে বহে আদজ যেখহ সাক্ষাকত। ।  

মুদনোেয জান েভা না হয় খণ্ডণ।  

অেিয আমার হাকত যতামার মরণ।। 
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একতে েদেয়া েীর পূরদরে সন্ধান। 

আচাকযব্বযর উপরকর মাদরে েি োণ।।  

েি যণাটা োেসপরব্ব সম েি ির। 

যঘার িকে আইকস োণ যরাকণর উপরর।।  

হাদসয়া এদড়ে যরাণ অে যমেণ্ড। 

অদ্ধব্বপরকথ োণ োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ডাদেয়া েেকয় যরাণ ধৃষ্টদুযন্ন প্রদত। 

আমার প্রদতজ্ঞা দুষ্ট শুনকে দুর্ম্ব্বদত।। 

সেংকি আমার হাকত হইদে দনধন। 

এত েদে দেেয অে একড় ততক্ষণ।।  

খুরুপরা বভরে নাকম োকণকত প্রচণ্ড। 

ধৃষ্টদুযম্ন ধনু োদট বেে খণ্ড খণ্ড।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ িরীর েদম্পত। 

রকথকত পরদড়ে েীর হইয়া মূদর্চ্ব্বত। ।  

পুরকরাদজত নাকমকত দ্রুপরে-রাজসুত। 

যক্রাকধ চাোইে রথ অেণণযুত।।  

েেয় েঙ্কণ হার অকঙ্গকত যিাভন। 

নানা অে েৃদষ্ট েকর িূর মকনারম।। 

েনে দেরীট মাকথ যিাকভ অদতিয়। 

োঞ্চন-পর্ব্বকত যযন রদের উেয়।।  

েনে রদচত রথ অদত সুকিাভন। 

অরুণ েরণ অঙ্গ রূকপরকত মেন।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুে টঙ্কার। 

যরাকণর উপরকর েকর োণ অেতার।। 

পুরকরাদজত যেদখ যরাণ মহাকক্রাধ বেে। 

ক্ষুধার্ত্ব্ব ণরুড় যযন ভুজঙ্গ পরাইে।। 

ধ্বজছত্র হাদনয়া সংোকম মহােীর। 

েি োকণ দেকন্ধ পুরকরাদজকতর িরীর। ।  

চাদর োণ চাদর অশ্ব েদরে দনধন। 

দুই োকণ সারদথর হদরে পররাণ।। 

অদ্ধব্বচে োণ তকে এদড়ে ত্বদরকত। 

মেে োদটয়া তার পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

রথ বহকত পুরকরাদজত সমকর পরদড়ে। 

সুকমরুর িৃঙ্গ যযন ভূদমকত খদসে। ।  

হাহাোর িে বহে পরাঞ্চাকের েকে। 

যেদড়য়া মারকয় যরাণ পরাঞ্চাে সেকে।। 

সেে পরাঞ্চােকসনয রকণ ভঙ্গ দেে।  

েতক্ষকণ ধৃষ্টদুযম্ন সকচতন বহে।।  

দেেয দেেয োণ একড় পূরদরয়া সন্ধান। 

আশ্বাদসয়া বসনয রকণ বেে প্রকেিন।।  

পুরনরদপর যরাণ সহ বহে মহারণ।  

োকণ োকণ োদটয়া েদরে দনোরণ।।  

অশ্বত্থামা সহ যুকঝ অজ্জুব্বকনর সতু। 

দুজকনর িরেৃদষ্ট েদরে েহুত।। 

দুুঃিাসন সহ যুকঝ মারীর নিন।  

দুই জকন িরেৃদষ্ট পূরদরে ণণন।। 

দেেয অে সহকেে পূরদরে ধনুকে। 

উল্কাপরাত ঘন ঘন হয় অেমুকখ।।  

এদড়কেে অে েীর তাহার যযন ছুকট। 

জ্বেন্ত উল্কা যধকয় ণণকনকত উকঠ। ।  

প্রোর েদরয়া অে দনোদরকত নাকর। 

েেচ যভদেয়া অে ফুদটে িরীকর। ।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ েকম্প েকেের। 

রথ োহুদড়য়া েীর পরোয় সত্বর।। 

রথ ধ্বজ ণজ োজী পরদড়ে অকনে। 

দেখকন না যায় পরদর্ত্ পরদড়ে যকতে।।  

োকরা োটা যণে হে ধনুে সদহকত।  

োকরা অদ্ধব্ব োটা যণে পরদড়ে ভূদমকত।। 
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েদন্ত-েন্ত োটা যণে মেে সদহত।  

েত যণে মুণ্ড োটা যেদখ দেপররীত। ।  

চাদর পরে োটা যণে রথ অশ্বণণ। 

মাথা োটা যণে েত হইে দনধন।। 

মহােেেন্ত েীর ণঙ্গার নিন। 

োকণ োণ দনোদরয়া পূরদরে সন্ধান।।  

েি সহস্র মহারথী েদরে সংহার। 

েক্ষ েক্ষ ণজ োজী পরোদত অপরার।।  

েহুকসনয পরাণ্ডকের েদরে দনধন। 

তকতাদধে মাকর পরাথব্ব ইকের নিন।। 

মহারথী ণজ োজী পরোদত সংহাকর। 

দুইেকে েহু বসনয পরদড়ে সমকর।। 

রকিকত েহকয় ঠাট রকিকত সাতাাঁকর। 

েুজ্ঝদটকত আর্চ্াদেে যেে দেোেকর।। 

অে যণে দেোের প্রকেদিে রাদত।  

দুই েকে চদেে যয যাহার েসদত।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভে তদর।। 

ভীষ্মপর্ব্ব পুরণযেথা শুকন যযই জন।  

রকণ পররাভে যসই নকহ েোচন।। 

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেিন্দ্ব। 

োিীরাম োস েকহ পরয়ার প্রেন্ধ।।  

েণব্ব, দুকযব্বযাধন এেং ভীকষ্মর মন্ত্রণা 

দুকযব্বযাধন মহােীর,           যেদখয়া না হয় দস্থর, 

দেের পরদড়ে বসনযণণ। 

মকন যুদি দেচাদরয়া,           িেুদনকর পরাঠাইয়া, 

আনাইে সূকযব্বযর নিন।। 

েদসয়া দেরে স্থাকন,           যুদি েকর দতনজকন, 

রাকধয় িেুদন দুকযব্বযাধন। 

েদহকেন েুরুের,           শুন েণব্ব ধনুদ্ধব্বর, 

মম দুুঃখ েদর দনকেেন।। 

পরাণ্ডকে দজদনকে রকণ,           যহন আিা েদর মকন, 

যুদ্ধ যহতু েদরে উপরায়। 

দতনকোকে সকে জাদন,           যেেতা অসুর মুদন, 

োখানকয় ভীষ্ম মহািয়।। 

যসনাপরদত েদর তাাঁকর,           ভাদস সুখ সকরােকর, 

সমকর দজদনে বেদরণকণ। 

মকন যহন েদর সাধ,           দেদধ তাকহ যেয় োে, 

হীনেে হই দেকন দেকন।। 
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যরাণ ভীষ্ম মহাসত্ব,           েৃপর িেয যসামের্ত্ 

আর যত মহারাজণণ। 

পরাণ্ডকেকর যস্নহ েদর,           ক্ষত্রধর্ম্ব্ব পরদরহদর, 

সকে যমদে উকপরদক্ষে রণ।। 

রকণ পরকড় যসনাণণ,           েযােুে আমার মন, 

আর যেহ না েকর উকর্দ্ি। 

যেদখয়া এ সে রীত,           মহাভয় উপরদস্থত, 

দে েদরে েহ সদেকিষ।। 

তুদম উোসীন রকণ,           মম দুুঃখ দেকমাচকন, 

আর যেো সংোম েদরকে। 

দনকেদেনু েরােকর,           ভাে যুদি যেহ যমাকর, 

দে উপরাকয় পরাণ্ডকে মাদরকে। ।  

েকে েণব্ব ধনুদ্ধব্বর,           শুন েুরু নরের, 

সুযুদি দেচাকর এই হয়। 

েুদঝয়া েরহ োযব্বয,           তকে যস পরাইকে রাজয, 

হইকে পরাণ্ডে পররাজয়।। 

ণঙ্গাপুরত্র েৃপর যরাণ,           আর যত যযাদ্ধাণণ, 

না ছাকড়ন পরাণ্ডকের আি। 

একতে পরাণ্ডে ভি,           ভীষ্ম তাকহ নকহ িক্ত,  

যসনাপরদত েকর্ম্ব্বকত উোস।। 

েদসয়া যেখুন যুদ্ধ,           আদম েদর োযব্বযদসদ্ধ, 

পরাণ্ডকেকর েদরয়া সংহার। 

পুরনরদপর চদে যাহ,           ভীকষ্মর অকেকত েহ, 

এই যয মন্ত্রণা ের সার।। 

েকণব্বর মন্ত্রণা শুদন,           দহতোেয মকন ণদণ, 

রাজা যণে ভীকষ্মর দিদের। 

দনকেদেে েুরুরাজ,           সাদধকত আপরন োজ, 

শুন দপরতামহ ভীষ্মেীর।। 

স্বীোর েদরো পূরক্ব্ব,           িত্রুণণ সংহাদরকে, 
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একে উকপরদক্ষয়া ের রণ। 

আমার ভাকণযর েকি,          চতুদর্দ্ব্বকে িত্রু হাকস, 

আজ্ঞা ের দে েদর এখন।। 

যসনাপরদত েকণব্ব ের,           মারুে পরাণ্ডেের, 

উকপরক্ষা নাদহে তার স্থাকন। 

েকর েড় অহঙ্কার,          সোন্ধে পরদরোর, 

পরাণ্ডকে নাদিকে যঘার রকণ।। 

দুকযব্বযাধন োেযজাকে,           ভীষ্ম অদি যহন জ্বকে, 

চক্ষু পরােদেো উকঠ যরাকষ।  

পূরক্ব্বকত েদেনুকতাকে,           শুকনকছন সেকোকে, 

দহত না শুদনকে ের্ম্ব্বকোকষ।। 

আমাকে েদেছ েৃদ্ধ,           েকণব্বর দে আকছ সাধয, 

েে েণব্ব দে েদরকত পরাকর। 

যখন ণন্ধ্ব্ব েীকর,           োদন্ধয়া েইে যতাকর, 

েণব্বেীর দে েদরে তাকর।। 

উর্ত্র যণােহ রকণ,           সাদজকেে বসনযণকণ, 

যণাধন যেদড়কে দণয়া সকে। 

একেশ্বর ধনঞ্জয়,           যণাধন োদড়য়া েয়, 

েণব্বেীর দে েদরে তকে।। 

ধর্ম্ব্বেন্ত পরঞ্চজন,           মহােে পররাক্রম, 

যেেণণ প্রিংকসন যাকর। 

এ দতন ভুেন মাকঝ,           যে তার সদহত যুকঝ, 

েদহকত অকনে জন পরাকর।। 

ইে দজদনো রকণ,           েদহে খাণ্ডে েকন, 

অদিকর তদপরব্বে একেশ্বর। 

দনোতেেকচ দজকন,           োেকেয় আদেণকণ, 

অজ্জুব্বকন দজদনকত যেো পরাকর।। 

একতে দু্ব্বার রকণ,           তাাঁকহ সখা রাজণকণ, 

সমূহ পরাঞ্চােণণ সাকথ। 



মহাভারত (ভীষ্মপর ব্্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
8

 

পূরণব্বব্রহ্ম সনাতন,           যাাঁর সৃদষ্ট দত্রভুেন, 

সারদথ হকেন দতদন রকথ।। 

পূর্ব্বেথা েদহ শুন,           মহারাজ দুকযব্বযাধন, 

নিােকয় দছকেন শ্রীহদর। 

যত দিশুণণ সকঙ্গ,           যণাধন চরাণ রকঙ্গ, 

মহা আনদিত ব্রজপুররী।। 

যত ব্রজোদসণণ,           েকর যজ্ঞ আরম্ভন, 

সুরপরদত পূরজার োরণ। 

তা যেদখয়া জনার্দ্ব্বন,           যসই সে আকয়াজন, 

পর্ব্বকত েকরন দনকেেন।। 

শুদন কূ্রদ্ধ সুরনাথ,           স্ব্ব যেকে েকয় সাথ, 

হেী সহ যত যমঘণণ। 

অকহারাত্র ঝড় েৃদষ্ট,           েদরয়া মজান সৃদষ্ট, 

ত্রাদসত হইে স্ব্বজন।। 

যত যণাপর েজ্রোসী,           োতর হইয়া আদস, 

শ্রীেৃকের িরণ েইে। 

তাহা যেদখ নারায়ণ,           ধদরকেন যণােদ্ধব্বন, 

োসকের যোপর উপরদজে।। 

দেোদনদি নাদহ জ্ঞান,           দত্রভুেন েম্পমান, 

েজ্রাঘাত সতত হইে। 

সাত দেন যহনমকত,           েদরকেন সুরনাকথ, 

না পরাদরয়া মকন ক্ষমা দেে।। 

সুরপরদত যায় স্বণব্ব,           রক্ষা পরায় যণাপরেণব্ব, 

যণােুকের ঘুদচে উৎপরাত। 

একে যসই নারায়ণ,           পরাণ্ডকেকর অনুক্ষণ, 

রক্ষা েকর যযন পুরকত্র তাত।। 

োহার যযাণযতা তাকর,           দেনাি েদরকত পরাকর, 

যাহার সহায় নারায়ণ। 

যদে না রাকখন হদর,           দনদমকষ েদধকত পরাদর, 
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সকসনয পরাণ্ডে পরঞ্চজন।। 

েেয যঘার রণ হকে,           যহন অে সঞ্চাদরকে, 

যাহা যেহ দনোদরকত নাকর। 

ভীকষ্মর েচন শুদন,           হরদষত েুরুমদণ, 

চদে যণে আপরন দিদেকর।। 

েযাস দেরদচে ণাথা,           অপূর্ব্ব ভারত-েথা, 

শ্রুতমাত্র েেুষ দেনাি। 

েমোোকন্তর সুত,           সুজকনর মনুঃপুরত, 

দেরদচে োিীরাম োস।।

 

ষি দেকনর যদু্ধ 

সঞ্জয় েকেন, রাজা এেমকন শুন। 

প্রাতুঃোকে দুই েকে েদরে সাজন।।  

রথী মহারথী আর যত বসনযণণ। 

আকিায়ার পরোদতে না হয় ণণন।। 

ধ্বজর্চ্ত্র-পরতাোয় ছাইে যমদেনী।  

বসনয যোোহে িকে শ্রেকণ না শুদন।। 

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে অম্ের।  

িঙ্খ যভরী মৃেঙ্গাদে পরটহ দেের।।  

যভরী ঝাঝদর আদে োকজ োেযণণ। 

োকেযর িকেকত েম্প বহে দত্রভুেন।। 

ছয় যোদট নারায়ণী যসনা েেোন। 

েক্ষ পরদ্ম রথী সাকজ প্রধান প্রধান।। 

েি যোদট মহারথী সমকর প্রখর। 

েক্ষ পরদ্ম মি সাকজ মহােেধর।। 

রথী প্রদত সাকজ পরঞ্চ িকতে পরোদত। 

িত িত আকিায়ার িত িত হাতী।। 

এে এে রথী সকঙ্গ ইহার দিগুণ। 

সাদজে যকতে বসনয না হয় েণব্বন।।  

েনে রদচত রথ ধ্বজ মকনাহর। 

সাদজে যেৌরে-কসনয সমুর যসাসর।।  

বসকনযর পরকের ভকর োাঁদপরকছ যমদেনী। 

হেী-অশ্ব ণজ্জব্বকন দেপুরে িে শুদন।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর আনদিত মন। 

েনে রদচত রকথ বেে আকরাহণ।। 

সাদর সাদর যশ্বতর্চ্ত্র মেকে উদেত। 

মহারথীণণ বহে যচৌদেকে যেদষ্টত।। 

স্বণব্বধ্বজ রকথ আকরাদহে গুরু যরাণ। 

চক্রেক্র অশ্বত্থামা প্রতীপর-নিন।। 

ণজ-রথ আকরাহণ বেে দুকযব্বযাধন। 

চক্রেৎ যেদষ্টত দুপরাকি ভ্রাতৃণণ।।  

যাহার যয রকথ আকরাদহে েুরুণণ। 

রদচে দেদচত্র েূযহ ণঙ্গার নন্েন।।  

অদ্ধব্বচোোর েূযহ েড়ই দুষ্কর। 

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাদখে যযাদ্ধাের।। 

মকধযকত রাদখে দুকযব্বযাধন নরপরদত। 

দুুঃিাসন আর ভ্রাতৃণকণর সংহদত।। 
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োমিৃকঙ্গ যরাণ গুরু সংোকম দুজ্জব্বয়।  

অশ্বত্থামা যসামের্ত্ প্রতাপর-তনয়। ।  

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত বরে েৃতের্ম্ব্বা েীর। 

জয়রথ সুির্ম্ব্বাদে সংোকম সুধীর।। 

মধয িৃকঙ্গ ভণের্ত্ আদে রাজণণ। 

রাজরাকজশ্বরণণ সংহদত দভড়ন।। 

েৃপরাচাযব্বয ভূদরশ্রো দত্রণর্ত্ব্ব নৃপরদত। 

পুরণ্ডরীে প্রদতেৃদ্ধ আদে মহামদত।। 

দুই পরাকি ভীকষ্মর রদহে রাজণণ। 

েূযহ-অকে রকহ ভীষ্ম ণঙ্গার নিন।। 

এইরূকপর েূযহ বেে না যায় েণব্বন।  

যার যযই অে হাকত রকহ বসনযণণ।।  

েূযহ েথা শুদনকেন ধর্ম্ব্ব নরপরদত। 

অজ্জুব্বকনকর ডাদে আজ্ঞা দেে িীঘ্রণদত।। 

যযন েূযহেদরকেন ণঙ্গার নিন। 

তকতাদধে েূযহ পরাথব্ব েরহ রচন।। 

স্থাকন স্থাকন দনকয়াদজত ের যযাধণন।  

এমত েদরহ েূযহ না হয় েণব্বন।। 

যথা আকছ যরাণ গুরু পুরকত্রর সদহত। 

ধৃষ্টদুযম্ন আদে যত বেে দনকয়াদজত।। 

যথা আকছ দুকযব্বযাধন ভাইকয়র সংহদত। 

তথা দনকয়াদজত বেে সে মহারথী।। 

সহকেে নেুোদে যত েীরণণ। 

ভীম পৃরি ভাকণকত রদহে স্ব্বজন।।  

যথা েৃতের্ম্ব্বােীর সমকর দুর্জব্বজয়।  

তথা দনকয়াদজত বেে দিদনর তনয়।। 

জয়কসন আদে সকঙ্গ দেে েীরণণ। 

এইরূকপর দনকয়াদজে যত যযাদ্ধাণণ।। 

স্থাকন স্থাকন গুণী রাকখ েৃঢ়ঘাদতণণ। 

েূযহমুকখ েুদঝয়া েদরে দনকয়াজন।।  

শুে-চঞ্চু নাকম েূযহ ভুেকন দুজ্জব্বয়। 

অকেকত রদহে পরাথব্ব সমকর দনভব্বয়।।  

েদপরধ্বজ রথখান ভুেকন দেখযাত। 

যযই রকথ সারদথ আপরদন জণন্নাথ।। 

ইকের নিন েীর রূকপরকত মেন।  

দেদচত্র দেরীট যিাকভ অদত সুকিাভন। ।  

দেদচত্র েেচ অকঙ্গ দজদন সূযব্বয-কিাভা। 

ইেের্ত্-েুণ্ডোদে অদত মকনাকোভা।। 

অদিের্ত্ ণাণ্ডীে ধনুে োম েকর। 

অক্ষয় যুণে তূণ পূরণব্ব অেেকর।। 

মহােীযব্বযেন্ত োর ভুেকন যখয়াদত। 

ণাণ্ডীে ধনুকে গুণ দেকে িীঘ্রণদত।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

এে োকে যযন িত েকজ্রর প্রহার।।  

প্রেকয়র যমঘ যযন েদরে ণজ্জব্বন। 

িকেকত পূরদরে দক্ষদত েদধর শ্রেণ।।  

তকে যেেের্ত্ িঙ্খ পূরদরে অজ্জুব্বন। 

পরাঞ্চজনয িঙ্খ োেয েকর নারায়ণ।।  

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

আেণব্ব পূরদরয়া টঙ্কাদরে ধনুগুব্বণ।।  

সিেুম্ভ নাকম িঙ্খ েদরে দনুঃস্বন। 

োজাইে িঙ্খ সে েুরু-পরাণ্ডুণণ।।  

যোদট যোদট িঙ্খনাে ধনুে টঙ্কার।  

পৃরথবী মজাইকত যযন যমকঘর সঞ্চার।।  

নানাদেধ োেয োকজ না হয় দেখন।  

মহািকে অদস্থর হইে যেেণণ।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভে তদর।। 
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োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার।। 

শ্রীেৃে েরৃ্ত্ব্বে ধনঞ্জকয়র মূর্চ্ব্বা অপরকনােন 

তকে েুরু-পরাণ্ডুণণ,                যেখাকেদখ দুইজন, 

দসংহনাে েরকয় ণজ্জব্বন। 

রথী রথী মহারণ,                েকর োণ েদরষণ, 

ধানুেী ধানুেী েকর হান।। 

মকি মকি যঘার রণ,                পরদর্ত্ পরদর্ত্ জকন জন, 

তেদে তেদে মহারণ। 

ণোধারী জকন জন,                েকর মহাকঘার রণ, 

জকন জকন আকিায়ারণণ।। 

যিে িদি িূে জাদঠ,                মুষে মুেণর পরদট্ট, 

নারাচ বভরে আদে ির। 

অদ্ধব্বচে েদণব্বোর,                ব্রহ্মজাে মহাির, 

অজমুখ পরদরঘ যতামর।। 

দিেীমুখ সুচীমুখ,                অঙু্ক েঙু্ক পরাি যূথ, 

রুরজাে আদে নােপরাি। 

দুই েকে অে পরকড়,                যযন যিে েৃদষ্ট েকর, 

যেেণকণ োদণে তরাস।। 

যথা রাম-রােকণকত,                েদেকেতয-সুরানাকথ, 

পূরক্ব্বকত হইে যযন রণ। 

যতন েুরু-পরাণ্ডুণণ,                দুই েকে মহারণ, 

েদণব্বকত না পরাকর যোনজন।। 

অদতরথী, মহারথী,                অণদণত মর্ত্হাতী, 

দুই েকে হইে দনধন। 

তকে েুরু-েংিপরদত,                সংোকম দনভব্বয় মদত, 

হাতাকত েইে িরাসন।। 

আেণব্ব পূরদরয়া ধনু,                টঙ্কাদরয়া যেয় গুণ, 

েকর নানা অে েদরষণ। 
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আষাঢ়-শ্রােকণ যযন,                েদরষকয় যঘার ঘন, 

যসইরূপর পরকড় অেণণ।। 

দনদমকষে িরকক্ষকপর,                যযন সূযব্বয ঢাকে যমকঘ, 

মুহূকর্ত্ব্বকে ছাইে ণণন। 

ভীকষ্মর দেক্রম যেদখ,                পরােদটকত নাদর আাঁদখ, 

ত্রাদসত পরাণ্ডে বসনযণণ।। 

সদহকত না পরাদর রণ,                ভঙ্গ দেে পরাণ্ডুণণ, 

জণৎের্ত্ব্বা যেেেী নিন। 

দনেকট যেদখয়া পরাথব্ব,                ণঙ্গাপুরত্র মহারথ, 

হাকতকত েইয়া িরাসন।। 

সমাণম-ভীষ্মাজ্জুব্বন,                বহে যোাঁকহ মহারণ, 

পূরক্ব্ব যযন েদে-কেকেশ্বর। 

দেেযদিক্ষা দুইজন,                 েকর অে েদরষণ, 

িরজাকে ছাইে অম্বর।। 

যোাঁকহ মহাদেচক্ষণ,                যেহ নকহ েকে ঊন, 

দেেয অে েদরে সাধন। 

যোাঁকহ যোাঁহাোর োণ,                োদট েকর খান খান, 

মহাোকত ভাকঙ্গ যঘার ঘন।। 

তকে যক্রাকধ েুরুেীর,                বেয়া োণ দেেযির, 

এদড়কেে পরাকথব্বর উপরর।  

আোকি উদঠে োণ,                পরাথব্ব বেে খান খান, 

অদ্ধব্বচে নাকম একড় ির।। 

আোকি উদঠে অে,                যেদখ ভীষ্ম বহে এে, 

রুরোকণ োদটকেে োণ।  

দেেয অে পূরদর তুকঙ্গ,                দেদন্ধে ভীকষ্মর অকঙ্গ, 

পুরনরদপর ইকের নিন।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ,                তথাদপর ভ্রুকক্ষপর নকহ, 

মহােীর ণঙ্গার েুমার। 

দনদমকষকে আর ধনু,                েইে ণঙ্গার জনু, 
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দেেয ির একড় নৃপরের।। 

েদিকির ের্ত্ োণ,                োেরুরচক্র নাম’  

