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যুন্তিন্তিররর প্রন্তত ব্যারসর উপরেশ 

ন্তজজ্ঞারসন জরন্মজয়, কহ তরপািন। 

অতঃপর ন্তক কন্তর া ন্তপতামহগে।। 

ন্তকরূরপ বব্ভব্ লভাগ বক  পঞ্চজন। 

ন্তকব্া ির্ম্ব উপান্তর্জ্ব  পান্ত  প্রজাগে।। 

শরশযযাগত ভীষ্ম গঙ্গার নিন। 

ন্তক লহতু উর্ত্রায়রে তযরজন জীব্ন। ।  

ন্তকব্া লযাগির্ম্ব কন্তহর ন যুন্তিন্তিরর। 

ন্তব্স্তার কন্তরয়া মুন্তন ব্ হ আমারর।।  

মুন্তন ব্র , অব্িান করহ রাজন। 

হন্তস্তনা নগর মারে িরর্ম্বর নন্েন।।  

মহাির্ম্বশী  রাজা প্রতারপ তপন।  

শী তায় িে লযন, লতরজ বব্শ্রব্ে।।  

সর্ব্বত্র সমান ভাব্ গুরে গুেিাম।  

প্রজার পা রন লযন পূরর্ব্ব ন্তি  রাম।। 

নানা ব্ােয ব্ারজ সো শুন্তনরত লকৌতুক। 

হন্তস্তনা নগরব্াসী সব্াকার সুখ্।। 

জ্ঞান্তত ব্ন্ধুজন সরব্ সতত আনি। 

মহারাজ ন্তব্েযাশী  সকন্ত  স্বচ্ছি।। 

রাজার প্রসারে রারজয সর্ব্বর ারক সুখ্ী। 

লমৌন হরয় মহারাজ ররহ অরিামুখ্ী।। 

নান্তহ রুরি অন্নজ  কান্তিয়া ব্যাকু । 

পাত্র ন্তমত্র ভ্রাতা আন্তে ভান্তব্য়া আকু ।। 

নতপন্ততর লশারক লশাকাতুর সর্ব্বজন। 

একন্তেন ভীম পাথব মাদ্রীর নিন। ।  

পাত্র ন্তমত্র ব্ন্ধু আর লিৌময তরপািন। 

নানামরত নতরপ করর প্ররব্াি অপবে। ।  

অরনক প্রকারর সরব্ ব্ুোয় রাজারর।  

লযাগমাগব কথা কন্তহ অরনক প্রকারর। ।  

না শুরনন কাররা ব্াকয রাজা যুন্তিন্তির। 

ভীষ্ম ন্তপতামহ-রশারক আপন্তন অন্তির। ।  

জ হীন হয় লযন কমর র ব্ন। 

ব্তহস্পন্তত ন্তব্না লযন সহস্রর ািন।। 

সূরযবযর অভারব্ লযন কমর র ে । 

ভীষ্ম লদ্রাে ন্তব্রন লতন নতপন্তত সক ।।  

ন্তনরব্ন্তি এই ন্তিরত ন্তিরিন রাজন। 

িারহন আপন লেহ কন্তররত ন্তনিন।। 

অনাহারর ন্তব্ষান্তেত েীে কর ব্র। 

জান্তনয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুন্তনব্র।।  

অন্তত শীঘ্র আন্তসর ন ব্াজার সেন। 

উন্তিত ন্তব্িারন পূজা কররন রাজান।। 

পােয অর্ঘবয লেন, ব্ন্তসব্ারর ন্তসংহাসন। 

সুব্ান্তসত জর  কন্তর পাে প্রো ন। ।  

সুি হরয় আসরনরত ব্ন্তস মহামুন্তন। 

রাজারর ন্তব্মনা লেন্তখ্ ন্তজজ্ঞারস কান্তহনী।। 

ন্তক লহতু ন্তিন্তিত রাজা ন্তজজ্ঞান্তস লতামারর। 

লকান্ সুরখ্ হীন তুন্তম এই িরািরর।।  

ইরের সমান তব্ িান্তর সরহাের।  

সর্ব্বগুোন্তিত, ররে মহািনুর্দ্বর।। 

ব্াহুব্র  শত্রুগরে কন্তরয়া সংহার। 

হন্তস্তনারত অন্তভরষক কন্তর  লতামার।। 

সরব্ অনুগত তব্ ভ্রাতা-ব্ন্ধুগে। 

ন্তকঙ্কর সেতশ সরব্ কররয় লসব্ন।। 

সংসাররর হর্ত্বা কর্ত্বা লেব্ জগৎপন্তত। 

আজ্ঞাকারী তব্, সো খ্যাত ব্সুমতী।। 

লতরজ যরশ ব্র  িরর্ম্ব প্রজা পা রনরত। 

লতামার সেতশ রাজা নান্তহ পতন্তথব্ীরত। ।  
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ইহা শুন্তন প্রেন্তময়া করহন ভূপন্তত। 

আমার দঃরখ্র কথা শুন মহামন্তত।। 

জগরত না জরন্ম পাপী সেতশ আমার। 

রাজযর ারভ জ্ঞান্তত ব্ন্ধু কররন্তি সংহার।। 

কল্পতরু ন্তপতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।  

রাজযরভাগ লহতু তাাঁরর কররন্তি ন্তনপাত।। 

লদ্রাে গুরু আন্তে যত সুহৃে সজুন।  

সংহার কন্তরনু আন্তম, রারজযর কারে। ।  

এ তনু রান্তখ্য়া আর ন্তকব্া প্ররয়াজন। 

মহাপাপ কন্তর াম লভারগর কারে।। 

এই লহতু অনাহারর আপনার কায়। 

কন্তরব্ ন্তনপাত আন্তম, আন্তি এ আশায়।। 

মুন্তন ব্র , অব্িান কর জরন্মজয়। 

এত শুন্তন হান্তস ব্র  ব্যাস মহাশয়।।  

ির্ম্বশাস্ত্রজ্ঞাতা তুন্তম িরর্ম্বর নিন। 

জ্ঞানব্ান হরয়, লহন কহ ন্তক কারে।।  

অনি প্রকার জ্ঞান লব্রের ব্িন। 

তাহা পাসন্তরর  লকন না ব্ুন্তে কারে। ।  

অনি প্রকার জ্ঞান লব্রের ব্িন। 

তাহা পাসন্তরর  লকন না ব্ুন্তে কারে। ।  

জ্ঞান হরত  রভ ির্ম্ব, জ্ঞারন পাপ খ্রে। 

জ্ঞারনর প্রতারপ সরব্ তরর যমেরে।। 

অনি ল ািন জ্ঞান শুন মহাজন। 

লতামারত লস ন্তেব্যজ্ঞান আরি লহ রাজন।। 

কন্তহর  লয মহাপাপ বকর  উপার্জ্বন।  

জ্ঞান্ততব্ি মহাপাপ করহ সর্ব্বজন।।  

তার লহতু কন্তহ রাজা শুন ন্তেয়া মন।  

িান্তর্ম্বক জরনর পাপ নরহ কোিন।।  

তু ারান্তশ সম পাপ শুনহ রাজন। 

িরর্ম্বর প্রতারপ ভস্ম হয় লসইেে।। 

সংসাররর হর্ত্বা কর্ত্বা লেব্ োরমাের। 

যাাঁর নাম ব র  পাপহীন হয় নর।। 

যাাঁর নাম কীর্ত্বন শ্রব্ে েরশরন।  

অরশষ পাপীর পাপ খ্রে লসইেরে। ।  

সোকার  সরঙ্গ রাজা লসই নারায়ে।  

লকন যুরর্দ্ পাপ-ভয় ন্তিিহ রাজন। ।  

ন্তক লহতু আপন প্রাে িাহ িান্তিব্ারর। 

আত্ম্হতযা সম পাপ নান্তহক সংসারর। ।  

ব্রহ্মব্ি নারীব্ি লগাহতযা কারে।  

ইহারত ন্তনষ্কতন্তত আরি লব্রের ব্িন।।  

আত্ম্হতযা পারপ রাজা নান্তহক ন্তনষ্কতন্তত। 

আগম পুরাে যত লব্রের ভারতী।। 

জান্তনয়া শুন্তনয়া লহন ন্তিিহ রাজন।  

যন্তে ব্া আিরয় রাজা ভ্রাি তব্ মন।।  

মহাভাররতর কথা অমতত- হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে, পরর ারক তন্তর।। 

ব্যাস কর্ত্তবক মাকবরেয় উপাখ্যান কথন 

এরূপ কন্তহয়া পুনঃ করহ ব্যাসমুন্তন।  

বিযবয হও নরপন্তত ইন্ততহাস শুন্তন।।  

যথায় সংরযাগ হয় ন্তরপুজ্ঞান কর। 

মন্তরয়া সকর  তারা লগ  স্বগবপুর। ।  

জন্তন্মর  অব্শয রাজা আিরয় মরে। 

অহঙ্কারর অব্শয ত আিরয় পতন।। 

অহঙ্কার কন্তর সরব্ অল্পায়ু হই । 

অির্ম্ব কন্তরয়া তারা আপন্তন মন্তর ।।  
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তার সােী লেখ্ তুন্তম আপন সমীরপ।  

িরর্ম্ব পরমায়ু ব্ারি আর ব্ারি জরপ।। 

এই ব্ন্তস আরিন মাকবে মুন্তনব্র। 

ইহার পরমায়ু ন্তি  দ্বােশ ব্ৎসর।। 

অল্পকার  সর্ব্বশাস্ত্র পন্তি  মাকবরে। 

সরস্বতী ব্শ বক  আপনার তুরে।। 

ন্তব্িান্তর লজযান্ততষ শাস্ত্র আপন্তন গন্তে । 

দ্বােশ ব্ৎসর আয়ু গন্তেয়া পাই ।। 

তরব্ মরন ভান্তব্য়া মাকবে তরপািন।  

তযন্তজয়া ত গতহব্াস তরপ ন্তে  মন।। 

তাাঁর সম তপসযা না করর লকান জন। 

মততুয খ্োই  লসই তরপর কারে।।  

তরব্ রাজা যুন্তিন্তির পুন্তি  ব্যারসরর। 

মততুয খ্োই  মুন্তন ন্তকমত প্রকারর।। 

ব্যাস করহ, শুন রাজা কন্তহ লয লতামারর। 

লযই মরত মততুয খ্রে সংসার ন্তভতরর।। 

তপ করর মাকবরেয় নান্তহ জারন আর।  

লহনমরত লগ  ব্ষব সহস্র হাজার।। 

সমান্তি  ান্তগ  লসই মুন্তনর শরীরর। 

উই ন্তিন্তপ জন্তন্ম তরব্ লব্ন্তি  তাহারর।। 

তাহার উপরর ব্তে ব্িই হই । 

মতগ পশু ব্যাঘ্র আন্তে তথায় ব্ন্তঞ্চ ।। 

নানা জান্তত পেী থারক ব্তরের উপর।  

ব্টব্তে হয় লসই ব্হুত ন্তব্স্তার।। 

পুরাতন ল াক লকহ ব্ন্ত রত না পারর। 

কত কা  ব্টব্তে ব্রনর ন্তভতরর।। 

এই মত আরি মুন্তন মাটীর ন্তভতর। 

তপ ব্ররত লগ  ষান্তট হাজার ব্ৎসর।।  

তার পর ব্হু মুন্তন সরন পদ্মাসন। 

লসই পরথ মুন্তন সরন কন্তরয়া গমন।। 

হান্তসরত  ান্তগ  ব্রহ্মা লসই িান লেন্তখ্। 

মরনরত হই া ব্রহ্মা অন্ততব্ি সুখ্ী। ।  

তরব্ মুন্তনগে সব্ পুন্তি  ব্রহ্মারর।  

ন্তক  ান্তগ হান্তসর  তুন্তম কহত সব্ারর। ।  

ব্রহ্মা ব্র , হান্তস াম যাহার কারে।  

লসই কথা কন্তহ শুন তারহ লেহ মন।। 

মতন্তর্ত্কার ন্তভতরর মাকবে মুন্তন তায়। 

দ্বােশ ব্ৎসর আয়ু ষান্তট হাজার যায়।।  

ন্তশষযগরে ব্র  ব্রহ্মা শুনহ এখ্রন। 

লেন্তখ্ব্ মাকবে মুন্তন আরিন লকমরন।। 

তরব্ ব্রহ্মা কমে ু জ  িান্ত  ন্তে । 

মাটী ফান্তট দই ন্তেরক তখ্ন পন্তি ।। 

মহাশরে দই ব্তে মান্তটরত পন্তি ।  

মান্তটতর  মুন্তন আরি লেন্তখ্রত পাই ।।  

মহারতরজাব্ি মুন্তন সূযবয সম সর।  

লেন্তখ্য়া ত ব্রহ্মরেব্ কন্তর া উর্ত্র।।  

অতঃপর উঠ তুন্তম কাযবয নান্তহ তরপ। 

লতামার সাোরত যম আন্তে প্রাে কাাঁরপ।। 

মুন্তন ব্র , করব্ লমার হইরব্ মরে। 

তাহা কহ লমার আরগ শুন্তন ন্তব্ব্রে।। 

ব্রহ্মা ব্র , ব্রহ্মারে যরব্ অন্তি ইচ্ছা হরব্। 

কন্তহনু লতামারর তুন্তম তখ্ন্তন মন্তররব্।।  

যাহ সেয ন্তব্িান্তরয়া করহ পুরাে। 

এত ব্ন্ত  ব্রহ্মা লগ  আপনার িান।।  

তরব্ মুন্তন উন্তঠ া কন্তররত গঙ্গাস্নান। 

কমে ু হারত কন্তর কন্তর া পয়াে।। 

গঙ্গা আন্তে কন্তরয়া যরতক তীথবজ । 

সক  শুকা , মুন্তন হই া ন্তব্ক ।। 
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সর্ব্ব নেীগে লেরখ্ সব্ ব্ান্ত ময়। 

েীন্তর্ঘ পুষ্কন্তরেী সব্ জ  নান্তহ তায়। ।  

সপ্ত সাগর মুন্তন কন্তর া ভ্রমে। 

ব্রহ্মার মায়ারত জ  না পায় তখ্ন। ।  

তরব্ মুন্তন ভান্তব্রত ভান্তব্রত পথ যায়।  

হান্তিপািা নারম তথা এক গ্রাম পায়।।  

এক হ্রে আরি তথা ন্তব্পযবযর জ । 

তাহারত ন্তব্স্তর আরি শূকররর পা ।।  

ব্তন্তষ্টময় জ  তারহ শূকরর লব্ন্তষ্টত।  

তাহা লেন্তখ্ মহামুন্তন বহ া আনন্তিত।।  

অপ্ নারায়ে ব্ন্ত  মুন্তন নারম জর । 

উপনীত বহ  ন্তগয়া শূকররর পার ।। 

মাথা তুন্ত  লেরখ্ন শূকর লগ  েূর। 

কর্দ্বম সেতশ জ  ন্তব্কন্তশত ফু ।। 

নীর াৎপ  পদ্মগে সুিাময় নীর। 

শূকর নান্তহক লেন্তখ্ হংসময় তীর।। 

স্নান োন বক া মুন্তন আনন্তিত বহয়া। 

জ   ইর ন কমে ুরত পূন্তরয়া।। 

ন্তব্প্র-পারোেক  ান্তগ মহামুন্তন ন্তফর । 

ন্তব্প্র-নান্তহ পায় মুন্তন সক  সংসারর।। 

সপ্তদ্বীপ পতথবী মুন্তন কন্তর া ভ্রমে। 

তথান্তপহ না পাই  একটী ব্রাহ্মে।।  

পারোেক ন্তব্না মুন্তন জ  খ্াইরত নারর। 

ব্রাহ্মে িান্তহয়া মুন্তন ন্তফরর দ্বারর দ্বারর।। 

এইমরত উপনীত বহ  হান্তিপািা। 

হারত কমে ু মুন্তন তথা বহ  খ্ািা।। 

লেন্তখ্  হান্তিনী এক, দই পুত্র হয়।  

ব্ি দগ্ধ লহতু কারি লিাট পুরত্র লেয়।। 

ব্ি পুত্র দগ্ধ িারহ খ্াইরত না পায়। 

লিাট পুরত্র দগ্ধ ন্তেয়া খ্ারটরত লশায়ায়।। 

তরব্ত লস হান্তিনী িুই  দই স্তন। 

ব্ি পুরত্র লকার  কন্তর  ই  তখ্ন।। 

তরব্ লস হান্তিনী তারর দগ্ধ খ্াওয়াই । 

তাহা লেন্তখ্ মুন্তনব্র তখ্ন পুন্তি ।। 

স্তন লকরন িুইর  তুন্তম কহত আমারর। 

এই দই পুত্র কার সহ সাররার্দ্ারর।। 

হান্তিনী কন্তহ , লগাসান্তি কন্তর ন্তনরব্েন।  

যুব্াকার  স্বামী ন্তি  একই ব্রাহ্মে।।  

তার লতরজ পুত্র এই প্রথম হই । 

লশষ পুত্র এই লমার হান্তি জন্মাই । ।  

উন্তচ্ছষ্ট দগ্ধ পুরত্র নান্তহ যায়।  

লতকাররে স্তন িুইনু শুন মহাশয়।।  

মুন্তন ব্র , তরব্ আন্তম যাইব্ লকাথায়। 

কমে ু জ  ন্তে  লসই ন্তশশু পায়।। 

হান্তিনী কন্তহ , লগাসান্তি ন্তক কন্তরর  তুন্তম। 

পারোেক ন্তনর  তুন্তম ন্তক কন্তহব্ আন্তম।।  

তনু্তম মহা লতরজাময় লেন্তখ্ সূযবযসম।  

হান্তিজান্তত কর্ম্ব লমার পরম অিম।। 

মুন্তন ব্র , ন্তিিা নান্তহ শুন্তন লমার কথা। 

ন্তব্প্রপুত্র হয় এই না কন্তরহ ন্তিিা।। 

এইমত পারোেক মুন্তন পাইয়া যায়। 

আপন্তন আন্তসয়া ব্রহ্মা কন্তহ া তাহায়।।  

অমর হই া তুন্তম শুন্তন মহামুন্তন। 

নান্তহক মরে তব্ কন্তহ াম আন্তম।। 

তরপাব্র  মাকবরেয় হই  অমর। 

ির্ম্ব ব্ি লকহ নরহ শুন মুন্তনব্র।।  

মাকবরেয় উপাখ্যান লযই জন শুরন। 

আয়ুব্তন্তর্দ্ হয় তার ন্তব্ন্তির ন্ত খ্রন।।  
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মহাভাররতর কথা অমতত-সমান। কাশীরাম োস করহ, শুরন পুেযব্ান।।  

ল ামশ মুন্তনর উপাখ্যান 

তরব্ জরন্মজয় ব্র , শুন তরপািন। 

তেিরর ন্তক হই  কহত এখ্ন।। 

ব্যাস ব্র , শুন এরব্ িরর্ম্বর নিন। 

মততুয হইরত তন্তরব্ারর নরহ লকান জন।।  

আর কথা কন্তহ শুন রাজা যুন্তিন্তির।  

আমার ব্িরন তুন্তম ন্তির্ত্ কর ন্তির। ।  

পূরর্ব্ব লেব্ লয কার  আমরা ন্তনর্ম্বাই । 

ন্তব্শ্বকমবা যত খ্ারট মরন না  ই । ।  

প্রন্ততন্তেন গরি ন্তব্শাই প্রন্ততন্তেন ভারঙ্গ। 

যত তত গরি ন্তব্শাই কন্তর নানা ররঙ্গ।। 

ইে-মরন নান্তহ  য় সো মি ব্র । 

সন্তহরত না পান্তর ন্তব্শাই লগ  ন্তব্ষু্ণ ির ।। 

লগান্তব্রির আরগ ন্তব্শাই কন্তহ  তখ্ন।  

সন্তহরত না পারর ন্তব্শাই ইরের ব্িন।।  

তরব্ হন্তর কন্তহর ন ন্তব্শাইর তরর। 

কন্তরব্ লতামার কাযবয যাহ তুন্তম র্ঘরর।। 

আর ন্তেন লগ া হন্তর লেরব্র সভারত। 

হন্তর লেন্তখ্ সর্ব্ব লেব্ ব্রি লযািহারথ।। 

ইে ব্র , বব্স প্রভু আসন উপরর। 

কতষ্ণ ব্র , যাইব্ ল ামশ লেন্তখ্ব্ারর। ।  

ইে ব্র , ি  আন্তম যাব্ তব্ সারথ। 

লেন্তখ্ব্ ল ামশ মুন্তন আিরয় ন্তকমরত।। 

তরব্ ইে লগান্তব্রির সরঙ্গরত িন্ত  া। 

মুন্তনর ন্তনকরট তরব্ দই জন লগ া।। 

মুন্তনরর প্রোম বক  ইে আর হন্তর। 

সর্ব্ব অরঙ্গ মুন্তনর আিরয় ল াম ভন্তর।। 

তাহার মরিযরত আরি একখ্ান্তন টাক। 

লেন্তখ্য়া ইরের মরন হই  ন্তব্পাক। ।  

মুন্তনরর পুরিন ইে কন্তর নমস্কার। 

টাকখ্ান্তন লেন্তখ্ লকন ব্ুরকর মাোর।।  

মুন্তন ব্র ,শুন ইে ইহা না কন্তহব্। 

লতামারক কন্তহয়া ইহা অনথব কন্তরব্।। 

ইে ব্র , ইহা লমারর কহ মুন্তনব্র।  

অব্শয কন্তররব্ তুন্তম ইহার উর্ত্র।। 

তরব্ মুন্তন কন্তহর ন শুন লেব্রাজ। 

লয কাররে টাক লমার বহ  ব্ুকমাে।। 

এক ইে বমর  লমার এক ল ামপাত। 

এই মত টাক পরি শুন লেব্নাথ।। 

ল াম যত আরি লমার তত ইে হরব্। 

তরব্ লস আমার ল াম সক  খ্ন্তসরব্।। 

তরব্ লস আমার শুন হইরব্ মরে। 

তরব্ ইে ব্র  শুন আমার ব্িন।। 

তরব্ লকন তা পত্র-তর  থাক তুন্তম। 

মুন্তন ব্র , কতকা  জীব্ আর আন্তম।। 

ইহা শুন্তন লেব্রারজ মহাভয় বহ । 

আমা লহন কত ইে  ুপ্ত বহয়া লগ ।। 

তরব্ তথা বহরত হন্তর কন্তর া গমন। 

সুরনাথ মুন্তনব্রর ব্ন্তি া িরে।। 

অমরাব্তীরত লগ  ইে লেব্রাজ। 

ইে ব্র , ন্তব্শাই পুরীরত নান্তহ কাজ।। 

এইমত কন্তহ  ল ামশ-উপাখ্যান। 

যাহার শ্রব্ে বহরত জন্ম ন্তেব্য জ্ঞান।। 
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মহাভাররতর কথা অমতত-সমান। কাশীরাম োস করহ, শুরন পুেযব্ান।।  

সংসারর জন্ম-মততুয ন্তব্ষরয় নরক-রাজার উপাখ্যান 

তরব্ জরন্মজয় করহ, শুন মুন্তনব্র। 

তেিরর ন্তক হই  কহ অতঃপর।। 

মুন্তন ব্র , শুন তরব্ রাজা জরন্মজয়।  

তেিরর লয হই  শুনহ ন্তনশ্চয়।। 

সংসার প্রসঙ্গ এই ব্রন লয আিয়। 

কন্তহব্ অপূর্ব্ব কথা শুন মহাশয়।। 

ব্রাহ্মরে করহন কথা নররকরত শুরন। 

হইরব্ নরকেয় লব্রের ব্িরন।। 

লেহ িন্তর জন্ম হয় সংসার ন্তভতরর। 

জরা মততুয আন্তে ল াক সব্ারর সংহারর।। 

সাগর পযবযি আরি যত যত জন। 

ন্তব্ন্তির ন্তনেবয় তার অব্শয মরে।। 

প্রথম ব্য়রস লকহ মরর যুব্াকার । 

উর্ত্ম কার রত কারর মততুযরত সংহারর।। 

আসন ভূষে লেখ্ উর্ত্ম লভাজন। 

রূপব্ান কু ব্ান অন্তত মররারম।। 

সম্পন্তর্ত্ ন্তব্পন্তর্ত্ সব্ লেহ সরঙ্গ যায়। 

কার  সব্ সংহান্তররব্ কন্তহনু ন্তনশ্চয়। ।  

লব্শব্ি মররয়, মররয় িদ্মর াক। 

ব্ ব্ি মররয় দর্জ্বরন ন্তেয়া লশাক।।  

বব্রেযরত ন্তিন্তকৎসা করর লস ব্া মরর লকরন। 

নানান ঔষন্তি জারন, বব্েযশাস্ত্র জারন।। 

নারী সব্ মররয়, মররয় নপুংসক। 

মহা মহা গজ মরর, মররয় মশক।। 

লযাগী ন্তসর্দ্ মররয়, মররয় ন্তব্েযাির।  

ন্তসর্দ্ লস মররয় জ্বরর শুর্দ্ কর ব্র।।  

িে সূযবয ধ্বংস হরব্ ন্তকরে যাহার। 

আপন্তন মন্তররব্ িাতা ব্রহ্মাে-ঈশ্বর।। 

রূপব্ি আররাগয লয লসৌভাগয সম্পে।  

মন্তররব্ সক  ল ারক সম্পে ন্তব্পে।। 

ব্াঞ্ছরয় অরনক পুত্র লকরন কার আশ।  

ব্হুপুত্রব্ি হই করর অন্তভ াষ।। 

ভন্তব্তব্য লযই থারক ভুন্তিরব্ অব্শয। 

লতামারক কন্তহনু এই সংসার রহসয।। 

লযমত যাহার মন লতন তার মন্তত। 

লযমত কন্তররব্ কর্ম্ব হরব্ লসই গন্তত। ।  

জন্তন্মর  মরে আরি শুনহ রাজন। 

পূরর্ব্বরত কন্তরর  যাহা পাইরব্ এখ্ন।।  

লযই জন পূর্ব্বজরন্ম পরন্তহংসা করর। 

রন্তহরত না পারর লসই জন্মমাত্র মরর।। 

যন্ত্রো-কারে তার হয় গভবব্াস। 

ভূন্তমি হইর  মাত্র তাহার ন্তব্নাশ।।  

যত জরন্ম পুনঃ পুনঃ ততব্ার মরর। 

নানা দঃখ্ পায় লসই লহনমত করর।। 

পুেযব্ি ল াক যত জন্মরয় সংসারর। 

নানা যজ্ঞ নানা োন লসইজন করর।।  

ভাররত জন্তন্ময়া লসই করর নানা সখু্।  

অল্পকার  লেহ িারি শুনহ লকৌতুক।।  

ন্তব্কা লজযি ন্তকব্া লশ্রি মরর সর্ব্বজন। 

লকানজন ন্তিরজীব্ী নরহ অনুেে।। 

লকহ শাস্ত্র েতন্তষ্ট কন্তর কররয় ন্তব্িার। 

এন্তব্ি লকৌতুক লেখ্ সংসার মাোর।। 
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সংসারররত পুেযব্ি হয় লযই জন। 

তার মততুয নষ্ট নয় শুনহ কারে।।  

লসই জন জন্তন্ময়া কখ্ন নান্তহ মরর। 

কখ্ন সংসারর থারক কভু স্বগবপুরর।। 

যথা ইচ্ছা তথা থারক সািু লযইজন।  

জানাই  সািুজন এই লস কারে।। 

পতন্তথব্ীরত লসই নান্তহ থারক ব্হুন্তেন।  

অল্পকার  মরর লসই না হয় প্রব্ীে। ।  

যার লযইমত ইচ্ছা লসইমত করর। 

ব্ন্ত   লয সািুজন মন্তরয়া না মরর।। 

স্বরগব লগর  সািুজন ররহ লসই িান। 

পতন্তথব্ীরত আন্তস করর োন যজ্ঞ িযান।। 

তপ জপ হয় সো োন যজ্ঞ হয়। 

লসই লস জান্তনহ সািু কন্তহনু ন্তনশ্চয়।।  

পান্তপজন-তত্ত্ব কন্তহ শুনহ ব্িন। 

তার ব্ুন্তর্দ্ ভা  নান্তহ হয় কোিন।।  

নষ্টযুন্তি ন্তব্না তার সুিুব্ুন্তর্দ্ নরহ। 

ির্ম্বকাযবয তার গারয় অন্তিসম েরহ।। 

সুরজরনর ন্তনিা করর ির্ম্বান্তিত লেন্তখ্। 

না করর গুরুরক মানয এই লস নারকী।। 

অথব উপার্জ্বন করর লপরয় ব্হু দখ্। 

লসই লস জান্তনরব্ পাপী িরর্ম্বরত ন্তব্মুখ্।। 

মন্তরর  হারায় লসই আপনার লেহ। 

পতন্তথব্ীরত নানা জন্ম হয় আন্তস লসহ। ।  

িাব্র জঙ্গম আন্তে যত ব্তে আরি।  

ন্তব্শ  ে ব্ষব লসই জন্ম হয় গারি।। 

তেিরর ন্তফরর লসই জর র ন্তভতর। 

নব্ ে ব্ষব লসই হয় জ ির।। 

তেিরর পেী েশ  রেক ব্ৎসরর।  

পেীরযান্তন হয় লসই পেীর উেরর।।  

তারপর একােশ  রের ভ্রমে। 

নানামত ন্তিন্তম বহয়া জরন্ম লসইজন।।  

এইমত ভ্ররম লসই মাটীর ন্তভতরর। 

তেিরর জন্ম হয় পশুর উেরর।। 

পতন্তথব্ীর মরিয লেখ্ যত পশু হয়। 

ন্তত্রশ  ে ব্ষব লসই পশুরযান্তন পায়।। 

তার পরর জন্ম হয় মনুরষযর র্ঘরর। 

িান্তর  ে জন্ম জরন্ম মনুষয-উেরর।। 

যত যত জান্তত আরি িরম জন্ম হয়। 

ন্তনজ কর্ম্বান্তর্জ্বত লসইমত ফ  পায়।। 

লসই জন্ম লপরয় যন্তে ভা  কর্ম্ব করর। 

তরব্ লসই পারপ মুি হয় পুনর্ব্বারর।। 

ির্ম্ব নান্তহ ন্তিন্তি লযই পাপ করর র্ঘরর। 

তাহার ন্তনস্তার নাই কন্তহনু লতামারর।। 

কন্তহ  লিৌরাশী  ে লযান্তনর ভ্রমে। 

এই তত্ত্ব জারন লযই সািু লসই জন।।  

লতনমত সুখ্-দঃখ্ জান্তনহ রাজন। 

ির্ম্বপথ-ন্তব্জ্ঞ লযই সািু লসই জন।।  

ঔষন্তি না মারন লযই ন্তনিরয় শারস্ত্ররত। 

আপনারক স্বয়ং ব্ন্ত  জারন সর্ব্বমরত।। 

দইখ্ান্তন কাি লযন ভাসাই  জর । 

লতনমত জন্ম হয় এই মহীতর ।। 

সক  সংসার ন্তমথযা শুন নতপব্র। 

অনারথর নাথ কতষ্ণ ন্তিি গোির।।  

নারীগে পন্ততরসব্া করর অনুেে। 

পন্তত হ  বহর  সরব্ কররয় লরােন।। 

কা  সংহান্তররব্ সর্ব্ব প্রােী নান্তহ লেরখ্। 

লকাথা বহরত লকাথা যায় লকহ নান্তহ ল রখ্।। 
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কার পুত্র কার ভ্রাতা লকব্া কার পন্তত। 

