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 েমন্দািরীর দিোে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 

 রািমণর সীত্ািমধ উিযে এিং েমন্দািরী কর্ত্তৃক দন্িারণ . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 

 রািমণর দদ্বত্ীয়িার যুমে গেন্ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161 

 রািমণর দদ্বত্ীয়িার যুে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 

 েক্ষ্মমণর র্দিমর্মে েত্ন্. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 
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শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের সসন্যাদি িরৃ্ন্ ও দিভীষণাদি কর্ত্তৃক দন্্রহ 

িান্ধা কগে সাগর, কটক সরহে োর।  

দিমন্ দিমন্ রািমণর টমুট অরহঙ্কার। ।  

ফাাঁফর রহইে রািা গদণ েমন্ েমন্। 

দুই চর শুক আর সারমণমর ত্মণ।। 

শুন্ শুক সারণ কত্ােরা িুদেোন্।  

চচৃা দগয়া রামের কটক সপ্রোণ।।  

োথমরমত্ িান্ধা কগে সাগর গভীর। 

দত্রভুিমন্ করহন্ করৃ্ম্ কমর ককান্ িীর।। 

ভােেমত্ িান্ দিভীষমণর কয েদত্। 

এমক এমক িান্ সি কযাো কসন্ােদত্। ।  

িে িুদে িান্ সি রামের েন্ত্রণা। 

প্রথমে িাদন্রহ সি প্রধান্ কয িন্া। ।  

রামের সদরহত্ থামক ককান্ েরহািীর। 

েঙ্কায় আদসয়া ককিা রমণ রহমি দস্থর।। 

রািার আমির্ চর িদন্দমেক োমথ। 

রাি-প্রিদক্ষণ কদর যায় েমন্ারমথ।।  

কদেরূমে সান্ধাইে িান্র দভত্র। 

কেিা কিািা ন্াদরহ যত্ কিদিে িান্র।।  

কত্ োর সরহে কত্ সরহমত্ আমে োর। 

দেদিিার র্দি কার কিদিমত্ অোর। ।  

কটক চদচৃয়া ভ্রমে চর দুই িন্।  

িদমর থাদক কিমি ত্ারহা দেত্র দিভীষণ।। 

রাক্ষমসর োয়া কস রাক্ষস ভাে িামন্। 

দিভীষণ দুই চমর দচমন্ কসই ক্ষমণ। ।  

ঘমরর কসিক িদে ন্া কদরে আস্থা। 

িান্র রহাত্াইয়া সকে েঞ্চে অিস্থা। ।  

আেন্ার প্রত্যদয়ত্ব িান্ািার ত্মর।  

রথ সরহমত্ ন্াদেয়া কস দুই চমর ধমর। ।  

দিভীষমণ কঠদে চর যায় েোইয়া। 

িদমর থাদক সু্ীি ত্া কিদিে চাদরহয়া।। 

র্ােগাে উোদিয়া আমন্ আচদ্ববমত্। 

েরহামকামে ধায় িীর রাক্ষমসর দভমত্। ।  

এদিমেক র্ােগাে কেমঘর সোন্। 

রাক্ষমসর িামণ গাে সরহে িান্ িান্। ।  

আর গাে আমন্ ত্ার কির্ করার্ কগািা।  

গামের িাদিমত্ রথ কদরমেক গাঁিা।।  

েদিে সারদথ কঘািা ন্াদরহক কিাসর।  

গিা রহামত্ দুই িন্ যুমে কঘারত্র।। 

িামণর উেমর কমর িাণ িদরষণ। 

গিার িাদিমত্ ককরহ ত্যদিে িীিন্।। 

গিার িাদিমত্ সমি কমর চদরোর। 

সু্ীি িমেন্ গর্ব্ৃ কদরস্ গিার।।  

োর কিদি গিা, িুক েমত্ দিন্ু কত্ামর। 

কত্ার ঘা সদরহয়া কত্ামর কিই যেঘমর।। 

দুই রহাত্ ত্ুদেয়া োদত্য়া দিন্ু িকু।  

োর কিদি গিা সমি কিিুক ককৌত্ুক।।  

োদত্য়া দিমেন্ িুক সু্ীি ভদেদত্। 

গিা োমর শুক আর সারণ দুরৃ্ম্দত্।। 

িজ্র সে িুক ত্ার িমজ্রমত্ দন্রৃ্ম্াণ। 

ত্ারহামত্ োদগয়া গিা সরহে িান্ িান্। ।  

গিা োদর দুই িন্ রহইে ফাাঁফর। 

দুই চর িাদন্ধ দন্ে রামের কগাচর।।  

িদসয়া আমেন্ রাে গমণর সাগর। 

ডান্ দিমক দেত্র ত্াাঁর সু্ীি িান্র।। 

িােদিমক উেদিষ্ট অন্ুি েক্ষ্মণ। 

কযািরহামত্ িদসয়ামে যত্ েদন্ত্রগণ।।  
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করহন্কামে দুই চর ধাইয়া আগসমর। 

প্রণাে কদরে কিাাঁমরহ রাি-িযিরহামর।। 

ভময়মত্ োদিে ত্ারা িীিমন্র আর্। 

কদরহমত্ োদগে দকেু গিগি ভাষ।। 

কটক চদচৃত্ কোমর োঠায় রািমণ।  

কক িামন্ এেন্ িায় ঘদটমি এিামন্।। 

েুকাইয়া আদসয়া রহইোে দিদিত্। 

িুদেয়া কররহ প্রভু কয রহয় উদচত্।। 

শুদন্য়া চমরর কথা শ্রীরামের রহাস।  

উভময়মর িয়ােয় কমরন্ আশ্বাস।। 

দিভীষণ ধদরমেক কাদটিার েমন্। 

িারণ কমরন্ রাে ত্ামর কসইক্ষমণ।। 

ক্ষান্ত রহও, চর রহত্যা ন্মরহ রািধরৃ্ম্। 

কসিক োদরমে দসে রহমি ককান্ করৃ্ম্।। 

কগােমন্ আইমে চর ভ্রে সি স্থামন্। 

দুই চাদর কথা এই িদেরহ রািমণ।। 

রহদরয়া আদন্ে সীত্া েে অমগাচমর। 

কসই করহত্ু কসত্ুিন্ধ রহইে সাগমর।। 

র্দন্য-ঘমর সীত্া রহমর আদন্ে আোর। 

ভময় েোইয়া এে সাগমরর োর।। 

কসই ত্ সাগর আদে রহইোে োর। 

দিজ্ঞাস রািণ রািা দক িদেমি আর। ।  

শুদন্য়াে ির িদষমণর কয প্রকার। 

প্রভামত্ রহইমি কসই প্রকার কত্াোর। ।  

কয কস প্রকামর আদি কোরহাউক রাদত্।  

এক িন্া ন্া রাদিি িংমর্ দিমত্ িাদত্।। 

শুক সারণ সেীমে শ্রীরাে কর্ত্তৃক রািমণর ভৃৎসন্া 

দত্রভুিন্ কস দিদন্য়া,                          সুন্দরী সি আদন্য়া, 

ন্ান্া অেঙ্কার দিয়া সামি। 

ত্া সিার প্রাণন্াথ,                          ডমর ন্াদরহ িমরহ িাট, 

অন্াথা রহইয়া ত্ারা ভমি।। 

সীত্ার কস র্াোন্মে,                          আোর এ ককাোন্মে, 

রািমণর ন্াদরহক দন্োর। 

দিশ্বকরৃ্ম্ার দন্রৃ্ম্াণ,                          এ কন্ক েঙ্কািান্, 

েুদিয়া রহইে োরিার।। 

রািা রহময় চর োমর,                          অেযর্ এ সংসামর, 

করহ দিয়া কত্ার েমঙ্কশ্বমর। 

কিিুক কস ির্স্কন্ধ,                          সাগমরমত্ কসত্ুিন্ধ, 

েঙ্কেুরী কঘদরে িান্মর।। 

কদেগণ কয প্রচণ্ড,                          কেঘ কমর িণ্ড িণ্ড, 

োর্ত্ৃণ্ড ধদরমত্ োমর িমে। 
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সাগর ন্া সমরহ টান্,                          রকণ ন্াদরহ েদরত্রাণ, 

রহন্ুোন্ িদধমি সকমে।। 

এমে সসন্য চদচৃিামর,                          যামি ককন্ অমগাচমর, 

িমো ত্ামর কথা দুই চাদর। 

কাদট ত্ার ির্েুণ্ড,                          দিভীষমণ েত্রিণ্ড, 

আর দিি রাণী েমন্দািরী।। 

কতদর্ত্িাস কদিির,                          সর্ব্রৃ্া্ত্র  সুমগাচর, 

দিরদচে সরস্বত্ী-িমর। 

সর্ব্ৃ োে দিন্ার্ন্,                          সার ্ন্থ রাোয়ণ, 

েুদি োয় শ্রিণ কয কমর।। 

শুক সারমণর কটক চদচৃয়া প্রত্যাগেন্ 

দিয়া রািপ্রসাি োঠান্ রাে চর। 

রািমণমর কভমট দগয়া েঙ্কার দভত্র। ।  

িাণ্ডাইমত্ ন্ামর চর ন্াদরহ ন্ামি োর্।  

ঊেৃেুমি িার্ত্ৃা কমরহ ঘন্ ঊেৃশ্বাস।। 

কত্াোর আজ্ঞায় কগন্ু কটক দভত্মর। 

যািাোত্র দিভীষণ দচদন্ে আোমর।।  

দিভীষণ ধদর দন্ে কাদটিার েমন্। 

প্রাণিান্ কদরমেন্ রাে দন্ি গমণ।।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ দিভীষণ কদেরামি। 

কিদিোে চাদর িমন্ আন্মন্দ দিরামি।। 

রামের কযেন্ু ধন্ু র্র ত্ুেয ত্াদর।  

আেুক অমন্যর কাি একা রামে ন্াদর। ।  

ভুিন্ সরহাময় আমস অষ্টমোকোে।  

ত্িু দিদন্িামর ন্ামর দিরমে দির্াে।। 

র্মত্ক কযািন্ কসত্ ুরহইে সাগমর। 

িাদন্ধে কযািন্ র্ত্ িতক্ষ ও োথমর। ।  

উর্ত্র কদমের কসত্ু কঠদকে িদক্ষমণ। 

োর সরহে রাে-সসন্য যুদেিার েমন্। ।  

কামো কামো কদেগণ ের্ব্ৃত্ আকার।  

কিদিয়া ডরাই কযন্ েরহা-অন্ধকার।। 

ককরহ িা দেঙ্গে িণৃ ককরহ িা র্যােে। 

রিিণৃ ককরহ, ককরহ িরণ উজ্জ্বে। ।  

উমভ েদরোণ কিদি ের্ব্ৃত্ সোন্। 

রমণ প্রমিদর্মত্ চামরহ দকন্তু কাাঁমে প্রাণ।। 

এক চাে কদর কসন্া যায় েতমষ্ঠ েতমষ্ঠ। 

ওর ন্াদরহ োই যত্ চাদরহ একিতমষ্ট।।  

গদণয়া িদেমত্ োদর িদরষার ধারা। 

িতমষ্ট সংিযা রহয় যদি আকামর্র ত্ারা।। 

দন্ণৃয় কদরমত্ োদর আকামর্র োদন্।  

ত্থাদে িান্র-সসন্য দন্শ্চয় ন্া িাদন্।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েধুর োাঁচােী। 

েঙ্কাকামণ্ড গায় ত্ার প্রথে দর্কদে।। 
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শুক সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রর্ংসা ও কটমকর েদরচয় িান্ 

রহইে শুমকর িাকয যদি অিসান্। 

সারণ িদেমে ির্ান্ন্ দিিযোন্।। 

আোমির িামকয যদি ন্া রহয় প্রত্যয়।  

প্রাচীমর উদঠয়া কিি, রহয় দক ন্া রহয়।।  

অদত্ উচ েঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণেয়।  

চর সরহ উদঠে রািণ দুরার্য়।। 

চত্ুদর্দ্ৃমক িে স্থে িযাদেত্ িান্র। 

কিদিয়া রািণ রািা সভয় অন্তর।। 

সরহস্র িৎসর কদর যুে দন্রন্তর। 

ত্থাদে ন্া ফুরাইমি কটক দিের।। 

িান্র দচদন্মত্ চামরহ রািা ির্ান্ন্। 

ত্ুদেয়া িদক্ষণ রহে কিিায় সারণ। ।  

িান্র সরহস্র ককাদট যারহার সংরহদত্। 

ঐ কিি ন্ীেিণৃ ন্ীে কসন্ােদত্।। 

ন্ীে কসন্ােদত্ কস করহোয় যদি ন্মি। 

দ্বাির্ প্ররহর েথ সসন্য আমি কযামি।। 

িান্র সর্ত্র ককাদট যার োেু োমগ।  

সু্ীি ভদেদত্ কিি শ্রীরামের আমগ। ।  

দির্ ককাদট কদে সরহ ওই কয গিাক্ষ। 

দত্রর্ ককাদট িান্মরমত্ কিিরহ ধদম্রাক্ষ।। 

সম্পাদত্ িান্র কিি কগৌরিণৃ ধমর। 

রমণ কগমে দিেক্ষ েোয় যার ডমর।।  

দরহঙ্গুদে ের্ব্ৃমত্র দরহঙ্গুে কযন্ অঙ্গ। 

েঞ্চার্ৎ ককাদট কদে সমঙ্গ র্রভঙ্গ। ।  

েে ের্ব্ৃমত্র িান্র িমণৃ কগদর। 

সদরহত্ সর্ত্র ককাদট কিিরহ ককর্রী।।  

র্রমভর িান্র সরহস্র ককাদট সরহ। 

রমণমত্ েদর্মে ত্ামর ন্াদরহ োমর ককরহ।।  

সম্পাদত্ িান্র ওই করহোয় যদি ন্মি।  

র্রীর কযািন্ ির্ ত্ার আমি কযামি।। 

একাির্ ককাদটমত্ িান্র েরহােদত্। 

সরহস্র ককাদটমত্ ওই কুেুি কসন্ােদত্। ।  

র্ত্ র্ত্ উর্ত্মরর িীর-েরহািেী। 

যামির চেমন্মত্ গগমন্ উমি ধদদে।। 

কিি ধদম্র ধদম্রাক্ষ রািার দুই র্াো। 

িান্র-কটক েমধয কযন্ কেঘোো।। 

েমরহে কিমিে কিি সুমষণ-ন্ন্দন্। 

আর্ী ককাদট িীর দুই ভাময়র দভিন্।। 

ভল্লুক কটমক কিি েন্ত্রী িা্ববিান্। 

আর্ী ককাদট িান্মরমত্ কিি রহন্ুোন্।। 

কিি গায় গিাক্ষ কয সাক্ষাৎ র্েন্।  

েঞ্চার্ৎ ককাদট দুই ভাময়র দভিন্।। 

সিিযরাি সুমষণ ঐ রািার শ্বশুর।  

দত্ন্ ককাদট িতন্দ িীর যারহার প্রচুর।। 

কিিরহ সু্ীি রািা িান্রাদধেদত্। 

দত্রভুিন্ ন্াদরহ আাঁমট যারহার সংরহদত্।। 

িাদের দিরে ত্ুদে িান্ ভাে েত্। 

ত্াদর ভাই সু্ীি েঙ্কামত্ উেগত্। ।  

ন্ে িীর কিি দিশ্বকরৃ্ম্ার ন্ন্দন্।  

কয িাদন্ধে োরািার র্মত্ক কযািন্।।  

গাে োথমরমত্ কযই িাদন্ধমেক কসত্।ু 

েঙ্কােুরী দিন্াদর্মি এই োত্র করহত্ু।। 

যুিরাি অঙ্গি কস িাদের কুোর। 

কুদি েক্ষ কদে ত্ার দন্ি েদরিার।।  
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রামের িান্র সংিযা দক কি কাদরহন্ী। 

র্ত্ ককাদট িান্মরমত্ এক িতন্দ গদণ। ।  

র্ত্ ককাদট িতমন্দ এক েরহািতন্দ রহয়।  

র্ত্ ককাদট েরহািতমন্দ অর্ব্ুৃি দন্শ্চয়।। 

র্ত্ ককাদট অর্ব্ুৃমিমত্ েরহার্ব্ুৃি কেিা। 

র্ত্ ককাদট েরহার্ব্ুৃমি এক ির্ব্ৃ দর্ক্ষা।। 

র্ত্ ককাদট িমর্ব্ৃ এক েরহাির্ব্ৃ রহয়।  

র্ত্ ককাদট েরহািমর্ব্ৃ র্ঙ্ক কয দন্শ্চয়।। 

র্ত্ ককাদট র্মে এক েরহার্ে িাদন্।  

র্ত্ ককাদট েরহার্মে এক েদ্ম গদণ।।  

র্ত্ ককাদট েমদ্ম এক েরহােদ্মিে।  

র্ত্ ককাদট েরহােদ্মিমেমত্ সাগর।। 

র্ত্ ককাদট সাগমর েরহাসাগর িাদন্। 

র্ত্ ককাদট েরহাসাগমর এক অমক্ষৌদরহণী। ।  

র্ত্ ককাদট অমক্ষৌদরহন্ীমত্ এক অোর। 

অোমরর অদধক গণন্া ন্াদরহ আর।। 

করহথা দিভীষণ িমে শ্রীরাে কগাচর।  

করহর রািা ির্ান্মন্ প্রাচীর উের।। 

োট িাণ োদর ত্ুদে কাটরহ সত্বর। 

ঘুচুক েমন্র দুঃি যুিাক অন্তর।। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ েময় রাে কমরন্ সন্ধান্।  

ত্ারহা কিদি সত্বমর েোয় ির্ান্ন্।। 

শুক সারণ িমে োি িীিমন্র আর্। 

কটমকর চাে কিদি োগময় ত্রাস।। 

িীিমন্র িাসন্া যিযদে থামক েমন্। 

সীত্া কিরহ শ্রীরামে রািণ এইক্ষমণ।। 

সীত্া দিয়া রামেমর ন্া কর যদি প্রীত্। 

শ্রীরামের রহামত্র রািা েদরমি দন্দশ্চত্।। 

গরুি োইমে সেৃ দগমে যত্ক্ষমণ। 

অিযারহদত্ ন্াদরহ ত্ি শ্রীরামের িামণ।। 

শুক আর সারণ কদরহে এইরূে। 

ককামে দুই চমর ভৎমস ির্ান্ন্ ভদে।। 

শুক সারমণর প্রদত্ রািমণর ককাে 

ককামে কমরহ েমেশ্বর,                          েতত্ুযর ন্াদরহক ডর, 

র্ত্রুর প্রর্ংসা িামর িামর। 

দক োর দেোর ন্র,                          ভময় কাাঁমে চরাচর, 

সিা িামট আোর দুয়ামর।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয দত্রভুিমন্,                          কিিত্া গন্ধর্ব্ৃগমণ,  

যক্ষ দক দকন্নর দিিযাধর। 

কদম্পত্ আোর ডমর,                          দক ভয় িান্র ন্মর, 

দক িদেি রহীন্িুদে চর।। 

কদে কিদি েক্ষ েক্ষ                          রাক্ষস িাদত্র ভক্ষয, 

ত্ামর ভয় কর দক কারমণ। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ কিাাঁমরহ,                         িমে সেত্ুেয ন্মরহ, 
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ইদঙ্গমত্ িদধি এক িামণ।। 

কুদেমে কুোর ভামগ,                          কক আদস যুদেমি আমগ, 

ভয় কর োন্ুষ িান্মর। 

কতদর্ত্িাস রমচ গীত্,                          ির্ান্ন্ করাধাদেত্, 

িামর িামর ভৎমস দুই চমর।। 

কটক চদচৃমত্ র্ার্দ্দৃমের গেন্ 

েরসসন্য চদচৃমত্ োঠাইোে কত্ামর। 

েমরর িিাই কদরস্ আোর কগাচমর।। 

যারহার প্রসামি িামি করহন্ রািা দন্মন্দ। 

োদরমত্ আইমস সিরী ত্ার গণ িমন্দ।। 

েদমর্ব্ৃ উেকার কয কদরদে স্থামন্ স্থামন্।  

আদি ককামে এিাইদে কসই কস কারমণ।।  

িদর রহ কর কিটা চর ন্া কর িািান্। 

আেন্ার কিামষ োমে রহারাইস্ প্রাণ। ।  

এত্ যদি ির্ান্ন্ িদেমেক করামষ। 

প্রাণ েইয়া েোয় সারণ শুক ত্রামস।। 

কযাি রহাত্ কদর িমে িীর েমরহাির। 

কয ন্া িামন্ দকেুই োঠাও করহন্ চর। ।  

কদরহমত্ ন্া িামন্ কথা সভা দিিযোমন্। 

করহন্ চর আেদন্ োঠাও দক কারমণ।। 

রািণ ডাদকয়া আমন্ র্ার্দ্দৃে রাক্ষমস। 

েঞ্চিন্ সমঙ্গ কস আইমস ত্ার োমর্। ।  

েঞ্চিন্ েমধয ত্ার র্ার্দ্দৃে প্রধান্। 

ির্ান্ন্ দিে ত্ার রহামত্ গয়া োন্।। 

ককান্ িামন্ রাে সসন্য কোরহায় রিন্ী। 

ককান্ িামট কদেগণ কদরে উঠাদন্।। 

চমরর প্রসামি রািা সর্ব্ৃ িার্ত্ৃা িামন্। 

চমরর প্রসামি রািা েরচর দিমন্। ।  

েক্ষ্মণ সু্ীি রামে িান্ ভােেমত্। 

েরচর িাদন্য়া কয আইস ত্বদরমত্।।  

রািার আমির্ চর িদন্দমেক োমথ। 

গত্োত্র কঠদকমেক দিভীষণ-রহামত্।। 

দিভীষণ িমে ককাথা কগদে কর িান্র। 

করহথা আদসয়ামে কিি রািমণর চর।। 

কসই িামকয িান্র চমরর চুে ধমর। 

চাদরদিমক কিদিয়া ত্ারহামর কীে োমর।। 

ঘমরর কসিক িদে ন্া কদরে িুন্। 

িান্র রহাত্াইয়া দিে কষ্ট েুন্ঃ েুন্ঃ।। 

আেন্ প্রত্যয় রামে িান্ািার ত্মর। 

েঞ্চ চর েময় কগে রামের কগাচমর।। 

িাণ্ডাইমত্ ন্ামর চর ন্াদরহ ন্ামি োর্। 

ঊেৃেুমি িার্ত্ৃা কমরহ ঘন্ ঊেৃশ্বাস।। 

চদচৃমত্ কত্াোর সসন্য োঠায় রািমণ। 

দিভীষণ ধমর প্রভু কাদটিার েমন্।।  

শ্রীরাে িমেন্, আদে চর ন্াদরহ োদর। 

রািমণ িদেও কোর কথা দুই চাদর।। 

সর্ব্ৃিা োঠাও চর ককান্ প্রময়ািমন্। 

কত্াোয় আোয় কিিা রহইমিক রমণ।। 

আেদন্ কিদিমি এই কটক দুর্ব্ৃার। 

দক েমত্ রািণ ত্ুদে োইমি দন্োর।।  
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োদরি রািণ কত্ামর কদর িণ্ড িণ্ড।  

দিভীষণ উেমর ধরাি েত্রিণ্ড।। 

আোর দিরে ঘুদষমিক দত্রভুিমন্।  

রািমণ োদরয়া রািা কদর দিভীষমণ। ।  

প্রসাি োইয়া চর দিিায় রহইে। 

েঙ্কার েমধযমত্ দগয়া রািমণ কভদটে।। 

িাণ্ডাইমত্ ন্ামর চর েমি আর্ োর্। 

ঊেৃেুমি িার্ত্ৃা কমরহ ঘন্ িমরহ শ্বাস।। 

কত্াোর আজ্ঞায় কগন্ু সসন্য চদচৃিামর। 

যািাোত্র দিভীষণ দচদন্ে আোমর।।  

রমি রাঙ্গা রহময় কগন্ু রামের কগাচমর। 

রঘুন্াথ প্রাণিান্ দিমেন্ আোমর।। 

কদরহে সারণ শুক সসন্য যমত্াদধক। 

কিদিোে কটক ন্য়মন্ ত্মত্াদধক।। 

দক কি রামের রূে, অদত্ কস সুঠাে।  

জ্ঞান্ রহয় কিদিমে োন্ুষ ন্মরহ রাে। ।  

প্রকাণ্ড েুরুষ রাে সুিতর্য র্রীর। 

আিান্ুেদ্ববত্ িাহু ন্াদভ সুগভীর।।  

সুিীঘৃ ন্াদসকা ত্াাঁর শ্রীিণ্ড কোে। 

ফে েদে িান্ ত্িু দিরমে দির্াে।।  

িদর্ব্ৃািে-র্যাে ত্ন্ু অদত্ েমন্ারহর।  

কন্দেৃ দিদন্য়া রূে কিদিমত্ সুন্দর।। 

আকার প্রকার ত্াাঁর করহদর রহয় জ্ঞান্।  

দত্রভুিমন্ িীর ন্াই রামের সোন্।।  

ধমরৃ্ম্মত্ ধাদরৃ্ম্ক রাে গমণর সিন্।  

দিেক্ষ ন্াদর্মত্ রাে প্রেয় জ্বেন্। ।  

ন্া োমরন্ রাে ত্ামর যায় ন্ম্র িান্ী। 

কয িিাই কমর ত্ার উেমর উঠাদন্।। 

আেুক অমন্যর কাি কিমি যামর ন্ামর। 

রাক্ষস রহািার ির্ একা রাে োমর।।  

োত্র দেত্র িুোয় ন্া েয় ত্ি দচমত্। 

দিদধর দন্র্ব্ৃন্ধ িুদে সরহে দিেরীমত্।। 

োাঁচােী প্রিমন্ধ গীত্ কতদর্ত্িাস গায়। 

সীত্া োদগ রািণ েদিে রহায় রহায়।। 

শ্রীরামের োরহাত্ম্য িণৃন্ 

র্েন্-িেন্ রািণ রািা রািণ-িেন্ রাে।  

র্েন্-ভিন্ ন্া রহয় গেন্ কয েয় রামের 

ন্াে।। 

রাে ন্াে িে ভাই অন্য করৃ্ম্ দেমে। 

সর্ব্ৃ ধরৃ্ম্ করৃ্ম্ রােন্াে দিন্া দেমে।। 

েতত্ুযকামে যদি ন্র রাে িদে ডামক। 

দিোমন্ চদিয়া কসই যায় কিিমোমক।।  

শ্রীরামের েদরহোর দক দিি ত্ুেন্া।  

ত্ারহার প্রোণ কিি কগৌত্ে-েেন্া।। 

োেীিন্ েুি রহয় িাল্মীদকর গমণ। 

অশ্বমেধ ফে োয় রাোয়ণ শুমন্।। 

রােন্াে েইমত্ ন্া কর ভাই করহো। 

ভিদসন্ধু ত্দরিামর রােন্াে কভো।।  

অন্ামথর ন্াথ রাে প্রকাদর্ো েীো।  

িমন্র িান্র িন্দী িমে কভমস দর্ো। ।  

রােিন্ম েদমর্ব্ৃ ষাদট সরহস্র িৎসর।  

অন্াগত্ েুরাণ রদচো েুদন্ির।। 

রােন্াে স্মরমণ যমের িাময় ত্দর। 

ভিদসন্ধু ত্দরিামর রােেি-ত্রী।। 

চণ্ডামে যাাঁরহার িয়া িি সকরুণ। 
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োষামণ দন্র্ান্ আমে শ্রীরামের গণ।।  

শ্রীরাে ন্ামের গমণ দক দিি ত্ুেন্া। 

োষাণ েন্ুষয রহয় কন্ৌকা রহয় কসান্া।।  

রােন্াে েইমত্ ভাই ন্া কদরও করহো।  

সংসার ত্দরমত্ রােন্ামে িান্ধ কভো।। 

শ্রীরাে স্মরমণ কযিা েরহারমণয যায়। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ েময় রাে েশ্চামত্ কগািায়।। 

রােন্াে িে ভাই এই িার িার। 

কভমি কিি রাে দিন্া গদত্ ন্াদরহ আর। ।  

কদরমেন্ অশ্বমেধ শ্রীরাে যত্মন্। 

অশ্বমেধ ফে োয় রাোয়ণ শুমন্।। 

এেন্ রামের গণ দক দিি ত্ুেন্া। 

োিস্পমর্ৃ দর্ো ন্র, কন্ৌকা রহয় কসাণা।। 

োর কর রােচে োর কর কোমর। 

িীন্ কিদি কন্ৌকা রাে সেয়া কগমে িদমর।। 

যার সমন্ কদি দেে কগে োর রহময়। 

কদি দিন্া োর কমর ত্ামর িদে কন্ময়।। 

ধযান্ েদিা ত্ন্ত্র েন্ত্র যার ন্াদরহ জ্ঞান্। 

ত্ামর যদি কর োর ত্মি িাদন্ রাে।।  

কযাগ যাগ ত্ন্ত্র েন্ত্র কযই িন্ িামন্। 

ত্ুদে দক ত্রামি ত্ামর ত্মর দন্ি গমণ।। 

কোর সমঙ্গ কদি ন্াই োর রহি দকমস।  

কর িা ন্া কর োর কদমে আদে িমস।।  

কন্ময়র স্বভাি আদে িাদন্ ভামে ভামে। 

কদি ন্া োইমে োর কমর সন্ধযাকামে।। 

কামর ভাঙ্গ কামর গি এই ত্ি কাি। 

কামরা েুমণ্ড েত্রিণ্ড, কামরা েুমণ্ড িাি।। 

এক র্ত্ েুত্র কামরা অক্ষয় কমর িাও।  

এক েুত্র দিয়া প্রভু ত্াও রহমর েও।।  

আেদন্ কস ভাঙ্গ প্রভু আেদন্ কস গি।  

সেৃ সরহয়া িংর্ ত্ুদে ওো রহময় োি।।  

সকদে কত্াোর েীো সি ত্ুদে োর। 

রহাদকে রহময় হুকুে িাও কেয়ািা রহময় োর।। 

অধে কিদিয়া যদি িয়া ন্া কদরমি। 

েদত্ত্োিন্ ন্াে দক গমণ ধদরমি।। 

সাধুিমন্ ত্রাইমত্ সর্ব্ৃ কিি োমর। 

অসাধু ত্রান্ দযদন্ ঠাকুর িদে ত্াাঁমর।। 

অরহেযা োষাণ রহময় দেে সিিমিামষ। 

েুদিেি োইে ত্ি চরণ েরমর্।। 

োর কর রােচে রঘুকুেেদণ। 

ত্দরিামর দুদট েি কমরদে ত্রণী।। 

যদি কোমর োি প্রভু আদে ন্া োদিি। 

িািন্ ন্দেুর রহময় চরমণ িাদিি।। 

রাে-ন্িী িদরহয়া যায় কিিরহ ন্য়মন্। 

উরহায় দগয়া স্নান্ কর কদমে িদস ককমন্। ।  

করহমি কর োের কোক োর রহমি যদি। 

েন্ ভদর োন্ কর িময় যায় ন্িী।। 

েতত্ুযকামে কযই িন্ রাে িদে ডামক। 

কসই স্বমগৃ যায় যে িাণ্ডাইয়া কিমি।। 

এেন্ রামের গণ িদণৃমত্ দক োদর।  

করহোয় ত্দরয়া যামি েুমি িে রহদর।।  

ধন্ু েুণ্ড কিদি সীত্া োইমিক ত্রাস। 

স্বােী কিিমরর ত্মর রহউক দন্রার্।। 

এত্ যদি দিদুযৎদিহ্ব রাি-আজ্ঞা োয়। 

রামের ধন্ুক েুণ্ড গদঠিামর যায়।।  

িদসে কস দিদুযৎদিহ্ব কদরয়া কধয়ান্। 

গরুর চরণ িদন্দ কযামি ব্রহ্মজ্ঞান্।। 

িদসে কয দিদুযৎদিহ্ব ধযান্ ন্াদরহ টমুট। 
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ব্রহ্মজ্ঞামন্র কত্মি ধন্ুক েুণ্ড উমঠ।। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ কসই ধন্ুমকর গমণ। 

কুণ্ডে দন্দরৃ্ম্ত্ রন শ কর্াভময় শ্রিমণ।। 

েুকুত্া দিদন্য়া ত্ার ির্মন্র কিযাদত্। 

দি্ববফে অদিকে ওষ্ঠধর দুযদত্।। 

চাাঁো ন্ামগশ্বর দিয়া িাাঁদধমেক চদিা। 

অদত্ শুভ্র কােমি রামের িটা কিিা।। 

শ্রীরামের েুণ্ড কস কদরমেক দন্রৃ্ম্াণ। 

কয কিমিমে কসই িামন্ রামের সোন্। ।  

রামের সোন্ ধন্ু কদরয়া দন্রৃ্ম্াণ।  

রািমণর আমগ দন্য়া কদরে কযাগান্।। 

শ্রীরামের েুি কিদি ির্ান্ন্ রহামস।  

রািার প্রসাি কিয় যত্ েমন্ আমস।। 

দিদুযৎদিহ্ব দন্র্াচমর থুইমেক দ্বামর। 

প্রমিদর্ে আেদন্ অমর্াক িন্ান্তমর।। 

দেথযা সত্য কদর োমি কথার োত্ন্।  

কয প্রকামর সীত্ার প্রত্ীত্ রহয় েন্। ।  

কোর িাকয ন্াদরহ শুন্, িািাও িঞ্জাে। 

কত্ার অমেক্ষায় রাদিয়াদে এত্কাে।। 

করহন্ েমন্ কদর, কত্ামর কাদট এই িমণ্ড। 

কত্ার রূে কিদিয়া ত্িদন্ ককাে িমণ্ড। ।  

েমন্ েমন্ ভাি কয রামের কত্ গণ। 

আদিকার রণ কথা েন্ দিয়া শুন্।। 

িদরহে োথর গাে যত্ কদেগণ। 

রহইমেক ত্ারহারা দন্দ্রায় অমচত্ন্।। 

রািণ কর্ত্তৃক সীত্ামক শ্রীরামের োয়ােণু্ড প্রিরৃ্ন্ 

র্ার্দ্দৃে িদেমে রািা কর অিধান্।  

রামের দিরে কথা শুন্ দিিযোন্। ।  

ির আর িদষণ দত্রদর্য়া দত্ন্ িন্। 

চত্ুর্দ্ৃর্ সরহস্র রাক্ষমসর দেেন্। ।  

এমক এমক সংরহাদরো এক রঘুন্াথ। 

ককেমন্ িাাঁিামি রমণ ত্াাঁরহার সাক্ষাৎ।। 

কিদিন্ু শুদন্ন্ু কয কদরহমত্ ভয় কদর।  

িুদেয়া কররহ কাযৃয েঙ্কা-অদধকারী।। 

শুক আর সারণ কদরহে ত্ি দরহত্। 

অেোন্ কদরমে ত্ামির যমথাদচত্।। 

আেদন্ সুিুদে রািা, দিচামর েদণ্ডত্। 

িুদেয়া কররহ কাযৃয েঙ্কা-অদধকারী।। 

শুক আর সারণ কদরহে ত্ি দরহত্। 

অেোন্ কদরমে ত্ামির যমথাদচত্।। 

আেদন্ সুিুদে রািা, দিচামর েদণ্ডত্। 

িুদেয়া কররহ করৃ্ম্ কয রহয় উদচত্।।  

র্ার্দ্দৃমের কথামত্ রািণ রািা রহামস। 

রািার প্রসাি কিয় যত্ েমন্ আমস।। 

িেয় কঙ্কণ দিে োদণক রত্ন্। 

েঞ্চ র্ব্দ িািয দিে রািার িািন্।।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ দিে রহার ও ককয়দর। 

ন্ান্া রন শ েদণ দিে চরমণ ন্দেুর।।  

চমরর িচন্ কযই রহইে অিসান্। 

অন্তমর রহইে দচন্তা উদিে েরাণ।। 

ির্ান্ন্ োত্র দেমত্র দিমেক কেোদন্। 

দিদুযৎদিহ্ব দন্র্াচমর ডাদকে ত্িদন্।। 

কত্ামর িদে দিদুযৎদিহ্ব োয়ার সাগর। 

ত্ুদে ত্ অেঙ্ঘ্য োত্র েঙ্কার দভত্র।। 
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সেদথেীমক আদন্োে িি সুি-আমর্। 

অিযাদে ন্া রহয় সুি রহইমি দক কর্মষ।। 

এত্দিমন্ সীত্া ন্া রহইে অন্ুগত্া। 

দন্কমট আগত্ স্বােী শুদন্ রহরদষত্া।।  

োত্রকাযৃয কদর কোর কুোও আরদত্। 

রামের ধন্ুক েুণ্ড কররহ সম্প্রদত্। ।  

দন্দ্রায় িান্রগণ গিাগদি যায়। 

েুমণ্ড েুমণ্ড কঠকামঠদক েদদেৃমত্র প্রায়।। 

এই সি িার্ত্ৃা আদে শুদন্ চরেুমি। 

রাদত্রমযামগ কগোে কয ককরহ ন্াদরহ কিমি।। 

িান্র উেমর আদে কদর রহান্ারহাদন্। 

িামণমত্ কাদটয়া কদরোে দুইিাদন্।।  

িান্মরর েমধয রাে সরহে আগয়ান্। 

িড়্গাঘামত্ েুণ্ড কাদট কদর দুইিান্।। 

েদিে কত্াোর রাে, েক্ষ্মণ কাত্র। 

কিমর্ কগে েইয়া কস সকে িান্র।। 

িান্মরর েমধয এক সু্ীি প্রধান্।  

প্ররহামর ির্জ্ৃর অদত্ আমে োত্র প্রাণ।। 

েমরহে কিমিে দেে কদে এক কিািা। 

কাদটোে দুই ো ত্ারহারা কিাাঁমরহ কিাাঁিা।। 

িান্মরর েমধয যার কদরস্ িািান্। 

রহাত্ ো কাদটোে েদিে রহন্ুোন্।। 

এইেত্ কদরোে িান্মরর িণ্ড। 

এই কিি িান্কী রামের কাটােুণ্ড।।  

ককাথা কগদে দিদুযৎদিহ্ব ন্াে দন্র্াচর। 

িান্কীর সরু্ম্মি রামের েুণ্ড ধর। ।  

কিদিয়া রামের েুি িান্কী দুঃদিত্া। 

দিোে কমরন্ িহু ধরণী েদত্ত্া।। 

আোর কোরহাে প্রভু আদিকার রাদত্। 

অভাদগন্ী রহারাোে কত্াো করহন্ েদত্।।  

আেমি েদিমে প্রভু সমরহাির োমি।  

েক্ষ্মণ িান্র-সসন্য েময় কিমর্ ন্মি।। 

দিমিমর্ আদসয়া প্রভু রহারামে িীিন্।  

েক্ষ্মণ কিমর্মত্ কগে এদিয়া েরণ।।  

সমরহাির োদিয়া কিির কিমর্ কগদে। 

রাক্ষমসর রহামত্মত্ প্রভুমর দিয়া ডাদে।। 

শুদন্য়া ককৌর্েযা কিিী কত্াোর েরণ।  

ত্যদিমিন্ প্রভু ত্ি কর্ামকমত্ িীিন্।।  

িন্মকর গতমরহ দেোে অভাদগন্ী সীত্া।  

িন্েদুঃদিন্ী আদে ন্াদরহ োত্া দেত্া। ।  

কত্াোর চরণ কসদি আইোে িমন্। 

আোমর ত্যদিয়া ককাথা কগমে করহ এক্ষমণ।। 

অদিমত্ প্রমির্ কদর ত্যদিি িীিন্।  

একিার কিিা কিরহ কেেমোচন্।। 

রািযন্ার্ িন্িাস ্ত্র ী দন্মেক আমন্। 

ককন্ দিদধ দিিদ্ববে রাে করহন্ িমন্। ।  

সর্ব্ৃমোমক িমে কোমর অদিধিা সীত্া। 

আোমক দিধিা সকো ককেন্ কিিত্া।। 

অকারমণ আে কর রািণ কোর আমর্। 

গোয় কাটাদর দিয়া যাি প্রভু-োমর্।। 

কয িাণ্ডায় প্রভুমর কদরদে দুই িান্। 

কসই িমড়্গ কাট কোমর যাউক েরাণ।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র কদিত্ব িািান্। 

েঙ্কাকামণ্ড োয়ােুণ্ড কদরমেক গান্।। 
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োয়েণু্ড িরৃ্মন্ সীত্ার দিোে 

এেদন্ িামণর দর্ক্ষা,                     েুদন্গমণ সকমে রক্ষা, 

ত্ািকা োদরমে এক িামণ। 

সুিাহু রাক্ষস োদর,                     েুদন্ যজ্ঞ রক্ষা কদর, 

কগো প্রভু িন্ক-ভিমন্।। 

দর্মির ধন্ুক ভামঙ্গ,                     কোমক চেৎকার োমগ, 

কমরদেমে এ োদণ-্রহণ। 

ভতগরামে দিদন্ েমর,                    কগো প্রভু অমযাধযামর, 

িয় িয় সকে ভুিন্।। 

আদে ্ত্র ী অভাগযিত্ী,                    রহারাোে করহন্ েদত্, 

কামন্দ সীত্া োয়ােুণ্ড সেয়া। 

সিি ঘটন্া কারমণ,                    এমে প্রভু ত্মোিমন্, 

ককাথা কগমে আোমর ত্যদিয়া।। 

েমর দন্ে রািযিণ্ড,                     দিদধ কোমর সকে িণ্ড, 

ভামগয আোর সিমির দেিন্। 

িারুণ সকমকয়ী ত্ামত্,                     িাি সামধ দিদধেমত্, 

আদে রহারাোে রাে- ধন্।।  

ত্যদিয়া রামিযর আর্,                     কদরমে করহ িন্িাস, 

েঞ্চিটী এমেে দত্ন্ িন্। 

সদেৃণিার ন্াক কান্,                     ককমট সকমে অেোন্, 

রাক্ষস দিেক্ষ কত্কারণ।। 

কদরমে দিষে রণ,                     োদরমে ির িদষণ, 

কচৌর্দ্ রহািার দন্র্াচর দিদন্। 

োরীচ রাক্ষমস োদর,                     োঠাইো যেেুরী, 

করহন্ প্রভু কোটায় ধরণী।। 

িাদে-িান্মরমর োদর,                     সু্ীমির দেত্র কদর, 

সাগর শুদষমে এক িামণ।  

কদরমে দিষে রণ,                     িদধ কত্ র্ত্ িন্, 
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কার িামণ রহারাইমে প্রামণ।। 

স্মদরমত্ কস সি কথা,                     অন্তমর োগময় িযথা, 

সরহমন্ ন্া যায় এই দুঃি। 

ধন্ িন্ রািযেি,                    দকেু ন্মরহ দচরেি, 

আর ন্া কিদিি চাাঁিেুি।। 

অন্মে প্রমির্ কদর,                     কমেির েদররহদর, 

আোর িীিমন্ ন্াদরহ কাে।  

কতদর্ত্িামসর এই িাণী,                     শুন্ শুন্ ঠাকুরাণী, 

োইমি আেন্ প্রভু রাে।।

 

দন্কষা কর্ত্তৃক রািমণর প্রদত্ উেমির্ 

কাত্র রহইয়া সীত্া কমরন্ করািন্। 

দিেুি রহইয়া রহামস রািা ির্ান্ন্।। 

কদরমত্ েমরর েন্দ অির্য প্রোি। 

রােিয় িদেয়া েদিে দসংরহন্াি।। 

িান্মরর দসংরহন্ামি কাাঁমে েঙ্কােুরী। 

েুণ্ড সেয়া েোয় েঙ্কার অদধকারী।। 

ির্ান্ন্ দগয়া র্ীঘ্র সিমস দসংরহাসমন্। 

ত্ারহামর কিদিয়া সিমস োত্র দেত্রগমণ।। 

কামন্দন্ অমর্াকিমন্ শ্রীরাে-মপ্রয়সী। 

করহন্কামে আইে কস সরো রাক্ষসী।। 

সীত্া িদেমেন্, এস সরো ভদগন্ী।  

ত্ি অমেক্ষায় আদে রাদিয়াদে প্রাণী।। 

দিষোমন্ েদর দক্ববা অন্মে প্রমিদর্। 

এত্ক্ষণ আমে প্রাণ কত্াোমর আশ্বাদস।। 

যারহ কিদি রািণ দক কদরমে েন্ত্রণা। 

সত্য দক প্রভুর প্রদত্ দিমেক কস রহান্া।। 

িান্াইয়া স্বরূমে আোমর কর রক্ষা। 

প্রাণ রাদিয়াদে আদে কত্াোর অমেক্ষা।। 

সীত্ািামকয সরো রহইে এক োিী।  

রািণ দন্কমট কগে চত্ুদর্দ্ৃক কিদি।। 

রািণ িদেমে েদন্ত্রগণ করহ সার। 

ককেমন্ রামের সসন্য কদরি সংরহার।।  

েন্ত্রী িমে, সীত্া দিমে রহমি অেোন্। 

স্বয়ং কদরয়া যুে রামের েরহ প্রাণ।। 

করহন্কামে রািমণর োত্া অদত্ িুিী। 

রািমণর কামে কগে কদর ত্ািাত্াদি।।  

আমর্ োমর্ চামরহ িুিী রািমণর োমন্। 

রািমণমর কিদিয়ামে যত্ েদন্ত্রগমণ।। 

সিার রহইমত্ কোমি োময়র েরাণ। 

কদরহমত্ োদগে িুিী রহময় আগয়ান্।। 

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ ন্মরহ সীত্া ত্ োন্ুষী। 

কত্ িি কিদিয়াে ত্ারহামর রূেসী।। 

রাক্ষস রহইয়া ককন্ েন্ুমষযমত্ সাধ।  

এিন্ কয কিদিমত্দে েদিমি প্রোি।।  

চত্ুর্দ্ৃর্ সরহস্র রাক্ষস যার িামণ। 

দত্রদর্য়া িদষণ আর ির েমি রমণ।। 
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কস রাে কতত্ান্তিণ্ড ত্ুেয িণ্ডধারী। 

দক িুদেয়া আন্ ত্ুদে কস রামের ন্ারী।। 

আোর িচন্ শুন্ েুত্র েমঙ্কশ্বর।  

সীত্ামিিী কিরহ দগয়া রামের কগাচর।।  

সীত্া দিয়া রামের সদরহত্ কর প্রীদত্। 

ন্ত্ুিা কত্াোর ন্াদরহ কিদি অিযারহদত্।। 

এত্ যদি িমে িুিী েমন্র সন্তামে। 

শুদন্য়া িুিীর কথা রািা েমন্ ককামে।। 

োময়র কগৌরি রাদি কত্কারমণ সই। 

অন্য িন্ রহইমে ত্ারহার প্রাণ েই।। 

কুদি চক্ষু রাঙ্গা কদর চামরহ েমঙ্কশ্বর। 

ন্িী ভর কদর িুিী উদঠ দিে রি।। 

িুিী যদি েোইে কেময় অেোন্। 

রািমণমর িুোয় ত্িন্ োেযিান্।।  

এত্দিন্ ন্াদত্ ত্ি দিরে িািাদন্। 

িুদেয়া আেন্ িে কররহ আেদন্।। 

যত্ যত্ রািা সরহে চেসদযৃয কুমে। 

ককান্ রািা ভাসাইে োষাণ সদেমে।।  

সাগর রহইে োর রহইয়া োন্ি। 

করহন্ রামে ঘাাঁটাইমে এদক অসম্ভি।।  

এত্দিন্ শুদন্মত্ে রামের দিরে। 

সুিমন্র িন্ধ ুরাে দুর্জ্ৃমন্র যে।।  

কুদি চক্ষু রাঙ্গা কদর চাদরহে রািণ। 

োেযিান্ রদরহে রহইয়া ভীত্ েন্।। 

রািণ রাক্ষসগমণ ডাক দিয়া আমন্। 

দিমক দিমক রাদিে কস েঙ্কার রক্ষমণ।। 

েমরহািমর িদক্ষমণ রাদিে ির্ান্ন্। 

এক েক্ষ রাক্ষস কস দ্বামরমত্ দভিন্।।  

েদশ্চমে রাদিে ইেদিমত্ কয প্রধান্। 

রাক্ষস অর্ব্ুৃি ককাদট ের্ব্ৃত্ প্রোণ।। 

েদর্ব্ৃ দ্বামর রাদিে প্ররহে কসন্ােদত্। 

দত্ন্ ককাদট রাক্ষস কয ত্ারহার সংরহদত্।। 

রদরহে উর্ত্র দ্বামর আেদন্ রািণ। 

দত্ন্ দ্বামর যত্ ত্ার দত্রগণ দভিন্।।  

ত্ারহার েদত্রর্ ককাদট েুিয কসন্ােদত্। 

রদরহে উর্ত্র দ্বামর রািণ সংরহদত্।।  

অমক্ষৌদরহণী সর্ত্দর সদরহত্ কস রািণ।  

সত্ৃক সর্ঙ্ক সিা সমি েুরিন্।। 

সরো িাদন্য়া ইরহা চদেে সত্বর। 

সকে কদরহে দগয়া সীত্ার কগাচর।। 

রািণ কদরহে দেথযা, ন্া কমর সং্াে। 

সর্ব্ৃিা কুর্মে ত্ি আমেন্ শ্রীরাে।।  

কত্াো দিমত্ িদেে দন্কষা রািমণমর। 

কত্ েত্ িুোইে রামে ভদিিামর।। 

োত্ার িচন্ দুষ্ট ন্া শুদন্ে কামণ।  

কসইেত্ ত্ািাইে িুিা োেযিামন্।। 

কার যুদি ন্া শুদন্য়া যুে কমর সার। 

দিন্া যুমে সীত্া ত্ি ন্াদরহক উোর।। 

িহু কষ্ট কগে সীত্া অল্পোত্র আমে। 

কিদিমি রামের েুি, সুি রহমি দেমে।। 

রন্দন্ স্ববর সীত্া ত্যি অদভোন্।  

দিন্ দুই চাদর িামি যাইও প্রভু-স্থান্।। 

সরোর িামকয সীত্া স্ববদর রন্দন্। 

দচমন্তন্ শ্রীরাে-েিেদ্ম অন্ুক্ষণ।।  

শ্রীরাে িদেয়া সীত্া োমিন্ দন্ঃশ্বাস। 

েঙ্কাকামণ্ড োয়ােুণ্ড গায় কতদর্ত্িাস।। 
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িান্রগণ কর্ত্তৃক েঙ্কার দ্বার রক্ষা করমণর দন্ণৃয় 

সুমেরুর চদিা কযন্ আকামর্মত্ োমগ।  

কসইেত্ উচ দগদর কর্াভা োয় আমগ।।  

গমির িাদরহর দগদর দত্দরর্ কযািন্। 

ত্ারহামত্ উদঠমে রহয় েঙ্কা িরর্ন্।। 

ের্ব্ৃমত্ চমিন্ রাে সরহ কসন্াগণ। 

সমঙ্গমত্ সু্ীি রািা আর দিভীষণ।।  

ের্ব্ৃত্ উেমর রাে কমরন্ কিয়ান্। 

কিমিন্ কস েঙ্কা দিশ্বকরৃ্ম্ার দন্রৃ্ম্াণ।। 

স্বণৃ করৌেয ঘর সি কিদিমত্ রূেস।  

চামের উেমর কর্ামভ কন্ক- কেস।।  

ধ্বিা আর েত্াকা উদিমে চত্ুদর্দ্ৃক। 

রািগতরহ োত্রগতরহ কর্াদভত্ অদধক।। 

েুরী কিদি রােচে কমরন্ িািান্।  

েতদথিীেণ্ডমে ন্াদরহ করহন্ রেযস্থান্।। 

এ েুরীর রািা ককন্ রহময়মে রািণ। 

ত্মি কর্ামভ যদি রািা রহয় দিভীষণ।। 

রঘুিংমর্ যদি আদে রােন্াে ধদর। 

দিভীষমণ কদরি েঙ্কার অদধকারী।। 

দিভীষণ দেত্ামক েঙ্কায় ভাে সামি।  

দিভীষমণ রািা কদর কোমক কযন্ েদমি।। 

আন্দন্দত্ দিভীষণ রামের আশ্বামস।  

দগদর সরহমত্ উমেন্ সকমে রাদত্রমর্মষ।। 

ের্ব্ৃত্ উেমর রাে িদঞ্চ কত্ রাদত্। 

ন্াদেমেন্ সত্বর সদরহত্ কসন্ােদত্।। 

কোরহাইমত্ আমে অল্প যিন্ রিন্ী। 

করহন্কামে েঙ্কা কিদিমেন্ রঘুেদণ।।  

োইয়া সু্ীি শ্রীরামের অন্ুেদত্। 

চাদর দ্বামর রাদিে িান্র-মসন্ােদত্।। 

ন্ীে কসন্ােদত্ িদে ঘন্ ঘন্ ডামক। 

এমকমর ডাদকমত্ সমি, ধায় োাঁমক োাঁমক।। 

সু্ীি িমেন্, ন্ীে ত্ুদে কসন্ােদত্। 

েঙ্কায় যুদেমত্ ত্ি প্রথে আরদত্।। 

িাদেয়া িান্র েরহ রমণমত্ প্রধান্। 

ভােেমত্ রাি দগয়া েদর্ব্ৃ দ্বারিান্।। 

ন্ীে িীর েদর্ব্ৃ দ্বামর যায় রহরদষত্। 

ডাক দিয়া অঙ্গমিমর আদন্ে ত্বদরত্। ।  

সু্ীি িমেন্, করহ অঙ্গি যিুরাি।  

কত্াোর অধীন্ সর্ব্ৃ িান্র সোি।। 

িাদেয়া কটক ত্ুদে েরহ সারািৎসার। 

ভােেমত্ রাি দগয়া িদক্ষমণর দ্বার।।  

চমে অঙ্গমির ঠাট সমি িামের িাে।  

এক রহামত্ ের্ব্ৃত্, দদ্বত্ীয় রহামত্ গাে।। 

ধদো উিাইয়া ত্ারা কমর অন্ধকার। 

োর োর র্মব্দ ধায় িদক্ষমণর দ্বার।। 

িদক্ষমণ অঙ্গি কগে রহময় রহরদষত্। 

ডাক দিয়া রহন্ুোমন্ আদন্ে ত্বদরত্।।  

সু্ীি িমেন্, শুন্ িীর রহন্ুোন্। 

সিা সরহমত্ রাদি আদে কত্াোর সর্ম্ান্।।  

দর্শুকামে োফ দিমে ধদরমত্ ভাস্কর।  

সারহস কদরয়া িাো দডঙ্গামে সাগর। ।  

সং্ামে েদর্মে ত্ুদে দিরমে প্রধান্। 

েদশ্চমের দ্বার রক্ষা কর সািধান্।।  

কযিামন্ থামকন্ রাে েক্ষ্মণ দুভাই।  

সািধান্ রহময় ত্ুদে থাদকমি ত্থাই।। 
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ধায় রহন্ুোমন্র কটক েরহািে। 

দকেদকে র্মব্দমত্ িযাদেে ন্ভঃস্থে।।  

ধদো উিাইয়া যায় কদর অন্ধকার। 

োর োর কদর কগে েদশ্চমের দ্বার।।  

েদমর্ব্ৃ ন্ীে িীমর দিয়া ন্া রহয় প্রত্যয়। 

ডাদকয়া কুেুি িীমর আদন্ে ত্থায়।। 

সু্ীি িমেন্, করহ কুেুি কসন্ােদত্। 

সরহস্র িান্র আমে কত্াোর সংরহদত্।। 

কস সি িান্র েময় েদর্ব্ৃদ্বামর চে।  

ন্ীমের কটমক দগয়া রহও অন্ুিে।। 

কত্াো সমত্ব যিযদে ন্ীমের সসন্য ভামগ। 

ত্ার ভাে েন্দ কয কত্াোর িায় োমগ।। 

সু্ীমির আমির্ েদঙ্ঘ্মি ককান্ িন্।  

ন্ীমের কামেমত্ কমর কুেুি গেন্।। 

িদক্ষমণ অঙ্গমি দিয়া প্রত্ীদত্ ন্া যায়। 

ডাক দিয়া েমরহমেমর ত্থায় োঠায়।। 

েমরহে কিমিে শুন্ সুমষণ-ন্ন্দন্। 

আর্ী ককাদট কদে দুই ভাময়র দভিন্।। 

কস সকে েইয়া িদক্ষণ দ্বামর চে। 

অঙ্গি কটমক দগয়া রহও অন্ুিে।। 

কত্াো দিিযোমন্ যদি কসই সসন্য ভামগ। 

ভদ্রাভদ্র ত্ারহার কত্াোর প্রদত্ োমগ।। 

সু্ীমির আমির্ েদঙ্ঘ্মি ককান্ িন্া। 

অঙ্গি েশ্চামত্ কগে েমরহমের থান্া।। 

েদশ্চমে রহন্ুমক দিয়া ন্া রহয় প্রত্ীত্। 

ডাক দিয়া সুমষমণমর আদন্ে ত্বদরত্। ।  

সু্ীি িমেন্, শুন্ সুমষণ সুহৃৎ।  

দত্ন্ ককাদট িতন্দ কদে কত্াোর সদরহত্। ।  

কস সমি েইয়া যারহ েদশ্চমের দ্বার।  

িায়ু-ত্ন্ময়র কার সারহাযয এিার।। 

আেদন্ থাদকমত্ যদি ককান্ েন্দ ঘমট। 

অেযর্ কত্াোদর কস কোমক ধমরৃ্ম্ রমট।। 

সু্ীমির আমিমর্ সুমষণ েরহািীর। 

রহন্ুর েশ্চামত্ দগয়া রহইমেক দস্থর। ।  

উর্ত্মর কারহামর দিয়া ন্া রহয় প্রত্ীত্। 

আেদন্ সু্ীি রমরহ িান্র সদরহত্।। 

সাগমরর কদমেমত্ কয িান্মরর ঘর। 

িাঙ্গাে িদরহয়া োমে েোয় িান্র।।  

িহু ককাদট কসন্ােদত্ োত্র দেত্র েময়। 

রদরহে সু্ীি রািা উর্ত্র চাদেময়।। 

ঔষধ আদন্মত্ রমরহ িীর রহন্ুোন্। 

েন্ত্রণা-কমরৃ্ম্মত্ থামক েন্ত্রী িা্ববিান্।। 

প্ররহরী রহইয়া থামক দ্বামর দিভীষণ।  

চাদর দ্বামর সু্ীি কিিায় ঘমন্ ঘন্।।  

কযই দ্বামর সু্ীি কিমিন্ রহীন্িে।  

দুন্া কদর কিন্ সসন্য সেমর অটে।। 

চাদর দ্বামর সু্ীি দিমত্মেন্ আশ্বাস। 

চাদর দ্বার রক্ষা কয রদচে কতদর্ত্িাস।। 

কিিগমণর অন্তরীমক্ষ আগেন্ ও রহর-োর্ব্ৃত্ীর ককান্দে 

সাদিমে যমত্ক িীর িাদিমে িািন্া। 

অন্তরীমক্ষ অেরগমণর রহয় থান্া।। 

আইে গন্ধর্ব্ৃ যক্ষ দকন্নর চারণ।  

আদসমেন্ দিধাত্া েরামে আমরারহণ।। 

ঐরািত্-আমরারহমণ আইে েুরন্দর। 

েকর-িারহমন্ এে িমের ঈশ্বর।। 
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িতষভ-িারহমন্ আইমেন্ েশুেদত্। 

ককর্রী-িারহমন্মত্ আইমেন্ োর্ব্ৃত্ী। ।  

িদসমেন্ কিিগণ সমি সাদর সাদর। 

গন্ধমর্ব্ৃমত্ গীত্ গায় ন্ামচ দিিযাধরী।। 

িতদষ্ট দিয়া োর্ব্ৃত্ী িমসন্ এক দিমক। 

করাধ কদর েরহামিমি কমরহন্ সরু্ম্মি।। 

ত্ুদেত্ ভাঙ্গি সিা কিিাও শ্মর্ামন্। 

ককান্ গমণ েদমি কত্াো েঙ্কার রািমণ।। 

ধমন্ প্রামণ েদিে েঙ্কার অদধকারী। 

ককেমন্ আেরহ দস্থর িুদেমত্ ন্া োদর।। 

আেন্ার োথা কাট আেন্ার কমর। 

দুঃি ন্াদরহ রহয় ককন্ কসিমকর ত্মর।। 

আর ককান্ কসিক েইমি ত্ি োয়া। 

রািণ কসিমক ত্ি ন্াদরহ দকেু িয়া।। 

এত্ যদি িদেমেন্ করামধ ভগিত্ী। 

োর্ব্ৃত্ীর িচমন্ কুদেো েশুেদত্। ।  

িাোিাদত্ কত্াোর দত্মেক ন্াদরহ র্ঙ্কা। 

আেদন্ রািরহ দগয়া স্বণৃেুরী েঙ্কা।। 

ত্েসযা কদরে ির্ রহািার িৎসর। 

অের রহইমত্ ন্াদরহ োইমেক ির।। 

এিন্ েরণেথ দচদন্তে রািণ। 

দত্রভুিমন্ করহন্ করৃ্ম্ কমর ককান্ িন্।।  

স্বয়ং দিষু্ণ িদন্মমেন্ ির্রথ-ঘমর। 

আেদন্ দিমেন্ েতষ্ঠ অেঙ্ঘ্য সাগমর।। 

দ্বামর রাে রািমণর িীিন্ সংর্য়। 

িে কিদি, রািমণর দকমস রক্ষা রহয়। ।  

োন্ুষ রহইয়া রাে দিষু্ণ-অদধষ্ঠান্।  

শ্রীরামের রহামত্ ককন্ োমি েদরত্রাণ।। 

দেথযা অন্ুমযাগ কোমর ন্া কর োর্ব্ৃত্ী। 

রািমণ রাদিমত্ ন্াদরহ আোর র্কদত্।। 

দিধাত্ার দন্র্ব্ৃন্ধ কয ন্া ন্াদর ঘুচাইমত্। 

আেদন্ কয আদে আদে আেন্ার েমত্।। 

র্ঙ্কর র্ঙ্করী দুই িমন্মত্ ককান্দে।  

দিেুি রহইয়া রহামস কিিত্া সকে।। 

ধদর্জ্ৃদটর ককাে কিদি রহামস কিিগণ।  

আদি কাদে রািমণর রহইমি েরণ।। 

রািণ েদরমি সর্ব্ৃ কিিত্ার রহাস। 

কিি-মিিীর ককান্দে রদচে কতদর্ত্িাস।। 

অঙ্গি রায়িার 

েঞ্চদিন্ উভয় সসমন্যর সোমির্। 

েরস্পর ককরহ কামর ন্াদরহ কমর কদ্বষ।।  

শ্রীরাে িমেন্, ত্ত্ত্ব িান্ দিভীষণ।  

দক কারমণ ন্াদরহ রণ কমর ির্ান্ন্।। 

দিভীষণ িমে, প্রভু কর অিগদত্। 

উভয় সসমন্যর র্মব্দ েব্ধ েঙ্কােদত্।। 

কত্াঁই দিেমক্ষর প্রদত্ ন্াদরহ কিয় রহান্া। 

দন্শ্চয় িাদন্মত্ িদত্ োঠাও এক িন্া।। 

দিভীষণ সরহ রাে যুদি কদর সার। 

রহন্ুোমন্ ডাদকয়া কমরহন্ সোচার।। 

এস িাো রহন্ুোন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

েঙ্কামত্ িাদন্য়া এস দক কমর রািণ। ।  

সভােমধয উদঠয়া িদেমে িা্ববিান্।  

একিার দগয়াদেে িীর রহন্ুোন্।। 

কযই যাইমিক রহন্ু েঙ্কার দভত্র। 

রহন্ুোমন্ কিদিয়া কুদেমি েমঙ্কশ্ির।।  
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েমন্মত্ কদরমি এই আমস িামর িার। 

ইরহা দিন্া রােসসমন্য িীর ন্াদরহ আর।।  

িদক্ষণ দ্বামরমত্ আমে অঙ্গমির থান্া। 

ত্ারহামর আদন্মত্ িদত্ যাউক এক িন্া।।  

রহন্ুোন্ রহইমত্ অঙ্গি িীর িি। 

ত্ারহামর োঠাও কয িদেমি িিিি।। 

রামের আজ্ঞায় চমে সুমষণ সত্বর। 

োথা কন্াঙাইয়া কমরহ অঙ্গি কগাচর।। 

িদে শুন্ কত্াোমর অঙ্গি যুিরাি। 

রামের আজ্ঞায় চে িান্র-সোি।। 

অঙ্গি িমেন্, আদে যাি দক একাকী। 

দকিা থান্া সরহ যাি ত্ুদে িে কিদি। ।  

থান্া ভাদঙ্গিামর ন্াদরহ ককান্ প্রময়ািন্। 

একা দগয়া কর ত্ুদে রাে-সম্ভাষণ।।  

িদত্িামকয চদেে অঙ্গি-যুিরাি। 

আদসয়া দেদেে িীর রামের সোি।। 

রামেমর প্রণাে কদর কমরহ করেুমট। 

আজ্ঞা কর েরহারাি এমসদে দন্কমট।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ করহ অঙ্গি িেী। 

রািণ রািামর দকেু দিময় এস গাদে। ।  

অঙ্গি িমেন্, প্রভু যুদি ন্াদরহ রহয়।  

িাদেেুত্র আদে কয আোমত্ দক প্রত্যয়।। 

শ্রীরাে িমেন্, সত্য-মরহত্ু িাদে িদধ। 

কত্াোমত্ প্রত্যয় েে আমে ত্িিদধ।। 

অঙ্গি িমেন্, প্রভু এিা ককান্ কথা। 

ন্মি দোঁদি আদন্ি ত্ারহার ির্ োথা।।  

িাদের দিরে ত্ুদে িান্ ভামে ভামে। 

দিরে িাদন্মি েে সং্ামের কামে।। 

েদর্ি রাক্ষস েধয কদরি উঠাদন্। 

রািমণমর গাদে দিয়া আদসি এিদন্।। 

সু্ীি িমেন্, িাো প্রামণর কিাসর।  

দিরমে দির্াে ত্ুদে িামের কসাসর। ।  

এত্কাে োদেোে কয রহাত্ীর কভামগ। 

কিিাও িাহুর িে শ্রীরামের আমগ।।  

েঙ্কােমধয দগয়া ত্ুদে িুোও রািমণ। 

আদসয়া র্রণ েউক রামের চরমণ।। 

ন্ত্ুিা সিংমর্ ত্ামর শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

িণ্ড িণ্ড কদরমিন্ রামি ককান্ িন্। ।  

অঙ্গি কদরে যাত্রা রহময় হৃষ্টেন্।  

করহন্কামে উদঠয়া িদেমে দিভীষণ।। 

কদরহও আোর িাকয ভাই েমঙ্কশ্বর।  

দন্ি দুরাচার করৃ্ম্ কযন্ েমন্ কমর।। 

সভােমধয িদেোে দরহত্ কয িচন্। 

কত্কারমণ রহইোে োদথর ভািন্।। 

েদঢ় দিভীষণ ন্াদরহ িুমে ককান্ কাি।  

ভাে েন্ত্রী েময় দত্দন্ রহন্ েরহারাি।।  

িংমর্ রদরহোে োত্র কদরমত্ ত্েৃণ।  

কদরহও এ সি কথা িাদে ন্ন্দন্।। 

িার িার িদন্দয়া কস রামের চরণ। 

রািমণ ভৎদসমত্ যায় িাদের ন্ন্দন্।।  

সু্ীি রািামর িমন্দ িামের কসাির।  

আর যত্ িদন্দমেক প্রধান্ িান্র।। 

কদরমে েঙ্গেধ্বদন্ সর্ব্ৃ কদেগণ।  

আন্মন্দ কিমিন্ কচময় শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

যায় অন্তরীমক্ষমত্ অঙ্গি ডাকািুকা। 

িায়ুভমর উমি কযন্ জ্বেন্ত উল্কা। ।  

েঙ্কােুরী কগে িীর ত্বদরত্ গেন্। 

োত্রদেত্র েময় যথা িমসমে রািণ। ।  
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কিিান্তক ন্ারন্তক অদত্কায় িীর। 

েমরহাির েমরহাল্লাস দুর্জ্ৃয় র্রীর।।  

রহেী-েতমষ্ঠ প্রণাে িান্ায় অকম্পন্। 

অশ্ব-েতমষ্ঠ আমরাদরহয়া কস ধদম্রমোচন্।। 

রথ সািাইে দিয়া েদণ েুিা রহীরা। 

আদসয়া প্রণাে কমর কুোর দত্রদর্রা।। 

আইে দন্ষট্ ষট্ কযন্ যেিদত্। 

অিয় দিিয় আদি যুমে েিিুত্।। 

কুম্ভকণ-ৃসুত্ কুম্ভ দন্কুম্ভ দুিন্। 

আর িজ্রিন্ত োথা কন্াঙায় ত্িন্।। 

আইে িমরর েুত্র সত্বমর সভায়। 

ত্েন্ স্বেন্ আর িীর েরহাকায়।। 

যার ভময় দত্রভুিন্ রহয় ত্ কদম্পত্। 

দেত্ামর প্রণাে কমর িীর ইেদিৎ।। 

আইে সােন্ত সসন্য িীর ন্ান্ািণৃ।  

সমি োত্র ন্া আইে িীর কুম্ভকর্ণ।।  

দন্দ্রা যায় কুম্ভকণৃ আেন্ার েমন্। 

েঙ্কামত্ অন্থৃ এত্ দকেুই ন্া িামন্।। 

সভােমধয িদেমে রািণ সিাকামর।  

কদে ন্র আদসয়ামে আো োদরিামর। ।  

দর্শু রাে, দর্শু কদে, ন্া িামন্ আোয়। 

কত্াঁই কস আোর সমন্ যুদেিামর চায়। ।  

িাটা ভদর গয়া দিি আিমন্- আিন্। 

কযই িন্ োদরমিক শ্রীরাে-েক্ষ্মণ।।  

এমত্ক িদেে যদি িীর েঙ্কােদত্। 

িীরিাে কদর উমঠ সি কসন্ােদত্।। 

ন্র িান্র এমসমে ত্ামর ভয় দকমস। 

আেন্া আেদন্ দন্দধ গতমরহমত্ প্রমিমর্। ।  

িান্র িাইমত্ সাধ দেে িহুকামে। 

করহন্ ভক্ষয দেদেে অন্ক েুণযফমে। ।  

আদি যদি কুম্ভকণৃ উমঠন্ িাদগয়া।  

িাইমিন্ েক্ষ েক্ষ িান্র িদসয়া।। 

ইেদিৎ আমে এক েরহাধন্ুেৃর।  

ত্ার িামণ র্ত্ র্ত্ েদরমি িান্র।। 

আমগ দগয়া িান্মরর গমে দিি ফাাঁস। 

ঘামির রি িাি কােমি িাি োস।।  

েন্ুষয দুটার োংস িমিই সুস্বাি।  

সিাকার ঘুচাি োংমসর অিসাি।। 

িাদঠ ও েকিা কর্ে েুষে েুিগর। 

রহামত্ কদর িেৃ কমর যত্ দন্র্াচর।। 

রািার সরু্ম্মি কমরহ যত্ কসন্ােদত্। 

আেরা থাদকমত্ ত্ি দকমসর দুগৃদত্।।  

সীত্া েময় রীিা কর আন্দন্দত্ েমন্। 

আেরা িাদন্ধয়া দিি শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

দত্রভুিন্ সরহায় কদর যদি রাে আমন্।  

সীত্া দন্মত্ ন্াদরমি আেরা দিিযোমন্।। 

িান্মর ভয় কমরা ন্া কসগমো িমন্র েশু। 

েুরহদমর্ত্ৃমক োদরি ঘরমোিা ন্া আসু।। 

কসই কিটা প্রধান্ ত্ার কটমকর সার।  

কস থাদকমত্ েরহারাি রক্ষা ন্াদরহ আর।।  

েঙ্কািধ ক কমর কগে রামত্র এমস েমি। 

কসই ভয় কমর েুন্ঃ আমস দক িহুমি।।  

কসই আদস কিমি কগে অমর্াক িমন্ সীত্া। 

কসই করামে রামের সমন্ সু্ীমির দেত্া।। 

কসই ভুোে দিভীষমণ ন্ান্া কথা কময়। 

কসই সাগর কিাঁমধ দিে গাে োথর িময়।। 

যত্ কিি েরহারাি সি চর ত্াদর। 

কস থাদকমত্ রাদিমত্ ন্াদরমি রামের ন্ারী।। 
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রািণ িমে, যা িদেমে কোর েমন্ ত্াই 

দেমে। 

িমন্ম কয দুঃি ন্া োই ঘরমোিা ত্া দিমে।। 

ধরত্ কোর িাে সি ককান্ কােমক আর।  

রাে-েক্ষ্মণ থাকুক, আমগ ঘরমোিামক 

োর।। 

এই যুদি রািণরািা কদরমত্দেে িমস। 

এেত্ কামে অঙ্গি িীর উর্ত্দরে এমস।। 

প্রকাণ্ড র্রীর ত্ার েন্দ েন্দ গদত্। 

েদর্ব্ৃাচে সরহমত্ কযন্ এে দিন্েদত্। ।  

আকার্ কিউদট কযন্ দুই চক্ষ ুজ্বমে। 

েেক কঠমকমে িীমরর গগন্-েণ্ডমে। ।  

রািমণর কসন্ােদত্ দ্বামর দেে যারা। 

অঙ্গমির অঙ্গ কিমি ভঙ্গ দিে ত্ারা।। 

িি িি িীর দেে রািার রক্ষক। 

ত্ক্ষক কিদিয়া কযন্ েোয় েদদষক।। 

দুয়ামর দুয়ারী দেে উমঠ দিে রি। 

োদথর কচামট কোট কভমঙ্গ প্রমিদর্ে গি।। 

কযিামন্ রািণরািা িমসমে কিওয়ামন্।  

েম্ফ দিয়া িীর দগয়া সিমস েধযিামন্।। 

িকসমে রািণরািা উচ দসংরহাসমন্।  

ত্ারহা কিদি অঙ্গমির িি দুঃি েমন্। ।  

কুণ্ডেী কদরয়া কেি িদসে সভামত্। 

েুরন্দর িার কযন্ দিে ঐরািমত্।। 

সুমেরু ের্ব্ৃত্ কযন্ অঙ্গমির কিরহ।  

রাক্ষমসরা িমে, িাে এটা এমো ককরহ।।  

িি িি িীর দেে রািমণর কামে। 

অঙ্গমির অঙ্গ কিমি চুে কমর আমে। ।  

অঙ্গমির কিমি রািণ েমে োয়া োমত্। 

র্ত্ র্ত্ রািণ রহময় িদসে সভামত্।। 

কয দিমক অঙ্গি চামরহ কস দিমক রািণ।  

ির্ েুণ্ড কুদি িাহু দিংর্দত্ কোচন্।।  

সিাই রািণ ককান্ কভি ন্াই একিমন্। 

অঙ্গি িমে কথা কি ককান্ রািমণর সমন্।। 

সমি োত্র ইেদিৎ দেে আেন্ সামি। 

েুত্র রহময় দেত্ার েদদর্ত্ৃ ধদরমি ককান্ োমি।। 

দন্কুদম্ভো-যজ্ঞ কমর রািমণর কিটা। 

কোমে কিদিে ত্ার যজ্ঞ-মর্ষ কফাাঁটা।। 

অঙ্গি িমে, িুদেোে এই কিটা কেঘন্াি। 

আকার ইদঙ্গমত্ ত্ামর কমরহন্ সংিাি।।  

অঙ্গি িমে, সত্য কমর কাওমর ইেদিত্া। 

এত্ যত্ িমসমে সিাই দক কত্ার দেত্া।।  

ত্াদর িমন্য এত্ কত্ি গরু েঘু ন্া োদন্স। 

কত্ার িামের এত্ কত্ি ইে কিাঁমধ আদন্স্।। 

ধন্য ন্ারী েমন্দািরী ধন্য কত্ার োমক। 

এক যুিত্ী এমত্ক েদত্ ভাি ককেমন্ রামি।। 

ককান্ িাে কত্ার দিদিিয় সকে দত্ন্ কোমক। 

ককান্ িাে কত্ামর ককাথা দগয়াদেে েদরচয় 

কি কোমক।। 

ককান্ িাে কত্ার কিিীর অন্না িাইে 

োত্ামে। 

ককান্ িাে কত্ার িান্ধা দেে অর্জ্ুৃমন্র 

অশ্বর্ামে।। 

ককান্ িাে কত্ার যে দিদন্মত্ দগয়াদেে 

িদক্ষণ। 

ককান্ িাে কত্ার োন্ধাত্ার িামণ িাাঁমত্ সকে 

ত্তণ।। 
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ককান্ িাে কত্ার ধন্ুক ভাদঙ্গমত্ দগয়াদেে 

দেদথো। 

ককান্ িাে কত্ার সকোসদগদর ত্ুদেমত্ 

দগয়াদেো।। 

ককান্ িাে কত্ার িধদর সমন্ রহইে আসি। 

কত্ার ককান্ িামের ভিী রহমর দন্ে 

েধুসিত্য।। 

ককান্ িাে কত্ার িব্দ সরহে িােিমিযর 

কত্মি। 

কোর িাে কত্ার ককান্ িােমক কিাঁমধদেে 

কেমি।। 

এমক এমক কদরহোে কত্ার সকে িামের 

কথা। 

এ সিামত্ কাি ন্াই কত্ার কযাগী িােদট 

ককাথা।। 

সদেৃন্িা রাণ্ডী যামর করাইে িীক্ষা। 

িণ্ডক-িমন্ কয োদগয়া িাইে দভক্ষা।। 

র্মের কুণ্ডে কমণৃ রি-ি্ত্র  েমর। 

ড্ববরু িািাময় দভক্ষা কমর ঘমর ঘমর।। 

সন্নযাসীর কির্ ধমর েুমি োমি োই। 

এ সিামর কাি ন্াই কত্ার কসই িােদট চাই।। 

সদরহমত্ ন্া োমর রািণ অঙ্গমির কথা। 

ের্জ্া কেময় রািণ ভময় করহাঁট কদরে োথা।। 

দুঃদিত্ রহইয়া রািণ কদরে োয়া ভঙ্গ। 

দুই িমন্ কিমধ কগে িামকযর ত্রঙ্গ।।  

রািণ িমে, শুন্ ওমর িান্রা কত্ামর িদে। 

ককাথা রহমত্ েদরিামর েঙ্কােুমর এদে।। 

কক কত্ামর োঠাময় দিে েদরিার ত্মর।  

িমন্র িান্র ককন্ রাক্ষমসর ঘমর।। 

দক ন্াে কারহার কিটা ককান্ কিমর্ িদসস্। 

ভয় দক োদরি ন্াই সত্য কমর কদরহস্।। 

অঙ্গি িমে, কত্ার ভময়মত্ থরথরামত্ কাাঁদে। 

এিন্ এেন্ ধরৃ্ম্ কথা েরমর কিটা োেী।। 

ত্ুই ককান্ ঠাকুমরর কিটা কত্ামর ভয় দক। 

আদে কক িাদন্স্ ন্াই কর্ান্ েদরচয় দি।। 

িাদে আর সু্ীি দুই িীর অিত্ার।  

যামর দিদন্মত্ দকদেন্ধযায় দগয়াদেে 

একিার।। 

েমি দক ন্া েমি েমন্ সরহে অমন্ক দিন্।  

রহাত্ িুোময় কিি গমে আমে কেমির দচন্।। 

কসই িাদের সুত্ আদে সু্ীমির চর।  

অঙ্গি ন্াে ধদর আদে রামের দকঙ্কর।।  

রাে কক িাদন্স ন্াই আদন্দে সীত্া রহমর। 

এিন্ কিদি েঙ্কােুরী রাদিস্ ককেন্ কমর।। 

এই কত্ার েঙ্কােুরী রাে কিদিে এমস। 

কির ন্া রািণ ককন্ ঘমর সরদে িমস।।  

অরুণ ন্য় িরুণ ন্য় রামের সমঙ্গ িাি। 

িংমর্ ককরহ ন্া থাদকমি ন্া কদরস সাধ।।  

রািণ িমে, দক িদল্ল, রাে েঙ্কােুমর এমস। 

িুদে িা রামের ডমর সরমত্ ন্াদর কিমর্।। 

এই দক কভমিমে গরহক চণ্ডামের দেত্া। 

িমন্র িান্র সরহায় কমর উোদরমি সীত্া।। 

রামের কযাগযত্া যত্ সি কিিমত্ োই।  

সন্মে ককন্ কির্ কথমক িদর কমর কিয় ভাই।। 

ন্ারী সমঙ্গ সেয়া কস িমন্ ককন্ প্রমিমর্। 

ভাইমক কেমর রািয েময় রয় ন্া ককন্ 

কিমর্।। 
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রাে যা কমর করুক এমস কত্ার সমন্ 

কোরদক। 

সদেৃণিার ন্াক কামট িতথা আদে িী।। 

এমন্দে রামের সীত্া িেমগ ত্ার ত্মর।  

করুক এমস রাে ত্েস্বী প্রামণ যত্ োমর।। 

সুমেরু ের্ব্ৃত্ যদি েদক্ষকায় ন্ামি। 

সত্ী কয রেণী যদি দন্ি েদত্ োমি।।  

গরুমির ধন্ যদি রহমর েয় কামক। 

িমের র্রীমর োে যিযদে ন্া থামক। ।  

িমিযাত্ উিময় যদি চে রহয় োত্।  

রািণ িীমত্ সীত্া দন্মত্ ন্াদরমি রঘুন্াথ।। 

িে দগয়া িান্রা কর কত্ার রঘুন্ামথ। 

কসত্ুিন্ধ কভমঙ্গ দিউক আেন্ার রহামত্।। 

কযিামন্ ের্ব্ৃত্ দেে কসইিামন্ ত্া কথামি। 

উেদিে যত্ িতক্ষ েুন্র্ব্ৃার করামি।। 

দিভীষণ এমস কোর োময় ধরুক ককাঁমি। 

ঘরমোিামক এমন্ দিদি রহামত্ গমে কিাঁমধ।। 

দদ্বত্ীয় প্ররহর যিন্ রাদত্র দন্র্াভামগ। 

দুয়ামর প্ররহরী কোর ককরহ ন্াদরহ িামগ।। 

েঙ্কা গে কমর কগমে রামত্র এমস েমি। 

ত্ার র্াদে কমর েি ত্মি দিি কেমি।। 

ধন্ুক িাণ কফমে রাে িত্ দিউক ন্ামক। 

সর্ব্ৃমিাষ োর্জ্ৃন্া কমর কতো কদর ত্ামক।। 

অঙ্গি িদেমে, রািণ আেরা ত্াই চাই।  

কচকদচমত্ কাি দক কিমর্ চমে যাই।। 

রােমক ইরহা িদে দগয়া ন্া কদরমে ন্য়।  

কসত্ুিন্ধ কভমঙ্গ দিি িণ্ড চাদর েয়।।  

যা িদেমে ত্া কদরমত্ েুদস্কে দক আমে। 

কযিামন্ ের্ব্ৃত্ দেে কথাি ত্ার কামে।। 

দিভীষণমক কিাঁমধ এমন্ দিি কত্ার কামে। 

িুমে েমি র্াদে কমরা েমন্ যত্ আমে।। 

দন্রৃ্ম্াইয়া দিি েঙ্কা যত্ কগমে কোিা। 

সদেৃণিার ন্াক কাণ দকমস যামি কযািা।। 

অক্ষয়কুোমরমর কেমরমে রামের চমর। 

ত্ার ্ত্র ী দিধিা সরহয়া আমে কত্ার ঘমর।। 

কয কত্ার িরুণ েণ এেন্ কমর কক। 

কমি িেদি আোর িধদর স্বােী এমন্ কি।। 

এক িন্মক এমন্ দিমে কত্ার েমন্ ন্া েমি। 

েমন্র েত্ ন্া রহইমে ত্াও দফমর দিমি। ।  

ঘরমোিামক এমন্ দিমত্ িদল্ল িমট রহয়।  

কসইদিন্ ত্ামর িদর কমরমেন্ িিুা েরহার্য়।। 

অঙ্গমির কথা শুমন্ রািণরািা রহামস। 

ঘরমোিামক িদর কদরে ত্ার ককান্ কিামষ।। 

অঙ্গি িমে, রহন্ ুযিন্ আদসমত্দেে করহথা। 

িমেদেমেন্ িুিা ত্ামর কগাটাচামরক কথা।। 

যাও েঙ্কায় রহন্ুোন্ েিন্-কুোর। 

োেন্ কদরয়া কথা আদসরহ আোর।। 

কুম্ভকমণৃর োথাটা আদন্মি ন্মি দোঁমি। 

সাগমরর িমে েঙ্কা কফদেমি উোমি। ।  

অমর্ািন্সরহ সীত্া আদন্মি োথায় কমর। 

িাে রহমে আদন্মি রািমণর িমট ধমর।। 

োঠাময়দেমেন্ িুিা ত্ামর চাদর কামযৃযর 

ত্মর। 

চাদর কামযৃযর এক কাযৃয দকেুই ন্া কমর।। 

ককামেমত্ সু্ীি রািা কাদটমত্ কগমেন্ ত্ায়। 

আেরা সকে িান্র ধমর করমিদে ত্াাঁর োয়।। 

অন্ামথর ন্াথ রাে গমণর সাগর। 

সু্ীমিমর আজ্ঞা দিো ন্া োর িান্র।। 
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ন্া োদরে সু্ীি শুদন্য়া রামের কথা। 

িদর কমর দিে ত্ামর েুিাইয়া োথা। ।  

ককান্ কিমর্ েোময়মে আমে দকিা ন্াই।  

ত্ার ত্ত্ত্ব কদর কোরা দফদর ঠাাঁই ঠাাঁই।। 

অঙ্গমির কথা শুদন্ রাক্ষমসরা চায়।  

কস কদর ন্াই চাদর করৃ্ম্, এই িা কমর যায়। ।  

অঙ্গি িমে, িুদেোে কত্ার এসি দকেু ন্য়। 

রঘুন্ামথর রহামত্ কত্ার েরণ দন্শ্চয়।।  

কয থামক িাসন্া কত্ার এই কিো ত্া কর।  

রাি-আভরণ েময় ত্ুই সর্ব্ৃামঙ্গমত্ ের।। 

ত্ুই োদরমে এ সি আর কভাগ কদরমি কক। 

ভাণ্ডার ভাদঙ্গয়া ধন্ িদরদ্রমক কি।। 

রহেী রহয় রথ আদি েদরহষ কগা- ধন্।  

ন্য়ন্ েুদিমে সি রহমি অকারণ।।  

স্বপ্নগত্ কোমক কযন্ দন্দধ োয় রহামত্। 

আাঁদি কচোইয়া উমঠ রিন্ী প্রভামত্। ।  

এ সি সম্পি কত্ার কিদি কসই েত্। 

সচত্ন্য থাদকমত্ কর আেন্ার েথ।। 

্ত্র ী সকমে ডাদকয়া দিজ্ঞাসা কর কথা। 

ককিা যামি কত্ার সমন্ রহময় অন্ুেতত্া। ।  

আেদন্ কুঠার োদর আেন্ার োয়। 

অরহঙ্কার কদর দডঙ্গা ডুিাদে িদরয়ায়।। 

িুদেোন্ রহময় জ্ঞান্ রহারাদে অভাগা। 

দর্মর সকে সেৃাঘাত্, ককাথা িাাঁধদি ত্াগা।। 

দিভীষমণর কথা ত্ুই ন্া শুদন্মে কামন্। 

সুমি র্যযা কর দগয়া শ্রীরামের িামণ।। 

সর্ব্ৃ র্া্ত্র  েমি কিটা রহদে রহত্েদিৃ। 

িমল্ল কথা শুদন্স্ ন্াক, এইত্ িি দুঃি।। 

েদণৃব্রহ্ম ন্ারায়ণ রাে রঘুেদণ।  

দুমষ্টমর কদরমত্ ন্ষ্ট িদন্মো অিন্ী।। 

কর উন্মর্ত্ দন্র্াচর োদেষ্ঠ রািণ।  

েদিদি সিংমর্ ত্ার উমঠমে েক্ষণ।। 

রাে দিষু্ণ সীত্া েক্ষ্মী ন্া শুদন্দে কামন্। 

ির্রমথর ঘমর িন্ম দুমষ্টর িেমন্।।  

ের্ত্ রহময় ধদরদে কিটা িান্কীর ককমর্। 

কসই অেরামধ ত্ুই েদিদে সিংমর্।। 

দিধাত্া দিেুি কত্ামর শুন্ কর অভামগ। 

আদন্দে রামের সীত্া েদরিামর কেমগ। ।  

ির্ রহািার কিিকন্যা ভমি রাদত্রদিমন্। 

রদরহমত্ ন্াদরস্ কিটা েরিার দিমন্।।  

কােরমস ের্ত্ রহময় েমি কগদে ফাাঁমি। 

িােন্ রহইয়া রহাত্ িািাইদে চাাঁমি।। 

সদযৃযিংর্-চদিােদণ ির্রথ রািা। 

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ আদি কমর যাাঁর েদিা।। 

ত্াাঁর ঘমর রঘুন্াথ িদন্মে আেমন্। 

দন্র্ব্ৃংর্ রহদে কর ির্ান্ন্ এত্দিমন্। ।  

কােরমস েমি কগদে দিষয় আস্বামি। 

ত্ক্ষমক িংদর্ে কত্ামর দক কমর ঔষমধ। ।  

কয রাে ত্ািকা িমধ েঞ্চ-িষৃকামে। 

রহমরর ধন্ুক দযদন্ ভামঙ্গ অিমরহমে।।  

ত্ারহার িদন্ত্া সীত্া আন্দে কিটা রহমর। 

কােকদট দিষ িাইদে ডান্ রহামত্ কমর। ।  

অরহেযা োষাণী রহময় দেে সিিমিামষ।  

েুি রহময় কগে রামের চরণ েরমর্।।  

কার্ত্ৃিীযৃযার্জ্ুৃন্ ত্তণ করাময় দেে িাাঁমত্। 

ত্ার িেৃ চদণৃ রহমো েরশুরামের রহামত্।। 

েরশুরামের েরাভি প্রভু রামের ঠাাঁই। 

ত্াাঁর সমঙ্গ কত্ার দ্বন্দ্ব, আর রক্ষা ন্াই।। 
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কগদে কর রািণ ত্ুই কগদে এত্দিমন্। 

উোয় ন্া কিদি কত্ার রােন্াে দিমন্।।  

যদি িীমত্ িাসন্া থামক গেি্ত্র  রহময়। 

কামন্ধ কিাো কমর সীত্া িময় দিদি েময়।। 

ত্মি যদি িান্কীন্াথ কত্ামর কমর করাষ।  

শ্রীচরমণ ধদর কোরা কেমে েি কিাষ। ।  

রািণ িমে, িান্রা কত্ার েুমি েিুক োই। 

আোর িন্য দুঃি কেময় েরদি ককন্ ভাই।। 

আোর ত্মর কত্ারা ককন্ ধরদি রামের োয়। 

যুে কমর েদরি আদে কত্ার িামের দক 

িায়।। 

অঙ্গি িমে, যত্ িেুাই কত্ার েমন্ ন্া েয়। 

রঘুন্ামথর রহামত্ কত্ার েরণ দন্শ্চয়।।  

দরহমত্ােমির্ দক িুদেদি কর্ান্ কিটা গরু। 

ত্ুই িাাঁদচমে আোর িামের কীদর্ত্ৃ-

কল্পত্রু।। 

সন্মে কত্ামর কিাঁমচ থাকমত্ সাধ কমর দক 

িদে। 

কোমক িেমি এই কিটামক কিাঁমধদেে িাদে।। 

দন্ত্য ঘুদষমি আোর িামের কীদর্ত্ৃ িগন্ময়। 

অত্এি িদে দিন্ কত্ িাাঁচমে ভাে রহয়। ।  

রািণ িমে, কর্ান্ িান্রা দধক্ িীিমন্ কত্ার। 

রািার কিটা রহময় রহদে োন্ুমষর ন্ফর।।  

েুত্র রহময় েরশুরাে শুদধমত্ দেত্ার ধার। 

দন্ঃক্ষদত্রয়া সকে ধরা দত্ন্ সপ্তিার।। 

েুত্র রহময় ত্ুই ত্ার ককান্ করৃ্ম্ সকদে। 

িােমক োদরয়া কত্ার োমক দিোইদে। ।  

দধক্ দধক্ িীিমন্ কত্ার ো যার কুেটা। 

কোমকর ঘতদণত্ রহময় িাাঁমচ ককন্ কসটা।। 

অঙ্গি িমে, িমট রািণ কোর ো কুেটা। 

সত্য কদর িে কিদি ত্ুই কার কিটা। ।  

িন্ম কত্ার ব্রহ্মিংমর্ দত্রভুিমন্ িযাদত্। 

দিশ্বশ্রিার কিটা ত্ুই কেৌেমেযর ন্াদত্।। 

দিশ্বশ্রিা কয েরহাত্ো দিমশ্ব যাাঁর যর্। 

ত্ুই যদি ত্াাঁর কিটা ত্মি ককন্ কর রাক্ষস।। 

ো কত্ার রাক্ষসী কর ব্রাহ্মণ কত্ার দেত্া। 

ত্ুই দিভা সকদে কিটা িান্ি-দুদরহত্া।। 

কুম্ভন্র্ী ভিী কত্ার সিত্য দন্ে রহমর। 

কয় কিমত্ ত্ুই কিটা কিি েমন্ কমর।।  

রম্ভািত্ী সত্ী কস শ্বশুর িমে কত্ামর। 

িোৎকার সকদে ত্ামর ের্ব্ৃমত্র কোমর।। 

আত্ম্দেদ্র ন্া িাদন্স্ েরমক দিস্ কিাাঁটা। 

িামর িামর কদরহস্ কথা েরমর অধে কিটা।। 

ত্ার আমগ িিাই কর কয ন্া কত্ামর িামন্। 

িাাঁমত্ কুটা কমর এদে েরশুরামের স্থামন্।। 

অঙ্গমির কথা শুদন্ রািণ উমঠ জ্বমে। 

জ্বেন্ত অন্মে কযন্ ঘতত্ দিে কেমে। ।  

ির্ান্ন্ িমে, করামষ কদরস দকমর িদত্।  

েোমি িান্র কিটা ধরমত্া কোর েুত্।।  

অঙ্গি িীর দস্থর িি িেৃ কমর কয়।  

আর কক ধদরমি আেদন্ আইস ন্য়।। 

কুদেে অঙ্গি ির্ান্মন্র িচমন্। 

ককামে গাদে কিয় স রািণ ত্ারহা শুমন্।। 

অঙ্গি িদেে, ের োগে রািণ। 

দকমসর িিাই ত্ইু কদরস্ এিন্।। 

কত্ার যত্ দিরে দিদিত্ েে স্থামন্।  

কত্ামর ভয় কদরমি কয কত্ামক ন্াদরহ িামন্।। 

কার্ত্ৃিীযৃয যিন্ কস ককদে কমর িমে। 
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ত্ার আমগ কগদে ত্ুই ন্রৃ্ম্িার কদমে।। 

এই েত্ িীরিেৃ কদরদে কস স্থমে। 

েুকাময় থুইে কত্ামর িাে কক্ষত্মে।।  

চমক্ষ ন্ীর িমরহ কত্ার ঘন্ িমরহ শ্বাস।  

ত্াাঁর ঠাাঁই প্রায় ত্ইু রহইদে দিন্ার্।।  

আদসয়া কেৌেেয েুদন্ কদর েি স্তুদত্। 

কত্ামর েুি কদরয়া দিমেন্ অিযারহদত্।। 

ত্াাঁর ঠাাঁই রহময়দেে সংর্য় িীিন্। 

ভামগয প্রাণরক্ষা কত্ার েুদন্র কারণ।। 

আরিার দগয়াদেদে দেত্ার দন্কট। 

র্ঠত্া কদরদে িহু ত্ইু কিটা র্ঠ।। 

সন্ধযা করহত্ু েে দেত্া ন্া কমরন্ রণ।  

যত্র অ্ত্র  দেে কত্ার সকদে িদরষণ।।  

সন্ধযা সাঙ্গ কদর দেত্া কত্ামর িাদন্ধ কেমি। 

ডুিাইে কত্ামর চাদর সাগমরর োমে।।  

কেমি িাদন্ধ ডুিাইে িমের দভত্র। 

িে কিময় রািণা কর রহইদে ফাাঁের।। 

আোর দেত্ার কেি কযািন্ েঞ্চার্। 

িেেমধয রাদি কত্ামর উদঠে আকার্।। 

স্বীকার কদরদে ত্ুই দন্ি েরািয়। 

ত্মি কস দেত্ামর ঠাাঁই োইদে দিিায়।।।  

কেমির িন্ধন্ কত্ার দকদেন্ধযায় কঘামষ। 

িদন্দয়া দেত্ামক কোর আইদে ত্রামস। ।  

িহু দিন্ দগয়ামে, ন্া িামন্ ককান্ িন্।  

িুদেন্ু িিাই কত্ার এই কস কারণ।। 

েমন্ কর রািণা কত্ামর রহারায় অর্জ্ুৃন্। 

িদের দ্বামর কচিীর এাঁমটা কিময় রহদে িুন্।। 

অন্য কক, আোর দেত্া িাদন্ধমেন্ কেমি। 

েদরচয় কিরহ দকিা আমে এর োমে।। 

যিযদে রািণা ন্াদরহ দিদে েদরচয়। 

কসই কস রািণ ত্ইু, িুদেন্ু দন্শ্চয়।।  

কসই সি কাে কগে রহাসয েদররহামস। 

এিন্ সেয় এে ধন্ প্রাণ ন্ামর্।। 

দসংরহ প্রদত্ র্তগামের ন্াদরহ ভাদর ভুদর। 

রামে ঘাাঁটাইয়া কর েিাদে েঙ্কােুরী।। 

কুদেে রািণ রািা অঙ্গমির কিামে।  

কুদি চক্ষু রি কদর অদি করহন্ জ্বমে।। 

িদমত্মর কাদটমত্ ন্াই রাি-িযিরহার।  

কত্কারমণ সদরহ আদে কত্ার অরহঙ্কার।। 

দিদন্োে কিি সিত্য যক্ষ দিিযাধর।  

অন্ারণয োন্ধাত্া প্রভতদত্ ন্মরশ্বর।। 

িাদে অর্জ্ুৃমন্র সমন্ ত্ুেয কগে রমণ। 

দক কদরমত্ োমর রাে েন্ুষয-েরামণ।। 

অঙ্গি িদেমে, ের োগে রািণ। 

ভামগয কত্ামর িদর্জ্ৃে রাক্ষস দিভীষণ।। 

রামের িামণর সমন্ ন্াদরহ কত্ার কিিা।  

ন্াক কাণ কাটা কিি ঘমর সদেৃণিা। ।  

ঘমর আমে ভদগন্ী কস কত্ার ন্মরহ দভন্ন্।  

দিিযোন্ কিিরহ রামের িাণ-দচহ্ন। ।  

রামের িামণর সমন্ রহইমে ির্ৃন্। 

এক িামণ সিংমর্মত্ েদরদি রািণ।। 

যত্ িাণ ধমরন্ শ্রীরাে গণধাে। 

অমিাধ রািণ শুন্ কস সিার ন্াে।। 

অের্ত্ৃ সেথৃ িাণ, িমে েরহািে। 

দিষু্ণিাে ইেিাে কাোন্ত অন্ে।।  

উল্কােুি িরুণ দিদুযৎ িরর্ান্। 

্রহেদত্ ন্ক্ষত্র গগন্ রুদ্রিাণ।।  

সদচীেুি দর্েীেুি কঘার িরর্ন্। 
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দসংরহিন্ত িজ্রিন্ত িাণ দিমরাচন্।।  

কােিন্ত ঐদষক কিিরহ কদণৃকার। 

চেেুি অশ্বেুি কিি সপ্তসার। ।  

দিকট সঙ্কট িাণ সপ্ত ধারাধার। 

অেৃচে িুরো আশুগ ক্ষুরধার।। 

েশু েক্ষী অদি আর অদিেুি-িাণ। 

কুমিরা্ত্র  রািরহংস িাণ িেৃোন্।। 

যেি দুর্জ্য়ৃ িাণ অঙ্গ কয দিরহঙ্গ। 

দত্রর্দে অঙু্কর্ িাণ রমণ ন্াদভ ভঙ্গ।। 

িজ্র-িাণ গরুি েধুর সুসন্ধান্। 

কাকেুি কভকেুি কমোত্ক িাণ।। 

দিষু্ণচর ষট্চর িাণ হুত্ার্ন্।  

সন্তােন্ দিোর্ন্ সং্ামে র্েন্।। 

গিাঙ্ক সন্ধান্-িাণ চাদরদিমক আাঁটা। 

দসংরহ র্ার্দ্দৃে ত্ার চাদরদিমক কাাঁটা।। 

এত্ িাণ রঘুন্াথ কমরন্ সন্ধান্। 

যাাঁর এক িামণ িাদে ত্যদিমেক প্রাণ।। 

কয িাদের দন্কমটমত্ কত্ার েরািয়। 

কস িাদেমক োদরমেন্ রাে েরহার্য়।। 

িােযরীিা যাাঁরহার দর্মির ধন্ুভৃঙ্গ। 

দক সারহমস ত্াাঁর সমঙ্গ যুমের প্রসঙ্গ।। 

কভদিমেন্ সপ্তত্াে রাে এক র্মর। 

ত্াাঁর ত্ুেয িীর দক আেময় চরাচমর। ।  

দক করহত্ু কিদিস্ কর োকে কদর আাঁদি। 

োকমির দড্বব করহন্ কত্ার েঙ্কা কিদি।। 

কত্ার কামে আদস, কত্ামর ন্াদরহ কদর র্ঙ্কা। 

উোদিয়া েইমত্ োদর স্বণৃেুরী েঙ্কা।। 

করহর েুণ্ড কিি কোর সুমেরুর চদিা। 

করহর েি কিি কোর সকোমসর কগািা।। 

করহর রহে কিি কোর িমজ্রর সোন্। 

একই চােমি কত্ার েইি েরাণ।।  

অেোমন্ রািণ কদরে করহাঁট োথা।  

োত্র দেত্র সদরহত্ ন্া কমরহ ককান্ কথা।। 

রািণ অঙ্গমি িমে, গদঞ্জদে দিস্ত্র।  

এক িার্ত্ৃা দিজ্ঞাদসমর অিগদত্ কর।।  

কয িান্র কোিাইে কোর েঙ্কােুরী।  

অক্ষয়কুোর কয োদরে িমে ধদর।। 

ভাদঙ্গে অমর্াক-িন্ অদত্ সুমর্াভন্। 

ত্ার েত্ িীর আমে করহ কত্ িন্।। 

অঙ্গি িদেমে, ত্ামর ভৎদসয়া িচমন্।  

কত্ার িে দিরে িুদেন্ু এত্দিমন্।। 

কসিমকর সমন্ যদি োইদে েরািয়। 

ককেমন্ রাদিদি েঙ্কা করহ কর দন্শ্চয়।।  

ত্ার কোট িীর ন্াই িান্র-কটমক। 

দন্র্ব্ৃে িদেয়া ত্ামর ককরহ ন্াদরহ ডামক।। 

কস েদরমে দুঃি কর্াক ন্াদরহক িান্মর।  

কত্াঁই োঠাইোে ত্ামর েঙ্কার দভত্মর।। 

িীর েমধয ত্ারহামর ন্া গমণ ককান্ িন্।  

ঘমরর কসিক কিটা েিন্-ন্ন্দন্।। 

রহন্ুোমন্ িাদন্ধয়া কিমিমে অরহঙ্কার। 

েদিদে আোর রহামত্ যাদি যেদ্বার।।  

েইয়া যাইি কত্ামর গমে দিয়া িদি। 

ির্ োথা ভাদঙ্গি োদরয়া কেমির িাদি।। 

কত্ার সর্ব্ৃন্ার্ করহত্ু উৎেদর্ত্ সীত্ার। 

দন্র্ব্ৃংর্ কদরমত্ কত্ামর রাে-অিত্ার।।  

ককাথায় সিমসন্ রাে অমযাধযান্গরী। 

ককাথা আইমেন্ দত্দন্ এই েঙ্কােুরী।।  

এত্ িদর আদস রাে িাদন্ধো সাগর। 
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কস রামের সমন্ দুষ্ট কত্ার েন্ান্তর।।  

কিিত্া দিদন্য়া কত্ার িাদিয়ামে আর্। 

এক সীত্া িমন্য কত্ার রহমি সর্ব্ৃন্ার্।। 

িংমর্ ককরহ ন্া রদরহমি ন্া কদররহ সাধ।  

আেন্া আেদন্ ত্ুই োদিদে প্রোি।। 

িামট োমট শুময় থাক দিন্ দুই চাদর। 

রহাসয েদররহাস কর েময় দিিয ন্ারী।। 

েদরিারগমণ কিি দিমন্ দুইিার। 

দিশ্বকরৃ্ম্ার দন্রৃ্ম্াণ কিিরহ ঘর দ্বার।। 

স্বণৃেুরী েঙ্কা কিি এ ঘর দন্রৃ্ম্াণ। 

অঙ্গি-দিরে যত্ কতদর্ত্িাস গান্। ।  

রািমণর প্রদত্ অঙ্গমির উেমির্ 

ত্ুই অদত্ দুরাচারী,                     রহদরদর েমরর ন্ারী, 

েরমোমক ন্াদরহ কত্ার ভয়। 

ির্রথ েরহারািা,                     কিিমোমক কমর েদিা, 

শ্রীরাে কয ত্াাঁরহার ত্ন্য়।। 

যাাঁরহার দুর্জ্ৃয় িাণ,                     ভময় দিশ্ব কম্পোন্, 

করহন্ রাে েঙ্কার দভত্র। 

কিিরাি কমর েদিা,                     করহমে োমর িাদে রািা, 

ত্াাঁর সমন্ কত্ার েন্ান্তর।। 

সু্ীমির িে যত্,                     ত্ারহা িা কদরহি কত্, 

কস সকে রহইদি দিদিত্। 

কত্ামর এক োদথ োদর,                     কাাঁোইি েঙ্কােুরী, 

দক কদরমি কত্ার ইেদিৎ।। 

শুন্ রািা েমঙ্কশ্বর,                     আোর িচন্ ধর, 

আইোে দিমত্ সোচার। 

শ্রীরাে সাগর োর,                    ন্াদরহক দন্োর আর, 

দন্কমট কয কত্ার যেদ্বার।। 

রািা রহময় েরিার,                     রহদরদে কর দুরাচার, 

কিাধোত্র ন্াদরহ কত্ার ঘমট। 

ককিে ব্রহ্মার িমর,                     দিদন্দে কর েুরন্দমর, 

রােন্ামে কত্ার িে টমুট।। 

রািময় আেন্ প্রাণ,                    কর সীত্া প্রদত্িান্, 
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ভি দগয়া রামের চরণ। 

ঘাদট োগ ত্াাঁর ঠাাঁই,                     ইরহা দভন্ন গদত্ ন্াই, 

ত্মি ত্ার রদরহমি িীিন্।। 

কত্ারা িাদত্ দন্র্াচর,                     ন্া দচদন্স্ আত্ম্ের, 

কত্ার ভাই রামে সকে দেত্। 

শ্রীরামের অঙ্গীকার,                     কদরমিন্ এইিার, 

দিভীষমণ েঙ্কায় েদদিত্।। 

শুদন্য়া অঙ্গি-িাণী,                     সমি কমর কাণাকাদণ, 

এ েঙ্কার ন্াদরহক দন্োর। 

ককামে উমঠ েমঙ্কশ্বর,                     িমে রািা ধর ধর, 

কিদি অঙ্গমির অরহঙ্কার।। 

কিদি সি কসন্ােদত্,                     েমন্ যুদি কমর ইদত্, 

আোমির রক্ষা ন্াদরহ আর। 

রােেি কদর আর্,                     সরস্বত্ী েরকার্, 

কতদর্ত্িাস ন্াচাদি সুসার।।

 

রািমণর েুকুট েইয়া অঙ্গমির শ্রীরাে চমের দন্কট গেন্  

অঙ্গমিমর রািণ কিিায় যত্ ডর। 

রুদষয়া অঙ্গি িীর কদরমে উর্ত্র।।  

আর কদে ন্দরহ, আদে িাদের ত্ন্য়। 

কত্ার করামধ রািণ আোর দকিা ভয়।।  

রািণ িিাই ন্া কদরস্ কোর আমগ। 

আদে কত্ামর োদরমে রামের সত্য ভামঙ্গ।। 

রাে সু্ীমির যুদি আদে ভাে িাদন্। 

কত্ামর আর কুম্ভকমণৃ িদধমিন্ দত্দন্।। 

ইেদিমত্ অদত্কামর িদধমি েক্ষ্মণ। 

আর যত্ রাক্ষমস িদধমি কদেগণ।। 

ককান্ কিটা ধদরমি আসুক ত্বরা কদর। 

এক চমি ত্ারহামর োঠাি যেেুরী।। 

করাধাকুমে চাদরদিমক চামরহ ির্ান্ন্।  

অঙ্গমির রহামত্ োময় ধমর চাদরিন্।।  

চাদর দন্র্াচমর কমর অঙ্গমি প্ররহার।  

অঙ্গমির িতঢ় অঙ্গ দক কদরমি ত্ার। ।  

অঙ্গি কস চাদর িমন্ ধদরে সােুমট।  

এক োমফ প্রাচীমরর উেমর কস উমঠ। ।  

প্রাচীমর ত্ুদেয়া িীর োদরে আোি।  

ভাদঙ্গে োথার িুদে চদণৃ সরহে রহাি।। 

কস চাদর রাক্ষমস োদর ভাদঙ্গে প্রাচীর। 

অঙ্গি িীমরর ডমর ককরহ ন্মরহ দস্থর। ।  

প্রাচীমর উদঠয়া ভামি িাদের কুোর। 

ককান্ দ্রিয েময় যাি শ্রীরাে কগাচর।। 
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রহন্ুোন্ এমসদেে েঙ্কার দভত্র। 

দিমেক সীত্ার েদণ রামের কগাচর।। 

েদণ কেময় রঘুেদণ আন্দন্দত্ অদত্। 

ত্িিদধ েরহাত্ুষ্ট রহন্ুোন্ প্রদত্।। 

এই দস্থর কদরমেন্ অঙ্গি অন্তমর। 

রত্ন্-েুকুট আমে রািমণর দর্মর।। 

এ েুকুট েময় যাি রাে-সম্ভাষমণ। 

প্রসন্ন রহমিন্ রাে ইরহা িরর্মন্।। 

প্রাচীমর িদসয়াদেে িাদের ককাঙর। 

এক োফ দিয়া েমি রািণ উের।। 

দসংরহাসমন্ িদসয়া রািণ ত্ামর ধমর। 

িিািদি কদর েমি ভদদের উেমর।। 

ধরা টেেে কমর উভময়র ভমর। 

ইে গরুমির যুে গগন্ উেমর।।  

দুই দসংরহ যুমে কযন্ োমি দসংরহন্াি।  

দুই িমন্ েল্লযুে রহইে প্রোি।।  

রািমণমর আোদিয়া িাদের ন্ন্দন্। 

েুকুট েইয়া কিমগ উদঠে গগন্।। 

অঙ্গমির দিরমে রািণ কাাঁমে ডমর। 

অমধােুমি উদঠয়া গাময়র ধদো োমি। ।  

রািমণর কামে আমে সি কসন্ােদত্। 

এত্ িীর থাদকমত্ ত্ারহার এ দুগৃদত্। ।  

রািণ িদেমে সমি আে ককান্ কামি। 

িান্মর েুকুট েয় সিাকার োমে।। 

িীরগণ িমে, শুন্ েঙ্কা-অদধকারী। 

আেদন্ রহাদরমে কোরা দক কদরমত্ োদর।। 

ত্ি সমন্ যুে কমর িাদের ন্ন্দন্। 

কোর ভাদি োমে েয় সিার িীিন্।। 

চাদর িীর ত্ামর ধমরদেে সািধামন্। 

আোদিয়া অঙ্গি োদরে সমি প্রামণ।। 

োত্র দেত্র সদরহত্ দচদন্তত্ ির্ান্ন্।  

সিরী কাাঁোইয়া কগে িাদের ন্ন্দন্। ।  

এক োমফ েমি দগয়া িান্র দভত্র। 

শ্রীরামে কভদটে যথা সু্ীি িান্র।।  

র্ত্রুর েুকুট দিে রাে-দিিযোন্।  

কিদিয়া িান্র সি কদরমে িািান্।। 

েুকুট কিদিয়া রাে সরহাসয িিন্। 

ত্ুষ্ট রহময় অঙ্গমিমর কিন্ আদেঙ্গন্।।  

চাদর দ্বামর শুদন্ িান্মরর হুোহুদে। 

অঙ্গমিমর েুষ্প কিয় অঞ্জদে অঞ্জদে।। 

শ্রীরাে িমেন্ িীর করহত্ কুর্ে। 

দকেমত্ কভদটমে দগয়া কসই েরহািে।। 

রঘুেদত্ অন্ুেদত্ কদরে ত্ৎের। 

অঙ্গি কদরহমে িার্ত্ৃা যথা েদর্ব্ৃাের।। 

শ্রীরামের সদরহত্ অঙ্গমির কমথােকথন্ 

শ্রীরামে কন্াঙাময় োথা,                    অঙ্গি কদরহমে কথা, 

রহরদষত্ সকে িান্র। 

রঘুেদণ রহরদষত্,                    সু্ীি সু-আন্দন্দত্, 

েক্ষ্মমণর রহষৃ িহুত্র।। 

কত্াোর আরদত্ কেময়,                    েঙ্কায় কগোে কধময়, 
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প্রমিদর্ন্ু গমির দভত্র। 

সুিমণৃর আওয়াস,                    কযন্ চে েরকার্, 

ত্দথ কর্ামভ প্রিাে োথর।। 

দিশ্বকরৃ্ম্াকতত্ ঘর,                    কিদি অদত্ েমন্ারহর, 

চাদরদভমত্ কাঞ্চন্-মিয়াে। 

কশ্বত্ রি ন্ীে েীত্,                    প্রেমরমত্ সুমর্াদভত্, 

ত্ামরহ কর্ামভ রত্ন্ দের্াে।। 

কগোে রািার ঘর,                    কিদি সসন্য িহুত্র, 

িাণ্ডা িাদঠ দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ। 

কসাণার োমটর েিা,                    ন্ান্ািমণৃ কিদি কঘািা, 

রহেী সি ের্ব্ৃত্ প্রোণ।। 

কিদকোে সমরািমর,                    রহংস রহংসী ককদে কমর, 

ঘাট সি দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ। 

কেে কুেুমিােমর,                    ককদে কমর েধুকমর, 

রূেসী রাক্ষসী কমর স্নান্।। 

কিদিোে ন্ারীগণ,                    রূমে কোমরহ দত্রভুিন্, 

দুই কমণৃ রমন শর কুণ্ডে। 

োদরিাত্োো রহামর, কর্ামভ ন্ান্া অেঙ্কামর, 

কযন্ চে গগন্-েণ্ডে।। 

িীণা িাাঁর্ী িামি ত্ায়ষ                    ককরহ িা সঙ্গীত্ গায়, 

গামন্ কমর কোদরহত্ সংসার। 

ন্ান্া আভরণ েদর,                    কযন্ স্বগৃ দিিযাধরী, 

রূমে কযন্ কিি-অিত্ার। ।  

কিদিোে েুষ্পিন্,                    েয়দর েয়দরীগণ, 

রীিা কমর েুধ ক কােরমস। 

প্রদত্ গামে দেকধ্বদন্,                    িিই েধুর শুদন্, 

ভ্রের ভ্রেরী রমস ভামষ।। 

কগোে রািার োর্,                    চত্ুদর্দ্ৃমক েমরহাল্লাস, 

রািমণমর ভৎদসন্ু দিের। 
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যমত্ক িদেমে ত্ুদে,                    দদ্বগণ শুন্াই আদে, 

ককামে জ্বমে রািা েমঙ্কশ্বর।। 

আজ্ঞা দিে েমঙ্কশ্বর,                    ধমর চাদর দন্র্াচর, 

োফ দিন্ু প্রাচীর উেমর।  

চাদরিমন্ সংরহাদরয়া                    রািমণমর গাদে দিয়া, 

র্দন্যেমথ আইন্ু সত্বমর।। 

শুদন্য়া অঙ্গি-িাণী,                    রহরদষত্ রঘুেদণ, 

অঙ্গমিমর দিমেন্ প্রসাি। 

সরস্বত্ী েরকার্,                    দিরদচে কতদর্ত্িাস, 

িান্মরর িয় িয় ন্াি।। 

শ্রীরাে িমেন্, করহ অঙ্গি যুিরাি। 

কত্াোর দেত্ামক োদর োইোে োি।। 

কস সকে দুঃি দকেু ন্া কদররহ েমন্। 

কত্াোমক িািাি আদে অমর্ষ সর্ম্ামন্।। 

িদক্ষমণর দ্বামর যাও আেন্ার থান্া। 

ত্ি ককামে ির্ান্ন্ োমে কিয় রহান্া। 

দিিায় রহইয়া যায় িদক্ষমণর দ্বার। 

কতদর্ত্িাস রদচে অঙ্গি-রায়িার।। 

ইেদিমত্র সদরহত্ যমুে শ্রীরাে েক্ষ্মমণর ন্াগোমর্ িন্ধন্ 

অঙ্গমিগর ভৎসমন্ করাদধত্ ির্েুি। 

অসর্ম্ান্ ের্জ্ায় রহইে অমধােুি।। 

িহু ককাদট কসন্ােদত্ ত্ারহার প্রধান্।  

যুদেিামর সিাকামর কমর সদ্ববধান্। ।  

সপ্ত স্বগৃ দিদন্োে সপ্ত কয োত্াে। 

েে ডমর কিিগণ কাাঁমে সিাকাে।। 

ইে যে সদযৃয েে ডমর ন্াদরহ আাঁমট। 

এত্ িদমর আদসয়া িান্র কিটা ঠামট।।  

ইেদিৎ িদে কত্ামর সিার প্রধান্।  

রাে-েক্ষ্মমণমর োদর রািরহ সর্ম্ান্।। 

রহেী কঘািা ঠাট আদি েরহ ত্ অোর। 

আদিকার যুমে োর ত্ার চাদর দ্বার।। 

সািধান্ রহময় িােু কর দগয়া রণ। 

আমগ োর অঙ্গমিমর কর্মষ অন্য িন্। ।  

িামের দুোে কিটা িীর কেঘন্াি। 

সর্ব্ৃাঙ্গ ভদরয়া েমর রািার প্রসাি।। 

সাদিে কয কেঘন্াি িামের আরদত্। 

কেিা কিািা ন্াদরহ ত্ার সামি কসন্ােদত্।। 
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সারদথ আদন্ে রথ সং্ামে গেন্। 

েমন্ারহর রথিান্ কদরে সািন্।। 

কন্ক রদচত্ রথ দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ।  

িায়ুমিমগ অষ্ট কঘািা রমথর কযাগান্। ।  

োর্ব্ৃত্ীয় কঘািা েুমি রহীরার দি্ববকী। 

ক্ষমণ রথিাদন্ কিদি ক্ষমণ রহয় েুদক।। 

স্বণৃ করৌেয সামি রথ কমর দেদকদেদক। 

অষ্ট অমক্ষৌদরহণী ঠাট যুোয় ধান্ুকী।। 

ির্ ককাদট রহাত্ী চমে দির্ ককাদট কঘািা। 

োঁচার্ীদত্ ককাদট চমে কর্ে আর েকিা। ।  

ন্ান্ােত্ রথ েময় কযাগায় সারদথ। 

ন্ান্া অ্ত্র  েময় চমে সি কযােতেদত্।। 

দেত্তপ্রিদক্ষণ কদর রমথ দগয়া চমি। 

দিংর্দত্ কযািন্ েথ সসন্য আমি কযামি। ।  

কটমকর েিভমর কদম্পত্া কেদিন্ী। 

কটমক িািয িািায় দত্ন্ অমক্ষৌদরহণী।। 

সরহস্র িগি িামি সরহস্র কারহাে। 

ককাদট ককাদট ঘন্টা িামি েতিঙ্গ দির্াে।। 

কভউরী োাঁেরী িামি দত্রর্ ককাদট কািা। 

কাংস করত্াে িামি দত্ন্ েক্ষ েিা।।  

ঘন্ ঘন্ িামি ত্ায় কত্ ককাদট িাো। 

িণ্ডী ও েরহরী িামি ন্াদরহ ত্ার সীো।। 

সরহস্র কভারঙ্গ িামি ডম্প ককাদট ককাদট। 

ির্ েক্ষ িগমিমত্ ঘন্ েমি কাদট।। 

িহু েক্ষ দর্ঙ্গা িামি অদত্ িরর্ান্।  

কত্ ককাদট িামি দসন্ধু আর দিন্দুয়ান্।। 

দিরান্র্ব্ই ককাদট িামি ধুসরী েরহরী। 

দত্রর্ ককাদট র্ান্াই িামি েরহরী োাঁেদর।। 

িেক ঠেক িামি েঞ্চার্ রহািার। 

দির্ ককাদট িামি োমিায়াি উরোর।। 

ন্ান্া র্ব্দ কদর িামি োময়র ন্দেুর।  

োেসাট োর ককরহ র্ব্দ যায় িদর।। 

িামি স্বর-েঙ্গে সাত্াইর্ েক্ষ কাাঁসী। 

েতদুস্বমর িামি আটাইর্ েক্ষ িাাঁর্ী।। 

িািযর্মব্দ কিিত্ার েমন্ োমগ ত্রাস। 

সরহস্র সরহস্র িামি রুদ্রক দেন্ার্। ।  

ডরহর দির্াে োক িামি িয়মোে। 

সকে েতদথিী যুমি উমঠ গণ্ডমগাে।। 

রাক্ষস কটক ভমর েতদথিীর কাাঁে। 

রহাত্ী কঘািা রথ ন্মি সরহয়া এক চাে।।  

কটমকর ধদোয় েতদথিী অন্ধকার। 

প্রথমে চাদেে দগয়া েদর্ব্ৃকার দ্বার।। 

এক চামে কমর িীর িাণ িদরষণ। 

গাে আর োথর িদরমষ কদেগণ।। 

রাক্ষস িান্মরমত্ রহইে দের্াদেদর্। 

ককৌত্ুক কিদিমত্ কিিগণ ত্থা আদস।। 

িাণ যুমি রাক্ষস ধন্ুমক দিয়া চািা। 

িান্মরর উেমর েদিমে কযািা কযািা।। 

িান্র োথর গাে কমর িদরষণ। 

ককাদট ককাদট রক্ষ রমণ ত্যদিমে িীিন্।।  

চােি েুকুদট োত্র িান্মরর ত্ািা।  

েুকুদটর ঘাময় কামরা োথা সরহে গাঁিা।। 

িামঘর কযেন্ রূে িান্মরর অঙ্গ। 

েরমণর ভয় ন্াদরহ রমণ ন্াদরহ ভঙ্গ।। 

উভয় কটমক যুমে রমি সরহে রাঙ্গা। 

রমি ন্িী িমরহ কযন্ ভাদ্রোমস গঙ্গা।। 

কঘািা রহাত্ী িীর আদি রিরমস ভামস। 

রহদরমষ িান্র-সসন্য েমন্ েমন্ রহামস। ।  
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ত্ার ত্ুেয কেউ উমঠ রি কেকদে।  

যুমের ন্াদরহক সীো অদধক দক িদে।। 

ককান্ যুমগ এইেত্ যুে ন্াদরহ রহয়। 

অসেময় জ্ঞান্ রহয় প্রেয় উিয়।। 

েদর্ব্ৃদ্বামর সের কদরয়া যমথাদচত্।  

চদেে িদক্ষণ দ্বামর িীর ইেদিত্।। 

অঙ্গমিমর কিদি ত্মি ইেদিৎ রহামস। 

গাোগাদে কিয় ত্ায় যত্ েমন্ আমস।। 

কোর িামে গাদে দিয়া েোইদে ডমর।  

আয় কত্ার ককান্ িাে আদি রক্ষা কমর। ।  

িােমক োদরয়া কত্ার োমক দন্ে অমন্য। 

দধক্ কর িান্রা কত্ার োি ন্াদরহ েমন্।। 

যার র্মর েমর কত্ার দেত্া িাদেরাি। 

দধক্ কত্ামর অধে কদরস্ ত্াদর কাি।।  

িাইি ঘামির রি কােিার োস। 

কোর রহামত্ আদি কত্ার অির্য দিন্ার্।।  

কিমর্মত্ িীয়ন্ত যাদি ন্া কদরস্ সাধ। 

অন্য িন্ ন্দরহ আদে িীর কেঘন্াি।। 

অঙ্গি িদেমে দুষ্ট গর্জ্ৃ অকারণ।  

েিাঘামত্ কত্ার আদি েইি িীিন্।। 

োদরমত্ কগোে আদি েঙ্কার দভত্র। 

কস ককাে েদিে চাদর রাক্ষস উের।। 

কযাদগমিমর্ কত্ার িাে সীত্ামিিী রহমর।  

ত্ার োমে কোর িাে েমর এক র্মর।। 

ত্ার োমে েমি রমণ দত্রদর্রা কিন্ধ। 

কত্ার িামের োমে সাগমরমত্ কসত্ুিন্ধ।। 

কত্ার িাে ন্ারীমচারা কত্ার রণ চুদর। 

আদি কত্ামর অির্য োঠাি যেেুরী।। 

কচার-েুত্র কচার ত্ুই, চুদর কর রণ।  

আদিকার যুমে কত্ার েইি িীিন্।। 

এত্ শুদন্ ইেদিৎ েদদরে সন্ধান্।  

ককাদট ককাদট িান্মরর েইে েরাণ।। 

অঙ্গমি এদিয়া সমি েোয় িান্র। 

রণেমধয অঙ্গি রদরহে এমকশ্বর।। 

েরহামরামধ অঙ্গি কাাঁদেমে থর থর।  

ইেদিৎ েমর কফমে োিে োথর।।  

কুদেয়া অঙ্গি িীর রমথ োমর োদথ। 

োদথর কচামট চদণৃ কমর রথ ও সারদথ।। 

অঙ্গি-দিরমে ইেদিৎ কাাঁমে ত্রামস। 

োফ দিয়া ইেদিৎ উদঠে আকামর্। ।  

আকামর্ থাদকয়া কিমি দুই সসমন্য রণ।  

রাক্ষস িান্মর যুে ন্াদরহ দন্িারণ।।  

প্রচণ্ড রাক্ষস এে রহময় আগয়ান্। 

সম্পাদত্ িান্মর োমর দত্ন্ র্ত্ িাণ। ।  

িাণ কিময় সম্পাদত্ কয রহইে দিির্ণ।  

উোদিয়া আমন্ িতক্ষ ন্ামে অশ্বকণৃ।। 

অশ্বকণৃ িতক্ষ ধমর দিে এক োক।  

িায়ুমিমগ ঘমুর কযন্ কুোমরর চাক। ।  

এদিমেক গাে কগাটা কদরয়া হুঙ্কার।  

িতক্ষাঘামত্ প্রচণ্ড রহইে চুরোর। ।  

সম্পাদত্ িান্র-িীর প্রচমণ্ড োদরয়া। 

অসংিয রাক্ষস োমর কেমি িিাইয়া।। 

চাদর িীমর কেমি িাদন্ধ োদরে আোি। 

োথার িুদে কভমঙ কগে চদণৃ সরহে রহাি।। 

ত্েন্ ন্ামে দন্র্াচর আইে গিস্কমন্ধ।  

সন্ধান্ েদদরয়া িাণ ন্ীেিীমর দিমন্ধ।। 

িাণ িাইয়া ন্ীেিীর উমঠ দিে রি। 

চদিয়া রহাদত্র স্কমন্ধ ত্ামর োমর চি।।  
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চি চােমিমত্ কগে দুই আাঁদি উমি। 

