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যদুবালকচদগের প্রচত ব্রহ্মশাপ এবং শাগের মুষল প্রসব 

জগেজয  বগল শুচন কহ তগপাবন। 

চক চক কর্ম্ব কচরগলন রুচিেীরমে॥  

ভার চনবারে দহতু হহয া অবতার। 

এগক এগক নাচশগলন পৃচথবীর ভার॥ 

তগব দকান্ কর্ম্ব কচরগলন যদুমচে। 

চববচরয া আমাগক কচহবা মহামুচন॥ 

ভারত শুচনগত রাজা বড  হৃষ্টমন। 

পরাগে করগয  দযন ষট পদ ভ্রমে॥ 

প্রশ্ন কচর সর্ব্ব তত্ত্ব লন মুচনস্থাগন। 

সািু সত্ত্বগুগে রাজা পূেব সর্ব্বগুগে॥ 

নচহল নচহগব দহন সািু চক্ষচততগল।  

যার যশ প্রিাচরল এ মহীমণ্ডগল॥ 

নৃপচতর প্রশ্ন শুচন মুচন মহাশয । 

সািু সািু বচলয া রাজাগর প্রশংসয ॥ 

 

বগলন হবশম্পায ন শুন কুরুপচত। 

দ্বারকায  চবহার কগরন লক্ষ্মীপচত॥ 

একচদন দবদী পগর বচস নারায ে। 

রুচিেী প্রভৃচত নারী দসবগয  িরে॥  

জােবতী সতযভামা ভরা নগ্নচজচত। 

চমত্রচবন্দা মারী আর কাচলন্দী শ্রীমচত॥ 

এই অষ্ট পাটরােী শ্রীকৃষ্ণগমাচহেী। 

দষাড শ সহস্র আর কৃগষ্ণর রমেী॥ 

চনজ মগনারগথ সগব দসবগয  শ্রীহচর।  

িামর বযজন কগর চনজ হগে কচর॥ 

তােুল দযাোয  দকহ মগনর হচরগষ।  

রাতুল িরে দকহ িাগপ পচরগতাগষ॥ 

দহনমগত কগর সগব প্রভুর দসবন। 

অচনতয সুগেগত চলপ্ত কমলারমে॥ 

ব্রহ্মা আচদ দদবেে একত্র হইয া।  

একচদন সগব যুচি কগরন বচসয া॥ 

তযচজয া হবকুণ্ঠনাথ হবকুণ্ঠ বসচত। 

পৃচথবীগত রচহগলন না কগরন স্মচৃত॥  

নরগদহ িচরয া নাচশগত চক্ষচত-ভার।  

মহা হদতযেগেগর কচরগলন সংহার॥ 

কচরগলন বহু কর্ম্ব দকচল অনুসাগর। 

যাহা স্মচর পাপীগলাক যায  ভবপাগর॥ 

চদন চদন অবনীগত কগরন চবহার। 

হবকুগণ্ঠ আচসগত এগব হয  সুচবিার॥  

দহনমগত দদবেে কগর অনুমান। 

জাচনগলন সর্ব্ব অন্তযবযামী ভেবান॥ 

দবদীগত বচসয া কৃষ্ণ তুচলয া নয ন। 

দ্বারকার বসচত কচরলা চনরীক্ষে॥ 

স্থাগন স্থাগন বসচত দলাগকগত পূেব সব। 

নের চভতগর সব দলাক কলরব॥ 

দেলাগেচল-েতায াগত পথ নাচহ পায । 

পথ ঘাট দলাগকগত পূচেবত সর্ব্বথায ॥ 

দদচেয া চিচন্তত হইগলন নারায ে।  

চক উপায  কচরগবন ভাগবন তেন॥ 

পৃচথবীর ভার আচম কচরব সংহার। 

আমা হহগত হহল আগরা িতুগুবে ভার॥ 

 

করগযাগড  বগল যত কৃগষ্ণর নন্দন। 

দহর অবেচত কর যত মুচনেে॥ 

চিরচদন েভববতী এই ত অঙ্গনা। 

না হয  প্রসব বড  পাইগে যন্ত্রো॥ 
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কতচদগন প্রসচবগব চক হগব অপতয। 

আপনারা মহাজ্ঞানী কচহগবন সতয॥ 

এত শুচন মুচনেে কুমাগরর বােী। 

িযানস্থ হইয া দদচে কচহল তেচন॥  

জাচনলাম শুন ওগহ কৃগষ্ণর কুমার।  

দলৌহপাগত্র কচরয াে েগভবর আকার॥ 

অবজ্ঞা জাচনয া দক্রাি হহল মুচনেগে। 

দক্রািমুগে কচহগত লাচেল ততক্ষগে॥  

কৃগষ্ণর নন্দন দতারা যদুকুগলাদ্ভব।  

ব্রাহ্মগেগর উপহাস করহ যাদব॥ 

দয দলৌহপাগত্রগত হকগল েগভবর আকৃচত। 

এেচন উর্ত্ম বংশ হইগব উৎপচর্ত্॥ 

তাহা হহগত দতামা সগব হগব বড  ভয । 

যদুকুল ধ্বংস হগব জাচনহ চনশ্চয ॥ 

দহনই সময  দসই জােবতী-সুত। 

মুষল প্রসব এক হকল আিচেত॥ 

চিচন্তত হইল দদচে যগতক কুমার। 

চক কচরব চক হইগব কগরন চবিার॥ 

মুষল দদচেয া অচত চবষাচদত মন। 

সকল কুমার হহল মচলন বদন॥ 

আপনার দদাগষ হহল কুগলর চনিন। 

কুল অন্ত হগব দহন বুঝগয  কারে॥ 

অজ্ঞান হইয া হকনু চদ্বগজ উপহাস।  

রক্ষা নাচহ চনশ্চয  হহগব সর্ব্বনাশ॥ 

শুচনয া চক বচলগবন দদব েদাির। 

না জাচন চক কচহগবন দদব হলির॥ 

চক দহতু কুবুচর্দ্ আচজ হহল দমাসবার। 

দকান্ মগত হহগব ইহার প্রচতকার॥ 

দকান লাগজ দলাগক তগব দদোব বদন।  

শুচনগল এেচন কু্রর্দ্ হগব নারায ে॥ 

বড  লর্জ্া ভয  আচজ হ’ল দমাসবার। 

বাহুচড য া েৃগহ পুনঃ যাইব না আর॥  

এই অনুতাপ কগর যত চশশুেে। 

অন্তযবযামী জাচনগলন সব নারায ে॥ 

পুত্রেে সচিকগট আচস েদাির। 

কগহন সবার প্রচত মিুর উর্ত্র॥ 

চক কারগে দমৌনভাব দদচে পুত্রেে। 

দকান্ দুঃগে দুঃেী হহগল কহত কারে॥  

কৃগষ্ণর বিগন কগহ যগতক কুমার। 

হদগবগত কুবুচর্দ্ তাত হহল দমাসবার॥  

কুকর্ম্ব হহল আচজ বুচর্দ্ হহল হ্রাস। 

মুচনেগে দদচে কচরলাম উপহাস॥ 

তার প্রচতফল এই হইল মুষল।  

দকাগপ শাপ চদয া দেল ব্রাহ্মে সকল॥ 

ইহা হ’দত হইগবক যদুবংশ ক্ষয । 

এই দহতু আমাগদর হইয াগে ভয ॥  

লর্জ্া ভগয  হইয াগে আকুল পরাে। 

বুচঝয া যা হয  দদব করহ চবিান॥ 

কুমারেগের কথা শুচনয া চশহচর। 

চশশুেগে আশ্বাচসয া কগহন শ্রীহচর॥ 

এই দহতু চিন্তা দকন কর সর্ব্বজন।  

যাহা কচহ তাহা শুন যচদ লয  মন॥ 

মুষল লইয া যাহ প্রভাগসর তীগর। 

ঘচষয া করহ ক্ষয  পাষাে উপগর॥ 

ঘষবগে কচরগল ক্ষয  ভয  চকবা আর।  

সত্বর েমগন যাহ যগতক কুমার॥ 

আচসয া প্রভাস-তীগর কচর স্নানদান। 

পাষাগে ঘষবগয  সগব আনন্দ চবিান॥  
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ঘষবগে করগয  ক্ষয  কুমার সকল। 

ঘচষগত ঘচষগত ক্ষয  হইল মুষল॥ 

অবগশগষ অল্পমাত্র রচহল চকচঞ্চৎ।  

দদচেয া কুমার সব হইল চবচস্মত॥ 

হাগত িচর ঘচষগত আয র্ত্ নাচহ হয । 

দকমগন কচরব ইহা পাষাগেগত ক্ষয ॥  

েচণ্ডল মগনর ত্রাস কৃষ্ণ উপগদগশ। 

চক আর কচরব ভয  অল্প অবগশগষ॥ 

এগতক বালক সব মগন অনুমাচন। 

দশষ দলৌহ প্রভাস সচলগল দফগল টাচন॥ 

হরচষগত স্নান কচর প্রভাগসর জগল।  

দ্বারাবতী িগল দেল বালক সকগল॥ 

দোচবগন্দর আগে আচস কচহল কাচহনী।  

চশশুেগে আশ্বাগসন দদব িক্রপাচে॥ 

ভারগত মুষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব আেযান। 

কাশীরাম দদব কগহ শুগন পুেযবান॥ 

যদুকুল ক্ষয াগথব কৃষ্ণ-বলরাগমর যুচি 

মুচন বগল শুন পরীচক্ষগতর নন্দন।  

মুষল বৃর্ত্ান্ত কচহ শুনহ কারে॥ 

মুষল ঘচষয া ক্ষয  হকল চশশুেে। 

দসই হ্রগদ হহল নল-োগ ড ার বন॥ 

দশষ দলৌহ জগল দযই টাচনয া দফচলল।  

জগল চেল মৎসযরাজ তাহাগর চেচলল॥  

িীবর আইল মৎসয কচরগত িারে। 

জাগল বন্দী হহল মৎসয হদগবর কারে॥  

দলৌহ দশষ পায  মৎসয কাচটবার কাগল। 

জরা নাগম এক বযাি এগস দসই স্থগল॥ 

মাচেয া লইল দলৌহ িীবগরর স্থাগন।  

কচর্ম্বেৃগহ ফলা েড াইয া চদল বাগে॥ 

এোগন দ্বারকাপুগর দদব নরহচর। 

যদুবংশ চবনাচশগত হৃদগয  চবিাচর॥  

অবিান কর দদব দরবতীরমে। 

ভারাবতারগে আইলাম এ ভুবন॥ 

দুষ্ট হদতয মাচরয া েচণ্ডন ুপৃচথভভার। 

তগতাচিক যদুকুল হইল আমার॥ 

ইহা সব চবদযমাগন নগহ ভার দশষ। 

অচিক যাতনা চক্ষচত পায  ত চবগশষ॥  

ইহার উপায  দদব চিচন্তয াচে আচম। 

যদুকুল ক্ষয  কচর হগব স্বেবোমী॥ 

মম বংশ ক্ষয  কগর আগে দকান্ জন।  

ব্রহ্মশাপ লক্ষয কচর কচরব চনিন॥  

প্রভাগস যাইব িল স্নান কচরবাগর।  

যদুবংশ সগঙ্গ কচর লহ সবাকাগর॥ 

এইমগত দুই ভাই উচেয া ত্বরায । 

মাতা চপতা অগে যান লইগত চবদায ॥ 

দহনকাগল অমঙ্গল দদচে অপ্রচমত। 

ভূচমকম্প উল্কাপাত অচত চবপরীত॥ 

সঘগন চনঘবাত শব্দ দশচদগক হয । 

চদবগসগত িূমগকত ুহইল উদয ॥ 

দ্বারকায  জলির হয  মূচর্ত্বমান।  

টলমল করগয  দ্বারকাপুরীোন॥ 

কাি চশলা মৃচর্ত্কা প্রচতমা যত চেল। 

দকহ অট্ট হাগস দকহ চবদারী পচড ল॥ 

নৃতয কচর বুগল দকহ নের চভতগর। 

অকস্মাৎ ভাচঙ্গ পগড  দদউল মচন্দগর॥ 
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শৃোল কুকু্কর সব ডাগক উচ্চঃস্বগর। 

চপ্রয া চপ্রয া দ্বন্দ্ব হয  নেগর নেগর॥ 

অকাগল উদয  হহল দদব রচব শশী। 

চসংচহকা তনয  তাগহ অপূর্ব্ব েরাসী॥ 

হাহাকার শব্দ কগর নেগরর দলাক। 

স্বগেবর দদবতােে কগর মহাগশাক॥ 

এইরূগপ উৎপাত হইল সুচবোর। 

দদবেে সংহচত আইল সৃচষ্টির॥ 

অন্তরীগক্ষ থাচকয া যগতক দদবেে।  

কচরগলন বহুমগত প্রভুর েবন॥ 

নমগে কমলাকান্ত চবশ্বরূপ হচর।  

নমগে ক্ষীগরাদশায ী মিুচ্কটভাচর। 

চনগলবপ চনেূঢ  চনরাকার চনরঞ্জন।  

অনন্ত আকার চবশ্বরূপ সনাতন॥ 

সত্ব রজঃ তগমাগুগে এ চতন প্রকার।  

লীলায  করহ সৃচষ্ট লীলায  সংহার॥  

িন্দ্র সূযবয আকাশ পৃচথবী জলচনচি। 

পবন বরুে ইন্দ্র েঙ্গা নদ নদী॥ 

সকল দতামার অঙ্গ দকহ চভি নগহ। 

অনযরূগপ চবলাগস দতামার সর্ব্ব দদগহ॥ 

অপার দতামার লীলা দক বুচঝগত পাগর। 

আপচন কচরলা লীলা দানব সংহাগর॥ 

চক্ষচতভার দহতু পূগর্ব্ব করগল দোহাচর। 

এই দহতু পৃচথবীগত এগল ত্বরা কচর॥ 

অসুর বচিয া েণ্ডাইলা পৃচথভভার।  

ির্ম্ব সংস্থাপন আর অসুর সংহার॥ 

চিরচদন শূনয আগে হবকুণ্ঠভুবন। 

সবাই প্রাথবনা কগর তব আেমন॥ 

নররূপ িচরয া রচহগল চক্ষচততগল। 

কৃপা কচর যত দলাক কৃতাথব কচরগল॥ 

দারুে দুরন্ত হদতযেে দুষ্টমচত।  

লীলায  সংহাচর ভার েণ্ডাইগল চক্ষচত॥ 

অপার দতামার লীলা কগহ দবদকৃতী।  

চরপুভাগব হদতযেগে চদলা উর্দ্বেচত॥ 

এমন দতামার দয া দক বুচঝগত পাগর।  

চমত্রাচমত্র ভাব নাই দতামার চবিাগর॥ 

কৃপায  কচরগল পার যত পাপীেগে। 

পচততপাবন নাম ইহার কারগে॥ 

এইরূগপ চবিাতা কচহল স্তুচতবােী।  

হাচসয া উর্ত্র দদন দদব িক্রপাচে॥ 

অচিগর হবকুগণ্ঠ যাব শুন চবচিবর।  

চনজ চনজ েৃগহ যাও যগতক অমর॥ 

ভার চনবাচরগত আচম আচস পৃচথবীগত।  

তগতাচিক ভার চক্ষচত হহল আমা হহগত॥ 

যদুবংশ বৃচর্দ্ হহল আমার কারে।  

অনযরূগপ নাচহ হয  সব চনবারে॥ 

ব্রহ্মশাপ লক্ষয কচর সংহাচরব ভার। 

অচিগর যাইব আচম স্থাগন আপনার॥ 

অতএব চনজ স্থাগন করহ েমন। 

যথাসুগে চবহার করহ দদবেে॥ 

শুচনয া সানন্দ ব্রহ্মা আচদ দদবেে।  

প্রদচক্ষে কচর বগন্দ শ্রীহচর- িরে॥  

তগব যত দদবেগে লইয া সংহচত। 

দেগলন চবদায  হহয া দদব প্রজাপচত॥ 

 