লকব্া কার ভাই হয় লকব্া কার ন্তমন্তত। ।  

পরথর সংরযাগ লযন একর্ত্র হয়। 

একরযারগ বহয়া সরব্ পরথ লযন রয়।। 

তার পরর যায় যার যথা প্ররয়াজন। 

আপন আপন কারযবয কররয় গমন।। 

লসইমত যায় সরব্ লকব্া কারর রারখ্। 

ন্তব্ন্তির র্ঘটন লযন একর্ত্র থারক।। 

লসমত লতা মরর রাজা যত ব্ন্ধুজন। 

ন্তনজ ন্তনজ িারন সরব্ কন্তর  গমন।। 

আপনার কর্ম্ব-ফর  সব্ জীব্ ন্তফরর। 

অির্ম্ব হইর  লতারর িরর্ম্বরত সংহারর।। 

ির্ম্ব ব্ি লকহ নরহ শুনহ রাজন। 

ির্ম্বব্ি ল ারকর কখ্ন নরহ মরে। ।  

পুরাতন িান্তিয়া নূতন ব্স্ত্র পরর।  

লসইমত সািুজন মন্তরয়া না মরর।। 

ব্ান্তেয়ার ব্ান্তজ লযন সংসাররর হাট। 

আপন্তন ব্ন্তসয়া হন্তর লেরখ্ সব্ নাট।। 

ন্তশশুগে লযমত িূ ায় লখ্র  র্ঘর। 

র্ঘর ব্ািী কন্তর লযন লখ্র  ন্তনরির।।  

সর্ব্ব ন্তশশুগে লযন একত্র হইয়া। 

িূন্ত  র্ঘর কন্তর লযন ন্তফরর লব্িাইয়া।।  

লসই লখ্ া লখ্র  লযন সর্ব্বজীব্গে।  

লকহ নান্তহ জারন পারি হইরব্ মরে।। 

মততুযরূপ আরি এক তাহা নান্তহ জারন। 

ন্তশশুরূরপ সর্ব্বজরন ন্তফরর সর্ব্বিারন।। 

িন জন যত লেখ্ সব্ সািারে। 

হন্তরর িরে ন্তব্রন সব্ অকারে।। 

কপার  আিরয় িন লেন্তখ্রত না পায়। 

যাহা ন্ত রখ্ লেন ন্তব্ন্তি লসইমত হয়।। 

কপার  ন্ত খ্রয় ন্তব্ন্তি ব্ন্তসয়া ত র্ঘরর। 

তাহার অের কারট লক আরি সংসারর।। 

কপার  সংহার করর ন্তব্ন্তি যাহা ন্ত রখ্। 

লকাথা থারক লকাথা যায় লকহ নান্তহ লেরখ্।। 

কুম্ভকার িি লযন পাক ন্তেয়া ন্তফরর। 

লতনমত জন্ম-মততুয পাক ন্তেয়া র্ঘরুর।। 

ির্ম্ব কর্ম্ব ন্তনরির কন্তররব্ সোই। 

না িান্তিরব্ ির্ম্বপথ মহারেশ পাই।। 

লহন তত্ত্বকথা যন্তে কন্তহ  ব্রাহ্মরে। 

শুন্তনয়া নরকরাজা শাি ততেরে।।  

ধ্রুব্ উপাখ্যান 

লশাক তযজ বিযবয কর ির্ম্ব নরপন্তত। 

নানা সুখ্ লভাগ কর ভুি ব্সুমতী।।  

আর ন্তকিু কন্তহ রাজা মন ন্তেয়া শুন। 

কন্তরয়া ত শাি মন শুনহ রাজন।। 

উর্ত্ানপাে নারম রাজা পূরর্ব্বরত আন্তি । 

সুভগা দভবগা তার দই নারী ন্তি ।।  

উর্ত্মান্তে সাত পুত্র রাজার লগািরর। 

সাত পুত্র ব য়া ন্তসংহাসরনর উপরর। ।  

পুত্র মহারােী ব্ন্তস আরি হৃষ্টমরন। 

হাসয ও লকৌতুক রােী করর রাজা সরন।। 

নানা রঙ্গ লকৌতুরকরত রাজা রােী থারক। 

সাত পুত্র ব্ন্তসয়া রাজার লকার  লেরখ্।। 

লেন্তখ্য়া ত ধ্রুব্ তরব্ িন্ত   সত্বর।  

উরঠ ন্তগয়া ধ্রুব্ ন্তসংহাসরনর উপর।।  



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

 

ন্তসংহাসরন উন্তঠয়া যাইরত ন্তপততরকার ।  

লহনকার  রােী লসই ন্তশশুপ্রন্তত ব্র ।। 

দভবগার পুত্র তুন্তম, লতার মাতা োসী। 

লকান্ লতরজ ইচ্ছা কর নতপরকার  ব্ন্তস।। 

আর কভু লেন্তখ্র  কপার  ন্তেব্ োাঁটা।  

এত মরন সাি কর দভবগার লব্টা।। 

ন্তসংহাসরন ব্ন্তসব্ারর মরন কর সাি। 

আরািনা কর তরব্ লগান্তব্রির পাে।। 

এই লেহ তযন্তজ যরব্ লমার পুত্র হরব্। 

তরব্ ন্তসংহাসরনাপরর ব্ন্তসরত পাইরব্।। 

এত শুন্তন কারি ধ্রুব্ িূ ায় িসূর।  

কান্তিরত কান্তিরত লগ  মারয়র লগাির।। 

ধ্রুব্ ব্র , মাতা লমারর সতাই মান্তর । 

ন্তসংহাসন বহরত লমারর ভূন্তমরত লফন্ত  ।।  

আর ব্র  লতার মাতা কতষ্ণ নান্তহ ভরজ। 

রত্ন-ন্তসংহাসরন তুন্তম বব্স লকান  ারজ।। 

যত ন্তেরন কতষ্ণ ভন্তজ শরীর তযন্তজরব্। 

পুনর্ব্বার তুন্তম লমার গরভবরত জন্তন্মরব্।। 

তরব্ ন্তসংহাসরন তুন্তম বব্স লমার লকার । 

এই মত সতাই আমারর মি ব্র ।। 

শুন্তনয়া ব্িন রােী ব্ন্ত   ধ্রুরব্রর।  

কতষ্ণ নান্তহ ভন্তজ আন্তম জন্ম-জন্মািরর।। 

দভবগার পুত্র তুন্তম শুনহ ব্িন। 

ভা  বব্  কর তুন্তম কতরষ্ণর ভজন।। 

কতষ্ণ ভজ পুত্র তুন্তম কতষ্ণ সরর্ব্বাপর। 

ভা ই ব্ন্ত   সতাই লতামারর উর্ত্র।। 

ভজন করহ পুত্র শ্রীকতষ্ণ িরে। 

কতষ্ণ ন্তব্রন উচ্চ পে ন্তেরব্ লকান্ জন।।  

কত ব্ি উচ্চ তব্ ন্তপতত-ন্তসংহাসন। 

বত্রর াকয উপর ভজ শ্রীকতষ্ণ- ির ে।।  

শুন্তনয়া মারয়র পরে বক  নমস্কার। 

শ্রীকতরষ্ণ ভন্তজরত যায় দভবগা-কুমার।। 

পঞ্চব্ৎসররর ন্তশশু তখ্ন্তন িন্ত  । 

কতষ্ণ ভন্তজব্ার লহতু লেশ িান্তি লগ ।।  

পরথরত যাইরত নারে সহ েরশন। 

মুন্তন ব্র , লকাথা যাহ উর্ত্ান-নন্েন।।  

েেব্ৎ কন্তর ব্র  ধ্রুব্ মহামন্তত। 

কতরষ্ণর উরর্দ্রশ যাই কতষ্ণ লমার গন্তত।। 

নারে ব্ন্ত  , তুন্তম দগ্ধমুখ্ ন্তশশু।  

সািন-ভজন তুন্তম নান্তহ জান ন্তকিু।। 

গুরু নান্তহ কর তুন্তম শুনহ ব্িন। 

ন্তক মরত পাইরব্ হন্তর কন্তঠন ভজন।। 

ধ্রুব্ ব্র , লয হয় লস হয় এই কথা।  

লগান্তব্ি-উরর্দ্রশ যাই কন্তহনু সর্ব্বথা।। 

কাযবয ন্তসন্ধ হয় ন্তকম্বা লেহ হয় পাত। 

যন্তে নান্তহ েরশন লেন জগন্নাথ।। 

ন্তনিা লেন্তখ্ মুন্তন মন্ত্র ন্তের ন ধ্রুরব্রর। 

অষ্টােশ উপাসনা করাইর ন তারর।। 

তরব্ ধ্রুব্ িন্ত  লগ  েেব্ত কন্তর। 

যমুনার কূর  ন্তগয়া স্নান োন কন্তর।। 

ন্তত্রভঙ্গ হইয়া ধ্রুব্ এক পরে ভর।  

তপসযা কররয় ধ্রুব্ ন্তিরি গোির।।  

অনাহারর তপ করর ব্রনর ন্তভতরর। 

ব্াতাহার কন্তর তপ দ্বােশ ব্ৎসরর।। 

তার তপ লেন্তখ্ ভয় বহ  লেব্গে। 

সর্ব্ব লেব্গে লগ া ধ্রুব্-সন্তন্নিান।। 

লকান লেব্ ব্র , ধ্রুব্ আই  লতার ব্াপ।  

লকান লেব্ ব্র , অই আই  কা সাপ।। 
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লকান লেব্ পন্তরত্রান্তহ ডারক উচ্চ্চঃস্বরর। 

লকান লেব্ ন্তব্কট মূরন্তত লযন িরর।। 

লকান লেব্ ন্তসংহ বহয়া আইরস মান্তররত।  

লকান লেব্ ব্যাঘ্রমূন্তর্ত্ব িরর আিন্তম্বরত।। 

লকান লেব্ রােস-মূরন্তত তরব্ িরর। 

লকান লেব্ িরর মূন্তর্ত্ব লেন্তখ্ ভয়ঙ্করর।। 

হুহুঙ্কার করর সরব্ একত্র হইয়া। 

ভয়ঙ্কর মূন্তর্ত্ব িরর ধ্রুব্ কারি ন্তগয়া।। 

লকানরূরপ িযানভঙ্গ কন্তররত না পারর। 

ন্তত্রভঙ্গ হইয়া ধ্রুব্ কতষ্ণিযান করর।। 

সর্ব্বরেব্ প াই  ন্তির হইরত নারর। 

ব্স্ত্র ডুব্াইয়া থইু  যমুনার তীরর।। 

ডরর প াইয়া লগ  সর্ব্ব লেব্গে। 

মহাভয় বহ  ইে লেরব্র তখ্ন।। 

ইে ব্র , ব্ুন্তে ধ্রুব্ ন্তনরব্ লমার পে। 

লতকাররে এতন্তেরন পান্তি  প্রমাে।। 

সর্ব্বরেব্গে ব্র , হই  জিা । 

নান্তহ জান্তন লেন হন্তর কার অন্তিকার।।  

এইমত লেব্গে বহ  িমৎকার। 

তারপরর শুন কথা ব্ন্ত  ন্তকিু আর।। 

রন্তহরত নান্তর া হন্তর ন্তে া েরশন।  

গরুরি িন্তিয়া হন্তর আই া তখ্ন।। 

ডান্তকয়া ব্ন্ত   তরব্ শুনহ ব্িন। 

ন্তকব্া িাহ ব্  লমারর ন্তকব্া তব্ মন।। 

তরব্ ধ্রুব্ িে ুলমন্ত  ব্ন্ত   ব্িন।  

লতামা ন্তব্রন আর লমার অরনয নান্তহ মন।।  

লতামার িরে ন্তব্রন অনয নান্তহ িাই। 

লতামার িররে প্রভু লেহ লমারর ঠাাঁই।।  

কতষ্ণ ব্র ন, জান্তন লতামা, কন্তরর  লসব্ন। 

লমার ব্ারকয পারব্ তুন্তম ন্তপতত-ন্তসংহাসন।। 

যাহা  ান্তগ আইর  লহথা তাহা তুন্তম পারব্। 

ব্াঞ্ছাকল্পতরু নাম সকর  র্ঘুন্তষরব্। ।  

রাজযরভাগ কন্তর িন্তত্রশহাজার ব্ৎসর।  

তরব্ তুন্তম মাতা সহ যারব্ স্বগবপুর।। 

সর্ব্বরেব্ উপরররত িান ন্তেব্ আন্তম। 

ধ্রুব্র াক ব্ন্ত  ব্ন্ত রব্ক সর্ব্বভূন্তম।। 

সর্ব্বর াক উপরর হইরব্ ধ্রুব্িান।  

ন্তব্শ্বকর্ম্বা ন্তেব্য পুরী কন্তর  ন্তনর্ম্বাে।। 

অপূর্ব্ব হই া পুরী ন্তজন্তনয়া অমরা। 

অর্দ্বিে লব্েী লযন েীপ্ত করর তারা।। 

ব্র ন্তেয়া লগ া তরব্ লেব্ নারায়ে। 

িন্ত  লগ  ধ্রুব্ তরব্ আপন ভব্ন।। 

লেরশ লগর  মাতা ন্তপতা লকার রত কন্তর । 

সতাই আন্তসয়া তার মুরখ্ িুম্ব ন্তে । ।  

লমার লোষ েমা কর শুন লমার ব্াপ। 

পান্তপনী লতামারর আন্তম ন্তেনু এত তাপ। ।  

ধ্রুব্ ব্র , মাতা তুন্তম ব্  অকারে।  

লতামার প্রসারে পাইনু হন্তরর িরে।।  

এইমত সৎমারয় কন্তহ  ন্তব্স্তর। 

ন্তনজ মাতা ব্রি ধ্রুব্ কন্তর লযাি কর।।  

তরব্ রারজয ধ্রুব্ হইর ন েেির।  

ন্তসংহাসরন ব্ন্তসয়া আপন্তন নতপব্র।। 

িন্তত্রশসহস্র ব্ষব রারজয বক  সুরখ্। 

তরব্ মাতা সন্তহত িন্ত   ধ্রুব্র ারক।।  

আপনার পান্তরষে ব্ন্ধুগে ব য়া। 

উচ্চপরে ধ্রুব্ তরব্ রন্তহর ন ন্তগয়া। ।  

এই ত কন্তহনু রাজা ধ্রুরব্র আখ্যান।  

ন্তত্রভুব্রন নান্তহ পে ধ্রুরব্র সমান।।  
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ধ্রুরব্র িন্তরত্র কথা শুরন লযই জন।  

পারপ মুি হয়রসই দঃখ্ ন্তব্রমািন।।  

মহাভাররতর কথা অমতত-সমান। 

কাশীরাম োস করহ, শুরন পুেযব্ান।।  

হন্তররের মততযু-ন্তব্ব্রে 

ব্যারসর ব্িন শুন্তন ির্ম্ব নরপন্তত।  

ন্তনঃশরে রন্তহ  যুন্তিন্তির মহামন্তত।। 

কতষ্ণরক কন্তহ  তরব্ ব্ীর িনিয়। 

যত দঃখ্ পাই  তাহা কহরন না যায়। ।  

জ্ঞান্ততরশারক সিপ্ত নতপন্তত যুন্তিন্তির। 

ন্তব্রশরষ পুরত্রর লশারক েন্তহরি শরীর।।  

লকানমরত শাি হরব্ কহ ভগব্ান। 

রাজার সিাপ লশাক কর সমািান।। 

অর্জ্ুবরনর ব্াকয শুন্তন উন্তঠ নারায়রে। 

উন্তি কন্তর নতপিারন িন্ত  া আপরন।। 

নতপন্ততর হারত িন্তর ব্র  নারায়ে। 

লশাক পন্তরহর রাজা িরর্ম্ব লেহ মন। ।  

লশাক পন্তরহর রাজা বব্সহ সরিারষ। 

অকাররে শরীরররত লকন লেহ লেরশ। ।  

যরতক পন্তি  ররে জ্ঞান্তত-ব্ন্ধুগে। 

তার  ান্তগ লশাক তুন্তম কর অকারে।। 

সরু্ম্খ্ সমরর তারা লগ  স্বগবব্াস।  

প্রজা পা  ির্ম্বরাজ লশাক কর নাশ।।  

ন্তেব্য ররথ িন্তি সরব্ স্বগবপুরর যায়। 

তার লহতু লশাক তব্ নান্তহক যুয়ায়।। 

ভরত-আখ্যান রাজা শুন্তনর  শ্রব্রে।  

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে ব্যারসর ব্িরন।। 

কতরষ্ণর অনি কথা নারে কন্তহ । 

ব্যাস লয কন্তহ  তাহা সাোরত শুন্তন ।। 

তরব্ জরন্মজয় ব্র , শুন তরপািন। 

উর্ত্ানপারের কথা কন্তরনু শ্রব্ে।। 

মরে সময় লেখ্ লযই িযান করর। 

লসইমত জরন্ম লসই ভ্রমরয় সংসারর। ।  

ঈশ্বর আরান্তি বমর  ন্তেব্য গন্তত হয়।  

পতন্তথব্ীরত আন্তস লসই মহা সুখ্ পায়।।  

ন্তব্ব্ন্তরয়া কহ লগাসান্তি কন্তর ন্তনরব্েন। 

হন্তরে ন্তকরসর লহতু হই  ব্রাহ্মে।।  

ব্রাহ্মে-র্ঘরররত লকন জনম হই । 

শুন্তনয়া রাজার ব্াকয ঋন্তষরাজ বব্ । ।  

কুরঙ্গ ভান্তব্য়া বম  হই  কুরঙ্গ। 

শুন রাজা ব্ন্ত  তরব্ তাহার প্রসঙ্গ।।  

কুরঙ্গ ন্তিন্তিয়া বম  মরে-সময়।  

হন্তরেীর গরভব জন্ম লতকাররে হয়।।  

জান্ততস্মর বহয়া রাজা ভ্ররম ব্রন ব্ন।  

মরে-সময় রাজা ভান্তব্  তখ্ন।। 

ব্ন িান্তি নগরররত কন্তর  প্ররব্শ। 

হন্তরে লেন্তখ্য়া ল াক িায়ত ন্তব্রশষ।। 

তরব্ত হন্তরে তথা ভারব্ মরন মন। 

মরে ন্তনকট লেন্তখ্ স্মরর নারায়ে।। 

ন্তপিু ন্তপিু ল াক সব্ িাইয়া িন্ত  । 

যমুনার জর  ন্তগয়া হন্তরে পন্তি ।। 

জর  পন্তি ন্তনজ প্রাে লতন্তজ  তখ্ন। 

তার পরর তুন্ত  আরন নগন্তরয়াগে।। 

শুন্তনয়া এসব্ কথা লশাক পন্তরহর। 

ব্যাসরেব্ বব্  তরব্ এইত উর্ত্র।। 
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তার পরর ব্যাসরেব্ ব্র  ব্ার ব্ার। 

লশাক পন্তরহর রাজা িরর্ম্বর কুমার। ।  

অির্ম্ব কন্তরর  হয় সর্ব্ব ন্তনপাতন।  

তার কথা কন্তহ আন্তম শুনহ রাজন।। 

তরব্ রাম অরযািযা হইরত ব্রন লগ । 

নানামত দঃখ্ পায়যা অরনক ভ্রন্তম ।।  

তার পর রাব্রে হন্তরয়া ন্তন  সীতা। 

তার লহতু সুগ্রীরব্র কন্তরর ন ন্তমতা।। 

ব্ান্ত  মান্তর সুগ্রীরব্র ন্তে া রাজযভার। 

তেিরর ন্তসন্ধ ুব্ান্তন্ধ হইর ন পার।। 

িরম িরম মান্তরর ন ন্তনশািরগে। 

 ঙ্কায় নান্তহক ব্ীর ন্তব্না েশানন।। 

লহনকার  মরিােরী ব্র   রঙ্কশ্বরর। 

মহী পুত্র আরি তব্ পাতা  ন্তভতরর।।  

তাহারর স্মরহ তুন্তম শুনহ রাজন। 

মহী আইর  দঃখ্ সব্ বহরব্ ন্তব্রমািন।।  

তার সম ব্ীর নান্তহ এ ন্ততন ভুব্রন। 

সর্ব্বকাযবয ন্তসর্দ্ হরব্ তাহার গমরন।। 

তরব্ত রাব্ে তারর কন্তর  স্মরে। 

রাব্ে স্মররে নরি মন্তহর আসন।। 

িযান কন্তর জারন মহী সব্ সমািার। 

জান্তন  মরনরত  ঙ্কা হরয়রি সংহার। ।  

রাম- ক্ষ্মে আন্তসয়ারি সরঙ্গ কন্তপগে।  

সক  রােস-ব্ংশ হরয়রি ন্তনিন।। 

লতকাররে ন্তপতা লমারর কন্তর  স্মরে। 

অব্শয ন্তপতার ব্াকয কন্তরব্ পা ন।। 

যাইব্  ঙ্কারত আন্তম নান্তহক ন্তব্ ম্ব।  

মান্তরব্ শ্রীরাম  ক্ষ্মে কন্তরয়া প্রব্ন্ধ।। 

যাত্রা বক  মহীব্ীর নারক ন্তেয়া হাত। 

স্মন্তরয়া শঙ্কর-পে লেব্ ন্তব্শ্বনাথ। ।  

মহাভাররতর কথা অমতত-সমান। 

কাশীরাম োস করহ, শুরন পুেযব্ান।।  

মহীরাব্রের উপাখ্যান 

তরব্ ব্ীর মহাকায়,                      ঙ্কা প্ররব্ন্তশরত িায়, 

ভল্লুক ব্ানর গি-দ্বারর। 

মরন্ত্ররত মতন্তর্ত্কা কারট,                     লযন কােন্তম্বনী উরঠ, 

তাহারত সুিঙ্গ বহ  দ্বারর।। 

তরব্ত রােস মহী,                     মহারিাি-মূন্তর্ত্ব হই, 

িারি ব্ীর মহা হুহুঙ্কার। 

িতুন্তর্দ্বরক কন্তপগে,                     মিযখ্ারন নারায়ে, 

পন্তর ব্ন্তসয়ারি মতগাম্বর।। 

সরু্ম্রখ্ লকােে ব্াে,                     ব্ন্তসয়া অনুজিান, 

কররযারি ব্ীর হনূমান। 

অঙ্গে ব্ান্ত র লব্টা,                      ইয়া ব্ানর র্ঘটা, 
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কত ব্ীর নান্তহ পন্তরমাে।। 

অষ্ট অরঙ্গ হনুব্ীর,                     রামপরে নতন্তশর, 

শ্রীরাম- ক্ষ্মে প্রন্তত ব্র । 

আজ্ঞা কর গোির,                     ভান্তঙ্গ  ঙ্কা পারটায়ার, 

রাব্রেরর িন্তর আন্তন িুর ।। 

আর যত কন্তপগে,                     ন্তসংহ সম সর্ব্বজন, 

গাি পাথর কন্তর ন্তন  হারত। 

ন্তনদ্রা নান্তহ রান্তত্র-ন্তেরন,                     রাব্রের নাশ ন্তব্রন, 

সরব্ ররহ যুর্দ্ লহতু পরথ।। 

ন্তব্ভীষে মহাশয়,                     শ্রীরাম ন্তনকরট রয়, 

 য় সব্  ঙ্কার সন্ধান। 

লহনকার  মহীব্ীর,                     লেরখ্ িেু কন্তর ন্তির, 

ব্হু বসনয ররহ ন্তব্েযমান।। 

সব্াকারর ন্তনরন্তখ্ ,                     মরনরত ন্তব্স্ময় বহ , 

ন্তব্ভীষরে লেরখ্ তার মাে। 

অসম্ভব্ লেন্তখ্ ব্ীর,                     মরনরত কন্তর  ন্তির, 

এই লহতু বহয়ারি অকাজ।। 

ব্ানররর মিযখ্ান,                     খ্ুিা লকন ন্তব্েযমান, 

লকান লহতু ইহার ন্তভতরর। 

ব্ুন্তজ াম অনুমারন,                     পাই া লমার সন্ধারন, 

খ্ুিা লহতু সর্ব্ব বসনয মরর।। 

খ্ুিা লযই কর্ম্ব করর,                     জ্ঞান্তত-ব্ন্ধু সরব্ মরর, 

ব্ুন্তে রারমর  রয়রি শরে। 

লমার মরন লহন  য়,                     জান্তন াম সুন্তনশ্চয়, 

খ্ুিা লহতু সব্ার ন্তনিন।। 

ইে িে লেব্গে,                     যারর ডরর সর্ব্বজন, 

তার পুরর প্ররব্রশ ব্ানর। 

ব্রহ্মা আন্তে করর ডর,                     তার পুরর নান্তহ র্ঘর, 

আনরিরত গরর্জ্ব পশুব্র।। 
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ব্ুন্তে াম এই বহ ,                     খ্ুিা লহতু সব্ বম , 

লভে কন্তর বক  সর্ব্বনাশ। 

আরগ যাই ন্তপতা িারন,                     ন্তব্রশন্তষয়া শুন্তন কারে, 

তরব্ পাঠাইব্ যমপাশ।। 

লেন্তখ্ আরগ নতপমন্তে,                     আরগ সব্ কথা শুন্তন, 

তরব্ত কন্তরব্ মরন যাহা। 

না রান্তখ্ব্ কাররা তরর,                     পাঠাইব্ যমর্ঘরর, 

রােরসরা করর লযন আহা।। 

মান্তরয়া ব্ানরগে,                      ব্ সব্ার জীব্ন, 

নর-ব্ানর ন্তকব্া জারন সন্তন্ধ। 

িন্তরয়া মায়ার ব্র ,                      ইয়া যাব্ পাতার , 

লমার র্ঘরর ব য়া কন্তর ব্িী।। 

এত অনুমান্তন মরন,                     িন্ত   ব্ারপর িারন, 

েেব্ৎ কন্তর  িররে। 

উন্তঠয়াত  রঙ্কশ্বরর,                     িুম্বন কন্তর  ন্তশরর, 

লকার  কন্তর করর আন্ত ঙ্গরন।। 

ন্তজজ্ঞান্তস  ব্াপিারন,                     খ্ুিা রামিারন লকরন, 

ন্তকব্া লহতু লেন্তখ্  তাহারক।  

রাব্ে ব্ন্ত   তারর,                     এই দঃখ্ কব্ কারর, 

যত বহ  ন্তব্ভীষে পারক।। 

লসইত কন্তর  এত,                     রােস কন্তর  হত, 

এত দঃখ্ তাহার কারে। 

লসই বক  সঙ্গী জনা,                     ব্সাই  ব্ানর-থানা, 

রেকু  কন্তর  ন্তনিন।। 

লসই লমার কা  বহ ,                     রারমর শরে ব  , 

লসই এত কন্তর  জিা । 

মহী ব্র  কন্তহ আন্তম,                     রারমরর ব্ন্তিরব্ তুন্তম, 

লকরন আই   ঙ্কার মাোর।। 

শুন্তন করহ েশানন,                     শুন পুত্র ন্তব্ব্রে, 
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লয কাররে এত দ্বন্দ্ব বহ । 