িীঘ্রণদত এড় ততক্ষকণ। 

দুই োকণ দেচক্ষণ,                আোকি বহে রাণ, 

ভীষ্মোণ োকট পরাথব্ব োকণ।। 

অদ্ধব্বখান োটা ির, যঘার িকে অতুঃপরর, 

ফুদটে পরাকথব্বর েকেের। 

দনভব্বকয় োদজে ির,                যমাহ যণে পরাথব্বের, 

এে বহো যেে োকমাের।। 

েদড়য়াদে পরাকয় েদর,                দেশ্বম্ভরমূদর্ত্ব্ব ধদর, 

ধদরয়া তুদেো ধনঞ্জয়। 

অঙ্গ বহকত অে োদড়,                ব্রহ্মেীজমন্ত্র পরদড়, 

পরদ্মহে অকঙ্গকত েুোয়।। 

স্পিব্বমাত্র বহে েুি,                িরীকরর অে-ক্ষত, 

মূর্চ্ব্বা ভাদঙ্গ উদঠে অজ্জুব্বন। 

পুরনরদপর দসংহেত,                ধনঞ্জয় মহাসত্ত্ব, 

হাকতকত েইে িরাসন।। 

পরাথব্ব দেছু না জাদনে,                দেশ্বরূপর সম্বদরে, 

দনজরূপর বহে নারায়ণ। 

ভীষ্ম পরাইয়া অেসর,                েকষব্ব নানা অেের, 

েহু বসনয েদরে দনধন।। 

তকে ত ভীষ্ম -অজ্জুব্বন,                বহে যোাঁকহ মহারণ, 

পররাজয় যেহ নকহ রকণ। 

যক্রাধ েদর যোাঁহাপুরর,                েকষব্ব যোাঁকহ অেের, 

সংোকম যসাসর দুইজকন।। 

ভারকতর পুরণযেথা,                শ্রেকণ নািকয় েযথা, 

শ্রেকণকত পুরকণযর উেয়। 

োিীরাম োস ভকণ,                এেমকন যযই শুকন, 

তাহার স্ব্বত্র হয় জয়।।
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শ্রীেৃে েরৃ্ত্ব্বে ভীকমর মরূ্চ্ব্বা ভঙ্গ এেং পরাণ্ডেণকণর পররাভে 

সঞ্জয় েকেন, পরকর ের অেধান। 

দেেয দেেয অে গুরু েদরে সন্ধান।। 

ধৃষ্টদুযকম্নকর দেদন্ধয়া দেদন্ধকেে সাতযদে। 

নানা অে দেকন্ধ ধৃষ্টদুযকম্নকর ধানুেী।। 

দনরন্তর অে যফকে পরাঞ্চাে উপরর।  

েক্ষ েক্ষ পরাঞ্চাকেকর েদরে সংহার।। 

যকতে পরাঞ্চােণণ ত্রাদসত অন্তর। 

ভঙ্গ দেে বসনযণণ রকণ যপরকয় ডর।।  

যরাকণর দেক্রকমকত েদম্পত বসন্যণণ।  

ভঙ্গ দেে সকে যয সদহকত নাকর রণ। ।  

োদহনীর ভকঙ্গ ধৃষ্টদুযম্ন যোকপর জ্বকে। 

েটেুােয আচকযব্বযকর েদেে েহুকে।। 

যাজমুদনর আজ্ঞা েভু না হয় খণ্ডন।  

অেিয আমার হাকত যতামার দনধন।। 

দেেযমাকন আদজ যমার যেদখকে ত রণ।  

রণমকধয যতামার েদরে অপরমান।। 

রথ ধ্বজ সারদথ েদরে খণ্ড খণ্ড। 

ক্ষুর মৃণ মাকর যযন যেিরী প্রচণ্ড।। 

ক্ষুর সপরব্ব মাকর যযন প্রমর্ত্ ণরুড়। 

এইোকর যতামাকর পরাঠাে যমঘর।। 

এত েদে রুরঅে যুদড়ে ধনুকে। 

দেদুযকতর আভা অদি উকঠ অেমুকখ।। 

আেণব্ব পূরদরয়া েীর একড় রুরির। 

যঘার িকে আইকস অে িূকনয েদর ভর।। 

হাদসয়া আচাযব্বয অে এদড়ে প্রচণ্ড। 

অদ্ধব্বপরকথ োণ োদট েদরে দিখণ্ড।। 

যক্রাকধ ধৃষ্টদুযকম্ন ডাদে েকে গুরু যরাণ। 

এই অকে যতাকর দেে িমন-ভেন।।  

অসংখয যয েটেুােয েেহ আমায়। 

েুদঝয়া েরহ আদজ আপরন উপরায়।। 

দপ্রয়সখা-পুরত্র েদে না মাদর যয যতাকর। 

যমার যক্রাধ বহে আদজ যাদে যমঘকর।।  

এত েদে দেেয অে যযাকড় ধনুকেকত। 

সহস্র সহস্র অে প্রসকে তাহাকত।। 

আেণব্ব পূরদরয়া অে এদড়ে সত্বর।  

িরজাকে অন্ধোর হইে অম্বর।। 

েুজঝটীকত যযন আর্চ্াদেে দেোের। 

যসইরূপর ধৃষ্টদুযম্ন সমর-দভতর।।  

নাদহে সম্ভ্রম েীর দ্রুপরে-নিন।  

খে-চর্ম্ব্ব বেয়া বেে োণ দনোরণ।।  

োয়ু যযন দনোদরে যঘার েদরষণ। 

যক্রাকধকত হইে গুরু অনে সমান।। 

োেরুর নাকম অে যরাকণর আদছে। 

যক্রাকধ গুরু ধৃষ্টদুযম্ন উপরকর যক্ষদপরে।। 

আোকি উদঠে িদি উল্কার সমান। 

োকণ হাদন ধৃষ্টদুযম্ন বেে খান খান।। 

িদি েযথব্ব যণে যরাণ পরাইে োজ। 

ণো যফদে মাদরকেে হৃেকয়র মাঝ।। 

মহািদি ধৃষ্টদুযম্ন সমকর প্রচণ্ড। 

োকণকত হাদনয়া ণো বেে খণ্ড খণ্ড।। 

অদতকক্রাকধ বহে গুরু অদি সমান।  

খুরুপরা-োকণকত তার োকট ধনুখান। ।  

আর ধনু ধৃষ্টদুযম্ন েইে ত্বদরকত। 

যসই ধনু োদট যরাণ পরাদড়ে ভূকমকত।। 
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যত ধনু ধষৃ্টদুযম্ন েকয় যযাধপরদত। 

েইকত েইকত োকট যরাণ মহামদত।। 

ধনু োটা যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

ণো যফদে আচাকযব্বযকর হাকন ততক্ষকণ।। 

দুই োকণ ণো োদট বেে খণ্ড খণ্ড। 

অষ্টোকণ ধৃষ্টদুযকম্ন দেদন্ধে প্রচণ্ড।। 

দুই োকণ রথধ্বজ োদটয়া যফদেে। 

চাদর োকণ চাদর অশ্ব পররাকণ মাদরে।। 

দুই োকণ সারদথর মেে োদটে। 

ণো হাকত ধৃষ্টদুযম্ন ভূকমকত পরদড়ে।। 

ণো ঘুরাইয়া েীর ধায় োয়ুকেকণ। 

দসংহ যযন মাদরোকর ধায় ক্ষরু মৃকণ।। 

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া ণোোদড়। 

সারদথর যেকি ধদর ভূদমতকে পরাদড়।।  

রথ অশ্ব ণোঘাকত চূণব্ব বহয়া যণে।  

খে-চর্ম্ব্ব বেয়া যরাণ ভূতকে পরদড়ে।।  

দুইখান বহে ণো খকের প্রহাকর।  

খে-চর্ম্ব্ব বেে হাকত ধৃষ্টদুযম্ন েীকর।। 

যহনোকে ভীম আইে সাহাযয োরণ।  

যরাকণর উপরকর বেে োণ েদরষণ।। 

িীঘ্রণদত দুই রথ যযাণায় সারদথ। 

রকথ চদড় দুই েীর যপরে অেযাহদত।।  

মহােীর েৃকোের সমকর প্রচণ্ড। 

একে একে েুরুকসনয বেে েণ্ডভণ্ড।।  

ভীকম যেদখ ভঙ্গ দেে যত বসনযণণ।  

ভীকম দনোরণ যহতু আইে দুকযব্বযাধন।।  

জয়রথ সুির্ম্ব্বা েদেঙ্গ নরপরদত।  

দুুঃিাসন ভূদরশ্রো িেুদন প্রভৃদত।। 

সহস্র সহস্র রথী সকঙ্গ পরদরোর। 

ভীকমর উপরকর েকর অে অেতার।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

পরদরণ নারাচ আদে ভূষণ্ডী যতামর।। 

দিেীমুখ সুচীমুখ োণ েদণব্বোর।  

রুরঅে ভিঅে বভরে অপরার।। 

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর ভীকমর উপরর। 

েদরষা-োকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

খে-চর্ম্ব্ব বেে েীর সমকর প্রচণ্ড। 

যত অে একড় োদট েকর খণ্ড খণ্ড।। 

সুরথ নাকমকত েদেকঙ্গর সকহাের। 

যক্রাকধ অেেৃদষ্ট েকর ভীকমর উপরর।।  

যক্রাধ বহে ভীমকসন সমকর প্রখর। 

খে-চর্ম্ব্ব এদড় পুরনুঃ বেে ধনুুঃির।।  

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

নানাদেধ দেেয অে েকর অেতার।।  

কু্রদ্ধ বহয়া হাদনে সংোকম মহােীর। 

অষ্ট োকণ সুরকথর দেদন্ধে িরীর। ।  

িীঘ্রহে ভীম পুরনরদপর অে দনে। 

অদ্ধব্বচে চাকণ তার দিরকেে বেে।। 

রথ বহকত মহােীর ভূদমকত পরদড়ে। 

হাহাোর িে েদেকঙ্গর েকে বহে। ।  

ভ্রাতৃকিাকে রুদষে েদেঙ্গ নরপরদত।  

নানা অে মাদর দেকন্ধ ভীম মহামদত।। 

যিে িূে ভদঙ্গয়ান পরদরঘ যতামর। 

বভরে নারাচ আদে নানা অেের।।  

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর ভীকমর উপরর। 

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব জেধর।। 

মহােে েৃকোের পরেন-নিন। 

িকর ির হাদনয়া েদরে দনোরণ।। 
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রুদষে েদেঙ্গ রাজা সমকর প্রচণ্ড।  

চাদর অশ্ব ভীকমর েদরে খণ্ড খণ্ড।।  

পুরনরদপর ধনুে োদটে দুই োকণ। 

হাকত ণো বেয়া োফ দেে ততক্ষকণ। ।  

ণো হাকত েদর েীর যখদেয়া চদেে। 

ণকজকে মাদরকত যযন মৃকণে ধাইে।। 

দনভব্বকয় মাদরে ণো েদেঙ্গ উপরকর।  

েকজ্রর প্রহাকর যযন দণদর চূণব্ব েকর।। 

ণোর প্রহাকর েীর তযদজে িরীর। 

রথ বহকত পরদড়ে েদেঙ্গ মহােীর।। 

যত সকহােরণণ েদেকঙ্গর দছে। 

ভীকমর উপরকর সকে অে েরদষে।। 

পুরনরদপর ভীম হাকহ খে চর্ম্ব্ব বহে। 

যত অেেৃদষ্ট বেে সেদে নাদিে।।  

সতযদসংহ নাকমকত েদেঙ্গ সকহাের। 

খকেকত োদটে তাকর েীর েৃকোের। ।  

আর যত সকহাের েদেকঙ্গর দছে। 

খকে োদট ভীমকসন খণ্ড খণ্ড বেে।। 

দুই সহস্র মহারথী েদরে দনধন। 

আকিায়ার পরোদতে না হয় ণণন।। 

রকি নেী েকহ ঠাট রকিকত সাাঁতাকর। 

িেুদন ণৃদধনীণণ ছাইে অম্বকর।। 

ভয়ঙ্কর-কেণ ভীম ভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব। 

হাকত খে চর্ম্ব্ব যযন যুণান্তরের্ত্ব্বী।। 

ভীকমর দেক্রম সকে সদহকত নাদরে। 

ভয় পরাইয়া েুরুকসনয রকণ ভঙ্গ দেে।। 

বসনয ভঙ্গ যেদখ ভীষ্ম বহয়া যক্রাধ মন। 

নানাদেধ অে েীর েকর েদরষণ।।  

দেেয দিক্ষা ণঙ্গাপুরত্র প্রতাকপর প্রচণ্ড। 

খে-চর্ম্ব্ব েীকরর েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

দেেয অে একড় তকে ভীকমর উপরর।  

িকরকত জজ্জব্বর তনু েীর েকৃোের।।  

স্ব্বাকঙ্গ েদহয়া পরকড় রুদধকরর ধার। 

তথাদপর ভ্রূকক্ষপর নাদহ পরেন-েুমার।।  

পরঞ্চোণ ভীষ্মকেে মাকর িীঘ্রণদত। 

চূণব্বরথ হতজ্ঞান ভীম মহামদত।। 

িীঘ্র রথ যযাণাইে আদনয়া সারদথ। 

অদধে মাদরে অে ভীম মহামদত।।  

স্ব্বাকঙ্গ যিাদনত েকহ পরেন-নন্েন।  

রকথ েদর সারদথ েইে ততক্ষণ।। 

যথা েৃোজ্জুব্বন আকছ সাতযদে সুধীর। 

তথাোকর েকয় যণো ভীম মহােীর।। 

অজ্ঞান িরীর ভীম যেদখয়া অজ্জুব্বন। 

েহু দেোদপরয়া যোাঁকহ েদরে যিাচন।।  

ক্ষকণে যিাচন েদর যেে জনার্দ্ব্বন।  

অজ্জুব্বকন চাদহয়া েকে আশ্বাস েচন।।  

মুহূকর্ত্ব্বকে রথ-অশ্ব ধর প্রাণসখা। 

েীর েৃকোের সহ েকর আদস যেখা।। 

দেছু দচন্তা সখা তুদম না ের অন্তকর। 

এইক্ষকণ সুস্থ আদম েদরে ভীকমকর। ।  

এত েদে রথ বহকত নাদম নারায়ণ। 

িীঘ্রণদত আইো যথা পরেন-নিন।। 

িকরকত জজ্জব্বর তনু যেদখ েকৃোের।  

পরদ্মহে অকঙ্গ েুোইো োকমাের। ।  

স্পিব্বমাত্র েূর বহে অকঙ্গর যেেন।  

রদের উেয় যযন োঞ্চন েরণ।। 

প্রণদময়া যণাদেকি েদেো মহামদত। 

যতামার প্রসাকে আদম পরাই অেযাহদত।। 
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জয় জয় িে বেে পরাণ্ডকের নাথ। 

জণকতর হর্ত্ব্বা ের্ত্ব্বা যেে জণন্নাথ।। 

এইরূকপর েহু স্তুদত বেে যােকেকর।  

আশ্বাদসয়া ভীমকসকন আইো সত্বকর। ।  

অজ্জুব্বকনকর েদহো এ সে দেেরণ। 

েহু স্তুদত বেে তকে ইকের নিন।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেণদত। 

অেসর যপরকয় রকণ ভীষ্ম যযাদ্ধাপরদত। ।  

োোদি সমান রকণ ণঙ্গার নিন।  

েহু বসনয পরাণ্ডকের েদরে দনধন।।  

সহস্র সহস্র রথী পরদর্ত্ অণণন। 

যোটী যোটী অশ্ব হ্স্েী না হয় দেখন।। 

যিাদণকত েদহকছ নেী অদত যেণেতী। 

রিজকে পরোদতে ভাকস মর্ত্ হাতী। ।  

িেুদন ণৃদধনীণকণ আোি ছাইে। 

িৃণাে েুেুরণণ রকি সাতাাঁদরে।।  

ভীকষ্মর প্রতাপর সকহ আকছ যোন্ জন।  

ভঙ্গ দেে পরাণ্ডকের যত বসনযণন।।  

পুরনরদপর ভীমকসন রাজা যুদধদির। 

সহকেে নেুোদে সাতযদে সুধীর।। 

েহু িদি েদর বসনয রাদখকত নাদরে। 

েণ্ডভণ্ড হকয় েূযহ সেদে ভাদঙ্গে।। 

সুকেে নেুে আদে যত যত েীর। 

ির দেদন্ধ ভীষ্ম েীর েদরে অদস্থর।। 

বেেকযাকণ দিখণ্ডী দেকেে েরিন। 

নকহ পরাণ্ডু বসনয সে হইত দনধন।।  

ভীকষ্মর প্রতাপর যেদখ রাজা দুকযব্বযাধন। 

অনুমাকন ভােকয় নৃপরদত মকন মন।। 

আদজোর রকণ বহকে পরাণ্ডে দনধন। 

দসংহনাে বেে যত যেৌরকের েে।  

যুদধদির নরপরদত হইে দেেে।। 

যহনোকে েৃোজ্জুব্বন আইে যসখাকন। 

আশ্বাদসয়া স্ব্বকসনয প্রকেদিো রকণ।। 

দেেয দিক্ষা ধনঞ্জয় সংোকম প্রচণ্ড। 

মুহূকর্ত্ব্বকে েুরুকসনয বেে েণ্ডভণ্ড।। 

হস্থী যযন প্রকেদিে েেেীর েকন। 

দসন্ধুজে মকে যযন েিযপর-নিকন।। 

নানাদেধ অে েীর েকর অেতার। 

রথী মহারদথণণ মাদরে অপরার।। 

আকিায়ার পরোদতে মি অণণন। 

যকতে মাদরে পরাথব্ব না হয় দেখন।। 

ধ্বজর্চ্ত্র ণজ োদজ পরদড়ে দেের।  

দেদচত্র হইে যিাভা ধরণী-উপরর।।  

যরাকনকর চাদহয়া তকে েকে ণঙ্গাসুত। 

পরাকথব্বর দেক্রম তুদম যেখহ অদ্ভুত।। 

একেশ্বর েুরুকসনয বেে েণ্ডভণ্ড।  

ক্ষুরমৃণ মাকর যযন যেিরী প্রচণ্ড।। 

দত্রভুেকন নাদহ েীর অজ্জুব্বন সমান। 

েযাঘ্র যযন যখদে মাকর ছাণপরশুণণ।।  

যেখ যমার বসনয গুরু মাদরে অজ্জুব্বন। 

না েুদঝয়া যহন পরণ বেে দুকযব্বযাধন।।  

অোরকণ পরাথব্ব সহ োড়াইে রণ। 

এত শুদন হাদস েকহ যরাণ মদতমান। ।  

যয েদহকে েুরুের সেদে প্রমাণ। 

তকে যেন নাদহ ের দনধন দেধান।। 

যেৌরকের পররাজয় পরাণ্ডকের জয়। 

আদজোর রকণ সে হইে প্রেয়।। 

অজ্জুব্বন সমান েীর নাদহে সংসাকর। 
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োর িদি দনোদরকে পরাথব্ব েীরেকর।। 

উর্ত্র -কণা-ণৃহ বহকত যণাধন-হরকণ। 

একেশ্বর সোোকর রণ েকর দজকন।। 

দুকযব্বযাধন যেদখে আপরন দেেযমান।  

তথাদপর না হইে তাহার দেেয জ্ঞান।।  

আপরনার ভােমি দচকর্ত্ না ণদণে। 

বেকে েোেে েুদদ্ধ বেকেকত হদরে। ।  

যখন যয দেদধ েকর শুন মহাজন। 

প্রাণ উকপরদক্ষয়া সকে দমদে ের রণ।।  

এই যোাঁকহ বহে যদে েকথাপরেথন। 

পুরনুঃ রকণ প্রকেদিে ণঙ্গার ন্নে্ন।।  

আশ্বাদসয়া সুদস্থর েদরে বসনযণণ।  

ভীষ্মাজ্জুব্বকন পুরনরদপর বহে মহারণ।।  

অকনয অকনয দুই েকে বহে হানাহাদন। 

দেখকন না যায় যত পরদড়ে োদহনী।। 

অে যণে দেোের প্রকেদিে রাদত। 

দুই েকে চদে যণে যয যার েসদত।। 

মুদন েকে জকন্মজয় ের অেধান। 

ষি দেেকসর যুদ্ধ বহে সমাধান।।  

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভে তদর।।  

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। 

অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার।। 

অজ্জুব্বকনর সদহত হনুমাকনর দেোে দেেরণ ও অজ্জুব্বকনর ির িারা সাণর 

েন্ধন েথন 

দিদেকরকত দণয়া যুদধদির মহািয়।  

েকহন যণাদেকি অদত েদরয়া দেনয়।।  

েদরকছন দপরতামহ বসকনযর দনধন। 

দে েদর উপরায় একে েহ নারায়ণ।। 

 

অজ্জুব্বন েকেন শুন ধর্ম্ব্ব নৃপরের।  

অমঙ্গে দচন্তা যেন ের দনরন্তর।।  

তীথব্ব পরযব্বযটকন আদম যণোম যখন।  

ভ্রদমকত ভ্রদমকত যাই িারোভুেন।।  

সুণদন্ধ েনেপরদ্ম ণকন্ধ মকনাহর। 

সত্রাদজত নদিনীকে যেন োকমাের। ।  

যেদখয়া রুদিনী মকন যক্রাধ যয েদরে। 

িরীর তযদজে মকন যহন দেচাদরে।। 

এ সে েৃর্ত্ান্ত জাদনকেন নারায়ণ।  

পুরষ্পকহতু যমাকর আজ্ঞা দেকেন তখন।।  

আদম েদহোম পুরষ্প আকছ যোন্ খাকন। 

হদর েদহকেন আকছ েেেীর েকন।। 

যসইক্ষকণ ধনু্ব্বাণ েইোম আদম।  

যণোম েেেীেকন অদত িীঘ্রণামী।। 

ভ্রদমকত ভ্রদমকত যেদখ পুরষ্প মকনাহর। 

রক্ষে রকয়কছ চাদর মেব্বট োনর।। 

পুরষ্প তুদেোকর আদম যাইনু যখন। 

যেদখয়া তাহারা যমাকর েদরে োরণ।।  

না মাদনয়া পুরষ্প আদম তুদে দনজ মকন। 

যেদখয়া ছুদটয়া তারা যণে চাদরজকন।। 

দণয়া হনুমাকণ সে েকহ সমাচার। 

শ্রুতমাত্র আকস তথা পরেন েুমার।।  

আমাকর যেদখয়া েকে হকয় যক্রাধ মন।  
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অনযায়ী দেরাত যচার শুন যর েচন।।  

যাইকে িমন পুররী ইর্চ্া বহে যতার। 

যস োরকণ পুরষ্প যতাে উেযাকনকত যমার।। 

ইে চে যেেণণ নাদহ আকস ডকর। 

অধম দেরাত যেন একে মদরোকর।। 

দনতয দনতয পূরজা আদম েদর রঘুেীর। 

যাাঁহার প্রসাকে যমার অক্ষয় িরীর। ।  

 

আদম েদহোম, তুই জাদতকত োনর। 

েনফে যখকয় ভ্রম েকনর দভতর।। 

নাদহ জাদন েট ুেথা েদেস আমাকর। 

যদে প্রাকণ মাদর যতাকর যে রাকখ সংসাকর।। 

েড় েীর েদে মকন ের রঘুনাথ। 

সংসাকরকত তাাঁর েে আছকয় দেখযাত। ।  

োনর পরাথর েদহ সাণর োদন্ধে। 

তকে যস েটে েকয় পরার হকয় যণে।। 

িকরকত আপরদন যদে োদন্ধত সাণর। 

তকে আদম েদহতাম তাাঁকর েীরের।। 

 

যক্রাকধ হনু েকে, শুন দেরাত অধম।  

দত্রভুেকন খযাত যত রাকমর দেক্রম।।  

হরধনু ভাদঙ্গকেন দযদন অেকহকে। 

পররশুরাকমকর দযদন দজদনকেন েকে।। 

িকরকত সাণর োন্ধা তাাঁর দচত্র নকহ। 

েটকের মহাভার দে প্রোকর সকহ।। 

যস োরকণ োদন্ধকেন পরাষাকণ সাণর।  

রাকমর েরহ দনিা অধম পরামর।। 

ইহার উদচত ফে পরাকে যমার ঠাাঁই। 

পরদড়কে আমার হাকত অেযাহদত নাই।।  

তুদম যদে মহােীর েড় ধনুদ্ধব্বর। 

িকরকত সাণর োদন্ধ ের যমাকর পরার। ।  

আমার ভাকরকত যদে তে োাঁধ রয়। 

তকে ত হইকে সখা এ েথা দনশ্চয়।। 

যেযদপর আমার ভাকর োাঁধ হয় ভঙ্গ।  

সাক্ষাকত যতামাকর আদজ যেখাইে রঙ্গ।। 

 

আদম েদহোম যদে োদন্ধ যহ সাণর।  

যতামাকর দে ণদণ পরার হয় চরাচর।। 

যতামার ভকরকত যদে মম োাঁধ ভাকঙ্গ। 

তকে পররাদজত আদম হইে তে আকণ।। 

সণার তীকরকত তকে যণনু দুই জন। 

ধনুকে টঙ্কার আদম দেোম তখন।। 

েৃদষ্ট ধারােৎ অে হইে েষব্বণ।  

পরদ্ম িঙ্খ আদে োণ যে েকর ণণন।।  

দনকমকষকত োদন্ধোম িকতে যযাজন। 

যেদখ োাঁধ হনুমান সদেস্ময় মন।। 

জাদন যয দেরাত নকহ হকে যোন জন। 

যোন যেেতার যক্রাকধ পরদড়নু এখন।। 

একতে ভাদেয়া েীর েকে যমাকর হাদস।  

ক্ষকণে দেেম্ব ের িীঘ্র আদম আদস।। 

 

এত েদে উর্ত্করকত চকে মহােীর। 

োড়াইে উকভ েক্ষ যযাজন িরীর।। 

যোকম যোকম মহােীর পর্ব্বত োদন্ধে। 

পর্ব্বত স্ককন্ধকত েত িত তুদে দনে।। 

মহাকেকণ আকস েীর েৃতান্ত আোর। 

েুোইে রদেকতজ বহে অন্ধোর।। 

দনরদখয়া যেদখ রূপর অদত ভয়ঙ্কর। 

হনুমাকন যহদর মম োাঁদপরে অন্তর।।  

মহাভয় যপরকয় আদম স্মদর মকন মন। 
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অন্তযব্বযামী সে জাদনকেন নারায়ণ।।  