বলভর সহ হচর কচরয া চবিান। 

পুত্রেগে ডাচকয া কচরল আজ্ঞা দান॥ 

চবচবি উৎপাত দদে হ’ল বাগর বার। 
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সগব দমচল করহ ইহার প্রচতকার॥ 

প্রভাস তীগথবগত সগব করহ প্রয াে। 

আপদ েচণ্ডগব সব তাগহ হকগল স্নান॥  

শীঘ্রেচত সর্জ্া কর সব পুত্রেে। 

সগব িল যদুবংগশ আগে যত জন॥ 

স্ত্রীেে দকবল মাত্র রচহগবক ঘগর। 

হচরর আগদগশ সগব িচলল সত্বগর॥ 

প্রভুর আগদশ দপগয  যত যদুেে। 

প্রভাগস যাইগত সর্জ্া কগর সর্বববজন॥  

পুত্রেগে আগদশ কচরয া দুই ভাই। 

শীঘ্রেচত আইগলন মাতাচপতা োাঁই॥ 

তত্ত্বকথা চনভৃগত কগহন দুইজন। 

মায াজাল োচড  দদহ শুনহ বিন॥ 

পুত্র পচরবার বন্ধু দদে যত জন। 

মায াময  ফাাঁস এই চনেূঢ  বন্ধন॥  

দহন মায াজাল এচড  তগত্ত্ব দদহ মন।  

সংসাগরর মায ামদ তযজ দুই জন॥ 

চনজ চনজ কর্ম্বাচর্জ্বত ভুগঞ্জ দুই কাগল। 

সুে দুঃে আপন অচর্জ্বত কর্ম্বফগল॥ 

ইহা জাচন ব্রহ্মজ্ঞান কর আিরে। 

পাইবা উর্ত্ম েচত শুন দুইজন॥ 

এত বচল প্রগবাচিয া জনক-জননী। 

প্রভাগসগত যাত্রা কচরগলন িক্রপাচে॥ 

উেগসগন সগোচিয া দদব দাগমাদর।  

দারুগক বগলন রথ আনহ সত্বর॥ 

আজ্ঞামাত্র দারুক রগথর সর্জ্া কচর। 

শুভক্ষগে আগরাহে কগরন শ্রীহচর॥ 

মুষল পগর্ব্বর কথা অমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কগহ শুগন পুেযবান॥  

যাদবেগের সচহত শ্রীকৃগষ্ণর প্রভাসতীগথব েমন 

কৃষ্ণ সগঙ্গ িচলগলন যত যদুেে। 

বলভর কৃতবর্ম্বা সাতযচক সারে॥  

কামগদব িারুগদষ্ণ সুগদষ্ণ সুিারু। 

িারুগদহ িারুগুপ্ত ভরিারু িারু॥ 

িারুিন্দ্র চবিারু এ দশটী নন্দন।  

রুচিেীর েগভব এরা লচভল জনম॥ 

সুভানু স্বভবানু আর িন্দ্রভানু ভানু। 

প্রভানু চবভানু বৃহদ্ভানু প্রচতভানু॥ 

ভানুমান অচবভানু এই পুত্র দশ। 

সতযভামা উদগর শ্রীকৃগষ্ণর ঔরস॥ 

শ্রীশাে সুচমত্র শত্রাচজত চিত্রগকতু। 

পুরুচজত চবজয  সহস্রচজত ক্রতু॥ 

বসুমান নবম দয রচবে দশম। 

জােবতী নন্দগনর এই জান ক্রম॥ 

বীরিন্দ্র অশ্বগসন বৃষ দবেবান। 

আম শঙু্ক বসু কুচন্ত চিত্রগু আেযান॥ 

লগ্নচজতা উদগর হইল এই দশ। 

কৃগষ্ণর সন্তান িগর কৃগষ্ণর সাহস॥  

শুক কচব বৃষ বীর সুবাহু নামক। 

ভর শাচন্ত দশব পূেবমান্ শ্রীগসামক॥ 

কাচলন্দী দদবীর পুত্র এই দশ জন।  

শ্রীকৃগষ্ণর পুত্র এরা চবেযাত ভুবন॥ 

প্রগঘাষ ওজস চসংহ ঊর্দ্বে প্রবল।  

োত্রবান মহাশচি সহ আর বল॥ 
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আর দয অপরাচজত এই দশ জন। 

মারীর েগভবগত জে শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন॥ 

বৃষ হষব েৃধ্র বচি অচনল পবন।  

বহ্বি অিাদ ক্ষুচি এই নয  জন॥  

দশম মহাংশ এই দোচবন্দ নন্দন। 

চমত্রচবন্দা দদবীর আনন্দ চববর্দ্বন॥ 

বৃহৎগসন প্রহরে শূল অচরচজৎ। 

সুভরা সতযক রাম শ্রীসংোমচজৎ॥ 

আয ু আর জয  এই দশচট সন্তান। 

ভরার সচহত কৃষ্ণ সদা সুেবান্॥ 

অষ্ট মচহষীর পুত্র কচরল েমন। 

সবার প্রিান এই কৃগষ্ণর নন্দন॥ 

দোচবগন্দর ভাযবযা দষাল সহগস্রক আর। 

জগন জগন দশ পুৎত্র হহল সবাকার॥ 

এক লক্ষ অষ্টচবংশ সহস্র নন্দন। 

অষ্ট মচহষীর পুৎত্র আর আশীজন॥ 

কৃগষ্ণর নন্দন এই কচরনু চলেন। 

তা সবার পুৎত্র দপৌৎত্র দক কগর েেন॥ 

অপর যাদব-বংশ েচেগত অপার। 

বচলয া োপ্পাি দকাচট করগয  চবিার॥ 

সুসর্জ্া কচরয া রগথ কগর আগরাহে। 

নানা অস্ত্র িনুর্ব্বাে কচরল িারে॥ 

অপূর্ব্ব কৃগষ্ণর মায া দক বুচঝগত পাগর। 

নের বাচহর হচর হইগলন পগর॥ 

দ্বারকা তযচজয া হহল কৃগষ্ণর েমন।  

চদবগস আন্ধার হহল দ্বারকা ভুবন॥ 

চিত্র-পুর্ত্চলর প্রায  রগহ সর্ব্ব নারী। 

দমৌনভাগব চনঃস্পগন্দ চনঃসগর দনত্রবাচর॥ 

দহনমগত দ্বারকা তযচজয া নারায ে। 

কগরন প্রভাস-তীগর সত্বগর েমন॥ 

মুষলপগর্ব্বর কথা বযাস চবরচিত।  

কাশীরাম দদব কগহ রচিয া সঙ্গীত॥  

যদুবালকেগের জলক্রীড়া 

আচসয়া প্রভাস তীগর যাদব-মণ্ডলী।  

জগল নাচম স্নান দান কগর কুতূহলী।। 

পরম আনগন্দ জগল কগরন চবহার। 

সচলগলগত দকচল কগর সকল কুমার।। 

কূল হহগত ঝাাঁপ চদয়া দকহ পগড় জগল। 

অনয অনয দকহ জল চসগঞ্চ কুতূহগল।। 

জগলগত সাাঁতাচর দকহ যায় বহুদুর। 

বহুক্ষে জগল ডুচব রগহ দকান শূর।।  

নানামগত ক্রীড়া কগর যাদব সকল। 

চহগলাগল কগলাল তুগল প্রভাগসর জল।।  

স্বগেব থাচক দকৌতুক দদগেন দদবেে।  

চবচি চশব ইন্দ্র যম সূযবয হুতাশন।। 

অষ্টবসু নবেহ অচশ্বনী-কুমার। 

কুগবর বরুে যম যত দদব আর।। 

জয় জয় শগব্দগত অমরঘে ডাগক। 

সকল যাদব চমচল দেলায় দকৌতুগক।। 

টান মাচর দোঁড় দকহ দফগল বহু দূগর। 

সাাঁতাচরয়া চেয়া দকহ আনগয় সত্বগর।। 

পুনঃ দসই দোঁড়ু লগয় দেগল চশশু সব।  

পরস্পর হাতাহাচত সকল যাদব।। 

দদচেয়া সকল ক্রীড়া সগব পায় প্রীচত। 

রামকৃষ্ণ সাতযচক দদচেয়া হৃষ্টমচত।। 
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দহনমগত বহুক্ষে চবহচরয়া জগল। 

স্নানকর্ম্ব সমাচপয়া যাদব সকগল। ।  

হরগষগত কূগল উচে পচরল বসন। 

চিচনয়া পচরল চনজ বস্ত্র আভরে।। 

একত্র বচসল সব যাদব-মণ্ডলী। 

নানা উপহার রবয ভুগঞ্জ কুতূহলী।। 

এগক অপগরর মুগে দদয় জগন জন। 

পরম হচরগষ সগব কগরন দভাজন।। 

ষড়রস ভুচঞ্জয়া মগনর পচরগতাগষ। 

যার যাহা অচভলাষ ভুচঞ্জগলক দশগষ।। 

বারুেী মচদরাভাণ্ড লগয় হলির। 

হরগষগত তুগল িগর তগুণ্ডর উপর।। 

পরম সানন্দ সগব বারুেীর পাগন। 

শত শত কলসী ভুঞ্জগয় হৃষ্টমগন।। 

কৃতবর্ম্বা সাতযচক প্রভৃচত যদুবীর। 

আনগন্দ বচসয়া সগব প্রভাগসর তীর। ।  

কৃগষ্ণ দবচড় বচসগলন যাদব সকল। 

ইগন্দ্রগর দবচষ্টল দযন অমর মণ্ডল।।  

আসন কচরয়া দসই প্রভাগসর তীগর। 

দসই োাঁই বচসগলন যত যদুবীগর।। 

হচরগষ বচসয়া সগব কগথাপকথগন। 

নানা কথা চবিার করগয় সর্ব্বজগন। ।  

দদচেয়া অপূর্ব্ব সভা িরেী-মণ্ডগল। 

চবস্ময় মাচনয়া িাগহ অমর-সকগল।। 

বচসয়া যাদবেে চনজ মগনারগথ। 

যাহার দযমন বীযবয, কগহ দসইমগত।। 

পরস্পর সমর হইল যথা তথা। 

কুরুগক্ষত্র আচদ যত সমগরর কথা।।  

এই সব আলাপগন আগে সর্ব্বজন। 

দহনকাগল তথা হহল হদগবর ঘটন।। 

অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুচঝগত না পাচর। 

সাতযচক সগোচি চকেু কগহন শ্রীহচর।। 

কহ কহ সাতযচক সবার বরাবর। 

দকানমগত কুরুগক্ষত্র কচরগল সমর।।  

বহু চবদযা জান তুচম বগল মহাবল।  

দতামার প্রশংসা কগর যাদব সকল।। 

দতামার বীরত্ব গুে জাচনয়া চবগশগষ। 

পাণ্ডব বচরল দতামা যুর্দ্-অচভলাগষ।। 

ভীষ্ম দরাে অশ্বত্থামা কেব দুগযবযািন। 

দকৌরগবর দগল যত মহারচথেে।। 

ইচতমগিয কার সগন কচরগল চবগরাি। 

রে কচর কার সগন কচরগল প্রগবাি।। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব অতুল পরাক্রম। 

এ চতন ভুবন চজচনবাগর হয় ক্ষম।। 

তাহার সহায় তুচম পাঞ্চাল-ঈশ্বর।  

িৃষ্টদুযম্ন চশেণ্ডী চবরাট নৃপবর।।  

অপর যগতক রাজা সচ্সনয সচহত। 

পাণ্ডগবর পগক্ষ রে হকল অপ্রচমত। ।  

যুর্দ্ কচর প্রাে চদল পাণ্ডব কারগে। 

কহ তুচম কগব যুর্দ্ হকগল কার সগন।। 

কৃগষ্ণর বিগন বগল সতযক-নন্দন। 

আমার যুগর্দ্র কথা শুন নারায়ে।। 

পাণ্ডগবর কাযবয আচম হকনু প্রােপগে। 

শচিমত কচরলাম সমর যতগন।। 

ভীষ্ম দরাে আচদ সগব প্রহাচরল দমাগর। 

যথাশচি প্রােপগে চনবাচর সবাগর।। 

বহু হসনয ক্ষয় হহল দকৌরগবর দগল।  

ভূচরশ্রবা নৃপচতগর হাচনলাম বগল। ।  
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প্রােপগে যুচঝলামম নাচহ চনবারে।  

আপনা জাচনগত কাযবয না কচর দহলন।।  

আর আর কত বীগর কচরনু সংহার। 

যা পাচরনু কচরনু পাণ্ডব উপকার।।  

আপচনহ তেন দস স্থাগনগত আচেলা। 

মম যত পরাক্রম সাক্ষাগত দদচেলা। ।  

মহাভারগতর কথা অমৃত-সমান। 

কাশীরাম দাস কগহ, শুগন পুেযবান।।  

সাতযচকর সচহত শ্রীকৃগষ্ণর বাদানুবাদ 

সাতযচকর বিগন হাগসন নারায়ে। 

পুনরচপ সাতযচকগর বগলন বিন।। 

জাচন আচম সাতযচক দতামার বীরপো।  

কুরু-পাণ্ডগবর দগল জাগন সর্ব্বজনা।। 

কগেবর সচহত রে হকগল একবার। 

প্রাে ল’দয় পালাইগল কচর পচরহার। ।  

দরান সগঙ্গ যুচঝয়া পাইগল পরাভব।  

দকহ দকহ না যুচঝল কচরয়া দেৌরব।। 

চসংহনাদ কচরয়া বচলগল রনস্থগল। 

হীনশচি জগন পাগয় সংহার কচরগল। ।  

ভয়াচেত হীনশচি হীন অন্ধজন। 

দতামার যুগর্দ্র দযােয এই সব জন।।  

দসামদর্ত্-সুত ভূচরশ্রবা নরপচত। 

যুচঝগত আচসয়া চেল দতামার সংহচত।।  

চনজ শচি না জাচনয়া যুগর্দ্ চদগল মন। 

দয েচত কচরল দতামা হয় চক স্মরে।।  

হীন অস্ত্র হকল দতামা সংোম চভতগর। 

দকগশ িচর উদযম কচরল কাচটবাগর।।  

দহনকাগল কচহলাম অর্জ্ুবন চনকগট।  

দহর দদে চশচনপুত্র পচড়ল সঙ্কগট। ।  

ভূচরশ্রবা কাগট দদে সাতযচকর চশর। 

ত্বচরগত করহ রক্ষা িনঞ্জয় বীর।।  

আমার বিগন তগব কুন্তীর কুমার। 

েড়ে সহ হে কাচট পাচড়গলক তার।।  

হে কাটা দেল তার অর্জ্ুবগনর বাগে। 

ভূগম লুটাইয়া বীর পগড় দসইক্ষগে। ।  

ভূচমগত পচড়ল প্রায় তযচজল জীবন।  

েড়ে ল’দয় তুচম তাগর কাচটগল তেন। ।  

এই বীরপো তুচম কচরগল সমগর।। 

দপব কচর কথা কহ সভার চভতগর।। 

দকান পরাক্রগম ভূচরশ্রবাগর মাচরগল। 

বড় কর্ম্ব হকগল বচল মগন চবিাচরগল।। 

পাপীর সংসগেব পাপ বাগড় চনচত চনচত। 

এোগন উচিত নগহ দতামার বসচত।। 

মযবযাদা থাচকগত উচে করহ েমন। 

অনয োাঁই হবস তুচম যথা লয় মন। 

শুচনয়া কৃগষ্ণর মুগে এগতক বিন। 

চবস্ময় মাচনয়া িাগহ যত যদুেে।। 

মগন মগন চশশু সব কগর অনুভব। 

কৃগষ্ণর পরম চপ্রয় সাতযচক উ িব।।  

এত চদগন সাতযচক চবগেদ হহল প্রায়। 

নগহ কটরু্ত্র এত কগহ যদুরায়।। 

কৃগষ্ণর উর্ত্র শুচন চশচনর নন্দন।  

মহাগকাগপ েচর্জ্বয়া উেল দসইক্ষে। ।  

বারুেী মচদরাপাগন ঘূচেবত দলািন।  

দীঘবশ্বাস োচড়গলন মহাগকাপ মন।।  
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কর পদ কচম্পয়া কম্পগয় ওিাির। 