অরযািযার েশরথ,                     তার পুত্র রর্ঘুনাথ, 

সীতার সন্তহত ব্রন আই ।। 

শুন্তনয়া ব্ারপর ব্ােী,                     করহ মহী যুন্তি পান্তে, 

ন্তনন্তশ্চরি থাকহ ন্তপতা র্ঘরর। 

আরগ খ্ুিা ন্তব্নান্তশব্,                     তরব্ বসনয সংহান্তরব্, 

পশ্চারত মান্তরব্ রর্ঘুব্ীরর।। 

এত ব্ন্ত  মহীব্ীর,                     লিারি কম্পরয় শরীর, 

গরির ব্ান্তহর শীঘ্র বহ । 

ভারত অমতত-কথা,                     েীর্ঘব িি যারহ গাাঁথা, 

কাশীরাম োস ন্তব্রন্তি ।।

 

মহীরাব্ে ব্ি 

জরন্মজয় ব্র , মুন্তন কন্তর ন্তনরব্েন। 

তার পর ন্তকব্া বহ  কহ তরপািন।। 

মুন্তন ব্র , শুন পরীন্তেরতর নিন।  

তেিরর লযই বহ  শুনহ কারে।। 

মহীরাব্ে ব্ীর তরব্ কন্তর  গমন। 

লেন্তখ্ া রারমর বসনয ব্হু ব্ীরগে।।  

ব্ি ব্ি ব্ীর লেরখ্ পর্ব্বত আকার। 

লেন্তখ্য়া ত মহীরাব্রের িমৎকার।।  

ন্তকরূরপ কন্তরব্ রে না লেন্তখ্ উপায়। 

লকানরূরপ ন্তজন্তন রে ন্তিন্তি  তথায়।।  

তরব্ মহী ভান্তব্র ন আপন অিরর। 

যুরর্দ্ কাযবয নান্তহ লমার এই কাযবয সারর।। 

যুর্দ্ না কন্তরব্, না হইব্ প্রিারে।  

ন্তনন্তশরত  ইয়া যাব্ শ্রীরাম  েম্ে।।  

এত ভান্তব্ ন্তনন্তশরত িন্তরয়া লব্শাির।  

ব্ানর হইয়া ররহ ব্ানর ন্তভতর।। 

তরব্ আন্তস মহী েশরথ রূপ িন্তর। 

লেরখ্ ন্তগয়া দ্বারর হনুমারনরর প্রহরী।। 

মায়া কন্তর ব্র  হনুমান ন্তব্েযমান। 

শ্রীরারমর ন্তপতা আন্তম েশরথ নাম।। 

ব্হুন্তেন লেন্তখ্ নাই শ্রীরাম  েম্ে।  

দ্বার িান্তি লেহ কন্তর রাম েরশন।। 

এত শুন্তন হনূমান ব্র ন ব্িন। 

লহথা এস করাইব্ রাম- েরশন।।  

রাম জয় কন্তরয়া আইরস ন্তব্ভীষে। 

লেন্তখ্ ভরয় প াই  রাব্ে-নিন।। 

এইমত আরস যায় নানা লব্শ িন্তর। 

গরি প্ররব্ন্তশরত নারর হনূ ত প্রহরী।। 

তার পরর ন্তব্ভীষরের মূন্তর্ত্ব িন্তর আন্তস। 

গরি প্ররব্ন্তশরত লসই মরন অন্তভ াষী। ।  

দই ভাই  রয় তরব্ প্ররব্রশ পাতা ।  

রাম- ক্ষ্মরেরর  রয় িন্ত   ভূপা । ।  
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ন্তনগরি ব্ন্ধন কন্তর রান্তখ্  ন্তনর্জ্বরন। 

পাথর িাপারয় ব্ুরক রারখ্ দইজরন।।  

রারম না লেন্তখ্য়া লহথা কারি কন্তপগে। 

হনূমান ন  নী  কারি ন্তব্ভীষে।। 

এইমত কািরয় যরতক কন্তপগে। 

সব্াকারর িান্তহ ব্র  রাজা ন্তব্ভীষে।।  

ন্তব্ভীষে ব্র , শুন পব্ন-নিন। 

মহী হন্তর ব য়া লগ  শ্রীরাম- ক্ষ্মে।। 

তারপর কন্তহ কথা কর অব্িান। 

সুিরঙ্গর দ্বার তরব্ লেরখ্ হনূমান।।  

লসই দ্বারর হনূমান প্ররব্শ কন্তর ।  

রাম রাম জন্তপয়া পাতার  িন্ত  লগ ।।  

প্ররব্ন্তশয়া পাতার  লেন্তখ্  আন্তে গি।  

 ম্ফ ন্তেয়া িািাই  পব্ন-রকাঙর।। 

তরব্ উর্ত্ন্তর  ন্তগয়া পুরীর ন্তভতর। 

মায়া কন্তর ন্তফরর হনূ পুরীর মাোর। ।  

সররাব্র তীরর এক লেরখ্ তরুব্র। 

িন্তিয়া ব্ন্তস  ব্ীর তাহার উপর।। 

মরকট-রব্রশ হনূ ররহন তথায়। 

নারীগে জ  ন্তনরত তথাকারর যায়।। 

হেূমারন লেরখ্ তরব্ যত নারীগে। 

পাতার  ব্ানর আই  ন্তকরসর কারে।। 

লসই সরঙ্গ ব্ুিী এক ন্তি  তার মাে।  

লসই ব্ুন্তি ব্র  বহ  ব্িই অকাজ।। 

নর-ব্ানর যরব্ এথা একত্র হইরব্। 

ন্তনশ্চয় জান্তনহ মহী অব্শয মন্তররব্।।  

নররূপ দই ন্তশশু িন্তরয়া আন্তন । 

তারপর লেখ্ এই ব্ানর আই ।। 

নর-ব্ানর দই লেখ্ বহ  এক ঠাাঁই। 

ব্ুন্তে াম মহীর ন্তনস্তার আর নাই।। 

ব্ুিীর ব্িন শুন্তন হনূ আনন্তিত। 

গাি বহরত নান্তম ব্ীর িন্ত   ত্বন্তরত। ।  

লশ্বত মান্তি বহয়া বব্রস ক সী-উপর।  

তরব্ হনূমান লগ  লেব্ীর লগাির।। 

লেব্ীরক লেন্তখ্য়া হনূ ব্ রয় ব্িন। 

তুন্তম ব্ন্ত   রব্ ব্ুন্তে শ্রীরাম- ক্ষ্মে।। 

এত শুন্তন মহারেব্ী বহ া িমৎকার।  

লেব্ী ব্র , শুন ব্ািা পব্ন-কুমার।।  

কার শন্তি মান্তররব্ক শ্রীরাম- ক্ষ্মে। 

এত শুন্তন িন্ত  লগ া ব্ীর হনূমান।। 

কর্ম্বকার র্ঘরর লগ া পব্ন-নিন। 

কর্ম্বকার র্ঘরর লেরখ্ খ্ড়্গ লেয় শাে।। 

তথা বহরত উন্তঠয়া িন্ত   হনূমান। 

তরব্ ব্ীর উপনীত মা াকার-িান।। 

মা া গাাঁরথ কারি আর রাম রাম ব্র । 

এইমত মা াকার কািরয় সকর ।। 

তারর তরব্ পুন্তির ন পব্ন-তনয়।  

লকরন ব্া লরােন কর লকান্ দঃখ্ হয়।।  

লতামার লরােরন লমার ন্তির নরহ ন্তহয়া। 

লেন্তখ্য়া লরােন ন্তিরর্ত্ ব্যাকুন্ত রত বহয়া।। 

মা াকার ব্র , শুন ব্তর্দ্ কর ব্র। 

দই লয ব্া ক আরন পাপী দরািার।।  

তারর ব্ন্ত  ন্তেরব্ এই মরনরত ভান্তব্য়া।  

তার  ান্তগ কান্তি, লমার ন্তির নান্তহ ন্তহয়া।। 

হনূমান ব্র , মহী মন্তররব্ ন্তকমরত। 

মা ী ব্র , মহীমততুয হনূমান হারত।। 

এত শুন্তন হনূমান তার তরর কয়। 

লতারর রাজা কন্তর মহ মান্তরব্ ন্তনশ্চয়। ।  
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পুনঃ হনূমান ব্ীর মান্তিরূপ িরর। 

প্ররব্শ কন্তর  হনূ মহী-অিঃপুরর। ।  

লযই র্ঘরর ব্ান্ধা আরি ভাই দইজন। 

তথাকারর হনুমান কন্তর  গমন।। 

মহী হন্তর আন্তনয়ারি পাতা -ভুব্ন। 

এত শুন্তন মূন্তচ্ছবত বহ  দইজন।। 

এখ্ন ন্তক কন্তরব্ ব্ হ হনূমান। 

লকমরন রােস হরত পাই পন্তরত্রাে। ।  

তরব্ হনূমান ব্র  লযাি কন্তর হাত। 

আন্তম লয কন্তহরয় তাহা শুন রর্ঘুনাথ।।  

তারপরর লোাঁহারর ন্তশখ্ায় হনূমান। 

যখ্ন ব্ন্ত রব্ লতামা কন্তররত প্রোম।। 

ব্ন্ত রব্ রাজার পুত্র প্রোম না কন্তর। 

আপন্তন লেখ্াও যন্তে লমারর কতপা কন্তর।।  

ইহা ব্ন্ত  হনূমান ন্তশখ্াই  ব্ােী। 

তথা বহরত গমন কন্তর  ব্ীরমন্তে।। 

রারমর িররে ব্ীর কন্তর  প্রোম। 

লেব্ীর সেরন আন্তস ররহ হনূমান।। 

রজনী প্রভাত বহ  প্রতূযষ ন্তব্হার।  

আনন্তিত মহীব্ীর করর স্নান োন।।  

ন্তব্প্রগে ব্ন্তস পূরজ লেব্ীর িরে। 

রাজা আন্তস পূজারত ব্ন্তস া ততেে।।  

সুগন্তন্ধ িিন লেয় নানা উপহারর।  

নানা পুষ্পগে লেয় র্ঘরটর উপরর।। 

নহূমান র্ঘরট আন্তস অন্তিিান বহ । 

র্ঘন র্ঘন র্ঘট নরি পরি পুষ্পজ ।। 

মহী ব্র  লেব্ী আন্তস বহ া অন্তিিান।  

শীঘ্রগন্তত আনাই  নর-ব্ন্ত োন।। 

স্নান করাইয়া তরব্ আরন দই ভাই। 

রূরপর তু না ন্তেরত ন্তত্রভুব্রন নাই।।  

ন্তেব্য ব্স্ত্র পরাই  মা া ন্তে  গর । 

শত লকাটী িরোেয় ব্েন কমর ।। 

রারমর রূরপরত িেু পা ন্তটরত নান্তর। 

ভরয় কা ী-প্রন্ততমা কাপাঁরয় থরথন্তর। ।  

এত লেন্তখ্ মহী তরব্ শ্রীরারমর ব্র ।  

মনঃন্তসর্দ্ হয় তরব্ লেব্ীরর পূন্তজর । ।  

শীঘ্রগন্তত েেব্ত করহ লেব্ীরর। 

ইহারর পূন্তজয়া ইে স্বগবরভাগ করর।। 

এ কথা শুন্তনয়া রাম  ক্ষ্মরেরর িাই। 

 ক্ষ্মে ব্র ন, কভু প্রোম না হই।।  

লযমত প্রকারর ল াক েেব্ত করর। 

লতমত প্রকারর তুন্তম লেখ্াহ আমারর। ।  

এত শুন্তন মহীব্ীর মরন মরনহারস। 

নরহ লকন েশরথ ন্তেরব্ ব্নব্ারস।। 

তরব্ মহী মাথাপারি ভূন্তমর উপরর। 

লসইেরে হনূমান ন্তনজ মূন্তর্ত্ব িরর।। 

লযই খ্ড়্গ ন্তি  লেখ্ মহী ন্তব্েযমান।  

লযই খ্ড়্গ হারত ন্তন  ব্ীর হনূমান।।  

লেব্ীরর িান্তহয়া ব্ীর তরব্ ব্র  ব্ােী। 

আপনার ব্ন্ত োন  হত আপন্তন।। 

খ্ড়্গ হারত হনূমান শুন তার কথা। 

এক লিারট কান্তট পারি মহীব্ীর মাথা। ।  

পন্তি  ত মহীব্ীর হই  সংহার। 

শুন্তনয়া তাহার নারী আই  যুন্তেব্ার। ।  

হারত িনু কন্তর আই  হনূর লগাির। 

নানাজান্তত ব্াে মারর হনূর উপর।। 

মহারিারি হনূ মারর মুন্তষ্টরকর র্ঘাত। 

মুন্তষ্টরকর র্ঘারত রােীর বহ  গভবপাত।। 
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লসই গরভব জরন্ম ব্ীর তার অন্তহ নাম। 

হারত িনু কন্তর আই  কন্তররত সংগ্রাম।।  

েরে েরে ব্াে মারর হনূর উপর।  

ব্ারে ব্ারে হনূমারন বক  জরজর।। 

তরব্ হনূমান তারর সাপন্তটয়া িরর। 

িন্তররত না পারর লসই ন্তপিন্ত য়া পরি। ।  

তরব্ ব্ীর হনূমান ভারব্ মরন মন। 

ন্তপতা পব্রনরর তরব্ কন্তর  স্মরে।। 

পুত্র লহতু পব্ন কন্তর া মহাররাষ। 

মহারিারি বক  লেব্ োরুে ব্াতাস। ।  

িূ া উিাইয়া ন্তে  তাহার উপরর। 

তরব্ হনূমান তারর িন্তর  সত্বরর।। 

িররে িন্তরয়া তারর র্ঘন লেয় পাক। 

পারক পারক ন্তফরর লযন কুমাররর িাক।।  

আিান্তিয়া লফর  তারর ভূন্তমর উপরর। 

মন্তর  মহীর পুত্র লগ  যমর্ঘরর।। 

তার পরর রারজয রাজা বহ  ন্তদ্বজব্র।  

পাত্র কন্তর লসই রারজয ন্তে  মা াকার।। 

রাম আজ্ঞা ন্তব্প্র রাজা পাত্র মা াকার। 

কর্ম্বকারর হনুমান ন্তে  র্ঘমর্ঘর।। 

পাতা  হইরত তব্ ব্ীর হনুমান। 

রাম- ক্ষ্মে কারন্ধ কন্তর কন্তর  পয়াে।। 

লহনকার  ভদ্রকা ী ব্র ন ব্িন। 

আমারর  ইয়া ি  পব্ন-নিন।। 

এরতক শুন্তনয়া হনু হান্তসয়া তখ্ন। 

মারথ কন্তর ভদ্রকা ী কারন্ধ দইজন।।  

 ঙ্কারত আই া রাম- ক্ষ্মরের সন্তহত। 

লেন্তখ্য়া সক  বসনয বহ  আনন্তিত।।  

তরব্ ব্ীর হনুমান লেব্ীরর  ইয়া। 

েীরগ্রারম রারখ্ তারর িাপন কন্তরয়া।। 

তরব্ হনুমান আই া  ঙ্কার ভব্ন। 

রামজয় ব্ন্ত  ডারক যত কন্তপগে।। 

ন্তসংহনাে কন্তর সরব্ ব্র  রামজয়। 

শুন্তনয়া রাব্ে রাজা কন্তম্পত হৃেয়।।  

এইমরত রাম- ক্ষ্মে  ঙ্কারত আই া। 

শুন্তনয়া রাব্ে রাজা প্রমাে গন্তে া। ।  

জান্তন  ন্তনশ্চয় মহী তযন্তজ  জীব্ন। 

পুত্ররশারক েশানন কররয় লরােন।। 

তরব্ ত রাব্ে রাজা ভারব্ মরন মরন। 

মহী পুত্র বম  আর জয় নান্তহ ররে।।  

লযন মহী অির্ম্ব কন্তর  ব্হুতর। 

লতমন্তত মন্তরয়া লগ  শমরনর র্ঘর।। 

লসই মত দরযবযািন লতামারর ন্তহংন্তস । 

ন্তহংসার কাররে লসই সব্ংরশ মন্তর ।। 

লতামার নান্তহক লোষ ন্তহংসার কারে।  

ব্ংরশর সন্তহত কুরু হই  ন্তনিন।। 

ন্তির্ত্ ন্তির কর রাজা না কর লরােন।  

তযজহ সিাপ, শুন আমার ব্িন।। 

মহীর আখ্যান আন্তম কন্তহনু লতামারর। 

লসইমত দরযবযািন অিরর্ম্বরত মরর।। 

মহাভাররতর কথা অমতত- হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে লহর  ভব্ তন্তর।। 

মস্তরক ব্ন্তিয়া ন্তদ্বজগে পেরজ। 

করহ কাশীোস গোির োসাগ্রজ। ।  
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ব্যাসরেরশ পােব্গরের ভীষ্মসমীরপ গমন 

তরব্ জরন্মজয় ব্র , শুন তরপািন। 

তেিরর লকান্ কর্ম্ব বক া মহাজন।।  

মুন্তন ব্র , জরন্মজয় কন্তহরয় লতামারর। 

লযইমরত সান্ত্বনা হই  যুন্তিন্তিরর।। 

ব্যাসব্াকয শুন্তন রাজা মন বক  ন্তির। 

ব্যাস বব্ া লশাকন্তির্ত্ নহ যুন্তিন্তির।। 

নানামত প্রসঙ্গ ব্ুোন ব্যাসরেব্।  

অরনক প্রকার কন্তর ব্ুোই  তরব্।। 

শুন্তন া অরনক শাস্ত্র রাজা যুন্তিন্তির। 

ব্যাস ব্র , লশাক তযরজ িরর্ম্ব কর ন্তির।। 

ির্ম্বকথা শুন্তনব্ারর যন্তে আরি মন।  

মন ন্তেয়া শুন ন্তগয়া ভীরষ্মর ব্িন।।  

ব্তহস্পন্তত আন্তে কন্তর যত মুন্তনগরে। 

নীন্তত শাস্ত্র ব্ুোই া ন্তব্ন্তব্ি ন্তব্িারন।। 

ন্তত্রভুব্রন প্রন্ততন্তিত কর িম্বমপে।  

ব্রহ্ম ঋন্তষ আন্তে ন্তি  যার সভাসে।।  

মহা ির্ম্বশী  ভীষ্ম ব্ীর মহাশয়।  

র্ঘুিাইরব্ লতাঁই তব্ ন্তিরর্ত্র সংশয়।।  

আনন্তিত ির্ম্বরাজ ব্যাসব্াকয শুন্তন। 

আনন্তিত িান্তর ভাই লেব্ িিপান্তে। ।  

িততরারে আরগ কন্তর পােুর নিন। 

ভীরষ্মর সমীরপ সরব্ কন্তর  গমন।। 

িান্তরন্তেরক ব্ন্তসয়া যরতক মুন্তনগে। 

িততরাে ব্ন্তসর ন, লেব্ নারায়ে। ।  

কররযাি কন্তরয়া ব্র ন যুন্তিন্তির। 

আমা লহন পাপী নান্তহ সংসার ন্তভতর।।  

জ্ঞান্তত ব্ন্ধু আন্তে মুন্তি মন্তরনু যরতক। 

ন্ত ন্তখ্রত না পান্তর যত কন্তরনু পাতক।।  

রাজযপে  ান্তগয়া কন্তরনু ব্হু পাপ। 

ভীষ্মরেরব্ মান্তরয়া পাইনু ব্হু তাপ।।  

এত শুন্তন ব্র  ভীষ্ম শুন যুন্তিন্তির। 

ন্তহত উপরেশ কন্তহ মন কর ন্তির।। 

ন্তত্রেরশর নাথ হন্তর লেব্ নারায়ে। 

একমন বহয়া ন্তিি তাাঁহার িরে।। 

হর্ত্বা কর্ত্বা ন্তব্িাতা পুরুষ পুরাতন। 

ন্তক কন্তররত লতামরা আইর  লমার িান। ।  

আমার ভারগযর সীমা কন্তহরত না পান্তর। 

কতপা কন্তর আইর ন আপন্তন শ্রীহন্তর।। 

ন্তত্রভুব্ন মরিয সার লেব্ নারায়ে।  

অিকার  পাই লযন লতামার িরে।। 

জগরতর কর্ত্বা তুন্তম লেব্ জগন্নাথ।  

ন্তক ব্ন্ত রত জান্তন আন্তম লতামার সাোৎ।। 

তুন্তম যাহা মরন কর লসইরূপ হয়। 

সক  সংসার প্রভু লতামার  ী ায়।। 

ন্তকব্া না কন্তররত পার আপন্তন শ্রীহন্তর। 

নান্তশর  লস দষ্টগে ন্তেন্তত ন্তি  ভারী।। 

আন্তেও অনান্তে তুন্তম সরর্ব্বশ্বর কর্ত্বা। 

অনারথর নাথ তুন্তম সর্ব্বফ োতা।।  

তুন্তম সর্ব্বময় প্রভু তুন্তম ন্তনরিন। 

তুন্তম সর্ব্বপ্রাে লহতু তুন্তম লস জীব্ন।। 

দরষ্ট নাশ কর তুন্তম ন্তশরষ্টর পা ন।  

তুন্তম লস করুোময় জগৎ তারে।। 

তুন্তম সতন্তষ্ট কর প্রভু সংহারহ তুন্তম। 

িান্তর লব্ে নান্তহ পারর কী ব্ন্ত ব্ আন্তম।। 

তুন্তম স্বগব তুন্তম মর্ত্বয তুন্তম লস পাতা । 

সংসারররত আরি যত তব্ ঠাকুরা ।। 
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তুন্তম ইে তুন্তম িে তুন্তম নারী নর। 

লতামার অন্তিক নান্তহ সংহার ন্তভতর।। 

আন্তে ন্তনরিন তুন্তম আব্রহ্ম স্বরূপ। 

লকান্তট লকান্তট ব্রহ্মাে তব্ এক ল ামকূপ।। 

করূো কন্তরয়া তুন্তম তরাও যাহারর। 

লসই লস লতামর ভি জান্তনব্ারর পারর।। 

লতামারর জান্তনরব্ লহন আরি লকানজন। 

ভি ন্তব্রন লতামারর না জারন অনয জন।।  

তব্ কথা শুন্তনয়ান্তি পূরর্ব্ব মুন্তনিারন। 

লযমত কন্তরর  তুন্তম কন্তহ ন্তব্েযমারন। ।  

পূরর্ব্ব এক ন্তব্প্র ন্তি  পরম ভকত।  

লতামা ন্তব্না অরনয তার নান্তহ ন্তি  ন্তির্ত্।। 

কতশানু তাহার নাম ন্তি  ন্তদ্বজব্র। 

লতামার ভজন লসই করর ন্তনরির।। 

রন্ধন কন্তরয়া ন্তব্প্র লতামা িযান করর। 

লভাজন করহ তুন্তম আনি অিরর।। 

ন্তদ্বরজ প্রব্ঞ্চনা কন্তর করহ লভাজন।  

অন্ন খ্াও ন্তদ্বরজ নান্তহ লেহ েরশন। ।  

আর ন্তেন লসই ন্তব্প্র রন্ধন কন্তরয়া। 

িযান করর ন্তদ্বজব্র লযাগাসন বহয়া। ।  

কুকুর-মূরন্তত তুন্তম িন্তরয়া তখ্ন।  

অন্ন লখ্রত ন্তব্প্র লতামা লেরখ্ নারায়ে।। 

ন্তব্প্ররক লেন্তখ্য়া প াইয়া ত আপরন। 

ন্তপরি ন্তপরি িায় তব্ লসই ত ব্রাহ্মরে।। 

লতামারক প্রতীত কন্তর ব্র ন ব্িন। 

লকন প াইয়া যাহ না কন্তর লভাজন।। 

লমার লোষ েমা কর লমার অন্ন খ্াহ।  

লমার ন্তেব্য  ারগ যন্তে প াইয়া যাহ। ।  

অন্না আন্তস খ্াও তুন্তম না কন্তরহ ডর।  

ঈশ্বর ন্তব্রারজ সো লতামার অির।।  

লতামারত আরিন হন্তর শুন মহাশর। 

অন্ন লখ্রয় পূেব কর আমার হৃেয়।।  

এইমত কন্তহ িরর কুকু্কর- িরে।  

ন্তদ্বজমূন্তর্ত্ব বহয়া হন্তর ন্তে া েরশন।।  

ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব হইর ন িতুভুবজিারী। 

শঙ্খ িি গো পদ্ম হই  শ্রীহন্তর।। 

ন্তদ্বজব্রর ন্তব্স্তর কন্তরর  আশ্বাসন।  

প্রন্ততন্তেন খ্াব্ অন্ন লতামার সেন।। 

লতামার অিীন আন্তজ হইনু ব্রাহ্মে। 

লতামারর িান্তিরত আন্তম নান্তরব্ কখ্ন।। 

লসই লহতু লতামারর পরীো আন্তম বকনু। 

এত দঃখ্ লতামারর িািারত নান্তরনু।।  

ন্তনশ্চয় ব্ হ প্রভু শুনহ ব্িন। 

সর্ব্বমরত আন্তম লতামা কন্তরব্ রেে। ।  

লসই মরত অন্ন খ্াই ব্ুন্তে  িাররে। 

কোন্তিত যুন্তিন্তির হয় লস ব্রাহ্মরে।। 

অঙ্গীকার বক া সতয পা ন কন্তররত।  

লসই এই যুন্তিন্তির  য় লমার ন্তিরত।।  

লসই লহতু বক া দষ্ট দরযবযািরন নাশ। 

আন্তজ লস জান্তন  তাহা শুন শ্রীন্তনব্াস।। 

লতামা ন্তব্রন আর লমার নান্তহ সতন্তষ্টকর্ত্বা। 

আর যত আরি সব্ লতামার রন্তেতা।। 

কতপা কন্তর কর প্রভু লমার পন্তরত্রাে।  

উর্দ্ার কন্তরয়া লমারর  হ ন্তনজিান। ।  

পূরর্ব্বরত গয়ায় এক ন্তি  ন্তদ্বজব্র।  

অনািার ব্তন্তর্ত্ লসই করর ন্তনরির। ।  

হন্তররত ভজনা, সো নীি কর্ম্ব করর। 

নীি কর্ম্ব কন্তর লসই লেহ মাত্র িরর।। 
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পাদকা-ব্যাপার করর ব্রাহ্মে হইয়া। 

িরর্ম্বর পাদকা লব্রি লোকান কন্তরয়া।। 

তাহারত ব্ন্তসয়া লসই সোকা  থারক। 

পাদকা োিরয় সো ফুক লেয়মুরখ্।।  

িরর্ম্বর ব্যাপার করর মুন্তিসরঙ্গ থারক। 

িরর্ম্বর যরতক িূ া  ারগ তার মুরখ্।। 

মুন্তির সরঙ্গরত তার সঙ্গ সর্ব্বেে। 

আপনার ির্ম্ব কর্ম্ব না করর ব্রাহ্মে।। 

সন্ধযা-গায়ত্রী হীন মুন্তিসরঙ্গ রয়।  

সর্ব্ব ন্তেন লগর  লসই সন্ধযাকার  খ্ায়।। 

রন্ধন কন্তরয়া লতামা লকরর সমপবে। 

তরব্ ত তাহার পরর কররয় ভেে।। 

ন্তেন লগর  একব্ার তব্ নাম  য়। 

অনযানয সময় নরহ সন্ধযার সময়। ।  

আর ন্তেন নাম ব য়া কন্তর  শয়ন। 

বেরব্ সপবার্ঘারত ন্তদ্বজ তযন্তজ  জীব্ন।। 

মন্তরর  যরমর েূরত ব্ান্তন্ধ ব য়া যায়। 

ন্তব্ষু্ণেূত আন্তস তার ব্ন্ধন খ্সায়।।  

ন্তব্ষু্ণেূরত ব য়া লগ  ন্তব্ষু্ণর নগরর। 

তরব্ যমেতূ লগ া যরমর লগািরর।। 

লফন্ত   হারতর পাশ ির্ম্ব ব্রাব্রর।  

কহরয় িরর্ম্বর আরগ কন্তর লযাি করর। ।  

লতামার িারনরত লমার নান্তহ প্ররয়াজন।  

এরতক শরীরর দঃখ্ না যায় কথন।। 

এতকা  ির্ম্ব লব্রি ির্ম্ব কর্ম্ব নাই। 

লমারর মান্তর তারর ব য়া যায় অনয ঠাাঁই।। 

তপ-জপ-হীন ন্তব্প্র নীিকর্ম্ব করর।  

তরব্ লকন ব য়া যায় ন্তব্ষু্ণর লগািরর।। 

লতামার রন্তহ  আর ন্তকরস অন্তিকার।  

আমরা আন্তনব্ কারর সংসার ন্তভতর।। 

ির্ম্ব ব্র , কহ ন্তিত্রগুপ্ত মহাশয়।  

লকান কর্ম্ব করর ন্তব্প্র কহত ন্তনশ্িয়।।  

ন্তিত্রগুপ্ত ব্র , ির্ম্ব নান্তহ ত ন্ত খ্ন। 

শয়রনরত হন্তরনাম কন্তরত স্মরে।। 

শয়রন মররে লযই হন্তরনাম  য়।  

তারর লতার আন্তনরত উন্তিত নান্তহ হয়।। 

শয়রন  ই  নাম লসই ত ব্রাহ্মে। 

তরব্ লকন েূত যায় তাহার সেন।। 

শয়রন মররে লযই হন্তরনাম  য়। 

লমার অন্তিকার তারর নান্তহক ন্তনশ্চয়।।  

যম ব্র , শুন েূত ব্িন আমার। 

এই এই জরন লমার নান্তহ অন্তিকার।। 

এক ন্তেন লযই জন হন্তরনাম  য়। 

তারর তুন্তম নান্তহ আন আমার আ য়।। 

হন্তরনাম ব য়া লযই জন মততুয হয়। 

কোন্তিত নান্তহ যাহ তাহার আ য়।। 

মরে-সমরয় লযই জরন গঙ্গা পায়। 

তথা হইরত ন্তফন্তর লতারা আন্তসন্তব্ ন্তনশ্িয়।।  

যার গর  রুদ্রাে তু সী মা া থারক। 

কভু নান্তহ যান্তব্ লতারা তাহার সরু্ম্রখ্।। 

কব্ি থান্তকরব্ যার হন্তর-হর নারম। 

কোন্তিত লতামরা না যারব্ তার িারম। ।  

গঙ্গার মতন্তর্ত্কা থারক যাহার   ারট। 

কোি না যান্তব্ লতারা তাহার ন্তনকরট। ।  

তু সীরব্েীর মাটী তু সীর পাত।  

কভু নান্তহ যান্তব্ লতারা তাহার সাোৎ।। 

লগারজ লগাময় মূত্র থারক যার ন্তশরর।  

তারহ নান্তহ িুাঁন্তব্ লতারা কন্তহনু সব্ারর।। 
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কতষ্ণ কতষ্ণ ব্ন্ত  লযব্া তযজরয় জীব্ন। 