হনুমান অজ্জুব্বকনকত বহে দেসংোে।  

মহােীর হনুমান পরাদড়ে প্রমাে।। 

একতে দচদন্তয়া প্রভু আদসয়া ত্বদরকত। 

রকহ ের্চ্পর রূকপর োাঁকধর নীকচকত।।  

যোকপর হনুমান ডাদে আমাপ্রদত েকে।  

একে োাঁধ ের রক্ষা প্রদতজ্ঞা েদরকে।। 

দেপরকেকত আদম পরদড় সাহস েদরোম।  

দনুঃিঙ্কাকত হও পরার ডাদে েদেোম। ।  

হনুমান ভকর েম্পমানা েসুমতী।  

োকন্ধ এে পরে দেে হকয় কু্রদ্ধ অদত।। 

আর পরে তুদে যেয় যযমন সুধীর। 

ের্চ্কপরর মুখ হইকত েদহে রুদধর।। 

হইে যোদহত েণব্ব সাণকরর জে। 

তাহা যেদখ সদচদন্তত বহে মহােে।।  

পৃরদথেী সদহকত যমার ভয় নাদহ পরাকর।  

ির োাঁধ দে প্রোকর রদহে সাণকর। ।  

যেন ো এ রিেণব্ব সাণকরর নীর। 

একতে দচদন্তয়া জ্ঞান েৃদষ্ট েকর েীর।। 

জাদনে ধযাকনকত প্রভু োাঁকধর নীকচকত। 

োফ দেয়া তকট পরকড় অদত ভীত দচকত। ।  

োকন্ধর নীকচকত প্রভু রঘুেুেমদণ। 

আদম পরশু মূঢ়মদত ইহা নাদহ জাদন।।  

অজ্ঞান অধম আদম েড়ই ে্ব্বর। 

না জাদনয়া আকরাদহনু প্রভুর উপরর।।  

তকে ত ের্চ্পর রূপর তযদজয়া শ্রীহদর। 

নেদু্ব্বােে িযাম হন ধনুদ্ধব্বারী।। 

হনুমান প্রদত তকে েকেন েচন। 

আমার পররম ভি যতামরা দুজন।। 

দুইজকন প্রীদত ের ছাড় মকন যরাষ। 

আমাকর েরহ ক্ষমা অজ্জুব্বকনর যোষ।।  

েৃতাঞ্জদে েকে হনু েদরয়া দেনয়। 

অপররাধ ক্ষম যমার ওকহ েয়াময়।। 

শুদন হদর উভকয়র সখয েরাইয়া। 

উভকয়কর িান্ত েদর যণকেন চদেয়া।।  

আমা চাদহ হনুমান েকেন েচন। 

তুদম আদম সখা হইোম দুইজন।। 

যতামার সহায় আদম সোই থাদেে। 

সমর স্ঙ্ঙ্ককট তে সাহাযয েদরে।। 

একতে েদেয়া েীর যণকেন উর্ত্র। 

পুরষ্প েকয় আদসোম িারো নণর।।  

েড় েড় সঙ্ককটকত রাদখকেন যমাকর। 

যেন েৃথা ধর্ম্ব্ব রাজ দচদন্তছ অন্তকর।। 

এত েদে প্রকোকধন পরাথব্ব ধর্ম্ব্বনৃকপর। 

রজনী েকঞ্চন নানা েথায় আোকপর।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান।  

োিীরাম োস েকহ, শুকন পূরণযোন।।  

সিম দেেকসর যকুদ্ধর যুদি 

দজজ্ঞাদসো জকন্মজয় েদরয়া দেনয়।  

শুদন দে েদহো তকে অদম্বো-তনয়। ।  

মুদন েকে, জকন্মজয় শুন সােধাকন।  

একতে শুদনয়া অন্ধ হৃষ্ট বহে মকন।। 

সঞ্জকয়কর দজজ্ঞাদসে েদরয়া দমনদত। 

দে প্রসঙ্গ বহে তকে েহ মহামদত।।  
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মহােে ণঙ্গাপুরত্র সমকর দুজ্জব্বয়।  

সংোকমকত পররাদজত পরাণ্ডুর তনয়। ।  

ণৃকহ আদস দে যুদি েদরে যুদধদির। 

দেো যুদি বেে েহ দুকযব্বযাধন েীর।। 

দনজােকয় আদসয়া ত পরাণ্ডু-েংিপরদত।  

দসংহাসন ছাদড় তকে েদসকেন দক্ষদত।। 

অকধামুখ েদর রাজা ভূদমকত েদসে। 

ভ্রাতৃেন্ধুণণ সকে ডাদেয়া আদনে। ।  

ভীমকসন ধনঞ্জয় মারীর নিন। 

দেরাট দ্রুপরে আদে যেেয় রাজন।। 

অদভমনুয আদে েদর যত রাজণণ। 

নৃপরদতকর যেদড়য়া েদসে স্ব্বজন।।  

দুুঃখদচকর্ত্ েৃকেকর েকহন নরপরদত। 

অেধান শুনহ যণাদেি মহামদত।। 

পূরক্ব্ব দনকেেন আদম েদরনু যতামাকর। 

সংোকম দজদনকত আদম নাদরে ভীকষ্মকর।। 

মহােে ণঙ্গাপুরত্র সমকর প্রখর। 

ভৃগুরাম সেৃি সমকর ধনুদ্ধব্বর।। 

ইেসহ আইকস যদে সে যেেণণ। 

তথাদপর দজদনকত নাকর িান্তনু-নন্েন।।  

মহা মহােীর যত সমকর প্রখর। 

োকণকত পরাদড়ে রাজা ণঙ্গার যোঙর। ।  

িত্রুভয়-দেেদেত যযন বেতযণণ। 

ভীষ্মভকয় যমার বসনয হইে যতমন।। 

ভ্রাতৃ দমত্র সৃহৃোদে যত েীরণণ।  

ভীষ্ম োণাঘাকত সকে সংিয় জীেন।।  

আজ্ঞা ের দনকেেন েদর যদুপরদত। 

যুকদ্ধ োযব্বয নাদহ যমার েকন েদর ণদত।। 

পুরনরদপর েনোকস েদরে ণমন। 

তপরস্বী হইয়া েকন েদরে ভ্রমণ।। 

তপর জপর সাদধয়া যিাদধে েকেের। 

রাজপরকে োঞ্চা যমার নাদহ োকমাের। ।  

এত শুদন েকহ েৃে হকয় যক্রাধমুখ।  

ভয় পরদরহর রাজা নাদহ যোন দুখ।। 

অজ্জুব্বকনর দেক্রম না জান নরের।  

অদচকরকত সংহাদরকে ণঙ্গার যোঙর।।  

িত ভাই নৃপরদত সদহত দুকযব্বযাধন। 

সোকর মাদরকে েীর পরেন-নিন।। 

সতয বেনু রাজা আদম অকেকত যতামার। 

প্রোকরকত ভীকষ্ম যেখ েদরে সংহার।। 

প্রদতজ্ঞা েদরে ভীষ্ম মহা গুণধাম। 

েিদেন েুরুকক্ষকত্র েদরে সংোকম।। 

মহাজন প্রদতজ্ঞা ভাদঙ্গকে পরাপর হয়।  

যতোরকণ ণঙ্গাপুরত্র সংোকমকত রয়।।  

ষিদেকন যুদ্ধ বেে ভীষ্ম মহাজন।  

দতন দেন েদহভূব্বকত হইকে দনধন।। 

আমার প্রদতজ্ঞা তুদম জানহ রাজন।  

সৃজন পরােন আদম সংহার োরণ।। 

আদম রাদখ আদম মাদর েৃে যমার নাম। 

দেেযমাকন োদে তুদম যেদখকে সংোম।। 

একতে েদহে যদে যেে জণৎপরদত। 

েদহকত োদণে তকে পরাথব্ব মহামদত।।  

অোরকণ নরপরদত েরহ ভােন। 

ভকয়কত দেক্রম টকুট শুনহ রাজন।। 

যণাদেকির োেয রাজা েভু দমথযা নয়। 

অদচকরকত েুরুেংি যাকে যমােয়।। 

হর্ত্ব্বা ের্ত্ব্বা হয় এই যেেেী নিন। 

ইদন যয েদহকে তাহা না হয় খণ্ডন। ।  
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যমার োেয শুন রাজা না ের যিাচন।  

এত েদে প্রকোদধয়া সান্ত্বাে রাজন।।  

তেন্তকর েদহকত োদণে েৃকোের। 

প্রদতজ্ঞা েদরয়া েকহ রাজার যণাচর।।  

োদেোর যুদ্ধ যমার েদরকে যণাচর। 

অদ্ধব্ব বসনয যেৌরকের েদরে সংহার।।  

ণজোদজ হাদনয়া েদরে খণ্ড খণ্ড। 

মৃণপরাে মকধয যযন যেিরী প্রচণ্ড।।  

এত েদে দসংহনাে বেে ততক্ষণ। 

প্রদতজ্ঞা েদরে যত েীর জকন জন।।  

জয় জয় িে বহে পরাণ্ডে-োদহনী। 

চরমুকখ দুকযব্বযাধন এ সেে শুদন।।  

িীঘ্রণদত ভীষ্ম যরাকণ ডাদেয়া আদনে। 

মহাকযাধণকণ তকে সোকর েদেে।। 

অশ্বত্থামা জয়রথ ণঙ্গার নিন।  

যসামের্ত্ সুির্ম্ব্বাদে োিীে রাজন।। 

ভূদরশ্রো ভণের্ত্ আদে নরপরদত। 

দত্রণর্ত্ব্ব যসৌেে আদে িেয যযাদ্ধাপরদত।। 

সভাকত েদসে সকে দসংহ অেতার। 

যহনোকে যুদি বেে ণান্ধারী েুমার।। 

অেধাকন দপরতামহ শুন দনকেেন। 

চর আদস যাহা বেে শুনহ োরণ।। 

যুদধদিকর নারায়ণ েুঝাইে নীত। 

প্রদতজ্ঞা েদরে েৃে অজ্জুব্বন সদহত।। 

আদম আদে ধৃষ্টদুযম্ন দেরাট নৃপরদত। 

দিখণ্ডী দ্রুপরে আদে সাতযদে প্রভৃদত।। 

যতামার েকধর যহতু দচদন্তে প্রোর।  

সােধাকন োদে তুদম েদরকে সমর।। 

এত েদে দুকযব্বযাধন চাকহ যযাধপরাকন। 

প্রদতজ্ঞা েদরে তকে যক্রাকধ দুুঃিাকস।। 

সাক্ষাকত অনে আদন েদরে সতযতা। 

োদে আদম মাদরে দিখণ্ডী মহারথা। ।  

প্রদতজ্ঞা েদরে তকে যরাণ মহািয়।  

যমার হাকত পরাঞ্চাকের েংি হকে ক্ষয়।।  

ধৃষ্টদুযম্ন আদে আর যত দুরািয়।  

যমার হাকত হইকে সোর েীযব্বযক্ষয়।।  

তকে ভীষ্ম অশ্বত্থামা গুরুর নিন। 

প্রদতজ্ঞা েদরে েুরুেীর জকন জন। ।  

সঞ্জয় েকেন, শুন অদম্বো-নিন।  

যুকদ্ধর োরতা তকে েদহে এখন।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

োিীরাম োস েকহ শুন পুরণযোন।।  

সিম দেকনর যদু্ধারম্ভ 

রজনী প্রভাকত েুরু-পরাণ্ডুর নন্েন।  

যুদ্ধ যহতু দুই েকে েদরে সাজন।।  

দেদেধ োকেযর িকে পূরদরে ণণন।  

যভরী িঙ্খ োদজে পরটহ অণণন।। 

যকতে ঝাঝদর োকজ না যায় দেখন। 

িত িত িঙ্খ োকজ যে েকর ণণন।।  

বসকনযর পরকের ভকর োাঁদপরকছ যমদেনী। 

মহাকঘার িে বহে মহাকঘার ধ্বদন। ।  

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

ণরুড় আোর েূযহ েদরে রচন।। 

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাদখে যযাধণণ।  

োমিৃকঙ্গ-েৃতের্ম্ব্বা গুরুর নিন।। 
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েদক্ষণ িকৃঙ্গকত ভরিাজ মহামদত। 

েৃপরাচাযব্বয জয়রথ িেুদন প্রভৃদত।। 

মধযিৃকঙ্গ ভণের্ত্ সিুর্ম্ব্বা রাজন। 

দত্রণর্ত্ব্ব যসৌেে আদে যত যযাধণণ।।  

পৃরিভাকণ দুকযব্বযাধন সহ সকহাের।  

যসামের্ত্ োিীে ও প্রতীে-েুমার।।  

রথী মহারথী সহ দুুঃিাসন েীর। 

পূর্ব্বিৃকঙ্গ রদহকেন দনভব্বয় িরীর।। 

যহনরূকপর েূযহ বেে ভীষ্ম মহামদত। 

েূযহেথা শুদনকেন ধর্ম্ব্ব-নরপরদত। ।  

অজ্জুব্বকনকর ডাদে আজ্ঞা েদরে রাজন। 

তকতাদধে েূযহ পরাথব্ব েদরে সাজন।।  

ইোোর েূযহকহে েড়ই দুষ্কর।  

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাদখে যযাধের।।  

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত ভীম সংোকম দনভব্বয়। 

দেরাট দ্রুপরে আদে সাতযদে দুজ্জব্বয়।। 

ধৃষ্টদুযম্ন দিখণ্ডী সতযকসন সদহকত। 

োমিৃকঙ্গ রদহকেন নানা অে হাকত।। 

পূর্ব্বিৃকঙ্গ সহকেে নেুে সুন্ের।  

চক্রেক্র আদে পরঞ্চ দ্রুপরে-েুমার।।  

মকধয রাজা যুদধদির ধকর্ম্ব্বর নিন। 

অদভমনুয সহ যত মহারদথণণ।। 

েি সহস্র রথী আর সকঙ্গ পরদরোর। 

এইরূকপর েূযহ বেে েড়ই দুষ্কর।। 

েি সহস্র মহারথী দেদুযৎ আোর। 

উর্ত্র িৃকঙ্গকত রকহ যভাকজর েুমার।।  

েূযহ অকে বহে পরাথব্ব েুন্তীর েুমার। 

মহারদথণণ সে সকঙ্গ পরদরোর।। 

এইরূকপর েূযহ বেে েড়ই দেষম। 

যেখাকেদখ দুই েকে োকজ মহারণ।। 

রথী মহারথী যুকঝ পরোদত পরোদত। 

আকিায়াকর আকিায়াকর মকর্ত্ মর্ত্ হাতী।। 

পরোদত পরোদত যুকঝ ধানুেী ধানুেী। 

পরদর্ত্ পরদর্ত্ যুদ্ধ োকজ তেদে তেদে।। 

ণকজ ণকজ মহাযুদ্ধ না হয় েণব্বন। 

েীরণণ েকর তকে োণ েদরষণ।। 

যিে িদি জাঠা জাদঠ মুষে মুেণর।  

পররশু ভূষণ্ডী চক্র নারাচ যতামর।।  

অদ্ধব্বচে সূচীমুখ দিেীমুখ োণ। 

দুই েকে মহারণ না হয় েণব্বন।। 

রথী মহারদথণণ পরদড়ে অকনে। 

দেখকন না যায় পরদর্ত্ পরদড়ে যকতে।।  

যিাদণকত েদহকছ নেী অদত যেণেতী। 

রিজকে পরোদতে ভাকস মর্ত্হাতী।।  

রিমাংসাহারী সে যঘার রে েকর। 

নাচকয় েেন্ধণণ হাকত ধনুুঃিকর।। 

তকে ভীষ্ম যরাণ আদে গুরুর নন্েন।  

দেেণব্ব যসৌেে আদে সুির্ম্ব্বা রাজন।।  

এইরূকপর যত েীর বহয়া এেচাপর। 

ঘন ঘন অে েকষব্ব যযন োে সাপর।।  

ভঙ্গ দেে পরাণ্ডকের যত বসনযণণ। 

যক্রাধ বহে ভীমকসন মহােেোন।। 

যচদেতান চক্রেক্র সুভরা-নিন।  

িরজাকে অন্ধোর েদরে ণণন।। 

পুরকরাদমত্র মাদরে ভীকমকর পরঞ্চির।  

িকর ির দনোরণ বেে েৃকোের।। 

ডাে দেয়া পুরকরাদমকত্র েেকয় েচন। 

যমার হাকত যাকে আদজ যকমর ভেন।। 
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এত েদে দেেয অে এদড়ে ত্বদরকত। 

মেে োদটয়া তার পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

পুরকরাদমত্র েুমার পরদড়ে মকহারকণ। 

হাহাোর িে বহে েুরুেীরণকণ।। 

ভীকমকর যেদখয়া ভঙ্গ দেে েুরুণণ।  

যক্রাধ বহয়া যুদঝোকর এে দুকযব্বযাধন।। 

মহারদথ সদহত, সদহত সকহাের। 

নানা অে মাদর দেকন্ধ েীর েৃকোের।। 

সে অে দনোরকয় পরেন-েুমার। 

দেক্রকম প্রচণ্ড েীর প্রতাকপর অপরার।। 

যক্রাকধ েৃোজ্জুব্বকন যোাঁকহ প্রকেদিে রকণ। 

হেী যযন প্রকেদিে েেেীর েকন।।  

দেক্রকম দেিাে েীর সংোকম প্রচণ্ড। 

েূযহ োদট ভীকষ্মর েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

েূযহমকধয দছে যত েুরুকসনযণণ।  

দিেদে েদরয়া যেকড় ইকের নন্েন।।  

সহস্র সহস্র রথী যেকড় চাদরদেকে।  

নাদহে েম্ভ্রম যযন দসংহ আর মৃকণ।। 

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

নানা অে একড় েৃোজ্জুব্বকনর উপরর।। 

িীঘ্রহে ধনঞ্জয় েুন্তীর নিন।  

িকর ির হাদনয়া েদরে দনোরণ।। 

আোকিকত প্রিংসা েদরে যেেণণ। 

ধনয ধনয মহােীর ইকের নন্েন।।  

তকে পরাথব্ব মহারথা পূরদরে সন্ধান।  

োদছয়া োদছয়া মাকর দেেয দেেয োণ।। 

েড় েড় েীকর দেকন্ধ যচাখ যচাখ োকণ। 

সিম-দেেস যুদ্ধ না হয় েণব্বকন।। 

আগু বহয়া দুুঃিাসন প্রকেদিে রকণ।  

দিখণ্ডী-উপরকর েকর োণ েদরষকণ।। 

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব জেধর। 

নানাদেধ অে যফকে দিখণ্ডী উপরর।।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

পরদরঘ ভূষণ্ডী ণাে নারাচ যতামর।। 

নাদহ ভুরূকক্ষপর দেছু দ্রুপরে নিন। 

অকে অে োদট োণ বেে দনোরণ।। 

মহা োতাঘাকত যযন েেেীর েন। 

অদস্থর সমকর যযন প্রচণ্ড তপরন।। 

সংোকম প্রচণ্ড েীর দিখণ্ডী দুজ্জব্বয়। 

নে োণ মাদর দেকন্ধ ণান্ধারী-তনয়।।  

দুই োকণ ধ্বজর্চ্ত্র বেে খণ্ড খণ্ড। 

ধনু োদট দুুঃিাসকন বেে েণ্ডভণ্ড।।  

চাদর অশ্ব োদট েকর দসংকহর ণজ্জব্বন। 

রণমকধয অপরমান পরাইে দুুঃিাসন।। 

োয়ুকেকণ দিখণ্ডীকে োদটকত চাদহে। 

খে চর্ম্ব্ব হাকত েীর সরু্ম্কখ আদসে।। 

মৃণ েদধোকর যযন ধায় মৃণপরদত। 

আগু বহয়া রক্ষা বেে ভীম মহামদত। ।  

মহােীর দিখণ্ডী পরাইয়া অেসর। 

েি োকণ দেকন্ধ দুুঃিাসন েকেের।।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ দুুঃিাসন েীর। 

িেুদনর রকথ চদড় হইো সুদস্থর।। 

তকে ত িেুদন যক্রাকধ পুরদরে সন্ধান। 

দিখণ্ডীর িরীকর মাদরে েি োণ।। 

অষ্ট োকণ ধ্বজর্চ্ত্র োদটয়া পরাদড়ে। 

দুই োকণ সারদথকর পররাকণ মাদরে।।  

দেরথ দিখণ্ডী বহে সমর দভতর। 

আগু বহয়া রক্ষা বেে সুভরা-কোঙর।।  
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অদভমনুয যচদেতান সাতযদে সুধীর।  

রণমকধয দনেদষে দতন মহােীর।। 

ণান্ধার সুেে বসনয যকতে আদছে। 

িকর হাদন দতন েীর খণ্ড খণ্ড বেে।।  

রথী মহারদথণণ পরোদত অপরার। 

আকিায়ার ণজ োদজ েদরে সংহার।। 

বসকনযর দেপরে যেদখ সুেে ভূপরদত। 

নানা অকে সাতযদেকর দেকন্ধ িীঘ্রণদত।। 

রুদষে সাতযদে েীর সমকর প্রচণ্ড।  

রথধ্বজ সুেকের বেে খণ্ড খণ্ড।। 

পুরনরদপর নে োণ একড় এে চাকপর। 

সারদথর মাথা োদট যফকে েীর োকপর।। 

চাদর অশ্ব োদটয়া েদরে দসংহনাে।  

পরাণ্ডকের েকে বহে জয় জয় োে।। 

তকে ত সেুে রাজা রকণ ধনু ধদর। 

সাতযদের রথ োকট অষ্ট োণ মাদর।। 

দেরথ হইে েজ্জা পরাইে মহামদত। 

অদভমনুয রকথ চদড় পরাইে অেযাহদত।। 

তকে যরাণ মহােে পুরকত্রর সদহত। 

পরাঞ্চাে বসকনযর মকধয বহে উপরনীত।। 

পরাঞ্চাকের উপরকর েদরে মহামার।  

েৃদষ্ট েদর ধৃষ্টকেত ুধাইে স ের।।  

রুষ্ট বহে ধৃষ্টকেতু সমকর প্রচণ্ড। 

যরাণপুরকত্র দেদন্ধকেে যযন োেেণ্ড।। 

স্ব্বাঙ্গ েদহয়া পরকড় রুদধকরর ধার। 

তথাদপর ভ্রুকক্ষপর নাদহ যরাকণর েুমার।। 

ধৃষ্টকেতু উপরকর েকরন িরজাে। 

যরাকণর সদহত যুকঝ প্রধান পরাঞ্চাে।। 

মহােে ধৃষ্টদুযম্ন সমকর প্রখর।  

যরাকণর সদহত যুকঝ অদত মকনাহর।। 

িকর িকর অন্ধোর হইে অম্বকর। 

দুই েে েম্পমান যোাঁহার সমকর।। 

যক্রাধ বহে যরাণগুরু হাকত বেে োণ। 

দেেয েি োণ একড় প্রধান প্রধান।।  

বচতনয হদরে েীর দ্রুপরে-েুমার। 

রথ েকয় সারদথ হইে আগুসার।। 

রথী মূর্চ্ব্বা যেদখ রথ দফরায় সারদথ। 

দসংহনাে বেে যরাণগুরু মহামদত।।  

অেসর যপরকয় গুরু একড় নানা ির। 

েদরষা োকেকত যযন েকষব্ব জেধর।।  

োকরা হে পরে োকট োকরা োকট দির। 

নাসা শ্রুদত োদটয়া পরদড়ে যোন েীর।। 

মধযকেি দুই খণ্ড েদরে োহার। 

পরাঞ্চাকের েহু বসনয েদরে সংহার।।  

োোদি সমান দিক্ষা যরাণ মহামদত। 

সহস্র সহস্র সংহাদরে মহারথী।। 

যরাকণর দেক্রকম পরাঞ্চাকের যসনাণণ। 

রকণ ভঙ্গ দেয়া পরোইে স্ব্বজন।।  

েহু মকত রাদখকত নাদরে যুদধদির।  

েতক্ষকণ যমাহ ভাকঙ্গ ধৃষ্টদুযম্ন েীর।। 

আশ্বাদসয়া দনজ বসনয েদরে স্থদণত। 

যরাকণর সাক্ষাকত দণয়া বহে উপরনীত।। 

যক্রাকধ ভীম প্রকেদিে েুরুকসনয মাকঝ। 

ণকজেমণ্ডকে যযন যেিরী দেরাকজ।। 

দেদচত্র ধনুে আদে েহু অেণণ।  

পরেন দেক্রম েীর পরেন নিন।। 

োহার ধনুে োকট োকরা োকট তনু।  

োহার েেচ োকট োকরা োকট জানু। ।  
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মধযকেি দুই খণ্ড বহে যোন েীর। 

মুেুট সদহত োকরা োদট পরাকড় দির। ।  

ণজমুণ্ড োদট পরাকড় মাহুত সদহকত।  

চাদর পরে োদট োকর পরাদড়ে ভূদমকত।। 

ভীকমর দেক্রকম ভীষ্ম পরায় অপরমান।  

যেকখ ভঙ্গ দেে বসনয েইয়া পররাণ। ।  

ভঙ্গ দেে েুরুকসনয সংোম তযদজয়া। 

যুদঝোকর দুকযব্বযাধন আইে যক্রাধ বহয়া।। 

আশ্বাদসয়া স্ব্ব বসনয যেৌরে-নিন। 

ভীকমর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

হাদস েীর েৃকোের পরেন-নিন। 

ণকজে পরাইয়া হষব্ব পরঞ্চাসয যযমন।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেে ধনুকে টঙ্কার।  

