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 শ্রীকৃণের বলরাণমর কণোপকেন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254 
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গণেশ বন্দনা 

চবঘ্ন-চবনাশন,                     সগৌরীর নন্দন, 

বচন্দ সেব গনরাণি। 

ব্রি ্জ্ঞ স াণম,                     সবার প্রেণম, 

ধাণি ্াাঁণর আণগ পূণি।। 

খ্র্ব্প সূ্থল অঙ্গ,                     বেন মািঙ্গ, 

সুন্দর লম্ব-উের।  

িন্দণন িচচপি,                     সসৌরণভ উর্ম্ি 

বযাণলাল গণ্ড ভ্রমর।। 

হৃচে চবভূচিি,                     ববরীর সশাচেি, 

পচরধান দ্বীচপ-ছাল। 

ভুি কচর-কর,                     সণরারু  কর, 

পাশােুশ িপমাল।। 

আসন ইন্দুর,                    ভূিে চসন্দূর, 

আিানুলচম্বি নাসা। 

প্রিণ্ড মণ্ডল,                     মুকুে কুণ্ডল, 

চিলক চিচমরনাশা।। 

নানা পচরচ্ছে,                     কেন অঙ্গে, 

নূপুর চকচেেী বাণি। 

্চি চিণিচে়্,                     স্াচগিন-চপ্র়্, 

স্াগীে স্াগীর মাণে।। 

্াাঁ ার িরে,                     কচর়্া সসবন, 

রচিি চবচবধ গাো। 

বাল্মীচক বচশষ্ঠ,                     বযাস কচবণশ্রষ্ঠ, 

চিচিণি  ইল খ্যািা। 

ি়্ চবণঘ্নশ্বর,                     সমার চবঘ্ন  র, 

 চর নামামৃি-পাণন। 

িব পোম্ভুি,                     কৃেোসানুি, 

সো কাশী ধযা়্ ধযাণন।। 
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বযাসণেব বন্দনা 

পরাশর চপিা ্াাঁর, শুকণেব সিু। 

সবণের চবভাগ-কিপা বচল চ্চন খ্যাি।। 

বেচরকাশ্রণম ্াাঁর চন্ি় বসচি। 

কৃেবণেপ চবভূচিি ্াাঁ ার মূরচি।। 

দ্বীণপর উপচর ব ল িনম ্াাঁ ার।  

সস বযাস-ণেণবর পণে প্রোম আমার।।  

 

বচশষ্ঠ-প্রণপৌত্র, শচি-ণপৌত্র ্াাঁণর গচে। 

পরাপর-পুত্র, শুক-চপিা  ন চ্চন। ।  

চকছুমাত্র সকান পাপ না আণছ ্াাঁ ার। 

সস বযাস-ণেণবর পণে প্রোম আমার।।  

 

িাচর মুখ্ নাচ  ্াাঁর, িবু ভূমণ্ডণল। 

্াাঁ াণর স্ব়্ং ব্রহ্মা সকণলই বণল।। 

িাচর বাহু নাচ  ্াাঁর, িবু চত্রভুবণন। 

্াাঁ াণর স্ব়্ং চবেু বচল সণব গণে।। 

্াাঁর ভাণল িে নাই, িবু এই ভণব। 

্াাঁণর মণ শ্বর বচল সকণলই ভাণব।।  

চ্চন এক, চকন্তু ্াাঁণ  চিণনর চমলন। 

ধনয ধনয সসই বযাস-ণেব িণপাধন। ।  

 

বচন্দ ম ামুচন বযাস, মুচনর চিলক।  

সুি শুক পরাশর ্াাঁ ার িনক।। 

সবেশাস্ত্র-পরচনষ্ঠ শুদ্ধবুচদ্ধ ধীর। 

নীলপদ্ম-আভা চ্চন সকামল শরীর। 

কনক-চপঙ্গল িোভাব ্াাঁর চশণর। 

প্রকাণ্ড শরীর পচরধান বযাঘ্র-িীণর।। 

ন়্ন-কমল েীি ্ুগল চমচ র। 

পে্ুণগ নি সরু-মুচন ইেচশর।।  

ভাগবি ভারিাচে ্ণিক পুরাে। 

্াাঁ ার কমল মুণখ্ সবার চনর্ম্পাে।।  

লীলা়্ চবচবধ সবে বকল িাচরখ্ান। 

ঋক্ সাম ্দুুঃ আর অের্ব্প চবধান।।  

বকবিপী িননী ্াাঁর দ্বীপমণধয িন্ম। 

বালযকাল ব ণি ্াাঁর অিরে ব্রহ্ম।।  

নমস্কার কচর িাাঁর িরে-পেণি। 

পরম আনণন্দ কাশীরাম োস ভণি।। 
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গ্রন্থ- সূচনা 

সবে রামা়্ণে আর আছণ়্ ভারণি। 

ইিযাচে ্ণিক শাস্ত্র আণছ চত্রিগণি। 

এ সকল চবিাচর়্া কচ  পুনুঃ পুনুঃ ।  

আচে অন্ত মণধয সব  চরগুে-গান।।  

সর্ব্পশাস্ত্র চবিাচর়্া কচ  পুনর্ব্পার। 

শ্রীম াভারি-গ্রন্থ সর্ব্পশাস্ত্র-সার।। 

 

সর্ব্পশাস্ত্র বীি  চরনাম চদ্ব-অির। 

আচে অন্ত নাচ  ্ার সবণে অণগাির।।  

প্রেম  পুিক ভারি-নামধর। 

্া ার শ্রবণেণি চনষ্পাপ  ়্ নর। ।  

 

পরাশর-সুিমুণখ্  ইল সম্ভব। 

অমল কমল বেবয বত্রণলাকয-বল্লভ। ।  

ব্রহ্মা আচে সেবিার শ্রবে বাচিি। 

চবচবধ পুরাণে গ্রন্থ ভারি সঙ্গীি।। 

গীচি অেপ বকল িাণ  সুগচন্ধ চনর্ম্পাে। 

চিত্র চবচিত্র কো ভারি আখ্যান। ।  

 চরণি সদ্ভচি স্ই প্রিণ্ড িপণন। 

ভারি-পেি ফুণে ্ার েরশণন।। 

সর্জ্ন সুবুচদ্ধণলাক  ই়্া িট পেী। 

ভারি-পেি-মধু চপণ়্ চনরবচধ।। 

চবপুল ববভব ধর্ম্প, জ্ঞাণনর প্রকাশ। 

কচলর কলুি ্ি  ়্ িাণ  নাশ।। 

িচষ্ট লি গ্রন্থ বযাস ভারি রচিল। 

চত্রশ লি সলাক িার সেবণলাণক চনল।। 

সুরণলাণক পণ ়ন নারে িণপাধন। 

ইে আচে সেবিারা কণরন শ্রবে। ।  

পঞ্চেশ লি সলাক চপিৃগে শুণন।  

অচসি সেবল িো কণরন পঠণন।। 

শুকণেব-মুণখ্ শুণন গন্ধর্ব্প ্ি রি। 

ম াভারণির সলাক িিুেপশ লি।।  

একলি সলাক প্রিাচরল মিপপুণর। 

সংসাণরা-নরক ব ণি উদ্ধাচরণি নণর। ।  

ববশম্পা়্ন কণ ন িণন্মি়্ শুণন।  

পরম পচবত্র কো বযাণসর রিণন।। 

িাচর সবে িট শাস্ত্র একচভণি বকল। 

ভারি-সংচ িা মুচন িুণলণি িুচলল। ।  

ভাণরণি অচধক সিাঁই  ইল ভারি। 

চবচবধ পুরান গ্রন্থ ্া ার সর্ম্ি।।  

সুরাসুর নাগ নর এ চিন ভুবণন। 

সংসাণরর মণধয ্ি ব ল পূেযিণন। ।  

সবার িচরত্র এই ভারি-চভির। 

্া ার শ্রবণে পাপ ীন  ়্ নর।। 

সর্ব্পশাস্ত্র মণধয ্ার প্রধান গেন।  

সেবগন মণধয ্ো সেব নারা়্ে।। 

নে-নেীগে স্ন প্রণবণশ সাগর। 

সকল পুরাে-কো ভারি চভির।। 

অণনক কণঠার িণপ বযাস-ম ামুচন। 

রচিলা চবচিত্র গ্রন্থ ভারি-কাচ নী।। 

সলাকচ্ছণন্দ সংস্কৃি চবরচিলা বযাণস। 

গীচিচ্ছণন্দ কচ  িা া শুন অনা়্াণস।। 

 

============ 

আণরকচে ভাসপন-  

=========== 

 চরনাম সবপশাস্ত্র বীি চদ্ব-অির। 
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অন্ত নাচ  আচে নাচ , সবণে অণগাির।।  

কৃে-দ্বদ্বপা়্ন কণর ভারি রিন। 

বত্রণলাকয দুলপভ  ়্, অমূলয রিন।।  

অেপ গীচি িাণ  বকল, সুগচন্ধ চনর্ম্পাে। 

রচিি সকশর িাণ , চবচবধ আখ্যান।।  

চবপুল ববভব ধর্ম্প, জ্ঞাণনর প্রকাশ। 

কচলর কলুি ্ি  ়্ িাণ  নাশ।। 

িােলি সলাণক বযাস ভারি রচিল।  

সলাক িার চত্রশলি, সেবণলাণক চেল।। 

পচ ়ল সেবণলাণক, নারে িণপাধন। 

ইে আচে সেবিারা কণরন শ্রবে। ।  

পণনণরা লণির সলাক পরম ্িণন। 

অচসি সেবল মুণখ্ চপিৃণলাক শুণন।। 

শুকণেব মুণখ্ শুণন গন্ধর্ব্পাচে ্ি। 

ম াভারণির সলাক িিুেপশ লি।।  

প্রিাচরি লিণলাক  ’ল ধরাপণর।  

সংসার নরক  ’সি উদ্ধাচরণি নণর।।  

কণ ন ববশম্পা়্ন িণন্মি়্ শুণন।  

পরম পচবত্র কো বযাণসর বিণন।। 

িট শাস্ত্র িাচর সবে একচভণি বকল। 

ভারি গ্রণন্থর সণন ওিণন িুচলল।।  

ভাণরণি অচধক িণব  ইল ভারি। 

চবচবধ পুরান গ্রন্থ ্া ার সর্ম্ি।।  

সবার িচরত্র এই ভারি-চভির। 

শ্রবণেণি নাশ  ়্ ্া়্ পাপ ভার। ।  

সকল শাণস্ত্রর মাণে প্রধান গেন।  

সেবগন মণধয ্ো সেব নারা়্ে।। 

অণনক দুরন্ত িণপ বযাস ম ামুচন।  

রচিল চবচিত্র গ্রন্থ ভারি কাচ নী।। 

ভারি পুিক গ্রন্থ চবচেি ভুবন।  

পঠণন শ্রবণে লণভ চেবযমুচি- ধন।।  
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সসৌচির চনকণে সশৌনকাচে 

ঋচির ভৃগুবংশ চববরে চিজ্ঞাসা 

সশৌনকাচে মুচনগে বনচমি-কানণন। 

দ্বােশ বিপ ্জ্ঞ কণর একমণন।। 

সলাম িপণের পুত্র সসৌচি নাম- ধর।  

বযাস-উপণেণশ সর্ব্পশাণস্ত্রণি িৎপর।।  

ভ্রচমণি ভ্রচমণি সগল বনচমি-কানণন। 

সনকাচে মুচন ্জ্ঞ কণর সসইখ্াণন। ।  

মুচনগণে প্রেচমল সূণির নন্দন। 

আশীর্ব্পাে কচর সণব চেণলন আসন।।  

আসণন বচসণল সসৌচি কন মুচনগে। 

সকাো  ণি ব ল সসৌচি িব আগমন।। 

সকাো়্ বা এিকাল কচরলা ্াপন।  

সচবিাণর ক  সণব কচরব শ্রবে।। 

 

মুচনগে-প্রশ্ন শুচন সূণির কুমার।  

সচবনণ়্ করপুণে কণ ন চবিার।। 

ম ারাি িণন্মি়্ পরীচিৎ-পুত্র।  

সপপ-কুল চবনাশাণেপ বকলা সপপ-সত্র।। 

সসই ্ণজ্ঞ মুচনণশ্রষ্ঠ শ্রীদ্ববশম্পা়্ন। 

বযাস-চবরচিি কো করান শ্রবে।। 

চবিাণর শ্রবে কণর ভারি-আখ্যান।  

্া ার শ্রবণে নর পা়্ চেবযজ্ঞান।। 

নানা িীেপ প্পযেন কচর অবণশণি। 

উপনীি  ই়্াচছ সিামা সবা পাণশ।। 

সূ্পযাচির সমণিিা, সিামা সবা িণন। 

ব্রহ্মরূণপ অবিীেপ বনচমি-কানণন।। 

ধর্ম্প-ইচি াস চকম্বা পুরাে-কাচ নী। 

শ্রবণে মানস চকবা ক  ম ামুচন।। 

আণেশ করুন আচম কচরব কীিপন। 

্া ার শ্রবণে সর্ব্পপাপ-চবণমািন। ।  

সসৌচির বিন শুচন কন ম ামুচন। 

িি িাি সিূ চছলা সর্ব্পশাস্ত্র-জ্ঞানী।। 

নানা চিত্র চবচিত্র কেন পুরািন।  

সূি-মুণখ্ বহুশাস্ত্র কণরচছ শ্রবে।।  

িাাঁর পুত্র িুচম স  চিজ্ঞাচস সস কারে। 

চক িান  ক  িুচম কচরব শ্রবে।। 

ভৃগুবংশ উৎপে  ইল চক রূণপণি। 

চবিার কচর়্া ক  সবার অণগ্রণি।। 
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ভৃগুবংশ উপাখ্যান 

সসৌচি বণল অবধান কর মুচনগে। 

কচ ব চবচিত্র কো বযাণসর বিন। 

ব্রহ্মার নন্দন ব ল ভৃগুম ামুচন। 

পুণলামা নাণমণি কনযা িা ার গৃচ েী।। 

গভপবিী পুণলামা রাচখ়্্া চনি ঘণর। 

ম ামুচন ভৃগু সগল স্নান কচরবাণর।। 

স নকাণল িো আণস বেিয একিন।  

 চরবাণর গুরুপত্নী কচর়্া মনন।।  

কাণমণি পীচ ়ি চিি অণনয নাচ  ভ়্। 

ফলমূল চেল কনযা চকছু নাচ  ল়্।  

বণলণি ধচরব বচল চবিাচরল মণন। 

গৃণ  প্রণবচশণি সেণখ্ িলন্ত আগুণন।। 

অচিপাণন িাচ  বণল োনব দুরন্ি।  

ক  ববশ্বানর িুচম িান আচে অন্ত। ।  

ই ার িনক পূণর্ব্প বচরণলক সমাণর।  

না চে়্া চববা  সমাণর চেণলন ভৃগুণর।। 

চমেযাবাচে ভৃগু নাচ  কচরল চবিার। 

চবভা কচর আণন কনযা বরে আমার।। 

না কচ ও চমেযা িুচম ক  সিযবােী। 

নযাণ়্ণি এ কনযা  ়্ কা ার গৃচ েী।। 

োনণবর কো শুচন অচি ব ল ভীি।  

কচ ব সকমণন চমেযা  ইল চিচন্তি। ।  

সিয বকণল কনযা বল়্া ্াইণব োনব। 

ভাচব়্া িা ার প্রচি বণল িণলাদ্ভব।।  

স্ কাণল ই ার বাপ কচ ণলক সমাণর। 

চবচধমি সবেমন্ত্র সিামা নাচ  বণর।। 

চবচধমণি চবভা বকল ভৃগু মুচনবর। 

ই ার িনক চেল আমার সগাির।। 

নযাণ়্ণি পুণলামা ব ল ভৃগুর রমেী। 

শুচন়্া োনব ব ল িলন্ত আগুচন।।  

বণল ধচর কনযা ল’স়্ িচলল সত্বর।  

ভণ়্ণি চবকলা কনযা কাাঁণপ ের ের।।  

কান্দণ়্ পুণলামা বহু চবলাপ কচর়্া। 

বালণক িচন্মল সক্রাধ গণভপণি োচক়্া।। 

চদ্বিী়্ সূণ্পর প্রা়্  ইল বাচ র। 

চবখ্যাি িযবন নাম সসই ম াবীর।।  

েৃচষ্ট মাণত্র ভৃগুপুত্র রািস দুর্জ্পন। 

সসই েণণ্ড ভস্মীভূি বকল িণপাধন।।  

স নকাণল িো়্ আইল পদ্মণ্াচন। 

ক্রন্দন চনবৃি বকল বচল চপ্র়্বােী।। 

ক্রন্দণন বচ ল অশ্রুিল পুণলামার।  

খ্রির  সরাণি বণ  নেী সস অপার।। 

সেচখ়্্া চবস্ম়্ চিি  ইণলন চবচধ। 

নাম িার চেল িণব বধূমিী নেী।। 

বধূণক রাচখ্ণ়্ গৃণ  সগল প্রিাপচি। 

পুত্র সকাণল কচর়্া আছণ়্ দুুঃখ্মচি।। 

স নকাণল স্নান কচর আণস ভৃগু িো। 

চিজ্ঞাচসল সকন সিার চিি চবিলিা।। 

স্বামীণর সেচখ়্্া কনযা কচর়্া সরােন।  

কচ ণলন ্ণিক োনব-চববরে।। 

সিামার িন়্ এই বকল প্রচিকার। 

োনণব মাচর়্া সমাণর কচরল উদ্ধার।।  

এি বচল পুনুঃ ভৃগু স িু চিজ্ঞাচসল। 

চক কারণে োনব ধচর়্া সিাণর চনল। ।  

কনযা বণল আিচম্বণি আচস দুষ্টমচি। 

আমাণর সেচখ়্্া চিজ্ঞাচসল অচি প্রচি।। 

ববশ্বানর-বাণকয সমাণর চনণলক দুর্জপিন।  
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শুচন শাপ চেল ভৃগু সক্রাণধ অণিিন।।  

আচি ব ণি সর্ব্পভিয  ও হুিাশন।  

ত্রাচসি অনল শুচন ভৃগুর বিন।। 

সকান্ সোণি ভৃগুমুচন শাপ চেণল সমাণর। 

্া া িাচন িা া বচল আচম োনণবণর।। 

িাচন়্া শুচন়্া চমেযা বণল স্ই িন।  

ই ণলাণক কুৎসা অণন্ত নরণক গমন।। 

উভ়্ সিম কুল নরণক প্রণবণশ। 

িাচন়্া আমাণর শাপ চেণল সকান্ সোণি।। 

সমার মুণখ্ চেণল িৃি সেব চপিৃগে।  

অনুচিি শাপ সমাণর চেণল চক কারে।।  

এি বচল ববশ্বানর সেবগে বল়্া। 

ব্রহ্মাণর সকল কো চনণবচেল চগ়্া।। 

ব্রহ্মা বণল অচি দুুঃখ্ না ভাচব  মণন। 

সকল  ইণব শুদ্ধ সিামার কারণে।। 

ব্রহ্মার বিণন অচি সন্তুষ্ট  ই়্া। 

পুনরচপ চত্রিগণি বযাচপল আচস়্া।। 
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রুরুর সপপ চ ংসা 

সসৌচি বণল অবধান কর মুচনবর। 

স নমণি ভৃগু পুত্র  ইল িযবন।। 

প্রমচি নাণমণি ব ল িযবন-িনে।  

িা ার িনে ব ল রুরু ম াশে। 

প্রমদ্বরা ভা্পযা িার পরমা-সুন্দরী। 

গণভপ িন্ম ব ল িার সমনকা অপ্সরী।। 

কিকাণল বমল কনযা সণপপর েংশণন।  

সেচখ্ সশাকাকুল ব ল ্ি বন্ধুগণে।।  

ভা্পযার মরেণশাণক প্রমচি-নন্দন।  

একাকী অরেযমণধয করণে ক্রন্দন। ।  

মুচনর ক্রন্দন সেচখ্ ্ি সেবগে। 

পাঠাইল সেবেূি প্রণবাধ-কারে।। 

সেবেূি বণল রুরু কান্দ চক কারণে। 

মচরল সিামার ভা্পযা আেুর চব ণন।। 

ই ার উপাে আর নাচ ক চত্রণলাণক। 

আছণে উপাে এক কচ ব সিামাণক।। 

আপন অণদ্ধপক আেু ্চে সে  িাণর।  

িণব পাণব চনি ভা্পযা কচ নু সিামাণর।। 

অদ্ধপ আেু চেব রুরু বকল অঙ্গীকার। 

িীউক স্ ভা্পযা সমার কর প্রচিকার।। 

এি শুচন সেবেূি রুরুণক লইো। 

্ণমর ভবণন সগল চবমাণন িচেো।। 

্ণমণর কচ ল েূি সব চববরে।  

অদ্ধপ আেু স্ত্রীণক েল প্রমচি-নন্দন।। 

ধর্ম্পরাি বণল পাণব সিামার কাচমনী। 

্াও ্াও চনিালণে ওণ  চদ্বিমচে।।  

ধর্ম্পবণল সপ্রমদ্বারা িীবন পাইল।  

সেচখ্ো প্রমচি-পুত্র সানন্দ  ইল।।  

প্রচিজ্ঞা কচরল রুরু সক্রাণধ িিিণে। 

মাচরব ভুিঙ্গ ্ি সেচখ্ব নেণন।। 

 াণি েণ্ড ভ্রণম রুরু সপপ অণম্বিণে। 

মাচরল অণনক সপপ না ্াে গেণন।। 

একচেন ভ্রণম মুচন অরেয চভির। 

সেচখ্ণলন ম াসপপ অচি ভেের।। 

সপপ সেচখ্ েণ্ড ল’সে ্াে মাচরবাণর। 

সেচখ্ো  ুণ্ডুভ  াচক কণ  উদ্বচুঃস্বণর।। 

চক সোি কচরনু আচম সিামার সেণন। 

অচ ংসক িণন মার চকণসর কারণে।। 

রুরু বণল সোি গুে না কচর চবিার।  

সপপ সপণল সং াচরব প্রচিজ্ঞা আমার।। 

 ুণ্ডুভ বণলন আচম নাম মাত্র সাপ।  

অচ ংসক চ ংসণন িন্মাে ম াপাপ।। 

এণিক শুচনো রুরু ভাণব মণন মন। 

চিজ্ঞাচসল সপপ িুচম সকান্ ম ািন।।  

সপপ বণল পূণর্ব্প চছনু মুচনর কুমার। 

চিত্রণসন নাণম সখ্া চছণলন আমার।।  

িালপত্র এক সপপ কচরো রিন।  

সখ্াণর চেলাম আচম  াণসযর কারে।।  

সপপ সেচখ্ সমা  সগল মুচনর িনে। 

সক্রাধ কচর শাপ সমাণর চেল অচিশে।।  

 ীনবী্পয সপপ ব ো োক  কানণন। 

পুনরচপ কণ  সমাণর করুে বিণন।। 

অচিণর  ইণব মুি শুন প্রােসখ্া।  

রুরু স  স্ই চেণন  ণব িব সেখ্া।।  

প্রমচির পুত্র িুচম ভৃগুবংণশ িন্ম। 

চদ্বি ব ো কর সকন িচত্রণের কর্ম্প।। 

ব্রাহ্মণের কর্ম্প নে সলাণকর চ ংসন। 
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অল্প সোণি সেখ্ সমার দুগপচি লক্িে।।  

অচ ংসা পরম ধর্ম্প কর  পালন।  

ভোিপ িণনণর রি কচরো ্িন। ।  

পূণর্ব্প রািা িণন্মিে সপপ্জ্ঞ বকল। 

?োে সণপপর কুল ব্রহ্মণে রাচখ্ল।।  

আচিক নাণমণি চদ্বি িরৎকারু-সুি। 

্াাঁ ার িচরত্র-কো শুচনণি অদ্ভুি।। 

রুরু বণল ক  শুচন আচিক-আখ্যান।  

চকমণি নাণগর কুল বকল পচরত্রাে।।  

চক কারণে সপপ্জ্ঞ বকল িণন্মিে।  

ক  শুচন মুচনবর ঘুিুক চবস্মে।। 

মুচন কণ  সসই কো কচ ণি চবিার।  

শুচনবাণর চিি ্চে আছণে সিামার। ।  

মুচনগণে চিজ্ঞাচসণল কচ ণব সকল।  

আজ্ঞা সে  ্াব আচম আপনার স্থল।।  

এিবচল চেবযমূচিপ ব ল িিিণে। 

অন্তদ্ধপান ব ো মুচন সগল ্োস্থাণন।। 

চবস্মে িচন্মল রুরু মণনাদুুঃখ্ী িাণপ। 

আপনার গৃণ  আচস চিজ্ঞাচসল বাণপ। ।  

প্রমচি বণলন আচম িা া সব িাচন। 

আচিণকর উপাখ্যান অদ্ভুি কাচ নী।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

শ্রবণের সুখ্ ই া চবনা নাচ  আর।।  

কাশীরাম োণসর প্রোম সাধুিণন। 

পাে সস পরম প্রীচি ভারি-শ্রবণে। ।  
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িরৎকারু উপাখ্যান 

চিজ্ঞাচসল রুরু িণব িনণকর স্থাণন। 

সপপ্জ্ঞ িণন্মি়্ বকল চক কারণে।। 

প্রমচি বণলন, বৎস কর অবধান। 

ম াশ্চ্পয সপপ-্জ্ঞ অপূর্ব্প আখ্যান।। 

্া্াবর বংণশ িন্ম িরৎকারু মচন। 

স্াণগণি পরম স্াগী চত্রিগণি িাচন। ।  

স্বচ্ছণন্দ ভ্রচম়্া সগল সেশ-ণেশান্তণর। 

উলঙ্গ উর্ম্িণবশ সো অনা াণর।।  

একো অরেয-মণধয ভ্রণম িণপাধন। 

একণগাো গিপ সেণখ্ অদ্ভুি রিন। ।  

িার মণধয সেখ্ণ়্ মনুিয কি িন।  

এক উলামূল ধচর আণছ সর্ব্পিন।। 

অপূবপ সেচখ়্্া চিজ্ঞাচসল মুচনবর।  

চক কারণে এি দুুঃখ্ সিামা সবাকার।।  

স্ উলার মূল ধচর আছ সর্ব্পিণন। 

মূচিক খ্ুাঁচিণছ মূল, না সেখ্ ন়্ণন।। 

একণগাো মূল মাত্র েৃঢ় আণছ িৃণে। 

এখ্চন চছাঁচ ়ণব উ া ইন্দুর-েংশণন।। 

িণব ি পচ ়ণব সণব গণিপর চভির।  

এি শুচন চপিৃগে কচরল উির।। 

্া্াবর বংণশ আমা সবার উৎপচি। 

চনর্ব্পংশ  ইনু সসই ব ল স ন গচি।। 

ঋচি বণল, বংণশ সক  নাচ  চক সিামার। 

বংশ-রিা কচর কণর সবার উদ্ধার। ।  

চপিৃগে বণল, মাত্র আণছ একিন। 

মূখ্প দুরািার সসই বংশ-অভািন।। 

না কচরল কুলধর্ম্প বংণশর রিে।  

িরৎকারু নাম িার, শুন ম ািন।। 

 

এি শুচন িরৎকারু চবস্ম়্  ই়্া।  

আচম িরৎকারু বচল কচ ল  াচক়্া।।  

চক কচরব, আজ্ঞা সমাণর কর চপিৃগে।  

স্ আজ্ঞা কচরণব, িা া কচরব পালন।।  

চপিৃগে বণল, কর বচনিা গ্র ে। 

পুত্র িন্মাই়্া কর বংণশর রিে।।  

সর্ব্পশাণস্ত্র চবজ্ঞ িুচম িণপণি-িৎপর।  

পুত্রবণন্ত স্ই ধর্ম্প সিামাণি সগাির।। 

ম াপুেয কচর সলাক না ্া়্ ্ো়্। 

পুত্রবন্ত সলাক সব িোকাণর ধা়্। ।  

সি কারণে চববা  কর  মুচনবর। 

পুত্র িন্মাই়্া আমা-সবা রিা কর।।  

 

চপিৃগে-বাকয শুচন বণল িরৎকার। 

্ণত্ন না কচরব চবভা, মম অঙ্গীকার।। 

সমার নাণম কনযা ্চে ্াচি সক  সে়্। 

িণব সস কচরব চবভা কচ নু চনশ্চ়্।। 

িা ার গণভপণি স্ই িচন্মণব কুমার। 

সিামা সবাকাণর সসই কচরণব উদ্ধার। ।  

শুচন অন্তদ্ধপান ব ল ্ি চপিৃগে।  

শূণনযণি  াচক়্া িণব বচলল বিন। ।  

চবভা কচর িরৎকারু িন্মাও সন্তচি। 

সন্তান িচন্মণল  ণব বংণশর সদ্গচি।। 

স্ই সবোমূল সণব চছলাম ধচর়্া। 

িুচম আছ, িাই মূল আণছ ি লাচগ়্া।। 

মূচিণক খ্ুাঁচ ়ণিচছল মূচিক সস ন়্। 

মূিা-রূণপ আপচন সস ধর্ম্প-ম াশ়্।। 

 

িা া শুচন িরৎকারু কচরল গমন। 
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বহু-ণেশ-ণেশান্তর কণরন ভ্রমে।। 

চপি-ৃগে আজ্ঞা শুচন চিণন্ত অনুিণে। 

্াচি কনযা চেণি সক  নাচ  চক ভুবণন।। 

ম াবণন প্রণবশ কচরল িরৎকার। 

কনযা কার আণছ সে , বণল চিনবার। ।  

আচছল িো়্ বাসুচকর অনুির। 

মুচনর সণন্দশ কণ  বাসুচক-ণগাির।।  

এি শুচন বাসুচক স্ আনন্দ অপার। 

ভচগনী সচ ি সগল ্ো িরৎকার। 

মুচনবণর ফচেবর কণ  চনণবেন। 

আমার ভচগনী িুচম কর  গ্র ে।। 

মুচন বণল, এই কনযা সকান নাম ধণর। 

সিয কচর ক  শুচন না ভাচণ্ড  সমাণর।। 

সমার নাণম  ়্ ্চে ভচগনী সিামার।  

চববা  কচরব িণব, বকন ুঅঙ্গীকার। ।  

বাসুচক বচলল, নাম ধণর িরৎকারী। 

সিামার লাচগ়্া িন্ম ল’স়্ণছ সুন্দরী।। 

্ণত্ন রাচখ়্্াচছ আচম সিামার কারণে। 

সিামার আজ্ঞা়্ আচনলাম এিচেণন।। 

এি বচল কনয চে়্া সগল ফচেবর। 

শুচন নাগণলাণক ব ল আনন্দ চবির। ।  

ম াভারণির কো সুধা  ইণি সুধা। 

কেপপণে কর পান, ্াণব ভব-িুধা।। 

বহু চিত্র-কো ্ি বযাস চবরচিি।  

অমর-চকের-নর-নাণগর িচরি।। 

চবচবধ চবপে খ্ণণ্ড ্া ার শ্রবণে।  

আত্মশুচদ্ধ বংশবৃচদ্ধ পাপ-চবণমািণন।। 

স্ববাচিি ফল  ়্ ইণে নাচ  আন।  

 চরপণে মচি  ়্, িণন্ম চেবযজ্ঞান। 

এই কো শ্রবণে সকল পাপ নাণশ। 

গীচিচ্ছণন্দ চবরচিল িা া কাশীোণস।। 
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নাগগণের উৎপচি ও অরুণের 

িন্ম 

মুচনগে বণল, ক  ই ার কারে। 

ভচগনীণক চেল নাগ সকান প্রণ়্ািন।।  

মুচন স িু চক কারণে কনযার উৎপচি। 

চবিাচরি সব কো ক  পুনুঃ সসৌচি। ।  

 

সসৌচি বণল, অবধান কর মুচনগে। 

বাসুচক চেণলন ভিী ্া ার কারে। ।  

েণির দুচ িা কদ্রু চবনিা সুন্দরী। 

স্বামী কশযণপণর সোাঁণ  বহু সসবা কচর।। 

িুষ্ট  ণ়্ বণল মুচন, মাগ সোাঁণ  বর। 

ই া শুচন কদ্রু বণল ্ুচ ় দুই কর।।  

স ণরক নাগ  ণব আমার কুমার। 

এই বািা সমার পূেপ কর মুচনবর। ।  

চবনিা মাচগল বর কশযণপর পা়্। 

দুই পুত্র সমাণর মুচন সে  ম াশ়্।। 

কদ্রু-পুণত্র বলাচধক  ইণব নন্দন।  

 াচস়্া কশযপ বর চেল িিিে।। 

মুচন-বণর দুইিণন ব ল গভপবিী। 

সোাঁণ  আশ্বাচস়্া বণন সগল ম ামচি।। 

কি চেণন দুই িণন প্রসব কচরল। 

স ণরক চ ম্ব প্রসচবল চবনিা সুন্দরী। 

রাচখ্ল সকল চ ম্ব স্বেপপাণত্র ভচর।। 

পঞ্চশি বৎসণর িচন্মল নাগগে। 

মুচন-বণর পা়্ কদ্রু স র-নন্েন।  

চবনিা সেচখ়্্া িাপ হৃেণ়্ ভাচবল।  

এককাণল দুইিণন চ ম্ব প্রসচবল।। 

স র পুণত্রর কদ্রু িননী  ইল। 

চক স িু না িাচন সমার পুত্র না িচন্মল।। 

এই ভাচব এক চ ম্ব চবনিা ভাচিল।  

িা াণি সলাচ রবেপ পুত্র স্ িচন্মল।। 

অদ্ধপাঙ্গ-চব ীন ব ল পিীর আকার। 

সক্রাধ কচর িননীণক বচলল কুমার।। 

পরপুত্র সেচখ্ চ ংসা িচন্মল হৃেণ়্। 

অকাণল ভাচঙ্গলা চ ম্ব, পূেপ নাচ   ণ়্।। 

অঙ্গ ীন কচর সমাণর িন্মাইলা িুচম। 

সস-কারণে িননী, শাচপব সিাণর আচম। ।  

স্ ভচগনী-পুত্র সেচখ্ চ ংসা ব ল মণন। 

 ই়্া িা ার োসী সসব চিরচেণন।।  

এই চ ণম্ব আণছ স্বা পুরুি- রিন।  

িা া ব ণি  ণব িব শাপ-চবণমািন।। 

ম া-বী্পযবান বীর এই চ ণম্ব আণছ। 

অকাণল আমা়্ প্রা়্ ভাচঙ্গ সফল পাণছ।। 

আপচন  ইণব ভি স র বৎসণর। 

এি বচল প্রণবাধ কচরল িননীণর।। 

 

স নমণি একচেন বেণবর ঘেণন। 

কদ্রু আর চবনিা আছণ়্ একস্থাণন। ।  

উদ্বচুঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।  

সূণ্পযর চকরে চনচন্দ িার কণলবর।।  

নানা রত্ন-অলোর অণঙ্গণি ভূিে।  

ম াবী্পযবন্ত অশ্ব পবন- গমন।।  

সমুদ্র-মন্থণন সসই অণশ্বর উৎপচি। 

এি শুচন মুচন চিজ্ঞাচসল সসৌচি প্রচি।। 

সমুদ্র-মন্থন ব ল চকণসর কারে। 

ক  শুচন চবিাচর়্া সূণির নন্েন।।  
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সমদু্র-মন্থন 

সসৌচি বণল, অবধান কর মুচনগে। 

স্ স িু  ইল পূণর্ব্প সমুদ্র-মন্থন।। 

ব্রহ্মাণর কচ ল পূণর্ব্প সেব গোধর। 

সেবাসুরগে চন়্া মন্থ  সাগর।। 

অমৃি উৎপচি  ণব সাগর-মন্থণন। 

সেবগে অমর  ইণব সুধা-পাণন।। 

্ি মণ ৌিচধ আণছ পৃচেবী-চভিণর। 

মন্দর লই়্া মে সফচল়্া সাগণর।।  

 

চবেুর পাই়্া আজ্ঞা ্ি সেবগে।  

মন্দর-পর্ব্পি ্ো কচরল গমন।। 

অচি উচ চগচরবর পরণশ গগন। 

ঊণদ্ধপ উচ একােশ-স র স্ািন। ।  

উপাচ ়ণি বহু শচি বকলা সেবগণে। 

না পাচর়্া চনণবচেল চবেুর সেণন।। 

চবেুর আজ্ঞাণি সস অনন্ত ম ীধর।  

উপাচ ়়্া ভুিবণল আচনন মন্দর।। 

সেবগে সব সগল সমুণদ্রর িীণর। 

বরুণে বচনল, িুচম ধর  মন্দণর।। 

বরুে বচলল, চগচর ব ়ই চবিার। 

সমার শচি নাচ ক ধচরণি ম াভার। 

মন্দর ধচরণি এক আছণ়্ উপা়্। 

সমার িণল কূর্ম্প আণছ অচি ম াকা়্।। 

এি শুচন সেবগে কূণর্ম্প আরাচধল।  

মন্দর ধচরণি কূর্ম্প অঙ্গীকার বকল।। 

কূর্ম্পপৃণষ্ঠ চগচরবর কচর়্া স্থাপন। 

বাসুচক-নাণগর েচ ় কচরল স্ািন।। 

পুণচ্ছণি ধচর সেব, মুণখ্ বেিযগে  

আরম্ভ কচরল চসন্ধু কচরণি মন্থন। ।  

চগচর-ঘরিণে নাগ ছা ়ণ়্ চনশ্বাস।  

ধূম উপচিল িাণ  বযাচপল আকাশ।। 

সসই ধূণম ব ল ্ি সমণঘর িনম। 

বৃচষ্ট কচর সুরগণে খ্ণ্ডাইল শ্রম।।  

চত্রভুবন চবকচম্পি সণপপর গর্জ্পণন। 

অণনক মচরল বেিয চবণির জ্বলণন।।  

মন্দণরর আণন্দাণল বরুে কম্পমান। 

িলির িীব ্ি িযচিল পরাে।। 

অচি উণঠ চগচর-বিৃ-মূল ঘরিণে। 

পর্ব্পি-চনবাসী সপাণ ় িা ার আগুণন।। 

সেচখ়্্া কচরল ে়্া সেব পুরন্দর।  

আজ্ঞা়্ বচরণি সমঘ পর্ব্পি উপর। ।  

চনর্ব্পাে  ইল অচি িল-বচরিণে।  

ঔিণধর বৃি ্ি ব ল ঘরিণে।। 

িা ার ্ণিক রস সমুণদ্র পচ ়ল। 

সসই রস পরশণন িলির িীল।। 

 

স নমণি সেব বেিয সমুদ্র মচেল। 

অণনক  ইল শ্রম সুধা না চমচলল।। 

ব্রহ্মাণর কচ ল িণব সব সেবগে। 

সিামার আজ্ঞা়্ ব ল সমুদ্র-মন্থন।।  

অমৃি না চমণল ব ল পচরশ্রম সার। 

পুনুঃ মচেবাণর শচি নাচ  সবাকার।।  

 

এি শুচন ব্রহ্মা চনণবচেল নারা়্ণে। 

অশি  ইল সণব সমুদ্র-মন্থণন।। 

সিামা চবনা চসন্ধু মণে কা ার শকচি। 

এি শুচন অঙ্গীকার কচরল শ্রীপচি। ।  
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সব সেবগে িণব চবেুণেি পাই়্া।  

পুনরচপ চসন্ধু মণে মন্দর ধচর়্া।। 

স নমণি সেবাসুর মেন কচরণি। 

চদ্বিরাি-িন্ম িণব ব ল আিচম্বণি।। 

সুধাংশ সিা ়শ-কলা নাম ধণর সসাম।  

দুই লি স্ ািণন কচরল চস্থচি সবযাম।। 

েরশণন অচখ্ল িণনর ব ল িৃচি। 

স্ািন পঞ্চাশ সকাচে ব্রহ্মাণণ্ডণি েীচি।। 

সেচখ্  রচিি ব ল সুরাসুর- নর।  

পুনরচপ মণে চসন্ধু ধচর়্া মন্দর।।  

িণবি িচন্মল  িী, নাম ঐরাবি। 

সশ্বি-অঙ্গ িিুর্দ্পন্ত, আকাণর পর্ব্পি।। 

মচেরা িচন্মল, অশ্ব উণঠ উদ্বচুঃশ্রবা। 

পাচরিাি-পুষ্পবৃি সুরপরী-ণশাভা।। 

অমৃণির কমণ্ডলু বল়্া বাম কাাঁণখ্। 

ধন্বন্তচর উচঠণলন, সুরাসুর সেণখ্।। 

রত্নগে উপচিল, সেণখ্ সেবগে। 

আনণন্দণি পুনুঃ চসন্ধু করণ়্ মেন।।  

মন্দণরর আণন্দাল িীণরাে-চসন্ধ-ুমাে। 

না পাচরল সচ ণি বরুন িলারাি।। 

পাত্র-চমত্রগে ল’স়্ কচরল চবিার।  

চকরূণপ মেন ব ণি পাইব চনিার।।  

মন্ত্রী বণল, উপা়্ শুন  সমার বােী। 

শরে লইণব িল ্ো িক্রপাচে।। 

িনচমল স্ই কনযা কমল-কানণন। 

িা া চে়্া পূিা কর সেব-নারা়্ণে।। 

পূণর্ব্প নাম চছল িাাঁর লক্ষ্মী  চরচপ্র়্া। 

মুচন-শাপ-ভ্রষ্ট ব ়্া িচন্মল আচস়্া।। 

িা ার কারণে চসন্ধু  ইল মেন। 

চনবারে  ণব, লক্ষ্মী সপণল নারা়্ে।। 

 

শুচন িণব িলরাি চবলম্ব না বকল। 

চেবয-রত্নিণ়্ িিুণর্দ্পাল বানাইল।। 

আপচন লইল স্কণন্ধ পুণত্রর সচ ণি। 

নারীগে িামর ঢুলা়্ িাচরচভণি।। 

স র-ফনা়্ ছত্র চশণর ধণর সশি।  

বাচ র  ইলা চসন্ধু  ইণল িণলশ।। 

রূণপণি কচরল আণলা এ চিন ভুবন। 

মচলন  ইল সূ্পয-আচে সিযাচির্গে।।  

কমল চিচন়্া অঙ্গ অচি সকামলিা। 

কমল-বেন, িিু কমণলর পািা।। 

চদ্বভুিা কমল-েন্তা িচ ় িিুণর্দ্পাণল। 

কর-কমণলণি ধৃি ্ুগল কমণল।। 

্ুগল কমল-পে, কমল-আসণন। 

চবদুযি-বরেী, নানা রিণন ভূিণে। ।  

স্থাবর িঙ্গম চিচি সমুদ্র আকাশ। 

েরশণন সবাকার  ইল উল্লাস।। 

িীবাত্মা-চব ণন স্ন  ়্ মৃি িন।ু 

সিমচি বত্রণলাকয চছল চবনা লিী-িনু।। 

সেবকনযা নাগকনযা মানবী অপ্সরী। 

হুলাহুচল শণেণি পূচরল চিন পুচর।। 

দুন্দুচভর শণে নৃিয কণর বরাঙ্গনা। 

বত্রণলাণকযণি ি়্ ি্ ় ইল সঘািো।। 

ব্রহ্মা-ইে আচে ্ি অমর-মণ্ডণল। 

করণ্াণ ় প্রেচম পচ ়ল ভূচমিণল।।  

িিুচর্দ্পণক স্তুচি কণর সেব-ঋচিগে। 

উিচরলা সচেকণে সেব-নারা়্ে। ।  

প্রেচম়্া বরুে পচ ়ল কি েূণর। 
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আজ্ঞামাত্র উচঠ োাঁ ়াইল স্া ়-কণর।। 

কৃিাঞ্জচল কচর বণল মৃদু-মন্দ-ভাণি। 

স্তুচি কণর নারা়্ণে অণশি-চবণশণি।। 

িুচম সূক্ষ্ম, িুচম সু্থল, িুচম সর্ব্পবযাপী। 

ব্রহ্মা চবেু মণ শ্বর, িুচম িগেবযাপী।। 

স্থাবর িঙ্গম িুচম চসন্ধ ুধরাধর।  

আকাশ পািাল িুচম সেব নাগ নর।। 

সিামার সৃিন সেব এ চিন ভুবন। 

স্থাণন স্থাণন সকণলণি সিামা চনণ়্ািন।। 

ইণে স্বগপ চেলা, ্ণম সং্মনী-পুর। 

কুণবণর বকলাস চেলা ধণনর ঠাকুর।।  

িল মণধয আমাণর কচর়্া চেলা চস্থচি। 

িব আজ্ঞা়্ চিরকাল কচর স্ বসচি। ।  

সকান সোণি সোিী নচ  িব পদ্মপাণে।  

িণব সকন আচম এি পচ ়নু প্রমাণে। ।  

চদ্বিী়্ সুণমরু-সম মন্দর পর্ব্পি। 

সমার-পুর মণধযণি মচেল অচবরি।। 

স্ািন পঞ্চাশণকাচে স্ পৃচেি-চবিার। 

স ন চিচি চিলবৎ চশণর রণ  ্াাঁর।।  

অচবরি সসই স্থল মণন্থ সসই সশি। 

সুরাসুর বত্রণলাণকযণি ঘিপে চবণশি।। 

িীব িন্তু ্ণিক আচছল ্ি িন। 

একচেও না রচ ল লই়্া িীবন।। 

ভাচঙ্গল আমার পুর, ব ল লণ্ডভণ্ ।  

না িাচন কা ার সোণি সমার ব ল েণ্ড।। 

এিকাল স্থান চে়্াচছলা চসন্ধুমাে। 

সকাো়্ রচ ব আজ্ঞা কর সেবরাি।। 

 

এণিক চমনচি ্চে কচরলা বরুে। 

শুচন়্া করুোম়্ ব লা সকরুে।। 

আশ্বাচস বণলন  চর, শুন িণলশ্বর।  

না কর  চিন্তা চকছু, না কচর   র।।  

দুর্ব্পাসার শাণপ লক্ষ্মী ছাচ ় চনি স্থল। 

চিনপুর িযচি প্রণবচশলা চসন্ধ-ুিল।।  

 িলক্ষ্মী  ণ়্ কষ্ট পা়্ সর্ব্পিন। 

সমুদ্র মচেল সণব িা ার কারে।। 

লক্ষ্মী ্চে চমচলল, মেণন চকবা কাি। 

চবণশি সিামার সেশ ব ল িলরাি।। 

এি বচল মেন কচরল চনবারে। 

শুচন হৃষ্টমচি ব ল বরুে িখ্ন।। 

সর্ব্প-রত্ন-সার স্ই বত্রণলাকয দুলপভ। 

সগাচবণন্দর গণল মচে চেণলন সকৌিভ।।  

িে-সূ্পয-প্রভা-চিচন ্া ার চকরে। 

নারা়্ে-বিুঃস্থণল ব ল সুণশাভন। ।  

মেন চনবাচর িচলণলন হৃিীণকি।। 

মভারণির কো অমৃি ল রী। 

একমণন শুচনণল িরণ়্ ভববাচর।। 
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নারে কিৃপক ম াণেণবর চনকে 

সমদু্র-মন্থণনর সংবাে প্রোন 

সুরাসুর ্ি রি ভুিঙ্গ চকন্নর।  

সণব চসন্ধু মচেল, না িাণন মণ শ্বর।। 

সেচখ্ো নারে মুচন হৃেণে চিচন্তি।  

বকলাণস  ণরর ঘণর ব ল উপনীি।। 

প্রেচমলা চশব-দুগপা সোাঁ ার িরে।  

আচশস্ কচরো সেবী চেণলন আসন।। 

সেবী চিজ্ঞাচসলা, ক  ব্রহ্মার নন্দন। 

সকাো  ণি স ো িব  ল আগমন।। 

নারে বণলন, আচম চছনু সুরপুণর। 

শুচননু মচেল চসন্ধু ্ি সরুাসুণর।। 

চবেু পাে কমলা সকৌস্তুভ-মচে-আচে। 

ইে উদ্বচুঃশ্রবা ঐরাবি গিচনচধ।। 

নানারত্ন পাে সলাক, িল িলধর। 

অমৃি অমর-বৃন্দ কল্পিুরু বর।। 

নানা ধািু মণ ৌিচধ পাে নরণলাক।  

এই স িু হৃেণে িচন্মল বে সশাক।। 

স্বগপ মিপয পািাণল আছণে ্িিণন। 

সণব ভাগ পাইল সকবল সিামা চবণন।। 

সস কারণে িত্ত্ব চনণি আইলাম স ো। 

সবার ঈশ্বর িুচম চবধািার ধািা।।  

সিামাণর না চেো ভাগ সণব বাাঁচে বলল। 

এই স িু সমার চিণি বধ্পয নাচ  ব ল।। 

এণিক নারে মুচন বচলল বিন। 

শুচন চকছু উির না বকল চত্রণলািন।।  

িা া সেচখ্ সক্রাণধ সকচম্পিা চত্রণলািনা। 

নারণেণর কণ  িণব কচরো ভৎসনা।। 

কা াণর এণিক বাকয বল মুচনবর। 

বৃণিণর বচলণল স্ন না পাে উত্ির।।  

কণেণি  াণের মালা চবভূিে ্ার।  

সকৌস্তুভাচে-মচে-রণত্ন চক কাি িা ার।। 

চক কাি িন্দণন, ্ার চবভূিে ধূচল। 

অমৃণি চক কাি, ্ার ভিয চসচদ্ধ-গুচল।। 

মািণঙ্গ চক কাি, ্ার বলে-বা ন। 

পাচরিাণি চকবা কাি, ধুিুরা ভূিে।।  

এ সকল চিচন্ত সমার অঙ্গ িরির। 

পূণর্ব্পর বৃিান্ত সব িান মুচনবর।। 

িাচনো উ াণর েি পূিা না কচরল।  

সসই অচভমাণন িনু িযচিণি  ইল।। 

সেবীবাকয শুচন  াচস বণলন ঈশান।  

স্ বচললা ব মবিী চকছু নণ  আন।। 

বা ন ভূিণে সমার চকবা প্রণোিন। 

আচম লই িা া, ্া া িযণি অনয িন।।  

ভচিণি কচরো বশ মাচগণলন োস। 

অম্লান অম্বর পট্টাম্বর চেবয-বাস।। 

ঘৃনা কচর বযাঘ্রির্ম্প সক  না লইল।  

িাই সমাণর বাঘাম্বর পচরণি  ইল।। 

অগুরু িন্দন চনল কুেুম কিূরী। 

চবভূচি না লে িাই সমােণর ধচর।। 

মচে-রত্ন  ার চনল মুকুিা প্রবাল।  

সক  না লইল, িাই পচর  ােমাল।। 

ধুিুরা-কুসুম নাচ  লে সকান িন। 

িাই কণেপ ধুিুরা কচরনু চবভূিে। ।  

রে গি লইল বা ন পচরচ্ছে। 

সকন নাচ  লে িাই আছণে বলে।। 

অজ্ঞান চিচমণর েি সমাচ ি  ইল। 
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সমাণ  মি  ণে েি ্জ্ঞ স্ কচরল।। 

সকল সেণবণর পূচি সমাণর না পূচিল।  

সমুচিি েণ্ড িার িখ্চন পাইল।। 

পশুর সেৃশ ব ল ছাগণলর মুণ্ড। 

মূত্র-পুরীণিণি পূেপ ব ল ্জ্ঞকুণ্ড।। 

ব্রহ্মা চবেু ইে ্ম বরুে িপন।  

সমাণর না পূচিো সেবী আণছ সকান্ িন।।  

স্বগপ মিপয পািাণলণি সেখ্ িীবগণে। 

আমা ছাো সকবা আণছ এ চিন ভুবণন। ।  

সেবী বণল, োরাপুণত্র গৃ ী স্ই িন।  

িা াণর না  ে ্ুি এ সব বিন।। 

চবভূচি-দ্ববভব-চবেযা সঞ্চণে ্িণন। 

সংসাণর চবমুখ্ ইণে আণছ সকান্ িণন। ।  

সংসাণরণি স্ িন চবমুখ্ ও সকণল। 

কাপুরুি বচলো িা াণর সলাণক বণল। ।  

ব্রহ্মা-চবেু-ইে আচে স্মন পূচিি। 

সািাণিই সস সকল  ইল চবচেি।। 

রত্নাকর মচে সণব চনল রত্নধন। 

সক  না পুচছল সিামা কচরো স লন।।  

পার্ব্পিীর স ন বাকয শুচনো শের। 

সক্রাণধণি অবশ অঙ্গ কাাঁণপ েরের। ।  

কাশীরাম কণ , কাশীপচি সক্রাধমুণখ্। 

বৃিভ সািাণি আজ্ঞা কচরল নন্দীণক।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সমদু্র-মন্থন-স্থাণন ম াণেণবর আগমন 

পার্ব্পিীর কেভুাি,                শুচন সক্রাণধ চেগ্ বাস, 

োচনো বাচন্ধল বযাঘ্র-বাস। 

বাসুচক-নাণগর েচে,                 কাাঁকাণল বাচন্ধল সবচে, 

কণর িুচল চনল মৃগ-বাস।। 

কপাণলণি শশীকলা,                 গণল সশাণভ  ােমালা, 

কর্ুণগ কঞ্চুক-কেে। 

ভানু বৃ দ্ভানু শশী,                 চত্রচবধ প্রকাণর ভূচি, 

সক্রাণধ স্ন প্রলে-চকরে।। 

স্ন চগচর স মকূণে,                 আকাণশ ল রী উণঠ, 

ভ্রণম গঙ্গা মণধয িোিূণে। 

রিিাগচরর আভা,                 সকাচেিে মুখ্ণশাভা, 

ফচে-মচে চবরাণি মুকুণে।। 

গণল সোণল কাল সাপ,                 েোচর চপনাক-িাপ, 

চত্রশূল খ্ট্টাঙ্গ চনলা কণর। 

সাচিল চশণবর সসনা,                 ্ি রি অগেনা, 

ভূি সপ্রি ভূির সখ্িণর।। 

আণগ ধাে ্ি োনা,                 কাণন্ধণি আেুধ নানা, 

মুখ্রণব ম া সকালা ল।  

 মরুর চ চম চ চম,                 আকাশ-পািাল-ভূচম, 

কম্পাচন্বি বত্রণলাকয-মণ্ডল।। 

বৃিভ সািাণে সবণগ,                 আচন নন্দী চেল আণগ, 

নানা রণত্ন কচরো ভূিে। 

সক্রাণধ কাাঁণপ ভূিনাে,                 স্ন কেলীর পাি, 

অচি শীঘ্র বকল আণরা ে।। 

আগুেণল সসনাপচি,                 মেূর বা ণন গচি, 

শচি কণর সেব িোনন। 
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গণেশ িচেো মূি,                 কণর ধচর পাশােুশ, 

েচিে ভাণগণি সক্রাধ মন।। 

বাণম নন্দী ম াকাল,                 কণর শূল সুচবশাল, 

পাণশ ভৃঙ্গী ধাে চিন পাণে। 

িচলণলন সেবরাি,                 সেচখ্ো চশণবর সাি, 

চিন সলাক গচেল প্রমাণে।। 

িণেণক িীণরাে-কূণল,                 উিচরলা েলবণল, 

্ো চছল সণব সুরাসুর। 

কণ  কাশীোস সেণব,                 দ্রুিির-গচি সণব, 

প্রেমণে সেচখ্ো ঠাকুর।। 
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পুনর্ব্পার চসন্ধু-মন্থন ও 

ম াণেণবর চবিপান 

করণ্াণে োাঁোইল সব সেবগণে। 

চশব বণল মে চসন্ধু, োমাইণল সকণন।। 

ইে বণল, মেন  ইল সেব সশি। 

চনবাচরো আপচন সগণলন হৃিীণকশ।। 

এণক সক্রাণধ আচছণলন সেব-মণ শ্বর।  

িা াণি ইণের বাণকয কণম্প কণলবর।। 

চশব বণল, এি গর্ব্প সিামা সবাকার।  

আমাণর স লন কর কচর অ োর।। 

রত্নাকর মচে রত্ন চনলা সণব বাাঁচে। 

সক  চিণি না কচরলা আছণে ধূর্জ্পচে।। 

্া কচরলা িা া চকছু নাচ  কচর মণন। 

আচম মচেবাণর বচল কর  স লণন।। 

এণিক বচললা ্চে সেব-মণ শ্বর। 

ভণেণি সেণবরা সক  না বকল উির। ।  

চনুঃশণে রচ ল ্ি সেণবর সমাি। 

করণ্াণে বলণে কশযপ মুচনরাি।। 

অবধান কর সেব পার্ব্পিীর কান্ত।  

কচ ব িীণরাে-চসন্ধু মেন বৃিান্ত।। 

 

পাচরিাি মালয দুর্ব্পাসার গণল চছল। 

সস্নণ  সসই মালয মুচন ইে-গণল চেল।। 

গিরাি আণরা ণে চছল পুরন্দর। 

সসই মালয চেল িার েণন্তর উপর।।  

স ণি মািঙ্গ অনিুে মণে মি। 

পশুিাচি নাচ  িাণন মালা মুচনেি।। 

শুণণ্ড িোইো মালা সফচলল ভূিণল। 

সেচখ্ো দুর্ব্পাসা সক্রাণধ অচি-সম জ্বণল।। 

অ োণর ইে সমাণর অবজ্ঞা কচরল। 

সমার েি পুষ্পমালয চছাঁচেো সফচলল।। 

সম্পণে  ইো মি িুচ্ছ বকল সমাণর। 

চেল শাপ  ণব  িলক্ষ্মী পুরন্দণর।। 

ব্রহ্মশাণপ সলাকমািা প্রণবচশলা িণল। 

লক্ষ্মী-চবনা কষ্ট ব ল বত্রণলাকয-মণ্ডণল।। 

সলাণকর কারণে ব্রহ্মা কৃণে চনণবচেল। 

সমুদ্র মচেণি আজ্ঞা নারােে বকল। ।  

এই স িু িীণরাে মচেলা পুরন্দর।  

সশি মেণনর েচে, মেচন মন্দর।। 

অণনক উৎপাি ব ল বরুণের পুণর। 

লক্ষ্মী চেো আচস িব বকল গোধণর।। 

চনবাচরো মেন সগণলন নারােে। 

পুনুঃ িুচম আজ্ঞা কর মেন-কারে।। 

চবেু বণল বে বলী আচছল অমর। 

এণব চবেু চবনা শ্রান্ত সব কণলবর।। 

চদ্বিীণে মেন-েচে নাগরাি সশি। 

সািাণি আপচন সেব সেখ্ িার সেশ।। 

অণঙ্গর ্ণিক  াে সব ব ল িূর। 

স র-মুণখ্ণি লাল বচ ণছ প্রিুর। ।  

বরুণের ্ি কষ্ট না ্াে কেন।  

আর আজ্ঞা নাচ  কর কচরণি মেন।। 

 

চশব বণল, আমা স িু মে একবার। 

আগমন অকারে না স ৌক্ আমার।। 

চশব-বাকয কার শচি লচঙ্ঘবাণর পাণর। 

পুনরচপ মেন কচরল সুরাসুণর।। 

শ্রণমণি অশি-কণলবর সর্ব্পিনা।  
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ঘনশ্বাস বণ  স্ন আগুণনর কো।। 

অিযন্ত ঘিপণে িণব মন্দর পর্ব্পি। 

সুিি  ইল চগচর ম া অচিবৎ।। 

চছচণ্ড খ্ণ্ড খ্ণ্ড ব ল নাণগর শরীর। 

িীণরাে-সমুণদ্র সব বচ ল রুচধর। ।  

অিযন্ত ঘিপে নাগ সচ ণি নাচরল।  

স র-মুণখ্র পণে গরল বচ ল।। 

চসন্ধুর ঘিপে-অচি সণপপর গরল।  

সেণবর চনশ্বাস-অচি, মন্দর-অনল।।  

িাচর অচি চমচশ্রি  ইো এক ব ল।  

চসন্ধু  ণি আিচম্বণি বাচ র  ইল। ।  

প্রািুঃ ব ণি চেনকর সিি স্ন বাণে। 

োবানল-ণিণি স্ন শুষ্ক বন সপাণে। ।  

্ুগাণন্তর কাণল স্ন সমুণদ্রর িল।  

মু ূণিপ বযাচপল িো সংসার সকল।।  

েচ ল সবার অঙ্গ চবণির জ্বলণন। 

সচ ণি না পাচর ভঙ্গ চেল সর্ব্পিণন।। 

পলাে স রিিু কুণবর বরুে। 

প্রলে সমান অচি সেচখ্ো োরুে। ।  

অষ্টবসু নবগ্র  অচশ্বনী-কুমার। 

অসুর রািস ্ি ্ি চছল আর।। 

পলাইো সগল ্ি বত্রণলাণকযর িন। 

চবিণ্ন বেণন িণব িাণ  চত্রণলািন। ।  

েূণর োচক সেবগে সণব কণর স্তুচি। 

রিা কর ভূিনাে অনাণের গচি।। 

সিামা চবনা রিাকিপা নাচ  সেচখ্ আন। 

সংসার  ইল নষ্ট সিামা চবেযমান।।  

রাখ্ রাখ্ চবশ্বনাে, চবলম্ব না সে।  

িণেক রচ ণল আর  ইণব প্রলে।। 

সেণবর চবিাে সেচখ্ কাকুচি-িবন।  

চবণি েগ্ধ  ণে সৃচষ্ট সেচখ্ চত্রণলািন।। 

চবণশণি চিণন্তন পূর্ব্পকৃি অঙ্গীকার। 

এবার মেণন চসন্ধু-রত্ন স্  আমার। ।  

আপন অচর্জ্পি িাণ  সৃচষ্ট কণর নাশ। 

হৃেণে চিচন্তো আগু স ন কৃচিবাস।। 

সমুদ্র িুচেো চবি আকাশ পরণশ। 

আকিপে কচর  র চনণলন গণ্ডূণি।। 

েূণর োচক সুরাসুর সেখ্ণে সকৌিুণক। 

কচরণলন চবিপান একই িুমুণক।। 

অঙ্গীকার-পালন স্বধর্ম্প সেখ্াবাণর। 

কণেণি রাণখ্ন চবি, না লন উেণর। ।  

নীলবেপ কে অেযাচপ  চবশ্বনাে।  

নীলকে নাণম িাই  ইল চবখ্যাি।।  

আশ্চ্পয সেচখ্ো ্ি বত্রণলাণকযর িন। 

কৃিাঞ্জচল কচর  ণর কণরন িবন।।  

িুচম ব্রহ্মা, িুচম চবেু, ধণনর ঈশ্বর। 

্ম সূ্পয বােু সসাম িুচম ববশ্বানর।। 

িুচম সশি বরুে নিত্র বসু রুদ্র। 

িুচম স্বগপ চিচি অধুঃ পর্ব্পি সমুদ্র।। 

স্াগ জ্ঞান সবে শাস্ত্র িুচম ্জ্ঞ িপ। 

িুচম ধযান ধারো, িুচম সস উগ্রিপ।।  

অকাণল কচরণল িুচম এ ম াপ্রলে। 

চক কচরব আজ্ঞা এণব সে  মৃিুযঞ্জে।। 

এি শুচন আজ্ঞা চেল সেব মণ শ্বর।  

রাখ্ চনো ্োস্থাণন আচছল মন্দর। ।  

মেন-চনবৃচি কর, নাচ  আর কাি। 

অণনক পাইণল কষ্ট সেণবর সমাি।। 

এি শুচন আনচন্দি ব ল সেবগে। 
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মন্দর লইণি সণব কচরল ্িন।। 

অমর সিচত্রশ সকাচে অসুর ্ণিক। 

মন্দর িুচলণি ্ত্ন কচরল অণনক।। 

কাণরা শচি নচ ল িুচলণি চগচরবর।  

িুচলো লইল চগচর সশি চবিধর।। 

্োস্থাণন মন্দর েুইল লণে সশি। 

চনবাচরো সগল সণব ্ার স্ই সেশ।।  

কাশীরাম োস কণ  কচরো চমনচি। 

অনুিে নীলকে পণে োক্ মচি।।  

ম াভারণির কো সুধা ব ণি সুধা। 

কচরণল শ্রবণে পান ্াে ভব-িুধা।। 
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অমৃণির চনচমি সুরাসণুরর দ্বন্দ্ব 

ও শ্রীকৃণের সমাচ নীরূপ ধারে 

মুচনগে বণল শুন সূণির নন্দন। 

শুচনলাম স্ কো সস অদ্ভূি কেন॥ 

অমর অসুর চমচল সমুদ্র মচেল। 

উপচিল ্ি রত্ন সেবিারা চনল॥ 

রণত্নর চবভাগ চকছু পা়্ চক অসরু।  

ক  শুচন সূিপুত্র শ্রবণে মধুর॥ 

সসৌচি বণল বেিযগে একত্র  ই়্া। 

সেবগে ব ণি সুধা লইল কাচ ়়্া॥ 

সণব শ্রম কচরণলন সমুদ্র মন্থণন।  

স্ চকছু উচঠল সব চনল সেবগণে॥ 

ঐরাবি  িী চনল বািী উদ্বচুঃশ্রবা। 

লক্ষ্মী সকৌস্তুভাচে মচে শি-িে আভা॥ 

অমণরর ভাণগ পাণছ  ়্ সুধা  াচণ্ড। 

সকল লইল স্ন চশশুগণে ভাচণ্ড॥ 

এি বচল কাচ ়়্া লইল বেিযগে। 

সেব-দ্বেণিয কল   ইল িিিে॥ 

মধযস্থ  ই়্া  র কল  ভাচঙ্গ়্া। 

িণব বেিযগে প্রচি কণ ন  াচক়্া॥ 

অকারণে দ্বন্দ্ব সণব কর চক কারে।  

সবার অচর্জ্পি সুধা ল  সর্ব্পিন॥  

চশণবর বিণন সণব চনবৃি  ইল।  

সক বাচে়্া চেণব সুধা সকণল কচ ল॥ 

 

স নকাণল নারা়্ে ধচর়্া স্ত্রীণবশ। 

ধীণর ধীণর উপনীি ব ল সসই সেশ॥ 

রূণপণি  ইল আণলা িিুর্দ্পশ পুর। 

সুবেপ-রচিি িাাঁর িরণে নূপুর॥ 

সকাকনে চিচন পে মণনা র গচি। 

স্ িরণে িচন্মণলন গঙ্গা ভাগীরেী॥ 

্ার গণন্ধ মকরন্দ িযচি অচলবৃন্দ। 

লাণখ্ লাণখ্ পণ ় োাঁণক সপণ়্ মধুগন্ধ॥ 

্ুগ্ম ঊরু রম্ভািরু িারু দুই  াি। 

মধযণেশ স চর সেশ পা়্ মৃগনাে॥ 

নাচভপদ্ম চিচন পদ্ম অপূর্ব্প-চনর্ম্পাে। 

কুি্ুগ ভরা বুক োচ ়ম্ব সমান॥ 

ভুি সম ভুিঙ্গম মৃোল চিচন়্া। 

সুরাসুর মূচ্ছপািুর ্া াণর স চর়্া॥ 

পদ্মবর চিচন কর িম্পক অঙ্গুচল। 

নখ্বৃন্দ চিচন ইন্দু প্রভা গুেশালী॥ 

সকাচে কাম চিচন ধাম বেন-পেি। 

মণনা র ওষ্ঠাধর গরু ়-অগ্রি॥ 

নাচসকা়্ লর্জ্া পা়্ শুষ্ক-িঞ্চুখ্াচন। 

সনত্রদ্ব়্ সশাভা  ়্ নীলপদ্ম চিচন॥ 

পুষ্পিাপ  ণর োপ ভ্রু-দ্ব়্ ভচঙ্গমা। 

ভাণল প্রািুঃ চেননাে চেণি নাণর সীমা॥ 

পীিবাস কণর  াস চস্থর সসৌোচমনী।  

েন্তপাাঁচি কণর দুযচি মুিার গাাঁেচন॥ 

েীঘপণকণশ পৃষ্ঠণেণশ সবেী লম্বমান। 

আিচম্বণি উপনীি সবা চবেযমান॥ 

েৃচষ্টমাণত্র সর্ব্পগাণত্র কামাচি েচ ল। 

সুরাসুর চিনপুর ঢচল়্া পচ ়ল॥ 

সণব মূচ্ছপাগি ব ল সেচখ়্্া সমাচ নী। 

কিিণে সিিন পাইল শূলপাচে॥ 

সমাচ নীর প্রচি  র একেৃণষ্ট িান।  

দুই ভূি প্রসাচর়্া ধচরবাণর ্ান॥  
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কনযা বণল স্াগী সিার সকমন প্রকৃচি। 

ঘনাইণ়্ আস বু ়া  ’স়্ ছেমচি॥ 

এি বচল নারা়্ে ্ান শীঘ্রগচি। 

পাণছ পাণছ ধাই়্া িণলন পশুপচি॥ 

 র বণল  চরোচি মু ূণিপক র ।  

োাঁ ়াই়্া িুচম সমাণর এক কো ক ॥  

সক িুচম সকাো়্ োক কা ার নচন্দনী। 

চক স িু আইণল িুচম ক  সিযবােী॥ 

বত্রণলাণকযর মণধয ্ি আণছ রূপবিী। 

িব পে-নখ্-িুলয নণ  কার’ সিযাচি॥ 

দুগপা, লক্ষ্মী, সরস্বিী, শিী, অরুন্ধিী। 

উর্ব্পশী, সমনকা, রম্ভা, চিণলািমা, রচি॥ 

নাচগনী, মানুিী, সেবী বত্রণলাকযবাচসনী। 

সণব সমাণর িাণন আচম সবাকাণর িাচন॥ 

ব্রহ্মাণণ্ড আছ  কভু না শুচন না সেচখ্। 

সকাো ব ণি এণল ক  সিয শশীমুখ্ী॥ 

কনযা বণল বু ়া সিার মুণখ্ নাচ  লাি। 

সিাণর পচরি়্ চেণি আমার চক কাি॥ 

বিল চবণন চবভূচি মাো়্ িোভার।  

িামূ্বল চব ণন েন্ত স্ফচেক আকার॥  

বসন না চমণল পচরধান বযাঘ্রছচ ়। 

েীঘল কণরর ন’খ্ পাকা সগাাঁফো ়ী॥ 

অণঙ্গর দুগপণন্ধ উণঠ মুণখ্ণি বমন।  

না িাচন আছণ়্ চক না বেণন েশন॥ 

মম অঙ্গ গণন্ধ সেখ্ ব্রহ্মাণ্ড পূচরি। 

অণঙ্গর ছোণি সেখ্ বত্রণলাকয েীচপি॥ 

সকান লাণি িা  িুচম কচরণি সম্ভাি।  

সকমন সা ণস িুচম আইস মম পাশ॥ 
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সমাচ নীরূপী  চরর সচ ি  ণরর 

চমলন 

 র বণল,  চরোচি! সকন সে  িাপ।  

সমার স  কভু িব নাচ ক আলাপ।। 

বত্রণলাণকযর মণধয ্ি আণছ ম াপ্রােী। 

সবার ঈশ্বর আচম, শুন বরানচন।। 

ব্রহ্মার পঞ্চম চশর নণখ্ণি সছচেল।  

বহুকাল সসচব চবেু অভে পাইল।। 

ইে ্ম বরুে কুণবর হুিাশন। 

সব সলাকপাল কণর সমার আরাধন।। 

জ্ঞানণ্াণগ মৃিুয আচম কচরলাম িে।  

আমার নেনানণল কাম ভস্ম  ে।। 

ম ামাো বল ্াণর বত্রণলাণকয সমাচ নী। 

চবেু-অংশ িাি গঙ্গা চত্রপে-গাচমনী।। 

োসী  ণে সসণব সমার িরে-অমু্বণি।  

মণনামি বর লণভ, সমাণর স্ই ভণি।। 

িযি মান মণনারণম কর  সম্ভাি। 

আমাণর ভচিণল  ণব চসদ্ধ অচভলাি।।  

কনযা বণল, স্াগী সিাণর িাচননু এখ্ন।  

সিাণর মণ শ্বর বচল  াণক সর্ব্পিন।।  

বযেপ িপ িপ সিার বযেপ স্াগ ধযান। 

বযেপ সিার পঞ্চ-মুণখ্ রাম-নাম গান।। 

বযেপ িোভার রাখ্ বযেপ িুচম স্াগী। 

ভণ্ডিা কচরো সলাণক বলা  ববরাগী। ।  

 র বণল, মণনারণম! কর অবধান। 

িব অঙ্গ সেচখ্ সমার  চরল স্ জ্ঞান।।  

কচরলাম এক োম ে ন নেণন। 

সকাচে কাম জ্বচলণিণছ িব িিুণকাণে।। 

িপ িপ স্াগ ধযান জ্ঞাণনর ববরাগয। 

এ সকল কর্ম্প ্চে  ে, সশ্রষ্ঠ ভাগয।। 

এই বািা  ে, িুচম কর  পরশ। 

আচলঙ্গন সে  িুচম  ইো  রি।। 

্ণিক কচরনু িপ িপ  চর নাম। 

িো ভস্ম চেগ্বাস শ্মশাণনণি ধাম।।  

িার সমুচিি ফল চমলাইল চবচধ। 

এিকাণল পাইলাম সিামা স ন চনচধ।। 

সর্ব্পকর্ম্প সমপপে কচরনু িরণে। 

কৃপা কচর আচলঙ্গন সে  বরানণন।। 

 রবাকয শুচন  াচস বণল  েগ্রীব।  

অপ্রাপয দ্রণবযর সকন বািা কর চশব।। 

সর্ব্প কর্ম্প িযচিবাণর পাণর স্ই িন। 

অনযমনা না  ণব, আমাণি একমন।। 

কাে-মণনাবাণকয কণর আমাণর ভিন। 

সস িণনণর ্াচি আচম চেব আচলঙ্গন। ।  

চশব বণল, কনযা এই সিয অঙ্গীকার। 

আচি ব ণি সিামা চবনা নাচ  িাচন আর।।  

িযচিলাম সর্ব্প কর্ম্প ভা্পযা-পুত্রগে। 

সসচবব সিামার পে সে  আচলঙ্গন।। 

নারী বণল, কি সমাণর কর  ছলন। 

সকমণন িযচিবা িুচম ভা্পযা-পুত্রগে।। 

এক ভা্পযা রাচখ্োছ িোর চভির।  

আর ভা্পযা কচরোছ অদ্ধপ কণলবর।।  

 র বণল,  চরোচি সকন স ন ক । 

িযচিো কপে সমাণর কর অনুগ্র ।। 

চক ছার সস নারী পুত্র, নাম ল  িার। 

শি শি গঙ্গা দুগপা চনছচন সিামার।।  

োসী  ণে সসচবণব সস, আচম ব ব োস। 
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কৃপা কচর বরানণন পূর সমার আশ।। 

্চে িুচম চনশ্চে না চেবা আচলঙ্গন।  

সিামার সরু্ম্ণখ্ আচম িযচিব িীবন। ।  

সনউচেো সমার পাণন িা  িারুমুণখ্।  

স র, মচর চত্রশূল মাচরো চনি বুণক।। 

এি বচল চত্রশূল চনণলন ভূিনাে। 

 াচসণি  াচসণি িণব বণলন শ্রীনাে।।  

বুচেলাম গঙ্গাধর! সিামার স্ জ্ঞান। 

কাণম বশ  ণে িা  িযচিবাণর প্রাে।। 

বধ্পয ধর, িযি সখ্ে, চিি কর চস্থর।  

চেব আচলঙ্গন, িুচম না িযি শরীর।।  

নাচ  িান চবশ্বনাে আমার হৃেে। 

ভকি-িণনণর আচম োচন স্ অভে।। 

স্ িন স্মন কাম মাণগ সমার স্থান।  

চেই িাণর অবশয না  ে কভু আন।। 

চবণশণি আমাণক পূণর্ব্প মাচগোছ িুচম। 

অদ্ধপ অঙ্গ চেব অঙ্গীকার বকনু আচম।। 

এি বচল আচলঙ্গন চেণি িগোে। 

আইস বচলো চবিাণরন দুই  াি।। 

আচলঙ্গণন ্ুগল-শরীর ব ল এক। 

অদ্ধপ ভস্ম-ভূিা ব ল, কিরূী অণদ্ধপক।। 

অদ্ধপ িোিূে, অদ্ধপ চিকুর িাাঁির। 

অণদ্ধপক চকরীেী, অদ্ধপ ফচে-ফোধর।। 

কিরূী চিলক অদ্ধপ, অদ্ধপ শচশকলা। 

অদ্ধপ-গণল  ােমালা, অণদ্ধপ বনমালা।। 

মকর-কুণ্ডল কণেপ, কুণ্ডলী-কুণ্ডল। 

শ্রীবৎস-লািন অদ্ধপ সশাচভি গরল।।  

অদ্ধপ মলেি, অদ্ধপ ভস্ম কণলবর।  

অদ্ধপ কচে বাঘাম্বর, অদ্ধপ পীিাম্বর।। 

এক পণে ফেী, অণনয কনক নূপুর। 

শঙ্খ-িক্র কণর সশাণভ, চত্রশূল  মু্বর।। 

চশব-দুগপা চবেু-লক্ষ্মী, িাচর মূচিপ স চর। 

কাশীোস কণর আশ, িচর ভব-বাচর।। 

িাচর মূচিপ স চরণলই চমণল িাচর ফল। 
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সুধাবণ্টন ও রাহু-ণকিুর চববরে 

সসৌচি বণল, সাবধাণন শুন মুচনগে। 

কচ নু অপূর্ব্প  চর- ণরর চমলন।।  

সেবগে-রিা স িু সেব ভগবান্। 

পুনরচপ আইণলন সবা চবেযমান।। 

স ো সুরাসুর সণব পাইো সিিন। 

সকাো কনযা, সকাো কনযা, কণর অণন্বিে।।  

স নকাণল নারী-ণবণশ সেণখ্ নারােণে। 

এই এই বচলো ধাইল সর্ব্পিণন।। 

িিুচর্দ্পক  ইণি ধাইল সুরাসুর। 

কনযাণর সবচেল সণব কচর লিপুর। ।  

চিণির পুিলী প্রাে িাণ  সর্ব্পিন। 

িিিণে নারােে বণলন বিন।। 

এই িীর -চসন্ধ ুমণধয আমার বসচি। 

সমাচ নী আমার নাম, সমুণদ্র উৎপচি।। 

সচ ণি নাচরনু অনুিে কলবর। 

চক স িু কল  কর সিামরা এ সব।। 

এি শুচন কচ ণি লাচগল সর্ব্পিন। 

অসুর-অমর-দ্বন্দ্ব অমৃি কারে।। 

ভাল ব ল, সিামা স   ইল চমলন।  

আপচন োচকো দ্বন্দ্ব কর চনবারে।।  

বাাঁচে সে  সুধা, দ্বন্দ্ব স ৌক সমাধান। 

িুচম স্ কচরবা িা া না কচরব আন। ।  

কনযা বণল, এি দ্বণন্দ্ব আমার চক কাি। 

কভু না মধযস্থ ব ব সুরাসুর-মাে।।  

আমার চবধান ্চে নাচ  লে মন। 

সণব সক্রাধ কচরণল চক কচরব িখ্ন।। 

িা া শুচন  াচক িণব বণল সর্ব্পিন।  

সিয কচ , না লচঙ্ঘব সিামার বিন। ।  

এণিক সবার মুণখ্ শুচন েঢ়ৃবােী। 

কচ ণি লাচগল িণব সেব িক্রপাচে।।  

সিামা সবাকার বাকয না কচরব আন।  

আচন সে  সুধাভাণ্ড আমা-চবেযমান।।  

দুই পংচি  ইো ববস  সর্ব্পিন।  

একচভণি বেিয, একচভণি সেবগে।। 

মাোবীর মাোণি সমাচ ি সর্ব্পিন।  

সুধাভাণ্ড আচনো চেণলক িিিে।।  

দুই পংচি বচসল লইো পত্রাসন। 

কাাঁণখ্ সুধাভাণ্ড কচর কণরন বণ্টন।।  

সেবিার সিযষ্ঠ ভাগ বণলন সমাচ নী। 

সেণব সুধা চবিচরণি ্ুচি আণগ মাচন।। 

বেিযগে বচলল, স্মি িব মচি। 

শুচনো বাাঁণেন সুধা িণব লক্ষ্মীপচি।। 

ইে ্ম কুণবর আচেিয হুিাশন।  

ইিযাচে সিচত্রশ সকাচে ্ি সেবগে। ।  

সবাকাণর ক্রণম সুধা বাাঁচেো সমাচ নী। 

অবণশণি ্ি চছল খ্াইল আপচন।। 

স নকাণল  াচকো বণলন রচব শশী। 

সেখ্ সেখ্ রাহু-দ্বেিয সুধা খ্াে আচস।। 

শুচন সুেশপণন আজ্ঞা সেন নারােে।  

িণক্রণি অসুর-মুণ্ড কচরল সছেন।।  

িোচপ না মচরণলক সুধাপান স িু।  

মুখ্ ব ল রাহু, কণলবর ব ল সকিু।।  

বেণিয মাচর সুধা  চর ব ল অন্তধপান। 

সেচখ্ সক্রাণধ কম্পাচম্বি ব ল বেিযগে।। 

মার  অমরগণে বচলো উচঠল। 

প্রলেকাণলণি স্ন চসন্ধু উেচলল।।  

নানা অস্ত্র শস্ত্র সণব বচরণি প্রিুর। 
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সক বচেপণি পাণর ্ুদ্ধ বকল সুরাসুর।। 

সুধাপাণন বলবান্ ্ণিক অমর। 

মেণনণি বেিযগে োন্ত কণলবর।।  

না পাচরো ভঙ্গ চেো সগল বেিযিন।  

আপন আলণে িচল সগলা সেবগে।। 

ভারণির পুেযকো শুণন পুেযবান।  

কাশীরাম কণ , কচল-ভণে পচরত্রাে। ।  
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নাগগণের প্রচি কদ্রুর 

অচভসম্পাি ও চবনিার োসীত্ব 

চববরে 

সশৌনকাচে মুচনগে সসৌচিণর পুচছল। 

কদ্রু আর চবনিাে চক প্রসঙ্গ ব ল।।  

সসৌচি বণল, দুই িন সেচখ্ িুরঙ্গম।  

সর্ব্প সুলিে অশ্ব অচি মণনারম। ।  

কদ্রু বণল, চবনিা সেখ্  অশ্ববর। 

সকান্ বেপ ধণর অশ্ব পরম সুন্দর। ।  

চবনিা কচ ল, অশ্ব সশ্বিবেপ ধণর। 

িুচম সকান্ বেপ সেখ্, ক  সেচখ্ সমাণর।। 

কদ্রু বণল, কৃেবেপ  ে অশ্ববর।  

দুই িণন চবিণ্ডা স্  ইল চবির। ।  

কদ্রু বণল, চবনিা সকান্দল চক কারে।  

দুই িণন এস িণব কচর চকছু পে।। 

োসী  ণে োচকণবক স্ই িন  াণর। 

চনেপে কচরো সোাঁণ  িচল সগল ঘণর।। 

অি সগল চেনমচে, েৃচষ্ট নাচ  িণল। 

কলয আচস িুরঙ্গম সেচখ্ব সকাণল।।  

এি বচল িচল সগল স্ ্া ার গৃণ । 

পণের কারণে চকন্তু মনচস্থর নণ । ।  

স ণরক পুণত্র কদ্রু আচনল  াচকো। 

কচ ল বৃিান্ত ্ি পুণত্র বসাইো।। 

পুত্রগে বণল মািা চক কর্ম্প কচরণল। 

সশ্বিবেপ উদ্বচুঃশ্রবা খ্যাি ভূমণ্ডণল।। 

কদ্রু বণল, অশ্ব ্চে ধবল-আকার। 

কৃোঙ্গ স্মণি  ে, কর প্রচিকার।। 

চবনিার স  আচম কচরোচছ পে। 

 াচরণল  ইব োসী, না  ে খ্ণ্ডন।।  

এি শুচন নাগগে চবরস- বেন।  

মাণের িরণে িণব কণর চনণবেন।। 

স্মন িননী িুচম সিমন চবনিা। 

কপণেণি চেব দুুঃখ্, ভাল নণ  কো।।  

শুচনো কুচপল কদ্রু, চেল শাপবােী। 

িণন্মিে-্ণজ্ঞ ভ্স্স্ম ব ণব সব ফেী।। 

কদ্রু শাপ চেল ্চে, আনচন্দি ধািা। 

ইে স  আনচন্দি ্ণিক সেবিা।।  

চবিম দুর্জ্পে ফেী সলাক-চ ংসা কণর। 

আনণন্দ কুসুমবৃচষ্ট কণর পুরন্দণর।। 

চবণির জ্বলণন সলাক  ে ি চবনাশ। 

রিা-ণ িু ব্রহ্মা মন্ত্র কচরল প্রকাশ।। 

চেবয মন্ত্র গারুচের চেল কশযণপণর। 

কশযপ  ইণি প্রিাচরল মিপযপুণর।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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কদ্রু ও চবনিার অশ্ব েশপণন 

গমন  

মাণের বিন শুচন নাগগণে ভে। 

শীঘ্রগচি সগল ্ো উদ্বচুঃশ্রবা  ে।।  

িুরণঙ্গর পুচ্ছ চছল ধবল বরে।  

ঢাচকল িা ার বেপ ্ি নাগগে।। 

চনুঃশ্বাণসণি কৃোঙ্গ  ইল উদ্বচুঃশ্রবা। 

লুকাইল পূণর্ব্পর ধবল-ইন্দুআভা। ।  

স োে চবনিা কদ্রু উচঠো প্রভাণি। 

সক্রাধ্ুি সগল সোাঁণ  িুরঙ্গ সেচখ্ণি।। 

পণে স্ণি সমুদ্র সেচখ্ল দুইিণন। 

পর্ব্পি আকার িাণ  িলিরগণে।। 

শণিক স্ািন সক  চবংশচি স্ািন। 

কুম্ভীর-কচ্ছপ-মৎসয আচে িন্তুগে।।  

স নমণি সকৌিুক সেচখ্ো দুইিন। 

উদ্বচুঃশ্রবা অশ্ব ্ো কচরল গমন। ।  

চনকণেণি চগো সোাঁণ  কণর চনরীক্িে।  

কৃেবেপ সেণখ্ সঘাো, অচি সুলিে।। 

সেচখ্ো চবনিা ব ল চবিণ্ণ- বেন।  

অঙ্গীকার বকল সপত্নীর োসীগে।। 
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গরুণের িন্ম ও সণূ্পযর রণে 

অরুণের সারেয 

স নমণি োসীপণে আণছন চবনিা। 

ম াবীর গরুণের িন্ম ব ল স ো।। 

চ ম্ব ফাচে বাচ র  ইল আিচম্বণি।  

সেচখ্ণি সেচখ্ণি কাে লাচগল বাচেণি।। 

প্রািুঃ ব ণি ক্রণম স্ন সূ্পযণিি বাণে। 

বণন অচি চেণল স্ন েশচেক সবণে। ।  

কামরূপী চব ঙ্গম ম াভেের। 

চনশ্বাণস উচেো ্াে পর্ব্পি-চশখ্র।।  

চবদুযি আকার অঙ্গ, সলাচ ি সলািন।  

িেমাণত্র মুণ্ড চগো ছুাঁইল গগন।।  

্ুগাণন্তর অচি স্ন সেণখ্ সর্ব্পিণন। 

সুরাসুর কম্পমান িা ার গর্জ্পণন।। 

অচি স ন িাচন সণব কচর স্াে কর।  

অচির উণর্দ্ণশ িব কচরল চবস্ির।।  

অচি বণল, আমাণর এস্তুচি কর সকণন। 

আপনা সংবর বচল বণল সেবগণে।। 

সেবিার িণব অচি কন  াসয কচর। 

অকারণে ভীি সকন বেিয-কুল-অচর।।  

আচম নচ  কাশযণপে চবনিা-নন্দন। 

সর্ব্পণলাক-চ িকারী চ ংরক-চ ংসন।।  

না কচর  ভে সক  োক মম সণঙ্গ। 

আনচন্দি  ণে সণব সেখ্  চব ণঙ্গ।।  

অচির বিন শুচন ্ি সেবগে। 

স্াে াি কচর কণর গরুণে স্িবন।।  

স ন রূপ সেচখ্ িব অচি ভেের। 

সংবর করুো কচর চবনিা-ণকাির।। 

সিামার সিণিণি সেখ্ িিু ্াে জ্বচল। 

ভীিে গর্জ্পণন লাণগ কেপদ্বাণে িাচল।। 

কশযণপর পুত্র িুচম  ও েোবান্।  

চনি সিি সংবর  কর পচরত্রাে।। 

সেবিার িণব িষু্ট ব ল খ্ণগশ্বর।  

আশ্বাচসো সংবচরল চনি কণলবর।। 

িণব পচিরাি বীর অরুণে লইো। 

আচেণিযর রণে িাণর বসাইল চগো।।  

চবিম সূণ্পযর সিণি সপাণে চত্রভুবন। 

অরুণের আচ্ছােণন ব ল চনবারে।। 

মুচনগে বণল, ক  ই ার কারে। 

সকান্ স িু চত্রভুবন েচ ণছ িপন।।  

সসৌচি বণল, স্ইকাণল সেব িনাদ্পেন।  

সুরগণে সুধারাচশ কণরন বণ্টন।। 

সগাপণন বচসো রাহু অমৃি খ্াইল। 

চেবাকর নারােণে সেখ্াইো চেল।। 

সূণ্পযর বিণন িণব সেব নারােে।  

িণক্রণি অসুর মুণ্ড কণরন সছেন।।  

সূণ্পযর  ইল পাপ িা ার কারণে।  

সক্রাণধ রাহু গ্রাণস িাাঁণর পাপগ্র  চেণন।। 

সূণ্পযর  ইল সক্রাধ ্ি সেবগণে।  

 াচকো বচলনু আচম সবার কারণে।। 

সণব সেণখ্ সকৌিুক, আমাণর কণর গ্রাস। 

এই স িু সৃচষ্ট আচম কচরব চবনাশ। ।  

আপনার সিণিণি সপাোব চত্রভুবন।  

এি চিচন্ত ম াণিি ধচরল িপন।। 

সেবগে চনণবচেল ব্রহ্মার সগাির। 

বত্রণলাকয েচ ণি সিি বকল চেনকর। ।  

ব্রহ্মা বণল, ভে নাচ  কর সেবগে।  
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ই ার উপাে এক কচরব রিন।। 

কশযণপর পুত্র  ণব চবনিা-উেণর। 

রচব-ণিি চনবাচরণব সসই ম াবীণর।।  

িিচেন কষ্ট সচ  োক সর্ব্পিণন। 

এি বচল প্রণবাচধো সগল সেবগণে।। 

ভারণির পুেযকো পুেযিন শুণন। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীরাম োস ভণে।। 
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সুধা আচনণি গরুণের স্বণগপ 

গমন  

অরুণে লইো িণব চবনিা-নন্দন। 

সূ্পযরণে ্ত্ন কচর কচরল স্থাপন।।  

সি-অশ্ব কচরোচল ধচর বাম  াণি। 

রচ ল অরুে সস সারচে ব ো রণে।। 

সূ্পযরণে সণ ােণর রাখ্ পচিরাি।  

িননীর ঠাাঁই সগল িীর-চসন্ধ-ুমাে।। 

দুুঃচখ্ি িননী সেচখ্ মচলন- বেন।  

মাণের িরে চগো কচরল বন্দন।। 

পুণত্র সেচখ্ চবনিার খ্চণ্ডল চবিাে। 

সস্ন বাণকয গুরুণের কণর আশীর্ব্পাে।। 

স নকাণল কদ্রু  াচক বণল চবনিাণর। 

রমযদ্বীণপ লণে িল কাণন্ধ কচর সমাণর।। 

রমযক দ্বীণপণি সমার পুণত্রর আলে।  

ত্বচরণি লইো িল চবলম্ব না সে।।  

কদ্রুণর লইল কাণন্ধ চবনিা সুন্দরী। 

নাগগণে গরুে লইল কাণন্ধ কচর।। 

নাগগণে কাণন্ধ কচর গরুে উচেল। 

িিুর চনচমণি সূ্পয-মণ্ডণল উচঠল।। 

সূণ্পযর চকরণে সপাণে ্ি নাগগে।  

নাগ-মািা সেণখ্ পুচে মচরণছ নন্দন।।  

পুচে মণর নাগগে, নাচ ক উপাে। 

আকুল  ইো কদ্রু স্মণর সেবরাে।।  

বত্রণলাণকযর নাে িুচম সেব শিীপচি। 

আমার কুমারগণে কর অবযা চি।। 

বহুচবধ স্তুচি কদ্রু বকল পুরন্দণর। 

ইে  াচক আজ্ঞা বকল সব িলধণর।। 

িিিণে সমঘগে ঢাচকল আকাশ। 

িলবৃচষ্ট কচরো ভচরল চেশপাশ।। 

িণব খ্গপচি সব বলো নাগগণে। 

রমযক দ্বীণপণি বীর সগল িিিণে।। 

নাণগর আলে দ্বীপ অচি মণনা র। 

কাঞ্চণন মচণ্ডি গৃ  প্রবাল প্রির।। 

ফল-ফুণল সুণশাচভি িন্দণনর বন। 

মলে-সুগচন্ধ-বােু বণ  অনুিে।।  

আপনার আলণে বচসল নাগগে। 

গরুণে িাচ ো িণব বচলল বিন।। 

উচেবার বে শচি আছণে সিামার। 

িচেো সিামার কাণন্ধ কচরব চব ার। ।  

আর এক দ্বীণপ লণে িল খ্ণগশ্বর। 

শুচনো গরুে সগল মাণের সগাির।। 

গরুে বচলল, মািা ক  চববরে। 

পুনরচপ কাণন্ধ চনণি বণল নাগগে।।  

প্রভু স্ন আজ্ঞা কণর সসবা কচরবাণর। 

চক স িু এমন সবাল বণল বাণর বাণর। ।  

একবার কাণন্ধ বকনু সিামার আজ্ঞাে। 

পুনরচপ বণল সমাণর, স ণন না ্াে।।  

চবনিা বণলন, পুত্র বেণবর চলখ্ন। 

আচম কদ্রু-োসী, িুচম োসীর নন্দন।। 

গরুে বচলল, মািা ক  চববরে। 

িুচম িার োসী ব লা চকণসর কারে। ।  

চবনিা কচ ল, পূণর্ব্প সপত্নীর সণন। 

উদ্বচুঃশ্রবা িণর  ই পরাচিিা পণে।। 

সসই ব ণি োসীবৃচি কচর িার আচম। 

সি কারণে োসীপুত্র ব ণল বাপু িুচম।। 

এি শুচন ম াণক্রাধ কচরল সুপেপ। 
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সঘণন চনশ্বাস ছাণে িিু রিবেপ।। 

মাণে এচে সগল সৎ-মাণের চনকণে। 

কদ্রুর অণগ্রণি বীর কণ  করপুণে। ।  

আজ্ঞা কর িননী সগা, কচর চনণবেন। 

চকমণি মাণের  ে োসীত্ব-ণমািন।। 

কদ্রু বণল মুি ্চে কচরণব িননী। 

সুরণলাক ব ণি সুধা সমাণর সে  আচন। ।  

িা া শুচন খ্গবর আনচন্দি অচি। 

মাণের চনকণে বীর সগল শীঘ্রগচি।।  

্া বচলল সৎ-মািা মাণেণর কচ ল। 

না ভাচব  আর, দুুঃখ্-অবসান ব ল।। 

এখ্চন আচনব সুধা িিু পালচেণি। 

িুধাে উের জ্বণল, সে  চকছু সখ্ণি।। 

িননী বচলল, ্া  সমুণদ্রর িীণর। 

খ্াও চগো ্ি ববণস চনিাে-নগণর।। 

চকন্তু কচ  িাণ  এক চদ্বিবর আণছ। 

বুচেো খ্াইণব বাপু, চদ্বণি খ্াও পাণছ।। 

অবধয ব্রাহ্মে িাচি, কচ নু সিামাণর। 

িুধাে আকুল বাছা, খ্াও পাণছ িাণর।। 

অচি সূ্পয চবি ব ণি আণছ প্রচিকার। 

ব্রাহ্মণের সক্রাণধ বাছা নাচ ক চনিার। ।  

গরুে বচলল, ্চে িােৃশ ব্রাহ্মে।  

চকবা চিহ্ন ধণর চদ্বি, সকমন লিে।। 

চবনিা বচলল, িুচম িুধাে আকুল।  

চিচনো খ্াইণি দুুঃখ্ পাইণব বহুল।।  

খ্াইণি সিামার কে জ্বচলণব ্খ্ন। 

চনশ্চে িাচনণব পুত্র সসই সস ব্রাহ্মে।। 

এি বচল চবনিা কচরল আশীর্ব্পাে। 

্াও পুত্র, অমৃি আন  অপ্রমাে। ।  

ইে ্ম আচেিয কুণবর হুিাশন।  

সিামাণর চিচনণি শি নণ  সকান িন। ।  

এি বচল খ্গবণর কচরল সমলাচন। 

মাণে প্রেচমো বীর উচেল িখ্চন।। 

গরুে উচেণি চিন ভুবন কাাঁচপল। 

প্রলণের কাণল স্ন চসন্ধু উেচলল। ।  

পাখ্সাণে পর্ব্পি উচেো ্াে েূণর। 

গর্জ্পণন লাচগল িালা সুরাসুর-নণর।। 

বকবণিপর সেশ সেচখ্ মুখ্ চবিাচরল। 

প্রশ্বাস সচ ি সব মুণখ্ প্রণবচশল।।  

আচছল ব্রাহ্মে এক িা ার চভিণর। 

অচির সমান জ্বণল গরুে-উেণর।। 

গরুে স্মচরল, িণব মাণের বিন। 

 াচকো বচলল, শীঘ্র চনুঃসর ব্রাহ্মে।। 

ব্রাহ্মে বচলল, চনুঃসচরব চক প্রকাণর। 

ভা্পযা সমার পুচে মণর সিামার উেণর।। 

বকবচিপনা ভা্পযা সমার প্রাণের সমান। 

ভা্পযার চব ণন আচম না রাচখ্ব প্রাে।। 

গরুে বচলল, সমার চদ্বি বধয নণ ।  

ত্বচরণি চনুঃসর, অচি ্াবৎ না েণ ।। 

ধচরো ভা্পযার  াি এস স  বাচ ণর। 

এি শুচন ধণর চদ্বি বকবচিপনী-কণর।। 

লইো আপন ভা্পযা  ইল বাচ র। 

অন্তরীণি উচেল গরুে ম াবীর।। 

স নকাণল গরুণেণর কশযপ সেচখ্ল।  

আশীর্ব্পাে কচরো কুশল চিজ্ঞাচসল।। 

গরুে বচলল, িাি আচছ স্ কুশণল। 

সকচল কুশল, মাত্র ভিয নাচ  চমণল।। 

মািৃ-ণবাণল খ্াইলাম চনিাে- নগর।  
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না  ইল িুধা-শাচন্ত, পুচেণছ উের।।  

চবমািার বাণকয ্াই অমৃি আচনণি।  

িুধাে অবশ িন ুজ্বচল অন্তণরণি।। 

িুচম িাি চকছু সমাণর সে  খ্াইবাণর। 

ভাল কচর সে  সগা উের স্ন পূণর।। 

কশযপ বচলল, িণব শুন পুত্রবর। 

সেব নণর চবখ্যাি আছণে সণরাবর।। 

গি-কূর্ম্প দুইিন িো ্ুদ্ধ কণর। 

িা ার বৃিান্ত শুন আমার সগািণর।। 
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গি-কচ্ছণপর চববরে 

চবভাবসু সুপ্রিীক দুই সণ াের। 

ম াধণন ধনী সোাঁণ  মুচনর সকাির।। 

শত্রুগে সোাঁ াণর কচরল সভোণভে। 

ধণনর কারণে সোাঁণ   ইল চবণচ্ছে।।  

সুপ্রিীক কচনষ্ঠ সস পৃেক  ইল। 

আপনার সমুচিি চবভাগ মাচগল।। 

শত্রুগে বচলল, অণনক ধন আণছ। 

আপন উচিি ভাগ ছাচে সে  পাণছ।। 

চবভাবসু সিযষ্ঠ কণ , এ ভাগ উ ার। 

অকারণে দ্বন্দ্ব কণর সচ ি আমার। ।  

সোাঁ াকাণর দুই রূপ কণ  শত্রুগণে। 

বহুচেন এই মি দ্বন্দ্ব দুই িণন। ।  

চনিয আচস সুপ্রিীক প্রাণি মাণগ ধন। 

সক্রাণধ চবভাবসা শাপ চেল িিিে। ।  

স্ চকছু সিামার ভাগ িা া চেনু আচম। 

না লইো দ্বন্দ্ব কর পরবাণকয িুচম।। 

চনিয আচস চবসম্বাে কর মম সণন। 

চেনু শাপ, গি ব ো কর মম সণন। ।  

সুপ্রিীক বণল, সমাণর ভাগ নাচ  চেো। 

শাপ চেণল, বল সমাণর চকণসর লাচগো।। 

িুচমও কচ্ছপ  ও িণলর চভিণর। 

দুই িণন দুই শাপ চেণলক সোাঁ াণর। ।  

গি সগল অরণেয, কচ্ছপ সগল িণল। 

ভাই ভাই চবসম্বাে বকণল স  ফণল।।  

পরবাণকয ্ারা সব কণর স্ চববাে।  

অচি সেশ িণন্ম িার,  ে ি প্রমাে।। 

সসই সস কচ্ছপ আণছ িণলর চভির। 

্ুচেো স্ািন েশ িার কণলবর।। 

িা ার চদ্বগুে সে  কচরবর ধণর। 

চনিয আচস ্ুদ্ধ কণর সণরাবর-িীণর।। 

সসই গি-কূর্ম্প চগো কর  ভিে।  

সর্ব্পত্র মঙ্গল  ণব চবনিা-নন্েন।।  

সমণর প্রবৃি ব ণল সেবগে সণন। 

সবে বীর সয রাচখ্ণব সিামা ধণন।। 

চত্রভুবন চবিেী  ও ম াবীর। 

ব্রহ্মা চবেু চশব িব রাখ্ুন শরীর।। 

কশযণপর আজ্ঞা সপণে গরুে সত্বর।  

িিুর চনচমণি সগল ্ো সণরাবর।। 

অন্তরীি ব ণি সেচখ্ চবনিা-ণকাির।  

বন  ইণি বাচ র ব ল গিবর।। 

সণরাবর-িীণর আচস কচরল গর্জ্পন। 

সক্রাধ কচর কূর্ম্প সেখ্া চেণলক িখ্ন।।  

দুই িণন ম া্ুদ্ধ, ক ণন না ্াে।  

অন্তরীণি োচক িা া সেণখ্ খ্গরাে।। 

এক নণখ্ গণি ধচর কূর্ম্প আর নণখ্।  

িিুর চনচমণি উচে সগল িপুঃণলাণক। ।  

সকাোে খ্াইব বচস ভাণব মণন মন। 

নানািাচি বৃি সেণখ্ পরণশ গগন।।  

এক বেবৃি িো অচি উচির। 

সেচখ্ো গরুণে  াচক বচলল উির।।  

সমার  াল সেখ্ শিণ্ািন চবিার। 

সুস্থ  ণে ইণে বচস কর  আ ার।। 

বৃণির বিন শুচন চবনিা-নন্দন। 

 াণলণি বচসল চগো কচরণি ভিে।।  

ভাচঙ্গল বৃণির  াল গরুণের ভণর। 

বালচখ্লয-মুচনগে িাণ  িপ কণর।। 

শাখ্া কচর অণধামুণখ্ আণছ মুচনগে। 
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সেচখ্ো  ইল ভীি চবনিা-নন্দন।। 

ভূচমণি সফচলণল  াল মচরণবক মুচন।  

সঠাাঁণেণি ধচরল  াল, মণন ভে গচে।।  

সঠাাঁণেণি ধচরল  াল, গি-কূর্ম্প নণখ্। 

উচেো সবোে পিী, উপাে না সেণখ্।। 

বহুচেন গরুে উচেল স নমণি। 

কশযণপ সেচখ্ল গন্ধমােন-পর্ব্পণি।। 

গরুণের মুণখ্  াল সেচখ্ চবপরীি। 

বালচখ্লয মুচনগে িাণ  চবলচম্বি। ।  

কশযপ বণলন, পুত্র কচরলা চক কাি।  

স র সেখ্  াণল আণছ মুচনর সমাি।। 

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাে িাচে-স র ব্রাহ্মে। 

উপাে কর , সক্রাধ নণ  ্িিে।। 

িণব ি কশযপ মুচন কচর স্াে কর। 

মুচনগে প্রচি স্তুচি কচরলা চবির।। 

এই ি গরুে  ে সবাকার চ ি। 

সস কারণে সক্রাধ িাণর না  ে উচিি।।  

কশযণপর িণব িুষ্ট  ণে ঋচিগে।  

চ মচগচর পণর সণব কচরল গমন।। 

িণব খ্ণগশ্বর চিজ্ঞাচসল কশযণপণর। 

সকাোে সফচলব  াল আজ্ঞা কর সমাণর। ।  

কাশযপ বচলল, ্াও ঋিয-শৃঙ্গ-চগচর। 

িীবিন্তু নাচ  সসই পর্ব্পি উপচর।। 

কশযণপর আজ্ঞা-ক্রণম বীর খ্ণগশ্বর।  

সফচলল সস  াল লণে পর্ব্পি উপর।।  

গি-কূর্ম্প খ্াইণলক পর্ব্পণি বচসে। 

অমৃি আচনণি ্াে িৃিমনা ব ো।।  

ম াণিণি গগণন উচঠল ম াবল। 

পাখ্সাণে উচে সগল পর্ব্পি সকল।। 

চেনকর আচ্ছাচেল ব ল অন্ধকার। 

অমর-নগণর ব ল উৎপাি অপার।। 

উল্কাপাি চনঘপাি  ইণছ ঘন- ঘন।  

সঘার বােু, সমণঘ কণর রি বচরিে। ।  

ই া সেচখ্ ইে বৃ স্পচিণর পুচছল। 

এি অমঙ্গল সকন স্বণগপণি  ইল।। 

বৃ স্পচি বচলল, সিামার পূর্ব্প পাণপ। 

আচসণছ গরুে-পিী অদ্ভুি-প্রিাণপ।। 

সুধার কারণে আণস চবনিা-নন্দন। 

অবশয লইণব সুধা চিচন সেবগে।। 

এি শুচন কুচপি  ইল পুরন্দর। 

িিিণে আজ্ঞা চেল  াচক অনুির।।  

পাইো ইণের আজ্ঞা ্ি সেবগে।  

সসর্জ্  ইল সণব কচরবাণর রে।। 

মুচনগে বণল, শুন সূণির নন্দন। 

ইণের  ইল পাপ চকণসর কারে।। 

কশযপ ব্রাহ্মে-ণশ্রষ্ঠ চবচেি ভুবণন। 

িাাঁর পুত্র পিী ব ল চকণসর কারণে।। 

কামরূপী পিী সসই ম াবলবন্ত।  

চক স িু  ইল ক  পূণর্ব্পর বৃিান্ত।। 

সসৌচি কণ , সসই কো কচ ি চবিার।  

সংণিণপ কচ  স্ চকছু শুন সাণরাদ্ধার।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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ইণের প্রচি বালচখ্লযাচের 

অচভসম্পাি 

পূণর্ব্পণি কশযপ-মুচন ্জ্ঞ আরচম্ভল। 

সেব-ঋচি গন্ধর্ব্পাচে ্ি সক  চছল।। 

্ণজ্ঞর সা া্য োণন কচরো মমন।  

্জ্ঞকাষ্ঠ আচনবাণর প্রণবচশল বন। ।  

ভাচঙ্গো লইল কাষ্ঠ মাোর উপর।  

পর্ব্পি-প্রমাে সবাো চনল পুরন্ের।।  

শীঘ্র কাষ্ঠ সফচলো আইল সুরমচে।  

পণেণি সেচখ্ল ্ি বালচখ্লয মুচন।।  

পলাণশর পত্র লণে মাোর উপণর। 

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাে সণব ্াে ধীণর ধীণর।। 

পণে স্ণি সণব এক সগািুর সেচখ্ো। 

পার ব ণি নাচ  পাণর আণছ োণ্ডাইো।। 

িা া সেচখ্  াচসণি লাচগল সেবরাি।  

সেচখ্ো কচরল সক্রাধ মুচনর সমাি।।  

উপ াস কচরচল কচরো অ োর। 

ব্রাহ্মণেণর নাচ  চিন মি দুরািার।। 

বালচখ্লয-মুচনগে এণিক ভাচবল।  

অনয ইে কচরবাণর ্জ্ঞ আরচম্ভল।। 

ইে ব ণি শিগুে বচলষ্ঠ  ইণব।  

কামরূপী ম াকাে বত্রণলাকয চিচনণব।। 

স নমণি ্জ্ঞ কণর ্ি মুচনগে। 

শুচনো কশযণপ ইে কণর চনণবেন।।  

শীঘ্রগচি সগল সিাঁই ্ণজ্ঞর সেন। 

মুচনগে-প্রচি িণব বচলল বিন।। 

সেবরাি পুরন্দর ব্রহ্মাণর সসচবল।  

সেণবর ঈশ্বর কচর ব্রহ্মা চনণোচিল।। 

অনয ইে-ণ িু ্জ্ঞ কর চক কারে। 

ব্রহ্মার বিন িা  কচরণি লঙ্ঘন।।  

ব্রহ্মার বিন রাখ্,  ও সণব প্রীি।  

আজ্ঞা কর মুচনগে ্  ে উচিি।। 

বালচখ্লয বণল, ্ণজ্ঞ পাই বহু কষ্ট। 

রাচখ্ণি সিামার বাকয সব ব ল ভ্রষ্ট।। 

কশযপ বচলল, নষ্ট  ণব চক কারে। 

 উক পিীে স্ চিচনণব চত্রভুবন।। 

মুচনগণে সান্ত্বাইো বণল সুররাণি। 

উপ াস কভু আর নাচ  কর চদ্বণি।। 

ব্রাহ্মে সেচখ্ো নাচ  কর অ োর। 

ব্রাহ্মণের সক্রাণধ কাণরা নাচ ক চনিার।। 

এি বচল সেবরাণি কণরন সমলাচন। 

চবনিাণর বণলন কশযপ ম ামুচন।। 

সফল কচরলা ব্রি শুন গুেবচি। 

সিামার গণভপণি  ণব খ্ণগে উপচি।। 

এি শুচন চবনিার আনন্দ চবির। 

স নমণি পিী ব ল কশযপ-ণকাির।। 

িণব ি গরুে বীর সগল সুরালে। 

ভেের মূচিপ সেচখ্ সণব পাে ভে।।  

স্ সেণবর  াণি চছল স্ই প্র রে। 

িিুচর্দ্পণক কচরণি লাচগল বচরিে। ।  

সশল শূল িাঠা শচি ভূিচণ্ড সিামর।  

পচরঘ পরশু িক্র মুিল মুেগর।। 

প্রলণের সমঘ স্ন কণর বচরিে। 

োাঁণক োাঁণক অস্ত্রবৃচষ্ট কণর কণর সেবগে।। 

কামরূপী পচিরাি চনভপে শরীর। 

সেণবর িচরত্র সেচখ্  াণস ম াবীর। ।  

জ্বলন্ত অনল স্ন ঘৃি চেণল বাণে।  
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গরুণের সিি বাণে, ্ি অস্ত্র পণে।। 

চিচনো সমণঘর শে গরুে-গর্জ্পন।  

সেণবর িচরত্র সেচখ্ ভাণব মণন মন। ।  

ইে আচে সেবগে সবাই অণবাধ। 

না িাচনো আমা সণঙ্গ বাোে চবণরাধ।। 

সবাণর মাচরণি পাচর িিুর চনচমণি। 

সাচধব আপন কা্পয চক কাি চবনাণশ।। 

এি চিচন্ত িিিণে চবনিা-নন্দন।  

পাখ্সাণে পূরাইল ধূলাে গগন।। 

ইণের অমরাবিী নানা রত্নমে। 

ভাচঙ্গল স্ পাখ্সাণেণি সস সমুেে। ।  

অচনচমত্র-ণনণত্র ভে পাে সেবগে। 

ধূলাে পূচরল, ভঙ্গ চেল সর্ব্পিন।।  

পবণনণর আজ্ঞা চেল সেব পুরন্দর। 

ধূলা উোইো িুচম সফলাও সত্বর।।  

ইণের আজ্ঞাে ধূলা উোে পবন।  

পুনুঃ আচস গরুণে সবচেল সর্ব্পিন। ।  

িিুচর্দ্পণক নানা অস্ত্র কণর বচরিে। 

সেচখ্ো রুচিল বীর চবনিা-নন্দন।।  

পাখ্সাে মাণর কাণর, চবোরণে নণখ্।  

সঠাাঁণেণি চিচরো সফণল, স্ পণে সরু্ম্ণখ্।। 

সবার শরীর ব ল রণি পচরপূেপ। 

ভাচঙ্গল মিক কাণরা, অচস্থ ব ল িূেপ।। 

পাখ্সাণে উোইো সফণল িাচরচেণক।  

েচিণে পলাে সক  সক  পূর্ব্প-ভাণগ।। 

পচশ্চণম দ্বােশ রচব পলাইল  ণর। 

অচশ্বনী-কুমার সোাঁণ  পলাে উিণর।। 

পুনুঃ পুনুঃ আচস ্ুদ্ধ কণর সেবগে।  

প্রােপে কচর সণব সুধার কারে।। 

কামরূপী চব ঙ্গম বণল ম াবল। 

অচিণক্রাণধ ব ল স্ন জ্বলন্ত অনল। ।  

প্রলে-অনল স্ন েণ  সর্ব্পিণন। 

সচ ণি না পাচর ভঙ্গ চেল সেবগণে। ।  

সেবিা সিচত্রশ সকাচে চিচনো সমণর। 

িেণলাণক উিচরল চনণমি চভিণর।। 

িণের চনকণে চগো সেণখ্ ম াবল।  

িিুচর্দ্পণক সবচেোণছ জ্বলন্ত অনল।।  

অচি সেচখ্ উপাে কচরল খ্ণগশ্বর। 

সুবণেপর অঙ্গ ব ো প্রণবণশ চভির।।  

অচি পার ব ো িণব সেণখ্ খ্ণগশ্বর।  

িীক্ষ্ম-িুর-ধার িক্র ভ্রণম চনরন্তর।। 

মচিকা পচেণল িাণি  ে শিখ্ান। 

স ন িক্র গরুে সেচখ্ল চবেযমান।।  

সূচিকা-প্রমাে রন্ধ্র চছল িক্রমাে। 

িণিাচধক সূক্ষ্ম িো ব ল পচিরাি।। 

িক্র পার ব ো িণব চবনিা-নন্দন।  

সেণখ্ ভেের সপপ িণের রক্িে।।  

েৃচষ্টমাত্র ভস্ম কণর সসই দুই ফেী। 

সেচখ্ো চিচন্তি-চিি ব ল খ্গমচে।। 

অচি সক্রাণধ পাখ্সাে গরুে মাচরল। 

পণির ধূচলণি ফচে-নেন পূচরল।। 

ধূলাে পূচরল িিু, ব ল অণধামুখ্।  

ফচেমুণণ্ড িণে বীর পরম-ণকৌিুক।। 

িেমা ধচরলা বীর চবনিা-নন্দন।  

অমৃি গ্র ে বকল আনচন্দি মন।। 

ঢাচকো লইল সুধা পাখ্ার চভিণর। 

অচিণবণগ িো ব ণি িচলল সত্বণর।।  

কামরূপী ম াকাে চবনিা-নন্দন। 
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সসরূণপ ্াইণি ইচ্ছা কচরল িখ্ন।। 

িক্র-অচি লচঙ্ঘো আইণস খ্গবর। 

এ-সব সকৌিুক সেচখ্ সক্রাণধ িক্রধর। ।  

অন্তরীণি আইল ্ো চবনিা-নন্দন।  

দুই িণন ্ুদ্ধ ব ল না ্াে কেন।।  

িিুপভুণি িাচর অণস্ত্র ্ণুে নারােে। 

পাখ্সাণে পচিবর কণর চনবারে।। 

আাঁিে কামে আর মাণর পাখ্সাে।  

িুব্ধ  ে সগাচবণন্দর হৃেে-কপাে।।  

অণনক  ইল ্ুদ্ধ চলখ্ণন না ্াে। 

িুষ্ট  ণে গরুণে বণলন সেবরাে।। 

সিামার চবক্রণম িুষ্ট  ইনু সখ্ির।  

মণনামি মাগ িুচম চেব আচম বর।। 

গরুে বচলল, ্চে িুচম চেবা বর। 

সিামা ব ণি উণচণি বচসব চনরন্তর।।  

অির অমর  ব অচিি সংসাণর। 

চবেু কন, ্া া ইচ্ছা চেলাম সিামাণর।। 

বর সপণে হৃষ্টচিণি বণল খ্ণগশ্বর।  

আচর বর চেব িুচম মাগ গোধর।। 

সগাচবন্দ বণলন, ্চে চেবা িুচম বর।  

আমার বা ন িুচম  ও খ্ণগশ্বর।। 

গরুে বচলল, মম সিয অঙ্গীকার। 

চনশ্চে বা ন আচম  ইব সিামার।।  

উচস্থল চেণল স্ আমাণর চেলা বর।  

শ্রী চর বণলন, ববস রণের উপর।। 

এইমি সোাঁ াকাণর সোাঁণ  বর চেো। 

িো ব ণি িণল বীর অমৃি লইো।। 

পবন অচধক  ে গরুণের গচি। 

েৃচষ্টমাণত্র সুরণলাণক সগল ম ামচি।। 

আচছল পরম সক্রাণধ সেব পুরন্দর। 

ম াণক্রাণধ মাণর বজ্র গরুে-উপর। ।  

 াচসো গরুে বণল শুন সেবরাি। 

বজ্র-অস্ত্র বযেপ ব ণল পাণব বে লাি।। 

মুচন-অচস্থ-িাি অস্ত্র অবযেপ সংসাণর। 

শি বজ্র  ণল সমার চক কচরণি পাণর। ।  

িোচপ মুচনর বাকয কচরণি পালন। 

একগুচে পেপ চেব সিামার কারে।। 

এি বচল এক পাখ্া সঠাাঁণে উপাচেো।  

ইে মাণর বজ্র িাণি চেল সফলাইো।। 

সেচখ্ো চবস্মোপে সেব পুরন্দর।  

সচবনণে বণল িণব শুন খ্ণগশ্বর।। 

সিামার িচরত্র সেচখ্  ইলাম প্রীি।  

সখ্য কচরবাণর িাচ  সিামার সচ ি।।  

গরুে বচলল, ্চে ইচ্ছা কর িুচম। 

আচি ব ণি  ইলাম িব সখ্া আচম।। 

ইে বণল, সখ্া এক কচর চনণবেন।  

সিামার সিণির কো না ্াে কেন।। 

কি বল ধর িুচম ক  সিয কচর।  

সিামার চবক্রম সেচখ্ চিনণলাণক  চর।। 

ইণের বিন শুচন বণল পচিরাি।  

আপচন আপন গুে কচ বাণর লাি।। 

িুচম সখ্া চিজ্ঞাচসণল কচ ণি ্ুোে। 

আমার বণলর কো শুন সেবরাে।। 

সাগর সচ ি চিচি এক পণি কচর।  

আর পণি সিামা স  অমর-নগরী।। 

দুই পণি লইো উচেব বােুভণর। 

শ্রম না  ইণব মম স র বৎসণর।। 

শুচনো  ইল িব্ধ সেব পুরন্দর।  
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ইে বণল, ই া সিয মাচন খ্ণগশ্বর।। 

্ণিক বচললা সব সম্ভণব সিামাণর। 

এক চনণবেন সখ্া কচ  আরবাণর।। 

অমৃি লইো ্াও চকণসর কারে। 

চফণর সে  আমা সণব কচর আচকঞ্চন।।  

সুপেপ কচ ল, শুন সেব বজ্রপাচে।  

োসীপণে বদ্ধ আণছ আমার িনন।। 

সধুা লণে চেণি ্চে পাচর সপপগণে। 

িণব ি িননী মুি  ণব োসীপণে।।  

এই স িু সুধা লণে ্াই নাগণলাণক। 

্োে িননী কাল  ণরন অসুণখ্।। 

ইে বণল, স ন কো ্ুচি্ুি নে। 

ম াদুষ্ট নাগগে সৃচষ্ট কণর িে।।  

সিামার স্ শত্রু  ে সস শত্রু আমার। 

শত্রুণক অমৃি চেণি না  ে চবিার। ।  

স ন িণন সুধা চেণব চকণসর কারে। 

অপর উপাণে মাণে কর  সমািন।। 

িগণির প্রাে রাখ্ আমার বিন। 

সেে  ইো সুধা কর প্রিযপপে।। 

গরুে বচলল, সখ্া এ নণ  চবিার। 

মাণের অণগ্রণি কচরোচছ অঙ্গীকার।।  

এখ্চন আচনব সুধা বচলোচছ বােী।  

সকমণন অমৃি ছাচে ্াই বজ্রপাচে।।  

িণব এক ্ুচি সখ্া কর  শ্রবে।  

িব বাকয রণব,  ণব মাণের সমািন।।  

সুধা লণে চেব আচম ্ি সপপেণল। 

সুণ্াগ বুচেো িুচম  চরণব সকৌশণল। ।  

সপণে সুধা নাচ  পাণব দুষ্ট নাগগে।  

লাণভ ব ণি িননীর োসীত্ব-ণমািন।।  

এই ্ুচি মণন লে সখ্া সরুপচি। 

শুচন সেবরাি ব ল আনচন্দি অচি।। 

ইে বণল, িুষ্ট ব ল আনচন্দি অচি।। 

বর  ইচ্ছা োণক ্চে মাগ মম স্থাণন। 

গরুে বচলল, আচম চক মাচগব বর। 

আমার অসাধয চকবা বত্রণলাকয-চভির।।  

িোচপ কচরব রিা সখ্া িব বাকয।  

বর সে  ফেী স্ন  ে মম ভিয।। 

কপণেণি দুষ্টগে মাে দুুঃখ্ চেল। 

িোস্তু বচলো ইে িাণর বর চেল।। 

বর সপণে িো ব ণি িল খ্ণগশ্বর। 

ছাোরূণপ সণঙ্গ িচলণলন পুরন্দর। ।  

পণে স্ণি ইে চিজ্ঞাণসন িণে িে। 

এখ্ন সুেৃঢ় কচর বল  বিন।। 

্োে রাচখ্ণব সুধা ্ণব লব আচম। 

সমার স  দ্বন্দ্ব পাণছ পুনুঃ কর িুচম।। 

 াচসো গরুে ইণের কচরল চনভপে। 

িোচপ ইণের চিণি প্রিযে না  ে।। 

িো ব ণি িণল বীর িারা স্ন খ্ণস।  

নাগণলাণক সগল বীর িিুর চনচমণি। ।  

 াক চেো আচনল ্ণিক নাগগণে। 

স র সুধা আচনলাম সেখ্ সর্ব্পিণন। ।  

োসীণত্ব সমািন স ৌক আমার িননী। 

এি শুচন আনচন্দি ব ল সব ফেী।। 

ফচেগে বচলণলক, আর নাচ  োে। 

োসীণত্ব সমািন কচরলাম িব মাে।। 

এি শুচন হৃষ্টচিণি চবনিা-নন্েন।  

নাগগণে  াচক িণব বচলল বিন।।  

স্নান কচর শুচি ব ো এস সর্ব্পিন।  
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আনচন্দি  ণে সুধা কর  ভিে।। 

এই সেখ্ সুধা রাচখ্ কুণশর উপর। 

এি বচল সুধা লণে সঘল খ্ণগশ্বর।। 

গরুণের বাণকয সণব কণর স্নান োন। 

স ো সুধা লণে ইে  ইল অন্তদ্ধপান।। 

শুচি ব ো আচসল ্ণিক নাগগে। 

অমৃি না সেচখ্ ব ল চবরস বেন।। 

িাচনল  চরো সুধ সেবরাি চনল। 

সণব চমচল সসই কুশ িাচেণি লাচগল। ।  

িীক্ষ্মধাণর সকণলর চিহ্বা ব ল চির। 

সসই ব ণি দুই চিহ্বা  ইল ফেীর।।  

পচবত্র  ইল কুশ সুধা-পরশণন। 

চনষ্ফল সকল কর্ম্প কুণশর চব ণন। ।  

গরুে-চবক্রম আর চবনিা-ণমািন। 

নাণগর বনরাশয আর অমৃি-  রে।।  

এ সব র সয কো শুণন স্ই িণন। 

আেু ্শ বৃচদ্ধ িার  ে চেণন চেণন।। 

পুত্রােপীর পুত্র  ে ধনােপীর ধন।  

িার প্রচি সুপ্রসে চবনিা-নন্েন।।  

আচেপর্ব্প ভারণি গরুে-িন্মকো। 

অপূর্ব্প পোর ছণন্দ পাাঁিাচলণি গাাঁো।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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সশি-নাণগর িপসযা ও পৃচেিভার 

ব ন  

সশৌনকাচে মুচন বণল সূণির নন্দন। 

শুচননু গরুে কো অদ্ভুি কেন।। 

কদ্রুর  ইল এক স র কুমার। 

সকান্ কর্ম্প বকল চকবা নাম সবাকার।। 

সসৌচি বণল, কণিক কচ ব মুচনগে। 

চকছু নাম কচ , সশ্রষ্ঠ ফেী ্ি িন।।  

সশি সিযষ্ঠ সণ াের চদ্বিীে বাসুচক। 

ঐরাবি িিক ককপে চসং -আাঁচখ্।। 

বামন কাচলে এলাপত্র মণ াের। 

কুণ্ডল অনীল নীল বৃি অককপর।।  

মচেনাগ আপূরে আ্পযক উগ্রক।  

সুরামুক েচধমুখ্ কলশ সপািক।। 

সকৌরবয কুের আি কম্বল চিচিচর। 

স নমি নাগ সব কি নাম কচর।। 

সর্ব্প ব ণি সশ্রষ্ঠ সিযষ্ঠ সশি চবিধর। 

চিণিচেে সুপচণ্ডি ধণর্ম্পণি িৎপর।। 

ভাই সব দুরাির সেচখ্ নাগরাি। 

চবণশণি মাণের শাপ ভাণব হৃচেমাে। ।  

িযচিো সকল সগল িপ কচরবাণর। 

নানা-িীেপ কচর সশি ভ্রমণে সংসাণর।। 

চ মালণে আশ্রম কচরল নাগবর। 

অিযন্ত কণঠার িপ কণর চনরন্তর।। 

িার িপ সেচখ্ িুষ্ট ব ল প্রিাপচি। 

ব্রহ্মা বণল িপ সকন কর ফচেপচি।।  

স্ববাচিি বর মাচগ কর  গ্র ে। 

করণ্াণে সশি িণব বকল চনণবেন।। 

আচম চক কচ ব সব সিামার সগাির। 

দুষ্ট দুরািার সমার ্ি সণ াের।। 

গরুে আমার ভাই চবনিা-নন্দন। 

িার স  কল  করণে অনুিে।। 

বণলণি সমেপ সক  নণ  সম িার। 

চনণিধ না শুণন সক  কণর অ োর। ।  

সোই কপে কর্ম্প, সলাণকর চ ংসন। 

অ োরী কুপেী ্ণিক ভ্রািৃগে।।  

সসই স িু সকণলর সংসগপ ছাচেো। 

শরীর ছাচেব আচম িপসযা কচরো।। 

পুনুঃ স্ন সংসগপ না  ে সবা সণন।  

মচরব িপসযা কচর িা ার কারণে।। 

চবচরচঞ্চ বণলন, সশি না ভাব এমন।  

দুণষ্টর সংসগপ িব  ইণব সমািন।। 

ধণর্ম্পণি িৎপর িুচম বণল ম াবল।  

আপনার সিণি ধর পৃচেবীমণ্ডল।। 

ব্রহ্মার বিণন সশি পৃচেবী ধচরল।  

গরুে সচ ি ব্রহ্মা বমত্রী করাইল।।  

ব্রহ্মার আজ্ঞাে চগো পািাল-চভির।  

িো োচক পৃচেবী ধচরল চবিধর।। 

িুষ্ট ব ো ব্রহ্মা িাণর বকল নাগরািা। 

নাগণলাণক সেবণলাণক সণব কণর পূিা।।  

স নমণি সশি সব িযচি ভ্রািৃগণে।  

একাকী রচ ল সিাঁই ব্রহ্মার বিণন। ।  

সশি ্চে সগল িণব বাসুচক চিচন্তি।  

মাণের শাণপণি  ে অিযন্ত দুুঃচখ্ি।।  

সব ভ্রািৃগে বলো কণরন ্ুকচি। 

মাণের শাণপণি ভাই না সেচখ্ চনষ্কৃচি।। 

িনণকর শাণপণি আছণে প্রচিকার। 
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িননীর শাণপ নাচ  সেচখ্ স্ উদ্ধার।।  

সক্রাধ কচর িননী ্খ্ন শাপ চেল। 

চপি-ৃচপিাম  সণব স্বীকার কচরল।।  

িণন্মিে ্ণজ্ঞ  ণব অবশয সং ার।  

এখ্ন িা ার ভাই কর প্রচিকার।। 

এণিক বিন ্চে বাসুচক বচলল। 

্ার স্ই ্ুচি আণস কচ ণি লাচগল।।  

এক নাগ বণল, আচম ব্রাহ্মে  ইব। 

িণন্মিে ্ণজ্ঞ আচম চভিা মাচগ লব।।  

আর নাগ বণল, আচম রািমন্ত্রী ব ো। 

না চেব কচরণি ্জ্ঞ মন্ত্রো কচরো।। 

আর নাগ বণল, সকান্ চবচিত্র সস কো। 

সকমণন কচরণব ্জ্ঞ খ্াব ্জ্ঞ-ণ ািা।। 

নচ ণল খ্াইব সব ব্রাহ্মণে ধচরো।  

চদ্বি চবনা ্জ্ঞ  ণব সকমন কচরো।। 

অণনয বণল, আণর ভাই এ নণ  চবিার।  

ব্রাহ্মে-চ ংচসণল ভাই নাচ ক চনিার।। 

চবপণে পচেণল সলাক চবণপ্র োন কণর। 

চবপ্র িুষ্ট  ণল ভাই সর্ব্পাচরষ্ট  ণর। ।  

আর নাগ বণল, আচম িলধর ব ো। 

চনবাচরব ্জ্ঞ-অচি বাচর বরচিো।। 

আর নাগ বণল আচম চবপ্ররূপ ধচর। 

্ণিক ্ণজ্ঞর শসয লব িুচর কচর।।  

সক  বণল, সমারা সণব একত্র  ইো। 

অচনবার ্জ্ঞাগার োচকব সবচেো।।  

্া াণর সেচখ্ব িাণর কচরব ভিে। 

ভণেণি কচরণব রািা ্জ্ঞ-চনবারে।।  

এণিক বচললা ্চে সব নাগগণে। 

বাসুচক বচলল, নাচ  রুণি মম মণন। ।  

আমা সবা মাচরবাণর বেব-শচি ধণর। 

কা ার িমিা ভাই িা াণর চনবাণর।। 

ই ার উপাে চকছু নাচ  সেচখ্ আর। 

অবশয সণপপর কুল  ইব সং ার।। 

এলাপত্র নণম সপপ চছল একিন।  

বাসুচকর বাকয শুচন কচ ল িখ্ন।। 

মাণের বিন কভু না  ণব লঙ্ঘন। 

্ি ্ুচি বকল সণব সব অকারে।। 

মাণের বিন আর বেণবর চলখ্ন। 

অবশয  ইণব ্জ্ঞ না ্াে খ্ণ্ডন।।  

পাণ্ডুবংণশ িণন্মিে  ইণব উৎপচি। 

িাাঁর ্জ্ঞ চ ংচসণবক কা ার শকচি। ।  

আছণে উপাে এক শুন সর্ব্পিন। 

সাবধাণন শুন সণব ব্রহ্মার বিন।।  

পুত্রগণে ্খ্ন িননী শাপ চেল। 

সেবগে িখ্চন ব্রহ্মাণক চিজ্ঞাচসল।।  

স ন শাপ সক  সেে আপন নন্দণন। 

আর সকান্ িন স ন আছণে ভুবণন।। 

ব্রহ্মা বণল অবধান কর সুরগে। 

পণরর অচ িকারী সো সপপগে।। 

চবনষ্ট  ইণল িারা রচ ণব সংসার। 

নিুবা সণপপর চবণি ব ণব ছারখ্ার। ।  

িণব ধণর্ম্প অনুগি স্ই নাগ  ণব।  

িণন্মিে-্ণজ্ঞ মাত্র সসই রিা পাণব।। 

শুন সণব আণছ এক উপাে িা ার। 

্া্াবর-বংণশ িন্ম লণব িরৎকার।। 

িাাঁ ার চববা   ণব িরৎকারী-সণন। 

বাসুচকর ভিী সসই চবখ্যাি ভুবণন।। 

িার গণভপ িচন্মণবন আচিক কুমার। 
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সসই পুত্র নাগকুল কচরণব চনিার।।  

এইরূণপ ব্রহ্মা আজ্ঞা বকল সেবগণে। 

এ সকল কো আচম শুণনচছ শ্রবণে।। 

আর সকান উপাে কর  ভাইগে। 

না  ইণব সাধয চকছু সব অকারে।। 

সসই িরৎকাণর স্ ই ভচগনী সবার। 

িরৎকাণর চবভা চেণল  ইণব চনিার।।  

এণিক বচলল এলাপত্র চবিধর। 

সাধু সাধু কচর সণব কচরল উির।।  

িণব সেবাসুণর চমচল সমুদ্র মচেল।  

িা ার মেন েচে বাসুচক  ইল।। 

িুষ্ট  ণে সেবগে ব্রহ্মাণর বচলল।  

বাসুচক  ইণি চসন্ধু মেন  ইল।। 

মািৃশাণপ বাসুচকর েণ  কণলবর। 

আজ্ঞা কর চপিাম  খ্ণণ্ড স্ন  র।।  

ব্রহ্মা বণল িরৎকারী ভচগনী িা ার। 

িার পুত্র কচরণবক নাণগর চনিার।।  

বাসুচক শুচনো ব ল আনচন্দি মন। 

িরৎকারু িনয ির বকল চনণোিন।। 

িরগণে বণলন োচকণব অলণিযণি। 

িরৎকারু সেখ্া ব ণল কচ ণব ত্বচরণি।। 

্া া চিজ্ঞাচসণল সসৌচি বণল মুচনগণে। 

বাসুচক চেণলন ভিী িা ার কারণে।। 

ম াভারণির কো অমিৃ-ল রী। 

ভচিভণর বেপন কচরব ্ি পাচর।। 

ই ার শ্রবণে ্ি সুখ্ী  ণব নণর। 

িােৃশ নাচ ক সুখ্ বত্রণলাকয।। 

কাশীরাম োণসর সোই এই মন। 

চনরবচধ বাণি সো ভারি-শ্রবে।।  
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পরীচিণির প্রচি ব্রহ্মশাপ 

সসৌচি বণল, এইরূণপ সগল বহুকাল। 

পাণ্ডুবংণশ ব ল পরীচিি ম ীপাল।।  

ম াপুেযবান রািা প্রিাণপ চমচ র।  

কৃপািা্পয চশিাে সকল শাণস্ত্র ধীর।। 

সর্ব্পগুে্ুি রািা সো সিযব্রি।  

মৃগোণি চপ্রে, বণন ভ্রণম অচবরি।।  

বেণব একচেন রািা চবচন্ধলা  চরণে। 

পলাে  চরে, পাছু ধাইল আপণন।। 

পচরিীি-বাণে িীণে কা ার িীবন।  

পলাইো সগল মৃগ বেব-চনবন্ধন।। 

বহুেূর অরণেয পচশল নরবর। 

সেচখ্ণি না পাে মৃগ অরেয-চভির।।  

িৃোে আকুল বে  ণে পরীচিি। 

সগা-িারে স্থাণন এক ব ল উপনীি।। 

উপনীি  ণে িো সেচখ্বাণর পান। 

বৎসগে কচরণিণছ গাভী-দুগ্ধ পান। ।  

িা াের মুখ্সৃি ্ি সফোরাচশ। 

বচসো কণরন পান সমৌণন এক ঋচি।। 

ঋচিবণর সেচখ্ নৃপ কচর সণম্বাধন। 

িুধাে-কাির  ণে কণ ন বিন।। 

আচম পরীচিি রািা শুন িণপাধন। 

মম চবদ্ধ মৃগ এক বকল পলােন।। 

সকান্ পণে সগল মৃগ বণল সেও সমাণর।  

িুধাে িৃোে োন্ত  ণেচছ অন্তণর।। 

সমৌনব্রিধারী মুচন না কণ  বিন। 

ভূপচি চিজ্ঞাসা চকন্তু কণর পুনুঃ পুনুঃ।। 

সমৌনব্রণি আণছ মুচন রািা নাচ  িাণন। 

উির না সপণে রািা কু্রদ্ধ ব ল মণন।। 

এণক ি রাণিযর রািা, চদ্বিীণে অচিচে। 

উির না চেল, দুষ্ট ই ার প্রকৃচি।। 

এি ভাচব নৃপচি কুচপি ব ল মণন। 

মৃিসপপ চছল বেণব িার সচেধণন। ।  

ধনুহুণল িুচল সপপ গণল িোইল। 

অশ্ব-আণরা ণে রািা  চিনাণি সগল।।  

ব্রাহ্মণের পুত্র মুচন শৃঙ্গী নাম ধণর। 

কৃশনাণম িার সখ্া বচলল িা াণর।। 

চকবা গর্ব্প কর আপনাণর না িাচনো। 

িব বাণপ রািা েণণ্ড, ঘণর সেখ্ চগো।। 

এি শুচন সগল শৃঙ্গী সেচখ্বাণর বাপ। 

গলাে সেচখ্ল সবচে আণছ মৃি সাপ।। 

কু্রদ্ধ ব ল শৃঙ্গী স্ন জ্বলন্ি অনল।  

রািাণক চেণলক শাপ  াণি কচর িল।।  

আচি ব ণি সিচেণন পরীচিি নৃণপ। 

িিণক েংচশণব িাণর মম এই শাণপ। ।  

এি বচল পরীচিণি চেল ব্রহ্মশাপ।  

পুণত্রর শুচনো শাপ চদ্বণি ব ল িাপ।। 

সমৌনভণঙ্গ চদ্বিবর করণে চবলাপ। 

অজ্ঞান সন্তান িুচম বকণল মনিাপ।। 

অণবাধ সন্তান িুচম কচরণল চক কর্ম্প। 

সক্রাণধ িপ নষ্ট  ে প্রবল অধর্ম্প।। 

রািাণর চেবার শাপ উচিি না  ে। 

রািার প্রিাণপ সব রািয রিা পাে।। 

রািার আশ্রণে ্জ্ঞ কণর চদ্বিগে।  

্জ্ঞ বকণল বৃচষ্ট  ে িণন্ম শস্্- ধন।।  

দুষ্ট-দ্বেিয-ণিার-ভে রািার চব ণন। 

রািয-রিা স িু ধািা সৃচিল রািণন।। 

রািা েশ সশাচত্রে সমান সবণে বণল।  
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স ন নৃণপ শাপ চেো কুকর্ম্প কচরণল।। 

অনয স ন রািা নণ  রািা পরীচিি। 

চপিাম -সম রািা স্বধণর্ম্প পচণ্ডি।। 

ব্রিধারী বচল সমাণর রািা নাচ  িাণন। 

িুধািপ অচ ল রািা আমার সেণন।। 

না বকণল গৃ ধর্ম্প চেলা িবু শাপ।  

িমা কর পুত্র িার খ্ণ্ড মনিাপ।। 

এি শুচন বণল শৃঙ্গী বাণপর সগািণর। 

স্ কো বচললা চপিা নাচর খ্চণ্ডবাণর।। 

স ণি বিন মম খ্ণ্ডন না  ে। 

স্ শাপ চেলাম ই া খ্চণ্ডবার নে।।  

এি শুচন মুচনবর  ইল চিচন্তি। 

চনশ্চে িাচনল শাপ না  ণব খ্চণ্ডি।।  

সগৌরমুখ্ নাণম চশণিয আচনল  াচকো। 

পাঠাইল নৃপ-স্থাণন সকল কচ ো।। 

আজ্ঞা সপণে সগল চশণিয  চিনা - নগর।  

প্রণবশ কচরল চগো ্ো নৃপবর।। 

ব্রাহ্মণে সেচখ্ো রািা পােয-অঘপয চেল। 

সকাো ব ণি আগমন বচল চিজ্ঞাচসল।।  

ব্রাহ্মে বচলল, রািা শুন সাবধাণন। 

মৃগো-কারে িুচম চগোচছলা বণন।।  

স্ চদ্বণির গণল িোইণল মৃি-সাপ।  

অজ্ঞান িা ার পুত্র সক্রাণধ চেল শাপ।। 

পুত্র শাপ চেল িা া চপিা নাচ  িাণন। 

সস কারে আমা পাঠাইল িব স্থাণন।।  

বহু বহু প্রীচিবাকয পুণত্রণর কচ ল। 

িোচপ শাপান্ত িাণর কচরণি নাচরল।।  

সাি চেণন কচরণবক িিক েংশন। 

িাচনো উপাে শীঘ্র কর  রািন।। 

বজ্রাঘাি ব ল শুচন ব্রাহ্মে- বি ন।  

আপনাণর চনন্দা কচর বলণে রািন।। 

কচরলাম সকান্ কর্ম্প দুষ্ট কোিার। 

ব্রাহ্মণে চ ংচসনু আচম না কচর চবিার।। 

আপন মরে রািা নাচ  চিণন্ত মণন। 

ব্রাহ্মণের িাপ স িু চনন্দণে আপণন।। 

ধযাণনণি চছণলন মুচন আণগ নাচ  িাচন। 

স্ েণ্ড  ইল মম সিয কচর মাচন।।  

মুচনরাণি িানাইও আমার চবনে। 

বেণব ্া া কণর িা া খ্ণ্ডন না  ে।।  

এি বচল ব্রাহ্মাণেণর কচরো সমলাচন। 

মন্ত্রো করণে ্ি মচন্ত্রগে আচন।। 

িিণক েংচশণব সি চেবস চভিণর।  

চক কচর উপাে শীঘ্র িানাও আমাণর। ।  

মচন্ত্রগে বণল রািা কর অবধান। 

মঞ্চ এক উচির কর  চনর্ম্পাে।।  

উচ এক িণম্ভ মঞ্চ কচরল বিন ।  

িিুচর্দ্পণক িাচগো রচ ল গুচেগে।।  

সণপপর ্ণিক গে-ঔিচধ সংসাণর। 

িিুচর্দ্পণক রাচখ্ণলক স্ািন চবিাণর।। 

সবেচবজ্ঞ চবপ্র ্ি চসদ্ধ বাকয ্ার। 

শি শি িিুচর্দ্পণক রচ ল বািার।।  

িাণ  বচস োন-ধযান কণর নৃপবর। 

 চরগুে শুণন রািা ধণর্ম্পণি িৎপর।।  

ম াভারণির কো অমৃি সমান।  
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পরীচিণির চনকে িিণকর 

আগমন 

সসৌচি বণল, অবধান কর মুচনগে। 

এমি উপাে বহু বকল মচন্ত্রগে।। 

কাশযপ নাণমণি মুচন সপপমণন্ত্র গুেী। 

রািাণর েংচশণব সপপ সলাকমুণখ্ শুচন।। 

ধন ধর্ম্প ্শুঃ পাব ভাচব চদ্বিবর।  

ত্বরা চকর সগল চদ্বি  চিনা- নগর।।  

িিক আইণস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূণপ। 

বেবৃিিণল সেখ্া পাইল কাশযণপ।।  

িিক চবলল, চদ্বি এণল সকাো ব ণি। 

সকাোকাণর ্া  বে গমন ত্বচরণি।। 

কাশযপ বণলন, পরীচিি নরবর। 

আচি িাাঁণর েংচশণব িিক-চবিধর।।  

সস কারণে স্ই আচম রািার সেণন। 

মন্ত্রবণল রিা আচম কচরব রািণন।। 

িিক বচলল, িুচম অণবাধ ব্রাহ্মে।  

কার শচি আণছ রাণখ্ িিক-েংশন। ।  

চনি গৃণ  চফচর ্া  শুন চদ্বিবর।  

অকারণে লর্জ্া পাণব সভার চভির।। 

কাশযপ বচলল, শুন গুরু মন্ত্রবণল। 

রাচখ্ণি পাচর স্ আচম িিক েংচশণল।। 

শুচনো িিক কু্রদ্ধ ব ল অচিশে।  

আচমই িিক বচল চেল পচরিে।। 

চনবাচরণি পার ্চে আমার েংশন। 

এই বৃি েংচশ সেচখ্ কর  রিে।।  

কাশযপ বচলল, িুচম েংশ িরুবর। 

মন্ত্রবণল রাচখ্ সেব আপন সগাির।। 

এণিক কাশযপ বাকয িিক শুচনো। 

েংচশণলক িরুবর ্ার ভস্ম ব ো।। 

লাফ চেো ভস্মমুচষ্ট কাশযপ ধচরল। 

সেখ্ সমার মন্ত্রবল িিণক বচলল।।  

মন্ত্র পচে ভস্মমুচষ্ট গণিপণি সফচলল। 

েৃচষ্টমাত্র সসইিণে অেুর  ইল।।  

দুই পত্র  ণে ব ল েীঘপ িরুবর। 

শাখ্া-পত্র পূণর্ব্প ্ো আচছল সুন্দর।। 

সেচখ্ো িিক ব ল চবিণ্ণ- বেন।  

কাশযণপ িাচ ো বণল চবনে- বিন।।  

পরম পচণ্ডি িুচম গুণে ম াগুেী। 

সিামার িচরত্র সলাণক অদ্ভুি কাচ নী।। 

রাচখ্ণি আছণে শচি সেচখ্ন ুসিামার।  

সকমণন আমার চবণি বকলা প্রচিকার। ।  

আমা ব ণি রাখ্ স ন আছণে শকচি। 

রাচখ্ণি নাচরবা পরীচিি নরপচি।।  

পূণর্ব্পণি েচ ল িাণর ব্রাহ্মণের চবণি। 

সসই চবি ভে কণর সেব িগেীণশ।। 

পোঘাি খ্াইো কচরল কৃিাঞ্জচল। 

বহু িব বকল ভণে পাণছ সেে গাচল।। 

ব্রাহ্মণের গাচলণি কলেী শশধর।  

ব্রাহ্মণের গাচলণি ভগাঙ্গ পুরন্দর।। 

আর ্ি িন আণছ সেখ্ পৃচেবীণি। 

স ন িন সক না  ণর চবণপ্রর গাচলণি।। 

ব্রহ্মশাণপ চবণরাধ কচরণি ্চে মন।  

িণব িোকাণর িুচম কর  গমন।। 

্শ লচভবাণর ্চে ্াণব চদ্বিবর। 

না পাচরণল লর্জ্া পাণব সভার চভির।।  

ধন ইচ্ছা কচর ্চে ্া  িোকাণর। 
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আচম চেব ্া া নাচ  রািার ভাণ্ডাণর।। 

এণিক বিন ্চে িিক বচলল। 

শুচনো কাশযপ চদ্বি মণনণি ভাচবল।। 

ভাল বণল ফচেবর, লে সমার মন। 

ব্রহ্মশাণপ চবণরাধ নাচ ক প্রণোিন।।  

চনশ্চে িাচননু আেু নাচ ক রািার।  

চিচন্তো িিক-বাকয কচরল স্বীকার।। 

কাশযপ বচলল, আচম েচরদ্র ব্রাহ্মে। 

িণব আর সকন ্াব পাই ্চে ধন।। 

্াইিাম ধন-ধর্ম্প-্ণশর কারণে। 

ব্রহ্মশাপ চবণরাণধ  ইল ভে মণন।। 

িুচম ্চে সে  ধন ্াইব চফচরো। 

এি শুচন ফেী মচে চেণলক লইো।। 

্া ার পরণশ  ে সলৌ াচে কাঞ্চন। 

হৃষ্ট ব ো বাহুচেল েচরদ্র ব্রাহ্মে।। 

বাহুচে কাশযপ সগল, চিণন্ত ফচলবর।  

আণি আণি কণ  সলাক করণে উির।।  

সক  বণল, নৃপচিণর ব্রহ্মশাপ চেল।  

সিম চেবস আচি আচস পূেপ ব ল।।  

সক  বণল, রািা বে কচরল উপাে। 

এক িণম্ভ মঞ্চ কচর বচস আণছ িাে।। 

কা ার নাচ ক শচি ্াইণি িোে। 

সকমণন িিক চগো েংচশণব রািাে। ।  

নানাচবধ মণ ৌিচধ আণছ িাচরচভণি।  

গুচেগে শূেযপে রুচধল মণন্ত্রণি।। 

পরস্পর এই কো বণল সর্ব্পিন। 

শুচনো চিচন্তল চিণি কদ্রুর নন্দন।। 

স িরগে প্রচি বচলল বিন। 

ব্রাহ্মণের মূচিপ এণব ধর সর্ব্পিন।। 

সকবল ্াইণি নাচ  ব্রাহ্মণের মানা। 

ব্রাহ্মাণের মূচিপ িণব ধর সর্ব্পিনা।। 

ফলফুণল আশীর্ব্পাে কচরণব রািাণর। 

এই ফল-গুেী বলো চেণব িাাঁর কণর। ।  

শীঘ্রগচি না ্াইণব ্াণব ধীণর ধীণর। 

চিচনণি না পাণর স্ন রাি-অনুিণর। ।  

এি বচল ফল মণধয কচরল আশ্রে। 

শুচনো সকল নাগ চবপ্রমূচিপ  ে।।  

সসই ফল নানা পুষ্প  াণি কচর চনল।  

্ো মণঞ্চ নরপচি িোে িচলল।। 

ব্রাহ্মণের সরাধ নাই রািার দুোণর। 

ফল-ফুণল আচশস্ কচরল নরবণর।। 

আনণন্দ নৃপচি িার ফল ফুল চনল। 

িি ফল সেচখ্ রািা নণখ্ চবোচরল। ।  

িুদ্র এক সপাকা িাণ  সলাচ ি বরে।  

কৃেবেপ মুখ্ িার সেচখ্ল রািন।।  

স নকাণল নৃপচি বচলল মচন্ত্রগণে।  

ব্রহ্মশাণপ মুি আচি  ই সাি চেণন।। 

মু ূণিপক অি ব ণি আণছ চেনমচে। 

ব্রহ্মশাপ বযেপ ব ল অদ্ভুি কাচ নী।। 

এই স িু আশচেি  ইণিণছ মন। 

অবযেপ ব্রাহ্মে শাপ  ইল খ্ণ্ডন।।  

এই সপাকা িিক  উক এইিে। 

েংশুক আমাণর রহুক ব্রাহ্মে- বিন । ।  

এণিক বচলো সপাকা মিণক রাচখ্ল।  

শুচনো সকল মন্ত্রী না স ৌক বচলল।।  

স নমণি রািা মন্ত্রী করণে চবিার।  

িিিণে িিক ধচরল চনিাকার।। 

প্রলণের সমঘ স্ন করণে গর্জ্পন।  
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শে শুচন ভণেণি পলাে মচন্ত্রগে।।  