কড় মড় দশন মর্দ্বগয় কগর কর।। 

ের্জ্বগনগত বচলগলন দোচবগন্দর প্রচত। 

আমায় এমন বাকয কহগর দুর্ম্বচত। ।  

দতামার দুষ্কমব যত দকবা নাচহ জাগন। 

কপগট মাচরগল পাণ্ডগবর বন্ধুেগে। ।  

অগবাি পাণ্ডব সব দতামার উর্ত্গর। 

রেজয় কচরয়া রচহল স্থানান্তগর।। 

যচদ সগব এক োাঁই বচঞ্চত রজনী। 

তগব দকন সর্ব্বনাশ কচরগবক দরৌচে।। 

তুচম আচম পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।  

তব বাগকয স্থানান্তগর রচহ সর্ব্বজন।। 

িৃষ্টদুযম্ন আচদ পঞ্চ দরৌপদীকুমার। 

রচহল চশচবর দযন অনাথ আকার।। 

চনচশগযাগে চেল সগব চনরায় চবহ্বগল। 

দিাররূগপ চতনজন দেল দসইকাগল।। 

কৃপ কৃতবর্ম্বা আর দরৌচে দুষ্টমচত। 

চনচরত জনগর মাগর দুর্জ্বন প্রকৃচত।। 

যচদ আচম থাচকতাম চকো পাণ্ডুসুগত। 

কার শচি দরৌপদীর পুত্র চবনাচশগত।। 

কৃতবর্ম্বা কৃপ দরৌচে চতন দুরািার। 

ইহা হহগত পাপকারী দকবা আগে আর।।  

না বচলয়া অস্ত্র যচদ প্রহারগয় প্রাগে। 

অস্ত্রহীন জগন আর হীনশচি জগন। ।  

অচবগরাচি জগন দয করগয় প্রহার। 

তাহা সম পাপী নাচহ দবগদর চবিার। ।  

সকল অির্ম্ব পথ দয জন চসচঞ্চল। 

দস জন িাচর্ম্বক হ’দয় সভাগত বচসল।। 

দতামা সম কপটী, দক পাপী দুরািারী। 

সকল হইল নষ্ট দতামার িাতুরী।। 

কপট দতামার যত িগর্ম্বর চবিার। 

দকান োাঁই বীরপো না দদচে দতামার।  

জরাসন্ধ ভগয়গত তযচজয়া মিুপুরী।  

সমুর চভতগর হবস দ্বারকানেরী।।  

ক্ষুর জন বড় জন দকবা নাচহ জাগন। 

নগন্দর নন্দন তুচম বাস বৃন্দাবগন।। 

দোপ অি োইয়া বচঞ্চগল দোপেৃগহ।। 

দোপাল বচলয়া নাম দতাঁই দলাগক কগহ। ।  

জগের চনেবয় তব দকবা নাচহ জাগন। 

বসুগদব হদবকীর পচশলা স্মরগে।। 

চপতা বসুগদব হহল হদবকী জননী। 

বসুগদব-তনয় বচলয়া সগব জাচন।। 

বাসুগদব নাম চদল কচরয়া আদর। 

সভামগিয হকল দতামা যাদর ঈশ্বর।।  

বসুগদব পুত্র বচল মানয কচর সগব। 

দদাষাগদাষ নাচহ লই তাাঁহাচর দেৌরগব। ।  

এই দহতু হইল বড়ই অহঙ্কার। 

আমাগর করহ চনচন্দ আগর দুরািার।।  

পৃচথবীগত যত মহারাজেে চেল। 

ক্ষত্র সভা মগিয দতাগর বচসগত না চদল।। 

 

যুচিচির রাজা যগব রাজসূয় হকল।  

এক লক্ষ নৃপচতগর বচরয়া আচনল।। 

দেৌরব কচরয়া ভীষ্ম কচহল তাহাগত। 

রাজেে মগিয অগে দতামায় পূচজগত।। 

ভীগষ্মর বিগন ির্ম্ব পূচজল দতামাগর। 

দসই দহতু রুচষল যগতক নরবগর।। 

বচলল সকল রাজা যত কুবিন। 
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দস সকল কথা তব হয় চক স্মরে।। 

হদগবগত কচহগল তুচম বাকয কটমুয়।  

দতামার সভয চক বচসগত দযােয হয়।।  

পরম কপটী তুচম অচত দুরািার। 

দতামার িাতুরী দকহ নাগর বুচঝবার। ।  

চনষ্কলঙ্ক চনগর্দ্বাষ চনষ্পাপ সতযব্রতী। 

দহন জগন চনগন্দ দযই দসই দুষ্টমচত।। 

দতামার জনগক পূগর্ব্ব দকবা নাচহ জাগন। 

চেয়াচেল হদবকীর স্বয়ের স্থাগন।। 

হদবক রাজার কনযা দতামার জননী। 

পরম রূপসী চবদযািরী রূপ চজচন।।  

দদচেয়া দমাচহত হ’ল জনক দতামার।  

কনযা লইবার দহতু করগয় চবিার।। 

বহু রাজা আচসয়াগে স্বয়ের স্থাগন। 

রগথ তুচল লয় কনযা সবা চবদযমাগন।। 

সত্বর েমগন যায় কনযাগর লইয়া। 

দিৌচদগক ভূপচতেে দবচড়ল আচসয়া।। 

দদচেয়া হইল বসু ভগয় কম্পবান। 

চক কচরগব দকমগন হইগব পচরত্রাে।।  

কনযার কারগে আচজ জীবন সংশয়। 

পলাইগত নাচহ শচি মচরনু চনশ্চয়।।  

ভয়াতব জাচনয়া যত সািু রাজেে। 

দক্রাি সেচরয়া দেল না কচরল রে। ।  

দুষ্ট রাজেে সগঙ্গ বাহ্লীক নন্দন।  

বসুর উপগর কগর অস্ত্র বচরষে।। 

দদচেয়া কুচপল চশচন জনক আমার।  

দসামদর্ত্ সগন রে কচরল অপার।। 

রথ অশ্ব সারচথ কাচটল িনুগুবগে।  

হাতাহাচত সমর হইল দুইজগন।। 

দকাগপগত জনক দমার িচর তার িুগল। 

িড় মাচর দন্ত ভাচঙ্গ কচরল চনরূ্ম্বগল।। 

সকল ভূপচতেে হকল উপগরাি।  

দসামদগর্ত্ োচড় চপতা সেগরে দক্রাি।। 

ভগয়গত সকল রাজা চনবৃর্ত্ হইল। 

আপন আপন দদগশ সগব িচল দেল।। 

চপতা স্থাগন দসামদর্ত্ অপমান দপগয়। 

চশব আরািনা কগর দঘার বগন চেগয়।। 

েগব তুষ্ট হ’দয় বর যাগি পশুপচত। 

বর মাগে দসামদর্ত্ হগর কগর স্তুচত।। 

চশচনর প্রহাগর মম দগহ কগলবর। 

বড় অপমান হকল সভার চভতর।। 

দতমচত আমার পুত্র দহাক্ বলবান। 

চশচন-পুগত্র দমার পুত্র কগর অপমান।। 

দসই দহতু ভূচরশ্রবা হহল বলির। 

আচম চক কচহক ইহা জাগন সর্ব্ব নর।।  

এই দহতু আমার কচরল অপমান।  

না হইল শচি তবু বচিগত পরাে।। 

দয কাগল আমার দকশ িচরল দুর্ম্বচত। 

কুমাগরর িক্র দহন চফচরলাম তচথ।।  

কত শচি িগর দসই দসামদর্ত্-সতু। 

হদববগল এই কর্ম্ব কচরল অদ্ভুত।।  

দযই জন কচরল এগতক অপমান। 

বগল েগল প্রকাগর লইব তার প্রাে। ।  

আমার সাহাগযয হে কাচটল অর্জ্ুবন। 

আচম তার মুণ্ড কাচটলাম দসইক্ষে। ।  

ইহাগত পাতকী বড় হইলাম আচম।  

বড় িাচর্ম্বগকগর দলয়া বচসয়াে তুচম।। 

পাণ্ডব দতামার চপ্রয়বন্ধু বচল জাগন। 
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তাহাগদর সর্ব্বনাশ কচরগল দয জগন।। 

পুত্র চমত্র বন্ধু নাচশগলক দযইজন।  

চনচরত জগনগর চেয়া কচরগল চনিন। ।  

দহন জন হহল তগব পরম বান্ধব। 

জাচননু দতামার চপ্রয় দযমন পাণ্ডব।।  

কপট কচরয়া মজাইগল পাণ্ডগবগর। 

পরম কুচটল তুচম দক জাগন দতামাগর। ।  

মহাভারগতর কথা অমৃত লহরী। 

কাশীরাম দাস কগহ ভবভয় তচর।। 

যদুকুল ধ্বংস ও বলরাগমর দদহতযাে 

এইরূগপ বলাবচল হইল চবের। 

েচর্জ্বয়া উচেল কৃতবর্ম্বা িনুর্দ্বর।। 

হাগত অচস কচর যায়, কাচটবার আগশ।  

ের্জ্বন কচরয়া বগল বিন ককবগশ।।  

আগর দুরািার পাপী চশচনর নন্দন। 

এগতক দতামার ের্ব্ব না বুচঝ কারে।।  

দোচবগন্দর চনন্দা কর দুষ্ট অগিাোমী। 

ইহার উচিত ফল দতাগর চদব আচম।। 

ভূচরশ্রবা ঢাল োাঁড়া হলয়া বীর দাগপ। 

দকান্ পরাক্রম কর এগতক প্রতাগপ। ।  

নৃপচত সমুহ মগিয হকল অপমান।  

দকান্ লাগজ ির দুষ্ট এ পাপ পরাে।।  

অপমান হহগত মৃতুয দশ্রি শত গুগে। 

চিক্ চিক্ আগর দুষ্ট চনলবর্জ্ জীবগন।। 

আমার চনন্দহ দুষ্ট না বুচঝ কারে।  

পাণ্ডগবর সর্ব্বনাশ হকল দকানজন।।  

দরােপুত্র প্রগবচশল চশচবর চভতগর। 

সকল কচরল ক্ষয় দরাচে এগকশ্বগর। ।  

আমা দদাাঁগহ আচেলাম দাণ্ডাইয়া দ্বাগর। 

দর দুষ্ট আমাগর োচল দদহ অহঙ্কাগর।। 

এত বচল অচস ল’দয় কাটবাগর িায়। 

েচর্জ্বয়া সাতযচক বগল জমদচগ্ন প্রায়।। 

উচিত কচহগত দক্রাি হইল দতামার। 

আমাগর মাচরগত এস আগর দুরািার।।  

দতার দপব ঘুিাব কাচটব দতার চশর। 

এত বচল অচস ল’দয় িায় মহাবীর।। 

অচসর প্রহাগর বীর কাগট তার চশর।  

ভূগমগত দলাটায় কৃতবর্ম্বার শরীর। ।  

হাহাকার শগব্দ ডাগক যগতক যাদব। 

মার মার বচলয়া িাইল যত সব।। 

দদচেয়া অদ্ভুত কমব সচবস্ময় মন।  

আত্মা আত্মা চববাদী হইল সর্ব্বজন।।  

কৃতবর্ম্বা বি হইল দদচেয়া নয়গন।  

সাতযচকগর মাচরবাগর িায় যদুেগে। ।  

নানা অস্ত্র দফচল মাগর সাতযচক উপর।  

মুষলিারায় দযন বগষব জলির।। 

দস্নহ কচর দকহ হহল সাতযচকর চভত।  

অস্ত্র বৃচষ্ট কগর দকহ অচত দক্রািচিত। 

সগহাদগর সগহাদগর হহল দুই দল। 

মার মার শগব্দগত হইল দকালাহল।  

প্রলয় সমগয় দযন উথগল সাের। 

দদবাসুগর হয় দযন যুর্দ্ দঘারতর। 

দঘারতর ের্জ্বন সঘগন চসংহনাদ। 

ঝাাঁগক ঝাাঁগক বাে বৃচষ্ট নাচহ অবসাদ।। 
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িনুগক যুচড়গত বাে চবলে না কগর। 