পুরনরদপর মাদর োণ দেকন্ধ েকেের।।  

েেচ যভদেয়া অে যছদেে িরীর। 

তূণযুণ েেচাদে ভূদষত রুদধর।। 

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর ধারা বহে অকচতন। 

রথ েকয় সারদথ পরোয় ততক্ষণ।। 

নৃকপর ভঙ্গ যেদখয়া ত্রাদসত বসন্যণণ।  

ভঙ্গ দেয়া বেে সকে ভীকষ্মর িরণ। ।  

িদি েদর ভীষ্ম বসনয না পরাকর রাদখকত। 

জে দস্থর নকহ যযন োদের োকন্ধকত।। 

েতক্ষকণ দুকযব্বযাধন পরাইে যচতন। 

আশ্বাস েদরয়া দস্থর বেে যসনাণণ। ।  

িীঘ্রণদত আইে রাজা ভীকষ্মর যণাচর।  

োদিকত োদিকত েকহ েপরট উ তর।।  

অঙ্গীোর বেকে তুদম সভা দেেযমাকন। 

রণমকধয পররাদজকে পরাণ্ডুর নিকন।। 

তে োেয দমথযা বহে যমার ের্ম্ব্বকোকষ। 

উপরকরাকধ পরাণ্ডকেকর না মার দেকিকষ।। 

েুরুেংি-ের তুদম েুরুেংিপরদত। 

ধর্ম্ব্বভয় দচদন্ত যতামা বেনু যসনাপরদত।। 

অকে যদে বসনাপরতয দেতাম েকণব্বকর। 

মুহূকর্ত্ব্বকে সংহাদরত সে পরাণ্ডকেকর।। 

মহাপররাক্রকম েীর রাধার নিন। 

পররশুরাকমর দিষয অদত দেচক্ষণ।। 

দেেয অে দিক্ষা েীর প্রতাকপর প্রচণ্ড। 

েৃদষ্টমাত্র েদরত পরাণ্ডকে েণ্ডভণ্ড।। 

তাকর উকপরদক্ষনু আদম যতামার দেচাকর। 

অেযুকদ্ধ যসনাপরদত েদরনু যতামাকর।। 

উপরকরাকধ পরাণ্ডকেকর না মারহ রকণ। 

আপরন সাক্ষাকত যেে যেখ দেেযমাকন।। 

েণ্ডভণ্ড বেে যমার অপ্রদমত যসনা। 

তুদম যরাণ দুজ্জব্বয় থাদেকত দুই জনা।। 

সংোকম পূরদজত তুদম জণকত োখান।  

যহন অকপরৌরুষ ের্ম্ব্ব ের দেেযমান। ।  

এত শুদন েকহ ভীষ্ম ণঙ্গার নিন।  

যক্রাকধ দুই চক্ষ ুযযন অরুণ েরণ। ।  

পূরক্ব্বকত েদহনু যতাকর সভার দভতর।  

না শুদনকে যমার েথা েদর অনাের।। 

ধৃতরাষ্ট্র েদহে আচাযব্বয মহামদত। 

েৃপরাচাযব্বয অশ্বত্থামা োিীে প্রভৃদত।। 

ভৃগুরাম নারোদে েযাস তকপরাধন। 

আপরদন েুঝাকো যতামা যেে নারায়ণ।। 

ণান্ধারী দেদুর আদে েুঝাকো অপরার।  

োর োেয না শুদনকে েদর অহঙ্কার।। 

তার ফে ভুঞ্জ এই যেখহ সাক্ষাকত।  

োর িদি পরাণ্ডকেকর সমকর দজদনকত।। 
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ভ্রাতৃ েন্ধু ক্ষত্রেুে সেংকি দনধন। 

তে যোকষ েুেক্ষয় হকে দুকযব্বযাধন।।  

যেে বহকত জন্ম পরঞ্চ পরাণ্ডুর েুমার। 

যেকের দেক্রম পরঞ্চ যেে-অেতার।। 

পররাক্রকম োসুকেে সম পরঞ্চজকন। 

োহার িেদত তাকর দজদনকেে রকণ।। 

ইে সহ আইকস যদে দেক্ পরােণকণ। 

তথাদপর দজদনকত নাকর পরাণ্ডুর নিকন।। 

েৃদ্ধ হকয় িদিমত যকতে েদরন।ু 

সি দেন পরাণ্ডকের সহ যুদ্ধ বেনু।। 

এত েদে হৃেকয় ভাদেে মহামদত। 

পুরনরদপর দুকযব্বযাধন েদেে ভারতী।।  

আশ্বাদসয়া েকহ েৃঢ় শুনহ েচন। 

দস্থর হও দুকযব্বযাধন না ের ক্রিন।। 

প্রদতজ্ঞা েদর যয আদম যতামার যণাচর।  

দেেযমাকন আদজ যমার যেদখকে সমর।।  

একেশ্বর পরাণ্ডকে েদরে পররাভে। 

পূরক্ব্ব েদে পররাদজে যযমন োসে। ।  

সঞ্জয় েকেন, রাজা শুন এেমকন। 

এত েদে ণঙ্গাপুরত্র প্রকেদিে রকণ।। 

হৃেকয় আনি বহে রাজা দুকযব্বযাধন।  

রথ চাোইয়া ভীষ্ম যথা েৃোজ্জুব্বন।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড জকন্ম দেেয জ্ঞান।। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। 

অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার।। 

সিম দেকনর যদু্ধ যিষ 

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেধান। 

সিম-দেেস যুদ্ধ নাদহ পরদরমাণ।।  

ইেের্ত্ যত অে পরাকথব্বর আদছে। 

ণণন ছাইয়া ভীষ্ম উপরকর েদষব্বে।। 

না যেদখ যয রথখান না যেদখ সারদথ। 

েীি বহে েুরুেংি যত যযাধপরদত।। 

তকে যরাণ েৃপরাচাযব্বয গুরুর নিন। 

ভূদরশ্রো জয়রথ সুির্ম্ব্বা রাজন। ।  

ভণের্ত্ িেয আদে যত মহামদত। 

ভীকষ্মর সাহাযয যহতু আইে িীঘ্রণদত।। 

নানা অে েকষব্ব সকে পরাকথব্বর উপরর।  

েদরষাোকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

যক্রাধ বেে ধনঞ্জয় সংোকম প্রচণ্ড। 

অকে অকে োদটয়া েদরে খণ্ড খণ্ড।। 

যহনোকে ভীম যক্রাকধ প্রকেদিে রকণ। 

মর্ত্ হেী ধায় যথা েেেীর েকন।।  

দেদচত্র ধনুে হাকত েীর েৃকোের। 

ণমন পরেন-ণদত যকমর যসাসর।। 

নানাদেধ অে েীর েদর অেতার। 

েক্ষ েক্ষ মহােীকর েদরে সংহার।।  

োহাকরা োদটে ধনু েেচ সদহকত। 

মেে োদটয়া োকরা পরাদড়ে ভূদমকত।। 

মধযকেি োদট োকরা বেে খণ্ড খণ্ড। 

দুই পরে োকট োকরা, োকরা ধ্বজেণ্ড।। 

মহা ভয়ঙ্কর েীর পরেন-নিন। 

ভীকম যেদখ ভঙ্গ দেে যত েীরণণ।। 

ভণেকর্ত্ ডাদে আজ্ঞা দেে দুকযব্বযাধন। 

িীঘ্রণদত মার দণয়া পরেন-নিন।। 
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দেক্রকম দেিাে েীর েকে মহােে। 

সােধাকন যুঝ দণয়া েদরয়া যেৌিে।। 

িীঘ্রণদত যাহ তুদম দেেম্ব না ের।  

ণকজে েইয়া মার েীর েৃকোের।।  

আজ্ঞামাত্র ভণের্ত্ সমকর দু্ব্বার। 

ভীকমর উপরকর েকর োণ-অেতার।। 

রথী মহারদথণণ যেদড় মাকর ির। 

দতকেে ভ্রূকক্ষপর নাদহ পরেন-কোঙর। ।  

িকর আেদরে ভীকম না যেদখ না আর। 

খে চর্ম্ব্ব হাকত দনে পরেন-েুমার।।  

যত অেেৃদষ্ট েকর োকট দনরন্তর। 

মহােেোন েীর যকমর যসাসর।। 

তকে অদভমনুয েীর যক্রাধ বহে মকন। 

আেণব্ব পূরদরয়া োণ একড় ধনুগুব্বকণ ।। 

যহথা গুরু ঘকটাৎেচ েকর মহারণ। 

রাক্ষকসর রকণ ভঙ্গ েুরু-কসনযণণ।।  

সূযব্বয অে যণে বহে সন্ধযার সময়। 

রাদত্রকত রাক্ষস েে অদধে োড়য়।।  

দেচাদরয়া েকে গুরু ভীকষ্মকর েচন।  

আদজোর যুদ্ধ তুদম ের সমাধান।। 

অনুচকর ডাদে আজ্ঞা দেে ততক্ষণ।  

আদজোর মত যুদ্ধ ের সমাপরন।। 

আজ্ঞামাত্র অনুচর বসকনয পরাঠাইে।  

শুদনয়া উভয় বসনয যুদ্ধ তযাণ বেে।। 

যয যার ভেকন যণে েুরু-পরাণ্ডুণণ।  

উভয় েকের সকে দেষণ্ন েেন।। 

মুদন েকে জকন্মজয় ের অেধান। 

সম্পম-দেেস যুদ্ধ এই সমাধান।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভে তদর।। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। 

অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার।। 

েৃোজ্জুব্বকনর ছকে দুকযব্বযাধকনর মুেুট আনয়ন 

যেৌরকের যযাদ্ধাণণ চদেে দিদের। 

ভীকষ্মর দনেকট যণে দুকযব্বযাধন েীর।। 

দপরতামহ পরকে েীর প্রণাম েদরয়া। 

সদেনকয় েকহ রাজা েৃতাঞ্জদে বহয়া।। 

যতামার সমান েীর নাদহে সংসাকর। 

যেেতা োনেণণ সকে যতামা ডকর।। 

দনুঃক্ষত্র পৃরদথেীোরী রাম মহািয়।  

যতামার দনেকট বহে তাাঁর পররাজয়।। 

যহন মহােীর তুদম দুজ্জব্বয় সংসাকর। 

মুহূকর্ত্ব্বকে দতন যোে পরার দজদনোকর।। 

সাত দেন পরাণ্ডে সদহত ের রণ। 

দনদ্ব্বকে ণৃকহকত যায় ভাই পরঞ্চজন।। 

যেযদপর রকণকত োদে না মার পরাণ্ডকে। 

অপরযি যতামার যয ঘুদষকেে সকে।। 

রুদষয়া উদঠে শুদন ভীষ্ম মহােীর।  

তূণ বহকত পরঞ্চির েদরে োদহর।। 

মহাোে নাম তার জাকন স্ব্বজন। 

সুরপরদত েজ্র সম নকহ দনোরণ।। 

োণ হকে েদর েকহ জাহ্নেী নন্েন।  

যোন দচন্তা নাদহ তে শুনদুকযব্বযাধন।। 

েেয রকণ পরাণ্ডকে নাদিে এই িকর।  

যেে োকমাের যদে ছে নাদহ েকর।। 
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েৃকের োরণ োাঁকচ ভাই পরঞ্চজন।  

নদহকে দে িদি তার সকহ মম রণ।।  

োদে পরাণ্ডুপুরকত্রকর মাদরে এই িকর। 

তকে যস যাইে আদম আপরনার ঘকর।। 

দুকযব্বযাধন শুদন মহা আনি হইে।  

দেেয রত্নণৃহ তথা দনর্ম্ব্বাইয়া দেে।। 

যসই ণৃকহ রদহকেন ণঙ্গার নিন। 

দুকযব্বযাধন মকন ভাকে দজদনোম রণ।।  

যুদধদির মহারাজ সহ ভ্রাতৃণণ। 

যত যযাদ্ধাণণ আর যেে নারায়ণ।। 

সভা েদর েদসকেন আপরন আেয়। 

সহকেকে দজজ্ঞাকসন যেেেী তনয়।। 

দেমকত হইকে োদে যুকদ্ধর েরদণ। 

প্রোি েদরয়া তাহা েহ মদন্ত্রমদণ।। 

সহকেে েকে শুন সংসাকরর সার। 

সেে জানহ তুদম দে েদেে আর।।  

দুকযব্বযাধন আকেকিকত দপরতামহ েীর।  

তূণ বহকত পরঞ্চির েদরে োদহর।। 

পরাণ্ডে েদধে েদে প্রদতজ্ঞা েদরে।  

িাকরকত রদহে অন্তুঃপুরকর নাদহ যণে।। 

পরাণ্ডকের হর্ত্ব্বা ের্ত্ব্বা তুদম মহািয়। 

েুদঝয়া েরহ োযব্বয উদচত যয হয়। ।  

শুদন যুদধদির পরাইকেন মহাভয়। 

ভীকষ্মর প্রদতজ্ঞা েভু েঙ্ঘন না হয়।। 

সোন্ধকে োদে সকে হইকে দনধন। 

দে উপরায় ইহার হইকে নারায়ণ।। 

শ্রীহদর েকেন রাজা দচন্তা না েদরহ। 

ধনঞ্জয় েীকরর আমার সকঙ্গ যেহ।। 

ছে েদর ভীষ্মস্থাকন আদন পরঞ্চোণ।  

অদরষ্ট ঘুদচকে হকে সোর েেযাণ। ।  

যুদধদির েদেকেন হইয়া দেস্ময়। 

ছে েদর দেরূকপর আদনো মহািয়।। 

েৃে েদহকেন শুন ধকর্ম্ব্বর নন্েন।  

োমযেকন যখন আদছো পরঞ্চজন।। 

েূতমুকখ দুকযব্বযাধন শুদন সমাচার।  

দুষ্ট মদন্ত্রণণ সহ েদরে দেচার। ।  

যেখাইকত ঐশ্বযব্বয েদরে আণমন। 

স্ব্ব বসনয সাদজকেে দেনা ভীষ্ম যরাণ।। 

েদরকত প্রভাকস স্নান দেকেে যঘাষণা। 

সোন্ধকে চকে আর যত পুররজনা।। 

যতামার অমানয েদর প্রভাকসকত যণে।  

দচত্ররথ পুরকষ্পােযান তথায় ভাদঙ্গে।। 

শুদন যক্রাকধ আইে ণন্ধ্ব্ব েীরের।  

দুকযব্বযাধন সহ তার হইে সমর।। 

েণব্ব আদে যত যযাদ্ধা রকণ ভঙ্গ দেে। 

েীণণ সদহত দুকযব্বযাধকনকর োদন্ধে।। 

যপ্রষণীর মুকখ োর্ত্ব্বা েদরয়া শ্রেণ। 

অজ্জুব্বকনকর পরাঠাইয়া েদরো যমাচন।।  

তুষ্ট হকয় পরাকথব্বকর েদেে দুকযব্বযাধন। 

মম স্থাকন চাদহ েহ যাহা তে মন।।  

পরাথব্ব েদেকেন একে নাদহ মম োজ।  

সময় হইকে েে শুন েুরুরাজ।। 

যসই সতয যহতু আদজ তথাোকর যাে।  

ছে েদর দনজ োযব্বয উদ্ধার েদরে।।  

একতে েদেয়া হদর পরাথব্ব দুই জন। 

িীঘ্রণদত চদেকেন যথা দুকযব্বযাধন।।  

শ্রীহদর েকেন আদম থাদেে োদহকে।  

তুদম দণয়া মুেুট আনহ মাদণ েীকর। ।  
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মুেুট মেকে দেয়া যাহ ভীষ্ম যথা। 

িরমাদণ আনহ ঘুচুে মকনােযথা।। 

শুদনয়া চদেে পরাথব্ব অদত িীঘ্রতর।  

দণয়া িারী জানাইে নৃপরদত যণাচর।।  

শুদন রাজা দুকযব্বযাধন ত্বদরত ডাদেে। 

অন্তুঃপুরকর দেেযাসকন পরাকথব্ব েসাইে। ।  

দজজ্ঞাদসে দে যহতু যতামার আণমন।  

যয োঞ্ছা যতামার তাহা েদরে পূররণ।।  

অজ্জুব্বন েকেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীোর। 

মুেুট আমাকর দেয়া সকতয হও পরার। ।  

শুদন দুকযব্বযাধন নাদহ দেেম্ব েদরে। 

মাথার মুেুট আদন ধনঞ্জকয় দেে।। 

মুেুট পরাইয়া েীর হরদষত মন। 

তথা বহকত চদেকেন ভীকষ্মর সেন।। 

মুেুট দিকরকত োদন্ধ উপরনীত পরাথব্ব। 

যেদখ ভীষ্ম সমাের েদরে যথাথব্ব।।  

ভীষ্ম েকহ েহ শুদন রাজ দুকযব্বযাধন। 

এত রাকত্র দে জনয যহথায় আণমন।।  

পরাথব্ব েদেকেন যেহ মহাোে ির। 

স্বহকে পরাণ্ডকে েদধ দজদনে সমর।।  

হাদস ণঙ্গাপুরত্র ির দেে যসইক্ষকণ। 

দনকেন অজ্জুব্বন তাহা হরদষত মকন। ।  

যহনোকে শ্রীহদর দেকেন েরিন। 

যেদখ ভীষ্ম জাদনকেন সেে োরণ।। 

েৃে প্রদত েদেকছন িান্তনু-েুমার। 

দে যহতু প্রদতজ্ঞা ভঙ্গ েদরকে আমার।। 

দিে সনোদে তে না জাকন মদহমা। 

যেেণণ মুদনণণ দেকত নাকর সীমা।। 

অদখে ব্রহ্মাকণ্ডশ্বর জণকতর পরদত। 

আপরদন হইো তুদম পরাণ্ডে সারদথ।। 

আমার প্রদতজ্ঞা ভাদঙ্গ রাদখকে পরাণ্ডকে। 

যতামার প্রদতজ্ঞা োদে ভাদঙ্গে আহকে।। 

সান্ত্বনা েদরয়া ভীকষ্ম যেেেী নিন। 

অে েকয় দুইজন েকরন ণমন।। 

পরাণ্ডেণকণর তাকহ আনি হইে। 

মৃতকেকহ যযন আদস প্রাণ সঞ্চাদেে।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত সমান। 

োিীরাম োস েকহ শুকন পুরণযোন। ।  

অষ্টম দেকনর যদু্ধ 

সঞ্জয় েকেন শুন অদম্বো-নিন। 

রজনী প্রভাকত তকে েুরু-পরাণ্ডুণণ।।  

প্রভাকত সাদজে সকে ভুেকন দুজ্জব্বয়। 

দেেযরকথ আকরাদহো ণঙ্গার তনয়।। 

েনে রদচত রথ সকহােরযুত। 

আকরাদহো দুকযব্বযাধন সমকর অদ্ভতু।।  

যরাণ যরাদণ েৃপর আদে যত েীরণণ।  

যার যযই রকথ আকরাদহো স্ব্বজন।।  

েদপরধ্বজ রকথ আকরাদহো ধনঞ্জয়। 

যণাদেি সারদথ েীর সমকর দুর্জব্বজয়।।  

ণন্ধ্ব্ব অসুর আদে নানা অের্ণণ।  

যুদ্ধস্থাকন আইে সকে নানা প্রহরণ।।  

নেুোদে েীরণণ বেে আকরাহণ। 

যার যয োহকনকত চদড়ে যযাধণণ।। 

দুই েকে োেয োকজ না হয় েণব্বন।  

েণব্বপরথ রুদ্ধ বহে োাঁকপর দত্রভুেন।।  
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িঙ্খকভরী োকজ পরড়া দুিুদভ মােে।  

যমকঘকত ণজ্জব্বন যযন েদরকছ োেে। ।  

যভউদর ঝাঝদর োকজ েহু েরতাে। 

ঢাে যঢাে জণঝম্প োকজ ত োহাে।। 

েণড় দডদণ্ডদম আদে োকজ োেযণণ।  

ধনুে টঙ্কার যযন যমকঘর ণজ্জব্বন। ।  

বসকনযর পরকের ভকর োাঁপরকয় যমদেনী। 

মহািে যোোহকে েকণব্ব নাদহ শুদন।। 

তকে ভীষ্ম মহােে ণঙ্গার নিন। 

যসামের্ত্ োিীোদে যত েীরণণ।। 

মধযিৃকঙ্গ দুকযব্বযাধন সকহাের িত।  

েূযহঅকে ণঙ্গাপুরত্র সমকর অদ্ভুত।। 

ভণের্ত্ দত্রণর্ত্ব্বাদে যত েীরণণ।  

পূর্ব্বিৃকঙ্গ েীরভাণ সংোকম দনপুরণ।। 

তকতাদধে েূযহ বেে ইকের নন্েন।  

স্থাকন স্থাকন েুদঝয়া রাদখে যসনাণণ।। 

মধযিৃকঙ্গ রদহকেন েীর েৃকোের। 

চক্রেক্র যচদেতান সুভরা যোঙর। ।  

োমিৃকঙ্গ সাতযদে দ্রুপরে নরপরদত। 

ধৃষ্টদুযম্ন সত্রাদজত দেরাট প্রভৃদত।। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত রকহ যভাজেংিপরদত।  

েৃহন্নে ঘকটাৎেচ যেেয় প্রভৃদত।। 

সহস্র সহস্র রথী সকঙ্গ পরদরোর। 

পূর্ব্ব িৃকঙ্গ যুদধদির ধকর্ম্ব্বর েুমার।। 

েূযহমুকখ ধনঞ্জয় সমকর দুজ্জব্বয়।  

যমকঘর মকধযকত যযন অরুণ উেয়।। 

যেখাকেদখ দুই েকে োদজে সমর। 

নানা অে একড় যযন েকষব্ব জেধর।।  

এইরূপর োণেৃদষ্ট না হয় েণব্বন। 

যক্রাধভকর দুই েকে েকর েদরষণ।। 

িরজাকে অন্ধোর হইে ণণন। 

অকে অকে আর্চ্াদেে না যেদখ তপরন।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর প্রতাকপর তপরন। 

আেণব্ব পূরদরয়া টঙ্কাদরে ধনুগুব্বণ।।  

যিে িূে িদি জাদঠ মুষে মুেণর।  

নারাচ ভূষণ্ডী ণো পরদরঘ যতামর।। 

দনরন্তর েৃদষ্ট েকর বসকনযর উপরর।  

েদরষা-োকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

োহাকরা োদটে দির েুণ্ডে সদহকত।  

ধনুুঃির োদট োকর পরাদড়ে ভূদমকত। ।  

মধযকেি োদটয়া পরাদড়ে েত েীকর। 

এইরূকপর েত যযাদ্ধা পরকড় রণ েকর।। 

োহাকরা শ্রেণ োকট োকরা োকট জানু। 

োহাকরা েেচ োকটা োকরা োকট তনু। ।  

িত িত মহারথী দেে যমঘকর। 

রকি নেী েকহ বসনয রকিকত সাাঁতাকর।। 

িেুদন ণৃদধনীণকণ ছাইে অম্বর। 

অসংখয েেন্ধ উকঠ হাকত ধনুুঃির।।  

না পরাকর সদহকত যুদ্ধ পরাণ্ডু-কসনযণণ। 

পরোইয়া দনে সকে ভীকমর িরণ।। 

যক্রাধ বহে ভীমকসন সমর দভতর। 

রথ চাোইয়া দেে ভীকষ্মর যণাচর।। 

ভীকম যেদখ হাকত অে দনে ভীষ্ম েীর। 

নানা অে মাদর দেকন্ধ ভীকমর িরীর।। 

হাদস েীর েৃকোের পূরদরে সন্ধান। 

েি োণ মাকর দপরতামহ দেেযমান।। 

দেক্রকম দেিাে েীর ভীম মহামদত। 

িকরকত জজ্জব্বর বেে ভীকষ্মর সারদথ।। 
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িকর আেদরত ভীকষ্ম না যেদখ যয আর।  

দেষাকেকত েুরুেুকে বহে হাহাোর। ।  

ত্রযে বহে বেয়া রাজা ধাইে সত্বর। 

ভীকষ্মর সাহাযয যহতু যেদড়ে ভীকমকর।। 

নানাদেধ অেণণ েদরকষ সমকর। 

িদি জাদঠ নানাচাদে পরদরঘ যতামর। ।  

ব্রহ্মজাে রুরজাে মুষে মুেণর।  

দনরন্তর একড় অে ভীকমর উপরর। 

েদরষা-োকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

হাদস েীর েৃকোের পূরদরে সন্ধান। 

োকণ োকণ হাদনয়া েদরে খান খান। ।  

যযন োয়ু দনোরণ বেে যঘার ঘন। 

েৃদষ্টজকে দেেদেত নদেনী যযমন।। 

সোোর অে েীর বেে খণ্ড খণ্ড। 

দনজ অে হাকত দনে যযন যমেণ্ড।।  

দনদমকষকত িরজাকে পূরদরে আোি। 

িূনযপরকথ রুদ্ধ বেে না চকে োতাস।। 

ভীকমর দেক্রকম ভয় পরাইে েুরুণণ। 

যক্রাধ েদর অে দনে রাজা দুকযব্বযাধন।। 

জয়নাম পরাদেে েইে দুই োণ। 

ভীকমর উপরকর েীর পূরদরে সন্ধান।। 

এদড়কেে অে যযন যকমর সমান। 

দুই োকণ েৃকোের বেে খান খান।। 

অদত যক্রাকধ ভীম একড় দেেয ভি ির।  

দনোদরকত না পরাদরে যেৌরে-কোঙর।। 

েেচ যভদেয়া অে যভদেে িরীকর।  

মূদর্চ্ব্বত হইয়া পরকড় রকথর উপরকর।।  

মূর্চ্ব্বা যণে দুকযব্বযাধন ভীম পরাইে আি। 

দনর্ম্ব্বে আোকি যযন সূকযব্বযর প্রোি।। 

যক্রাকধ ঘকটাৎেচ েীর েকর মহামার। 

আষাঢ় শ্রােকণ যযন েকষব্ব জেধর।। 

দনদমকষকে িরজাকে ছাইে আোি। 

রুদধে মরুত-পরথ না চকে োতাস।। 

ত্রাস পরাইে বসনযণণ ভঙ্গ দেে রকণ। 

যক্রাধ হকয় অেমু্বষ প্রকেদিে রকণ।। 

রদচয়া রাক্ষসী মায়া মহা দেচক্ষণ।  

অেমু্বষ ঘকটাৎেকচ বহে মহারণ।। 

মহােে ঘকটাৎেচ দহদড়ম্বা নিন। 

যুকদ্ধ পররাভে বেে রাক্ষস দুজ্জব্বন।। 

মায়াকতকজ েেোন ঘকটাৎেচ েীর। 

খণ্ড খণ্ড বেে অেমু্বকষর িরীর।।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর ধারা বহে অকচতন। 

রথ েকয় সারদথ োহুকড় ততক্ষণ।। 

সে েুরুকসনয যায় পরোইয়া যেকণ। 

যহন েীর নাদহ যুকঝ ঘকটাৎেচ আকণ।।  

তকে যরাকণ চাদহ েকে ভীষ্ম মহামদত। 

আদজোর যুকদ্ধ যমার নাদহ েয় মদত। ।  

যক্রাধ েদর ভণের্ত্ প্রকেদিে রকণ।  

সন্ধান পূরদরয়া োণ েকর েদরষকণ।।  

দেেয অেদিক্ষা েীর সমকর প্রচণ্ড। 

োকণ োকণ অদভমনুয বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ির হাদন জজ্জব্বদরত বেে ণজ মর্ত্।  