সং্ামের োমেমত্ ত্েন্ কগে েমি।।  

রমথ চমি আইে দিদুযৎোেী ন্াে। 

িান্মরর সমঙ্গ কমর দুর্জ্য়ৃ সং্াে।। 

করহন্কামে রহন্ুোমন্ কিদিে সরু্ম্মি।  

দত্ন্ র্ত্ িাণ োমর রহন্ুোমন্র িুমক। ।  

িাণ কিময় রহন্ুোন্ দচদন্তত্ ন্মরহ দচমত্। 

োফ দিয়া উদঠে দিদুযৎোেীর রমথ।। 

রমথমত্ উদঠয়া ত্ার ধদরমেক চুমে। 

টান্াটাদন্ কমর ত্ার োথা দেমি কফমে।। 

রমণমত্ প্রমির্ কমর সুিণ ৃরাক্ষস।  

একিামর েি িায় সাত্াইর্ কেস।। 

কসাণার েদিত্র েমর কসাণার উের কসাণা। 

িান্র কটমকমত্ আদসয়া দিে রহান্া।। 

িাাঁিা ধমর কিন্, কিন্ ধন্ুর্ব্ৃাণ।  

িান্র কটক ককমট সকে িান্ িান্।। 

কঘার অন্ধকার সরহে কসই রণস্থমে। 

িান্র কটক সি ধমর ধমর দগমে।। 

রণস্থমে িান্মরর কিদিমত্ দুগৃদত্।  

আইে িারুণ ককামে ন্ীে কসন্ােদত্।। 

কুদেয়া কস ন্ীেিীর চাদরদিমক চায়।  

দিদুযৎোেীর রথচর কিদিিামর োয়।। 

উোদিয়া চাকা-মগাটা ত্ুমে দন্ে রহামত্। 

িান্মি রুদষে কযন্ কিি িগন্নামথ।।  

এদিমেক চাকা-মগাটা ত্ুদে িাহুিমে।  

অন্তরীমক্ষ দফমর চাকা গগন্-েণ্ডমে।। 

িায়ুমিমগ আইমস চাকা দক কদরহি কথা। 

চাকার ধামর কাদট োমি সুিমণৃর োথা।। 

সুমষণ িান্ররাি রািার শ্বশুর। 

দুই েুত্র েময় িুিা যুদেমে প্রচুর।। 

যুদেমত্ যুদেমত্ িুিার কিমি কগে রঙ্গ। 

োফ দিয়া উমঠ কযন্ িয়মস ত্রঙ্গ।। 

যুদেমত্ যুদেমত্ িুিা েমি কগে কভামে। 

ির্ দির্ রাক্ষস চাদেয়া ধমর ককামে। ।  

িুিার চােমি চমি কমণৃ ত্াদে োমগ। 

দন্দেমষ রাক্ষস সি েঙ্কােমধয ভামগ।। 

যুমেন্ েক্ষ্মণ িীর সুদেত্রা-ন্ন্দন্। 

অিসাি ন্াদরহ িীমরর প্রথে কযৌিন্।। 

রঘুিংমর্ উদ্ভি েক্ষ্মণ েরহােদত্। 

সদমযৃযর দকরণ িীর র্র্ধর-মিযাদত্।। 

উিয় অে যমুে িীর ন্াদরহ অিসান্। 

ধন্য দর্ক্ষা িীমরর কস ধন্য ধন্ুর্ব্ৃাণ।। 

োমর েক্ষ দন্র্াচমর চক্ষুর দন্দেমষ। 

ককাদট সরহস্র রাক্ষস োমর কিো অিমর্মষ।। 

েক্ষ্মমণর যুে কিদি কিিত্ার ধন্ধ। 

দত্ন্ েক্ষ রাক্ষমসর কাদট োমি স্কন্ধ।। 

রমি ন্িী িমরহ িাট রমি উমঠ কফণা।  

েক্ষ্মমণর িামণ েমি রাক্ষমসর থান্া।। 

িািযভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া েোইে ত্রামস। 

ইেদিৎ কিমি ত্ারহা থাদকয়া আকামর্।। 

দেত্া কোর কটক সাঁদেে রহামত্ রহামত্। 

রাদিমত্ ন্াদরোে ঠাট যাইি দকেমত্। ।  

অদিমকত্ু ভস্মমকত্ু দিরমে দির্াে। 

িজ্রিন্ত িীর েমি েঙ্কার ককাটাে। ।  

েমি ষট্ দন্ষট সাক্ষাৎ যেিদত্। 

অক্ষয় রাক্ষস েমি সেমর অদ্ভতু্।।  

িজ্রেুদষ্ট েমি র্মব্দ কমণৃ োমগ ত্াদে। 

েন্স রাক্ষস েমি েময় সসন্যগদে।।  
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রহাত্ী কঘািা েদিে অমন্ক রািযিণ্ড।  

োহুত্ েদিে রমণ সেমর প্রচণ্ড।। 

কিিেুদষ্ট েদিে সকে কসন্ােদত্।  

দত্ন্ েক্ষ েমি রািার প্রধান্ েিাদত্।। 

ত্ারহীর েতমষ্ঠ েমি সসন্য কিউমের চদিা। 

েদিে অর্ব্ুৃি ককাদট োর্ব্ৃত্ীয় কঘািা।। 

রামিযর েরহাোত্র েমি রািয র্দন্য কদর। 

ককান্ েুমি প্রমির্ কদরি েঙ্কােুরী।। 

আির কদরয়া দেত্া দিো গয়া োন্। 

এমত্ক কটক েমি কোর দিিযোন্।। 

কটমকর ভাে েন্দ কোমর সি োমগ। 

ককান্ োমি দগয়া িাণ্ডাইি দেত্ত-আমগ।। 

কিিামিদি যুে কদর দিদন্িামর ন্াদর। 

অমিিা রহইমে যুে কদরিামর োদর। ।  

েরহাযুে কদরি োয়ামত্ কদর ভর। 

কেমঘর আমি কথমক োদর ন্র আর িান্র।।  

ডাক দিয়া শ্রীরামের িমে কেঘন্াি।  

িীয়মন্ত যাইমত্ কিমর্ ন্া কদররহ সাধ।।  

দন্র্ব্ৃে রাক্ষস োদর রহদরষ অন্ত্র।  

আদিকার যুমে োঠাইি যেঘর।। 

এমত্ক িদেয়া ধন্ুমকমত্ দিে চািা। 

কিউে কিারহামর কযন্ ভাদঙ্গ েমি চদিা।। 

কসাণার ধন্ুমক িীর কযামি ত্ীক্ষ্ণ র্র।  

সপ্তদ্বীো েতদথিী কাাঁদেমে থর থর।।  

ধন্ুমকমত্ দিয়া গণ দত্ন্িার কোমফ। 

ব্রহ্মা আদি কিিগণ থরথদর কাাঁমে। ।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ িদে ঘন্ ডাক োমি। 

স্ববর আোর িাণ োাঁমক োাঁমক েমি।। 

এদিোে িাণ এই যমের কিাসর। 

েুদটে দুর্জ্ৃয় িাণ স্ববর স্ববর।।  

এত্ িদে কমর ভীর িাণ িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

ন্ান্া িমণৃ িাণ এমি, িামন্ ন্ান্া েো। 

রাে েক্ষ্মমণর কাদট োদিে কেিো। 

দত্োেৃ ন্াদরহক স্থান্ রি েমি কস্রামত্। 

দুভাময়র রিধামর িসুেত্ী দত্মত্।।  

করহথা ইেদিৎ দিমন্ধ শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

উর্ত্র দ্বার িার্ত্ৃা োয় সু্ীি রািন্।। 

উর্ত্র দ্বামর ত্িন্ ন্াদরহ রহান্ারহাদন্। 

রক্ষক রাদিয়া রািা চদেে আেদন্।। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ যুে কমর ইেদিৎ। 

চদেে সু্ীি রািা িাাঁচাইমত্ দেত্।।  

ধাইে সু্ীি রািা অদত্ শ্রীঘ্রগদত্। 

েদত্রর্ ককাদট কসন্ােদত্ চদেে সংরহদত্।। 

েদর্ব্ৃদ্বামর থান্ায় আদসয়া র্ীঘ্রগদত্। 

সোচার দিে যথা ন্ীে কসন্ােদত্।। 

ন্ীে ও কুেুি ধায় কটক যুদেিামর। 

থান্া ভাদঙ্গ কগে সমি েদশ্চে দুয়ামর।। 

িদক্ষণ দ্বামরমত্ আমে অঙ্গমির থান্া। 

েমরহে কিমিে ত্ামরহ আমে দুই িন্া।। 

েমরহে কিমিে চমে যত্ কসন্াগণ। 

আর্ী ককাদট িান্র আে ত্ারহার দভিন্।। 

ধাওয়াধাই িার্ত্ৃা ত্ারা কমরহ িমন্ িন্। 

সমি োত্র ন্া িামন্ রাক্ষস দিভীষণ।।  

দিভীষমণ ন্া কদরহে দিেমক্ষর জ্ঞামন্। 

এই করহত্ু সংিাি ন্া োয় দিভীষমণ।।  

চাদর দ্বামর কটক রহইে এক ঠাাঁই। 

কেমঘর আমি ইেদিৎ দিমন্ধ দুই ভাই।। 
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োফ দিয়া িান্র কস উঠময় আকার্। 

ককাথায় থাদকয়া যুমে ন্া োয় ত্ল্লাস।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ িমে সরহোে দন্রার্। 

কেমঘর আমি ইেদিৎ কমর উেরহাস। ।  

সরহস্র কোচমন্ ন্া কিদিে েুরন্দর। 

দুই চমক্ষ দক কিদিদি ন্র আর িান্র।।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ কত্ারা োন্ুমষর িাদত্। 

আদি িুদে কত্ামির কোরহাে কােরাদত্। ।  

কেমঘর আমি থাদক কমর িাণ িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

ককাথা থাদক যুমে কিটা কিদিমত্ ন্া োই। 

িীিমন্র িাসন্া োদিে দুই ভাই।। 

এত্ িাণ োদর কিটা ক্ষো ন্াদরহ োমন্। 

ন্াগোর্-িাণ যুমি ধন্ুমকর গমণ।। 

ন্াগোর্-িাণ এমি িিই িারুণ। 

যার ন্ামে যে ইে কাাঁেময় িরুণ।।  

ব্রহ্ম-অ্ত্র  ন্াগোর্ দুর্জ্ৃয় প্রত্াে।  

এক িামণ রহইে কচৌরার্ী েক্ষ সাে।। 

সাে রহময় িাণ আকামর্মত্ ধমর ফণা। 

সাের েুমি জ্বমে কয আগমন্র কণা। ।  

েুমিমত্ িারুণ অদি জ্বমে দধদক দধদক। 

আেময় অমন্যর কাি কাাঁেময় িাসুদক। ।  

চদেে কস িাণমগাটা দুর্জ্ৃয় প্রত্াে। 

অদির সোন্ কযন্ এক এক সাে।। 

িায়ুমিমগ যায় িাণ কেমঘর গর্জ্ৃমন্। 

রহামত্ োময় িামন্ধ দগয়া শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

ককান্ সাে গোয় িিায় ককরহ োয়। 

োক দিয়া ভুিঙ্গ িিায় সর্ব্ৃ গায়।। 

রহাত্-ো ন্াদিমত্ ন্ামর গোয় োমগ ফাাঁস। 

যমের কিাসর সরহে িন্ধন্ ন্াগোর্।। 

সামের দিমষর জ্বাোয় অসধযৃয র্রীর। 

উর্ত্র দর্য়মি েমে েমিন্ দুই িীর।।  

েক্ষ্মণ েদিে আর রাে রঘুেদণ। 

চে সদযৃয িমস কযন্ েদিে অিন্ী।। 

কোটায় কেে-অঙ্গ আেুথােু কির্। 

কোটায় ধন্ুক ত্দণ আেুদয়ত্ ককর্।। 

রণ দিদন্ ইেদিৎ োমি দসংরহন্াি।  

দেত্তস্থামন্ যায় িীর েইমত্ প্রসাি।।  

িান্মরর শুন্ আি রন্দমন্র করাে। 

েঙ্কায় প্রমিমর্ িীর িািাইয়া কোে।।  

আমগ োমে েমি কত্ চন্দমন্র েিা। 

ত্ারহার উেমর োমত্ কন্মত্র োেিা।। 

এমত্ক প্রোণ েমি েুষ্প োদরিাত্।  

কসৌরমভমত্ েদদণৃত্ র্ীত্ে িমরহ িাত্।।  

দেত্ত-আমগ িাণ্ডাইে কদর কযাি কমর।  

দত্ন্িার োথা কন্ায়ায় রাি-িযিরহামর।। 

রািণ দিজ্ঞাসা কমর রমণর সংিাি। 

কযািরহামত্ কদরহমে কুোর কেঘন্াি।। 

যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ৃ কিিত্া চরাচর।  

সিার কদঠন্ যুে ন্র আর িান্র।। 

প্রথে কদরমত্ যুে িান্র সংরহদত্। 

চদণৃ সকে রথেত্র োদরে সারদথ।।  

আেন্া রাদিমত্ আদে রহোে কাত্র। 

প্রাণভময় েোইোে আকার্ উের।। 

িাণ্ডাইয়া কিদিোে রাক্ষস্-দুগৃদত্। 

এক িমণ্ড েদিে সকে কসন্ােদত্।। 

েদিে সকে কসন্া োই অেোন্। 

রাে েক্ষ্মমণ দিদন্ধয়া কদর িান্ িান্।। 
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িণ্ড িণ্ড কদরোে োথার কটাের। 

রি োত্র ন্া রদরহে র্রীর দভত্র।।  

িামণ দিমন্ধ দুই ভাময় কদরন্ু ির্জ্ৃর। 

েদিে অমন্ক ঠাট অসেয িান্র।। 

ব্রহ্ম-অ্ত্র  ন্াগোর্ প্রচণ্ড প্রত্াে। 

একিামর িদন্মে কচৌরার্ী েক্ষ সাে। ।  

সাে রহময় চমে িাণ আকামর্ ধমর ফণা।  

রহামত্ োয় গোয় িাদন্ধে দুই িন্া। ।  

দত্রভুিন্ দেমে যদি কমর আদকঞ্চন্।  

ত্িু ন্া িদসমি ন্াগোমর্র িন্ধন্।। 

রাে েক্ষমণর ত্মর আর ন্াদরহ ডর। 

সীত্া সমন্ ককদে কর েঙ্কার দভত্র।।  

রহদরমষ যুমের কথা কেঘন্াি কমরহ। 

রািণ কদরয়া ককামে চু্বব দিে ত্ামরহ।। 

রহেী কঘািা রন শ দিে ভাণ্ডার প্রচুর। 

অেদেয রত্ন্ রহার দিমেক ককয়দর।। 

ন্ান্া অেঙ্কার দিে ন্ীেকান্ত েদণ।  

দিিযাধরী আদন্ দিে রূেসী রেণী।।  

রািপ্রসাি দিে রািয কমর েণ্ড ভণ্ড। 

সমি োত্র ন্াদরহ দিে ন্ি েত্রিণ্ড।।  

শ্রীরাে-েক্ষ্মণমক ন্াগোমর্ িন্ধন্ িরৃ্মন্ সীত্ামিিীর দিোে 

িামের স্থামন্ দিিায় েময় ইেদিৎ। 

দত্রিটা রাক্ষসী িদে ডাদকে ত্বদরত্।। 

রািণ িমে দত্রিটা কগা যারহ একিার।  

চদণৃ িমে আইস সীত্ার অরহঙ্কার।। 

েুষ্পক দিোমন্ েরহ সীত্ামর ত্ুদেয়া। 

ক্ষমণক আইস ত্ুদে আকামর্ ভ্রদেয়া।। 

রাে েক্ষ্মণ েমিমেন্ িন্ধন্ ন্াগোমর্। 

স্বচমক্ষ কিিুক সীত্া থাদকয়া আকামর্।। 

রাে েক্ষ্মণ সেমে সীত্া রহইমি সন্রার্। 

আোমর ভদিমি সীত্া েমন্ কেময় ত্রাস।। 

রািমণর আজ্ঞা যদি দত্রিটা োইে। 

রাে েক্ষ্মমণর কথা সীত্ামক কদরহে।। 

রাে েক্ষ্মণ েদিয়ামে ইেদিমত্র িামণ। 

স্বােী কিির কিি যদি আইস কোর সমন্।। 

চদেমেন্ সীত্ামিিী দত্রিটা সংরহদত্। 

রমথ চদি দুই িন্ যান্ র্ীঘ্রগদত্।। 

রাে েক্ষ্মণ েমি ন্াগোমর্-িন্ধন্। 
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োথায় রহাত্ সীত্ামিিী কদরমে করািন্।।  

কোর কোরহাইে িুদে আদি কােরাদত্। 

অভাদগন্ী রহারাোে কত্াো করহন্ েদত্।। 

দর্শুকামে দেোে যিন্ দেত্ত-ঘমর। 

অদিধিা িমে কোমক কদরহত্ আোমর।। 

সকমের িাকয কোর সরহে দিেরীত্। 

ধদোমত্ েদিমে প্রভু রহময় অসদ্ববত্।। 

িদধয়া ত্ািকাসুর,                     ত্ুষ্ট সকমে দত্ন্ েুর, 

িন্মকর ের েদণৃ কদর।  

রহমরর ধন্ুকিান্,                     ভাদঙ্গ সকো িান্ িান্, 

ধন্য সকো িন্মকর েুরী।। 

দিদিধ দিোে কদর,                     শ্রীরামের গণ স্মদর, 

কামন্দ সীত্া ন্মরহ দন্িারণ। 

সকমকয়ী সরহাই কিামষ,                     আদসয়া কান্ন্ িামস, 

দিোমকমত্ রহারামে িীিন্।। 

ভত্র কদরে স্তুদত্,                     ন্া কদরমে অন্ুেদত্, 

িমন্ আইমে সমত্য কদর ভর। 

রন শেয় দসংরহাসন্,                     েদররহদর দক কারণ, 

ককােোঙ্গ ধদোমত্ ধদসর।। 

অমযাধযার েত্রধর,                     আজ্ঞাকারী চরাচর, 

সাগর িাদন্ধয়া সরহো োর। 

আদে দক অভাগযিত্ী,                     রহারাোে রাে-েদত্, 

ত্ি েুি ন্া কিদিি আর।। 

আো অমেষণ কদর,                     এমে প্রভু েঙ্কােুরী, 

দুঃি কোর ন্া সরহে কোচন্।  

দুরাচার ইেদিত্,                     সকে যুে দিেরীত্, 

ত্ামরহ প্রভু রহারামে িীিন্।। 

দত্রিটার রহামত্ ধদর,                     দিের দিন্য় কদর, 

িদেমেন্ করুণ িচন্। 
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কত্াোয় সরহায় গমণ,                     যাি আদে স্বােী সমন্, 

রথ রাি ন্া কর গেন্।। 

সীত্ার করািন্ শুদন্,                     রহইে আকার্িাণী, 

কভু রামের ন্াদরহক দিন্ার্। 

কত্াোমর উোর কদর,                     যাইমিন্ অমযাধযােুরী, 

রদচে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িাস।।

 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণর ন্াগোর্ রহইমত্ েুদিোভ 

কাত্র রহইয়া কামন্দ কস সীত্া রূেসী। 

সীত্ামর প্রমিাধ কিয় দত্রিটা রাক্ষসী।। 

েুষ্পরথ কিি সীত্া কিি-অিত্ার। 

কিন্ ন্া সমরহ এই অশুদচর ভার।। 

একান্ত শ্রীরাে যদি রহারামত্র িীিন্।  

অচে রহইত্ রথ ন্া যায় িণ্ডন্।। 

ন্া কর করািন্ সীত্া ন্া কর করািন্। 

প্রাণ ন্া ত্যমিন্ ত্ি শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

িহুকাে কগে দুঃি অল্পদিন্ আমে। 

ভাদি আদে ক্ষমণ সীত্া েমর যারহ োমে।। 

এত্ িদে দত্রিটা দিের িুোইয়া।  

কগে অমর্ামকর িমন্ সীত্ামর েইয়া।। 

অমর্ামকর িতক্ষত্মে িদসমেন্ সীমত্। 

স্বণৃমিত্ রহামত্ ঘুমর যমত্ক কচিীমত্।। 

ন্াগোমর্ িন্দী আমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

োথায় রহাত্ দিয়া কামন্দ যত্ কদেগণ।।  

িি িি িান্র কামন্দ িমে রহয় রহয়। 

ন্ীে কসন্ােদত্ কাদন্দ গিাগদি যায়। ।  

সকে কটক কামন্দ রহইয়া অজ্ঞান্। 

দেত্া েুমত্র কাদন্দমে ককর্রী রহন্ুোন্।। 

কাদন্দমে সু্ীি রািা কটমকর আমি। 

দেত্র দেত্র িদে রািা ঘন্ ডাক োমি।। 

েঙ্কামত্ যিযদে প্রভু রঘুন্াথ েমর। 

দক িদেয়া যাি আদে দকদেন্ধযান্গমর।। 

দকদেন্ধযার রািযোট সি কোিাইয়া। 

েরাণ ত্যদিি আদে সাগমর ডুদিয়া।।  

সু্ীি িমেন্ সমি এক ঐকয কদর। 

যাি দুই ভাময় েময় দকদেন্ধযান্গরী।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ যদি োদর িাাঁচাইমত্। 

আদন্ি ঔষধ যথা োি সংসামরমত্।। 

িাাঁচাইয়া শ্রীরাে েক্ষ্মণ দুই িমন্।  

কদরি ত্ুেুে যুে রািমণর সমন্।। 

সিংমর্ োদরি যমি েঙ্কার রািণ। 

ত্মি কস িাদন্িা কোর স্বমিমর্ গেন্। ।  

িদর রহমত্ রন্দন্ শুদন্য়া দিভীষণ।  

চাদরদিমক চাদরহয়া ভাদিমে েমন্ েন্। ।  

ককান্ িীমর েইয়া েমিমে আথান্তর। 

োথায় রহাত্ দিয়া ককন্ কাদন্দমে িান্র।। 

কাদন্দমত্মে সু্ীি অঙ্গি যুিরাি। 

সকে িান্র কামন্দ কোট ন্মরহ কাি।। 

এত্ ভাদি দিভীষণ চদেে সত্বর। 

দিভীষমণ কিদি েোয় যমত্ক িান্র।। 
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দিভীষণ ইেদিৎ অমভি রূমেমত্। 

দিভীষমণ কিদি িমে এে ইেদিমত্।। 

সু্ীি ডাদকয়া িমে অঙ্গমির আমগ। 

ত্ুদে আে সরু্ম্মি কটক ককন্ ভামগ।।  

অঙ্গি িমেন্, শুন্ িান্মরর েদত্। 

দিভীষমণ কিমি েোয় যত্ কসন্ােদত্।।  

ডাক দিয়া কদরহমে অঙ্গি যিুরাি। 

কামর কিমি েোও েুমণ্ডমত্ েিুক িাি।। 

রহান্া দিয়া ইেদিৎ কগে েঙ্কােুমর। 

দিভীষমণ কিমি ককন্ েোইমে ডমর।। 

কিমর্ েোইয়া যামি েুত্র িারা আমর্। 

এক গামি গাদিমি সু্ীি রািা কিমর্।। 

যদি কিমর্ যামি েমন্ কররহ িাসন্া। 

উেদটয়া রাি দগয়া আেন্ার থান্া।। 

অঙ্গমির কিদিয়া িমন্তর কিেদি। 

আেন্ার থান্ায় সমি যায় ত্ািাত্াদি।।  

দিভীষণ িমে, শুন্ রািীিমোচন্।  

িীয়মন্ত েদরোে আদে কত্াোর কারণ। ।  

েোইমত্ ঠাাঁই ন্াই যাি ককান্ কির্। 

দিমর্ষ সাগমর দগয়া কদরি প্রমির্।।  

দধক্ দধক্ রািযমভাগ দধক্ দধক্ সুি। 

িন্ে কগাঙাি আদে কিমি কার েুি।। 

এমত্ক শুদন্য়া ত্মি দিভীষণ-িাণী। 

ধীমর ধীমর কদরহমেন্ রাে রঘুেদণ।। 

সি োদি দিভীষণ আো সকমে সার।  

শুদধমত্ ন্াদরন্ু দেত্া দিভীষমণর ধার।। 

ন্াগোমর্ িন্দী েতত্ুয ঘদটে আোমর। 

েরা োদগ িীয়মন্ত ককাথায় ককিা েমর।। 

শুন্ করহ সু্ীি দেত্া কদরহ ত্ি স্থামন্। 

সসন্য েময় যারহ ত্ুদে আেন্ ভিমন্।। 

আোস্থামন্ দেত্র ত্ুদে সমত্য সরহমে োর। 

ত্ুদে দক কদরমি সিি দিেক্ষ আোর। ।  

ন্দত্ন্ ভদেদত্ ত্ুদে কিিরহ দিচাদর। 

কত্াো দিমন্ েণ্ড ভণ্ড রহমি রািেুরী।। 

কররহ রামিযর চচৃা দগয়া দন্ি রামিয। 

আোর দন্কমট আর আে ককান্ কামযৃয।। 

ন্াগোর্-অ্ত্র  এে আো কিাাঁরহা ত্মর। 

ভামগযমত্ যা দেে রহমো ত্ুদে যারহ দফমর।। 

অঙ্গমির িামে োদর োইয়াদে োি।  

প্রাণেমণ োদেরহ অঙ্গি যুিরাি।। 

গয় গিাক্ষ র্রভাদি এ গন্ধোিন্। 

েমরহে কিমিে এই সুমষণ-ন্ন্দন্।। 

র্রভঙ্গ িান্র কস কুেুি কসন্ােদত্। 

কিমর্ ত্মি যারহ সমি কদরয়া েীদরদত্। ।  

কিমর্ যারহ সকমে আোমর দিয়া ককাে। 

গাোগাদে ন্া দিও, ন্া িমো েন্দ কিাে।। 

অমযাধযা-ন্গমর ত্ুদে যাও রহন্ুোন্। 

সোচার কদরহও সিার দিিযোন্।। 

িান্াইও ভরমত্মর আোর সংিাি। 

কযন্ কামরা সমঙ্গ ন্াদরহ কমর দিস্ববাি।। 

ধমরৃ্ম্মত্ োদেমি প্রিা রাদি ধরৃ্ম্েথ। 

এইরূমে রািয কযন্ কমরন্ ভরত্।। 

ককৌর্েযা োময়মর িান্াইমি ন্েস্কার।  

সকমকয়ী োত্ামর এই কদরহও সোচার।।  

প্রণাে কদরি দগয়া েমন্ দেে সাধ। 

দিধাত্া সাদধে ত্ামরহ দন্িারুণ িাি। ।  

িান্কী রদরহে িন্দী অমর্ামকর িমন্। 

ন্াগোমর্ িন্দী রাে েক্ষ্মণ দুিমন্।। 
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সুদেত্রা োত্ামক কোর িমো ন্েস্কার। 

যথামযাগয সিামর িান্াইও সোচার।।  

আো োদগ েক্ষ্মণ োদিে দন্ি েুরী। 

সুিমভাগ োদি ভাই রহইে িন্চারী।। 

প্রামণর ভাই েক্ষ্মণ রহামত্ দন্ে ন্দি। 

করহন্ ভাই ন্াগোমর্ যায় গিাগদি।। 

ন্াগোমর্ কাত্র রহইো রঘুিীর। 

ব্রহ্মাদি কিিত্া কভমি রহইে অদস্থর।। 

ইে আদি কদরয়া যমত্ক কিিগণ। 

ডাক দিয়া আদন্মেন্ কিিত্া েিন্।। 

ইে িমে, সোচার ন্া িান্ েিন্।  

ন্াগোমর্ িাাঁধা আমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

অরুণ িরুণ যে সমি কাাঁমে ডমর। 

ভময় ককরহ ন্া আইমস েঙ্কার দভত্মর।।  

আদে ইে রািা দত্রভুিন্-অদধেদত্। 

রািমণর কিটা আোর কদরে দুগৃদত্। ।  

েঙ্কামত্ েইে কিাঁমধ সংসামর দিদিত্।  

আোমর দিদন্য়া কিটার ন্াে ইেদিত্।। 

িি দন্িারুণ কিটা দিিযাত্ ভুিমন্।  

ন্াগোমর্ িাদন্ধয়ামে শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

ন্াগোমর্ অসচত্ন্য দুই সমরহাির। 

িে িুদে রহারায়ামে সকে িান্র।। 

রঘুন্ামথর স্থামন্ যারহ আোর িচমন্।  

করহ রামে েুি রহমি গরুি-স্মরমণ। ।  

দিষু্ণর িারহর গরুি ধমর দিষু্ণ-মত্ি। 

ন্াগোর্ ঘুচাইমত্ কসই েরহা কিি।। 

ইমের িচন্ োদন্ কিিত্া েিন্। 

কদরহে রামেমর কর গরুমি স্মরণ।। 

েিন্ শ্রীরামে যদি সরহে কাণাকাদণ।  

গরুমি স্মরণ কমর রাে রঘুেদণ।। 

গরুমি স্মরমণ রাে দিষু্ণ-অিত্ার।  

গরুমির েোমটমত্ েদিে টঙ্কার।। 

কুর্দ্বীমে চমর গরুি সাগমরর কদমে। 

দগমেদেে অিগর উগাদিয়া কফমে।। 

র্দন্যভমর গরুি আইে উভরমি। 

োিসামট ের্ব্ৃত্ কন্দর যায় উমি। ।  

দিগদিগমন্তর গাে আমন্ োমি কটমন্।  

েঞ্ঝন্া েিময় কযন্ কঘার িদরষমণ।। 

সাগমরর িে-িন্তু েুকাইে িমে। 

ভয় কেময় ন্াগগণ কদম্পত্ োত্ামে।। 

উোদিয়া েমি িতক্ষ োিার িাত্ামস। 

ির্ কযািন্ থাদকমত্ ভুিঙ্গ েোয় ত্রামস।। 

িদর রহমত্ গরুমির োদগে দন্ঃশ্বাস।  

রাে েক্ষ্মমণর িদস েমি ন্াগোর্।।  

েদ্ম-রহে িুোইে দিন্ত্া-ন্ন্দন্। 

সসচত্ন্য রহময় উমঠ শ্রীরাে েক্ষে্ণ।।  

গরুি-েক্ষীমর কন্ রাে রঘুেদণ। 

প্রাণিান্ দিমে সিা দেমে করহ আেদন্।। 

গরুি িমেন্, শুন্ সদিমর্ষ কই। 

শ্রীচরমণ ভতত্য আদে, সিামযাগয ন্ই।।  

ত্ুদে দিষু্ণ-অিত্ার িগমত্র েদত্। 

েত্া োমর্ িে আমে আেন্া দিস্মতদত্।। 

আদে কয গরুি েক্ষী কত্াোর িারহন্। 

েদর্ব্ৃকথা প্রভু ককন্ রহও দিস্েরণ।।  

শ্রীরাে িমেন্, েক্ষী সকমে উেকার।  

ির োগ েদক্ষির িাঞ্ছা কয কত্াোর।।  

গরুি িমেন্, িাঞ্ছা আমে এই েমন্। 

দদ্বভদি েুরেীধারী কিদিি ন্য়মন্।।  
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দত্রভঙ্গ-ভদঙ্গে রূে গমে িন্োো। 

দর্দিেুে িে চদিা অেৃ িামে করহো।। 

অেকা আিতত্ র্র্ী শ্রীেুিেণ্ডে। 

শ্রুদত্-যুমগ েমন্ারহর েকর-কুণ্ডে।।  

গমে িন্োো েদরধান্ েীত্া্ববর। 

কসই রূে কিদিমত্ িাসন্া দন্রন্তর।।  

শ্রীরাে িমেন্, রহি কসরূে ককেমন্। 

ধন্ুেৃারী রাে আদে সকমেমত্ িামন্।। 

ন্া িদেরহ কতষ্ণেদদর্ত্ৃ কদরমত্ ধারণ। 

কস রূে কিদিমে দক কদরহমি কদেগণ।।  

গরুি িদেে, দক িাদন্মি কদেগমণ। 

কদরয়া োিার ঘর িসাি কগােমন্।। 

এমত্ক েন্ত্রণা কদর দিন্ত্া-ন্ন্দন্।  

োিামত্ কদরে ঘর অদ্ভুত্ রচন্।। 

ভকত্িৎসে রাে ত্ারহার দভত্মর। 

িাণ্ডাইো দত্রভঙ্গ-ভদঙ্গে রূে ধমর।। 

ধন্ুক ত্যদিয়া িাাঁর্ী ধদরমেন্ কমর।  

রহন্ুোন্ কিমি িদস ভাদিমত্মে িদমর। ।  

রহন্দ িমে প্রাণেমণ কদর প্রভু-দরহত্।  

েক্ষীর সমঙ্গমত্ এত্ দকমসর েীদরত্। ।  

কিদিমেন্ রহন্ুোন্ েরহামযামগ িদস। 

ধন্ু িসাইয়া েক্ষী কমর দিে িাাঁর্ী।। 

রহন্ুোন্ িমে েক্ষী এত্ অরহঙ্কার। 

ধন্ুক িুদেয়া িাাঁর্ী দিমে আরিার।।  

যদি ভতত্য রহই, েন্ থামক শ্রীচরমণ। 

েইি ইরহার কর্াধ কত্াদর দিিযোমন্।। 

িাাঁর্ী িসাইয়া দিি ধন্ুঃর্র কমর। 

েইি ইরহার কর্াধ কতষ্ণ-অিত্ামর।। 

এমত্ক শুদন্য়া ত্মি দিন্ত্া-ন্ন্দন্। 

ঈষৎ রহাদসয়া োিা কমর স্ববরণ।। 

শ্রীরামে প্রণাে কদর যায় র্দন্যেমথ। 

িাণ্ডাইমেন্ রঘুন্াথ ধন্ুর্ব্ৃাণ রহামত্।। 

অঙ্গ োিা দিয়া উমঠ অন্ুক েক্ষে্ণ।  

আন্ন্দ-সাগমর েি যত্ কদেগণ।। 

গরুমির োিা র্ব্দ যত্ িদমর যায়। 

ত্ত্িদর কদেগণ উদঠয়া িাাঁিায়।। 

ন্াগোমর্ েুি সরহো শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

রাে িয় র্ব্দ কমর যত্ কদেগণ।। 

একিামর যত্ কদে োমি দসংরহন্াি। 

েঙ্কায় রািণ রািা গদণে প্রোণ।।  

িান্মরর র্ব্দ দন্দর্ ত্তত্ীয় প্ররহমর।  

র্যযা সরহমত্ উমঠ িমস রািা েমঙ্কশ্বমর।। 

প্রাচীমর উদঠয়া রািণ চামরহ চাদরদভমত্। 

িাণ্ডাময়মে রাে েক্ষ্মণ ধন্ুর্ব্ৃাণ রহামত্।। 

ভামি রািণ কয িাণ িন্ধন্ ন্াগোর্।  

ন্াগোমর্ েুি সরহমে সিার দিন্ার্। ।  

োদরমে ন্া েমর রাে এ ককেন্ সিরী।  

অন্ুোমন্ িুদেন্ু েদিে েঙ্কােুরী। ।  

ধদম্রামক্ষর যেু ও েত্ন্ 

সিমির দন্র্ব্ৃন্ধ রািণ কিদিয়া দিোক। 

ধদম্রাক্ষ িদেয়া রািণ ঘন্ োমি ডাক।। 

আজ্ঞাোত্র আইে ধদম্রাক্ষ েরহািীর। 

রািার চরমণ আদস কন্াঙাইে দর্র।। 

রািণ িমে, ত্ুদে করহ প্রধান্ কসন্ােদত্। 

আদিকার যুমে ত্ুদে কুোমি আরদত্।। 
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রাি-িযিারহামর ত্ার িািায় সর্ম্ান্।  

যুদেিামর অন্ুেদত্ দিে গয়া োন্।।  

রাি-আজ্ঞা োত্র িীর রমথ দগয়া চমি। 

রহেী কঘািা ঠাট সসন্য চমে েুমি েুমি।। 

রহেী কঘািা চমে আর অগণন্ ঠাট। 

ধদো উিাইয়া চমে ন্াদরহ কিদি িাট। ।  

েঙ্কামত্ ধদম্রাক্ষ িীর েরে সুজ্ঞান্ী। 

যাত্রাকামে অেঙ্গে কিদিে আেদন্।।  

আ-ির চুমে দভক্ষা োদগমে কযাদগন্ী। 

রথধ্বমি উদি সিমস র্কুদন্ গতদধন্ী। ।  

যাত্রাকামে অেঙ্গে কিদিমে অোর।  

দকেুই ন্া োমন্ িীর িমে োর োর। ।  

দুইিমে দের্াদেদর্ িতঢ় িামি রণ। 

ন্ান্া অ্ত্র  গাে োথর কমর িদরষণ। ।  

রুদষয়া ধদম্রাক্ষ িমে ককাথায় ত্েস্বী। 

উিাদিয়া েমর ককন্ এত্ িদমর আদস।। 

োদিয়া সীত্ার আর্া দফদর যারহ ঘর। 

েন্ুষয রহইয়া কিটা েঙ্কার দভত্র।।  

কদেগণ িমে, কিটা চক্ষু থাকমত্ অন্ধ। 

েন্ুষয দক সাগর কদরমত্ োমর িন্ধ।।  

স্বয়ং দিষু্ণ রঘুন্াথ িাদন্ধমেন্ কসত্।ু 

অিত্ার রাক্ষমসর িংর্ন্াথ করহত্।ু। 

গিাগদি যামি রািমণর ির্ েুণ্ড। 

দিভীষমণর উেমর ধরাি েত্র িণ্ড।।  

কদদেে ধদম্রাক্ষ িীর জ্বেন্ত আগদন্। 

েুষে েইয়া এক িান্রগমণ রহাদন্।। 

েুষমের ঘাময় কামরা ভামঙ্গ োথার িুদে। 

কামরা েুণ্ড কাদট ভদমে োমি েরহািেী।। 

িাণ্ডািান্ কারহার েেমক ত্ুমে রহামন্। 

ভঙ্গ দিে িান্র অদস্থর রহময় রমণ।।  

রহন্ুোন্ কিদিে িান্রগণ ভামগ। 

িাণ্ডাইে রহন্ুোন্ ধদম্রামক্ষর আমগ।। 

রহন্ুোন্ িমে, কিটা দক ন্াে কত্াোর।  

আোর সদরহত্ যুে কর একিার।। 

রাক্ষস িদেে, যদি কত্ামর আদে োই।  

অমন্যমর দক প্রময়ািন্ কত্ার রি িাই।। 

এত্ যদি দুইিমন্ সরহে গাোগাদে।  

দুই িীমর যুে কমর কিাাঁমরহ েরহািেী।। 

রহন্ুোন্ আদন্ে োথর দুইিান্। 

রমথর উেমর কফদে ডামক রহান্ রহান্।। 

রথ কঘািা সারদথ কদরে চদরোর। 

রথ এদি ধদম্রাক্ষ ধাইে আরিার।। 

ধদম্রামক্ষর রহামত্ দেে এক েরহাগিা। 

ত্ার আমর্ োমর্ িামি িয়ঘন্টা সিা। ।  

কিি সিত্য গন্ধর্ব্ৃগমণর ভয় োমগ। 

গিা রহামত্ কদর কগে রহন্ুোন্-আমগ।। 

কিারহাদত্য়া িাদি োমর রহন্ুোমন্র িুমক। 

রহন্ুোমন্র িুমক কযন্ িজ্র করহন্ কঠমক।। 

িুমকমত্ কঠদকয়া গিা সরহে িান্ িান্।  

ককাে কদর োসমর আেদন্ রহন্ুোন্।। 

রহন্ুোন্ িমে, গিা কগে রসাত্ে। 

এিন্ আইস আদে িুদে কত্ার িে।। 

এক িজ্র-চােি োদরে ত্ার দর্মর। 

কাত্র রহইয়া েমি ভদদের উেমর।। 

রহন্ুোন্ েরহািীর সং্ামের র্দর। 

োদথ োদর ধদম্রামক্ষর কায় কমর চদর।। 

েদিে ধদম্রাক্ষ িীর সেমর দুর্জ্য়ৃ। 

সকে িান্র ডাদক কমর িয় িয়।। 
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ধদম্রামক্ষর কসন্া দেে দুই অমক্ষৌদরহণী। 

েোইে সকমে েইয়া দন্ি প্রাণী।। 

ভিিদত্ কমরহ দগয়া রািণ কগাচর। 

ধদম্রাক্ষ েদিে িার্ত্ৃা শুন্ েমঙ্কশ্বর।। 

অকম্পমন্র যেু ও েত্ন্ 

ধদম্রাক্ষ েদিে িার্ত্ৃা োইে রািণ। 

অকম্পন্ িদে ডাক োমি ঘমন্ ঘন্।। 

আজ্ঞাোত্র উেন্ীত্ অকম্পন্ িীর। 

রািার দন্কমট আদস কন্াঙইে দর্র।। 

রািণ িমে, শুন্ অকম্পন্ কসন্ােদত্। 

আদিকার যুমে ত্ুদে কুোমি আরদত্।। 

িীমরর েমধয িীর ত্ুদে সকমেমত্ িামন্। 

সত্রমোকয দিদন্মত্ ত্ুদে োর একদিমন্।। 

কত্াোর সরু্ম্মি যুমে আমে ককান্ িন্।  

রহামত্ গমে িাদন্ধ আন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

েধুর িচমন্ রািা অকম্পমন্ কত্ামষ। 

যুদেমত্ চদেে িীর রািার আমিমর্।। 

সারদথ কযাগায় রথ দিদচত্র- গঠন্।  

সসসমন্য সাদিয়া চমে িীর অকম্পন্। ।  

আচদ্ববমত্ গতদধন্ী েদিে রথধ্বমি। 

উিাদিয়া েমি কঘায়া যায় েন্দ-মত্মি।। 

অকম্পন্ ন্াে ত্ার কমম্প ন্া কিন্।  

যাত্রাকামে রহে েি কমম্প েুন্ঃ েুন্ঃ।। 

যাত্রাকামে অেঙ্গে কিদিে অোর। 

োর োর র্মব্দ কগে েদশ্চে দুয়ার।।  

দুই সসমন্য দের্াদেদর্ িতঢ় িামি রণ।  

ন্ান্া অ্ত্র  গাে োথর কমর িদরষণ।।  

দুই সসমন্য েরহাযুে রহইে অোর। 

রমণর ধদোমত্ ির্দিক অন্ধকার।। 

অন্ধকামর ককরহ ন্াদরহ দচমন্ আত্েের।  

রাক্ষমস রাক্ষস োমর িান্মর িান্র।।  

রমি রাঙ্গা সরহে িাট ধদো ন্াদরহ উমি। 

কিিামিদি যুে কমর দুই িমে েমি।। 

েমরহে কিমিে আর কুেুি কসন্ােদত্। 

রণ কিদি দত্ন্ িীর এে র্ীঘ্রগদত্।। 

দত্ন্ িীর কমর আদস গাে িদরষণ। 

সরু্ম্ি সং্ামে দস্থর ন্মরহ দত্ন্িন্।।  

ভঙ্গ দিয়া দত্ন্ িীর েোইে ত্রামস। 

রহামত্ ধন্ু িাণ্ডাইয়া কম্পোন্ রহামস।। 

ন্ীে িীর িি িীর সকমে িািামন্। 

ভঙ্গ দিয়া েোইে অকম্পমন্র রমণ।।  

ন্ে িীর কমরদেে একা কসত্ুিন্ধ। 

অকম্পমন্র িামণ ত্ার চক্ষু সরহে অন্ধ।। 

র্রভঙ্গ িি িীর সর্ব্ৃমোমক িামন্।  

অকম্পমন্র গিাঘামত্ ভঙ্গ দিে রমণ। ।  

র্রভঙ্গ েোইে কেময় অেোন্। 

রকণমত্ প্রমির্ কমর িীর রহন্ুোন্।। 

রহন্ুোন্ িমে, কিটা োোদি ককাথায়।  

এক চমি যোেময় োঠাি কত্াোয়।। 

োইক োদরয়া কিটা দিমন্ যারহ রণ। 

অির্য আোর রহামত্ কত্াোর েরণ।। 

এত্ যদি দুই িীমর সরহে গাোগাদে।  

দুই িমন্ যুে িামি, কিাাঁমরহ েরহািেী।। 

ককাদট ককাদট িাণ এমি িীর অকম্পন্। 

িামণ অমচত্ন্ সরহে েিন্-ন্ন্দন্।। 
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সদ্ববত্ োইয়া উমঠ িীর রহন্ুোন্। 

করামধ আমন্ র্ােগাে দিয়া এক টান্। ।  

িাহুিমে এমি গাে িীর রহন্ুোন্। 

অকম্পমন্র িামণ গাে সরহে দুই িান্। ।  

দিদন্মত্ ন্া োমর রহন্ু ভািময় অন্তমর। 

োফ দিয়া েমি ত্ার োথার উেমর।। 

চুমেমত্ ধদরয়া ত্ামর োদরে আোি। 

োথার িুদে ভাদঙ্গ কগে চদণৃ সরহে োি।। 

অকম্পন্ েমি যদি সং্ামে দুর্জ্য়ৃ। 

সকে িান্র িমে রাে রাে িয়।। 

ভিিদত্ কমরহ দগয়া রািণ-মগাচর। 

অকম্পন্ েদিে শুন্রহ েমঙ্কশ্বর।। 

িজ্রিংমের যেু ও েত্ন্ 

অকম্পন্-েতত্ুয শুদন্ চমরর িিমন্। 

দকেু ভয় উেদিে রািমণর েমন্।। 

হৃিময় কদরে দিমিচন্া িহুত্র। 

যুে দিন্া দরহত্ ন্াদরহ কিদিে অোর।। 

ত্মি আমগ কিদি িজ্রিংে দন্র্াচমর। 

কদরহমত্ োদগে ত্ামর অদত্ সোিমর।। 

িজ্রিংে ত্ুদে রহও সুেদণ্ডত্ রমণ। 

কত্াোর সিার িীর ন্া কিদি ভুিমন্।। 

ধন্ুক ধদরয়া ত্ুদে িাাঁিামে সেমর। 

দন্মি ইে সাক্ষাৎ রহইমত্ ন্ামর ডমর।। 

কত্াোমর সরহায় কদর আদে কিিগমণ। 

েরািয় কদরয়াদে অমেমর্মত্ রমণ।। 

অের দক কি সর্ব্ৃ-ন্ার্ক র্েমন্। 

কত্াো সারহামযয দিদন্য়াদে অযত্মন্।। 

ত্ুদেও সেমর যাও সসসন্য েইয়া। 

সু্ীি েক্ষ্মণ রামে আইস িদধয়া।। 

এত্ িাণী শুদন্ িজ্রিংে দন্র্াচর। 

প্রণদেয়া কদরহমত্মে রািণ কগাচর।। 

েরহারাি এই আদে চদেোে রমণ। 

আেদন্ েরোন্মন্দ থাকুন্ ভিমন্।। 

িদধয়া কত্াোর র্ত্রু কসই দুই ন্মর। 
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সু্ীি োরুদত্ আর েুিয কদেিমর।। 

আেদন্ েঙ্গে দচন্তা কদরয়া আোর। 

গতমরহ থাদক সীত্া েময় কররহ দিরহার।। 

ত্মি িোধযক্ষ কদর কসন্ার সািন্। 

ির্ান্ন্-আমগ আদস সকে দন্মিিন্।। 

ত্ারহা শুদন্ প্রণাে কদরয়া ির্ান্মন্। 

িজ্রদ্রে িীর যাত্রা কদরমেক রমণ।। 

কদরে দিদিধ েমত্ েঙ্গোচরণ। 

িাদন্ধমেক দন্ি অমঙ্গ অমন্ক রক্ষণ।। 

েদরমেক অমঙ্গ সান্া োথায় কটাের। 

েতমষ্ঠমত্ িাদন্ধে ত্দণ েদদর ত্ীক্ষ্ম র্র।। 

আর ন্ান্া অ্ত্র  র্্ত্র  কদরয়া িন্ধন্। 

রমথর উেমর দগয়া সকে আমরারহণ।। 

দকিা ত্ার রথ অদত্ েমন্ারহর রহয়। 

অেঙ্কতত্ দিিয দিিয কঘাটমক িরহয়।। 

ত্ার রথ দুই দিমক যায় েমন্ারে।  

দদ্বসরহস্র সপ্তদত্ সংিযক ত্ুরঙ্গে।। 

কঘািার েশ্চামত্ দুই সরহস্র সন্ত্রদত্। 

যাইমত্মে েিের্ত্ রহাত্ী েন্দগদত্।। 

েমধযমত্ যাইমে িজ্রিংে দিিয রমথ। 

এক েক্ষ ধন্ুেৃর যায় অ্েমথ।। 

আর েত্ োদে র্দেী কত্ােরী িেৃরী। 

যাইমত্মে রমথ কঘাটমকমত্ চদি।। 

িাদিমত্মে সরহস্র সরহস্র রণমভরী। 

দন্ন্াি োদিময় কঘািা রহাত্ী কিদর কিদর।। 

কসই সি র্মব্দ েঙ্কা কমর িেোে। 

রমণ যায় িজ্রিংে কযন্ েরহাকাে।। 

যাইমত্ যাইমত্ কিমি ন্ান্া অেঙ্গে। 

অম্মত্ েিময় ত্ার উল্কা েেেে।। 
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েুি দিয়া অদিদর্িা কদরয়া িেন্। 

দর্িা সি কদরমত্মে অদর্ি দন্ঃস্বন্।। 

রমথর কঘািার কন্মত্র েমি অশ্রুিে। 

েুন্ঃ েুন্ঃ ত্যাগ কমর ত্ারা েদত্র েে।। 

ত্ারহা কিদিয়াও িজ্রিংে্ অর্দঙ্কত্। 

কদরহমত্মে সসন্যাদিমক অত্যন্ত গদর্ব্ৃত্।। 

অেঙ্গে কিদি ককরহ ন্া কর দচন্তন্। 

অদত্ েন্দ শুভকরী কমরহ সর্ব্ৃিন্।। 

আর শুন্ দক কদরমি এই অেঙ্গমে। 

সি অেঙ্গে দিন্াদর্ি িাহুিমে।। 

কিদিদি সকমে কত্ারা দিরে আোর।  

িদধি সকে আদে র্ত্রুমক রািার।। 

আদি কোর িামণ রহত্ কদের আদেমষ।  

দন্র্াচর দেণ্ড দিমি িান্ধমি রহদরমষ।। 

আদেরহ িদধয়া সু্ীিাদি কদেগমণ।  

ভক্ষণ কদরি দন্মি শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

িজ্রিংে ন্াে কোর িজ্র করহন্ িাি। 

চর্ব্ৃণ কদরি আদে ত্ারহামির রহাি।। 

কত্ারা সমি ভয় ত্যদি চেরহ সেমর। 

র্ত্রু িধ কদর র্ীঘ্র দফদর যাি ঘমর।। 

এত্ কদরহ িজ্রিংে সসন্য হুহুঙ্কামর। 

উেন্ীত্ সরহে আদস উর্ত্মরর দ্বামর।। 

 

ত্মি, কিদি ত্ারহামর,                     কসই েত্ দ্বামর, 

প্লিঙ্গেগণ। 

ত্ারা, ত্রু-দর্িরী,                    কমরমত্ ধদর, 

রমরহ সুিী েন্।। 

ত্ারহা, দন্রদি ত্ারা,                    কেমঘর ধারা, 

করহন্ িমষৃ িাণ। 
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ত্ামরহ, িান্রগমণ,                    দিদন্ধ সঘমন্, 

সকো িান্ িান্।। 

ত্মি, কুদেত্েদত্,                    িান্র-ত্দত্, 

িতক্ষ দর্ো োদর। 

কমর, কুদর্ে-িন্ত,                    কসন্ার অন্ত, 

গভীর রহাাঁকাদর।। 

ত্ারহা, কিদি দুরন্ত,                    িিরিন্ত, 

িরদষময় র্মর।। 

ত্ার, িামণর ত্দমণ,                    ধন্ুক গমণ, 

কমণৃ িামর িামর। 

কর, ভ্রেণ কমর,                    ককরহ ত্ারহামর, 

েদক্ষমত্ ন্া োমর।। 

ত্ার, র্র-দন্কমর,                    যত্ িান্মর, 

ির্জ্ৃর কদরে। 

ত্ামরহ, রুদধর ধামর,                    রণ দভত্মর, 

ত্দটন্ী রহইে। ।  

ত্ামরহ, প্রাণ োদিয়া,                    যায় ভাদগয়া, 

ভল্ল কদেগণ। 

ত্ামরহ, কাক র্তগােী,                    টাদন্য়া ত্ুদে, 

করময় ভক্ষণ।। 

কসই, িিরিন্ত,                    র্মরমত্ র্ান্ত, 

কিদি আত্ম্কুমে। 

যত্, িান্রিতন্দ,                    ত্যদিয়া দ্বন্দ্ব, 

ভামগ দসন্ধুকদমে। ।  

ত্ারহা, কদরয়া িতষ্ট,                    রহইয়া রুষ্ট, 

কদে-চদিােদণ। 

দন্মি, চদেয়া রমণ,                    কদর সঘমন্, 

কঘার দসংরহধ্বদন্।। 

শুদন্, কসই ত্ রি,                    ককৌণে সি, 
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েদদেৃত্ রহইে। 

কত্, কঘাটক করী,                    ভদদেমত্ েদি, 

চীৎকার কদরে।। 

েমর, ত্ামর কিদিয়া,                    ত্রাস োইয়া, 

িজ্রিংে-মসন্া। 

ত্ারা, েোময় যায়,                    োমে ন্া চায়, 

িারণ শুমন্ ন্া।। 

ত্মি ত্ারহা দন্রদি,                    েমন্মত্ করাদি, 

িজ্রিংে িীর। 

কসই, ত্েন্-সুমত্,                    অদত্ কিমগমত্, 

দিমন্ধ িহু ত্ীর।। 

ত্ামরহ, কুদেত্ েদত্,                    কদের েদত্, 

চােি প্ররহামর। 

ত্ার িামে ডাদরহমন্,                    কঘাটকগমণ, 

দন্ো যেদ্বামর।। 

আর, দুই োমর্মত্,                    সাদর রমেমত্, 

যত্ করী দেে। 

োদর, গামের িাদি,                    যমের িািী, 

ত্াদিমক কপ্রদরে।। 

েমর, র্াে উোদি,                    ঘদদণৃত্ কদর, 

ত্েন্-কুোর। 

কসই, িজ্রির্ন্,                    প্রদত্ কক্ষেণ, 

সকো স-হুঙ্কার।। 

কসই, রিন্ীচর,                    োদিয়া র্র, 

র্ত্ েদরোণ। 

কসই, র্াে ত্রুমর,                    কাদটয়া োমি, 

কদর িান্ িান্।। 

ত্ারহা, দন্রদি সদযৃয,                    ত্ন্য় কর্ৌযৃয, 

কদর প্রকার্ন্। 
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এক, িতরহৎ দর্ো,                    ত্ুদেয়া দন্ো, 

ের্ব্ৃত্ কযেন্।। 

ত্ামরহ, িিরিন্ত,                    রমথর অন্ত, 

কদরমত্ োদিে। 

ত্ারহা, কসরহ কিদিয়া,                    রথ োদিয়া, 

ভদদেমত্ ন্াদেে।। 

কসই, কঘার োষামণ,                    ত্ারহার যামন্, 

সু্ীি ভাদঙ্গো। 

আর, কঘাটক সামত্,                    ধ্বি সদরহমত্, 

সারদথ ন্াদর্ো।। 

েমর, এক ত্রুমর                    ধদরয়া কমর, 

কদরয়া ঘদদণৃত্। 

কসই, িিরিন্ত,                    কসন্ার অন্ত, 

সকে রাে দেত্।। 

কত্াঁরহ, দগদরর র্তঙ্গ,                    কদরয়া ভঙ্গ, 

োদিয়া হুঙ্কার। 

িজ্র-ির্ন্ িীমর,                    োদরমত্ েমর, 

সরহে আগসার।। 

ত্ারহা, দন্রদি কসরহ,                    দিকট কিরহ, 

গিা ঘুরাইয়া। 

িীর, ত্েন্সুমত্,                    োদরো োমথ, 

গর্জ্ৃন্ কদরয়া।। 

দকিা, সু্ীি দর্মর,                    কঠদকয়া েমর, 

কসই গিািণ্ড।  

এদক, অশ্রুত্ কথা,                    ককৃটী যথা, 

সরহে র্ত্ িণ্ড।। 

ত্মি, কদে-ভদেদত্,                    ত্ারহার প্রদত্, 

কসই দগদরচদিা। 

দন্ি, িাহুর কিামর,                    োদরয়া দর্মর, 
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কদরমেন্ গাঁিা।। 

ত্ামরহ, রুদধরধার,                    িিমন্ ত্ার, 

িমরহ অদন্িার। 

কসরহ, েদিে ভদমে,                    কিদিমত্ যমে, 

কগে প্রাণ ত্ার।। 

ত্মি, িজ্রির্ন্,                    োইে েরণ, 

কিদি ত্ার কসন্া। 

ত্ারা, ত্রাদসত্ রহময়,                    ধায় েোময়, 

দফদরয়া চামরহ ন্া।। 

ত্মি, সের দিদত্,                    িান্রেদত্, 

কদর দসংরহন্াি। 

দিো, আেন্ সিা,                    দন্কমট কিিা, 

েমন্মত্ আহ্লাি।। 

শুদন্, ত্ারহার িাণী,                    শ্রীরঘুেদণ, 

কদর প্রর্ংসন্। 

দিো, িাহু েসাদর,                    হৃিয় ভদর, 

ত্ামর আদেঙ্গন্।।

 

প্ররহমের যেু ও েত্ন্ 

এিামন্মত্ ভিিদত্ যাইয়া েঙ্কায়। 

িজ্রিংে-েতত্ুয-কথা কদরহে রািায়।। 

িজ্রিংে েমি রমণ রািণ দচদন্তত্। 

প্ররহে োোমক ত্মি ডাদকে ত্বদরত্।। 

রািণ িমে, োো ত্ুদে রামিযর ঠাকুর। 

দত্ন্ ককাদট িতন্দ ঠাট কত্াোর প্রচুর।। 

ত্ুদে আদে দন্কুম্ভ কুম্ভকণৃ ইেদিৎ। 

এই কয়িন্ আদে সেমর েদণ্ডত্।। 

দিমর্ষ অদধক ত্ুদে িাদন্ দচরদিন্। 

কদরয়া অমন্ক যুে রহময়ে প্রিীণ। ।  

প্রত্ামে প্রচণ্ড ত্ামরহ িান্ িহু সদন্ধ। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ আন্ রহামত্ গমে িাদন্ধ।। 

রািমণর কথা শুদন্ প্ররহমের রহাস।  

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ আদি কদরি দিন্ার্।। 

আদে আদে রমণ ককন্ োঠাও অন্য িমন্। 

এিদন্ োদরয়া দিি শ্রীরাে েক্ষমণ।। 

আমগ আদে কত্াোমর িমেদে যুদি সার। 

সীত্া ন্াদরহ দিি যুে কদরি অোর। ।  

অিান্রা অরাো কদরি ধরাত্ে। 

ির্ান্ন্ িমে, োো িাদন্ ত্ি িে।। 
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অষ্ট-অমঙ্গ ের ন্ান্া রন শ-অেঙ্কার। 

যুে দিমন্ এমে োো সকদে কত্াোর।।  

রািমণর কথা ককরহ েদঙ্ঘ্মত্ ন্া োমর। 

সসসমন্য প্ররহে যায় যুে কদরিামর।। 

চাদর িীর অম্ যায় রহামত্ ধমর ধন্ু। 

যজ্ঞধদে েরহান্ি ককােন্ েরহারহন্ু।। 

কিিগণ দস্থর ন্মরহ যারহার দিিামি। 

করহন্ সি িীর ধায় সং্ামের সামধ। ।  

সাদিয়া আইে সসন্য প্ররহমের োর্।  

সিামর প্ররহে িীর দিমত্মে আশ্বাস।। 

রাে েক্ষ্মণর আদি অির্য েরণ। 

র্কুদন্ গতদধন্ী উমি োদকয়া গগন্।। 

প্ররহমের সসমন্য ির্দিক অন্ধকার।  

োর োর কদরয়া চদেে েদর্ব্ৃ দ্বার।। 

দুই সসমন্য দের্াদেদর্ িতঢ় িামি রণ।  

ন্ান্া অ্ত্র  গাে োথর কমর িদরষণ।।  

প্ররহমের কসন্ােদত্ প্রধান্ চাদরিন্।  

রহামত্ ধন্ু আইে কয কদরিামর রণ।। 

যুদেিার কাি থাক কিমি চাদর িীর।  

ভঙ্গ দিে িান্র সং্ামে ন্মরহ দস্থর।। 

েদর্ব্ৃ দ্বামর িতঢ়ত্র সরহে গণ্ডমগাে। 

দত্ন্ দ্বামর থাদক শুদন্ কটমকর করাে।।  

দত্ন্ দ্বামর চাদর িীর আদেে প্রধান্। 

েমরহে কিমিে কয অঙ্গি রহন্ুোন্।। 

েদর্ব্ৃ দ্বামর চাদর িীর আমস র্ীঘ্রগদত্। 

ন্ীমের সেক্ষ সরহে চাদর কসন্ােদত্।।  

চাদর িীর আদস কমর গাে িদরষণ। 

ভঙ্গ দিে রাক্ষস সদরহমত্ ন্ামর রণ। ।  

প্ররহমের চাদর িীর কিমি িদর সরহমত্। 

রমণমত্ প্রমির্ কমর ধন্ুর্ব্ৃাণ রহামত্।। 

েমরহে কিমিে ও অঙ্গি রহন্ুোন্। 

চাদর িীর ধন্ু কাদট দন্ে চাদরিান্। ।  

রহাাঁটুর চােন্ দিয়া চাদর ধন্ু ভামঙ্গ। 

োেসাট দিময় কগে চাদর িীর আমগ।।  

কুদেয়া অঙ্গি িীর োমি দসংরহন্াি।  

োদথর কচামট োদরে রাক্ষস েরহান্াি।।  

েরহারহন্ু রহন্ুোমন্ কিাাঁমরহ িামি রণ। 

েরহারহন্ু কচমে ধমর েিন্-ন্ন্দন্।। 

কদরয়া োথাদেমকাো েময় কগে িদর। 

কেমট কদরহমে রহন্ু িচন্ েধুর।। 

কত্ার ন্াে েরহারহন্ু আদে রহন্ুোন্। 

দেত্াদে কদরি ন্াে দেদেে সোন্।। 

দুই দেত্া কোট িি কক রহয় ককেন্। 

িামরক কদরয়া যুে িুদেি দুিন্।।  

শুদন্য়া ত্ েরহারহন্ু িেময় ত্রামস। 

দেত্র সমন্ যুে করা যুদি ন্া আইমস। ।  

রহন্ুোন্ িমে কর িাাঁদচিার আর্। 

দত্মেক দিে্বব ন্াই কদরি দিন্ার্।। 

রাক্ষমসর সমন্ কোর দকমসর দেত্াদে।  

িজ্রেুদষ্ট োদরয়া ভাদঙ্গি োথার িুদে।। 

এত্ িদে রহন্ুোন্ কমস োমর চি। 

ভদমে েদি েরহারহন্ু কমর ধিফি।। 

েরহারহন্ু েদিে রুদষে যজ্ঞধদে। 

প্রমিদর্ে রমণ কযন্ কাোন্তক যে।।  

কুদেে েমরহে িীর সুমষণ-ন্ন্দন্।  

িীঘৃ এক র্ােগাে উোমি ত্িন্।। 

এদিমেক র্ােগাে দিয়া হুহুঙ্কার। 

রথ সরহ যজ্ঞধদে সরহে চদরোর।। 
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যজ্ঞধদে েমি রমণ রুদষে ককােন্। 

রুদষে কিমিে িীর সুমষণ-ন্ন্িন্।।  

এদিে ককােন্ িীর দত্ন্র্ত্ র্র। 

দিদন্ধয়া কিমিে িীমর কদরে ির্জ্ৃর।। 

কুদেয়া কিমিে িীর কদরে উঠাদন্। 

ের্ব্ৃমত্র চদিা ধদর কমর টান্াটাদন্।। 

দুই রহামত্ উোদিে গাে ও োথর। 

গাে োথর সেয়া িীর ধাইে সত্বর।।  

েঞ্ঝন্া েিময় কযন্ গাে োথর রহামন্।  

েদিে ককােন্ িীর দুর্জ্ৃয় চােমন্।।  

চাদর কসন্াোদত্ েমি প্ররহে ত্া কিমি। 

সন্ধান্ েদদরে চাদর িীমরর সরু্ম্মি।। 

প্ররহমের রমণ কিিগণ কম্পোন্।  

েমরহে কিমিে েোয় অঙ্গি রহন্ুোন্।। 

েদর্ব্ৃ দ্বারিান্ কসই ন্ীেিীর রামি। 

ভাদঙ্গে কটক সি ন্ীে ত্ারহা কিমি।।  

ন্ীে িমে, প্ররহে দক িাদিয়ামে আর্।  

অির্য কত্াোমর আদি কদরি দিন্ার্।। 

রুদষয়া প্ররহে িমে, ওমর কিটা ন্ীে। 

োঠাইি যোেময় কেমর এক কীে।। 

এত্ যদি দুই িীমর সরহে গাোগাদে। 

দুই িমন্ যুে িামি, কিাাঁমরহ েরহািেী।। 

দত্ন্ র্ত্ িাণ িীর যুদিে ধন্ুমক। 

সন্ধান্ েুদরয়া োমর ন্ীে িীমরর িুমক।। 

িাণ কিময় ন্ীে িীর কদরে উঠাদন্। 

ের্ব্ৃমত্র চদিা ধদর কমর টান্াটাদন্।। 

ির্ কযািন্ আমন্ িীর ের্ব্ৃমত্র চদিা। 

প্ররহমের দর্মর কেমর োথা সকে গাঁিা।। 

প্ররহে েদিে রমণ োমগ চেৎকার। 

ভিিদত্ রািমণ িান্ায় সোচার।। 

রািমণর প্রথে দিিস যুমে গেন্ 

প্ররহে েদিে রমণ শুন্ েমঙ্কশ্বর।  

রািণ িমে কাে রহমো ন্র ও িান্র।। 

রািণ িদেো, কযন্ ধন্ু ধমর্ত্ৃ িামন্। 

কোট িি রাক্ষস চেুক কোর সমন্।। 

কসন্ােদত্ েদিে রামিযর চদিােদণ।  

আর কামর োঠাইি যাইি আেদন্।। 

েদত্রর্ ককাদট রািমণর েুিয কসন্ােদত্। 

সাদিয়া চদেে সমি রািণ সংরহদত্।। 

ভাই ভাইমো আদি কুোর ভাগ ন্মি। 

রহাত্ী কঘািা ঠাট সসন্য ন্মি েুমি েুমি।। 

যুদেিার ত্মর ন্মি রািা কস রািণ। 

সর্ব্ৃামঙ্গ ভদদষত্ কমর রাি- আভরণ।।  

কেমঘর চেো কযন্ গোয় উর্ত্রী। 

েতগেি কেদেমেক সুগদন্ধ কেদরী। ।  

ির্ ভামে ির্ েদণ কমর েেেে। 

চে সদযৃয দিদন্ কর্াভা কমণৃর কুণ্ডে।। 

রািমণর রথিান্ সািায় সারদথ। 

ন্ান্া রন শ েদণ েুিা সািাইে ত্দথ।। 

কন্মক রদচত্ রথ োদণমকযর চাকা।  

রমন শ, কেমস সামি কন্মত্র েত্াকা।।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ রথ সািায় সুন্দর। 

রমথর উেমর উমঠ রািা েমঙ্কশ্বর।।  

িাণ্ডা টাঙ্গী কর্ে র্দে েুষে েুিগর।  

ন্ান্া িাদত্ অ্ত্র  ত্ুমে রমথর উের।।  
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গিা র্ািে েয় ককরহ কামেমত্ কাোন্। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ কমর েয় ধন্ুর্ব্ৃাণ।। 

রহেী কঘািা ঠাট কটক চমে েুমি েুমি। 

দিংর্দত্ কযািন্ েথ সসন্য আমি কযামি। ।  

কটমকর েিভমর কাাঁদেমে কেদিন্ী। 

রািমণর িািযভাণ্ড সাত্ অমক্ষৌদরহণী।। 

এক েক্ষ িগি দুেক্ষ করত্াে। 

দু-সরহস্র ঘন্টা িামি েতিঙ্গ দির্াে।। 

কভউরী োাঁেরী িামি দত্ন্ েক্ষ কািা। 

চাদর েক্ষ িয়োক েয় েক্ষ েিা।। 

িাদিে কচৌরার্ী েক্ষ র্ে আর িীমণ। 

দত্ন্ েক্ষ ত্াসা িামি িাোোর সমন্।। 

কেেচা কিেচা িামি দুই েক্ষ কোে।  

দত্ন্ েক্ষ োমিায়াি দিের োিে।।  

িয়োক রােকািা িামি িগেম্প। 

োমিায়াি ত্িো িামি দত্রভুিমন্ কম্প।। 

িাদিে রাক্ষসী োক েঞ্চার্ রহািার।  

দুন্দুদভ ড্ববরু দর্ঙ্গা সংিযা করা ভার।। 

িঞ্জন্ী িেক িামি কসত্ারা ত্মিাে। 

প্রেময়র কামে কযন্ উমঠ গণ্ডমগাে।।  

ত্ুরী কভরী রণদর্ক্ষা িামরা েক্ষ িাাঁর্ী। 

িগমি রগি দিমত্ ির্ েক্ষ কাাঁসী।। 

দটকারা টঙ্কার আর কচৌত্াে কোচঙ্গ।  

িািয শুমন্ িান্মরর কিমি কগে রঙ্গ।। 

দত্ন্ ককাদট িতন্দ ঠামট সাদিে রািণ।  

র্ত্ ককাদট রদি দিদন্ রমথর দকরণ।। 

রন শেয় কেমস েত্াকা সাদর সাদর। 

সং্ামেমত্ সাদিে েঙ্কার অদধকারী।। 

রািণ কদরে যদি রমথ আমরারহণ। 

ভয় কেময় েন্দ িায় ুিদরহমে েিন্।। 

রদি সরহে েন্দ-মত্ি চাদেয়া দকরণ। 

সর্দঙ্কত্ স্বমগৃর সকে কিিগণ।। 

ধন্ুক ধদরমত্ িামন্ যত্ দন্র্াচর। 

রািমণর সমঙ্গ চমে কদরমত্ সের।। 

রাক্ষমসর দসংরহন্াি ধন্ুক টঙ্কার। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ যায় কদর োর োর।। 

েদণেয় েুকুট কর্াদভমে ির্ োমথ। 

দত্রভুিন্ দিিয়ী ধন্ুক িাণ রহামত্।।  

সসন্য কিমি ির্ান্ন্ িাণ্ডাইয়া রমথ। 

দিভীষমণ দিজ্ঞাসা কমরন্ রঘুন্ামথ। ।  

র্ত্ ককাদট রদি র্র্ী দিদন্য়া দকরণ। 

িে কিদি সং্ামে আইে ককান্ িন্।।  

দিভীষণ িমে, রমণ এে ির্ান্ন্। 

কিযষ্ঠ ভাই আোর দিিয়ী দত্রভুিন্।।  

ব্রহ্মার দন্দরৃ্ম্ত্ রথ িহুরূে ধমর। 

ত্ুষ্ট রহময় কিিগণ দিো ধমন্শ্বমর। ।  

কুমিমর দিদন্য়া রথ দন্মেক রািণ। 

আদসয়ামে কসই রমথ কদর আমরারহণ।। 

ককাদট সদযৃয দিদন্য়া কসৌন্দরৃ্যয িরত্র।  

রমথর দকরণ কত্ কিি রঘুির।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র কদিত্ব সুন্দর। 

রাে রািমণর যুে শুন্ অত্ঃের।। 

রািণ সসমন্যর েদরচয় 

কদরহমত্মে, দিভীষণ,                     রমথ কিি ন্ারায়ণ, 



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
0

 

েত্রিণ্ড ধমর কিিগণ। 

কোমেমত্ ির্ েদণ,                    িীপ্ত কযন্ দিন্েদণ, 

ঐ রািা েঙ্কার রািণ।। 

করহমস রঘুন্াথ কন্,                     দচদন্োে ির্ান্ন্, 

কযাগয িমট েঙ্কা-অদধকারী। 

কুিুদে এেন্ ককমন্,                     কিিকন্যা ককন্ আমন্, 

েরন্ারী ককন্ কমর চুদর।। 

োইয়া ব্রহ্মার ির,                     ন্াে ধমর েমঙ্কশ্বর, 

কিিোয়া ন্া িুমে রািণ। 

আদে রািমণর যে,                     ন্া থাদকমি েরারে, 

কোর রহামত্ সিংমর্ েরণ।। 

কমরহ সুদেত্রা-ন্ন্দন্,                    এই দক রািা রািণ, 

আর ককিা উরহার সংরহদত্। 

রহামত্ ধন্ু সুরদচত্,                     ঐ েুত্র ইেদিত্, 

সমঙ্গমত্ উরহার কসন্ােদত্। ।  

কুম্ভ দন্কুম্ভ দুিন্,                     কুম্ভকমণৃর ন্ন্দন্, 

সমঙ্গ সসন্য আইে অোর। 

সারিা-চরণ কসদি,                     িাল্মীদক কয েরহাকদি, 

রাোয়ণ কদরে প্রচার।।

 

রািমণর প্রথে দিিস যুে 

দিভীষণ কদরহমে েঙ্কার সোচার।  

রাে িমে, দিভীষণ রহও আগসার।। 

দিজ্ঞাসা কদরে যদি প্রভু রঘুন্াথ।  

কটক দচন্াময় কিয় ত্মুে ডাদন্ রহাত্।।  

রািমণর ধন্ু ওই রত্মন্ িদচত্। 

রািার িদক্ষমণ ঐ কুোর ইেদিৎ।। 

কেঘ সে অঙ্গ ত্াম্রিণৃ দদ্ব-মোচন্।  

ন্াগোমর্ কিাঁমধদেে কত্াো দুইিন্।। 

ন্মগে কিমিে আদি রমণ েরাভি। 

ককাদট ইে দিদন্ ির্ান্মন্র সিভি। ।  

এেন্ ঐশ্বযৃয ককন্ রহারায় রািণ। 

কত্াোর সং্ামেমত্ িাাঁদচমি ককান্ িন্।।  

রািমণমর কিদিয়া সু্ীি জ্বমে ককামে। 

রুদষয়া সু্ীি রািা যায় িীরিামে।। 

কুদেয়া সু্ীি কস ের্ব্ৃমত্ দিে টান্। 

একটামন্ উোমি ের্ব্ৃত্ একিান্।। 
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ঘুরায় ের্ব্ৃত্ কগাটা অদত্র্য় করামষ।  

গদর্জ্ৃয়া রহাদন্ে িীর রািণ-উমর্দ্মর্।। 

ককামেমত্ রািণ এমি ির্ কগাটা িাণ। 

িামণ কাদট ের্ব্ৃত্ কদরে িান্ িান্।।  

িযথৃ কগে ের্ব্ৃত্ সু্ীি রািা কিমি। 

ককামেমত্ রািণ িাণ যুদিে ধন্ুমক।। 

দত্ন্ র্ত্ িাণ রািণ যুদিয়া ধন্ুমক। 

গদর্জ্ৃয়া োদরে িাণ সু্ীমির িুমক।। 

িাণ কিময় সু্ীি সঘমন্ ঘুমর িুমে। 

ভামগযমত্ িাাঁদচে প্রাণ েদর্ব্ৃ েুণযফমে।। 

সু্ীি রহাদরে যদি েোয় িান্র। 

ককামেমত্ ধন্ুক কমর দন্ো রঘুির।। 

সন্ধান্ েদদরয়া যান্ কদরিামর রণ। 

করহন্কামে কযািরহমে িমেন্ েক্ষ্মণ। ।  

েক্ষ্মণ িমেন্, প্রভু ত্ুদে থাক িমস। 

আদে ির্ান্মন্ োদর চক্ষুর দন্দেমষ। ।  

রাে িমে, কত্ সদন্ধ িান্রহ েক্ষ্মণ।  

রািণ-সরু্ম্মি যুে সংর্য় িীিন্।।  

িাহুিমে দত্রভুিন্ দিদন্ে রাক্ষস।  

রািমণর সমঙ্গ যুমে ন্া কর সারহস।।  

ত্থাদে েক্ষ্মণ যান্ েদদরয়া সন্ধান্। 

করহন্কামে েক্ষ্মমণমর িমে রহন্ুোন্। ।  

রহন্ুোন্ িমে, ত্ুদে দত্ষ্ঠরহ েক্ষে্ণ।  

ককৌত্ুক কিিরহ আদে োদরি রািণ।। 

আোর সং্ামে যদি োয় কস দন্োর। 

ত্মি ত্ েক্ষ্মণ ত্ি যুদেিার ভার।।  

েক্ষ্মমণর েিধদদে রহন্ু েয় োমথ। 

োফ দিয়া েমি দগয়া রািমণর রমথ।।  

সরু্ম্মি িাাঁিায় িীর েরে সন্ধান্ী। 

সারদথর ককমি েয় রহামত্র োাঁচন্ী।। 

কিি িান্ি দিন্ কিটা ব্রহ্মার কারণ।  

িান্র রহইয়া কত্ার িদধি িীিন্।। 

করহর েুণ্ড কিি কোর সুমেরুর চদিা। 

করহন্ েি কিি কোর সকোমসর কগািা।। 

করহর রহে কিি কোর ের্ব্ৃমত্র সার।  

রহামত্র অঙ্গুদে কিি সমেৃর আকার। ।  

করহর ন্ি কিদি কোর িমজ্রর কসাসর। 

এক চমি কত্াোমর োঠাি যেঘর।। 

রািণ িমে, কত্ামর কেমে অমন্য ন্াদরহ কথা। 

েদিদে আোর রহামত্ আদি যাদি ককাথা। ।  

রহন্ু িমে, কত্ামর দক আর োদরি এক্ষমণ। 

েদমর্ব্ৃ োদরয়াদে কিটা কভমি কিখ্  েমন্।। 

অক্ষয়-কুোমর কেমর কোিাোে কর্ামক। 

কস কর্াক রািণা কত্ার দিদন্ধয়ামে িুমক।। 

আেন্া োসমর ককামে িীর রহন্ুোন্।  

রািমণ চােি োমর িমজ্রর সোন্।। 

চােি িাইয়া রািণ সরহে অমচত্ন্। 

ভামগযমত্ রদরহে প্রাণ ব্রহ্মার কারণ।। 

সদ্ববত্ োইয়া েুন্ঃ উদঠে সত্বর। 

ডাক দিয়া রহন্ুোমন্ কদরমে উর্ত্র।।  

রািণ িমে, িান্রা কর ত্ইু িি িীর।  

কত্ার চােমিমত্ কোর কাাঁদেে র্রীর।। 

রহন্ুোন্ িমে, কোর দকমসর িািান্। 

কোর চােমিমত্ কত্ার রদরহে েরাণ।। 

কত্ামর োদরোে কিটা উমঠ কত্ার রমথ।  

রহাদর দসদে রহমো কত্ার সিার সাক্ষামত্।। 

আেন্া োসমর ককামে রািা ত্ রািণ। 

রহন্ুমর চােি োমর কদরয়া গর্জ্ৃন্। ।  
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রহন্ুোমন্র িুমক োমর কস িজ্র চােি।  

রথ রহমত্ েমি রহন্ু কদর ধিফি।। 

ভদমে েদি রহন্ুোন্ ঘুমর ঘুমর িুমে। 

রহন্ুোমন্ োদি দিমন্ধ কসন্ােদত্ ন্ীমে।। 

সদ্ববত্ োইয়া উমঠ িীর রহন্ুোন্। 

ডাক দিয়া িমে, রািণ রহও সািধান্।।  

রাক্ষস রািণ কত্ার এই িীরেণা। 

কোর সমন্ যুে কমর অমন্য কিও রহান্া।। 

রহন্ুোন্ যত্ িমে রািণ ন্া শুমন্। 

ন্ীে কসন্ােদত্ দিমন্ধ আেন্ার েমন্।।  

িাদেয়া িাদেয়া োমর কচাি কচাি র্র।  

ন্ীমেমর দিদন্ধয়া িীর কদরে ির্জ্ৃর।। 

আেন্ রমিমত্ দত্মত্ ন্ীে কসন্ােদত্। 

ককেমন্ দিদন্ি রণ করময় যুকদত্।। 

িীঘৃাকার ন্ীে িীর কযেন্ কিউে। 

োয়া কদর ন্ীে িীর রহইে কন্উে।। 

কন্উে প্রোণ িীর রহইে োয়ামত্। 

এক োমফ চমি দগয়া রািমন্র রমথ।। 

রািমণর রমথ চমি ন্াদরহ কমর ডর। 

ন্ীমের দিরে কিদি রািণ ফাাঁফর।।  

ন্ীমেমর োদরমত্ ধন্ুমকমত্ িাণ কযামি। 

োফ দিয়া ন্ীে দগয়া রথধ্বি ধমর।।  

োথা ত্ুদে রািণ রািা উেমর কন্রহাে।  

ন্ীে িীর েমি ত্ার ধন্ুমকর হুমে।। 

ন্ীেিীমর ধদরিামর রািণ দচদন্তে। 

োফ দিয়া ন্ীে ত্ার েেমক উদঠে।।  

ন্ীমেমর ধদরমত্ রহাত্ িািায় রািণ। 

োথা সরহমত্ েুকুমট উদঠে ত্ত্ক্ষণ।।  

রািমণর েুকুট কর্াদভমে সাদর সাদর।  

েুকুট উেমি কিিায় দফদর ঘুদর ঘুদর।। 

োয়া কদর কিিায় রািমণ দিয়া ফাাঁদক। 

ঘন্োমক ঘুমর কযন্ ন্াচন্ীয়া োিী।।  

কুদি চমক্ষ চায় ত্িু ন্া কিমি রািণ।  

কিমি েুন্ঃ েুন্ঃ ন্াদরহ োয় িরর্ন্।।  

ক্ষমন্মক কিদিমত্ োয় চক্ষরু দন্দেমষ। 

ধদর ধদর েমন্ কমর স্থান্ান্তমর আমস।। 

ন্ান্া োয়া িামন্ িীর োয়ার দন্িান্।  

কন্উে প্রোমণ িীর দফমর স্থামন্ স্থান্।। 

কুদেে কস ন্ীে িীর িুদের সাগর।  

োদথ োমর রািমণর েুকুট উের।। 

ভাগযফমে রািমণর রমরহ ির্ োথা। 

িহু েমত্ রািমণর কদরে অিস্থা।। 

ন্ীমের দিরে কযন্ দসংমরহর প্রত্াে।  

রািমণর েেমকমত্ কদরে প্রস্রাি। ।  

রািমণর েেমকমত্ ন্ীে িীর েুমত্। 

েুি িময় েমি েদত্র সর্ব্ ৃঅঙ্গ দত্মত্।। 

প্রস্রামির ধারা িমরহ রািণ-অমঙ্গমত্। 

আভরণ কুঙু্কে ভাদসয়া কগে কস্রামত্।। 

কিদিয়া ত্ কিিগণ দিে দটটকারী। 

কুদেে রািণ রািা েঙ্কা-অদধকারী। ।  

ধন্ুমক যুদিয়া িাণ আমে ত্ সন্ধামন্। 

কিদিমত্ ন্া োয় িাণ োদরমি ককেমন্।। 

একিার োয়া কদর উমঠ েুকুমটমত্। 

আরিার োফ দিয়া েমি দগয়া রমথ।। 

েুকুট রহমত্ রমথ কযমত্ কিদিমেক োয়া। 

সন্ধান্ েদদরয়া ন্ীমের ভাদঙ্গ দিে োয়া।। 

িাণ কিময় ন্ীে িীর েমি ভদদেত্মে। 

ভামগযমত্ িাাঁদচে প্রাণ েদর্ব্ৃ েদণযফমে।। 
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ন্ীেিীর রহন্ুোন্ রহইে দিেুি। 

েক্ষ্মণ আইে রমণ োদত্য়া ধন্ুক।। 

েক্ষ্মণ িমেন্, কত্ার িুদে িীরেণ। 

আোর সমঙ্গমত্ যুে কররহ রািণ।। 

েক্ষ্মমণর কথা শুমন্ রািণ রািা রহামস। 

েো কর ত্েস্বী কিটা প্রাণ েময় কিমর্।। 

এত্ যদি দুই িমন্ সরহে গাোগাদে। 

দুই িমন্ যুে িামি কিাাঁমরহ েরহািেী।। 

দুই র্ত্ িাণ এমি রািা ির্ান্ন্। 

িামণমত্ কাদটয়া োমি ঠাকুর েক্ষ্মণ।। 

িযথৃ কগে িাণ সি দচদন্তত্ রািণ।  

েক্ষ্মণ উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

দত্ন্ র্ত্ িাণ োমর যুদিয়া ধন্ুমক। 

ফুমট দত্ন্ র্ত্ িাণ েক্ষ্মমণর িুমক।। 

িুমক ফুমট দিদন্ধ রমরহ িামণর কয ফো। 

েক্ষ্মমণর অমঙ্গ কযন্ রিেদ্ম-োো।। 

িামণ িামণ েক্ষ্মমণর ন্াদরহ চমে িতদষ্ট। 

িমস েমি েক্ষ্মমণমর ধন্ুমকর েুদষ্ট।। 

স্ববদরয়া েক্ষ্মণ সুদস্থর সকে িুক। 

কাদটমেন্ রািমণর রহামত্র ধন্ুক।। 

কাটা কগে ধন্ুক, িান্রগণ রহামস। 

আর ধন্ু েয় রািণ চক্ষুর দন্মেমষ।।  

েক্ষ্মণ-উেমর কমর িাণ িদরষণ। 

রািমণর িামণ আোদিে কস গগন্।। 

ককাে কদর েক্ষ্মণ ধন্ুমক দিে চািা। 

কাদটমেন্ রািমণর রমথর অষ্ট কঘািা। ।  

কঘািা কাটা কগে রথ রহইে অচে। 

সারদথর োথা কাদট োমি ভদদেত্ে।।  

েদিে সারদথ অশ্ব, কিিগণ রহামস। 

আর রথ কযাগাইে চক্ষুর দন্মেমষ।। 

োফ দিয়া ির্ান্ন্ কসই রমথ চমি। 

দত্ন্ র্ত্ িাণ ত্মি একিামর কযামি।। 

কিদিয়া গন্ধর্ব্ৃ-িাণ যুদিে েক্ষ্মণ। 

রািমণর যত্ িাণ সকে দন্িারণ।। 

েক্ষ্মণ রািণ কিাাঁমরহ িাণ িদরষণ। 

দুিন্ার িামণ োমক রদির দকরণ।। 

দুইিমন্ িাণ িমষৃ ন্াদরহ কেিামিািা। 

প্রাণেমণ োমর িাণ যার যত্ দর্ক্ষা।। 

অের্ত্ৃয সেথৃ িাণ, িাণব্রহ্মিাে। 

চাদরদিমক েমি কযন্ অদির উথাে।।  

অরুণ িরুণ িান্, িাণ িরর্ান্। 

অদিিাণ যেিাণ যমের সোন্।। 

সুচীেুিী দর্েীেুিী িাণ দিমরাচন্। 

দসংরহিন্ত িজ্রিন্ত কঘার িরর্ন্।। 

কােিন্ত ঐদষক আর িীঘৃ কদণৃকার।  

ক্ষুরোমশৃ্ব কর্োন্তক অদত্ ত্ীক্ষ্মধার।। 

ন্ীে রহদরত্াে িাণ দিকট ির্ৃন্। 

অেৃচে চরিাণ যমের সোন্।।  

এত্ িাণ দুইিমন্ কমর অিত্ার। 

ির্দিক িে স্থে সরহে অন্ধকার।। 

েক্ষ্মণ িদরমষ িাণ ত্ারা কযন্ েুমট। 

রািমণর রহামত্র ধন্ুকিান্ কামট।। 

আর কয েঞ্চার্ িাণ েদদরে সন্ধান্।  

রািমণর িুমক িামি িমজ্রর সোন্।।  

িাইয়া েঞ্চার্ িাণ ভামি েমন্ েমন্।  

ব্রহ্মা দিয়ামেন্ কর্ে ত্ারহা েমি েমন্।। 

েন্ত্র এদিয়া রািণ কর্েোট এমি।  

যমের কিাসর কর্ে িামণমত্ উিামি।। 
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কর্েোট এদিমেক দিয়া হুহুঙ্কার। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামে োদগে চেৎকার।। 

েক্ষ্মণ এমিন্ িাণ কর্ে কাদটিামর।  

কঠদকয়া কর্মের েুমি ভস্ম রহময় উমি।। 

রািা ন্াদরহ যায় কর্ে ব্রহ্মার কয িমর। 

িায়ুমিমগ যায় কর্ে েক্ষ্মণ উেমর। ।  

েদিে েক্ষ্মণ িীর কর্মের আঘামত্। 

েুন্রায় কর্ে যায় রািমণর রহামত্।। 

েক্ষ্মণ েদিে রমণ রহময় অমচত্ন্। 

কুদি রহমে েক্ষ্মমণমর ধদরে রািণ।।  

রমথ ত্ুদে েঙ্কার দভত্মর েইমত্ চায়।  

র্ত্ কেরু-ভার সরহে েক্ষ্মমণর কায়। ।  

কুদি রহামত্ টাদন্মে েঙ্কার অদধেদত্। 

ন্াদিমত্ েক্ষ্মণ িীমর ন্দরহে র্কদত্। ।  

রহাত্ দিয়া কদটমত্ ভাদিমে ির্ান্ন্। 

িদটে ত্েস্বী কিটা ভাদর দক এেন্। ।  

ত্ুদেোে দরহোেয় ের্ব্ৃত্ েন্দর। 

ত্া রহমত্ অদধক দক েন্ুষয কিটা ভার।।  

ত্ুদেোে সকোস ের্ব্ৃত্ িাে রহামত্। 

কুদি রহমে েক্ষ্মমণমর ন্া োদর ন্াদিমত্।। 

েক্ষ্মমণ ন্াদিমত্ ন্ামর সরহে অেোন্।  

িদর রহমত্ কিমি ত্ারহা িীর রহন্ুোন্।।  

রািমন্র গামেমত্ োদরে এক চি। 

চি কিময় ির্ান্ন্ উমঠ দিে রি।। 

চি কিময় ির্ান্ন্ োদগে ঘুদরমত্। 

ঘুদরমত্ ঘুদরমত্ রািণ েমি দগয়া রমথ।। 

েোইে রািণ কিদিয়া রহন্ুোমন্। 

কদরয়া োথাদেমকামে ত্ুদেে েক্ষ্মমণ।। 

সিদরস্পমর্ৃ রহময়দেমেন্ ের্ব্ৃমত্র ভার। 

কসিমকর রহামত্ সরহে ত্দোর আকার।। 

েক্ষ্মমণ রাদিে েময় শ্রীরামের োমর্। 

কধয়ামন্ িীয়ান্ রাে চক্ষুর দন্দেমষ।। 

রাে রািমণর প্রথে যেু 

রািণ িদসয়া আমে আেন্ার রমথ। 

সং্ামেমত্ যান্ রাে ধন্ুর্ব্ৃাণ রহামত্।। 

রািমণ োদরমত্ যান্ েদদরয়া সন্ধান্।  

করহন্কামে কযািরহামত্ িমে রহন্ুোন্।। 

রমথ চমি যুমে রািণ শ্রে ন্াদরহ িামন্। 

ভদদেমত্ থাদকয়া ত্ুদে যুদেমি ককেমন্।। 

কোর েতমষ্ঠ রঘুন্াথ কর আমরারহণ। 

আোর েতমষ্ঠমত্ চদি োররহ রািণ।। 

রহন্ুোমন্র েতমষ্ঠমত্ চমিন্ রঘুির। 

ঐরািমত্ িার কযন্ দিো েুরন্দর।। 

রািমণ িমেন্ রাে উেদিয়া করাধ। 

যত্ দুঃি দিদে আদি েি ত্ার কর্াধ।। 

ির্ েুি সািাময়ে ন্ান্া অেঙ্কামর। 

ির্ েুণ্ড কাদটয়া িদধি আদি কত্ামর। ।  

ব্রহ্মা দিষু্ণ েমরহশ্বর আর যত্ কিদি। 

েমিমে আোর রহামত্ কার সাধয রাদি।। 

রামের িচমন্ রািণ ন্া কমর উর্ত্র। 

রহন্ুোমন্ কিদিয়া কুদেে েমঙ্কশ্বর।।  

অক্ষয়কুোমর োমর কোিায় েঙ্কােুরী। 

িে আমে ঘরমোিা, এই কিো োদর। ।  

িন্দী রহইয়ামে কিটা েতমষ্ঠ েময় রাে। 

আদি দিি প্রদত্ফে কদরয়া সং্াে। ।  
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দন্ি িুমে িাাঁধা কগমে আেন্া আেদন্। 

ন্দিমত্ চদিমত্ ন্ামর এই কিো রহাদন্। ।  

িাদেয়া িাদেয়া এমি কচাি কচাি র্র। 

িামণ দিদন্ধ রহন্ুোমন্ কদরে ির্জ্ৃর।। 

যুদেমত্ ন্া োমর রহন্ু েতমষ্ঠমত্ শ্রীরাে। 

িাণ ফুমট রহন্ুর েুদটে কােঘাে।। 

েক্ষ েক্ষ িাণ োমর রহন্ুর িুমকমত্। 

করামধ রহন্ুোন্ িীর োদগে ফুদেমত্।। 

ির্ কযািন্ কিরহ সকে আমি েদরসর। 

িীমঘৃ দত্রর্ কযািন্ রহইে কমেির।। 

কেি সকে িীঘৃাকার কযািন্ েঞ্চার্।  

রহন্ুোমন্র কেি দগয়া কঠদকে আকার্।।  

রহন্ুোমন্র কেি কিমি রািমণর ভয়। 

িাদে রািার েত্ োমে কেমি কিমন্ধ েয়।। 

রঘুন্াথ িাণ এমি জ্বেন্ত আগদন্। 

সি িাণ কামট রািণ েরে সন্ধান্ী।।  

শ্রীরাে ঐদষক িাণ যুমিন্ ধন্ুমক। 

সন্ধান্ েদদরয়া োমরন্ রািমণর িুমক।। 

িাণ কিময় ির্ান্ন্ সরহে অমচত্ন্। 

ক্ষমণমক সদ্ববত্ োয় রািা ত্ রািণ।।  

ডাক দিয়া রাে িমেন্ শুন্মর রািণ। 

কোর িাণ কিময় ত্ুই রহদে অমচত্ন্।। 

আদি ন্া োদরয়া কত্ার দেন্ন কদর কির্। 

কেৌদককত্া েইয়া যারহ কযেন্ সমন্দর্।।  

রঘুিংমর্ িন্ম কোর রাে ন্াে ধদর। 

এক দিমন্র রমণ আদে সিরী ন্াদরহ োদর।। 

আদি কত্ামর োদরমে দিিাি ঘুমচ যামি। 

জ্ঞাদত্ িন্ধু আদি কত্ার অমন্ক িাাঁদচমি।। 

এক েক্ষ েুত্র কত্ার সওয়া েক্ষ ন্াদত্। 

একিন্ ন্া রাদিি িংমর্ দিমত্ িাদত্।।  

কর্মষ কত্ামর িদধি কদরয়া েণ্ডভণ্ড।  

দিভীষমণর উেমর ধরাি েত্রিণ্ড।। 

সভািণ্ড সকমে রামের কথা শুমন্। 

অেৃচে িাণ রাে কমরন্ সন্ধামন্।।  

িামণ ির্দিমক আমো অদি করহন্ েুমট। 

ির্ োথার েুকুট এক িামণ কামট।। 

কাটা কগে েুকুট িদসে ির্ োগ। 

ভঙ্গ দিে ির্ান্ন্ ন্া োইয়া োগ।। 

সারদথমর আজ্ঞা দিে রািা কস রািণ।  

েঙ্কামত্ চাোরহ রথ ত্বদরত্ গেন্।। 

রািমণর আজ্ঞা কেময় সত্বমর সারদথ। 

েঙ্কার দভত্মর রথ দন্ে র্ীঘ্রগদত্।।  

কাটা কগে েুকুট েোয় ির্ান্ন্। 

ধর ধর ডাক োমি যত্ কদেগণ।। 

কতদর্ত্িামসর কদিত্ব শুদন্মত্ িি রঙ্গ।। 

েঙ্কাকামণ্ড গান্ গীত্ রািমণর ভঙ্গ।। 

কুম্ভকমণৃর অকামে দন্দ্রাভঙ্গ ও রািমণর সদরহত্ কমথােকথন্ 

ভঙ্গ দিয়া কগে রািণ কেময় অেোন্।  

োত্রদেত্র েময় সিমস কদরয়া কিয়ান্।। 

েদত্রর্ ককাদট কসন্ােদত্ কচৌদিমক কিষ্টন্। 

সভােমধয দসংরহান্মসন্ িদসে রািণ।।  

রািণ িমে, িুদেোে কিিত্ার ফদন্দ। 

এত্দিমন্ গিাইে যা িদেে ন্ন্দী।। 

কুমিমর দিদন্য়া আদস সকোস-দর্িমর।  

ন্ন্দী িাাঁিাইয়াদেে দর্মির দুয়ামর।। 
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দর্ি-দুগৃা িরর্মন্ িাসন্া আোর। 

দিের দিন্ময় ন্ন্দী ন্া োদিে দ্বার।। 

দিকতত্ িান্র-েুি ন্ন্দী কয দুয়ারী। 

েুিোমন্ চাদরহ ত্ামর দিোে দটটকারী।। 

ন্ন্দী ককাে কদর কোমর দিে অদভর্াে।  

কসই র্ামে োই এত্ েমন্মত্ সন্তাে।।  

ন্ন্দী কদরহমেন্, আদে দর্মির দকঙ্কর।  

কোমর উেরহাস কর দুষ্ট দন্র্াচর।। 

িান্র-েুি কিদি ত্ুই সকদে উেরহাস।  

এই েুমি রহমি কত্ার সিংমর্ দিন্ার্।। 

ফদেে ন্ন্দীর র্াে এত্দিন্ েমর। 

েরািয় কদরমেক িমন্র িান্মর।। 

কমরদে দিের ত্ে রহইমত্ অের। 

অের রহইমত্ ব্রহ্মা ন্াদরহ দিো ির। ।  

এই ির দিো ব্রহ্মা রহইয়া সিয়। 

যক্ষ রক্ষঃ কিিত্া গন্ধমর্ব্ৃ ন্াদরহ ভয়।। 

সিামর দিদন্ি রমণ োদগ দন্োে ির।  

সমি োত্র িাদক দেে ন্র আর িান্র। ।  

কভমিদেোে ভক্ষয েমধয এরা দুইিন্।  

কক িামন্ িান্র ন্র দুর্জ্য়ৃ এেন্।।  

েুন্ঃ ব্রহ্মা ির দিো অন্ুকদে রহময়। 

কাটােুণ্ড কযািা যামি স্কমন্ধমত্ আদসময়।। 

কিি িান্ি গন্ধমর্ব্মৃত্ কত্ার ন্াদরহ ডর। 

সিংমর্ োদরমি কত্ামর ন্র আর িান্র।।  

ব্রহ্মার িচন্ কোমর কভু ন্মরহ আন্। 

এত্দিমন্ োইোে িি অেোন্।। 

সর্ব্ৃাঙ্গ েুদিমে কোর েন্ুমষযর িামণ। 

রািা রহময় রহাদরোে দিমন্ ককান্ িমন্।। 

দন্দ্রা যায় কুম্ভকণৃ িাদগমিক কমি। 

দিচার কদরয়া কিি সভািণ্ড সমি।। 

যার অেৃ েঙ্কােুরী কুম্ভকণৃ কভামগ। 

েয় োস দন্দ্রা যায়, একদিন্ িামগ। ।  

োাঁচ োস গত্ দন্দ্রা একোস আমে।  

আদি েঙ্কা েদিমে দক কদরমি কস োমে।। 

কুম্ভকমণৃ িাগাইমত্ কররহ যত্ন্। 

প্রাণসমত্ত্ব কোর কযন্ রহয় সমচত্ন্। ।  

এত্ যদি আজ্ঞা দিে রািা েমঙ্কশ্ির।  

দত্ন্ েক্ষ রাক্ষস চমে কুম্ভকণৃ- ঘর।।  

ভক্ষযদ্রিয েিয োংস অমন্ক প্রকার। 

সুগদন্ধ চন্দন্ েুষ্প আমন্ ভামর ভার।। 

োমে োমে েদরহষ রহদরণ আমন্ কত্। 

োগে গাির ন্াদরহ রহয় েদরদেত্।। 

কসাণার দন্দরৃ্ম্ত্ গতরহ অদত্ েমন্ারহর।  

দিশ্বকরৃ্ম্া-দন্দরৃ্ম্ত্ দিদচত্র িহুত্র।। 

সাদর সাদর কসাণার কেস সি সামি। 

কন্মত্র েত্াকা উমি িয়ঘন্টা িামি।।  

দত্রর্ কযািন্ ঘরিান্ িীঘ ৃদন্রূেণ।  

আমি ির্ কযািন্ কিদিমত্ সুগঠন্।। 

চাদরমরার্ যুমি দ্বার আমিমত্ দন্ণৃয়। 

িীমঘৃমত্ কযািন্ অষ্ট িতদষ্ট ন্াদরহ রহয়।। 

চাদরদিমক এইরূে দ্বার কর্ামভ চাদর। 

েমধয েমধয গিাক্ষ কর্াদভমে সাদর সাদর।। 

রন শিামট কুম্ভকণৃ দন্দ্রায় অমচত্ন্। 

ন্ামকর দন্শ্বাস কযন্ প্রেয় েিন্।। 

দুয়ামরর দন্কমটমত্ কয রাক্ষস আমস।  

উিাইয়া কফমে ত্ামর ন্ামকর দন্শ্বামস।। 

টাদন্য়া দন্শ্বাস যমি ত্ুমে দন্র্াচর।  

রাক্ষস কমত্ক কোমক ন্ামকর দভত্র।। 
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কয সি রক্ষস িামন্ সদন্ধ উেমির্।  

অমন্ক র্দিমত্ ঘমর কদরে প্রমির্।।  

েিয কত্ামে সাত্ ত্াে-িতমক্ষর সোন্।  

েুমির গহ্বর কযন্ োত্াে প্রোণ।।  

অঙ্গ ভমঙ্গ আেমস যিন্ ত্মুে রহাই। 

েুমির গভীর কযন্ িি গিিাই।। 

দকরূমেমত্ কুম্ভকমণৃর রহমি দন্দ্রাভঙ্গ। 

কত্ র্ত্ দন্র্াচর কমর কত্ রঙ্গ।। 

িািাইে েক্ষ োক চাদরদিমক কিমি।  

দন্দ্রা যায় কুম্ভকণৃ কণৃ ন্াদরহ ন্মি।। 

ঘিা ঘিা চন্দন্ োদেয়া দিে িুমক।  

সুগদন্ধ র্ীত্মে আমরা দন্দ্রা যায় সুমি।। 

িািায় কমণৃর কামে দত্ন্ েক্ষ র্াাঁি। 

দদ্বগণ িাদিে আমরা ন্াদসকার ডাক। ।  

র্াাঁি ন্াক-গর্জ্ৃমন্ গভীর েরহার্ব্ি।  

র্ঙ্কায় েঙ্কার কোক রহময় রমরহ েিে।। 

োমে োমে আদন্মেক োগে গাির।  

প্রমির্ করায় ত্ার ন্ামকর দভত্র।। 

দত্ন্ অেৃ ন্াসারমে রদরহমত্ ন্া োমর। 

দন্শ্বামস েদিে গমি দিগ্ দিগন্তমর।। 

যমত্ক প্রিন্ধ কমর দন্র্াচরগমণ। 

ব্রহ্মা-িমর দন্দ্রা যায় দকেু ন্াদরহ িামন্।। 

রািণ কগাচমর িার্ত্ৃা কদরহে সত্বমর। 

রািাজ্ঞামত্ রাক্ষমসরা চাদরদভমত্ োমর।। 

রািার ভাই িদে ককরহ ন্াদরহ কমর ডর।  

িুমকর উেমর োমর িতক্ষ আর োথর। ।  

েুষে েুিগর ককরহ অমঙ্গ োমর কত্মি। 

সাাঁিাদর্মত্ োংস টামন্ কর্ে র্দে কফামি।। 

ককরহ কােিায় ককরহ চুমে ধদর টামন্। 

ব্রহ্মা-িমর দন্দ্রা যায় দকেুই ন্া িামন্।। 

োর কিময় কুম্ভকণৃ রহইে দিিীর্ণ।  

সকে রাক্ষস িমে সেে কুম্ভকণৃ।।  

েমরহাির িমে, এক যুদি েমন্ গদণ। 

েঙ্কার দভত্র সরহমত্ আন্রহ কাদেন্ী।। 

কর্ায়াও কস সিাকামর কুম্ভকণৃ োমর্। 

আেদন্ িাদগমি িীর ন্ারীর েরমর্।। 

এত্ িদে সি িীর ধাইে সত্বর। 

দিিযাধরী ত্ুেযা ন্ারী আদন্ে দিের।। 

ত্ারহারা শুইে কুম্ভকমণৃর আসমন্। 

সর্ব্ৃাঙ্গ কদরে ত্ার কেেন্ চন্দমন্।। 

ত্ার োমর্ কন্যা সি কমর আদেঙ্গন্।  

অদত্ সুর্ীত্ে োমগ কন্যা- েরর্ন্।।  

এমক কুম্ভকণৃ ত্ামরহ ্ত্র ীগণ োইয়া। 

োর্ দফদর কর্ায় িীর অঙ্গ কোিা দিয়া।। 

ন্ামকর দন্শ্বাস কযন্ ঘন্ িমরহ েি। 

ভয় কেময় কন্যা সি উদঠ দিে রি।। 

েমরহাির িমে, এক যুদি অন্ুোদন্। 

েদিরা োংমসর কিরহ িুদেয়া োকদন্। ।  

িাগাইমত্ ন্া োদরমি এ সি প্রিমন্ধ। 

আেদন্ িাদগমি িীর েিয-োংস-গমন্ধ।। 

ঘদদণৃত্ কোচমন্ িীর উমঠ িমস িামট। 

দন্দ্রাভঙ্গ রহময় ত্মি কুম্ভকণৃ উমঠ।। 

অন্ন্ত িাসুদক করহন্ কেদেমেক রহাই। 

চে সদযৃয দুই চক্ষু কিদিয়া ডরাই।। 

র্যযায় িদসয়া িীর দন্র্াচমর িমে। 

দক োদগয়া দন্দ্রাভঙ্গ কদরদে অকামে।। 

অকামে িাগাদে কোমর কোট ন্মরহ কাি।  

ককান্ কিটা েদঙ্ঘ্ে রািণ েরহারাি।।  
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কধময় দগয়া রািমণমর িমে দন্র্াচর। 

কুম্ভকণৃ িাদগমেন্ শুন্ েমঙ্কশ্ির।।  

ভাইমক কিদিমত্ সরহে রািমণর সাধ। 

কুম্ভকমণৃ িান্াইে রািণ স্ববাি। ।  

র্যযা সরহমত্ উদঠ িীর চমক্ষ দিে োদন্। 

ভক্ষমণর দ্রিয দিে থমর থমর আদন্।। 

েিয োন্ কদরমেন্ সাত্ র্কেসী। 

ের্ব্ৃত্ প্রোণ োংস িায় রাদর্ রাদর্।। 

রহদরণ েদরহষ িরা সােদটয়া ধমর। 

িার কত্র র্ত্ েশু িায় এমক িামর।। 

কুম্ভকণৃ িমে, িুদেোে অন্ুোমন্। 

অকামে িাগাও কোমর যারহার কারমণ।।  

ককান্ োমি ইে কিটা দিমত্ এমো রহান্া। 

িামর িামর করহমর যায় ন্া ভামি আেন্া।। 

ইমের আেুক কাি যে যদি আইমস।  

যে রহময় ত্ারহামর দগদেি এক ্ামস। ।  

দিরূোক্ষ রাক্ষস কস ধরৃ্ম্-অদধষ্ঠান্। 

কযাি রহামত্ কমরহ কুম্ভকণৃ দিিযোন্।। 

কিমি ককাে ন্া কর, দন্মর্দ্ৃাষ েুরন্দর। 

প্রোি োদিে এত্ ন্র আর িান্র।। 

সদেৃণিা দগয়াদেে েঞ্চিটী িমন্। 

অম্ ত্ার ন্াক কাণ কাদটে েক্ষ্মমণ।। 

শ্রীরামের সীত্া রািা আমন্ কসই করামষ। 

সাগর দডঙ্গাময় রহন্ু েঙ্কােুমর আমস।। 

েঙ্কা িধ ক কদরে িান্র রহন্ুোন্। 

ত্ুদে থাদকমত্ েঙ্কার এমত্ক অেোন্। ।  

প্রোি কদরমে ন্র িান্র আদসময়। 

রািা প্রিা রময়মে কত্াোর েুি কচময়।। 

কুম্ভকণৃ িমে আমগ দিমন্ আদস রণ।  

ত্মিত্ কভদটি দগয়া রািা ির্ান্ন্।। 

এত্ িদে কুম্ভকণৃ চমে রণেুমি। 

েমরহাির ভাই দগয়া কদরহমে সরু্ম্মি।।  

রািার ন্াদরহক আজ্ঞা রমণ দিমত্ রহান্া। 

ককেমন্ যাইমি যুমে ন্া কর েন্ত্রণা।। 

যাত্রাকামে কুম্ভকণৃ আমরা িাইমত্ চায়। 

রািমভাগ দ্রিয আদন্ রাক্ষমস কযাগায়।। 

িহুদিন্ অন্ারহামর িায় িািািাদি। 

েি কিময় উিাদিে সাত্ র্ত্ রহাাঁদি।। 

ন্মরহ কস সাোন্য রহাাঁদি দক কি িািান্। 

োঁদচমর্র িন্দ কযন্ ঘর একিান্।। 

েরহারি কত্ িাইে সংিযা ন্াদরহ রহয়।  

োমে োমে র্দকর েদরহষ আদি চয়।। 

যাত্রা কদর চদেমেন্ কুম্ভকণৃ িীর। 

কেঘ রহইমত্ সদযৃয কযন্ রহইে িাদরহর।।  

ের্ব্ৃত্ প্রোণ উচ েঙ্কার প্রাচীর। 

প্রাচীর দিদন্য়া কুম্ভকমণৃর র্রীর।। 

চমে যায় েমথ কযন্ সুমেরু সোন্। 

কিদিয়া ত্া িান্মরর উদিে েরাণ।। 

িরমর্মন্ ভঙ্গ দিে যত্ িান্রগণ। 

আশ্বাদসয়া রাদিে রাক্ষস দিভীষণ। ।  

দিভীষমণর আশ্বামস রদরহে কদেগমণ। 

রঘুন্াথ দিজ্ঞাসা কমরন্ দিভীষমণ।।  

এত্দিন্ ককাথা দেে এই েরহািীর।  

দত্রভুিন্ দিদন্য়া ত্ দুর্জ্য়ৃ র্রীর।। 

ন্া িুমে কটক আদে কদরয়াদে োর। 

ইরহার সং্ামে কামরা ন্াদরহক দন্োর।। 

দিভীষণ িমে, শুন্ রাে রঘুির। 

কুম্ভকণৃ ন্ামেমত্ েধযে সমরহাির।।  
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ব্রহ্মার িমরমত্ রািা ির্ান্ন্ যুমে। 

কুম্ভিণৃ িীর যুমে আেন্ার কত্মি। ।  

গিা রহামত্ কুম্ভকণৃ যদি কমর রণ।  

এক িমণ্ড দিদন্মত্ োরময় দত্রভুিন্।।  

কুম্ভকণৃ ভদদেষ্ঠ রহইে কযইকামে।  

সদদত্কা-ঘমরর ন্ারীগমণ ধদর দগমে।।  

স্বগৃ-দিিযাধরী আদি দিের রূেসী। 

ধমর ধমর িাইে অমন্ক েুদন্ ঋদষ।। 

ককাে কদর েুরন্দর িজ্র-অ্ত্র  রহামন্। 

িজ্র-অ্ত্র  দগমেদেে অেমরর রমণ। ।  

ঐরািমত্র িন্ত উোদিয়া এক টামন্। 

কসই িন্ত প্ররহাদরে সরহস্রমোচমন্।।  

েদেৃা রহময় েমি ইে ধরণী উের।  

অের কারমণমত্ িাাঁদচে েুরন্দর।। 

কুম্ভকমণৃর কথা শুন্ রািীিমোচন্।  

কগাকণৃেুমরমত্ ত্ে কদর দত্ন্ িন্।। 

ব্রহ্মা ির দিমত্ এে ভাই দত্ন্িমন্।  

প্রথমে দিমেন্ ির কিযষ্ঠ ির্ান্মন্।। 

ব্রহ্মা িমেন্, দত্রভুিন্ দিদন্মি রািণ। 

ন্র িান্মরর রহামত্ সিংমর্ দন্ধন্।। 

ত্ুষ্ট রহময় আোমর দিধাত্া দিো ির।  

কসই িমর আদে কিি রহময়দে অের।। 

ির দিমত্ কগে ব্রহ্মা কুম্ভকণৃ-স্থান্। 

ইে আদি কিিত্ার উদিে েরাণ।। 

দিন্া িমর কুম্ভকমণৃ কিমি োমগ ডর।  

সতদষ্টন্ার্ কদরমি ব্রহ্মার োইমে ির।। 

যমত্ক কিিত্াগণ দিয়া অন্ুেদত্। 

যুদি কদর োঠাইো কিিী সরস্বত্ী।। 

কিিী দগয়া িদসমেন্ কমের উের। 

ব্রহ্মা িমে, কুম্ভকণৃ চারহ ককান্ ির।।  

কুম্ভকণৃ িমে ব্রহ্মা ন্াদরহ চাদরহ আন্। 

দচরকাে দন্দ্রা যাই কররহ দিধান্।। 

ব্রহ্মা িমে, দিোে ির চাদরহমে কযেন্। 

দিিাদন্দর্ দন্দ্রা যারহ রহময় অমচত্ন্। ।  

ির শুমন্ কর্াকাকুে রহইে রািণ। 

কাদন্দয়া ধদরে দগয়া ব্রহ্মার চরণ।।  

রািণ িমে, সতদষ্ট ত্ুদে সতদিমে আেদন্। 

আেদন্ দিন্ার্ ককন্ কর েদ্মমযাদন্।। 

কত্াোর িচন্ কভু ন্া রহইমি আন্। 

দন্দ্রা-িাগরণ প্রভু কররহ দিধান্।।  

ব্রহ্মা িমে, দিন্ু ির শুন্রহ রািণ।  

েয় োস দন্দ্রা এক দিন্ িাগরণ।। 

অদ্ভুত্ ধদরমি িে, অদ্ভুত্ আরহার। 

কাাঁচা দন্দ্রা ভঙ্গ রহমে কস দিন্ সংরহার।। 

এত্ িদে চত্ুরৃু্ম্ি কদরে গেন্। 

কুম্ভকণৃ রহইে দন্দ্রায় অমচত্ন্।। 

স্কমন্ধ কদর দন্িামস আদন্ন্ু দুই ভাই। 

কুম্ভকণ-ৃকথা এই শুন্রহ কগাাঁসাই।।  

কাাঁচা দন্দ্রা ভঙ্গ আদি রহময়মে উরহার। 

অির্য কত্াোর রহামত্ রহইমি সংরহার।। 

শুদন্ রহরদষত্ সরহে শ্রীরাে েক্ষ্মণ।  

কুম্ভিণৃ কগে ত্মি কভদটমত্ রািণ। ।  

কুম্ভকমণৃ কিদিয়া রািণ কুত্দরহেী। 

দসংরহাসন্ সরহমত্ উমঠ কমর ককাোকুদে। ।  

কুম্ভকণৃ রািমণর িদন্দে চরণ। 

িদসমত্ দিমেন্ রািা রন শ-দসংরহাসন্। ।  

কুম্ভকণৃ িমে ত্ি কামর এত্ ডর। 

আজ্ঞা কর, কারহামর োঠাি যেঘর।। 
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আদে থাদকমত্ কত্াোর কামর ন্াদরহ ডর।  

কত্িার দিদন্য়াদে যে েুরন্দর।। 

সাগর শুদষি আদি িাইি আগদন্। 

র্দমে িান্ িান্ কমর কাদটি কেদিন্ী। ।  

চে সদযৃয দচিাইয়া কফোইি িাাঁমত্। 

েতদথিী উোদি কফোইি িরমস্রামত্।।  

সপ্তদ্বীো েতদথিী কদরি িণ্ড িণ্ড। 

দত্রভুিমন্র উেমর ধরাি েত্রিণ্ড। ।  

এমত্ক িদেয়া িীর দিজ্ঞামস ত্িন্। 

ন্র-িান্মরর সমঙ্গ যুে দক কারণ। ।  

রািণ িমে, দন্দ্রা যাও রহময় অমচত্ন্।  

দকরূমেমত্ িাদন্মি এমত্ক দিিরণ।। 

দত্ন্ সমরহাির কোরা, ভিী োত্র একা। 

িন্ন্ীর আিমরর কন্যা সদেৃণিা।। 

দিধিা রহইয়া ভিী কাদন্দে দিস্ত্র।  

েমন্ েমন্ িাসন্া থাদকমত্ স্বত্ন্তর। ।  

দর্মির সাধন্া করহত্ু রমরহ স্থান্ান্তমর। 

স্থান্ দিয়া রাদিোে সাগমরর োমর।। 

সমঙ্গ দিোে দুই ভাই ির আর িদষণ।  

কচৌর্দ্ রহািার দন্র্াচর ত্ারহার দভিন্। ।  

এইরূমে সদেৃন্িা দকেুদিন্ থামক। 

সিমির দন্র্ব্ৃন্ধ ত্াই দক কি কত্াোমক।। 

ির্রথ রািা দেে অমযাধযায় ধাে। 

চাদর েুত্র রহয় ত্ার কিযষ্ঠ েুত্র রাে।। 

ভরমত্মর দিে রািয ন্া দিে রামেমর। 

দুভৃাগার েুত্র িদে দিে িদর কমর।। 

িমন্মত্ আইে রাে রহইয়া সন্নযাসী। 

সমঙ্গমত্ েক্ষ্মণ ভাই, ভাযৃযা কস রূেসী।। 

কুাঁমি কিাঁমধদেে কিটা েঞ্চিটী িমন্। 

সদেৃণিা দগয়াদেে েুষ্প অমেষমণ।। 

সদেৃণিার ন্াক কান্ কাদটে েক্ষ্েণ।  

েদরত্ামে যুে কমর ির আর িদষণ।।  

রাে চে যুে কদর োমর সর্ব্ৃিমন্। 

ভিী এমস কাদন্দমেক ধদরয়া চরমণ।। 

সদেৃণিার েদরত্াে সদরহমত্ ন্া োদর। 

আদে দগয়া রহদরয়া এমন্দে ত্ার ন্ারী। ।  

িুদেমত্ ন্া োদর কিটা কফমর কত্ রমঙ্গ। 

দেত্াদে কদরে দগয়া িান্মরর সমঙ্গ। ।  

িাদের ভাই সু্ীি কস দকদেন্ধযায় থামক। 

কটক সঞ্চয় সকে কসিা কদর ত্ামক।। 

আজ্ঞাকারী কদরয়ামে যত্ কদেগমণ। 

িুিা এক ভল্লুক দেমেমে ত্ার সমন্। ।  

কসই কিটা কুেন্ত্রণা কিয় দন্রন্ত্র।  

িতক্ষ োথমরমত্ িামন্ধ অেঙ্ঘ্য সাগর।। 

কসই িাাঁধ িময় িান্র এমসমে এোর। 

কঘমরমে কন্ক-েঙ্কা চাদরটা দুয়ার। ।  

িমসমে েদশ্চে দ্বামর কস রাে েক্ষ্মণ। 

িি িি দন্র্াচমর কদরে দন্ধন্।। 

িিই দুের ন্র-িান্মরর রণ। 

দিেমি েদিয়া কত্াো কমরদে কচত্ন্।। 

কুম্ভকণৃ িমে, শুন্ ভাই ির্ান্ন্। 

শুন্ামে আশ্চযৃয কথা এ আর ককেন্।।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ যদি সাোন্য সরহত্ ন্র। 

িমের উেমর ককন্ ভাদসমি োথর।। 

িমন্র িান্র িন্ধ কয রামের গমণ। 

সাোন্য েন্ুষয ত্ারা ন্া ভাদিরহ েমন্।। 

কুম্ভকণৃ িমে, করহন্ েয় েে েন্। 

োয়ামত্ েন্ুষযরূমে কিি ন্ারায়ণ।।  
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রািণ িমে, রাে যদি কিি ন্ারায়ণ। 

সন্নযাসীর কিমর্ ককন্ কদরমি ভ্রেণ।।  

কুম্ভকণৃ িমে, রাে রহইমি ত্েস্বী। 

রািণ িমে, ককন্ ন্া কস রহয় ত্ীথৃিাসী।। 

কুম্ভকণৃ িমে, রাে রহমি রািার কিটা। 

রািণ িমে, কস ককন্ োথায় ধমর িটা।। 

কুম্ভকণৃ িমে, রাে িযাধ সরহমত্ োমর। 

রািণ িমে, ককন্ কস যজ্ঞসদত্র ধমর।। 

কুম্ভকণৃ িমে, রাে রহমি ব্রহ্মচারী।  

রািণ িমে, ত্মি ককন্ সমঙ্গ ত্ার ন্ারী।। 

রািণ িদেমে রাে দকমসর ব্রহ্মচারী। 

ভদিমত্ ডাদকমে যায় চণ্ডামের িািী।। 

দিন্ োাঁচ েয় দেে েঞ্চিটী েদমে। 

কসিামন্ োকামে িটা আঠা কেমি চুমে।। 

ইে চে কুমির িরুণ েুরন্দমর। 

র্ঙ্কামত্ আদসমত্ ন্ামর েঙ্কার দভত্মর।। 

েন্ুষয রহইয়া কিটার এত্ অরহঙ্কার। 

িান্মরর সরহাময় সাগর সরহে োর।। 

িদেমত্ ন্া োদর এদক সিমির ঘটন্া। 

দত্রভুিমন্র িান্র েময় রামের েন্ত্রণা।। 

আদেে সাগর কসই অগাধ গভীর। 

আেন্ার কত্মিমত্ আেদন্ ন্মরহ দস্থর।। 

রন শাকর ভীত্ সরহে েন্ুমষযর আমগ।  

কযািরহে কদরয়া িন্ধন্ দন্ে কেমগ।।  

এত্দিমন্ অেযর্ সরহে রন শাকমর। 

িতক্ষ োথমরমত্ িামন্ধ ন্র আর িান্মর।। 

িীর ন্াদরহ েঙ্কামত্ ভাণ্ডামর ন্াদরহ ধন্। 

এমত্ক প্রোি ত্ি দন্দ্রার কারণ।। 

দেে ভাই দিভীষণ ধরৃ্ম্-অদধষ্ঠান্।  

আো সমন্ দ্বন্দ্ব কদর কগে রামের স্থান্।। 

িুদেরহীন্ দিভীষণ কার োদগ েমর।  

েন্ুমষযর দরহত্ দচমন্ত জ্ঞাদত্-দরহংসা কমর।। 

অরুণ িরুণ যমে র্ঙ্কা ন্াদরহ কদর। 

সীত্া দফমর দিমে কয রহাদসমি সুরেুরী।। 

অমন্য রহামস রহাসুক, রহাদসমি েুরন্দর। 

কসই কিটা িদেমিক রহীন্ েমঙ্কশ্বর। ।  

িুদেয়া কররহ ভাই কয রহয় দিধান্। 

ত্ুদে দিন্া েঙ্কার ন্াদরহক েদরত্রাণ।। 

দত্রভুিন্ দিদন্োে ত্ি িাহুিমে। 

িান্মরর সমঙ্গ রমণ দক আমে কোমে। ।  

েঙ্কােুরী রািরহ আোর কর দরহত্।  

ভািরহ উোয় েমন্ কয রহয় দিদরহত্।। 

কুম্ভকমণৃর যেুযাত্রা 

কুম্ভকণৃ িমে দকিা কমরে যন্ত্রণা। 

কত্াোর সভামত্ ন্াদরহ েন্ত্রী এক িন্া।। 

সেুমদ্রর োমর ককন্ ন্াদরহ দিমে থান্া। 

ত্মি আর সাগর িাদন্ধমি ককান্ িন্া। ।  

ঘমরমত্ িদসয়া িি কিিরহ আেন্া। 

ককান্ োর েন্ত্রী েময় কত্াোর েন্ত্রণা।। 

আেন্ামর িি কিি িমস েঙ্কােুমর। 

কিদিে এ করহন্ েঙ্কা িমন্র িান্মর।।  

িাদে সরহমত্ সু্ীি কয ন্মরহ েরারমে। 

প্রিন্ধ কদরয়া ত্িু দিদন্ে সং্ামে।। 

োইে অমেৃক রািয েরহারাণী ত্ারা। 

কত্াো সরহমত্ িুদেেন্ত সু্ীি িান্রা।। 
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এত্ যদি কুম্ভকণৃ রািমণমর িমে। 

শুদন্য়া রািণরািা অদি করহন্ জ্বমে।। 

কুদি চক্ষু রিিণ ৃকমরহ েমঙ্কশ্বর। 

সিা থাক দন্দ্রাগত্ ঘমরর দভত্র।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে দিদন্োে দত্রভুিন্। 