হাগত অস্ত্র বীর সব করগয় প্রহাগর।। 

অগস্ত্র অস্ত্র চনবারে কগর জগন জগন। 

সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হহল অস্ত্র নাচহ তূগে।। 

দক্রািমগন যুর্দ্ কগর নাচহ অবসান।  

দাণ্ডাইয়া দকৌতুক দদগেন ভেবান।। 

অদ্ভুত দদচেগয় রাম চবষিবদন। 

বৃর্ত্ান্ত জাচনয়া চস্থর হহগলন তেন।  

যুঝগয় যাবদকূল আপনা আপচন। 

েড়ে ল’দয় দকহ দকহ কগর হানাহাচন। ।  

িনুগক িনুগক যুর্দ্ অস্ত্র বচরষে।  

ঝঞ্চনা পড়গয় দযন ভীষে দশবন।। 

িনুক টঙ্কার শগব্দ পূচরল েেন।  

ভগয় ভীত চতন দলাক শুচনয়া ের্জ্বন।।  

রনস্থগল োলাোচল কগর ভাই ভাই। 

ইষ্ট বন্ধু কার’ পাগন দকহ নাচহ িাই।। 

শচি তুচল হাগন দকহ কাহার’  উপর।  

দশল জাো শচি মাগর ভুষণ্ডী দতামর।। 

আপনা পাসচর সগব দকাগপ অগিতন। 

পাথর তুচলয়া মাগর দঘার দরশন। 

মুদ্গর তুচলয়া দকহ মাগর কার’ মাগথ।  

রথ অশ্ব সারচথ মাগর এক ঘাগত।। 

আাঁকচড় কচরয়া দকহ িগর রথোন। 

চসংহনাদ োচড় দফগল চদয়া এক টান। ।  

প্রহাগর না কগর ভয় অগভদয শরীর।  

অতুল সাহস সগব রগে মহাবীর।। 

দহনমগত যুগঝ যত যাদব-কুমার। 

শূনয কর হহল কার’ অস্ত্র নাচহ আর।।  

যগতক চবক্রম হকল চকেু না হইল। 

যাদবেগের অঙ্গ চতল না দভচদল।। 

উপায় কগরন তগব দদব ভেবান। 

চনকগট েগ ড়ার নল বন উপচজল।। 

যদুেগে দদোইয়া কন দাগমাদর। 

নল বৃক্ষ দফচল মার সগব পরস্পর।।  

এই উপগদশ যচদ যদুেগে পায়। 

শীঘ্রেচত নলবন উপাচড়গত যায়।। 

নল োগ ড়ার োে িচর যদুেে। 

অগনয অগনয প্রহার করগয় জগন জন।।  

অগস্ত্রগত না দভগদ দযই যাদব শরীর। 

নল োগ ড়ার ঘায় পগড় সব বীর।। 

অগঙ্গ পচরচশবামাত্র পগড় দসইক্ষে।  

ব্রহ্মশাগপ ধ্বংস হয় যত যদুেে।।  

জগন জগন মারামাচর অচতশয় দক্রাি। 

ভাই ভাই েুড়া দজযো নাচহ উপগরাি।।  

দহনমগত যদুেগে হয় মহারে। 

দারুগক ডাচকয়া কন শ্রীমিুসূদন। 

সত্বগর দারুক যাহ মথুরানেগর। 

মম রথ কচর লহ বজ্র মহাবীগর।। 

মথুরায় রাে চনয়া প্রগপৌত্র আমার।  

অে দেল যদুকুল চকবা দদে আর।। 

দস কারগে বজ্র হলয়া যাও মথুরায়।  

স্ত্রীেে লইয়া চপগে যাইগব তথায়। ।  

আচমও পৃচথবী োচড় যাব চনজস্থাগন। 

আচজ হহগত সপ্তম চদবস পচরমাগে।। 

কাচর্ত্বকী পূচেবমা হগব কৃচর্ত্কানক্ষত্র। 

দসই চদগন দ্বারাবতী োচসগব সমুর।। 

এই সব চববরে কচহগব সবাগর। 

ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইগব দশাক নাচশবাগর।। 
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তথা হহগত দহথায় আইস শীঘ্রেচত। 

পুনঃ যাইবাগর হগব হচেনা বসচত। ।  

পাণ্ডবেগেগর চদয়া মম সমািার। 

আচনগবক চপ্রয়সো অর্জ্ুবন আমার। ।  

এত বচল দারুগকগর চদগলন চবদায়। 

বগজ্র ল’দয় দারুক দেল মথুরায়।। 

প্রদুযগম্নর দপৌত্র অনুরুগর্দ্র তনয়।  

উষার উদগর জে বজ্র মহাশয়।। 

মিুপুগর রাচে তাগর কৃগষ্ণর আগদগশ। 

সবাকাগর সমািার চদগলক চবগশগষ।। 

দারুক বিগন সগব হহল িমৎকার। 

আকাশ ভাচিয়া চশগর পগড় সবারকার।।  

অচস্থত হইয়া সগব ভূচমতগল পচড়। 

চিগত্রর পুর্ত্চল প্রায় যায় েড়ােচড়।। 

অগিতন দদচেয়ায় দারুক সবাকাগর। 

ব্রহ্মশাপ বুঝাইল চবচিি প্রকাগর।। 

ব্রগহ্ম মন চনযুি কচরয়া সবাকার। 

শ্রীকৃগষ্ণর চনকগট িচলল পুনর্ব্বার।। 

আচসয়া দদচেল দসই প্রভাগসর তীগর।  

ভূচমতগল পচড়য়াগে যত যদুবীগর।। 

অগনয অগনয মাচর সগব হইল চনরূ্ম্বগল।। 

িূলায় িুসর তনু অবনী দলাটাই। 

দকবল আগেন রামকৃষ্ণ দুই ভাই।। 

দশাগকগত আকুল হহল দারুক সারচথ। 

মূচেবত হইয়া দসই পচড়গলক চক্ষচত।। 

প্রগবাচিয়া দোচবন্দ কগহন দারুগকগর। 

সত্বর দারুক যাহ হচেনানেগর।। 

আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন। 

অর্জ্ুবগন আচনগত শীঘ্র করহ েমন। ।  

কৃষ্ণ আজ্ঞা দপগয় িগল দারুক সারচথ।  

হচেনানেগর দেল চবষাচদত মচত।। 

বলভগর কচহগলন দদব নারায়ে। 

অবিান কর দদব কচর চনগবদন। 

এইোগন আপচন থাকহ এগকশ্বর। 

দ্বারকা হইগত আচম আচস ত্বরাপর।।  

মাতা চপতা পচরজন না পায় বারতা। 

সবা সগোচিগত আচম যাই শীঘ্র তথাা্ 

যাবৎ না আচস আচম দ্বারকা হইগত। 

তাবৎ আপচন দহথা থাক এইমগত।। 

কৃষ্ণবাগকয বলভর কগরন স্বীকার। 

দতামা চবগন েচত ভাই দক আগে আমার। ।  

রাগমগর রাচেয়া কৃষ্ণ কগরন েমন। 

দ্বারকানেগর আচস দদন দরশন।। 

জনক জননী পুরনারীেে যত। 

সবাকাগর প্রগবাি কগরন সমুচিত। 

পূগর্ব্ব যত অমঙ্গল হইল অপার। 

প্রভাগস দেলাম কচরবাগর প্রতীকার।।  

স্নান কচর একগত্র বচসল সর্ব্বজন।  

কথায় কথায় দ্বন্ধ কচরল সৃজন।। 

দসই দ্বগন্ধ মহাগকাপ হয় সবাকার। 

আত্ম আত্ম যুর্দ্ কচর হইল সংহার। ।  

একজন যদুকূগল আর দকহ নাই। 

দকবল আচে দয রামকৃষ্ণ দুই ভাই।।  

দশাগকগত আকুল রাম না আইগস ঘগর। 

তপ আিগরে চতচন প্রভাগসর তীগর।। 

আচমও দশাগকগত প্রাে িচরগত না পাচর। 

েৃহবাস োচড়লাম হব তপশ্চারী।। 

সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল। 
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ইহাগত দমাচহত হহগল বৃথা যায় কাল। ।  

এমচত সংসার ধ্বন্ধ দদে ভাচব মগন। 

চস্থরমচত কচর মন দদহ তত্ত্বজ্ঞাগন।। 

চবষাদ তযচজয়া সগব িগর্ম্ব দদহ মন।  

এত বচল দমলাচন মাগেন নারায়ে।। 

সবার জীবন হচর চনল নারায়ে। 

চিগত্রর পুর্ত্চল প্রায় রগহ সর্ব্বজন।। 

শ্বাসমাত্র শরীগর আচেল সবাকার। 

অবনী দলাটায় দলাক শগবর আকার।। 

রাগমর চনকগট আচস শ্রীমিুসূদন। 

ভাই ভাই চমচলয়া কগরন আচলঙ্গন।। 

প্রভাগসর তীগর রাম দযাোসন কচর। 

হৃদগয় পরমব্রহ্ম জগপ মন কচর।। 

যুেল নয়গন দহচর কৃগষ্ণর বদন। 

দযাগে তনু তযচজগলন দরাচহেীনন্দন।  

ভারত মুষলপর্ব্ব বযাস চবরচিত। 

কাশীরাম দাস কগহ কচরয়া সঙ্গীত।।  

শ্রীকৃগষ্ণর দদহতযাে 

যদুবংগশ অবতচর,     বাসুগদব নাম িচর, 

দকৌতুগকগত অবনীচবহারী। 

যাাঁহার কটাগক্ষ হয ,     সৃজন পালন লয , 

ভকত-বৎসল িক্রিারী॥ 

যাাঁর নাম গুে োই,     সর্ব্বপাগপ ত্রাে পাই, 

নাচহ রগহ ‘শমগনর ভয । 

ব্রহ্মশাপ লক্ষয কচর,     চক্ষচতভার ত্রাে কচর, 

চনজ বংশ সব কচর ক্ষয ॥ 

এক জন নাচহ দশষ,     হৃগদ চিচন্ত হৃষীগকশ, 

চনজ দদহ তযচজগত চবিাচর। 

প্রভাস তীগথবর তীগর,     উচেগলন শােী পগর, 

বচসগলন শাোয  মুরাচর॥ 

বচসয া বৃগক্ষর পর,     চিচন্তগলন িক্রির, 

চনজ দদহ তযাগের কারে। 

এক পদ তরু পর,     আগরাচহয া েদাির, 

নম্র কচর চদ্বতীয  িরে॥ 

আপনা চিচন্তয া মগন,     বচস প্রভু শাোসগন 

দমৌগনগত আগেন েদাির। 
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নম্রকায  মন্দেচত,     বযাি এল এক তচথ, 

মৃেয ার েগল এগকশ্বর॥ 

জ্বরা বযাি িগর নাম,     িনুগর্ব্বগদ অনুপম, 

হাগত িচর চদবয শরাসন। 

মৃে মাচরবার েগল,     বযাি আচস দসই স্থগল, 

দদচেগলক কৃগষ্ণর িরে॥ 

ধ্বজবজ্রাঙু্কশপদ,     রচবচবে দকাকনদ, 

শত পদ্ম দযন সগুশাভন। 

রাতুল িরে দদচে,     বযািসুত হহল সুেী, 

মৃেকেব দহন চনল মন। 

মুষগলর দশগষ পাই,     দযন বাে চনরামাই, 

হদগব দসই বাে চনল হাগত। 

টাচনয া িনুকোন,     সন্ধাচনয া মাগর বাে, 

িরে দভচদল জেিাগথ॥ 

বাে মাচর বযািসুত,     বৃক্ষতগল এল দ্রুত, 

অপূর্ব্ব দদচেয া হহল ভীত। 

চকরীট কুণ্ডল হার,     নানা রত্ন অলঙ্কার, 

হৃদগয  দকৌস্তুভ সুগশাচভত॥ 

পাঞ্চজনয সুদশবন,     পাদপদ্ম সুগশাভন, 

িতুভুবজ েগল বনমালা। 

শ্রীবৎসলাঞ্ছন দদগহ,     মচে চবভূষে তাগহ, 

নবগমগঘ দযমন িপলা॥ 

অম্লান তুলসী-মাল,     আকেব-গলািন ভাল, 

অলকা চতলকা ভাগল সাগজ।  

পচরিান পীতবাস,     মুেিন্দ্র সুপ্রকাশ, 

কত দশাভা কত চদ্বজরাগজ॥ 

ভয ার্ত্ব হইয া বযাি,     মাচে চনজ অপরাি, 

প্রেচময া প্রভুর িরগে। 

কৃপাময  অবতচর,     অনাচদ পুরুষ হচর, 



মহাভারত ( মুষলপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

তুচম সার এ চতন ভুবগন॥ 

আচম পাপী দুরাশয ,     অজ্ঞাগনগত মূচর্ত্বময , 

অপরাি কচরনু দোাঁসাই। 

শুন প্রভু িক্রপাচে,     দয কর্ম্ব কচরনু আচম, 

আমার চনষ্কৃচত কভু নাই॥ 

শুচনয া বযাগির বােী,     আশ্বাগসন িক্রপাচে, 

শুন বযাি না কচরহ ভয । 

মম দদহ তযােকাগল,      নয গনগত চনরচেগল, 

স্বগেব যাগব কচহনু চনশ্চয ॥ 

রামিন্দ্র অবতাগর,     চপতৃসতয পাচলবাগর, 

প্রগবচশনু অরেয চভতর। 

সীতা নাগম মম নারী,     রাবে লইল হচর, 

অগেচষগত দুই সগহাদর॥ 

সাক্ষৎ হইল বগন,     আর িাচর কচপসগন, 

সো হহল সচহত আমার।  

বি কচর বচলরাজা,     সুেীগব কচরনু রাজা, 

চেগল তুচম বাচলর দকাির॥ 

মাচরয া লঙ্কার পচত,     উর্দ্াচরনু সীতাসতী, 

চদগত বর যাচিনু দতামাগর। 

চপতৃচ্বচর মাচরবাগর,     বর মাচে চনলা দমাগর, 

আচমও চেলাম অঙ্গীকার॥ 

দসই প্রগয াজন ফগল,     জে হহল বযািকুগল, 

মুি হ’দয  যাহ স্বেবপুগর। 

দহনকাগল আিচেত,     পুষ্পবৃচষ্ট অপ্রচমত, 

রথ এল বযাগির দোিগর॥ 

িাচহয া দোচবন্দপদ,     রথ আগরাচহয া বযাি, 

স্বেবপুগর কচরল েমন। 

শ্রীমিুসূদন হচর,     হৃদগয  ভাবনা কচর, 

চনজ দদহ তযাগজন তেন॥ 
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দজযাচতর্ম্বয  চনজ অগঙ্গ,     প্রগবচশ পরম রগঙ্গ, 

দদবেে কগর স্তুচতবােী। 

দুন্দূচভ-চননাদ বাগজ,     অপ্সরী চকিরী নাগি, 

হুলাহুচল অমর রমেী॥ 

পুষ্পবৃচষ্ট কগর সগব,     পাচরষদেে দসগব, 

স্তুচত কগর সুর মুচনেে। 

িতুরু্ম্বগে চবচিবর,     পঞ্চমুগে মগহশ্বর, 

করপুগট করগয  েবন॥ 

অচেল হইল দীপ্ত,     ভুবন হইল তৃপ্ত, 

আনচন্দত যত দদবেে। 

শুনগর ভকত ভাই,     স্মরগেগত মুচি পাই, 

এড াই শমন দরশন॥ 

ভিবশ গুেচনচি,     ভিবাঞ্ছা কগর চসচর্দ্, 

নাচহ আর ভচির সমান। 

কাশীদাস বগল যচদ,     পার হগব ভব-নদী, 

ভজ দসই দদব ভেবান॥

 

অর্জ্ুবগনর দ্বারকায় আেমন এবং প্রভাগস রামকৃগষ্ণর মৃতশরীর দশবন 

হচেনা নেগর এল দারুক সারচথ। 

করগজাগড় কগহ কথা ির্ম্বরাজ প্রচত।। 

অবিান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন। 

কৃষ্ণ পাোইল দমাগর দতামার সদন।। 

দোচবগন্দর চপ্রয়বন্ধু দতামা পঞ্চভাই। 

দতামার ভাবনা চবগন অনয মগন নাই। ।  

দস কারগে আমাগর পাইগলন দহথা।  

দ্বারকা লইয়া যাইব পাথব মহারথা। 

বহুচদন তাাঁর সহ নাচহ দরশন। 

দহই দহতু লইগত কগহন নারায়ে।। 

চতগলক চবলে রাজা না হয় চবিার।  

শীঘ্রেচত অর্জ্ুবন করুন অেসর। ।  

কৃগষ্ণর বিন শুচন পঞ্চ সগহাদর। 

দারুগকগর বসাইয়া কচরয়া আদর।। 

বচসয়া সুচস্থর চির্ত্ না হয় দারুক। 

হৃদয় দচহগে দশাগক হবগস দহাঁটমুে। 

দারুগকর চির্ত্ রাজা দদচে উিাটন।  

চবস্ময় ভাচবয়া মাচনগেন মগন মন।।  

এইত দারুক হয় কৃগষ্ণর সারচথ, 

দযই কৃষ্ণ অনাচদ পুরুষ লক্ষ্মপতী।। 

তাাঁহার আচশ্রত জন চক দুঃগে দুঃচেত। 

ইহার কারে চকেু না বুচঝ চকচঞ্চৎ।।  
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এত চিচন্ত চজজ্ঞাগসন িগর্ম্বর নন্দন। 