ভেের মূচিপ সেচখ্ সণব ব ল  র।  

িোইল লাঙ্গুণল রািার কণলবর।। 

স ণরক ফো ধণর ছণত্রর আকার। 

শে কচর ব্রহ্মিালু েংচশল রািার।। 

নৃপচিণর েংচশো িচলল অন্তরীণি। 

রিপদ্ম আভা-িনু সেণখ্ সর্ব্পণলাণক।। 

রািা স  মঞ্চ জ্বণল চবণির আগুণন। 

কাণন্দ মচন্ত্রগে সব রািার মরণে।। 

অন্তুঃপুণর শুচনো কান্দণে সর্ব্পিন। 

সপ্রিকর্ম্প রািার কচরল িিিে। ।  

অচিণ াণত্র মৃি িনু কচরল ো ন।  

শ্রাদ্ধ শাচন্ত বকল িাাঁর চবচ ি লিে।। 

মচন্ত্রগে-স  ্ুচি কচর সব প্রিা। 

িাাঁর পুত্র িণন্মিে িাাঁণর বকল রািা।। 

বেণস বালক চশশু বে বুচদ্ধ মন্ত।  

পরাক্রণম িণন্মিে দুণষ্টর দুরন্ত।। 

সেচখ্ো রািার গুে ্ি মচন্ত্রগে।  

কাশীরাি কনযা স  কচরল বরে।। 

বপুষ্টমা নাণম কাশীরাণির নচন্দনী। 

নানারণত্ন ভূচিো চেণলন নৃপমচে। ।  

চবভা কচর িণন্মিে আণস গৃণ  বলো। 

চিরচেন ক্রীো কণর আনচন্দি ব ো।। 

এক পত্নী চবনা িাাঁর অণনয নাচ  মন।  

ঊর্ব্শী সচ ি স্ন বুণধর নন্দন।। 

নাণগর িচরত্র আর কাশযণপর কর্ম্প। 

পরীচিি-স্বগপবাস িণন্মিে-িন্ম।। 

এ সব র সয-কো শুণন স্ই িন। 

বংশবৃচদ্ধ ধনবৃচদ্ধ  চরপণে মন।।  

সবাচিি ফল পাে, কচ ণলন বযাস।  

সর্ব্পপাণপ মুি  ে পুণেযর প্রকাশ।। 

আচেপণর্ব্প ভারি অমৃিবৎ কো। 

কাশীরাম োস কণ  পাাঁিালীর গাাঁো।। 
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িরুৎকারুর পত্নীিযাগ 

সশৌনকাচে মুচন বণল শুন সূি-সুি। 

কচ লা সকল কো শ্রবণে অদ্ভুি।। 

িরৎকারু মুচনণর বাসুচক ভিী চেল। 

ক  শুচন আচিণকর চকরূণপ িন্ম ব ল।। 

সসৌচি বণল, িরৎকারু চববা  কচরো।  

পূর্ব্পবৎ বণন বণন সবোে ভ্রচমো।। 

একো ভিীণর  াচক বাসুচক কচ ল।  

ক  ভচি মুচন-স  চক কো  ইল।। 

রিন ভরে মুচন কণর চক সিামার। 

সিয কচর ক  িুচম অণগ্রণি আমার। ।  

িরৎকারী বণল, আচম মুচন নাচ  সেচখ্। 

সকাো ্াে সকাো োণক বচঞ্চ স্ একাকী।। 

এি শুচন বাসুচকর চবিণ্ণ- বেন।  

আর চেণন মুচনর পাইল েরশন।। 

বাসুচক বণলন, মুচন কর অবধান। 

সিামাণক আপন ভিী কচরলাম োন।। 

রাচখ্োচছলাম ্ণত্ন সিামার কারে। 

চববা  কচরো িাণর কচরণব পালন।। 

মুচন বণল, সমার চিণি চববা  না চছল। 

চপিৃগে-দুুঃণখ্ চবভা কচরণি  ইল।। 

গৃণ  বাস কচরণি না লে সমার মন। 

শরীণর না সণ  সমার কা ার বিন।। 

সিামার ভচগনী সিয করুক সগািণর। 

কখ্ন না সকান বাকয বচলণব আমাণর।।  

্চে বণল িযচিব আমার সিয-বােী।  

বাসুচক বচলল, সিয ্া া বল মুচন।। 

মম ভিী কচরণব অচপ্রে স্ই চেণন। 

চনশ্চে কচরও িযাগ িা াণর সস চেণন।। 

িণব ি বাসুচক গৃ  চনর্ম্পাে কচরো। 

বহু মচেরণত্ন িা া চেণলন ভচরো। ।  

পত্নী-স  মুচন িো কণরন বসচি। 

কিচেণন িরুৎকারী ব ল ঋিুমিী।। 

ধচরল নাচগনী গভপ মুচনর ঔরণস। 

শচশকলা বাণে স্ন চেবণস চেবণস।। 

বহু সসবা কণর কনযা িাচন মুচন- মন।  

করণ্াণে সরু্ম্ণখ্ণি োণক অনিুে। ।  

্খ্ন স্ আজ্ঞা কণর িরৎকারু মুচন।  

আজ্ঞামাত্র সসই কর্ম্প করণে নাচগনী।। 

স নমণি বহু সসবা কণর প্রচিচেণন।  

বেণব এক চেন সেখ্ চেবা অবসাণন।। 

মুচন চনদ্রা্ুি কনযা-উণর চশর চেো। 

শেন কচরো আণছ অণিিন ব ো।। 

চনদ্রা ্াে মুচন, ব ল সন্ধযার সমে।  

সেচখ্ো নাচগনী মণন ভাচবণলক ভে।।  

অি সগল চেনকর সন্ধযা ্াে ববো। 

না বচলণল সক্রাধ সমাণর কচরণব িাচগো।। 

চনদ্রাভঙ্গ ব ণল পাণছ সক্রাধ কণর মুচন। 

 ইল পরম চিন্তা এি সব গচে।। 

্া া কণর কচরণবক পণর মুচনরাণি। 

সন্ধযা-ধর্ম্প না রাচখ্ণল  ইণব অকাি।। 

অবণ ণল স্ই চদ্বি সন্ধযা নাচ  কণর। 

পঞ্চ ম াপাপ িণন্ম িা ার শরীণর। ।  

এি ভাচব িরৎকারী বচলল  াচকো।  

উঠ সন্ধযা কর প্রভু সন্ধযা ্াে ববো।। 

চনদ্রাভঙ্গ ব ো মুচন উণঠ ম াণকাণপ। 

সলাচ ি বরে মুখ্ অধণরাষ্ঠ কাাঁণপ।। 

অমানয কচরচল সমাণর কচর অ োর।  
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এই সোণি সিার মুখ্ না সেচখ্ব আর।। 

িরৎকারী বণল, প্রভু সমার নাচ  সোি। 

অকারণে সমর প্রচি সকন কর সরাি।। 

সন্ধযা বচ  ্াে প্রভু সূ্পয সগল অি। 

সন্ধযা ীণন ্ি পাপ িান  সমি। ।  

সস কারণে চনদ্রাভঙ্গ কচরনু সিামার। 

িণব িযাগ কর সোি বুচেো আমার।।  

মুচন বণল, নাচগনী বচলস না বুচেো। 

আচম সন্ধযা না কচরণল ্াণব চক বচ ো।। 

অণর অণর সন্ধযা সিার সকমন চবিার।  

সমাণর না বচলো ্া  বে অ োর।।  

সন্ধযা বণল মুচনরাি না কচর  সক্রাধ। 

এই স্ আচছ স্, আচম িব উপণরাধ।। 

মুচন বণল, নাচগনী শুচনচল চনি কাণন। 

অবজ্ঞা কচরচল সমাণর চক সামানয জ্ঞাণন।। 

চনশ্চে িযচিো সিাণর ্াই আচম বন।  

পুনরচপ না সেচখ্ব সিার এ বেন।। 

মুচনর চনঘপাি বাকয শুচনো সুন্দরী। 

কাচন্দণি কাচন্দণি কণ  িরণেণি ধচর।। 

না িাচনো কচরলাম প্রভু অপরাধ।  

এবার িম  সমাণর কর  প্রসাে।। 

ভাই সব শুচন সমার  ইণব চনরাশ। 

সিামাণর চেণলক ভাই কচর বে আশ।। 

মািৃশাণপ ভ্রািৃ-মণন বে চছল ভে।  

সিামাণর আমাণক চেো খ্চণ্ডল সংশে। ।  

সিামার ঔরণস স্ই  ইণব নন্দন। 

িা া ব ণি রিা পাণব সমার ভ্রািৃগে।। 

বংশ না ব ণি িুচম ্া  স্ ছাচেো। 

ভ্রািৃগণে প্রণবাচধব চক সবাল বচলো।।। 

চনশ্চে ছাচেো ্চে ্াণব িুচম সমাণর। 

শরীর িযচিব আচম সিামার সগািণর।। 

এি শুচন সেে  ইল মুচনবর। 

আশ্বাচসো কনযার উেণর চেল কর।।  

অচি অচি বচলো বুলাে গণভপ  াি। 

এই গণভপ  ণব পুত্র নাগ-কুল-নাে।।  

এই গণভপ আণছ স্ই পুরুি রিন। 

সিামার আমার কুল কচরণব রিে।। 

চিন্তা ছাচে ্া  চপ্রণে চনি ভ্রািৃগৃণ । 

ভ্রািৃগে প্রণবাচধণব স্ন দুুঃখ্ী নণ ।। 

বচললাম বাকয সমার কভু চমেযা নে।  

িযচিলাে সিামাণর স্ িাচন  চনশ্িে।।  

এি বচল আশ্বাচসো চনি বচনিাে। 

গৃ  িযচি পুনুঃ মুচন ্ান িপসযাে।। 

অবযেপ ব্রাহ্মেবাকয অন্তণরণি গচে। 

মুচনবণর চকছু আর না কণ  নাচগনী। ।  

মিণক বচন্দো ব্রাহ্মণের পেরি।  

কণ  কাশীরাম োস গোধরাগ্রি।। 
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আচিণকর িন্ম 

িযচিো কনযার পাশ,                     মুচন সগল বনবাস, 

পত্নীণর রাচখ্ো একাচকনী।  

অশ্রুিলপূেপ মুণখ্,                     করাঘাি  াণন বুণক, 

ভ্রািৃস্থাণন িচলল নাচগনী।। 

ক্রন্দন-করণে স্বসা,                     মুণখ্ না আইণস ভািা, 

সেচখ্ো বাসুচক িমচকি। 

আশ্বাচসো নাগরাি,                     স্বসাণক চিজ্ঞাণস কাি, 

কান্দ সকন  ইো দুুঃচখ্ি।। 

ভ্রািার বিন শুচন,                     কণ  গেগে বােী, 

আপনার ্ি চববরে। 

অবধান কর ভাই,                     চকছু সমার সোি নাই, 

মুচনরাি ছাচে সগল বন।। 

চনঘপাি সেৃশ বােী,                     ভচগনীর বাকয শুচন, 

নাগরাি চবিণ্ণ- বেন।  

এণকি মাণের শাণপ,                     সর্ব্পো শরীর কাাঁণপ, 

িাণ  পুন ব ল দুঘপেন।। 

বণল, ভিীক  সমাণর,                     চিজ্ঞাচসণি লর্জ্া কণর,  

উপাে কচরো চেল ধািা।। 

মুচনবীণ্পয গভপ িব,                      ণব পুত্র সমুদ্ভব, 

নাগকুল কচরণব স্ ত্রাে। 

িা ার কারণে সিাণর,                     চিরচেন রাচখ্ ঘণর, 

িরৎকাণর কচরলাম োন।। 

না  ইণি বংশধর,                     িযচিণলন মুচনবর, 

মািৃশাণপ সো চিণন্ত মন।  

 ণেণছ চক গভপণিার,                     লর্জ্া িযচি অণগ্র সমার, 

ক  শুচন সিয চববরে।। 

চিজ্ঞাচসণি লর্জ্া  ে,                     িবু না পুচছণল নে, 

বে োে আমা সবাকার। 
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সিয কচর ক  সমাণর,                     কচ ণল চক মুচনবণর, 

স্ কারণে চববা  সিামার।। 

ভ্রািার বিন শুচন,                     সলচর্জ্িা সুবেনী, 

কচ ণি লাচগলা অণধামুণখ্। 

্ণিক কচ ণল িুচম,                     সব িত্ত্ব িাচন আচম, 

চবিাচরো কচ নু মুচনণক।। 

মুচন ্ণব ্াে ছাচে,                     িরে-্ুগণল পচে, 

বংশ স িু বকনু চনণবেন। 

সেে  ইো মুচন,                     অচি অচি বণল বােী, 

এই গণভপ  ইণব নন্দন।। 

সিামার ্ণিক ভ্রািৃ,                     আমার ্ণিক চপিৃ, 

দুই কুল কচরণব উদ্ধার। 

এণিক বচলো সমাণর,                     মুচন সগল সেশান্তণর, 

চনবাচরো ক্রন্দন আমার।। 

িযি ভাই মনিাপ,                     চনিাচরণি মািৃশাপ, 

কভু নাচ  চমেযা কণ  মুচন।  

িরৎকারী ই া বণল,                     স্ন সুধাবৃচষ্ট  ণল, 

আনণন্দণি নাণি সব ফেী।। 

উল্লচসি নাগরািা,                     ভচগনীর কণর পূিা, 

নানা রণত্ন কচরল ভূচিি। 

চেবয বস্ত্র অলোর,                     বহু ভিয উপ ার, 

সসবাে ্ণিক চনণোচিি।। 

িণব ভুিঙ্গম-পচি,                     পুণছ িরৎকারী প্রচি, 

ক  িুচম ই ার কারে। 

ক  সিয িরৎকারী,                     চক সোি সিামার স চর, 

মুচনরাি ছাচে সগল বন।। 

আচম িাাঁণর ভাল িাচন,                     বে উগ্র সসই মুচন, 

চবনা সোণি িযচিোণছ সিামা। 

িোচপ চক সেচখ্ সোি,                     কচরণলক এি সরাি, 
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একা গৃণ  ছাচে সগল রামা।। 

িরৎকারী বণল ভাই,                     শুন িণব বচল িাই, 

আচিকার চেন অবসাণন। 

চশর চেো সমার উণর,                     চনদ্রা সগল মুচনবণর, 

অি সগল িপন গগণন।। 

সন্ধযাভঙ্গ  ে মুচন,                     মণন আচম ভে গচে, 

িাগরণে পাণছ সক্রাধ কণর। 

সন্ধযা ীন স্ই চদ্বি,                     মন্ত্র ীন স্ন বীি, 

সি কারণে িাগালাম িাাঁণর।। 

িাচগ রিমুখ্ সকাণপ,                     সেচখ্ো হৃেে কাাঁণপ, 

বণল সমাণর অবজ্ঞা কচরচল। 

আচম সন্ধযা না কচরণি,                     সন্ধযা ্াণব সকানমণি, 

সন্ধযাণর  াচকল ই া বচল।। 

সন্ধযা মণন ভে পাই,                     বণল আচম ্াই নাই, 

আচছ স্ সিামার উপণরাণধ।  

সন্ধযার বিন শুচন,                     িযাগ কচর সগল মুচন, 

এইমি মম অপরাণধ।। 

মুচনর বিন শুচন,                     চবস্মে মাচনল ফেী,  

ভচগনীণর সিাণি মৃদুভাণি।  

ভাল ব ল সগল চদ্বি,                     দুুঃখ্ না ভাচব  চনি, 

োক গৃণ  পরম সণন্তাণি।। 

স ণরক সণ াের,                     আর ্ি অনুির, 

স ণরক বধূর সচ ি। 

সসচবণব সিামার পাে,                     সর্ব্পো ঈশ্বরী প্রাে, 

সমার গৃণ  োক অচিচন্তি।।  

এি বচল ফচেবর,                      াচক সব সণ াের, 

চনণোচিল িা ার সসবণন। 

স নমণি িরৎকারী,                     সর্ব্পদুুঃক পচর চর, 

রচ ণলন ভ্রািার ভবণন।। 
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গভপ বাণে অ চনপচশ,                     শুেপণি স্ন শশী, 

প্রসচবল সমে সংণ্াণগ। 

পরম সুন্দর কাে,                     চশশু পূেপশশী প্রাে, 

সেচখ্ আনচন্দি সব নাণগ।। 

রূণপ গুণে অনুপাম,                     আচিক েুইল নাম, 

গভপকাণল কচ  সগল চপিা। 

বশশব  ইণি সুি,                     সকল গুণেণি ্ুি, 

সবে চবেযা ব্রণি পারগিা।। 

আচিণকর িন্মকো,                     অপূর্ব্প ভারি-গাো, 

শুচনণল অধর্ম্প  ে নাশ। 

কমলাকাণন্তর সুি,                     স িু সুিণনর প্রীি, 

চবরচিল কাশীরাম োস।। 
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উপমনুয ও আরুচের উপাখ্যান 

সসৌচি বণল, অপূর্ব্প শুন  মুচনগে।  

কচ ব চবচিত্র কো পুরাে- বিন।।  

অবন্তীনগণর চদ্বি নাম শাচন্তপন।  

িাাঁর স্থাণন চশিযগে কণর অধযেন।।  

এক চশণিয চদ্বি গাভী বকল সমর্পে।  

গুরু-আজ্ঞা সপণে িাণর কণরন রক্িে।।  

কিচেণন বণল গুরু, ক  চশিযবর। 

বে পুষ্ট সেচখ্ স্ সিামার কণলবর।।  

চকবা খ্াও সকাো পাও ক  সিযবােী।  

শুচনো বণলন চশিয কচর স্ােপাচে। ।  

গাভী সো নাণন্ত ্ণব চপণে বৎসগে।  

পশ্চাণি খ্াই স্ আচম কচরো সো ন । ।  

গুরু বণল, এিচেণন সব িানা সগল। 

এই স িু বৎসগে দুর্ব্পল  ইল।। 

আর কভু িুচম না কচর  স ন কাি। 

গাভী দুচ  খ্াও িুচম নাচ  ভে লাি।।  

গুরু-আজ্ঞা শুচন চদ্বি সগল গাভী বলো। 

কিচেণন পুনুঃ চবপ্র কচ ল  াচকো। ।  

উচিি কচ ণল চশিয না  ইও রুষ্ট।  

পুনশ্চ সিামাণর বে সেচখ্ হৃষ্টপুষ্ে।।  

গাভী-দুগ্ধ পুনুঃ বুচে িুচম কর পান। 

চশিয বণল, সগাসাচি কর  অবধান।। 

স্ই চেন ব ণি িুচম কচরলা বারে।  

চভিা কচর চনিয কচর উের পূরে। ।  

গুরু বণল, চভিা কচর পূর  উেণর। 

এণব চভিা কচর সব আচন চেও সমাণর।। 

এি শুচন গাভী বলো সগল চশিযবর।  

পুনুঃ চিজ্ঞাচসল কি চেবস অন্তর। ।  

ক  চশিয, বে পুষ্ট সেচখ্ িব কাে।  

চক খ্াইো আছ িুচম বল  আমাে।। 

চশিয বণল, গাভী রাচখ্ অরেয-চভির।  

রিক রাচখ্ো আচম ্াই স্ নগর।। 

চেবণসি ্ি চভিা, চেই িব ঘণর। 

সন্ধযাণি মাচগো চভিা ভচর স্ উেণর।। 

 াচসো বণলন গরু, এ সকান্ চবিার।  

সশ্রষ্ঠ চভিা রাণত্র িুচম কর আপনার।। 

রাচত্রচেবা ্ি পাও, আচন চেণব সমাণর। 

এি শুচন গাভী বলো সগল বন সঘাণর। ।  

িুধাে আকুল িনু ভ্রণম বণন- বন ।  

অণকপর সকামল পত্র করণে ভিে।। 

নেন  ইল অন্ধ শীেপ ব ল কাে। 

সেচখ্ণি না পাে, িব ুসগাধন িরাে।।  

ভ্রচমণি ভ্রচমণি সেখ্ বেণবর চলখ্ন।  

চনরুেক-কূপ-মধয পচেল ব্রাহ্মে। ।  

সমি চেবস সগল, ব ল সন্ধযাকাল।  

গৃণ ণি আইল ্ি সগাধণনর পাল।। 

চশণিয না সেচখ্ো গুরু দুুঃচখ্ি অন্তর। 

অণন্বিণে সগল চদ্বি অরেয-চভির। ।  

সকাো সগণল উপমনুয!  াণক চদ্বিবর।  

উপমনুয বণল, িণি না পাই সেচখ্ণি।। 

অকপপত্র খ্াইো নেন অন্ধ ব ল। 

শুচনো আশ্চ্পয িণব উপণেশ বকল। ।  

সেব-দ্ববেয অচশ্বনীকুমার দুইিন। 

শীঘ্র কর চদ্বিবর িাাঁণের স্মরে। ।  

এি শুচন চদ্বি বহু িবন কচরল। 

িিিণে দুই িি ুচনর্ম্পল  ইল।।  

কূপ ব ণি উচঠো ধচরলা গুরুপাে। 
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সন্তুষ্ট  ইো গুরু বকল আশীর্ব্পাে।। 

িাচর সবে, িাট শাস্ত্র, িান  সকণল। 

্া  চদ্বি চনি গৃণ  পরম কুশণল। ।  

আজ্ঞা সপণে সগল চদ্বি আহ্লাচেি মণন। 

সর্ব্পশাণস্ত্র জ্ঞান ব ল গুরুর বিণন।। 

আরুচে-নাণমণি চশিয চছল অনয িন।  

 াচক িাণর গুরু আজ্ঞা বকল িিক্িে।।  

ধানয-ণিণত্র িল সব ্াইণছ বচ ো। 

্ত্ন কচর আচল বাাঁচধ িল রাখ্ চগো।। 

আজ্ঞামাত্র আরুচে স্ কচরল গমন। 

আচল বাাঁচধবাণর বহু কচরল ্িন।। 

েণন্তণি খ্ুাঁচেো মাচে বাাঁধাণলণি সফণল। 

রাচখ্ণি না পাণর মাচে, অচি সবগ িণল।। 

পুনুঃ পুনুঃ চশিযবর কচরল ্িন। 

না পাচরল সিত্রিল কচরণি বন্ধন।।  

িল বচ  ্াে, গুরু পাণছ সক্রাধ কণর। 

আপচন শুইল চশিয বাাঁধাল উপণর।। 

সমি চেবস সগল,  ইল রিনী। 

না আইল চশিয, গুরু িচলল আপচন।।  

সিত্র মণধয চগো  াক চেল চদ্বিবর। 

চশিয বণল, শুণে আচছ বাাঁণধর উপর।।  

বহু ্ত্ন কচরলাম, না রণ  বন্ধন।  

আপচন শুলাম বাাঁণধ িা ার কারে।। 

শুচনো বচলল গুরু, এস স  উচঠো।  

শীঘ্র আচস গুরু পাে প্রেচমল চগো।। 

চশণিযণর সেচখ্ো গুরু আনচন্দি মন।  

সণঙ্গ কচর চনি গণৃ  কচরল গমন।। 

আচশস্ কচরো গুরু কচরল কলযাে। 

িাচর সবে, িট শাণস্ত্র স ৌক্ িব জ্ঞান।। 

এি বচল চবোে কচরল চদ্বিবর। 

প্রোম কচরো চশিয সগল চনি ঘর। ।  

সুধার সমান ম াভারণির কো। 

স্ িন শুণন িার নাশণে দুুঃখ্ বযো।। 

আরুচে চশণিযর সস অপূর্ব্প উপাখ্যান। 

কাশী কণ  শুচনণল িন্মণে চেবয জ্ঞান।। 
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উিণের উপাখ্যান 

উিে িৃিীে চশিয পণে গুরু-স্থাণন। 

একচেন ্াে গুরু ্জ্ঞ-চনমন্ত্রণে।। 

উিণে বচলল গুরু োক িুচম ঘণর।  

চকছু নষ্ট নাচ   ে রাচখ্বা সগািণর।। 

এি বচল সগল গুরু, ্ো ্জ্ঞস্থান।  

কিচেণন গুরুপত্নী বকল ঋিু-স্নান।।  

উিণে  াচকো িণব ব্রাহ্মেী বচলল। 

সিামাণর সমচপপ গৃ  িব গুরু সগল। ।  

সকান দ্রবয নষ্ট স্ন নণ  কোিন।  

ঋিু নষ্ট  ে িুচম কর  রিে।। 

শুচনো চবস্মে-চিি  ইল উিে।  

উচদ্বি বচসো ভাণব হৃেণে আিে।। 

চক কচরব, চক  ইণব ই ার উপাে। 

গৃ রিা স িু গুরু রাচখ্লা আমাে।।  

ঋিুরিা-কর্ম্প এই না  ে আমার।  

পরোর ম াপাপ, িাণ  গুরুোর।। 

এি চিচন্ত ব্রাহ্মেীর না রাণখ্ অনুণরাধ। 

বনরাশ  ইো ব্রাহ্মেীর ব ল সক্রাধ।। 

প্রকাশ ভণে সক্রাধ না কচরল প্রকাশ। 

চকছুকাল পণর সবে আইল চনি বাস।। 

উিণের িাপ ব্রাহ্মেীর মণন িাণগ। 

একাণন্ত ব্রাহ্মেী কণ  ব্রাহ্মণের আণগ।। 

চেণব গুরু-েচিো উিে স্ইিণে। 

পাঠাইবা িা াণক আমার সচেধাণন। ।  

না িাচনল চদ্বি এ সকল চববরে। 

স্িণন চশিয কণরণছ গৃণ র রিে। ।  

চশিয প্রচি সবে গুরু িুষ্ট অচি  ন। 

িুষ্ট  ণে উিণে বচলল িিিে।।  

্া  চশিয সর্ব্পশাস্ত্র  ও িুচম জ্ঞাি। 

শুচনো উিে কণ  কচর স্াে- াি।।  

আজ্ঞা কর সগাাঁসাই েচিো চকছু চেব। 

গুরু বণল, িব পাশ চকছু না মাচগব।।  

সে  িণব িব গুরুপত্নী ্া া মাণগ। 

এি শুচন সগল চশিয গুরুপত্নী আণগ।। 

েচিো ্ািণে চশিয কচর স্ােপাচে। 

হৃেণে চিচন্তো িণব বচলল ব্রাহ্মেী।। 

সপৌিয নৃপ মচ িীর শ্রবে-কুণ্ডল।  

আচন চেণল পাই িব েচিো সকল।। 

সিচেন চভিণর আচনো চেণব সমাণর।  

না আচনণল চেব শাপ কচ লাম সিাণর।।  

এি শুচন উিে গুরুণর চনণবচেল। 

্াও স  চনচর্ব্পণঘ্ন চদ্বি, গুরু আজ্ঞা চেল।। 

গুরুণক প্রোম কচর উিে িচলল।  

কিেূণর পণে এক বৃিভ সেচখ্ল।। 

পুরীি িযচিো বৃি আণছ োাঁোইো। 

উিণে সেচখ্ো বৃি বচলল  াচকো। ।  

স র সেখ্ মল সমার উিে ব্রাহ্মে।  

 ইণব সিামার সশ্রে কর  ভিে।। 

উিে বচলল, স ন নণ  কোিান। 

অসর্ম্ান সমাণর সকন কর অকারে।। 

বৃি বণল, অসর্ম্ান নণ  চদ্বিবর। 

সিামার গুরুর চেবয, খ্াও এ সগাবর। ।  

গুরু-চেবয শুচন চদ্বি চিচন্তো চবির। 

সগাবর ভিে কচর িচলল সত্বর।। 

িো ব ণি িচল সগল সপৌিয-নৃপ- ঘর।  

মাচগল কুণ্ডল-্ুগ্ম নৃপচি-ণগাির। ।  

নৃপ পাঠাইল চদ্বণি রােীর সেণন। 
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কেপ ব ণি কুণ্ডল চেণলন িিিণে।। 

কেপ ব ণি কুণ্ডল কাচেো চেল রােী। 

পাইো কুণ্ডল িচল সগল চদ্বিমচে। ।  

স্ইিণে চদ্বি  াণি কুণ্ডল পাইল।  

স্ইিণে িিক িা ার সঙ্গ চনল। ।  

পরশ কচরণি চদ্বণি নাচ ক শকচি। 

পাণছ পাণছ ্াে ধচর সেযাসী-মূরচি।। 

কি পণে উিে সেচখ্ো সণরাবর। 

স্নাণনণি নাচমল বস্ত্র েুইো উপর।।  

বসন-চভিণর-চদ্বি কুণ্ডল েুইল। 

চছদ্র প্রাণি িিক কুণ্ডল  ণর চনল।। 

উিে সেখ্ণে োচক িণলর চভিণর। 

সেযাসী কুণ্ডল বলো পচশল চববণর।। 

িযচিো সস স্নান চদ্বি ধাে মুিিুল। 

চববণরর দ্বাণর সেণখ্, না পণশ আঙ্গুল।। 

উপাে না সেচখ্ মুচন চবিাচেি- মন।  

নণখ্ণি চববর-দ্বার করণে খ্নন।। 

এ সকল বৃিান্ত িাচনল পুরন্দর।  

ব্রাহ্মণের দুুঃণখ্ দুুঃখ্ী  ইল অন্তর।। 

সসই রণন্ধ্র চনি বজ্র বকল চনণোিন।  

চববণরর দ্বার মুি ব ল িিিে। ।  

পািাণল উিে চগো প্রণবশ কচরল।  

কিই অদ্ভিু েশৃয সসখ্াণন সেচখ্ল। ।  

িে-সূ্পয-গিাোি গ্র  িারাগে। 

মাস বিপ িে-ঋিু সবার সেন।। 

অণনক ভ্রচমল চদ্বি পািাল-চভিণর।  

না সেচখ্ো সেযাসীণর চিচন্তি অন্তণর।। 

স নকাণল অশ্বরূণপ বণল ববশ্বানর।  

স  উিে-ব্রাহ্মে আমার বাকয ধর।।  

গুরু-জ্ঞাণন সমাণর িুচম কর  চবশ্বাস। 

সশ্রে  ণব, সমার গুণ য কর  বািাস।। 

গুরু-নাম শুচন চদ্বি চবলম্ব না বকল। 

চকছু না পাইো মুণখ্ গুণ য ফুাঁক চেল।। 

গুণ য ফুাঁক চেি ধূম বাচ চরল মুণখ্। 

ধূমমে সকচল কচরল নাগণলাণক।। 

প্রলণের প্রাে ব ল সঘার অন্ধকার।  

চবস্মে  ইো নাগ বকল  া াকার।।  

বাসুচক প্রভৃচি ্ি সশ্রষ্ঠ নাগগে।  

চক স িু  ইল ধূম চিজ্ঞাণস কারে। ।  

ির-মুণখ্ বৃিান্ত পাইো িিিে।  

িিণক আচনো বহু কচরল গঞ্জন।। 

সে  শীঘ্র কুণ্ডল, ব্রাহ্মে স াক্ সুখ্ী। 

এি বচল চদ্বণি িুষ্ট কচরলা বাসুচক।। 

কুণ্ডল পাইো চদ্বি সগল অশ্ব-স্থাণন। 

পৃণষ্ঠ কচর অশ্ব-লণে েুইল ব্রাহ্মণে।। 

সিচেন পূণেপ আচস গুরুর গৃণ ণি। 

সেণখ্ গুরুপত্নী সক্রাণধ আণছ িল  াণি।। 

মুণখ্ণি চনগপি ব ণিচছল শাপবােী।  

স নকাণল উিে চেণলন ্ুগ্মমচে।।  

কুণ্ডল পাইো হৃষ্ট ব্রাহ্মেী  ইল।  

উিে সকল কো গুরুণক কচ ল।। 

গুরু কণ , স্ই বৃি চেণলন সগাবর। 

বৃি নণ  অমৃি চেণলন পুরন্দর।। 

সেযাসীর সবণশ স্ই লইল কুণ্ডল।  

িিক চববরদ্বাণর সগল রসািল।। 

অশ্বরূণপ স্ সিামার বকল উপকার। 

অশ্ব নণ , অচি ইষ্ট স ণি আমার।।  

এি শুচন উিণের মণন ব ল িাপ। 
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চবনাণোণি দুুঃখ্ সমাণর চেল দুষ্ট সাপ।। 

িার সমুচিি ফল আচম চেব িাণর। 

এি বচল চবোে মাচগল চদ্বিবণর।। 

গুরু প্রেচিে কচর কচরল গমন। 

্ো রািা িণন্মিে, িচলল ব্রাহ্মে।।  

ব্রাহ্মণে সেচখ্ো রািা কচরল বন্দন। 

চিজ্ঞাচসল চদ্বিবণর সকন আগমন।। 

চদ্বি বণল, নৃপচি কর  সকান্ কর্ম্প। 

চপিৃদ্ববরী না শাচসণল নণ  পুত্রধর্ম্প।। 

িণ্ডাল িিক-নাগ বে দুরািার। 

েংচশল সিামার বাণপ চবখ্যাি সংসার।।  

িা ার উচিি রািা কচরণি ্ুোে। 

সপপকুল চবনাচশণি কর  উপাে।। 

উিে-বিন শুচন রািা িণন্মিে। 

মচন্ত্রগণে চিজ্ঞাচসল মাচনো চবস্মে।। 

ক  সিয মচন্ত্রগে ই ার কারে। 

িিক-েংশণন ব ল চপিার মরে।। 

ব্রহ্মশাণপ মচরণলক চপিা, স ন িাচন। 

িিক এমন বকল, কভু নাচ  শুচন।।  

রািার এমন বাকয শুচন মচন্ত্রগে।  

কচ ণি লাচগল িণব কো পূরািন।। 

ম াভারণির কো সুধার ল রী।  

চকবা স্ শকচি বচেপবাণর িা া পাচর।। 

উিে মুচনর কো শ্রবণে অমৃি। 

কাশীরাম কণ  সাধু চপণে অনুব্রি। ।  
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িণন্মিণের সপপ্ণজ্ঞর মন্ত্রো 

মচন্ত্রগে বণল, রািা কর অবধান। 

প্রিাণপ সিামার চপিা পাবক-সমান।।  

মৃগো কারণে রািা ভ্রণম বণন- বন ।  

একচেন ব ল িো বেব-চনবন্ধন।। 

চবচন্ধো  চরে, রািা পাণছ পাণছ ধাে। 

আিচম্বণি চদ্বণি এক সেচখ্ল িোে। ।  

িুধাে আকুল রািা চিজ্ঞাচসল িাাঁণর। 

সমৌণন চছল মুচন, চকছু না কণ  রািাণর।। 

বেণব এক মৃি-সপপ নৃপচি সেচখ্ল। 

সক্রাণধ লণে মুচন-গণল িোইো চেল।।  

অনন্তর নরবর স্বরাণিয আচসল। 

চকছু না বচলল মুচন, সমৌণনণি রচ ল।।  

শৃঙ্গী-নাণম ঋচিপুত্র শুচন সক্রাণধ শাণপ।  

সিম চেবণস নৃণপ েংচশণবক সাণপ। ।  

পুত্র শাপ চেল, চপিা দুুঃচখ্ি  ইো। 

রািাণর িানাে িণব েূি পাঠাইো।।  

বািপা সপণে কচরণলক ভূপচি উপাে। 

সিম-চেবস-কো কচ  শুন রাে।। 

কাশযপ নণমণি মুচন সপপমণন্ত্র গুেী। 

রািাণর েংচশণব সপপ সলাকমুণখ্ শুচন।। 

বাাঁিাণি আচসণিচছল  চিনা-নগণর।  

পণে সেখ্া পাইল িিক চবিধণর।। 

চনি চনি গুে পরীচিণি দুইিণন। 

ভস্ম ব ো সগল বৃি িিক-েংশণন।। 

কাশযণপর মণন্ত্র বৃি পুনশ্চ িচন্মল।  

িিক সেচখ্ো মণন চবস্মে মাচনল। ।  

আপন মাোর মচে লণে ফচেবর। 

চফরাইল চদ্বণি চেো কচর সমাের।।  

ধন সপণে েচরদ্র ব্রাহ্মে বাহুচেল। 

কপণে িিক আচস রািাণর েংচশল।। 

এি শুচন নৃপ চিজ্ঞাচসল আরবার। 

সিয ক , শুচনো কচরব প্রচিকার। ।  

কাশযণপ িিণক কো  ইল ্খ্ন। 

এ সকল বািপা শুচনণলক সকান্ িন।।  

মচন্ত্রগন বণল, সপপ স্ বৃি েংচশল। 

কাষ্ঠ স িু সসই বৃণি এক চদ্বি চছল।। 

বৃণির সচ ি সসই ভস্ম স্  ইল। 

পুনুঃ বৃি স  চদ্বি িীবন লচভল। ।  

সেচখ্ল শুচনল ্ি কচ ল নগণর। 

এি শুচন নৃপচি কিাণল কণর কণর।। 

সঘণন চনুঃশ্বাস ছাণে, করণে ক্রন্দন। 

গেগে ভাণি রািা বণলন বিন।। 

মন্ত্রচবদ্ কাশযণপর আশ্চ্পয িমিা। 

চনশ্চে বাাঁচিি চপিা, না ব ি অনযো।। 

োরুে িিক সপপ িাণর চফরাইল। 

িিক আমার ববরী, এণব িানা সগল। ।  

চবণপ্রর বিণন আচস কচরল েংশন। 

কাশযণপণর চফরাইল চকণসর কারে।। 

ধন চেো কণর সলাক পর-উপকার। 

ধন চেো সমার বাণপ কচরল সং ার।।  

পুনর্ব্পার রািা কণ , শুন মচন্ত্রগে। 

সিয কচ ণলক ্ি উিে ব্রাহ্মে। ।  

উিণের চপ্রেকা্পয কচরণি সাধন।  

চনশ্চে কচরব চপিৃদ্ববরী-চন্পযািন।।  

নাচশব নাণগর কুল প্রচিজ্ঞা আমার।  

চপি-ৃকা্পয সাচধ ব ব চপিৃঋণে পার।। 

এি বচল পুণরাচ ি আর চদ্বিগণে। 
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আ বান কচরো রািা কণ ন ্িণন।। 

সপপ চবনাচশণি সিষ্টা  ইল আমার।  

সবংণশ সকল নাগ কচরব সং ার।। 

চবিিাণল স্মন পুচেল সমার বাপ। 

সসইরূণপ অচিণি সপাোব ্ি সাপ।।  

চবপ্রগে বণল, রািা আছণে উপাে। 

সপপ সং াচরণি ্জ্ঞ কর কুরুরাে। ।  

সিামার নাণমণি মন্ত্র আণছ পুরাণেণি। 

সিামা চবনা নাচ   ণব অণনযর সাণধযণি।। 

এি শুচন নরপচি আনচন্দি- মন।  

আজ্ঞা চেল মচন্ত্রগণে ্ণজ্ঞর কারে।। 

পাইো রািার আজ্ঞা ্ি মচন্ত্রগে।  

্ণজ্ঞর ্ণিক দ্রবয আচনল িখ্ন।। 

সেশ-ণেশান্তর ব ণি আচনল ্িণন। 

সপপ-্জ্ঞ স িু ্া কচ ল মুচনগণে।। 

সংকল্প কচরল রািা শাণস্ত্রর চবধান। 

চশল্পকার ্জ্ঞস্থান কচরল চনর্ম্পাে।। 

্জ্ঞকুণ্ড কচরল সস চশল্পী চবিিে। 

রািাণর ভচবিয কো বকল চনণবেন।।  

সেচখ্লাম রািা ্জ্ঞ পূেপ না  ইণব। 

ব্রাহ্মে  ইণি ্ণজ্ঞ চবঘ্ন স্ ঘচেণব।। 

শুচন নরপচি িণব বণল দ্বাচরগণে। 

্জ্ঞকাণল আচসণি না চেণব সকানিণন। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান্।। 
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িণন্মিণের সপপ্জ্ঞ 

ঘৃি বস্ত্র ্ব ধানয কাষ্ঠ রাচশ রাচশ। 

আনাইল রািা ্ণজ্ঞ  ণে অচভলািী।।  

স ািা িণ্ডভাগপব নাণমণি চদ্বিবর।  

সোিার-ব্রিী চদ্বি আইল চবির। ।  

ঋচি সস নারে বযাস মাকপণ্ড চপঙ্গল। 

উর্দ্ালক সশৌনক আইল স্ সেবল।। 

চবপ্রগে সবেমণন্ত্র অনল জ্বাচলল।  

লইো নাণগর নাম ্জ্ঞাহুচি চেল।।  

পর্ব্পি-প্রমাে অচি সেচখ্ লাণগ ভে। 

সপপগে আচস কুণণ্ড পুচে ভস্ম  ে।।  

আকাণশ োচকো স্ন সমণঘ বৃচষ্ট কণর। 

বৃচষ্টধারাবৎ পণে অচির উপণর।।  

 া াকার শে ব ল নাণগর নগণর। 

প্রলে-সমুদ্র-শণে কাণন্দ উদ্বচুঃস্বণর।। 

আপন ইচ্ছাে উণঠ আকাশ উপণর। 

নানাবেপ নাগ পণে কুণণ্ডর চভিণর।। 

সক  অশ্ব, সক  উষ্ট্র, সক   িী প্রাে। 

সক  কৃে, সক  পীি, সক  চসিকাে।।  

িলমণধয গিপমণধয সকােণর প্রণবণশ। 

মণন্ত্র োচন বাচন্ধ আণন ্ণজ্ঞর প্রণেণশ।। 

একশি, দুইশি, পঞ্চশি চশর। 

পর্ব্পি চিচনো কাণরা চবপুল শরীর।।  

মিণক লাঙ্গুল চফণর, চিহ্বা লেবচে। 

কাির  ইো সক  ্াে গোগচে।। 

সঘণন চনশ্বাস ছাণে  ইো কাির। 

ম ানাণে পণে সণব অনল-চভির।। 

দুগপন্ধ  ইল ্ি পূচরল সংসার। 

অদ্ভুি সেচখ্ো সণব ব ল িমৎকার।।  

্খ্ন প্রচিজ্ঞা বকল রািা িণন্মিে।  

ইে স্থাণন ভণে চনল িিক আশ্রে।। 

কচ ল বৃিান্ত সব ্ণজ্ঞর কারে।  

িণন্মিে-্ণজ্ঞ কণর সণপপর চনধন। ।  

প্রােভণে শরে লইল সুণরশ্বণর। 

শুচনো অভে িাণর চেল পুরন্দণর।।  

চনভপে  ইো িো িিক রচ ল। 

এখ্াণন নাণগর কুল চনরূ্ম্পল  ইল। ।  

্ণজ্ঞ ভস্ম  ে ্ি নাণগর সমাি। 

িমচকি  ইল বাসুচক নাগরাি।। 

ভণেণি কচম্পি িনু, মূচ্ছপা ঘণন- ঘন।  

ভচগনীণর ত্বচরণি কচরল চনণবেন।। 

সেখ্  ভচগচন! সব নাণগর সং ার। 

চনশ্চে চনকে মৃিুয সেচখ্ স্ আমার।। 

নাগবংশ-রিা স িু সিামার নন্দণন। 

কচ ো রাখ্  সশি আণছ ্ি িণন।। 

মাণের শাণপণি স্ই চিণি চছল ভে।  

সসইকাণল ব ল এই নাণগর প্রলে।। 

ভ্রািাণর আকুল সেচখ্ কাচন্দো নাচগনী। 

পুণত্রণর  াচকো কণ  সকরুে বােী।। 

ভ্রািৃগণে আমার  ইল মািৃশাপ। 

সসই স িু আমার পাইল সিার বাপ।। 

মম ভ্রািৃগে  ে মািুল সিামার। 

এ ম া-প্রলণে প্রাে রাখ্  সবার।।  

আচিক বচলল, মািা কান্দ চক কারণে। 

স্ আজ্ঞা কচরবা িা া পাচলব এিণে।। 

িরৎকারী বণল, ্জ্ঞ কণর িণন্মিে।  

মন্ত্র-বণল সকল ভুিঙ্গ কণর িে।।  

মচিল মািুল-বংশ, কর  উদ্ধার। 
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সিামা চবনা রাণখ্ স ন সক  নাচ  আর।।  

আচিক বচলল, মািা না কর চবিাে।  

এখ্চন খ্চণ্ডব আচম নাণগর প্রমাে।।  

বাসুচকণর বল িুচম  ইণি চনভপে। 

এখ্চন কচরব ত্রাে, নাচ ক সংশে।। 

মািুণল চনভপে কচর িচলল ত্বচরি।  

িণন্মিে-্জ্ঞস্থাণন ব ল উপনীি।।  

প্রণবশ কচরণি দ্বারী নাচ  সেে িাণর। 

সক্রাণধণি আচিক কণ , কণম্প ওষ্ঠাধণর।। 

ব্রাহ্মণে স লন কর মূঢ় দুরািার।  

নাচ  িান, এই স িু  ইণব সং ার।।  

আচিণকর সক্রাধ সেচখ্ দ্বারী কম্পমান। 

দ্বার ছাচে প্রেচমল  ণে সাবধান। ।  

িো ব ণি আচিক সগণলন ্জ্ঞস্থান। 

সবেধ্বচন কচর সভা বকল কম্পমান।।  

সভার ব্রাহ্মেগণে কচরল বন্দন। 

নৃপচিণর বণল িণব আচশস্- বিন।।  

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশীরাম কণ , সাধু চপণে কেপ-ভচর।। 
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্জ্ঞস্থণল আচিণকর আগমন 

আইল আচিক মুচন,                     কচর ম া-ণবেধ্বচন, 

নৃপচির কচরল কলযাে। 

ধনয রািা িেবংশ,                     স ন পুত্র অবিংস, 

িত্রমণধয না সেচখ্ সমান।। 

সেণখ্চছ শুণনচছ কি,                     ্জ্ঞ ব ল ্ি ্ি, 

কাণর চেব ই ার িুলনা। 

্জ্ঞ বকল ইে ্ম,                     কুণবর বরুে সসাম, 

আর ্ি না ্াে গেনা।। 

্ুচধচষ্ঠর পাণ্ডুপচি,                     বাসুণেব ম ামচি, 

সশ্বিবাহু নহুি ্্াচি। 

মান্ধািা মরুি-ভূপ,                     নানা্ুণগ প্রচিরূপ, 

চেলীপ সগর োশরচে।। 

ইিবাকু ভরি অি,                     রঘু চশচব চশচখ্ধ্বি, 

নানা ্জ্ঞ কচরল বহুল। 

সক  শি, সক  চত্রশ,                     সক  েশ, সক  চবশ, 

এই ্জ্ঞ নণ  সমিুল।। 

পুত্র স  বযাস-ঋচি,                     ্া ার সভাে বচস, 

্জ্ঞ-ণ িু চশিযগে বলো। 

সািাৎ  ইো ্াে,                     ববশ্বানর  চব খ্াে, 

চশখ্া ্াে প্রেচিে ব ো।। 

ধনয শ্রীিনণমিে,                     নাচ   ণব, নাচ   ে, 

িুলনা নাচ ক ভূমণ্ডণল।  

ধণর্ম্প স্ন ্ুচধচষ্ঠর,                     ধনুণর্ব্পণে রঘুবীর, 

কীচিপ ভগীরে সমিুণল।। 

সিণি সূ্পয-সম-প্রভ,                     রূণপ স্ন কামণেব, 

ব্রিািারী ভীণষ্মর সমান। 

ধণর্ম্পণি বাল্মীচক মুচন,                     িমাণি বচশষ্ঠ গচে, 

চবভণবণি স্ন মরুত্বান্।। 
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আচিক- বিন শুচন,                     িণন্মিে নৃপমচে, 

মচন্ত্রগণে বণলন বিন। 

বালক চদ্বণির সুি,                     কো কণ  বৃদ্ধমি, 

্ি ্ি পূর্ব্প পুরািন।। 

্া া মাণগ চেব আচম,                     গবাশ্ব কাঞ্চন ভূচম, 

এ চদ্বণির পূরাইব আশ। 

মাগ চশশু স্ই মণন,                     মণনানীি মম স্থাণন, 

এি বচল কচরল আশ্বাস।। 

এি শুচন স ািৃগে,                     নৃণপ কণর চনণবেন, 

নণ  এই োণনর সমে। 

্জ্ঞ পূেপ নাচ  কচর,                     িিক সস চপিৃ-অচর, 

্াবৎ অনণল ভস্ম নে।। 

শুচন রািা বণল চদ্বণি,                     রাচখ্োছ সকান্ কাণি,  

অেযাচপ সস িিক ভীিে। 

বণল চদ্বি নৃপমচে,                     িিক প্রমাে গচে, 

সেবরাণি লণেণছ শরে।। 

শুচনো নৃপচি সকাণপ,                     েশণন অধর িাণপ, 

বচলল ্ণিক চদ্বিগণে। 

ইে রাণখ্ সমার অচর,                     িা াণর সচ ি কচর, 

িিণকণর লও হুিাশণন।। 

ভূপচির আজ্ঞা সপণে,                     স্রুবেণ্ড  াণি লণে, 

চদ্বিগে মন্ত্র উচাচরল।  

চবণপ্রর মণন্ত্রর সিণি,                     সণঙ্গ লণে নাগরাণি, 

সেবরাি আকাণশ আচসল।। 

অপ্সরা অপ্সর ্ি,                     বােয-গীণি সণব রি, 

মন্ত্রপাণশ  ইো বচন্ধি। 

কমলাকাণন্তর সুি,                     স িু সুিণনর প্রীি, 

কাশীরাম োস চবরচিি।। 

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
5

 

আচিক কিৃপক সপপ্জ্ঞ চনবারে 

শূেয-মণ্ডণলণি শুচন নৃিয-গীি-নাে। 

্ি ্জ্ঞ-ণ ািৃগে গচেল প্রমাে।। 

ভূপচির সক্রাধ-বাণকয বকনু সকান্ কাি। 

সর্ব্পনাশ ব ল আচি, মণর সেবরাি। ।  

এি চিচন্ত স ািৃগে কচরল চবিার। 

ইণে ছাচে িিণক আকণিপ আরবার।। 

িিক-পেণগ ইে উিরীণে ভচর। 

শরে-রিে-ণ িু আণছ কাণন্ধ কচর। ।  

রাচখ্ণি নাচরল ইে কচরো ্িন।  

মন্ত্রবণল ছাোইল ইণের বন্ধন।।  

আইণস িিক নাগ কচরো গর্জ্পন। 

সঘণন চনগপি সঘার চনশ্বাস-পবন।।  

ঘূেপযমান বােু স্ন চফরণে আকাণশ। 

অবশ  ইো নাগ অন্তরীণি আণস।। 

মািুল অনণল সপাণে আচিক িাচনল।  

অন্তরীণি চিষ্ঠ চিষ্ঠ, আচিক বচলল।। 

শূণেযণি রচ ল সপপ আচিণকর সবাণল। 

িিক সঘণন কাাঁণপ ব্রহ্ম-মন্ত্র-বণল।। 

আচিক বচলল, রািা  ও কৃপাবান। 

আজ্ঞা কর ভূপচি! মাচগ স্ আচম োন।। 

রািা বণল, চদ্বি-চশশু ববস  সভাে।  

্া মাচগণব চেব আচম, বণলচছ সিামাে।।  

চপিৃদ্ববরী সং াচরো কচর ্জ্ঞপূেপ। 

সিামার বাসনা ্া া পূরাইব িূেপ। ।  

আচিক বচলল, ্চে িিণক নাচশণব। 

িণব িুচম চকবা আর সমাণর োন চেণব।। 

আচিণকর বাকয শুচন মাচন িমৎকার। 

রািা বণল, ্া া িাচ  চেব আচম আর।।  

আচিক বচলল, রািা কর অবধান। 

ই া চবনা সিামাণর না মাচগ অনয োন।। 

রািা বণল, চদ্বি স ন না বচল  আর।  

সমার চপিৃদ্ববরী সস িিক দুরািার। ।  

িার স িু বমল সেখ্ ভুিঙ্গ সকল। 

িাণর না মাচরণল ্ি সকচল চবফল।। 

িা ার চনধণন িুচম না  ও বাধক। 

অনয ্া া ইচ্ছা সমাণর মাগ  বালক।।  

আচিক বচলল, রািা িুচম সুপচণ্ডি। 

সিামাণর বুোণব অণনয না  ে উচিি।।  

আেু সশণি ্ণম চনল সিামার িনণক। 

অকারণে অপরাধী কর  িিণক।। 

অসংখ্য ভুিঙ্গগে কচরলা সং ার। 

অচ ংসক িণন মার, নণ  সুচবিার।। 

চদ্বিীে ইণের সভা সেচখ্ স্  সিামার। 

চনণিধ না কণর সক  িীণবর সং ার।।  

আচিক বচলল ্চে এণিক বিন। 

রািাণর বচলল িণব ্ি সভািন।। 

আপচন বচললা বযাস  াচকো রািাণর। 

প্রণবাধ কর  ভূপ, চদ্বণির কুমাণর।। 

চনবৃি কর  ্জ্ঞ, সণব বণল  াচক। 

ব্রাহ্মে-বালণক রািা না কর অসুখ্ী।। 

চনবৃি চনবৃি, বচল ব ল ম াধ্বচন। 

চনণিধ কচরল ্জ্ঞ ভূপচি আপচন।। 

সপপ্জ্ঞ নণরে কচরল চনবারে।  

আচিণকর পূিা বকল চেো বহু ধন। ।  

নানা ধান সপণে িুষ্ট  ণে চদ্বিগে।  

চনি চনি সেণশ সব কচরল গমন।। 

আচিণক বচলল রািা কচরো সমলাচন। 
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অশ্বণমধকাণলণি আচসণব চদ্বিমচে।।  

িণব ি আচিক সগল আপনার ঘর। 

কচ ল বৃিান্ত মািা মািুল-ণগাির।।  

শুচনো বাসুচক নাগ ব ল আনচন্দি।  

নাগণলাণক উৎসব  ইল অপ্রচমি।। 

্ণিক আচছল নাগ একত্র  ইো। 

পূিা বকল আচিণকর বহু রত্ন চেো।। 

পুনর্জ্পন্ম-োিা িুচম নাচ ক সংশে। 

বর চেব, মাগ িুচম স্ই মণন লে।। 

আচিক বচলল, ্চে সমাণর চেণব বর।  

এই বর মাচগ আচম সবার সগাির।। 

প্রচি সন্ধযাকাণল স্ই সমার নাম লণব। 

নাগগে ব ণি িার ভে নাচ  রণব। ।  

আমার িচরত্র স্ই কচরণব শ্রবে। 

নাগ ব ণি কভু ভীি না ব ণব সস িন।।  

এ সব চনেম স্ই কচরণব লঙ্ঘন। 

সিয কর িণব িার চনশ্চে মরে।। 

ফাচেণবক চশর স্ন চশরীণির ফল। 

আচিণকর বাকয স্ই কচরণব চনষ্ফল।।  

প্রচিজ্ঞা কচরনু সণব, বণল নাগগণে। 

চনকণে না ্াব সক  সিামার স্মরণে। ।  

আচেপণর্ব্প ভারণির চেবয উপাখ্যান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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িণন্মিণের ধর্ম্প-চ ংসা 

সসৌচি বণল, িণব পরীচিণির নন্দন।  

 াচকো আচনল ্ি পাত্র-চমত্রগে।।  

সবাণর বচলল রািা কচরো চবলাপ।  

েূর না  ইল মম হৃেণের িাপ।। 

আপনার চিণি আচম কচরনু চবিার। 

চদ্বি চবনা শত্রু সমার সক  নণ  আর।।  

ধর্ম্পশীল িাি সমার িগণি চবখ্যাি।  

চবনা অপরাণধ শাপ সপণলন চনঘপাি। ।  

চপিৃদ্ববরী চবনাচশণি বহু সিষ্টা চছল। 

িাণ  পুনুঃ চদ্বি আচস বাধক  ইল।।  

শাণপণি মচরল পরীচিি নরবর। 

মাচরণি রাচখ্ল পুনুঃ িিক পামর।।  

সমার রাণিয বচসো এণিক অ োর।  

চদ্বণির কুরীচি অণঙ্গ স য নণ  আর।।  

সক্রাধানণল সমার অঙ্গ  ণিণছ ে ন। 

স ন মণন  ে, সব মাচরব ব্রাহ্মে। ।  

পূণর্ব্প কািপবী্পয কচরণলন চদ্বি-ধ্বংস। 

উের চিচরো মাচরণলন ভৃগুবংশ।। 

সসইমি চদ্বি সব কচরব সং ার। 

্া া স ৌক, এই সিয বিন আমার।। 

নৃপচির বাকয শুচন সণব িব্ধ ব ল। 

পাত্র-চমত্রগে িাণ  উির না চেল।। 

রািা বণল, সক  সকন না সে  উির।  

মচন্ত্রগে বণল, শুন নৃপচি-প্রবর।।  

চবিম বুচেো বাকয না আণস মুণখ্ণি। 

সক চেণব এ ্ুচি রািা চবপ্র-চবনাচশণি।। 

কচ লা স্ কািপবী্পয মাচরল ব্রাহ্মে। 

িার সমুচিি েণ্ড চবখ্যাি ভুবন।।  

সসই ভৃগুকুণল িাি রাম ভগবান্। 

িচত্রে-ণশাচেণি চিচি করাইল স্নান।। 

িত্র বচল পৃচেবীণি না রচ ল আর।  

ব্রাহ্মে-ঔরণস পুনুঃ  ইল সঞ্চার। ।  

বিণন সৃিন ্াাঁর, বিণন পালন। 

িণেণকণি কণর ভস্ম ্াাঁ ার বিন। ।  

অচি সূ্পয কালসণপপ আণছ প্রচিকার। 

ব্রাহ্মণের সক্রাণধ রািা নাচ ক চনিার।। 

এক ্ুচি চিণিণি আইণস নৃপমচে। 

উপাে কচরো চবপ্র-বী্পয কর  াচন।। 

কুণশােণক চবণপ্রর পচবত্র  ে অঙ্গ।  

কুশ-চবনা  ইণবক কর্ম্প-অঙ্গ ভঙ্গ।। 

কুণশর অভাণব, চদ্বি  ণব সিণিা ীন।  

পশ্চাৎ কচরব েগ্ধ ধণর্ম্প ব ণল িীে।। 

রািা বণল, ভাল ্ুচি বকণল সর্ব্পিন। 

এমণি নাচশব চদ্বি, চনল মম মন।। 

এি বচল নরপচি েূিগণে আণন। 

আজ্ঞা কচর  াচকো আচনল সকাোগণে। ।  

কণ  নৃপ, সকাোগে, িিুচর্দ্পণক ্া । 

পৃচেবীর ্ি কুশ উপাচে সফল ।। 

মচন্ত্রগে বণল, রািা এ নণ  চবিার। 

রািা নষ্ট কণর কুশ, ঘুচিণব সংসার।। 

না উপাচে মচরণবক কচরব উপাে। 

ঘৃি দুগ্ধ গুে মধ ুআচন সে  িাে। ।  

এই সব দ্রবয ঢাচলণবক কুশমূণল। 

স্বাণে চপপীচলকা চগো খ্াইণব সকণল।। 

চপপীচলকা কুশমূল কাচেো সফচলণব।  

কা্পযচসদ্ধ ব ণব চ ংসা চেল িিিে। 

িাচরচেণক িচলল ্ণিক েূিগে।। 
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রাণিয রাণিয বািপা বকল ্ি অনুিণর। 

মাচরল সকল কুশ সেশ-ণেশান্তণর।। 

মিণক বচন্দো ব্রািণের পেরি।  

কণ  কাশীরাম োস গোধরাগ্রি।। 
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িণন্মিণের চনকে বযাণসর 

আগমন 

কুশ না চমচলল, চদ্বি ব ল িমৎকার।  

স্থাণন স্থাণন বচস সণব কণরন চবিার।। 

ই ার কারে স্ িাচনল বযাসমুচন। 

নৃপচিণক বুোবাণর আচসলা আপচন।। 

বযাণস সেচখ্ আনচন্দি িণন্মিে রািা। 

পােয-অঘপয চেো িাাঁর কণর বহু পূিা।। 

আশীর্ব্পাে কচর মুচন বচসো আসণন। 

নৃপচিণক চিজ্ঞাচসল মধুর-বিণন।। 

বেচরকাশ্রণম শুচনলাম সমািার।  

ব্রাহ্মণের চ ংসা কর, চকমি চবিার।। 

সর্ব্পধণর্ম্প-চবজ্ঞ িুচম পচণ্ডি সুিন। 

িণব সকন স ন কণর্ম্প প্রবচিপলা মন।। 

্াাঁর সক্রাণধ ্দুকুল  ইল চবধ্বংস। 

্াাঁর সক্রাণধ নষ্ট  ে সগণরর বংশ। ।  

্াাঁর সক্রাণধ কলেী  ইল কলাচনচধ। 

্াাঁর সক্রাণধ লবে  ইল িলচনচধ।। 

্াাঁর সক্রাণধ অনল  ইল সর্ব্পভক্ি।  

্ারাঁ সক্রাধা ভগাঙ্গ  ইল স রাি।। 

পূণর্ব্পণি ্ণিক িব চপিাম গে। 

্াাঁণর সসচব চবিেী  ইল চত্রভুবন। ।  

স ন িণন চ ংস িুচম চকণসর কারে। 

শুচনো কচরল রািা চনি চনণবেন।। 

চবনা অপরাণধ বাণপ বকল ভস্মরাচশ।  

চপিৃদ্ববরী মাচরণি বাধক ব ল আচস।।  

এই স িু বে িাপ অন্তণর আমার। 

চনি দুুঃখ্ চনণবচেনু অণগ্রণি সিামার।। 

বযাসণেব বণলন, বধ্পয নর নররাি। 

সক্রাণধ ধর্ম্প নষ্ট  ে, চসদ্ধ নণ  কাি।। 

ব্রাহ্মণেণর সক্রাধ রািা কর অকারে।  

ভচবিযৎ-খ্ণ্ডন না  ে কোিন।। 

সিামার চপিার িন্ম  ইল ্খ্ন।  

গচেো কচ ল ্ি শাস্ত্রচবদ্ িন।।  

নানা ্জ্ঞ ধর্ম্প কচরণবক অপ্রচমি। 

ভুিঙ্গ-েংশণন মৃিুয  ইণব চনচশ্চি।। 

আমার বিণন চস্থর  ও গুোধার। 

চপিা স িু দুুঃখ্ চিন্তা না কচর  আর।।  

সক খ্চণ্ডণি পাণর রািা বেণবর চনর্ব্পন্ধ। 

না বুচেো সকন কর চদ্বিস  দ্বন্দ্ব।। 

বযাণসর মুণখ্ণি শুচন এণিক বিন। 

িণন্মিে কুশ-চ ংসা বকল চনবারে।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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িণন্মিণের অশ্বণমধ-্জ্ঞ 

রািা বণল অকারে কচরলাম এি।  

সকাচে অচ ংসক সপপ কচরলাম  ি।। 

এ পাপ-নরক  ইণি না সেচখ্ চনিার।  

ক  মুচন! চকমণি ই াণি পাব পার।।  

জ্ঞাচি-বধ কচর পূণর্ব্প চপিাম গে।  

অশ্বণমধ কচর পাণপ  ইলা সমািন।। 

আচমও কচরব সসই অশ্বণমধ-্জ্ঞ। 

শুচন চনণিচধল বযাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ।। 

রািা বণল, মুচন সকন কর  চনণিধ। 

চপিৃ চপিাম  সমার বকল অশ্বণমধ।। 

অিম িাচনো বুচে কর চনবারে। 

চনশ্চে কচরব ্জ্ঞ, এই মম পে।। 

মুচন বণল, িম িুচম সকল কণর্ম্পণি। 

অশ্বণমধ নাচ  রািা এ কচল-্ুণগণি।। 

মাংস-শ্রাদ্ধ সেযাস সগাণমধ অশ্বণমধ। 

এই সব  ে সো কচলণি চনণিধ।। 

অবশয কচরব ্জ্ঞ, বণল ম ারাি। 

সমার চবঘ্ন কচরণি সক আণছ চিচিমাে।। 

মুচন বণল, কর  ্া িব মণন লে। 

চকমণি কচ ব আচম, সবণে নাচ  কে।।  

এি বচল মুচনরাি ব ল অন্তদ্ধপান।  

নৃপচি কচরল ্ি ্ণজ্ঞর চবধান।। 

্জ্ঞ-অশ্ব চনণোচিল সসনাপচিগে। 

বহুণেশ-ণেশান্তর কচরল ভ্রমে।। 

সম্পেূপ-বৎসর অশ্ব পৃচেবী ভ্রচমল। 

্ি রািগণে বণল চিচনো আচনল।। 

্ি মুচন চদ্বিগে চছল ভূমণ্ডণল। 

চনমন্ত্রে কচরো আচনল ্জ্ঞস্থণল।। 

বপুষ্টমা-রােী স  আণছ নৃপবর। 

অচসপত্র-ব্রি আিচরো সম্বৎসর।। 

 ইল বৎসর পূেপ বিত্র-পূচেপমাণি। 

কাচেো িুরঙ্গ রািা সফচলল অচিণি।। 

চদ্বিগে সবে-শণে পূচরল গগন। 

শূনয-মণ্ডণলণি োচক সেণখ্ সেবগে।।  

অশ্বণমধ পূেপ  ে কচল্ুগ-মাে। 

সবেচনন্দা-ভণেণি কচম্পি সেবরাি। ।  

কাোমুণ্ড অণশ্বর স্ আহুচির সশি।  

মাোবণল ইে িাণ  কচরল প্রণবশ।। 

সভামণধয নৃিয কণর িুরণঙ্গর মুণ্ড। 

সেচখ্ো আশ্চ্পয বে ব ল সভাখ্ণ্ড।। 

রােী স  নৃপচি আছণে সভামাে। 

নাণি মুণ্ড, সভাখ্ণ্ড পাইণলক লাি।।  

্ণিক সভার সলাক অণধামুক ব ল।  

ব্রাহ্মে-কুমার এক  াচসো উচঠল। ।  

পুনুঃ পুনুঃ িাচল মাণর,  াণস খ্ল খ্ল।  

সেচখ্ো  ইল রািা জ্বলন্ত অনল।। 

রািার সরু্ম্ণখ্ চছল খ্েগ খ্রশান। 

চদ্বিপুণত্র কাচেো কচরল দুইখ্ান।।  

 া াকার-শে ব ল ্ণজ্ঞর শালাে।  

িিুচর্দ্পণক চদ্বিগে পলাইো ্াে।।  

ব্রহ্মঘািী ম াপাপী এই দুরািার।  

সেচখ্ণল  ইণব পাপ বেন ই ার।। 

্ি েূর প্পযন্ত ই ার অচধকার। 

িি েূর চদ্বণির বসচি নণ  আর।। 

অশ্বণমর-্জ্ঞ-নাণম বচরো আচনল। 

ব্রাহ্মণের মাংি খ্াে, এণব িানা সগল।। 

সফলাই ই ার দ্রব স্ আণছ ্োে। 
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এি বচল সভা ছাচে চদ্বিগে ্াে।। 

ব্রাহ্মে-ঘািার মুখ্ সেখ্া অনুচিি।  

রািগে ্ো িো সগল িিুচভপি।। 

চদ্বি িত্র ববশয শদূ্র চছল ্ি িন।  

সণব সগল, একমাত্র আছণে রািন।।  

কাশীরাম োস কণ  পাাঁিালীর গাো।  

শ্রবণে সুধার ধারা ভারণির কো।।  
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বযাণসর পুনরাগমন ও 

িণন্মিণের প্রচি ভারি শ্রবণের 

উপণেশ প্রোন 

অন্ত্পযামী সর্ব্পজ্ঞ শ্রীণবেবযাস মুচন। 

বেপণন না ্াে চ্ চন অপ্রচমি গুেী।। 

সিযবিী-হৃেে-নন্দন মুচন বযাস।  

্াাঁর মুখ্-িণে চিন ভুবন প্রকাশ।। 

স্ই মুখ্-পেি-গচলি-সুধাধার। 

পাণনণি িচরল প্রােী এ ভব-সংসার। ।  

কনক-চপঙ্গল-িো চবরাচিি চশণর। 

কৃে -সর-ির্ম্প পচরধান কণলবণর।। 

অম্বর সম্বচর স্ ভারি বাম কাাঁণখ্। 

েচিে বাণমণি পাণছ মুচন লাণখ্ লাণখ্।। 

িাচনো রািার কষ্ট সেে-হৃেে। 

উপনীি ব ণলন স্খ্াণন িণন্মিে।। 

অণধামুণখ্ আণছ রািা  ণে সশাকাণবশ। 

বযাণস সেচখ্ লচর্জ্ি  ইল সচবণশি। ।  

মুচন বণল অচভমান িযি নরপচি। 

সমার বাকয না শুচনো ব ল স ন গচি।। 

বযাণসর বিণন রািা পাইো আশ্বাস।  

িরণে পচেো কণ  গেগে ভাি।। 

আমা স ন চনচন্দি নাচ ক এ সংসাণর। 

সিামার বিন নাচ  শুচন অ োণর।।  

িার সমুচিি ফল এণব পাইলাম। 

দুির-নরক-চসন্ধু মাণে পচেলাম। ।  

কৃপা কর মুচনরাি! পচেনু িরণে। 

সিামা চবনা িাণর সমাণর নাচ  অনিণন।। 

িযচিল আমাণর ভ্রািা মন্ত্রী বন্ধুিন। 

িযচিল ্ণিক চদ্বি-পুণরাচ িগে।। 

পাপী বণল কণ  সমার চনকণে না আণস।  

আপচন আইলা কৃপা কচর সস্ন বণশ।। 

আজ্ঞা কর মুচনরাি! চক কচর এখ্ন। 

পাপ-চসন্ধু ব ণি সমাণর কর  িারে। ।  

মুচন বণল, চিণি দুুঃখ্ না ভাচব  আর। 

 ইণব চনষ্পাপ, ধর বিন আমার।। 

ব্রহ্মবধ-আচে পাপ সব  ণব িে। 

অশ্বণমধ-ফল পাণব, নাচ ক সংশে।। 

এক লি সলাক ম াভারি রিন। 

শুচি  ণে একমণন কর  শ্রবে।। 

খ্চণ্ডণবক পাপ-িাপ নাচ ক সংশে। 

সমার বাকয ধর পরীচিণির িনে।। 

কৃেবেপ িোিপ বান্ধ  উপর।  

িার িণল ভারি শুন  নরবর।। 

ম াভারণির কো কীিপন কচরণি। 

কৃেবেপ িযচি শুে  ইণব চনচশ্চণি।। 

িব চপিৃ-চপিাম গণের িচরি। 

চবচবধ অপূর্ব্প কো ভারণি গ্রচেি।। 

ম াপুেযপ্রে িত্ত্ব অিুল সংসাণর। 

কর  শ্রবে, মুি  ণব পাপ-ভাণর। ।  

এি শুচন নৃপমচে আনচন্দি মচি। 

ভচিভণর মুচনবণর কচরো প্রেচি। ।  

বচললা আমার প্রচি ্চে কৃপাবান্ ।  

আপচন শুচনণি িণব ভারি-আখ্যান।। 

চক স িু আমার চপিৃ-চপিাম গে। 

জ্ঞাচি স  ্ুদ্ধ কচর  ইল চনধন।।  

আপচন আচছলা সেব সস সব সমে। 

িণব সকন চববাণে  ইল সব িে।।  
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চিরচেন শুচনণি উৎসুক মম মন। 

ক  সমাণর মুচনবর ই ার কারে।। 

মুচন বণল, ভারণির কেন চবিার। 

কচ বাণর অবসর নাচ ক আমার।। 

মুচনণশ্রষ্ঠ চশিযণশ্রষ্ঠ এই িণপাধন। 

ভারণি আমার সম শ্রীদ্ববশম্পােন।। 

শুন  ই ার মুণখ্ ভারি-আখ্যান। 

স্ আজ্ঞা বচলো রািা কণরন সর্ম্ান।। 

এি বচল মুচনরাি সগল চনি স্থান। 

অনুমচি চেো চশণিয বচেপণি পুরাে।। 

অনন্তর নৃপবর বযাণসর বিণন। 

কৃেবেপ িোিপ কণর িিিণে।। 

িার িণল বণস রািা লণে মচন্ত্রগে।  

িাচর িাচি নগণরণি সশ্রষ্ঠ ্ি িন।।  

পূিা কচর মুচনবণর নানা উপিাণর। 

চবনে বিণন ভূপ চিজ্ঞাণসন িাাঁণর। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম চবরচিল শুণন পুেযবান।।  
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ম চিপ ববশম্পােন প্রমখু্াৎ 

ম ারাি িণন্মিণের 

শ্রীম াভারি শ্রবোরম্ভ 

িণব শ্রীিনণমিে, মুচনণর পাইো। 

চিজ্ঞাচসল পুেয কো চবনে কচরো।। 

িগণি চবখ্যাি স্ ববশম্পােন মুচন। 

কচ ণি লাচগল িত্ত্ব ভারি-কাচ নী।। 

খ্ণ্ডণে অণশি পাপ ্া ার শ্রবণে। 

সকল ্ণজ্ঞর ফল পাে িিিণে।। 

রািা  ণে শুচনণল সর্ব্পত্র  ে িে।  

ব্রাহ্মণে শুচনণল ্াে নরণকর ভে। ।  

ববশয শূদ্র শুচনণল খ্ণ্ডণে সব দুুঃখ্। 

অপুত্রক শুচনণল সেখ্ণে পুত্র মুখ্।।  

রািভে শত্রুভে পচেভে আচে। 

চবচবধ দুগপচি খ্ণণ্ড আর ্ি বযাচধ।। 

সমািশাস্ত্র বচল স্ই বযাণসর রচিি। 

সম্পেূপ সকল রণস কচরল বচেপি।।  

ই ার শ্রবণে ্ি সুখ্ লণভ নর। 

িার সম ফল নাচ  স্বণগপর উপর।। 

ই কাণল আেু্পশ, অণন্ত স্বণগপ ্াে। 

ধর্ম্প অেপ কাম সমাি িিুর্ব্পগপ পাে।। 

শুচি ব ো মন চেো শুণন স্ই িন।  

নাচ ক সংশে ইণে, বযাণসর বিন।। 

একলি সলাণক এই ভারি চনর্ম্পাে। 

নানা ধর্ম্প চিত্র সুচবচিত্র উপাখ্যান।। 
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চবেুর পরশুরাম অবিার গ্র ে 

 চর  চর শে কচর শুন একচিণি। 

প্রেণমণি সবাকার রিা স্ই মণি। ।  

পৃচেবীর মণধয িত্র  ইল অপার।  

ম ামি ব ো সণব কণর কোিার।। 

সলাকচ ংসা  চসণি না পাচর িনার্দ্পন। 

ভৃগুবংণশ  ইণলন প্রকাশ িখ্ন।।  

কণরণি কুঠার িমেচির কুমার। 

চনুঃিত্রা কচরল চিচি চিন সম্প বার।। 

িত্রবণল চিচি মণধয না রাচখ্ল রাম। 

মাচরল দুণগ্ধর চশশু িত্র ্ার নাম।। 

ব্রাহ্মণেণর রািয চেো সগল িণপাবন। 

চবপ্রগৃণ  প্রণবচশল িচত্রে স্ত্রীগে।। 

রািকর্ম্প চবপ্রগণে সম্ভব না  ে।  

সস কারণে সমুৎপে সিত্রি িনে।।  

িত্র মািা চবপ্র চপিা  ইল কুমার। 

পুনুঃ চিচিমণধয ব ল িচত্রে সঞ্চার।। 

চনষ্পাপ  ইল সণব পরম ধাচর্ম্পক।  

ধণর্ম্পণি বাচেল বংশ,  ইল অচধক। ।  

ধণর্ম্পণি কচরল সণব প্রিার পালন।  

রাণিয না রচ ল আর অকাল মরে।। 

চনি চনি বৃচিণি কণরন সণব কর্ম্প।  

ব্রািে িচত্রে ববশয শণূদ্র স্ই ধর্ম্প।। 

পাণপর প্রসঙ্গ নাচ , ধণর্ম্পণি িৎপর।  

সাগর অবচধ চিচি পূেপ ব ল নর। ।  

স্বণগপর ববভব পূেপ ব ল চিচিমাে। 

রািগে  ইল চদ্বিীে সেবরাি।। 

অনন্তর ্ণিক োনব-দ্বেিযগে। 

সেব ব ণি পরাভব  ইল ্খ্ন।। 

সুখ্-ণভাগয-স্থান চিচি সেচখ্ মণনারম। 

সভাণগর কারণে চনল মনুিয-িনম।।  

িচন্মো পৃচেবী মণধয  ইল প্রবল।  

িপ িপ ্জ্ঞ োন চ ংচসল সকল।। 

োনণবর ভার ধরা না পাচর সচ ণি। 

ব্রহ্মাণর িানাে চগো চবিাচেি চিণি।। 

কািণর কণ ন সব চবনে-বিণন। 

অচবরল অশ্রুিল েণর দু-নেণন।। 

চিচির সরােন সেচখ্ কমল-আসন। 

পৃচেবীণর কচ ণলন প্রণবাধ বিন।। 

না কর ক্রন্দন িুচম, চস্থর কর মন।  

উপাণে সিামার কা্পয কচরব সাধন। ।  

সিামার উদ্ধাণর চমচল সব সেবগণে। 

নবরূণপ িন্মাইব অসুর চনধণন।। 

এি বচল পৃচেবীণর কচরো সমলাচন। 

সেবগণে বলো ্ুচি কণর পদ্মণ্াচন।। 

প্রবল অসুরগণে ব ল চিচিভার। 

 চর চবনা কার শচি কচরণি সং ার।।  

িল সণব, কচ  চগো সেব নারােণে। 

এি বচল ব্রহ্মা স  ্ি সেবগণে।। 

ঊদ্ধপ বাহু কচর স্তুচি কণর প্রিাপচি। 

কৃপা কর নারােে অনাণের গচি।। 

সর্ব্পভূি আত্মা িুচম সবার িীবন।  

সিামার আজ্ঞাে সৃচষ্ট  ইল ভুবন।।  

স ন সৃচষ্ট নাশ কণর োনব প্রবল।  

সিামা চবনা রিা নাচ  মচিল সকল। ।  

কাির  ইো ব্রহ্মা কচরণলন স্তুচি। 

কচরণলন অনুজ্ঞা কৃপাে লক্ষ্মীপচি।। 

সিামার বিণন ব্রহ্মা ব ব অবিার। 
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আপচন খ্চণ্ডব আচম অবনীর ভার।। 

চনি চনি অংশ বলো ্ি সেবগে। 

সণব জ্ন্ন্ম লও চলো চগো মনুিয ভবন।।  

এণিক আকাশ বােী শুচন প্রিাপচি। 

িিিণে আজ্ঞা চেল সেবগণে প্রচি।। 

সেবিা গন্ধর্ব্প আর ্ি চবেযাধণর। 

সণব িন্ম ল  চগো ধরেী চভিণর।। 

ব্রহ্মার আণেশ সপণে ্ি সেবগে। 

অবনীর মাণে চগো িচন্মলা িখ্ন।। 

সেবিা মানব বেিয একত্র  ইল। 

শুচন িণন্মিে রািা মুচনণর কচ ল। ।  

সকান্ িন বেিয ইণে সকবা সেব নর।  

সচবণশণি আমাণর সব ক  মুচনবর।। 
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সেব-োনবাচের ভূিণল 

িন্মগ ে 

মুচন বণল, শুন পরীচিণির নন্দন।  

স্মণি  ইল শুন সৃচষ্ট সংঘেন।। 

ব্রহ্মার মানস-পুত্র ব ল ছে িন।  

মরীচি অচঙ্গরা অচত্র ক্রিু জ্ঞানবান।। 

পুল  পুলি নাণম আর দুইিন। 

এই ছে িন ব ণি িণন্ম চত্রভুবন।।  

মরীচি ব্রহ্মার পুত্র চত্রিগণি জ্ঞাি। 

িাাঁর পুত্র  ইল কশযপ মুচন খ্যাি।। 

ত্রণোেশ চনি কনযা েি প্রিাপচি। 

কশযণপ কণরন োন  ণে হৃষ্টমচি।।  

েণির দুচ িাগে ধণর স্ই নাম। 

এণক এণক বচল শুন নৃপ গুেধাম।। 

অচেচি কচপলা েনু কদ্রু মুচন সক্রাধা। 

েনােু চসংচ কা কালা চেচি আর প্রধা।। 

চবশ্বা আর চবনিা স্ সির িন গচে।  

সির িণন ্ি িণন্ম শুন নৃপমচে।। 

অচেচির গণভপ ব ল আচেিয দ্বােশ।  

্াাঁ ার চকরণে এই প্রকাণশ চেবস।।  

ইচে আচে সেবগে আর চববস্বান্। 

ই ারাও কশযণপর সুি মচিমান্ ।। 

চববস্বান্  ইণি  ইল সমুদ্ভিূ। 

বববস্বি মনু আর ্ম দুই সুি।। 

এই বববস্বি মনু ব ণি িারপর। 

িনচমল পৃচেবীণি মানব চনকর।। 

চ রেযকচশপু ব ল চেচির িনে। 

সেণবর পরম শত্রু, প্রিাণপ দুর্জ্পে।। 

চ রেযকচশপু পুত্র ব ল পঞ্চিন। 

প্রধান প্রহ্লাে পুত্র বত্রণলাকয পাবন।। 

চিন পুত্র ব ল িার ম া ধনুদ্পধর।  

চবণরািন কুম্ভ আর চনকুম্ভ সুন্দর।।  

চবণরািন পুত্র ব ল বচল ম াশে। 

িাাঁর পুত্র বাে বীর ভুবণন দুর্জ্পে।। 

ম াকাল নাম িার, চশণবর চকের। 

স ণরক ভুণিণি ভূচিি কণলবর।। 

েনুর নন্দন ব ল োনব সকল। 

গেণন িচল্লশ িন বণল ম াবল।। 

চবপ্রচিচি শম্বর পুণলামা অশ্বপচি। 

এবচম্বধ বহু নাণম োনণবণি খ্যাচি।। 

ই াণের পুত্র সপৌত্র ব ল অগেন। 

স্বগপ মিপয পািাল বযাচপল চত্রভুবন।। 

িাচর পুত্র িন্ম লে চসংচ কা উেণর। 

কূ্রর-কর্ম্পা বচল িারা খ্যাি িরািণর।। 

িা াণের সর্ব্পণিযষ্ঠ রাহু নাম ধণর। 

িণক্র কাচে দুই খ্ণ্ড বকল িক্রধণর।। 

েনােুর িাচর পুত্র  ইণলক ক্রণম।  

চবখ্যাি চবির বল বীর বৃত্র নাণম।। 

সক্রাধ চবনাশন আচে কালার নন্দন। 

সেণবর অবধয িারা চবখ্যাি ভুবন। ।  

চবনিার ছে পুত্র অরুে আরুচে। 

িািপযাচরষ্টণনচম আর গরুে বারুচে।। 

সর্ব্পণশ্রষ্ঠ গরুে সস সকশব-বা ন।  

পিীর ঈশ্বর ব ল পেগ-নাশন।। 

কদ্রুর নন্দন ব ল অনন্ত বাসুচক।  

ইিযাচে কদ্রুর পুত্র স ণরক চলচখ্।। 

অনুরম্ভা আকীরাচে চবশ্বার দুচ িা। 
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প্রধানা নচন্দনীগে িগণি চবচেিা। ।  

অলমু্বিা চমশ্রণকশী রম্ভা চিণলািমা। 

সুবাহু সুরিা আচে সলাণক অনুপমা।।  

 া া  ূ ূ নাণম পুত্র গন্ধণর্ব্পর রািা। 

কচপলার পুত্রগণে সণব কণর পুিা।।  

ব্রাহ্মে অমৃি গবী কচপলা-উেণর। 

কাশযপ কচপল িণন্ম সক্রাধার উেণর।। 

মুচনর উেণর িণন্ম সিােশ কুমার। 

সমৌণনে গন্ধর্ব্প বচল খ্যাি চত্রসংসার।। 

অচঙ্গরা ব্রহ্মার পুত্র, িাাঁর চিন সুি। 

বৃ স্পচি উিিয সম্বিপ গুে্ুি।। 

সপৌলিয-মুচনর পুত্র চবখ্যাি সংসার। 

চবশ্বশ্রবা নাণম পুত্র সর্ব্পগুোধার।। 

কুণবরাচে ্ি ্ি িাাঁ ার নন্দন।  

রািস রাবে কুম্ভকেপ চবভীিে।।  

অচত্রর নন্দন ব ল অণনক ব্রাহ্মে।  

ক্রিুর নন্দন ব ল ্ণজ্ঞর কারে।।  

ব্রহ্মার েচিোঙ্গুণষ্ঠ েি প্রিাপচি। 

বামাঙ্গুণষ্ঠ পঞ্চাশৎ কনযার উৎপচি।। 

ব্রহ্মার েচিে  ণি ধর্ম্প ম াশে। 

েশ কনযা েণির কচরল পচরেে।। 

কীচিপ লক্ষ্মী ধৃচি সমধা পুচষ্ট শ্রদ্ধা চক্রো। 

বুচদ্ধ লর্জ্া মচি, এই েশ ধর্ম্প-চপ্রো।। 

চিন পুত্র ধণর্ম্পর, শুন  সসই নাম। 

সর্ব্পঘণে চস্থচি িাাঁরা, শম  সপ কাম।। 

কাণমর বচনিা রচি, শাচন্ত পচি শম।  

 ণিপর রমেী নন্দা এই িার ক্রম। ।  

অচশ্বনযাচে কনযা সম্পচবংশ োিােেী। 

চববা -কারে িণে চেল েি-মুচন।। 

ব্রহ্মার িনে মনু চবখ্যাি ভুবন।  

প্রিাপচি নাণম িাাঁর িচন্মল নন্েন।।  

সসই প্রিাপচি-পুত্র বসু অষ্টিন।  

বসুর নন্দন ব ল সেব হুিাশন।। 

চবশ্বকর্ম্পা-আচে বহু বসুর কুমার। 

মৃগ-চসং -বযাঘ্র-আচে সন্তচি িাাঁ ার।। 

্ি কচ লাম পূর্ব্প সৃচষ্টর সঞ্চার। 

প্রিযণি শুন  িণব নাম অবিার। ।  

োনব-প্রধান চবপ্রচিচি ম াণিিা। 

িরাসন্ধ নাণম ব ল মগণধর রািা।। 

চ রেযকচশপু বেিয চেচির কুমার।  

চশশুপাল নাণম িণন্ম পৃচেবী মাোর।। 

শলয স্  ইল পূণর্ব্প সংহ্লাে স্ চছল। 

অনুহ্লাে আচস মণিপয ধৃষ্টণকিু ব ল।। 

বাস্কল আচসো ব ল ভগেি নাম। 

কালণনচম ব ল কংস মেুরাে ধাম।। 

শরভ নাণমণি বেিয সপৌরব  ইল। 

উগ্রণসন নাণম চগো িনম লইল।। 

েীঘপচিহ্ব নাণম বেিয ব ল কাশীরািা। 

মচেমান্ ব ল বৃত্রাসুর ম াণিিা। ।  

কালণকিু নাণম ্ি চছল মৎসযণেণশ। 

 চরেশ্ব ব ল রুক্মী ভীষ্মক ঔরণস।। 

কীিক কচলঙ্গ বৃিণসন ম াবণল।  

কালণকিুগে আচস িচন্মল ভূিণল।। 

বৃ স্পচি অংণশ ব ল সদ্রাে ম াশে।  

বচশণষ্ঠর শাণপ বসু গঙ্গার িনে।।  

রুদ্র অংণশ কৃপািা্পয অির অমর।  

বসু অংণশ সািযচক দ্রুপে নৃপবর। ।  

কৃিবর্ম্পা চবরাে গন্ধর্ব্প অংণশ িন্ম। 
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ধর্ম্প অংশ ব ণি ব ল চবদুণরর িন্ম।। 

সুবাহু গন্ধর্ব্প ধৃিরাষ্ট্র কুরুপচি। 

চসচদ্ধ ধৃচি মাদ্রী কুন্তী গান্ধারী সস মচি।। 

ধর্ম্প অংণশ িচন্মণলন ্ুচধচষ্ঠর রািা। 

বােু অংণশ িচন্মণলন ভীম ম াণিিা।। 

সেবরাি অংণশ িন্ম চনল ধনঞ্জে। 

অচশ্বনীকুমার ব ণি মাদ্রীর িনে। ।  

িে আচস ব ল অচভমনুয ম াবীর।  

কাম  ণি প্রদুযে চবখ্যাি ্দুবীর।। 

বসুণেণব েো কচর েোমে  চর। 

িাাঁর গৃণ  িচন্মলা সগাণলাক পচর চর।। 

সশি অংণশ িন্ম বলল সরাচ েী নন্দন।  

দ্রুপণের কুণল িণন্ম সদ্রৌপেী িখ্ন।।  

আপচন আচসো কচল ব ল দুণ্পযাধন।  

সপৌলণিযর অংণশ িণন্ম আর ভ্রািৃগে।। 

একাচধক শি পুত্র ধৃিরাষ্ট্র ব ণি। 

শুন  সবার নাম, কচ ব ক্রণমণি।। 

সর্ব্প সিযষ্ঠ দুণ্পযাধন, ্ু্ৎুসু িৎপর। 

দুুঃশাসন দুুঃস  দুুঃশল বীরবর।। 

প্রেম দুরু্ম্পখ্ িো চবচবংশচি বীর। 

চবকেপ শ্রীিলসন্ধ সুণলািন ধীর।।  

চবন্দ অনুচবন্দ শ্রীদুদ্ধপিপ সুবাহুক। 

দুষ্প্রধিপ দুর্ম্পিপে চদ্বিীে দুরু্ম্পখ্।। 

দুষ্কেপ আণরা স্ কেপ, চিত্র িারপর। 

উপচিত্র চিত্রাি অদ্ভুি নামধর।।  

িারু চিত্রাঙ্গে দুর্ম্পে সস অনন্তর। 

দুষ্প্র িপ চবচবৎসু চবকে শম আর।।  

ঊেপনাভ পদ্মনাভ নন্দ-নামধর। 

উপনন্দ সসনাপচি সুণিে কণণ্ডাের।।  

মণ াের চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্পা ধীর। 

সবর্ম্পা দুচর্ব্পণরািন আণোবাহু বীর।। 

ম াবাহু চিত্রিাপ নাণম সুকুণ্ডল।  

ভীমণবগ, বলাকী, অগ্রি ভীমবল।। 

শ্রীভীমচবক্রম উগ্রােুধ ভীমশর। 

কনকােু িো েৃঢ়ােধু িারপর।। 

েৃঢ়বর্ম্পা েঢ়ৃিত্র সসামকীচিপ বীর। 

অনূের িরাসন্ধ েঢ়ৃসন্ধ ধীর।। 

সিযসন্ধ স রবাক্ উগ্রশ্রবা খ্যাি। 

উগ্রণসন সসনানী দুর্জ্পোপরাচিি।।  

পচণ্ডিক চবশালাি দুরাধন বীর। 

েৃঢ় ি সু িক বািণবগ ধীর।। 

সুবচপা আচেিযণকিু ব াশী অপর।  

নাগেি অনু্ােী চনিঙ্গী িৎপর।।  

িান  কবিী েণ্ডী আর েণ্ডধার। 

ধনুগ্রপ  উগ্র িো ভীমরে আর।। 

বীর বীরবাহু আণলালুপ নামণধে। 

অভে সস সরৌদ্রকর্ম্পা েঢ়ৃরে সজ্ঞে।। 

অনাধৃিয কুণ্ডণভেী চবরাবী িৎপর।  

সুেীঘপণলািন েীঘপবাহু অনন্তর।।  

ম াবাহু বুযণঢ়ারু িা ার স্ অনুি।  

িা ার কনকাঙ্গে পণরণি কুণ্ডি।। 

চিত্রক সস ম ারে  ে স্ িৎপর। 

ইিযাচে ক্রণমণি এই শি সণ াের।। 

কচনষ্ঠা সসােরা এক দুুঃশলা সুন্দরী। 

গান্ধারীর গণভপ িন্ম শিপুণত্রাপচর।। 

ববশযার উেণর ধৃিরাণষ্ট্রর ঔরণস। 

সুধাচর্ম্পক ্ু্ুৎসুর িন্ম ব ল সশণি।। 

সিযষ্ঠ অনুক্রণম কচরলাম এ রিন।  
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ভারণি স্মন আণছ বযাণসর বিন।।  

শি এক সুি ধৃিরাণষ্ট্রর  ইল। 

দুুঃশলাণর িেদ্রে চববা  কচরল।। 

অংশ অবিার কো প্রিযণি প্রকাশ। 

চবরচিল পাাঁিালী প্রবণন্ধ কাশীোস।। 
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শকুন্তলার উপাখ্যান 

মুচনবর বণল, শুন পরীচিৎ-সুি। 

ভরি-বংণশর কো কেণন অদ্ভিু।। 

দুষ্মন্ত নাণমণি রািা িগণি চবচেি। 

িাাঁ ার মচ মা কো না  ে বচেপি। ।  

সংসাণর আচসো বসুন্ধরা সভাগ কণর।  

ধণর্ম্পণি পৃচেবী পাণল, দুণষ্টণর সং াণর।। 

ম া পরাক্রান্ত রািা রূপগুেবন্ি।  

পৃচেবীণি একচ্ছত্র কচরল দুষ্মন্ত।। 

মৃগরাণি বে রি ম াধনুদ্ধপর। 

মৃগো কচরণি সগল বণনর চভির।। 

 িী  ে পোচিক না ্াে গেন। 

সদ্বসণনয সবচেল রািা এক ম াবন।। 

চসং  বযাঘ্র ভল্লুক বরা  মৃগগে।  

অণনক মাচরল রািা না ্াে গেন।। 

্ণিক রািার বসনয মাচর মৃগিে। 

শকণে পূচরল সক  কাণন্ধ কচর লে।।  

সকান সকান িন িো খ্াে পুোইো। 

িণব এক বণন সগল সস বন ছাচেো।। 

চ রেয নাণমণি বন অচি মণনারম। 

বিিরে সমান সস মুচনর আশ্রম।। 

নানািাচি বৃি িো ফুল ফল ধণর।  

নানািাচি পিী িো সো সকচল কণর।। 

মধুিক্র  াণল  াণল আণছ িরুগণে। 

বােুণিণি পুষ্পবৃচষ্ট  ে অনুিণে।। 

নানা পচিগে িাণ  সো ক্রীো কণর। 

ভিণক না কণর ভিয মুচনরাি  ণর।। 

মাচলনী নাণমণি নেী সেচখ্ো চনকণে। 

মুচনগে ববণসন িা ার দুই িণে।। 

অচিণ াত্র ধূম চগো পরণশ গগন। 

ব্রহ্মার বেণন স্ন সবে উচারে। ।  

মুচনর আশ্রম বুচে দুষ্মন্ত নৃপচি। 

 াচকো বণলন রািা বসনযগে প্রচি।। 

মুচন সম্ভাচিো আচম না আচস ্াবৎ।  

এইখ্াণন সর্ব্পিন োক  িাবৎ।। 

এি বচল নরপচি পুণরাচ ি বলো। 

কণের আশ্রণম রািা উিচরল চগো।। 

প্রণবশ কচরল চগো মুচন অন্তুঃপুর।  

সেচখ্ল সস কে নাই, চিণন্ত নৃপবর।।  

স নকাণল শকুন্তলা মুচনর নচন্দনী। 

পােয অঘপয চেো িুষ্ট বকল নৃপমচে।। 

সেচখ্ো কনযার রূপ নৃপচি সমাচ ি।  

চির্জ্াচসল কনযা প্রচি  ণে চবণমাচ ি।। 

দুষ্মন্ত নৃপচি আচম শুন সুবেচন।  

স ো আইলাম আচম সভচেবাণর মুচন।।  

সকাোে সগণলন মুচন ক ি সুন্দচর। 

িুচম বা কা ার কনযা ক  সিয কচর।। 

কনযা বণল, সগল চপিা ফণলর কারে।  

মু ূণিপক র  স ো, আচসণব এখ্ন।।  

মুচনর নচন্দনী আচম, শুন নৃপবর। 

এি শুচন নরপচি কচরল উির।। 

সিামার সেৃশ রূপ সকাোও না সেচখ্। 

মুচনকনযা সিয িুচম ক  শচশমুচখ্।। 

পরম িপস্বী মুচন ফল মূলা ারী।  

োরিযাগী চিণিচেে ম া ব্রহ্মিারী।। 

িাাঁ ার িনো িুচম  ইলা চক মণি। 

কি সিয সুবেচন আমার সািাণি।।  

কনযা বণল, শুন মম িণন্মর কাচ নী। 
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স্মণি  ইনু আচম মুচনর নচন্দনী।।  

চবশ্বাচমত্র মুচন িান চবখ্যাি সংসাণর। 

চিরচেন িপসযা কণরন অনা াণর।। 

িাাঁর িপ সেচখ্ কম্পমান পুরন্দর। 

আমার ইেত্ব লণব এই মুচনবর।।  

সর্ব্প সেবগে চমচল ভাণব চনরন্তর।  

সমনকাণর  াচক বণল সেব পুরন্দর।।  

রূণপ গুণে িব িুলয নাচ  চত্রভুবণন। 

মম কা্পয চসদ্ধ কর আপনার গুণে।। 

চবশ্বাচমত্র িণপণি কচম্পি মম কাে। 

িাাঁর িপ ভঙ্গ কর কচরো উপাে।। 

শুচনো সমনকা অচি চবিণ্ন বেন। 

স্াে  াি কচর ইণে কণর চনণবেন।।  

সংসাণর চবখ্যাি চবশ্বাচমত্র ম াঋচি। 

ম াণিিা সক্রাধী সসই পরম িপস্বী। ।  

বচশণষ্ঠর শি পুত্র প্রকাণর মাচরল। 

িত্রকুণল িচন্ম িবু ব্রাহ্মে  ইল।।  

সকৌচশকী নাণমণি নেী আজ্ঞাণি সৃচিল। 

স িাণঙ্গ বযাচধ কচর পুনমুপি বকল।।  

চদ্বিীে কচরল সৃচষ্ট চবখ্যাি িগণি। 

আপচন কর  ভে ্াাঁ ার িণপণি।। 

িাাঁর িপ নষ্ট কণর স ন সকান্ িন। 

কর্ম্প না  ইণব, ব ণব আমার মরে। ।  

অচি সূ্পয সম সিি সলািন ্ুগণল। 

িাাঁ ার িপসযা ভঙ্গ কচর সকান্ ছণল।। 

সিামার বিন আচম লচঙ্ঘবাণর নাচর। 

িব কা্পয চসদ্ধ স ৌক, আচম বাাঁচি মচর।। 

কামণেব আর বােু সে  সিা স াে। 

িণব স্মণনণি  ে, কচরব উপাে।। 

ইে আজ্ঞা বকল সণঙ্গ ্া  দুইিন।  

সেবরাি আজ্ঞা সপণে িচলল িখ্ন।। 

স মন্ত পর্ব্পণি ববণস সসই মুচনবর।  

মুচন সেচখ্ সমনকার কাাঁচপর অন্তর। ।  

অচিশে সুণবশা  ইো চবেযাধরী। 

মুচনর চনকণে ক্রীো কণর মাো কচর।। 

স নকাণল বােু বণ  অচি খ্রির। 

উোইো বস্ত্র িার সফচলল অন্তর। ।  

আণি বযণি সমনকা উচঠো বস্ত্র ধণর। 

চবচবধ প্রকাণর পবণনণর চনন্দা কণর।। 

এ সকল সকৌিুক সেচখ্ল মুচনবর। 

শরীণরণি সভচেল কাণমর পঞ্চশর।। 

সমনকা ধচরো মুচন সগল চনি সেশ। 

কাণম মি চনিয কণর শৃঙ্গার চবণশি।। 

স নমণি বহুচেন সগল ক্রীোরণস। 

িপ িপ সকল িযচিল কামবণশ।। 

একচেন সন্ধযাকাণল চবশ্বাচমত্র মুচন। 

সন্ধযা স িু বণল শীঘ্র িল সে  আচন।। 

শুচনো সমনকা  াচস বচলল বিন। 

এিচেণন ভাল সন্ধযা  ইল স্মরে।।  

এি শুচন মুচন ব ল কুচপি অন্তর। 

সেচখ্ো সমনকা ভণে পলাে সত্বর।। 

ব োচছল স্ই গভপ মুচনর ঔরণস। 

অরণেয প্রসব কচর সগল চনি সেণশ। ।  

মুচন িপ নষ্ট কচর সগল চনি স্থাণন। 

আমাণর সফচলো সগল চনর্জ্পন কানণন।। 

চসং  বযাঘ্র পশুগে সক  না চ ংচসল। 

পিীগে সবচেো স্ আমাণর রচ ল।।  

িপসযা কচরণি সগল কে সসই বণন।  
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অনাো সেচখ্ো িাাঁর েো ব ল মণন। ।  

গৃণ  আচম পালন কচরল মুচনবর। 

িাই আচম িাাঁর কনযা, শুন েণ্ডধর।।  

শকুণন্ত সবচেোচছল চনকুঞ্জ কানণন। 

শকুন্তলা নাম মুচন রাণখ্ সস কারণে।। 

মম িন্মকো এক মুচন চিজ্ঞাচসল। 

কচ ণলন কে িাাঁণর িাণ  িানা সগল।। 

আচেপণর্ব্প চেবয শকুন্তলা উপাখ্যান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
4

 

দুষ্মন্ত রািার সচ ি শকুন্তলার 

চববা  

রািা বণল, কনযা িুচম পরমা সুন্দরী। 

রািণ্াগযা ধচন িুচম  ও সমার নারী।। 

গাণছর বাকল িযাচি পর পট্টবাস। 

রত্ন-অলোর পর স্ই অচভলাি।। 

এি শুচন লচর্জ্িা  ইো শকুন্তলা।  

মৃদুভাণি নৃপচিণক কচ ণি লাচগলা। ।  

শুন রািা আচম কচরলাম অঙ্গীকার। 

চপিা আচস সম্প্রোন কচরণব আমার। ।  

রািা বণল, মুচনবর চবলণম্ব আচসণব। 

িণেক চবলম্ব ব ণল মম মৃিুয ব ণব।। 

সবণোি চববা   ে অষ্টম প্রকার।  

গান্ধর্ব্প চববা  চলণখ্ িচত্রে আিার।। 

আপচন চববা  কর ্েযচপ আমাণর। 

মুচনর বিণন সোি না ব ণব সিামাণর। ।  

রািার চবনে বাকয শকুন্তলা শুচন। 

রািাণর বচলল সিয কর নৃপমচে।। 

সবণের চবচ ি ্চে আণছ পূর্ব্পাপর।  

গান্ধর্ব্প চববা  ব ণব শুন নৃপবর।।  

আমার উেণর স্ই িচন্মণব কুমার। 

সিয কর িুচম িাণর চেণব রািযভার।। 

কাণম মি ভূপচি কচরল অঙ্গীকার।  

গান্ধর্ব্প চববাণ  ব ল চমলন সোাঁ ার।। 

িণব নরপচি বণল কনযাণর িাচ ো। 

রাণিযণি লইব সিামা সলাক পাঠাইো। ।  

এি বচল নরপচি কচরল গমন। 

পণে স্ণি নরপচি ভাণব মণন মন।। 

চক বচলণব মুচনরাি আচস চনি ঘণর। 

দুষ্মন্ত চনিান্ত ভীি ভাচবো অন্তণর।। 

সদ্বসণনয আপন সেণশ সগল নরপচি। 

কিিণে গৃণ  এল মুচন ম ামচি।। 

স্কন্ধ ব ণি ফলভার ভূচমণি েুইল।  

শকুন্তলা এস বচল মুচন  াক চেল।।  

লর্জ্াে মচলন কনযা কনযা না ব ল বাচ র। 

সেচখ্ো চবচস্মি চিি  ইল মুচনর।।  

ধযাণনণি িাচনল মুচন ্ি চববরে। 

 াচসো কনযার প্রচি বচলল বিন।।  

আমাণর স লন কচর বকলা এই কর্ম্প।  

দুষ্মন্ত নৃপচি স  কচরলা অধর্ম্প।। 

িচমলাম সিাণর আচম কণরচছ পালন। 

না কচর  ভে চিণি, চস্থর কর মন।।  

সচবনণে বণল কনযা ্ুচে দুই কর। 

কচরনু দুষ্কর্ম্প সমাণর িম মুচনবর।। 

স্াগয পাত্র সসই সস দুষ্মন্ত নৃপবর। 

গান্ধর্ব্প চববাণ  িাণর কচরলাম বর।।  

িম  রািার সোি আমাণর সেচখ্ো। 

এি শুচন মুচনবর বচলল  াচসো।। 

িচমলাম নৃপচিণর সিামার কারে। 

ইচ্ছামি বর িুচম কর  প্রােপনা। ।  

ই া শুচন অচি ধীণর শকুন্তলা কে।  

বািা ্চে বর চেণব চপিা ম াশে। ।  

প্রসে  ইো িুচম বর সে  িণব। 

অিুল প্রিাণপ ধরা শাসুক সগৌরণব।।  

রািযিুযি অেবা অধর্ম্প পরােে।  

পুরু বংশীণেরা স্ন না  ে কখ্ন।। 

শকুন্তলা মুণখ্ িণব শুচন এই বােী। 
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িোস্তু বচলো বর চেলা ম ামুচন। ।  

স নমণি মুচন-গৃণ  আণছ শকুন্তলা।  

চবস্মিৃ  ইলা রািা রািণভাণগ সভালা।। 

কিকাণল প্রসব  ইল শকুন্তলা।  

পরম সুন্দর পুত্র, শশী সিালকলা।।  

চেণন চেণন বাণে পুত্র মুচনর ভবণন। 

ছে বিপ পূেপ ব ল রািা নাচ  িাণন।। 

ম া পরাক্রান্ত-বীর ব ল চশশুকাণল। 

চসং  বযাঘ্র  িী ধচর আণন পাণল পাণল।। 

িার পরাক্রম সেচখ্ মুচন িমৎকার।  

েমনক বচল নাম চেণলন িা ার।। 

শকুন্তলা স  মুচন কচরল চবিার। 

্ুবরাি-ণ্াগয পুত্র  ইল সিামার।।  

পুত্র স  ্া  িুচম রািার আলে। 

চপিৃগৃণ  কনযা কভু সম্ভব না  ে।।  

ধর্ম্পিে অপ্শ  ে কুিচরত্র। 

চপিৃগৃণ  বহু ধণর্ম্পনা  ে পচবত্র।। 

এি বচল চশিয এক চেণলন সং চি। 

পুত্র স  পাঠাইলা ্ো নরপচি।। 

দুষ্মন্ত নৃপচি ববণস  চিনা নগর।  

শকুন্তলা সগল ্ো আণছ নৃপবর।। 

পাত্রচমত্র স  রািা আণছন বচসো।  

পুত্র আণগ কচর িো উিচরল চগো।। 

রািাণর িাচ ো শকুন্তলা কণ  বােী। 

এই পুত্র সিামার, সেখ্  নৃপমচে।। 

পূণর্ব্পর প্রচিজ্ঞা রািা কর  স্মরে। 

িণপাবণন চগোচছণল মৃগো কারে।। 

আপনার সিয রািা কর  পালন। 

পুণত্র সকাণল কচর রািা সিাি মম মন।।  

শুচন সভাসে-ণলাক চবস্মে অন্তর। 

 াচসো দুষ্মন্ত রািা কচরল উত্ির।।  

সকাোকার িপচস্বনী কা ার নচন্দনী। 

সকানকাণল পচরিে আচম নাচ  িাচন।। 

এি শুচন শকুন্তলা  ইলা লচর্জ্ি। 

সক্রাণধণি অধর ওষ্ঠ সঘণন কচম্পি। ।  

পুনুঃ সক্রাধ সম্বচরো বণল শকুন্তলা। 

পূর্ব্পসিয পাসচরলা রািণভাণগ সভালা।। 

চক বাকয বচললা রািা, নাচ  ধর্ম্প ভে। 

িুচম স ন চমেযা বল, উচিি না  ে।।  

বেণব সসই সব কো সক  নাচ  িাণন।  

আপচন ভাচবো রািা সেখ্ মণন মণন।।  

িাচনো শুচনো চমেযা কণ  স্ই িন।  

স র বৎসর  ে নরণক গমন।। 

লুকাইো স্ই িন কণর পাপ কর্ম্প।  

সলাণক না িাচনল চকন্তু িাচনল স্ ধর্ম্প।। 

িে সূ্পয বােু অচি ম ী আর িল।  

আকাশ শমন ধর্ম্প িানণে সকল।। 

চেবা রাচত্র সন্ধযা প্রািুঃ বালবৃদ্ধ িাণন। 

ধর্ম্পাধর্ম্প ফল িাণর সেে ি শমণন। ।  

চমেযা স ন বল রািা, কভু ভাল নণ । 

চমেযা স ন পাপ নাচ , সর্ব্পশাণস্ত্র কণ ।। 

পচিব্রিা নারী আচম, না কর স লন।  

আমাণর নীণির প্রাে না ভাব রািন। ।  

পুত্ররূণপ িণন্ম চপিা ভা্পযার উেণর। 

শাণস্ত্রণি প্রমাে আণছ িাণন িরািণর।। 

সস কারণে ভা্পযাণর িননী সমা সেচখ্। 

কচরলা চবির সোি আমাণর উণপচি।। 

অণদ্ধপক শরীর ভা্পযা, সর্ব্প শাণস্ত্র সলণখ্। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
6

 

ভা্পযা সম বন্ধু রািা নাচ  সকান সলাণক।। 

পরম স াে  ে পচিব্রিা নারী। 

্া ার স াণে রািা সর্ব্প ধর্ম্প কচর।। 

ভা্পযা চবনা গৃ  শূনয অরণেযর প্রাে। 

বণন ভা্পযা সণঙ্গ োণক গৃ স্থ বলাে।। 

ভা্পযা ীন সলাণক সক  না কণর চবশ্বাস। 

সর্ব্পো দুুঃচখ্ি সসই সর্ব্পো উোস।। 

ভা্পযাবন্ত সলাক ই কাল বণঞ্চ সুণখ্। 

মরণে সং চি ব ো িাণর পরণলাণক।। 

স্বামীর িীবণন ভা্পযা আণগ ্চে মণর। 

পে িাচ  োণক ভা্পযা স্বামী অনুসাণর।। 

মচরণল স্বামীণর উদ্ধাচরো লে স্বণগপ। 

স ন নীচিশাস্ত্র রািা কণ  সুরবণগপ।। 

ভা্পযা চবনা পুত্র কণর কা ার শকচি। 

সেব ঋচি মুচন আচে ্ি ম ামচি।। 

পুণত্রর সমান রািা নাচ ক সংসাণর। 

িন্মমাত্র মুখ্ সেচখ্ চপিামািা িণর।। 

চপণ্ডোন পুত্র িার করণে উদ্ধার।  

স ন নীচি কণ  রািা সবণেণি প্রিার।। 

িিুষ্পণে গাভী সশ্রষ্ঠ, চদ্বপণে ব্রাহ্মণে। 

অধযােণন গুরু সশ্রষ্ঠ, পুত্র আচলঙ্গণন।। 

ধূলাে ধূসর পুণত্র কচর আচলঙ্গন।  

হৃেণের সর্ব্পদুুঃখ্  ে ি খ্ণ্ডন।।  

স ন পুত্র োাঁোইো সিামার সরু্ম্ণখ্। 

আচলঙ্গন কণর রািা পরম সকৌিুণক।। 

অবজ্ঞা না কর রািা, নীি পুত্র নণ । 

ই ার মচ মা ্ি মুচনগে কণ ।। 

শি শি কচরণবক অশ্বণমধ ্াগ। 

সসাগরা ধরার লইণব রািযভাগ।। 

উজ্জ্বল কচরণব বংশ এই ি নন্দন। 

প্রিযণি সেখ্  রািা চদ্বিীে িপন।।  

চপিার  িাণশ পুত্র সো ভাণব দুখ্।  

সস কারণে সেচখ্ণি আইল িব মুখ্।। 

আচলঙ্গন চেো সিাি আপন কুমাণর। 

দুুঃখ্ নাচ  িযি চকবা রাখ্  আমাণর।। 

চবশ্বাচমত্র চপিা সমার, সমনকা িননী। 

প্রসচবো বণন সগল েুণে একাচকনী। ।  

িননী িযচিল পূণর্ব্প, িুচম িযি এণব। 

সিামাণর বচলব চক মচরব এই সভণব।। 

চনশ্চে মচরব আচম, নাচ  িাণ  দুুঃখ্। 

এ পুত্র চবণচ্ছণে সমার চবেচরণছ বুক।। 

শকুন্তলা এি ্চে চবনে কচরর। 

শুচনো নৃপচি িণব প্রিুযির চেল।। 

অকারণে পুনুঃ পুনুঃ ক  চক আমাণর।  

সিামার বিন শুচন সকবা শ্রদ্ধা কণর।। 

সিামার িনক ্চে চবশ্বাচমত্র মুচন। 

সমনকা অপ্সরী  ে সিামার িননী।। 

চবশ্বাচমত্র সলাভী বচল িাণন চত্রিগণি। 

িচন্মো িচত্রেকুণল সগল চবপ্র-পণে।। 

সমনকা সকমন নারী সকবা নাচ  িাণন। 

মাণের প্রকৃচি সিার খ্চণ্ডণব সকমণন।। 

চনশ্চে মাণের মি সিামার প্রকৃচি।  

এই পুত্র সসই মি, লে সমার মচি।। 

চমেযা প্রবঞ্চনা কচর প্রিার আমাণর। 

্া  চকম্বা োক, সক  না চিজ্ঞাণস সিাণর।। 

শকুন্তলা কণ , রািা ক  চবপরীি। 

সেবণলাণক চনন্দা কর, নণ  ি উচিি।।  

সমনকা অপ্সরা, িাণর পূণি সেবগণে। 
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চবশ্বাচমত্র ম াঋচি, সকবা নাচ  িাণন।। 

সিামাে আমাে রািা অণনক অন্তর। 

সুণমরু সচরিা  ণি ্ি বৃ ির।। 

মম মািা স্বগপবাসী, িুচম ববস চিচি। 

স্বণগপ মণিপয সমিুল কর নরপচি।। 

আমার সেখ্  শচি আপন নেণন। 

এখ্চন ্াইণি পাচর ্ো ইচ্ছা মণন। ।  

ইে ্ম কুণবর ভুবন আচে কচর। 

মু ূণিপণক িরাির ভ্রচমবাণর পাচর।। 

্ি চনন্দা কর, সচ  স্বামীর কারণে। 

আপনা না িান, চনন্দা কর অনয িণন।। 

কুরূপ মনুিয রািা চনণন্দ সর্ব্পণলাণক। 

্িিে েপপণে না চনি মুখ্ সেণখ্। ।  

সিয সম পুেয রািা নাচ ক িুলনা। 

চমেযা স ন পাপ নাচ  কণ  মুচন িনা।। 

স ন চমেযাবােী িুচম  ইণল চনশ্িে।  

সিামার এখ্াণন োকা উচিি না  ে।। 

এি বচল শকুন্তলা িচলল সত্বর। 

স নকাণল শে  ে আকাশ উপর।। 

সিয কো সকচল কচ ল শকুন্তলা। 

শকুন্তলা বাকয রািা না কচরও স লা।। 

সিী পচিব্রিা এই সিামার িচমল। 

শকুন্তলা-ণক্রাণধ িব নাচ  ব ণব ভাল।। 

বংণশর চিলক রািা এই স্ নন্দন। 

আমার বিণন কর রিে ভরে।। 

ভরি বচলো নাম রাখ্  ই ার। 

ই া ব ণি বংণশাজ্জ্বল  ইণব সিামার।।  

দুষ্মন্ত নৃপচি শুণন মন্ত্রী পুণরাচ ি। 

এণিক আকাশবােী ব ল আিচম্বি।। 

রািা বণল, মচন্ত্রগে কচরলা শ্রবে।  

সকচল ি িাচন আচম, নচ  চবস্মরে।।  

িাচনো না িাচন আচম, সলাকািাণর  চর। 

সলাণক বচলণবক এই সলাকািাণর  চর। 

সলাণক বচলণবক এই সকাোকার নারী।। 

এ কারণে আচম ভাচণ্ডলাম মচন্ত্রগণে। 

সবশযা বচল ই াণর িাচনল সর্ব্পিণন।। 

এি বচল শীঘ্র উচঠ দুষ্মন্ত রািন।  

শকুন্তলা  ণি ধচর চফরান িখ্ন।।  

ম ানণন্দ নরপচি পুত্র বলল সকাণল।  

শি শি িুম্ব চেল বেন কমণল।। 

শকুন্তলাে কচরল রাি-পাণেশ্বরী। 

পরম সকৌিুণক চিরচেন রািয কচর।। 

কিচেণন বৃদ্ধকাণল দুষ্মন্ত রািন।  

ভরণির রাণিয চেো সগল িণপাবন।। 

পৃচেবীণি ম ারাি  ইল ভরি। 

অশ্বণমধ ্জ্ঞ আচে কণর শি শি।। 

লি পদ্ম সুবেপ ব্রাহ্মণে চেল োন। 

োিা স্ নাচ ক সক  ভরি সমান।। 

সসাগরা পৃচেবী শাচসল ভুিবণল। 

অেযাচপ ভারিভূচম সঘাণি ভূমণ্ডণল।। 

িাাঁর বংণশ ্িিন  ইল নরপচি। 

ভরণির বংশ বচল পাইল সুখ্যাচি।। 

ভরণির উপাখ্যান স্ই নর শুণন। 

আেু্পশ-পুেয িার বাণে চেণন চেণন।। 

আচেপর্ব্প ভারি রচিল সবেবযাস। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ কণ  কাশীরাম োস।। 
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িেবংণশর চববরে 

িণন্মিে বণল, ক  মুচন ম ামচি। 

িেবংণশ ভরণির  ইল উৎপচি।।  

িে ব ণি বংশ ব ল চকরূপ প্রকাণর। 

সস সকল কো মুচন শুনাও আমাণর।। 

মুচন বণল, শুন পরীচিণির নন্দন।  

কচ ব সকল কো কর  শ্রবে।। 

ভাল কো চিজ্ঞাচসণল ভারি আখ্যান।  

িে বংশ িচরত্র কর  অবধান।। 

মরীচি ব্রহ্মার পুত্র চবচেি সংসার। 

কশযপ নাণমণি পুত্র  ইল িাাঁ ার। ।  

িাাঁ ার নন্দন ব ল সূ্পয ম াশে।  

বববস্বি নাণম ব ল িাাঁ ার িনে।। 

িাাঁ ার নচন্দনী ইলা চবখ্যাি িগণি। 

ইলা গণভপ পুরূরবা বুণধর বীণ্পযণি।। 

িণের নন্দন বুধ চবখ্যাি সংসার। 

পুরূরবা ম ারাি িাাঁ ার কুমার।। 

অষ্টােশ দ্বীণপ চিচন ব লা নরপচি। 

চিরচেন ক্রীো কণর ঊর্ব্পশী সং চি।। 

নৃপচি  ইল আেু িাাঁ ার িনে। 

িাাঁর পুত্র  ইল নহুি ম াশে।। 

স্বণগপ ইে ব ল রািা আপনার গুণে। 

সপপ কণলবর ধণরন চদ্বি-বিণন।। 

্্াচি নৃপচি ব ল িাাঁ ার কুমার। 

্্াচির গুে ্ি কচ ণি অপার।। 

শুক্রশাণপ িরাগ্রি িাাঁ ার শরীর। 

পুণত্র িরা চেো রািয কচরল সুধীর।। 
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শুক্রস্থাণন কণির চবেযাচশিা 

িণন্মিে বণল, ক  ই ার কারে। 

শুক্রস্থাণন সকান্ সোি কচরলা রািন।।  

চক কারণে শাপ চেল ভৃগুর কুমার। 

সস সব িচরত্র ক  কচরো চবিার। ।  

মুচন বণল, অবধান কর নরবর। 

সেবাসুণর ম া্ুদ্ধ  ে চনরন্তর।।  

চনি চনি চ ি সোাঁণ  বািা কচর মন।  

দুই িণন পুণরাচ ি বকল চনণোিন।। 

বৃ স্পচি পুণরাচ ি কণরন বাসব। 

বেিযবংণশ পুণরাচ ি  ইল ভাগপব।।  

্ুণদ্ধ ্ি বেিযবধ কণর ্ি সেণব।  

সকল িীোন শুক্র মণন্ত্রর প্রভাণব।। 

সঞ্জীবনী মণন্ত্র ভৃগু-পুণত্রর অভযাস। 

্ি মণর িি িীণে, নাচ ক চবনাশ।। 

্ুণদ্ধ ্ি সেবগে  ইি চনধন। 

নাচরণিন বাাঁিাইণি অচঙ্গরা নন্দন।।  

শুণক্রর প্রিাণপ সেবগে করণে চবিার। 

কি নাণম চছল বৃ স্পচির নন্দন। 

িা াণর বচলল িণব সব সেবগে।। 

সঞ্জীবনী-মন্ত্র িাণন ভৃগুর নন্দন। 

উপাে কচরো কর সস মন্ত্র গ্র ে। ।  

বৃিপর্ব্প-পুণর  ে শুণক্রর বসচি। 

সিামা চবনা ্াইণি না পাণর সকান কৃিী।। 

চশিয ব ো শুক্র-স্থাণন কর অধযেে। 

সেব্ানী িাাঁর কনযা কচরণব সসবন। ।  

এি ্চে বচলল সকল সেবগে। 

বৃিপর্ব্প-পুণর কি কচরল গমন।। 

শুণক্রর িরণে কি কচর লমস্কার। 

প্রিযণিণি পচরিে চেল আপনার।।  

অচঙ্গরার সপৌত্র আচম, িীণবর নন্েন।  

পচেবাণর আইলাম সিামার সেন।। 

এি শুচন শুক্র িাাঁণর চেণলন আশ্বাস। 

পোব সকল শাস্ত্র স্ই অচভলাি।। 

শুণক্রর আশ্বাণস কি আনচন্দি- মন।  

ব্রহ্মি্পয পাচল চবেযা কণরন পঠন।।  

চবচবধ প্রকাণর কি শুণক্র সসবা কণর। 

িণিাচধক সসণব কি িাাঁ ার কনযাণর। ।  

কর-ণ্াণে োণক কি সেব্ানী-আণগ। 

অচবলণম্ব আণন কি কনযা ্া া মাণগ।। 

নৃিয-গীি বাণেয সো সিাণি িাাঁর মন।  

আজ্ঞাবিপী ব ো পাণশ োণক অনুিে।। 

স নমণি পঞ্চশি বৎসর স্ সগল। 

গাভী রাচখ্বাণর শুক্র কণি চনণোচিল।। 

সগাধন-রিণে কি চনিয ্ার বণন। 

বেিযগে িাাঁ াণর সেচখ্ল এক চেণন। ।  

িাচনল কণিণর সেব-গুরুর নন্দন। 

মাো কচর আচসোণছ মণন্ত্রর কারে।।  

িণব সব বেিযগে কণিণর ধচরো। 

িীক্ষ্ণ খ্ণে খ্ণ্ড খ্ণ্ড কচরল কাচেো।। 

অচস্থ-মাংস ্ণিক শার্দ্ূপণল খ্াওোইল। 

কণি মাচর বেিযগে চনি ঘণর সগল।।  

সন্ধযাকাণল গাভীগাে প্রণবণশ নগণর। 

কি নাচ , গাভীগে প্রণবচশল ঘণর।।  

কি নাচ , সেব্ানী  ইল চিচন্তি। 

কাচন্দো চপিার ঠাাঁই িানাে ত্বচরি।। 

সগাধন চফচরল গৃণ , কি না আইল। 

চসং  বযাঘ্র চকম্বা বেণিয িাাঁ াণর মাচরল।। 
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কণির চব ণন আচম িযচিব িীবন। 

এি বচল সেব্ানী কণরন ক্রন্দন।। 

শুক্র বণল, সেব্ানী না কর ক্রন্দন। 

মন্ত্রবণল কণি আচম িীোব এখ্ন।। 

এস কি বচল শুক্র চিন  াক চেল। 

মণন্ত্রর প্রভাণব কি আচস উিচরল।। 

কণি সেচখ্ সেব্ানী আনচন্দি- মন।  

চিজ্ঞাচসলা সকাোে আচছলা এিিে। ।  

কি বণল, বেিযগে আমাণর মাচরল। 

প্রসে  ইো গুরু পুনুঃ চিোইল। ।  

এি শুচন সেব্ানী চপিাণক কচ ল।  

সগাধন-রিে স িু চনণিধ কচরল।। 

ভারণির কো  ে শ্রবণে অমৃি। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীোস-চবরচিি।। 
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কি ও সেব্ানীর পরস্পর 

অচভশাপ প্রোন 

িণব কিচেণন কণি বণল সেব্ানী। 

সেব আরাচধব, চকছু পুষ্প সে  আচন।। 

আজ্ঞা সপণে সগল কি পুষ্প আচনবাণর। 

পুনরচপ সেচখ্ িাণর ধচরল অসুণর।। 

চিণলক-প্রমাে বকল খ্ণেণি কাচেো। 

ঘৃণি ভাণি অচস্থ মাংস একত্র কচরো।। 

িণব সব বেিযগে কচরল চবিার। 

অনযিণন সখ্ণল িার নাচ ক চনিার।।  

পুনুঃ চিোইণব শুক্র মণন্ত্রর প্রভাণব। 

কি প্রাে পাণব আর িার প্রাে ্াণব।। 

এণিক চবিার কচর ্ি বেিযগে। 

করাইল সুরাস  শুণক্রণর সভািন।। 

পুনরচপ সেব্ানী বাণপ চিজ্ঞাচসল।  

পুষ্প আচনবাণর কি কানণনণি সগল।।  

এিিে ব ল চপিা, কি না আইল। 

স ন বুচে, বেিযগে পুনশ্চ মাচরল।।  

চনশ্চে মচরব চপিা কণি না সেচখ্ো।  

পুনরচপ িাণর চপিা সে  চিোইো।।  

শুক্র বণল, সেব্ানী না কর চবলাপ।  

মৃি-িন-ণ িু সকন কর পচরিাপ।। 

ব্রহ্মা ইে িে সূ্পয মচরণল না িীণে। 

কি স িু সকন মর ক্রন্দন কচরণে।।  

সেব্ানী বণল, চপিা ্া া ক  িুচম। 

চনশ্চে মচরব, কণি না সেচখ্ণল আচম।। 

কণির ্ণিক গুে কচ ণি না পাচর। 

কণির সসৌিনয চপিা পাসচরণি নাচর। ।  

আচি ব ণি এই সমার সিয অঙ্গীকার।  

শরীর িযচিব আচম কচর অনা ার।। 

এি বচল সেব্ানী কচরণছ ক্রন্দন। 

প্রণবাচধো শুক্র বণল মধুর বিন।।  

কনযা-প্রণবাচধো শুক্র ভাচবল অন্তণর। 

ধযাণন সেণখ্ কি আণছ আপন উেণর।। 

শুক্র বণল, কি িুচম ক  চববরে। 

আমার উেণর আইলা চকণসর কারে।। 

কি বল আমাণর মাচরল বেিযগে।  

করাইল সুরাস  সিামাে ভিে।। 

জ্ঞান নাচ  েণুে মম িব অধযেণন।  

সকমণন বাচ র ব ব ভাচবণিচছ মণন।।  

এি শুচন শুক্র িণব বণল আরবার। 

সিামাণর বাচ র বকণল আমার সং ার।।  

বাচ র না কচরণল ব্রাহ্মে- বধ  ে।  

মরে  ইণি বে চবপ্র-বণধ ভে।।  

ব্রহ্মা-আচে সেবগে আণছ ্ি িন। 

ব্রহ্মবধ-পাণপ নে কা াণরা সমািন।।  

এি ভাচব কণি শুক্র বচলল বিন। 

চনশ্চে সেচখ্ স্ পুত্র আমার মরে। ।  

সঞ্জীবনী-মন্ত্রী আচম চেণিণছ সিামাণর। 

বাচ র  ইো িুচম িীোইবা সমাণর।।  

এি বচল মন্ত্র চেল ভৃগুর নন্দন।  

গণভপ োচক কি কণর মন্ত্র উচারে।।  

িণব বেিযগুরু চনি কণর খ্ে বলো। 

বাচ র কচরল কণি উের চিচরো।। 

 ইল বাচ র কি, শুক্র িযণি প্রাে। 

পুনরচপ িীোইল মন্ত্র কচর ধযান।।  

িণব ম াকু্রদ্ধ ব ল ভৃগুর নন্দন।  
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সুরা প্রচি শাপ চেল মুচন িিিে।।  

ব্রাহ্মে  ইো স্ই কণর সুরাপান।  

োকুক পাণনর কাি লণ  ্চে ঘ্রাে। ।  

অধাচর্ম্পক ব্রহ্মঘািী বচলবা সস িণন। 

ব্রহ্মাণিি নষ্ট িার ব ণব সসইিণে।। 

ই ণলাণক অপূচিি ব ণব সসই িণন। 

মচরণল নরক মণধয  ইণব গমন।। 

িণব শুক্র  াচক বণল বেিযগে প্রচি। 

মম চশণিয মাচরণল এ সকমন প্রকৃচি।। 

আচি ব ণি কণি সিামা সক  না চ ংচসণব। 

এই বাকয স লা বকণল বে দুুঃখ্ পাণব।। 

কণিণর বচলল শুক্র আশ্বাস কচরো।  

্ো ইচ্ছা ভ্রম সণুখ্ চনভপে  ইো।। 

শুণক্রর বিণন কি চনভপে  ইল। 

নানা চবেযা ব্রহ্মি্পয অধযেন বকল।। 

অধযেন সশণি বৃ স্পচির িনে। 

সেব্ানী স্থাণন সগল মাচগণি চবোে।। 

আজ্ঞা কর সেব্ানী ্াই চনি সেশ। 

চিণি অনুগ্র  সমাণর রাচখ্ও চবণশি।। 

এি শুচন সেব্ানী চবিণ্ণ- বেন।  

কণিণর  াচকো িণব বণলন বিন।। 

সেখ্  আমার কি স্ৌবন-সমে।  

সিামাণর সেচখ্ স্ স্াগয, কম পচরেে।।  

শুচনো চবস্মণে কণ  িীণবর কুমার।  

স ন অনুচিি বাকয না বচলও আর।। 

গুরুর িনো িুচম আমার ভচগনী। 

এমি কুৎচসি সকন বল সেব্ানী।। 

সেব্ানী বণল িুচম না কর খ্ণ্ডন। 

সিামাণর কচরণি চবভা  ইোণছ মন।। 

মণরচছণল িুচম, িীোইনু বার বার।  

সমার বাকয নাচ  রাখ্, সকমন চবিার।।  

পূণর্ব্পর সসৌহৃেয রাখ্ িীণবর নন্দন। 

এি শুচন কি ব ল চবিণ্ণ- বেন।।  

কি বণল, সেব্ানী এ নণ  উচিি। 

সিামাে আমাে স ন না  ে চবচ ি।। 

স্ই শুক্র  ইণি সিামার িন্ম  ে। 

সসই শুক্র  ইণি আমার জ্ঞাণনােে।।  

সণ ােরা িুচম  ও স ণি আমার। 

চক মণি এমি বল বাকয কোিার।। 

আজ্ঞা কর ্াই আচম আপন আলে। 

শুচন সেব্ানী সকাপ কণর অচিশে।। 

নারী ব ো বাণর বাণর কচরনু চবনে।  

না রাখ্ আমার বাকয িুচম দুরাশে। ।  

্ি চবেযা সিাণর পোইল সমার বাণপ।  

সকল চনষ্ফল সিার  ণব সমার শাণপ।। 

কি বণল, সেব্ানী কচরলা চক কর্ম্প। 

চবনা সোণি শাপ চেলা, নণ  এই ধর্ম্প।। 

গচর্ব্পিা  ইো কো বল অনুচিি। 

সস কারণে চেব শাপ ই ার চবচ ি।। 

ব্রাহ্মণের সশ্রষ্ঠ শুক্র, িুচম কনযা িাাঁর। 

সমার শাণপ িত্রভিপা  ইণব সিামার।। 

সমাণর শাপ চেলা িুচম, না ্াণব খ্ণ্ডন। 

চবফল  ইণব স্ কচরলাম পঠন।। 

আচম ্ি পোইব আর চশিযগণে। 

সস সবাণর ফলোেী ব ণব অধযাপণন। ।  

এি বচল সগল কি ইণের নগর। 

কণি সেচখ্ আনচন্দি সকল অমর।। 

কচ ল সকল কি ্ি চববরে। 
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চনুঃশে  ইো ্ুদ্ধ কণর সেবগে।।  

সেব-দ্বেিয-্ুদ্ধ-কো না ্াে চলখ্ন।  

এণিক শুচনলা সেব্ানীর কেন।। 

কি-ণেব্ানী-কো ম া-পুেযমে। 

কাশী ভণে, সাধু শুণন  ইো িন্মে।।  

ম াভারণির কো বযাণসর রচিি। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ কাশীরাম চবরচিি।। 

বৃিপর্ব্প-কনযা শচর্ম্পষ্ঠার 

োসীণত্বর চববরে 

িণন্মিে চিজ্ঞাচসল ্ুচে দুই কর।  

অনন্তর চক  ইল ক  মুচনবর।। 

মুচন বণল, অবধান কর নৃপমচে। 

কণির চবরণ  দুুঃণখ্ রণ  সেব্ানী।।  

িণব কি চেণন পণর বৃিপর্ব্প-পুণর। 

কনযাগে চমচল সগল স্নান কচরবাণর।। 

শচর্ম্পষ্ঠা নাণমণি বৃিপর্ব্পার কুমারী।  

স্নাণনণি িচলল োসীগে সণঙ্গ কচর।। 

শুক্রকনযা সেব্ানী িচলল সং চি।  

একণত্র িচলল সণব স্নাণনণি ্ুবিী।। 

বিত্ররে-নাণম বণল আণছ সণরাবর। 

িলক্রীো কণর সণব িা ার চভির।। 

চনি চনি বস্ত্র সব রাচখ্ িার কূণল। 

উন্মিা  ইো সণব ক্রীো কণর িণল।। 

স নকাল খ্রির বচ ল পবন। 

একত্র কচরল ্ি সবার বসন।। 

িলক্রীো কচরো উচঠল কনযাগে।  

চিচনো পচরল সণব আপন বসন।। 

শচর্ম্পষ্ঠা বেণিযর কনযা উচঠ শীঘ্রগচি। 

শুক্রিার বস্ত্র পণর  ইো চবস্মচৃি।। 

সেব্ানী বণল সিার এি অ োর। 

শূদ্রা ব ো বস্ত্র িইু পচরস আমার।। 

সেব্ানী-বাকয শুচন শচর্ম্পষ্ঠা কুচপল। 

সেব্ানী প্রচি িাচ  সক্রাণধণি বচলল।। 

সিামাে আমাে সেখ্ অণনক অন্তর। 

সমার অে খ্াইো রিা কর কণলবর। ।  

সমার বাণপ সিার বাপ সো স্তুচি কণর। 

সমাণর স ন বাকয বল সকন্ অ োণর।। 

অল্প স ন কচর সিাণর কচর স্ গেনা।  

সমার সণঙ্গ দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা।। 

বচলণি বচলণি সক্রাধ অচধক বাচেল। 

বণল ধচর কূণপ সেব্ানীণর সফচলল।।  

িা াণর সফচলো কূণপ সগল চনিাগার।  

মচরল চক বাাঁচিল সস, না সেচখ্ল আর।।  

বেণবর চনর্ব্পন্ধ সকবা খ্চণ্ডবাণর পাণর। 

সসই বণন সগল রািা মৃগ মাচরবাণর। ।  

মৃগোণি পে ুবে নহুি-নন্দন। 

সদ্বসণনয ্্াচি রািা সগল সসই বন। ।  

িৃোে পীচেি ব ল ্্াচি রািন। 

িল অণন্বিণে ভ্রণম সব বসনযগে।।  

ভ্রচমণি ভ্রচমণি সেণখ্ কূণপর চভির।  

পচেোণছ কনযা এক পরম-সুন্দর।। 

আণি-বযণি সলাক চগো িানাে রািাণর। 

শুচনো নৃপচি িণব এল িোকাণর।। 

অচি পুরািন কূপ আচ্ছে িৃণেণি।  

পচেোণছ িণের সমান কনযা িাণি।। 

রািা বণল, কনযা ক  চনি চববরে। 

কূণপ পচেোছ িুচম চকণসর কারে।। 
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চদ্বিীে িণের প্রাে বত্রণলাকয-ণমাচ নী। 

চক নাম ধর  িুচম, কা ার নচন্দনী।। 

রািার বিন শুচন বণল সেব্ানী। 

সেব্ানী নাম সমার শুণক্রর নচন্দনী।। 

আমার বৃিান্ত রািা কচ ব পশ্চাণি। 

আণগ নরপচি সমাণর সিাল কূপ ব ণি।। 

কুলীন পচণ্ডি িুচম সেচখ্ ম ািন। 

ম াণিণিাবন্ত সেচখ্ রািার লিে।।  

কণর ধচর সিাল সমাণর না কর চবিার। 

চবিম প্রমাে ব ণি কর  উদ্ধার।। 

এি শুচন নৃপচি বচলল আরবার। 

সিামার বিন চিণি না লে আমার।। 

ব্রাহ্মণের সশ্রষ্ঠ শুক্র, িুচম কনযা িাাঁর। 

চদ্বিীে সেচখ্ স্ িব স্ৌবন-সঞ্চার।।  

সস কারণে সিামাণর ছুাঁইণি না ্েুাে। 

কনযা বণল সোি রািা নাচ ক িা াে।।  

অন্ধকূণপ পচেোচছ, সমার প্রাে ্াে। 

ত্বচরণি উদ্ধার কর, প্রাে রাখ্ িাে।। 

এি শুচন নরপচি কনযার বিণন। 

কনযার েচিে  ি ধচর িিিণে।। 

সাবধাণন নরপচি উপণর িুচলল। 

কনযা উদ্ধাচরো রািা চনি সেণশ সগল।। 

স নকাণল ঘূচেপকা নাণমণি স িরী।  

সরু্ম্ণখ্ সেচখ্ল িাণর শুণক্রর কুমারী।। 

কাচন্দো কচ ল ্ি দুুঃখ্ আপনার। 

চপিাণর িানা  চগো সমার সমািার।।  

পুনুঃ নগণরণি নাচ  কচরব গমন। 

সকান্ লাণি সলাক মাণে সেখ্াব বেন।।  

িচল ্া  ঘূচেপকা সগা, ক  চপিৃস্থান। 

িাাঁ াণক কচ ও আচম িযচিব পরাে।।  

ত্বচরণি িানাও চগো শুণক্র ম ামচি। 

এি শুচন ঘূচেপকা িচলল শীঘ্রগচি।। 

শুক্র-স্থাণন ঘূচেপকা বচলণছ সচবনে। 

সেব্ানীর বৃিান্ত শুন ম াশে।।  

শচর্ম্পষ্ঠা সচ ি সগল স্নান কচরবাণর। 

বণলণি শচর্ম্পষ্ঠা কূণপ সফলাইল িাাঁণর।। 

এি শুচন শুক্র ব ল চবরস- বেন।  

সেব্ানী সেচখ্বাণর কচরল গমন।। 

সেণখ্ শুক্র, সেব্ানী বণনর চভিণর। 

স াঁে মুণখ্ বচস আণছ, িণি িল েণর।। 

বস্ত্র চেো বেিয-গুরু, মুছাে বেন।  

চিজ্ঞাচসল বািপা চকবা ক  চববরে।।  

সকান কাণল িুচম সস কচরোচছণল পাপ।  

িা ার কারণে িুচম সপণল এি িাপ।।  

পাপ নাচ  িাচন সগা ্াবি মম জ্ঞান।  

কচ  ্ি চববরে, কর অবধান।। 

বৃিপর্ব্প-কনযা সমাণর বণলণি ধচরো। 

ঘণর সগল আমাণর সস কূণপ সফলাইো। ।  

শূদ্রী ব ো সমার বস্ত্র কচরল চপন্ধন। 

কণিক কচ ব স্ কচরল চপন্ধন। 

কণিক কচ ব স্ কচ ল কুবিন।। 

সমার বাণপ স্তুচি শুক্র কণর অনুব্রণি। 

কুেুম্ব সচ ি খ্াও সমার ধন ব ণি।।  

পুনুঃ পুনুঃ কচ ণলক ্া া আণস মুণখ্। 

িার বাকয বজ্র স ন বাচিোণছ বুণক।। 

শুক্র বণল, সেব্ানী িযি মনিাপ। 

সক্রাণধ সলাক ভ্রষ্ট  ে, সক্রাণধ  ে পাপ।। 

অণক্রাণধর সম পুেয নাচ ক সংসাণর। 
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সর্ব্পধণর্ম্প ধাচর্ম্পক স্ সক্রাধণক সম্বণর।। 

শণিক বৎসর িপ কণর স্ই িন। 

অণক্রাধ-সচ ি সম নণ  কোিন।। 

সেব্ানী বণল, চপিা আচম সব িাচন।  

লাচিি কচরলা সমাণর বেণিযর নচন্দনী।। 

েপপ েংশণন স্ ন চবণি অঙ্গ েগ্ধে।  

কাণষ্ঠ কাণষ্ঠ ঘিপণে স্মন অচি  ে।। 

িণিাচধক চপিা মম েণ  কণলবর। 

না  ে চনবৃি সো েচ ণছ অন্তর। ।  

কনযার বিন শুচন ভৃগুর নন্দন। 

বৃিপর্ব্প-দ্বেিয-স্থাণন কচরল গমন।।  

বৃিপণর্ব্প িাচ  শুক্র বচলল চবণশি। 

অনযত্র ্াইব িযচি সিামার এ সেশ।।  

পাপী দুরািার স্ই চ ংসা কণর সলাণক। 

পুেযবান্ িন িার চনকণে না োণক।। 

িাচনো শুচনো পাপ কণর স্ই িন। 

অনুরূপ দুুঃখ্ পাে, না ্াে খ্ণ্ ন। ।  

িাণর না ফচলণল িার পুত্র-ণপৌণত্র ফণল। 

বযেপ নাচ   ে, কভু চবচধ সবণে বণল।। 

ব্রাহ্মণের সশ্রষ্ঠ বৃ স্পচির নন্দন। 

পুনুঃ পুনুঃ িুই িাণর কচরচল চনধন। ।  

মম কনযা সেব্ানী, সিার কনযা িাণর। 

চনণিচপল বচধবাণর কূণপর মাোণর।। 

নারীবধ ব্রহ্মবধ বকণল বাণর-বার।  

স ণি অসুর িইু, দুষ্ট দুরািার।।  

োচকণল পাপীর কাণছ চনিয পাপ বাণে। 

সস কারণে সাধুিন পাচপসঙ্গ ছাণে। ।  

এি বচল ভৃঙ্গ-সুি িচলল সত্বর। 

বাধা চেো পাণে ধচর কণ  বেণিযশ্বর।। 

অধম পাচপষ্ঠ আচম বে দুরািার। 

আপনার গুণে প্রভু কর প্রচিকার।।  

িাচি ধন রািয প্রাে কুেুম্বাচে কচর। 

এ সব আমার দ্রণবয িুচম অচধকারী।। 

চনশ্চে সগাসাচি ্চে ছাচে ্াণব সমাণর। 

সগাষ্ঠীর সচ ি আচম পচশব সাগণর।। 

শুক্র বণল, িুচম চগো প্রণবশ সাগণর। 

শরীর িযি  চকম্বা ্াও সেশান্তণর।। 

প্রাণের সেৃশ  ে আমার কুমারী। 

িা ার অচপ্রে আচম কচরবাণর নাচর। ।  

প্রণবাধ কচরণি ্চে পার সেব্ানী। 

িণব িান্ত  ই আচম, শুন বেিযমচে।। 

এি শুচন বেিযরাি চবনে কচরো। 

কণ  সেব্ানীর অণগ্রণি োাঁোইো। ।  

 ইল কুকর্ম্প সমার িম অপরাধ। 

সেে  ইো সমাণর সে  ি প্রসাে।। 

সেব্ানী বণল, রািা বুে  অন্তণর।  

িণব সস প্রসে আচম  ইব সিামাণর। ।  

শচর্ম্পষ্ঠা সিামার কনযা বেই দুভপািী। 

স িরী স  সমার কচর সে  োসী।। 

এি শুচন বেিযরাি ব ল অঙ্গীকার।  

এখ্চন আচনো অণগ্র চেব সগা সিামার। ।  

এি বচল ধাত্রী পাঠাইল অন্তুঃপুণর। 

শচর্ম্পষ্ঠাণর বািপা ধাত্রী কচ ল সত্বণর।। 

সক্রাধ কচর ্াে শুক্র নগর িযচিো। 

সস কারণে রািা সমাণর চেল পাঠাইো।। 

না মাণন প্রণবাধ কাণরা ভৃগুর নন্েন।  

সকবল িাাঁ ার সক্রাধ সিামার কারে।।  

অিএব শীঘ্র িুচম ্া  িোকাণর। 
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সিামাণক লইণি রািা পাঠাইল সমাণর।।  

কনযা বণল, ্াণ  ব ণব জ্ঞাচির কুশল। 

প্রণবাচধো শুক্রািাণ্পয কচরব চনশ্চল।। 

এি বচল ্ার কনযা ধাত্রীর সং চি। 

্োে আণছন চপিা বেিয-অচধপচি।। 

স ণরক োসী সণঙ্গ িচে িিুণর্দ্পাণল। 

চপিার সরু্ম্ণখ্ চগো োণ্ডাইল িণল।। 

বৃিপর্ব্প বণল, কনযা বেণবর চলখ্ণন। 

সেব্ানী কাণছ িুচম োক োসীপণে। ।  

শচর্ম্পষ্ঠা বণলন, চপিা স্ আজ্ঞা সিামার। 

 ইলাম োসী আচম কণর্ম্প আপনার।।  

এি শুচন উির কচরল সেব্ানী। 

চকমণি  ইবা োসী িুচম ঠাকুরােী। ।  

সিার বাণপ সমার বাপ সো স্তুচি কণর। 

সিার অণেণি স্ বাচেোচছ কণলবণর।। 

স ন িন িুচম োসী স ইণব সকমণন। 

শুচনো উির কনযা চেল িিিণে।। 

জ্ঞাচির কুশল আর চপিার বিন। 

দুই ধর্ম্প রাচখ্ণি কচরন ুোসীপে।।  

ই াণি আমার লর্জ্া চিণলক নচ ণব। 

িোি রািার কনযা সবাই বচলণব।। 

পণর শুক্র সেব্ানী সগল চনি ঘর।  

সণঙ্গণি শচর্ম্পষ্ঠা সগল স  পচরির।। 

আচেপণর্ব্প  ে সেব্ানীর আখ্যান।  

কাশীোস বণল সব অমৃি-সমান।। 
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সেব্ানীর চববা  