তার তরর লতারা নান্তহ িুাঁন্তব্ কোিন। ।  

মরেকার রত গুরুেরশন পায়। 

সর্ব্বপারপ মুি হরয় বব্কুরেরত যায়।। 

যাহার উপরর আরি লমার অন্তিকার।  

তাহা লয ব্ন্ত ব্ সরব্ শুন সাররার্দ্ার।।  

পতন্তথব্ীরত জন্তন্ম লযই পরন্তহংসা করর। 

গুরুভন্তি ন্তিিা নান্তহ যাহার অিরর।। 

ন্তব্প্র লেন্তখ্ প্রোম না করর লযই জন।  

ন্তমথযা ব্াকয করহ আর ককবশ ব্িন। ।  

পরদ্রব্য  য় আর পরোর হরর। 

ন্তদ্বজভূন্তম হরর আর পরন্তিদ্র িরর।।  

ন্তমথযা সােয লেয় আর প্রব্ঞ্চনা করর। 

োন ন্তেয়া লযই জন ভাব্রয় অিরর।।  

লেন্তখ্য়া পররর দঃখ্ সুখ্ পায় মরন। 

এই মত কত আরি অরনক কথরন।। 

এইমত ির্ম্বরাজ কন্তহ  েূরতরর। 

এই সব্ পাপী আন ডাঙ্গশ প্রহারর।।  

সুেতঢ় ব্ন্ধন কন্তর আন লমার লহথা। 

মান্তরয়া ডাঙ্গশ ব্ান্তি ভান্তঙ্গ তার মাথা।। 

ভীরষ্মর নীন্তত কথন 

লহনমরত করহ তরব্ ভীষ্ম মহাশয়। 

তব্ অরগ্র লসই বম  ন্তক তার সংশয়।।  

এত শুন্তন যুন্তিন্তির কররয় লরােন। 

সান্ত্বাইয়া ব্র  তারর শািনু নিন।। 

ন্তব্ষাে না কর রাজা ন্তির কর মন্তত।  

ভ্রাততগে সংহন্তত ভুিহ ব্সুমতী।।  

নীন্ততব্াকয কথা ন্তকিু শুনহ রাজন।  

কোন্তিত ন্তনিা না কন্তরহ ব্রাহ্মে।।  

ন্তপতা মাতা পান্ত রব্, রান্তখ্রব্ অিঃপুরর। 

জননীরর রান্তখ্রব্ক রন্ধরনর র্ঘরর।। 

গতহমরিয রান্তখ্রব্ আপন ন্তপ্রয় নারী। 

লগািন রেরে ন্তেরব্ ভ্রারত অন্তিকারী।। 

পুত্ররক রান্তখ্রব্ রাজকারযবয সভাসরে। 

কন্তরর  সক  কাযবয পাইরব্ সম্পরে।। 

োন ির্ম্ব যজ্ঞ তপ কন্তররব্ সতত। 

প্রজাগে পান্ত রব্ কন্তরয়া পুত্রব্ত।।  

প্রীন্ততব্াকয কন্তহয়া প্রজার কর ব রব্। 

সািুগে পান্ত  দষ্টগে ন্তনব্ান্তররব্।।  

প্রজার রমেী ন্তনজ জননী জান্তনরব্। 

পুত্র ন্তমত্র লভোরভে কখ্ন নন্তহরব্। ।  

লোষারোষ লেন্তখ্ তার ন্তনভতরত ব্ুন্তেরব্। 

খ্র র ব্িরন রাজা প্রতযয় না যারব্।। 

উপার্জ্বন কন্তর িন কন্তররব্ সঞ্চয়। 

ভয় লিাি ল াভ ন্তনদ্রা তযন্তজরব্ সময়।।  

না  ইরব্ পরদ্রব্য, িাপয না হন্তররব্। 

আপন জান্তনয়া ন্তমথযা সােয নান্তহ ন্তেরব্।। 

লসই সািুজন লযই থারক ন্তনিািার।  

সংরেরপ কন্তহনু ির্ম্ব িরর্ম্বর ন্তব্িার।। 
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মততুযর উৎপন্তর্ত্ ও ব্েবন 

তেির ন্তপতামরহ িরর্ম্বর তনয়। 

করারযারি ন্তজজ্ঞারসন, কহ মহাশয়।। 

মততুয লহন ব্স্তু লকব্া কন্তর  সতজন।  

পূর্ব্বাপর আরি ন্তকব্া ব্যান্তপত ভুব্ন।। 

মততুয ব্ন্ত  লকান্ জন এ ন্ততন ভুব্ন।  

লিাট ব্ি সর্ব্ব জীরব্ কররয় ন্তনিন।।  

লক সতন্তষ্ট কন্তর  মততুয, বহ  ন্তক কাররে। 

মততুযরত সংসারর হরর ব্ি ব্ি জরন। ।  

যম ব্র  কাহারর লস িরর লকান লব্শ। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন, ব্ন্ত  শুনহ রাজন।। 

মততুযর ব্তর্ত্াি কথা অদ্ভূত কথন।  

যরব্ কন্তরর ন ব্রহ্মা সতন্তষ্টর পর্ত্ন।। 

মততুয লহন ব্স্তু নান্তহ হই  সতজন।  

সংসার ব্যান্তপ  জীরব্ লকহ না মরয়। ।  

পতন্তথব্ী না সরহ ভার রসাতর  যায়। 

শুন্তনয়া সক  তত্ত্ব ন্তিন্তি প্রজাপন্তত।। 

স্বায়ম্ভূব্ নারম এক কন্তর  উৎপন্তর্ত্। 

স্বায়ম্ভূব্ পুত্র বহ  রুন্তি মহাশয়।।  

ভরতান্তে সপ্ত বহ  তাহার তনয়। 

সপ্ত পুরত্র সপ্ত দ্বীরপ ন্তে  অন্তিকার।। 

জমু্বদ্বীপ মান্তগর ন, ভরত-কুমার।  

লজযিপুরত্র জমু্বদ্বীপ ন্তে  অন্তিকার।। 

নান্তহ ন্তে  ভররতরর কন্তর সুন্তব্িার। 

প্লেদ্বীরপ অন্তিকার ন্তের ন ভররত।। 

না  ই  অন্তিকার ভরত লকারপরত। 

সন্নযাসী হইয়া লিারি হই  ব্ান্তহর।। 

তপসযা কন্তররত লগ  পর্ব্বত ন্তমন্তহর।  

মহাতপ আরন্তম্ভ  রুন্তির নিন।। 

অনাহারর ব্াতাহারর মুন্তেত ল ািন। 

এইরূরপ ররহ ষান্তট সহস্র ব্ৎসর।। 

তুষ্ট হরয় ব্রহ্মা ন্তেরত আন্তসর ন ব্র।  

না  ই  ব্র লসই রন্তহ  লমৌরনরত।। 

পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কন্তহর ন ব্হুমরত। 

লেন্তখ্ মহািুর্দ্ হইর ন সতন্তষ্টির।।  

লনত্রানর  জন্তন্ম  অসুর ভয়ঙ্কর। 

লসইত অসুর জিুদ্বীরপরত ব্যান্তপ ।। 

সন্তহরত না পান্তর ভার পতন্তথব্ী কাাঁন্তপ । 

ব্রহ্মারর সেরন পতথবী গুহান্তর কন্তর ।। 

পতথবী সন্ত্বাইয়া তাাঁর ভাব্না হই ।  

ন্তিন্তিয়া লগর ন ব্রহ্মা যথা ভগব্তী।। 

  াট হইরত র্ঘর্ম্ব উপন্তজ  তন্তথ। 

লসই র্ঘর্ম্ব মততুয নারম  ন্তভ  জনম।।  

মহাভয়ঙ্কর মূন্তর্ত্ব ব্িই ন্তব্ষম। 

ব্রহ্মারর িান্তহয়া মততুয ব্ন্ত   ব্িন।।  

আন্তজ সর্ব্ব জীরব্ আন্তম কন্তরব্ ন্তনিন।  

একজন না রান্তখ্ব্ পতন্তথব্ীরত আর।।  

লিাট ব্ি সর্ব্ব জীরব্ কন্তরব্ সংহার।  

 

এরতক ব্ন্ত য়া মততুয কাাঁরপ থর থর। ।  

হান্তসয়া মততুযরক কন্তহর ন সতন্তষ্টির।  

লিাি সিরহ মততুয শুনহ ব্িন।।  

জিুদ্বীরপ শীঘ্রগন্তত করহ গমন। 

ির্ম্বাির্ম্ব ব্ুন্তে েে কর জীব্গরে।। 

ব্যান্তিরূপ হরয় কর জীরব্র ন্তনিরন। 

সর্ব্বত্র ব্যাপক হও ব্রররত আমার।।  
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িতুর্দ্বশ ভুব্রনরত কর অন্তিকার। 

িতুঃষন্তষ্ট ব্যান্তি সতন্তজ লেন তার সরন।। 

লপ্রতপুরর যমরাজা িন্ত   তখ্রন। 

 

পুরী িতুন্তর্দ্বরক তার অপূর্ব্ব রিন।।  

তার কথা কন্তহ শুন িরর্ম্বর নিন।  

লেব্ঋন্তষ সন্নযাসী লয মরর নতপব্র। ।  

উর্ত্র দ্বারররত যায় যরমর নগর। 

পন্তশ্চম দয়ার হয় অন্তত রমযি ।।  

নানা দ্রব্য লভাগয আরি অমতত সক ।  

সরূ্ম্খ্ যুরর্দ্রত পরি লযই লযার্দ্াগে।। 

পন্তশ্চম দয়ারর যায় যরমর সেন। 

পূর্ব্বদ্বারখ্ান্তন লেন্তখ্ পরম সুির।। 

েন্তি দগ্ধ ভেযদ্রব্য পরম সুির। 

স্বামীর সন্তহত মরর যত নারীগে।। 

স্বামী  রয় পূর্ব্বদ্বারর কররয় গমন।  

েন্তেে দ্বাররর কথা কহরন না যায়।।  

শুন্তনর  ল ামাঞ্চ হয় সকর র গায়। 

েন্তেে দয়ারর ব্রহ বব্তরেী নেী।।  

পাপীর শরীর েরহ পরশরয় যন্তে। 

মস্তরক মারারয় েূত অরস্ত্রর প্রহার।। 

সাাঁতান্তরয়া পাপী সব্ হয় তারহ পার।  

পার হরত আরি ভয়, শুনহ কান্তহনী।। 

কতন্তমরত মাথার খ্ুন্ত  খ্ায় ইহা জান্তন। 

ঠাাঁই ঠাাঁই এরকশ্বর বহরত হয় পার। ।  

শতগা  কুকু্করর খ্ায় লর্ঘার অন্ধকার।  

লিৌরাশী নরককুে তাহার েন্তেরে। ।  

তাহার সক  কথা শুন সাব্িারন।  

ব্জ্রকীট লপাকা আরি তাহার ন্তভতর।। 

গ্রারস গ্রারস পাপী লব্ন্তি খ্ায় ন্তনরির। 

স্বামীব্াকয নান্তহ মারন, িান্তপত হরে।।  

লেব্তারর ন্তনরি আর ন্তনিরয় ব্রাহ্মে। 

তাহারর লফ ায় লর্ঘার নরক ন্তভতরর।। 

ির্ম্বাির্ম্ব ন্তব্রব্িনা ন্তিত্রগুপ্ত করর। 

মহাকুে নাম িরর পুন্তরত লশান্তেত।।  

শরতক লযাজন তাহা কণ্টরক পূন্তরত। 

লস নররক লগাব্ি স্ত্রীব্িকারী যায়। ।  

সর্ব্বারঙ্গ লপািয় তারহ নরক পীিয়।  

তাহা ভাজা হয় পাপী আপনার বতর ।।  

ব্রহ্মব্ি কর ন্তকম্বা সুব্েব হন্তরর । 

ন্তমথযা কথা করহ লযব্া হররয় শাসন। ।  

 

কুম্ভীপাক নররকরত তাহার গমন। 

লয মহাররৌরব্ নাম নরক ন্তব্রশষ।। 

শুনহ তাহার কথা ব্ন্ত ব্ অরশষ। 

তনয়া ন্তব্িয় লযব্া করর মূঢ়জন।। 

লস মহাররৌররব্ হয় তাহার গমন। 

আর লযব্া মহাপাপ করর মহীতর ।। 

এরক এরক নরক ভূিরয় ব্হুকার । 

সংরেরপ জানহ যমপুরীর কথন।। 

কন্তহব্ িরর্ম্বর ফ  শুনহ রাজন। 

যার লযব্া ির্ম্বাির্ম্ব কন্তরয়া ন্তব্িার।। 

লিাট ব্ি সব্াকার কন্তহব্ ন্তব্স্তার। 

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী।। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর াক তন্তর। 

শান্তিপর্ব্ব ভাররতর অপূর্ব্ব কথন।।  

একন্তিরর্ত্ একমরন শুরন লযই জন। 

সর্ব্বির্ম্ব ফ   রভ নান্তহক সংশয়।।  
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সর্ব্বত্র অভীষ্ট  াভ সর্ব্বত্র ন্তব্জয়। 

অিকার  পন্তত হয় বব্কুন্ঠ উপর।। 

নান্তহক সংশয় ইরথ ব্যারসর উর্ত্র। 

কাশীরাম লেব্ ন্তির্ত্ লগান্তব্ি িররে।। 

একন্তিরর্ত্ একমরন শুরন সর্ব্বজরন।  

ির্ম্বাির্ম্ব প্রস্তারব্ হন্তরনারমর মহাত্ম্য কথন 

ন্তজজ্ঞারসন যুন্তিন্তির কন্তরয়া ন্তব্নয়।  

ির্ম্বাির্ম্ব কথা কহ শুন্তন মহাশয়।।  

ন্তকরূরপ অির্ম্ব লভাগ করর পান্তপগে।  

িন্তর্ম্বর াক ির্ম্বরভাগ কররয় লকমন।।  

শুন্তনয়া করহন হান্তস গঙ্গার তনয়। 

কন্তহব্ সক  কথা শুনহ ন্তনশ্চয়।। 

যমরাজপুরী নাম ন্তব্খ্যাত ভুব্রন। 

অদ্ভূত তাাঁহার পুরী না যায় ব্েবরন।। 

লষা শত লযাজন তাহার পন্তরমাে। 

যরমর অদ্ভতূ পুরী ন্তব্ন্তিত্র ন্তনর্ম্বাে।। 

োন যজ্ঞ করর লযই ভরজ নরায়রে। 

পুেযব্ান জন করর গমন লসখ্ারন।। 

ব্রাহ্মরেরর গাভী োন করর লযইজন।  

ন্তব্ষু্ণ তু য জান্তন ন্তব্রপ্র কররয় লসব্ন।। 

সর্ব্বদ্বার ন্তেয়া যায় যরমর সেন।  

যরমর ন্তব্ন্তিত্র পুরী করর ন্তনরীেে।।  

নব্র্ঘনশযাম অঙ্গ লমাহন মুরারী। 

লেন্তখ্রত অপূর্ব্ব লশাভা লযন িিিারী।। 

সম্ভাষ কন্তরয়া যম ন্তিত্রগুরপ্ত ব্র । 

পাপ পুেয ন্তব্িার কররয় লসই কার । ।  

লযাগ ির্ম্ব সান্তিয়া ভজরয় নারায়ে।  

ন্তব্ন্তিমত ভন্তিভারব্ কররয় পূজন।। 

লসইেরে ির্ম্বরাজ ন্তব্ন্তব্ি প্রকারর। 

ন্তব্ষু্ণতু য কন্তর পূজা কররয় তাহারর।। 

বব্কুন্ঠ হইরত তরব্ লেব্ নারায়ে। 

ন্তেব্য রথ পাঠাইয়া লেন লসইেে।।  

যরমরর প্রেন্তম, ররথ কন্তর আররাহে। 

লেব্তু য হরয় করর বব্কুন্ঠ গমন।।  

জনোন অন্নোন করর লযই জন। 

আত্ম্ তু য অন্ততন্তথরর কররয় লসব্ন।।  

ররথ িন্তি যায় লসই বব্কুন্ঠ ভুব্ন। 

লকানকার  তাহার না হইরব্ পতন।। 

তািু  গুব্াক োন করর লযইজন। 

ন্তেব্যররথ যায় লসই যরমর ভব্ন।। 

র্ঘতত োন করর ন্তদ্বরজ করর অন্নব্রত।  

যরমর নগরর যায় অররান্তহয়া রথ।। 

িানয োন ব্রাহ্মরেরর লেয় লযইজন।  

ব্তন্তর্ত্োন ন্তেয়া লযই লতারষন ব্রাহ্মে।। 

ন্তব্ন্তিত্র ন্তব্মারন যায় যরমর নগরর। 

নানা উপরভাগ লসই ভুিরয় সত্বরর। ।  

ভূন্তমোন ন্তেয়া লযই লতাষরয় ব্রাহ্মরে। 

ন্তপতত-অঙ্গ লেব্ অঙ্গ করর ন্তনরীক্ষে। ।  

ব্রাহ্মরের লসব্া লযই করর অনুব্ররত। 

ইে আন্তে লেব্ পূজা করর শুর্দ্ন্তিরর্ত্।। 

পরথ পরথ েীর োন কন্তররত কন্তররত।  

ন্তেব্যররথ িন্তি যায় যরমর পুরররত।।  

 

ির্ম্বাির্ম্ব ফ াফ  কন্তহরত ন্তব্স্তার। 

সংরেরপ কন্তহ লয ন্তকিু শুন সাররার্দ্ার।। 
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ির্ম্বাির্ম্ব ভুিরয় আপন্তন যমরারজ। 

ির্ম্বাির্ম্ব ন্তব্রব্িনা তাাঁহার সমারজ।। 

লয লযমন ির্ম্ব করর লস লতমন পায়।  

সর্ব্বসুরখ্ পূেব হরয় যমপুরর যায়।। 

ির্ম্বাির্ম্ব ন্তব্িান্তররত কর্ত্বা ির্ম্বরাজ। 

অিকার  যায় জীব্ যরমর সমাজ।। 

সংসাররর হর্ত্বা কর্ত্বা লেব্ োরমােরর। 

যাাঁর নাম শ্রব্রে অরশষ পাপ হরর।।  

ন্তব্ন্তব্ি ন্তব্ষু্ণর ভন্তি লব্রের ব্িন।  

ন্তক কাররন তাহা নর না করর সািন।।  

শুনহ লগান্তব্ি তত্ত্ব কন্তঠন না হয়।  

ন্তক কাররে তারহ ল াক মারন পরাজয়।।  

পরদ্রব্য হরর, করর ন্তহংসা পরোর।  

িুন্তর ন্তহংসা কন্তর লতারষ আত্ম্-পন্তরব্ার।। 

ন্তব্রপ্র োন লেয়, ন্তকন্তু মরন অহঙ্কার। 

অন্ততন্তথ না পূরজ, নান্তহ লেয় পুরষ্কার।। 

ব্রাহ্মেী হরে করর কারম মর্ত্ হরয়। 

প্রকার প্রব্ঞ্চ করর মি ন্তমথযা করয়।। 

এইমরত যত পাপ কররয় অর্জ্ুবন। 

ন্তব্িাকুরে পন্তি, ন্তব্িা কররয় ভেে।। 

কািরয় যরতক পাপী, কন্তর হাহাকার।  

মস্তক উপরর করর মুেগর প্রহার।। 

 

এইরূরপ পাপ লভাগ করর পান্তপগে। 

ইন্ততহাস কথা এক শুনহ রাজন।। 

জগরতর হর্ত্বা কর্ত্বা লেখ্ ন্তনরিন। 

তাাঁর রূপ তাাঁর গুে লব্রের ব্িন।। 

এরতক ভান্তব্য়া ন্তিরর্ত্ ব্রহ্মার নিন। 

শীঘ্রগন্তত লগর ন লযখ্ারন পদ্মাসন। ।  

কররযারি স্তুন্তত নন্তত অরনক কররন। 

তুষ্ট হরয় ব্রহ্মা নাররেরর ন্তজজ্ঞারসন।। 

ন্তক লহতু এ সতযর ারক তব্ আগমন। 

অসরিাষ ন্তির্ত্ তব্ লেন্তখ্ ন্তক কারে। ।  

সুরার াক ন্তকব্া পরমাে হইয়ারি। 

ইরের ইেত্ব ন্তকব্া অসুর হরয়রি।। 

অসুররর পীিা ন্তক হরয়রি লেব্র ারক। 

ন্তক লহতু লতামার ন্তির্ত্ মি লেন্তখ্ দঃরখ্।। 

 

এত শুন্তন কন্তহ  নারে তরপািন। 

আমার ন্তিরর্ত্র দঃখ্ না হয় খ্েন। ।  

যত ভান্তব্ াম ন্তিরর্ত্ ন্তেরত নান্তহ সীমা। 

জান্তনরত না পান্তর হন্তরনারমর মন্তহমা। ।  

লব্েশাস্ত্র ব্ন্তহভূবত মন অরগাির। 

এই লহতু ভান্তব্য়া হরয়ন্তি ন্তিিান্তর।।  

জগরতর হর্ত্বা কর্ত্বা তুন্তম সনাতন। 

লতামারত উৎপন্তর্ত্ হয় লতামারত ন্তনিন। ।  

সংসাররর পন্তত তুন্তম সব্ার ঈশ্বর। 

সংসাররর আন্তে অি লতামারত লগাির।।  

লস কাররে আন্তস াম ত্বন্তরত লহথায়। 

নারমর মন্তহমা তুন্তম কন্তহব্া আমায়।। 

লতামা ন্তব্না অনযজন কন্তহরত না পারর। 

কতপা কন্তর শীঘ্রগন্তত কন্তহরব্ আমারর। ।  

 

এত শুন্তন হান্তস ব্রহ্মা কন্তহ া ব্িন।  

জগরতর এক আত্ম্া লসই ন্তনরিন।। 

লক কন্তররত পারর তাাঁর নাম ন্তনরূপে।  

আন্তম নান্তহ জান্তন হন্তর নারমর কথন।। 

পূর্ব্বাপর আরি লহন লব্রের উর্ত্র।  

নারমর মন্তহমা ন্তকিু জারনন শঙ্কর।।  
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ন্তশরব্র সেরন তুন্তম করহ গমন।  

নারমর মন্তহমা কন্তহরব্ন ন্তত্রর ািন।। 

 

এত শুন্তন আনন্তিত হরয় তরপািন। 

প্রেন্তময়া িন্ত র ন হররর সেন।। 

েেব্ৎ কন্তর হরর কন্তররিন স্তুন্তত। 

জয় জয় ন্তব্রূপাে কাতযায়নী- পন্তত।। 

সনাতন পূেবব্রহ্ম ন্তসর্দ্ অব্তার।  

লতামার মন্তহমা আন্তম ন্তক ব্ন্ত ব্ আর।। 

লস কাররে আন্তস াম লতামার সেন। 

কন্তহরব্ আমারক তুন্তম নাম ন্তনরূপে।। 

এত শুন্তন হান্তসয়া ব্র ন ন্তত্রর ািন।  

লক কন্তহরত পারর হন্তরনারমর কথন।। 

সমুদ্র হরী লযব্া গন্তেব্ারর পারর। 

পতন্তথব্ীর লরেু লযব্া গরে এ সংসারর।। 

আকারশর তারা গন্তে করর ন্তনরূপে। 

শীঘ্রগন্তত তার িারন করহ গমন।। 

 

এত শুন্তন হষবন্তিরর্ত্ কন্তরয়া প্রেন্তত। 

ত্বন্তররত লগর ন যথা ন্তত্রেরশর পন্তত।। 

লেব্ঋন্তষ নারে ন্তব্খ্যাত তরপািন। 

বব্কুরের দ্বারর লকহ না করর ব্ারে।। 

লগর ন সত্বর যথা  েী নারায়ে। 

কররযারি প্রেন্তময়া কররন স্তব্ন।। 

জয় জয় জগন্নাথ ন্তত্রেশ ঈশ্বর। 

জগতন্তনব্াসী জয় জগরতর পর।। 

অপার মন্তহমা তব্ ন্তেরত নান্তর সীমা। 

ন্তশরষ্টর পা ন দষ্ট ভিন গন্তরমা।। 

সতজন পা ন অংশ যাহার প্রকতন্তত। 

অন্তখ্  কারে অজ অন্তখ্র র পন্তত।। 

নরমা নরমা ন্তেব্য মৎসয পূেব অব্তার। 

সপ্তন্তব্ংশ জ্ঞানোতা লব্রের উদ্ভার।। 

নরমা নরমা অব্তার ন্তেব্য অন্তসমুখ্। 

ন্তহরেযাে ন্তব্োর পতন্তথব্ী উর্দ্ারক।।  

নমরস্ত মুকুি নরমা নরমা মিুহারী। 

নমরস্ত ব্ামনরূপ নমরস্ত মুরারী।।  

নরমা রর্ঘুকুর ানাথ রাব্ে অন্তক।  

নমরস্ত মািব্ নমঃ সংসার পা ক।। 

এরূরপ নারে কন্তরর ন ব্হু স্তুন্তত। 

তুষ্ট হরয় তাাঁহারর করহন  েীপন্তত।। 

িনয িনয মহামুন্তন ব্রহ্মার কুমার। 

লকান লহতু লহথায় কন্তর া অগ্রসর।। 

ভরির অিীন আন্তম ভকত জীব্ন। 

ভকরতর িন আন্তম ভকরতর মন।। 

মরনাহর রূপ আন্তম মন অরগাির। 

কাহারত ন্তনন্ত বপ্ত আন্তম কারহ ন্তভন্ন পর।। 

আত্ম্ারূরপ সর্ব্বভূরত আমার প্রকাশ। 

লস কাররে ন্তব্খ্যাত প্রকাশ শ্রীন্তনব্াস।। 

আত্ম্ারূরপ আমার প্রন্ততমূন্তর্ত্ব সর্ব্বভূরত। 

অনযজন ন্তিরর্ত্ লমারর না পারর রান্তখ্রত।। 

ভরির অিীন থান্তক ভকত সন্তহরত। 

ভন্তিরত লকব্  ভি পাররয় রান্তখ্রত।। 

ভিব্াঞ্ছা পূেব আন্তম কন্তর অনুেরে। 

কহ মুন্তন আন্তসয়াি লকান প্ররয়াজরন।। 

 

নারে ব্র ন তুন্তম আমার আিার। 

লস কাররে লগান্তব্ি মান্তগ লয পন্তরহার।। 

যন্তে ব্র ন্তেব্া এই লেহ নারায়ে। 

তব্ গুে গাই আন্তম লযন অনুেে।। 
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এক ন্তনরব্েন লেব্ শুনহ আমার। 

লতামার দল্লবভ নাম জগত ন্তনস্তার।।  

ইহার মন্তহমা লেব্ কন্তহব্া আমারর। 

শুন্তনয়া মরনর ভ্রান্তি সব্ যারব্ েূরর।। 

 

এত শুন্তন হান্তসয়া করহন নারায়ে। 

সিীব্নীপুরর তুন্তম করহ গমন।। 

মম মূন্তর্ত্ব তথা আরি যম ির্ম্বরাজ। 

ত্বন্তরতগমরন যাহ তাাঁহার সমাজ।। 

নারমর মন্তহমা ন্ততন্তন কররন আমার। 

তাহা শ্রুতমাত্র ভ্রম খ্ন্তেরব্ লতামার।। 

 

এত শুন্তন আনন্তিত হরয় তরপািন। 

প্রেন্তময়া িন্ত র ন কততাি ভব্ন।। 

যরমর ন্তব্ন্তিত্র সভা না হয় ব্েবন। 

ন্তনব্সরয় তথায় যরতক পুেযজন।। 

িতুভুবজ ন্তেব্য মুন্তর্ত্ব শযাম কর ব্র। 

খ্িন গিন লনত্র সুরঙ্গ অির।।  

পীতব্াস পন্তরিান রাজীব্র ািন। 

শঙ্খ-িি-গো-পদ্ম শ্রীব্ৎস াঞ্ছন।। 

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় মান্তনর ন মুন্তনব্র।  

প্রোম কন্তরয়া স্তুন্তত কররন ন্তব্স্তর।।  

স্তুন্ততব্রশ প্রসন্ন হইয়া মততুযপন্তত। 

ন্তজজ্ঞারসন ন্তক লহতু আই া মহামন্তত। ।  

 