চকগহতু দারুক এত চির্ত্ উিাটন।। 

কৃগষ্ণর আচশ্রত জন চকবা তব দুঃে।  

চক দুঃগে ত্রাচসত হহগল কহত দারুক।। 

সাতযচক প্রদুযম্ন শাে যাদব সকল।  

দকমন আগেন অনুরুর্দ্ মহাবল।। 

দকমন আগেন সগব কহ সতযবােী। 

কহ দদচে কৃগষ্ণর কুশলবার্ত্বা শুচন। 

তব চির্ত্ উিাটন দদচেয়া নয়গন। 

প্রাোচিক চমত্র মম হিযবয নাচহ মাগন।। 

কৃগষ্ণর কুশল কহ দারুক সারচথ। 

দকমন আগেন চপ্রয়বর যদুপচত।। 

শুচনয়া দারুক কগহ দযাড়কচর হাত। 

দস সকল অবেত হইগব পশ্চাত। 

ত্বচরত অর্জ্ুবগন রাজা করহ চবদায়। 

বন্ধুজন দদচেগত িাগহন যদুরায়।। 

শুচন অনুমচত দদন পাণ্ডুবংশপচত। 

সুসর্জ্ হইয়া পাথব যান শীঘ্রেচত।। 

ত্বচরত েমগন পাথব দ্বারকানেরী।  

চবস্ময় মাগনন দসই দ্বারাবতী দহচর।। 

পূর্ব্বরূপ দশাভা চকেু না দসোগন আর। 

শূনযাকার পুরীোন চদগন অন্ধকার।।  

পুগরগত পুরুষ নাচহ দকবল রমেী।। 

চিত্র-পুর্ত্চলকা প্রায় আগে অনুমাচন।। 

শুষ্ক ওি শুষ্ক মুে শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ। 

না হয় আনন্দ বাদয নৃত েীত রঙ্ে।।  

মনুগষযর শব্দ নাচহ দ্বারকানেগর। 

কগপাত দপিক চশবা দিৌচদগক চবহগর।। 

েৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উগড় বগস পাগল। 

দঘারতর শব্দ কচর উগে বগস িাগল।। 

এত সব দদচে পাথব হইয়া চিচন্তত।  

িগক্ষগত পড়গয় জল চির্ত্ চবকচলত।।  

বসুগদব হদবকী দরাচহেী চতনজন। 

প্রােহীন জন দযন ভূচমগত শয়ন।। 

প্রেচময়া চজজ্ঞাগসন অর্জ্ুবন-বারতা। 

শুষ্কতনু সবার বদগন নাচহ কথা।। 

পুনঃ পুনঃ পাথব বীর কগরন চজজ্ঞাসা। 

হচর বচল কাগন্দ সগব নাচহ অনয ভাষা।। 

কৃষ্ণ চবনা প্রাে নাচহ বগল সর্ব্বজন। 

চিন্তাচেত হইগলন কুন্তীর নন্দন।।  

দারুক বগলন পাথব চক কর ভাবনা।  

প্রভুগর দদচেবা যচদ িল সর্ব্বজনা।। 

প্রভাগসর তীগরগত আগেন তথাই।। 

এতবচল সত্বগর িচলল দুইজন। 

শূনযময় হহল পুরী দ্বারকা ভুবন। ।  

পথ চবহরগে সগব যায় িীগর িীগর। 

আচসয়া চমচলল সগব প্রভাগসর তীগর। ।  

তথায় দদচেয়া যদুকুগলর সংহার। 

ভূগম েড়ােচড় যায় অঙ্গ সবাকার।। 

হাহা রগব কাচন্দগলন ইগন্দ্রর নন্দন। 

কগরন চবলাপ বহু মহাগশাক মন।। 

রাগমর শরীর দদচে প্রভাগসর তীগর।  

চবলাপ কগরন পাথব লুচিত শরীগর। ।  

হায় যদুকুলপচত বীর হলির। 

মুষল লাঙ্গল দকন ভূচমর উপর।। 

সকল তযচজয়া প্রভু দযাগে চদলা মন।  

দুষ্ট হদতয চবনাশ কচরগব দকান্ জন।।  

ভারাবতরে দহতু আচস চক্ষচততগল। 
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পৃচথবীর ভার হচর দযাে আিচরগল।। 

বাগরক উর্ত্র দদহ দরবতীরমে। 

কাচন্দয়া আকুল তব বন্ধু পচরজন।।  

তগব িনঞ্জয় যায় বৃগক্ষর তলায়। 

প্রােনাথ কৃষ্ণগদহ দদচেয়া তথায়। ।  

কৃষ্ণগদহ দকাগল কচর কাচন্দগেন বীর। 

পৃচথবী চতচতল তাাঁর নয়গনর নীর। 

মহাভারগতর কথা অমৃত অেবগব। 

পাাঁিালী প্রবগন্ধ কগহ কাশীরাম দদগব।। 

অর্জ্ুবগনর চবলাপ 

হায় কৃষ্ণ প্রােিন,                        বন্ধুরূগপ নারায়ে, 

করুো সাের অবতার। 

পাণ্ডগবর প্রােিন,                        সব হহল অকারে, 

দতামা চবনা চদবগস আাঁিার।। 

করুো চনদান হচর,                        বৃচষ্ণকুগল অবতচর, 

দুষ্ট নাচশ চশগষ্টর পালন। 

হলির সহ লীলা,                        কচরগল অগনক দেলা, 

দদবকাযবয কচরগল সািন।। 

িরেীর ভার হচর,                        িগর্ম্বর স্থাপন কচর, 

বসুমতী কচরগল দতাষে। 

অনাথ পাণ্ডবেগে,                        কৃপা হকগল চনজগুগে, 

বন্ধুরূগপ কচরগল পালন।। 

আচম সো চপ্রয়তম,                        সারথয কচরগল মম, 

নাম হহল অর্জ্ুবন-সারচথ। 

ওগহ প্রভু কৃপাচসন্ধু,                        পাণ্ডবেগের বন্ধ, 

দ্বারকা-চনবাসী যদুপচত।। 

পূগর্ব্ব দয কচহগল তুচম                        এক আত্মা তুচম আচম, 

কৃষ্ণ িনঞ্জগয় নাচহ দভদ। 

পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজগন,                        দভদ নাচহ মম সগন, 

অজ চশব জাগন িাচর দবদ।। 

চনজ িন্দ্রানন বােী,                        চবস্মচরগল যদুমচে, 

ভ্রাতৃেগে না কর স্মরে। 
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িাচর দবগদ োয় দতামা,                        গুগের নাচহক সীমা, 

কৃপাচসন্ধু ভগির জীবন।। 

অনাথ দুর্ব্বল জগন,                        তুচম নাথ অনুক্ষগে, 

চবষম সঙ্কগট কর পার। 

দযই জন ভি হয়,                        িরগে শরে লয়ষ 

চতন দলাগক সম নয় তার।। 

দমারা সব অল্পমচত,                        না কচরনু ভচি স্তুচত, 

না ভচজনু দতামার িরে। 

দতামা দহন িন দপগয়,                        পাপ িগক্ষ নাচহ দিগয়, 

বন্ধুরূগপ হকনু সম্ভাষে।। 

কৃপায় আপন গুগে,                        আমা ভাই পঞ্চজগন, 

সঙ্কগট রাচেগল বাগর বার। 

অনাথ পাণ্ডবেগে,                        চক কচরগব দতামা চবগন, 

বন্ধুরূগপ দক রাচেগব আর।। 

রাজয িন বন্ধু জায়া,                        তযচজয়া সকল মায়া, 

চনজস্থাগন কচরগল েমন। 

এমত কচরগব যচদ,                        দমা সবাগর গুেচনচি, 

না কচহগল চকগসর কারে।। 

মুষলপগর্ব্বর কথা,                        চবচিত্র ভারত োথা, 

সর্ব্বদুঃে শ্রবগে চবনাশ। 

কমলাকাগন্তর সুত,                        দহতু সুজগনর প্রীত, 

চবরচিল কাশীরাম দাস।।

 

অর্জ্ুবন করৃ্ত্বক শ্রীকৃষ্ণাচদর ঔর্দ্বগদচহক কাযবয সম্পাদন 

কৃগষ্ণর শরীর পাথব দকাগলগত কচরয়া। 

চবলাপ কগরন বহু কাচন্দয়া কাচন্দয়া।। 

কৃষ্ণ প্রাে, কৃষ্ণ নাথ, কৃষ্ণ িন জন।  

কৃষ্ণ চবনা পাণ্ডগবর আগে দকান জন।।  

এত চদগন পাণ্ডগবগর বচঞ্চগলন চবচি। 

দকান্ দদাগষ হারাইনু কৃষ্ণ গুেচনচি।। 

এই দ্বারাবতী আচম পূগর্ব্ব আচসতাম। 

আমাগর পাইলাম কত পাইগত আরাম।। 

সো সো বচল দমাগর কচর সগোিন। 

ভুজ প্রসাচরয়া আচস চদগত আচলঙ্গন।।  
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পূগর্ব্বগত কচহগল তুচম সবার চভতর।  

কৃষ্ণার্জ্ুবন এক তনু নগহ চভন্ন পর।।  

পাণ্ডুপুত্রেে দমার প্রাগের সমান।  

পাণ্ডগবর কাগযবযগত চবক্রীত মম প্রাে।। 

সারচথত্ব কচরয়া সঙ্কগট হকগল পার।  

দুগযবযািন-ভয় হহগত কচরগল উর্দ্ার।। 

আচম তব সো, প্রােসেী যাজ্ঞগসনী। 

পরম বান্ধবরূগপ রাচেগল আপচন।। 

পাো দযন রক্ষা কগর পক্ষীর জীবন।  

সচলল রচক্ষত দযন মৎসয আচদ েে।।  

দসইরূপ পাণ্ডব রচক্ষত নারায়ে। 

দতামা চবনা দকান মগত রচহগব জীবন।।  

দয়াময় কৃষ্ণ নীরব চকবা কারগে। 

দকান্ দদাগষ দদাষী হহনু দতামার িরগে।। 

তব চপ্রয়সো আচম দসই িনঞ্জয়। 

সোগর চবমুে দকন হহগল দয়াময়।। 

একবার িাহ প্রভু দমচলয়া নয়ন। 

সো বচল বাগরক করহ সগোিন।। 

বাগরক দদোও িাাঁদমুগের সুহাস। 

বাগরক বদনিাাঁগদ কহ সুিাভাষ।। 

রত্ন-চসংহাসন তযচজ ভূচমগত শয়গন। 

িাাঁদমুে শুোইল রচবর চকরগে।। 

দকান্ মুগে যাব আচম হচেনা নেগর। 

চক বচলব চেয়া আচম রাজা যুচিচিগর।। 

ভাইেগে চক বচলব দরৌপদীর তগর। 

দকমগন িচরগব প্রাে ির্ম্ব নৃপবগর।। 

হায় চবচি এত চদগন কচরগল চবনাশ। 

দকান্ দদাগষ হারাইনু বন্ধু শ্রীচনবাস।। 

চবস্মচরগল সব কথা স্বীকার কচরয়া। 

সগঙ্গ চনগল চনজ জগন পাণ্ডগব তযচজয়া।। 

ভােযবন্ত যদুকুল নাচহ পুেয সীমা। 

ইহগলাগক পরগলাগক পাইগলন দতামা।। 

আমা সম হতভােয পাচপি দুর্ম্বচত। 

দকান্ গুগে পাব দসই কৃষ্ণপগদ মচত।। 

হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুোচনদান।  

দতামা চবনা রগহ মম হৃদয় পাষাে।। 

চক বুচর্দ্ কচরব আচম, দকাথাকাগর যাব। 

আর দকাথা দস িাাঁদবদন দদো পাব।। 

চশগরগত হাচনয়া ঘাত কাচন্দয়া অিীর। 

ভূগম েড়ােচড় যান পাথব মহাবীর।।  

দারুক সারচথ দবাি করায় অর্জ্ুবগন। 

চস্থর হও িনঞ্জয়, দশাক তযজ মগন। ।  

অকারগে দশাক হকগল চক হইগব আর। 

আচম যাহা কচহ, তাহা শুন সাগরার্দ্ার।। 

চবচি নীচত আগে দযই ক্ষচত্রগয়র ির্ম্ব। 

আপচন সবার শীঘ্র কর দপ্রতকর্মবম। ।  

পূগর্ব্বগত আমাগর কচহগলন েদাির।  

সবা হহগত বড় চপ্রয় পাথব িনুর্দ্বর।। 

দযাে আিচরয়া চপগে পাইগব আমাগর। 

এই কথা দারুক কচহগব পাণ্ডগবগর।।  

দস কারগে এই কর্ম্ব হয়ত চবচহত। 

সবার সৎকার কর্ম্ব কচরগত উচিত।।  

এমত সান্ত্বনা কগর দারুক অর্জ্ুবগন। 

সৎকার কচরগত পাথব চিচন্তগলন মগন। ।  

িন্দগনর কাি তথা আচন রাচশ রাচশ। 

জ্বাচলগলন চিতা-অচগ্ন েেন পরচশ। ।  

দদবকী দরাচহেী বসুগদগবর সচহত। 

অচগ্নকুগণ্ড প্রগবশ কচরলা হরচষত।।  
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দরবতী রাগমর সগঙ্গ পগশ হুতাশন। 