স নমণি নানা রণঙ্গ বণঞ্চ সেব্ানী। 

োসীভাণব সসণব িাণর বেণিযর নচন্দনী।। 

কিচেণন সেব্ানী শচর্ম্পষ্ঠা লইো। 

স ণরক োসীগে সং চি কচরো।। 

বিত্ররে-নাণম বন অচি মণনা র। 

নানা রণঙ্গ ক্রীো কণর িা ার চভির।। 

সক  নাণি, সক  গাে, সক  সেে িাচল। 

নানা বােযারণম্ভ, সক  সেে হুলাহুচল।। 

চকশলে-শ্যাে শোনা সেব্ানী। 

পেণসবা কণর িাাঁর বেণিযর নচন্দনী।। 

স নকাণল সসই বণন বেণবর চলখ্ন। 

্্াচি নৃপচি এল মৃগো কারে।। 

কনযাণক সেচখ্ো চিজ্ঞাচসল নৃপমচে। 

চক নাম ধর  িুচম কা ার নচন্দনী। ।  

এি শুচন সেব্ানী কচরল উির। 

বেিযগুরু শুক্র নাণম খ্যাি িরাির।। 

িাাঁ ার িনো আচম, নাম সেব্ানী। 

শচর্ম্পষ্ঠা আমার সখ্ী বেণিযশ-নচন্দনী।। 

িুচম চকবা নাম ধর, কা ার নন্দন।  

এোকাণর এণল িুচম সকান্ প্রণোিন। ।  

শুচনো কনযার বাকয বণলন নৃপচি। 

নহুি-নন্দন আচম নাণমণি ্্াচি।। 

ব্রহ্মি্পয-শীল আচম চবখ্যাি সংসাণর। 

মৃগো কারণে আইলাম এোকাণর।। 

সেব্ানী বণল, আচম ভালমণি িাচন। 

সিামার বংণশর কো অদ্ভিু কাচ নী। ।  

পরম সুন্দর িুচম, বণল ম াণিিা। 

ব্রহ্মি্পয-চবজ্ঞ িুচম ধর্ম্পশীল রািা।। 

পূণর্ব্প কূপ ব ণি িুচম িুচললা আমাণর। 

পুরুি  ইো িুচম ধচরোছ কণর।। 

এিণে আমাণর চবভা কর নরপচি। 

স ণরক োসী পাণব শচর্ম্পষ্ঠা-সং চি।। 

সিামার বংণশণি সক  চবভা নাচ  কণর। 

 াি ধচর বলো ্াে কনযা চনি ঘণর।। 

এিণে আমার  ি ধচর ল  িুচম। 

সস্বচ্ছাে সিামাণর রািা বচরলাম আচম।। 

রািা বণল, িাচন শুক্র িপুঃকল্পিরু। 

ব্রাহ্মণের সশ্রষ্ঠ আর বেিযগে-গুরু।। 

িাাঁ ার নচন্দনী িুচম বচন্দিা আমার। 

সস কারণে স্াগয আচম না  ই সিামার।।  

সিামা চবভা কচরবাণর বে ভে মন। 

শুক্র-ণক্রাণধ  ণব সমার সংশে-িীবন।।  

সণপপর চবণির সিণি একিন মণর। 

ব্রাহ্মণের সক্রাধ-চবি স্বংণশ-িীবন।।  

সণপপর চবণির সিণি একিন মণর। 

ব্রাহ্মণের সক্রাধ-চবি সবংণশ সং াণর।। 

সেব্ানী বণল, রািা চক সিামার ভে।  

অ্ািণক ্াচি চেণল চকবা িার  ে।।  

রািা বণল, শুক্র ্চে সেন অনুমচি। 

িণব চবভা কচরবাণর পাচর গুেবচি।।  

এি শুচন সেব্ানী রািার উির। 

ভাচবো চিচন্তো সগল চপিার সগাির।।  

চপিাণর কচ ল কনযা ্ি চববরে। 

্্াচি নৃপচি এল মৃগো কারে।। 

ম া-ধর্ম্পশীল রািা নহুি-িনে।  

িাাঁণর সম্প্রোন কর সমাণর ম াশে। ।  

শুচনো কনযার বাকয বণল শুক্রািা্পয। 
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্্াচিণক চেব সিামা, এ নণ  আশ্চ্পয।। 

এি বচল বেিযগুরু িণল শীঘ্রগচি।  

সেব্ানী স  সগল ্ো নরপচি।। 

শুণক্র সেচখ্ নরপচি প্রেচি কচরল।  

কৃিাঞ্জচল  ইো সরু্ম্ণখ্ োাঁোইল।।  

শুক্র বণল, শুন  ্্াচি নৃপমচে। 

এই সেব্ানী  ে আমার নচন্দনী।। 

সস্বচ্ছামি ই াণর চববা  কর িুচম। 

কণর ধচর সম্প্রোন কচরণিচছ আচম। ।  

রািা বণল, ধর্ম্পাধর্ম্প িান  আপচন। 

িচত্রণের স্াগয নণ  ব্রাহ্মে-নচন্দনী।। 

শুক্র বণল, আণছ সোি বণল সেববােী। 

ব্রাহ্মে-িনো চিন বণেপর িননী। ।  

শুক্র কন, চবভা কর আজ্ঞাে আমার।  

মম িণপাবণল সোি খ্চণ্ডণব সিামার।। 

এই বাকয আমার শুন  নৃপমচে। 

শচর্ম্পষ্ঠা সেখ্  এই বেণিযর-নচন্দনী।। 

মম কনযা সেব্ানীর সসচবকা এ  ে।  

কোি না কণরা কভু অদ্ববধ প্রেে।। 

এি বচল সম্প্রোন বকল সেব্ানী। 

শুণক্র প্রেচমো সেণশ সগল নৃপমচে।। 

শচর্ম্পষ্ঠার স  দুই স র ্ুবিী। 

অণশাক বণনণি রািা চেণলন বসচি।। 

্োণ্াগয ভিয সভািয বসন ভূিে।  

প্রিযণি সবার রািা বকল চনণোিন।।  

সেব্ানী  ইল প্রধান পাণেশ্বরী। 

স নমণি ক্রীো কণর চেবস-শর্ব্পরী।। 

ধচরল প্রেম গভপ শুণক্রর নচন্দনী। 

েশ মাণস প্রসব  ইল সেব্ানী।। 

চদ্বিীোর িে সম  ইল নন্দন।  

নন্দণনর ্দু নাম রাচখ্ল রািন।। 

কিচেন পণর সেখ্ বেণবর স্ গচি। 

বেিযকনযা শচর্ম্পষ্ঠা  ইল ঋিুমিী।। 

ঋিুস্নান কচর কনযা চিচন্তিা মানণস। 

স্বামী ীনা  ইলাম চনি কর্ম্পণোণি।। 

বৃো িন্ম সগল সমার, এ নব স্ৌবণন।  

পুত্র ীনা  ইলাম বচঞ্চ োসীপণে। ।  

 চর  চর চবচধ সমাণর  ইলা চনষ্ঠুর।  

সকান্ কর্ম্প লচভলাম িচন্ম মিপযপুর।। 

ভাগযবিী সেব্ানী স্ৌবন-সমে।  

লচভল আপন পচি পাইল িনে।। 

এণিক চবিাে কচর ভাণব মণন মণন। 

পুত্রবর মাচগ লব ্্াচি রািণন।। 

সেব্ানী সখ্ী সমার  ে ি ঈশ্বরী। 

িাাঁ ার ঈশ্বর ব ল সমার অচধকারী।।  

্চে পাই একাণন্ত নৃপচি েরশন। 

ঋিুোন মাচগ লব, এই লে মন।। 

্্াচি স্ সিযব্রি চবখ্যাি সংসাণর। 

স্ চকছু স্ িাণ , িা া অনযো না কণর।। 

এণিক চিচন্তণি সেখ্ বেণবর চলখ্ন। 

আইল নৃপচি িো চব ার-কারে।। 

নানা বৃি ফল ফুণল সশাণভ রময বন।  

একাকী ভ্রমণে িো ্্াচি রািন।। 

স নকাণল শচর্ম্পষ্ঠা রািাণর একা সেচখ্। 

সচেকণে চগো প্রেচমল শশীমুখ্ী। ।  

কৃিাঞ্জলী  ইো সরু্ম্ণখ্ োাঁোইল।  

সচবনণে বেিয-বালা কচ ণি লাচগল। ।  

উণপে মণ ে িে িণলের প্রাে। 
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সর্ব্পগুণে নৃপচি সিামাণর গচে িাে।। 

আমাণর নৃপচি িুচম িান ভালমণি। 

শুন  প্রােপনা এক কচর স্ সিামাণি।। 

কামভাণব সিামাণর না কচর চনণবেন। 

ঋিুরিা কর সমার ধণর্ম্পর কারে। ।  

রািা বণল, ই া না কচ ও কোিন। 

শুণক্রর বিন িব নাচ  চক স্মরে।।  

সেব্ানী-চববাণ  বচলল বাণর বাণর।  

প্রেণে আবদ্ধ না কচর  শচর্ম্পষ্ঠাণর।। 

শুণক্রর বিন সকবা খ্ণ্ডাইণি পাণর। 

চক শচি আমার পরচশব স্ সিামাণর। ।  

কনযা বণল, রািা িুচম পরম পচণ্ডি। 

সিামাণর বুোব আচম, না  ে উচিি। ।  

চববাণ র কাণল সর্ব্প-ধন-অপ াণর।  

সকৌিুণকণি আর নারী সচ ি চব াণর।।  

প্রাণের সংশণে ্চে চমেযা সক  কণ । 

এই পঞ্চ স্থাণন চমেযা পাপণ িু নণ ।। 

সেব্ানী সিামাণর বচরল স্ই িণে।  

আমার বরে রািা ব ল সসই চেণন।। 

এণক সখ্ী সেব্ানী চদ্বিীণে ঈশ্বরী। 

িাাঁর ভিপা িুচম মম ব লা অচধকারী।। 

রািা বণল, নণ  এই ধণর্ম্পর চবিার। 

চমেযা বাকয কভু নাচ  সশাণভ স্ রািার।। 

সলাণক চমেযা পাপ বকণল েণ্ড কণর রািা। 

রািা চমেযাবােী ব ণল সলাণক নাচ  পূিা। ।  

কনযা বণল, রািা নণ  অধর্ম্প আিার। 

ভা্পযা পুত্র োণসণি স্বামীর অচধকার।। 

ঈশ্বরী-ঈশ্বর িুচম আমার ঈশ্বর। 

সি কারণে সিামাণি মাচগনু পুত্রবর।।  

কনযার বিন শুচন সিয ধর্ম্প নীচি। 

হৃেণে ভাচবো িণব কণ  নরপচি।। 

রািা বণল, পূণর্ব্প কচরোচছ অঙ্গীকার। 

স্ই ্া া মাণগ চেব প্রচিজ্ঞা আমার।। 

সস কারণে সিামার পূরাব অচভলাি। 

এি বচল সগল রািা শচর্ম্পষ্ঠার পাশ।। 

ঋিুোন শচর্ম্পষ্ঠাণর চেলা নরপচি। 

সক  না িাচনল, সগল আপন বসচি।। 

রািার ঔরণস গভপ শচর্ম্পষ্ঠা ধচরল। 

েশ মাস েশ চেণন পুত্র প্রসচবল।।  

পরম সুন্দর ব ল রািার নন্দন। 

 ি পণে িক্র সশাণভ কমল-ণলািন।। 

শচর্ম্পষ্ঠার পুত্র ব ল, সলাণক বকল শে। 

বািপা সপণে সেব্ানী ব ল ম ািব্ধ।। 

আশ্চ্পয শুচন স্, পুত্র  ইল চকমণি। 

শচর্ম্পষ্ঠার গৃণ  িণব িচলল ত্বচরণি।। 

সেব্ানী বণল, সচখ্! কচরণল চক কর্ম্প। 

কাণম মি ব ো নষ্ট বকণল সিীধর্ম্প।। 

শচর্ম্পষ্ঠা বণলন, সচখ্! বেণবর চলখ্ন। 

সমার ঋিুকাণল আণস ঋচি একিন।। 

কামভাণব িা াাঁণর না কচরনু কামনা। 

পুত্রোন চেো সমাণর সগল সসই িনা।। 

সেব্ানী বণল, সখ্ী ক  সিয কো। 

চক নাম ঋচির  ে বাস িার সকাো।। 

শচর্ম্পষ্ঠা বণলন, ঋচি পরম-সুন্দর। 

ম াণিি ধণর ঋচি স্ন চেবাকর।। 

িাাঁণর চিজ্ঞাচসণি শচি  ইণব কা ার। 

সস কারণে নাম-ণগাত্র না িাচন িাাঁ ার।। 

সেব্ানী বণল, সচখ্ িুচম পুেযবিী। 
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ঋচিবণর ব ল পুত্র, িে-সম-দুযচি।। 

এি বচল সেব্ানী সগল অন্তুঃপুণর। 

স নমণি িার কি চেবস-অন্তণর।। 

সেব্ানী প্রসচবল চদ্বিীে কুমার।  

িুর্ব্পসু বচলো নাম রাচখ্ল িা ার।। 

সেব্ানী প্রসচবল এই দুই নন্দন। 

্দু আর িুর্ব্পসু চবখ্যাি চত্রভুবন।। 

শচর্ম্পষ্ঠার গণভপ িণন্ম রািার ঔরণস। 

চিন পুত্র ব ল নাম শুন সচবণশণি। ।  

সিযষ্ঠ দ্রুহুয, অনু আর চদ্বিীে কুমার। 

কচনষ্ঠ  ইল পুরু সর্ব্প-গুোধার।।  

রািার কুমার সব বাণে চেণন চেণন।  

ঋচি ব ণি পুত্র  ে, সেব্ানী িাণন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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্্াচির প্রচি শুণক্রর অচভশাপ 

োন 

স নমণি কিচেণন ্্াচি নৃপচি। 

চব াণর িচলল সেব্ানীর সং চি।। 

নানা বৃণি সুণশাচভি অণশাণকর বন।  

ফণল-ফুণল সুগচন্ধ, সুনাণে পচিগে।। 

সেব্ানী স  ক্রীো কণর নৃপবর। 

শচর্ম্পষ্ঠা আইল সসই বণনর চভির। ।  

শচর্ম্পষ্ঠার চিন পুত্র চপিাণর সেচখ্ো। 

রািার চনকণে সণব ্াইল ধাইো।। 

সুন্দর কুমার চিন সেচখ্ সেব্ানী।  

চিজ্ঞাচসল, কার পুত্র ক  নৃপমচে।। 

সমৌণনণি রচ ল রািা, না চেল উির।  

কুমারগণেণর িণব পুচছল সত্বর।। 

চক নাম সিামরা ধর, কা ার নন্দন। 

সিয ক , স োে আইলা চক কারে।। 

সেব্ানী বণল ্চে এণিক বিন। 

প্রণিযণক আপন নাম কণ  চিন িন।।  

শচর্ম্পষ্ঠা নাণমণি আমা সবাকার মািা। 

রািাণর সেখ্াণে বণল এই সমার চপিা। ।  

এি বচল সগল চিণন রািার চনকণে। 

প্রচেপাি কচর োাঁোইল করপুণে।। 

সেব্ানী-ভণে রািা চকছু না বচলল।  

চবরস-বেণন চিন চশশু বাহুচেল।। 

এি শুচন সেব্ানী অরুে-ণলািন। 

শচর্ম্পষ্ঠাণক  াচক িণব বণলন বিন।।  

পূণর্ব্প স্ কচ চল িুই আমার সগািণর। 

ঋচি এক পুত্রোন চেণলক আমাণর।। 

এিণে সিামার কো  ইল চবচেি। 

শচর্ম্পষ্ঠা শুচনো িা া  ইল চবচস্মি।। 

করণ্াণে কচরো শচর্ম্পষ্ঠা কণ  বােী। 

ধণর্ম্প নাচ  ঘাচে আচম, শুন ঠাকুরাচে।। 

িুচম সমার ঈশ্বরী, সিামার রািা পচি। 

সস কারণে সমার ভিপা ব লা নরপচি।। 

সসচবকার পুত্রগে সিামার সসবক।  

সক্রাধ পচর র সমার সেচখ্ো বালক।। 

সেব্ানী বণল, িুচম সসচবকা  ইো।  

সমার স্বামী সভাগ কর ভে না চিচন্তো।। 

সক্রাণধ সেব্ানী িণব রািা প্রচি বণল। 

শুক্র বাকয লঙ্ঘন কচরণল অবণ ণল।। 

গুরুবাকয লচঙ্ঘ কর সসচবকা- গমন।  

িাচনলাম ম াপাপী িুচম স  রািন।।  

আর না রচ ব আচম সিামার সেন। 

এি বচল সেব্ানী কণরন ক্রন্দন।। 

কাাঁচেণি কাাঁচেণি ্ান িনণকর ঘর। 

চবনে কচরো রািয বুোন চবির। ।  

রািার চবনে- বাকয না শুচনল কাণন। 

সেচখ্ো নৃপচি বে ভে পাে মণন।। 

পাণছ নাচ  িাণ  সক্রাণধ, ্াে শীঘ্রগচি। 

পাণছ পাণছ নরপচি িচলল সং চি।। 

শুণক্রর সরু্ম্ণখ্ চগো ব ল উপনীি।  

প্রোম কচরো কণ  রািার িচরি।। 

অবধান কর চপিা সমার চনণবেন। 

অধণর্ম্প প্রবৃি ব ল ্্াচি রািন।। 

সিামার চনেম-বাকয স লন কচরো।  

বৃিপর্ব্প-কনযাণর সগাপণন বকল চবো।। 

চিনপুত্র িন্মাইল িা ার উেণর। 
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দুভপাগা কচরল সমাণর রািা অচবিাণর।। 

কনযার বিন শুচন ভৃগুর নন্দন। 

সক্রাধ কচর রািাণর বচলল িিিে।।  

সর্ব্পধর্ম্প জ্ঞাি িুচম পরম পচণ্ডি। 

মম বাকয লঙ্ঘ রািা, এ সকান চবচ ি।। 

গুরু-বাকয নাচ  মান কচর অ োর। 

এই পাণপ অণঙ্গ িরা  ইণব সিামার।।  

শুচনো শুণক্রর শাপ, কচম্পি হৃেণে। 

করণ্াে কচর রািা বচলল চবনণে।। 

সমার সকান্ শচি প্রভু সিামাণর লচঙ্ঘণি। 

সর্ব্প ধর্ম্পাধর্ম্প মুচন সগাির সিামাণি।। 

সিয কচ  িব পাণশ, শুন িণপাধন। 

কামভাণব শচর্ম্পষ্ঠাণর না কচর বরে।।  

ঋিুধান শচর্ম্পষ্ঠা ্াচিল বারম্বার। 

সস কারণে ঋিু রিা কচরলাম িার। ।  

ঋিুরিা িণর নারী  ইণল প্রাচেপি। 

না পূরাণল ম াপাণপ  ে চনপচিি।। 

নুপংসক ব ো িন্ম লণভ চিচিিণল। 

নরণকর মণধয চগো পণে অন্তকাণল। ।  

ঋিুোন কচরলাম কচর ধর্ম্প ভে। 

আর সমার অঙ্গীকার িান ম াশে।। 

স্ই ্া া মাণগ িা া না কচরব আন।  

সস কারণে চেনু স্ মাচগল ঋিুোন। ।  

শুক্র বণল, ধর্ম্প ভে কচরলা চবিার। 

সমার বাণকয ভে নাচ  এি অ োর। ।  

এণিক বচলবা মাত্র ভৃগুর নন্দন। 

রািার শরীণর িরা  ইল িখ্ন।। 

অশি  ইল রািা, শুে ব ল সকশ।  

মুণখ্ণি না সণর বাকয ব ল বৃদ্ধণবশ।। 

আপনার অঙ্গ সেচখ্ নৃপচি চবস্মে। 

স্াে াণি কণ  পুনুঃ কচরো চবনে।। 

নাচ   ে িৃচি নাচ  পূণর স্ কামনা। 

িব কনযা সেব্ানী প্রেম-ণ্ৌবনা।।  

 ইলাম বচঞ্চি এ সংসাণরর সুণখ্। 

কৃপাে শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর সমাণক।। 

শুক্র বণল, মম বাকয না ্াে খ্ণ্ডন। 

সভাগ কচরবাণর রািা আণছ ্চে মন।। 

আপনার িরাবস্থা চেো অনয িণন। 

সাংসাচরক সুখ্ণভাগ কর  আপণন।। 

রািা বণল, আণছ সমার পঞ্চ স্ কুমার। 

স্ই িরা লণব, িাণর চেব রািযভার।।  

শুক্র বণল, িরাভার লণব স্ই িন। 

েীঘপ আেু  ণব সসই রাণিযর ভািন।।  

বংশবৃচদ্ধ  ণব, আর রাণিয  ণব রািা। 

পরম পচণ্ডি  ণব, বণল ম াণিিা।। 

শুণক্রর পাইো আজ্ঞা ্্াচি রািন।  

সেব্ানী স  সেণশ কচরল গমন।। 

্্াচি-িচরি কো শ্রবণে অমৃি। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ কাশীোস চবরচিি।। 
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পুরুর িরা গ্র ে ও ্্াচির 

স্ৌবন প্রাচি 

সেণশ আচস নৃপচি বচসল চসং াসণন। 

সিযষ্ঠ পুত্র ্দুণর বচলল িিিণে।। 

শুক্রশাণপ িরা বাপু!  ইল শরীণর।  

স্ৌবণনর সভাণগ মম মন নাচ  পূণর।। 

সিযষ্ঠ পুত্র  ও িুচম পরম পচণ্ডি। 

খ্চণ্ডণি চপিার  ও িুচম পরম পচণ্ডি।। 

খ্চণ্ডণি চপিার দুুঃখ্  ে স্ উচিি।  

সস কারণে মম িরা ল  সর শরীণর।। 

সিামার স্ৌবন পুত্র সে  ি আমাণর।।  

স র বৎসণর পুত্র পাইণব স্ ৌবন। 

এি শুচন ্দু ব ল চবরস- বেন।।  

িরা সম দুুঃখ্ চপিা নাচ ক সংসাণর।  

অে-পান- ীন, শচি না োণক শরীণর।। 

শরীর কুৎচসি  ে, সলাণক উপ াণস। 

স ন িরা লইণি সমার মণন নাচ  আণস। ।  

আর িাচ  পুত্র চপিা আছণে সিামার।  

িা া সবাকাণর িরা সে  আপনার।। 

শুচনো  ইল কু্রদ্ধ, ্্াচে রািন।  

সিযষ্ঠ পুত্র ব ো িুচম ব লা অভািন।। 

সিার বংণম রািা নাচ   ণব সকানকাণল। 

সিযষ্ঠ ব ো িুচম সমার কুপুত্র  ইণল।। 

িা ার অনুি, নাম িুর্ব্পসু সুন্দর। 

িা াণর আচনো চিজ্ঞাচসল নৃপবর।।  

শুক্রশাণপ িরা ব ল, না ্াে খ্ণ্ ন।  

িরা লণে সে  পুত্র আপন স্ৌবন।। 

স র বৎসর পণর বৎস পুনর্ব্পার।  

সিামাে স্ৌবন চেো লব রািযভার।। 

িুর্ব্পসু বচলল, চপিা িরা বে দুুঃখ্। 

আিাণর বচর্জ্পি, ্ার সংসাণরর সুখ্।। 

স ন িরা বলণি সমার নাচ  লে মচি। 

শুচনো কুচপি অচি ব ল নরপচি।। 

পুত্র ব ো চপিৃবাণকয কর অনাের।  

এই পাণপ সম্লচ্ছ সেণশ  ণব েণ্ডধর।।  

িব বংণশ ্ণিক  ইণব পুত্রগে। 

মূখ্প ব ো কচরণবক অভিয ভক্িে।।  

সেব্ানীর দুই পুত্র না শুচনল বােী। 

শচর্ম্পষ্ঠার পুত্রগণে  াচকল িখ্চন।। 

শচর্ম্পষ্ঠার সিযষ্ঠ পুত্র দ্রুহুয নাম ধণর। 

মধুর বিণন রািা বচলল িা াণর।। 

অচপপো আমাণর পুত্র আপন স্ৌবন। 

আমার এ িরাভার কর স  গ্র ে।। 

দ্রুহুয বণল, রািা িরা বহু সোি ধণর। 

অণনযর োকুক কাি বাকয নাচ  স্ফূণর।। 

না পাচরব সচ ণি িরার স্ ্ন্ত্রো। 

অণনযণর কর  আজ্ঞা লণব সসই িনা। ।  

শুচনো সক্রাণধণি রািা বচলল িখ্ন।  

পুত্র ব ো চপিাবাকয কচরলা লঙ্ঘন।। 

িাচরিাচি সভে না োচকণব স্ই সেণশ। 

সসই সেণশ রািা  ণব সিামার ঔরণস।।  

্ণিক কচরণব আশা  ইণব বনরাশ। 

কভু পূেপ না  ইণব িব অচভলাি।। 

অনু বচল পুত্র িার কচনষ্ঠ সসাের।  

িা াণর  াচকো িণব বণল নৃপবর।। 

মম িরা ল  বাপু, কর পুত্র কাি। 

শুচনো বলণে অনু শুন ম ারাি।। 
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িরা সম দুুঃখ্ নাই িগি-সংসাণর। 

সোই অশুদ্ধ সে  োণক অনািাণর।।  

স্ চকছু খ্াইণল িীেপ না  ে উেণর। 

স ন িরা বলণি চপিা না বল আমাণর। ।  

রািা বণল, িুচম পুত্র বে দুরািার। 

পুত্র ব ো বাকয িুচম লচঙ্ঘলা আমার।। 

্ণিক িরার সোি কচ লা আপণন।  

সসই সব দুুঃখ্ িুচম ভুঞ্জ অনুিণে।। 

সিামার ঔরণস পুত্র ্ণিক  ইণব। 

স্ৌবন-কাণলণি িারা সবাই মচরণব।। 

িণব ি নৃপচি বে  ইো চিচন্তি। 

সবার কচনষ্ঠ পুণত্র  াচকল ত্বচরি।। 

সবা ব ণি চপ্রে িুচম কচনষ্ঠ নন্দন। 

চপ্রেকর্ম্প কচর রাখ্ আমার বিন।।  

শুক্র-শাণপ িরা ব ল আমার শরীণর।  

িৃচি নাচ  পাই সুণখ্ িানাই সিামাণর।। 

পুত্র-কর্ম্প কর, সে  আপন স্ৌবন।  

স র বৎসণর পুনুঃ  ইণব সিমন।। 

মম িরা দুুঃখ্ পুত্র ল  চনি কাে। 

গ্র ে কচরণল িুচম মম দুুঃখ্ ্াে।।  

চপিার বিন শুচন কণ  স্াে কণর। 

সিামার বিন রািা সক লচঙ্ঘণি পাণর।। 

পুত্র ব ো চপিৃবাকয না রাণখ্ স্ িন। 

ই ণলাণক অপ্শ নরণক গমন।। 

িব িরা সে  চপিা আমার শরীণর। 

আমার স্ৌবন সভাগ ভুঞ্জ কণলবণর।। 

এণিক শুচনো রািা  রচিি মন। 

মুণখ্ িুম্ব চেো পুণত্র বণলন বিন।।  

বংশবৃচদ্ধ  ণব িব ধণর্ম্পণি িৎপর।  

সিামার বংণশণি  ণব রাণিযর ঈশ্বর।।  

এণিক বচলো শুণক্র কচরল স্মরে। 

পুরু-অণঙ্গ িরা েুণে পাইল স্ৌবন। ।  

স্ৌবন পাইো িণব ্্াচি রািন। 

অনুিে ধর্ম্প কর্ম্প না ্াে চলখ্ন।। 

্জ্ঞ স াণম িুষ্ট কচর ্ি সেবগণে।  

চপিৃগণে িুষ্ট বকল শ্রাদ্ধাচে িপপণে।। 

োণনণি িুচিল চদ্বি েচরদ্র চভিুক। 

সুপালণন প্রিাগণে চেল বে সুখ্।। 

অভযাগি নাচ ক দুষ্ট রাণিযর চভির।। 

স নমণি রািয কণর স র বৎসর। 

পূর্ব্প বাণকয স্মরে কচরল নৃপবর।।  

িরাে পীচেি পুত্র সেচখ্ো নৃপচি।  

আপনাণর চধক্কার কণরন ম ামচি।। 

আপনার িরা চেো চেনু পুণত্র দুখ্।  

পুণত্রর স্ৌবণন আচম ভুচঞ্জলাম সুখ্।। 

সলাণভণি পুণত্রর কষ্ট না সেচখ্ নেণন। 

সভাণগ মি আচম দুুঃখ্ী কচর স্ নন্দণন।।  

এি চিচন্ত নরপচি বচলল নন্দণন। 

বহু সভাগ কচরলাম সিামার স্ৌবণন।। 

পুত্রকর্ম্প কচর প্রীি কচরলা আমাণর। 

সিামার মচ মা ্শ ঘুচিণব সংসাণর। ।  

আপন স্ৌবন ল  িরা সে  সমাণর। 

ছত্রেণ্ড চেব আচম সিামার উপণর।। 

এি বচল িরা চনল নহুি-নন্দন। 

লচভণলন পুরু পুনুঃ আপন স্ৌবন।। 

পুরু রািা  ণব বচল চেণলন সঘািো।  

পাত্র চমত্র অমািয  াচকল সর্ব্পিনা।। 

ব্রাহ্মে িচত্রে ববশয শূদ্র ্ি প্রিা। 
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রাণিযণি ্ণিক ববণস আনাইল রািা। ।  

পুরু-অচভণিক সেচখ্ ্ি প্রিাগে। 

কচ ণি লাচগল ভূণপ কচর সণম্বাধন।।  

নানা শাণস্ত্র চবজ্ঞ িুচম নহুি-নন্দন। 

সিযষ্ঠ পুত্র চবেযমাণন বল চক কারে।। 

কচনষ্ঠ  ইণব রাি-ছত্র অচধকারী। 

এ সকমন ্ুচি সমারা বুচেণি না পাচর।। 

সর্ব্পগুে-্ুি ্দু পরম সনু্দর। 

িার চবেযমাণন পুরু নণ  রাণিযশ্বর।। 

ধর্ম্পনীচি বহু িুচম িান ম াশে।  

কচনণষ্ঠ কচরণব রািা সকান্ শাণস্ত্র কে।। 

প্রিাগে-বিন শুচনো নৃপবর। 

সর্ব্পিণন সম্ভাচিো কচরল উির।।  

চপিৃমািৃ-বাকয স্ই পুত্র নাচ  রাণখ্। 

িাণর পুত্র বণল, স ন সকান্ শাণস্ত্র সলণখ্।। 

পুরুণক িাচন স্ আচম আপন কুমার।  

আর পুত্র অকারে  ইল আমার।। 

পরম পচণ্ডি পুরু িাণন সর্ব্পধর্ম্প। 

রাচখ্ো আমার বাকয বকল পুত্র কর্ম্প।। 

িরাে পীচেি আচম মাচগনু স্ৌবন। 

মম বাকয না রাচখ্ল অনয িাচর িন।।  

পচণ্ডি সুবুচদ্ধ পুরু কচরল স্বীকার। 

স র বৎসর চনল সমার িরাভার।। 

সস কারণে রািযভাণর পুরু স্াগয  ে।  

স ন পুরু রািা  ণব ধণর্ম্প সকন নে।।  

প্রিাগে বণল, শুক্র িগণি চবচেি।  

িাাঁ ার সেৌচ ত্রগে সংসাণর পূচিি। ।  

িাণের না চেো অণনয চেবা অচধকার। 

 ইণল শুণক্রর সক্রাধ নাচ ক চনিার।। 

রািা বণল, শুণক্র কচরোচছ চনণবেন।  

স্ই িরা লইণব সস রাণিযর ভািন।।  

শুক্র বণল, স্ই পুত্র লণব িরাভার। 

আপনার রাণিয িাণর চেবা অচধকার। ।  

প্রিাগে বণল চকছু কচ িাম আর।  

শুক্র-আজ্ঞা  ইোণছ নাচ ক চবিার।।  

চপি-ৃমািৃ বাকয স্ই করণে পালন।  

িাণর পুত্র বচল স ন কণ  মুচনগে।।  

রািণ্াগয  ে পুরু ধণর্ম্পণি িৎপর।  

সবার স্বীকার পুরু কর েণ্ডধর।। 

এি ্চে বচলল সকল প্রিাগে। 

অচভণিক কচরল পুরুণক িিিে।। 

ছত্র েণ্ড চেল িণব নৃপচি ্্াচি।  

পুণত্র চশিা করাইল ্ি রািনীচি।। 

আচেপণর্ব্প চবচিত্র ্্াচি উপাখ্যান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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্্াচির স্বণগপ ও স্বগপ  ইণি 

পিন 

 ইল নৃপচি পণর িরা্ুি অঙ্গ। 

রািয িযচি সগল বণন মুচনগে-সঙ্গ।। 

কচঠন িপসযা রািা কণর চনরন্তর। 

ফল-মূলা ার কণর বণনর চভির।। 

অচিচের পূিা রািা করণে িোে। 

স নমণি স র বৎসর িো ্াে।। 

উিবৃচি-ব্রি কচর বণঞ্চ বহুণেণশ। 

ফল-মূল আ ার িযচিল অবণশণি।। 

িলপান িযচিো কচরল বািা ার। 

িপসযাে ব ল রািা অচস্থ-র্চ্মর্ম্প-সার।। 

স নমণি সগল দুই স র বৎসর। 

পঞ্চাচি কচরল বৎসণরক নৃপবর।। 

স্াগবণল শরীর িযচিল ম ারাি। 

চেবয রণে িচে সগল ইণের সমাি।। 

িো ব ণি ব্রহ্মণলাণক চগো নরপচি। 

েশলি বিপ ব্রহ্মণলাণক কণর চস্থচি।। 

ব্রহ্মণলাক ব ণি রািা আণস ইেস্থাণন। 

কপণে চিজ্ঞাণস ইে িার চবেযমাণন।। 

িরাে পীচেি িুচম চছণল গুোধার। 

িরা চনল পুরু িব কচনষ্ঠ কুমার।।  

সকান্ নীচি চশখ্াইণল িাণর ম ারাি।  

সকন বা ছাচেো এণল ব্রহ্মার সমাি।। 

রািা বণল, শুন চশখ্াইলাম স্ িাণর। 

রািনীচি চবচধমি শাস্ত্র-অনুসাণর।। 

রািছত্র চেো আচম কচ নু নন্দণন।  

পৃচেবীণি সশ্রষ্ঠ কো, শুন একমণন।। 

সক্রাধী নাচ   ে স্ই সক্রাধ করাইণল। 

গাচল চেণল স্ই িন চকছু নাচ  বণল।। 

পর দুুঃণখ্ দুুঃখ্ী স্ই, পর উপকারী। 

মধুর সকামল বাকয বণল মৃদু কচর।।  

মর্ম্পপীো পণরণর না সেে সকান কাণল। 

কাপেয-কুবৃচি- ীন, সো সিয বণল।। 

আপনার সেণশ কণর পণর পচরত্রাে।  

পৃচেবীণি সশ্রষ্ঠ নাচ  িা ার সমান।। 

এ সব সলাণকর বাকয শুচনো শ্রবণে। 

পুত্রবৎ কচরো পাচলণব প্রিাগণে। ।  

োণনর োচরদ্রয দুুঃখ্ চবনাচশণব ধণন। 

চবপ্রগণে িুচিণব চবপুল শ্রদ্ধাোণন।। 

উৎসব কচরো বন্ধ-ুগণেণর িুচিণব।  

সিার েসুয দুষ্ট সলাক রাণিয না রাচখ্ণব।। 

েো কচর পাচলণব অনাে বৃদ্ধ-িণন।  

অবণ লা না কচরণব অচিচে সসবণন।। 

অবণশণি পুত্র কণর চেো রািযভার।  

িপসযা কচরণব কচর ফল-মূলা ার।। 

ইে বণল, রািা িুচম পরম পচণ্ডি। 

সিামার ্ণিক কর্ম্প না  ে বচেপি।।  

ইেণলাক ব্রহ্মণলাক ভ্রম চনি সুণখ্। 

সিামার সেৃশ নাচ  সেচখ্ চিনণলাণক।।  

চক পুেয কচরণল িুচম িচন্মো সংসাণর। 

ক  নৃপবর, ইচ্ছা আণছ শুচনবাণর।।  

রািা বণল, বৃচষ্টধারা গচেবাণর পাচর। 

আমার পুণেযর কো কচ বাণর নাচর। ।  

স্বগপমিপয পািাণল না সেচখ্ স ন িন। 

আমার সচ ি িার কচর স্ গেন।। 

শুচনো  াচসো বণল ইে সেবরাি। 
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আপনা প্রশংচস চনন্দ সেণবর সমাি। ।  

এই পাণপ িীেপুেয  ইণল ্্াচি।  

সিামাণর না সশাণভ আর স্বণগপর বসচি।। 

স্বগপ ব ণি িুযি  ও, বণল পুরন্দর। 

চবচস্মি  ইো িণব বণল নৃপবর।। 

কচ লাম বাকয আচম, আর না সনউণে।  

ভুচঞ্জব আপন কর্ম্প আণছ স্ ললাণে।।  

এক চনণবেন সমার সিামার সগািণর। 

কৃপা কচর সেবরাি আজ্ঞা কর সমাণর। ।  

পুেযবান সলাক ্ি আণছ স্ই পণে। 

সসই পণে পচে আজ্ঞা কর শিীপণি।। 

ইে বণল, রািা িব বুচদ্ধ নাচ  ঘণে। 

চনিগুণে পুনুঃ স্বণগপ আচসণব চনকণে।। 

এণিক বচলণি িণব পচেল রািন। 

আকাশ  ইণি স্ন খ্চসল িপন।। 

স নকাণল শূণনয অষ্টকাচে িাচর িন।  

 াক চেো বণল র , পণে সকান্ িন।।  

পুেযবান্ আজ্ঞা কভু না  ে খ্ণ্ ন।  

শূণনযণি  ইল চস্থি ্্াচি রািন। ।  

অষ্টক বচলল িুচম, সকান্ ম ািন। 

সকান্ নাম ধর িুচম, কা ার নন্দন। ।  

সূ্পয অচি-িে-ণিি সেচখ্ স্ সিামার। 

স্বগপ ব ণি পে, সকন না বুচে চবিার।। 

রািা বণল, নাম আচম ধচর স্ ্্াচি। 

পুরুর িনক আচম, নহুি-সন্তচি।। 

পুেযবান্ িণনণর কচরলাম অমানয।  

সসই স িু ই লাম আমার িীেপুণ্্।।  

ধন ীণন পৃচেবীণি বন্ধুগে িযণি।  

পুেয ীণন স্বগপ িযণি সেণবর সমাণি।। 

অষ্টক বচলল, িুচম আচছলা সকাোে। 

চক কারণে িুযি  ইণল, কচ ণব আমাে।। 

রািা বণল মণিপণি চছলাম ম ারািা। 

পৃচেবীর লি রািা সণব বকল পূিা।। 

পুণত্র রািয চেো পুনুঃ সগলাম কানণন। 

িপ আিচরলাম স্ পরম ্িণন।। 

শরীর িযচিো স্বণগপ কচরন ুগমন।  

স্বগপণভাগ কচরলাম, না ্াে কেন।।  

স র বৎসর িো স্বগপণভাগ কচর। 

িো ব ণি সগলাম স্ ইণের নগরী।। 

ইণের অমরাবিী নাচ  পাঠান্তর।  

নানাণভাগ কচরলাম স র বৎসর।। 

িো ব ণি ব্রহ্মণলাণক ব ল সমার গচি। 

েশ লি বিপ স্  ইল িো চস্থচি।। 

নন্দনাচে বন িো, চক কব সস কো।  

অপ্সরীর স  ক্রীো কচরলাম িো।।  

কামরূপী  ইো সবোই ্ো িো। 

সেচখ্ ইে চিজ্ঞাচসল সমার পুেযকো।। 

ইণে কচ লাম আপনার পুেযিে। 

িো  ইণি সস কারণে পচে ম াশে।। 

অষ্টক বচলল, ক  শুচন ম ামচি। 

স্বগপ ব ণি পচেণল  ইণব সকান্ গচি।। 

রািা বণল, িীেপুেয  ে স্ই িন।  

সভৌম-নরণকর মণধয পণে সসইিন।। 

রণিাবী্পয্ুি  ণে পুনুঃ সে  ধণর। 

চদ্বপে সিৌপে  ে কর্ম্প-অনুসাণর। ।  

পশু কীে পিঙ্গ চবচবধ িন্ম পাে। 

গৃধ্র-চশবা-গে িাণর পুনুঃপুনুঃ খ্াে।। 

পুনুঃ পুনুঃ িন্ম  ে পুনুঃ পুনুঃ মণর। 
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চনি কণর্ম্প গিাগচি খ্চণ্ডবাণর নাণর।। 

অষ্টক কচ ল, িণব ক  সবাকাণর। 

এ সঘার চনরণে নণর িচর চক প্রকাণর।। 

রািা বণল, িপ-শাচন্ত-েো-োন-ফণল। 

এ সব স্বণগপর সভাগ  ে অবণ ণল।। 

্জ্ঞ-ণ াম-ব্রি কণর অচিচে সসবন। 

গুরু-চদ্বি-ণসবা কণর সেব আরাধন। ।  

বেবাধীন সুখ্ দুুঃণখ্ সো সমজ্ঞান।  

িণব ি নরক ব ণি পাে পচরত্রাে।। 

অষ্টক বচলল, িুচম বে পুেযবান্।  

স োে নাচ ক সক  সিামার সমান।। 

চিরচেন স োে োক  ম াশে। 

চনচশ্চন্ত  ইো োক নাচ  ইন্দর্- ভে।।  

রািা বণল, িীেপুেয রচ ণি না পাচর। 

স্বণগপণি রচ ণি আর নচ  অচধকারী।। 

শুচনো অষ্টক চশচব বস ুপ্রির্দ্পন। 

রািাণর  াচকো িো বণল িাচর িন। ।  

আমা সবাকার পুেয ্ণিক আছে। 

সসই পুণেয স ো িুচম র  ম াশে। ।  

রািা বণল, পরদ্রবয না কচর গ্র ে।  

কৃপণের বৃচি এই শুন ম ািন।। 

চশচব রািা বণল, িুচম িৃেগাচছ চেো। 

আমা সবাকার পুেয ল  ি চকচনো।।  

রািা বণল, ্া া ক  বালণকর ভাি। 

িৃে চেো লব পুেয, সলাণক উপ াস। ।  

এি শুচন বণল অষ্টকাচে িাচরিন। 

চনশ্চে স োে ্চে না র  রািন্।।  

সিামার সচ ি িণব ্াব িাচর িন। 

্োে নৃপচি িুচম কচরণব গমন।। 

এণিক বিন ্চে িা ারা বচলল।  

চেবযমূচিপ পঞ্চ-রে সসখ্াণন আইল।।  

পঞ্চরণে িচেো িচলল পঞ্চ িন। 

ইণের অমরাবিী কচরল গমন।। 

ববশম্পােন বণল, শুন িনণমিে। 

সসই িাচর িন িাাঁর কনযার িনে।। 

কনযার পুণত্রর পুণেয িচরল ্্াচি। 

পুনরচপ স্বণগপ রািা কচরল বসচি। ।  

্্াচি-িচরত্র কো অমৃি-আধার। 

শ্রবণে মধুর নাচ  সমান ই ার।।  

শ্রদ্ধা্ুি ব ো ই া স্ কণর শ্রবে। 

ধন-ধর্ম্প-্শ লণভ বযাণসর বিন।।  

হৃেণে চনর্ম্পল জ্ঞান  ে সিা উচেি। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ কাশীোস চবরচিি।। 
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পুরুবংশ কেন 

িণন্মিে বণল, স্বণগপ সগল নৃপবর।  

পুরুণক কচরল রািা রাণিযর ঈশ্বর।।  

আর িাচর পুণত্র শাপ চেল নরপচি। 

চক কর্ম্প কচরল িারা, ক  ম ামচি।। 

মুচন বণল, ্দু ব ণি িচন্মল ্ােব।  

িুর্ব্পসু  ইণি সব ্বন-উদ্ভব।। 

দ্রুহুয ব ণি ব ল উৎপচি সভাি-বংশ। 

অনুর ঔরণস িন্ম সম্লচ্ছ-অবিংস।।  

পুরুর ঔরণস িন্ম  ইল সপৌরব। 

বংণশ ্াাঁর চনণি  ইোণছন উদ্ভব।।  

িপ-িপ-্জ্ঞ-ব্রি-ধণর্ম্পণি িৎপর।  

পুরুর ্ণিক কর্ম্প সলাণক-অণগাির।।  

পুরুরাি পাণেশ্বরী সপৌষ্টী নাম ধণর। 

চিন পুত্র িন্মাইল িা ার উেণর।।  

প্রবীর প্রধান পুণত্র চের রািযভার। 

শূরণসনী নাণম কনযা বচনিা িাাঁ ার।। 

িাাঁর পুত্র মনসুয  ইল নরবর। 

চিন পুত্র ব ল িাাঁর পরম সুন্দর। ।  

চিন পুত্র মণধয ব ল রািা সং নন।  

চমশ্রণকশী-গণভপ িচন্মণলক েশ িন।।  

েশ পুত্র মণধয রািা  ইল মচিনার।  

িংসু আচে িাচর পুত্র  ইল িাাঁ ার।।  

ঈচলন িংসুর পুত্র বল ম াণিিা। 

িাাঁর পঞ্চ পুণত্র সিযষ্ঠ দুষ্মন্ত ব ল রািা।। 

শকুন্তলা ভা্পযা িাাঁর চবখ্যাি সংসার। 

ভরি নাণমণি পুত্র স ইল িাাঁ ার।।  

ভরণির গুে কর্ম্প কচ ণি চবিার।  

ভূমনুয বচলো পুত্র  ইল িাাঁ ার।।  

সুণ াত্র বচলো রািা িা াণি উৎপচি। 

িাাঁর পুত্র  িী নাণম পাে প্রচিপচি।। 

বসাইল আপনার নাণমণি নগর। 

 চিনা বচলো নাম ভুবন চভির।। 

অিমীঢ় ম ারাি হ্স্িীর-নন্দন। 

িাাঁর সপৌত্র রািা ব ল নাম সম্বরে।।  

সম্বরে-রািযকাণল ব ল অনাবৃচষ্ট। 

দুচভপি  ইল সলাণক লুিপ্রাে সৃচষ্ট।। 

পাঞ্চাল- সেণশর রািা বণল চনল সেশ। 

সম্বরে কচরণলন বণনণি প্রণবশ।। 

চসন্ধ-ুনেী-কূণল চ মালণের চনকণে। 

স র বৎসর িো রচ ল সেণে।। 

কৃপা কচর বচশষ্ঠ স াে ব ল িাাঁর।  

পুনরচপ রািয-প্রাি  ইল িাাঁ ার।। 

নানা ্জ্ঞ োন িণব কচরল নৃপচি। 

িাাঁর িাো সূ্প-কনযা নাণমণি িপিী।। 

িাাঁ ার নন্দন কুরু চবখ্যাি ভূিণল। 

কুরুণিত্র বকল রািা চনি পুেয ফণল।। 

িণন্মিে-আচে কচর পঞ্চ পুত্র িাাঁর। 

ধৃিরাষ্ট্র রািা িণন্মিণের কুমার।। 

প্রিীপ নাণমণি ধৃিরাণষ্ট্রর নন্দন। 

চিন পুত্র ব ল িাাঁর চবখ্যাি ভুবন।।  

সেবাচপ শান্তনু বাহ্লীক স্ নাম  ে।  

চিন পুত্র প্রিীণপর ঔরণস িন্মাে।।  

সিযষ্ঠ পুত্র সেবাচপ সেযাস-ধর্ম্প চনল। 

বশশব-কাণলণি সসই অরণেয পচশল।। 

শান্তনু চদ্বিীে পুত্র ব ল নরপচি। 

গঙ্গাগণভপ িাাঁর পুত্র ভীষ্ম ম ামচি।। 

চববা  না কণর ভীষ্ম, বংশ না  ইল।  
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সিযবিপী কনযাণর চপিাণক চবভা চেল।। 

িাাঁর গণভপ শান্তনুর ্ুগল কুমার।  

চিত্রাঙ্গে প্রেম চবচিত্রবী্পয আর।। 

গন্ধণর্ব্প মাচরল সিযষ্ঠ চিত্রাঙ্গে বীণর। 

সস রািয চবচিত্রবী্পয ব ল েণ্ডধণর।। 

বংশ না  ইণি িাাঁর  ইল চনধন। 

পুনর্ব্পার বৃচদ্ধ বকল বযাস িণপাধন।। 

ধৃিরাষ্ট্র পাণ্ডু আর চবদুর সস নাণম। 

ধিৃরাষ্ট্র পুত্র ব ল একশি ক্রণম।। 

ভ্রািৃ স  ্ুণদ্ধ িারা  ইল সং ার। 

বংশরিা স িু ব ল পাণ্ডুর কুমার।। 

সেব-বণর পঞ্চপুত্র পাণ্ডুর  ইল।  

্াাঁণের মচ মা-্ণশ পৃচেবী পূচরল। ।  

্ুচধচষ্ঠর ভীম আর বীর ধনঞ্জে। 

নকুল সুরূপ স ণেব ম াশে।। 

অর্জ্ুপণনর পুত্র ব ল সুভদ্রা-উেণর। 

স্ৌবণন মচরল সসই ভারি-সমণর।। 

িাাঁর ভা্পযা উিরা আচছলা গভপবিী। 

পরীচিি ম ারাি িা াণি উৎপচি।। 

আপচন  ইলা িুচম িাাঁ ার নন্দন। 

সিামার নন্দন এই সেখ্ দুই িন।। 

শিানীক আর শেু দুই সণ াের। 

অশ্বণমধেি শিানীণকর সকাির।। 

পুরুবংশ সচবিাণর স্ই িন শুণন।  

আেু্পশ পুেয িার বাণে চেণন চেণন।। 
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ম াচভি রািার প্রচি ব্রহ্মার 

অচভশাপ এবং শান্তনুর উৎপচি 

িণন্মিে বণল, মুচন ক  আরবার। 

সংণিণপ কচ লা ক  কচরো চবিার।। 

বত্রণলাকযপাবনী গঙ্গা চবেু-অংণশ িন্ম। 

শান্তনুর ভা্পযা শুচন এ অদ্ভুি কর্ম্প।। 

মুচন বণল, কচ  শুন িা ার কারে। 

ম াচভি নাণম রািা ইিবাকু-নন্েন।।  

ইণে সম সিি ্জ্ঞ কচরল চবস্ির।  

স ণরক অশ্বণমধ বকল নৃপবর।। 

সেব-চদ্বি-েচরণদ্র িুচিল ম ামচি। 

োণনণি পৃচেবী পূেপ বকল নরপচি। ।  

ব্রহ্মণলাণক সগল রািা ্জ্ঞপুেযফণল। 

ব্রহ্মার সচ ি িো ববণস কুিূ ণল।। 

বহুকাল িোে আছণে নরপচি। 

একচেন সেণখ্ রািা বেণবর স্ গচি।।  

ধযাণনণি আণছন ব্রহ্মা বচসো আসণন। 

সরু্ম্ণখ্ সবচষ্টি ্ি চসদ্ধ-মুচনগণে।। 

ব্রহ্মার সভার িুলয, নাচ  পাঠান্তর। 

সণব িো িিুরু্ম্পখ্, সগৌর-কণলবর। ।  

েি-আচে প্রিাপচি, ইে আচে সেণব। 

সেব-ঋচি-মুচনগে চনিয আচস সসণব। ।  

সভা কচর বচসোণছ মুচনর সমাি। 

িোে আছণে ম াচভি ম ারাি।। 

গঙ্গাণেবী আইণলন ব্রহ্মার সেন। 

স নকাণল সিণিাবন্ত বচ ল পবন।। 

বােুণিণি িাহ্নবীর উচেল বসন। 

সেচখ্ স াঁেমুণ্ড কচরণলন চসদ্ধগে। ।  

অপূর্ব্প গঙ্গার অঙ্গ সেচখ্ো সঘণন। 

ম াচভি রািা সেণখ্ চনশ্চল-নেণন।।  

ম াচভি রািা অচি রূণপ অনুপাম। 

িাাঁর চেণক গঙ্গাণেবী িান অচবরাম।।  

সোাঁ ার সেচখ্ো েৃচষ্ট কণ  প্রিাপচি। 

সমার সলাণক আচস রািা কচরলা দুনপীচি।। 

ব্রহ্মণলাণক আচস কর মনুিয আিার।  

মণিপয িন্ম লণে সভাগ কর পুনর্ব্পার।। 

পুনরচপ স োে আচসবা পুেযবণল। 

িেবংণম িন্ম ল  চগো ভূমণ্ডণল।। 

ব্রহ্মার পাইো আজ্ঞা চিণন্ত নরপচি। 

িমা ব ণি পিন  ইল শীঘ্রগচি।। 

িেবংণশ ম ারাি প্রিীপ আচছল।  

ম াচভি রািা িাাঁর গৃণ  িন্ম চনল।।  

বাহুচেল গঙ্গা কচর ব্রহ্মা েরশন।  

পণেণি সেচখ্ল আণস বসু অষ্টিন।। 

চবরস-বেন গঙ্গা সেচখ্ বসুগণে। 

চিজ্ঞাচসল সিামরা চিচন্তি চক কারণে।। 

বসুগে বণল, চিন্তা কচর চনি সোণি। 

বচশষ্ঠ চেণলন শাপ সণব ম াণরাণি।।  

পৃচেবীণি িন্ম  ণব, কাাঁচপণছ অন্তর। 

চবণশণি মনুিয-ণ্াচন নরক দুির। ।  

উপাে না সেচখ্ সণব, চিচন্ত সস কারে। 

ভাল ব ল িব সণঙ্গ ব ল েরশন।। 

সকাচে সকাচে পাপী পাণপ কর  উদ্ধার।  

আমা সবাকার িুচম কর প্রচিকার।। 

গঙ্গা বণল, চক কচরব ক  সচেধান।  

স্ কচরব অঙ্গীকার না কচরব আন।।  

বসুগে বণল, মণিপয িচন্মব চনশ্চে। 
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নরণ্াচন িচন্মণি  ণিণছ বে ভে।। 

আপচন মনুিযণলাণক  ণে রাি-নারী। 

আমা সবাকার িুচম  ও গভপধারী।। 

আর এক চেণবেন কচর স্ সিামাণর। 

িন্মমাত্র ভাসাইো চেও িব নীণর। ।  

বসুগে-বাণকয গঙ্গা স্বীকার কচরল। 

শুচন অষ্ট বসু িণব আনচন্দি ব ল। ।  

কুরুবংণশ আচছল প্রিীি নাণম রািা। 

ধণর্ম্পণি িৎপর বে, িণপ ম াণিিা।। 

সেবাচপ নাণমণি িাাঁর প্রেম নন্দন ।  

অল্পকাণল সেযাসী  ইো সগল বন।।  

সেবাচপ চব ণন রািা ব ল পুত্র ীন।  

গঙ্গাকূণল োণক সো, বেণস প্রবীে।। 

িপ িপ ব্রি কণর, সবে অধযেন। 

বৃদ্ধকাণল নরপচি রূণপণি মেন।। 

িাাঁর রূপ গুে সেচখ্ প্রীচি স্ পাইল। 

িল ব ণি গঙ্গাণেবী বাচ র  ইল।। 

িাহ্নবীর রূণপ চনণন্দ এ চিন ভুবন।  

চদ্বিীে িণের স্ন  ইল চকরে। ।  

েচিে ঊরুণি চগো বচসল রািার। 

সেচখ্ো চবচস্মি ব ল সকৌরব-কুমার। ।  

রািা বণল, চক কচরব, চক বািা সিামার। 

সিয কচর ক  স্ই বািা আপনার।।  

কনযা বণল, কুরুণশ্রষ্ঠ িুচম ম ামচি। 

সিামাে ভচিনু আচম,  ও সমার পচি।। 

রািা বণল, পরোর আচম নাচ  ভচি। 

পরোর পরচশণল নরণকণল মচি।। 

কনযা বণল, নচ  আচম পণরর গৃচ েী। 

সেবকনযা আচম, সমাণর ভি নৃপমচে।।  

রািা বণল, কনযা নাচ  বল স ন বােী। 

েচিে ঊরুণি ববণস পুত্রবধূ গচে।। 

পুরুণির বাম ঊরু ভা্পযার আসন।  

বুচেো এমি বাকয ক  চক কারে।। 

সস কারণে সিামাণর বধূর মণধয গচে। 

সকমণন কচরব ভা্পযা, অনুচিি বােী।। 

গঙ্গা বণল, রািা িুচম ধর্ম্প-অবিার। 

সিামার মচ মা ্ি চবখ্যাি সংসার।।  

সিামার বিণন আচম  ইনু স্বীকার। 

বচরব সিামার পুণত্র এই অঙ্গীকার। ।  

আমার চনেম এই শুন ম ারাি। 

চনণিধ না কচরণব আমার চপ্রেকাি।।  

িণব সস সিামার পুণত্র কচরব বরে। 

এি বচল অন্তধপান  ইল িখ্ন।। 

কনযার বিণন রািা আনচন্দি ব ল। 

পুত্র  ণব বচল রািা ভা্পযাণর কচ ল।। 

ভা্পযা স  ব্রিািার কচরণলন ভূপ। 

কিচেণন িণন্ম িাাঁর পুত্র অনুরূপ।।  

েশমাস েশ চেণন  ইল কুমার। 

রািীব-ণলািন মুখ্ িণের আকার।।  

শান্তশীল পুত্র, নাম শান্তনু েুইল। 

িাাঁ ার অনুণি নাম বাহ্লীক রাচখ্ল।।  

চেণন চেণন বাণে িাাঁর ্ুগল িনে। 

কি চেণন সেচখ্ পুত্র স্ৌবন সমে।। 

শান্তনুণর চনকণেণি আচন নৃপবর। 

রািনীচি ধর্ম্প-চশিা চেণলন চবির।। 

একচেন পুণত্র  াচক কচ লা রািন। 

চবস্মিৃ না  ও বৎস আমার বিন।। 

একো শুন  পুত্র চবচধর চবধাণন। 
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আচসল সুন্দরী এক মম সচেধযাণন।। 

বধূণত্ব িা াণর আচম কচরনু বরে। 

অঙ্গীকার কচর কনযা কচরল গমন।। 

পচরিণে সেবকনযা িাচননু িাাঁ াে।  

সিামার সেণন ্চে আণস পুনরাে।। 

ভচিণব িা াণর ্চে সস সিামাণর বণর। 

চনণিধ না কচরবা সস স্ই কর্ম্প কণর।। 

স্বীকৃি  ইল পুত্র চপিার বিণন। 

শান্তনুণর রািয চেো রািা সগল বণন।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

কাশী কণ , শুচন ভববাচর  ই পার।।  
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অষ্টবসুর িন্ম-চববরে 

 চিনা-নগণর রািা শান্তনু  ইল।  

ক্রণম িাাঁর গুেরাচশ পৃচেবী পূচরল।। 

ধণর্ম্পণি ধাচর্ম্পক রািা ম া-ধনুদ্ধপর। 

মগৃো কচরো ভ্রণম বণনর চভির।। 

িাহ্নবীর দুই িণে ভ্রণম রািা একা। 

পাইল বেবাৎ িো িাহ্নবীর সেখ্া।।  

পণদ্মর সকশর-বেপ সুচসি বসনা।  

রূণপণি চনচন্দি ্ি চবেযাধরাঙ্গনা।। 

আশ্চ্পয কনযার রূপ শান্তনু সেচখ্ো। 

চিজ্ঞাচসল নরপচি চনকণেণি চগো।।  

সক িুচম সেণবর কনযা অপ্সরী চকেরী। 

চকম্বা নাগকনযা  ও চকম্বা চবেযাধরী।। 

অনুপম রূপরাচশ, বচেপণি না পাচর। 

সিামাণি মচিল মন,  ও সমার নারী।। 

কনযা বণল, ভা্পযা রািা  ইব সিামার। 

একেী চনেম িণব আণছ স্ আমার।। 

আমার চনেম ্চে কচরণব পালন। 

িণব পরপচি আচম কচরব বরে।। 

আপন ইচ্ছাে আচম কচরব স্ কাি। 

আমাণর চনণিধ না কচরণব ম ারাি।। 

স্ ্চে বচলণব সমাণর সকান কুবিন। 

সস চেন  ইণি নাচ  পাণব েরশন।। 

িযাগ কচর সিামাণর ্াইব চনি স্থান। 

স্বীকার কচরল রািা িাাঁর চবেযমান।। 

্া চকছু সিামার ইচ্ছা কর চনি সুণখ্। 

কখ্ন চনণিধ-বাকয না আচনব মুণখ্।।  

রািার বিণন গঙ্গা স্বীকার কচরল।  

গঙ্গাণর লইো রািা  চিনা আইল। ।  

চেবয রত্ন ভূিে বসন আচন চেল। 

্িণন ভা্পযার মন িুচিণি লাচগল।।  

অনুগি  ইো োণকন নরপচি। 

মণনাসুণক সকচল কণর গঙ্গার সং চি। ।  

মুচন-শাণপ বসুগে িন্ম চনল আচস। 

িচন্মল গঙ্গার পুত্র লণে গঙ্গা সগল গঙ্গািণল। 

িণলণি  ুচবো মর পুত্র প্রচি বণল।। 

সেচখ্ো শান্তনু ব ল চবরস বেন। 

ভণেণি গঙ্গাণর চকছু না বণল বিন। ।  

িণব কি চেণন আর এক পুত্র ব ল। 

সসই মি কচর গঙ্গা িণল  ুবাইল।। 

পূর্ব্প সিপ ভণে রািা চকছু নাচ  বণল। 

চনরন্তর েণ  িন ুপুত্র সশাকানণল। ।  

এক দুই চিন িাচর পাাঁি ছে সাি। 

এণক এণক গঙ্গাণেবী কচরল চনপাি।।  

পুত্রণশাণক শান্তনুর েণ  কণলবর। 

কি চেণন ব ল িন্ম অষ্টম কুমার।।  

পুত্র বলো গঙ্গাণেবী ্াে চনি িণল। 

কু্রদ্ধ ব ো নরপচি গঙ্গা প্রচি বণল।। 

সকমন মাোবী িুচম এণল সকাো ব ণি। 

িব সম চনচন্দিা না সেচখ্ পৃচেবীণি।। 

আপনার গণভপ স্ই িচন্মল কুমার। 

সকমণন এমন পুণত্র কচরলা সং ার।।  

পািাে শরীর িব বেই চনর্দ্পে। 

এি বচল সকাণল চনল আপন িনে।। 

গঙ্গা বণল, পুত্র বািা বকণল নরপচি। 

পূণর্ব্পর চনেম পূেপ ব ল ম ামচি।। 

সিামাে আমাে আর নাচ  েরশন। 

এ পুত্র পাচল  রািা কচরো ্িন।।  
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এণব পচরিে মম চেব নরপচি। 

আচম  ই িাহ্নবী চত্রণলাণক সমার গচি।। 

আমার উেণর ্ি ব ল পুত্রগে। 

বচশণষ্পর শাণপ এই বস ুঅষ্টিন।। 

মুচন-শাণপ বসুগে  ইো কাির। 

আমাণর চমনচি কচর মাচগণলন বর।। 

গণভপণি ধচরব বচল কচর অঙ্গীকার।  

সস কারণে  ইলাম বচেিা সিামার।। 

রািা বণল, ক  শুচন পূর্ব্প-চববরে।  

বসুগণে বচশষ্ঠ শাচপল চক কারে।। 

গঙ্গা বণল, সসই কো শুন নরপচি। 

বরুণের পুত্র সস বচশষ্ঠ ম ামচি। ।  

চ মালে-পর্ব্পণি মুচনর িণপাবন। 

নানা-ফল-ফুণলণি সশাচভি িরুগে।। 

েিকনযা সুরচভ সস কশযপ-গৃচ েী। 

কামদুঘা সধনু ব ল িা ার নচন্দনী।। 

সসই ধনু প্রাি ব ল বরুে-নন্দন।  

বৎণসর সচ ি োণক মুচনর সেন।। 

বেণব একচেন িো বসু অষ্টিন। 

ভা্পযার সচ ি িো কচরল গমন।। 

আপন আপন ভা্পযা স  অষ্টিণন। 

ক্রীো কচর ভ্রণম সণব মুচনর কানণন।। 

চেবযবসু-ভা্পযা কামদুঘা গবী সেচখ্। 

একেৃণষ্ট িাণ  কনযা অচনচমখ্-আাঁচখ্।। 

সুন্দর সেচখ্ো গবী কচ ল স্বামীণর। 

কা ার সুন্দর গবী সেখ্ বণন িণর।।  

চেবযবসু বণল এই বচশণষ্ঠর গবী। 

কশযণপর অংণশ িন্ম িননী সুরচভ।।  

ই ার ্ণিক গুে ক ণন না ্াে। 

এক পল দুগ্ধ ্চে নরণলাণক পাে।। 

পান বকণল িীণে েশ স র বৎসর। 

সুচির স্ৌবন োণক, শরীর চনর্জ্পর।।  

স্বামীর বিন শুচন বচলল সুন্দরী।  

এ গবীর দুগ্ধ ্চে  ে চ িকারী।। 

নরণলাণক সখ্ী এক আছণে আমার। 

উশীনর-কনযা চিিবিী নাম িার।। 

িা ার কারণে িুচম গবী সে  সমাণর।  

্েযচপ োকণে সস্ন  সিামার আমাণর।। 

চবনে কচরো কনযা বণল বাণর বাণর। 

স্ত্রীবশ  ইো বসু ধচরল গবীণর।।  

ভা্পযা-ণবাণল গবী ধণর, পাণছ না গচেল। 

কামদুঘা সধনু লণে চনি গৃণ  সগল। ।  

কিিণে মুচনবর আইল আশ্রণম। 

গবী না সেচখ্ো মুচন িণপাবন ভ্রণম।। 

না পাইল গবী মুচন, ভ্রচমল চবস্ির।  

গবীর চব ণন ব ল বযচেি অন্তর।। 

ধযান কচর সেণখ্ িণব বরুে-নন্দন।  

িাচনল  চরল গবী বসু অষ্টিন।। 

সক্রাণধণি বচশষ্ঠ শাপ চেল িিিণে। 

মনুিয  ইো িন্ম ল  অষ্টিণন।। 

বচশষ্ঠ চেণলন শাপ, শুচন বসুগণে।  

করণ্াণে স্তুচি কণর মুচন চবেযমাণন।। 

মুচন বণল সমার বাকয না  ে খ্ণ্ডন।  

বৎসণরক গভপবাণস রণব সািিন।। 

বৎসণর বৎসণর ক্রণম  ইণব মুকচি। 

সণব না  ইণব িাণ  একই সুকৃচি।। 

সিামা সবা মণধয গবী চনল স্ই িণন। 

নরণলাণক রচ  মুি  ণব বহুচেণন।।  
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মুচনশাণপ বসুগে  ইো কাির। 

স্তুচি কচর আমাণর মাচগল এই বর।।  

িন্মমাত্র আমা সণব  ুবাইণব িণল।  

অঙ্গীকার কচরলাম িা সবার সবাণল।।  

সস কারণে ভা্পযা আচম ব লাম সিামার। 

এই সিা কুমার রািা বসু-অবিার।। 

মাণের চব ণন পুত্র দুুঃচখ্ি  ইণব।  

সস কারণে আমার সচ ি পুত্র ্াণব। ।  

পাচলো সুণি পুনুঃ স্ৌবন সঞ্চাণর।  

সিামাণর আচনো চেব কি চেনান্তণর। ।  

এি বচল সুি বলো ব ল অন্তধপান।  

কাচন্দণি কাচন্দণি রািা সগল চনিস্থান।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সেবব্রণির স্ৌবরািয প্রাচি 

গঙ্গার সশাণকণি রািা  ইল কাির। 

চনরন্তর ভা্পযা-গুে ভাণব নৃপবর।।  

গঙ্গার ভাবনা চবনা অনয নাচ  মণন। 

চববা  না কণর রািা নবীন স্ৌবণন। ।  

স নমণি বহুচেন আণছ নরপচি। 

নানা োন ্জ্ঞ রািা কণর চনচি চনচি।। 

সিযবােী চিণিচেে ধণর্ম্পণি িৎপর। 

সেবাসুর-নর-পূিয স্ন পুরন্দর।।  

সিণি চেনকর সম, শাণন্ত স্ন ইন্দ।ু 

িমাে পৃচেবী রািা গুণে পূেপ-চসন্ধু।। 

গচিণি পবন রািা, দুষ্টগণে ্ম। 

রূণপ গুণে ধণর্ম্প ধণর্ম্প সক  নাচ  সম।। 

দুুঃখ্ী অন্ধ অেণর্ব্পর ব ল চপিামািা। 

ধণর্ম্পণি িৎপর রািা কল্পিুর-োিা।। 

রািার পালণন প্রিা দুুঃখ্ নাচ  িাণন। 

ধনয ধনয বচল খ্যি  ইল ভুবণন।।  

বৎসর শণিক িচষ্ট সগল স মণি। 

এক চেন সগণল রািা কল্পিরু-োিা। ।  

রািার পালণন প্রিা দুুঃখ্ নাচ  িাণন। 

ধনয ধনয বচল খ্যাি  ইল ভুবণন। ।  

বৎসর শণিক িচষ্ট সগল স নমণি। 

এক চেন সগল রািা মৃগো কচরণি।। 

একা রণে ভ্রণম রািা ভাগীরেী-িীণর। 

স ণর রািা িরঙ্গ না বণ  গঙ্গা-নীণর।। 

চস্থর রণ  িাহ্নবী বাচর স্ সুগভীর। 

আিচম্বণি সেণখ্ রািা েূণর এক বীর।।  

আশ্চ্পয সেচখ্ো রািা ভাণব মণন মণন। 

িেন্ত িাচনণি িণব সগল িিিণে।।  

চনকণে আচসো নৃপ সেণখ্ সসই বীর। 

কামণেব চিচন রূপ সুন্দর শরীর।। 

 াণি ধনুুঃশর বচস আণছ ম াবল। 

শরিাণল বাচন্ধোণছ িাহ্নবীর িল। ।  

সেচখ্ো শান্তনু ব ল চবরস বেন। 

নৃণপ স চর বীর িণল প্রণবণশ িখ্ন। ।  

িণল প্রণবচশল িা া শান্তনু সেচখ্ো। 

বচসল িোে রািা চিচন্তি  ইো।। 

শান্তনু সেচখ্ো গঙ্গা  ইল সেে। 

বাচ র  ইল আণগ কচরো িনে।। 

পূর্ব্প রূপ িযচি গঙ্গা অনয রূপ ব েযা। 

নৃপচির িণর িণব বণল  াক চেো।। 

চক কারণে চিন্তা িুচম কর  রািন।  

স র সেখ্ ল  রািা আপন নন্দন।। 

আমা ব ণি পাইলা স্ অষ্টম কুমার।  

সেবব্রি নাম ধণর িনে সিামার। ।  

এ পুণত্রর গুে রািা না ্াে কেণন। 

অস্ত্র শস্ত্র চশিা বকল বচশণষ্ঠর স্থাণন।। 

সেবগুরু, বেিযগুরু সম শাণস্ত্র জ্ঞান। 

অস্ত্রচবেযা িাণন ভৃগুরাণমর সমান।। 

সংসাণর ্ণিক চবেযা নীচি-শাস্ত্র ধর্ম্প। 

এ পুণত্রর অণগাির নণ  সকান কর্মপম।।  

সিামাণর চেলাম পুত্র, ল  ম ারাি।  

অচভণিক কচরো কর  ্ুবরাি।। 

এি বচল সগল গঙ্গা অন্তধপান গচি। 

পুত্র সপণে আনচন্দি ব ল নরপচি।।  

পুত্র বলো সগল রািা আপন নগণর। 

আনচন্দি পুরিন সেচখ্ পুত্রবণর।। 

রািার সচ ি ্ি মন্ত্রীর সমাি। 
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শুভিে কচরো কচরল ্ুবরাি।। 

পুত্র সপণে সব দুুঃখ্ পাসচরল রািা। 

আনচন্দি  ইল রাণিযর ্ি প্রিা।।  

পুণত্র অচধকার চেো শান্তনু ভূপচি। 

মৃগো কচরো ভ্রণম অচিচন্তি-মচি।। 

স্বচ্ছণন্দ মৃগো কচর ভ্রণম নরবীর। 

একচেন সগল রািা ্মুনার িীর।। 

কাচলন্দীর িীণর মৃগ কণর অণন্বিে।  

সুগন্ধ সচ ি িো বচ ল পবন।। 

গণন্ধ আণমাচেি রািা িাচরচভণি িাে।  

চকণসর সুগন্ধ আণস, না িাচনল রাে।।  

গন্ধ-অনুসাণর িণব ্াে নরপচি। 

আিচম্বণি সনৌকামাণে সেচখ্ল ্ুবিী। ।  

পরম সুন্দরী কনযা চিচন চবেযাধরী। 

চকরণে উজ্জ্বল কণর ্মুনার বাচর। ।  

্ুগল-খ্ঞ্জন সম কনযার নেন। 

চবকি-কমল প্রাে িা ার বেন।। 

বিণন চিচনল মি সকাচকণলর ভািা।  

কুসুণম কবরী-ভার সুিারু সুণকশা। ।  

কনযা সেচখ্ নৃপচিণর পীচেল মেন। 

আগু ব ো কনযা প্রচি চিজ্ঞাণস রািন।। 

সকান িাচি  ও িুচম, সকাো িব ধাম।  

কা ার নচন্দনী িুচম চক সিামার নাম।। 

কনযা বণল, আচম োস-রািার দুচ িা। 

ধর্ম্পাণেপ বাচ  স্ সনৌকা, আজ্ঞা চেল চপিা।। 

কনযার বিণন রািা সগল শীঘ্রগচি।  

্োে কনযার চপিা োণসর বসচি।। 

রািা সেচখ্ মৎসযিীবী উচঠল ত্বচরণি। 

রত্ন-চসং াসন বলো চেণলক বচসণি। ।  

করণ্াে োস-রািা নৃপ প্রচি কে। 

চক স িু আইলা, আজ্ঞা কর ম াশে।।  

রািা বণল, আইলাম সিামার এ স্থান।  

সিামার স্ কনযা আণছ, সমাণর কর োন।। 

োস বণল সমার ্চে বংণশ ভাগয োণক। 

িণব সমার কনযা োন কচরব সিামাণক। ।  

্চে োণক কনযার কপাণল সুচলখ্ন।  

্োণ্াগয বর পাে ধর্ম্প-চনবন্ধন।।  

িুচম কুরু বংশধর চবখ্যাি সংসাণর। 

একমাত্র চনণবেন আছণে সিামাণর।। 

সিয কর, ধর্ম্পপত্নী কচরণব কনযাে। 

িণব কনযা সম্প্রোন কচরব সিামাে।।  

আমার কনযার স্ই  ইণব কুমার। 

সসই িণন চেণব িুচম রািয-অচধকার।।  

রািা বণল স ন কর্ম্প কচরণি না পাচর। 

সেবব্রি পুত্র সমার রািয-অচধকারী।। 

এমন চববাণ  সমার নাচ  প্রণোিন। 

উচঠো নৃপচি সেণশ কচরল গমন।। 

স্ইিে ব ণি কনযা সেচখ্ল রািন।  

অনুিে চিণন্ত রািা নণ  চবস্মরে।।  

চনরন্তর নরনাে রণ  অণধামুণখ্। 

কনযার ভাবনা ভাচব রণ  মণনাদুুঃণখ্।। 

চপিাণর চিচন্তি সেচখ্ দুুঃচখ্ি িনে।  

চিজ্ঞাচসল চিন্তা সকন কর ম াশে। ।  

পৃচেবীণি সকান্ কর্ম্প সিামার অসাধয। 

্ি-রি সুরাসুর সণব িব বাধ্্।।  

আজ্ঞা কর এখ্চন সাচধো চেব কাি। 

চক কারণে অনুিে চিন্ত ম ারাি। ।  

পুণত্রর বিন শুচন কণ  নরপচি। 
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স্ কারণে চিন্তা সমার শুন  সুমচি।। 

কুরুকুল ম াবংশ চবখ্যাি সংসার। 

স ন বংশধর িুচম একই কুমার।। 

িীবন স্ৌবন পুত্র চিরকাল নে। 

কোচিৎ সিামার চবপে ্চে  ে।। 

িণব ি সকৌরব বংশ  ইণব চবনাশ। 

এই স িু চিণি িাপ না কচর প্রকাশ।। 

্াবি আছ  িুচম বংণশণি নন্দন। 

স র কুমাণর আর সকান্ প্রণোিন।।  

সংসাণর ্ণিক ধর্ম্প কণ  পদ্মণ্াচন। 

বংশ-রিা-ধর্ম্প সিাল-কলাে স্ গচে।। 

বংশ ীন-ণলাণক ধর্ম্প ফল নাচ  ফণল। 

চববা  না কচর িুচম োচকণল কুশণল।। 

রূণপ গুণে স্াগয িুচম স্ রািকুমার। 

সিামা বচেযমাণন চববাণ  চক কাি আমার।। 

িোচপ পূর্ব্পাপর কণ ন মুচনগে। 

এক পুত্র পুত্র নণ  বংণশর কারে। ।  

এই স িু চিন্তা সমার  ে চনরবচধ। 

উপাে না সেচখ্ পুত্র ই ার ঔিচধ।।  

চপিার এণিক বাকয কচরো শ্রবে। 

সেবব্রি সগল ্ো চবজ্ঞ মচন্ত্রগে।।  

কচ ল চপিার কো ্ি মচন্ত্রগণে। 

শুচনো সকল মন্ত্রী বচলল িখ্ণন।।  

মৃগো কচরণি রািা চগোচছল বন। 

পদ্মগন্ধা কনযা সণন ব ল েরশন।।  

িার স িু িার বাণপ বচলল বিন।  

নাচ  চেল কনযা সসই সিামার কারে। ।  

মচন্ত্রগে স্থাণন শুচন এণিক বিন।  

রণে িচে িোকাণর কচরল গমন।। 

িিিণে সেবব্রি সেচখ্ো ধীবর। 

রািার চবধাণন পূিা বকল বহুির।। 

সেবব্রি বণল, রািা িুচম ভাগযবান। 

আমার িনণক িুচম কনযা সে  োন।।  

এি শুচন স্াে াণি বচলল ধীবর। 

সমার চনণবেন এক অবধান কর।। 

োস বণল সমার কনযা চবখ্যাি ভুবণন। 

িা ার মচ মা বণল ্ি মুচনগণে।। 

এি শুচন রািা িণন্মিে চিজ্ঞাচসল।  

ধীবর সস কনযারত্ন সকমণন পাইল।।  

স ণি বকবিপ-িাচি নীি-মণধয গচে। 

িার ঘণর স ন কনযা চক কারণে মুচন।। 

মুচনবর বণল রািা কর অবধান। 

সস কনযার গুে-কর্ম্প শুন  চবধান।। 

মৎণসযর উেণর িন্ম বযাণসর িননী। 

েো কচরণলন িাণর পরাশর-মুচন।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

কাশী কণ  শুচন ভববাচর  ণব পার।।  
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মৎসযগন্ধার উৎপচি ও 

বযাসণেণবর িন্ম 

দ্বাপর-্ুণগণি রািা নাণম পচরির।  

সিযশীল ধর্ম্পবন্ত িণপণি িৎপর। ।  

সকল িযচিো রািা ধণর্ম্প চেল মন।  

কচঠন িপসযা বণন কণর অনুিে।। 

চশণর িো, বৃণির বল্কল পচরধান।  

কভু ফল-মূল খ্াে, কভু অমু্বপান।।  

কখ্ন গচলি পত্র, কভু বািা ার। 

বৎসণরক নৃপচি কচরল অনা ার।। 

গ্রীষ্মকাণল িিুচর্দ্পণক জ্বাচল হুিাশন। 

ঊদ্ধপপণে িার মণধয রণ  নৃপধন। ।  

স নমণি িপ কণর স র বৎসর। 

িাাঁর িপ সেচখ্ো ত্রাচসি পুরন্দর।।  

ঐরাবণি িচেো িচলল সেবরাি। 

্ো িপ কণর রািা অরণেযর মাে।। 

 াক চেো বণল ইে শুন নৃপবর।  

সেচখ্ো সিামার িপ সণব পাইল  র।। 

চনবিপ কণঠার িপ, না কর রািন। 

এি বচল চেল ইে চেবয আভরে।।  

ববিেন্তী মালা চেল নৃপচির গণল। 

ছত্রেণ্ড চেল আর শ্রবে-কুণ্ডণল। ।  

সিচে নাণম রাণিয কচর অচভণিক িাাঁণর। 

রািা কচর সেবরাি সগল চনিপুণর।। 

সিচে রাণিয নৃপচি  ইল পচরিে। 

নানাচবধ ্জ্ঞ োন কণর চনরন্তর।।  

অণ্াচনসম্ভবা কনযা পর্ব্পণি পাইল।  

পরমা সুন্দরী সেচখ্ চববা  কচরল।।  

নানাক্রীো কণর রািা ভা্পযার সচ ি। 

কি চেণন ঋিুকাল ব ল উপনীি।। 

ঋিুস্নান কচরল রাণিযর পাণপশ্বরী। 

পচবত্র  ইল িণব স্নান োন কচর।।  

সসই চেন চপিৃণলাক কচ ল রািাে। 

মৃগমাংণস শ্রাদ্ধ আচি কর ম াশে। ।  

চপিৃগে-আজ্ঞা সপণে রািা পচরিে। 

মৃগো কচরণি সগল অরেয চভির।। 

ম াবণন প্রণবচশল মৃগ-অণন্বিণে। 

ঋিুমিী ভা্পযা িাাঁর সো পণে মণন।।  

মৃগো করণে রািা নাচ  িাণ  মন। 

অনুিে ভা্পযা মণন  ে ি স্মরে।।  

সসই স িু িাাঁর বী্পয  ইল স্খচলি। 

সেচখ্ো নৃপচি চিণি  ইল চিচন্ত।। 

 াণিণি সঞ্চান পিী আচছল রািার।  

পণত্র কচর বী্পয চেল স্থাণনণি িা ার।। 

এই বী্পয বলো চেবা পাণেশ্বরী স্থাণন। 

এি বচল নরপচি পাঠাে সঞ্চাণন।। 

িচলল সঞ্চান পিী রািার আজ্ঞাণি। 

আর এক সঞ্চান সেচখ্ল শূনযপণে।। 

ভি দ্রবয বচলো িা াণি সছাাঁ মাচরল। 

অন্তরীণি ্ুগল সঞ্চাণন ্ুদ্ধ ব ল।। 

পিী স্থান ব ণি সরিুঃ পণে সসইকাণল। 

অন্তরীি ব ণি পণে ্মুনার িণল। ।  

েীচঘপকা নাণমণি চছল স্বগপ-চবেযাধরী। 

মুচনশাণপ চছল িণল  ইো শফরী।। 

সসই বী্পয শফরী স্ কচরল ভিে।  

খ্ণ্ডন না ্াে কভু বেণবর ঘেন।। 

সসই ব ণি েশ মাণস ধীবণরর িাণল। 
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পচেল প্রবীে মৎসয িুচলণলক কূণল।। 

কূণলণি িুচলণি মৎসয প্রসব  ইল।  

মুচনশাণপ মুি ব ো চনি সেণশ সগল।। 

গণভপ িার চছল সুিা আর এক সুি। 

সেচখ্ো ধীবরগে মাচনল অদ্ভুি।। 

্ুগল-সন্তান িণব চনল সকাণল কচর। 

্ো রািা পচরিে সিচে-অচধকারী।। 

অপূর্ব্প সেচখ্ো রািা  ইল চবস্মে।  

বকবণিপ িনো চেো লইল িনে।। 

অপুত্রক রািা পুণত্র কচরল পালন।  

মৎসযরাি বচল নাম কচরল সঘািে।। 

কনযা লণে ধীবর আইল চনিঘণর। 

বহু ্ত্ন কচর িাণর পাচলল ধীবণর। ।  

রূণপণি িা ার সম নাচ  ধরাপণর। 

সোি মাত্র মৎসযগন্ধ িার কণলবণর।। 

দুগপণন্ধণি সক  িার চনকণে না ্াে। 

সেচখ্ো ধীবর-রািা চিচন্তল উপাে। ।  

্মুনার িণল পে গ ন-কানণন। 

সসই পে চনিয পার  ে মুচনগণে।। 

কনযাণর বচলল, িুচম োক এইখ্াণন।  

ধর্ম্প-অণেপ পার কর ্ি মুচনগণে।। 

চপি-ৃআজ্ঞা সপণে কনযা োচকল িোে। 

চনরন্তর মুচনগণে পার কণর নাে।। 

ম ামুচন পরাশর শচির-কুমার। 

িীেপ্াত্রা কচরো ভ্রণমে ধরাপর।।  

আিচম্বণি পরাশর আইল সসই পণে। 

বকবিপ-কুমারী কনযা সেচখ্ল সনৌকাণি।। 

আনচন্দি অঙ্গ িার, প্রেম স্ৌবন। 

মি সকাচকণলর স্বর চিচনো বিন।।  

িা ার লাবেয সেচখ্ সমা  সগলা মুচন। 

চিজ্ঞাচসল, কনযা িুচম কা ার নচন্দনী।। 

কনযা বণল, আচম োস-রািার কুমারী। 

চপিা মািা নাম চেল মৎসযগন্ধা কচর।। 

মুচন বণল, কনযা িুচম িগি-ণমাচ নী। 

চপিা মািা নাম চেল মৎসযগন্ধা কচর।। 

মুচন বণল, কনযা িুচম িগি-ণমাচ নী। 

আমাণর ভি  আচম পরাশর মুচন।। 

এি শুচন কনযা বণল, ্ুচে দুই কর।  

কনযা িাচি প্রভু আচম, নাচ  স্বিন্তর।। 

স ণি বকবিপ-কনযা,  ই নীিিাচি। 

অণঙ্গণি দুগপন্ধ সমার, সেখ্ ম ামচি।। 

দুগপণন্ধণি চনকণে না আণস সকান িণন। 

আমাণর পরশ মুচন কচরবা সকমণন।। 

িা াণি কুমারী আচম, চববা  না  ে।  

চকমণি ভচিব, আজ্ঞা কর ম াশে।। 

এি শুচন  াচসো বণলন পরাশর। 

আচম বর চেব কনযা নাচ  সিার  র।।  

মৎণসযর দুগপন্ধ আণছ সিার কণলবণর। 

পদ্মগন্ধ  ইণবক আমার এ বণর।। 

অনূঢ়া আছ  িুচম প্রেম স্ৌবণন। 

সো এইরূণপ োক আমার বিণন।। 

বচললা, সিামার িন্ম বকবণিপর ঘণর। 

ম ারাি চববা  কচরণব সমার বণর।। 

এণিক বিন ্চে সস মুচন বচলল। 

পূর্ব্প গন্ধ িযচি কনযা পদ্মগন্ধা ব ল।। 

অিযন্ত সুন্দরী ব র মুচনরাি-বণর। 

আপনা সন াণর কনযা  চরি অন্তণর। ।  

পুনরচপ বণল কনযা ্ুচে দুই কর। 
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খ্চণ্ডণি কা ার শচি সিামার উত্ির।।  

্মুনার দুই িণে আণছ সলাকিন। 

্মুনার িণল আণছ সনৌকা অগেন।। 

ই ার উপাে প্রভু চিন্ত  আপচন।  

সলাণকণি প্রিার স্ন না  ে কাচ নী।। 

শচি-পুত্র পরাশর ম া-িণপাধন।  

আজ্ঞাণি কুজ্ঝাচে মুচন কচরল সৃিন।।  

্মুনার মণধয দ্বীপ  ইল িখ্ন। 

িোে কনযাে মুচন কণর আচলঙ্গন।।  

সসইকাণল গভপ ব ল কনযার উেণর। 

বযাসণেব িচন্মণলন চবখ্যাি সংসাণর।। 

দ্বীণপ িন্ম স িু িাাঁর নাম বদ্বপােন। 

িাচর ভাল বকল সবে, বযাস সস কারে।।  

িন্মমাত্র িননীণর বণলন বিন। 

আজ্ঞা কর মািা, আচম ্াব িণপাবন।।  

্খ্ন সিামার চকছু  ণব প্রণোিন। 

আচসব সিামার ঠাাঁই কচরণল স্মরে।। 

িননীর আজ্ঞা সপণে বযাস িণপাধন। 

িপসযা-কারণে বণন কচরল গমন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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সিযবিীর চববা  

িণন্মিে বণল, িণব ক  মুচনবর। 

চপিামণ  সকান্ বাকয বচলল ধীবর।।  

মুচন বণল, োসরাি চবচবধ চবধাণন।  

চবনে পূর্ব্পক বণল শান্তনু-নন্দণন।। 

পূণর্ব্পণি সিামার চপিা এণসচছলা এো। 

কনযার কারণে কচ ণলন এই কো।। 

এিণে আপচন িুচম ক  ম াশে।  

সমার কর্ম্পণোণি ই া ঘেনা না  ে। ।  

রূণপণি সিামার চপিা কামণেণব চিণন। 

কুরুকুল ম াবংশ চবখ্যাি ভুবণন।।  

স ন বংণশ চেব কনযা, ভাগয নাচ  কচর। 

িণব এক কো আণছ এই স িু  চর।। 

সেবব্রি বণল ক  আণছ সকান্ কো। 

মম বশ ব ণল িা া কচরব সর্ব্পো। ।  

োস বণল, ্ুবরাি কর অবধান। 

স্ কারণে নৃণপ নাচ  কচর কনযা োন।। 

কনযা োন কচরণল শান্তনু নরবণর।  

ববরানল প্রজ্জ্বচলি  ইণব স্ পণর।। 

সিামা স ন পুত্র ্াাঁর রাণিযর ভািন। 

িাাঁর চক উচিি পুনুঃ পত্নীর গ্র ে।।  

সিামার মচ মা ্ি চবখ্যাি সংসাণর।  

সিামার সক্রাণধণি ইে-আচে সেব  ণর।। 

এণিক শুচনো বণল গঙ্গার নন্দন।  

অনুমাণন বুচেলাম সিামার বিন।। 

্ণিক কচ লা িুচম নণ  অপ্রমাে। 

নাচ ক কনযার দুুঃখ্ আমা চবেযমান।।  

সস কারণে সিয আচম কচর োস-রাি।  

অবধাণন শুন ্ি িচত্রে-সমাি।। 

চপিার চববা  স িু কচর অঙ্গীকার।  

আচি ব ণি রাণিয মম নাচ  অচধকার।।  

সিামার কনযার গণভপ স্  ণব কুমার। 

 চিনা-নগণর িার  ণব রািযভার। ।  

োসরাি বণল িব অবযেপ বিন। 

আর এক ম াশে আণছ চনণবেন।। 

িুচম সিয কচরণল, িা কচরণব পালন।  

পাণছ দ্বন্দ্ব কচরণব সিামার পুত্রগে।। 

সস কারণে ভোচন্বি আমার অন্তর। 

এি শুচন সেবব্রি কচরল উির।। 

আচম িযাগ কচরলাম ্চে রািযভার।  

পুত্র স িু ভে সকন  ইল সিামার।। 

সিামার অণগ্রণি আচম কচর অঙ্গীকার।  

চববা -না কচরব স্ প্রচিজ্ঞা আমার।। 

সেবব্রি এইমি বিন কচ ল। 

সেবিা গন্ধর্ব্প নণ  চবচস্মি  ইল।।  

ধনয ধনয শণে সণব িাচরচভণি  াণক। 

স ন কর্ম্প সক  নাচ  কণর নরণলাণক।। 

্ি চবেযাধরী আর অপ্সরী অপ্সর। 

োাঁণক োাঁণক পুষ্পবৃচষ্ট কণর চনরন্তর।। 

স্বগপ ব ণি  াক চেো বণল সেবগে।  

ভেের কর্ম্প বকলা শান্তনু-নন্দন।। 

সেবাসুর-নণর এই কর্ম্প অনুপাম। 

ভেের কর্ম্প বকলা, ভীষ্ম িব নাম।। 

সিয কচর কনযা লণে চেবা িনণকণর। 

আচি ব ণি সিযবিী নাম কনযা ধণর ।। 

ভীণষ্মণর প্রচিজ্ঞা শুচন বকবণিপর পচি। 

ভীণষ্ম আচন চনণবচেল কনযা সিযবিী।। 

সিযবিী সেচখ্ ভীষ্ম বণল স্াে- াণি। 
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চনি গৃণ  িল মািা, িে আচস রণে।।  

কনযা লণে ্াে ভীষ্ম রে-আণরা ণে।  

 চিনা-নগণর প্রণবচশল কিিণে। ।  

ব্রাহ্মে িচত্রে ববশয ্ি িন চছল। 

অপূর্ব্প শুচনো সণব সেচখ্ণি আচসল।। 

ধনয ধনয বচলো  াকণে সর্ব্পিণন।  

ভীষ্ম ভীষ্ম বচল রব  ইল ভুবণন।।  

কনযা বলো চেল িণব চপিার সগাির।  

সেচখ্ো শান্তনু ব ল চবস্মে অন্ির।।  

িুষ্ট  ণে বর িণব চেণলন নন্দণন।  

ইচ্ছামৃিুয  ণব িুচম আমার বিণন।। 

ভীষ্ম-িন্ম-কর্ম্প আর গঙ্গার িচরত্র। 

অপূর্ব্প ভারি-কো বত্রণলাকয-পচবত্র।। 

এ সব র সয কো স্ই নর শুণন। 

শরীর চনর্ম্পল  ে জ্ঞান িিিণে।। 

বযাণসর রচিি চিত্র অপূর্ব্প ভারি। 

কাশীরাম োস কণ  পাাঁিালীর মি।। 
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চবচিত্রবীণ্পযর মিৃুয ও 

ধৃিরাষ্ট্রাচের উৎপচি 

সিযবিী লচভ রািা আনচন্দি মণন। 

অনুিে ক্রীো কণর সিযবিী সণন।। 

িণব কি চেণন রাজ্ঞী ব ল গভপবিী। 

েশ মাণস প্রসব  ইল সিযবিী।। 

পরম সুন্দর পুত্র, মুখ্ সকাকনে। 

সুন্দর সেচখ্ো নাম রাণখ্ চিত্রাঙ্গে।। 

িার কি চেণনণি চদ্বিীে পুত্র ব ল। 

চবচিত্রবী্পয বচলো িণব নাম েুইল।। 

সিযবিী-গণভপ ব ল ্ুগল-কুমার। 

পরম সুন্দর স্ন কাম-অবিার।। 

কি চেন অন্তণর শান্তনু নৃপবর। 

িযচিণলন অণেণশ সভৌচিক কণলবর।।  

রািার মরণে দুুঃখ্ী ব ল সর্ব্পিন।  

ভীষ্ম সিযবিী ব ল সশাকাকুল মন।।  

অনাে ব ল পুত্র সোাঁ া চপিৃ চব ণন। 

আপচন সোাঁ াণর ভীষ্ম পাণলন ্িণন। ।  

চিত্রাঙ্গে উপণর ধচরল ছত্রেণ্ড।  

আপচন পাণলন ভীষ্ম ম ারািয-খ্ণ্ ।।  

কি চেণন চিত্রাঙ্গো  ইল ্ুবক। 

ম া-ধনুদ্ধপর ব ল প্রিাণপ পাবক।।  

আপন সেৃশ সক  না সেণখ্ নেণন। 

এক রণে িচে বীর সবাকাণর চিণন।। 

সেবিা গন্ধর্ব্প ্ি বেিয নর নাণগ। 

স ন িন নাচ , ্ুণে চিত্রাঙ্গে-আণগ।। 

স নমণি এক রণে চিচনল সকল। 

এক রণে ভ্রণম বীর পৃচেবী-মণ্ডল। ।  

চিত্ররে নাণম এক গন্ধববপ-ঈশ্বর।  

কুরুণিণত্র িা াণর সভচেল নরবর।।  

সরস্বিী-নেী-িীণর  ইল সমর। 

বিপত্রে-বযাপী ্ুদ্ধ ব ল সঘারির।।  

মাোবী গন্ধর্ব্প সশণি চনি মাোবণল। 

চিত্রাঙ্গণে মাচর সগল গগন-মণ্ডণল।। 

চিত্রাঙ্গে-বধ বািপা রচেল নগণর। 

ধচরল চবচিত্রবী্পয রািছত্র চশণর।। 

িাাঁর চবভা স িু ভীষ্ম চিণন্ত চনরন্তর। 

শুণন কাশীরাি কণর কনযা-স্বেন্বর।।  

এণকবাণর চিন কনযা কণর স্বেম্বর।  

এ কো  ইল সব রািার সগাির।। 

স্বেম্বর শুচন ভীষ্ম িচলল ত্বচরি। 

একা রণে কাশীধাণম ব ল উপনীি।। 

সেচখ্ল অণনক রািা আণছ সেম্বণর। 

রাি-রাণিশ্বর ্ি পৃচেবী-উপণর।। 

স নকাণল বণল ভীষ্ম সভার চভির। 

আমার বিন শুন কাশীর ঈশ্বর। ।  

আমার অনুি আণছ শান্তনু-নন্দন। 

িার স িু িব কনযা কচরনু বরে।। 

এি বচল চিন কনযা রণে িোইল। 

পুনরচপ রািগণে  াচকো বচলল।। 

স্বেম্বর ব ণি কনযা বণল ্াই বলো। 

্ার শচি োণক ্ুদ্ধ কর  আচসো।। 

ভীণষ্মর বিন শুচন ্ি রািগে। 

নানা অস্ত্র লণে সণবধাে িিিে। ।  

মািণঙ্গ িুরণঙ্গ সক , সক  িচে রণে। 

শিপুর কচরো সবচেল িাচরচভণি।। 

সশল শূল িাঠা শচি মুিল মুেগর।  
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নানাচবধ অস্ত্র সফণল ভীণষ্মর উপর।।  

মু ূণিপণক ব ল সব অন্ধকার- মে।  

না সেচখ্ স্ ভীষ্ম বীর আছণে সকাোে।। 

চিপ্র ি ভীষ্ম বীর গঙ্গার সকাির। 

বচশষ্ঠ-মুচনর চশিা, ্ণমর সোসর।।  

শরিাণল আপনাণর কণর আচ্ছােন। 

শণর শণর সব অস্ত্র কচরল সছেন।। 

কাচেো সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।  

চনি অণস্ত্র রািগণে কচরল প্র ার।।  

কাচেল কা ার মুণ্ড কুণ্ডল সচ ি।  

শ্রবে কাচেল কাণরা, সেচখ্ চবপরীি। ।  

শরীর িযচিল সক  ভূচমিণল পচে। 

রত্ন-অলোর সব ্াে গোগচে।। 

বাম- ি সচ ি ধনুক সফণল কাচে। 

বুণকণি বাচিল কাণরা, কণর ছেফচে।।  

পচেল সকল বসনয পৃচেবী আচ্ছাচে।  

কচরল গঙ্গার পুত্র িণে রিনেী।। 

চবমুখ্  ইল, সক  না রণ  সরু্ম্ণখ্।  

ধনয ধনয ভীষ্ম বচল রািগে  াণক।। 

ভঙ্গ চেো পলাইল ্ি রািগে। 

িচলল আপন সেণশ শান্তনু-নন্দন।। 

কনযা বলো ্াে ভীষ্ম, শাল্বরািা সেণখ্। 

চিষ্ঠ চিষ্ঠ বচল ভীণষ্ম পুনুঃপুনুঃ  াণক।। 

 চিনী কারণে স্ন সক্রাণধ  চিবর। 

ধাইো আইল সিন শাল্ব নৃপবর।। 

সক্রাণধণি আকেপ পূচর ম া-ধনুদ্ধপর। 

চেবয অস্ত্র প্র াচরল ভীণষ্মর উপর।।  

সনউচেো ভীষ্ম বীর চনল শরাসন। 

শাল্ব ভীষ্ম দুই িণন ব ল ম ারে। ।  

দুই চসংণ  ্ণুে স্ন পর্ব্পি উপর।  

দুই বৃি ্ুণে স্ন সগাণষ্ঠর চভির। ।  

সক্রাণধণি চনধূপম-অচি স্ন ভীষ্ম বীর। 

দুই বাণে কাণে ির সারচের চশর।। 

িাচর অশ্ব কাচেো কাচেল রেধ্বি।  

ধনুক কাচেল িার গঙ্গার অঙ্গি।। 

অশ্ব রে সারচে ধনুক সগল কাে। 

পলাইো ্াে শাল্ব ভূণম বচ  বাে। ।  

কাির সেচখ্ো িাণর চেল প্রােোন।  

না মাচরল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান।। 

সংগ্রাণম চিচনো িণব িণল মচিমান।  

কনযা বলো চনি সেণশ কচরল পোন। ।  

আনচন্দি সব সলাক  চিনা-পুণরর। 

চববা  উণেযাগ বকল চবচিত্রবীণ্পযর।। 

পুণরাচ ি আচনো কচরল শুভিে। 

আইল ্ণিক চদ্বি চববা  কারে।। 

বণরর চনকণে চিচন কনযা বসাইল। 

অম্বা নাণম সিযষ্ঠা কনযা িখ্ন কচ ল।। 

সর্ব্পশাণস্ত্র চবজ্ঞ িুচম শান্তনু-নন্দন। 

সিামাণর কচর স্ আচম এক চনণবেন।। 

সভামণধয সেচখ্ো সকল রািগণে। 

শাণল্বণর বচরণি আচম কচরোচছ মণন।। 

চপিার সর্ম্চি আণছ চেণবন শাণল্বণর। 

আমার চববা  সে  আচনো িা াণর।। 

ব্রাহ্মাে-সভাণি কনযা এণিক কচ ল। 

চবিার কচরো ভীষ্ম িা াণর িযচিল।। 

পুনর্ব্পার সগল কনযা শাল্ব রািস্থান। 

শাল্বরাি বণল সিাণর না কচর গ্র ে।।  

কাচন্দো ভীণষ্মর স্থাণন পুনুঃ সস আইল। 
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িুচম বণল চনণল সিাঁই শাল্ব সিোচগল।। 

িণব ভীষ্ম বণল িুচম বে দুরািার।  

পুনুঃ না লইব সিাণর ধণর্ম্পর চবিার।।  

এি শুচন ব ল কনযা পরম দুুঃচখ্ি। 

সসইকাণল অচিকুণ্ড কচরল ত্বচরি।।  

অচি প্রেচিে কচর কচরল প্রণবশ। 

ভীণষ্মর বণধর স িু কামনা চবণশি। ।  

অচম্বকা ও অম্বাচলকা ্ুগল সুন্দরী। 

রূণপণি সোাঁ ার চনণন্দ স্বগপচবেযাধরী।। 

চবচিত্রবীণ্পযণর দুই কনযা চবভা চেল। 

শিী চিণলািমা স্ন সেণবে পাইল।। 

স ণি চবচিত্রবী্পয নবীন বণেস।  

্ুগল কনযার স  শৃঙ্গার চবণশি।।  

অল্পকাণল ্ক্ষ্মাকাশ িা ার ঘচেল।  

অণনক উপাে ভীষ্ম িা ার কচরল।। 

বহু ্ত্ন কচর রিা নাচরল কচরণি। 

মচরল চবচিত্রবী্পয পুত্র না িচন্মণি।। 

সশাণকণি আকুল ব ল ্ি বধূগে। 

বধূস  সিযবিী কণরন ক্রন্দন।। 

অচিণ াত্র মণধযণি কচরল সপ্রিকর্ম্প। 

স্ন পুর্ব্পাপর আণছ িচত্রণের ধর্ম্প।। 

িণব সিযবিী আচন গঙ্গার নন্দণন।  

কচ ণি লাচগল িাাঁণর কচরো ক্রন্দণন।। 

কুরুকুল ম াবংশ পৃচেবী-ঈশ্বর। 

এ বংশ ধচরণি পুত্র িুচম এণকশ্বর।।  

রািা ব ো রািয রাখ্ পাল প্রিাগে।  

পুত্র িন্মাইো কর বংণশর রিে। ।  

কুরুকুল অি ্াে কর  িারে। 

সিামা চবনা রিা-ণ িু নণ  অনযিন।।  

নরক  ইণি উদ্ধার  চপিৃগণে। 

সর্ব্পশাণস্ত্র ধর্ম্প বাপু িান  আপণন।। 

অপুত্রক িব ভাই  ইল চনধন। 

অপুএক আণছ িব ভ্রািৃ-বধূগে।। 

অচবণরাধ-ধর্ম্প বাপু আণছ পূর্ব্পাপর। 

পুত্র িন্মাইো কর বংণশর উদ্ধার।।  

এণিক শুচনো িণব শান্তনু-নন্দন।  

সবণের সেশৃ মািা সিামার বিন।। 

আমার প্রচিজ্ঞা মািা িান  আপণন।  

অঙ্গীকার কচরলাম সিামার কারণে।। 

চত্রভুবণন সক  ্চে সেে অচধকার। 

িোচপ না লব রািয, সিয অঙ্গীকার।। 

্াবৎ শরীণর সমার আছণে পরাে। 

না ছুাঁইব রামা, সিয নণ  সমার আন।।  

চেনকর িযণি সিি, িে শীি িযণি। 

ধর্ম্প সিয িযণি, পরাক্রম সেবরাণি।। 

িযচিবাণর পারণে এ সব কোিন। 

িবু সিয নাচ  িযণি গঙ্গার নন্দন।। 

সিযবিী বণল, পুত্র আচম সব িাচন। 

সিামার মচ মা গুে কণ  সুর মুচন।।  

আমার চববাণ  স্ কচরলা অঙ্গীকার।  

সকল িাচন স্ আচম প্রচিজ্ঞা সিামার।। 

িোচপ চবপণে ত্রাে কর সকানমণি। 

আপচন উপাে কর কুল-ধর্ম্প-চ ণি।।  

চবপণে সেবিা পুণছ বৃ স্পচি-স্থাণন। 

বেিযগে ্ুচি পুণছ ভৃগুর নন্দণন।। 

সিামা চবনা আচম চিজ্ঞাচসব কার কাণছ। 

স্মি িান  কর, ্াণ  বংশ বাাঁণি।।  

সবে-চবচধ-ধর্ম্প পুত্র সিামাণি সগাির। 
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অচবণরাণধ ধর্ম্প পুত্র বংশ রিা কর।। 

এি বচল সিযবিী কণরন ক্রন্দন। 

চনবচিপো পুনুঃ বণল গঙ্গার নন্দন।। 

িত্র ব ো স্ই িন প্রচিজ্ঞা না পাণল। 

অপ্শ সঘাণি িার এ ম ীমণ্ডণল।। 

কুরুবংশ-রিা স িু কচরব চবধান।  

পূর্ব্পাপর আণছ কচ  কর অবধান।। 

িমেচি-সুি রাম চপিার কারণে। 

েশ-শি-ভুি- ধর  মাচরল অর্জ্ুপণন।।  

প্রচিজ্ঞা কচরো িত্র কচরল সং ার। 

চনুঃিত্রা কচরল চিচি চিন-সি-বার।। 

িত্র আর না রচ ল পৃচেবী-চভিণর। 

িত্র-নারী-গে প্রণবচশল চবপ্র-ঘণর।। 

সবণেণি পারগ স্ই পচবত্র ব্রাহ্মে।  

িা ার ঔরণস বংশ কচরল রিে।। 

সবেচবচধ চদ্বিগে ধণর্ম্পণি বুচেো। 

বৃচদ্ধ বকল িত্রকুল পুত্রোন চেো।। 

িত্রণিণত্র িন্ম ব ল ব্রাহ্মে-ঔরণস। 

্ার সিত্র িার পুত্র সণব স ন ভাণি।। 

চবপ্র ব ণি িত্র িন্ম আণছ পূর্ব্পাপর। 

অেূচিি কর্ম্প এই ধণর্ম্পর উত্ির।।  

আর পূর্ব্পকো মািা কচ  স্ সিামাণর। 

উিেয নাণমণি ঋচি চবখ্যাি সংসাণর।। 

িাাঁ ার কচনষ্ঠ সেব-গুরু বৃ স্পচি। 

মমিা নাণমণি কনযা উিেয ্ুবিী। ।  

কাণমণি পীচেি ব ো ধণর বৃ স্পচি। 

মমিা  াচকো বণল বৃ স্পচি প্রচি।। 

িমা কর এই নণ  রমে সমে। 

মম গণভপ আণছ িব ভ্রািার িনে।। 

অিে সিামার বী্পয  ইণব সন্তুচি। 

দুই পুত্র ধচরবাণর নাচ ক শকচি।।  

চনবৃি চনবৃি িুচম নণ  সুচবিার। 

পরম পচণ্ডি আণছ গণভপণি আমার।। 

গণভপণি িেঙ্গ সবে কণর অধযেন। 

চনবিপ  বৃ স্পচি বুচেো কারে।।  

কাণমণি পীচেি গুরু না কচর চবিার।  

চনণিধ না শুচন িাণর কচরল শৃঙ্গার।। 

উিেয-নন্দন স্ই গণভপণি আচছল। 

বৃ স্পচি প্রচি সসই  াচকো বচলল।।  

অনুচিি কর্ম্প িাি কর চক চবধান।  

িব বী্পয রচ বাণর নাচ  িো স্থান।। 

সেপীেপ এ স্থল আচম আচছ পূর্ব্প ব ণি। 

সমার পীো  ইণবক সিামার বীণ্পযণি।। 

না শুচনল বৃ স্পচি িা ার বিন। 

কাণমণি  ইো মি কচরল রমে।। 

এণিক সেচখ্ো িণব উিেয-কুমার। 

্ুগল িরণে রুদ্ধ বকল সরিদ্বার।।  

পচেল িীণবর বী্পয না পাইো স্থল। 

সেচখ্ সক্রাণধ ব ল গুরু জ্বলন্ত অনল।।  

মম বী্পয সঠচলো সফচলচল ভূচমিণল। 

চেনু শাপ  ও অন্ধ নেন ্ুগণল।। 

অন্ধ  ইো িন্ম  ইল উিেয-নন্দন।  

সসৌভচর বংণশণি সিাঁ  বকল অধযেন।।  

সগাধর্ম্প পঠন বকল গরুর আিার। 

ধর্ম্পাধর্ম্প নাচ  মাণন, না কণর চবিার।।  

িার কর্ম্প সেচখ্ো ্ণিক ঋচিগে। 

চধক্কার কচরো সণব বচলল বিন।। 

চনকণে বসচি স্াগয নণ  দুরািার। 
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ধর্ম্পাধর্ম্প সকান জ্ঞান নাচ ক ই ার।। 

এি বচল মুচনগে উিেয-নন্দণন। 

সণব  িাের কণর সক  নাচ  মাণন।। 

পত্নীর চবরাগ-পাত্র ক্রণম চদ্বিবর।  

প্রণদ্বিী নাম্নী পত্নী না কণর সমাের।।  

সসবা ভচি নাচ কণর নাচ  শুণন কো। 

অনাের-কণর সো মণর্ম্প সেে বযো।। 

িা া সেচখ্ েীঘপিমা চিজ্ঞাণস কারে। 

চকণসর লাচগো সমাণর কর অ্িন।। 

প্রণদ্বিী কচ ল, সেখ্ চবিাচরো মণন। 

স্বামী স্ ভা্পযার ভিপা ভরে সপািণে।। 

িন্মান্ধ  ইো িুচম িগণি িচন্মণল। 

ভরে-ণপািে মম চকছু না কচরণল।। 

পত্নীর বিণন কু্রদ্ধ  ণে চদ্বিবর।  

প্রণদ্বিী সম্ভাচি িণব কণ  অিুঃপর।।  

চেণিচছ চবপুল অেপ কর  গ্র ে। 

পুনশ্চ না ক  স ন পরুি বিন।। 

আর এই শাপ আচম অচপপলাম সিাণর। 

িত্রকুণল িন্ম  ণব অেপচলপ্সা িণর।। 

এি কচ  েীঘপিমা বণলন বিন। 

অেযাবচধ এই চবচধ কচরনু স্থাপন। ।  

নারীিাচি িীচবি োচকণব ্িচেন। 

িিচেন  ণে রণব পচির অধীন।। 

পচিবাণকয অবণ লা কভু না কচরণব।  

প্রােপণে পচি-চপ্রে কা্পয আিচরণব। 

িীচবি োচকণি পচি অেবা মরণে।। 

অপর পুরুণি নারী ্চে ভাণব মণন।।  

চনরে-গাচমনী  ণব কচ লাম সার। 

পচি চভে গচি আর নাচ  অবলার।। 

সংসাণরর সুখ্ণভাণগ চকছুমাত্র আর। 

পচি ীনা নারীর না রণব অচধকার।। 

এি ্চে কণ  েীঘপিমা চদ্বিবর। 

সক্রাণধণি আকুল  ে পত্নীর অন্তর। ।  

পুত্রগণে কণ , লণে এই পািকীণর। 

সত্বণর ভাসাণে সে  িাহ্নবীর নীণর।। 

মািার বিণন সলাভলুব্ধ পুত্রগে। 

গঙ্গাণি সফচলল বাণপ কচরো বন্ধন।।  

সভলার বন্ধণন ভাচস সগল বহুেূর। 

বেবাৎ সেচখ্ল িাণর বলী ম াশূর।। 

ধচরো আচনল সভলা, সেচখ্ল ব্রাহ্মে।  

চিজ্ঞাচসল িা াণর ্ণিক চববরে।। 

কচ ল সকল কো উিেয-নন্দন। 

বলী বণল, আচম সিামা কচরনু বরে।। 

সমার বংশ বৃচদ্ধ কর চনি িণপাবণল।  

স্বীকার কচরল চদ্বি বেিযপচি-স্থণল।। 

গৃণ  আচন চদ্বিবণর কচরল অচপন।  

সুণেো-রােীণক  াচক বচলল বিন। ।  

এই চদ্বণি ভচি কর, বংণশর উৎপচি। 

চদ্বি ব ণি  ইণবক, আণছ স ন নীচি।। 

অন্ধ সেচখ্ সুণেো কচরল অনাের।  

শূদ্রী োসী পাঠাইল ্ো চদ্বিবর।।  

চদ্বণির ঔরণস িার ব ল পুত্রগে। 

িাচরণবে িট্শাস্ত্র কণর অধযেন। ।  

স নকাণল বলী সগল চদ্বণির ভবন। 

চিজ্ঞাচসল এই সব আমার নন্দন।। 

চদ্বি বণল, এরা নণ  কুমার সিামার।  

শূদ্রী-গণভপ িন্ম ব ল আমার কুমার।। 

অন্ধ সেচখ্ আমাণর সিামার পাণেশ্বরী। 
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না আইল সমার স্থাণন অনাের কচর।। 

এি শুচন বলী সগল চনি অন্তুঃপুণর।  

কচ ল সকল কো সুণেো-রােীণর।।  

িণব ি িচলল রােী স্বামীর আণেণশ।  

চিন পুত্র িন্মাইল চদ্বণির ঔরণস।। 

অঙ্গ বঙ্গ কচলঙ্গ এ চিন পুত্র নাম। 

পৃচেবীর মণধয রািা ব ল অনুপাম। ।  

অঙ্গণেণশ বসাইল, সিযষ্ঠ পুত্র অঙ্গ। 

কচলঙ্গ কচলঙ্গ সেণশ, বঙ্গণেণশ বঙ্গ।। 

স নমণি চদ্বি ব ণি িচত্রে-উৎপচি। 

পূর্ব্পাপর আণছ এই কচ  সবেনীচি। ।  

সিামার চবিাণর স্ই আইণস িননী।  

পাত্র চমত্র  াচক চিজ্ঞাস  এখ্চন।। 

মন্ত্রী পুণরাচ ি বলো কর  চবিার।  

ভারি-বংণশর স িু কর প্রচিকার।। 

সিযবিী বণল, পুত্র িুচম ব্রহ্মিারী। 

সিামার বিন আচম সবেিুলয ধচর।। 

সমার পূর্ব্প-চববরে কচ  স্ সিামাণি। 

্খ্ন চছলাম আচম চপিার গৃণ ণি।। 

ধর্ম্প-চপিা বাণ  সনৌকা ্মুনার িণল। 

একচেন সকৌিুণক সগলাম সসই স্থণল।।  

বেণব সসই চেণন ম ামুচন পরাশর। 

ম াণিিা সিযাচির্ম্পে, সেণখ্ লাণগ  র।। 

কচ বার স্াগয পুত্র নণ ি সিামাণর। 

সস মুচনর কর্ম্প পুত্র অদ্ভুি সংসাণর।। 

মৎণসযর দুগপন্ধ সমার শরীণর আচছল। 

আজ্ঞামাত্র সেণ ণি পদ্মগন্ধ  ইল।।  

কুজ্ঝেী সৃচিো মুচন বকল অন্ধকার। 

ম াভণে বশীভূিা  ইলাম িাাঁর।। 

িাাঁ ার ঔরণস সমার  ইল নন্দন। 

দ্বীপমণধয পুত্র সমার ব ল িিক্িে।।  

িন্মমাত্র িার কর্ম্প সলাণক অনুপাম। 

দ্বীণপ িন্ম স িু িাাঁর বদ্বপােন নাম।। 

সবে িিুভপাগ বকল বযাস সস কারণে। 

কৃে নাম বচল কৃে অণঙ্গর বরণে।। 

িন্মমাত্র ্াে পুত্র িণপর কারে।  

আমাণর বচলো সগল এই ি বিন।। 

ত্বচরণি আচসব মািা কচরণল স্মরে।  

কনযাকাণল পুত্র সমার বযাস িণপাধন।। 

সিামার সর্ম্চি ব ণল কচর স্ স্মরে।  

িুচম আচম কচ  িাণর বংণশর কারে।।  

করণ্াে কচর বণল শান্তনু-নন্দন। 

িণব চিন্তা কর মািা চকণসর কারে। ।  

ধর্ম্প অেপ কাম ইণে, নাচ ক চবিার। 

কুল-ণশ্রেুঃ কর্ম্প এই সর্ম্চি আমার।। 

সিামার কুমার মািা বযাস িণপাধন। 

শীঘ্রগচি কর মািা িাাঁ াণর স্মরে।।  

সেবগে মণধয স ো বযাস িণপাধন। 

ভীণষ্মর বিণন সেবী কচরলা স্মরে। ।  

নানাশাস্ত্র ধর্ম্প কচ ণছন সেবস্থাণন। 

উৎকো িচন্মল িাাঁর মািার স্মরণে।। 

সসইিণে আচস িো ব ল উপচস্থি। 

সেচখ্ ভীষ্ম পূিা িাাঁণর বকল চবচধমি।। 

বহুচেণন সিযবিী সেচখ্লা নন্দন। 

আচলঙ্গন চেো পুণত্র কণরন ক্রন্দন।। 

নেণনণি নীর েণর, িীর বণ  িণন। 

িনযদুণগ্ধ স্নান করাইল িণপাধণন।। 

মাণের সরােন সেচখ্ চবস্মে- বেন।  
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কমণ্ডলু-িল মুণখ্ কচরল সসিন।। 

চনবাচরো ক্রন্দন বণলন বযাস-মুচন। 

সকন  াচকোছ, আজ্ঞা কর  িননী।। 

কচরব সিামার চপ্রে, আজ্ঞা সে  সমাণর। 

চক কর্ম্প অসাধয িব সংসার-চভিণর।। 

সিযবিী কণ , পুত্র কচ ণি অণশি।  

আমার দুুঃণখ্র আর নাচ  পচরণশি।। 

চশশু পুত্র রাচখ্ স্বামী সগল স্বগপবাস। 

গন্ধণর্ব্পণি সিযষ্ঠপুত্র কচরল চবনাশ।। 

কচনষ্ঠ বালণক ভীষ্ম পালন কচরল। 

কাশীরাি দুই কনযা চববা  স্ চেল।।  

পুত্র না  ইণি িার  ইল চনধন। 

চবধবা-্ুগল বধূ, নবীন স্ৌবন।। 

কুরুকুল অি ্াে, নাচ  রািয-স্বামী। 

এ সশাক-সাগণর পুত্র পচেোচছ আচম। ।  

উপাে না সেচখ্ সিামা কচরনু স্মরে।  

এ োণে আমার বংশ কর  রিে।। 

চপিামািা ব ণি  ে সন্তান সন্তচি। 

এণকর অভাণব  ে সব অসঙ্গচি।। 

িুচম পুত্র স্মন, সিমন সেবব্রি।  

ই ার উপাে কর সোাঁ ার সর্ম্ি।। 

আমার চববাণ  ভীষ্ম কচরল স্বীকার।  

বংশ না কচরব, নাচ  লব অচধকার।। 

সস কারণে সিামা চবনা না সেচখ্ উপাে। 

আপচন উদ্ধার কর, কুল অি ্াে।।  

বযাস বণল, িননী কচরনু অঙ্গীকার।  

পালন কচরব আজ্ঞা সস  ে সিামার।। 

সিযবিী বণল, িব আণছ ভ্রািৃ-বধ।ূ 

পরম পচবত্র রূণপ স্ন পূেপ চবধু।। 

করুো প্রকাচশ সে  পুত্র োন িার। 

ই া চবনা উপাে না সেচখ্ আচম আর।।  

বযাস বণল, মািা িুচম ধণর্ম্পণি িৎপরা। 

ধণর্ম্পণি চবচ ি এই আণছ পরম্পরা।। 

সিামার বিন আচম কচরব পালন। 

রািয-চ ণি িব কুল কচরব রিে।।  

আর এক চনণবেন শুন  িননী। 

পচবত্র  ইণি বধূ বল  আপচন।। 

পচবত্র  ইণল বর লচভণব আমার। 

সেবিুলয পরাক্রম  ইণব কুমার।। 

সিযবিী বণল, পুত্র চবলম্ব না সে।  

অরািণক রািয নষ্ট, প্রিা দুষ্ে  ে।।  

মাণের বিণন বণল বযাস িণপাধন। 

সমার ভেের মূচিপ  ণব েরশন।।  

সসই মূচিপ সেচখ্ বধূ সচ বাণর পাণর। 

সুপুত্র  ইণব িণব িা ার উেণর।। 

সমণে আচসব বচল সগল মুচন বযাস। 

সিযবিী সগল িণব অচম্বকার পাশ।।  

মধুর-বিণন িাণর বণল সিযবিী। 

আমার বিন বধূ কর অবগচি।। 

মচিল ভরি-বংশ নাচ ক উপাে। 

বংশরিা স িু বধু কচ  স্ সিামাে।।  

স্ উপাে বণল সমাণর গঙ্গার কুমার।  

সসই ি উপাে আণছ চনকণে সিামার।। 

আমার বিন িুচম কর অঙ্গীকার। 

পুত্র িন্মাইো কর বংণশর উদ্ধার।।  

অদ্ধপরাণত্র আচসণবন সিামার ভাসুর। 

ভচিণব িা াণর িুচম ভে কচর েূর।।  

আপণন োচকো িণব সেবী সিযবিী। 
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চবচবধ কুসুণম িার শ্যা চেল পাচি।। 

পুনুঃ পুনুঃ কচ  সেবী সগল চনি স্থান। 

অদ্ধপরাণত্র বযাসণেব কচরল প্রোে।। 

কৃেবেপ অঙ্গ, সুচপঙ্গল িোভার। 

ভেের মূচিপ, স্ ন বভরব আকার।।  

সেচখ্ ম াভণে রােী মুচেল নেন। 

িণব বযাসমুচন ব ল চবরস- বেন।।  

রিনী বচঞ্চো মুচন বকল স্নান-োন। 

প্রািুঃকাণল সিযবিী সগল িাাঁর স্থান।। 

সিযবিী বণল, পুত্র ক  চববরে। 

বযাস বণল, পাচললাম সিামার বিন।।  

ম াবলবন্ত মািা  ইণব কুমার। 

অ্ুি  িীর বল  ইণব িা ার।। 

সকবল  ইণব অন্ধ িননীর সোণি। 

শি পুত্র  ইণব স্ িা ার ঔরণস।। 

সিযবিী বণল, পুত্র নচ ল করে। 

কুরুকুণল অন্ধ রািা না  ণব সশাভন।।  

আর এক পুত্র কর বংণশর কারে। 

অঙ্গীকার কচর সগল বযাস িণপাধন।।  

িণব েশমাস পণর ধৃিরাষ্ট্র ব ল। 

্ুগল নেন অন্ধ, মুচন ্া া বকল।।  

পণর ্ণব অম্বাচলকা বকল ঋিুস্নান।  

পুনুঃ বযাণস সিযবিী কচরল আহ্বান।। 

পূর্ব্পভণে অম্বাচলকা না মুচেল আাঁচখ্। 

শরীর পাণ্ডুর বেপ ব ল মুচন সেচখ্।। 

িণব বযাস মনামুচন মাণেণর কচ ল।  

আমাণর সেচখ্ো বধূ পাণ্ডুবেপ ব ল।। 

সস কারণে  ণব পুত্র পাণ্ডুর বরে।  

এি বচল সগল িচল বযাস িণপাধন।। 

সিযবিী বণল, পুত্র কর অবধান। 

আর এক পুত্র সে  গন্ধর্ব্প সমান।।  

মাণের বিণন বযাস স্বীকার কচরল।  

অন্তধপান কচর মুচন চনি স্থাণন সগল।। 

বৎসণরক বেস  ইল পাণ্ডুর- বীর। 

অপূর্ব্প গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর। ।  

পুনরচপ এল বযাস মািার স্মরণে। 

ভণে অম্বাচলকা নাচ  সগল িাাঁর স্থাণন।। 

সসচবকা আচছল িাাঁর পরমা সুন্দরী।  

পাঠাইল মুচন-স্থাণন সুণবশাচে কচর।। 

নবীন স্ৌবন িাাঁর,  ে শূদ্র-িাচি।  

মুচনর িরণে বহু কচরল ভকচি।। 

সন্তুষ্ট  ইো মুচন বচলল িা াণর। 

ধর্ম্পবন্ত পুত্র  ণব সিমার উেণর।। 

পরম পচণ্ডি  ণব নণরণি প্রধান। 

বর চেো সগল বযাস আপনার স্থান। ।  

মুচন-বণর গভপ িার  ইল উৎপচি।  

আপচন িচন্মল আচস ধর্ম্প ম ামচি। ।  

ম াভারণির কো শ্রবণে অমৃি। 

কাশীোস কণ , সাধু চপণে অচবরি।।  
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চবদুণরর িন্ম চববরে 

িণন্মিে বণল, মুচন ক  চববরে। 

্ি আচস িন্ম চনল চকণসর কারে।। 

মুচন বণল, মাণ্ডবয নাণমণি মুচনবর। 

সিযবন্ত ধর্ম্পশীল িণপণি িৎপর। ।  

বহুকাল িপ কণর বৃিমূণল বচস। 

ঊদ্ধপবাহু সমৌনব্রিী সো উপবাসী।। 

স নমণি বহুকাল আণছ মুচনবর। 

বেণব এক চেন িো নগর চভির।। 

িুচর কচর নগণরণি সিারগে ্াে। 

নগর-রিকগে পাণছ পাণছ ধাে।। 

পলাইণি নাচ  পাণর ্ি সিাগে। 

মুচনর আশ্রণম প্রণবচশল সর্ব্পিন।।  

নানাদ্রবয নগণরণি স্ কচরল িুচর। 

মুচনর আশ্রণমণি রাচখ্ল সব পূচর।।  

িার পাণছ এল ্ি রািিরগে। 

মুচনণর সেচখ্ো চিজ্ঞাচসল িিিে।।  

এই পণে আণগ আণগ সিারগে এল। 

সেচখ্োছ ম াশে সকান্ পণে সগল।। 

চকছু না বচলল মুচন চছল সমৌনব্রণি। 

স নকাণল দ্রবয সেণখ্ সসই আশ্রণমণি।। 

ভ্রচমণি ভ্রচমণি িো সেণখ্ সিারগে।  

সিারগণে ধচর িণব কচরল বন্ধন।। 

রাি-িরগে িণব কচরল চবিার। 

িাচনল সকল কর্ম্প এই বামনার্।। 

সলাণকণর বঞ্চনা কচর িণপর আরম্ভ। 

ই াণর বন্ধন কর না কর চবলম্ব।। 

সিারগে সচ ি বাচন্ধো চনল িাাঁণর।  

সিার ধচরলাম বচল িানাে রািাণর।। 

রািা চেল আজ্ঞা, শূণল সে  সর্ব্পিণন। 

নগর-বাচ ণর শূণল চেল িিিণে।। 

মাণ্ডণবযণর শূণল চছল সিাণরর সচ ণি। 

বহুচেন আণছ মুচন বচসো শূণলণি।।  

একচেন মুচনগে সেচখ্ল িাাঁ াণর। 

সেচখ্ো চবিম চিন্তা ব ল সবাকাণর।। 

মুচনগে চমচল িণব সস শূল ধচরল। 

অণনক ্িণন উপাচেণি না পাচরল।। 

চিজ্ঞাচসল মুচনগে মাণ্ডণবযর প্রচি। 

সকান্ পাণপ মুচন িব এণিক দুগপচি।। 

মাণ্ডবয বচলল, আচম বহু পাপকারী। 

সকান্ পাণপ স ন শাচি, বচলণি না পাচর।। 

মুচনগে কো কণ , শুচনল ভূপচি। 

শূণলণি আছণে মুচন, রািা ভীি অচি।। 

মন্ত্রী স  িো আইণলন শীঘ্রগচি।  

অণশি-চবণশণি মুচনবণর কণর স্তুচি।। 

না িাচনো কর্ম্প স ন কচরনু দুষ্কর। 

অধম সেচখ্ো সমাণর িম মুচনবর।। 

রািা িাাঁণর নানাচবধ কচরল চবনে। 

েো কচর মুচনরাি  ইল সেে।। 

িণব নরপচি সসই শূল উপাচেল। 

মুচন-অঙ্গ ব ণি শূল কাচেণি নাচরল।। 

অণনক ্িন বকল না ব ল বাচ র। 

সেচখ্ো চবস্মেচিি ব ল নৃপচির। ।  

বাচ ণর ্ণিক চছল কাচেো সফচলল।  

চভিণর স্ চকছু চছল চভিণর রচ ল।।  

িোচপ  দুুঃখ্ মন নাচ ক মুচনর। 

নাচ ক সবেনা চিণি প্রফুল্ল শরীর।। 

মুচনগণভপ ্ুি শূল সলাণক অসম্ভযাবয। 
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সসই ব ণি নাম  ইল অেীমাণ্ডবয।।  

একচেন মুচনবর ভাচবল অন্তণর। 

সকান্ পাণপ ধর্ম্প শাচি চেণলন আমাণর।। 

ধর্ম্পস্থাণন ই া স িু িাচনণি ্ুোে। 

সকান্ পাণপ স ন শাচি কচরল আমাে।।  

িণব মুচনবর সগল ধণর্ম্পর সেন। 

কচ ল িাাঁ াণর সব চনি চববরে।। 

ক  ধর্ম্পরাি সমাণর কারে ই ার। 

সকান্ সোণি স ন গচি কচরণল আমার।।  

ধর্ম্পরাি বণল, িুচম বালক-বেণস।  

বালক সচ ি চছলা বালযক্রীো-রণস।। 

একচেন িুদ্র এক পিঙ্গ ধচরলা। 

ঈিীকাণি িার গুণ য িুচম শূল চেলা।। 

িা ার উচিি শাচি পাইণল আপচন।  

্া া কচর িা া ভুচঞ্জ কণ  সবেবােী।। 

এি শুচন ম াণক্রাণধ বণল িণপাধন। 

মম িণপাবল আচম সেখ্াই এখ্ন।। 

অল্প সোণি স ন শাচি, এ িব চবিার। 

িা াণি বালক-বুচদ্ধ, চক জ্ঞান আমার।। 

বালযকাণল অল্প সোণি অনযাে সিামার। 

এমি কচরণল িণব মচিণব সংসার।। 

এই স িু নরণলাণক শূদ্রণ্াচন মাে। 

অবশয লচভণব িন্ম শুন ধর্ম্পরাি।।  

অেযাবচধ আচম এই েণণ্ডর কারে। 

কচরণিচছ এইরূপ চনেম স্থাপন।। 

পাাঁি বিপ প্পযন্ত ্ণিক কণর পাপ। 

সিামার সেণন িার নাচ ক সন্তাপ।। 

এি বচল মুচনরাি িচলল আশ্রম। 

িাাঁর শাণপ শূদ্রণ্াচন পাইণলন ্ম। ।  

পরম পচণ্ডি, বুচদ্ধ ধণর্ম্পর আিার। 

কুরুণি চবদুর-রূণপ ্ম-অবিার।। 

ম াভারণির কো অমৃি ল রী। 

কাশীরাম কণ  সাধু চপণে কেপ ভচর।। 
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ধৃিরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও চবদুণরর চববা  

চববরে 

স নমণি কুরুবংণশ চিন পুত্র ব ল।  

অ চনপচশ নানা োন, নানা ্জ্ঞ বকল।। 

চিন পুণত্র ভীষ্ম বীর কণরন পালন।  

নানা-শস্ত্র-শাস্ত্র-চবেযা করান পঠন।। 

কিচেণন সেচখ্ সণব স্ৌবন সমে। 

চববা  কারে চিণন্ত গঙ্গার িনে।।  

্দুবংণশ সুবল নাণমণি নৃপমচে। 

গান্ধারী-নাণমণি কনযা িাাঁ ার নচন্দনী।। 

ভগবাণন আরাচধো কনযা পাে বর। 

একশি পুত্র  ণব মিা- বলধর।।  

বািপা সপণে ভীষ্মবীর েূি পাঠাইল। 

সুবল-রািাণর েূি সকল কচ ল।। 

চবচিত্রবীণ্পযর পুত্র ধৃিরাষ্ট্র নাম। 

কুরুবংণশ চবখ্যাি, ভুবণন অনুপাম।।  

িাাঁর স িু বচরবাণর সিামার কুমারী। 

ভীষ্মবীর পাঠাইল সমাণর শীঘ্র কচর।। 

শুচনো গান্ধার- রাি ভাণব মণন মণন। 

কুরুকুল ম াবংশ চবখ্যাি ভুবণন।।  

সকল সম্পে সেচখ্, অন্ধমাত্র বর।  

না চেণল কুচপি  ণব ভীষ্ম কুরুবর।।  

এণিক চবিার কচর গান্ধার রািন। 

চববাণ র দ্রবয কচরণলন আণোিন।। 

 িী  ে রে রত্ন শকণে পূচরো। 

োস োসী সগা মচ ি চবপুরল কচরো। ।  

শকুচনণর সণঙ্গ চেল চবপুল ব্রাহ্মে। 

িিুণর্দ্পাণল কনযা চেল কচরো সািন।। 

গান্ধারী শুচনল, অন্ধ-বণর সমচপপল। 

আপন স্বকর্ম্প ভাচব চিণি িমা চেল।। 

শুে পট্টবস্ত্র সেবী শিপুর কচর। 

আপন নেন-্ুগ্ম বাচন্ধল সুন্দরী। ।  

পচি-গচি অনুসাচর মুচেল নেন। 

পচিব্রিা গান্ধারী স্ িগণি সঘািে।।  

শকুচন স্ িচলল ভচগনীর সং চি। 

 চিনা-নগণর উিচরল শীঘ্রগচি। ।  

ধৃিরাণষ্ট্র সমচপপল ভচগনী- রিন।  

নানা রত্ন-অলোণর কচরো ভূিে। ।  

 িী অশ্ব রে রত্ন কচর বহু োন।  

শকুচন আপন সেণশ কচরল পোে।। 

সিযণষ্ঠর চববা  চেো গঙ্গার নন্দন। 

পাণ্ডুর চববা  স িু সচিচন্তি মন।।  

শূর নাণম ্ােব কৃণের চপিাম । 

কুন্তীণভাি-নৃপচিণর বে অনুগ্র ।।  

চপিৃিিসা পুত্র কুণন্ত অপুত্রক সেচখ্। 

পাচলবাণর চেল কনযা পৃো শশীমুখ্ী।। 

পৃোণর আচনো বণল কুচন্ত-নরপচি।  

অচিচে-শুশ্রুিা িুচম কর গুেবিী। ।  

চপি-ৃআজ্ঞা সপণে কনযা পূণি অচিচেণর। 

কিকাণল আইল দুর্ব্পাসা সসই ঘণর। ।  

মুচনরাণি সেচখ্ কনযা পােয-অঘপয চেল। 

আপনার  ণি দুই পে প্রিাচলল। ।  

রত্নমে খ্াণে িণব করাে শেন। 

চমষ্টাে পক্কাে চেো করাে সভািন।। 

করণ্াে কচর কুন্তী মুচন-আণগ রে। 

সেচখ্ো সন্তুষ্ট ব ল মুচন ম াশে।।  

িুষ্ট ব ো বচলল দুর্ব্পাসা ম ামুচন। 
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এক মন্ত্র চেব সিামা, ল  সুবোনী।। 

মন্ত্র িচপ স্ই সেণব কচরণব স্মরে।  

সিামার অণগ্রণি সস আচসণব িিিে। ।  

এি বচল মন্ত্র চেো সগল মুচনবর।  

মন্ত্র সপণে পৃো সেবী  চরি অন্তর।। 

পরীিা কচরণি মন্ত্র সভাণির নচন্দনী। 

মন্ত্র িচপ স্মরে কচরল চেনমচে।।  

পৃোর স্মরণে িো এল চেনকর। 

সূ্পয সেচখ্ পৃো ব ল চবরস-অন্তর।।  

করণ্াে কচর কুন্তী প্রোম কচরল।  

সচবনণে পৃোণেবী বচলণি লাচগল।। 

দুর্ব্পাসার মন্ত্র আচম পরীিা কারে। 

সশি না ভাচবো কচর সিামাণর স্মরে।।  

অপরাধ কচরলাম অজ্ঞাণন সমাচ ি। 

বামািাচি সো সোি িচমণি উচিি। ।  

সূ্পয বণল, বযেপ নণ  মুচনর বিন।  

বযেপ নণ  কনযা কভু মম আগমন।।  

প্রেম লইো মন্ত্র  াচকলা আমাণর। 

িব মন্ত্র বযেপ  ণব না ভচিণল সমাণর।। 

পৃো বণল সেখ্ মম বশশব বেস। 

কচরণল কুৎচসি কর্ম্প  ণব অপ্শ।।  

চেনকর বণল, ভে না কচর  মণন। 

সমার স িু সোি িব না  ণব ভুবণন।।  

প্রণবাচধো পৃোণর সস অণনক প্রকার। 

বর চেো সগল সূ্পয চনি স্থাণন িার।। 

সূ্পয-বণর কুন্তী-গণভপ  ইল নন্দন। 

সেচখ্ো সভাণির কনযা সচিচন্তি মন।।  

অকুমারী কনযা আচম চববা  না  ে।  

িাণ  গভপ অসম্ভব সলাক-লাি ভে।। 

বেণস বাচলকা িাণ  গভপ উেণরণি। 

সবেনা ্ািনা নাচর প্রসব  ইণি।। 

এি ভাচব স্মচরণলন সেব চেননাণে। 

পুত্র প্রসচবল কুচন্ত কেপ-রন্ধ্র-পণে। ।  

কেপমূণল িন্ম ব ল সিাঁই কেপ নাম। 

নানা অস্ত্র চশিা বকল ভৃগুরাণমর স্থান।। 

স নমণি কুন্তী-গণভপ  ইল নন্দন।  

িন্ম  ইণি অিে কবি চবভূিে।। 

শ্রবণে কুণ্ডল সশাণভ সূবেপ মচণ্ডি। 

পুত্র সেচখ্ পৃোণেবী  ইল চবচস্মি।। 

সলাণক খ্যাি  ণব বচল  ইলা চবরস। 

কুণলণি কলে রণব, সলাণক অপ্শ।। 

এণিক চিচন্তো পৃো পুত্র বলো সকাণল। 

িাম্রকুণ্ড কচর ভাসাইো চেল িণল।। 

এক সূি চনিয কণর ্মুনাে স্নান।  

ভাচস ্াে িাম্রকুণ্ড সেণখ্ চবেযমান।। 

ধচরো আচনো সেণখ্ সুন্দর কুমার।  

আনণন্দ লইো সগল গৃণ  আপনার।। 

রাধা নাণম ভা্পযা িার পরমাসুন্দরী। 

অপুত্রক আচছলা, পুচিল পুত্র কচর।। 

বসুণসন নাম িণব রাচখ্ল িা ার। 

চেণন চেণন বাণে স্ ন িণের আকার।। 

সর্ব্পশাণস্ত্র চবশারে ব ল ম াবীর। 

অ চনপচশ আরাধন করণে চমচ র।। 

চিণিচেে ম াবীর ব্রণি অনুরি।  

ব্রাহ্মণেণর োন বীর সেে অচবরি। ।  

স্ই ্া া িাণ , চেণি নাচ  কণর আন।  

প্রাে সক  নাচ  িাে, িাই রণ  প্রাে।। 

িা াণর সেচখ্ো সাধু সেব পুরন্দর।  
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পুত্র চ ণি ধচরো ব্রাহ্মে কণলবর।।  

কুণ্ডল কবি োন মাচগল িা াণর। 

িিিণে অঙ্গ কাচে চেল পুরন্দণর।। 

সন্তুষ্ট  ইো ইে বণল ল  বর।  

একাঘ্নী মাচগো চনল কেপ ধনুদ্ধপর।। 

একাঘ্নী নাণমণি অস্ত্র িাণন চত্রভুবন। 

্া াণর প্র াণর িার অবশয মরে।।  

চনি  ণি কেপ কাচে কুণ্ডল অচপপল। 

সসই স িু কেপ নাম ইে িাাঁণর চেল।। 

সভাণির নচন্দনী পৃো রণ  চপত্রালণে। 

স্বেম্বর কচরল সস স্ৌবন সমণে।। 

চনমচন্ত্রো আনাইল ্ি রািগণে। 

আইল সকল রািা সসই চনমন্ত্রণে।। 

বচসল সকল রািা ্া স্ই স্থান। 

মণধযণি বচসল পাণ্ডু ইণের সমান।। 

গ্র গে মণধয স্ন সশাণভ চেনকর। 

পাণ্ডুণিণি আচ্ছাচেল ্ি নৃপবর।।  

পাণ্ডুণর সেচখ্ো পৃো উল্লচসি- মন।  

গণল মালয চেো িাণর কচরল বরে।।  

সভািরাি, পাণ্ডুর কচরল সুসর্ম্ান।  

নানারণত্ন ভূচিো কচরল কনযাোন।।  

রািগে িচল সগল স্ ্ার নগণর। 

কুন্তী বলো পাণ্ডু এল আপনার ঘণর।। 

পুরন্দর-ণকাণল স্ন পুণলামা-নচন্দনী। 

রিনীপচির সকাণল সশাচভিা সরাচ েী।। 

 চিনা-নগণর সলাক ব ল  রচিি। 

স্থাণন স্থাণন নগণর ব ল চনিয-গীি।। 

িণব কিচেণন পাণ্ডুর পুত্র না ব ল। 

পুনুঃ পাণ্ডুর চবভা স িু ভীষ্ম চিচন্তল।। 

স নকাণল শুণন শলয নাণম মণদ্রশ্বর। 

পৃচেবীণি চবখ্যাি অিুল গুেধর।। 

িা ার ভচগনী আণছ পরমা সুন্দরী। 

বািপা সপণে সগল ভীষ্ম িা ার নগরী।। 

শলয রািা শুচনল ভীণষ্মর আগমন। 

আগুসচর চনি গৃণ  চনল িিিে।। 

চবচধমণি গঙ্গাপুণত্র পূচিল িখ্ন।  

চিজ্ঞাচসল সকান্ কাণ্পয স ো আগমন।।  

ভীষ্ম বণল, িুচম রািা চবখ্যাি সংসার।  

বন্ধুত্ব কচরণি ইচ্ছা  ণেণছ আমার।। 

সিামার ভচগনী আণছ কণ  সর্ব্পিন। 

ভ্রািার নন্দণন মম কর সমপপে।। 

 াচসো স্ বণল শলয চবচধ চমলাইল।  

সক িাণন এমন ভাগয আমার স্ চছল। ।  

একমাত্র চনণবেন আছণে আমার। 

পূর্ব্পাপর আমার আছণে কুলািার।।  

সঠচলণি না পাচর, বকল চপিাম  চপিা। 

সিামাণর কচ ণি স্াগয নণ  সসই কো।। 

িব স্থাণন ধন লই, নচ  স্  চনধপন।  

সকবল িাচ  স্ কুল ধণর্ম্পর রক্িে।।  

শণলযর বিণন ভীষ্ম বুচেল কারে। 

কুল-ধর্ম্প-রিা স িু কিপবয ্িন।। 

ইে প্রচি প্রিাপচি বচলল বিন।  

সেবকর্ম্প কুলধর্ম্প না কর লঙ্ঘন।।  

আপন কুণলর ধর্ম্প কচরণব পালন।  

নাচ ক িা াণি সোি, সবণের বিন।। 

এি বচল ভীষ্ম চেল অমূলয রিন। 

শি কুম্ভ পূেপ কচর চেণলন কাঞ্িন।।  

অশ্ব রে গি চেল চবচিত্র বসন। 
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ধনলাণভ প্রীি ব ল মণদ্রর নন্দন। ।  

নানারণত্ন ভূচিো ভচগনী আচন চেল।  

মাদ্রী বলো ভীষ্মণেব চনি সেণশ সগল।। 

পাণ্ডুর চববাণ  ম া উৎসব কচরল। 

সেচখ্ো মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট ব ল।। 

্ুগল বচনিা পাণ্ডু সেচখ্ো সমান।  

দুই ভা্পযা সব ভাব নাচ  সভে জ্ঞান।। 

িণব পাণ্ডু কি চেণন সবার অণগ্রণি। 

প্রচিজ্ঞা কচরল চেগ্ চবিে কচরণি।। 

পোচি রোশ্ব গি িিুরঙ্গ েণল। 

সাচিো পচশ্চম চেণক সগল ম াবণল। ।  

েশােপ-ণেণশর রািা পূর্ব্প অপরাধী। 

িা াণর চিচনো পাইল বহু রত্ন চনচধ।। 

মগধ-রাণিযণি চিচন মদ্ররে রািা।  

চমচেলা ঈশ্বর কাশীণকৌঞ্চ ম াণিিা।। 

িমেচি-সম সিণি পাণ্ডু ম ামচি।  

এণক এণক চিচনল সকল নরপচি।। 

িণব ি সকল রািা একত্র  ইো। 

পাণ্ডুর সচ ি ্ুদ্ধ কচরল আচসো। ।  

না পাচরো ভঙ্গ চেল ্ি নৃপবর। 

পাণ্ডুণর পূচিো িণব সেে রািকর। ।  

 িী সঘাো রে রেী চবচবধ রিন। 

আর কি ধন চেল, না ্াে গেন।। 

রািগে চিচন পাণ্ডু লণে রািকর। 

আপনার রাণিয সগল  চিনা- নগর। ।  

পাণ্ডুর মচ মা ্ণশ পৃচেবী পূচরল।  

পূণর্ব্পণি ভরি রািা স্ কর্ম্প কচরল।। 

পাণ্ডু প্রচি বে প্রীচি গঙ্গার নন্দন। 

আশীর্ব্পাে কচর কণর মিক িুর্মবন।।  

িণব এণক এণক পাণ্ডু সবাণর বচন্দল। 

্ণিক আচনল দ্রবয ধৃিরাণষ্ট্র চেল।। 

ধন পাইো ধৃিরাষ্ট্র কচরল সর্ম্ান। 

নানা ্জ্ঞ কচরো কচরল বহু োন।।  

বহু অশ্বণমধ ্জ্ঞ ধিৃরাষ্ট্র বকল। 

 িী  ে সগা কাঞ্চন ভূচম োন চেল।। 

ধৃিরাণষ্ট্র চেো পাণ্ডু রাণিয-অচধকার। 

মৃগোণি রি সো, বণনণি চব ার।। 

কুন্তী মাদ্রী স  রািা সো োণক বণন। 

্ো োণক িো স্ন  চিনা ভুবণন।। 

িণব কিচেণন ভীষ্ম চবদুর কারে। 

সুণেব রািার কনযা কচরল বরে।। 

সুণেব রািার কনযা নাণম পরাশরী।  

রূণপণি চনচন্দি ্ি স্বগপচবেযাধরী।। 

ম া ধর্ম্পশীল এই চবদুর  ইণি। 

িচন্মল নন্দনগে সস কনযা-গণভপণি।। 

চপিার সমান িারা অচি নম্র ধীর। 

অসামানয গুেশীল ধণর্ম্পণি সুচস্থর।। 

কুরুবংশবৃচদ্ধ কো স্ই নর শুণন।  

িার বংশ বৃচদ্ধ  ে বযাণসর বিণন।। 

ম াভারণির কো অমৃি অেপণব। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ কণ  কাশীরাম সেণব।। 
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গান্ধারীর শি-পুত্র প্রসব  

কচ ণলন মুচন,                     শুন নৃপমচে, 

পূর্ব্প-চপিাম -কো। 

বযাস িণপাচনচধ,                     পূণি চনরবচধ, 

গান্ধারী সুবল-সুিা।। 

িাাঁর সসবাবণশ,                     বর চেল বযাণস, 

 ইো  রি-্ুি। 

ম া বলবান,                     স্বামীর সমান, 

পাইণব শণিক সিু।। 

পরম  চরণি,                     কণিক চেবণস, 

গভপ ধচরল গান্ধারী। 

কুচে মাস ্াে,                     প্রসব না  ে, 

চিণি চিচন্তি সুন্দরী।। 

স নকাণল ধ্বচন,                     আিচম্বণি শুচন, 

কুন্তীর  ইল সুি। 

শুচনো গান্ধারী,                     আপনা পাসচর,  

ব ো পচেল মূচচ্ছপি।। 

পুত্র  ইণল সিযষ্ঠ,                     রাণিয  ণব সশ্রষ্ঠ, 

কুরুকুণল  ণব রািা।  

কুন্তী ভাগযবিী,                     পাইল সন্তচি, 

সবাই কচরণব পূিা।। 

আচম অভাচগনী,                     পরম পাচপনী, 

কর্ম্পফল আপনার। 

চদ্ববৎসর  ইল,                     চকছু না িচন্মল, 

পচরশ্রম মাত্র সার।। 

প্রসচব ্েযচপ,                     ভাবনা িোচপ, 

স ণি  ইণব োস। 

স ন অনুমাণন,                     েৃঢ় বকল মণন, 

গভপ কচরব চবনাশ।। 
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সলা ার মুেগণর,                     আপন উেণর, 

চনঘপাি কচরো  াণন। 

পাই সলা াঘাি,                     গভপ ব ল পাি, 

ধৃিরাষ্ট্র নাচ  িাণন।। 

নাচ  পে মুণ্ড,                     সণব মাংসচপণ্ড, 

গান্ধারী প্রসব ব ল। 

 াকাইো োসী,                     চিণি ঘৃো বাচস, 

সফলাইণি ইচ্ছা বকল।। 

িাচনো কারে,                     মুচন বদ্বপােন, 

আচস ব ল উপনীি। 

বল সক্রাধ কচর,                     শুন সগা গান্ধারী, 

এ কর্ম্প সকান চবচ ি।। 

িাচন সর্ব্প ধর্ম্প,                     কর স ন কর্ম্প, 

সিামার উচিি নণ । 

চ ংসা ম াণেশ,                     অধর্ম্প অণশি, 

আপনা আপচন েণ ।। 

শুচনো বিন,                     লচর্জ্ি বেন, 

কণ  করণ্াে কচর। 

সিামার বিন,                      ইল লঙ্ঘন, 

এ বে চবস্মে স চর।। 

িুচম চেলা বর,                     শণিক কুমার, 

 ণব বচল আশা চছল। 

্ুগল বরণি,                     ম াশ্রম সেণশ, 

মাংসচপণ্ড িনচমল।। 

বণল বযাস মুচন,                     শুন সুবেচন, 

সমার বাকয অনয নে। 

দুুঃখ্ পচর র,                     সমার বাকয ধর, 

 ইণব শি িনে।। 

শি কুম্ভ কচর,                     ঘৃণি িা া পূচর, 
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মাংসচপণ্ড চসঞ্চ িণল। 