আপরনা রাদখকত নাকর রাজা ভণের্ত্।।  

যিাদণত েহকয় ধাকর মহাণজের। 

অরুণ-দেরণ যযন যমকঘর উপরর।। 

পর্ব্বত প্রমাণ অঙ্গ ঐরােত সম। 

সুদেপুরে মহাোয় দেিাে দেক্রম।। 

যক্রাকধ ভণের্ত্ েীর ণজ যটায়াইে। 
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সেে পরাণ্ডেকসনয দেেে হইে।। 

যেকণ ধায় ণজের দক্ষদত োাঁকপর ভকর। 

সেে পরাণ্ডেকসনয ভঙ্গ দেে রকড়।।  

আেণব্ব পূরদরয়া োণ মাকর েৃকোের। 

োণেৃদষ্ট েকর ভণেকর্ত্র উপরর।। 

েদরষা-োকেকত যযন েকষব্ব জেধর। 

মূর্চ্ব্বা বহে ভণের্ত্ ণকজর উপরর। ।  

তকে েৃতের্ম্ব্বা িেয আদে যত েীর।  

িরজাকে আেদরে ভীকমর িরীর।। 

েযে বহে যুদধদির ধকর্ম্ব্বর নিন। 

ঘকটাৎেকচ ডাদে আজ্ঞা দেে ততক্ষণ। ।  

িীঘ্রণদত যাহ তাত যথা েৃকোের। 

ভণেকর্ত্ সংহারহ েদরয়া সমর।। 

আজ্ঞামাত্র ঘকটাৎেচ ধায় ততক্ষণ। 

েদরে রাক্ষসী মায়া অদ্ভুত রচন।।  

োমিৃকঙ্গ যুদ্ধ েকর যরাকণর নিন। 

দিখণ্ডী সদহত যকুঝ প্রদতজ্ঞা োরণ।। 

মহােীর দিখণ্ডী যস সমকর প্রচণ্ড।  

যরৌদণর হাকতর ধনু বেে খণ্ড খণ্ড।। 

ধনু োটা যণে েীর যক্রাধ বহে মকন। 

িদি যফকে দিখণ্ডীকর হাকন ততক্ষকণ।। 

দুই োকণ িদি োদট বেে খান খান। 

অদ্ধব্বচে োণ পুরনুঃ পূরদরে সন্ধান।। 

ধ্বজর্চ্ত্র সংোকম োদটয়া মহােীর। 

েেচ যভদেয়া দেকন্ধ যরৌদণর িরীর।।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ যরাকহর নিন। 

যক্রাকধ ণো েকয় েীর ধায় োয়ুকেকণ। 

দসংহ যযন মাদরোকর ধায় হীন মৃকণ।। 

চাদর অশ্ব মাদরে মাদরয়া ণোোদড়। 

যোকপর ধদর দিখণ্ডীকর ভূদমতকে পরাদড়।। 

খে হাকত বেে েীর হাদনোর তকর।  

যহনোকে ধৃষ্টদুযম্ন আইে সত্বকর।। 

োকণ হাদন খেচর্ম্ব্ব বেে খণ্ড খণ্ড। 

যরাণপুরকত্র দেদন্ধকেে যযন যমেণ্ড।। 

অেসর দিখণ্ডী পরাইে দেছু তাকথ। 

যধকয় দণয়া উকঠ েীর সত্রাদজত রকথ।। 

ধৃষ্টদুযম্ন-করৌদণকত হইে মহারণ।  

যক্রাকধ ধৃষ্টদুযম্ন েকর অে েদরষণ।। 

িরজাকে যরাণপুরকত্র বেে আেরণ।  

পুরকত্রর সাহাযয যহতু আইে গুরু যরাণ।। 

ধৃষ্টদুযম্ন যরাণ যোাঁকহ বহে মহারণ। 

যোাঁহাোর অেেৃদষ্ট না হয় েণব্বন।। 

যিে িূে িদি জাদঠ মুষে মুেণর।  

নানা অে েকষব্ব যোাঁকহ যোাঁহার উপরর।।  

যোাঁহাোর োণ দনোরকয় দুইজন। 

যোাঁকহ মহােীযব্বযেন্ত যোাঁকহ দেচক্ষণ।। 

েতক্ষকণ েৃকোের পূরদরে সন্ধান। 

োকণ োণ োদটয়া েদরে খান খান।।  

অনয ধনু বেে তকে যরাকণর যোঙর।  

যসই ধনু দুই োকণ োকট েৃকোের।।  

েেচ োদটয়া দেকন্ধ তাহার িরীর। 

পুরনরদপর দেেয অে একড় মহােীর।।  

স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ বহে অকচতন।  

অেসর পরাইে ভীম পরেন-নিন।। 

ত্রাস যপরকয় দুকযব্বযাধন পরোয় সত্বর। 

ভীকষ্মর িরণ েকয় রাকখ েকেের।। 

ভয়ঙ্কর মূদর্ত্ব্ব ভীম যেদখ োকণ ভয়।  

োর িদি আকছ তাকর অকে দস্থর রয়।।  
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ভীষ্ম েকে দস্থর হকয় যুঝ দুকযব্বযাধন। 

যহন যেখ যেকণ আদসকতকছ েৃেব্বাজ্জুব্বন।। 

িীঘ্র যাই আদম তার প্রকোধ োরণ।  

আদজোর রকণ সংহাদরে পরাণ্ডুণণ।। 

এত েদে প্রকোদধয়া রাজা দুকযব্বযাধন। 

রথ চাোইয়া দেে যথা েৃোজ্জুব্বন।। 

দুই জন সমাণকম বহে মহারণ। 

যোাঁহাোর োণেৃদষ্ট না হয় েণব্বন।।  

আেণব্ব পূরদরয়া যোাঁকহ একড় দেেয ির।  

োেদম্বনী েকষব্ব যযন পর্ব্বত উপরর।।  

যক্রাকধ ভীষ্ম মহােীর পূরদরে সন্ধান। 

বভে নাকম ধনুকেকত যযাকড় দেেয োণ।। 

িীঘ্রণদত ধনঞ্জয় ইকের নিন।  

োণ সহ ভীকষ্মর োদটে িরাসন।। 

আর ধনু বেয়া ভীষ্ম েদরষকয় ির। 

োকণ আর্চ্াদেে েৃোজ্জুব্বন েকেের।। 

েুজঝদটকত আর্চ্াদেে যযন দণদরের। 

যেখা নাদহ যায় পরাকথব্ব সংোম দভতর।। 

েদিকির দিক্ষা োণ উে রুরজানু। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেকন্ধ যণাদেকির তনু।। 

স্ব্বাঙ্গ েদহয়া ধাকর েদহকছ রুদধর। 

স্ফুদটকত দেংশুে যযন েৃকের িরীর।। 

যক্রাকধ েীর ণঙ্গাপুরত্র সমকর প্রখর।  

পুরনরদপর দেদন্ধকেে পরাথব্ব েকেের।।  

েেচ োদটয়া অে রদহে িরীকর। 

মূর্চ্ব্বা বহকয় পরকড় পরাথব্ব রকথর উপরকর।। 

েযে বহে নারায়ণ যেেেী-নিন।  

অেসর যপরকয় ভীষ্ম েকষব্ব অেণণ।।  

যিে িূে িদি জাঠা মুষে মুেণর।  

পররশু ভূষণ্ডী ণো নারাচ যতামর।। 

দিেীমুখ পরদরঘাদে নানা অেণণ।  

বসকনযর উপরকর েকষব্ব োণ অনুক্ষণ।।  

খণ্ড খণ্ড েদরকেে অপ্রদমত যসনা।  

রুদধকর েদহয়া যায় যিাদণকতর যফনা। ।  

রথী মহারদথণণ পরদড়ে দেের। 

যেখা নাদহ যায় েত হাকত ধনুুঃির।।  

িেুদন ণৃদধনীণকণ ছাইে অম্বর। 

হেী সে ভাদস েুকে রকির উপরর। ।  

িৃণাে-েুকু্করণণ েকর যোোহে।  

ভয় যপরকয় ভঙ্গ দেে পরাণ্ডকের েে।।  

অদভমনুয ধৃষ্টকেতু আদে েীরণণ। 

িীঘ্রণদত আইে পরাথব্ব সাহাযয োরণ।।  

ভীকষ্মর উপরকর সকে একড় দেেয োণ।  

ণণকন আইকস োণ েদরয়া ণজ্জব্বন।। 

িীঘ্রহে ণঙ্গাপুরত্র সমকর দু্ব্বার। 

অকে অে োদটয়া েদরে মার মার।। 

দিতীয় প্রহর যুদ্ধ না হয় ের্ণন।  

যোাঁকহ যোাঁহাপরদর োণ েকর েদরষণ।।  

দুই েকে পরদড়ে অকনে বসনযণণ। 

মহারথী পরোদতে না হয় ণণন।। 

যহনোকে ইোেন্ত অজ্জুব্বন-নিন।  

স্বণব্ব বহকত আইে যযন যম- েরিন।।  

েনোস োে যকে েীর ধনঞ্জয়। 

অেদিক্ষা যহতু দণয়াদছে ইোেয়।। 

যসইোকে জানুপরেী নাকম দেেযাধরী। 

অজ্জুব্বকন েদরে যসই বহয়া যস্বর্চ্াচারী।। 

তাহার ণকভব্বকত জন্ম হইে নিন। 

স্বণব্ব বহকত মকর্ত্ব্বয যকে আইে অজ্জুব্বন।। 
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োকপরর অকেকত সতয দছে যসইোকে। 

যুকদ্ধর সময় েুদঝ যাে রণস্থকে।।  

ইোেন্ত যেদখ পরাথব্ব আনদিত মকন। 

োকপর প্রণদময়া েীর প্রদেদিে রকণ।। 

নানাদেধ অে েকষব্ব ভীকষ্মর উপরর।  

েদরষার োকে যযন েকষব্ব জেধর।। 

দিেী রুরমুখ বভে আদে অেণকণ। 

দেদন্ধয়া জজ্জব্বর বেে ণঙ্গার নিকন।। 

যমাহ যণে ভীষ্ম েীর যখকয় তার োণ।  

েুরু-কসনযণকণ দেকন্ধ েদরয়া সন্ধান।। 

িত িত মহারথী সমকর মাদরে। 

তাহার দেক্রম যেদখ ভীকষ্ম যক্রাধ বহে।। 

ডাে দেয়া ভীষ্ম েকে শুন ইোেন্ত।  

ক্ষকণে থাদেয়া যুঝ শুনকর দুরন্ত।।  

েদিকির ের্ত্ এই নাম রুরোণ।  

এই অকে আদজ যতার েইে পররাণ।। 

এত েদে ভীষ্ম োণ যুদড়ে ধনুকে। 

ক্ষকণ ক্ষকণ অদিেৃদষ্ট হয় অেমুকখ।। 

আেণব্ব পূরদরয়া ভীষ্ম একড় দেেয ির।  

দনোদরকত নাকর অে হইে ফাাঁফর।।  

মেে োদটয়া অে দফদর আইে তূকণ। 

রথ বহকত ইোেন্ত পরকড় ততক্ষকণ।। 

হাহাোর িে বেে পরাণ্ডু-কসনযণণ।  

পুরত্রকিাকে রুদষকেন ইকের নিন।। 

পুরনরদপর ভীকষ্মর সদহত বেে রণ। 

যোাঁহাোর োণেৃদষ্ট না হয় েণব্বন।।  

ভীষ্ম েরৃ্ত্ব্বে শ্রীেৃকের প্রদতজ্ঞা ভঙ্গ 

রথী মহারদথণণ,                আকিায়ার অণণন, 

পরাণ্ডকের যকতে োদহনী। 

সহকেে নেুোদে,                অদভমনুয যথাদেদধ, 

চক্রেক্র ভীম মহামদণ।। 

নানাদেধ অেণণ,                যক্রাকধ েকর েদরষণ, 

যিে িূে মুষে মুেণর। 

দেেুচক্র ব্রহ্মজাে,                যযন োণ রুরোে, 

দনরন্তর ভীকষ্মর উপরর।। 

েদরষার জেধার,                েদরকষ পর্ব্বকতাপরর, 

তকতাদধে যফকে অেণণ। 

নাদহে সকিহ মকন,                দসংহ যযন মৃণণকণ, 

দেেয অে বেে ততক্ষণ।। 

মহােে ণঙ্গাসুত,                একড় অে যূকথ যূথ, 

আেণব্ব টাদনয়া িরাসন। 
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অকে অকে ততক্ষণ,                োদট বেে খান খান, 

োকণ যযন ভাকঙ্গ যঘার ঘন।। 

েদিকির দিক্ষা োণ,                পুরনরদপর সুসন্ধান, 

যক্রাধেৃকষ্ট েকর েদরষণ। 

দনদমকষে িরজাকে,                 বসকনয যযন েকষব্ব েযাকে, 

অন্ধোর েদরে ণণন।। 

রথী মহারদথণণ,                পরোদতে অণণন, 

ির হাদন বেে খণ্ড খণ্ড। 

মধযকেকি যোন েীর,                মুেুট সদহত দির, 

োকণ োদট পরাকড় ধ্বজেণ্ড।। 

োহার োদটে হাত,                েদন্তেন্ত শুণ্ড সাথ, 

চাদরপরে েত অশ্বণণ। 

ছত্র েণ্ড রথ ধ্বজ,                মাহুত সদহত ণজ, 

দুই পরে োকট েত জন।। 

রণমকধয রথ পরকড়,                পরাো তাে যযন ঝকড়, 

আকিায়ার পরদর্ত্ অণণন। 

নানা অে হাকত আকছ,                রণভূকম োেী নাকচ, 

যেদখ ভয় পরাইে পরাণ্ডুণণ।। 

সদহকত না পরাদর রণ,                ভঙ্গ দেে স্ব্বজন, 

প্রিংদসয়া ণঙ্গার নিন। 

বসনযণণ ভঙ্গ যেদখ,                ধনঞ্জয় েকে ডাদে, 

িীঘ্র রথ েহ নারায়ণ।। 

যথা আকছ দপরতামহ,                িীঘ্রণদত রথ েহ, 

আদজ তাকর েদরে দনধন। 

যেখ যেদখ জনার্দ্ব্বন,                যত মহােীরণণ, 

পররাদজে ণঙ্গার নন্েন।।  

যেহ অকে দস্থর নকহ,                মৃণ যযন দসংহ ভকয়, 

রকণ ভঙ্গ দেে স্ব্বজন।। 

ভাদঙ্গে েূযকহর যসনা,                হত বখে েত জনা, 
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অদস্থর েদরে বসনযণণ।। 

আজ্ঞামাত্র োকমাের,                রথ বেে িীঘ্রতর, 

অদতকেকণ ভীকষ্মর অকেকত। 

হাদস ভীষ্ম হষব্বময়,                যেদখ েৃে মহািয়, 

দেেয অে েইে েকরকত।। 

যোাঁহাোর যোাঁকহ োণ,                োদট েকর খান খান, 

যেদখয়া দেস্ময় সুরণণ। 

বহয়া অদত যক্রাধমন,                একড় ভীষ্ম অেণণ, 

সদহকত না পরাকর েৃোজ্জুব্বন।। 

যিে িূে িদি জাদঠ,                ভি োণ যোদট যোদট, 

নারাচ পরদরঘ অণণন। 

দেেুচক্র ব্রহ্মজাে,                রুরকিে অে োে, 

যক্রাকধ ভীষ্ম েকর েদরষণ।। 

না চেকয় রথখান,                েৃে পরাইে অপরমান, 

োতর হইে ধনঞ্জয়। 

গুণ টাদন েীরের,                মাকর অে যোাঁহাপরর, 

না পরারকয় পরাথব্ব ধনুদ্ধব্বর।। 

পরাথব্ব যপরকয় অপরমান,                ইেের্ত্ দনয়া োণ, 

ণাণ্ডীকেকত সন্ধান পূরদরে। 

আোকি উদঠে োণ,                েুরুণণ েম্পমান, 

ধনু োদট ভীকষ্মকর দেদন্ধে।। 

আর ধনু েকয় েীর,                িীঘ্রহে রকণ দস্থর, 

মহােে িান্তনু-নিন। 

শুন দেয়া ধনুকেকত,                দেেয ির বেে হাকত, 

যসই ধনু োদটে অজ্জুব্বন।। 

ভৃগুপরদতের্ত্ োণ,                িত্রুঞ্জয় অনুপরাম. 

টঙ্কাদরকত হকর দরপুর-েপরব্ব। 

ঝাাঁকে ঝাাঁকে অেণকণ,                পরাকথব্ব েকর েদরষণ, 

ভয়ঙ্কর যযন োে সপরব্ব।। 
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স্ব্বাকঙ্গ ফুদটে ির,                যমাহ যণে পরাথব্বের, 

অেসর পরাইয়া ভীষ্ম েীর। 

দেেয োণ পূরদর তন্ত্র,                অদভকষে েদর মন্ত্র, 

দেদন্ধকেে েৃকের িরীর।। 

হাকস ভীষ্ম মহামদত,                ভয় পরাইো জণৎপরদত, 

স্ব্বাকঙ্গ ফুদটে মহাির। 

তথাদপর ভ্রুকক্ষপর নকহ,                স্ব্বাকঙ্গ রুদধর েকহ, 

মকন দচকন্ত যেেেী-কোঙর।।  

প্রায় েুদঝ ভীষ্মহাকত,                আদজোর সংোকমকত, 

স্ব্ব বসনয হইে দনধন। 

আপরদন েদরয়া রণ,                যদে মাদর েুরুণণ, 

রাম-োেয হয়ত েঙ্ঘন।। 

পূরক্ব্ব যমার অঙ্গীোর,                অজ্জুব্বকনর রণভার, 

প্রোকর মাদরে েুরুণকণ। 

অকনে প্রোর বেনু,                ভীকষ্ম তেু না পরাদরনু, 

সংহার েদরকত মহারকণ।। 

ধর্ম্ব্বভয় খদণ্ড রকণ,                যদে মাদর েুরুণকণ, 

রামোেয হয়ত েঙ্ঘন।  

দচদন্তয়া ত দচন্তামদণ,                বেে যঘার িঙ্খধ্বদন, 

অদস্থর হইে েুরুণণ।। 

রাদখকে রাকমর ভাষ,                পরাণ্ডুপুরত্র হয় নাি, 

না যেদখ যয ইহার উপরায়। 

ভাদঙ্গে ধকর্ম্ব্বর যসতু,                িরণ রক্ষণ যহতু, 

সংহাদরে ণঙ্গার তনয়।। 

এত ভাদে মকন মন,                অদত যক্রাকধ জনার্দ্ব্বন, 

োফ দেয়া নাকম রথ বহকত। 

দত্রকোকের নাথ হদর,                যক্রাকধ রথচক্র ধদর, 

যেকণ ধায় ভীকষ্মকর মাদরকত।। 

দেশ্বম্ভরূপর হদর,                যেদখ েুরু-অদধোরী, 
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হাত বহকত খকস িরাস। 

ভাকে পুরেদেত েপুর,                দনরদখয়া মধুদরপুর, 

েরকযাকড় েরকয় েেন।। 

জয় জয় নারায়ণ,                পূরণব্বব্রহ্ম সনাতন, 

নকমা জয় দেধাতার ধাতা। 

পুররুষ প্রেৃদত পরর,                ব্রহ্মা দেেু মকহশ্ের,  

দতনরূপরধারী জণৎের্ত্ব্বা।। 

সংহার পরােন দস্থদত,                নমকে শ্রীজণৎপরদত, 

দুষ্টধ্বংস দিকষ্টর পরােন। 

তুদম সূযব্বয দেোের,                তুদম যত েণ্ডধর, 

যক্ষপরদত জকেে পরােন।। 

দুজ্জব্বয় রাক্ষস যক্ষ,                েীট পরতঙ্গাদে পরক্ষ, 

স্ব্বভূকত তুদম অনুরূপর। 

ইে আদে োয়ু দিে,                চরাচর যত জীে, 

যেহ নকহ যতামার দেরূপর।। 

তুদম োন্ত তুদম মায়া,                দত্রজণৎ তে োয়া, 

তুদম উে দনেহ দেেহ। 

তুদম স্থে, তুদম িূনয,                জণন্নাথ জণজ্জনয, 

জকে স্থকে চতু্ব্বাণ যেহ।। 

আোি মেে ের,                পৃরদথেী চরণতে, 

সুকমরুর িৃঙ্গ মধযস্থে। 

তুদম সূক্ষ্ম যেহ ধর,                দেশ্বম্ভর েকেের, 

সিদসন্ধু তে পরে জে।। 

এইরূকপর েহু স্তুদত,                বেে ভীষ্ম মহামদত, 

সেয় হইো জনার্দ্ব্বন। 

দচকত্রর পুরর্ত্েী প্রায়,                রদহকেন যদুরায়, 

আগু বহকত না চকে চরণ।। 

পুরনুঃ ভীষ্ম েীরমদণ,                যুদড়য়া উভয় পরাদণ, 

ডাদে েকে যেেেী েুমাকর। 
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যহাে যমার স্বণব্বপরদত,                পরাথব্ব পরাকে অেযাহদত, 

িীঘ্রণদত োটহ আমাকর।। 

এত েদে ভীষ্ম েীর,                োড়াইয়া দেে দির, 

অকধামুখ বহে মহািয়।। 

যেদখয়া েৃকের যক্রাধ,                 িীঘ্র েদরোকর যরাধ, 

রথ বহকত নাকম ধনঞ্জয়।। 

িত পরে অন্তকরকত,                ধদরে েৃকের হাকত, 

িীঘ্রণদত ইকের নিন। 

সম্বর সম্বর যক্রাধ,                অদখে ভুেন নাথ, 

জণৎের্ত্ব্বা যেে নারায়ণ।। 

পূরক্ব্বকত যতামার আকণ,                ণঙ্গাপুরত্র মহাভাকণ, 

প্রদতজ্ঞা েদরনু সংহাদরকত। 

এত েদে ধনঞ্জয়,                প্রকোদধয়া েয়াময়, 

যক্রাধ তযদজ উদঠো রকথকত।। 

হাকত েদর ধনুুঃির,                রণস্থকে েীরের, 

পূর্ব্বাপরর োদণে যুদঝকত। 

আেণব্ব পূরদরয়া ধনু,                দেদন্ধে ভীকষ্মর তনু, 

নানা অে েইয়া েকরকত। ।  

পুরনরদপর ভীষ্মাজ্জুব্বন,                বহে যোাঁকহ মহারণ, 

িরজাকে ছাইে ণণন। 

মুষে মুেণর আদে,                িদি িূে নানাদেদধ, 

যোাঁকহ েকষব্ব বহয়া যক্রাধমন।। 

যহনোকে ণণকনকত,                দেনের অেণকত, 

যেদখ সকে যুদ্ধ দনেদর্ত্ব্বে। 

দুকযব্বযাধন দুুঃখ দচকত,                চদে যণে দিদেকরকত, 

পরাণ্ডুপুরত্র দনজ ণৃকহ যণে।। 

মহাভারকতর েথা,                েযাস দেরদচত ণাথা, 

শ্রেকণকত পরাপর হয় নাি। 

হৃেকয় দচদন্তয়া হদর,                পরয়ার রচনা েদর, 
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দেরদচে োিীরাম োস।।

 

নেম দেকনর যকুদ্ধর যুদি 

তকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জকয় পুরদছে। 

েহত সঞ্জয় তকে দে ের্ম্ব্ব হইে।। 

সঞ্জয় েকেন, রাজা ের অেণদত। 

দুুঃখদচকর্ত্ দনজােকয় এে েুরুপরদত। ।  

সকহােরণণ সকঙ্গ েদরয়া রাজন। 

ভকয় েম্পমান ণৃকহ বেে প্রকেিন।।  

দসংহাসন ছাদড় রাজা েদসে ভূদমকত।  

চতুদর্দ্ব্বকে ভ্রাতৃণণ েদসে যেদষ্টকত।। 

দুই পরাকি েদসে যকতে রাজণণ। 

ভণের্ত্ প্রতীপরাদে যকতে রাজন।। 

সুির্ম্ব্বা যসৌেে আদে যত নরপরদত। 

সভাকত েদসো সকে বহয়া দুুঃখমদত।।  

অকনে দচদন্তয়া তকে রাজা দুকযব্বযাধন। 

েূত যপ্রদর আনাইে ভীষ্ম আর যরাণ।। 

ভূদরশ্রো যরৌদণ আদে যত েীরণণ।  

যার যযই আসকন েদসে স্ব্বজন।। 

তকে পুরনুঃ নরপরদত হৃেকয় ভাদেয়া। 

েকণব্বকর আদনে িীঘ্র েূত পরাঠাইয়া। ।  

রাজার আকেকি েণব্ব এে ততক্ষণ। 

আদেঙ্গন েদর েকণব্ব েেকয় েচন।। 

যসনাপরদত হও তুদম দে েদেে আর। 

দেকন দেকন ক্ষীণেে হইে আমার।। 

আপরনাকর িাকর োাঁটা যরাদপরনু আপরদন। 

যসনাপরদত না েদরনু আগুপরাছু ণদণ।।  

আকণ যদে যতামাকর দেতাম বসনযভর। 

তকে যেন এত দুুঃখ হইকে আমার।। 

মানয েদর দপরতামকহ যেনু যসনাপরদত। 

যস্নহ েদর পরাণ্ডকে না মাকর মহামদত।। 

ভীষ্ম যরাণ যরৌদণ আদে োিীে রাজন। 

যসামের্ত্ েৃপরাচাযব্বয এই ছয় জন।।  

যস্নহভাকে পরাণ্ডকে না েরকয় দনধন।  

যসনাপরদত হও তুদম রকণ দেচক্ষণ।। 

পূরক্ব্ব অঙ্গীোর বেকে সভার দভতকর। 

পরাণ্ডকেকর মাদরয়া রাজত্ব দেকে যমাকর।। 

যমার মনস্কাম তুদম েরহ পূররণ। 

মহারকণ মার তুদম পরাণ্ডে-নিন।।  

একতে শুদনয়া েকহ রাধার েুমার। 

এখন না েে আদম যসনা-অদধোর।। 

যােত থাদেকে রকণ ভীষ্ম মহামদত। 

তােত না হে আদম বসনয-অদধপরদত।। 

প্রদতজ্ঞা েদরে ভীষ্ম সোর যণাচর।  

আদম দেেযমাকন নাদহ েকণব্বর সমর। ।  

ক্ষদত্রয় প্রদতজ্ঞা না রাদখকে পরাপর হয়। 

যতোরকণ অেধাকন শুন মহািয়।। 

যয আজ্ঞা েদরকে তাহা েদরে পরােন।  

যমোদন েরহ যাই আপরন ভেন।। 

এত েদে েণব্ব েীর যণে দনজােয়। 

ভীকষ্মকর চাদহয়া েকে ণান্ধারী তনয়।।  

পূরক্ব্ব অঙ্গীোর তুদম েদরকে আপরকন। 

রণমকধয সংহাদরকে পরাণ্ডুপুরত্রণকণ।। 

যস্নহ-ভাে েদর নাদহ েরহ দনধন।  

দে েদরে একে যমার অেৃষ্ট দেখন।। 
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এই দভক্ষা মাদণ আদম েদর পরদরহার।  