অচগ্নকাযবয সবাকার কগরন অর্জ্ুবন।। 

সবাকার অচগ্নকাযবয কচর সমাপন।  

চবচিমগত কচরগলন শ্রার্দ্াচদ তর্পে।।  

কৃষ্ণলীলা দকবা বুগঝ মচহমা অপার।  

কাশী বগল, শুন জীব, হগব ভব পার। ।  

দসুযেে করৃ্ত্বক যদুপত্নীেে হরে ও তাাঁহাগদর পাষােত্ব চববরে 

কৃগষ্ণর শরীর পাথব দকাগলগত কচরয া। 

চবলাপ কগরন বহু কাচন্দয া কাচন্দয া॥ 

কৃষ্ণ প্রাে কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ িন জন।  

কৃষ্ণ চবনা পাণ্ডগবর আগে দকান্ জন॥  

এতচদগন পাণ্ডগবগর বচঞ্চগলন চবচি। 

দকান দদাগষ হারাইনু কৃষ্ণ গুেচনচি॥ 

এই দ্বারাবতী আচম পূগর্ব্ব আচসতাম। 

আমাগর পাইগল কত পাইগত চবশ্রাম॥ 

সো সো বচল দমাগর কচর সগোিন। 

ভূজ প্রসাচরয া আচস চদগত আচলঙ্েন॥  

পূগর্ব্বগত কচহগল তুচম সভার চভতর।  

কৃষ্ণার্জ্ুবন এক তনু নগহ চভন্ন পর॥  

পাণ্ডুপুত্রেে মম প্রাগের সমান।  

পাণ্ডগবর কাগযবযগত চবক্রীত মম প্রাে॥ 

সচলল রচক্ষত দযন মৎসয আচদ জন। 

দসইরূপ পাণ্ডব রচক্ষত নারায ে॥ 

সারচথত্ব কচরয া সঙ্কগট হকগল পার। 

দুগযবযািন ভয  হহগত কচরগল উর্দ্ার॥ 

আচম তব সো প্রােসেী যাজ্ঞগসনী।  

পরম বান্ধবরূগপ রাচেগল আপচন॥ 

পাো দযন রক্ষা কগর পােীর জীবন।  

সচলল রচক্ষত দযন জলিরেে॥ 

ওগহ প্রভু যদুনাথ নাচহ শুন দকগন। 

দকান্ দদাগষ দদাষী হহনু তব ও িরগে॥ 

তব চপ্রয  সো আচম দসই িনঞ্জয ।  

সোগর চবমুে দকন হহগল মহাশয ॥ 

একবার িাও প্রভু দমচলয া নয ন। 

সো বচল বাগরক করহ সগোিন॥ 

বাগরক দদোও িাাঁদমুগের সুহাস। 

বাগরক বদনিাাঁগদ কহ সুিাভাষ॥ 

রত্ন চসংহাসন তযচজ ভূচমগত শয ন।  

িাাঁদমুগে লাচেয াগে রচবর চকরে॥ 

দকান্ মুগে যাব আচম হচেনানেগর। 

চক বচলব চেয া আচম রাজা যুচিচিগর॥ 

ভাইেগে চক বচলব দরৌপদীর তগর। 

দকমগন িচরগব প্রাে ির্ম্ব নৃপবগর॥ 

হায  চবচি! এতচদগন কচরগল চনরাশ।  

দকান্ দদাগষ হারাইনু চমত্র শ্রীচনবাস॥ 

চবস্মচরলা সব কথা স্বীকার কচরয া। 

সগঙ্গ চনগল চনজ জগন পাণ্ডগব তযচজয া॥ 

ভােযবন্ত যদুকুল পুেয নাচহ সীমা। 

ইহগলাগক পরগলাগক পাইগলক দতামা॥ 

আমা সম হতভােয পাচপি দুর্ম্বচত। 

দকান্ গুগে পাব দসই কৃষ্ণপগদ মচত॥ 

হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুো চনদান।  

দতামা চবনা দগহ মম হৃদয  পরাে॥ 

চক বুচর্দ্ কচরব আচম দকাথায  বা যাব। 

আর দকাথা দস িাাঁদবদন দদো পাব॥ 
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চশগরগত হাচনয া হাত কাাঁচন্দ উচ্চঃস্বগর। 

ভূগম েড ােচড  যান পাথব িনুর্দ্বগর॥ 

দারুক সারচথ দবাি করায  অর্জ্ুবগন। 

চস্থর হও িনঞ্জয  দশাক তযজ মগন॥  

অকারগে দশাক হকগল চক হইগব আর। 

আচম যাহা কচহ তাহা শুন সাগরার্দ্ার॥ 

চবচি নীচত আগে দযই ক্ষচৎত্রগয র ির্ম্ব। 

আপচন সবার তুচম কর দপ্রতকর্ম্ব॥ 

পূগর্ব্বগত আমাগর কচহগলন েদাির।  

সর্ব্ব হহগত বড  চপ্রয  পাথব িনুর্দ্বর॥ 

দযাে আিচরয া পগর পাইগব আমাগর। 

এই কথা দারুক কচহবা পাণ্ডগবগর॥ 

দস কারগে এই কর্ম্ব দতামার চবচহত।  

সবার সৎকার কর্ম্ব কচরগত উচিত॥ 

বহুমগত সান্ত্বনাচদ কচরল অর্জ্ুবগন। 

সৎকার কচরগত পাথব কচরগলন মগন॥ 

িন্দগনর কাি তথা কচর রাচশ রাচশ। 

জ্বাচলগলন চিতানল েেন পরচশ॥ 

দদবকী দরাচহেী বসুগদগবর সচহত। 

অচগ্নকুগণ্ড প্রগবশ কচরল হরচষত॥  

দরবতী রাগমর সগন পচশ হুতাশন। 

অচগ্নকাযবয সবাকার কচরল অর্জ্ুবন। 

সবাকার অচগ্নকাযবয কচর সমাপন।  

চবচিমগত কচরগলন শ্রার্দ্াচদ তর্পে॥  

দারুক পুনশ্চ কয  অর্জ্ুবগনর প্রচত। 

অর্জ্ুবন বন্ধুর কাযবয করহ সম্প্রচত॥ 

স্ত্রী েগে লইয া যাও হচেনানেগর। 

প্রভুর রমেীেে চবচদত সংসাগর॥  

দতামা চবনা কার শচি রাচেবাগর পাচর। 

সমুর োচসগব এই দ্বারকানেরী॥ 

আজ্ঞা কর আচম বগন যাই মহাশয । 

শুচনয া স্বীকার কচরগলন িনঞ্জয ॥ 

এগতক বৃর্ত্ান্ত পাগথব কচহ মহামচত। 

দারুক িচলল যথা বগনর চনবৃচর্ত্॥ 

কৃগষ্ণর রমেীেগে লইয া সংহচত। 

দেগলন হচেনাপগথ পাথব মহামচত॥  

দ্বারকা োচসল আচস সমুগরর জল।  

প্রভুর মচন্দর মাত্র জােগয  দকবল॥  

এক শত পঞ্চ বষব শ্রীমিুসূদন। 

মর্ত্বযপুগর চনবগসন দ্বারকা ভুবন॥ 

স্ত্রীেগে লইয া পাথব কগরন েমন।  

হাগত িচর োণ্ডীব অক্ষয  শরাসন॥ 

দহনকাগল হদতযেে আচেল দকাথায । 

কৃগষ্ণর রমেীেগে দদচেবাগর পায ॥ 

একত্র হইয া যুচি কগর সর্ব্বজন।  

কৃগষ্ণর রমেীেগে হচরব এেন॥ 

অর্জ্ুবন লইয া যায  যগতক সনু্দরী। 

কাচড য া লইব দহন হৃদগয  চবিাচর॥ 

পাগথব আগুচলল আর সকল রমেী।  

হগে িচর স্ত্রীেগের কগর টানাটাচন॥ 

দদচেয া কুচপত অচত বীর িনঞ্জয ।  

োণ্ডীব িচরল বীর দক্রাগি অচতশয ॥ 

অচগ্নদর্ত্ োণ্ডীব অক্ষয  শরাসন।  

যাহাগত কগরন পাথব হত্রগলাকয শাসন॥ 

দদগবর বাচঞ্ছত িনু অচত মগনাহর। 

োণ্ডবদাহন কাগল চদল হবশ্বানর॥ 

িচর িনু দহলায , দহলায  চদত গুে।  

এগব গুে চদগত শি নগহত অর্জ্ুবন॥ 



মহাভারত ( মুষলপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
5

 

মহাভয  হহল িনু তুচলগত না পাচর।  

কত কগষ্ট গুে দদন বহু শচি কচর॥ 

টাচনগত না পাচর িনু আকেব পূচরয া। 

চকেু অল্প টাচন, বাে চদগলন োচড য া॥ 

মহাগকাগপ োচড গলন বজ্রসম বাে। 

হদতয অগঙ্গ দেচক পগড  তৃগের সমান॥ 

বাচেয া বাচেয া বাে চবগন্ধ প্রােপগে। 

অবগহগল বাে বযথব কগর হদতযেগে॥ 

এচড ল অক্ষয  অচগ্ন বাে িনঞ্জয । 

যত বাে এচড গলন সব বযথব হয ॥ 

যত চবদযা পাইগলন দরােগুরু স্থান। 

যত চবদযা পাইগলন অমর ভুবন॥ 

এ চতন ভুবগন যাগর মাগন পরাজয । 

হদতয সগন রগে সর্ব্ব অস্ত্র বযথব হয ॥ 

ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জ্ুবগনর হহল পাসরে। 

চবস্ময  মাচনয া চিচন্তগলন মগন মন॥  

োণ্ডীব িনুক বীর িচর দুই কগর। 

প্রহার কগরন হদতযেগের উপগর॥ 

ইতর মনুষয দযন কগর িচর বাচড । 

হদতযেে অর্জ্ুবগনগর কগর তাড াতাচড ॥ 

হদতযেে অর্জ্ুবগনগর পরাচজয া রগে। 

স্ত্রীেগে লইয া দেল স্বেন্দ েমগন॥ 

হদতযেে পরগশ প্রভুর নারীেে। 

পাষাে পুর্ত্চল হ’ল তযচজয া জীবন॥  

পরাজয় মাচন পাথব পরম চিচন্তত। 

কাচন্দগত কাচন্দগত যান অতযন্ত দুঃচেত।। 

বদচরকাশ্রগম চেয়া বযাগসর চনকগট। 

দণ্ডবৎ প্রোম কচরল করপুগট।। 

অর্জ্ুবগনগর মচলন দদচেয়া অচতশয়।  

চজজ্ঞাসা কগরন তাাঁগর বযাস মহাশয়।।  

চক দহতু হইগল দুঃেী কুন্তীর নন্দন। 

আচজ দকন দদচে তব মচলন বদন।। 

দুষ্কর্ম্ব কচরগল চকবা কহত আমাগর। 

পরাজয় হহল চকবা সংোম চভতগর।।  

দদব-চ্দগতয চহংচসগল চক সুজগন পীচড়গল। 

দুর্জ্বন দসবগন চকবা হীনতা পাইগল।। 

এত বচল আশ্বাচসয়া মুচন মহাশয়। 

কগর িচর বসাইল বীর িনঞ্জয়।। 

কাচন্দয়া কগহন পাথব মহািনুর্দ্বর। 

চক কচহব মুচন সব দতামাগত দোির।। 

এত চদগন পাণ্ডগবগর চবচি হহল বাম।  

দোগলাকচনবাসী হ’ল কৃষ্ণ বলরাম। 

যাাঁর অনুেগহ আচম চবজয়ী সংসাগর। 

দহলায় োণ্ডীব িনু িচর বাম কগর। ।  

যম সম হবরীেগে না কচরনু ভয়। 

পরাক্রগম কচরলাম চতনগলাক জয়।। 

মম পরাক্রম-গদব সব জান তুচম। 

এক রগথ িচড়য়া চজচননু মর্ত্বযভূচম।। 

দসই তূন দসই িনু দসই িনঞ্জয়। 

সকল চনষ্ফল হহল শুন মহাশয়।। 

হদতযেে আচস দমাগর পরাচজল রগে। 

কৃগষ্ণর রমেী কাচড় চনল মম স্থাগন।। 

প্রভু চবনা এই েচত হইল এেন। 

এ পাপ জীবগন মম নাচহ প্রগয়াজন।। 

চবক্রম চবজয় দমার সব দাগমাদর। 

তাাঁহার অভাগব িচর পাপ কগলবর।। 

কহ মুচন চক উপায় কচরব এেন। 

দকমগন পাইব আচম শ্রীমিুসূদন।। 
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উচ্চঃস্বগর কাগন্দন সঘগন বগহ শ্বাস। 

অর্জ্ুবগনগর আশ্ববাচসয়া কচহগলন বযাস।। 

চস্থর হও িনঞ্জয় দশাক পচরহর। 

আচম যাহা কচর তাহা শুন বীরবর।। 

যা হইগল িনঞ্জয় সব আচম জাচন। 

বল বুচর্দ্ পরাক্রম দদব িক্রপাচে।। 

অনাচদ পুরুষ চতচন ব্রহ্ম সনাতন।  

উৎপচর্ত্ প্রলয় চস্থচত দসই নারায়ে।।  

চনগলবপ চনগুবে চনরঞ্জন চনরাকার। 

অক্ষয় অবযয় চতচন অনন্ত আকার। 

জল স্থল শূেয চতচন সকল সংসার। 

সর্ব্বভূগত আত্মারূগপ চনবাস তাাঁহার।। 

আত্মপর নাচহ তাাঁর সব সমজ্ঞান। 

কীট পক্ষী মনুষযাচদ সকচল সমান। ।  

চতচন ব্রহ্মা চতচন চবষু্ণ চতচন পঞ্চানন। 

ইন্দ্র িন্দ্র সূযবয চতচন পবন শমন।।  

িরাির সর্ব্বভূগত চবগশ্ব দযই জন।  

পরমাত্মা রূগপ ব্রহ্ম দসই সনাতন।।  

দক জাচনগত পাগর দসই প্রভূর মচহমা। 

িাচরগবগদ চকচঞ্চৎ না পায় যাাঁর সীমা।। 

শত দকাচট কল্প দযােী িযাগন রাচে মন।  

তবু নাচহ পায় দসই প্রভু দরশন। 

দতামরা পাইগল কত পুগেয দস বান্িব,  

কৃষ্ণ চবনা অনয নাচহ জান দতামা সব।।  

ভচির অচিন দসই প্রভু নারায়ে।  

ভচিগযাগে পাই দসই প্রভু দরশন।।  

তযচজয়া মগনর িন্দ ভজ চেয়া তাাঁগহ। 

ভচিরূপ ভেবান দূর হচর নগহ।। 

অচিগর অর্জ্ুবন দসই কৃষ্ণগক পাইগব। 

চপ্রয়জন স্মরগেগত সতত চিচন্তগব। ।  

চনকগট থাচকগত তাাঁগর যত ভচি িগর। 

শত দকাচট ভচি হয় থাচকগল অন্তগর।। 

জাচনয়া অর্জ্ুবন তুচম চস্থর কর মন।  

েৃগহগত েমন কর জাচনয়া কারে।। 

পুনশ্চ বগলন পাথব শুন মহাশয়। 

এক কথা কচহ, দমার েণ্ডাও চবস্ময়। ।  

হদতয হচর লইল প্রভুর নারীেে। 

ইহার কারে তুচম কহ তগপািন।। 

পূর্ব্বপুগেয কৃষ্ণ পচত পাইল স্ত্রীেে। 

সদাকাল দসচবগলক শ্রীকৃষ্ণ- িরে। ।  

তাহা সবাকার দকন হহল দহন েচত। 

কচহগব ইহার দহতু মুচন মহামচত।। 

অর্জ্ুবগনর বাকয শুচন কচহগলক মুচন। 

কার শচি হচরগবক শ্রীকৃষ্ণ-রমেী।। 

পূগর্ব্বর বৃর্ত্ান্ত কচহ শুন িনঞ্জয়। 

চবদযািরীেে চেল ইগন্দ্রর আলয়।।  

প্রভুর প্রকাশ যগব হইল অবনী। 

তাহা সবাকাগর আজ্ঞা হহল পদ্মগযাচন।। 

পৃচথবীমণ্ডগল জে লহ চেয়া সগব।  

ভােয পূেযফগল সগব কৃষ্ণ পচত পাগব।। 

লক্ষ্মী অংশ দপগয় হগব লক্ষ্মীর সমান। 

ভচিগত কচরগব বশ চবষু্ণ ভেবান। ।  

চবচির আগদশ সর্ব্ব কনযােে হলয়া। 

পৃথভীগত িচলত সগব হৃষ্টমচত হহয়া।। 

স্নান কচরবাগর দেল পুেযনদী তীগর। 

অষ্টাবক্র নাগম মুচন তথা তপ কগর।। 

ভচি কচর কনযােে প্রেচত কচরল।  

তুষ্ট হহয়া মুচনবর আশীর্ব্বাদ চদল।। 



মহাভারত ( মুষলপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
7

 