সিমির দন্র্ব্ৃন্ধ যারহা ন্া রহয় িণ্ডণ।। 

কদন্ষ্ঠ ন্দরহস্ কযন্ কিযষ্ঠ সমরহাির।  

রািন্ীদত্ দর্ক্ষা দিস্ সভার দভত্র। ।  

কদরহমে কয ভাে েন্দ অমন্ক কাদরহন্ী।  

েশ্চামত্ িুদেি সি সিরী আমগ দিদন্।। 

কুম্ভকণৃ িমে, ভাই ন্া িে দিস্ত্র।  

দিেি সেময় ন্ীদত্ কমরহ সমরহাির।। 

আদে করহন্ ভাই ত্ি কামর কর র্ঙ্কা। 

সিরী োদর রাদিি কন্কেুরী েঙ্কা। ।  

শ্রীরামের োথা কাদট কত্াোমর দিি ডাদে। 

সীত্া েময় দচরদিন্ সুমি কর ককদে।।  

আমগ েঙ্কা অরাো ও অিান্রা কদর। 

সু্ীমির োদরয়া োঠাি যেেুরী। ।  

িদধি কুেুি আদি যত্ কদেগণ। 

োদরি কত্াোর সিরী ভাই দিভীষণ।। 

রহন্ুোমন্ োদর আদি েঙ্কােুরী-সিরী। 

োদরি ত্ারহার ের িান্র ককর্রী।। 

চদেে কস কুম্ভকণৃ যুদেিার সামধ। 

ভাই েমরহাির দগয়া সরু্ম্মি দিমরামধ। ।  

েমরহাির িমে ভাই কদর দন্মিিন্। 

িহুদিন্ দন্দ্রাগত্ দেমে অমচত্ন্।। 

কিদিমত্ করময় সাধ েুরিাসী-ন্ারী। 

একিার কিিা দিমত্ চে অন্তঃেুরী।।  

কুম্ভকণৃ িমে, দক কদরহস্ েমরহাির।  

সরু্ম্মি দিেক্ষ িমস যমের কিাসর।।  

চাদর দ্বার কেমর আমগ দিমন্ আদস রণ।  

ত্মি অন্তঃেুমর রহমি আোর গেন্।। 

েমরহাির কুম্ভকণৃ কথা দুই িমন্। 

দসংরহাসন্ োদি ত্মি উদঠে রািমণ।। 

সং্ামের সাি রািা সািায় আেদন্।  

েরায় েদত্র োগ থমর থমর েদণ।। 

কুম্ভকণৃ সাদিময় রাক্ষস েুেদকত্।  

চাদরদিমক দন্র্াচর সািময় ত্বদরত্।।  

কুোমরর চাক কযন্ োদণক-অঙ্গরী। 

কুম্ভকমণৃর আঙ্গুমে েরায় যন শ কদর।। 

কত্েত্ যত্মন্ েরায় কত্াি ত্াি। 

োথার েুকুট কযন্ সেন্াক োরহাি।। 

স্থামন্ স্থামন্ েরকত্ কর্াভা কত্ ত্ার।  

গোয় ত্ুদেয়া দিে েদণেয় রহার।। 

রমন শমত্ দন্দরৃ্ম্ত্ দিে শ্রিমণ কুণ্ডে। 

রদি র্র্ী দিদন্ কিযাদত্ কমর েেেে।।  

েুকুমটর চদিা দগয়া আকামর্মত্ কযামি। 

রািামর প্রণাে কদর যুদেিামর ন্মি।। 

যুদেিামর কুম্ভকণৃ চমে এমকশ্বর।  

গগমন্ েেক কযন্ ন্ি িেধর।। 

আকামর্র চে িমস, িায় ুেন্দগদত্। 

কেমঘ রি িদরষয় কাাঁমে িসুেত্ী।।  

আকামর্ অের কাাঁমে সাগর উথমে। 

গমির িাদরহর রহময় যুদেিামর চমে।। 

কুম্ভকণৃ সরহে যদি গমির িাদরহর। 

িান্র কিদিয়া কমর গর্জ্ৃন্ গভীর।।  

িি িি কদেগমণর িি িি েম্ফ। 

কুম্ভকমণৃ কিদিয়া সিার সরহে কম্প।। 
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ভময় শুিাইে েুি কাাঁদেে অন্তর। 

গাে োথর কফোইয়া েোয় িান্র।। 

চুে ন্াদরহ িামন্ধ ককরহ ন্া েমর কােি।  

িি িি িান্র উদঠয়া দিে রি।। 

িান্মরর ভঙ্গরমি কমণ ৃোমগ ত্াদে। 

র্ত্ ককাদট িান্মর েোয় র্ত্িেী।। 

দরহঙ্গুদেয়া িান্র দরহঙ্গুে দিদন্ অঙ্গ। 

আর্ী ককাদট িান্মর েোয় র্রভঙ্গ।। 

েেয় ের্ব্ৃমত্র িান্র িণৃ কযন্ কগৌদর। 

েদত্রর্ ককাদট িান্মরমত্ েোয় ককর্রী।। 

গয় গিাক্ষ েোইে ভাই দুই িন্। 

িান্র েঞ্চার্ ককাদট কিাাঁরহার দভিন্।।  

আর্ী ককদট িান্মর েোয় রহন্ুোন্।  

ভল্লুক কটমক েোয় েন্ত্রী িা্ববিান্।। 

েোয় সুমষণমিি রািার শ্বশুর। 

দত্ন্ ককাদট িতন্দ ঠাট যারহার প্রচুর।। 

কুম্ভকমণৃর যেু 

েোয় িান্র-ঠাট ককরহ ন্াদরহ দত্মষ্ঠ।  

ককাে কদর অঙ্গি চাদরহমে এক িতমষ্ট।। 

অঙ্গি িমে, িান্রগণ ভঙ্গ দক কারণ।  

এক চমি রাক্ষমসর িদধি িীিন্।। 

িীিন্ েরণ ন্াদরহ আেন্ার িমর্। 

যুে কদর েদরমে ভুিন্ ভমর যমর্।।  

যত্ যুে কদরমে কস সি ন্াদরহ গদণ।  

আদি রণ দিদন্মে কেৌরুষ িমে োদন্।।  

কিিত্ার েুত্র কত্ারা কিি-অিত্ার। 

রাক্ষমসর রমণ ককন্ রহাসাদি সংসার। ।  

এত্ শুদন্ থমর থমর দফমর কদেগণ। 

কটক দফরাময় আমন্ িাদের ন্ন্দন্।। 

োফ দিয়া কদে সমি উদঠে আকামর্। 

আকামর্ উদঠয়া গাে োথর িদরমষ।। 

কুদেে কস কুম্ভকণৃ রহামত্ ধমর র্দে। 

িান্র-কটক দিদন্ধ কদরে দন্র্ম্দৃে।।  

িি িি িীরগমণ র্দমে দিদন্ধ োমি।  

ত্তণগণ কযেন্ অন্মে েমি েুমি।। 

ের্ব্ৃত্ ত্ুদেয়া োমর িান্র-কটমক।  

কুম্ভকমণৃর অমঙ্গ কযন্ ত্তণ করহন্ কঠমক।। 

কুদেে কস কুম্ভকণৃ অদত্ ভয়ঙ্কর।  

দুই রহামত্ ধমর ধমর দগদেমে িান্র।।  

ভঙ্গ দিয়া িান্র েোয় সি ডমর। 

কুম্ভকণ-ৃরণ ককরহ সদরহমত্ ন্া োমর।। 

কুদেে কস ন্ীেিীর কটমক প্রধান্।  

র্ােগাে আদন্মেক দিয়া এক টান্।। 

র্ােগাে আমন্ কযন্ ের্ব্ৃমত্র চদিা।  

কুম্ভকমণৃর গাময় কঠমক রহময় কগে গাঁিা।। 

রণ কমর কুম্ভকণৃ কক সদরহমত্ োমর। 

এমকশ্বর ন্ীে রমরহ সং্াে দভত্মর। ।  

সারহমস কদরয়া ভর ন্ীে কসন্ােদত্। 

আর চাদর িীর ত্ার দেদেে সংরহদত্।। 

র্রভঙ্গ কুেুি ন্ে গন্ধোিন্। 

ন্ীমের সদরহত্ দেমে সরহে েঞ্চিন্।। 

োাঁচ িীর গাে আর ের্ব্ৃত্ উোদি।  

কুম্ভকমণৃর িুমক োমর দুরহাদত্য়া িাদি।। 

িান্মরর গাে োথর দকেুই ন্া গমণ। 

রহামত্ র্দে কুম্ভকণৃ চামরহ েঞ্চিমন্।। 
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ররহ ররহ র্ব্দ িীর িান্মরর িমে। 

দুই রহামত্ সােদটয়া ধদর ককামে কফমে।। 

ককামের চােমন্ িান্র সরহে অমচত্ন্। 

েুমি রি উমঠ শ্বাস িমরহ ঘমন্ ঘন্।।  

চােমন্র ঘাময় েদেৃা ন্ীে কসন্ােদত্। 

োদথর ঘাময় েদিে গিাক্ষ কযাোেদত্।। 

র্রভি গন্ধোিন্ েমি দুইিন্। 

েঞ্চিন্ ভদমে েমি রহময় অমচত্ন্।। 

প্রথে সেমর যদি েঞ্চিন্া েমি। 

অমন্ক িান্র আদস কুম্ভকমণৃ কিমি। ।  

োর োর র্মব্দ িান্র ধায় উভরমি। 

ককরহ স্কমন্ধ চমি, ককরহ অঙ্গ চাদে েমি।। 

ককরহ েতমষ্ঠ উমঠ ককরহ দকে োমর ঘামি। 

কার সাধয কুম্ভকমণৃ রণ েমধয োমি।। 

িান্র ধদরয়া িীর দচিাইমে িাাঁমত্। 

েুি স্ববদরমত্ ন্ামর রি েমি কস্রামত্।। 

সরহস্র সরহস্র কদে সােদটয়া ধমর। 

োত্াে সোন্ েুি ত্ামরহ েময় েুমর।।  

ন্াক কামন্র েথ কযন্ ঘমরর দুয়ার। 

ত্ারহা দিয়া িান্র সি কিরময় অোর।।  

োফ দিয়া কুম্ভকণৃ ধমর অঙ্গমিমর। 

েদদেৃত্ কদরে ত্ামর গিার প্ররহামর।। 

রহামত্ গিা কুম্ভকণৃ অদত্ ভয়ঙ্কর।  

গিার িাদিমত্ োমর অমন্ক িান্র।। 

র্ত্িেী ভদমে েদি যায় গিাগদি। 

রহন্ুোমন্র িুমকমত্ োদরে গিািাদি। ।  

গিা িাইয়া রহন্ুোন্ উদঠে আকামর্। 

আকামর্ থাদকয়া গাে োথর িদরমষ।। 

ঘমন্ ঘমন্ িমষৃ কযন্ েরহার্ব্দ শুদন্। 

কুম্ভকমণৃর গিা ভাদঙ্গ সকে িাদন্ িাদন্।। 

গিা কগে কুম্ভকণৃ োদগে ভাদিমত্। 

োফ দিয়া রহন্ুোমন্ ধদরে ত্বদরমত্। ।  

রহন্ুোমন্র িুমক োমর িমজ্রর চােি।  

চােমির ঘাময় রহন্ু কমর ধিফি।। 

ভদদেমত্ েদিে যদি েিন্-ন্ন্দন্। 

রণ োদি েোয় যমত্ক কদেগণ।। 

িি িি িীর েোয় ভঙ্গ দিয়া রমণ। 

কুম্ভকমণৃ কিমি ককরহ দস্থর ন্মরহ েমন্। ।  

সু্ ীি কর্ত্তৃক কুম্ভকমণৃর ন্াসা-কণৃমেিন্ 

িি িি িান্র ধদরয়া সি দগমে। 

আেদন্ সু্ীি কগে সং্ামের স্থমে।। 

র্ােগাে উোদিে েিমন্র কিমগ। 

গাে রহামত্ িাণ্ডাইে কুম্ভকণৃ আমগ।। 

িি িি িান্র োদরদে িামের িাে। 

কোর ঘা সরহ কর কিটা োদর র্ােগাে। ।  

কুম্ভকণৃ িমে আদে দিধাত্ার ন্াদত্। 

এি কিদি র্ােিতক্ষ িুদেমর র্কদত্।।  

এদিমেক র্ােিতক্ষ ের্ব্ৃত্ প্রোণ।  

কুম্ভকমণৃর গাময় কঠমক সরহে িান্ িান্।। 

দে দে িদে কুম্ভকণৃ দিে দটটকারী। 

এই েুমি িাও কিটা দকদেন্ধযা-ন্গরী।। 

ভাে দেে িাদেরাি িীর েমধয গদণ।  

ককান্ েুমি রাদিমি ত্ারহার রািধান্ী।। 

দুই েক্ষ রাক্ষমস কয িযাঠা গাে িয়।  

করহন্ িাঠা কুম্ভকণৃ রহামত্ ত্ুমে েয়।।  



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
5

 

আর্ী ককাদট েণ কেৌমরহ িাঠার গঠন্। 

ির্ রহািার রহাত্ িাঠা সিমঘৃয দন্রূেণ।। 

কুম্ভকণৃ এমি িাঠা দিয়া হুহুঙ্কার। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামে োদগে চেৎকার।। 

কিদিয়া সু্ীি িীর ন্া ভামি েমন্মত্। 

দসংরহন্াি কদর িাঠা ধমর িােরহামত্।।  

ভাদঙ্গমেক িাঠা কযন্ েদিে েঞ্ঝন্া। 

দত্রভুিমন্ যত্ কোক োসমর আেন্া।। 

কুম্ভকণৃ ককামেমত্ ের্ব্ৃমত্ দিে টান্। 

এক টামন্ আদন্ে ের্ব্ৃত্ একিান্।। 

এদিে ের্ব্ৃত্ কগাটা দিেরীত্ ককামে।  

েদিে সু্ীি রািা ের্ব্ৃমত্র চামে।। 

কঘমরদেে কেঘ কযন্ উিাইে েমি। 

সু্ীমি েইয়া িীর প্রমিদর্ে গমি।। 

েঙ্কার দভত্মর র্ীঘ্র যায় েরহািেী।  

সু্ীিমক েময় ির্ান্মন্ দিমত্ ডাদে।। 

প্রথে িতরহমন্দ যায় কমর কঠোমঠদে। 

দদ্বত্ীয় িতরহমন্দ যায় েমি হুোহুদে।। 

ত্তত্ীয় িতরহমন্দ যায় েরে রহদরমষ। 

সু্ীি রািামর কিমি ন্ারীগণ রহামস।। 

কুম্ভকণৃ সু্ীমির েময় যায় কিমন্ধ। 

সকে িান্রগণ োমথ রহাত্ কামন্দ।। 

রহন্ুোন্ েরহািীর কটমকর সার। 

েমন্ েমন্ ভাদিমে রািার প্রদত্কার। ।  

কুম্ভকমণৃ সংরহাদরি আদিকার রমণ।  

রািা উোদরমে ত্মি প্রীদত্ োই েমন্।। 

এমত্ক িদেয়া িীর যুদেিামর যান্। 

িারহি িারহি িদে ডামক িা্ববিান্।। 

যত্ দিন্ িীমি রািা ককাে রমি েমন্। 

ভাে যামি েন্দ রমি দক কাি এ রমণ।। 

কসিক রহইমত্ রািা োমি অিযারহদত্। 

দচরকাে সু্ীমির ঘুদষমি অিযাদত্।। 

রািিুদে ধমর রািা িমে দিেরীত্।  

কুম্ভকমণৃর রহাত্ রহমত্ আদসমি দন্দশ্চত্।। 

িা্ববিান্ িামকয িীর ন্াদরহ দিে রহান্া। 

উেদটয়া রামি দগয়া আেন্ার থান্া।। 

কুম্ভকমণৃর ককামে রািা োইে সদ্ববত্। 

চাদরদিমক কিদিমে েঙ্কার ন্তত্য গীত্।। 

চাদরদিমক দন্র্াচর, ন্া কিমি িান্র।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ কিমি সুিমণৃর ঘর।। 

েরহািে সু্ীি িুদেমত্ িতরহস্পদত্। 

েমন্ েমন্ দচমন্তন্ আেন্ অিযারহদত্।।  

কণৃ টামন্ দুরহামত্ কােমি দোঁমি ন্াক। 

ভময় কুম্ভকণৃ ডামক েদরত্রাদরহ ডাক।। 

দুই োশৃ্ব দচমর কত্ামে দু-োময়র ভমর। 

েঞ্চ অমঙ্গ কুম্ভকমণৃর রি েমি ধামর।। 

েরৃ্ম্িযথা কেময় িীর োমি সু্ীমির। 

আোদিয়া কফমে দিে ধরণী উেমর।। 

ির্মন্ ন্াদসকা দন্ে কন্ৃ দুই কমর। 

োভ দিয়া িীর দগয়া উদঠে প্রাচীমর।। 

েুন্ঃ োফ দিমেক দিরমে কদর ভর।  

প্রমির্ কদরে দগয়া কটক দভত্র।। 

কটমকমত্ েদর্য়া সু্ীি েরহািেী। 

কুম্ভকমণৃর ন্াক কাণ রামে দিে ডাদে।। 

কসই ন্াক কামণর দক কদরহি িািান্। 

োঁদচমর্র িন্দ কযন্ ঘর একিান্।। 
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শ্রীরামের সদরহত্ কুম্ভকমণৃর যেু ও েতত্ুয 

ন্াক কাণ ন্াদরহ কুম্ভকণৃ োয় োি।  

েমন্ েমন্ ভামি আর িীিমন্ দক কাি।।  

এত্ িে দিরমে সকে সরহে দেো।  

সু্ীি িান্রা কিটা কমর কগে কিাাঁচা।। 

কন্উদটয়া রমণ িীর আইে দন্মেমষ। 

কিাাঁচা ন্াক কিদিয়া িান্রগণ রহামস।।  

ত্ারহা কিদি কুম্ভকণৃ েরহামকামে জ্বমে। 

িি িি কদেগমণ ধমর ধমর দগমে।। 

ন্াদসকা কমণৃর েথ দিষে দিোর।  

ত্ারহা দিয়া কদেগণ কিরয় অোর।। 

এমক কুম্ভকণৃ িীর অদত্ ভয়ঙ্কর। 

কণৃ ন্াসা কগমে আমরা রহময়মে দুষ্কর।।  

ককােিতমষ্ট কুম্ভকণৃ কয দিমকমত্ চায়। 

িি িি িীর সি েুদটয়া েোয়।। 

কিাাঁচা এমো িমে েুমট সকে িান্র। 

িাণ্ডাইে সমি দগয়া েক্ষ্মণ কগাচর।।  

রহামত্ ধন্ু েক্ষ্মণ রহইে আগসার। 

ত্ারহা কিদি কুম্ভকণৃ রহামস একিার।।  

কুম্ভকণৃ িমে কিটা কত্ামর চামরহ কক। 

কত্ার ভাই রাো কিটা ত্ামর এমন্ কি। ।  

রহাদসয়া িমেন্ রাে কেেমোচন্। 

এত্দিমন্ যে িুদে কমরমে স্মরণ।। 

এই আদে আইোে কত্ার দিিযোন্। 

যত্ র্দি আমে কিটা ত্ত্ র্দি রহান্।।  

কত্ামর কেমর কাদটি রািমণর ির্োথা।  

দিভীষমণর উেমর ধরাি িণ্ড-োত্া।।  

শ্রীরামের কথা শুমন্ কুম্ভকণৃ রহামস। 

েমন্ দক কমরমে কিটা দফমর যামি কিমর্।। 

এত্ িদে কুম্ভকণৃ রহময় করাধেদত্।  

রামেমর দগদেমত্ যায় অদত্ র্ীঘ্রগদত্।। 

কুম্ভকমণৃর ভময় েঙ্কা কমর টেেে।  

স্বগৃ ের্ত্ৃয কাাঁদেে, কাাঁদেে রসাত্ে।। 

আকামর্ কিউদট কযন্ দুই চক্ষু জ্বমে। 

োেসাট দিয়া িীর রঘুন্ামথ িমে।। 

ির িদষণ ন্াদরহ আদে দত্রদর্রা কিন্ধ। 

োরীচ রাক্ষস ন্াদরহ োয়ার প্রিন্ধ।। 

িাদেরািা ন্দরহ আদে ককােে র্রীর। 

িজ্র সে অঙ্গ আদে কুম্ভকণৃ িীর।।  

কযই সি িীর িধ সকমে কযই িামণ। 

কসই সি িাণ এিন্ ত্ুমে রাি ত্দমণ।।  

কত্াোর িামণর েমধয ত্ীক্ষ্ণ কয সকে।  

কসই সি িাণ োর িুো যাক্ িে।। 

রাে িমে কুম্ভকণৃ ত্যি অরহঙ্কার।  

কোর িাণ সমরহ এত্ র্দি আমে কার।।  

ত্ীক্ষ্ম িাণ প্ররহাদরমে রহইমি প্রেয়।  

ক্ষদু্র এক িামণ কত্ামর েি যোেয়। ।  

রঘুন্ামথর কথা শুমন্ কুম্ভকণৃ রহামস। 

েমন্মত্ িাসন্া িুদে যামি যেোমর্।।  

করহর কিি কিরহ কোর ের্ব্ৃত্-প্রোণ।  

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ ককরহ ন্াদরহ ধমর টান্।। 

কত্ অ্ত্র  িান্ কিটা কত্ িান্ দর্ক্ষা। 

ইে যে িামন্ আো আর িামন্ যক্ষা।। 

কয িামণ োদরে িাে দুর্জ্ৃয় িান্র।  

কসই িাণ োমর কুম্ভকমণৃর উের।।  
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রামের ঐদষক িাণ ত্ারা করহন্ েুমট। 

কণ্টক সোন্ কযন্ কুম্ভকণৃ ফুমট। ।  

দে দে িদে কুম্ভকণৃ দিে দটটকারী। 

িে িুদে কোর ভাই আমন্ কত্ার ন্ারী।।  

কোরহার েুষে িীর ঘন্ ঘন্ ন্ামি। 

শ্রীরামের েত্ িাণ ত্ামরহ কঠমক েমি।। 

েুষে দফরাময় িীর োদরিামর আইমস।  

ব্রহ্ম-অ্ত্র  রঘুন্াথ যুদিমেন্ ত্রামস।। 

দিন্া অম্ত্র  যুমে কযন্ েিের্ত্ রহাত্ী। 

কামর চি কীে োমর কামর োমর োদথ।। 

ভদমে েমি ন্ীেিীর রহইো কাত্র। 

েুষমের ঘাময় োমর অমন্ক িান্র।। 

েুষে কদরয়া রহামত্ েুমট উভরায়। 

েোয় িান্রগণ দেেু ন্াদরহ চায়।। 

ডাক দিয়া কদরহমত্মে ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

এক উেকির্ শুন্ যত্ কদেগণ।। 

োগে রহময়মে কিটা রমির দুগৃমন্ধ। 

িন্ কত্ িান্র উঠরহ উরহার স্কমন্ধ।। 

ভর ন্া সদরহমি কিটা েদিমি চােমন্। 

ভদদেমত্ োদিয়া োর োদেষ্ঠ দুর্জ্ৃমন্।। 

েক্ষ্মমণর িামকযমত্ সারহমস কদর ভর।  

স্কমন্ধ উমঠ িি িি অমন্ক িান্র।। 

কুম্ভকণ-ৃস্কমন্ধ চদি িীরগণ ন্ামচ। 

িাদুি েুদেমে কযন্ কত্াঁত্ুমের গামে।। 

র্রভ গিাক্ষ গয় কস গন্ধোিন্। 

েমরহে কিমিে আদি উমঠ দুই িন্।।  

সপ্ত িন্ চদিমেক কুম্ভকণৃ-স্কমন্ধ। 

ককমর্ ধদর টামন্ ককরহ ঘামি ন্ি দিমন্ধ।। 

সাত্ িীর োফ দিয়া ঘামি দগয়া চমি। 

দুই রহামত্ কুম্ভকণৃ িান্মর আোমি।। 

আোমি গিাক্ষ িীর রহারায় সদ্ববত্।  

ভদদেমত্ েদিয়া েুমি উদঠে কর্াদণত্।।  

গয় গিাক্ষ র্রভ কস গন্ধোিন্। 

আোমির ঘাময় সমি সরহে অমচত্ন্।। 

কিদিয়া অঙ্গি রহন্ুোমন্ োমগ ডর। 

উদঠমত্ উদঠমত্ ঘামি উমঠ দিে রি।। 

কুম্ভকমণৃ োদিমত্ ন্াদরে ককান্ িমন্। 

আরিার রাে অ্ত্র  যুদিমেন্ গমণ। ।  

ব্রহ্ম-অ্ত্র  োদিমেন্ েদদরয়া সন্ধান্। 

কুম্ভকমণৃর কাদটমেন্ ডান্ রহাত্িান্।।  

রহাত্িান্ েমি কযন্ ের্ব্ৃত্-দর্ির। 

রহামত্র চােমন্ েমি অমন্ক িান্র।। 

িােরহামত্ র্ােগাে উোদিয়া আমন্।  

রহামত্ গাে কদর কগে রামের সিমন্।। 

ঐদষক িামণমত্ রাে েদদরয়া সন্ধান্।  

এক িামণ কাদটমেন্ িাে রহাত্িান্।। 

দুই রহাত্ কাটা কগে, ত্িু ন্াদরহ টুমট। 

শ্রীরামেমর দগদেিামর দ্রুত্গদত্ েুমট।। 

ইে-অ্ত্র  রঘুন্াথ কদরো সন্ধান্। 

এক িামণ কাদটমেন্ েি দুইিান্।। 

রহে কগে েি কগে ত্িু ন্াদরহ ডমর। 

গিাগদি দিয়া যায় রামে দগদেিামর। ।  

িমন্ত ধদর ত্ুমে দন্ে কোরহার েুষে।  

েুষমের ঘাময় োমর িান্র-েণ্ডে।। 

েুষে কাদটমত্ রাে যুদিমেন্ িাণ। 

ন্য় িামণ েুষে কদরো িান্ িান্।। 

কাটা কগে েুষে র্েত্া ন্াদরহ ত্ামত্। 

গিাগদি দিয়া যায় রামেমর দগদেমত্। ।  
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রাহু কযন্ আমস চে দগদেিামর ত্মর। 

কুম্ভকণৃ কত্েদন্ শ্রীরামে দগদেিামর।। 

কুম্ভকমণৃর েুমিমত্ কয েদিমে কর্াদণত্। 

ন্াক কাণ কাটা কয কিিায় দিেরীত্।।  

এমত্ক দুগৃদত্ সরহে ত্িু ন্াদরহ েমর।  

আরিার ব্রহ্ম-অ্ত্র  োদরমেন্ ত্ামর।। 

যেিণ্ড সে িাণ রমন শমত্ েদণ্ডত্। 

ির্দিক আমো কদর েুদটে ত্বদরত্।। 

ব্রহ্ম-অ্ত্র  িামণ আর ন্াদরহক অন্যথা। 

কসই িামণ কুম্ভকমণৃর কাদটমেন্ োথা।। 

কাটােুণ্ড সােদটয়া রহন্ুোন্ কত্ামে।  

কটমন্ কফমে দিে েময় সেুমদ্রর িমে।। 

সাগমরর িেিন্তু কমর কত্ােোি। 

েধয সাগমরমত্ কযন্ রহইে োরহাি।। 

ির্ েক্ষ রাক্ষমসমত্ কুম্ভকণৃ েমি। 

কান্ন্ ভাদঙ্গে কযন্ প্রেময়র েমি।।  

কিিগণ সুিী সরহে রামের দিরমে। 

স্বগৃ সরহমত্ েুরন্দর েদমিন্ শ্রীরামে।। 

কদেগণ িমে রাে কদরো দন্োর।  

আর যত্ িীর আমে কোসিার ভার।। 

ন্া কিদি এেন্ িীর এ দত্ন্ ভুিমন্। 

যুদেিামর কাি থাক, ভঙ্গ িরর্মন্।।  

কুম্ভকণ ৃেদিে গাদরহে কতদর্ত্িাস।  

রািণ শুদন্ে কুম্ভকমণৃর দিন্ার্।।  

কুম্ভকমণৃর েতত্ুয শ্রিমণ রািমণর করািন্ 

ত্মি রণভমঙ্গ যত্ দন্র্াচরগণ। 

রণেেী োদি সকো েঙ্কা প্রমির্ন্।।  

কযথা কুম্ভকমণৃ োঠাইয়া রাে-রমণ। 

ির্ান্ন্ দচন্তা কদরমত্মে েমন্ েমন্।।  

সেমর দগয়ামে আদি কুম্ভকণৃ ভাই।  

এিদন্ দিদন্মি রণ দকেু র্ঙ্কা ন্াই। ।  

িয়িার্ত্ৃা দিমি িদত্ কয কামে আদসয়া। 

ত্ুদষি ত্ারহামর আদে িহু ধন্ দিয়া।।  

ন্গমর কদরয়া ন্ান্া েঙ্গে-আচার। 

ভ্রাত্ামর আদন্মত্ দন্মি রহি আগসার। ।  

ন্া কদরমত্ ন্া কদরমত্ প্রণাে আোমর। 

অম্ই কয আদে ককামে কদরি ত্ারহামর।। 

রণমির্ ঘুচাইয়া দিিয কির্ কদর। 

দু’ভাই িদসি এক আসন্ উেদর।। 

িন্ধুিন্ সকমে কদরয়া আন্য়ন্। 

ন্ান্ােত্ উৎসি কদরি আচরণ।। 

এত্ ভাদি ক্ষণকাণ েমর ির্ান্ন্। 

উৎকদিত্ রহময় েুন্ঃ করময় দচন্তন্। ।  

ভ্রাত্া কোর দগয়ামে রহইে িহুক্ষণ।  

এিমন্া ন্া সকে ককন্ িদত্ আগেন্।। 

িুদেমত্ ন্া োদর দকেু রমণর দিষয়।  

রহইে দক ন্া রহইে র্ত্রু-েরািয়।। 

িুদে র্ত্রুিয় ন্াদরহ রহইয়া থাদকমি।  

িয় সরহমে ককন্ কোর হৃিয় কাাঁদেমি।।  

এইরূে কদরমত্ কদরমত্ েমন্ারমথ। 

শুদন্মত্ োইে ককাোরহে কিযােেমথ।। 

ত্ারহা শুদন্ রহইয়া দিস্ময়যুি েন্।  

উদদ্বি রহইয়া কমর দিদিধ দচন্তন্।।  

এদক এদক আদি কিি েুদন্ যক্ষগণ। 

কদরমত্মে আকামর্মত্ িয় উচারণ।। 
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িাাঁদচয়া থাদকমত্ কোর কুম্ভকণৃ ভাই।  

উরহামির েুমি িয় র্ব্দ শুদন্ ন্াই।।  

অত্এি িি র্ঙ্কা কমর কোর দচমত্। 

ন্া িাদন্ রহমত্মে দকিা সং্াে স্থমেমত্।। 

এইরূে দচন্তা কমর রািা ির্ান্ন্। 

করহন্কামে ভিিদত্ সকে আগেন্।। 

ত্ামর কিদি দিজ্ঞামস রািণ সর্দঙ্কত্। 

করহ কর করহ কর রণ-েঙ্গে ত্বদরত্।। 

ভীত্েন্ রহময় িদত্ কদরহমত্ ন্া োমর। 

আরিার রািা ত্ামর কমরহ কদরহিামর।। 

ত্মি কাদন্দ কাদন্দ ভিিদত্ কমরহ সভাস্থমে। 

েরহারাি দক কদরহি রমণর কুর্মে।। 

কত্াোর অন্ুি দগয়া সের দভত্র। 

িদধমেন্ িহুত্র ভল্লুক িান্র।। 

েমর রাে-িামণমত্ কস ত্যদিয়া েরাণ।  

েরহারাি স্বগৃেুমর কদরো প্রস্থান্।। 

কযইোত্র এই কথা চমরমত্ কদরহে। 

েদেৃা রহময় ির্ান্ন্ ভদত্মে েদিে। ।  

ত্ারহা কিদি েরহাোশৃ্ব আর েমরহাির।  

উঠাইয়া িসাইে আসন্ উের।। 

কুম্ভকণ-ৃেতত্ুয-িার্ত্ৃা কদরয়া শ্রিণ। 

রন্দন্ করময় যত্ েঙ্কািাসী িন্।।  

েুরহদমর্ত্ৃক েমর রািা কচত্ন্ োইয়া। 

দিোে করয় কর্ামক কাত্র রহইয়া।। 

ভাই ন্দরহ, আদে কর চণ্ডাে সমরহাির। 

কাাঁচা ঘুমে িাগাময় োঠাই যেঘর।।  

আদি সরহে র্দন্যাকার দন্দ্রার চউদর। 

িীরর্দন্য রহইে কন্ক েঙ্কােুরী।। 

আদি সরহমত্ রািয কোর রহইে দিফে। 

কুম্ভকণৃ ভাই ত্ুদে দেমে েরহািে। ।  

চে সদযৃয িায়ু যে কিি েুরন্দর। 

েরহাসুমি দন্দ্রা যামি, ঘুমচ কগে ডর।।  

ককাথা কগমে ভাই কোর আইস সত্বর। 

দুই ভাই দেদে দগয়া কদরি সের।। 

ডাদন্ রহে কগে কোর এত্ দিন্ েমর। 

েঙ্কােুমর রন্দন্ উদঠে ঘমর ঘমর।। 

দিভীষণ ভাই কোমর দিয়া কগে র্াে। 

ধাদরৃ্ম্মকর র্ামে োই এত্ েন্োে।। 

 

রহায় রহায় দক রহইে,                     রদর 

দিদধ দক কদরে, 

প্রাণাদধক ভাই দন্ে রহদর। 

দক কদরি ককাথা 

যাি,                     ককাথা কগমে 

ত্ামর োি, 

ত্া দিমন্ দকরূমে প্রাণ ধদর।। 

ওমর প্রাণাদধক 

ভ্রাত্া,                     কোমর োদি 

কগদে ককাথা, 

কিদিমত্ ন্া োই আর কত্ামর। 

দধক্ দধক্ প্রামণ 

কোর,                     শুদন্য়া েরণ 

কত্ার, 

এিমন্া ন্া োমি এ র্রীমর।। 

কদরহ কগমে ত্ুদে 

কোমর,                     োদর আদস 

রাঘমিমর,  

আেদন্ িদসয়া থাক সুমি। 
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ত্ারহা ন্া কদরমত্ 

োদর,                     দন্মি কগমে 

যেেুরী, 

কফদেমে আোমর কঘার দুঃমি।। 

দিদন্মে অসুর সুর,                     গন্ধর্ব্ৃ 

ভুিঙ্গেুর, 

যক্ষ রক্ষ দসে দিিযাধর। 

িয় কদর এ সংসামর,                    ক্ষুদ্র 

েন্ুমষযর কমর, 

প্রাণ রহারাইমে ভ্রাত্তির।। 

কয কত্াোমর 

র্রীমরমত্,                    ন্াদরহ োদর 

প্রমিদর্মত্, 

িজ্র ভদদেত্মে েমিদেে। 

কস ত্ুদে রামে র্মর,                     দিে 

সরহমে দক প্রকামর, 

আোর কোমে এদক দেে।। 

আর আদে দক 

প্রকামর,                     দিদন্ি কস 

েুরন্দমর, 

র্েন্ িরুণ সিত্যগমণ। 

উেদস্থত্ র্ত্রুিমন্,                     দকরূমে 

িদধি রমণ, 

েঙ্কা রক্ষা কদরি ককেমন্।। 

ওমর ওমর ভ্রাত্তির,                     কত্াো 

দিন্া কোমর ডর, 

ন্া কদরমি আর ককান্ িন্। 

অের দক কি আর,                     যািৎ 

িান্র োর, 

ত্ারা সরহে অর্দঙ্কত্ েন্।। 

ন্া েদরমত্ ন্া 

েদরমত্,                     আমগ ঐ 

আকামর্মত্, 

ককাোরহে কমর কিিগণ। 

িুদে িা ইরহার 

েমর,                     উেরহাস কমর 

কোমর, 

করত্াদে দিয়া সর্ব্ৃিন্।। 

োরীচ কদরহো 

দরহত্,                     অদত্র্য় সেুদচত্, 

কদরহমেক ভ্রাত্া দিভীষণ।  

ত্ুদেরহ কদরহমে েথয,                     সি 

কথা অদত্ত্থয, 

দকেু ন্াদরহ কদরন্ু শ্রিণ।। 

ধাদরৃ্ম্ক দিশুে েন্,                     কসই 

ভ্রাত্া দিভীষণ, 

কদরোে ত্ার অেোন্।  

কসই োমে িুদে কোমর,                     ন্র 

িান্মরর কমর, 

োইমত্ রহইে অেোন্।। 

ত্ুদে ভ্রাত্া যদি কগমে,                     দক 

ফে ঐশ্বমযৃয িমে, 

দক কাযৃয সীত্ায় আর প্রামণ। 

দক ফে সের িময়,                    দক 

ফে িান্ধিচময়, 

প্রাণ দিি রঘুেদত্ িামণ।। 
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ন্রান্তক, কিিান্তক, েমরহাির, দত্রদর্রা, অদত্কায় ও েরহাোমর্র যেু ও 

েতত্ুয 

এইরূমে রন্দন্ করময় ির্ান্ন্। 

অশ্রুিমে অদভদষি রহইে িিন্।। 

দেত্ার কাত্র কিদি েুত্র িমন্ম দুঃি। 

দত্রদর্রা দিরে কমর রািণ সরু্ম্ি।। 

কদরমে ত্েসযা দেত্া রহইমত্ অের। 

অের রহইমত্ ব্রহ্মা ন্াদরহ দিো ির। ।  

অের রহইে দিভীষণ দন্িগমণ। 

ব্রহ্মার কতোয় কসই সর্ব্ৃর্া্ত্র  িামন্।। 

র্া্ত্র -অন্ুরূে িুিা কদরহমেক দরহত্।  

ধাদরৃ্ম্ক চদরত্র দত্দন্ দিচামর েদণ্ডত্।। 

দত্রভুিন্ দিমন্ দেত্া কত্াোর িািান্।  

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ আদি ন্াদরহ ধমর টান্।। 

কিযষ্ঠ ভাই কুমির ধমন্র অদধকারী। 

ত্ামর দিদন্ েুষ্পরথ দন্মে েঙ্কােুরী।। 

েয়-িান্ি েরহারাি সর্ব্ৃমোক োমে।  

কন্যািান্ দিয়া কস কত্াোমর কিি েদমি।। 

িাসুদকর দিষিামরহ দত্রভুিন্ েুমি।  

ত্ি র্ব্দ োইমে েোয় উভরমি।। 

ইে যে িরুমণর কদরমে দিত্থা। 

েন্ুষয কিটামর দিন্া কত্ িি কথা।।  

ন্ান্া অ্ত্র  সং্ামে কদরি অিত্ার। 

আদিকার যত্ যুে কস আোর ভার।। 

গরুমির েুমি কযন্ িধ ক রহয় সাে। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ োদর ঘুচাি সন্তাে।। 

দত্রদর্রা দিরে কমর, রািা রহরদষত্। 

আর দত্ন্ ভাই ত্ার করামষ আচদ্ববত্।। 

কিিান্তক ন্রান্তর অদত্কায় িীর। 

সং্ামে যাইমত্ চামরহ ন্াদরহ রহয় দস্থর।। 

চাদরিন্ েরহািে দচরকাে িাদন্।  

চাদরিমন্ ঐকয রহমে দত্রভুিন্ দিদন্।। 

রাি প্রসাি যারহা োইে চাদরিন্ েদর। 

কুসুে চন্দন্ োেয সুগন্ধী কেদরী।। 

িীরধদট েমর ককরহ ন্ামে গঙ্গািে। 

রমন শমত্ দন্দরৃ্ম্ত্ েমর কমণৃমত্ কুণ্ডে।। 

েদরে কসাণার সান্া রমন শর কটাের। 

োদণমকযর রহার সামি গোর উের।। 

ন্ান্া রন শ অেঙ্কার েদরে র্রীমর। 

কন্ক কঙ্কণ িাো েমর দুই কমর।। 

চাদর কিটা েদরমেক চাদর রািার ধন্।  

রািমণর চাদর কিটা কাদেন্ী-মোরহন্।।  

েরহাোর্ িীর আর ভাই েমরহাির। 

েয় িন্ যাত্রা কমর সং্াে দভত্র। ।  

েয় িীর যাত্রা কমর সং্াে প্রিীণ। 

দিিায় রহইয়া কমর দেত্ত প্রিদক্ষণ। ।  

ন্ীে িণৃ রহেী এে ন্ীে কেঘ-মিযাদত্। 

ঐরািমত্র িংমর্ ত্ার রহময়মে উৎেদর্ত্।। 

িিই প্রিে কসই েিের্ত্ রহাত্ী। 

ত্ারহামত্ চদিে েমরহাির কযাোেদত্।। 

উসচঃশ্রিা অশ্ব কযন্ েিমন্র গদত্। 

কসই অমশ্ব চমি কিিান্তক েরহােদত্। ।  

আর অশ্ব ভদমে োি েমি দক ন্া েমি। 

রহামত্ কর্ে ন্রান্তক কসই অমশ্ব চমি।। 
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সািামেক রথ কযন্ রদির প্রকার্। 

রহামত্ কর্ে ত্ামত্ চমি িীর েরহাোর্।।  

আর রথ সািায় োদণকয েদণ রহীরা।  

রহামত্ িাণ্ডা চমি ত্ামত্ কুোর দত্রদর্রা।। 

সুিমণৃর রথ র্ত্ কঘািার সািদন্। 

কসই রমথ অদত্কায় চদিে আেদন্।। 

েুত্র সি যাত্রা কমর শুদন্ এ িচন্।  

সিার িন্ন্ী আদস কদরমে করািন্।। 

কুম্ভকণৃ করহন্ িীর েমি কগে রমণ।  

যাইও ন্ামকা িযথা দিয়া িন্ন্ীর প্রামণ।। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ করহন্ িীর েমি কগে রমণ। 

যাইও ন্ামকা িযথা দিয়া িন্ন্ীর প্রামণ।। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ োি িাো প্রাণ িি ধন্।  

কেযামণ থাদকমি রাি োময়র িচন্।।  

দিভা সকসে কত্ কিি-িান্ি-ন্দন্দন্ী।  

ককাথা যারহ ত্া সিামর কমর অন্াদথন্ী। ।  

সম্প্রদত্ কদরমে দিভা, ন্মরহ সরহিাস।  

অদি দিয়া কোিাে েঙ্কার গতরহিাস।।  

চাদর ভাই চত্ুমর্দ্ৃাে েরহ স্কমন্ধ কদর। 

শ্রীরামেমর কিরহ েময় িান্কী সুন্দরী।। 

করহন্ করৃ্ম্ কদরমে যিযদে রািা করামষ। 

েোইয়া থাক দগয়া ের্ব্ৃত্ সকোমস।। 

কুমির কত্াোর দেত্তমিযষ্ঠ ভ্রাত্তির। 

কসদি ত্াাঁমক েুত্র সে থাক ত্াাঁর ঘর।।  

োত্তগণ-িচমন্মত্ েুত্র সি ককামে। 

েুমত্রর কিদিয়া করাধ ভময় ত্ারা কাাঁমে।। 

েুত্রগণ ককামে িমে দিত্াে প্রদত্ফে।  

িন্ন্ী িদেয়া এত্ সদরহ কস সকে।। 

িগমত্র কর্ত্ৃা কোরা, িীরিংমর্ িন্ম। 

োন্ুমষর ডমর রি কমর কসিাকরৃ্ম্। ।  

আদন্ে েুষ্পকরথ দেত্া যামর দিমন্। 

ককান্ োমি র্রণ েি ত্ারহার চরমণ।। 

িাহুিমে দেত্া কোর দত্রভুিন্ র্ামস। 

েুকাময় থাদকি ককন্ ডরাময় োন্ুমষ। ।  

দিেক্ষ-সরু্ম্মি যদি সং্ামেমত্ েদর। 

দিিযরমথ চদিয়া যাইি স্বগৃেুরী।। 

আেন্ েদন্দমর যারহ ন্া কর দিষাি। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ কেমর ঘুচাি দিিাি।। 

গরুমির েুমি কযন্ ভস্ম রহয় সাে। 

্াদসয়া িান্র-মসন্া কিিাি প্রত্াে।। 

োময়মর প্রমিাধ কদর েয় িন্ সামি। 

রুদষয়া প্রমির্ কমর সং্ামের োমে।। 

েয় কসন্ােদত্ ঠাট েয় অমক্ষৌদরহণী। 

কটমকর েিভমর কাাঁদেমে কেদিন্ী।। 

ধদোয় দিিমস িাট সরহে অন্ধকার। 

েয়া িীর উর্ত্দরে কদর োর োর।। 

দুই সসমন্য দের্াদেদর্ িামি েরহারণ।  

গাে উোদিয়া আমন্ যত্ কদেগণ।। 

িান্মরমত্ গাে োথর কমর িদরষণ। 

িামণ কাদট রাক্ষমসমত্ কমর দন্িারণ।।  

রাক্ষমসমত্ িাণ এমি অন্মের দর্িা। 

িান্র কটক েমি ন্াদরহ কেিমিািা।। 

িযামঘ্রর োাঁেদন্ কযন্ িান্মরর রঙ্গ। 

েরমণর ভয় ন্াই, রমণ ন্াদরহ ভঙ্গ।। 

চি চােি েুষ্টযাঘাত্ িান্মরর ত্ািা। 

কত্ র্ত্ রাক্ষমসর োথা কমর গাঁিা। ।  

অমন্ক রাক্ষস েমি অত্যল্প-িান্র। 

কুদেে কয ন্রান্তক রািণ-কুোর।। 
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চত্ুদর্দ্ৃমক চাদেয়া উদঠে ত্ার কঘািা। 

চত্ুদর্দ্ৃমক অ্ত্র িতদষ্ট কমর কঘািা কযািা।। 

িান্মরমর োমর িীর েরহা কর্েোট। 

িান্মরর রমি কািা রহময় কগে িাট। ।  

ন্রান্তমকর িাণ ককরহ সদরহমত্ ন্া োমর। 

ভঙ্গ দিয়া িান্র েোময় কগে ডমর।।  

ডাদকয়া সু্ীি কমরহ অঙ্গমির আমগ। 

কিি কিদি অঙ্গি কটক ককন্ ভামগ।। 

আেদন্ কদরয়া যুে রাি কদেগণ। 

ন্রান্তমক কেমর কত্াষ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

সু্ীমির িচমন্ অঙ্গি েমি োমি।  

কটক সািাময় কগে সং্ামের োমে। ।  

রমণমত্ প্রমির্ কমর অদত্ করাধেুমি। 

িদর সরহমত্ ন্রান্তমক িাদেসুত্ ডামক।। 

দুই রহাত্ র্দন্য কোর কিি দন্র্াচর। 

যত্ র্দি আমে রহান্ িুমকর উের।। 

কিিত্া দিদন্স্ কিটা কর্মের কারণ। 

আদিকার যুমে কত্ার িদধি িীিন্।। 

শ্রীরামের ভতত্য আদে সংসামর েদদিত্। 

ত্ুই অ্ত্র  এদিমে ন্া রহি আদে ভীত্।।  

োইক োদরয়া কিটা দফর দক কারণ। 

কত্াোমত্ আোমত্ যুদে দিমন্ ককান্িন্।।  

দুই রহাত্ েসাদরয়া কেমত্ দিে িুক। 

অঙ্গমির দিরমে সু্ীমির ককৌত্ুক।। 

ককামে ন্রান্তক িীর অধমরাষ্ঠ কাাঁমে। 

এদিমেক কর্েোট অদত্র্য় ককামে।। 

এদিমেক কর্েোট দিয়া হুহুঙ্কার। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামে োদগে চেৎকার।। 

অঙ্গমির িুক কযন্ িমজ্রর সোন্। 

িুমকমত্ কঠদকয়া কর্ে সরহে দুইিান্।।  

অঙ্গি িমে, কত্ার, অ্ত্র  কগে রসাত্ে। 

কোর ঘা স্ববর কিটা, ত্মি িাদন্ িে।।  

আেন্া োসমর ককামে িাদের ন্ন্দন্। 

ন্রান্তমক োদরমত্ ভািময় েমন্ েন্।।  

িজ্রেুদষ্ট োদর কঘািা কদরমেক চদর। 

েদিে দুর্জ্ৃয় কঘািা ঊমেৃ চাদর িুর।। 

দুই চক্ষু দঠকদরে দিহ্বা িাদরহরায়। 

ন্রান্তক কুদেয়া অঙ্গি োমন্ চায়। ।  

িজ্রেুদষ্ট োদরমেক অঙ্গমির িমুক। 

েুমি রি উমঠ ত্ার েেমক েেমক।। 

র্রীর িযদথত্ ত্িু ন্মরহত্ কাত্র। 

প্রমির্ কদরে দগয়া রমণর দভত্র।। 

েরহািে অঙ্গি অত্যন্ত করাধভমর। 

িুমক রহাাঁটু দিয়া ত্মি ন্রান্তমক োমর।। 

ন্রান্তক েদিে, কিদিে কিিান্তমক।  

সসসমন্যমত্ অঙ্গমি কিদিে চাদরদিমক।। 

রহেীর উেমর চদি আইে েমরহাির। 

চাোইয়া দিে করী অঙ্গি উের।। 

অন্ুিে দত্রদর্রা রহইে ত্ত্ক্ষণ। 

অঙ্গমিমর কিমি আদস িীর দুই িন্।।  

েমরহাির িাঠা োমর অঙ্গমির িুমক। 

েুমি রি উমঠ িীমরর েেমক েেমক। ।  

েুমি রি উমঠ ত্িু ন্া রহয় কাত্র। 

অন্ধকার কদর কফমে গাে ও োথর।। 

েমধযমত্ অঙ্গি চাদরদিমক দন্র্াচর।  

কিদি রহন্ুোন্ িীর ধাইে সত্বর।। 

েরহারমণ দের্াদেদর্ সরহে েয়িন্। 

িাদিে ত্ুেুে যুে ন্মরহ দন্িারণ।।  
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কিিান্তমকর রহামত্ দেে কোরহার োিদি। 

রহন্ুোমন্র িুমক োমর দুরহাদত্য়া িাদি।। 

কুদেে কস রহন্ুোন্ সং্ামের র্দর।  

েিাঘামত্ কিিান্তমক কদরমেক চদর।।  

রহেীর উেমর ত্মি আইে েমরহাির। 

ন্ীে কসন্ােদত্ দিদন্ধ কদরে ির্জিৃর।।  

িাণ কিময় ন্ীেিীর কদরে উঠাদন্। 

এক টামন্ উোমি ের্ব্ৃত্ একিাদন্।।  

েদিে ের্ব্ৃত্ কগাটা র্ব্দ কগে িদর।  

রহেসরহ েমরহািমর কদরমেক চদর।। 

দত্ন্ ভাই েমি রমণ কিমি অদত্কায়। 

রহামত্ িাণ্ডা দত্রদর্রা সং্াে োমে যায়।। 

রহন্ুোন্ েরহািীমর কিদিে সরু্ম্মি।  

দুরহাদত্য়া িাদি োমর রহন্ুোমন্র িুমক।। 

প্ররহামরমত্ রহন্ুোন্ আেন্া োসমর। 

এক োমফ েমি ত্ার রমথর উেমর।। 

দত্রদর্রার রহামত্ িাণ্ডা অদত্ িরর্ান্। 

কস িাণ্ডায় দত্রদর্রামর কমর িান্ িান্।। 

ভাই ভাইমো রমণ েমি কিমি েরহাোর্।  

রহামত্ গিা কদেগমণ কদরমে দিন্ার্।। 

ন্ীেিণৃ গিািান্ কিমি চাদরদভমত্। 

অদধক রহইে রাঙ্গা কদের কর্াদণমত্।। 

িয়ঘণ্টা িামি কস গিার চাদরোমর্।  

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ আদি সমি কাাঁমে ত্রামস।। 

েরহাোমর্র িাণ ককরহ সদরহমত্ ন্া োমর। 

ভঙ্গ দিয়া েোইমে সকে িান্মর।। 

করহেকদট কদে আইে িরুণ-ন্ন্দন্। 

ের্ব্ৃত্ উোমি এক কঘার িরর্ন্।। 

এদিে ের্ব্ৃত্িান্ অদত্ করাধেমন্। 

েরহাোর্ িীর েমি ের্ব্ৃত্ চােমন্।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ কদিমত্ব দিচক্ষণ। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহমেন্ গীত্ রাোয়ণ।।  

অদত্কাময়র যেুারম্ভ 

েমি িীর েঞ্চিন্া কিদিিামর োয়। 

রহামত্ ধন্ু সং্ামে প্রমিমর্ অদত্কায়।। 

দচন্তা কদর েমন্ েমন্ িদেমে ত্িন্। 

শ্রীচরমণ স্থান্ কিরহ ককৌর্েযা-ন্ন্দন্।। 

রািণ-সন্তান্ িমে িয়া ন্া কদরমি। 

িয়ােয় রােন্ামে কেঙ্ক রদটমি।। 

িুিা দুইিন্ েমি, েমরহাির আর। 

করামষ অদত্কায় িীর রািণ-কুোর।। 

েরহামরামধ অদত্কায় রহময় আগসার। 

দিমেন্ আেন্ দিিয-চামেমত্ টঙ্কার।। 

দকিা কঘারত্র কসই টঙ্কার দন্ঃস্বন্। 
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ত্ারহা শুদন্ েদদেৃত্ রহইে কদেগণ।। 

িি িি িীর যত্ ভল্লুক িান্র। 

ত্ারহামির িক্ষঃস্থে কাাঁমে থর থর।। 

ত্মি কসই রমথ থাদক গভীর গর্জ্ৃমন্। 

কদরহমত্মে সম্ববাদধয়া প্লিঙ্গেগমণ।। 

ওমর ওমর েরহােুিৃ েকৃট সকে।  

েোও েোও কত্ারা োদি রণস্থে।। 

দত্রভুিমন্ অদত্ িযাত্ অদত্কায় ন্াে। 

আদসয়াদে আদে আদি কদরমত্ সং্াে।। 

আদি ন্া রাদিি আদে ভুিন্ দভত্র। 

আেন্ দেত্ার দরেু কদে দকংিা ন্র।। 

কত্ারা ককন্ ের কোর সরু্ম্মি থাদকয়া। 

দরহত্ কদরহ প্রাণ েময় যারহ েোইয়া।। 

এত্ িদে দসংরহন্াি কমর ঘমন্ ঘন্। 

ত্ামরহ অদত্ ত্রাদসত্ রহইে কদেগণ।। 

আর ত্ার অদত্র্য় ভয়ঙ্কর কায়। 

কিদিয়া িান্র সি ভময়মত্ েোয়।। 

ককরহ ককরহ কসত্ু দিয়া যায় দসন্ধুোমর। 

ককরহ প্রমির্ময় িমন্ ককরহ িদে-দ্বামর।। 

ককরহ ককরহ দসন্ধুিমে থাকময় ডুদিয়া। 

ককরহ েত্র েত্াদিমত্ গাত্র আোদিয়া।। 

ককরহ ককরহ প্রমির্ময় িতমক্ষর ককাটমর। 

ককরহ ককরহ কুম্ভকণৃ িিন্-দিিমর।। 

ককরহ ককরহ ভময় দন্মি েতত্ িান্ািামর। 

র্য়ন্ কদরয়া রমরহ র্মির োোমর।। 

ককরহ ককরহ শ্রীরামের দন্কমট যাইয়া। 

কদরহমত্মে অদত্কায় িীমর কিিাইয়া।। 

কিি কিি রঘুির রমণর দভত্র। 

আদসয়ামে অদত্ িি এক দন্র্াচর।।  
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উরহামর কিদিিাোত্র যত্ কদেগণ। 

ত্রাদসত্ রহইয়া সমি কমর েোয়ণ।। 

কদেমির কথা শুদন্ শ্রীরঘুন্ন্দন্। 

অদত্কাময় কিদি সরহে সদিস্ময় েন্।। 

যিযদে প্রথে রমণ কিমিদেো ত্ামর। 

ত্থাদে দিস্ময় সরহে অন্তর োোমর।। 

অমেৌদকক েিামথৃর এই ধরৃ্ম্ রহয়। 

কিদিমেও ন্ি ন্ি রূমে প্রকার্য়।। 

ত্মি রঘুেদত্ দন্ি দেত্া দিভীষমণ। 

দিজ্ঞাসা কমরন্ অদত্ েধুর িচমন্।। 

 

কিি দেত্া দিভীষণ,                     রমণ এে ককান্িন্, 

ের্ব্ৃত্ প্রোণ রমথ চাদে। 

দন্মিও ভদধর দিদত্,                     র্যােিণৃ দর্োকতদত্, 

অদত্ ভয়ঙ্কর ভদপ্রত্ােী।। 

েুকুট কর্াভময় দর্মর,                     কযন্ ন্ীে ধরাধমর, 

সুিমণৃর র্তঙ্গ কর্াভা োয়। 

দেঙ্গে ন্য়ন্দ্বয়,                     ভুমিমত্ অঙ্গিচয়, 

গমে ন্ান্া আভরণ ত্ায়।। 

দকিা কিদি রথিান্,                     ির্ র্ত্ েদরোণ, 

কঘাটমকমত্ িদরহমত্মে যামর। 

েঞ্চ সুসারদথ যার,                     ধ্বি ন্রেুণ্ডাকার, 

েত্াকা উদিমে চাদর ধামর।। 

কিদি রথ উেমরমত্,                     অ্ত্র  র্্ত্র  ন্ান্ােমত্, 

র্দে কর্ে েুষে েুিগর। 

ত্ীক্ষ্ণ ত্ীক্ষ্ণ দভদন্দোে,                     র্ত্ র্ত্ ত্রিাে, 

কাঠার কুঠার িহুত্র।। 

অদত্র্য় ভয়ঙ্কর,                     কেৌরহেয় িাণ ির, 

অষ্টদত্রংর্ ত্দণ কর্াভা কমর। 
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স্বণৃিে সুমর্াভন্,                     দিিয দিিয র্রাসন্, 

চাদরদিমক রমরহ থমর থমর।। 

ির্ রহে েদরোণ,                     দুই োমর্ দুই িান্, 

িড়্গ দুদেমত্মে ভয়ঙ্কর। 

ধদরয়ামে িাে কমর,                     একিান্ ধন্ুমকমর, 

ইেধন্ু সে িীঘৃত্র।। 

দন্রদিয়া এইিমন্,                     েোইমে স্থামন্ স্থামন্, 

িান্র সকে ভীত্ েমন্। 

কক িমট কারহার কেৌত্র,                     দক ন্াে কারহার েুত্র, 

করহ দেত্া েে দিিযোমন্।। 

অদত্কাময়র যেু ও েতত্ুয 

শ্রীরাে-িিমন্ শুদন্ এমত্ক িচন্। 

দিভীষণ ত্াাঁরহামর কমরন্ দন্মিিন্।। 

প্রভু দিশ্রিার কেৌত্র রািণ-ন্ন্িন্।  

অদত্কায় ন্ােধারী রহয় এই িন্।। 

িন্ে ইরহার ধন্যা োদেন্ী উিমর। 

আেন্ দেত্ার ত্ুেয এ রহয় সেমর।। 

জ্ঞাদত্িন্ কসিমন্মত্ িি অন্ুরি। 

একিার শ্রুদত্োমত্র র্া্ত্র াভযামস র্ি।। 

সাে িান্ কভি িণ্ড এ চাদর উোময়।  

অত্যন্ত দন্েুণ আর েন্ত্রণা দন্চময়।। 

ধরৃ্ম্র্া্ত্র  অথৃর্া্ত্র  কাের্াম্ত্র  ধীর। 

অশ্বেতমষ্ঠ গিস্কমন্ধ রমত্ েরহাদস্থর।। 

ধন্ুক ধারমণ আর িাণ দিমোচমন্। 

ইরহার সোন্ ন্াই এ েঙ্কা-ভুিমন্।। 

ইরহার িাহুর িে কদরয়া আশ্রয়। 

দন্রিদধ েঙ্কােুরী আেময় দন্ভৃয়।।  

ইরহার প্রভাি প্রর্ংসময় সর্ব্ৃিন্।  

কিিত্া িান্ি যক্ষ দিিযাধরগণ।। 

এই কঘার ত্ে কদর অমন্ক িরষ। 

দিধাত্ামর কদরয়ামে আেন্ার ির্।। 

ত্াাঁর স্থামন্ োইয়ামে এই দিিয যান্। 

আর োইয়ামে ন্ান্া অ্ত্র  র্্ত্র  িাণ।। 

দিিয এক অমভিয কিচ োইয়ামে। 

সুরাসুর দন্কমট অিধয রহইয়ামে।। 

এই দিদন্য়ামে িহু কিিত্া িান্মি। 

যক্ষ দিিযাধর ন্াগ দকন্নরাদি সমি।। 

এই কমরদেে িামণ িমজ্রর েম্ভন্।  

িরুমণর োর্ কমরদেে দন্িারণ।। 

এই েঙ্কা-োমে সি িীমরর প্রধান্।  

কিি সিত্য িয়ী র্দর িীর িেিান্।। 

আিমরমত্ অদত্কায় ন্াে রামি িাে। 

কুোর ভামগমত্ ন্াই এেন্ প্রত্াে।। 

এই রমণ যািত্ীয় কদে ভল্লগমণ। 

সংরহার কদরমি র্রিামে এইক্ষমণ।। 
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অত্এি ইরহামর কদরমত্ সংরহরণ। 

কদরমত্ রহইমি অদত্ র্ীঘ্র আময়ািন্।। 

এইরূে দিভীষণ কন্ রঘুিমর। 

অদত্কায় প্রমিদর্ে সের দভত্মর।। 

সরু্ম্মিমত্ দিভীষমণ কদর দন্রীক্ষণ।  

প্রণাে কদরয়া ত্াাঁমর কদরহমে িচন্।।  

অদত্কায় িমে, িুিা শুন্রহ উর্ত্র। 

রাদত্র দিন্ কসি ত্ুদে কিি গিাধর। ।  

কত্াোর সোন্ কশ্রষ্ঠ রহমি ককান্ িন্।  

কত্াো প্রদত্ িি প্রীত্ কিি ন্ারায়ণ।।  

অদত্কায় িদেমে িুিা দন্মিদি কত্াোমর। 

কোমর কযন্ কমরন্ িয়া কিি গিাধমর।।  

এত্ কদরহ অদত্কায় রাদি দিভীষমণ। 

চাোইয়া দিে রথ রাে দিিযোমন্।।  

অদত্কায় িমে, শুন্ িগত্-মগাাঁসাই। 

েে প্রদত্ কএি ককন্ িয়া রহয় ন্াই।। 

অদত্কায় িমে, শুন্ কিি ন্ারায়ণ। 

স্থান্ দিও শ্রীচরমণ এই দন্মিিন্।।  

েি শুদন্ েব্ধ রহময় কন্ গিাধর।  

েরে ধাদরৃ্ম্ক ত্ুদে েঙ্কার দভত্র।।  

ত্ুদে আর কত্াোর দেত্তিয দিভীষণ। 

দুইিমন্ রািয দিি োদরয়া রািণ।।  

অদত্কায় িমে রািয ন্াদরহ প্রময়ািন্।  

যুে কদর কমেির কদরি োত্ন্।। 

এিন্ ও েমি কদর এই দন্মিিন্। 

আোর সদরহত্ যুে দিমি ককান্ িন্।।  

িান্মরর সমঙ্গ আদে ন্া কদরমি রণ। 

েশুিাদত্ যুমের দক িামন্ কদেগণ। ।  

িান্মরর সম্ভািন্া িতক্ষ আর োথর।  

কটামক্ষ োদরমত্ োদর সকে িান্র।।  

সু্ীি রািামর কিদি িমকর সোন্।  

েক্ষ্মণ িােক রমণ দক িামন্ সন্ধান্।। 

কযািরহামত্ িমে িীর শুন্রহ শ্রীরাে। 

কত্াোর সদরহত্ আদে কদরি সং্াে।। 

ধন্ুক োদত্য়া যান্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

রহাদসয়া দিজ্ঞাসা কমর রািণ-ন্ন্দন্।।  

কত্ যুে কদরয়াে িয়ঃরে কত্। 

আোর সদরহত্ যুে ন্া রহয় উদচত্।। 

ইে চে কুমির আোমর কমর ভয়।  

আোর সদরহত্ যুে উদচত্ ন্া রহয়।। 

ককামেমত্ েক্ষ্মণ দিে ধন্ুমক টঙ্কার। 

কিদি অদত্কায় িীমর োমগ চেৎকার।।  

অদত্কা িমে, শুন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ। 

িয়মস োওয়াে ত্ুদে দকিা িান্ রণ।।  

েক্ষ্মণ িমেন্, ত্ুই িাদত্ দন্র্াচর।  

ভাে েন্দ ন্া িাদন্স্ কদরস্ উত্ত্র।।  

কক ককাথা কিমিমে করহন্ শুমন্মে শ্রিমণ। 

িয়স অদধক যার কসই রণ দিমন্।। 

আোমর োওয়াে িে প্রিীণ আেদন্। 

প্রামণ যদি যাইমত্ োর ত্মি িীর িাদন্।। 

আদিকার যুমে যদি কত্ামর ন্াদরহ োদর। 

ত্মিত্ েক্ষ্মণ ন্াে িতথা আদে ধদর। ।  

এত্ যদি দুিমন্ িচমন্ সরহে কক্ষা। 

দুইিমন্ িাণ োমর যার যত্ দর্ক্ষা। ।  

অদত্কায় িমে, শুন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

কত্াোমত্ আোমত্ যুে কদরি দুিন্।।  

সং্ামের কিাষ গণ কারহার ককেন্। 

রােচে সাক্ষী আর িুিা দিভীষণ।।  
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েধযস্থ রহইয়া কিাাঁমরহ করুন্ দিচার।  

িয় েরািয় রমণ দক রহয় কারহার।। 

অদত্কায় িচমন্ েক্ষ্মণ দিে সায়। 

েরহাযুে িাদিে েক্ষ্মমণ অদত্কায়।।  

অদিিাণ অদত্কায় কমর অিত্ার। 

েক্ষ্মণ িরুণিামণ কদরে সংরহার।। 

দুই র্ত্ িাণ ত্মি অদত্কায় এমি। 

অদিেম্বব েক্ষ্মণ িামণমত্ কাদট োমি।। 

রহদেিাণ এমি অদত্কায় েরহািে। 

দসংরহিামণ েক্ষ্মণ কদরে রসাত্ে।। 

োদরে ের্ব্ৃত্-িান্ অদত্কায় করামষ।  

েক্ষ্মণ েিন্-িামণ উিান্ িাত্ামস।।  

অের্ত্ৃ সেথৃ িাণ দিকট- ির্ন্।  

ইেিাে দিষু্ণিাে কঘার িরর্ন্।।  

এই সি িাণ কিাাঁমরহ কমর অিত্ার। 

ির্দিক িে স্থে িামণ অন্ধকার।। 

দুই িমন্ িাণ োমর অদত্ েদরোটী। 

অন্তরীমক্ষ দুই িাণ কমর কাটাকাদট।। 

েক্ষ্মণ োমরন্ িাণ দিয়া িাহু ন্ািা। 

অদত্কায়-রমথর কামটন্ র্ত্ কঘািা।। 

আর িাণ এমিন্ েক্ষ্মণ েরহািীর। 

কাদটমেন্ ত্ার েঞ্চ সারদথর দর্র।। 

যুে কমর অদত্কায় রহইয়া দিরথী। 

চক্ষুর দন্মেমষ রথ কিাগায় সারদথ।।  

রথ োইয়া অদত্কায় োফ দিয়া চমি। 

দত্ন্ ককাট িাণ েক্ষ্মমণর প্রদত্ এমি।। 

কস িাণ েক্ষ্মণ সি কামট অিমরহমে।  

স্বমগৃমত্ কিিত্া সি সাধু সাধু িমে।। 

েক্ষ্মণ এমিন্ িাণ ন্ামেমত্ অক্ষয়।  

র্াণামত্ কঠদকয়া িাণ োইে েরািয়।।  

র্াণায় কঠদকয়া িাণ ন্া কমর প্রমির্।  

েক্ষ্মমণর কামন্ িায়ু কমরহ উেমির্। ।  

অক্ষয়-কিচ আমে অমঙ্গমত্ উরহার। 

অমঙ্গ প্ররহাদরমত্ িাণ র্দি আমে কার।। 

সরহমিমত্ ন্া েদরমি রািণ-কুোর। 

ব্রহ্ম-অ্ত্র  োদর ওমর কররহ সংরহার।। 

উেমির্ কদরহয়া েিন্ কিি ন্মি। 

েন্ত্র েদি েক্ষ্মণ িীর ব্রহ্ম-অ্ত্র  কযামি।। 

েক্ষ্মণ এদিো িাণ েদদরয়া সন্ধান্। 

িাণ কিমি অদত্কাময়র উদিে েরাণ।। 

োমর িাদঠ েকিা কস অ্ত্র  কাদটিামর। 

অদত্কাময় ত্িু ত্ারহা দফরাইমত্ ন্ামর। ।  

অিয় অক্ষয় িাণ ককিা ধমর টান্। 

অদত্কায় োথা কাদট সকে দুই িান্।।  

অদত্কায় েদিে রাক্ষস ভামগ ডমর। 

ধাইয়া িান্রগণ রাক্ষমসমর োমর।। 

েোয় রাক্ষসগণ গদণয়া প্রোি। 

রােিয় র্মব্দ িান্র োমি দসংরহন্াি। ।  

সেুকুট েুণ্ড েমি সদরহত্ কুণ্ডমে।  

অদত্কায়-েুণ্ড গিাগদি ভদদেত্মে।। 

ভদদেমত্ েদিয়া েুণ্ড রাে রাে িমে। 

কপ্রোন্মন্দ দিভীষণ ভামস অশ্রুিমে।। 

ধন্য ধন্য েুত্র ত্ুদে দন্র্াচর কুমে। 

দত্ন্ কুে েুি রহমি ত্ি েুণযফমে। ।  

করহন্ ভি ন্া কিদি ন্া শুদন্ ককান্ কামে। 

কাটােুণ্ড এইরূমে রাে রাে িমে।।  

িান্মরমত্ রােিয় র্ব্দ কমর েুমি। 

িজ্রাঘাত্ েমি কযন্ রািমণর িুমক।।  
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অদত্কায় েমি যদি সং্াে দভত্মর। িদত্ যায় সোচার দিমত্ েমঙ্কশ্বমর।। 

অদত্কায়াদি চাদর েুমত্রর েতত্ুয শ্রিমণ রািমণর করািন্  

ত্মি ভিিদত্ দগয়া ির্ান্ন্-োমর্। 

দন্মিিন্ কদরমত্মে গি গি ভামষ।। 

েরহারাি চাদরিন্ ত্ন্য় কত্াোর। 

রমণ দগয়াদেে দুই িন্ ভ্রাত্া আর।। 

ত্ার েমধয েঞ্চ িমন্ িান্মর িদধে। 

অদত্কায় েক্ষ্মমণর িামণমত্ েদরে।। 

িদত্েুমি এই িাণী কদরয়া শ্রিণ। 

দকেুকাে েব্ধ রহময় রমরহ ির্ান্ন্।। 

েুরহদমর্ত্ৃক েমর েুন্ঃ োইয়া কচত্ন্।  

দক কদরহমে িদেয়া করময় দিজ্ঞাসন্।। 

েুন্র্ব্ৃার িদত্ সকে সি দন্মিিন্। 

ত্ারহা শুদন্ েদদেৃত্ রহইে ির্ান্ন্।। 

দকেুকাে েমর েুন্ঃ সদ্ববত্ োইয়া। 

সুিীঘৃ দন্শ্বাস োমি হুঙ্কার কদরয়া।। 

রহইয়ামে অদত্র্য় কর্াকমত্ েগন্। 

ন্াদরহ োমর কদরিামর সধরয ধারণ।। 

দিংর্দত্ ন্য়মন্ ঘন্ অশ্রুধারা িয়। 

েুিকে রহময় রািা রন্দন্ করয়।। 

ককাথা কগে সমরহাির ভাই েরহাোর্। 

ককাথা কগে চাদর েুত্র কদরয়া উিাস।। 

দেত্তশ্রাে কমর েুত্র, সর্ব্ৃকামে শুদন্। 

েুত্রশ্রাে কমর দেত্া, এ অদ্ভুত্ গদণ।। 

 

দক রহইে রহায় রহায়,                     দুঃি ন্াদরহ সরহা যায়, 

আর কিমরহ প্রাণ ন্াদরহ রমরহ। 

কর্াকান্ে দিেরীত্,                     রহময় অদত্ প্রজ্বদেত্, 

দন্রিদধ প্রাণ েন্ িমরহ।। 
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েুদি েদরমত্দে এমক,                    কুম্ভকণৃ ভ্রাত্া-মর্ামক, 

ক্ষণকাে দস্থর ন্মরহ েন্। 

ত্দুেদর আরিার,                    এই িজ্র সম্প্ররহার, 

দক কদরয়া ধদরি িীিন্।। 

ওমর অদত্কায় েুত্র,                    সকে গমণর োত্র, 

ককান্ স্থামন্ কদরদে গেন্।  

ন্া কিদি কত্াোর েুি,                     দিিমর আোর িুক, 

সধযৃয ন্াদরহ ধমর কোর েন্।। 

কত্াো দিন্া ঘর দ্বার,                    সি সরহে অন্ধকার, 

র্দন্য কিদি এ দত্ন্ ভুিন্। 

অন্ধ সরহে সি কন্ত্র,                    জ্বদেমত্মে কোর গাত্র,  

হৃিয় রহমত্মে উচাটন্।। 

ওমর ওর িাো কোর,                    ন্া কিদিি আর কত্ার, 

সুধাংশু সোন্ কস িিন্। 

আর কত্ামর দন্ি করামি,                    ন্া িসাি ধদর কমর, 

ন্া শুদন্ি কস দেষ্ট িচন্।। 

কক কদরহমি কোর আর,                    দরহত্ কথা র্া্ত্র -সার. 

কক কদরমি দিেমি কোচন্। 

কক কদরমি র্ত্রু িয়,                    কক ত্ুদষমি িন্ধুচয়, 

সর্ম্াদন্মি ককিা োন্য িন্।। 

ওমর িাে কিিান্তক,                    দত্রদর্রা কর ন্রান্তক, 

ভ্রাত্া েরহাোর্ সমরহাির। 

কত্ারা সমি োদি কোমর,                    কগদে ককান্ কির্ান্তমর, 

ন্া কিদিয়া কোিময় অন্তর।। 

যদি কগদে কত্ারা সমি,                    িীিমন্ দক কাি ত্মি, 

েদরি ডুদিয়া রন শাকমর। 

এক োত্র রদরহ কগে,                    হৃিময়মত্ কিি-মর্ে, 

দিদন্মত্ ন্াদরন্ু রঘুিমর।। 
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রািমণর দন্কট ইেদিমত্র দদ্বত্ীয়িার যুমে যাইিার অনু্েদত্ ্রহণ 

এইরূমে রন্দন্ করময় ির্ান্ন্। 

ককান্েমত্ দস্থর ন্াদরহ রহয় একক্ষণ।। 

রািার রন্দন্ শুদন্ কামন্দ সর্ব্ৃিন্া। 

ককরহ ন্া কদরমত্ োমর কারহামর সান্ত্বন্া।। 

ত্মি ইেদিৎ দন্ি রন্দন্ স্ববদর। 

কদরহমত্মে ির্ান্মন্ অরহঙ্কার কদর।। 

আদে দিিযোমন্ ককন্ োঠাও অন্য িমন্। 

আজ্ঞা কর কেমর আদস শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

অন্ু্রহ কদর কোমর কিরহ েিধদদে। 

রােসসন্য োদরিামর এই আদে চদে।।  

অঙ্গি সু্ীি আর িীর রহন্ুোন্। 

িি িি িান্মরর েইি েরাণ।। 

ন্ে ন্ীে সুমষমণ োদরি অিমরহমে। 

িা্ববিামন্ ডুিাইি সাগমরর িমে।। 

সু্ীমির শ্বশুর সুমষণ কিটা িুিা। 

গিাঘামত্ কদরি ত্ারহার েুণ্ড গাঁিা।। 

ককর্রী িান্র কিটা ঘরমোিার িাে। 

যোেময় োঠাইি কমর িীরিাে।। 

োদরি র্রভ আদি যত্ কদেগণ। 

িদধি েঙ্কার র্ত্রু িুিা দিভীষণ। ।  

যত্ কিটা েঙ্কা আদস কমরমে প্রমির্।  

িাহুদিয়া একিন্ ন্া যাইমি কির্।। 

কেঘন্ামির কথা শুদন্ রািণ রহদষৃত্।  

ককামে কদর কেঘন্ামি কদরহমে ত্বদরত্। ।  

েঙ্কা-অদধেদত্ ত্ুদে েুত্র কেঘন্াি।  

ন্র ও িান্র োদরয়া ঘুচাও প্রোি। ।  

ভুদঞ্জমত্ েঙ্কার কভাগ আদে ির্ান্ন্।  

দিেক্ষ ন্াদর্মত্ েুত্র রময়ে এিন্।।  

চাদর েুত্র েমি রমণ, রািণ দচদন্তত্। 

কযািরহামত্ িামের আমগ কমরহ ইেদিৎ।। 

েঙ্কা-অদধেদত্ ত্ুদে, ভুিমন্র রািা। 

ইে-আদি কিিত্া কত্াোমর কমর েদিা।। 

দকমসর সং্াে ন্র-িামন্রর সমন্। 

এিদন্ িাদন্ধয়া আদন্ শ্রীরাে-েক্ষ্মমণ।। 

এমত্ক কদরহো যদি রািণ-ন্ন্দন্। 

যুে কদরিামর আজ্ঞা দিে ির্ান্ন্। ।  

রাি-আভরণ দিে কিমির িাদঞ্ছত্। 

সং্ামেমত্ সাদিে কুোর ইেদিৎ।। 

িামের দুোে কসই েুত্র কেঘন্াথ। 

সর্ব্ৃাঙ্গ ভদরয়া েমর রািার প্রসাি।। 

অঙ্গুমে অঙ্গুরী েমর িাহুমত্ কঙ্কণ। 

সর্ব্ৃামঙ্গ ভদদষত্ কমর রাি- আভরণ।।  

িীর েদরধান্ েমর কন্মত্র কয ফাদে। 

দত্ন্র্ত্ কফর দিয়া িাাঁদধে কাাঁকাদে। ।  

সর্ব্ৃামঙ্গ কেেন্ কমর চন্দমন্র সার। 

গোর উেমর ত্ুদে দিে রন শরহার।। 

স্বণৃ ন্িগণ েমর, েমর স্বণৃোটা। 

ভুিন্ দিদন্য়া েটা কোমের কফাাঁটা।।  

কসান্ার িােদন্ েয় ন্ি অমঙ্গ িদরহ। 

এেন্ সুন্দর রূে দত্রভুিমন্ ন্াদরহ। ।  

ইেদিমত্র দদ্বত্ীয়িার যমুে গেমন্ামিযাগ 
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রাি-আভরণ কিমির েমর িাদঞ্ছত্। 

সং্ামেমত্ সাদিে কুোর ইেদিত্।। 

ঘন্ ঘন্ সারদথমর কদরমে কেোদন্। 

র্ীঘ্র কর রথসর্জ্া ডাদকমে আেদন্।।  

সারদথ আদন্ে রথ সং্াে কারণ।  

েমন্ারহর কিমর্ রথ কদরে সািন্।। 

কদরমেক রথসর্জ্া রমথর সারদথ। 

োদণকয প্রিাে কত্ িসাইে ত্দথ।। 

কন্ক রদচত্ রথ েুিার সঞ্চামর। 

চাদরদিমক স্বণৃিতক্ষ ফে ফুে ধমর।। 

চে-সদযৃয কত্ি দিদন্ রমথর দকরণ। 

প্রিাে েুকুত্া কত্ রমথর সািন্।। 

োর্ব্ৃত্ীয় কঘািা গমে রমন শর দি্ববদক। 

কত্ইর্ অমক্ষৌদরহণী ঠাট যুমের ধান্ুদক।। 

কটমকর েিভমর কাাঁদেমে কেদিন্ী। 

ইেদিমত্র দন্ি িািয দত্ন্ অমক্ষৌদরহণী।। 

কািা েিা োক কোে ত্মিাে দটকারা।  

ত্ুরী কভরী িগেম্প িীণা সপ্তস্বরা।। 

কাাঁদর্ িাাঁর্ী রাক্ষসী োমকর েদরোটী। 

িাোো িগমি েমি েক্ষ েক্ষ কাদট।। 

কেেিা কিেচা িামি, িামি করত্াে। 

ঠেক িেক ত্াসা শুদন্মত্ রসাে।। 

িামি দর্ঙ্কা ডেরু ত্া্ুববরা িয়োক। 

োাঁেদর কোচঙ্গ িামি েধুর দেন্াক।।  

র্ে িামি, ঘণ্টা িামি, েদন্দরা েতিঙ্গ। 

রণদর্ক্ষা িঞ্জন্ী আর গভীর কভারঙ্গ।। 

ককাদট ককাদট িয়োক কঘাররমি িামি।  

ককাদট ককাদট িগেম্প েরহার্মব্দ গামি।। 

কিরহাো েদন্দরা আর িীণা আদি কত্।  

কদরহমত্ ন্া োরা যায় ত্ার সেযা যত্।।  

অসংিয কসত্ার িামি ককাদট ককাদট ডম্ফ। 

িািযভাণ্ড-মঘার-র্মব্দ দত্রভুিন্ কম্প।। 

দত্ন্ ককাদট রাক্ষমসমত্ িািায় োিে।  

গদর্জ্ৃয়া েিন্ কযন্ যুদিে িািে।।  

কটক সািাময় িীর যুদেিামর ন্মি। 

েমন্দািরী িন্ন্ীমর ত্িন্ েমন্ েমি।। 

োময় ন্া কদরহয়া যদি যুমে যাত্রা কদর। 

অন্ন িে ত্যদিমিন্ োত্া েমন্দািরী।। 

ভদিভামি িন্ন্ীমক প্রণাে কদরময়।  

ত্মি যাি রণস্থমে োত্ত-আজ্ঞা েময়।। 

এত্ ভাদি ইেদিৎ সভদি অন্তমর। 

োত্ার দন্কমট িীর চদেে সত্বমর।। 

সসন্য কসন্ােদত্ যদত্ দ্বামরমত্ রাদিয়া। 

িন্ন্ীর অন্তঃেুমর প্রমিদর্ে দগয়া। ।  

সুিমণৃর িাটোট স্বণৃেয়ী েুরী। 

কস েুরীর ত্ুেয কর্াভা ভুিমন্ ন্া করহদর।। 

ির্ রহািার সদত্ন্ী কিদষ্টত্া েমন্দািরী। 

ত্ারহার সুমির সীো কদরহমত্ ন্া োদর।। 

ন্ারায়ণ-সত্মে জ্বমে দত্ন্ েক্ষ িাদত্। 

েমন্দািরী েদিা কমর েমরহর্-োর্ব্ৃত্ী।। 

দেউিী িহুিী আর কত্ র্ত্ ন্ারী। 

ির্ রহািার সদত্ন্ী সদরহত্ েমন্দািরী।।  

ির্ রহািার ন্ারী কেঘন্ামির গতদরহণী।  

দুই েক্ষ আর যত্ েুমত্রর রেণী।। 

আর যত্ রেণী েঙ্কার একর্ত্র। 

দর্িদুগৃা েদদি োমগ রণিয়ী ির।।  

করহন্কামে ইেদিৎ রহমে উেন্ীত্। 

েদর্ব্ৃাচে সরহমত্ করহন্ আদিত্য উদিত্।। 
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দকরমণ অরুণ দিদন্ রূমে চেকো। 

ত্ারহামর কিদিমত্ যত্ ্ত্র ীমোমকর কেো।। 

প্রণদেে কেঘন্াি োময়র চরমণ। 

েমন্দািরী েুেদকত্ কচময় েুত্রোমন্।। 

আমে িযমে উমঠ রাণী ধমর দুই রহামত্। 

েক্ষ েক্ষ চু্বব দিে কেঘন্ামির োমথ।। 

েমন্দািরী িমে আদে েদদি গঙ্গাধমর। 

কসই েুণযফমে েুত্র কেময়দে কত্াোমর।। 

কত্াো েুত্র গমভৃ ধমর রহই োটরাণী। 

কচিী রহময় িামট ির্ রহািার সদত্ন্ী।।  

শ্রীরাে েন্ুষয ন্া িুদে অদভপ্রায়। 

দফমর ন্া আইমস রমণ কযই িীর যায়।।  

েরিার েরহাোে কমর কত্ার িাে।  

কসই অেরামধ এত্ োই েন্োে।। 

রামের সীত্া রামে কিরহ, কররহ েীদরদত্। 

েদিে কন্ক-েঙ্কা ন্াদরহ অিযারহদত্।।  

িান্মর কোিাময় েঙ্কা সকে োরিার।  

শ্রীরাে েন্ুষয ন্মরহ দিষু্ণ-অিত্ার।। 

দিভীষণ িুিা ত্ি গমণর সাগর। 

ত্ামর োদথ োমর রািা সভার দভত্র। ।  

আদন্ে রামের সীত্া কদরয়া রহরণ। 

অন্যমক রমণমত্ ককন্ োঠায় এিন্।। 

কত্াোমর কোট দিয়া রাদিি গতমরহমত্।  

ন্র-িান্মরর যুমে ন্া দিি যাইমত্। ।  

সীত্া দফমর দিন্ রািা, শুন্ুন্ েন্ত্রণা। 

আদি সরহমত্ যুে ন্াই, কররহ কঘাষণা। ।  

েমন্দািরীর কথা শুমন্ কেঘন্াি রহামস। 

োময়মর প্রমিাধ কিয় অমর্ষ দিমর্মষ। ।  

িগমত্র কর্ত্ৃা োত্া রহয় কোর িাে।  

অষ্ট কোকোমে দিদন্ দুর্জ্ৃয় প্রত্াে।। 

এমত্ক সিভি কভাগ কর কার কত্মি। 

করহন্ িমন্ দন্ন্দা কর ্ত্র ীগণ-সোমি।। 

িাো িাদত্ রহও ত্ুদে কত্েদত্ িচন্। 

স্বােী দন্ন্দা েরহাোে কর দক কারণ।।  

অত্ুে ঐশ্বযৃয কভাগ কমরন্ ইোণী। 

র্চী দিমন্ র্ত্গমণ ত্ুদে ঠাকুরাণী। ।  

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামেমত্ যত্ কিিগণ। 

েরিার ন্াদরহ কমর ককান্ েরহািন্।। 

ইে-সুরেদত্ কিি কিিত্ার সার। 

গরু-েন শী রহরমণ দক সরহে কিি ত্ার।।  

কগৌত্মের দর্ষয রহময় ইে কিিরাি।  

কদরে কুৎদসত্ করৃ্ম্ ন্া ভাদিে োি।। 

সমি িমে কিিরাি কিমির উর্ত্ে। 

যারহার কারমণ ন্ারী ত্যদিো কগৌত্ে। ।  

ব্রাহ্মমন্র রািা চে িগমত্ িািাদন্। 

চে করহন্ রহদরমেন্ গরুর রেণী।।  

েদিিামর কগে িতরহস্পদত্র আেয়। 

ত্থা রহমর গরুেন শী, দেথযা ত্ারহা ন্য়।। 

ত্িু চে রূমেমত্ িগৎ আমো কমর।  

েুরুমষ এেন্ োে ককিা ন্াদরহ কমর।।  

িগমত্র প্রধান্ এক কিিত্া েিন্। 

কসই কমরদেে কিি িান্রী- গেন্।।  

ককান্ িন্ ন্াদরহ কমর করহন্ কিাচার। 

দেমে ককন্ কিরহ কিাষ দেত্ামক আোর।।  

রাে কয েন্ুষয-িাদত্ ন্মরহন্ গদর্ব্ৃত্। 

আদন্ে ত্ারহার ন্ারী ককান্ অন্ুদচত্।। 

ির িদষণ োদরয়া রহময়মে রাে সিরী।  

ভাে কদরমেন্ দেত্া আদন্ আর ন্ারী।। 
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এত্ কথা োময় যদি দিে োদত্য়ান্। 

দুই েক্ষ রাণ্ডী ত্মি দিমেক কযাগান্।। 

কদরহমে সকে রাণ্ডী কদর কযািরহাত্। 

দন্মিিন্ কদর শুন্ রাক্ষমসর ন্াথ।। 

যুে কমর সেে আোমির স্বােীগণ।  

কর্ামকমত্ আকুে ত্ারহা সিার কারণ।। 

গগমন্ যিন্ রহয় দুই প্ররহর কিো। 

েমি যায় রাণ্ডীমির রহদিমষযর কেো।। 

েঙ্কােুমরর ঘমর ঘমর জ্বেময় দত্য়দি। 

কদরহমত্ দিিমর িুক দন্ত্য কফদে রহাাঁদি।। 

ন্য় রহািার ন্ারী কত্াোর েরোসুন্দরী। 

করুক কত্াোর কসিা যত্ িহুয়ারী।। 

সকমেমর ত্ুষ্ট করমি যারহ রণস্থমে।  

ন্র ও িান্মর দিমন্ এস েরে-কুর্মে।।  

শুভমযামগ যাত্রা সকমে ন্াদরহ েরািয়।  

সংসামরমত্ ককরহ কযন্ রাণ্ডী ন্াদরহ রহয়।।  

রাণ্ডীর অসাধয করৃ্ম্ ন্াদরহ দত্রভুিমন্। 

আকামর্ োত্ময় ফাাঁি স্বভামির গমণ।। 

িুদেয়া কিিরহ েমন্ রাক্ষমসর েদত্। 

এক রাাঁমি েিাইে েঙ্কার িসদত্।। 

সদেৃণিা রাণ্ডী কিি রহয় ত্ি দেদস। 

রাক্ষসী রহইয়া কস োন্ুমষ অদভোষী।। 

িয়মসর সংিযা ন্াই োকাইে ককর্। 

রামেমর ভুোমত্ ধমর েমন্ারহর কির্।। 

রাণ্ডীর অসাধয করৃ্ম্ ন্াদরহক সংসামর। 

সং্ামেমত্ যারহ িাো শুভযাত্রা কমর।। 

েদিে রামের যুমে িি িি িীর। 

িন্ধু িান্ধমির কর্ামক িদরহমে র্রীর।।  

রহর-োর্ব্ৃত্ীর দপ্রয়ভি ির্ান্ন্।  

ককন্ এমস রক্ষা ন্াদরহ কমর দুইিন্।।  

উেকার দক কদরে র্ঙ্কর োর্ব্ৃত্ী।  

সদেৃণিা েিাইে েঙ্কার িসদত্।। 

দিোে কদরয়া কামন্দ েক্ষ েক্ষ ন্ারী। 

শ্রািমণর ধারা কযন্ চমক্ষ িমরহ িাদর।। 

রাণ্ডীর করািমন্ ইেদিমত্র দিষাি। 

সিামর প্রমিাধ-িামকয কমরহ কেঘন্াি।। 

ন্া কান্দ ন্া কান্দ সমি েদররহর কর্াক। 

স্বমগৃমত্ দগয়ামে কত্াোমির েদত্-মোক।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ রমণ োদরময় এিদন্। 

দন্িািই সকমের েমন্র আগদন্।। 

এত্ িদে সকমেমর দিে োদত্য়ান্। 

েমন্দািরী কমরহ ত্মি েুত্র দিিযোন্।। 

রূমে গমণ িীর ত্ুদে েরে সুন্দর।  

কিি িান্মির কন্যা দিিারহ দিের। ।  

ন্য় রহািার ন্ারী ত্ি েরোসুন্দরী। 

আদি কসিা করুক যমত্ক িহুয়ারী।। 

রািরহ োময়র িাকয রহইয়া সুেদত্। 

অন্তঃেুমর থাক িাো আদিকার রাদত্।। 

েমন্দািরী কথা কমরহ সকরুণ ভামষ।  

িিমন্ োাঁদেয়া ি্ত্র  ইেদিৎ রহামস।। 

যুদেিামর দেত্া কোমর দিমেন্ আরদত্।  

ককেমন্ থাদকি গতমরহ ন্া রহয় যুকদত্।।  

সসসমন্যমত্ আদসয়াদে যুদেিামর েমন্। 

ককান্ োমি গতরহোমে থাদকি এক্ষমণ।। 

কদরি কদঠন্ যজ্ঞ ন্ামে দন্কুদম্ভো। 

ইষ্টমিি অচৃমন্ রহইে এত্ কিো।।  

যমজ্ঞমত্ আহুদত্ দগয়া দিি কয এিদন্। 

কোাঁিার থাকুক কাি ন্া করহদর রেণী। ।  
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যাত্রাকামে েুাঁমে ন্ারী েদিমি প্রোি। 

এত্ িদে দিিায় রহইে কেঘন্াি।। 

ভদিভামি িন্ন্ীর চরণ িদন্দয়া। 

যজ্ঞত্মর ইেদিৎ চদেে সাদিয়া। ।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েধুর িচন্। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহমেন্ গীত্ রাোয়ণ।।  

ইেদিমত্র দন্কুদম্ভো যজ্ঞানু্ষ্ঠান্ ও দদ্বত্ীয়িার যমুে গেন্ 

সিমস দগয়া ইেদিৎ যজ্ঞ কদরিামর। 

কযাগায় যমজ্ঞর দ্রিয েক্ষ দন্র্াচমর।। 

রিি্ত্র  ভামর ভামর আদন্মে ত্িন্।  

রিিণৃ েুষ্পোো সুরি-চন্িন্।।  

র্রেত্র কিাো কিাো ঘতমত্র কেস। 

কাে োগ োমে োমে িদরহমে রাক্ষস।।  

যজ্ঞর্ামে র্রেত্র দিোয় সকে। 

েন্ত্র েদি যজ্ঞকুমণ্ড জ্বাদেে অন্ে।।  

ত্ীক্ষ্ম অম্ত্র  োগে কেদিয়া ককাদট ককাদট। 

যমজ্ঞমত্ আহুদত্ কিয় অদত্ েদরোদট। ।  

আত্ে ত্ণ্ডুে যি োদট োদট আমন্। 

রহদিমত্ দেদেত্ কদর দিমত্মে আগমণ।।  

রিি্ত্র  োেয কিয় কযািিাময় ঘতমত্। 

ির্ রহািার ব্রাহ্মণ িমসমে চাদরদভমত্।। 

অদির দুর্জ্য়ৃ র্ব্দ কেমঘর গর্জ্ৃন্। 

দিংর্দত্ কযািন্ দর্িা উদঠে গগন্।। 

ত্প্ত কাঞ্চমন্র েত্ দিেরীত্ দর্িা। 

েদদর্ত্ৃোন্ রহময় অদি আদস দিে কিিা।। 

সাক্ষামত্ আদসয়া অদি সরহে অদধষ্ঠান্। 

যি ধান্য দুধ ক িদধ েধু সকে োন্।।  

কয ির চাদরহে ইেদিৎ োইে সুমি। 

েমন্র আন্মন্দ কমরহ সসন্যগমণ কডমক। ।  

রমথর সািন্ িীর সকে দুই রহামত্। 

োফ দিয়া উমঠ দগয়া সং্ামের রমথ।। 

চণ্ডেুণ্ড েত্রিণ্ড ধদরয়ামে দর্মর। 

েদর্ব্ৃদ্বামর উেন্ীত্ োর োর কমর।। 

েুর্ব্ৃদ্বার আগদেয়া দেে ন্ীে-মসন্া। 

ভঙ্গ দিয়া েোয় িান্র অগণন্া।। 

উমঠ েমি েোয় োইয়া সমি ডমর। 

কেঘন্াি রহামস িদস রমথর উেমর।। 

িান্মরর ভঙ্গ কিমি ন্ীে িীর করামি।  

োফ দিয়া কগে কেঘন্ামির সরু্ম্মি। ।  

ন্ীর িীর িমে, ওমর কিটা কেঘন্াি। 

িীয়মন্ত দফদরয়া যামি ন্া কদররহ সাধ।। 

সু্ীি োইে রািয শ্রীরামের গমণ। 

রািমণ িদধয়া রািয দিি দিভীষমণ। ।  

অমিয় সু্ীি রািা অত্ুেন্া িে। 

গাে োথমরমত্ িামন্ধ সাগমরর িে।।  

দুকদে সেুদ্র কিাঁমধ সকে এক কদে।  

রাক্ষস-কটক কেমর কদরে দন্র্ম্দৃে।।  

িীিমন্র িাঞ্ছা যদি চারহ ইেদিৎ। 

সিান্ধমি েঙ্কা কেমি েোও ত্বদরত্।। 

কয কিটা থাদকমি এই েঙ্কার দভত্র।  

োঠাইমি যোেময় সু্ীি িান্র।। 

ইেদিৎ িমে, কিটা ভ্রদেদেদে িমন্। 

ককন্ প্রাণ দিমত্ এদে রাক্ষমসর িামণ।। 

ন্া িান্ ধদরমত্ অ্ত্র  কথার আাঁটদন্। 

এক িামণ যোেময় োঠাি এিদন্।। 
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সু্ীি িান্রা, ত্ার দকমসর িািান্।  

েক্ষ্মণ োন্ুষ-মিটা কত্ িামন্ িাণ।।  

কগাটাকত্ রাক্ষমস োদরয়া কত্ার রাে।  

েমন্মত্ কমরমে িুদে দিমন্দে সং্াে।। 

কসই দিন্ েমর কযন্ কিটা ন্াগোমর্। 

ভাগযিমে কিাঁমচ কগে গরুি-দন্শ্বামস।। 

েক্ষী-মিটা আদসয়া দিমেক প্রাণিান্। 

দধকমর িান্রা ত্ার কদরস্ িািান্।। 

এত্ যদি কদরহমেক রািমণর কিটা। 

ন্ীে িান্মরর িুমক োমগ কযন্ িাঠা। ।  

কদরহমত্মে ন্ীে িীর ককামেমত্ দিিণৃ।  

ত্ুই ন্া েমর েমর কত্ার িুিা কুম্ভকণৃ।। 

আগ োেু ন্া িাদন্স্ িাদত্ দন্র্াচর।  

ত্ুই থাদকমত্ েমর ককন্ কত্ার সমরহাির।।  

ন্া িাদন্ ধদরমত্ অ্ত্র  রহামত্ ন্াদরহ আাঁমট। 

োদরি রাক্ষসগমণ আইমে দন্কমট।। 

ন্াদরহক আরহার দন্দ্রা িাদগ সারারাদত্। 

যািৎ ন্া োদরি েঙ্কার অদধেদত্।। 

আদি কত্ামর োদরয়া োদরি কত্ার দেত্া। 

দিভীষমণর উেমর ধরাি িণ্ড-োত্া।।  

ইেদিমত্র সদরহত্ যমুে দিভীষণ ও রহনু্োন্ িযত্ীত্ সসসমন্য শ্রীরাে ও 

েক্ষ্মমণর েত্ন্ 

কুদেে কস ইেদিৎ ন্ীমের িচমন্।  

ককামে গাদে োমি িীর যত্ আমস েমন্। ।  

আদি যদি রমরহ কিটা কত্াোর িীিন্। 

ত্মি রািা কদরস্ রাক্ষস দিভীষণ।।  

এত্ িদে কেঘন্াি কেমঘ রহয় েুদক। 

কেমঘর আমিমত্ যুমে কেঘন্াি ধান্ুকী।। 

আকামর্ থাদকয়া কমর িাণ িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ যত্ কদেগণ। ।  

িাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী েুদর এক ধারা। 

চাদরদভমত্ েমি কযন্ আকামর্র ত্ারা।।  

ন্ান্া অ্ত্র  িান্মরমর করময় প্ররহার। 

সর্ব্ৃাঙ্গ িদরহয়া েমি রুদধমরর ধার।।  

রহে েি কামট, িান্র েমি ককাদট ককাদট। 

গিাগদি যায় ভদমে কােিায় োদট।। 

েোইয়া যায় ককরহ, েমন্ কমর অন্ত। 

েুত্া কমর েমি ককরহ দসটদকয়া িন্ত। ।  

ককরহ েমি কসত্ুিমন্ধ, গাময় োমি িাদে। 

িদমর দগয়া ককরহ িা রািামর োমি গাদে।। 

ভাে দেে িাদে রািা গমণর সাগর। 

আেন্ার েুত্র সে োদেত্ িান্র। ।  

িাদে রািার িাইয়া েদরয়া কগে কাে।  

এত্ দিন্ ন্াদরহ দেে এেন্ িঞ্জাে।। 

আিাই দিমন্র েমধয কেময় েত্র-িণ্ড। 

েঙ্কামত্ িান্র আদন্ সকে েণ্ডভণ্ড। ।  

রাে সু্ীমির আর দকমসর উেমরাধ। 

ইেদিমত্র সমঙ্গ ন্াদরহ কদর দিমরাধ।। 

কদের রন্দন্ শুদন্ ইেদিৎ রহামস। 

প্ররহামর অসংিয িাণ থাদকয়া আকামর্।। 

িদরমষ অসংিয িাণ আগমণর কণা। 

েদিে কয ন্ীেিীর সরহ দন্ি কসন্া।। 

রমি ন্িী িদরহমে কিদিমত্ ভয়ঙ্কর।  

িান্র সরহস্র ককাদট েমি েদর্ব্ৃদ্বার।। 
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েদর্ব্ৃদ্বার দিদন্য়া কুোর কেঘন্াি। 

িদক্ষণদ্বামরমত্ দগয়া কমর দসংরহন্াি।। 

িদক্ষণ দুয়ামর িান্র ককান্ িীর িামগ। 

েদরচয় কর যুে কিরহ কোর আমগ।। 

েমরহে কিমিে িমে অঙ্গি প্রভতদত্। 

েদরমত্ আইদে কিটা দন্র্াভাগ রাদত্।।  

ন্াদরহক আরহার দন্দ্রা ন্াদরহ সুি- আর্।  

যািৎ রািণ-িংর্ ন্া রহয় দিন্ার্।। 

আদি কত্ামর োদরয়া োদরি কত্ার দেত্া। 

দিভীষমণর উেমর ধরাি িণ্ড-োত্া।।  

োরিার কদরি েুদটয়া েঙ্কােুরী। 

দিভীষমণর ককামে দিি রাণী েমন্দািরী। ।  

ককামে ইেদিৎ র্রমির িাকয শুমন্। 

গাদে োমি কেঘন্াি যত্ আমস েমন্।। 

আদিকার যুমে যদি রমরহ ত্ িীিন্। 

ত্মি রািা কদরস্ রাক্ষস দিভীষণ।।  

এত্ িদে কেঘন্াি কেমঘমত্ েুকাময়। 

িদরমষ অসংিয িাণ দিরে কদরময়। ।  

আকামর্ থাদকয়া কমর িাণ িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ যত্ কদেগণ। ।  

ব্রহ্ম- অ্ত্র  প্ররহামর ব্রহ্মার কেময় ির। 

িাণ ফুমট েদেৃাগত্ অসংিয িান্র।।  

িি িি িান্র রহইে অমচত্ন্। 

েমরহে কিমিে েমি িাদের ন্ন্দন্।। 

আর্ী ককাদট িান্র েমি িদক্ষণ দ্বামরমত্। 

িান্মরর রমি ন্িী িমরহ িরমস্রামত্। ।  

দিদন্য়া িদক্ষণ দ্বার চমে কেঘন্াি।  

উর্ত্র দ্বামরমত্ দগয়া োমি দসংরহন্াি।।  

উর্ত্র দ্বামরমত্ ককান্ ককান্ কিটা িামগ। 

েদরচয় কিরহ ত্া িারুণ দন্র্াভামগ।। 

ধদম্রাক্ষ িান্র দেে রাদত্র িাগরমণ। 

ডাদকয়া উর্ত্র কমর কেঘন্াি সমন্।। 

অসংিয িান্র কত্ার আমে েথ কচময়। 

আেদন্ সু্ীি রািা রময়মে িাদগময়।। 

অন্ন িে ন্া িাই, ন্া যাই দন্দ্রা করমত্। 

যািৎ রাক্ষস-িংর্ ন্া োদর োদরমত্।। 

আদি কত্ামর োদরয়া োদরি কত্ার দেত্া। 

দিভীষমণর উেমর ধারি িণ্ড োত্া।।  

ককামে জ্বমে ইেদিৎ িান্র-িচমন্। 

গাদে োমি কেঘন্াি যত্ আমস েমন্।। 

আদিকার যুমে আমগ িাচুাঁক িীিন্।  

ত্মি রািা কদরস্ রাক্ষস দিভীষণ।।  

এত্ িদে কেঘন্াি কেমঘমত্ েুকাময়। 

িান্র কটক দিমন্ধ সন্ধান্ েদদরময়। ।  

আকামর্ থাদকয়া কমর িাণ িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ যত্ কদেগণ। ।  

োমর কামট িান্মরমর ককরহ ন্াদরহ কিমি। 

উর্ত্র দ্বামরমত্ িান্র েমি োমি োমি।। 

িান্র-কটক েমি িীর চদিােদণ। 

আেুক অমন্যর কাি সু্ীি আেদন্।।  

রমি ন্িী িমরহ ঠাট েদিে দিের।  

অসংিয িান্মর েমি সু্ীি-িান্র। ।  

কেমঘর আমিমত্ চমে িীর কেঘন্াি। 

েদশ্চে দুয়ামর দগয়া কমর দসংরহন্াি।।  

েদশ্চে দুয়ামর ককান্ ককান্ িীর িামগ। 

ত্বদরমত্ আদসয়া যুে কিরহ দন্র্াভামগ।। 

রহন্ুোন্ িীর দেে রাদত্র িাগরমণ। 

ডাদকয়া উর্ত্র কমর কেঘন্াি সমন্।। 
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কসন্ােদত্গণ িামগ ন্াদরহ েদরোণ।  

িি িি িীর িামগ ের্ব্ৃত্ প্রোণ। ।  

িাদগমে সুমষণ কিি রািার শ্বশুর।  

িাদগমত্মে ককাদট ককাদট িান্র প্রচুর।।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ িামগ সংসার-েদদিত্। 

আদে রহন্ুোন্ িাদগ শুন্ ইেদিৎ। ।  

ন্াদরহক আরহার দন্দ্রা িাদগ দিিা রাদত্। 

যািৎ ন্া োদরি েঙ্কার অদধেদত্।। 

কত্ামর িধ কদরয়া িদধি কত্ার দেত্া। 

দিভীষমন্র উেমর ধরাি িণ্ড-োত্া।।  

দিভীষমণ সেদেৃি কন্ক েঙ্কােুরী।  

ককদে কদরিামর দিি রাণী েমন্দািরী।। 

এত্ শুন্ কেঘন্াি েরহামকামে েমন্। 

রহন্ুোমন্ গাদে োমি যত্ আমস েমন্।।  

রামের ত্মর ডাক দিয়া িমে কেঘন্াি।  

কিমর্মত্ িীয়মন্ত যামি ন্া কদররহ সাধ।। 

ইেদিৎ ন্াে কোর দত্রভুিমন্ িামন্। 

ককান্ কিটা দন্োর ন্া োইমি কোর িামণ।। 

এত্ িদে েুকাইে কেমঘর আিামে। 

আকার্ রহইমত্ িাণ োাঁমক োাঁমক কফমে।। 

আকামর্ থাদকয়া িাণ কমর িদরষণ। 

ির্জ্ৃর কদরয়া দিমন্ধ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

কর্ে র্দে েুষে েুিগর একধারা।  

চাদরদিমক েমি কযন্ আকামর্র ত্ারা।।  

িাঠা িাদঠ েকিা কদণৃকা একধার। 

িদরষণ কমর আর িমে োর োর।। 

রামেমর যমত্ক দিমন্ধ ত্ারহা ন্াদরহ েমন্। 

সরহ সরহ িদে রাে কমরহন্ েক্ষ্মমণ।। 

িমজ্রর সোন্ িাণ অসংিয িদরমষ। 

েদিে েক্ষ্মণ িীর শ্রীরামের োমর্।। 

িুরোশৃ্ব অেৃচে দুই িামণর ন্াে। 

কসই দুই িাণ ফুমট েদিে শ্রীরাে। ।  

চাদর দ্বামর েমি ঠাট শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

রািপ্রসাি েইমত্ চদেে দেত্তস্থান্। ।  

আগসাদি েমথ েমি চন্দমন্র েিা। 

ত্ারহার উেমর োমত্ কন্মত্র োেিা।। 

রহামত্ক প্রোণ েমি েুষ্প োদরিাত্।  

আজ্ঞা কেময় েিন্ সুগদন্ধ িমরহ িাত্।।  

িাণ্ডায় িামের আমগ িীর-অিত্ার। 

িামের চরমণ োথা কন্াঙায় দত্ন্িার।।  

কদরহে সকে, যত্ কদরে সং্াে।  

েদিে সকে সসন্য সদরহত্ শ্রীরাে।। 

েদিে েক্ষ্মণ আর িীর রহন্ুোন্। 

িান্র-কটক েমি ন্াদরহ েদরোণ।। 

সু্ীি অঙ্গি েমি ন্ীে কসন্েদত্। 

েদিে কস িা্ববিান্ ভল্লুক প্রভতদত্।। 

গন্ধোিন্ র্রভ সুমষণ আদি িীর। 

সেুমদ্রর কদমে সমি কোটায় র্রীর।।  

চাদর দ্বামর েদিয়ামে িান্মরর থান্া। 

আদি রমণ িীয়ন্ত ন্াদরহক একিন্া।। 

সু্ীি িান্মর আর ন্াদরহ ত্ি ডর। 

ঘরমোিা িান্র দগয়ামচ যেঘর।। 

রহদরমষ যুমের কথা কমরহ কেঘন্াি। 

চু্বব দিয়া রািণ কদরে আর্ীর্ব্ৃাি।। 

রািপ্রসাি কেঘন্াি োইে দিের। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ দিে রমন শর কটাের।। 

িেয় কঙ্কণ দিে োদণকয রত্ন্। 

েঞ্চর্মব্দ িািয িামি ন্া যায় গণন্।।  
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ন্ান্া রন শ ধন্ দিে েেমকর েদণ। 

স্বগৃ-দিিযাধরী দিে সরহস্র কাদেন্ী।। 

রািপ্রসাি দিে রািয কমর েণ্ডভণ্ড। 

সমি োত্র ন্াদরহ দিে ন্ি েত্র িণ্ড।। 

রািপ্রসাি োইয়া প্রমিমর্ অন্তঃেুরী। 

ন্ারীভাগ েময় গতমরহ কিমে োর্াসাদর।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণাদির রক্ষা দন্দের্ত্ দিভীষণ, রহনু্োন্ ও িা্ববিামন্র েন্ত্রণা 

চাদর দ্বামর েমি সসন্য শ্রীরাে েক্ষ্েণ।  

রক্ষা োয় দিভীষণ েিন্-ন্ন্দন্।। 

দুই িমন্ অের ব্রহ্মার কেময় ির। 

ন্া োদরে দুই িন্ কটক দভত্র।। 

দচদন্তয়া গদণয়া কিাাঁমরহ যুদি সকে সার। 

রাে েক্ষ্মণ িীয়াইমত্ সকে প্রদত্কার।। 

রহামত্ কদর কিউদট দফদরমে দুই িীমর। 

িান্র কিদিয়া কিিায় গদত্ অদত্ ধীমর।। 

সু্ীি রািা েমিমে েময় রািযিণ্ড। 

েদত্রর্ ককাদট কসন্ার কোটাইমে েুণ্ড।। 

েদর্ব্ৃদ্বামর ককাদট ককাদট িান্র সংরহদত্। 

রহামত্ গাে েদিয়ামে ন্ীে কসন্ােদত্।।  

েমিমে অঙ্গি িীর িদক্ষণ দুয়ামর।  

িামণমত্ অির্ অঙ্গ, েদদেৃত্ র্রীমর।। 

েদিয়া েদশ্চে দ্বামর শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

কিদিয়া োথায় রহাত্ কামন্দ দুই িন্।।  

র্ব্দ ন্াদরহ, েব্ধ অঙ্গ, দুিমন্ েদদেৃত্। 

ন্াদিয়া চাদিয়া কিমি ন্াদরহক সদ্ববত্।। 

িাণ ফুমট েদিয়ামে েন্ত্রী িা্ববিান্। 

ন্া োমর কেদেমত্ চক্ষু, িুমক েমি টান্।। 

দিভীষণ িমে, ত্ুদে িমে েরহািেী।  

উদঠয়া েন্ত্রণা কর আর কামর িদে। ।  

িা্ববিান্ েন্ত্রণা কর আর কামর িদে।। 

িা্ববিান্ িমে, আোর অমঙ্গ েক্ষ িাণ। 

ন্া োদর কেদেমত্ চক্ষু, িুমক েমি টান্।। 

অন্ুোমন্ িাদন্োে কথার আভামস। 

দিভীষন্ আদসয়ামে আোর সম্ভামষ।।  

িা্ববিান্ িমে ত্ুদে ধাদরৃ্ম্ক সুিন্। 

ত্ত্ত্ব কমর কিি ককাথা েিন্-ন্ন্দন্। ।  

দুিমন্ েন্ত্রণা কদর ভািরহ উোয়। 

ইেদিমত্র িামণ সমি রক্ষা দকমস োয়।। 

দিভীষণ িমে ত্ুদে িুমে িতরহস্পদত্। 

ইেদিমত্র িামণ কত্াোর েন্ন সরহে েদত্।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ েমিন্ িগৎ-েদদিত্।  

এ সেয় ককন্ ন্াদরহ দচন্তা কর দরহত্।।  

েমিমে সু্ীি রািা িান্মরর েদত্।  

দক রহমি উোয় দকেু কর অিগদত্।। 

এমি কস িাদন্ন্ু আদে কত্াোর চদরত্র।  

েিন্-ন্ন্দন্ দিন্া ন্াদরহ ত্ি দেত্র।।  

িা্ববিান্ িমে, আোর িুদে ন্াদরহ ঘমট। 

রহন্ুোমন্ কডমক কিরহ আোর দন্কমট।। 

অন্য ককান্ অমেষমণ ন্াদরহ প্রময়ািন্।  

কিি আমগ ককাথা আমে েিন্-ন্ন্দন্।। 

কচত্ন্া থাকময় যদি ত্ারহার র্রীমর। 

প্রাণিান্ দিমিক সকে েরহািীমর।। 

দিভীষণ িমে, কিি কেদেয়া ন্য়ন্। 

কত্াো সম্ভাদষমত্ আদসয়ামে রহন্ুোন্। ।  

রহন্ুোন্ িা্ববিামন্র িদন্দে চরণ। 
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েতদুভামষ িা্ববিান্ িদেমে ত্িন্।। 

েমিমেন্ কদেগণ শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

ঔষধ আদন্মে ত্ুদে িীময় সর্ব্ৃিন্।।  

অন্তরীমক্ষ যাইমি েিমন্ কদর ভর। 

অদত্ উচ দরহোেয় ের্ব্ৃত্-দর্ির।।  

ঋষযেদক-ের্ব্ৃত্ কস দরহোেয় োর।  

ধিে-ের্ব্ৃত্ কশ্বত্ ধিে আকার।। 

ত্ারহার িদক্ষণ-েদর্ব্ৃ ের্ব্ৃত্ সকোস। 

ঋষযেদক- ের্ব্ৃমত্ আমে ঔষধ দন্যৃযাস।। 

চাদর িতমক্ষ আেময় ঔষধ চাদর িাদত্। 

অন্ধকামর আমো কমর ঔষমধর কিযাদত্। ।  

দির্েযকরণী এক সর্ব্ৃমোমক িাদন্।  

দদ্বত্ীয় ঔষধ ন্াে েতত্সঞ্জীিন্ী।। 

ত্তত্ীয় ঔষধ আমে অদস্থ-সঞ্চাদরণী।  

চত্ুথৃ ঔষধ ন্াে সুিণৃকরণী।। 

আদন্মত্ ঔষধ যদি োর রাত্ারাদত্। 

চাদরযুমগ থাদকমিক কত্াোর সুিযাদত্।। 

ন্াদরহক এ সি কথা িাল্মীদক রচমন্। 

দিোদরয়া দেদিত্ অদ্ভুত্ রাোয়মণ।। 

এক রাোয়ণ র্ত্ সরহস্র প্রকার। 

কক িামন্ প্রভুর েীো কত্ অিত্ার।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র িন্ম শুভক্ষমণ। 

েঙ্কাকাণ্ড গাদরহমেক গীত্ রাোয়মণ।। 

ঔষধ আদন্মত্ রহনু্োমন্র যাত্রা 

িা্ববিান্ রহন্ুোমন্ দিমেন্ দিিায়। 

ঔষধ আদন্মত্ িীর রহন্ুোন্ যায়।। 

উভ কেি কদরয়া সাদরে দুই কাণ। 

এক োমফ আকামর্ উদঠে রহন্ুোন্।। 

েরহার্মব্দ চদেে েিমন্ কদর ভর। 

কেমির সােমট উমি ের্ব্ৃত্ োথর।।  

ির্ কযািন্ সরহে িীর আমি েদরসর। 

িীমঘৃমত্ কযািন্ দত্রর্, চেমক অের। ।  

োঙ্গুে িািাময় সকে কযািন্ েঞ্চার্।  

সাদরয়া ত্ুদেে কেি কঠদকে আকার্।। 

দন্দেমষমত্ সাগর রহইয়া কগে োর। 

সরা কগাটা জ্ঞান্ কমর সকে সংসার।।  

ন্ি ন্িী এিাইে ের্ব্ৃত্ কন্দর। 

কত্ িন্ উেিন্ রহময় কগে োর।। 

ন্ান্া ত্ীথৃ-মক্ষত্র কত্ েুদন্র িসদত্। 

িামরা িৎসমরর েথ যায় এক রাদত্।। 

দরহোেয়-ের্ব্ৃত্ োিময় র্ীঘ্রগদত্।  

সকোস ের্ব্ৃত্ কিমি ধিে আকতদত্।।  

ঋষযেদি-ের্ব্ৃমত্ উদঠে রহন্ুোন্। 

ঔষমধর গন্ধ োইয়া রমরহ কসই স্থান্।।  

ঔষমধর গমন্ধমত্ সুগদন্ধ িাত্ িমরহ।  

সন্ধান্ োইয়া িীর কসইিামন্ রমরহ।।  

দর্িমর দর্িমর দফমর েিন্-ন্ন্দন্। 

চাদর িাদত্ ঔষধ ন্া োয় িরর্ন্।। 

কিি েদদর্ত্ৃ ঔষধ দক দিি ত্ার কেিা। 

কামর রহয় অির্ৃন্ কামর কিয় কিিা।।  

ঔষধ ন্া োয় িীর রিন্ী দিের। 

েমন্ েমন্ দচন্তা ত্মি কমর িীরির।।  

েমন্ েমন্ রহন্ু ত্মি কমর অন্ুোন্। 

িাণ কিময় িুদে কগমে িুিা িা্ববিান্।। 
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ত্ল্লাদসয়া ের্ব্ৃত্ কদরন্ু োদত্ োদত্। 

চাদরিাদত্ ঔষধ ন্া োই এক িাদত্।। 

অকারমণ আইোে ভল্লুমকর কিামে।  

এত্ দুঃি দিধাত্া দক দেদিে কোমে। ।  

িুদেেন্ত রহন্ুোন্ দিচামর েদণ্ডত্। 

সাত্ োাঁচ ভাদি েমন্ দস্থর কমর দচত্।। 

ব্রহ্মার ন্ন্দন্ িীর আমে িহু জ্ঞান্। 

সর্ব্ৃমোমক িমে েরহােন্ত্রী িা্ববিান্।। 

ত্ার িাকয দেথযা ন্দরহমিক ককান্কামে। 

ের্ব্ৃত্ চাত্ুরী কদর ঔষধ েুকামে। ।  

সামধ দক কত্াোর োিা কামট েুরন্ির।  

আোমর ভাদিমে ত্ুদে িমন্র িান্র।। 

েদররহাস কর ত্ুদে দিেদর্ত্র কামে। 

উোদিয়া কফমে দিি সাগমরর িমে।। 

সু্ীমির চর আদে শ্রীরামের িাস।  

আোর সমঙ্গমত্ ত্ুদে কর েদররহাস।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েধুর ভারত্ী।  

যার কমে দিরামিন্ কিিী সরস্বত্ী।। 

রহনু্োন্ কর্ত্তৃক ের্ব্ৃমত্র েি 

রহন্ুোন্ কযাি কমর,                     ের্ব্ৃমত্মর েি কমর, 

িমে শুন্ শুন্ দগদরির। 

োি িমে েমরহৌধদষ,                     েদঙ্ঘ্য়া ের্ব্ৃত্ ন্িী, 

দুঃি কেময় এমসদে দিের।। 

কেরুগণ যত্ আমে,                     ত্ুেয ন্মরহ ত্ি কামে, 

ত্ুদে কেরু সুমেরু সোন্। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ রমণ,                    েমিমেন্ দুই িমন্, 

অোমঙ্গ ঔষধ কর িান্।। 

সু্ীি অঙ্গি ন্ে,                     আর যত্ েরহািে, 

েমি আমে েতত্মিরহ প্রায়। 

ত্ুদে রহময় িয়ািান্,                     েমরহৌষদধ কর িান্, 

িাাঁমচ সমি কত্াোর কতোয়।। 

শুন্ দরহত্ উেমির্,                     রিন্ী রহইে কর্ষ, 

কযমত্ রহমি সাগমরর োর। 

শুন্ কেরু গণদন্দধ,                     কিিাইয়া েমরহৌষদধ, 

কররহ রামের উেকার।। 

এরূে অঞ্জন্াসুত্,                     েি কমর র্ত্ র্ত্, 

ের্ব্ৃত্ ন্া কমর উেমরাধ। 
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রােেি-অদভোমষ,                    দিরদচে কতদর্ত্িামস, 

রহন্ুোমন্ উেদিে করাধ।। 

রহনু্োন্ কর্ত্তৃক ঔষধ আন্য়ন্ এিং শ্রীরাে, েক্ষ্মণ ও িান্রগমণর 

প্রাণিান্ 

এত্ েদরশ্রমে রহন্ু ঔষধ ন্া োয়। 

ককামে কিেি িন্ত কটেট চায়।। 

রহন্ুোন্ িমে, আদে শ্রীরামের িাস।  

ন্া দিয়া ঔষধ কিটা কমর উেরহাস।। 

ক্ষুদ্র ত্ইু প্রের ের্ব্ৃত্ ককটা িমে। 

কত্ার েত্ কত্ র্ত্ ডুিাময়দে িমে।। 

এত্ িদে ধদর টামন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

চি চি র্মব্দ দোঁমি েত্ার িন্ধন্।।  

িি িি িতক্ষ সি উোদিয়া েমি। 

োমে োমে িন্িন্তু ধায় উভরমি।। 

কত্ র্ত্ েুদন্ ঋদষর রহইে ত্মোভঙ্গ। 

দসংমরহর উেমর কচমে েদিমে োত্ঙ্গ। ।  

র্ার্দ্দৃে উেমর েমি কুকু্কর র্তগাে। 

কন্উে েদদষক সাে একই দের্াে।। 

ভদত্ কপ্রমত্ দের্াচ েোয় েময় প্রাণ। 

আত্মঙ্কমত্ যক্ষ িমে রক্ষ ভগিান্।।  

প্রেয় োদিে েোিার ন্াদরহ েথ।  

েদদর্ত্ৃোন্ রহময় কিিা দিমেন্ ের্ব্ৃত্।। 

ঋদষরূমে আদস রহন্ুোমন্র সাক্ষামত্।  

দিজ্ঞাদসে রহন্ুোমন্ েধুর িামকযমত্।। 

কক ত্ুদে ককাথায় থাক িীর-চদিােদণ।  

ের্ব্ৃত্ ধদরয়া ককন্ কর টান্াটাদন্। ।  

রহন্ুোন্ িমে, আদে েিমন্র সুত্। 

সু্ীমির অন্ুচর শ্রীরামের িদত্। ।  

রহমরমে রামের সীত্া দুষ্ট ির্ান্ন্। 

রঘুন্াথ কমরমেন্ সাগর িন্ধন্।। 

েঙ্কামত্ রহমত্মে যুে শ্রীরাে রািমণ। 

েমিমেন্ রঘুন্াথ ইেদিমত্র িামণ।। 

রঘুন্াথ েদেৃাগত্ ঠাকুর েক্ষ্েণ।  

সু্ীি অঙ্গি আদি যত্ কদেগণ।। 

অসচত্ন্য রহময় সমি আমে েঙ্কােুমর।  

িা্ববিান্ োঠাইে ঔষমধর ত্মর।। 

েমরহৌষদধ আমে এই ের্ব্ৃত্ উেমর। 

ন্া দিে ঔষধ কেরু ককান্ অরহঙ্কামর। ।  

প্রাণেমণ কদরি রামের উেকার। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া যাি সাগমরর োর।। 

ঋদষ িমে সােয রহও েিন্-ন্ন্দন্। 

আদে কিিাইয়া দিি ঔষমধর িন্।। 

এত্ িদে সমঙ্গ কদর েময় কসইিামন্। 

কিিাইয়া দিে দগয়া ঔষধ কযিামন্।। 

চাদর িাদত্ ঔষধ েইয়া রহন্ুোন্। 

উভমেি কদরয়া সাদরে দুই কাণ।। 

োফ দিয়া িীর দগয়া উদঠে আকামর্। 

েঙ্কােুমর উেন্ীত্ চক্ষুর দন্দেমষ। ।  

দির্েযকরণী আর সুিণৃকরণী।  

অদস্থসঞ্চাদরণী আর েতত্সঞ্জীিন্ী। ।  

এই চাদর ঔষধ েইয়া রহন্ুোন্। 

চাদর দ্বামর ভ্রেণ করময় স্থামন্ স্থান্।। 
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চাদর ঔষমধর ঘ্রাণ যত্িদর যায়। 