যসনাপরদত যযাণয হয় রাধার েুমার।।  

এত শুদন েকহ যক্রাকধ ণঙ্গার েুমার। 

অরুণ যোচন দুই ঘূদণব্বত আোর।। 

েহু োখানহ তুদম েণব্ব ধনুদ্ধব্বকর। 

দনদমকষকে সংহাদরকে পরাণ্ডুর েুমাকর।। 

যোন ছার েণব্ব েীর সংহাদরকে তাকর। 

ইে নাকর দজদনোকর পরাণ্ডুর েুমাকর।। 

দুই েদন আদম আর থাদেে সমকর। 

তকে তুদম যসনাপরদত েদরহ েকণব্বকর। ।  

যেদখে যেমকন দজকন পরাণ্ডুপুরত্রণণ।  

মুহূকর্ত্ব্বকে প্রাণ দেকে পরতঙ্গ সমান।। 

পূরক্ব্বকত যতামাকর আদম েদহনু দেের। 

না শুদনকে োকরা যোে েদর অনাের। ।  

অজ্জুব্বকনর পররাক্রম যেকখছ নয়কন।  

জাদনয়া আমাকর যোষ যেহ অোরকণ।। 

খাণ্ডে-োহকন অদি পরদরত্রাণ বেে। 

োহুযুকদ্ধ পরঞ্চানকন সমকর দজদনে।।  

োেকেয় দনোতেেচ বেতযণণ। 

মাদর দনষ্কণ্টে বেে যত যেেণণ।। 

যরৌপরেীর স্বয়ম্বকর দজদনকেে রকণ। 

একেশ্বর পররাদজে যত রাজণকণ।। 

তেন্তর সংোকম দজদনে যদুেকে। 

সুভরা হদরয়া দনে দনজ োহুেকে। ।  

ভীকমর দেক্রম যত খযাত দত্রভুেন।  

দহদড়ম্ব রাক্ষস আদে েদরে দনধন।।  

রাক্ষস োনে যক্ষ অকে নকহ দস্থর। 

যক্ষ রক্ষ মাদরকেে েৃকোের েীর।।  

উর্ত্র-কণাণৃহ রকণ েীর ধনঞ্জয়। 

একেশ্বর সোকর েদরে পররাজয়।। 

েণব্বেীর তখন দে েদরে যতামার। 

েৃদষ্টমাত্র চূণব্ব বেে সোর অহঙ্কার।। 

তেন্তকর েনমকধয ণন্ধক্ব্বর পরদত। 

িূনযপরকথ োদন্ধ যতামা বেে মহামদত।। 

রাদখকত নাদরে তাকহ েকণব্বর িেদত।  

ছাড়াইয়া দেে তকে পরাথব্ব মহামদত।।  

প্রদতজ্ঞা েদরনু আদম যতামার যণাচকর। 

োদে যুকদ্ধ পররাদজে পরাণ্ডুর েুমাকর।। 

েৃে সহ অজ্জুব্বকন দজদনে োদে রকণ। 

যিাে তযাণ ের রাজা আমার েচকন।। 

যিাকের সময় এই নকহ মহািয়। 

িত্রুর োড়কয় েে দেক্রম হরয়।। 

এত শুদন দুকযব্বযাধন হদরষ অন্তর।  

যেৌরকের েকে দুুঃখ নাদহ অতুঃপরর।। 

চরমুকখ োর্ত্ব্বা যপরে ধর্ম্ব্ব নৃপরমদণ। 

েৃোজ্জুব্বন ভীকম আদন েেকয় োদহনী।। 

প্রদতজ্ঞা েদরে পরাথব্ব ণঙ্গার নিন। 

সােধান বহয়া সকে েদরকেে রণ।। 

এত শুদন ভীম েকহ রাজার যণাচর। 

োদে দুকযব্বযাধকনর হদরে অহঙ্কার।।  

এত েদে দসংহনাে বেে মহােে। 

পরাণ্ডকের েকে বহে জয় যোোহে।। 

ভীষ্মপর্ব্ব ভারকতর অপূর্ব্ব েথন।  

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড েযাকসর েচন।।  

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেরজ।  

েকহ োিীোস ণোধর োসাগ্রজ।।  
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নেম দেকনর যদু্ধারম্ভ 

সঞ্জয় েকেন, শুন অন্ধ নরপরদত। 

রজনী প্রভাকত েুরু-পরাণ্ডকের পরদত।। 

দুই েকে সাদজে অকনে যযাধণণ। 

রথী মহারথী পরদর্ত্ না যায় দেখন।।  

দুই েকে োেয োকজ না হয় েণব্বন।  

দুই েকে ভয়ঙ্কর বহে যঘার রণ।। 

রথীকে ধাইে রথ ণজ ধায় ণকজ। 

আকিায়াকর আকিায়ার মকি মি যকুঝ।। 

মাহুকত মাহুকত যুকঝ যঘার েরিন। 

নানারূকপর দুই েকে োণ েদরষণ।। 

তকে ভীষ্ম মহােীর ণঙ্গার নিন।  

আেণব্ব পূরদরয়া টঙ্কাদরয়া ধনুগুব্বণ।। 

েদিকির দিক্ষা যত দেেয অে দছে। 

যক্রাকধ েীর পরাণ্ডু- বসনয উপরকর েদষব্বে।। 

এে অকে প্রসেকয় েক্ষ েক্ষ ির।  

মুষে মুেণর যিে পরদরঘ যতামর।। 

োোন্তে যম ভীষ্ম রণ অেতার। 

িত িত রহারথী েদরে সংহার।। 

েক্ষ েক্ষ ণজ োদজ পরদর্ত্ অণণন। 

সংহার েদরে ভীষ্ম রকণ দেচক্ষণ।।  

ভয় যপরকয় পরাণ্ডুকসনয রকণ ভঙ্গ দেে। 

দসংহ যেদখ পরশু যযন ভকয় পরোইে।। 

বসনযণণ ভঙ্গ যেদখ যেে জনাদ্ব্বেন।  

অজ্জুব্বকন চাদহয়া তকে েেকয় েচন। ।  

প্রদতজ্ঞা েদরকে তুদম ভীকষ্মকর মাদরকত। 

না মাদরকে অপরযি বহকে দত্রজণকত।।  

তাহার সময় এই শুন সােধাকন। 

ক্ষত্রধর্ম্ব্ব রাদখ মার ণঙ্গার নিকন।। 

আদজ যদে ভীকষ্মকর সংোকম যেহ আি। 

প্রায় েুদঝ স্ব্ব বসনয েদরকেে নাি।। 

আপরনার সতয োেয েরহ পরােন।  

উপরকরাধ এদড় মার ণঙ্গার নিন।।  

যেখ স্ব্বকসনয আদজ ভঙ্গ দেে রকণ। 

উপরহাস েরকয় যেৌরে দুষ্টণকণ।। 

এত শুদন যক্রাধ েদর ইকের তনয়।  

যণাদেকি েদেে িীঘ্র োহ রথ- হয়। ।  

আজ্ঞামাত্র জনার্দ্ব্বন রথ চাোইে।  

ভীকষ্মকর অকেকত রথ িীঘ্রণদত দনে।। 

অজ্জুব্বকন যেদখয়া ভীষ্ম দসংহনাে েদর। 

েদরষকয় দেেয অে ণণন আেদর।।  

মুহূকর্ত্ব্বকে িরজাকে অজ্জুব্বকন ছাইে। 

েুজ্ঝাদটকত দণদরের যযন আর্চ্াদেে।।  

েিদেে অন্ধোর যরাদধে োতাস। 

িূনযপরথ নাদহ যেদখ রদের প্রোি। ।  

সম্ভ্রম পরাইো েড় েৃে মহািয়। 

মকন বধযব্বয বহয়া চোইো রথ- হয়। ।  

হাদসয়া ণাণ্ডীে হাকত বেে ধনঞ্জয়।  

আেণব্ব পূরদরয়া ধনুগুব্বণ টঙ্কাদরয়া।। 

মহািকে যমাদহত হইে েুরুণণ। 

দেেয অে একড় তকে ইকের নিন।। 

খুরুপরা নাকমকত োণ এদড়ে অজ্জুব্বন। 

হাত বহকত ভীকষ্মর োদটে ধনুগুব্বণ।। 

গুণ সহ ধনুে পরদড়ে ভূদমতে। 

অনয ধনু হাকত দনে ভীষ্ম মহােে। ।  
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গুণ দেয়া ধনুকেকত যযাকড় দেেয ির।  

যসই ধনু োদট যফকে পরাথব্ব ধনুদ্ব্বধর।।  

প্রিংদসয়া অজ্জুব্বকনকর ণঙ্গার নিন। 

অনয ধনু বেয়া েকর োণ েদরষণ।। 

ভৃগুপরদতের্ত্ ধনু িত্রুঞ্জয় নাম।  

েিেযাম-তােসম েকে অনুপরাম।। 

যসই ধনু বেয়া ভীষ্ম নাম অে একড়। 

অন্ধোর েদর দণয়া পরাথব্ব ণাকয় পরকড়।। 

দনভব্বয় িরীর পরাথব্ব সমকর প্রখর। 

পুরনরদপর িরজাকে ছাইে অম্বর।। 

নানা অে েৃদষ্ট েকর ভীকষ্মর উপরর।  

েদরষা োকেকত যযন েকষব্ব জেধর।। 

তকতাদধে ভীষ্মেীর একড় অেণণ। 

োকণ হাদণ িরজাে বেে দনোরণ।। 

যোাঁকহ যোাঁহাপরদর োণ েকর েদরষণ। 

মহােেেন্ত যোাঁকহ মহা দেচক্ষণ।। 

দেেয অেদিক্ষা যোাঁকহ দেক্রকম যসাসর। 

দুই েৃষ যুকঝ যযন যণাকঠর দভতর।। 

দুই মর্ত্ হেী যযন েকর মহারণ। 

যোাঁকহ যোাঁহাোকর অে একড় প্রাণপরণ।। 

যিে িূে িদি জাদঠ মুষে মুেণর।  

ইেজাে ব্রহ্মজাে আদে অে্রণণ।  

জেেৃদষ্ট হয় যযন োণ েদরষণ।। 

িত িত োণ যোাঁকহ একেোকর একড়। 

অন্ধোর েদর োণ যোাঁকহ ণাকয় পরকড়।। 

যক্রাকধ ভীষ্ম মহােীর পূরদরে সন্ধান। 

েদিকির দিক্ষা অে সূচীমুখ নাম।। 

আেণব্ব পূরদরয়া দেকন্ধ পরাকথব্বর িরীর। 

োরুণ প্রহাকর যমাহ যণে পরাথব্বেীর।।  

স্ব্বাকঙ্গ েদহয়া পরকড় রুদধকরর ধার। 

েযে বহে সংোকমকত যেেেী-েুমার।। 

অেসর যপরকয় তকে ভীষ্ম মহােীর। 

জজ্জব্বদরত বেে োকণ েৃকের িরীর।। 

িকর আেদরে ভীষ্ম পরাথব্ব মহােীকর।  

েৃষ্ট নাদহ হয় পরাথব্ব সমকর দভতকর।। 

ত্রে বহে যুদধদির ধকর্ম্ব্বর নিন। 

ভীমকসকন ডাদে রাজা েেকয় েচন।। 

যেখ যেখ েৃোজ্জুব্বকন ভীম মহাকযাধ। 

িকর আেদরে ভীষ্ম েৃদষ্ট েদর যরাধ।।  

িীঘ্রণদত যাহ ভাই সাহাযয োরণ।  

যযই মকত রক্ষা পরায় ইকের নিন।। 

চক্রেক্র অদভমনুয আদে েীরচয়। 

যসৌমে পরাঞ্চাে যভাজ দনভব্বীে হৃেয়। ।  

েইয়া সহস্র রথী যেদড় ভীষ্মেীর। 

মারহ তাহাকর হকয় দনভব্বয় িরীর।। 

যুদধদির োকেয ভীম েকয় েীরেকে। 

ণঙ্গার েুমাকর আেদরে মরজাকে।। 

হাদসয়া েইে ভীষ্ম হাকত িরাসন। 

োকণ োদট িরজাে বেে দনোরণ।। 

িীঘ্রহে মহােেী ভীষ্ম মহােীর।  

েিোকণ দেকন্ধ ভীমকসকনর িরীর।। 

অষ্টোকণ সাতযদেকর বেে অকচতন। 

েিোকণ অদভমনুয দেকন্ধ ততক্ষণ। ।  

একে একে োকণকত দজদনে স্ব্বজন।  

সদহকত না পরাদর ভঙ্গ দেে বসনযণণ।।  

নানা িদি েদর পরাথব্ব রাদখকত না পরাকর। 

ভঙ্গ দেয়া স্ব্বকসনয পরোয় সত্বকর।। 

অকে অকে হানাহাদন অদত যঘার রণ। 
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সহস্র সহস্র রথী হইে দনধন।। 

পরাণ্ডকের ভাকণয বহে দেো অেসান।  

নকহ স্ব্ব বসনয ভীষ্ম েদরত দনধন।। 

দেষাদেত দচর্ত্ বহে রাজা যুদধদির। 

স্ব্ব বসকনয চদে যণে আপরন মদির।। 

হইয়া সানি দচর্ত্ রাজা দুকযব্বযাধন। 

স্ব্ব েকে চদে যণে আপরন ভেন।। 

দুই েকে পরদড় যণে েহু বসনযণণ। 

রথী মহারথী পরদর্ত্ না হয় দেখন।। 

অেঙ্কাকর সুকিাভন বহে রণস্থে।  

যোোহে েকর যত েুকু্কর িৃণাে।। 

অসংখয েেন্ধ নাকচ ণণন উপরর। 

ভয়ঙ্কর রণস্থে যেদখ োকণ ডর।। 

মুদন েকে, জকন্মজয় ের অেধান। 

নেম দেেস যুদ্ধ বহে সমাধান।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত- েহরী। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড যহকে ভে তদর।। 

মেকে েদিয়া ব্রাহ্মকণর পরেরজ।  

েকহ োিীরাম োস েৃে োসানুজ। ।  

েিম দেকনর যদু্ধারম্ভ 

সঞ্জয় েকেন, শুন যেৌরে ঈশ্বর। 

সূকযব্বযােয়-োকে আইে পরাণ্ডে সেে।।  

যখন যয ের্ম্ব্ব হয় জাকন ভণোন। 

দিখণ্ডীকর আদনয়া েদহো দেেযমান।।  

ভীষ্ম েধ যহতু পূরক্ব্ব জনম যতামার।  

গুিেথা নকহ যসই দেদেত সংসার।।  

আদজ রকণ েুরুণকণ খুাঁদজয়া মাদরকে। 

যতোরকণ েদে যতামা দনভব্বকয় থাদেকে।। 

আদজ ভীষ্ম মহারকন হইকে দনধন। 

ধনু ধদর আপরদন েদরহ োদে রণ।। 

এত েদে দিখণ্ডীকে রকণ পরাঠাইয়া। 

চদেে শ্রীেৃে পরাথব্ব সুসজ্জ হইয়া।। 

নানা োেয োজকয় দুিুদভ িঙ্খধ্বদন।  

ণণন পূরদরে িকে োদপরাঁে যমদেনী। ।  

অদ্ধব্বচে েূযহ ধৃষ্টদুযম্ন েীর বেে। 

েদক্ষণ িকৃঙ্গকত ধৃষ্টকেতু দনকয়াদজে।। 

উর্ত্র িৃকঙ্গকত দেরাট দ্রুপরে রাজন। 

মহা মহা যযাদ্ধাণণ তাহার দভড়ন।। 

মকধয রকহ যুদধদির বসকনযর সদহকত। 

নেুে সহকেে রকহ রাজাকর রাদখকত।।  

দিখণ্ডীকে আকণ েদর েকয় যযাদ্ধাণণ।  

েূযহ েদর রদহকেন েদরোকর োণ।।  

দিখণ্ডীর দুই পরাকি ভীম ধনঞ্জয়। 

পৃরকি অদভমনুয সকঙ্গ যরৌপরেী তনয়।।  

তার পরাকি রদহো সাতযদে যচদেতান।  

তার পরাকি ধৃষ্টদুযম্ন পরাঞ্চাে প্রধান।। 

তার পরাকছ ঘকটাৎেচ দনভব্বয় িরীর। 

দিখণ্ডীর পরাকছ বরো এই েি েীর।।  

েূযহ েদর সাদজকেে পরাণ্ডকের পরদত। 

বসনযণণ দসংহনাকে উিাদসত মদত। ।  

তকে ত যেৌরে যত ভীষ্ম আকণ েদর। 

দুকযব্বযাধন চদে আইে েুরু-অদধোরী।। 

যরাণাচাযব্বয আগু বহো যরৌদণর সংহদত। 

তার পরাকছ ভণের্ত্ চদড় মর্ত্ হাতী। ।  
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তার পরাকছ েৃতের্ম্ব্বা েৃপর মহািূর।  

তার পরাকছ সুেদক্ষণ েকম্বাজ-ঈশ্বর।।  

জয়কসন জয়রথ যসৌেে মহােে। 

তার পরাকছ যত সে নৃপরদত সেে।। 

তার পরাকছ েৃহিে মহােেেন্ত। 

স্ব্ব যিকষ আকস পুরনুঃ েীর অদতমন্ত।। 

বসনয সমাকেি েদর িান্তনু-নিন।  

দপরিাচী রাক্ষসী েূযহ েদরো তখন।।  

অসুর-আোর েূযহ অদত ভয়ঙ্কর। 

এইমত সমকরকত রদহো সেে।। 

সাণর সমান বসনয সংোকম দুজ্জব্বয়। 

বসকনযর অকেকত রকহ ভীষ্ম মহািয়।।  

দিখণ্ডীকে আকণ েদর যুকঝ ধনঞ্জয়।  

না েকর সম্ভ্রম েীর সমকর দুজ্জব্বয়।। 

ভীমকসন মাদরে েহুত বসনযণণ। 

েেকন রুদধর উদঠ তযদজে জীেন।। 

সহকেে নেুে সাতযদে মহােীকর। 

েুরুেে মাদরয়া পরাঠায় যমঘকর।। 

পরাণ্ডকের প্রতাপর সদহকে যোন জনা।  

চতুদর্দ্ব্বকে ধায় বসনয নাদহ মাকন মানা।। 

বসনয ভঙ্গ যেদখ ভীষ্ম সমকর প্রখর।  

যক্রাকধ হাকত েদর তকে দনে ধনুুঃির।।  

জ্বেন্ত অনকে যযন দেে ঘৃতধার। 

পরাণ্ডকের ধায় ভীষ্ম সমকর দু্ব্বার।। 

যচদেতান পরাঞ্চাোদে যত েীরচয়। 

একে একে হাকন ভীষ্ম সমকর দুজ্জব্বয়।। 

ভীষ্ম যয হাদনকছ োণ বহয়া যোপরেন্ত। 

যত অে মাকর েীর নাদহ দেণঅন্ত।। 

একে একে দেদন্ধে পরাঞ্চাে পরঞ্চজন।  

হ্স্েী অশ্ব রথ ধ্বজ যে েকর ণণন।।  

অশ্বপৃরি বহকত পরকড় আকিায়ারণণ। 

ণজ বহকত মাহুত পরদড়ে ততক্ষণ।। 

েজ্র হকে ইে যযন অসরু সংহাকর । 

স্ব্বকসনয ক্ষয় বেে ভীষ্ম ধনুদ্ধব্বকর।। 

যযমত ইকের ধনু যিাভকয় আোি। 

যতন মত ভীষ্ম ধনু েরকয় প্রোি।।  

দনোদরকত না পরাদর পরাণ্ডে ধনুদ্ধব্বর। 

দেষণ্ন েেন বহে পরঞ্চ সকহাের।। 

নমুদচ োনে যযন ইকের সংহদত।  

যসইমত ভীষ্ম বেে সংোকম দুণব্বদত।। 

এইরূকপর দুই েকে বহে মহারণ। 

যেোসুর যুদ্ধ যযন যঘার েরিন।। 

েিম-দেেস যুকদ্ধ ভীষ্ম মহােে। 

োকণ দেদন্ধ পরাণ্ডুকসনা েদরে দেেে।। 

োোন্তে যম যযন সংোম দভতর। 

দিখণ্ডী যয ভীষ্মকে মাদরে পরঞ্চির।।  

হাদসয়া েকেন ভীষ্ম দিখণ্ডীকে যেদখ। 

যদে মৃতুয হয়তকে যতামাকে উকপরদক্ষ।। 

দিখদণ্ডনী যতাকে ত দেধাতা দসরদজে।  

বেকের দেপরাকে যতাকর পরাণ্ডকে েদরে।।  

িরীর োদটয়া যদে পরাড়হ ভূতকে। 

অে না মাদরে আদম যতামার িরীকর।। 

কু্রদ্ধ বহয়া দিখণ্ডী ভীকষ্মকর েকে োকপর। 

দনরে হইে ক্ষত্র যতামার প্রতাকপর।। 

পূরক্ব্ব পররশুরাকমর সকন বেকে রণ।  

যেকের প্রতাপর তে শুদননু েচন।। 

যতামার প্রতাপর সে জণকত দেদেত। 

যতোরকণ যতামা সহ যুদঝে দনদশ্চত। ।  
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পরাণ্ডে সাহাযয যহতু আদম েদর রণ।  

সংোকমকত দজদনে যেখুে স্ব্বজন।।  

আদজ সতয েদরয়াদছ শুন মহােে।  

যমার অকে আদজ তকে বহকে অমঙ্ণে।।  

োেয-যুদ্ধ ছাদড়য়া মাদরে পরঞ্চ োণ। 

ভীষ্মেীর নাদহ হাকন েদর নারীজ্ঞান।। 

দিখণ্ডীকে েকে তকে পরাথব্ব ধনুদ্ধব্বার। 

োে যহন জাদন ভীকষ্ম মারহ সত্বর।।  

তে পরাকছ থাদে আদম এদড়ে যয োণ। 

ভীকষ্মকর জানাহ তুদম েদরয়া সন্ধান।। 

এই জাদন ভীকষ্ম হান িীঘ্র মার ির।  

না মদরয়া ভীকষ্ম আদজ না যাইে ঘর।।  

রকণ ভীকষ্ম না মাদরয়া যদে যাই ঘর।  

যতামা আমা যেদখ যোে হাদসকে দেস্তর।।  

েুরুকযাদ্ধা যকতে সেকে ডকর যতাকর।  

দনরাতকঙ্ক মার ভীকষ্ম ভয় নাদহ তাকর।। 

েৃেসকঙ্গ আদম যতামা রাদখে সংোকম। 

দে েদরকত পরাকর যরাণ অশ্বত্থামা সকন।। 

িেয ভূদরশ্রো আর যেৌরকের পরদত। 

দচত্রকসন দেেণব্ব যসৌেে মহামদত।। 

দেন্ধয অনুদেন্ধয সুেদক্ষণ ভণের্ত্। 

অেমু্বষ মণধ োিীে যসামের্ত্।। 

আর যত মহামদত দত্রণর্ত্ব্ব নৃপরদত।  

দে েদরকত পরাকর যতামা োহার িেদত। ।  

সমুকর পরড়কয় যযন সমুকরর জে। 

একেশ্বর দনোদরে েুরু-মহােে।। 

ভীষ্ম যতাকে অে না মাদরকে েোদচত। 

একতে জাদনয়া যকত্ন হানহ ত্বদরত। ।  

যপরৌরুষ েদরয়া আদজ মার ণঙ্গাসুত। 

দুই েকে যেখুে আদজ দেক্রম অদ্ভতু।। 

এত েদে ধনঞ্জয় েকর িরেৃদষ্ট। 

চাদরদেে অন্ধোর মজাইকত সৃদষ্ট। ।  

হইে তুমুে যুদ্ধ মহাকোোহে।  

অজ্জুব্বকনর দেক্রম না সকহ েুরুেে।।  

দসংহ যযন অরকণয যখোয় মৃণণণ। 

ভঙ্গ দেে েুরুণণ পরদরহদর রণ।। 

বসনযভঙ্গ যেদখ দুকযব্বযাধন পরায় দুখ। 

দেষণ্ণ েেকর যণো ভীকষ্মর সরু্ম্খ।। 

অজ্জুব্বকনর িরজাকে ভাকঙ্গ যমার বসনয। 

দনেব্বাত োকেকত যযন েহকয় অরণয। ।  

ণকজে মাদরকত যযন ধায় মৃণরাজ।  

েুরুকসনা যখোইে পরাণ্ডে সমাজ।। 

েণ্ডভণ্ড বেে যমার যত যসনাণণ। 

োর িদি সদহকেে অজ্জুব্বকনর রণ।।  

যতামা ছাড়া ণদত নাদহ আমার যসনার।  

তুদম না রাদখকে ণদত না যেদখ যয আর।।  

একতে েদহে যদে রাজা দুকযব্বযাধন।  

মুহূকর্ত্ব্বে রদহ েকে িান্তনু নিন।। 

দস্থর হও দুকযব্বযাধন না হও দেমন।  

জয় পররাজয় জান বেে-দনেন্ধন।। 

পূরক্ব্বকত প্রদতজ্ঞা বেনু যতামার অকেকত। 

েি সহস্র রথী আদম মাদরে যুকদ্ধকত।। 

েি সহস্র রথী যদে না মাদর পররাকণ। 

রথ হকত দনের্ত্ব্বন নদহ েোচকন।। 

পরাণ্ডকের যসনা মাদর েদরে যয ক্ষয়।  

নতুো আমাকর মাদর েভুে দেজয়।।  

এে ের্ম্ব্ব পরকণ দনেদর্ত্ব্বনু েি দেন। 

আমার প্রদতজ্ঞা েভু নদহকেে দভন। ।  
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এত েদে ভীষ্ম েীর হাকত দনে ির। 