নারে ব্র ন শুন লহথা লয কারে। 

কন্তহব্া আমারক কতষ্ণনাম ন্তনরূপে।। 

এত শুন্তন হান্তসয়া ব্র ন মততুযপন্তত।  

পুরীর পন্তশ্চরম মম যাহ মহামন্তত।। 

হন্তরনান মন্তহমা পাইব্া লসইখ্ারন। 

তরব্ লস লতামার ভ্রান্তি না থান্তকরব্ মরন।। 

এত শুন্তন হান্তসয়া লগর ন তরপািন। 

পুরীর পন্তশ্চমন্তেরক কন্তর া গমন।। 

লেরখ্ন যরমর পুরর পাপীর তািন। 

কতন্তমহ্রে সান্তর সান্তর অদ্ভূত গঠন। ।  

লসখ্ারন নারে লেন্তখ্র ন ভয়ঙ্কর। 

উষ্ণজ  ব্তন্তষ্ট লকাথা হয় ন্তনরির। ।  

কন্টরকর ব্ন লকাথা ন্তব্পু  ন্তব্স্তার।  

তাহারত পন্তিয়া পাপী কারি অন্তনব্ার।। 

লকানখ্ারন করর পারশ পাপীরর ব্ন্ধন।  

 ে  ে লকান্তট লকান্তট আরি পান্তপগে।।  

লকানখ্ারন ন্তব্িাকুরে লফর  পান্তপগরে। 

মস্তরক মুেগারার্ঘাত করর েূতগরে।।  

লকানখ্ারন অস্ত্রব্তন্তষ্ট হয় র্ঘরন র্ঘরন। 

অস্ত্রার্ঘারত ব্যাকু  কািরয় পান্তপগরে।। 

এইরূপ প্রহারর ব্যাকু  পান্তপজন।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় মান্তনর ন তরপািন।। 

লগান্তব্ি মািব্ হরর রাম োরমাের। 

এত ব্ন্ত  করেব হাত ন্তে  মুন্তনব্র।। 

লসই শে যত যত পাতকী শুন্তন । 

শ্রুতমাত্র সব্াকার পাপমুি বহ ।।  

লপ্রতমূন্তর্ত্ব তযন্তজয়া হই  ন্তেব্যকায়। 

ন্তেব্য ন্তব্মারনরত িন্তি স্বগবিারম যায়।। 

অরশষ ন্তব্রশষ স্তুন্তত করর মুন্তনব্রর।  

অসংখ্যা অর্ব্ুবে পাপী িন্ত   সত্বরর। ।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় মান্তনর ন তরপািন। 

অপার মন্তহমা হন্তরনারমর কথন।। 

জয় জয় নামরূপ জয় জগেীশ। 

অপার মন্তহমা জয় জয় আজ ঈশ।। 



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
1

 

এই রূরপ ব্হু স্তুন্তত করর তরপািন। 

আনরিরত যথািারন কররন গমন।। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন পুনঃ শুনহ রাজন। 

উর্ত্র দ্বাররর কথা কন্তহব্ এখ্ন।। 

পঞ্চেশ লযাজন সহস্র পন্তরসর। 

উর্ত্রর যরমর দ্বার পরম সুির।।  

িারন িারন উেযান ন্তব্ন্তিত্র মরনাহর। 

নানান্তব্ি পসরা লশান্তভত থরর থর।। 

র্ঘতত েন্তি দগ্ধ েীর নানা উপহার।  

সুগন্তন্ধ শীত  জ  সুব্ান্তসত আর।। 

পরথ পরথ িারন িারন লেব্ ন্তদ্বজগে। 

সরু্ম্খ্ সমর কন্তর মরর যত জন।। 

লযাগাসরন ন্তনজ লেহ কন্তরয়া োহন। 

উর্ত্র দয়ারর যায় লসই সব্ জন।। 

ন্তেব্য লভাগব্ান হয় পরম আনরি। 

যম ির্ম্বরারজ ন্তগয়া ভূন্তম  ুন্তট ব্তরি।। 

লসই েরে যম আজ্ঞা লেন েূতগরে।  

পত্নী সরঙ্গ কন্তর সো থান্তকয়া ন্তব্মারন।। 

ন্ততন লকান্তট ব্ৎসর লেরব্র পন্তরমারে। 

অমততান্তে নানা লভাগ করর ন্তেরন ন্তেরন।। 

অনির মহীতর   ভরয় জনম। 

লসই নারী পন্তত মাত্র কররয় সম্ভম। ।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর াক তন্তর।। 

কাশীরাম োস করহ রন্তিয়া পয়ার। 

অব্রহর  শুরন লযন সক  সংসার।। 

ভদ্রশী  ও িনুধ্বরজর উপাখ্যান 

ভীষ্মরেব্ ব্ন্ত র ন শুন কুিীসুত।  

যরমর েন্তেে দ্বার ব্িই অদ্ভূত।।  

পূরর্ব্ব যাহা শুন্তন াম লেব্র র মুরখ্। 

অব্ন্তহত হ’লয় আন্তম ব্ন্ত ব্ লতামারক।। 

ভদ্রশী  নারম ঋন্তষ অরযািযায় ন্তিন্তত। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তব্শারে গুরে মহামন্তত।। 

যজন যাজন লব্ে কন্তর অিযয়ন। 

নানামরত অন্তর্জ্বত নানারূপ িন।। 

িনুধ্বজ রেে লহতু রান্তখ্  তাহারর। 

লগািন রেে লহতু রান্তখ্  তাহারর।।  

পূরর্ব্বরত অব্িী নারম ব্রােে লস ন্তি । 

ভ্রাততশারপ িোর র কুর রত জন্তন্ম ।। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

ন্তদ্বজ হরয় িো  হই  ন্তক কারে।।  

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

ইোকু ব্ংরশর গুরু শান্তি তরপািন।।  

সুব্িী অব্িী তাাঁর দইন্তট নন্েন।  

স্বির্ম্ব অির্ম্ব তারা করর দইজন।।  

মহাির্ম্বশী  বহ  সুব্িী কুমার।  

দরাত্ম্া অব্িী বহ  মহা পাপািার।। 

ন্তনজ ির্ম্ব িান্তিয়া কন্তর  কোিার।  

িুন্তর ন্তহংসা পাপ করর, হরর পরোর। ।  

ব্হুমরত সুব্িী কন্তর  ন্তনব্ারে। 

না শুন্তন  ভ্রাততব্াকয পান্তপি দর্জ্বন।। 

িুর্দ্ হরয় সুব্িী শান্তপ  লসই েে। 

না শুন্তনর  মম ব্াকয কন্তরর  লহ ন। ।  

এই পারপ জন্মািরর িো  হইরব্। 
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অনিরর যমেূত হইয়া জন্তন্মরব্।। 

ব্রাহ্মে হইরত পুনঃ হইরব্ লমািন। 

এত শুন্তন অব্িী হই  িুর্দ্মন।।  

েেক কানরন প্ররব্ন্তশ  লসইেে। 

তপসযা কন্তর  তরব্ শান্তির নিন। ।  

অনাহারর আপন্তন তযান্তজ  কর ব্র। 

লসইত অব্িী বহ  শ্বপিকুমার।। 

ভদ্রশী  ব্রাহ্মরের হই  রাখ্া । 

যতন পূর্ব্বক রারখ্ লগািরনর পা ।।  

তাহার পা রন গাভী ব্যান্তি নান্তহ জারন। 

ভদ্রশী  ব্রাহ্মরে তুন্তষ  ন্তনজগুরে।। 

কতন্তেরন সরপবর েংশরন লস মন্তর । 

শুন্তন ভদ্রশী  ন্তদ্বজ লশাকার্ত্ব হই ।।  

পুত্ররশারক ন্তপতা লযন কররয় লরােন। 

লসইরূপ ন্তদ্বজ ব্হু কন্তর  লশািন।। 

খ্েন না যায় কভু মুন্তনর উর্ত্র। 

লসই িনুধ্বজ বহ  যরমর ন্তকঙ্কর।। 

 

একন্তেন িনুধ্বজ যরমর আজ্ঞায়। 

সুশী  নারমরত বব্শয আন্তনব্ারর যায়।।  

পরথ ভদ্রশী  সহ বহ  েরশন। 

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় ন্তির্ত্ বহ  তরপািন। ।  

ন্তজজ্ঞান্তস  কহ তুন্তম আন্তি া লকাথায়।  

মন্তরয়া ন্তকরূরপ পুনঃ আই া িরায়।। 

মন্তরর  না জীরয় ল াক ব্রহ্মার সতজন।  

মন্তরয়া ন্তকরূরপ পুনঃ পাইর  জীব্ন।।  

লসই হস্ত লসই পে লসই কর ব্র। 

আকতন্তত প্রকতন্তত লসই পরম সুির।।  

এত শুন্তন প্রেন্তময়া ব্র ন ব্িন। 

লসই িনুধ্বজ আন্তম শ্বপিনিন।। 

ন্তনজ কর্ম্বফর  হই যরমর ন্তকঙ্কর। 

পূরর্ব্ব তুন্তম আমারর পান্ত র  ব্হুতর।। 

নরমা জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রেতপা ন। 

নমরস্ত ব্রাহ্মেমূন্তর্ত্ব পন্ততত তারে।। 

কতপা কন্তর ন্তে া মম লগািন রেরে। 

পুনর্জ্বন্ম খ্েন না হ  লস কাররে।। 

 

এত শুন্তন ন্তব্স্ময় মান্তন  তরপািন। 

ন্তজজ্ঞান্তস  কহ শুন্তন যরমর কথন।। 

ন্তকরূরপরত জরন্ম জীব্ মারয়র উেরর।  

ন্তকরূরপরত তনু তযাগ করর আরব্ারর। ।  

জরন্মরত যরতক ির্ম্ব অির্ম্ব আিার। 

ন্তকরূরপরত কর্ম্বরভাগ করায় তাহার। ।  

েূত ব্র  লসই কথা কন্তহরত ন্তব্স্তার।  

সংরেরপ কন্তহব্ ন্তকিু শুন সাররার্দ্ার।। 

মারয়র উেরর জীব্ শতঙ্গার পররশ। 

ঋতুর সংরযারগ জন্ম জনক ঔররস।। 

পঞ্চ রান্তত্র গরত হয় ব্দু্বে প্রমাে। 

পোিরর হয় জীব্ ব্েরী সমান।। 

মারসক অিরর হয় অঙ্গুি প্রমাে। 

হস্ত পে নান্তহ মাংসন্তপরের সমান। ।  

ন্তদ্বতীয় মারসরত হয় মস্তক উৎপন্তর্ত্। 

তততীয় মারসরত হয় হস্ত পোকতন্তত।।  

িতুথব মারসরত লকশ ল ারমর জনম। 

পঞ্চম মারসরত তনু ব্ারি িরম িম।। 

ষি মারস ভ্ররম জীব্ মারয়র উেরর। 

িতুন্তর্দ্বরক লর্ঘার অন্তি েরহ কর ব্রর।। 

সপ্তম মারসরত জীব্ নানা লেরশ রয়।  
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েরেক বিতনয লপরয় উেরর ভ্রময়। ।  

মারয়র লভাজন ররস ব্ারি ন্তেরন ন্তেরন।  

অষ্টমারস ন্তেব্যজ্ঞান আপনারর জারন।। 

জন্ম জন্মািরর যত কররন্তি  পাপ।  

তাহার স্মররে হয় জ্ঞারনর প্রতাপ।।  

স্মন্তরয়া লস সব্ পাপ কররয় িিন।  

আপনারর ন্তনিা কন্তর ব্ রয় ব্িন।। 

অিম পান্তপি আন্তম ব্ি দরািার। 

লকন না ভন্তজনু কতষ্ণ সংসাররর সার।।  

এইব্ার জন্তন্ম প্রভু ভন্তজব্ লতামারর।  

জ্ঞানোতা জ্ঞান নান্তহ হন্তরও আমারর।। 

এইরূপ েশমাস অব্ন্তি ন্তনেবয়। 

জন্মমারত্র মহামায়া জ্ঞান হন্তর  য়।।  

জ্ঞানহত হব্া মারত্র কররয় লরােন। 

জননীর স্তনপারন ব্ারি অনুেে।। 

যুগিরর্ম্ব যথা আয়ু ন্তব্ন্তির ন্তনর্েয়।  

তাহারত অির্ম্ব বহ  আয়ু যায় ক্ষয়।।  

অিরর্ম্বর ফর  ল াক মরর ব্া যকার । 

লযৌব্রন মররয় লকহ অিরর্ম্বর ফর ।।  

ির্ম্বাির্ম্ব ফর  মরর অরর্দ্বক ব্য়রস। 

ব্তর্দ্কার  মরর ল াক অেতরষ্টর ব্রশ।। 

সর্ব্বকার  আরি মততুয নান্তহক এিান। 

লিাট ব্ি সর্ব্ব জীব্ একই সমান।। 

িুন্তর ন্তহংসা ন্তমথযা কন্তহ লপারষ সুত োর। 

মততুযকার  লব্ন্তিয়া কািরয় পন্তরব্ার।। 

ির্ম্বাির্ম্ব জান্তনয়া তাহার আিরে।  

ন্তব্িান্তরয়া ির্ম্বরাজ কররয় তািন।।  

যাহা করর তাহা লভাগ নান্তহক এিান।  

সংরেরপ কন্তহনু জীব্ করর্ম্বর ব্াখ্ান।। 

 

এত শুন্তন হান্তসয়া ব্ রয় ন্তদ্বজব্র। 

এক সতয কর তুন্তম আমার লগাির।। 

লকমন যরমর পুরী লেখ্ারব্ আমারর। 

এত শুন্তন ভান্তব্ েূত কন্তহরি তাহারর। ।  

যরমর ন্তব্ষম পুরী ন্তব্পু  ন্তব্স্তার। 

লেন্তখ্ব্ারর ইচ্ছা যন্তে হই  লতামার।।  

যত ন্তপতত ন্তপতামহ ঋরে ব্র্দ্ আি। 

আপন্তন যরতক ঋে ল ারকরর ন্তেয়াি।। 

িরম িরম সব্ ঋে করহ লশািন। 

তরব্ লস  ইরত পান্তর যরমর সেন।। 

ঋেগ্রস্ত জরনর না হয় তথা গন্তত। 

যন্তে ব্া তথায় যায় ভুিরয় দগবন্তত।। 

 

এত শুন্তন ভান্তব্ ন্তদ্বজ ব্ রয় ব্িন। 

আন্তজ আন্তম সর্ব্বঋে কন্তরব্ লশািন।। 

অঋেী হইব্ আন্তম লতামার ব্িরন। 

পুনরন্তপ লতামারক পাইব্ লকান িারন। ।  

েূত ব্র  ন্তদ্বজ তুন্তম হইর  অঋেী। 

খ্ট্বারত গতরহর মরিয শুইরব্ আপন্তন।। 

দয়ারররত ন্তখ্  ন্তেয়া কন্তরয়া শয়ন। 

সুত োরা সব্ারক কন্তররব্ ন্তনব্ারে।। 

পুনঃ পুনঃ সব্ারক কন্তহরব্ এই ব্ােী।  

ন্ততন ন্তেন গত হর  র্ঘুিারব্ ন্তখ্ ন্তন।। 

ইন্ততমরিয যন্তে লকহ র্ঘিুায় দয়ার। 

ন্তনশ্চয় হইরব্ তরব্ আমার সংহার।। 

এইরূরপ সব্াকারর কন্তহরব্ ব্িন। 

সতয কন্তহ লেখ্াইব্ যরমর সেন।। 

 

এত ব্ন্ত  অির্দ্বান বহ  লসইেে।  
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আনরিরত ন্তদ্বজ গতরহ কন্তর  গমন।।  

ন্তপতা ন্তপতামহ বহরত যত ঋে ন্তি । 

িরম িরম ভদ্রশী  সক  শুন্তি । ।  

আপন্তনও যত ঋে ন্তেয়ান্তি  ল ারক।  

সর্ব্বর ারক ব্ন্ত র ক পরম লকৌতুরক।।  

যার িান্তর  হ ঋে লযব্া িার লেহ। 

এই ন্তভো মান্তগ আন্তম কর অনুগ্রহ। ।  

এইরূপ সর্ব্বর ারক কন্তহয়া ব্িন। 

িরম িরম যত ঋে কন্তর  লশািন।। 

অঋেী হই  ন্তদ্বজ আনন্তিত মন।  

োরাসুত সব্াকারর কন্তহ  ব্িন।। 

ন্ততন ন্তেব্রসর মত শুইব্ গতরহরত। 

কোন্তিত লকহ লমারর না যারব্ তুন্ত রত।। 

যেযন্তপ আমার ব্াকয করহ অনযথা। 

তরব্ত আমার মততুয না হয় সর্ব্বথা।। 

এরতক ব্িন ন্তদ্বজ কন্তহ সুত োরর। 

আনরিরত ন্তনদ্রা লগ  র্ঘররর ন্তভতরর।। 

ন্তদ্বরজ সতয কন্তর েূত সুি নান্তহ মরন। 

বব্রশযরর  ইয়া লগ  যরমর সেরন।। 

 

এত ব্ন্ত  ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নন্েন।  

ন্তকরূরপরত যম তারর কন্তর  তািন।। 

আিন্তিরত মততুয তার বহ  ন্তকরূরপরত। 

ইহার ন্তব্িারন লেব্ কন্তহরব্ আমারত।। 

শুন্তনয়া করহন হান্তস ভীষ্ম মহাশয়। 

কীন্তর্ত্বমি নারম এক বব্রশযর তনয়।।  

সুশী  তাহার পুত্র ন্তব্খ্যাত জগরত। 

তার সম িরন বব্শয নান্তহ পতন্তথব্ীরত।। 

তিাগ পুকুর ন্তব্  ন্তে  শত শত। 

ন্ত খ্রন না যায় ন্তদ্বজ োন ন্তে  যত। ।  

লিারির সমান ন্তরপু নান্তহ সংসারররত। 

োনকার  এক ন্তদ্বরজ িান্তহ  লিারিরত।। 

জগরতর গুরু ন্তদ্বজ ন্তিন্তনয়া না ন্তিরন। 

িরন মর্ত্ হরয় িারহ সরিাি নয়রন। ।  

লিারি ন্তদ্বজ তার োন ন্তকিু না  ই ।  

লিারি ন্তদ্বজ তারর শাপ লসইেরে ন্তে ।। 

োন ন্তেয়া লিাি লমারর কর পুনর্ব্বার। 

এই পারপ অপমততুয হইরব্ লতামার।। 

এত ব্ন্ত  ন্তনজ িারন লগ  তরপািন। 

ন্তব্রস ব্েন বহ  বব্রশযর নিন।। 

একন্তেন ন্তনতযকততয লহতু সন্ধযাকার । 

লগাি ন্তেয়া যায় বব্শয লরব্া নেীকূর ।। 

বেব্রযারগ ষে এক ন্তব্িম কন্তরয়া। 

বব্রশযর হন্তর  প্রাে শতরঙ্গরত ন্তিন্তরয়া।। 

যরমর আজ্ঞায় তরব্ যরমর ন্তকঙ্কর। 

বব্রশযরর  ইয়া লগ  যরমর লগাির।। 

কপট কন্তরয়া যম ন্তজজ্ঞান্তস  তারর। 

লতামা লহন পুেয লকহ না করর সংসারর।। 

তুন্তম পুেযব্ান, োন কন্তরর  ন্তব্স্তর।  

তিাগ পুষ্কন্তেব কূপ ন্তের  ব্হুতর। ।  

লেব্ঋরে ন্তপততঋরে হইর  লমািন।  

নানা যজ্ঞ কন্তর আরান্তির  পদ্মাসন। ।  

ন্তকিুমাত্র তব্ পাপ আরি হৃন্তেমারে।  

লিািেতরষ্ট তুন্তম িান্তহ ন্তি া এক ন্তদ্বরজ।। 

যাহা অন্তর্জ্ব তাহা ভুন্তি লব্রের ব্িন।  

পাপ পুেয দই লভাগ নান্তহক লমািন।।  

 

এত শুন্তন বব্শয ব্র  ন্তব্নয় ব্িন। 
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অল্প আরি যন্তে পাপ কন্তরব্ ভুিন।।  

যম ব্ন্ত র ন পি হ্ররের ন্তভতরর। 

ন্তিরকা  থাক তথা কুম্ভীর শরীরর।।  

লেব্  ঋন্তষর সরঙ্গ বহর  েরশন। 

তরব্ পাপরভাগ তব্ হইরব্ খ্েন।। 

এত শুন্তন হ্রেমরিয পরি লসই েরে। 

গ্রাহরূপী হইয়া রন্তহ  কতন্তেরন।। 

রামহ্রে নারম লসই পুেয তীথবব্র।  

কুম্ভীর শরীর তারহ বহ  ভয়ঙ্কর।।  

নর নারী পশু পেী আন্তে যত জন। 

সন্ত   স্পশবন মাত্র কররয় ভেে। ।  

তার ভরয় লকহ নান্তহ হ্রে পরশয়। 

কত ন্তেরন আই  লেব্  মহাশয়।। 

ম্নান কন্তর হ্ররে তপ করর তরপািন। 

লহনকার  গ্রাহ আন্তস িন্তর  িরে।। 

মুন্তনর পরশ মাত্র ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব িরে।  

লেব্ পূজযমান হরয় স্বরগবরত িন্ত  ।। 

 

এত শুন্তন আনন্তিত বহ  নতপমন্তে। 

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞারসন কন্তর লযািপান্তে।।  

অতঃপর কহ লেব্ ন্তদ্বরজর কথন। 

ন্তকরূরপ যরমর সভা কন্তর  েশবন।। 

ভীষ্ম কন শুন কন্তহ িরর্ম্বর নন্েন।  

যরতক লেন্তখ্  তাহা না হয় ব্েবন।। 

েন্তেে দয়ারর  রয় লগ  ন্তদ্বজব্রর। 

লেন্তখ্য়া যরমর পুরী ন্তব্স্ময় অিরর।। 

পুরীরষর হ্রে লকাথা লেরখ্ শত শত। 

ন্ত খ্রন না যায় পােী তারহ আরি যত। ।  

লকান িারন উষ্ণজ  ব্রহ জ ির। 

তপ্ত বত  ব্তন্তষ্ট লকাথা হয় ন্তনরন্তর।।  

লকান িারন ন্তস্নগ্ধজ  আরি থরর থর।  

তাহারত পন্তিয়া পাপী কািরয় ন্তব্স্তর।। 

কতন্তম হ্রে লকান িারন লেন্তখ্ ভয়ঙ্কর। 

োরজ  ব্তন্তষ্ট লকাথা হয় ন্তনরির।।  

লকান িারন ব্তন্তষ্ট শীরত কাাঁরপ কর ব্র। 

লকান িারন অন্তিব্তন্তষ্ট হয় ভয়ঙ্কর।। 

লকান িারন েূতগে ভয়ঙ্কর কায়। 

যরতক দগবন্তত করর ন্ত খ্ন না যায়।।  

হারত পারয় ব্ান্তন্ধয়া আনরয় লকানজরন। 

প্রহারর পীন্তিত তনু কাতর লরােরন।।  

এইরূরপ শত শত অসংখ্য যাতনা। 

ভুিারয়ন ির্ম্বরাজ না হয় ব্েবনা।। 

লেন্তখ্ সন্তব্স্ময় হইর ন তরপািন। 

পুরীর দয়ারর তরব্ কন্তর  গমন।। 

দ্বার পার হরয় িন্ত র ন তরপািন। 

মরন করর যরমরর কন্তরব্ েরশন।। 

লকান মুন্তর্ত্ব িরর যম লকমন ব্রে। 

লহনকার  লডামনীর সরঙ্গ েরশন।। 

লকন্তশনী তাহার নাম জন্মািরর ন্তি । 

যরমর ন্তকঙ্করী আন্তস মন্তরয়া হই ।। 

েশ গো কন্তিরত ন্তব্িীত কু াখ্ান্তন। 

হারট তার ঠাাঁই  রয়ন্তি  ন্তদ্বজমন্তে। ।  

পাাঁি গো কন্তি ন্তেয়া কু া  রয়ন্তি । 

ব্াকী পাাঁি গো িার শুন্তিরত নান্তর ।। 

দইব্ার ন্ততনব্ার ন্তদ্বজিারন লগ ।  

িান্তরয়া না ন্তে  তারর মরন পাসন্তর । ।  

বেব্রযারগ লেখ্া তার লডামনী পাই । 

িাইয়া সত্বরর আন্তস ব্সরন িন্তর ।। 
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লিারিরত ব্রাহ্মারে িান্তহ ব্ রয় ব্িন।  

লসই ভদ্রশী  তুই পাপীি দর্জ্বন।। 

পাাঁি গো কন্তি মম িান্তরয়া না ন্তের । 

তাহার উন্তিত ফ  পারব্ এই কার ।। 

ভা  িাহ যন্তে তরব্ যাহ কন্তি ন্তেয়া। 

নতুব্া লতামার আত্ম্া  ইব্ কান্তিয়া।।  

 

ন্তদ্বজ ব্র  লহথা আন্তম কন্তি লকাথা পাব্। 

িান্তি লেহ, কন্তি র্ঘর বহরত আন্তন ন্তেব্। ।  

ভান্তব্য়া লডামনী ব্র  নান্তহক এিান।  

কন্তি লেহ, নরহ লতামা  ইব্ পরাে।। 

এরতক শুন্তনয়া ন্তদ্বজ হই  ফাাঁপর। 

লিারি িনুধ্বজ েূত কন্তর  উর্ত্র। ।  

লসইকার  ন্তদ্বজব্র কন্তহনু লতামারর। 

লয কার  আন্তসরত তুন্তম ইন্তচ্ছ া এথারর।। 

পাাঁি গো িার যন্তে িারহ কাহার।  

তরব্ লস প্রমাে ন্তদ্বজ হইরব্ লতামার।।  

অঙ্গীকার কন্তর তুন্তম ব্ন্ত র  তখ্ন। 

যত িার আরি তাহা কন্তরব্ লশািন।। 

ব্রাহ্মে জগৎগুরু পুরারে ব্াখ্ারন। 

এমত লতামার আরি জান্তনব্ লকমরন।। 

নান্তহক এিান তব্ হই  প্র য়। 

ব্রহ্মহতযা পাপ লমারর ফন্ত   ন্তনশ্চয়।। 

 

এরতক শুন্তনয়া ন্তদ্বজ ব্ রয় করুরে। 

পাসন্তরয়া ন্তিনু এত জান্তনব্ লকমরন।। 

তরব্ িনুধ্বজ েূত ভারব্ মরন মন। 

লডামনীরর িান্তহ ব্র  ন্তব্নয় ব্িন।। 

না কন্তরহ ব্ি, িান্তি লেহ লগা ব্রাহ্মরে। 

ন্তদ্বজব্ি মাহপাপ সর্ব্বশারস্ত্র ভরে।। 

েূরতর ব্িরন হান্তস ব্ রয় লডামনী। 

তরব্ লস িান্তিয়া আন্তম ন্তেব্ ন্তদ্বজমন্তে।। 

কু ার প্রমাে ব্েির্ম্ব কান্তট েূরর। 

এইেরে ন্তদ্বজব্র ন্তেউক আমারর।। 

নরহ আপনার অঙ্গ কন্তরয়া লিেন। 

লেহ লমারর কু ার প্রমাে এইেে।।  

নরহ ব্া ন্তদ্বরজর িার িারর লযই জন।  

তাহারর আন্তনরত পার আমার সেন।। 

তরব্ এই িার আন্তম  ই তার িান। 

ইহা ন্তভন্ন ন্তদ্বজ আর নান্তহক এিান। ।  

 

এরতক শুন্তনয়া ন্তদ্বজ হই  সত্বর। 

েূরতর সন্তহত তথা ভ্রন্তম  ন্তব্স্তর।।  

আপনার িারগ্রস্ত না লেন্তখ্ কাহারর। 

ন্তিরর্ত্রত আকু  হরয় ন্তিন্তি  অিরর।। 

লনত্র মুন্তে ন্তেব্যজ্ঞান কন্তরর ক িযান। 

জনার্দ্বন ন্তব্না ইরথ নান্তহ পন্তরত্রাে।। 

ন্তব্ন্তিমরত নানা স্তুন্তত কন্তর  ন্তব্স্তারর। 

ত্রাে কর জগন্নাথ রাখ্হ আমারর।। 

নমরস্ত ব্ামনরূপ নমরস্ত মুরারী। 

নমঃ হয়গ্রীব্ রূপ নমঃ মিুহারী।। 

নমঃ কূর্ম্ অব্তার পতন্তথব্ী িারে। 

নমরস্ত লমান্তহনীরূপ অসুররমাহন।। 

নরমা রর্ঘুকু ব্র রাম অব্তার। 

এক অংরশ িান্তর রূপ লেব্ নরাকার।। 

েন্ড্র কু ািক নরমা নরমা ভূগুপন্তত। 

নরমা রামকতষ্ণ নরমা নরমা জগৎপন্তত।। 

সর্ব্বত্র ব্যান্তপত রূপ সর্ব্ব লেরহ ন্তিন্তত। 

অভরির শান্তস্তোতা ভিকু গন্তত। ।  
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তুন্তম ব্রহ্মা তব্ মুরখ্ ব্রাহ্মে উৎপন্তর্ত্। 

ব্াহুযুরগ েন্ত্র উরর বহ  বব্শযজান্তত।। 

পেযুরগ লতামার উৎপন্ন শূদ্রগে। 

লতামার সতজন যত িরাির জন।। 

না জান্তনয়া পাপ কন্তর াম অকারে। 

এ মহা ন্তব্পরে প্রভু করহ তারে।। 

 