িান্র কটক সি উদঠয়া িাাঁিায়।। 

দন্দ্রাভমঙ্গ উমঠ কযন্ কেদেয়া ন্য়ন্।  

কসইরূমে উদঠমেন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।।  

সু্ীি উদঠে িান্মরর অদধেদত্। 

দদ্বদিি কুেুি উমঠ সসমন্যর সংরহদত্।। 

ন্ে ন্ীে উদঠে অঙ্গি যুিরাি। 

গয় ও গিাক্ষ উমঠ কটক-সোি।। 

যার ন্ামক োমগ অদস্থসঞ্চাদরণী-গাঁিা। 

কটমকর রহাত্ ো আদসয়া োমগ কযািা।।  

অদস্থসঞ্চাদরণী-গন্ধ প্রমির্ময় ন্ামক। 

চাদর দ্বামরর িান্র উদঠে োাঁমক োাঁমক।। 

সুিণৃ করণী গন্ধ সুমকােে অদত্। 

সুন্দর র্রীর সরহে েদমর্ব্ৃর আকতদত্।। 

সকে িান্র উমঠ দিয়া অঙ্গ োিা। 

রহন্ুোমন্ কমরহ সমি রহাত্ কদর কযািা।।  

কত্াোর সোন্ িীর দত্রভুিমন্ ন্াই। 

কত্াোর প্রসামি সমি সেমে প্রাণ োই।। 

রাে িমে, রহন্ুোন্ কয গণ কত্াোর। 

র্ত্ যুমগ শুদধমত্ ন্াদরি ত্ি ধার।। 

দক দিি প্রসাি িে আমে দকিা ধন্। 

রহন্ুোমন্ ককাে দিো শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

রাে িমে, রহন্ুোন্ ত্ুদে ভি িীর।  

কত্াোমত্ আোমত্ কভি ন্াদরহক র্রীর।।  

সর্ব্ৃিমন্ কমর রহন্ুোমন্র িািান্। 

রহন্ুোন্ সরহমত্ সমি োইোে প্রাণ।।  

দেথযা সরহে যত্ যুে সকে ইেদিৎ। 

কতদর্ত্িাস গাদরহমেন্ েঙ্কাকাণ্ড-গীত্।। 

েঙ্কার দ্বার রুে কিদিয়া শ্রীরামের েন্ত্রণা ও দদ্বত্ীয়িার েঙ্কািধ ক 

কদরমত্ অনু্েদত্ িান্

রােিয় র্মব্দ িান্র োমি দসংরহন্াি।  

েঙ্কামত্ রািণ-রািা গদণে প্রোি। ।  

রািণ িমে সিিগদত্ কক োমর ন্াদিমত্। 

েঙ্কােুরী দিন্াদর্মি ন্র-িান্মরমত্। ।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সেে যত্ কসন্ােদত্। 

এিদন্ উদঠে কিাঁমচ ন্া কোরহামত্ রাদত্।। 

কোর কসন্া েদরমে ন্া িীময় এক িন্। 

িামর িামর েমর িাাঁমচ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

করহন্ িীর ন্াদরহ কোর েঙ্কার দভত্র। 

োমর রাে েক্ষ্মণ ও সু্ীি িান্র।।  

েদরয়া ন্া েমর রাে এ ককেন্ সিরী। 

িীরর্দন্যা রহইে কন্ক-েঙ্কােুরী।। 

করহন্ োর যুমে আর ন্াদরহ প্রময়ািন্।  

থাদকি কোট দিয়া প্রাণ িি ধন্।। 

প্রমিদর্ত্ েঙ্কােুমর ন্াদরহ দিি িাট। 

েঙ্কােুমর চাদর দ্বামর কিরহ ত্ কোট।। 

রািার আির্ কেময় যত্ দন্র্াচমর। 

েঙ্কােুমর কোট দিমেক চাদর দ্বামর।। 

কসাণার কোট দিে ভয়ঙ্কর অদত্। 

ন্াদরহ ত্ামরহ চে সদযৃয েিমন্র গদত্।। 

োাঁচ দিন্ দ্বামরর কোট ন্াদরহ িুমে। 

রহাদসয়া সু্ীি রািা সিাকামর িমে।। 

দুয়ামর কোট দিয়া রদরহে রািণ। 

েমন্ দক কভমিমে কিটা দিদন্য়ামে রণ।।  
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এমত্ক ভাদিয়া েমন্ িান্মরর েদত্। 

েদশ্চে দুয়ামর কগে েন্দ েন্দ গদত্।। 

িমসমেন্ রঘুন্াথ সেুমদ্রর ত্মট। 

কচৌদিমক িান্রগণ েক্ষ্মণ দন্কমট।। 

রহন্ুোন্ িা্ববিান্ আর দিভীষণ। 

কতত্াঞ্জদে রহইয়া আমেন্ দত্ন্ িন্।। 

উেন্ীত্ সরহে আদস সু্ীি রািন্। 

সম্ভ্রমে িদন্দো আদস রামের চরণ।।  

েক্ষ্মমণর োিেদ্ম িদন্দমেক দর্মর। 

দিজ্ঞামসন্ শ্রীরাে সু্ীি েরহািীমর।। 

দক েন্ত্রণা কদরমে েঙ্কার অদধকারী। 

চাদর দ্বামর কোট করমিমে িন্ধ কদর।। 

োাঁচদিন্ সরহে ককন্ ন্াদরহ কিয় রণ। 

করহ ন্া সু্ীি দেত্া ইরহার কারণ।।  

সু্ীি িমেন্, প্রভু ন্া িাদন্ সংিাি। 

কমরমে কোট িন্ধ গদণয়া প্রোি।।  

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ েন্ত্রী িা্ববিান্। 

দচদন্তয়া েন্ত্রণা কর কয রহয় দিধান্।। 

িা্ববিান্ েন্ত্রণা কর কয রহয় দিধান্। 

িা্ববিান্ িমে প্রভু োঠাময় িান্মর।। 

েঙ্কায় আগন্ কিরহ প্রদত্ ঘমর ঘমর।  

এমত্ক শুদন্য়া ত্মি সু্ীি রািন্। 

িি িি িান্মর োঠায় ত্ত্ক্ষণ।। 

সু্ীমির আজ্ঞা কেময় অসংিয িান্র। 

োমফ োমফ েমি দগয়া েঙ্কার দভত্র।।  

এমক েঙ্কােুরী ত্ামরহ িান্মরর িাদত্। 

আাঁচি কােি োমর ধদরয়া যুিত্ী।। 

অন্তঃেুমর ন্ারী কিমি িান্মরর রঙ্গ। 

কােি কাদিয়া েয় কদরয়া উেঙ্গ।। 

অঞ্চমে ধদরয়া িন্ত দিাঁচাইয়া উমঠ। 

ি্ত্র  কফমে যুিত্ী োোয় সমি েুমট।। 

দকচদেচ িন্ত কমর দিে দিে রহাদস। 

ভাণ্ডার রহইমত্ আমন্ ঘতমত্র কেসী।। 

কামর োমর োদথ দকে, কামর োমর চি।  

ন্ারায়ণ সত্মের কেসী েময় রি।। 

িাদরহর আওয়ামস দিমত্ কগে সোচার। 

দত্ন্ োমফ প্রাচীর েইয়া আমস োর। ।  

ন্ারায়ণ-সত্ে ঘতত্ কেসী কেসী। 

আমন্ ি্ত্র  ের্ব্ৃত্ প্রোণ রাদর্ রাদর্।। 

এইরূমে দুর্জ্ৃয় িান্র ককাদট ককাদট। 

সন্ধযাকামে েক্ষ েক্ষ জ্বাদেে কিউদট।। 

এমক চায় ত্ামরহ আজ্ঞা োইে িান্র। 

োমফ োমফ প্রমিদর্ে েঙ্কার দভত্র।।  

এমকক িান্র েয় দুই দুই ের্াে। 

অদি দিয়া কোিায় েঙ্কার চামে চাে।। 

অদিমত্ েুদিয়া েমি রি িি ঘর। 

েদরত্রাদরহ ডাক োমি েঙ্কার দভত্র।।  

উেঙ্গ রহইয়া ককরহ েোইে ডমর। 

োফ দিয়া েমি ককরহ িমের দভত্মর।। 

অমন্ক েুদিে ঘর আগমন্র জ্বামে। 

ককরহিা েোময় যায় িাে িাে িমে।। 

েঙ্কার দভত্মর যত্ দেে দিিযাধরী।  

িমেমত্ প্রমির্ কমর, িমে েদর েদর। ।  

অঙ্গ ডুিাইয়া েুি ভাসাইয়া িমে। 

সমরাির কর্ামভ কযন্ র্ত্ র্ত্িমে।। 

দুয়ামর থাদকয়া কিমি রহন্ু েরহািেী।  

কিউদটর অদি দিয়া কোিাইে চুদে। ।  

িমেমত্ ডুিাময় অঙ্গ িাগাইমে েুি।  
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েুমি অদি দিয়া রহন্ু কিদিমে ককৌত্ুক।। 

ডুদিয়া থাদকে ত্রামস িমের দভত্মর। 

িে কিময় ত্ারা সি কেট ফুমে েমর।।  

দত্রর্ ককাদট রেণীর কোিাময় িিন্। 

োফ দিয়া উমঠ চামে েিন্-ন্ন্দন্।। 

আমগ োমে অদি কিয় কমর ত্ািাত্াদি। 

িােক যুিক কোমি কত্ িুিািুিী।। 

সসন্য সােমন্তর ঘর কোমি সাদর সাদর। 

োত্রদেত্রগমণর েুদিে কত্ েুরী।।  

রন শেয় দন্রৃ্ম্াণ সুন্দর সি ঘর।  

কেিামিািা ন্াই ঘর েুদিে দিের।।  

িাট োট োেঙ্ক েুদিে রত্ন্ ধন্।  

রন শেয় দন্দরৃ্ম্ত্ অসংিয আভরণ।।  

িহুিদর থাদকমত্ অদির র্ব্দ শুদন্। 

িান্র-কটক ঘমর দিমত্মে আগদন্।। 

ের্ব্ৃত্ প্রোণ অদি ভয়ঙ্কর কিদি। 

দেঞ্জর সদরহত্ কোমি কোষদণয়া োিী। ।  

র্ারী শুক কাকাত্ুয়া সারস সারসী।  

ন্ান্ািাদত্ দিরহঙ্গ েুদিে রাদর্ রাদর্।। 

রহাত্ী কঘািা কগে কোিা কত্ োমি োি।  

েোমত্ ন্া োমর ডামক দিেরীত্ ডাক। ।  

কত্ র্ত্ েয়দর েুদিে োাঁমক োাঁক। 

কুকু্কট আকতদত্ সরহে কোিা কগে োি।।  

ন্ান্ািাদত্ কোষা িন্তু োমে োমে কোমি। 

প্রাণভময় ককরহ িা েোয় উভরমি।। 

িান্মরমত্ ের্ব্ৃত্ িদরমষ োাঁমক োাঁমক। 

শ্রিণ িদধর রহমো আগমণর ডামক।। 

অঙ্গি িমেন্, শুন্ েিন্-কুোর। 

চাদর িন্ রািরহ েঙ্কার চাদর দ্বার।।  

িমস থাক চাদর দ্বামর কিউদট জ্বাদেয়া। 

রাক্ষস আইমে কিরহ েুি কোিাইয়া।। 

দভত্মরমত্ আগন্ িাদরহমর কযমত্ চায়। 

েোইমত্ ন্ামর েুি িান্মর কোিায়।। 

রাক্ষস-অিস্থা কিমি িান্মরর রহাস।  

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িাস।। 

কুম্ভ ও দন্কুম্ভাদির যুে ও েত্ন্  

রািণ িমে ন্াদরহ সমরহ প্রামণ অেোন্। 

থাদকমে কোট দিয়া ন্াদরহক এিান্।। 

কোট দিমে কোিায় ঘর যুে সরহে সার। 

যুে দিন্া দন্োর ন্াদরহক কিদি আর।। 

কুম্ভ ও দন্কুম্ভ কুম্ভকমণৃর ন্ন্দন্। 

ডাক দিয়া আন্াইে রািা ির্ান্ন্।। 

দুই ভাই আদসয়া রািামক কন্াঙায় োথা। 

রািণ িমে, কিি িােু েঙ্কার অিস্থা।। 

দিরমেমত্ অত্ুে, কত্ােরা দুদট ভাই। 
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দত্রভুিন্ েরাভি কত্াো কিাাঁরহার ঠাাঁই।। 

আদে িয়ী কত্াোর দেত্ার িাহুিমে। 

কুম্ভকণৃ-মর্ামক আদে ভাদস অশ্রুিমে।। 

কুম্ভকণৃ দিন্া েঙ্কােুরী র্দন্যাকার।  

ন্র িান্মরর রহামত্ ন্াদরহক দন্োর।। 

ইেযুমে উোদরে কত্াোমির দেমত্। 

কত্ােরা রািরহ ন্র-িান্মরর রহামত্।। 

কসই েুত্র িন্মময় কুমের অেঙ্কার। 

দেত্তর্ত্রু োদরয়া কর্ামধ দেত্ার ধার।। 

রািাজ্ঞা োইয়া কিাাঁমরহ রমথ দগয়া চমি। 

রহেী কঘািা ঠাট সসন্য ন্মি েুমি েুমি।। 

সসমন্যর োময়র ভমর কদম্পত্া কেদিন্ী। 

দুই ভাময়র সমঙ্গ ঠাট আট অমক্ষৌদরহণী।। 

সং্াে কদরমত্ যাত্রা কমর দুই িীর। 

কিিামিদি সরহে দগয়া গমির িাদরহর।। 

দুর্জ্ৃয় র্রীর কযন্ ের্ব্তৃ্ আকার। 

েদশ্চে দুয়ামর কগে কদর োর োর।। 

রাক্ষস িান্র ঠাট দের্াদেদর্ সরহে। 

গাে োথর েময় িান্র যুদেিামর এে।। 

 

ত্মি দুই িমে,                     ককামেমত্ োগে, 

েরস্পমর কিয় গাদর। 

অন্ে দন্কমরে                    দিরে দত্দেমর, 

কদরমত্মে োরাোদর।। 

যত্ দন্র্াচর,                    ধদর ধন্ুঃর্র, 

কমঠার কুঠার দফদর। 

িান্র উেমর,                    সম্প্ররহদর কমর, 

চর গিা অদস ধদর।। 

ত্ামরহ কামরা েুণ্ড,                    কামরা ভুিিণ্ড, 
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কামরা িুক ফামট িমে। 

কামরা ঊরু-েদে,                    কারহামরা োঙ্গুে, 

কামরা রহেেি গমে।। 

ককান্ িমন্ র্র,                     দিদন্ধয়া ির্জ্ৃর, 

কদরমত্মে ককান্ িন্। 

কামরা গিাঘামত্,                    ভামঙ্গ িুক রহামত্, 

িমড়্গ কদর দিিারণ।। 

ত্ামরহ কদে সি,                    কদর কঘার রি, 

দগদর ত্রু দর্োগণ। 

কফদে কফদে োমর,                    রাক্ষস উেমর, 

কমর উল্কা দন্মক্ষেণ।। 

ত্ামরহ চদণৃ কমর,                    কত্ রাদত্রচমর, 

কামরা ভামঙ্গ দর্র িুক। 

কামরা উল্কান্মে,                    িমরহ েুণ্ড গমে, 

কামরা েুি সমকৌত্ুক।। 

ককরহ েুদষ্টঘামত্                     ভামঙ্গ কামরা োমি, 

িুক ভামঙ্গ েিাঘামত্। 

ির্ন্ ন্িমর,                     দিিারণ কমর, 

িুক োর্ কেট োমথ।। 

কারহামরা কঘািামর,                     আোদিয়া োমর, 

ককান্ কদে কামরা গমি। 

ককরহ োদর োমথ,                    ভামঙ্গ কামরা রমথ, 

সসারদথ রহয় ধ্বমি।। 

কত্ দন্র্াচর,                     ত্যদি অদস র্র, 

রহাত্ারহাদত্ রণ কমর। 

ককরহ োমর চি,                    ককরহ িা চােি, 

ককরহ েুটকী প্ররহামর।। 

োাঁচ সাত্ িন্,                    রাক্ষস দেেন্, 

ধদর এক কদেিমর। 
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অ্ত্র াদি প্ররহামর,                    দেন্ন দভন্ন কমর, 

কারহামরা েরাণ রহমর।। 

কসই অন্ুসামর,                    এক দন্র্াচমর, 

অমন্ক িান্র ধদর। 

োমর চি কীে,                     িহুত্র দর্ে, 

দিিারময় ন্মি কদর।। 

এরূে ত্ুেুে,                    সেমর িযাকুে, 

কামন্দ কদে িা্ববিান্। 

কোেমর কোেমর,                     কগেমর কগেমর, 

আর ন্া রদরহে প্রাণ।। 

যত্ িীর সি,                    কদর কঘার রি, 

কদরহমত্মে িার িার। 

ধর ধর ধর,                     োর োর োর, 

ন্া রাদিি দরেু আর।। 

এইত্ প্রকামর,                    ত্ুেুে সেমর, 

োদত্য়া ককামের ভমর। 

কদিির ভমণ,                    রাে ির্ান্মন্, 

কসন্া রহান্ারহাদন্ কমর।। 

 

ত্ার েমধয িজ্রকে ন্ামে দন্র্াচর। 

োদরমেক গাঢ় গিা অঙ্গি উের।। 

দকেুকাে কাাঁদে ত্ামরহ কেীে-কুোর। 

সুস্থ সরহয়া র্ীঘ্র েুন্ঃ সকে আগসার।। 

কমর ধদর একিান্ দর্িদর-দর্ির। 

োদরমেক িজ্রকে-েেক উের।। 

ত্ারহার প্ররহামর প্রাণ েদরত্যাগ কদর। 

িজ্রকেিীর েমি িসুধা উেদর।। 

ত্ারহা কিদি ককামেমত্ কদম্পত্ সকম্পন্। 

রমণ প্রমিদর্ে কদর রমথ আমরারহণ।। 
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কসরহ কিমগ িতদষ্ট কদর িাণ িহুত্র।  

অঙ্গমির অঙ্গগমণ কদরে ির্জ্রৃ।। 

র্ত্রুসুত্-সুত্ সদরহ কয সকে র্মর। 

োদফয়া উদঠে িীর রমথর উেমর।। 

ত্ার কর সরহমত্ ককািণ্ড কাদি সেয়া। 

চরণ-চােমণ ত্ামর কফদেে ভাদঙ্গয়া।। 

েিাঘামত্ রথিান্ কদর প্রেথন্। 

ন্াদর্ো ন্িমর কদর ত্ুরঙ্গেগণ।। 

সযন্দন্ োদিয়া ত্মি কসই সকম্পন্। 

আকামর্ উদঠে িড়্গ কদরয়া ধারণ।। 

ত্ারহা কিদি েরহািে িাদের ন্ন্দন্। 

েম্ফ দিয়া ত্ার োমে কদরে ধািন্।। 

দকদঞ্চৎ িদমরমত্ ত্ামর িমে কমর ধদর। 

কাদিয়া েইে ত্ার িড়্গ আর ফরী।। 

ত্মি দসংরহন্াি কদর অদত্ কুত্দরহমে। 

কসই িড়্গ ধদর ককাে দিো ত্ার গমে।। 

ত্ামরহ দেন্ন রহময় কসই কযন্ উেিীত্। 

আকার্ রহইমত্ সরহে ভদত্মে েদত্ত্।। 

ত্মি দসংরহন্াি কদর িাদের কুোর। 

ভদত্মে ন্াদেয়া র্ব্দ কমর োর োর।। 

ত্মি কর্াদণত্াক্ষ িীর কেৌরহ-গিা ধদর। 

উেদস্থত্ রহইে অঙ্গি িরািদর।। 

প্রিঙ্ঘ্ যদোক্ষ ন্ামে আর দুই িন্। 

রমথ চদি ত্ার কামে কদরে ধািন্।। 

শ্রীসেন্দ দদ্বদিি দুই িীর ত্া কিদিয়া। 

অঙ্গমির দুই োমর্ িাাঁিাে আদসয়া।। 

ত্মি কসই দন্র্াচর দত্ন্ িন্ সমঙ্গ। 

দত্ন্ কদেিীর যুে আরদম্ভে রমঙ্গ।। 

ন্ান্া িতক্ষ উোদিয়া কদে দত্ন্ িন্। 
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কদরমত্মে দত্ন্ দন্র্াচমর দন্মক্ষেণ।। 

ত্ারহা কিদি িড়্গ ধদর রাক্ষস প্রিঙ্ঘ্। 

িণ্ড িণ্ড কদর কামট কসই িতক্ষসঙ্ঘ্।। 

ত্মি কসই দত্ন্িন্ র্ািা-েতগির। 

দন্মক্ষে কদরো রথ ত্ুরঙ্গ কুঞ্জর।। 

দন্রীক্ষণ কদরয়া যদোক্ষ রমন্ িক্ষ। 

কাদটে কস সি োদি র্র েক্ষ েক্ষ।। 

ত্মি েুন্ঃ শ্রীসেন্দ দদ্বদিি িাদে-সুত্। 

িষৃণ কদরে িতক্ষ িহুত্ িহুত্।। 

কর্াদণত্াক্ষ কস সকে সত্বর রহইয়া। 

চদদণৃত্ কদরে গরু গিা ঘুরাইয়া।। 

েমরমত্ প্রিঙ্ঘ্ িরর্ান্ িড়্গ ধদর। 

িাদেেুমত্র োদরিামর আমস কিগ কদর।। 

দন্কমট দন্রদি ত্ামর ত্ারায় ত্ন্য়। 

সন্ধান্ কদরো র্াের্ািী অদত্র্য়।। 

কসইত্ ত্রুমত্ ত্ামর ত্ািন্ কদরে। 

আর ত্ার িাহুেদমে েুটদক োদরে।। 

প্রিমঙ্ঘ্র িাহু ত্ামর দিষণ্ণ রহইে। 

রহে সরহমত্ িড়্গিান্ িদসয়া েদিে।। 

দস্থর রহময় প্রিঙ্ঘ্ েমরমত্ দকেুকামে। 

োদরে েরহৎ েুদষ্ট অঙ্গি-কোমে।। 

ত্ামরহ দুই িণ্ডকাে রহময় অমচত্ন্।  

কচত্ন্ রহইয়া েুন্ঃ িাদের ন্ন্দন্।। 

সুগভীর দসংরহ-র্ব্দ কদর ককােভমর। 

প্রিঙ্ঘ্-েেমক েুদষ্ট োদরে দন্ভৃমর।। 

ত্ারহামত্ দিিীণৃ সরহে েরহােুণ্ড ত্ার। 

েদিে কস কযন্ িজ্ররহত্ সর্ে-সার।। 

ক্ষীণর্র রহইয়া যদোক্ষ িড়্গ ধদর। 

োদরিামর ধায় ত্থা রথ েদররহদর।। 
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ত্মি কস যদোক্ষ েুটদক োদরয়া। 

ধদরে শ্রীসেন্দ ত্ামরহ িাহুমত্ কিদিয়া।। 

করহন্ই সেময় কর্াদণত্াক্ষ েরহাসার। 

দদ্বদিমির িমক্ষ সকে গিার প্ররহার।। 

ত্ামরহ ঘাত্ রহময় কসই অশ্বীর-ন্ন্দন্। 

দকেুকাে রহইে কাত্র অমচত্ন্।। 

েুন্ঃ কর্াদণত্াক্ষ যমি ঘুরায় গিামর। 

কসই কামে ধদর কাদি েইে ত্ারহামর।। 

ত্মিত্ যুোক্ষ কর্াদণত্াক্ষ দুই িন্। 

শ্রীসেন্দ দদ্বদিি সমঙ্গ কমর িাহু- রণ।।  

ককরহ ককান্ িমন্ কভু কমর আকষৃণ।  

ককরহ ককান্ িমন্ কমর িতঢ় আদেঙ্গণ।। 

ককরহ ককান্ িমন্ কভু কঠদে েময় যায়। 

ককরহ ককান্ িমন্ কভু িমেমত্ ঘুরায়।। 

ককরহ ককান্ িমন্ কভু কত্ামে উেমরমত্। 

ককরহ ককান্ িমন্ কভু কফমে ধরণীমত্।। 

েমধয েমধয েুষ্টযাঘাত্ করাঘাত্ কমর। 

কভু দিিারণ কমর ির্ন্ ন্িমর।। 

এইরূমে দকেুকাে সরহে ত্ুেয রণ। 

েমর অদত্ কুদেে কেীে দুইিন্।। 

ত্ার েমধয কর্াদণত্ামক্ষ দদ্বদিি িান্র। 

ন্মি দিিারণ কদর কদরে ির্জ্ৃর।। 

আর ত্ার দুই ভুি ধদর ঘুরাইয়া। 

োদরে ত্ারহামক ভদদেত্মে আোদিয়া।। 

শ্রীসেন্দ যদোক্ষ সমন্ কদর িহুরণ। 

েমর ত্ামর ভুমি ধদর কদরে চােন্।। 

ত্ারহামত্ যদোক্ষ কদর র্ব্দ কঘারত্র। 

চদে কগে কিদিিামর কপ্রত্-েুরীশ্বর।। 

ত্মি দিরূোক্ষ ন্ামে এক দন্র্াচর। 



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

3
 

কদে-সসন্য উেমর িষৃণ কমর র্র।। 

ত্ার র্র প্ররহার সদরহমত্ ন্া োদরয়া। 

েোয় িান্র সি সের ত্যদিয়া।। 

ত্ারহা কিদি সেন্দ এক েরহীধর ধদর। 

দন্মক্ষদেে দিরূোক্ষ-েেক উেদর।। 

ত্ামরহ রহত্ সরহয়া দিরূোক্ষ দন্র্াচর। 

ভদত্মে েদিে কযন্ দেন্ন ধরাধর।। 

ত্মি সেন্দ েরহামঘার দসংরহন্াি কদর। 

িদধমত্ োদগে েুদষ্ট োদর সি অদর।। 

ত্ারহা কিদি দিদুযন্মােী ন্ামে যাত্ুধান্।  

রমথ থাদক িতদষ্ট কমর িহুত্র িাণ।। 

ির্দিক আোিন্ কদর কসই র্মর। 

দিদন্ধমত্ োদগে যত্ ভল্লুক িান্মর।। 

ত্ার র্রাঘামত্ ককরহ দস্থর সরহমত্ ন্ামর। 

িাসন্া করময় রণ োদি েোিামর।। 

ত্ারহা দন্রদিয়া ন্ে েময় ত্রু দর্ো। 

দিদুযন্মােী িদধিামর িদষৃমত্ োদগো।। 

কসরহ র্ত্ র্ত্ র্র কদরয়া িষৃণ। 

কসই সি র্ািী দর্ো কদরো কর্ত্ৃন্।। 

েুন্শ্চ ন্মের প্রাণ দিন্ার্ কদরমত্। 

ককািণ্ড কদষৃয়া কাণ্ড োদগে এদিমত্।। 

কয সকে র্মর দিশ্বকরৃ্ম্ার ন্ন্দন্। 

র্াে দর্ো কফোইয়া কদরে িারণ।। 

এইরূমে ন্ে িতদষ্ট কমর িতক্ষগণ। 

দিদুযন্মােী কমর ত্ারহা িামণমত্ কেিন্।। 

দিদুযন্মােী যািত্ীয় র্র-িতদষ্ট কমর। 

ন্ে ত্ারহা দন্িারময় োিে প্রেমর।। 

এইরূমে ক্ষণকাে কসই দুই িন্। 

কদরমেক সেভামি কঘারত্র রণ।। 
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ত্মি কসই দন্র্াচর দন্ঃর্র রহইয়া। 

কদরহমত্মে ন্ে প্রদত্ চাত্ুরী কদরয়া।। 

দিশ্বকরৃ্ম্া-েুত্র আদে কত্াো সমঙ্গ রমণ। 

িিই আন্ন্দ োইোে আদি েমন্।। 

কিদিয়া কত্াোর িে দিরে অোর। 

ইো রহয় িাহু-যুে কদরমত্ আোর।। 

িদেমত্মে দিশ্বকরৃ্ম্া-ন্ন্দন্ ত্ারহামর। 

আোর িাসন্া এই অন্তর োোমর।। 

ত্ারহা শুদন্ রথ সরহমত্ রাক্ষস ন্াদেে। 

ত্কি দুই িীর িাহু-যুে আরদম্ভে।। 

রহামত্ রহামত্ ভুমি ভুমি কোমে কোমে।  

িুমক িুমক প্ররহার করময় দুই র্ামে।। 

উন্মর্ত্ োত্ঙ্গ কযন্ ির্মন্ ির্মন্। 

যুে কমর করহন্ র্ব্দ রহয় ঘমন্ ঘমন্।। 

িমজ্রর সোন্ অঙ্গ উভময়দর রহয়। 

কারহামরা প্ররহামর ককান্ িন্ িয্ ন্য়।। 

কভু িাহু প্ররহার করময় ককান্ িন্। 

িমজ্র কস করময় কযন্ দিকট দন্ঃস্বন্।। 

কভু ন্মে কঠদে েময় যায় দিদুযন্মােী। 

কভু দিদুযন্মােীমর কস ন্ে িের্ােী।। 

কভু আকষৃময়, কভু কমর উমর্ত্ােন্। 

কভু চাদে ধমর কভু করময় োত্ন্।। 

েুদষ্ট িন্ত ন্ি কভু করময় প্ররহার। 

দুই দসংমরহ কমর কযন্ যুে অদন্িার।। 

এইরূমে দুই িণ্ড কাে দুই িন্। 

কদরমেক ন্দযন্াদধকয র্দন্য িাহু- রণ।।  

ত্মিত্ ন্মের িে ন্া োদর সদরহমত্। 

দিদুযন্মােী ত্ার রহে োিাে শ্রাদন্তমত্।। 

েুন্র্ব্ৃার রমথ র্ীঘ্র কদর আমরারহণ। 
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অদত্ কঘার র্দি এক কদরে ধারণ।। 

ত্ারহা কিদি ন্ে এক দগদরর্তঙ্গ ধদর। 

দিদুযন্মােী উেমর োদিে করাধ কদর।। 

কসই র্তমঙ্গ োমি রথ সারদথ সদরহত্। 

দিদুযন্মােী প্রাণ ত্যদি রহইে চদদণৃত্।।

 

কুম্ভ-দন্কুম্ভ িধ 

ত্মি ভীত্ রহময় যত্ দন্র্াচরগণ। 

কুম্ভকণ-ৃেুত্র কামে কমর েোয়ণ।।  

ত্ারহা কিদি যািত্ীয় িান্র-দন্কর। 

ঘন্ ঘন্ দসংরহন্াি কমর কঘারত্র।। 

ত্ারহা কিদি কুম্ভ িীর অদধক কুদেে।  

স্বসসমন্য সান্ত্বন্া কদর সেমর সাদিে।। 

কুম্ভ িীমর কিদিয়া েোয় কদেগণ। 

েমরহে কিমিে আর িাদের ন্ন্দন্।। 

সারহমস কদরয়া ভর কগে দত্ন্ িন্। 

কুমম্ভর সদরহত্ দগয়া আরদম্ভে রণ।।  

েমরহে কিমিে ত্মি দুই িীরির।  

গাে োথর েময় কগে সং্াে দভত্র। ।  

গাে োথর কাদট োমি কচাি কচাি র্মর। 

দিদন্ধয়া ির্জ্ৃর সকে েমরহে িান্মর।। 

েমরহমে কাত্র কিদি কিমিে দচদন্তত্। 

দত্রর্ কযািন্ ের্ব্ৃত্ এক আদন্ে ত্বদরত্।। 

দত্রর্ কযািন্ ের্ব্ৃত্ এদিে দিয়া টান্। 

কু্ববিীমরর িামণমত্ রহইে িান্ িান্। ।  

িামণমত্ ের্ব্ৃত্ ককমট িান্ িান্ কমর। 

দিদন্ধয়া ির্জ্ৃর কমর কিমিে িান্মর।। 

েমরহে কিমিে কিাাঁমরহ সরহে অমচত্ন্। 

ককামেমত্ ের্ব্ৃত্ এমি িাদের ন্ন্দন্।।  

অঙ্গমির ের্ব্ৃত্ িামণমত্ কফমে ককমট। 

র্ত্ িাণ অঙ্গমির োদরে েোমট।। 

িামণমত্ অঙ্গি-িীর ডামক েদরত্রাদরহ। 

সকে িান্র কগে রঘুন্ামথর ঠাাঁই।। 

দত্ন্ িীর অমচত্ন্ শুদন্ এই কথা। 

েমন্মত্ শ্রীরােচে োইমেন্ িযথা।। 

ঋষভ কুেুি আর সুমষণ কসন্ােদত্। 

দত্ন্ িীমর রঘুন্াথ কদরো আরদত্।।  

শ্রীরামের আজ্ঞা কেময় চমে দত্ন্ িন্।  

আকার্ োইয়া কমর িতক্ষ িদরষণ।। 

কুদেে কয কুম্ভ-িীর েদদরয়া সন্ধান্। 

দত্ন্ িীমরর গাে োথর কমর িান্ িান্।।  

ির্জ্ৃর রহইে ত্ারা কুম্ভিীমরর িামণ। 

ভয় োইয়া দত্ন্ িমন্ ভঙ্গ দিে রমণ। ।  

দত্ন্ িীর েোইয়া সু্ীমির কয়। 

রুদষে সু্ীি-রািা সেমর দুর্জৃিয়।।  

কুদেয়া সু্ীি-িীর এক োমফ যায়।  

োকে কদরয়া আাঁদি কুম্ভিীমর চায়। ।  

কুম্ভ িমে, িান্রা কিিাস ডামে ডামে। 

এত্ কত্ার দিরে ন্া দেে ককান্কামে।।  

সু্ীি িদেমে দ্বন্দ্ব ন্াদরহ কামরা সমন্। 

ন্া িান্ দিরে ত্ুদে এই কস কারমণ।। 
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কত্ার সমন্ রমণ কদর দিরে েরীক্ষা। 

েদিদে আোর রহামত্ ন্াদরহ কত্ার রক্ষা।। 

যেরািা কিমগ িমস আমে কত্ার ত্মর। 

কিিাি দিরে আদি যাদি যেঘমর।। 

কত্ার দেত্া কুম্ভকণৃ কস িামন্ দিরে। 

ক্ষমণক দিে্বব কর কিিাইি যে।। 

কুদেয়া কয কুম্ভিীর ত্ীক্ষ্ণ িাণ কযামি। 

দত্ন্ র্ত্ িাণ রািা সু্ীমিমর এমি।। 

িাণ কিময় সু্ীি কয দচদন্তত্ অন্তর। 

োফ দিয়া েমি ত্ার রমথর উের।। 

ধন্ুক ধদরয়া টামন্ ককমি দন্মত্ ন্ামর। 

রথ সরহমত্ কুম্ভিীর কফমে সু্ীমিমর।। 

আোি িাইয়া রািা সরহে অমচত্ন্। 

কচত্ন্ োইয়া েুন্ঃ িমে ত্ত্ক্ষণ।। 

কত্ার িামের িাঠা কয দন্োে এক রহামত্। 

কত্ার রহামত্র ধন্ুিান্ ন্াদরন্ু োিামত্।। 

িামের সোন্ ত্ুই িীর-চদিােদণ। 

ইেদিত্ার সে কত্ার ধন্ুক িািাদন্।। 

কুম্ভ-িীর িমে, ধন্ু িদমর েদররহদর। 

দরিরহমে এস ন্া দুিমন্ যুে কদর।। 

অ্ত্র  কফমে দুই িমন্ কমর হুিাহুদি। 

হুিাহুদি ঘুদচমে োদগে িিািদি।।  

কুম্ভিীর চােি োদরে িাহুিমে।  

েদিে সু্ীি-রািা সেুমদ্রর িমে।। 

রামের দকঙ্কর কিদি সাগর গভীর। 

েমধয চিা েদিয়া রহইে অল্প ন্ীর।।  

োদটমত্ িাণ্ডাময় দফমর আইে এক োমফ। 

কুম্ভিীমরর দিরমে সু্ীি রািা কাাঁমে।। 

েুন্ঃ ককামে কুম্ভিীর েুষ্টযাঘাত্ কমর। 

েদিে সু্ীি রািা দুর্জ্ৃয় প্ররহামর।। 

সচত্ন্য রহদরয়া েুমি রি উমঠ কফণা। 

সুমেরু ের্ব্ৃমত্ কযন্ েদিে েঞ্ঝন্া।। 

সদ্ববত্ োইয়া উদঠ িান্মরর ন্াথ। 

কুম্ভিীর উেমর কদরে েিাঘাত্।। 

েরহামকামে কুম্ভিীর ধমর সু্ীমিমর। 

দুইিমন্ েল্লযুে ককরহ ন্াদরহ রহামর।। 

দুই দসংমরহ যমুে কযন্ োমি দসংরহন্াি। 

দুই িীর েরহাযুে ন্াদরহ অিসাি।। 

োমফমত্ সু্ীি ত্ার রমথােদি চমি।  

দুই োত্মঙ্গর িন্ত দুরহামত্ উোমি।। 

েইয়া রহেীর িন্ত কুম্ভিীমর রহাদন্। 

িন্তাঘামত্ কুমম্ভর ির্জ্রৃ রহমো প্রাণী।। 

ঊমেৃমত্ কুমম্ভমর ত্ুদে োদরে আোি। 

োথার িুদে ভাদঙ্গ কগে চদণৃ সরহে রহাি।। 

কিদিয়া দন্কুম্ভ িীর ভাময়র েরণ। 

সু্ীমি রুদষয়া যায় কদরয়া ত্র্জ্ৃন্।। 

দন্কুমম্ভর েুষে কয ের্ব্ৃত্ কসাসর।  

েুষে োদরমত্ যায সু্ীি উের।। 

িম্ভ কমর েুষমেমত্ যন্ কিয় োক। 

ঘুরায় েুষে কযন্ কুম্ভকার-চাক।। 

দিরে কদরয়া েুমট সং্ামের স্থমে। 

প্রিে আগন্ কযন্ ঘতত্ োইমে জ্বমে।। 

দন্কুমম্ভর দিরে কিদিয়া োমগ ডর।  

ভময় েোইয়া কগে সু্ীি িান্র।। 

ভময়মত্ সু্ীি-রািা ন্মরহ আগয়ান্।  

সু্ীমির ভঙ্গ কিদি করামষ রহন্ুোন্।। 

কসিক থাদকমত্ কত্ার রািা সমন্ রণ।  

কত্ামত্ কোমত্ যুদে কিদি েমর ককান্ িন্।।  



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

7
 

দন্কুম্ভ কদরহমে কিটা ঘরমোিা শুন্।  

কত্ামর োইমে আর ন্াদরহ চাদরহ অন্যিন্।।  

এত্ যদি দুইিমন্ সরহে গাোগাদে।  

দুই িমন্ যুে িামি কিাাঁমরহ েরহািেী।। 

কোরহার েুষে দেে দন্কুমম্ভর রহামত্।  

রুদষয়া োদরে িীর রহন্ুোমন্র োমথ।। 

রহন্ুোমন্র োথা কযন্ িমজ্রর সোন্।  

োথায় েুষে কগাটা সরহে িান্ িান্।। 

রহন্ুোন্ িমে, কত্ার েুষে কগে ত্ে।  

কোর ঘা সরহ কর কিটা ত্মি িাদন্ িে। ।  

আেন্া োসমর ককামে িীর রহন্ুোন্।  

দন্কুমম্ভ োদরে চি িমজ্রর সোন্। ।  

চােি িাইয়া িীর কাাঁমে থরথদর। 

ভঙ্গ ন্াদরহ কিয় রমণ দিরে ককর্রী।। 

রহন্ুোমন্র োমন্ িীর চামরহ এক িতদষ্ট। 

ককামে রহন্ুোমন্র িুমক োমর িজ্রেুদষ্ট।। 

েুষ্টযাঘামত্ রহন্ুোন্ রহইে অমচত্ন্।  

রহন্ু ককামে কদর যায় কভদটমত্ রািণ।।  

প্রথে িতরহমন্দ যায় ককামে কদর ভর।  

দদ্বত্ীয় িতরহমন্দ দফমর চমে দন্র্াচর।।  

উমঠ ধায় দন্কুম্ভ কয েরে রহদরমষ। 

রহন্ুোমন্ কিদিমত্ রেণী সি আইমস।। 

দন্কুমম্ভমর ধন্য ধন্য ন্ারীগণ িমে। 

ভাে সকমে ঘরমোিায় ধদরয়া আদন্মে।।  

সু্ীমিমর িন্দী কমরদেে কত্াোর িামে। 

ঘরমোিা সরহে িন্দী কত্াোর প্রত্ামে।। 

ঘরমোিা কিটা ঘর কোিাইমত্ েন্। 

সেুদ্র েদঙ্ঘ্য়া আমস দুর্জ্ৃয় এেন্।।  

দন্কুমম্ভর ককামে রহন্ু োইে কচত্ন্। 

দক িুদে কদরমি রহন্ু ভাদিমে ত্িন্।।  

সর্ব্ৃ অঙ্গ দিিাদিে আাঁচি কােমি। 

দুই কাণ দোঁদি দন্ে রহামত্র কোচমি। ।  

েদরত্রাদরহ ডামক িীর োি োি িমে। 

ভয় োইয়া ত্ুমে কফমে গগন্-েণ্ডমে। ।  

অন্তরীমক্ষ োফ দিে রহামত্ দুই কাণ। 

দন্কুমম্ভর স্কমন্ধ চমি িীর রহন্ুোন্।। 

রহামত্ চুে িিাময় েেক দোঁমি কফদে। 

েুণ্ড েময় যায় রহন্ুোন্ েরহািেী।। 

দসংরহন্াি র্মব্দ চমে েিমন্র কিমগ। 

এক োমফ উেন্ীত্ শ্রীরামের আমগ।। 

দন্কুমম্ভর েুণ্ড কিমি রঘুন্ামথর রহাস। 

দন্কুমম্ভর দিন্ার্ গাদরহে কতদর্ত্িাস।। 

েকরামক্ষর যেু ও েত্ন্ 

ভিোইক ন্মরহ দগয়া রািণ কগাচর। 

েদিে দন্কুম্ভ কুম্ভ শুন্ েমঙ্কশ্বর।। 

কুম্ভ দন্কুমম্ভর েতত্ুয শুদন্য়া রািণ। 

দসংরহাসন্ রহমত্ েমি রািা ির্ান্ন্।। 

কিি িান্ি গন্ধর্ব্ ৃকদরত্ রমণ র্ঙ্কা। 

কুম্ভ আর দন্কুম্ভ েমি র্দন্য রহইে েঙ্কা।। 

কুদি চমক্ষ েমি ধারা রািা েমঙ্কশ্বর। 

েকরাক্ষ েরহািীমর আদন্ে সত্বর।। 

েকরাক্ষ প্রণদেে রািমণর োয়। 

কুদি রহে রািণ ত্ার অমঙ্গমত্ িুোয়।। 

রািণ িমে েকরাক্ষ ত্ুদে কযাোেদত্। 

ন্র িান্র কেমর রাি েঙ্কার িসদত্। ।  
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কসই েুত্র সুিন্ কুমের অেঙ্কার। 

দেত্তর্ত্রু িধ কমর কর্ামধ দেত্তধার। ।  

রাদত্র দিিা কামন্দ কর্ামক কত্াোর িন্ন্ী। 

কস রামে রামের সাত্ী আদে রহমর আদন্।। 

ত্ারহার কারমণ সরহে এত্ দিস্ববাি। 

রাে েক্ষ্মমণমর কেমর ঘুচাও দিষাি।। 

েকরাক্ষ িমে দচন্তা ন্া কর রািন্।  

এিদন্ োদরি র্ত্রু শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

রািণ িমে িি িীর ত্ুদে েকরাক্ষ। 

িি প্রীদত্ োইোে শুদন্ ত্ি িাক্য।।  

এত্ িদে েকরামক্ষ োঠায় যুদেমত্। 

রণির্জ্া কমর কিয় আেন্ার রহামত্।। 

েেমক েুকুট দিে অমঙ্গ দিন্ সান্া। 

কািা োিা োক কোে িািায় িািন্া। ।  

েকরাক্ষ িমে, শুন্ প্রদত্জ্ঞা রািন্।  

ন্র িান্র সং্াে এিামি ককান্ িন্। ।  

রাে েক্ষ্মণ সু্ীি রাক্ষস দিভীষণ। 

চাদর িন্ার রমি দেত্ার কদরি ত্েৃণ।। 

এত্ শুদন্ রহরদষত্ যমত্ক রাক্ষস। 

সমি িমে েকরামক্ষর িিই সারহস।। 

েন্ত্রণামত্ েন্ত্রী কয িমেমত্ িেিান্। 

েঙ্কােুমর িীর ন্াদরহ কত্াোর সোন্। ।  

েমন্ েমন্ েকরাক্ষ ভাদিমে ত্িন্। 

ন্র িান্মরর যমুে সংর্য় িীিন্।। 

কুম্ভকণৃ অদত্কায় রহইে দিন্ার্। 

শ্রীরামের সমঙ্গ যুে োদি প্রাণ- আর্।।  

দকন্তু এক সুেন্ত্রণা আেময় ইরহার।  

শুদন্য়াদে রঘুন্াথ দিষু্ণ-অিত্ার।।  

িিই ধাদরৃ্ম্ক রাে, ধমরৃ্ম্মত্ ত্ৎের।  

অ্ত্র াঘাত্ ন্া কমরন্ গরুর উের।। 

এমত্ক ভাদিয়া েকরাক্ষ দন্র্াচর। 

যুদি কমর কধন্ু িৎস আন্ায় দিস্ত্র।।  

ন্ি ন্ি িৎস সি রমথ েময় কত্ামে। 

রমথর কচৌদিমক কধন্ ুিামন্ধ োমে োমে।। 

েমন্ারহর রহয় রহেী িদর কমর সমি। 

রমথর কযাোন্ দিে চাদরটা িতষমভ।। 

কগাচমরৃ্ম্মত্ োমক রথ কদরয়া েন্ত্রণা। 

সর্ব্ৃ অমঙ্গ োকা দিে কগাচমরৃ্ম্র সান্া।। 

কগাচমরৃ্ম্র সান্া োমক সারদথর অমঙ্গ। 

োক কোে িাোো িগি িামি রমঙ্গ। ।  

োমিায়াি কসত্ারা িাাঁর্ী িামি িগেম্প। 

ভয়ঙ্কর র্ব্দ শুদন্ সরুেুমর কম্প। ।  

েকরাক্ষ েরহািীর কদরে সািদন্। 

সমঙ্গমত্ কটক চমে দত্ন্ অমক্ষৌদরহণী। ।  

ককরহ অমশ্ব ককরহ গমি ককরহ চমি রমথ।  

দত্রভুিন্ দিিয়ী ধন্ুকিাণ রহামত্।। 

এইরূমে যমত্ক প্রধান্ কসন্ােদত্। 

সাদিয়া চদেে েকরামক্ষর সংরহদত্।। 

রহামত্ ধন্ু েকরাক্ষ রমথ দগয়া চমি।  

রাক্ষমসর ককাোরহমে েরহার্ব্দ েমি।।  

ঘন্ ঘন্ দসংরহন্াি ধন্ুক-টঙ্কার। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ কগে কদর োর োর।। 

েকরাক্ষ এে রমণ েমি কগে সািা। 

অসংিয িান্র উমঠ দিয়া গাত্র োিা।। 

রােিয় র্ব্দ কদর ধাইে িান্র। 

িান্র কিদিয়া করামষ যত্ দন্র্াচর।। 

ককরহ িমে কাট ককরহ িমে োর।  

রুদষয়া আইে রমণ িমরর কুোর।। 
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েকরাক্ষ সরু্ম্মি িাণ্ডায় রহন্ুোন্।  

কগাচমরৃ্ম্মত্ োকা রথ কিমি দিিযোন্।। 

কধন্ু িৎস োমে োমে করাধ সকে েথ।  

ভামি েমন্ দক রহইমি িতষমভ টামন্ রথ।।  

রাক্ষমস োদরমত্ কগমে কধন্ু িৎস েমর। 

কগা-রহত্যার ভময় কদে যুদেমত্ ন্া োমর।। 

েকরাক্ষ োমর িাণ িান্র উের।  

অসংিয িান্র েমি সং্াে দভত্র।।  

িান্র-কটক ভময় েোয় অোর। 

েশ্চামত্ রাক্ষস ধায় কদর োর োর।।  

ন্ে ন্ীে সুমষণ অঙ্গি েরহািে। 

ভময় ভঙ্গ দিয়া যায় োদি রণস্থে। ।  

েমরহে কিমিে আদি িীর রহন্ুোন্। 

রহাত্ সরহমত্ কফমে িতক্ষ ের্ব্ৃত্ োষাণ।। 

ভময়মত্ েোময় যায় েশ্চামত্ ন্া চায়।  

রণ কেমি সু্ীি েোয় উভরায়।। 

ভঙ্গ দিে কদেগণ েকরামক্ষ কিমি। 

চাোইয়া দিে রমথ রামের সরু্ম্মি। ।  

সন্ধান্ েদদরয়া িীর শ্রীরামেমর ডামক। 

আদসয়া কররহ যুে আোর সরু্ম্মি।।  

িণ্ডক িমন্মত্ কিটা োদরদে কোর িাে। 

ভুদঞ্জদি ত্ারহার ফে, কিিাি প্রত্াে।। 

দেত্তর্ত্রু োইোে িহু দিন্ েমর। 

আোর দেত্ার কামে োঠাি কত্াোমর।।  

োদিি কত্াোর েুণ্ড কাদট কচািা র্মর। 

িাইমি কত্াোর োংস র্তগাে কুকু্কমর।। 

এত্ িদে ধন্ুমক যুদিে ত্ীক্ষ্ণ র্র।  

দিদন্ধয়া ককােে অঙ্গ কদরে ির্জৃির।।  

েমন্ েমন্ রঘুন্াথ ভামিন্ এই ভয়। 

েরকামক্ষ োদরমত্ কগা-রহত্যা োমে রহয়।।  

যত্ যত্ িীর সমন্ কদরো সং্াে।  

প্রদত্ যুমে দত্ন্ েি আগ সরহো রাে।। 

েদণৃব্রহ্মা ন্ারায়ণ ভয় োইয়া েমন্। 

রহইো দত্রেি ভঙ্গ েকরাক্ষ-রমণ।।  

দত্ন্ েি েশ্চাৎ রহইে রঘুির। 

েকরাক্ষ িামণ রাে অত্ীি কাত্র।। 

ককেমন্ দিদন্ি রণ ভাদিমেন্ েমন্। 

যুদিে েিন্-িাণ ধন্ুমকর গমণ।। 

েিন্-িামণর কত্মি দত্রভুিন্ ন্মি। 

ের্ব্ৃত্ কন্দর কত্ উিাইে েমি।। 

ব্রহ্মরূেী-িামণমত্ েিন্ আদিৃভদত্।  

উিাইে কধন্ু িৎস িতষভাদি যত্।। 

কগাচরৃ্ম্ যমত্ক দেে উিাইে েমি। 

যমত্ক িান্র আদস েকরামক্ষ কিমি।। 

রােিয় র্ব্দ কমর যমত্ক িান্মর। 

অন্ধকার কদর কফমে িতক্ষ আর োথমর।। 

েকরাক্ষ েরহািীর েদদরে সন্ধান্। 

গাে োথর কাদটয়া কদরে িান্ িান্।।  

গাে োথর কাদটমত্ এদিে েঞ্চর্র। 

ির্ িামণ ন্ীেিীমর কদরে ির্জ্ৃর।।  

সু্ীি সুমষণ আদি িি িি িীর। 

ির্ ির্ িামণ দিমন্ধ সিার র্রীর।। 

দিংর্দত্ িামণমত্ দিমন্ধ অঙ্গমির অঙ্গ। 

েোয় অঙ্গি-িীর রমণ দিয়া ভঙ্গ।।  

কধন্ু িৎস িতষ সি উদিে েমিমত্। 

চাদর অশ্বির আদন্ যুদিমেক রমথ।। 

কিিাংর্ী রমথর কত্ি চমে িায়ুমিমগ।  

দিরে কদরয়া আমস শ্রীরামের আমগ।। 
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গাদে োমি রঘুন্ামথ যত্ আমস েমন্। 

ির্দিক অন্ধকার কদরমেন্ িামণ।। 

রাে িমে, েকরাক্ষ ন্া কর দিোে। 

আদি ঘুচাইি কত্ার েমন্র সন্তাে।। 

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের সিন্। 

দচরদিন্ দেত্া েুমত্র রহমি িরর্ন্।। 

এত্ িদে ক্ষুরোশৃ্ব িামণ দিে টান্। 

েকরাক্ষ িাণ োমর েদদরয়া সন্ধান্।।  

আকামর্ উদঠে দগয়া দুিন্ার িাণ। 

শ্রীরামের িাণ কাদট সকে িান্ িান্।।  

েকরাক্ষ িাণ এমি ত্ারা করহন্ েুমট।  

র্ত্ র্ত্ িাণ োমর রামের েোমট।। 

েোমট োদগয়া কযন্ রি-েদ্মোো। 

অন্ধকার সরহে িামণ ন্াদরহ চমে িতদষ্ট।। 

িদসয়া েদিে রামের ধন্ুমকর েুদষ্ট। 

আেন্া সাদরয়া রাে িতঢ় সকো িুক। 

কাদটমেন্ েকরামক্ষর রহামত্র ধন্ুক।।  

আর ধন্ু েময় কমর িাণ িদরষণ। 

িামণ িামণ েকরাক্ষ োদকে গগন্।। 

িমরর কুোর িীর ন্ান্া দর্ক্ষা িামন্। 

ির্দিক অন্ধকার কদরমেন্ িামণ।। 

িামণ অন্ধকার িাণ কফমে দন্রন্তর।  

িাণ ফুমট রঘুন্াথ রহইো কাত্র।। 

রামেমর কাত্র কিদি দুষ্ট দন্র্াচর।  

সর্ব্ৃাঙ্গ দিদন্ধয়া রামে কদরে ির্জ্ৃর।। 

কত্ িাণ োমর রামে ন্াদরহ অিকার্। 

রামেমর দিদন্ন্ু িদে েমন্মত্ উল্লাস।।  

সর্ব্ৃাঙ্গ দিদন্ধয়া রামে কদরে অদস্থর। 

রাে িমে এ কিটা িামের রহমত্ িীর।।  

িমরমর োদরয়াদেোে এক িণ্ড রমণ।  

দুই প্ররহর সরহে কিটা যুমে কোর সমন্।। 

সন্ধান্ েদদরয়া রাে চামরহ চাদরদভমত্। 

িামণ অন্ধকার কমর ন্া োন্ কিদিমত্।। 

রমণমত্ েদণ্ডত্ রাে দিষু্ণ-অিত্ার।  

দচকুর িামণমত্ িীদপ্ত রহমর অন্ধকার।। 

এমিন্ ঐদষক িাণ ত্ারা কযন্ েুমট। 

রহামত্র ধন্ুক ত্ার োদিমেন্ ককমট।। 

েকরাক্ষ েরহািীর িাঠা েয় রহামত্। 

কস িাঠা কামটন্ রাে কিদিমত্ কিদিমত্।। 

িাঠা যদি কাটা কগে কর্ে োত্র ত্ািা। 

এদিমেন্ কর্েিান্ দিয়া অঙ্গ ন্ািা।।  

সদমযৃযর দকরণ কযন্ আমস কর্ে িাণ।  

ঐদষক িামণমত্ রাে সকো িান্ িান্।।  

সর্ব্ৃ অ্ত্র  কাটা কগে েকরাক্ষ করামষ।  

িজ্রেুদষ্ট োদরমত্ েিন্-মিমগ আমস।। 

কিদিয়াত্ রঘুন্াথ েদদরো সন্ধান্। 

অেৃচে িামণ কামট রহে দুইিান্।। 

রহে কাটা কগে, কিটা িন্ত কিেমি। 

ধাইয়া রামেমর যায় িাইমত্ কােমি।।  

িিন্ দিোদর যায় অদত্ েদরত্ামে। 

অদি-অ্ত্র  রঘুন্াথ িসাইো চামে।। 

অদিিাণ যুদিয়া ধন্ুমক দিে টান্।  

অদিিামণ েকরামক্ষর িাদরহরায় প্রাণ।। 

দত্ন্ প্ররহর যুে সকে শ্রীরামের সমন্। 

সন্ধযাকামে েকরাক্ষ েমি অদিিামণ।। 

কতদর্ত্িামস েদণ্ডমত্র েধুর িচন্। 

েঙ্কাকামণ্ড েকরাক্ষ রহইে েত্ন্।। 
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ত্রণীমসমন্র যেু ও েত্ন্ 

ভিোইক কমরহ দগয়া রািণ কগাচর। 

েকরাক্ষ েমি রমণ শুন্ েমঙ্কশ্বর। ।  

কর্ামকর উের কর্াক সরহে দিেরীত্। 

দসংরহাসন্ সরহমত্ েমি রহইয়া েদদেৃত্।। 

োত্রদেত্র আদসয়া িুোয় িহুত্র। 

ধরাসমন্ িদস রািা কাদন্দে দিের।।  

েদরয়া ন্া েমর রাে দিেরীত্ সিরী। 

িীরর্দন্যা রহইে কন্ক েঙ্কােুরী।। 

কুম্ভকণৃ অদত্কায় িীর অকম্পন্। 

ন্র িান্মরর যমুে রহইে দন্ধন্।। 

কক আমে এেন্ িীর োঠাইি কামর। 

রাে েক্ষ্মমণমর োমর সু্ীি িান্মর।। 

েন্ত্রণা করময় রািা েময় েদন্ত্রগণ। 

ত্রণীমসমন্মর ত্িন্ রহইে স্মরণ।। 

রািার আমিমর্ িীর আইো ত্রণী। 

প্রণদেে ির্ান্মন্ কোটাময় ধরণী।। 

আদেঙ্গন্ কমর রািা িািায় সর্ম্ান্।  

যুদেমত্ আরদত্ সকে দিয়া েুষ্প োন্।।  

রািণ িমে, েঙ্কােুরী রািরহ ত্রণী।  

এমত্ক প্রোি রহমি আমগমত্ ন্া িাদন্। ।  

ত্ি দেত্া দিভীষণ ধমরৃ্ম্মত্ ত্ৎের।  

দরহত্ উেমির্ ভাই িুোমে দিের।। 

অরহঙ্কামর ের্ত্ আদে েন্ন সরহে েদত্। 

দিন্া অেরামধ আদে োদরোে োদথ।।  

আোমর োদিয়া কগে ভাই দিভীষণ।  

অন্ুরামগ োদিয়া কগে ভাই দিভীষণ। ।  

অন্ুরামগ েইয়ামে রামের র্রণ।। 

সদন্ধ উেমির্ কথা কসই কিয় কময়। 

শ্রীরাে আেময় িমস কােরূেী রহময়।।  

র্ত্রুর সেক্ষ রহইয়ামে ত্ি দেমত্। 

েদিে কন্ক-েঙ্কা ত্ার েন্ত্রণামত্। ।  

ত্ুদে ত্ার েুত্র িট ন্রহ ত্ার েত্। 

দচরদিন্ িাদন্ ত্ুদে েে অন্ুগত্।। 

রািয িন্ েরহ িােু স্বণৃ-েঙ্কােুরী। 

রািরহ রাক্ষসকুে সিদরগমণ োদর।। 

কদরহমে ত্রণীমসন্ কদর কযািরহাত্। 

সত্রমোকয-দিিয়ী ত্ুদে রাক্ষমসর ন্াথ।। 

েরহাগরু দেত্া োত্া সর্ব্ৃ র্াম্ত্র  কয়। 

কদরহমত্ দেত্ার কথা উদচত্ ন্া রহয়।। 

ির্ান্ন্ িমে, ত্ুদে কুমে সুসন্তান্।  

ন্র িান্মরর রহামত্ কর েদরত্রাণ।। 

সং্াে দিদন্মি ত্ুদে করহন্ েয় েমন্। 

কত্াোর সোন্ িীর ন্াদরহ দত্রভুিমন্। ।  

যুমে কযােতেদত্ ত্ুদে িুমে দিচক্ষণ। 

রহামত্ গমে িাদন্ধ আন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

এত্ শুদন্ কমরহ দিভীষমণর কুোর। 

যথার্দি সং্ামে কদরি েরহাোর। ।  

কুেক্ষয় কদরিার েুোধার দেমত্। 

উেমরাধ ন্া কদরি উেদস্থত্ েমত্।। 

ন্ান্া িাদত্ েুরাণ র্াম্ত্র মত্ এই কয়।  

কশ্রষ্ঠ কিযষ্ঠ দিমিচন্া যুেকামে ন্য়।। 

িি প্রীদত্ োইে রািা ত্রণীর কিামে। 

দর্মর চু্বব দিয়া রািা কদরমেক ককামে।। 

রন শেয় রহার দিে িেয় কঙ্কণ। 
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আেন্ার রহামত্ ত্ামর েরায় রািণ।। 

রণসামি সািাইয়া দিে ির্ান্ন্। 

সারদথ আদন্ে রথ সং্ামে গেন্।। 

সািন্ কদরে রথ েমন্র রহদরমষ। 

সাদর সাদর কত্ রন শ কর্ামভ চাদর োমর্।। 

অমন্ক দিদচত্র দচত্র রমথর উেদর। 

কশ্বত্ ন্ীে কন্মত্র েত্াকা সাদর সাদর।। 

দিদচত্র ধন্ুক কত্াে ত্দমণ েদণৃ িাণ। 

িাঠা িাদঠ কর্ে র্দে িাণ্ডা িরর্ান্।।  

সসমন্যমর সাদিমত্ আজ্ঞা দিমেক ত্রণী। 

ত্িন্ েদিে েমন্ সরো িন্ন্ী।। 

র্ীঘ্রগদত্ কগে িীর োময়র দন্কমট। 

িাণ্ডাইে প্রণাে কদরয়া করেুমট।।  

ত্রণী িমেন্ োত্া দন্মিদি চরমণ। 

রহময়মে রািার আজ্ঞা যাি আদে রমণ। ।  

েদণৃব্রহ্ম ন্ারায়মণ কিদিি ন্য়মন্। 

েদিত্র রহইমি কিরহ রাে-িরর্মন্।। 

দন্রদিি িন্মকর চরণ- কেে।  

কিরহ অন্ুেদত্ োত্া যাি রণস্থে।। 

সং্ামে যাইমি েুত্র শুদন্ এ িচন্।  

সরো চেদক উমঠ কদরয়া করািন্।। 

দক কথা কদরহমে িাে, প্রাণ কাাঁমে শুমন্। 

যাইমত্ ন্া দিি ন্র-িান্মরর রমণ।। 

েঙ্কা কেমি কত্াো েময় যাি স্থান্াের। 

থাকুক রািত্ব েময় রািা েমঙ্কশ্ির।।  

ধাদরৃ্ম্ক কত্াোর দেত্া িামন্ সর্ব্ৃিন্। 

োে সঙ্গ কেমি েয় রামের র্রণ।। 

ত্ুদে দগয়া রামের চরমণ কর স্তুদত্। 

শ্রীরাে েন্ুষয ন্মরহ কগােমকর েদত্। ।  

দুরাত্ম্া রাক্ষসকুে কদরমত্ সংরহার।  

ির্রথ-ঘমর দিষু্ণ রাে-অিত্ার।। 

এক েক্ষ েুত্র যার সওয়া েক্ষ ন্াদত্। 

একিন্ িা থাদকমি িংমর্ দিমত্ িাদত্। ।  

দিষে িুদেয়া কত্ার দেত্া দিভীষণ। 

েোইয়া দন্ে দগয়া রামের র্রণ।।  

ত্ুদেত্ সুিুদে িট অদত্ দিচক্ষণ।  

এ সি শুদন্য়া যুমে যারহ দক কারণ।।  

োময়র িচন্ শুদন্ কদরহমে ত্রণী। 

দিষু্ণ-অিত্ার রাে আদে ভাে িাদন্। ।  

ত্থাদে কদরি যুে কমরদে দন্যৃযাস। 

েদরমে রামের রহামত্ কগামোমক দন্িাস।।  

শুদন্য়াদে সর্ব্ৃ র্াম্ত্র  কিমির দেিন্। 

ত্ুদে োত্া দিষাি ভাদিে দক কারণ। ।  

কক কামর োদরমত্ োমর, ককিা কার দরেু। 

এক দিষু্ণ দিশ্বেয় দনন্ন দনন্ন িেু।। 

কামেমত্ করময় েয় উৎেদর্ত্ প্রেয়। 

দেথযা ককন্ ভাি োত্া েরমণর ভয়।।  

শুমন্দে দেত্ার েুমি েরহামযাগ ত্ন্ত্র। 

অদন্ত্য র্রীর এই দেমে োয়া যন্ত্র।। 

িামসর সন্তান্ িমে ন্া োমরন্ রাে।  

কদরি আদসয়া েুন্ঃ ও েমি প্রণাে।।  

কামের দিভি কাে েদণৃ রহমে েমর। 

দত্রভুিমন্ কার সাধয কক রাদিমত্ োমর।। 

েরহাজ্ঞান্িত্ী সত্ী সরো-সুন্দরী। 

িদসমেন্ স্ববদরয়া ন্য়মন্র িাদর।। 

চমে িীর প্রণদেয়া সরো-িন্ন্ী। 

সামি সাি িদে সমি ডাদকমে ত্রণী।।  

সাি সাি িদে সসমন্য েমি কগে সািা। 
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সান্াই অসংিয িামি দুই েক্ষ কািা।। 

করত্াে িঞ্জন্ী কাাঁসী ডম্ফ ককাদট ককাদট। 

দত্ন্ েক্ষ িগমি সঘমন্ েমি কাদঠ।। 

কসত্ারা কচৌত্ারা িামি েধুর েতিঙ্গ।  

িামি িীণা সপ্তস্বরা কভউদর কভারঙ্গ।। 

র্ে িামি, ঘণ্টা িামি িামি িয়মোে। 

প্রেময়র কামে কযন্ উমঠ গণ্ডমগাে।।  

কেেচা কিেচা িামি োমিাি দেন্াক। 

সরহস্র সরহস্র িামি দন্র্াচারী োক। ।  

উরোে দটকারা িামি ককাদট ককাদট ডম্ফ। 

রণদর্ঙ্গা র্ব্দ শুদন্ দত্রভুিমন্ কম্প।। 

সাদিে ত্রণীমসন্ কদরমত্ সং্াে। 

আন্মন্দ সকে অমঙ্গ দেমি রােন্াে।।  

অসংিয কটক ঠাট সাদিে দিের। 

ককরহ রমথ ককরহ গমি ককরহ অমশ্বাের।। 

ককরহ ধমর কর্ে র্দে ককরহ ধন্ুর্ব্ৃাণ।  

কার রহামত্ িাঠািাদঠ িড়্গ িরর্াণ।।  

আকামর্র ত্ারা োদর কদরমত্ গণন্া। 

ন্া োদর কদরমত্ সংিযা ত্রণীর কসন্া।। 

েক্ষ েক্ষ অশ্ব গি েক্ষ েক্ষ রথ।  

োদকে গগন্ আদি আোদিে েথ।। 

েক্ষ েক্ষ রাে ন্াে ধ্বি েত্াকামত্। 

দেদিমেক রমথ আর আেন্ অমঙ্গমত্।। 

রহামত্ ধন্ু রমথ উমঠ িীর-অিত্ার। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ চমে কার োর োর।। 

গমির িাদরহর রহময় দিমেক কঘাষণা। 

রােিয় রােিয় িািাও িািন্া।। 

ককরহ িমে োর োর ককরহ িমে ধর। 

িান্র ধাইে েময় িতক্ষ আর োথর।। 

ধন্ুক োদত্য়া যুমে ত্রণীর কসন্া। 

িান্র কটমক কযন্ েদিমে েঞ্ঝন্া।। 

রাক্ষস িান্মর যুে সরহে েরহাোর।  

সদরহমত্ ন্া োমর িান্র েোয় অোর।।  

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

কিি কিদি সং্ামে আইে ককান্ িন্। ।  

দিভীষণ িমে, শুন্ রািীি-মোচন্। 

রািমণর অমন্নমত্ োদেত্ একিন্।। 

স্ববমন্ধমত্ ভ্রাত্ুষু্পত্র েদরচময় জ্ঞাদত্। 

ধমরৃ্ম্মত্ ধাদরৃ্ম্ক েুত্র িি কযােতেদত্।। 

প্রকামরমত্ দিমেন্ প্রকতত্ েদরচয়। 

ত্রণী ভাদিমে ককাথা রাে িয়ােয়।। 

কটমক কটমক যুে রহইে দিের। 

ভঙ্গ দিয়া েোইে যমত্ক িান্র।। 

চাদরদিক কন্রহাদরয়া কিদিমে ত্রণী। 

কত্ক্ষমণ কিিা োইি রাে রঘুেদণ।।  

কত্ক্ষমণ দেত্ার োইি িরর্ন্। 

িন্ে সফে রহমি িুিামি িীিন্।। 

েমন্ ভামি কত্ িদমর কিি ন্ারায়ণ। 

চাোইয়া দিে রথ ত্বদরত্ গেন্।। 

রঘুন্ামথর োমন্ যদি চাোইে রথ। 

কধময় দগময় ন্ীে িীর আগদেে েথ।। 

ন্ীে িীর িমে কিটা আর যাদি ককাথা।  

এক চমি রাক্ষস দোঁদিি কত্ার োথা। ।  

কযািরহামত্ িমে দিভীষমণর ন্ন্দন্। 

েথ োি, কিদি দগয়া ম্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

ন্ীে িমে প্রাণ েি ের্ব্ৃত্ চােমন্। 

ককেমন্ কিদিদি ককটা শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

অমঙ্গ কেিা রােন্াে রথ চাদরোমর্।  
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ত্রণীর ভদি কিদি কদেগণ রহামস।। 

দুষ্ট দন্র্াচর িাদত্ কত্ োয়া িামন্। 

রহইয়া ধাদরৃ্ম্ক-িক আদসয়ামে রমণ। ।  

েকরাক্ষ এমসদেে িুদে িি সরু। 

যুে দিমন্ত এমসদেে রমথ কিাঁমধ গরু।। 

িতষমভমত্ টামন্ রথ কগাচমরৃ্ম্মত্ োকা। 

িায়ুিামণ গরু উমি কিটা সরহে কভকা।। 

কগারৎস কগাচরৃ্ম্ কধন্ু িামণ কগে উমি। 

কচময় কিি রাক্ষমসর েুণ্ড আমে েমি।। 

ত্ুদে কিটা েরহাদুষ্ট, ত্া রহমত্ োয়ািী। 

ভণ্ড ত্েসযামত্ ত্ুই কারহামর ভুোদি।। 

এত্ িদে ন্ীেিীর ককামে কদর ভর। 

উোদিয়া আমন্ এক িীঘৃ ত্রুির।। 

িাহুিমে রহামন্ িতক্ষ ত্রণীর োমথ।  

রহাদসয়া ত্রণীমসন্ ধমর িাে রহামত্।। 

িতক্ষ যদি িযথৃ কগে ন্ীেিীর করামষ। 

আদন্ে ের্ব্ৃত্ এক চক্ষুর দন্দেমষ। ।  

রহাদন্ে ের্ব্ৃত্ কগাটা দিয়া হুহুঙ্কার। 

ত্রণীর গিা কঠদক সরহে চদরোর।। 

ের্ব্ৃত্ রহইে গাঁিা গিার প্ররহামর। 

ত্রণী রহাদণে িাণ ন্ীমের উেমর।। 

েুমি রি উমঠ িীর রহইে অজ্ঞান্। 

ন্ীেিীমর ভঙ্গ কিদি করামষ রহন্ুোন্। ।  

োফ দিয়া রহন্ুোন্ ত্ার রমথ চমি। 

সারদথর রহামত্র োচন্ী দন্ে ককমি।। 

রুদষয়া ত্রণীমসন্ োমর এক চি। 

রথ সরহমত্ েমি রহন্ু কমর ধিফি।। 

সদ্ববত্ োইয়া রহন্ু কমর েরহাোর। 

োফ দিয়া রমত্ দগয়া চমি আরিার।। 

দুই িমন্ েরহাযুে রমথর উেমর। 

ককামেমত্ ত্রণীমসন্ রহন্ুোমন্ ধমর।। 

আোদিয়া কফমে দিে ধরণী উের। 

োেু সরহে রহন্ুোন্ োইয়া ত্ ডর।। 

রহন্ুোমন্ দিেুি কিদিময় োমগ ভয়। 

আত্মঙ্ক িান্র ককরহ আগ ন্াদরহ রহয়।। 

েরহামকামে েশ্চাৎ কদরয়া রহন্ুোমন্। 

িাদের ত্ন্য় িীর প্রমিদর্ে রমণ।। 

রহাদন্ে ের্ব্ৃত্ এক ত্রণী উের। 

কিদিয়া ত্রণীমসন্ রহইে ফাাঁফর।। 

ভময়মত্ ত্রণী এমি কচাি কচাি িাণ। 

িামণ কাদট ের্ব্ৃত্ কদরে িান্ িান্।।  

কাটা কগে ের্ব্ৃত্ অঙ্গমি োমগ ভয়।  

েুষ্টযাঘামত্ োদরে রমথর চাদর রহয়।।  

সারদথ ত্ৎের িি ত্বরাদেত্ রহময়। 

েুন্ঃ অশ্ব যুমি রথ দিে চাোইময়। ।  

রুদষে ত্রণীমসন্ অঙ্গি উের। 

অঙ্গমির িমুক োমর কোরহার েুিগর। ।  

েুিগর-আঘামত্ েমি িাদের ন্ন্দন্। 

েমরহে কিমিে আইে কদরয়া গর্জ্ৃন্।। 

আর যত্ িান্র দেদেে একিামর। 

িদরমষ ের্ব্ৃত্ িতক্ষ ত্রণী উেমর। ।  

দগদর কযন্ িতদষ্টধারা োথা োদত্ ধমর। 

কত্েদন্ ত্রণী িীর সং্াে দভত্মর।।  

ন্ান্া দর্ক্ষা িামন্ িীর েরে সন্ধান্ী। 

ক্ষমণমক ের্ব্ৃত্ িতক্ষ কাদটে ত্রণী।। 

আগমণর দর্ক্ষা কযন্ ত্রণীর িাণ। 

েক্ষ েক্ষ িান্মরর েইে েরাণ।। 

চি োদথ েুষ্টযাঘাত্ িান্মরর ত্ািা। 
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েক্ষ েক্ষ রাক্ষমসর োথা কমর গাঁিা।। 

িান্মর রাক্ষস োমর রাক্ষমস িান্র।  

রহেী কঘািা রথ রথী েদিে দিের। ।  

স্থামন্ স্থামন্ ের্ব্ৃত্ প্রোণ গাদি গাদি। 

সং্ামের স্থমেমত্ িদরহে রমি ন্িী।। 

িান্মরর কঘার ন্াি গমির গর্জ্ৃন্। 

রমথর ঘঘৃর র্ব্দ শুদন্মত্ ভীষণ।। 

িাঠা িাদঠ গিা কর্ে র্ব্দ ঠন্ঠন্ । 

ককরহিা েোময় যায় েইয়া িীিন্।। 

কামরা কগে রহে েি কামরা চক্ষু কণৃ। 

েুষে-আঘামত্ ককরহ রহময়মে দিিণৃ।। 

ত্ুেন্া ন্াদরহক দিমত্ যুে সরহে িি।  

চাদরদ্বামরর িান্র েদশ্চেদ্বামর িি।।  

সদরহমত্ ন্া োমর ককরহ ত্রণীর িাণ। 

রুদষয়া সুমষণ িুিা সরহে আগয়ান্।।  

সুমষমণর প্রত্ামে রাক্ষসগণ কাাঁমে। 

ত্রণীর রমথ দগয়া েমি এক োমফ।। 

ত্রণীর রহামত্র ধন্ুক দিে ককমি। 

দিিাদরে সর্ব্ৃ অঙ্গ আাঁচি কােমি।। 

ত্রণীর অমঙ্গ ত্মি রিধারা িয়। 

েিাঘামত্ োদরে রমথর চাদর রহয়।। 

সারদথর েুণ্ড দোঁমি কমর িীরিাে।  

আেন্ কটমক েমি দিয়া এক োমফ।। 

ত্রণীর অিস্থা কিদি কদেগণ রহামস। 

আদন্ে সারদথ রহয় চক্ষুর দন্দেমষ।। 

কদরমে ত্রণীমসন্ িাণ-অিত্ার। 

সরু্ম্ি সং্ামে রমরহ করহন্ সাধয কার।। 

িি িি িান্র েোময় কগে িদমর। 

কচাি কচাি িাণ দিমন্ধ সু্ীি-িান্মর।। 

িাণাঘামত্ সু্ীি ভদেদত্ ককামে জ্বমে। 

গদর্জ্ৃয়া ের্ব্ৃত্ িীর রহামন্ িাহুিমে।। 

ত্রণী োদরে গিা করামধ কম্পোন্।  

প্ররহামর ের্ব্ৃত্ কগে রহময় র্ত্ িান্।।  

রহাদন্ে দুর্জ্ৃয় িাঠা সু্ীমির িুমক। 

েদিে সু্ীি রািা রি উমঠ েুমি।। 

সং্ামে েদিে যদি সু্ীি রািন্।  

উভমেি কদরয়া েোয় কদেগণ।। 

েোয় িান্রগণ দফদরয়া ন্া চায়। 

ধর ধর িদেয়া রাক্ষস দেমে ধায়।। 

প্রাণভময় েোইে িি িি িীর। 

ত্রণীমসমন্র যুমে ককরহ ন্মরহ দস্থর।।  

েমরহে কিমিে েোয় দদ্বদিি কুেুি। 

রদরহমেন্ রহন্ুোন্ সুমষণ অঙ্গি।। 

সু্ীমির কচত্ন্ করায় দত্ন্িন্। 

চাোইে রথ দিভীষমণর ন্ন্দন্।। 

রহামত্ ধন্ু িাণ্ডাইয়া শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

িদক্ষমণমত্ িা্ববিান্ িামে দিভীষণ।।  

সরু্ম্মিমত্ উেন্ীত্ ত্রণীর রথ। 

রথ সরহমত্ ন্াদেে থাদকমত্ কত্ েথ।। 

সমঙ্কমত্ প্রণাে কমর দেত্ার চরমণ।  

করেুমট প্রণদেে শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

দিভীষণ িমে, রাে কিিরহ সত্বর। 

কত্াো কিাাঁমরহ, প্রণাে করময় দন্র্াচর।।  

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

আদসয়ামে দন্র্াচর কদরিামর রণ।। 

দিেমক্ষর েক্ষ রহময় আদসয়ামে রমণ।  

আো কিাাঁমরহ প্রণাে কদরমি দক কারমণ।। 

দিভীষণ িমে, কগাাঁসাই ন্া িান্ কারণ।  
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েঙ্কােুমরও কত্াোর ভি এিন্।। 

কত্াোর চরণ দিন্া অন্য ন্াদরহ িামন্।  

আদসয়ামে সং্ামেমত্ রািার র্াসমন্।। 

রাে িমে ভি যদি িান্রহ দন্শ্চয়। 

আর্ীর্ব্ৃাি কদর কযন্ িাঞ্ছা েদণৃ রহয়।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ দক কদরহমে েরহার্য়। 

রাক্ষমসর অদভোষ রািমণর িয়।। 

শ্রীরাে িমেন্ ত্ুদে ন্া িান্ েক্ষ্মণ। 

ভমির দিষয়-িাঞ্ছা ন্মরহ কিাচন্।।  

কদরহমত্ কদরহমত্ কথা রাে রঘুেদণ। 

ধন্ুমক টঙ্কার দিয়া আইে ত্রণী।। 

গভীর গর্জ্ৃমন্ িমে োদি দসংরহন্াি।  

কিমর্ দফমর যামি কিটা কদরয়াে সাধ।।  

েরহামকামে েক্ষ্মমণর অধমরাষ্ঠ কাাঁমে। 

র্েন্ সোন্ িাণ িসাইে িামে।। 

প্ররহাদরে ত্রণীমর েঞ্চর্ত্ িাণ। 

কাদটয়া ত্রণীমসন্ কমর িান্ িান্।। 

িাণ যদি িযথৃ কগে, রুদষে েক্ষ্মণ। 

ত্রণী উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

যত্ িাণ েক্ষ্মণ োদরো ত্রণীমক। 

শ্রীরাে স্মরমণ িীর কামট এমক এমক।। 

অের্ত্ৃ সের্ত্ৃ িাণ, িাণ কণৃমরিা। 

দুই িমন্ িাণ োমর যার যত্ দর্ক্ষা।। 

েক্ষ্মণ এদিে িাণ অদি-অিত্ার। 

ত্রণী িরুণ-িামণ কদরে সংরহার।।  

োশুোত্-িাণ োমর ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

সিষ্ণি-িামণমত্ িীর কমর দন্িারণ।।  

রহাদন্ে ের্ব্ৃত্-িাণ অদত্ ভয়ঙ্কর। 

েিন্-িামণমত্ দন্িাদরে দন্র্াচর।। 

সেৃ-িাণ োদরমেন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

েক্ষ েক্ষ অিগমর োইে গগন্।। 

দিকট ির্ন্ ত্ণু্ড অদত্ ভয়ঙ্কর। 

গরুি-িামণমত্ দন্িাদরে দন্র্াচর।। 

কুরহ িামণ েক্ষ্মণ কদরে োয়ােয়। 

ির্দিক্ অন্ধকার, িতদষ্ট ন্াদরহ রহয়।।  

অন্ধকামর কিদিমত্ ন্া োয় দন্র্াচর।  

আেন্া আেদন্ কাটাকাদট েরস্পর।। 

ত্রণীর সসমন্যমত্ রহইে েরহাোর। 

দচকুর িামণমত্ দিন্াদর্ে অন্ধকার।।  

ককামেমত্ গন্ধর্ব্ৃ-িাণ োদরে েক্ষ্মণ। 

দত্ন্ ককাদট গন্ধর্ব্ৃ িদন্মে ত্ত্ক্ষণ।। 

গন্ধর্ব্ৃ রাক্ষমস যুে সরহে ভয়ঙ্কর। 

ত্রণীর সসন্য সি কদরে সংরহার।। 

েদিে সকে ঠাট ন্াদরহ একিন্। 

রাদিমত্ ন্াদরে দিভীষমণর ন্ন্দন্।। 

ককামেত্ ত্রণীমসন্ িাঠা দন্ে রহামত্। 

গদর্জ্ৃয়া োদরে িাঠা েক্ষ্মমণর োমথ।। 

েদিে েক্ষ্মণ িীর রহইয়া অজ্ঞান্। 

েক্ষ্মমণমর েইয়া েোয় রহন্ুোন্।। 

ডাদকমে ত্রণীমসন্ দিদন্য়া সং্াে।  

ককাথায় ত্েস্বী ভণ্ড িটাধীর রাে।।  

রাে িমে, অদধক দিে্বব ন্াদরহ আর। 

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের দুয়ার।। 

েক্ষণ েদিে যদি আইে রঘুন্ামথ। 

দত্রভুিন্-দিিয়ী ধন্ুক িাণ রহামত্।।  

িাাঁিাইে রঘুন্াথ ত্রণী-সরু্ম্মি। 

রামের সর্ব্ৃাঙ্গ িীর কন্রহাদরয়া কিমি।। 

দিশ্বরূে রামের কিদিে দন্র্াচর। 
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ব্রহ্মাণ্ড এসকক কোেকদমের দভত্র। ।  

ের্ব্ৃত্ কন্দর কিমি কত্ ন্ি ন্িী। 

ের্ত্ৃযমোক ত্মোমোক ব্রহ্মমোক আদি।। 

োয়ামত্ েন্ুষয-েীো কগামোমকর েদত্। 

চরমণ ত্রঙ্গেয়ী গঙ্গা ভাগীরথী।। 

যক্ষ রক্ষ কিিত্া দকন্নর োমি োমি। 

দিস্ময় রহইে েমন্ দিশ্বরূে কিমি।।  

অষ্টাঙ্গ কোটাময় ভদমে প্রণাে কদরে। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ কফদে েি কদরমত্ োদগে।। 

কদরহমে ত্রণীমসন্ কদর কযাি রহাত্। 

কিমির কিিত্া ত্ুদে িগমত্র ন্াথ।। 

ত্ুদে ব্রহ্মা ত্ুদে দিষু্ণ ত্ুদে েমরহশ্বর। 

কুমির িরুণ ত্ুদে যে েুরন্দর।। 

ত্ুদে চে ত্ুদে সদযৃয ত্ুদে দিিা রাদত্। 

অন্ামথর ন্াথ ত্ুদে অগদত্র গদত্।। 

ত্ুদে সতদষ্ট ত্ুদে দস্থদত্ কত্াোমত্ প্রেয়। 

সত্ত্ব রিঃ ত্েঃ গমণ ত্ুদে দিশ্িেয়।।  

েৎসয কদরৃ্ম্ িরারহ ন্তদসংরহ-রূেধারী। 

দরহরণযকদর্েু-দরেু কগামোক-দিরহারী। ।  

গভীর েদরহো িীর দেদরহর িংর্ি। 

অদন্তমে আশ্রয় কিরহ ও েি েঙ্কি।।  

দিকার দিরহীন্ িীন্ িয়ােয় ন্াে। 

রঘুকুমোদ্ভি ন্ি-িদর্ব্ৃািে-র্যাে।। 

দক িাদন্ ভকদত্ স্তুদত্ আদে অদত্ েদঢ়। 

দচদন্তয়া ন্া োয় চরাচর চেচদি।। 

রক্ষ করহ েুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষমসর দরেু। 

েমিমত্ অর্ি আদে দন্র্াচর-িেু।।  

িহু যুগ যুগান্তমর োদন্য়া অসাধয। 

িমন্মদে রাক্ষসকদমে রহময় ত্ি িধ্য।।  

দক োর দেোর গর্ব্ৃ, িয় ন্াদরহ চাই। 

েুণ্ড কাট ত্ীক্ষ্ণ িমড়্গ কোক্ষোমগৃ যাই।। 

েদ্মরহমে কেি যদি কর এই কিরহ। 

েুেমক কগামোমক যাি ন্াদরহক সমন্দরহ। ।  

ত্রণী কদরে েি শুমন্ রঘুির। 

অশ্রুিমে ভাদসে ককােে-কমেির।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

েঙ্কামত্ এেন্ ভি, িাদন্ন্ু এিন্।।  

ককেমন্ োদরি অ্ত্র  ইরহার উের। 

এত্ িদে ত্যদিো রহামত্র ধন্ুঃর্র।। 

রাে িমে, দিভীষণ িদে করহ কত্াোমর।  

ককেমন্ ধদরি প্রাণ এ ভমিমর কেমর।। 

অকারমণ কদরোে সাগর িন্ধন্। 

ত্যদিয়া েঙ্কার যুে েুন্ঃ যাই িন্।।  

যত্ যুে কদরোে শ্রে সরহে সার। 

িুদেোে ন্া রহইে সীত্ার উোর।। 

কাযৃয ন্াই সীত্া, আদে ন্া যাি রামিযমত্। 

ককেমন্ োদরি িাণ ভমির অমঙ্গমত্।। 

কণ্টক ফুদটমে েে ভমির র্রীমর। 

কর্মের সোন্ িামি আোর অন্তমর।। 

ভি কোর োত্া দেত্া, ভি কোর প্রাণ। 

ককেমন্ এেন্ ভমি প্ররহাদরি িাণ।।  

এমত্ক ভাদিয়া যুমে রহময় অিসাি। 

িদসমেন্ রঘুন্াথ গদণয়া প্রোি।। 

সিয় হৃিয় কিদি রািীি-মোচমন্। 

ত্রন্ী দিচার কমর আেন্ার েমন্।। 

আোর েমিমত্ ত্ুষ্ট রহময় রঘুির। 

িুদে অ্ত্র  ন্া োমরন্ আোর উের। ।  

ককেমন্ রাক্ষস-মিরহ রহইমি উোর। 
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যুে দিন্া েদরত্রাণ ন্াদরহ কিদি আর।।  

এমত্ক ভাদিয়া ত্ুদে দন্ে ধন্ুর্ব্ৃাণ। 

কদরহমে ককৃর্-িাকয েদদরয়া সন্ধান্।। 

ত্রণী কদরহমে রাে শুন্ িদে কত্ামর। 

কদরহোে দপ্রয়িাকয িুদেিার ত্মর। ।  

ককেমন্ িুদেমে আদে ন্া কদরি রণ। 

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের সিন্।।  

কত্ার কয িীরত্ব ত্ারহা িামন্ চরাচমর। 

ভরত্ রহইে রািয িদর কমর কত্ামর।। 

কত্ামর কেমর েক্ষ্মমণমর োদরি সং্ামে। 

সীত্ামর িসাি েময় রািমণর িামে।। 

এত্ যদি কদরহে ত্রণী েরহািীর। 

করামধ েক্ষ্মমণর রহমো কদম্পত্ র্রীর।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ দুষ্ট দন্র্াচর-িাদত্। 

প্রামন্র ভময়মত্ কিটা কদরে দেন্দত্। ।  

ককাথাকার ভণ্ড কিটা োদেষ্ঠ দুর্জ্ৃন্। 

এত্ িদে র্ত্ িাণ যুদিে েক্ষ্মণ।। 

কিদিয়া ত্রণীমসন্ ভাদিে েমন্মত্। 

েদরমত্ িাসন্া কোর শ্রীরামের রহামত্।। 

এমত্ক ভাদিয়া সরহে দিষণ্ন্ িিন্। 

ত্রণীর অদভোষ িুদে দিভীষণ।। 

কযািরহামত্ দিভীষণ কমরহ রঘুন্ামথ। 

এ কিটা দুর্জ্ৃয় িীর েঙ্কার েমধযমত্।। 

একিার েক্ষ্মণ েদদেৃত্ সরহে রমণ। 

আরািার যুমে ককন্ োঠাও েক্ষ্মমণ।। 

আেদন্ োররহ রমণ দুষ্ট দন্র্াচর। 

এত্ শুদন্ ধন্ুক ধদরো রঘুির।। 

কচাি কচাি িাণ োমর েদদরয়া সন্ধান্।  

অেৃেমথ ত্রণী কদরে িান্ িান্।। 

যত্ িাণ োদরমেন্ রাে রঘুেদণ। 

িামণমত্ রামের িাণ কাদটে ত্রণী।। 

ত্রণী িাদেয়া োমর িরত্র র্র।  

দিদন্ধয়া ককােে অঙ্গ কদরে ির্জৃির।।  

দুইিমন্ যুে িামি দুিমন্ সোন্। 

ককামে রাে যুদিমেন্ অেৃচে িাণ।। 

িাণ কিদি ত্রণীর েমন্ সরহে ভয়। 

এক িামণ কাদটে রমথর চাদর রহয়।। 

অশ্ব কাটা কগে রথ রহইে অচে। 

োফ দিয়া েদিে ত্রণী েরহািে।। 

ের্ব্ৃত্ োষাণ িতক্ষ যা কিমি সরু্ম্মি। 

ত্র্জ্নৃ্ কদরয়া রহামন্ শ্রীরামের িমুক।। 

অন্ধকার কমর কফমে িতক্ষ আর োথর।  

প্ররহামরমত্ কাত্র রহইো রঘুির।। 

শুিাইে েুি-চে ন্াদরহ চমে িাহু। 

েদদণৃোর চে কযন্ গরাদসে রাহু।। 

অদস্থর রহইো রমণ রাে রঘুেদণ। 

রামেমর কাত্র কিদি ভাদিমে ত্রণী।।  

শ্রীরামের েদরশ্রে রহময়মে অদধক। 

িারা সুত্ দেো োয়া সকদে অেীক।।  

যুমগ যুমগ কােন্া কদরয়া িহুত্র। 

কেময়দে েরে দরেু েরে ঈশ্বর।। 

রািয িন্ েদরিন্ দকেুই ন্া চাই। 

েদরয়া রামের রহামত্ কগামোমকমত্ যাই।।  

এত্ যদি ত্রণী ভাদিে েমন্ েমন্। 

দিভীষণ কদরহমেন্ শ্রীরামের কামণ।।  

শুন্ প্রভু রঘুন্াথ কদর দন্মিিন্। 

ব্রহ্ম-অম্ত্র  রহইমিক উরহার েরণ। ।  

অন্য অম্ত্র  ন্া েদরমি এই দন্র্াচর।  
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সিয় রহইয়া ব্রহ্মা দিয়ামেন্ ির।। 

এমত্ক শুদন্য়া রাে কেে-মোচন্।  

ধন্ুমকমত্ ব্রহ্ম-অ্ত্র  যুদিো ত্িন্।।  

রদির কদরণ দিদন্ িরত্র িাণ। 

কসই িামণ রঘুন্াথ েদদরো সন্ধান্। ।  

িামণর গর্জ্ৃন্ কযন্ িাদরি গরমি। 

দিোমন্মত্ আমস িাণ িয়ঘণ্টা িামি। ।  

স্বমগৃমত্ কিিত্া কমর সুেঙ্গে ধ্বদন্। 

কযািরহামত্ শ্রীরামেমর কদরহমে ত্রণী। ।  

কত্াোর চরণ করহমর েদররহদর প্রাণ। 

েরমোমক দিও প্রভু শ্রীচরমণ স্থান্।। 

এমত্ক ভাদিমত্ িাণ অমঙ্গ এমস েমি।  

ত্রণীর েুণ্ড ককমট ভদদেত্মে োমি। ।  

দুই িণ্ড রহময় িীর েমি ভদদেত্মে। 

ত্রণীর কাটােুণ্ড রাে রাে িমে।। 

রােিয় শুভধ্বদন্ কমর কদেগণ। 

রহারহাকার-র্মব্দ ভদমে েমি দিভীষণ। ।  

অমঙ্কর দুকদে ভামস ন্য়মন্র িমে। 

কধময় দগময় দিভীষমণ রাে সকো ককামে।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

ককন্ করহ অসধযৃয রহময় কদরে করািন্। ।  

ইদত্েমধয দক দুঃি উদঠে ত্ি েমন্। 

কাদন্দয়া আকুে সরহমে দকমসর কারমণ।। 

দিভীষণ িমে, প্রভু কদর দন্মিিন্। 

েদরে ত্রণীমসন্ আোর ন্ন্দন্।। 

এত্ শুদন্ রঘুন্াথ কাদন্দমত্ োদগো। 

কত্াোর সন্তান্ ককন্ আমগ ন্া িদেো। ।  

কত্াোর ন্ন্দন্ করহন্ কদরহমত্ আমগমত্। 

ত্মি যুে ন্া কদরত্াে ত্রণী সমঙ্গমত্।। 

কর্াকাকুে রহইয়া কামন্দন্ দুইিন্। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ কামন্দ যত্ কদেগণ।।  

সু্ীি অঙ্গি কামন্দ িীর রহন্ুোন্।  

কামন্দন্ সুমষণ আদি েন্ত্রী িা্ববিান্।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

ন্া িাদন্ হৃিয় ত্ি কদঠন্ ককেন্।। 

ব্রহ্ম-অ্ত্র  োদরমত্ েন্ত্রণা দিমে কামণ। 

আেদন্ কদরমে িধ আেন্ সন্তামন্।। 

আমগ ককন্ দিমিচন্া ন্া কদরমে েমন্। 

এক্ষমণ কান্দরহ দেত্র দকমসর কারমণ।। 

কর্াক েদররহার দেত্র দস্থর কর েন্।  

অদন্ত্য কিমরহর ত্মর কান্দ দক কারণ।।  

দিভীষণ িমে, প্রভু দন্মিদি চরমণ।  

েুত্রমর্ামক কাদন্দ করহন্ ন্া ভাদিরহ েমন্।। 

ধন্য ধন্য েুণযিে আোর সন্তান্। 

েদরয়া কত্াোর রহমে োইে দন্র্ব্ৃাণ।। 

দক্ববা কস সিকুমে কগে অথিা কগামোমক। 

ত্যাদিে রাক্ষস-মিরহ েুি সকমে ত্ামক।। 

কুম্ভকণ ৃঅদত্কায় আদি যত্ িীর। 

েুেমক কগামোমক কগে ত্যদিয়া র্রীর। ।  

র্ত্রুভাি কমর সমি রহইে উোর। 

শ্রীচরণ কসিা কমর দক োভ আোর।।  

যদি োদরত্াে কিরহ কদরমত্ োত্ন্। 

সিকুে-ন্গমর আদে কদরত্াে গেন্।। 

েরণ ন্া রহমি ব্রহ্মা দিয়ামেন্ ির।  

অমন্ক যন্ত্রণা োি অিন্ী দভত্র।। 

দিষাি ভাদিয়া কাদন্দ ইরহার কারণ।  

শ্রীরাে িমেন্ দুঃি ত্যি দিভীষণ। ।  

কযই ত্ুদে কসই আদে ইমথ ন্াদরহ আন্। 
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সাধুর িীিন্ েতত্ুয একই সোন্।। 

যত্ দিন্ রমি ত্ুদে অিন্ী দভত্মর। 

আোর সোন্ িয়া এত্াোর উেমর।। 

এত্ শুদন্ দিভীষণ রন্দন্ স্ববমর।  

ভি-োইক কমরহ দগয়া রািণ কগাচমর। ।  

িদত্ কমরহ েমঙ্কশ্বর দন্মিদি চরমণ।  

েদিে ত্রণীমসন্ আদিকার রমণ।। 

ত্রণীমসমন্র েতত্ুয শুদন্ েমঙ্কশ্ির।  

দসংরহাসন্ সরহমত্ েমি ধরণী উের।। 

সচত্ন্য োইয়া রািা করময় রন্দন্।  

রািামর প্রমিাধ কিয় োত্রদেত্রগণ।।  

েতদর্ত্কামত্ িমস ভামি েঙ্কা-অদধকারী। 

ঘমর ঘমর কামন্দ যত্ িীরগমণর ন্ারী।। 

েুত্রমর্ামক অদন্িার কাদন্দে সরো।  

িুদেয়া অদন্ত্য কিরহ েমন্ দিে ক্ষো।। 

অশ্রুিমে সরোর কমেির ভামস। 

িান্কী প্রমিাধ কিন্ অমর্ষ দিমর্মষ।।  

এইরূমে ন্ারীগণ কামন্দ েঙ্কােুমর। 

রািণ েন্ত্রণা কমর োঠাইি কামর। ।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েধুর িচন্। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহমেন্ ত্রণী দন্ধন্। ।  

িীরিাহু, ধুম্রাক্ষ এিং ভস্মামক্ষর যুমে গেন্ ও েত্ন্ 

কয িীর োঠাই ন্র-িান্মরর রমণ। 

সমি েমর, দফমর ন্াদরহ আমস একিমন্।।  

দিমন্ দিমন্ টমুট িে েমন্ োই র্ঙ্কা। 

ন্র-িান্র কেমর ককিা রামি েুরী েঙ্কা।। 

স্বমগৃমত্ গন্ধর্ব্ৃ এক দচত্রমসন্ ন্াে। 

দচত্রাঙ্গিা কন্যা ত্ার রূমেমত্ সুঠাে।। 

রািণ রহদরয়া ত্ামর আমন্ েঙ্কােুরী।  

েরোসুন্দরী কন্যা কযন্ দিিযাধরী।। 

দিষু্ণর িমরমত্ এক সন্তান্ প্রসমি। 

ত্ারহার গমণর কথা কদরহ শুন্ ত্মি।। 

রাক্ষস-ঔরমস িন্ম িীরিাহু ন্াে। 

কিি গরু ভি িি সিা িমে রাে।।  

িদন্ময়া ব্রহ্মার কসিা কমর দন্রন্তর। 

কত্দিমন্ ব্রহ্মা ত্মি ত্ামর দিো ির।।  

ব্রহ্মা িমে িীরিাহু যারহ দন্ি স্থান্। 

এই রহেী েরহ ঐরািমত্র সোন্।। 

এই রহেী সরহাময় দিদন্মি দত্রভুিন্।  

রহেী োরা কগমে রহমি কত্াোর েত্ন্। ।  

দিষু্ণভি রহমি ত্ুদে দিষু্ণ-েরায়ণ। 

দিষু্ণমসিা যত্মন্ কদরমি সর্ব্কৃ্ষণ।। 

কত্াোয় সন্তুষ্ট আদে, যারহ ত্ুদে ঘমর। 

েে িমর অমন্ত যামি সিকুে-ন্গমর।। 

ধরৃ্ম্র্ীে রহমি সর্ব্ৃ র্াম্ত্র মত্ েদণ্ডত্। 

ির োইয়া দেত্ার দন্কমট উেন্ীত্।। 

রািণ দিজ্ঞামস ত্ুদে রহও ককান্ িন্।  

ককাথায় িসদত্ কর কারহার ন্ন্দন্।। 

িীরিাহু িমে দেত্া সরহমে োসরণ। 

দচত্রাঙ্গিা-গমভৃ িন্ম কত্াোর ন্ন্দন্।। 

ত্মে ত্ুষ্ট রহময় ব্রহ্মা দিয়ামেন্ ির।  

োইয়াদে রহেী ঐরািমত্র কসাসর।। 

রহেী-আমরারহমণ আদে যদি কদর েমন্। 

সত্রমোকয দিদন্মত্ োদর একদিমন্র রমণ।। 
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এত্ শুদন্ ির্ান্ন্ েুমত্র সকে ককামে।  

দর্মর চু্বব দিময় কত্ামষ সকরুণ কিামে।। 

রািণ িমে িীরিাহু থাক এিামন্। 

েঙ্কারািয কভাগ কর কেঘন্াি সমন্।।  

িীরিাহু িমে দেত্া কদর দন্মিিন্। 

োত্ােরহ-রামিয আদে থাদকি এিন্।। 

ত্ি প্রময়ািন্-কামে আদসি করহথায়। 

এত্ িদে িীরিাহু রহইে দিিায়।।  

োত্ােরহ-রািয দেে গন্ধর্ব্ৃমোমকমত্। 

যুমের িারত্া শুদন্ আইে েঙ্কামত্।। 

েমন্ িামন্ ন্ররূো কিি ন্ারায়ণ। 

সফে রহইমি কিরহ কমর িরর্ন্।। 

উমর্দ্মর্ ব্রহ্মার েমি ন্েস্কার কদর। 

রহেীেতমষ্ঠ িীরিাহু কগে েঙ্কােুরী।। 

দন্রিদধ দিষু্ণ দিন্া অমন্য ন্াদরহ েন্।  

েরে ধাদরৃ্ম্ক িীর রািণ-ন্ন্দন্।।  

েঙ্কায় আদসয়া কিমি দেন্ন দভন্ন সি।  

ন্াদরহক কস ন্তত্য গীত্ িািযভাণ্ড- রি।।  

েরহার্মব্দ কেরি কদরমে িান্র। 

ককরহ িমে োর োর ককরহ িমে ধর।। 

েতত্মিরহ রাদর্ রাদর্ রাক্ষস িান্মর।  

সেুদ্র দগয়ামে িাাঁধা িতক্ষ আর োথমর।। 

িধ ক িি িি ঘর েঙ্কার দভত্র। 

কিদিয়াত্ িীরিাহু সভয় অন্তর।। 

কুম্ভকন্ৃ আদি যত্ রাক্ষ প্রচণ্ড।  

এক ঠাাঁই স্কন্ধ েমি আর ঠাাঁই েুণ্ড।। 

র্কুদন্ গতদধন্ী আর কুকু্কর র্তগাে।  

েরহান্মন্দ কেরি কমে োমে োে।। 

েক্ষ েক্ষ রেণীর করািমন্র র্ব্দ। 

ভয়ঙ্কর করৃ্ম্ কিমি ভময় রহমো েব্ধ।। 

অন্তরীমক্ষ দফমর িীর রহেীর উেমর। 

দত্ন্ দ্বামর দফদর কগে েদশ্চমের দ্বামর।। 

কিদিে িদসয়া আমেন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

কযািরহামত্ রদরহয়ামে িুিা দিভীষণ।। 

ভল্লুক িান্র কত্ িি িি িীর। 

দন্রদিয়া িীরিাহু কদম্পত্ র্রীর।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ কিমি রািণ ন্ন্দন্। 

উমর্দ্মর্মত্ িদন্দমেন্ কিাাঁরহার চরণ। ।  

দিভীষণ িুিামক প্রণাে সকে েমন্। 

প্রণদেে ভিিতন্দ যত্ কদেগমণ।। 

দিষু্ণ-অিত্ার রাে কিদিে ন্য়মন্। 

িাদন্ে রাক্ষসিংর্ ধ্বংস এত্ দিমন্। ।  

এমত্ক ভাদিয়া কগে েুরীর দভত্র। 

দসংরহাসন্ ত্যদি ভদমে িমস েমঙ্কশ্বর।। 

কাদন্দমে ত্রণী-মর্ামক রহইয়া কাত্র। 

কুদি চমক্ষ িাদরধারা িমরহ দন্রন্ত্র।।  

িাণ্ডায়ামে োত্র দেত্র চত্ুদর্দ্ৃমক কঘমর। 

রািণ িমে যুমে আর োঠাইি কামর।। 

িীর ন্াদরহ েঙ্কামত্, ভাণ্ডামর ন্াদরহ ধন্। 

কুম্ভকণৃ েদরে, ন্া সেে দিভীষণ। ।  

োদরে আেন্ েুমত্র আেন্ সাক্ষামত্।  

েিামে কন্ক-েঙ্কা ন্র-িান্মরমত্।। 

দিদন্মি িান্র-ন্মর কক আমে এেন্। 

েঙ্কামত্ আইে রাে রহইয়া র্েন্।। 

কামর োঠাইি রমণ ভামি ির্ান্ন্। 

করহন্কামে িীরিাহু িদন্দে চরণ।। 

িীরিাহু কিদিয়া উদঠে ির্ান্ন্। 

আদেঙ্গন্ কমর দিে রন শ-দসংরহাসন্।।  
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রািণ িমে িীরিাহু কর অিগদত্। 

কিদিমে আেন্ চমক্ষ েঙ্কার দুগৃদত্।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে দিদন্ন্ু দত্রভুিন্। 

ন্র-িান্মরর রহামত্ সংর্য় িীিন্।। 

িীরিাহু িমে দেত্া করহত্ সংিাি। 

ন্র-িান্মরর সমন্ দকমসর দিিাি।। 

রািণ িমে, শুন্ েুত্র কদরহ কয কত্াোমর। 

ির্রথ রািা দেে অমযাধযা-ন্গমর।। 

ত্ার কিটা রাে কোকেুমি শুমন্ত োই। 

রািয ভাই িন্িাসী সমঙ্গ েময় ন্ারী।। 

দুই ভাই িন্িাসী সমঙ্গ েময় ন্ারী।  

েঞ্চিটী িমন্ দেে রহময় িটাধারী।। 

সদেৃণিা দগময়দেে েুষ্প-অমেষমণ। 

ন্াক কাণ কামট ত্ার অন্ুি েক্ষ্মমণ।। 

আদে রহমর আদন্োে ত্ারহার সুন্দরী।  

িান্র েইয়া রাে এে েঙ্কােুরী।। 

কুম্ভকণৃ আদি িীর েদিয়ামে রমণ।  

কক আর যুদেমি ন্র-িান্মরর সমন্।। 

িীরিাহু িমে, র্ঙ্কা ন্া কর রািন্।  

ইদঙ্গমত্ োদরয়া দিি শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

এত্ িদে িীরিাহু ভামি েমন্ েন্। 

দিষু্ণরহমে সেমে যাি সিকুে-ভুিন্।। 

িীরিাহু িমে দেত্া ত্ুদে িান্ ভামে। 

ইে আদি কিি কাাঁমে আোমর কিদিমে।। 

দিিায় কররহ যাি রমণর দভত্র। 

এত্ িদে িীরিাহু চদেে সত্বর।। 

ন্ান্া রন শ িান্ রািা দিে েুত্র ত্মর। 

রহার ও ন্দেুর ত্াি ন্ান্া অেঙ্কামর। ।  

প্রত্ামে প্রচণ্ড িীর সং্ামে সুধীর। 

িামের আজ্ঞায় কসমি চমে েরহািীর।।  

করহন্কামে ত্ার োত্া িদত্-েুমি শুমন্। 

দ্রুত্গদত্ কধময় আমস েুত্র িরর্মন্। ।  

কার কিামে যারহ েুত্র কদরিামর রণ।  

িি িি িীর সি রহইে দন্ধন্।। 

িীরর্দন্যা রহইে কন্ক-েঙ্কােুরী। 

ত্ুদে যুমে কগমে আদে প্রাণ েদররহদর।। 

কুম্ভকণৃ করহন্ িীর রমণ দগয়া েমর। 

আদত্কাময় োদরয়ামে ন্র ও িান্মর।। 

োময়র িচন্ শুদন্ িীরিাহু রহামস। 

েধুর িচন্ কদরহ িন্ন্ীমর কত্ামষ।। 

চরমণর ধদদে েয় োথার উের। 

রহাদসমত্ রহাদসমত্ কমর োময়মর উর্ত্র।।  

অমিাধ অিো িাদত্ ন্াদরহ িুে কাযৃয। 

আদে যুে ন্া কদরমে কক রাদিমি রািয।। 

োত্া ত্ুদে আর্ীর্ব্ৃাি কর এক দচমত্। 

কত্াোর প্রসামি রণ দিদন্ি ইদঙ্গমত্।। 

সং্ামে রামের রহামত্ রহইমে দন্ধন্।  

রমথ চদি যাি আদে সিকুে-ভুিন্।।  

োময়র প্রমিাধ কদর রহেীস্কমন্ধ চমি। 

দিিায় রহইয়া িীর যুদেিামর ন্মি।। 

িীরিাহু রমণ চমে রহময় কসন্ােদত্। 

রহেী কঘািা িহু ঠাট চদেে সংরহদত্। ।  

চদেে ধদম্রাক্ষ িীর রমথমত্ চদিয়া। 

োর োর র্মব্দ ধায় ন্ান্া অ্ত্র  সেয়া।। 

সিার েশ্চামত্ রমণ ভস্মাক্ষ দুর্জ্য়ৃ।  

চমরৃ্ম্ োদক রথিান্ সিােমধয রয়।।  

যার েুি কিমি, কসই রহয় ভস্মেয়। 

সংসামর কারহার েুি ন্াদরহ দন্রীক্ষয়।।  
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করহন্ েরহািীর ন্মি রণ কদরিামর। 

সরু্ম্ি-সং্ামে ককিা দিদন্মি ত্ারহামর।। 

ত্ারহার সদরহত্ এে কত্ র্ত্ িীর। 

রহেীেমর িীিাহু সুন্দর র্রীর।। 

েমন্ েমন্ িীরিাহু দচমন্ত অন্কু্ষণ।  

ককেমন্ োইি আদে রাে িরর্ন্।। 

প্রথমেমত্ উর্ত্দরে িান্র কগাচর। 

োর োর র্ব্দ কদর ধাইে িান্র।। 

ভস্মামক্ষমর ডাদক ত্মি িদরমে ত্িন্।  

যুদেমত্ দিমেন্ আজ্ঞা রািণ-ন্ন্দন্। ।  

িীরিাহু আজ্ঞা যদি দিমেক ত্ারহামক। 

ভস্মাক্ষ চদেে ত্মি রামের সরু্ম্মি।। 

চমরৃ্ম্ োদকয়ামে রথ চমক্ষ চরৃ্ম্ঠুদে। 

রামের আমগ চদেে ভস্মাক্ষ েরহািেী।। 

কযিামন্মত্ শ্রীরাে সু্ীি িীরগণ।  

দিভীষণ িমে কিি রক্ষ ন্ারায়ণ।। 

কযািরহামত্ রাে অম্ িমে দিভীষণ। 

প্রোি ঘদটে িি, রক্ষ ন্ারায়ণ।। 

কিিরহ ভস্মাক্ষ িীর উেন্ীত্ আদস। 

যারহামর কিদিমি, কসই রহমি ভস্মরাদর্।। 

চমরৃ্ম্ আোদিত্ রথ কিি দিিযোন্। 

ইরহার দভত্মর আমে র্েন্ সোন্।। 

ভস্মাক্ষ ইরহার ন্াে িিই দুেৃর।  

কদরে কমঠার ত্ে সরহস্র িৎসর।। 

ত্মোিমে ব্রহ্মা যমি দিমত্ এে ির।  

রাক্ষস িদেে আোয় কররহ অের।। 

ব্রহ্মা িমে অন্য ির চারহ দন্র্াচর।  

সতদষ্টন্ার্ রহমি ত্ুদে রহইমে অের।। 

দন্র্াচর িমে ত্মি কদর দন্মিিন্। 

কসই ভস্ম রহমি যার করহদরি িিন্।। 

ব্রহ্মা িমে দিন্ু যারহা এে ত্ি েুমি। 

ঘমর দগয়া িমস থাক ঠুদে দিয়া চমক্ষ।। 

ির কেময় রাক্ষস রহইে আন্দন্দত্। 

সত্য দেথযা ককেমন্মত্ যাইমি প্রত্ীত্।। 

সংরহদত্ রাক্ষস ত্ারহার দেে যত্ িন্। 

েুি দন্রদিমত্ ভস্ম রহইে ত্িন্।। 

ির কেময় দন্র্াচর রহদরষ অন্তর। 

্ত্র ী েুত্র ন্া রমরহ ওই োদেষ্ঠ কগাচর।। 

করহন্ই োদেষ্ঠ রমণ সরহে আগয়ান্। 

উরহার সং্ামে প্রভু রহও সািধান্। ।  

দিভীষণ-িচমন্ দিস্ময় রহময় েমন্। 

েুন্রদে শ্রীরাে কমরহন্ দিভীষমণ।। 

রমণ ভঙ্গ ন্াদরহ দিি যুদেি অির্য।  

আদে ভস্ম রহই দকংিা ঐ রহমি ভস্ম।।  

দিভীষণ িমে কগাাঁসাই ন্া কদররহ ভয়। 

কররহ উোয় দচন্তা েদরমি দন্শ্চয়।।  

আেময় েন্ত্রণা এক শুন্ ন্ারায়ণ।  

উরহার সরু্ম্মি কিরহ ধদরয়া িেৃণ।।  

যিন্ আদসমি ত্ি েুি কিদিিামর। 

িেৃমণ আেন্ েুি োমি কিদিিামর।।  

িেৃমণ আেন্ েুি কিদি দন্র্াচর। 

আেদন্ রহইমি ভস্ম ন্া কদররহ ডর।। 

করহন্ উেমির্ যদি কমরহ দিভীষণ। 

দেত্র দেত্র িদে রাে দিো আদেঙ্গন্।। 

শ্রীরাে িমেন্ সসন্য রহও এক োর্। 

যািৎ রাক্ষস দুষ্ট ন্া রহয় দিন্ার্। ।  

শ্রীরাে িেৃণ-অ্ত্র  যুদিো ধন্ুমক। 

েুদটয়া রামের িাণ রদরহে সরু্ম্মি। ।  
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আদেে রামের সমঙ্গ যত্ কদেগণ। 

িামণমত্ সিার েুমি রহইে িেৃণ।। 

করহন্কামে কসই দুষ্ট সং্ামে েদর্ে। 

রাে-অম্ দু-চমক্ষর ঠুদে িসাইে।।  

িেৃণাম্ত্র  রঘুন্াথ সকো আোিন্। 

সি িান্মরর েুমি রহইে ির্েণ।।  

কিদিে ভস্মাক্ষ িীর যারহার িিন্। 

েুি কিিা ন্াদরহ কগে কিদিো িেৃণ।।  

েুি কিিা ন্াদরহ কগে কুদেে দন্র্াচর।  

শ্রীরামে ডাদকয়া ত্মি কদরমে উত্ত্র।।  

রাক্ষস িদেমে ত্ুদে প্রামণমত্ কাত্র।  

ডর যদি কর েোইয়া যারহ ঘর।। 

রাে িমে, রাক্ষসা দক ইদেদে েরণ।  

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের সিন্।। 

রামের িচন্ শুদন্ ককামে দন্র্াচর। 

রথ চাোইয়া দিে রামের কগাচর।। 

রামে কিদিিামর িীর কেদেে কোচন্। 

রাক্ষস-সরু্ম্মি রাে ধদরো িেৃণ।।  

িেৃণ দভত্মর কিদি আেন্ার আসয। 

দন্ি েুি কিদিয়া আেদন্ সরহে ভস্ম।।  

ভস্ম রহময় েমি কিটা রমথর উেমর। 

ভস্মামক্ষর েত্মন্ রাক্ষস েোয় ডমর।। 

ভস্মাক্ষ েদিে যদি রাক্ষমসর ভঙ্গ। 

রাক্ষমসর ভঙ্গ কিদি িান্মরর রঙ্গ।।  

ভস্মামক্ষর েতত্ুয কিদি রাক্ষস েোয়। 

িদর সরহমত্ িীরিাহু কিদিিামর োয়। ।  

করাদধত্ রহইয়া িীর চামরহ ঘমন্ ঘন্। 

রহামত্ ধন্ু কদরহমত্মে রািণ-ন্ন্দন্।। 

রাক্ষমসর ভঙ্গ কিদি িান্র রহদষৃত্।  

রহেী-েতমষ্ঠ িীরিাহু চদেে ত্বদরত্।। 

কশ্বত্িণৃ- রহেী কযন্ ের্ব্ৃত্ প্রোণ। 

দুর্জ্ৃয় ির্ন্ ঐরািমত্র সোন্।। 

রহেী-েতমষ্ঠ ন্ান্া অ্ত্র  েুষে েুিগর। 

ঐরািমত্ােমর কযন্ এে েুরন্দর।। 

রাক্ষমসর ভঙ্গ কিদি কদরহমে ত্িন্। 

আশ্বাস-িচমন্ রামি রািণ-ন্ন্দন্।। 

ন্া েোরহ রাক্ষস সং্ামে এস দফমর। 

এিদন্ োদরি রমণ ন্র আর িান্মর।। 

িীরিাহু-মিামে ধায় দন্র্াচরগণ। 

েুন্রদে রমণ আইে কদরয়া ত্র্জ্ৃন্।।  

কিদিয়া রাক্ষসগমণ িীরিাহু িমে। 

রহেী চাোইয়া িীর দিে রণস্থমে। ।  

িীরিাহু িমে সমি দুই িণ্ড থাক। 

িান্র কটমক রমণ কিিাি দিোক।। 

চাোইয়া দিে রহেী সং্াে দভত্র।  

কিদিয়া রুদষে রমণ যমত্ক িান্র।। 

ককামেমত্ অঙ্গি িীর িাদের ন্ন্দন্। 

দসংরহন্াি র্ব্দ কদর কদরমে ত্র্জ্নৃ্।।  

রুদষে রািার কিটা কার সাধয থামক। 

কদেগণ সং্ামে চদেে এমক এমক।। 

ন্ে ন্ীর কুেুি সম্পাদত্ আদি কদর। 

েমরহে কিমিে আর সুমষণ ককর্রী।। 

গয় গিাক্ষ র্রভাদি দদ্বদিি িান্র।  

িীঘৃাকার ের্ব্ৃত্-প্রোণ কমেির।।  

সু্ীমির সসন্য ন্মি কিদিমত্ অোর। 

দিংর্দত্ িান্মর অঙ্গমির আগসার।। 

আগিমে অঙ্গমির সরহে আগেন্। 

রাক্ষমসর সমন্ যায় কদরিামর রণ।। 
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ির্ কযািন্ ের্ব্ৃত্ কস দন্মেক উোদি। 

রাক্ষস উেমর কফমে অদত্ ত্ািাত্াদি। ।  

সন্ধান্ েদদরয়া িীরিাহু কযামি িাণ।  

ের্ব্ৃত্ কাদটয়া িীর কমর িান্ িান্।।  

োাঁচ িাণ রহাদন্মেক অঙ্গমির িুমক।  

েদিে অঙ্গিিীর রি উমঠ েুমি।। 

রািেুত্র রমণ েমি কিমি রহন্ুোন্। 

র্ােগাে উোদিে দিয়া এক টান্।। 

রহেীর োথামত্ োমর দুরহাদত্য়া িাদি। 

রহেীর োথায় কঠমক িতক্ষ সরহে গাঁদি।। 

িতক্ষ কগাটা িযথৃ কগে ককামে রহন্ুোন্। 

আর িতক্ষ উোদিে দিয়া এক টান্।। 

আর এক িতক্ষ আমন্ েঞ্চার্ কযািন্। 

িতমক্ষর োয়ামত্ োমক রদির দকরণ। ।  

এদিমেন্ িতক্ষ কগাটা ধদর িাহুিমে।  

কদরয়া দিষে র্ব্দ িতক্ষ কগাটা চমে।। 

রহেীর োথায় িতক্ষ গাঁিা রহময় যায়। 

রুদষয়া িারুণ রহেী করাধভমর ধায়।। 

করাধভমর িীরিাহু এমি ির্ িাণ। 

িাণ ফুমট ভদদেমত্ েদিে রহন্ুোন্।। 

র্রাঘামত্ রহন্ুোন্ অমচত্ন্ সরহে। 

ন্ে ন্ীর কুেুি রমণমত্ প্রমিদর্ে।। 

েমরহে কিমিে আর সুমষণ ককর্রী। 

ন্য় িীর যুদেিামর এমো আগসদর।। 

ন্য় িীমর কিদি ত্মি এমি ন্য় র্র। 

দিদন্ধয়া িান্রগমণ কদরে ির্জ্রৃ। ।  

ির্ ির্ িাণ প্রদত্ িান্মরর দিমন্ধ।  

দিদন্ধে িান্রগমণ িদস গিস্কমন্ধ। ।  

গয় গিাক্ষ র্রভাদি ও গন্ধোিন্। 

িামণ অমচত্ন্ রহময় েমি েঞ্চিন্।। 

িান্র কটক দিদন্ধ কমর িান্ িান্। 

েোয় িান্রগণ েইয়া েরাণ।। 

ধাইয়া িান্র কমরহ শ্রীরামের ঠাাঁই।  

িীরিাহু িামণ প্রভু কামরা রক্ষা ন্াই।। 

কাোন্তক যে কযন্ এমস কমর রণ। 

েদিয়ামে রহন্ুোন্ আদি কদেগণ।। 

কুম্ভকণৃ রহামত্ সমি কেময়দে দন্োর। 

আদিকার রমণ রহয় সকমে সংরহার।। 

এমত্ক রমণর কথা শুদন্ িার্রদথ।  

চদেমেন্ রঘুন্াথ েক্ষ্মণ সংরহদত্।। 

চদেে রামের দেমে সু্ীি দিভীষণ।  

িতক্ষ োথর রহামত্ কমর ধায় কদেগণ। ।  

রহেীর স্কমন্ধমত্ থাদক কমরদে সং্াে। 

দিভীষমণ দিজ্ঞাসা কমরন্ প্রভু রাে।। 

শ্রীরাে িমেন্ শুন্ দেত্র দিভীষমণ। 

ককান্ িীর আদসয়ামে রহেী-আমরারহমণ। ।  

ঐরািত্ সে গি অদত্ ভয়ঙ্কর। 

ন্ান্া অ্ত্র  ত্ুদেয়ামে গমির উের। ।  

প্রচণ্ড ধন্ুক িাণ িরত্র িাঠা। 

েরন্দর সে গিস্কমন্ধ এে ককটা।। 

দিভীষণ িমে প্রভু কর অিধান্। 

িীরিাহু ন্াে ধমর রািণ-সন্তান্।। 

দচত্রাঙ্গিা ন্ামে এক গন্ধর্ব্ৃ-কুোরী। 

যুে দিদন্ রািণ আদন্ে ত্ামর রহদর। ।  

ত্ারহার গমভৃমত্ িমন্ম সুন্দর সুঠাে। 

কিি-দদ্বি-গরুভি িীরিাহু ন্াে।।  

দচত্রাঙ্গািা োত্া, রািণ উরহার িাে। 

ন্াে ধমর িীরিাহু দুর্জ্য়ৃ প্রত্াে।। 
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কদরে ত্েসযা িীর কমঠার দিের। 

ত্মের কারমণ ব্রহ্মা দিমত্ এে ির। ।  

ব্রহ্মা িমে রহমি কত্ার সং্ামে দিিয়। 

দিো এক রহেী ঐরািমত্র ত্ন্য়।। 

গিরাি দিয়া ব্রহ্মা িদেে িচন্। 

এ গমির েরমণমত্ কত্াোর েরণ।। 

অির্য েদরি ত্ার সমন্দরহ কয ন্াই। 

যুে কমর েমর কযন্ ন্ারায়ণ োই।।  

ব্রহ্মা িমে ন্ররূেী রহমি ন্ারায়ণ।  

ইোসুমি ত্ামরহ িমরহ কদরমি োত্ন্। ।  

কসই িীরিাহু এই দুর্জ্ৃয় র্রীর। 

িীরিাহু-মত্মি রমণ ককরহ ন্মরহ দস্থর।।  

িীরিাহু দিদন্মে রািণ-রািা দিদন্।  

সেুদ্র ত্দরমে কযন্ কগাষ্পমির োদন্।। 

িীরিাহু ইেদিৎ িীর ন্াদরহ আর।  

ইরহারা েদরমি রহমি রািণ সংরহার।। 

শ্রীরাে িমেন্ দেত্র ভরসা কত্াোর।  

ত্ি উেমিমর্ সরহে সকমে সংরহার।। 

রাে দিভীষমণ এই কমথােকথন্। 

ডাক দিয়া কদরহমত্মে রািণ-ন্ন্দন্।। 

িীরিাহু িমে শুন্ শ্রীরাে েক্ষ্েণ।  

আো সমন্ কত্ােরা যুদেমি ককান্ িন্।।  

রাে িমে কত্াোমত্ আোমত্ আদি রণ। 

আদিকার যুমে কত্ার িদধি িীিন্।। 

িান্র-কটক সি রহও একদভত্। 

দুিমন্ কদরি যুে কযেন্ প্রদেত্।।  

এত্ শুদন্ িীরিাহু কদরমে সের। 

োথায় কটাের িীর রহামত্ ধন্ুঃর্র।। 

গিস্কমন্ধ থাদক ভীর কন্রহামে শ্রীরাে। 

কেমট েন্ুষয-মিরহ িদর্ব্ৃািের্যাে।। 

চাাঁচর দচকুর কর্ামভ কচৌরস কোে।  

প্রসন্ন র্রীর প্রভু েরে িয়াে।। 

ধ্বি-িজ্রাঙু্কর্ দচহ্ন অদত্ েমন্ারহর।  

ভুিন্মোরহন্ রূে র্যােে সুন্দর।। 

রামের রহামত্র ধন্ু দিদচত্রগঠন্। 

সকে র্রীমর কিমি দিষু্ণর েক্ষণ।।  

ন্ারায়ণ-রূে কিদি রািণ-কুোর। 

দন্শ্চয় িাদন্ে রাে দিষু্ণ-অিত্ার। ।  

রহামত্র ধন্ুকিাণ ভদমেমত্ কফোময়। 

গি সরহমত্ ন্াদে কমরহ দিন্য় কদরময়।। 

ধরণী কোটাময় কমরহ যুদি দুই কর। 

আদকঞ্চমন্ কর িয়া রাে রঘুির।। 

প্রণোদে রােচে সংসামরর সার।  

সত্যিািী দিমত্দেয় রাে-অিত্ার।।  

আদি অন্াদি ত্ুদে েুরুষ-প্রধান্। 

ন্াদর্মত্ অমিয় অদর র্েন্ সোন্।। 

েুরুষ প্রকতদত্ ত্ুদে, ত্ুদে চরাচর।  

কত্াোর একাংর্ ব্রহ্মা দিষু্ণ েমরহশ্বর।। 

অন্ামথর ন্াথ ত্ুদে সংসার-ত্ারণ। 

সুরাসুর ত্ুদে সতদষ্ট সংরহার-কারণ।।  

িহু স্তুদত্ কদর িমে রািণ-ন্ন্দন্।  

অন্ুক্ষণ িমে ধযামন্ কিি দত্রমোচন্।।  

সাে ঋক্ যিু অথর্ব্ৃ কত্াো রহইমত্।  

অসীে েদরহো গণ ন্াদর সীো দিমত্। ।  

করহন্ োিেদ্ম কিদিোে অন্ায়ামস। 

েদরেদণৃ রহইে আোর অদভোমষ।। 

ত্ি োিেমদ্ম কযিা ন্াদরহ োমগ ির।  

িতথাই িন্ে ত্ার অিন্ী দভত্র।। 
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আেদন্ কমরমে আজ্ঞা ন্া রহয় িণ্ডন্। 