এি বচল মুচন,                     বচসলা আপচন, 

মাংসচপণ্ড কচর সকাণল।। 

শীিল িণলণি,                     চসচঞ্চণি চসচঞ্চণি। 

স্ন চবচধ চনরচমল। 

এক মাংসচপণ্ড,                     ব ল খ্ণ্ড খ্ণ্ড, 

একাচধক শি ব ল।। 

অঙ্গুচলর পর্ব্প,                     প্রাে ব ল খ্র্ব্প, 

ঘৃিকুণম্ভ বলো িুণল। 

িণব িণপাধন,                     সুেৃঢ় বিন, 

গান্ধারী সেবীণর বণল।। 

এই কুম্ভগণে,                     রাচখ্বা ্িণন, 

নাচ   ও উিণরাল।  

আপন ইচ্ছাে,                     িচন্মণব িনে, 

নাচ  ভাঙ্গ সমার সবাল।। 

এি বচল ঋচি,                     চ মালেবাসী, 

সগল চ মালণে িচল। 

িণব কি চেণন,                     ব ল দুণ্পযাধণন, 

মূচিপমন্ত ্ুগ কচল।। 

ভীম স্ই চেণন,                     িচন্মল কানণন, 

সসই চেণন দুণ্পযাধন। 

িনম মাত্রণক,                     সঘার শণে  াণক, 

স্মন গৃধ্র গর্জ্পন।। 

িার  াক শুচন,                     স্ন গৃধ্রধ্বচন, 

গৃধ্রগে সব  াণক। 

কুকু্কে শৃগাল,                      াণক পাণল পাল, 

নগর পূচরল কাণক।। 

বণ  িি বাি,                    সঘণন চনঘপাি, 

েশচেক ্াে পচে। 
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চমচ র মুচেল,                     রুচধর বচিপল, 

েনেনা  র চগচর।। 

এ সব িচরি,                     সেচখ্ চবপরীি, 

চিচন্তি সকৌরবপচি। 

ভীষ্ম ম ামচি,                     চবদুর প্রভৃচি, 

আনাইইল শীগ্রগচি।। 

সবার অণগ্রণি                     লাচগল কচ ণি, 

ধৃিরাষ্ট্র গুোধার। 

শে শুনা সগল,                     পাণ্ডুপুত্র ব ল, 

বংণশর সিযষ্ঠ কুমার।। 

রািা  ণব সস ,                     নাচ ক সণন্দ , 

সমার মন িাণ  সুখ্ী। 

সমার পুত্র ব ণি,                     অচি চবপরীণি, 

বহু অমঙ্গল সেচখ্।। 

চবধান ই ার,                     কচরো চবিার, 

ক  সমাণর সর্ব্পিন। 

রািার বিন,                     শুণন সর্ব্পিন, 

চবদুর বকল িখ্ন।। 

ভারি সঙ্গীি                     িগি সমাচ ি, 

সকবল অমৃিচনচধ। 

কাশীোস কে,                     খ্ণণ্ড ্ম-ভে,  

পান কর চনরবচধ।। 
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দুণ্পযাধনণক পচরিযাগ কচরণি 

চবদুণরর মন্ত্রো োন ও 

দুুঃশলারিন্ম চববরে 

চবদুর বণলন, অবধান ম ারাি। 

্ি অমঙ্গল সেচখ্, ভাল নণ  কাি।। 

ইণে প্রােচশ্চি রািা চকছু নাচ  আর। 

িণব সস মঙ্গল  ে, িযি এ কুমার। ।  

কুণলর অন্তক রািা! এ পুত্র সিামার। 

ই াণক পাচলণল দুুঃখ্ পাইবা অপার।।  

চনি-কুল চ ি ্চে চিন্ত  রািন্। 

এক ঊন স ৌক িণব শণিক নন্দন।। 

কুলাঙ্গার এই চশশু-ণিামার স্ ব ল।  

চনশ্চে িাচন , এই অধর্ম্প িচন্মল।। 

কুণলর কারে রািা িযচি একিন। 

কুল িযাগ কচর রািা গ্রাণমর কারে।।  

গ্রাম িযচি শুন রািা িনপে-চ ণি। 

পৃচেবীণক িযচি রািা আপনা রাচখ্ণি।। 

স ন নীচি আণছ রািা কণ  পূর্ব্পাপর। 

সিযষ্ঠ পুত্র মাচর বংশ রাখ্ নৃপবর।।  

এণিক বিন ্চে চবদুর বচলল। 

পুত্রণস্নণ  ধৃিরাষ্ট্র শুচন না শুচনল।। 

িণব আর ঊনশি  ইল নন্দন। 

স নমণি ব ল ভাই একশি িন।। 

একশি পুত্র ব ল কনযা এক গচে। 

শুচন মুচনবণর চিজ্ঞাচসল নৃপমচে। ।  

আপচন বচললা বযাসণেণবর স্ বণর। 

একশি পুত্র  ণব গান্ধারী-উেণর।।  

অচধক  ইল কনযা চকণসর কারে। 

ই ার বৃিান্ত সমাণর ক  িণপাধন।।  

মুচন বণল, শুন িত্ত্ব শ্রীিণন্মিে। 

্খ্ন চবভাগ কণর বযাস ম াশে।। 

সিী পচিব্রিা সেবী সুবল-নচন্দনী। 

মণনণি বাচিল, এক কনযা সে  মুচন।। 

শুচনোচছ স্ত্রীণলাণকর কনযাে পীচরি। 

োণনণি অিে স্বগপ আণছ স ন নীি।। 

শি পুত্র বর চেল বযাস ম ামুচন।  

নাচ ক সণন্দ  পুত্র  ইণব এখ্চন।।  

কােমণনাবাণকয ্চে  ই আচম সিী। 

পচিব্রিা  ই আচম পচি সমার গচি।। 

ব্রাহ্মণেণর গবী চেো োচক সকাচে সকাচে। 

িণব সমার ইণে কনযা  ণব একগুচে।।  

ব্রি িপ কণর োচক গুরুর সসবন।  

্চে কভু পূণি োচক সেব-চদ্বিগে। ।  

গান্ধারী মানস আর চবচধর সৃিন। 

মাংসচপণ্ড বযাসণেব কচরল চসঞ্চন।।  

একশি এক ভাগ মাংসচপণ্ড ব ল।  

সেচখ্ ম ামুচন বযাস গান্ধারীণক বকল।। 

আমার বিন বধূ কভু চমেযা নে। 

এই সেখ্ পাইলাম শণিক িনে।। 

একখ্াচন অচধক স্ সুবল-নচন্দনী। 

সিামার মানস ব ণি ব ল একখ্াচন।। 

শুচন  রচিি ব ল সুবল-দুচ িা। 

সস কারণে অচধক  ইল এক সুিা।। 

অনযা ধৃিরাষ্ট্র-ভা্পযা ববণশযর কুমারী। 

বহু সসবা ধৃিরাণষ্ট্র কচরলা সুন্দরী।। 

িা ার উেণর ব ল একচে নন্দন। 

্ু্ুৎসু বচলো নাম িাণন সর্ব্পিন।।  
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স নমণি একণত্রণি শি শণ াের। 

সণব ম াবলবন্ত পরম সুন্দর।। 

চববা  কচরল সণব রািার কুমারী। 

িেদ্রণে সমচপপল দুুঃশলা সুন্দরী।। 

সকৌরণবর িন্মকো কচ লাম সব। 

বচল শুন পাণ্ডণবর স্মি উদ্ভব।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

একমণন শুচনণল িরণে ভব-বাচর।। 

ই ার শ্রবণে ্ি সুখ্ লণভ নর। 

এমি নাচ ক সুখ্ বত্রণলাকয-চভির।।  

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কণ  রচিো পোর। 

ভচিভণর শুণন স্ন সকল সংসার।। 

শুন শুন সাধু-সুধী  ণে একমন। 

অপূর্ব্প ভারি-গাো বযাণসর রিন।।  
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মৃগরূপী ঋচিকুমাণরর প্রচি 

পাণ্ডুর শরাঘাি ও শিশৃঙ্ঘ 

পর্ব্পণি অবচস্থচি 

বহুকাল রণ  পাণ্ডু বণনর চভির। 

সণঙ্গ দুই ভা্পযা আর কি অনুির।।  

চনরন্তর ভ্রণম পাণ্ডু মৃগ-অণন্বিণে। 

পর্ব্পি-কন্দর সঘার ম া শালবণন।।  

চসং  বযাঘ্র হ্স্িী খ্েী ভল্লুক শূকর। 

পাইো পাণ্ডুর শে ্াে বনান্তর।।  

স নমণি একচেন সেণখ্ নৃপবর। 

 চরেী্ূণের মণধয মৃগ এণকশ্বর।।  

চকন্দম নাণমণি সসই ঋচির কুমার। 

মৃগরূপ ধচর কণর মৃগীণর শঙৃ্গার। ।  

মৃগ সেচখ্ পাণ্ডুরাি প্র াচরল শর।  

িীক্ষ্ণশণর সভচেল ঋচির কণলবর।। 

শরাঘাণি ঋচিপুত্র কণর ছেফচে। 

মৃগীর উপর ব ণি ভূণম পণে লুচে।।  

 াক চেো ঋচিপুত্র পাণ্ডু প্রচি বণল। 

ধাচর্ম্পক পচণ্ডি ব ো চক কর্ম্প কচরণল।। 

মূখ্প দুরািার স্ই চ ংসা কণর পণর। 

পরম শক্রণক স ন সমণে না মাণর।। 

পাণ্ডু বণল, মৃগ িুচম চনন্দ চক কারে। 

িত্রধর্ম্প মৃগ মাচর পাই স  ্খ্ন।।  

কচরলা অগিযমুচন ভিয মৃগগে।  

সেবঋচি-ভিয স িু মৃণগর সৃিন। ।  

চরপু সম মৃণগ অস্ত্র কচরব প্র ার। 

নীচিশাণস্ত্র কণ , স ন িচত্রে-আিার।। 

ঋচি কণ , মৃগবধ িচত্রণের ধর্ম্প। 

রমণে চবণরাধ করা ম াপাপ কর্ম্প।।  

কুরুবংণশ িচন্ম কর স ন অনুচিি। 

রচিরস জ্ঞাি সব শাণস্ত্রণি পচণ্ডি।। 

রািা  ণে চনণি কর স ন পাপািার। 

রািা ্চে পাপ কণর মচিণব সংসার।।  

ঋচির নন্দন আচম, িণপর সাগর। 

সকল িযচিো োচক বণনর চভির।। 

মৃগরূণপ কচর আচম  চরেী রমে। 

স নকাণল িুচম সমাণর কচরণল চনধন।।  

ব্রাহ্মে বচলো িুচম না িান আমাণর। 

সসই স িু ব্রহ্মবধ নচ ণব সিামাণর।। 

মৃগণে  মাচরণল ই াণি পাপ নে। 

এই পাপ মাচরলা স্ বমেুন-সমে।।  

এই স িু শাপ আচম চেণিচছ রািন্। 

বমেুন সমণে  ণব সিামার মরে।। 

আচম স্মি অশুচিণি ্াই পরণলাণক। 

এই মি অশুচিণি ্াণব ্মণলাণক।। 

স্বণগপণি ্াইণি শচি নচ ণব সিামার।  

কভু চমেযা নচ ণবক বিন আমার।। 

এি বচল ঋচিপুত্র িযচিল িীবন। 

সেচখ্ো পাণ্ডুর ব ল চবিণ্ণ বেন। ।  

সশাণকণি আকুল ব ো কণরন ক্রন্দন।  

প্রেচিে কচর মৃি-ঋচির নন্দন।।  

ভা্পযা স  কাণন্দন স্মন বন্ধুণশাণক। 

অণশি চবণশণি রািা চনণন্দ আপনাণক।। 

সকন স ন বে কুণল  ইল উদ্ভব। 

আপনার কর্ম্পণভাগ কণর সলাক সব।। 

শুচনোছ চপিা কচরণলন কোিার। 

কামণলাণভ অল্পকাণল িাাঁ ার সং ার। ।  
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িাাঁর সিণত্র িন্ম মম স ণি অধম।  

দুষ্টবুচদ্ধ দুরািার সিাঁই বযচিক্রম।। 

রািনীচি ধর্ম্প কি আছণে সংসাণর।  

সব িযচি ভ্রচম মৃগ-বধ অনুসাণর। ।  

সমুচিি ফল িার ব ল এিকাণল।  

খ্ণ্ডন না  ে, কর্ম্প-অনুসাণর ফণল।। 

আচি ব ণি িযচিলাম সংসার-চবিে। 

শরীর িযচিব িপ কচরো চনশ্চে।। 

একাকী  ইো পৃেিী কচরব ভ্রমে। 

সকল ইচেেগণে কচরব েমন।। 

কুন্তী মাদ্রী প্রচি রািা বচলণছ বিন। 

 চিনা-নগণর সোাঁণ  কর  গমন।। 

ভীষ্ম সিযষ্ঠিাি আর অম্বাচলকা মািা। 

সিযবিী আই আর অন্ধরাি ভ্রািা।।  

চবদুর প্রভৃচি ্ি সুহৃে সকল। 

স্ সেচখ্লা শুচনলা কচ বা অচবকল।।  

এি শুচন দুই িণন কণরন ক্রন্দন। 

কাচন্দণি কাচন্দণি কণ  করুে বিন।।  

চক সোণি আমরা সোিী সিামার বিণে। 

সিামা চবনা  চিনাে ্াইব সকমণন। ।  

সিামা চবনা শরীর ধচরব সকান্ কাণি।  

চকবা ফল পাইব োচকো গৃ মাণে।। 

সিামা চবনা রািা গচি নাচ  আমাণের।  

সিামার স্ গচি সসই গচি দুিণনর।। 

িপসযা কচরব সমারা সিামার সং চি। 

সিামার সসবণন রািা পাইব সেগচি।। 

ফলা ারী ব ব কচর ইচেে-চনগ্র ।  

নানা িীণেপ স্বচ্ছণন্দ ভ্রচমব িব স ।।  

স নমণি আশ্রম আছণে সেযাসীণি।  

ধর্ম্পপত্নী সোাঁণ , সোি নাচ ক ই াণি।। 

চনশ্চে নৃপচি ্চে না লণব সং চি।  

িণেক রচ ো ্া  শুন নরপচি।। 

সিামার অণগ্রণি সমারা পচশব আগুণন।  

স্বচ্ছণন্দ গমন কর স্খ্াণন সসখ্াণন।। 

অণনক চবনে কচর কাণন্দ দুইিন। 

সেচখ্ো বযাকুলচিি  ইল রািন।।  

পাণ্ডু বণল, চনশ্চে সচ ি ্চে ্াণব। 

সিামরা অণশি সেশ অরণেযণি পাণব।। 

গাণছর বাকল পর, িযি  বসন। 

চশণর িো ধর, আর িযি আভরে।। 

ফল-মূলা রী  ও িযি চেবয  ার।  

কাম সক্রাধ সলাভ সমা  িযি অ োর।।  

স্বামীর বিন িণব শুচন দুই িন। 

িিিণে পচরিযাগ কণর আভরে।। 

কবরী এলাণে বকল চশণর িোভার। 

নৃপচির অণগ্র চেল সব অলোর।। 

সেচখ্ো নৃপচি মণন  ইল চবস্মে। 

সোাঁ ার সেচখ্ো সবশ চবেণর হৃেে।।  

িণব রািা িযচিণলন চনি অলোর।  

কচরো সকল িযাগ িপস্বী-আিার।। 

রত্ন অলোর চদ্বণি কচরণলন োন।  

িপসযা কচরণি রািা কণরন প্রস্থান।। 

অনুিরগে ্ি আচছল সং চি। 

সবাকাণর বচলণলন পাণ্ডু নরপচি।। 

 চিনা-নগণর সণব কর  গমন। 

সবাকাণর কচ বা আমার চববরে।। 

্ণত্ন প্রণবাচধণব সণব মাণের ক্রন্দণন। 

ধৃিরাণষ্ট্র প্রণবাচধণব মধুর বিণন।। 
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পাণ্ডুর বিন ্ি শুচন সর্ব্পিণন।  

 া াকার কচর সণব করণে ক্রন্দন।।  

সঘণন চনশ্বাস, মুণখ্ কাির বিন। 

 চিনা-নগর সণব কচরল গমন।। 

এণক এণক সবাণর কচ ল সমািার। 

শুচন পুরণলাণক সণব কণর  া াকার। ।  

অন্তুুঃপুণর উচঠল ক্রন্দন-ম াণরাল।  

প্রলেকাণলণি স্ন সাগর-কণল্লাল।। 

গাণঙ্গে চবদুর আচে আর ্ি িন। 

পাণ্ডুর সশাণকণি কণর সকণল ক্রন্েন।।  

শুচন ধৃিরাষ্ট্র রািা অিযন্ত অচস্থর। 

নাচ  রুণি অে িল না  ন বাচ র। ।  

রত্নমে পালে ছাচেো নৃপবর। 

ভূণম গোগচে ্াে সশাণকণি কাির।। 

স নমণি সরােন কচরণছ বন্ধুিন। 

স ো পাণ্ডু প্রণবচশল গ ন কানন। ।  

বিত্ররে নাণম বন অচি সস চবিার।  

গন্ধর্ব্প অপ্সরা িো কচরণছ চব ার।। 

সস বন িযচিো ্ান বনচমিকানন। 

বহু নেনেী সেশ কচরো লঙ্ঘন।। 

চিণন চ মালণে কচরণলন আণরা ে। 

িো ব ণি িচলণলন শ্রীগন্ধমােন।।  

িোে আছণে ইেদুযে সণরাবর।  

ম াপুেয িীেপ ্াণ  বাচিি অমর।।  

িাণ  স্নান কচরো সগণলন চিন িন।  

শিশৃঙ্গ-পর্ব্পণি কণরন আণরা ে।। 

ম া উচ চগচরবর সেচখ্ণি উিম। 

অণনক িপস্বী ঋচিগণের আশ্রম।। 

পর্ব্পি পাইো রািা আনচন্দি মন।  

িপসযা কণরন িো স  ঋচিগে।। 

কণরন কণঠার িপ িো চিন িন। 

চেনণশণি ফলমূল কণরন ভিে।। 

বচরিা আিপ শীি সণ  কালধর্ম্প।  

সকবল শরীর, চিণন সার অচস্থির্ম্প।। 

সঘার িপ সেচখ্ো বাখ্াণন ঋচিগে। 

িপসযাণি চসদ্ধ  ইণলন চিনিন।। 

স্বণগপণি ্াইণি শচি ব ল, স ন বাচস। 

িো স ণি সগণলন প্রেচম সব ঋচি।।  

অচি উচ চগচরবর পরণশ গগন। 

স্বণগপণি ্াইণি কচরণলন আণরা ে। ।  

পণেণি সেণখ্ন সব সেবিার স্থান। 

নানা রণত্ন চবভূচিি চবচিত্র চনর্ম্পাে।। 

সেণখ্ন বচ ণছ গঙ্গা মৃদুল িরণঙ্গ। 

সেবকনযাগণে িো ক্রীো কণর রণঙ্গ।। 

সকান স্থাণন সেচখ্ণলন পর্ব্পি উপর।  

িলধরগণে বৃচষ্ট কণর চনরন্তর।। 

িা ার অন্তণরণি অগময ভূচম সেচখ্। 

আছুক অণনযর কাি, স্ণি নাণর পাখ্ী।। 

চিন িণন সেচখ্ণলন িো ঋচিগে। 

 াক চেো উচিগে বণলন বিন।। 

সকাোকাণর ্াও স  সিামরা চিনিন। 

অগময চবিম ভূচম, ্া  চক কারে।।  

সিামাণের সকাো ধাম কচ ণব চনশ্চে।  

চকবা নাম সকাো ব ণি আইণল স োে। ।  

ঋচিগে-বিণন বণলন নরপচি। 

পাণ্ডু নাণম আচম, কুরুবংণশণি উৎপচি।। 

অপুত্রক  ইলাম চনি কর্ম্পণোণি।  

সংসার িযচিো আচম ্াই স্বগপবাণস।। 
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শুন শুন ম ামুচন কচর চনণবেন। 

চনশ্চে কচ ব আচম িব চবেযমান।। 

মণিপণি মানব িন্ম  ইল আমার। 

ঋে  ইণি স্ না পাইনু চনিার।। 

সংসাণরর মণধয ঋে শুন মুচনবর। 

চবিাচরো সব কো কচ  বরাবর।। 

িাচর ঋে লইো মনুিয সে  ধণর। 

ঋে ব ণি পার ব ণল মুি কণলবণর। ।  

্জ্ঞ কচর সেব-ঋণে  ইণবক পার। 

মুচনগণে িুচিণবক কচর ব্রিািার।।  

চপি-ৃঋণে মুি  ে চপিৃচপণ্ড চেো। 

মনুণিয  ইণব পার অচিচে ভুচঞ্জো।। 

ঋণে পার  ইলাম আচম চিন স্থাণন।  

চকন্তু না  ইনু পার চপিৃগে-ঋণে। ।  

আপন কুকর্ম্প ফল না  ে খ্ণ্ডন। 

শরীর িযচিণি আচম ্াই সস কারে।।  

ঋচিগে বণল, িুচম পচণ্ডি সুিন। 

ধাচর্ম্পক সুবুচদ্ধ সর্ব্পশাণস্ত্র চবিিে।। 

পুত্র ীন িন স্বণগপ ্াইণি না পাণর । 

দ্বারপালগে িো দ্বাররিা কণর। ।  

অকারণে িোকাণর ্াও নরপচি। 

কোচিৎ না পাইবা স্বণগপণি বসচি।। 

শুন ওণ  ম ারাি আমার বিন। 

মণিপযণি িচন্মণল  ো অবশয মরে।।  

পৃচেবীণি িন্ম  ে ম াপুেয-ফণল।  

িা ার বৃিান্ত আচম কচ ব সকণল। ।  

পৃচেবীণি বহু োন পুেয সলাক কণর। 

বহু িপিপ কণর সংসার-চভিণর।। 

পুত্র ীন ব ণল স্বণগপ ্াইণি না পাণর। 

নীচিশাণস্ত্র স ন কণ  সবণের চবিাণর।। 

স্বণগপণি ্ণিক ববণস সেব চসদ্ধঋচি। 

মণিপয পুত্র িন্মাইো সণব স্বগপবাসী।। 

এি শুচন বণল রািা চবনে- বিন।  

চক কচরব, সমাণর আজ্ঞা কর িণপাধন।।  

ই ার উপাে সমাণর ক  মুচনবর। 

অবশয পাচলব আচম কচর অঙ্গীকার।।  

মুচনগে বণল, রািা োক এই স্থাণন। 

 ইণবক পুত্র িব সেব-বরোণন।। 

চেবযিণি সমারা সব কচর েরশন। 

ম াবী্পবন্ত  ণব িব পুত্রগে।। 

ঋচিগে-বিণন চনবণিপ নরপচি। 

শিশৃঙ্গ পর্ব্পণি কচরণলন বসচি।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

9
 

পুণত্রাৎপােণন কুন্তীর প্রচি পাণ্ডুর 

অনুমচি 

কুন্তীণর বণলন িণব পাণ্ডু নৃপবর।  

আপচন শুচনলা মুচনগণের উত্ির।।  

সেবদ্ব ণি পুত্র  ণব, বণল মুচনগে।  

আপচন কর  কুন্তী ই ার চবধান।। 

মৃগ-ঋচি শাণপ শচি নাচ ক আমার।  

উপাে কচরো চপিৃ-ঋণে কর পার।। 

আর স ন আণছ পূর্ব্পশাণস্ত্রর চবধান। 

চববচরো কচ  িা া কর অবধান।। 

স্বংমুৎপাচেি সক  স ণি নন্দন। 

নিুবা কা াণর পুত্র সেে সকান্ িন।।  

মূলয বলো সপৌিয কণর পুত্রবৎ কচর। 

আপচন প্রণবণশ সক  অেণ িু মচর। ।  

পুত্র ীণন সকান্ িন কনযা কণর োন। 

িার পুত্র  ইণল সস  ে পুত্রবান। ।  

নিুবা স্বামীর আজ্ঞা বলো সকান িণন। 

আপন সেৃশ চকম্বা উচিন স্থাণন। ।  

িা াণি িচন্মণল  ে আপন নন্দন। 

পূর্ব্পাপর আণছ স ন ব্রহ্মার বিন।।  

সসই অনুসাণর কচ  বংণশর কারে। 

সশ্রষ্ঠ িন ব ণি কর বংণশর রিে।।  

কুন্তী বণল, রািা িুচম পরম পচণ্ডি। 

চক কারণে ক  িুচম বিন কুৎচসি।। 

আচম ধর্ম্পপত্নী িুচম ধর্ম্পজ্ঞ আপণন। 

সিামা চবনা অনযিন না সেচখ্ নেণন।। 

িুচম বল, সশ্রষ্ঠ ব ণি িন্মা  নন্দণন। 

সিামা ব ণি সশ্রষ্ঠ সকবা আণছ চত্রভুবণন।। 

পূণর্ব্প শুচনোচছ রািা কণ  মুচনগে। 

বুযচিিাশ্ব রািা চছল সপৌরব-নন্েন।।  

ম ারাি বুযচিণলক ধণর্ম্পণি িৎপর।  

্জ্ঞ কচর িুচিণলক ্ণিক অমর।। 

িাাঁর েচিোে িুষ্ট ব ল চদ্বিগে।  

বাহুবণল চিচনল সকল রািগে।। 

ভদ্রা স্ িাাঁ ার ভা্পযা পরমা সুন্দরী। 

রািাণর সসবণে সো পুিকাম কচর।। 

পত্নীণি আশি সো বস্ত্রে নরবর।  

অকাল ব ল বযাচধ্ুি কণলবর।। 

্ক্ষ্মা-কাশ-ণরাণগ রািার  ইল মরে।  

ভদ্রা ব ল সশাণকর সাগণর চনগমন।। 

স্বামী চবনা ভা্পযা িীণে, চধক িার প্রাে। 

স্বামী চবনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান।। 

স্বামীর চব ণন নারী িীণে স্ই িনা। 

চনিয চনিয ভুণঞ্জ সসই চবচবধ ্ন্ত্রো।। 

স্বামীপুত্র ীনা নারী সলাণক অনাের।  

গেনা না কণর সক  মনুিয চভির।। 

স ন মণি ভদ্রা বহু কচরণছ ক্রন্েন।  

 াচকো িা াণর শব বণল িিিে।। 

না কান্দ  ভদ্রা িুচম উচঠ ্া  ঘণর। 

আচম িন্মাইব পুত্র সিামার উেণর।।  

শণবর বিণন ভদ্রা সগল চনি স্থান।  

শসবণর রাচখ্ল কচর ্িন চবধান।। 

ঋিু স্াণগ ভদ্রা িণব শণবর সঙ্গণম। 

সি পুত্র উেণর ধচরল ক্রণম ক্রণম।। 

শব-স্বামী ব ণি ভদ্রা পুত্র িন্মাইল। 

স নমি আছ পূর্ব্প মুচনরা কচ ল।।  

িুচমও এখ্ন রািা স্াগ কর বণন। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

0
 

আমার উেণর িন্ম করা  নন্দণন।। 

পাণ্ডু বচলণলন, সস মানুণি না সম্ভব। 

বেববণল শব ব ণি পুণত্রর উদ্ভব।।  

সসইরূপ শচি কুন্তী নাচ ক আমার।  

পূর্ব্প-ধর্ম্প-উচি কুন্তী কচ  শুন আর।। 

পূণর্ব্পণি না চছল কুন্তী এ সব চনেম। 

্াণর ইচ্ছা িার  ে কচরি সঙ্গম।।  

ইচ্ছামি স্ত্রীগে ্াইি ্োস্থাণন। 

নাচ ক চবণরাধ পূণর্ব্প ব্রহ্মার সৃিণন।। 

চনেম কচরল ঋচিপুত্র একিন। 

িা ার বৃিান্ত কচ  শুন চেো মন।।  

উর্দ্ালক নাণম এক ম া-িণপাধন। 

সশ্বিণকিু নাণম ধণর িাাঁ ার নন্েন।।  

চপিৃমািৃণকাণল ক্রীো কণর অনুক্িে।  

স নকাণল আণস িো মুচন একিন।। 

চবণমাচ ি ব ো মুচন ধণর িার মাে।  

স্বামী-পুত্র সকাণল ব ণি ধচর লণে ্াে।। 

চবস্মে  ইো চশশু িাণ  চপিৃপাণন। 

সক্রাধ-মুণখ্ চিজ্ঞাচসল িনণকর স্থাণন।। 

সকাো ব ণি আণস চদ্বি, বে দুরািার। 

িননীণর লণে ্াে সকাোে আমার।। 

শুচনো বালণক মুচন কণরন প্রণবাধ।  

পূর্ব্পাপর আণছ বাপু না কচরও সক্রাধ।। 

্াণর ্ার ইচ্ছা  ে কচরণি চব ার।  

োচন লণে ্াে িাণর চবচধ চবধািার।।  

শুচনো  ইল চশশু অচধক কুচপি। 

এ স ন কুৎচসি কর্ম্প চবচধর সৃচিি।। 

সৃচষ্ট কণর প্রিাপচি, চনেম না িাণন। 

স ন অনুচিি কর্ম্প কণর সস কারণে।। 

আচি ব ণি সৃচষ্ট মণধয কচরব চনেম।  

সেখ্ চপিা আচি মম িপুঃ পরাক্রম।। 

চনি চনি স্বামী ভা্পযা িযচি স্ই িন। 

পরনারী পরস্বামী কচরণব গমন।। 

সংসাণর ্ণিক পাণপ  ইণবক পাপী। 

নরক  ইণি পার না  ণব কোচপ।। 

স্ত্রী  ইো স্বামীর বিন নাচ  শুণন। 

স্বামী ্চে চনণোিে বংণশর রিণে।। 

অিজ্ঞাে স্বামী-কা্পয কণর অনাের। 

চিরকাল মচিণব সস নরক-চভির।। 

স নমণি মুচনপুত্র চনেম কচরল। 

পূর্ব্পমি িযচি িাই স ন মি ব ল।।  

আর পূর্ব্পকো, কুন্তী শুন  বিন।  

সূ্পযবংণশ চছল নাণম সসৌোস-রািন।।  

মেেন্তী ভা্পযা িাাঁর পরমা-সনু্দরী। 

অপিয চব ণন সোাঁণ  সো চিন্তা কচর।। 

বচশণষ্ঠর স্থাণন ভা্পযা চন্ুি কচরল। 

মুচনর ঔরণস িাাঁর সশ্রষ্ঠ পুত্র ব ল।। 

আমা সবাকার িন্ম িান  আপণন। 

বযাস কচরণলন ্ো চপিার চব ণন।।  

বংশ স িু স নমি আণছ পূর্ব্পাপর।  

চবস্মে না কর ইণে, ধণর্ম্পর উির।। 

সসই স িু আচি আচম কচ  স্ সিামাণর। 

পুত্রাণেপ নাচ ক শচি চক বল আমাণর।। 

কৃিাঞ্জচল কচর কুন্তী চনণবচে সিামাে। 

পুত্র িন্মাইণি কর আপচন উপাে।। 

রািার কাির বাণকয কুন্তী-ণভািসুিা। 

কচ ণি লাচগল পূর্ব্প আপনার কো। ।  

বালযকাণল চপিৃগৃণ  চছলাম ্খ্ন। 
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অচিচে সসবণন চছল মম চনণোিন।। 

অকস্মাৎ আইল দুর্ব্পাসা মুচনবর।  

মুচনণর সসবন কচরলাম সুচবির।। 

পরম পচণ্ডি সসই মুচন ম াশে। 

সসবাবণশ আমা প্রচি  ইল সেে।। 

মন্ত্র চেো আমাণর কচ ল সসই মুচন। 

স্ই সেণব ইচ্ছা িব  ণব সবুোচন। ।  

এই মন্ত্র িচপ িাণর কচরবা আহ্বান। 

অচবলণম্ব সসই সেব আচসণব িব স্থান।। 

স্ই বর ইচ্ছা  ে, পাণব সসই বর। 

এি বচল দুর্ব্পাসা সগণলন সেশান্তর।। 

এখ্ন স্মি আজ্ঞা কর েণ্ডধর। 

আজ্ঞা কর, সেবস্থাণন মাচগ পুত্রবর।।  

স্ সিামাণর কচ লাম পুণত্রর চবধান।  

আজ্ঞা কর সকান্ সেণব কচরব আহ্বান।।  

রািা বণল, মুচন ্চে চেো োণক বর।  

িণব সকন বৃো চিন্তা কর  অন্তর। ।  

স াম ্জ্ঞ পূিা কচর ্াাঁ ার উণর্দ্ণশয। 

নানা ব্রণি অচপ ্াাঁণর অচিশে সেণশ।। 

িোচপ সেণবর নাচ  পাই েরশন। 

উণর্দ্ণশ মাচগ স্ বর ্ার স্ই মন। ।  

স ন সেব সািাণি িাচ বা িুচম বর।  

শুভকাণ্পয সুবেচন চবলম্ব না কর।।  

সেবিার মণধয সিযষ্ঠ ধর্ম্প ম াশে। 

সর্ব্পপাপ  ণব ্াাঁর লইণল আশ্রে। ।  

সসই ধর্ম্পণেণব িুচম কর  আহ্বান।  

পুত্রবর কুন্তী িুচম মাগ িাাঁর স্থান।। 

ধর্ম্পবন্ত  ইণবক সিাঁই সস কুমার।  

ম া-ধর্ম্পবন্ত  ণব সর্ব্প গুোধার।। 

চনেম কচরবা ধণর্ম্প কর  স্মরে। 

আচিকার চবলম্ব না সণ  একিে।। 

স্বামীর বিণন কুন্তী কচরল স্বাকার। 

স্বামীর প্রেচিে কচর কণর নমস্কার।। 

আচেপর্ব্প ভারণির বযাণসর রচিি।  

পরমপচবত্র পুেয, শ্রবণে অমৃি।।  

আেু্পশ-পুেয বাণে ্া ার শ্রবণে। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীরাম োস ভণে।। 
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্ুচধচষ্ঠরাচের িন্ম 

মুচন বণল, শুন কুরুকল-অচধকারী। 

বৎসণরক গভপ ্ণব ধচরল গান্ধারী। ।  

সসই ি সমণে িণব সভাণির নচন্দনী। 

পূণর্ব্প মন্ত্র বর চেল স্ দুর্ব্পাসা মুচন।। 

সসই মন্ত্র িচপ ধণর্ম্প কচরল আহ্বান। 

িৎিণে আইল ধর্ম্প কুন্তী চবেযমান।। 

ধণর্ম্পর সঙ্গণম ব ল গণভপর উৎপচি। 

পরম-সুন্দর পুত্র প্রসচবলা সিী। ।  

ইে-িে-সম কাচন্ত, সিণি চেবাকর। 

উজ্জ্বল কচরল শিশৃঙ্গ চগচরবর।। 

চেন দুই প্র ণরণি পুেয-চিচে-্িু। 

অচি শুভিণেণি িচন্মলা কুন্তীসুি।। 

সসই িণে ধ্বচন  ইল আকাশ উপর। 

সকল ধাচর্ম্পক-ণশ্রষ্ঠ এই পুত্রবর।।  

সিযবােী চিণিচেে  ণব ম ারািা। 

িগণির সলাণক িাাঁণর কচরণবক পূিা।।  

এণিক আকাশবােী শুচনো রািন। 

কুন্তীণর  াচকো পুনুঃ বণলন বিন। ।  

শুচনলা আকাশবােী বণল সেবগে। 

ধাচর্ম্পক সুবুচদ্ধ শান্ত  ইণব নন্দন।। 

িচত্রণে প্রধান গচে বচলষ্ঠ সকাির। 

ধাচর্ম্পক গচে স্ সশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মে চভির।। 

সস কারণে অনয সেণব ভি পুনর্ব্পার। 

্াাঁ া ব ণি  ইণবক বচলষ্ঠ কুমার। ।  

রািার বিণন কুন্তী ভাণব মণন মণন। 

সেবগে মণধয সেচখ্ বচলষ্ঠ পবণন।।  

মন্ত্র িণপ কুন্তী কচর বােুর উণর্দ্শ। 

সসইিণে বােু িো কচরল প্রণবশ। ।  

বােুর সঙ্গণম পুত্র লচভল িনণম। 

িন্মমাত্র িা ার স্ শুন  চবক্রম।।  

পুত্র প্রসচবো কুন্তী সকাণল লইণি িাে। 

িুচলণি নাচরল ভাচর পর্ব্পণির প্রাে।। 

চকছুমাত্র ভূচম ব ণি িুচলল ্িণন। 

সচ ণি না পাচর ভার সফণল িিিণে।। 

অশিা  ইো সফণল পর্ব্পি উপর। 

শিশৃঙ্গ-পর্ব্পি কাাঁচপল েরের।। 

চশলা বৃি চগচরশঙৃ্গ ব ল িূর্েমে।  

বালণকর শণে পাে চগচরবাসী ভে।।  

চসং  বযাঘ্র মচ িাচে ্ি পশুগে।  

পর্ব্পি িযচিো সণব সগল অনয বন।।  

স নকাণল শূনযবােী ব ল িিিে। 

শুন কুন্তী পাণ্ডু এই সিামার নন্দন।। 

্ণিক বচলষ্ঠ আণছ পৃচেবী-চভির। 

সবা ব ণি সশ্রষ্ঠ এই ম া- বলধর। ।  

চনর্দ্পে চনষ্ঠুর এই দুষ্টিন-চরপু। 

অণস্ত্রণি অণভেয এই, বজ্রসম বপু।। 

সেচখ্ো শুচনো পাণ্ডু  ইল চবস্মে।  

আশ্চ্পয মাচনল কুন্তী সেচখ্ো িনে।।  

পুনরচপ কুন্তীণর বণলন নৃপবর। 

দুই মি িন্ম ব ল ্ুগল-ণকাির।। 

এক ব ল ধাচর্ম্পক, চনপর্দ্ে আর িন।  

সর্ব্প-গুে-্ুি এক িন্মা  নন্দন।।  

কুন্তী বণল স ন পুত্র  ইণব সকমণন। 

সর্ব্পগুেী পুত্র পাব কার আরাধণন।। 

ই া শুচন পাণ্ডু চিজ্ঞাচসল মুচেগণে। 

সর্ব্প-গুে-্ুি সেব আণছ সকান িণন।। 

িাাঁণর আরাচধো আচম লচভব নন্দন। 
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এি শুচন বচলল ্ণিক মুচনগে।। 

সর্ব্প-গুে-্ুি সেখ্ ইে সেবরাি। 

িাাঁ াণর সসচবণল রািা চসদ্ধ  ণব কাি।। 

ইণের উণর্দ্ণশ িপ কর নৃপবর। 

চনেম কচরো রািা কর সম্বৎসর।। 

চবনা িণপ নণ  িুষ্ট সেব পুরন্দর।  

এি শুচন িপ আরচম্ভল নৃপবর।। 

ঊদ্ধপবাহু একপণে রণ  োাঁোইো।  

সম্বৎসর কণর িপ বােু আ াচরো।। 

িণপ িুষ্ট বাসব স্  আইল িোে। 

কচ ণলন পাণ্ডুণর শুন  কুরুরাে।।  

আপন বাচিি ফল মাগ ম াশে। 

ইচ্ছা িব পূেপ  ণব না কর সংশে। ।  

বর চেো ইে  ইণলন অন্তধপান।  

িপ চনবচিপো পাণ্ডু সগল চনিস্থান। ।  

কুন্তীণর কচ ল পাণ্ডু  চরি-অন্ির।  

িুষ্ট  ণে সমাণর বর চেল পুরন্দর। ।  

স্ববাচিি ফল রািা  ইণব সিামার।  

সর্ব্প-গুে-্ুি িুচম পাইণব কুমার।। 

িপসযাে কচরলাম প্রসে বাসণব। 

মুচন-মণন্ত্র স্মরে কর  িাাঁণর এণব।। 

স্মরে কচরল কুন্তী স্বামীর বিণন। 

সেবরাি কুন্তীপাণশ আইল িৎিণে। ।  

সঙ্গম কচরো ইে চেো সগল বর।  

ইণের ঔরণস িন্ম  ইল কুমার।।  

িািমাত্র শূনযবােী  ইল গম্ভীর।  

সুরাসুণর এই পুত্র  ণব ম াবীর।।  

অচেচির স্মন িনে নারােে। 

সিমচি সিামার কুন্তী  ইণব নন্দন। ।  

পরাক্রণম  ণব িুলয কািপবী্যার্জ্ুপন। 

চিনণলাণক ব ণব খ্যাি এই পুত্র ধন।।  

পৃচেবীর লি রািা চিচন বাহুবণল। 

্ুচধচষ্ঠণর অচভণিক কচরণব ভূিণল। ।  

ভ্রািৃস  কচরণবক চিন অশ্বণমধ। 

ভৃগুরাম সেৃশ চশচখ্ণব ধনুণর্ব্পে।।  

চশচখ্ণবক চেবয-অস্ত্র চেবয-মন্ত্র-মণি। 

এ পুত্র না িাণন, স ন নাচ ক িগণি।। 

চপিৃণলাণক উদ্ধাচরণব এই পুত্রবর।  

খ্াণ্ডব েচ ো এ িুচিণব ববশ্বানর।।  

এণিক আকাশ-বােী ব ল শূনয ব ণি।  

অমর চকের সব আইল সেচখ্ণি।। 

ইে স  আইল ্ণিক সেবগে। 

িে সূ্পয পবন শমন হুিাশন। ।  

সেচখ্ণি আইল ্ি গন্ধর্ব্প চকের।  

চসদ্ধ ঋচিগে ্ি অস্পরী অপ্সর।। 

একােশ রুদ্র ঊনপঞ্চাশ পবন। 

অচশ্বনী-কুমার আর চবশ্বাবসুগে।।  

্ণিক অমরগে আইল সত্বর। 

ম া-কলরব ব ল শূণনযর উপর।। 

েি-আচে প্রিাপচি আইল সেচখ্ণি। 

সেবাঙ্গনা ্ণিক আইল নৃিয-গীণি। ।  

গন্ধণর্ব্পণি গীি গাে নাণি চবেযাধরী। 

োাঁণক োাঁণক পুষ্পবৃচষ্ট আচ্ছাচেল চগচর।। 

সেবগে ঋচিগে কচরলা কলযাে।  

চনবচিপো সণব সগল ্ার স্ই স্থান।। 

 রচিি ব ল পাণ্ডু সভাণির নচন্দনী। 

সর্ব্প দুুঃখ্ পাসচরল পুত্র-গুে শুচন।। 

িণব কি চেণন পাণ্ডু একাণন্ত বচসো। 
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কুন্তী প্রচি বচলণলন একান্ত ভাচবো।। 

আমার পুণত্রর বািা পূেপ নাচ   ে। 

পুনর কচ ণি সিামাে স্াগয নে।। 

িিুেপ পুরুণি নারী  ে স্ বস্বচরেী। 

পঞ্চম পুরুি ব ণল সবশযা মণধয গচে।। 

সস কারণে সিামাে কচ ণি না ্ুোে।  

পুত্র-বািা পূেপ  ে না সেচখ্ উপাে।। 

স নমণি কুন্তী স  কণোপকেণন। 

পুত্র-চিন্তা নরবর সো ভাণব মণন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

একমণন শুচনণল বােণে চেবয-জ্ঞান।।  
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নকুল ও স ণেণবর িন্ম 

একচেন পাণ্ডু-নৃণপ একাণন্ত সেচখ্ো। 

বচলণি লাচগল মাদ্রী চনকণেণি চগো।। 

কুরুবংণশ চিন বধূ স্ আণছ সম্প্রচি। 

ইচি মণধয দুই িন ব ল পুত্রবিী। ।  

শুচনলাম গান্ধারীর শণিক নন্দন। 

প্রিযণি কুন্তীর পুত্র সেচখ্ চিন িন।। 

অভাচগনী আচম ইণে  ইন ুবচঞ্চি। 

সিামাে চক কব, মম কণর্ম্পর চলচখ্ি।।  

েো কচর কুন্তী ্চে অনুগ্র  কণর। 

মন্ত্রবণল িচপ পুত্র লব সেব-বণর।। 

স ণি সচিনী কুন্তী, চক বচলণি পাচর। 

সেে বা না সেে আচম চিণি ভে কচর।। 

আপচন বল  ্চে কুন্তীণর এ কো। 

সিামাে বিন নাচ  কচরণব অনযো।। 

মাদ্রীর বিন শুচন বণল নরবর। 

মম চিণি এই কো িাণগ চনরন্তর। ।  

স্বামী-বাকয কভু সসই না কণর স লন। 

অবশয কচরণব মম আণেশ পালন।। 

সিামাণর প্রকাশ আচম সিাঁই নাচ  কচর। 

শুন চক না শুন িুচম,  ও ধর্ম্পনারী।। 

আপচন এখ্ন িুচম কচ লা আমাণর। 

সিামার কারণে আচম কচ ব কুন্তীণর। ।  

মম বাকয কুন্তী কভু না কচরণব আন।  

মাদ্রীণর কচ ো রািা ্ান কুন্তী-স্থান।। 

কুন্তীণর একাণত্ন সপণে কণ ন নৃপচি। 

কুণলর কলযাে স িু কচ , শুন সচি।। 

ইেত্ব পাইো ইে চনিয ্জ্ঞ কণর। 

্ণশর কারণে আর শাস্ত্র-অনুসাণর। ।  

সবণে িণপ পারগ  ইো চদ্বিগে। 

িোচপ  কণর িাাঁরা গুরুর সসবন।। 

সিী পচিব্রিা স্ই অচি সুিচরি। 

িা ার ্ণিক ধর্ম্প িচন  চনচশ্চি।।  

সসই স িু কুন্তী, আচম কচ  স্ সিামাণর। 

মাদ্রীণর উদ্ধার কর এ ভব-সংসাণর।। 

মাদ্রীর বংণশর স িু কর  উপাে। 

িার পুত্র ব ণল  ণব এ পুণত্রর স াে।। 

এণিক শুচনো কুন্তী কচ ল রািাে।  

একবার চেব মন্ত্র সিামার আজ্ঞাে। ।  

মাদ্রীণর  াচকো িণব কুন্তী পাণ্ডুচপ্রো। 

মন্ত্র বচল চেল িাণর প্রসে  ইো।। 

একবার চেব রােী বণলন বিন।  

চিচন্তি  ইো মাদ্রী ভাণব মণন মন।।  

একবার চবনা কুন্তী না চেণবক আর।  

চক উপাণে  ণব িণব অচধক কুমার।। 

হৃেণে ভাচবো মাদ্রী ্ুচি বকল সার। 

সেব মণধয ্ুগ্ম  ে অচশ্বনী-কুমার।। 

অচশ্বনী-কুমারদ্বণে কচরল স্মরে।  

মণন্ত্রর প্রভাণব সোাঁণ  এল এিিে।। 

িাাঁণের ঔরণস গভপ  ইল সঞ্চার। 

প্রসচবল মাদ্রী সেবী ্ুগল কুমার।।  

িন্মমাত্র শুচন শে আকাশ উপণর।  

রূণপ গুণে সশাভা সোাঁণ  কচরণব সংসাণর।। 

স নমণি ক্রণম পঞ্চ নন্দন  ইল। 

পর্ব্পি-চনবাসী ঋচি আচস নাম চেল।।  

সিযষ্ঠ স িু নাম িার ব ল ্ুচধচষ্ঠর। 

ভেের মূচিপ সসই ব ল ভীমবীর।।  

িৃিীে অর্জ্ুপন নাম রাণখ্ ঋচিগে।  
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িিুেপ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন। ।  

স ণেব নাম রাণখ্ পঞ্চম কুমার। 

চেণন চেণন বাণে স্ ন সেব-অবিার।।  

চসং গ্রীব চসং িিু, কচে চসং  সম।  

ম া-বী্পযবন্ত পঞ্চ চসংণ র চবক্রম।। 

পঞ্চ পুত্র নৃপচির সেচখ্ণি সুন্ের।  

উজ্জ্বল কচরল শিশৃঙ্গ চগচরবর।। 

পুত্র চনরচখ্ো রািা  চরি অপার। 

 রচিি কুন্তী মাদ্রী সেচখ্ো কুমার।। 

পুত্র-সঙ্গ চিন িন চিণলক না ছাণে। 

িণেক না কণর রািা নেণনর আণে।।  

স নমণি পঞ্চ পুত্র কণরন পালন। 

একচেন কুন্তী প্রচি বণলন রািন।।  

পুত্র সম সুখ্ নাচ  সংসার চভির। 

বচঞ্চি সকল সুণখ্ পুত্র ীন নর।। 

রািযবন্ত ধনবন্ত চবেযাবন্ত িন।  

পুত্র চবনা িার  ে সব অকারে।। 

ই কাণল সুখ্োেী, সলাণকণি সগৌরব। 

পরকাণল চনিারণে নরক সরৌরব।। 

ভাগযবন্ত ধৃিরাষ্ট্র শিপুত্র-চপিা। 

সস কারণে কচ  শুন সভাণির দুচ িা। ।  

পুনরচপ মন্ত্র সে  মদ্র-িনোণর।  

বহুপুণত্র বহু সুখ্  ে এ সংসাণর। ।  

শুচনো বণলন কুন্তী ্ুচে দুই কর।  

আর না কচরবা আজ্ঞা শুন নৃপবর।। 

পরম কপেী মাদ্রী, সেখ্  আপণন। 

একবার মন্ত্র সস পাইলা মম স্থাণন।। 

িাণ  িন্মাইল মাদ্রী ্ুগল-নন্দন।  

মাদ্রীণর আমার ভে  ে সস কারে।। 

কৃিাঞ্জচল কচর আচম চনণবচে সিামাণর। 

মাদ্রীর কারণে আর না ক  আমাণর।।  

সমৌনী রচ ণলন পাণ্ডু কুন্তীর বিণন। 

আর পুত্র-বািা িযাগ কচরণলন মণন।। 

পাণ্ডণবর িন্মকো অপূর্ব্প কেন।  

স্ববাচিি ফল লণভ, শুণন স্ই িন।।  

বযাণসর বিন ইণে নাচ ক সংশে। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীরাম োস কে।।  
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পাণ্ডুরািার মৃিযু ও মাদ্রীর 

স মরে  

সুণখ্ণি োণকন রািা পুণত্রর সচ ি।  

ঋিুরাি বসন্ত  ইল উপনীি।। 

বসন্ত-কাণলণি বন  ইল সশাচভি। 

নানা বৃিগে সব  ইল পুচষ্পি।। 

পলাশ িম্পক আম্র অণশাক সকশর। 

পাচরভদ্র সকিকী করবী পুষ্পবর।। 

হৃণে আনচন্দি পাণ্ডু সেচখ্ো কানন।  

গ ন চনকুঞ্জ বণন কণরন ভ্রমে।। 

কুন্তীস  পুত্রগণে রাচখ্ো মচন্দণর। 

মাদ্রীস  ভ্রণম রািা অরেয-চভিণর।। 

রািার সচ ি মাদ্রী, কুন্তী নাচ  িাণন। 

গ ন-কানন মণধয ভ্রণম দুই িণন।।  

সণঙ্গণি ্ুবিী ভা্পযা, বসন্ত-পবন।  

চবণমাচ ি  ইল স্ িাণ  প্রাে মন।।  

মেণনর শণর ব ল অবশ রািন। 

সঘণন মাদ্রীর রূপ কণর চনরীিে। ।  

চবকি-কমল -সম সুিারু বেন। 

শ্রবণে পরণশ িারু পেি- নেন।।  

্ুগল োচেম্ব সম দুই পণোধর। 

চবপুল চনিম্বভাণর গমন মন্থর।। 

সকামল মধুর ভাণি বচরিণে সুধা। 

চনরচখ্ো পাণ্ডুর িচন্মল কামিুধা।। 

মেণন অবশ রািা  ণে অণিিন। 

 ইণলন চবস্মিৃ সস মুচনর বিন।। 

চনবৃি  ইণি নাচ  পাচরল রািন। 

িণব মাদ্রীর অঙ্গ কণরন পরশন।। 

চনবৃি চনবৃি  াণক মণদ্রর নচন্দনী। 

অচি উদ্বচুঃস্বণর কণর  া াকার ধ্বচন।। 

 াি পা আছাণে মাদ্রী ছেফে কণর। 

কে ুভাণি িণব মাদ্রী ভপৎণস নৃপবণর।। 

মৃগঋচি-শাপ প্রভু নাচ ক স্মরে। 

িণেণক প্রমাে  ণব, না িান কারে।।  

িোচপ মেন-রণস  ইো চবহ্বল। 

পাণ্ডু নাচ  শুচনল মাদ্রীর ্ি সবাল।। 

কাণলণি স্ কণর িা া সক খ্চণ্ডণি পাণর। 

পরম-পচণ্ডি বুচদ্ধ কাণলণি সং াণর।। 

স্বরূণপ িান  িুচম এ সব বিন। 

িাচনো শুচনো সকন কচরণল এমন।। 

চব ার কচরণি রািা মাদ্রীর সচ ি।  

ঋচি-শাণপ মৃিুয আচস ব ল উপনীি। ।  

শরীর িযণিন রািা সেচখ্ল সুন্দরী। 

ক্রন্দন কচরণছ মাদ্রী  া াকার কচর।। 

পাণ্ডু না শুচনলা সিী মাদ্রীর বিন।  

কাশী কণ , ব্রহ্মশাপ বেই ভীিে।।  

এখ্াণন সভাণির কনযা উিাচেি মন। 

মাদ্রীর সচ ি সগণছ নাচ ক রািন।।  

 ইল অণনক সবলা, সগল সকাোকাণর। 

পুত্র স  সগল কুন্তী সেচখ্ণি রািাণর।। 

কিেূর ্াইণি শুচনল উচধ্বচন। 

 া াকার শণে কাণন্দ মণের নচন্দনী।। 

শে-অনুসাণর ্াে অচি শীঘ্রগচি।  

সেচখ্ল কাচন্দণছ মাদ্রী, সকাণল নরপচি।। 

বজ্রাঘাি মুণণ্ড স্ন ব ল আিচম্বণি। 

মূচচ্ছপিা  ইো কুন্তী পচেল ভূচমণি।। 

সঘণন চনশ্বাস ছাণে, উিােন মন। 
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কাচন্দো মাদ্রীর প্রচি বচলণছ বিন।।  

চক কর্ম্প কচরলা মদ্রকণনয স্বামী বচধ। 

এই স িু সিামাণর সভাগাব চনরবচধ।। 

সকন একা এণল িুচম রািার সং চি। 

চক স িু চনবৃি না কচরণল নরপচি।। 

্চে এই বণন সণঙ্গ আচনণি নন্দন। 

িণব সকন নৃপচির  ইণব চনধন।। 

স ন কর্ম্প িাচন িুচম কচরলা সকমণন। 

 ারাণল গুণের স্বামী মাচিো মেণন।। 

মৃগ-ঋচি শাপ সিার না চছল স্মরণে।  

সকল িযচিো বণন বঞ্চ এ কারণে।।  

অচনচমণি োচক আচম রািার রিণে।  

সণঙ্গ আচসোচছ িুচম িাচনব সকমণন।। 

আপনা খ্াইো সমার স ন ব ল গচি। 

 ারাইব সকন স্বামী োচকণল সং চি।। 

বেই পাচপষ্ঠা িুই পচি-চবগাচিনী।  

সিার িনয  ইলাম অচম অনাচেনী।। 

মাদ্রী বণল, কুন্তী সমাণর চনন্দ অকারে। 

বার বার িাাঁণর সেবী কণরচছ বারে। ।  

বেণব ্া া কণর িা া খ্ণণ্ড সকান্ িন।  

না রাচখ্ আমার বাকয ঘচেল চনধন।।  

কুন্তী বণল, ভাবী কর্ম্প, না ্াে খ্ণ্ডন। 

সম্প্রচি শুন  িুচম আমার বিন।। 

পঞ্চপুণত্র পালন কচর  ভাল মণি। 

স মৃিা ব ব আচম রািার সচ ণি।। 

মাদ্রী বণল, স ন িুচম না বল আমাণর। 

চিণলক না িীব আচম না সেচখ্ রািাণর।। 

সিামার চবলণম্ব এিিে আণছ প্রাে।  

এখ্চন শরীর িযচি ্াব প্রভু স্থান।। 

আমা স িু নৃপবর  ারাইল িীবণন। 

সসই স িু আচম ্াইব স -মরণে।। 

সিামার চনকণে কচর এক চনণবেন। 

চবোে সিামার কাণছ মাচগ স্ এখ্ন।।  

পুনুঃ পুনুঃ সিামাণর স্ কচর পচর ার।  

্ণত্নণর পাচলবা দুচে কুমার আমার।।  

ই া চবনা আর চকছু না কচ  সিামাণর। 

চবণভে না সভব দুেী আমার কুমাণর। ।  

চপিৃ মািৃ চবনা পুত্র স ণি অনাে।  

িুচম সর্ব্পবন্ধু সিন, িুচম মািা িাি।। 

এণিক বচলো মাদ্রী চনুঃশে  ইল।  

চনচবে কচরো শণব আচলঙ্গন চেল।। 

আচলঙ্গন কচর মাদ্রী িযচিল পরাে।  

শুচন শিশৃঙ্গ-বাসী এল সসই স্থান।।  

ঋচিগে চমচলো কচরল এ চবিার। 

পুত্র স  চছল পাণ্ডু আশ্রণম আমার।। 

এখ্ন শরীর িযাগ কচরল রািন। 

অনাে  ইল কুন্তী, চশশু পঞ্চিন।।  

রাি-পুত্রগণে চস্থচি না সশাণভ কানণন। 

সেণশণি লইো রাখ্ পাণ্ডু-পুত্রগণে।। 

িণব সবাকার ধর্ম্প োণক, স ন বাচস। 

চবিার কচরল এই শিশঙৃ্গ-বাসী।। 

মৃি শব কাণন্ধ কচর লে িরগে। 

পুত্র স  কুন্তী লণে সগল ঋচিগে। ।  

অল্প চেণন সগল কুন্তী  চিনা- নগর।  

প্রণবশ কচরল সণব নগর-চভির।। 

রাি-অন্তুঃপুণরণি  ইল সমািার। 

কুন্তী স  এল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।। 

ভীষ্ম সসামেি আর বাহ্লীক চবদুর।  
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ধৃিরাষ্ট্র-আচে ্ি ববণস অন্তুঃপুর।। 

সিযবিীস  বধূ গান্ধারী সুন্দরী। 

গৃণ ণি ববণসন আর ্ি বৃদ্ধা নারী।। 

ঋচিগণে প্রেচমো চেণলন আসন। 

কচ ণি লাচগল বািপা সব ঋচিগে। ।  

শিশৃঙ্গ-পর্ব্পণি চছণলন পাণ্ডুরাি। 

ব্রহ্মি্পয কচরণিন ঋচির সমাি। ।  

সেব-বণর পঞ্চ পুত্র  ইল িাাঁ ার।  

কাণলণি িাাঁ াণর কাণল কচরল সং ার।।  

মদ্রকনযা অচি ধনযা ভুবণন মাচনিা। 

 ইণলন স মৃিা পাণ্ডুর বচনিা।। 

এই কুন্তী স  সেখ্ পুত্র পঞ্চিন।  

পাণ্ডু-মাদ্রী-শব এণনচছ কচর ব ন।।  

স্ মি চবিার  ে কর  চবধান। 

এি বচল মুচনগে কচরল প্রস্থান।। 

এি শুচন সরােন কণরন সর্ব্পিন। 

 া াকার শে মুণখ্, কাির বিন।। 

কাণন্দ সিযবিী কাণন্দ অচম্বকা িননী। 

শ্রীভীষ্ম চবদুর কাণন্দ, অন্ধ নৃপমচে।। 

নগণরর সলাক কণর চবলাপ ক্রন্দন। 

বালবৃদ্ধ িরুেী কান্দণে সর্ব্পিন।।  

ক্রন্দণনর শে উণঠ গগন-উপণর। 

ম া-ণকালা ল ব ল  চিনা-নগণর।। 

িণব ধৃিরাষ্ট্র বণল চবদুণর  াচকো। 

দুই শব েগ্ধ কর গঙ্গািীণর বলো। ।  

রাি চবধান স্মন আণছ পূর্ব্পাপর।  

শুচনো চবদুর িণব  ইল সত্বর।।  

দুই শব কাণন্ধ কচর লণে িত্রগণে। 

িিুণর্দ্পাল চবভূচিি চবচবধ চবধাণন।। 

উপণর ধচরল ছত্র স্ রািনীি। 

শি শি িামর ঢুলাে িাচরচভি।। 

অগুরু িন্দনকাষ্ঠ আচনল চবির। 

কলসী কলসী ঘৃি আণন ভাণর-ভার।। 

মন্ত্র পচে চদ্বিগে পাবক জ্বাচলো। 

অচিণ াণত্র রািার কচরল ো চক্রো।। 

পঞ্চ ভাই চেলা চপণ্ড িচত্রে-চবধান। 

এণোেশ চেণন কণর শ্রাদ্ধ শাচন্ত োন।। 

স্বেপোন ভূচমোন কণর গবীোন। 

কাঞ্চন-রিি-োন চবচবধ-চবধান।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সিযবিীর প্রাে িযাগ 

িণব কি চেণন িো আণস সবেবযাস। 

একাণন্ত কণ ন মুচন িননীর পাশ।। 

অবধাণন শুন মািা আমার বিন। 

ধর্ম্পকাল সগল, ব ল পাপ-উপাসন।।  

সিামার বংণশণি  ণব বে দুরািার। 

কপে  ইণব সব চ ংসা অ োর।। 

এই সবাকার পাণপ মচিণব সকল। 

পৃচেবী  চরণব শসয, সমণঘ অল্প িল।।  

ধন লুি  ণব, লুি  ণব চক্রোিার। 

আত্ম চ ংসা সণব িণব কচরণব চবিার।। 

ধৃিরাষ্ট্র কপণে কচরণব কুলিে।  

ধর্ম্প িযচি নর লণব অধর্ম্প আশ্রে।। 

সস কারণে মািা আচম কচ  স্ সিামাে।  

কুলিে নেণন সেচখ্ণি না ্ুোে।।  

গৃ  িযচি িননী িল  িণপাবন। 

সংসার িযাচিো মািা িপ সে  মন। ।  

এি বচল বযাস-মুচন ব ল অন্তদ্ধপান। 

শুচন সিযবিী চিণি চিণন্তন চবধান। ।  

দুই বধূ  াচকো আচনল চনি পাশ। 

কচ ণি লাচগল ্ি কচ ণলন বযাস।। 

সিামার নন্দন বধূ কচরণব দুেীচি। 

কপে চ ংসক  ণব কচরণব দুষ্কৃচি।।  

কুলিে  ইণবক িার কোিাণর। 

এসব শুচনো আচম িানাই সিামাণর।। 

সস কারণে এণব আচম ্াই িণপাবণন। 

কর  চবধান বধূ স্ই লে মণন।। 

শুচনো ্ুগল বধূ িচলল সং চি। 

ভীণষ্ম  াচক সব কো কচ ণলন সিী। ।  

অন্তুঃপুণর চছল ্ি বৃদ্ধা নারীগে।  

সিযবিী স  সণব সগল িণপাবন।। 

ফল-মূলা ারী ব ো িপ আিচরল। 

স্াণগ মন চেো সণব শরীর িযচিল।।  

ম াভারণির কো অমৃি প্রসণব। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কণ  কাশীরাম সেণব।। 
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ভীণমর চবিপান 

মুচন বচলণলন, রািা শুন িেন্তণর।  

পুত্র স  কুন্তীণেবী রণ  অন্তুঃপুণর।। 

সকৌরব পাণ্ডব ভাই পণঞ্চাির শি। 

সবে-শাস্ত্র অধযেণন সণব পরাগি। ।  

বালণকর ক্রীো ্ি আছণে সংসাণর। 

ক্রীোে উিম সণব সো ক্রীো কণর।। 

ক্রীোরণস বণল সশ্রষ্ঠ পঞ্চ সণ াের। 

সবার অচধক বণল বীর বৃণকাের।। 

ম া-বলবন্ত ভীম সেচখ্ ্ম স্ন। 

িা ার সেৃশ নাচ  ভাই একিন।। 

ধাইণি পবন সম, চসং  সম  াাঁণক। 

আস্ফালন গি সম, সমঘ সম  াণক।। 

স্ই চেক চেো ভীম সবণগ ্াে িচল।  

েশ চবশ বৃণি সফণল ভুিাস্ফাণল সঠচল।। 

সক্রাণধ সব সণ ােণর ধচর এণকবাণর। 

অবণ ণল বৃণকাের শরীর োাঁকাণর।। 

কিেূণর পণে সণব অণিিন ব ো। 

পৃণষ্ঠ গাে নাচসকাে রি ্াে ববো।। 

দুই  ণি ধণর বীর সবাকার কর। 

িক্রাকার কচরো ভ্রমাে বৃণকাের।।  

প্রাে ্াে বচল সণব পচরত্রাচ   াণক। 

মৃিকল্প সব সেচখ্ িণব ভীম রাণখ্।।  

িলমণধয ক্রীো ্ণব কণর ভ্রািৃগে।  

এণকবাণর ধণর ভীম েশ েশ িন।। 

 ুবাে িণলন নীণি িাচপ দুই কাাঁণখ্। 

মৃিকল্প কচর ছাণে প্রােমাত্র রাণখ্।। 

ভণেণি না ্াে সক  ভীণমর চনকণে। 

িণলণি সেচখ্ণল ভীণম সণব োণক িণে।। 

ফলণ িু উণঠ সণব বৃণির উপণর। 

িণল োচক বৃণি ভীম িরে প্র াণর।। 

িরণের ঘাে বৃি কণর ের ের। 

ফল স  পণে িা া ভূিল উপর।। 

বালক-কাণলণি ভীম ম া-পরাক্রম। 

ভীণমণর বালকগে সেণখ্ স্ন ্ম।। 

দুণ্পযাধন সেচখ্ ব ল পরম চিচন্তি। 

বালক-কাণলণি বল ধণর অপ্রচমি।। 

বণোচধক  ইণল  ইণব ম বল। 

ই ার িীেণন্ত নাই আমার কুশল।। 

হৃণে চিচন্ত দুণ্পযাধন কচরল চবিার। 

ভীণমণর মাচরব, স ন ্ুচি কণর সার।। 

ভীণম মাচর িাচর ভাণে রাচখ্ব বাচন্ধো। 

িণব ি ভুচঞ্জব রািয চনষ্কণ্টক ব ো।।  
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কৃপািাণ্পযর িন্ম-চববরে  

মুচনবণর কণ  পরীচিণির কুমার। 

চবিাচরো ক  সমাণর, ঘুিুক আাঁধার।। 

িেন্তর চক কচরল পাণ্ডণবর স্বামী। 

িব মুণখ্ শুচনো কৃিােপ  ই আচম। ।  

মুচন বণল, শুন রািা পাণ্ডব-িচরত্র। 

্া ার শ্রবণে  ে িগি পচবত্র।। 

িব কি চেণন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।  

অস্ত্র-চশিা স িু চনণোচিল সপৌত্রগে।। 

সর্ব্পশাণস্ত্র চবশারে কৃপািা্পয নাম। 

শরদ্বান্ ঋচি-পুত্র  চিনাণি ধাম।। 

পণঞ্চাির শি ভাই সকৌরব-পাণ্ডব। 

কৃপািা্পয ধনুণর্ব্পেে চশখ্াইল সব।।  

িণন্মিে বণল, ক  শুচন ম াশে। 

িত্রধর্ম্প বকল সকন ব্রাহ্মে-িনে।।  

 

মুচন বণল, নৃপচি কর  অবধান। 

সগৌিম ঋচির পুত্র নাম শরদ্বান্। ।  

শরদ্বান্ নাম ব ল শর স  িন্ম। 

ধনুণর্ব্পে রি ব ল িযচি চদ্বিকর্ম্প।। 

সবেশাস্ত্র না পচেল ধনুণর্ব্পণে মন। 

িণপাবন মণধয িপ কণর অনুিে।। 

িাাঁর িপ সেচখ্ো সশে শিকু্রি।ু  

সৃচিণলন উপাে সস িণপাভঙ্গ স িু।।  

িানপেী সেবকনযা চেল পাঠাইো। 

্ে িপ কণর, িো উিচরল চগো।। 

কনয সেচখ্ শরদ্বান্ , ব ল  ি বধ্পয। 

ধনুুঃশর খ্চসি স্খচলি ব ল বীর্যপ্।।  

স্খচলি  ইণি মুচন ব ল সণিিন। 

সস বন িযচিো মুচন সগল অনয বন।।  

্াইণি ঋচির বী্পয পচেল ভূিণল।  

দুই ঠাাঁই  ইো পচেল সসই স্থণল।।  

িপস্বী ঋচির বী্পয কভু নষ্ট নে।  

 ইল একচে কনযা, অনযচে িনে।। 

 

শান্তনু-নৃপচি সগল মৃগো কারণে।  

ভ্রচমণি ভ্রচমণি সগল সসই িণপাবণন।। 

অনাে ্ুগল-চশশু সেচখ্ অনুিণর। 

আণি বযণি িানাইল রািার সগািণর।। 

শুচনো সগণলন রািা ভাচব িমৎকার।  

সেণখ্ সরােন কণর কুমারী কুমার।। 

ধনুুঃশর আণছ আর আণছ কৃেির্ম্প।  

অনুমাণন িাচনণলন ঋচির এ কর্ম্প। ।  

গৃণ  আচন সোাঁ াণর স্ কণরন পালন।  

কিচেণন আণস শরদ্বান্ িণপাধন।। 

 

শরদ্বান্ বণল, রািা িুচম ধর্ম্পমে। 

কৃপাে পাচলণল সসই িনো িনে।। 

সস কারণে নাম রাচখ্লাম সোাঁ াকার।  

কৃপ কৃপী বচল স ন সঘািণে সংসার।।  

িণব শরদ্বান্ মুচন আপন নন্দণন।  

নানা অস্ত্রচবেযা চশখ্াইল চেণন চেণন।। 

ধনুণর্ব্পণে কৃপ সব নাচ ক মানুণি। 

অল্পকাণল আিা্পয বচলো সলাণক সঘাণি।। 

কুরুবংশ-্দুবংশ-অন্ধ-বৃচে বংণশ। 

আর ্ি রািগে ববণস নানা সেণশ।। 

সণব ধনুণর্ব্পে চশিা কণর কৃপ-স্থাণন। 

কৃপগুরু বচল নাম বযাচপল ভুবণন। ।  
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পণর ভীষ্ম ম াবীর চিচন্তণলন মণন। 

চবণশি চক মণি চশিা  ণব সপৌত্রগণে।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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সদ্রাোিাণ্পযর িন্ম-চববরে 

রািা বচলণলন, মুচন কর অবধান। 

কার পুত্র সদ্রাোিা্পয, সকাো অবস্থান।। 

ধনুণর্ব্পে চশখ্াইল িাাঁণর সকান্ িন।  

কুরু-ণেণশ গুরু  ইণলন চক কারে। ।  

 

বযাস-চশিয মুচনবর সর্ব্প-শাস্ত্র-জ্ঞানী। 

কচ ণি লাচগল সদ্রাোিাণ্পযর কাচ নী।। 

ভরদ্বাি ম ামুচন খ্যাি ভূমণ্ডণল। 

একচেন স্নানােপ সগণলন গঙ্গািণল।। 

অন্তরীণি ি’চল ্াে ঘৃিািী অপ্সরা। 

পরমা সুন্দরী  ে অপ্সরাণি বরা।।  

েচিে-পবণন িার উচেল বসন। 

মুচন িার অঙ্গ কচরণলন েরশন।। 

সেচখ্ো িাাঁ ার চিণি িচন্মল উণদ্বগ। 

পঞ্চশর-শণরর অচধকির সবগ।। 

নাচ  স ন িন, ্াণর না সমাণ  কাচমনী। 

স্খচলি  ইল সরি, চিন্তাচম্বি মুচন।। 

সরু্ম্ণখ্ সেচখ্ো সদ্রােী রাচখ্ণলন িাে। 

সদ্রােী-মণধয পুত্র িন্ম  ইল ত্বরাে।। 

পুত্র সেচখ্ ভরদ্বাি  চরি-অন্তর।  

পুত্র বলো সগণলন সস আপনার ঘর।।  

সদ্রােীণি িচন্মল পুত্র সিাঁই সদ্রাে আখ্যা। 

সবে-চবেযা সর্ব্প-শাস্ত্র করাণলন চশিা।। 

চছণলন পৃিি-নাণম পাঞ্চাল রািন। 

দ্রুপে বচলো নাম িাাঁ ার নন্দন। ।  

ভরদ্বাি-মুচনর আশ্রণম সো ্াে। 

সমান-বেস সদ্রাে সচ ি সখ্লাে।। 

এক ঠাচি দুই িন কণর অধযেন। 

ক্রীো কণর এক ঠাাঁই সভািন- শেন।।  

চিণলক না রণ  সোাঁণ  না  ইণল সেখ্া। 

পরস্পর  ইণল সোাঁ ার সোাঁণ  সখ্া। 

িণব কি চেণন রািা পৃিি মচরল। 

পাঞ্চাল-ণেণশণি রািা দ্রুপে  ইল।।  

স্বণগপণি সগণলন ভরদ্বাি িণপাধন।  

িপসযা কচরণি সদ্রাে ্ান িণপাবন।।  

কিচেণন সদ্রাোিা্পয চপিৃ-আজ্ঞা মাচন। 

চববা  কণরন কৃপািাণ্পযর ভচগনী।। 

পরমা-সুন্দরী কনযা ব্রণি অনুরিা। 

্জ্ঞ-ণ াম িণপ চনষ্ঠা সিী পচিব্রিা।। 

্জ্ঞ-িপ-ফণল িাাঁর  ইণল নন্দন। 

িন্মমাত্র পুত্র কচরণলক অণশ্বর গর্জ্পন।। 

স নকাণল আিচম্বণি ব ল শূনযবােী। 

িন্মমাত্র পুত্র কচরণলক অশ্বধ্বচন।। 

অশ্বত্থামা নাম িার  ণব সস কারণে। 

েীঘপিীবী  ণব, আর পূেপ সর্ব্পগুণে।। 

পুণত্র সেচখ্ সদ্রাোিা্পয আনচন্দি মন। 

নানা চবেযা িাণর করাণলন অধযেে।।  

িণব কি চেণন সদ্রাে কণরন শ্রবে। 

িমেচি-সুণির োণনর চববরে।। 

নানা রত্ন ধন চবণপ্র চেণিণছন োন। 

পৃচেবীণি শে ব ল োণনর বাখ্ান। ।  

মণ ে-পর্ব্পি মণধয রাণমর চনলে। 

িোে সগণলন ভরদ্বাণির িনে।। 

সদ্রাণে চিজ্ঞাণসন িমেচির নন্েন।  

সকাো ব ণি আইণলন, সকান প্রণোিন।।  

সদ্রাে বচলণলন, সমার সদ্রাোিা্পয নাম। 

িনক আমার ভরদ্বাি গুেধাম।। 
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বহুোন কর িুচম, শুচন সলাকমুণখ্। 

বািপা সপণে আইলাম সিামার সরু্ম্ণখ্।। 

পূেপ কচর ধন চেবা আমাণর স  রাম।  

সকুেুম্ব সমার স্ন পুণর মনস্কাম। ।  

 

শুচনো বণলন িমেচির নন্দন। 

সব ধন চেো আচম এই ্াই বন।। 

স নকাণল এণল িুচম ব্রাহ্মে-কুমার। 

সকান্ দ্রবয চেো িুচষ্ট কচরব সিামার।। 

পৃচেবীর মণধয মম নাচ  অচধকার। 

কশযণপ চেলাম আচম সকল সংসার।। 

আণছ মাত্র প্ত্ত্রাে আর ধনুুঃশর িূে। 

্া া ইচ্ছা মম স্থাণন মাচগ ল  সদ্রাে।। 

সদ্রাোিা্পয মাচগণলন িণব ধনুর্ব্পাে। 

মন্ত্র স  অস্ত্র সেন ভৃগুর সন্তান।। 

ধনুণর্ব্পণে চনপুে  ইো সদ্রাোিা্পয। 

পণর িচলণলন চিচন দ্রুপণের রার্জ্।।  

অিযন্ত েচরদ্র সদ্রাে, না মাণগন কাণর। 

পুণত্রর সেচখ্ো কষ্ট ভাণবন অন্িসর।। 

বালক কাণলর সখ্া দ্রুপে রািন। 

িাাঁর স্থাণন সগণল  ণব োচরদ্র-ভঞ্জন।। 

এি ভাচব সগল সদ্রাে পাঞ্চাল-ভঞ্িন।।  

এি ভাচব সগল সদ্রাে পাঞ্চাল- নগর ।  

উিণরন ্োে দ্রুপে নরবর।। 

চপন্ধন মচলন িীেপ কৃেবেপ দুুঃণখ্।। 

রািাণর বণলন সদ্রাে, শুন ম ারাি।  

আচম িব সখ্া, স ো আচসোচছ আি। ।  

 

এি শুচন নরপচি কোণিণি িাে। 

নেন সলাচ ি-বেপ, কণ  কম্পকাে।। 

সকাোে চদ্বি িুচম েচরদ্র চভিুক। 

অজ্ঞান বািুল চকবা  ইবা দুরু্ম্পখ্।। 

আচম ম ারাি  ই পাঞ্চাল-ঈশ্বর। 

সকান্ লাণি সখ্া বল সভার চভির।। 

ধনীর চনধপন সখ্া কভু না ্ুোে। 

সুর-নরণলাণক কভু সখ্য নাচ   ে।। 

সকাো সখ্য  ইোণছ নৃপচি চভিুণকক। 

সমাণন সমাণন সখ্য  ে অচি সুণখ্।।  

উিণম অধণম সণখ্য  ে অচি সুখ্। 

অধণম উিণম দ্বন্দ্ব সসইরূপ দুুঃখ্।। 

সকাো ব ণি এণল িুচম েচরদ্র এখ্াণন। 

সেণখ্চছ চক না সেণখ্চছ, নাচ  পণে মণন।। 

 

এণিক শুচনো িাাঁর চনষ্ঠুর উির।  

অচভমাণন সদ্রাণের কচম্পি কণলবর।।  

মু ূণিপক িব্ধ ব ো রচ ণলন সদ্রাে। 

সক্রাণধ সনত্রদ্বে কণর অচি বচরিে।। 

পুনশ্চ না সেচখ্ণলন রািার বেন। 

না বচলো কাণর চকছু কচরলা গমন।।  

শযালক-আলণে ্ান  চিনা- নগর।  

সদ্রাণে সেচখ্ কৃপািা্পয  চরি-অন্তর।। 

োরা পুত্র স  সদ্রাে োণকন িোে।  

স নমণি গুিণবণশ কি চেন ্াে।। 

ম াভারণির কো অমৃি-চসচঞ্চি। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীরাম চবরচিি।। 
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কুরু-পাণ্ডণবর বালযক্রীো 

এক চেন িো ্ি কুরুপুত্রগে। 

নগর বাচ ণর ক্রীো কণর সর্ব্পিন।।  

এক সগাো সলৌ  ভাাঁো ভূচমণি সফচলো। 

 াণি েণ্ড কচর িা া ্াে গোইো। ।  

স ন সলৌ -ভাাঁো িণব বেব চনর্ব্পন্ধণন। 

চনরুেক কূপ মণধয পচেল িােণন।। 

কূণপণি পচেল সেচখ্ সকল কুমার। 

িা া িুচলবাণর ্ত্ন কচরল অপার।।  

চকছু চকছুণিই কৃিকা্পয না  ইল।  

 িাশ  ইো সণব ভাচবণি লাচগল।। 

লচর্জ্ি  ইল সণব মচলন বেন। 

স নকাণল আইণলন সদ্রাে িণপাধন।। 

শুেণবশ শুেবস্ত্র স্বণন্ধণি উিরী। 

শযামল সেণ র বেপ, গচি মিকরী।। 

চশশুগণে সেচখ্ সদ্রাে চবরস বেন। 

চিজ্ঞাণসন মণনাদুুঃখ্ চকণসর কারে।।  

 

এণিক শুচনো বণল ্ণিক কুমার। 

চধক্ িত্রকূণল িন্ম আমা সবাকার।। 

চধক্ প্রাে, চধক্ ধনু, চধক অধযেন। 

ভাাঁো উদ্ধাচরণি শি নচ  সকান িন।।  

স র সেখ্ িল ীন কূণপর চভিণর। 

পচেোণছ সলৌ -ভাাঁো পাই সেচখ্বাণর।। 

এি শুচন সদ্রাোিা্পয বণলন  াচসো। 

কূপ ব ণি ভাাঁো সেখ্ সেই উদ্ধাচরো।। 

এই ইচিকার সিণি কচরব উদ্ধার। 

সভািয চেো িুষ্ট িণব কচরবা আমার। 

একবাকয ব ো সণব কর অঙ্গীকার। 

অবশয উদ্ধাচর চেব সলৌ -ভাাঁো ্ার।। 

 

এি শুচন ্ুচধচষ্ঠর ধণর্ম্পর নন্দন। 

সদ্রাোিা্পয প্রচি বণল বুচেো কারে।। 

কূপ ব ণি ভাাঁো পার কচরণি উদ্ধার। 

চক সভািয সভািণন িণব, সকচল সিামার।।  

কৃপািা্পয সচ ি ভুঞ্জ  নানা সুখ্। 

এি শুচন সদ্রাোিা্পয পরম সকৌিুক।। 

সদ্রাে বচলণলন, সণব োক চস্থর-রূণপ। 

এইি অঙ্গুরী আচম সফচল এই কূণপ।।  

অঙ্গুরী িুচলব আর উদ্ধাচরব ভাাঁো। 

এি বচল লইণলন ইচিকা একো।। 

মন্ত্র পচে সদ্রােিা্পয ইচিকা মাচরল। 

মন্ত্রণিণি সলৌ -ভাাঁো সকল সভচেল।।  

পুনুঃ পুনুঃ িচেপর মাণরন অপার। 

ইচিকা ইচিকা ্ুচে ব ল েীঘপাকার।।  

ইচিকার মূল িণব সদ্রাে ধচর কণর। 

আকাণশ িুণলন ভাাঁো উচঠল উপণর।। 

আশ্চ্পয  ইো সণব মাচনল চবস্মে।  

িণব ধনুর্ব্পাে লণে সদ্রাে ম াশে।।  

মন্ত্র পচে অঙ্গুরী উপণর বাোঘাণি। 

শর স  অঙ্গরুী উচঠল আচস  াণি।। 

সেচখ্ো দুষ্কর কর্ম্প সকল কুমার।  

চিজ্ঞাচসল চদ্বিবণর কচর পচর ার। ।  

সকাো ব ণি এণল চদ্বি, সকাোে চনবাস। 

চক কারণে আগমন, কর  প্রকাশ।। 

অদ্ভুি সিামার কর্ম্প সলাণক অনুপাম। 

ক  শুচন চদ্বিবর চকবা িব নাম।। 

আজ্ঞা কর চদ্বিবর, স্ই লে মন। 
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স্ আজ্ঞা কচরবা, িা া কচরব পালন।।  

এণিক বিন ্চে চশশুগে বকল। 

শুচনো সন্তুষ্ট চদ্বিণশ্রষ্ট স্  ইল।। 

 

সদ্রাে বণল, শুন সণব আমার উির।  

মম সমািার ক  ভীণষ্মর সগাির।। 

রূপ গুে আমার কচ বা িাাঁর স্থান।  

আপচন িাচনো ভীষ্ম কচরণব চবধান। ।  

এি শুচন শীঘ্রগচি ্ণিক কুমার। 

চপিাম -আণগ কণ  সব সমািার।। 

বৃদ্ধ এক চদ্বিবর শযামবেপ ধণর। 

িাাঁ ার ্ণিক গুে অদ্ভুি সংসাণর। ।  

নাম ধাম কচরলাম চিজ্ঞাসা িাাঁ াণর। 

কচ ণলন সিামার সগাির কচরবাণর।। 

 

এি শুচন গঙ্গাপুত্র ভাচবো হৃেে।  

িাচনণলন এিােৃশ অনয সক  নে। 

সদ্রাোিা্পয চবনা অনয সক  নাচ  িাণন। 

আইণলন সদ্রাে, িাচনলাম এ চবধাণন। ।  

কুরুবংশ-ণ্াগয গুরু চমণল এিচেণন। 

সদ্রা-অনুসাণর ভীষ্ম িচলল আপণন।।  

সদ্রাণে সেচখ্ প্রেচমল গঙ্গার নন্দন। 

আশীর্ব্পাে কচর সদ্রাে, সেন আচলঙ্গে।। 

 

ভীষ্ম বচলণলন, ক  আপন-কলযাে। 

বে ভাণগয কুরুবংণশ সদ্রাে-অচধষ্ঠান।। 

এণিক শুচনো ভরদ্বাণির নন্দন। 

কচ ণি লাচগল সব আত্ম-চববরে।। 

িণপাবণন োচক বহু কচর িপুঃণেশ। 

ফলমূলা ারী ধচর িো-বল্ক-ণবশ।। 

এইরূণপ বহুচেন োচক িণপাবন। 

স নকাণল চপিৃবাকয  ইল স্মরে।। 

বংশ-ণ িু কিচেণন চপিৃ-আজ্ঞা সপণে। 

সগৌিমী কৃণপর ভিী কচরলাম চবণে। ।  

িচন্মল িা ার গণভপ একচে নন্দন।  

অশ্বত্থামা নাম িার চেল সেবগে।।  

কিচেণন ক্রীো-কাল পাইল কুমার।  

চশশুগে-সণঙ্গ সো করণে চব ার।। 

আিচম্বণি একচেন আইল ধাইো। 

আমার অণগ্রণি কণ  কাচন্দো কাচন্দো।। 

গবীদুগ্ধ পান কণর সকল বালক। 

সসই মি দুগ্ধ সে  আমাণর িনক।। 

অণনক সরােন কচর মাচগল নন্দন। 

দুগ্ধ স িু কচরলাম বহু প্পযেন।।  

গবীর কারণে ভ্রচমলাম বহু স্থান।  

সিযশীল সক  না কচরল গবীোন।। 

নাচ  িাচ লাম সকান অধণমর স্থান।  

গবী না পাইো গৃণ  কচরনু প্রস্থান।। 

গৃণ  আচস সেচখ্লাম বালণকর েল। 

আচনোণছ পাত্রভচর চপোচলর িল।। 

চপোচলর িণল সণব দুগ্ধ বচল চেল।  

আনচন্দি ব ো চশশু িা া পান বকল।।  

সকল বালকগে নৃিয কণর রণঙ্গ। 

অশ্বত্থামা নাচিণি লাচগল চশশু সণঙ্গ।। 

ই া সেচখ্ চশশুগে বলাবচল কণর। 

্ার পুত্র চপণষ্টােক চপণে  িপভণর।। 

দুগ্ধপান বকনু বচল নাচিণছ সঘণন।  

চধক্ চধক্ শি চধক্ ধন ীন সদ্রাণে।। 

চশশুগে উপ াস িা াণর কচরল।  
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পুনরচপ আচস পুত্র আমাণর কচ ল।। 

পুণত্রর বিন শুচন চিণি ব ল িাপ। 

িননী শুচনো বহু কচরল চবলাপ।। 

বহুমণি চবলাচপো ভাচব মণন মণন। 

আপন কণর্ম্পর ফল না  ে খ্ণ্ডণন।।  

চধক্ িপ চধক্ িন্ম চধক্ পচরবার। 

চধক্ ধযান জ্ঞান সমার, চধক্ কণলবর।। 

চধক্ চধক্ শিচধক আমার িীবণন।  

পৃচেবীণি গৃ বাসী চধক্ -ধন ীণন। ।  

এণিক ভাচবো পূর্ব্প  ইল স্মরে।  

বালক কাণলণি সখ্া পৃিি-নন্দন।। 

অিযন্ত সসৌহৃে চছল িা ার সচ ি। 

পাঞ্চাণল সগলাম ভাচব পূণর্ব্পর চপরীি।। 

সখ্া বচল সম্ভাি কচরনু দ্রুপণেণর। 

সেচখ্ো অণনক চনন্দা কচরল আমাণর। ।  

সকাোে েচরদ্র িুচম, আচম নৃপমচে।  

িব সণন সখ্য কণব, আচম নাচ  িাচন।। 

পুনুঃ পুনুঃ কি বণল চনষ্ঠুর বিন। 

সসবণক বচলল, সে  একচে সভািন।। 

এণিক চনষ্ঠুর বাকয শুচনো িা ার। 

িণেক চবলম্ব িো না কচরনু আর। ।  

সভচেণলম মর্ম্প মম িা ার বিণন। 

এ প্রচিজ্ঞা কচরলাম িচের কারণে। ।  

আইলাম প্রচিজ্ঞা কচরো চনি চিণি। 

প্রচিকার কচরণব িা ার ভচবিযণি। ।  

সসই স িু আইলাম  চিনা- নগর।  

চক কচরব প্রীণি িব, ক  নৃপবর।। 

 

ভীষ্ম বচলণলন, ভাগয বেই আমার। 

অিএব স োে কচরলা আগুসার।। 

এই কুরু-িাঙ্গল সকৌরব-অচধকার। 

রািয অেপ পচরবার সব আপনার।। 

সপৌত্রগণে সমচপপ সিামার চবেযমান।  

কৃপাে সবাণর কর অস্ত্র চশিা োন।। 

এি বচল ভীষ্ম িণব পূচি বহুির। 

রচ বাণর চেণলন রত্নমচণ্ডি ঘর।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সদ্রাণের চনকে অর্জ্ুপণনর প্রচিজ্ঞা 

এবং পাণ্ডব ও ধািপরাষ্ট্রগণের 

অস্ত্রচশিা 

িণব সদ্রাোিা্পয সব রািপুত্র বলো। 

কচ ণি লাচগল সণব একাণন্ত বচসো। ।  

অস্ত্রচবেযা সবাণর করাব অধযেন।  

চশিা কচর মম বাকয কচরবা পালন।।  

আমার স্ বািা বচল শুন সব চশিয। 

সিয কর, সিামরা িা কচরণব অবশয। ।  

 

সদ্রাণের বিন শুচন ্ি চশিযগে। 

চনুঃশে  ইল সণব, না কণ  বিন।। 

অর্জ্ুপন বণলন, কচর সিয অঙ্গীকার। 

কচরব পালন,  ে স্ আজ্ঞা সিামার।।  

অর্জ্ুপন-বিণন সদ্রাে  চরি- অন্ির।  

আচলচঙ্গো িুম্ব চেল মিক-উপর। ।  

একাণন্ত বণলন সদ্রাে কচর অঙ্গীকার। 

চশিয না কচরব কাণরা সেৃশ সিামার। ।  

 

িণব সদ্রাোিা্পয বলো ্ি চশিযগে। 

সর্ব্পো করান নানা অস্ত্র-অধ্্েে।।  

অস্ত্রচশিা কণর কুরু-পাণ্ডব-কুমার। 

রাণিয রাণিয সগল সদ্রাে-গুরু সমািার।। 

্ি রািপুত্রগে চশিার কারে। 

 চিনানগণর সণব কচরল গমন।। 

বৃচিবংশ-্দুবংশ-িনু সভাি আচে। 

আর ্ি রািগে সাগর অবচধ।। 

কেপ ম াবীর অচধরণের নন্দন। 

সো দুণ্পযাধণনর সস অনুগি িন।।  

সসও অস্ত্র সদ্রাে-স্থাণন কণর অধযেন। 

স ন মণি বহুচশিয  ইল ঘেন।।  

চশিা স িু চশিযগে োণক চনরন্তর। 

চনি পুণত্র পোইণি নাচ  অবসর।। 

সবাণর কণ ন সদ্রাে কপে কচরো। 

গঙ্গািল আনন কমণ্ডলুণি কচরো। 

কমণ্ডলু লণে ্ি রািপুত্রগে। 

িল আচনবাণর সণব কচরল গমন।। 

একাণন্ত পাইো সদ্রাে পুণত্র চশিা সেন। 

গুরুর এ সকৌশল বুচেণলন অর্জ্ুপন। ।  

বরুে নাণমণি অস্ত্র ধনুণক িুচেো। 

কমণ্ডলু বলো চেল িণলণি পূচরো। ।  

িল আচনবাণর ্াে সব চশিযগে। 

অশ্বত্থামা অর্জ্ুপন কণরন অধযেে।।  

অ চনপচশ পাণেপর নাচ ক অবসর। 

নাচ  চনদ্রা শ্রম সো  াণি ধনুুঃশর।। 

চনরবচধ গুরুপণে কণরন সসবন। 

কৃিাঞ্জচল, সো স্তুচি, চবনে বিন।।  

পাণেপর সসৌিনয সেচখ্ সদ্রাে বে প্রীি। 

বহুচবেযা অর্জ্ুপণন চেণলন অপ্রচমি।। 

আচেপর্ব্প ভারি চবচিত্র উপাখ্যান। 

কাশীরাম কণ  সাধু সো কণর পান।।  
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সদ্রাে সমীণপ অস্ত্রচশিা স িু 

একলণবযর আগমন 

িণব একচেন িো সদ্রাে-গুরু-স্থাণন। 

আইল চনিাে এক চশিার কারণে।। 

চ রেযধনুর পুত্র একলবয নাম। 

সদ্রাণের িরণে আচস কচরল প্রোম।।  

স্াে াি কচর বণল চবনে বিন। 

চশিা স িু আইলাম সিামার সেন।। 

সদ্রাে বচলণলন িুই স াস্ নীি িাচি। 

সিাণর চশিা করাইণল  ইণব অখ্যাচি।। 

অণনক চবনণে বণল চনিাে-নন্দন। 

িোচপ িা াণর না করান অধযেন।। 

সদ্রাোিা্পয-মুণখ্ বাকয চনষ্ঠুর শুচনল।  

েণ্ডবৎ কচরো অরণেয প্রণবচশল।।  

চনিাণের সবশ িযাচি ব ল ব্রহ্মিারী। 

িো-বল্ক-পচরধান, ফল-মূলা ারী।।  

মৃচিকার সদ্রাে মূচিপ কচরো রিন। 

নানা পুষ্প চেো িাাঁর করণে পূিন।।  

চনরন্তর একলবয  াণি ধনুুঃশর। 

সর্ব্প অস্ত্র চশচখ্ ব ল ম া ধনুদ্ধপর।। 

িণব কিচেন পণর সকৌরব- নন্দন। 

সসই বণন সগল সণব মৃগো কারে।। 

সক  রণে, সক  গণি, সক  িরুঙ্গণম। 

সণঙ্গণি িচলল পচরবার ক্রণম ক্রণম।। 

মৃগো-চনপুে গুেী লইো সং চি। 

ম াবণন প্রণবশ কচরল শীঘ্রগচি।। 

মৃগো কচরণছ ্ি রািার সকাির। 

স নকাণল এক পাণ্ডণবর অনুির।। 

কচরো কুকু্কর সণঙ্গ ্াে পাণছ পাণছ। 

উিচরল ্োে চনিােপুত্র আণছ।। 

মৃচিকা-পুিচল আণগ কচর স্ােকর।  

বচসোণছ ব্রহ্মিারী  াণি ধনুুঃশর।।  

শে কণর কুকু্কর সেচখ্ো ব্রহ্মিারী। 

িাচরচভণি ভ্রণম িাণর প্রেচিে কচর।। 

কুকু্কণরর শণে িার ভাচঙ্গল স্ ধযান। 

সক্রাণধ কুকু্কণরর মুণখ্ মাণর িব্ধবাে।। 

না মচরল কুকু্কর না ব ল মুণখ্ ঘা। 

অলচিণি কুকু্কণরর রুচধণলক রা। ।  

কুকু্কর চনুঃশণে ধাে মুণখ্ িব্ধশর। 

কিিণে সগল িণব কুমার-ণগাির।। 

কুকু্কণরর মুণখ্ শর আশ্চ্পয সেচখ্ো। 

চিজ্ঞাচসল অনুিণর চবস্মে  ইো।।  

এ স ন অদ্ভুিকর্ম্প কভু নাচ  শুচন। 

বহুচবেযা িাচন স ন চবেযা নাচ  িাচন।। 

লর্জ্াে মচলন ব ল ্ি ভ্রািৃগে। 

িল ্াই সেচখ্ব চবচন্ধল সকান্ িন।।  

অনুিণর বলো সগল ্ো ব্রহ্মিরী।  

সেচখ্ল বচসো আণছ ধনুুঃশর ধচর।। 

চিজ্ঞাচসল,  ও িুচম সকান্ ম ািন।  

কার স্থাণন এ চবেযা কচরলা অধযােন।। 

ব্রহ্মিারী বণল, মম একলবয নাম।  

সদ্রাে-গুরুস্থাণন অস্ত্র-চশিা কচরলাম।। 

শুচনো চবস্মে মাণন ্ণিক কুমার।  

অর্জ্ুপন শুচনো চিন্তা কণরন অপার।। 

মৃগো সম্বচর িণব ্ি ভ্রািৃগে। 

সদ্রােস্থাণন কচরণলন সব চনণবেন।।  

চবনণে কণ ন পােপ চবরস- বেন।  
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আমাণর চনগ্র  কর বুচেনু এখ্ন।। 

পূণর্ব্পণি আমার কাণছ বকলা অঙ্গীকার। 

িব সম চপ্রে চশিয নাচ ক আমার।।  

সিামার সেৃশ চবেযা নাচ  চেব কাণর। 

এখ্ন ছলনা প্রভু কচরলা আমাণর।। 

পৃচেবীণি স্ই চবেযা অণগািণর নণর। 

স ন চবেযা চশখ্াইণল চনিাে-কুমাণর।। 

অর্জ্ুপণনর বাণকয সদ্রাে মাচনো চবস্মে। 

িণেক চনুঃশণে চিন্তা কণরন হৃেে।। 

অর্জ্ুপণনণর বণলন, সস আণছ সকান্ স্থাণন। 

শীঘ্রগচি িল িো ্াব দুইিণন। ।  

সদ্রাে আর অর্জ্ুপন কচরণলন গমন। 

সদ্রাণে সেচখ্ ধীণর উচঠ চনিাে-নন্দন।। 

েূণর োচক ভূণম লুচে প্রোম কচরল। 

কৃিাঞ্জচল  ইো অণগ্রণি োণ্ডাইল।।  

চনিাে-নন্দন বণল মধুর বিন। 

আজ্ঞা কর গুরু, স ো সকান্ প্রণোিন।। 

সদ্রাে বচলণলন, ্চে িুচম চশিয  ও।  

িণব গুরুেচিো আমাণর আচি োও। ।  

একলবয বণল প্রভু মম ভাগযবণশ। 

কৃপা কচর আপচন আইলা সমার পাণশ।। 

এ দ্রবয সস দ্রবয নাচ  কচরব চবিার। 

সকল দ্রণবযণি  ে গুরু-অচধকার।।  

স্ চকছু মাচগবা প্রভু সকচল সিামার। 

আজ্ঞা কর গুরু কচরলাম অঙ্গীকার। ।  

সদ্রাে বচলণলন, ্চে সণন্তাি কচরণব। 

েচিে  ণির বৃদ্ধ অঙ্গুচলো চেণব।। 

গুরুর আজ্ঞাে সস চবলম্ব না কচরল।  

িিিণে কাচেো অঙ্গুচল সগাো চেল।। 

িুষ্ট  ইণলন সদ্রাে আর ধনঞ্জে। 

পােপ িাচনণলন, গুরু আমাণর সেে। ।  

িা ার কণঠার কর্ম্প সেচখ্ দুইিন। 

প্রশংসা কচরো সেণশ কচরলা গমন।।  

ম াভারণির কো সুধার সাগর। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন সাধু নর।।  
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সদ্রাে কিৃপক পাণ্ডব ও 

ধািপরাষ্ট্রগণের অস্ত্র-পরীিা গ্র ে 

িণব কি চেণন সদ্রাে চবেযা পরীচিণি। 

রচিো কাণষ্ঠর পিী রাণখ্ন বৃণিণি।। 

এণক এণক  াচকণলন সব চশিযগণে। 

আইণলন ্ুচধচষ্ঠর আণগ সসইিণে।।  

ধনুুঃশর চেো সদ্রাে ্ুচধচষ্ঠর-কণর। 

ভাস-পিী সেখ্াইো কণ ন িাাঁ াণর।। 

ঐ সেখ্ ভাস-পিী বৃণির উপর। 

উ াণর কচরো লিয রাখ্ ধনুুঃশর। ।  

স্িণে আমার আজ্ঞা  ইণব বাচ র।  

সসইিণে কাচেবা উ ার িুচম চশর। ।  

এি শুচন ধনুুঃশর ্ুচে ্ুচধচষ্ঠর।  

ভাস-পিী পাণন েৃচষ্ট কচরণলন চস্থর।। 

 াচকো বণলন সদ্রাে কুন্তীর কুমাণর। 

সকান্ সকান্ িণন িুচম পাও সেচখ্বাণর।। 

ধর্ম্প বচলণলন, ভাস সেচখ্ বৃণিাপর। 

ভূচমণি সিামাণর সেচখ্ আর সণ াের।। 

এি শুচন সদ্রাে িাণর অণনক চনচন্দো। 

ছাে ছাে বচল ধনু চনণলন কাচেো।।  

দুণ্পযাধন শি ভাই, বীর বৃণকাের।  

এণক এণক সবাণর চেণলন ধনুুঃশর।। 

স্ইরূপ কচ ণলন ধণর্ম্পর নন্দন। 

সসইমি কচ ল সকল ভ্রািৃগে।।  

সবাকাণর বহুচনন্দা কচর সদ্রাে-বীর। 

ধনু বলো সঠলা মাচর কণরন বাচ র। ।  

ধনুুঃশর সেন গুরু অর্জ্ুপণনর  াণি। 

বৃি ভাস সেখ্াইো কণ ন অণগ্রণি।। 

চনগপি  ইবামাত্র মম মুণখ্ বােী।  

চনুঃশণে কাচেবা বাপু ধনুুঃশর  াচন।। 

গুরুবাণকয িখ্চন োচনো ধনুগুপে। 

পিীপ্রচি েৃচষ্ট কচর রণ ন অর্জ্ুপন।। 

কিিণে োচক সদ্রাে বণলন অর্জ্ুপণন। 

সকান্ সকান্ িন িুচম সেখ্  নেণন।। 

অর্জ্ুপন বণলন, আচম অনয নাচ  সেচখ্। 

বৃি উপণরণি সেচখ্বাণর পাই পাখ্ী।। 

হৃষ্ট  ইো সদ্রাে পুনুঃ বণলন বিন।  

চকরূপ ভাণসর অঙ্গ কর চনরীিে।।  

অর্জ্ুপন বণলন, আর ভাস নাচ  সেচখ্। 

সকবল সেচখ্ স্ মুণ্ড স  দুই আাঁচখ্।। 

সদ্রাে বচলণলন, অণগ্র কাে পিী-চশর। 

না স্ফূচরি গুরুবাকয কাণে পােপবীর।। 

সদ্রাোিা্পয চনরচখ্ো  চরিি মন।  

আচলচঙ্গো পুনুঃ পুনুঃ কণরন িুর্মবন।।  

প্রশংসা কণরন সদ্রাে অর্জ্ুপণন অপার। 

সেচখ্ িমৎকার ব ল সকল কুমার।। 

িণব এক চেন সদ্রাে ্ান গঙ্গাস্নাণন। 

সসঙ্গণি কচরো লইণলন চশিযগণে।।  

িণল নাচমণলন গুরু, চশিযগে িণে।  

কুম্বীর ধচরল িাাঁণর েশন চবকণে।।  

শচিসণত্ব মুি নাচ   ইো আপণন। 

 াক চেো বচলণলন সব চশিযগণে।। 

আমাণর কুম্ভীর ধচর বলো ্াে িণল। 

এই  ুবাইল, রাখ্ আমাণর সকণল।। 

সদ্রাণের বিণন সণব ব ল িমৎকার। 

আণি-বযাণি বলো ্াে অস্ত্র স্ ্া ার।। 

সদ্রাণের মুণখ্ণি িণব নাচ  সণর বােী। 
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অলচিণি পঞ্চ বাে মাচরল ফাল্গুনী।। 

খ্ণ্ড খ্ণ্ড  ইল কুম্ভীর-কণলবর। 

মচরল কুম্ভীর, ভাণস িণলর উপর।। 

িল ব ণি উচঠ সদ্রাে ধচরো অর্জ্ুপণন। 

বার বার িুচিল িুম্বন-আচলঙ্গণন। ।  

িুচিো চেণলন অস্ত্র নাম ব্রহ্মচশর।  

অস্ত্র চেো বচলণলন সদ্রাে ম াবীর।। 

এই অস্ত্র প্র াচরবা সেবিা রািণস। 

কোচিি অস্ত্র নাচ  ছাচেবা মানুণি।। 

সেচখ্ো গুরুর এি অর্জ্ুপণন সর্ম্ান। 

সক্রাণধ দুণ্পযাধন চিণন্ত মরে-সমান।। 

স নমণি সদ্রাোিা্পয সব চশিযগণে। 

নানা-চবেযা চশিা করাইণলন ্িণন।। 

রে-আণরা ণে েৃঢ়  ন ্ুচধচষ্ঠর। 

গোে কুশল দুণ্পযাধন ভীম-বীর।।  

িুরণঙ্গ নকুল ব ল, স ণেব কুন্ত।  

স নমণি  ইণলন সণব চবেযাবন্ত।। 

ইণের নন্দন ব ল ইণের সমান। 

সকল চবেযাে পূেপ ব ল বাখ্ান।। 

রে গি অশ্ব ভূচম সর্ব্পত্র অভযাস। 

ধনুুঃ ভেগ গো আচে সর্ব্পত্র প্রকাশ।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

ভচিণি শুচনণল িণর ভব-পারাবার। ।  
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ধৃিরাণষ্ট্রর আণেণশ 

রািপুত্রগণের অস্ত্র-চশিার 

পরীিা 

সর্ব্প চশিযগে ্ণব  ইল প্রখ্র। 

সদ্রাে বচলণলন ্ো অন্ধ নৃপবর।। 

ভীষ্ম কৃপািা্পয আচে ্ি িত্রগে। 

সবার কণ ন ভরদ্বাণির নন্দন।। 

চবেযাে পরাগ ব ল সকল কুমার।  

সািাণি পরীিা কর চবেযা সবাকার।। 

এি শুচন ধৃিরাষ্ট্র আনচন্দি মন।  

চবদুণর  াচকো আজ্ঞা কণরন িখ্ন।।  

রঙ্গভূচম সুসর্জ্ কর  শীঘ্রগচি। 

স্ইরূপ আিা্পয কর  শীঘ্রগচি।।  

স্ইরূপ আিা্পয কণ ন ম ামচি। 

রাি-আজ্ঞা পাইো চবদুর িিিণে। ।  

আণেশ কণরন ্ি অনুিরগণে।। 

সিত্র এক প্রশি সিৌচেণকণি সসাসর। 

রঙ্গভূচম চবরচিল িা ার চভির।। 

িিুচর্দ্পণক চনর্ম্পাইল উচগৃ গে।  

নানারণত্ন গৃ  সব কচরল মণ্ডন।। 

রািগে বচসবাণর িা ার উপর। 

চবচিত্র পালে শ্যা রাচখ্ল চবির।। 

রাি-নারীগে স িু বকল চভে স্থল।  

ভূচম ব ণি িা া অচি কচরল উিল।। 

স ন মণি রঙ্গভূচম কচরো চনর্ম্পাে। 

চবদুর িানাইণলন ধৃিরাষ্ট্র স্থান।। 

শুভচেন কচরো িচলল সর্ব্পিন। 

অন্ধ ধৃিরাষ্ট্র আর গঙ্গার নন্েন।।  

বাহ্লীক িচললস  পুত্র সসামেি। 

আর ্ি রািগে আইল প্রমি।। 

গান্ধারী সুবল-সুিা কুন্তী আচে কচর। 

আইল সকল ্ি অন্তুঃপুর-নারী।। 

রে-গি-অশ্বপৃণষ্ঠ মণঞ্চর উপণর।  

শিপুর কচরো বচসল সেচখ্বাণর।। 

নানাবােয বাণি, শণে কণেপ লাণগ িাচল। 

প্রলেকাণলণি স্ন চসন্ধুর কণল্লাচল।। 

স নকাণল আইণলন আিা্পয ম াশে। 

িারা মণধয ব ল স্ন িণের উেে।।  

শুেবাস শুেণকশ শুেপুষ্প মাণল। 

সর্ব্পাণঙ্গ সলচপি শুে মলেি ভাণল।। 

পুত্র স  গুরু োণ্ডাইলা সভামাণে। 

আজ্ঞা বকল আচসবাণর পাণ্ডব-অগ্রণি।। 

সভাণি প্রণবশ কচরণলন ্ুচধচষ্ঠর।  

চবকি-পেি-মুখ্ চনর্ম্পল শরীর।।  

েোচরো ধনুগুপে সচন্ধ চেব্্ শর।  

ম াশণে প্র াচরল সলাণক ভেের। ।  

এক অণস্ত্র বহু অস্ত্র কণরন সিৃন।  

বােবয অনল আচে বহু অস্ত্রগে।। 

ধনয ধনয কচর সণব কচরল বাখ্ান। 

সণব বণল, সক  নাচ  ই ার সমান।। 

চনবচিপো ্ুচধচষ্ঠণর সদ্রাে িণপাধন। 

আজ্ঞা কচরণলন, এস ভীম দুণ্পযাধন।।  

গো  াণি এল িণব দুই ম াবীর। 

মল্লণবণশ রঙ্গমাচে -ভূচিি শরীর। ।  

মাোে মুকুে, পচরধান বীর ধো। 

দুই চভণি সোাঁণ  স্ন পর্ব্পণির িূো।। 

গো  াণি কচর ভ্রণম কচরো মণ্ডলী। 
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সোাঁ ার হুোর শণে কণেপ লাণগ িাচল।। 

দুই মি গি স্ন শুণণ্ড িোিচে।  

িরণে িরণে, মুণণ্ড মুণণ্ড িাোিাচে।। 

সোাঁ ার সেচখ্ো কর্ম্প সলাণক ভেের। 

পরস্পণর কো  ে সভার চভির।। 

সক  বণল, ম াবলী বীর বৃণকাের। 

সক  বণল, ভীম ব ণি বলী কুরুবর।।  

স নমণি দুই পি  ইল সভাে। 

উচঠল প্রবল-শে কোে কোে।। 

ধৃিরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগে-মািা। 

চিন িণন চবদুর কণ ন সব কো।। 

বুচেো সলাণকর মর্ম্প সদ্রাে ম াশে।  

আজ্ঞা কচরণলন সোাঁণ  চনবৃি স্  ে।।  

মণধয চগো োাঁোইল গুরুর নন্দন।  

চনবৃি  ইল সোাঁণ  ভীম দুণ্পযাধন।। 

িণব আজ্ঞা বকল গুরু অর্জ্ুপণন আচসণি। 

আইণলন ধনঞ্জে ধনুুঃশর  াণি।। 

নব-িলধর-প্রাে অণঙ্গর বরে। 

পূেপ-শশধর মুণখ্, রািীব সলািন।। 

সেচখ্ো সমাচ ি ব ল ্ি সভািন। 

সক  বণল, আইণলন কুন্তীর নন্দন।।  

সক  বণল, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধযম। 

সক  বণল, কুরুণশ্রষ্ঠ চরপুগে- ্ম।।  

বীর-ধর্ম্পশীল সাধু সর্ব্পণলাণক বণল। 

ই া সম বী্পযবন্ত নাচ  ভূমণ্ডণল।। 

এইমি কোবািপা  ে স্ সভাণি। 

ধনয ধনয বচল শে ব ল আিচম্বণি।। 

শে শুচন ধৃিরাষ্ট্র চবদুণর পুচছল। 

চক স িু এমি শে সভাণি উচঠল।। 

চবদুর বণলন, রািা আইল অর্জ্ুপন।  

সভাসদ্ সকণল প্রশংণস িার গুে।। 

ধৃিরাষ্ট্র শুচন প্রশংচসণলন চবির। 

কুরু-বংণশ ভাগয মম এমি কুমার।।  

ধনয কুন্তী স ন পুত্র গণভপ িন্মাইল। 

্া ার মচ মা ্শ সভাণি পূচরল।। 

কুন্তীণেবী শুচন আনচন্দি ব ল মন।  

িন্ুণগ েণর দুগ্ধ, সিল নেন।। 

িণব পােপ ম াবীর সভামণধয চগো। 

সভাণি পূণরন শে ধন ুেোচরো।। 

মাচরল অনল-অস্ত্র  ইল অনল।  

অচি পরচশল চগো গগন-মণ্ডল।। 

সেচখ্ো সকল সলাক মাচনল চবস্মে। 

িিুচর্দ্পণক সেণখ্ সব, ব ল অচিমে।। 

্ুচেো বরুে-বাে কুন্তীর কুমার।  

চনবচিপল অচিবৃচষ্ট, বণিপ িলাধার।। 

বােু অণস্ত্র চনবাচরল িল-বচরিে।  

আকাশ-অণস্ত্রণি বােু কণরন বারে। ।  

সচন্ধো পর্ব্পি-অণস্ত্র কচর চগচরবর। 

পর্ব্পি কণরন িূেপ মাচর বজ্রশর।।  

ভূচম-অণস্ত্র চনর্ম্পাে কণরন ভূমণ্ডল। 

চসন্ধ-ুঅণস্ত্র িল পূেপ কণরন সকল।।  

অন্তদ্ধপান-অস্ত্র মাচর লুকাইল চনণি। 

সকাোে আণছন, সক  নাচ  পাে খ্ুাঁণি।। 

কভু রণে ধনঞ্জে, কভু ভূচমপণর। 

বাচেোর বাচি স্ন িণি ধাাঁ ধাাঁ কণর।। 

স নমণি নানাচবেযা অর্জ্ুপন প্রকাণশ। 

ধনয ধনয বচল সর্ব্প সভাসণে ভাণি।। 

চনবচিপো সব চবেযা ইণের নন্দন। 
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বাহুণস্ফাণে কচরণলন বণজ্রর চনুঃস্বন।। 

সসই শণে সবার কণেপণি লাণগ িাচল। 

গুরু-আণগ রচ ণলন কচর কৃিাঞ্জচল। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-অেপণব। 

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কণ  কাশীরাম সেণব।। 
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অর্জ্ুপণনর ধনুণর্ব্পে চশিা েশপন 

কচরো রঙ্গস্থণল কণেপর প্রণবশ 

অর্জ্ুপণনর চবেযা ্চে ব ল সমাধান। 

রঙ্গভূচম মণধয কেপ ব ল আগুোন।।  

শি েল বেপ চিচন অণঙ্গর বরে। 

শ্রবে পরণশ চেবয পেি- নেন।।  

শ্রবণে কুণ্ডল-্ুগ েীি চেনকর।  

অণভেয কবণি-আবচরি কণলবর।। 

দুই চেণক দুই িূে বাণম ধণর ধন।ু  

আিানু-লচম্বি ভুি আনচন্দি িনু।।  

অবণ ণল অবজ্ঞা কচরণে সর্ব্পিণন।  

কণ ন কেপ, এ ক্রীো নাচ  লাণগ মণন।। 

কণেপর বিন শুচন সলাণক িমৎকার। 

সক  বণল, এই  ণব সেণবর কুমার।। 

সক  বণল, এই বীর পরম-সুন্দর। 

অপ্সরা চকের চকম্বা সেব পুরন্দর।।  

অেবা গন্ধর্ব্প চকবা, না িাচন চনেপে। 

আিচম্বণি সকাো  ণি আইল দুর্জ্পে।।  

সেচখ্বাণর িণর সলাক কণর হুোহুচে।  

সঠলাণঠচল এণকর উপণর আর পচে।। 

সক  বণল, এই বীর  ণর ববশ্বানর। 

আিচম্বণি সমুচেি স্ন চেবাকর।। 

িণব কেপ ম াবীর সূণ্পযর নন্েন।  

অর্জ্ুপণন িাচ ো বণল কচরো গর্জ্পন।।  

্ণিক কচরলা িুচম সভার চভির। 

িা া ব ণি চবেযা আচম িাচন বহুির।।  

সেচখ্ো আমার চবেযা  ইণব চবস্মে।  

অসংখ্য আমার চবেযা, সংখ্যা নাচ   ে।। 

এি শুচন সর্ব্পণলাক চবচস্মি- বেন ।  

দুণ্পযাধন শুচন ব ল আনচন্দি- মন।।  

চবরস বেন  ইল বীর ধনঞ্জে। 

এি শুচন আজ্ঞা সেন সদ্রাে ম াশে। ।  

সকান্ চবেযা িান  সভার আণগ ক । 

শুচন কেপ ম াবীর ঘুিাে সণন্দ । ।  

প্রকাচশল নানা অস্ত্র সলাণক অণগাির।  

কচরোচছণলন ্ি পােপ ধনুদ্ধপর। ।  

সেচখ্ো সবার মণন চবস্মে িচন্মল।  

দুণ্পযাধন চনরচখ্ো প্রফুল্ল  ইল।।  

ভ্রািৃগে মণধয বচস চছল দুণ্পযাধন। 

অচি শীঘ্র উচঠো কচরল আচলঙ্গন।।  

ধনয ধনয বীর িুচম, চছলা সকান্ সেণশ। 

স োে আইলা িুচম মম ভাগযবণশ।। 

চিচিমণধয ্ি সভাগ আছণে আমার। 

আচি ব ণি সস সকণল চেনু অচধকার।।  

কেপ বণল, সিয আচম কচর অঙ্গীকার। 

আচি ব ণি সো আচম  ইনু সিামার।। 

সকবল আছণে এই এক চনণবেন। 

অর্জ্ুপণনর সণঙ্গ ইচ্ছা কচরবাণর রে।। 

এণিক বচলল ্চে কেপ ম াবীর। 

সক্রাণধ ধনঞ্জে অচি কচম্পি শরীর। ।  

অর্জ্ুপন বচলল, সিাণর সক  াচকল স ো। 

সক বা বণল সিামাণর সভাে ক  কো।।  

অনা ূি আচস দ্বন্দ্ব কচরস্ সভাে।  

ই ার উচিি ফল পাচব সর ত্বরাে।। 

নাচ  চিজ্ঞাচসণি স্বা বলণে বিন।  

আপচন আচসো খ্াে চবনা চনমন্ত্রে। ।  

সঘার নরণকণি গচি পাে সসই িন। 
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সসই গচি মম স্থাণন পাইচব এখ্ন।। 

কেপ বণল, ধনঞ্জে গর্ব্প পচর ার।  

সভাণি সকল সলাক, চিচন অস্ত্রধর।।  

বীণ্পযণি অচধক স্ই িাণর বচল রািা। 

ধর্ম্পবন্ত সলাক বী্পয বণন্ত কণর পূিা।। 

 ীন-ণলাক-প্রাে সকন সে  গলাগাচল।  

অণস্ত্র অণস্ত্র দ্বন্দ্ব কর, িণব িাচন বলী। ।  

মম সণঙ্গ রণে চিন, িণব িাচন বীর।  

সদ্রাে-গুরু অণগ্রণি কাচেব সিার চশর।। 

এণিক শুচনো সদ্রাে ঘূচেপি নেন।  

আজ্ঞা সেন অর্জ্ুপণনণর কর চগো রে।।  

এি শুচন সুসর্জ্  ইো ধনঞ্জে। 

ধনুগুপে েোচরো কণরন প্রলে। ।  

স্বপি  ইল পৃণষ্ঠ িাচর সণ াের।  

কৃপািা্পয সদ্রাোিা্পয ভীষ্ম বীরবর।। 

আগু ব ল কেপ বীর  াণি ধনুুঃশর। 

সপি  ইল কুরু শি সণ াের।। 

আর ্ি ম ারেী স্াদ্ধা লি লি।  

সক  পাণ্ডণবর পি সক  কুরু-পি।। 

পুত্রণস্নণ  গগণন আগি পুরন্দর। 

অর্জ্ুপণন কচরল ছাো ্ি িলধর।। 

কেপচভণি ্ি িাপ কণরন িপন। 

সুসর্জ্  ইল সণব কচরবাণর রে।। 

সকুঞ্জল বীর কেপ সেচখ্ চবেযমাণন। 

কুন্তীণেবী চিচনণলন আপন নন্দণন। ।  

পুণত্র পুণত্র চববাে সেচখ্ো কুন্তী সেবী। 

ঘন ঘন মূচ্ছপা ্াে ম ািাপ লাচগ।। 

স নকাণল কৃপািা্পয বচলল  াচকো। 

সর্ব্পণলাণক শুণন, কণ  কণেপণর িাচ ো।। 

এই পােপ বীর  ে পৃোর নন্দন। 

কুরু ম াবংণশ িন্ম, চবখ্যাি ভুবন।।  

সিামার সচ ি আচি কচরণবক রে। 

িুচম ক , সকান্ বংশ কা ার নন্দন। ।  

জ্ঞাি ব ণল সোাঁ াকার করাইব রে। 

সমবংশ ব ণল ্ুদ্ধ  ে সুণশাভন।। 

নাচ  অচভমান সম িে পরািে। 

রািপুত্র ইির-ণলাণকণি ্ুদ্ধ নে।।  

সকবা িব মািা চপিা ক  বীরবর। 

বল শুচন সকান্ রাণিয িুচম অধীশ্বর।। 

এণিক শুচনো কেপ কৃণপর বিন। 

স েমুণ্ড ব ল বীর চবরস বেন।। 

না চেল উির চকছু কেপ ম াবল। 

বৃন্ত ব ণি চছে স্ন কমণলর েল। ।  

কৃণপণর িাচ ো বণল রািা দুণ্পযাধন। 

চত্রচবধ প্রকাণর রািা শাণস্ত্রর বিন।।  

স ণি বংশি আর সলাণক ্াণর পূণি। 

সবা ব ণি স্ই িন বী্পযবন্ত সিণি।। 

স্ই িন িাণন বসনয-িালন-সন্ধান।  

িাাঁর সণন রে সাণি, আণছ এ চবধান। ।  

রািা ব ণল পােপ ্চে কচরণবক রে।  

আচি আচম কণেপ রািা কচরব এখ্ন।। 

অঙ্গণেণশ কেপ আচি  ণব েণ্ডধর। 

এি বচল আজ্ঞা চেল  াচক অনুির।। 

অচভণিক দ্রবয আনাইল িিিণে। 

বসাইল কেপ বীণর কনক-আসণন।। 

চশণরণি ধচরল ছত্র রিণন মচণ্ডি। 

রািগণে িামর ঢুলাে িাচরচভি।। 

কনক-অঞ্জচল চশণর সফচলল চনচছো।  
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ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ রণ ন চবচস্মি ব ো।। 

িণব কেপ ম াবীর প্রসে বেন। 

দুণ্পযাধন প্রচি বণল ব ো হৃষ্টমন।। 

অঙ্গণেণশ চেণল সমাণর িুচম রািা কচর। 

স্ আজ্ঞা কচরণব িা া প্রােপে কচর।। 

দুণ্পযাধন বণল, অণনয নাচ  প্রণোিন।  

 ইণব আমার সখ্া এই মম মন।। 

অিল সসৌহৃেয-ইচ্ছা সিামার সচ ণি।  

এই মম বািা, আজ্ঞা কর িুচম চমণি।। 

কেপ বণল, সখ্া মম সুেৃঢ় বিন। 

পরম-ণস্নণ ণি সোাঁণ  কণর আচলঙ্গন।।  

স নকাণল অচধরি িাচিণি সারচে। 

সলাকমুণখ্ শুচন, পুত্র ব ল নরপচি। ।  

বেণস অিযন্ত বৃদ্ধ িণল ্চষ্টভণর। 

উচঠণি পচেণি বুো ্াে সেচখ্বাণর। ।  

বৃদ্ধ সেচখ্ সব সলাক ছাচে চেল পে।  

সভামণধয প্রণবশ কচরল অচধরে।। 

অচধরণে সেচখ্ কেপ শশবযণি উচঠ। 

প্রোম কচরল চশর ভূচমিণল লুচঠ।।  

কেপ প্রেচমল অচধরণের িরণে। 

সেচখ্ো চবস্মে মাচনণলক সভািণন।।  

পাণ্ডব িাচনল, কেপ সূণির নন্দন।  

উপ াস কচর ভীম বচলল বিন।।  

ওণ  কেপ, িুচম অচধরণের নন্দন। 

এিিে না িাচন এ সব চববরে।। 

অর্জ্ুপন সচ ি রণে িুচম শচিমন্ত। 

এখ্ন সস িাচনলাম সিার আচে অন্ত।। 

সভাণি সম্ভণব কা্পয কর িাচিমি।  

 াণিণি প্রণবাধ-বাচে িালা চগো রে।।  

আণর নরাধম সিার চকমি স্াগযিা। 

অঙ্গণেণশ রািা  ও, এ অদ্ভুি কো।। 

্ণজ্ঞর চনকে ্চে শুচন কভু ্াে। 

্ণজ্ঞর চবভাগ  চব কুকু্কণর চক পাে।। 

ভীমমুণখ্ শুচন কেপ কাাঁপণে অধর। 

চনশ্বাস ছাচেো কেপ িাণ  চেনকর।।  

সারচেই  ই, চকংবা সারচে-িনে।  

্া াই  ই না আচম, দুুঃখ্ িাণ  নে। ।  

সকান্ কুণল িন্মলাভ বেব সেন কণর।  

পুরুিত্ব চকন্তু সমার মুচষ্টর চভিণর।। 

এি শুচন ম াকু্রদ্ধ ব ল দুণ্পযাধন। 

অগ্র ব ো বণল েণম্ভ সমণঘর গর্জ্পন।। 

সখ্া কচরলাম কণেপ সভার চভির। 

এ কো কচ ণি স্াগয নণ  বৃণকাের।।  

সখ্া কচরলাম কণেপ সভার চভির। 

এ কো কচ ণি স্াগয নণ  বৃণকাের।।  

সশ্রষ্ঠ বচল িত্র-ধণর্ম্প বচলষ্ঠ স্ িন। 

শূর বা নেীর অন্ত পাে সকান্ িন। ।  

িল ব ণি শীিল স্ না শুচন শ্রবণে। 

িা াণি িচন্মণল অচি েণ  চত্রভুবণন।। 

েধীচির  াণেণি বণজ্রর ব ল িন্ম।  

বেণিযর েনুি েল কণর শূরকর্ম্প। ।  

কাচিপণকর িন্ম সক  েঢ়ৃ নাচ  িাণন। 

সক  বণল চশব ব ণি, সক  না আগুণন।। 

গঙ্গার নন্দন সক  বণল কৃচিকার।  

িণন্মর চনেম নাই পূিয সবাকার।।  

চবপ্র ব ণি িত্র-িন্ম সর্ব্পণলাণক িাচন। 

িত্র ব ো চবপ্র ব ল চবশ্বাচমত্র মুচন।। 

কলণস িচন্মল সদ্রাে, কৃপ শরবণন। 
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বচশষ্ঠ সবশযার পুত্র সকবা নাচ  িাণন।। 

সিামা সবাকার িন্ম িাচন ভালমণি। 

িুচম চনন্দা কর চমণত্র আমার অণগ্রণি।। 

কণেপণর চকমি বচল লে সিার মণন।  

চিচিমণধয আণছ সক  এমি লিণে।। 

সকুণ্ডল-কবি ্া ার কণলবর। 

সিার চিণি লে অচধরণের সকাির।। 

প্রিযি সেখ্  কেপ সম চেবাকণর। 

বযাঘ্র কভু িন্ম লে মৃগীর উেণর।। 

সকল পৃচেবী সশাণভ কণেপ অচধকার। 

কেপ রািা ব ল অঙ্গণেশ সকান্ ছার।।  

কেপ-বাহু-বীণ্পয সণব কচরণবক পূিা। 

আমা স  অনুগি  ণব সর্ব্প রািা।।  

এণিক কচ ল সভামণধয দুণ্পযাধন।  

 া াকার শে ব ল সভাণি িখ্ন।। 

সক  বণল, সভোণভে ব ল ভ্রািৃগে।  

সক  বণল, দ্বন্দ্ব আর নণ  চনবারে।।  

সক  বণল, কুরুকুল আচি ব ল অি।  

সক  বণল, পাণ্ডুকুল মচিল সমি। ।  

অি সগল চেবাকর, রিনী প্রণবণশ।  

রািগে িচল সগল ্ার স্ই সেণশ।। 

কেপ- ি ধচরো িচলল দুণ্পযাধন।  

পশ্চাণি িচলল সমুেে ভ্রািৃগে।। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব িণলন চনিস্থান।  

আণগ পাণছ পচরবার কচরল প্রোে।। 

 রচিিা কুন্তী-ণেবী িাচনো কারে।  

অঙ্গণেণশ রািা ব ল আমার নন্দন।।  

দুণ্পযাধন  রচিি,  ইল চনভপে। 

চনরবচধ কম্প ব ি সেচখ্ ধনঞ্জে।। 

িযচিল অর্জ্ুপন-ভে কণেপণর পাইো। 

্ুচধচষ্ঠর ভীি অচি কণেপণর সেচখ্ো।। 

কেপ সম বীর নাচ  আর স্ সংসাণর।  

এই ভে সো িাণগ ধণর্ম্পর অন্তণর।। 

আচেপর্ব্প ভারি বযাণসর চবরচিি।  

কাশীরাম োস কণ  রচিো সঙ্গীি।।  
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সদ্রাোিাণ্পযর েচিো প্রােপনা 

িণব কিচেণন সদ্রাে চশিযগে প্রচি। 

আমাণর েচিো সে , বণলন সুমচি। ।  

সদ্রাে বচলণলন, শুন পােপ দুণ্পযাধন। 

রত্ন আচে ধণন মম নাচ  প্রণোিন।।  

পাঞ্চাল-ঈশ্বর খ্যাি দ্রুপে ভূপচি। 

রেমণধয িাণর আন বাচন্ধো সম্প্রচি।। 

চবণশি প্রচিজ্ঞা বকল কুন্তীর নন্দন। 

পূণর্ব্প সিয বকলা না কচরণি অধযােন।।  

স্মণি পার  আন কচরো বন্ধন। 

আমার েচিো এই, শুন চশিযগে।।  

এণিক শুচনো ্ুচধচষ্ঠর দুণ্পযাধন। 

বচলণলন বসনযগণে সাচিণি িখ্ন।। 

রে গি অশ্ব সাণি পোচি বহুল। 

সাি সাি বচল ধ্বচন ব ইল িুমুল।।  

বসনযগে সাচিল সেচখ্ো ধনঞ্জে। 

এক রণে িচে ্াে চনভপে-হৃেে।। 

করপুণে সিযণষ্ঠণর কণরন চনণবেন।  

িুচম িোকাণর ্াণব চকণসর কারে।।  

আমা ব ণি কর্ম্প ্চে না  ে সাধন।  

িণব প্রভু পাঠাইও অনয সকান িন।।  

এণিক বচলো পােপ  ইো সত্বর। 

প্রণবশ কণরন িণে পাঞ্চাল- নগর । ।  

দ্রুপে পাইল অর্জ্ুপণনর সমািার।  

আজ্ঞা বকল আপনার বসনয সাচিবার। ।  

দ্রুপে চিচন্তি অচি না িাচন কারে।  

অর্জ্ুপণনর আগমন সকান্ প্রণোিন।।  

মন্ত্রী পাঠাইো চেল অর্জ্ুপন সগাির। 

মন্ত্রী বণল, অর্জ্ুপণন কচরো স্ােকর।। 

ক  কুরুবর িব সকন আগমন। 

আজ্ঞা কর, সকান কর্ম্প কচরব সাধন।।  

রািার মচন্দণর িল, ল  রািপূিা। 

সিামা েরশণন বে ইচ্ছা কণর রািা।।  

অর্জ্ুপন বণলন, সব  ণব বযব ার।  

রািাণর িানাও এই সংবাে আমার।। 

অচিচের ্ি পূিা পাইলাম আচম।  

সকবল আমাণর আচস ্ুদ্ধ সে  িুচম। ।  

সদ্বসণনয আচসণি বল সংগ্রাণমর স্থণল। 

নচ ণল অচনষ্ট বে  ইণব পাঞ্চাণল। ।  

কচ ণলন মন্ত্রী চগো রািার সগাির।  

শুচন সক্রাণধ কচম্পি দ্রুপে নৃপবর।।  

িত্র ব ো স ন বাকয সণ  কার প্রাণে। 

িিুরঙ্গ-েণল রািা আণস িিিণে।।  

অশ্ব গি রে আর না ্াে গেণন। 

সদ্বসণনয সবচেল চগো পাণ্ডুর নন্দণন।। 

বচসো আণছন পােপ চনুঃশে হৃেে।  

নানা অস্ত্র বচরিে কণর বসনযিে। ।  

অস্ত্র-বচরিে সেচখ্ উণঠন অর্জ্ুপন। 

আকেপ পূচরো েোচরল ধনুগুপে।।  

সদ্রাণের িরে ভাচব এণেন স্ শর।  

মু ূণিপণক আচ্ছাচেল সেব চেবাকর।। 

আিাঢ় শ্রাবণে স্ন নবিলধর। 

বৃচষ্টধারা পণে িো বসণনযর উপর।।  

রেী কাো সগল ্চে পলাে সারচে। 

েশন কাচেল পলাইো ্াে  ািী।। 

পলাে িুরঙ্গ, কাো সগল আণসাোর।  

পোচি পলাে,  াি কাো সগল ্ার।।  

পলাইল ্ি িন পাইল সস প্রাে। 
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আর ্ি বসনয রণে  ইল চনধন।। 

 ি বসনয হ্ইো পলাে নরপচি। 

পাছু োচক  াচকো বণলন পােপ কৃিী।। 

চনভপে  ইো রািা বাহুে দ্রুপে।  

আমার চনকণে সিার নাচ ক আপে।। 

প্রাণে ভে সপণে স্ই ভঙ্গ সেে রণে। 

চনশ্চে লইব ধচর, না ্াে খ্ণ্ডণন। ।  

বাহুচেল নরপচি অর্জ্ুপন-বিণন। 

 ইল োরুে ্ুদ্ধ দ্রুপে-অর্জ্ুপণন।। 

মন্ত্র পচে চেবয-অস্ত্র ছাণেন অর্জ্ুপন। 

কাচেণলন িখ্চন িা ার ধনুগুপে।। 

ধনু কাো সগল, রািা লাচগল চিচন্তণি। 

ধচরণলন অর্জ্ুপন িা াণর দুই  াণি।। 

চনি রণে িোইো কণরন গমন। 

স নকাণল সরু্ম্ণখ্ আইল দুণ্পযাধন।।  

িিুরঙ্গ েণল আণস সকৌরব-ঈশ্বর। 

দ্রুপণে সেচখ্ল পােপ-রণের উপর। ।  

দুণ্পযাধন বণল, পােপ নচ ল সশাভন।  

গুরু-আজ্ঞা দ্রুপণেণর কচরণি বন্ধন।। 

এি বচল আপচন উচঠল দুণ্পযাধন।  

 িপে দ্রুপণের কচরল বন্ধন।। 

ভূণম িালাইো চনল কণর সকশ ধচর। 

সসইমি উিচরল সদ্রাে-বরাবচর।। 

সফলাইল দ্রুপণেণর সদ্রাণের িরণে।  

দ্রুপণে সেচখ্ো সদ্রাে বণলন িখ্ণন।। 

এণব গর্ব্ী, দ্রুপে সকাো িব চসং াসন। 

সকাো রািছত্র সকাো প্রিা অগেন। ।  

সকাোে ধন িন রাি-আভরে। 

এণব সেচখ্ পচরোছ শৃঙ্খল ভূিে।। 

পুনরচপ  াচসো বণলন গুরু সদ্রাে।  

চস্থর  ও ভে নাই আমার সেন।। 

িাচিণি ব্রাহ্মে আচম িেমাত্র সক্রাধ। 

চবণশি বাণলযর সখ্া চিণি উপণরাধ।।  

পূণর্ব্পর বিন সখ্া  ে চক স্মরে।  

সসবণক বচললা চেণি একচে সভািন।। 

এখ্ন সমান  ইলাম দুইিন। 

এণব সখ্া বচলবা চক আমাণর রািন।। 

বালযকাণল কচরোচছলা স্ অঙ্গীকার। 

আচম রািা ব ণল রািয অণদ্ধপক সিামার।। 

পাচলণি নাচরলা িুচম আপন বিন। 

এণব সব রািয ব ল আমার শাসন।। 

িুচম না পাচললা, আচম িাই পাচলবাণর। 

অণদ্ধপক পাঞ্চাল রািয চেলাম সিামাণর।। 

গঙ্গার েচিে িীর কর অচধকার। 

উির িণের রািয সকচল আমার।। 

অদ্ধপা-অচদ্ধপ রািয এই সোাঁ ার সমান। 

পুনুঃ সখ্া  ণব ্চে,  ও ্ত্নবান।।  

এি শুচন বচলল দ্রুপে নৃপবর। 

পরম ম ৎ িুচম িগৎ চভির।। 

স্ আজ্ঞা কচরলা িা া স্বীকার আমার।  

িুচম  ও সখ্া, আচম  ইনু সিামার।। 

সদ্রাে কচ ণলন, িণব ঘুিুক বন্ধন।  

মুি  ণে ্াও িুচম দ্রুপে রািন।।  

স ণি িচত্রে িাচি, িমা নাচ  মণন। 

সেণশ নাচ  সগল রািা অচি অচভমাণন।। 

মাকন্দীনগণর ববণস ভাগীরেী-িীণর।  

িোে রচ ল দুুঃখ্ ভাচবো অন্তণর।।  

সদ্রাণেণর চিচনব আচম সকমন উপাে।  
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কুরুকুল আচে চশিয ্া ার স াে।।  

বণলণি নচ ব শি সদ্রাণের সং চি।  

এই মণন চিণন্ত সো দ্রুপে-ভূপচি।। 

ধৃিরাষ্ট্র-পুত্র দুষ্টমচি দুণ্পযাধন। 

আমাণর সভাণি চনল কচরো বন্ধন।। 

সদ্রাে দুণ্পযাধন দুই বণধর কারে।  

্জ্ঞ কচরবাণর চদ্বি বকল চনণোিন। ।  

চদ্বিবাকয মন্ত্র চবনা নাচ ক উপাে। 

এি ভাচব ্জ্ঞ কণর পাঞ্চাণলর রাে।।  

অণদ্ধপক পাঞ্চাল ভাগীরেীর েচিণে। 

িার অচধকারী ব ল দ্রুপে রািণন।।  

অচ চ্ছত্র নাণম ভূচম গঙ্গার উির। 

অণদ্ধপক পাঞ্চাণল সদ্রাে  ইলা ঈশ্বর।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

একমণন শুচনণল বােণে চেবযজ্ঞান। ।  

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

4
 

্ুচধচষ্ঠণরর স্ৌবরাণিয অচভণিক 

মুচন বচলণলন, রািা কর অবধান। 

অনন্তর শুন চপিাম  উপাখ্যান।। 

ধৃিরাষ্ট্র নরপচি বুচেো চবধান।  

্ুবরাি কচরণি কণরন অনুমান।। 

কুরুকুণল সিযষ্ঠ কুন্তীপুত্র ্ুচধচষ্ঠর। 

সকল িণনর চপ্রে ধর্ম্পশীল ধীর।।  

্ুচধচষ্ঠণর অচভণিক বকল ্ুবরাি। 

 ইল পরম প্রীি সকল সমাি।। 

্ুচধচষ্ঠর-ণসৌিণনযণি সণব বরল বণশ। 

পৃচেবী  ইল পূেপ ধর্ম্পপুত্র-্ণশ।। 

ভীমার্জ্ুপন দুই ভাই রািাজ্ঞা পাইণে। 

িিুচর্দ্পণক রািগণে সবোে শাচসণে।। 

চিচনণল অণনক সেশ, কি লব নাম। 

বহু রািা স  ব ল অণনক সংগ্রাম।।  

উির পচশ্চম পূর্ব্প িমু্বদ্বীপ আচে। 

চিচনো আচনল সোাঁণ  বহু রত্ন চনচধ।। 

কুরুকুণল ক্রণম স্ই অসাধয আচছল।  

ভীমার্জ্ুপণন দুই ভাই আেি কচরল।। 

নানারণত্ন বকল পূেপ  চিনা- নগর।  

পৃচেবী পূচরল ্ণশ দুই সণ াের।। 

নকুল দুর্জ্পে স্াদ্ধা সর্ব্পগুণে ধীর। 

সকৌরব-কুমার মণধয সুন্দর শরীর।।  

স ণেব  ইল মন্ত্রী অিুল ভুবণন। 

সর্ব্পজ্ঞ  ইল সেব-গুরু আরাধণন। ।  

পাণ্ডণবর প্রশংসা করণে সর্ব্পিন।  

ধনয ধনয বচল চিচি  ইল সঘািে। ।  

কুরুবংণশ কুলক্রণম ্ি রািগে। 

পাণ্ডব-সূণ্পযণি স্ন িারা আচ্ছােন।। 

চেণন চেণন বাণে সিি শুেপি শশী। 

পাণ্ডণবর কীচিপ সলাক গাে অ চনপচশ।। 

ধৃিরাষ্ট্র শুচনো  ইল ছেমচি।  

পাণ্ডণবর ্শ কীচিপ বাণে চনচি চনচি।। 

চবচধর চলখ্ন সকবা খ্ণ্ডাইণি পাণর।  

চ ংসা িচন্মল চিণি অন্ধ-নরবণর।। 

মম-পুত্রগে-গুে সক  নাচ  বণল। 

পাণ্ডণবর ্শ প্রিাচরল ভূমণ্ডণল। ।  

এই সব ভাবনা করণে অনিুে। 

নেণন নাচ ক চনদ্রা না রুণি সভািন।।  

কুরুবংণশ বৃদ্ধ মন্ত্রী িাচিণি ব্রাহ্মে। 

কচেণকণর  াচক আনাইল িিিে।। 

একাণন্ত কচেণক আচন বচলল িা াণক।  

পরম চবশ্বাস সিাঁই িানাই সিামাণক। ।  

চেবাচনচশ আমার হৃেণে নাচ  সুখ্। 

সিামার মন্ত্রো-বণল খ্চণ্ডণব সস দুুঃখ্।। 

পাণ্ডণবর ্শ কীচিপ বাণে চেণন চেণন। 

চিি চস্থর নণ  মম ই ার কারণে। ।  

ই ার উপাে িুচম বল  সত্বর। 

কচেক শুচনো িণব কচরল উির।। 

আমার বিন ্চে রাখ্ নররাে। 

খ্চণ্ডণব সকল চিন্তা,  ইণব চবিে। ।  

ধৃিরাষ্ট্র বণল, িুচম স্ কর চবিার। 

মম েৃঢ় বাকয, সসই কিপবয আমার।। 

কচেক বচলল, রািা শুন রািনীি। 

পূর্ব্পপার আণছ স ন শাণস্ত্রর চবচ ি।। 

কা্পয না োচকণল িবু সাচধণবক েণ্ড। 

আত্মবশ কচরণবক সব রািযখ্ণ্ড।। 

আত্মচছদ্র লুকাইণব পরম ্িণন। 
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পরচছদ্র পাইণল ধচরণব িিিণে।। 

সমে বুচেো রািা কচরণবক কর্ম্প।  

িণে গুি িণে বযি স্ন  ে কূর্ম্প।। 

দুর্ব্পল সেচখ্ো শত্রু েো নাচ  কচর। 

শরে লইণল িব ুনা রাচখ্ণব ববরী।। 

বালক সেচখ্ো শত্রু না কচরণব ত্রাে। 

বযাচধ অচি চরপু ঋে একই সমান। ।  

শত্রুণক বচলষ্ঠ সেচখ্ কচরণব চবনে।  

অপমান বহুণেশ সচ ণব হৃেে।। 

সোই োচকণব িাণর স্কণন্ধণি কচরো। 

সমে পাইণল মার ভূণম আছাচেো।। 

পূর্ব্পর বৃিান্ত এক শুন নরপচি। 

বণনণি শগৃাল ববণস চবজ্ঞ সর্ব্পনীচি।। 

চসং  বযঘ্র নকুল মূচিক ও শৃগাল।  

পঞ্চিন সখ্া বণন আণছ চিরকাল।। 

একচেন বণন িণর একচে  চরেী। 

অচিশে মাংস গাণে, আছণে গচভপেী। ।  

শৃগাল সেচখ্ো বণল, মৃণগর ঈশ্বণর। 

য্ত্ত্ন কচর চসং  না পাচরল ধচরবাণর।। 

শৃগাল বচলল, িণব শুন সখ্াগে। 

ধচরব  চরেী, শুন আমার বিন।। 

বণলণি সমেপ সক  নচ ণব িা ার। 

মূচিক  ইণি মৃগী কচরব সং ার।। 

শ্রান্ত আণছ  চরেী, শুইণব সকান স্থান। 

ধীণর ধীণর মূিা িো কর  প্রোে। ।  

েূণর োচক ্াণব িো কচরো সুেঙ্গ। 

চনুঃশণে ্াইণব স্ন না িাণন কুরঙ্গ।। 

সুেঙ্গ-ফুকণর িার িরে ্োে। 

কাচেণব পণের চশর কচরো উপাে।। 

পে-চশর কাো সগণল অশি  ইণব। 

অবণশণি চসং  িাণর অবশয ধচরণব।।  

এি শুচন সর্ম্ি  ইল সর্ব্পিন। 

্া বচলল িমূ্বক কচরল িিিে।। 

কাো সগল পে-চশর মূচিক-েংশণন। 

 ীনশচি সেচখ্ চসং  ধচরল িখ্ণন।।  

 চরেী পচেল সণব  চরি চবধাণন। 

শৃগাল আপন চিণি কণর অনুমান।। 

বুচদ্ধবণল মৃণগ আচম কচরলাম  ি। 

চসং  বযাঘ্র সখ্ণল মাংস আচম পাব কি।।  

সকল খ্াইণি মাংস কচরব উপাে। 

প্র্ত্ন কচরব, পাণছ স্  ে সস  ে।।  

ই া ভাচব শৃগাল কচরো স্ােকর। 

নীচি বুোইো কণ  সবার সগাির।। 

সেখ্ বেবণ্াণগ আচি পচেল  চরেী। 

মাংস শ্রাদ্ধ কচর, আচছ চপিৃণলাণক ঋেী।। 

স্নান কচর শুচি ব ো সণব এস চগো। 

িিিণে মৃগী আচম োচক আগুচলো। ।  

বুচদ্ধমন্ত শৃগাণলর ্ুচি-অনুসাণর। 

িিিণে সগল সণব স্নান কচরবাণর। ।  

সবা ব ণি সশ্রষ্ঠ চসং  বচলষ্ঠ চবণশণি। 

চগো স্নান কচর এল িিুর চনচমণি।। 

স্নান কচর আচস চসং  সেখ্ণে িমু্বণক। 

অিযন্ত চবরণস বচস আণছ স াঁেমুণখ্।। 

চসং  বণল, সণখ্ সকন চবরস বেন। 

স্নান কচর, এস মাংস কচরব ভিে। ।  

শৃগাল বচলল, সখ্া চক কচ ব কো। 

মূচিণকর বিণন িচন্মল বে বযো।।  

্খ্ন আপচন সগল স্নান কচরবাণর। 
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কুবিন বণল স্, কচ ণি লর্জ্া কণর। ।  

ম াবলী চসং  ই া বণল সর্ব্পিন। 

আচম মাচরলাম মৃগ, সস কণর ভিে। ।  

চসং  বণল, স ন বাকয সণ  সকান্ িন।  

সকান্ ছার মূিা স ন বচলণব বিন।। 

না খ্াইব মাংস আচম খ্াউক আপচন।  

চনি বী্পযবণল মৃগ ধচরব এখ্চন।।  

স ন বাকয বণল, িার মুখ্ না িাচ ব। 

আপন অচর্জ্পি বস্তু আপচন খ্াইব।।  

এি বচল সগল চসং  গ ন কানণন। 

স্নান কচর বযাঘ্র িণব আইল সস স্থাণন।। 

আণি বযণি কণ  চশবা শুন প্রােসখ্া। 

ভাণগযণি সিামাণর চসং  না পাইল সেখ্া।। 

বেবাৎ সিামাণর সক্রাধ  ইোণছ িার।  

নাচ  িাচন সক কচ ল, চকবা সমািার।।  

এখ্চন সগণলন সিাঁই সিামা ধচরবাণর। 

আমাণর বচলল, িুচম না বচল  িাণর। ।  

চিরকাল সখ্া িুচম, না বচল সকমণন।  

বুচেো কর  কা্পয স্বা লে মণন।। 

এণিক শুচনো বযাঘ্র শৃগাল- বিন ।  

হৃেণে চবচস্মি ব ো ভাণব মণন মন।।  

নাচ  িাচন সকান্ সোি কচরলাম িার।  

সক্রাধ কচরোণছ সকান্ না বুচে চবিার।। 

ম া চিন্তাকুল  ণে, ভাচবণি লাচগল। 

চক কচরব সকাো ্াব অন্তণর ভাচবল। ।  

স োে োচকণল  ণব বেই প্রমাে। 

স্থান সিোচগো ্াই চক কাি চবরাে।। 

এি বচল বযাঘ্র প্রণবচশল সঘার বণন। 

কিিণে মূচিক আইল সসই স্থাণন।।  

মূচিণক সেচখ্ো চশবা ্ুচেল ক্রন্দন। 

আইস  সখ্া সিামা কচর আচলঙ্গন।। 

সকন সখ্া নকুণলর  ইল কুমচি। 

ছাচেণি নাচরল পূর্ব্প আপন প্রকৃচি।। 

আিচম্বণি সপপ সঙ্গ ব ল িার সেখ্া। 

্ুণদ্ধ  াচর িার কাণছ ব ল িার সখ্া।। 

স্নান কচর এখ্াণন আইল দুই িন। 

সণপপণর না চেনু মাংস কচরণি ভিে।। 

পঞ্চ িন চমচলো স্ মাচরলাম মৃগী। 

এখ্ন নকুল আণন আর এক ভাগী।। 

সখ্া না পাইল, ভাগ নকুল কুচপল। 

সিামাণর ধচরো সখ্ণি নকুল বচলল।। 

দুই িন চমচল সগল সিামা খ্ুাঁচিবাণর। 

স ো এণল ধচর  বচলো সগল সমাণর।।  

এি শুচন মূচিণকর উচেল পরাে।  

অচি শীঘ্র পলাইো সগল অনয স্থান।। 

স নকাণল নকুল আচসো উপনীি। 

সক্রাণধ চশবা কণ  িাণর সমে উচিি। ।  

চসং -আচে চিন িন কচরল সমর। 

 াচরো আমার ্ুণদ্ধ সগল বনান্তর।।  

সিার শচি োণক ্চে, আচস কর রে।  

নচ ণল পলা  িুচম লইো িীবন।। 

স ণি নকুল িুদ্র চশবা বলবান। 

চবনা ্ুণদ্ধ পলাইো সগল অনয স্থান।। 

স নমণি িাচর ঠাচি িাচর বুচদ্ধ বকল। 

বুণদ্ধ সবা চিচন মৃগ আপচন খ্াইল। ।  

কচেক বচলল, রািা কর অবধান। 

এমি কচরণল রািা  ে রািযবান।। 

বচলণষ্ঠ বুচদ্ধণি চিচন মাচরণবক বণল। 
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লুব্ধ িণন ধন চেো মাচরণলক ছণল। ।  