পৃচথবীগত চেয়া সগব পাগব কৃষ্ণ পচত। 

মগনাবাঞ্ছা পূেব হগব শুন গুেবতী।। 

আশীর্ব্বাদ লাভ কচর িচলল রমেী।  

দহনকাগল জল হহগত উগে মহামুচন।  

অষ্ট োাঁই কুব্জ বক্র ের্ব্ব কগলবর। 

পাদযুে বচঙ্কম, বচঙ্কম দুই কর।।  

শ্রবে নাচসকা িক্ষু সব চবপরীত। 

দদচেয়া অপূর্ব্ব সব হইল চবচস্মত।।  

মুচনরূপ দদচে সগব উপহাস হকল। 

তাহা শুচন মুচনবর কূচপয়া কচহল।।  

আমা দদচে উপহাস কর নারীেে। 

দস কারগে শাপ চদব শুন সর্ব্বজন। ।  

পৃচথবীগত চেয়া সগব কৃগষ্ণ পচত পাগব। 

এই অপরাগি সগব হদতয হচর লগব।। 

মুচনর বিগন সগব কচম্পত শরীর। 

চনগবদন কগর তগব িরগে মুচনর।। 

অবলা স্ত্রীজাচত দমারা সহগজ িঞ্চলা। 

ক্ষম অপরাি মুচন দদচেয়া অবলা।। 

প্রসি হইয়া কর শাপ চবগমািন। 

িগর্ম্ব মচত রহু আজ্ঞা কর তগপািন।।  

তুষ্ট হ’দয় পুনরচপ মুচনবর কগহ। 

কচহলাম দয কথা দস কভু বযথব নগহ।। 

অবশয হচরগব হদতয না হগব এড়ান।  

হদগতযর পরগশ সগব হইগব পাষাে।। 

পূগর্ব্বর বৃর্ত্ান্ত এই জানাই দতামায়। 

কনযােগে হদতয হগর এই অচভপ্রায়।।  

পাষাে হহল তারা হদগতযর পরগশ। 

প্রভুর রমেীেে দেল তাাঁর পাগশ।। 

না ভাচবও চিগর্ত্ দুঃে িল চনজ ঘগর। 

দভাে অচভলাষ তযচজ ভজহ কৃগষ্ণগর। ।  

এত বচল অর্জ্ুবগনগর চদগলন চবদায়।  

প্রেচময়া িনঞ্জয় যান হচেনায়।।  

মহাভারগতর কথা অমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কগহ শুগন পুেযবান।  

অর্জ্ুবন করৃ্ত্বক যুচিচিগরর চনকট যদুবংশ ধ্বংস কীর্ত্বন 

জগেজয় কগহ তগব শুন তগপািন। 

অতঃপর চক হইল কহ চববরে।। 

পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই শ্রীকৃষ্ণ চবগয়াগে। 

চকমগত িচরল প্রাে এত দশাক দভাগে।।  

চবগশচষয়া কহ মুচন মহাশয় দমাগর। 

এ তাপ েণ্ডাও মম মগনর চভতগর।। 

তব মুগে শ্রুতবাকয সুিা হহগত সুিা। 

শ্রবগেগত আমার েচণ্ডল সব ক্ষুিা।। 

চপতামহ উপােযান অপূর্ব্ব আেযান। 

তব মুগে শুচনগল জেগয় চদবযজ্ঞান।। 

চবেযাত হবশম্পায়ন মহাতগপািন। 

বযাস উপগদশ শাগস্ত্র অচত চবিক্ষে।। 

নৃপচতর বাকয শুচন আনচন্দত মগন।  

কচহগত লাচেল মুচন জগেজয় স্থাগন।। 

মুচন বগল শুন কুরুবংশ িূড়ামচে। 

অনন্তগর শুন চপতামগহর কাচহনী।। 

বচসগলন ির্ম্বরাজ রত্ন চসংহাসগন। 

চশগরগত িচরল েত্র পবন-নন্দগন।। 

িামর ঢুলায় দুই মরবতী-সুত। 

পাত্র চমত্র অমাতয সংযুত গুেযুত। 
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সভায় বচসয়া রাজা ির্ম্ব অবতার। 

হরচষগত বচস সগব কগরন চবিার।। 

দহনকাগল অমঙ্গল দদচে চবপরীত। 

চদবগসগত চশবােে ডাগক িাচরচভত। 

অন্তরীগক্ষ েৃধ্রপক্ষী উগড় ঝাাঁগক ঝাাঁগক। 

চবপরীত শব্দ কচর ঘন ডাগক কাগক।।  

চবনা দমগঘ দঘার ডাগক ভীষে ের্জবজন।  

চবপরীত বাত বগহ ভস্ম বচরষে।। 

প্রলয় প্রলগয় দযন অচগ্ন বচররে। 

দঘারতর শগব্দ ডাগক পশু-পক্ষীেে।।  

ঘগর ঘগর নেগর দলাগকর কলরব। 

অগনয অগনয দকান্দল করগয দলাক সব।।  

চপতাপুগত্র চববাদ শাশুড়ী বিূ সগন। 

ব্রাহ্মে সচহত দ্বন্দ্ব কগর শরূেগে।। 

জনগকর দকগশ িচর মারগয় তনয়। 

ভাল মন্দ নাচহ মুগে যাহা আগস কয়।।  

দদউল প্রািীর ভাগি দদগবর দদহর। 

প্রচতমা সকল নাগি োয় মগনাহর।। 

অচবশ্রান্ত ক্ষগে ক্ষগন নাগি বসুমতী। 

চবচিি উৎপাত বহু হইল অনীচত।। 

দদচেয়া চবস্ময় চির্ত্ িগর্ম্বর নন্দন। 

চিন্তাযুি হ’দয় মগন কগরন ভাবন।।  

না জাচন চক দহতু হয় এত অমঙ্গল। 

মন চস্থর নগহ মম হৃদয় চবকল।। 

দ্বারকানেগর দেল পাথব মহারথা। 

তার ভরাভর চকেু না পাই বারতা।। 

না জাচন চক চবগরাি কচরল কার সগন।  

নাচহ জাচন চক কর্ম্ব কচরল দসইোগন।। 

চকবা পাথব সমগর পাইল পরাজয়। 

এত অমঙ্গল দদচে অকারে নয়।। 

চকরূগপ ত্বচরগত পাই পাগথবর বারতা। 

শীঘ্রেচত দূত পাোইয়া দদহ তথা।।  

চক কারগে আজ মম আকুল পরাে। 

বাম আাঁচে নাগি এই বড় অলক্ষে।। 

এইরূগপ যুচিচির কগরন ভাবন। 

চবষাদ কগরন রাজা চিন্তাকুল মন।।  

পাথব আইগলন তগব দ্বারকা হইগত। 

হচেনায় প্রগবচশল কাচন্দগত কাচন্দগত।। 

হায় কৃষ্ণ বচলয়া কাগন্দন ঘগন ঘন।  

চকমগত যাইব আচম হচেনা ভুবন।। 

চক বচলব চেয়া আচম ির্ম্ব নৃপবগর। 

হায় প্রভু দতামা চবনা চক হগব আমাগর।। 

নয়নযুেগল বাচর বগহ অচনবার। 

শুষ্কমুগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বচল হাহাকার।। 

োণ্ডীব িচরগত নাচহ হইগলন ক্ষম।  

কৃগষ্ণর সচহত দেগল বীরত্ব চবক্রম।।  

রগথগত োণ্ডীব রাচে বীর িনঞ্জয়।  

পদব্রগজ িচলগলন অচত দীন প্রায়।।  

দূগর দদচে ির্ম্ব চজজ্ঞাগসন বৃগকাদগর। 

এই দদে অর্জ্ুবন আচসগে কতদূগর।।  

অর্জ্ুবগনর রথ দহন পাই দরশন। 

অর্জ্ুবন আইগস মম দহন লয় মন।। 

চকগহতু এগতক িীগর িগল রথবর। 

চবষাদ েমন দহন বুচঝ দয অন্তর।। 

অর্জ্ুবগনগর দদচে আচজ বড়ই মচলন।  

কৃষ্ণবেব শুষ্কমুে দযন অচত দীন।।  

দারুক আইল পূগর্ব্ব কৃগষ্ণর আগদগশ। 

অর্জ্ুবগন লইয়া দেল দোচবগন্দর পাগশ।। 
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কতবার যায় পাথব দ্বারকা ভুবন। 

আনন্দসােগর আগস চনজ চনগকতন।। 

আচজ দকন অমঙ্গল দদচে অপ্রচমত। 

কলহ কচরল চকবা কাহার সচহত।। 

চকো দকান অপরাি হকল প্রভুস্থাগন। 

দসই দদাগষ কৃষ্ণ চক কচরগলন ভৎবসগন।। 

বলভর সহ চকবা কচরল চববাদ। 

না জাচন ঘচটল আচজ দকমন-চবষাদ।। 

যচদ পাথব হ’দয় থাগক কৃগষ্ণর বচর্জ্বত। 

সকগল হনরাশ হ’ল পাণ্ডব চনচশ্চত। ।  

কৃষ্ণ চবনা পাণ্ডগবর দকবা আগে আর।  

সকল সম্পদ মম িরন তাাঁহার।। 

তাাঁহার বচর্জ্বত হ’দয় দক িচরগব দদহ। 

চক কচরব রাজযিন চক কচরব দেহ।। 

এইমত যুচিচির কগরন চিচন্তত। 

চনকগট আইল পাথব ইগন্দ্রর নন্দন।।  

চিত্র পুর্ত্চলকা প্রায় মুগে নাচহ দবাল। 

পচড়ল িরেীতগল হইয়া চবহ্বল। 

হা কৃষ্ণ বচলয়া বীর দলাটায় িরেী।  

অর্জ্ুবগনর দনত্রজগল চভচজল অবনী।। 

রাজা চজজ্ঞাগসন কহ কুশল সংবাদ। 

পাণ্ডগবর তগর চকবা হইগল প্রমাদ। ।  

চক দদাষ কচরগল তুচম কৃগষ্ণর িরগে। 

দোচবন্দ বচর্জ্বত চক হইগল এত চদগন।। 

স্বরূগপগত বলহ কুশল সমািার। 

চক কারগে এত দুঃে হইল দতামার।। 

উে উে িনঞ্জয় কহ চববরে। 

চক প্রকাগর আগে দস শ্রীমিুসূদন। ।  

চক কারগে ত্বচরত দস দারুক আইল। 

ভাল মন্দ সমািার চকেু না কচহল।।  

দতামাগক লইয়া দেল দ্বারকা নেরী। 

কহ তুচম চকরূগপ দভচটগব দদব হচর। ।  

জেগতর হর্ত্বা কর্ত্বা দদব নারায়ে। 

এক দলামকূগপ তাাঁর হবগস কত জন।। 

কত চশব ইন্দ্র যাাঁর এক দলামকূগপ।  

তাাঁহাগর সম্ভাষ তুচম কচরগল চক রূগপ।। 

মাতুল নন্দন দহন চবিাচরল মগন। 

দসই দদাগষ কৃষ্ণ নাচহ িাচহল নয়গন।। 

চকবা বলভর সহ হকগল অচবনয়। 

চক দদাষ কচরগল তুচম ভাই িনঞ্জয়।।  

িাচরচভগত িাচর ভাই মচলন বদন। 

িূলায় দলাটায় বীর ইগন্দ্রর নন্দন।।  

অর্জ্ুবন কগহন রাজা চক কচহব আর।  

এতচদগন কৃষ্ণহীন হইল সংসার।। 

পাণ্ডগবর বন্ধুরূপী দসই নারায়ে।  

তাহাগত বচর্জ্বত হ’দল শুনহ রাজন।।  

ব্রহ্মশাগপ যদুবংশ হইগলক ক্ষয়। 

দ্বন্দ্ব যুর্দ্ কচর সগব কচরল প্রলয়।। 

কামগদব আচদ দযই কৃগষ্ণর নন্দন। 

কৃতবর্ম্বা সাতযচক যগতক যদুেে। ।  

পরস্পর যুর্দ্ কচর হইল সংহার। 

একজন যদুকূগল না রচহল আর।। 

দযাগে তনু তযচজগলন দরবরীরমে। 

চনেবৃগক্ষ আরূঢ় চেগলন নারায়ে। ।  

বযাি এক আচে বাগে চবচন্ধল িরে।  

তাগহ তযচজগলন প্রাে শ্রীমিুসূদন।।  

পাণ্ডবকুগলর নাথ দদব জনার্দ্বন।  

তাাঁহার চবগয়াগে হ’ ল সকল মরে। ।  



মহাভারত ( মুষলপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

 

চক কচরব রাজযিন চক কাজ জীবগন। 

সকল চনরাশ হ’ল দোচবন্দ চবহগন।। 

োণ্ডীব িচরগত মম শচি নাচহ আর।  

দশচদক শূনয দদচে সকচল অন্ধকার। ।  

মুষলপগর্ব্বর কথা অপূর্ব্ব ঘটন।  

পয়ার প্রবগন্ধ কাশীদাস চবরিন।। 

যুচিচিগরর চবলাপ 

অর্জ্ুবগনর বাকয শুচন, যুচিচির নৃপমচে, 

পচড়গলন িরনী উপর।  

ভীমগসন মারীসুত,  ভরা কৃষ্ণা পরীচক্ষত, 

দলাটাইয়া িূলায় িূসর।। 

চিগত্রর পুর্ত্চল প্রায়, ভূগম েড়ােচড় যায়, 

প্রােিন দোচবন্দ চবহগন। 

হাহাকার শব্দ কচর, কাচন্দ ির্ম্ব অচিকারী, 

পচড়গলন ভূগম অগিতগন।। 

হা কৃষ্ণ করুোচসন্ধু, পাণ্ডবেগের বন্ধু, 

পাথবরূপ পক্ষীর জীবন। 

চবচবি সঙ্কগট দঘাগর, রক্ষা হকগল বাগর বাগর, 

কুরুগক্ষত্র আচদ মহারে।। 

োণ্ডবদাহন কাগল, ইন্দ্র আচদ চদকপাগল, 

দতামার কৃপায় হহল জয়। 

চনবাত কবি আচদ, যত দদবেে বাদী, 

এগকলা বচিল িনঞ্জয়।। 

উর্ত্র দোেগহ রগে, ভীষ্ম আচদ বীরেগে, 

এগকশ্বর চজচনল ফাল্গুনী। 

দুগযবযািন ভয় হহগত, রক্ষা হকগল কুরুগক্ষগত্র, 

সারচথত্ব কচরগল আপচন।। 

পূগর্ব্বগত পাশায় চজচন, সভামগিয যাজ্ঞগসনী, 

িচরয়া আচনল দুগযবযািন। 

চববস্ত্রা কচরগত তাগর, দুষ্ট দুঃশাসন িগর, 

বস্ত্র িচর টাগন ঘগন ঘন।। 
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পঞ্চস্বামী চবদযমান, চকেুগত না দদচে ত্রাে,  