ও েি স্মরমণ রহয় োে দিমোচন্।। 

এ ভি সংসার কিদি অকদে োথার। 

রাে-ন্াে-ত্রণী কদরময় রহি োর।। 

ত্ুদে ন্ারায়ণ ধরৃ্ম্ ব্রহ্মা-সন্াত্ন্। 

রাক্ষস-দিন্ার্কারী ভুিন্-মোরহন্।। 

উৎেদর্ত্ প্রেয় ত্ুদে অদচন্ত রত্ন্।  

কত্াোমর দচদন্মত্ প্রভু োমর ককান্িন্।।  

অধে রাক্ষস আদে িিই োদেষ্ঠ। 

এ দুঃমি ত্াদরমত্ প্রভু ত্ুদে েরহা ইষ্ট।। 

দচরদিন্ েরহাোে কমরদে অোর। 

সিষ্ণি-অম্ত্র মত্ আোর কর করহ সংরহার।। 

এমত্ক িদেে যদি রািণ-ন্ন্দন্। 

রণ ত্যদি রঘুন্াথ িদসো ত্িন্।। 

রাে িমে কিদিোে ত্ি িযিরহার। 

কত্াো িধ করা ন্মরহ উদচত্ আোর।। 

যাউক িান্কী, কোর রািয যাক্ িময়। 

েুন্ঃ িমন্ যাই আদে কত্ামর েঙ্কা দিময়।। 

িীরিাহু িমে কয কগাসাদি েদররহার। 

ত্ুদে যামর িয়া কর েঙ্কা ককান্ োর।। 

অন্ন্ত ব্রহ্মাণ্ড কগাসাদি কত্াোর র্রীমর। 

ক্ষুদ্র েঙ্কােুরী দিময় ভাদণ্ডমি আোমর।। 

েঙ্কা দিময় রঘুন্াথ ন্া ভাদণ্ডরহ কোমর। 

ন্া োদরমি কিাচন্ এই দুরাচামর।। 

এমত্ক িদেয়া ত্মি রািণ-ন্ন্দন্। 

েমন্ েমন্ ভামি ত্িন্ আেন্ েরণ।। 

ত্ুদে ন্া োদরমে আোর ন্া রহমি উোর। 

িয়া কমর কররহ আোর প্রদত্কার।। 

রণ কমর েদি যদি প্রভু ত্ি িামণ। 

দিষু্ণিদমত্ েময় যামি সিকুে-ভুিমন্।। 

যারহা োদগ েুদন্ ঋদষ ন্ান্া ত্ীমথৃ দফমর। 

যারহা োদগ সাধুিন্ ন্ান্া যজ্ঞ কমর।। 

অন্ায়ামস োি আদে করহন্ গণদন্দধ। 

দিন্া িাদত্ িযিরহামর ন্মরহ কাযৃযদসদে।। 

এমত্ক ভাদিয়া েমন্ রািণ-কুোর। 

এক োফ দিয়া উমঠ গমি আেন্ার।। 

প্রচণ্ড ধন্ুক দেে গমির উেমর। 

িতঢ়েুদষ্ট অ্ত্র  েময় দিমন্ধ রঘিুীমর।। 

করহমি কর ত্েস্বী কিটা, ভণ্ড িন্চারী। 

েরণ এিামত্ চারহ কমর ভাদর-ভদদর।। 

কােসেৃ সে অ্ত্র  কিিরহ সর্ব্ৃথা। 

েি কর্াধ যত্ দুঃি োয় েে দেত্া।। 

েে ইষ্টমিমি আদে কমরদে েিন্। 

ত্ুদে েমন্ কমরে আেদন্ ন্ারায়ণ।। 

িীরিাহু সকে যদি দুরক্ষর িাণী। 

করামধমত্ রহইে রাে জ্বেন্ত আগদন্।। 

সত্ত্বগমণ ত্মোগমণ িিই দিষে। 

করামধমত্ রহইো রাে কাোন্তক যে। ।  

োর োর িদে রাে যুদিমেন্ িাণ। 

রহাদসয়া ধন্ুক ধমর রািণ-সন্তান্।। 

দুই িমন্ োদগে িামণর রহান্ারহাদন্। 

উদঠে আকামর্ িাণ-র্ব্দ ঠন্ঠদন্।। 

িামণ িামণ কাটাকাদট উদঠে আগদন্।  

স্বমগৃমত্ কিিত্া কাাঁমে অসম্ভি গদণ।। 

িদমর থাদক কিমি কদে উভময়র রণ। 

িামণর দিষে র্ব্দ উদঠে গগন্।।  

দুই িমন্ কাটাকাদট সরহে িামণ-িামণ। 

দুিন্ার উেমরমত্ দুই িমন্ রহামন্।। 
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অদিিাণ িীরিাহু যুদিে ধন্ুমক। 

িজ্র সে আমস িাণ রামের সরু্ম্মি। ।  

অদিিামণ কমর িীর অদি-অিত্ার।  

িরুণ িামণমত্ রাে কদরে সংরহার।। 

েরহামকামে িীরিাহু এমি ির্ িাণ। 

শ্রীরামের িুমক ফুমট িমজ্রর সোন্।। 

র্রাঘামত্ কর্াদণমত্ ভাদসে রঘুন্াথ। 

ভদদেমত্ েদিে কযন্ সদযৃয রহয় োত্।। 

েদিমেন্ রােচে সর্ব্ৃিন্ কিমি। 

েুমিমত্ উঠে রি েেমক েেমক।। 

িযথা স্ববদরয়া রাে যুদিমেন্ িাণ।  

িীরিাহু কাদটমত্ চামরহন্ ধন্ুিান্।। 

ত্ীক্ষ্ণ িাণ োমর রাে ধন্ুক কাদটমত্। 

ধন্ুমক কঠদকয়া িাণ েমি এক দভমত্।।  

িীরিাহু িমে, অিধান্ রঘনু্াথ। 

আোর ধন্ুমক দেথযা কদরে আঘাত্।। 

ধন্ুক কাদটমত্ ন্া োদরমি রঘুন্াথ। 

িীরিাহু কদরহমত্মে কদর কযািরহাত্।। 

অক্ষয় ধন্ুক আদে কদরয়াদে রহামত্। 

দত্রভুিমন্ কার সাধয কক োমর কাদটমত্।। 

ধন্ু কাটা ন্াদরহ কগে শ্রীরাে েদর্জ্ত্। 

অেৃচে-িাণ রাে যুমিন্ ত্বদরত্।। 

এদিমেক িাণ রাে ত্ারা কযন্ েুমট। 

িামণ িীরিাহুর ধন্ুক িাণ কামট।। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ কগে, িীরিাহু উল্লাদসত্। 

এত্ দিমন্ িুদে িা েদদরে েমন্ান্ীত্।।  

েমন্মত্ িাদন্োে আদি ন্াদরহ অিযারহদত্। 

শ্রীরামের িামণ েমি োইি দন্েতদত্।। 

একেমন্ িীরিাহু কদরমে েিন্। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ কাটা কগে অির্য েরণ। ।  

ধন্ু কাটা কগে িীর আর ধন্ু েয়। 

র্রিাে িাণ এমি রািণ- ত্ন্য়।।  

িামণ আোদিে রঘুন্ামথর উের। 

িাণ কিমি রঘুন্াথ রহইে ফাাঁফর।। 

েমন্ েমন্ রঘুন্াথ কমর অন্ুোন্। 

ঐদষক-িামণমত্ রাে েদদরো সন্ধান্। ।  

শ্রীরাে ঐদষক-িাণ িসাইো চামে। 

রাক্ষমসর িাণ কাদটমেন্ িীরিামে।।  

শ্রীরাে কামটন্ িাণ েমন্র ককৌত্ুমক।  

িাাঁিাময় িান্রগণ িদর সরহমত্ কিমি।।  

রাে িমে িীরিাহু ত্ুদে িি িীর। 

ত্ি িামণ েে সসন্য ন্া রহয় সুদস্থর।।  

িীরিাহু িমে রাে ক্ষমণক থাকরহ। 

যত্ দুঃি দিমে ত্ার প্রদত্ফে েরহ।। 

রাক্ষমসর িাকয শুদন্ কুদেে েক্ষ্মণ। 

রাক্ষস উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

েক্ষ্মমণর িামণ িীরিাহু সমরাদধত্। 

এদিে দুর্জ্ৃয় িাণ অদি প্রজ্জ্বদেত্।। 

চদেে েক্ষ্মণ-িাণ ত্ারা কযন্ েুমট। 

এক িামণ রাক্ষমসর অদিিাণ কামট।। 

েঞ্চ িাণ েক্ষ্মণ কয যুদিে ধন্ুমক। 

সন্ধান্ েদদরয়া োমর িীরিাহু-িুমক।। 

িাণাঘামত্ িীরিাহু রহইে কদম্পত্। 

েক্ষ্মণ উেমর োমর িাণ আচদ্ববত্। ।  

অষ্ট িাণ িীরিাহু যুদিে ধন্ুমক। 

সন্ধান্ েদদরয়া োমর েক্ষ্মমণর িুমক।। 

িীরিাহু-িাণ েক্ষ্মমণর ফুমট িুমক। 

ঘুদরয়া েদিে িীর রি উমঠ েুমি। ।  
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কত্ক্ষমণ েক্ষ্মণ রহইে সমচত্ন্। 

েুন্রদে দুইিমন্ সরহে েরহারণ।। 

েক্ষ্মমণ োদরমত্ িীরিাহু েমন্ দচদন্ত। 

িায়ুমিমগ হ্স্েী চাোইে র্ীঘ্রগদত্।। 

আইমস দুর্জ্ৃয় রহেী ত্বদরত্ গেন্।  

েক্ষ্মমণ োদরে িাঠা রািণ-ন্ন্দন্।।  

অদত্ কিমগ এমি িাঠা চমে র্ীঘ্রগদত্। 

কিদিয়া দচদন্তত্ িি সরহো িার্রদথ। ।  

িাঠার উমর্দ্মর্ রাে এদিমেন্ িাণ। 

দত্ন্ িামণ িাঠামর কদরো িান্ িান্। ।  

িাঠামর কাদটয়া রাে রাদিো েক্ষ্মণ। 

ডাক দিয়া িমে ত্মি রািণ-ন্ন্দন্।। 

সাক্ষী রহও িা্ববিান্ িুিা দিভীষণ।  

সাক্ষী রহও কদেিতন্দ েিন্-ন্ন্দন্।।  

ক্ষদত্রময়র ধরৃ্ম্ এই যুমে আমে েণ। 

যার সমঙ্গ যুে কমর োমর কসই িন্।।  

আদে িাঠা োদরোে েক্ষ্মণ উেমর।  

ত্ুদে ককন্ কস িাঠা কাদটমে অদিচামর।। 

এমকর সমঙ্গমত্ যমুে অমন্য কিয় রহান্া। 

ধরৃ্ম্র্াম্ত্র  ত্ামর ন্াদরহ িমে িীরেণা।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ রািণ-ন্ন্দন্। 

েক্ষ্মমণ আোমত্ দভন্ন িমে ককান্ িন্।।  

িীরিাহু িমে রাে আদে ত্ারহা িাদন্।  

ব্রহ্মামণ্ড কত্াোমত্ দভন্ন আমে ককান্ প্রাণী।। 

িীরিাহু-িাকয শুদন্ েদর্জ্ত্ শ্রীরাে। 

েুন্রদে দুইিমন্ িাদিে সং্াে।। 

গগন্ োইয়া কিাাঁমরহ িাণ িদরষণ। 

িামণ িামণ কাটাকাদট উদঠমে আগন্। ।  

ির্ িাণ রঘুন্াথ যুদিো ধন্ুমক। 

িজ্র সে িামি িাণ িীরিাহু-িুমক। ।  

িুমক িাণ িামি, রি উমঠ অদন্িার।  

অসচত্ন্য রহময় েমি রািণ-কুোর।। 

রিধামর িীরিাহুর ভামস কমেির। 

গিাগদি যায় িীর গমির উের।। 

িীরিাহু েময় গি উদঠো গগন্। 

কযািরহামত্ শ্রীরামের িমেন্ েক্ষ্মণ।।  

েক্ষ্মণ িমেন্ প্রভু কদর দন্মিিন্।  

ব্রহ্ম-অ্ত্র  কেমর উরহার িধরহ িীিন্।। 

রাে িমে এ কিটা রাক্ষস েরহািীর। 

ধমরৃ্ম্মত্ ধাদরৃ্ম্ক িি সিুদে সুধীর।। 

কদরময় অন্যায় যুে ন্া োদর উরহামর। 

োদরি ধরৃ্ম্ত্ঃ যুমে িীরিাহু িীমর।। 

কত্ক্ষমণ রাক্ষস রহইে সমচত্ন্। 

রহদরষ রহইয়া িীর কদরহমে ত্িন্।। 

আরিার এস কিদি রমণর দভত্র। 

িাদন্োে িীর িট ত্ুদে রঘিুর।।  

এত্ িদে ধন্ুক ধদরে িাে কমর। 

কিদিয়া রুদষে ত্মি সু্ীি িান্মর।। 

সু্ীি িমেন্ শুন্ িগৎ-মগাাঁসাই। 

শুদন্য়াদে রহেী সমঙ্গ ইরহার প্রোই।। 

রহেী সেমে িীরিাহু েদরমি দন্শ্চয়।  

রহেীমর োদরয়া কর রাক্ষমসর ক্ষয়।।  

এত্ িদে সু্ীি েিন্গদত্ ধায়। 

িদমর থাদক োথর কস কিদিিামর োয়।।  

ির্ কযািন্ োথর ত্ুদেয়া েয় রহামত্। 

িান্মি রুদষে কযন্ কিি িগন্নামথ।।  

িীরিেৃ কদর িীর রহাদন্ে োথর। 

িন্ত দিয়া োথর ধদরে গিির।। 
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িান্ িান্ কদরমেক িমন্তর ত্ািমন্। 

র্ােগাে সু্ীি উোমি একটামন্।। 

দুর্জ্ৃয় কস র্ােিতক্ষ দিংর্দত্ কযািন্। 

িতমক্ষর োয়ামত্ োমক সদমযৃযর দকরণ।। 

অিযথৃ োথর কগে সু্ীি েদর্জ্ত্। 

রহাদন্মেক র্ােগাে রহইয়া কুদেত্।। 

গমির োথায় োমর দুরহাদত্য়া িাদি।  

রহেীর োথায় গাে রহময় কগে গাঁদি।। 

শুাঁমি িিাইয়া রহেী সু্ীমিমর ধমর। 

আোি োদরয়া ত্ার অদস্থ চদণৃ কমর।। 

ভদদেমত্ েদিয়া রািা কমর ধিফি। 

কিদিয়া িান্রগণ উমঠ দিে রি।। 

েুমি রি উমঠ রািার েেমক েেমক।  

সু্ীি েদরে িদে কদেগণ কিমি।। 

অমন্ক যত্মন্ রািা োইে কচত্ন্। 

রামেমর ডাদকয়া িমে রািণ-ন্ন্দন্।।  

একিন্ উেমরমত্ দুইিন্ করামষ। 

ধরৃ্ম্ ন্াদরহ সমরহ ত্ারহা, েমর দন্ি কিামষ।। 

ত্ুদে আদে যুে কদরমত্দে দুই িন্া। 

িান্র আদসয়া ককন্ োমে দিে রহান্া।।  

িন্িন্তু যুমে দকন্তু আ্ববা কিদি িািা। 

কসই োমে রহেীমত্ আোমি কমর গাঁিা।। 

িীরিাহু-িামকযমত্ েদর্জ্ত্ রঘুির।  

ঈষৎ রহাদসয়া রাে কমরন্ উর্ত্র।। 

িমণমত্ েক্ষ্মণ দেে রহময় ব্রহ্মচারী। 

সদেৃণিা রাাঁিী কগে ির িাঞ্ছা কদর।। 

কসই কিামষ ন্াক কাণ কাদটে েক্ষ্মণ।  

দিধিার ধরৃ্ম্ ভাে কদরে োেন্।। 

কত্ার দেত্া রািমণর এক েক্ষ কিটা। 

কচৌর্দ্রহািার ন্ারী ত্ার দিভা সকে কটা।। 

েরে োত্কী কিটা েঙ্কা-অদধকারী। 

িন্মািদধ চুদর কমর আমন্ েরন্ারী।।  

কিযষ্ঠ ভাই কুমির ধমন্র অদধেদত্।  

ত্ার িধদ রহদরয়া আদন্ে োেেদত্।। 

ব্রহ্ম-অংমর্ িন্ম কিি যত্ দন্র্াচর।  

িাইয়া োন্ুষ েশু েদরময় উির।। 

এত্দিমন্ েঙ্কােুরী োমে সরহে েদণৃ। 

োঠাইি যোেময়, রহমি িেৃ চদণ।ৃ ।  

এমত্ক িদেয়া রাে েদরময় সন্ধান্। 

োদরো রাক্ষসগমণ র্ত্ র্ত্ িাণ।। 

সাদরয়া রামের িাণ িীরিাহু িীর। 

র্ত্ র্ত্ িামণ দিমন্ধ রামের র্রীর।।  

িামণ িামণ কাটাকাদট কমর দুই িন্।  

অদিেয় িাণ োমর রািণ-ন্ন্দন্।। 

িামণর েুমিমত্ অদি ের্ব্তৃ্ প্রোণ। 

িীরিাহু-িামণ রাে রহইে অজ্ঞান্।। 

সরু্ম্ি যুমেমত্ রাে রহইো েদদেৃত্। 

কিদিয়া িান্রগণ রহইে দচদন্তত্।। 

র্ীঘ্রগদত্ আদসয়া রাক্ষস দিভীষণ। 

শ্রীরামের ধন্ুর্ব্ৃাণ েময় কমর রণ।।  

েঞ্চিাণ দিভীষণ যুদিে ধন্ুমক। 

সন্ধান্ েদদরয়া োমর িীরিাহু-িুমক।। 

িামণর উেমর িাণ এমি দিভীষণ। 

ফাাঁফর রহইে ত্মি রািণ- ন্ন্দন্।। 

িীমণ ভীত্ িীরিাহু চামরহ চাদরদভমত্। 

রাে েদেৃা ককিা িাণ োমর আচদ্ববমত্।। 

করহন্কামে কিমি িীর িুিা দিভীষণ।  

িীরিাহু িমে িুিা সাথৃক িীিন্।।  
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িংর্-চদিােদণ ত্ুদে আে একিন্। 

কিি দদ্বি গরুভি িুমে দিচক্ষণ।। 

কুমে একিন্ রহমে দিষু্ণমত্ ভকদত্। 

সকে েুরুষ ত্ার োয় দিিযগদত্।।  

েরে েুরুষ রাে ব্রহ্ম-সন্াত্ন্। 

সকে ত্যদিো ত্ুদে রামের কারণ।। 

কত্াোর চরমণ িুিা কদর িণ্ডিৎ। 

আর্ীর্ব্ৃাি কর কযন্ েদমর েমন্ারথ।।  

দিভীষণ িমে িাো ত্ুদে ভাগযিান্।  

কত্াোর চদরত্র িাো ন্া রহয় িািান্। ।  

এইরূে দুইিমন্ কমথােকথন্। 

করহন্কামে রঘুন্াথ োইো কচত্ন্।। 

েুন্রায় সং্াে িাদিে দুই িমন্। 

িামণ িামণ কাটাকাদট উদঠে গগমন্।।  

দুই িমন্ িাণ োমর যার যত্ দক্ষক্ষা। 

প্রাণেমণ এমি িাণ ন্াদরহ কেিামিািা।। 

অের্ত্ৃ সেথৃ িাণ িমে েরহািে। 

দিষু্ণিাে অদিিাে িাণ কাোন্ে। ।  

িরুণেুি উল্কােুি অদত্ িরর্ান্। 

্রহাদি ন্ক্ষত্র রুদ্র কিযদত্রৃ্ম্য় িাণ।। 

দর্েীেুি সদচীেুি কঘার িরর্ন্।  

দসংরহিন্ত িজ্রিন্ত িাণ দিমরাচন্।।  

দরেুরহন্তা দিশ্বরহন্তা দিেক্ষ সংরহার। 

চেেুি সদযৃযেুি িাণ সপ্তরহার।। 

কােিণ্ড যেিণ্ড িাণ কদণৃকার। 

ইেিাে ব্রহ্মিাে িাণ র্ত্ধার। ।  

গরুি অসুরেুি রহংসেুি িাণ। 

ধদম্রেুি কদরৃ্ম্েুি র্েন্ সোন্।।  

ন্ীে রহদরত্াে িাণ দিকট ির্ন্। 

দিোে প্রোে িাণ েরহা-েদ্মাসন্।।  

ভয়ঙ্কর দুের কাদেন্ী েমন্ারহর। 

োশুেত্ রহয়্ীি কিদিমত্ সুন্দর।।  

কুমির েিন্-অ্ত্র  অদত্ িরর্ান্। 

ন্িঘন্ উল্কা িাণ কক কমর িািান্।। 

কর্াষক অমর্াক িাণ অঙ্গ কয দিভঙ্গ। 

দত্রর্দে অঙু্কর্ িাণ দিহ্বে োত্ঙ্গ।। 

দিকট সঙ্কট িাণ সাথদক েদথক। 

োেযিাণ রহীরািন্ত র্ারঙ্গ ঐদষক। ।  

গিাঙু্কর্ দর্োচদণৃ গভীর গরমি। 

যাইমত্ িামণর েুমি িয়ঘণ্টা িামি। ।  

এত্ িাণ দুই িমন্ কমর অিত্ার। 

সি েঙ্কােুরী সকে িামণ অন্ধকার। ।  

দিদন্মত্ ন্া োমর ককরহ সোন্ দুিন্। 

দুই িমন্ েরহাযুে ন্া যায় দেিন্।।  

ব্রহ্মার দন্কমট েদমর্ব্ৃ কেময়দেে িাণ। 

কসই িাণ িীরিাহু েদদরে সন্ধান্।।  

েমন্ত্রমত্ রহইে িান্ অদত্ ভয়ঙ্কর। 

েরহামত্মি আমস িাণ রামের উের।। 

দিেরীত্ ব্রহ্ম-অ্ত্র  কিদিয়া সরু্ম্মি। 

ত্ীক্ষ্ণ অ্ত্র  রঘুন্াথ যুদিো ধন্ুমক।। 

শ্রীরামের িাণ িযথৃ রাক্ষমসর র্মর। 

কিদিয়া কস রঘুন্াথ দচদন্তে অন্তমর।। 

রাক্ষমসর িামণর েুমিমত্ অদি জ্বমে। 

কিদিয়া ত্ েুরন্দর েিমন্মর িমে।। 

র্রভঙ্গ-েুদন্ স্থামন্ োইো কয র্র।  

কসই িাণ রাক্ষমসমর োরুন্ রঘুির। ।  

এত্ যদি েুরন্দর কমরহ েিমন্মর। 

েিন্ কগােমন্ দগয়া কন্ রঘুিমর।। 
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কয িাণ োইমে রাে র্রভঙ্গ স্থামন্। 

িীরিাহুর ব্রহ্ম-অ্ত্র  কাট কসই িামণ।। 

এত্ িদে েিন্ েোয় উভরমি। 

কসই িাণ ত্িন্ রামের েমন্ েমি।। 

ত্দণ সরহমত্ কসই অ্ত্র  েময় র্ীঘ্রগদত্। 

েন্ত্র েদি ধন্ুমক যুদিো রঘুেদত্।। 

আকণৃ েদদরয়া িাণ যুদিে ধন্ুমক। 

ব্রহ্ম অদি প্রজ্বদেত্ সরহে অ্ত্র েুমি।। 

ককামে কম্পোন্ িাণ োমি িার্রদথ। 

িামণর প্রত্ামে েরহাকম্প িসুেত্ী।।  

শ্রীরাে এদিে িাণ িায়ুমিমগ চমে।  

রাক্ষমসর ব্রহ্ম-অ্ত্র  কামট অিমরহমে। ।  

েুন্ঃ শ্রীরামের িাণ গদর্জ্ৃয়া উদঠে। 

কাদটয়া গমিে-েুণ্ড ভদত্মে োদিে।। 

গিির েদিে কিদিমত্ ভয়ঙ্কর। 

ের্ব্ৃত্ েদিে কযন্ ধরণী উের।। 

এক ঠাাঁই স্কন্ধ েমি, েুণ্ড আর দভমত্। 

োফ দিয়া িীরিাহু িাণ্ডায় ভদদেমত্।। 

ককােেমন্ শ্রীরাে োমরন্ েঞ্চ িাণ।  

িীরিাহুর ধন্ুক কমরন্ িান্ িান্।। 

ব্রহ্ম-অম্ত্র  ধন্ুক কামটন্ রঘুন্াথ। 

কদরহমত্মে িীরিাহু কদর কযািরহাত্।। 

িাদন্োে রাে ত্ুদে দিষু্ণ-অিত্ার।  

অগদত্র গদত্ ত্ুদে সংসামরর সার।। 

শ্রীচরমণ অধীমন্র এই দন্মিিন্। 

সিষ্ণি-অম্ত্র মত্ কোমর কররহ দন্ধন্।।  

িীরিাহু কদরহমেক করুণ িচন্। 

েমন্ দিষাদিত্ সরহে কেে-মোচন্।। 

িীরিাহু ন্া েদরমে ন্া েমর রািণ। 

এমত্ক ভাদিয়া রাে দিষণ্ণ িিন্।। 

দুর্জ্ৃয় সিষ্ণি অ্ত্র  ধন্ুমকমত্ যুদি। 

আকণৃ েদদরয়া গণ িাণ কিন্ োদি। ।  

েরহামিমগ যায় অ্ত্র  র্ব্দ দিেযৃযয়। 

কিি িান্ি গন্ধর্ব্ ৃকোমকমত্ োমগ ভয়।। 

চদেে সিষ্ণি-অ্ত্র  দিষু্ণ-অিত্ার। 

রামের িামণমত্ িীপ্ত রহইে সংসার।।  

অিযথৃ সিষ্ণি-িাণ দক কদরহি কথা। 

েুকুট সদরহত্ কামট িীরিাহু-োথা।।  

ভদদেমত্ েদিয়া েুণ্ড রাে রাে িমে। 

দিভীষণ দিে েুণ্ড রাে-েিত্মে।। 

দিষু্ণ-অম্ত্র  েদি িীরিাহু েুি রহয়। 

রামের চরমণ োমগ রহময় কিযদত্রৃ্ম্য়।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ রহন্ুোন্ দিভীষণ।  

চাদরিন্ কিিময় ন্া কিমি ককান্ িন্।। 

রণ দিদন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ ককাোকুদে। 

উসচঃস্বমর ডামক কদে রােিয় িদে।। 

িান্র-কটক িমে কদরমে দন্োর। 

আর যত্ িীর আমে কোসিার ভার।। 

রহাদসয়া চামরহন্ রাে দিভীষণ োমন্। 

এই েত্ িীর আর আমে কত্ িমন্।। 

দিভীষণ িমে প্রভু িীর ন্াদরহ আর। 

রািণ ও ইেদিৎ রািণ-কুোর।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েধুর ভারত্ী।  

েঙ্কাকামণ্ড েমি িীরিাহু কযােতেদত্।। 

ইেদিমত্র ত্তত্ীয়িার যমুে গেন্ 
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ভিিদত্ কমরহ দগয়া রািণ কগাচর। 

িীরিাহু েমি িার্ত্ৃা শুন্ েমঙ্কশ্বর।। 

কর্ামকর উেমর কর্াক রহইে ত্িন্। 

দসংরহাসন্ সরহমত্ েমি রািা ির্ান্ন্।। 

কচত্ন্ োইয়া রািা কাদন্দে দিের।  

েঙ্কামত্ রহইে কাে ন্র ও িান্র।। 

কুম্ভকণৃ আদি কদর িি িি িীর। 

ন্র-িান্মরর িামণ ত্যদিে র্রীর।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে দিদন্ন্ু দত্রভুিন্। 

ন্র-িান্মরর রহামত্ সংর্য় িীিন্।। 

এমক এমক োঠাোে যত্ যত্ িীমর। 

সং্ামেমত্ কগে আর ন্া আইে দফমর। ।  

েকরাক্ষ অদত্কায় িীর অকম্পন্। 

েমরহাির েরহাোর্ যত্ যত্ িন্।। 

দত্রভুিন্ দিদন্য়াদে কয সি সরহাময়।  

ককাথা কগে িীরগণ আোমর ত্যদিময়।।  

ইে চে কুমির িরুণ আদি আর।  

আর্ঙ্কামত্ ন্া আদসত্ েঙ্কামত্ আোর। ।  

এিন্ িান্র ন্মর িেৃ কমর চদণৃ। 

ককাথা েমরহাির, ককাথা ভাই কুম্ভকর্ণ।।  

ভাদিমত্ ভাদিমত্ রািা রহইে েদদেৃত্। 

করহন্কামে আইে কুোর ইেদিৎ।। 

িামের অিস্থা কিদি রহইে অদস্থর। 

িয়ান্ িদরহয়া েমি ন্য়মন্র ন্ীর।। 

কেঘন্াি িমে, দেত্া ভাদি ত্াই েমন্।  

দন্োর ন্া কিদি ন্র-িান্মরর রমণ। ।  

েুকাইয়া থাদকমে আগন্ কিয় ঘমর। 

েদর িাাঁদচ িামরক কিদিি যুে কমর।। 

রািণ িমে যুমে যাওয়া কত্াোর উদচত্। 

একিার যারহ েুন্ঃ েুত্র ইেদিৎ।।  

িি িি িীর োঠাই, িি ভাদি েমন্। 

দফদরয়া ন্া আমস ককরহ রাে-িরর্মন্।। 

যত্িার ত্ুদে যারহ যুদেিার ত্মর। 

সং্াে কদরয়া িয় এস িামর িামর। ।  

রাে েক্ষ্মমণমর কিাঁমধদেমে ন্াগোমর্। 

েদরয়া িীয়ন্ত রহইে গরুি-দন্ঃশ্বামস।। 

ির্দিক চাদে সকমে িাণ িদরষণ। 

িান্র কটক েমর শ্রীরাে েক্ষ্মণ।।  

ভামগয ভতত্য দেে ত্ার কদে রহন্ুোন্। 

ঔষধ আদন্য়া সিার দিে প্রাণিান্।। 

কত্াোর সং্ামে কামরা ন্াদরহক দন্োর। 

এিামর োদরমে ত্ামর কক িাাঁচামি আর।।  

আরিার দগয়া আদি রমণ কিরহ রহান্া। 

িাহুদিয়া কযন্ ন্াদরহ দফমর এক িন্া। ।  

িামের িচমন্ কঘেন্াি সদচদন্তত্। 

কযািরহাত্ কদরয়া িদেমে ইেদিৎ।।  

িামর িামর োদরোে শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

ককাথা শুদন্য়াে েিা কেময়মে িীিন্।।  

েদরময় ন্া েমর রাে এদক চেৎকার। 

ককেমন্ এেন্ দরেু কদরি সংরহার।। 

কেঘন্াি-কথা শুদন্ কদরহমে রািণ। 

আমগমত্ োররহ েুত্র েিন্-ন্ন্দন্।। 

কসই কিটা কিয় সিাকার প্রাণিান্। 

আর কক িাাঁচামি িে সেমে রহন্ুোন্।।  

আমগ যদি ত্ুদে ত্ামর কদরমত্ দন্ধন্। 

ত্মি আর ঔষধ আদন্ত্ ককান্ িন্।। 

দেত্ত-আজ্ঞা কেঘন্াি েদঙ্ঘ্মত্ ন্া োমর। 

কটক েইয়া ত্মি ন্মি যুদেিামর।। 
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সং্ামেমত্ সাদিে কুোর ইেদিৎ। 

অসংিয কটক ঠাট চদেে ত্বদরত্।। 

যাত্রা কদর কেঘন্াি রমথ দগয়া চমি। 

েমন্দািরী োময়মর েমন্ ত্িন্ েমি।। 

োত্া সম্ভাদষমত্ কগমে রহইমি দিমরাধ।  

যুদেিামর যাি আদে দেত্ত-অন্ুমরাধ।।  

সং্াে দিদন্য়া আদে যদি আদস ঘমর। 

কদরহি সকে কথা োময়র কগাচমর।। 

উমর্দ্মর্ োময়র েমি কদর ন্েস্কার।  

দফমর যদি আদস কিিা কদরি আিার।। 

যজ্ঞস্থামন্ চদেে কুোর ইেদিৎ। 

যমজ্ঞর সােস্রী সি আদন্ে ত্বদরত্। ।  

রিোট ভামর ভার সুরি চন্দন্।  

রি কুসুেোেয আর আরি িসন্।।  

র্রেত্র কিাো কিাো ঘতমত্র কেস।  

কামো োগ োমে োমে িদরহমে রাক্ষস।।  

র্রেত্র দিদধেমত্ কদরে দিোদন্। 

েন্ত্র েদি যজ্ঞস্থমে জ্বাদেে আগদন্।। 

িরর্ান্ িমড়্গ োগ কাদট র্ীঘ্রগদত্।  

অদি সেেৃণ কদর দিমত্মে আহুদত্। ।  

আত্ে ত্ণ্ডুে যি রাদর্ রাদর্ আমন্। 

ঘতমত্র আহুদত্ সি দিমত্মে আগমন্।। 

রিিণৃ েুষ্পোেয ডুিাইয়া ঘতমত্। 

ির্ রহািার দিপ্র কিি েমি চাদরদভমত্।। 

অদির দিষে র্ব্দ কেমঘর গর্জ্নৃ্।  

কস অদির কত্ি দগয়া কঠদকে গগন্।।  

িদক্ষণদিমকমত্ কগে আগমন্র দর্িা। 

েদদর্ত্ৃোন্ রহময় অদি আদস দিে কিিা।। 

সাক্ষাৎ রহইয়া অদি রমরহ দিিযোন্। 

রুষ্ট রহময় অদি ন্াদরহ েয় ত্ার িান্।। 

অদি িমে দন্ত্য েদিা কর দক কারমণ। 

কত্ ির আদে কত্ামর দিি রাদত্রদিমন্। ।  

ইেদিৎ িমে কোমর কিরহ এই ির। 

রাে-সসন্য োদরয়া োঠাই যেঘর।। 

অদি-িমে করহন্ িার চারহ অকারণ। 

ককেমন্ োদরদি রামে দত্দন্ ন্ারায়ণ। ।  

স্বয়ং দিষু্ণ িদন্মমেন্ রাে-অিত্ার। 

রািমণমর সিংমর্মত্ কদরমত্ সংরহার।। 

েন্ুষয ন্মরহন্ রাে স্বয়ং ন্ারায়ণ।  

অন্ুক্ষণ চাদরহ আদে ত্াাঁরহার চরণ।। 

রামেমর োদরমত্ ির ককিা োমর দিমত্। 

আর যমজ্ঞ আোমর ন্া োইমি কিদিমত্।। 

যিন্ োদরস ত্াাঁমর িাাঁমচন্ ত্িন্। 

এত্ কিদি ত্থাদে প্রত্ীত্ ন্মরহ েন্।। 

শুদন্য়া অদির কথা কিটা োয় ত্রাস। 

রমথ চদি ইেদিৎ উদঠে আকার্।। 

অদিমিি চদেমেন্ আেন্ার কির্। 

ইেদিৎ রমণ দগয়া কদরে প্রমির্।।  

রথ সঞ্চাদরয়া যায় উের গগন্। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ যথা শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

একিার যুদিে সাত্াইর্ েক্ষ র্র। 

দিদন্ধয়া ির্জ্ৃর সকে যমত্ক িান্র।।  

েঞ্ঝন্ার র্ব্দিৎ িাণর্ব্দ শুদন্। 

ইেদিৎ িদে সমি কমর কাণাকাদণ।। 

িান্র-কটক িমে শুন্ রঘুন্াথ। 

এিান্ ন্া যামি আদি ইেদিৎ-রহাত্।।  

রাক্ষমসর িামণমত্ কাত্র কদেগণ। 

করহন্কামে শ্রীরামেমর িমেন্ েক্ষ্েণ।।  
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ব্রহ্ম-অ্ত্র  োি, কর রাক্ষস সংরহার। 

েতদথিীমত্ কযন্ ন্াদরহ থামক রাক্ষস সঞ্চার।। 

শ্রীরাে িমেন্ ত্ুদে দন্মর্ব্ৃাধ েক্ষ্মণ। 

ককান্ অেরামধ িদধ সিার িীিন্।। 

ককান্ কিাষ কদরে েঙ্কার যত্ ন্ারী। 

অেরাধ এমকর অমন্যমর ককন্ োদর।। 

শুন্ ভাই আোর অম্ত্র র এই েণ। 

োদরমি রাক্ষসগমণ দিন্া দিভীষণ।।  

কেমঘর উেমর কযন্ দিদুযৎ েেমক। 

কর্াদভমে েুকুট ইেদিমত্র েেমক।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ কেমঘ যুমে ইেদিৎ। 

কেঘ সমন্ কিটামর দিন্ধরহ অেদক্ষত্। ।  

শ্রীরাে িমেন্ যুে কিমি কিিগণ।  

দক িাদন্ সংরহাদর োমে কিমির িীিন্।।  

উভময়র যুদি কিটা শুদন্ে আকামর্।  

েঙ্কােমধয যজ্ঞস্থামন্ প্রমিদর্ে ত্রামস।। 

োয়াসীত্া িধ 

েদর্য়া েঙ্কার েমধয যুদি কদর সার। 

দিদুযৎদিহ্ব দন্র্াচমর কমরহ িার িার।। 

শুন্ িদে দিদুযৎদিহ্ব ন্ান্া োয়াধারী। 

েমন্ত্রমত্ গদিয়া কিরহ রামের সনু্দরী।। 

িন্ক-ন্দন্দন্ী কয প্রকার রূে ধমর।  

কসইরূে সীত্া দন্রৃ্ম্াইয়া কিরহ কোমর।। 

োয়া-সীত্া কাদট আদি রামের কগাচর।  

েন শীমর্ামক েদরমিক রাে ধন্ুেৃর।।  

অন্ায়ামস রহইমিক রামের েরণ। 

রামের েরমণ েদরমিক কস েক্ষ্মণ।।  

েোইমি সু্ীি কস গদণয়া প্রোি।  

দিন্া যুমে রাে সমঙ্গ ঘুদচমি দিিাি।। 

অন্ুজ্ঞা োইিাোত্র প্রফুল্ল হৃিয়। 

োয়াসীত্া দন্রৃ্ম্াইমত্ কদরে দন্শ্চয়।। 

সীত্ার কযেন্ রূে কযেন্ আকার। 

দিদুযৎদিহ্ব কসইেত্ রদচে ত্ারহার। ।  

োয়াসীত্া গদিমেক োয়ার আকার।  

েন্ত্র েদি কমর ত্ার িীিন্ সঞ্চার।।  

দিদুযৎদিহ্ব কস সীত্ামর েিায় ত্িন্।  

শ্রীরাে কত্াোর স্বােী কিির েক্ষ্মণ।। 

ির্রথ শ্বশুর িন্ক কত্ার িাে। 

রািণ আদন্ে কত্ামর কেময় িি ত্াে।। 

ইেদিৎ রমথ কত্াোয় ত্ুদেমি যিন্।  

রাে রাে র্মব্দ ত্ুদে কদররহ করািন্।।  

োয়াসীত্া দিে ইেদিমত্র কগাচর।  

দর্মরাো দিদুযৎদিহ্ব োইে দিস্ত্র।।  

ত্ািিাো োইে কত্ োদণকয রত্ন্। 

েঞ্চর্ব্দ িািয োইে অমন্ক িািন্। ।  

োয়াসীত্া ত্ুদেয়া রমথর একদভমত্। 

েদশ্চে দ্বামরমত্ উেন্ীত্ ইেদিমত্।। 

অশ্বিাদি োমর োয়াসীত্ার র্রীমর।  

অমঙ্গ ফুদট সীত্ার কয রি েমি ধামর।। 

েদর েদর িদে সীত্া কামন্দ উভমরামে। 

রহামত্ িাণ্ডা ইেদিৎ সীত্ার ধমর চমুে।। 

কিমি রহন্ুোন্ িীর ধায় উভরমি। 

দুই চমক্ষ োরুদত্র িাদরধারা েমি।। 

ইেদিৎ -রমথ সীত্া রহন্ুোন্ কিমি। 

িতক্ষ রহামত্ রমরহ ত্ার িাকয ন্াদরহ েুমি।। 
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এক রহমে ধদরয়ামে িতক্ষ আর োথর।  

আর রহামত্ আাঁদিিে স্ববমর িান্র।। 

ডাক দিয়া কমরহ রহন্ু কেঘন্াি িীমর। 

োমেমত্ ডুদিদে কিটা ন্রক দভত্মর।।  

্ত্র ীিধ দুের িি েরে োত্ক। 

অমন্ক দিিস কিটা ভুদঞ্জদি ন্রক।। 

অমঙ্গ োংস ন্াদরহ সীত্ার অদস্থচরৃ্ম্ সার। 

এ ন্ারী কাদটমে কত্ার ন্াদরহক দন্োর।। 

ইেদিৎ িমে ত্ইু েশু দুরাচার।  

ককেমন্ িাদন্দি কিটা ধমরৃ্ম্র দিচার।। 

্ত্র ী কাদটমে কর্ামক েুমি েমর যদি সিরী। 

র্া্ত্র েত্ করহন্ ্ত্র ীমক কাদটিামর োদর।। 

আমগ সীত্া কাদট োমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

সু্ীমি কাদটি আর যত্ কদেগণ।।  

ইেদিমত্ কঘদরমত্ ধাইে কদেগমণ।  

আগ সরহমত্ ন্াদরহ োমর ইেদিত্-িামণ।। 

ইেদিমত্ োদর সীত্া ককমি সেমত্ চামরহ। 

যে সে দন্র্াচর সাোন্য ত্ ন্মরহ।। 

আগ সরহমত্ ন্াদরহ োমর েিন্-ন্ন্দন্। 

োয়া কদর োয়া সীত্া যুদিে রন্দন্।। 

রহা রহা প্রভু রঘুন্াথ কিির েক্ষে্ণ।  

এ সেময় একিার কিরহ িরর্ন্।। 

রািার ন্দন্দন্ী আদে রামের িদন্মত্।  

দিোমক রহারান্ু প্রাণ রাক্ষমসর রহামত্।। 

ককাথায় িন্ক ঋদষ িন্ক আোর।  

দিোমক েদরন্ু আদস সেুমদ্রর োর। ।  

ককৌর্েযা র্াশুিী কর্ামক ভামস অশ্রুিমে। 

ন্া কদরোে ত্াাঁর কসিা আদসিার কামে।। 

কসই অেরামধ কোর রহমো এ দুগৃদত্।  

রাক্ষমসমত্ িমধ প্রাণ রাি রঘুেদত্।। 

রক্ষা কর রহন্ুোন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

এত্ িদে োয়াসীত্া কদরমে রন্দন্। ।  

করাধ কদর ইেদিৎ িড়্গ-েয় রহামত্। 

ত্ুদেয়া োদরে োয়া-সীত্ার অমঙ্গমত্।। 

ব্রাহ্মমণর গমেমত্ কযেন্ থামক সেত্া। 

কসই েত্ কদরয়া কাদটে োয়াসীত্া।। 

দুই িান্ রহময় সীত্া েমি ভদদেত্মে। 

েোয় িান্রগণ আ-উির চুমে।। 

রহন্ুোন্ িমে কদে রমণ রহও দস্থর। 

ভদদেমত্ কোটায় কযন্ ইেদিৎ-দর্র।।  

সীত্ামর কাদটয়া রহমষৃ ইেদিৎ ন্ামচ। 

ইেদিৎ েদরমে সকে দুঃি ঘুমচ। ।  

রহন্ুোন্-িামকয দফমর সকে িান্র। 

োমফ োমফ প্রমিদর্ে রমণর দভত্র।।  

অসংিয িান্মর োমর ককাদট ককাদট গাে। 

িি িি রাক্ষস েদিে িামের িাে।। 

িান্মরর যুমে ত্রাস কেময় ইেদিৎ। 

েঙ্কার দভত্মর দগয়া উর্ত্মর ত্বদরত্।। 

রহন্ুোন্ কদরহমত্মে সকে িান্মর। 

সীত্ামিিী কাটা কগে যুদে কার ত্মর।। 

শ্রীরামের স্থামন্ কোরা কদরহ দগয়া েমর। 

শ্রীরামের কযেন্ আজ্ঞা কসইেত্ রহমি।। 

শ্রীরামের স্থামন্ চমে যত্ কদেগণ।  

িা্ববিামন্ কদরহমেন্ রািীি-মোচন্।। 

যুে কমর রহন্ুোন্ েরহার্ব্দ শুদন্।  

রমণ ভাে েন্দ দকিা দকেুই ন্া িাদন্।। 

ত্ুদে যারহ আেন্ার সসন্যগণ েময়। 

রহন্ুর সসমন্যমত্ থাক অন্ুিে রহময়।। 
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ত্ি দিিযোমন্ যদি রহন্ু-সসন্য ভামগ। 

ত্ার ভাে েন্দ িায় কত্াোমর কস োমগ।। 

আজ্ঞাোত্র িা্ববিান্ চমে ত্ত্ক্ষণ।  

েমথ রহন্ুোন্ সমঙ্গ সরহে িরর্ন্।। 

রহন্ুোন্ িমে ককন্ যুদেমত্ গেন্। 

সীত্ামিিী কাটা কগে, দক কদরমি রণ।।  

আমগ দগয়া কদরহ রঘুন্ামথর কগাচর। 

সীত্ার দিরহমর রাে দক কিন্ উর্ত্র।।  

সসন্যসরহ দুই িন্া কগে রাে-স্থান্।  

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ কমরহ িীর রহন্ুোন্।। 

রহন্ুোন্ িমে, প্রভু কর অিধান্। 

ইেদিৎ কামট সীত্া সিা দিিযোন্।। 

শুদন্য়া ত্ রঘুন্াথ রহইো েদদেৃত্।  

িমের কেস কদে কযাগায় ত্বদরত্।। 

দন্রৃ্ম্ে উৎেে িে গমন্ধ সুিাদসত্।  

শ্রীরামের েেমক োদেে যমথাদচত্। ।  

স্পন্দরহীন্ দিষণ্ণ শ্রীরাে অমচত্ন্।  

দিোে কমরন্ আর কমরহন্ েক্ষ্মণ।। 

দত্রমোমকর ন্াথ ত্ুদে ধরৃ্ম্-দন্মকত্ন্। 

ধরৃ্ম্-োদগ রািয-ত্যাগী িাকে িসন্।।  

ফে-েদোরহারী দর্মর িটা-িুটধারী। 

্ত্র ী োদগয়া দুঃি োও কযেন্ সংসারী।। 

রািমভামগ থাদকমত্ন্ দিিয দসংরহাসমন্। 

দুষ্ট ির্ান্ন্ সীত্া কিদিত্ ককেমন্।।  

আেন্ার কিামষমত্ রহইো কির্ান্তরী। 

িমন্মর েত্ রহারামে সীত্া করহন্ ন্ারী।। 

দেত্া োত্া িন্ধু আদি সকদে অেীক।  

িতক্ষেদমে কযন্ দেমে ক্ষমণক েদথক।।  

্ত্র ী েুত্র সকদে দেথযা ককরহ কামরা ন্য়। 

েদথমক েদথমক কযন্ েমথ েদরচয়।। 

সংসার অসার ভাই কেমটর কেো। 

সদত্া-সঞ্চাদরয়া কযন্ ন্াচায় েুত্ুো।। 

দিদিধ উৎোত্ েমি, দিদিধ প্রোি।  

জ্ঞান্ীমোমক ত্ামরহ দকেু ন্া কমর দিষাি।। 

্ত্র ীর কর্ামক প্রভু ককন্ রহময়ে কাত্র। 

েরহািন্ স্ববমর কস দিেি-সাগর।। 

কত্াোর দকমসর ভাযৃযা, ককিা িাে ভাই। 

কত্াোর সোন্ ন্াই িগমত্ কগাাঁসাই।। 

সকমের প্রাণ ত্ুদে, সি ত্ি োয়া। 

কত্াো োিা ককরহ ন্মরহ, সি ত্ি োয়া। ।  

িীময় দক ন্া িীময় সীত্া কররহ দিচার।  

্ত্র ী োদগয়া অমচত্ন্ এদক িযিরহার।। 

েরহােুদন্ িদর্ষ্ঠ কয কুে-েুমরাদরহত্।  

স্বগৃিামস কগো দত্দন্ র্রীর সদরহত্।।  

স্বমগৃ দগয়া দত্দন্ও কয িারা েুত্রমর্ামক। 

স্বগৃভ্রষ্ট রহইয়া আইো ের্ত্ৃযমোমক।। 

ত্েসযা কদরয়া ইে সরহো কিিরাি। 

কর্ামকমত্ কাত্র রহও, দকেু ন্মরহ কাি।।  

শ্রীরাে িমেন্ দকিা িুোও েক্ষ্েণ।  

ভাযৃযামর্ামক ন্মরহ ভাই কভু দিস্েরণ।।  

্ত্র ী েুরুমষ কিাাঁমরহ িমন্ম এ োর সংসামর। 

্ত্র ী রহইমত্ েুত্র রহয় িামি েদরিামর। ।  

ইষ্ট িন্ধু কুটু্বব ঘমরর যত্ কোক।  

সিা সরহমত্ ভাইমর ভাযৃযার িি কর্াক।। 

কিমর্ কিমর্ োই ভাই কাদেন্ী অমর্ষ।  

গণিত্ী ্ত্র ী েদরমে েরণ দিমর্ষ। ।  

্ত্র ী দিন্া েুরুষ সুিী ককাথাও ন্া শুদন্। 

্ত্র ী-মর্াক এিায় কযই কস েরে জ্ঞান্ী।। 
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রািযরহীন্ দেত্তরহীন্ কস সি োসদর।  

রহারাইয়া ন্ারী ভাই োসদরমত্ ন্াদর। ।  

সীত্া ন্া কিদিমে আদে ন্া োদর রদরহমত্। 

সীত্ার েরমণ ক্ষো দিি দকমস দচমত্।। 

রহইমেক কাদন্দয়া শ্রীরাে অমচত্ন্। 

রামের রন্দন্ শুদন্ এে দিভীষণ।।  

সকমেমত্ কর্াকাকুে কিমি উমি প্রাণ।  

দিভীষণ কমরহ িার্ত্ৃা করহ রহন্ুোন্। ।  

ককন্ রামের ককােোঙ্গ ধদোয় ধদসর।  

কাত্র রহইয়া ককন্ কাদন্দমে িান্র।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

সীত্ামর ককমটমে আদি রািণ-ন্ন্দন্।।  

যত্ েদরশ্রে সি রহমো অকারণ। 

িতথা ককন্ কদরোে সাগর িন্ধন্।। 

দিোত্া রহইয়া সিরী োঠাইয়া িমন্। 

রহারাইোে প্রামণর িান্কী এত্দিমন্। ।  

কান্মন্ চদেত্ যমি িান্কী আোর। 

দফমর কচময় কিদিত্াে দত্মে র্ত্িার।।  

ন্ন্ীর েুত্েী সীত্া আত্মে দেোয়। 

চমে কযমত্ কুর্াঙু্কর কফামট যদি োয়।। 

চম্পক-িরণী সীত্া রািার দুদরহমত্। 

স্বােী রহময় সাঁদেোে রাক্ষমসর রহামত্।। 

োয়ােতগ ধদরিামর ককন্ কগোে িমন্।  

কামর দিোইয়া দিন্ু সীত্া করহন্ ধমন্।। 

দুষ্ট ইেদিৎ যিন্ কাদটে িান্কী। 

ন্া িাদন্ কাদন্দো কত্ সীত্া র্দর্েুিী।। 

সীত্ার দিরহমন্ প্রাণ ত্যদিি এিন্। 

অমযাধযামত্ দফমর যারহ প্রামণর েক্ষ্মণ।। 

দিভীষণ িমে রাে ন্া কর রন্দন্। 

সীত্ামর কাদটমত্ কিদিয়ামে ককান্িন্। ।  

রাে িমে কিদিয়ামে েিন্-ন্ন্দন্। 

দিভীষণ িমে রহন্ু েশুমত্ গণন্।। 

িন্িন্তু িান্র কস িুদে ন্াদরহ ঘমট। 

েরহােক্ষ্মী ো িান্কী কার সাধয কামট।। 

আর এক কথা িদে শুন্ রঘুেদণ। 

েরোসুন্দরী সীত্া ভুিন্-মোদরহন্ী।।  

েিাইে েঙ্কােুরী িান্কীর ত্মর। 

ত্িু কস কত্াোর সীত্া ন্া দিে কত্াোমর।। 

সীত্ামর করমিমে েময় অমর্ামকর িমন্। 

ইেদিমত্র সাধয দক কয সীত্ামিিী আমন্।। 

ির্ রহািার দকঙ্করী সীত্ামর আমে কঘমর। 

অন্য েুরুমষমত্ কসথা যাইমত্ ন্া োমর।। 

সীত্ামিিী রািমণর কেমগমে ন্য়মন্। 

ইেদিৎ করহন্ সীত্া োইমি ককেমন্।। 

োয়াসীত্া কাদট কিটা সকে দুই িান্।  

কস োয়ামত্ ভুমেমে িান্র রহন্ুোন্।।  

প্রত্যয় ন্া কর যদি আোর কথায়। 

রহন্ুোন্ দগয়া কিমি আসুক সীত্ায়।। 

এমত্ক শুদন্য়া সমি সরহে রহরদষত্। 

অমর্ামকর িমন্ রহন্ুোন্ উেন্ীত্।। 

কিদিে িদসয়া আমে রামের েদরহষী।  

রঘুন্ামথ সোচার রহন্ু দিে আদস।। 

কুর্মে আমেন্ সীত্া অমর্ামকর িমন্। 

ইেদিৎ োয়াসীত্া কাদটমেক এমন্।। 

দিভীষমণ ককাে দিো রাে রঘুির। 

রােিয় ধ্বদন্ কমর সকে িান্র।। 
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দিভীষণ কর্ত্তৃক ইেদিমত্র েরমণাোয় কথন্ 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

দকরূমেমত্ ইেদিৎ রহইমি েত্ন্।। 

দিভীষণ িমে শুন্ রািীি -মোচন্।  

সাোমন্যমত্ ইেদিৎ ন্া রহমি েত্ন্।।  

দন্কুদন্তো যজ্ঞ কমর দুষ্ট দন্র্াচর। 

কদরয়ামে যজ্ঞকুণ্ড েঙ্কার দভত্র। ।  

যমজ্ঞ েদণৃহুদত্ দিয়া যদি যায় রমণ। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামেমত্ কার সাধয দিমন্।। 

ব্রহ্মা দিয়ামেন্ র্াে শুন্ ন্ারায়ণ।  

ইেদিৎ-যজ্ঞ ভঙ্গ কদরমি কয িন্।।  

ইেদিৎ সং্ামে েদরমি ত্ার রহামত্। 

েক্ষ্মমণ োঠাময় কিরহ আোর সমঙ্গমত্।। 

আহুদত্ োদেয়া যজ্ঞ কদরমত্মে সাঙ্গ। 

এ সেময় দগয়া ত্া যজ্ঞ কর ভঙ্গ।। 

রাে িমেন্ দিভীষণ ধমরৃ্ম্ ত্ি েদত্। 

দক কথা কদরহমে ন্াদরহ কদর অিগদত্।। 

িুোইয়া করহ কিদি দেত্র দিভীষণ। 

ককেমন্ রহইমি ইেদিমত্র েরণ।।  

দিভীষণ িমে দেত্র কররহ-শ্রিণ। 

কেঘন্ামি ব্রহ্মা ির দিমেন্ যিন্।।  

কেঘন্াি আদে আর রািা ির্ান্ন্। 

দত্ন্ িন্ দেোে ন্া দেে অন্য িন্।। 

ব্রহ্মা িদেমেন্ কেঘন্াি োগ ির। 

কেঘন্াি িমে চাদরহ রহইমত্ অের।। 

দিদধ কর কেঘন্াি কস িি প্রোি। 

িাঞ্ছােত্ অন্য ির োগ কেঘন্াি।। 

কেঘন্াি িমে যদি রহইমে সিয়।  

েমন্ােত্ ির ত্মি কিরহ েরহার্য়।। 

যজ্ঞ কমর কযই দিন্ যাইি যুদেমত্। 

রহইি সংসারিয়ী কত্াোর িমরমত্।। 

র্ত্রুমর োদরি িাণ কেমঘর আমি কথমক। 

আদে যামর োদরি কস আোমর ন্া কিমি।। 

ব্রহ্মা িমে, কয চাদরহমে দিোে কসই ির। 

যুদেমি েুকাময় কথমক কেমঘর দভত্র। ।  

যজ্ঞ কমর কয দিন্ যাইমি যুদেিামর।  

কস দিন্ ন্াদরমি ককরহ দিদন্মত্ কত্াোমর।। 

এই যজ্ঞ ভঙ্গ কত্াোর কদরমি কয িন্।  

েদরমি ত্ারহার রহামত্ ন্া যায় িণ্ডন্। ।  

কেঘন্ামি োদরিামর সদন্ধ আদে িাদন্। 

েক্ষ্মমণ আোর সমঙ্গ কিরহ রঘুেদণ।। 

োয়াসীত্া কাদটয়া দুরন্ত দন্র্াচর।  

যমজ্ঞ েদণৃা দিমত্ কগে েঙ্কার দভত্র।। 

িান্র-কটক েময় যজ্ঞভঙ্গ কমর। 

এিদন্ োদরি দগয়া রািণ-কুোমর।। 

েক্ষ্মমণ আোর সমঙ্গ োঠাও ত্বদরত্। 

যজ্ঞভঙ্গ কদরয়া োদরি ইেদিৎ।।  

শুদন্য়া সিার কথা রামের উল্লাস। 

ইেদিৎ-েতত্ুয কথা গামরহ কতদর্ত্িাস।। 

ইেদিমত্র দন্কুদম্ভো-যজ্ঞ ভঙ্গ 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ দেত্র দিভীষণ।  ককেমন্ সঙ্কমট আদে োঠাই েক্ষ্মণ।।  
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এমক ইেদিৎ কসই দুষ্ট দন্র্াচর।  

ত্ারহামত্ সঙ্কট-েুরী েঙ্কার দভত্র। ।  

িােক েক্ষ্মণ রহয় সরহমি কাত্র। 

েমন্াদুঃমি ফোরহামর র্ীণৃ কমেির।।  

কষ্ট কেময় িেরহীন্ ভাদি ত্াই েমন্। 

দকরূমে কদরমি যুে ইেদিৎ সমন্।। 

দিভীষণ িমে কগাাঁসাই ভাি দক কারণ।  

র্ত্ ইেদিৎ-িে ধমরন্ েক্ষে্ণ। ।  

ত্ারহামত্ সেক্ষ আমে সি কদেগণ। 

েুরহদৃমর্ত্ৃমক ইেদিৎ রহইমি দন্ধন্।। 

েক্ষ্মমণর র্দি আদে িাদন্ ভােেমত্। 

যিন্ রািণ কর্ে োদরে িুমকমত্।। 

রণস্থমে েদিমেন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

কুদি রহামত্ ন্া োদরে ন্াদিমত্ রািণ।।  

েক্ষ্মমণর যত্ র্দি আদে ত্ারহা িাদন্। 

যুমেমত্ েক্ষ্মণ িীমর োঠাও আেদন্।। 

েমরমে সকে িীর ওই কিটা আমে। 

ইেদিমত্ োদরয়া রািমণ োদর দেমে।। 

একিমন্ দুই িমন্ োরা রহমি ভার। 

দুিমন্ দুিন্া োর এই যুদি সার। ।  

ইেদিমত্ োদরমে রািণ রািা দিদন্। 

সাগর ত্দরমে কযন্ কগাষ্পমির োদন্।।  

অষ্ট িান্র সমঙ্গ কিরহ িমে দিভীষণ।  

রহন্ুোন্ আর গিাক্ষাদি শ্রীগন্ধোিন্।। 

েমরহে কিমিে কিরহ িান্র সম্পাদত্। 

ন্ে ন্ীে চেুক প্রধান্ কসন্ােদত্।। 

গি েমধয োঠাইমত্ র্ঙ্কা রহয় েমন্।  

দিভীষণ-রহামত্ সেদেৃমেন্ েক্ষ্মমণ।। 

দিভীষণ িমে কগাাঁসাই শুন্ দিয়া েন্।  

েক্ষ্মমণর ভার েে োমগ অন্ুক্ষণ। ।  

শ্রীরাে িমেন্ ভাই িাণ্ডাও েে আমগ। 

দিভীষমণর ভাে েন্দ কত্াোমর কয োমগ।। 

শ্রীরামের চরণ িদন্দ িান্রগণ সমঙ্গ। 

দিভীষণ সরহ ত্মি চদেমেন্ রমঙ্গ।। 

গমির দন্কমট উেন্ীত্ েরহািে। 

ভাদঙ্গয়া গমির দ্বার প্রমিমর্ সকে।।  

রাক্ষমসমত্ দ্বার রামি ধন্ুমত্ দিয়া চািা। 

রহন্ু িাণ্ডাইে েময় ের্ব্ৃমত্র চদিা।। 

ঘরমোিা কিদিয়া রাক্ষমস ভঙ্গ েমি। 

ধাইয়া িান্র সি রাক্ষমসর কিমি।। 

েোয় রাক্ষসগণ রহইয়া ফাাঁফর। 

েক্ষ্মমণর সসন্য কোমক গমির দভত্র।।  

িাণ িদরষণ কমর ঠাকুর েক্ষ্মণ। 

িান্মরমত্ গাে োথর কমর িদরষণ।। 

িান্র ত্ািমন্মত্ রাক্ষসগণ ভামগ। 

রহন্ুোন্ উর্ত্দরে ইেদিৎ আমগ।।  

ইেদিমত্ কিদিয়া রহন্ুর ককাে িামি। 

এক োমফ েমি দগয়া যজ্ঞকুণ্ড োমি।। 

সরু্ম্মি িাণ্ডাময় িীর েরে সন্ধান্ী। 

িতক্ষিাদি োদর দন্ভায় যমজ্ঞর আগদন্।। 

রহন্ুোন্ িীর কযন্ দসংমরহর প্রত্াে। 

যজ্ঞকুণ্ড ভদর ত্ায় কদরে প্রস্রাি।। 

যজ্ঞকুণ্ড উেমরমত্ রহন্ুোন্ েদমত্। 

ফেেদে যমজ্ঞর ভাদসয়া যায় কস্রামত্।। 

যজ্ঞদ্রিয েিাইয়া কফমে চাদরদভত্।  

কিদি করামধ সং্ামে সাদিে ইেদিৎ।। 

কেঘিণৃ অঙ্গ, ত্াম্রিণৃ দু-মোচন্।  

রহন্ুর উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 
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িাদঠ ও েকিা কর্ে কফমে েরহামকামে। 

োমফ োমফ রহন্ুোন্ সি অ্ত্র  কোমফ।। 

রহন্ুোন্ িমে কিটা কত্ার রণ চুদর। 

কিিামিদি আদি কত্ামর দিি যেেুরী।।  

ন্া িাদন্ ধদরমত্ অ্ত্র  িান্মরর িাদত্। 

এ কারমণ এত্দিন্ কত্ার অিযারহদত্।। 

েল্লযুে কর কিটা, কফে ধন্ুর্ব্ৃাণ। 

একটা চােমি কত্ার িদধি েরাণ।। 

দিভীষণ কদরহমেন্ ঠাকুর েক্ষ্মমণ। 

ঐ কিি ইেদিৎ দিমন্ধ রহন্ুোমন্।। 

কেঘিণৃ িমস আমে িট-িতক্ষত্মে। 

যজ্ঞ কমর ইেদিৎ ন্াে দন্কুদম্ভমে।। 

যজ্ঞসামঙ্গ অদির দন্কমট েমি- ির।  

আেুক অমন্যর কাি দিমন্ েুরন্দর।।  

রময়মে আশ্রয় কমর িট-িতক্ষত্ো। 

যজ্ঞস্থমে উরহামর োররহ এই কিো।।  

েক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইেদিৎ িধ 

ইেদিৎ েক্ষ্মণ দুিমন্ িরর্ন্। 

সন্ধান্ েদদরয়া িাণ োমরন্ েক্ষে্ণ।।  

েক্ষ্মণ িমেন্ কিটা শুন্ ইেদিৎ। 

আদি কত্ামর কিিাইি র্েন্ দন্দশ্চত্।। 

েক্ষ্মমণর িাকয ইেদিৎ ন্াদরহ শুমন্। 

েক্ষ্মমণ এদিয়া ত্িন্ িমে দিভীষমণ।। 

এক িীমযৃয িন্ম িুিা রাক্ষমসর কুমে। 

ধাদরৃ্ম্ক িদেয়া কত্াো সর্ব্ৃমোমক িমে।। 

দেত্ার সোন্ ত্ুদে দেত্ত-সমরহাির। 

দেত্ার সোন্ কসিা কমরদে দিের।।  

িন্ধুগণ োদি িুিা আশ্রয় োন্ুমষ। 

িাদত্ দিমত্ ন্া রাদিমে রাক্ষমসর িংমর্।। 

এত্ সি োদরয়াে ক্ষান্ত ন্াই েমন্।  

দিয়াে সন্ধান্ িমে আোর েরমণ।। 

িাইদে রাক্ষসকুে রহইয়া দন্ষ্ঠুর। 

কত্াোমর কিদিমে োে িািময় প্রচুর।।  

দন্গৃণ সগণ রহয়, ত্িু িমে জ্ঞাদত্। 

জ্ঞাদত্-িন্ধু দেমে কোক করময় িসদত্।। 

ের-মকামে কিদি িুিা েরোসুন্দরী।  

আেন্ার ভামগয ন্াই, কর ধিফদর।। 

এত্ ভ্রাত্তষু্পত্র োদর ক্ষো ন্াদরহ ত্ামত্। 

ককান্ োমি আদসয়াে আোমর োদরমত্। ।  

িান্র কটক িুিা কররহ অন্তর। 

যজ্ঞেদণৃ কদর আদে কেমগ েই ির।।  

এত্ িদে ইেদিৎ কদরমে আাঁটুদন্।  

আদি কত্াোয় ককমট িুিা ঘুচাইি র্দন্।। 

দিভীষণ িমে কিটা িদেস্ দিেরীত্।  

ভােেমত্ িামন্ সমি আোর কস রীত্।। 

রাক্ষস-কুমেমত্ িন্ম ন্াদরহ কিাচার।  

েরদ্রিয ন্া েই ন্া কদর েরিার।। 

কচৌর্দ্ রহািার কিিকন্যা কত্ার িামের ঘমর। 

এত্ ্ত্র ী থাদকমত্ ত্িু েরিার কমর।। 

রহমর আমন্ েরন্ারী ত্মে ত্েদস্বন্ী। 

র্াে গাদে োমি ত্িু ন্া োমি কাদেন্ী।। 

কত্ র্ত্ েুদন্ ঋদষ কেমর সকে োে। 

অন্ত ন্াদরহ যত্ োে, কমর কত্ার িাে। ।  

দত্রভুিন্ সমন্ কত্ার িামের দিিাি। 

কত্কাে সমি োে েদিে প্রোি।। 
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সর্ব্ৃিা ন্া ফমে িতক্ষ সেময়মত্ ফমে। 

কত্ার িামের ফে কয ফদেে এত্কামে।। 

দন্কট েরণ কত্ার ওমর ইেদিৎ। 

সিান্ধমি েঙ্কা কেমি যারহ এক দভত্।।  

অদির িমরমত্ কিটা দিদন্স িামর িার। 

অদির দন্কমট ির োমি ন্াক আর।। 

যজ্ঞেদণৃ দিমত্ চারহ েরমণর কিো।  

এিদন্ েক্ষ্মণ কত্ার কাদটমিন্ গো।।  

এত্ যদি দুইিমন্ সরহে গাোগাদে।  

রহামত্ ধন্ু আইে েক্ষ্মণ েরহািেী।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ কিটা দুষ্ট দন্র্াচর।  

কিি কিদি এিদন্ োঠাি যেঘর।। 

োদরমত্ এোে কত্ামর েঙ্কার দভত্মর।  

সর্ব্ৃদুঃি ঘুচাি কাদটয়া আদি কত্ামর।। 

দেত্ত-আমগ সকওদগয়া সং্ামের কথা। 

আদিকার রমণ যদি থামক কত্ার োথা।।  

এত্ যদি েক্ষ্মণ ত্র্জ্ৃন্ কমর িমে। 

কুদেে কয কেঘন্াি অদি করহন্ জ্বমে।। 

অষ্টিীর িান্র উদঠে ত্ার রমথ। 

দুর্জ্ৃয় িান্র সি োদগে গদর্জ্ৃমত্।। 

সারদথ সদরহত্ রথ উেদটয়া কফমে। 

োফ দিয়া ইেদিৎ েমি ভদদেত্মে।। 

দিরথা রহইে যদি রািণ-ন্ন্দন্। 

রহদরষ রহইয়া িাণ কযামিন্ েক্ষ্মণ।। 

দুিন্ার উেমর দুিমন্ দিমন্ধ িাণ। 

ককরহ কামর ন্াদরহ োমর দুিমন্ সোন্। ।  

ভয় কেময় ইেদিৎ ভামি েমন্ েন্।  

আেন্ কটমক িীর ডাদকে ত্িন্।। 

ইেদিৎ িমে শুন্ যত্ দন্র্াচর। 

রথসর্জ্া কদর আদে আদসি সত্বর।। 

আদি ন্র-িান্মর োঠাি যোেয়। 

ক্ষমণক থাকরহ সমি ন্া কদররহ ভয়।। 

এত্ িদে কগােমন্মত্ কদরে গেন্। 

অমন্যমত্ দক িাদন্মি, ন্া িামন্ দিভীষণ।। 

োয়ামত্ কস রথিান্ কদরে দন্রৃ্ম্াণ।  

িায়ুমিমগ অষ্ট কঘািা রমথর কযাগান্। ।  

গাময়মত্ দিদচত্র র্ান্া, োথায় কটাের।  

রহামত্ ধন্ু প্রমিদর্ে রমণর দভত্র।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ কিটা োয়ার দন্িান্।  

কিমিদেোে এক েদদর্ত্ৃ এমি কিদি আন্।। 

কেঘন্াি-োয়া কিদি দচদন্তত্ েক্ষ্মণ।  

করহন্কামে েক্ষ্মমণমর কন্ দিভীষণ।।  

দিভীষণ িমে ত্ুদে ন্া রহও দচদন্তত্।  

এিদন্ েদরমি কিটা দুষ্ট ইেদিৎ।। 

কেঘন্াি যদি েুকায় কেমঘর আমিমত্। 

সরহস্র চমক্ষমত্ ইে ন্া োয় কিদিমত্।। 

ইমে কিাঁমধ এমন্দেে েঙ্কার দভত্মর। 

ব্রহ্মা আদস োদগয়া েইে েুরন্দমর।। 

োয়ারূমে দগয়াদেে েঙ্কার দভত্র। 

োয়ামত্ সািাময় রথ আদন্ে সত্বর।। 

রমণমত্ প্রমির্ আমগ করুক ইেদিৎ। 

োদরি উরহামর িন্দী কদর চাদরদভত্। ।  

উেমরমত্ উমঠ যদি োইয়া ত্রাস। 

রহন্ুোন্ দগয়া রক্ষা কদরমি আকার্।।  

অদির কুোর ন্ীে ন্ান্া োয়া ধমর। 

সদক্ষ্মরূমে যাইয়া োত্াে রক্ষা কমর।। 

েঙ্কার যমত্ক সদন্ধ দিভীষণ িামন্।  

যুদিয়া েঙ্কার েথ রমরহ দিভীষমণ।।  
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গগমন্ ের্ব্ৃত্ রহামত্ রমরহ রহন্ুোন্। 

সরু্ম্মি েক্ষ্মণ িীর েদদরে সন্ধান্।। 

দিভীষমণর যুদি ন্া িুদেে ইেদিৎ। 

কেঘন্ামি কিদি িান্র োমর চাদরদভত্।।  

সরু্ম্মিমত্ িাণ-িতদষ্ট কমরন্ েক্ষ্মণ। 

েক্ষ্মমণর িাণ দগয়া োইে গগন্।। 

অ্ত্র  কিদি ইেদিৎ েোয় ত্রামস। 

রমথর সদরহত্ যায় উদঠমত্ আকামর্।। 

সারদথ কিদিমত্ োয় িীর রহন্ুোমন্। 

েিন্মিমগমত্ রথ চাোয় িদক্ষমণ।। 

োভ দিয়া রহন্ুোন্ েমি ত্ার রমথ। 

চদণৃ সকে রথিান্ এক েিাঘামত্।। 

ভাদঙ্গয়া রমথর ধ্বিা কফমে চাদরদভমত্। 

অন্তরীমক্ষ েোইমত্ চামরহ ইেদিমত্।। 

র্দমন্য যায় ইেদিৎ কিমি রহন্ুোন্। 

দুই োময় ধদর ত্ামর দিে এক টান্।।  

অন্তরীমক্ষ দুইিমন্ োমগ হুিাহুদি। 

ভদদেত্মে েমি কিাাঁমরহ কমর িিািদি।।  

করহাঁমট ইেদিৎ েমি, রহন্ু ত্ামরােমর। 

িুমক রহাাঁটু দিয়া ত্ার গো কচমে ধমর।। 

র্ীঘ্র এস কদেগণ ডামক রহন্ুোন্। 

সমি কেদে ইেদিমত্র িধরহ েরাণ। ।  

রহন্ুোন্-িামকয কদে যায় ত্ািাত্াদি। 

সকে িান্র দেমে আমস রিারদি।। 

কুদেে কয ইেদিৎ িমে েরহািেী।  

িান্রগমণমর কিদি কমর কঠোমঠদে।। 

িান্র উেমর িাণ কমর িদরষণ। 

কদেগণ েোয় সদরহমত্ ন্ামর রণ।। 

ইেদিৎ েোময় েঙ্কামত্ কযমত্ চামরহ। 

চাদেয়া েঙ্কার দ্বার দিভীষণ রমরহ।। 

দিভীষণ িমে িাো আদি যাদি ককাথা।  

এিদন্ েক্ষ্মণ কত্ার কাদটমিন্ োথা। ।  

র্ীঘ্র এস েক্ষ্মণ ডামকন্ দিভীষণ।  

ত্বরা কদর দুষ্ট কিটার িধরহ িীিন্।।  

দিভীষণ-িচমন্ েক্ষ্মণ আগয়ান্। 

ইেদিৎ-কামে কগে েদদরয়া সন্ধান্।। 

দুিমন্ কিদিয়া িাণ কযামি দুই িমন্।  

দুিমন্ েদিে োকা দুিন্ার িামণ।। 

চাদরদিমক েমি িাণ ন্াদরহ কেিামিািা। 

দুইিমন্ িাণ োমর যার যত্ দর্ক্ষা। ।  

অের্ত্ৃ সের্ত্ৃ িাণ িাণ েদ্মাসন্।  

দিষু্ণিাে ইেিাে কাে হুত্ার্ন্।।  

উল্কািাণ িরুণিাণ দিদুযৎ িরর্াণ।  

গমিে ন্ক্ষত্র-মযাগ কিযাদত্রৃ্ম্য় িাণ।। 

সদচীেুি দর্েীেুি কঘার িরর্ন্। 

দসংরহিন্ত িজ্রিন্ত িাণ দিমরাচন্।।  

িণ্ড ঐদষকাদি িাণ িাণ কদণৃকার।  

চেেুি সদযৃযেুি িাণ সপ্তসার।। 

ন্ীে রহদরত্াে িাণ দিকট র্ঙ্কর। 

অেৃচে ক্ষুরোশৃ্ব িাণ েমন্ারহর।। 

এত্ িাণ দুই িীমর কমর অিত্ার। 

ির্দিক েঙ্কােুরী িামণ অন্ধকার।।  

দুিমন্ িদরমষ িাণ দুিমন্ প্রিীণ। 

িামণর কুরহমক ন্াদরহ িাদন্ রাদত্র দিন্।। 

েক্ষ্মণ অর্ি সরহে প্ররহামরর ঘায়।  

ব্রহ্মা িমে েুরন্দর কররহ উোয়।।  

ব্রহ্ম-অ্ত্র  েুরন্দর কদরমেন্ িান্। 

েক্ষ্মণ কস ব্রহ্ম-অ্ত্র  েদদরে সন্ধান্।। 
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িামণমর িুোময় কন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

ব্রহ্মা ভাদি ব্রহ্মা কত্াোয় কদরো সতিন্।। 

যদি রঘুন্াথ রহন্ দিষু্ণ-অিত্ার। 

ত্মি ত্ুদে ইেদিমত্ কদরমি সংরহার।। 

ইেদিৎ-োথা কাদট োি ভদদেত্মে। 

দন্ভৃময়মত্ দন্দ্রা যাক কিিত্া সকমে।। 

এত্ িদে ব্রহ্ম-অম্ত্র  েদদরো সন্ধান্। 

অ্ত্র  কিদি ইেিমত্র উদিে েরাণ।। 

িাদঠ র্দে কত্ এমি অ্ত্র  কাদটিামর। 

কোরহার োিিা োমর অ্ত্র  ন্াদরহ দফমর।। 

অিযথৃ ব্রহ্মার িাণ ককিা ধমর টান্। 

ইেদিমত্র োথা কাদট কমর দুই িান্।। 

েদিে কয ইেদিৎ সং্াে দভত্মর। 

ধাইয়া িান্রগণ রাক্ষমসর োমর।। 

েোয় রাক্ষসগণ গদণয়া প্রোি। 

রােিয় িদে কদে োমি দসংরহন্াি।। 

েদিে েেকসরহ েুকুট কুণ্ডে। 

ইেদিমত্র েুণ্ড গিাগদি ভদদেত্ে।।  

ইেদিমত্র কাটােুণ্ড উেমরমত্ চদি। 

ককান্ কদে োদথ োমর ককরহ োমর িাদি।। 

কীে োদথ োদরয়া েেক কমর গাঁিা। 

িীয়মন্ত ন্া োমর কদে, েিার উের িাাঁিা।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ কদিমত্ব দিচক্ষণ। 

ইেদিৎ-িধ গীত্ গান্ রাোয়ণ।। 

ইেদিমত্র েরমণ কিিগমণর আন্ন্দ 

কয ধদরমে ধন্ুর্ব্ৃাণ,                     ইে সিা কম্পোন্, 

িীরিামে িসুেত্ী ফামট। 

দত্রভুিমন্ যত্ িীর,                    যার রমণ ন্মরহ দস্থর, 

যক্ষ রক্ষ ন্া যায় দন্কমট।। 

করহন্ িীর সেে রমণ,                    িয় িয় দত্রভুিমন্, 

েুদন্গণ কমর কিিধ্বদন্। 

েুেদকত্ চরাচর,                     গন্ধর্ব্ৃ দকন্নর ন্র, 

িয় িয় র্ব্দ োত্র শুদন্।। 

রমণ সেে ইেদিৎ,                     সকমেমত্ আন্দন্দত্, 

ধন্য িীর ঠাকুর েক্ষ্মণ। 

সুরাসুর ঋদষ যদত্,                     েক্ষ্মমণমর কমর স্তুদত্, 

সমি সকো েুষ্প িদরষণ।। 

ইেদিমত্র েরমণ,                    রহরদষত্ কিিগমণ, 

িাে িতে সমি আন্দন্দত্। 

কমরহন্ েক্ষ্মণ প্রদত্,                     কদরমে কয অিযারহদত্, 
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দত্রভুিমন্ ঘুচাইমে ভীত্।। 

রহইে অোর সুি,                     িদণ্ডে েমন্র দুঃি, 

দন্দশ্চন্ত সকমে কুত্দরহে। 

যত্ স্বগৃ-দিিযাধরী,                     োিয অঘৃয রহামত্ কদর, 

সুরেুমর কমর সুেঙ্গে।। 

যমত্ক অেরা-সত্ী,                    জ্বাদেয়া ঘতমত্র িাদত্, 

সুমি রীিা কমর সুরেদত্। 

কিি েমি িতরহস্পদত্,                     সকমের অিযারহদত্, 

ন্ামচ কিি রহরদষত্ অদত্।। 

দত্রভুিন্ েরািয়,                     যার অ্ত্র  ন্াদরহ সয়, 

ন্ান্া দর্ক্ষা যারহার ধন্ুমক। 

রথিান্ সুমর্াভন্,                     দিেমক্ষ কযন্ র্েন্, 

ভময় ককরহ ন্া যায় সরু্ম্মি।। 

কদর রমথ আমরারহণ,                     আইমেন্ কিিগণ, 

শ্রীরামেমর কমরহ কযািরহাত্। 

দিন্াদর্য়া েমঙ্কশ্বর,                     ঘুচারহ কিমির ডর, 

উোর কররহ রঘুন্াথ।। 

রািণ রহউক ক্ষয়,                     রামের রহউক িয়, 

িদমর যাক কিমির ত্রাস।। 

িীন্ িমন্ কর িয়া,                     কিরহ রাে েিোয়া, 

ন্াচািী গাদরহে কতদর্ত্িাস।। 

ইেদিত্মক িধ কদরয়া েক্ষ্মমণর প্রত্যাগেন্ 

িামণ িামণ রহময়মেন্ েক্ষ্মণ েীদিত্।  

রহন্ুোন্ দিভীষণ উভয় সদরহত্।। 

দুই রহাত্ ত্ুদে দিয়া উভময়র স্কমন্ধ। 

িদরহগৃত্ রহইমেন্ েঙ্কার িতরহমন্দ।।  

োঠাইয়া েক্ষ্মমণমর শ্রীরাে দচদন্তত্। 

োয়াযুমে ত্ামর োমে োমর ইেদিৎ। ।  

োয়ািীর ইেদিৎ োয়ার দন্িান্।  

োমে িা কস েক্ষ্মমণর কমর অকেযাণ।। 

এই ভাদি েথোমন্ চামরহন্ সঘমন্। 

করহন্কামে উেন্ীত্ েক্ষ্মণ কস স্থামন্।। 

িদরহমে কর্াদণত্ধারা েক্ষ্মমণর গায়।  

কিদিয়া শ্রীরাে ত্মি দিজ্ঞামসন্ ত্ায়।। 
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দিভীষণ িমে প্রভুর কদর দন্মিিন্। আইমেন্ ইেদিমত্ িদধয়া েক্ষ্মণ। ।  

ইেদিমত্র েতত্ুযমত্ শ্রীরাচমের আন্ন্দ 

দিদন্য়া প্রচণ্ড দরেু,                     েক্ষ্মণ সরি িেু, 

উেন্ীত্ রামের কগাচর। 

িাে কমর র্রাসন্,                     ভয়ঙ্কর কস গঠন্, 

িদক্ষণ কমরমত্ এক র্র।। 

দরেুিয় কদর রমঙ্গ,                     সং্ামের কিমর্ সমঙ্গ, 

আইে সকে েরহািীর। 

আন্মন্দ প্রফুল্ল কায়,                     রিধারা িমরহ গায়, 

রণশ্রমে রহইয়া অদস্থর।। 

শুদন্য়া সং্াে িয়,                     শ্রীরাে আন্ন্দেয়, 

ভামিন্ েদরে ইেদিত্া। 

সাগর ত্দরন্ু করহমে,                     দক আর কগািুর-িমে, 

রািণ িদধমে োি সীত্া।। 

যত্ কসন্ােদত্ সমঙ্গ,                     সু্ীি ন্ামচন্ রমঙ্গ, 

সমঙ্গমত্ সকে অদধকারী। 

ন্ে ন্ীে িাদে-সুত্,                     সকমে আন্ন্দযুত্, 

কদেগণ ন্ামচ সাদর সাদর।। 

সিরীকুে কদর ন্ার্,                     আইোে ত্ি োর্, 

কমরহ দিভীষণ গণ্াে।  

েক্ষ্মণ কন্াঙাময় োথা,                     কমরহন্ সকে কথা, 

শুদন্য়া ককৌত্ুকী অদত্ রাে।। 

শুদন্ েক্ষ্মমণর কিাে,                     শ্রীরাে দিমেন্ ককাে, 

েোট চুদ্ববয়া েুি চাই। 

েইয়া েেকঘ্রাণ,                    চুদ্ববো ধন্ুক িাণ, 

কত্াো িই ন্াদরহ আর ভাই।। 

েক্ষ্মণ কমরন্ স্তুদত্,                     ত্ুদে দত্রিমর্র েদত্, 

দক্ষদত্ত্মে দিষু্ণ-অিত্ার। 
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ত্ি যামর আর্ীর্ব্ৃাি,                     দিমন্ ককাদট কেঘন্াি, 

ত্ামর দিমন্ করহন্ সাধয কার।। 

েশুেদত্ িতরহস্পদত্,                     র্চীেদত্ কমর স্তুদত্, 

ত্ারহার ন্াদরহক যে-ত্রাস। 

েক্ষ্মণ কদরে স্তুদত্,                     আন্দন্দত্ রঘুেদত্, 

েঙ্কাকাণ্ড গায় কতদর্ত্িাস।।

 

ইেদিমত্র যমুে েক্ষ্মমণর অঙ্গক্ষত্ রহওয়ামত্ সমুষণ কর্ত্তৃক ঔষধ 

প্রিান্ 

শ্রীরাে িমেন্ করহ সুমষণ সিিযির।  

ফুদটয়ামে েক্ষ্মমণর সর্ব্ৃামঙ্গমত্ র্র।। 

িাণফো রদরহয়ামে র্রীর দভত্র। 

ককেমন্ সদরহে এ ককােে-কমেির।। 

কেঘন্ামি োদরয়া রাদিে কিিগণ। 

সীত্া উোমরর েদে রহইে এিন্।। 

েক্ষ্মমণর অমঙ্গ অ্ত্র  রময়মে ফুদটয়া। 

েমরহৌষধ কিরহ সি িাণ উোদিয়া।। 

এমত্ক িমেন্ যদি কেে-মোচন্। 

ঔষধ িাদরহর কমর সুমষণ ত্িন্।। 

এমক এক িাদরহর কদরে যত্ র্র। 

ঔষধ কেদেয়া দিে অমঙ্গর উের।। 

অমঙ্গমত্ প্রমির্ সকে ঔষমধর ঘ্রাণ।  

সুন্দর র্রীর সরহে েদমর্ব্ৃর সোন্।। 

দের্াময় িামণর দচহ্ন রহইে সুন্দর।  

েদর্ব্ৃেত্ েক্ষ্মমণর সরহে কমেির। ।  

আন্ন্দ অিদধ ন্াই প্রভু রঘুন্াথ। 

সুমষমণর অমঙ্গমত্ িুোন্ েদ্মরহাত্। ।  

রাে িমে সুমষণ করহ দক কি কত্াোমর।  

কত্াোর সোন্ সিিয ন্াদরহক সংসামর। ।  

িামর িামর প্রাণিান্ দিমে সিাকার।  

দত্রভুিমন্ এই কীদর্ত্ৃ রদরহে কত্াোর।। 

িদন্দে সুমষণ সিিয রামের চরণ। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ রদচে রাোয়ণ।।  

ইেদিমত্র েতত্ুয শ্রিমণ রািমণর দিোে 

ইেদিৎ েমি রমণ প্রভাত্ সেয়। 

ভময় রািমণর আমগ ককরহ ন্াদরহ কয়।। 

গগমন্ রহইে কিো দদ্বত্ীয় প্ররহর। 

িদসয়া েন্ত্রণা কমর যত্ দন্র্াচর।।  

স্থামন্ স্থামন্ িদস যুদি কদরমে রাক্ষস। 

কদরহমত্ রািণ-আমগ ন্া কমর সারহস।। 

োত্র দেত্র সকমেমত্ েন্ত্রণা কদরময়। 

ভিিদত্ একিন্ দিে োঠাইময়।। 

রািণ-সরু্ম্মি কমরহ কযাি কদর রহাত্। 

রমণর সংিাি শুন্ রাক্ষমসর ন্াথ।। 
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েঙ্কােুরী িীরর্দন্যা সরহে এত্ দিমন্। 

ইেদিৎ েমি আদি েক্ষ্মমণর িামণ।। 

িদত্েুমি শুদন্ ইেদিমত্র েরণ। 

দসংরহাসন্ সরহমত্ েমি রািা ির্ান্ন্।। 

ঊসচঃস্বমর কডমক িমে ককাথা ইেদিৎ। 

আোি িাইয়া েমি রহইয়া েদদেৃত্। ।  

ধদরয়া ত্ুদেে যত্ োত্র দেত্র আদস। 

ির্ েুমণ্ড োমে িে কেসী কেসী।। 

অমন্ক কমষ্টমত্ রািা োইে কচত্ন্। 

কচত্ন্ োইয়া রািা কদরমে রন্দন্। ।  

রাক্ষসকুমের চদিা েুত্র ইেদিমত্। 

প্রাণ রহারাইমে ন্র-িান্মরর রহামত্।।  

আোর সর্ব্ৃস্ব ত্ুদে েঙ্কা-অদধকারী। 

দেত্া ির্ান্ন্ কত্ার োত্া েমন্দািরী।।  

ের্ব্ৃত্-কন্দর কাাঁমে কিমি কত্ার িাণ। 

একিামণ ইে কিটা ন্া সদরহত্ টান্।।  

দত্রভুিমন্ কযাো ন্াদরহ কত্াোর সোন্। 

েন্ুমষযর িামণ েুত্র রহারাইমে প্রাণ।। 

কুম্ভকণৃ ভাই-মর্াক রদরহয়ামে িুমক। 

ত্ারহার উের েদর কত্াো েুত্র-মর্ামক। ।  

ভাই ন্মরহ চণ্ডাে োদেষ্ঠ দিভীষণ।  

যজ্ঞভঙ্গ কমর কত্াো িদধে িীিন্।। 

যদি প্রাণ িাাঁমচ রাে-ত্েস্বীর রমণ। 

আমগ আদে কাদটি চণ্ডাে দিভীষমণ।।  

রহা রহা েুত্র ইেদিৎ কগদে ককাথাকামর। 

সরু্ম্মি সং্ামে আদে োঠাইি কামর।। 

েুত্রমর্ামক কাদন্দ রািা গিাগদি যায়। 

ির্েুণ্ড কমেির ধদোমত্ কোটায়।। 

ক্ষমণ ক্ষমণ অমচত্ন্ ক্ষমণমক কচত্ন্।  

দক সরহে দক সরহে িদে কাদন্দমে রািণ।।  

েমন্দািরীর দিোে 

কুদি চমক্ষ িাদরধারা েঙ্কা অদধকারী। 

ইেদিৎ সেে িার্ত্ৃা োয় েমন্দািরী।। 

আোি িাইয়া েমি েমন্দািরী রাণী। 

উসচঃস্বমর কামন্দ ির্ রহািার সদত্ন্ী। ।  

স্পন্দরহীন্া েমন্দািরী ধরাত্মে েমি। 

দর্মর িে োমে, ককরহ কিমি কন্মিমচমি।। 

ন্াদসকামত্ রহে দিয়া কিদিমে সিাই। 

ককরহ িমে কিাঁমচ আমে ককরহ িমে ন্াই।। 

এমোমথমো কিরী-িন্ধন্ ককর্োর্। 

চমক্ষ িমরহ িাদরধারা ঘন্ িমরহ শ্বাস।। 

সচত্ন্য োইয়া িমে ককাথা ইেদিৎ। 

কিিা দিয়া প্রাণ রাি োময়র ত্বদরত্।। 
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আদে ন্ান্া উোচামর,                     েদদিয়া কয েমরহশ্বমর, 

কত্াো েুত্র োইোে ককামে। 

দকেু দিন্ দেে সুি,                     এিন্ ঘদটে দুি, 

করহন্ েুত্র েমি রণস্থমে।। 

দক কোর িসদত্ িাস,                     িীিমন্ দক োর আর্, 

দক কদরমি েত্র ন্িিণ্ড। 

দক োর েুষ্পক- রথ,                     িীরভাগ আমে যত্, 

কত্াো দিন্া সি েণ্ডভণ্ড।। 

ভদদেত্মে কোটাইয়া,                     েুত্রমর্ামক দিন্াইয়া, 

রন্দন্ কদরমে েমন্দািরী। 

রহায় েুত্র কেঘন্াি,                     ককন্ এত্ েরোি, 

আদি কয েদিে েঙ্কােুরী।। 

র্চী সরহ র্চীেদত্,                     সুমিমত্ করুন্ দস্থদত্, 

স্বেমন্দ ভুঞু্জক দিন্েদত্। 

ব্রহ্মা দিষু্ণ েমরহশ্বর,                     রহরদষত্ সুরির, 

েঙ্কার কিদিয়া এ দুগৃদত্। 

ইেআদি কিিগমণ,                     দিদন্য়াদে ত্ুদে রমণ, 

ত্ি ডমর ককরহ ন্মরহ দস্থর। 

দক কদরহি দিভীষমণ,                     র্ত্রু আমন্ যজ্ঞস্থামন্, 

কত্াঁই কস িদধে রঘিুীর।। 

ন্ান্া গমণ রূমে ধন্যা,                     যক্ষ দিিযাধর-কন্যা, 

দিিারহ দিোে কত্াো সরহ।  

ত্ারা ন্া োইে সুি,                     ভুদঞ্জমি কমত্ক দুি, 

কত্ সমি েদত্র দিররহ।। 

অমযাদন্-সম্ভিা কন্যা,                     রামের সুন্দরী ধন্যা, 

রহদরয়া আদন্ে কত্ার িামে। 

সত্ী েদত্ব্রত্া রাণী,                     িযথৃ ন্মরহ ত্াাঁর িাণী, 

এ েঙ্কা েদিে ত্াাঁর র্ামে।। 

যজ্ঞ যমি েুত্র কমর,                     কিিগণ কাাঁমে ডমর, 
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ককান্ কোক ন্া যায় কসিামন্। 

করহন্ েুত্র েমর যার,                     সকদে অসার ত্ার, 

রহায় েুত্র দক কোর িীিমন্।। 

শ্রীরামের রূে ধদর,                     সংসামর আইো রহদর, 

কদরমত্ রাক্ষসকুে ন্ার্। 

ন্র ন্য় সীত্ােদত্,                     করহন্ েয় কোর েদত্, 

ন্াচািী রদচে কতদর্ত্িাস।। 

রািমণর সীত্ািমধ উিযে এিং েমন্দািরী কর্ত্তৃক দন্িারণ 

েুত্রমর্ামক েমন্দািরী কদরমে করািন্।  

েমন্দািরী-রন্দমন্মত্ রুদষে রািণ।।  

সীত্া োদগ েদিে কন্ক-েঙ্কােুরী। 

আদি সীত্া কাদটয়া ঘুচাি সি সিরী। ।  

োয়াসীত্া ককমটদেে েুত্র ইেদিৎ। 

সাক্ষামত্ কাদটয়া সীত্া ঘুচাইি ভীত্।। 

রহামত্ কদর েয় রািণ িড়্গ একধারা। 

কুদি চক্ষু ঘমুর কযন্ আকামর্র ত্ারা।। 

দুই প্ররহমরর রদি অমঙ্গর দকরণ। 

কাোন্তক যে কযন্ রুদষে রািণ।। 

সীত্ামর কাদটমত্ যায় েিমন্র কিমগ। 

রািমণর োত্র দেত্র োমে দগয়া োমগ।। 

িড়্গ রহামত্ ধায় রািণ অমর্ামকর িমন্।  

কার সাধয প্রমিাদধয়া দফরায় রািমণ।। 

প্রমির্ িদরে দগয়া অমর্ামকর িন্। 

রািমণ কিদিয়া সীত্া কমরন্ রন্দন্।।  

েমন্মত্ দিচার কমর রাণী েমন্দািরী।  

সর্ব্ৃন্ার্ রহময়মে েমিমে েঙ্কােুরী।। 

ত্ারহামত্ রািণ ককন্ ্ত্র ীিধ কদরমি। 

রেণী-িমধর োে েরকামে োমি।। 

এত্ ভাদি েমন্দািরী স্ববদর রন্িন্।  

ধদোয় ধদসর অঙ্গ কোদরহত্ কোচন্।। 

োগদেন্ী-প্রায় রাণী েুমট ঊেৃেুমি। 

উেন্ীত্ ির্ান্ন্ সীত্ার সরু্ম্মি।। 

এমকত্ রািণ ত্ামরহ করামধমত্ েগন্। 

ঘুদরমত্মে রিিণৃ দিংর্দত্ ন্য়ন্। ।  

আত্মঙ্ক অদস্থরা সীত্া কিদিয়া রািমণ। 

কাদটমি রািণ আদি ভাদিমেন্ েমন্।। 

েুত্রমর্ামক আদসমত্মে কদরমত্ কেিন্। 

ককাথা প্রভু রঘুন্াথ কিির েক্ষ্মণ।।  

অভাগীর কিিা কিও অমর্ামকর িমন্। 

রামের েদরহষী আদে কাদটে রািমণ।। 

উসচঃস্বমর সীত্ামিিী কমরন্ করািন্।  

সীত্ামর কাদটমত্ িড়্গ ত্ুদেে রািণ। ।  

দেমে থাদক সােদটয়া ধমর েমন্দািরী। 

দে দে েরহারাি, িধ কমরা ন্া করহ ন্ারী।। 

রািণ িমে োয়াসীত্া কামট ইেদিমত্। 

েমর েুত্র ইেদিৎ সীত্ার িমন্যমত্।। 

সীত্া আদন্ সর্ব্ৃন্ার্ রহমো েঙ্কােুমর। 

ঘুচাি সকে কর্াক কাদটয়া সীত্ামর।। 
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েমন্দািরী কদরহমত্মে কদর কযািরহাত্। 

েরে েদণ্ডত্ ত্ুদে রাক্ষমসর ন্াথ।।  

শ্রীদিশ্রিা দেত্া ত্ি সংসামর েদদিত্। 

কত্াোর এ ন্ারীিধ ন্া রহয় উদচত্।। 

এমক কিি েমিমক কন্ক েঙ্কােুরী।  

োমেমত্ েি ন্া ত্ামরহ িধ কমর ন্ারী। ।  

কমর ধদর েমন্দািরী দফরায় রািমণ। 

ভময় সীত্া চাদরহমেন্ রািমণর োমন্।।  

রািমণ কিদিয়া সীত্া দফরাইে আাঁদি।  

রািণ ভািময় সীত্া দিমেক কটাদক্ষ। ।  

ভরসা োইয়া কগে েঙ্কার দভত্মর। 

দসংরহাসন্ ত্যদি সিমস ভদদের উেমর। ।  

অদভোন্ ভমর ভামি েঙ্কা-অদধকারী।  

ঘমর ঘমর কামন্দ যত্ িীরভাগ-ন্ারী। ।  

রািমণর দদ্বত্ীয়িার যমুে গেন্ 

কর্ামকর উেমর কর্াক োইে রািণ। 

িদসমে কসায়াদে ন্াই কমরন্ র্য়ন্।। 

ইেদিৎ-মর্াক ত্িু ন্মরহ োসরণ। 

আেদন্ সাদিে রািা কদরিামর রণ।।  

্ত্র ীমোমকর রন্দন্ শুদন্য়া ঘমর ঘমর। 

অদভোমন্ েদরেদণৃ রািা েমঙ্কশ্বমর।। 

অেদেয রত্মন্ কমর দিদচত্র সািন্। 

সর্ব্ৃাঙ্গ ভদদষত্ কমর রাি- আভরণ। ।  

কেমঘর িরণ অঙ্গ, ধিে উর্ত্রী। 

েতগেমি েদরমেক সুগদন্ধ কস্তুরী। ।  

ির্ ভামগ ির্ েদণ কমর েেেে। 

চেসে কুদি কমণৃ কুদিটা কুণ্ডে।।  

ন্ান্া অম্ত্র  সাদিমেক েমন্ারহর কিমর্। 

কচৌর্দ্ রহািার ন্ারী আদস ধমর আমর্ োমর্।। 

ইেদিৎ-মর্ামক রািা রহময়মে কাত্র।  

চমক্ষর ককামণমত্ ন্াদরহ চামরহ েমঙ্কশ্বর।। 

ধন্ুর্ব্ৃাণ েময় রািণ যায় েরহামরামধ। 

রাণী েমন্দািরী আদস েশ্চাত্ দিমরামধ।। 

আেন্ার কিামষ রািা সকমে িংর্ন্ার্। 

রামের সীত্া রামে কিরহ থাকুক গতরহিাস।। 

েমন্দািরী োমন্ রািা দফদরয়া ন্া চায়। 

েতত্ুযকামে করাগী কযন্ ঔষধ ন্া িায়।।  

দন্কট েরণ ত্ার দক কমর ঔষমধ। 

ন্া রমরহ রািণ েমন্দািরীর প্রমিামধ। ।  

স্বােী প্রিদক্ষণ কদর েদিে েঙ্গে।  

েমন্দািরী-চমক্ষ িে কমর েে েে।। 

অন্তমর িুদেয়া রাণী কাদন্দে প্রচুর। 

ির্ রহািার সদত্ন্ীমত্ দন্ে অন্তঃেুর। ।  

িতরহমন্দর িদরহগৃত্ রহইে রািন্। 

রথ েময় সারদথ কযাগায় ত্ত্ক্ষণ।। 

কন্ক রদচত্ রথ সিুমণৃর চাকা। 

রমথর উেমর কর্ামভ কন্মত্র েত্াকা।। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ রথ অষ্ট কঘািা িমরহ। 

রমথর উেমর উদঠ ির্ান্ন্ কমরহ।। 

ধন্ুক ধদরমত্ েঙ্কায় কয কয িীর িামন্। 

কোট িি সাদিয়া আসুক কোর সমন্।। 

ইেদিৎ েমি রমণ িীর-চদিােদণ।  

আর কামর োঠাইি যাইি আেদন্।। 

েদ্মমকাদট ঠাট দেে েঙ্কার দভত্র। 

সাদিে রািণ সমন্ কদরমত্ সের।। 
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েদশ্চে দুয়ামর আমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

যুদেিার কসই দ্বামর কগমেন্ রািণ। ।  

িাণ্ডাময়মে রািণ ধন্ুমক দিয়া চািা। 

িায়ুমিমগ সারদথ চাোময় দিে কঘািা।। 

দসংরহন্াি োদি রমণ প্রমিমর্ রািণ।  

ভঙ্গ দিয়া েোয় যমত্ক কদেগণ।। 

গন্ধোিন্ কসন্ােদত্ সরহে আগয়ান্। 

দিেুি কদরে রািণ কেমর েঞ্চ িাণ। ।  

ন্ীে িান্মর ির্ান্ন্ কিদিয়া সরু্ম্মি। 

দত্ন্ িাণ দিদন্ধমেক ন্ীেিীর িুমক। ।  

দত্রর্ িামণ েদিে কুেুি েরহািীর। 

ন্য় িামণ দিমন্ধ িা্ববিামন্র র্রীর।।  

গয় গিামক্ষ দিদন্ধমেক ির্ ির্ িামণ। 

দুই র্ত্ িামণ দিমন্ধ িীর রহন্ুোমন্।। 

আর্ী কগাটা িাণ কিময় অঙ্গি েদিে। 

েঞ্চির্ িামণ িীর সমুষমণ দিন্ধে। ।  

িান্র কটক েমি ন্াদরহ কেিামিািা। 

েদিে িান্র যত্ ন্াদরহ ত্ার সংিযা।।  

সারদথর আজ্ঞা দিে রািা ির্ান্ন্। 

েশুর সমঙ্গমত্ যুে ন্াদরহ প্রময়ািন্।।  

রথ েরহ রাে আর েক্ষ্মমণর কামে।  

কস উভময় োদরয়া িান্র োদর দেমে। ।  

রািমণর আজ্ঞা কেময় সারদথ সত্বর।  

চাোইয়া দিে রথ রামের কগাচর।। 

রথিান্ আমস কযন্ দিদুযৎ চেমক। 

েক্ষ েক্ষ স্বণৃঘণ্টা িামি চাদরদিমক।। 

রথ-র্মব্দ িান্র েোয় োমি োমি। 

োর্ব্ৃত্ীয় োিী কযন্ উমি োাঁমক োাঁমক।। 

রহামত্ ধন্ু রািণ কগে রামের সরু্ম্মি। 

সিকুমের ন্াথ রাে ির্ান্ন্ কিমি।।  

িদক্ষমণ অক্ষয় ত্দণ িামেমত্ ককািণ্ড। 

দিষু্ণ-অিত্ার রাে দুিাহু প্রচণ্ড।। 

সুন্দর ন্াদসকা রামের কচৌরস কোে।  

ফে েদে িান্ ত্িু দিরমে দির্াে।।  

সুন্দর ধন্ুক িাণ দিদচত্র গঠন্। 

রামের র্রীমর রািণ কিমি দত্রভুিন্।।  

শ্রীরামের সর্ব্ৃ অঙ্গ দন্রদিয়া কিমি। 

ের্ব্ৃত্ সেুদ্র সেৃ কিমি োমি োমি।। 

েমন্ েমন্ দচন্তা কমর রািা ির্ান্ন্।  

একান্ত িাদন্ন্ু রাে কিি ন্ারায়ণ।।  

যদিচ রামের রহামত্ রহয়ত্ েরণ। 

একান্ত সিকুমে যাি ন্া যায় িণ্ডন্।। 

দিরস রহইময় ককন্ রহইি দিেুি। 

রামের সরু্ম্মি কগে োদত্য়া ধন্ুক। ।  

রািমণর দদ্বত্ীয়িার যেু 

সিমির দেিন্ কভু ন্া যায় িণ্ডন্। 

শ্রীরাে রািমণ কিাাঁমরহ িামি েরহারণ।।  

র্ত্ িাণ কযামি রািণ ধন্মুকর গমণ। 

কাদটে দিংর্দত্ িামণ রািীিমোচমন্।।  

িাদেয়া রািণ িদরষময় কচাি র্র। 

দিদন্ধয়া ককােে অঙ্গ কদরে ির্জৃির।।  

িাণাঘামত্ রঘুন্াথ সরহে অমচত্ন্। 

রামে োেু কদর আমগ রদরহে েক্ষ্মণ।।  

রািণ উেমর িীর শ্রীঘ্র এমি িাণ।  

দিিয িাণ োদরমেন্ েদদরয়া সন্ধান্।। 
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েক্ষ্মণ কয িাণ োমর িমে েরহািে।  

সারদথর েুণ্ড কাদট োমি ভদদেত্ে। ।  

েক্ষ্মমণর িামণমত্ কয রথ সরহেগাঁিা। 

গিাঘামত্ দিভীষণ োমর অষ্ট কঘািা। ।  

ককামে ির্ান্ন্ দিভীষণ োমন্ চায়। 

ত্ুদেয়া দন্মেক কর্ে কিমি ভয় োয়।।  

িংর্ন্ার্ কদরদে োদেষ্ঠ দিভীষণ। 

োদরয়া োদিি আদি রামি ককান্ িন্। ।  

রথ ন্া স্ববমর রািণ গদর্জ্ৃয়া ককামেমত্। 

দিভীষমণ োদরমত্ কয কর্ে েয় রহামত্। ।  

কর্েোট এদিমেক দিয়া হুহুঙ্কার। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামে োদগে চেৎকার।। 

কর্েোট কিমি চেদকত্ দিভীষণ।  

ডাদক িমে প্রাণ রাি ঠাকুর েক্ষ্মণ।। 

কর্মের উমর্দ্মর্মত্ েক্ষ্মণ এমি িাণ। 

দত্ন্ িামণ কর্ে কাদট সকে চাদর িান্।।  

কর্ে কাটা কগে িান্র দিে দটটকারী।  

কুদেে রািণ রািা েঙ্কা-অদধকারী। ।  

কুদি চক্ষু কঘামর িীর কিদি ভয়ঙ্কর।  

আর কর্ে রহামত্ দন্ে যমের কিাসর।। 

িজ্রসে কর্েোট কিমি োমগ ভয়। 

যামর োমর কর্ে, ত্ার িীিন্ সংর্য়।।  

এমন্দেে কর্ে রামে োদরিার েমন্।  

ককাে কদর কসই কর্ে রহামন্ দিভীষমণ।।  

দিভীষণ ফাাঁফর রহইে কর্ে কিদি। 

কসই কর্ে কাদটমেন্ েক্ষ্মণ ধান্ুদক।। 

েক্ষ্মমণর র্দিমর্মে েত্ন্ 

ককামেমত্ রািণ চামরহ েক্ষ্মমণর োমন্। 

েয়-িান্মির কর্ে েমি কগে েমন্।। 

রািণ কদরহমে চক্ষু কদরয়া োকে। 

কিদিি োন্ুষ কিটা ধমর কত্ িে।। 

দিভীষমণ িাাঁচাইদে কমর িীরেণা।  

োদর কর্ে রাখ্  কিদি িাাঁচাময় আেন্া।। 

কত্ার িামণ দিভীষণ কেমে প্রদত্কার।  

োদর কর্ে কত্ামর, কিদি কক রামি এিার।। 

এিদন্ েদরদি ভণ্ড েক্ষ্মণ ত্েস্বী। 

েতত্ুযকামে েমন্ কর িান্কী রূেসী। ।  

ো িামেমর েমন্ কর িন্ধু যত্ িন্। 

সেমে কার সমঙ্গ আর ন্াদরহ িরর্ন্।। 

রাে সু্ীমির ঠাাঁই োগরহ কেোদন্। 

দিয়ামে অমন্ক যুদি কমর কাণাকাদণ।। 

গদর্জ্ৃয়া রািণ রািা কর্েোট োাঁমক। 

প্রাণ উমি কিিগমণ র্দিমর্ে কিমি।। 

যক্ষ রক্ষ কাাঁমে আর গন্ধর্ব্ৃ দকন্নর। 

কাাঁমে অষ্টমোকোে কিি েুরন্দর।।  

র্েমন্র ভিী কর্ে র্দি ন্াে ধমর।  

যামর োমর র্দিমর্ে, কসই িন্ েমর।। 

একিমন্ োদরমে ন্া েমর অন্য িন্। 

যামর কর্ে োমর ত্ার অির্য েরণ।। 

সদমযৃযর দকরণ কযন্ কর্েোট যায়।  

ভাদিয়া ত্ রঘুন্াথ ন্া োন্ উোয়।। 

দচন্তা কমর রঘুন্াথ ভাময়র কুর্ে। 

কর্মেমর কমরন্ স্তুদত্ চমক্ষ েমি িে।।  

কিিেদদর্ত্ৃ কর্ে ত্ুদে কিি-অদধষ্ঠান্। 

এিার েক্ষ্মমণ ত্ুদে কিরহ প্রাণিান্।। 
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দফমর যাও কর্েোট রািমণর রহামত্। 

ভাই িান্ োদগ আদে কত্াোর সাক্ষামত্।। 

আেদন্ র্েন্ েদদর্ত্ৃোন্ কর্েেুমি। 

েক্ষ্মমণ োদিয়া কর্ে েি কোর িুমক।। 

দন্মি েতত্ুয অদধষ্ঠান্ কর্মের উের।  

ডাদকয়া রামেমর ত্মি কদরমে উর্ত্র। ।  

আোমর কদরে ককন্ এমত্ক েিন্। 

েক্ষ্মমণ োদিয়া ন্াদরহ োদর অন্য িন্।।  

থাদক আদে যার কামে ত্ার আজ্ঞাকারী। 

যার কামে থাদক আদে ত্ার দরহত্ কদর। ।  

শ্রীরামে কাত্র কিমি কর্ে ন্াদরহ থামক। 

েরহামিমগ েমি কর্ে েক্ষ্মমণর িুমক।। 

েদিে েক্ষ্মণ িীর রঘুিংর্-চদিা। 

প্রমিমর্ সকে কর্ে িাদরহমরমত্ কগািা। ।  

ভদমেমত্ েদত্ত্ িীর ন্া ন্ামিন্ োর্। 

কর্ে দিদন্ধ েক্ষ্মমণর ঘন্ িমরহ শ্বাস।। 

েক্ষ্মমণ এদিয়া সি েোয় িান্র। 

কিদিয়াত্ রঘুন্াথ রহইো ফাাঁফর।। 

েক্ষ্মমণ রাদিমিন্ ন্া রাদিমি আেন্া। 

দত্ন্ ঠাাঁই শ্রীরামের েদিে ভািন্া। ।  

িাদরহর কদরমত্ কর্ে টান্ময় িান্মর। 

আেদন্ সু্ীি টামন্ কর্ে ন্াদরহ ন্মি।। 

সু্ীি টাদন্মে কর্ে কদেগণ চামরহ।  

এত্ টান্ কিয় কর্ে কিরিার ন্মরহ।। 

র্রভ কুেুি ন্ে িীর আদি িীর। 

কর্ে ধমর টামন্ ত্িু ন্া রহয় িাদরহর।।  

িান্মরর েমধয রহন্ুোমন্মর িািাদন্।  

কস রহন্ু ধদরয়া কর্ে কমর টান্াটাদন্। ।  

সারহস কদরয়া ককরহ ন্াদরহ োমর টান্।  

োমে টামন্ েক্ষ্মমণর িাদরহরায় প্রাণ।। 

টাদন্মত্ িান্রগণ ন্া কমর সারহস। 

যার টামন্ েদরমিন্ ত্াদর অেযর্।। 

দিমেন্ ধন্ুক িাণ সু্ীমির রহামত্।  

কর্ে ধমর টাদন্মেন্ প্রভু রঘুন্ামথ। ।  

দবশ্বম্ভর েদদর্ত্ৃ ধদর কর্মে দিো টান্। 

উোদিয়া কর্েটাট সকো িান্ িান্।। 

েক্ষ্মমণ কিদিয়া রমরহ যত্ কদেগণ। 

ককামেমত্ রািণ কমর িাণ িদরষণ।। 

ভঙ্গ দিয়া েোয় িান্র যত্ িীর। 

প্রমিাধ িচমন্ রাে কদরমেন্ দস্থর।।  

েক্ষ্মমণ দিদন্ো িমে ন্া ভাদিরহ েমন্। 

োদরয়া োদিি কত্ামর আদিকার রমণ।।  

যার োদগ িাদন্ধোে অেঙ্ঘ্য সাগমর। 

যার োদগ এত্ দুঃি কেময়দে অন্তমর।। 

যার োদগ কত্া সিায় দিন্ু দুঃিভরা। 

োদরয়া োদিি আদি েরন্ারী-মচারা।।  

োইোে যত্ দুঃি সীত্ার রহরমণ। 

োদরয়া ঘুচাি দুঃি আদিকার রমণ।।  

ের্ব্ৃত্ উেমর সিমস কিি সমি সুমি। 

োদরি রািমণ আদি কার িামে রামি। ।  

রঘুন্াথ-িামকয কদর সারহমসমত্ ভর। 

েক্ষ্মমণমর রক্ষা কমর যমত্ক িান্র।।  

ভাই-মর্ামক যুমে রাে দিরমে অোর।  

শ্রীরাে রািমণ যুে িাদিে দিের।। 

িাদেয়া িাদেয়া রাে প্ররহামরন্ িাণ।  

রাক্ষস-কটক ককমট সকো িান্ িান্।।  

শ্রীরামের িামণ রািা কমর ধিফি। 

সদরহমত্ ন্া োমর রািা উমঠ দিে রি। ।  
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সারদথমর আজ্ঞা দিে রািা ির্ান্ন্। 

েঙ্কামত্ চাোরহ রথ ত্বদরত্ গেন্।। 

েঙ্কামত্ েোময় কগে রািা েমঙ্কশ্বর। 

েশ্চামত্ িান্র ধায়, িমে ধর ধর।। 

রঘুন্াথ-িাকয কভু িণ্ডন্ ন্া যায়।  

কসই দিন্ োদরমত্ন্ রািণ রািায়।। 

েক্ষ্মমণর র্দিমর্মে শ্রীরােচমের দিোে 

েক্ষ্মণ েদিয়া আমে র্দিমর্ে িামণ। 

রণ কেমি আইমেন্ িাাঁচামত্ েক্ষ্মমণ।। 

রণ দিদন্ রঘনু্াথ কেময় অিসর। 

েক্ষ্মমণমর ককামে কদর কামন্দন্ দিের।। 

দক কুক্ষমণ োদিোে অমযাধযা-ন্গরী। 

সেে দেত্া ির্রথ রািয-অদধকারী।। 

িন্ক-ন্দন্দন্ী সীত্া প্রামণর সুন্দরী। 

দিন্ দুই প্ররহমর রািণ সকে চুদর।।  

রহারাোে প্রামণর ভাই অন্ুি েক্ষ্মণ। 

দক কদরমি রািযমভামগ েুন্ঃ যাই িন্।।  

েক্ষ্মণ সুদেত্রা োত্ার প্রামণর ন্ন্দন্। 

দক িদেয়া দন্িাদরি ত্াাঁরহার রন্িন্।।  

এমন্দে সুদেত্রা োত্ার অঞ্চমের দন্দধ। 

আদসময় সাগর োমর কাে সরহে দিদধ।।  

কোর দুঃমি েক্ষ্মণ কয দুঃিী দন্রন্তর। 

ককন্ কর দন্ষ্ঠুর রহমে ন্া কিরহ উত্ত্র।।  

সিাই সুধামি িার্ত্ৃা আদে কগমে কিমর্। 

কদরহি কত্াোর েতত্ুয ককেন্ সারহমস।।  

আোর োদগয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা। 

কত্াো দিন্া দিমিমর্ োদগয়া িাি দভক্ষা।। 

রািযধমন্ কাযৃয ন্াই, ন্াদরহ চাই সীমত্। 

সাগমর ত্যদিি প্রাণ কত্াোর কর্ামকমত্।। 

উিয়াে যত্ িদর েতদথিী সঞ্চার। 

কত্াোর েরমণ িযাদত্ রদরহে আোর।। 

উঠমর েক্ষ্মণ ভাই রমি ডুমি োর্। 

ককন্ ভাই আো সমঙ্গ এমে িন্িাস।। 

সীত্ার োদগয়া ত্ুদে রহারাইমে প্রাণ। 

ত্ুদে কয েক্ষ্মণ েে প্রামণর সোন্।। 

সুিমণৃর িাদণমিয োদণকয দিময় ডাদে। 

কত্াো েতমত্ রঘুকুমে রাদিোে কাদে।। 

ককন্ িা রািণ সমঙ্গ কদরোে রণ। 

আোর প্রামণর দন্দধ দন্ে ককান্ িন্। ।  

কার্ত্ৃিীযৃযার্জ্ুৃন্ রািা সরহস্র িাহুধর। 

ত্ারহা সরহমত্ েক্ষ্মণ কয গমণর সাগর।।  

এেন্ েক্ষ্মমণ কোর োদরে রাক্ষমস। 

আর ন্া যাইি আদে অমযাধযার কিমর্।।  

দেত্ত-আজ্ঞা সরহে কোমর দিমত্ েত্রিণ্ড। 

সকমকয়ী দিোত্া ত্ামত্ রহইে োষণ্ড। ।  

দেত্তসত্য োদেমত্ আইন্ু িন্িাস। 

দিদধ িািী সরহে, ত্ামরহ এই সর্ব্ৃন্ার্।। 

অন্তরীমক্ষ ডাদক িমে যত্ কিিগণ। 

ন্া কান্দ ন্া কান্দ রাে োইমি েক্ষ্মণ।। 

ভাই ভাই িমে রাে োমিন্ দন্ঃশ্বাস।  

শ্রীরামের রন্দন্ রদচে কতদর্ত্িাস।। 

রহনু্োমন্র গন্ধোিন্ ের্ব্ৃমত্ ঔষধ আন্য়ন্াথৃ গেন্  
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শ্রীরাে সুমষমণ কন্ কযািরহাত্ কদর। 

েক্ষ্মমণ িাাঁচাও আমগ কর্াক েদররহদর।। 

আোর েক্ষ্মণ দিন্া আর ন্াদরহ গদত্।  

িীয়াও েক্ষ্মমণ যদি ত্মি অিযারহদত্।। 

সুমষণ িমেন্ প্রভু ন্া রহও কাত্র। 

িাাঁদচমিন্ অির্য েক্ষ্মণ ধন্ুেৃর।। 

রহে েমি রি আমে প্রসন্ন িিন্।  

ন্াদসকায় শ্বাস িমরহ, প্রফুল্ল কোচন্।। 

করহন্ িন্ ন্াদরহ েমর সিাকার জ্ঞামন্।  

আদন্িামর ঔষধ োঠাও রহন্ুোমন্।। 

শ্রীরাে িমেন্ কর্ামক েে দরহয়া কর্ামষ। 

আেদন্ োঠাও ত্ামর ঔষধ উমর্দ্মর্।। 

সুমষণ িমেন্, শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

ঔষদধ আদন্মত্ যারহ কস গন্ধোিন্।। 

দগদর গন্ধোিন্ কস সর্ব্ৃমোমক িাদন্। 

ত্ারহামত্ ঔষধ আমে দির্েযকরণী।। 

েয় র্তঙ্গ ধমর ত্ার অদ্ভুত্ দন্রৃ্ম্াণ। 

প্রথে র্তমঙ্গমত্ ত্ার েরহামিমির স্থান্।। 

আর র্তমঙ্গ উিয় করময় র্র্ধর। 

আর র্তমঙ্গ দত্ন্ ককাদট গন্ধমর্ব্রৃ ঘর।।  

আর র্তমঙ্গ িতক্ষ আমে র্াে ও দেয়াে। 

আর র্তমঙ্গ দসংরহ িযাঘ্র চমর োমে োে।। 

আর র্তমঙ্গ আমে ত্ার িরত্ো ন্িী। 

ন্িীর দুকদমে আমে দিের ঔষদধ।। 

ন্ীেিণৃ ফে ফুে দেঙ্গেিণৃ োত্া। 

রিিণৃ ডাটা ত্ার স্বণৃিণৃ েত্া।। 

আন্রহ ঔষধ করহন্ দির্েযকরণী।  

রাদত্র েমধয আন্রহ যািৎ আমে প্রাণী।। 

রাদত্রমত্ ঔষধ আন্ িাাঁচাি সরহমি। 

রিন্ী প্রভামত্ প্রাণ যামি সদযৃযমত্মি।। 

দিে্বব ন্া কর িীর যাও এইক্ষণ। 

কত্াোর প্রসামি িীমি ঠাকুর েক্ষ্মণ।। 

আেময় গন্ধর্ব্ৃ সি োয়ার দন্ধান্।  

সেময়মত্ রহন্ুোন্ রহইও সািধান্।। 

দত্রর্ ককাদট গন্ধর্ব্ৃ কয রহারহা হুহু আমে। 

িাি দিস্ববাি কর ত্ার সমঙ্গ োমে।। 

শ্রীরাে িমেন্ েথ আঠার োমসর। 

ককেমন্ আদসমি দফমর রামত্রর দভত্র। ।  

এত্ িদর েথ যামি আদসমিক রাদত্। 

েক্ষ্মমণর ন্া কিদি এিার অিযারহদত্।। 

ককন্ িা সুমষণ সিিয আোমর প্রমিামধ। 

আদি েক্ষ্মণ েদরমে দক কদরমি ঔষমধ।। 

রহাদসয়া িমেন্ ত্মি েিন্-ন্ন্দন্। 

এ রামত্র ঔষধ আদন্ িীয়াি েক্ষ্মণ।।  

েমন্ দকেু রঘুন্াথ ন্া কর দিস্ময়। 

ঔষধ আদন্ি রামত্র শুন্ েরহার্য়।। 

শ্রীরাে সু্ীি কামে োদগয়া কেোদন্। 

ঔষধ আদন্ি রামত্র শুন্ েরহার্য়।। 

শ্রীরাে সু্ীি কামে োদগয়া কেোদন্। 

ঔষধ আদন্মত্ িীর কদরে উঠাদন্। ।  

উভমেি কদরয়া সাদরে দুই কাণ। 

এক োমফ আকামর্ উদঠে রহন্ুোন্।। 

েরহার্মব্দ চদেে র্দমন্যমত্ কদর ভার।  

োঙ্গুমের টামন্ উমি িতক্ষ ও োথর।।  

ির্ কযািন্ সরহে িীর আমি েদরসর। 

দির্ কযািন্ িীমঘৃমত্ রহইে কমেির।। 

কেি সকে িীঘৃাকার কযািন্ েঞ্চার্।  

উদঠিাোমত্রমত্ কেি কঠদকে আকার্।।  
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েরহার্ব্দ কদর যায়, শুদন্মত্ গভীর। কিদিয়া েমন্মত্ প্রীদত্ োয় রঘুিীর।।  

রহনু্োন্ কর্ত্তৃক গন্ধকােী অপ্সরা উোর ও কােমন্েী িধ 

দুর্জ্ৃয় র্রীর িীর চমে অন্তরীমক্ষ। 

েঙ্কার দভত্মর থাদক ির্ান্ন্ কিমি।।  

দিদস্মত্ সরহয়া রািণ ভাদিে েমন্মত্।  

ঘরমোিা কিটা ককাথা যায় এত্ রামত্।।  

ির্ান্ন্ িুদেে কদরয়া অন্ুোন্। 

ঔষধ আদন্মত্ যায় িীর রহন্ুোন্।। 

দির্েযকরণী আমে গন্ধোিমন্মত্। 

ককান্েমত্ ন্াদরহ দিি েক্ষ্মমণ িাাঁচামত্।। 

এমত্ক ভাদিয়া ত্মি রািা ির্ান্ন্। 

কােমন্েী-দন্র্াচমর ডামক ত্ত্ক্ষণ।। 

রািণ িমে শুন্ করহ োত্ুে কােমন্েী।  

েঙ্কামত্ আোর িি দরহত্কারী ত্ুদে।।  

দচরদিন্ কদর আদে ভরসা কত্াোর। 

আদি োো ত্ুদে দকেু কর উেকার।। 

আদি রমণ েক্ষ্মণ েমিমে র্দিমর্মে। 

েদরমি ত্েস্বী কিটা রাদত্র কোরহাইমে।। 

দির্েযাকরণী আমে গন্ধোিমন্মত্। 

ঘরমোিা কগে কসই ঔষধ আদন্মত্।। 

দগয়া গন্ধোিমন্মত্ কররহ উোয়। 

কযেমত্ িান্র কিটা ঔষধ ন্া োয়।। 

িুমে িতরহস্পদত্ ত্ুদে, িতে দন্র্াচর। 

রাক্ষমসর েমধয ত্ুদে োয়ার সাগর।।  

োয়ার প্রিমন্ধ এস রহন্ুোমন্ কেমর। 

েঙ্কার অমেৃক রািয দিি কয কত্াোমর।। 

কােমন্েী িমে েমন্ কদর িি ভয়। 

দুষ্ট িি কয িান্রা দক িাদন্ দক রহয়।।  

োয়ারূমে যাই যদি দচমন্ রহন্ুোন্। 

একই আোমি কোর িদধমি েরাণ।। 

িান্র প্রধান্ কিটা, িুমে িি র্ঠ।  

ককেমন্ যাইমত্ িে ত্ারহার দন্কট।। 

ির্ান্ন্ িমে, এত্ ভয় ককন্ ত্ামর। 

যুদি কমর যাও যামত্ দচদন্মত্ ন্া োমর।। 

কােমন্েী িমে, িােু যত্ িে দেমে। 

ককান্ যুদি ন্া িাদটমি ঘরমোিার কামে।। 

রািণ িমে কােমন্েী ন্া রহও দচদন্তত্।  

কযন্ যুদি আমে কিটা েদরমি দন্দশ্চত্।। 

গন্ধোিমন্র সি সদন্ধ আদে িাদন্। 

গন্ধকারী ন্ামে এক আমে কুম্ভীদরণী। ।  

সমরািমর েমি থামক গন্ধোিমন্মত্। 

প্রকাণ্ড র্রীর ত্ার েুি দিেরীমত্। ।  

সুরাসুর র্ঙ্কা কমর কিমি কুম্ভীদরণী। 

কসই ডমর ককরহ ন্াদরহ কোাঁয় ত্ার োদন্।। 

ককরহ ন্াদরহ যায় সমরািমরর দন্কমট। 

েক্ষ েক্ষ প্রাণী িধ সরহে ত্ার কেমট।। 

সরহমি িান্র িাদত্ িীর রহন্ুোন্। 

গন্ধোিমন্র এত্ ন্া িামন্ সন্ধান্।।  

উরহার আমগ যারহ ত্ুদে ত্েস্বীর কিমর্। 

আির কগৌরি কদর ত্ুদষমি রহদরমষ।। 

োয়ামত্ আশ্রে কদর করি ফুে ফে। 

কেসী ভদরয়া করি সুিাদসত্ িে।। 

ন্ান্া েমত্ রহন্ুোমন্ কদরমি আির। 

স্নান্ করহত্ু োঠাইমি কসই সমরাির।।  
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অল্পিুদে রহন্ুোন্ েশু েমধয গদণ। 