শক্রণর পাইণল রািা কভু না ছাচেণব। 

িন্মাইো চবশ্বাস চবপণিণর মাচরণব।। 

িাচনণব, স্ শত্রু মম িীবণনর ববরী। 

িা াণর মাচরণব আনাইো চেবয কচর।। 

ছণল বণল শত্রুণক পাঠাণব ্ম- ঘর।  

স নমণি আণছ রািা সবণেণর চবিার।।  

চবশ্বাচসো চেবয কচর মাণর শত্রু সব। 

নাচ ক ই াণি পাপ, কণ ন ভাগপব।।  

এ সব বুচেো রািা কর  উপাে। 

এণব না কচরণল সশণি দুুঃখ্ পাণব রাে।। 

এি বচল কচেক িচলল চনি ঘর। 

চিচন্তণি লাচগল মণন অন্ধ নৃপবর। ।  

পুেয-কো ভারণির শুচনণল পচবত্র।  

কাশীরাম োস কণ  অদ্ভুি িচরত্র। ।  

িণন্মিে বণল, ক  ক  মুচনবর। 

চবিাচর া ক  সমাণর ঘুিুক আাঁধার।।  

মুচন বণল শুন পরীচিণির নন্দন।  

কচ ব অপূর্ব্প আচম ভারি কেন।। 

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

8
 

ম ারাি ধিৃরাণষ্ট্রর প্রণরািনাে 

পাণ্ডবচেণগর বারোবণি গমন 

্ুচধচষ্ঠর ্ুবরাি, সুখ্ী সর্ব্পিন।  

স্থাণন স্থাণন চবিার করণে প্রিাগে।। 

ধর্ম্পশীল ্ুচধচষ্ঠর েোর সাগর।  

পুত্রভাণব সেণখ্ প্রিা অমািয চকের।। 

্ুচধচষ্ঠর রািা ব ণল সণব োচক সুণখ্। 

রািার নন্দন, রািয সম্ভণব িা াণক।। 

ভীষ্ম রািা না  ণলন সণিযর কারে।  

ধৃিরাষ্ট্র না  ইল অন্ধ চদ্বনেন।।  

পূণর্ব্পণি চছণলন রািা পাণ্ডু ম াশে। 

চবচধ এই আণছ, রািপুত্র রািা  ে। ।  

চবণশি রািার স্াগযপাত্র ্ুচধচষ্ঠর। 

সিযবােী চিণিচেে সুবুচদ্ধ গভীর।। 

িল  ্াইব প্রিা আচছ স্ ্ণিক। 

্ুচধচষ্ঠণর রািা কর কচর অচভণিক। ।  

 াে বাে নগণর িত্বণর এই কো। 

দুণ্পযাধন শুচনো পাইল বে বযো।। 

চবরস-বেণন সগল রািার সগাির। 

সেচখ্ল, িনক বচস আণছ এণকশ্বর।। 

সকরুণে চপিাণর বলণে দুণ্পযাধন।  

অবধাণন শুন ্া া, কণ  প্রিাগে।।  

নগণর শুচননু আচম আশ্চ্পয বিন।  

অবধান কর রািা কচর চনণবণেন।। 

অবজ্ঞাে অনাের কচরল সিামাণর। 

রািা ইচ্ছা কণর সণব কুন্তীর কুমাণর।। 

ধৃিরাষ্ট্র অন্ধ সসই রািণ্াগয নে।  

্ুচধচষ্ঠণর রািা কর, সস রাি-িনে।।  

এইমি চবিার করণে সর্ব্পিন। 

রািপুত্র ্ুচধচষ্ঠর  ইণব রািন।।  

িা ার নন্দন ব ণল  ণব সসই রািা।  

আমা সবাকাণর আর না গচেণব প্রিা। ।  

বৃোই িীবন ধচর, বৃো িন্ম সমার।  

বৃো ব ন কচর এ স ে কণলবর।। 

এ ছার িীবণন আর নাচ  প্রণোিন। 

চনশ্চে মচরব আচম িব চবেযমান।। 

অকারণে িণন্ম স্ই পর-ভাগযিীবী।  

অকারণে আমাণর ধচরল এ পৃচেবী।। 

পুণত্রর শুচনো রািা এণিক বিন। 

হৃেণে বাচিল সশল চিচন্তি রািন।।  

চক কচরব, চক  ইণব, চিণন্ত মণন মন।  

স নকাণল আণস িো দুষ্ট মচন্ত্রগে।।  

দুুঃশাসন কেপ আর শকুচন দুর্ম্পচি। 

চবিাচরো কণ  কো অন্ধরাি প্রচি।। 

পাণ্ডণবর ভে রািা িণব েূর  ে। 

বাচ র কচরো সে  কচরো উপাে।। 

িণেক চিচন্তো বণল অচম্বকা-নন্দন। 

চকমণি বাচ র কচর পাণ্ডুপুত্রগে। ।  

্খ্ন আচছল পাণ্ডু পৃচেবীণি রািা।  

সসবণকর প্রাে মম কচরি সস পূিা।।  

নাম মাত্র রািা সসই আচম চেণল খ্াে। 

চনরবচধ সমপপণে ্ো ্া া পাে।। 

মম আজ্ঞাবিপী ব ো চছল অনুিে। 

ভাই  ণে কাণরা ভাই না  ে এমন।। 

িা ার অচধক  ে িার পুত্রগে। 

আজ্ঞাবিপী ব ো মম োণক অনুিে।। 

সেবপ্রাে আমাণর সস সসণব ্ুচধচষ্ঠর। 
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সকান্ সোি চেো িাণর কচরব বাচ র। ।  

অচবিার কচর ্চে আচম িার সণন। 

অবশয ফচলণব সমাণর, শুন মচন্ত্রগণে।। 

অচ ংসক িণনণর চ ংসণে স্ই িন। 

অবশয িা ার  ে নরণক পিন।। 

চ ংসা সম পাপ নাচ  িান সর্ব্পিন।  

েো চবনা ধর্ম্প নাচ  এ চিন ভুবন।।  

চবণশণি বচলষ্ঠ  ে পঞ্চ সণ াের। 

িার অনুগি ্ি আছণে চকের।। 

চপিৃ চপিাম  িার পুচিল সবাণর। 

কার শচি  ে বচ ষ্কার কচরবাণর। ।  

দুণ্পযাধন বণল, ্া া কচ ণল প্রমাে। 

পূণর্ব্প আচম িাচনো কচরলাম চবধান।। 

্ি রেী ম ারেী আণছ ভ্রািৃগে। 

সবাণর কচরব বশ চেো বহুধন।। 

সসবকগণেণর প্রচি নাচ ক চবিার। 

চিণিণি বুচেো কা্পয কর আপনার।। 

এক বাকয কচ , চপিা কর অবধান। 

আছণে অপূর্ব্প অচি অনুপম স্থান। ।  

নগর বারোবি সেণশর বাচ র। 

ভ্রাি-ৃমািৃস  িো ্াক ্ুচধচষ্ঠর।। 

স ো আচম চনিরািয স্ববশ কচরণল।  

এ স্থাণন আচসণব পুনুঃ কি চেন সগণল।। 

ধৃিরাষ্ট্র বণলন, কচরলা স্ চবিার। 

চনরবচধ এই চিণি িাগণে আমার।। 

পাপকর্ম্প বচল ই া প্রকাশ না কচর। 

গুণি রাচখ্লাম সলাকািাণর বে  চর।। 

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ চবদুণরর ধর্ম্পচিি। 

এ কো স্বীকার না কচরণব কোচিি। ।  

এই িাচর িনা ্চে নচ ণব স্বীকার।  

কা্পযচসচদ্ধ  ইণবক চকমি সিামার।।  

এি শুচন পুনরচপ বণল দুণ্পযাধন।  

িা ার স্মন ভীষ্ম আমার সিমন।। 

অধর্ম্প নাচ ক  ে, ধর্ম্পােপ চবিার। 

ই াণি নাচ ক পাপ শুন কচ  সার।। 

অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগি।  

সদ্রাে কৃপ অশ্বত্থামা আমার সর্মমি।।  

চবদুর সর্ব্পাংণশ সসবা কণর পাণ্ডণবণর। 

 ইণল স ণি একা চক কচরণি পাণর।। 

ত্বচরণি চিন্ত  চপিা উপাে ই ার।  

পাণ্ডব োচকণি চনদ্রা নাচ ক আমার।। 

ধৃিরাষ্ট্র বণল, ্চে কচর বচ ষ্কার। 

অপ্শ ঘুচিণবক সকল সংসার।। 

এমন উপাে কচর কর  মন্ত্রো।  

আপন ইচ্ছাে ্াে নগর বারো।। 

এি শুচন দুণ্পযাধন িচলল সত্বর।  

নানারত্ন বলো সগল মচন্ত্রগে- ঘর।।  

িণব দুণ্পযাধন চেো চবচবধ রিন।  

ক্রণম ক্রণম বশ কণর সম মচন্ত্রগে।।  

চশখ্াইল মচন্ত্রগণে কপে কচরো। 

নগর বারোবি উিম বচলো।। 

অনুব্রি কণ  সণব সরু্ম্ণখ্ চবমুণখ্। 

নগর বারো সম নাচ  ই ণলাণক।। 

দুণ্পযাধন-সর্ম্চি পাইো মচন্ত্রগণে। 

সসইমি বচলণি লাচগল অনুিণে।। 

কি চেণন ব ল চশবরাচত্র িিুর্দ্পশী। 

রািার চনকণে বণল মচন্ত্রগে বচস। ।  

নগর বারোবি পুেযণিত্র গচে। 
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প্রিযণি ববণসন িো সেব শূলপাচে।। 

আর মন্ত্রী বণল, সস িগণি মণনারম।  

নগর বারোবি ভুবণন উিম।। 

আর মচন্ত্র বণল, িার নাচ ক িুলনা। 

অমর চকের িো োণক সর্ব্পিনা। ।  

ম ািীেপ ম াস্থান ভুবন-ণমা ন। 

চনিযকৃিয আচস কণর ্ি সেবগে।। 

স নমণি মচন্ত্রগে বচলল বিন। 

চবচধর চলখ্ন কর্ম্প না ্াে খ্ণ্ডন।।  

্ুচধচষ্ঠর বণলন, সস পুেযণিত্রবর। 

সেচখ্ব বারোবি সকমন নগর।। 

এি শুচন ধৃিরাষ্ট্র আনচন্দি- মন।  

হৃেণে কপে, মুণখ্ অমৃি-  বিন।।  

ইচ্ছা ্চে  ে িো কচরণি চব ার। 

সণঙ্গ কচর বলো ্া  ্ি পচরবার।।  

িননী সচ ণি িো পঞ্চ সণ াের। 

্োসুণক চব র  বারোনগর।। 

ধনরত্ন সণঙ্গ ল  স্ই মন লে। 

কি চেন বচঞ্চো আইস চনিালে।। 

এি ্চে ধৃিরাষ্ট্র বণল বাণর বার।  

চবচস্মি  ইল রািা ধণর্ম্পর কুমার।। 

সেচখ্বাণর ইচ্ছামাত্র  ইল আমার। 

এখ্ন ্াইণি বণল স  পচরবার।। 

ধৃিরাষ্ট্র-আজ্ঞাব  ধণর্ম্পর নন্দন। 

িাাঁর আজ্ঞা কখ্ন না কণরন লঙ্ঘন।।  

্াইব বারোবি কচর অঙ্গীকার। 

ধৃিরাষ্ট্র-িরণে কণরন নমস্কার।।  

চবজ্ঞ মচন্ত্রগণে িণব কচরো সম্ভাি। 

্ুচধচষ্ঠর িচলণলন িননীর পাশ।। 

সেচখ্ দুণ্পযাধন ব ল  চরি অন্তর।  

পুণরািন মন্ত্রী বচল  াচকল সত্বর।।  

িাচিণি ্বন, দুণ্পযাধণনর চবশ্বাস। 

একাণন্ত আচনো িাণর কণ  মৃদুভাি।।  

সিামার সমান নাচ  মন্ত্রীর চভিণর। 

পরম চবশ্বাসী সিাঁই  াচক স  সিামাণর।। 

সিামার সচ ি আচম কচর স্ চবিার। 

অনয-িন-মণধয ই া না  ে প্রিার।।  

নগর বারোবণি পাণ্ডুপুত্র ্াে। 

নগর বারোণি পাণ্ডুপুত্র ্া। 

িারা না ্াইণি আণগ ্াইবা িোে।।  

খ্ির সংণ্াগ রণে কচর আণরা ন। 

অচি শীঘ্র িুচম িো কর  গমন।। 

উিম সেচখ্ো স্থল কচরবা আলে। 

অচিগৃ  চবরচিবা স্ন বযি নে।।  

িম্ভ চনচর্ম্প গভপ িার ঘৃণি পূরাইণব। 

শে আর িাউ চেো প্রািীর রচিণব।।  

মণধয মণধয চেণব বাাঁশ ঘণৃি পূেপ কচর। 

স্ই মণি অচি চেণল চনবাইণি নাচর।। 

এমি রচিবা, সক  লচিণি না পাণর। 

নানা চিত্র চবরচিবা সলাক মণনা ণর। ।  

িিুগৃ  সবচেো কচরণব অস্ত্রঘর। 

মঞ্চ চবরচিো অস্ত্র রাচখ্ণব চভির।।  

িিুগৃি  ইণি কোচিি  ে ত্রাে। 

অস্ত্রগৃণ  অণস্ত্র বাচি  ারাইণব প্রাে।। 

িার িিুচর্দ্পণক িণব খ্ুচেণব গভীর। 

লাণফ স্ন পার নাচ   ে ভীম বীর।।  

সমে বুচেো অচি চেণব সস আলে। 

একত্র োচকবা িণব সমি সমে।। 
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ত্বচরণি িচলো ্া , না কর চবলম্ব। 

শীঘ্রগচি কর চগো গণৃ র আরম্ভ।।  

দুণ্পযাধন আজ্ঞা সপণে মন্ত্রী পুণরািন। 

বা ন ্ুচেল রণে পবন- গমন।।  

িণেণক পাইল চগো বারোনগর। 

গৃ  চবরচিণি চনণোচিি অনুির।। 

স্মন কচরো কচ ণলন দুণ্পযাধন। 

িণিাচধক গৃ  চবরচিল পুণরািন।। 

ভ্রািৃ স  ্ুচধচষ্ঠর সচ ি িননী।  

স  বৃদ্ধগণে ্ান মাচগণি সমলাচন। ।  

বাহ্লীক গাণঙ্গে সদ্রাে কৃপ সসামেি। 

গান্ধারী সচ ি গৃণ  নারীগে ্ি।।  

এণক এণক সবা স্থাণন লইো চবোে।  

পুণরাচ ি চবপ্রগণে প্রেচমল রাে।।  

পাণ্ডণব চবোে বলণি সেচখ্ চদ্বিগে।  

ধৃিরাণষ্ট্র চনণন্দ বহু কচর কুবিন।।  

দুষ্টবুচদ্ধ ধর্ম্পশীল পাণ্ডু-পুত্রগে। 

বাচ র কচরো সেে দুষ্ট দুণ্পযাধন।। 

স ন ছার নগণর রচ ণি না ্েুাে। 

্ো ্ান ্ুচধচষ্ঠর, ্াইব িোে।।  

কুরুকুণল ম াপাপী এই নৃপবর। 

ই ার পাণপণি ব ণব সকল সং ার।। 

ধৃিরাষ্ট্র কণর ্চে স ন দুরািার।  

সকমণন কণরন ই া গঙ্গার কুমার।। 

িারা সণব সচ ণবক, সণব দুষ্ট চিি।  

সমারা সণব না সচ ব, ্াইব চনচশ্চি।।  

এি বচল চদ্বিগে িচলল সুমচি। 

োরা পুত্র পচরবার লইো সং চি।।  

আগুসচর চবদুর সগণলন কি েূণর। 

্ুচধচষ্ঠণর কচ ণলন কূে ভািািাণর।। 

বারোবণিণি ্া  পঞ্চ সণ াের। 

সাবধাণন োচকবা, আছণে িাণ   র।।  

্াণ  িণন্ম িাণ  ভণিয শীিল চবনাণশ। 

ই ার আছণে ভে ্াই সসই সেণশ।। 

এি বচল চবদুর কচরল আচলঙ্গন। 

সস্ন বণশ চশর ধচর কচরল িুম্বন।।  

নেণনর নীর েণর, ভাণি গেগণে। 

্ুচধচষ্ঠর পঞ্চ ভাই প্রেচমল পণে।। 

বাহুচেো চবদুর িচলল চনিালে। 

বারো সগণলন পঞ্চ পাণ্ডুর িনে।।  

প্রণবশ কণরন চগো নগর চভির। 

আগুসচর চনল ্ি নগণরর নর।। 

স নকাণল পুণরািন কণর নমস্কার। 

ভূচমষ্ঠ  ইো স্ন রাি-বযব ার।।  

করণ্াে কচর দুষ্ট পুণরািন কণ । 

স োে রচ ো সকন, িল চনি গৃণ ।।  

পূর্ব্প  ইণি স ো আণছ পুরীর চনর্ম্পাে। 

মণনা র চেবযস্থান স্বণগপর সমান।।  

কুণবর ভাস্কর চিচন পুরীর গঠন। 

িােৃশী নাচ ক মণিপ ই ার প্রমাে।। 

িব আগমন শুচন কচরনু মণ্ডন। 

চবলম্ব না কর িুচম, চেন শুভিে।।  

এি শুচন হৃষ্ট ব ো পঞ্চ সণ াের।  

িননী সচ ি চগো প্রণবণশন ঘর।। 

চবচিত্র চনর্ম্পাে মণনা র সস আলে।  

সেচখ্ হৃষ্ট  ইণলন ধণর্ম্পর িনে। ।  

িণব কিিণে পুরী কচর চনরীিে।  

ভীণম সেচখ্ ্ুচধচষ্ঠর বণলন িখ্ন।।  
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গৃণ র পরীিা সেচখ্ ল  বৃণকাের। 

সমার মণন চবশ্বাস না  ে এই ঘর।।  

বৃণকাের চনল সসই ঘণরর আঘ্রাে। 

িাচনণলন ঘর িিু-ঘৃণির চনর্ম্পাে।।  

বৃণকাের চবচস্মি কণ ন ্ুচধচষ্ঠণর। 

িিু-ঘৃি সচরিা বিল গন্ধ পাই ঘণর।। 

প্রিযণি অচির ঘর ইণে নাচ  আন। 

আমা সবা েচ বাণর কণরণছ চনর্ম্পাে।। 

পণে সেচখ্লাম ্ি অনুিরগে। 

এই সব দ্রবয এণনচছল অনুিে।। 

্ুচধচষ্ঠর বণলন, সস প্রমাে  ইল।  

আচসণি িচেল ভাণি চবদুর বচলল।। 

চবশ্বাস কচরো সণব োচকণল এ ঘণর। 

অণিিন ব ব ্ণব সমারা চনদ্রা সঘাণর।। 

িখ্ন অনল ইণে চেণব পুণরািন। 

স ন বুচদ্ধ কচরোণছ দুষ্ট দুণ্পযাধন।। 

ভীম বচলণলন এই অনণলর ঘর। 

পুনরচপ ্াই িল  চিনা- নগর।।  

্ুচধচষ্ঠর বণলন, এ নণ  সুচবিার।  

এই কো সলাণক িণব  ইণব প্রিার।। 

দুণ্পযাধন চবিার কচরণবক চনি চিণি। 

চনশ্চে আমার কা্পয পাচরল িাচনণি।। 

বসনযগণে সাচি দুষ্ট কচরণবক রে।  

িার  াণি সর্ব্প-দ্বসনয সর্ব্প রত্ন- ধন।।  

চক কাি চববাণে ভাই না ্াব িোে।  

চনধপন চনুঃদ্বসনয আচম, নাচ ক স াে।। 

সাবধান ব ো এই গৃণ ণি বচঞ্চব। 

আমরা স্ িাচন ই া কাণর না বচলব। ।  

পঞ্চ ভাই একত্র না রব সকান স্থাণল। 

স ো ব ণি পলাইব কি চেন সগণল।। 

অনুিে মৃগো কচরব পঞ্চিন। 

পে ঘাে জ্ঞাি  ব বন উপবন।। 

সব জ্ঞাি ব ব, ই া সক  নাচ  িাণন। 

স নমি চবিার কচরল ছে িণন।। 

সসোে আকুল চিি চবদুর সুমচি। 

চনরন্তর অনুণশাণি পাণ্ডণবর প্রচি।। 

চকমণি বাচ র ব ণব িিুগৃ  ব ণি। 

সপ্রচরো সকান্ েূণি রচিব অলচিণি।। 

চবিাচরো চবদুর কচরল অনুমান। 

খ্নক আচনল, িাণন সু ঙ্গ চনর্ম্পাে।। 

খ্নক সুবুচদ্ধ বে চবদুণর চবশ্বাস।  

সকল কচ ো পাঠাইল ধর্ম্পপাশ।। 

খ্নক কচরল ্ুচধচষ্ঠণর নমস্কার। 

ধীণর ধীণর কণ  চবদুণরর সমািার।।  

পাঠাইল চবদুর আমাণক িব কাণছ। 

ভূচম খ্চনবার চবেযা আমার স্ আণছ।। 

একাণন্ত কচ ল সমাণর  াচক চনি পাশ।  

চবদুণরর সলাক বচল না ্াণব চবশ্বাস।। 

অিএব, এই চিহ্ন কচ ল আমাণর।  

আচসণি চক কূে ভািা কচ ল সিামাণর। ।  

্ুচধচষ্ঠর শুচনো কচরণলন আশ্বাস।  

িাচনলাম সিামাণর নাচ ক অচবশ্বাস। ।  

চবদুণরর চপ্রে িুচম, সিাঁই পাঠাইল।  

িুচম স্ চবদুর িুলয, িাই িানা সগল।। 

আমা সবাকার ভাণগয ব ণল উপনীি। 

অবধাণন সেখ্ দুষ্ট সকৌরব-িচরি।। 

শে-িিু-ঘৃি-বাাঁশ-সংণ্াণগ রচিি। 

্ণন্ত্রর চখ্লচন কচর গৃ  িিুচভপি।। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

3
 

কণর িিুচর্দ্পণক গিপ গভীর চবিার। 

অণিৌচ েী-বণল পুণরািন রাণখ্ দ্বার।। 

এইরূণপ পচেোচছ চবপে বন্ধণন। 

উপাে কচরো মুি কর ছে িণন।। 

সলাণক স্ন নাচ  িাণন সব চববরে। 

স ন বুচদ্ধ কর, িুচম  ও চবিিে।।  

শুচনো খ্নক িণব কচরল উির। 

খ্ুচেণি লাচগল গিপ গৃণ র চভির।।  

সুেণঙ্গর মুণক চেল কপাে উিম। 

উপণর মৃচিকা চেো বকল ভূচম সম।।  

িিুচর্দ্পণক চছল গিপ গ ন গভীর। 

িণিাচধক িোে খ্চনল ম াবীর।। 

গঙ্গািীর প্পযন্ত সুেঙ্গ খ্চন সগল। 

সম্পেূপ কচরো কা্পয আচস চনণবচেল।। 

শুচনো  চরি চিিপঞ্চ সণ াের। 

প্রেচমো খ্নক িচলল চনি ঘর।। 

পুনরচপ কণ  পূর্ব্প চবদুর- বিন।  

িিুর্দ্পশী-রাণত্র অচি চেণব পুণরািন।। 

সাবধান  ইো োচকণব ছে িন। 

এি বচল খ্নক িচলল িিিে।। 

চবদুণর কচ ল চগো সব চববরে। 

বারোবণিণি ্ি বকল প্রকরে।। 

খ্নণকর মুণখ্ বািপা চবদুর পাইল।  

শুচনো চবদুর বে সন্তুষ্ট  ইল।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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িিুগৃ -ো  

স নমণি িোে রচ ল ছে িন। 

মৃগো কচরো ভ্রণম বন উপবন।। 

বৎসণরক িিু-গৃণ  কচরল চনবাস। 

পুণরািন িাচনল স্  ইল চবশ্বাস।। 

পুণরািন-মন বুচে ধণর্ম্পর নন্দন।  

ভাইগণে আচনো বণলন িিিে।। 

আমা সবা চবশ্বাস িাচনল পুণরািন।  

সাবধান  ইো োচকব ছে িন।। 

আচি রাণত্র অচি চেণব বুচে পুণরািন।  

চবদুণরর কো ভাই চিন্ত  এখ্ন।। 

ভীম বণল, চেবণস কচরণি নাচ  বল। 

রাচত্র ব ণল পাণব দুষ্ট আপনার ফল।।  

কুন্তীণেবী শুচনো বণলন পুত্রগণে। 

পলাইো সকাোে ভ্রচমণব বণন বণন।।  

ভালমণি কচর আচি ব্রাহ্মে-ণভািন। 

িুচধি চবণপ্রণর সিাি চেো বহুধন।।  

িননীর আজ্ঞাে আচনল চদ্বিগে।  

কুন্তীণেবী করাইল ব্রাহ্মে-ণভািন।।  

সভািন কচরো চদ্বি সগল সর্ব্প িন।  

অে স িু আইল ্ণিক দুুঃচখ্গে।। 

পঞ্চ পুত্র স  এক চনিাে-রমেী। 

অে স িু এল ্ো কুন্তী ঠাকুরােী।। 

পুত্রগণে সেচখ্ কুন্তী চিজ্ঞাণসন িাে। 

আপন দুুঃণখ্র কো চনিােী িানাে।। 

িার দুুঃণখ্  ইণলন কুন্তী দুুঃখ্াচন্বিা। 

িোে রচ ল সুণক চনিাে-বচনিা।। 

চেনকর অি সগল, চনশা প্রণবচশল।  

্োস্থাণন সর্ব্পণলাক শেন কচরল।।  

পচরবার স  গৃণ  সশাে পুণরািন। 

কি রাণত্র  ইল চনদ্রাে অণিিন।। 

বৃণকােণর আজ্ঞা সেন ধণর্ম্পর নন্দন। 

পুণরািন-দ্বাণর অচি সে  এইিে।।  

বৃণকাের পুণরািন-দ্বাণর অচি চেল। 

অচি চেো মািৃ স  গণিপ প্রণবচশল।। 

িেন্তণর িিগুৃণ  চেো হুিাশন। 

সুেণঙ্গ প্রণবশ বকল পবন-নন্দন।।  

মািৃ স  পঞ্চ ভাই অচি শীঘ্র িণল। 

স ো িিুগৃ  বযাি  ইল অনণল।।  

অচির পাইো শে গ্রামবাচসগে।  

িল লণে িিুচর্দ্পণক ধােসর্ব্পিন।।  

চনকণে ্াইণি শচি নচ ল কা ার। 

িিুচর্দ্পণক ভ্রণম সলাক কচর  া াকার।। 

সিৌ-ঘৃি-দ্বিণলর গন্ধ িিুচর্দ্পণক ধাে। 

িিুগৃ  বচল সলাণক বুচেবাণর পাে।।  

দুষ্ট ধৃিরাষ্ট্র কর্ম্প বকল দুরািার। 

কপণে েচ ল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।।  

ধর্ম্পশীল পঞ্চ ভাই, নণ  অপরাধী। 

সর্ব্প-গুেচনচধ চিণিচেে সিযবােী।। 

িণব সণব িাচনল পুচেল পুণরািন।  

ভাল ভাল বচলো বলণে সর্ব্পিন।। 

চনণর্দ্ািী িণনণর চ ংসা কণর স্ই িন।  

এইরূপ শাচি িাণর সেন নারােে।।  

এি বচল কাণন্দ ্ি নগণরর সলাক। 

পাণ্ডণবর গুে স্মচর কণর বহু সশাক।।  

িননী সচ ি স ো পাণ্ডুর নন্দন। 

সুেণঙ্গ বাচ র ব ো প্রণবচশল বন।।  

সঘার অন্ধকার চনশা গ ন কানন। 
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লিা বৃি ক্টকণকণি ্াে ছে িন।।  

রািার কুমার সব, রািার গৃচ নী। 

িাণ  অন্ধকার চনশা পে নাচ  চিচন।। 

িচলণি অশি কুন্তী, ধর্ম্প ্ুচধচষ্ঠর। 

ধনঞ্জে মাদ্রী-পুত্র সকামল শরীর। ।  

কি েূণর ্ান কুন্তী  ন অণিিন। 

শীঘ্রগচি ্াইণি না পাণর পঞ্চিন। ।  

িণব বৃণকাের চনল মাণে স্কণন্ধ কচর। 

দুই স্কণন্ধ মাদ্রী-পুত্র,  ণি সোাঁ া ধচর।। 

বােু সবণগ ্ান ভীম বলো পঞ্চিণন। 

বৃি শীলা িূেপ  ে ভীণমর িরণে।। 

অচি শীঘ্রগচি ্াে ভীম ম াবীর। 

চনশাণ্াণগ উিচরল িাহ্নবীর িীর। ।  

গভীর গঙ্গার িল, অচি সস চবিার।  

সেচখ্ ব ল চিচন্তি সকমণন  ই পার। ।  

চিচন্তি সভাণির পুত্রী পঞ্চ সণ াের।  

গঙ্গািল-পচরমাে কণর বৃণকাের।। 

স নকাণল চেবয এই আইল িরেী।  

পবন গমন িাণ  সশাণভ পিাচকনী।। 

সনৌকাে বকবিপ চবদুণরর অনুির। 

সনৌকা পাই পঞ্চ ভাই চিচন্তি অন্ির।।  

েূণর োচক বকবিপ কচরল নমস্কার। 

কচ ণি লাচগল চবদুণরর সমািার।। 

আমাণর পাঠাে চেল পরম ্িণন। 

সিামা সবা পার কচরবাণর সনৌকা্াণন। ।  

অচবশ্বাসী নচ  আচম চবদুণরর িন। 

সণেণি আমাণর পাঠাইণল সস কারে। ।  

্খ্ন আইলা সণব বারোনগর। 

কূেভাণি সিামাণর সস কচরল উির।।  

্াণ  িণন্ম িাণ  ভণিয, শীিল চবনাণশ। 

ই ার আছণে ভে ্া  সসই সেণশ।। 

এই চিহ্ন বণল সমাণর আচসবার কাণল।  

পাঠাইল পার কচরবাণর গঙ্গািণল। ।  

বকবিপ-বিন শুচন চবশ্বাস িচন্মল। 

ছে িন চেো সনৌকা-আণরা ে বকল।। 

িালাইল সনৌকা িণব পবন-গমণন। 

পুনরচপ কণ  োস চবদুর- বিন।।  

চবদুর বচলল এই করুো বিন। 

স ো িাক চশণর-ঘ্রাে কচর আচলঙ্গন।।  

কিকাল অজ্ঞাণি বঞ্চ  সকান স্থাণন। 

দুুঃখ্ সেশ সচ  কর কাণলর  রণে।।  

এই কো কচ ণি  ইো গঙ্গাপার। 

কূণল উচঠণলন সণব পাণ্ডুর কুমার। ।  

বণলন বকবিপ প্রচি ধণর্ম্পর নন্দন। 

চবদুণর কচ বা চগো এই চনণবেন।। 

চবিম প্রমাে ব ণি  ইলাম পার।  

সিামা ব ণি পাণ্ডণবর বন্ধু নাচ  আর।।  

সিামার উপাে স িু রচ ল িীবন। 

পুনুঃ ভাগয  ইণল  ইণব েরশন।। 

এি বচল বকবণিপণর কচরল সমলাচন। 

বণনণি প্রণবশ বকল প্রভাি রিনী।।  

গঙ্গার েচিণে ্ান কুন্তীর নন্দন। 

বাচ  সনৌকা োস বকল উিণর গমন।।  

এ স্থাণন প্রভাি ব ণল নগণরর সলাক।  

িিুগৃ  চনকণে আচসো কণর সশাক।। 

িল চেো চনভাইল স্ চছল অনল। 

ভস্ম উলচেো সণব চনরণখ্ সকল।। 

দ্বারমণধয সেচখ্ল পুচেল পুণরািন।  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

6
 

িা ার সুহৃে ্ি ভাই বন্ধুগে।। 

অস্ত্রগৃণ  পুচেল ্ণিক অস্ত্রধারী। 

প্রণিযণক প্রণিযক ভস্ম সেচখ্ল চবিাচর।। 

িিুগৃ -দ্বাণর িণব সগল িিিে। 

সেচখ্ল অনণল েগ্ধ আণছ ছে িন।। 

সেচখ্ো সকল সলাক  া াকার কণর। 

গোগচে চেো পণে ভূচমর উপণর।। 

 াে  াে সকাো কুন্তী-মাদ্রীর নন্দন। 

চনরচখ্ো সর্ব্পণলাক করণে ক্রন্দন।।  

এই কর্ম্প কচরল পাচপষ্ঠ দুণ্পযাধন। 

িিুগৃ  কচরণি পাঠাল পুণরািন।। 

দুষ্টবুচদ্ধ ধৃিরাষ্ট্র মণন ই া িাণন। 

কপে কচরো েগ্ধ বকল পুত্রগণে।। 

এইিণে আমা সবাকার এই কাি। 

সলাক পাঠাইো সে   চিনার মাে।।  

ধৃিরাণষ্ট্র বল না কচরো চকছু ভে।  

মণনাবািা পূেপ সিার ব ল দুরাশে।।  

 চিনাগনণর েূি সগল শীঘ্রগচি। 

িানাইল সমািার অন্ধরাি প্রচি।। 

সিৌগৃণ  চছণলন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন। 

চনশাণ্াণগ অচি িাণ  চেল সকান্ িন।।  

পুত্রস  কুন্তীণেবী  ইল ো ন।  

পচরবার স  েগ্ধ ব ল পুণরািন।। 

এি শুচন ধৃিরাষ্ট্র সশাণক অণিিন।  

িণেক চনুঃশে ব ো কচরল ক্রন্দন।। 

 া া কুন্তী ্ুচধচষ্ঠর ভীম ধনঞ্জে। 

 া া স ণেব আর নকুল দুর্জ্পে।। 

আচি িাচনলাম আচম পাণ্ডুর চনধন। 

ভ্রািৃণশাক না চছল এ সবার কারে।।  

বহুচবধ চবলাপ করণে অন্ধবর। 

সমািার সগল অন্তুঃপুণরর চভির।। 

গান্ধারী প্রভৃচি চছল ্ি নারীগে।  

সশাণকণি আকুল সণব করণে ক্রন্দন।।  

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপািা্পয বাহ্লীক চবদুর। 

পাণ্ডণবর মৃিুয শুচন সশাণকণি আিুর।। 

নগণরর সলাক সব কান্দণে শুচনো। 

পাণ্ডণবর গুে সব হৃেণে স্মচরো। ।  

সক   াণক ্ুচধচষ্ঠর, ক  বৃণকাের।  

সক  ধনঞ্জে, সক  মাদ্রীর সকাির।।  

 া  া কুন্তী বচল সক  করণে ক্রন্দন। 

এই মি নগণর কান্দণে সর্ব্পিন।। 

িণব ধৃিরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ কচরল চবধান। 

ব্রাহ্মণেণর চেলা বহু রত্ন সধন ুোন।। 

স োে পাণ্ডবগে ভুচঞ্জ অচি সেশ। 

চ চেণম্বর অরণেযণি কচরল প্রণবশ।।  

পচরশ্রম আর ভে িুধা িৃো ্ি।  

কণ ন  াচকো কুন্তী প্রচি পঞ্চসুি।। 

বহুেূর আইলাম অরেয চভির। 

িৃোে আকুল নাচ  িণল কণলবর।। 

্াইণি না পাচর আর চবনা িলপাণন। 

কিিে চবশ্রাম কর  এই স্থাণন।।  

এি শুচন ্ুচধচষ্ঠর বণলন বিন। 

না িাচন মচরল, চকবা িীণে পুণরািন।।  

দুষ্ট দুরািার দুণ্পযাধণনর মন্ত্রো। 

এই সমািার পাণছ কণ  সকান িনা।। 

িণব ি সাচিো েল আচসণব স োে। 

চক কচরব িণব পুনুঃ ক  ি উপাে। ।  

ভীম বণল, চনুঃশণে োক  এইখ্াণন।  
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পশ্চাণি ্াইব িৃি ব ো িলপাণন।। 

অনয সর্ব্পিণনণর রাচখ্ো বেমূণল। 

িল-অণন্বিণে ভীম ভ্রণম নানা স্থণল।। 

িলির-পি শে শুচন কি েূণর। 

শে-অনুসাণর সগল িল আচনবাণর।। 

িণলণি নাচমণে বীর বকল স্নানপান।  

িল লইবাণর ভীম পাত্র নাচ  পান।।  

পাত্র না পাইো ভীম বস্ত্র চভিাইল। 

বসণন কচরো িল লইো িচলল।। 

দুই সক্রাশ চগোচছল িণলর কারে। 

িেমাণত্র পুনুঃ এল পবন-নন্দন।।  

সেচখ্ল সকণল চনদ্রাগি অণিিন। 

কচ ণি লাচগল ভীম চবলাপ বিন।। 

বসুণেব-ভচগনী স্ কুন্তী সভািসুিা। 

চবচিত্রবীণ্পযর বধূ পাণ্ডুর বচনিা।। 

চবচিত্র পালণোপচর শ্যা মণনা র।  

চনদ্রা নাচ   ে ্াাঁর িা ার উপর। ।  

স ন মািা গোগচে ্াে ভূচমিণল। 

 চর  চর চবচধ স ন চলচখ্ল কপাণল।।  

কমল অচধক ্ার সকামল শরীর। 

স ন ভাই ভূচমণি সলাোে ্ুচধচষ্ঠর।।  

চিন সলাক ঈশ্বণরর স্াগয স্ই িন। 

স ি মনুিয প্রাে ভূচমণি শেন।। 

অর্জ্ুপন সমান বী্পযবন্ত সকান্ িন। 

স ন ভাই বকল  াে ভূচমণি শেন।। 

অর্জ্ুপন সমান বী্পযাবন্ত সকান্ িন। 

স ন ভাই বকল  াে ভূচমণি শেন।। 

সুন্দর নকুল স ণেব অনুপাম। 

বী্পযাবন্ত বুচদ্ধমন্ত সর্ব্প গুেধাম।। 

এরূপ দুগপচি নাচ   ে সকান িণন। 

দুষ্টবুচদ্ধ জ্ঞাচি দুণ্পযাধণনর কারণে।। 

আপণে িরণে সলাক জ্ঞাচির স াে। 

বণন স্ন বৃণি বণৃি বাণি রিা পাে।। 

দুণ্পযাধন কুলাঙ্গার ব ল জ্ঞাচি-দ্ববরী। 

গৃ  িযাচি ্ার স িু বণন বনিারী।। 

দুণ্পযাধন কেপ আর শকুচন দুর্ম্পচি। 

ধৃিরাষ্ট্র সসও দুষ্ট কচরল অনীচি।। 

ধণর্ম্পণর না কণর ভে রাণিয লুব্ধ মন। 

পাণপণি চনমি ব ল, দুষ্ট দুণ্পযাধন।। 

পুেযবণল নাচ  দুষ্ট িীণে সেববণল। 

সকান্ সেণব বরোিা ব ল সকান্ কাণল।। 

স ন কোিার নাচ  কণর সকান িন। 

চবচধমণি শাচি আচম চেব ভাণল ভাণল।। 

সিযষ্ঠ সশ্রষ্ঠ দুষ্ট ধৃিরাষ্ট্র ম ারািা। 

িা াণক চনণিধ কণর নাচ  স ন রািা।। 

এই পাণপ সকৌরণবণর কচরব চনধন। 

অবশয মারব আচম শণিক নন্দন।। 

এি দুুঃখ্ স  সকন ঈশ্বর আমার। 

আজ্ঞা সপণল কোণিণি কচর স্ সং ার।। 

ম াধর্ম্পশীল িুচম ধণর্ম্পণি িৎপর।  

িাই এি দুুঃখ্ পাও গুণের সাগর।। 

সস কারণে আজ্ঞা না কণরন ্ুচধচষ্ঠর। 

গোর বাচেণি িার সলাোণি শরীর।। 

সকান্ মণন্ত্র মণ ৌিচধ বকল সকান্ িন।  

সস কারণে রণ  দুষ্ট সিামার িীবন। ।  

ধর্ম্পাত্মা ্ুচধচষ্ঠর না িাণন পাপািার। 

সস কারণে এ দুুঃখ্ আমা সবাকার।। 

সকান কণর্ম্প অশি স্ আচম ই া সব।  
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িব আজ্ঞা না কণরন মাচরণি সকৌরব।।  

কচ ণি কচ ণি সক্রাধ ব ল বৃণকাের। 

দুই িিু সলাচ ি কিাণল দুই কণর। ।  

পুনুঃ সক্রাধ সম্বচরো সেণখ্ ভ্রািৃগণে। 

চনদ্রা ভঙ্গ না কণরন, চবিাচরো মণন।। 

িাচগো রচ ল ভীম বেবৃি মূণল। 

িাচর ভাই মািা চনদ্রা ্াণেন চবণভাণল।। 

স নকাণল চ চেম্ব নাণমণি চনশাির।  

চবপুল-চবিার কাে, সলাণক ভেের।।  

েন্তপাচে চবোকােী চিহ্বা ল  ল ।  

েীঘপকেপ রির্বেপ িি ুকূপগৃ ।। 

কৃে অঙ্গ অচি বযঙ্গ চশরা েীঘপির। 

সসই কাল চছল ভাল ম ীর উপর।। 

সপণে গন্ধ  ণে অন্ধ সিৌচেণকণি িাে। 

িেপ্রভা মুখ্ সশাভা িলরু  প্রাে।। 

সুণশাভন ছে িন সেচখ্ বেমূণল। 

হৃষ্টমচি স্বসা প্রচি চনশাির বণল।। 

িাচরচেন ভিয ীন আচছ উপবাণস।  

বেবণ্াণগ সেখ্ আণগ আইল মানুণি।। 

সুপ্রভাি অকস্মাৎ মাংস উপনীি।  

ছে িণন সমার স্থাণন আন  ত্বচরি।।  

নাচ  ভে আগুসচর ্া  শীঘ্রগচি। 

সমার বন সকান্ িন চবণরাচধণব িচে।। 

ভ্রাি-ৃকো শুচন িো িচলল রািসী। 

বীরবর বৃণকাের ্ো আণছ বচস।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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পাণ্ডবণের চনকে চ চেম্বার আগমন 

চনশািরী েূণর োচক,                     বীর বৃণকােণর সেচখ্, 

শরীর সন াণল ঘণন ঘন। 

চকবা সুণমরুর িূো,                     স্ন শাল-দ্রুম সকাাঁো, 

শচশমুখ্ পেি- নেন।।  

চসংণ র চবক্রম ধর,                     ভুি্ুগ কচরকর, 

কমু্বকন্ঠ খ্গবর-নাসা। 

অঙ্গ চনরচখ্ো িণে,                     মাচিল অনঙ্গ-বাণে,  

মণন চিণন্ত চ চেণম্বর স্বসা।। 

এমন সুন্দর রূণপ,                     নাচ  সেচখ্ ই ণলাণক, 

্ি রি মনুিয চভিণর। 

মম ভাগয স িু চবচধ,                     চমলাইল স ন চনচধ, 

স্বামী আচম কচরব ই াণর।। 

ভাই সমার দুরািারী,                     এ স ন পুরুণি মাচর, 

মাংস খ্াইণবক মনসুণখ্। 

ই াণর রাচখ্ো আচম,                     বচরো কচরব স্বামী, 

চিরকাল বচঞ্চব সকৌিুণক।। 

এণিক কামনা কচর,                     কামরূপা চনশািরী, 

চেবযরূপা  ইল কাচমনী।  

পূেপিে মুখ্খ্াচন,                     নেন কুরঙ্গ চিচন, 

িন-্ুগ বরা চনিচম্বনী।। 

কাণমর কারূ্ম্পক ভূরু,                     চিলফূল নাসা িারু, 

শ্রুচি্ুগ চনচন্দি গৃচধনী। 

কচরকর-্ুগ ঊরু,                     সুন্দর কেলী-িরু, 

মি-বর-মািঙ্গ-িলনী।। 

িম্পক-কুসুম আভা,                     অণঙ্গর বরে-ণশাভা, 

কোণি সমাচ ি মুচন- মন।  

আচসো ভীণমর পাণশ,                     সলচর্জ্ি মৃদু-ভাণি, 

কণ  স্ন সকাচকল ভািে।। 
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ক  িুচম সকান্ িন,                     সকাো ব ণি আগমন, 

চক স িু আইলা এই বন। 

সেবিার মূচিপ প্রাে,                     ভূচমিণল চনদ্রা ্াে, 

সকবা  ে এই িাচর িন।। 

চনদ্রা ্াে চনরুপমা,                     সুবেনী ঘনশযামা, 

এ রামা সিামার সকবা  ে। 

এ সঘার দুগপম বণন,                     চনদ্রা ্াে অণিিণন, 

নাচ  িান রািস-আলে।।  

চিণলক নাচ ক  র,                     স্ন আপনার ঘর, 

অচিশে সেচখ্ দুুঃসা স। 

এই বন-অচধকারী,                     পাপ-আত্মা দুরািারী, 

ভেের চ চেম্ব রাক্িস।।  

হ্স্ে সস আমার ভ্রািা,                     সমাণর পাঠাইল স ো, 

সিামা সবা ধচরো লইণি। 

মনুিযাচে-িন ববরী,                    মাংসণলাভী পাপকারী, 

ইচ্ছা কণর সিামাণর খ্াইণি।। 

সেচখ্ো সিামার অঙ্গ,                     েচ ণছ অনণঙ্গ অঙ্গ, 

স্বামী কচর বচরনু সিামাণর। 

চমেযা নাচ  কচ  আচম                     বুচে কা্পয কর স্বামী, 

সাবধান  ও রািণসণর।। 

আজ্ঞা কর এইিণে,                     বলো ্াই অনয স্থাণন, 

পর্ব্পি-কন্দর অনয বণন। 

চ চেম্বার মুণখ্ শুচন,                     সমণঘর চননাে-বােী, 

বৃণকাের কণ  িিিণে।। 

সেচখ্ সিাণর সুলিেী,                     কচ স্ অনীচি-বােী, 

এই কো না সম্ভণব সলাণক। 

সকন স ন দুরািারী,                     ভ্রািৃ মািৃ পচর চর, 

স্ত্রী লইো ্াইব সকৌিুণক।। 

সবাণর রািস মুণখ্,                     চেো আচম ্াব সুণখ্, 
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সিামাণর লইো অনয স্থান। 

কচ ণি এমন কাি,                     মুণখ্ সিার নাচ  লাি, 

কামশণর  ইচল অজ্ঞান।। 

এি শুচন চনশািরী,                     কণ  স্ােকর কচর, 

মৃদু মৃদু মধুর বিণন। 

আজ্ঞা কর ম াশে,                     স্ সিামার চপ্রে  ে, 

প্রােপণে কচরব এিণে।। 

বে দুষ্ট মম ভ্রািা,                     এখ্চন আচসণব স ো, 

সাবধান  ইণি িানাই। 

িাগাইো সর্ব্পিণন,                     সমার পৃষ্ঠ-আণরা ণে, 

িল  অনযত্র বলো ্াই।। 

ভীম বণল ভ্রািৃ মাে,                     সুণখ্ শুণে চনদ্রা ্াে, 

সকন চনদ্রা কচরব ভঞ্জন। 

সিার ভাই সকান্ ছার,                     সকবা ভে কণর িার, 

আচম িাণর না কচর গেন।। 

কীেজ্ঞান কচর রি,                     সেবিা গন্ধর্ব্প ্ি, 

নাচ  সণ  সমার পরাক্রম।  

স র সেখ্ সুণলািচন,                     আমার ্ুগল-পাচে, 

সেচখ্ো করণে ভে ্ম।। 

্া  বা োক  স ো,                     মণন লে স্ই কো, 

কর চিণি স্ই অচভলাি। 

নিুবা িোে চগো,                      ভাণে সে  পাঠাইো, 

চক কচরণব আচস সমার পাশ।। 

ভীম চ চেম্বাণি কো,                     চবলম্ব সেচখ্ো স ো, 

চ চেম্ব  ইল সক্রাধমন।  

অচি ভেের মূচিপ,                    ্ুগাণন্তর সমবিপী, 

আণস সঘার কচরো গর্জ্পন।। 

সেচখ্ ম াচপ্রেেরী,                     িব্ধ ব ো চনশািরী, 

সকরুণে কণ  বৃণকােণর। 
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স র সেখ্ সমার ভ্রাি,                     স্ন সঘার ম াবাি, 

আইণস দুরন্ত-ণক্রাধ ভণর।। 

চনর্দ্পে চনষ্ঠুরির,                     খ্াইল অণনক নর, 

সেচখ্োচছ আচম চবেযমান। 

চবলম্ব না কর িুচম,                     চবণশি রািস-ভূচম, 

মাোরী অচধক বলবান।। 

চবলম্ব না কর প্রভু,                     আজ্ঞা সমাণর সে  িবু, 

পৃণষ্ঠ কচর লই সবাকাণর। 

উচেব পবনভণর,                     ্ো বল িোকাণর, 

বলো ্াব চনণমি চভিণর।। 

চ চেণম্ব সেচখ্ো উগ্র,                     চ চেম্বাণর সেচখ্ বযগ্র, 

 াচস বণল মরুি-নন্দন। 

চস্থর  ও সুবোচন,                     চক ভে কর সলা ধচন, 

বচস সেখ্ সকৌিুক এখ্ন।। 

আসুক সিামার ভাই,                     মু ূণিপণক সমার ঠাাঁই, 

প্রাে চেণব পিঙ্গ সমান। 

এইমাত্র  ণব সিাণক,                     মচিব ভ্রািার সশাণক, 

ই া বই নাচ  সেচখ্ আন।। 

ভারি-সঙ্গীি- রস,                     শ্রবণেণি পুেয ্শ, 

সো শুভ পরম পচবত্র। 

কচলর কলুি-নাশ,                     চবরচিল কাশীোস, 

আচেপণর্ব্প পাণ্ডব-িচরত্র।। 
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চ চেম্ব রািস বধ 

ভীম-চ চেম্বাণি  ে কণোপকেন। 

েূণর োচক চ চেম্ব করণে চনরীক্িে।।  

বচসোণছ চ চেম্বা ভীণমর বাম চেণক। 

ভুবন-ণমা ন রূপ চবদুযৎ েলণক।। 

কবরী সবচেো চেবয কুসুণমর মাণল। 

মাচেক প্রবাল মুিা ার সশাণভ গণল।। 

বসন ভূিে চেবয নূপুর কেে। 

স্বগপ-চবেযাধরী সমাণ  নবীন স্ৌবন।।  

চপ্রেভাণি স্মন েম্পচি কো কে। 

সেচখ্ো চ চেম্ব সক্রাণধ জ্বণল অচিশে।। 

ভচগনীণর  াক চেো বলণে চ চেম্ব।  

এই স িু এিিে সিামার চবলম্ব।। 

চধক্ সিার িীবণন কুণলর কলচেনী।  

মনুিয-স্বামীণি সলাভ কচরচল পাচপচন।। 

মম সক্রাধ সিামার  ইল পাসরে। 

মম ভণিয বযাঘাি কচরচল সস কারে।। 

এই স িু আণগ সিাণর কচরব সং ার। 

পশ্চাণি এ সব িণন কচরব আ ার।। 

এি বচল ্াে চ চেম্বাণর মাচরবাণর। 

নেন সলাচ ি, েন্তকেমে কণর।। 

ভীম বণল, রািস সর সিার লাি নাই।  

ভাচগনীণক পাঠাইচল পুরুণির ঠাাঁই। ।  

িুই পাঠাইচল, সিাঁই আইল স োে। 

মেণনর বশ ব ো ভচিল আমাে।। 

কামপত্নী আমার  ইল সিার স্বসা।  

সমার চবেযমাণন দুষ্ট বচলস দুভপাসা।। 

মচরবাণর িা  সর কচরস্ অ োর। 

এইিণে পাঠাইব ্ণমর দুোর।। 

মািা ভ্রািা শুইো চনদ্রাে স্ চবহ্বল। 

চনদ্রাভঙ্গ  ইণবক না কচরস্ সগাল। ।  

ভীণমর বিণনণি রািস নাচ  োণক।  

ঊদ্ধপবাহু ্াে মাচরবাণর চ চেম্বাণক।। 

 াচসো কুন্তীর পুত্র দুই  াণি ধণর। 

এক োণন লে অষ্ট-ধনুক অন্তণর।। 

ম াবল রািস আপন  াণি কাচে।  

বৃণকােণর ধচরণলক কচরো আাঁকাচে।। 

বােুর নন্দন ভীম অচি ভেের। 

পরম আনন্দ ্ার পাইণল সমর।। 

মি মৃগপচি স্ন িুদ্র মৃণগ ধণর। 

পুনরচপ োচনো লইল কিেূণর।। 

দুই িণন োনাোচন ধচর ভূণি ভূণি। 

শুণণ্ড শুণণ্ড োনাোচন স্ন গণি গণি।। 

দুই সমি স্ন মুণণ্ড মুণণ্ড িাোিাচে। 

সঘণন চনশ্বাস ছাণে েন্ত কেমচে।।  

দুই মি চসং  স্ন কণর চসং নাে।  

সমণঘর চনুঃস্বন স্ন বণজ্রর চননাে।।  

সোাঁ াকার আস্ফালণন ভাণঙ্গ বৃিগে। 

পলাে কাননবাসী িযচিো কানন।। 

কানণন পূচরল শে সোাঁ ার গর্জ্পণন। 

চনদ্রাভঙ্গ  ইো উচঠল পঞ্চিণন।।  

বচসোণছ চ চেম্বা চনচন্দিা চবেযাধরী। 

সেচখ্ো চবচস্মি ব ল সভাণির কুমারী।। 

আশ্চ্পয সেচখ্ো কুন্তী উচঠ শীঘ্রগচি। 

মৃদুভাণি চিজ্ঞাণসন চ চেম্বার প্রচি।। 

সক িুচম, সকাো ব ণি আইলা সগা স ো। 

অপ্সরী নাচগনী চকবা বণনর সেবিা। ।  

চ চেম্বা প্রোম কচর কুন্তী প্রচি বণল। 
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িাচিণি রািসী আচম, চনবাস এস্থণল।। 

এই বন-চনবাসী চ চেম্ব চনশাির।  

ম াণ্াদ্ধা বীর সস আমার সণ াের।। 

পঞ্চ পুত্র স  সিামা ধচর লইবাণর।  

ভাই সমাণর পাঠাইো চেল স োকাণর। ।  

পরম সুন্দর সেচখ্ সিামার িনে। 

কাণম বশ ব ো আচম ভচিনু িা াে।।  

চবলম্ব সেচখ্ো স ো আণস সমার ভাই।  

সিামার পুণত্রর স  ্ুণে সেখ্ িাই। ।  

চ চেম্বার মুণখ্ শুচন এণিক উির।  

িাচর ভাই ভীম-স্থাণন িচলল সত্বর।।  

ভীম-চ চেণম্বর ্ুদ্ধ না ্াে বেপনা। 

্ুগল পর্ব্পি-প্রাে সেচখ্ দুই িনা।। 

্ুদ্ধ-ধূচল-ধূসর সোাঁ ার কণলবর।  

কুজ্ঝাচেণি আচ্ছাচেল স্ন চগচরবর।।  

দুই চভণি সোাঁ াকাণর োণন দুইিন।  

চনশ্বাস-পবন েণে উণে বৃিগে।। 

 াক চেো ্ুচধচষ্ঠর বণলন বিন। 

রািণসর ভে ভাই না কর এখ্ন।। 

সিামা স  রািণসর ব োণছ চববাে।  

চনদ্রাে চছলাম, এি না িাচন প্রমাে।। 

সণব চমচল রািণসণর কচরব সং ার।  

এি শুচন বণল ভীম পবন-কুমার।। 

চক কারণে সণন্দ  কর  ম াশে। 

এইিণে চবনাচশব রািস দুর্জপিে।।  

পচেক সলাণকর প্রাে সেখ্ োণ্ডাইো। 

এি বচল চেল লাফ ভুি প্রসাচরো।।  

অর্জ্ুপন বণলন, বহু কচরণল চবক্রম।  

রািণসর ্ুণদ্ধ বহু ব ল পচরশ্রম।। 

চবশ্রাম কর  িুচম োচকো অন্তণর। 

আচম চবনাচশব ভাই দুষ্ট চনশািণর। ।  

অর্জ্ুপন-বিণন ভীম অচধক কুচপল। 

িুণল ধচর চ চেণম্বণর ভূচমণি সফচলল।। 

িে আর িাপে মুচষ্টক পোঘাি। 

পশুবৎ কচর িাণর কচরল চনপাি।। 

মধযণেশ ভাচঙ্গো কচরল দুইখ্ান। 

সেখ্াইল চনো সব ভ্রািৃ-চবেযমান।।  

পরস্পর আচলঙ্গন পঞ্চ সণ ােণর। 

প্রশংচসল ভ্রািৃ-সব বীর বৃণকােণর।। 

অর্জ্ুপন বচলণলন, িাচ ো ্ুচধচষ্ঠণর। 

এই ি চনকণে গ্রাম আণছ নণ  েূণর। ।  

এই সমািার ্চে শুণন সকান িন। 

সলাক-মুণখ্ বািপা িণব পাণব দুণ্পযাধন।। 

সস কারণে িণেক না রচ ণি ্ুোে।  

শীঘ্র িল অনয স্থান িযচিো স োে।। 

এই চবণবিনাণি পাণ্ডব পঞ্চিন। 

মািা স  শীঘ্রগচি করণে গমন।। 

চ চেম্বা িচলল িণব কুন্তীর সং চি। 

চ চেম্বা সেচখ্ো সক্রাণধ বলণে মারুচি।। 

স ণি রািস-িাচি নানা মাো ধণর। 

ধচরো সমাচ নী সবশ ভাণণ্ড সবাকাণর।। 

আপন স্বভাব কভা ছাচেণি না পাণর।  

সমে পাইণল আমা পাণর মাচরবাণর।। 

স ণি ভ্রািার ববরী সাচধবার মণন।  

আমার সং চি এ িচলল সস কারণে।। 

এক িণে কচর সিাণর ভ্রািার সং চি।  

এি বচল মাচরবাণর ্াে ম ামচি।। 

্ুচধচষ্ঠর বণল ভীম নণ  ধর্ম্পািার। 
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অবধযা স্ত্রীিাচি, সকন কচরবা সং ার।। 

ম াবল চ চেণম্বণর কচরলা সং ার। 

সিামা বচধবাণর শচি চক আণছ ই ার।।  

্ুচধচষ্ঠর বিণন রচ ল বৃণকাের। 

চ চরম্বা কুন্তীণর কণ   ইো কাির।।  

কােমণনাবাণকয সমার সিয অঙ্গীকার।  

সিামা চবনা গুরু সমার গচি নাচ  আর।।  

সিামাণর না ভুলাইব প্রপঞ্চ বিণন।  

স্ত্রীণলাণকর কর্ম্পপীো িান  আপণন।। 

কামবশ ব ো আচম অজ্ঞান  ইনু। 

আপন কুণলর ধর্ম্প ভ্রািৃ িযাগ বকনু।। 

সব িযচি ভচিলাম সিামার নন্দণন। 

এিণে অনাো আচম চনলাম শরণে।। 

শরোগণিণর সক্রাধ না  ে উচিি। 

আপচন কর  েো সেচখ্ো দুুঃচখ্ি।। 

সোই সসচবব আচম সিামার িরণে। 

বহু সেণেণি আচম উদ্ধাচরব বণন। ।  

আজ্ঞা কর আমা ভচিবাণর বৃণকােণর। 

নচ ণল িযচিণব প্রাে সিামার সগািণর।। 

কৃিাঞ্জচল কচর আচম কচর স্ চবনে।  

শুচন কুন্তীণেবী িণব দ্রচবল হৃেে।।  

কুন্তীণেবী  াচকো বচলল ্ুচধচষ্ঠণর। 

চ চেম্বা আসি  ইল বৃণকাের বীণর।। 

চ চেম্বা কাির-বােী শুচনো িখ্ন।  

েোমে ্ুচধচষ্ঠর কণ ন িখ্ন।। 

সিয বণল চ চেম্বা, নাচ ক ইণে আন।  

শরে লইণল িণন কচর িার ত্রাে।। 

িচল ্া  চ চেম্বা লইো বৃণকােণর।  

্োসুণখ্ ক্রীো কর বণনর চভিণর।।  

পুনরচপ আমা সবা চনকণে চমচলবা। 

আপনার সিযবাকয কভু না লচঙ্ঘবা।। 

ধণর্ম্পর পাইো আজ্ঞা অচি হৃষ্েমন।  

ভীণম লণে চ চেম্বা িচলল িিিে। ।  

শূনযপণে লইো িচলল চনশািরী। 

নানা বন উপবণন ভ্রণম ক্রীো কচর।। 

্ো মন কণর িো ্াে মু ূণিপণক। 

নে নেী ম াচগচর ভ্রমণে সকৌিুণক।।  

চনিয চনিয নবণবশ ধণর অনুপাম। 

স নমণি কণর বহু ক্রীো অচবশ্রাম।।  

কি চেণন ঋিুণ্াগ ব ল গভপবিী। 

ভেের-মূচিপ পুত্র  ইল উৎপচি।। 

িন্মমাত্র ্ুবক  ইল ম াবীর। 

্ি রি সুরাসুণর চবপুল শরীর। ।  

চবচবধ বরে কি ঘে সূ্থলাকার। 

ঘণোৎকি নাম সিাঁই ভীণমর কুমার।। 

ম াবলবান ব ল চ চেম্বা নন্দন। 

ইণের একাঘ্নী শচির স্   ণব ভািন।। 

ঘণোৎকি মািৃস  মন্ত্রো কচরো। 

কৃিাঞ্জচল কণ  সোাঁণ  েণ্ডবৎ ব ো।। 

আজ্ঞা কর, ্াব আচম আপন আলে। 

স্মচরণল আচসব এই রচ ল চনশ্চে।। 

আজ্ঞা সপণে মাণে পুণত্র কচরল গমন।  

উির চেণকণি সগল আপন ভবন।। 

পাণ্ডণবরা িচলণলন সং চি িননী। 

এক স্থাণন না োণকন একই রিনী।। 

পচরধান বল্কল চশণর সশাণভ িোভার।  

সকাোও ব্রাহ্মে, সকাো িপস্বী-আকার।। 

পণে সলাকিন সেচখ্ লুকাণেন বণন। 
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শীঘ্রগচি ্ান ্ো সক  নাচ  িাণন।। 

চত্রগিপ পাঞ্চাল মৎসযাচে ্ি সেশ। 

ভ্রচমণলন বহুণেশ কচরো চবণশি। ।  

স নমণি ভ্রণমন স্ পাণ্ডু- পুত্রগে।  

আিচম্বণি আইণলন বযাস িণপাধন।। 

বযাণস সেচখ্ কুন্তীণেবী পুণত্রর সচ ণি। 

কৃিাঞ্জচল প্রেচমলা োাঁোণে অণগ্রণি।। 

বযাণসর সািাণি কুন্তী কণরন ক্রন্দন। 

বহু চবলাচপো সেবী বণলন বিন।। 

চনবচিপো িাাঁণর বযাস কচ ণলন বােী। 

আমাণর চক বল ই া, সব আচম িাচন।।  

অধর্ম্প কচরল ধৃিরাষ্ট্র-পুত্রগে।  

অণনক সেণেণি ভ্রচমলা বণন বন।।  

্ি বকল, অণগাির নাচ ক আমাে। 

সস কারণে সেচখ্বাণর এলাম স োে।।  

দুুঃখ্ না ভাচব  বধূ চস্থর কর মন।  

অচিণর  ইণব িব দুুঃখ্ চবণমািন।। 

িব পুত্রগে গুে না িান  িুচম। 

মম অণগাির নাচ  সব িাচন আচম।। 

ধর্ম্পবণল বাহুবণল চিচনণব সকণল।  

চবভব কচরণব সাগরান্ত ভূমণ্ডণল।।  

এিণে স্ বচল আচম শুন সাবধাণন।  

বহুদুুঃখ্ সপণল বহু ভ্রচমো কানণন।। 

চনকণে নগর এই একিক্রা নাম। 

কিচেন রচ  িো কর  চবশ্রাম।। 

গুিণবণশ এইখ্াণন োক ছে িণন। 

িাবৎ োক আচম না আচস ্ি চেণন।। 

এি বচল বযাস সণব লইো সং চি। 

নগণর ব্রাহ্মে-গৃণ  চেণলন বসচি। ।  

ব্রাহ্মণের গৃণ  রচ ণলন ছে িন। 

স্বস্থাণন সগণলন বযাস ম া-িণপাধন।।  
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পাণ্ডবগণের একিক্রা নগণর বাস 

ও বকবধ বৃিান্ত 

অজ্ঞাণি ব্রাহ্মে-গৃণ  পাণ্ডুপুত্রগে। 

নগণর ভ্রণমন চনিয চভিার কারে।।  

চভিা কচর আচস সণব চেবা অবসাণন। 

স্ চকছু পাণেন সেন িননীর স্থাণন।। 

িননী কণরন পাক সেন সবাকাণর। 

অণদ্ধপক বাচেো সেন বীর বৃণকােণর।। 

মা াস  অদ্ধপ খ্ান িাচর সণ াের। 

িোচপও িৃি নণ  বীর বৃণকাের। 

স নমণি চবপ্রগৃণ  বণঞ্চ অচিণেণশ। 

চভিা কণর অনুচেন ব্রাহ্মণের সবণশ।। 

একচেন গৃণ ণি রচ ল বৃণকাের। 

চভিাণি সগণলন আর িাচর সণ াের।।  

আিচম্বণি চবপ্রগৃণ  ম াশে শুচন। 

চবলাপ কচরো কাণন্দ ব্রাহ্মে ব্রাহ্মেী।। 

করুে হৃেো কুন্তী সচ ণি নাচরো। 

কণ ন চনকণে বৃণকােণরণর  াচকো।। 

এিচেন চবপ্রগৃণ  আচছ স্ অজ্ঞাণি। 

পরম সা া্য চবপ্র কচরল চবপণি।। 

এখ্ন চবপেগ্রস্থ  ইল ব্রাহ্মে। 

অবশয চবপণে িাণর কর  রিে।। 

উপকারী িণন স্ সা া্য নাচ  কণর। 

পরণলাক পাপ  ে অ্শ সংসাণর।। 

ভীম বচলণলন, মািা চিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে। 

শচি-অনুসাণর রিা কচরব িৎিণে।। 

ভীণমর আশ্বাস সপণে ্ান কুন্তীণেবী। 

বৎণসর বন্ধণন স্ন ধাে ি সুরচভ।।  

ব্রাহ্মণের ঘণর কুন্তী কণরন গমন।  

সেণখ্ন বযাকুল ব ো কাাঁচেণছ ব্রাহ্মে।। 

ব্রাহ্মে কাির ব ো বণল ব্রাহ্মেীণর। 

এই স িু পূণর্ব্প কি বচলনু সিামাণর।। 

রািণসর উপদ্রব স্ই সেণশ  ে। 

সস সেণশ বসচি কভু উপ্ুি নে।।  

চপিা-মািা-ণস্নণ  িুচম লচঙ্ঘলা বিন।  

িা ার উচিি দুুঃখ্ পাইলা এখ্ন।। 

চক কচরব উপাে না সেচখ্ স্ ই ার। 

সকান্ বুচদ্ধ কচরব না সেচখ্ প্রচিকার।। 

িুচম ধর্ম্পপত্নী  ও আমার গৃচ েী। 

সর্ব্প ধর্ম্প-চবশারো সুখ্-প্রোচেেী।। 

চবণশি বালক পুত্র আণছ স্ সিামার।  

সিামা চবনা মু ূণিপক না িীণব কুমার।। 

অরণেযর প্রাে দুুঃখ্  ণব সিামা চবণন। 

িীেণন্ত  ইণব মরা সিামার মরণে।। 

আপনা রাচখ্ো সিামা চেব রািণসণর। 

অপ্শ  ণব আমা সংসার চভিণর।। 

অপূর্ব্প সুন্দরী এই কনযা সুবেনী। 

কনযাণর রািণস চেণল কু্শ কাচ নী।। 

কনযা-িন্ম ব ণল চপিৃণলাণক কণর আশ।  

োন বকণল চিরকাল  ে স্বগপবাস।।  

ই া বলো চেব আচম রািস-ভিণে। 

চধক্ চধক্ িণব সমার চক কাি িীবণন।। 

আপচন ্াইব আচম রািণসর স্থাণন।  

এি বচল কাণন্দ চদ্বি সিল নেণন।।  

ব্রাহ্মেী বণলন, প্রভু সকন দুুঃখ্ ভাব। 

সিামরা োক  সুণখ্, আচম িো ্াব। ।  

িুচম ্চে ্াও িো, এণক  ণব আর। 
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এণকবাণর মচরণব সকল পচরবার।। 

আচম স মৃিা  ব সিামার মরণে। 

অনাে  ইণব কনযা পুত্র দুই িণন। ।  

িণব কোচিৎ ্চে রাচখ্ব িীবন। 

চক শচি আমার চশশু কচরণি পালন। ।  

সিামা চবনা অনাে  ইব চিন িণন। 

অনাণের বহু কষ্ট  ণব চেণন চেণন। ।  

েচরদ্র সেচখ্ো িণব অকুলীন িন। 

এই কনযা বচরণবক চেো চকছু ধন।।  

অল্পকাণল এই পুত্র  ইণব চভিুক।  

কুলধর্ম্প আর সবণে  ইণব চবমুখ্।।  

বচলষ্ঠ দুরু্ম্পখ্ সলাক কাণম মুগ্ধ ব ো। 

সমাণর আকচিপণব চিণি অনাো সেচখ্ো।। 

চবচবধ দুগপচি  ণব সিামার চব ণন।  

অনুচিি সিামার ্াইণি সস কারণে।। 

অপিয চনচমি িুচম কচরলা সংসার।  

কনযা পুত্র দুইগুচে ব োণছ সিামার।।  

কনযা োন কর আর পো  বালণক। 

পুনর্ব্পার চববা  কচরো োক সুণখ্।। 

আমা চবনা গৃ স্থলী  ণব আরবার।  

সিামার চব ণন সর্ব্প  ণব ছারখ্ার। ।  

ভা্পযার পরম ধর্ম্প স্বামীর সসবন। 

স্বামী চবনা অকারে নারীর িীবন।।  

সেণে িারণে স্বামী চেো আপনাণক। 

ভুঞ্জণে অিে স্বগপ, ্শ ই ণলাণক। ।  

িপ িপ ্জ্ঞ ব্রি নানাচবধ োন। 

স্বামীর প্রসাণে  ে সর্ব্পত্র সর্ম্ান।। 

সর্ব্পধর্ম্প আণছ ইণে শাণস্ত্রর চবচ ি। 

রািণসর ঠাাঁই আচম ্াইব চনচশ্চি।।  

ব্রাহ্মেী এণিক ্চে বচলল উির।  

গণল ধচর উদ্বচুঃস্বণর কাণন্দ চদ্বিবর।। 

স্বামীর ক্রন্দন সেচখ্ কান্দণে ব্রাহ্মেী। 

মা বাণপর েশা সেচখ্ কনযা বণল বােী।। 

অনাণের প্রাে সোাঁণ  কান্দ চক কারে। 

ক্রন্দন সম্বর, শুন সমার চনণবেন। ।  

রািণসর ঠাাঁই ্চে িননী ্াইণব। 

িননী-চবণচ্ছণে এই বালক মচরণব।। 

চপণ্ডস্থান ্াণব আর  ণব কুলিে।  

সস কারণে মািার ্াইণি চবচধ নে।।  

িন্ম ব ণল কনযাণর অবশয িযাগ কণর। 

চবচধর সৃিন ই া খ্চণ্ডণি সক পাণর।। 

বেণবণি আমাণর চপিা অণনয চেণব োন। 

এিণে রািণস চেো সোাঁণ  পাও ত্রাে।। 

আমা স ন কি  ণব সিামরা োচকণল। 

সস কারণে সমাণর চেো বঞ্চ কুিূ ণল।। 

 ইণল আমার পুত্র িাচরণব পশ্চাণি। 

সম্প্রচি িাচরো আচম ্াইব চনচশ্চণি।। 

এণিক শুচনো কাণন্দ ব্রাহ্মে-ব্রাহ্মেী। 

চিনিণন গলাগচল কাণন্দ উচধ্বচন।। 

এমন শুচনো পুত্র চিণনর ক্রন্দন।  

মুণখ্  ি চেো কণর সবাণর বারে। ।  

 াণি এক িৃে বলো বণল সসই চশশু।  

রািণসর ভে সিারা না কচরস্ চকছু।। 

রািণস মাচরব এই িণৃের প্র াণর। 

সকাো আণছ সেখ্াইো সে , সেচখ্ িাণর।। 

বালণকরবিন শুচনো চিনিন। 

 াচসণি লাচগল িারা িযচিো ক্রন্দন।। 

ক্রন্দন চনবৃি সেচখ্ সভাণির নচন্দনী। 
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বণলন ব্রাহ্মে প্রচি সকরুে বােী।। 

মৃণির উপণর স্ন সুধা বচরিণে। 

চিজ্ঞাণসন কুন্তীণেবী মধুর বিণন।। 

চক কারণে ক্রন্দন কর  চিনিন। 

িাচনণল,  ইণল সাধয কচরব সমািন।।  

চদ্বি বণল, স্ই স িু কচর স্ ক্রন্দন। 

মনুণিযর শচি নাচ  কচরণি সমািন।।  

এই ি নগণর আণছ বক চনশাির। 

অিযন্ত দুরন্ত সসই রাণিযর ঈশ্বর।। 

্ি রি সপ্রি ভূি পরিক্র-ভে।  

িার ভুিবণল ইণে নাচ ক সংশে।। 

নগণরর মণধয এই আণছ ্ি নর। 

রািণসর চনেপে কচরল এই কর।। 

পােস চপষ্টক অে শকণে পূচরো। 

এক নর আর দুই মচ ি ধচরো।। 

এই কা্পয চবনা অনয নাচ ক িা ার। 

বহুকাণল মম প্রচি  ণেণছ করার।। 

এইরূণপ বচল নাচ  সেে স্ইিন। 

সকুেুম্ব স  িাণর করণে ভিে।। 

আচি িার পালা পচেোণছ মম ঘণর। 

চক কচরব চক  ইণব বুচদ্ধ নাচ  সণর।। 

এই ভা্পযা কনযা পুত্র আচছ িাচরিনা। 

কাণর চেব বচলোন, কচর এ ভাবনা।।  

মনুিয চকচনো চেব নাচ  স ন ধন।  

সুহৃে কুেুম্ব চেণি নাচ  লে মন। ।  

কাণরা মাো সিোচগণি নাণর সকান িণন। 

সণব চমচল ্াব কণর্ম্প ্া োণক চলখ্ণন।। 

ব্রাহ্মণের এণিক কাির বাকয শুচন। 

সেে হৃেণে বণল সভাণির নচন্দনী।। 

ভে িযি চদ্বিবর না কর ক্রন্দন।  

সকুেুণম্ব ্াণব সকন রািস-সেন। ।  

পঞ্চ পুত্র আণছ মম শুন স  ব্রাহ্মে। 

এক পুত্র চেব আচম সিামার কারে।। 

ব্রাহ্মে বচলল, ভাল কচরলা চবিার।  

অচিচে ব্রাহ্মে আছ আশ্রণম আমার। ।  

আপনার প্রাে স িু কচরব এ কর্মপম।  

সলাণক অসম্ভব  ণব মচিণবক ধর্ম্প। ।  

আত্মা চেো চদ্বি রাণখ্, সবণে শাণস্ত্র কে। 

চদ্বি চেো আত্মরিা উচিি না  ে।।  

অজ্ঞাণন ব্রাহ্মে বণধ নাচ  প্রচিকার। 

জ্ঞাণনণি কচরব স ন কর্ম্প দুরািার।। 

কুন্তী বচলণলন, স্ কচ লা চদ্বিমচে। 

মম অণগাির নণ , সব আচম িাচন।। 

সলাণকর সবেনা মম না সণ  পরাণে। 

চবণশি ব্রাহ্মে-দুুঃখ্ সচ ব সকমণন।। 

চদ্বি বণল স ন বাকয না বচল  সমাণর। 

এ পাপ ভুচঞ্জব আচম ্ুগ ্ুগান্তণর।। 

চনুঃশণে বণলন কুন্তী, শুন চদ্বিবর। 

আমার িনেগে ম া- বলধর।।  

রািণস খ্াইণব স ন না কচর  মণন।  

রািস সং ার বকল মম চবেযমাণন। ।  

সবেচবেযা বুচদ্ধবণল মম পুত্রগে।  

পৃচেবীণি নাচ ক চিচনণি সকান িন।।  

শিপুত্র োচকণল চক পুণত্র অনাের।  

ভে িযচি অনয বচল কর  সত্বর।। 

কুন্তীর অদ্ভুি বাকয শুচনো িখ্ন।  

মৃিণেণ  চদ্বি স্ন পাইল িীবন।। 

চদ্বি সণঙ্গ কচর কুন্তী কচরো গমন।  
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ভীণমণর িানাইণলন সব চববরে।। 

মাণের বিণন ভীম কণরন স্বীকার। 

 চরণি ব্রাহ্মে সগল গৃণ  আপনার। ।  

কিিণে আইণলন ভাই িাচরিন। 

্ুচধচষ্ঠর শুচনণলন সব চববরে।। 

একাণন্ত ধণর্ম্পর সুি  াচকো মাণেণর। 

চিজ্ঞাসা কণরন, ভীম সগল সকাোকাণর।। 

সিামার সর্ম্চি চকবা আপন ইচ্ছাে। 

কা ার বুচদ্ধণি স ন কচরলা উপাে। ।  

কুন্তী বণল, আমার বিণন বৃণকাের। 

চবণপ্রর কারণে আর রাচখ্ণি নগর।। 

ধর্ম্প কীচিপ আণছ ইণে নাচ  অপ্শ।  

চবণশি ব্রাহ্মে-রিা পরম সপৌরুি।।  

এি শুচন ্ুচধচষ্ঠর কণ ন চবরস। 

চক বুচদ্ধণি মািা স ন কচরলা সা স।।  

এমন দুষ্কর নাচ  শুচন ই ণলাণক। 

মািা ব ো পুণত্র সেে রািণসর মুণখ্।। 

পুণত্রর চভিণর পুত্র কব চক চবণশণি। 

সণব প্রাে রাচখ্োচছ িা ার আশ্বাণস।। 

চভিা মাচগ প্রাে রাচখ্, ্ো িো বাস। 

পুনুঃ রািয পাব বচল ্ার বণল আশ। ।  

্ার ভুিবণল চনদ্রা না ্াে সকৌরণব। 

্ার সিণি িিুগৃণ  রিা পাই সণব।। 

স্কণন্ধ কচর চনল সবা চ চেম্বক-বণন। 

চ চেণম্ব মাচরো বকল সবার রিণে।। 

স ন পুত্র চেলা িুচম রািস-ভিণে। 

আমরা বাাঁচিব আর চকণসর কারণে।। 

গভপধারী  ণে ই া সক  নাচ  কণর।  

সবণেণি নাচ ক, নাচ  সংসার চভিণর।। 

রািার দুচ িা িুচম রািার মচ িী।  

দুুঃখ্ সপণে  িবুচদ্ধ, ব লা বনবাসী।। 

কুন্তী বণলি ্ুচধচষ্ঠর না ভাচব  িাপ। 

মম অণগাির নণ  ভীণমর প্রিাপ।। 

অ্ুি  িীর বল ধণর কণলবণর। 

ভীণম পরািে কণর নাচ ক সংসাণর।। 

িন্মকাণল পরাক্রম শুন  িা ার। 

প্রসচবো চনণি শচি নচ ল আমার। ।  

চকছুমাত্র িুচল পুনুঃ সফলাইনু িণল। 

চগচরশৃঙ্গ িূেপ ব ল ভীণমর আস্ফাণল।। 

বারোবণিণি িুচম সেচখ্লা নেণন। 

িাচর  িী িুলয স্ সিামরা িাচরিণন।। 

আমা স  সবাণর লইল স্কণন্ধ কচর। 

চ চেম্বা লইল বণল চ চেণম্ব সং াচর।। 

ভীম-পরাক্রম পুত্র আচম িাচন ভাণল।  

রািস-সং ার  ণব ভীম-ভুি-বণল।।  

উপচস্থি ভণে ত্রাে কণর স্ই িন। 

িা া সম পুেয বাপু না কচর গেন। ।  

চবণশি সগা-চবপ্র স িু চেণব চনি প্রাে। 

আপনাণক চেো চদ্বণি কচরণবক ত্রাে।। 

রািয রিা চদ্বি রিা আর স্ সপৌরুি। 

স ন কণর্ম্প সকন িুচম  ইলা চবরস।।  

মাণের এণিক নীচি শুচনো বিন।  

ধনয ধনয বচলণলন ধণর্ম্পর নন্েন।।  

পরদুুঃণখ্ দুুঃখ্ী িুচম েোলু হৃেে।  

সিামা চবনা স ন বুচদ্ধ অণনযর চক  ে।। 

পর-পুত্র প্রাে স িু চনি পুত্র চেলা। 

ব্রাহ্মণের এ সেণে রিে কচরলা।। 

সিামার পুণেযণি চদ্বি িচরণব চবপণে। 
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রািস মাচরণব ভীম সিামার প্রসাণে।। 

আর এক কো মািা ক  চদ্বিবণর। 

এ সব প্রিার স্ন না  ে নগণর।। 

িণব কুন্তী কচ ণলন িেয সস ব্রাহ্মণে। 

বচল সভািয কচর চদ্বি চেল িিিণে।। 

চনশাকাণল বৃণকাের শকণে িচেো। 

্ো বণস বণন বক উিচরল চগো।। 

সর সর বক চনশাির আইস সত্বর। 

এি বচল অে খ্ান বীর বৃণকাের।। 

নাম ধচর  াকাণি সক্রাণধণি ের ের।  

বক বীর আণস স্ন পর্ব্পি-চশখ্র।। 

ম াকাে ম াণবশ ম া-ভেেণর। 

িচলণি চবেণর চিচি িরণেণি ভণর। ।  

অে খ্ান বৃণকাের, সেচখ্ চবেযমান।  

সক্রাণধ দুই িি ুস্ন অরুে-সমান।।  

 াক চেো বণল বক অণর দুষ্টমচি। 

মনুিয  ইো সকন কচরস্ অনীচি।। 

সকুেুম্ব ব্রাহ্মণে খ্াইব সিার সোণি। 

এি বচল চনশাির ধাে অচি সরাণি।। 

রািণসর বাকয ভীম না শুচনো কাণে। 

পৃষ্ঠ চেো িাণর অে পূণরন বেণন।। 

সেচখ্ সক্রাণধ চনশাির করণে গর্জপিন।  

ঊদ্ধপ বাহু কচর ধােঅচি সক্রাধ মন।।  

দুই  াণি বজ্রমুচষ্ট পৃণষ্ঠণি প্র াণর। 

িোচপ ভ্রূণিপ নাচ  বীর বৃণকােণর।। 

পৃণষ্ঠ স্ রািস মাণর, সণ ন স লাে। 

পােসাে খ্াে বীর সচ  চনুঃশোে।।  

সেচখ্ো অচধক সক্রাধ  ইল চনশািণর।  

বৃি উপাচেো  াণন ভীণমর উপণর। ।  

িোচপ  অো খ্ান  াচস বৃণকাের। 

বাম াণি কাচেো চনণলন িরুবর।। 

পুনুঃ ম াবৃি উপাচেল চনশাির। 

গচর্জ্পো মাচরল বৃি ভীণমর উপর।।  

সভািনাণন্ত বৃণকাের কচর আিমন।  

বৃি উপাচেণলন স্ সঘার েরশন।। 

বৃণি বৃণি ্ুদ্ধ ব ল না ্াে কেণন। 

উৎসে  ইল বৃি না রচ ল বণন।।  

চশলাবৃচষ্ট কণর সোাঁণ  সোাঁ ার উপর।  

বাহু-বাহু ্ুদ্ধ ব ল সেচখ্ ভেঙ্কর।।  

মুণণ্ড, মুণণ্ড, বুণক বুণক, ভুণি ভুণি িাচে। 

িোিচে কচর সোাঁণ  ্াে গোগচে।। 

্ুণদ্ধণি  ইল শ্রান্ত বক চনশাির।  

রািণস ধচরল বীর কুন্তীর সকাির। ।  

বাম  ণি দুই িানু,  ান  ণি চশর। 

বুণক িানু চেো োচনণলন ভীমবীর। ।  

মণধয মণধয ভাচঙ্গো কণরন দুইখ্ান। 

ম াশে কচর বক িযচিল পরাে।। 

আর ্ি আচছল বণকর অনুির। 

ভণে পলাইো সণব সগল বনান্তর।। 

নগর চনকণে ভীম বণক সফলাইো।  

মািৃ-ভ্রািৃ-স্থাণন সব কচ ণলন চগো।। 

 রচিিা কুন্তীণেবী  াচক ্ুচধচষ্ঠণর। 

আচলচঙ্গো প্রশংসা কণরন বৃণকােণর।। 

রিনী প্রভাি ব ল, উেে অরুে। 

বাচ র  ইল ্ি নগণরর িন।। 

সেচখ্ো সকল সলাক ব ল িমৎকার। 

পচেোণছ বক স্ন পর্ব্পি-আকার।। 

সক  বণল, এ কর্ম্প কচরল সকান্ িন।  
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সক  বণল, চনষ্কণ্টক ব ল সর্ব্পিন।।  

পরম দুরন্ত বক সো চ ংসা কণর। 

আপনার পাণপ দুষ্ট এি চেণন মণর।।  

িণব সণব চবিাচরো নগণরর িন। 

িেন্ত কর  বণক সক বকল চনধন।। 

কাচলকার সভািয ্ার আচছল পঞ্চক। 

সসই বচলবাণর পাণর বণকর অন্তক।। 

ব্রাহ্মণের ঘণর বচল িাচনল চনেপীি। 

সণব চমচল ব্রাহ্মণেণর  াচকল ত্বচরি।। 

চিজ্ঞাচসল ব্রাহ্মণেণর সব চববরে।  

ব্রাহ্মে বচলল, শুচন ই ার কারে। ।  

কাচলকার চেণন পালা চছল মম ঘণর। 

আমাণক সশাকািপ সেচখ্ এক চদ্বিবণর।। 

সেে  ইো চেল আমাণর অভে। 

বচল বলো বক-স্থাণন সগল ম াশে।।  

সসই চদ্বিবর বণক কচরল সং ার। 

এইি রাণিযর চদ্বি কচরল চনিার। ।  

এি শুচন ম াহৃষ্ট ব ল সর্ব্পিন।  

ব্রাহ্মণের ম াপূিা কচরল িখ্ন।। 

আনণন্দ ব্রাহ্মে এল আপনার ঘণর। 

সেবিুলয চদ্বিবর পূণি পাণ্ডণবণর।। 
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ধৃষ্টেৃযম্ন ও সদ্রৌপেীর উৎপচি 

স নমণি চদ্বিগৃণ  কি চেন ্াে। 

আিচম্বণি এক চদ্বি আইল িোে।। 

চবচবধ সেণশর কো কণ  িণপাধন। 

পঞ্চ পুত্র স  কুন্তী কণরন শ্রবে।।  

চদ্বি বণল, কচরলাম সেশ প্পযেন।  

বহু নেী িীেপণিত্র না ্াে গেন।।  

সেচখ্লাম আশ্চ্পয স্ পাঞ্চাল নগণর। 

মণ াৎসব দ্রুপে-কনযার স্বেম্বণর।। 

দ্রুপে-রািার কনযা কৃো নাম ধণর। 

রূণপ গুণে িুলয নাচ  পৃচেবী চভিণর।। 

অণ্াচন-সম্ভবা কনযা িন্ম ্জ্ঞ ব ণি। 

্াজ্ঞণসনী নাম িাই চবখ্যাি িগণি।। 

দ্রুপণের পুত্র এক রূপ গুেধাম। 

সদ্রাণে চবনাচশণি িন্ম, ধৃষ্টদুযে নাম।। 

এি শুচন চিজ্ঞাণসন পাণ্ডু-পুত্রগে।  

ক  শুচন চদ্বিবর ই ার কারে।। 

চদ্বি বণল, পূণর্ব্প সদ্রাে দ্রুপণের চমি। 

কি চেণন কল   ইল আিচম্বি।। 

অচভমাণন সগল সদ্রাে  চিনা-নগণর। 

অস্ত্র-চশিা করাণলন সকৌরব-ণকািণর।। 

চশিা-অণন্ত চশিযগণে েচিনা মাচগল। 

দ্রুপে-রািার বাচন্ধ আচনণি কচ ল।।  

কুন্তীপুত্র অর্জ্ুপন গুরু-আজ্ঞা পাইো। 

দ্রুপে রািাণর বাচন্ধ চেণলন আচনো।। 

অদ্ধপরািয চেো সদ্রাে  ইণলন চমি। 

মুি কচর দ্রুপণেণর চেণলন ত্বচরি।। 

অচভমাণন দ্রুপণে না রুণি অে িল।  

সকমণন মাচরব চিণন্ত সদ্রাে ম াবল।।  

এই ি ভাবনা চবনা অনয নাচ  মন। 

সো গঙ্গািীণর রািা কণরন ভ্রমে। ।  

্াি উপ্াি নাণম দুই সণ াের। 

সবণেণি চবখ্যাি সোাঁণ  ব্রাহ্মে সকাির।। 

উপ্াণি দ্রুপে সেচখ্ল এক চেণন। 

বহু পূিা ভচি বকল িাাঁ ার িরণে।। 

চবনে-মধুর ভাণি ্ুচে দুই কর। 

উপ্াি প্রচি বণল পাঞ্চাল-ঈশ্বর। ।  

েশ সকাচে সধনু চেব অসংখ্য সুবর্ে।  

্া া িা  চেব আচম কচর মনুঃপূেপ। ।  

মম ইষ্টকর্ম্প এই শুন ম াশে। 

সদ্রাে নাণম আণছ ভরদ্বাণির িনে।।  

অস্ত্রধারী িার িুলয নাচ  চিচিমাণে। 

পৃচেবীণি নাচ  স ন িার সণন ্ুণে। ।  

চদ্বিীে পরশুরাম সম পরাক্রণম। 

স ন বুচদ্ধ কর, িাণর চিচন স্  সংগ্রাণম।। 

িণত্রর অণিে শচি ব োণছ িা ার। 

িপ মন্ত্রবণল িার কর প্রচিকার।।  

স ন ্জ্ঞ কর,  ে আমার নন্দন। 

িার ভুিবণল সদ্রাে  ইণব চনধন।। 

উপ্াি বণল মম এই ্ুচি লে। 

ব্রাহ্মণের বধ-কর্ম্প উচিি না  ে।।  

চদ্বণির এণিক বাকয শুচনো রািন।  

পুনুঃ বহু স্তুচি কচর বচলল বিন।।  

দ্রুপণের চবনে সেচখ্ো চদ্বিবর। 

প্রসে  ইো বণল, শুন েণ্ডধর।।  

মম সিযষ্ঠ ভাই ্াি পরম িপস্বী।  

সবণেণি পারগ, সো অরেয-চনবাসী। ।  

প্রােপনা িাাঁ ার স্থাণন কর  রািন। 
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চিচন কচরণবন িব দুুঃখ্-চবণমািন।। 

উপ্াি-বাণকয সগল ্াণির সেন। 

প্রেচমো সকল কচরল চনণবেন।। 

সেে  ইো ্াি কচরল স্বীকার। 

্জ্ঞ আরচম্ভল িণব পৃিি কুমার।।  

রােী স  ব্রি আিচরল নরবর। 

্জ্ঞ-পূেপ চেণি িন্ম  ইল সকাির। ।  

অচিবেপ ব ল বীর,  াণি ধনুুঃশর।  

অণঙ্গণি কবিন ধণর, মাোে সোপর।।  

সবয ণি ধণর খ্ে সলাণক ভেের।  

পুত্র সেচখ্ আনচন্দি পাঞ্চাল-ঈশ্বর।। 

িণব সসই ্জ্ঞমণধয কনযার উৎপচি। 

িন্মমাণত্র েশচেক কণর ম াদুযচি।। 

নীণলাৎপল-আভা অণঙ্গ অমর-বচেপনী।  

চনষ্কলে ইন্দু- সিযাচি পীনঘনিনী।। 

অণঙ্গর সসৌরভ এক স্ািন বযাচপি। 

সুরাসুর ্ি রি গন্ধর্ব্প-বাচিি।। 

পুত্র কেযা দুই িণন ্ণজ্ঞণি িচন্মল। 

স নকাণল আকাণশ আকাশবােী ব ল।। 

এ কনযার িন্ম ব ল ভার চনবারণে।  

ই া ব ণি িত্র সব  ইণব চনধণন। ।  

কুরুবংশ িে  ণব এই কনযা ব ণি। 

এই পুত্র িন্ম ব ল সদ্রাে চবনাচশণি।। 

এণিক আকাশবােী শুচন সর্ব্পিন। 

িে িে শে বকল পাঞ্চাণলর গে।। 

্ি বীর স্াদ্ধাগে ছাণে চসং নাে। 

আনণন্দ দ্রুপে রাি িযচিল চবিাে।।  

কনযা িনণের নাম েুইল িখ্ন। 

ধৃষ্টদুযে বচলো  াচকল সর্ব্পিন।। 

কৃে অণঙ্গ কৃো নাম েুইল নচন্দনী। 

চপিৃনাণম সদ্রৌপেী, ্ণজ্ঞর ্াজ্ঞণসনী।। 

সম্প্রচি  ইণব সস কনযার স্বেম্বর। 

সেচখ্ণি আইল ্ি রাি-রাণিযশ্বর।।  

চদ্বিমুণখ্ শুচনো এণিক সমািার। 

্াইণি  ইল সিষ্টা িো সবাকার।। 

পুত্রগে-চিি িাচন সভাণির নচন্দনী। 

সবাকার প্রচি সেবী কণ ন আপচন।। 

বহুচেন কচরলাম এস্থাণন বসচি। 

একস্থাণন বহুচেন নাচ  সশাণভ চস্থচি।। 

পূর্ব্পমি চভিা ইণে না চমণল এখ্ন।  

বে েোবন্ত শুচন পাঞ্চাল রািন।।  

িল ্াব িোকাণর ্চে লে মন। 

শুচনো স্বীকার কচরণলন ভ্রািৃগে।।  

পুত্র স  কুন্তীণেবী কণরন চবিার।  

স নকাণল আইণলন বযাস সোিার।। 

প্রোম কণরন িাাঁণর সভাণির নচন্দনী। 

পঞ্চ ভাই প্রেণমন সলাোণে ধরেী।।  

আশীর্ব্পাে কচরণলন মুচন সবাকাণর। 

পরস্পর চমষ্টবাকয ব ল চশষ্টািাণর।। 
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অর্জ্ুপন-অঙ্গারপেপ সংবাে এবং 

িপিী-সংবরণোপাখ্যান 

মুচন বচলণলন, শুন পঞ্চ সণ াের। 

দ্রুপে নৃপচি কণর কনযা-স্বেন্বর।।  

পৃচেবীণি বণস ্ি রাি-রাণিশ্বর। 

স্বেম্বণর এল সণব পাঞ্চাল নগর।।  

অদ্ভুি রচিল লিয পাঞ্চাণলর পচি। 

সস লিয কাচেণি নাচ  কা ার শকচি।। 

অর্জ্ুপন কাচেণব লিয সভার মাোর।  

পাঞ্চাণলর কনযা প্রাচি  ইণব িা ার।। 

শীঘ্রগচি ্া  িো না কর চবলম্ব।  

িাচরচেন ব ল স্বেম্বণরর আরম্ভ।।  

এি বচল সবেবযাস সগণলন স্বস্থান।  

কুন্তীস  পঞ্চ ভাই কণরন প্রস্থান।। 

অন্তচ পি  ইণলন বযাস িণপাধন। 

উিরমুণখ্ণি ্ান পাণ্ডু-পুত্রগে।।  

চেবাচনচশ িচলণলন নাচ ক চবশ্রাম।  

নানাণেশ নে-নেী লচঙ্ঘণলন গ্রাম। ।  

আণগ ্ান ধনঞ্জে সঘার রিনীণি। 

অন্ধকার স িু ধচর সেউচে কণরণি।।  

কি চেণন উিণরন িাহ্নবীর িীণর।  

স্ত্রীস  গন্ধর্ব্প এক িোে চব ণর।। 

পাণ্ডণবর শে শুচন বণল  াক চেো। 

বে অ োর সেচখ্ মনুিয  ইো।। 

প্রোগ গঙ্গার মণধয আমার আশ্রে।  

রাচত্রকাণল আচস িীণে, সক স ন আছে।।  

্ি রি রািস চপশাি ভূিগে। 

চনশাকাণল অচধকারী এই সব িন।। 

চবণশণি অঙ্গারপূেপ নাম সমার খ্যাি। 

চনশ্চে আমার  াণি  ইণব চনপচি।। 

পােপ বচলণলন, শাস্ত্র না িান দুর্ম্পচি। 

িাহ্নবীর িণল স্থাণন চকবা চেবা রাচি।। 

অকাল  ইল িাণ , চকবা আণস ্াে। 

সিার কাণছ স্ দুর্ব্পল, সস সিাণর  রাে।। 

গঙ্গার মচ মা না িান  মূঢ়মচি। 

স্বণগপণি অলকানন্দা, ভূণম ভাগীরেী।। 

চপিৃণলাণক ববিরেী, অণধা ভাগীরেী। 

অকাল-সুকাল নাচ , সো সলাক গচি।।  

স ন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ কর  অজ্ঞান। 

ই ার উচিি ফল পাণব মম স্থান।। 

অর্জ্ুপণনর বাণকয সকাণপ গন্ধর্ব্প-ঈশ্বর। 

ধনু েোচরো এণে সপপমে শর।। 

 াণিণি উলকা চছল, ইণের নন্েন।  

িাণ  কচরণলন িার অস্ত্র চনবারে। ।  

 াচকো বণলন পােপ, শুন সর গন্ধর্ব্প। 

এই অস্ত্র বণলণি কচরণিচছল গর্ব্প।। 

সিার বাে লইব সিামার আচি প্রাে। 

পূণর্ব্প সদ্রাোিা্পয অস্ত্র চেণলন আমাণর। 

এচেলাম অস্ত্র, এই রাখ্ আপনাণর।।  

এি বচল এচেণলন অস্ত্র ধনঞ্জে। 

গন্ধণর্ব্পর রে পুচে ব ল ভস্মমে।।  

পলাে গন্ধর্ব্পপচি রণে ভঙ্গ চেো। 

পাণছ পাণছ অর্জ্ুপন ধণরন িুণল চগো।। 

স্বামীর সেচখ্ো স ন সেে সমে। 

নারীগে সগলা ্ো ধণর্ম্পর িনে।।  

গন্ধণর্ব্পর ভা্পযা কুম্ভনসী নাম ধণর। 

্ুচধচষ্ঠর পাণে ধচর চবনে সস কণর।। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
2

6
 

সাধুিন-ণশ্রষ্ঠ িুচম ধর্ম্প-অবিার। 

সিামার আশ্রণে দুুঃখ্ খ্ণণ্ড সবাকার।।  

পরম সেে ব ণি সমাণর কর ত্রাে। 

স র সিীণন সমার স্বামী সে  োন।। 

কাচমনীর ক্রন্দন শুচনো পাণ্ডুপচি। 

অর্জ্ুপণন কণরন আজ্ঞা, ছাে শীঘ্রগচি।। 

ধণর্ম্পর পাইো আজ্ঞা ছাণেন অর্জ্ুপন। 

গন্ধর্ব্প বলণে িণব চবনে বিন।। 

সমাণর প্রােোন ্চে চেলা ম াশে। 

কচরব সিামার প্রীচি, উচিি স্  ে। ।  

অদ্ভুি িািুসী চবেযা আণছ সমার স্থাণন।  

এ চবেযা িাচনণল সলাক িাণন সর্ব্পিণন।। 

মনু পূণর্ব্প এই চবেযা চেণলন িণেণর। 

চবশ্বাবসু িে-স্থাণন, সস চেল আমাণর।। 

মনুিয-অচধক আচম সসই চবেযা ব ণি। 

সসই চবেযা চেব আচম সিামার প্রীচিণি।। 

ভাই প্রচি শি অশ্ব চেব আচন আর। 

সসই অশ্ব শ্রান্ত নণ  ভ্রচমণল সংসার।। 

পূণর্ব্প ইে বৃত্রাসুণর বজ্র প্র াচরল। 

অসুণরর মুণণ্ড বজ্র শিখ্ান ব ল।।  

স্থাণন স্থাণন সসই বজ্র বকল চনণোিন। 

সবা ব ণি সশ্রষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মে- বিন।।  

শূদ্রগে কর্ম্প কণর, বজ্র িার সসচ । 

ববশযগে োন কণর, বজ্র িাণর কচ ।। 

িচত্রে েইুল চবেযা রণের বাচিণি। 

সস কারণে চেব অশ্ব সিামার সস চ ণি।। 

অর্জ্ুপন বণলন, িুচম  াচরলা সমণর। 

িব স্থাণন লব অস্ত্র , না সশাণভ আমাণর।। 

গন্ধর্ব্প বচলল, ্াণি সর্ব্পণলাণক িাণন। 

স ন চবেযা িাচন, িুচম িযি চক কারণে।। 

অর্জ্ুপন বণলন, আচম িাচননু সকল।  

ভে সপণে এণিক চবনে সকন বল।। 

গন্ধর্ব্প বণলন, আচম িাচন স্ সিামাণর। 

িপিী  ইণি িন্ম চবখ্যাি সংসাণর। ।  

সিামার পুরুিকার িাচন ভালমণি। 

গুরু সদ্রাে িাচন, চিচন খ্যাি চত্রিগণি।।  

িবু রুচিলাম রাণত্র, আমার চবিে।  

চবণশি স্ত্রীস  সমার ক্রীোর সমে।।  

স্ত্রীসচ ি ক্রীোণি অবজ্ঞা স্বা কণর। 

বলবান নাচ  বুচে রুদ্ধ কচর িাণর।। 

অনা ূি অনাণিে স্ই চদ্বিগে। 

িা াণর কচর স্ বদ্ধ চনশার কারে। ।  

আর ্ি িাচি আচম পাই চনশাকাণল। 

অবশয সং ার িার সশার শরানণল।। 

পুণরাচ ি চকম্বা চদ্বি সণঙ্গণি কচরো। 

গৃ  ব ণি বাচ রাে সেবিা স্মচরো।। 

সর্ব্পত্র মঙ্গল িার ্োকাণর ্াে। 

িা াণি নাচ ক শচি চ ংসণি আমাে।।  

চিণিচেে ধাচর্ম্পক সিামরা পঞ্চিন। 

আমাণর চিচনণি শি ব লা সস কারে।।  

সমার বাকয িাপিয শুন  এইিণে।  

সকল চনষ্ফল পুণরাচ ণির কারণে।। 

আপন মঙ্গল বািা কণর স্ই িন। 

কভু না লচঙ্ঘণব পুণরাচ ণির বিন।।  

স ণিণি পুণরাচ ি সো চ িকারী। 

পুণরাচ ি ভচি ইে স্বগপ অচধকারী।। 

অর্জ্ুপন বণলন, শুন বচল স্ সিামাণর। 

িাপিয বচলো সকন বচললা আমাণর।।  
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িননী আমার কুন্তী আণছন সং চি। 

িাপিয বচললা সকন, সকবা সস িপিী।।  

গন্ধর্ব্প বচলল, শুন ই ার কারে।  

িব পূর্ব্পবংশ-কো শুন চেো মন। ।  

এইি সূণ্পযর কনযা  ইল িপিী। 

বত্রণলাকযণি িাাঁর সমা নাচ  রূপবিী।। 

স্ৌবন সমণে িাাঁণর সেচখ্ চেনকর। 

চিচন্তণলন নাচ  সেচখ্ কনযা- স্াগয বর।। 

সিামার উপর বংণশ রািা সম্বরে। 

চনরবচধ কচরণলন সূণ্পযর সসবন।।  

উপবাস চনেম কণরন চিরকাল। 

িা াণি  ণলন িুষ্ট সেব সলাকপাল।।  

সূণ্পযর সসবাে সম্বরে ম ারািা। 

রূণপ অনুপম ব ল বণল ম াণিিা।। 

িাাঁর রূপগুণে িুষ্ট ব ল বণল ম াণিিা।। 

িাাঁর রূপগুণে িুষ্ট ব ল চেনকর। 

মণন চিন্তা বকল িপিীর স্াগযবর।।  

িণব কিচেণন সম্বরে নৃপবর। 

মৃগো কচরণি সগল অরেয চভির।। 

একা অণশ্ব িচেো ভ্রমণে বণন বণন। 

বহু শ্রণম অশ্ব মণর িণলর চব ণন। ।  

অশ্ব ীন পেব্রণি ভ্রণম নরবর। 

চেক্ িাচনবাণর উণঠ পর্ব্পি উপর। ।  

পর্ব্পি উপণর সেণখ্ কনযা চনরুপমা। 

চবদুযণির পুঞ্জ, চকবা কাঞ্চন প্রচিমা।। 

কনযার রূণপর সিণি েীি কণর চগচর। 

সেচখ্ো নৃপচি চিণন্ত আপনা পাসচর।। 

সফল আমার িন্ম, বণল নৃপবর। 

স ন রূপ সেচখ্লাম িিুর সগাির।। 

পূণর্ব্পণি নৃপচি ্ি সেচখ্ল স্ত্রীগণে। 

সবাকাণর চনন্দা রািা কণর চনি মণন।। 

চত্রভুবন রূপ চকবা চবধািা মচেল।  

সবাকার সশ্রষ্ঠ কচর ই াণর চনচর্ম্পল।। 

চস্থর কচর কাে রািা কণর চনরীক্িে।  

চিণির পুিচল প্রাে  ইল রািন।।  

কিিণে নৃপচি মধুর মৃদুভাণি। 

মেণন পীচেি ব ো সগল কনযাপাণশ। ।  

রািা বণল, ক  শুচন মন্মেণমাচ নী।  

চনর্জ্পন কানণন সকন আছ একাচকনী। ।  

রািুল িরে চকবা ্ুগ-পদ্ম-রম্ভা িারু। 

িা াণি স্থাপন িব ্ুগ্ম রম্ভা ঊরু।। 

চনিম্ব কুঞ্জর কুম্ভ, কচেণেশ সরু। 

নেন খ্ঞ্জন ্ুগ কামিাপ-ভুরু।। 

অিুল-্ুগল কুি কন্দপপ কলস। 

ভুিঙ্গ-্ুগল ভুি, িঘন সরস।। 

অচনচন্দি-অঙ্গ কনযা! সেচখ্ো সিামার। 

পরচশণি বািা কণর রত্ন-অলোর।।  

সকবা িুচম সেবকনযা অেবা অপ্সরী। 

নাচগনী মানুিী চকবা,  ণব বা চকেরী।। 

কি সেচখ্োচছ িণি শুচনোচছ কাণে। 

স  স ন অপূর্ব্পরূপ সলাণক নাচ  িাণন।। 

সক িুচম, কা ার কনযা, ক  শচশমুচখ্। 

চক স িু পর্ব্পি মণধয আছ  একাকী।। 

িািণকর প্রাে মম কেপ কণর আশা। 

িৃি কর কেপ মম কচ  এক ভািা।।  

চবচবধ চবনে কচর ভূপচি কচ ল। 

চকছু না বচলো কনযা অন্তদ্ধপান ব ল।। 

সমণঘর উপণর স্ন চবদুযৎ লুকাে। 
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উন্মি  ইো রািা িাচরচেণক িাে।।  

কনযা না সেচখ্ো রািা ব ল অণিিন।  

ভূণম গোগচে ্াে রািা সম্বরে।। 

অন্তরীণি োচক িা া িপিী সেচখ্ল। 

 াক চেো িপিী সস রািাণর বচলল।।  

চক কারণে অণিিন ব লা নৃপবর। 

উঠ  নৃপচি িুচম ্া  চনি ঘর।। 

কনযার এণিক বাকয শুচনো রািন।  

মৃি-কণলবণর স্ন পাইল সিিন।। 

সিিন পাইো রািা ঊদ্ধপমুণখ্ িাে।  

অন্তরীণি সেণখ্ কনযা চবদুযণির প্রাে।। 

রািা বণল, কামশণর  াচনল শরীর। 

ইচ্ছা কচর বধ্পয ধচর চিি নণ  চস্থর।। 

সিামার বেন সেচখ্ অনয নাচ  মণন। 

গরণল বযাচপল স্ন ভুিঙ্গ েংশণন। ।  

সিামা চবনা অণনয সেচখ্ রাচখ্ব িীবন।  

কোচিৎ নণ  স ন অবশয মরে।। 

পাইলাম প্রাে শুচন সিামার বিন। 

অনুগ্র  বকলা সমাণর স্ন লে মন।। 

সমার প্রচি েো ্চে  ইল সিামার। 

আচলঙ্গন চেো প্রাে রাখ্  আমার।।  

কনযা বণল, নরপচি এ নণ  চবিার। 

প্রােপনা চপিার স্থাণন কর  আমার।। 

পচরিে আমার শুন  নরপচি। 

সূ্পযকনযা আচম, নাম ধচর স্ িপিী। ।  

িপুঃণেশ ব্রি কর, সূ্পয-আরাধন।  

সূ্পয চেণল আমাণর সস পাইবা রািন।। 

এি বচল িপিী  ইল অন্তধপান। 

পুনুঃ পণে নরপচি  ইো অজ্ঞান।। 

স ো রািমন্ত্রী সব বসনযগে বলো। 

ভ্রচমল সকল বন রািা না সেচখ্ো।।  

পর্ব্পি উপণর িণব সেণখ্ নরবর। 

পচেোণছ অজ্ঞান সমাচ ি কণলবর।। 

শীিল সচলল অণঙ্গ চসণঞ্চ মচন্ত্রগে। 

ধচর বসাইল িণব কচরো ্িন।। 

বিিনয পাইো রািা িাচরচেণক িাে।  

মচন্ত্রগে সেচখ্ চকছু না বচলল রাে।। 

কনযার ভাবনা চবনা অনয নাচ  মণন। 

চবোে কচরল রািা সব বসনযগণে।। 

রািা বৃদ্ধমন্ত্রী এক রাচখ্ল সং চি। 

সূণ্পযর উণর্দ্ণশ িপ কণর নরপচি।। 

ঊদ্ধপপণে অণধামুণখ্ সো উপবাণস। 

একচিণি িপ কণর সূণ্পযর উণর্দ্ণশ।। 

িণব চিণি অনুমাচন রািা সম্বরে।  

পুণরাচ ি বচশণষ্ঠণর কচরল স্মরে।।  

আইল বচশষ্ঠ মুচন রািার স্মরণে। 

রািার সেচখ্ো সেশ চিণন্ত মুচন মণন।। 

িপিী কারণে িপ িপন-ণসবন। 

িাচন মুচনরাি চিণি ভাচবল িখ্ন। ।  

অন্তরীণি উচঠ সগল আকাশ-মণ্ডল।  

চদ্বিীে ভাস্কর সিি ্াাঁর িণপাবল। ।  

কৃিাঞ্জচল কচর সূণ্পয কচরল প্রোম। 

সচবনণে িানাইল আপনার নাম।। 

ভাস্কর বণলন, মুচন ক  সমািার। 

সকান্ প্রণোিণন এণল আলণে আমার।। 

সকান্ কাণ্পয অচভলাি বল  আমাণর। 

দুষ্কর  ইণল িবু িুচিব সিামাণর।।  

প্রেচমো বচশষ্ঠ কণ ন পুনর্ব্পার। 
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মম এই চনণবেন সিামার সগাির।। 

ভারি-বণশর রািা নাম সম্বরে। 

রূণপ গুণে অনুপম চবখ্যাি ভুবন।।  

সিামার ভিণন রািা বে অনুরি। 

িা ার বরে স িু সিামার অনুগি।। 

িপিী নাণমণি সসই সাচবত্রী িনুিা। 

অণ্াগয না  ে রািা উর্ব্পীণি প্রধান। 

এই স িু, স্ই আজ্ঞা কর  চবধান।।  

ভাস্কর বণলন, িুচম মুচনণি প্রধান। 

নাচ  সক  িণত্রণি সম্বরে সমান।।  

িপিী সমান কনযা নাচ ক িুলনা। 

চিন স্থাণন সশ্রষ্ঠ স্ সিামরা চিনিনা।। 

সিামার বিন আচম না কচরব আন। 

িপিী কনযাণর চেব সম্বরণে োন।।  

এি বচল কনযা বলো বকল সমপপে। 

কনযা বলো মুচনরাি কচরল গমন।। 

িপিী সেচখ্ো িপ িযচি নৃপবর। 

বচশষ্ঠণক িব কণর কচর স্াে কর।।  

িণব ঋচি সোাঁ াণর চববা  করাইল। 

রািাণর রাচখ্ো মুচন চনিাশ্রণম সগল।। 

বচশণষ্ঠর বলো আজ্ঞা সসই ম াবণন। 

িপিী লইো ক্রীো কণর সম্বরণে।।  

স্ই বৃদ্ধমন্ত্রী চছল রািার সং চি। 

িাাঁণর রািযভার চেো পাঠাে নৃপচি।। 

চব ার করণে রািা পর্ব্পি উপণর। 

িপিী সচ ি ক্রীো দ্বােশ বৎসণর। ।  

স োে রািার রাণিয অনাবৃচষ্ট ব ল। 

দ্বােশ বৎসর ইে বৃচষ্ট না কচরল।। 

বৃি আচে ্ি শসয সগল ভস্ম ব ো। 

গাভী-অশ্ব-পিী ্ি মচরল পুচেো।। 

দুচভপি  ইল রাণিয,  ে  াকা িুচর। 

এণকণর না মাণন অণনয সিয পচর চর।। 

কুেমু্ব বান্ধবগণে সক  নাচ  সে।  

সকল মনুিযগে ব ল শবপ্রাে।। 

 ীনশচি স্থাণন স্থাণন রচ ল পচেো। 

স্থাণন স্থাণন অচস্থপুঞ্জ পর্ব্পি িুচেো।। 

 া াকার রব চবনা অনয নাচ  শুচন। 

সেশান্তণর সগল সলাক পরমাে গচে।। 

রাণিযর এণিক কষ্ট রািা নাচ  িাণন। 

আইণলন বচশষ্ঠ সস সেণশ কিচেণন। ।  

রািযভঙ্গ সেচখ্ো চিচন্তি মুচনবর।  

রািাণর আচনণি ্ান পর্ব্পি উপর।।  

বািপা সপণে অনুিাপ কচরল রািন।  

িপিী সচ ি সেণশ কচরল গমন।। 

সেণশ আচস ্জ্ঞ োন কণর নৃপবর। 

িণব বৃচষ্ট কচরণলন সেব পুরন্দর। ।  

পুনুঃ শসয িচন্মল, সানন্দ প্রিাগে। 

পূর্ব্পমি রািয পুনুঃ বকল সম্বরে।।  

িপিী সচ ি ক্রীো কণর চিরকাল। 

িপিীর গণভপ ব ল কুরু ম ীপাল।। 

কুরুর ্ণিক কর্ম্প না ্াে চলখ্ন।  

কুরুবংশ নাম খ্যাি ব ল সস কারে। ।  

পুণরাচ ি বচশণষ্ঠর সা া্য কারে।  

পাইণলন ধর্ম্প অেপ কাম সম্বরে। ।  

িপিীর গভপিাি কুরু নরবর। 

সিামরা ্া ার বংণশ পঞ্চ সণ াের।। 

িাপিয বচলো িাই বচল স্ সিামাণর। 

পূর্ব্পবংশ-কো এই খ্যাি িরািণর।। 
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শুচনো  চরি ব ল পােপ ধনুদ্পধর।  

পুনুঃ চিজ্ঞাচসল ক  গন্ধর্ব্প-ঈশ্বর।। 

সম্বরে নৃণপ রিা কচরণলন চ্চন।  

সক চিচন, বচশষ্ঠ, ক  িাাঁর কো শুচন।। 

গন্ধর্ব্প বচলল, সস চবখ্যাি িণপাধন। 

বচশণষ্ঠর গুে কর্ম্প না ্াে ক ন।।  

কাম সক্রাধ চিণন স ন নাচ  চত্রভুবণন। 

স ন কাম সক্রাধ সসণব মুচনর িরণে। ।  

চবশ্বাচমত্র বহু িাাঁর সক্রাধ না কচরল। 

ইিবাকু-বংণশর রািা ্াাঁর বুচদ্ধবণল। 

চনষ্ক্টকক ববভব ভুচঞ্জল ভুমণ্ডণল।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

কাশী কণ , শুচন ভববাচর  ই পার।।  
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চবশ্বাচমত্র-বচশষ্ঠ-চবণরাধ ও 

কল্মািপাে রািার উপাখ্যান 

চিজ্ঞাণসন ধনঞ্জে অদ্ভিু-কেন।  

চবশ্বাচমত্র বচশণষ্ঠ কল  চক কারে।।  

গন্ধর্ব্প কচ ল শুন কো পুরািন।  

কানযকুব্জ সেণশ গাচধ নাণমণি রািন।। 

িাাঁর পুত্র চবশ্বাচমত্র সর্ব্প-গুে-্ুি। 

সবেচবেযা বুচদ্ধবণল ভুবণন অদ্ভুি।। 

এক চেন সদ্বসণনযণি গাচধর নন্দন। 

ম াবণন প্রণবচশল মৃগো কারে।। 

মাচরল অণনক মৃগ বণনর চভির। 

মৃগরাে শ্রান্ত বে ব ল নৃপবর।। 

িুধাে পীচেি বে ব ল পচরশ্রম। 

ভ্রচমণি ভ্রচমণি সগল বচশষ্ঠ-আশ্রম।। 

মণনা র স্থল সেচখ্ ব ল হৃষ্টমন।  

উিচরল ্োে বচশষ্ঠ িণপাধন।। 

রািাণর সেচখ্ো পােয-অঘপয চেো মুচন। 

অচিচে চবধাণন পূিা কচরণলন চিচন। ।  

রািার ্ণিক বসনয পচরশ্রান্ত সেচখ্। 

নচন্দনী সধনুর প্রচি বচলল স্  াচক।। 

সেখ্ , রািার বসনয অচিচে আমার। 

স্ই ্া া িাণ  সিাি কর  িা ার।। 

বচশণষ্ঠর আজ্ঞা সপণে সুরচভ- নচন্দনী। 

সংসাণর ্াাঁ ার কর্ম্প অদ্ভুি কাচ নী।। 

হুোণর চবচবধ দ্রবয কচরল সিৃন।  

ির্ব্প- িুিপয -ণল য-ণপে নানা রত্নধন।। 

বস্ত্র অলোর মালয কুসুম িন্দন। 

চবচিত্র পালে শ্যা বচসণি আসন।।  

স্ই ্া া মাণগ, িা া পাে িিিণে। 

পাইল পরমানন্দ সর্ব্প-দ্বসনযগণে। ।  

গবীর সেচখ্ো কর্ম্প চবস্মে রািন।  

বচশষ্ঠ-মুচনণর বণল গাচধর নন্দন। ।  

এই গবী মুচনরাি োন কর সমাণর। 

এক সকাচে গবী চেব স্বেপ মচণ্ড খ্ুণর।। 

নিুবা সকল রািয ল  িণপাধন। 

 িী অশ্ব পোচিক ্ি বসনযগে।।  

বচশষ্ঠ বণলন, নাচ  চেণি পাচর োন। 

সেবিা অচিচে স িু আণছ মম স্থান। ।  

রািা বণল, মুচন িুচম িাচিণি ব্রাহ্মে। 

ব্রাহ্মণের স ন দ্রণবয নাচ  প্রণোিন।। 

স ন দ্রবয মুচনবর রািাণক স্ সাণি। 

চক কচরবা িুচম ই া, োক বন মাণে।। 

গবী নাচ  চেণব, ্চে আপন ইচ্ছাে।  

চনশ্বে লইব গবী, িানাই সিামাে।। 

মাচগণল না চেণব গবী, বলো ্াব বণল। 

িত্র-কর্ম্প আমার, লইব বণল ছণল।। 

বচশষ্ঠ বণলন, িুচম অচধকারী সেণশ। 

বচলষ্ঠ িচত্রে-দ্বসনয স াে চবণশণি।। 

্া া ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর চবিার। 

স ণি িবস্বী চদ্বি, চক শচি আমার।। 

শুচন চবশ্বাচমত্র বণল, শুন বসনযগে। 

কামণধনু লণে িল কচরো বন্ধন।। 

শুচন ্ি বসনযগে গণল চেল েচে। 

িালাইল কামণধনু, পাণছ মাণর বাচে।। 

প্র াণর পচেল গবী িবু নাচ  ্াে।  

িুব্ধমুণখ্ সিলাণি মুচনপাণন িাে।। 

মুচন বণল, নচন্দনী চক িা  মম চভণি। 
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সিামার ্ণিক কষ্ট সেণখ্চছ িণিণি।। 

িপস্বী ব্রাহ্মে আচম চক কচরণি পাচর। 

বণল সিামা লণে ্াে রািয-অচধকারী।। 

িণব রাি-দ্বসনযগে বৎসণক ধচরো। 

আণগ বলো ্াে িাণর গণল েচে চেো।। 

বৎসণক ধচরো লে, কান্দণে নচন্দনী। 

 াক চেো বণল সেখ্ স র ম ামুচন। ।  

উপণরাধ না মাচনল ্চে দুষ্ট সলাণক।  

চক কচরব মুচন, আজ্ঞা কর  আমাণক। ।  

মুচন বণল, আচম সিামা িযাগ নাচ  কচর। 

বণল বলো ্াে রািা চক কচরণি পাচর।। 

চনি শচিবণল ্চে পার রচ বাণর। 

িণব সস রচ ণি পার, চক কব সিামাণর।। 

মুচনরাি মুণখ্ ্চে এণিক শুচনল। 

অচি সক্রাণধ ভেের িনু বাোইল। ।  

ঊদ্ধপপুচ্ছ কচর গবী  াম্বারণব  াণক। 

নানািাচি বসনয বাচ রাে লাণখ্ লাণখ্।। 

পহ্লব নাণমণি িাচি, নানা অস্ত্র  াণি। 

পুচ্ছ ব ণি বাচ র  ইল আিচম্বণি। ।  

মূণত্রণি পাইল জ্ন্ন্ম বহু বাধযগে।  

দুই পাণশ্বপ িন্ম চনল চকরাি ্বন।।  

িচন্মল অণনক বসনয মুণখ্র সফোণি। 

নানািাচি সম্লচ্ছ ব ল িাচর পে ব ণি।। 

নানা অস্ত্র লইো ধাইল সর্ব্পিন।  

দুই বসণনয সেখ্াণেচখ্, ব ল ম ারে।।  

চবশ্বাচমত্র-দ্বসনযগে ্ণিক আচছল।  

একিন প্রচি িার পঞ্চিন ব ল।। 

সচ ণি না পাচর রে চবশ্বাচমত্র-ণসনা। 

রাি-চবেযামান ভঙ্গ চেল সর্ব্পিনা।। 

পচেল অণনক বসনয, রণি বণ  নেী। 

মুচন-দ্বসনয রাি-দ্বসনয পাণছ ্াে সখ্চে।। 

পলাে সকল বসনয পাণছ নাচ  িাে। 

সর্ব্পদ্বসনয চবশ্বাচমত্র পাণছ সখ্চে ্াে।। 

বণনণর বাচ র কচর গাচধর কুমাণর। 

বাহুচেো বসনযগে প্রেণম মুচনণর।। 

িণব চবশ্বাচমত্র বে মণন অচভমান।  

মুচনর চনকণে এি পাই অপমান।। 

অদ্ভুি সেচখ্ো কর্ম্প মণন মণন গণে। 

সর্ব্পণশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মে িাচননু এিিণে।। 

চধক্ িত্রিাচি, মম চধক্ রািপণে। 

একই িপস্বী চদ্বণি না পাচর চববাণে।। 

এ িন্ম রাচখ্ো আর সকান্ প্রণোিন।  

িপসযা কচরো আচম  ইব ব্রাহ্মে। ।  

ব্রাহ্মে  ইব চকম্বা ্াে ্াক্ প্রাে। 

এি চিচন্ত চবশ্বাচমত্র কণর সচম্বধান।। 

সেণশ পাঠাইো চেল সর্ব্প-দ্বসনযগণে। 

িপসযা কচরণি সগল গ ন কানণন।। 

চবশ্বাচমত্র-িপ-কো অদ্ভুি কেন।  

্াাঁর িণপ িাচপি  ইল চত্রভুবন।। 

গ্রীষ্মকাণল িিুচর্দ্পণক জ্বাচল হুিাশন। 

ঊদ্ধপপণে িার মণধয োণকন রািন।।  

নাণক মুণখ্ রি বণ , সঘার েরশন। 

অচস্থ-ির্ম্প-সার মাত্র আ ার পবন।।  

বচরিা-কাণলণি ্ো সোই বচরণি। 

স্াগাসন কচর রািা িোই চনবণস।। 

অ চনপচশ িলধারা বচরণি উপর। 

স্থাবর সেৃশ ব ো োণক নৃপবর।। 

শীিকাণল  ীনবস্ত্র ব ো চনরাশ্রে।  
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স মন্ত-পর্ব্পণি ্ো সো বচরিে। ।  

এইরূণপ িপ কণর স র বৎসর। 

িণপ িুষ্ট ব ো ব্রহ্মা চেণি এল বর।।  

ব্রহ্মা বণল, বর মাগ গাচধর নন্েন।  

চবশ্বাচমত্র বণল, কর আমাণর ব্রাহ্মে।। 

চবচরচঞ্চ বণলন, িব িেুকুণল িন্ম। 

সকমণন  ইণব চদ্বি, দুষ্কর এ কর্ম্প।। 

অনয বর িা  িুচম, স্ই লে মন। 

চবশ্বাচমত্র বণল, অণনয নাচ  প্রণোিন।। 

ব্রহ্মা বণল, পরিণন্ম  ইণব ব্রাহ্মে। 

এিণে স্ িা , িা া মাগ  রািন। ।  

চবশ্বাচমত্র বণল, আচম অনয নাচ  িাই। 

চকবা প্রাে ্াে চকবা ব্রাহ্মেত্ব পাই।। 

এি শুচন চবধািা গাচধর নন্দন। 

পুনুঃ িপ আরচম্ভল গাচধর নন্দন।। 

ঊদ্ধপ দুই পে কুর ঊদ্ধপমুখ্ ব ো। 

এক পণে অঙ্গুচলণি রণ  োণ্ডাইো।। 

শুষ্ক কাষ্ঠ মি সস  ইল নরবর। 

সকবল আছণে প্রাে মর্জ্ার চভির।। 

িাাঁর িণপ ম ািাপ ব ল চিন সলাক।  

ইোচে সেবিা ভে  ইল সবাণক।।  

সচ ণি নাচরো ব্রহ্মা আচস আরবার।  

বচলণলন, মাগ বর গাচধর কুমার।। 

চবশ্বাচমত্র বণল, আচম মাচগোচছ পূণর্ব্প। 

ব্রাহ্মে কর  ্চে সমাণর বর চেণব। ।  

এোইণি নাচরো সৃচষ্টর অচধকারী।  

চবশ্বাচমত্র-গণল সেন আপন উিরী।। 

বর চেো চবধািা কচরণলন গমন। 

চবশ্বাচমত্র-মুচন ব ল ম া-িণপাধন।।  

সক  নণ  িপসযাে িাাঁ ার সমান। 

সো মণন িাণগ বচশণষ্ঠর অপমান।। 

সুরাসুর নাগ নর বচশষ্ঠণক পূণি। 

সুধা পান কচরল সচ ি সেবরাণি।। 

বচশণষ্ঠর অপমান সো িাণগ মণন। 

বচশণষ্ঠর চছদ্র খ্ুাঁচি ভ্রণম অনিুণে।। 

ইিবাকু, বংণশণি রািা সর্ব্প-গুেধাম। 

সংসাণরণি চবখ্যাি কল্মািপাে নাম।।  

ম ামুচন বচশষ্ঠ িাাঁ ার পুণরাচ ি।  

্জ্ঞণ িু িাাঁ াণর কচরল চনমচন্ত্রি।। 

বচশষ্ঠ বণলন, চকছু আণছ প্রণোিন।  

রািা বণল, ্জ্ঞ আচম কচরব এিে। ।  

মুচন না আইল, রািা ব ল সক্রাধ মন।  

চবশ্বাচমণত্র ্জ্ঞ স িু বকল চনমন্ত্রে।।  

চবশ্বাচমত্র বলো সণঙ্গ আইণস রািন। 

পণেণি সভচেল শচি বচশষ্ঠ-নন্দন।।  

রািা বণল পে ছাচে সে  মুচনবর। 

শচি বণল, সমাণর পে সে  নণরশ্বর।।  

রািা বণল, রািপে িাণন সর্ব্পিন।  

পে ছাে ্াব আচম ্ণজ্ঞর কারে।। 

শচি বণল, চদ্বি-পে সবণের চবচ ি। 

পে ছাচে সে  সমাণর ্াইব ত্বচরি।।  

এইমণি সবালাবুচল ব ল দুই িন। 

সক  না ছাচেল পে, কুচপল রািন।। 

 াণিণি প্রণবাধ-বাচে আচছল রািার।  

সক্রাণে মুচন-অণঙ্গ রািা কচরল প্র ার।। 

প্র াণর ির্জ্পর শচি, রি পণে ধাণর। 

সক্রাধ-িণি িাচ ো বচলল নৃপবণর।। 

উিম বংণশণি িচন্ম কচরস্ অনীচি। 
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ব্রাহ্মণের চ ংসা িুই কচরস্ দুর্ম্পচি।। 

এই পাণপ মম শাণপ  ও চনশাির। 

মনুণিযর মাংণস সিার পূরুক উের।।  

শাপ শুচন ভীি ব ল সসৌোস-নন্দন। 

কৃিাঞ্জচল কচর বণল চবনে বিন।। 

স নকাণল চবশ্বাচমত্র সপণে অবসর।  

রাি-অণঙ্গ চনণোচিল এক চনশাির।। 

রািস-শরীর ব ল, রািা  িজ্ঞান।  

সেচখ্ চবশ্বাচমত্র-মুচন ব ল অন্তধপান। ।  

সরু্ম্ণখ্ পাইো শচি ধচরল রািন।  

বযাগয স্ন পশু ধচর করণে ভিে।।  

সমাণর শাপ চেলা দুষ্ট, ভুঞ্জ িার ফল।  

বচধো ঘাণের রি খ্াইল সকল।। 

শচি সক খ্াইো মূচিপ ব ল ভেের। 

উন্মি  ইো ভ্রণম বণনর চভির।।  

সেচখ্ চবশ্বাচমত্র-মুচন ভাচবল অন্তর। 

রািস লইো সণঙ্গ সগল মুচনবর।।  

্ো আণছ বচশণষ্ঠর শণিক কুমার। 

কাল সপণে চবশ্বাচমত্র সেে ফল িার।। 

এণক এণক সেখ্াইো সর্ব্পিণন চেল।  

রািস সবাণর ধচর ভিে কচরল।। 

বচশষ্ঠ আচসো গৃণ  সেণখ্ শূনযমে।  

শিপুত্র না সেচখ্ো  ইল চবস্মে।।  

ধযাণনণি িাচনল ্ি চবশ্বাচমত্র বকল। 

শচি স  শি পুত্র রািণস ভচিল।। 

শিপুত্র-ণশাণক িাাঁর ে ণে শরীর। 

অচি বধ্পযবন্ত িব ু ইল অচস্থর।।  

আপনার মরে বাচিো মুচনবর। 

সশাকানণল প্রণবচশল সমুদ্র-চভির।।  

সমুদ্র সেচখ্ো িাাঁণর রাচখ্ সগল কূণল। 

মরে না  ইল ্চে সমুণদ্রর িণল।। 

অিুযচ পর্ব্পণি চগো উচঠল সস মুচন। 

িো ব ণি সশাকাকুল পচেল ধরেী। ।  

চবংশচি স র সক্রাশ উচ ব ণি পচে। 

িুলারাচশ পণর মুচন ্াে গোগচে।।  

িা াণি নচ ল মৃিয, চিণন্ত মুচনরাি। 

প্রণবশ কচরল চগো অনণলর মাে।। 

স্ািন প্রসর অচি পরণশ আকাণশ। 

শীিল  ইলা অচি মুচনর পরণশ।। 

িণব মুচন প্রণবচশল অরেয চভির। 

নানা পশু বযাঘ্র  িী ভল্লুক শূকর।। 

বচশণষ্ঠ সেচখ্ো সণব পলাইো ্াে।  

স নমণি বকল মুচন অণনক উপাে।। 

মরে নচ ল, মুচন ভ্রচমল সংসার। 

কি চেণন আণস মুচন গৃ  আপনার।। 

একশি পুত্র নাই সেচখ্ মুচনবর। 

পুত্র সশাণক অবশ  ইল কণলবর।। 

িিুচর্দ্পণক অনুিে সবে-অধযেন।  

নানা শাস্ত্র পঠন কচরি পুত্রগে। ।  

এ সব চিচন্তো মুচন অচধক িাচপি।  

গৃ মণধয প্রণবচশণি নাচ  লে চিি।।  

পুনরচপ বচশষ্ঠ িচলল সেশান্তর। 

মচরণি উপাে মুচন কণর চনরন্তর।। 

সেচখ্ল একচে নেী অিযন্ত গভীর। 

ভেের লি লি আছণে কুম্ভীর। ।  

িাণ  পচেবার িণর ইচ্ছা বকল মুচন। 

স নকাণল পাছু ব ণি শুণন সবেধ্বচন।। 

চবস্মে  ইলা মুচন উলচেো িাে।  
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শচি-ভা্পযা অেৃশযন্তী সেচখ্ল িোে।। 

স্াে াি কচর বণল শচির বচনিা। 

সিামার সং চি প্রভু আইলাম স ো।।  

মুচন বণল, সণঙ্গ আর আণছ সকান্ িন।  

শি শি সবেধ্বচন কণর উচারে।। 

শচির কণন্ঠর প্রাে শুচনলাম স্বর। 

এি শুচন বণল সেবী চবনণে উির।।  

শচির নন্দন আণছ আমার উেণর। 

দ্বােশ বৎসর সবে অধযেন কণর।। 

এি শুচন বচশষ্ঠ  ইল হৃষ্টমন। 

বংশ আণছ শুচন চনবচিপল িণপাধন। ।  

বধূ সণঙ্গ লইো িচলল পুনুঃ ঘর। 

স নকাণল সভচেল রািস নরবর।। 

চনর্জ্পন গ নবণন োণক চনরন্তর। 

বহু নর পশু সখ্ণে পূরণে উের।। 

নৃপচি কল্মািপাে সেচখ্ বচশণষ্ঠণর। 

মুখ্ সমচল ধাইল মুচনণর চগচলবাণর। ।  

চবপরীি মূচিপ সেচখ্  াণি কাষ্ঠেণ্ড। 

িৃিীে প্র ণর স্ন িপন প্রিণ্ড।।  

চনকণে আইল মূচিপ অচি ভেের।  

সেচখ্ অেৃশযন্তী সেবী কাাঁণপ ের ের।।  

শ্বশুণর  াচকো বণল শুন ম াশে। 

মৃিুয উপচস্থি, স র রািস দুর্জ্পে।। 

রািণসর  াণি সেচখ্ চনকে মরে। 

সিামা চবনা রাণখ্ ইণে নাচ  সকান িন।।  

বচশষ্ঠ বচলল, বধূ, না কচর  ভে। 

নৃপচি কল্মািপাে রািস এ নে।। 

এণিক বচলণি দুষ্ট আইল চনকণে। 

মুচন চগচলবাণর ্াে েশন চবকণে।। 

মুচনর হুোণরণি রচ ল কিেূণর। 

কমণ্ডলু-িল মুচন সফচলল উপণর।। 

রাি-অঙ্গ ব ণি ব ল রািস বাচ র।  

রাহু ব ণি স্ন ব ল বাচ র চমচ র। ।  

পূর্ব্পজ্ঞান ব ল, রািা পাইল সিিন। 

কৃিাঞ্জচল-পুণে কণর বচশণষ্ঠ স্িবন।।  

অধম পাচপষ্ঠ আচম, পাণপ নাচ  অন্ত। 

েো কর মুচনরাি িুচম েোবন্ত।। 

মুচন বণল, িণল শীঘ্র অণ্াধযা-নগণর। 

কোচিি অমানয না কর  চদ্বণিণর। ।  

রািা বণল, আচি ব ণি সিামার চকঙ্কর।  

িব আজ্ঞাবিপী আচম  ব চনরন্তর।।  

সূ্পযবংণশ িন্ম সমার সসৌোস-নন্দন। 

স ন কর সমাণর, নাচ  চনণন্দ সকান িন।।  

এি বচল নৃপবর আজ্ঞা স্ পাইো। 

অণ্াধযা-নগণর পুনুঃ রািা ব ল চগো।। 

বধূ স  বচশষ্ঠ আইল চনি ঘর। 

কিচেণন িন্ম ব ল মুচন পরাশর।। 

সপৌণত্র সেচখ্ বচশণষ্ঠর সশাক চনবাচরল। 

অচি ্ণত্ন মুচনরাি বালণক পুচিল। ।  

চশশুকাল ব ণি পরাশর ম ামুচন। 

চপিা বণল বচশণষ্ঠর িাণন সস আপচন।। 

একচেন পরাশর মাণের সগািণর। 

চপিৃ সণম্বাধন কচর  াণক বচশণষ্ঠণর।। 

শুচন অেৃশযন্তী সশাক কচরল প্রিুর। 

সরােন কচরো পুত্র বণলন মধুর।। 

চপিৃ ীন পুত্র িুচম বে অভাচগো।  

চপিামণ  চপিা বচল  াক চক লাচগো।। 

স্ই কাণল চছলা িুচম আমার উেণর। 
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সিামার িনণক বণন খ্াে চনশািণর।। 

মাণের মুণখ্ণি শুচন এণিক বিন। 

চবণশি মাণের সেচখ্ সশাণকণি ক্রন্েন।।  

সক্রাণধণি শরীর কণম্প, সলাচ ি সলািন।  

চক কচরব হৃেণে চিচন্তল িণপাধন।। 

এি বে চনোরুে চনর্দ্পে চবধািা।  

রািণসর  াণি সমার চবনাচশল চপিা।। 

আচি িার সর্ব্পসৃচষ্ট কচরব চনধন।  

না রাচখ্ব চত্রণলাণক িা ার একিন।।  

এি ্চে মণন বকল শচির কুমার। 

বচশষ্ঠ িাচনল এ সকল সমািার।। 

মধুর বিণন িাণর কণরন প্রণবাধ। 

অকারণে চশশু িুচম কাণর কর সক্রাধ।।  

ব্রাহ্মণের ধর্ম্প এই না  ে উচিি। 

িমা শাচন্ত ব্রাহ্মণের সবণের চবচ ি।। 

কর্ম্প-অনুরূণপ শচি  ইল চনধন।  

িার প্রচি অনুণশাি কর অকারে।। 

কার এি শচি িাণর মাচরবাণর পাণর। 

কর্ম্প-অনুরূপ ফল ভুঞ্জণে সংসাণর।। 

সক্রাধ শাচন্ত কর বাপু িণত্ত্ব সে  মন। 

অকারে সৃচষ্ট সকন কচরবা চনধন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

শুচনণল অধর্ম্প িে, পরণলাণক িচর।। 
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কৃিবী্পয-িচরি ও ভৃগুপুত্র 

ঔণর্ব্পর বৃিান্ত 

পূণর্ব্পর বৃিান্ত কচ  সিামার সগাির। 

কৃিবী্পয নাণম চছল এক নরবর।। 

ভৃগুবংণশ ব্রাহ্মে িা ার পুণরাচ ি। 

নানা ্জ্ঞ-চক্রো রািা বকল অপ্রচমি।। 

সর্ব্পধন চেো রািা সগল স্বগপবাণস। 

ধন ীন ব ল, স্ই রািা ব ল সেণশ।।  

ভৃগুবংণশ চদ্বিগণে আচনল ধচরো। 

মাচগল ্ণিক ধন সে  চফরাইো।। 

ভণে িণব চবপ্রগে বচলল বিন। 

্ার গৃণ  ্ি আণছ, চেব সব ধন।। 

এি শুচন ছাচে চেল সর্ব্প চদ্বিগণে। 

গৃণ  আচস চবিার কচরল সর্ব্পিণন। ।  

রািভণে সকান চদ্বি সর্ব্পধন চেল।  

সক  সক  কি ধন পুচিো রাচখ্ল।। 

কি ধন চেল বলো রািার সগাির। 

অল্প ধন সেচখ্ো রুচিল নরবর।। 

ির  ইণি সন্ধান পাইল রািন। 

পুচিল ঘণরর চভিণরণি কি ধন।। 

সদ্বসণনযণি ঘর সব সবচেল স্ চগো।  

বাচ র কচরল সরণখ্চছল ্া পুচিো।।  

ধন সেচখ্ সক্রাধ বকল ্ি িত্রগে।  

ব্রাহ্মে মাচরণি আজ্ঞা কচরল রািন।।  

 াণি খ্ে কচরো ্ণিক রািবল। 

্ণিক ব্রাহ্মেগণে কাচেল সকল।। 

বাল বৃদ্ধ ্ুবা সর্ব্প ্ণিক আচছল। 

দুগ্ধণপািয বালকাচে সকচল মাচরল। ।  

গভীবিী স্ত্রীগণের চিচরো উের। 

মাচরল অণনক চদ্বি দুষ্ট নরবর।। 

ম া কলরব ব ল ব্রাহ্মে-নগণর। 

প্রাে লইো স্ত্রীগে ্াে সেশান্তণর।। 

এক ভৃগুপত্নী স্ আচছল গভপবিী।  

স্বামীগভপ রিা স িু চবিাচরল সিী।। 

উের  ইণি গভপ ঊরুণি েুইো। 

িত্রগে ভণেণি ্াণেন পলাইো।। 

্ণিক িচত্রেগে সবচেল িা াণর। 

্াইণি নচ ল শচি পূেপ গভপ-ভণর।। 

ম াভণে প্রসব  ইল সসই খ্াণন। 

শি সূ্পয প্রাে সিি ধরণে নন্দণন।। 

েৃচষ্টমাত্র িত্রগে সব অন্ধ ব ল। 

কি কি িত্রগে ভস্ম ব ো সগল।।  

স্াে াণি স্তুচি বহু চবনে বিন।। 

পুণত্র কচ  ব্রাহ্মেী সবাণর িিু চেল। 

প্রাে বলো িত্রগে পলাইো সগল।।  

চপিৃচপিাম  সর্ব্প  ইল সং ার। 

ম াকু্রদ্ধ ব ল শুচন ভৃগুর কুমার।। 

ম াদুষ্ট িত্রগে বকল অচবিার। 

অনাণের প্রাে চদ্বি কচরল সং ার। ।  

চবধািার েৃষ্ট কর্ম্প িাচননু এখ্ন।  

এই স িু চবনাশ কচরব চত্রভুবন।। 

এি চিচন্ত িপসযা স্ কণর মুচনবর।  

অনা াণর িপ িচষ্ট  ািার বৎসর।। 

িাাঁর িণপ িাচপি  ইল চত্রভুবন। 

 া াকার কলরব সণব সর্ব্পিন।। 

সেবগে চমচল ্ুচি কচরল িখ্ন। 

চনবারে স িু পাঠাইল চপিৃগে।। 
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ঔর্ব্প প্রচি চপিৃগে বচলল বিন। 

এি সক্রাধ কর বাপু চকণসর কারে।। 

আমা সবা স িু দুুঃখ্ ভাব  অন্তণর।  

আমা সবা মাচরবাণর কার শচি পাণর।। 

কাল উপচস্থি ব ল কণর্ম্পর চলখ্ন।  

সস কারণে িত্র কণর  ইল মরে।। 

আপনার মণন িাচন িমা কচর মণন। 

 ীনকণর্ম্প  ীনিাপী নণ  সকান িণন।। 

শম িপ িমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্প। 

আমা সবা না রুণি সিামার সক্রাধ-কর্মপম।।  

চপিৃগে-বিন শুচনো ঔর্ব্পমুচন। 

কণ ন, কচ লা ্ি আচম সব িাচন।। 

পূণর্ব্প আচম সক্রাণধ কচরলাম অঙ্গীকার। 

িপসযা কচরো সৃচষ্ট কচরব সং ার।।  

চবণশি িচত্রেগে বকল দুরািার। 

দুণষ্ট শাচি না কচরণল মচিণব সংসার।। 

দুষ্ট সলাণক সম শাচি ্চে নাচ  পাে। 

সংসাণর ্ণিক সলাক সসই পণে ্াে।। 

অপ্রচমি কুকর্ম্প কচরল িত্রগে।  

অল্পণোণি চবনাচশল অণনক ব্রাহ্মে।।  

্খ্ন চছলাম আচম িননী-উেণর। 

িত্রভণে সমার মািা এচেণলন ঊণর। ।  

আর ্ি ব্রাহ্মেী পাইো গভপবিী।  

উের চিচরো মাচরণলক দুষ্টমচি।। 

অনাণের প্রাে কচর মাচরল সবাণর। 

সস সব স্মচরো মম হৃেে চবেণর।। 

স ন দুষ্টমণন ্চে শাচি না  ইণব। 

এইমি দুষ্টািার িযাগ সক কচরণব। ।  

শচি আণছ, শাচি নাচ  সেে স্ই িন।  

কাপুরুি বচল িাণর সংসাণর সঘািে।।  

এই স িু সক্রাধ মম  ইল অপার। 

চনবৃি না  ণব সক্রাধ না কচর সং ার।। 

ঔর্ব্প প্রচি পুনরচপ বণল চপিৃগে।  

চনবৃি কর  সক্রাধ, শান্ত কর মন।।  

সক্রাধ-িুলয ম াপাপ নাচ ক সংসাণর। 

িপ িপ জ্ঞান সব সক্রাণধণি সং াণর।। 

চবণশি ্চির সক্রাধ িণ্ডাল গেন। 

এ সব গচেো বাপু কর সম্বরে।। 

আমরা সিামার চপিৃগে গুরুিন। 

আমা সবাকার বাকয না কর লঙ্ঘন।।  

চনবৃি কচরণি ্চে নাচ ক শকচি। 

উপাে কচ  স্ এক, শুন ম ামচি।। 

বত্রণলাকয-িণনর প্রাে িণলর চভিণর। 

িল চবনা মু ূণিপণক না বাাঁণি সংসাণর।। 

সস কারণে িলমণধয এে সক্রাধানল।  

িণলণর চ ংচসণল চ ংসা পাইণব সকল। ।  

ঔর্ব্প বণল, না লচঙ্ঘব সবার বিন।  

সমুণদ্র েুইল সক্রাধ ভৃগুর নন্দন।।  

অেযাচপ মুচনর সক্রাধ-অনণলর সিণি। 

দ্বােশ স্ািন চনচি সপাণে চসন্ধুমাণে।। 

বচশষ্ঠ বণলন, িাি পূণর্ব্পর কাচ নী। 

এি অপরাধ িমা বকল ঔর্ব্প মুচন।। 

এি শুচন পরাশর সক্রাণধ শান্ত ব ল।  

রািণস মাচরব বচল অঙ্গীকার বকল।।  

রািস আমার িাণি কচরল ভিে। 

চপিৃদ্ববরী চনশািণর কচরব চনধন।। 

রািস বচলো না েুইব পৃচেবীণি।  

পরাশর-মুচন এি েৃঢ় বকল চিণি।। 
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বচশণষ্ঠর শচিণি না  ইল বারে। 