দনরন্তর িরজাকে ছাইে অম্বর।। 

পরাণ্ডকের বসনয সে যভদেকেে িকর।  

যুণাকন্তর োকে যন সংসার সংহাকর।। 

স্ব্বকসনয সংহাদরে ভীষ্ম ধনুদ্ধব্বর। 

েক্ষ েক্ষ োণ মাকর পরািে উপরর। ।  

এে েকক্ষ দেদন্ধে পরাঞ্চাে মহােীর। 

েি সহস্র অকশ্বর োদটকেে দির।। 

জ্বেন্ত অনকে যযন েদহে িরীর। 

যেদখয়া যক্রাদধত বহে ধৃষ্টদুযম্ন েীর।। 

ধৃষ্টদুযম্ন ডাে দেয়া েদেে সত্বকর। 

ভয় না েদরহ যেহ মারহ ভীকষ্মকর।।  

এই যয অজ্জুব্বন যেখ ভীষ্মকে মাদরকত। 

চদেকছ েদরয়া যক্রাধ দিখণ্ডী সদহকত।। 

ধৃষ্টদুযম্ন োেয শুদন দফকর যসনাণণ। 

পরথ আগুদেয়া যুদ্ধ েকর দুুঃিাসন।।  

দুুঃিাসন অজ্জুব্বকনকর হাকন দতন োণ। 

নয় োকণ োসুকেকে হাদনে তখন।। 

েৃকেকর মাদরয়া পরাকথব্ব মাদরোকর চায়। 

িকতে নারাচ পরাথব্ব এদড়কেে তায়।। 

েেচ যভদেয়া োণ উঠকয় ণণন। 

রকথ পরকড় দুুঃিাসন বহয়া অকচতন।। 

সংজ্ঞা যপরকয় ধনু ধদর মাকর পরঞ্চোণ। 

অজ্জুব্বন-েোকট দণয়া যভদেে তখন। ।  

পরঞ্চদির সপরব্ব যযন অদত যিাভা েকর।  

অকিাে দেংশুে যযন যিাকভ েৃকক্ষাপরর। ।  

অজ্জুব্বন েদরয়া যক্রাধ হাকন দুুঃিাসন। 

িকর হাদন বেে যযন অরুণ- েরণ।।  

েইয়া িাদণত োণ এড় দুুঃিাসন। 

অজ্জুব্বন োদটে তাকহ দতে পরদরমাণ। ।  

পুরনুঃ পরাথব্ব দুুঃিাসকন হাদনে অপরার।  

পরাকথব্ব দেংি োণ হাকন যেৌরে-েুমার।। 

ভঙ্গ দেে দুুঃিাসন সমর এদড়য়া। 

ভীকষ্মকর দনেকট দণয়া রকহ দস্থর বহয়া।। 

মদজয়া থােকয় যেহ অণাধ সদেকে। 

দনোর পরায় ত যসই যস্রাকত দনকে েূকে।। 

ভীকষ্মর দনেকট যতন পরাইে দনোর।  

শ্রমিাদন্ত েদর পুরনুঃ আইে যুদঝোর।। 

েৃত্র-োসকেকত যযন পূরক্ব্ব বেেরণ।  

পররস্পর হানা-হাদন বহে দুইজন।। 

তকে পরাথব্ব দেেয অে এদড়ে সদন্ধয়া। 

দুুঃিাসন োদটকেে অদ্ধব্বচে দেয়া।। 

রণমকধয যুকঝন অজ্জুব্বন দুুঃিাসকন। 

দসংহ যযন মৃকণকর যখোয় মহারকণ।।  

অজ্জুব্বকনর সরু্ম্কখ পরোয় দুুঃিাসন।  

রণ এদড় পুরনুঃ যণো ভীকষ্মর সেন।।  

অেমু্বষ সাতযদেকত বহে মহারণ। 

হাদসয়া রাক্ষকস েকে েইে জীেন।। 

অেমু্বষ সাতযদে হাদনে নে িকর। 

মূদর্চ্ব্বত হইয়া পরকড় রকথর উপরকর।।  

ক্ষকণকে যচতন যপরকয় উঠকয় রাক্ষস।  

সাতযদেকর হাকন োণ েদরয়া সাহস। ।  

ভণের্ত্ যক্রাধ েদর আইর তখন। 

সাতযদে উপরকরেকর োণ েদরষণ।। 

সাতযদের ধনু োকট ভণের্ত্ েীর। 

তকে আর ধনু বেো সাতযদে সুধীর। ।  

যক্রাধ েদর ভণেকর্ত্ হাকন যচাখ ির।  

অদি যহন োকণ দেকন্ধ তার েকেের।।  
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যেদখ রাজা ভণের্ত্ সকক্রাধ অন্তকর। 

যিেপরাকট এদড়কেে সাতযদে উপরকর।। 

যিে বেে ভণের্ত্ যমেণ্ড সম। 

সাতযদে মাদরকত একড় েদরয়া দেক্রম।।  

সাতযদে োদটয়া যিে েকর দুইখান।  

ভূদমকত পরদড়ে যিে উল্কার সমান।। 

তকে আজ্ঞা বেে ভাতৃণকণ দুকযব্বযাধন। 

সে যযাদ্ধা বেয়া ের ভীকষ্মর রক্ষণ।।  

রাজার েচন শুদন চকে রদথণণ। 

অদভমনুয সাতযদে সকন পরকথ েরিন। ।  

োকম্বাজ সদহত যুদ্ধ অদভমনুয েকর। 

ষাদট োণ হাদনকেে সুভরা-েুমাকর।। 

সহকেে সদহত নেুে যুদধদির। 

ভীষ্মকে মাদরকত যায় দনভব্বয় িরীর।।  

তকে েুরুেে সে আইে সত্বর। 

একে এে দনোরকয় পরাণ্ডকের ির।। 

ধৃষ্টদুযকম্ন দনোদরে েৃতের্ম্ব্বা েীর। 

যসামের্ত্ মাদর ভীকম েদরে অদস্থর। ।  

নেুকে দনোকর যস দেেণব্ব মহােীর।  

সহকেকে দনোকর েৃপর দনভব্বয় িরীর। ।  

ঘকটাৎেকচ দনোকর সেে মহােে। 

পররস্পর দুই েকে একড় দেেয ির।। 

যক্রাকধ ভূদরশ্রো অে এড়কয় দনভব্বয়। 

যসই োকণ হাদনকেে ভীকমর হৃেয়।। 

ভীমকসন হাদনকেে যসামদ্ত্র্ত্-সুত। 

সূকযব্বযর সমান োণ যেদখকত অদ্ভুত।। 

দচত্রকসন যচদেতান যুকঝ পররস্পর। 

প্রাণপরকণ যচদেতান েদরে সমর।। 

দুই েীকর যুদ্ধ বহে যেকখ সর্বব্বেজকন। 

যেহ োকর দনোদরকত না পরাদরে রকণ।। 

দেমুখ যেৌরেকসনয বেে ধনঞ্জয়। 

পরাণ্ডকের যসনা মাদর ভীষ্ম বেে ক্ষয়।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

োিীরামোস েকহ শুকন পুরণযোণ।।  

যরাণাচাযব্বয-অশ্বত্থামা সংোে 

মুদন েকে, শুন পররীদক্ষকতর েুমার।  

েিম দেেকস বহে ভীকষ্মর সংহার।। 

আপরনার পররাক্রম স্ব্ব ভীর েকর। 

োকরা িদি নাদহ যেদখ রাকখ ভীষ্মেীকর।। 

তকে যরাণ মহােীর হাকত িরাসন। 

বসনয পরযব্বযটন েদর েুকে দেচক্ষণ।।  

অশ্বত্থামা পুরত্রকে েেকয় মহামদত। 

েুদঝকত না পরাদর আদজ সমকরর রীদত। ।  

অজ্জুব্বন প্রদতজ্ঞা বেে ভীকষ্ম মাদরোকর। 

যসই দেন বহে আদজ ধ্বকজ োে পরকড়। ।  

অমঙ্গে যত যেদখ শুন েদহ যতাকর। 

তূণ বহকত োণ খদস ভূদমতকে পরকড়।।  

পরক্ষীসে েেরে শ্রেকণকত শুদন। 

রকথর উপরকর পরকড় ণৃদধনী িেুদন।। 

যুদ্ধোকে হাত বহকত খদস পরকড় ির।  

প্রভাহীন ণণকনকত যেে দেোের।। 

দুকযব্বযাধন োদহনীকত ণৃধ্র োে উকড়। 

দেেকস িৃণাে সে ঊদ্ধব্বরে েকর।। 

ণণনমণ্ডে বহকত উল্কা পরকড় খদস। 

ণণকন েেন্ধ নাকচ সযূব্বযকে পররদি।। 
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সঘকন পৃরদথেী োাঁকপর িেে দেের। 

যিাদণত েদরকষ যমকঘ অদত ভয়ঙ্কর।। 

পরাঞ্চজনয িঙ্খ োকজ ণাণ্ডীকের ধ্বদন। 

যঘার ণরজন বহে যযন োেদম্বনী।। 

এদড়য়া সেে যযাদ্ধা সংোকম দু্ব্বার। 

ধনঞ্জয় েীর আইকস ভীকষ্ম মাদরোর।।  

যুকদ্ধ ইর্চ্া নাদহ হয় যোমাদঞ্চত োয়। 

অজ্জুব্বকনর সমাণম যণাদেি সহায়। ।  

দুরাচার দিখণ্ডীকর আকণ রকথ েদর।  

আইকস ফাল্গুনী েীর দেক্রকম যেিরী।। 

দুজ্জব্বয় অজ্জুব্বন েীর েকে েেেন্ত। 

মহাকযাদ্ধা পরাথব্ব দেক্রকমর নাদহ অন্ত।। 

মহাঅন্ত্র জাকন েীর যেকের দুজ্জব্বয়। 

ভীষ্মকে মাদরকত আদজ আইকস ধনঞ্জয়।।  

স্বণণ সরু্ম্খ েদর ের দণয়া রণ। 

ঘুদষকে যতামার যি এ দতন ভুেন।। 

পুরকত্রর জীেন দপরতা োকঞ্ছ স্ব্বক্ষণ। 

তথাদপর যতামাকর েদে েদরোকর রণ।। 

দতনকোকে পরাথব্ব সম নাদহ ধনুদ্ব্বধর।  

দনশ্চয় মাদরকে ভীকষ্ম েদরয়া সমর।।  

বসনয সে যখোইয়া আইকস মহােে। 

হাহাোর িে েকর যেৌরে সেে।।  

যুদধদির রাজা আকস েইয়া বসনযণণ।  

তাহার সদহত দণয়া আদম েদর রণ।। 

অদভমনুয সদহত সাতযদে মহাধীর। 

মহােীর ধৃষ্টদুযম্ন েৃকোের েীর।।  

সহকেে নেুে সমকর মহাধীর। 

ভীষ্মকে মাদরকত আইকস দনভব্বয় িরীর।। 

এই যেখ িযামেণব্ব যযন িােণাছ। 

পরাণ্ডকের বসনয সে সমকরর মাঝ।। 

অে বেয়া যুকঝ যযন দিতীয় অজ্জুব্বন। 

ইকের সমান সে সংোকম দনপুরণ।। 

দিখণ্ডীকে আগু েদর যুকঝন ফাল্গুনী। 

অশ্বত্থামা েীর যণে যুদঝকত তখদন।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-সমান। 

শুদনকে অধর্ম্ব্ব খকণ্ড হয় দেেযজ্ঞান।। 

েুরু-পরাণ্ডুেীরণকণর পররস্পর যুদ্ধ 

ধৃতরাষ্ট্র দজজ্ঞাদসে সঞ্জকয়র স্থাকন।  

ভীষ্ম সকঙ্গ যুদ্ধ েকর পরাণ্ডকের ণকণ।। 

যমার যযাদ্ধাণকণ যেো মারকয় পরাণ্ডে।  

সৃঞ্জয় পরাঞ্চাে দেো েদরে যেৌরে। ।  

সঞ্জয় েকেন, রাজা যেৌরে পরাণ্ডে। 

দেোদরয়া েদহ যত েুকঝ েীর সে। ।  

ভীকষ্মকর প্রদতজ্ঞা যযই যসই েকর রণ। 

েি সহস্র রথী দনতয েকরন দনধন।।  

অজ্জুব্বকন সংোকম চকে পরাঞ্চাকের সাকথ। 

অযুকত অযুকত বসনয মাকর সেযহাকত।। 

ধৃষ্টকেতু সকন রণ যেৌরে সদহত। 

দুকযব্বযাধন সকন রণ সুভরার সতু।।  

িােি োকণকত রাজা অদভমনুয হাকন। 

যক্রাধ েদর যিে একড় সুভরা নিকন।। 

ক্ষুরোকণ দুকযব্বযাধন োদটে ত্বদরত। 

অদভমনুয নে োকণ েদরে পরীদড়ত।। 

পুরনুঃ োকণ হাদনকেে রাজার হৃেয়। 

ক্ষকণে অদস্থর হকয় রকথাপরদর রয়।। 
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রাজাকে স্থদণত যেদখ যোিকের পরদত।  

অষ্টােি োকণ হাকন অদভমনুয রথী।। 

মররাজা সকন রণ ধকর্ম্ব্বর নিন।  

মাতুে-ভাদণনা যুদ্ধ হইে তখন।। 

পরোদত পরোদত যুদ্ধ েকর মহারণ। 

এত মকত যঘার যুদ্ধ হইে তখন।। 

অকশ্ব অশ্ব মাদরে হেীকত মাকর হেী। 

উন্মকর্ত্র প্রায় রথ দেপররীত ণদত। ।  

পররস্পর েকর রণ অদত ভয়ঙ্কর। 

অজ্জুব্বন যেৌরকে ক্ষয় েদরে সমর।।  

তকে িেয েৃপর আর দেেণব্ব দুুঃিাসন।  

অজ্জুব্বকন আগুকে আদস যুকদ্ধ ততক্ষণ।। 

দুুঃিাসকন হাদনকেে পরাথব্ব ধনুদ্ধব্বর। 

িরীর যভদেয়া োণ ধায় রসাতে।। 

পরকর তার সারদথকর োদটে অজ্জুব্বন।  

চাদর অশ্ব োদট তার োকট ধনুগুব্বণ।। 

েৃপর িেয দেেণব্ব হাদনে দতন জকন।  

দেরথ েদরে দতকন পরাণ্ডুর নিকন। ।  

পররাজয় যপরকয় তারা ভঙ্গ দেে রকণ। 

তাহা যেদখ ভীষ্ম োণ যযাকড় িরাসকন।। 

অদিকত যপরাড়কয় যযন শুষ্ক েন যপরকয়। 

যসই মত পরকড় বসনয ভীষ্ম-োণ যখকয়।। 

যচদে পরাঞ্চাে োিী দেরাট রাজার।  

যমপুরকর দনে বসনয পররম যুঝার।। 

অক্ষয় ভীকষ্মর অে দেদন্ধকছ িরীকর। 

ভীকষ্মর সরু্ম্কখ যেহ োণ্ডাইকত নাকর।। 

জমেদিসুত রাম-দিদক্ষত যয োণ।  

পরাণ্ডু-কসনয নাি েকর পূরদরয়া সন্ধান।। 

দেরাকটর সকহাের িতানীে পরকড়। 

সহস্র রাজার মাথা োকণ োদট পরাকড়।। 

ধৃষ্টদুযম্ন সদহত আইে ভীমকসন। 

নেুে সহকেে আর যেেয় পরঞ্চজন।। 

যচদেতান সাতযদে আর সুভরা নিন। 

ধৃষ্টকেতু দ্রুপরে আইে োে যহন।।  

যরৌপরেীর পরঞ্চ পুরত্র ঘকটাৎেচ সকন। 

উর্ত্কমৌজা েুন্তীকভাজ আইে আপরকন।। 

দেরাট প্রভৃদত আইো যত পরাণ্ডুণণ।  

একে একে হাদন ভীষ্ম েকর দনোরণ। ।  

ভয়ার্ত্ব্ব োতর বহর দছে যত জন।  

অজ্জুব্বকন সকম্বাদধ েকে যেেেী নিন।। 

এই যেখ ভীষ্ম হাকন মহারদথণণ। 

যতামা দেকন তার অে সকহ যোন্ জন।।  

শুদনয়া েৃকের োণী অজ্জুব্বন তখন।  

ভীকষ্মর উপরকর েকর োণ েদরষণ।। 

রথ ধ্বজ অশ্ব যথূ আেদরে িকর। 

িকর ির পরাথব্ব েীর দনোরণ েকর।। 

দুকযব্বযাধন নরপরদত েকয় রাজণণ। 

পরাণ্ডে সদহত যুদ্ধ েকর অনকু্ষণ। ।  

দিখণ্ডীকে আকণ েদর পরাণ্ডে দনের।  

যেদড়য়া হানকয় ির ভীকষ্মর উপরর।। 

িতেী পররশু আর মুষে মুেণর। 

যিে িূে জাঠা জাদঠ ভূষণ্ডী যতামর।।  

ভীষ্মপরক্ব্ব েির অধযায় সমাপরন।  

েযাস-দেরদচত তাহা োিীরাম ণান। ।  

ভীকষ্মর মতৃুযইর্চ্া 
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সঞ্জয় েকেন, শুন যেৌরে-ঈশ্বর। 

মহাযুদ্ধ েদরকেন ভীষ্ম ধনুদ্ব্বধর।।  

ভীমকসন সাতযদে দ্রুপরে ধনঞ্জয়। 

মৎসযরাজ ধৃষ্টকতেু সমকর দুজ্জব্বয়।। 

এই ছয় েীকর তকে মকর্ম্ব্ব হাকন োণ। 

েি েি োকণ হাকন পূরদরয়া সন্ধান। ।  

িীঘ্রহে ভীষ্ম েীর োণ-েৃদষ্ট েকর। 

িকর ির দনোরকয় যসই ছয় েীকর।। 

পুরনুঃ েয় ক্ষুরোণ যকতে আদছে। 

দিখণ্ডী হাদনে োণ তাহা না জাদনে।। 

যক্রাধ েদর ধনঞ্জয় হাকত দনে চাপর।  

ভীকষ্মর োদটে ধনু অতুে প্রতাপর। ।  

ভীষ্ম-ধনু োটা যণে যেদখ সর্বব্বেজন।  

অজ্জুব্বন সদহত যণে েদরোকর রণ।।  

যরাণ ভূদরশ্রো আর রাজা যসামদ্ত্র্ত্। 

জয়রথ েীর েৃতের্ম্ব্বা ভণের্ত্।।  

অজ্জুব্বকন যেদড়ে সকে এই ছয় েীকর। 

প্রেয় োকেকত যযন সমুর উথকে।।  

অজ্জুব্বকন যেদড়য়া সে েুরু বসন্যেে।  

দেেয দেেয অে একড় যেৌরে সেে।।  

যেদখয়া পরাণ্ডে-কযাদ্ধা যেৌরকের ণণ।  

ভীমকসন সাতযদে আইে ততক্ষণ।। 

ধৃষ্টদুযম্ন দ্রুপরে দেরাট নৃপরের।  

অদভমনুয ঘকটাৎেচ আইে সত্বর।। 

যক্রাধ বহে সিেীর অদির সমান।  

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বহে দে দেে তুেন।।  

পূরক্ব্ব যযন রকণ বহে যেেতা োনকে। 

যসই মত রণ বহে যেৌরে-পরাণ্ডকে।। 

ধনু হাকত যুকঝ েীর ণঙ্গার তনয়। 

যসই ধনু োকণকত োদটে ধনঞ্জয়।। 

আর ধনু হাকত দনে ভীষ্ম মহােীর।  

গুণ দেকত োদট পরাকড় হাকত নকহ দস্থর।। 

এই মত ভীষ্ম ধনু পুরনুঃ যায় োট।  

যকমর দুয়াকর যযন োদণে েপরাট।। 

মহাকক্রাধ হকয় েীর িদি দনে হাকত। 

পর্ব্বত দেোর িদি মাকর পরাথব্ব মাকথ।। 

অজ্জুব্বন যেদখে িদি েকজ্রর সমান। 

পরঞ্চোণ হাদনয়া েদরে খান খান।। 

খণ্ড খণ্ড হকয় িদি ভূকমকত পরদড়ে। 

যমঘেৃি মকধয যযন দেজরুী যখদেে।। 

োটা যণে িদি যেদখ ভীষ্ম বেে যোপর। 

মকন মকন ভাদে েীর েকর অদভকরাকষ।।  

পরঞ্চ ভাই মাদরোকর পরাদর একেশ্বর।  

যদে রক্ষা না েকর আপরদন োকমাের।।  

মাদরকত না পরাদর রকণ অেধয যয জন।  

রকথকত দিখণ্ডী আর আপরদন নারায়ণ।।  

মরকণর োে এই হইে এখন। 

পরাণ্ডকের পররাক্রম োকড় দেন দেন। ।  

ভীষ্মেীর যহনমকত দচকন্ত মকন মন।  

আোকিকত সিেসু জাদনে তখন।। 

যহনোকে োয়ু েকহ ণকন্ধ মকনাহর। 

ণণকনকত োকজ োেয শুদনকত সুস্ের।।  

ঋদষণকণ েসুণকণ েেকয় তখন। 

উর্ত্ম দচদন্তো ভীষ্ম তযজ তুদম রণ।। 

যেেতার দপ্রয়ের্ম্ব্ব স্মদর পূর্ব্বেথা। 

যুদ্ধ দনোদরয়া আইস সকঙ্গ থাদে যহথা।। 

এ সে েৃর্ত্ান্ত আর যেহ না জাদনে।  

িান্তনু তনয় তাহা সেদে শুদনে।। 



মহাভারত (ভীষ্মপর ব্্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

3
 

বেেোণী শুদন ভীষ্ম যক্রাধ সম্বদরে। 

ভীষ্ম মহােীর তকে যুদ্ধ মন দেে। ।  

অজ্জুব্বন উপরকর ভীষ্ম িরেৃদষ্ট েকর। 

অজ্জুব্বন হানকয় তকে ভীষ্ম েকেেকর।। 

ধনু ধদর যুকঝ েীর সংোকম দনপুরণ। 

পরঞ্চ োকণ যসই ধনু োদটে অজ্জুব্বন।। 

যযই ধনু হাকত েয় ভীষ্ম মহামদত। 

যসই ধনু অজ্জুব্বন োটকয় িীঘ্রণদত।। 

োদছয়া োদছয়া েীর েরকয় সন্ধান।  

ভীকষ্মর উপরকর হাকন েক্ষ েক্ষ োণ।। 

তকে ভীষ্ম েদেকেন শুন দুুঃিাসন। 

অজ্জুব্বকনর োণ পরকড় যযন োে যম। ।  

তাহার অকেকত হকে আকছ যোন জন। 

অজ্জুব্বকনকর দজদনকত না পরাকর যেেণণ।।  

আমাকে দেদন্ধে যেখ যচাখ যচাখ িকর।  

দনরন্তর িরজাকে দেকন্ধ েকেেকর।।  

একতে েদেয়া ভীষ্ম েদরষকয় ির। 

েদরষার োকে যযন েকষব্ব জেধর।। 

যক্রাধ েদর ভীষ্ম পুরনুঃ িদি দনে হাকত। 

োহুেকে হাকন ভীষ্ম অজ্জুব্বকনর মাকথ।। 

দতন োকণ অজ্জুব্বন েদরে দতন খান।  

েুরুণণ সেকে যেদখে দেেযমান।। 

খে চর্ম্ব্ব হাকত দনে ভীষ্ম মহােে। 

খণ্ড খণ্ড বেে তকে পরাথব্ব ধনুদ্ধব্বর।। 

নানা অে েদরষকয় ভীকষ্মর উপরকর। 

েদরষার োকে যযন েকষব্ব জেধকর।। 

দুই েীকর মহাযুদ্ধ োদজে তুমুে।  

েিম দেেকসর যুদ্ধ দেকত নাকর তেু।।  

োিীরাম োস েকহ ভারত আখযান। 

েিম অধযায় এই বহে সমাধান।। 

ভীকষ্মর পরতন 

সঞ্জয় েকেন, শুন অন্ধ নরের। 

ভীষ্ম পরাথব্ব দুইজকন েকরন সমর।। 

যিষ রণ জাদন ভীষ্ম যুকঝ প্রাণপরণ।  

পরািাক্রীড়া োে স্মদর পরাথব্ব েকর রণ।। 

দুই েকে দমিাদমদি যুদ্ধ পররস্পকর। 

োকখ োকখ েীর পরকড় সমর দভতকর।। 

যযাদ্ধা েি সহস্র মাদরে ভীষ্ম েীর। 

দেকনর প্রদতজ্ঞা রাকখ দনভব্বয় িরীর।। 

অজ্জুব্বকনর প্রদত হদর েকেন েচন।  

দিখণ্ডীকে আকণ রাদখ মার অেণণ।।  

অজ্জুব্বন েকেন, শুন যেেেী-তনয়।  

এমত েপরট যুদ্ধ উদচত না হয়।। 

শ্রীহদর েকেন, পরাথব্ব শুনহ উর্ত্র।  

ভীকষ্ম মাদর পররাজয় ের েুরুের।। 

এত েদে দিখণ্ডীকে রকথ েসাইে। 

যেদখয়া ত ভীষ্মেীর অে তযাণ বেে।। 

অে তযাণ েদর ভীষ্ম যহাঁটমুণ্ড হকয়। 

েদহকত োদণে েীর েৃকেকর চাদহকয়।। 

ওকহ প্রভু নারায়ণ যােে-ঈশ্বর। 

আমাকর মাদরকে েদর েপরট সমর।। 

একতে েদেয়া েীর নানা স্তুদত েকর। 

পুরেকে েদেয়া নাম েকে উকচুঃস্বকর।। 

তকে ত দিখণ্ডী যক্রাকধ দনে ধনু্ব্বাণ। 

ভীকষ্মর উপরকর মাকর পূরদরয়া সন্ধান।। 
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িত িত োণ মাকর োদছয়া োদছয়া। 