সমরািমর কগমে ধমর িামি কুম্ভীদরণী।। 

কুম্ভীদরণী ধমর িামি েিন্-ন্ন্দমন্। 

রহন্ু সেমে ঔষধ আদন্মি ককান্ িমন্।। 

রাে ত্মি েদরমিক েক্ষ্মমণর কর্ামক।  

েোমি সু্ীি কিটা েদিয়া দিোমক।। 

োয়ামত্ িদধয়া ত্ামর এস েে আমগ। 

েঙ্কােুরী েি কিাাঁমরহ অেৃ অেৃ ভামগ।। 

কােমন্েী িমে, এদক িদেস রািণ। 

ঘরমোিার কামে কগমে রহারাি িীিন্।।  

েদমর্ব্ৃ ঘরমোিা কত্ামর োদরে চােি।  

রথ সরহমত্ েদিময় কদরদে ধিফি।। 

কসই দিন্ আদে রহমে কযত্াে যেঘর। 

ভামগয কিাঁমচ এমসদেদে েঙ্কার দভত্র।। 

রহন্ুোমন্র কামে কামরা ন্াদরহক দন্োর। 

কিদিমে ত্িদন্ আোয় কদরমি সংরহার।।  

প্রাণ রহারাইমত্ োঠাও রহন্ুোন্ আমগ। 

আদে সেমে েঙ্কা ককিা েমি অেৃভামগ।। 

এত্ যদি কােমন্েী রািমণমর িমে। 

শুদন্য়া রািণ রািা অদি করহন্ জ্বমে।। 

কােমন্েী িমে রাগ স্ববর রািণ। 

ত্ুদে োর, কসই োরুক অির্য েরণ। ।  

কােমন্েী-দন্র্াচর কঘার িরর্ন্। 

অষ্ট িাহু চাদর েুণ্ড, অষ্ট কয কোচন্।। 

চদেে কয কােমন্েী রািণ আমিমর্। 

গন্ধোিমন্মত্ কগে ত্েস্বীর কিমর্।।  

েিন্-গেমন্ চমে িীর রহন্ুোন্। 

কােমন্েী উেন্ীত্ ত্ার আগয়ান্।। 

োয়াস্থান্ সতদিে েধুর ফুে ফে। 

কেসী ভদরয়া রামি সুিাদসত্ িে।। 

িটাভার দর্মরমত্ িাকে েদরধান্। 

রহামত্ কমর িেোো কদরমত্মে ধযান্। ।  

করহন্কামে উেন্ীত্ েিন্-ন্ন্দন্। 

ত্েস্বী কিদিয়া কমর চরণ িন্দন্।। 

অমন্ত িাি োদগয়ামে িীঘৃ কগাাঁে িাদি। 

রহন্ুোমন্ কিদিয়া দিমেন্ িেদোঁদি।।  

এমসে অদত্দথ আদি িিই েঙ্গে। 

স্নান্ কদর এস, দকেু িাও ফুে ফে। ।  

রহন্ুোন্ কমরহ, কগাাঁসাই ন্া িান্ কারণ।  

ককান্ সুমি িাি আদে ন্াদরহ েয় েন্।।  

ির্রথ ন্ামে রািা িন্ম সদযৃযিংমর্। 

সত্যোদে দুই েুত্র দিো িন্িামস।। 

কিযষ্ঠেুত্র রােচে অন্ুি েক্ষ্মণ। 

োদেমত্ িামের সত্য এমসমেন্ িন্।।  

কিাসর েক্ষ্মণ িীর সীত্া ত্ সুন্দরী। 

র্দন্য ঘর কেময় রািণ সীত্া সকে চুদর।। 

িান্র-সরহাময় রাে িাদন্ধো সাগর। 

কটক সমেত্ কগো েঙ্কার দভত্র।। 

সীত্া োদগ রাে রািমণমত্ িামি রণ।  

রািমণর কর্মে েমি আমেন্ েক্ষ্মণ।।  

ঠাকুর েক্ষ্মণ েমি রািমণর কর্মে।  

প্রাণিান্ োমিন্ ঔষধ েময় কগমে।। 

ফুে ফে দর্মর রাদি ক্ষেরহ আেদন্। 

ঔষধ দচন্াময় কিরহ দির্েযাকরণী।। 

ত্েস্বী িমেন্ কত্ার োওদেয়া েদত্।  

কভামক কর্ামক ককেমন্ কুোমি এ আরদত্। ।  

েে স্থামন্ অদত্দথ যদি থামক উেিাসী। 

সি ত্ে ন্ষ্ট রহয় দকমসর ত্েস্বী।। 
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যার িািী অদত্দথ আদস কমর উেিাস। 

সি ত্ে ন্ষ্ট রহয় দকমসর ত্েস্বী।। 

যার িািী অদত্দথ আদস কমর উেিাস। 

অদত্দথর উেিামস রহয় সর্ব্ৃন্ার্।। 

অদত্দথ কিদিয়া কযিা ন্া কমর আশ্বাস। 

সর্ব্ৃন্ার্ রহয় ত্ার ন্রমক দন্িাস।। 

এই কিি সমরাির ত্মের প্রসামি। 

উদেয়া কররহ স্নান্ ঘুচুক দিষামি।।  

োন্ যদি কর ওর একাঞ্জদে োদন্। 

এক িৎসর ক্ষুধা ত্তষ্ণা দকেুই ন্া িাদন্।। 

রাক্ষমসর োয়ামত্ েদণ্ডত্ িন্ ভুমে। 

স্নান্ করহত্ু রহন্ুোন্ চদেমেন্ িমে।।  

োাঁে দিয়া রহন্ু িমে েদিে যিদন্। 

রহন্ুর কস র্ব্দ কেময় ধায় কুম্ভীদরণী।। 

কুম্ভীদরণী-র্ব্দ কেময় েোয় যত্ োে। 

কযািন্ র্রীর ত্ার দিদন্ ত্ােগাে।। 

রহে েি ন্ি কযন্ কচাি কচাি েুদর। 

র্েমন্র িণ্ড কযন্ িন্ত সাদর সাদর। ।  

িেেমধয কুম্ভীদরণী রহন্ু ন্াদরহ কিমি।  

রহাত্ ো েসাদর আদস ধমর রহামত্ ন্মি। ।  

দক দক িদে রহন্ুোমন্ ধদরমেক ত্ামর।  

এক োমফ উমঠ িীর োমির উেমর।। 

কুম্ভীদরণীমক ত্ুদেমেন্ েিন্-ন্ন্দন্।  

র্রীর ত্ারহার উচ একই কযািন্।। 

কফদেমেন্ কুম্ভীদরণী ের্ব্ৃত্-প্রোণ। 

ন্মি দচদর রহন্ুোন্ কমর িান্ িান্।। 

কিিকন্যা কুম্ভীদরণী উদঠে আকামর্। 

আকামর্ উদঠয়া রহন্ুোমন্মর সম্ভামষ। ।  

কিিকন্যা দেন্ু আদে ন্ামে গন্ধকােী। 

কিিত্ার িািী িািী কদর ন্তত্য ককদে।। 

কুমির-দন্িামস যাই ন্তত্যগীত্ রমঙ্গ। 

কঠদকে আোর অঙ্গ িক্ষ-েুদন্-অমঙ্গ।। 

েমথ েুদন্ ত্ে কমর ন্াে ত্ার িক্ষ। 

ককামে েুদন্ র্াে দিে িিই অর্কয।। 

ন্া যায় িণ্ডন্ এই র্াে দিে েুদন্। 

থাক গন্ধোিমন্মত্ রহময় কুম্ভীদরণী।। 

েক্ষ েক্ষ প্রাণী কেমর িাদিমিক োে। 

রহন্ুোন্-রহামত্ কত্ার েুি রহমি র্াে। ।  

রহইমিন্ ন্ারায়ণ রাে-অিত্ার। 

ত্াাঁর কসিমকর রহামত্ কত্াোর দন্োর।।  

দচরিীিী রহময় থাক সাধ রাে-কাি। 

কত্াোর প্রসামি যাই কিমির সোি।।  

আর এক কথা িদে শুন্ রহন্ুোন্। 

ভণ্ড ত্েস্বীর রহামত্ রহইও সািধান্।।  

এত্ িদে আকামর্ চদেে গন্ধকােী।  

রূমে আমো কমর কযন্ েদিমে দিিেী।।  

করহথা েথ োমন্ চামরহ ত্েস্বী সঘমন্।  

রহন্ুর দিে্বব কিদি রহরদষত্ েমন্।। 

েমন্ েমন্ ত্েস্বী কদরমে অন্ুোমন্। 

কিময়মে কুম্ভীদরণী ধদরয়া রহন্ুোমন্।। 

অত্ঃের যাই আদে রািণ-মগাচর। 

অেৃ েঙ্কা ভাগ কদর েইি সত্বর।।  

িদি ধমর েি ভাগ উর্ত্র িদক্ষমণ। 

েদর্ব্ৃদিক েি আদে ন্া যাি েদশ্চমে।। 

েদশ্চে সাগমর যদি িাাঁধ কভমঙ্গ যায়। 

েদশ্চে রািমণ দিি ভাগ যত্ রহয়।। 

অশ্ব রহস্বী সসন্য রথ ভাণ্ডামরর ধন্।  

সকে অমেৃক িুমে েইি এিন্।। 
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রাণীগণ আমে যত্ স্বগৃ-দিিযাধরী। 

ত্ার অেৃ েইি কযন্ ভামগ েমন্দািরী।। 

েমন্দািরী-রূমে দিমন্ স্বগৃ-দিিযাধরী। 

ত্ার সরহ রীিা রহমি দিিা দিভািরী।। 

স্নান্ কদর রহন্ু কগে ত্েস্বী কগাচর।  

রহন্ুোমন্ কিদিয়া কাাঁদেমে দন্র্াচর। ।  

রহামত্ ফুে ফে ধীমর ধীমর ন্ামি। 

িাও িাও িদে রহন্ুোন্ প্রদত্ এমি।।  

একিতমষ্ট রহন্ুোন্ ত্েস্বী কন্রহামে।  

ত্েস্বী ভাদিমে রহন্ু দক িাদন্ দক িমে।। 

রহন্ুোন্ িমে ত্ুই ভণ্ড কয ত্েস্বী।  

স্বরূমে ত্েস্বী রহমে অদত্দথমর দরহংদস।। 

রািমণর কাযৃয সাধ ত্েস্বীর কিমর্। 

েে রহামত্ েমর আদি যামি যে-োমর্।।  

কত্ার ফুে ফে কিটা কটমন্ কফে িদর। 

কোর ঠাাঁদি আদি কিটার োয়া রহমি চদর।। 

ত্েস্বী ভাদিে োয়া রহইে দিদিত্। 

ধদরে রাক্ষস েদদর্ত্ৃ অদত্ দিেরীত্।।  

অষ্টিাহু চাদরেুণ্ড অষ্টটা কোচন্।  

রহন্ুোন্ িমে কত্ামর িদধি এিন্।। 

প্রথমে কগৌরি দদ্বত্ীময়মত্ গাোগাদে। 

ত্তত্ীময়মত্ কঠোমঠদে, েমর চুোচুদে।। 

দুইিমন্ েল্লযুে দুিমন্ কসাসর। 

দুইিমন্ েরহাযুে ের্ব্ৃত্ উের।। 

ক্ষমণ ন্ীমচ রহন্ুোন্ ক্ষমণক উেমর।  

টেেে কমর দগদর দুিন্ার ভমর।। 

োফ দিয়া রহন্ুোন্ কােমন্েী ধমর। 

িুমক রহাাঁটু দিয়া রহন্ু কােমন্েী োমর।। 

কেমি িিাইয়া ত্ামক ঘুরায় আকামর্। 

েঙ্কামত্ কফদেয়া দিে রািমণর োমর্।। 

গন্ধোিন্ েঙ্কা-েথ আঠামরা োমসর।  

এত্িদমর কফমে কটমন্ রািণ কগাচর।। 

িমসমে রািণ রািা োত্র দেত্র সমন্। 

অন্ধকামর কােমন্েী েমি েধযস্থামন্।। 

দক েদিে িমে সমি চেদকয়া উমঠ। 

কন্মিমচমি কিমি িমে কােমন্েী িমট। ।  

কােমন্েী কিমি রািমণর উমি প্রাণ।  

সর্ব্ৃ োয়া সকে চদণৃ িীর রহন্ুোন্।। 

রািমণর আমিমর্ সদমযযৃর উিয়াচমে গেন্ ও রহনু্োন্ কর্ত্তৃক সদযযৃমক 

কমক্ষ ধারণ 

েক্ষ্মমণ োদরয়া কর্ে ভাদিমে রািণ।  

ডাক দিয়া আদন্ে যমত্ক কিিগণ।। 

আেদন্ আইো ব্রহ্মা চদি রািরহংমস।  

আইমেন্ দিশ্বন্াথ চদি িতে িতমষ। ।  

ইে যে কুমিরাদি আইে েিন্। 

চে সদযৃয দুিমন্ আইে ত্ত্ক্ষণ।।  

রািণ িমে, শুন্ িদে যত্ কিিগণ। 

েয়িান্মির কর্মে েমিমে েক্ষ্মণ।। 

আোর িচন্ শুন্ িদে করহ ভাস্কর। 

উিয় কররহ দগয়া দগদরর উের।। 

কত্াোর উিয় রহমে েদরমি েক্ষ্মণ।  

েক্ষ্মণ েদরমে রাে ত্যদিমি িীিন্।।  

ত্ুদে উিয় রহও চে থাক এক ঠাাঁই।  

কত্াোর উিময় েক্ষ্মণ িাাঁদচমেক ন্াই।। 
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এ কথা শুদন্য়া ত্মি িমে দিিাকর। 

আোর িচন্ শুন্ েঙ্কার ঈশ্বর।। 

দদ্বত্ীয় প্ররহর রাদত্র রহইে গগমন্।  

এিন্ উিয় িে রহইে ককেমন্।। 

রািণ িমে রহে রাদত্র দক ক্ষদত্ কত্াোর। 

েমন্ িুদে অকুর্ে দচন্তরহ আোর।। 

রািমণর কথা শুদন্ দিিাকমরর ত্রাস।  

ভময়মত্ চদেে সদযৃয রহইমত্ প্রকার্।।  

সপ্ত কঘািা কযাগান্ সদমযৃযর রথ িমরহ। 

কন্ক-রদচত্ রথ দত্রভুিন্ কোমরহ।। 

ন্ান্া রন শ কর্াভা কমর রমথর উের। 

উিয় রহইমত্ যান্ কিি দিিাকর।। 

দিিাকর েদর্ব্ৃদিক প্রকার্ কদরে।  

ত্ারহা কিদি রহন্ুোন্ ত্রাস োইে।।  

কন্উদট উিয়দগদর কদরে গেন্। 

দিিাকর সদন্নকমট দিে িরর্ন্।। 

রথ আগদেয়া িীর িাণ্ডায় সত্বর। 

অচে রহইে রথ সারদথ ফাাঁফর।। 

েদর্ব্ৃদিক আগদেে রহন্ুোন্ িীমর।  

েদশ্চমে চাোয় রথ সারদথ সত্বমর। ।  

কঘািামর প্রমিাধ-িাদি োরময় সঘমন্।  

েদশ্চমে চদেে রথ েিন্-গেমন্।। 

কুদেে কয রহন্ুোন্ অদত্ ভয়ঙ্কর।  

োফ দিময় অশ্বগমণ ধদরে সত্বর।। 

রথ ধমর রহন্ুোন্ ঘন্ কিয় োক। 

িায়ুভমর কঘামর কযন্ কুোমরর চাক।।  

োি োি িদে সদযৃয ঘন্ ডাক োমি। 

সদযৃয যদি ককাে কমর দত্রভুিন্ কোমি।। 

িুদেয়া রামের কাযৃয সদযৃয কতোেয়। 

সারদথমর দিজ্ঞাদসে ককিা এই রহয়।।  

সারদথ কদরহমে ত্মি সদমযৃযর কগাচর।  

রথ ঘুরাইয়া রামি একটা িান্র।। 

ের্ব্ৃত্-প্রোণ অঙ্গ দিকতত্ আকার।  

অচে রহইে রথ ন্াদরহ চমে আর।। 

সদযৃয িমে রাি রথ গগন্-েণ্ডমে।  

কোিাইয়া িান্মর োদিি ভদদেত্মে।। 

এত্ শুদন্ িাণ্ডাইে েিন্-ন্ন্দন্। 

দিন্য় কদরয়া িমে েধুর িচন্।। 

ককান্ েরহার্য় ত্ুদে ককান্ োয়াধর। 

স্বরূে কদরয়া করহ আোর কগাচর।।  

সদযৃয কমরহ আদে সদযৃয কেমি কিরহ েথ। 

উিয় রহইমত্ যাি উিয় ের্ব্ৃত্।। 

যত্ কিিগণ রািমণর দ্বামর িাদট। 

েুরাণ েমিন্ ব্রহ্মা আর েুদন্ ককাদট।। 

িি যুে রহইয়ামে আদিকার রমণ। 

েমিমে েক্ষ্মণ িীর র্দিমর্ে-িামণ।। 

রিন্ী প্রভাত্ রহমে েদরমি েক্ষ্মণ।  

উিয় রহইমত্ কোমর োঠায় রািণ।। 

রািমণর উেদ্রি সদরহমত্ ন্া োদর। 

উিয় রহইমত্ যাই থাদকমত্ র্র্ব্ৃরী।।  

আোর উিয় সরহমে েদরমি েক্ষ্মণ। 

েক্ষ্মমণর কর্ামক রাে ত্যদিমি িীিন্।।  

ঔষধ আদন্মত্ কগমে েিন্-কুোমর। 

েক্ষ্মমণ োদরি িীর ন্া আদসমত্ দফমর।। 

রহন্ুোন্ িমে কিি কর অিধান্। 

েিমন্র েুত্র আদে ন্াে রহন্ুোন্।। 

ঔষধ আদন্মত্ আদে আইন্ু দর্িমর। 

এই দন্মিিন্ কদর কত্াোর কগাচমর।। 
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প্রাণিান্ েক্ষ্মণ ন্া োন্ যত্ক্ষণ।  

ত্ািৎ উিয়দগদর ন্া কর গেন্।। 

সদযৃয িমে ককিা শুমন্ কত্াোর িচন্।  

ন্া োদর রািণ-আজ্ঞা কদরমত্ েঙ্ঘ্ন্।।  

রহন্ুোন্ িমে ত্ুদে কিমির প্রধান্। 

সিয় রহইয়া রাি েক্ষ্মমন্র প্রাণ।।  

রািমণর অন্ুমরামধ যামি ত্ুদে িমে। 

রথ সরহ ডুিাইি সাগমরর িমে।। 

রহাদসয়া িমেন্ সদযৃয শুন্ রহন্ুোন্।  

যত্ কিিগণ কদর রামের কেযাণ।। 

সামধ দক উিয়দগদর যাই উিময়মত্। 

কিমির দন্োর ন্াই রািমণর রহামত্। ।  

দক িাদন্ দক কমর রািণ ভাদি এই ভয়।  

ভময়মত্ দন্দর্মত্ এোে রহইমত্ উিয়।। 

রািমণর আজ্ঞা যদি ন্া কদর োেন্। 

ককামেমত্ দিষে র্াদে দিমিক রািণ। ।  

শ্রীরামের অন্ুমরামধ দফমর যদি যাই।  

রািমণর ককামে িে দকমস রক্ষা োই। ।  

রহন্ুোন্ িমে আমে উোয় ইরহার। 

দন্কমটমত্ এস িদে কমণৃমত্ কত্াোর।।  

ত্ি ন্াে ভান্ু, েে ন্াে রহন্ুোন্। 

ন্ামে ন্ামে দেদেয়ামে দুিমন্ সোন্। ।  

িদণ্ডমি কত্াোর কিাষ রািমণর কামে।  

সাদধি রামের কাযৃয যুদি করহন্ আমে।। 

দুই দিক রক্ষা োমি সুেন্ত্রণা িদে। 

রহন্ু ভান্ু দুইিমন্ কদরি দেত্াদে।। 

এত্ শুদন্ দিিাকর রহরদষত্ েন্। 

রহন্ুর দন্কমট আদস কমর সম্ভাষণ।। 

সদমযৃযমর ধদরয়া রহন্ু কমর ককাোকুদে। 

সােদটয়া সুমযৃযমর েদদরে কক্ষত্দে।। 

েরহামত্মিােয় সদযৃয রাদিমত্ কক োমর। 

আেদন্ রহইো িন্দী েক্ষ্মমণর ত্মর। ।  

রহন্ু ভান্ু ভদঙ্গ কিদি কিিগণ রহামস। 

েঙ্কাকাণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 

রহনু্োমন্র গন্ধোিন্ ের্ব্ৃত্ েইয়া েঙ্কা-যাত্রা 

েুন্র্ব্ৃার রহন্ু যায় কস গন্ধোিন্।  

ঔষধ িুাঁদিয়া ঘুমর েিন্-ন্ন্দন্।। 

ের্ব্ৃমত্ গন্ধর্ব্ৃগণ আেময় রহদরমষ। 

দন্ত্য কমর ন্তত্যগীত্ ্ত্র ী আর েুরুমষ।। 

গন্ধমর্ব্ৃর ন্ারীগণ েরো রূেসী।  

ককরহ কিয় করত্াদে ককরহ িািায় িাাঁর্ী।। 

গীত্ িািয রঙ্গরমস আমে আন্দন্দত্।  

করহন্কামে েিন্-ন্ন্দন্ উেদস্থত্।। 

রহন্ুোমন্ কিদি সমি চেদকত্ েন্। 

করমযামি কমরহ কথা েিন্-ন্ন্দন্।। 

কক কত্ােরা গীত্ িািয কর দন্র্াকামে। 

দন্মিিন্ কদর দকেু শুন্রহ সকমে।। 

দেত্তসত্য োদেমত্ শ্রীরাে আমস িন্।  

সমঙ্গমত্ িান্কীমিিী অন্ুি েক্ষ্মণ।।  

রািণ রাক্ষস-রাি েঙ্কা-অদধকারী।  

িণ্ডক-কান্মন্ রামের সীত্া সকে চুদর।। 

রঘুন্াথ কমরমেন্ সাগর িন্ধন্। 

রহমত্মে দিষে যুে শ্রীরাে রািণ। ।  

র্দিমর্মে েমিমেন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

আদে আদস ঔষধ কদরমত্ অমেষণ।। 
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দফমর যাি েঙ্কােুমর থাদকমত্ রিন্ী। 

ঔষধ দচন্াময় কিরহ দির্েযকরণী।। 

কুদেে গন্ধর্ব্ৃ সমি, দক িমে িান্র। 

কারহার ন্ফর কিটা কারহার দকঙ্কর।। 

রহারহা হুহু েরহারাি এই োত্র িাদন্। 

ককাথাকার রাে ত্ামর কিন্ ন্া দচদন্।।  

আদসয়া িান্র কিটা ককান্ কামযৃয দফমর। 

চুমেমত্ ধদরয়া সমি কিিা কীে োমর।। 

রহে ত্ুদে রহন্ু কমর কিিগমণ সাক্ষী। 

োদরি গন্ধর্ব্ৃ সি, কার িামে রাদি।। 

ককামে রহন্ুোন্ সরহে ের্ব্ৃত্ আকার। 

চি চােমিমত্ িীর কমর েরহাোর।। 

োমফ োমফ োমর সমি আোদি আোদি। 

েদিয়া গন্ধর্ব্ৃ সি যায় গিাগদি। ।  

রহারহা হুহু রািা আমস চদি দিিয-রমথ। 

রহন্ুোমন্ োদরমত্ কিদিে চাদরদভমত্। ।  

এক রামিয দুই রািা রহারহা হুহু ন্াে। 

রহন্ুোন্ কামে এে কদরমত্ সং্াে।।  

োফ দিয়া রমথ দগয়া চমি রহন্ুোন্। 

দুিন্ার ধন্ুক ধদরয়া দিে টান্।। 

কাদিে কয দুিন্ার ধন্ুক দুই িান্। 

ককামে রহন্ুোন্ সরহে র্েন্ সোন্।। 

রহাাঁটুর উেমর করমি দুই ধন্ুক ভামঙ্গ। 

োেসাট দিয়া িাাঁিাইে সিা আমগ।। 

কুদেে কয রহন্ুোন্ সং্ামের র্দর।  

কীে কেমর গন্ধমর্ব্ৃর োথা সকে চদর।। 

রহন্ুোন্ একো গন্ধর্ব্ৃ িহু কিদি। 

রহন্ুোন্ অমঙ্গ সমি োরময় েুটদক।।  

েমন্ ভামি রহন্ুোন্ রাদত্র িময় যায়।  

গন্ধর্ব্ৃ োদরয়া দকিা রহমি ফমোিয়।।  

ঔষধ ন্া োয় রহন্ু ভামি েমন্ েন্। 

দর্িমর দর্িমর ভ্রমে েিন্-ন্ন্দন্।। 

ভাদিয়া দচদন্তয়া কমর সারহমসমত্ ভর।  

ডামে েদমে দন্ময় যাি ের্ব্ৃত্ দর্ির।।  

কচৌষদি কযািন্ কসই দগদরির িান্। 

একটামন্ উোদিে িীর রহন্ুোন্।। 

দুই রহামত্ ধদরয়া ের্ব্ৃমত্ দিে ন্ািা। 

কচৌষদি কযািন্ উমঠ ের্ব্ৃমত্র কগািা।। 

িহু িতক্ষ ভাদঙ্গে দোঁদিে েত্া োত্া। 

ককাথাকার িতক্ষর্াো েমি কগে ককাথা।। 

ন্ান্া িাদত্ সেৃ েোয় দর্মর েদণ জ্বমে। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া উমঠ গগন্-েণ্ডমে।। 

োথায় ের্ব্ৃত্ ত্ুমে দন্ে-রহন্ুোন্।  

ত্ুমে দিমে োমর িুদে আর একিান্।।  

ের্ব্ৃত্ েইয়া চমে িদক্ষণ েুমিমত্। 

ভরমত্ প্রর্ংমস রাে েদিে েমন্মত্।। 

োদরোে কােমন্েী োয়ার েুর্ত্দে।  

কুম্ভীদরণী োদর েুি সকন্ু গন্ধকােী।। 

দত্ন্ ককাদট গন্ধমর্ব্ৃর োদরন্ু সকে।  

রামের ভাই ভরমত্র িুমে যাি িে।। 

এমত্ক ভাদিয়া রহন্ুোন্ রহরদষত্। 

ন্ন্দী্ামে আদসয়া সরহে উেন্ীত্।। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া িীর িদক্ষমণমত্ যায়।  

ের্ব্ৃত্ কন্দর ন্িী অমন্ক এিায়।। 

ন্া কিমি চমের কত্ি দিিা ন্া প্রকামর্। 

িদক্ষমণমত্ এিাইে ের্ব্ৃত্ সকোমস।। 

িােদভমত্ এিাইে ন্গর দিের। 

অদিেম্বব উেন্ীত্ অমযাধযা- ন্গর।।  
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রািযোট কেমি ভরত্ ন্ন্দী্ামে সিমস। 

রহন্ুোন্ চমে ন্ন্দী্ামের উমর্দ্মর্।। 

ন্ন্দী্ামে িতক্ষ আদি কিদিে দিের। 

োিাইয়া প্রমিদর্ে ন্গর দভত্র।। 

সুেন্ত্র সারদথ আর িদর্ষ্ঠ েুমরাদরহত্। 

িদসয়ামে ভরত্ কয োমত্রমত্ কিদষ্টত্।। 

দসংরহাসন্ উেমর োদুকা কিিা কন্মত্।  

কশ্বত্-চাের িযিন্ কদরমে চাদরদভমত্।। 

স্বণ-ৃদসংরহাসন্ কযন্ র্র্ধর-মিযাদত্। 

ত্ারহামত্ োদুকা করমি ধমর িণ্ড-োদত্।। 

রন শেয় আসমন্ োদুকা কর্াভা োয়। 

আেদন্ ভরত্ কশ্বত্-চাের েুোয়।। 

রামের োদুকা যমন শ দসংরহাসমন্ থুময়। 

স্বণ-ৃদসংরহাসন্ কযন্ র্র্ধর-মিযাদত্।। 

ত্ারহামত্ োদুকা করমি ধমর িণ্ড-োদত্। 

রন শেয় আসমন্ োদুকা কর্াভা োয়। 

আেদন্ ভরত্ কশ্বত্ চাের েুোয়।। 

রামের োদুকা যমন শ দসংরহাসমন্ থুময়। 

ধরাসমন্ রময়মেন্ ভরত্ িদসময়।। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া যায় েিন্-কুোর। 

অন্তরীমক্ষ থাদক কিমি যত্ িযিরহার।। 

ের্ব্ৃত্ োয়ামত্ কির্ সরহে অন্ধকার।  

সভা সরহ ভরমত্র োমগ চেৎকার।। 

ন্া কিদি চমের কত্ি অন্ধকারেয়।  

রামের োদুকা েমঙ্ঘ্, ন্াদরহ কমর ভয়।।  

ভরত্ িমেন্ রামত্র কার আগসার। 

রামের োদুকা েমঙ্ঘ্ এত্ অরহঙ্কার। ।  

েরহািুদেোন্ ভরত্ দিরমে সুদস্থর। 

একিতমষ্ট চামরহন্ ভরত্ েরহািীর।। 

র্ত্রুঘ্নও ককাে কদর ঊেৃিতমষ্ট চান্। 

ককাথাও আকার্-েমথ ন্া রহয় সন্ধান্।। 

দর্শুকামে র্ত্রুঘন্ কদরমত্ন্ ককদে। 

কিোর িাাঁটুে েমি আমে কত্কগদে।।  

কোরহার দন্দরৃ্ম্ত্ িাাঁটুে আর্ী েক্ষ েণ। 

ভরমত্র রহামত্ ত্ুমে দিমেন্ র্ত্রুঘ্ন্।।  

েমন্ ভামি ভরত্ িাাঁটুে েময় রহামত্। 

দিমর্ষ ন্া িাদন্ ককিা যায় র্দন্যেমথ।। 

র্ত্রুঘ্ন িমে ভাই োিী করহন্ কিদি। 

িাইমত্ যমজ্ঞর ধদে এে ককান্ োিী।।  

ভরত্ িমেন্ ভাই এত্ ককন্ ভয়। 

েক্ষী যক্ষ রক্ষ ও গন্ধর্ব্ৃ যদি রহয়।। 

িাাঁটুে োদরয়া র্াদে কদরি ত্ারহাদর। 

রামের োদুকা কযিা েমঙ্ঘ্ ত্ামর োদর।। 

এইরূমে দিের কদরয়া অন্ুোন্। 

েক্ষী িমট িদে ভরত্ েদদরে সন্ধান্।।  

আর্ী েক্ষ েণ িাাঁটুে ধন্ুগৃমণ যুদি। 

িয় রাে িদেয়া িাাঁটুে দিে োদি।।  

ভরমত্র িাাঁটুে কস অিযথৃ সন্ধান্।  

রহন্ুমর িাদিে েক্ষ ব্রমির সোন্।।  

েমির ত্ােুকা ভামগ িাদিে িাাঁটুে।  

েদদেৃত্ রহইয়া িীর িুদে রহমো ভুে।। 

দন্মেি রহইে িীর র্দি ন্াদরহ আর।  

অন্তরীমক্ষ ঘুমর িুমে েিন্-কুোর।।  

িাাঁটুমে েদদেৃত্ রহন্ু চমক্ষ ন্াদরহ কিমি। 

েুমি রি উমঠ ত্ার েেমক েেমক।। 

রহত্জ্ঞান্ রহময় েমি েিন্-ন্ন্দন্।  

ত্িু ন্াদরহ োমি সদযৃয ও গন্ধোিন্।। 

ভদমে েমি কমর রহন্ু শ্রীরাে স্মরণ।  
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েেমক ের্ব্ৃত্ আমে ঘদদণৃত্ কোচন্।।  

রাে ন্াে শুদন্ এে ভরত্ র্ত্রুঘ্ন। 

রহন্ুর দন্কমট এে ভাই দুই িন্।। 

ভরত্ িমেন্, কদে থাক ককান্ স্থান্। 

রাে কয স্মদরমে রামের দক িান্ সন্ধান্।। 

ককাথা সরহমত্ আইমে কক করহ দিিরণ। 

িান্ ককাথা রাে সীত্া ককাথায় েক্ষ্েণ।।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সীত্া দগয়ামেন্ িমন্। 

কিিা দক রহময়মে ত্ি রাে সীত্া সমন্। ।  

িাকয ন্াদরহ সমর রহন্ু িযথায় আকুে।  

িজ্রসে িাদিয়ামে দিষে িাাঁটুে।। 

সভা োমি িদর্ষ্ট আইে কসই স্থামন্। 

রহন্ুমর সিে সকে েন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞামন্।। 

কযামগমত্ সকে কথা িদর্ষ্ঠ কগাচর। 

েুদন্ িামন্ যত্ করৃ্ম্ েঙ্কার দভত্র।।  

কোকাচামর প্রকার্ ন্া সকে েরহােুদন্। 

ভরমত্র প্রদত্ কন্ সচাত্ুরী িাণী।। 

েুদন্ িমে, ভরত্ এেন্ িুদে ককমন্।  

দক কাযৃয সাধন্ সকমে োদর রহন্ুোমন্।। 

েরে ধাদরৃ্ম্ক কিদি িান্র-প্রধান্।  

রামের িতর্ত্ান্ত িামন্ েিন্-সন্তান্।। 

িদর্মষ্ঠর েমন্ত্র রহন্ুর িদর সরহে িযথা। 

ভরত্-সরু্ম্মি কমরহ শ্রীরামের কথা। ।  

অিধান্ ঠাকুর ভরত্ র্ত্রুঘন্। 

রাে েক্ষ্মণ সীত্ার শুন্ দিিরণ।। 

িাসা কমরদেো রাে েঞ্চিটী-িমন্। 

সদেৃণিার ন্াক কান্ কামটন্ েক্ষ্মমণ।। 

রািমণর ভিী সদেৃণিা কস রাক্ষসী। 

যুে সকে কচৌর্দ্ রহািার দন্র্াচর আদস।। 

সিামর োমরন্ রাে িণ্ডক-কান্মন্। 

েুমর কযাগীমিমর্ সীত্া রহদরে রািমণ। ।  

সু্ীমিমর সমঙ্গ রাে কদরে দেত্রত্া। 

িাদে োদর সু্ীমির কিন্ িণ্ড-োত্া।। 

িান্র েইয়া রাে িাদন্ধো সাগর। 

দেদেে অসংিয কদে অদত্ ভয়ঙ্কর।। 

িাইর্ অমঙ্কমত্ এক েরহা অমক্ষৌদরহণী। 

ইরহার অদধক কদে গদণমত্ ন্া িাদন্।। 

রাক্ষস-িান্মর যুে রহইে অোর।  

দত্ন্ োস রাদত্র দিিা যুে েরহাোর।। 

কভু রহামর প্রভু দিমন্ দত্ন্ োস যুমে। 

রাক্ষমসর কস োয়া কারহার সাধয িুমে।। 

রািমণর েুত্র ইেদিৎ কমর রণ।  

ন্াগোমর্ িাদন্ধমেক শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ িাদন্ধ সিদরগণ রহামস। 

গরুি আদসয়া েুি সকে ন্াগোমর্।।  

েুি যদি রহমো ন্াগোমের িন্ধন্। 

অদত্কায় ইেদিমত্ োদরো েক্ষ্মণ।। 

কুদেয়া রািণ রািা সদন্ধদরহে রমণ।  

েয়িান্মির কর্ে োদরে েক্ষ্মমণ।। 

েক্ষ্মমণ কদরয়া ককামে রামের রন্দন্। 

আোমর োঠাময় কিন্ ঔষধ কারণ।। 

ঔষধ দচদন্মত্ ন্াদরহ োদর ককান্েমত্। 

উোদিয়া েময় যাই ের্ব্ৃত্ সমেমত্। ।  

আদে কগমে েক্ষ্মমণর িাাঁদচমেক প্রাণ। 

কত্াোর প্ররহামর আদে রহারাইন্ু জ্ঞান্।। 

দন্মেি রহইন্ু আদে িাাঁটুমে কত্াোর।  

ের্ব্ৃত্ ত্ুদেমত্ র্দি ন্াদরহক আোর।। 

ত্ুদে রািয দন্মে করহ, রািণ দন্ে ন্ারী। 
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েক্ষ্মণ ত্যদিমি প্রাণ কোরহামে র্র্ব্ৃরী।। 

কত্াোর প্রর্ংসা রাে কমরন্ সিাই। 

সর্ব্ৃিা দচমন্তন্ রাে কত্াো দুই ভাই।। 

দিিা দন্দর্ সুেঙ্গে ভামিন্ কিাাঁরহার।  

রাে সমঙ্গ সিরীভাি কিদি কয কত্াোর।। 

আোমর োদরময় ত্ি এই সরহে োভ। 

প্রকার্ রহইে রাে সমঙ্গ সিরভাি।। 

েঙ্কার িতর্ত্ান্ত ত্ুদে ন্া িান্ ভরত্।  

সকমেমত্ আোর চাদরহয়া আমে েথ।। 

দফদরয়া যাইমত্ র্দি ন্া রহয় আোর।  

সরহমিমত্ ন্া রহইমি সীত্ার উোর।। 

েক্ষ্মমণর কর্ামক রাে প্রমিদর্মি িন্।  

দন্েণ্টমক রািযমভাগ কর দুই িন্। ।  

এমত্ক িদেে যদি েিন্-ন্ন্দন্। 

ধরাত্মে েদি কামন্দ ভরত্ র্ত্রুঘ্ন্।।  

কর্াকাকুে কামন্দ কিাাঁমরহ ভদদেত্মে েমি। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সীত্া িমে ডাক োমি।। 

আেরা থাদকমত্ ককন্ এমত্ক দুগৃদত্। 

কটামক্ষ োদরমত্ োদর েঙ্কা-অদধেদত্।। 

ভরত্ িমেন্, শুন্ িীর রহন্ুোন্। 

ত্বদরমত্ ের্ব্ৃত্ েময় কররহ েয়াণ।।  

আদেরহ কত্াোর সমঙ্গ যাই েঙ্কােুমর। 

থাকুক ভাই র্ত্রুঘ্ন অমযাধযা-ন্গমর।। 

রহন্ুোন্ িমে, ত্ুদে যাইমি দক েমত্।  

শ্রীরামের আজ্ঞা ন্াই কত্াো েময় কযমত্।। 

ভরত্ িমেন্ ত্মি শুন্রহ োরুদত্। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া ত্ুদে যারহ র্ীঘ্রগদত্।। 

রহন্ুোন্ িমে, দগদর ন্াদিমত্ ন্া োদর। 

িেরহীন্ রহইয়াদে িে ন্া দক কদর।। 

কযািমন্ক উমচ যদি োর ত্ুমে দিমত্। 

ত্মি আদে োদর এ ের্ব্ৃত্ েময় কযমত্।। 

র্ত্রুঘ্ন কদরহমত্মেন্ রহন্ুোন্ আমগ। 

ের্ব্ৃত্ ত্ুদেয়া দিমত্ ককান্ ভার োমগ।। 

র্ত্রুঘ্ন আদন্য়া দিে ধন্ু একিান্। 

গণ দিয়া ভরত্ যুদিে ত্ামরহ িাণ।। 

ভরত্ িমেন্ িাো েিন্- কুোর। 

ের্ব্ৃত্ সদরহত্ উঠ িামণমত্ আোর।। 

আকণৃ েদদরয়া িাণ এদিে ভরত্। 

রহন্ুোন্ সরহ র্দমন্য উদঠে ের্ব্ৃত্। ।  

ঊমেৃ ত্ুমে দিে িামণ র্মত্ক কযািন্।  

ভরমত্র দিরে িািামন্ রহন্ুোন্।। 

ভরত্ িিই িীর ভামি রহন্ুোন্। 

আো সরহ িামণমত্ ত্ুদেে দগদরিান্।। 

রহইময় সাগর োর চমে িায়মুিমগ। 

রাদিে ের্ব্ৃত্ েময় সিাকার আমগ।।  

সুমষণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রময়ামগ েক্ষ্মমণর িীিন্ রক্ষা 

ের্ব্ৃত্ কিদিয়া সমি রহইে দিস্ময়।  

প্রণাে কদরয়া িীর রঘুন্ামথ কয়।। 

ঔষধ দচদন্মত্ ন্াদরহ োদর ককান্েমত্। 

এ কারমণ আদন্োে ের্ব্ৃত্ সমেমত্।।  

শ্রীরাে িমেন্ িােু েিন্-কুোর। 

দত্রভুিমন্ ককান্ কাযৃয অসাধয কত্াোর।। 

রাে িমে রহন্ু দিে ের্ব্ৃত্ আদন্য়া।  

আেদন্ সুমষণ েরহ ঔষধ দচদন্য়া।। 
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শ্রীরামের আজ্ঞামত্ সুমষণ সিিয যায়। 

সকে ের্ব্ৃত্েয় িুাঁদিয়া কিিায়।। 

েয় র্তঙ্গ ের্ব্ৃত্ কস অদ্ভুত্ দন্রৃ্ম্াণ। 

প্রথে র্তমঙ্গমত্ কিমি র্ঙ্কমরর স্থান্।। 

দদ্বত্ীয় র্তমঙ্গমত্ কিমি দিিয সমরাির। 

ত্তত্ীয় র্তমঙ্গমত্ েশু চদরমে দিস্ত্র।।  

চত্ুথৃ র্তমঙ্গমত্ কিমি িরত্রা ন্িী। 

ন্িীর দুকদমে কিমি দবের ঔষদধ। ।  

কিিগণ আদি ককদে কমরন্ আন্মন্দ। 

েতত্মিমরহ প্রাণ োয় ঔষমধর গমন্ধ। ।  

ঔষমধর গমন্ধ প্রাণ োয় েিা কত্। 

এই িন্য ন্াে গন্ধোিন্ ের্ব্ৃত্।।  

আন্মন্দ সুমষণ রহন্ুোমন্র িািাদন্। 

দচদন্য়া ঔষধ আমন্ দির্েযকরণী।। 

ঔষধ েইয়া িুিা ন্ামে ভদদেত্মে। 

ত্িদন্ ঔষধ িামট রন শেয়-দর্মে।। 

স্মরণ কদরে েমন্ দেত্া ধেন্তদর।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ-েমি ন্েস্কার কদর।। 

ঔষধ আদন্য়া দিে েক্ষ্মমণর ন্ামক। 

আন্মন্দ িান্রগণ রােিয় ডামক।। 

ঔষমধর ঘ্রাণ যায় েক্ষ্মণ-উিমর। 

রমে রমে সর্ব্ৃ অমঙ্গ ঔষধ সঞ্চামর।। 

ভি দেে োাঁির কস োদগমেক কযািা। 

রমে রমে েক্ষ্মমণর িান্া কগে সািা।। 

অন্তমর অন্তমর দিাঁমধ ঔষমধর ঘ্রাণ। 

সজ্ঞান্ রহইে িীর সঞ্চাদরে প্রাণ। ।  

চক্ষু কেদে েক্ষ্মণ শ্রীরাে দস্থর সরহে প্রাণ।। 

দিভীষণ সু্ীমিমত্ কমর ককাোকুদে। 

চাদরদিমক েমি িান্মরর হুোহুদে।।  

ভাই ভাই িদে রাে রহন্ উত্মরাে। 

েুেমকমত্ শ্রীরাে েক্ষ্মমণ কিন্ ককাে।। 

েক্ষ্মমণ েইয়া ককামে দত্মেক ন্া এমি। 

শ্রীরামের চমক্ষ িে েুিাধারা েমি।। 

র্দিমর্ে রাোয়ণ শুমন্ কযই িন্। 

অোর দুগৃদত্ ত্ার িমণ্ড কসইক্ষণ।।  

েক্ষ্মণ োইে প্রাণ কদেগণ কিমি।  

ের্ব্ৃমত্ িান্রগণ উমঠ োমি োমি। ।  

েমম্ফ েমম্প ের্ব্ৃমত্র িতক্ষ র্ািা ভামঙ্গ। 

ফে ফুে িাইমে িান্রগণ রমঙ্গ।। 

িহুদিন্ উেিাস যুদেময় দিকে। 

উির েদদরয়া িায় যত্ ফুে ফে।। 

ফুে ফে িাইয়া দোঁদিে যত্ েত্া। 

আন্মন্দ দোঁদিয়া িায় ন্ি ন্ি োত্া। ।  

ফুে ফে িাইয়া িতরহৎ সরহে কেট। 

ন্দিমত্ চদিমত্ ন্ামর োথা কমর করহাঁট।।  

িা্ববিান্ কদরহমে শ্রীরাে দিিযোন্। 

কাযৃযদসদে রহইে েক্ষ্মণ োইে প্রাণ।। 

ের্ব্ৃত্ রাদিমত্ যাক িীর রহন্ুোমন্। 

আজ্ঞা কিন্ রাে িা্ববিামন্র িচমন্। ।  

রাে সু্ীমির কামে োদগয়া কেোদন্। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া িীর কদরে উঠাদন্।। 

ের্ব্ৃত্ েইয়া িীর যায় অন্তরীমক্ষ। 

েঙ্কার দভত্মর িদস ির্ান্ন্ কিমি।। 

সাত্টা রাক্ষস দেে কটমক প্রধান্। 

রািণ কদরে আজ্ঞা দিয়া গয়া োন্। ।  

েেমক ের্ব্ৃত্ রহন্ু েদিে দিোমক। 

এই কিো দগয়া কঘদর োর চাদরদিমক।। 

িাাঁকােুি ওষ্ঠির প্রচণ্ড-মোচন্।  



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

8
 

ত্ােভঙ্গ দসংরহেুি কঘার- িরর্ন্।।  

উল্কােুি প্রভতদত্ কিদিমত্ ভয়ঙ্কর।  

আজ্ঞা কেময় সাত্ িীর চদেে সত্বর। ।  

কেরু দিদন্ এক এক িমন্র র্রীর। 

র্দন্য-েমথ রহন্ুমর িদেমে সাত্ িীর। ।  

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ ন্াদরহ োন্ ককান্িন্া। 

আদি কিটা িান্রা িুদেি িীরেণা।। 

দফদরয়া যাইমি িুদে িাঞ্ছা কর েমন্। 

যোেময় োঠাইি আদিকার রমণ।। 

রহন্ু িমে কত্ামির েত্ েক্ষ যদি আমস।  

রামের প্রসামি োদর চক্ষুর দন্দেমষ।। 

চাদরদিমক কঘমর সমি যুমে এমকিামর। 

োথায় ের্ব্ৃত্ িীর চামরহ করাধভমর।। 

রহাত্ ন্াদরহ োমি িীর ের্ব্ৃত্ ন্াদরহ োমি। 

োক দিয়া সাত্িমন্ িিায় োঙ্গুমে। ।  

োঙ্গুমে িিাময় িীর োদরে আোি।  

ভাদঙ্গে োথার িুদে চদণৃ সরহে রহাি।। 

ত্ােভঙ্গ দন্র্াচর িিই কসয়ান্। 

দুই রহামত্ কেি ধমর করহাঁমট দিে টান্।।  

োথা গোইয়া কিটা েমি কগে সমর। 

েোইয়া যায় রমি ন্াদরহ চায় দফমর।।  

েঙ্কার দভত্মর কগে েোইয়া ত্রামস। 

রািমণমর িার্ত্ৃা কমরহ ঘন্ িমরহ শ্বামস।। 

অিধান্ শুন্ রািা েঙ্কা অদধেদত্। 

ঘরমোিার রহামত্ কামরা ন্াদরহ অিযারহদত্।। 

োদরিামর িাাঁিাোে সাত্িন্ িমে। 

েেমক ের্ব্ৃত্ রহন্ু িিামে োঙ্গুমে।। 

আদে োথা গোইয়া িাাঁদচোে প্রামণ। 

কেমি কিাঁমধ আোি োদরে েয় িমন্।।  

আোমিমত্ চদণৃ রহমো েিন্ার রহাি। 

আদে কিাঁমচ আদে দকন্তু ভাদঙ্গয়ামে ঘাি।। 

োঙ্গুে োিাি িমে ঘন্ দিন্ু টান্।  

কেমির ঘষৃমণ দোঁমি কগমে ন্াক কাণ।। 

েমিদেন্ু কয সঙ্কমট র্ঙ্কর ত্া িামন্। 

ত্ি দেত্ত-েুমণয কিাঁমচ আইোে প্রামণ।। 

রাক্ষস-িচমন্ রািমণর উমি প্রাণ। 

র্েন্ সোন্ সিরী িীর রহন্ুোন্।। 

যক্ষ রক্ষ িান্ি গন্ধর্ব্ৃ দিিযাধর। 

এমক এমক রহন্ুোমন্ িািামন্ দিের। ।  

অন্তরীক্ষ-েমথ চমে িীর রহন্ুোন্। 

যথাস্থামন্ রাদিমেন্ কস গন্ধোিন্। ।  

রহন্ুোন্ িমে আদে েিন্-ন্ন্দন্। 

অমন্ক গন্ধর্ব্ৃগমণ কমরদে দন্ধন্।।  

কয ঔষমধ েক্ষ্মণ কেমেন্ প্রাণিান্।  

কস ঔষমধ সিাকার িাাঁচাইি প্রাণ।।  

দুই রহামত্ কচামে ঔষধ কমর গাঁিা। 

িমে গমে গন্ধর্ব্ৃ উেমর কিয় েিা।। 

উদঠয়া গন্ধর্ব্ৃ সি চাদরদিমক চায়। 

কিিাদিয়া রহন্ুোমন্ োদরিামর যায়। ।  

োফ দিয়া রহন্ুোন্ উদঠে আকামর্। 

েঙ্কাকাণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 

সদযযৃমিমির েুদিোভ 

রহইয়া সাগর োর অদত্ কুত্দরহেী। কসই রামত্র কটমক আইে েরহািেী।। 
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কাযৃয দসদে কদরয়া আইে রহন্ুোন্। 

শ্রীরামের দন্কমট োইে িহু োন্।।  

িমসমেন্ িান্র কিদষ্টত্ রঘুন্াথ। 

উেদস্থত্ রহন্ুোন্ কযাি কদর রহাত্।। 

কক্ষত্মে ত্ারহার কিদিয়া দিন্কমর। 

দিজ্ঞাসা কমরন্ রাে েিন্-কুোমর।।  

দক অদ্ভুত্ কিদি িােু েিন্-ন্ন্দন্।  

কত্াোর র্রীমর ককন্ রদির দকরণ।। 

রহন্ুোন্ িমে প্রভু কর অিগদত্। 

আদন্িামর ঔষদধ কগোে রাত্ারাদত্।। 

ঔষদধ িুাঁদিয়া আদে দর্িমর কিিাই। 

েদর্ব্ৃদিমক দিন্েদত্ কিদিয়া ডরাই।।  

ের্ব্ৃত্ রহইমত্ কগন্ু ভাস্কমরর ঠাাঁই। 

কযািরহাত্ কদর েি কদরন্ু কগাাঁসাই।।  

কত্াোর সন্তান্ অদত্ কাত্র শ্রীরাে।  

ক্ষমণক কর্যে েুত্র কররহ দিশ্রাে।।  

যািৎ েক্ষ্মণ িীর ন্া োন্ িীিন্। 

ত্ািৎ উিয় ন্াদরহ রহইও ত্েন্।। 

আোর এ িাকয ন্া শুমন্ন্ দিন্েদত্। 

ধদরয়া এমন্দে ত্াই ন্া কোরহামত্ রাদত্।। 

শ্রীরাে িমেন্ িােু এদক চেৎকার। 

ন্া কোরহায় রিন্ী ন্া কঘামচ অন্ধকার। ।  

সদমযৃযর উিয় িন্য সংসার প্রকামর্। 

োিরহ ভাস্কমর উদন্ উঠুন্ আকামর্।। 

রামের িচমন্ িীর কত্ামে দুই রহাত্। 

িাদরহর রহইে ত্মি িগমত্র ন্াথ।। 

সদমযৃযমর প্রণাে কমর েিন্-ন্ন্িন্।  

যমত্ক িান্র কমর চরণ-িন্দন্।। 

আদি কর্ত্ৃা আেদন্ িংমর্র দিিাকর।  

র্ত্ র্ত্ প্রণাে কমরন্ রঘুির।। 

উিয়-ের্ব্ৃমত্ ভান্ু কমরন্ গেন্। 

কোরহাইে দিভািরী প্রকামর্ ভুিন্।। 

কদেগণ কমরহ ধন্য ধন্য রহন্ুোন্।  

দত্রভুিমন্ ন্াদরহ কিদি কত্াোর সোন্।।  

শ্রীরাে িমেন্ ধন্য ধন্য রহন্ুোন্।  

কত্াোর প্রসামি ভাই োইমেক প্রাণ।।  

কত্াোমর প্রসাি দিি দক আমে এেন্। 

যদি চারহ েরহ, কদর আত্ম্-সেেৃণ।। 

এমত্ক কদরহয়া রাে কিন্ আদেঙ্গন্। 

কতত্াথৃ িান্রিংর্ োমন্ কদেগণ।। 

িারোসী ফে দেে সু্ীমির োমর্।  

সু্ীি প্রসাি দিে যত্ েমন্ আমস। ।  

দিমেন্ িাদি্বব েক্ব দিিাদরয়া সদন্ধ। 

ন্াদরমকে ফে দিে সরহমস্রক কাদন্দ। ।  

রহাাঁদিয়া রহাাঁদিয়া ত্াে দিমেন্ েধুর।  

অেতত্-সোন্ দিে িাইমত্ ির্জ্ুরৃ।।  

িি িি আম্র দিে িাইমত্ রসাে। 

দিঘত্ প্রণাে ককাষ দিমেন্ কাাঁঠাে।।  

ন্ান্ািমণৃ ফে দিে কশ্বত্ কামো রাঙ্গা। 

েধুোন্ কদরিামর দিে িহু কডাঙ্গা। ।  

ফুে ফে দিের প্রসাি দিে রািা।  

েক্ষ িান্মরমত্ িমরহ ফুে ফে কিাো।।  

রািপ্রসাি িহু ফে কেময় রহন্ুোন্। 

প্রাচীন্ িান্রগমণ কত্ সরহে িান্।। 

িারহক িান্মর দকেু দকেু দিয়া কত্ামষ। 

েঙ্কাকাণ্ড গাইে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 
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েরহীরািমণর েঙ্কায় আগেন্ ও রািমণর সদরহত্ েন্ত্রণা 

রািণ েদরমি কমি ভামি কদেগণ। 

করহন্কামে শ্রীরামেমর িমেন্ েক্ষ্েণ।।  

কদরহিার র্দি ন্াই কন্ ধীমর ধীমর।  

এিন্ রািণ আমে িীদিত্ র্রীমর।। 

রািমণ োদরয়া দুঃি ঘুচাও অন্তমর। 

ন্া কর দিে্বব আর উঠরহ সত্বমর।। 

দিরে কমরন্ রাে েক্ষ্মমণর কিামে। 

টেেে কমর েঙ্কা কটমকর করামে।। 

ককাোরহে শুদন্ ভামি রািা ির্ান্ন্। 

েদরময় োন্ুষ কিটা োইে িীিন্।। 

েদরময় ন্া েমর এদক দিেরীত্ সিরী। 

িাদন্োে েদিে কন্ক-েঙ্কােুরী।। 

েদরে সকে িীর র্দণয সরহে েঙ্কা। 

আেদন্ যুদেি ত্যদি েরমণর র্ঙ্কা।।  

িন্ধু িান্ধিাদি ককাথা ককিা আমে আর। 

েমন্ েমন্ দচন্তা কমর কিদি একিার। ।  

স্বমগৃ দেে িীরিাহু েদরে আদসয়া। 

কামর োঠাইি যুমে ন্া োই ভাদিয়া।। 

ইেদিৎ ন্াদরহ রমণ যামি ককান্ িমন্। 

অশ্রুধারা িদরহমত্মে দিংর্দত্ কোচমন্।। 

অদভোমন্ র্ীণৃ অঙ্গ েদেন্ িিন্। 

ক্ষমণ উমঠ ক্ষমণ সিমস রািা ির্ান্ন্।।  

ক্ষমণ ক্ষমণ েদেৃা রহময় ভদদেত্মে েমি। 

এত্ দিমন্ োর্ব্ৃত্ী র্ঙ্কর িুদে োমি।। 

রািমণর োত্া কস দন্কষা ন্াে ধমর। 

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ কগে রািণ-মগাচমর।। 

সন্তামন্র কস্নরহিমর্ দুঃদিত্া অন্তমর। 

রািমণ িুোয় িুিী অমর্ষ প্রকামর। ।  

ত্িন্ কদরহন্ু িােু ন্া শুদন্মে কামণ।  

েদিে রাক্ষসকুে শ্রীরামের িামণ। ।  

দিভীষণ ভাই কত্ার ধরৃ্ম্র্ীে অদত্। 

এমসদেে িুোইমত্ ত্ামর োর োদথ।।  

সীত্া দিমত্ কদরহোে অমর্ষ প্রকামর।  

ন্া শুদন্মে িংর্ন্ার্ কদরিার ত্মর।। 

ভামগযমত্ আদেে দুঃি শুন্রহ রািণ। 

আেন্া রাদিমত্ যুদি কররহ এিন্।। 

এক যুদি আমে িােু কদরহ কয কত্াোমর। 

দিদিিময় কগমে যমি োত্াে দভত্মর।। 

ব্রহ্মার িমরমত্ কেমে সুন্দর ন্ন্দন্। 

েরহীমত্ িদন্মে ন্াে কস েরহীরািণ।। 

োত্ামেমত্ আমে েুত্র সর্ব্ৃ গণিান্। 

ত্ারহা রহইমত্ রহইমি দুঃমির অিসান্।। 

দিষামি রহদরষ সরহে দন্কষার কিামে।  

েমন্মত্ েদিে েুত্র আেময় োত্ামে।।  

োত্ামে আেময় েুত্র কস েরহীরািণ। 

েরহামত্ি ধমর েুত্র দিমন্ দত্রভুিন্।।  

করহন্ েুত্র থাদকমত্ েদিে েঙ্কেুরী। 

ত্ারহার সরু্ম্মি যুদেমিক ককান্ সিরী।। 

কাদেকা েদদিয়া কস োইে িরিান্। 

অিযারহত্ োয়া িামন্ সর্ব্ৃ ঠাাঁই যান্।। 

আেময় দুর্জ্ৃয় েুত্র োত্াে দভত্মর। 

োদরমত্ দুর্জ্ৃয় সিরী কসইিন্ োমর।। 

েদর্ব্ৃকথা আমে ত্ারহা রহইে স্মরণ।  

দিেমর্ত্ স্মরণ কমরা আদসি ত্িন্।। 
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একেমন্ দচমন্ত ত্ামর রািা েমঙ্কশ্বর। 

টন্ক েদিে ত্ার কোে উের।। 

োদত্মেক অঙ্ক েরহী িদি েময় রহামত্।  

এমক এমক দত্রভুিন্ োদগে গদণমত্।।  

সকে োত্ােেুরী দচমন্ত এমক এমক।  

আকার্ োত্াে গমণ দকেু ন্াদরহ কিমি। ।  

েতদথিী গদণময় দস্থর ন্াদরহ রহয় দচমর্ত্। 

ককান্ িন্ স্মমর কোমর েদিময় দিেমর্ত্।। 

সাগমরর উেমর কন্ক-েঙ্কােুরী। 

ত্ারহামত্ আেময় দেত্া রািয-অদধকারী।। 

অসেময় দেত্ার িাদন্ে কস কারণ। 

ত্ারহার কারমণ দেত্া কদরে স্মরণ।। 

এমত্ক ভাদিয়া ত্মি দস্থর কদর েন্। 

ত্বরায় কভদটমত্ যায় দেত্া ির্ান্ন্।।  

র্দন্িামর র্ি কযন্ সমঙ্গ সঙ্গী চায়।  

ইেদিত্ার কিাসর সরহমত্ েরহী যায়। ।  

সিমির দন্র্ব্ৃন্ধ ককরহ িণ্ডাইমত্ ন্ামর। 

আেদন্ েদরমত্ কিি যে আমন্ ধমর।। 

যাত্রা দসদে কদর েন্ত্র েদিে ত্বদরমত্।  

ঊেৃেমথ সুিঙ্গ রহইে আচদ্ববমত্। ।  

অদিেম্বব উেন্ীত্ েঙ্কার দভত্র। 

দসংরহাসমন্ িদস কামন্দ রািা েমঙ্কশ্বর।। 

েরহী কিদি েরহারাি ত্যমি দসংরহাসন্।  

আদেঙ্গন্ দিয়া ককামে েইে ন্ন্দন্।। 

ককামেমত্ কদরয়া দর্মর কদরে চু্ববন্।  

েরহী সকে রািমণর চরণ িন্দন্।। 

দসংরহাসমন্ দুিমন্ িদসে একাসমন্। 

করমযাি কদর েরহী িমে দেত্তস্থামন্।।  

ককান্ কামযৃয দেত্া কোমর কদরমে স্মরণ। 

আজ্ঞা কর উোদরি ককান্ প্রময়ািন্।।  

কাদন্দয়া রািণ রািার চমক্ষ েমি িে।  

েঙ্কার দুগৃদত্ যত্ কদরহে সকে।। 

রািণ িমে শুন্ িােু দুঃমির কাদরহন্ী। 

সদেৃণিা ত্ি দেসী আোর ভদগন্ী।। 

রহইয়া োন্ুষ কিটা কামট ন্াক কাণ।  

ককেমন্ সদরহত্ প্রামণ এত্ অেোন্।। 

েরহী িমে করহ দেত্া শুদন্ দিিরণ। 

আচদ্ববমত্ ন্াক কাণ কামট দক কারণ। ।  

রািণ িমে সদেৃণিা ভদগন্ী কদন্ষ্ঠা। 

োইয়া সিধিয ির্া সিাচামর দন্ষ্ঠা।। 

েঙ্কার ঐশ্বযৃযসুি েদরত্যাগ কদর। 

েঞ্চিটী িমন্ দেে রহময় ব্রহ্মচারী।। 

কচৌর্দ্ রহািার দন্র্াচর ির ও িদষণ। 

দিয়াদেন্ু সদেৃণিায় কদরমত্ রক্ষণ।।  

দগয়াদেে সদেৃণিা েুষ্প-অমেষমণ। 

এমত্ক প্রোি রহমি আমগমত্ ন্া িামন্। ।  

ির্রথ ন্ামে রািা িন্ম সদযৃযিংমর্। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণমর োঠায় িন্িামস।। 

সমঙ্গমত্ িদন্ত্া ত্ার সীত্া ন্ামে ন্ারী। 

সদেৃণিার সমঙ্গ কমরহ িাকয দুই চাদর।। 

েুষ্প োদগ রসাভাষ ন্ারী দুইিমন্।  

ককাে কদর ন্াক কাণ কাদটে েক্ষ্মমণ।। 

এই অেোন্ কমরহ কস ির িদষমণ। 

সসন্য েময় দগয়া যুে কদরে দুিমন্।। 

কদরয়া ত্ুেুে যুে দুিন্ার সমন্। 

রাক্ষস রহািার কচৌর্দ্ েমি রাে-িামণ।। 

েঙ্কামত্ আদসয়া ভিী কামন্দ েমন্াদুঃমি। 

সর্ব্ৃ অঙ্গ জ্বমে কগে কাটা ন্াক কিমি।। 



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

2
 

দিজ্ঞাদসোে এ দুগৃদত্ কদরমেক ককটা। 

সদেৃণিা িমে িািা ন্য় এক কিটা।।  

দুই ভাই আদসয়ামে েঞ্চিটী িমন্। 

েরাোসুন্দরী এক ন্ারী ত্ার সমন্।।  

সদেণৃিা-েুমি শুমন্ এ সকে কথা। 

ককামে রহমর আদন্য়াদে রামের িদন্ত্া।।  

িমন্র িান্র সি সরহায় কদরয়া। 

সাগর িাদন্ধে রাে গাে োথর দিয়া।। 

সাগর িাদন্ধয়া রাে েঙ্কােুরী কিমি। 

ইেদিৎ িীরিাহু সমি রমণ েমি। ।  

সসন্য ও সােন্ত কেমর িেৃ সকে চদণৃ। 

রমণ সেে সমরহাির ভাই কুম্ভকণৃ।। 

দুর্জ্ৃয় েক্ষ্মণ রামে দিদন্মত্ ন্া োদর। 

সঙ্কমট েদিয়া িােু কত্াোমর কয স্মদর।। 

রািণ কদরহে যদি এমত্ক কাদরহন্ী। 

কস েরহীরািণ কমরহ কদর কযািোদণ।। 

স্বণৃেুরী েণ্ডভণ্ড সরহে ত্ি কিামষ।  

েশ্চাৎ ডাদকমে সি কদরয়া দিন্ামর্। ।  

সাগমরর োমর যমি শ্রীরাে েক্ষ্েণ।  

ত্িন্ আোমর ককন্ ন্া সকমে স্মরণ।। 

েে ডমর কিি িান্ি সমি কমর র্ঙ্কা।  

আদে দিিযোমন্ েমি স্বণৃেুরী েঙ্কা।। 

আোর িামণর টান্ ন্া সমরহ সংসামর। 

ন্র-িান্মরমত্ এত্ অেোন্ কমর।। 

কোর ডমর কিিগণ যায় স্বগৃ োদি।  

কিমন্ধ আদন্ কিিগমণ গমে দিময় িদি।। 

দত্রভুিমন্ করহন্ কথা ককাথাও ন্া শুদন্। 

যামর িাই, কসই কায় অেদর্ব্ৃ কাদরহন্ী।। 

কটামক্ষ োদরি যামর ত্ার সমঙ্গ রণ।  

করহন্ োয়া কদরি ন্া িামন্ ককান্ িন্।।  

ইে র্চী থামক যদি এক দসংরহাসমন্। 

র্চীমর আদন্মত্ োদর ইে ন্াদরহ িামন্।। 

ন্র-িান্র ভুোইি কত্ িি কাি।  

আর দুঃি ন্া ভাদিরহ শুন্ েরহারাি।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ ত্ি সিরী দুইিমন্। 

ন্রিদে দিি েময় োত্াে ভুিমন্।। 

রাে েক্ষ্মমন্মর আর ন্াদরহ ত্ি র্ঙ্কা। 

সীত্া েময় কভাগ কর স্বণৃেুরী েঙ্কা।। 

েরহী যদি কদরমেক এমত্ক আশ্বাস। 

রহাত্ িািাইয়া কযন্ োইে আকার্।। 

রািণ িমে েুত্র ত্ুদে প্রামণর সোন্। 

কত্াো সরহমত্ আোর রহইমি েদরত্রাণ।।  

িুদেোে কত্াো সরহমত্ সিরী রহমি ক্ষয়।  

কত্াোর গমণমত্ কোর সর্ব্ৃমত্রমত্ িয়।।  

েরহী িমে শুন্ দেত্া েঙ্কা-অদধকারী। 

দস্থর রহময় সিস ত্ুদে আদে োদর সিরী।। 

রািণ ও েরহীরািমণর েন্ত্রণা শ্রিণ কদরয়া দিভীষমন্র রাে েক্ষ্মমণর 

রক্ষা দিধান্ 

দুই িমন্ কমরহ কথা িদস দসংরহাসমন্। 

দিভীষণ দন্মিদিে রামের চরমণ।। 

কযািরহামত্ রঘুন্ামথ িমে দিভীষণ। 

দন্দশ্চন্ত রহইময় ককন্ রময়মে রািণ। ।  

ইেদিৎ েদিয়ামে িীর ন্াদরহ আর।  

দক েন্ত্রণা কমর রািণ কিদি একিার।। 
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প্রণদেময় শ্রীরাে েক্ষ্মণ িা্ববিান্। 

েক্ষীরূে রহইয়া চদেে দিভীষমণ।। 

রািমণর অন্তঃেুমর কগে অদন্দেমি। 

রািণ সদরহত্ েরহীরািমণমর কিমি।। 

দেত্া েুত্র দুই িমন্ িদস একাসমন্।  

যুদি কমর দুিমন্মত্ রহরদষত্ েমন্।।  

েরহীরািমণ কিদিময় দচদন্তত্ দিভীষণ।  

রামের দন্কমট এে ত্বদরত্ গেন্।। 

দিভীষণ কমরহ আদস কদর কযািরহাত্। 

আদি িি সঙ্কট কয কিদি রঘুন্াথ।। 

রািমণর েুত্র এক কস েরহীরািণ। 

োয়ার সাগর কিটা িুমন্ধ দিচক্ষণ।।  

েমন্দািরী-গমভৃ কসই িদন্মে ত্ন্য়।  

ত্ারহার সং্ামে সুরাসুর কমর ভয়। ।  

োত্াে-েুমরমত্ থামক িামের আমিমর্।  

েরহািে েরারে সমি ভয় িামস।। 

ত্ারহার সং্ামে প্রভু কামরা ন্াই রক্ষা। 

দত্রভুিন্ দিিয়ী ধন্ুক িাণ-দর্ক্ষা।। 

োয়া োদত্ ডাদকন্ী োওয়ামে কযন্ রহমর। 

কসইেত্ েরহী োয়া কমর চুদর কমর।। 

কত্ োয়া ধমর ককরহ ন্াদরহ িামন্ সদন্ধ। 

েরহাোয়া ত্ার ঘমর সমত্য আমে িন্দী।। 

যারহা েমন্ কমর ত্ারহা কদরিামর োমর। 

দত্রভুিন্ কাাঁমে েরহীরািমণর ডমর।।  

করহন্ দুষ্ট আদসয়ামে েঙ্কার দভত্মর। 

আদি দন্দর্ িাগ সমি রহইয়া সত্বমর।।  

িুদেয়া সুযুদি কর েন্ত্রী িা্ববিান্। 

েরহীর োয়ামত্ দকমস রহমি েদরত্রাণ। ।  

িা্ববিান্ কমরহ শুন্ িীর রহন্ুোন্। 

দিেমর্ত্ ন্াদরহক িন্ধু কত্াোর সোন্।।  

দিভীষমণর িচন্ কররহ অিগদত্। 

দকরূমে দন্োর োি আদিকার রাদত্।। 

রহন্ুোন্ িমে, শুন্ যত্ িীরভামগ। 

কচারা কিটা দিন্াদর্ি সারা রাদত্র কিমগ।। 

েদরে সকে িীর েরহী কিটা আমে। 

েরহীরািণ িদধয়া রািমণ িদধ দেমে। ।  

এিমন্া রািণ কিটা িীমত্ সাধ কমর। 

েঙ্কােুরী উোদিয়া ডুিাি সাগমর। ।  

চত্ুর্দ্ৃর্ ভুিমন্মত্ সু্ীমির গদত্। 

কযিামন্ েুকাময় থামক ন্াদরহ অিযারহদত্।। 

কেমির কুণ্ডেী গি কদরি দন্রৃ্ম্াণ। 

সকমে িাদগয়া থাক সমি সািধান্।। 

রদরহি সকে কদে গি আগদেময়। 

কার সাধয যাইমিক আোমর ভাদণ্ডময়।। 

দিভীষণ িমে শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

প্রত্ীত্ কত্াোর িামকয রহমি ককান্ িন্।।  

যািৎ এ কােদন্দর্ প্রভাত্ ন্া রহয়। 

ত্ািৎ আোর েমন্ ন্া রহয় প্রত্যয়।। 

শ্রীরাে িমেন্ শুন্ েিন্-কুোর। 

আদি রাদত্র উোদরমত্ ভরসা কত্াোর।। 

রহাদসয়া রহাদসয়া কন্ েন্ত্রী িা্ববিান্। 

রহন্ুোন্ িীর িি কদরহো প্রোণ।। 

কিিামিদি এমস যদি রমণ কিয় রহান্া।  

ত্মিত্ ত্ারহার সমঙ্গ িামট িীরেণা।।  

অেদক্ষমত্ কচার আদস যামি চুদর কমর। 

কিদিমত্ ন্া োমি রহন্ু দক কদরমি ত্ামর।। 

অেদক্ষমত্ আদসমি কস চুদর দিিযা িামন্। 

একর্ত্মর সিাই থাকরহ িাগরমণ।। 
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িা্ববিান্ িমে ত্ি অত্ুে দিরে। 

আদিকার রাদত্র ত্ুদে কর েদরশ্রে। ।  

এইমিো সিস সমি িতঢ় যুদি কদর।  

কিো অিসান্ সরহে আইে র্র্ব্ৃরী।। 

এত্ িদে দিভীষণ ত্থা সরহমত্ যায়। 

অন্তমর থাদকয়া েরহী কিদিিামর োয়।।  

ভরত্ রহইয়া এে রহন্ুোমন্র কামে। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ দুই ভাই ককাথা আমে।। 

কচৌর্দ্িষৃ িন্িাসী েেমকমত্ িটা।  

ির্রথ রািার আেরা চাদর কিটা।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ ককাথা কদর িরর্ন্।  

এত্ শুদন্ কদরহমেন্ েিন্-ন্ন্দন্।। 

ক্ষমণক দিে্বব কর আসুক দিভীষণ।  

ইরহা শুদন্ োেু রহমট কস েরহীরািণ।।  

করহন্কামে ধাইয়া আইে দিভীষণ।  

রহন্ু িমে ভরত্ আইে এইক্ষণ।। 

রহন্ুোমন্ চাদরহ দিভীষণ কমরহ কথা। 

দ্বার ন্া োদিও যদি আমস ত্ি দেত্া।। 

এত্ িদে দিভীষণ কগে অদত্ িদমর। 

ককৌর্েযা রহইয়া েরহী আইে সত্বমর।। 

ককৌর্েযা িমেন্ শুন্ েিন্-কুোর। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ কোমর কিিাও একিার।। 

রহন্ুোন্ িমে োত্া কদর দন্মিিন্। 

ক্ষমণক থাকরহ করহথা আসুন্ দিভীষণ।।  

এমত্ক শুদন্য়া েরহী দত্মেক ন্া থামক।  

দিভীষণ ধাইয়া আইে িদর কথমক।। 

দিভীষমণ কিদি িুিী যায় গদিগদি। 

ত্ারহা কিদি রহন্ু কমর িন্ত কিেদি।।  

উেন্ীত্ রহইে রাক্ষস দিভীষণ। 

কদরহে সকে কথা েিন্-ন্ন্দন্।। 

দিভীষণ িমে শুন্ আিার িচন্। 

দ্বার ন্া োদিমি যদি আইমস েিন্।।  

এত্ িদে দিভীষণ কদরে গেন্।  

রহইয়া িন্ক-ঋদষ দিে িরর্ন্।। 

িন্ক িমেন্ শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

রাে সমঙ্গ আোর করারহ িরর্ন্।। 

আোর িাোত্া রহন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ।  

চত্ুর্দ্ৃর্িষৃ গত্ ন্াদরহ িরর্ন্।।  

কত্াোমর ন্া দচদন্ আদে িমে রহন্ুোন্।  

ক্ষণকাে থাকরহ আসুন্ দিভীষণ।। 

এমত্ক শুদন্য়া ঋদষ রহন্ুোন্-মিাে। 

রহন্ুোন্-সমঙ্গমত্ যুদিে গণ্ডমগাে।।  

করহন্কামে দিভীষণ দিমেন্ রহাাঁকার। 

েোয় িন্ক-ঋদষ কিিা ন্াদরহ আর।। 

উেন্ীত্ রহইে রাক্ষস দিভীষণ। 

দিভীষমণ কমরহ সি েিন্-ন্ন্দন্।। 

দিভীষণ িমে যদি আমস ত্ি দেত্া।  

গমির দভত্মর কযমত্ ন্া দিও সর্ব্ৃথা।। 

এমত্ক িদেয়া দিভীষমণর গেন্। 

দিভীষণ রহময় েরহী দিে িরর্ন্।। 

রহন্ুোন্ িমে ত্ুদে কগমে এইক্ষমণ। 

এত্ র্ীঘ্র দফমর এমে দকমসর কারমণ। ।  

দিভীষণ িমে শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

কচারা োয়া কত্ িামন্ কস েরহীরািণ।।  

সািধামন্ থাক ত্ুদে আদিকার দন্দর্। 

রাে েক্ষ্মমণর রহামত্ রক্ষা কিাঁমধ আদস।। 

এমত্ক িদেয়া েরহী গমিমত্ প্রমিমর্। 

অেদক্ষমত্ কগে রাে েক্ষ্মমণর োমর্।। 
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সু্ীি-অঙ্গি-মকামে আমে দুই ভাই।  

োয়ারূমে দন্র্াচর কগে কসই ঠাাঁই।।  

েরহাোয়া স্মদর ধদদে দিে উিাইময়।  

রাে েক্ষ্মণ দন্দ্রা যায় অমচত্ন্ রহময়।। 

অসচত্ন্য রহময় েমি যমত্ক িান্র। 

রহাত্ সরহমত্ িমস েমি গাে ও োথর।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ কিাাঁমরহ দন্দ্রায় অমচত্ন্। 

সুিমঙ্গ েইয়া যায় আেন্ ভিন্।। 

দন্দ্রা ন্াদরহ ভামঙ্গ কিাাঁমরহ আমেন্ র্য়মন্। 

ঘমরর দভত্মর েময় রাদিে কগােমন্।। 

িা্ববিামন্র কথা যদি সরহে অিসান্। 

করহন্কামে করমযামি িমে রহন্ুোন্।। 

োয়ািী রাক্ষস কসই কত্ োয়া িামন্। 

সািধামন্ থাক কযন্ ন্া োয় সন্ধামন্।। 

শ্রীরামেমর কদরহমেন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

দিষু্ণচর আকামর্ কররহ আোিন্।।  

চর আোিন্ যদি রদরহে গগমন্। 

র্দমন্যমত্ আদসমত্ োমর কারহার েরামণ।। 

দিশ্বকরৃ্ম্ার েুত্র ন্ে োয়ার দন্ধান্। 

োত্ামে রহুক দগয়া রহময় সািধান্।। 

সািধান্ রহময় সমি ররহ সাদর সাদর। 

কেমি গি িাদন্ধ আদে ত্ামরহ থাদক দ্বারী।। 

কেি রহয় িীঘৃাকার র্মত্ক কযািন্। 

গদঠে দিদচত্র গি েিন্-ন্ন্দন্।। 

প্রাচীর কচৌত্ার সরহে অদত্ েমন্ারহর। 

সকে কটক কোমক ত্ারহার দভত্র।। 

সু্ীমির ককামে রাে কেে-মোচন্। 

অঙ্গমির ককামে রন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ। ।  

োঙ্গুমের গমি িীর যুদিমেক কির্।  

ত্ারহামত্ সসসমন্য রাে কমরন্ প্রমির্।।  

অেদর্ব্ৃ কেমির গি দন্রৃ্ম্াণ কয কদর। 

দিভীষণ ভ্রদেমত্মে রহইয়া প্ররহরী।।  

সকে কটক োমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ।  

গাে োথর রহামত্ কদে কমর িাগরণ।। 

কেমিমত্ িাদন্ধে গি কঠদকে গগন্। 

উেমরমত্ দিষু্ণচর দফমর ঘমন্ ঘন্। ।  

গমির দ্বামরমত্ দ্বারী আেদন্ কয রমরহ। 

কার সাধয প্রমির্ কদরমত্ োমর ত্ামরহ।। 

এইরূমে সকমেমত্ ত্থায় রদরহে। 

কতদর্ত্িাস রাোয়ণ যমন শ দিরদচে। ।  

েরহীরািমণর োয়াযেু দ্বারা শ্রীরাে েক্ষ্মণমক রহরণ  

দদ্বত্ীয় প্ররহর দন্দর্ কঘার অন্ধকার।  

দিভীষণ িমে শুন্ েিন্-কুোর।। 

আেদন্ েিন্ যদি আমস ত্ি দেত্া। 

প্রমির্ কদরমত্ ত্ামর ন্াদরহ দিমি করহথা।। 

এত্ িদে িাদরহর রহইে দিভীষণ।  

গমির কচৌদিমক কিমি কদরয়া ভ্রেণ।।  

রািমণ প্রণাে কদর কস েরহীরািণ। 

শ্রীরামের দন্কমটমত্ কদরে গেন্।। 

ঠাট কটক রহেী কঘািা ন্া েয় কিাসর।  

োয়া কদর একাকী চদেে দন্র্াচর।। 

আকামর্ আদসমত্ চর কিদিে সত্বমর।  

ঠাক কটক কিমি সি গমির দভত্মর।। 

েমন্ েমন্ ভামি েরহী রািণ-ন্ন্দন্। 

োয়ামত্ েদেি আদি শ্রীরাে েক্ষ্েণ।।  
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দিভীষমণ কিমি ত্থা গমির িাদরহমর। 

দকরূমে যাইি আদে উরহার কগাচমর।। 

েমন্ েমন্ দচন্তা েরহী কদরময় ত্িন্। 

োয়ামত্ রহইে অি-রািার ন্ন্দন্।। 

ির্রথ রহময় আদস দিে িরর্ন্। 

ির্রথ িমে শুন্ েিন্-ন্ন্দন্।। 

আোর সন্তান্ দুদট শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সমন্ কদর িরর্ন্।।  

রহন্ুোন্ িমে কগাাঁসাই কদর দন্মিিন্।  

ক্ষমণক দিে্বব কর আসুক দিভীষণ।।  

করহন্কামে দিভীষণ দিে িরর্ন্। 

ত্রামস েোময় কগে কস েরহীরািণ।। 

রহন্ু িমে শুন্রহ ধাদরৃ্ম্ক দিভীষণ।  

ির্রথ-রািা এমসদেমেন্ এিন্।। 

দিভীষণ িমে যদি আমস ত্ি দেত্া। 

প্রমির্ কদরমত্ ত্িু ন্াদরহ দিমি এথা।। 

চাদরদিমক দন্র্াচর ন্ান্া অ্ত্র  রহামত্। 

দন্ি েুমর রমরহ েরহী রহদরষ েমন্মত্।। 

করহথায় গমির দ্বামর এে দিভীষণ।  

রহন্ুোন্-স্থামন্ িার্ত্ৃা েুমে ঘমন্ ঘন্।। 

রহন্ু িামন্ দিভীষণ গমির দভত্মর। 

রহন্ুোন্ কিমি ত্ামক গমির িাদরহমর।।  

রহন্ুোন্ িমে কক রাক্ষস দিভীষণ। 

ঔষধ িাদন্ধমত্ ত্ুদে কগমে কয এিন্। ।  

িাদরহর রহইয়া এমে ককান্ েথ দিময়। 

কত্াোমর কিদিময় কোর দস্থর ন্মরহ দরহময়।। 

িুদেমত্ ন্া োদর দকিা আমে ত্ি েমন্। 

রািমণর চর রহময় আে রাে-স্থামন্।। 

রািমণর চর রহময় এস যাও দন্দত্। 

কেট কদরয়া রােসরহ সকমে দেদত্।। 

কোর ঠাাঁই রাক্ষসা কত্ার ন্াদরহক দন্োর। 

কেমির িাদিমত্ েি যমের দুয়ার।। 

উোদিয়া েঙ্কােুরী ডুিাি সাগমর।  

েঙ্কার িসদত্ োঠাইি যেেুমর।। 

রািমণর িদত্ ত্ুদে রামের দন্কমট। 

দক িদেি কত্ার িামকয েে িুক ফামট।। 

দিভীষণ িমে ন্াদরহ এমসদে কেমট। 

দিিয কদর রহন্ুোন্ কত্াোর দন্কমট।।  

কগািমধ ও ব্রহ্মিমধ যত্ োে রহয়। 

যদি েমে এমস থাদক েইি দন্শ্চয়।। 

যত্ োে রহয় ব্রহ্মিমধ সুরাোমন্। 

আোর কস োে, যদি িে থামক েমন্।।  

রহন্ুোন্ িমে কত্ার দিিয দকেু ন্য়। 

ব্রহ্মিধ কগািমধ রাক্ষমস ককাথা ভয়।।  

দিভীষণ িমে ত্ুদে দিচামর েদণ্ডত্।  

দিচার ন্া কমর ককন্ িে অন্ুদচত্।। 

ককেমন্ িেরহ কোমর রািমণর চর। 

যুদি দিয়া িদধোে যত্ দন্র্াচর।।  

ইেদিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ সদন্ধ ককিা িামন্। 

যুদি দিয়া িদধোে আেন্ সন্তামন্।। 

কত্ রূে রহময় এে কস েরহীরািণ। 

ভুোমত্ ন্া কেমর কর্মষ সরহে দিভীষণ।।  

রহন্ুোন্ িমে কথা শুমন্ োমগ ডর। 

োয়ামত্ দক েরহী কগে গমির দভত্র।। 

োমি রহন্ুোন্ িীর কমর করহাঁটোথা।  

দিভীষমণ ভৃৎদসোে অন্ুদচত্ কথা।।  

েথ কেমি দিময় আদে সকন্ু দিেরীত্। 

দিভীষমণ ভৃৎদসোে ন্মরহত্ উদচত্।। 
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রহন্ুোন্ িমে কথা শুন্ দিভীষণ।  

আমগ দগয়া কিদি চে শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

োরুদত্র িামকযমত্ রাক্ষস দিভীষণ।  

প্রোি েদিে েমন্ িাদন্ে ত্িন্।। 

দিভীষণ িমে শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

চে ত্মি কিদি দগয়া শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

দ্রুত্গদত্ যায় কিাাঁমরহ কধময় ঊেৃেুমি। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ ন্াই র্দন্যেয় কিমি।। 

আশ্চযৃয কিদিে ত্ামরহ সুিঙ্গ দন্রৃ্ম্াণ। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ ন্া কিদিময় ফামট প্রাণ।। 

কটমকর োমে ন্াদরহ শ্রীরাে েক্ষ্েণ।  

ভদমে গিাগদি দিয়া কামন্দ দিভীষণ।।  

সু্ীি অঙ্গি আদি ঘুমে অমচত্ন্। 

প্রোি েদিে উঠ িমে দিভীষণ।। 

কটক-দভত্মর শুমন্ সরহে েরহামরাে।  

িান্র-েণ্ডমে উমঠ রন্দমন্র করাে। ।  

কাদন্দমে সু্ীি রািা ন্াদরহক সদ্ববত্। 

ককাথা কগমে েক্ষ্মণ শ্রীরােচে দেত্।। 

ধরণী কোটাময় কামন্দ িীর রহন্ুোন্।  

রামের উমর্দ্মর্ আদে ত্যদিি েরাণ। ।  

অদিকুণ্ড সািাইময় ত্ামরহ দিি োাঁে। 

িীিমন্মত্ ন্া ঘুদচমি েমন্র সন্তাে। ।  

দর্মর রহাত্ কামন্দ িাদে-েুত্র যুিরাি। 

িতথায় র্রীর আর িীিমন্ দক কাি।। 

আকুে রহইয়া কামন্দ কসন্ােদত্ ন্ীে। 

িাাঁদচমত্ িাসন্া আর ন্াদরহ এক দত্ে।।  

িা্ববিান্ িমে সমি ন্া কর রন্দন্।  

উোয় কররহ শুন্ আোর িচন্।। 

রন্দন্ স্ববর শুন্ িান্মরর রাি। 

কযেমত্ দন্োর োই দচন্ত কসই কাি।। 

অদস্থর ন্া রহও ককরহ দিেদর্ত্ সেয়। 

সুদস্থর রহইমে সর্ব্ৃ কাযৃযদসদে রহয়।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ কিি িগমত্র সার।  

দিন্ার্ কদরমত্ োমর সাধয আমে কার।।  

সুেন্ত্রণা শুন্ ওমরহ সু্ীি রািন্।  

োরুদত্মর োঠাও কদরমত্ অমেষণ।।  

োরুদত্র অগেয ন্াদরহক দত্রভুিমন্।  

অির্য োইমি কিিা শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

আদন্মত্ ন্া োমর যদি শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

ত্মি সমি অদিকুমণ্ড ত্যদিি িীিন্।।  

এমত্ক িদেে যদি ব্রহ্মার কুোর। 

কদরহে সু্ীি রািা এই যুদি সার।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণর অমেষমণ রহনু্োমন্র োত্ােেুমর গেন্ 

সু্ীি িমেন্ শুন্ েিন্-কুোর। 

সীত্ার উমর্দ্র্ সকমে সাগমরর োর।।  

ত্ুদে শ্রীরামের ভি িামন্ সর্ব্ৃিন্। 

কমর এমসা শ্রীরাে েক্ষ্মমণ অমেষণ।। 

কত্াোমর ভুোময় কগে রািণ-কুোর। 

দত্রভুিমন্ এ কেঙ্ক রদরহে কত্াোর।।  

ত্ি িুদে ভ্রমেমত্ শ্রীরামে দন্ে কচামর। 

অমেষণ কদরমত্ োঠাি িে কামর।। 

সু্ীমির িামকযমত্ োরুদত্ েরহািে।  

োমি অদভোমন্ আাঁদি কমর েে েে।। 

োরুদত্ িমেন্ আদে যাি অমেষমণ। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে িুাঁদিি দত্রভুিমন্।। 
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ত্থাদে ন্া োই যদি শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

কদরি িেদধ-িমে এ কিরহ োত্ন্।। 

এত্ কদরহ কামন্দ রহন্ু েিন্-ন্ন্দন্। 

ককাথা োি শ্রীরাে েক্ষ্মণ অমেষণ।। 

এইিামন্ থাক সমি একত্র রহইয়া। 

যািৎ ন্া আদস আদে সত্রমোকয িুাঁদিয়া।। 

সু্ীি-রািার কামে েইয়া দিিায়।  

সুিমঙ্গ প্রমির্ কদর রহন্ুোন্ যায়। ।  

কয েমথ েক্ষ্মণ রামে রহমরমে রাক্ষমস। 

কসই েমথ কগে িীর চক্ষুর দন্দেমষ। ।  

োত্ামেমত্ দগয়া কিমি সদমযৃযর প্রকার্। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ েুরী কযেন্ সকোস।। 

প্রথমে কিদিে িদেরািার িসদত্। 

েুণযত্ীথৃ গঙ্গা কিমি ন্ামে কভাগিত্ী।। 

েরহা ত্মোিমন্ কিমি কত্ েুদন্ ঋদষ। 

ন্াদগন্ী যদক্ষণী যত্ েরােরূেসী।। 

চত্ুভৃুি দদ্বভুি অমর্ষরূেী কোক।  

িরা েতত্ুয ন্াদরহ ত্থা ন্াদরহ করাগ কর্াক।। 

দত্ন্ ককাদট েুরুমষ কদেে েুদন্ সিমস। 

েরোসুন্দরী কত্ কিমি আমর্ োমর্।।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ কিমি কত্ ত্ীথৃ-স্থান্। 

কসথা রাে েক্ষ্মমণর ন্া োয় সন্ধান্।। 

সকে োত্ােেুরী ভ্রমে এমক এমক।  

েরহীরািমণর েুরী কিদিে সরু্ম্মি।।  

েদ্মমির্ ধদরয়া িুদিাঁে সি েুরী। 

রাক্ষমসর েুরী কযন্ অের-ন্গরী।। 

ত্বদরত্ গেমন্ কগে েুরীর দভত্র। 

োষাণ রদচত্ কত্ িীদধ সমরাির।। 

অসংিয েুরুষ ন্ারী েরে সুন্দর। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ কিমি সুিমণৃর ঘর।। 

িি িি িতক্ষ ত্থা ের্ব্ৃত্ প্রোণ।  

অশ্ব রহেী রথ কিমি দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ।। 

েমন্ েমন্ দচন্তা কমর েিন্-কুোর। 

এই েুমর আমে রাে েক্ষ্মণ আোর।।  

েকৃট রূমেমত্ রমরহ িতমক্ষর উের। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ ঘাট কিমি সমরাির।। 

িহু কোক আদস ত্থা কমর স্নান্ িান্।  

িান্র কিদিয়া রহয় চেৎকার জ্ঞান্।। 

িতক্ষত্মে থাদক কোক কন্রহাদরয়া কিমি। 

এেন্ িান্র কয আইে ককাথা কথমক।। 

একিন্ দেে ত্থা িতো দচরিীিী। 

িান্মর কিদিয়া িতো েমন্ েমন্ ভাদি।। 

িতো িমে শুন্ সমি আোর িচন্। 

েদমর্ব্ৃর িতর্ত্ান্ত-কথা শুন্ দিয়া েন্।। 

কদরে দিের ত্ে েরহী েরহারািা।  

দিের প্রকামর সকে েরহাোয়া েদিা।। 

কদরে দিের েদিা িহু উেিাস। 

অের রহইমত্ রািার দেে িি আর্।। 

অের রহইমত্ কিিী দিো ির। 

কিিী িমে অন্য ির চারহ দন্র্াচর।। 

েরহী িমে অদত্ দক্ববা কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ। 

যক্ষ রক্ষ দকন্নর দের্াচ আদি সর্ব্ৃ।। 

সং্ামেমত্ কামরা রহামত্ েরণ ন্া রহয়।  

কসই ির দিে কিিী িুদেময় আর্ায়।। 

েরহী িমে প্রকামরমত্ রহমেে অের। 

যত্ িাদত্ কযাো আমে কামরা ন্াদরহ ডর।।  

ন্র আর িান্র এ দুই িাকী আমে। 

ভক্ষয-িাদত্ দক কদরমি রাক্ষমসর কামে।। 
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ভগিত্ী িমে ভয় কামর ন্াদরহ আর। 

ন্র-িান্মরর রহামত্ সিংমর্ সংরহার।। 

অের ন্মরহন্ রািা িাদন্ দিিরণ। 

ন্র কদে এমে রহমি রািার েরণ।। 

িন্দী কমর আদন্য়ামে দর্শু দুই ন্র।  

ককাথা রহইমত্ উেন্ীত্ রহইে িান্র।। 

এই কথা গমপ্ত িুিী কমরহ একিমন্। 

চাদরদিমক কিমি োমে অন্য ককরহ শুমন্।। 

শুদন্য়া রহদরষ সরহে েিন্-ন্ন্দন্। 

ককাথায় আমেন্ প্রভু ভামি েমন্ েমন্। ।  

করহন্কামে ন্ারী সি ন্গর-দন্িাসী। 

িে েইিামর আমস কমক্ষমত্ কেসী।। 

এক ন্ারী প্রাচীন্া েরহীর েুরিাসী।  

ত্ারহামর দিজ্ঞাসা কমর যমত্ক রূেসী।। 

রািার িাটীমত্ ককন্ িািযভাণ্ড করাে। 

ককরহ ন্ামচ ককরহ গায় ন্তত্য ককাোরহে। ।  

েরহান্মন্দ আদসমত্মে দদ্বিগণ সি।  

রািার িাটীমত্ আদি দকমসর উৎসি।। 

িতো ন্ারী িমে শুন্ যমত্ক রূেসী। 

রািার িাটীর কথা সকমত্ ভয় িাদস।।  

কদরহমত্ দন্মষধ আমে কদরহিার ন্য়। 

প্রকার্ ন্া কর কথা িণ্ড চাদর েয়। ।  

দিজ্ঞাসা কদরমে যদি সমঙ্গােমন্ িদে। 

েরহাোয়া-কামে আদি রহমি ন্রিদে।। 

আদন্য়ামে দুদটদর্শু েরে সুন্দর। 

ন্া কিদি এেন্ রূে অিন্ী দভত্র।। 

ককান্ অভাগীর েুত্র কিমি ফামট প্রাণ। 

িণ্ড চাদর েয় েমর দিমি িদেিান্।।  

িন্দী কমর রাদিয়ামে সমঙ্গােমন্ ঘমর। 

রািার িাটীর কথা ন্া কদরহও কামর।।  

এত্ িদে িে েময় সমি কগে িামস। 

রহন্ুোন্ শুদন্মেন্ িতমক্ষােমর িমস।।  

েমন্ েমন্ ভামি িীর োইোে সদন্ধ।  

এইিামন্ শ্রীরাে েক্ষ্মণ আমে িন্দী।। 

র্রীর েুেক িীর েিন্- ত্ন্য়।  

এিামন্মত্ থাকা আর উেযুি ন্য়।। 

চক্ষুর দন্দেমষ কগে রাি-অন্তঃেুমর। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ যথা িন্দী আমে ঘমর।। 

কিারহারা কোরহার গি দভত্র িাদরহমর। 

চাদরদিমক দন্র্াচর ন্ান্া অ্ত্র  ধমর।। 

চাদরদিমক দন্র্াচর আমে অগণন্। 

ঘমরর দভত্মর আমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ।।  

েক্ষীরূমে প্রমিদর্ে ঘমরর দভত্মর।  

র্রীর ধারণ কদর কিাাঁমরহ ন্েস্কামর।।  

আচদ্ববমত্ োরুদত্ কন্াঙায় দগয়া োথা। 

দন্দ্রা-ভমঙ্গ শ্রীরাে েক্ষ্মণ কন্ কথা।। 

েক্ষ্মণ িমেন্ শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

সু্ীি অঙ্গি ককাথা, ককাথা দিভীষণ।।  

রহন্ুোন্ িমে প্রভু োসদরমে দচমত্।  

েরহীরািণ রহদরময় এমন্মে োত্ামেমত্।।  

শুদন্য়া কাত্র অদত্ শ্রীরাে েক্ষে্ণ।  

প্রমিাধ কদরয়া িমে েিন্-ন্ন্দন্।। 

করহন্কামে রািেুমর েদিে কঘাষণা।  

েরহাোয়া েদিা রহমি িাদিে িািন্া।।  

দিের োগে দিমি েদরহষ দিের। 

িদেিান্ দিমি রািা আর দুই ন্র।। 

ন্ান্া সুিাদসত্া েুষ্প গন্ধ েমন্ারহর।  

সািাইয়া েময় যায় েরহাোয়া- ঘর।।  
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শ্রীরাে িমেন্ শুন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

দিোমক েমিদে করহথা রহইমি ককেন্।। 

ন্াদরহ সসন্য কসন্ােদত্ ন্াদরহ ধন্ুঃর্র।  

ককেমন্ রাক্ষস-রহামত্ োইি দন্োর।।  

কযািরহমে কমরহ রহন্ু শ্রীরামের আমগ। 

রাক্ষস োদরমত্ প্রভু ককান্ ভার োমগ।। 

দত্রভুিমন্ িযাত্ ত্ি শ্রীচরণ িাস।  

িতক্ষ োথমরমত্ দরেু কদরি দিন্ার্। ।  

রিাণ রািার িংর্ কযিামন্ কয থামক।  

কত্াোর প্রসামিমত্ োদরি এমক এমক। ।  

অমন্ক ব্রাক্ষণ দরহংমস িহু কিি ঋদষ। 

কগারহত্যা প্রভতদত্ োে সকে রাদর্ রাদর্।। 

দুর্জ্ৃয় রাক্ষস-িংর্ রহইমি সংরহার।  

রাক্ষস িদধমত্ প্রভু ত্ি অিত্ার।। 

অেদক্ষত্ োয়া ত্ি ককান্ িন্ িামন্। 

েরণ ইদেয়া কত্াো আদন্ে এিামন্।। 

েরহীর গতমরহমত্ আমে িগমত্র োত্া। 

প্রীদত্িামকয কি দগয়া গদটকত্ কথা।। 

ত্ামরহ যদি েরহীর কদরমত্ চান্ দরহত্। 

সাগমর ডুিাি েময় েদন্দর সদরহত্।। 

েমন্ান্ীত্ িুমে আদস েমরহর্-িায়ার। 

রাে িমেন্ কত্ক্ষমণ আদসমি আিার।। 

োরুদত্ িমেন্ এক দত্ে োিা ন্ই। 

দক িমেন্ কাত্যায়ন্ী কথা দুই কই।।  

েরহাোয়া কর্ত্তৃক রহনু্োন্মক রাে েক্ষ্মমণর উোমরর উেমির্ িান্ 

এত্ িদে োরুদত্ কয রহইে দিিায়। 

েরহাোয়া েদন্দমরমত্ অদিেম্বব যায়।।  

েক্ষীরূমে কদরহমেন্ কযাগািযার কামণ। 

েরহী কিটা আদন্য়ামে শ্রীরাে েক্ষ্মমণ।। 

ন্রিদে দিমি শুদন্ কিো দদ্বপ্ররহমর। 

আেদন্ দক এই আজ্ঞা কমরমে েরহীমর।।  

সিংমর্ োদরি েরহী কিদিমি েশ্চামত্। 

ডুিাি কত্াোমর িমে েদন্দর সদরহমত্। ।  

রামের দকঙ্কর আদে সু্ীমির িাস।  

এত্ শুদন্ কিিীর ঈষৎ সরহে রহাস।। 

েরহামিিী কদরহমেন্ অদত্ সমঙ্গােমন্। 

েদিত্র রহইে েুরী রাে-আগেমন্।। 

অমর্ষ োমের োেী এ েরহীরািণ। 

কিি দদ্বি ধরৃ্ম্ দরহংসা কমর অন্ুক্ষণ।। 

দন্র্াচর ন্াদর্মত্ শ্রীরাে-অিত্ার। 

রামেমর আদন্ে েরহী রহইমত্ সংরহার।। 

েরহী দিন্ামর্র যুদি শুন্ রহন্ুোন্।  

যিন্ আদন্মি রামে দিমত্ িদেিান্।। 

রামেমর কদরহমি কর কিিীমর প্রণাে।  

প্রণাে ন্া িাদন্ কযন্ কমরহন্ শ্রীরাে।। 

রাে কদরহমিন্ শুন্ করহ েরহীরািণ। 

কিিাইয়া কিরহ কিদি প্রণাে ককেন্।।  

প্রণাে কদরমি েরহী কিিামত্ রামেমর। 

অষ্টাঙ্গ কোটাময় রমি ভদদের উেমর।। 

করহাঁটেুমণ্ড েমি েরহী প্রণাে কদরমি। 

ত্ুদে েময় এই িড়্গ েরহীমর কাদটমি। ।  

কিিী িদেমেন্ িাো এই যুদি সার।  

শ্রীরামের কমণৃ দগয়া করহ সোচার।।  

শ্রীরাে দর্মির গরু আদে ত্ারহা িাদন্। 

দর্ি রাে অমভি কমরহন্ র্দেোদণ।। 
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অন্ামথর ন্াথ রাে িগমত্র সার। 

েেমক উৎেদর্ত্ দস্থদত্ িগৎ সংসার। ।  

কযামগ কযাগাধার রাে কামে েরহাকাে। 

রাে-আগেমন্ ধন্য রহইে োত্াে।। 

েদঢ়িুদে েরহী চামরহ রামে দিমত্ িদে। 

অিমর্মষ রহমি যারহা িাদন্ ত্া সকদে।।  

কিিীমর প্রণাে কদর রহন্ুোন্ কগে। 

শ্রীরামের দন্কমটমত্ উেন্ীত্ সরহে।। 

কযিামন্ আমেন্ িন্দী শ্রীরাে েক্ষ্মমণ। 

কদরহে কিিীর কথা দুিন্ার কামণ।। 

উোয় কদরহয়া কিিী দিমেন্ েন্ত্রণা। 

যিন্ কদরমি েরহী কিিী-আরাধন্া।। 

যিন্ েইয়া যামি কত্াো কিাাঁরহাকামর। 

কসইক্ষমণ আদে দগয়া প্রমিদর্ি ঘমর।। 

েক্ষীরূে রহইয়া থাদকি অেদক্ষমত্। 

আদসমি েরহীরািণ কিিীমর েদদিমত্।। 

প্রণাে কদরমত্ কমি সোদেয়া েদিা।  

প্রণাে ন্া িাদন্, কোরা রািেুত্র রািা।। 

দকরূমে প্রণাে কমর দকেুই ন্া িাদন্। 

প্রণাে কদরয়া রািা কিিাও আেদন্।।  

প্রণাে কদরমি রািা কিিী-দিিযোন্। 

েুণ্ড কাদট ত্িদন্ কদরি দুইিান্।। 

কত্াোমির িামকয যদি ন্া কমর প্রণাে। 

সিংমর্ িদধি কিটায় কদরয়া সং্াে।।  

িুমক রহাাঁটু দিয়া েুণ্ড কফদেি দোঁদিয়া। 

যাইি েরহীর রমি কিিীমর েদদিয়া। ।  

োরুদত্র িচমন্ রহদরষ দুই ভাই। 

কত্াো সরহমত্ সঙ্কমটমত্ েদরত্রাণ োই।। 

এই যুদি কদরয়া রদরহে দত্ন্িন্। 

কিিীমর েদদিমত্ েরহী কদরো গেন্।। 

আমিদর্য়া আন্াইে শ্রীরাে েক্ষ্মমণ। 

দুিন্ামর রামি এমন্ কিিীর িদক্ষমণ।। 

করহন্কামে রহন্ুোন্ প্রমিদর্ে ঘমর। 

অেদক্ষমত্ রদরহমেন্ কিিীর প্রান্তমর।। 

েদিা কদরিামর রািা িদসে আসমন্। 

প্রদত্োর আমি থাদক রহন্ু কিমি শুমন্।। 

দন্কট রহইে কাে কস েরহীরািমণ। 

কতদর্ত্িাস দিরদচে গীত্ রাোয়মণ।।  

 

০৭৯. েরহীরািণ িধ 

 

করমযামি ব্রহ্মামর কমরহন্ সুরেদত্। 

রাে েক্ষ্মমণর দকমস রহইমি দন্েতদত্।। 

েরহীরািণ রহদরয়া েময়মে দুই ভাই। 

ককেমন্ উোর রহমি ভাদি েমন্ ত্াই। ।  

এমত্ক শুদন্য়া ব্রহ্মা ইমের িচন্।  

রহাদসয়া িমেন্ শুন্ সর্ব্ৃ কিিগণ।।  

র্ত্রুধন্ু ন্ামে দেে গন্ধর্ব্ৃ-সন্তান্। 

দিষু্ণর সরু্ম্মি দন্ত্য কমর ন্তত্য গান্।। 

দন্ত্য দন্ত্য ন্তত্য কমর দিষু্ণর সিন্।  

ত্ারহামত্ িিই ত্ুষ্ট কিি ন্ারায়ণ।। 

দিষু্ণ-সম্ভাদষমত্ কগে অষ্টাির-ঋদষ। 

িাাঁকা-েদদর্ত্ৃ কিদিয়া গন্ধমর্ব্ৃ সরহে রহাদস।। 

িাাঁকারূে কিদিয়া গন্ধর্ব্ৃ কমর িযঙ্গ। 

েুদন্মর কিদিমত্ ত্ার সরহে ত্াে ভঙ্গ।।  

েুদন্ কমরহ কোমর কিদি কর উেরহাস। 

সুন্দর র্রীর ত্ি রহইমি দিন্ার্।। 

োেী রহময় িন্ম দগয়া রাক্ষমসর কুমে। 

ধদরয়া দিকট েদদর্ত্ৃ থাকরহ োত্ামে।। 
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শুদন্য়া েুদন্র র্াে দচমন্ত দিিযাধর। 

দক কিামষ িারুণ র্াে দিমে েুদন্ির। ।  

অজ্ঞান্ োত্কী আদে কত্াো ন্াদরহ দচদন্। 

দত্রভুিমন্ েদদিত্ আেদন্ েরহােুদন্।।  

কতো কর ধদর আদে কত্াোর চরণ। 

কর প্রভু এ োেীর র্াে দিমোচন্।। 

র্ত্রুধন্ু-িচন্ শুদন্য়া েুদন্ির। 

প্রসন্ন রহইয়া ত্মি কমরন্ উর্ত্র।। 

আোর িচন্ কভু ন্া রহইমি আন্। 

োত্ামে রদরহমি রহময় রাক্ষস প্রধান্।।  

ত্েঃ ফমে েরহাোয়া থাদকমিন্ ঘমর। 

সুমিমত্ কদরমি রািয েমরহমর্র িমর। ।  

দুরন্ত রাক্ষস-িংর্ কদরমত্ সংরহার।  

েন্ুষয-রূমেমত্ দিষু্ণ রহমিন্ অিত্ার।। 

কসই রাে েক্ষ্মমণমর েময় যামি রহমর। 

োত্ামে রাদিমি েময় আেন্ার েুমর।।  

েুণ্ড কাটা যামি কত্ার রহন্ুোন্-রহামত্। 

র্ােেুি রহময় েুন্ঃ আদসমি স্বমগৃমত্।। 

রহন্ুোন্ রহামত্ রহমি র্াে-দিমোচন্। 

আোর িচন্ দেথযা ন্মরহ কিাচন্।। 

এমত্ক িদেয়া েুদন্ কগমেন্ স্বস্থামন্। 

কসই সরহে েরহীরািণ োত্াে ভুিমন্।। 

েুদন্র িচন্ কভু ন্মরহত্ অন্যথা। 

কিিগণ চদে কগে দুই ভাই যথা।। 

ব্রহ্মা আদি কদরয়া যমত্ক কিিগণ। 

ককৌত্ুমক কিদিমত্ যান্ েরহীর েরণ।। 

যমত্ক কিিত্াগণ রমরহ র্দন্য-েমথ। 

েরহাোয়া েদমি েরহী রহদরষ েমন্মত্।। 

রাদর্ রাদর্ ফুে ফে দিয়া রািা েদমি। 

র্ে ঘণ্টা োক কোে ন্ান্া িািয িামি।। 

অচৃন্া কদরে রািা িাণ্ডা িরর্ান্। 

প্রণাে কদরমত্ েরহী সকে সদ্ববধান্। ।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ িমে প্রণাে ন্া িাদন্। 

ককেমন্ প্রণাে কমর কিিাও আেদন্।। 

দিদধর দন্র্ব্ৃন্ধ কভু িণ্ডাইমত্ ন্াদর। 

রামেমর কিিায় রািা ন্েস্কার কদর। ।  

র্ত্ িণ্ডিৎ কমর কিিীর সরু্ম্মি। 

প্রদত্োর আমি থাদক রহন্ুোন্ কিমি। ।  

কিিীর রহামত্র িড়্গ েময় রহন্ুোন্। 

োফ দিয়া েরহীমর সকে দুইিান্।। 

প্রদত্ো-রূদেণী কিিী েরহাোয়া রহামস। 

অন্ুচরগণ কিমি েোয় ত্রামস।। 

েুি কদরমেন্ রহন্ু শ্রীরাে েক্ষ্মমণ। 

রহন্ুর প্রত্ামেমত্ রহামসন্ দুইিমন্।। 

অন্তরীমক্ষ থাদকয়া িািামন্ কিিগণ।  

রহন্ুোমন্ ককাে দিো শ্রীরাে েক্ষ্মণ।। 

অদ্ভুত্ অশ্রুত্ কথা রাে-অিত্ার। 

কসিক রহইমত্ রামের রহইে দন্োর।। 

েুদন্-র্ামে েুি সরহে কস েরহীরািণ।  

গন্ধর্ব্ৃরূমেমত্ কগে অের-ভুিন্।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ কদিমত্ব দিচক্ষণ। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহমেন্ গীত্ রাোয়ণ।।  

অরহীরািণ িধ 

রাে-গণ গাইমত্ কর ত্ন্ু েত্ন্ যদি কর রহয়। 
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যায় অের-ভুিমন্, চাদেয়া দিোমন্ র্েন্ 

চাদরহময় রয়।। 

অেৃ ন্াদভকদমে েময়মর যিন্ ডুিায়। 

র্ত্ র্েন্ আদসময় ত্ামর দক কদরমত্ োমর, 

োত্কী ত্রামত্ শ্রীরামের ন্ােদট 

ওমগা এমসমে সংসামর।। 

 

েরহীরািণ সেে কিদি যত্ দন্র্াচর। 

ধাইয়া কদরহে িার্ত্ৃা েুরীর দভত্র।।  

েোয় সকে কোক ককরহ ন্াদরহ রমরহ। 

কোমে যা কেিা থামক িদণ্ডিার ন্মরহ।। 

আচদ্ববমত্ রািা েময় েদিে প্রোি।  

অন্তঃেুমর েরহারাণী োইে সংিাি।।  

রািার েরণ শুদন্ রাণী জ্বমে ককামে। 

আেুথােু কির্ভদষা অধমরাষ্ঠ কাাঁমে। ।  

রাণী িমে এই দেে কযাগািযার েমন্।  

এত্কাে েদিা কিময় োদরে রািমন্।। 

েরহীমর দিমেক িদে কিিীর সাক্ষামত্। 

েদিে রািার রািয েরহাোয়া রহমত্।।  

কিিীর সরহায় রহয় কদে আর ন্র। 

দক কিামষমত্ েরহীমর ভাদিো কিিী ের।।  

আমগ দগয়া প্রদত্ো ডুিাময় দিি িমে। 

ন্র-িান্মরর প্রাণ েি কর্ষকামে।। 

এমত্ক িদেয়া েরহীরািমণর ন্ারী। 

ধন্ুক েইয়া উমঠ োর োর কদর।। 

সমঙ্গমত্ সাদিে কসন্া অসংিয গণন্।  

রহন্ুর উেমর কমর িাণ-িদরষণ।। 

িি িি িতক্ষ যত্ োমর রহন্ুোন্। 

িামণমত্ কাদটয়া রাণী কমর িান্ িান্।।  

েমন্মত্ ভাদিয়া দকেু ন্া োয় োরুদত্। 

ককাে কদর রাণীর উিমর োমর োদথ।।  

ির্োস গভৃ দেে রাণীর উিমর। 

প্রসমি সন্তান্ এক েরহা ভয়ঙ্কমর।।  

অষ্টমগাটা িাহু ত্ার চাদর কগাটা েুণ্ড। 

দিকট েদরদত্ ত্ার কিদিমত্ প্রচণ্ড। ।  

ভদদেষ্ঠ রহইে েুত্র অদ্ভুত্ দিক্রে।  

দুই চক্ষু রিিণ ৃযুগামন্তর যে।।  

েরহাযুে আরদম্ভে রহন্ুোন্ সমন্। 

সােদটয়া কীে োদথ োমর রহন্ুোমন্। ।  

গমভৃর রুদধর েদাঁমি িযাদেত্ র্রীমর। 

আচদ্ববমত্ সং্ামেমত্ দসংরহন্াি কমর।। 

উেঙ্গ উন্মর্ত্ কযন্ োগে সোন্। 

ত্ারহার দিরে কিমি রহামস রহন্ুোন্। ।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ রহামস কিদিয়া রাক্ষস। 

রহন্ুোন্ িমে কিটার িিই সারহস।। 

এিদন্ িদন্ময়া েুত্র কমর কঘার রণ।  

েরহীরািমণর কিটা কস অরহীরািণ।। 

আথাদে োথাদে রহামন্ োরুদত্র িুমক। 

দকেু ন্াদরহ িমে রহন্ু স্ববদরয়া থামক।। 

রহন্ুোন্ িমে কিটার আ্ববা কিদি অদত্। 

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের িসদত্।। 

োদরিামর রহন্ুোন্ ধায় উভরমি। 

ধদরমত্ ন্া োমর দর্শু দেেদেয়া েমি।। 

করহন্কামে রহন্ুোন্ দচদন্তে উোয়। 

েিন্ স্মরমণ রমণ েি িময় যায়।। 

দিষে িাত্ামস ধদো োমগ ত্ার গায়।  

োেদরয়া ধমর রহন্ু আর ককাথা যায়।।  

দুই েমি ধমর ত্ামর েময় কফমে িদর।  
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োথমর আোি োদর রহাি সকে চদর।। 

সং্ামে আইে আর যত্ যত্ িন্। 

েইে সিার প্রাণ েিন্-ন্ন্দন্।। 

োত্ােিাসী েুদন্ ঋদষ সরহে আন্দন্দত্।  

ভয় িদমর কগে সমি েরহা রহরদষত্।। 

কগমেন্ কিিত্াগণ আেন্ার স্থান্।  

রহন্ুোমন্ সকমেমত্ করময় কেযাণ।। 

র্ত্রুমর োদরয়া যাত্রা সকে দত্ন্ িন্।  

েরহীর েদদিত্া কিিী কমরহন্ ত্িন্।। 

সাদধয়া রামের কাযৃয চদেো সত্বর। 

কসিা কক কদরমি েে োত্াে দভত্র।। 

এত্ শুদন্ রহন্ুোন্ কদর ন্েস্কার। 

োত্াে রহইমত্ কদরে কিিীর উোর।।  

রহইময় রহদরষযুি চমে দত্ন্ িন্। 

আমগ রাে োমে রহন্ু েমধযমত্ েক্ষ্মণ।। 

সুিমঙ্গর েমথমত্ উদঠো দত্ন্ িন্। 

আেন্ কটমক দগয়া দিে িরর্ন্।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মমণ কেময় সু্ীি দিভীষণ। 

িা্ববিামন্ দিে ককাে এই দত্ন্ িন্।। 

রহন্ুর প্রর্ংসা কমর শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

রহন্ুোমন্ ককাে দিে সু্ীি দিভীষণ।।  

িা্ববিান্ ককাে দিয়া সকে আদেঙ্গন্।  

ধন্য রহন্ুোন্ িমে যত্ কদেগণ।। 

দুই প্ররহর আকামর্ যিন্ দিিাকর। 

দসংরহন্াি োমি ত্িন্ ভল্লুক িান্র।।  

চাদর দ্বার চাদেয়া িান্মরর দসংরহন্াি। 

শুদন্য়া রািণ রািা গদণে প্রোি।।  

েরহীরািণ েদিে শুদন্য়া ির্ান্ন্। 

িীিমন্র আর্া োদি কদরমে রন্দন্। ।  

রাোয়ণ গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িাস।  

কযই িন্ শুমন্ ত্ার েদমি অদভোষ।। 

রািমণর ত্তত্ীয়িার যমুে আগেন্ 

রাে যা কর দন্িগমণ, আদে ভিন্ সাধন্ 

িাদন্মন্। 

দেমে কগে িীমন্র দিন্, ন্া সরহে ভিন্ 

কঘদরে র্েমন্।। 

যা কর করহ রােচে িগৎ-মগাাঁসাই।  

কত্াো দিমন্ দত্রভুিমন্ আর ককরহ ন্াই।।  

োয়ান্িীর ত্ীমর আদে রাে কত্াোর চরণ 

কমর সার। 

ও রাঙ্গা চরণ ত্রণী কমর রাে আোয় কর 

করহ োর।। 

্ত্র ীমোমকর রন্দন্ উদঠে ঘমর ঘমর। 

অদভোমন্ কর্ামক ের্ত্ রািা েমঙ্কশ্বমর।। 

যুদেিামর ত্মর সামি রািা ির্ান্ন্। 

সর্ব্ৃামঙ্গ ভদদষত্ সকে রাি- আভরণ।।  

ভময় অদভোমন্ রািা আাঁদি েে েে।  

ককােেমন্ যুদেমত্ চদেে রণস্থে।। 

আেদন্ কদরমে সাি েঙ্কা-অদধকারী। 

কেমঘর িরণ অমঙ্গ ধিে উর্ত্রী।। 

ির্েুমণ্ড রত্ন্-েুকুট সাদর সাদর। 

েতগেমি েদরমেক সুগদন্ধ কেদরী। ।  

ন্ান্া অেঙ্কামর কমর ভুিন্ উজ্জ্বে।  

ির্ ভামে ির্ েদণ কমর েেেে।। 



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

5
 

ককামে কাাঁমে অধমরাষ্ঠ চমে রণেুমি।  

ির্ রহািার রাণী এমস কঘমর চাদরদিমক।। 

ককরহ ধমর আমর্ োমর্ ককরহ ধমর কর। 

কামরা োমন্ দফদরয়া ন্া চান্ েমঙ্কশ্বর।। 

ন্া থামক রািণ রািা কামরা উেমরামধ।  

রাণী েমন্দািরী দগয়া েশ্চামত্ দিমরামধ।। 

েমন্দািরী িমে শুন্ েঙ্কা-অদধেদত্।  

িুদেেন্ত রহময় ককন্ েন্ন সরহে েদত্।। 

েরে েদণ্ডত্ ত্ুদে িমে েরহািীর। 

দিশ্রিা-েুদন্র েুত্র েরে সুধীর। ।  

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে দিদন্মে িাহুিমে। 

যে ইে কম্পোন্ কত্াোয় কিদিমে।। 

সর্ব্ৃর্াম্ত্র  দিজ্ঞ ত্ুদে েঙ্কা-অদধকারী। 

আদে দক িুোি কত্াোয় রহীন্িুদে ন্ারী।। 

ত্োদথ দকদঞ্চৎ িদে কদর েদররহার। 

দস্থর রহময় িাণ্ডাইময় শুন্ একিার। ।  

েুদন্গমণ কমরহ সর্ব্ৃ র্াম্ত্র র দিদরহত্। 

রেণীর সুেন্ত্রণা শুদন্মত্ উদচত্।।  

দিেমি সুিুদে যদি রেণীমত্ িমে।  

কস িুদে েুরুষ থামক েরে কুর্মে।। 

িহুকাে েঙ্কােুমর কদরমে রািত্ব।  

ককান্ যুমগ কিদিয়াে এেন্ অদন্ত্য।।  

ককান্ কামে িান্মরমত্ েমঙ্ঘ্মে সাগর।  

ককান্কামে সদেমেমত্ কভমসমে োথর।।  

অেরূে এেন্ শুমন্ে ককান্ কিমর্। 

োষাণ েন্ুষয রহয় চরণ-েরমর্।। 

শ্রীরাে েন্ুষয ন্ন্ দিষু্ণ-অিত্ার।  

সীত্া দফমর কিরহ যুমে কাযৃয ন্াদরহ আর।। 

ির্ান্ন্ িমে, সীত্া দিমত্ োদর দফমর। 

রহাদসমিক দিভীষণ ন্া সমি র্রীমর।। 

কদরহমিক ইে আদি যত্ কিিগণ। 

যুমে করহমর সীত্া দফমর দিমেক রািণ।। 

কোট রহময় কিাটা দিমি িি ভয় িাদস। 

সান্ত্বন্া রহইময় গতমরহ সিসরহ কপ্রয়সী।। 

িরঞ্চ রামের র্মর ত্যদিি িীিন্। 

সীত্া দফমর দিমত্ ন্া োদরি কিাচন্। ।  

েমন্দািরী রাণী িমে ভাগয রহমে রহীন্। 

িে িুদে েরারে োসমর প্রিীণ।।  

আসন্ন সেময় িুদে ঘমট দিেরীত্। 

ককাে ন্া কদররহ রািা শুন্রহ দকদঞ্চৎ। ।  

সংসামরর কর্ত্ৃা রাে েদত্ত্-োিন্।  

দত্রভুিমন্ সকমেমর কমরন্ োেন্।। 

সত্ত্বগমণ কসই প্রভু োমেন্ সিামর। 

র্ত্রুভামি আইমেন্ োদরমত্ কত্াোমর। ।  

েক্ষ্মীরূো সীত্ামিিী েদদিত্া ভুিমন্। 

েক্ষ্মীমর দিমত্ে দুঃি অমর্ামকর িমন্।। 

কয িন্ োেন্-কর্ত্ৃা কসই িন্ োমর। 

অভাগয কত্াোর েত্ ন্াদরহক সংসামর।।  

ঈষৎ রহাদসয়া কমরহ েঙ্কা-অদধকারী। 

সাোন্য করহ িুদে ত্ি রাণী েমন্দািরী।। 

র্দিরূো েরহােক্ষ্মী সীত্া ঠাকুরাণী। 

ত্ুদে দক িুোমি কোমর আদে ত্ারহা িাদন্।। 

িে যজ্ঞ েদিা কমর রাদিমত্ ন্া োমর। 

দিন্া অচৃন্ামত্ েমি আমেন্ দুয়ামর।। 

ন্ীরারহামর অন্ারহামর িমে কত্ িন্। 

েতত্ুযকামে ন্াদরহ োয় কযই শ্রীচরণ।।  

ধযান্মযামগ ভাদিয়া ন্া োন্ েুদন্ ঋদষ। 

কস রাে ভামিন্ আোয় দন্রারহামর িদস।। 
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িাদগমে আোর রূে শ্রীরামের েমন্।  

ভাদিমেন্ আোমর িদধমি কত্ক্ষমণ।। 

েদরি রামের রহামত্ ভামগয যারহা আমে। 

যকের ন্া রহমি সাধয ঘন্াইমত্ কামে। ।  

দিষু্ণিদমত্ েময় যামি ত্ুদেময় দিোমন্। 

সোন্ প্রত্ামে যাি িীিমন্ েরমণ।। 

ইে আদি কিিত্া িীিমন্ আজ্ঞাকারী। 

েদরয়া সিকুমে আদে যাি সমর্ব্ৃােদর।। 

ন্া িুদেয়া ভাগযরহীন্ কদরহমে আোমর। 

আো সে ভাগযিান্ ন্াদরহক সংসামর।।  

কিদিি কদরয়া যুে েদর দকংিা োদর। 

রন্দন্ স্ববদর গতমরহ যারহ েমন্দািরী।। 

েরণ দন্কমট ত্ার দক কমর ঔষমধ। 

ন্া রমরহ রািণ েমন্দািরীরর প্রমিামধ।। 

স্বােী প্রিদক্ষণ কদর েদিে েঙ্গে।  

েমন্দািরী-চমক্ষ িে কমর েে েে।। 

অন্তমর িাদন্য়া রাণী কাদন্দে প্রচুর। 

ির্ রহািার সদত্ন্ীমত্ কগে অন্তঃেুর। ।  

অষ্টাির্ িতরহমন্দর িাদরহমর রািণ। 

সারদথ সািাময় রথ কযাগায় ত্িন্।। 

কন্ক রদচত্ রথ সুগঠন্ চাকা। 

উেমরমত্ কর্াভা কমর ধ্বমির েত্াকা।।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ রথ সাদিে প্রচুর। 