রািস-বণধর ্জ্ঞ বকল আরম্ভে।। 

পরাশর-্জ্ঞ-কো-অদ্ভুি কেন। 

স্ ্ণজ্ঞ  ইল সব রািস চনধন।। 

রািণসর দুষ্টািার িাচনো সকল।  

পরাশর মুচন ব ল জ্বলন্ত অনল।। 

সবেমণন্ত্র অচি জ্বাচল বকল অঙ্গীকার। 

সেল্প কচরল সব রািস-সং ার।।  

্ণজ্ঞর অনল চগো উচঠল আকাণশ। 

মণন্ত্র আকচিপো ্ি আনণে রািণস।। 

চগরীে নগর ব ণি কাননাচে গ্রাম। 

দ্বীপ দ্বীপান্তণর ্ো রািণসর ধাম।। 

লি লি সকাচে সকাচে অর্ব্ুপে অর্ব্ুপণে। 

 া াকার কলরব কচরো শবণে।। 

পুঞ্জ পুঞ্জ ব ো পণে অচির চভিণর। 

বযাকুল  ইো সক  কাণন্দ উদ্বচুঃস্বণর।। 

ম াণিি ম াকাে ম া ভেের। 

কাণরা সি মুণ্ড, কাণরা অষ্টােশ কর।।  

চবকে েশন, রি-ণলামাবচল সে । 

কূপ-সম িিুণি ব ণে ঘন সলা ।। 

পর্ব্পি আকার সক  চিহ্বা ল  ল ।  

চবপুল উের কাণরা সেচখ্ শুে সে । ।  

সক  সক  প্রণবচশল পর্ব্পি সকােণর। 

প্রাণে বযগ্র সকানিন বৃি িাচপ ধণর।। 

সক  প্রণবশণে চগো সমুদ্র-চভিণর। 

পািাণল প্রণবণশ সক , ্াে চেগন্তণর।। 

ককপে চসংণ ণি স্ন সচলল বচরণি। 

চলখ্ন না ্াে কি অনণল প্রণবণশ।। 

েশচেণক কলবর ব ল  া াকার।  

প্রলে-কাণলণি স্ন মিণে সংসার।। 

আকুল  ইো সক  শরীর আছাচে।  

ভণেণি কম্পণে িনু, ্াে গোগচে।।  

সকানখ্াণন রািণসর না  ে রিে।  

্ণজ্ঞ বলো আণস মণন্ত্র কচরো বন্ধন।। 

পরাশর-্ণজ্ঞ বকল রািস সং ার। 

পুলিয পাইণল এ সকল সমািার।। 

পুলিয নাণমণি িো ব্রহ্মার নন্দন। 

্াাঁর সৃচষ্ট ব ল ্ি চনশািরগে।। 

সৃচষ্টনাশ ব ল, চিচন্তি মুচনবর।  

্ো ্জ্ঞ কণর মুচন িচলল সত্বর।।  

পুলণিযণর সেচখ্ো উচঠল মুচনগে।  

বচসবাণর চেল চেবয কনক-আসন।।  

চিণি সক্রাধ কচরো বচসল মুচনবর।  

পরাশণব িাচ  মুচন কচরলা উির।।  

বে ্শ উপাচর্জ্পল শচির নন্দন।  

অণনক রািসগণে কচরলা চনধন।। 

সবেশাস্ত্র জ্ঞাি ব ো কর স ন কর্ম্প। 

সকান্ সবেশাণস্ত্র আণছ পরচ ংিা ধর্ম্প।। 

পৃচেবীণি চদ্বি নাচ  সিামার চবিাণর। 

আর সকান চদ্বি সক  নাচ  িপ কণর।।  

সিামার চবিাণর শচি চছল  ীন িন।  

সস কারণে বকল িাণর রািণস ভক্িে।।  

মৃিুয বচল সংসাণর বেই আণছ বযাচধ। 

বত্রণলাণকয না পাই বাপু ই ার ঔিচধ।। 

শি বৎসণরণি সক  স র বৎসণর। 

শরীর ধচরণল সলাক অবশয স্ মণর।। 

বযাঘ্র- িী- ণি-চকম্বা িণল  ুচব মণন। 

শি শি বযাচধ আণরা আছণে সংসাণর।।  
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্োে ্া ার মৃিুয কর্ম্প-চনবন্ধন। 

কার আণছ শচি িা া করণে খ্ণ্ডন। ।  

সকল িান  িুচম শাস্ত্র-অনুসাণর।  

িাচনো এমন কর্ম্প কর অচবিাণর।।  

চবণশি আপন সোণি শচির চনধন। 

ম াণক্রাধ ব ল অল্প সোণির কারে।।  

আপনার মৃিুয িণব আপচন সৃচিল। 

নৃপচিণর শাপ চেো রািস কচরল।।  

অল্পণোণি ম াণক্রাধ চদ্বণি অনুচিি। 

সসই পাণপ মৃিুয িার কর্ম্প চনবচিপি।। 

রািণসর সকান্ সোি বুচেলা আপণন।  

অসংখ্য রািস ভস্ম বকলা অকারণে।। 

স্ কর্ম্প কচরলা িুচম চদ্বণির এ নে।  

চদ্বি-ণক্রাধ ব ণল িণে  ইণব প্রলে।। 

সক্রাধ কচর চদ্বি ্চে সংসার নাচশণব। 

কা ার শকচি িণব পৃচেবী রাচখ্ণব।।  

সক্রাধ শান্ত কর বাপু আমার বিণন।  

হুিণশি স্ই আণছ কর  রিণে।। 

আমার বিন ্চে মণনারময নণ । 

চিজ্ঞাস  বচশণষ্ঠ সিামার চপিামণ ।। 

বচশষ্ঠ কণ ন, সিয কচ ণলন মুচন।  

পূণর্ব্পই কচ নু বাপু এ সব কাচ নী।। 

অকারণে চ ংসা-কণর্ম্প উপচিল পাপ।  

এ সব কচরণল চকবা পুনুঃ পাণব বাপ। ।  

সক্রাধ িযাগ কর, ছাে সলাণকর চ ংসন।  

পুলিয-মুচনর বাকয কর  পালন। ।  

এি শুচন পরাশর বকল সমাধান। 

বহু্ণত্ন বকল ্জ্ঞঅচির চনর্ব্পাে।। 

চনবৃি না ব ল অচি পূর্ব্প-অঙ্গীকাণর। 

সংকল্প কচরল সর্ব্প রািস-সং াণর।। 

আহুচি না সপণে অচি প্রণবচশল বণন। 

অেযাচপ অনল উণঠ কানন-ো ণন।। 

গন্ধর্ব্প বচলল, শুন পাণ্ডুর নন্দন। 

কচ লাম এ সকল কো পুরািন।। 

বচশণষ্ঠর িমা সম নাচ ক সংসাণর। 

চবশ্বাচমত্র সং াচরল শণিক কুমাণর।। 

িোচপ  িাণর সক্রাধ না কচরল মুচন। 

্ম ব ণি বলণি পাণর, িোচপ না আচন।। 

কারে বুচেবা মুচন অচি িমাবান।  

নৃপচি কল্মািপাণে চেল পুত্র-োন।।  

স্ রািা  ইল স িু শি পুত্র-নাণশ। 

িাণর পুত্রবান্ বকল আপন ঔরণস।। 

অর্জ্ুপন বণলন, ক  ই ার কারে। 

চক কারণে স ন কর্ম্প বকল িণপাধন। ।  

এণক ি পণরর োরা চদ্বিীণে অগর্ম্।  

চক কারণে বচশষ্ঠ কচরল স ন কর্ম্প।। 

গন্ধর্ব্প বচলল, শুন িার চববরে।  

শচি-শাণপ চনশাির  ইল রািন।। 

িুধাে িৃোে স্ আকুল কণলবর।  

ভিয-অনুসাণর চফণর অরেয-চভির।।  

স নকাণল সেণখ্ পণে ব্রাহ্মেী ব্রাহ্মে। 

রািাণর সেচখ্ো পলাইল দুইিন।। 

সেচখ্ো ব্রাহ্মণে চগো ধচরল নৃপচি। 

ভণেণি চবলাপ কণর ব্রাহ্মে-্ুবিী।। 

কাির  ইো বণল চবনে বিন। 

পৃচেবীর রািা িুচম সসৌোস-নন্দন। ।  

সিামার বংণশণি সব চদ্বণির চকের।  

ব্রাহ্মণেণর বধ না কচর  নরবর।। 
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আচি সমার প্রেম  ইোণছ ঋিু-স্নান।  

বংশ-রিা স ি ুসমাণর স্বামী সে  োন।। 

অচিশে িুধািপ ব োছ ্চে িুচম। 

আমাণর ভিে কর ছাে সমার স্বামী। ।  

এণিক কািণর ্চে ব্রাহ্মেী বচলল।  

স ণি অজ্ঞান রািা শুচন না শুচনল।।  

বযাঘ্র স্ন পশু ধচর করণে ভিে।  

ঘাে ভাচঙ্গ রিপান বকল িিিে। ।  

ব্রাহ্মণের মৃিুয সেচখ্ ব্রাহ্মেী চবকল। 

আচনো বণনর কাষ্ঠ জ্বাচলল অনল।।  

অচি প্রেচিে কচর  াচক বণল নৃণপ। 

ওণর দুষ্ট দুরািার শুন সমার শাণপ।। 

সমার ঋিু ভুচঞ্জণি না পাইণলন স্বামী। 

এইমি চনরাশ  ইবা দুষ্ট িুচম।। 

স্ত্রী-স্পশপ কচরণল সিার অবশয মরে।  

এ শাপ চেলাম সিাণর নচ ণব খ্ণ্ডন।।  

সূ্পযবংশ কারে িানাই উপণেণশ। 

বংশরিা  ণব সিার ব্রাহ্মে-ঔরণস।। 

এি বচল ব্রাহ্মেী পচেল অচিমাে।  

দ্বােশ বৎসর বণন চফণর ম ারাি।। 

বচশষ্ঠ  ইণি মুি  ইো রািন। 

সণিিন ব ো সেণশ কচরল গমন।। 

স্নান োন িপ স াম কচরল নৃপচি। 

শেন কচরণি সগল ্ো মেেন্তী।। 

মেেন্তী বণল, রািা নাচ ক স্মরে।  

ব্রাহ্মেী চেণলন শাপ োরুে বিন। ।  

স্ত্রী-স্পশপ কচরণল িব  ইণব মরে।  

সস কারণে সমার অঙ্গ না সছাাঁও রািন।।  

রােীর বিণন চনবচিপল নরপচি। 

বংশরিা কারে চিচন্তি ম ামচি।।  

বচশণষ্ঠ রাচখ্ণব বংশ শুচন সলাকমুণখ্। 

ভা্পযা-চনণোিন বকল বচশষ্ঠ মুচনণক।। 

বচশষ্ঠ-ঔরণস অশ্মক নাণম ব ল পুত্র। 

সু্পযবংশ রাচখ্ল বচশষ্ঠ সেবমূিপ।। 

এি শুচন অর্জ্ুপন  ইল হৃষ্টমন। 

গন্ধণর্ব্পণর বচলণলন চবনে বিন।।  

এ সব শুচনো মম বযগ্র ব ল মন। 

পুণরাচ ি-ণ্াগয সকাো পাইব ব্রাহ্মে।। 

রািগে পূণর্ব্প পুণরাচ ণির সুণিণি। 

বহু সেণেণি রিা পাে চিচিমাণে।। 

গন্ধর্ব্প বচলল, ্চে পুণরাচ ণি মন।  

সেবল-ঋচির ভ্রািা সধৌময িণপাধন।।  

পুণরাচ ি কচর িাাঁণর কর  রবে। 

এি শুচন পােপ  ে প্রসে বেন।।  

্ি অস্ত্র চেোচছল, গন্ধর্ব্প রািণন। 

পােপ বচলণলন, ই া োকুক এখ্াণন। ।  

কা্পযকাণল অস্ত্র সব মাচগব সিামাণর। 

িখ্চন এ অস্ত্র-প্রাচি  ইণব আমাণর।। 

এি শুচন গন্ধর্ব্প  ইল হৃষ্টমন।  

এণক এণক পঞ্চ ভাই বকল আচলঙ্গন।।  

চবোে  ইো সগল আপন আলে। 

উৎণকািক-িীণেপ সগল কুন্তীর িনে। ।  

পুণরাচ ি কচর সধৌণময কচরল বরে। 

উল্লাণসণি বকল সধৌময আচশস্- বিন । ।  

সধৌময স  পঞ্চ ভাই পাঞ্চাণল িচলল। 

পণেণি ্াইণি বহু ব্রাহ্মে সেচখ্ল।।  

চদ্বিগে বণল, সক সিামরা পঞ্চিন। 

সকাো ব ণি আচসণিছ সকাোে গমন।। 
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্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, একিক্রা ব ণি। 

পঞ্চ ভাই ্াইণিচছ িননী সচ ণি।। 

চদ্বিগে বণল, িল সমাণের সং চি। 

কনযা-স্বংন্বর কণর পাঞ্চাণলন পচি।। 

বহুচেন ব ণি িো আণস চদ্বিগে। 

বহুধন চেণিণছন চবিে-কারে।। 

স্বেম্বর সেচখ্ব, পাইব বহু ধন। 

আমা লবা সং চি িল  পঞ্চিন।। 

সিামা পঞ্চিণন ্চে পাঞ্চালী সেচখ্ণব। 

মণন স ন লে, সিামা অবশয বচরণব।।  

সিামা পঞ্চিণন কৃো বচরণব কা াণর। 

সেচখ্ো চবস্মে িার িচন্মণব অন্তণর।। 

এি বচল চদ্বিগে িচলল সচ ি। 

পাঞ্চাল-নগণর সণব ব ল উপনীি।। 

আচেপণর্ব্প উিম বচশষ্ঠ-উপাখ্যান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সদ্রৌপেীর স্বেম্বর 

পাঞ্চাল-নগণর পঞ্চ পাণ্ডুর িনে।  

কুম্ভকার-গৃ  মণধয কণরন আশ্রে। ।  

চভিা কচর আচন িো ব্রাহ্মণের সবণশ। 

স নমণি কি চেন োণকন সস সেণশ।। 

স্বেম্বর-সর্জ্া কণর পাঞ্চাল-ঈশ্বর। 

অদ্ভুি কচরল লিয সলাণক অণগাির। ।  

্খ্ন িচন্মল কনযা সদ্রৌপেী সুন্দরী। 

িখ্ন কচরল চিণি পাঞ্চালাচধকারী।। 

এ কনযার স্াগয বর বীর ধনঞ্জে। 

এ কনযার স্াগয পাত্র আর সক  নে।।  

িিুগৃণ  মচরল স্ পাণ্ডুর নন্দন।  

স নমণি ধ্বচন ব ল, সঘাণি সর্ব্প িন।।  

দ্রুপে বচলল, ই া চিণি নাচ  লে।  

সেব  ইণি িণন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর িনে।।  

বহুণেণশ েূি চগো বকল অণন্বিে। 

না পাইল পাণ্ডণবণর, চিচন্তি রািন।।  

স ন ধনু বকল, ্া া সক  নাচ  সেণখ্। 

শূণনযণি রাচখ্ল লিয অসম্ভব সলাণক।। 

মধযপণে ্ন্ত্র রাণখ্ মন্ত্র-চবরচিণি। 

পঞ্চশর স  ধনু েুইল সভাণি।। 

এই ধনুুঃশর এই ্ন্ত্র-রন্ধ্র-পণে। 

স্ চবচন্ধণব লিয, কনযা ভচিণব িা াণি।। 

কচরল দ্রুপে-রািা এইমি পে। 

রািগণে সর্ব্পত্র কচরল চনমন্্তরে।।  

সাগর-অবচধ ্ি রািগে ববণস। 

সদ্বসণনয আইল সণব পাঞ্চাণলর সেণশ।। 

রে অশ্ব পোচিক না ্াে গেনা। 

িিুচর্দ্পণক ম াশে চবচবধ বািনা।। 

িল স্থল পর্ব্পি কানন নে নেী। 

েশচেক ্ুচেো আইণস চনরবচধ।। 

ধ্বি-ছত্র পিাকাে ঢাচকল সমচেনী।  

সলাকমুণখ্ কলরব চকছুই না শুচন।। 

নগর ঈশানভাণগ পাঞ্চাল-ঈশ্বর। 

রচিল চবচিত্র সভা সলাণক মণনা র।। 

িিুচর্দ্পণক পচরসর মঞ্চ চবরচিল।  

চবচবধ বসন মচে রিণন মচণ্ডল।। 

বকলাস-চশখ্র স্ন সেচখ্ণি সুন্দর। 

রািগে রচ বাণর চবরচিল ঘর।। 

সুবেপ রিি মচে মুকুিা প্রবাল। 

মঞ্চ সবচষ্ট চবরচিল সুবণেপর িাল।। 

গুবাক কেলী সরাচপণলক স্থাণন স্থাণন। 

উচ নীি কাচে একই সমাণন।। 

িন্দণনর ছোণি নাচশল সব ধূচল। 

সুগচন্ধ-কুসমু-গণন্ধ মি সব অচল।। 

স্থাণন স্থাণন রাচখ্ল চবচিত্র চসং াসন। 

চবচিত্র উিম শ্যা, চবচিত্র বসন।।  

ির্ব্প িুিয সল য সপে চলখ্ণন না ্াে। 

বহুচেণন কচরল সঞ্চে িা া রাে।। 

বচসল ্ণিক রািা ্োণ্াগয স্থাণন। 

পুরন্দর-সভা স্ন অমর ভুবণন।। 

মণঞ্চর উপণর বচস ্ি রািগে। 

নানাচিত্র-চবচিত্র চবচবধ চবভূিে।।  

শ্রবণে কুণ্ডল-মচে, গণল মুিা ার। 

মাোে মুকুে, অণঙ্গ নানা অলোর।। 

রূপবন্ত কুলবন্ত বণল ম াবলী। 

সর্ব্প শাণস্ত্র চবশারে সর্ব্প-গুেশালী।। 

আইল ্ণিক রািা, না ্াে বেপনা। 
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িিুরঙ্গ-েলাচে লইো চনি সসনা।। 

ধৃিরাষ্ট্র নৃপচির শণিক কুমার। 

দুণ্পযাধন দুুঃশাসন স  ্ি আর।। 

ভীষ্ম সদ্রাে সদ্রােী কেপ নৃপ সসামেি। 

সকাচে সকাচে রে অশ্ব পোচিক মি। ।  

িরাসন্ধ িেণসন রািা িক্রসঙ্গ। 

মৎসযরাি শলয শাল্ব চসন্ধুরাি অঙ্গ।। 

শকুচন সসৌবল বৃ দ্বল ম াবীর।  

গান্ধার-রািার পুত্র ্ুণদ্ধ ম াধীর।। 

অংশুমান্ সিচেপাল কাশীেণ্ডধর। 

পশুপাল সশিশঙ্খ চবরাে উির।। 

প্রচিভূচি পুণ্ডরীক বাসুণেব রািা। 

রুক্মাঙ্গে রুক্মরে রুক্মী ম াণিিা।। 

শি ভাই কচলঙ্গ নৃপচি অনূগি। 

বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রণসন িেদ্রে।।  

নীলধ্বি শ্রীবৎস রািা সোচিি। 

চিত্র উপচিি েূর্ব্পানণন্দর সচ ি।। 

বৃ ৎিত্র উলূক বকিব িলসন্ধ। 

ভগেি িক্রণসন শূরণসন িে।।  

চিত্রাঙ্গে শুভাঙ্গে চশরচসবা ন।  

ম ারাি শলয এল মণদ্রর নন্দন।। 

ভূচর ভূচরশ্রবা সকিু সুশর্ম্পা সঞ্জে। 

সগাশৃঙ্গ বাহ্লীক েীঘপস্বর প্রাণজ্ঞােে।। 

্োণ্াগয স্থাণনণি বচসল পণঞ্চাপর।  

শরণির কাণল স্ন সশাণভ শশধর।। 

সদ্রৌপেীর স্বেম্বর িাচনো অমর। 

সেচখ্বাণর ইে স  আইল সত্বর।।  

ইে ্ম কুণবর বরুে হুিাশন। 

সেবিা সিচত্রশণকাচে গন্ধর্ব্প িারে।। 

চসদ্ধ চবেযাধর ঋচি অপ্সর অপ্সরী। 

নৃিয-গীি বাণেযণি স্মন স্বগপপুরী।। 

গরুোণরা ণে আইণলন িগোে। 

পাণ্ডব-চববা  স িু সিবংশ সাে। ।  

কামপাল কামণেব কাণমর নন্দন। 

গে শাম্ব িারুণেে সািযচক সারে।।  

চবদুরে কৃিবর্ম্পা উদ্ধব অকূ্রর।  

পৃেুচেচল্ল চপণ্ডারক শেু উশীনর।।  

শূণনয রচ ণলন খ্গপচি আণরা ণে। 

কচরণলন শঙ্খধ্বচন স্বেং নারােণে।। 

পাঞ্চিনয-শঙ্খনাণে বত্রণলাকয পূচরল। 

পৃচেবীর ্ি বােয, সব লুকাইল।। 

্ি চবজ্ঞগে সভামণধয বণস চছল। 

সগাচবন্দ আগি সেচখ্ সম্ভ্রণম উচঠল।।  

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ সিযণসন সত্রাচিি। 

শলয ভূচরশ্রবা ক্রে সকৌচশক সচ ি।।  

কৃিাঞ্জচল কচর সণব বকল েণ্ডবি। 

সেচখ্ো  াচসল দুষ্ট রািগে ্ি।। 

চশশুপাল আর শাল্ব রুক্মী েন্তবক্র। 

িরাসন্ধ স  ্ি রািা দুষ্টিক্র।।  

সক  বণল কাণর সণব কচরলা প্রোম।  

সেব চক পশুত্ব খ্চণ্ড পূরাইণব কাম।। 

করিাচল চেো  াচস বণল চশশুপাল।  

সবা ব ণি ভাল শঙ্খ বািাে সগাপাল। ।  

িাই সস দ্রুপে বচরোণিন ই াণর। 

বােযকারগে স  বািাবার িণর।। 

িরাসন্ধ বণল, ভীষ্ম িুচম জ্ঞানবান। 

সিামা স ন িন সকন  ইলা অজ্ঞান।। 

এ সভার মণধযণি কর  স ন কর্ম্প।  
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সগাপ-সুণি প্রোম চক িচত্রণের ধর্ম্প।। 

নন্দ-ণগাপ-গৃণ ণি আচছল চিরকাল।  

সগাপ-অে খ্াইো রাচখ্ল গরুপাল।। 

সর্ব্পণলাণক-খ্যাি ই া ভারি ভূচমণি। 

িাচনো এমন কর্ম্প কচরলা চক মণি।। 

ভীষ্ম বচলণলন, এি িত্ত্ব নাচ  িাচন। 

পুরািন জ্ঞানী বৃদ্ধ সলাকমুণখ্ শুচন।। 

সগাপাণলর িচরত্র সবণের অণগাির। 

অনয সক কচ ণি পাণর বত্রণলাকয-চভির।। 

ব্রহ্মাণ্ড বচল স্ এক িিুর্দ্পশ সলাণক। 

চবরাে পুরুি ধণর এক সলামকূণপ।। 

চিল অদ্ধপণকাচে স্ ব্রহ্মাণ্ড ধণর গাে। 

এমি চবরাট ্ার চনুঃশ্বাণস প্রলে।।  

সসই প্রভু আপচন সগাপাল অবিার। 

মাোণি মনুিযণে , সেব চনরাকার। ।  

লীলাে  ইল ্াাঁর িরাির িন। 

নাচভ-কমণলণি রষ্টা কচরল সৃিন। ।  

ললাণে িচন্মল ধািা, িিুণি িপন।  

মণনণি িচন্মল িে, চনশ্বাণস পবন।।  

ব্রহ্ম কীে  ইণি ্ণিক ম ীপাল।  

সর্ব্পভূণি মাোরূণপ আছণে সগাপাল।।  

 িপা কিপা চবধািা পুরুি সনািন। 

সসই সস মিণক বণন্দ সগাপাল- িরে । ।  

পঞ্চ-মুণণ্ড অনিুে প্রেণম মণ শ। 

িাচর-মুণণ্ড চবধািা স র-মুণণ্ড সশি।। 

স নিণন প্রেচমণি আচম চকণ  গচে। 

অজ্ঞাণনণি স ন কো ক  নৃপমচে।। 

ভীণষ্মর বিন শুচন  াণস িরাসন্ধ।  

সকান্ মূঢ়-বাণকয িুচম পচেোছ ধন্ধ।। 

্খ্ন মাচরল দুষ্ট আমার িামািা। 

িখ্ন না শুচনলাম এ দুরন্ত কো।। 

ভণেণি মেুরা িযচি সগল চসন্ধুিীণর। 

সসইি চেবণস মাত্র পলাইল  ণর।। 

ক  ভীষ্ম এই ্চে সেব নারােে। 

আমার ভণেণি পলাইল চক কারে।। 

ভীষ্ম বচলণলন, সস সকল িাচন আচম।  

না ভাচবো বচল, চিণি না ভাচব  িুচম।। 

পূণর্ব্প চছণল রািা িুচম বেিয-অচধপচি। 

কৃে- ণি মচরণল পাইণব চেবযগচি।। 

সস কারণে নারােে সিামা না মাচরল।  

না িাচনো বলভদ্র মাচরণি িাচ ল। ।  

শূনযবােী শুচন সিামা না মাচরল প্রাণে। 

অষ্টােশ বার  াচর পলাইল রণে।। 

এি শুচন িরাসন্ধ সক্রাণধ রি-আাঁচখ্। 

পুনশ্চ বণলন ভীষ্ম সক্রাধমুণখ্ সেচখ্।। 

চক স িু কর  িাপ মগধ-প্রধান। 

এই আচম স ো ব ণি ্াই অনয স্থান।। 

কৃে-চনন্দা স্থাণন আচম চিণলক না োচক। 

চনন্দুণকণর মাচর চকম্বা সস স্থান উণপচি।। 

এি বচল িো ব ণি ্ান অনয স্থান।  

কাশীোস চবরচিল শুণন পুেযবান।।  
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স্বেম্বর সভাে সদ্রৌপেীর আগমন 

স নমণি িোে সিােশ চেন সগল। 

এক লি রািা ্ণব সভাে বচসল।। 

িণব রািা দ্রুপে আচনো ধাত্রীগে।  

আজ্ঞা বকল সদ্রৌপেীণর কচরণি সািন।।  

রািার পাইো আজ্ঞা সর্ব্প ধাত্রীগে। 

নানা অলোণর অঙ্গ কচরল ভূিে।।  

নানা পুণষ্প সািাইল স্খ্াণন স্ সাণি। 

সিােশ-কলাণি স্ন সশাণভ চদ্বিরাণি। ।  

সদ্রৌপেীর পুণরাচ ি পচেল মঙ্গল। 

্াত্রা বকল সভামণধয পূচিো অনল।।  

সভামণধয ্খ্ন সদ্রৌপেী উপনীি। 

সেচখ্ সব রািগে  ইল মূচচ্ছপি।।  

কামাচি েচ ল চিণি, ব ল অণিিন।  

চিণত্রর পুিচল প্রাে সব রািগে।।  

সক  সক  সসই স্থণল পচেল ঢচলো। 

গোগচে ্াে সক  অজ্ঞান  ইো।। 

সণিিন ব ো সক  নাচ  িাে আর। 

সক  সক  িীবন বাখ্াণন আপনার।। 

ধনয এ িীবন, ্াণ  সেচখ্নু এরূপ।  

পাইব এ কনযা, চিণি কণ  সকান ভূপ।। 

রািগে-মণন-িণন্ম চবস্মে অপার। 

কাশীরাম চবরচিল রচিো পোর।। 
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সদ্রৌপেীর রূপ-বেপন 

পূেপ সুধাকর,                     চিচন মণনা র, 

চবকি কমল মুখ্। 

গিমচি ভূিা,                      চিলফুল নাসা, 

সেচখ্ মুচনমুন-সুখ্।। 

সনত্র-্ুগ মীন,                      সেচখ্ো  চরে, 

লাণি সোাঁণ  সগল বন। 

সুিারু ভ্রু-লিা,                      সেচখ্ পাে বযো, 

মেণনর শরাসন।। 

প্রবাল শ্রীধর,                      চবরাণি অধর, 

পূরব অরুে ভাণল। 

মণধয কােচম্বনী,                      চস্থর সসৌোচমনী, 

চসন্দূর চিকুর িাণল।। 

িচেি মণ্ডল,                      কণেপণি কুণ্ডল, 

চ মাংশু মণ্ডল আণে।  

সেচখ্ কুিকূম্ভ,                      লর্জ্াে োচেম্ব, 

হৃেে ফাচেো পণে।। 

কন্ঠ সেচখ্ কমু্ব,                      প্রণবচশল অমু্ব, 

অগাধ অমু্বচধ-মাণে। 

চনচন্দি মৃোল,                      ভুি সেচখ্ বযাল, 

প্রণবচশল চবণল লাণি।। 

মািা সেচখ্ িীে,                      প্রণবণশ চবচপন, 

কচর-অচর  চর লাণি। 

কণর সকাকনে,                      পাইল চবিাে, 

নখ্ণরণি চদ্বিরাণি।। 

কনক কেে,                      কণর েন্ েন্, 

িরণে নূপুর  ংস। 

িঘন সুন্দর,                      চব ার কন্দর, 

স্বেপ কাঞ্চী অবিংস।। 
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রামরম্ভা িরু,                      িারু ্ুগ্ম ঊরু, 

সেচখ্ চনণন্দ ্ি  ািী। 

উের সুকৃশ,                      মািা মৃগ ঈশ, 

চনিম্ব ্ুগল চিচি।। 

নীল সুণকামল,                      শরীর অমল, 

কমণল গচঠি অঙ্গ। 

ভাণরর কারে,                       ীন আভরে, 

স ণি সমাণ  অনঙ্গ।। 

কমল বেন,                       কমল নেন,  

কমল গচঞ্জি গণ্ড। 

চদ্বকর কমল,                     আর পেিল,  

ভুি কমণলর েণ্ড।। 

মন্দ মন্দ বাে,                      স্ািণনক ্াে, 

অণঙ্গর কমল গন্ধ। 

 ইো উন্মি,                      ধাে িিুচভপি, 

কমল মধুপবৃন্দ।। 

কুরুকুল ধ্বংণস,                      কমলার অংণশ, 

ব ল কমল-সদ্ভুি। 

কমলাচবলাসী,                     বচন্দ কণ  কাশী, 

কমলাকাণন্তর সুি।। 
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নৃপচিগণের লিযণভণের 

উণেযাগ 

সদ্রৌপেীর রূপ সেচখ্ সমাণ  নৃপগে। 

শীঘ্রগচি সবাই উচঠল িিিে।। 

হুোহুচে কচর সণব ধাে বােুণবণগ।  

সণব বণল, র  লিয আচম চবচন্ধ আণগ।। 

সুহৃণে সুহৃণে সণব উপচিল দ্বন্দ্ব। 

ধনুক সবচেো োাঁোইল নৃপবৃন্দ।।  

িণব মগণধর পচি িরাসন্ধ রািা। 

রািিক্রবিপী িত্রকুণল ম াণিিা।। 

ধনুক িুচলো সস োাঁকাণর পুনুঃ পুনুঃ। 

সনাোইো ধনু ধণর হুণল চেণি গুে। ।  

অচিশে ধনুদ্ধপর ধনুণকর ভণর। 

মূচ্ছপা ব ো নৃপচি পচেল কি েূণর।। 

িণব দুণ্পযাধন েম্ভ কচরো বহুল।  

ধনু ধণর িানু পাচি সনাোইো হুল। ।  

মুণখ্ রি উচঠল, কচম্পি কণলবর। 

কি েূণর মূচ্ছপা ব ো ধূলাে ধূসর।। 

িণব মৎসয-অচধপচি চবরাে-রািণন। 

সঠলাণঠচল কচর ধনু চনল প্রােপণে। ।  

িুচলণি সস নাচরল ছাচেণি না পাচরল। 

 াচসো সুশর্ম্পা রািা ধনু কাচে চনল।। 

কনযাণর সেচখ্ো বুো খ্াইচল চক লাি। 

লিয চবচন্ধবার ছণল  াসাচল সমাি।। 

িুচলবার না  শচি চবচন্ধবাণর িাও। 

এই মুণখ্ মৎসযণেণশ রািণভাগ খ্াও।।  

এি বচল শীঘ্রগচি িুচলণলক ধনু। 

সেচখ্ো কীিক বীর সক্রাণধ কাাঁণপ িনু।। 

কিেূণর চত্রগণিপণর সফচলল সঠচলো।  

িাপে মাচরো ধনু লইল কাচেো।। 

পাণে িাচপ ধচর ধনু গুে চেণি িাে।  

কিেূণর পচেল  ইো মৃিপ্রাে।। 

মি-েশস র-মািঙ্গ-পরাক্রম। 

ধনুণক চেবার গুে না  ইল িম।। 

চশশুপাল ম ারাি সিচের ঈশ্বর। 

বে লর্জ্া পাইল সস সভার চভির।। 

লর্জ্াভণে প্রােপণে সনাোইল ধনু। 

না পাচরল বধ্পয, ব ণি  ীনবী্পয িনু।। 

ধনুহুণল চিবুক লাচগো উলচেল।  

কি েূণর রািগে-উপণর পচেল।। 

মুকুে ভাচঙ্গল িনু ব ল ম ািীে।  

মৃিপ্রাে  ইো রচ ল েণ্ড চিন।। 

িণব এণক এণক ্ি নৃপচি সকল। 

রুক্মী ভগদ্ত্ি শলয শাল্ব ম াবল।।  

বাহ্লীক কচলঙ্গ কাশী সভাি নরপচি।  

িেণসন মদ্রণসন সপৌরব প্রভৃচি।। 

সিযণসন সুণিে সরাচ ি বৃ দ্বল। 

েীঘপচপঙ্গণকশী েন্তবক্র ম াবল। ।  

বলবন্ত কুলবন্ত িচত্রে-প্রধান।  

লি লি নরপচি সণব বলবান।। 

এণক এণক সবাই বুচেল পরাক্রম। 

ধনু সনোইণি সক  না  ইল িম।। 

প্রােপণে িুচলল দুর্জ্পে ম াধনু। 

পচরশ্রণম সণব  িবী্পয ব ল িন।ু। 

সকাোে ধনুক পণে সকাোে আপচন।  

সকাো পণে কুণ্ডল মুকুে রত্নমচে। ।  

কা ার ভাচঙ্গল  াি ঘাে স্কন্ধ নাক। 
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মুণখ্ রি উণঠ কাণরা েলণক েলক।। 

 া াকার কণর সক  ভূচমিণল পচে। 

ধুলাে ধূসর িনু ্াে গোগচে।। 

বে বে নৃপচির সেচখ্ অপমান। 

ভণে আর সক  না  ইল আগুোন।। 

প্রেণম চবচন্ধব বচল বকল ম াণগাল।  

লর্জ্াে কা ার মুণখ্ নাচ  আর সবাল। ।  

েম্ভ কচর উচঠো বচসল অণধামুণখ্। 

লচর্জ্ি  ইো পৃষ্ঠ কচরো ধনুণক। ।  

অণিে িাচনো সণব চবপুল ধনুক। 

্ি িত্রকুল সণব  ইল চবমুখ্।। 

রািগে ্খ্ন  ইল ভচঙ্গোন। 

করণ্াে কচর বণল পাঞ্চাল-প্রধান।।  

অবধান কর ্ি রািার সমাি। 

স্বেম্বর কচরো স্ পাইলাম লাি।।  

চনমচন্ত্রো আচনলাম ্ি রািগে। 

না  ইল কা্পযচসচন্ধ কচর প্রােপে।।  

সণব বণল, রািা িব না বুচে িচরি।  

কভু নাচ  সেচখ্ স ন ধনু চবপরীি।।  

বহুস্থাণন এমি  ণেণছ লিয পে।  

লিয চবচন্ধ সণব লইোণছ কনযাগে।। 

ঈেৃশ ধনুক কভু নাচ  সেচখ্ শুচন। 

ধনুভপণর মূচ্ছপা ব ল সব নৃপমচে। ।  

চবচন্ধবার কাি োণক, গুে চেণি নাচর। 

আমা সবা চবেচম্বণি কণরছ িািুরী। ।  

বহু ধনু সেচখ্োচছ আমা সবা জ্ঞাণন। 

স ন ধনু সেচখ্ নাই শুচন নাই কাণে।। 

মদ্ররাি পূণর্ব্প কনযা স্বেম্বর বকল। 

স্ািণনক উণচ রাধািক্র কণরচছল।।  

িা াণিও গুে চেল সকান সকান িনা।  

লিয চবচন্ধ বাসুণেব লচভল লিো।। 

ভেগি-নৃপচির কনযা ভানুমিী। 

সসই এইমি পে কচরল নৃপচি।। 

দুর্জ্পে ধনুক বকল িাণন সর্ব্পিনা। 

সসই ধনু নচ ণব এ ধনুর িুলনা।। 

িা াণি ি গুে চেোণছন রািগণে। 

কেপ লিয চবচন্ধ কনযা চেল দুণ্পযাধণন।। 

িণন্মিে চিজ্ঞাচসল মুচন সণম্বাধণন। 

ক  মুচন, কেপ লিয চবচন্ধল সকমণন।। 

ক  শুচন ভানুমিী-স্বেম্বর-কো।  

সকান্ সকান্ রািগে চগোচছল িো।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশী কণ  শুচনণল িরণে ভববাচর।। 
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ভানুমিীর স্বেম্বর 

মুচন বণল, অবধান কর নরপচি। 

প্রাগণিযাচিণি ভগেি-কনযা ভানুমিী।। 

নৃপচি কচরল সসই কনযা স্বেন্বর।  

চনমচন্ত্রো আনাইল সব নৃপবর।। 

দুণ্পযাধন শি ভাই ভীষ্ম কেপ সদ্রাে। 

কচলঙ্গ কামে মৎসয পাঞ্চাল নন্েন।।  

শাল্ব চশশুপাল েন্তবক্র পুণরাচিি।  

িেদ্রে শলয মদ্র সকাশল সচ ি।। 

রািিক্রবিপী িরাসন্ধ ম াণিিা। 

স্বেন্বণর সগল আশী স ণরক রািা।। 

স নমণি রািগে কচরল গমন। 

ভগেি নৃপচি কচরল চনণবেন।। 

এইমি মৎসয-লিয উচপাদ্ধণ্ািন। 

এই ধনুর্ব্পাণে চবচন্ধণবক স্ই িন।।  

সসই মম কনযা লচভণবক ভানুমিী।  

এি বচল কনযা আনাইল শীঘ্রগচি।। 

ভানুর প্রকাণশ স্ন চিচমর চবনাশ।  

ভানুমিী-রূণপ সিন কচরল প্রকাশ।।  

সেচখ্ো সমাচ ি ব ল সব রািগে। 

সিােশ কলাণি স্ন িণের সশাভন।।  

িণব ্ি রািগে উচঠ এণক এণক। 

কাণরা শচি গুে চেণি নাচরল ধনুণক।। 

িরাসন্ধ ম ারাি ধনুক লইো। 

বহুশচি চেল গুে ধনু সনাোইো।।  

লণিযর উণর্দ্ণশ বাে এচেল নৃপচি। 

নাচরল চবচন্ধণি লিয িা ার শকচি।। 

লিয না চবচন্ধো বাে পচেল ভূিণল। 

লাি পাইো  াি  ইণি ধনু সফণল।। 

্ি সব রািগে  ইল চবমুখ্। 

কাণরা শচি সনাোইণি নাচরল ধনুক। ।  

সবাণর চবমুখ্ সেচখ্ প্রাগণিযাচিি-পচি। 

করণ্াণে কণ  সব নৃপচির প্রচি।। 

কারু  ইণি নচ ল আমার প্রণোিন। 

আজ্ঞা কর সকান কর্ম্প কচরব এখ্ন।।  

রািগে বণল, শচি নাচ  সমা’সবার।  

উপাে কর  চিণি ্া  ে চবিার।। 

স্ পাচরণব সস লইণব সিামার কুমারী। 

কার শচি িাণর চকছু বচলণি না পাচর।। 

এি শুচন কচ ণি লাচগল ভেগি। 

অস্ত্রধারী  ইো আছণে স ো ্ি।।  

ব্রাহ্মে িচত্রে ববশয শূদ্র িাচরিাচি। 

স্ চবচন্ধণব লিয, সস লচভণব ভানুমিী।। 

এই ভািা পুনুঃ পুনুঃ বচলল রািন।  

শুচনো উচঠল িণব বীর ববকিপন। ।  

আকেপ পূচরো ধনু চেণলন েোর।  

লণিযর উণর্দ্ণশ বাে কচরল প্র ার।। 

ম া-পরাক্রম কেপ  ণে েৃষ্টণভচে। 

এক বাণে মৎসয-িক্র সফলাইল সছচে।। 

সেচখ্ হৃষ্ট মচি িণব ব ল ভানুমিী। 

কেপগণল মালা চেণি ্াে শীঘ্রগচি।। 

চপছু ব ো মালা চেণি কেপ চনবাচরল। 

সেচখ্ো সকল রািা চবস্মে  ইল।। 

র  র  বচল  াণক িরাসন্ধ রািা। 

শুচনো কুচপল সূ্পযপুত্র ম াণিিা।। 

কেপ বণল লিয স্ চবচন্ধলাম সভাণি। 

ভানুমিী আইল আমাণর মালা চেণি।। 

বমত্র স িু আচম িাণর কচরনু বারে।  
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িুচম চনবার  িাণর চকণসর কারে।। 

িরাসন্ধ বণল, অদ্ধপভাগী  ই আচম। 

সমার গুে চেো ধনু চবচন্ধোছ িুচম।। 

গুে চেণল ধনুক অণদ্ধপক  ে িার।  

 ে নে বুে সণব কচরো চবিার।। 

এি শুচন কচ ল ্ণিক নরপচি। 

সিয কচ ণলন, িরাসন্ধ ম ীপচি।। 

গুেোিা িণনর অণদ্ধপক অচধকার। 

ভানুমিী উপণরণি স্বামীত্ব সোাঁ ার।। 

এিণে ই ার এই সেচখ্ স্  চবধান। 

সোাঁ াকার মণধয স্  ইণব বলবান।।  

ভানুমিী কনযা লচভণবক সসই িন। 

এইমি কচ ল ্ণিক রািগে।। 

শুচন কেপ  াচক বণল িরাসন্ধ প্রচি। 

চমেযা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপচি।। 

বহুশচি চেলা গুে কচর প্রােপে।  

সনাোইণি ধনু িাণ  নচ ণল ভািন।। 

কনযা সলাণভ দ্বন্দ্ব এণব কর অকারণে। 

ই ার উচিি ফল পাণব সমার স্থাণন।।  

গুে চেণি ধনু আচম পাচর শিবার। 

স ন লিয চবচন্ধবাণর চক শচি সিামার।। 

আবার িোে লিয রাখ্ বলো পুনুঃ। 

পুনুঃ আচম চবচন্ধব ধনুণক চেো গুে।। 

নিুবা আইস সোাঁণ  কচরব সমর। 

এি বচল  াণক বীর কেপ ধনুদ্ধপর।।  

শুচনো ধাইল িরাসন্ধ নরপচি। 

সোাঁ াকাণর সোাঁণ  অস্ত্র চবণন্ধ শীঘ্রগচি।। 

নানা অস্ত্র কেপ বীর কণর বচরিে।  

চনবারণি িা া বৃ দ্রণের নন্দন।।  

প্রােপণে সঘার ্ুদ্ধ  ইল সোাঁ ার।  

ধনু এচে গো বলল মগধ-কুমার।। 

গো্ুণদ্ধ অচধক কুশল ম ারে। 

গোঘাণি িূেপ সস কচরল কেপরে।।  

সারচে িুরঙ্গ রে আচে িূেপ ব ল।  

লাফ চেো কেপ বীর ভূচমণি পচেল। ।  

আর রণে িচে অস্ত্র কণর বচরিে। 

সসই রে িূেপ িণব কচরল িখ্ন।। 

মার মার বচলো ভীিে সঘার  াণক।  

বােুণবণগ গো বীর চফরাে মিণক। ।  

সমণঘর বিপোচধক কনপ অস্ত্র এণে। 

গোে সঠচকো অস্ত্র ধূচল ব ো পণে।। 

স নমণি কিিে  ইল সমর। 

সক্রাণধ চেবয অস্ত্র এণে কেপ ধনুদ্ধপর।। 

খ্ণ্ড খ্ণ্ড কচর গো কাচেো সফচলল।  

অনয গো বলো বীর কণেপ প্র াচরল।। 

সসই গো কাচে কেপ বকল খ্ান খ্ান।  

অনয গো বলল পুনুঃ মগধ-প্রধান।।  

পুনুঃ পুনুঃ িরাসন্ধ ্ি গো লে। 

চিল চিল কচর কাণে সূণ্পযর িনে।।  

বহু গো সগল, গো নাচ  আর। 

কেপ প্রচি বণল িণব মগধ-কুমার।।  

আচম অস্ত্র ীন, িুচম  ও অস্ত্রধারী। 

অিয িযচি এস সোাঁণ  বাহু্ুদ্ধ কচর।। 

শুচন কেপ সসইিণে এচে ধনুুঃশর।  

বাহু্ুদ্ধ কণর সোাঁণ  ভূচমর উপর। ।  

মুণণ্ড মুণণ্ড, ভুণি ভুণি, বুণক বুণক িাচে। 

িরণে িরণে ছাচন্দ ্াে গোগচে।। 

গোঘাি করাঘাি মুচষ্টর প্র ার। 
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র্চ্মট িট শে বাণি অণঙ্গ সোাঁ াকার।। 

সকাোে পচেল রত্ন-কন্ঠ ার চছাঁচে।  

মাোর মুকুে সগল িূেপ  ণে উচে। ।  

সোাঁ াকার সংগ্রাম না  ে স্ চবরাম। 

পূণর্ব্প সীিা স িু স্ন রাবে শ্রীরাম।। 

বসন্ত সমে স্ন  চিনী কারে। 

দুই মি েন্তীবল কণর ম ারে।। 

সূণ্পযর নন্দন কেপ সূ্পয-পরাক্রম। 

সক্রাধমূচিপ সেচখ্ স্ন কালান্িক ্ম।।  

ভুিবণল িরাসণন্ধ পাচে ভূচম পণর।  

বুণক  াাঁেু চেো িার গলা সিণপ ধণর।। 

িরাসন্ধ-সেে সেচখ্ো রািগে। 

 া াকার কচরো কচরল চনবারে।। 

 াচর অপমান ব ো মগণধর পচি। 

আপনার সেণশ সগল ব ো দুুঃখ্মচি।। 

িণব ভানুমিী বলো ভানুর নন্দন। 

দুণ্পযাধন আণগ বলো চেল িিিে।।  

হৃষ্ট ব ো দুই চমণি কণর সকালাকুচল। 

ভানুমচি বলো সগল চনি সেণশ িচল। ।  

ম াভারণির কো অমৃি সমান। 

কাশীোস কণ , সো শুণন পুেযবান।।  
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শ্রীকৃণের বলরাণমর 

কণোপকেন 

চিজ্ঞাচসল িণন্মিে ক  মুচনবর। 

িণব পুনুঃ চক কচরল পাঞ্চাল-ঈশ্বর।।  

মুচন বণল, অবধান কর নৃপমচে। 

পুনুঃ পুনুঃ রািগে বণল কেবুােী।। 

উপ াস কচরবাণর নৃপচি- মণ্ডণল। 

চমেযা স্বেম্বর কচর চনমচন্ত্র আচনণল।। 

আমা সবা মণধয চবণন্ধ নাচ  স ন িন।  

ক  চবচন্ধবাণর িব ্াণর লে মন।। 

রািগে-বাকয শুচন দ্রুপে-কুমার।  

 াচকো বচলল িণব সভার চভির।। 

িত্রকুণল আছ  সভাণি ্ি িন। 

স্ চবচন্ধণব িাণর কৃো কচরণব বরে।।  

স ৌক বা না স ৌক রািা না কচর চবিার। 

লচভণবক কৃো, লিয চবণন্ধ শচি ্ার।। 

পুনুঃপুনুঃ ধৃষ্টদুযে সবাকার আণগ। 

এইমি বিন বচলল িত্রভাণগ।। 

িণব রাম েৃচষ্ট কণর কৃণের বেন।  

ইচঙ্গণি বুচেো িাাঁণর বণল নারােে।।  

আমা সবাকার ইণে নাচ  চকছু কাি। 

অকারণে সভাে উচঠো পাব লাি।। 

বলভদ্র বণল, িণব রচ  চক কারে। 

বযেপ স্বেম্বর বকল পাঞ্চাল রািন।। 

চনমচন্ত্রো আনাইল একলি রািা।  

চবংশচি চেবস সবাকাণর কণর পূিা।।  

সকান রািা সনািাইণি নাচরল ধনুক। 

সিামা স ন িন ্াণি  ইল চবমুখ্।। 

আর বা সংসার মণধয আণছ সকানিন।  

এ লিয চবচন্ধো কনযা কচরণব গ্র ন।। 

িল অকারণে আর সকন রচ  ইচে। 

পঞ্চেশ চেবস ছাচেো দ্বারাবিী।।  

সগাচবন্দ বণলন, আচিকার চেন র । 

লিয চবচন্ধবাণর সে  সকৌিুক সেখ্ ।। 

স্ই চবণন্ধ ইচিমণধয নাচ  সকান বযচি। 

এই লিয চবচন্ধবাণর আণছ কার শচি।। 

পৃচেবীণর রািা আণছ বত্রণলাকয-মণ্ডণল। 

ইে ্ম কুণবর প্রভৃচি চেক্পাণল।। 

এ লিয চবচন্ধণি সণব একিন ক্িম।  

মনুিয-ণলাণকণি সশ্রষ্ঠ ম া-পরাক্রম।। 

শুচনো বণলন রাম চবস্মে বেন। 

ক  কৃে, এমি আছণে সকান্ িন।। 

চিনণলাক বীর িার নাচ ক সমান। 

নণর সশ্রষ্ঠ সিামা চবনা সকবা আণছ আন।। 

সিামা আমা ব ণি সশ্রষ্ঠ আণছ স্ মনুিয। 

আশ্চ্পয শুচনো সমার চিণি িাণগ  াসয।। 

অবচেপি রূপ কৃো লক্ষ্মী-স্বরূচপেী। 

সম্পেূপ িেমা মুখ্, িাচিণি পচদ্মনী।। 

এ কনযা লচভণব স্ই পুরুি উিম।  

ক  কৃে সিামা ব ণি অনয সকবা িম।। 

সগাচবন্দ বণলন, সেব কর অবধান। 

এ লিয চবচন্ধণি পােপ চবনা নাচ  আন।। 

ইণের নন্দন সসই পাণ্ডব মধ্্ম।  

লিয চবচন্ধবাণর মাত্র সসই িন িম।। 

রাম বচলণলন, শুচন সগাচবণন্দর কো। 

িণব কৃে চক স িু রচ ণব আর স ো।। 

এ চিন সলাণকর মণধয সক  না পাচরল।  
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স্ পাচরণব দ্বােশ বৎসর সস মচরল। ।  

আশ্চ্পয লাচগল মম শুচন িব ভাি।  

অনুমাণন বুচে কৃে কচর উপ াস।।  

অচিমণধয পুচেল স্ পাণ্ডুর নন্দন। 

িা া চবনা লিয চবণন্ধ নাচ  স ন িন।। 

িণব সক চবচন্ধণব লিয ক  নারােে। 

চক স িু রচ ণি বল, না বুচে কারে।।  

কৃে বণল, পাণ্ডুপুত্র পুচে নাচ  মণর। 

ম াবী্পযবন্ত িারা, অবধয সংসাণর।। 

সেব ব ণি ব ল পঞ্চ কুন্তীর কুমার। 

ভূচমভার চনবাচরণি িন্ম সবাকার।।  

িা সবা মাচরণি পার কা ার শকচি। 

কিকাণল গুণি কাোইল ্চে িচে।।  

এই সভা মণধযণি আছণে পঞ্চিন। 

শুচনো চবস্মে ব ল সরাচ েী-নন্দন।।  

রাম বচলণলন, ক  অদ্ভুি কেন। 

শুচনো আশ্চপ্য্ুি ব ল মম মন।।  

অচিণি মচরল পুচে, চবখ্যাি ভুবণন। 

এিকাল সকান্ সেণশ বচঞ্চল সগাপণন।।  

সকান্ সবণশ, সকান্ খ্াণন আণছ পঞ্চিন।  

পােপ লিয চবচন্ধণি না উণঠ চক কারে।। 

এি শুচন বচলণি লাচগল ্দুবীর। 

স র সেখ্ চদ্বি-সভা মণধয ্ুচধচষ্ঠর।। 

এিণে সকমণন বা উচঠণব ধনঞ্জে। 

লিয চবচন্ধবাণর িাণর সক  নাচ  কে।। 

্খ্ন ব্রাহ্মেগণে দ্রুপে বচলণব। 

লিয চবচন্ধবাণর পােপ িখ্চন উচঠণব।। 

শুচনো িাণ ন রাম ্ুচধচষ্ঠর-পাণন। 

চপঙ্গল মচলন বস্ত্র চবরস-বেণন।।  

বিল চবনা িাম্রবেপ সলামাবচল িুচল। 

মাণে িাল-পত্র-ছত্র, স্কণন্ধ চভিা-েুচল।। 

রাম বচলণলন, কৃে কর অবধান। 

ধর্ম্পণশ্রষ্ঠ ্ুচধচষ্ঠর সলাণকণি বাখ্ান।। 

িণব সকন স ন গচি সেচখ্ ্ুচধচষ্ঠণর। 

অনা াণর ম াচেষ্ট দুুঃচখ্ি অন্তণর।। 

রািা দুণ্পযাধন সেচখ্ অিুল ববভব।  

সভাে বচসোণছন চদ্বিীে বাসব।। 

সগাচবন্দ বণলন, অবধান ম াশে। 

পাপাত্মা সস দুণ্পযাধন, িাচন  চনশ্চে।। 

পাণপণি পাপীর ধন বৃচদ্ধ  ে চনচি। 

পশ্চাণি  ইণব সবমূণলণি চবনশযচি।। 

কাণলণি অবশয িে লাণভ ধচর্ম্পিন।  

দুুঃখ্সুখ্ কি কাল বেণবর চলখ্ন। ।  

কৃণের এণিক বাকয শুচন ্দুগে।  

সবাই িযচিল লিয-চবচন্ধবার মন।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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লিযণভণে ধৃষ্টদুযণম্নর অনুমচি 

োন 

পুনুঃ পুনুঃ ধৃষ্টদুযে স্বেম্বর-স্থণল। 

লিয চবচন্ধবাণর বণল িচত্রে সকণল।। 

িা া শুচন উচঠণলন কুরুবংশপচি। 

ধনুর চনকণে ্ান ভীষ্ম ম ামচি।। 

িুচলো ধনুণক ভীষ্ম চেো বাম িানু। 

হুণল ধচর নি কচরণলন ম াধনু।। 

বচল কচর ধনু িুচল গঙ্গার কুমার।  

আকেপ পূচরো ধনু চেণলন েোর। ।  

ম াশণে সমাচ ি  ইল সর্ব্পিন। 

ঊদ্বচুঃস্বণর বচলণলন গঙ্গার নন্েন।।  

শুন  পাঞ্চাল আর ্ি রািভাগ।  

সণব িান আচম োরা কচরোচছ িযাগ।।  

কনযাণি আমার নাচ  চকছু প্রণোিন।  

আচম লিয চবচন্ধণল লইণব দুণ্পযাধন।। 

এি বচল ভীষ্ম বাে ্ুণেন ধনুণক। 

স নকাণল চশখ্ণ্ডীণক সেণখ্ন সরু্ম্ণখ্।। 

ভীণষ্মর প্রচিজ্ঞা আণছ খ্যাি িরাির। 

অমঙ্গল সেচখ্ণল ছাণেন ধনুুঃশর।। 

চশখ্ণ্ডী দ্রুপেপুত্র নপুংসক িাচি। 

িার মুখ্ সেচখ্ ধনু রাণখ্ ম ামচি।।  

িণবি সভাণি চছল ্ি রািগে। 

পুনুঃ  াক চেো বণল পাঞ্চাল-নন্েন।।  

ব্রাহ্মে িচত্রে ববশয শূদ্র নানা িাচি। 

স্ চবচন্ধণব লণব সসই কৃে গুেবিী।। 

এি শুচন উচঠণলন সদ্রাে ম াশে। 

চশণরণি উেীি সশাণভ শুভ্র অচিশে।।  

শুভ্র মলেণি চলি শুভ্র সর্ব্প অঙ্গ। 

 ণি ধনুর্ব্পাে সশাণভ, পৃণষ্ঠণি চনিঙ্গ।। 

ধনুক লইো সদ্রাে বণলন বিন। 

্চে আচম এই লিয চবচন্ধ কোিন।।  

আমা স্াগয নণ  এই দ্রুপে-কুমারী। 

সখ্ার কুমারী  ে আপন চেোরী।। 

দুণ্পযাধণন কনযা চেব ্চে লিয  াচন। 

এি বচল ধনু িুচল চনল বামপাচে।। 

েঙ্গাচরো গুে পুনুঃ চেণলন আিা্পয। 

খ্সাইো চেণব গুে, এ সকান্ আশ্চ্পয।। 

চবচন্ধণি স্ শি, িার গুণেণি চক ভে। 

দুই স্থাণন অচধকারী দুণ্পযাধন  ে।।  

িাই গুে ঘুিাইণি নাচ  প্রণোিন। 

চবণশি ভীণষ্মর েি, নণ  অনযিন।।  

িণব সদ্রাে লিয সেণখ্ িণলর ছাোণি। 

অপূর্ব্প রচিল লিয দ্রুপে-নৃণপণি।। 

পঞ্চণক্রাশ ঊদ্ধপণি সুবেপ-মৎসয আণছ। 

িার অদ্ধপ-পণে রাধািক্র চফচরণিণছ।। 

চনরবচধ চফণর িক্র অদ্ভিু চনর্ম্পাে। 

মণধয রন্ধ্র আণছ মাত্র ্াে এক বাে।। 

ঊণদ্ধপ েৃচষ্ট বকণল মৎসয না পাই সেচখ্ণি। 

িণলণি সেচখ্ণি পাই িক্রচচ্ছদ্র-পণে।। 

অণধামুণখ্ িাচ ো োচকণব মৎসয লিয। 

ঊণদ্ধপ বাে চবচন্ধণবক শুচনণি অশকয।। 

োচনো ধনুক সদ্রাে িলচ্ছাো িাে।  

সেচখ্ো হৃেণে চিন্তা কণর ্দুরাে।।  

পরশুরাণমর চশিয সদ্রাে ম াশে। 

নানাচবেযা অস্ত্র-শণস্ত্র পূচেপি হৃেে।। 

চবণশণি সবার গুরু সদ্রাে ধনুণর্ব্পে। 
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সকল সলাণকণি খ্যাি সৃচষ্ট কণর সভে।। 

লিয চবচন্ধণব চকছু চবচিত্র নণ  কো। 

এিণে চবচন্ধণব লিয, নাচ ক অনযো।। 

সুেশপন-িণক্র আজ্ঞা স ন িক্রধর।  

মৎসয-লিয ঢাচক রণ  সসই িক্রবর।।  

িণব সদ্রাোিা্পয বাে আকেপ পূচরো। 

িক্রচচ্ছদ্র-পণে চবণন্ধ িণলণি িাচ ো।। 

ম াশণে উণঠ বাে গগন-মণ্ডণল। 

সুেশপণন সঠচকো পচেল ভূচমিণল।।  

লচর্জ্ি  ইো সদ্রাে ছাচেল ধনুক। 

সভাণি বচসল চগো  ণে অণধামুখ্।। 

বাণপর সেচখ্ো লর্জ্া সক্রাণধ িণব সদ্রাচে। 

িুচলো লইল ধনু ধচর বামপাচে।। 

ধনু েোচরো বীর িাণ  িলপাণন।  

আকেপ পূচরো িক্রচচ্ছদ্র পণে  াণন।। 

গচর্জ্পো উচঠল বাে উল্কার সমান।  

সুেশপণন সঠচকো স ইল খ্ান খ্ান।।  

সদ্রাে সদ্রৌচে সোাঁণ  ্চে চবমুখ্  ইল।  

চবিম লর্জ্ার ভণে সক  না উচঠল।। 

িণব কেপ ম াবীর সূণ্পযর নন্েন।  

ধনুর চনকণে শীঘ্র কচরল গমন।। 

বাম ণি ধচর ধনু চেো পেভর। 

খ্সাইো গুন পুনুঃ চেল বীরবর।। 

েোচরো ধনুণক ্ুচেল বীর বাে।  

ঊদ্ধপকণর অণধামুণখ্ পূচরো সন্ধান।। 

ছাচেণলন বাে, বােুসম সবণগ ছুণে।  

জ্বলন্ত অনল স্ন অন্তরীণি উণঠ।। 

সুেশপন িণক্র সঠচক িূেপ  ণে সগল। 

চিলবৎ  ণে বাে ভূিণল পচেল।। 

লর্জ্া সপণে কেপ ধনু ভূিণল সফচলো। 

অণধামুখ্  ণে সভামণধয বণস চগো।।  

ভণে ধনুপাণন সক  নাচ  িাণ  আর। 

পুনুঃ পুনুঃ  াচক বণল দ্রুপে- কুমার।। 

চদ্বি স ৌক, িত্র স ৌক, ববশয শূদ্র আচে। 

িণ্ডাল প্রভৃচি লিয চবচন্ধণবক ্চে।। 

লচভণব সদ্রৌপেী সসই েৃঢ় সমার পে।  

এি বচল ঘন  াচক পাঞ্চাল-নন্দন।।  

আর সক  নাচ  ধাে ধনুণকর চভণি। 

একচবংশ চেন িো সগল স নমণি।। 

চদ্বি৮-সভা মণধযণি বচসো ্ুচধচষ্টর। 

িিুচর্দ্পণক সবচষ্ট বচসোণছ িাচর বীর।। 

আর ্ি বচসোণছ ব্রািে-মণ্ডল। 

সেবগে মণধয স্ন সশাণভ আখ্ণ্ডল।। 

চনকণেণি ধৃষ্টদুে পুনুঃ পুনুঃ  াণক। 

লিয আচস চবন্ধ  ্া ার শচি োণক।। 

স্ লিয চবন্ধণব কনযা লণব সসই বীর। 

শুচন ধনঞ্জে চিণি  ইল অচস্থর। ।  

চবচন্ধব বচলো লিয কচর স ন মণন।  

্ুচধচষ্ঠর পাণনণি িাণ ন অনিুণে।। 

অর্জ্ুপণনর চিি বুচে কণ ন ইচঙ্গণি। 

আজ্ঞা সপণে ধনঞ্জে উণঠন ত্বচরণি।। 

অর্জ্ুপন িচলো ্ান ধনুণকর চভণি। 

সেচখ্ো সস চদ্বিগে লাণগ চিজ্ঞাচসণি।। 

সকাোকাণর ্া  চদ্বি চকণসর কারে।  

সভা ব ণি উচঠ ্া  সকান্ প্রণোিন। ।  

অর্জ্ুপন বণলন, ্া  লিয চবচন্ধবাণর। 

প্রসে  ইো সণব আজ্ঞা সে  সমাণর।। 

শুচনো  াচসল ্ি ব্রাহ্মে-মণ্ডল।  
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কনযাণর সেচখ্ো চদ্বি  ইল পাগল। ।  

স্ ধনুণক পরািে পাে রািগে। 

িরাসন্ধ শলয সদ্রাে কেপ দুণ্পযাধন।। 

সস লিয চবচন্ধণি চদ্বি িাণ  সকান্ লাণি। 

ব্রাহ্মণেণর  াসাইল িচত্রে সমাণি।। 

বচলণবক িত্র ্ি সলাভী চদ্বিগে।  

স ন চবপরীি আশা কণর সস কারে।। 

বহুেূর ব ণি আচসোণছ চদ্বিগে। 

বহু আশা কচরোণছ, পাণব বহু ধন।।  

সস সব  ইণব নষ্ট সিামার কণর্ম্পণি। 

অসম্ভব আশা সকন কর চদ্বি ইণে।। 

অনেপ না কর, আচস ববস  ব্রাহ্মে।  

এি বচল ধচর বসাইল চদ্বিগে।। 

পুনপুনুঃ  াচক বণল দ্রুপে-িনে।  

শুচনো অচস্থর চিি বীর ধনঞ্জে।।  

পুনুঃ উচঠবাণর পােপ কচরণলন মচি।  

স নকাণল শঙ্খনাে কণরন শ্রীপচি।।  

পাঞ্চিনয শঙ্খনাণে বত্রণলাকয পূচরল। 

দুষ্ট-রািগে শে শুচন িব্ধ ব ল।। 

শঙ্খনাে শুচন পােপ  ণলন উল্লাস।  

ভোিুর িণন স্ন পাইল আশ্বাস।। 

উঠ উঠ ধনঞ্জে  াণক শ্ঙ্ঙ্খবর। 

লিয চবচন্ধ সদ্রৌপেীণর লভ  সত্বর।। 

সগাচবণন্দর ইচঙ্গণি উচঠণলন অর্জ্ুপন। 

পুনুঃ চগো ধচরণলন ্ি চদ্বিগে।। 

চদ্বিগে বণল, চবপ্র  ইণল বািুল।  

িব কর্ম্প সেচখ্ মচিণবক চদ্বিকুল।।  

সেচখ্ণল  াচসণব ্ি দুষ্ট িত্রগে।  

বচলণবক সলাভী এই ্ি চদ্বিগে।। 

সবা ব ণি সবাকাণর চেণব সখ্োইো।  

পাবার োকুক কা্পয লইণব কাচেো।। 

এি বচল ধরাধচর কচর বসাইল। 

সেচখ্ ধর্ম্পপুত্র চদ্বিগণেণর কচ ল।। 

চক কারণে চদ্বিগে কর চনবারে। 

্ার ্ি পরাক্রণম সস িাণন আপন।। 

স্ লিয চবচন্ধণি ভঙ্গ চেল রািগে। 

শচি না োচকণল িখ্া ্াণব সকান্ িন।।  

চবচন্ধণি না পাচরণল আপচন পাণব লাি। 

িণব চনবারণে আমা সবার চক কাি।। 

্ুচধচষ্ঠর-বাকয শুচন ছাচে চেল সণব। 

ধনুর চনকণে ্ান ধনঞ্জে িণব।। 

 াচসো িচত্রে ্ি কণর উপ াস। 

অসম্ভব কণর্ম্প সেচখ্ চদ্বণির প্রোস।। 

সভা-মণধয ব্রাহ্মণের মুণখ্ নাই লাি। 

্াণ  পরািে ব ল রািার সমাি।। 

সুরাসুর-িেী স্ই চবপুল ধনুক। 

িাণ  লিয চবচন্ধবাণর িচলল চভিুক।। 

কনযা সেচখ্ চদ্বি চকবা  ইল অজ্ঞান। 

বািুল  ইল চকবা কচর অনুমান।। 

চকম্বা মণন কচরোণছ সেচখ্ একবার।  

পাচরণল পাচরব, নণ  চক  ণব আমার। ।  

চনলর্জ্প ব্রাহ্মণে সমারা অল্প না ছাচেব। 

উচিি স্ শাচি  ে, অবশয িা চেব।। 

সক  বণল ব্রাহ্মণেণর না বল এমন।  

সামানয মনুিয বুচে না  ণব এ িন।।  

সেখ্ চদ্বি মনচসি চিচনো মূরচি। 

পদ্মপত্র ্ুগ্মণনত্র পরশণে শ্রুচি।। 

অনুপম িনু শযাম নীণলাৎপল আভা।  
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মুখ্রুচি কি শুচি কচরোণছ সশাভা।।  

চসং গ্রীব বন্ধুিীব অধর রািুল। 

খ্গরাি পাে লাি নাচসকা অিুল।। 

সেচখ্ িারু ্ুগ্ম ভুরূ ললাে প্রসর।  

চক সানন্দ গচি মন্দ মি কচরবর। ।  

ভুি্ুণগ চনণন্দ নাণগ আিানুলচম্বি। 

কচরকর-্ুগবর িান সুবচলি।। 

বুকপাো, েন্তচ্ছো চিচনো োচমনী। 

সেচখ্ এর বধ্পয ধণর সকাো সক কাচমনী।। 

ম াবী্পয স্ন সূ্পয সমণঘ আবচরি। 

অচি অংশু স্ন পাংশু-ছাণে আচ্ছাচেি।। 

এইিণন লে মণন চবচন্ধণবক লিয।  

কাশী ভণে, স ন িণন চক কর্ম্প অশকয।। 
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অর্জ্ুপণনর লিযণভণে গমন  

এইমণি রািগে কচরণছ চবিার। 

ধনুর চনকণে ্ান কুন্তীর কুমার।।  

প্রেচিে ধনুণক কচরো চিনবার। 

চশবোিা চশণব কচরণলন নমস্কার।। 

বাম কণর ধচর ধনু িুচলল অর্জ্ুপন।  

সনাোইো সফচলণলন কেপেি গুে।।  

পুনুঃ গুে চেো পােপ চেণলন েোর। 

সস শণে কণেপণি িাচল লাচগল সবার।। 

গুরু প্রেচমব বচল চিণন্তন হৃেণে। 

সািাৎ চকরূণপ  ণব অজ্ঞাি সমণে।। 

পূণর্ব্প সদ্রাোিা্পয কচ ণলন স্ আমাণর। 

বািা ্চে আমাণর প্রোম কচরবাণর।। 

আণগ এক অস্ত্র মাচর কর সণম্ভাধন।  

অনয অস্ত্র ধচর পাে কচরবা বন্েন।।  

সসই অনুসাণর পােপ চিচন্তণলন মণন। 

ভূচমিণল নাচ  স্থল সলাণকর গ ণন।।  

চবণশি সবাণর চবেযা সেখ্াবার িণর। 

শূণনয স্থাচপণলন অস্ত্র পবণনর ভণর।। 

দুই অস্ত্র মাচরণলন ইণের নন্দন। 

বরুে অণস্ত্রণি সধৌি কচরল িরে।। 

আর অস্ত্র প্রোম কচরল চগো পাে।  

আশীর্ব্পাে কচরণলন, সদ্রাোিা্পয িাে।। 

চবচস্মি  ইো সদ্রাে চিণন্তন িখ্ন।  

মম চপ্রেচশিয এই  ণব সকান িন।। 

কুরুণশ্রষ্ঠ চপিাম  গঙ্গার কুমার। 

িাাঁণর কচরণলন পােপ শি নমস্কার। ।  

সদ্রাে বচলণলন, সেখ্ শান্তনু-িনে।  

লিযণবদ্ধা ব্রাহ্মে সিামাণর প্রেমে।। 

ভীষ্ম বণল, আচম িত্র ও  ে ব্রাহ্মে। 

আমাণর প্রোম কণর চকণসর কারে।। 

সদ্রাে বণল, চদ্বি এই না  ে কোচপ। 

িত্র-কুল-ণশ্রষ্ঠ এই চদ্বি ছদ্মরূপী।। 

স্ই চবেযা সেখ্াইল িব চবেযমাণন। 

মম চশিয চবনা অণনয সক  নাচ  িাণন।। 

বে বে রািা ই া সক  নাচ  িাণন। 

এ চবেযা পাইণব সকাো চভিুক-ব্রাহ্মণে।। 

চবণশি সিামাণক স্ কচরল নমস্কার। 

সিামার বংণশণি িন্ম  ণেণছ ই ার।।  

এখ্চন চবচেি  ণব আর মু ূণিপণক। 

কিিে লুকাইণব জ্বলন্ত পাবণক।।  

ভীষ্ম কণ , আচম হৃণে িাই ভাচবণিচছ। 

পূণর্ব্প আচম ই াণর সকাোে সেচখ্োচছ।। 

চনরচখ্ো ই ার সুিারু িেমুখ্।  

ক ণন না ্াে ্ি িচন্মণিণছ সুখ্।।  

ক  ক  গুরু ্চে িান  ই াণর। 

সকবা এ কা ার পুত্র, চকবা নাম ধণর।। 

সদ্রাোিা্পয বণলন, কচ ণি আচম পাচর। 

স্বপি চবপি সেচখ্ চিণি চকছু  চর।। 

চবণশণি অণনক চেন মচরল স্ িণন। 

েৃঢ় কচর িার নাম লইব সকমণন।। 

ভীষ্ম বণল, ক  গুরু চক ভে সিামার।  

সক মচরল বহু চেন চকবা নাম িার।।  

সদ্রাে বণল, স্ চবেযা সেখ্াণল এ সভাে। 

পােপ চবনা মম ঠাাঁই সক  নাচ  পাে।। 

পূণর্ব্প আচম পাণেপণর কচরলাম স্বীকার। 

চশিয না কচরব সক  সমান সিামার।।  

সসই স িু এ চবেযা চেলাম ধনঞ্জণে। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

1
 

আমাণর চেণলন ্া া ভৃগুর িনণে।। 

অশ্বত্থামা আচে ই া সক  নাচ  িাণন। 

িাই পােপ বচল ই া লে মম মণন।। 

শুচনো পাণেপর নাম ভীষ্ম সশাকাকুল। 

নেণনর িণল চিণি অণঙ্গর দুকূল।। 

চক বচললা আিা্পয, কচরলা সকান্ কর্ম্প। 

জ্বাচললা চনর্ব্পাে অচি েগ্ধ বকলা মর্ম্প।। 

দ্বােশ বৎসর নাচ  সেচখ্ শুচন কাণে। 

আর সকাো পাইব সস সাধু পুত্রগণে। ।  

এি বচল ভীষ্মণেব কণরন ক্রন্দন। 

সদ্রাে বচলণলন, ভীষ্ম িযি সশাকমন।।  

চনশ্চে িাচন  এই কুন্তীর নন্দন।  

সেব ব ণি িচন্মল পাণ্ডব পঞ্চিন। ।  

পাণ্ডুপুত্র মচরোণছ, কণ  সর্ব্পিণন। 

সস কোে আমার প্রিযে নাচ  মণন। ।  

চবদুণরর মন্ত্রোে িারা সগল িচর। 

এই কো ভাচব আচম চেবস-শর্ব্পরী। ।  

স ন নীচি উি আণছ, মুচনগে বণল।  

পাণ্ডণবর মরে নাচ ক চিচিিণল।।  

এি শুচন ভীষ্মবীর িযচিলা ক্রন্দন। 

দুই িণন কলযাে কণরন হৃষ্টমন।। 

্চে এই কুন্তী পুত্র  ইণব ফাল্গুনী। 

লিয চবচন্ধ প্রাি স ৌক দ্রুপে-নচন্দনী।। 

িণব পােপ প্রেণমন কৃণে স্াে াণি। 

পাঞ্চিনয শঙ্খবােয  ে স্ই চভণি।। 

সেচখ্ো কলযাে বাকয কণ ন শ্রীপচি। 

 াচসো বণলন িণব বলভদ্র প্রচি।।  

অবধাণন সেখ্ স র সরবিী- রমে।  

সিামাণে প্রেণম পােপ ইণের নন্দন।। 

কলযাে কর , স্ন চবণন্ধ পােপ লিয। 

শুচন বলভণের কচম্পি ব ল বি।। 

রাম বচলণলন, পােপ চবচন্ধণবক লিয। 

কনযা বলো ্াইবার না  ইণব শক্্।।  

একা ধনঞ্জে, এি সমূ  চবপি। 

সদ্বসণনযণি আচসোণছ রািা এক লক্ি।।  

অনুপম-রূপা কৃো অনঙ্গ-ণমাচ নী। 

সবাকার মন  চরোণছ সস ভাচমনী।। 

এই স িু সবাই কচরব প্রােপে। 

কনযা লাচগ দ্বন্দ্ব কচরণবক রািগে।।  

চবণশি ব্রাহ্মে বচল পাণেপ সণব িাণন। 

এি সলাণক চক কচরণব পােপ একিণন। ।  

কৃে কন, অনযাে কচরণব দুষ্টগে।  

িুচম আচম বচসোচছ চকণসর কারে।। 

মম চবেযমাণন কচরণবক অিযািার। 

িগোে নাম িণব চক স িু আমার।।  

িগৎিণনর আচম অণন্ত স ই ত্রািা। 

দুর্ব্পণলর বল আচম সর্ব্প ফলোিা।। 

্চে আচম সমুচিি ফল নাচ  চেব। 

িণব সকন িগোে এ নাম ধচরব।। 

সুেশপণন সছচেব সকল দুষ্টমচি। 

পূণর্ব্প ্ো চনুঃিচত্রো বকল ভৃগুপচি।। 

চবণশি কচরণি নাশ অবনীর ভার। 

সিাঁই িন্ম অবনীণি  ণেণছ আমার।। 

সগাচবণন্দর বাণকয রাম চিন্তাচম্বি মণন। 

অর্জ্ুপণন আচশস্ কণর কৃণের বিণন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশী কণ , শুচনণল সস সর্ব্পপাণপ িচর।। 

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

2
 

অর্জ্ুপণনর লিযচবদ্ধ করে 

িণব পােপ প্রেমে ধণর্ম্পর িরণে। 

্ুচধচষ্টর বচলণলন, িাচ  চদ্বিগণে।। 

লিযণবদ্ধা ব্রাহ্মে প্রেণম কৃিাঞ্জচল। 

কলযাে কর  িাণর ব্রাহ্মে-মণ্ডলী।। 

শুচন চদ্বিগে বণল স্বচি স্বচি বােী। 

লিয চবচন্ধ প্রাি স ৌক দ্রুপে-নচন্দনী।। 

ধনু বলো পাঞ্চাণল বণলন ধনঞ্জে।  

চক চবচন্ধব, সকাো লিয, বল  চনশ্চে।। 

ধৃষ্টদুযে বণল, এই সেখ্  িণলণি। 

িক্রচচ্ছদ্র-পণে মৎসয পাইণব সেচখ্ণি।। 

কনণকর মৎসয, িার মাচেক নেন। 

সসই মৎসয-িি ুচবচন্ধণবক স্ই িন।।  

সস  ইণব বল্লভ আমার ভচগনীর। 

এি শুচন িণল সেণখ্ পােপ ম াবীর। ।  

ঊদ্ধপবাহু কচরো আকেপ োচন গুে। 

অণধামুখ্ কচর বাে ছাণেন অর্জ্ুপন। ।  

সুেশপন িগোে কণরন অন্তর। 

মৎসয-িিু সছচেণলক অর্জ্ুপণনর শর।।  

ম াশণে মৎসয সভচে অস্ত্র ব ল পার। 

অর্জ্ুপন সরু্ম্ণখ্ অস্ত্র আইল পুনর্ব্পার।। 

আকাণশ অমরগে পুষ্পবৃচষ্ট বকল। 

িে িে শে চদ্বি সভা মণধয ব ল।।  

চবচন্ধল চবচন্ধল বচল ব ল ম াধ্বচন। 

শুচনো চবস্মোপে সব নৃপমচে।।  

 াণিণি েচধর পাত্র বলো পুষ্পমালা। 

চদ্বণিণর বচরণি ্াে দ্রুপণের বালা।। 

সেচখ্  ি চিি ব ল ্ি নৃপমচে। 

 াচকো বচলল র  র  ্াজ্ঞণসনী।। 

চভিুক েচরদ্র এ স ণি চদ্বিিাচি। 

লিয চবচন্ধবাণর সকাো ই ার শকচি।। 

চমেযা সগাল চক কারণে কর চদ্বিগে।  

সগাল কচর কনযা সকাো পাইণব ব্রাহ্মে।। 

ব্রাহ্মে বচলো চিণি উপণরাধ কচর। 

ই ার উচিি ফল সেয চেণি পাচর।। 

পঞ্চণক্রাশ ঊণদ্ধপ লিয শূণনযণি আছে। 

চবচন্ধল চক না চবচন্ধল না  ে চনেপে।। 

চবচন্ধল চবচন্ধল বচল সলাণক িানাইণল। 

ক  সেচখ্ সকাো মৎসয সকমণন চবচন্ধল।। 

িণব ধৃষ্টদুযে স  বহু চদ্বিগে।  

চনেপে কচরণি িণল কণর চননীিে। ।  

চশণষ্ট বণল চবচন্ধোণছ, দুণষ্ট বণল নে। 

ছাো সেচখ্ চক প্রকাণর  ইণব প্রিযে।। 

শূনয ব ণি মৎসয ্চে কাচেো পাচেণব। 

সািাণি সেচখ্ণল িণব প্রিযে িচন্মণব।। 

কাচে পাে মৎসয ্চে আছণে শকচি। 

এইরূপ কচ ল ্ণিক দুষ্টমচি।। 

শুচনো চবচস্মি ব ল পাঞ্চাল নন্দন। 

 াচসো অর্জ্ুপন বীর বণলন বিন।।  

অকারণে চমেযা দ্বন্দ্ব কর সকন সণব। 

চমেযা কো কণ  স্, সস কা্পয নাচ  লণভ।। 

কিিে িণলর চিলক রণ  ভাণল। 

কিিে রণ  চশলা শূণনযণি মাচরণল।। 

সর্ব্পকাল চেবস রিনী নাচ  রে। 

চমেযা চমেযা , সিয সিয, সলাণক খ্যাি  ে।। 

অকারণে চমেযা বচল কচরণল ভিে।  

লিয কাচে সফচলব, সেখ্ুক সর্ব্পিন।। 

একবার নে, বচল সরু্ম্ণখ্ সবার। 
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্িবার বচলণব, চবচন্ধব িিবার।। 

এি বচল অর্জ্ুপন চনণলন ধনুুঃশর। 

আকেপ পূচরো চবচন্ধণলন েৃঢ়ির।।  

সুরাসুর নাগ নর সেখ্ণে সকৌিুণক। 

কাচেো পাচেল লিয সভার সরু্ম্ণখ্।। 

সেচখ্ো চবস্মে ভাণব সব রািগে। 

িে িে শে কণর সকল ব্রাহ্মে।। 

 াণি েচধপাত্র মালয সদ্রৌপেী সুন্দরী। 

পাণেপর চনকণে সগলা কৃিাঞ্জচল কচর।। 

েচধ-মালয চেণি পােপ কণরন বারে।  

সেচখ্ অনুমান কণর সব রািগে।। 

একিন প্রচি আর একিন সেখ্াইল। 

স র সেখ্ বচরণি ব্রাহ্মে চনণিচধল।।  

স ণি েচরদ্র চদ্বি, অে নাচ  চমণল। 

চছে র্চ্মর্ম্প-পাদুকা ্ুগল পেিণল।। 

অচি সস েচরদ্র িীেপবস্ত্র পচরধান। 

বিল চবনা শচর সেখ্ িোর আধান।। 

স ন িন গৃণ  নাচ  রািকনযা সশাণভ। 

এই স িু বচরণি না চেল ধনণলাণভ।। 

ব্রহ্মণিণি লিয চবচন্ধণলক িণপাবণল। 

চক কচরণব কনযা ্ার অে নাচ  চমণল।। 

ধণনর প্রোস আণছ ব্রাহ্মণের মণন। 

ির পাঠাইো িত্ত্ব ল  এইিণে।।  

এি বচল রািগে চবিার কচরো। 

অর্জ্ুপণনর স্থাণন েূি চেলা পাঠাইো।। 

েূি বণল অবধান কর চদ্বিবর। 

রািগে পাঠাইল সিামার সগাির।। 

িাাঁ াণের কো চদ্বি কচর চনণবেন।  

সিামা সম কর্ম্প নাচ  কণর সকান িন।।  

দুণ্পযাধন রািা এই কণ ন সিামাে।  

মুখ্যপাত্র কচর সিামা রাচখ্ব সভাে।।  

বহু রািয সেশ ধন নানারত্ন চেব।  

একশি চদ্বি-কনযা চববা  করাব।। 

আর ্া া িা  চেব, নাচ ক অনযো।  

সমাণর বশ কর চেো দ্রপে-দুচ িা।।  

শুচনো অর্জ্ুপন বীর অচিপ্রাে জ্বণল। 

দুই িিু রিবেপ, ির প্রচি বণল।। 

ওণ  চদ্বি স্ইমি বচললা বিন। 

অনয িাচি ন  িুচম, অবধয ব্রাহ্মে।। 

সস কারণে সমার ঠাাঁই পাইলা িীবন। 

এ কো কচ ো অনয বাাঁণি সকান্ িন।।  

আর িাণ  েূি িুচম চক সোি সিামার।  

মম েূি  ণে িো ্া  পুনর্ব্পার। ।  

দুণ্পযাধন আচে ্ি ক  রািগণে।  

অচভলাি িা সবার োণক ্চে ধণন।। 

আচম চেব িা সবাণর পৃচেবী চিচনো। 

কুণবণরর নানারত্ন চেব স্  আচনো। ।  

সিামা সবাকার ভা্পযা সমাণর সে  আচন। 

এই কো সভাস্থণল কচ বা আপচন।। 

শুচনো সত্বর িণব সগল চদ্বিবর। 

কচ ল বৃিান্ত সব রািার সগাির।।  

জ্বলন্ত অনণল স্ন ঘৃি চেণল জ্বণল। 

এি শুচন রািগে সক্রাণধ িণব বণল।।  

স ন সেখ্ মচিচ্ছে ব ল বামনার। 

স ন বুচে, লিয চবচন্ধ কণর অ োর।। 

রািগণে এিােৃশ বিন গচর্ব্পি। 

চেবাণর উচিি  ে শাচি সমুচিি।।  

রািগণে এিােৃশ বিন কুৎচসি বিন। 
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প্রাে আশা কচর কচ ণব সকান্ িন।। 

চদ্বিিাচি বচলো মণনণি কণর োপ।  

স ন িণন মাচরণল নাচ ক চকছু পাপ। ।  

এমন কে্পয ভািা কার প্রাণে সণ । 

চবণশি এ স্বেম্বর ব্রাহ্মণের নণ ।। 

িত্র-স্বেম্বর ইণে চদ্বণির চক কাি। 

চদ্বি  ণেকনযা লণব, িত্রকুণল লাি।। 

এমন কচ ো ্চে রচ ণব িীবন। 

এইমণি দুষ্ট িণব  ণব চদ্বিগে।। 

সস কারণে ই াণর স্ িমা করা নে।  

অনয স্বেম্বণর স্ন এমি না  ে।।  

সেখ্  দুণর্দ্পব এই দ্রুপে-রািার।  

আমা সণব নাচ  মাণন কচর অ োর। ।  

ম ারািগে িযচি বচরল ব্রাহ্মণে।  

এ স ন অনযাে কর্ম্প সণ  কার প্রাণে।। 

অমর চকের নণর স্ কনযা বাচিি। 

েচরদ্র ব্রাহ্মণে চেণব এচক অনুচিি।। 

মার  দ্রুপণে আচি পুণত্রর সচ ি।  

মার এই ব্রাহ্মণনণর, নাচ   ও ভীি।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ , সো শুণন পুেযবান।।  
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সচ ি রািনযবৃণন্দর ্দু্ধ 

্ার স্বা অস্ত্র লণে ্ি রািগে। 

িরাসন্ধ শলয শাল্ব কেপ দুণ্পযাধন।। 

চশশুপাল েন্তবক্র কাশী-নরপচি। 

রুক্মী ভগেি সভাি কচলঙ্গ প্রভৃচি।। 

চিত্রণসন মদ্রণসন িেণসন রািা। 

নীলধ্বি সরাচ ি চবরাে ম াণিিা।। 

চত্রগিপ কীিক বাহু সুবাহু নৃপচি। 

অনুণপে চমত্রবৃন্দ সুণিে প্রভৃচি।। 

্ার স্ লইো অস্ত্র ভূপচি-মণ্ডল।  

নানা অস্ত্র সফণল স্ন বচরিার িল।।  

খ্ট্টাঙ্গ চত্রশূল িাচঠ ভূিণ্ডী সিামর। 

সশল শূল িক্র গো মুিল মুেগর।।  

প্রলণের সমঘ স্ন সং াচরণি সৃচষ্ট। 

িােৃশ নৃপচিগে কণর অস্ত্র বৃচষ্ট।। 

সেচখ্ো সদ্রৌপেী সেবী কচম্পি হৃেে।  

অর্জ্ুপণন িাচ ো িণব কণ  সচবনে।।  

না সেচখ্ স্ চদ্বিবর ই ার উপাে। 

সবচেণলক রািগে সমুণদ্রর প্রাে।।  

ইণে চক কচরণব মম চপিার শকচি। 

িাচনলাম চনশ্চে স্ নাচ ক চনষ্কৃচি।। 

অর্জ্ুপন বণলন, িুচম র  মম কাণছ। 

োাঁোইো চনভপণে সেখ্  রচ  পাণছ।। 

কৃো বচলণলন, চদ্বি অপূর্ব্প কাচ নী। 

একা িুচম চক কচরণব লি নৃপমচে। ।  

 াচসো অর্জ্ুপন বণল, সেখ্ গুেবচি। 

একা আচম চবনাচশব সব নরপচি।। 

একার প্রিাপ িুচম না িান  সচি। 

একা চসংণ  নাচ  পাণর অিা্ুেপচি। ।  

এণকশ্বর গরুে সকল অচ  নাণশ। 

এণকশ্বর পুরন্দর োনব চবনাণশ।। 

একা বযাঘ্র নাশ কণর লি মৃগ িুদ্র। 

একা সশি চবিধর মচেল সমুদ্র।। 

একা  নুমান্ স্ন েচ ণলক লো।  

সসই মি নৃপগণে নাচশব, চক শো। ।  

এি বচল অর্জ্ুপন কৃোণর আশ্বাচসো। 

ধনুগুপে সন্ধান কণরন েোচরো।। 

িণব ি দ্রুপে রািা পুণত্রর সচ ি।  

ধৃষ্টদুযম্ন চশখ্ণ্ডী সচ ি সিযচিৎ।। 

মু ূণিপক ্ুদ্ধ কচর নাচরল সচ ণি। 

ভঙ্গ চেো সদ্বসণনয পলাে িিুচভপণি।। 

এণকশ্বর অর্জ্ুপণন সবচেল নৃপগে।  

সেচখ্ ওষ্ঠ কামোে পবন-নন্দন।। 

অনুমচি লইণি ধণর্ম্পর পাণন িাে।  

সেচখ্ো সর্ম্ি  ইণলন ধর্ম্পরাে।।  

্ুচধচষ্ঠর বণল, ভাই অনেপ  ইল। 

এক লি রািা একা অর্জ্ুপণন সবচেল।। 

শীঘ্র ্া  ভীমণসন আন  অর্জ্ুপণন। 

দ্বন্দ্ব কচরবার চকছু নাচ  প্রণোিণন।। 

পাইো সিযণষ্ঠর আজ্ঞা ধাে বৃণকাের। 

উপাচেো চনল এক েীঘপ িরুবর।। 

অচি উচ িরুবণর চনষ্পত্র কচরো। 

বােুণবণগ বসনযমণধয প্রণবচশল চগো।। 

িত্রগে সিষ্টা সেচখ্ সক্রাণধ চদ্বিগে। 

পাণছ পাণছ ভীণমর ধাইল সর্ব্পিন। ।  

স র সেখ্ িচত্রে পাচপষ্ঠ দুরািার। 

এ চদ্বি চবচন্ধল লিয সভার মাোর।। 

লিয চবচন্ধবাণর শকয নচ ল িখ্ন।  
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এণব দ্বন্দ্ব কণর সকন একা ি ব্রাহ্মে।। 

এমি অনযাে বল কার প্রাণে সে।  

্ুদ্ধ কচর প্রাে চেব, চদ্বি সব কে।।  

মাচরব মচরব আচি, কচরব সমর। 

স ন কর্ম্প সচ ণব কা ার কণলবর।।  

এি বচল চদ্বিগে েণ্ড লণে কণর। 

মৃগির্ম্প েৃঢ় কচর বাচন্ধ কণলবণর।। 

লি লি ব্রাহ্মে ধাইল বােুণবণগ। 

 াণি সঠঙ্গা কচরো নৃপচিগে আণগ। ।  

সেচখ্ো বণলন পােপ কচর কৃিাঞ্জচল। 

মাোে লইো চদ্বিগে পেধূচল।। 

সিামরা আইলা দ্বণন্দ্ব চকণসর কারে।  

োণ্ডাইো সকৌিুক সেখ্  সর্ব্পিন। ।  

্া াণর কর  ভস্ম মুণখ্র বিণন। 

িাাঁ ার সচ ি দ্বন্দ্ব নণ  সুণশাভণন।। 

সিামা সবাকার মাত্র িরে প্রসাণে।  

দুষ্ট িত্রগণেণর মাচরব অপ্রমাণে।। 

স্ প্রকার দুষ্টািার কচরোণছ সণব। 

িা ার উচিি শাচি এইিণে পাণব।। 

এি বচল চনবারে কচর চদ্বিগে। 

রািগে প্রচি ধাে ইণের নন্দন।।  

 াচসো বণলন রাম সেখ্ ভগবান। 

পূণর্ব্প স্ই কচ োচছ ব ল চবেযমান।। 

এই সেখ্ লি রািা একত্র  ইো। 

সবচেণলক অর্জ্ুপণনণর সদ্বসনয লইো।। 

একা পােপ চনবাচরণব কি শি িণন। 

প্রচিকার ই ার না সেচখ্ স্ নেণন। ।  

প্রচিজ্ঞা কচরল সব চমচল রািগণে।  

চদ্বণি মাচর কনযা চেণব রািা দুণ্পযাধণন।। 

রাণমর বিন শুচন দুুঃচখ্ি সগাচবন্দ।  

নেন্ুগল স্ন চবকিারচবন্দ।। 

িণেক রচ ো কৃে কণরন উির।  

্া বচলণল সিয িা া ্ােব-ঈশ্বর। ।  

এক লিয নৃপচি সবচেল এক িণন। 

সকাোে চিচনণব সসই মনুিয-পরাণে। ।  

অর্জ্ুপণনর পরাক্রম জ্ঞাি ন  িুচম। 

মু ূণিপ চিচনণি পাণর সসাগরা ভূচম।। 

্ণিক মনুিয আর সুরাসুর স । 

অর্জ্ুপণনর সণঙ্গ ্চে করণে কল । ।  

দুগপম বণনণি স্ ন মেমি বাঘ। 

িাণর চক কচরণি পাণর রািগে ছাগ।।  

কচ লা, স্ প্রচিজ্ঞা কচরল রািগণে। 

চদ্বণি মাচর কনযা চেণব রািা দুণ্পযাধণন।। 

চশশু কণর সকাো িে ধচরবাণর পাণর। 

বযাঘ্রমুণখ্ আচমি শৃগাল সকো ধণর।। 

িণব ্চে অর্জ্ুপণনর নূযনিা সেচখ্ব। 

সুেশপন-িণক্র আচম সবাণর সছচেব। ।  

শুচন রাম  ইণলন সভে অন্তর। 

চনি চশিয দুণ্পযাধন অচি চপ্রেির।।  

পাণ্ডণবর শত্রু, সক্রাধ আছণে অন্তণর। 

এই ছল কচর কৃে পাণছ বধ কণর।। 

চিচন্তো বণলন কৃে সরবিী- রমে ।  

আমা সবাকার দ্বণন্দ্ব নাচ  প্রণোিন।। 

চবণশি আপচন বল, পােপ ম াবল।  

মু ূণিপণক চিচনণবক নৃপচি সকল।।  

সসইকো পরীিা কচরব এইিণে। 

অন্তণর োচকো ্ুদ্ধ সেখ্  আপণন। ।  

সগাচবন্দ বণলন, আচম না ্াইব রণে।  
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িব আজ্ঞা লঙ্ঘন না কচরব কখ্ণন।। 

একা পাণেপ চিণন স ন নাচ  চত্রভুবণন। 

 ে নে এখ্চন সেচখ্বা চবেযমান।। 

সুণমরু েচলণব শুচিণবক চসন্ধুিল।  

শীিল  ইো ্চে ্াে োবানল।। 

পচশ্চণম উেে ্চে চেনমচে  ণব। 

িোচপ অর্জ্ুপণন সক  রণে না পাচরণব।। 

সগাচবণন্দর মুণখ্ শুচন এণিক বিন। 

চনুঃশণে রচ লা রাম  ইো চবমন।।  

এক লি নৃপচি সবচেল িিুচর্দ্পণক। 

নাচ ক সম্ভ্রম পােপ চসং  স্ন মৃণগ।। 

চ মাচদ্র-পর্ব্পি-প্রাে আণছ ম াবীর। 

সমুদ্র সেৃশ বুচদ্ধ অিযন্ত গভীর।। 

িন্তুগে মণধয স্ন কালান্তক ্ম।  

ইণের নন্দন বীর ইে-পরাক্রম।। 

বৃি স্ন বৃচষ্টধারা মাো পাচি লে। 

িােৃশ অর্জ্ুপন-অণঙ্গ বাে-বৃচষ্ট  ে।। 

অপূর্ব্প সমর সেচখ্ ্ণিক অমর। 

অর্জ্ুপন কারে ব ল চিচন্তি অন্ির।।  

একা পােপ সকাচে সকাচে সবচেল চবপি। 

 াণি আণছ চিন অস্ত্র চবচন্ধবার লিয।। 

পুণত্রর সা া্য স িু সেবরাি-িূেপ। 

পাঠাইো চেল িূে অস্ত্রগে-পূর্ে।।  

ববিেন্তী- মালা ইে চেণলন প্রসাে। 

হৃষ্ট ব ো অর্জ্ুপন ছাণেন চসং নাে।। 

েোচরো ধনুক এণেন অস্ত্রগে। 

চনচমণিণি শর বৃচষ্ট কণরন বারে।।  

স্ন ম া-বািাণস উোে সমঘমালা।  

সমুদ্র-ল রী স্ন চনবাচরলা সভলা। ।  

চশশুগে মণধয স্ন কণর সগণ্ডুলীলা। 

্ুণদ্ধ বীর িােৃশ কণরন নানা সখ্লা।। 

োবাচি চনবৃি স্ন ব ল বৃচষ্টিণল। 

চনচমণি কণরন পােপ শান্ত সস সকণল।। 

ম াভারণির কো সুধা-চসন্ধুমি। 

কাশীরাম কণ , সাধু চপণে অচবরি।।  
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চদ্বিগণের সচ ি িত্রগণের ্ুদ্ধ 

প্রলণের কাণল স্ন উেণল সাগর। 

মার মার শণে  াণক ্ি নৃপবর।। 

িিুচর্দ্ণক সবাকার মুণখ্ এই রব। 

মার  এ দুষ্ট মচি চদ্বিগে সব।। 

চসং নাে শঙ্খনাে মুণখ্ সঘারনাে। 

শুচনো ব্রাহ্মেগে গচেল প্রমাে। ।  

্ুচধচষ্ঠণর িাচ ো বলণে চদ্বি সব।  

স র সেখ্ অণন্ত স্ন উেণল অেপব।।  

উঠ উঠ চদ্বি সব, িল  সত্বর। 

চনভপণে আছ  মণন, নাচ  চকছু  র। ।  

মচরবার স িু দুষ্ট সণঙ্গ এণসচছল।  

আপচন মচরল, সব চদ্বণি দুুঃখ্ চেল। ।  

িত্র-রািগে স   ইল চববাে। 

োকুক েচিো প্রাণে পচেল প্রমাে।। 

পলা  পলা  চদ্বি, িল  সত্বর। 

অনেপ কচরল আচি এই চদ্বিবর।। 

িচত্রণের কর্ম্প চক ব্রাহ্মেগণে সশাণভ। 

রািকনযা সেচখ্ লিয চবচন্ধণলক সলাণভ।। 

স োে রচ ো আর নাচ  প্রণোিন। 

ওই শুন চদ্বণি মার  াণক িত্রগে।।  

পলা  পলা  চদ্বি, িল  িত্বর। 

এি বচল পলাে ্ণিক চদ্বিবর।। 

প্রাে লণে পলাইল ্ণিক ব্রাহ্মে।  

ঊদ্ধপমুখ্  ইো পলাে মুচনগে।। 

চবংশচি-স র চশিয লইো মাকপণ্ড। 

পঞ্চেশ-স র লণে পলাইল সকৌণ্ড।।  

বাইশ-স র চশিয বলো ্ান বযাস। 

ধাইল পুলিয মুচন, বণ  ঊদ্ধপশ্বাস।। 

িচষ্টেশ শি চশণিয পলাে দুর্ব্পাসা। 

দ্বােশ স ণর গগপ নাচ  স্ফুণর ভািা।। 

পঞ্চচবংশ স ণরণি পরাশর মুচন। 

িিুচর্দ্পণক ধাে সণব, নাচ  সণর বােী।। 

দ্বন্দ্ব সেচখ্  রচিি দ্বন্দ্বচপ্রে ঋচি। 

ঘন করিাচল চেো নাণিন উল্লাসী।।  

লাগ লাগ বচলো সঘণন  াক ছাণে। 

িণে িণে সকল রািাণর গাচল পাণে।। 

বযেপ িত্রকুণল িন্ম বযােপ সিারা সব। 

একা চদ্বি কচরল সকণল পরাভব।। 

কনযা বলো ্াে ্চে েচরদ্র ব্রাহ্মে। 

সকান্ লাণি সলাণক সিারা সেখ্াচব বেন।।  

এি বচল ঊদ্ধপবাহু নাণি িণপাধন। 

বাচধল িুমুল ্ুদ্ধ, না ্াে চলখ্ন।।  

সবাকার অস্ত্র কাচে ইণের নন্দন। 

প্র ার কণরন চনি অণস্ত্র রািগে। ।  

কা ার কাচেল ধনু, কাণরা কাণে গুে।  

কা ার কাচেল খ্ে, কাণরা কাণে িূে।। 

কা ার কাচেল রে, কা ার সারচে। 

কা ার কাচেল শর, সশল শূল শচি। ।  

চনরস্ত্র কচরো িণব ্ি রািিে। 

েশ েশ বাণে চবণন্ধ সবার হৃেে।। 

মুণখ্ পঞ্চ ভুণি িাচর হৃণে িাচর পাে।  

মূচচ্ছপি  ইো সণব গোগচে ্াে। ।  

রে চফরাইল ্ি রণের সারচে। 

ভঙ্গ চেল িিুচর্দ্পণক ্ি নরপচি। ।  

পাছু পাণন িাচ  পােপ কোণর আশ্বাণস। 

চপণছ োচক কেপবীর খ্ল খ্ল  াণস।।  

চক কর্ম্প কচরস্ চদ্বি মুণখ্ নাচ  লাি। 
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পরনারী সম্ভাি  সকন সভামাে।। 

আপনার ভা্পযা আণগ কর  ব্রাহ্মে।  

িণব কৃো স  কর কণোপকেন।। 

এ অদ্ভুি কাণর কচ  উপ াস-কো। 

চভিুক  ইো ইণচ্ছ রািার দুচ িা।। 

সনউচেো সেচখ্ পােপ রাধার নন্দণন। 

কচ ণলন, ক  কেপ আছি িীবণন।। 

আণর কেপ দুরািার ধনয সিার প্রাে। 

িীেণন্ত আচছস্ স্ খ্াইো মম বাে। ।  

কেপ বণল, চদ্বিবর বুচে ভািা ক ।  

সকান্ সেণশ ঘর সিার, আমা না িান । ।  

ব্রাহ্মে বচলো আচম কচর উপণরাধ।  

কার প্রাে িীণে আচম কচরণল সর সক্রাধ।। 

কেপ বাকয শুচন পােপ কচ ণলন িাণর। 

চদ্বি আচম, এই কো সক বচলল সিাণর।। 

্ুদ্ধভে কচর বুচে ক  এই কো। 

দুণ্পযাধণন ভাচণ্ড রািয খ্াও িুচম বৃো।। 

িত্রনীচি আণছ স ন শাণস্ত্রর চবচ ি। 

নাচ  ্ুদ্ধ িার সণন স্ই রণে ভীি।।  

বীরগণে আণছ এই শাণস্ত্রর চবধান।  

্ুণদ্ধণি ব্রাহ্মে গুরু একই সমান।। 

িুচম বে ধর্ম্পপর ব্রহ্মবণধ ভে।  

সিাঁই এক িণনণর সবচেলা রািিে।। 

 াচরো এখ্ন বল কচর উপণরাধ। 

সক বচলল সিামাণর কচরণি শান্ত সক্রাধ।। 

্ি শচি আণছ িব নাচ  কর িমা।  

ব্রাহ্মে বচলো িুচম না িাচনও আমা।। 

অর্জ্ুপণনর বাকয শুচন কেপ সকাণপ জ্বণল। 

নানাবেপ অস্ত্র বীর পাণেপাপচর সফণল।। 

কেপ-ধনঞ্জে ্ুদ্ধ নাচ  পাঠান্ির।  

 াণি বৃি উপনীি বীর বৃণকাের।। 

মার মার বচল অস্ত্র সফলাে সিৌচেণক। 

আিাঢ় শ্রাবণে স্ন বচরিণে সমণঘ।।  

মুিল মুেগর সশল শূল শচি িাচঠ।  

গো িক্র পরশু ভূিচণ্ড সকাচে সকাচে।। 

মার মার বচল সণব িিুচর্দ্পণক  াণক। 

বৃচষ্টবৎ নানা অস্ত্র সফণল োাঁণক োাঁণক।। 

শরিাণল আচ্ছাচেল বীর বৃণকাের। 

কুজ্বেীণি আচ্ছােণে স্ন চগচরবর। ।  

বােুর নন্দন ভীম ম া-পরাক্রম। 

অিা্ুণদ্ধ কু্রদ্ধ স্ন বযাঘ্র কণর ক্রম।। 

পরম আনন্দ ্ার পাইণল সংগ্রাম।  

এি অস্ত্র প্র াণর চিণলক নাচ  শ্রম।। 

অনণলর সিি স্ন ঘৃি চেণল বাণে। 

সক্রাণধণি উেণল স্ন ভীম অস্ত্র পণে।। 

িীবগে মণধয স্ন ্ুগাণন্তর অন্ি।  

ভীম চব রণে স্ন সেচখ্ সন্ধযাকান্ত।। 

প্রলণের সমঘরাচে চিচনো গর্জ্পন।  

বৃি ঘরুাইো অস্ত্র কণর চনবারে।।  

আোচল পাোচল বীর মাচর বৃি বাচে। 

স র স র িূেপ  ে ভূণম পচে। ।  

ভাচঙ্গো অণনক রে রেী অশ্ব ধ্বি।  

স র স র সঘাো লি লি গি। ।  

েচিে বাণমণি বীর ধাে আণগ পাণছ। 

মু ূণিপণক বহু বসনয চনপাচিল গাণছ।। 

ম াোণপ বৃণকাের স্ই চভণি ধাে। 

পলাে সকল বসনয িূলা স্ন বাে।। 

চসন্ধুিল মণন্থ স্ন পর্ব্পি মন্দর। 
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পদ্মবন ভাণঙ্গ স্ন মি কচরবর।।  

মৃণগে চব ণর স্ন গণিে-মণ্ডণল। 

োনণবর মণধয স্ন সেব আখ্ণ্ডণল।।  

েণ্ড  াণি ্ম স্ন বজ্র  াণি ইে। 

সখ্োচেো বলো ্াে ভীম নৃপবৃন্ে।।  

স্ই চেণক বণৃকাের বসণনয ্াে সখ্চে। 

দুই চেণক িে স্ন মণধয  ে নেী।।  

্ণিক আচছল বসনয রণি ব ল রাঙ্গা। 

খ্রণরািা রি বণ  ভাণদ্র স্ন গঙ্গা।। 

বযাঘ্র স্ন সখ্চে ্াে ছাগণলর পাল। 

পলাে সকল রািা নাচ  বাণন্ধ আল।।  

সণঙ্গণি োকণে ্ার সো নৃপবৃন্ে।  

চবংশ-অণিৌচ েী-পচি ধাে িরাসন্ধ।। 

একােশ-অণিৌচ েী প্রচি দুণ্পযাধন। 

সি-অণিৌচ েী-পচি চবরাে রািন। ।  

পঞ্চ-অণিৌচ েী পচি ধাে চশশুপাল।  

নব-অণিৌচ েী-পচি কচলঙ্গ-ভূপাল। ।  

চবন্দ অনুচবন্দ িাচর অণিৌচ েী-পচি। 

সকাো সগল রে গি িুরঙ্গ পোচি।। 

একা একা প্রাে বলো সবাই পলাে। 

আইল আইল বচল, পাণছ নাচ  িাে।। 

মুকুে পচেল খ্চস,  াণির ধনুক। 

িুচলো চলইণি সক  নাচ  বাণন্ধ বুক।। 

ঊদ্ধপশ্বাণস ধাে সণব, পাণছ নাচ  সেণখ্। 

মার মার বচলো সস ভীমণসন  াণক।।  

শরে লইনু বণল মাণর আছাচেো। 

পলাইণল রিা নাই মাচরল িাচেো। ।  

পলাে নৃপচিগে না সেণশ চনষ্কৃচি।  

উচঠণলন গচর্জ্পো মণদ্রর অচধপচি।। 

নানা অস্ত্র প্র ারণে মণদ্রর অচধপচি। 

সকাণপ বৃি প্র ারণে বীর বৃণকাের।।  

বৃণির প্র াণর রে িূেপ ব ো সগল। 

লাফ চেো শলয রািা ভূচমণি পচেল।।  

 ে রে িূেপ ব ল বৃণির প্র াণর। 

গো বলো শলয রািা ভূচমর উপণর। ।  

গো ণি শলয রািা িরু- ণি ভীম। 

সোাঁ াকার ম া্ুদ্ধ  ইল অসীম।। 

সকৌিুক সেখ্ণে সণব োচকো অন্তণর।  

মণ্ডলী কচরো সোাঁণ  িাচরচভণি চফণর।। 

পর্ব্পি-উপণর স্ন পচেল পর্ব্পি।  

সর্ব্পরািগে স্ন িাচনল অদ্ভুি।।  

পর্ব্পি-উপণর স্ন বজ্রাঘাি ব ল।  

সসইমি সোাঁ াকার শণেণি পূচরল।।  

পর্ব্পি-উপণর স্ন পর্ব্পি উপণর।  

ম াশণে প্র াণর সোাঁ ার কণলবণর।। 

উভ মি িী স্ন পর্ব্পি উপর। 

উভ মিবৃি স্ন সগাণষ্ঠর চভির।। 

প্রলণের সমঘ স্ন সোাঁ ার গর্জ্পন।  

ঘন ঘন হুহুোণর কাাঁণপ সর্ব্পিন।।  

চবপরীি সোাঁ ার েণন্তর কেমচে। 

ভূচমকম্প িরণে িলণন িেবচে।। 

এইমি কিিে  ইল সমর। 

সক্রাণধ ওষ্ঠ কামোে বীর বৃণকাের। ।  

বৃণির প্র াণর রে িূেপ ব ো ্াে। 

সেচখ্ো সকল রািা অমচন পলাে।। 

ঘুরাইো বিৃ প্র াণল সবয- াি।  

খ্চসো পচেল গো গুরুিরাঘাণি।। 

চনরস্ত্র চ ইল শলয, চকছু নাচ  আর। 
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লাফ চেো ধণর িাণর পবন-কুমার।। 

শণলযণর ধচরল ভীম ভূণম সফচল বৃণি। 

পাণে ধচর িা াণর ঘুরাে অন্তরীণি।। 

সেচখ্ো  াসণে ্ি ব্রাহ্মে-মণ্ডলী। 

চেেকারী চেো নাণি চেো করিাচল। ।  

আণর দুষ্ট িত্রগে স্ কর্ম্প কচরলা। 

িা ার উচিি ফল  াণিণি পাইলা।। 

েো্ুি  ণে িব ্ণিক ব্রাহ্মে।  

ছাে ছাে বচলো কচরল চনবারে।। 

এই মদ্রপচি সো ব্রাহ্মে সসবে। 

সস কারণে মাচরবাণর উচিি না  ে।।  

শলয স্ন মচরল,  চরল িার জ্ঞান।  

আর দুই চিন পাণক ছাচেণব পরাে।।  

শুচন ভীম অণনক চদ্বণির উপণরাধ। 

চবণশি মািুল িাচন িযাগ বকল সক্রাধ।। 

মৃিপ্রাে কচরো শণলযণর ছাচে চেল। 

সেচখ্ো সকল রািা চবস্মে মাচনল।।  

বাহু্ুণদ্ধ শণলয চিণন নাচ ক সংসাণর। 

এক  লধর আর বৃণকাের পাণর।। 

মনুণিযর কর্ম্প নে িাচনল চনশ্িে।  

ভীণমর সরু্ম্ণখ্ আর সক  নাচ  রে।।  

প্রাে লণে পলাে ্ণিক নরবর। 

সখ্োচেো পাণছ ধাে বীর বৃণকাের।।  

ম াভারণির কো সুধা-চসন্ধ-ু মি।  

কাশীোস কণ  সাধু শুণন অচবরি।। 
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কণেপর সচ ি অর্জ্ুপণনর ্দু্ধ 

অর্জ্ুপন-কণেপণি ্ুদ্ধ সলাণকণি ভীিে। 

কচরণলন ্ুদ্ধ স্ন শ্রীরাম-রাবে। ।  

স্ন বৃত্র বৃত্র া মাধব-উমাধব। 

বাচল-সুগ্রীণবর চকবা গণিে কচ্ছপ।। 

নানা অস্ত্র দুইিন সোাঁ াণর মারে।  

েূণর রচ  রািগে োণ্ডাইো িাে।।  

সক্রাণধ ধনঞ্জে বীর অিুল প্রিাপ।  

এক বাণে সৃচিণলন শি শি সাপ।। 

ম াশণে আণস সপপ ্ুচেো আকাশ।  

সেচখ্ো নৃপচিগণে লাচগল িরাস।। 

 াচসো গরুে-অস্ত্র এণে বীর কেপ। 

সকল ভুিঙ্গ ধচর গরাণস সুপেপ।। 

শি শি খ্গবর উেণে আকাণশ। 

ভুিঙ্গ চগচলো পাণেপ চগচলণি আইণস।। 

অচি অস্ত্র এচে পােপ কণরন অনল।  

আগুণে পিীর পি পুচেল সকল।। 

োাঁণক োাঁণক অচিবৃচষ্ট কণেপর উপর।  

সেচখ্ কেপ এচেণলক অস্ত্র িলধর।।  

বৃচষ্ট কচর চনবারে বকল ববশ্বানর।  

মুিলধারাে িল বণিপ পাণেপাপর।। 

পুনরচপ ধনঞ্জে পূচরো সন্ধান। 

বৃচষ্ট চনবাচরণি এচেণলন চেবযবাে।। 

বােু-অস্ত্র ম াবীর পূচরো সন্ধান। 

উোইল িল-অস্ত্র পােপ বলবান।। 

বােু-অণস্ত্র উোইল ্ি সমঘিে। 

ম াবাণি কাাঁপাইল রচবর িনে।। 

সচন্ধো আকাশ-অস্ত্র সং াচরল বাি। 

এই মি দুইিণন  ে অস্ত্রাঘাি।। 

সূিীমুখ্ অদ্ধপিে পরশু সিামর।  

িাঠা িাচঠ শচি সশল মুিল মুেগর।।  

নানা অস্ত্র সফণল সোাঁণ  স্বা ্ি িাণন। 

মুিলধারাে স্ন বচরণি শ্রাবণে।। 

ঢাচকল সূণ্পযর সিি, না সেচখ্ স্ আর। 

চেন দুই প্র ণর  ইল অন্ধকার।। 

আকাণশ প্রশংসা কণর ্ণিক অমর। 

চবচস্মি নৃপচি ্ি সেচখ্ো সমর।। 

চবচস্মি  ইো কেপ বলণে বিন। 

ক  িুচম সবশধারী সক  ও ব্রাহ্মে।।  

চকম্বা ভস্মানণল ছদ্মরূপ স রাি। 

চকম্বা িুচম িগোে চকম্বা চবরূপাি।। 

চকম্বা িুচম ধনুণর্ব্পেী চকম্বা িুচম রাম। 

চকম্বা িুচম িীবন্ত পাণ্ডবপার্জ্ুন নাম।। 

এি িন মণধয িুচম বল সকান্ িন। 

সমার ঠাাঁই অনয সক িীণবক এিিে। ।  

এি শুচন  াচসো বণলন ধনঞ্জে। 

চক  ণব আমার, সিাণর চেণল পচরিে।।  

মম পচরিণে সিার  ণব সকান্ কাি। 

েচরদ্র ব্রাহ্মে আচম িুচম ম ারাি।। 

একা সেচখ্ সবচেলা  ইো লি লক্ি।  

 াচর পচরিে মাগ  ইো অশকয।। 

্চে প্রাণে ভে  ে, ্া  পলাইো। 

কািণর না মাচর আচম চেলাম ছাচেো।। 

অর্জ্ুপণনর বাকয শুচন আরুচে কুচপি। 

অরুে-নেন-্ুগ্ম ঘুণর চবপরীি।। 

অরুে-অঙ্গি বীর অরুে-প্রিাণপ। 

অরুে-সেৃশ বাে বসাইল িাণপ।। 

আকেপ পূচরো কেপ এচেণলক বাে। 
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অদ্ধপপণে অর্জ্ুপন কণরন খ্ান খ্ান।। 

্ি অস্ত্র সফণল কেপ িি অস্ত্র কাচে। 

চনরস্ত্র কচরো অস্ত্র এণেন চকরীচে।। 

িাচর বাণে কাণেন রণের িাচর  ে। 

সারাচে কাণেন িার বীর ধনঞ্জে।। 

চবরেী  ইল কেপ ্ুণদ্ধর চভির। 

সেচখ্  া াকার কণর ্ি নৃপবর।। 

কেপরিা স িু সব সবচেল অর্জ্ুপণন। 

অর্জ্ুপন কণরন অস্ত্র বচরিে রণে।। 

বচরিার কাণল স্ন বচরিণে সমণঘ। 

চেনকর-ণিি স্ন সব ঠাই লাণগ।। 

সবাকার অণঙ্গ অস্ত্র কণরন প্র ার। 

স স্ত্র স র বীর  ইল সং ার।। 

কাোর কাণেন মুণ্ড কুণ্ডল সচ ি।  

নাসা শ্রুচি কাণেন সেচখ্ণি চবপরীি।। 

ধনুর সচ ি কাচেণলন বাম াি। 

গোগচে ্াে সক  বুণক বাণি ঘাি। ।  

ভাদ্র মাণস পাকা িাল পণে স্ন েণে। 

পুণঞ্জ পুণঞ্জ স্থাণন স্থাণন পােপ কাচে পাণে।।  

ভীিে েশন হ্স্িী পর্ব্পি-আকার। 

মুিল মুেগর মাণর মুণণ্ড সবাকার। ।  

নব-ণমঘ-ঘো স্ন সশাণভ ভূচমিণল। 

পাণেপর আঘাণি সব গোগচে বুণল।।  

লি লি িুরঙ্গ সারচে রে রেী।  

অর্ব্ুপে অর্ব্ুপে কি পচেল পোচি।। 

অনন্ত ফেীে স্ন মণে চসন্ধিুল। 

দুই ভাই রািগণে মচেল সকল।। 

রণির বচ ল নেী রণিণি সাাঁিাণর। 

রিমাংসা ারী ধাে সঘার রব কণর। ।  

চবস্মে মাচনো চিণি ্ি রািগে।  

িাচনল, মনুিয নণ  এই দুইিন।। 

এি ভাচব চনবৃি  ইল রািগে। 

দুই ভাই আনণন্দ কণরন আচলঙ্গন।। 

িিুচর্দ্পক  ইণি আইল চদ্বিগে। 

িে িে চেো কণ  আচশস্ বিন।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

ই ণলাণক পরণলাণক চ ি-উপকার।। 

কাশীরাম োস কণ , পাাঁিালীর ছন্ে।  

সর্জ্ন রচসক সাধু স িু মকরন্দ।। 
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্ুণদ্ধ চবমুখ্  ইো রািগণের 

পলােন 

েশ েশ স্ািন সিৌচেণক ব ল সখ্ো। 

আণে েীণঘপ শি সক্রাশ রণি ব ল কাো।। 

চদ্বণি মার মার বচল পূণর্ব্প শে ব ল। 

সসই ভণে ্ণিক ব্রাহ্মে পলাইল।। 

ঊদ্ধপশ্বাস  ীনবাস আউের িুচল। 

েণ্ড কমণ্ডলু পণে, নাচ  লে িুচল।। 

সফণল ির্ম্প-পাদুকা ও স্কন্ধ ব ণি ছািা। 

মৃগির্ম্প সফণল সক , চছাঁচে সফণল বপিা।। 

বােুণবণগ ধাে সণব, পাণছ নাচ  িাে। 

লি লি িিুচর্দ্পণক ব্রাহ্মে পলাে।। 

পশ্চাৎ  ইল ্ুদ্ধ িত্র ভচঙ্গোন। 

বেপণন না ্াে রািগে-অপমান।। 

সকাো রে সকাো গি সকাো ভৃিযগে।  

সকবল লইো প্রাে ধাে রািগে।। 

স্ চেণক স্ পাণর স্ণি সস সগল সস চেণক। 

পলাে পচশ্চম-বাসী রািা পূর্ব্প ভাণগ।। 

উিণরর রািগে েচিণেণি সগল। 

পোপে নাচ  জ্ঞান স্ চেক পাইল।।  

হুোহুচে সঠলাণঠচল না পাইো পন্থ। 

এণক িাচপ অণনয ্াে স্ই বলবন্ত। ।  

বৃি উষ্ট্র  ে  িী সসনা অগেন।  

রে রেী সারচে পলাে ভীিমন।। 

রণের উপর সবগবন্ত আণসাোর। 

অবস্থা  ইল ্ি চক কব িা ার।। 

সঠলাণঠচল িাপািাচপ অদ্ধপ-দ্বসনয বমল। 

স্থাণন স্থাণন পর্ব্পি-আকার সব বরল।। 

এক পে কাো কার কাো দুই ভুি। 

বুণকর প্র াণর সক   ইোণছ কুাঁি। ।  

সর্ব্পাঙ্গ বচ ো পণে সশাচেণির ধার। 

মুিণকশ, ভিণে  কাে কাো কার।।  

আণেওণে োণেণোণে অরণেয পচশো। 

িণলণি পচেো সক  ্াে সাাঁিাচরো। ।  

িত্র সেচখ্ ব্রাহ্মে পলাে উভরণে। 

চদ্বণি সেচখ্ িচত্রে লুকাে োণেণোণে।। 

চদ্বণির িচত্রে-ভে, িণত্র চদ্বি-ভে।  

চদ্বি িত্রণবশ ধণর, িণত্র চদ্বি  ে।। 

ধনুর্ব্পাে সফচলল  াণির গো শলূ।  

মাোর মুকুে সফচল মুি বকল িুল।।  

িুচলো লইল ছত্রেণ্ড কমণ্ডুল। 

ধনুর্ব্পাে িুচল চনল ব্রাহ্মে সকল।।  

প্রােভণে সক  চগো  ুণব রণ  িণল। 

সক  কাাঁোবণন পণশ, সক  বৃি াণল।। 

মোর চভিণর সক  মো ব ো রণ । 

েূর েূরান্তণর সক  ভণে চস্থর নণ ।। 

ভাচঙ্গল রাণিযর ঘর সেউল প্রািীর। 

বৃিলিা িূেপ ব ল প্রাসাে মচন্দর।। 

পাঞ্চাণলর রাণিয না রচ ল বৃক্ি ঘর।  

সকবল পাইল রিা দ্রুপে- নগর।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস চবরচিল সাধু কণর পান।। 
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রািগণের ্দু্ধ-ভণঙ্গর চববরে 

আশ্চ্পয শুচনো িণব রািা িণন্মিে। 

চিজ্ঞাচসল মুচনবণর কচরো চবনে।।  

ক  মুচনবর পুনুঃ অদ্ভুি এ কো। 

পৃচেবীর রািগে চমণলচছল িো।। 

অসংখ্য অর্ব্ুপে বসনয না ্াে গেন।  

সকণল েচলল মাত্র ভাই দুই িন।। 

না িাচ  দ্রুপে নৃণ  স ন অচবচ ি।  

িত্র ব ো পলাইল রণে ব ো ভীি।।  

সমূ  িচত্রে মণধয ছাচেো কনযাণর। 

চক বুচেো পলাইো সগল চক প্রকাণর।। 

সকাো সগল ধর্ম্পরাি স  মাদ্রী-সুি। 

সকাো সগল ্দুবংশী শ্রীরাম অিুযি।। 

ভাচঙ্গল প্রাসাে বৃি পাঞ্চাল- নগর।  

চক মণি রচ ল কুন্তী কুম্ভকার- ঘর।।  

প্রাে বলো সেশান্তণর সগল প্রিাগে। 

অন্তুঃপুণর চক  ইল, না িাচন এখ্ন। ।  

ক  শুচন অপূর্ব্প কেন মুচনরাি। 

শুচনণি উল্লাস বে  ে হৃচেমাে।। 

মুচন বণল, র সয শুন  কুরুরাি। 

্খ্ন সবচেল আচস িচত্রে-সমাি।। 

অণনক কচরল ্ুদ্ধ দ্রুপে-নৃপচি। 

ধৃষ্টদুযে- সিযচিৎ-চশখ্ণ্ডী-সং চি।। 

চশশুপাল স  সিযচিণির সংগ্রাম। 

চবরাে-চশখ্ণ্ডী ্ুদ্ধ সলাণক অনুপাম।। 

চিন অণিৌচ েী েণল বকল ম ারে। 

অণনক সংগ্রাম বকল কচর প্রােপে।।  

িরাসন্ধ সচ ি দ্রুপে নরপচি। 

ধৃষ্টদুযে বকল ্ুদ্ধ কীিক সং চি।। 

দুণ্পযাধণন  াচক বচলণলন সদ্রাোিা্পয। 

চনবিপ , চদ্বি সণঙ্গ নাচ  কা্পয।। 

ব্রাহ্মে চবচন্ধল লিয, সবার চবচেি। 

িা ার সচ ি ্ুদ্ধ না  ে উচিি।। 

অচবচ ি কর্ম্প বকণল ধণর্ম্প নাচ  সণ । 

অধণর্ম্প প্রবৃি ব ণল কভু িে নণ ।। 

অনাে দুর্ব্পল িন কৃে বলবান্।  

দুষ্টকর্ম্প ভাল নণ  িাাঁর চবেযমান।। 

গরুে-আরূঢ়  ণে আণছন শ্রীপচি। 

িাাঁর বণল ্ুণে বার, স ন লে মচি। ।  

্াবৎ না  ন কু্রদ্ধ সেব হৃিীণকশ।  

িল ভাণল ভাণল প্রাে বলো ্াই সেশ।। 

ভীষ্ম ্া া বচলণলন,  ইল চবচেি। 

কুন্তীপুত্র পােপ এই িান  চনচশ্চি।। 

অিল পর্ব্পি-প্রাে োাঁোইো আণছ। 

কার শচি নাচ ক ্াইণি িার কাণছ।। 

মানুণিণি কার শচি চবণন্ধ স ন লিয। 

কার শচি চনবারণে এণিক চবপণি।। 

শরণির সমঘ স্ন উোে পবণন। 

বে বে রািগে ভঙ্গ চেল রণে।। 

ভীষ্ম বচলণলন, সদ্রাে ্াইণব সকমণন। 

লি রািা সবচেণলক একই ব্রাহ্মণে।। 

পরাণেপ চদ্বিাণেপ সাধু িযণি স্ িীবন। 

স নকো নীচি শাণস্ত্র কণ  সর্ব্পিে।। 

সািাণি সেচখ্ো ই া ্াইব সকমণন। 

রাচখ্ব ব্রাহ্মে আচি মাচর রািগণে।। 

সিামাণকও স ন কণর্ম্প না িাচ  আিা্পয। 

প্রােপণে কণর সলাক চদ্বিাচি সা া্য।। 

স র সেখ্  ীনস্ত্র দুর্ব্পল চদ্বিগে। 
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প্রােপণে ধাইণিণছ িাচির কারে।। 

চদ্বি নণ  এ ্চে কুন্তীর নন্দন।  

সেণে রাচখ্ো ্াই কচরো সকমণন। ।  

সদ্রাে কণ , একা পােপ  ে ইণে িম। 

চবণশি বুচেব আচি পােপ পরাক্রম। ।  

এই স্ অর্জ্ুপন রণে কণর পরাক্রম।  

স র সেখ্ বন্ধু িার দুষ্টগে- ্ম। ।  

মু ূণিপণক সবাকাণর কচরণব সং ার। 

এইখ্াণন রচ বাণর ভদ্র নাচ  আব।। 

স র সেখ্ সবণগ আণস  াণি িরুবর। 

অনয সক  নণ  এই, বীর বৃণকাের।। 

িাচন আচম ভালমণি িা ার িচরি। 

নাচ  পরাপর জ্ঞান, বুণে চবপরীি। ।  

পূণর্ব্পর বালক বচল নাচ  িান ভীমা। 

চপিাম  বচলো না উণপচিণব সিামা।। 

িিুগৃণ  সপাোইলা, সসই সক্রাধ আণছ। 

স র এই চেণক আণস  াণি লণে গাণছ। ।  

িল শীঘ্র নচ ণল ঘচেণব পরমাে। 

বুচে িব বৃিবাচে সখ্ণি আণছ সাধ।।  

ভীষ্ম িচলণলন শুচন সদ্রাণের বিন।  

দুণ্পযাধন প্রভৃচি লইো বসনযগে।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ , সাধু শুণন পুেযবান।। 
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ভীণমর ্ণুদ্ধ রাি-

পচরবারচেণগর ত্রাস 

ভীণমর বভরব নাে, ভেের মূচিপ। 

 াণি বৃি স্ন ্ুগ-অন্ত সমর্বিপী।। 

ভঙ্গ চেো রািগে ধাে িিুচভপি। 

ম াণরাল নগণর  ইল অপ্রচমি।। 

স নকাণল আইল পুণরর এক িন। 

সদ্রৌপেীর আণগ কণ  কচরো ক্রন্দন।।  

সেখ্ বসনযভঙ্গ, স্ন চসন্ধ ুউেচলল। 

নগণরর ঘরদ্বার-সকচল ভাচঙ্গল।। 

প্রাে লণে সেশান্তণর সগল প্রিাগে।  

অন্তুুঃপুণর চক ব ল না িাচন এখ্ন। ।  

ধণন-প্রাণন রািয-ণেশ সবার সচ ি।  

সিামার কারণে রািা মচিল চনচশ্চি। ।  

শুচনো কািার ব ো দ্রুপে-নচন্দনী। 

িনণকর ঠাাঁই শীঘ্র পাঠাে সকচশনী। ।  

্া  শীঘ্র সকচশনী িনণক চগো ক ।  

িযি ্ুদ্ধ আপনার কুেুম্ব রাখ্ । ।  

আপনার প্রাে রাখ্ আর আত্মগে।  

োরা বধূ রাখ্ চগো, আর পচরিন।। 

আপনা রাচখ্ণল িাি সকচল পাইবা। 

আমার লাচগো সকন সবংণশ মচিবা।। 

স্ পে কচরোচছলা  ইল পূচেপি। 

ব্রাহ্মে চবচন্ধল লিয সবার চবচেি।। 

মম ভাল মে এণব সিামাণর না লাণগ। 

ব্রাহ্মণের  ইলাম, আচছ িাাঁর আণগ।। 

্া  শীঘ্র না রচ ও, আমার শপে। 

শুচনো সদ্রৌপেী-বািপা বযচেি দ্রুপে।। 

পুত্রগণে আচন কণ  সকরুে-বােী। 

্ণিক কচ ো পাঠাইো ্াজ্ঞণসনী।।  

িচল ্া  পুত্রগে, সম্বর  রে। 

এ বসনয সাগর সক কচরণব চনবারে।।  

সমান সচ ণি স্ সংগ্রাম সুণশাভন। 

না সশাণভ পিঙ্গপ্রাে অচিণি মরে।।  

চবণশি না িাচন অন্তুঃপুর ভদ্রাভদ্র। 

বসনযগে সকালা ল প্রলে-সমুদ্র।। 

আপনার প্রাে রাখ্, রাখ্ পুরিন। 

আচম রচ লাম চদ্বি-সা া্য-কারে। ।  

্ুদ্ধ কচর প্রাে আচম িযচি আপনার। 

কৃোর স্ গচি আচি, সস গচি আমার।। 

ধৃষ্টদুযে বণল, চপিা মুণখ্ নাচ  লাি। 

ভচগনীণক ছাচে ্াব সংগ্রাণমর মাে।।  

স ন প্রাে রাচখ্ আর সকান্ প্রণোিন।  

সকান্ লাণি সলাণক সেখ্াইব এ বেন।। 

মাচরব, মাচরব আচি কচরব সমর। 

িুচম ্া , রাখ্ চগো আপনার ঘর।। 

পুণত্রর বিন শুচন বলণে দ্রুপে। 

কৃো পাঠাইো বচল আপন চবপণে।।  

্ি চেন কৃো িচন্মোণছ মম গণৃ । 

কভু নাচ  লচঙ্ঘ আচম, কৃো ্া া কণ ।। 

বৃ স্পিযচধক বুচদ্ধ কৃো শচশমুখ্ী। 

্া ার মন্ত্রোবণল রাণিয আচম সুখ্ী।। 

কৃো স্ কচ লা ্ুদ্ধ কচরণি বারে। 

সিামা সবা স্ণি কচ  িা ার কারে।।  

ধৃষ্টদুযে বচলল, সিামরা ্া  ঘর।  

কৃোর রিণে আচম আচছ এণকশ্বর।।  

এি বচল প্রণবাচধ পাঠাে সবাকাণর। 
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পুনুঃ ধৃষ্টদুযে চগো প্রণবণশ সমণর।। 

কচরল অণনক ্ুদ্ধ কীিক সং চি। 

গোঘাণি ধৃষ্টদুযে কচরল চবরেী।। 

গোর প্র াণর িাাঁর  ি ব ল জ্ঞান।  

 াি ব ণি খ্চসো পচেল ধনুর্ব্পাে।।  

চনরস্ত্র চবরে ব ল দ্রুপে-নন্দন।  

চদ্বিগে মণধয পচশ রাচখ্ল িীবন।।  

কান্দণে সদ্রৌপেী িণব কচরো চবলাপ। 

না িাচন স্ চকবা ব ল, বৃদ্ধ মম বাপ।। 

না িাচন স্ চকবা ব ল মািৃ-ভািৃগে।  

বহু চবলাচপো সেবী কণরন ক্রন্দন।।  

কৃোর সরােন সেচখ্ কন ধনঞ্জে। 

চক স িু কান্দ  সেবী, কাণর িব ভে।।  

কৃো বণল, আপনাণক নাচ  কচর িাপ। 

মম স িু সবংণশ মচিল মম বাপ।। 

পােপ বণল, চক  ইণব কচরণল চবিাে।  

অভে-পেি  ে সগাচবণন্দর পাে।। 

এ ম া-চবপে-চসন্দ-ুিচরণি িরেী। 

সগাচবন্দণক স্মরে কর  ্াজ্ঞণসনী। ।  

অর্জ্ুপণনর বাণকয কৃো স্মণর িগোে। 

স  কৃে আপে িপা সবাকার িাি।।  

সিামা চবনা রাণখ্ সমার, নাচ  অনয িন।  

আমাণর চবপণে রিা কর নারােে।। 

চপিা মািা রাখ্ সমার, রাখ্ ভ্রািৃগে।  

রািয সেশ রি সমার ্ি প্রিাগে। ।  

িুচম মম সিয পাল, আচম ্চে সিী।  

সবা চিচন সমাণর লক চদ্বি মম পচি। ।  

সদ্রৌপেীর আপন িাচনো িগোে। 

নাচ  ভে বচলো িুচললা বাম  াি।।  

সদ্রৌপেীণর আশ্বাচস বািান পাঞ্চিনয। 

শণেণি চনুঃশে ব ল ্ি চরপুদ্বসনয।।  

সর্ব্প ্দুগণে  াচক বণলন সগাচবন্দ। 

এই সেখ্ অর্জ্ুপণন সবচেল রািবৃন্দ।। 

বসনযগে গিা্াণি ভাচঙ্গল নগর। 

্ত্নপূবপ রাখ্ সণব পাঞ্চাণলর ঘর।।  

শুচনো সািযচক গে প্রদুযে সারে। 

সগাচবণন্দ িাচ ো বণল কচরো গর্জ্পন।। 

এই ্চে ধনঞ্জে কুন্তীর কুমার। 

িুচম িার চপ্রেবন্ধ,ু বলণে সংসার।। 

এ ম া সেে মণধয পচেোণছ একা।  

আর সকান্ কাণল িার িুচম  ণব সখ্া। ।  

িুচম িমা বকণল না িচমব সমারা সণব। 

মাচরো িচত্রেগণে রাচখ্ব পাণ্ডণব।। 

এি বচল িণল সণব ্ুদ্ধ কচরবাণর। 

প্রণবাচধো বাসুণেব রাণখ্ন সবাণর। ।  

এিিে আচম মাচরিাম রািগে। 

্ুদ্ধ কচরবাণর রাম কণরন বারে।।  

রাণমর বিন সকবা লচঙ্ঘবাণর িম।  

চবণশি বুচেব অর্জ্ুণনর পরাক্রম।।  

পৃচেবীর সলাক ্চে  ে একচত্রি। 

অর্জ্ুণন চিচনণি নাণর কচ নু চনচশ্চি।। 

চিচন্তি না  ও চকছু অর্জ্ুনপ-কারে। 

পাঞ্চাল নগর চগো কর  রিে।। 

কৃণের বিণন ্ি ্ােব ভূপাল। 

রিা স িু সগল সণব নগর পাঞ্চাল।।  

অস্ত্রশস্ত্র  াণি প্রচি ঘণর প্রচিিন। 

প্রিাগে রচিল চনবাচর বসনযগে। ।  

কুন্তীর বসচি কুম্ভকার-কর্ম্পশাল। 
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িো রিা স িু ্ান শ্রীরাম সগাপাল।। 

ম াভারণির কো সুধার সমান। 

ভচিণি শুচনণল লণভ নর চেবযজ্ঞাণন।। 
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অর্জ্ুপণনর সচ ি সদ্রৌপেীর 

কুম্ভকার-গৃণ  গমন 

মুচন বণল, অবধান কর িণন্মিে। 

চিচনো সকল বসনয ভীম ধনঞ্জে।। 

সমি চেবস ব ল, ব ল সন্ধযাকাল।  

ধীণর ধীণর সগণলন ভাগপব-কর্ম্পশাল।। 

সোাঁ ার পশ্চাৎ িণল দ্রুপে-নচন্দনী। 

মি িী পাণছ স্ন িচলল  চিনী।। 

িিুচর্দ্পণক সবচষ্টি ্ণিক চদ্বিগে।  

সকমণন বাচ র ব ব চিণন্ত দুইিন।।  

কৃিাঞ্জচল  ইো বলণে চদ্বিগণে। 

চবোে মাচগ স্ আচি সবাকার স্থাণন।। 

অর্জ্ুপণনর বাকয শুচন বণল চদ্বিগে। 

এমি অচপ্রে চদ্বি বল চক কারে।। 

সিামা সোাঁ া সঙ্গ না ছাচেব কোিন।  

নাচ  িাচন চক কচরণব ্ি িত্রগে।।  

চনশাকাণল সিামা সোাঁণ  চনুঃসখ্া সেচখ্ো। 

সোাঁণ  মাচর সদ্রৌপেীণর লইণব কাচেো।। 

সোাঁ াণর সবচেো সণব োচক িিুচভপণি। 

্াবৎ না শুচন, িত্র নাচ  এ সেণশণি।। 

পােপ বণল সস ভে না কর চদ্বিগে।  

আচি ্া , কাচল সণব কচরব চমলন।। 

অণনক প্রকাণর পুনুঃপুনুঃ বুোইল। 

িোচপ  চদ্বিগে সঙ্গ না ছাচেল।।  

চদ্বিগে মণধয চছল সধৌময িণপাধন।  

 াচকো চনভৃণি কণ  সব চদ্বিগে।।  

সকাোকাণর ্া  সণব এ সোাঁ া সং চি। 

চিচনণল চক এই সোাঁণ ,  ে সকান্ িাচি।। 

চকবা বেিয, চকবা সেব, রািস চকের। 

কা ার িনে সোাঁণ , সকান্ সেণশ ঘর। ।  

ই ার সং চি িণব সকান্ প্রণোিন। 

্ো ইচ্ছা িোকাণর করুক গমন।। 

সধৌময-বাকয শুচন সণব ভে ব ল মণন। 

সোাঁ াকার সং চি ছাচেল চদ্বিগণে। ।  

চদ্বিগে মণধয বীর ধৃষ্টদুযে চছল। 

ভচগনীর মমত্ব কোি না ছাচেল।। 

গুিণবণশ পাণশ পাণছ িচলল সং চি। 

সমণঘ সঘার অন্ধকার কৃেপি রাচি।। 

স নকাণল ্ুচধচষ্ঠর সণঙ্গ দুই ভাই। 

্াইণি ভাগপব-গৃণ  চমণলন িোই।।  

একা কুম্ভকার-গৃণ  সভাণির নচন্দনী। 

সমি চেবস সগল  ইল রিনী।। 

না সেচখ্ো পুত্রগণে কাণন্দন বযাকুণল। 

িণে উণঠ, িণে ববণস, ভাণস অশ্রুিণল।। 

চভিার সমে সগল  ইল রিনী। 

এিিে না আইল, চক স িু না িাচন।। 

িিুচর্দ্পণক শুচন স্ বসণনযর সকালা ল। 

মার মার চবপ্রগণে  াচকণছ সকল।। 

অনুিে দ্বন্দ্ব চবনা ভীম নাচ  িাণন। 

আচি বুচে চবণরাধ কচরল কার সণন।। 

এই স িু, চদ্বণি চকবা মাণর িত্রগে। 

বহু চবলাচপো কুন্তী কণরন সরােন। ।  

স নকাণল উিচরল পঞ্চ সণ াের। 

হৃষ্টচিণি মাণেণর  াচকণছ বৃণকাের।। 

আচি মািা সমি চেন দুুঃখ্ পাইলা।  

উপবাণস ম াণেণশ চেন সগািাইলা।।  

অণনক কল  আচি  ইল িননী। 
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সস কারণে ব ল মািা এণিক রিনী।। 

রাচত্রণি চমচলল চভিা, সেখ্ আচস মািা। 

কুন্তী বণল বাচেো ল  সর পঞ্চ ভ্রািা।। 

সিামা সবাকার বাকয কণেপ শুচন সুধা। 

আনন্দ-সমুণদ্র  ুচব সগল মম িুধা।। 

আেণর সসাোর িাাঁে, অণর বাছাধন। 

চনকণে এস সর, সেচখ্ সবার বেন।। 

এি বচল শীঘ্র কুন্তী  ইো বাচ র।  

এণক এণক িুম্ব চেল সবাকার চশর।।  

সবার পশ্চাৎ সেচখ্ দ্রুপে নচন্দনী। 

পূেপ-শশধর-মুখ্ী-গণিে গাচমনী।। 

িাাঁণর সেচখ্ কুন্তী সেচখ্ সবার পশ্চাণি। 

ভীম বণল, িননী এ দ্রুপে-দুচ িা। ।  

একিক্রা, নগণর শুচনলা ্ার কো। 

ই ার কারণে বহু চবণরাধ  ইল। 

সিামার প্রসাণধ িে সর্ব্পত্র িচন্মল।। 

এই চভিা স িু মািা  ইল রিনী। 

শুচনো চবস্মে ব লা সভাণির নচন্দনী।। 

কুন্তী বচলণলন িণব শুন পঞ্চ ভাই।  

কচ লাম চক কো, অণগ্রণি িাচন নাই।। 

সকন স ন ববণল পুত্র, চক কক্মপ কচরলা। 

কনযাণর পাইো সকন চভিা স্ বচললা।। 

চভিা িাচন বচল বাাঁচে লও পঞ্চিন।  

চকমণি মাণের বাকয কচরবা লঙ্ঘন। ।  

িেন্তণর সদ্রৌপেীণর কুন্তী ধচর  াণি। 

্ুচধচষ্ঠর আণগ কণ  কাচন্দণি কাচন্দণি।। 

সর্ব্প ধর্ম্পাধর্ম্প পুত্র সিামার সগাির।  

শুচনোছ আচম কচরলাম স্ উির।। 

পুত্র  ণে সমার বাকয লচঙ্ঘবা চক মণি। 

না লচঙ্ঘণল চবপরীি  ইণব শুচনণি। ।  

স্মণি লঙ্ঘন নাচ   ে মম বােী। 

ধর্ম্পিুযি নাচ   ে দ্রুপে-নচন্দনী।। 

বুচেো চবধান িার কর  আপচন। 

এি বচল কাণন্দ সেবী িণি বণ  পাচন।। 

মাণের বিণন শুচন ধণর্ম্পর নন্দন।  

বযাণসর বিন পূর্ব্প  ইল স্মরে। ।  

একিক্রা নগণর বচললা বযাস মুচন।  

পূণর্ব্প চদ্বিকনযাণর, কচ লা শূলপাচন।। 

পঞ্চ স্বামী  ণব সিার না  ে খ্ণ্ ন।  

সসই কনযা কৃো নাণম িচন্মলা এখ্ন।।  

সিাঁই কণ  মাণে ধর্ম্প আশ্বাস বিন।  

সিামার বিন মািা নচ ণব লঙ্ঘন।। 

অর্জ্ুপণনর চিি িণব বুচেবার িণর। 

অর্জ্ুপণনণর কচ ণলন ধর্ম্প নৃপবণর।। 

বে কর্ম্প কচরলা, পাইলা বহু কষ্ট। 

লিয চবচন্ধ লিয রািা কচরলা স  ভ্রষ্ট।। 

বহু কণষ্ট প্রাি ব ণল দ্রুপে-নচন্দনী। 

শুভকণর্ম্প চবলম্ব না কর ভাল মাচন।। 

 াকাইো আচনো সধৌমযাচে চদ্বিগে।  

চবভা আচি কর ভাই কচর শুভিে।। 

কৃিাঞ্জচল  ইো কণ ন ধনঞ্জে। 

অচবচ ি চক স িু বল  ম াশে।। 

সলাণক সবণে চনণন্দ স্ই কর্ম্প দুরািার। 

চববা  সিামার আণগ  ইণব আমার।। 

প্রেণম সিামার  ণব, ভীম িার পাণছ। 

িেন্তণর আমার শাণস্ত্রণি স ন আণছ।। 

পােপ-বাকয শুচন ধর্ম্প  ণে হৃষ্টমন। 

চশণর িুম্ব চেো কচরণলন আচলঙ্গন।।  
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ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

শুচনণল অধর্ম্প খ্ণণ্ড, ববকুণে প্রোে।। 
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কুন্তীর চনকণে রাম ও কৃণের 

আগমন 

ধর্ম্প িক্রশাণল ্ণব কণরন প্রণবশ। 

স নকাণল আইণলন রাম হৃিীণকশ।। 

প্রোম কচরো সোাঁণ  কুন্তীর িরণে। 

আপনার পচরিে সেন দুইিন।। 

শুচন শূরণসন-সুিা সোাঁণ  কচর সকাণল। 

সোাঁ াণর করান স্নান নেণনর িণল।।  

সকাো চছচল িাি সমার অনাণের নচে। 

 াপুচির পুি সিারা েচরণদ্রর কচে। ।  

দ্বােশ বৎসর আচম মুখ্ নাচ  সেচখ্।  

অনুিে কাচন্দো দুর্ব্পল ব ল আাঁচখ্।। 

আচিকার রাচত্র সমার ব ল সুপ্রভাি।  

দ্বােশ বণিপর কষ্ট আচি সগল িাি।।  

ক  িাি সবার কুশল সমািার। 

সিামার মাণের আর আমার ভ্রািার।। 

দ্বােশ বৎসর ব ল, নাচ  সেচখ্ শুচন। 

সকবা মণর, সকবা িীণে, চকছুই না িাচন।। 

নাচ  িাচন সিামার এণিক চনষ্ঠুরিা। 

না িাচন স্ এণিক চনর্দ্পে সিার চপিা।। 

গ ন কানণন ভ্রচম আর কি সেশ। 

দ্বােশ বৎসর সক  না কণর উণর্দ্শ। ।  

কৃে কচ ণলন, সেবী িযি মনিাপ। 

না ভুচঞ্জণল না খ্ণণ্ড পূণর্ব্পর ম াপাপ।। 

গৃ োণ  মচরলা, শুচনো এই কো। 

সািচেন অে িল না ছুাঁণলন চপিা। ।  

আমাণর পাঠাইণলন বুচেণি কারে। 

চবদুণরর স্থাণন শুচনলাম চববরে।।  

দ্বােশ বৎসর কষ্ট অরণেয পাইণল।  

সিামা স্মচর িাি ভাচসণছন অশ্রুিণল।। 

চকন্তু চক কচরব বল চবচধর চলখ্ন। 

সক  নাচ  পাণর ্া া কচরণি লঙ্ঘন।।  

সশাক না কচর  সেবী, দুুঃখ্ ব ল সশি।  

কাচল চকম্বা পরশ্ব িল  চনি সেশ। ।  

কুন্তীণর প্রোম কচর ্ান ধর্ম্প-পাশ। 

করপুণে প্রেচমো কণরন সম্ভাি।। 

শীঘ্র উচঠ ধর্ম্পসুি কচর অচলঙ্গন।  

সোাঁ াকার অশ্রুিণল ভাণসন দুিন।।  

সস্ন ভাণব সোাঁ াণর না ছাণে দুইিন।  

বহুিণে সোাঁ া মুণখ্ না সণর বিন।।  

িণব পঞ্চ ভাই রাম কৃণে সণম্বাচধো। 

্ণিক পূণর্ব্পর কষ্ট কণ ন বচসো।। 

কণ ন সকল কো ধণর্ম্পর নন্দন। 

িিুগৃ  স্ প্রকাণর  ইল ো ন।। 

চবদুণরর মন্ত্রোণি স্মণি উদ্ধার। 

রািণসর মুণখ্ রিা ব ল স্ প্রকার।। 

বণন, বণন, সেণশ সেণশ, িপস্বীর সবশ। 

দ্বােশ বৎসর ্ি পাইণলন সেশ।। 

এণক এণক কণ ন সকল চববরে। 

শুচন আশ্বাচসো বণল সেবকী-নন্দন।।  

দুষ্ট ধৃিরাষ্ট্র, নষ্ট িার পুত্রগে। 

সমুচিি ফল িারা পাইণব এখ্ন।। 

্চে প্রীণি বাাঁচেো না সেে রািযভার। 

সকণল চমচলো িাণর কচরব সং ার।। 

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন , িণব োণমােণর। 

চক মণি িাচনলা সমারা কুম্ভকার ঘণর।। 

কৃে বণলন, স্ ্ুদ্ধ বকল িব ভাই। 
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মনুিয কচরণি পাণর চিচিমাণে নাই।। 