এইরূরপ স্তুন্তত বক  কন্তর লযািহাত। 

বব্কুরে অন্তির তথা বব্কুরের নাথ।। 

ভরির অিীন সো লেব্ নারায়ে। 

প্রতযে হইয়া ন্তদ্বরজ ন্তের ন েশবন।। 

শঙ্খ িি গো পদ্ম ন্তকরীট ভূষে।  

পীতব্াস পন্তরিান শ্রীব্ৎস াঞ্ছন। ।  

ন্তত্রভঙ্গ  ন্ত ত রূপ লেব্ সনাতন। 

লেন্তখ্ ভদ্রশী  বহ  সন্তব্স্ময় মন।। 

আনরি অশ্রুর জর  ভারস কর ব্র। 

েেব্ৎ প্রেন্তম পন্তি  পেপর।। 

করর িন্তর ন্তব্রপ্ররর তুন্ত   নারায়ে।  

আন্ত ঙ্গন ন্তেয়া হান্তস ব্ন্ত   ব্িন।। 

ব্রাহ্মে আমারত ন্তকিু নান্তহ লভে ল শ। 

লস কারে নাম আন্তম িন্তর হৃষীরকশ।। 

ভরির অিীন আন্তম শুনহ ব্িন। 

ভরির মানস পূেব কন্তর সর্ব্বেে।। 

ব্র মাগ ন্তদ্বজব্র লযই প্ররয়াজন। 

এত শুন্তন প্রেন্তময়া ব্ রয় ব্িন।। 

ব্রররত আমার ন্তকিু নান্তহ প্ররয়াজন। 

ব্র ন্তেয়া ভাে তুন্তম ভকরতর মন।। 

যন্তে ব্র ন্তেব্া প্রভু লেহত আমায়। 

জরন্ম জরন্ম ভন্তি লযন থাকরয় লতামায়।। 

কীট পতঙ্গান্তে যত লযান্তনরত জনম।  

ইন্ততমরিয প্রভু লযন না হয় সম্ভ্রম।। 

কর্ম্বারোরষ যথা তথা জন্তন্ম পুনর্ব্বার। 

অি া লতামারত ভন্তি রহুক আমার।। 

আর এক ব্র লমারর লেহ নারায়ে। 

এই িনুধ্বজ েূরত করহ তারে।। 

লকন্তশনী লডামনী লেব্ ব্িই পান্তপনী। 

তার ঠাই রো লমারর কর িিপান্তে।। 

 

এত শুন্তন হান্তস প্রভু কররন উর্ত্র।  

ভরির অিীন ন্তদ্বজ মম কর ব্র।। 

ভরি যাহা মারগ নান্তর অনয কন্তরব্ারর। 

আপনার অঙ্গ কান্তট ন্তেব্ত তাহারর।। 

তরব্ রো পারব্ ন্তদ্বজ লতামার পরােী। 

এত ব্ন্ত  ন্তদ্বজরূপ িরর িিপান্তে।।  

ভদ্রশী  লযইরূপ লস রূপ িররন। 

িনুধ্বজ েূরত িান্তহ তরব্ কন্তহর ন।।  

যাও শীঘ্র  রয় ন্তদ্বরজ রাখ্ ন্তনজ িারন। 

লডামনীর লব্াি আন্তম কন্তরব্ এেরে।। 

এত শুন্তন িনুধ্বজ িন্ত   সত্বরর। 

শীঘ্রগন্তত  ইয়া আই  ন্তদ্বজব্রর।। 

িনুধ্বজ সহ তরব্ লেব্ নারায়ে। 

লডামনীর িারনরত কন্তরর ন গমন।। 

বেরব্র ন্তনর্ব্বন্ধ লকব্া খ্োইরত পারর। 

আপনার অঙ্গ কান্তট ন্তেব্ ত লতামারর।।  

এত ব্ন্ত  ব্েির্ম্ব কান্তটয়া সত্বরর। 

কু ার প্রমাে প্রভু ন্তের ন তাহারর।। 

ন্তনজ মূন্তর্ত্ব িন্তর প্রভু ির ন সত্বর। 

লেন্তখ্য়া লকন্তশনী বহ  ন্তব্স্ময় অির।।  
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স্তুন্তত করর লডামনী কন্তরয়া লযািকর।  

ন্তক লহতু কন্তরর  লহন কর্ম্ব গোির।।  

ব্রাহ্মে কারে প্রভু ন্তনজ ির্ম্ব ন্তের । 

ইহার ব্তর্ত্াি লমারর ন্তকিু না কন্তহর ।। 

লকন্তশনীর প্রন্তত প্রভু ব্র ন ব্িন। 

ইহার ব্তর্ত্াি কন্তহ শুন ন্তেয়া মন।।  

ব্রাহ্মে অশ্বত্থব্তে কন্তরয়া লরাপে। 

ন্তব্ন্তিমরত প্রন্ততিা কন্তর  লসইেে।।  

ব্তরেরত অশ্বত্থ আন্তম জান সাররার্দ্ার। 

লস কাররে আপরে কন্তর াম উর্দ্ার।। 

ইহা শুন্তন ব্হু স্তুন্তত লডান্তমনী কন্তর । 

লহনকার  শূেয বহরত ন্তব্মান আই ।।  

লোাঁহাকারর ররথ তুন্ত  ন্তন  লসইক্ষে।  

ব্রাহ্মে প্রসারে বহ  বব্কুরে গমন।।  

 

ন্ততন ন্তেন ব্ারে তথা ন্তদ্বজ ভদ্রশী ।  

ন্তনদ্রাভঙ্গ হরয় দ্বারর র্ঘুিাই  ন্তখ্ ।। 

ভতঙ্গার হারতরত কন্তর ব্ন্তহরর্দ্বরশ যায়। 

লহনকার  অশ্বত্থ ব্তরেরত েতন্তষ্টহয়।। 

কু ার প্রমাে িা  লিন্তেরত লেন্তখ্য়া। 

নারক হাত ন্তেয়া ররহ ন্তনঃশে হইয়া।। 

জান্তন  অশ্বত্থব্তে লেব্ নারায়ে।  

শীঘ্রগন্তত পরঙ্ক তাহা কন্তর  পূরে। ।  

মাহভাররতর কথা অমতত  হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর ারক তন্তর।। 

শান্তিপর্ব্ব ভাররতর অপূর্ব্ব কথন।  

একন্তিরর্ত্ একমরন শুরন লযই জন।। 

তাহারর পারপর ব্ািা নান্তহ লকানকার । 

যরতক লসৌভাগয তার হয় কর্ম্বফর । ।  

পুত্রাথবী  ভরয় পুত্র িনাথবীরক িন। 

নান্তহক সংশয় ইরথ ব্যারসর ব্িন।। 

মস্তরক কন্তরয়া িেিূি পেিূন্ত ।  

কাশীরাম োস করহ রন্তিয়া পাাঁিা ী।  

পাপ ন্তব্রশরষ নরক ন্তব্রশষ গমন 

যুন্তিন্তির ব্ন্ত র ন কর অব্িান। 

সংরেরপ যরমর পুর কন্তর া ব্াখ্ান। ।  

ন্তক পাপ কন্তরর  জীব্ পায় ন্তকব্া ফ । 

ন্তব্স্তার কন্তরয়া কহ শুন্তন লস সক ।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন তাহা শুনহ রাজন। 

ব্রাহ্মরেরর ব্তন্তর্ত্ ন্তেয়া হরর লযই জন।। 

অরি তারর  রয় যায় যরমর ন্তকঙ্কর।  

ঊদ্ববব্াহু কন্তর ব্ারন্ধ স্তরম্ভর উপর।।  

তর রত তুরষর িূম লেয় ভয়ঙ্কর। 

িূমপান করর এক শরতক ব্ৎসর।। 

তারপর জরন্ম পুনঃ লসই নরািম।  

কীট পতঙ্গান্তে হয় লিৌরাশী জনম।। 

অনিরর নরজন্ম পায় দরািার। 

পুনঃ পুনঃ তাহা লভাগ কররয় অপার।।  

লকাপেতরষ্ট ব্রাহ্মরেরর িারহ লযই জন।  

তাহার পারপর কথা শুন ন্তেয়া মন।। 

সহস্র সহস্র সূন্তি কন্তরয়া োহন। 

দই িেু তারায় ন্তব্ন্ধরয় েূতগে। ।  

মহরতর ন্তনিা শুন্তন হারস লযইজন। 

তপ্ত বত  তার করেব কররয় লসিন।।  

মন্ত্র লব্ন্তি খ্ায় লযব্া লভারগ ব্ন্ধ বহয়া। 
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তার পাপ কন্তহ রাজা শুন মন ন্তেয়া।।  

সহস্র সহস্র কল্প লকান্তট শত শত। 

ন্ত ন্তখ্রত না পান্তর ন্তব্িা লভাগ করর যত।। 

েশ সহ্স্স্র পুরুষ সহ সম্বন্ত ত। 

কুম্ভীপারক ভুরি পাপ জন্ম শত শত।।  

অনিরর পায় ন্তগয়া িাব্র জনম। 

কতন্তম জন্ম হয় তার না র্ঘুরি সম্ভ্রম।। 

তরব্ যুগ সহস্র জন্মরয় লেচ্ছজান্তত। 

অনিরর পশু বহয়া ভুিরয় দগবন্তত।। 

অনিরর ন্তব্প্রজন্ম পায় আন্তকঞ্চন।  

প্রন্ততগ্রহ লহতু হয় েন্তরদ্র  েে।।  

শতব্ংশ সহ লসই নররক পিয়। 

তেিরর ন্তগয়া পুনঃ লরৌররব্ ভ্রময়। ।  

তেিরর সপ্ত জন্ম হয়থ গর্দ্বভ।  

তেিরর সপ্ত জন্ম কুকু্কর সম্ভব্।।  

তেিরর শত শত শুকর জনম। 

ন্তব্িা মরিয কতন্তম হয় না র্ঘুরি সম্ভ্রম।। 

তেিরর  ে  ে মুষা জন্ম হয়।  

তেিরর সপ্ত জন্ম িো ত্ব পায়।। 

তেিরর সপ্ত জন্ম হয় হীনজান্তত। 

এইরূরপ ভ্ররম লসই শুনহ নতপন্তত।। 

এইরূরপ পুনঃ পুনঃ জন্মরয় ভূতর ।  

অরশষ যাতনা লভাগ করর কার  কার ।।  

ব্  কন্তর অনারথর িন লযব্া হরর। 

অিকার  পরি লসই নরক ন্তভতরর।। 

পরররত সহস্র জন্ম হয় পশুজান্তত। 

অরশষ যাতনা লভাগ করর নীন্তত নীন্তত।।  

লেব্তা উরর্দ্শয দ্রব্য আন্তন লযই জন।  

ন্তকিুমাত্র ন্তনরব্ন্তেয়া কররয় ভেে। ।  

অন্তসপত্র ব্রন তার হয়ত গমন। 

অনির হয় তার রােস জনম।। 

ন্তব্রপ্র োন ন্তেরত ন্তব্ঘ্ন করর লযইজন।  

তার পাপরভাগ কন্তহ শুন ন্তেয়া মন।। 

অিকার  যমেূত ব য়া লসই জরন। 

অরিামুখ্ কন্তর লফর  নরক েন্তেরে।। 

অনিরর কা ান  মহাভয়ঙ্কর। 

হারত পারয় ব্ান্তন্ধ লফর  তাহার ন্তভতর।। 

অনির অন্তি বহরত তুন্ত য়া যতরন।  

শপ্ত োর তার অরঙ্গ কররয় লসিরন।। 

তেিরর লফর  কতন্তম হ্ররের ন্তভতর।  

মাথার উপর মারর ল াহার মুেগর।। 

 

পরনারী হরর লযব্া ব্  ি  কন্তর। 

তার পাপ কন্তহ শুন ির্ম্ব অন্তিকারী।। 

ল ৌহময় ন্তেব্য নারী কন্তরয়া রিন। 

তপ্ত কন্তর তার সরঙ্গ করায় রমে।। 

স্বামী িান্তি লযই নারী ভরজ অনয পন্তত। 

যরতক তাহার শান্তস্ত শুন মহামন্তত।।  

ল ৌরহর পুরুষ এক কন্তরয়া রিন।  

তপ্ত কন্তর তার সরঙ্গ করায় রমে।। 

কটাে মারত্ররত তারর রন্তত করাইয়া। 

কুম্ভীপারক লফর  তারর ব্ন্ধন কন্তরয়া।। 

লেব্তা প্রমারে শত সহস্র ব্ৎসর। 

তাব্ৎ থাকরয় কুম্ভপারকর ন্তভতর।। 

অেিরর মর্ত্বযর ারক হয় পশুরযান্তন। 

পুনঃ পুনঃ পাপরভাগ কররয় পান্তপনী।।  

 

ন্তপততশ্রার্দ্ ন্তেরন লয ব্রাহ্মরে কট ুভারষ। 

তাহার পারপর কথা শুনহ ন্তব্রশরষ।। 
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মততুযকার  িন্তর তারর যরমর ন্তকঙ্কর।  

ব্ন্ধন কন্তরয়া লতার  পর্ব্বত উপর।।  

অরিামুরখ্ আিান্তিয়া লফর  ভূন্তমতর । 

হস্ত পে িূেব হরয় কারি সর্ব্বকা ।। 

অনির র্ঘতরত অঙ্গ কন্তরয়া োহন। 

অন্তি ন্তেয়া সর্ব্ব অঙ্গ কররয় োহন।। 

পরারে না মান্তর তারর ব্হু কষ্ট ন্তেয়া। 

অন্তসপত্র ব্রন তারর লফ ায় ব্ান্তন্ধয়া।। 

তেিরর মর্ত্বযপুরর হয় পশুরযান্তন। 

শতগা  কুকু্কর আন্তে নকু  শকুন্তন।।  

অেিরর জন্ম হয় িোর র কুর ।  

পুনঃ পুনঃ পাপরভাগ কররয় ব্হুর ।। 

 

পুরষ্পােযারন পুষ্প লযই কররয় হরে।  

তাহার পারপর কথা শুন ন্তেয়া মন।। 

লশকু  কন্টক ব্ন অন্তত ভয়ঙ্কর। 

উর্দ্বমুখ্ কন্তর লফর  তাহার উপর।।  

এইরূরপ শত শত অরশষ যাতনা। 

লযন তাপ লতন লভাগ না হয় ব্েবনা।।  

স্বহরস্ত ব্রাহ্মে ব্ি করর লযই জন।  

অসংখ্য যাতনা তারর ভুিায় শমন। ।  

যাহার লযমন পাপ লভারগ লস লতমন। 

সংরেরপ জানাই পাপ লভারগর কথন।।  

ন্তব্স্তান্তরয়া কন্তহ যন্তে শরতক ব্ৎসর। 

তুব্ লশষ নান্তহ হয় ির্ম্ব নতপব্র।।  

অতঃপর শুন ির্ম্বফর র  েে। 

যাহা বহরত পাপ লভাগ হয়ত খ্েন।। 

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর াক তন্তর।। 

িেিূি িররে কন্তরয়া নমস্কার। 

কাশীোস করহ শান্তি পর্ব্ব কথা সার।। 

ির্ম্বফ  কথন 

ব্তন্তর্ত্োন ন্তেয়া লযই িাপরয় ব্রাহ্মরে। 

তার পুেযফ  কত কন্তহব্ ব্েরন।। 

ব্রঞ্চ ভূন্তমর লরেু গন্তেব্ারর পান্তর।  

সমুরদ্রর জ  ব্রং ক ন্তসরত ভন্তর।। 

তথান্তপ তাহার পুেয না হয় ব্েবন।  

ইন্ততহাস ব্ন্ত  এক শুন ন্তেয়া মন।। 

 

সুরব্াি নারমরত এক ন্তব্রপ্রর নিন।  

কুেীন নগরব্াসী মহাতরপািন।। 

অষ্টভাযবযা শতপুত্র কনযা শত জন।  

সম্পেন্তব্হীন ন্তদ্বজ অেতষ্ট কারে।।  

নানা দঃখ্ লেশ ন্তদ্বজ করর অন্তনব্ার। 

তথান্তপ ভরে নান্তহ হয় সুত োর।। 

অন্ন ন্তব্না ন্তশশু পুত্র ন্তশশু কনযাগে। 

দ্বারর দ্বারর ব্ুর  তারা কন্তরয়া িিন।। 

দঃন্তখ্ত সিান জান্তন যত পুরজন। 

র্ঘতো ব্ান্তস লিারি সরব্ কররয় তািন।।  

যার িারন লয ব্াঞ্ছা কররয় ন্তদ্বজব্র। 

নান্তহ লেয় দঃখ্ী লহতু ব্র  কটতু্তর।।  

এইমত দঃরখ্ কা  কারট তরপািন। 

একন্তেন গতরহ ব্ন্তস ভারব্ মরন মন।। 

পতন্তথব্ীরত ব্তথা জন্ম িনহীন জরন। 

সর্ব্বসুরখ্ হীন নর সম্পেন্তব্হরন।।  

কু ীন পন্তেত ন্তকব্া জন্ম মহাকুর । 
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নতপন্তত হউন ন্তকব্া ব্র  মহাব্র ।। 

িনহীন পুরুরষ না মারন লকানজন। 

িন যার থারক, হয় সর্ব্বত্র পূজন।।  

লয জরনর িন নান্তহ ন্তব্ফ  জীব্ন। 

ফ হীন ব্তে লযন িারি পন্তেগে।।  

জ্ঞান্তত ব্ন্ধু ভ্রাতত ন্তমত্র আন্তে পন্তরব্ার। 

অরনযর থাকুক োয়, িারি সুত োর।।  

জ হীন সররাব্র না হয় লশাভন। 

িনহীন পতন্তথব্ীর মনুষয লতমন।। 

িেহীন রান্তত লযন সব্ অন্ধকার।  

িনহীন লতমন না লশারভ পন্তরব্ার।। 

ন্তদ্বজ েত্র বব্শয ন্তকিা জন্ম শূদ্রকুর । 

িো ান্তে জন্ম ন্তকম্বা হউক ভূতর ।। 

িনব্ান বহর  হয় সর্ব্বত্র পূন্তজত।  

িরনরত সর্ব্বত্র মান ন্তব্ন্তি ন্তনরয়ান্তজত।। 

পাপী ন্তকম্বা লিার যন্তে হয় দষ্টজন।  

িন যন্তে থারক হয় সর্ব্বত্র সর্ম্ান।। 

সুখ্ দঃখ্ ফ  দই অেতষ্ট কারে। 

ন্তব্ন্তির ন্ত খ্ন যাহা না হয় খ্েন।। 

লকহ লকহ ব্র  দঃখ্ িান বহরত পায়। 

স্বিান িান্তিয়া যন্তে অনয িারন যায়।। 

িানরোরষ দঃখ্ পায় িারন লশাক হয়।  

অেতষ্ট হইরত লসই শাস্ত্রমত কয়।।  

 

এইরূরপ ন্তদ্বজব্র অরনক ন্তিন্তি । 

লস িান িান্তিয়া শীঘ্র গমন কন্তর ।।  

লকৌশ  নারমরত রাজা লকাশ  লেরশরত। 

পন্তরব্ার সহ ন্তদ্বজ িন্ত   তথারত।। 

ব্তন্তর্ত্োন মান্তগর ন নতপন্ততর িান।  

নতপন্তত কররন যথারযাগয ব্তন্তর্ত্োন। ।  

আনরি রন্তহ  ন্তদ্বজ লকাশ  নগরর। 

পন্তরব্ার সহ থান্তক সুখ্রভাগ করর।। 

ব্তন্তর্ত্ ন্তেয়া ব্রাহ্মরে িান্তপ  নরব্র।  

লসই পুরনয বহ  ন্তিন্তত স্বরগবর উপর।।  

শরতক ব্ৎসর ন্তিন্তত আনি লকৌতুরক।  

দই লকান্তট যুগ রাজা স্বরগব ভুরি সুরখ্।। 

অনির ব্রহ্মর ারক হই  গমন। 

এক  ে যুগ তথা কন্তর  ব্ঞ্চন।। 

অনির বহ  তার বব্কুরেরত ন্তিন্তত। 

দই লকান্তট কল্প তথা কন্তর  ব্সন্তত।। 

ব্রাহ্মরের মন্তহমা লব্রেরত অরগাির।  

ব্রাহ্মে হইরত তরর পন্ততত পামর।। 

ন্তব্ষু্ণর শরীর ন্তদ্বজ ন্তব্ষু্ণ অব্তার। 

যাহারর লগান্তব্ি কন্তরর ন পন্তরহার।।  

পোর্ঘাত লখ্রয় স্তুন্তত কররন লস কার । 

অেযন্তপও পেন্তিহ্ন আরি ব্েঃির ।। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

স্বয়ং ন্তব্ষু্ণ সর্ব্ব কর্ত্বা আন্তে সনাতন।। 

তাাঁরর পোর্ঘাত লকন কন্তর  ব্রাহ্মে।  

কহ ন্তপতামহ শুন্তন সব্ ন্তব্ব্রে।। 

 

শুন্তনয়া করহন হান্তস গঙ্গার নিন।  

সাব্ন্তহরত শুন রাজা বহয়া একমন।। 

পূরর্ব্ব ভতগু মহামুন্তন ব্রহ্মার নিন। 

ব্রহ্মসত্র বক  ব্রহ্মজ্ঞারনর কারে।। 

লপৌ স্তয পু হ িতু আন্তে তরপািন।  

ব্ন্তশি নারে ন্তব্ষু্ণ যত মুন্তনগে।।  

একত্র হইয়া সরব্ যজ্ঞ আরন্তম্ভ । 
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লহনকার  ভতগুন্তিরর্ত্ ন্তব্তকব উন্তঠ ।।  

লেন্তখ্ সব্ মুন্তনগরে ন্তব্স্ময় জন্তন্ম ।  

লকব্া লস ঈশ্বর ব্ন্ত  জান্তনরত নান্তর ।।  

অন্তত শীঘ্র মহামুন্তন ব্রহ্মার নিন। 

জান্তনব্ার তরর লগ  হররর সেন।। 

মহারেরব্ কপরট না কন্তর  প্রেন্তত। 

লেন্তখ্ মাহরিাি কন্তরর ন পশুপন্তত।। 

লিাি সিন্তরয়া হর করহন ব্িন। 

ন্তক লহতু আই া লহথা ভতগু তরপািন।।  

 

শুন্তনয়া উর্ত্র ন্তকিু না ন্তে  তাহারর। 

মহারিারি শঙ্কর ব্র ন আরব্ারর।। 

অহঙ্কার কর তুন্তম না মান আমারর। 

অব্রহ া কর লকন ন্তজজ্ঞান্তস লতামারর। ।  

অহঙ্কারর উর্ত্র না লেও দরািার।  

এই লহতু লতারর আন্তজ কন্তরব্ সংহার।। 

এত ব্ন্ত  ন্তত্রশূ  তুন্ত য়া ন্তনয়া হারত। 

ভতগুরর মান্তররত লিারি যান ভূতনারথ।। 

হারত িন্তর ন্তশরব্রর রারখ্ন ন্তত্রর ািনা। 

তথা বহরত লগ  ভতগু হইয়া ন্তব্মনা।।  

শীঘ্রগন্তত ব্রহ্মর ারক উর্ত্ন্তর  ন্তগয়া। 

ব্রহ্মারর না ব্র  ন্তকিু ন্তিরর্ত্ দঃখ্ী বহয়া।। 

কপরট সম্ভাষা না কন্তর  জনরকরর। 

লেন্তখ্ লিাি কন্তরর ন ন্তব্ন্তরন্তঞ্চ অিরর।। 

পুত্র ব্ন্ত  কন্তরর ন লিাি সিরে।  

তথা বহরত বব্কুরে িন্ত   তরপািন।।  

তথায় লেন্তখ্  হন্তর খ্ট্বার উপরর। 

শয়রন আরিন  েী পেরসব্া করর।। 

লেন্তখ্ ভতগু মুন্তনব্র না ভান্তব্ অিরর। 

দ্রুত তাাঁর ব্েঃির  পোর্ঘাত করর।। 

িুর্দ্া হইর ন লেন্তখ্  েী ঠাকুরােী। 

ন্তনদ্রাভরঙ্গ উন্তঠর ন লেব্ িিপান্তে।। 

ভতগুমুন্তন লেন্তখ্ প্রভু উন্তঠয়া সত্বরর। 

তাাঁর পে লসব্ন কররন পদ্মকরর।। 

আমার কন্তঠন লেহ ব্রজ্রর তু না। 

িরে কমর  তব্ হই  লব্েনা।। 

 

শুন্তন মহামুন্তন ভতগু  ন্তর্জ্ত ব্েন। 

নানান্তব্ি প্রকারররত কন্তর  স্তব্ন।।  

নমঃ প্রভু ভগব্ান অন্তখ্র র পন্তত। 

নমরস্ত ব্রহ্মেয লেব্ নরমা জগৎপন্তত।। 

তুন্তম লহ জানহ ভি ভয়ত্রাতা। 

কন্তর াম এই লোষ হইয়া অজ্ঞান।। 

মম অপরাি েমা কর ভগব্ান। 

লযািহাত কন্তরয়া করহন োরমাের।। 

কোন্তিত ন্তিিাির নহ ন্তদ্বজব্র। 

পোর্ঘাত নরহ মম হই  ভূষে।। 

এত শুন্তন সানি হই  তরপািন। 

নানামত স্তুন্তত করর প্রভু নারায়রে।। 

মুন্তন পুনঃ গমন কন্তর  যজ্ঞিারন।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী।। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর ারক তন্তর। 

িেিূি পেদ্বয় কন্তরয়া ভাব্না।।  

কাশীরাম লেব্ করর পয়ার রিনা। 
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নারায়ে ও একােশীর মাহাত্ম্য 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন রাজা করহ শ্রব্ে। 

পতন্তথব্ীরত জন্তন্ম পুেয করর লযই জন।।  

সর্ব্ব পারপ মুি লসই ন্তনষ্পাপ শরীর। 

অরি লমােগন্তত  রভ শুন যুন্তিন্তির।। 

অষ্টমীর উপব্াস করর লযই জন। 

শুর্দ্ন্তিরর্ত্ ন্তশব্দগবা করর আরািন।।  

ভূন্তমোন রত্নোন কন্তরয়া ব্রাহ্মরে। 

অন্ততন্তথ অথর্ব্ব পূজা করর অন্নাোরন।। 

ন্তেব্য অন্ন উপহার কন্তরয়া রন্ধন। 

কুটুরম্বরর ন্তেয়া পরর কররয় পারে। ।  

এমত মারস মারস অষ্টমীর েরে। 

শুর্দ্ন্তিরর্ত্ এই ব্রত করর সাব্ািরন।। 

সর্ব্ব পারপ মুি বহয়া ন্তশব্র ারক যায়। 

কোন্তিত যরমর তািনা নান্তহ পায়।। 

 

নারায়ে নারম ব্রত ন্তব্খ্যাত জগরত।  

নারায়ে ব্রত লযই করর শুর্দ্ ন্তিরর্ত্।। 

তাহার পুরেযর কথা না যায় ব্াখ্ান। 

সংরেরপ কন্তহব্ ন্তকিু কর অব্িান।। 

গতহ িরর্ম্ব থান্তকয়া কন্তররব্ লযই জন।  

সর্ব্বভূরত েয়া কন্তর কন্তররব্ পূজন। ।  

লযমন বব্ভব্ তথা কন্তররব্ক ব্যয়। 

ব্রাহ্মরেরর ন্তেরব্ িন বহয়া শুর্দ্াশয়।। 

মূ মন্ত্র ন্ততনব্ার কন্তররব্ ন্তিিন।  

উপহার বব্ভব্ কন্তররব্ ন্তনরব্েন।। 

অব্রশরষ প্রেন্তময়া পন্তিরব্ িরেী। 

ভন্তিভারব্ ব্ন্ত রব্ ন্তব্ন্তব্ি স্তুন্ততব্ােী।। 

 েী নারায়ে জয় জগত জীব্ন। 

নমরস্ত লগান্তব্ি জয় জয় নারায়ে।। 

এইরূরপ ভন্তি কন্তর  েী নারায়ে।  

অব্রশরষ কন্তর আব্াহন ন্তব্সর্জ্বন।। 

ভূন্তমোন ন্তেরব্ আর অন্নোন আন্তে। 

অন্ততন্তথ ব্রাহ্মরেরর পূন্তজরব্ যথান্তব্ন্তি।। 

ন্তদ্বজ গুরু আজ্ঞা তরব্ মস্তরক িন্তরয়া। 

পশ্চারত ভুন্তিরব্ সুরখ্ ন্তনয়ম কন্তরয়া।। 

এইমত নারয়ে ব্রত লয আিরর। 

কুটুরম্বর সহ যায় বব্কুে নগরর। ।  

 