অজ্জুব্বন দিখান তাকর েহু েঝুাইয়া।। 

দিখণ্ডী এড়কয় োণ হইয়া দনভব্বয়। 

সহকস্রে োকণ দেকন্ধ ভীকষ্মর হৃেয়।। 

নাদহে সম্ভ্রম তার, না জাকন যেেন।  

মৃণীর প্রহাকর যযন মৃকণকের মন।।  

হাদসয়া অজ্জুব্বন হাকত েইকেন ধনু। 

পরঞ্চদেংি োকণ তাাঁর দেদন্ধকেন তনু।। 

িত েক্ষ োণ মাদরকেকন এেোকর। 

ভীকষ্মর েেচ যভদে রি পরকড় ধাকর।। 

অজ্জুব্বকনর োণ সে অদিসম ছুকট। 

ভীকষ্মর িরীকর যযন েজ্রসম ফুকট। ।  

ণঙ্গার নিন দেচাকরন মকন মন। 

এই অে দিখণ্ডীর না হয় েখন।।  

দিখণ্ডী-পরশ্চাকত থাদে পরাথব্ব ধনুদ্ধব্বর। 

আমাকর মাদরকছ েীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ির।। 

এত দচদন্ত হদরপরে হৃকে ধযান েদর। 

মুকখকত েকহন উকচ িযীহদর শ্রীহদর।। 

োণাঘাকত যেহ োাঁকপর অদত ঘকন ঘন।  

দিদির োকেকত যযন োাঁপরকয় যণা- ধন । ।  

ধনঞ্জয় আপরনার অে েদরষকণ। 

যরাকম যরাকম দেদন্ধকেন ণঙ্গার নিকন।। 

স্ব্বাঙ্গ যভদেে অকে, স্থান নাদহ আর। 

স্ব্বাঙ্গ েদহয়া পরকড় যিাদনকতর ধার।। 

তকে পরাথব্ব দেেয অে দনকেন তখন।  

দপরতামহ-েক্ষুঃস্থকে েকরন ঘাতন।। 

েেচ যভদেয়া োণ মকর্ম্ব্বকত পরদিে।  

রথ বহকত ভীষ্ম েীর ভূদমকত পরদড়ে। ।  

সমকর পরদড়ে েীর পূর্ব্ব দির বহয়া। 

আোকির চে যযন পরদড়ে খদসয়া।।  

অল্পমাত্র যিষ দেছু আকছ দেোের।  

ভীষ্ম েীর পরদড়ে অদস্থর েুরুের।।  

আোকিকত যেেণণ েকর হাহাোর। 

পরাণ্ডকে যেদড়য়া বেে ভীকষ্মকর সংহার।। 

সহকস্রে োণ আকছ ভীকষ্মর িরীকর।  

ভূদমকত না পরকড় ভীর রকহ িূকনযাপরকর।। 

পূর্ব্বেথা স্মদরয়া হইো সংজ্ঞাহীন। 

িয়কনকত স্বপ্ন যেকখ অয়ন েদক্ষণ। ।  

েদক্ষণ অয়কন মৃতুয না হয় উদচত।  

উর্ত্র অয়কন দচকন্ত যাইে দনদশ্চত।।  

যসইোকে েৃদষ্ট বেে োাঁদপরে যমদেনী। 

অন্তরীকক্ষ যেেণণ েদেকেন োণী।।  

ণঙ্গার তনয় তুদম স্ব্বিাকে জ্ঞানী। 

েদক্ষণ অয়কন তুদম যেন ছাড় প্রাণী।। 

শুদনয়া েকেন ভীষ্ম প্রাণ আদছ ধদর। 

উর্ত্রায়কণর সূযব্বয অকপরক্ষা যয েদর।। 

েুদঝোকর ভীষ্ম-মন ণঙ্গা ততক্ষণ।  

হংসণণ পরাঠাইে আপরন োহন।। 

ভীকষ্মর দনেকট েকে প্রেদক্ষণ েদর। 

ণঙ্গা পরাঠাইে যমাকর চে ত্বরা েদর।। 

ভীষ্ম েকে যাে আদম উর্ত্রায়ণ োকে। 

শুদন হংস েকহ দণয়া ণঙ্গার যণাচকর।। 

যেৌরে-ঈশ্বর েীর রকণকত পরদড়ে। 

পরাণ্ডকে েহকয় মহা যমরু উপরাদড়ে।।  

অে সম্বদরে সে েুরু পরাণ্ডুেে।  

সোোর মকন তকে দেপরাে পরদড়ে।। 

দপরতামহ পরকড় রকণ শুদন েুরুেুে।  

মূদর্চ্ব্বত হইে যেহ োদিয়া আেুে।। 
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িীঘ্র দণয়া দুুঃিাসন যরাণকে েদহে। 

ভীকষ্মর পরতকন যরাণ েড় দুুঃখী বহে।। 

েণব্ব দুকযব্বযাধন তকে দনুঃশ্বাস ছাদড়য়া। 

েহু দেোপরকয় সকে যিাোেুকে বহয়া। ।  

ক্ষদত্রয় জকন্মদর দনিা েকর জকন জন। 

ভীকষ্মর প্রিংসা েকর যত যেেণণ।।  

ভীষ্মপরক্ব্ব েিম েীকন ভীকষ্মর পরতন।  

েিম অধযায় েথা শুনহ রাজন।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত েহরী। 

োিী েকহ ভিণণ দপরয় েণব্ব ভদর।।  

দুকযব্বযাধন ও দুুঃিাসকনর দেোপর 

যেিে যােেরায়,                জকপর ভীষ্মেীর তায়, 

জণেীি মুেুি মুরাদর। 

যেেেী-নিন হদর,                 আমাকে সংহার েদর, 

রক্ষা বেো পরাণ্ডোদধোরী।। 

তুদম যেে নারায়ণ,                রাদখকে পরাণ্ডেণণ, 

যেৌরকের হইে দেনাি। 

যতামার চরণ যেদখ,                সফে হইে আাঁদখ, 

িমকনর নাদহে তরাস।। 

যহনোকে দুকযব্বযাধন,                আদস েরকয় ক্রিন, 

যিাোেুদে পরকড় ভূদমতকে। 

হা হা দপরতামহ েদে,                অকনে দেোপর েদর, 

যিাোেুে পরকড় পরেতকে।। 

ভীষ্মেীর পরকড় যদে,                আমাকর দনর্দ্ব্বয় দেদধ, 

োর আদম েইে িরণ। 

পরাণ্ডে সদহত রণ,                েদরকেে যোন জন, 

এত দেকন আমার মরণ।। 

পরাণ্ডে সহায় েদর,                যমার পরকক্ষ অন্তোরী, 

একে যমার দে হকে উপরায়। 

যাহার ভরসা েদর,                যস যদে পররাকণ মদর, 

একে যেো রাদখকে আমায়।। 

োকি রাজা দুকযব্বযাধন,                যিাকে বহয়া অকচতন, 

যোমাদঞ্চত সেে িরীর। 
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পরদড়ে যয ভ্রাতৃণণ,                তাকহ নকহ যিােমন, 

আচদম্বকত পরকড় ভীষ্ম েীর।। 

দে েদরে যোথা যাে,                োহার িরণ দনে, 

আর যেো রাদখকে আমাকর। 

অকজয় পরাণ্ডেণণ,                যার পরকক্ষ নারায়ণ, 

যেো আর দজদনকে তাহাকর।। 

যথা োকি দুকযব্বযাধন,                তথা আইে দুুঃিাসন, 

মহাকিাকে পরকড় ভূদমতকে। 

োকি রাজা দেনাইয়া,                দস্থর নাদহ হয় দহয়া, 

দপরতামহ যোথা যণে েকে।। 

এই ত োরুণ রকণ,                অজ্জুব্বকন হাদনয়া োকণ, 

আজ তুদম রাদখো আমাকর। 

পরাণ্ডকের সহ রকণ,                রক্ষা বেকে যমাকর প্রাকণ, 

আর যেো রাদখকেে যমাকর।। 

ভীষ্ম েকে দুকযব্বযাধন,                যিাে েূর ের মন, 

যমার যোকে ের অেধান। 

আমার েচন ধর,                ধর্ম্ব্ব সকন প্রীদত ের, 

একে যুদ্ধ ের সমাধান।। 

অদ্ধব্বরাজয তাকর দেয়া,                দনদশ্চকন্ত থােহ দণয়া, 

হতকিষ েকয় ভ্রাতৃণণ। 

ভীকষ্মর েচন শুদন,                দুকযব্বযাধন নৃপরমদণ, 

যহাঁটমুকণ্ড রদহো তখন।। 

েীঘব্বছকি পুরণযেথা,                েযাস দেরদচত ণাথা, 

শুদনয়া হদরষ জকন্মজয়। 

েযাকসর চরণ যসদে,                েকহ োিীরাম েদে, 

শুদনকে িমকন নাদহ ভয়।।

 

ভীকষ্মর িরিযযা 

সঞ্জয় েকেন, ভীষ্ম পরদড়ে সংোকম। ঘৃণায় না বেে রকণ দিখণ্ডীর সকন। ।  
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জামেিয েীর যাাঁকর দজদনকত না পরাকর। 

যহন েীর পরদড়কেে দিখণ্ডীর িকর।। 

আনদিত বহে যত পরাণ্ডকের ণণ। 

তকে যরাণ দনকষদধে আদজ নাদহ রণ। ।  

মদেন েেন বহো যেৌরকের ণণ। 

পরাণ্ডকের ণণ বহো আনদিত মন।। 

সোোর তকর যরাণ েদহো েচন। 

পরাণ্ডকে যেৌরে েূত েরহ যপ্ররণ।। 

যােৎ না ভীকষ্ম যেদখ সকে ততক্ষণ।  

দুই েকে তােৎ না েদর যোন রণ।। 

যহনমকত দুই েকে সতয আচদরে। 

যত রাজরাকজশ্বর সেদে চদেে।। 

পরাণ্ডকের মহােীর যত যসনাণণ। 

ভীকষ্মকর যেদখকত শ্রদ্ধা সোোর মন।।  

যুদ্ধকেি ছাদড়য়া নৃপরদত িকত িকত।  

এেত্র চদেো সকে ভীকষ্ম সম্ভাদষকত।। 

রথ বহকত নাদম তকে ধকর্ম্ব্বর নন্েন।  

ভীকষ্ম যেদখোকর যান সহ জনার্দ্ব্বন।। 

ভীম ধনঞ্জয় আর মারীর তনয়। 

সাতযদে দ্রুপরে ধৃষ্টদুযম্ন মহািয়।। 

অদভমনুয ঘকটাৎেচ মৎসয অদধপরদত। 

যরৌপরেীর পরঞ্চ পুরত্র রাজার সংহদত।। 

িকরর িযযায় যথা আকছ ভীষ্মেীর। 

প্রণাম েদরয়া েদহকছন যুদধদির। ।  

ওকহ দপরতামহ তুদম েকে েীরের। 

সতযোেী দজকতদেয় মযব্বযাো-সাণর।। 

ভৃগুরাম অদভিাপর দেকেন যতামাকর। 

দুকযব্বযাধন যহতু তাহা ফদেে সমকর।। 

দিশুোকে দপরতৃহীন বহনু পরঞ্চ জকন। 

দপরতৃকিাে না জাদননু যতামার োরকণ। ।  

আদজ পুরনুঃ দেদধ তাকহ হইকেন োম। 

এত দেকন আমরা অনাথ হইোম।। 

দধক্ ক্ষত্রধর্ম্ব্ব, মায়া যমাহ নাদহ ধকর। 

যহন দপরতামহ যেকে নাদিনু সমকর।। 

ওকহ মহািয় এই উপরদস্থত োকে। 

নয়ন ভদরয়া েৃদষ্ট েরহ সেকে।। 

হাদস ভীষ্ম মহােীর নয়ন যমদেে। 

সাধু সাধু েদে ধর্ম্ব্বপুরকত্র প্রিংদসে।। 

যেৌরে পরাণ্ডে সকে মহাধনুদ্ধব্বর। 

চাদরদেকে যেদড়কেে ভীষ্ম মহােে।।  

েক্রেৃদষ্ট যহাঁটমুকখ েেকয় েচন। 

পরদতত আমার দির যেখ দুকযব্বযাধন।।  

যোন্ মহােীর আকছ ক্ষদত্রয় প্রধান। 

মাথা যযন না েুটায়, যেহ উপরাধান। ।  

যতামা সোোর যযন যুদ্ধ সো যেদখ। 

যহন স্থান েদর সকে যমাকর যাও রাদখ।। 

রথ বহকত দুকযব্বযাধন আদনে সত্বকর। 

দেেয দেেয উপরাধান ভীকষ্মর দিয়কর।। 

হাদসয়া েকেন ভীষ্ম িযযা মম ির।  

যহন উপরাধান যোন যহতু নৃপরের।। 

ক্ষত্ররাজ হইয়া না েঝুহ সময়। 

মেে তুদেয়া যেকখ েীর ধনঞ্জয়।।  

ভীষ্ম-মন েুদঝয়া অজ্জুব্বন ধনুদ্ধব্বর। 

প্রণদময়া ণাণ্ডীকে যযাড়কয় দেেযির।।  

দতন োণ হাদনকেে েৃঢ় মুদষ্ট েদর। 

মেকের দতন ভাকণ রকহ সম েদর।। 

পুরনরদপর েকে ভীষ্ম শুন পরাথব্ব েীর।  

িযযা েদর যেহ যাকহ থাদেকে সুদস্থর।। 
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ণাণ্ডীে েইয়া েীর পূরদরয়া সন্ধান।  

অে এদড় িরিযযা েদরে দনর্ম্ব্বাণ।। 

অকেকত তুদেে ভীকষ্ম তাহার উপরকর। 

চরণ েদম্বত েদর উচ স্থান িকর। ।  

ভীষ্ম শুকয় যনহারকয় েুরুকক্ষত্র স্থান। 

যুদ্ধস্থান সেে সরু্ম্কখ দেেযমান।। 

যেৌরে পরাণ্ডে যেকখ সে সমুদেত। 

ভীষ্ম েকে হও সাময এই ত উদচত।।  

যেৌরে পরাণ্ডকে রণ না হয় উদচত। 

দেোে না ের সে যমার সমুদেত।। 

আজ্ঞা বেো ভীষ্মেীর পরদরহর রণ। 

জীয়কন্ত থােহ সকে রাখহ েচন।। 

েংিরক্ষা ের তুদম শুন দুকযব্বযাধন।  

আমার েচকন তুদম হও সম্বরণ।। 

এই েথা ভীষ্মেীর েদহকেন যকে। 

দুকযব্বযাধন প্রতুযর্ত্র দেকেন যস তকে।। 

আমার োরকণ বহে যতামার দনধন। 

পরাণ্ডে সদহত প্রীদত দেকসর োরণ। ।  

প্রাণ সংেদল্পনু আদম পরাণ্ডকের রকণ। 

জীয়কন্ত পরাণ্ডেসহ প্রীকত নকহ মকন।। 

এত শুদন দনেদর্ত্ব্বে ণঙ্গার নন্েন।  

মকন ক্ষমা দেে জাদন অেৃষ্ট দেখন।।  

প্রণদময়া ভীকষ্মকর রক্ষে দেয়া সে।  

আপরন দিদেকর যণো যেৌরে পরাণ্ডে।। 

এেত্র েদসো যত প্রধান পরাণ্ডে। 

যুদধদিকর সকম্বাদধয়া েকেন মাধে।।  

একে ত পরদড়ে ভীষ্ম অেধয যেকের। 

সতযোেী মহােীর পরারণ িাকের।।  

যক্রাধ বেকে দত্রসংসাকর যপরাড়াইকত পরাকর। 

যতামা োদণ যহন েীর পরদড়ে সমকর।। 

তকে যুদধদির রাজা েদহে েৃকেকর। 

যতামার প্রসাকে জয় হইে সমকর।। 

পরাণ্ডকের জয় তুদম ভকির অভয়। 

তদুম যার দহতের্ত্ব্বা তার দেো ভয়।।  

অদধে আশ্চযব্বয নকহ ভীষ্ম পররাজয়।  

যতামার প্রসাকে প্রভু স্ব্বকত্রকত জয়।। 

মহাভারকতর েথা অমৃত-েহরী। 

োিী েকহ ভিজন পরীয় েণব্ব ভদর।।  

পরাথব্ব েরৃ্ত্ব্বে ভীকষ্মর তৃো দনোরণ ও দুকযব্বযাধকনর প্রদত ভীকষ্মর 

দহকতাপরকেি োন 

মুদন েকে, জকন্মজয় শুন সােধাকন।  

প্রভাকত আইো সকে ভীষ্ম েরিকন।।  

িরিযযা দপরতামকহ যেদখ স্ব্ব েীর। 

েুরুণণ প্রণদমে ভূদমণত দির।। 

ইকের িয়কন যযন যেকড় যেেণণ। 

ভীকস্মকর যেদড়ে যতন যেৌরকের ণণ।।  

িরাঘাত যেেনা দেেে মহােে। 

তৃোয় আেুে ভীষ্ম মাদণকেন জে। ।  

সুোদসত হকে অদত পররম িীতে। 

তৃোয় অন্তর জ্বকে আদন যেহ জে।।  

শুদন দুকযব্বযাধন রাজা অদত েযে হকয়। 

আদনে িীতে োদর ভৃঙ্গার পূরদরকয়। ।  

সুেণব্ব ভৃঙ্গার যেদখ ভীষ্ম মহােীর। 

দুকযব্বযাধকন সকম্বাদধয়া েকহ অদত ধীর।। 
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যভাকণর সময় নকহ মরকণর োকে। 

দে েদরকে জে যমার সুণদন্ধ িীতকে। ।  

যতামা বহকত যমার দুুঃখ নদহকে োরণ।  

িীঘ্র আন পরাণ্ডুপুরত্র সহ নারায়ণ।।  

যুদধদিকর েূত যযকয় েকহ সদেনয়।  

েৃেসহ পরঞ্চ ভাই চে মহািয়।। 

যতামা সো দনকত আজ্ঞা বেে ভীষ্মেীর। 

শুদনয়া চদেে তকে রাজা যুদধদির ।।  

পরাথব্বসহ আপরদন চদেো নারায়ণ। 

েৃকোের েীর আর মারীর নিন।। 

পরঞ্চ ভাই দণয়া তকে ভীকষ্মর সেকন। 

প্রণাম েদরে দপরতামকহর চরকণ।। 

যযাড় হাকত েদহ রকহ সরু্ম্কখ োাঁড়াকয়। 

যেদখয়া েদহে ভীষ্ম হরদষত হকয়।। 

তৃোয় শুোয় যমার সেে িরীর। 

এ সময় পরাই যদে সিুীতে নীর।। 

েড়ই িীতে হয় িরীর জুড়ায়। 

আনহ অজ্জুব্বন িীঘ্র েদরয়া উপরায়। ।  

শুদন পরাথব্ব ততক্ষকণ আদনে ণাণ্ডীে। 

েরকযাকড় প্রণদমে িরোতা দিে।। 

গুরু যরাণাচাযব্বয পরকে েদরয়া প্রণাম। 

আপরেভঞ্জন বেে শ্রীেৃকের নাম।।  

ধনুকেকত গুণ দেয়া পূরদরে টঙ্কার।  

স্বণব্বমর্ত্য পরাতাকেকত োকণ চমৎোর।। 

মন্ত্রুঃপূরত েদর মাকর পরাতাে চাদপরয়া। 

যভদেয়া উদঠে পৃরথবী দেোর েদরয়া।। 

যভাণেতী জে উকঠ ভীকষ্মর েদক্ষকণ।  

আপরন ইর্চ্ায় পরকড় উদঠয়া েেকন। ।  

যভাণেতী-ণঙ্গাজে েড়ই িীতে। 

পরান েদর তৃি হন ভীষ্ম মহােে।।  

অজ্জুব্বকনর ের্ম্ব্ব যেদখ সোর দেস্ময়। 

েম্পমান বহে যত যেৌরে-তনয়।।  

তৃি বহো ভীষ্ম, যেদখ যেৌরে সেকে। 

িঙ্খ-দুিুদভর োেয োকজ েুতূহকে।। 

নৃকপর সকম্বাদধয়া েকে িান্তনু-নিন। 

যেদখো দে দুকযব্বযাধন অজ্জুব্বন-দেক্রম।। 

এে এে অকে পরাকর দজদনকত ভুেন।  

সেরুকণ যুদ্ধ েকর পরাণ্ডুর নিন।।  

েসুমতী যভদেয়া তুদেো জেধার।  

মনুকষযর মদি যেখ আছকয় োহার। ।  

শুন রাজা দহতোেয ের প্রদণোণ।  

যাহার অধীন েৃে পুররুষ-প্রধান। ।  

যক্রাধ নাদহ েকর যােৎ রাজা যুদধদির। 

তােৎ যতামার যসনা রকণ আকছ দস্থর। ।  

আমা অকন্ত যুদ্ধ ছাড় পরদরহদর যোপর।  

অদ্ধব্বরাজয ছাদড় যেহ হইয়া সকন্তাষ।। 

সম্প্রীত েদরয়া যেহ পরাণ্ডকের ভাণ। 

তৃি মকন আদম তকে েদর প্রাণতযাণ।। 

দুকযব্বযাধন েকে, মম প্রদতজ্ঞা না নকড়। 

দেনা যুকদ্ধ রাজয নাদহ দেে পরাণ্ডকেকর।। 

শুদন ভীষ্ম ক্ষমা দেে আপরন অন্তকর। 

বেকে যাহা েকর, তাহা যে খদণ্ডকত পরাকর।। 

পুরণযেথা ভারকতর শুকন পুরণযোন।  

পৃরদথেীকত নাদহ সুখ ইহার সমান।। 

োিীরাম োস েকহ রদচয়া পরয়ার। 

অেকহকে শুকন যযন সেে সংসার।। 
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ভীষ্মেৃত শ্রীেৃকের স্তুদত 

মুদন েকে, জকন্মজয় ের অেধান। 

েৃেকে স্মরণ ভীষ্ম েদরে তখন।।  

শুন যেে নারায়ণ যমার দনকেেন। 

যতামার চদরত্র প্রভু জাকন যোন জন।।  

যেকের যেেতা তুদম সোর ঠােুর। 

অনন্ত যতামার গুণ যে জানকয় মূে।।  

স্বণব্ব-মর্ত্ব্বয পরাতাে বেকস যত প্রাণী। 

যতামার সেদে হয় তাহা আদম জাদন।। 

যতামার অদধে আর যে আকছ সংসাকর।  

যতামা দেকন দতনকোকে ধযান েকর োকর।। 

তুদম হর তুদম হদর তুদম স্ব্বেীজ। 

তুদম েৃক্ষ তুদম ফে তুদম জে দনজ।।  

তুদম যক্ষ তুদম রক্ষ ণন্ধ্ব্ব দেন্নর। 

তুদম আদে তুদম অন্ত তুদম নারী নর।।  

তুদম ব্রহ্মা তুদম দেেু তুদম হও দিে। 

তুদম মায়া তুদম যস্নহ তুদম স্ব্বজীে।। 

তুদম োয়ু তুদম অদি তুদম স্ব্বময়। 

সৃদষ্ট দস্থদত প্রেয় যয যতামা বহকত হয়।। 

তুদম েয়া দনেয়া প্রভু তুদম ধর্ম্ব্বাধর্ম্ব্ব। 

তুদম দিজ তুদম েৃে তুদম স্ব্বের্ম্ব্ব।। 

সুেুদদ্ধ েুেুদদ্ধ তুদম, তুদম স্ব্বদসদ্ধ। 

তুদম ধন তুদম জন তুদম অষ্টদনদধ। ।  

তুদম ণদত তুদম পরদত অন্ধজন েদড়। 

তুদম ের্ত্ব্বা তুদম হর্ত্ব্বা তুদম েীর েদে।। 

তুদম ভাে তুদম মি তুদম সে ের।  

নাটে হইয়া তুদম, তুদম নাট ের।। 

তুদম যার তুদম তার, তুদম ের েয়া। 

এ দতন ভুেকন যতামার যস মায়া।। 

তুদম স্বণব্বপুরকর ইে তুদম চে রদে। 

তুদম মুদন তুদম ঋদষ পুররাকণর েদে।। 

তুদম মৃতুয তুদম োে তুদম হও যম।  

চতুর্দ্ব্বি ভুেকন যে আকছ যতামা সম।।  

যেহ ত না জাকন যতামা দচদনকত না পরাকর। 

সুজন জনাকর রাখ অসুর-সংহাকর।। 

যতামার ভেত যযই যতামাকে যস দচকন। 

তার ণদত যণাত্র প্রভু হও ত আপরকন। ।  

আমাকর েরহ েয়া যেেেী-নিন। 

যতামার চরকণ যযন েঢ়ৃ রকহ মন।। 

অজ্জুব্বকনর রকথ তুদম দছকে তার সকঙ্গ। 

তাহাকর হাদনকত োণ োকজ তে অকঙ্গ।। 

এই যোষ ক্ষমা যমার ের নারায়ণ। 

প্রাণ যাইকত যেদখ যযন যতামার চরণ।।  

যতামা দেকন ণদত যমার নাদহে সংসাকর। 

পরেতকে স্থান দেয়া রাদখকে আমাকর। ।  

হাদসয়া েকেন তকে যেেেী-নিন। 

ক্ষদমনু সেে যাহ বেেুণ্ঠ ভুেন।।  

োদি োদি পরঞ্চ ভাই েদেে দেের। 

আিী্ব্বাে েদরকেন ভীষ্ম েনুদ্ধব্বর।। 

বেিম্পায়ন মুদন গুকণর দনধন। 

অষ্টােি পুররাণ যাহাকত অদধিান। ।  

োিীরাম োস েকহ ভারত-আখযান। 

এই মকত ভীষ্মপর্ব্ব বহে সমাধান। ।  

 

ভীষ্মপর্ব্ব সমাি। 

 