চবনা ভীমার্জ্ুপন অণনয কচরণি না পাণর। 

সন্ধাণন িাচননু সিাঁই আছ এই ঘণর। ।  

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, আচি সুপ্রভাি।  

িাই আচি নেণন সেচখ্ন ুিগোে।। 

একমাত্র বে ভে  ণিণছ অন্তণর। 

সণব জ্ঞাি ব ল, আচি কুম্ভকার ঘণর।। 

চবণশি সিামার  ইোছ আগমন। 

এ সকল বািপা পাণছ শুণন দুণ্পযাধন।। 

সগাচবন্দ বণলন, রািা ভে কর কাণর। 

শি দুণ্পযাধন সিামা চক কচরণি পাণর।। 

চিন সলাক স াে কচরো ্চে আণস। 

মু ূণিপণক চবনাচশব িিুর চনচমণি।। 

সিবংশ স  আচম ্াজ্ঞণসন সখ্া। 

সবাণর কচরণব িে ভীমার্জ্ুপন একা।। 

্ুচধচষ্ঠর কণ ন, স্ িা াণর না গচে। 

সিযষ্ঠভাি ধৃিরাণষ্ট্র বে ভে মাচন।। 

আচিকার রিনী বচঞ্চব এই সেণশ। 

স্ই চিণি লে, কাচল কচরব চেবণস।। 

এি বচল সমলাচন কচরল দুই িণন। 

চবোে  ইো ্ান রাম নারােণে।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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দ্রুপে রািার সখ্ে এবং 

ধৃষ্টদুযণের প্রণবাধ বাকয 

ধৃষ্টদুযে ম াবীর দ্রুপে নন্দন। 

গুিণবণশ সেচখ্ল সকল চববরে।। 

্ণব কৃো লইো আইলা কুন্তীর িনে।  

গুিণবণশ ভিী-ণমাণ  ধৃষ্টদুযম্ন রে।। 

সকল বৃিান্ত বীর সেচখ্ল নেণন। 

চপিাণর িানাণি সগল ত্বচরি গমণন। ।  

স ো ্াজ্ঞণসন রািা ্াজ্ঞণসনী-ণশাণক। 

ভূণম গোগচে চেো কাণন্দ অণধামুণখ্।। 

রািাণর সবচেো কাণন্দ ্ি মচন্ত্রগে। 

পুত্রগে কাণন্দ আর অন্তুঃপুর িন। ।  

স নকাণল ধৃষ্টদুযে উিচরল িো। 

রািা বণল, একা সেচখ্ কৃো মম সকাো।। 

 চর  চর চবচধ সমার বকল স ন গচি। 

অবণ ণল  ারাইনু কৃো গুেবিী।।  

ক  পুত্র কৃোর কুশল সমািার। 

চক  ইল লিযণবদ্ধা ব্রাহ্মে-কুমার।। 

একা চদ্বণি সবণেচছল ্ি রািগে। 

ক  পুত্র সংগ্রাণম চিচনল সকান্ িন।।  

সর্ব্পনাশ কচরণলন বযাস মুচনবর।  

িাাঁর বাণকয কৃোর কচরনু স্বেম্বর।। 

ধনুর্ব্পাে চেল লিয কচরো চনর্ম্পাে। 

বচলণলন, পােপ চবনা না পাচরণব আন্।। 

মম কর্ম্পণোণি মুচন-বাকয চমেযা ব ল। 

কাণল চবপরীি ফল আমাণি ফচলল।। 

ক  বাপু, কৃো রাচখ্ আইলা সকাোে। 

কৃো ছাচে সকান্ মুণখ্ আইলা স োে।। 

 া কৃো  া কৃো মম প্রাণের িনো। 

এি বচল পণে রািা মূচ্ছপাগি ব ো।। 

ধৃষ্টদুযে বণল, আর না কান্দ রািন। 

সকল মঙ্গল রািা িযি দুুঃখ্মন।। 

বযাণসর বিন রািা কভু চমেযা নে।  

সিামার মানস পূেপ  ইল চনশ্চে।। 

শুচন ক  ক , বচল উচঠল রািন।  

চকমণি  ইল সিয বযাণসর বিন।। 

ধৃষ্টদুযে বণল, অবধাণন শুন চপিা। 

ক ণন না ্াে সসই ব্রাহ্মণের কো।। 

শিপুর কচরো সবচেল রািগে। 

সবাণর চিচনল সসই একক ব্রাহ্মে।।  

স াে  ইল িার এক চদ্বি আর। 

সুরাসুর মানুণি সেৃশ নাই িার।। 

 াণি বৃি  াণন স্ন বজ্র- ণি ইে। 

ভঙ্গ চেো পলাইল ্ণিক নণরে। ।  

এইমি ্ুণদ্ধ িাি,  ইল রিনী। 

দুইিন সণঙ্গ িচল সগল ্াজ্ঞণসনী। ।  

এ সোাঁ ার স  িাি আর চিনিন। 

পণেণি ্াইণি ব ল সবার চমলন।। 

ভাগপণবর কর্ম্পশাণল আশ্রণে আচছল। 

পঞ্চিন চমচলো িোে িচল সগল।। 

নারী এক চছল িাণ  পরমা সুন্দরী।  

িাাঁর রূণপ চবনা েীণপ ঘর আণলা কচর।। 

িননী  ইণব িার বুচেনু কোে। 

চিন ভাই কৃো স  রাচখ্ো িোে। ।  

িি রাণত্র সগল সোাঁণ  চভিার কারে। 

চভিা কচর আচন চেল কচরণি রন্ধন।।  

রন্ধন কচরল কৃো িিুর চনচমণি। 
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মািা িার সােণর বচলল চপ্রেভাণি। ।  

আণশ পাণশ  াচকো আইস পুত্রগে। 

উপবাসী অচিচে োকণে সকান্ িন।।  

অচিচেণর চেো স্ই অবণশি োণক। 

দুই ভাগ কচর কৃো বাাঁে  িা াণক।। 

এক ভাগ কচর কৃো বাাঁে  িা াণক।। 

এক ভাগ োও বাপু ই ার সগাির। 

আর এি ভাগ কৃো পঞ্চ ভাগ কর।।  

িাচর ভাগ সে  এই িাচর চবেযমাণন। 

এক ভাগ সদ্রৌপেী কর  দুই স্থাণন। ।  

িুচম অদ্ধপ ল  সমাণর সে  অদ্ধপ আচন।  

সসই মি বাাঁচেো চেণলক ্াজ্ঞণসনী।। 

এি ্চে পুনুঃ পুনুঃ কচ ল িননী। 

সক্রাধ কচর দুষ্ট চদ্বি কণ  কেুবােী।। 

এি রাণত্র অচিচেণর পাইব সকাোে। 

ভুচঞ্জো োচকণব চকম্বা োচকণব চনদ্রাে।। 

আচিকার চভিা মািা সমচধক নণ ।  

চবণশি ্ুণদ্ধর শ্রণম সপণে অচি েণ ।। 

আচিকার চেণন মািা অচিচে রহুক। 

ভণেণি িননী বণল, িা াই  উক।। 

পুনুঃ বণল, অচিচের ভাগ সে  সমাণর।  

কাচল প্রাণি ্ি ইচ্ছা, চেও অচিচেণর।। 

সে  সে  বচল পুনুঃ  াচকল িননী।  

সসইরূপ বাাঁচেল চেণলন ্াজ্ঞণসনী। ।  

গ্রাস দুই চিণন সসই সকচল খ্াইল। 

মণ্ড আন মণ্ড আন, বচল  াক চেল।।  

না পাইো মণ্ড সক্রাণধ কোণিণি িাে। 

সমার মণন সদ্রৌপেীণর মাচরণলক প্রাে।। 

মণ্ড না পাইো মণন িণন্ম ম াণক্রাধ। 

িুধানণল িনু জ্বণল না মাণন প্রণবাধ।। 

মািা বণল, িাি আচিকার সোি খ্ণ্ড।  

নূিন রন্ধনী, আচি না রাচখ্ল মণ্ ।।  

মাণের বিণন বহুমণি শান্ত ব ল। 

সভািন সশণিণি িণব আিমন বকল।। 

সভািন কচরো িাণ  শেন কচরণি।  

সবার কচনণষ্ঠ বণল শ্যা পাচি চেণি।। 

সাবার উপণর শ্যা কচরল মািার। 

পঞ্চ ভাইণের শ্যা পেনীণি িাাঁর। ।  

সবার িরেিণল কৃো শ্যা পাচি।  

হৃষ্ট ব ো শুইল সদ্রৌপচে গুেবিী।। 

শুইো সস সব িারা কচরল িখ্ন। 

িাণ  িাচনলাম ছদ্ম না  ে ব্রাহ্মে।। 

ম াভারণির কো সুধার সাগর। 

কাশীোস কণ , সো শুণন সাধু নর। ।  
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দ্রুপে-রািপুণর পাণ্ডবচেগণক 

আনেন 

শুচনো দ্রুপে রািা আনচন্দি মণন। 

উচঠ বচস রাচত্র সপা াইল িাগরণে।।  

পূর্ব্পচভণি সেচখ্ রািা অরুে-উেে।  

পুণরাচ ি-চদ্বণি কণ  কচরো চবনে। ।  

কুম্ভকার-শাণল িুচম ্া  শীঘ্রগচি। 

পচরিে ল , িারা  ে সকান্ িাচি।। 

রািার পাইো আজ্ঞা িচলল ব্রাহ্মে।  

ব্রাহ্মণে সেচখ্ো প্রেচমল পঞ্চিন।।  

্ুচধচষ্ঠণর িাচ ো বলণে চদ্বিমচে। 

সিযশীল সশ্রষ্ঠ িুচম, বুচে অনুমাচন।। 

্া া চিজ্ঞাচসব নাচ  কচরবা ভণ্ ন।  

পচরিে  ণচ্ছ সিামা দ্রুপে-রািন।।  

দ্রুপে-রািার এই মানস আচছল। 

সদ্রৌপেী কুমারী িাাঁর স্ চেণন িচন্মল।।  

কুরুবংণশ পাণ্ডুরািা সখ্া চপ্রেির।  

িাাঁর পুণত্র কনযা চেব, চিচন্তল অন্তর।। 

গৃ োণ  মািা স  বমল পঞ্চ ভাই। 

সণব এই কো কণ , প্রিযে না ্াই।।  

বযাস স  ্ুচি কচর লিয বকল পে।  

চবনা পােপ চবচন্ধণি নাচরণব অনয িন।। 

এই স িু মণন বে আছণে সণন্দ । 

সক িুচম, কা ার পুত্র, পচিে সে ।।  

ধর্ম্প কণ , পচরিণে সকান্ প্রণোিন।  

িাচির চনেপে নাচ  লিয বকণল পে।।  

সসই পণে এই কনযা আচনল চিচনো। 

এিণে চক কাি িাচি বেপ চিজ্ঞাচসো।। 

পুণরাচ ি বণল, িা া সক লচঙ্ঘণি পাণর। 

পচরিে চেো প্রীি কর  রািাণর।। 

্ুচধচষ্ঠর বণল, চগো ক  নৃপবণর।  

 ীনিাচি িন চক চবচন্ধণি লিয পাণর।। 

শুচন পুণরাচ ি চগো দ্রুপণে কচ ল।  

পচরিে না পাইো নৃপচি চিচন্তল।।  

পুত্রগে স  িণব চবিার কচরো। 

ছেখ্ান রে িণব চেল পাঠাইো।। 

পুণত্র পাঠাইল আগুসচর লইবাণর। 

রে লইো ধৃষ্টদুযে সগল িোকাণর।। 

চিহ্ন িাচনবাণর পণে েইুল রািন। 

পাশাক্রীো সবেচবেযা পুরাে পঠন।।  

ধানয ্ব নানা শসয রাণখ্ দুই চভণি। 

ধনুকাচে নানা অস্ত্র িূণের সচ ণি।। 

নে নেী নৃিয কণর, বন্দীগণে গান।  

িাচরচভণি সুসচর্জ্ি অশ্ব গি ্ান। ।  

রে বলো ধৃষ্টদুযম্ন সগল শীঘ্রগচি। 

সচবনণে বণল িণব ধর্ম্পরাি প্রচি।। 

পাঠাইল নরপচি পরম আেণর। 

কৃো স  পঞ্চ ভাই িল িোকাণর। ।  

ধর্ম্পরাি শুচনো চবলম্ব না কচরো। 

পঞ্চ ভাই পঞ্চ রণে িচেণলক চগো। ।  

এক রণে কৃো স  সভাণির নচন্দনী। 

বাচিল চবচবধ বাধয সুমঙ্গল ধ্বচন।। 

দুই চভণি নানারত্ন েুইল রািন। 

কারু চভণি না িাচ ল ভাই পঞ্চ িন।।  

চবিাণর িাচনল ্ি পাত্র চমত্রগণে। 

সামানয নে এই ভাই পঞ্চিণন।। 

িাাঁ াণের কর্ম্প সেচখ্ সবার চবস্মে। 
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সলাণক বণল ছদ্ম চদ্বি মনুিয এ নে।।  

্োে দ্রুপে ভূপ রত্ন-চসং াসণন।  

সবচষ্টি  ইো ্ি পাত্র চমত্রগণে।। 

িো আচস উপচস্থি ভাই পঞ্চিন। 

উচঠো আপচন রািা বকল সম্ভািে।। 

কুন্তী স  সদ্রৌপেীণর অন্তুঃপুণর চনল। 

নারীগে হুলুধ্বচন কচরণি লাচগল।।  

ম াভারণির কো শ্রবণে মঙ্গল। 

কাশীরাম কণ , লণভ ভারণির ফল।। 
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্ুচধচষ্ঠরণক দ্রুপণের পচরিে 

চিজ্ঞাসা 

বচসল দ্রুপে রািা পুণত্রর সচ ি।  

পাত্রচমত্রগে আর চদ্বি পুণরাচ ি। ।  

পঞ্চিন-মুখ্িে কচর চনরীিে।  

 রচিি ব ো রািা বণলন বিন।। 

সক সিামরা, সকাো বাস, ক  সিযবােী। 

সকবা িনক, সকবা  ে িব িননী।। 

মনুিয সলাণকর প্রাে নাচ  লে মণন। 

আকৃচি প্রকৃচি সেবিুলয পঞ্চিণন।। 

রূণপ পঞ্চিণনর না সেচখ্ সশ্রষ্ঠাণশ্রষ্ঠ। 

সবার সমান রূপ, সিযষ্ঠ চক কচনষ্ঠ।। 

চকবা ইন্দু ইে কাম অচশ্বনীকুমার। 

ই া মণধয  ণব, চিণি লণেণছ আমার।। 

আর ্ি ধর্ম্পকর্ম্প সিয সম নণ । 

চমেযা সম পাপ নাচ  সর্ব্পশাণস্ত্র কণ ।। 

সর্ব্প ধর্ম্পাধর্ম্প সিামা সবার সগাির। 

ক  সিয খ্ণ্ডুক মণনর মিান্তর।। 

এি শুচন বণলন, ধাচর্ম্পক ্ুচধচষ্ঠর। 

সিল িলে স্ন বিন গম্ভীর।। 

আমরা স্ পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।  

আচম ্ুচধচষ্ঠর, এই সোাঁণ  ভীমার্জ্ুপন।।  

এ নকুল স ণেব, িান  নৃপচি। 

অন্তুঃপুণর মািা কুন্তী সচ ি পািপিী।। 

এি শুচন নরপচি  ইল উল্লাস। 

আপনা পাসণর, মুণখ্ নাচ  সণর ভাি। ।  

কেম্বকুসুম সম কণলবর ফুণল। 

বসন ভূিে চিণি নেণনর িণল।। 

শীঘ্রগচি উচঠ রািা কচর আচলঙ্গন।  

এণক এণক সম্ভাচিল ভাই পঞ্চিন।। 

রািা বণল, পূর্ব্পভাগয আমার স্ চছল। 

সসই ফণল মণনর কামনা পূেপ ব ল।।  

ক  শুচন িাি সসই সব চববরে। 

গৃ োণ  বমল বচল কণ  সর্ব্পিন।।  

্ুচধচষ্ঠর বণলন, সস গৃ ো  নে। 

সিৌগৃ  কচরল পুণরািন পাপাশে।। 

চবদুণরর মন্ত্রোে িচরন ুিা াণি। 

শুচনো দ্রুপে রািা বণল সক্রাধচিণি।। 

এি বে চনর্দ্পে সস অন্ধ-ম ারাি।  

নাচ  ধর্ম্পভে, নাচ  সলাকভে-লাি। ।  

ধণর্ম্পণি রাচখ্ল সিামা সস সব সেণে। 

মচিণবক পাচপগে আপন কপণে।। 

গৃ োণ  বমল বচল, কণ  সর্ব্পিন।  

সিৌগৃ  কচরল বচল শুচন স্ এখ্ন।। 

এ সকল কষ্ট চিণি না ভাচব  আর।  

মম ধন রািয বাপু সকচল সিামার।। 

িণব কিিোন্তণর বলণে বিন। 

চববা  কর  পােপ কচর শুভিে।। 

শুচনো করণে মানা ধণর্ম্পর কুমার। 

রািা বণল, ্া া ইচ্ছা চবিার সিামার।। 

িুচম চকম্বা বৃণকাের চকম্বা ধনঞ্জে। 

চকম্বা দুই িন এই মাদ্রীর িনে।।  

্ুচধচষ্ঠর বাকয শুচন চবচস্মি নৃপচি। 

অণধামুখ্ ব ো িণব চনরীিণে চিচি।। 

কুন্তীপুত্র সশ্রষ্ঠ িুচম ধর্ম্প-অবিার।  

িুচম স ন বল, আচম চক বচলব আর।। 

বহু পচি ধণর সিী কভু নাচ  শুচন।  
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স ন শাস্ত্র সবণে শাণস্ত্র নাচ  আণছ িাচন।। 

পূণর্ব্প সাধুগে সব ্া া নাচ  কণর। 

ধাচর্ম্পক সাধুিন ্া া নাচ  আিণর।। 

এমি অপূর্ব্প কো কভু নাচ  শুচন। 

ইিণরর প্রাে সকন ক  স ন বােী।। 

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, এ কো প্রমাে।  

পূর্ব্প সাধুগে পে সক কচরণব আন। ।  

সলাণক সবণে ্া া কণ  িাচন  রািন।  

গুরুিন বাকয কভু না কচর লঙ্ঘন। ।  

সলাকমি কর্ম্প রািা কচরব সর্ব্পো। 

চকন্তু গুরুিন-বাণকয না কচর অনযো।। 

সলাকমণধয গুরুণশ্রষ্ঠ গুরুণি িননী। 

মািৃবাকয সকমণন লচঙ্ঘব নৃপমচে। ।  

মািা মম গরুণেব ইষ্টণেব িাচন। 

মািার বিন আচম সেবিুলয মাচন।। 

মািার বিন লণঙ্ঘ স্ই দুরািার। 

্ণিক সুকৃচি কর্ম্প চনষ্ফল িা ার।। 

্ুচধচষ্ঠর-বাকয শুচন চবচস্মি দ্রুপে। 

অণধামুখ্  ণে ববণস গচেো চবপে।। 

কিিণে উির কচরল নরপচি। 

নাচরনু এ চবচধ চেণি চক আণছ শকচি।। 

িুচম আর ধৃষ্টদুযম্ন পুণরাচ ি স ।  

এ কো চবিার কচর আমাণর সস ক ।। 

ম াভারণির কো সুধা-চসন্ধুসম। 

কাশীোস রচিল ছণন্দণি অনুপম।। 
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দ্রুপে রািার চনকে মচুনগণের 

আগমন 

অন্ত্পযামী সর্ব্পজ্ঞ সকল মুচনগে। 

পাণ্ডব চববা  স িু বকলা আগমন।। 

চশিযস  পরাশর ম া িণপাবল।  

িমেচি বিচমচন শ্রীঅচসি সেবল।।  

সকৌণ্ডমুচন মাণ্ডবয ভাগপব িরেগব।  

দুর্ব্পাসা সলামশ আচঙ্গরস িণপাধন। ।  

চশিয িচষ্ট-স ণর আইল বদ্বপােন।।  

্ণিক আইল মুচন চলখ্ণন না ্াে। 

দ্বারী সব আচস দ্রুি দ্রুপণে িানাে।। 

শুচনো দ্রুপে-রািা শীঘ্রগচি উচঠ। 

আগুসচর প্রেচমল ভূণম চশর লুচঠ।।  

গললিীকৃিবাণস কচর সম্ভািে। 

বচসবাণর সণব চেল উিম আসন।। 

পােয-অঘপয ধূপ েীপ গণন্ধ বকল পূিা। 

স্াে াণি োাঁোইল পাঞ্চাণলর রািা।। 

আমার ভাণগযর কো ক ণন না ্াে। 

সস কারণে মুচনগে আইলা স োে।। 

আচছল সণন্দ  এই চববা  কারে। 

চবচধোিা সংসাণর সিামরা সর্ব্পিন।।  

স্ চবধান কচ বা, কচরব সসইমি। 

চবিাচরো সব কো সে  অচভমি।। 

মুচনগে বণল শুন ই া চক কচ ব। 

পূণর্ব্প স্ ধািার সৃষ্ট িা া চক ঘুিাব।। 

কৃোর চববা  স িু এই চনরূপে। 

ঘচেণব স্ পঞ্চপচি চবচধর চলখ্ন।। 

সুরচভর শাপ আর পমুপচি-বণর। 

পঞ্চপচি পাণব সিী কচ নু সিামাণর। ।  

মুচনগে-মুণখ্ শুচন এণিক বিন। 

সমৌনী ব ো রচ ণলন দ্রুপে-রািন। ।  

ধৃষ্টদুযে বণল, এ ি নাচ ক সংসাণর। 

সলাণক ্া া নাচ , িা া কচর চক প্রকাণর।। 

এণ ন কচরণি কর্ম্প সলাণক উপ াস। 

এমি চনচন্দি কর্ম্প ক  সকন ভাি। ।  

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, অনয নাচ  িাচন। 

মাণের বিন স্ অচধক সবেবােী।। 

মুচনগেমুণখ্ শুচনোচছ পূর্ব্প বােী। 

িচেল ব্রাহ্মে চছল সর্ব্পশাস্ত্রজ্ঞানী।। 

্ি চদ্বিগণে চিচন করান পঠন। 

সর্ব্পশাস্ত্র সবোগম গ্রন্থ বযাকরে।। 

পোইো চপণছ সেন এই উপণেশ। 

িচেল ব্রাহ্মে চছল সর্ব্পশাস্ত্রজ্ঞানী।। 

্চি চদ্বিগণে চিচন করান পঠন। 

সর্ব্পশাস্ত্র সবোগম গ্রন্থ বযাকরে।। 

পোইো চপণছ সেন এই উপণেশ। 

্ি শাস্ত্র ব ণি শুন কচ  স্ চবণশি।। 

মািার স্ আজ্ঞা ্ণত্ন কচরবা পালন।  

না কচরবা চদ্বধা রণ  সবণের বিন। ।  

সলাক সবে ব ণি গুরুণশ্রষ্ঠ আচম িাচন। 

সর্ব্পগুরু ব ণি সশ্রষ্ঠ িননীণর মাচন।। 

িননী আমাণর আজ্ঞা সেন এই মি। 

পঞ্চিণন বাাঁচে ল  অনয চভিা মি।।  

ধর্ম্পাধর্ম্প বচল িা া চক খ্চণ্ডণি পাণর। 

অধণর্ম্পণি আণছ ধর্ম্প, ধণর্ম্প পাপ কণর।। 

অধর্ম্প কণর্ম্পণি মম মন নাচ  রে।  

এ কর্ম্প কচরণি মম চিণি বে লে।।  
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সস কারণে বুচে এই ধর্ম্প আিরে। 

চবণশণি খ্চণ্ডণি নাচর মাণের বিন। ।  

অনন্তণর বচলণি লাচগল বৃণকাের। 

কার শচি লচঙ্ঘণবক ধণর্ম্পর উির।। 

সবেশাস্ত্র সলাক আচম সবার বাচ র।  

আমা সবাকার ধািা কিপা ্ুচধচষ্ঠর।। 

আমরা না মাচন শাস্ত্র চকম্বা অনয িণন। 

ধর্ম্প-আজ্ঞা পালন কচর স্ প্রােপণে।। 

সক লচঙ্ঘণব, স্ আজ্ঞা কণরন ্ুচধচষ্ঠর। 

অণনক সচ নু এ পাঞ্চাল নৃপচির।। 

পুনুঃ পুনুঃ ধর্ম্পবাকয কচরণল স লন। 

অনযিন ব ণল আচি চনিাম িীবন।। 

সম্বণন্ধ শ্বশুর আচন গুরুমণধয গচে। 

সিাঁই মম সক্রাণধণি রণ  িব িীবনী। ।  

সলাণক সবণে ্চে বণল, নণ  ভীি মন।  

আচি ব ণি সর্ব্পশাস্ত্র কর  চলখ্ন।।  

ধর্ম্পপুত্র ্ুচধচষ্ঠর স্ আজ্ঞা কচরণব। 

কার ার আছণে শচি সক িা া েূচিণব।। 

স নকাণল কুন্তী মুচন  ইল বাচ র।  

কৃিাঞ্জচল বণন্দ সব িরে মুচনর।।  

বযাণসর িরণে ধচর সকরুণে কে। 

আমাণর চনিার কর, চমেযা বাণকয ভে।। 

্া বচলল ্ুচধচষ্ঠর, সসই সিয কো। 

স্ন মণি মম বাকয না  ে অনযো। ।  

মুচন বণল, িযি ভেি না কর ক্রন্দন। 

অলঙ্ঘয সিামার বাকয নচ ণব লঙ্ঘন।।  

ম াভারণির কো সুধার সাগর। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন সাধু নর। ।  
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সদ্রৌপেীর পঞ্চ স্বামী  ইবার 

কারে 

বযাস বণল, পূর্ব্প িত্ত্ব িান মুচনগে। 

শুন  দ্রুপে রািা পূর্ব্প চববরে।।  

সক্রিা্ুণগ চদ্বিকনযা আচছল সদ্রৌপেী। 

পচিবািা কচর চশব পূণি চনরবচধ। ।  

রচিো মৃচিকা-চলঙ্গ নানা পুষ্প চেো। 

ঘৃি মধু উপিার বােয বািাইো।। 

অবণশণি প্রেচমো পচে চিচিিণল।  

পচিং সেচ  পচিং সেচ  পঞ্চবার বণল।। 

স নমণি বহুকাল পূিণে মণ শ। 

িুষ্ট ব ো বর িাণ  সেন সবযামণকশ।। 

পঞ্চস্বামী  ণব সিার পরম সুন্দর।  

শুচনো চবস্মে মাচন কণ  স্াে কর। ।  

সকন স ন উপ াস কর শূলপাচে। 

সলাণক সবণে বচ ভূপি অপূর্ব্প কাচ নী।। 

শের বণলন, কণনয চক সোি আমার।  

স্বামীবর িুচম স্ মাচগলা পঞ্চবার।। 

অকারণে কনযা আর কর  সরােন। 

কখ্ন খ্ণ্ডন নণ  আমার বিন।। 

 ইণব সিামার স্বামী পঞ্চ ম ারেী।  

চিচিমণধয ব ণব িব ুসর্ব্পণশ্রষ্ঠা সিী।। 

পৃচেবীণি ঘুচিণবক সিামার িচরত্র।  

িম নাম চনণল সলাক  ইণব পচবত্র।। 

এি বচল অন্তচ পি  ইণলন  র। 

গঙ্গািণল চগো কনযা িযণি কণলবর।।  

পুনুঃ সসই কনযা িণন্ম কাশীরািালণে। 

সসই িন্ম পচি ীন স্ৌবন সমণে।। 

না  ইল চববা  স্ৌবনকাল সগল।  

আপনাণর চিরস্কাচর িপ আরচম্ভল।। 

চ মাচদ্র পর্ব্পণি িপ কণর অনিুে। 

িপসযা সেচখ্ো িমৎকার সেবগে।। 

চনকণে আইল সণব সেচখ্ো অদ্ভুি। 

ধর্ম্প ইে পবন অচশ্বনী-্ুগ্মসুি।। 

চিজ্ঞাচসল, কনযা িপ কর চক কারণে। 

এমি কণঠার িপ এ নব-ণ্ৌবণন।। 

স্বামী-ইচ্ছাে িপসযা কর বরানণন। 

্াণর ইচ্ছা বর িুচম আমা পঞ্চিণন।। 

এি শুচন িাণ  কনযা পঞ্চিন পাণন। 

সবার সমান রূপ সেচখ্ল নেণন।। 

কা াণর বচরব, স ন ভাচবণি লাচগল।  

অণধামুখ্ ব ো কনযা চনুঃশণে রচ ল।। 

কনযার হৃেে-কো িাচন পঞ্চিন। 

পঞ্চিন বর িাণর চেল িিিে।। 

িযি িপ, এই সে  িযি, কনযা িুচম। 

পর-িণন্ম আমরা  ইব িব স্বামী।। 

এি বচল অন্তচ পি ব ল সেবগে। 

িপসযা কচরো কনযা িযচিল িীবন।।  

সসই কনযা িব গৃণ   ইল সদ্রৌপেী।  

অণ্াচন-সম্ভবা িন্ম ব ল ্জ্ঞণভেী।। 

ধর্ম্প ইে বাে ুআর অচশ্বনী-্ুগল। 

পঞ্চ-অংণশ িচন্মল পাণ্ডব ম াবল। ।  

পাণ্ডণবর স িু কৃো ধািার চনর্ম্পাে। 

পূণর্ব্পর চনর্ব্পন্ধ ই া সক কচরণব আন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সদ্রৌপেীর পূর্ব্পিন্ম বৃিান্ত 

অগিয বণলন, সিয কচ ণলন বযাস। 

আচম ্া া িাচন শুন কচ  সস আভাি। ।  

পূণর্ব্প এককাণল ্জ্ঞ কণরন শমন।  

অচ ংসাণি সকান প্রােী না  ে মরে। ।  

মনুণিয পূচরল চিচি, সেণব ভে ব ল। 

সণব আচস ব্রহ্মাণর সকচল চনণবচেল।।  

শুচন ব্রিা িচলণলন স  সেবগে। 

বনচমি-কানণন ্জ্ঞ কণরন শমন।। 

ব্রহ্মাণর সেচখ্ো ্ম উচঠ সম্ভাণিন। 

চক কর্ম্প কর  বচল ধািা চিজ্ঞাণসন।। 

সৃচষ্টর উপণর আণছ িব অচধকার। 

পাপপূনয বুচে েণ্ড চেবা সবাকার।।  

িা া ছাচে িুচম আচস ্ণজ্ঞ চেলা মন।  

মম বাকয লচঙ্ঘণিছ, ই া বা সকমন।।  

শুচনো কণ ন ্ম কচর স্ােপাচে। 

মম শচি এ কর্ম্প নচ ল পদ্মণ্াচন।। 

সব সেবগে মণধয আচম ব নু সিার। 

চত্রভুবন উপণর চবিে চেলা সমার।। 

বত্রণলাণকযর রািা ব ো সেব পুরন্দর। 

চিচন ্জ্ঞ কচরণি পাণেন অবসর।। 

কুণবর বরুে ্জ্ঞ ইচ্ছা বকণল কণর। 

মু ূণিপক অবকাশ নাচ ক আমাণর। ।  

না পাচরনু এ কর্ম্প কচরণি সেবরাি। 

অনয সকান িণনণর সমপপ এই কাি।। 

না পাচরনু পাপ পুেয কণর্ম্পর চনেপে। 

কার কিকাল আেু, চনেপে না  ে।। 

্ণমর বিণন সচিচন্তি প্রিাপচি। 

সে  ব ণি বকল এক মূচিপর উৎপচি।। 

সলখ্নী েচিে কণর, িালপত্র বাণম। 

িাচিণি কােস্থ ব ল চিত্রগুি নাণম।। 

্ণমণর বণলন, িুচম রাখ্ সাণে এণর।  

্খ্ন ্া চিজ্ঞাচসবা, কচ ণব সিামাণর।। 

্া ার স্ কর্ম্প িুচম িাচনণি পাচরবা। 

বযাচধরূপ ব ো সণব চবনাশ কচরবা।। 

আপনার কর্ম্পণভাগ ভুচঞ্জণব সংসার।  

িোচপ  সিামার উপণর অচধকার।। 

ব্রহ্মার বিণন ্ম প্রণবাধ পাইো।  

সঞ্জীবনী পুরী ্ান ্জ্ঞ সমাচপো।। 

্ণম প্রণবাচধো সণব ্োস্থাণন িণল। 

্াইণি কনক-পদ্ম সেণখ্ গঙ্গািণল।।  

স র স র পুষ্প ভাচস ্াে সরাণি। 

সেচখ্ো চবস্মে ব ল সবাকার চিণি। ।  

অম্লান কনকপুষ্প গণন্ধ মন সমাণ ।  

িেন্ত িাচনণি ইে ধর্ম্পরাণি কণ ।। 

ইণের আজ্ঞাে ধর্ম্প সগল শীঘ্রগচি। 

বহুিে নাচ  সেচখ্ চিণন্ত সুরপচি।। 

িা ার পশ্চাণি পাঠাইল দুইিন। 

িচল সগল শীঘ্রগচি অচশ্বনী-নন্দন।।  

 ইল অণনকিে নাচ  বাহুচেল। 

ইে সুরপচি িো আপচন িচলল।। 

িেন্ত িাচনণি িণব সগল সুরপচি। 

চ মালণে গঙ্গাকূণল কাচন্দণছ ্ুবিী।। 

কনক-কমল িণব সগল সুরপচি। 

চ মালণে গঙ্গাকূণল কাচন্দণছ ্ুবিী।। 

কনক কমল  ে, িার অশ্রুিণল। 

খ্রণরাণি ভাচস ্াে মন্দাচকনী-িণল।। 

কনযাণর সেচখ্ো চিজ্ঞাচসল সেবরাি। 
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সক িুচম, চক স িু কান্দ, ক  চনি কাি।। 

নেন কুরঙ্গ চবম্ব চিচনো অধর। 

কমল-সম িব অঙ্গ স্ মণনা র।। 

মুখ্  ব চনণন্দ ইন্দু, মধয মৃগনাে। 

িারু ভুরু ্ুগ্ম ঊরু চনণন্দ  চি াি।। 

চক কারণে আপচন কান্দ  একাচকনী। 

আমাণর বর  ্চে আছ চবরচ েী।। 

কনযা বণল, আচম  ই েণির নচন্দনী। 

ছাচেো সংসার-সুখ্ িন্ম-িপচস্বনী।। 

সমাণর স ন কচ ণি সিামাণর না ্ুোে।  

পাপ-িণি িাচ ণল অণনক কষ্ট পাে।।  

এই মণি আমাণর কচ ল িাচরিন। 

িা সবার কষ্ট ্ি না ্াে কেন।। 

ইে বণল, ক  িাাঁরা আছণে সকাোে। 

কনযা বণল, ্চে ইচ্ছা আইস িোে। ।  

কনযার সচ ি সগল সেব পুরন্দর। 

পর্ব্পি-উপণর সেণখ্ পুরুি সুন্দর।।  

সকিকী বচলল, সেব আচম িপচস্বনী। 

এ পুরুি আমাণর বণল উপ াস-বােী।।  

চশব বচলণলন, মূঢ় না সেখ্ নেণন। 

প্রচিফল ই ার পাইবা মম স্থাণন।।  

এই চগচরবর িুচম সিাল পুরন্দর। 

 ণরর আজ্ঞাে ইে সিাণল চগচরবর।।  

পর্ব্পণির গহ্বণর  ণরর কারাগার।  

িরণে চনগে বন্দী আছণে সবার।। 

ধর্ম্প বােু অচশ্বনীদ্বে আণছ িাচরিন। 

সেচখ্ো  ইল ভীি স র-ণলািন।। 

করণ্াণে চবির কচরল িব  ণর। 

িুষ্ট  ইো সোনন্দ বণলন িাাঁ াণর।। 

লক্ষ্মী-অংশ সকিকী আজ্ন্ন্ম িপািারী। 

িার অপরাধ আচম িচমণি না পাচর। ।  

িব িব-বাণকয সমার  ইল সণন্তাি।  

সিামা স িু িচমলাম এ িাচরর সোি।।  

চবেুর সেণন বলো ্াব সিামা সব।  

িাাঁর আজ্ঞামি কর্ম্প কচরবা বাসব।।  

এি বচল সণব বলো ্ান চত্রণলািন। 

সশ্বিদ্বীণপ ্োে আণছন নারােে।।  

কচ ণলন সকল সকিকী-চববরে। 

শুচন কচরণলন আজ্ঞা শ্রীমধুসূেন। ।  

ইেত্ব পাইণে সিার নাচ  খ্ণণ্ড সলাভ। 

মণিপয িন্ম লইো ভুচঞ্জণি আণছ সিাভ।। 

কর্ম্পফল অবশয ভুঞ্জণে ্া া কচর। 

 ইণব সিামার ভা্পযা সকিকী সুন্দরী।। 

পঞ্চিন িন্ম সণব লভ নরণ্াচন। 

সকিকী  ইণব সিামা পণঞ্চর ভাচমনী। ।  

সিামা সবা প্রীচিণ িু আচমই িচন্মব। 

দ্বাপণর িচত্রে-েপপ চনুঃণশি কচরব।। 

এি বচল দুই সকশ চেণলন সকশব। 

মণ শ সচ ি িণব িচললা বাসব।। 

সকশণবর সকশ বলো আচসলা মণ শ। 

শুে কৃে দুই ব লা রাম হৃিীণকশ।। 

শুন  দ্রুপে এই পূণর্ব্পর কাচ নী। 

সসই সেবী সকিকী  ইলা ্াজ্ঞণসনী। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ , সো শুণন সাধুিন।।  
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সকিকীর প্রচি সুরচভর অচভশাপ 

োন 

দ্রুপে কচ ল, বচল শুন িণপাধন। 

কার কনযা সকিকী, িাপসী চক কারে।।  

চক স িু সরােন বকল গঙ্গািীণর বচস। 

ই ার বৃিান্ত সমাণর ক  ম াঋচি। ।  

অগিয বণলন, শুন িা ার কাচ নী। 

সিয্ুণগ চছল সসই েণির নচন্দনী।। 

না কচরল চবভা, সস সেযাস-ধর্ম্প চনল। 

চ মালে-মচন্দণর  ণরর চনণবচেল।। 

সিামার আলণে আচম িপসযা কচরব। 

িুচম আজ্ঞা চেণল আচম চনভপণে োচকব।। 

 র বচলণলন, োক এই চগচরবণর। 

আমার চনকণে োক, চক ভে সিামাণর।।  

পুরুি পাইো সিাণর স্ কণর সম্ভাি।  

শীঘ্র িুচম িাাঁ াণর আচনবা মম পাশ।। 

 ণরর আশ্বাস সপণে সকিকী রচ ল।  

একাসণন সধোণনণি িন্ম সগাাঁোইল।।  

বেণব এক চেন িো আইল সুরচভ। 

পাণছ পঞ্চ িণ্ড সেচখ্ ঋিুমিী গবী।। 

পঞ্চণগাো িণ্ড এক সুরচভর পাণছ। 

িণণ্ড িণণ্ড ম া্ুদ্ধ সকিকীর কাণছ।। 

িণণ্ডর গর্জ্পণন সকিকীর ধযান ভাণঙ্গ। 

পঞ্চণগাো িণ্ড সেচখ্ সুরচভর সণঙ্গ।। 

সেচখ্ো সকিকী িণব ঈিৎ  াচসল। 

সকিকী  াচসল, িা া সুরচভ িাচনল। ।  

উপ াস বুচেো হৃেণে ব ল িাপ। 

কু্রদ্ধা ব ো সগামািা িা াণর চেল শাপ।। 

নাচ ক ই াণি লর্জ্া, গরু িাচি আচম। 

নরণ্াচন  ণে সিার,  ণব পঞ্চ স্বামী।। 

পুনুঃপুনুঃ িন্ম সিার ব ণব নরণ্াচন।  

দুই িন্ম বৃো সিার ্াণব চবরচ েী।। 

িৃিীে িণন্মণি  ণব স্বামী পঞ্চিন।  

পাইণব লক্ষ্মীর অঙ্গ ব ণব চবণমািন।।  

একিন-অংণশ িার ব ণব পঞ্চিন। 

সভোণভে নচ ণবক, সণব একমন।। 

সকিকী পুচছল িাণর কচর স্াে াি।  

অল্পণোণি এি বে শাচপলা চনঘপাি। ।  

কিকাণল  ণব সমার শাপ চবণমািন। 

এক অংণশ কা ারা  ইণব পঞ্চিন।। 

শাপ চেলা, িণব আচম ভুচঞ্জবাণর িাই। 

ই ার িেন্ত সমাণর ক  শুচন গাই।। 

সুরচভ বচলল, শুন িা ার কারে।  

একা ইে অংণশণি  ইল পঞ্চিন।।  

বৃত্রাসুর নাম, ত্বষ্টা মুচনর নন্দন। 

পরাক্রণম চিচনণলক সকল ভুবন।। 

সুররাি রণে ্ণব িাণর সং াচরল। 

শুচন ত্বষ্টা মুচন সক্রাণধ আগুন  ইল।।  

আচি সং াচরব ইণে, সেখ্ সর্ব্পিন। 

নণ  সমার িণপাব্রি সব অকারে।। 

ব্রহ্মবধী চবশ্বাস-ঘািকী দুরািার। 

চক মণি বচ ণছ ধর্ম্প এ পাপীর ভার।। 

চত্রচশরস পুত্র সমার িণপণি আচছল।  

অনা ারী সমৌনব্রিী কাণর না চ ংচসল।। 

স ন পুণত্র সমাণর সমার দুষ্ট দুরািার। 

চবশ্বাস কচরো বৃণত্র কচরল সং ার।। 

আচি েৃচষ্টমাণত্র ভস্ম কচরব িা াণর। 
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এি বচল মুচনবর ধাে সক্রাধভণর।। 

দুইপােী েন্ত ঘন কণর কেমে।  

সুরাসুর সেচখ্ো পলাে উভরে।। 

বােু বচলণলন, ইে চনচশ্চণন্ত আছ । 

সক্রাধাচন্বি ত্বষ্টামুচন আইণস সেখ্ ।। 

কণর কণর কিাণল, ঊরুণি মাণর িে। 

চিচি কাাঁণপ িচলণি িরে িেবে।। 

েীঘল িচেল োচে কণর নেবে। 

সঘণন গর্জ্পণে স্ন ঘন গেগে।। 

নাসার চনুঃশ্বাস স্ন প্রলণের েে।  

সনত্রানণল সপাণে বন শুচন িেিে।। 

ঘন ঘন চজ্ন্ বা ধচর চেণিণছ কামে। 

ভুণি সঠচক ভাণঙ্গ বৃি শুচন মেমে।।  

মম বাণকয সুরপচি বা ণন না িে। 

আগু ব ো অদ্ধপপণে পাণে চগো পে।।  

দুই  াি বাচন্ধ িার িরণেণি পে। 

গলাে কুঠাচর বাচন্ধ েণন্ত ল  খ্ে।।  

নিুবা পলাও শীঘ্র, আইল চনেে। 

রচ ণল নাচ ক রিা, কচ লাম েে।।  

শুচন ইে ভণে আত্মা কণর ধেফে।  

না স্ফুণর মুণখ্ণি বাকয, ব ল স্ন িে।। 

সকাোে লুকাব, স ন না সেচখ্ আ ে।  

আজ্ঞা বকল আচনবাণর ্ি  িী সঘাে।।  

ঐরাবি আচে ্ি  িী বে বে। 

িিুচর্দ্পণক সবচেো রাচখ্ল স্ন গে।।  

ত্বষ্টার সেচখ্ো সক্রাধ ইে পাে ত্রাস। 

সকাো ্াব, রিা পাব, সগণল কার পাশ।। 

চনকণেণি ইণের আচছল িাচর িন।  

ধর্ম্প, বােু আর দুই অচশ্বনী-নন্দন।। 

িাচর িণন িাচর অংশ বকল সমপপে। 

অপর আত্মাে চেল চনি সেণ  স্থান। ।  

পঞ্চ ঠাাঁই পঞ্চ-আত্মা বকল পুরন্দর। 

এক আত্মা ধচরো রচ ল কণলবর।। 

আর িাচর আত্মা সমচপপল িাচর ঠাাঁই। 

ধর্ম্প বােু অচশ্বনীকুমার দুই ভাই।। 

স নকাণল উপনীি ত্বষ্টা ম াঋচি।  

েৃচষ্টমাণত্র পুরন্দণর বকল ভস্মরাচশ।। 

ইণে ভস্ম বচসল ইোসণন। 

আচম ইে বচলো সঘাচিল সেবগণে। ।  

সকিকীর প্রচি িণব সুরচভ বচলল। 

স নমণি ইে িণব পঞ্চ ঠাাঁই ব ল।। 

সসই পঞ্চ অংশ ব ণি ব ণব পঞ্চিন।  

িুচম িার ভা্পযা ব ণব, না ্াে খ্ণ্ডন।। 

সকিকী বচলল, ক  শুচন সগা িননী।  

চকমণি পাইল প্রাে পুনুঃ বজ্রপাচে।। 

গবী বণল, ত্বষ্টা ইণে কচরো সং ার। 

আপচন লইল স্বণগপ ইণের স্ ভার।। 

সেবগে চগো িণব কচ ল ব্রহ্মাণর।  

ইে চবনা োচকণি চক পাণর স্বগপপুণর।। 

ভাচঙ্গল ইণের সভা, সেণবর নগর।  

নৃিয গীি নাচ  কণর অপ্সরী অপ্সর।।  

অনুিে  ইল অসুর-উপদ্রব। 

এই স িু রচ ণি না পাচরলাম সব।। 

এি শুচন ব্রহ্মা পাঠাইল নারণেণর। 

নারে কচ ল সব ত্বষ্টার সগািণর।। 

ইেত্ব লইো মুচন কর ইেকা্পয। 

ইে চবনা উপদ্রব ব ল সর্ব্পরািয।। 

মুচন বণল, ইেণত্ব চক মম প্রণোিন। 
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িপ িপ ব্রণি মন ্াে অনিুে।। 

্া ার ইেণত্ব ইচ্ছা, লউক এখ্ন।  

ত্বষ্টার এ কো শুচন বণল িণপাধন। ।  

ইণেণর সৃচিল ধািা সৃচষ্টর কারে। 

চবনা ইে ইেত্ব কচরণব সকান্ িন।। 

আপচন ইেত্ব ্চে না কচরবা মুচন। 

সক্রাধ িযচি চিোইো সে  বজ্রপাচে।। 

চবধািার সৃচষ্ট রাখ্, আমার বিন। 

শুচনো স্বীকার কচরণলন িণপাধন।। 

ইে-ভস্ম স্ চছল অণগ্রণি আচন চেল। 

শান্ত েৃণষ্ট িাচ  ত্বষ্টা িাাঁণর িীোইল।। 

স নমণি সেবরাি পুনুঃ পােপ্রাে। 

সিামাণর কচ লাম এ কেন পুরাে।। 

এি বচল সুরচভ সগণলন চনি-স্থান। 

চিচন্তো সকিকী চিণি কচরণিণছ ধযান।। 

গঙ্গািীণর বচস কাণন্দ, পণে অশ্রুিল। 

িাণ  িন্ম  ে চেবয কনক-কমল।।  

এণিক বচলণি স্বণগপ দুন্দুচভ বাচিল। 

আকাণশ োচকো  াচক সেবিা কচ ল।।  

অগিয কণ ন ্া া, চকছু নণ  আন।  

পঞ্চ পাণ্ডণবর স িু কৃোর চনর্ম্পাে।। 

শীঘ্র কর শুভকর্ম্প, সুরপচি  াণক। 

এি বচল পুষ্পবৃচষ্ট কণর োাঁক োাঁণক।। 

ইে পাঠাইো চেল চেবয আভরে।  

সকেূর কুণ্ডল  ার বলে কেে।। 

অম্লান অম্বর, পাচরিাি পুষ্পরাি।  

চিত্ররে স  চেল অঙ্গনা-সমাি।। 

স নকাণল আইণলন রাম নারােে। 

দ্বারকা চনবাসী ্ি স্ত্রী পুরুিগে।।  

চববা -মঙ্গল দ্রবয বসুণেব বলো। 

স্ত্রীগে লইো এল গরুণে িচেো।।  

আইল সেবকী সেবী সরাচ েী সরবিী। 

রুচক্মেী কাচলন্দী সিযভামা িাম্ববিী।। 

নিচিিা চমত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলিো। 

আর ্ি ্দুনারী সক কণর গেনা।। 

নানারত্ন আচনল ভূিে অলোর।  

েশণকাচে অশ্ব, েশণকাচে রে আর।। 

েশণকাচে মািঙ্গ, বৃিভ অগেন। 

উে খ্র শকণে পূচেপি কচর ধন। ।  

সকণল চেণলন কৃে ধণর্ম্পর নন্দণন। 

্ুচধচষ্ঠর অপার আনন্দ্ুি মণন। ।  

মািুলােী মািুণল প্রেণম পঞ্চিণন। 

এণক এণক সম্ভাণিন ্ি ্দুগণে।। 

চনকণেণি রািগে পাইো বারিা। 

চববা -ণ্ৌিুক বলো শীঘ্র এল িো। ।  

্াণর স্ই সম্ভাি কচরল সর্ব্পিন।  

আেণর কচরল পূিা দ্রুপে রািন।। 

ম াভারণির কো অপ্রচমি সুধা। 

সিি শুন  নর ভারণির কো।। 
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পঞ্চ-পাণ্ডণবর সচ ি সদ্রৌপেীর 

চববা  

মুচনগে সেবগে আইল সভাে। 

চববাণ র আজ্ঞা চেল পাঞ্চাণলর রাে।। 

পঞ্চ ভাণে বসাইল পঞ্চ চসং াসণন।  

 চরদ্রা চপোচল গন্ধ চেল প্রচিিণন।। 

পঞ্চ-িীেপ িল আচন স্নান করাইল।  

ইণের ভূিণে চবভূচিিাঙ্গ  ইল।।  

চববা  মঙ্গল ্ি  ইল সুণবশ। 

রত্নণবেী-মধযস্থণল কচরল প্রণবশ।।  

চসং াসণন বসাইল সদ্রৌপেী সুন্দরী। 

পঞ্চ ভাই সািবার প্রেচিে কচর। ।  

পঞ্চিন অণগ্র-ণবেী-মণধয বসাইল।  

পঞ্চ ভাই  ণি  ণি বন্ধন কচরল।। 

কৃো-বাম-বৃদ্ধাঙ্গুচল ্ুচধচষ্ঠর  ি। 

ির্জ্পনীণি বৃণকাের মধযাঙ্গুণষ্ঠ পােপ।। 

নকুল অনামাঙ্গুণষ্ঠ কচনণষ্ঠ কচনষ্ঠ। 

ক্রণম পঞ্চিণন কৃো করাইল েৃষ্ট।। 

দুন্দুচভ-চননাণে নৃিয কণর চবেযাধরী। 

হুলাহুলী মঙ্গল করণে নরনারী।। 

পাঞ্চিনয বািান আপচন নারােে। 

লি লি শঙ্খ বাণি, বােয অগেন।।  

কলযাে কচরল ্ি সেচব-ঋচিগে। 

চদ্বণিণর েচিো চেল না ্াে চলখ্ন।। 

স নমণি সম্পেূপ কচরো চবভাকা্পয। 

প্রভাণি িচলো সগল স্বা ্ার রািয।। 

মুচনগে চদ্বিগে সগল চনি স্থান। 

দ্বারাবিী িচলণলন কৃে বলরাম।।  

্াইণি চবদুণর স্মচরণলন ্দুমচে। 

পাণ্ডণবর বািপা চেণি সগণলন আপচন।। 

কৃণে সেচখ্ চবদুর আনন্দ-িণল ভাণস। 

পােয অঘপয চসং াসণন পূচিল চবণশণি।। 

দ্বােশ বৎসর স ো নাচ  ্া াোি।  

বে ভাগয  চিনা, চক স িু িগোে।। 

ক  চকছু িান ্চে পাণ্ডণবর বািপা। 

সকান্ সেণশ সকান্ রূণপ আণছ িার সকাো।। 

মচরল বাচিাঁল চকছু না িাচন িেন্ি।  

সকবল ভরসা এই সণব ধর্ম্পবন্ত।। 

 া  া কুন্তী,  া  া ধর্ম্পপুত্র ্ুচধচষ্ঠর। 

সিামা না সেচখ্ো আণছ এ পাপ শরীর। ।  

এি বচল চবদুর পচেল মূচ্ছপা ব ো। 

দুই  াণি ধচর কৃে বসান িুচলো।। 

 াচসো চবদুণর িণব কণ  িগোে।  

ভাল বািপা ল  িুচম ব ো খ্ুল্লিাি।। 

পাণ্ডণবর চববা  স্ বত্রণলাকয িাচনল। 

এক লিয রািা স  েণল আচসচছল। ।  

কাচল রাণত্র চববাচ িা ব ল ্াজ্ঞণসনী। 

পঞ্চ পাণ্ডণবর ভা্পযা চিচন একাচকনী।। 

পচি ও ভাসুর দুই রািা ্ুচধচষ্ঠর।  

পচি ও সেণবর দুই স ণেব বীর।। 

ভীম ও অর্জ্ুপন আর নকুল প্রবীর।  

ভাসুর, সেবর, পচি চিন সদ্রৌপেীর। ।  

আচমও চছলাম সব কুেুম্ব সং চি। 

শুভকর্ম্প সমাচপো ্াই দ্বারাবিী।। 

সগাচবন্দ-িরে ধণর ভূণম সলাোইো।  

এ কো এোে  চর না কচ ও আর।  

শুচন দুষ্টণলাণক পাণছ কণর কুচবিার।। 
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 াচসো বণলন কৃে,  র  কা াণর।  

সণব পলাইো এল পাণ্ডণবর  ণর।। 

ভীমার্জ্ুপন-পরাক্রম অিুল ভূিণল। 

এক লিয নৃপচি চিচনল অবণ ণল।।  

চবদুণর প্রণবাচধ িচল সগলা ভগবান্। 

চবদুর ত্বচরণি সগল ধৃিরাষ্ট্র-স্থান।। 

চবদুর বণলন, আচি, শুভরাচত্র ব ল।  

দ্রুপে-নচন্দনী কৃো কুরুকুণল এল।। 

এই মাত্র সংবাে পাইো আচম আি। 

আপনাণর িানাণি আচসনু ম ারাি।। 

ধৃিরাস্ট্র শুচন কণ  আনণন্দ চবণভার। 

আগুসচর আন চগো পুত্রবধূ সমার।। 

নানারত্ন সফল দুণ্পযাধণনণর চনচছো। 

আগুসচর আন কৃো রিণন ভূচিো।।  

চবদুর বচলল, রািা স ো বধূ সকাো। 

্ুচধচষ্ঠণর বচলণলন, দ্রুপে-দুচ িা।। 

ধৃিরাষ্ট্র শুচন স্ন সশল বাণি বুণক। 

িণিাচধক ভাগয বচল, বণল রািা মুণখ্।। 

দুণ্পযাধন  ইণি অচধক ্ুচধচষ্ঠর।  

শুভবািপা শুচন হৃষ্ট  ইল শরীর।। 

ক  শুচন চবদুর, আছণেিারা সকাো। 

কার ঠাাঁই পাইলা িুচম এ সব বারিা।। 

চবদুর বণলন, কৃো বকল লিয-পে।  

সসই লিয চবচন্ধণলক ইণের নন্দন।। 

িব মুণখ্ শুচন কো আনন্দ অপার। 

চবদুর কচ ণছ মন বুচেো রািার।। 

কনযা-ণ িু বহু দ্বন্দ্ব বকল রািা সব। 

ভীমার্জ্ুপন সবাণর কচরল পরাভব।।  

মুচনগে সেবগে একত্র  ইো। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডণব কৃোণর চেল চবো।। 

্দুবংশ স  চগোচছণলন শ্রীপচি। 

কচ  বািপা আমাণর সগণলন দ্বারাবিী।। 

এি বচল চবদুর সগণলন চনি স্থান। 

অণধামুণখ্ অন্ধ রািা মণন কণর ধযান।। 

ম াভারণির কো অমৃি সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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পাণ্ডবচেণগর চববা -বািপা শ্রবে 

কচরো দুণ্পযাধনাচের মন্ত্রো 

বািপা উপরণন্ত িার িৃিীে চেবণস। 

ভিেি দুণ্পযাধন উিচরল সেণশ।। 

্াবার সমে সগল েশ অণিৌচ েী। 

পঞ্চ অণিৌচ েীণি আইল নৃপমচে।। 

কাণর রণে নাচ  ধ্বিা, েন্তী েন্ত কাো। 

কাণরা িি সে , সক  কুব্জা সবাাঁিা ঠুাঁো।। 

কাণরা মুণখ্ নাচ  কো, নাচ ক বািন।  

নাচ ক িামর ছত্র, নাচ  চিহ্ন বাে।। 

বাণপর িরণে চগো নমস্কার বকল। 

আশীর্ব্পাে কচর অন্ধ বািপা চিজ্ঞাচসল।। 

ক  িাি ্ুচধচষ্ঠর সচ ি চমচললা। 

হুলাহুচল কচরো সম্প্রীণি চবভা চেলা।। 

চকরূণপ পাণ্ডব স   ইল চমলন। 

আইল চক িব সণঙ্গ পাণ্ডু-পুত্রগে। ।  

শুচন দুণ্পযাধন কণেপ লাণগ িমৎকার। 

িাচনল ব্রাহ্মে নণ  পাণ্ডুর কুমার।। 

কেপ বণল, চক কো কচ ণল ম াশে। 

স ন বাকয চক মণি স্ফুচরি মুণখ্  ে।।  

আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন। 

আমা সেখ্া পাইণল চক িীণে পঞ্চিন। ।  

ছদ্ম-চদ্বি সবশ ধচর ভাচণ্ডল আমাণর। 

চদ্বি-বধ-ভে কচর িচমলাম িাণর। ।  

িখ্ন িাচনিাম ্চে, মাচরিাম প্রাণে। 

পাণ্ডু-পুত্র বচল শুচন সিামার বেণন।। 

দুণ্পযাধন বণল, ই া িাচনব সকমণন। 

এিকাল িীণে আণছ পাণ্ডু-পুত্রগণে।। 

চধক্ চধক্ পুণরািন বমল ভাণল পুচে। 

চক কচরল কা্পয, লর্জ্া বকল চিচি ্ুচে।। 

এিণে চক  ইণবক ই ার উপাে। 

চশেণর  ইল শত্রু শমণনর প্রাে।। 

এই সচেকণে ্চে উপাে নচ ণব। 

পশ্চাণি ই ার িনয অনেপ  ইণব।।  

সলাক পাঠাইো সে  দ্রুপণের স্থাণন। 

চনভৃণি কহুক চগো পাঞ্চাল রািণন।। 

স ণরক রে চেব, স ণরক  ািী। 

অদ্ধপরািয সভাগ কর আমার সং চি। ।  

সখ্য ব ো ধৃষ্টদুযম্ন িব পুত্র স । 

আমার পরম শত্রু পাণ্ডণব মার ।। 

নিুবা পাঠাই স্ সুরূপা নারীগে। 

পাণ্ডণবর স  রহুক করুক কেন।। 

সদ্রৌপেীণর িা ার  উক অনাের। 

িণব সক্রাধ কচরণব দ্রুপে নরবর।। 

নিুবা সুহৃে চদ্বণি িোে পাঠাই।  

প্রকাণরণি সভে করাউক পঞ্চ ভাই।।  

পঞ্চ ভাই িারা ্চে চবণচ্ছে কচরব।  

সকান্ ছার পাণ্ডু-পুত্র চনচমণি মাচরব।।  

নিুবা ্াউক এক অন্তুঃপুণর-ণলাক। 

সবার অণগ্রণি কাাঁচে কণ  পূর্ব্প-ণশাক।। 

িণব িাণর পাণ্ডু-পুত্র কচরণব চবশ্বাস। 

চবি চেো বৃণকােণর করুক চবনাশ।।  

ভীম চবনা পাণ্ডণবরা  ইণব অনাে। 

কেপ-্ুণদ্ধ সক ্াইণব অর্জ্পণনর সাে।। 

দুণ্পযাধন বিন শুচনো কেপ বণল। 

চকছু নাচ  চিণি লাণগ ্ণিক কচ ণল।। 

দ্রুপে রািাণর রণত্ন সলাভ করাইণব। 
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বত্রণলাকয পাইণল সসও না িযণি পাণ্ডণব।। 

এণকি িামািা, আর চদ্বিীণে বচলষ্ঠ। 

এিণে চক দ্রুপণের আণছ পূর্ব্পােৃষ্ট।। 

চদ্বি দ্বারা ভ্রািৃণভে চক কচরণি পাচর। 

সভে না  ইল পঞ্চ স্বামী এক নারী।। 

ভীণমণর মাচরণি পাণর আণছ সকান্ িন।  

কি না কচরলা গৃণ  আচছল ্খ্ন।। 

চবি চেলা, নানা অস্ত্র গিপ খ্ুাঁণেচছণল। 

অবণশণি িিুগণৃ  ো ন কচরণল।। 

কচরলা ্ণিক চকবা  ইল িা াে। 

এিণে  ইল িার অণনক স াে।। 

নারীগে চক কচরণব পাণ্ডণবর ঠাাঁই।  

কোণিও পরস্ত্রী না সেণখ্ পঞ্চ ভাই।। 

্ণিক উপাে বল, নাচ  লে মণন। 

চবনা দ্বণন্দ্ব সাধয নণ  পাণ্ডুর নন্দণন।। 

্াবৎ না আইণসন কৃে ্দু-বণল। 

্াবৎ না পাে বািপা নৃপচি সকণল।। 

রিনীর মণধয চগো নগর সবচ ব। 

সপুত্র দ্রুপে স  পাণ্ডণব মাচরব।।  

কণেপর বিন শুচন অন্ধ নৃপবর। 

সাধু সাধু বচলো প্রশংণস বহুির। ।  

এ চবিার কচরণি সিামাণর স্াগয সেচখ্। 

িণব ভীষ্ম চবদুর সদ্রাণেণর আন  াচক।। 

সস সবার মি সেচখ্ চক কণর ্ুকচি। 

এি বচল সবাণর  াচকল শীঘ্রগচি।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , সো কর পান।। 
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ভীষ্ম, সদ্রাে এবং চবদুণরর ্ুচি 

রািার আণেণশ সব এল মচন্ত্রগে। 

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপািা্পয সদ্রাণনর নন্দন।। 

ভূচরশ্রবা সসামেি বাহ্লীক চবদুর। 

কুণল শীণল বুচদ্ধবণল খ্যাি চিনপুর।। 

ধৃিরাষ্ট্র বণল, অবধান সিযষ্ঠিাি। 

শুচন স্ পাণ্ডব িীণে আণছ কুন্তী সাে।। 

এিকাল সকাো চছল, লুকাইো সকন। 

চকছুি ই ার আচম না বুচে কারে।। 

স ন বুচে চিণি প্রাে আমাণর আণক্রাশ। 

আচম সস সবার স্থাণন নাচ  কচর সোি।। 

িণব সকন গুিণবণশ পাঞ্চাণল োচকো। 

চবভা বকল পঞ্চ ভাই সমাণর না বচলো।। 

ক  চক কচরব এণব চবধান ই ার। 

শুচনো কণ ন িাণর গঙ্গার কুমার। ।  

িব পুত্রাচধক সিামা সসচবি পাণ্ডব।  

িুচম িাে পুত্রাচধক কচরণি সগৌরব।।  

চক বুচদ্ধ  ইল সিামা না িাচন কারে।  

বারোবণিণি পাঠাইলা পুত্রগে।। 

না িাচন িোে চকবা বকল পুণরািন। 

িিুগৃণ  েগ্ধ বকল, বণল সর্ব্পিন।।  

চত্রভুবন ্ুচে মম অকীচিপ  ইল।  

আপচন োচকণি ভীণষ্ম এণিক কচরল।।  

্েবচধ িিগুৃ   ইল ো ন। 

সিামাচেণগ নাচ  িাচ  সমচলো নেন। ।  

িননী সচ ি িীণে পাণ্ডুর কুমার। 

ই ার অচধক রািা চক ভাগয সিামার। ।  

অপ্শ অধর্ম্প সকল িব সগল। 

সিামার পূণর্ব্পর ধর্ম্প উেে  ইল।।  

এিণেণি এই কর্ম্প কর  রািন। 

কর পাণ্ডু-পুত্রগে সণঙ্গণি চমলন।।  

আচম একা নাচ  বচল, সবার চবিার। 

স্ন িুচম, সিন পাণ্ডু নৃপচি আমার।। 

স্ন কুন্তী সিন বধূ গান্ধার-নচন্দনী। 

স্ন ্ুচধচষ্ঠর সিন দুণ্পযাধণন মাচন।। 

ইণে সভোণভে ভদ্র নাচ ক রািন্। 

পাণ্ডুপুত্র স  িব দ্বন্দ্ব চক কারে।। 

িার চপিা পাণ্ডু চছল, পৃচেবীর রািা। 

িাাঁ ার সকল বসনয রািয ধন প্রিা।। 

সস িীেণন্ত িা াণর িযচিণব সকান্ িন। 

িব চ ি স িু িাই বচল স  রািন।। 

অদ্ধপরািয চেো কর পাণ্ডণবণর বশ।  

পৃচেবী ্ুচেো রািা ব ণব িব ্শ। ।  

কীচিপ রাখ্ নৃপচি, কীচিপ সস বে ধন। 

 িকীচিপ অভািন িীেণন্ত মরে।।  

কীচিপ রণ  নরপচি ্াবৎ ধরেী। 

্ি পূর্ব্পণোি খ্চণ্ডণবক নৃপমচে। ।  

ভীণষ্মর বিন অণন্ত কচ ণলন গুরু।  

সর্ব্পগুেবাে িুচম স্ন কল্পিরু। ।  

আপনার চ িাচ ি চবিার কারে। 

ধৃিরাষ্ট্র আচনোণছ সব মচন্ত্রগে।।  

সস কারণে চ িকো িাচ  কচ বার। 

শুন  িচত্রেগে মম স্ চবিার।। 

ধর্ম্প অেপ ্শ সশ্রে সবার কলযাে। 

সব কচ ণলন গঙ্গাপুত্র মচিমান।। 

এিণেণি এই কর্ম্প কর  ভূপাল। 

চপ্রেম্বে একিন পাঠাও পাঞ্চাল।।  

চববা -সামগ্রী বলো মঙ্গল-বািন।  
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নানা অলোর দ্রবয কচরো সািন।।  

সদ্রৌপেীণর িুচিণব অণনক অলোণর। 

নানারণত্ন িুচিণবক পঞ্চ সণ ােণর। ।  

পুনুঃপুনুঃ সণন্তাচিো কুন্তীণর কচ ণব। 

স্ন পূর্ব্প দুুঃখ্ স্মচর রুষ্ট না  ইণব।। 

দ্রুপে রািার মানয সে  বহু ধন।  

প্রিযি কচরণব িা া সব পুত্রগে।।  

স ন িন পাঠা  সুশীল সিযবােী। 

পাণ্ডব সিামাণি স্ন না  ে চববােী।। 

এি বাকয ্চে বচলণলন ভীষ্ম সদ্রাে। 

সক্রাধমুণখ্ উির কচরর ববকিপন।।  

ভাল মন্ত্রী আচনলা মন্ত্রো কচরবাণর। 

সবাই শত্রুর অংশ, খ্যাি এ সংসাণর।। 

মুণখ্ণি সুহৃে িব, অন্তণরণি আন। 

স্ কচ ল, বুে  কচরো অনুমান।। 

ধন িন সম্পে এ সবার চভিণর। 

সবাকাণর চেোছ না চেোছ কা াণর। ।  

িাচপ পাণ্ডব-অংশ, সিামার অচ ি। 

চিহ্বাে অন্তর-বািপা  ণিণছ চবচেি।। 

রািা ব ো স্ই িন আপনা না বুণে।  

দুষ্ট-মন্ত্রী-মন্ত্রোণি স্বংণশণি মণি।। 

শুচন সক্রাণধ বণল ভলদ্বাণির কুমার। 

ওণর দুষ্ট, শুচন ক  সিার চক চবিার।। 

কল   চরণি প্রাে িা  িার স । 

চনকে বাি  প্রাে স্ণি ্মগৃ ।।  

ভালমণি িাচন আচম সিার বীরপো।। 

সেচখ্ল পাঞ্চালরাণিয িা া সর্ব্পিনা। 

লি রািা সণব একা সবচেল অর্জ্ুপণন।। 

পলাইো সগলা, িাই রচ লা িীবণন। 

স ন িন স  দ্বন্দ্ব িা  কচ বাণর।। 

সিার মি চনলপর্জ্ না সেচখ্ এ সংসাণর। 

চকমণি কচ ব আচম এমি চবিার।। 

কুরু-কুল িে ব ণব সবার সং ার।  

এি শুচন বচললা চবদুর ম ামচি।। 

চক স িু চনুঃশে ব ো আছ  নৃপচি।। 

আপচন না বুে সকন কচরো চবিার। 

ভীষ্ম সদ্রাে সম চ িকারী সক সিামার।। 

এ সোাঁ ার গুণে সকবা আণছ ভূমণ্ডণল। 

চবিাণর অমরগুরু, সিণি আখ্ণ্ডণল।।  

ধণর্ম্পণি সািাৎ ধর্ম্প চত্রভুবণন খ্যাি। 

শীলিাে পূণর্ব্প স্ন চছল রঘুনাে।।  

কভু নাচ  িব মন্দ ভীষ্ম মুণখ্ ভাণি। 

সর্ব্পো সিামার চ ি সর্ব্পণলাণক সঘাণি।। 

এ সোাঁ ার বাকয সঠণল দুষ্ট অণধাগামী। 

চক কারণে উির না সে  রািা িুচম।। 

ভীষ্ম সদ্রাে স্ বণলন সবার স্বীকার। 

ই া না কচরো িা  চক কচরণি আর।।  

কল  কচরণি বুচে িা  নরপচি। 

সক সিামার ্ুচেণবক অর্জ্ুপন-সং চি।। 

এই কেপ দুণ্পযাধন সদ্বসনয সং চি। 

পাঞ্চাণলণি চছল এক লিয নরপচি।। 

সবাণর কচরল িে পােপ এণকশ্বর। 

শুচনো োচকবা স্ কচরল বৃণকাের।।  

অস্ত্র ীন, বৃি লণে প্রণবচশো রণে। 

এক লি নৃপদ্বসনয কচরল মেণন।। 

এিণে স াে ব ণব সসই রািগে। 

স্ব-অণস্ত্র কচরণব ্ুদ্ধ ভাই পঞ্চিন।। 

স াে সর্ব্পস্ব ্ার মন্ত্রী চবশ্বপচি। 
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আর ্ি ্দুগে ববণস দ্বারাবিী।। 

মািুল-নন্দন বলভদ্র সখ্া ্ার। 

শ্বশুর দ্রুপে স  ্ণিক কুমার।। 

চবণশি সিামার সেখ্ ্ি মন্ত্রীগে। 

ভালমণি িান  চক সবাকার মন।। 

আচম িাচন সণব ব ণব পাণ্ডব-স াে।  

দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর িুচম কার ভরসাে।। 

আর বািপা িুচম নাচ  িান নরপচি। 

রাণিযর ্ণিক সলাক করণে ্ুকচি।। 

পাণ্ডুপুত্র িীণে আণছ, শুচনো শ্রবণে। 

সেচখ্ণি িাাঁণের বািা কণর সর্ব্পিণন।। 

সণব ইচ্ছা কণর রািা ্ুচধচষ্ঠর -পচি। 

িার স  দ্বণন্দ্ব ভদ্র নাচ  নরপচি।। 

স ণি এ চশশুগে চক িাণন চবিার। 

সমার বাকয শুন রািা স্ চ ি সিামার।। 

িিুগৃণ  সপাোইলা লচর্জ্ি অন্তণর।  

সব সোি সগল পুণরািণনর উপণর।। 

চপ্রেবাণকয স োে আন  পাণ্ডুসুণি। 

ঘুচিণবক লর্জ্া, ্শ ঘুচিণব িগণি। ।  

চবদুণরর বিণনণি ধিৃরাষ্ট্র কে। 

্া বচললা চবদুর, আমার মণন লে।। 

পাণ্ডণব প্রণবাণধ স ন নাচ  অনয িন।  

আপচন চবদুর িুচম কর  গমন।। 

এণিক বচলল ্চে অন্ধ নরপচি। 

শুচনো স্ সভািন ব ল হৃষ্টমচি।।  

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশীরাম কচ ণছ শ্রবণে ভণব িচর।।  

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

6
 

 চিনাে পাণ্ডবগেণক আচনণি 

চবদুণরর পাঞ্চাণল গমন 

মু ূণিপক চবদুর চবলম্ব না কচরল। 

বহু রত্ন-ধন বলো পাঞ্চাণল িচলল।।  

এণক এণক সবাকাণর সম্ভাচি চবদুর।  

কুন্তী কৃো েশপণন ্াইল অন্তুঃপুর।। 

সদ্রৌপেীণর িুচিল অণনক অলোণর।  

নানা রণত্ন চবভূচিল পঞ্চ সণ ােণর।। 

চবদুণর সেচখ্ো বে  চরি দ্রুপে। 

সূণ্পযর উেণে স্ ন ফুণে সকাকনে। ।  

পঞ্চ ভাণে সেচখ্ো চবদুর ম াশে। 

আনণন্দ নেন-িণল ভাচসল হৃেে।। 

চবদুর-িরণে প্রেচমল পঞ্চিন। 

কুশল চিজ্ঞাসা বকল ্ি বন্ধুগে।।  

চবদুর কচ ল ্ি কুশল সংবাে। 

এণক এণক কচরল সবাণর আশীর্ব্পাে। ।  

চবদুণর লইো সগল দ্রুপে রািন। 

চমষ্টাে পলাণে িাাঁণর করান সভািন।। 

সভািনাণন্ত সর্ব্পণলাক বচসল সভাণি। 

দ্রুপণে চবদুর িণব লাচগল কচ ণি। ।  

পাণ্ডণব বচরল রািা সিামার নচন্দনী। 

বে আনচন্দি ব ল ধৃিরাষ্ট্র শুচন।। 

সিামা স ন বন্ধু রািা বে ভাণগয পাে। 

সস কারণে সম্ভাচিণি পাঠাে আমাে। ।  

বহু কচ ণলন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।  

সিামা স  সম্বণন্ধণি প্রীি ব ল মন।।  

চপ্রেসখ্া সিামাণর িানাে আচলঙ্গন।  

পুনুঃপুনুঃ বচলণলন চনণি গুরু সদ্রাে।। 

বহুচেন নাচ  সেচখ্ পাণ্ড-পুত্রগণে। 

সবাই উচদ্বি বে এই সস কারণে।।  

গান্ধারী প্রভৃচি ্ি কুরু-কুল-নারী। 

সেচখ্বাণর উিণরাল সিামার কুমারী।। 

পাণ্ডণবরা বহুচেন িযাচিল আবাস।  

বহুচেন নাচ  বন্ধগণের সম্ভাি।। 

আমাণর ি এইমি কণ  নরপচি। 

লইণি পাণ্ডবগণে আপন বসচি।। 

দ্রুপে বচলল, ভাগয আমার আচছল। 

কুরু ম াবংশ স  কুেুচম্বিা ব ল। ।  

্া বল চবদুর সসই সমার মণনানীি। 

পাণ্ডণবর চনিগৃণ  ্াইণি উচিি।। 

সিযষ্ঠিাি ধৃিরাষ্ট্র িনক-সমান।  

িাাঁর সসবা পাণ্ডণবর  ে ি চবধান। ।  

ভে আণছ িো, ্চে স ন কর মণন। 

সিামা সবা চবণরাচধণব বল সকান্ িণন। ।  

িোচপ  নণ  আর  চিনাে চস্থচি।  

খ্াণ্ডবপ্রণস্থণি চগো কর  বসচি। ।  

দ্রুপণের বিন শুচনো পঞ্চিন। 

মািৃস  চবোে  ণলন িিিে।। 

রণে িচে িচলণলন সদ্রৌপেী সং চি। 

 চিনানগণর ্ান চবদুর সচ ি।। 

পাণ্ডব বচরল রািা সিামার নচন্দনী। 

বে আনচন্দি ব ল ধৃিরাষ্ট্র শুচন।। 

সিামা স ন বন্ধু রািা বে ভাণগয পাে। 

সস কারণে সম্ভাচিণি পাঠাে আমাে। ।  

বহু কচ ণলন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।  

সিামা স  সন্বণন্ধণি প্রীি ব ল মন।।  

চপ্রেসখ্া সিামাণর িানাে আচলঙ্গন।  
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পুনুঃপুনুঃ বচলণলন চনণি গুরু সদ্রাে।। 

বহুচেন নাচ  সেচখ্ পাণ্ডু-পুত্রগণে। 

সবাই উচদ্বি বে এই সস কারণে।।  

গান্ধারী প্রভৃচি ্ি কুরু-কুল-নারী। 

সেচখ্বাণর উিণরাল সিামার কুমারী।। 

পাণ্ডণবরা বহুচেন িযচিল আবাস। 

বহুচেন নাচ  বন্ধুগণের সম্ভাি।।  

আমাণর ি এইমি কণ  নরপচি। 

লইণি পাণ্ডবগণে আপন বসচি।। 

দ্রুপে বচলল, ভাগয আমার আচছল। 

কুরু ম াবংশ স  কুেুচম্বিা ব ল। ।  

্া বল চবদুর সসই সমার মণনানীি। 

পাণ্ডণবর চনিগৃণ  ্াইণি উচিি।। 

সিযষ্ঠিাি ধৃিরাষ্ট্র িনক-সমান।  

িাাঁর সসবা পাণ্ডণবর  ে ি চবধান। ।  

ভে আণছ িো, ্চে স ন কর মণন। 

সিামা সবা চবণরাচধণব বল সকান্ িণন। ।  

িোচপ  নণ  আর  চিনাে চস্থচি।  

খ্াণ্ডবপ্রণস্থণি চগো কর  বসচি। ।  

দ্রুপেণর বিন শুচনো পঞ্চিন। 

মািৃস  চবোে  ণলন িিিে।। 

রণে িচে িচলণলন সদ্রৌপেী সং চি। 

 চিনানগণর ্ান চবদুর সচ ি।। 

পাণ্ডব  চিনা আণস শুচন প্রিাগে।  

বাল বৃদ্ধ ্ুবা ধাে েশপন কারে। ।  

লর্জ্া ভে িযচি ধােকুণলর ্ুবিী।  

ঊদ্ধপশ্বাণস ছুণে ্াে নারী গভপবিী।। 

পাণ্ডণবণর সেচখ্ণি করণে হুোহুচে। 

্চষ্ট ভর কচরো িচলল ্ি বুেী।। 

পঞ্চ ভাই সগণলন স্খ্াণন সিযষ্ঠিাি। 

এণক এণক িাাঁ াণর কণরন প্রচেপাি। ।  

কুন্তীস  অন্তুঃপুণর চগো ্াজ্ঞণসনী। 

এণক এক সম্ভাণিন সকৌরব-রমনী।। 

িণব ধৃিরাস্ট বণল ভাই পঞ্চিণন। 

 চিনা বসচি িব নণ  সুণশাভন।। 

খ্াণ্ডবপ্রণস্থণি ্া  পঞ্চ সণ াের।  

অদ্ধপ রািয সভাগ কর ইণের সসাসর।। 

শুচনো ্ুচধচষ্ঠর কচরণলন স্বীকার। 

খ্াণ্ডবপ্রণস্থণি সণব বকল আগুসার।।  

পাণ্ডণবর আগমন িাচন ্দুবর। 

বলভদ্র সণন ্ান  চিনা- নগর।।  

ধৃিরাষ্ট্র স্ বচলল পাণ্ডণবর প্রচি। 

খ্াণ্ডণব রচ ণি কৃে সেন অনুমচি।। 

বলভদ্র িনার্দ্পন পঞ্চ সণ াের। 

শুভিণে কচরণলন আরম্ভ নগর।। 

প্রািীর  ইল উচ আকাশ সমান। 

িিুচর্দ্পণক গেখ্াই সমুদ্র প্রমাে।। 

উচ উচ মচন্দর কচরল মণনারম। 

চকবা সস অমরাবিী সভাগবিী সম।। 

প্রািীর উপণর সব অস্ত্র পূেপ বকল। 

ভিয সভািয পোচিক প্রিাগে েুল।। 

কুণবর ভাণ্ডার চিচন পূরাইল ধন। 

শুেবেপ সব গৃ  চবচিত্র সশাভন। ।  

সবেজ্ঞ ব্রাহ্মেগে িত্র ববশযিাচি। 

নগণরর মধযস্থণল কচরল বসচি।। 

পাঠক সলখ্ক ববেয চিচকৎসক িন। 

সূত্রধর বচেক িাচি আর শূদ্রগে।।  

বচসল সকল সলাক নগর-চভিণর। 
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পাণ্ডব-নগরবাসী ইণে নাচ   ণর।। 

স্থাণন স্থাণন নগণর সরাচপল বৃক্িগে।  

চপপ্পলী কেম্ব আম্র পনস কানন।। 

িম্বীর পলাশ িাল িমাল বকুল। 

নাণগশ্বর সকিকী িম্পক রািফুল।।  

পােচল বেরী সবল করবী খ্চের। 

পাচরিাি আমলকী পকপেী চমচ র।। 

কেলী গুবাক নাচরণকল সুখ্র্জ্ুপর।  

নানাবণেপ বৃি সশাণভ স্ন সরুপুর।। 

স্থাণন স্থাণন সখ্াোইল েীচঘ পুষ্কচরেী। 

িলির পচিগে সো কণর ধ্বচন।। 

চদ্বিীে ইণের পুর সেচখ্ সুণশাভন। 

ইেপ্রস্থ নাম রাচখ্ণলন নারােে। ।  

পাণ্ডণবণর স্থাচপ িো  লধর  চর।  

চবোে  ইো ্ান দ্বারকা নগরী।। 

পাণ্ডণবর রািয প্রাচি োচরদ্রয খ্ণ্ডন। 

আচেপর্ব্প ভারি বযাণসর চবরচিি।  

পাাঁিাচল প্রবণন্ধ কাশীরাম গাে গীি।। 
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সুন্দ উপসুণন্দর চববরে ও 

সদ্রৌপেী সম্বণন্ধ পাণ্ডবগণের 

চনেম চনদ্ধপারে 

িণন্মিে বণল, মুচন কর অবধান। 

শুচনবাণর ইচ্ছা বে ই ার চবধান।।  

পঞ্চ ভাই এক স্ত্রী চকমণি আিচরল।  

চবণভে নচ ল, চেন কচ ণি বচঞ্চল।।  

মুচন বণল, নরপচি শুন সাবধাণন। 

ইে প্রণস্থ সগল ্ণব ভাই পঞ্চিণন।। 

কিচেণন ব ল নারণের আগমন। 

কৃো স  পাণ্ডব পূচিল শ্রীিরে।।  

করণ্াণে কচর োাঁোইল ছে িন। 

বচসবাণর আজ্ঞা মুচন চেণলন িখ্ন।।  

নারে বণলন, শুন পাণ্ডুর নন্দন। 

একপত্নী পচি স্ সিামরা পঞ্চিন।। 

ভাই ভাই চবণভে কচরো োক পাণছ। 

স্ত্রী স িু চবণরাধ  ে পূণর্ব্প স ন আণছ।। 

সুন্দ উপসুন্দ বচল দুই ভাই চছল।  

নারী স িু দুই ভাই ্ুদ্ধ কচর বমল।। 

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, ক  মুচনবর। 

চক স িু কচরল ্ুদ্ধ দুই সণ াের।।  

নারে বণলন, পূণর্ব্প কশযপ-নন্েন।  

চ রেযকচশপু চ রেযাি দুই িন। ।  

চনকুম্ভ অসুর চ রেযাি বেিযবংণশ। 

সুন্দ উপসুন্দ দুই িা ার ঔরণস।।  

ম াবল দুই ভাই ম াকণলবর। 

অসুরকুণলণি সশ্রষ্ঠ ম া ভেের। ।  

দুই ভাই এক বাকয একই িীবন। 

চিণলক চবণচ্ছে নাচ   েি কখ্ন।। 

দুই িন চমচল িণব ্ুচি বকল সার।  

িণপাবণল বত্রণলাকয কচরব অচধকার।।  

চবন্ধয-ম ীধণর চগো িপ আরচম্ভল।  

অণনক বৎসর বােু-আ াণর রচ ল।। 

অনা াণর বহু িপ বকল দুই িনা। 

্ণিক কণঠার বকল না ্াে গেনা।। 

সোাঁ ার কণঠার িপ সেচখ্ চপিাম । 

 াচকো বণলন, মণনামি বর ল ।। 

দুই ভাই বণল, চবচধ কর  অমর। 

চবচরচঞ্চ বণলন, সোাঁণ  মাগ অনযবর।।  

দুই ভাই বণল, সমাণর অনয নাচ  িাই। 

িণব পি িযচি ্ণব এই বর পাই।। 

চবধািা বণলন, িন্ম  ইণল মরে। 

মরে-চবধান চকছু কর দুই িন।। 

বেিয বণল, পর ণি নচ ণব মরে। 

পরস্পর সভে ব ণল  ইণব চনধন।। 

স্বচি বচল বর চেো সগণলন চবধািা। 

সুন্দ উপসুন্দ সগল চনি গৃ  ্ো। ।  

বত্রণলাকয চিচনণি বসনয সািাল অসুর। 

নানাবণেপ অস্ত্র বলো সগল সুরপুর।। 

অমর িাচনল, ব্রহ্মা চেোণছন বর।  

ছাচেো অমরাবিী  ইল অন্তর।। 

চবনা ্ুণদ্ধ পলাইো সগল সেবগে। 

ইেপুণর ইেত্ব কচরল দুই িন।।  

্ি রি গন্ধর্ব্প চিচনল নাগালে। 

সণব পলাইো সগল দুই বেিযভে।। 

্জ্ঞ স াম ব্রি ্ো চদ্বি মুচনগে।  

এণক এণক উচচ্ছে কচরল দুইিন।। 
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সেবকনযা নাগকনযা অপ্সরী চকেরী। 

বত্রণলাণকযপাইল ্ি অপূর্ব্প সুন্দরী।। 

সস সবাণর  চরো আচনল চনি ঘণর। 

্খ্ন ্া াণর ইচ্ছা িখ্চন চব ণর।। 

স্ সেণবর স্ বা ন ভূিা অলোর।  

সর্ব্পরণন্ত পূেপ বকল আপন ভাণ্ডার।। 

স্থানভ্রষ্ট ব ো ্ি সেব ঋচিগে।  

ব্রহ্মাণর সকণল চগো বকল চনণবেন।।  

শুচনো িণেক ব্রহ্মা হৃেণে চিচন্তো। 

চবশ্বকর্ম্পা প্রচি কচ ণলন চববচরো।। 

মণনা রা নারী এক কর  রিন। 

িুলনা না  ে স্ন এ চিন ভুবন।। 

সসইিণে চবশ্বকর্ম্পা ম া-চবিিে। 

চবধািার আজ্ঞা সপণে কচরল সৃিন।।  

বত্রণলাকয চভিণর ্ি রূপবন্ত চছল।  

সর্ব্পরূপ ব ণি চিল চিল চনল।। 

অপূর্ব্প সুন্দরী নারী কচরো রিন।  

ব্রহ্মার অণগ্রণি বলো চেল িিিে।। 

স্ সব সেবিা সসই কনযা পাণন িাণ । 

স্ই অণঙ্গ পণে েৃচষ্ট সসই অণঙ্গ রণ ।। 

ব্রহ্মা বচলণলন, নাচ  এ রূণপর সীমা। 

চিল চিল আচন বকল নাম চিণলািমা। ।  

িণব করণ্াণে কনযা ধািা অণগ্র কে।  

চক কচরব, আজ্ঞা সমাণর ক  ম াশে।।  

চবচরচঞ্চ বণলন, সুন্দ উপসুন্দ শূর। 

িণপাবণল দুই বেিয চনল চিনপুর।। 

সভে ব ণল দুই ভাই  ইণব সং ার। 

উপাে কচরো সভে করা  সোাঁ ার।। 

পাইো ব্রহ্মার আজ্ঞা িচলল সুন্দরী। 

সেবিা-মণ্ডলী কনযা প্রেচিে কচর।। 

কনযা সেচখ্ সমাচ ি  ইল চত্রণলািন।  

িাচর চভণি িাচর সগাো  ইল বেন।। 

স্ই চেণক িাে, মুখ্ সসই চেণক রে।  

পূর্ব্প স  পঞ্চমুখ্ ব ল মৃিুযঞ্জে।। 

মেণন পীচেি ব ণে িাণ  পুরন্দর। 

েশ-শি িিু িাাঁর ব ল কণলবর।। 

আর ্ি সেবগে এক েৃণষ্ট িাে। 

অদ্বধ্পয  ইল সণব সেচখ্ো কনযাে।।  

সেবগে বণল, প্রভু কা্পয চসদ্ধ ব ণব। 

ই াণর সেচখ্ো সকান িন না ভুচলণব। ।  

িণব চিণলািমা সগল ্ো দুই িন। 

ক্রীো কণর দুই ভাই লইো স্ত্রীগে।। 

সকাচে সকাচে বেিযগে স  পচরবার। 

অশ্ব গি রে বসনয পূচেপি ভাণ্ডার।। 

লি লি চবেযাধরী লণে দুইিণন। 

চবন্ধযাচগচর মণধয ক্রীো কণর হৃষ্টমণন।। 

রিবস্ত্র পচর চিণলািমা চবেযাধরী। 

নানাপুষ্প সিাণল সসই পর্ব্পি-উপচর।। 

ধীণর ধীণর িো বেিয কচরল গমন। 

েূণর োচক কনযাণর সেচখ্ল দুইিন। ।  

সেববণর, মি, সো মি মধুপাণন। 

শীঘ্রগচি কনযা সেচখ্ উণঠ দুইিণন।।  

সিযষ্ঠ সুন্দ ধচরল কনযার সব্্কর।  

বাম ণি ধচরল কচনষ্ঠ সণ াের।। 

পরম আনন্দ সুন্দ কনযাণর সেচখ্ো। 

 াি ছাে, ভাই প্রচি বচলল  াচকো।। 

সমার ভা্পযা সিামার গুরুর মণধয গচে। 

উ াণর ধর  িুচম সকমন কাচ নী।। 
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উপসুন্দ বণল, এণর বচরোচছ আচম। 

ভ্রািৃবধূ  ে িব, ছাচে সে  পাচে।।  

সুন্দ বণল, আচম সেচখ্লাম এ কনযাণর। 

উপসুন্দ বণল, কনযা বণরণছ আমাণর।। 

ছাে ছাে বচল সোাঁণ  কণর গালাগাচল। 

কু্রদ্ধ  ণে দুই ভাই সোাঁ াণর সন াচল।। 

মধুপাণন কামবাণে  ইল অজ্ঞান। 

সক্রাণধ দুই িণন ব ল অচির সমান।।  

ভেের দুই গো ধচর িিিে। 

সোাঁ াকাণর প্র ার কচরল দুইিন।। 

্ুগল পর্ব্পি প্রাে পণে দুই বীর।  

খ্চসো পচেল স্ন ্ুগল চমচ র।। 

আর ্ি বেিযগে এ সব সেচখ্ো। 

কালরূপা কনযা িাচন সগল পলাইো। ।  

সেবগে স  ব্রহ্মা আচসো িখ্ন। 

কনযাণর চেণলন বর কচরো বেপন।।  

সূণ্পযর চকরণে িুচম োক চনরন্তর। 

কাণরা েৃষ্ট নণ  স্ন িব কণলবর।। 

িপ ্জ্ঞ ভঙ্গ ব ণব সিামার কারণে।  

ধর্ম্প নষ্ট ব ণব সলাক সিামা েরশণন।। 

সসই স িু সূ্পয-অংশু মণধয িুচম র । 

এি বচল অন্তদ্ধপান বকলা চপিাম ।।  

নারে বণলন, শুন ধর্ম্প নৃপবর। 

িুচম িান, অচি প্রীি পঞ্চ সণ াের।।  

এইমি প্রীি িারা চছল দুইিন। 

স ন গচি ব ল সোাঁণ  নারীর কারে।।  

ম াবংণশ িচন্মলা সিামরা পঞ্চিন। 

চবণভে না  ে স্ন ভা্পযার কারে।।  

এি শুচন পঞ্চ ভাই নারে সগািণর। 

সমান চনর্ব্পন্ধ  ণে বণল স্ােকণর।। 

বৎসণরক কৃো োচকণবক এক গৃণ ।  

অনযিন সসইকাণল অচধকারী নণ ।। 

কৃো স  সেণখ্ ্চে ভাই অনয িণন। 

দ্বােশ বৎসর সসই ্াইণব কানণন।। 

এ চনর্ব্পন্ধ কচরণলন ব্রহ্মার নন্দন। 

স নমণি কৃো স  বণঞ্চ পঞ্চিন। ।  
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অর্জ্ুপণনর চনেমভঙ্গ, বনগমন, 

নাগকনযা উলূপী ও চিত্রাঙ্গোর 

সচ ি চমলন 

িণব কিচেণন সসই রাণিযর চভিণর। 

ব্রাহ্মণের গবী  চর বলো ্াে সিাণর।। 

কািণর ব্রাহ্মে কণ  অর্জ্ুপণনর পাশ। 

োচকো সিামার রাণিয ব ল সর্ব্পনাশ।। 

গাচল সেে ব্রাহ্মে ্ণিক আণস মণন। 

চিজ্ঞাণসন অর্জ্ুপন সণোণি সস ব্রাহ্মণে।। 

চক স িু কান্দ  চদ্বি, ক  চববরে।  

চদ্বি বণল অস্ত্র বলো িল এইক্িে।।  

 চরো আমার গবী ্াে দুষ্টগে। 

শীঘ্রগচি িল, িারা সগল এিিে।।  

চদ্বণির বিন শুচন ধনঞ্জে বীর। 

আণি বযণি িচলণলন আেুধ-মচন্দর। ।  

বেবণ্াণগ অস্ত্র-গৃণ  কৃো ্ুচধচষ্ঠর। 

েূণর োচক িাচন পােপ  ণলন বাচ র।। 

চদ্বি বণল, অস্ত্র লণে শীঘ্রগচি িল। 

উদ্বচুঃস্বণর কাণন্দ চদ্বি, িণি পণে িল।। 

চদ্বণির সরােন সেচখ্ পাণেপ ব ল ভে।  

চক কচরব, চিণিণি চিণন্তন ধনঞ্জে।। 

গৃণ  প্রণবচশণল দুুঃখ্ ব ণব বহুির।  

দ্বােশ বৎসর ্াব অরেয-চভির।। 

ব্রাহ্মণের িিুিল ্ি ভূণম পণে। 

িিবার ম াপাপ মম চশণর িণে।। 

চদ্বি-দুুঃখ্ নাচশণল  ইণব বে কর্ম্প। 

চবনাণেণশ উপার্জ্পন কভু নণ  ধর্ম্প।। 

এি ভাচব অর্জ্ুপন সগণলন অস্ত্রঘণর। 

 ণি ধনু বলো বীর িণলন সত্বণর।। 

চদ্বি স  সগণলন ্োে সিারগে। 

সিার মাচর আচন সেন চবণপ্রর সগাধন। ।  

চদ্বণি প্রণবাচধো আচস কণ ন ফাল্গুচন। 

শুন চনণবেন মম ধর্ম্প নৃপমচে।। 

অচিক্রম কচরলাম লচঙ্ঘো সমে। 

বনবাণস ্াব, আজ্ঞা কর ম াশে।। 

রািা কন, সকন স ন ক  ধনঞ্জে। 

পূণর্ব্পণি নারে ঋচি বকলা স্ সমে।।  

কচনষ্ঠ ভাণের সণঙ্গ কৃো ্চে োণক। 

সিযষ্ঠ ভাই বণন ্াণব, িা া ্চে সেণখ্।। 

িুচম মম কচনষ্ঠ ই াণি সোি নাই। 

সকন স ন অচপ্রে বিন বল ভাই।। 

পােপ বচলণলন, সস্নণ  বল ম াশে।  

এ কপে কণর্ম্প প্রভু মম মি নে।।  

সণিয চবিচলি  ই, নাচ  িাণ  মন।  

আজ্ঞা কর ম ারাি, ্াব আচম বন।। 

এই বচল পােপ কচরণলন নমস্কার। 

মািৃ ভ্রািৃ সখ্া চছল ্ি ্ি আর।।  

সবাণর চবোে মাচগ সগণলন কানন। 

সব বন্ধুগে ব ল চবরস বেন।। 

অর্জ্ুপণনর সচ ি িচলল চদ্বিগে। 

সপৌরাচেক কেকাচে গােক িারে।। 

ম াবণন প্রণবশ কচরো মচিমান। 

বহুপুেযিীণেপ কচরণলন স্নান োন।। 

কি চেণন  চরদ্বাণর কচরো গমন। 

সেচখ্ো  ণলন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্েন।।  

স্নান কচর অচিণ াত্র কণর চদ্বিগে।  

গঙ্গাে প্রণবচশ পােপ কণরন ির্পে।।  
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িপপে কচরণি সেচখ্ অচিণ াত্র-স্থাণন। 

িল ব ণি নাগকনযা ধচরল অর্জ্ুপণন।। 

বণল ধচর লণে সগল আপন মচন্দর। 

উিম আলে িো সেণখ্ পােপবীর।। 

অচিণ াত্র জ্বণল িো সেচখ্ ধনঞ্জে। 

সসই অচি পূচিণলন কুন্তীর িনে। ।  

চনুঃশে হৃেে পােপ, নাচ  ভ্রম ভে।  

কনযাণর বণলন এই কা ার আলে।। 

চক নাম ধর  িুচম, কা ার কুমারী।  

চক কারণে আমাণর আচনলা এই পুরী।।  

কনযা বণল, ঐরাবি-নাগরাি বংণশ। 

সকৌরবয নাণমণি নাগ এই পুণর ববণস।। 

িার কনযা আচম স্ উলুপী সমার নাম।  

সিামাণর সেচখ্ো সমাণর, পীচেণলক কাম।। 

আচনলাম সিামাণর স্ এই সস কারে। 

সিামাণর ভচিব, সমার িৃি কর মন।।  

পােপ বচলণলন, কনযা না িান কারে।  

ব্রহ্মিারী আচম, ভ্রচম সিি কানন।।  

দ্বােশ বৎসর কচরোচছ এ চনেম। 

চকমণি লচঙ্ঘব িা া নণ  সকান ক্রম।।  

কনযা বণল, সব িত্ত্ব আচম ভাল িাচন। 

কৃো স িু চনেম স্ কচরলা আপচন।। 

অনয স্ত্রীণি নাচ  সোি শুন ম াশে। 

িাণ  আিপ িণন রিা উচিি চনশ্চে।। 

আিপ  ণে আচম বািা কচর স্ সিামাণর। 

ধর্ম্প আণছ, পাপ ইণে নাচ ক সংসাণর।। 

অনুগি িন আচম কচ নু চনশ্চে। 

এক পুত্র োন সমাণর সে  ম াশে।। 

সিামার ঔরণস এক পুত্র আচম িাই। 

িা ার অচধক কাময চকছু সমার নাই। ।  

হৃেণে চবিাচর পােপ কনযার বিন।  

ধর্ম্প-সািী কচর কণরন পত্নীণত্ব গ্র ে।। 

এক চনচশ বচি িো পােপ ম াবীর।  

প্রািুঃকাণল গঙ্গা ব ণি  ণলন বাচ র।। 

চবস্মে  ইো চদ্বিগে চিজ্ঞাচসল।  

প্রিযি বৃিান্ত পােপ কণ ন সকল।।  

িণব চদ্বিগে স  কুন্তীর নন্দন। 

চ মালে পর্ব্পণি কণরন আণরা ে।। 

অগিয নাণমণি বে বচশষ্ঠ-আশ্রণম। 

বহুিীণেপ পােপ স্নান কচরণলন ক্রণম।। 

পৃচেবী েচিোবিপা কচর স ন গচে। 

পূর্ব্প-চসন্ধ-ুিীণর বীণর সগণলন আপচন।। 

গো গঙ্গা প্রোগ, বনচমিারেয আচে। 

পৃচেবীণি ্ি িীেপ, ্ি নে নেী।।  

অঙ্গ বঙ্গ মণধযণি ্ণিক িীেপ ববণস। 

স্নান কচর িচলণলন কচলঙ্গ-প্রণেণশ।। 

কচলণঙ্গ না পচশ বাহুচেল চদ্বিগে।  

কচলণঙ্গ পচশণল ভ্রষ্ট  েি ব্রাহ্মে।। 

কচলঙ্গ নগণর পচশণলন ধনঞ্জে। 

ক্রণম ক্রণম সেচখ্ণলন ্ি িীেপিে।।  

সমুণদ্রর িীণরণি মণ ে চগচরবর।  

মচেপুর নাণম এক আছণে নগর।। 

চিত্রভানু নাণম রািা রািয অচধকারী। 

চিত্রাঙ্গো নাম ধণর িা ার কুমারী।। 

সেণবর বাচিি কনযা, পূেপা রূণপ গুণে। 

নগণর চব ণর কনযা, সেচখ্ল অর্জ্ুপণন।। 

কনযা সেচখ্ সমাচ ি  ইো ধনঞ্জে। 

শীঘ্রগচি সগণলন সস রািার আলে।। 
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পােপ বচলণলন, রািা কর অবধান। 

সিামার কুমারী এই সমাণর সে  োন।।  

রািা বণল, সক িুচম, সকাোে িব ঘর।  

সকান বংণশ িন্ম িব, কা ার সকাির।।  

িীেপবাসী িন ব ো বাি রািসুিা। 

সকমণন সা ণস িুচম ক  এই কো।। 

অর্জ্ুপন বণলন, আচম পাণ্ডুর িনে।  

কুন্তী-গণভপ িন্ম মম, নাম ধনঞ্জে।। 

এি শুচন শীঘ্রগচি উচঠো রািন। 

আচলঙ্গন কচর চেল বচসণি আসন।। 

রািা বণল, এিেূণর আসা চক কারে। 

চবণশচিো কচ ণলন পৃোর নন্দন।। 

রািা বণল, সমার ভাণগয আইলা স োে। 

মম চববরে শুন, কচ ব সিামাে।। 

প্রভঞ্জন নাণম রািা মম পূর্ব্পবংণশ। 

পুত্র-বািা কচর রািা সসচবল মণ ণশ।। 

প্রসে  ইো বর চেণলন ঈশ্বর। 

িব বংণশ ব ণব রািা একই সকাির।। 

কুলক্রণম এক চভে চদ্বিীে নচ ণব। 

স্ পুত্র  ইণব, সসই রাণি রািা  ণব।। 

পূণর্ব্পণি এমি বর চেণলন ধরূ্জ্পেী। 

পুত্র না  ইল মম,  ইল কনযােী।।  

পুত্রবৎ কচর কনযা কচর স্ পালন।  

মম বংণশ রািা ব ণি নাচ  আর িন।।  

সসই স িু কচরলাম মণন এ চবিার। 

এই কনযা চেো িাণর চেব রািযভার।। 

কুরুবংণশ সশ্রষ্ঠ িুচম না সশাণভ এ কো। 

এক সিয কর, িণব চেব আচম সুিা।।  

ই ার গণভপণি স্ই সিযষ্ঠপুত্র  ণব। 

সসই সস আমার রাণিয রািত্ব কচরণব।। 

সিয কচরণলন পােপ, রািা কনযা চেল। 

এক বিপ িো িাাঁণর রচ ণি  ইল।। 

পণর পােপ িচলণলন েচিে সাগর। 

স্নান োন সর্ব্পত্র কণরন বীরবর।।  

একস্থাণন িোে সেণখ্ন ধনঞ্জে। 

পঞ্চিীেপ বচল িাণর মুচনগণে কে। ।  

অশ্বণমধ-ফল স্নাণন  েি চবণশণি। 

চকন্তু সস িীেপসচলল সক  না পরণশ।। 

চবচস্মি  ইো পােপ চিজ্ঞাণসন সলাণক। 

স ন িীেপ সলাণক না পরণশ সকান্ পাণক।। 

মুচনগে বণলি এই পুেযিীেপ গচে।  

কুম্ভীণরর ভণে সক  না পরণশ পাচন।। 

শুচনো সগণলন স্নাণন কুন্তীর নন্দন। 

চনণিচধল িাাঁ াণর ্াইণি সব িন।। 

সসৌভদ্র নামক িীণেপ পচশ ধনঞ্জে।  

স্নান কচরণলন বীর চনুঃশে হৃেে। ।  

শে শুচন কম্ভীচরেী আইল চনকণে।  

অর্জ্ুপণনর পাণে ধণর েশন চবকণে। ।  

বণল ধচর কূণল িাণর িুণলন অর্জ্ুপন। 

গ্রা রূপ িযচি কনযা  ইল িখ্ন।।  

অদ্ভুি মাচনো চিজ্ঞাণসন পােপবীর। 

সক িুচম, চক স িু ব লা কুম্ভীর শরীর।। 

কনযা বণল, আচম বগপা-নাণমণি অপ্সরী। 

কুণবণরর ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী।। 

সুণবশা  ইো ্াই ্ো ধণনশ্বর। 

পণে সেচখ্ িপ কণর এক চদ্বিবর।। 

িে-সূ্পয সম সিি ম ািণপাধন।  

অ োণর িা াণর কচরলাম চবেম্বন।।  
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িণপাভঙ্গ কচরবাণর সগনু িাাঁর পাশ।  

নৃিয গীি বােয, বহু  াসয পচর াস।। 

কোচিি চবিচলি নচ ল ব্রাহ্মে। 

সক্রাণধ সমা সবাণর শাপ চেল িিিে।।  

অণনক বৎসর োক গ্রা রূপ ধচর। 

কচরলাম বহু স্তুচি করণ্াে কচর।। 

অবধয অবলা িাচি, িাচনো অন্তণর। 

বধাচধক শাচি চেলা আমা সবাকাণর।। 

ব্রাহ্মণেরা শান্ত শীল সর্ব্পশাণস্ত্র িাচন। 

েোে শাপান্ত আজ্ঞা কর ম ামুচন। ।  

মুচন বণল, গ্রা  ব ণব িীণেপর চভিণর। 

িণব মুি ব ণব ্চে সিাণল সকান নণর।। 

ব্রাহ্মণের বিন শুচনো পঞ্চিন। 

বাহুচেো ্াই ঘণর  ইো চবমন।। 

আিচম্বণি সেচখ্নু নারে িণপাধন। 

িানাইনু িাাঁ াণক আপন চববরে।। 

নারে বণলন, নাচ   ইও চবমনা। 

পঞ্চ-িীণেপ গ্রা রূণপ োক পঞ্চিনা।। 

িীেপ্াত্রা স িু স্ আচসণব ধনঞ্জে। 

িা ার পরণশ মুি  ইণব চনশ্চে।।  

সিয ব ল স্ বচলল ব্রাহ্মে কুমার। 

সিামার পরণশ মুচি  ইল আমার।। 

িাচর িীণেপ িাচর সখ্ী আণছ স্ আমার। 

কৃপা কচর িা াণের কর  উদ্ধার।। 

চবনে শুচনো পােপ  ণে েোবান। 

িাচর িীণেপ িাচর িণন কচরণলন ত্রাে।। 

মুি ব ো চনি স্থাণন সগল পঞ্িিন।  

চনষ্কণ্টক িীেপ কচর সগণলন অর্জ্ুপন।। 

পুনুঃ বীর মচেপুণর কণরন গমন। 

চিত্রাঙ্গো স  পুনুঃ  ইল চমলন।।  

চিত্রাঙ্গো-গণভপ িনচমল স্ নন্দন। 

নাম রাচখ্ণলন িার শ্রীবভ্রূবা ন। ।  

কি চেন বচঞ্চ পুণত্র স্থাচপো রাণিযণি। 

পুনুঃ িীেপ ভ্রচমবাণর সগল িো ব ণি।। 
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অর্জ্ুপণনর দ্বারাবিী গমন ও 

অর্জ্ুপনণক সেচখ্ো সুভদ্রার 

সমা প্রাচি 

সগাকেপাচে িীণেপ স্নান কচর ক্রণম ক্রণম। 

প্রভাস-িীণেপণি ্ান পৃচেবী পচশ্চণম।। 

প্রভাণস আগি পােপ কুন্তীর কুমার। 

দ্বারকাে সগাচবন্দ শুচনো সমািার।।  

অচিশীঘ্র কচরণলন িোে গমন। 

প্রভাণস অর্জ্ুপন স   ইল চমলন।।  

আচলঙ্গন কচরো উভণে পরস্পর। 

উভণের  ইল উির প্রিুযির।। 

অর্জ্ুপণন লইো পণর সেবকী-নন্দন।  

বরবিক নাণম চগচর কচরল গমন।। 

সগাচবণন্দর আজ্ঞাে িোে ্দুগে। 

বরবিক-পণর্ব্পণি পূণর্ব্প কণরণছ গমন।। 

অচিশে মণনা র চগচরবর ্ি। 

নানা ধািু চবরাচিি, মচে মরকি।। 

নানা িাচি বৃি সর্ব্পফলফুণল সশাণভ। 

নানা িাচি পুষ্প সব আণমাণে সসৌরণভ।। 

নানা িাচি পশু সখ্ণল, নানা পচিগে। 

চগচর সেচখ্ সুখ্ী ্দুকুল সর্ব্পিন।।  

কৃণের বিণনণি দ্বারকাবাসী সব।  

বরবিক-পর্ব্পণিণি বকল মণ াৎসব।। 

বাল বৃদ্ধ ্ুবা আর নর নারীগে। 

নানা বােয নৃিযগীি কণর অনুক্িে।।  

নানা নণত্ন মচণ্ডি ্ণিক িরুগে। 

সশ্বি পীি রি নীল চবচবধ বসন।।  

সশ্বি কৃে িামর রাচখ্ল প্রচি  াণল। 

প্রবাল মুকুিা োরা বাচন্ধ ইেিাণল।। 

উগ্রণসন বসুণেব অকু্রর উদ্ধব। 

িেণসন কামণেব সকল বান্ধব।। 

বলভদ্র িারুণেে সািযচক সারে।  

গে উপগে স্ োরুক প্রদুযমন।। 

চেচল্ল উপচেচল্ল ্ি সিবংশ নারী। 

উেযান ভ্রচমণি সণব িণল আগুসাচর।। 

বেবকী সরাচ েী আর ভদ্রা শিী রচি।  

ভীষ্মক-নচন্দনী সিযভািা িাম্ববিী।। 

নিচিিা কাচলন্দী লক্ষ্মো রত্নভূিা। 

ভদ্রচমত্রা চমত্রবৃন্দা বােপুত্রী ঊিা।। 

িোবিী ভদ্রাবিী প্রভৃচি কাচমনী। 

ইিযাচে কৃণের সিাল স র রমনী।। 

বরবিক পর্ব্পণি স্ কণরন চব ার। 

স নকাণল উপনীি ইণের কুমার।।  

অর্জ্ুপন আইল বচল শুচন এই কো। 

আগুসাচর আচনবাণর সণব সগল িো।। 

কৃে ধনঞ্জে আণরাণ ন এক রণে। 

সোাঁণ  এক মূচিপ, সক  না পাণর চিচনণি।। 

সোাঁণ  ঘন নীলবেপ অরুে অধর। 

চকরীে কুণ্ডল  ার সশাণভ পীিাম্বর।।  

সক  বণল কৃণে পােপ, পাণেপ বণল  চর। 

সোাঁ ামূচিপ সেচখ্ো চবচস্মি নরনারী।। 

িণব ধনঞ্জে বীর রে ব ণি উচল। 

লইণলন শ্রীবসুণেণবর পেধূচল।। 

আচলঙ্গন চশণর িুম্ব বসুণেব চেো। 

্ণিক বৃিান্ত চিজ্ঞাণসন চবিাচরো।। 

অর্জ্ুপন বচলল সব চনি চববরে। 

নারে-চনেম স িু ভ্রচম িীেপগে।।  
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বসুণেব বণলন, োক  এ আলে। 

দ্বােশ ্ি চেণন পূেপ  ে।। 

উগ্রণসন বলভদ্র সিযক সািযকী।  

এণক এণক সম্ভাণিন পরম সকৌিুকী।।  

লইো িচলল সণব বরবিক চগচর। 

সম্ভাচিণি আইল ্ণিক ্দুনারী।। 

অঘপয চেো কলযাে কণরন সব্পবিন।  

পরম আনন্দ সণব শুভ চিজ্ঞাণসন।। 

মািুলানীগণে পােপ প্রোম কচরো। 

্োণ্াগয সম্ভাি কণরন নম্র ব ো।। 

স নকাণল সুভদ্রা স্ বসুণেব-সুিা। 

নবীণব ্ুবিী সর্ব্পরূপা-গুে্িুা।। 

চবচিত্র কবরীভার সুিাাঁির িুণল। 

সমণঘণি চবদুযৎ স্ন কুরুবল ফুণল।। 

িার গণন্ধ মকরন্দ িযচি অচলকুণল। 

িিুচর্দ্পণক েোচরো অনিুে বুণল।। 

দুই গণ্ড কুণ্ডল মচণ্ডি শ্রুচিমূণল। 

িেণিযাচি গিমচি সশাণভ নাসাহুণল।। 

বেন চনচন্দি িান্দ, নাসা চিলফুণল। 

কোি িা চনণি মুচনর মন ভুণল।।  

কুি্ুগ সম পূগ ঢাচকো দুকূল। 

মধযণেশ মৃগ-ঈশ নণ  সমিুল।। 

িঘন সর ঘন নিপক অিুণল।  

স চর মুগ্ধ  ে কাম িরে অঙ্গুণল। ।  

চনিম্ব কুঞ্জরকুম্ভ চিচনো চবপুল। 

িািী ্ূেী  ার পণর মালিী বকুল।।  

িাণর সেচখ্ পােপ চিজ্ঞাণসন সগাচবণন্দণর। 

সকবা এ সুন্দরী সখ্া সবাকার পণর। ।  

অচববাচ িা কনযা স্ লে সমার মণন।  

শুচনো বচলল িণব শ্রীমধুসূেণন।।  

বসুণেব-সুিা  ে আমার ভচগনী। 

সারণের সণ ােরা সুভদ্রা নাচমনী।।  

চববা  না  ে, নাচ  চমণল স্াগয বর।  

শুচনো লচর্জ্ি অচি পােপ ধনুদ্ধপর।। 

অর্জ্ুপণনণর স চর ভদ্রা চবণমাচ ি ব লা। 

িচলণি না িণল পে, ভূণমণি বচসলা। ।  

সিযভামা বণলন, না আস ভদ্রা সকণন। 

সণব বণল একক বচসলা চক কারণে।। 

সুভদ্রা বচলল, সেবী ধচর সমাণর ল ।  

কণ্টক ফুচেল পাে বাচ র কর ।। 

শুচন সিযভামা ধচর িুচলণলন  াণি। 

নাচ ক কণ্টকাঘাি সেণখ্ন পণেণি।। 

সিযভামা বণলন, চক স িু ভাাঁোইলা। 

নাচ ক কণ্টকাঘাি, সকন ব পচেলা।।  

চনভৃণি সুভদ্রা কণ , চক কচ ব সচখ্। 

স্ কণ্টক ফুচেল সকাোে পাণব সেচখ্।। 

অর্জ্ুপণনর সমা ন িা নী িীি্েশর।  

আচি অঙ্গ আমার কচরল ির ির।। 

সেখ্ সমার অঙ্গ-িাপ ঘন কম্পমান। 

ছেফে কণর িনু, বাচ রাে প্রাে।। 

ছাে সিযভামা, আচম না পাচর ্াইণি। 

এি বচল অর্জ্ুপণনণর লাচগল সেচখ্ণি।। 

সিযভামা বণল, ভদ্রা খ্াইচল সেচখ্ণি।। 

সিযভামা বণল, ভদ্রা খ্াইচল চক লাি। 

রাচখ্চল কলে চনষ্কলে কুল-মাে।।  

চপিা বসুণেব, ভাই রাম নারােে। 

চিনণলাক মণধয ্াাঁণর পূণি সব্পবিন।।  

ই া সবাকার লর্জ্া কচরণি িাচ স্।  
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সেচখ্ো পুরুণি প্রাে ধচরণি নাচরস্।। 

অনয চক অনূঢ়া কনযা নাচ  রািকুণল। 

পরপুরুি সেচখ্ো কা ার মন ভুণল।।  

সিামা ব ণি চনলপর্জ্ না  ে অনযিণন। 

বধ্পয ধর, িল ঘণর, পাণছ সক  শুণন।। 

সিযভামা সখ্ীর চনষ্ঠুর বাকয শুচন। 

সকরুণে কণ  ভদ্রা, িণি বণ  পাচন।। 

চধক্ চধক্ বযেপ িন্ম নারীর ভূিণল। 

পর-বণশ েণ  িনু চবর  অনণল।। 

সিযভামা বণল, চক চনচন্দস্ কাচমনী। 

নারীরূণপ সেখ্ চিচি সংসারধাচরেী।। 

নারী ব ণি ব ল পূণর্ব্প সৃচষ্টর সৃিন। 

শচিরূণপ রিা কণর সবার িীবন। ।  

নারী নাম প্রেণমণি মঙ্গল কারে। 

লক্ষ্মী আণগ বলণে, পশ্চাণি নারােে।। 

শের ছাচেো আণগ ভবানীর নাম। 

রাম সীিা নাচ  বণল, বণল সীিা-রাম।। 

গৃচ েী োচকণল সলাণক বণল িাণর গৃ ী। 

সংসাণর সেখ্  নারী চবনা সক  নাচ ।। 

স্ত্রী  ইণি  ে ভদ্রা সবার উৎপচি। 

স্ত্রী চবনা কচরণি বংশ কা ার শকচি।। 

সুভদ্রা বণলন, সিয কচ লা সকল।  

চকন্তু সস পুরুি চবনা িীবন চবফল।।  

সিযভামা বণলন, না  ও উিণরাল। 

চবো চেব চস্থর  ও শুন মম সরাল।।  

উিম বংশি, ব ণব বচলচষ্ঠ পচণ্ডি। 

পরম সুন্দর ব ণব িব মণনানীি।। 

ভদ্রা কণ , ্ি ক  নাচ  কচর জ্ঞান। 

এখ্চন িযচিব প্রাে সিামা চবেযমান।। 

সকৌরব-বংশীে স্ পাণ্ডব বলবান। 

চবনা ধনঞ্জে আচম নাচ  সেচখ্ আন।।  

আচি ্চে ধনঞ্জণে আমাণর না চেণব।  

চনশ্চে আমার বধ সিামাণর লাচগণব।।  

সিযভামা বণল, সেবী, িল এইিে।  

রিনীণি পােপ স  করাব চমলন।। 

সিযভামা-মুণখ্ শুচন বিন সরস। 

িচলল সুভদ্রা চিণি  ইো  রি।।  
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সুভদ্রা ও অর্জ্ুপণনর চববা  স িু 

সিযভামার েূিীোলী 

িণব চনশাকাণল সত্রাচিণির নচন্দনী। 

একাণন্ত কণ ন কাণন্ত ভদ্রার কাচ নী।। 

সিামার ভচগনী ভদ্রা িযচিণবক প্রাে। 

িার স িু আপচন কর  অবধান।। 

্িিে সেচখ্োণি পাণেপর বেন। 

চিল এক নাচ  ছাণে আমার সেন।। 

বণল সমাণর অর্জ্ুপণনণর সে  পচি কচর। 

নণ  নারী-বধ চেব সিামার উপচর।। 

সগাচবন্দ বণলন, আচম ভাচবণিচছ মণন। 

আচসোণছ অর্জ্ুপন এখ্াণন বহুচেণন।। 

সকান্ ধণন সণন্তাি কচরব অর্জ্ুপণনণর। 

ভাল ব ল, সুভদ্রাণর োন চেব িাণর।। 

করাইব চববা  সোাঁ ার স্ প্রকার। 

আচি চনশা িুচম সবাধ করা  ভদ্রার। ।  

সিযভামা বণল, নণ  চবলণম্বর কো। 

আচি চনশা পােপ চবনা মচরণব সর্ব্পো।। 

সগাচবন্দ বণলন, স্ আমার সাধয নে।  

কর চগো স্মণন সেে নাচ   ে।। 

সিযভামা বুচে িণব কৃণের সর্ম্চি। 

বলো ্ান সুভদ্রাে ্ো পােপ রেী।। 

দুোর কচরো বন্ধ কনক-কপাণে। 

শুইো আণছন পােপ রত্নমে খ্াণে।।  

অর্জ্ুপন অর্জ্ুপন বচল  াচকলা শ্রীমিী। 

সক িুচম বচলো চিজ্ঞাণসন ম ামচি।। 

সিযভামা বচলণলন সত্রাচিি-সুিা।  

ঘুিাও কপাে, চকছু আণছ গুিকো। ।  

অর্জ্ুপন বণলন, ব ল অণদ্ধপক রিনী। 

এক রাণত্র আইণলন চক স িু আপচন।।  

্চে কাণ্পয চছল িব, পাঠাইণল েূণি। 

আজ্ঞামাত্র িোে ্াইিাম অণগ্রণি।। 

ই া না কচরো িুচম আইলা আপচন।  

স্ আজ্ঞা কচরবা, কাল কচরব িখ্চন। ।  

সিযভামা বণলন, স্ েূি-কর্ম্প নে।  

সস কারণে আইলাম সিামার আলে।। 

সিামার কণষ্টর কো শুচনো শ্রবণে। 

না  ইল চনদ্রা মম, ম ািাপ মণন।।  

এক ভা্পযা প্ত্ঞ্চ ভাই চক সুণখ্ চনবস। 

স্ই স িু দ্বােশ বৎসর বনবাস।।  

সসই স িু আইলাম হৃেণে চবিাচর। 

আচম চেব পরমা সুন্দরী এক নারী।।  

অর্জ্ুপন বণলন, এি সস্ন  কর সমাণর। 

পাচলব সকল আজ্ঞা সগাচবন্দ-ণগািণর। ।  

সিযভামা বচলণলন, চবলণম্ব চক কাি। 

গান্ধর্ব্প-চববা  কর রিনীর মাে। ।  

পােপ বচলণলন, ক  অদ্ভুি এ কো।  

সকবা সস সুন্দরী  ে কা ার দুচ িা।। 

না িাচনো না শুচনো িেন্ত িা ার। 

চববা  কচরণি বল সকমন চবিার।। 

সিযভামা বচলণলন, খ্ুলুন্ দুোর।  

আচনোচছ কনযা, সেখ্ িণি আপনার।।  

্দুকুণল িন্ম কনযা প্রেম স্ৌবনী। 

চবদুযৎবরেী রূণপ বত্রণলাকযণমাচ নী।। 

অর্জ্ুপন বণলন, এচক আমার শকচি। 

বলভদ্র িনার্দ্পন ্দুকুল-পচি।। 

িাাঁণের অজ্ঞাণি আচম লইব ্ােবী। 
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লর্জ্া চেণি সমাণর িা  চকণগা ম াণেবী।। 

সেবী বচলণলন, ই া বচলব সকমণন। 

মন বাচন্ধোণছ কৃো ঔিণধর গুণে।। 

পাঞ্চাণলর কনযা িাণন মণ ৌিচধ-গাছ। 

এক চিল পঞ্চ স্বামী নাচ  ছাণে পাছ।। 

স্ সলাণভ নারে-বাকয কচরলা স লন।  

দ্বােশ বৎসর ভ্রচমণিছ বণন বন।। 

ই াণি সিামার লর্জ্া চকছু নাচ  ভে।  

চক মণি কচরবা চবভা সদ্রৌপেীর ভে। ।  

পােপ বচলণলন, সেবী না চনন্দ সদ্রৌপেী। 

চত্রিগৎ-িণন খ্যাি িব মণ ৌিচধ।। 

সিালশি-স র স্ অষ্ট পােরােী। 

সবা ব ণি সকান্ গুণে িুচম সসা াচগনী।। 

অপুত্রা চক রূপ ীনা  ীনকুল-িাি।  

রুচক্মেী প্রভৃচি কনযা পােরােী সাি।।  

ঔিণধর গুণে  চর সিামাণর  রান। 

সিামার সািাণি িণি অণনয নাচ  িান।। 

চেবযরত্ন বসন ভূিে অলোর। 

স্খ্াণন ্া পান কৃে, সকচল সিামার।। 

অনয িণন চেণল িুচম পরাে না ধর।  

ক  ম াণেবী ই া সকান্ গুণে কর।। 

রুচক্মেীণর সেন কৃে এক পাচরিাি। 

িা াণি কচরণল ্া া, িগণি চবখ্যাি।। 

িণন্মিে চিজ্ঞাণসন, মুচনর সেণন।  

ক  শুচন পাচরিাি  রে সকমণন।। 

চক স িু  ইল দ্বন্দ্ব রুচক্মেী সচ ি। 

শুচনবাণর ইচ্ছা  ে ই ার িচরি।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

কাশী কণ , ই া চবনা সুখ্ নাচ  আর।।  
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পাচরিাি- রে বৃিান্ত 

মুচন কণ , শুন কুরুবংশ-িূোমচে।  

পাচরিাি- রণের অপূর্ব্প কাচ নী। ।  

এককাণল নারােে চব ার কারে। 

কচরণলন বরবিক-পর্ব্পণি গমন।। 

স নকাণল নারে িোে উপনীি। 

বািাণে সুনাে বীো কৃে-গুে গীি।। 

পাচরিাি পুষ্প চছল বীোে বন্ধন।  

সগাচবণন্দর  ণিণি চেণলন িণপাধন। ।  

পরম সুন্দর পুষ্প সেণবর দুলপভ।  

স্ািন প্পযন্ত ্াে ্া ার সসৌরভ। ।  

সেচখ্ আনচন্দি চিি ব ো হৃিীণকশ। 

পুষ্প চেো রুচক্মেীণর কণরন সুণবশ।। 

এণক ি রুচক্মনী সেবী বত্রণলাকয-ণমাচ নী। 

পাচরিাি-সুণবণশ সশাচভল সবা চিচন। ।  

নারে িণেক কচর কণোপকেন। 

চবোে লইো িচলণলন িণপাধন।। 

কলণ  সানন্দ বে ব্রহ্মার নন্দন।  

মুচন পণে ্াইণি চিণন্তন মণন মন। ।  

সিযভামা আণগ কচ  পাচরিাি-কো। 

শুচনো চক বণল সেচখ্ সত্রাচিি-সিুা।। 

এি চিচন্ত চগো মুচন দ্বারকা নগর।  

সিযভামা-গৃণ  উপনীি ত্বরাপর।। 

মুচন সেচখ্ সিযভামা কচরলা বন্দন।  

পােয অঘপয অচপপণলন বচসণি আসন।।  

সকাোে আচছলা বচল চিজ্ঞাণসন সিী।  

কণ ন করুে-বাকয মুচন ম ামচি।। 

আচি চগোচছলাম স্ ইণের নগর।  

পুষ্প চেো আমাণর পূচিল পুরন্দর।।  

নণরর অেৃষ্টপূর্ব্প সেণবর দুল্লপভ। 

চেল ইে সমাণর বহু কচরো সগৌরব।।  

পুষ্প লচভ ব ল মণন চিন্তার উেে।  

চবনা ইে উণপে অণনযর স্াগয নে।। 

সস কারণে পুষ্প আচন চেলাম কৃণেণর। 

পুষ্প সেচখ্ শ্রীণগাচবন্দ সানন্দ অন্তণর।। 

সসইিণে রুচক্মেীণর আচন িগোে। 

স্ব ণি ভূিে কচরণলন পাচরিাি।।  

সস পুণষ্প ভূচিবা মাণত্র ভীষ্মক দুচ িা। 

রূণপ বত্রণলাণকযর নারী কচরলা চবচিিা।। 

সবা ব ণি সপ্রেসী সিামাণর আচম িাচন। 

এণব িাচনলাম কৃে সপ্রেসী রুচক্মেী।। 

মুচনর এণিক বাকয শুচনো সুন্দরী। 

চিণত্রর পুিচল প্রাে রণ  মান কচর।। 

চছাঁচেো সফচললা কণন্ঠ চছল স্ই  ার। 

ঘুিাইো সফণলন অণঙ্গর অলোর।।  

চছাঁচেল পুণষ্পর মালয, খ্চসল কুন্তল। 

 া াকার কচরো পণেন ভূচমিল।। 

সিীর সেচখ্ো কষ্ট মণন মণন  াচস।  

বরবিক-পর্ব্পণিণি সবচগ ্ান ঋচি। ।  

রুচক্মেীর গৃণ  কৃে কণরন সভািন।  

স নকাণল উপনীি িো িণপাধন।। 

সগাচবন্দ কণ ন মুচন, ক  সমািার। 

পুনুঃ স ো চক স িু আগমন সিামার।।  

মুচন বণল, অবধান শ্রীমধুসূধন। 

দ্বারকা নগণর চগোচছলাম এখ্ন।। 

সিযভামা চিজ্ঞাচসল সিামার বারিা। 

প্রসণঙ্গ প্রসণঙ্গ ব ল পাচরিাি-কো।। 

এমি  ইণব বচল িাচনব সকমণন। 
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রুচক্মেীণর চেলা পুষ্প শুচনো শ্রবণে।। 

সসইিণে মূচ্ছপাপে পচেল ধরেী। 

 া াকার কচরো কান্দণে উচধ্বচন।। 

চছাঁচেো সফচলল ্ি বসন ভূিে। 

কপাণল প্র ার  ি কণর ঘণন ঘন।।  

সব সখ্ীগে চমচল করণে প্রণবাধ। 

না শুচনণে চকছুই, চদ্বগুে কণর সক্রাধ।। 

প্রাে ্াক্ প্রাে ্াক্, এই মাত্র  াণক। 

সেচখ্ো এলাম শীঘ্র কচ ণি সিামাণক।। 

শুচনো সগাচবন্দ চিণি  ইল চবস্মে। 

চক কচরব, চক  ইণব চিণন্তন হৃেে। ।  

পাচরিাি পুষ্প স িু অনেপ ভাচবো। 

রুচক্মেীণর শ্রীকৃে কণ ন প্রণবাচধো।। 

চক কচরব ববেচভপ আপচন কর িমা।  

স্মন িচরত্র, িুচম িান সিযভামা।। 

সক্রাণধণি আপন প্রাে ছাচেবাণর পাণর। 

সিামার প্রসাে ব ল সে  পুষ্প িাণর।। 

শুচনো রুচক্মেী  ইণলন বে দুুঃখ্ী। 

সগাচবণন্দণর কণ ন  ইো অণধামুখ্ী।।  

চেো পুষ্পরাি পুনুঃ লইবা মুরাচর। 

স ণি দুভপাগা আচম চক কচরণি পাচর।। 

সমাণর পুষ্পা চেলা বচল পুচেণছ অন্তণর। 

মরুক পুচেো, সকন পুষ্প চেব িাণর।। 

রুচক্মেীর বাকয শুচন চিণন্তন শ্রী চর। 

নারণেণর চিজ্ঞাণসন, বৃিান্ত চববচর।। 

সকাোে পাইলা পুষ্প, ক  মুচনবর। 

নারে কণ ন আণছ স্বণগপ িরুবর।। 

ইণের রিকগে করণে রিে। 

িা াণি নন্দন-বন করণে সশাভন।। 

মাচগো পাঠাও পুষ্প স র-ণলািণন। 

িব নাম শুচনণল চেণবন সসইিণে।।  

সগাচবন্দ বণলন, মুচন ্া  িুচম িো। 

সমার নাম বলো ইণে ক  এই কো।। 

িীণরাে মেণন পুষ্প  ণেণছ উৎপচি। 

একা িুচম সভাগ কর সকন শিীপচি।। 

সে  পাচরিাি স্ আমার ভাগ আণছ।  

না চেণল স ণি পুষ্প, দুুঃখ্ পাণব পাণছ।। 

প্রেণমণি সম্প্রীণি মাচগ  িণপাধন।  

না চেণল এ সব চপণছ কচ বা িখ্ন।। 

এি বচল কৃে কচর নারণে সপ্ররে।  

দ্বারাবিী ্ান সিযভামার কারে।।  

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশীোস কণ , সাধু চপণে কেপ ভচর।। 
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সিযভামার মানভঞ্জন 

পচে আণছ সিযভামা ভূচমর উপর। 

মুি সকশী, গোগচে ধূলাে ধূসর। ।  

বসন-ভূিে চভণি নেণনর িণল। 

শচশকলা স্মন পচিিা ভূচমিণল।। 

িিুচর্দ্পণক বযিন কচরো সখ্ীগে।  

সুগচন্ধ সচলল চসণঞ্চ, িাপণে িরে।।  

সঘণন চনশ্বাস বণ   ি চেো নাণক। 

সেচখ্ো কৃণের অশ্রু নেণন না োণক।। 

আপচন বযিনী বলো সখ্ী- ি ব ণি। 

মন্দ মন্দ বােু কৃে লাচগো কচরণি।। 

সগাচবণন্দর আগমণন উর্জ্ুল ব ল ধাম 

িেঋিু বলো স্ন উপনীি কাম।। 

আণমাচেি ব ল গৃ  অণঙ্গর সসৌরণভ। 

স র স র অচল ধাে সভাাঁ সভাাঁ রণব।। 

অণিিন চছল সখ্ী পাইল সিিন। 

সসৌরণভ িাচনল গৃণ  কৃে-আগমন।।  

উদ্বচুঃস্বণর কাণন্দ, সক্রাণধ িিু নাচ  সমণল। 

িণেক োচকো সব সখ্ীগণে বণল।। 

সক েণ  আমার অঙ্গ হুিাশন-প্রাে।  

রুচক্মেীর পচি চকবা আইল স োে।।  

এি বচল চশণর মাণর কেণের ঘাি। 

দুই  ণি  ি ধচরণলন িগোে। ।  

সকন স ন বল, রুচক্মেীর পচি বচল।  

সিযভামা-প্রাে আচম, িা  িিু সমচল।। 

আমার চক অপরাধ না পাই ভাচবো। 

চক স িু এণিক কষ্ট োও প্রােচপ্রো।। 

এি বচল কৃে বসাইণলন ধচরো। 

মুখ্ মুছাইণলন আপন বস্ত্র চেো।।  

সগাচবণন্দর এণিক চবনে বাকয শুচন। 

কাচন্দণি কাচন্দণি কণ  আধ আধ বােী।। 

মুণখ্ণি সিামার সুধা, হৃেণে চনষ্ঠুর। 

এণব িাচনলাম িুচম কি বে কূ্রর।।  

পাচরিাি পুষ্পরাি অিুল সুবাস। 

রুচক্মেীণর চেলা সমাণর কচরো চনরাশ।। 

কার শচি সচ ণব এণিক অপমান। 

এিণে িযচিব প্রাে সিামা চবেযমান।। 

সগাচবন্দ কণ ন, চপ্রণে িযি  চবলাপ। 

সকান্ দ্রবয পাচরিাি, চিন্ত এি িাপ।। 

এক পুষ্প স িু িব সক্রাধ  ইোণছ।  

সিামাণর আচনো চেব পুষ্প স  গাণছ।। 

শুচন সিযভামা সেবী উল্লাচসি মন।  

 াচসো কণ ন কৃে সমচলো নেন।।  

আসণন বাসাইণলন উচঠ ্দুনাণে। 

িরে প্রিাচলণলন সুগচন্ধ িণলণি।। 

সভািন করান কৃণে পরম- চরণি। 

িামূ্বল স্াগান সেবী বচস বামপাণশ।। 

রত্নমে পালণেণি কচরো শেন। 

আনণন্দ রিনী বচঞ্চণলন দুইিন।। 

প্রভাণি উচঠো কৃে বকলা স্নানোন। 

স নকাণল উপনীি মুচন সঢাঁচক্ান।। 

কল -চবেযাে চবজ্ঞ দ্বন্দ্বচপ্রে ঋচি। 

কণ ন কৃণের আণগ গেগে ভাচি।। 

চক আর কচ ব কো, কচ বাণর লাি। 

্ণিক কচ ল সমাণর শুন সেবরাি।। 

শুন শুন সেবগে কেন অদ্ভুি। 

নারে আইল ব ণে সগাপাণলর েূি।। 

সেণবর দুল্লপভ পাচরিাি পুষ্পরাি। 
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মানুণির স িু মাণগ মুণখ্ নাচ  লাি।। 

এি অ োর সকন সগাপাণলর ব ল। 

পূণর্ব্পর বৃিান্ত বুচে সব পাসচরল।। 

কংস-ভণে নন্দগৃণ  চছল লুকাইো।  

সগাধন রাচখ্ি চনিয সগাপাে খ্াইো।। 

একচেন িুচর কচর সখ্ণেচছল ননী। 

 াণি ধচর বাচন্ধণলক নণন্দর ঘরেী।। 

বৃি অঘ সপপ বক কচরল সং ার। 

সসই স িু সেচখ্ িার এি অ োর।।  

িরাসন্ধ ভণে স্থল নাচ ক সংসাণর।  

লুকাইো রণ  চগো সমুদ্র-চভিণর। ।  

স নিণন পাচরিাি পুণষ্প ব ল সাধ।  

নাচ  চেণল, বচলোণছ কচরণব প্রমাে।। 

স ন কেিূর চক আমার প্রাণে সণ । 

চক কচরব েূি আর অনযিন নণ ।। 

্া  ্া  নারে, না োক মম কাণছ। 

ক  চগো, করুক সস ্ি শচি আণছ। ।  

নারণের মুণখ্ শুচন এণিক বিন। 

সক্রাণধণি ঘূচেপি ব ল ্ুগল-ণলািন।।  

সগাচবন্দ বণলন, ইে  ইোণছ মি। 

আপচন কচরল লঘু আপন ম ি।। 

আচি িূেপ কচরব িা ার অ োর। 

িল , সািাণি িুচম সেখ্ আপনার।।  

সস সকল কেন  ইল পাসরে। 

সগাকুণলণি ইণে েূর কচরন ু্খ্ন।।  

সাি চেন বকল ্ি চছল পরাক্রম। 

নচ ণলক সগাপকুাঁণল পূিা বলণি িম।।  

অ োর িার উণচ সুরপুণর চস্থচি। 

অ োর িার আচম রচ  নীণি চিচি।।  

আর অ োর, িণে ঐরাবণিাপণর। 

আর অ োর, বজ্র-অস্ত্র ধণর কণর।। 

আর অ োর, িার স র-ণলািণন। 

মিিা কচরব েূর ধূচলর অঞ্জণন।।  

সুরপুর ব ণি পাচেব ভূচমিণল। 

প্র াণর ভাচঙ্গব গিরাি-কুম্ভস্থণল।। 

অবযেপ মুচনর অচস্থ, বজ্র অস্ত্র রাি। 

বযেপ কচর  াসাইব সেণবর সমাি।।  

ভাচঙ্গ বন সমূণল আচনব পাচরিাি। 

সেচখ্ রিা সকমণন কচরণব শিীনাে। ।  

এি বচল সগাচবন্দ স্মণরন খ্ণগশ্বর।  

অণগ্র োাঁরাইল খ্গরাি স্ােকণর।। 

শ্রীকৃে বণলন, ্াব ইণের নগণর। 

আচনব স োে পাচরিাি িরুবণর।। 

গরুে বচলল, প্রভু িুচম ্াও সকণন। 

আজ্ঞা চেণল আচম ্াই ইণের ভুবণন।। 

নন্দন-বণনর স  পুষ্প পাচরিাি। 

এইিণে স ো আচন চেব িগোে।।  

সগাচবন্দ বণলন, নণ  অশকয সিামাি।  

চকন্তু আচম িাণর লঘু কচরব সািাণি।। 

এি বচল সগাচবন্দ চনণলন প্র রে। 

সকৌণমােকী গো, খ্ে িক্র সুেশপন।।  

ধচরো শারঙ্গ ধন ুিোইো গুে। 

অচপপণলন গরুণে অিে ্ার িূে।।  

সবশ ভূিা কচরণলন চকরীে কুণ্ডল। 

সমণঘণি সশাচভল স্ন চমচ র-মণ্ডল।।  

কণেণি ভূিে গি-মুকুিার  ার। 

চেচকচমচক কণর স্ন চবদুযৎ-আকার। ।  

বিুঃস্থণল রত্নরাি সশাচভল সকৌস্তুভ। 
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সেচখ্ো মূচচ্ছপি  ে সকাচে মণনাভব।।  

অঙ্গে বলে আর সকের ভূিে। 

আাঁচেো পণরন পীিবরে বসন।। 

সর্ব্পাণঙ্গ সলপন বকল িন্দন কস্তুরী। 

কাাঁকাণলণি বন্ধন কণরন খ্ে ছুচর।। 

 ইণলন গরুণে আরূঢ় িগোে। 

সিযভামা বণলন ্াইব আচম সাে।। 

সেচখ্ব ইণের পুরী, সকমন ইোেী। 

চকরূণপ সিামার স  ্ুণি বজ্রপাচে। ।  

শুচন  চর িাাঁণর বসাইণলন স্ বাণম। 

িণব  াচক আচনল সািযচক আর কাণম। ।  

সোাঁ াণর বণলন কৃে, িল সমার সণঙ্গ। 

ইে স  সমর সেখ্  আচি রণঙ্গ।।  

কৃোজ্ঞা পাইো খ্ণগ কচর আণরা ে।  

িচলণলন সমর সেচখ্ণি িাচর িন।। 

স নকাণল বলভদ্র প্রভৃচি ্ােব। 

বচলল সিামার স  ্াব সমারা সব।। 

সগাচবন্দ বণলন োক দ্বারকা-রিণে। 

শূনয িাচন আচি চক কচরণব দুষ্টগণে।। 

এি বচল প্রণবাচধো সবাণর রাচখ্লা।  

িল  বচলো আজ্ঞা গরুণেণর চেলা।।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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শ্রীকৃণের সরুণলাণক গমন  

নারে বচললা, িণব শুন নারােে। 

অচেচি কচ লা ্ি কুণ্ডল কারে।। 

নরক আচনল বণল অচেচি-কুণ্ডল। 

লুচেো অমরাবিী অমরী সকল।। 

পৃচেবীর পুত্র  ে নরক দুর্ম্পচি। 

িাণর না মাচরণল নণ  স্বণগপর বসচি।। 

শুচনো সগাচবন্দ িো কচরল গমন। 

নরণকণর মাচরো পাইল কনযাগে।। 

সিােশ-স র কনযা সেণবর কুমারী।  

এককাণল চববা  কচরণলন মুরাচর।। 

অচেচির কুণ্ডল চেণলন অচেচিণর। 

িো ব ণি িচলণলন অমর-নগণর।। 

নন্দন-কানন মণধয ব ো উপনীি। 

সেণখ্ন কুসুম-রাি গণন্ধ আণমাচেি।।  

সািযচকণর বণলন, আন  িরুবর। 

শুচনো সািযচক িো সগণলন সত্বর।।  

বৃণির রিণেণি আচছল বহু রক্ি।  

 াণি অস্ত্র লইো ধাইল লি লি।। 

সািযচক বচলল, প্রাে ্চে সণব িা । 

না কর  দ্বন্দ্ব, ই া ইণেণর িানা ।। 

ধাইো ইণের ঠাাঁই সণব চগো কণ । 

িল শীঘ্র সেবরাি, চবলম্ব না সণ ।। 

গরুে-আরূঢ় স্ মনুিয িাচরিন। 

ভাচঙ্গো লইো পুষ্প পাচরিাি- বন।।  

শুচনো ইণের চিণি  ইল স্মরে।  

পাচরিাি লইণি আইল নারােে।। 

সক্রাণধ েরের কণলবর, কাাঁণপ শক্র।  

স র সলািন-চফণর স্ন কালিক্র।। 

নানা অস্ত্র লইো সমণর বকল সাি।  

 াণি বজ্র লইো িচেল গিরাি।।  

শিী বণল, ্াব আচম সং চি সিামার। 

চকরূপ  ইণব ্ুদ্ধ সেচখ্ব সোাঁ ার।।  

শুচন ইে বসাইল বাণম আপনার। 

শিী, িেণেব সখ্া আর িেন্তকুমার।।  

স নমণি আণরা ে বকল িাচরিন। 

িালাইো চেল গি ্ো নারােে।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল রী। 

কাশীোস কণ , শুচন িচর ভববাচর।।  
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শ্রীকৃণের সচ ি ইণের ্দু্ধ 

অণস্ত্র অণস্ত্র দুই িণন মচিল চবণরাণধ। 

উণপোেী সেচখ্ো ইোেী বণল সক্রাণধ।। 

ক  না ভারচি, সকন এি গর্ব্প সিার।  

আচসোছ লইণি ভূিে পুষ্প সমার।। 

ম্পযাো োচকণি আণগ ্া  বাহুচেো। 

্ো চছল পাচরিাি িোে রাচখ্ো।। 

বামন  ইো িা  ধচরণি িেমা। 

চেব প্রচিফল আচি, ভাচঙ্গব গচরমা।। 

সিযভামা বণল, শিী চমণছ কর গর্ব্প। 

পরাক্রম সিামার িাচন স্ আচম সর্ব্প।। 

শাশুেীর কুণ্ডল নরক চনল বণল। 

নাচরলা আচনণি িা া বচল আখ্ণ্ডণল। ।  

ছারখ্ার বকল স্বগপ সস অসুর-পচি।  

রাচখ্বাণর নাচ  পাচরল সিামার পচি। ।  

মাচরো সস নরণক ভাচঙ্গো িার পুরী। 

অচেচির কুণ্ডল আচনো চেল  চর।। 

পাচরিাি পুণষ্প সিার সকান্ অচধকার।  

মেণন িচন্মল পুষ্প, চবভাগ সবার। ।  

িুচম পুষ্প ভূিে কচরবা একা সকণন। 

সেচখ্ আচি বলো ্াব রাখ্  সকমণন।।  

সিী শিী সোাঁ াকার শুচনো সকান্দল।  

মুণখ্ বস্ত্র চেো  াণস সেবিা সকল।।  

আনন্দ-ল রীণি নারে-মুচন  াণস। 

শুচন পুরন্দর কাাঁণপ অচিশে সরাণি। ।  

উণপে ইণের ্ুদ্ধ  ে সেবধাণম। 

চত্রভুবন িমৎকার সোাঁ ার সংগ্রাণম।। 

নানা অস্ত্র দুইিন কণরন প্র ার।  

পৃচেবীর মণধয পণে উল্কার আকার। ।  

েপপক-িেন্ত-্ুদ্ধ চক চেব িুলন।  

শরিাণল দুই িন ছাইল গগন।। 

সািযচক িুচলল ধনু গরুে উপর।  

িার স  িেণেব করণে সমর।। 

খ্ণগণে গণিণে ্ুদ্ধ না ্াে বেপন। 

গর্জ্পণন বচধর ব ল বত্রণলাণকযর িন।।  

েশন-শুণণ্ডণি গি গরুণে প্র াণর।  

গরুে-গণিে-শুণ্ড নণখ্ণি চবোণর।। 

গরুণের নখ্াঘাণি গণিে অচস্থর।  

খ্ণ্ড খ্ণ্ড ব লা, বণ  সর্ব্পাণঙ্গ রুচধর।। 

না পাচরল শূণনযণি রচ ণি গিবর। 

অজ্ঞান  ইো পণে পর্ব্পি উপর।। 

সর্ব্পাণঙ্গ রুচধর বণ , কণম্প কণলবর। 

পচেল মািঙ্গরাি ভূচমর উপর।। 

 িীর িাপণন চগচর অদ্ধপ সগল িল।  

পর্ব্পি উপণর চস্থর ব ল আখ্ণ্ডল। ।  

ইে বণল, কৃে গর্ব্প না কচর  িুচম। 

সমণরণি নূযন ব ো নাচ  পচে আচম।। 

বা ন অচস্থর ব ল গরুে-আঘাণি। 

িচুম আচম িল ্ুদ্ধ কচরব ভূচমণি। ।  

ইে বাকয শুচন  াচস বণল ভগবান। 

্োে সিামার ইচ্ছা ্াব সসই স্থান।।  

পুনরচপ মুখ্ামুচখ্ চ ইল সমর। 

্ি অস্ত্র এণে ইে, কাণে োণমাের।। 

সর্ব্প অস্ত্র বযেপ  ে, মণন সপণে লাি। 

অচি সক্রাণধ বজ্র প্র াচরল সেবরাি।। 

সগাচবন্দ বণলন িণব গরুণের প্রচি।  

বজ্র-অস্ত্র  াণি লইোণছ সুরপচি।। 

সদুশপণন এইিণে চিল চিল কচর। 
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মুচন-বাকয বযেপ  ণব, এই স িু  চর।। 

ই ার উপাে িুচম কর খ্ণগশ্বর। 

এক পি সে  সফচল বণজ্রর উপর।। 

সঠাাঁণেণি উপাচে পি গরুে সফচলল।  

পি িূেপ কচর বজ্র বাহুচে িচলল।। 

একবার চবনা বজ্র আর নাচ  িণল।  

সেচখ্ো চবস্মে অচি ব ল আখ্ণ্ডণল। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ  শুণন পুেযবান। ।  
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ম াণেণবর ্দু্ধণিণত্র আগমন 