একােশী মহাব্রত ব্াখ্ারন পুরারে। 

তার কথা কন্তহ রাজা শুন একমরন।। 

গা ব্ নারমরত মুন্তন মহাতরপািন। 

ভদ্রশী  নাম িরর তাহার নিন।। 

সর্ব্ব ির্ম্ব তযন্তজয়া আরারি নারায়ে। 

তাহার পরেযর ন্তকিু কন্তহব্ কথন।। 

স্বয়ম্ভূ নিন লহন ধ্রুব্ মহাশয়।  

ন্তশশুকা  অব্ন্তি আরারি জরন্মজয়।। 

লসইরূপ ির্ম্বশী  গা ব্নিন। 

সর্ব্ব ির্ম্ব তযন্তজয়া আরারি নারায়ে।। 

লেব্ পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অিযয়ে। 

সব্ তযন্তজ করর হন্তরমন্তির মার্জবজন।।  

মারস মারস কতষ্ণ শুো দই একােশী। 

শুর্দ্ন্তিরত আরািরয় পরম তপস্বী।। 

লেন্তখ্য়া পুরত্রর কর্ম্ব সন্তব্স্ময় মন।  

ন্তজজ্ঞান্তস  কহ তাত ইহার কারে।। 

নানামত ন্তব্ষু্ণভন্তি আরি শাস্ত্রমরত।  

তপ জপ পূজা ির্ম্ব ন্তব্খ্যাত জগরত।। 
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ব্রাহ্মরের তপ জপ ির্ম্ব আিরে। 

ইহার ন্তক ফ  কহ শুন্তন লহ নিন।। 

 

এত শুন্তন ভদ্রশী  ব্ রয় ব্িন। 

এই লয ব্ররতর ফ  না যায় কথন।। 

আকারশর তারা যন্তে গন্তেব্ারর পান্তর। 

সমুরদ্রর জ  যন্তে ক সীরত ভন্তর।। 

পতন্তথব্ীর লরেু যন্তে পান্তর লয গন্তেরত। 

তথান্তপ এ ব্রতপুেয না পন্তর কন্তহরত।। 

সংরেরপ কন্তহব্ ন্তকিু শুন সাররার্দ্ার। 

লসামব্ংরশ পূর্ব্বজন্ম আন্তি  আমার। ।  

ির্ম্বকীন্তর্ত্ব নাম ন্তি  ন্তব্খ্যাত জগরত। 

দষ্টমারগব রত ব্ি ন্তি াম মরর্ত্বযরত।। 

একচ্ছত্র ভূপন্তত ন্তি াম জমু্বদ্বীরপ। 

অিরর্ম্ব ন্তি াম রত িরর্ম্বরত ন্তব্রূরপ।। 

প্রজাগরে পীন্তিনু ন্তহংন্তসনু শািজন।  

এইরূরপ পাপ কন্তর াম আিরে।। 

একন্তেন বেব্রযারগ বসরনযর সন্তহরত। 

মতগয়া কন্তররত লগনু িন্তি অশ্ব ররথ। ।  

ন্তব্ন্তপরন যাইয়া এক লর্ঘন্তরনু হন্তররে। 

ডাক ন্তেয়া কন্তহনু সক  বসনযগরে।। 

যার ন্তেক ন্তেয়া এই হন্তরে যাইরব্। 

কোন্তিত তারর যন্তে মান্তররত নান্তররব্। ।  

ব্ংরশর সন্তহত তারর কন্তরব্ সংহার। 

এই ব্াকয সব্ার ব্ন্ত নু ব্ার ব্ার।। 

শুন্তনয়া সজাগ বহ  সর্ব্ব বসনযগে।  

সশন্তঙ্কত বহয়া মতগ ভারব্ মরন মন।।  

যেযন্তপ প াই এই বসনয ন্তেক ন্তেয়া।  

সব্ংরশ তাহারর রাজা লফন্ত রব্ কান্তটয়া।। 

এক প্রােী রো লহতু মন্তররব্ অরনক। 

শুভন্তেন আন্তজ একােশী অন্ততররক।। 

ইন্ততমরিয যেযন্তপ আমার মততুয হয়।  

পশুত্ব খ্ন্তেরব্ লমাে  ন্তভব্ ন্তনশ্চয়।। 

লয লহৌক লস লহৌক মম যাউক পরাে। 

নতপন্ততর ন্তেক ন্তেয়া কন্তরব্ প্রিান। ।  

যন্তে ব্া আমারক রাজা কন্তররব্ ন্তনিন। 

লমােগন্তত হরব্ পাপ পশুত্ব লমািন।।  

যন্তে কোন্তিত প্রাে ররহত আমার। 

নতপন্তত পাইরব্  র্জ্া বসরনযর ন্তনস্তার।। 

 

এরতক ভান্তব্য়া মতগ লসইরূপ করর। 

মম ন্তেক ন্তেয়া মতগ িন্ত   সত্বরর।। 

আকেব পূন্তরয়া ব্াে মান্তর শীঘ্রগন্তত। 

না ব্ান্তজ  মতরগ ব্াে এমন্তত ন্তনয়ন্তত।।  

 র্জ্া ভান্তব্ তরব্ লিারি িন্তিয়া অরশ্বরত। 

লর্ঘার ব্রন লগ  মতগ না পাই লেন্তখ্রত। ।  

েেক অররেয ব্হু কন্তরয়া ভ্রমে। 

নান্তহ পাই াম মতগ বেব্ ন্তনর্ব্বন্িন।।  

অশ্ব হত বহ , শ্রম হই  ব্হু । 

েুিায় ততষ্ণায় ন্তির্ত্ হই  আকু ।।  

েুিা ততষ্ণাযুত আন্তম হইয়া ন্তব্রশরষ। 

ব্তেতর  রন্তহ াম ন্তেব্া অব্রশরষ।। 

রান্তত্ররশরষ বহ  মম বেরব্ ল াকান্তর।  

দই যমেতূ আরস অন্তত ভয়ঙ্কর।। 

মহাশাপ ন্তেয়া লমারর কন্তর  ব্ন্ধন। 

সত্বরর  ইয়া লগ  যরমর সেন।। 

লেন্তখ্ ির্ম্বরাজ ব্ি গন্তর্জ্ব  েূরতরর। 

অকাররে লকন লহথা আন্তনর  ইহারর।। 
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সর্ব্বপারপ মুি আরি এই নরব্র। 

একােশী উপব্ারস বহ  ল াকাির।। 

শুন কন্তহ েূতগে আমার ব্িন। 

একােশী ব্রত আিন্তররব্ লযই জন।। 

োসযভারব্ করর হন্তর মন্তির মার্জ্বন। 

তারর লহথা লতারা না আন্তনন্তব্ কোিন। ।  

লগান্তব্রির নাম লযই কররয় স্মরে। 

সর্ব্বভূরত সমভারব্ ভরজ নারায়ে।।  

কোি তাহারর লতারা লহথা না আন্তনন্তব্। 

সাব্িান ন্তব্স্মরে কভু নান্তহ হন্তব্।। 

লেব্তু য ন্তপতত মাতত লয করর লসব্ন।  

অন্ততন্তথ লসব্রয় করর তীথব পযবযটন।।  

ভূন্তমোন লগা োনান্তে করর ন্তদ্বজগরে। 

দঃখ্ী েন্তরদ্ররক ততপ্ত করর অন্ন িরন।। 

সভামরিয মুরখ্ যার ন্তমথযা নান্তহ খ্রস। 

বেব্যজ্ঞ করর লযই ব্রাহ্মে উরর্দ্রশ।। 

লগািন পা ন করর সর্ব্ব জীরব্ েয়া।  

সন্নযাস গ্রহে করর তযন্তজ গতহমায়া।। 

লযাগ সান্তি মততুযিরয় ভরজ লযই জন।  

শুর্দ্ভারব্ লযই আরািরয় নারায়ে।। 

সাব্ন্তহত হরয় করর পুরাে শ্রব্ে। 

পুরাে পিরয় লযই শুর্দ্ ন্তির্ত্ মন। ।  

ির্ম্বকথা কন্তহয়া  ওয়ায় অিন্তর্ম্বরর। 

কোন্তিত তাহারর না আন লহথাকারর।।  

ব্রাহ্মরের ন্তনিা লযই করর অনুেে। 

ন্তপতত মাতত ন্তনরি লযই লব্শযাপরায়ে।। 

ন্তব্ষু্ণভন্তি আশ্রয় কন্তরয়া লযইজন।  

পরনারী সরঙ্গ সো কররয় রমন।। 

তাহারর আন্তনন্তব্ লতারা প্রহার কন্তরয়া। 

নান্তসকা লিেন কন্তর পারশরত ব্ান্তন্ধয়া।। 

পরনারী হরয় লযব্া হইয়া অজ্ঞান। 

সভামরিয গুরুজরন করর অপমান।। 

তাহারর আন্তনন্তব্ লতারা আমার সেন। 

হারত গর  মহাপারশ কন্তরয়া ব্ন্ধন।।  

লেব্তা উরর্দ্রশ দ্রব্য আন্তন লযই জন।  

লেব্তারর নান্তহ ন্তেয়া কররয় ভেে।।  

ল ৌহপারশ ব্ান্তন্ধ তারর আন্তনরব্ লহথারর। 

কন্তরয়া প্রহার মারথ ল ৌরহর মুেগরর।। 

ির্ম্ব ন্তব্ঘ্নকর আর ন্তব্রদ্বষী লযই জন।  

উপহাস করর ন্তদ্বরজ বহয়া দষ্টমন। ।  

উপহাস করর ন্তদ্বরজ বহয়া দষ্টমন।  

লহথকারর ব্ান্তন্ধ লতারা আন্তনন্তব্ তাহারর।। 

পরব্তন্তর্ত্ হরর লযব্া জন্তন্ময়া সংসারর। 

পরভাযবযা হরর লযব্া ব্ াৎকার কন্তর।। 

অজ্ঞান হইয়া লযব্া হররয় কুমারী। 

তাহারর আন্তনন্তব্ লতারা কন্তরয়া ব্ন্ধন। ।  

এইরূপ পাপ আিরয় লযই জন। 

 

এই শুন্তন ন্তব্স্ময় মান্তন  েূতগে।। 

কররযারি ির্ম্বারারজ কররয় স্তব্ন।  

এ সক  কথা ন্তপতা কন্তরয়া শ্রব্ে।। 

অব্রশরষ পাপ মম হই  খ্েন। 

ন্তব্ন্তিমরত যম লমারর কন্তর  পূজন।। 

স্বগব হরত ন্তেব্য রথ আই  তখ্ন। 

অজ্ঞারন হই  একােশী আিরে।। 

লসই পুরেয হ  মম স্বরগব আররাহে।  

লকান্তট লকান্তট ব্ষব তাত স্বরগব বহ  ন্তিন্তত।। 

তেিরর ব্রহ্মর ারক কন্তরনু ব্সন্তত।  
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লকান্তট যুগ ব্রহ্মর ারক কন্তরয়া ভ্রমে।।  

লতামার ঔররস আন্তস হই  জনম। 

ন্তেব্যজ্ঞারন পাপ লমার না হয় ব্ািক।।  

লস কাররে একােশী কন্তরনু সািক।। 

ইহার ব্তর্ত্াি এই কন্তহ াম ন্তপতঃ।  

শুন্তনয়া গা ব্ মুন্তন হই  ন্তব্ন্তস্মত।।  

আনন্তিত বহয়া পুরত্র কন্তর  িুম্ব্ন।  

লসই বহরত বহ  মুন্তন হন্তর পরায়ে। 

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী।। 

একন্তিরর্ত্ শুন্তনর  তররয় ভব্ব্ান্তর। 

শান্তিপর্ব্ব ভাররতর অপূর্ব্ব কথন।।  

সাব্ন্তহত হইয়া শুনরয় লযই জন। 

মরনাব্াঞ্ছা ফ   রভ নান্তহক সংশয়।। 

ব্যারসর ব্িন ইরথ কভু ন্তমথযা নয়।  

মস্তরক ব্ন্তিয়া ব্রাহ্মরের পেরজ।।  

করহ কাশীোস গোিররর অগ্রজ। 

ব্ীরব্াহু রাজার উপাখ্যান 

আর এক কথা কন্তহ শুনহ রাজন।  

একােশী ব্ররতর শুনহ ন্তব্ব্রে।। 

ব্ীরব্াহু রাজা ন্তি  ব্ি পুেযব্ান। 

জনম অব্ন্তি রাজা করর নানা োন।। 

ব্সন ভূষে োন লেয় ত ব্রাহ্মরে। 

যত োন করর তার নান্তহ পন্তরমারে।। 

প্রব্া  মুকুতা মন্তে কন্তরয়া ভূন্তষত।  

স্বেবশতঙ্গ লরৌপযখ্ুর লযই শাস্ত্রনীত।। 

নব্ নব্ ব্ৎস সহ গাভী দগ্ধব্তী। 

 ে  ে গাভী োন বক  নরপন্তত।।  

ব্স্ত্র অ ঙ্কার আর রথ সহ সাজ। 

তুরঙ্গ কন্তর  োন আর গজরাজ।। 

লয ন্তকিু আন্তি  রাজা সব্ োন বক । 

ন্তসংহাসন আন্তে কন্তর ন্তদ্বরজ সব্ ন্তে । ।  

খ্ােযপূর্ব্ব ন্তে  িন ভাোরর লয ন্তি । 

ন্তকিু িন লসই রাজা ব্িী না থুই ।।  

থা  োন্তর ব্াটা ব্াটী সব্ বক  োন।  

অরনক কন্তর  োন নান্তহ পন্তরমাে।। 

আর ন্তকিু নান্তহ র্ঘরর সব্ ন্তদ্বরজ ন্তে ।  

রাজা রােী একব্াস হইয়া রন্তহ ।। 

সন্ধযারত আই  তরব্ এক ন্তদ্বজব্র। 

শীঘ্র কন্তর িন্ত  লগ া রাজার লগাির। ।  

অসকার  ন্তদ্বজব্র লগ  রাজ-িান। 

আন্তম ন্তকিু নান্তহ পাই শুনহ রাজন।।  

পশ্চাৎ আইনু রাজা আন্তম নান্তহ পাই।  

তব্ োন যশ কীন্তর্ত্ব শুন্তন সর্ব্ব ঠাাঁই।। 

শুন্তনয়া ন্তদ্বরজর ব্াকয রাজা লিাি বক । 

সক   ইয়া ন্তদ্বজ এরব্ না িান্তি ।। 

ন্তব্ষম ব্রাহ্মেজান্তত ব্িই জিার ।  

একব্ার র্ঘরর থুইয়া আই  সন্ধযাকার ।। 

সর্ব্বস্ব কন্তরয়া োন কুন্তপ  রাজন।  

অশ্বন্তব্িা অিন্ত  কন্তরয়া ন্তে  োন।। 

স্বন্তস্ত ব্ন্ত  অশ্বন্তব্িা ন্তন  ন্তদ্বজব্র। 

অঞ্চর  ব্ান্তন্ধয়া ন্তদ্বজ িন্ত   সত্বর।। 

পরম যতন কন্তর ন্তে  ন্তদ্বজব্রর। 

অিঃপুরর লগ  রাজা ন্তদ্বজ লগ  র্ঘরর।। 

এই পাপ বহ  যন্তে রাজার শরীরর। 

োন ফর   েগুে ব্ারি ন্তনরিরর। ।  



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
7

 

পূরর্ব্বর যরতক োন সক  নান্তশ । 

অশ্বন্তব্িা পর্ব্বত প্রমাে তরব্ বহ ।। 

অশ্বন্তব্িা বহ  দই পর্ব্বত ন্তশখ্রর। 

এত োন নাশ বক  পাপ োনফর ।। 

লসই লেরশ বব্রস এক লেব্ীোস মা ী।  

তাহার মা রঞ্চরত গন্ধরর্ব্ব ফু  তুন্ত ।। 

গন্ধরর্ব্ব লতা রয় পুষ্প মা ঞ্চ ন্তভতরর। 

ফু  নান্তহ পায় মা ী মহারশাক করর।।  

বেব্রযারগ এক ন্তদ্বজ মা রঞ্চ ব্ন্তসয়া। 

ন্তত্রর ািন পূজা বক  হরন্তষত বহয়া।।  

বেরব্র ন্তনর্ব্বন্ধ ন্তকিু খ্েন না যায়। 

ন্তশরব্র ন্তনর্ম্বা য  ারগ গন্ধরর্ব্বর পায়।। 

পাপ বহ  গন্ধরর্ব্বর িন্ত রত না পারর। 

রথ নান্তহ ির  তার স্বরগবর উপরর। ।  

হই  প্রভাতকা  লেন্তখ্  সক ।  

িুন্তর কন্তর ন্তন  ফু  লসই পাপফ ।। 

মা ী আন্তস গন্ধরর্ব্বরর ব্হু মি ব্ন্ত । 

নতরপ শীঘ্র জানাই  কন্তরয়া অিন্ত ।। 

রাজার ন্তনকরট করহ সর্ব্ব ন্তব্ব্রে। 

অপূর্ব্ব শুন্তনয়া রাজা আই  তখ্ন।।  

পুন্তির ন মহারাজ তুন্তম লকান জন। 

ন্তক নাম লতামার লহথা আইর  ন্তক কারে।।  

গন্ধর্ব্ব ব্র ন, আন্তম ইরের পান্ত ত। 

এই মা রঞ্চর পুষ্প তুন্ত  ন্তনতয ন্তনতয।। 

পুষ্পেি নাম লমার গন্ধরর্ব্বর পন্তত। 

কন্তহনু সক  কথা শুন মহামন্তত।। 

রাজা ব্র , স্বরগব নান্তহ লগর  ন্তক কারে। 

লকান কারযবয মনুষয কন্তর া েরশন।।  

গন্ধর্ব্ব ব্ন্ত  , লমার পাপ বহ  কায়। 

লতকাররে লমার রথ স্বরগব নান্তহ যায়।। 

রাজা ব্র , স্বগবপুরর লকান পুরেয যাই। 

ইহার কারে তুন্তম ব্  লমার ঠাাঁই।। 

গন্ধর্ব্ব ব্ রয় লযব্া করর একােশী। 

লস আন্তস িুাঁইর  রথ হব্ স্বগবব্াসী।। 

তরব্ লমার রথ ির  পাপ বহয়া েয়। 

এত শুন্তন ন্তিন্তিত হই  মহাশয়।। 

ন্তকব্া ব্রত একােশী লকব্া করর লহথা। 

লকমন ন্তব্িান তার ন্তকমত ব্যব্িা।।  

গন্ধর্ব্ব ব্ রয় শুন রাজরারজশ্বর।  

ন্ততন্তথ একােশী লসই হন্তরর ব্াসর।। 

আপন্তন লগান্তব্ি বহ া ন্ততন্তথ একােশী।  

একােশী মাহাত্ম্য শুনহ পরকান্তশ।।  

েশমীরত সংযম কন্তররব্ একাহার। 

সোিার হন্তব্ষযান্তে ন্তব্ন্তব্ি প্রকার। ।  

একােশী উপব্াস ন্তনরমু্ব সান্তিরব্। 

ফ মূ  জ াহার নান্তহক কন্তররব্।। 

দ্বােশী পারে কন্তররব্ক তারপর। 

যাহারত তররয় ল াক এ ভব্ সাগর।। 

পূরর্ব্ব রুক্মাঙ্গে রাজা ন্তি  মহীতর । 

রাজয সহ স্বরগব লগ  একােশী ফর ।। 

লতামার পুরররত লকব্া করর উপব্াস। 

তাহারর খ্ুাঁন্তজয়া রাজা আন লমার পাশ।।  

শুন্তনয়া নতপন্তত তরব্ ন্তব্িান্তর  লেশ। 

না জান্তন ব্ররতর নাম কন্তহরত ন্তব্রশষ।।  

ন্তকমত প্রকার লসই নাম একােশী। 

লহন নান্তহ জান্তন ব্রত ররহ উপব্াসী। ।  

 ী া নারম এক লব্শযা ন্তি  ত নগরর। 

মারয়র সন্তহত দ্বন্দ্ব কন্তর  সত্বরর।। 
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একােশী ন্তেরন লসই থান্তক  শুইয়া। 

না খ্াই  অন্ন জ  লকাি  কন্তরয়া।।  

পুরুষ সন্তহত লসই না ব্ন্তঞ্চ  রান্তত।  

লসই লব্শযা আরন ব্ীরব্াহু নরপন্তত।।  

িুাঁই  গন্ধর্ব্বরথ িন্ত   তখ্ন। 

তাহা লেন্তখ্ গন্ধর্ব্ব হই  হৃষ্টমন।।  

অপূর্ব্ব লেন্তখ্  তরব্ ব্ীরব্াহু রায়।  

কররযারি কন্তর ব্র  গন্ধরর্ব্বর পায়।। 

লমার ন্তনরব্েন ন্তকিু লতামার িররে। 

পাপ-পুেয ন্তকব্া লমার পুিহ ইেিান।। 

ব্াররক আন্তসয়া লমারর ন্তেরব্ েরশন। 

আন্তজ বহরত বমত্র লমার কন্তর ন্তনরব্েন। ।  

শুন্তনয়া গন্ধর্ব্ব তাাঁরর কন্তহ া ন্তনশ্চয়। 

অব্শয কন্তরব্ কাযবয নান্তহক সংশয়। ।  

গন্ধর্ব্ব এরতক ব্ন্ত  লগ া স্বগবপুরর। 

কন্তহ  সক  কথা ন্তগয়া সুররশ্বরর।। 

শুন্তন সুরপন্তত গন্ধরর্ব্বর হাত িন্তর। 

লেখ্াই  ব য়া ইে অপূর্ব্ব এক পুরী।। 

সুব্েব রন্তিত পুরী অন্তত মরনাহর। 

সুব্েব পতাকা উরি র্ঘররর উপর।। 

মন্তেময় মান্তেরকযরত করর ে ম । 

অন্ধকার নান্তহ তারহ সোই উজ্জ্ব ।।  

খ্াট পাট ন্তসংহাসন আরি থর থরর। 

মি মি পব্ন ব্ন্তহরি লসই পুরর।।  

শীত  সন্ত   তারহ ব্রহ অন্তনব্ার। 

পুররর ন্তনর্ম্বাে লেরখ্ িরের আকার।। 

সুব্েব প্রািীর তার লশারভ িান্তরন্তভরত। 

লেব্তার ব্াসরযাগয কন্তহ  লতামারত।। 

রতরনর ন্তসংহাসন রতন-মন্তির। 

লেন্তখ্রত আনি ব্ি লেরব্র শরীর।। 

নানা উপহার দ্রব্য লেরব্র দ বভ।  

এরক এরক গন্ধরর্ব্বরর লেখ্াইর  সব্।।  

এক সররাব্র জ  অমতত-সমান। 

তার মরিয পর্ব্বত আিরয় দইখ্ান। ।  

তাহা লেন্তখ্ গন্ধর্ব্ব ন্তজজ্ঞারস ইেিারন। 

জ মরিয পর্ব্বত আিরয় ন্তক কাররে। ।  

ইে ব্র , ব্ীরব্াহু ব্ি পুেযব্ান। 

ন্তত্রভুব্রন পুেয নান্তহ তাহার সমান।। 

ির্ম্বব্র  এই পুরী পাইরব্ ব্সন্তত। 

ভুন্তিরব্ সক  সুখ্ রাজা আন্তস ইন্তথ। ।  

ন্তকন্তু আরগ কীট বহয়া নরক ভুন্তিরব্। 

নরকপর্ব্বত এই ন্তনন্তশ্চত পাইরব্।। 

অশ্বন্তব্িা ন্তদ্বজব্রর রাজা ন্তে  োন। 

দই  েগুে বহ  পর্ব্বত-প্রমাে।।  

ইহা ত ভুন্তির  তার পাপ হরব্ ক্ষয়।  

তরব্ ত ভুন্তিরব্ পুেয কন্তহনু ন্তনশ্চয়।। 

শুন্তনয়া ব্যাকু  বহ  গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। 

ইেরক প্রোম কন্তর লগ  ন্তনজর্ঘর। ।  

আর ন্তেন লগ া তরব্ ব্াহুর মন্তিরর।  

কন্তহ  সক  কথা রাজার লগািরর।। 

শুন্তনয়া ব্যাকু  রাজা পুরি গন্ধরর্ব্বরর। 

ন্তকমরত হইরব্ লমার পারপর উর্দ্ারর।।  

পুনর্ব্বার যাহ তুন্তম পুরির িান। 

এই লয নরক হরব্ ন্তকরস পন্তরত্রাে।। 

আর ন্তেন পুষ্পেি সুরপুরর লগ । 

ইরের অরগ্ররত তরব্ কন্তহরত  ান্তগ ।। 

রাজা ব্ীরব্াহু লয কন্তর  এই কম্বম।  

কন্তহরব্ ন্তকমরত তার খ্ন্তেরব্ অির্ম্ব।। 



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
9

 

লকান্ পুরেয পাপ তার হইরব্ লমািন।  

কহ সুরপন্তত লমারর ইহার কারে।। 

ইে ব্র  শুন এরব্ গন্ধরর্ব্বর পন্তত। 

দন্তহতা  ইয়া যন্তে থারক নরপন্তত।। 

কনযা  রয় গুরপ্ত থারক নরহ পাপ মন।  

রাজার দেবীন্তত যন্তে লোরষ সব্বব্জন।।  

তরব্ ত তাহার পাপ হইরব্ ন্তব্নাশ। 

কনযা ব য়া নতপন্তত ন্তনর্জ্বরন করু ব্াস।। 

তরব্ তার এই পাপ হইরব্ক েয়। 

আর লকানমরত পাপ েূর নান্তহ হয়।। 

শুন্তনয়া গন্ধর্ব্ব লগ  রাজার সেন।  

ব্ীরব্াহু নতরপ করহ সব্ ন্তব্ব্রে।। 

শুন্তনয়া নতপন্তত ব্ি দঃখ্ী বহ  মরন।  

এমত দেবীত কর্ম্ব করর লকান্ জরন।। 

না কন্তরর  পাই আন্তম নরক দস্তর। 

কন্তরর ও অপকীন্তর্ত্ব হরব্ িরাির।। 

শুন্তনয়া গন্ধর্ব্বরাজ ন্তের ন উত্তর।  

ন্তক লহতু আরেপ তুন্তম কর নতপব্র।।  

ল াক অপযশ গারব্ পরকা  রয়। 

অব্শয কন্তররব্ তাহা শুন মহাশয়।। 

ির্ম্বন্তিিা কর রাজা আপন মঙ্গ ।  

িরর্ম্বরত ন্তব্রাগ লযন নরহ তব্ স্থ ।।  

এত ব্ন্ত  পুষ্পেি ন্তনজিারন লগ ।  

দন্তহতা  ইয়া রাজা ন্তনর্জ্বরন িন্ত  ।। 

নারীগে তযন্তজ রাজা দন্তহতা  ইয়া।  

ন্তনর্জ্বরন কন্তর  ব্াস একত্র হইয়া। ।  

দন্তহতা সঙ্গন্তত একা ররহ নরপন্তত। 

নতপপারশ ররহ কনযা লষািশী যুব্তী। ।  

সক  লেরশরত রাজার হই  অখ্যান্তত। 

কনযার সন্তহত ররহ রাজা মহামন্তত।। 

রাজযসহ সর্ব্বর াক করর হাহাকার।  

রাজা পাপী বহ  করর কনযা পরোর। ।  

লকরন দষ্টমন্তত বহ  না ব্ুন্তে কারে।  

ব্ুন্তে রাজা কন্তররব্ক নররক গমন।। 

ইহার লয লেরখ্ মুখ্ লসই হরব্ পাপী।  

এমত রারজযরত আর না রব্ কোন্তপ।। 

যত োন ির্ম্ব বক  সব্ নষ্ট বহ ।  

কনযারর হন্তরয়া রাজা নররক পন্তি ।।  

লকহ ব্র , লহন কর্ম্ব বক  লকান্ জন।  

অির্ম্ব কন্তরয়া করর দন্তহতা গমন।।  

এই ব্াকয নগরর লর্ঘাষরয় সর্ব্বজন। 

ব্তর্দ্ যুব্া ব্া য আন্তে যত নারীগে।।  

যথা তথা ব্ন্তস ল াক এই কুৎসা গায়। 

যত করহ তত রাজার পাপ হয় েয়।। 

সর্ব্বো ব্ রয় ল াক পরথ র্ঘারট মারঠ। 

যত করহ তত লসই অশ্বন্তব্িা টরুট। ।  

লযই লযই করহ লসইপাপ ব্ান্তট  য়। 

নগর-ব্ান্তহরর তার এক তাাঁন্তত রয়।। 

পরম িন্তর্ম্বক লসই কতষ্ণপরায়ে। 

তাাঁত ব্ুরন সো করর হন্তরসঙ্কবীর্ত্বন।। 

হন্তর হন্তর সো লসই ব্র  অনেুে। 

সোই কররন হন্তরনাম উচ্চারে।। 

পুরাে শ্রব্ে আর হন্তর হন্তর ব্র । 

িীরর িীরর ব্র  কভু, কভু উচ্চস্বরর।। 

সতত ব্ রয় তাাঁন্তত হন্তর হন্তর হন্তর। 

এই মরত ন্ততনব্ার ব্র  উচ্চস্বরী।। 

লস তাাঁন্তত রাজার ন্তনিা কভু নান্তহ করর। 

হন্তরনাম ন্তব্না তার নান্তহক অিরর।।  
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কতন্তেরন আই  তরব্ গন্ধরর্ব্বর নাথ।  