ডাচকল দতামার নাম িচর। 

অনাগথর নাথ তুচম, তেচন জাচননু আচম, 

রক্ষা হকগল দ্রুপদকুমারী।। 

চদ্বতীয় প্রহর চনচশ, আচসল দুর্ব্বাসা ঋচষ, 

দঘারতর অরেয চভতর। 

দস সমুগর পাণ্ডুসুগত, দফলাইল কুরুনাগথ, 

তাহাগত রাচেলা দাগমাদর।। 

চবরাট নের হহগত, দুগযবযািন কুরুসুগত, 

হচেনা আইগস দূতেগে। 

দতামার মুগের বােী, না শুচনল কুরুমচে, 

দঘারতর কচরল দারুগে।। 

কৃপাচসন্ধু অবতার, সঙ্কগট কচরগল পার, 

বন্ধুরূগপ পাণ্ডব নন্দগন। 

পুনঃ আচম দশাকান্তগর, অরগেয যাবার তগর, 

সতয চিচন্তলাম চনজ মগন।। 

প্রগবাচিয়া চবচিমগত, আমাগর রাচেগল তাগত, 

বুঝাইয়া অগশষ প্রকার। 

হায় দুঃে চবগমািন, পাণ্ডগবর প্রােিে, 

দতামা চবনা দক আগে আমার।। 

যুচিচির নৃপবর, িনঞ্জয় বৃগকাদর, 

সহ দুই মারীর নন্দন। 

দশাকচসন্ধু মগিয পচড়, িরেীগত েড়ােচড়, 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাগক ঘগন ঘন।। 

ভারত অমৃত কথা, বযাগসর রচিত োথা, 

সর্ব্ব দুঃে শ্রবগে চবনাশ। 

কমলাকাগন্তর সুত, সুজগনর মনপ্রীত 

চবরচিল কাশীরাম দাস।। 
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দরৌপদীর সচহত পঞ্চ পাণ্ডগবর মহাপ্রস্থান 

রাজা বগল ভাই সব চক ভাচবে আর। 

ব্রাহ্মগে আচনয়া দদহ সকল ভাণ্ডার।। 

কৃষ্ণ চবনা েৃহবাগস নাচহ প্রগয়াজন।  

কৃগষ্ণর উগর্দ্গশয যাব চনশ্চয় বিন।।  

সকল সম্পদ মম দসই জেৎপচত। 

তাাঁহা চবগন চতগলক উচিত নগহ চস্থচত।। 

যথায় পাইব দদো শ্রীনন্দননন্দগন। 

কৃষ্ণ অনুসাগর আচম যাইব আপগন।। 

বুচঝয়া রাজার মন ভাই িাচরজন। 

করপুট কচরয়া কগরন চনগবদন।। 

পাণ্ডগবর েচত তুচম পাণ্ডগবর পচত। 

তুচম দযই পগথ যাগব দসই পগথ েচত। ।  

দতামা চবনা দক আর কচরগব দকান কাজ।  

কৃপায় সংহচত কচর লহ ির্ম্বরাজ।।  

আজে দতামার পাগশ নচহ চবিচলত। 

আমার সবা তযচজবাগর নগহ ত উচিত। ।  

এত শুচন আশ্বাগসন ির্ম্ব নরপচত।  

প্রেচময়া করপুগট কগহন পাষবচত।।  

আচম ির্ম্বপত্মী তব ভাই পঞ্চজগন। 

আমাগর োচড়য়া সগব যাইগব দকমগন।।  

দতামা সবা সগঙ্গ আচম যাইব চনশ্চয়।  

অনুেত জগনগর না তযজ কৃপাময়।। 

দতামার দয েচত রাজা আমার দস েচত।  

অনুেত জগন রাজা করহ সংহচত।। 

শুচন আশ্বাগসন তগব িগর্ম্বর নন্দগন। 

দ্রুপদনচন্দনী হহল হরচষত মগন।। 

দসানা রত্ন সবাগর চবলান অপ্রচমত।  

মথুরা নেগর দূত পাোন ত্বচরত।। 

ঊষা (?) অচনরুর্দ্সূত বজ্রনাম িগর। 

যদুবংশ দশষ মাত্র চতচন এগকশ্বগর।। 

যুচিচির আশয় বুচঝয়া বজ্রবীর। 

সত্বগর আইল যথা রাজা যুচিচির। ।  

বজ্রবীগর দপগয় পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার। 

আচলঙ্গন কচর হহল আনন্দ অপার।। 

ইন্দ্রপরস্থপাগট তাগর অচভগষক কচর। 

েত্রদণ্ড অচপবগলন ির্ম্ব অচিকারী।। 

তাহাগর কগহন তগব ির্ম্ব নৃপবর। 

কৃগষ্ণর  প্রগপৌত্র তুচম বৃচষ্ণবংশির।। 

এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুচম কর অচিকার।  

হচেনাগত পরীচক্ষত পাগব রাজযভার।।  

দতামার প্রচপতামহ শ্রীমিুসূদন। 

কচরগলন বন্ধুরূগপ আমাগর পালন।। 

এত কচহ যুচিচির সত্বর হইয়া। 

বজ্রহগে ইন্দ্রপগস্থ দদন সমচপবয়া।। 

তগব যুচিচির রাজা হচেনা ভুবগন। 

পরীচক্ষত বসাগয়ন রাজ-চসংহাসগন।।  

পঞ্চতীথব জল আচন কচর অচভগষক। 

সমচপবয়া পাত্র চমত্র অমাতয যগতক।। 

িতুচর্দ্বগক ঘন হয় হচর হচর ধ্বচন। 

হচেনায় পরীচক্ষত হহল নৃপমচে।।  

শুভক্ষে কচরয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর। 

পাঞ্চাল নচন্দনী সগঙ্গ হইল বাচহর। 

শ্রীহচর শ্রীহচর বচল ডাচক উচ্চঃস্বগর। 

চবদায় চদগলন যত বন্ধ ুবান্ধগবগর। 
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কৃপািাযবয গুরুপগদ প্রোম কচরয়া। 

দিৌময পুগরাচহত স্থাগন চবদায় হইয়া।। 

িচলল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনচন্দনী। 

হৃদগয় ভাচবয়া দস দদব িক্রপাচে।।  

প্রজােগের দেগদাচি 

হায় ির্ম্ব বৃগকাদর,                          িনঞ্জয় বীরবর, 

সহগদব নকুল কুমার। 

দরৌপদী পাঞ্চাল-সুতা,                          সতীসাধ্বী পচতব্রতা, 

িচরগত লক্ষ্মীর অবতার।। 

দ্রুপদ দতামার তাত,                          পাঞ্চাগলর নরনাথ, 

দতামা কনযা হহগত হহল সুেী। 

তব স্বয়ের-কাগল,                          পৃচথবীর মহীপাগল, 

দতামাগর দদচেল শচশমুেী।। 

িৃষ্টদুযম্ন সগহাদর,                          অতুল চবক্রমির, 

যগজ্ঞগত জচেল দুই জন। 

সগব বগল মহাগতজা,                          এল এক লক্ষ রাজা, 

দ্রুপদ ভাগবন মগন মন।। 

এ কনযার দযােয পচত,                          অনয নাচহ দদচে চক্ষচত, 

পাণ্ডুর তনয় চবনা আর। 

অপূর্ব্ব ভাগেযর বগশ,                          উপনীত দসই দদগশ, 

কুন্তীসহ পাণ্ডুর কুমার।। 

সভামগিয লক্ষয হাচন,                          দতামাগর লইল চজচন, 

চদ্বজরূগপ ইগন্দ্রর তনয়। 

অনাথ দদচেয়া তাগর,                          দুষ্ট যত নৃপবগর, 

দবচড়ল লইয়া অস্ত্রিয়।। 

এক লক্ষ নরপচত,                          সগব হহল একমচত, 

প্রহারগয় নানা অস্ত্রেে। 

ভীম পাথব দুই বীগর,                          চজচনগলক সবাকাগর, 

দতামা লগয় কচরল েমন।। 

তুচম এগল পাণ্ডুকুগল,                          দতামার আশ্রয়ফগল, 
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পাণ্ডগবর সম্পদ অপার। 

চজচনল সকল পৃথভী,                          রাচেল অগনক কীচর্ত্ব, 

সেয-বল কচরয়া দতামার।। 

দুগযবযািন নরপচত,                          পাশায় চজচনল তচথ, 

সভামগিয আচনল দতামায়। 

তাগহ লর্জ্া চনরারে,                          কচরগলন নারায়ে, 

সর্ব্বজন দদচেল সভায়।। 

দসই অপরাগি যত,                          োন্ধারী-তনয় শত,  

এগক এগক হইল সংহার। 

তুচম সর্ব্ব গুেবতী,                          সাধ্বী পচতব্রতা সতী, 

জননী সমান দমা সবার।। 

প্রতযক্ষ সকগল জাগন,                          দতামার এ সুলক্ষগে, 

দয়াময়ী জননী- রূচপেী। 

তুচম লক্ষ্মী সরস্বতী,                          স্বাহা স্বিা শিী রচত, 

সাচবত্রী পার্ব্বতী কাতযায়নী।। 

তুচম ত জেৎ-মাতা,                          সগব জাগন তব কথা, 

চবষু্ণর দপ্রয়সী সহিরী। 

স্বামীেে সগঙ্গ কচর,                          তযচজয়া হচেনাপুরী, 

দকান্ স্থাগন িগলে সুন্দরী।। 

প্রায় দহন লয় মন,                          পুনরচপ দুগযবযািন, 

কপগট আচনয়া পাশা-সাচর। 

চজচনগলক রাজযিন,                           দতামা সব যাহ বন, 

আমা সবাকাগর পচরহচর।। 

না তযজ না তযজ মাই,                          দতামা চবনা েচত নাই, 

আমরা িচলব সর্ব্বজন। 

ওগহ ির্ম্ব-মহারাজা,                          ভীম পাথব মহাগতজা, 

ওগহ দুই মারীর নন্দন।। 

দতামা চবনা েৃহবাস,                          আর যত অচভলাষ, 

োচড় পাপ জীবগনর সাি। 
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মহারাজ দতামা হহগত,                          সদা সুে পৃচথবীগত, 

আজ দকন এগতক প্রমাদ।। 

বাহুড় বাহুড় রায়,                          দতামাগর এ না যুয়ায়, 

চনর্দ্বয় হহগত কদাচিৎ। 

তুচম ির্ম্ব-অচিকারী,                          কৃপাময় অবতচর, 

তুচম সর্ব্ব জেগত চবচদত।। 

দতামার এমন কাজ,                          যুচি নগহ মহারাজ, 

দশাকবংশ তযজহ সংসার। 

পূগর্ব্ব মহাগশাক কচর,                          তপস্বীর দবশ িচর, 

বগন দযগত কচরগল চবিার।। 

দদবগবদ িক্রপাচে,                          ভীষ্মগদব বযাসমুচন, 

প্রগবাি চদগলন দয প্রকার। 

এগব দশাক চনবারে,                          করাইগব দকান্ জন, 

দকহ আর নাচহক দতামার।। 

ওগহ ভীম িনঞ্জয়,                          মারীর তনয়দ্বয়, 

প্রগবাি করহ নৃপবগর। 

সগব হহল দশাকান্তর,                          শুন বীর বৃগকাদর, 

দশাক তযচজ বুঝাহ সবাগর।। 

এইমত প্রজােে                          পাত্র চমত্র পুরজন, 

সর্ব্বগলাক কাচন্দয়া কাতর। 

দদচেয়া এমন কাজ,                          সদ পাণ্ডবরাজ, 

প্রগবাগিন বাগকয বহুতর।। 

ক্ষমা দদহ সর্ব্বগলাক,                          আর না কচরহ দশাক, 

মায়াময় এই ত সংসার। 

বুচঝয়া কাগযবযর েচত,                          সগব চস্থর কর মচত, 

অসার সংসার, কৃষ্ণ সার।। 

পাণ্ডগবর ইষ্ট বন্ধু,                          দসই কৃষ্ণ কৃপাচসন্ধু, 

তযচজগলন দ্বারকা-চনবাস। 

দস দহন বান্ধব চবনু,                          চনষ্ফল হইল তনু,  
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চবফল সকল অচভলাষ।। 

মাহভারগতর কথা,                          বযাগসর রচিত োথা, 

শ্রবগে কলুষ চবনাশন। 

চশগরগত বচন্দয়া চনজ,                          চদ্বজেে পদরজঃ, 

কাশীরাম দাস চবরিন।।

 

প্রজাগলাগকর প্রচত যুচিচিগরর প্রগবািবাকয এবং অর্জ্ুবগনর োণ্ডীব িনু 

ও অক্ষয় তূেীরদ্বয় পচরতযাে 

ির্ম্ব বচলগলন শুন আমার বিন। 

দশাক না করহ সগব যায় চনগকতন।। 

এই পরীচক্ষত হ’ল রাগজযগত রাজন।  

আমা সম দতামা সগব কচরগব পালন।। 

সংসার অসার সার নগন্দর নন্দন। 

মগনগত চিন্তহ দসই কৃগষ্ণর িরে। 

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার। 

দভগব দদে কৃষ্ণ চবনা েচত নাচহ আর।।  

এইরূগপ প্রগবাি কচরয়া বহুতর। 

কৃষ্ণ বচল িচলগলন পঞ্চ সগহাদর।। 

দহনমগত পঞ্চ ভাই যান পূর্ব্বমুগে। 

দহনকাগল হবশ্বানর দদগেন সরু্ম্গে। 

অর্জ্ুবগন িাচহয়া িচলগেন হবশ্বানর। 

আমার বিন শুন পাথব িনুর্দ্বর।।  

আচম হুতাশন, শুন ইগন্দ্রর নন্দন।  

মম দহতু কচরয়াে োণ্ডবদাহন।। 

দতামা পঞ্চ সগহাদর দদব অবতার। 

চবষু্ণ সহ পৃচথবীগত কচরগল চবহার।।  

কচরগল অগনক কর্ম্ব চবনাচশগল ভার।  

পরম সগন্তাষ হহল পৃচথবী অপার।। 

অতঃপর চকেু আর নাচহ প্রগয়াজন। 

স্বেববাগস িচলগল দতামরা পঞ্চজন। ।  

অক্ষয় যুেল তূে োণ্ডীব িনুক। 

দদহত আমায় তগব এ নগহ দকৌতুক।। 

এত শুচন পঞ্চভাই পাঞ্চালী সচহত।  

প্রচেপাত কচরগলন হ’দয় হরচষত।। 

োণ্ডীব িনুক আর তূেপূেব শর। 

অচগ্ন চবদযমাগন দদন পাথব িনুর্দ্বর।। 

িনুক লইয়া অচগ্ন হহল অন্তর্দ্বান। 

করপুগট পঞ্চজন কগরন প্রোম।। 

তগব পূর্ব্বমুে হ’দয় যান েয় জন।  

বগন বগন িচলগলন ভাই পঞ্চজন। 

 

মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত। 

 