সগাচবন্দ ইণের রে নাচ  অবসান।  

চত্রণলাণকর সলাক শণে  ে  িজ্ঞান।।  

সেচখ্ো নারে মুচন  ইো চিচন্তি।  

িীণরাণে কশযপ-স্থাণন সগণলন ত্বচরি।। 

নারে বণলন, আছ কশযপ চক কাণি। 

প্রমাে পাচেল িব পুত্র সেবরাণি। ।  

অজ্ঞান  ইো কণর কৃে স  রে। 

না মাণরন কৃে, সিাঁই িীণে এিিে।। 

সেবরাি পরাক্রম কচরণলন সব। 

চনি অস্ত্র অেযাচপ না ছাণেন মাধব।। 

সুেশপন ্েযচপ ছাণেন নারােে। 

কাচেণবন ইণেণর রাচখ্ণব সকান্ িন।।  

শুচনো কশযপ মুচন চিন্তাচন্বি  ন।  

সকমণন সোাঁ ার দ্বন্দ্ব ব ণব চনবারে।। 

সোাঁ ার মধযস্থ চশব চবনা অণনয নাণর। 

এি চিচন্ত কশযপ কণরন স্তুচি  ণর।। 

কশযণপর িণব িুষ্ট  ণে চত্রণলািন। 

্ুদ্ধ-স্থাণন সগণলন কচরণি চনবারে।।  

খ্ণগণে উণপে ও গণিণে ইেরাি। 

স্াগীে বৃণিোরূঢ় োাঁোইল মাে।। 

 চরণর কণ ন  র, কর অবধান। 

িব স  সমণর চক ইে বলবান।। 

সেবরাি কচর িুচম কচরলা স্থাচপি।  

এিণে চনগ্র  িাণর না  ে উচিি। ।  

সগাচবন্দ বণলন, ইে স্বগপণভাগ কণর। 

এক পাচরিাি বৃি না সেে আমাণর। ।  

স্বিন্ত্র িা ার উপাচর্জ্পি নণ  ফুল। 

িীণরাে মচেো পাে সুরাসুর-কুল। ।  

মেণনর দ্রণবয সবাকার ভাগ আণছ। 

চবণশণি বামন আচম, িন্ম িার পাণছ।। 

ঐরাবি উদ্বচুঃশ্রবা স্বণগপ ্ি সুখ্। 

সকল ইণের ভূিা আচম সস চবমুখ্।।  

একমাত্র পাচরিাি বৃি আচম মাচগ। 

উচিি চক িার দ্বন্দ্ব করা ই া লাচগ।। 

সগাচবণন্দর মুণখ্ শুচন এণিক বিন। 

ইেস্থাণন িচলণলন সেব পঞ্চানন।।  

চগরীশ বণলন, ইে  ইলা অজ্ঞান।  

না িান  নারােে পুরুি-প্রধান।। 

িাাঁর স  কর দ্বন্দ্ব নাচ ক কলযাে। 

মম বাণকয সুরপচি কর সমাধান।। 

পাচরিাি িাণ  ্চে ্দু-বংশপচি। 

পুষ্প চেো সম্প্রীি কর  সুরপচি।। 

ইে বণল, পশুপচি কর অবধান। 

ঐরাবি উদ্বচুঃশ্রবা আচে স্ বা ন। ।  

শিী বজ্র পাচরিাি নন্দন-কানন। 

ই াণি ইেত্ব মম স্বণগপর ভূিে।। 

পাচরিাি বলণব ্চে বেবকী-কুমার। 

স্বণগপণি ইেত্ব সমার চক রচ ল আর।। 

মণ শ বণলন,  চর খ্র্ব্প অবিাণর। 

সিামার কচনষ্ঠ ভাই অচেচি-উেণর।। 

কচনণষ্ঠর ভাগ মাচগণলন নারােে। 

সে  পুষ্পরাি দ্বন্দ্ব স ৌক চনবারে।। 

ইে বণল, িব বাকয না কচরব আন।  

আমার কচনষ্ঠ ভাই ্চে ভগবান।। 

সিযষ্ঠ-কচনণষ্ঠ স্মন আণছ বযব ার। 

িা া না কচরো সকন কণর অিযািার।।  

না কচরো মানয সমাণর লণে ্াে বণল। 
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বণল চনল বচলো ঘুচিণব ভূমণ্ডণল। ।  

এি শুচন কণ  চশব সগাচবণন্দ িাচ ো। 

সক্রাধ িযি ্দুনাে আমাণর সেচখ্ো।। 

অজ্ঞাণন  ইল মি সেব সরুপচি। 

সসই স িু কণর ্ুদ্ধ সিামার সং চি।। 

আপন ইেত্ব িুচম চেোছ উ াণর। 

চবচবধ উৎপাণি রাচখ্োছ বাণর বাণর।। 

আপন অচর্জ্পি ্চে চবিবৃি  ে। 

কাচেণি আপন  ণি সমুচিি নে।। 

পাচরিাি পুষ্প লণে ্া , বাধা নাই। 

মানয কচর ল  ইণে,  ে সিযষ্ঠ ভাই।। 

আমার বিন সেব কর  পালন। 

চশব-বাকয স্বীকার কণরন নারােে। ।  

সগণলন সগাচবণন্দ লণে চশব ইে-স্থাণন। 

প্রোম কণরন  চর কচনষ্ঠ-চবধাণন। ।  

হৃষ্ট  ণে সেবরাি কৃণে সকাল চেো। 

পাচরিাি-বৃি চেল চনেম কচরো।।  

্াবৎ োচকো িুচম অবনী-মণ্ডণল। 

িাবৎ োচকণব পুষ্প আচসণবক কাণল। ।  

এি বচল সেবরাি স্বণগপণি িচলল। 

সিযভামা পাণন িাচ  ইোেী  াচসল।। 

ম াভারণির কো অমৃি সমান। 

কাশীরাম কণ , সাধু সো কণর পান। ।  
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ইেণক লইো গরুণের 

শ্রীকৃণের চনকণে গমন ও 

শ্রীকৃণের সক্রাধ চনবারে  

শিী- াচস সেচখ্ো সিীর অচভমান। 

সগাচবণন্দ িাচ ো বণল, কর অবধান। ।  

প্রোম কচরলা িুচম ইণের িরণে। 

 াচসো িাচ ো সমাণর সেখ্াে নেণন। ।  

স্ প্রচিজ্ঞা বকল শিী,  ইল সম্পূেপ। 

বলচছলা গর্ব্প আচি কচরব স্ িূেপ।। 

চক কারণে এমি কচরলা িগোে। 

চছল ভাল এ মণি না বলণল পাচরিাি। ।  

 াচসো বণলন প্রভু কমল-ণলািন। 

এই স িু সিী সকন  ও দুুঃখ্মন।। 

্ণিক সেখ্  প্রােী এ চিন ভুবণন। 

আমা ব ণি চবচভে নাচ  সকান িণন। ।  

আপনাণর নমস্কার কচর স্ আপণন। 

সিামার ই াণি লর্জ্া ব ল চক কারণে।। 

সিী বণল, িা ার প্রচিজ্ঞা পূেপ বকলা। 

আপন প্রচিজ্ঞা সেব চবস্মিৃ  ইলা।। 

স র সলািণন চেব ধূচলর অঞ্জন। 

ভাচঙ্গব ইণেরর গর্ব্প কচ লা িখ্ন।। 

িচত্রে-প্রচিজ্ঞা না পাচলণল ধর্ম্প নণ । 

চবণশণি শিীর  াচস সেচখ্ অঙ্গ েণ ।। 

কৃে বণল, আমার প্রচিজ্ঞা নণ  চস্থর। 

ভণিণর চবক্রীি সেবী আমার শরীর।।  

না পাচর চশণবর বাকয কচরণি লঙ্ঘন।  

ইে-অপরাধ িচমলাম সস কারে। ।  

সিী বণল, আচম প্রাে অভি সিামার।  

সস কারণে সক্রাণধ েণ  শরীর আমার। ।  

সগাচবন্দ বণলন, িুচম সক্রাধ িযি মণন। 

এিণে সলাোব ইণে সিামার িরণে।। 

সিযভামা আশ্বাচসো সেবকী-িনে।  

 াচকো বণলন শুন সেব মৃিুযঞ্জে।।  

সিামার বিন আচম লচঙ্ঘণি না পাচর।  

িা ার কারণে আচম ইণে মানয কচর।। 

ইণেণি আমাণি চকবা সম্বন্ধ চনেপে। 

কি অবিার মম ধরেীণি  ে।। 

চ রেযাি চ রেযকচশপু দুইিন। 

প্রিাণপণি লণেচছল সকল ভুবন।। 

মাচরলাম িা াণর  ইো অবিার। 

চনষ্কণ্টক স্বণগপণি চেলাম অচধকার।। 

ধর্ম্পবণল বলী লণেচছল চত্রভুবন।  

ছচলো পািাণল রাচখ্ কচরো বন্ধন। ।  

দুই পণে বযাচপলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।  

চনষ্কণ্টক কচরো চেলাম আখ্ণ্ডল।।  

কুম্ভকেপ রাবে রািস-অচধপচি। 

সকণল িান  ইণে বকল স্ই গচি। ।  

িা াণর মাচর স্ আচম রাম-অবিাণর।  

চনষ্কণ্টক কচর স্বগপ চেলাম িা াণর।। 

উ াে আমাে চশব চকণসর সম্বন্ধ। 

এই বাকয িা াণর বল  সোনন্দ।। 

ভূচমিণল সলাোইো স র-ণলািণন। 

প্রোম কচরো পেুক সিীর িরণে।। 

িণব িার অপরাধ কচর আচম েূর। 

নচ ণল এখ্চন অণনয চেব স্বগপপুর।।  

ইণে কচ ণলন এ সকল মণ শ্বর। 

শুচন ইে সক্রাণধণি কচম্পি কণলবর।। 
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না কণর স্বীকার, চশব কণ ন কৃণেণর। 

গরুণে  াচকো কৃে বণলন সত্বণর।। 

্া  বীর খ্ণগশ্বর পািাল ভুবন। 

আন চগো শীঘ্র চবণরািণনর নন্দন।।  

বচলণব কচরব আচি স্বণগপ অচধপচি।  

সাধুণসবয গুণে বচল আমাণি ভকচি। ।  

গরুে ইণের সখ্া অচিশে প্রীি।  

সগাচবন্দ-িরণে পণে সখ্ার চনচমি। ।  

সচবনণে বিন বণলন খ্ণগশ্বর। 

অচেচির সিয পাসচরলা িক্রধর।। 

মন্বন্তণর বচলণর কচরবা অচধকারী।  

এিণে বচলণর চক করণে  াক  চর।।  

সকান্ ছাে ইে, প্রভু িাণর এি সকণন। 

সেচখ্ আচম, সিামাণর সকমণন নাচ  মাণন।। 

এি বচল আপচন িচলল খ্ণগশ্বর। 

কচ ল, অজ্ঞান সকন  ও পুরন্দর।। 

্াাঁ ার পালন সৃচষ্ট সৃিন ্াাঁ ার।  

স্ই প্রভু সিামাণর চেোণছ অচধকার।।  

িাাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘ  কচরো অবণ লা।  

সেচখ্ো না সেখ্ িণি ইেপণে সভালা।। 

আইস সিামার সোি িমা করাইব। 

সিীর িরেিণল সিামা সফলাইব।। 

আমার বিণন ্চে না  ে প্রণবাধ। 

বচল ইেপে বলণব বাচেণবক সক্রাধ।। 

খ্ণগণের বাকয শুচন চিণন্ত মঘবান। 

বুচেলাম সমাণর সক্রাধ বকল ভগবান।।  

বত্রণলাণকযর নাে প্রভু সেব নারােে। 

অজ্ঞান  ইো িাাঁর সণঙ্গ বকনু রে।।  

গরুণে বচলল ইে, শুন সখ্া িুচম। 

সগাচবণন্দ বাোনু সক্রাধ না িাচনো আচম।। 

খ্ণগশ্বর বণল, সখ্া শুন মম বােী। 

সমার স  আচস শান্ত কর িক্রপাচে।।  

আইস সিামার সোি করাইব িমা। 

নারােে-সরু্ম্ণখ্ লইো ্াব সিামা।।  

এি বচল গরুণে কচরো  ািা াচি। 

সিীর িরেিণল সফণল সুরপচি।। 

পচে িার স রণলািণন লাণগ ধূচল। 

সেচখ্ণি না পাে ইে  ািাচেো বুচল।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  
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সিযভামার প্রচি ইণের িব 

কিেূণর সিী-আণগ,                     চশণর চেো কর্ুণগ, 

প্রেচম পচেল সেবরাি। 

িব কণর সুরপচি,                     অষ্টাঙ্গ সলাোণে চিচি, 

স  ্ি অমর-সমাি।। 

িুচম লক্ষ্মী সরস্বিী,                     রচি সিী অরুন্ধিী, 

পার্ব্পিী সাচবত্রী সবেমািা। 

িুচম অধুঃ চিচি স্বগপ,                     িুচম োত্রী িিুর্ব্পগপ, 

সৃচষ্ট চস্থচি প্রলে-চবধািা।। 

অনাচেপুরুি চপ্রো,                     সকিাণন সিামার চক্রো, 

মাোণি মনুিয-ণে ধারী।  

িুচম চবধািার ধািা,                     সবাকার অেোিা, 

আচম সিামা চক বচেপণি পাচর।। 

সবেপচি বহু সখ্ণে,                     না পাইল িাচরণবণে, 

আগণম না পাে পঞ্চানন। 

িুচম সমাণর চেলা সর্ব্প,                     সিাঁই সমার ব ল গর্ব্প, 

না চিচননু সিামার িরণে।। 

কর  এবার কৃপা,                     িুচম সেবী বুচদ্ধরূপা, 

সুমচি কুমচি প্রোচেনী। 

িুচম শূনয িল স্থল,                     পৃচেবী পর্ব্পিানল, 

সর্ব্প গৃণ  িননী-রূচপেী।। 

শরে লইনু পণে,                     িমা কর অপরাণধ, 

অজ্ঞান দুর্ম্পচি কর েূর। 

সম্পণে  ইো মি,                     না িাচননু িব িত্ত্ব, 

না চিচননু আপন ঠাকুর।। 

এি বচল সুরপচি,                     পুনুঃ লুচে পণে চিচি, 

ধূলাে ধূসর সকশপাশ। 

চকরীে কুণ্ডল  ার,                     ছত্রেণ্ড অলোর, 

ধূচল সলাণে এ মচলন বাস।। 
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ধূচলণি লুচেি িনু,                     নেণন পূচরল সরে, 

সেচখ্ণি না পাে পুরন্দর। 

সেচখ্ চিণি চেল িমা,                     আজ্ঞা বকল সিযভামা, 

ইণেণর উঠাও খ্ণগশ্বর।। 

মন্দাচকনী-িল চেো,                     িিু সধৌি কর চগো, 

চনর্ম্পল  ইণব িিু িণব। 

শুচনো সিীর বােী,                     বলো মন্দাচকনী-পাচন, 

স্নান করাইণলন বাসণব।। 

নেন চনর্ম্পল ব ো,                     ঐরাবণি আণরাচ ো, 

ইে সগল  ইো চবোে। 

বলো পুষ্প পাচরিাি,                     নারণে কচরো সাে, 

দ্বারকা সগণলন ্দুরাে।। 

ম াভারণির কো,                     শ্রবণে চবনাণশ বযো, 

অধর্ম্প কলুি সেশ নাশ। 

কমলাকাণন্তর সুি,                     সুিণনর প্রীচি্ুি, 

চবরচিল কাশীরাম োস।।
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সিযভামার ব্রিারম্ভ 

সরাচপণলন পুষ্পরাি সিযভামা-দ্বাণর। 

নানা রণত্ন মূল বাচন্ধণলন িরুবণর।। 

শি শি রচব শশী স্ ন কণর সশাভা। 

পৃচেবী ্ুচেো িার েীি বকল আভা।। 

উপণর বাণন্ধন িান্দ চেো রত্নবাস। 

িার িণল কৃেস  কণরন চবলাস।। 

স নকাণল আগি নারে মুচনবর। 

সেচখ্ সিযভামা িব কণরন চবির।।  

নারে বণলন, সেবী চক কচর বাখ্ান। 

না  ইণব, নাচ   ে, সিামার সমান।।  

সেণবর দুল্লপভ স্ই পুষ্প পাচরিাি। 

সিামার দুোণর সরাচপণলন িগোে।।  

এিণে কর  সেচব ই ার স্ কাি। 

অবণ ণল  ইণব সিামার ব্রিরাি।। 

স্ ব্রি কচরণল  ে সসা াণগ আগুচল।  

িন্ম িন্ম কচরবা সগাচবণন্দ লইো সকচল।। 

ব্রহ্মাণ্ড োণনর ফল পাে এই ব্রণি। 

চবখ্যাি সিামার ্শ  ইণব িগণি।। 

এ ব্রি কচরোচছল পুণলামা-নচন্দনী। 

সসা াণগ আগুচল ব ল ইণের ইোনী।। 

পর্ব্পি-নচন্দনী পূণর্ব্প এই ব্রি কচর। 

চশণবর অদ্ধপাঙ্গ  ইণলন মণ শ্বরী।। 

আর বকল স্বা া সেবী অচির গৃচ েী। 

্ার ফণল  ইল অচির সসা াচগনী।। 

শুচন সিযভামা ধণর মুচনর িরণে। 

প্রভু সমাণর সসই ব্রি করা  এিণে।। 

নারে বণলন, ল  কৃে-অনুমচি। 

শ্রীকৃে নণ ন স্ সকবল িব পচি। ।  

নাচ  িান সেবী িুচম এ ব্রি-চবধান। 

বৃণিণি বাচন্ধো চেণি ব ণব স্বামীোন।। 

সিযভামা বণল, স ন ক  সকন মুচন।  

সমাণর চবণরাচধণব স ন সক আণছ সচিনী।। 

কচরব সগাচবণন্দ োন, স্ চবচধ আছে।  

কৃণে চিজ্ঞাচসব, ইণে চক আণছ সংশে।। 

মুচন বণল, িণব আর চবলণম্ব চক কাি। 

শীঘ্র সকন আরম্ভ না কর ব্রিরাি। ।  

এক লি সধনু িাচ , ধানয লি সপৌেী। 

েচিো সামগ্রী কর স্বেপ লি সকাচে।। 

বসন ভূিে োন সিােশ চবধান। 

অশ্ব রে গি বৃি ্ি রত্ন্ান।। 

নারণের বাকযমি সব আণোিন। 

শুভচেণন কচরণলন ব্রি আরম্ভন।। 

সগাচবণন্দণর একাণন্ত কণ ন সমািার।  

 াচসো সিীণর কৃে কণরন স্বীকার।। 

চনমচন্ত্রো আণনন ্ণিক মুচনগে। 

পৃচেবীর মণধয ববণস ্ণিক ব্রাহ্মে।। 

কচরল ব্রণির সর্জ্া স্ চছল চবচ ি।  

ববণসন নারে মুচন ব ো পুণরাচ ি।।  

পাচরিাি বৃণিণি বাচন্ধো হৃিীণকণশ। 

সভযভামা বচসণলন  াণি চিল কুণশ। ।  

রুচক্মেী প্রভৃচি সিাল-স র রমেী। 

অচভমাণন সবাকার িণি বণ  পাচন। ।  

সিযভামা কচরণলন োন িগোে। 

স্বচি বচল নারে চনণলন  াণি  াি।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ  সো শুণন পুেযবান। ।  
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শ্রীকৃণের োন পাইো নারণের 

গমণনাণেযাগ 

োন সপণে নারে নাণির ঊদ্ধপবাে।  

্ণিক েচিো পাে ব্রাহ্মণে চবলাে।। 

নারে দ্বারকানাণে বলো ্াে ধচর।  

শুচনো দ্বারকা শুদ্ধ ধাে নর নারী।। 

পাচরিাি বৃি ব ণি খ্সান বন্ধন।  

সগাচবণন্দ বণলন সব সফল আভরে।। 

এখ্ন সগাপাল আর এ সবণশ চক কাি। 

িপস্বী  ইলা ধর িপস্বীর সাি।। 

চকরীে সফচলো চশণর ধর চপঙ্গ িো। 

কনক-পইিা সফচল ল  স্াগপাো।। 

কনক-মুকুিা  ার সফল বনমালা। 

পীিাম্বর সফচলো পর  বাঘছানা।। 

মুচনর বিণন  চর িযচি সসইিে। 

ধণরন িপস্বী-ণবশ বেবকী-নন্দন।। 

 াণিণি কচরো বীো কাাঁণধ মৃগছালা। 

পাণছ পাণছ ্ান স্ন সেযাসীর সিলা।। 

সেচখ্ো কৃণের সবশ কাণন্দ সর্ব্পিন। 

উগ্রণসন বসুণেব করণে ক্রন্েন।।  

কান্দণে ্ােব ্ি নারী আর চশশু। 

োকুক অণনযর কো কাণন্দ বেয-পশু।। 

বাল বৃদ্ধা ্ুবা কাণন্দ ভূচমিণল পচে। 

বেবকী সরাচ েী কাণন্দ চেো গোগচে।। 

রুচক্মেী প্রভৃচি সিাল-স র রমেী। 

পাণছ পাণছ িচল ্াে ্ণিক কাচমনী। ।  

নারে বণলন স্ সিামরা ্া  সকাো। 

রুচক্মেী বণলন স্ সিামরা ্াণব স্ো।। 

নারে বণলন, চক সিামাে প্রণোিন। 

নানা স্থাণন ভ্রচম আচম িপস্বী ব্রাহ্মে।। 

রুচক্মেী বণলন, কৃে োন সপণল মুচন। 

স্ৌিূক পাইলা সিাল-স র রমেী।। 

মুচন বণল, রুচক্মেী না কর চমছা দ্বন্দ্ব। 

পাণছ সক্রাধ না কচরল বচল ভাল মন্দ।। 

্খ্ন কচরল োন সত্রাচিি-সুিা। 

িখ্ন ি সক  না কচ লা সকান কো।। 

িার আণগ কচ বাণর নচ ণল ভািন। 

আমার সচ ি িব সকান্ প্রণোিন।। 

রুচক্মেী বণলন, পুনুঃ শুন মুচনরাে। 

সিযভামা চেল োন, আমার চক িাে। ।  

প্রােনাণে লণে ্া  আমা সবাকার। 

ক  মুচন, আমরা রচ ব সকাো আর।। 

ম াভারণির কো সুধা সমিুল। 

কাশীরাম োস রণি িগণি অিুল।। 
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নারেণক শ্রীকৃে পচরমাণে 

ধনোন 

সগাচবণন্দণর লইো নারে-মুচন ্ান।  

চবিণ্ন বেন ব ো সিযভামা িান।।  

ঘন পচে উচঠ ধাে বািুল-সমান। 

দুই  াণি আগুচলো মুচনণর র ান।।  

বুচেনু নারে-মুচন িিরুাচল সিার। 

ভাোইো সলো ্াও প্রােপচি সমার। ।  

বালণক ভাাঁোে স্ন  াণি চেো কলা। 

কাাঁি চেো বলো ্াও কাঞ্চণনর মালা।। 

চশলা চেো বলো ্াও পরশ- রিন।  

শুধু কাে চেো ্াও লইো িীবন।। 

না িাচ  স্ ব্রি, না িাচ  স্ ফল িার। 

বাহুচেো প্রােনাণে সে  ি আমার। ।  

মুচন বণল, সিযভামা সিযভ্রষ্টা ব লা। 

সবাকার সািাণি সগাচবণন্দ োন চেলা।। 

এিণে কচ ছ ব্রণি নাচ  প্রণোিন।  

োন লইোচছ আচম, চেব চক কারে।। 

একক সেচখ্ো িা  বল কচরবাণর। 

সমার ঠাাঁই লইণি কা ার শচি পাণর।। 

এি বচল নারে ঘুরান দুই আাঁচখ্। 

শরীর কচম্পি সেবী মুচন-মুখ্ সেচখ্।। 

সিযভামা বণল, িব সক্রাধ নাচ   চর। 

বে সক্রাধ  ইণল সফলাণব ভস্ম কচর। ।  

সগাচবন্দ-চবণচ্ছণে মচর, সসই সমার সুখ্। 

না সেচখ্ব কৃণে আর, এই বে দুখ্। ।  

এক কো কচ , অবধান কর মুচন। 

পূণর্ব্প স্ বচললা ব্রি কচরল ইোেী।। 

পার্ব্পিী কচরল আর স্বা া অচি-চপ্রো। 

িারা পুনুঃ স্বামী সপণল সকমন কচরো।। 

নারে বণলন, সর্ব্পভিয হুিাশন।  

িাচর মুণখ্ ধণর িার প্রিণ্ড চকরে।।  

িা াণর লইো সচি চক কচরব আচম। 

সস কারণে স্বা াণর চফরাণে চেনু স্বামী।। 

পার্ব্পিীর পচি রুদ্র বলে-বা ন।  

 ােমালা, ভস্ম মাণখ্ অণঙ্গ ফচেগে।।  

চনরন্তর ভূি সপ্রি বলো িার সমলা। 

না চনলাম িা াণর কচরো অবণ লা।।  

শিীপচি পুরন্দর স রণলািন। 

বত্রণলাকয পাচলণি ধািা বকল চনণোিন।। 

কভু ঐরাবণি, কভু উদ্বচুঃশ্রবা রণে। 

চবনা বা ণনণি ইে না পাণর িচলণি।। 

িাণর না চনলাম আচম ই ার লাচগো।  

িোচপ  স্বণগপ আণছ আমার  ইো।।  

সিামার এ স্বামী কৃে রূণপ নাচ  সীমা। 

চিনণলাক মণধয চেব কা াণি উপমা।।  

্োে ্াইব, িো সণঙ্গ কচর লব। 

অনুিে চেবাচনচশ নেণন সেচখ্ব।। 

িনণম িনণম সমার এই বািা চছল। 

অণনক িণপর ফণল চবধ চমলাইল।। 

নেন মুচেো মুচন ধযান কণর ্াাঁণক। 

িাাঁ াণক পাইো  াণি চেব চক সিামাণক।। 

আচসণিচছ ্াাঁর চিন্তা কচর চনরবচধ। 

েচরদ্র চক সছণে সেে সপণল সসই চনচধ।। 

ব্রণির কারে সছণে চেণল কৃেধন।  

ব্রিফল চকন্তু িা া নাচ  পাণর।।  

এ কো শুচনো সিী  ণলন মূচচ্ছপিা। 
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নাচ  জ্ঞান, সিযভামা মৃিা চক িীচবিা।। 

সেচখ্ো সিীর কষ্ট কৃণে ব ল েো। 

নারণেণর বণলন, ছাে  মুচন মাো।।  

নারে বণলন, কর্ম্প ভুঞু্জক আপন।  

সিামাণর িযচিো চেল ব্রি-ফণল মন।।  

শ্রীকৃে বণলন, অজ্ঞ স ণি স্ত্রীিাচি। 

সকাো পাইণবক জ্ঞান সিামার স্মচি। ।  

শরীণর নাচ ক প্রাে, স ন লে মণন।  

স্াগবণল আত্মা মুচন সে  এইিণে। ।  

সেচখ্ো সিীর কষ্ট মুচন িমৎকার। 

উঠ  বচলো  াচকণলন বাণরবার।। 

মুচনর আশ্বাণস সেবী পাইো সিিন।  

উচঠো ধণরন পুনুঃ মুচনর িরে।। 

নারে বণলন, সেচব এক কর্ম্প কর। 

োন চেো বলণি িা , অধর্ম্প দুির।। 

সগাচবণন্দ সিৌচলো সে  আমাণর রিন।  

পাইবা ব্রণির ফল শাণস্ত্রণি স্মন।।  

শুচন সিযভামা মণন  ইো উল্লাস।  

পুত্রগণে  াচকো কণ ন মৃদুভাি।।  

কর  িুণলন সর্জ্া, স্ আণছ চবচ ি।  

মম গৃ  ব ণি রত্ন আন  ত্বচরি।। 

আজ্ঞা সপণে কামাচে ্ণিক পুত্রগে।  

কনণক চনর্ম্পাে িুল বকল িিিে। ।  

এক চভণি বসাইল বেবকী-নন্দণন। 

আর চভণি বসাইল ্ি রত্নগণে।। 

সিযভামা-গৃণ  রত্ন ্ণিক আচছল। 

িুণল িোইল, িবু সমান নচ ল।। 

রুচক্মেী কাচলন্দী নিচিিা িাম্ববিী। 

স্ ্া ার ঘর ব ণি আণন শীঘ্রগচি। ।  

িোইল িুণল, িবু সমিুল নণ । 

সিােশ-স র কনযা চনিধন বণ ।। 

কৃণের ভাণ্ডাণর ধন কুণবর চিচনো। 

ত্বরা কচর িোইল িুণল সব বলো।।  

না  ে কৃণের সম, অপরূপ কো। 

দ্বারকাবাসীর দ্রবয ্ার চছল ্ো।। 

শকণে উণেণি বৃি বণ  অনুিে। 

নচ ল কৃণের সম, সেণখ্ সর্ব্পিন।।  

পর্ব্পি-আকার িোইল রত্নগণে। 

ভূচম ব ণি িুচলণি নাচরল নারােণে।। 

সেচখ্ সিযভাম সেবী কণরন সরােন। 

সক্রাধমুণখ্ বণলন, নারে িণপাধন।। 

উণপোেী বচলো বলাও এই মুণখ্। 

রণত্ন িুচখ্ উদ্ধাচরণি নাচরচল স্বামীণক।। 

চশশু প্রাে পুনুঃপুনুঃ কর  সরােন। 

এি চেণন িাচনলাম িব চববরে।। 

বক্র িিু কচরো ক ণে িণপাধন। 

স ন িন স ন ব্রি কণর চক কারে।। 

এণব িাচনলাম ধন না পাচরচল চেণি।  

উঠ বচল নারে ধণরন কৃে- াণি। ।  

শুচন সিযভামা মুণখ্ না সচরল বুচল। 

ভূণম গোগচে ্াে আউের-িুলী।। 

স নমণি কাণন্দ সব ্ােবী ্ােব। 

হৃেণে চিচন্তো িণব বণল উদ্ধব।।  

আপন শ্রীমুণখ্ কচ োণছন বার বার।  

আমা ব ণি নাম চবনা বে নাচ  আর।।  

চিচন্তো বচলো সণব সমার সবাল ধর।  

্ি রত্ন আণছ িুণল সফলা  সত্বর।।  

এদ্বকক ব্রহ্মাণ্ড ্ার এক সলামকূণপ। 
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সকান্ দ্রবয সম কচর সিাচলবা িা াণক।। 

এি বচল আচন এক িুলসীর োম। 

িাণ  দুই অির চলচখ্ল কৃেনাম। ।  

িুণলর উপণর চেল িুলসীর পাি। 

নীণি ব ল িুলসী ঊণদ্ধপণি িগোে।। 

সেচখ্ উল্লাচসিা ব লা সকল রমেী। 

সাধু সাধু বচলো  ইল ম াধ্বচন।।  

কৃে-নাম গুণের নাচ ক সবণে সীমা। 

ববেণব সস িাণন কৃেনাণমর মচ মা।। 

শ্রীকৃে  ইণি কৃেনাম ধন বে।  

িপ  কৃণের নাম চিণি কচর েঢ়ৃ।।  

কৃে কৃে বচলো পাইবা কৃেণে । 

কৃণের মুণখ্র বাকয নাচ ক সণন্দ ।। 

নাম পত্র বলো মুচন িুষ্ট ব ো ্ান। 

সিযভামা রত্ন ধন ব্রাহ্মণে চবলান।। 

পাচরিাি  রণের এই চববরে। 

এিণে কচ ব িণব সুভদ্রা  রে।। 

ম াভারণির কো অমৃণির ধার। 

শুচনণল অধর্ম্পী ব ণব স ণল ভবপার।। 

পাচরিাি  রণে  চরি রসকো। 

শ্রবণে শুচনণল ঘুণি সংসাণরর বযো।। 

পুরুি শুচনণল  ে কৃেপণে মচি। 

নারীিন শুচনণল সসৌভাগয  ে পচি।।  

আেুধন বংশ বাণে সর্ব্পত্র কলযাে। 

কাশীোস কণ , িা া কচরো প্রমাে।।  
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সুভদ্রার গান্ধর্ব্প-চববা  

অিুঃপর চিজ্ঞাচসলা রািা িণন্মিে।  

চপিাম -কো ক , শুচন ম াশে।। 

বণলন ববশম্পােন, শুন নরপণি। 

ভদ্রা-পাণেপ স্বেম্বর  ইণব স্মণি।। 

বচলণলন ্চে ই া বীর ধনঞ্জে। 

সিযভামা িা াণর কণ ন সচবনে।। 

ঔিধ কচরণব পােপ স্ত্রীর এই চবচধ। 

পুরুি  ইো িুচম বকণল চক ঔধচধ।।  

ভণ্ডিা কচরো  ইোছ ব্রহ্মিারী।  

মণ ৌিচধ চশচখ্োছ ভুলাইণি নারী।। 

অর্জ্ুপন বণলন, স্তুচি কচর সিযভামা। 

চনশাণশি, চনদ্রা ্াই, কর আচি িমা।। 

চিণিচেে সিযবােী ব্রহ্মিারী আচম। 

িীেপ্াত্রা কচর সেশ সেশান্তণর ভ্রচম।। 

চমো অপবাে সকন চেণিণছ আমাণর। 

শুচনণল আমাণর চনন্দা কচরণব সংসাণর।। 

বুচেো পাণেপর মন উণঠন ভারিী। 

সুভদ্রা বণলন, ক  সকাো ্াও সিী। ।  

সিী বণল, আইস  কচরব উপাে। 

এি বচল ভদ্রা বলো সগণলন আলে।। 

নার মাো িাণন মাোবিী কামচপ্রে।  

সচখ্ চেো শীঘ্র রচি আণনন  াচকো।। 

গুণিণি কণ ন সব ভদ্রার িচরত্র।  

রচি বণল, ঠাকুরােী এ সকান্ চবচিত্র।। 

চিণিচেে ব্রহ্মিারী পােপ গর্ব্প কণর। 

পাণেপর সস গর্ব্প আচি চেব িূেপ কণর।। 

এি বচল চসন্দূর পচেো চেল ভাণল।  

মন্ত্র পচে চেল দুই নেন কর্জ্ণল। ।  

্াি সেচব, এিণে ্াইণি পাণব বাে। 

 ি চেণল ঘুচিণবক দ্বাণরর কপাে।।  

শুচনো রচির বাকয সানন্দ  ইো।  

পুনরচপ ভদ্রা িো উিচরল চগো। ।  

 ি চেণি কপাণের অগপল ঘুচিল। 

অর্জ্ুপন-সরু্ম্ণখ্ চগো ভদ্রা োাঁোইল।। 

বচত্রশ কলাণি স্ন সশাচভি িেমা। 

চিত্রকর-চিত্র স্ন কনক প্রচিমা। ।  

সক িুচম বচলো সক্রাণধ উচঠল ফাল্গুচন। 

স্ত্রী নচ ণল কাচেিাম খ্ণেণি এখ্চন।। 

্া  শীঘ্র স ো ব ণি প্রাে বলো সবণগ। 

নচ ণল নাচসকা কান কাচেব খ্ণেণি।। 

এি বচল উচঠণলন  াণি বলো ছুচর। 

সেচখ্ো সুভদ্রা অঙ্গ কাাঁণপ ের চর।। 

চসাঁোে চসন্দূর িার, নেণন কর্জ্ল।  

সেচখ্ো পণেন পােপ  ইো চবহ্বল। ।  

 চরল পাণেপর জ্ঞান কাণমর চবণভাণল। 

িখ্চন উচঠো িাণর কচরণলন সকাণল।। 

আইস আইস ববস ওণ  প্রােসচখ্। 

সিামার বেন পূেপ িেমা চনরচখ্।। 

নাচ  নাচ  কচর ভদ্রা বণস্ত্র মুখ্ ঢাণক। 

িাচিনাশ কর সকন ছাে ছাে  াণক।। 

এচক পােপ এ সিামার সকমন চবিার। 

অনূঢ়া কনযার স  এচক বযব ার।। 

বণলন বাচ ণর োচক সত্রাচিি-সুিা। 

ক  পােপ, গণ্ডণগাল চক কচরছ স ো।। 

সুভদ্রা বণলন, সচখ্ সেখ্না আচসো।  

আমাণর অর্জ্ুপন বীর ধণর চক লাচগো।। 

সিযভামা বণল পােপ, অনূঢ়া এ নারী। 
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চকমণি ধর  বণর  ণে ব্রহ্মিারী।।  

বসুণেব সুিা  ে কৃণের ভচগনী। 

সকন স ন কর্ম্প কর, ধাচর্ম্পক আপচন।। 

বণলন চবনে বাকয পােপ বীরবর।  

অনন্ত নারীর মাো বুচেণব চক নর। ।  

সিামার অণশি মাো চবচধ অণগাির। 

আচম চক বুচেব, নাচরণলন োণমাের।।  

না িাচনো িব আজ্ঞা কচরনু লঙ্ঘন।  

িম , সিামার পাে লইনু শরে।। 

অর্জ্ুপণনর িণব িুষ্টা  ইো ভারিী। 

 াচসো বচলণলন ভীি ন  ম ামচি।। 

স্  ইল অর্জ্ুপন বুচেনু িব কর্ম্প। 

গান্ধর্ব্প চববা  কর আণছ িত্র-ধর্ম্প।। 

পাাঁি সাি সখ্ী চমচল চেো ছলাহুচল। 

সোাঁ াকার গণল সোাঁণ  মালা চেল িুচল।। 

স নমণি সোাঁ ার চববা  করাইো। 

সিযভামা সগাচবণন্দ বণলন সব চগো।। 

সিযভামা বণলন, স্ আজ্ঞা বকণল িুচম। 

গান্ধর্ব্প চববা  চেো আইলাম আচম।। 

কাচল প্রাণি কর িুচম চববাণ র কাি। 

েূি পাঠাইো আন কুেুম্ব-সমাি।। 

অিএব বচল স্ চবলম্ব নাচ  সে। 

সগাচবন্দ বণলন, সিী এই মি  ে।। 

চকন্তু বলভণদ্রর অর্জ্ুপণন নাচ  প্রীি। 

পাণেপ চেণি িাাঁ ার নচ ণব মণনানীি।। 

সিযভামা বণলন স্ চক উপাে কচর। 

উপাে কচরব, বচল বণলন শ্রী চর।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ , সো সাধু কণর পান। ।  
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অর্জ্ুপন স  সুভদ্রার চববাণ  

বলরাণমর অসর্ম্চি 

প্রভাণি উচঠো সণব কচর স্নান োন। 

একত্র বচসল সব ্ােব-প্রধান।। 

উগ্রণসন বসুণেব সািযচক উদ্ধব। 

অকূ্রর সারে গে মুিলী মাধব।। 

প্রসঙ্গ কণরন িণব সেব নারােে। 

সুভদ্রা সেচখ্ো মম চস্থর নণ  মন। ।  

চববাণ র স্াগযা স্ অচববাচ িা োণক। 

অস্পশৃয িা ার অে িল বণল সলাণক।। 

অনূঢ়া কুমারী ্চে  ে ঋিুমিী। 

উভেিুঃ সিকুল  ে অণধাগচি।। 

কুণলণি কলে  ে সংসাণরণি লাি। 

এ কারণে কনযা চেণি নাচ  কচরণব বযাি।। 

সিম বৎসণর কনযা চেণল ফল পাে।  

অিুঃপর ই াণি চবলম্ব না ্ুোে।। 

ভদ্রার সম্বন্ধ স্াগয না সেচখ্ স্ আর। 

সমার চিণি লে এক কুন্তীর কুমার।। 

রূণপ গুণে কুণল শীণল বণল বলবান।  

পােপ স্াগয  ে, কচরোচছ অনুমান।।  

শুচন বসুণেব িা া কণরন স্বীকার।  

্া বণলন কৃে চিণি লইল আমার। ।  

সািযচক বচলল, ্চে কুণল ভাগয োণক। 

িণব ি পাইণব ভদ্রা স্বামী অর্জ্ুপনণক।। 

অর্জ্ুপন-সমান স্াগয না সেচখ্ ভুিণল। 

ভাল ভাল বচল বণল ্ােব সকণল।। 

এণিক সবার বাকয শুচন  লধর। 

রিিিু কচর সক্রাণধ কণরন উত্ির।।  

সকন চিন্তা কর সণব সুভদ্রা কারণে। 

িার স িু বর আচম চিচন্তোচছ মণন।। 

সকৌরব-কুণলণি সশ্রষ্ঠ রািা দুণ্পযাধন। 

উচ কুল বচল  ে চবখ্যাি ভুবন।।  

বণল চিণন মি েশ-স র বারে। 

রূণপণি কন্দপপ চিণন, ধণন ববশ্রবে।।  

অর্জ্ুপণনর শিাংশ না গচে িার গুণে। 

না বুচেো স ন বাকয বল চক কারণে।। 

েূি পাঠাইো সে   চিনা নগর। 

দুণ্পযাধণন িো চগো আনুক সত্বর।।  

শুভচেন কর  কচরণি শুভ কা্পয। 

রািগে আনাইব ্ি আণছ রািয।। 

এই বাকয ্েযচপ বণলন  লধর। 

অণধামুখ্ ব ণে সক  না চেল উির।।  

কিিণে বলরাম  াচক েূিগণে। 

রাণিয চনমন্ত্রে-চলচপ সেন িণন িণন।। 

দুণ্পযাধণন চলণখ্ন সকল সমািার। 

সুসর্জ্া  ইো এস চবভা স্ সিামার। ।  

ম াভারণির কো অমৃি ল রী। 

কাশীোস কণ , সাধু ্াে ভব িচর।।  
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বেবকী ও সরাচ েী স  

বলরাণমর কণোপকেন 

চেবা অবসান ব ল, সন্ধযার সমে। 

উচঠ সগল ্দুগে স্ ্ার আলে।। 

সিযভামা চিজ্ঞাণসন সগাচবণন্দর প্রচি। 

চববাণ  চবলম্ব সকন কর প্রােপচি। ।  

সগাচবন্দ বণলন, সচখ্ চকণসর চববা ।  

পােপ নাম শুচনো রাণমর জ্বণল সে ।। 

বণলন, স্ বর কচরোচছ দুণ্পযাধণন। 

েূি পাঠাইণলন িা ার সচেধাণন।।  

শুচন সিযভামা ব ো িমচকি চিণি।  

অণধামুখ্ কচরো বচসণলন ভূচমণি।। 

বচলণলন, ক  সেব চক ব ণব এখ্ন। 

অনেপ  ইল এণব সুভদ্রা কারে।। 

অর্জ্ুপন শুচনণল পাণছ ্াে পলাইো। 

ভচগনীণর চেণব চকণ  অনয বণর চবো।। 

উপাে না কচর সকণন সমৌণনণি রচ ণল।  

স ন বুচে, কলে কচরণব ্দুকুণল। ।  

সগাচবন্দ বণলন, সেবী সকন কর সগাল।  

কচরব উপাে আচম, ন  উিণরাল।। 

সিযভামা বণলন, চবলম্ব কো নণ ।  

সক  ্চে এ কো রাণমণর চগো কণ । ।  

এই লর্জ্া ভণে মম  ইণিণছ কাাঁপ। 

না সেখ্াব মুখ্ আর, িণল চেব োাঁপ। ।  

স্ত্রীণলাণকণি িাণন স্ত্রীণলাণকর স্ সবেন। 

শাশুেীর আণগ আচম কচর চনণবেন।। 

এি বচল উচঠ সগল সেবকী সেন। 

কচ ণলন ্ণিক সুভদ্রা চববরে।। 

শুন শুন ঠাকুরােী, কচর চনণবেন। 

কুল-লর্জ্া-ভণে মম চস্থর নণ  মন। ।  

সুভদ্রা আসিা ব ল বীর ধনঞ্জণে। 

বচলল, নচ ণল প্রাে ছাচেব চনশ্চণে।। 

গান্ধর্ব্প-চববা  আচম চেলাম সোাঁ ার। 

এণব শুচন এখ্ন  ইণব বর আর।। 

শুচনো বেবকী সেবী  ইলা চবচস্মিা। 

বলভদ্র-গৃণ  ্ান সরাচ নী সচ িা।।  

বেবকী বণলন, িাি শুন  লপাচে। 

অর্জ্ুপণন না সে  সকন সুভদ্রা ভচগনী।। 

রূণপ গুণে কুণল শীণল সকণল বাখ্ান।  

কুেুণম্ব কুেুম্ব ব ণব, সকন কর আন।।  

রাম বণল, িননী না বুচে সকন ক । 

পাণ্ডবগণের কো সকল িান ।। 

আমার কুেুম্ব-ণ্াগয নণ  ধনঞ্জে।  

অণ্াগয-সম্বণন্ধ মািা কুল নষ্ট  ে।।  

এই স িু দুণ্পযাধণন পাঠাইনু েূি। 

চনষ্কলে সর্ব্প স্াগয  েকুরুসুি।। 

চিনণলাণক চবখ্যাি পাণ্ডব িারিাি।  

স ন িণন চেণি িা  সুভদ্রা চকমি। ।  

সরাচ েী বণলন, িাি সবার চবিার। 

চপিা ভ্রািা সিামার ্ণিক জ্ঞাচি আর।।  

চক স িু সবার বাকয কর  স লন।  

সে  অর্জ্ুপণনণর ভদ্রা, সবাকার মন।।  

সাধু ধর্ম্পশীল পােপ, গুেী সর্ব্প গুণে। 

িাণর নাচ  চেো ভদ্রা চেবা অনযিণন।। 

স্ ক  সস ক  িাি সক্রাধ কণর িুচম। 

কলয প্রাণি পাণেপণর সুভদ্রা চেব আচম।। 

শুচনো মাণের বাকয কচম্পি অধর।  
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িাম্রবেপ িিু স্ন জ্বণল ববশ্বানর।। 

বািুণলর প্রাে মািা কচ ছ বিন। 

অনয ব ণল সকাো িার রচ ি িীবন।।  

সগাচবণন্দর কো ্ি কচরলা স্বীকার।  

িাচি কুল সগাচবণন্দর নাচ ক চবিার।।  

ভচি কচর দুই কো স্ই িন কে। 

না চবিাণর ভাল মন্দ, সসই বন্ধ ু  ে।।  

কলয িার পুণত্র দুণ্পযাধন চেল সুিা। 

নাচ ক চিণলক সস্ন , নব কুেুচম্বিা।। 

চশিয বচল িাণর অচি সস্ন  আচম কচর। 

এই স িু সণব কু্রদ্ধ িা াচর উপচর।। 

কার শচি চেণি পাণর ভদ্রা অর্জ্ুপণনণর। 

্া  মািা, আর চকছু না বণল আমাণর।। 

রাণমর এণিক বাকয শুচনো দুিণন।  

উচঠ সগল দুই িণন চবিণ্ন বেণন।। 

িণন্মিে চিজ্ঞাচসল, মুচনরাি শুন।  

সকান্ কৃেপুণত্র কনযা চেল দুণ্পযাধন।। 

না কচ লা মুচন সমাণর ই ার কেন। 

ক  শুচন মুচনরাি বে ইচ্ছা মন।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীোস কণ , সো শুণন পুেযবান।।  
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দুণ্পযাধণনর কনযা লক্ষ্মোর 

স্বেন্বর 

মুচন বণল, অবধান কর নরবর। 

দুণ্পযাধন নৃপচির কনযা-স্বেম্বর।। 

ভানুমচি-গণভপ িন্ম একই দুচ িা।  

রূণপ গুণে অনুপমা সর্ব্প গুে্ুিা।। 

ভুবনণমাচ নী সুলিো-চবভূিো। 

সস কারণে নাম িার রাচখ্ল লক্ষ্মো।। 

্ুবিী  ইল কনযা, সেচখ্ নরবর। 

হৃেণে চিচন্তো িণব বকল স্বের্মবর।।  

চনমচন্ত্রো আনাইল ্ি রািগণে। 

পৃচেবীণি চনবাস আচছল স্ স্ স্থাণন। ।  

আইল ্ণিক রািা, কি লব নাম। 

রূপবন্ত গুেবন্ত কুণল অনুপাম।। 

রে গি অশ্ব সেচখ্ না  ে গেণন। 

চবচবধ বাণেযর শণে না শুচন শ্রবণে।। 

ধ্বি ছত্র পিাকাে ঢাচকল সমচেনী।  

িরেধূচলণি আচ্ছাচেল চেনমচে।। 

সবাকাণর দুণ্পযাধন কচরল সর্ম্ান।  

বচসল নৃপচিগে ্ার স্ই স্থান।। 

নারণের মুণখ্ বািপা সপণে শাম্ব বীর। 

শুচনো কনযার রূপ  ইল অচস্থর।।  

এণকশ্বর রণে িচে কচরল গমন। 

চকমণি পাইব কনযা, চিণন্ত মণন মন।।  

অলচিণি একাণন্ত রচ ল রণোপণর। 

স নকাণল বাচ র কচরল লক্ষ্মোণর। ।  

অনুপম রূপ িার চিচন শরচেন্দু। 

েলমল কুণ্ডল কমল-চপ্রে-বন্ধু।। 

সম্পেূপ চমচ র চিচন অধর রচঙ্গমা। 

ভ্রূিঙ্গ-অনঙ্গ িাপ চিচনো ভচঙ্গমা।। 

খ্ঞ্জন গঞ্জন িিু অঞ্জণন রচঞ্জি। 

শুকিিু নাসা, শ্রুচি গৃচধনী চনচন্দি।। 

চবপুল চনিম্ব, গচি চিচনো মরাল।  

িরণে চকচঙ্গেী আর নূপুর রসাল।। 

চনধূপমাচি-চশখ্া স্ন রচিলা চবদুযণি। 

বালসূ্পয উেে চ ইল পূর্ব্পচভণি।। 

েৃচষ্টমাণত্র রািগে  ারাে সিিন।  

সেচখ্ িাম্ববিী-সুণি পীচেল মেন।।  

শীঘ্রগচি ধচর  াণি িুচলণলন রণে।  

িালাইো চেল রে দ্বারকার পণে।। 

ধর ধর বচলো ধাইল সসনা সব। 

নানা অস্ত্র বলো ধাে ্ণিক সকৌরব।।  

কৃণের নন্দন শাম্ব কৃণের সমান। 

েোচরো ধনুগুপে এণে চেবয বাে।। 

কাচেল অণনক বসনয িিুর চনচমণি। 

নাচ ক ভ্রূণিপ, বীর ্ুণে অনাোণস।। 

 িী অশ্ব রে রেী পণে সাচর সাচর। 

্ণিক মাচরল ্ুণদ্ধ বচলণি না পাচর।। 

ভণেণি সরু্ম্ণখ্ িার সক  নাচ  রে।  

সক্রাণধ আগু ব ো বণল সূণ্পযর িনে।।  

বালক  ইো সিার এি অ োর। 

কনযা  চর বলো ্াস্ অণগ্রণি আমার।।  

প্রচিফল ই ার পাইচব এইিণে। 

এি বচল কেপ বীর এণে অস্ত্রগণে। ।  

ইেিাল অণস্ত্র এণে সূণ্পযর নন্দন। 

চনবাচরণি নাণর শাম্ব পচেল বন্ধন।।  

ধচরল ধচরল সিার বচল শে ব ল। 
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কাে বলো, বচলো নৃপচি আজ্ঞা চেল।। 

আমা লণঙ্ঘ এই সিার আমার অণগ্রণি।  

েচিে মশাণন বলো কাে মূঢ়-সুণি।। 

নৃপচির আজ্ঞা সপণে ধাে দুুঃশাসন।  

অণনক মাচরো িণব কচরল বন্ধন।। 

কেপ প্রচি চিজ্ঞাচসল রািা দুণ্পযাধন। 

চিচনলা চক এই সিার, কা ার নন্দন। ।  

কেপ বণল, ম ারাি এি গর্ব্প কার।  

সিার-পুত্র চবনা িুচর সক কচরণব আর।।  

শুচন দুণ্পযাধণনর কাাঁচপণছ কণলবর।  

কেমে েশণন কিাণল কণর কর।।  

সগাকুণলণি বাচেল সগাণপর অে খ্াইো। 

িত্রকুণল সক  কনযা নাচ  সেে চবো।। 

িুচর কচর সব ঠাাঁই এি মি লে। 

স ণি সিাণরর িাচি, চকবা লাি ভে।।  

সর্ব্পত্র কচরো িুচর বাচেোণছ মন।  

নাচ  িাণন দুরন্ত এ ্ণমর সেন।। 

সভাণি এমি লর্জ্া চেণলক আমাে। 

কাে বলো সিাণরণর চবলম্ব না ্ুোে।। 

এণিক বচলল ্চে রািা দুণ্পযাধন।  

সক সিার বচলো বণল ধণর্ম্পর নন্েন।।  

দুণ্পযাধন বণল, ্ুচধচষ্ঠর ম ারাি। 

সিামার চক অণগাির সসই সিার-রাি।। 

ভাই ভাই বচল ্াণর বল  আপচন। 

সগাকুণল কচরল িুচর সগাকুল-কাচমনী। ।  

চবেণভপ কচরল িুচর ভীষ্মক-দুচ িা। 

পুত্র কাম বকল িুচর বজ্রনাভ-সিুা।। 

সপৌত্র কচরণলক িুচর বাণের নচন্দনী। 

এ চিন পুরুণি সিার চবখ্যাি ধরেী। ।  

শুচনো চবিণ্ন মুখ্ ব ল ধর্ম্পরাি। 

কৃে-চনন্দা শুচনো দুুঃচখ্ি হৃচেমাে।। 

ধর্ম্প বচলণলন, ভাই না  ে উচিি।  

সগাচবণন্দর চনন্দা করা সবার চবচেি।। 

স্ পাণর কচরণি িুচর সসই কণর িুচর। 

কা ার শচিণি কৃণে চক কচরণি পাচর।। 

দুণ্পযাধন বণল, ভাল বল ধর্ম্পরাি। 

্া া ব ণি আমার ভুবণন ব ল লাি।।  

সমার কনযা িুচর কচর লে দুরািার।  

িাণর চনন্দা কচরণি এ উির সিামার।। 

্ুচধচষ্ঠর কণ , কনযা সক কচরল িুচর। 

আন ্চে িা াণর চিচনণি ্চে পাচর। ।  

দুণ্পযাধন বণলি সিাণর, সকান্ কা্পয স ো।  

স্ সক   উক শীগ্র কাে িার মাো। ।  

্ুচধচষ্ঠর বণল, ্চে কৃণের নন্দন। 

িার বণধ ভাল চক  ইণব দুণ্পযাধন।।  

কৃে ববরী ব ণল ভাই, রিা আণছ কার। 

কুরুকুণল বাচি চেণি না রাচখ্ণব আর।।  

ইে ্ম বরুে কুণবর পঞ্চানন। 

কৃে সক্রাধ কচরণল রাচখ্ণব সকান্ িন।।  

দুণ্পযাধন বণল, ্চে িুচম  রাইণল। 

ইেপ্রণস্থ ্া  প্রাে বলো এই কাণল।। 

এখ্চন শরে চগো ল  কৃে ঠাাঁই। 

মাচরব দুণষ্টণর আচম কাণর না  রাই।। 

দুণ্পযাধন-বাকয স্ শুচনো বৃণকাের। 

পাইো সিযণষ্ঠর আজ্ঞা ধাইল সত্বর।। 

মশাণনণি দুুঃশাসন ধচর শাম্ব-িুণল। 

কাচেবাণর  ণিবীর খ্ে ির্ম্প সিাণল।। 

বােুণবণগ বৃণকাের উিচরল চগো। 
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 াি ব ণি খ্েগ ির্ম্প লইল কাচেো।। 

িা াণর বচলল, সিার চকমি চবিার। 

কাচেবাণর আচনোছ কৃণের কুমার। ।  

ধর্ম্পরাি আজ্ঞা বকল লইণি বাহুচে। 

এি বচল চছাঁচেল সস বন্ধণনর েচে।।  

 াণি ধচর সকাণল কচর লইল শাণম্বণর। 

শাণম্ব সেচখ্ ্ুচধচষ্ঠর কণ ন সােণর।। 

িাম্ববিী- নন্দন স  বৎসল আমার। 

িুচম্বো চনণলন সকাণল ধণর্ম্পর কুমার।। 

সেচখ্ সক্রাণধ দুণ্পযাধন কাাঁণপ ের েণর। 

সেখ্ সেখ্ বচলো বলণে সবাকাণর।। 

সেখ্ ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ আপন চবচেি।  

চনরন্তর ক  স্ পাণ্ডব িব চ ি।। 

কুণলর কলে স্ অধম দুরািার। 

স ন িণন মাচরণি স াে ব ল িার।। 

্ুচধচষ্ঠর বণল, ভাই সেখ্ দুণ্পযাধন। 

এ রূপ এ সভামণধয আণছ সকান্ িন।।  

্দু ম াকুণল িন্ম কৃণের কুমার।  

কৃে-পুণত্র চেব কনযা কুণলর আমার।। 

ই াণর না চেো কনযা আর কাণর চেণব। 

বরপূর্ব্পা ব ল কনযা কলে  ইণব।। 

সক আর কচরণব চবভা পৃচেবী-মণ্ডণল। 

সভাণি সেচখ্ল, শাণম্ব কচরণলন সকাণল।। 

দুণ্পযাধন, বচলল, সিামার নাচ  োে। 

এইমি গৃণ  পাণছ রাচখ্ব কনযাে।। 

মাচরব দুণষ্টণর, িুচম ছাে শীঘ্রগচি। 

ভীম বণল, দুণ্পযাধন ব ণল ছে-মচি।। 

চক সেচখ্ো এি গর্ব্প  ইল সিামার।  

কৃে-পুণত্র মাচরবা স্ অণগ্রণি আমার।। 

সক আণস আসুক সেচখ্ িা ার বেন। 

গোঘাণি পাঠাইব ্ণমর সেন।। 

এি বচল গো বলো বীর বৃণকাের। 

িক্র-িক্রী প্রাে চফণর মিক উপর।।  

ভীণমর বিন শুচন দুণ্পযাধন সক্রাণধ। 

কাচে ল  বচল আজ্ঞা চেল সব স্াণধ। ।  

দুণ্পযাধন-আজ্ঞাণি ্ণিক সণ াের।  

 াণি গো কচর সণব ধাইল সত্বর।। 

বযাণঘ্রর সরু্ম্ণখ্ স্ণি ছাণগ স্ন শো। 

সেচখ্ ধাে বৃণকাের সো রেরঙ্গা।। 

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ কণ  োচক মধযস্থাণন। 

আপনা আপচন িাি দ্বন্দ্ব কর সকাণন।। 

বচন্দ কচর রাখ্ শাণম্ব আমার গৃণ ণি। 

বুচেো ই ার েণ্ড কচর  পশ্চাণি। ।  

দুণ্পযাধণন বণল িাি কৃণের এ সুি। 

শ্রুি মাত্র ্দুবণল আচসণব অিুযি।। 

ই াণর এিণে ্চে প্রাণেণি মাচরণব। 

সগাচবন্দ কচরণল সক্রাধ অনেপ  ইণব।। 

্ুদ্ধ কচর সগাচবণন্দ কচরব পরািে।  

িণবি মাচরণব এণর, ঘণরণি আছে।। 

্ুচধচষ্ঠর বচলণলন, ভাল ভাল বচল।  

দুণ্পযাধন বণল, সে  িরণে চশকচল।। 

িরণে চনগে চেো চনল গঙ্গা-সুি। 

চনি চনি গৃণ  সণব ্াইল ত্বচরি।।  

ম াভারণির কো ভুবণন অিুল। 

কাশী কণ , বযাণসর এ কীচিপ নাচ  িুল।। 
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শাণম্বর বন্ধন সংবাে লইো 

নারণের গমন 

বন্ধণন রচ ল শাম্ব কৃণের নন্েন।  

বািপা চেণি িণলন নারে িণপাধন। ।  

কণ ন সগাচবন্দ প্রচি গে গে কো। 

শুন  সগাচবন্দ, শাম্ব পুণত্রর বারিা।। 

দুণ্পযাধন-দুচ িার স্বেম্বর-কাণল। 

স্বেম্বর-স্থাণন িার শাম্ব  চর চনণল।। 

্ুদ্ধ কচর বন্দী িাণর বকল ইেিাণল। 

কণিক কচ ব সেব ্ণিক মাচরণল।। 

কাচেণি লইো সগল েচিে মশাণন। 

্ুচধচষ্ঠর রাচখ্ণলন চেো ভীমণসণন।। 

অণনক কচরল দ্বন্দ্ব িা ার সচ ণি। 

বদ্ধ কচর রাচখ্োণছ ভীণষ্মর গৃণ ণি।। 

িুধাে আকুল শাম্ব আর নানা সেশ। 

অস্ত্রাঘাণি আণছ প্রােমাত্র অবণশি।।  

সিামাণর ্ণিক গাচল চেল দুণ্পযাধন।  

আচম চক কচ ব, সব কচরবা শ্রবে।। 

শুচন কৃে  ইণলন সক্রাণধণি অচস্থর। 

সসইিণে ্দু-দ্বসনয  ইল বাচ র।।  

এি সব বৃিান্ত শুচনো  লধর। 

দুণ্পযাধন স িু িাপ কণরন চবস্ির।।  

সক্রাণধ ্াইণিণছ কৃে সাচি সসনাগণে। 

সবংণশণি মাচরণবন আচি দুণ্পযাধণন।। 

এি চিচন্ত আপচন সরবিী-পচি চগো।  

শ্রীপচিণর কচ ণছন চবনে কচরো।। 

িুচম িোকাণর ্াণব চকণসর কারে। 

আচম চগো পুত্রবধূ আচনব এিে।।  

ইিযাচে অণনকচবধ কৃণে বুোইো। 

আপচন সগণলন রাম কৃণেণর রাচখ্ো।। 

 চিনা নগণর রাম ব ো উপনীি। 

দুণ্পযাধণন েূি পাঠাইণলন ত্বচরি। ।  

না বুচেো দুণ্পযাধন এ কর্ম্প সিামার। 

বদ্ধ কচর রাখ্ গৃণ  কৃণের কুমার।। 

স্  ইল সোি, িচমলাম সস সিামাণর। 

পুত্রবধূ আচন সে  আমার সগািণর।। 

এি বচল দুণ্পযােন েূণির বিন। 

সক্রাণধ কণলবর কণম্প, করণে গর্জ্পন।। 

স্ বাকয বচলল, আচম গুরু বচল মাচন। 

অনয িন ব ণল সসই সেচখ্ি এখ্চন।। 

পাঠাইল পুণত্র বচল িুচর কর চগো। 

এণব বণল পুত্রবধূ সে  পাঠাইো।।  

সকবা িার পুত্রবধূ িার চেব বলো। 

লর্জ্া নাই সিাঁই স ন পাঠাে কচ ো।। 

্াি েূি ক  চেো এ বাকয আমার।  

ভাণল ভাণল চনি গৃণ  ্া  আপনার।।  

েূি চগো কচ ল সকল চববরে। 

শুচন সক্রাণধ  লধর আরি নেন।। 

সক্রাণধ  লী মুিল চনণলন িুচল  াণি। 

লাফ চেো রে ব ণি পণেন ভূচমণি।।  

সক্রাণধ েরের অঙ্গ পে নাচ  িণল। 

ধরেীণি লাঙ্গল চেণলন সসই স্থণল। ।  

রািা প্রিা পাত্র চমত্র সচ ি সকণল। 

নগর সচ ি স্ন পণে গঙ্গািণল।। 

 চিনানগর পঞ্চ স্ািন চবিার। 

রাণমর লাঙ্গণল উণঠ  ইো চবোর।।  

সেচখ্  া াকার শে  ইল নগণর। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
4

9
 

ঊদ্ধপশ্বাণস ধাে সণব রাণমর সগািণর।। 

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপ আর চবদুর সং চি। 

শি ভাই দুণ্পযাধন পাণ্ডব প্রভৃচি।। 

করণ্াণে করুে-বিণন কণর স্তুচি। 

রিা কর বলণেব সরবিীর পচি।। 

িুচম ব্রহ্মা িুচম চবেু িুচম মণ শ্বর। 

অনাচে চনোন িুচম বযাি িরাির।।  

িুচম সক্রাধ বকণল ভস্ম  ইণব সংসার। 

িব সক্রাণধ  ইণব  চিনা ছারখ্ার। ।  

্ুবা বৃদ্ধ নারী সগা ব্রাহ্মে চশশুগো। 

চবণশণি সিামার বধূ আছণে লক্ষ্মো।। 

িমা কর কৃপামে, পচে স্ িরণে। 

এইবার রাখ্ প্রভু েো কচর মণন।। 

এণিক সবার স্তুচি শুচন বলরাম। 

রাচখ্ণলন লাঙ্গল,  ইল সক্রাধ সম।।  

িিিে দুণ্যাধন শাণম্বণর লইো।  

নানা অলোর অণঙ্গ ভূিে কচরো। ।  

লক্ষ্মো সচ ি চনল সোাঁ া কচর রণে। 

চবচবধ স্ৌিুক চেল রাণমর অণগ্রণি। ।  

সেচখ্ো সানন্দ ব ল সরবিীরমে। 

পুত্রবধূ লণে শীঘ্র কণরন গমন।। 

ভারণির পুেযকো শুণন স্ইিন। 

কাশীরাম কণ , লণভ সসই কৃেধন।।  
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সুভদ্রার চববা -কারে 

সিযভামার ম াচিন্তা ও  চিনাে 

েূি সপ্ররে 

মুচন বণল, অবধান কর  নৃপচি। 

রাম-বাকয শুচন সোাঁণ  ব ল দুুঃখ্মচি।। 

অণধামুণখ্ বচসণলন বেবকী সরাচ েী। 

সিী বণল সর্ব্পনাশ ব ল ঠাকুরােী।। 

না চেণল মাচরণব পােপ ্ুচেণবক সক্রাণধ। 

আর ্ি মচরণবক িা স  চবণরাণধ।। 

মচরণব অণনক সলাক সুভদ্রা-কারে।  

এিণে না  ে সকন সুভদ্রা মরে।।  

গরল খ্াউক চকংবা প্রণবশুক িণল।  

সকল অচরষ্ট খ্ণণ্ড সুভদ্রা মচরণল।। 

আচম িার স  কচর িণলণি প্রণবশ। 

সংসাণরণি সলাকলর্জ্া স্ত্রীবধ চবণশি।। 

এণিক ভাচবো সেবী বযাকুল-পরাে।  

পুনুঃ উচঠ ্ান সিী সগাচবণন্দর স্থান।। 

বেবকী সরাচ েী সেবী কচ ণলন ্ি। 

সগাচবণন্দ করান সিী িা া অবগি।। 

সগাচবন্দ বণলন, চপ্রণে চক ভে সিামার। 

উপাে কচরব, ইণে সস ভার আমার।। 

েূি পাঠাইো িুচম আন ধনঞ্জে। 

সিী বণল, আচম ্াই, েিূ-কর্ম্প নে।।  

একাচকনী ্ান সিী পাণেপর সেন। 

সেচখ্লা সুভদ্রা স  আণছন অর্জ্ুপন।। 

সিযভামা বণলন, চক চনচশ্চন্ত আছ ।  

এণিক প্রমাে পােপ চকছু না িান ।।  

পােপ বচলণলন, সেচব চকণসর প্রমাে। 

্া ার স াে সেচব িব ্গু্মপাে।। 

পাণেপণর লইো সিী ্ান কৃেস্থান। 

 ণি ধচর পালণে বসান ভগবান।।  

সগাচবন্দ বণলন, সখ্া কর অবধান। 

চপি-ৃআজ্ঞা সিামাণর সুভদ্রা চেণি োন।। 

লাঙ্গলী বণলন, সখ্া কর অবধান। 

চপি-ৃআজ্ঞা সিামাণর সুভদ্রা চেণি োন।। 

লাঙ্গলী বণলন, আচম চেব দুণ্পযাধণন। 

এি বচল েূি পাঠাইণলন সসখ্াণন।। 

চক  ইণব ক  সখ্া উপাে ই ার। 

শুচন  াচস বচলণলন কুন্তীর কুমার।।  

এই কো স িু সখ্া চিন্তা সকন মণন। 

সিামার প্রসাণে আচম চিচন চত্রভুবণন।। 

মৃিুযপচি মৃিুযঞ্জে ইণে নাচ   চর। 

কামপাল ্ি শচি ধণরন শ্রী চর।।  

োণ্ডাইো আপচন সেখ্ুন  লধর। 

সুভদ্রা লইো ্াব সবার সগাির।। 

শ্রীকৃে বণলন, দ্বণন্দ্ব নাচ  প্রণোিন। 

লুকাইো ভদ্রা লণে কর  গমন।। 

মম রণে িচে ্া  মৃগোর ছণল। 

সুভদ্রা পাঠাব আচম স্নানণ িু িণল।। 

সসইকাণল লণে িুচম কচরণব গমন। 

পশ্চাণি কচরব শান্ত সরবিীরমে।। 

এণিক বচলল ্চে বেবকীকুমার। 

অর্জ্ুপন বণলন, সেব স্ আজ্ঞা সিামার।। 

স নমণি চবিার কচরো দুইিন। 

চনিগৃণ  িচলণলন কচরণি শেন।। 

প্রভাণি উচঠো পােপ কচর স্নান োন। 

চক কচরব বচসো কণরন অনুমান।। 
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এণিক অনেপ ব ণব রাম স  রে। 

চকছু না িাণনন রািা ধণর্ম্পর নন্দন।। 

এি চিচন্ত ইেপ্রণস্থ েূি পাঠাইো। 

চলচখ্ণলন সমি বৃিান্ত চববচরো।। 

আমাণক সুভদ্রা চেণি কৃণের মানস।  

কামপাল  ইণলন িা াণি চবরস।। 

িাণ  কৃে বচলণলন ল  লুকাইো। 

উ ার চবচ ি আজ্ঞা সে  পাঠাইো।।  

শুচনো বণলন িণব ধণর্ম্পর নন্দন।  

পাণ্ডণবর সখ্া বল বুচদ্ধর নারােে।।  

চিচন কচ ণবন ্া া কচরণব সস কাি।  

শুচন পােপ সানন্দ ব ণলন হৃচেমাে।। 

স নমণি সি চনচশ গি  ে িো। 

স ো দুণ্পযাধন রািা শুচনল বারিা।। 

ধৃিরাষ্ট্র গান্ধারী  চরি সর্ব্পিন। 

কৃণের ভচগনীপচি ব ণব দুণ্পযাধন।। 

সেশান্তর  ইণি আনাে বন্ধুগে। 

চববা -সামগ্রী স িু কণর চনণোিন। ।  

স্থাণন স্থাণন বচস সণব কণরন চবিার। 

দুণ্পযাধণন পাণ্ডণবর ভে নাচ  আর।।  

এই কো অ চনচশপ চিণন্ত মণন মন।  

আচি ব ণি চনভপে  ইল দুণ্পযাধন।।  

পাণ্ডণবর স াে সকবল নারােে। 

দুণ্পযাধণনর আত্মবন্ধু  ইল এিে।। 

সদ্রাে বণল, কৃণের কুেুণম্ব নাচ  প্রীি। 

িাাঁর নাচ  পরাপর ভিিন চ ি।। 

চবদুর কণ ন, কো আশ্চ্পয লাগে।  

কৃপািা্পয বণল, ই া কোচিি নে।।  

দুণ্পযাধণন অপ্রীি সগাচবন্দ ম াশে। 

এমি  ইণব কর্ম্প মণন নাচ  লে।। 

েূিস্থাণন চিজ্ঞাচসল সব চববরে। 

সকল বৃিান্ত েূি কচ ল িখ্ন।। 

দ্বারকাণি আণছন অর্জ্ুপন কুন্তী-সুি। 

িা াণক সুভদ্রা চেব বণলন অিুযি।।  

পাণ্ডণব অপ্রীি রাম না কণর স্বীকার। 

দুণ্পযাধণন চেব বণল সরাচ েী-কুমার।। 

সগাচবণন্দর চিি নণ  দুণ্পযাধণন চেণি। 

না  ে চনেপে চকছু চক  ে পশ্চাণি।। 

ভীষ্ম বণল দুণ্পযাধন পাণব লর্জ্া মাত্র। 

স্ সক  করুক চবভা সমারা বর্াত্র। ।  

ম াভারণির কো অমৃি-সমান।  

কাশী কণ , পাপী শুণন  ে পুেযবান।। 
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দুণ্পযাধণনর বরণবণশ দ্বারকাে 

গমন  

দুণ্পযাধন েূি পাঠাইল ধর্ম্পস্থাণন। 

সেণল আচসবা মম চববা  কারণে।। 

শুচনো ধণর্ম্পর পুত্র চবস্মে অন্তর। 

স ণেণব  াচক চিজ্ঞাণসন নরবর।। 

অর্জ্ুপন চলচখ্ল পূণর্ব্প ভদ্রা চববরে। 

দুণ্পযাধন চনমন্ত্রে কচরল এক্িে।।  

অনণেপর প্রাে কো লে মম মণন। 

ক  স ণেব ই া  ইণব সকমণন।। 

স ণেব বণলন, শুন  নরনাে। 

সুভদ্রার চববা   ইল চেন সাি।। 

সিযভামা চেণলন চববা  লুকাইো। 

কৃণের আজ্ঞাে বলরাণম না কচ ো।। 

রাণমর বাসনা ভদ্রা চেণি দুণ্পযাধণন। 

দুণ্পযাধন ্াইণিণছ রাণমর বিন।।  

ই ার উচিি কৃে কচরবা আপচন। 

িার স িু চিচন্তি না  ও নৃপমচে। ।  

্ুচধচষ্ঠর বণলন, এ লর্জ্ার চবিে।  

সমাণের ্াইণি িো উচিি না  ে।। 

না সগণল  ইণব দুুঃখ্ী রািা দুণ্পযাধন। 

আপচন সদ্বসণনয ভীম কর  গমন।। 

পাইো রািার আজ্ঞা বীর বৃণকাের। 

পাাঁি অণিৌচ েী বণল িণলন সত্বর। ।  

আনণন্দণি দুণ্পযাধন বরণবশ ধণর।  

রত্নমে িিণুর্দ্পাণল আণরা ে কণর।।  

নানা শণে বােয বাণি না  ে বেপনা। 

 ে  িী রে ্ি সক কণর গেনা।। 

দুণ্পযাধন-ণবশ সেচখ্ ভীণম ব ল সক্রাধ। 

 াচকো বণলন, সিারা সবাই অণবাধ।। 

স ো ব ণি দ্বারকা আছণে েূরণবশ।  

এইখ্াণন চক স িু কচরলা বরণবশ।। 

দুুঃশাসন বণল ক  চক সোি ই াণি। 

সেচখ্ণি না পার ্চে আইস পশ্চাণি। ।  

ভীম বণল, ভাল মন্দ বুচেবা স  সশণি। 

সকান্ কনযা চববাচ ণি ্াও বরণবণশ।। 

আমার চনকণে েূি পরশ্ব আইল। 

সুভদ্রা চববা  আচি সিা   ইল।।  

অকারণে সভামণধয চগো পাব লাি।  

সসই স িু বচল বরণবণশ নাচ  কাি।।  

পাছু সকন ্াব আচম ্াই িব আণগ।  

এি বচল সদ্বসণনয িচলল বীর সবণগ।।  

চবচস্মি  ইল সণব ভীম-বাকয শুচন। 

ভীষ্ম সদ্রাে চবদুর কণরন কানাকাচন।। 

দুুঃশাসন বণল, সস বচলল বৃণকাের। 

সিয স ন লাণগ প্রাে সবার অন্তর।।  

না িান চক ভীণমর স্মি বুচদ্ধ খ্ল।  

বরণবশ সেচখ্ আত্মা  ইল চবকল।। 

বািুণলর প্রাে বণল স্ আইণস মুণখ্। 

িল শীঘ্র সেচখ্ প্রাে সশল বাণি বুণক।। 

কেপ দুণ্পযাধন বণল সিয এই কো। 

এ ববভব সেচখ্ণি সকমণন রণ  স ো।।  

এি চবিাচরো সণব কচরল গমন। 

চিন চেণন সগল পে শণিক স্ািন।। 

দুণ্পযাধন রািা িণব কচরো ্ুকচি। 

পত্র চলচখ্ েূি পাঠাইল দ্বারাবিী।। 

সরাচ েীেিত্র সমি অিে িৃিীো। 
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চদ্বিীে প্র ণর কলয উিচরব চগো।। 

কর  কনযার অচধবাস আচি রাচি। 

কাচল রাচত্র চববাণ র সশ্রষ্ঠ লি চিচে।। 

েূি চগো চেল পে মূিলীর  াণি। 

পত্র পচে বলরাম কণ ন সভাণি।। 

কর  ভদ্রার গন্ধ-অচধবাস আচি। 

চনকণে আইল রািা দুণ্পযাধন সাচি।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশীরাম কণ , সো শুণন পুেযবান।।  
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অর্জ্ুপণনর সুভদ্রা  রে 

বলভদ্র আজ্ঞা সপণে ্ি নারীগে। 

চপঠাচল  চরদ্রা বলো বকলা উদ্বিপন।। 

বিল আমলকী গন্ধ মাচখ্ল কুন্তণল।  

স্নান কচরবাণর সগল সরস্বিী-িণল। ।  

কৃণের ইচঙ্গি সপণে সেবী সিযবিী। 

ভদ্রা বলো সগল স  অণনক ্ুবিী।।  

অর্জ্ুপণন  াচকো িণব বণল নারােে।  

শুচনণল চক অর্জ্ুপন আইল দুণ্পযাধন।। 

আচি অচধবাস স িু রাম আজ্ঞা চেল।  

স্নান স িু িাণর সরস্বিী পাঠাইল।।  

মৃগোর ছণল িচে ্া  মম রণে। 

সুভদ্রা লইো িুচম ্া  সসই পণে। ।  

োরুণক  াচকো কৃে কণ ন ইচঙ্গণি। 

অর্জ্ুপণন লইো িুচম ্া  মম রণে।। 

স্ চকছু কচ ণব পােপ না কর অনযো। 

্োে বচলণব রে বলো ্াণব িো।। 

পাইো কৃণের আজ্ঞা োরুক সত্বর।  

সািাইো আণন রে অর্জ্ুপন সগাির।।  

সুসর্জ্  ইো পােপ বলো ধনুুঃশণর। 

খ্ে ছুরী গো শূল িক্র বলো কণর।। 

কৃেরণে আণরা ে কচর ম াবীর।  

িালাইো সেন রে সরস্বিী-িীর।। 

্ো ভদ্রা কণর স্নান নারীগে মাণে। 

ধীণর ধীণর পােপ িো সগল পেব্রণি।। 

ধচরো ভদ্রাণর িুচল িোইো রণে।  

িালাইো সেন রে ইেপ্রস্থ-পণে।। 

 া াকাণর  াচকল ্ণিক কনযাগণে।  

সুভদ্রা  চরো লে কুন্তীর নন্দন।।  

শে শুচন সবণগ ধাে সভাপাল সব। 

ধর ধর বচল  াণক আণর সর পাণ্ডব।।  

আণর পােপ মচিচ্ছে  ইল সিামাচর। 

সকমন সা স সিার স ন গৃণ  িুচর।। 

না পলা  বচল িার পাণছণি  াচকল। 

শৃগাণলর শণে স্ন চসং  সনউচেল। ।  

ধনুগুপে েোচরো কচর শরিাল। 

চনচমণি কাণেন চিন লি সভাপাল।।  

সভাপাণল মাচরো িালাইণলন রে। 

চনচমণি সগণলন পােপ েশণক্রাশ পে। ।  

সুভদ্রা  চরল বািপা শুচনো শ্রবণে ।  

িিুচর্দ্পণক ধাইো আইল সর্ব্পিণন।। 

সক  স্নাণন কণ  োণন সভািণন শেণন। 

স্ ্ো আচছল িযচি ধাে সর্ব্পিণন।। 

িচেণি িুরণগ রণে না পাইল কাল।  

সক্রাধভণর বাচ র  ইল কামপাল।। 

সক্রাণধ বলভণদ্রর কাাঁপণে কর পে। 

্ুগল নেন স্ন স্ফুে সকাকনে।। 

ধর ধর চবনা শে নাচ  কাণরা মুণখ্। 

ধর চগো ধর, বণল ্াণর আণগ সেণখ্। ।  

কামণেব ্াইো িচেল মীনধ্বণি। 

সাি সকাচে রে সণঙ্গ নব সকাচে গণি। ।  

ধর চগো বচল আজ্ঞা চেল বলরাম। 

সবার অণগ্রণি চগো উিচরল কাম। ।  

সারে আইল সণঙ্গ রে সকাচে সাি। 

গি অশ্ব পোচিক নানা অস্ত্র  াি।।  

কৃপ বৃন্দ উপগে কৃিবর্ম্পা ধীর।  

স্ ্া ার বসনয বলো ধাে ্দুবীর।।  

গে শাম্ব আইল লইো বহু সসনা। 
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পাইো রাণমর আজ্ঞা ধাে সর্ব্পিনা।। 

ধর চগো বচল আজ্ঞা সেন  লধর। 

সদ্বসণনয সারে বীর িচলল সত্বর।। 

উগ্রণসন বসুণেব সািযচক উদ্ধব। 

রাণমর চনকণে এল ্ণিক ্ােব।। 

সক্রাণধ বলভদ্র-িনু কাাঁণপ েরের। 

ফুচলো  ইল িনু স্মন মন্দর।। 

প্রলে সমণঘর শণে  াণক স্ন গলা। 

অঙ্গ ব ণি চছাঁচেো পচেল বনমালা। ।  

রাম বণল, পাণ্ডণবর এি গর্ব্প ব ল। 

শ্বাপে ্ণজ্ঞর  চব খ্াইণি ইচচ্ছল।।  

িণ্ডাল  ইো ইচ্ছা  চরল ব্রাহ্মেী। 

গারুচে অজ্ঞাণি স্ন ধণর কাল ফেী।। 

স্ পুণর সূণ্পযন্দু বাে ুসিি মন্দ বে। 

স্ পুণর আচসণি শচি শমণনর নে। ।  

সেখ্ স র মচিচ্ছে ব ল দুরািার।  

িুচর কচর লণে ্াে ভচগনী আমার।। 

এই সোণি িাণর আচি মাচরব সমূণল। 

বাচি চেণি না রাচখ্ব পাণ্ডণবর কুণল।। 

িা াণক মাচরব স্ স ইণব িার বংণশ। 

পৃচেবী খ্ুাঁচিো আচি মাচরব সবংণশ।। 

ইেপ্রস্থ মাচে আচি িাচেো লাঙ্গণল। 

সফলাইো চেব আচি সমুণদ্রর িণল।।  

ইে ্ম কুণবর বরুে পঞ্চানন। 

কার শচি মম শত্রু কচরণব রিে।।  

িাচন আচম পাণ্ডণবর অচি মন্দ রীচি। 

না িাচনো কণর কৃে িার স  প্রীচি।। 

অন্তুঃপুণর সেে িাণর রচ বাণর স্থান। 

নণ  সকন এণিক  ইণব অপমান।। 

্ি সস্ন  কচরনু শুচধল িার গুে। 

ভচগনী  চরো মুণখ্ চেল কাচল িুে। ।  

প্রচিফল ই ার পাইণব দুষ্ট আচি। 

এি বচল বাচ র  ইল রাম সাচি।। 

বাণমণি লাঙ্গল ধচর েচিণে মুিল।  

বজ্র ণি সশাভা স্ন পাে আখ্ণ্ডল। ।  

কৃণে  াক বচল েূণি চেল পাঠাইো। 

সস চপ্রে সখ্ার কর্ম্প সেখ্ুক আচসো।। 

ম াভারণির কো অমৃি-সমান। 

কাশী কণ , সাধুিন সো কণর পান।।  
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্ােবগণের অর্জ্ুপণনর পশ্চাদ্ধাবন 

গে শাম্ব িারুণেে সািযচক সারে।  

িালাইো চেল রে পবন- গমন।।  

না পলাও, শুন পােপ  াণক ্দুগে।  

শুচনো োরুক প্রচি বলণে অর্জ্ুপন।। 

চফরাও োরুক রে  াণক িত্রগণে।  

না চেো প্রণবাধ িাণর ্াইব সকমণন।। 

োরুক বচলল, পােপ ক  চক অদ্ভুি।  

সগাচবন্দ অচধক সেচখ্ সগাচবণন্দর সুি।। 

অপ্রচমি পরাক্রম বত্রণলাণকয অণিে। 

সেখ্ পাণছ আণস স্ন সমুদ্র-প্রলে। ।  

ই া সব স  ্ুদ্ধ না  ে উচিি। 

সমে বুচেো ্ুচে আণছ িত্রনীি। ।  

এ কণর্ম্প আমার শচি নণ  কোিন।  

পলাইণি ্ো িা  বল  এিে।। 

্ো আজ্ঞা কর রে লইব সত্বর। 

ইেপ্রণস্থ লইব চকম্বা ইণের নগর।। 

কুণবর বরুে ্ম ইণের সেণন। 

্োে কচ বা, রে লইব এিণে।। 

সকবল না পাচর আচম রে চফরাইণি। 

চকমণি করাব ্ুদ্ধ ্ােব সচ ণি।। 

কৃেপুণত্র প্র াচরণব িচে এই রণে। 

মম শচি নচ ণব িুরগ িালাইণি।। 

পােপ বণল, োরুক এ নণ  বযব ার।  

্ুদ্ধ স িু  াণক বীর পশ্চাণি আমার।। 

নণ  িত্রধর্ম্প আচম ্াইব ছাচেো। 

চবণশি আমার পাণছ আইল িাচেো।। 

স ন অপ্শ মম ঘুচিণব ভুণবণন। 

শৃগাণলর প্রাে ্াব চক কাি িীবণন।। 

কৃেপুত্র অেবা আপচন কৃে আইণস। 

চকম্বা ্ুচধচষ্ঠর ভীম সমণর প্রণবণশ।। 

্ুদ্ধ স িু সমাণর স্  াচকণব িত্র ব ো। 

স্ই স ৌক সংগ্রাম কচরব বাহুচেো। ।  

চনশ্চে িাচননু িুচম ্দু-কুলচ ি।  

নাচরণব সারচে-কর্ম্প কচরণি উচিি।।  

অচবশ্বাস সিামাণি চবণশণি রেস্থলী। 

সফলা  প্রণবাধবাচে ছাে কচেোলী।।  

িালাইব রে আচম কচরব সমর। 

এি বচল বাচে কচেোচল চনল কর।। 

পাশ-অণস্ত্র োরুণকণর রাচখ্ো বন্ধণন। 

বাচন্ধণলন রেিণম্ভ আপন েচিণে।। 

এক পণে কচেোচল আর পণে বাচে। 

ধনুগুপে েোচর রচ ণলন বাহুচে।। 

ভদ্রা বণল, ম াবীর এি কষ্ট সকণন। 

আজ্ঞা কর আমাণর িালাই অশ্বগণে।।  

এই রণে সিযভামা রুচক্মেীর সণঙ্গ। 

চিনপুর ভ্রমে কচরনু কি রণঙ্গ।। 

সস্নণ  সমাণর সিযভামা সণঙ্গ কচর লে। 

সারচে  ইো আচম িালািাম  ে।। 

আমার বনপুেয সেচখ্ সেব োণমাের। 

ধনয ধনয বচল প্রশংচসলা বহুির। ।  

আজ্ঞা কর, রে িালাইব সকান্ পণে। 

এি বচল কচে্াচল বাচে চনল  াণি।।  

িালাইো চেল রে বােুণবণগ িণল। 

না সেচখ্ণি সগল রে আচেিযমণ্ডণল। ।  

িো ব ণি িালাইো চেল  েবর। 

রণের িঞ্চল গচি অচি মণনা র।। 

চবদুযৎবরেী ভদ্রা পােপ িলধর। 
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চবদুযণির প্রাে পণশ সমণঘর চভির।।  

েৃচষ্টমাণত্র ্ণিক ্ােব বীরগে। 

মূচ্ছপা ব ো রণেণি পচেল সর্ব্পিন।। 

অণনক মাণরন সসনা পােপ ধনুদ্পধর।  

সকাচে সকাচে রেী পণে, অসংখ্য কুঞ্জর।। 

রণি নেী বণ , সব রণিণি সাাঁিাণর। 

কাল-রূপ সেচখ্ পাণেপ ভঙ্গ চেল  ণর।। 

কামণেব সারে চবিাচর মণন মন। 

রাণমর চনকণে েূি কচরল সপ্ররে।। 

অমৃি-সমান ম াভারণির কো। 

শ্রবণে পঠণন ঘুণি পাপ িাপ বযো।। 
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বলরাণমর চনকে অর্জ্ুপণনর 

রেিে সংবাে 

সদ্বসণনয বাচ র  ইণলন বলরাম। 

স নকাণল েূি আচস কচরল প্রোম।। 

ঊদ্ধপশ্বাণস কণ  বািপা কাচন্দণি কাচন্দণি।  

আর রিা নাচ  প্রভু অর্জ্ুপণনর  াণি।। 

সুভদ্রা িালাে রে না পাই সেচখ্ণি। 

কখ্ন আকাণশ উণঠ, কখ্ন ভূচমণি।। 

কখ্ন লুকাে সমণঘ, িণে শূনয মাণে। 

নিপক খ্ঞ্জন প্রাে ঘন সফণর সিণি।। 

েচিে বাণমণি রে বােণুবণগ ছুণে। 

িণে িণে োচক সূ্পযমণ্ডণলণি উণঠ।। 

্ুদ্ধ কণর পােপ সব বসণনযর সরু্ম্ণখ্। 

সকান্ ঠাাঁই োণক, িাাঁণক সক  নাচ  সেণখ্।। 

নানা বণেপ ধনঞ্জে অস্ত্রগে সফণল। 

অচি-অণস্ত্র সকাোে সপাোে োবানণল।। 

সকানখ্াণন বােুণি সফলাে বসনযগে। 

সকাোও ভুিঙ্গ অস্ত্র কণর বচরিে। ।  

সকানখ্াণন িলবৃচষ্ট, শীণি কাাঁণপ িনু। 

সকানাখ্াণন শরিাণল না সেচখ্ স্ ভানু।।  

সসই সস সবাণর মাণর, সক  িাণর নাণর। 

্ণিক মাচরল বসনয সক কচ ণি পাণর।। 

িার ্ুদ্ধ সেচখ্ো  ইল িমৎকার। 

বািপা চেণি পাঠাইল ্ণিক কুমার।। 

মুিলী বণলন, েূি ক  সিযকো। 

এমি িুরগ রে পাইল সস সকাো।। 

েূি বণল, ্ােণবে কচ বাণর ভে।  

সগাচবণন্দর রণোপণর সুগ্রীবাচে  ে।।  

সারচে োরুক বান্ধা আণছ বচস রণে। 

সুভদ্রা িালাে রে সেচখ্নু সািাণি।। 

েূিমুণখ্ বলভদ্র শুচন এি কো। 

ভূচমিণল বচসণলন স াঁে কচর মাো।।  

সক্রাণধণি সর্ব্পাণঙ্গ পেণে কালঘাম। 

্দুগণে িাচ ো বণলন বলরাম।। 

সগাচবন্দ স্ করণে আমার অপমান। 

আপন সারচে চেল অশ্ববে ্ান।। 

অর্জ্ুপণনর চক শচি স্ স ন কর্ম্প কণর। 

না বুচেো সোিী আচম কচর অর্জ্ুপণনণর।। 

আমার সরু্ম্ণখ্ কণ  কপে বিন। 

সকান্ লাণি সলাণক আচম সেখ্াব বেন।।  

দুণ্পযাধণন  াকাইনু চববা  কারে।  

অচধবাস স িু বচসোণছ চদ্বিগে।। 

এি বচল অণধামুণখ্ বচসণলন রাম। 

স নকাণল আইণলন নবঘনশযাম।। 

ভূণম পচে বলণেণব কণরন প্রোম।  

সক্রাণে না িাণ ন নারােণে বলরাম। ।  

সগাচবন্দ বণলন, সকন সক্রাধ কর স্বামী। 

িব পণে সকান অপরাধ কচর আচম।। 

উগ্রণসন বণল িুচম কচরলা কুকর্ম্প। 

ভদ্রা চনণি পাণেপ বল, নণ  এই ধর্ম্প।। 

চনি রে িরুঙ্গ সারচে চেলা িাণর।  

সিামাণর না চেো সোি চেব আর কাণর।। 

সগাচবন্দ বণলন, ই া িাণন সর্ব্পিন।  

সসই রণে িাচে পােপ ভ্রণম অনুিে।। 

চকমণি িাচনব সস সুভদ্রা লণব  চর। 

নর-মাো বুচেবাণর নাচ  আচম পাচর।। 

ইণে অকারণে প্রভু আমাণর আণক্রাশ।  
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ভদ্রা ্চে বাণ  রে, োরুণক চক সোি।। 

ক  সিয পুনুঃ েূি োরুণকর কো। 

চকরূণপ োরুক আণছ অর্জ্ুপণনর সসো।। 

েূি বণল, োরুক আপন বণশ নাই। 

বন্ধন কচরো িাণর রাচখ্ল সগাাঁসাই। ।  

শ্রীকৃে বণলন, শুন ্ণিক ্ােব।  

এই কো বুে  কচরো অনুভব।। 

আচেপর্ব্প ভারি চবচিত্র উপাখ্যান। 

কাশীরাম োস কণ , শুণন পুেযবান।।  

  



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
6

0
 

বলরাণমর সচ ি শ্রীকৃণের 

কণোপকেন 

পুনরপচি কণ  েূি কচর স্াে াি। 

চক কারণে চনুঃশণে রচ লা ্দুনাে।।  

আজ্ঞা সে , আচম এণব কচরব চক কাি।  

বািপা স িু পাঠাইল কুমার-সমাি।। 

কামণেব ম াবীর ্ােব-প্রধান। 

চিন সলাক মণধয ্ার অবযেপ সন্ধান।। 

চিল চিল সগল কাো শর ধনুগুপে। 

এক গুচে নাচ  অস্ত্র শূনয ব ল িূে।। 

শাম্ব গে সারে ্ণিক বীর আর। 

্ােণব অিি িন ুনাচ ক কা ার।।  

কা ার নাচ ক ধ্বি, কা ার সারচে।  

কা ার নাচ ক রে, নাচ ক পোচি।। 

কা ার নাচ ক অস্ত্র, কাণরা ধনুগুপে। 

সবাণর কচরল িে একাকী অর্জ্ুপন।।  

পাঠাইো সে  অস্ত্র রে অশ্ব আর।  

আপচন িল  চকম্বা বেবকী-কুমার।। 

সমার বাকয শুন প্রভু সেচখ্নু স্বিণি। 

নাচরণব অর্জ্ুপণনণর কুমারগে পণি।। 

সস্নণ ণি অর্জ্ুপন নাচ  মাণর চশশুগণে। 

সসই স িু এিিে িীণে সর্ব্পিণন।। 

সগাচবন্দ বণলন, আচম িাচন অর্জ্ুপণনণর। 

্ুণদ্ধ িাণর চিণন স ন না সেচখ্ সংসাণর।। 

ইে ্ম কুণবর বরুে পঞ্চানন। 

অর্জ্ুপণন চিচনণব স ন নাচ  সকান িন।।  

চক কচরণব িা াণর এ সব চশশুগণে। 

্া কচ লা সিয, পােপ নাচ  মাণর প্রাণে।। 

িা ার সচ ি দ্বন্দ্ব না  ে উচিি।  

অর্জ্ুপন ি নাচ  চকছু কণর অচবচ ি।। 

িচত্রণের ধর্ম্প আণছ শাণস্ত্রর সগািণর। 

বণলণি চববা  কণর প্রশংসা িা াণর।। 

িাই কচ  চকবা সোি বকল ধনঞ্জে। 

আপন ভচগনী কর্ম্প সেখ্ ম াশে।। 

অর্জ্ুপণন িা ার ্চে নাচ  চছল মন।  

িণব সকন িার অশ্ব িালাে এিে।।  

না িাণন চক ধনঞ্জে সিামার মচ মা।  

এিণে ভাচঙ্গণি পার িা ার গচরমা।। 

চকন্তু পাণেপ িীেণন্ত না ধচরণি পাচরবা। 

অণনক কচরণল শচি প্রাণেণি মাচরবা।। 

সুভদ্রা না িীণব িণব, িযচিণব িীবন। 

ক  সেব ইণে ব ণব চক কর্ম্প সাধন।।  

এিণে আমার এই মি ম াশে। 

সবাকার মি ্চে িব আজ্ঞা  ে।। 

চপ্রেম্বে একিন ্াক আপনার। 

চপ্রেবাণকয চফরাউক কুন্তীর কুমার।। 

এিণে আচনো িাণর করা  চববা । 

সংপ্রীণি সুভদ্রা িুচম িাণর সমপপ ।। 

সকল মঙ্গল ব ণব, সলাণকণি সর্ম্ান।  

মম চিণি ই া চবনা নাচ  লে আন। ।  

কৃণের এণিক বাকয শুচন  লধর।  

সক্রাধ সম্বচরো িণব কচরলা উির।।  

আমাণর চক আর চিজ্ঞাস  অকারে।  

কর  আপচন, িব ্া া লে মন।। 

্া া চিণি কচরোছ িা াই  ইণব।  

িুচম স্ কচ বা িা া অনয সক কচরণব।। 

আপচন সািযচক িুচম কর  গমন। 



মহাভারত (আদদপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
6

1
 

আন  অর্জ্ুপণন কচ  মধুর বিন।। 

এি বচল সািযচকণর পাঠাইো চেল। 

িিিণে রণে িচে সািযচক িচলল।।  

আচেপণর্ব্প ভারি চবচিত্র উপাখ্যান। 

কাশীোস কণ , সাধু সো কণর পান। ।  
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অচভমাণন দুণ্পযাধণনর স্বণেশ 

্াত্রা ও অর্জ্ুপণনর সচ ি সুভদ্রার 

চববা  

িণব রািা দুণ্পযাধন সর্ব্প বসনয বলো। 

্ােব-দ্বসণনযর মণধয উিচরল চগো।। 

শুচনল চনণলন পােপ সুভদ্রা  চরো। 

ম াণক্রাণধ দুণ্পযাধন উচঠল গচর্জ্পো।। 

স  কৃপ, স  চপিাম  আিা্পয চবদুর। 

সািাণি সেখ্  কর্ম্প িনে পাণ্ডুর।। 

স্ কনযা চনচমি রাম আচনণলন সমাণর। 

সেখ্  দুণষ্টর কর্ম্প  চরল িা াণর।। 

সমার সোিাণোি সব জ্ঞাি ব লা সণব।  

এিণে মাচরব, সেখ্ সক রাণখ্ পাণ্ডণব।। 

কেপ বণল, ম ারাি বচস সেখ্ িুচম।  

আজ্ঞা চেণল অর্জ্ুপণন বাচন্ধো আচন আচম।। 

শুচন আজ্ঞা চেল িাণর গান্ধারী-নন্দন। 

শীঘ্র ধাে কেপ বীর সলাচ ি-ণলািন। ।  

বৃণকাের বণল, সকাো ্াস্ সূিসুি। 

অর্জ্ুপণন ধচরণি ্াস্ বেই অদ্ভিু।। 

সুরাসুর ্ি ্াণর না পাণর সমণর। 

িা াণর ধচরণি ্াস্, লর্জ্া নাচ  কণর।।  

আণর মুখ্ দুরািার এি অ োর। 

এমি প্রচিজ্ঞা কর অণগ্রণি আমার। ।  

মম  ণি রণ  ্চে সিামার িীবন। 

িণব পােপ স  িুচম কর চগো রে।।  

এি বচল লাফ চেো পচেল ধরেী।  

গো চফরাইো ্ান স্ন িক্রপাচে।।  

চবদুর বচলল, িাি শুন দুণ্পযাধন।  

পােপ স  দ্বণন্দ্ব চক সিামার প্রণোিন।। 

বরে কচরো সিামা আচনল স্ িন। 

িাাঁর ঠাাঁই আণগ চগো চিজ্ঞাস কারে।।  

সস স্মন কচ ণব, কচরণব সসই রীি। 

পােপ স  কল  সিামার অনুচিি।। 

ভীষ্ম সদ্রাে বচলণলন এই সুচবিার।  

স্ আচনল, িাাঁর ঠাাঁই িান একবার।।  

অণনক কচরো দ্বন্দ্ব কচরল বারে।  

দ্বারাবিী িচলল নৃপচি দুণ্পযাধন।।  

স নকাণল উপনীি  ইল সািযচক। 

মধুর সকামল ভাণি পাণেপ বণল  াচক।। 

সক্রাধ িযি ধনঞ্জে, চক স িু আণক্রাশ। 

না িাচনো চশশু সব কচরোণছ সোি। ।  

সিামার সচ ি দ্বন্দ্ব বকল না িাচনো। 

রাম কৃে মন্দ বচলণলন িা শুচনো।। 

এ কারণে শীঘ্রগচি পাঠাণলন সমাণর।  

প্রণবাচধো সিামাণর বাহুচে লইবাণর।। 

একত্র বচসো ্ি বৃচঞ্চ-ণভািগে। 

সুভদ্রাণক সিামাণর কচরণব সমপপে। ।  

সািযচকর এণিক চবনে বাকয শুচন।  

িযচিো সংগ্রাম শান্ত ব ণলন ফাল্গুচন।। 

দুণ্পযাধন শুচন অচভমাণনণি রচ ল।  

সদ্বসণনয আপন সেণশ বাহুচে িচলল।।  

িণব পােপ োরুণক কচরো কৃিাঞ্জচল। 

সচবনণে কচ ণি লাচগল ম াবলী।। 

্ো কৃে িো িুচম ইণে নাচ  আন।  

কচরলাম অপরাধ, িম মচিমান।। 

োরুক কচ ল, পােপ বকল বে কর্ম্প। 

বন্ধন এ নণ  মম, রিা বকণল ধর্ম্প।। 
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িুচম ্চে আমাণর না কচরণি বন্ধন।  

সকান্ লাণি সেখ্ািাম রাণমণর বেন।।  

এই মি ল  সমাণর সািাণি িাাঁ ার।  

নচ ণল রাণমর সক্রাধ  ইণব অপার।। 

অর্জ্ুপন বণলন, ই া না  ে উচিি।  

সিামার বন্ধণন কৃে  ণবন কুচপি। ।  

চিণি কচরণবন রাম কপে বন্ধন। 

এি বচল মুি কচর চেণলন িখ্ন।। 

িণব ্ি ্দুগে সন্তুষ্ট  ইো। 

লইল অর্জ্ুপন বীণর আের কচরো।। 

ভীষ্ম সদ্রাে কৃপািা্পয চবদুর সুমচি। 

ভূচরশ্রবা সসামেি বাহ্লীক প্রভৃচি।। 

সর্ব্প বসনয বলো ভীম অর্জ্ুপণনর আণগ। 

পশ্চাৎ ্ােব কাম আচে বীরভাণগ।। 

আগুসাচর লইণলন সেব নারােে। 

হুলাহুচল চেল ্ি ্দুনারীগে।। 

রত্নমে আসণন সোাঁ াণর বসাইো। 

সবে-অনুসাণর িণব করাইল চবো।। 

বসুণেব কচরণলন ভদ্রা সম্প্রোন।  

্ণিক স্ৌিুক চেল নাচ  পচরমাে।। 

ভারণির পুেযকো শুণন পুেযবান।  

পৃচেবীণি নাচ  সুখ্ ই ার সমান।। 
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খ্াণ্ডব-বন ো ন 

িণব কি চেনান্তণর পােপ নারােে।  

গ্রীষ্মকাণল ্ান সোাঁণ  ক্রীোর কারে।। 

্মুনার িণল চগো কণরন চব ার। 

রুচক্মেী সুভদ্রা সণঙ্গ বহু পচরবার।। 

্মুনার কূণল কচর উিম আলে। 

ভিয সভািয আচনণলন বহু দ্রব্্িে।।  

ক্রীোণন্তণি দুই িন বচসল আসণন।  

স নকাণল চবপ্রণবণশ আইল হুিাশণন। ।  

মাোে চত্রিো সশাণভ চপঙ্গল নেন।  

উিি কাঞ্চন চিচন অণঙ্গর বরে।।  

কৃোর্জ্ুপন অণগ্র োাঁোইল হুিাশন। 

সোাঁ ার আচশস্ কচর বলণে বিন।। 

্দুকুলণশ্রষ্ঠ আর কুরুকুলসার।  

চত্রভুবণন নাচ  সেচখ্ সমান সোাঁ ার।। 

এই স িু আচসোচছ েচরদ্র ব্রাহ্মে।  

দুইিন চমচল সমাণর করা  সভািন।। 

 াচসো কণ ন পােপ, ক  চবিিে।  

সকান ভিয চেণল িৃি  ইবা এিে।। 

ভিয স িু এি িাে ুবল চক কারে।  

স্ চকছু মাগ  ভিয চেব এইিে।।  

আশ্বাস পাইো বণল অচি ম াশে। 

আচম অচি, বচল চেল চনি পচরিে।।  

বযাচধ্ুি বহুকাল আমার শরীর। 

চনবপযাচধ কর  সমাণর পােপ ম াবীর।। 

খ্াণ্ডব বণনণি বহু িীণবর আলে। 

সসই বন ভিয সমাণর সে  ধনঞ্জে। ।  

সুরাসুর ্ি রি পশু পচিগে।  

্ণিক আছণে িাণ , করা  সভািন।। 

এি শুচন চিজ্ঞাচসল রািা িণন্মিে।  

ক  মুচনরাি, মম খ্ন্ডা  চবস্মে।।  

চক স িু  ইল বযাচধ্ুি হুিাশন।  

চকণসর কারণে িাণ  খ্াণ্ডব ো ন।।  

মুচন বণল, শুন নৃপ পূণর্ব্পর কাচ নী। 

সিয্ুণগ আচছল সশ্বিকী নৃপমচে।।  

্জ্ঞ চবনা অনয কর্ম্প না িাণন কখ্ন।  

চনরন্তর ্জ্ঞ কণর সলইো ব্রাহ্মে।।  

বহুকাল ্জ্ঞ রািা কণর স নমি। 

সচ ণি না পাণর কষ্ট চদ্বিগে ্ি। ।  

্জ্ঞ িযচি চদ্বিগে কচরল গমন। 

চবনে কচরো রািা বচলল বিন।। 

পচিি নচ  স্ আচম, নচ  সকান সোিী।  

সকান স িু মম ্জ্ঞ না কর  ঋচি।। 

চদ্বিগে বণল, ভূপ না েূচি সিামাণর। 

শচি নাচ  সমা সবার ্জ্ঞ কচরবাণর।। 

অপ্রচমি ্জ্ঞ িব, নাচ   ে সশি। 

সচ ণি না পাচর আর অচিিাপ সেশ।। 

নেন চনরি ব ল সলাম ীন অঙ্গ। 

শরীর চনিপীব ব ল, সো অচিসঙ্গ।। 

চদ্বিগে-বিন শুচনো নরপচি। 

কচরল অণনক চবধ সচবনে স্তুচি।। 

চদ্বিগে বণল, রািা বল অকারে। 

িব ্জ্ঞ কণর, স ন না সেচখ্ ব্রাহ্মে।। 

চত্রেশ ঈশ্বর চশণব সসব  রািন। 

িাাঁ া চবনা ্জ্ঞ কণর নাচ  অনয িন।।  

চদ্বিগে-বাণকয রািা িপ আরচম্ভল।  

অণনক কণঠার কচর মণ ণশ সসচবল।। 

চশব িুষ্ঠ  ইো বণলন, মাগ বর। 
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রািা বণল, কৃপা ্চে বকলা মণ শ্বর।।  

মম ্জ্ঞ কণর স ন নাচ ক ব্রাহ্মে।  

আপচন আমার ্জ্ঞ কর পঞ্চানন।। 

 াচসো বণলন চশব, শুন ম ারাি। 

মম কর্ম্প নণ  ্জ্ঞ, ব্রাহ্মণের কাি।। 

্জ্ঞফল ্া া িা , মাগ  রািন। 

শুচনো নৃপচি বণল চবনে বিন।। 

না কচরো ্জ্ঞ, ফল নণ  সুণশাভন। 

্ণজ্ঞর উপাে চকছু ক  চত্রণলািন।।  

মণ শ কণ ন িব ্ণজ্ঞ এি মন। 

মম অংণশ আণছ এক দুর্ব্পাসা ব্রাহ্মে।। 

িা াণর লইো ্জ্ঞ কর নরবর। 

্ণজ্ঞর সামগ্রী চগো কর  সত্বর। ।  

দুর্ব্পাসার স্াগয ্জ্ঞ কর  চবধান। 

স্ই মণি রিা পাে দুর্ব্পাসার মান।। 

চশব-আজ্ঞা সপণে রািা সগল চনি ঘর।  

্ণজ্ঞর সামগ্রী কণর দ্বােশ বৎসর।।  

সম্পেূপ সামগ্রী কচর িানাইল  ণর। 

চশব কচরণলন আজ্ঞা দুর্ব্পাসা মুচনণর।। 

চশণবর আজ্ঞাে ব ল সক্রাধ িণপাধণন।  

চছদ্র চকছু সপণে আচি নাচশব রািণন।। 

এি অ োর কণর সশ্বিকী রািন। 

্জ্ঞ স িু কচরল আমাণর আবা ন।। 

মণন সক্রাধ কচরো িচলল মুচনবর। 

্জ্ঞ কচরবাণর সগল স  েণ্ডধর।। 

্জ্ঞ আরচম্ভল িণব ম ািণপাধন। 

্খ্ন স্ মাণগ মুচন স্াগাে রািন।। 

সশ্বিকী রািার ্জ্ঞ অিুল সংসাণর। 

দুর্ব্পাসা আহুচি সেে মুিণলর ধাণর।। 

দ্বােশ বৎসর ্জ্ঞ বকল অচবরাম। 

চিন সলাক িমৎকার শুণন ্জ্ঞনাম।। 

সসই  চব খ্াইো  ইল মন্দানল। 

বযাচধ্ুি সে  অচি  ইল দুর্ব্পল।। 

অচিণেব িচলণলন ব্রহ্মার সেন। 

ব্রহ্মাণর আপন দুুঃখ্ বকল চনণবেন। ।  

চবচরচঞ্চ বণলন, সলাণভ এ দুুঃখ্ পাইলা। 

বহু  চব সখ্ণে িুচম বযাচধ্ুি ব লা।। 

ই ার ঔিধ আণছ শুন হুিাশন। 

খ্াণ্ডব বণনণি আণছ বহু িীবগে।। 

্চে পার সসই বণন েগ্ধ কচরবাণর। 

িণবি না রণব সরাগ িব কণলবণর।। 

ব্রহ্মার বিন শুচন সুপ্রিণ্ড সবণগ। 

খ্াণ্ডব বণনণি অচি িচলণলন সবণগ।। 

অচি শীঘ্র উপনীি  ণে সসইখ্াণন। 

জ্বচলো উচঠল অচি ভীিে গর্জ্পণন।। 

খ্াণ্ডণব আচছল বহু িীণবর আলে। 

অনল সেচখ্ো সণব মাচনল চবস্মে।। 

সকাচে সকাচে মি  িী সচ ি  চিনী।  

চনবাইল অচি শুণণ্ড কচর িল আচন।। 

বে বে সপপ সব ম া ভেের। 

শি পঞ্চ সি অষ্ট েশ ফোধর।। 

মুণখ্ণি কচরো িল চনবাণর অনল। 

আর ্ি আণছ িীব ্ার ্ি বল।। 

চনবৃি  ইল অচি নাচরল েচ ণি।  

বহুবার উপাে কচরল স নমণি।। 

খ্াণ্ডব েচ ণি শি নণ  হুিাশন। 

সক্রাধ চিণি সগল পুনুঃ ব্রহ্মার সেন।।  

চবনে কচরো বহু বণল চবচরচঞ্চণর।  
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না ব ল আমার শচি বন েচ বাণর।।  

মু ূণিপক োচকো চিচন্তল ম ামচি। 

না কর স  ভে অচি চস্থর কর মচি।। 

ব্রহ্মা বচলণলন, আর না সেচখ্ উপাে। 

চস্থর ব ো োক িুচম কাল গিপ্রাে।। 

ই ার চবধান এক কচ  স্ সিামাে। 

সাবধান  ণে শুন ই ার উপাে।। 

নর নারােে িচন্মণবন ম ীিণল। 

খ্াণ্ডব েচ বা সোাঁণ  স াে  ইণল।।  

ব্রহ্মার বিণন অচি চস্থর কচর মন।  

বহুকাল সরাগমুি রচ ল সিমন।। 

 ইণল দ্বাপর সশণি সোাঁণ  অবিার। 

ব্রহ্মার সেণন অচি সগল পুনর্ব্পার।। 

ব্রহ্মার পাইো আজ্ঞা সেব হুিাশন।  

অচি শীঘ্র সগল ্ো সেব নারােে। ।  

অচির বিণন পােপ কণরন স্বীকার।  

আশ্বাস পাইো অচি বণল আরবার।।  

সস বন েচ ণি চবঘ্ন আণছ বহুির। 

বণনর রিক সো সেব পুরন্দর।। 

অর্জ্ুপন কণ ন, সেণব নাচ  মম ভে।  

বহু ইে আণস, িবু কচরব চবিে। ।  

মম স্াগয ধনুর্ব্পাে নাচ  হুিাশন।  

ইে স  ্ুচেণি নাচ ক অস্ত্রগে।।  

অবশয চবণরাধ ব ণব সেবরাি সঙ্গ। 

িার ্ুদ্ধ-ণ্াগয রে নাচ ক িুরঙ্গ।। 

সেবরাি ইে স  চবণরাধ  ইণব। 

চত্রিগৎ সলাক িার সা া্য কচরণব। ।  

সা া্য কচরণি ব ণল নাচ  অি্রগে।  

উপাে চব ণন চসদ্ধ নণ  কোিন।। 

শ্রীকৃণের বাহুবল সচ বাণর পাণর। 

স ন অস্ত্র নাচ  িাাঁণরা  ণির মাোণর। ।  

আপচন চিন্ত  িুচম ই ার উপাে। 

খ্াণ্ডব েচ ণি সমারা  ইব স াে।। 

এি শুচন ধযান কচর চিণন্ত হুিাশন।  

সখ্া বরুণেণর িণব কচরল স্মরে।। 

অচির স্মরণে আইণলন িণলশ্বর। 

বরুণে সেচখ্ো চনণবচেল ববশ্বানর। ।  

এমন সমণে সখ্া কর উপকার। 

িেেি রে আণছ আলণে সিামার।।  

অিে ্ুগল িূে গাণ্ডীব ধনুক। 

এ সকল চেণল মম খ্ণণ্ড সব দুখ্।। 

শুচনো বরুে আচন চেল শীঘ্রগচি। 

আণরা আপনার পাশ সেন িলপচি।। 

সুরাসুণর পূচিি গাণ্ডীব ম াধনু।  

কচপধ্বি রেণিযাচি চিচন িে ভানু।। 

শুল্কবেপ িাচর অশ্বরণে চনণোচিি।  

অিে ্ুগল িূে অণস্ত্র সুণশাচভি।।  

বরুে আচনো চেল অচির বিণন। 

অচি িা া সমচপপল নর-নারােণে। ।  

অস্ত্র লচভ  রণিণি কুন্তীর নন্েন।  

প্রেচিে কচর রণে বকল আণরা ে।। 

চনি শচি িণব অচি পাণেপণর অচপপল। 

স্ই শচি সিণি অচি োনব েচ ল।।  

কৃণেণর কচরো িব সেব হুিাশন।  

সকৌণমােকী গো চেল িক্র সুেশপন।।  

এই দুই অস্ত্র চেবয অিুল সংসাণর। 

সিামা চবনা অনয িণন সশাভা নাচ  কণর।। 

সোাঁণ  রণে িচেণলন চনি চনি সাণি।  
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সগাচবন্দ গরুেধ্বণি, পােপ কচপধ্বণি।। 

শণিক স্ািন বন খ্াণ্ডব চবিার। 

লাচগল অনল উণঠ পর্ব্পি আকার।। 

দুই চভণি বণনর োণকন দুই িন। 

চনুঃশণে ে ণে বন সেব হুিাশন।। 

প্রলণের সমঘ স্ন, শুচন গোগচে। 

নানািাচি বৃি সপাণে, শুচন বেবচে।। 

নানািাচি পশু সপাণে, নানা পচিগে।  

নানািাচি পুচেো মরণে নাগগে।। 

প্রােভণে সকান িন পলাইো ্াে। 

অণস্ত্রণি কাচেো সণব অচিণি সফলাে।। 

চসং নাে কচর বলবন্ত সকান িন। 

গচর্জ্পো বাচ র ব ল কচরবাণর রে।।  

কৃোর্জ্ুপন বাে কাচে সফণল িিিে। 

আনণন্দণি হুিাশন করণে ভিে।। 

্ি রি চকের োনব চবেযাধর।  

অণনক পুচেো মণর অরেয চভির।। 

ভা্পযা পুত্র স  সক  কণর আচলঙ্গন। 

বযাকুল  ইো সক  করণে সরােন।। 

শীঘ্রগচি চগো সক  পণে িলমাণে। 

িলিন্তু স  ভস্ম  ে অচিণিণি।।  

িণলণি পুচেো মণর শফরী কচ্ছপ। 

বণনণি পুচেো মণর বনবাসী সব।। 

চসং  বযাঘ্র ভল্লুক বরা  মৃগগে।  

মচ ি শপার্দ্ূল খ্েী, না ্াে চলখ্ন।। 

অসংখ্য কুঞ্জর সপাণে েীঘপ েীঘপ েন্ত। 

িমূ্বক শশক নকুণলর নাচ  অন্ত।। 

নানািাচি নাগ সপাণে গচর্জ্পো আগুণে। 

শি পঞ্চ েশ ফো ধণর সকান িণন।। 

পর্ব্পি আকার অঙ্গ, গমণন পবন। 

নানািাচি পুচেো মরণে পচিগে।।  

আকাণশ উেণে সক  পবণনণর সিণি। 

অর্জ্ুপন কাচেো বাণে সফণল অচিমাণে।। 

আকুল ্ণিক িীব কণর কলরব। 

ম াশে ব ল, স্ন উেণল অেপব।। 

পর্ব্পি আকার অচি উচঠল আকাণশ।  

স্বগপবাসী সেবগে পলাে িরাণস।। 

ভণেণি লইল সণব ইণের শরে। 

সেবরাণি িানাইল খ্াণ্ডব ো ন।। 

সিামার পাচলি বন েণ  হুিাশন। 

অচির স াে ব ল নর দুই িন।। 

এি শুচন কুচপি  ইল সেবরাি। 

্ুচেবাণর িণল লণে সেণবর সমাি।। 

ম াভারণির কো অমৃি-ল র।  

কা ার শকচি িা া বচেপবাণর পাচর।। 

শ্রুিমাত্র কচ  আচম রচিো পোর।  

শুচন অবণ ণল িণর ভব-পারাপার।। 

সলাকচ্ছণন্দ সংস্কৃণি চবরচিল বযাস। 

খ্াণ্ডব ো ন কো শ্রবণে উল্লাস। ।  

আচেপর্ব্প ভারণির শুণন সাধুিণন।  

পাাঁিালী-প্রবণন্ধ কাশীরাম োস ভণে।। 
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ইোচে সেবগণের সচ ি অর্জ্ুপণনর ্দু্ধ ও মেোনবাচের পচরত্রাে লাভ 

অচি সক্রাণধ পুরন্দর,                     িণে ঐরাবণিাপর, 

বজ্র কণর, ছত্র সশাণভ চশণর। 

সকাণপণি স র আাঁচখ্,                     সলাচ িবরে সেচখ্, 

আজ্ঞা চেল ্ি অনুিণর।। 

্ি আণছ সেবগে,                     লণে চনি প্র রে, 

আইস  আমার পশ্চাণি। 

শুচনবাণর উপ াস,                     চিণলক না কণর ত্রাস, 

মম বন সপাোে চক মণি।। 

স াে িণনর স ,                     চবনাচশব  বযবা , 

এি বচল িণল বজ্রপাচে। 

স  পচরবার ্ি,                     উদ্বচুঃশ্রবা ঐরাবি, 

িাচর সমঘ সিৌিচট্ট সমচঘনী।। 

্িারূঢ় ম ামচি,                     িচলল ধণনর পচি, 

ভেের গো ধচর কণর। 

মচ ণি মৃিুযর নাণে,                     সলাকান্তক েণ্ড াি, 

িচলল সচ ি স িণর।। 

চনি চনি ্ানণরা ,                     িচলল ্ণিক গ্র , 

অষ্টবসু অচশ্বনীকুমার। 

পবন ধনুক ধচর,                     মৃণগ আণরা ে কচর, 

ইে স  বকল আগুসার।। 

িচেো মকরধ্বি,                     িচলল িণলর রাি, 

পাশ অস্ত্র সশাণভ সবয কণর। 

চশচখ্ পৃণষ্ট আণরা ে,                     শচিকণর িোনন, 

িচলল খ্াণ্ডব রাচখ্বাণর। 

এইমি গুচে গুচে,                     সেবিা সিচত্রশ সকাচে, 

সগল বন রিার কারণে। 

আইল গরুেপিী,                     সণঙ্গ লি লি পিী, 

রিাণ িু চনি জ্ঞাচিগণে।। 
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চিণি বহু অনুরাগ,                     আইল অনন্ত নাগ, 

সকাচে সকাচে ভুিঙ্গ সং চি। 

আইল িিক সসনা,                     ধণর শি শি ফো, 

চবিবৃচষ্ট পূেপ বকল চিচি।। 

্ি রি ভূি োনা,                     স  চনি চনি সসনা, 

নানা অণস্ত্র সশল শূল বলো। 

এমি চলচখ্ব কি,                     চত্রভুবণন আণছ ্ি, 

বণ  সণব আকাশ ্ুচেো।। 

িণব সেব পুরন্দণর,                     আজ্ঞা চেল িলধণর, 

বৃচষ্ট কচর চনবার অনল। 

আজ্ঞামাত্র অচি সবণগ,                     সম্বিপাচে িাচরণমণঘ, 

মুিল ধারাে ঢাণল িল।। 

প্রলে কাণলর বৃচষ্ট,                     স্ন মিাইণি সৃচষ্ট, 

চশলা-িণল ছাইল আকাশ। 

ম াণঘার  াক ছাণে,                     েন্েনা ঘন পণে, 

চিন সলাণক লাচগল িরাস।। 

সেচখ্ পােপ ম াবল,                     না পচেণি বৃচষ্টিল, 

সশািক বােবয অস্ত্র এণে। 

শূণনয অস্ত্র উণঠ সরাণি,                     সশািণক সচলল সশাণি, 

বােণবয সকল সমঘ উণে।। 

সমঘ ব ল পরািে,                     অচি সক্রাণধ সেবরাে, 

বজ্র  াণন শ্রীকৃে অর্জ্ুপণন। 

িাচন নর-নারােণে,                     বজ্র না িচলল রণে, 

বাহুচে আইল ইেস্থাণন।। 

িণব সক্রাণধ সেবরাি,                     অস্ত্র বযেপ পাে লাি, 

উপাচেো আচনল মন্দর। 

হুহুোরশে ছাণে,                     স্ন স্বগপ চছাঁচে পণে, 

আইণস মন্দর চগচরবর।। 

ইেপুত্র চেবয চশিা,                     ভরদ্বাি-পুত্র েীিা, 
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অণিে গাণ্ডীব ধদ্বর ধন।ু 

চিপ্র ণি এণে বাে,                     চগচর কণর খ্ানখ্ান, 

িূেপ কণর স্ন িুদ্র সরে।ু। 

পর্ব্পি সফচলল সছচে,                     িমচকি িম্ভণভেী, 

নানা অস্ত্র কণর বচরিে। 

অণনক কচরণছ রে,                     চনবাচরণি হুিাশন, 

সক কচরণব িা ার গেন।। 

বােু অচি চভচন্দপাল,                     ইেিাল ব্রহ্মিাল, 

পরশু মুেগার সশল শূল। 

িক্রবাে িাঠা িাচঠ,                     নানা অস্ত্র সকাচে সকাচে, 

অদ্ধপিে সিামর চত্রশূল।। 

িবল সাবল শাঙ্গী,                     িুরপা সবেব োচঙ্গ, 

কুঠার পচট্টশ বহুির। 

ভল্ল সশল শেণভেী,                     কুন্ত খ্ে চরপুণচ্ছেী, 

সূিীমুখ্ খ্ট্টাঙ্গ চবির।। 

স্ন বৃচষ্ট সঘার বণন,                     ইে সফণল অস্ত্রগণে, 

সব চনবাণরে ধনঞ্জে। 

অচিণি পিঙ্গ পণে,                     স্ন ভস্ম ব ণে উণে, 

িেমাণত্র ব ল সব িে।। 

অচি রাণখ্ নারােে,                     পােপ কণর ম ারে, 

সুরাসুর সবাণর চনবাণর। 

সেচখ্ অর্জ্ুপণনর কাি,                     সচবস্মে সেবরাি,  

সুরাসুর আগু নণ   ণর।। 

সেচখ্ সেব ভচঙ্গোন,                     সক্রাণধ ব ল আগুোন, 

গচর্জ্পো গরুে ম াবীর। 

বজ্র সম েন্ত নণখ্,                     িচলল চবিার মুণখ্, 

চগচলবাণর পাণেপর শরীর।। 

আকাণশ গরুে পাখ্ী,                     আইণস িখ্ন সেচখ্, 

চেবয অস্ত্র এণে ধনঞ্জে। 
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ব্রহ্মচশর নাণম বাে,                     পূণর্ব্প বকল গুরু োন, 

সকল  ইল অচিমে।। 

গণর্জ্প ব্রহ্মচশর-অস্ত্র,                     গরুে  ইল বযি, 

পলাইল সশ্রষ্ঠ চব ঙ্গম। 

চনি পচরবার সঙ্গ,                     গরুে চেণলক ভঙ্গ, 

সক্রাণধ ধাে ্ি ভুিঙ্গম।। 

চবিাচর স র ফে,                     শ্বাস বণ  সমীরে, 

গর্জ্পণন শ্রবণে লাণগ িালা। 

বক্রমুখ্ েশ শি,                     চবি বণিপ অচবরি, 

স্ন শ্রাবণের সমঘমালা।। 

ফাল্গুচন িাচনল ফেী,                     গাণ্ডীব ধনুক োচন, 

চপপীচলকা নাণম বাে এণে।  

নানাবেপ নানারূণপ,                     চপপীচলকা একিাণপ, 

সকল ভুিণঙ্গ চগো সবণে।। 

চশখ্ী নাণম চেবয শর,                     এণে পােপ ধনুদ্ধপর, 

লি লি  ইল মেূর। 

উচেো আকাশ চেণক,                     খ্ণ্ড খ্ণ্ড কচর নাণগ, 

রিমাংস বচরণি প্রিুর।। 

নাচরল সচ ণি রে,                     পাছু ব ল ফেীগে, 

আগু ব ল ্ণির ঈশ্বর। 

সকাচে সকাচে ্ি সাণে,                     ভেের গো  াণি, 

েোচরো চনল ধনুুঃশর।। 

ঘন চসং নাে ছাণে,                     নানাবেপ অস্ত্র এণে, 

মু ূণিপণক ব ল অন্ধকার। 

না সেচখ্ চেবসপচি,                     স্ন অমাবসযা- রাচি, 

শরিাণল ঢাচকল সংসার।। 

স্ অণস্ত্র স্ অস্ত্র বাণর,                     ্ণোচিি পােপ মাণর, 

েৃচষ্টমাণত্র কচরল সং ার। 

অস্ত্র বযেপ সেচখ্ সকাণপ,                     েশণন অধর িাণপ, 
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গো লণে ধােধণনশ্বর।। 

পােপ এণে বজ্রশর,                     বাচিল হৃেণোপর, 

খ্চসো পচেল গোবর। 

চিচন্তো আপন মণন,                     চবমুখ্  ইল রণে, 

রে িযচি িচলল সত্বর।। 

সংগ্রাণম পাইো লাি,                    বাহুচেল ্িরাি, 

চনি পচরবাণরর সং চি। 

এইমণি ধনঞ্জে,                     সমণর পাইো িে, 

সেবিার কণরন দুগপচি।। 

এইমি ক্রণম ক্রণম,                     অরুে বরুে ্ণম, 

সণব আচস কচরল সংগ্রাম।  

সিয আচে িাচর্ুণগ,                     নচ ল না  ণব আণগ, 

সুণর নণর ্ুদ্ধ অনুপাম।। 

্ুণদ্ধ ব ল পচরশ্রম,                     িূেপ ব ল পরাক্রম, 

্িগে  ইল চবমুখ্। 

বহু জ্ঞাচিগে বণধ,                     আইল পরম সক্রাণধ, 

চনর্ব্পাে কচরণি হুিভূক।। 

রািস োনব োনা,                     ভূি সপ্রি অগেনা, 

অপ্সরী চকেরী চবেযাধর। 

মুণখ্ণি উলকা জ্বণল,                     ম াণরাল সকালা ণল, 

চপশাির বসনয ভেের।। 

চবচবধ আেুধ ধণর,                     ভেের গো কণর, 

সক  লণে পর্ব্পি পািাে। 

মার মার কচর  াণক,                     বৃি ধচর লাণখ্ লাণখ্, 

ধাে সক  চবিাচর বোন।। 

সেচখ্ োনণবর বসনয,                     বািাইো পাঞ্চিনয, 

সুেশপন এণেন মুরাচর। 

সিণি িক্র শি িণ্ড,                     িেমাণত্র লণ্ডভণ্ড, 

কণরন োনবগে মাচর।। 
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রািস চপশািিে,                     বাণে কাচে ধনঞ্জে, 

বকল বীর অচির িপপে। 

চলচখ্বাণর পাচর কি,                     সংগ্রাণম পচেল ্ি, 

ভঙ্গ চেল, চছল ্ি িন।। 

এইমি পুনুঃ পুনুঃ                     সুরাসুর নাগগে, 

সংগ্রাম কচরল অচবরাম।  

স নকাণল বন মাে,                     িিক পেগরাি, 

িার সুি অশ্বণসন নাম।। 

সখ্া কচর  চর ণে,                     খ্াণ্ডব িিকালণে, 

োণক স  চনি পচরিন। 

গৃণ  রাচখ্ ভা্পযাপুণত্র,                     চগোচছল কুরুণিণত্র, 

সসইকাণল কদ্রুর নন্দন।। 

আিচম্বণি বন েণ ,                     সবচেণলক  বযবাণ ,  

মািা পুণত্র গচেল প্রমাে। 

উপাে না সেচখ্ চকছু,                     সকাণলণি কচরো চশশু, 

ফচেচপ্রো করণে চবিাে।। 

অনণল নাচ ক ত্রাে,                     নাচ  রিা পাণব প্রাে, 

অচিণি সফলাণব শর  াচন। 

হৃেণে ভাচবো দুখ্,                     িাচ ো পুণত্রর মুখ্, 

কাচন্দ কণ  িিক-গৃচ নী।। 

উপাে না সেচখ্ আর,                     খ্াণ্ডবাচি  ণি পার, 

শুন পুত্র আমার বিন। 

প্রণবশ  সমার সপণে,                     ্চে  আমাণর কাণে, 

িুচম ্া  লইো িীবন।। 

মািার বিন ধণর,                     উেণর প্রণবশ কণর, 

বােুভণর উচেল নাচগনী। 

অন্তরীণি ্াে উণে,                     পাণেপর সরু্ম্ণখ্ পণে, 

দুই অস্ত্র এচেল ফাল্গুচন।। 

এক অণস্ত্র কাণে মুণ্ড,                     পুচ্ছ কাচে চিনখ্ণ্ড, 
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নাচগেী পচেল ভূচমিণল। 

অশ্বণসন উচে ্াে,                     পােপ না সেচখ্ণি পাে, 

ইে সমা  বকল মাোিাণল।। 

সেচখ্ পােপ ম াকু্রদ্ধ,                     পুনুঃ ইে স  ্ুদ্ধ, 

শরিাণল ছাইল সমচেনী। 

ইোর্জ্ুপণন ম ারে,                     িমচকি চত্রভুবন, 

আিচম্বণি ব ল শূেযবােী।। 

না কর না কর দ্বন্দ্ব,                     সকন ব ল মচিধন্ধ, 

সংবর সংবর সেবরাি। 

এই নর-নারােণে,                     সংগ্রাম কচরো চিণন, 

নাচ  স ন ব্রহ্মাণণ্ডর মাে।। 

সকান্ প্রণোিন স িু,                     ্ুদ্ধ কর শিকু্রিু, 

অপমান পচরশ্রম সার। 

স্ই স িু চিণি আণছ,                     কুরুণিণত্র আগু সগণছ, 

িব সখ্া কশযপ-কুমার।। 

শূনযবােী শচন ইে,                     স  ্ি সুরবৃন্দ, 

সমণরণি  ইল চবরি। 

স্বণগপ সগল সুরপচি,                     নাগগে সভাগবিী, 

্োস্থাণন সগল আর ্ি।। 

চনষ্কণ্টণক হুিাশন,                     ে ণে খ্াণ্ডব বন, 

নানাবেপ পশুগে সপাণে।  

ভিয ভিক এক ঠাাঁই,                     সক  কাণর িাণ  নাই,  

ভণে চবপরীি  াক ছাণে।। 

কুঞ্জর সকশরী সকাণল,                     মৃগবযাঘ্র এক স্থণল, 

মূচিক মার্জ্পার স  ববণস। 

একত্র মণ্ডুক নাণগ,                     সঞ্চান না িাে বণক, 

েৃচষ্ট নাই শার্দ্ূপল মচ ণি।। 

প্রলে অনল িাণপ,                     ভ্রণম সো লাণফ লাণফ, 

উণঠছ র্বে বৃণির উপণর। 
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ভল্লুক নকুল ্ি,                     চশবাগে শি শি, 

প্রণবশণে চববর চভিণর।। 

িণলণি ্ণিক বণস,                     অগাধ সচলণল পণশ, 

সখ্ির আকাণশ উচে ্াে। 

সকাোও নাচ ক ত্রাে,                     হুিাশন লে প্রাে, 

কৃোর্জ্ুপন কাণেন সবাে।। 

স নকাণল মে নাণম,                     আচছল িিক ধাণম, 

নমুচি োনব সণ াের। 

ভণে পলাইো ্াে,                     পাণছ সখ্চে অচি ধাে, 

স্ই চভণি সেব োণমাের।। 

োনব সেচখ্ো  চর,                     সেবিাগণের অচর, 

সুেশপন ছাচেণলন িাে। 

পাণছ ধাে হুিাশন,                     ম ািক্র সুেশপন, 

োনব-ঈশ্বণর, চগো পাে।। 

কািণর  াকণে মে,                     রিা কর ধনঞ্জে, 

বত্রণলাকয-চবিেী কুন্তীসুি। 

সবচেণলক ম ািক্র,                     িুদ্র মীণন স্ন নক্র, 

পাণছ অচি স্ন ্মেূি।। 

শে শুচন ধনঞ্জে,                      াচক বণল নাচ  ভে, 

ভীম  ণে  াণক সকান্ িন। 

অর্জ্ুপন অভে চেল,                     সুেশপন বাহুচেল, 

অভে চেণলন হুিাশন।। 

োনব পাইল রিা,                     বন েণ  সর্ব্পভিযা, 

সকল কচরল ভস্মমে। 

মণনাভীষ্ট কচর সভাগ,                     খ্চণ্ডল অচির সরাগ, 

সেণল্প িচরল ধনঞ্জে।। 

চবশাল খ্াণ্ডব বন,                     নানাবণেপ বৃিগে, 

নানা িাচি আচছল ওিচধ।  

পশু পিী নাগ ্ি,                     চলখ্ন কচরব কি, 
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রািস োনব ্ি আচে।। 

্ণিক খ্াণ্ডববাসী,                     পুচে ব ল ভ্স্স্মরাচশ, 

সকবল রচ ল ছে িন। 

আচেপর্ব্প বযাসকৃি,                     পাাঁিালী প্রবণন্ধ গীি, 

কাশীোস সেব চবরিন।। 
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মন্দপাল ঋচির উপাখ্যান 

িণন্মিে বণল মুচন ক  চববরে। 

অচিণি পাইল রিা সকান্ ছে িন। ।  

শুচনলাম ভুিঙ্গ োনব চববরে। 

অচিণি বাাঁচিল সকবা আর িাচর িন।।  

মুচন বণল, শুন রািা কো পুরািন।  

মন্দপাল নাণম এক চছল িণপাধন।। 

ধাচর্ম্পক িপস্বী চিণিচেে ম াধীর। 

িপ কচর সোকাল িযচিল শরীর।। 

িপুঃণেশ ফণল চদ্বি সগল স্বগপবাস। 

স্বণগপ বচস সর্ব্প সুণখ্  ইল চনরাশ।। 

আর ্ি স্বগপবাসী নানা সুণখ্ সুখ্ী। 

স্বণগপণি োচকো চদ্বি চিণি বে দুুঃখ্ী।। 

দুুঃখ্চিণি চদ্বি চিজ্ঞাচসল পুেযিণন। 

স্বণগপ মম দুুঃখ্ েূর নণ  চক কারণে।। 

সকান্ কর্ম্প আচম না কচরলাম চিচিিণল। 

চক স িু স্বণগপণি মম সুখ্ নাচ  চমণল।। 

সেবগে বণল, পুেযভূচম ভূমণ্ডল। 

সসো ্া া কণর, স্বণগপ ভুণঞ্জ সসই ফল।। 

ভূচমণি িচন্মো কর্ম্প বহুল কচরলা। 

িাই আচি িুচম স্বগপবাসী স্  ইলা।। 

চকন্তু মণিপয পুণত্রাৎপচি স্ িন না কণর। 

পুেযনাণশ অণন্ত ্াে নরক চভিণর। ।  

বহু পুেযকর্ম্প কণর বহু কণর োন। 

নরণক প্রণবণশ ্চে নণ  পুত্রবান। ।  

স্বগপবাণস দুুঃখ্ িুচম পাও সস কারে। 

অনয পাপ নাচ  ইণে, শুন িণপাধন।।  

এি শুচন মন্দপাল চিচন্তল অন্তণর। 

স্বগপবাণস দুুঃখ্ মম না সণ  শরীণর।। 

পুনুঃ চগো িন্ম লব পৃচেবী চভির।  

পুত্র িন্মাইো স্বণগপ আচসব সত্বর।। 

সকান্ িীব ব ণল  ণব েচেণি সন্তান।  

পিী িাচি ব ব বচল চিণন্ত মচিমান।। 

িিিে সেবণে  িযচি চদ্বিবর। 

পিী গভপ প্রাি ব ল সংসার চভির।। 

শারণঙ্গর মূচিপ ধচর শারঙ্গী উেণর। 

িাচরপুত্র মন্দপাল উৎপােন কণর।।  

কিচেণন খ্াণ্ডণবণি লাচগল ে ন। 

ধযাণনণি িাচনল মন্দপাল িণপাধন।।  

িাচর পুত্র চশশু িারা, পি নাচ  উণঠ। 

স নকাণল অচিমণধয সঠচকল সেণে।। 

অচিণি িচরণি চশশু না সেচখ্ উপাে। 

পুত্ররিা স িু মুচন ধযাণনণি সধোে।। 

সেল্প কচরল আচি শ্রীকৃে-পাণ্ডণব। 

এক িীব না রাচখ্ণব এই ি খ্াণ্ডণব। ।  

অচি ্চে রাণখ্, িণব িীণে পুত্রগে।  

এি ভাচব কণর চদ্বি অচিণর িবন।।  

িুচম ধািা, িুচম ইে, িুচম বৃ স্পচি। 

সকল সেণবর মুখ্য সর্ব্পণেব চস্থচি।। 

িরািণর ্ি ববণস সিামাণি চবচেি। 

 বয কবয ্ি চকছু চত্রগুে বযাচপি।। 

িুচম কু্রদ্ধ ব ণল কাণরা নাচ ক চনিার।  

চিলমাণত্র ভস্ম কর সকল সংসার।। 

ব্রাহ্মণের ইষ্ট িুচম  ও কৃপাবান। 

িাচর গুচে পুণত্র সমার সে  প্রােোন।। 

চদ্বি-স্তুচিবণশ অচি চেণলন অভে।  

শুচন মন্দপাল ব ল সানন্দ হৃেে।।  

খ্াণ্ডণব লাচগল অচি ম াভেের।  
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শারঙ্গী পুণত্রর স  চিচন্তি অন্তর।। 

বালক অিািপি এই িাচর িন।  

চক উপাণে পুত্র সণব কচরব রিে। ।  

সকরূণে বণল িণব িাচর পুত্রগণে। 

এই গণিপ প্রণবশ কর  এইিে।।  

প্রিণ্ড অনল উণঠ পর্ব্পি আকার। 

আর সকান উপাণেণি না সেচখ্ চনিার।।  

নাচ ক এমন শচি আমার শরীণর। 

িাচরিণন লণে আচম পলাই অচিণর।। 

অশি অিািপি সিারা িাচর িন। 

গিপমণধয প্রণবচশো রাখ্  িীবন।।  

চশশুগে বণল গণিপ প্রণবচশ সকমণন। 

গিপ মণধয মূিা আণছ চবকে বেণন।। 

শারঙ্গী বচলল, মূিা লইল সঞ্চাণন। 

িেমাণত্র চনল এই মাত্র চবেযমাণন।। 

পুত্রগে বণল, গণিপ বেই সংশে।  

এণক সঘার অন্ধকার িাণ  সপপভে।। 

অেৃশয স্থাণনণি ্াই মন নাচ  সণর। 

কপাণল আছণে ্া া, সক লঙ্ঘন কণর। ।  

বাচ ণর োচকণল ্চে পুচেব অনণল। 

সর্ব্পপাণপ মুি ব ব, শাণস্ত্র ই া বণল।। 

কর্ম্প-অনুসাণর ফল ভুচঞ্জব এক্িে।  

িুচম অনয স্থাণন ্া  লইো িীবন।।  

অণনক মধুর বাকয শারঙ্গী বচলল। 

িোচপ এ িাচর চশশু গণিপ নাচ  সগল।। 

চশশু সব কণ , মািা সকন কর দ্বন্দ্ব। 

সিামাে আমার মািা চকণসর সম্বন্ধ। ।  

মাোণমাণ  পচে সকন  ারাও িীবন। 

আপচন োচকণল কি পাইণব নন্দন।। 

চনি শচি োচকণি মর  সকন পুচে।  

আইণস অনল সেখ্ শীঘ্র ্া  উচে।। 

অনল  ইণি ্চে পাই প্রচিকার। 

সিামার সচ ি সেখ্া  ণব পুনর্ব্পার।।  

পুণত্রর বিন শুচন শারঙ্গী উচেল।  

কানন েচ ো িণব পাবক আইল।। 

প্রিণ্ড অনল, িাণি ম াবােু বণ ।  

পর্ব্পি আকার িীবিন্তুগে েণ ।। 

সেচখ্ো কাির সণব মুচনর নন্দন। 

িচরিচর নাণম সিযষ্ঠ সাচরসৃক্ক, সদ্রাে।। 

িম্ভচমত্র নাণম িাচর মুচনর নন্দন। 

অচি প্রচি স্ােকণর কণর চনণবেন। ।  

আকুল  ইো িাচর িণন কণর স্তুচি।  

বালক অিাি পি সমারা িাচর িন। 

উপাে না সেচখ্ চকছু রাচখ্ণি িীবন। ।  

সেণে ছাচেো িচল সগল মািা িাি।  

িুচম কৃপা কর প্রভু সেচখ্ো অনাে।।  

অণনক কচরল স্তুচি চশশু িাচর িন।  

িুষ্ট ব ো বচলণলন সেব হুিাশন।।  

না কচর  ভে মন্দপাণলর িনে। 

পূণর্ব্প সিামাণের আচম চেোচছ অভে।।  

আমা ব ণি ভে না কচর  িাচর িন। 

স্ বর মাগ  চেব কচরলাম পে।। 

চশশুগে বণল ্চে ব লা কৃপাবান। 

মণনামি বর সে , মাচগ িব স্থান।। 

এখ্াণনণি আছণে মার্জ্পার দুষ্টগে।  

আমাণের গ্রাচসবাণর আণস অনুিে। ।  

সস সকল ভস্ম ্চে কর েোমে। 

িণবি আমরা সণব  ইব চনভপে।। 
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স াণসয কণ ন িণব সেব হুিাশন। 

চনভপণে কর  সণব িীবন ্াপন।। 

এি বচল সর্ব্পভুক চশশু িাচরিণন।  

প্রাে রাচখ্ েণ  বন ব্রহ্মার বিণন।। 

কৃোর্জ্ুপন-চবক্রণম চবমুখ্ সেবগে। 

চনবাচরণি না পাচরল খ্াণ্ডব ো ন। ।  

আশ্চ্পয মাচনো িণব সেব পুরন্দর। 

সেবগে সণঙ্গ বলো গগন উপর।। 

কচ ণলন কৃে আর অর্জ্ুপণন  াচকো। 

সিামরা উভণে আি একত্র চমচলো।। 

স্ কর্ম্প কচরলা িা া অদ্ভুি কেন।  

সেণবর দুষ্কর ই া, ছার নরগে।। 

সিামাণের পরাক্রম কচর েরশন। 

 ইলাম সাচিশে আনচন্দি মন।। 

এই স িু এক বাকয বচল স্ এখ্ন। 

মণনানীি বর মাগ, সিামা দুই িন।। 

অর্জ্ুপন বণলন, বর চেণব সুণরশ্বর।  

চেবয অস্ত্র িূে িণব সে  পুরন্দর।।  

ইে বণল, চেব অস্ত্র কি চেন সগণল। 

চশণব িুষ্ট ্খ্ন কচরণব িণপাবণল।। 

শ্রীকৃে বণলন, বর মাচগ স্ সিামাে। 

অর্জ্ুপণনর সণন স্ন চবণচ্ছে না  ে।।  

হৃষ্ট  ণে বর চেো সগল পুরন্দর।  

কৃোর্জ্ুপণন চবোে কচরল ববশ্বানর।। 

বর চেো চনিস্থাণন সগল হুিাশন। 

হৃষ্ট  ণে মম স  ্ান কৃোর্জ্ুপন।। 

বযাস চবরচিি এই ভারি সুন্দর। 

কাশী কণ , শ্রবণে পাপ ীন  ে নর। ।  
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সুভোর সচ ি অর্জ্ুপণনর 

ইেপ্রণস্থ গমন ও পঞ্চ পাণ্ডণবর 

পুণত্রাৎপচি 

অনন্তর অর্জ্ুপন প্রভাসিীণেপ চগো। 

দ্বােশ বৎসর সশি িোে বচঞ্চো।।  

িণব পুনুঃ কিচেন রচ  দ্বারাবিী। 

ইেপ্রণস্থ চফচরণলন সুভদ্রা সং চি।। 

্ুচধচষ্ঠর-িরণে কণরন প্রচেপাি। 

ধর্ম্প আশীর্ব্পাে সেন চশণর চেো  াি।। 

কুন্তী ভীণম প্রেণমন পােপ সচবনণে। 

আশীর্ব্পাে সেন দুই মাদ্রীর িনণে।। 

সদ্রৌপেীণক সম্ভাচিণি অন্তুঃপুণর ্ান। 

পাণেপ স চরো কৃোর িাণগ অচভমান।। 

অণধামুণখ্ রচ ণলন অচি সক্রাধমন। 

কিিে োচক পােপ বণলন বিন।। 

ক  চপ্রণে চক স িু  ও অচভমাচননী। 

সকন না সম্ভাি সমাণর পাঞ্চাল নচন্দনী।। 

দ্বােশ বৎসর অণন্ত  ইল চমলন। 

ই াণি অচপ্রে স ন না বুচে কারে। ।  

সদ্রৌপেী বচলল, পােপ চনেে শরীর।  

স ো ব ণি সগণল সমার চিি নণ  চস্থর।। 

সমার স্থাণন সিামার চক আর প্রণোিন।  

্োে ্ােবী িো কর  গমন।। 

শুচনো কণ ন পােপ  ইো লচর্জ্ি।  

িুচম স ন ক  সেচর না  ে উচিি।। 

সিামা চবনা অর্জ্ুপণনর সক আণছ সংসাণর। 

লি স্ত্রী  ণলও িুচম সবার উপণর।। 

আমরা স্ পঞ্চ ভাই সকচল সিামার।  

ভদ্রা স িু কর সক্রাধ না বুচে চবিার।। 

শুচনো সদ্রৌপেী মণন  ইলা উল্লাস।  

চপ্রেবাকয দুই িণন  ইল সম্ভাি। ।  

আইণলন কি চেণন রাম-নারােে। 

নানারত্ন সণঙ্গণি অণনক োসীগে।।  

অশ্ব  িী সধনু বৃি চবচবধ স্ৌিুক। 

কৃণে সেচখ্ ধর্ম্পরাি পরম সকৌিুক।। 

আচলঙ্গন চশণরাঘ্রাে বলো দুইিণন।  

অনযাণনয সম্ভািা কচরণলন প্রীিমণন।। 

কিচেন পণর িণব পাণ্ডণবর প্রীণি।  

বলভদ্র ্ান কৃে রণ ন িোণি।। 

িণব কিচেণন ভদ্রা ব ল গভপবিী। 

পরম সুন্দর পুত্র প্রসচবল সিী।।  

চদ্বিীে িণের সিযাচি অণঙ্গর বরে।  

রূণপণি কচরণল আণলা সকল ভুবন।। 

রূণপণি বীণ্পযণি ব ল িনক-সমান।  

চদ্বিগে নাম চেল কচর অনুমান।। 

অচভবন মণনা র সুন্দর শরীর। 

মনুযমান সক্রাধপর অচিশে বীর।। 

সস কারে অচভমনুয চেল িার নাম। 

পশ্চাৎ কচ ব ্ি িার গুেগ্রাম।। 

সদ্রৌপেীর পঞ্চপুত্র পঞ্চিন ব ণি। 

সবাই সমান ব ল রূণপণি গুণেণি।। 

অনুমান কচর নাম চেল চদ্বিগে। 

প্রচিচবন্ধয নাম ব ল ধণর্ম্পর নন্দন।। 

সুিণসাম নাম বৃণকাের-সুি ব ল। 

শ্রুিকর্ম্পা বচল নাম পােপ সুণি চেল।। 

শিানীক নাম ব ল নকুল-নন্দন। 

স ণেবসুি নাম ব ল শ্রুিণসন।। 
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এই পঞ্চ নাম ধণর পণঞ্চর সন্তান।  

রূপ গুে বল বীণ্পয িনক সমান।।  

পাণ্ডণবর বংশবৃচদ্ধ  ইল এমি। 

সেচখ্ সণব পুত্রমুখ্ ব ল আনচন্দি। ।  

ভারি শ্রবণে চকছু না োণক আপে। 

দুুঃখ্ সশাক েূর  ে বােণে সম্পে।। 

কাশীরাম োস কণ , শুন সাণরাদ্ধার।  

ই া চবনা সংসাণরণি সুখ্ নাচ  আর। ।  

সুধামে ভারি শ্রীবযাসণেব রচিল।  

এিেূণর আচেপর্ব্প সমাি  ইল।। 

 