রমথর উেমর রািা সং্ামের র্দর।।  

ির্ান্ন্ িমে অ্ত্র ধারী যত্ িমন্। 

কোট িি সাদিয়া আসুক েে সমন্।। 

েরহীরািণ েদিে িংমর্র চদিােদণ। 

আর কামর োঠাইি যাইি আেদন্।। 

যমত্ক আদেে সসন্য েঙ্কার দভত্র। 

সাদিয়া রািণ সমঙ্গ চদেে সত্বর।।  

েদশ্চে দ্বামরমত্ আমে শ্রীরাে েক্ষ্মণ। 

যুদেিামর কসই দ্বামর কগমেন্ রািণ।।  

ইে কর্ত্তৃক রথ কপ্ররণ 

রহামত্ ধন্ু শ্রীরাে ভ্রদেমেন্ রণস্থমে। 

েঙ্কা কত্ােোি িান্মরর ককাোরহমে।। 

ককাোরহে শুদন্ রািণ আইে ত্বদরমত্। 

ভুিন্দিিয়ী ধন্ুর্ব্ৃাণ কদর রহামত্। ।  

চাদর চাকা রথিান্ অষ্ট কঘািা িমরহ।  

কন্ক-রদচত্ রথ দত্রভুিন্ কোমরহ।। 

করহন্ রমথ উদঠ যুমে রািা ির্ান্ন্। 

শ্রীরাে উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

রমথােমর যুমে রািণ, রাে ভদদেত্মে।  

কিিগণ কম্পোন্ গগন্-েণ্ডমে।। 

েইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যমত্ক অের। 

রাে োদগ রথ োঠাইে েুরন্দর।। 

স্বগৃ সরহমত্ আমস রথ েদিমে দিিুদে। 

রথ সরহমত্ োথা কন্াঙায় সারদথ োত্দে।। 

ইে োঠাইে রথ দিিয ধন্ুঃর্র।  

আর এক োঠাইে সুিণৃ-মটাের।। 

োদর প্রভু রািমণ কিমির কর দরহত্।  

দত্রভুিমন্ কীদর্ত্ৃ রাি রাোয়ণ গীত্।। 

রাে েক্ষ্মণ সু্ীি রাক্ষস দিভীষণ। 

আচদ্ববমত্ রথ কিদি চেদকত্ েন্।। 

ককাথাকার রথিান্ কারহার োত্দে।  

রািণ কপ্রদরত্ রথ োয়ার েুত্ুেী।।  
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রামেমর দচদন্মত্ ন্ামর দুষ্ট ির্স্কন্ধ। 

রমথ ত্ুদে ককাথা েমি কদরয়া প্রিন্ধ।। 

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ কদিমত্ব দিচক্ষণ। 

রথ কিদি রাে-সসন্য ভামি েমন্ েন্। ।  

শ্রীরামের সদরহত্ রািমন্র যেুারম্ভ 

রসন্া রাে ন্াে ভুেন্া কর। 

কিি দেমে োয়ািামে, িে কমর কামে, 

ডুিায় অকদে োথামর।। 

 

ইে-রথ রািণ কিদিয়া রণস্থমে।  

দচদন্তত্ রািণ-রািা টমুট আমস িমে।। 

রমথর সারদথ রামে সকে প্রিদক্ষণ।  

রমথ উমঠ রঘুন্াথ সং্ামে প্রিীণ।।  

দচদন্ে রািণ-রািা ইমের দিোন্।  

েমন্ েমন্ ির্ান্ন্ কমর অন্ুোন্।। 

ককাথা কগে ইেদিৎ ভাই কুম্ভকণৃ। 

এিদন্ কিিত্া কিটায় কদরত্াে চদণৃ। ।  

এত্ দিন্ কমর কসিা কসিমকর েত্। 

অসেয় কিমি রহমো র্ত্রু-অন্ুগত্।। 

র্ত্রুমক োঠায় রথ আো দিিযোমন্। 

এত্ িদে ককাে-িতমষ্ট চামরহ স্বগৃোমন্।। 

ককাে-েমন্ োত্দেমি কমরহ েমঙ্কশ্বর।  

সিমের অন্ুিে যমত্ক অের।। 

এইিার যুমে যদি িাাঁচময় িীিন্। 

এমক এক কাদটি সকে কিিগণ।। 

ককাে স্ববদরয়া রািা িদস েমন্াদুঃমি। 

রথ চাোইয়া দিে রামের সরু্ম্মি।।  

ককামেমত্ রািণ কমর িাণ-অিত্ার। 

দত্ন্ েক্ষ িাণ োমর োমর সমেৃর আকার।। 

সেৃিাণ কিদি রামে োদগে ত্রাস। 

িুদে েুন্ঃ এদিে িন্ধন্ ন্াগোর্।। 

ন্াগোর্ দন্িারমণ িামন্ন্ সন্ধান্। 

েন্ত্র েদি শ্রীরাে এমিন্ িগিাণ। ।  

গরুি রহইয়া িাণ আকামর্মত্ িুমে। 

রািমণর সেৃিাণ ধমর ধমর দগমে।। 

সেৃিাণ িযথৃ কগে কুদেে রািণ।  

রামের উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

িাণ িরদষয়া দিমন্ধ ইমের োত্দে। 

ির্জ্ৃর ইমের অশ্ব েুমি ভামঙ্গ ন্াদে।। 

ককামেমত্ রািণ িজ্র-িাঠা েয় রহামত্।  

িাঠা কিদি কিিগণ োদগে দচদন্তমত্।। 

িাঠাগাে রহামত্ কদর ত্মর্জ্ৃ েমঙ্কশ্বর। 

ডাদকয়া রামেমর ত্মি কদরমে উর্ত্র। ।  

এই আদে িাঠা োদর েদদরয়া সন্ধান্।  

রক্ষা কর কিদি রাে ধমর ধন্ুর্ব্ৃাণ।। 

েন্ত্র েদি ির্ান্ন্ িাঠাগাে এমি। 

যত্িদর যায় িাঠা ত্ার ত্ত্িদর েুমি। ।  

িতমক্ষর দন্কমট কগমে সি িতক্ষ জ্বমে। 

আমো কদর আমস িাঠা গগন্ েণ্ডমে।। 

যত্ িাণ এমি রাে িাঠা দন্িাদরমত্। 

সর্ব্ৃ অ্ত্র  েুমি যায় িাঠার অদিমত্।। 

িাণ কোিাইয়া িাঠা আমস িায়ুমিমগ।  

োত্দে কমরহন্ ত্িন্ শ্রীরামের আমগ।।  

ইে োঠাইে কর্ে সংসার-দিিয়। 

কসই কর্ে োর প্রভু িাঠা রহমি ক্ষয়।।  

এদিমেন্ কর্েোট োত্দের কিামে।  
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রািমণর িাঠা কাদট োমি ভদদেত্মে। ।  

িাঠাগাে কাটা কগে রুদষে রািণ। 

রামের উেমর কমর িাণ িদরষণ।। 

িাদেয়া িাদেয়া িাণ এমি েমঙ্কশ্ির।  

িাণ ফুাঁমট রঘুন্াথ রহইে কাত্র।। 

কাত্র রহইয়া রাে ধন্ু দিো টান্। 

দিদন্ধ রািমণর অঙ্গ সকো িান্ িান্।। 

দুইিমন্ েরহাযুে সং্াে দভত্মর।  

ককামে রাে গাদে োমি রািমণর ত্মর। ।  

সমি িমে কত্াোমর রািণ েরহারাি। 

ের্ত্র ী রহদরমত্ কত্ার েুমি ন্াদরহ োি।। 

সীত্া যদি আদন্মত্ আোর দিিযোমন্।  

কসই দিন্ োঠাত্াে যমের সিমন্।। 

দিিযোমন্ ন্া আদন্য়া কদরদে কয চুদর। 

কিিামিদি আদি োঠাইি যেেুরী।। 

ির্েুণ্ড সািাময়ে ন্ান্া অেঙ্কামর।  

গিাগদি যামি েুণ্ড সেুমদ্রর ধামর।। 

ব্রহ্মা দিষু্ণ েমরহশ্বর কিমিে িাসুদক। 

েদিদে আোর রহামত্ কার সাধয রাদি।। 

গাদে দিয়া শ্রীরামের িে কিমি আমস। 

িাদেয়া িাদেয়া িাণ োমরন্ রহদরমষ। ।  

িান্মরমত্ গাে োথর কফমে চাদরদভমত্। 

চাদরদিমক োমর িাণ ন্া োমর সদরহমত্।। 

আয়ুঃমর্ষ রহয় রািণ টমুট আমস িমে। 

চাদরদিমক রােরূে রািণ কন্রহামে।। 

িজ্র-অ্ত্র  োমর রাে রািণ উের।  

েদদেৃত্ রহইয়া েমি রমথর উের।। 

রহাত্ ো আোদি রািা কমর ধিফি। 

ক্ষমণক দিেম্বব উদঠ দন্ে ধন্ুঃর্র। ।  

আরিার দুই িমন্ িামধ েরহারণ। 

দিষু্ণেমে গিা োদরমেন্ রাে েুন্ঃ।। 

কােচমর কামট গিা রািা ির্ান্ন্। 

গিা িযথৃ কগে ভামি কেে-মোচন্।।  

োশুেত্-িাণ োমর রািা ির্ান্ন্। 

দিষু্ণচমর কাদটমেন্ শ্রীরাে ত্িন্।।  

অদত্ করামধ এদিমেন্ িাণ েরহাকাে।  

রািমণর িুমক দিদন্ধ প্রমিমর্ োত্াে।। 

িাণ কিময় ির্ান্ন্ ভামি েমন্ েন্। 

কযািরহামত্ েি কমর শ্রীরামে ত্িন্। ।  

রহামত্র ধন্ুক িাণ কফদে ভদদেত্মে। 

কর যুদি কমর েি ি্ত্র  দিময় গমে।। 

দিমশ্বর আরাধয ত্ুদে অগদত্র গদত্।  

দন্িামন্ সতদিমত্ সতদষ্ট ত্ুদে প্রিােদত্।। 

ত্ুদে সতদষ্ট ত্ুদে দস্থদত্ কত্াোমত্ প্রেয়। 

কামে েরহাকাে দিশ্ব কামে কর েয়।।  

ত্ুদে চে ত্ুদে সযুৃয ত্ুদে চরাচর। 

কুমির িরুণ ত্ুদে যে েুরন্দর।। 

দন্রাকার সাকার সকে রূে ত্ুদে। 

কত্াোর েদরহো সীো দক িাদন্ি আদে। ।  

ন্া িাদন্ ভকদত্ স্তুদত্ িাদত্ দন্র্াচর।  

শ্রীচরমণ স্থান্ িান্ কিরহ গিাধর।।  

ত্ুদে করহ অন্াদি আদি অসাধয-সাধন্।  

কটামক্ষ ব্রহ্মাণ্ড কর িণ্ড দিন্ার্ন্।। 

আিণ্ডে চঞ্চে দচদন্তয়া শ্রীচরণ।  

কটামক্ষ করুণা কর ককৌর্েযা-ন্ন্িন্।।  

িদন্ময়া ভারত্-ভদমে আদে দুরাচার।  

কমরদে োত্ক িহু সংিযা ন্াদরহ ত্ার।।  

অেরাধ োর্জ্ৃন্া কর করহ িয়ােয়। 
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কুদি রহে যুদি রািা এক িতমষ্ট রয়।।  

কুদি চমক্ষ িাদরধারা িমরহ অদন্িার।  

রাে িমে ন্া রহইে সীত্ার উোর।। 

কাযৃয ন্াই রািোমট েুন্ঃ যাই িমন্। 

রািণ েরে ভি োদরি ককেমন্।। 

ককেমন্ এেন্ ভমি কদরি সংরহার। 

দিমশ্ব ককরহ রােন্াে ন্া কদরমি আর। ।  

ককেমন্ োদরি িাণ ভমির উের। 

এত্ িদে ত্যমিন্ রহামত্র ধন্ুঃর্র।। 

দিেুি রহইয়া রাে িদসমেন্ রমথ। 

ইে আদি কিিগণ োদগে দচদন্তমত্।। 

েমি ত্ুষ্ট সরহো যদি কেে-মোচন্।  

ত্মি ত্ েদিে সুষ্ট ন্া সেে রািণ।।  

এত্ িদে কিিগণ কদরয়া যুকদত্। 

উর্ত্দরে দগয়া যথা কিিী সরস্বত্ী। ।  

কিিগণ িমে োত্া কদর দন্মিিন্। 

প্রোি ঘদটে িি ন্া সেে রািণ।। 

শ্রীরামে কদরে েি দুষ্ট দন্র্াচর।  

েমি ত্ুষ্ট রহময় রাে ত্যদিে সের।।  

ত্ুদে সিস রািমণর কমের উের। 

দরেুভামি শ্রীরামে িোও কটদর্ত্র।।  

এত্ শুদন্ িাগিাদিন্ী চদেো সত্বর।  

িদসমেন্ রািমণর কমের উের।। 

ডাক দিয়া িমে রািণ শুন্ রঘুেদত্। 

প্রামণর ভময়মত্ কত্াো ন্াদরহ কদর স্তুদত্।। 

অির্য যুদেি আদে আইস সত্বর। 

এক িামণ ভণ্ড কিটা যাদি যেঘর।। 

শ্রীরাে িমেন্ েতত্ুয ইদেদে রািণ। 

এিদন্ োঠাি কত্ামর যমের সিন্।। 

এত্ িদে ককামেমত্ কদম্পত্ রঘুির। 

েুন্র্ব্ৃার ত্ুদেয়া দন্মেন্ ধন্ুঃর্র।।  

েুন্র্ব্ৃার োমগ যুে শ্রীরাে রািমণ। 

িামণ িামণ কাটাকাদট উদঠে গগমন্।।  

দসংমরহ দসংমরহ ের্ব্ৃমত্ কযেন্ িামি রণ। 

কসইরূে িামি যুে শ্রীরাে-রািণ।।  

েঞ্চিাণ যুমি রাে ধন্ুমকর গমণ। 

কসই িাণ কামট রািণ অদিেুি-িামণ।। 

গন্ধর্ব্ৃা্ত্র  োমর রাে রািমণর গায়। 

ির্ান্ন্ কোরহ কগে কসই অ্ত্র  ঘায়।।  

করহন্কামে যুদি দিে রাক্ষস দিভীষণ। 

ব্রহ্ম-কিচ কাদট োি েরুক রািণ। ।  

ব্রহ্ম-েন্ত্র েদি রাে ব্রহ্ম-অ্ত্র  রহামন্। 

কিচ কাদটয়া োমি শ্রীরামের িামণ।। 

ব্রহ্ম-কিচ কাদট রাে ত্ীক্ষ্ণ অ্ত্র  রহামন্। 

ত্িু যুমে ির্ান্ন্ শ্রীরামের সমন্।।  

ডাক দিয়া শ্রীরামেমর িদেমে রািমণ। 

দক কদরমত্ োর রাে েন্ুষয-েরামণ। ।  

রািমণর কথা শুদন্ শ্রীরামের রহাস।  

অির্য রািণ সত্দর কদরি দিন্ার্।। 

যত্ িাণ োমর রাে ন্া েমর রািণ। 

রািণ েদরমি দকমস ভামি ন্ারায়ণ।। 

সন্ধান্ েদদরয়া রাে কােচর এমি।  

রািমণর োথা কাদট ভদদেত্মে োমি। ।  

এক োথা কাটা কগে কিমি কিিগণ। 

েুন্ঃ োথা কসইিামন্ উমঠ ত্ত্ক্ষণ।।  

আরিার রঘুন্াথ অেৃচে িামণ। 

দুই োথা কাদটয়া োদিো কসইিামন্।। 

রণস্থমে রািমণর উমঠ দুই োথা। 
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কিদি চেৎকার সরহে সকে কিিত্া।। 

আরিার রঘুন্াথ এমি ব্রহ্মিাে। 

দত্ন্ োথা কাদট িাণ সান্ধায় োত্াে।। 

দত্ন্ োথা কাটা কগে কিমি কিিগমণ।  

েুন্ঃ ত্ার দত্ন্ োথা উমঠ কসইক্ষমণ।। 

আরিার সন্ধান্ েদদরো রঘুিীর। 

ঐদষক িামণমত্ ত্ার কাদটমেন্ দর্র।। 

চাদর োথা কাটা কগে অদত্ চেৎকার।  

ব্রহ্মা-িমর চাদর োথা উমঠ আরিার।। 

োথা কাটা কগে ন্াদরহ েমর েমঙ্কশ্বর। 

ব্রহ্ম-অম্ত্র  েঞ্চ োথা কামটন্ সত্বর।। 

োাঁচ োথা কাদট রাে েমন্ আন্দন্দত্।  

কসই োাঁচ োথা ত্িন্ উমঠ আচদ্ববত্। ।  

আরিার রােচে এদি যেিণ্ড। 

েুকুট সদরহত্ কামট েয়মগাটা েুণ্ড।।  

োথা কাটা কগে ত্িু রমণ ন্াদরহ টুমট। 

কসইক্ষমণ রািমণর েয় োথা উমঠ।। 

ধরৃ্ম্চর-িাণ রাে যুমিন্ ধন্ুমক। 

সাত্ োথা কাদটমেন্ সর্ব্ৃিন্ কিমি।। 

োথা কাটা কগে ত্িু যুদেমে রািণ।  

সপ্তেুণ্ড রািমন্র উমঠ ত্ত্ক্ষণ।। 

সপ্তসার-িামণ রাে অষ্টেুণ্ড কামট। 

ব্রহ্মার িমরমত্ ত্ার অষ্টেুণ্ড উমঠ।। 

ন্য় োথা কাদটমেন্ রঘুন্াথ ককামে। 

কসইক্ষমণ ন্য় োথা উমঠ এক চামে।।  

ির্ োথা কামট েুন্ঃ ির্ োথা উমঠ।  

ত্থাদে রািণ যুমে রামের দন্কমট।। 

শ্রীরাে িমেন্ কিটা িিই দুর্ব্ৃার। 

োথা কাটা কগে ত্িু যুমে আরিার।।  

অেৃচে িামণ রাে েদদরো সন্ধান্। 

রািমণর েমধয কাদট কমর দুইিান্।।  

অেৃ অঙ্গ েমি কযন্ ের্ব্ৃমত্র চদিা। 

ব্রহ্মা-িমর অেৃ অঙ্গ, অমঙ্গ োমগ কযািা।। 

ত্িু ন্াদরহ েমি রািণ িিই দুর্ব্ৃার। 

রামের উেমর কমর িাণ-অিত্ার।। 

রািমণর িামণ রাে ির্জ্ৃর র্রীর। 

স্ববদরয়া আকণৃ েদমরন্ রঘুিীর।। 

র্ত্িার কাদটমেন্ রািমণর োথা। 

কাদটিাোমত্রমত্ উমঠ দত্মে ন্াদরহ িযথা।। 

ন্া েমর কাদটমে োথা, যুেময় রািণ।  

কতদর্ত্িাস রদচমেন্ গীত্ রাোয়ণ।। 

রািমণর অদ্ববকা-স্মরণ 

এত্ কিদি ককামে কাাঁমে িীর ির্ান্ন্। 

চামে চিাইয়া িাণ কমর িদরষণ।। 

আেন্ন রহইে রদি ন্াদরহ চমে িতদষ্ট। 

িাণ িমষৃ কযন্ কেঘ িদরষময় িতদষ্ট।। 

িামণ িামণ ক্ষত্ অঙ্গ যমত্ক িান্র।  

ত্ারহা কিদি রহন্ুোন্ করাদধত্ অন্তর।।  

োফ দিয়া রািমণর সরু্ম্মি েদিে। 

িমজ্রর সোন্ দকে রািমণ োদরে।। 

োর কিময় ির্ান্ন্ রহারায় কচত্ন্। 

ধদোয় কোটাময় কমর রুদধর িেন্।। 

কচত্ন্ োইয়া দকে রহন্ুোমন্ োমর। 

রাে িয় িদেয়া আেদন্ িীর সামর।। 
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এইরূমে কত্ক্ষণ রহইে সং্াে। 

েমরমত্ সং্াে আদস কমরন্ শ্রীরাে।।  

িামণ িামণ ক্ষত্মিরহ সরহে দুিন্ার। 

ির্ান্ন্ সের সদরহমত্ ন্ামর আর।। 

অসচত্ন্য রহময় েমি ধদোয় ধদসর। 

অদ্ববকামর েি কমর রহইয়া কাত্র।।  

অদ্ববকার েি 

ককাথা ো ত্াদরদণ-ত্ারা রহও কগা সিয়।  

কিিা দিময় রক্ষা কর কোমর অসেয়।।  

েদত্ত্োিদন্ োেরহাদরদণ কাদেমক। 

িীিন্-িন্দন্ ো িগৎ-োদেমক।। 

করুণান্য়মন্ চারহ কাত্র দকঙ্কমর। 

কঠদকয়াদে কঘার িাময় রামের সেমর।।  

আর ককরহ ন্াদরহ কোর ভরসা সংসামর। 

র্ঙ্কর ত্যদিে ত্াই ডাদক ো কত্াোমর।। 

ত্ুদে িয়ােয়ী ত্ারা শুমন্দে েুরামণ। 

ত্ুদে র্দি েুদি ত্তদপ্ত িযাপ্ত দত্রভুিমন্।। 

ন্ােগমণ িযি আে এ দত্ন্ ভুিন্। 

রূে গণ অিযি ন্াদরহক দন্রূেণ।।  

কয ত্ি র্রণ েয় ন্া থামক আেি। 

প্রোণ ইমের যামত্ অের-সম্পি।।  

আোর ন্াদরহক আর ডাদকিার কোক।  

কতোিমোকন্ কদর দন্িাররহ কর্াক।। 

এইরূমে েি যদি কদরে রািণ। 

আদ্রৃ সরহে সরহেিত্ীর েন্ উচাটন্।। 

রািমণর েমি সন্তুষ্ট রহইয়া অদ্ববকার অভয় িান্ 

েমি ত্ুষ্টা রহময় োত্া দিো িরর্ন্।  

িদসমেন্ রমথ, ককামে কদরয়া রািণ।। 

আশ্বাস কদরয়া কন্ ন্া কর করািন্। 

ভয় ন্াই ভয় ন্াই রািা ির্ান্ন্।। 

আদসয়াদে আদে আর কামর কর ডর। 

আেদন্ যুদেি যদি আমস র্ঙ্কর।। 

অদসত্-িরণী কােী ককামে ির্ান্ন্। 

রূমের েটায় ঘন্ দত্দের ন্ার্ন্।। 

অেকা েেকা উচ কািদ্ববন্ী ককর্।  

ত্ামরহ র্যােরূমে ন্ীে কসৌিাদেন্ী কির্।। 

কর েি ন্মি র্র্ী অেকা প্রকামর্। 

দি্ববফে স্খদেত্ অধমর েন্দ রহামস। ।  

কর্াক কগে রািমণর দুঃি দিন্ার্মন্। 

রহইে আহ্লাি দচর্ত্ কিিী িরর্মন্।। 

ন্য়মন্ গদেত্ ধারা সদিন্ময় কয়। 

িয়ােয়ী দিন্া কোমর সিয়া কক রহয়।। 

সাক্ষামত্ কদরো েি রািা েমঙ্কশ্বর। 

রাে সমন্ সং্ামে চদেে অত্ঃের।। 

োমি ঘন্ হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্ৃমন্। 

িাণ িদরষণ কমর ত্র্জ্ৃন্ গর্জ্ৃমন্।। 

আগসাদর যুমে এে রাে রঘুেদত্। 

কিদিমেন্ রািমণর রমথ সরহেিত্ী।। 

দিস্ময় রহইয়া রাে কফমে ধন্ুর্ব্ৃাণ। 

প্রণাে কদরো ত্াাঁমর কদর োত্তজ্ঞান্।। 

দিভীষমণ কন্ ত্মি দত্রমোমকর ন্াথ। 

রািণ দিন্ামর্ দেত্া ঘদটে িযাঘাত্। ।  
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কার সাধয দিন্াদর্মত্ োমর ির্ান্মন্। 

রদক্ষমে রািমণ আদি রহর-িরাঙ্গমন্। ।  

ঐ কিি রািমণর রমথ দিভীষণ। 

িেি-িরণী-মকামে রািা ির্ান্ন্।। 

কিদিয়া ধাদরৃ্ম্ক দিভীষণ সদিস্েয়।  

প্রোি ঘদটে দক রহইমি িয়ােয়।। 

দিষণ্ন্ রহইয়া রাে িদসো ভদত্মে। 

েরে দিেষৃ রহময় দচদন্তে সকমে।। 

ত্ারা যদি কদরমেন্ এেন্ িযাঘাত্। 

ত্মি আর কক কদরমি ির্ামসয দন্োত্। ।  

উোয় ন্াদরহক আর কদরি ককেন্।  

কিদিয়া রামের দচন্তা দচমন্ত কিিগণ।।  

এ সেময় সরহেিত্ী দক কদরো আর। 

কিিাদরষ্ট দিন্ামর্ িযাঘাত্ চদণ্ডকার।। 

দিধাত্ামর কদরহমেন্ সরহস্র-মোচন্। 

উোয় কররহ দিদধ যা রহয় এিন্।। 

দিদধ কন্ দিদধ আমে চণ্ডী- আরাধমন্।  

রহইমি রািণ িধ অকাে-মিাধমন্।। 

ইে কন্ কর ত্াই দিে্বব ন্া সয়।  

ইমের আমিমর্ ব্রহ্মা কদরিামর যায়।। 

রািণ িমধর িন্য দিধাত্া ত্িন্। 

আর শ্রীরামের অন্ু্মরহর কারণ।। 

এই দুই করৃ্ম্ ব্রহ্মা কদরমত্ সাধন্। 

অকামে র্রমত্ সকো চণ্ডীর কিাধন্।। 

কিিগণ সদরহমত্ েদদিমত্ েরহাোয়। 

এিামন্ দচদন্তত্ রাে দক রহমি উোয়। ।  

আো সরহমত্ ন্াদরহ সরহে রািণ সংরহার। 

িন্ক-ন্দন্দন্ী সীত্া ন্া সরহে উোর।।  

দেথযা েদরশ্রে সকন্ু সঞ্চয় িান্র।  

দেথযা কমষ্ট কদরোে িন্ধন্ সাগর।।  

দেথযা কদরোে যত্ রাক্ষস সংরহার।  

েক্ষ্মমণর র্দিমর্ে কের্োত্র সার।। 

অন্ুোয় সকদে রহইে এইিার। 

দিভীষমণ কমরহন্ দক রহমি দেত্া আর।। 

ন্য়মন্মত্ িমরহ িে শুিাইে েুি। 

ত্ারহা কিদি দিভীষমণর দুঃমি ফামট িুক।। 

িমে প্রভু আোর ন্াদরহক সাধয আর।  

আো সরহমত্ সরহমে সরহত্ উোয় ইরহার।। 

এত্ শুদন্ কামন্দন্ আেদন্ রঘুরায়। 

ধদোয় কোটায় দেন্ন ন্ীমোৎেে প্রায়।। 

েক্ষ্মণ কাদন্দমে আর িীর রহন্ুোন্।  

সু্ীি অঙ্গি ন্ে ন্ীে িা্ববিান্। ।  

করািন্ কদরমে সমি োদিমে সের। 

কিদিয়া রামের দুঃি যমত্ক অের।। 

ইেরাি দিধাত্ামর সদিন্ময় কয়। 

শ্রীরামের দুঃি আর প্রামণ ন্াদরহ সয়।।  

রািণ িমধর দন্দের্ত্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কিিীর অকােমিাধন্ ও ষষ্ঠযাদি 

কল্পারম্ভ 

ইমের শুদন্য়া িাণী,                     কন্ কেণ্ডেু-োদণ, 

উোয় ককিে কিিীেদিা।  

ত্ুদে েদদি কয চরণ,                   দিদন্মে অসুরগণ, 
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কিাদধয়া র্রমত্ ির্ভুিা।। 

েদিা রাে সকমে ত্াাঁর,                   রহমি রািণ সংরহার, 

শুন্ সার সরহস্রমোচন্। 

শুদন্ কমরহ সুরেদত্,                   যারহ ত্ুদে র্ীঘ্রগদত্, 

িান্াও শ্রীরামে দিিরণ।। 

কপ্রমে েুেদকত্ দচত্,                   েদ্মমযাদন্ আন্দন্দত্, 

শ্রীরাে দন্কমট উেন্ীত্। 

দিন্য় কদরয়া কয়,                   শুন্ প্রভু িয়ােয়, 

রািণ িমধর কয দিদরহত্।। 

ব্রহ্মার িচন্ শুদন্,                   কন্ রাে গণেদণ, 

করহ দিদধ দক উোয় কদর। 

দেথযা শ্রে কদরোে,                   অন্ুোময় কঠদকোে, 

রদক্ষে রািমণ েমরহশ্বরী।। 

দিধাত্া কমরহন্ প্রভু,                   এক করৃ্ম্ কর দিভু, 

ত্মি রহমি রািণ সংরহার। 

অকামে কিাধন্ কদর,                   েদি কিিী েমরহশ্বরী, 

ত্দরমি করহ এ দুঃি-োথার।। 

শ্রীরাে কমরহন্ ত্মি,                   দকরূমে েদদিমত্ রহমি, 

অন্ুরে করহ শুদন্ ত্ার। 

শ্রীরাে আেদন্ কয়,                   িসমন্ত শুে সেয়, 

র্রৎ অকাে এ েদিার।। 

দিদধ আমে দন্রূেণ,                   দন্দ্রা ভাদঙ্গমত্ কিাধন্, 

কতষ্ণা ন্িেীর দিমন্ ত্াাঁর। 

কস দিন্ রহময়মে গত্,                   প্রদত্েমি আমে েত্, 

কল্পারমম্ভ সুরথ রািার।। 

কস দিন্ ন্াদরহক আর,                   েদিা রহমি দক প্রকার, 

শুো ষষ্ঠী দেদেমি প্রভামত্। 

কন্যারাদর্ োস িমট,                   দকন্তু েদিা ন্াদরহ ঘমট, 

অত্র কযাগ সি সরহে যামত্।। 
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দিধাত্া কমরহন্ সার,                   শুন্ দিদধ দিই ত্ার, 

কর ষ্ষ্ষ্ঠী-কমল্পমত্ কিাধন্। 

িযাঘাত্ ন্া রহমি ত্ায়,                   দিদধ িদণ্ড েুন্রায়, 

কল্পিমণ্ড সুরথ রািন্।। 

এই উেমির্ কন্,                   শুদন্ রাে সুিী রহন্, 

দিধাত্া কগমেন্ দন্ি ধাে। 

প্রভাত্ রহইে দন্র্া,                   প্রকার্ োইে দির্া, 

স্নান্ িান্ কদরো শ্রীরাে।। 

িন্েুষ্প ফেেদমে,                   দগয়া সাগমরর কদমে, 

কল্প সকো দিদধর দিচার। 

েদদি দুগৃা রঘুেদত্,                   কদরমেন্ স্তুদত্ ন্দত্, 

দিরদচে চণ্ডীেদিা সার।। 

শ্রীরােচমের দুমগৃাৎসি 

চণ্ডীোঠ কদর রাে কদরো উৎসি। 

গীত্ ন্াি কমর িয় কিয় কদে সি।। 

কপ্রোন্মন্দ ন্ামচ আর কিিীগণ গায়। 

চণ্ডীর অচৃমন্ দিিাকর অে যায়।। 

সায়াহ্ন-কামেমত্ রাে কদরো কিাধন্।  

আেন্ত্রণ অভরায় দিল্বাদি-িাসন্।।  

আেদন্ গদিয়া রাে েদরদত্ েতন্ময়ী। 

রহইমত্ সং্ামে দুষ্ট রািণ দিিয়ী।। 

আচামরমত্ আরদত্ কদরো অদধিাস। 

িাদন্ধো েদত্রকা ন্ি িতমক্ষর দিোস।। 

এইরূমে উমিযাগ কদরো দ্রিয যত্।  

েেদত্ প্রোমণ আমে দন্য়ে কযেত্।।  

অসাধয সুসাধয ত্ামরহ ন্াদরহ অন্ুোন্। 

দত্রভুিন্ ভ্রদেয়া আদন্ে রহন্ুোন্।।  

গত্ সরহে ষষ্ঠী-দন্র্া দিিা সুপ্রভাত্। 

উিয় রহইে েদমর্ব্ৃ দিিমসর ন্াথ।। 

স্নান্ কদর আদস প্রভু েদিা আরদম্ভো। 

কিি-দিদধ েমত্ েদিা সোপ্ত কদরো।। 

শুেসত্ত্বভামি েদিা সাদত্ত্বকী আিযান্। 

গীত্ন্াি চণ্ডীোমঠ দিিা অিসান্। ।  

সপ্তেী রহইে সাঙ্গ অষ্টেী আইে। 

েুন্র্ব্ৃার রােচে অচৃন্া কদরে।। 

দন্র্াকামে সদন্ধেদিা সকো রঘুন্াথ।  

ন্তত্যগীমত্ দিভািরী রহইে প্রভাত্।।  

ন্িেীমত্ েদমি রাে কিিীর চরমণ। 

ন্তত্যগীমত্ ন্ান্া েমত্ দন্দর্ িাগরমণ।। 
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ন্িেী েদিা 

ন্িেীমত্ রঘুেদত্,                     েদদিিামর ভগিত্ী, 

উমিযাগ কদরে ফে েদে। 

যথা কিিদিদধ েত্,                     আদন্ো সাে্ী যত্, 

কদেগণ কযাগাইমে ফুে।। 

অমর্াক কাঞ্চন্ িিা,                     েদল্লকা োেত্ী ধরা, 

েোর্ োটদে ও িকুে।  

গন্ধরাি আদি যত্,                     িন্েুষ্প ন্ান্ােত্, 

স্থেেদ্ম কি্বব োরুে।। 

রমিাৎেে র্ত্িে,                    কুেুি কহ্লার ন্ে, 

আেেকীেত্র োদরিাত্। 

কর্ফােী করিী আর,                     কন্ক-চম্পক সার, 

ককাকন্ি সরহমস্রক োত্।। 

অত্সী অেরাদিত্া,                     যামত্ দুগৃা রহরদষত্া, 

চামেেী চম্পক ন্ামগশ্বর। 

কাষ্ঠেদল্লকা দুোটী,                     িাাঁদত্ যদথী আর োাঁদট, 

কদ্রাণেুষ্প োধিী টগর।। 

ত্ুেসী দত্দস ধাত্কী,                     ভুদে-চম্পক ককত্কী, 

েদ্মিক কতষ্ণমকদে আর। 

স্বণৃযদদথকা িান্ধুদে,                     র্ীণৃ দর্উদে-আাঁধুদে, 

কুরুদচ কগাোে েুষ্পসার।। 

কতষ্ণচদিা চেৎকার,                     েুষ্প রামি ভামর ভার, 

সচন্দন্ কিেীর িমে। 

সন্মিমিযর আময়ািন্,                     কদরে িান্রগণ, 

অেদর্ব্ৃ অেদর্ব্ৃ িন্ফমে।। 

ন্ীেেদ্ম আন্য়মন্র েন্ত্রণা 

েরে আন্মন্দ রাে েদমিন্ র্ঙ্করী। 

সাদত্ত্বক ভামিমত্ ভাি দিধান্ আচদর।। 

ত্ন্ত্র-েন্ত্রেমত্ েদিা কমর রঘুন্াথ। 

একাসমন্ সভদিমত্ েক্ষ্মমণর সাথ। ।  
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অচৃন্া কদরো যদি কিি ভগিান্। 

থাদকমত্ ন্াদরো কিিী ঘমট অদধষ্ঠান্।। 

কেমট করুণােয়ী রদরহো কগােন্। 

শ্রোয় রামের েদিা কদরো ্রহণ।।  

দিদধেমত্ েদিা সাঙ্গ কদরো শ্রীরহদর। 

দকন্তু সরহে সমন্দরহ ন্া কিদি েমরহশ্বরী।। 

দিভীষমণ কন্ রাে দক রহইমি আর। 

আো প্রদত্ িয়া িুদে ন্া সরহে দুগৃার।। 

িঞ্চন্া কদরো কিিী, িুদে অদভপ্রায়। 

সীত্ার উোমর আর ন্াদরহক উোয়।। 

ন্য়মন্ িদরহমে ধারা সমর্াক অন্তর। 

কামন্দন্ করুণােয় প্রভু েরাৎের।।  

কাত্র রহইয়া ত্মি কন্ দিভীষণ। 

এক করৃ্ম্ কর প্রভু দন্োর কারণ।।  

ত্ুদষমত্ চণ্ডীর েন্ কররহ দিধান্। 

অমষ্টার্ত্রর্ত্ ন্ীমোৎেে কর িান্।। 

কিমির দুল্লৃভ েুষ্প যথা ত্থা ন্াই। 

ত্ুষ্টা রহমি ভগিত্ী শুন্রহ কগাাঁসাই।।  

শুদন্য়া ত্াাঁরহার িাকয রােচে কন্।  

ককাথা োি ন্ীেেদ্ম দেত্র দিভীষণ। ।  

কিমির দুল্লৃভ যারহা ককাথা োমি ন্র।  

সকদে আোর ভামগয দিধান্ দুের। ।  

কাত্র কিদিয়া রামে রহন্ুোন্ কয়। 

দস্থর রহও দচন্তা িদর কর েরহার্য়।।  

িাস আমে ককন্ দচন্তা কর প্রভু েমন্। 

থামক যদি ন্ীেেদ্ম আদন্ি এক্ষমণ।।  

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে ভ্রদেয়া ভদেণ্ডে। 

একিমণ্ড আদন্ দিি র্ত্ ন্ীমোৎেে।। 

দিভীষণ কন্ িীর রহন্ুোন্ কামে।  

অিন্ীমত্ কিিীিমরহ ন্ীেেদ্ম আমে।। 

এক িৎসমরর েথ রহইমি দন্শ্চয়। 

রহন্ু কমরহ আদন্ দিি ন্াদরহক সংর্য়।। 

রােচমে প্রণদেয়া িীর রহন্ুোন্।  

কিিীিরহ উমর্দ্মর্মত্ কদরে েয়াণ।। 

শ্রীরােচে কর্ত্তৃক কিিীর েি ও রহনু্োমন্র ন্ীেেদ্ম আন্য়ন্ 

রহন্ুোমন্ োঠাইয়া েদ্ম আদন্িামর। 

শ্রীরাে কমরন্ েি কিিী চদণ্ডকামর।। 

দুমগৃ দুঃিরহরা ত্ারা দুগৃদত্ ন্াদর্ন্ী। 

দুগৃমে র্রদণ দিন্ধযাদগদর-দন্িাদসন্ী।। 

দুরারাধযা ধযান্সাধযা র্দি সন্াত্ন্ী। 

েরাৎেরা েরো প্রকতদত্ েুরাত্ন্ী।।  

ন্ীেকেদপ্রয়া ন্ারায়ণী দন্রাকারা। 

সারাৎসারা েদের্দি সদচিা সাকারা।। 

েদরহষেদর্দ্ৃন্ী েরহাোয়া েমরহািরী। 

দর্ি সীেদন্তন্ী র্যাো সর্ব্ৃাণী র্ঙ্করী।। 

দিরূোক্ষী র্ত্াক্ষী সারিা র্াকম্ভরী। 

ভ্রােরী ভিান্ী ভীো ধদো কক্ষেঙ্করী।। 

কােীরহ কােরহরা কাোকামে কর োর।  

কুেকুণ্ডদেন্ী কর কাত্মর দন্োর। ।  

েম্ববািরা দিগ্ববরা কেুষ-ন্াদর্ন্ী।  

কতত্ান্ত-িেন্ী কাে ঊরু দিোদসন্ী। ।  

ইত্যাদি অমন্ক েি কদরো শ্রীরহদর। 

ত্ুষ্টা সরহো সরহেিত্ী অের ঈশ্বরী। ।  

দকন্তু সরো অিতমর্যমত্ ন্ীেেদ্ম আমর্। 

রামের কেে আাঁদি অশ্রুিমে ভামস।।  
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এইরূমে কত্ক্ষণ রমরহ ভগিান্। 

ওথা ন্ীমোৎেে ত্ুমে িীর রহন্ুোন্।। 

অমষ্টার্ত্র র্ত্ েদ্ম কদর উমর্ত্ােন্।  

েিন্মিমগমত্ িীর কমর আগেন্।। 

রােচে দন্কমট আদসয়া উর্ত্দরে।  

গণন্া কদরয়া রামে ন্ীেেদ্ম দিে।। 

আন্দন্দত্ সরহে রাে কেময় ন্ীেেদ্ম।  

কিিীভামগ দিদচত্র কদরে দচর্ত্-েদ্ম।। 

সঙ্কল্প কদরে েদ্ম কদরমত্ প্রিান্।  

কতদর্ত্িাস রদচমেন্ গীত্ রাোয়ণ।। 

কিিী কর্ত্তৃক একটী েদ্ম রহরণ 

েুেদকত্ দচত্,                     দিধান্ রদচত্, 

েদেেন্ত্র উচারমণ। 

রমে ন্ীমোৎেে,                     সরহমস্রক িে, 

সাঁমে র্ঙ্করী-চরমণ।। 

কদরমেন্ েে,                     িুদেমত্ সকে, 

কিিী রহর-েমন্ারহরা। 

রহদরমেন্ আর,                     এক েদ্ম ত্াাঁর, 

েমরহশ্বরী েরাৎেরা।। 

রমে েদ্ম সি,                     দিমেন্ রাঘি, 

রাে িগৎ-মগাাঁসাই। 

কর্মষমত্ দিময়াগ,                     সরহে অত্র কযাগ, 

এক েদ্ম দেমে ন্াই।। 

রহইয়া দিদস্মত্,                     দচর্ত্ চেদকত্, 

সঙ্কল্প ভমঙ্গমত্ ভয়। 

রহন্ুোমন্ কন্,                    ব্রহ্ম-সন্াত্ন্, 

শুন্ েিন্- ত্ন্য়।।  

সঙ্কল্প কদরয়া,                     দিধান্ রদচয়া, 

র্ত্াষ্ট আমে সংিযায়। 

এক েদ্ম ত্ায়,                     োওয়া ন্াদরহ যায়, 

কঠদকোে কঘার িায়।। 

যারহ েুন্র্ব্ৃার,                     এক েদ্ম আর, 

আন্ দগয়া িাোধন্।  
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রহন্ুোন্ কয়,                     শুন্ েরহার্য়, 

র্ত্াষ্ট আমে গণন্।। 

শুন্ করহ কগাাঁসাই,                     আর েদ্ম ন্াই, 

কিিীিমরহ িন্োেী। 

করহন্ েয় দচমত্,                     কত্াোমর েদেমত্, 

েঙ্কি রহদরো কােী।। 

আোয় দিস্ময়,                     অন্যথা ন্া রহয়, 

কিমিদে গণন্া-রমে। 

দন্শ্চয় ত্াদরণী,                     রহদরো ন্দেন্ী, 

ন্া ভুদেও প্রভু ভ্রমে।। 

েিন্-ন্ন্দন্,                     কদরহে যিন্, 

শুদন্য়া দিস্ময় রাে। 

আাঁদি েে েে,                     িমরহ অশ্রুিে, 

কামন্দন্ দত্রমোক-ধাে।। 

িুদেোে সার,                     কোমে আোর, 

আমে কয কত্ যন্ত্রণা। 

কতদর্ত্িাস গায়,                     এ করহত্ু আোয়, 

অভয়ার দিি্ববন্া।। 

শ্রীরােচে কর্ত্তৃক েুন্র্ব্ৃার কাদেকার েি 

ন্েমে র্র্ব্ৃাণী,                     ঈর্ান্ী ইোণী, 

ঈশ্বরী ঈশ্বর-িায়া। 

অেৃণা অভয়া,                     অন্নেদণৃা িয়া, 

েমরহশ্বরী েরহাোয়া।। 

উ্চণ্ডা উো,                     আশুমত্াষ-রো, 

অেরাদিত্া উর্ব্ৃর্ী। 

রািরামিশ্বরী,                     ভীো ভয়ঙ্করী, 

র্ঙ্করী দর্িা কষাির্ী।। 

োত্ঙ্গী িগো,                     কেযাণী কেো, 
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ভিান্ী ভুিমন্শ্বরী।  

সর্ব্ৃ দিমশ্বািরী,                     শুমভ শুভঙ্করী,  

দক্ষদত্ কক্ষত্র কক্ষেঙ্করী।। 

সরহস্র সুরহমে,                     ভীো দেন্নেমে, 

োত্া েদরহষ-েদর্দ্ৃন্ী। 

দন্োর-কাদরণী,                     ন্রক-িাদরণী, 

দন্শুম্ভ-শুম্ভ-ঘাদত্ন্ী।। 

সিত্য-দন্কতদন্তন্ী,                    দর্ি-সীেদন্তন্ী, 

সর্েসুত্া সুিিন্ী। 

দিদরদঞ্চ-িদন্দন্ী,                     দুষ্ট-দন্েদন্দন্ী, 

দিগ্ববমরর ঘরণী।। 

কিিী দিগ্ববরী,                     দুমগৃ দুগৃ-অদর, 

কাদেকা করােমির্ী।  

দর্মি র্িারূঢ়া,                     চণ্ডী চেচদিা, 

কঘাররূো এমোমকর্ী।। 

সর্ব্ৃসুমর্াদভন্ী,                     সত্রমোকয-মোদরহন্ী, 

ন্েমে কোে-রসন্া। 

ন্মো দিিসন্া,                     সর্ব্ৃ-র্িাসন্া, 

দিশ্বা দিকট-ির্ন্া।। 

সারিা িরিা,                     শুভিা সুিিা, 

অন্নিা কোক্ষিা র্যাো। 

েতমগর্ িাদরহন্ী,                     েমরহর্-ভাদিন্ী, 

সুমরর্ িদন্দত্া িাো।। 

কাোিযা রুদ্রাণী,                     রহরা রহর-রাণী, 

রহর-রো কাত্যায়ন্ী।  

র্েন্ ত্রাদসন্ী,                     অদরষ্ট-ন্াদর্ন্ী, 

িয়ােয়ী িাক্ষায়ণী।। 

করহর ো োর্ব্ৃত্ী,                     আদে িীন্ অদত্, 

আেমি েমিদে িি। 
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সর্ব্ৃিা চঞ্চে                    েদ্ম-েত্র- িে,  

ভময় ভীত্ িিসি।। 

দিেমি আোর,                     ন্া রহয় কত্াোর, 

দিি্ববন্া করা আর। 

েে প্রদত্ িয়া,                     কর কগা অভয়া, 

ভিাণৃমি কর োর।।

 

কিিীর প্রদত্ শ্রীরামের স্তুদত্িাকয 

কাত্মর কমরহন্ রাে কিিী েিত্মে। 

আদ্রৃদচর্ত্ করাোদঞ্চত্ ভামস অশ্রুিমে।। 

কতত্াঞ্জদে রহময় রাে স্তুদত্িামকয কয়। 

করহর কগা ন্য়মন্ কােী কোর অসেয়।।  

েরাৎেরা সারাৎসারা দিেি-মেদিন্ী।  

েরহাোয়ারূমে দত্রিগৎ-আোদিন্ী। ।  

ত্ুদে করৃ্ম্, ত্ুদে েদে কমরৃ্ম্র কারণ। 

ত্ুদে স্মতদত্ িতদর্ত্ িয়া ের্জ্া দন্রূেণ।। 

সর্ব্ৃেয়ী সর্ব্ৃ-আত্ম্া ত্ুদে সর্ব্ৃর্দি। 

কত্াোমত্ আদশ্রত্ িীি সংসারান্ুরদি।। 

সতদষ্ট দস্থদত্ প্রেময়র কারণ কগা ত্ুদে।  

সিীি অিীি িযাদপ্ত স্বগৃ সুরভদদে।। 

সকদে কর ো ত্ুদে শুভাশুভ যত্। 

আেন্ সম্পি ধরৃ্ম্াধরৃ্ম্ অন্ুগত্। ।  

ত্ুদে করৃ্ম্াকরৃ্ম্ কভাগ কোক্ষ প্রিাদয়ন্ী। 

্ত্র ী েুরুষ ন্েুংসক িীি-সরহাদয়ন্ী।। 

কযাগোয়া-মযামগ কোমর আদন্মে ভদত্মে।  

দিি্ববন্া কদরয়া ভাসামে কর্াকিমে।।  

দচন্তােদণ ন্াে দিয়া দচন্তা সেেৃণ। 

ত্ুদে কমরৃ্ম্ প্রমযািক প্রমযািয গণন্।।  

সর্ব্ৃভদমত্ সর্ব্ৃরূমে দভন্ন কর কিরহ। 

ত্ুদে র্দি সর্ব্ৃধারা োিা ন্মরহ ককরহ।। 

সংসার কত্াোর োয়া োয়ািািী প্রায়। 

কত্াোর এ ন্াটয-মিো েুর্ত্দেকা প্রায়।। 

কামর কর রািা, কামর েন্ত্রী কর ত্ার। 

ককরহ গিিারহী, ককরহ গি রক্ষাকার।। 

ককরহ িীঘৃিীিী, ককরহ অল্পদিমন্ োত্। 

কামরা দর্মর েত্র, কামরা দর্মর িজ্রাঘাত্।। 

ককরহ যার দর্দিকায়, ককরহ ত্ামর িয়। 

ককরহ সুিী েরহামভাগী, ককরহ কমষ্ট রয়।।  

কামরা স্বণৃোমত্র অন্ন েঞ্চার্ িযঞ্জন্। 

কামরা অন্ন ন্াদরহ দেমে, দভক্ষায় ভক্ষণ।। 

ককরহ করাগী, রাগী ককরহ রহয় িোদ্ববত্।  

ককরহ সাধু, কচার ককরহ ধমরৃ্ম্ ধরৃ্ম্াত্ীত্।। 

এইরূমে সংসামরর কর ো স্থােন্। 

আোমর কমরে োত্র দুঃমির ভািন্।।  

দত্রভুিমন্ দুঃি ত্ামে স্থাদেে আোয়। 

আর দুঃি দিও ন্া ো, দন্মিদি কত্াোয়।। 

সুিভাণ্ড অল্প রহমো দুঃি ত্ামরহ ভাদর। 

ত্থাদে রাদিে দুঃি েদর্ব্ৃ ন্া দিচাদর।। 

দন্মষধ কদর কগা ত্াই যদি কভমঙ্গ যায়।  

এ দুঃি রাদিমত্ স্থান্ োইমি ককাথায়।। 
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িমে অিসন্ন আদে, যা িান্ ত্া কর। রহইয়াদে অদত্র্য় িীণৃ কমেির।। 

কিিীর প্রদত্ শ্রীরামের দন্মিিন্ 

িন্মািদধ দুঃি কোর দক কদরহি আর। 

ত্িু দুঃি কিও িয়া ন্া রহয় কত্াোর।।  

কেমর্ অিসন্ন ত্ন্ ুশুন্ কগা ত্াদরণী। 

িয়া কর িয়ােয়ী েদত্মত্াোদরণী।। 

কত্ দুঃি দিমে োত্া কভমি কিি েমন্। 

রািয দিন্াদর্য়া কর্মষ আদন্মে কান্মন্।। 

ত্থাদে ন্াদরহক ক্ষো অরমণয আদন্মে। 

রািমণর দ্বারায় কর্মষ িান্কী রহরামে।। 

কত্ কমষ্ট কটক সঞ্চয় কদেগমণ। 

দর্ো িতমক্ষ কসত্ু িাদন্ধ সেুদ্র-ত্রমণ।। 

সীত্ার উোমর ত্ারা রহইন্ু ত্ৎের। 

রাক্ষস ন্াদর্ন্ু কর্ষ আমে েমঙ্কশ্ির।।  

কমষ্ট রণ কদরোে, রহমরর অঙ্গন্া। 

ত্থাদে আেদন্ কােী কদরে িঞ্চন্া।। 

কদরোে অচৃন্া ো অকাে-মিাধমন্।  

ত্িু কতো ন্া রহইে কোর আরাধমন্।। 

কর্মষ র্যাো ন্ীেেমদ্ম েদদিি চরণ।  

র্ত্ অষ্ট সঙ্কমল্পমত্ কদরন্ু রচন্।।  

ত্ার েমধয কতেণত্া কদরমে কোরহন্ী। 

রহদরমে কগা রহর-রাণী সঙ্কল্প-ন্দেন্ী।। 

আদে িীন্ রহীন্ ক্ষীণ অদত্ অভািন্। 

করহর ো ন্য়ন্-মকামণ োন্স েদরণ।। 

ন্ীেেদ্ম কিিাইয়া েদণৃ কর ফে। 

ন্া সমরহ যাত্ন্া আর, িীিন্ দিকে।। 

এইরূমে রােচে কমরন্ দিন্য়। 

ত্থাদে ত্ারার ত্ামরহ সাক্ষাৎ ন্া রহয়।।  

কাদন্দয়া শ্রীরঘুন্াথ রহইো অদস্থর। 

িক্ষ েুি িদরহয়া েদিমে অশ্রু-ন্ীর।।  

েক্ষ্মণ কামন্দন্ আর িীর রহন্ুোন্।  

সু্ীি সুমষণ দিভীষণ িা্ববিান্। ।  

শ্রীরাে কমরহন্ সমি দকিা কিি আর। 

িুদেন্ু দন্শ্চয় সীত্া ন্া সরহে উোর।। 

যারহ দেত্া সু্ীি স্বগমণ েময় যাও। 

দেথযা আর ককন্ কান্দ দেমে েুি চাও।। 

দিভীষমণ রািয দিি অমযাধযা ভুিমন্। 

রাদিি যত্মন্ ত্ামর সমত্যর োেমন্।।  

োাঁে দিি িমে আদে সেুদ্র দভত্মর।  

এত্ িদে কামন্দ রাে দুঃদিত্ অন্তমর।। 

আকুে কিদিয়া রামে সকমে িুোয়। 

কতদর্ত্িাস দিরদচে েধুর ভাষায়।। 

শ্রীরােচে কর্ত্তৃক কিিীমক দন্ি চকু্ষ দিিার সঙ্কল্প ও কিিী কর্ত্তৃক 

দন্িারণ 

শ্রীরামে কাত্র কিদি কমরহ রহন্ুোন্।  

এরূে িযাকুে ককন্ রহমে ভগিান্।। 

সাদধি সকে করৃ্ম্ আদে আেন্ার। 

োদরয়া রািমণ সীত্া কদরি উোর। ।  

এইরূমে সকমেমত্ িুোয় ত্িন্। 

ন্া শুমন্ কারহামরা কথা কমরন্ করািন্।।  
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দর্মর করাঘযত্ কদর কমরন্ হুত্াস। 

িমেন্ ককিে কোর সকদে সন্রার্।। 

ভাদিমত্ ভাদিমত্ রাে কদরমেন্ েমন্। 

ন্ীে-কেোক্ষ কোমর িমে সর্ব্ৃিমন্।। 

যুগে ন্য়ন্ কোর ফুল্ল ন্ীমোৎেে। 

সঙ্কল্প কদরি েদণৃ িুদেমি সকে। ।  

এক চক্ষু দিি আদে কিিীর চরমণ। 

এত্ িদে কমরহ রাে অন্ুি েক্ষ্মমণ।।  

আর দকিা কিি ভাই দক কদর এিন্। 

ন্া সরহে দুগৃার কতো দিফে িীিন্। ।  

কেে-মোচন্ কোমর িমে সর্ব্ৃিমন্। 

এক চক্ষু দিি আদে সঙ্কল্প েদরমণ।। 

এত্ িদে ত্দণ সরহমত্ েইমেন্ িাণ। 

উোদিমত্ যান্ চক্ষু কদরমত্ প্রিান্।।  

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ রাে কমরন্ স্ত্িন্।  

কিিীর রহইে িয়া কিদিয়া করািন্।। 

চক্ষু উোদিমত্ রাে িদসো সাক্ষামত্। 

করহন্কামে কাত্যায়ন্ী ধদরমেন্ রহামত্। ।  

দক কর দক কর প্রভু িগৎ-মগাাঁসাই। 

েদণৃ সরহে, চক্ষু উোদিয়া কাযৃয ন্াই।। 

কাত্মর শ্রীরাে কন্ কিিীমর ত্িন্। 

অদিরত্ িেধামর ভাদসমে ন্য়ন্।।  

ভাে দুঃি দিমে োত্া কেময় অসেয়। 

দকন্তু িন্ন্ীর করহন্ করা ভাে ন্য়।। 

েুত্র প্রদত্ োত্তমস্নরহ সর্ব্ৃর্াম্ত্র  গায়। 

কোর েমক্ষ েীন্ ভুিমঙ্গর োত্া প্রায়।। 

কঠমকদে দিষে িাময় িান্কী উোমর। 

অন্ুেদত্ কর োত্া রািণ সংরহামর।। 

যা কদরমে কস ভাে, িামরক দফমর চাও। 

র্মি অ্ত্র াঘাত্, দেথযা আমক্ষে িািাও।। 

ভরসা কত্াোর ত্ারা ন্া কর সন্রার্। 

আর্া আমে, আশ্বামসমত্ িাও ো আশ্বাস।। 

কােদিন্াদর্ন্ী কামে কামের কাদেন্ী।  

প্রকতদত্ েরমেশ্বরী েরে কোদরহন্ী।।  

অর্ন্ দিরহমন্ ত্ন্ু র্ীণৃ আমে কোর। 

কদিির কমরহ ো দুঃমির ন্াদরহ ওর।। 

রািণ িমধর িন্য শ্রীরামের প্রদত্ কিিীর আমির্ ও ির্েী েদিা 

সোেন্ 

রামের িচন্ শুদন্,                    দিষামি রহদরষ গদণ, 

স্তুদত্িামকয কাত্যায়ন্ী কন্।  

শুন্ প্রভু িয়ােয়,                   অদিে ব্রহ্মাণ্ডচয়, 

রহও ত্ুদে ব্রহ্ম-সন্াত্ন্।। 

ত্ুদে আদি ভগিান্,                    অিণ্ড কাে সোন্, 

দিশ্ব রমরহ ত্ি কোেকদমে। 

ত্ুদে চরাচর-গদত্,                    অচদযত্ অিযয় অদত্, 

িযােকত্া েরোণুরূমে।। 
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োয়ায় েন্ুষয ত্ুদে,                    চত্ুর্ব্দৃযরহ আদস ভদদে, 

ন্াদর্মত্ রাক্ষস দুরাচার। 

ভি-ভািয প্রভু রহও,                    কভু ককান্ ভামি রও, 

শুেত্ত্ত্ব কক িামন্ কত্াোর।। 

কত্াোর িান্কী দযদন্,                    েরো প্রকতদত্ দত্দন্, 

রািমণর দক সাধয রহদরমত্। 

সীত্া উোমরর েমে,                    কসত্ু িাদন্ধ দসন্ধুিমে, 

রাক্ষমসর দিন্ার্ কদরমত্।। 

কিিরহ েমন্ দিচাদর,                    রািণ কত্াোর দ্বারী, 

েদমর্ব্ৃ দেে সিকুে ন্গমর। 

ব্রহ্মার্ামে ধরা এে,                    র্ত্রু ভামিমত্ োইে, 

কত্াঁই প্রভু ত্ুদে ধরা েমর।। 

অকাে-মিাধন্ েদিা,                    সকমে ত্ুদে ির্ভুিা, 

দিদধেমত্ কদরমে দিন্যাস। 

কোমক িান্ািার িন্য,                    আোমর কদরমত্ ধন্য, 

অিন্ীমত্ কদরমে প্রকার্।। 

রািমণ োদিন্ু আদে,                    দিন্ার্ কররহ ত্ুদে. 

এত্ িদে সরহো অন্তেৃান্। 

ন্ামচ গাময় কদেগণ,                    কপ্রোন্মন্দ ন্ারায়ণ, 

ন্িেী কদরো সোধান্।। 

ির্েীমত্ েদিা কদর,                    দিসদর্জ্ৃয়া েমরহশ্বরী, 

সং্ামে চদেো রঘুেদত্। 

আমির্ োইয়া রাে,                    দসে সকে েন্স্কাে, 

চণ্ডীেীো েধুর ভারত্ী।। 

রািমণর েঙ্গোথৃ িতরহস্পদত্র চণ্ডী োঠ ও রহনু্োন্ কর্ত্তৃক চণ্ডী অশুে 

করণ 

সং্াে কদরমত্ রহদর,                     চদেো ধন্ুক ধদর, 

ত্ারহা কিদি যত্ কিিগণ। 
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ইমেমর কদরহয়া সমি,                     েিমন্মর কদরহ ত্মি, 

োঠাইো রামের সিন্।। 

দিমর্ষ কদরহো িণ্ডী,                     অশুে কদরমত্ চণ্ডী, 

েরাের্ৃ দিে রঘুিমর। 

শুদন্য়া সিি- িচন্,                     দিভীষমণ রাে কন্, 

োঠাইমত্ েিন্-কুোমর।। 

শ্রীরামের আজ্ঞা োয়,                     িীর রহন্ুোন্ যায়, 

উর্ত্মর দন্দেমষ রহাদট িাট। 

যথা িতরহস্পদত্ আমে,                     উেন্ীত্ ত্াাঁর কামে, 

একেমন্ কমর চণ্ডীোঠ।। 

েদক্ষকার রূে ধমর,                     চাদটমেন্ দদ্ব-অক্ষমর, 

কিদিমত্ ন্া োন্ িতরহস্পদত্। 

অভযাস আদেে ত্ায়,                     েদিে অিমরহোয়, 

রহন্ুোন্ সদচদন্তত্ অদত্।। 

োদি েক্ষী-কমেিমর,                     আেন্ দিরে ধমর, 

কিদি গরু োইমেন্ ভয়। 

রমঙ্গ ভঙ্গ কিয় োঠ,                     চমক্ষ ন্াদরহ কিমি িাট, 

রহন্ুোন্ েুাঁদথ কাদি েয়।। 

প্রথে োরহাত্ম্য কোক,                     েুমে কফমে দত্ন্ কলাক, 

চণ্ডী সরহে অশুে ত্িন্। 

রািমণ দন্রার্ কদর,                     রণ োদি েমরহশ্বরী, 

সকোমসমত্ কদরো গেন্।। 

েি কদর ির্ান্ন্,                     কামন্দ কত্ কর্াক- েন্,  

দফমর ন্া চাদরহো েমরহশ্বরী। 

করহথা রাে এে রমণ,                     েরথ আমরারহমণ, 

দিিয় ককািণ্ড ধন্ ুধদর।।

 

রহনু্োন্ কর্ত্তৃক রািমণর েতত্ুযিাণ রহরণ 

রাে েক্ষ্মণ সু্ীি ধাদরৃ্ম্ক দিভীষমণ। চাদর িমন্ যুদি কমর রািণ ন্া িামন্।। 
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ির্ান্ন্ ভামি রাে যুদেমত্ ন্া োমর।  

েোইয়া যামি িুদে ত্যদিময় সীত্ামর।। 

এমত্ক ভাদিয়া রািণ সুস্থ সকে িুক।  

এিন্ োইমে সীত্া দুঃমিােদর সুি।। 

েদরয়ামে কেঘন্াি কস েরহীরািণ। 

সীত্া কেমে সি দুঃি রহয় দন্িারণ।। 

এত্ ভাদি ির্ান্ন্ রহরদষত্ রহয়। 

শ্রীরামেমর উেমির্ দিভীষণ কয়।। 

েদমর্ব্ৃর এক কথা প্রভু রহইে স্েরণ।  

ত্েসযা কদরন্ু যমি ভাই দত্ন্ িন্।। 

ির দিমত্ েদ্মমযাদন্ আইে যিন্। 

চাদরহে অের ির রািা ির্ান্ন্।। 

ব্রহ্মা িদেমেন্ শুন্ ওমরহ দন্র্াচর।  

ন্া োগ অের ির চারহ অন্য ির।। 

ির্ান্ন্ িমে অন্য ির ন্াদরহ চাই। 

অত্ুে ঐশ্বযৃয ধমন্ ককান্ কাযৃয ন্াই।। 

ব্রহ্মা িমে ির্ান্ন্ দুঃি ককন্ ভাি।  

প্রিমন্ধমত্ দিয়া ির অের কদরি।। 

ির্েুণ্ড কুদি রহে কাটা যদি যায়।  

ত্থাদে কত্াোর েতত্ুয ন্াদরহ রহমি ত্ায়।। 

িণ্ড িণ্ড কমর যদি কামট কমেির। 

ত্ামরহ ত্ুদে ন্া েদরমি শুন্ দন্র্াচর। ।  

সং্ামের রীদত্ এই শুন্ ির্ান্ন্। 

আদকঞ্চন্ কমর োথা কদরমত্ কেিন্।। 

রহে েি কাদট কফমে োদর ত্ীক্ষ্ণর্র।  

অ্ত্র ঘামত্ িণ্ড িণ্ড কমর কমেির।।  

অত্এি কত্ামর িদে শুন্-ির্ান্ন্। 

কর েি েুণ্ড কেমি ন্া রহমি েরণ।। 

কাটা েুণ্ড কিািা োদগমিক ত্ি স্কমন্ধ। 

সরহমি অের রহমি িমরর প্রিমন্ধ।। 

েমরৃ্ম্ যমি ব্রহ্ম-অ্ত্র  েদর্মি কত্াোর। 

ত্িন্ রািণ ত্ুদে রহইমি সংরহার।। 

অন্য অ্ত্র  ন্া রহইমি প্রদিষ্ট র্রীমর। 

কত্াোর কস েতত্ুয অ্ত্র  রমি ত্ি ঘমর।। 

সতিন্ কমরদে আদে কসই ব্রহ্মিাণ। 

ধর ধর ির্ান্ন্ রাি ত্ি স্থান্।। 

দিেমক্ষ এ অ্ত্র  যদি োয় ককান্েমত্। 

প্ররহার করময় যদি কত্াোর েমরৃ্ম্মত্।। 

ত্িন্ েদরমি ত্ুদে সন্দ ত্ামরহ ন্াই। 

কত্াোর এ েতত্ুয-অ্ত্র  রাি ত্ি ঠাাঁই।। 

ির শুমন্ অ্ত্র  কেময় রািা ির্ান্ন্।  

স্বস্থামন্ রািণ কগে িাল্মীদকমত্ কন্।।  

কসই িাণ রাদিয়ামে েমন্দািরী রাণী। 

ককাথায় করমিমে অ্ত্র  দকেুই ন্া িাদন্।। 

এই কথা দিভীষণ কমরহ শ্রীরামেমর। 

আর একেত্ কথা কমরহ েত্ান্তমর।। 

কসই অম্ত্র  ন্াদভমির্ কভদিমি যিন্।  

ত্িদন্ কস রািমণর রহইমি েত্ন্।। 

ককান্ েত্ান্তমর িমে দর্ি দিো ির। 

রািমণ রাদিমি দর্ি সং্াে দভত্র। ।  

রহে েি কিরহ েুণ্ড কাটা যামি যমি। 

কুিাময় র্ঙ্কর েময় অমঙ্গ কসািা দিমি।। 

েুরাণ অমন্ক েত্ কক োমর কদরহমত্। 

দিোদরয়া কদরহ শুন্ িাল্মীদকর েমত্।। 

দিভীষণ কদরহমেন্ রামের কগাচমর। 

রািমণর েতত্ুযিাণ রািমণর ঘমর।। 

কস অ্ত্র  আদন্মত্ কামরা ন্াদরহক র্কদত্। 

রাে িমে, ন্া েদরমি েঙ্কা-অদধেদত্।। 
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কস িাণ আদন্মত্ কযাগয কক আমে এেন্।  

ককাথা আমে কস িাণ ন্া িামন্ দিভীষণ।।  

েমন্দািরীর দন্কমট আেময় কস িাণ। 

কস িাণ আদন্মে রহয় দিন্ার্ রািণ।। 

েমন্দািরীর অন্তঃেুর ভয়ঙ্কর স্থান্। 

ব্রহ্মা আদি কিিগণ দন্কমট ন্া যান্।।  

িারমণর ভময় িাত্ ন্া িমরহ েিন্। 

কস স্থান্ রহইমত্ িাণ আমন্ ককান্ িন্। ।  

এত্ যদি কদরহে রাক্ষস দিভীষণ। 

করহন্কামে উেন্ীত্ েিন্-ন্ন্দন্।। 

রহন্ুোন্ িমে, ককন্ ভাি রঘুেদণ। 

আদে দগয়া েতত্ুযিাণ আদন্ি এিদন্।।  

রাে িমে িহু শ্রে সকমে িার্ববার।  

ন্া রহমো রািণ িধ সকদে অসার।। 

রহন্ুোন্ িমে প্রিু কর আর্ীর্ব্ৃাি।  

এিদন্ আদন্ি িাণ দকমসর প্রোি।। 

এত্ িদে রঘুন্ামথ প্রণাে কদরময়। 

িা্ববিান্ সু্ীমির েিধদদে েময়। ।  

ধীমর ধীমর অন্তঃেুমর কদরে প্রমির্। 

োয়া কদর সরহে িতে ব্রাহ্মমণর কির্।। 

কক্ষত্মে োাঁদি েুাঁদথ ডান্ রহামত্ িাদি। 

কোমেমত্ িীঘৃ কফাাঁটা যায় গদি গদি।। 

কোদেত্ চমক্ষর োংস োকা সি ককর্।  

েদেন্ রহময়মে োংস োদি গণ্ডমির্।।  

কুর্েুদষ্ট কুর্াঙ্গুরী যজ্ঞসদত্র গমে। 

রািণ রািার িয় ঘন্ ঘন্ িমে।। 

কিযাদত্ষ গণমন্ আদে িিই েদণ্ডত্। 

এত্ িদে রাণীর অম্মত্ উেন্ীত্।। 

োর্ব্ৃত্ীর আরাধমন্ দেে েরহারাণী।  

চাদরদিমক কিদি ির্ রহািার সদত্ন্ী।।  

িতে দিপ্র কিদি রাণী েুেদকত্ েন্।  

সিস সিস িদে দিে রন শ-দসংরহাসন্।।  

রাণী দিে দসংরহাসন্ ত্ামরহ ন্া িদসময়। 

কমক্ষ দেে কুর্াসন্ িদসে দিোময়।।  

দদ্বি িমে, আদে িি কিযাদত্মষ েদণ্ডত্। 

দচরকাে দচন্তা কদর রািমণর দরহত্।।  

ন্র-িান্মরমত্ আদস োদিে প্রোি। 

রহউক রািার িয় কদর আর্ীর্ব্ৃাি।। 

প্রত্যরহ কিযাদত্ষ গদণ কিদি েদর্ব্ৃাের। 

দক কদরমত্ োদরমিক ন্র ও িান্র।। 

েমন্দািরী কয ধন্ আমে কত্াোর ঘমর। 

র্ত্ রামে রািমণর দক কদরমত্ োমর।।  

েমন্দািরী িমে, এেন্ আেময় দক ধন্। 

দদ্বি িমে কিদিোে কদরয়া গণন্।। 

কিযাদত্ষ গণমন্ িাদন্ যত্ সোচার। 

রািার িীিন্ েতত্ুয গতমরহমত্ কত্াোর।।  

প্রিমন্ধ রািণ রািা রহময়মে অের। 

প্রকাদর্ময় ন্া কদরহমি কারহামরা কগাচর।।  

এমত্ক কদরহয়া েমে উমঠ দদ্বিির। 

কমরহ েমন্দািরী রাণী কদর কযািকর।। 

দক ধন্ গতমরহমত্ েে আেময় এেন্। 

কিযাদত্মষমত্ দক কিদিে কদরয়া গণন্। ।  

দদ্বি িমে, েমন্দািরী কামরা ন্া েেন্া। 

িি অসম্ভি দিিযা আোর গণন্া।। 

েঙ্কােুমর কয দ্রিয আেময় কযিামন্মত্। 

িমে দিমত্ োদর যদি গদণ িদি কেমত্।। 

কস সকে কথামত্ ন্াদরহক প্রময়ািন্। 

কদরহ কয স্থামন্ আমে কগােমন্ কসই ধন্।।  
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ব্রহ্মা আদস কমরহ যদি কত্াোর সাক্ষামত্। 

প্রকাদর্য়া কস কথা ন্া িে ককান্েমত্। ।  

দিমপ্রর িচমন্ রাণী রহইো দিস্ময়।  

সাোন্য গণক এই দদ্বিির ন্য়।। 

এত্ ভাদি েমন্দািরী কমরহ দদ্বিিমর।  

েুকাময় করমিদে ত্ারহা েরে আিমর।। 

দদ্বি িমে ত্ুষ্ট রহমেে কত্াোর িচমন্। 

সািধামন্ করমিা কযন্ ককরহ ন্াদরহ শুমন্।। 

ইরহা িদে দদ্বিির চদেে সত্বমর। 

োি দুই দগয়া েুন্ঃ িাণ্ডাই দফমর।। 

দদ্বিির কমরহ শুন্ রাণী েমন্দািরী।  

যত্ করহ ত্িু ত্ুদে রহীন্িুদে ন্ারী। ।  

করমিে কগােমন্ সত্য দেথযা কভু ন্য়।  

ত্থাদে কত্াোর িামকয ন্া রহয় প্রত্যয়।। 

ঘরমভিী দিভীষণ কয িারুণ সিরী। 

প্রোি ঘটামত্ োমর কুেন্ত্রণা কদর।। 

দিভীষণ-অজ্ঞাত্ েঙ্কামত্ ন্াদরহ স্থান্। 

দকরূমে রািণ রািা োমি েদরত্রাণ।।  

েমন্দািরী িমে, দদ্বি ন্া ভাি অন্তমর। 

দিভীষমণর সাধয সরহত্ থাদকমে িাদরহমর।। 

েরে দরহসত্ষী ত্ুদে রািার েমক্ষমত্।  

দিমর্ষ ন্া কি ককন্ কত্াোর সাক্ষামত্।। 

ত্ি আর্ীর্ব্ৃামির ত্ারহা কক েইমত্ োমর। 

করমিদে িদিত্ এই েমম্ভর দভত্মর। ।  

দিমর্ষ ন্ারীর েুমি শুদন্য়া োরুদত্। 

ভাদঙ্গে স্ফদটক-েম্ভ োদর এক োদথ।। 

ভাদঙ্গে স্ফদটক-েম্ভ িতষ্ট সরহে িাণ। 

িাণ েময় োফ দিে িীর রহন্ুোন্।। 

দন্ি েদদর্ত্ৃ ধদর দগয়া িদসে প্রাচীমর। 

আর এক োমফ কগে রামের কগাচমর।। 

িাণ দিয়া রঘুন্ামথ কদরে প্রণাে। 

েরহান্মন্দ রহন্ুোমন্ ককাে কিন্ রাে।।  

রািণ িধ 

শ্রীরাে িমেন্, রািণ দক ভাদিে িমস। 

েরণ দন্কট কত্ার যুে কিরহ এমস।। 

এত্ িদে দিো রাে ধন্ুমক টঙ্কার। 

শ্রীরাে রািমণ যুে িামি আরিার।।  

রহইে দিষে যুে ন্া যায় গণন্। 

েরহামকামে িাণিতদষ্ট কদরমে রািণ।।  

োত্দে সারদথ িামণ রহইে অদস্থর। 

িামণ িামণ দন্িারণ সকো রঘুিীর।।  

র্দন্যেমথ থাদকয়া অেরগণ কিমি। 

েতত্ুযিাণ রঘুন্াথ যুদিো ধন্ুমক। ।  

রহংসাকতদত্ িামণর কয েুমির আকার। 

িাণ কিদি কিিগমণর োমগ চেৎকার।।  

কন্ক রদচত্ িাণ ভুিন্ প্রকামর্। 

িামণর েুমিমত্ অদি রমরহ গপ্তমিমর্।। 

েশুেদত্ সিমসন্ িামণর োেিামন্। 

চােন্া কমরন্ ঊন্েঞ্চার্ েিমন্।। 

ধরাধর ধরামত্ দিরামি দন্রন্তর। 

অেদক্ষমত্ যে রমরহ িামণর উের।। 

িামণর গর্জ্ৃমন্ দত্রভুিমন্ োমগ ডর।  

ের্ব্ৃত্ উোদি েমি উথমে সাগর।। 

কতষ্ণিণৃ িামণর সকে অঙ্গমিযাদত্। 

দত্মেমকমত্ দিন্াদর্মত্ োমর িসুেত্ী। ।  
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ন্ান্া েুষ্পোেয দিয়া িাণমগাটা সাদি। 

েন্ত্র েদি রঘুন্াথ ব্রহ্মিাণ েদদি।। 

েতত্ুয-অ্ত্র  ধন্ুমক যুদিো েন্ত্রিমে। 

ধদে উমঠ িাণেুমি ব্রহ্ম-অদি জ্বমে।। 

েরহার্ব্দ কদরয়া সঘমন্ গমর্জ্ৃ িাণ।  

কিদিয়া কয রািমণর উদিে েরাণ।। 

দচদন্ে রািণ রািা কিদি েতত্ুযিাণ।  

িাদন্ে কয এই িামণ িাদরহরামি প্রাণ।। 

দিশ্বাদেত্র স্মদর িাণ োমি রঘুিীর। 

রািমণর িুক দিদন্ধ সকে দুই দচর। ।  

েটফট্ কমর রািা েদি ভদদেত্মে। 

ব্রহ্মাদি কিিত্া কিমি গেন্-েণ্ডমে।। 

ইে চে কুমির িরুণ েুরন্দর। 

কিিত্া কত্দত্রর্ ককাদট রহময় একার্ত্র।।  

কাণাকাদণ যুদি কমর যত্ কিিগণ। 

ককরহ িমে এইিার েদরে রািণ।। 

রহে েি ন্াদরহ ন্ামি েদরে দন্শ্চয়।  

ককরহ িমে রািমণমর ন্াদরহক প্রত্যয়। ।  

কত্িার েমর কিটা আরিার িাাঁমচ। 

েমন্ কদর কেট ভামিমত্ েমি আমে।। 

দক িাদন্ এিার যদি ন্া েমর রািণ। 

ত্মি রািমণর রহামত্ ন্া রমি িীিন্।। 

অদরভামি কাযৃয ন্াদরহ, ন্া যাি দন্কমট। 

রািমণর দচত্াধদে যািৎ ন্া উমঠ।। 

দর্িিদত্ দিষ্ণিদত্ সমি দফমর যায়। 

কিাঁমচ আমে িমে ককরহ দন্কমট ন্া যায়। ।  

েমরমে রািণ িমে ককরহ ককরহ রহামস। 

কিাঁমচ আমে িমে ককরহ েোয় ত্রামস।।  

ককরহ িমে রািণ েদিে কত্িার। 

ির্ োথা কাটা কগে ন্া সরহে সংরহার। ।  

রাোয়মণ িাল্কীদক দেদিে েদর্ব্ৃকামে। 

েরহার্য়ন্ কদরমি রািণ রণস্থমে।। 

রািণ েদরমি করহন্ ন্াদরহক েুরামণ। 

অত্এি ন্া েদরমি ভাদি করহন্ েমন্।। 

ককান্ কিি িমে, রািমণর েতত্ুয আমে। 

অের রহইমত্ ির োয় কার কামে।। 

িাদন্ে কাল্মীদক েুদন্ েুরাণান্াসামর। 

রািণ দুর্জ্ৃয় রহমি দিিযাত্ সংসামর।। 

ভময় েুদন্ রািমণর েতত্ুয ন্াদরহ দেমি। 

দক িাদন্ রািণ রুষ্ট রহয় োমে কিমি।। 

েুদন্ েমন্ িামন্ রািণ রহইমি দুর্জ্য়ৃ। 

প্রকাদর্ময় েতত্ুয-মেিা উেযুি ন্য়।।  

রািমণর েতত্ুয েুদন্ দেদিো সমঙ্কমত্। 

এিার েমরমে রািণ সন্দ ন্াদরহ ত্ামত্।। 

দন্ণৃয় কদরমত্ ন্ামর যত্ কিিগমণ। 

করহন্কামে রঘুন্াথ ভাদিমেন্ েমন্।। 

আোর েরে ভি রািা ির্ান্ন্। 

র্ামেমত্ রাক্ষসমযাদন্ রহময়মে এিন্।। 

র্রাঘামত্ িরির েমি রণস্থমে। 

একিার িরর্ন্ দিি এইকামে।। 

এিদন্ েদরমি রািা ন্াদরহক সমন্দরহ। 

েতত্ুযকামে কিিা দিয়া েুি কদর কিরহ।। 

েক্ষ্মমণমর োঠাইয়া িাদন্ি সন্ধান্। 

কসইরূে আমে দক রহময়মে দিিযজ্ঞান্।।  

রািমণর দন্কট শ্রীরামের রািন্ীদত্ দর্ক্ষা 
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এত্ ভাদি রঘুন্াথ কমরহন্ েক্ষ্মমণ। 

িদে এক উেমির্ শুন্ সািধামন্।। 

রািার িংমর্মত্ িন্ম েময় দুই ভাই।  

দচরদিন্ িন্িামস ভ্রদেয়া কিিাই।।  

কত্দিন্ িদঞ্চোে েুদন্গণ সমন্। 

রািন্ীদত্ দকেু ন্া দর্দিন্ু দেত্তস্থামন্।। 

অরমণযমত্ িদধোে ত্ািকা রাক্ষসী।  

দিিারহ কদরয়া কিাাঁমরহ অমযাধযামত্ আদস।। 

অদভপ্রায় দেে কয দর্দিমত্ রািন্ীত্।  

কস আর্া দন্রার্া রহমো দিদধ দিিদ্ববত্।। 

দেত্তসত্য োদেমত্ আদসমত্ করহাে িমন্। 

িমন্ িমন্ কচৌর্দ্ িষৃ দফদর দুইিমন্।। 

ভল্লুক িান্র েময় িমন্ িমন্ দফদর। 

কক দর্িামি রািন্ীদত্ ককাথা দর্ক্ষা কদর।। 

অমযাধযা-ন্গমর দগয়া োি রািযভার।  

ন্াদরহ িাদন্ ধরৃ্ম্াধরৃ্ম্ রাি-িযিরহার।। 

কক দর্িামি রািধরৃ্ম্ যাি কার কামে। 

অমযাধযা-ন্গমর কোক দন্ন্দা কমর োমে।। 

রািণ প্রিীণ রািা োন্য কমর সমি। 

কমরমে অধরৃ্ম্-করৃ্ম্ রাক্ষস-স্বভামি।। 

রািকীদর্ত্ৃ কমরৃ্ম্ রািণ অত্ীি েদণ্ডত্। 

রািন্ীদত্ রািমণমর দিজ্ঞাস দকদঞ্চৎ।। 

এিদন্ যাইমি রািা কিরহ েদররহদর। 

দিজ্ঞাসরহ ন্ীদত্িাকয কগাটা দুই চাদর।। 

অেদেয রত্ন্ যদি অস্থামন্মত্ রয়। 

্রহণ কদরমত্ োমর, র্াম্ত্র  করহন্ কয়।।  

শ্রীরামের আজ্ঞা কেময় েক্ষ্মণ সত্বর। 

উেন্ীত্ সরহে যথা েঙ্কার ঈশ্বর।। 

ব্রহ্ম-অম্ত্র  আকুে েঙ্কার অদধেদত্। 

েক্ষ্মমণ কিদিময় কমর সকরুণ স্তুদত্।। 

ির্ান্ন্ িমে শুন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ। 

এ সেয় কোর োমথ কিরহ শ্রীচরণ।। 

িহু যুে কদরোে রহইয়া দিিািী। 

র্ত্ র্ত্ অেরামধ আদে অেরাধী।। 

অেরাধ োর্জ্ৃন্া কররহ েরহার্য়। 

উেদস্থত্ এই কোর আসন্ন সেয়।। 

েক্ষ্মণ ঈশ্বর ত্ুদে েরে েদণ্ডত্।  

োঠামেন্ রাে কোমর শুধাইমত্ ন্ীত্।।  

েক্ষ্মমণর িামকয কমরহ রািা েমঙ্কশ্বর। 

ককান্ ন্ীদত্ সংসামর রামের অমগাচর।।  

রািন্ীদত্ আদে িে, দক কি রামেমর। 

ত্মি যদি আজ্ঞা কিন্ কদরহমত্ আোমর। ।  

কসিমকর েুমি যদি কমরন্ শ্রিণ। 

িয়া কদর একিার দিন্ িরর্ন্।।  

র্দিরহীন্ রহইয়াদে িাদরহরায় প্রাণ।  

যাইমত্ ন্া োদর আদে প্রভু দিিযোন্।। 

িয়া কমর যদি রাে আমসন্ এিামন্। 

যারহা িাদন্ রািন্ীদত্ দন্মিদি চরমণ। ।  

এমত্ক শুদন্য়া ত্মি ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

শ্রীরামের অম্ আদস সদিমর্ষ কন্। ।  

রািন্ীদত্ আোমর ন্া কমরহ ির্ান্ন্। 

িাঞ্ছা আমে কত্াোমর কদরমত্ িরর্ন্।।  

কদরয়া অমন্ক স্তুদত্ কদরহে আোমর। 

উদঠমত্ ন্া োমর রািণ দিষে প্ররহামর।। 

স্তুদত্ িাকয কদরহমেন্ আোর সাক্ষামত্। 

একিার আদন্য়া কিিাও রঘুন্ামথ।। 

িুদে রািমণর েন্ উদঠ র্ীঘ্রগদত্। 

রািমণর সাক্ষামত্ আইো রঘুেদত্।। 
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উদঠমত্ র্কদত্ ন্াই রািা ির্ান্মন্। 

ভদিভামি প্রণাে কদরে েমন্ েমন্। ।  

আঘামত্ আকুে অঙ্গ িাকয ন্াদরহ সমর। 

দিন্য় কদরয়া কথা কয় ধীমর ধীমর।। 

রামের সর্ব্ৃাঙ্গ রািা কমর দন্রীক্ষণ। 

সাক্ষাৎ দিরাটেদদর্ত্ৃ ব্রহ্ম-সন্াত্ন্।। 

োয়ামত্ োন্িমিরহ দিশ্বেয় ত্ুদে। 

কত্াোর েদরহো প্রভু দক িাদন্ি আদে।। 

অন্ামথর ন্াথ ত্ুদে েদত্ত্ োিন্। 

িয়া কমর েেমকমত্ কিরহ শ্রীচরণ।।  

দচরদিন্ আদে িাস চরমণ কত্াোর। 

র্ামেমত্ রাক্ষসকুমে িন্ে আোর।। 

েরহীত্মে ভ্রদেমত্ রহময়মে দত্ন্ িন্ম।  

আসুদরক িুমে ন্াদরহ িাদন্ ধরৃ্ম্াধরৃ্ম্।। 

অেরাধ ক্ষো কর কগামোমকর েদত্। 

অন্াদি েুরুষ ত্ুদে আেন্া দিস্মতদত্।। 

রািন্ীদত্ কত্াোমর দক কি রঘুির। 

সংসামরমত্ যত্ ন্ীদত্ কত্াোর কগাচর।। 

রাে িমে কয কদরহমে সকদে প্রোণ। 

ত্থাদে শুদন্মত্ রহয় আেময় দিধান্।। 

প্রাচীন্ ভদেদত্ ত্ুদে অদত্ দিচক্ষণ।  

িাহুিমে দিমন্ে সকে দত্রভুিন্।। 

ধরৃ্ম্াধরৃ্ম্ রািধরৃ্ম্ কত্াোমত্ দিদিত্। 

ত্ি েুমি দকদঞ্চৎ শুদন্ি রািন্ীত্।।  

ির্ান্ন্ িমে েে সংর্য় িীিন্। 

কদরহমত্ িিমন্ ন্াদরহ দন্ঃস্বমর িচন্।।  

যত্ক্ষণ িাাঁদচ প্রামণ আদে সমচত্ন্।  

কদরহি দকদঞ্চৎ ন্ীদত্ কররহ শ্রিণ।। 

কদরমত্ উর্ত্ে করৃ্ম্ িাঞ্ছা যমি রহমি। 

আেসয ত্যদিয়া ত্ারহা ত্িদন্ কদরমি। ।  

অেমস রাদিমে করৃ্ম্ েুন্ঃ রহওয়া ভার। 

কদরহ শুন্ রঘুন্াথ প্রোণ ত্ারহার।। 

একদিন্ আদস আদে স্বগৃেুর সরহমত্। 

যেেুরী িতষ্ট সরহে থাদক দন্ি রমথ। ।  

র্দন্য সরহমত্ কিদিোে যমের ভিন্। 

দত্ন্ দ্বামর ন্ান্া স্থামন্ আমে সাধুিন্।। 

কিদিোে িদক্ষমণমত্ োত্কীর থান্া।  

দিিা দকিা রাদত্র দকেু ন্াদরহ যায় িান্া।। 

অন্ধকামর কচৌরার্ীটা ন্রমকর কুণ্ড।  

ত্ারহামত্ ডুিাময় ধমর োত্কীর েুণ্ড।।  

েদরত্রাদরহ ডামক োেী দিষে প্ররহামর। 

ন্া কিয় ত্ুদেমত্ োথা যেিদমত্ োমর।। 

ত্ারহা কিদি িি িয়া রহইে েমন্মত্। 

ঘুচাি োেীর দুঃি র্েমন্র রহামত্।। 

োেীর দুগৃদত্ আর কিিা ন্াদরহ যায়।  

এত্ ভাদি কসই দিন্ এমেে েঙ্কায়।। 

েদরাি ন্রকুণ্ড দন্ত্য কদর েমন্। 

আদি কাদে কদরয়া রদরহে িহুদিমন্।। 

করহোয় রদরহে েমি ন্া রহয় েদরণ। 

ত্ার ে ত্ি সমঙ্গ িাদিে এ রণ।। 

কুণ্ড েদরাইমত্ যমি কদরন্ু েন্ন্। 

ত্িদন্ েদরামে েদণৃ রহইত্ কস েণ।। 

করহোমত্ রাদিন্ু কফমে ন্া রহইে আর। 

েমন্র কস দুঃি েমন্ রদরহে আোর।। 

আর এক কথা শুন্ দন্মিিন্ কদর। 

েিণ-সেুদ্র োমে স্বণৃ-েঙ্কােুরী।। 

একদিন্ েমন্মত্ রহইে এক কথা। 

সপ্তদট সেুদ্র সতদষ্ট কমরমেন্ ধাত্া।। 
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িদধ দুধ ক ঘতত্ আদি সেুদ্র থাদকমত্। 

ককন্ আদে েিণ-সেুদ্র-সদেমেমত্।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে আোর করত্ে।  

দসদঞ্চয়া কফদেি েিণ-সেুমদ্রর িে।।  

ক্ষীমরাি-সেুদ্র এমন্ রাদিি এিামন্। 

এই কথা দচরদিন্ আমে কোর েমন্।। 

যিন্ েমন্মত্ রহয় েমন্ কদর কদর। 

অন্য কমরৃ্ম্ থাদক দসন্ধু দসদঞ্চমত্ োসদর।। 

এইরূমে করহোমত্ অমন্ক দিন্ কগে। 

ত্িন্তমর ত্ি সমঙ্গ সং্াে িাদিে।।  

সেুদ্র দসঞ্চন্ করা ন্া রহইে আর। 

েমন্র কস দুঃি েমন্ রদরহে আোর।। 

অত্এি এই কথা শুন্ রঘুেদণ। 

েমন্ রহমে শুভকরৃ্ম্ কদরমি ত্িদন্।।  

করহোয় রাদিমে ককান্ কাযৃয ন্াদরহ রহয়।  

আর এক কথা কদরহ শুন্ েরহার্য়।। 

ন্াগ ন্র ভদচর কিচর আদি সর্ব্।ৃ 

ভদত্ কপ্রত্ দের্াচাদি আেময় গন্ধর্ব্ৃ।। 

ব্রহ্মার সতদষ্টমত্ আমে িীিগণ যত্।  

যাইমত্ অেরেুমর সকমে িাদঞ্ছত্।। 

সকমের র্দি ন্মরহ যাইমত্ কসথায়। 

ককরহ ককরহ সিির্দি অন্ুসামর যায়।।  

সিির্দিরহীন্ কয িা আমে েতদথিীমত্। 

স্বগৃেুমর যাইমত্ ন্া োমর কিাদচমত্।। 

েমন্ েমন্ সাধ কমর যাইমত্ অেমর। 

সিির্দিরহীন্ ত্ারা যাইমত্ ন্া োমর।। 

কিদি দুঃি ত্ারহামির ভাদিন্ু অন্তমর।  

দকরূমে যাইমত্ িীি োমর স্বগৃেুমর।। 

অন্ায়ামস যাইমত্ োর সমি কিিমোমক।  

দন্রৃ্ম্াি স্বমগৃর েথ দিশ্বকমরৃ্ম্ কডমক।। 

কদরি এেন্ েথ সমি কযন্ উমঠ। 

েতদথিী অিদধ স্বমগৃ কমর দিি সেমঠ।। 

থাদকমি অেদর্ব্ৃ কীদর্ত্ৃ সংসামর কেৌরুষ। 

দত্রভুিমন্ সমি কোর ঘুদষমিক যর্।।  

ত্িদন্ কদরত্াে যদি সরহে যমি েমন্। 

ককান্কামে কাযৃযদসদে সরহত্ এত্দিমন্।। 

করহোয় রাদিময় সরহে িহুদিন্ গত্। 

ত্ার ের ত্ি সমঙ্গ যুে উেদস্থত্। ।  

অত্এি শুভকরৃ্ম্ র্ীঘ্র করা ভাে।  

করহোয় রাদিয়া কস িাসন্া িতথা রহমো।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ েঙ্কা-অদধেদত্। 

শুভকরৃ্ম্ র্ীঘ্র করা এই কস যুকদত্।। 

সুকতদত্ কমরৃ্ম্র কথা কদরহমে দিের। 

োেকরৃ্ম্-েমক্ষ দকেু করহ আরিার। ।  

োেকরৃ্ম্ করহো কমর রািা কয িমন্যমত্। 

িেরহ ত্ারহার ন্ীদত্ আোর সাক্ষামত্।।  

র্ীঘ্র সকমে োেকরৃ্ম্ দক রহমি দুগৃদত্। 

দিোর কদরয়া করহ কসই রািন্ীদত্।।  

ির্ান্ন্ িমে, ত্ারহা কদরহমত্ দিের। 

কত্ আর দিোদরময় কি রঘুির।। 

োেকরৃ্ম্ অমন্ক কমরদে দচরদিন্। 

কদরহমত্ ন্া োদর ত্ন্ু প্ররহামরমত্ ক্ষীণ।। 

আেময় অমন্ক কথা আোর েমন্মত্। 

কত্ কি রঘুন্াথ কত্াোর সাক্ষামত্।। 

এক কথা কদরহ রাে কিি দিিযোন্।  

সদেৃণিার েক্ষ্মণ কাদটে ন্াক কাণ।। 

কসই এমস উেমির্ কদরহে আোমর। 

ত্ারহার িুমেমত্ আদে সীত্া আদন্ রহমর।। 
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সদেৃণিা কাদন্দমেক চরমণমত্ ধমর।  

েন্ সরহে সীত্ামর রহদরয়া আদন্িামর।। 

একিার ভাদিোে আেন্ েমন্মত্। 

আদি ন্মরহ কাদে সীত্া আদন্ি েশ্চামত্।। 

আিার দিচার কদর কিদিোে কভমি। 

করহোয় রাদিমে োমে আন্া ন্াদরহ রহমি।। 

অত্এি র্ীঘ্রগদত্ রহমর আদন্ সীমত্। 

সর্ব্ৃন্ার্ সরহে আোর সীত্ার িমন্যমত্।। 

এক েক্ষ েুত্র কোর সর্ত্য়া েক্ষ ন্াদত্। 

আেদন্ েদরোে কর্মষ েঙ্কা-অদধেদত্। ।  

যদি সীত্া আদন্ত্াে কভমি দচমন্ত েমন্। 

ত্মি ককন্ সিংমর্ েদরি ত্ি িামণ।। 

করহোমত্ ন্া রহদর সীত্া রাদিত্াে কফমে। 

ত্মি কোর সংরহার ন্া সরহত্ ককান্কামে।।  

যারহা িাদন্ কদরহোে দকেু ন্ীদত্-কথা। 

কদরহমত্ কদরহমত্ দিহ্বায় আইে িিত্া।।  

শ্রীচরণ-িতদষ্ট কদর প্রাণত্যাগ সকে। 

িয় র্ব্দ করহন্কামে সুরেুমর সরহে।। 

দিভীষমণর করািন্ 

আোর আর ককরহ ন্াই ভমি, 

ওমর িয়াে রামের চরণ দিমন্, 

িারা েুত্র েদরিার ককিা ককাথা রমি।। 

আদসময় র্েন্-িদত্ যিন্ িাাঁদধমি। 

ওমর কেমি সংসার োয়া, 

ভাি েন্ রাঘমি।। ধ্রু।। 

রািণ েদিে কিিগণ রহরদষত্। 

ন্তত্য কমর অপ্সরা, গন্ধমর্ব্ ৃগায় গীত্।। 

রািণ েদিে রাে কদে োমন্ চান্।  

েোইয়া দেে কদে এে দিিযোন্।। 

রথিান্ কাদি সেে িীর রহন্ুোন্।  

অঙ্গি েইে গিা দিয়া এক টান্।। 

কমণৃর কুণ্ডে সেে ন্ীে কসন্ােদত্।  

রহামত্র িেয় েয় ন্ে েরহােদত্।। 

ককরহ ককরহ কাদি েয় েুকুমটর ফুে। 

ককরহ উোিময় িাদি কগাাঁে আর চুে।। 

রািমণ কিদিমত্ সমি কমর োরাোদর।  

েদিে রািণ- রািা িগমত্র সিরী।। 

রাে িমে কদেগণ রহও এক োর্। 

রািমণ কিদিি আদে আমে অদভোষ।। 

রাে েক্ষ্মণ সু্ীি সমঙ্গমত্ দিভীষণ। 

রািণ দন্কমট ত্মি কগে ত্ত্ক্ষণ।। 

ের্ব্ৃত্ দিদন্য়া অঙ্গ ধরণী কোটায়।  

কিদিয়া িয়াে রাে কমর রহায় রহায়।। 

দিভীষণ ত্িন্ রািমণ সকে ককামে।  

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ কর্ামক দিভীষণ িমে।। 

দত্রভুিন্ দিদন্মে ভাই দন্ি িাহুিমে। 

কসই অরহঙ্কামর ভাই রামে ন্া দচদন্মে।। 

ন্া িুদেয়া সীত্ামিিী েঙ্কামত্ আদন্মে। 

েক্ষ্মীমর কদরয়া চুদর সিংমর্ েদিমে।। 

েরণ কদরমে সার, ন্াদরহ দিমে সীত্া।  

োময় ধমর সাদধোে ন্া শুদন্মে কথা।। 

সিংমর্ সদরহত্ এমি রহারাইমে প্রাণ। 

ন্া শুদন্মে েে িাকয রহময় রহত্জ্ঞান্।।  

আেন্ার কিামষ সেমে কেঙ্ক আোর।  

কার ত্মর দিয়া যারহ েঙ্কা-অদধকার। ।  
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দিভীষণ কমরহ রাে যুদি িে সার। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে কত্াোর অদধকার।। 

ধাদরৃ্ম্ক রহইয়া ভাই ধরৃ্ম্ ন্ষ্ট কমর। 

েতত্ুয োদগ সীত্ার আমন্ েঙ্কার দভত্মর।। 

দচরদিন্ ভাই কোর েদদিে দর্মিমর। 

েরণ  সেময় দর্ি ন্া চাদরহো দফমর।। 

দরহত্ িুোইমত্ কোমর ভাই োমর োদথ। 

ত্িদন্ িাদন্ন্ু ভাময়র ঘদটে দুগৃদত্।। 

েুরী র্দন্য কদর ভাই ত্যদিে িীিন্।  

কত্াো দিন্া গদত্ আর ন্াদরহ ন্ারায়ণ।।  

দিভীষমণর করািমন্ শ্রীরাে দুঃি- েন্।  

রাে িমে ন্া কান্দ ধাদরৃ্ম্ক দিভীষণ।। 

ভুিন্ দিদন্য়া সুি ভুদঞ্জে অোর। 

েদিয়া আোর িামণ কগে স্বগৃদ্বার।। 

রামের িচমন্ ত্মি স্ববমর রন্দন্।  

কতদর্ত্িাস দিরদচে গীত্ রাোয়ণ।। 

েমন্দািরীর করািন্ 

একিার িিন্ ত্ুমে দফমর চাও করহ, 

উঠ উঠ েঙ্কা-অদধকারী। 

আোর র্দন্য রহমো েঙ্কােুরী।। 

ওমরহ ত্যমি র্যযা েমন্ারহর। 

ককন্ ধদোয় ধদসর কমেির।। ধ্রু।। 

অন্তঃেুমর িান্াইে েদিে রািণ। 

রণস্থমে েুমট যায় রহময় অমচত্ন্।। 

রািমণ কিদিয়া কামন্দ কচৌর্দ্ রহািার ন্ারী। 

র্র্ধমর কযন্ ত্ারাগণ আমে কঘদর।। 

কসাণার ককােে অঙ্গ ধদোমত্ েগন্। 

েমন্দািরী কামন্দ ধদর স্বােীর চরণ।।  

আোর োদিয়া প্রভু যারহ ককান্ স্থামন্। 

ককেমন্ ধদরি প্রাণ কত্াোর েরমণ।। 

ককন্ িা আদন্মে সীত্া এ কােসাদেন্ী।  

স্বণ-ৃেঙ্কােুমর ন্া রদরহে এক প্রাণী।। 

দক কাি কদরে ত্ি র্ঙ্কর র্ঙ্করী। 

রাে েক্ষ্মণ সংরহাদরে স্বণৃ-েঙ্কােুরী।। 

আেি েদিমে কিি ককরহ কামরা ন্য়। 

সীত্ার কারমণ রহমো এমত্ক প্রেয়।। 

র্েন্ রহইে ত্ি সদেৃণিা ভিী। 

ত্ার িামকয আদন্ সীত্া রহারামে েরাণী।। 

ভুিমন্র িীর প্রভু েমি ত্ি িামণ। 

প্রাণ রহারাইমে ন্র িান্মরর রমণ।। 

কামর দিয়া কগমে এ কন্ক েঙ্কােুরী। 

কামর দিয়া যারহ প্রভু রাণী েমন্দািরী।। 

অত্ুে সিভি ত্ি কগে অকারমণ। 

সি োরিার সরহে কত্াোর দিরহমন্।। 

েদত্ েুত্র েদরে ককেমন্ প্রাণ ধদর। 

ধরণী কোটাময় কামন্দ রাণী েমন্দািরী।। 

দিভীষণ িমে শুন্ রাণী েমন্দািরী।  

আর ন্া দিোে কর চে অন্তঃেুরী।।  

এত্ িদে দিভীষণ রাণী ন্েস্কামর। 

আেদন্ সকে জ্ঞাত্ সিমি যত্ কমর।। 

সীত্া দিমত্ কদরহোে কদরয়া দেন্দত্। 

সভা দিিযোমন্ কোমর োদরমেন্ োদথ।। 

েিাঘামত্ রহইোে িেদন্দধ োর। 

সকে িতর্ত্ান্ত ত্ুদে িান্রহ আোর।।  

এমত্ক িচন্ যদি কমরহ দিভীষণ। 
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িাদিে কস েমন্দািরীর দদ্বগণ রন্দন্।। 

শ্রীরামের দন্কট েমন্দািরীর দচরায়ত্ব ির োভ 

রািমণর েুণ্ড ককামে কামন্দ েমন্দািরী। 

ির্ রহািার সদত্ন্ীমত্ প্রমিাদধমত্ ন্াদর।। 

ন্া কান্দ ন্া কান্দ রাণী েন্ কর দস্থর। 

কত্াোর রন্দমন্ সিার িুক রহয় দচর।।  

েমন্দািরী িমে রািায় োদরে কয িমন্। 

কসইিমন্ একিার কিদিি ন্য়মন্।। 

েন্ুষয ন্মরহন্ রাে কিি ন্ারায়ণ। 

অির্য কিদিি আদে ত্াাঁরহার চরণ।। 

ি্ত্র  ন্া স্ববমর রাণী আ-উির চুেী। 

শ্রীরামে কিদিমত্ যায় রহময় উত্মরােী।। 

কটক কিদষ্টত্ িমস আমেন্ শ্রীরাে। 

করহন্কামে েমন্দািরী কদরে প্রণাে।।  

সীত্াজ্ঞামন্ ভাদি রাে রাণী েমন্দািরী। 

িন্মায়ত্ী রহও িদে আর্ীর্ব্ৃাি কদর।। 

রামের চরমণ রাণী িমে ত্ত্ক্ষণ। 

করহন্ ির দিমে ককন্ কেে-মোচন্।। 

চে সদযৃয সেুিয় েতদথিী যদি োমি। 

ত্িু রঘুন্াথ ত্ি িাকয ন্াদরহ ন্মি।।  

শ্রীরামেমর েমন্দািরী েদরচয় দিে।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডত্ কদিমত্ব দিরদচে।।

 

েমন্দািরীর েদরচয় িান্ ও দচরায়মত্বর িযিস্থা 

সংসামর অসীো,                     যাাঁরহার েদরহো, 

শুমন্ে েয়িান্ি। 

যাাঁর েরহামর্মে,                     দত্রভুিন্ টমে, 

েক্ষ্মমণর েরাভি।। 

ত্াাঁরহার ন্দন্দন্ী,                     রািণ-ঘরণী, 

ন্াে েে েমন্দািরী। 

এমেে চরণ,                     কদরমত্ ির্ৃন্, 

ত্যদিয়া কয অন্তঃেুরী।। 

শুন্ েরহার্য়,                     িাদন্ন্ু দন্শ্চয়, 

ত্ুদে কগামোমকর ন্াথ। 

েঙ্কার ঈশ্বরী,                     ন্াে েমন্দািরী, 

কদরহ কযাি কদর রহাত্।। 

কিমির ঈশ্বর,                    কিি েুরন্দর, 

ত্ামর কয িাদন্ধয়া আদন্। 
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কযই ইেদিৎ,                     কিমি োমন্ ভীত্, 

আদে কয ত্ার িন্ন্ী।। 

িন্মায়ত্ী কদর,                     ির দিমে রহদর, 

এ িচন্ ন্মরহ আন্। 

স্বােী এই েতত্,                    আোর আয়ত্, 

দকরূমে কর দিধান্।। 

ত্ুদে সত্যিািী,                     ওমরহ গণদন্দধ, 

দেথযা ন্মরহ ত্ি িাণী। 

িারুণ প্ররহামর,                     োদরময় েদত্মর, 

দক কথা করহ আেদন্।। 

সদযৃয-িংর্-িাত্,                      প্রভু রঘুন্াথ, 

কমরহন্ রহময় েদর্জ্ত্। 

সত্য কোর কথা,                     রািমণর দচত্া, 

জ্বাদেময় রাি আয়ত্।। 

শুন্ েমন্দািরী,                     যারহ দন্ি েুরী, 

েমন্ ন্া কর দিোে। 

কোর রহামত্ েমর,                     কগে স্বগৃেুমর, 

িদণ্ডে সকে োে।। 

শুন্ কোর িাণী,                     গতমরহ যাও রাণী, 

দুঃি ন্া ভাদিরহ দচমত্। 

রািমণর দচত্া,                     রদরহমি সর্ব্ৃথা, 

দচরকাে রমি আয়মত্।। 

রদরহমিক দচত্া,                     দেথযা ন্মরহ কথা, 

শুন্ েমন্দািরী রাণী। 

আয়ত্ স্বভামি,                     সর্ব্ৃকাে রমি, 

দেথযা ন্া রহইমি িাণী।। 

রামের িচমন্,                     সুিী রহময় েমন্, 

গতমরহ যায় ত্ত্ক্ষণ। 

েঙ্কাকামণ্ড গীত্,                    ভাষা সুেদেত্, 
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কতদর্ত্িাস দিরচন্।।

 

রািমণর সৎকার ও েুদি 

শ্রীরামের স্থামন্ ির কেময় েমন্দািরী। 

প্রণদত্ কদরয়া রামে কগে দন্ি েুরী।। 

রািমণ িদধয়া দুঃি রহইে অোর। 

ন্া ধদরি ধন্ু, রাে সকো অঙ্গীকার।।  

রাে িমে, দিভীষণ ন্া ভাদিও েমন্।  

আেন্ার কিামষ সেে রািা ির্ান্মন্।। 

রািমণর অদিকামযৃয কর দিভীষণ।  

আর ককরহ ন্াদরহ রািার কদরমত্ ত্েৃণ। ।  

রন্দন্ স্ববর দেত্া শুন্ েে িাণী। 

রািমণর ত্েৃণ ত্ুদে কররহ এিদন্।। 

রামের আজ্ঞায় যায় সংকার কদরমত্। 

ন্ান্া দ্রিয অ্ত্র  আমন্ ভাণ্ডার রহইমত্।। 

অগরু চন্দন্-কাষ্ঠ আমন্ ভামর ভার।  

সুগদন্ধ চন্দন্ আমন্ গন্ধ েমন্ারহর।।  

ের্ব্ৃত্ সোন্ িীর দুর্জ্ৃয় র্রীর।  

রািমণ িদরহমত্ এে সরহমস্রক িীর।। 

সকে রাক্ষস এমস রািমণমর ধমর। 

ের্ব্ৃত্ সোন্ িীমর ত্ুদেিামর ন্ামর।। 

দুর্জ্ৃয় প্রত্াে রহন্ুোন্ েরহািীর।  

ককামে কমর েময় কগে সাগমরর ত্ীর।। 

রািমণমর স্নান্ করাইে দসন্ধুিমে।  

সুগদন্ধ চন্দন্ কেমে কে-িাহু-েদমে।। 

দিিয ি্ত্র  েরাইে কসাণার েইমত্।  

সাগমরর কদমে িুমে রািমণর দচমত্।।  

রহামত্ অদি কদরয়া কামন্দন্ দিভীষণ।  

ির্ েুমি অদি দিয়া কোিায় রািণ। ।  

রািমণর দচত্াধদে উমঠ ত্ত্ক্ষণ। 

েুি রহময় কগে রািণ সিকুে-ভুিন্।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র কদিত্ব সুসার। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহমেন্ রািণ-উোর।। 

দিভীষমণর অদভমষক 

একিার ডাক েন্ রােন্াে িদেময় কর। 

কিি এ দত্ন্ ভুিমন্, সীত্ান্াথ দিমন্,  

কক আর ত্াদরমি কত্াোমর।। ধ্রু।। 

রমণ অিসর কেময় কেে-মোচন্। 

েক্ষ্মণ সদরহত্ দগয়া িদসে ত্িন্।। 

ইমের োত্দে আদস োদগে কেোদন্। 

োত্দেমর কদরহমেন্ সুেধুর িাণী।। 

কিিরামি কদরহমি আোর েদররহার। 

ত্াাঁর র্ত্রু রািমণমর কদরন্ু সংরহার।।  

রামেমর প্রণাে কদর োত্দে চদেে।  

রামের িচন্ দগয়া ইমেমর কদরহে। ।  

সু্ীমি কিদিয়া রাে রহরদষত্ েন্। 

িাহু েসাদরয়া ত্ামর দিো আদেঙ্গন্।।  

ত্ুদে করহন্ দেত্া রহও িন্ম-িন্মান্তমর। 

ভুিন্ দিদন্মত্ োদর োইমে কত্াোমর। ।  

কত্াোর প্রসামি রহইোে দসন্ধু োর।  

কত্াোর প্রসামি সীত্া কদরন্ু উোর।। 

এক ধার আোর রদরহমে শুদধিার। 
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দিভীষমণ ন্াদরহ দিোে েঙ্কা-অদধকার।। 

এমি দিভীষমণ কদর েঙ্কা-অদধেদত্। 

চাদর যুমগ থাদকমি আোর এ সুিযাদত্।। 

আোর িচমন্ দেত্র কর আগসার। 

দিভীষমণ কিরহ র্ীঘ্র েঙ্কা-অদধকার।।  

রহন্ুোন্ অঙ্গি প্রভতদত্ কদেির। 

সমি কর দিভীষমণ েঙ্কার ঈশ্বর।। 

গন্ধমর্ব্ৃ ঔষদধ দিক ন্ান্া ত্ীর্থ- িে।  

েঙ্কা েমধয ্ত্র ী েুরুমষ গাউক েঙ্গে।। 

শ্রীরামের আজ্ঞা েদঙ্ঘ্মিক ককান্ িন্া। 

দিভীষণ রািা রহমি েদিে কঘাষণা।। 

ন্ান্াদিধ রন শ ধন্ কযিামন্ আদেে। 

রাক্ষস িান্মর সি িদরহয়া আদন্ে।। 

গায়মকমত্ গীত্ গায় ন্ামট কমর ন্াট। 

শুভক্ষমণ দিভীষমণ কিন্ রািযোট। ।  

আেদন্ োথায় িে োমেন্ েক্ষ্মণ। 

রােিয় র্ব্দ কমর যত্ কদেগণ।। 

ন্ান্া র্মব্দ িািয িামি শুদন্মত্ সুন্দর। 

আন্মন্দমত্ ন্তত্য কমর সকে িান্র।। 

একেক্ষ িগি দদ্বেক্ষ করত্াে।  

দুই েক্ষ ঘণ্টা িামি শুদন্মত্ দির্াে।। 

কভউরী োাঁেরী িামি দত্ন্ েক্ষ কািা। 

চাদর েক্ষ িয়োক েয় েক্ষ েিা।। 

িাদিে কচৌরার্ী েক্ষ র্ে আর িীণা। 

দত্ন্ েক্ষ ত্াসা িামি িাোোর সান্া।। 

কেেচা কিেচা িামি দত্ন্ েক্ষ কোে।  

দত্ন্ েক্ষ োমিায়াি দিের োিে।।  

িয়োক রােকািা িামি িগেম্প। 

শুদন্য়া িামিযর র্ব্দ দত্রভুিন্ কম্প।। 

িাদিে রাক্ষসী-োক েঞ্চার্ রহািার।  

দুন্দুদভ ডেরু দর্ঙ্গা সংিযা করা ভার।। 

ত্ুরী কভরী িঞ্জরী িেক আর িাাঁর্ী।  

িগমি রগি দিমত্ েক্ষ েক্ষ কাাঁদস। ।  

দটকারা টঙ্কার আর কচৌত্ারা কোচঙ্গ।  

িািয শুদন্ িান্মরর কিমি কগে রঙ্গ।। 

রােিয় র্ব্দ কমর যত্ কদেগণ।  

দিভীষমণ অদভমষক সকে ন্ারায়ণ।। 

েত্রিণ্ড দিে আর স্বণৃ-েঙ্কােুরী। 

অদভমষক কদর দিে রাণী েমন্দািরী।।  

দিভীষণ রািা সরহে রািযিণ্ড সুিী। 

রদরহে রামের কীদর্ত্ৃ দিভীষণ সাক্ষী।। 

েুন্র্ব্ৃার শ্রীরাে কদরহো দিভীষমণ। 

েমন্দািরী োদগ দকেু ন্া ভাদিও েমন্।। 

েমন্দািরী দিি কত্াোয় েে অঙ্গীকার।  

রাি-্ত্র ী রািামত্ েয় আমে িযিরহার।। 

অত্এি ন্া ভাদিও দেত্র দিভীষণ। 

রাণী েমন্দািরী কত্াোয় দিোে এিন্। ।  

েঙ্কােুমর ভদেদত্ রহইে দিভীষণ। 

কতদর্ত্িাস দিরদচে গীত্ রাোয়ণ।। 

সীত্ামক রািমণর দন্ধন্ িারৃ্ত্া জ্ঞােন্ ও সীত্ার প্রদত্ েমন্দািরীর 

অদভর্াে 

োত্রদেত্র েময় রাে িদসে কিওয়ামন্। সীত্ামর আদন্মত্ োঠাইে রহন্ুোমন্।। 
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সীত্ামর আদন্মত্ যায় েিন্-ন্ন্দন্। 

রহন্ুমর প্রণাে কমর দন্র্াচরগণ।। 

সমি িমে আচদ্ববমত্ এমো রহন্ুোন্।  

ন্া িাদন্ কারহার এমি েইমি েরাণ।। 

এই কথা দন্র্াচমর ভামি েমন্ েন্। 

রহন্ুোন্ প্রমিদর্ে অমর্ামকর িন্।। 

সীত্ামর কিদিয়া রহন্ু কন্াঙাইে োথা।  

কযািরহামত্ কমরহ িীর শ্রীরামের কথা। ।  

দুষ্ট দন্র্াচর দিে কত্াোমর কয ত্াে।  

সিান্ধমি েদিে রািণ েরহামোে।। 

রাে োঠাইমেন্ আোমর ত্ি োর্। 

সোচার কদরহিামর েমন্মত্ উল্লাস।। 

রহন্ুর দন্কমট শুদন্ এমত্ক কাদরহন্ী। 

আন্ন্দ-সাগমর ভামস সীত্া ঠাকুরাণী।। 

রহন্ুোন্ িমে োত্া দক ভাদিে েমন্। 

শুভ কথার উর্ত্র ন্া কিরহ দক কারমণ।।  

সীত্া কমরহ কয িার্ত্ৃা কদরহমে রহন্ুোন্। 

ন্াদরহ ধন্ ত্ারহার সিতর্ দিমত্ িান্।। 

যিযদে কত্াোমর কদর রািয-অদধকারী। 

ত্থাদে কত্াোর ধার শুদধিামর ন্াদর। ।  

রহন্ু িমে, রািয ধমন্ ন্াদরহ প্রময়ািন্।  

রািয ধন্ সি োত্া ত্ি শ্রীচরণ।। 

ত্মি যদি িান্ দিমি সীত্া ঠাকুরাণী। 

এই িান্ ত্ি স্থামন্ োদগ কগা িন্ন্ী। ।  

কত্াোর রক্ষক আমে রািমণর কচিী। 

আোর সাক্ষামত্ কত্াোয় উঠাইত্ িাদি।। 

কদরয়ামে কত্াোর দুগৃদত্ অেোন্। 

এ সিার প্রাণ েি এই োদগ িান্।। 

িন্ত উোদিয়া চুে দোঁদি কগামে কগামে। 

আোদিয়া প্রাণ েি িি িি গামে।। 

সেুমদ্রর ত্ীমর আমে িাদে িরর্ান্। 

ত্ামত্ েুি ঘসাদিয়া েইি েরাণ।। 

শুদন্য়া রহন্ুর িাকয যত্ কচিীগণ। 

ভময় সি কচিী ধমর সীত্ার চরণ।। 

কচিী সি িমে শুন্ সীত্া ঠাকুরাণী।  

রহন্ুোন্ প্রাণ েয় রাি কগা আেদন্।। 

িান্কী িমেন্ ত্ুদে দিচামর েদণ্ডত্।  

যত্ দুঃি োই আদে কোমে দেদিত্।। 

েরহািীর রহন্ু ত্ুদে িুমে িতরহস্পদত্। 

্ত্র ীিধ কদরয়া ককন্ রাদিমি অিযাদত্।। 

যত্দিন্ দেে কচিী রািমণর ঘমর। 

ত্ারহার আজ্ঞায় দুঃি দিয়ামে আোমর।। 

এিন্ কস সিংমর্মত্ েদরে ির্ান্ন্। 

কচিীগণ কমর এমি আোর কসিন্।। 

কদরহমি আোর দুঃি শ্রীরামের স্থামন্। 

প্রণাে কদরি দগয়া রামের চরমণ।। 

চদেমেন্ রহন্ুোন্ সীত্ার িচমন্। 

কদরহে সকে কথা শ্রীরামের স্থামন্। ।  

কয সীত্ার োদগয়া কদরমে েরহাোর। 

কস সীত্ার রহইয়ামে অদস্থ চরৃ্ম্সার।। 

কচিীর ত্ািমন্ সীত্ার কোগত্ প্রাণ। 

ত্িু রাে দিন্া ত্াাঁর েমন্ ন্াদরহ আন্। ।  

এত্ যদি কদরহমেন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

শ্রীরাে িমেন্ সীত্ায় আমন্ ককান্ িন্।।  

এত্ ভাদি রঘুন্াথ দিচাদরয়া েমন্। 

সীত্ামর আদন্মত্ োঠাইে দিভীষমণ।। 

চদেমেন্ দিভীষণ রামের িচমন্। 

োথা কন্াঙাইে দগয়া সীত্ার চরমণ।। 
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দিভীষণ িমে োত্া কদর দন্মিিন্। 

কত্াোমর যাইমত্ সরহে রাে- িরর্ন্।।  

আদন্ে সুিণৃ কিাো রত্মন্ েদণ্ডত্। 

সীত্ার সরু্ম্মি আদন্ সকে উেদস্থত্। ।  

দিভীষণ িমে শুন্ িন্ক-ন্দন্দন্ী। 

সুিণ-ৃমিাোমত্ আদস উঠরহ আেদন্।। 

ের-রন শ-আভরণ কযিা েয় দচমত্। 

রাে-িরর্মন্ োত্া চেরহ।। 

েদরে রািণ ত্ি দুঃি সরহে কর্ষ।  

রাে-সম্ভাষমণ চে কদরয়া সুমির্।। 

স্নান্ কদর ের োত্া দিদচত্র িসমন্। 

কসান্ার কিাোয় চে রাে-সম্ভাষমণ।। 

সীত্া িমে দকিা স্নান্ দকিা কোর কির্। 

অমর্ামকর িমন্ কাটাইন্ু দুঃি কর্ষ।। 

দিভীষণ িমে কথা কদরহমে প্রোণ।  

ককেমন্ এ কিমর্ যামি রাে দিিযোন্।।  

দিভীষমণর েদরিার সরো সুন্দরী। 

স্নান্-দ্রিয েময় সমি এে ত্বরা কদর।। 

দসংরহাসমন্ িসাইে সীত্া চেেুিী। 

ককরহ সত্ে কিয় গাময় ককরহ আেেকী।। 

দেঠাদে োিাময় ককরহ অমঙ্গ ত্ুমে েদে। 

রমন শর কেমস ককরহ দর্মর িে োদে।।  

কন্মত্র িসমন্ ককরহ েুোইমে িাদর। 

যত্মন্ েরান্ ি্ত্র  যমত্ক সুন্দরী। ।  

িান্কীর রূমে ত্থা েদিমে দিিদে। 

কন্ক রদচত্ সীত্া েমরন্ োশুদে।। 

রমন শমত্ িদিত্ িামন্ধ দিদচত্র কিরী। 

ন্ান্া দচত্রমেিা ত্ামরহ আমে সাদর সাদর।। 

ন্য়মন্ অঞ্জন্ দিে অদত্ সুমর্াদভত্। 

ন্ান্া অেঙ্কার দিশ্বকরৃ্ম্ার দন্দরৃ্ম্ত্।। 

অঙ্গরাগ দসন্দদর দিমেক ভামে অমঙ্গ। 

গমেমত্ দিদচত্র রহার েরকত্ সমঙ্গ।।  

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ দিে র্ে দুই িাই। 

কযন্ েদণৃ র্র্ধর কিদিিামর োই।। 

েুকাইমত্ চামরহ রূে ন্া রহয় কগােন্। 

িান্কীর রূমে আমো কমর দত্রভুিন্।।  

রন শেয় চত্মুর্দ্ৃাে কযাগাইে আদন্।  

সান্মন্দ িদসো ত্ামরহ িন্ক-ন্দন্দন্ী।। 

কঘদরমেক চত্ুমর্দ্ৃাো কন্মত্র িসমন্। 

যাত্রা সকো সীত্ামিিী রাে-সম্ভাষমণ।। 

যত্মন্ োদত্ে েমথ কন্মত্র োেিা। 

রাক্ষমসমত্ কিয় েমথ চন্দমন্র েিা। ।  

েদল্লকা োেত্ী োদরিাত্ রাদর্ রাদর্। 

েমথমত্ দিোর সকে রাক্ষমসমত্ আদস।। 

রাক্ষস িান্মরমত্ কিদষ্টত্ চাদরদভমত্। 

দিভীষণ অম্মত্ সুিণৃ-মিত্ রহামত্।। 

যমত্ক িান্র-মসন্া চাদরদভমত্ কঘমর। 

েরস্পর দ্বন্দ্ব সীত্া কিদিিার ত্মর।। 

কিদিমত্ ন্া োয় ককরহ চমক্ষ িমরহ ন্ীর। 

যমত্ক েঙ্কার ন্ারী রহইো িাদরহর।। 

িাে িতে যুিত্ী েঙ্কার যত্ দেে।  

সীত্ামর কিদিমত্ সমি ধাইয়া চদেে।।  

ন্া স্ববমর অ্ববর ধাইয়া যায় রমি।  

িতে িন্ দ্রুত্ কযমত্ উেদটয়া েমি।। 

কর্াককুমে েি যত্ রাক্ষমসর ন্ারী।  

দ্রুত্গদত্ কধময় চমে ের্জ্া েদররহদর।। 

েমন্দািরী প্রণাে কদরে করহন্কামে।  

ধদোয় ধদসর অঙ্গ আেুদেত্ চুমে।। 
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েমন্দািরী িমে শুন্ িন্ক-ন্দন্দন্ী। 

কত্াো োদগ রহইোে আদে অন্াদথন্ী।। 

েুরীসরহ দিন্ার্ কদরয়া ককােগমণ। 

আন্মন্দ চমেে ত্ুদে রাে-সম্ভাষমণ। ।  

এ আন্ন্দ দন্রান্ন্দ রহমি অকস্মাৎ। 

দিষিতমষ্ট কত্াোমর কিদিমি রঘনু্াথ।।  

যদি সত্ী রহই, থামক েদত্ প্রদত্ েন্।  

কিন্ আোর র্াে ন্া রহমি িণ্ডন্।। 

এত্ িদে অন্তঃেুমর কগে েমন্দািরী।  

সীত্া েময় দিভীষণ কগে ত্বরা কদর। ।  

দকেুিদর থাদকমত্ ন্া যায় চত্ুমর্দ্ৃাে। 

সীত্া কিদিিামর কিমি িান্র সকে।। 

কন্ক রদচত্ সীত্ার শ্রিণকুণ্ডে। 

কেমগমে ত্ারহার োয়া গগন্ েণ্ডে।। 

ন্ান্া িন্েুষ্পোো আমোদিত্ গমন্ধ।  

কন্ক রদচত্ কিাো কমর আমন্ স্কমন্ধ। ।  

চদেমেন্ সীত্ামিিী রাে-সম্ভাষমণ। 

েঙ্কার রেণী কামন্দ সীত্ার গেমন্। ।  

রাক্ষমসর ন্ারী সি দুঃমি অঙ্গ িমরহ। 

করািন্ কদরয়া সমি িান্কীমর কমরহ।। 

সুমিমত্ চমেে ত্ুদে রাে-সম্ভাষমণ।  

এককামে দিধিা রহইন্ু সর্ব্ৃিমন্।। 

কত্াোমর কিদিমি রাে অশুভ-ন্য়মন্। 

আোমির িাকয কভু ন্া রহমি িণ্ডমন্।। 

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ সমি দন্ি ঘমর ন্মি। 

রাে-সম্ভাষমণ সীত্া চত্ুমর্দ্ৃামে চমি।। 

িাদরহর রহইে কিাো েঙ্কােুর-গমি। 

কন্মত্র িসমন্ কিাো েময়মেন্ কিমি।। 

দুই ঠামট হুিাহুদি সরহে কঠোমঠদে। 

িদরহমত্ ন্া োমর িাট যত্ চত্ুমর্দ্ৃােী।। 

রািা রহময় দিভীষণ ভদমে িমরহ িাট। 

কটমকর চাে কিদি রহামত্ দন্ে োট।। 

োট রহামত্ েইে িান্র ককাদট ককাদট। 

চাদরদিমক েমি োট োমগ চট্চদট।।  

ফুদটয়া গাময়র োংস রি েমি ধামর। 

ত্িু কিদিিামর যায় আেন্া োসমর।। 

েদরশ্রমে দিভীষণ ঘন্ িমরহ শ্বাস। 

িহুকমষ্ট কগে কিাো শ্রীরামের োর্।। 

িদসয়া আমেন্ রাে গমণর সাগর। 

িদক্ষমণ িদসয়া দেত্র সু্ীি িান্র।। 

িােদভমত্ িদসয়ামে অন্ুি েক্ষ্মণ। 

দন্কমটমত্ িা্ববিান্ কযািরহমে রন্।।  

েথ িাদরহ যাইমত্ কটমক কঠোমঠদে। 

োট োদর দিভীষণ েমধয কমর গদে। ।  

কটমকর দুঃমি রাে ককাে সরহে েমন্। 

ককামে রাে কদরহমেন্ রািা দিভীষমণ।।  

রািার গতদরহণী রহয় প্রিার িন্ন্ী। 

োত্ামক কিদিমি েুত্র ইরহামত্ দক রহাদন্।। 

ককন্ কঘদরয়াে কিাো আদেত্ ন্া িাদন্।  

ককন্ িা কদরে ত্ুদে এত্ রহান্ারহাদন্।।  

কিিুক সকমে সীত্া ঘুচাও েঞ্ঝাট।।  

ঘুচাও কিাোর ি্ত্র  োি োি োট।  

কিিুক সকমে সীত্া ঘুচাও েঞ্ঝাট।।  

যামর উোদরোে কিিুক সর্ব্ৃমোমক। 

সত্ী কয রহইমি কস রাদিমি আেন্ামক।।  

িুদেমেন্ রহন্ুোন্ শ্রীরামের েন্। 

সীত্ার েরীক্ষা করহত্ু রহময়মে েন্ন্। ।  

কিদিয়া রামের করাধ ভীত্ দিভীষণ।  
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েরীক্ষা কমরন্ দক্ববা কিন্ দিসর্জ্ৃন্।। 

ঘুচান্ কিাোর ি্ত্র  রািা দিভীষণ।  

কদরমেন্ িান্কী ভদদেমত্ েিােৃণ।। 

কিাো োদি িান্কী ন্ামেন্ ভদদেত্মে।  

দিদুযমত্র েটা কযন্ অিন্ী-েণ্ডমে। ।  

সীেমন্ত দসন্দদর-দচহ্ন রঙ্গ িি োমগ। 

চন্দন্ দত্েক কর্ামভ কোমের ভামগ।। 

কিদিমত্ সুন্দর অদত্ সীত্ার অধর। 

েক্ব দি্ববফে দিদন্ অদত্ কর্াভাকর।।  

ন্ান্া রন শ েদরধান্ রূমে ন্াদরহ সীো। 

চরাচমর ন্াদরহ কিদি সীত্ার প্রদত্ো।। 

েদদণৃোর চে কযন্ উিয় গগমন্।  

েদদেৃত্ রহইে সমি সীত্া িরর্মন্।।  

িান্কীমর কিমি কযই কস রহয় েদদেৃত্। 

অমন্যর দক কি কথা কিিত্া দিদস্মত্।।  

ককরহ ভামি আইমেন্ আেদন্ র্ঙ্করী। 

শ্রীরামেমর কিদিমত্ সকোস েদররহদর।। 

অমন্য িমে ত্যদিয়া দিষু্ণর িক্ষঃস্থে। 

েক্ষ্মী অিত্ীণৃা িুদে কিদিমত্ ভদত্ে।। 

ককরহ ভামি আেদন্ সাদিত্রী েদদর্ত্ৃেদত্। 

ককরহ িমে িদর্ষ্ঠ-গতদরহণী অরুন্ধত্ী।। 

কিদিয়ামে সীত্ামর কয কসই সীত্া িমে। 

অন্য কোমক কত্ ত্কৃ কমর রণস্থমে। ।  

োিস্পমর্ৃ েদিত্র কমরন্ িসুন্ধরা। 

িসুন্ধরা-সুত্া সীত্া কতর্া কমেিরা।। 

উেদস্থত্ রহইমেন্ সভা দিিযোন্।  

করহদরয়া রহদরমষ সমি রহয় রহত্জ্ঞান্।। 

রামের চরণ সীত্া কমর ন্েস্কার। 

কদরমেন্ েক্ষ্মমণ িাৎসেয িযিরহার।। 

করেুমট সীত্া রদরহমেন্ সভা-স্থামন্।  

েক্ষ্মণ প্রণাে কমর ত্াাঁরহার চরমণ।। 

সীত্ার অদি-েরীক্ষা 

শ্রীরাে িযাকুে অদত্ রহদরষ দিষামি। 

সত্ী ্ত্র ী োদিমত্ চান্ কোক-অেিামি।। 

কামর দকেু ন্া িমেন্ িান্কী সভায়। 

েমন্ েমন্ ভাদিমেন্ দক রহমি উোয়।। 

িদরহমে চক্ষুর িে শ্রীরাে কাত্র। 

সীত্ামর িমেন্ দকেু দন্ষ্ঠুর উর্ত্র।।  

আোর ন্া দেে ককরহ সীত্া ত্ি োর্। 

িযিরহার কত্াোর ন্া িাদন্ ির্োস।। 

সদযৃযিংমর্ িন্ম, ির্রমথর ন্ন্দন্।  

কত্াো করহন্ ন্ারীমত্ ন্াদরহক প্রময়ািন্। ।  

কত্াোমর েইমত্ েুন্ঃ র্ঙ্কা রহয় েমন্।  

যথা ত্থা যাও ত্ুদে থাক অন্য স্থামন্।। 

এই কিি সু্ীি িান্র-অদধেদত্। 

ইরহার দন্কমট থাক যদি েয় েদত্।। 

েঙ্কার ভদেদত্ এই িীর দিভীষণ।  

ইরহার দন্কমট থাক যদি েয় েন্।। 

ভরত্ র্ত্রুঘ্ন েে কিমর্ দুই ভাই। 

ইো রহয় থাক দগয়া ত্ারহামির ঠাাঁই।।  

যথা ত্থা যাও ত্ুদে আেন্ার সুমি। 

ককন্ িাাঁিাইয়া কান্দ আোর সরু্ম্মি।। 

থাদকমত্ রাক্ষস-ঘমর ন্া রহত্ উোর।  

দত্রভুিমন্ অেযর্ গাদরহত্ আোর।। 
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ঘুদচে কস অেযর্ কত্াোর উোমর। 

কেোদন্ দিোে এমি সভার দভত্মর।। 

যমত্ক িমেন্ শ্রীরাে ত্ামর রুক্ষ-িাণী। 

করািন্ কমরন্ ত্ত্ শ্রীরামের ঘরণী।। 

ককরহ দকেু ন্াদরহ িমে েব্ধ সর্ব্ৃিন্। 

ধীমর ধীমর কন্ সীত্া েুদেয়া ন্য়ন্।।  

িন্ক-রািার িংমর্ আোর উৎেদর্ত্। 

ির্রথ শ্বশুর কয ত্ুদে েে প্রদত্।।  

ভােেমত্ িান্ প্রভু আোর প্রকতদত্।  

িাদন্য়া শুদন্য়া ককন্ কদরে দুগৃদত্।। 

িােযকামে কিদেত্াে িােক দের্ামে।  

স্পর্ৃ ন্াদরহ কদরত্াে েুরুষ-োওয়ামে।। 

সমিোত্র েুাঁইয়ামে োদেষ্ঠ রািণ।  

ইত্র ন্ারীর েত্ ভাি দক কারণ।। 

রহন্ুমক আোর কামে োঠামে যিন্। 

আোমর ির্জ্ৃন্ ককন্ ন্া সকমে ত্িন্। ।  

দিষ িাইত্াে অদি কদরত্াে প্রমির্।  

েঙ্কার দভত্মর এত্ ন্া োইত্াে কের্।। 

কটক োইে দুঃি সাগর িন্ধমন্। 

আেদন্ দিের দুঃি োইমে কয রমণ। ।  

এমত্ক কদরয়া কর আোমর ির্জ্ৃন্। 

ত্ুদে করহন্ স্বােী ির্জ্ৃ িতথায় িীিন্।। 

ঋদষকুমে িদন্ময়া েদিন্ু সদযৃযকুমে। 

আোর দক এই দেে দেিন্ কোমে।। 

কির্যা ন্টী ন্দরহ আদে েমর কর িান্।  

সভা দিিযোমন্ কর এত্ অেোন্।। 

কতো কদর েক্ষ্মণ কররহ এ প্রসাি।  

অদিকুণ্ড সািাও ঘুচুক অেিাি।।  

েক্ষ্মণ রামের স্থামন্ চামরহন্ সর্ম্দত্। 

শ্রীরাে িমেন্ কুণ্ড সািাও সম্প্রদত্।। 

সীত্ার িীিমন্ ভাই দকেু ন্াদরহ কাি।  

অদিমত্ েুিুক সীত্া িদমর থাক্ োি।। 

েক্ষ্মণ রামের িামকয সািাইে কুণ্ড। 

িান্র-কটক িহু আদন্ে শ্রীিণ্ড।। 

কাষ্ঠ েুদি উদঠে জ্বেন্ত অদিরাদর্। 

প্রমির্ কমরন্ ত্ামত্ শ্রীরাে-েদরহষী।। 

সাত্িার রামের চরমণ প্রিদক্ষণ। 

প্রিদক্ষণ অদিমক কমরন্ িার দত্ন্।।  

কন্ক-অঞ্জদে দিয়া অদির উেমর। 

কযািরহামত্ িান্কী িমেন্ ধীমর ধীমর।।  

শুন্ কিি সিশ্বান্র, ত্ুদে সর্ব্ৃ আমগ। 

োে েুণয কোমকর িান্রহ যুমগ যুমগ।। 

কায়েমন্ািামকয যদি আদে রহই সত্ী। 

ত্মি অদি ত্ি ঠাাঁই োি অিযারহদত্।। 

দর্মর রহাত্ দিয়া কামন্দ সমি সদিমর্ষ। 

সীত্া সত্ী অদিেমধয কমরন্ প্রমির্।। 

অদিমত্ প্রদিষ্ট োত্র রামের েদরহষী। 

োদেয়া দিমেক ত্ামরহ ঘতমত্র কেসী।।  

অদি ঘতত্ োইমে অদধক উমঠ জ্বমে। 

কুমণ্ডর দভত্মর রাে সীত্ামর কন্রহামে।। 

কুণ্ডেমধয চান্ রাে সীত্ামর ন্া কিদি। 

শ্রীরামের েদরমত্ োদগে দুদট আাঁদি।। 

কিমিন্ সংসার র্দন্য কযেন্ োগে। 

ভদমে গিাগদি যান্ রহইয়া দিকে।। 

দক কদর েক্ষ্মণ ভাই, সীত্ার দক সরহে। 

সাগর ত্দরয়া কন্ৌকা ত্ীমরমত্ ডুদিে।।  

সীত্ার দিরহমন্ ভাই সকদে অসার। 

অমযাধযার েত্রিণ্ড ন্া ধদরি আর।।  
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অদি সরহমত্ উঠ সীমত্ িন্ক-কুোরী।  

কত্াোর দিরহমন্ প্রাণ ধদরমত্ ন্া োদর।। 

কত্াোর েরমণ আদে িি োই দুঃি। 

অদি সরহমত্ উঠ দপ্রময় কিদি চাাঁিেুি।। 

চত্ুর্দ্ৃর্ িষৃ ভ্রদেোে ন্ান্া কিমর্। 

সি দুঃি ঘুদচত্ থাদকমত্ যদি োমর্। ।  

েঙ্কার রািণ রািা ির্েুণ্ডধর। 

কুদি রহামত্ যুমে কযন্ যমের কসাসর।।  

ত্ারহামক োদরয়া কত্াো কদরন্ু উোর। 

অদিমত্ েুদিয়া সীত্া সরহো োরিার।। 

রামের রন্দমন্ কামন্দ সর্ব্ৃ কিিগণ। 

কাদন্দমে িরুণ কিি র্েন্ েিন্।। 

যত্ কোকোে কামন্দ কিি েুরন্দর। 

িমের দভত্মর থাদক কামন্দন্ সাগর।।  

ন্ে ন্ীে কামন্দ আর সু্ীি িান্র।  

িা্ববিান্ সুমষণ কয িাদেি ককাঙর।।  

রহন্ুোন্ িমে ককন্ কামন্দ করহ েক্ষ্মণ। 

আদে িাদন্ সীত্ার কয ন্াদরহক েরণ।। 

শ্রীরামেমর ডাদকয়া িমেন্ কিিগণ। 

ন্া কামন্দ ন্া কান্দ সীত্া োইমি এিন্।।  

কাদন্দমত্ কাদন্দমত্ রাে োমিন্ দন্ঃশ্বাস। 

সীত্ার েরীক্ষা-গীত্ গান্ কতদর্ত্িাস।। 

শ্রীরােচমের সীত্া ্রহণ 

কাদন্দয়া শ্রীরােচে রহন্ অমচত্ন্।  

ধাইয়া আইো ব্রহ্মা আদি কিিগণ।।  

কুমির িরুণ যে আইে েুরন্দর। 

যমত্ক কিিত্া সি আইে সত্বর।। 

রহে ত্ুদে কন্ ব্রহ্মা শ্রীরামের ডাদক। 

কার িামকয অদিেমধয রাদিো িান্কী।। 

সীত্ামিিী ন্া েমরন্ অদিমত্ েুদিয়া। 

এিদন্ োইমি সীত্া কান্দ দক োদগয়া।। 

কিমির ঠাকুর ত্ুদে সাংসামরর সার।  

সাোন্য োন্ুষ করহন্ কর িযিরহার।।  

কত্াোর গাময়র কোোিেী কিিগণ। 

সীত্ামিিী েক্ষ্মী, ত্ুদে স্বয়ং ন্ারায়ণ।। 

শ্রীরাে িমেন্ েে োন্ুমষমত্ িন্ম।  

োন্ুষ রহইয়া কদর োন্ুমষর করৃ্ম্। ।  

দিদরদঞ্চ িমেন্, রাে িদে সামরাোর। 

ত্ি অিত্ামর প্রভু ককৌত্ুক অোর।। 

েৎসয-অিত্ামর সকমে কিমির উোর।  

কদরৃ্ম্-অিত্ামর ত্ুদে স্থাদেমে সংসার।। 

ত্তত্ীয় অিত্ামর িরারহ-রূে ধদর। 

িসুন্ধরা ধদরমে করহ ির্ন্ উেদর।। 

দরহরণযকদর্েু ন্ামে সিত্য েরহািে।  

স্বগৃ আদি দত্রভুিন্ দিদন্ে সকে। ।  

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্াে ত্ারহার ভময় কাাঁমে। 

ত্ামর সংরহাদরো ত্ুদে ন্রদসংরহরূমে। ।  

রহইমে িােন্ কির্ েঞ্চোিত্ামর। 

িদেমক েদেয়া দ্বারী রহইমে ত্ার দ্বামর।। 

ষমষ্ঠমত্ েরশুরাে সরহো ভতগেদত্। 

একদিংর্িার দন্ঃক্ষত্র কসে িসুেত্ী।। 

সপ্তমেমত্ রােরূে সরহয়া ন্ারায়ণ। 

িদধয়া রািমণ রক্ষা সকমে দত্রভুিন্।।  

ধন্ুেৃারী রূমে রাে ধন্ু ধদর রহামত্। 

িদেো রাক্ষসগমণ ত্ারহার আঘামত্।। 
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যত্ যত্ অিত্ার অংর্রূে ধদর। 

রাে-অিত্ামর ত্ুদে আেদন্ শ্রীরহদর।।  

আেদন্ শ্রীরাে ত্ুদে েদণৃ অিত্ার।  

সিংমে রািমণ ত্ুদে কদরমে সংরহার।।  

যত্ যত্ ক্ষদত্রয় আদেে ভদেণ্ডে। 

সিার অদধক রাে ত্ুদে ধর িে।। 

ন্া েদরত্ ির্ান্ন্ অন্য কামরা িামণ। 

সিকুে োদিো রাে এই কস কারমণ।। 

ত্ুদে ব্রহ্মা ত্ুদে দর্ি ত্ুদে ন্ারায়ণ। 

সতদষ্ট দস্থদত্ প্রেময়র ত্ুদে কস কারণ।। 

কযই িন্ শুমন্ প্রভু ত্ি অিত্ার। 

ইরহ েরমোমক ত্ার রহইমি উোর।। 

কক িুমে কত্াোর োয়া ত্ুদে কোকেদত্। 

ত্ুদে ন্ারায়ণ, সীত্া েক্ষ্মী েদদর্ত্ৃেত্ী।। 

করহন্ েক্ষ্মী অদিেমধয রাি দক কারণ। 

োন্ুমষর করৃ্ম্ কর ককন্ ন্ারায়ণ।।  

ন্া শুমন্ন্ ব্রহ্মার কস প্রমিাধ িচন্।  

সীত্া সীত্া িদে রাে কমরন্ রন্দন্।।  

ব্রহ্মা িদেমেন্ অদি উঠরহ সত্বর।  

সেেৃণ কর সীত্া রামের কগাচর।। 

ব্রহ্মার আজ্ঞায় অদি উদঠয়া সত্বর। 

আেদন্ প্রমিমর্ অদিকুমণ্ডর দভত্র।।  

আকার্ োত্াে যুদি অদিদর্িা জ্বমে। 

আেদন্ উদঠো অদি সীত্া েময় ককামে।। 

অদি সরহমত্ উদঠমেন্ সীত্া ঠাকুরাণী। 

কযেন্ কত্েদন্ আমে গাত্রি্ত্র িাদন্।। 

েেমকমত্ েঞ্চফুে কসরহ ন্া আওমর।  

কযািরহামত্ রদরহমেন্ রামের কগাচমর।। 

অদি িদেমেন্ আদে োে েুণয সাক্ষী। 

েুকাইয়া োে কমর ত্ারহা আদে কিদি। ।  

ভাণ্ডাইমত্ আোমর ন্া োমর ককান্ িন্।  

ন্া কিদি সীত্ার ককান্ োমের কারণ।।  

আদি রহমত্ রাে কোর সফে িীিন্। 

কদরোে আদি আদে সীত্া েরর্ন্।। 

িদে রাে, সীত্ামর ন্া দিও েন্োে।  

রািয িধ ক রহইমি িান্কী দিমে র্াে।।  

কযই ্ত্র ী শুদন্মিক সীত্ার চদরত্র। 

সর্ব্ৃ োে িদণ্ডয়া কস রহইমি েদিত্র।। 

শ্রীরামের রহামত্ সীত্া কদর সেেৃণ।  

স্বস্থামন্ প্রস্থান্ অদি কদরো ত্িন্।। 

ির্রমত্র শ্রীরাে-সম্ভাষণ ও ভরমত্র প্রদত্ িরিান্ 

দিদরদঞ্চ িমেন্ রাে কয কদরো কাে।  

ত্ারহামত্ োইে রক্ষা কিমির সোি।।  

কত্াো োদগ আমে অমযাধযার প্রিাগণ।  

কিমর্ দগয়া সিাকার কররহ োেন্।। 

কত্াো োদগ ভরত্ র্ত্রুঘ্ন প্রাণ ধমর। 

চাদর ভাই দেদে রািয কররহ সংসামর।। 

ন্ান্া যজ্ঞ কররহ, কররহ ন্ান্া িান্। 

িংমর্ রািা কদরয়া আইস দন্ি স্থান্। ।  

ির্রথ েদরমেন্ কত্াো অির্ৃমন্। 

েতত্ দেত্া এমসমেন্ কত্াো সম্ভাষমণ। ।  

দেত্া কিি রােচে অেদর্ব্ৃ ির্ৃন্। 

দুই ভাই কর দেত্ত-চরণ িন্দন্।। 

কিি-রথারূঢ় রািা কিি-মির্ধারী। 

কদরমেন্ প্রণাে েক্ষ্মণ রািণাদর। ।  
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েুত্রিধদ শ্বশুমরর িমন্দন্ চরণ। 

রািা ির্রথ দকেু কমরহন্ িচন্।। 

িধ ক রহইোে আদে সকমকয়ী-িচমন্। 

প্রাণ োদিোে রাে কত্াো অির্ৃমন্।। 

দেত্া উোদরে কযন্ অষ্টাির ঋদষ। 

কত্াোর প্রসামি রাে স্বমগৃ আদে িদস।। 

কিিগণ যুদি কমর সি আদে শুদন্। 

ির্রথ-গতমরহ অিত্ীণৃ চরোদণ।। 

েক্ষ্মমণর গণ িযািযা কমর কিিগণ।  

রামের কযেন্ কসিা কদরমে েক্ষ্মণ। ।  

সফে রহইমি অমযাধযার েুরিন্।  

ত্ুদে রািা রহময় সিা কদরমি োেন্।।  

িান্কীর চদরমত্র আোর চেৎকার। 

শুো রহময় কদরমেন্ কুমের উোর।।  

ভরত্ কদন্ষ্ঠ ভাই প্রামণর কসাসর। 

আো ত্ুেয ত্ারহামক োদেমি িহুত্র। ।  

িদেে কত্াোমর কয সকমকয়ী কুিচন্। 

োত্া েুমত্র দুইিমন্ কমরদে ির্জ্ৃন্।। 

এমত্ক িমেন্ যদি রািা ির্রথ। 

কতত্াঞ্জদে শ্রীরাে কমরহন্ ত্ার েত্। ।  

েে দুঃমি ভরত্ কয রহময়মে দুঃদিত্। 

ত্ামর ত্ি আর ির্জ্ৃন্ ন্া রহয় উদচত্। ।  

ভরমত্মর ির কিরহ কিি দিিযোন্। 

ত্ারহামত্ করহইি ত্তপ্ত িুিাইমি প্রাণ।। 

রামের িচমন্ রািা কমরন্ দিধান্। 

ভরমত্র শ্রো েে অেতত্ সোন্।। 

ভরমত্মর িরিান্ কিিগণ শুমন্। 

আদেঙ্গমন্ ত্ুদষমেন্ আত্ম্ি েক্ষ্মমণ।। 

কদরয়া রামের কসিা রহইমে উোর। 

ঘুদষমি কত্াোর যর্ সকে সংসার।। 

িমেন্ সীত্ার প্রদত্ প্রমিাধ িচন্। 

আোর িচমন্ ত্ুদে স্ববর রন্দন্।।  

ির্ োস দেমে োত্া রাক্ষমসর ঘমর।  

কত্াঁই কস কত্াোমর রাে কিমর্ দন্মত্ ন্ামর।। 

রহইমে কগা অদিশুো কিিমোমক িামন্। 

শ্রীরামের সরহ যারহ আেন্ার স্থামন্। ।  

কয কাদেন্ী শুদন্মিক কত্াোর চদরত্র।  

সর্ব্ৃ োে ঘুদচমিক রহইমি েদিত্র।।  

কিিরমথ চদি রািা কিিমির্ ধদর। 

েুত্রিধদ সান্ত্বাইয়া যান্ স্বগৃেুরী।। 

ইে কর্ত্তৃক িান্রগমণর িীিন্ িান্ 

রহইে রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট েুরন্দর।  

িদেমেন্ রােচমে ত্ুদে োগ ির। ।  

কিমি রক্ষা কদরমে োদরয়া ির্ান্ন্।  

ির োগ িযথৃ রাে ন্া রহমি িচন্।।  

শ্রীরাে িমেন্ ইে যদি দিমি ির।  

ত্ি িমর িীময় উঠুক েতত্ কয িান্র।।  

ধন্ িন্ ন্া দিোে ন্মরহ ভদদে গাাঁদথ।  

এদিয়া ্ত্র ী-েুত্র এে আোর সংরহদত্।। 

হৃত্া সীত্া োইোে রহইোে সুিী।  

িান্মরর ভাযৃযা েুত্র ককন্ রহমি দুঃিী।। 

এত্ যদি ইমেমর িমেন্ রঘুন্াথ। 

িদেমেন্ েুরন্দর কযাি কদর রহাত্।। 

ভুিমন্র ন্াথ ত্ুদে স্বয়ং ন্ারায়ণ। 

োদরয়া িীয়ামত্ োর এ দত্ন্ ভুিন্।।  
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ত্ুদে িান্ আেন্া কত্াোমর িামন্ কক।  

েদরয়া ন্া েমর ত্ি ন্াে িমে কয।। 

আেদন্ চাদরহমে ির কক কদরমি আন্। 

রূমে কিমর্ সমি রহউক কিিত্া সোন্।।  

ইমের আজ্ঞায় কেঘ অেতত্-সঞ্চামর। 

সুধািতদষ্ট রহয় েতত্ িান্র উেমর।। 

কাটা রহাত্ কাটা ো সি োমগ কিািা।  

চাদর দ্বামর উমঠ সসন্য দিয়া গাত্র কোিা।। 

কয িান্র েদিয়ামে রাক্ষমসর িামণ।  

োর োর কদর উমঠ যুে কদর েমন্। ।  

কুম্ভকমণৃ োর িদে ককরহ ডাক োমি। 

ইেদিত্া োর িদে ককরহ ডাক োমি।। 

কিিান্তক ন্রান্তক আর কয দত্রদর্রা। 

রািমণমর োর োট েরন্ারী-মচারা।। 

উন্মর্ত্ োগে সমি রহময় রণস্থমে। 

ইষ্ট দেত্র িুোয় চাদেয়া ধমর ককামে।। 

কামর োর কামর কাট দকমসর সং্াে। 

রহইে রাক্ষস ন্ার্ র্ত্রুিয়ী রাে।। 

শ্রীরামের িামে কিি িান্কী সুন্দরী। 

কিিগণ কিি করহথা, এই স্বগৃেুরী। ।  

রহদরমষর কথা যদি শুদন্ে িান্র। 

োথা কন্াঙাইে দগয়া রামের কগাচর।। 

দত্রভুিমন্ ন্াদরহ কিদি কত্াোর সোন্।  

েদরয়া প্রসামি ত্ি োই প্রাণিান্। ।  

কত্াো করহন্ প্রভু কযন্ োই যুমগ যুমগ। 

কসিা কদর থাদক কযন্ রাদি আমগ আমগ।। 

েদরে িান্র যত্ কেে প্রাণিান্। 

দিজ্ঞাসা কমরন্ রাে কিি-দিিযোন্।।  

রাে িমে কিিরাি দিজ্ঞাদস কত্াোমর। 

এক কথা সন্দ িি আোর অন্তমর।। 

উভয় িমেমত্ যুে রহইে দিের। 

েদিে উভয় কসন্া রাক্ষস িান্র।। 

সুধািতদষ্ট সকমে ত্ুদে সিার উের।  

প্রাণিান্ কেময় উমঠ অসংিয িান্র। ।  

উভয় সসমন্যমত্ সরহে সুধা িদরষণ। 

িান্মরর েতত্মিরহ োইে িীভন্।। 

অত্এি দিজ্ঞাসা কদর কয ত্ি স্থামন্। 

প্রাণিান্ রাক্ষমস ন্া কেমে দক কারমণ।। 

ইে িমে রাক্ষমস ন্া োইে িীিন্।  

ইরহার িতর্ত্ান্ত শুন্ কেে-মোচন্।। 

রািমণমর োর িদে কদেগণ েমর। 

উোর রহইমি িে দক ন্ামের কিামর।।  

রামে োর র্ব্দ কদর েমরমে রাক্ষস।  

রােন্াে কমর েদর কগমে স্বগৃিাস। ।  

শ্রীরাে িদেয়া প্রাণ িাদরহরায় যার। 

অন্ায়ামস সিকুমে যায় রহইয়া উোর।। 

েুদিেি োইয়ামে রােন্াে-গমণ। 

উোর রহইয়া কগমে িাাঁদচমি ককেমন্।। 

ইে িদেমেন্ যারহ সমি দন্ি িাস।  

এত্দিমন্ সিাকার েদণৃ অদভোষ।। 

কচৌর্দ্িষৃ িমন্ ির্োস উেিাস। 

শ্রীরাে িান্কী কিাাঁমরহ রহউক সম্ভাষ।।  

অদিশ্রাে সং্ামেমত্ ন্া দেে দিশ্রাে। 

দিশ্রাে কররহ রাে যাই স্বগৃধাে। ।  

শ্রীরােমক সীত্ামর কদরয়া সেেৃণ।  

কিিগণ চদেমেন্ আেন্ ভিন্।। 

যিন্ কয করৃ্ম্ িভীষণ ত্ারহা িামন্।  

এগারর্ত্ িতরহমন্দ কন্মত্র কােি টামন্।। 
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কাঞ্চন্-দন্দরৃ্ম্ত্ ঘর অেদর্ব্ৃ গঠন্।  

রন শদসংরহাসমন্ োমত্ কন্মত্র িসন্।। 

উেমর চাাঁমিায়া কিামে িামট কর্ামভ ত্ুদে। 

ঘর কর্াভা কমর কযন্ েদিমে দিিেী।। 

স্বণেৃয় প্রিীে জ্বদেমে চাদরদভত্। 

োদরিাত্-েুষ্প কমর গমন্ধ আমোদিত্।।  

দিশ্বিযপ্ত কমর গমন্ধ এক োদরিামত্। 

এক েক্ষ োদরিাত্ দসংরহাসমন্ োমত্। ।  

দিভীষণ আেদন্ কয রদরহে প্ররহরী।  

আওয়ামসর িাদরহমর িান্র সাদর সাদর। ।  

সিকুে োদিয়া েক্ষ্মী সরহে অিত্ার। 

সীত্া সরহ রাে প্রমিমর্র কস আগার।।  

শ্রীরামের োমর্ িদসমেন্ ঠাকুরাণী। 

শ্রীেদত্র োমর্ েক্ষ্মী কযেন্ কত্েদন্।। 

রাে সীত্া দুই িমন্ িদস দসংরহাসমন্।  

েদর্ব্ৃ দুঃি স্মদরয়া দিষণ্ণ দুই িমন্।। 

শ্রীরাে িমেন্ দপ্রময় কত্াোর দিমেমি। 

কয দুঃি কেময়দে কস কদরহমত্ েদর কিমি।। 

ত্ুদে প্রাণ ত্ুদে ধন্ ত্ুদে কস িীিন্।  

কত্াোর দিরহমন্ কিদি র্দন্য দত্রভুিন্।।  

ির্ োস কত্াোর িিন্ অির্ৃমন্। 

অন্ধকামর ডুদিয়াদেোে োদন্ েমন্। ।  

সুধাকমর জ্ঞান্ কদরত্াে দিিাকর। 

ত্াে ভময় ন্া রহইত্াে ত্ারহার কগাচর।। 

ভ্রের েঙ্কার আর ককাদকমের ধ্বদন্।  

শুদন্মে রহইত্ জ্ঞান্ িংমর্ কযন্ ফণী। ।  

সাগর িন্ধন্ কদর োইি িান্কী। 

এ আর্ায় প্রাণ আমে ন্ত্ুিা থামক দক।। 

েদমর্ব্ৃ যত্ দুঃি োইমেন্ কিিী সীত্া। 

রামেমর কমরহন্ সীত্া রহময় রহষৃাদেত্া।। 

উভময়র েমন্মত্ কিিন্া যত্ দেে। 

েরস্পর আোমে সকে দুঃি কগে।। 

প্রভাত্ রহইে দন্র্া উদিত্ ভাস্কর। 

এমক এমক সমি কগে রামের কগাচর।। 

চত্ুদর্দ্ৃমক িাাঁিাইে র্ািােতগগণ।  

কযািরহাত্ কদর িমে রািা দিভীষণ।। 

িহুকাে অন্ারহার িহু েযৃযটন্। 

কদরয়া রহময়ে শ্রান্ত শ্রীরঘুন্ন্িন্।।  

করুক কত্াোর েদরচযৃয িাসীগণ। 

আন্ুক কেদরী আর সুগদন্ধ চন্দন্। ।  

িদর্ব্ৃািে-র্যাে-ত্ন্ু রহময়মে সেে।  

কস েে কদরয়া িদর করুক দন্রৃ্ম্ে। ।  

সরহস্র যুিত্ী কন্যা আমে েে োর্। 

কদরয়া কত্াোর কসিা েদরাউক আর্।। 

শ্রীরাে িমেন্, ওমরহ রাক্ষসাদধেদত্। 

আোর িচন্ ত্ুদে কর অিগদত্।। 

কোমক িমে দিভীষণ ত্ুদে ধরৃ্ম্েয়।  

েরন্ারী কচার ত্ুদে েে েমন্ েয়।। 

েরেন শী ন্াদরহ কিদি ন্য়মন্র ককামণ। 

স্পর্ৃসুি িদমর থাক ন্া চাই ন্য়মন্।। 

ককাদট ককাদট কিিকন্যা এক ঠাাঁই কদর। 

সীত্া ত্ুেয ত্ারা ককরহ ন্া রহয় সুন্দরী।। 

রািকদমে িদন্ময়া ভরত্ ভাই সুিী। 

ককিে আোর দুঃমি রহময় আমে দুঃিী। ।  

করহন্ ভরমত্মর যদি কদর আদেঙ্গন্। 

ত্মি স েদরি ি্ত্র  সুগদন্ধ চন্িন্।।  

কচৌর্দ্িষৃ ভ্রদেোে িমন্ িহুত্র। 

ত্দরোে িহু ন্ি ন্িী ও সাগর।। 
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চত্ুর্দ্ৃর্ িষৃ ভ্রদেোে িহু কেমর্। 

করহন্ যুদি কর, কযন্ োট যাই কিমর্।। 

দিভীষণ িমে প্রভু োইো িি কের্। 

একদিন্ েমধয ত্ুদে যামি দন্িমির্।।  

কুমিমরর রথ কয েুষ্পক ত্ার ন্াে। 

একদিমন্ কত্াোমর েইমি দন্ি ধাে।। 

এক িান্ চাদরহ আদে দিত্র সম্প্রদত্।  

দকেুদিন্ েঙ্কােুমর কররহ িসদত্।। 

সকে সসমন্যর প্রভু কদরি কসিন্। 

েঙ্কােমধয কভাগ ভুদঞ্জ কররহ গেন্। ।  

শ্রীরাে িমেন্ প্রীত্ রহইন্ু কত্াোমর। 

দিে্বব ন্া কর ত্ুদে আো রাদিিামর।। 

আরহার ন্া কমর যারা েরণ ন্া গমণ। 

করহন্ িান্মরর প্রীদত্ ভােিাদস েমন্। ।  

সুগদন্ধ চন্দন্ িান্মর কিরহ িান্। 

ভুঞ্জাইয়া ন্ান্া কভাগ কররহ সর্ম্ান্। ।  

িান্র-প্রসামি ত্ুদে েঙ্কােুমর রািা। 

ভােেমত্ কর ত্ুদে িান্মরর েদিা।। 

োইয়া রামের আজ্ঞা রািা দিভীষমণ। 

ন্ান্া সুমি স্নান্ করাইে কদেগমণ।।  

স্বণৃিামট িান্র িদসো সাদর সাদর। 

স্নান্দ্রিয েইয়া আইে দিিযাধরী।। 

কিি িান্মির কন্যা গন্ধর্ব্ৃ রূেসী। 

কিদিয়া সিার েুমি ন্াদরহ ধমর রহাদস।। 

কঙ্কন্ েঙ্কার আর গাময়র সুগন্ধ। 

োইয়া িান্রগণ সকমে সান্ন্দ।। 

দিিয ন্ারায়ণ সত্ে সুগদন্ধ চন্দন্।  

রহাত্ারহাদত্ োমি সমি আন্মন্দ েগন্। ।  

স্নান্ কদর েমর সমি দিদচত্র িসন্।  

গোয় েুমষ্পর োো ন্ান্া আভরণ।। 

েঙ্কার সাে্ী যত্ ভুিমন্র সার। 

রািার আজ্ঞায় দ্রিয আমন্ ভামর ভার।। 

অেদর্ব্ৃ কস ভক্ষয-দ্রিয দিিযন্ারী ত্ায়। 

স্বণৃথামে েদরমিমষ িান্মররা িায়।।  

োকা কাাঁঠামের ককাষ সমি িায় চুদষ। 

ক্ষীর-োিু োাঁেি কোিক রাদর্ রাদর্।। 

েধু দেময় কদেগণ ভদর স্বণৃ-গািু। 

গাে ভদর কদেগণ িায় োেোিু।। 

োেোিু িাইমত্ চমক্ষমত্ েমি কোরহ।  

িাে ন্া েদরমে কযন্ োইমেক কোরহ।। 

গো আাঁচিায় ককরহ ককরহ কমর কথা কথা। 

িুিা িুিা কদে িমে রহাত্ িাদিময় কথা।। 

কসাণার ডািমর ত্ারা কমর আচেন্। 

রত্ন্ িাটায় কমর ত্া্ুববে ভক্ষণ।। 

রন শাদসংরহাসমন্ ত্ারা কদরে র্য়ন্। 

েিমসিা কদরমত্ আইে-কন্যাগণ।। 

স্বণৃিামট শুইে িান্র র্যযা কেমে। 

ির্ ির্ দিিয ন্ারী প্রমত্যমকর ককামে।। 

রািণ রহদরয়াদেে যমত্ক ন্াগরী। 

কােিমর্ ত্ারা কর্মষ িান্মরর ন্ারী।।  

সুমিমত্ িদঞ্চে দন্র্া দন্র্াচর েুমর। 

দন্র্া ন্া প্রভাত্ রহয় ভাদিমে অন্তমর।। 

কস আর্ায় দন্রার্ রহইে কদেগণ। 

েদর্ব্ৃদিমক কচময় কিমি উদিত্ ত্েন্।।  

আইে িান্রগণ রামের কগাচর। 

প্রণাে কদরয়া কমরহ শুন্ রঘুির।। 

ত্ুদে করহন্ ঠাকুর রহইও যুমগ যুমগ। 

সিা কসিা কদর কযন্ ত্ি েিযুমগ।। 
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কয সুমি দেোে কেয কদর দন্মিিন্।  

িি প্রীত্ করাইে রািা দিভীষণ।। 

কন্যাগো েময় কদর কিমর্মত্ গেন্। 

এই আজ্ঞা কর প্রভু কেেমোচন্।। 

আজ্ঞা কর েঙ্কায় আর থাদক দুই োস। 

িান্মরর ককৌত্ুমকমত্ শ্রীরামের রহাস। ।  

শ্রীরাে িমেন্ শুন্ দেত্র দিভীষণ।  

কন্যািান্ দিয়া ত্ুদে কত্াষ কদেগণ।।  

িান্মরর প্রসামি েঙ্কায় রহমে রািা। 

ভােেমত্ কর ত্ুদে িান্মরর েদিা।। 

োইয়া রামের আজ্ঞা রািা দিভীষণ।  

ন্ান্া রন শ দিে আর গিেুিাগণ।। 

িসন্ ভদষণ কত্ দিমেক োদণক। 

কুমিমরর ধন্ িুদে ন্া রহমি অদধক।। 

ন্ান্া দ্রমিয করাইে িান্মর সর্ম্ান্। 

সোন্ িয়স কির্ কন্যা কমর িান্।। 

অন্য িামন্ ন্াদরহ োমন্ আন্ন্দ কত্েন্।  

কন্যািামন্ কযেন্ রহদরষ কদেগণ।। 

এমকক িান্মর োইে ির্ ির্ ন্ারী। 

দন্মিিন্ কমর প্রভু কিমর্ যাত্রা কদর।। 

শ্রীরােচমের স্বমির্ যাত্রা 

আদন্ে েুষ্পক-রথ কিি-অদধষ্ঠান্। 

ত্দুেদর আমে কয কুঠদর স্থামন্ স্থান্।। 

রথ ির্ কযািন্ থাকময় সর্ব্ৃক্ষণ। 

িাদিমত্ চাদরহমে রহয় কস ককাদট কযািন্। ।  

েুষ্পক রমথমত্ িহু রািরহংস কযামি। 

চক্ষুর দন্দেমষ রথ কযািমন্ক েমি।। 

চমিন্ েুষ্পমক রাে সীত্া কুত্দরহমে।  

েুি োদকমেন্ সীত্া কন্মত্র অঞ্চমে। ।  

সুদেত্রা-ন্ন্দন্ িীর চদিমেন্ ত্ামত্। 

একোমর্ রদরহমেন্ ধন্ুর্ব্ৃাণ রহামত্। ।  

রমথােদর শ্রীরাে ভদদেমত্ সসন্যগণ।  

প্রসন্ন-িিমন্ রাে কমরহন্ িচন্।। 

সু্ীমির র্দি আর িান্মরর রহাদন্। 

গমণ দিভীষমণর দুর্জ্ৃয় েঙ্কা দিদন্।। 

সর্ব্ৃ কসন্ােদত্র কদরি গণগান্। 

সর্ব্ৃকাযৃয দসে কয কদরে রহন্ুোন্।। 

আেন্ার কিমর্ দগয়া কর অদধকার। 

কেোদন্ োদগোে আদে কদর েদররহার। ।  

রাক্ষমস িান্মর রাে দিমেন্ কেোদন্। 

েে েে কদরয়া েদিমে চমক্ষ োদন্।।  

কযািরহামত্ িমে দন্র্াচর কদেগমণ। 

শ্রীরাে রহইমি রািা কিদিি ন্য়মন্।।  

ককৌর্েযার চরমণ কদরি প্রদণোত্। 

চাদর ভাই কত্ােরা কিদিি একসাথ।।  

এ চমক্ষ ন্া কিদিোে কত্াোর সর্ম্ান্। 

দিিায় কদরমে ন্াদরহ যাি দন্ি স্থান্।।  

শ্রীরাে িমেন্ শুদন্ এ িি আন্ন্দ। 

অমযাধযায় যামি যদি চেরহ স্বেন্দ।। 

কিমর্ কত্াো সিার যাইমত্ ন্াই দচমত্।  

কয যামি কস চি এস েুষ্পক-রমথমত্। ।  

োইয়া রামের আজ্ঞা রাক্ষস িান্র।  

োমফ োমফ চমি দগয়া রমথর উের। ।  

রমথােদর আওয়াস দিিয িািী কিিা।  

এমকক িান্র কমর ির্ িািী কযািা।। 
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কযই কদে োইয়ামে ির্ ির্ ন্ারী। 

কসই কদে কযামি দগয়া ির্ ির্ িািী।।  

িমন্ ডামে কিিাইত্ যারা যদমথ যদমথ। 

কিিকন্যা েইয়া চদিে দগয়া রমথ।। 

দত্ন্মকাদট রাক্ষমস চদেে দিভীষণ। 

রমথর এক ককামণ দগয়া রদরহে ত্িন্।। 

চদিে েদত্রর্ ককাদট রাক্ষস িান্র। 

এমত্ক চদিে দগয়া রমথর উের।। 

সীত্া উোদরয়া রাে যান্ দন্িমিমর্। 

েঙ্কাকাণ্ড রদচে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 

েক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কসত্ু ভঙ্গ 

ি্ত্র  দিয়া ঘর এক চাদরদিক দঘদর। 

ত্ার েমধয রদরহমেন্ শ্রীরাে-সুন্দরী।। 

কশ্বত্িণৃ রািরহংস েিমন্র গদত্। 

রমথ আদন্ িুদিমেক কদর োাঁদত্ োাঁদত্।। 

েইয়া েুষ্পক-রথ রািরহংস উমি। 

চক্ষুর দন্দেমষ রথ কযািমন্মত্ েমি।।  

েিন্-গেমন্ রথ যায় যথা যথা। 

সীত্ামর কমরহন্ রাে সং্ামের কথা। ।  

উদঠে েুষ্পক-রথ গগন্-েণ্ডে। 

সীত্ামর কিিান্ রাে সং্ামের স্থে।।  

রণস্থেী সীত্া ত্ুদে কিি ভােেমত্।  

রাঙ্গা সরহে িান্র ও রাক্ষস-মর্াদণমত্।। 

এিামন্ েদিে কুম্ভকণৃ দুষ্টিন্। 

ইেদিৎ এিামন্ েদিে কদর রণ।। 

করহথা েদিোে ন্াগোমর্র িন্ধমন্। 

ন্াগোমর্ েুি সরহন্ু গরুি-ির্ৃমন্।। 

েদিে েক্ষ্মণ করহথা রািমণর কর্মে।  

ঔষধ আদন্ে রহন্ু সুমষমণর কিামে।। 

েদিে রািণ করহথা িগামত্র সিরী। 

এই স্থামন্ কাদন্দে কস রাণী েমন্দািরী।। 

কিি সীত্া সাগমরর কমল্লাে দিধান্। 

েে েদর্ব্ৃ েুরুমষর সাগর দন্রৃ্ম্াণ।। 

কত্াোর োদগয়া সীত্া িাদন্ধন্ু িাঙ্গাে। 

উেমর োথর, করহাঁমট ত্োে দেয়াে।। 

িান্কী িমে, প্রভু কেেমোচন্। 

সাগর িাদন্ধয়া কিমর্ কদরমে গেন্।।  

রািণ আদন্ে কোমর েোমট দেিন্।  

দিন্া কিামষ সাগমরর কমরে িন্ধন্।। 

িাঙ্গাে িদরহয়া কয রাক্ষস রহমি োর। 

েতদথিীমত্ ন্া থাদকমি িীমির সঞ্চার।। 

রাে সীত্া দুই িমন্ কমরহন্ কাদরহন্ী। 

োত্ামে থাদকয়া ত্ারহা সাগর কিি শুদন্।। 

উদঠয়া কমরহন্ কযাি কদর দুই রহাত্। 

আোর িচন্ শুন্ প্রভু রঘুন্াথ।। 

আোমর িাদন্ধয়া সকমে সীত্ার উোর। 

শ্রীরাে িন্ধন্ ককন্ রদরহে আোর।। 

ত্ুদে যদি ন্া ঘুচাও আোর িন্ধন্। 

দত্ন্ যুমগ ঘুচায় এেন্ ককান্ িন্।। 

সাগমরর কিামে রাে েক্ষ্মমণ কন্রহামে। 

েক্ষ্মণ েইয়া ধন্ু ন্াদেে িাঙ্গামে।। 

ঘন্ুহুমে দত্ন্িাদন্ োথর িসায়। 

কদর ির্ কযািন্ এমকক েথ রহয়।। 

িাঙ্গাে ভাদঙ্গে িে িমরহ িরমস্রামত্। 

োফ দিয়া েক্ষ্মণ উদঠে দগয়া রমথ।। 
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কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্র েঙ্কাকাণ্ড সার। অন্ায়ামস সকমে সাগর সরহে োর।। 

শ্রীরামের দর্িেদিা ও ভরদ্বাি আশ্রমে গেন্ 

শ্রীরাে িমেন্ শুন্ িান্কী এিন্। 

দর্িেদিা কদর কিমর্ কদরি গেন্।। 

দর্িেদিা কদরমত্ রামের োমগ েন্। 

িুদেয়া েুষ্পকরথ ন্াদেে ত্িন্।। 

গদিয়া িাদের দর্ি দিমেন্ েক্ষ্মণ।  

রহন্ুোন্ আদন্মেন্ কুসুে চন্দন্।। 

স্নান্ কদর িদসমেন্ সীত্া ঠাকুরাণী। 

িাঙ্গামের উেমর েদমিন্ র্দেোদণ।।  

িাঙ্গাে উেমর দর্ি স্থাদেমেন্ রাে।  

কত্কারমণ কসত্ুিন্ধ রামেশ্বর ন্াে। ।  

েুন্ঃ চদিমেন্ রমথ রাে কুত্দরহমে। 

রাে সীত্া দুই িমন্ স্বণৃ-চত্ুমর্দ্ৃামে।। 

চত্ুমর্দ্ৃামে দ্বারী োত্র রমরহন্ েক্ষ্মণ। 

রাে সীত্া কিাাঁমরহ রহয় কমথােকথন্।। 

িতদষ্ট কর িান্কী, সেুদ্রত্ীর করহথা। 

ঘর সািাইোে কয দিয়া েত্া োত্া।।  

েত্ার িন্ধন্ ঘর োত্ার োউদন্। 

এমকক কযািন্ েথ ঘর একিাদন্।। 

এইিামন্ দিভীষণ সদরহত্ দেেন্।  

এইিামন্ সাগর দিমেন্ িরর্ন্।। 

দকদঙ্কন্ধযার কিি এই গামের েয়াদে। 

সু্ীি রহইে দেত্র, করহথা োদর িাদে।। 

ঋষযেদক-ের্ব্ৃত্ কয অত্ুযচ দর্ির। 

সু্ীি দেত্ার ঘর উরহার উের।। 

সীত্া িদেমেন্, রাে কেেমোচন্। 

এ ের্ব্ৃমত্ কিদিন্ু িান্র েঞ্চিন্। ।  

ি্ত্র  দোঁদি কফদেোে গাত্র- আভরণ।  

শ্রীরাে েক্ষ্মণ িদে কদরন্ু রন্দন্।। 

েত্া োত্া ধদর আদে রদরহিার েমন্। 

োি োি িদে দুষ্ট চুমে ধদর টামন্।। 

শ্রীরাে িমেন্ ন্াদরহ করহ কস িচন্। 

কত্াোমর রহদরয়া ত্ার রহইে েরণ।। 

কচৌর্দ্যুগ দেে রািমণর েরোয়ু। 

ত্ি ককমর্ ধদরয়া কস রহইে অল্পায়ু।।  

েম্পা-সমরাির সীত্া কর দন্রীক্ষণ। 

দেমেন্ ইরহার কুমে েত্ঙ্গ ব্রাক্ষণ।।  

স্নাি্ত্র  রাদিমেন্ েুদন্ িতক্ষ-ডামে। 

রহইে সরহস্র িষৃ ত্িু ন্াদরহ গমে।। 

েদরে কিন্ধ করহথা কঘার িরর্ন্। 

যারহার এমকক রহাত্ এমকক কযািন্।। 

িটায়ু-েক্ষীর স্থান্ কিিরহ িান্কী।  

কত্াো োদগ যুে কদর প্রাণ দিে োিী।। 

প্রমোদিয়া ঘর কিি কদরে েক্ষ্মণ।  

এই ঘর রহইমত্ কত্াোয় রহদরে রািণ।। 

কত্াো রহারাইয়া কোর রহইে হুত্ার্। 

এই ঘমর কদরোে দুই উেিাস।। 

করহর আর রণস্থেী কিিরহ সুন্দরী। 

সরহস্র রাক্ষমস ির িদষমণমর োদর। ।  

অগেয-েুদন্র স্থান্ কিি েঞ্চিটী। 

যথা সদেৃণিার ন্াদসকা কান্ কাদট। ।  

ঐ কিি েুদন্োিা র্রভঙ্গ- ঘর।  

যথা ধন্ুর্ব্ৃাণ কোমর দিো েুরন্দর।। 
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অদত্র-েুদন্র িািী সীত্া ন্মরহ িহু িদর। 

কযিামন্ েদরো ত্ুদে সুন্দর দসন্দুর।। 

কুন্তী-ন্িী-ত্ীর এই কর প্রদণধান্।  

কদরোে কযিামন্ দেত্ার দেণ্ডিান্।।  

রহামত্ দেণ্ড দন্মত্ দেত্া এমেন্ কগাচর।  

র্া্ত্র েত্ থুইোে কুমর্র উের।। 

দচত্রকদট দগদর সীত্া ঐ কিিা যায়।  

ভরত্ আইে যথা েইমত্ আোয়।। 

ভরত্ িদর্ষ্ঠ এে কুে-েুমরাদরহত্। 

ভরত্ দিন্য় কদরমেন্ যমথাদচত্।। 

শুদন্মে ভরত্-িাকয দেত্তসত্য ন্মি।  

কাযৃযদসদন্ধ রহইমে সকে েমন্ েমি।। 

র্তঙ্গমির েুর ঐ গামের েয়াে। 

যামত্ দেত্র আমে কোর গরহক চণ্ডাে।।  

ন্ন্দী্াে কিি সীত্া গামের েয়ােী। 

কযিামন্ ভরত্ ভাই আমে েরহািেী।। 

ন্ন্দী্াে ন্াে শুদন্ িান্র ককৌত্ুকী। 

রমথ থাদক কিমি ত্ারা দিয়া উদকেুদক।। 

ন্ন্দী্াে ন্ামে সমি রহদরষ দিমর্ষ।  

সমি িমে প্রভু আদি যাি িুদে কির্।।  

শ্রীরাে িমেন্ করহথা েুদন্ ভরদ্বাি।  

ত্াাঁর সরহ সম্ভাদষমত্ রহইমিক িযাি। ।  

িদন্দমত্ েুদন্র েি শ্রীরামের েন্।  

িুদেয়া আেদন্ রথ ন্াদেে ত্িন্।। 

েুদন্-ত্মোিমন্ রাে কদরয়া প্রমির্। 

কিদিমেন্ সর্ব্ৃত্র সকে সদন্নমির্।।  

েুদন্র চরমণ রাে কদর ন্েস্কার। 

দিজ্ঞামসন্ করহ েুদন্ শুভ সোচার।।  

িহুকাে িন্িাসী ন্া িাদন্ কুর্ে। 

করহ আমগ ভরমত্র রািা িোিে।।  

োত্া দক দিোত্া দক দেত্ার যত্ রাণী। 

কক ককেন্ আমেন্ ত্া দকেুই ন্া িাদন্। ।  

েুদন্ িমে রাে ত্ুদে ন্া রহও উত্মরাে।  

সকমে আমেন্ ভাে এমস কিরহ ককাে।। 

োত্া দক দিোত্া ত্ি ককরহ ন্াদরহ েমর। 

কিমর্ দগয়া সিামর কিদিমি ঘমর ঘমর।। 

রািকমরৃ্ম্ ভরমত্র অেদর্ব্ৃ কাদরহন্ী। 

চাদরযুমগ দত্রভুিমন্ ককাথাও ন্া শুদন্।। 

চত্ুমর্দ্ৃাে দসংরহাসন্ োদি িাট োট। 

রহেী কঘািা আমে ত্িু ভদমে িমরহ িাট।। 

গামের িাকে েমর িটা ধমর দর্মর। 

অগরু চন্দন্ চদয়া ন্া োমি র্রীমর।। 

ভরত্ রহইয়া রািা ন্মরহ রািমভাগী। 

েুদন্-িযিরহার কমর কযন্ েরহামযাগী।।  

রন শ-দসংরহাসমন্মত্ কন্মত্র ি্ত্র  োদত্। 

কত্াোর োদুকা রাদি ধমর িণ্ড োদত্।। 

োদুকার করহাঁমট সিমস কতষ্ণসার-চমরৃ্ম্। 

িদর্ষ্ঠ ন্ারমি েময় থামক রািকমরৃ্ম্।। 

কিয়ান্ সাদরয়া যমি ভরত্ ঘমর যায়। 

ত্ি োদুকার ঠাাঁই োগময় দিিায়।। 

শুদন্য়া েুদন্র কথা রামের উল্লাস।  

আ্রহ রহইে ত্াাঁর কদরমত্ সম্ভাষ।। 

েুদন্ িমে, শ্রীরাে আইো দন্মকত্ন্।  

ত্ি িরর্মন্ েে সফে িীিন্।। 

েুদন্গণ যজ্ঞ কমর দিষু্ণপ্রীদত্ ফমে। 

কসই দিষু্ণ আদসয়াে দক ত্মের ফমে। ।  

রােরূমে শ্রীরহদর আইমে েে োর্। 

দক কদরি প্রাথৃন্া এথাই স্বগৃিাস।। 
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যত্ দুঃি কেমে রাে িণ্ডক-কান্মন্। 

ত্মত্াদধক দুঃি রাে সীত্ার রহরমণ।। 

োইো দিের দুঃি রাক্ষমসর রমণ। 

সর্ব্ৃ দুঃি োসদরমে োদরয়া রািমণ।। 

ত্দুে রাে উোদরো েতদথিীর ভার।  

কয কমরৃ্ম্র কারমণ কত্াোর অিত্ার। ।  

কস সকে িাদন্য়াদে রাে আদে ধযামন্। 

এই দভক্ষা কিরহ রাে চাদরহ ত্ি স্থামন্।। 

যদি আদসয়াে রাে আোর আগামর। 

ভুঞ্জাইি সিাকামর অদত্দথ-আচামর।।  

কত্াোর প্রসামি িদরদ্র ন্মরহ এই েুদন্। 

আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইি সর্ত্র অমক্ষৌদরহণী।। 

দিিয আওয়াস দিি, দিিয দিি িাসা। 

ভােেমত্ কদরি কয সসমন্যর সম্ভাষা।। 

আোমে কত্াোর সমঙ্গ িদঞ্চি রিন্ী।  

রিন্ী প্রভামত্ দিি কত্াোমর কেোদন্।। 

শ্রীরাে িমেন্ ত্ি অেঙ্ঘ্য িচন্। 

আদি করহথা থাদক, কাদে কিমর্মত্ গেন্।।  

িান্মরর ভক্ষয-িস্তু ফে কস ককিে।  

ত্মোিতমক্ষ কত্াোর ফেময় ন্ান্া ফে।।  

এই কিমর্ যত্ আমে কাাঁটাে রসাে।  

অকামে ধরুক ফে ফুে ডামে ডাে।। 

শুে-িতক্ষ েঞ্জরুক ফে ফুে োমত্। 

োগক েধুর চাক ডামে চাদরদভমত্।।  

দন্ন্দী্াে োদিয়া যাইমত্ অমযাধযায়। 

েমথ কযন্ িান্মররা রহামত্ ফে োয়।। 

যত্ িার চান্ রাে ত্ত্ কিন্ ঋদষ। 

আোমে উভময় েন্ উভময়মত্ ত্ুদষ।। 

যজ্ঞর্ামে ভরদ্বাি কদরমেন্ ধযান্।  

সর্ব্-ৃঅম্ দিশ্বকরৃ্ম্া রহন্ আগয়ান্।। 

দিশ্বকরৃ্ম্া দন্রৃ্ম্াইো কসাণার চউদর। 

কসান্ার ঘাট িাাঁদন্ধমেন্ িীঘে েুিরী।। 

আর্ী কযািমন্র েথ কদর আয়ত্ন্। 

দদ্বত্ীয় অেরািত্ী কদরে গঠন্।। 

সংসার আদন্মত্ েুদন্ োমরন্ কধয়ামন্।  

কিিকণযাগমণ েুদন্ আদন্ে কসিামন্।।  

ঠাাঁই ঠাাঁই রদচে কসান্ার ন্াটযর্াো। 

কিিত্া গন্ধর্ব্ৃ দিিযাধরাদির কেো।। 

েুদন্র ত্মের ফমে দত্রভুিন্ কোমরহ। 

িাহ্নিী যেুন্া-ন্িী কসইিামন্ িমরহ। ।  

আরিার ভরদ্বাি যুদিমেক ধযান্। 

আেদন্ কেোমিিী রহন্ অদধষ্ঠান্।। 

েক্ষ্মীমিিী যমজ্ঞ দগয়া কমরন্ রন্ধন্। 

কিিকণযাগণ কমর কস েদরমির্ন্।। 

স্বণৃথাে কসাণার ডাির োদর েীদি। 

আর্ী কযািমন্র েথ িমস সাদর সাদর।। 

স্বণৃথামে েদরমিমর্, সমি িদস িায়। 

ককিা অন্ন দিয়া যায় কিদিমত্ ন্া োয়।। 

দক কত্ অমন্নর কথা ককােে েধুর। 

িাইমে েমন্মত্ রহয় দক রস েধুর।। 

দক েমন্ারঞ্জন্ কস িযঞ্জন্ ন্ান্াদিধ।  

চর্ব্ৃ চুষয কেরহয কেয় ভক্ষয চত্ুদর্ব্ৃধ।। 

যমথষ্ট দেষ্টান্ন কস প্রচুর েদত্চদর। 

যারহা দন্রদিিাোত্র রহয় েদত্ চদর।।  

দন্িুাঁত্ দন্িুাঁত্ েণ্ডা আর রসকরা। 

িতদষ্টোত্র েমন্ারহরা দিিয েমন্ারহরা।। 

সরুচাকুদের রাদর্ েিণ দঠকদর। 

গিদেমঠ রুদট েুদচ িুরো কচুদর। ।  
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ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীমরর োিু েুমগর সাউদে। 

অেতত্া দচত্ুই-েুদে ন্াদরমকে-েুদে। ।  

কোিিা ত্ােিিা আর োন্ািিা। 

োন্াভািা িািা গিা দিমেদে োাঁেিা।। 

সুগদন্ধ ককােে অন্ন োয়স দেষ্টক।  

কভািন্ কদরে সুমি রামের কটক।। 

কিিমযাগয ভক্ষযমভাগ রসাে সুেতদু। 

যত্ োয় ত্ত্ িায় িাইমত্ সুস্বাদু।।  

আকে েদদরয়া িায় যত্ ধমর কেমট। 

ন্দিমত্ চদিমত্ ন্ামর কেট োমে ফামট।। 

ঊেৃিতমষ্ট রমরহ সমি, ন্াদরহ চায় করহাঁমট। 

ককান্রূমে দচৎ রহময় শুইমেক িামট।। 

উেদটয়া ডািমর কদরে আচেন্।  

স্বণৃিামট শুময় কমর ত্া্ুববে ভক্ষণ।। 

কিিকন্যা ককামে কদর দন্দ্রা যায় সুমি। 

সুমি রাদত্র িমঞ্চ সমি আেন্ ককৌত্ুমক।। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সীত্া কমরন্ আরহার।  

ভরদ্বাি-েুদন্র কয ফে ত্েসযার।। 

ন্ান্াসুমি রহইে দন্র্ার অিসান্। 

শ্রীরাে শ্রীরাে িদে কমর গামত্রাত্থাান্।। 

শ্রীরামের স্বমির্ গেন্ ও স্বিন্ সম্ভাষণ 

রহন্ুোমন্ শ্রীরাে কমরন্ আজ্ঞা িান্।  

ভরমত্র সোচার কিরহ রহন্ুোন্।। 

ন্ন্দী্ামে যাইমি ভরমত্র উমর্দ্মর্। 

কদরহমি সকে কথা অমর্ষ দিমর্মষ।। 

র্তঙ্গমির েুমর ত্ুদে যামি আগয়ান্।  

চণ্ডাে দেত্ামর েে িান্ামি কেযাণ।।  

চণ্ডাে দন্মেমষ রহন্ু উদঠে গগন্। 

ভরত্-সম্ভাদষমত্ যায় ত্বদরত্ গেন্।।  

েমন্ েমন্ দচমন্ত িীর েিন্-ন্ন্দন্। 

ককান্রূমে গমরহর আমগ দিি িরর্ন্।। 

স্বভামি চণ্ডাে-িাদত্ িিই চঞ্চে।  

িান্র কিদিয়া কোমর কদরমিক িে।। 

কভদটি েন্ুষযরূমে ত্ার দিিযোন্।  

এই যুদি েমন্ েমন্ কমর রহন্ুোন্।।  

চক্ষুর দন্মেমষ কগে র্তঙ্গমির েুমর। 

দন্িরূে ত্যদিয়া েন্ুষযরূে ধমর।।  

গিেুিী ঘর সি োউদন্ সি ন্ািা। 

রহন্ুোন্ িমে এই চণ্ডামের োিা।। 

িদসয়ামে গরহক কস আেন্ কিওয়ামন্। 

ন্ররূমে রহন্ুোন্ কগে দিিযোমন্।। 

গরহক-চণ্ডাে ত্ার গমে েুষ্পোে। 

রহন্ুোন্ িার্ত্ৃা কমরহ শুন্ করহ চণ্ডাে।। 

শ্রীরাে কত্াোয় িান্াইমেন্ কেযাণ।  

দেত্র-সম্ভাষমণ চে ত্যিরহ কিওয়ান্।।  

রহদরমষ চণ্ডাে কমরহ গিগি ভামষ। 

শ্রীরাে েক্ষ্মণ সীত্া কত্িদমর আমে।। 

রহন্ু কমরহ রাে দেো ভরদ্বািেুমর। 

েমথ কিিা োমি ত্াাঁর চেরহ সত্বমর। ।  

শ্রীরাে আইমস কিমর্ েমি কগে সািা। 

ো গি গি িািয িামি ন্ামচ চণ্ডাে-োিা।। 

উভ কদর েুাঁদট িামন্ধ টাদন্ েমি ধিা। 

ন্ান্া অম্ত্র  সামি িাদঠ কর্ে ও েকিা।। 

চত্ুদর্দ্ৃমক রহাত্ চুদে িািায় চােুদচ। 

উফর ধাফর কদর চণ্ডাে কফৌি ন্াদচ। ।  
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ন্াচময় চণ্ডাে সি আন্দন্দত্ রহময়। 

কিদিয়া আন্মন্দ ন্ামচ চণ্ডামের কেময়।। 

গরহ িমে ধন্া েন্া িাসী কয সকে। 

দেত্র সম্ভাষমণ েমি র্ােুমকর ফে। ।  

ওিা ভদর েৎসয েমি সক আর উৎেে। 

েমদ্মর েতণাে েমি আর োদণফে।। 

চদেে গমরহর কফৌি িগমি দিয়া র্াণ। 

সাত্মকাদট চণ্ডাে চদেে আগয়ান্।। 

এমকক চণ্ডাে যায় কিদিমত্ ের্ব্তৃ্।  

যুদিয়া চদেে সাত্ প্ররহমরর েথ।। 

ন্ান্া দ্রিয গরহক রামের কামে এমি। 

রামের ইদঙ্গত্ কেময় িান্মররা ন্মি। ।  

শ্রীরাে িমেন্ দেত্র আেরহ কুর্মে। 

গরহ িমে রাে ত্ুই এদে ভামে ভামে। ।  

শুদন্য়া গমরহর কথা রামের সমন্তাষ।  

ভদিোত্র েন্ রাে ন্াদরহ েন্ কিাষ। ।  

শ্রীরাে গমরহর েন্স্তুদষ্টর কারণ।  

রথ সরহমত্ ন্াদেয়া দিমেন্ আদেঙ্গন্।।  

িগমত্ শ্রীরামের এেন্ ঠাকুরাদে। 

চণ্ডামে িান্মর আর রাক্ষমস দেত্াদে।। 

সাত্মকাদট চণ্ডাে কিদিে রােরূে। 

অন্ায়ামস উর্ত্ীণৃ রহইে ভিকদে।। 

রাে-সম্ভাষমণমত্ রহইে দিিযজ্ঞান্।  

সর্ব্ৃমোক স্বমগৃ কগে চদিয়া দিোন্।। 

রাে রাে িদেয়া েরাণ যার যার। 

চরমে কস স্বমগৃ যায় িন্ম ন্াদরহ আর।।  

দন্িরূমে রহন্ুোন্ উদঠে গগমন্। 

ভরমত্র স্থামন্ যায় ত্বদরত্ গেমন্।।  

ন্ান্া ত্ীথৃ এিাইয়া ন্িী ন্ান্া স্থাদন্। 

রহইে কগােত্ী োর েরে সন্ধান্ী।। 

করহাঁমট ত্ােগাে এমি দত্রর্ত্ কযািন্। 

ন্ন্দী্াে উর্ত্দরে েিন্-ন্ন্দন্।।  

গগন্-েণ্ডমে িীর রমরহ অন্তরীমক্ষ।  

ত্থায় থাদকয়া িীর ন্ন্দী্াে কিমি।। 

গমির প্রাচীর কিমি ের্ব্ৃমত্র সার। 

রহেী কঘািা কিমি িীর ের্ব্ৃত্ আকার।। 

দসংরহাসমন্ োদুকা কিদষ্টত্ শুভ্র কন্মত্। 

কশ্বত্ চােমরর িায়ু েমি চাদরদভমত্।। 

দত্রমযািমন্ প্রর্ে প্রাচীর সুদন্রৃ্ম্াণ। 

দুগৃ দ্বার কর্াভা কমর দিদচত্র দিধান্।। 

েতদথিীমত্ রািা েক্ষ অযুত্ দন্যুত্।  

অষ্টআর্ী ককাদট রািা দ্বামরমত্ েিুত্।। 

দিদচত্র দন্রৃ্ম্াণ ঘর দিদচত্র আিাস। 

অত্ুযচ এমকক ঘর কেমগমে আকার্।।  

েরকত্ েমম্ভ োমগ োদণক রত্ন্। 

রহে কঘািা সংিযা ন্াই কক কমর গণন্।।  

ঠাাঁই ঠাাঁই দিদচত্র কসান্ার ন্াটযর্াো। 

কিি সিত্য গন্ধর্ব্ ৃআদির যত্ কেো।। 

রন শ-দসংরহাসমন্ােদর কন্ত্ি্ত্র  োদত্। 

ত্দুেদর োদুকা রাদিয়া ধমর োদত্। ।  

ভরত্ ত্ারহার ন্ীমচ কতষ্ণসার-চমরৃ্ম্। 

িদর্ষ্ঠ ন্ারি সেয়া থামক রািকমরৃ্ম্।। 

ভরত্ সাক্ষাৎ দিষু্ণ স্বয়ং অদধষ্ঠান্। 

অন্ুোমন্ ভরমত্ দচদন্ে রহন্ুোন্।। 

ন্াদেয়া ত্থায় িীর কদরে প্রণাে। 

কযািরহাত্ কদর িমে আেন্ার ন্াে।। 

রহন্ুোন্ ন্াে কোর িাদত্মত্ িান্র। 

সু্ীমির োত্র আদে েিন্-মকাঙর।।  
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স্বয়ং দিষু্ণ রঘুন্াথ ত্াাঁর আদে িাস। 

এই েুমণয োইোে কত্াোর সম্ভাষ। ।  

রঘুিংমর্ ভরত্ আেদন্ ন্ারায়ণ। 

কত্াো িরর্মন্ রহয় োে দিমোচন্।। 

কককয় রািার কন্যা কত্াোর িন্ন্ী।  

ির্রথ-ভদেদত্র েধযো গতদরহন্ী।। 

রািার েদরহষী দত্দন্ রািার ন্দন্দন্ী। 

কসৌভাগয ত্াাঁরহার সো ন্মরহ অন্য রাণী।। 

কদরো রািার কসিা প্রধান্া েদরহষী। 

িদন্মো যাাঁরহার গমভৃ ত্ুদে েদণৃর্র্ী।। 

ির োদগমেন্ দত্দন্ অদত্ কস অন্াযৃয। 

শ্রীরামের িন্িাস ভরমত্র রািয।। 

কস দুন্ৃাে কগে ত্াাঁর কত্াো েুত্রগমণ। 

কত্াোর চদরমত্র চেৎকার দত্রভুিমন্।। 

রহেী কঘািা রথ এদি ভদমে িাট িরহ।  

রািা সরহয়া ভাই ভি করহন্ ন্মরহ ককরহ।।  

ভরত্ ভদোে রহময় ন্মরহ রািযমভাগী। 

েুদন্-িযিরহার কর কযন্ েরহামযাগী।। 

যাাঁরহামর আদন্মত্ কগমে েময় রািযিণ্ড। 

যাাঁরহার োদুকােদর ধর েত্রিণ্ড।।  

িহুকাে দুঃিী আে যাাঁরহার আশ্বামস। 

কসই রাে োঠাইমেন্ কত্াোর উমর্দ্মর্।। 

শুভিার্ত্ৃা কমরহ যদি েিন্-ন্ন্দন্।  

উদঠয়া ভরত্ ত্ামর কিন্ আদেঙ্গন্।। 

রহন্ুোমন্ ককাে দিয়া োদিিামর ন্ামর। 

েুিার গাাঁথদন্ কযন্ চমক্ষ িে েমর।। 

ভরমত্র কন্ত্রিমে রহন্ুোন্ দত্মত্। 

ভরত্ প্রসাি দিমত্ ভাদিমেন্ দচমত্।।  

দত্ন্ র্ত্ গাভী দিে িাদে ভাে ভাে।  

দুই র্ত্ গাে দিে রসাে কাাঁটাে।। 

অদিিণৃ স্বণৃ দিে আর্ীেক্ষ কত্াো। 

েদণ েুি দিে কত্ েমধয গাাঁথা েো।। 

রূমে গমণ কুমে র্ীমে যারহার িািান্। 

এেন্ এগার র্ত্ কন্যা দিে িান্।। 

কন্যাগমণ কিদি রহামস েিন্-ন্ন্দন্। 

েশু আদে কন্যায় দক কোর প্রময়ািন্। ।  

ভরত্ কয িান্ কিরহ দকেুই ন্া োদন্। 

রামের েঙ্গে যামরহ ত্ারহা আদে গদণ। ।  

এত্ যদি রহন্ুোন্ কদরহে িচন্। 

েুন্শ্চ ভরত্ ত্ামর দিো আদেঙ্গন্।।  

িহুদিমন্ শুদন্োে অেদর্ব্ৃ কাদরহন্ী। 

ত্ুদে ন্রহ িান্র কিমির েমধয গদণ।।  

ভরত্ িমেন্ িীর দিজ্ঞাদস কত্াোয়। 

দক কামযৃয িান্রগণ রামের সরহায়। ।  

ককান্ ককান্ কসন্ােদত্ দক ত্ার িািান্।  

কিমর্ আইমে সিাকার কদরি সর্ম্ান্।।  

এত্ যদি েদর্ব্ৃ কথা দিজ্ঞামস ভরমত্। 

সর্ব্ৃ কথা রহন্ুোন্ োদগে কদরহমত্। ।  

রািয োদি শ্রীরাে কগমেন্ েঞ্চিটী। 

ত্থা সদেৃণিার ন্াদসকা কাণ কাদট। ।  

োদরমেন্ ত্থা ির দত্রদর্রা িদষণ। 

োয়ােতগ েমে সীত্া রহদরে রািণ।। 

সু্ীমির সরহ সিয সীত্া অমেষণ।  

িাদেমর োদরয়া রািয সু্ীমি অেৃণ।। 

সেে িান্র িি সু্ীি-আমিমর্। 

সীত্া অমেদষমত্ সমি যাই কিমর্ কিমর্।। 

একোস েমধয রািা কদরে দন্শ্চয়। 

অদধক অদধক সরহমে প্রামণর সংর্য়।। 
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োত্ামে প্রমির্ কদর েরহা অন্ধকার।  

েদরি িান্র-সসন্য যুদি কদর সার।।  

অন্ধকার োত্ামেমত্ কদরন্ু প্রমির্।  

চাদরহয়া োত্াে সপ্ত ন্া োই উমর্দ্র্।। 

দিন্ধযাচমে সম্পাদত্র সরহ রহয় কিিা। 

রােন্াে িদেমত্ উদঠে ত্ার োিা।। 

িটায়ুর কিযষ্ঠ েুত্র কশ্রষ্ঠ কস সম্পদত্। 

ত্ার িামকয ভরত্ দডঙ্গাই সদরৎেদত্।। 

সাগমরর কদমে কগোে সকে িান্র।  

একাকী ভরত্ দডঙ্গাইোে সাগর।। 

একাকী েঙ্কার েমধয কদরন্ু প্রমির্। 

অন্তঃেুমর সীত্ার ন্া োইন্ু উমর্দ্র্।। 

আওয়ামস আওয়ামস দফদর সীত্া ন্াদরহ কিদি। 

প্রাচীমর িদসয়া কাদন্দ রহময় িি দুঃিী।। 

দু-প্ররহর রাদত্র কগে ত্তত্ীয় প্ররহমর। 

সীত্ামর কিদিন্ু অমর্াক কান্মন্ দভত্মর।। 

ককাথা সরহমত্ আইমে দিজ্ঞামসন্ সিমিরহী। 

রামের িতর্ত্ান্ত যত্ ত্ারহা আদে কদরহ।। 

রামের অঙ্গরী কয দিোে দন্ির্ৃন্।  

অঙ্গুরী োইয়া সীত্া কমরন্ রন্িন্।।  

দিমেন্ রামেমর ত্মি েেমকর েদণ। 

কদরহমেন্ িান্াইমত্ রামেমর কাদরহন্ী।।  

কস েদণ আদন্য়া দিোে রাে দিিযোমন্। 

েদণ কেময় কাদন্দমেন্ ভাই দুইিমন্। ।  

িান্মরর সরহাময়মত্ কদর কসত্ুিন্ধ। 

োদরমেন্ শ্রীরাে সিংমর্ ির্স্কন্ধ।।  

প্ররহে েদরে ন্ীে িান্মরর কত্মি। 

ন্াগোমর্ েুি কদরমেন্ েদক্ষরামি।। 

ইেদিৎ অদত্কাময় োমরন্ েক্ষে্ণ।  

শ্রীরামের রহামত্ রহত্ রহইে রািণ।। 

র্ত্রুক্ষয় কদরমেন্ রাে িাহুিমে। 

রাে সীত্া েক্ষ্মণ আইমেন্ কুর্মে।।  

আইমেন্ সু্ীি রাক্ষস দিভীষণ। 

োত্র দেত্র দন্ময় চে রাে সম্ভাষণ।।  

দেমেন্ শ্রীরাে কেয ভরদ্বাি- ঘর।  

েমথমত্ োইমি কিিা চেরহ সত্বর।। 

শুভিার্ত্ৃা কমরহ যদি িীর রহন্ুোন্।  

র্ত্রুমঘ্নমর ভরত্ কমরন্ সদ্ববধান্। ।  

সুদিন্ রহইে ভাই দুঃি অিমর্ষ। 

িহু দিিমসমত্ রাে আইমেন্ কির্।। 

প্রের-প্রদত্ো যত্ আমে স্থামন্ স্থান্। 

সুগদন্ধ চন্দমন্ কস সিামর করাও স্নান্।। 

কিিত্ার স্থামন্ িািয িািাউক িারহীত্। 

কিরহ ধদে সন্মিিয ঘতমত্র জ্বাে িাদত্।। 

ফে ফুে সন্মিিয ভদরয়া কিরহ ডাো।  

সুগদন্ধ চন্দন্কামষ্ঠ জ্বােরহ োাঁিো।। 

উচ ন্ীচ স্থান্ কর একই কসাসর। 

েথ েদরোর কর িােরহ কঙ্কর।। 

প্রদত্ েুমর দ্বামর দ্বামর কোাঁত্ িতক্ষকো। 

গামে গামে েত্াকা িান্ধরহ েুষ্পোো।। 

আেমগামে টাঙ্গা িান্ধ কন্মত্র উয়ামি। 

েুরন্ারী কিমি কযন্ থাদক ত্ার আমি। ।  

রামের চরণ কয কদরমি দন্রীক্ষণ। 

ককাদট ককাদট িন্ম োমে রহইমি কোচন্। ।  

যা িদেে ভরত্ কদরে র্ত্রুঘন্। 

ন্ন্দী্াে রহে কযন্ অের-ভুিন্।। 

রামের োদুকা দর্মর কদরয়া ভরত্। 

চদেমেন্ সােন্ত সদরহত্ র্ত্ র্ত্।। 
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োদুকার উেমর ধদরে েত্রিণ্ড। 

চাের েুোয় ত্ায় আন্ন্দ অিণ্ড।। 

প্রদত্ েিমক্ষমেমত্ কমরন্ ন্েস্কার।  

ভরত্ আদন্মত্ রামে সান্ন্দ অোর।। 

িদর্ষ্ঠ ন্ারি চমে কুে-েুমরাদরহত্। 

সংসামরর কোক চমে রহময় আন্দন্দত্।। 

আিতত্ রহইে কিাো কন্মত্র উয়ামি। 

সাত্র্ত্ সত্ীমন্ ককৌর্েযামিিী ন্মি।। 

ব্রাহ্মণ ক্ষদত্রয় সির্য র্দদ্র চাদর িণৃ। 

শ্রীরামে কিদিমত্ কোক চদেে অগণ্য।।  

ঊেৃশ্বামস ধাইয়া চদেে গভৃিত্ী। 

ের্জ্া ভয় ত্যমি যায় কুমের যুিত্ী।। 

কাণা কিাাঁিা দর্শু িুিা েময় অন্যিমন্। 

অন্ধিন্ চক্ষু োয় শ্রীরাে ির্ৃমন্।। 

অমন্ক ব্রাহ্মণ চমে অমন্ক ব্রাহ্মণী। 

ত্ারহামির ঘমর ন্াদরহ রমরহ এক প্রাণী।। 

অিধদত্ সন্নযাসী চদেে ঊেৃেুমি। 

ন্েুংসক চদেে কয অন্তঃেুর রামি।।  

গামে েক্ষী ন্া রমরহ, ন্া রদরহ েশু িমন্। 

স্থাির িঙ্গে কীট চদেে সঘমন্।। 

ভদত্ কপ্রত্ দন্র্াচর থামক অন্তরীমক্ষ। 

রামেমর কিদিমত্ যায় ককরহ ন্াদরহ থামক।। 

কত্র র্ত্ িতরহমন্দ িাদরহর সরহে েমথ। 

ভরত্ শ্রীরােচমে ন্া োন্ কিদিমত্।। 

ভরত্ িমেন্ করহ চঞ্চে রহন্ুোন্। 

যত্ দকেু িদেো রহইে সি আন্।। 

রহন্ুোন্ িমেন্ ন্া রহও উত্মরাে।  

কগােত্ীর োমর শুন্ কটমকর করাে।। 

ভরদ্বাি-েুদন্র িমরমত্ দিিযোন্। 

শুে গামে ফে ফুে সরহ এই স্থান্। ।  

ঐ কিি রথিান্ আদসমে আকামর্। 

ব্রহ্মার সতদিত্ রথ িমরহ রািরহংমস। ।  

দক কি রমথর কথা অেদর্ব্ৃ কাদরহন্ী। 

উরহার উেমর সসন্য সর্ত্র অমক্ষৌদরহণী।। 

দত্ন্ ককাদট রাক্ষস সদরহত্ দিভীষণ। 

এক ককামণ রমথর রময়মে ত্ুষ্ট েন্।। 

রথিান্ কিমি সমি োদকমে গগন্। 

োদকে সদমযৃযর কত্ি রমথর দকরণ। ।  

এেত্ উভময় রহয় কমথােকথন্। 

করহন্কামে রথ েময় আইে েিন্।। 

ভরমত্ কিদিময়া রাে রহমেন্ কাত্র। 

অদস্থচরৃ্ম্ সার অদত্ ক্ষীণ কমেির।।  

চদেয়া আদসমত্ েথ উিদিয়া েমি। 

রহন্ুোন্ ককামে কদর রমথ দগয়া চমি।।  

রমথােদর চাদর ভাময় রহইে িরর্ন্। 

চত্ুর্দ্ৃর্ িৎসরামন্ত কিন্ আদেঙ্গন্।।  

কপ্রেেদণৃ আন্মন্দ িদরহমে অশ্রুধার। 

ভরত্ শ্রীরামেমর কমরন্ ন্েস্কার।। 

িান্কীমর প্রদণোত্ কমরন্ ভরত্। 

আর্ীর্ব্ৃাি িান্কী কমরন্ র্ত্ র্ত্।। 

কিযষ্ঠ-জ্ঞামন্ ভরত্ েক্ষ্মমণ ন্াদরহ িমন্দ। 

েরস্পর ককাোকুদে েরে আন্মন্দ।। 

দত্মন্র অন্ুি িমট িীর র্ত্রুঘন্। 

চাদর ভাই এমকিামর সকে আদেঙ্গন্।।  

এক দিষু্ণ চাদর অংমর্ োয়ার কারণ।  

কিিগণ িমে োমে রহয় কয দেেন্।। 

এক ঠাাঁই চাদর ভাই রহইে দেেন্। 

আন্মন্দ অেমর কমর েুষ্প িদরষণ।। 



লঙ্কাকাণ্ড 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

9
 

শ্রীরাে িদর্ষ্ঠ গরু কমরন্ িন্দন্।  

সিামর িমন্দন্ রাে কুমের ব্রাহ্েণ।।  

েুত্রমর্ামক ককৌর্েযার অদস্থচরৃ্ম্-সার। 

রাে ন্াে দিন্া ত্াাঁর েুমি ন্াদরহ আর।।  

সুদেত্রার কন্মত্র িাদর েমর ের ের।  

সর্ব্ৃিা কাদন্দমে িদে রাে রঘুির।।  

করহন্কামে সীত্া সরহ শ্রীরাে েক্ষ্েণ।  

রথ রহইমত্ ন্াদে এে িন্ন্ী- সিন্।।  

োত্া দিোত্ার রাে কমরন্ প্রণাে। 

আর্ীর্ব্ৃাি কমর দচরিীিী রহও রাে। ।  

অমন্ধর ন্য়ন্ কযন্ রহয় েুন্র্ব্ৃার। 

কসইরূে আন্ন্দ সদত্ন্ী দুিন্ার।। 

েুেমক েদদণৃত্ রহময় কামন্দ দুই রাণী। 

দুইিমন্ প্রণদেে সীত্া ঠাকুরাণী।।  

কামন্দন্ সুদেত্রা রাণী সীত্া েময় ককামে। 

দত্ন্ িমন্ দত্দত্মেন্ ন্য়মন্র িমে।। 

সুদেত্রার আমগ রাে কযািরহামত্ কন্। 

এই েরহ োত্া ত্ি প্রামণর েক্ষ্মণ। ।  

িমন্মত্ গেন্ আদে সকন্ু কযইকামে। 

রহামত্ রহামত্ েক্ষমণমর সাঁমে দিময়দেমে।। 

প্রামণর কিাসর েে েক্ষ্মণ কয ভাই।  

েক্ষ্মমণর গমণ আদে দুঃি ন্াদরহ োই।। 

দেত্তসত্য োদেয়া আইন্ু কিমর্ দফমর। 

কত্াোর েক্ষ্মমণ এমন্ দিোে কত্াোমর।। 

সুদেত্রা কমরহন্ রাে কত্ করহ আর।  

আোর েক্ষ্মণ ন্মরহ িাদন্রহ কত্াোর।।  

এক কথা রাে আদে দিজ্ঞাদস কত্াোমক। 

ককন্ এ কর্মের দচহ্ন েক্ষ্মমণর িুমক।। 

শ্রীরাে িমেন্, োত্া কদর দন্মিিন্।  

েঙ্কােুরী েমধয রহময়দেে েরহারণ।।  

রািমণর েুত্র ইেদিৎ ন্াে ধমর। 

েরহাধন্ুেৃর কসই ভুিন্ দভত্মর।। 

ত্ারহামর েক্ষ্মমণমর র্দি প্ররহাদরে। 

কসই র্দি েক্ষ্মমণর িুমকমত্ িাদিে।। 

অমচত্ন্ রহময় ভাই েমি রণস্থমে। 

রহইয়া িযাকু আদে কদরোে ককামে।। 

রহন্ুোন্ ঔষধ আদন্ে ত্িন্তর। 

েক্ষ্মমণমর প্রাণিান্ দিে িীরির। ।  

অত্এি কসই দচহ্ন র্দির প্ররহার। 

কস সি কদরহমত্ দুঃি িািময় অোর।। 

সুদেত্রা িমেন্ রাে শুন্রহ িচন্। 

কর্েদচমহ্নােমর ককন্ ন্া দিমে চরণ।।  

কয েি স্পর্ৃমন্ স্বণৃ সরহে কাষ্ঠত্দর। 

িুমক েক্ষ্মমণর ককন্ ন্াদরহ দিমে রহদর।। 

েক্ষ্মমণর িমণৃ স্বণৃ রহইত্ দেেন্।  

ত্মি কর্েদচহ্ন ন্া থাদকত্ কিাচন্।। 

করহাঁটেুমি রমরহ রাে রহইয়া েদর্জ্ত্। 

ভরত্ োদুকা আদন্ কযাগায় ত্বদরত্।। 

সরু্ম্মিমত্ রাদিে োদুকা দুই োট।  

রথ ত্যদি রঘুন্াথ ভদমে িমরহ িাট।।  

ভরত্ িমেন্ কগাাঁসাই কদর দন্মিিন্। 

েরহাব্রত্ কমরদেোে োদুকা কসিন্।।  

ব্রত্ সাঙ্গ সরহে েে কত্াো আগেমন্। 

িামরক োদুকা কিও ও রাঙ্গা চরমণ।। 

প্রিাগণ োথা কন্াঙায় োদুকা কিদিময়। 

োদুকা দিমেন্ োময় রহদরষত্ রহময়।। 

রািযিমণ্ড যান্ রাে েরে রহদরমষ। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 
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শ্রীরামের সকমকয়ী সম্ভাষণ 

আইে কিমর্মত্ রাে আন্ন্দ সিার। 

শুদন্ে সকমকয়ী রাণী শুভ সোচার।।  

অদভোমন্ সকমকয়ার িাদরেদণৃ-আাঁদি। 

কথা দক কমিন্ রাে ো িদেয়া ডাদক। ।  

যদি রাে েদর্ব্ৃেত্ কমর সম্ভাষণ।  

রাদিি এ কিরহ, ন্মরহ ত্যদিি িীিন্।।  

এমত্ক ভাদিয়া রাণী সরহে অমধােুমি।  

কমরমত্ রাদিে এক দিমষর েডু্ডক।। 

যদি রাে ো িদেয়া ন্া ডামক আোমর। 

ত্যদিি এ োে প্রাণ দিষোন্ কমর। ।  

এত্ িদে অদভোমন্ রদরহমেন্ রাণী।  

অন্তমর িাদন্ে ত্ারহা রাে রঘুেদণ।।  

রহইে িযদথত্ প্রাণ দিোত্ার ত্মর। 

অম্মত্ চদেো রাে সকমকয়ীর েুমর।। 

ধদোয় িদসয়া রাণী দিরস িিন্।  

করহন্কামে রাে দগয়া িদন্দে চরণ।। 

সকমকয়ীমর শ্রীরাে কমরহন্ কযািকমর। 

কিমর্মত্ আইন্ু োত্া কচৌর্দ্িষৃ েমর।। 

অরমণযমত্ েমিদেোে অমন্ক প্রোমি। 

উোর রহময়দে সমি ত্ি আর্ীর্ব্ৃামি।। 

ের্জ্া োইয়া সকমকয়ী কদরহমে রঘুন্ামথ। 

ককান্ কিামষ কিাষী আদে কত্াোর অম্মত্।। 

িমন্ কগমে কিিত্ার কাযৃযদসদে োদগ। 

আোর কদরমে ককন্ দন্দেমর্ত্র ভাগী। ।  

ত্ুদে কগামোমকর েদত্ িামন্ এ সংসার।  

অিত্ার রহময়ে রহদরমত্ দক্ষদত্ভার।। 

সংসামরর সার ত্ুদে কক দচদন্মত্ োমর। 

সদযৃযিংমর্ েদিত্র কত্াোর অিত্ামর।। 

অদর েদর কিিত্ার িাঞ্ছা েদরাইদে।  

আোর োথায় দিময় কেমঙ্কর ডাদে।।  

িাো রাে িদে কত্ামর আর এক কথা। 

এত্ কয দিময়ে দুঃি িাদন্য়া দিোত্া।। 

দচরকাে ভরমত্ অদধক কস্নরহ কদর। 

কুমিাে িদেন্ু েুমি কত্াোর চাত্ুরী। ।  

সর্ব্ৃঘমট স্থায়ী ত্ুদে সুি-দুঃি-িাত্া। 

এমত্ক দুগৃদত্ সকমে িাদন্য়া দিোত্া।। 

েদর্জ্ত্ রহইয়া রাে করহাঁট সকে োথা।  

কযািরহাত্ কদর রাে কদরহমেন্ কথা।। 

সকমকয়ীমর কত্ামষ রাে দিন্য় িচমন্। 

ত্ি কিাষ ন্াদরহ োত্া সিি দন্র্ব্ৃন্ধমন্।। 

কামেমত্ সকদে রহয় দিদধর দন্র্ব্ৃন্ধ। 

কত্াোর প্রসামি িদধোে ির্স্কন্ধ। ।  

কত্াো রহইমত্ োইোে সু্ীি সুদেত্।  

সঙ্কমটমত্ সু্ীি কদরে িি দরহত্।।  

কত্াোর প্রসামি কমর সাগর িন্ধন্। 

রািণ োদরয়া ত্ুদষোে কিিগণ।। 

িাদন্োে েক্ষ্মমণর যমত্ক ভকদত্। 

িাদন্োে সীত্ামিিী েদিব্রত্া সত্ী। ।  

কত্াো সরহমত্ ধরৃ্ম্াধরৃ্ম্ িাদন্োে োত্া। 

েেিামকয সকমকয়ী দদ্বগণ োইে িযথা।। 

সকমে আন্ন্দ সরহে রাে-িরর্মন্। 

আন্মন্দ রদরহে রাে োত্ার ভিমন্।। 

ককরহ ন্ামচ ককরহ গায় েমন্র রহদরমষ। 

েঙ্কাকাণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িামস।। 
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শ্রীরােচমের রািযাদভমষক 

িাদরহর কচৌত্ারায় রাে কমরন্ কিওয়ান্।  

েদত্রর্ ককাদট কসন্ােদত্ িাণ্ডায় প্রধান্।। 

সিাকামর আসন্ কযাগায় র্ীঘ্রগদত্। 

িদসে েদত্রর্ ককাদট প্রধান্ কসন্ােদত্।। 

ভরমত্ করান্ রাে সসন্য-েদরচয়। 

ঐ কিি সু্ীি রািা সদমযৃযর ত্ন্য়।।  

যুিরাি অঙ্গি কয িাদের কুোর। 

সু্ীি দিমেন্ যামর সর্ব্ৃ অদধকার।। 

কিি গয় গিাক্ষ এই গন্ধোিন্। 

েমরহে কিমিে কিি সুমষণ-ন্ন্দন্।। 

ঋষভ কুেুি কিি েন্স সম্পাদত্। 

ন্ে ন্ীে কিি এই েুিয কসন্ােদত্।। 

ঐ কিি সুমষণ আমরা িা্ববিান্। 

ঔষমধ ও েন্ত্রণামত্ উভময় সািধান্। ।  

এই কিি রহন্ুোন্ েিন্-ন্ন্দন্। 

যারহার দিরমে োদরোে ির্ান্ন্।। 

ইরহার গমণর কথা দক কি দিমর্ষ।  

রহন্ুোন্ কদরমেক সীত্ার উমর্দ্র্।। 

রহন্ুোন্ আোর সকে কামযৃয িি। 

চাদর ভাই রহইমত্ েে রহন্ুোন্ িি।। 

ঐ কিি েঙ্কার রািা েন্ত্রী দিভীষণ। 

যারহার েন্ত্রণাগমণ েদরে রািণ।।  

কদরহমেন্ রঘুন্াথ যার যত্ গণ। 

সর্ব্ৃমোক ত্ার োমন্ চামরহ েুন্ঃ েুন্ঃ।। 

রাক্ষস িান্র সমি ন্ান্া োয়া ধমর।  

রামের ইদঙ্গমত্ ত্ারা ন্ররূে ধমর।।  

ভরত্ িমেন্ সাক্ষী রহও সর্ব্ৃিন্। 

প্রভুর চরমণ আদে কর দন্মিিন্।। 

ভরত্ প্রণাে কমর রামের চরমণ। 

কযািরহামত্ িমেন্ সিার দিিযোমন্।। 

স্থােযধন্ েে ঠাাঁই আমে দেত্তরািয। 

কত্াোর আজ্ঞাত্ কদরয়াদে রািকাযৃয।। 

আজ্ঞা কর রািয েরহ সিস দসংরহাসমন্। 

কসিা কদর থাদক রাে সীত্ার চরমণ।।  

েরহারািয রাদিমত্ আোর র্দি ন্মরহ। 

ককর্রীর দিরে র্তগামে ককাথা িমরহ। ।  

সিমের কিাো দক দুর্ব্ৃে দন্মত্ োমর। 

েরহারািয েরহািীর রাদিিামর োমর। ।  

অিয সরহমত্ রািযভার আোমক ন্া োমগ। 

রোগত্ রািয রাে ভুঞ্জ যুমগ যুমগ।। 

ভরমত্র কথা শুদন্ শ্রীরাে রহাদসয়া।  

ভরমত্ কথা শুদন্ শ্রীরাে রহাদসয়া।।  

ভরমত্ কমরন্ ককামে িাহু েসাদরয়া। 

িমেন্ ভরত্ েুন্ঃ দিন্য় িচন্। 

ভরমত্র প্রদত্ রাে কমরহন্ ত্িন্।। 

ত্ি িযিরহামর আদে রহইোে ির্। 

েতদথিী যুদিয়া ত্ি ঘুদষমিক যর্।। 

িান্াইে গণমক উর্ত্ে দত্দথ িার। 

কাদটমত্ োথার িাটা রহইে সিার।। 

চাদর ভাই িদসমেন্ কাঞ্চমন্র িামট।  

শুভক্ষমণ ন্াদেত্ দর্মরর িটা কামট। ।  

িটািুট েণ্ডন্ কদরে সুদিধান্। 

সুিাদসত্ গঙ্গািমে করাইে স্নান্।।  

অত্ঃের কদরয়া িল্কে দিসর্জ্ৃন্। 
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েদরধান্ কদরমেন্ দিদচত্র িসন্।। 

িান্কীমর স্নান্ করাইো যত্ রাণী। 

সিকুে রহইমত্ েক্ষ্মী আইো আেদন্।। 

শ্রীরাে কদরয়াদেমেন্ কযেত্ আচার। 

িল্কে েদরয়া সি আদেে সংসার।। 

অমযাধযার েন্ুষয ত্েস্বী কির্ধারী। 

েদরে িসন্ কস িল্কে েদররহদর।। 

শ্রীরামের দুঃমি কোক দেে সি দুঃিী। 

ত্াাঁরহার সুমিমত্ কোক রহইমেন্ সুিী।।  

আন্মন্দ ককৌর্েযা কিিী কদরো রন্ধন্।  

চাদর ভাই কদরমেন্ অেতত্ কভািন্।। 

যজ্ঞস্থামন্ সীত্ামিিী কগমেন্ আেদন্। 

কভািন্ কদরে সসন্য সর্ত্র অমক্ষৌদরহণী।। 

সুমি কগে দিভািরী রহইে প্রভাত্। 

আইে সকে কোক রামের সাক্ষাৎ।। 

শ্রীরাে ভদেদত্ রহন্ দগয়া অমযাধযায়।  

িাসন্া কদরয়া সমি চদেে ত্থায়।। 

চদেে রামের সমঙ্গ রহেী কঘািা চদি। 

কিদিিামর ্ত্র ী েুরুষ আইে রিারদি।। 

কয কযেন্ ভামি দেে কসই ভামি ধায়।  

িতে কাণা কিাাঁিা দর্শু ককরহ ন্াদরহ রয়।। 

কাণা কিাাঁিা ধদরয়াত্ আমন্ অন্য িমন্। 

সর্ব্ৃ দুঃি ঘুমচ ত্ার রাে-িরর্মন্।। 

ঊেৃশ্বামস ধাইয়া আইমস গভৃিত্ী। 

ের্জ্া ভয় েদররহদর আইমস যুিত্ী।। 

দক কদরমি স্বােী, দক কদরমি েদরিমন্। 

সর্ব্ৃোে ঘুদচমিক রাে-িরর্মন্।। 

চে সমি কিদি দগয়া রামের িিন্। 

িুিাইমি ন্য়ন্ সুত্তপ্ত রহমি েন্।। 

োত্ঙ্গ েদত্রর্ ককাদট আইে িন্তাে।  

িান্র েদত্রর্ ককাদট দিরমে দির্াে।।  

কঘািা রহেী চদি সমি অমযাধযায় যায়। 

শুেগামে ফে ফুে দোঁদি সমি িায়।।  

সুেন্ত্র কযাগায় রথ িয় িয় ন্ামি। 

রমথােদর চাদর ভাই দিিয েদরেমি।। 

ধমরন্ ভরত্ কয কঘািার কদিয়ােী। 

চাের েুোয় শ্রীেক্ষ্মণ েরহািেী। ।  

র্ত্রুঘ্ন রামের গামত্র কমরন্ ব্যিন্।  

দিরাদিত্ চাদর অংমর্ রমথ ন্ারায়ণ।।  

দুইিমক সর্ব্ৃমোক রােোমন্ চামরহ।  

শ্রীরামের যত্ গণ সর্ব্ৃমোমক কমরহ।। 

িহুেুমণয োই প্রভু কত্াো করহন্ রািা। 

িমন্ম িমন্ম রঘুন্াথ কদর ত্ি েদিা।। 

সর্ব্ৃক্ষণ কিদি কযন্ ত্ি চোন্ন্। 

সর্ব্ৃমোক েুি রহয় কদরয়া ির্নৃ্।।  

কিদিয়া রামের রূে ভুিন্মোরহন্। 

েুর-িদন্ত্ার েন্ েদিে ন্য়ন্।। 

শ্রীরামের েন্ ন্মরহ অমন্যর কযেন্। 

কযেন্ সীত্ার প্রদত্ কক োয় কস েন্। ।  

কযন্ রাে কত্ন্ সীত্া কর্ামভ দুইিন্। 

অন্যোমন্ শ্রীরাে ন্া চান্ কিাচন্। ।  

সীত্ার কসৌভাগয ত্ারা ভাদিয়া অন্তমর। 

আেন্া দন্দন্দয়া সমি কগে ঘমর ঘমর। ।  

ঘমর দগয়া ্ত্র ীমোমকর প্রাণ ন্মরহ দস্থর। 

অমযাধযায় প্রমির্ কমরন্ রঘুিীর।। 

ভরমত্র প্রদত্ রাে কমরন্ আমির্। 

কটক রদরহমত্ স্থান্ কররহ উমর্দ্র্।। 

োইয়া রামের আজ্ঞা ভরত্ সত্বর। 
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কদরমেন্ দন্দর্দ্ৃষ্ট েদত্রর্ ককাদট ঘর।। 

এক িতন্দ আওয়ামস কস কিদিমত্ রূেস।  

চামে কর্াভা কদরমত্মে রমন শর কেস।।  

রন শেয় ঘরিান্ ধমর ন্ান্া কিযাদত্। 

এই ঘমর রহুক সু্ীি-মকাদেেদত্।। 

আর কয আওয়াস কিি দন্রৃ্ম্ে কাঞ্চন্।  

দত্ন্ ককাদট রাক্ষমস রহুক দিভীষণ।।  

কিি এই ঘমর েদণ োদণকয-োথর। 

রহুক সসমন্যর সরহ অঙ্গি কুোর।। 

আর কয আিাস কিি েুকুত্া গঠদন্। 

এই িামন্ রহন্ুোন্ থাকুক আেদন্।। 

দসন্ধুন্ি-ত্ীমর আর সরযদর ত্ীমর। 

এত্িদর চাদে সিমস রাক্ষস িান্মর।।  

দসন্ধুন্ি সরযদমত্ চদল্লর্ কযািন্। 

এত্িদর িযদেয়া রদরহে সসন্যগণ।। 

স্বণৃিামট শুইে িান্র র্যযাত্মে।  

কিিকন্যা েইয়া িদঞ্চে কুত্দরহমে।।  

কমরহন্ ভরত্ দগয়া সু্ীমির ঘর। 

কাদে েত্রিণ্ড ধদরমিন্ রঘুির।। 

েুন্র্ব্ৃসু ন্ক্ষত্র কয েদণৃ সচত্রোস। 

শ্রীরাে রহমিন্ রািা আদি অদধিাস।।  

অন্য দ্রিয আদন্ি কস ককান্ কাযৃয গদণ। 

আদন্মত্ ন্াদরি চাদর সাগমরর োদন্।।  

দিোে চাদরদট রন শ-দন্দরৃ্ম্ত্ কেসী। 

চাদর সাগমরর িে আন্ িমরহ কেসী।। 

সাত্ র্ত্ ন্িী আমে েতদথিী েণ্ডমে। 

শ্রীরামের অদভমষক রহমি কসই িমে।।  

সাত্ র্ত্ স্বণৃকুম্ভ দিোে ত্ি ঠাাঁই। 

সকে ন্িীর িে কযন্ কাে োই।। 

সু্ ীি িান্র োমন্ চামরহ কটামক্ষমত্। 

ধাইয়া িান্র-সসন্য কুম্ভ দন্ে রহামত্।। 

রািা িমে সাগমরর িমে দচহ্ন আমে।  

িাদেিুদের িে আদন্ ভাণ্ডাও কয োমে।। 

োঠাইো সু্ীি িান্মর চত্ুদভৃত্।  

অদধিাস রামের কমরন্ েুমরাদরহত্।। 

িদর্ষ্ঠ ন্ারি েুদন্ কমর কিিধ্বদন্।  

অদিে ভুিমন্ র্ব্দ রােিয় শুদন্।। 

রাে- সীত্া উেিামস রমরহন্ দুিমন্। 

েুরীশুে সকমে রদরহে িাগরমণ।। 

রাে সীত্া দুইিমন্ কমরহন্ কাদরহন্ী। 

আর একদিন্ প্রভু দেোে এেদন্।। 

শুদন্য়া সীত্ার কথা শ্রীরামের রহাস।  

েধুর িচমন্ ত্াাঁমর কমরন্ সম্ভাষ।। 

েদর্ব্ৃদিমন্ রাে সীত্া দেমেন্ েদরদেত্। 

েরদিন্ রাে রািা রহন্ র্া্ত্র েত্।। 

প্রভাত্ রহইে েদর্ব্ৃদিমকর প্রকার্।  

িান্র কেসী রহামত্ উদঠে আকার্।। 

অদি করহন্ উমি যায় ন্ীে কস িান্র।  

চক্ষুর দন্দেমষ কগে কস েদর্ব্ৃ সাগর।। 

অমযাধযা েদর্ব্ৃসাগর চাদরর্ত্ কযািন্।  

রামের কত্মি ন্ীে িীর কগে ত্ত্ক্ষণ। ।  

কেসী ভদরয়া রামি সাগমরর ঘামট। 

দচহ্ন চাদরহ ন্ীে িীর কিিায় ত্ার ত্মট।। 

রিচন্দমন্র ডাে দিমেক োকদন্। 

সু্ীমির কামে থুইে প্রভাত্া রিন্ী।। 

িা্ববিান্ ত্ার িামকয সারহমস কদর ভর।  

চক্ষুর দন্দেমষ কগে েদশ্চে সাগর। ।  

অমযাধযা েদশ্চে সাগর আট-র্ কযািন্।  
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শ্রীরামের কত্মিমত্ কয কগে ত্ত্ক্ষণ।।  

কেসী ভদরয়া থুইে সাগমরর োমি। 

দচহ্ন অমেদষয়া িুিা ভ্রমে উভরমি।। 

কিিিারু ডাে ভাদঙ্গ আোদিে োদন্। 

সু্ীমির কামে থুইে প্রভাত্া রিন্ী।। 

িদক্ষণ সাগমর কগে ন্ে েরহািীর। 

কযিামন্ কস িাদন্ধয়ামে সেুদ্র গভীর।। 

িদক্ষণসাগর োাঁচর্ত্ কয কযািন্। 

শ্রীরামের কত্মি ন্ে কগে ত্ত্ক্ষণ।।  

ন্মে কিমি সাগমরর উদিে িীিন্। 

আরিার ন্ে িীর এে দক কারণ।। 

সাগমরর ত্রাস কিদি ন্মের সরহে রহাস।  

রহাদসয়া সাগর প্রদত্ কদরে আশ্বাস। ।  

দেোে রামের সমঙ্গ কত্াঁই েে িে। 

কার র্দি িাদন্ধিামর োমর ত্ি িে।।  

শ্রীরাে রহমিন্ রািা অমযাধযা-ন্গমর। 

িে েইমত্ আদসয়াদে কত্াোর সাগমর।। 

েমন্ কত্াোোিা কমর ন্ে েরহািে। 

রন শ-কুমম্ভ ভদরমেন্ সাগমরর িে।।  

কেসী ভদরয়া থুইে কসত্ুর উেমর। 

দচহ্ন চাদরহ ন্েিীর ভ্রমে ত্ীমর ত্ীমর।। 

সরু্ম্মি কিদিো গাে ধিে চন্দন্। 

ডাে ভাদঙ্গ িমোেদর দিে আোিন্। ।  

কশ্বত্চন্দমন্র ডামে আোদিে োদন্। 

সু্ীমির কামে থুইে প্রভাত্া রিন্ী।। 

উর্ত্র সাগর েথ রহািার কযািন্। 

ককান্ িীর যাইমি ভাদিমে েমন্ েন্।।  

শ্রীরাে সু্ীি কিাাঁমরহ কমর অন্ুোন্। 

দুি দুি র্মব্দ যায় িায়ু কদর ভর।  

কেমির টামন্ উোমি োিে োথর।। 

আকামর্ থাদকয়া গাে িমে স্থমে েমি। 

িন্ধু অন্ুিদর্জ্ ৃকযন্ িান্ধি িাহুমি।। 

েিন্ গেমন্ যায় েিন্-ন্ন্দন্। 

েুরহদমর্ত্ৃক েমধয কগে রহািার কযািন্।। 

কেসী ভদরয়া থুইে সাগমরর োমি। 

দচহ্ন চাদরহ রহন্ুোন্ ভ্রমে উভরমি। ।  

চন্দমন্র ডাে ত্ামরহ দিমেক োকদন্। 

সু্ীমির কামে থুইে প্রভাত্া রিন্ী।। 

সিাকার োমে কগে িীর রহন্ুোন্। 

আইে েইয়া িে সর্ব্ৃ আগয়ান্।। 

গয় গিাক্ষ র্রভ আর গন্ধোিন্। 

ককর্রী কুেুি আর সুমষণ-ন্ন্দন্।। 

েমরহে কিমিে আর িান্র েন্স।  

আদন্ে ত্ীমথৃর িে রহািার কেস।। 

সীত্াসরহ শ্রীরাে সিমসন্ দসংরহাসমন্।  

অদভমষক কদরে সু্ীি দিভীষমণ।। 

স্বগৃ ের্ত্ৃয োত্ামেমত্ দু-রািা সঞ্চামর। 

দুই রািা েত্র ধমর রামের উেমর।।  

েতদথিীমত্ যত্ রািা আমে চত্ুদভৃত্।  

শ্রীরামের অদভমষমক দ্বামর উেদস্থত্।। 

স্বগৃমোক ের্ত্ৃযমোক আইে োত্াে। 

অমযযাধযায় দত্রভুিন্ রহইে দের্াে। ।  

রদরহিার স্থান্ ন্াই সসন্য কেকদে।  

ন্ান্া র্মব্দ িামি িািয আর করত্াদে।। 

চাদরদভমত্ চাের েুোয় রািগণ। 

রামের সরু্ম্মি দস্থত্ ভাই দত্ন্ িন্।।  

দিদরদঞ্চ িমেন্ ন্াদরহ যাি রাে-স্থান্। 

কিিকন্যাগমণ দগয়া করুক কেযাণ।।  
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কিিত্া কত্দত্রর্ ককাদট রমরহ অন্তরীমক্ষ। 

কিিকন্যাগণ কগে রামের সরু্ম্মি।।  

কতদর্ত্িাস েদণ্ডমত্বর কদিত্ব সধুাভাণ্ড। 

রােরািা গাদরহমেন্ গীত্ েঙ্কাকাণ্ড।।  

শ্রীরামের কেযাণাথৃ কিিকণযাদির আগেন্ 

রদত্ সত্ী সরহেিত্ী,                     েীোিত্ী, ভান্ুেত্ী, 

ইত্যাদি অমন্ক কিি-রাো। 

আইমেন্ অমযাধযায়,                     িাস িাসী সমঙ্গ যায়, 

িসন্ ভদষমণ দন্রুেো।। 

রহামত্ েময় িদর্ব্ৃা ধান্,                     রামের সরু্ম্মি যান্, 

শ্রীরামের কদরমত্ কেযাণ। 

িয় িয় রঘুিীর,                     েদত্ রহও েতদথিীর, 

েতদথিীমত্ ত্ি গণগান্।। 

েতদথিীমত্ িন্ম দন্ো,                     ন্রেীো প্রকাদর্ো, 

ত্ুদে েক্ষ্মীেদত্ ন্ারায়ণ। 

দক কদরি আর্ীর্ব্ৃাি,                     েদদরে েমন্র সাধ, 

কদরোে ত্ি িরর্ন্।। 

আদসয়া দকন্নরীগমণ,                     অদভমষক দন্েন্ত্রমণ, 

কদরে রামের গণগান্। 

দিিযাধর দিিযাধরী,                     আদসয়া অমযাধযােুরী, 

ন্তত্যগীত্ িামিযর দিধান্।। 

যত্ রািা প্রিাগণ,                     সকমে আন্ন্দ েন্, 

শ্রীরামের অদভমষক-দিমন্। 

ন্ান্া অথৃ দিত্রমণ,                     সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগমণ, 

অদভমষক কতদর্ত্িাস ভমণ।। 

রাে-সীত্া কর্ত্তৃক িান্রগণমক েুরস্কার প্রিান্ 

কফদেয়া দিমেন্ ব্রহ্মা স্বণৃ-েদ্মোো। 

অেমক্ষয কদরে কর্াভা শ্রীরামের গো।। 

স্বণৃ েদণ োদণমকয দন্দরৃ্ম্ত্ দিিয-রহার। 

ইে োঠাইয়া দিো আমরা অেঙ্কার।। 

ন্ান্াদিধ েদণেুিা েরর্ োথর। 

কুমিমরর রহার কর্ামভ কমের উের।। 
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কিমির ভদষমণমত্ রহইয়া দিভদদষত্। 

রাে রািা রহইমেন্ িগমত্ েদদিত্।। 

শ্রীরামের অদভমষক শুমন্ কযই ন্মর।  

ঐদরহক সম্পি িামি েরমোমক ত্মর।। 

ককাদট ককাদট দদ্বি যায় শ্রীরামের স্থান্। 

যাাঁরহার কয অদভোষ ত্ারহা োয় িান্। ।  

্াে ভদদে স্বণৃিান্ কমরন্ শ্রীরাে। 

দিেুি ন্া রহয় ককরহ সমি েদণৃকাে। ।  

েদণৃ সচত্রোস েুন্র্ব্ৃসু কয ন্ক্ষত্র। 

শুভক্ষমণ শ্রীরাে ধমরন্ িণ্ডেত্র।।  

স্বণ-ৃেদ্মোো গমে সদযৃয করহন্ জ্বমে। 

কস োো দিমেন্ রাে সু্ীমির গমে।। 

অঙ্গমির কামে রাে দেমেন্ েদর্জ্ত্।  

অেদর্ব্ৃ ভদষমণ ত্ামর কমরন্ ভদদষত্।।  

েদত্রর্ ককাদট কসন্া োয় শ্রীরামের িান্। 

অদভোমন্ ন্ীরি রদরহে রহন্ুোন্।। 

শ্রীরামের িামন্মত্ সকমে রহয় সুিী।  

রহন্ুোন্ ককিে েুদিে দুই আাঁদি।। 

অেরাধ দক কদরন্ু প্রভুর চরমণ। 

সিামর কত্ামষন্, কোমর ন্া কত্ামষন্ ককমন্।। 

িাদরহর কমরন্ সীত্া আেন্ার রহার।  

দক কি ত্ারহার েদেয ভুিমন্র সার।।  

কস রহার কিদিয়া সমি চামরহ েরস্পর।  

ন্ান্া রন শ েদণ োদণকয েরর্ োথর।।  

িি িি কসন্ােদত্ কমর অন্ুোন্। 

ন্া িাদন্ সীত্ার রহার ককান্ িন্ োন্। ।  

রহামত্ রহার কদর সীত্া রাে োমন্ চান্।  

অদভপ্রায় েমন্ এই কামর কদর িান্।।  

িুদেয়া শ্রীরাে ত্ার কমরন্ দিধান্।  

যামর ত্ি ইো যায় ত্ামর কর িান্। ।  

যামর ত্ি ইো যায় ত্ামর কর িান্। ।  

অন্ুমর্দ্র্ সেময়মত্ উমর্দ্র্ কয কমর।  

েদরয়াদেোে প্রাণ দিে িামর িামর।। 

এেত্ িুদেয়া সীত্া রহার কর িান্। 

ককান্িন্ ন্া কদরমি এমত্ অদভোন্।। 

িান্কী রহন্ুর োমন্ চান্ িামর িামর।  

কধময় দগয়া রহন্ুোন্ গমে রহার েমর।।  

োরুদত্র গমে কর্ামভ িান্কীর রহার।  

রহন্ুোন্ প্রণদেে চরমণ সীত্ার।। 

সীত্া িমে যত্কাে থাদকমি েতদথিী। 

করাগ েীিা রহীন্ িােু রহও দচরিীিী।।  

যািৎ থাদকমি চে সদমযৃযর প্রচার। 

যািৎ রামের ন্াে ঘুদষমি সংসার।। 

ত্ত্কাে রহও ত্ুদে অক্ষয় অের। 

রহন্ুোন্ অের োইো এই ির।। 

রাে-ন্াে প্রসঙ্গ রহইমি কযই স্থামন্। 

যথা ত্থা থাক ত্ুদে আদসমি কসিামন্। ।  

রহন্ুোন্ আর্ীর্ব্ৃাি শুদন্মত্ েধুর।  

কতদর্ত্িাস ভমণ সুি োইমি প্রচরু।।  

রহনু্োমন্র িক্ষঃ দিিারণ ও অদস্থেমধয রাে ন্াে প্রিরৃ্ন্ 

রহাদসমত্ রহাদসমত্ রহন্ু রহার েময় রহামত্। 

দেন্ন দভন্ন কমর রহার দচিাইয়া িাাঁমত্।। 

কিদিয়া রহন্ুর করৃ্ম্ রহামসন্ েক্ষ্মণ। 

কুদেত্ ররহসয-ভামি িমেন্ ত্িন্।। 
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েক্ষ্মণ িমেন্ প্রভু কদর দন্মিিন্।  

োরুদত্র গমে রহার দিমে দক কারণ।।  

সরহমি িান্র গণয েশুর দের্ামে। 

রন শরহার দিমে ককন্ িান্মরর গমে।। 

শ্রীরাে িমেন্, শুন্ প্রামণর েক্ষ্মণ। 

দক করহত্ু দোঁদিে রহার েিন্-ন্ন্দন্।।  

ইরহার িতর্ত্ান্ত রহন্ুোন্ ভাে িামন্। 

দিজ্ঞাসরহ রহন্ুোমন্ সভা দিিযোমন্।। 

রহন্ুোন্ িমে, শুন্ ঠাকুর েক্ষ্মণ।  

িহুেদেয িদে রহার কদরন্ু ্রহণ।।  

কিদিোে দিচার কদরয়া ত্ার েমর। 

রােন্াে ন্াদরহ এই রহামরর দভত্মর।। 

রােন্াে রহীন্ যামত্ এেন্ কয ধন্। 

েদরত্যাগ করা ভাে ন্াদরহ প্রময়ািন্। ।  

েক্ষ্মণ িমেন্ শুন্ েিন্-কুোর। 

রাে-ন্াে দচহ্ন ন্াদরহ কিমরহমত্ কত্াোর।। 

ত্মি ককন্ দেথযা কিরহ কমরে ধারণ। 

কমেির ত্যাগ কর েিন্-ন্ন্দন্।। 

এমত্ক শুদন্য়া ত্মি েিন্-কুোর। 

ন্মি দচদর কমেির কদরে দিিার।। 

সভােমধয কিিাইে দিিাদরয়া িক্ষ।  

অদস্থেয় রাে ন্াে কেিা েক্ষ েক্ষ।।  

কিদিয়া সভার কোক সরহে চেদকত্। 

অমধােুমি েক্ষ্মণ রদরহো সেদর্জ্ত্। ।  

েক্ষ্মণ িমেন্ শুন্ িীর রহন্ুোন্।  

শ্রীরামের ভি ন্াদরহ কত্াোর সোন্।।  

রাে িামন্ কত্াোমর শ্রীরামে িান্ ত্ুদে। 

কত্াোর েদরহো সীো দক িাদন্ি আদে। ।  

রহন্ুোন্ িমে আদে িমন্র িান্র। 

রামের িাসান্ুিাস কত্াোর ন্ফর।। 

রহন্ুোমন্র কথা শুদন্ শ্রীরামের রহাস। 

েঙ্কাকামণ্ড গাদরহে েদণ্ডত্ কতদর্ত্িাস।। 

রহনু্োমন্র অন্নমভািন্ ও দিভীষণাদির স্বমির্ গেন্ 

দিভীষমণ কন্ রাে কদরয়া আির। 

আদি সরহমত্ ত্ুদে েে ভাই সমরহাির।। 

চাদর ভাই দেোে রহইোে েঞ্চ িন্। 

েঞ্চ িন্ দেদে রািয কদরি োেন্।।  

িান্ দভক্ষা দিয়া সমি কর েদররহার।  

িামন্ র্দন্য সকে যত্ রামের ভাণ্ডার।। 

সীত্া ঠাকুরাণী দগয়া কদরো রন্ধন্।  

চাদর ভাই এক ঠাাঁই কদরো কভািন্।। 

রহন্ুোমন্ অন্ন কিন্ সীত্া ঠাকুরাণী। 

িান্মরর অন্ন কিন্ যমত্ক রেণী।। 

অন্ন দিয়া যান্ সীত্া আদন্মত্ িযঞ্জন্। 

শুধু অন্ন িায় সি েিন্-ন্ন্দন্।। 

র্দন্যোমত্র িযঞ্জন্ ককেমন্ দিমি োমত্। 

িযঞ্জন্ আদন্মত্ অন্ন কিময় িমস থামক।। 

এইরূমে যাত্ায়াত্ দত্ন্ চাদরিার। 

কিদিয়া সীত্ার েমন্ োমগ চেৎকার।।  

সীত্া িমে আদে দকেু িুদেমত্ ন্া োদর। 

দিমশ্বর োেমন্ অন্নেদণৃা ন্াে ধদর।। 

িতদষ্ট সতদষ্ট েদণৃ কদর ন্ান্া উেচামর। 

অন্ন দিমত্ রহাদরোে িমন্র িান্মর।।  

িুদেমত্ ন্া োদর আদে এই ককান্ িন্।  

স্বণৃথাে কফদে সকো রহে প্রক্ষােন্।। 
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ধযান্মযামগ ো িান্কী কিদিো সত্ির।  

িান্র-রূমেমত্ অিত্ীণৃ গঙ্গাধর।। 

কদেরূমে িমসমেন্ সকোমসর েদত্। 

উির েদরামত্ োমর কারহার র্কদত্।। 

ঊেৃেুমি অঘৃয দিমন্ ন্া েদমর উির। 

এমত্ক ভাদিয়া সীত্া চদেো সত্বর।।  

কগােমন্মত্ দগয়া োত্া রহন্ুর েশ্চামত্। 

ন্েঃ দর্িায় িদে অন্ন দিো োমথ।।  

রহাদসয়া সরু্ম্মি আদস কমরহন্ িচন্। 

কত্ অন্ন রহন্ুোন্ কদরমে কভািন্।। 

েেক ফুদটয়া অন্ন উেমর উদঠে। 

রহন্ুোন্ িমে োত্া েদরেদণৃ রহে।। 

আচেন্ সকে দগয়া েিন্-কুোর। 

সীত্ার চরমণ রহন্ু সকে েদররহার।। 

আদে দক িাদন্ি োত্া কত্াোর েদরহো।  

ব্রহ্মা দিষু্ণ েমরহশ্বর দিমত্ ন্ামর সীো।। 

কত্াোর েদরহো োত্া দক িদেমত্ িাদন্। 

শ্রীদিষু্ণ-প্রকতদত্ ত্ুদে েক্ষ্মী ঠাকুরাণী।। 

এমত্ক শুদন্য়া সীত্া রহরদষত্ েন্। 

সিামর দিিায় রাে দিমেন্ ত্িন্।। 

রাক্ষস িান্মর রাে দিমেন্ কেোদন্।  

গাদরহময় রামের গণ চদেে ত্িদন্।। 

োত্া েত্া কিময় কদে েদরত্ কােুদট।  

শ্রীরামের প্রসামি ককাাঁচার েদরোদট।। 

োসদরি ককেমন্ রামের সি গণ। 

আর কমি কিদিি ও যুগে চরণ।। 

এইরূমে সর্ব্ৃত্র কদরয়া সুদিদরহত্।  

চাদর ভাই রািয কমর িগমত্ েদদিত্। ।  

কমরন্ অযুত্ িষৃ কোমকর োেন্।  

কিযষ্ঠ সমত্ত্ব কদন্মষ্ঠর ন্াদরহক েরণ।।  

রােরামিয ককরহ কামর ন্াদরহ কমর দরহংমস। 

যত্ যত্ রািগণ শ্রীরামে প্রর্ংমস।।  

রােরামিয কর্াক ন্াদরহ িামন্ ককান্ িন্া। 

রােরািয িদে কোমক রহইে কঘাষণা।।  

োত্র দেত্র সরহ রাে যুদি অন্ুোদন্। 

েুষ্পক-রমথমর দত্দন্ দিমেন্ কেোদন্।। 

কুমিমরর রথ ত্ুদে িামন্ সর্ব্ৃিন্।  

কুমিমর দিদন্য়া কত্াো দন্মেক রািণ। ।  

ত্ারহামক োদরয়া কত্াোয় কদরন্ু উোর। 

কুমিমরমর িান্াইও এই েদররহার।। 

চদেে কস রথিান্ শ্রীরাে আমিমর্। 

চক্ষুর দন্দেমষ কগে ের্ব্ৃত্ সকোমস।। 

কুমির িমেন্ রথ কক দিে দিিায়। 

রািণ েইে কত্ামর দিদন্য়া আোয়।। 

শুদন্ িদে রথ কত্ামর দন্ে েমঙ্কশ্বর।  

কদরে কুকরৃ্ম্ কত্ কত্াোর উের।। 

থাদকমিন্ রাে এগার রহািার িৎসর। 

রামের কসিায় কর শুে কমেির।। 

শ্রীরাে কদরমে েমর সিকুমে গেন্।  

দফদরয়া আোর কামে আদসও ত্িন্।। 

রথিান্ চদেে কয কুমির আমিমর্। 

আইে রামের কামে চক্ষুর দন্দেমষ।।  

রথ িমে রঘুন্াথ কর অিধান্। 

দকেুকাে চরণ দন্কমট কিরহ স্থান্।। 

রামের আজ্ঞায় রথ রদরহে ত্থায়। 

সর্ব্ৃক্ষণ শ্রীরামের ির্ৃন্ কস োয়।। 

কয দুঃি োইয়াদেে রাে কগমে িমন্।  

প্রিামোক োসদরো সিা িরর্মন্।। 
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এইরূমে শ্রীরাে রহইয়া আন্দন্দত্। 

রািত্ব কমরন্ দত্ন্ ভ্রাত্ার সদরহত্।।  

কতদর্ত্িাস কদির কদিত্ব সুধাভাণ্ড। 

এত্িদমর সোপ্ত রহইে েঙ্কাকাণ্ড।।  

 

 

 

েঙ্কাকাণ্ড সোপ্ত। 
 