আন্তসয়া রাজার সরন কন্তর  সাোৎ।।  

রাজা ব্র , কহব্ন্ধু আপন কুশ । 

আমার পারপর ভার লগ  ন্তক সক ।। 

পুষ্পেি ব্র  রাজা ব্ন্ত রত না পান্তর। 

আরি ন্তক ন্তগয়ারি অশ্বন্তব্িা স্বগবপুরী।। 

রাজা ব্র  গন্ধরর্ব্বরর ন্তব্নয় ব্িন।  

কতপা কন্তর কহ লমারর এ সব্ কথন।। 

গন্ধর্ব্ব ব্ন্ত  , আন্তম যাই স্বগবপুরী। 

তরব্ত লস সব্ কথা কন্তহব্ ন্তব্স্তান্তর।।  

তেিরর পুষ্পেি স্বগবপুরর লগ । 

রাজার দয়ারর ন্তব্িামুন্তষ্টক লেন্তখ্ ।। 

ইহা লেন্তখ্ পুষ্পেি ন্তব্স্ময় হই ।  

সত্বর হইয়া তরব্ ইেপারশ লগ । ।  

এই সব্ কথা তরব্ পুরি ইেিারন। 

মুন্তষ্টক প্রমাে ররহ ন্তকরসর কাররে।। 

ইে ব্র , শুন এরব্ গন্ধরর্ব্বর পন্তত। 

তাাঁন্তত ব্র , পাপ নান্তহ করর নরপন্তত। ।  

লতকাররে ন্তকিু পাপ রন্তহ  রাজার।  

যত োন বক  তত ন্তব্িা আরি আর।। 

যন্তে একােশী ব্রত কন্তররব্ রাজন।  

তরব্ত রাজার পাপ হইরব্ লমািন।। 

শুন্তনয়া কন্তহ  আন্তস গন্ধরর্ব্বর পন্তত। 

তরব্ একােশী বক  নতপ মহামন্তত।। 

খ্ন্তে  সক  পাপ রাজার শরীরর। 

মন্তরয়া ত লগ  রাজা ইরের নগরর।। 

ইহার অন্তিক ব্রত নান্তহ যুন্তিন্তির।  

একােশী কর তুন্তম মন কর ন্তির।। 

একােশী-ব্রতান্তিক নান্তহ ির্ম্ব রায়। 

একােশী মাহাত্ম্য আন্তম কন্তহনু লতামায়।। 

একােশী ব্ররতাপ রে যজ্ঞমা ীর উপাখ্যান 

করহন গঙ্গার পুত্র কুম্ভীর পুরত্ররর। 

আর ন্তকিু ব্রতকথা কন্তহব্ লতামারর।। 

একােশী ব্রতকথা সর্ব্বব্রত সার।  

অব্িান কর শুন িরর্ম্বর কুমার।। 

পূরর্ব্ব কন্তহয়ান্তি একােশী অনুিারন । 

পারোন্তে অতঃপর শুন একমরন।। 

শুর্দ্ন্তিরর্ত্ এই ব্রত কর আিরে। 

সর্ব্বদঃরখ্ তরর লসই পাপ ন্তব্রমািন।।  

প্রাতঃকার  স্নান কন্তর একােশী ন্তেরন। 

লিৌত ব্স্ত্র পন্তর বত  গ্রহে ব্র্জ্বরন।। 

লসইরূরপ জনার্দ্বন কন্তরয়া িাপন।  

ন্তত্ররকাে কন্তরয়া কন্তর আসন রিন।। 

পূর্ব্বমুখ্ হরয় ব্রতী ব্ন্তসরব্ আসরন। 

শুর্দ্ন্তিরর্ত্ আরান্তিরব্ লেব্ নারায়রে।। 

নযসমন্ত্র পন্তি স্নান জপ নমস্কার। 

মূ মন্ত্র জন্তপ িযান কন্তর আরব্ার। ।  

তেিরর নানা পুরষ্প পূন্তজরব্ ন্তব্িারন। 

হৃেয় কমর াপন্তর স্মন্তর নারায়রে।। 

তেিরর বনরব্েযান্তে নানা উপহারর। 

তাহা ন্তেরয় পুনরন্তপ পূন্তজরব্ আিারর। ।  

বনরব্েয তু সী ন্তেয়া কন্তর ন্তনরব্েন।  

পূজা অনুসারর তরব্ কন্তর ন্তব্সর্জ্বন।।  

অব্রশরষ ব্াাঁন্তটয়া ন্তেরব্ক ভিগরে। 

ন্তশরর কর িন্তর কন্তর পূজা সমািারন।।  
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পরন্তেন প্রাতঃকার  স্নান োন কন্তর। 

নানান্তব্ি উপহারর পূন্তজরব্ শ্রীহন্তর। ।  

পূজা সমাপন কন্তর ন্তেয়া ন্তব্সর্জ্বন।  

তেিরর ন্তদ্বজগরে করারব্ লভাজন।। 

ন্তনজ ব্ন্ধু ব্ান্ধব্ যরতক জ্ঞান্ততগে।  

সব্াকারর আন্তনরব্ কন্তরয়া ন্তনমন্ত্রে। ।  

পারে কন্তররব্ তরব্ ব্ন্ধুগে  রয়। 

ব্রত সমন্তপবরব্ পরর সাব্িান হরয়।।  

এইরূরপ পূজা কন্তর লয লসরব্ শ্রীহন্তর। 

সর্ব্ব পারপ মুি হরয় যায় ন্তব্ষু্ণপুরী।। 

পূর্ব্ব ইন্ততহাস কথা কন্তহনু লতামারত। 

একােশী ন্তেরন উপব্াস বহ  যারত।। 

গা ব্ মুন্তনর ন্তপতা পুরত্রর সংব্াে।  

একােশী কন্তর তার র্ঘুন্তি  প্রমাে।। 

কন্তহনু লতামারর রাজা িরর্ম্বর নিন। 

পুরাে সর্ম্ত কথা ব্যারসর ব্িন।। 

 

মুন্তন ব্র  অব্িারন শুন জরন্মজয়। 

এরতক শুন্তনয়া কথা িরর্ম্বর তনয়।।  

ন্তির্ত্গত ভ্রান্তি লগ  শাি বহ  তনু। 

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞারসন কুিী অঙ্গজনু।। 

লকান প্রকারররত ভন্তি সান্তি োরমােরর। 

ন্তকব্া ভন্তি সান্তির  ন্তক ফ  পায় নরর।। 

ন্তব্ষু্ণর মন্তির লযব্া কররয় মার্জ্বন। 

োসযভাব্ কন্তরয়া লয ভরজ নারায়ে।।  

তাহার ন্তক ফ  হয় কহ মহাশয়। 

ন্তনতাি উরদ্বগ ন্তির্ত্ খ্োহ সংশয়।। 

 

ভীষ্ম কন ভা  ন্তজজ্ঞান্তস া নতপমন্তে। 

অব্িান কর কন্তহ পূরর্ব্বর কান্তহনী। ।  

লেব্মা ী নারম ন্তব্প্র ন্তি  শান্তিপুরর। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তব্শারে ন্তব্ন্তেত সংসারর।। 

যজন যাজন কতন্তষ ব্ান্তেজয ব্যাপারর। 

কন্তর  সঞ্চয় িন ন্তব্ন্তব্ি প্রকারর।। 

এইরূরপ নানাসুরখ্ ব্রঞ্চ তরপািন। 

অপতযন্তব্হীন ন্তদ্বজ সো দঃখ্ীমন।।  

একন্তেন ভাযবযা সহ ব্ন্তস তপািন। 

পুত্রাভারব্ নানারূপ কররয় লশািন।।  

পুত্রহীন ব্তথা জন্ম লব্রের ব্িন। 

ইহকার  দঃখ্ অরি নররক গমন।। 

দগ্ধহীন গাভী লযন পুত্রহীন লতন।  

এইরূরপ ন্তদ্বজ ব্হু কন্তর  লশািন।। 

পুত্রহীন ন্তিিায় আকু  তরপািন। 

নারে জান্তনয়া লেখ্া ন্তের ন তখ্ন।। 

নাররে লেন্তখ্য়া মুন্তন বক  আরািন। 

পােয অরর্ঘবয কন্তরর ন িরে ব্িন।।  

লেব্মা ী ন্তদ্বরজরর ন্তজজ্ঞারস তরপািন।  

কহ মুন্তনব্র লকন ন্তব্রস ব্েন।। 

কররযাি কন্তরয়া কন্তর  ন্তনরব্েন। 

সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুন্তম মহা তরপািন।। 

িরািরর হইয়ারি লযব্া হইরব্ক। 

ভূত ভাব্ী ব্র্ত্বমান জানহ প্ররতযক।। 

নারে করহন মন ব্ুন্তেয়া তাহার। 

সরিহ না কর ন্তদ্বজ হইরব্ কুমার। ।  

অন্তিরর হইরব্ তব্ যুগ  নিন। 

এত ব্ন্ত  স্বিারন লগর ন তরপািন।।  

 

লেব্মা ী মহাযজ্ঞ বক  আরম্ভন। 

যজ্ঞরভেী হ  আন্তস দইন্তট নিন।। 
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পরম সুির ন্তশশু অন্তত সু েে। 

লেন্তখ্ আনন্তিত মন ব্রাহ্মেী ব্রাহ্মে।। 

যরজ্ঞরত জন্তন্ম  নাম যজ্ঞমা ী বহ । 

সুমা ী কন্তনিপুত্র পাপীি জন্তন্ম ।। 

কতন্তেরন লযাগয দই হই  নিন। 

তেিরর লেব্মা ী েতঢ় কন্তর মন।। 

সংসারর ব্াসনা মন িান্তিরত ইন্তচ্ছ ।  

আপনার সন্তঞ্চত যরতক িন ন্তি ।। 

সমান কন্তরয়া ভাগ ন্তে  দই সুরত। 

অররেয প্ররব্শ বক  ভাযবযার সন্তহরত।। 

জানন্তি নারমরত তথা মহা তরপািন। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তব্জ্ঞ ন্তত্রকা জ্ঞ ন্তব্িেে।। 

ন্তব্ষু্ণভন্তিপরায়ে হন্তরনারম রত। 

িতুন্তর্দ্বরক ন্তশষ্ট যত ন্তশষয অগন্তেত।। 

তাাঁর কারি ন্তগয়া উর্ত্ন্তর  তরপািন। 

লেন্তখ্য়া জানন্তি মুন্তন বক  অভযথবন।। 

অন্ততন্তথ ন্তব্িারন পূজা কন্তরয়া সােরর।  

জানন্তি ন্তজজ্ঞারস লসই অভযাগত নরর।। 

লকাথা হরত আইর ন লকাথায় ন্তনব্াস। 

লকান প্ররয়াজরনরত আই া মম পাশ।। 

 

এত শুন্তন ব্র  ঋন্তষ কন্তরয়া প্রোম। 

ভতগুব্ংরশ জন্ম মম লেব্মা ী নাম।।  

লযাগ সান্তিব্ারর আই াম তব্ িান। 

কতপা কন্তর লমারর লেব্ লেহ তত্ত্বজ্ঞান।। 

ন্তকরূরপ তন্তরব্ আন্তম এ ভব্ সংসার। 

কাহা হরত সংসার ব্ন্ধরন হব্ পার।।  

কহ মুন্তনব্র লমারর যন্তে কর েয়া। 

লতামার প্রসারে লযন তন্তর ভব্ মায়া। ।  

 

এত শুন্তন কন্তহরত  ান্তগ  তরপািন।  

ন্তত্রেরশর নাথ ন্তব্ষু্ণ এক সনাতন।।  

তাাঁহার আশ্রয় বকর  সর্ব্ব পাপ খ্রে। 

সংসার হইরত তরর লর্ঘার যমেরে।। 

তাাঁহার আশ্রয় ন্তব্না গন্তত নান্তহ আর।  

লসই ব্রহ্ম সনাতন জগরতর সার।। 

তাাঁহারর ভজহ পূজ তাাঁরর কর স্তুন্তত। 

তাাঁর লসব্া কর তাাঁরর করহ ভকন্তত।। 

নাম শুন শ্রব্ে কন্তরহ অনুেে। 

সংসার তন্তররত এই কন্তহনু  েে।। 

 

এত শুন্তন আনন্তিত বহ  লেব্মা ী। 

প্রেন্তেে কন্তর ন্তব্প্র তথা বহরত িন্ত ।। 

ভাযবযা সহ উর্ত্ন্তর  যমুনার তাাঁরর। 

স্তুন্তত ভন্তি কন্তরয়া পূন্তজ  োরমােরর।। 

একাি ভকন্তত কন্তর কতরষ্ণ আরান্তি ।  

লযারগ তনু িান্তি ন্তব্ষু্ণপুরর প্ররব্ন্তশ ।। 

ন্তিতা কন্তর তার ভাযবযা জ্বান্ত   আগুন্তে। 

পন্তত সরঙ্গ ন্তব্ষু্ণপুরর লগ  সুব্েনী।। 

 

যজ্ঞমাপ ী সুমা ী যুগ  পুত্র তার। 

মহামতী যজ্ঞমা ী ির্ম্ব অব্তার।।  

ন্তপতার যরতক িন সন্তঞ্চত আন্তি । 

নানান্তব্ি োন ন্তেয়া পুেযকর্ম্ব বক ।। 

তিাগান্তে জ াশয় ন্তে  িারন িারন। 

তিাগান্তে জ াশয় ন্তে  িারন িারন।। 

ন্তব্ন্তিত্র মন্তির র্ঘর ন্তে  নারায়রে।  

নানান্তব্ি িযানরযারগ লেরব্ আরান্তি । ।  

োসযভাব্ কন্তর কতষ্ণিরে লসন্তব্ ।  

লেন্তখ্য়া সক  জীব্ আত্ম্ার সমান।। 
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ন্তনজ হরস্ত বক  হন্তর মন্তির মার্জ্বন। 

এইরূরপ যজ্ঞমা ী পুেয উপান্তর্জ্ব । 

পুত্র লপৌন্ত্র ব্তন্তর্দ্ হরয় আনরি রহন্ত ।। 

 

সুমা ী পান্তপি ব্ি বক  অনািার।  

ন্তপতার সন্তঞ্চত িন যত ন্তি  তার।। 

অসৎপারত্র মজাই  সরত নান্তহ ন্তে । 

ব্তষ ীর ব্শ হরয়সব্ মজাই ।। 

অব্রশরষ িুন্তর ন্তহংসা পন্তরব্াে বক । 

যত িন ন্তি  এইরূরপ মজাই ।। 

তার দষ্টকর্ম্ব লেন্তখ্ যত ব্ন্ধগুে।  

লজযি যজ্ঞমা ী সহ ন্তমর  জ্ঞান্ততগে।। 

এক ন্তেন যজ্ঞমা ী ন্তনভতরত ব্ন্তসয়া। 

ন্তব্ন্তিমরত ব্ুোই  অরনক কন্তহয়া।। 

শুন্তনয়া তাহার কথা িুর্দ্ বহ  মরন। 

িুর  িন্তর সরহােরর বক  প্রহাররে।।  

হাহাকার শে উরঠ পুরীর ন্তভতরর। 

যরতক নগরব্াসী আই  সত্বরর।। 

তার দষ্টকর্ম্বরেন্তখ্ সরব্ িুর্দ্ বহ । 

মহাপারশ সুমা ীরর ব্ান্তন্ধয়া লফন্ত  ।। 

তর্জ্বন গর্জ্বন ব্হু কন্তর  তািন।  

অরনক প্রকার বক  নগররর জন।। 

েয়াশী  যজ্ঞমা ী েয়া উপন্তজ । 

ভ্রাততরস্নহ লহতু তারর মুি কন্তর ন্তে ।। 

দঃন্তখ্ত লেন্তখ্য়া তারর েমা ন্তে  ন্তিরর্ত্। 

কুর র ব্ান্তহর তারর কন্তর  দব্তরর্ত্ব।। 

 

এইরূরপ কতকা  কন্তর  ব্ঞ্চন। 

লহনকার  লোাঁহাকার হই  ন্তনিন।। 

ির্ম্ব আত্ম্া যজ্ঞমা ী ির্ম্বপরায়ে। 

পাঠাইয়া ন্তব্মান ন্তের ন নারায়ে।। 

দই েতূ আইর ন শরীর সুির। 

ন্তব্মান  ইয়া তারা আই  সত্বর।। 

ররথ তুন্ত  যজ্ঞমা ী ন্তন  লসইেে।  

গন্ধরর্ব্বরত গীত গায় নর্ত্বরক নািন।। 

এইরূরপ বব্কুরেরত কন্তর  গমন। 

পরথ সুমা ীর সরঙ্গ বহ  েরশন।। 

ভয়ঙ্কর যমেূত ন্তব্কতন্তত আকার। 

পারশ ব্ান্তন্ধ  রয় যায় কন্তরয়া প্রহার।। 

লেন্তখ্ সন্তব্স্ময় ন্তির্ত্ যজ্ঞমা ী হরয়। 

েূরতগরে ন্তনরব্ন্তে  ন্তব্নয় কন্তররয়।। 

এই দষ্ট েতূ বহ  কাহার ন্তকঙ্কর।  

কাহারর প্রহার করর লকব্া এই নর।।  

লকাথাকারর  রয় যায় ন্তকরসর কাররে। 

ব্ান্তন্ধয়া  ইয়া যায় লকান্ প্ররয়াজরন।। 

যন্তে েূত জান তরব্ কন্তহব্া আমারর। 

এত শুন্তন ন্তব্ষু্ণেূত কন্তহ  তাহারর। ।  

এই দই জন হয় যরমর ন্তকঙ্কর। 

এই লয লেন্তখ্ি পাপী তব্ সরহাের।। 

যরতক অন্তর্জ্ব  পাপ না হয় এিান। 

ব্ান্তন্ধয়া  ইয়া যায় যম ন্তব্েযমান। ।  

 

এত শুন্তন যজ্ঞমা ী মান্তন  ন্তব্স্ময়।  

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞান্তস  কন্তরয়া ন্তব্নয়।। 

যন্তে জান েূতগে কহ ন্তব্ব্রে। 

লকান প্রকারররত এই হয়ত লমািন।। 

 

েূতগে ব্র  এই পাপী দরািার। 

আিরয় উপায় এক মুন্তি কন্তরব্ার।। 

লতামার সেরন আরি যন্তে কর োন। 
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পূরর্ব্বর কান্তহনী কন্তহ কর অব্িান।।  

লকৌশ  নগরর পূরর্ব্ব কান্তম া নারমরত। 

লব্শযাকুর  জন্ম এক ন্তি  দষ্টন্তিরত।। 

লগা ব্রাহ্মে ন্তব্নান্তশয়া হয় দষ্ট লিার। 

তাহার পারপর কথা ন্তক কন্তহব্ লর্ঘার।। 

িুন্তর ন্তহংসা করর আর লব্শযাপরায়ে।  

নানারূপ কুকর্ম্ব অিন্তর্ম্ব দষ্টজন।। 

তার দষ্টকর্ম্ব লেন্তখ্ যত ব্ন্ধজুন।  

নগর ব্ান্তহর কন্তর ন্তে  লসইেে।। 

ব্ন্ধুগে তািরনরত ভয় লপরয় মরন। 

েুিা ততষ্ণাযুি হরয় প্ররব্ন্তশ  ব্রন।। 

ভ্রন্তমরত ভ্রন্তমরত শ্রম হই  শরীর।  

বেরব্রত পাই  এক লকশব্ মন্তির।। 

মন্তির সমীরপ এক সররাব্র ন্তি । 

স্নান োন ন্তনতযকর্ম্ব তাহারত কন্তর ।। 

শ্রম েূরর লগ  শাি বহ  কর ব্র।  

আশ্রয়  ই  লসই মন্তির ন্তভতর।। 

যত ভস্ম অঙ্গার আন্তি  ভাঙ্গা র্ঘরর। 

পন্তরষ্কার লয সব্ কন্তর  ন্তনজ করর।। 

শ্রমযুি হরয় তারহ শয়ন কন্তর । 

আয়ুরশরষ আন্তস কা  উপনীত বহ ।। 

গতরহর ন্তভতর মহাকা  সপব ন্তি ।  

েংন্তশয়া বব্রশযরর লসই ব্নািরর লগ ।। 

বেরব্র ন্তনর্ব্বন্ধ খ্রে লযাগযতা কাহার। 

সরপবর েংশরন মততুয হই  তাহার। ।  

দই েতূ লসখ্ারন আই  লসইেে। 

মহাপারশ বব্শযপুরত্র কন্তর  ব্ন্ধন।।  

জান্তনয়া যরমর দষ্ট কর্ম্ব গোির।  

আমা লোাঁরহ পাঠাইয়া ন্তের ন সত্বর। ।  

লসইেরে কন্তর াম লমািন তাহার। 

যমেূরত কন্তর াম ব্হু ন্ততরস্কার।। 

লসই পুরেয ন্তব্ষু্ণর সাহারযয মুন্তি পায়। 

পূরর্ব্বর কান্তহনী এই জানাই লতামায়।। 

লগাির্ম্ব প্রমাে ন্তব্ষু্ণ মন্তির মার্জ্বরন। 

উর্দ্ারহ ন্তনজ ভ্রাতা ন্তেয়া পুেযোরন।। 

 

এত শুন্তন যজ্ঞমা ী আনন্তিত মরন। 

সুমা ীরর পুেযোন ন্তে  লসইেরে।। 

পুরেযর প্রভারব্ সব্ পাপ বহ  ক্ষয়।  

যমেূত প্রন্তত তরব্ ন্তব্ষু্ণেূত কয়।।  

ভ্রাতত পুেযফর  এই পাই  ন্তনস্তার। 

িািহ ইহারর লতারা আরর দরািার।। 

ইহার উপরর লতার নান্তহক শাসন। 

এত ব্ন্ত  মুন্তি কন্তর ন্তে  লসইেে। ।  

 

যজ্ঞমা ী শুন্তন তরব্ স্তব্ধন্তির্ত্ বহয়া। 

উভরয় বব্কুরে লগ  ন্তব্মারন িান্তপয়া।। 

সুমা ীর কথা যমেূত ন্তনরব্ন্তে । 

শুন্তনয়া সক  েূরত যম প্ররব্ান্তি ।। 

লসইেরে যজ্ঞমা ী ন্তনর্ব্বাে পাই । 

ন্তব্ষু্ণর সাহারযয মুন্তি সুমা ী পাই ।। 

লসই পুেযফর  লসই লগ  স্বগবব্াস।  

ির্ম্ব সরন গঙ্গাপুত্র কন ইন্ততহাস।। 

শ্রর্দ্াভন্তি হরয় লযই োসযভাব্ কন্তর। 

মন্তির মার্জ্বন কন্তর ভজরয় শ্রীহন্তর।। 

তাহার পুরেযর কথা লক কন্তহরত পারর। 

অব্রহর  এ ভব্ সংসার সুরখ্ তরর।। 

কন্তহ াম লতামারর এ িরর্ম্বর নিন।  

পূরর্ব্বর কান্তহনী এই ব্যারসর ব্িন।।  
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একন্তিরর্ত্ একমরন শুরন লযই জন। 

তাহার পুরেযর কথা না হয় কথন।। 

এ ভব্ সংসার সুরখ্ তরর অব্রহর । 

তাহার পারপর পীিা নান্তহ লকান কার ।। 

নান্তহক সংশয় ইরথ ব্যারসর ব্িন। 

কাশীরাম করহ ভান্তব্ লগান্তব্ি িরে।।  

হন্তরমন্তির মার্জ্বরনর ফ  

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন রাজা ির্ম্বরায়। 

আর ন্তকিু ির্ম্বকথা কন্তহব্ লতামায়।।  

লগান্তব্রিরর কররয় লয স্তুন্তত আিরে।  

নানা উপহার ন্তেয়া কররয় পূজন।। 

লসামব্ার দ্বােশী ন্তেব্স শুভেরে। 

েীর জর  স্নান লয করায় নারায়রে।। 

ব্ংরশর সন্তহত যায় বব্কুে ভুব্ন। 

কোি না পায় লসই যরমর তািন।। 

ভাদ্রমারস কতষ্ণাষ্টমী লরান্তহেী  েরে। 

েীরজর  স্নান লয করায় নারায়রে।। 

উপব্াস কন্তর হন্তর কররয় ন্তিিন। 

ন্তত্রভঙ্গ  ন্ত ত ন্তেব্য মূন্তর্ত্ব নারায়ে।। 

সর্ব্বপারপ মুি হয় লসই মহাশয়।  

ব্ংরশর সন্তহত হয় বব্কুরে ন্তব্জয়।। 

লগান্তব্ি মন্তির লযই কররয় মার্জ্বন। 

তাহার পুরেযর কথা না যায় কথন।।  

অজ্ঞারন সজ্ঞারন করর নান্তহক ন্তব্িার। 

সর্ব্ব ির্ম্ব  রভ লসই মহাপারপ পার।। 

পূরর্ব্ব শুন্তন াম আন্তম লেব্র র মুরখ্। 

লসই লহতু মহারাজ কন্তহব্ লতামারক।। 

 

সাব্িান হরয় রাজা শুন একন্তিরর্ত্। 

যজ্ঞধ্বজ নাম ন্তি  ইেবাকু ব্ংরশরত।। 

মহাির্ম্বশী  রাজা ন্তব্খ্যাত সংসার। 

একচ্ছত্র জমু্বদ্বীপ যাাঁর অন্তিকার।। 

রাজির্ম্ব যত সব্ তযন্তজয়া রাজন। 

স্বহরস্ত কররন হন্তরমন্তির মার্জ্বন।। 

ব্ীন্ততরহাত্র নারম তার কু  পুররান্তহত।  

এ সব্ লেন্তখ্য়া যজ্ঞধ্বরজর িন্তরত্র। ।  

সন্তিন্তিত হৃেয় হইয়া তরপািন। 

একন্তেন নতপন্ততরর ন্তজজ্ঞারস কারে।। 

কহ শুন্তন রাজা তুন্তম সর্ব্ব ির্ম্বান্তিত। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তব্জ্ঞ তুন্তম ন্তব্িারর পন্তেত।। 

ন্তক কর্ম্ব অসািয তব্ আরি পতন্তথব্ীরত। 

যাহা ইচ্ছা কন্তরব্ারর পারহ কন্তররত। ।  

 

এত শুন্তন হান্তসয়া ব্ রয় নরপন্তত। 

ইন্তহতাস কথা কন্তহ কর অব্গন্তত।। 

ন্তি াম পূরর্ব্বরত দষ্টমন্তত পাপািার। 

পরদ্রব্য িুন্তর ন্তহংসা কররন্তি অপার।।  

ব্তষ ী আসি আন্তম হরয় এরকব্ারর। 

গতরহর যরতক িন ন্তে াম তাহারর।। 

গতরহর যরতক িন ন্তে াম তাহারর। 

মম কর্ম্ব লেন্তখ্ ন্তপতত মাতত ভ্রাততগে।। 

িুর্দ্ বহয়া সরব্ লমারর কন্তর  তািন।  

সব্াকার ব্াকয আন্তম কন্তর অব্রহ া।। 

রাহু লযন ন্তনঃশরঙ্ক গ্রাসরয় িেক া। 

মাহিুর্দ্ বহ  তরব্ যত ভ্রাততগে।  

প্রহার কন্তরয়া লমারর কন্তর  ব্ন্ধন।।  

ন্তনব্ান্তররত না পান্তর  অরশষ ন্তব্রশরষ।  



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
6

 

গতহ বহরত েূর কন্তর ন্তে  অব্রশরষ।। 

লিারি গতহ বহরত আন্তম হইয়া ব্ান্তরত।  

মহারর্ঘার ব্রন ন্তগয়া পন্তশনু ত্বন্তরত।।  

অনাহারর অব্সন্ন হই  শরীর। 

লর্ঘার ব্রন পাই এক ন্তব্ষু্ণর মন্তির। ।  

ব্তন্তষ্টজর  কর্দ্বম আন্তি  মন্তিরররত। 

পন্তরষ্কার কন্তর লশরষ শুইনু তাহারত।। 

বেব্রযারগ এক সপব তাহারত আন্তি । 

ন্তনদ্রার আরব্রশ লমার িররে েংন্তশ ।।  

লসইেরে কা পূেব হই  আমার। 

দই যমেতূ এ  ন্তব্কতন্তত আকার।। 

মহাপারশ শীঘ্র লমারর কন্তর  ব্ন্ধন।  

লহনকার  ন্তব্ষু্ণেূত আরস দইজন।। 

লিারি যমেূরত িান্তহ ব্িই গন্তর্জ্ব । 

পাশ বহরত মুি লমারর ত্বন্তরত কন্তর ।। 

লেন্তখ্ সন্তব্স্ময় বহ  যমেতূগে।  

কররযারি ন্তব্ষু্ণেূরত করর ন্তনরব্েন।।  

লমারা লোাঁরহ হই ির্ম্বরাজ অনুির।  

তাাঁর আজ্ঞা িন্তর লমারা মস্তক উপর। ।  

সংসাররর মরিয যত মরর জীব্গে। 

পশু পেী মনুষযান্তে জন্তু অগেন।।  

সব্ারর  ইয়া যাই যরমর সেন। 

পাপ পুেয ব্ুন্তে যম কররন তািন।। 

এই যজ্ঞমা ী পাপী ন্তব্খ্যাত জগরত।  

ইহার পারপর কথা না পান্তর কন্তহরত।।  

ন্তক কাররে পাপমুি কন্তরর  ইহারর।  

লকব্া লোাঁরহ পন্তরিয় লেহত আমারর।। 

 

এত শুন্তন হান্তস লোাঁরহ কন্তর  উর্ত্র।  

লমারা দইজরন হই ন্তব্ষু্ণর ন্তকঙ্কর। ।  

জগরতর হ্স্র্ত্বা কর্ত্বা লেব্ নারায়ে। 

তাাঁর আজ্ঞা মারথ িন্তর কন্তর লয ভ্রমে।।  

হন্তরনাম স্মরে কররয় লযই জন। 

হন্তর পূজা করর হন্তরমন্তির মার্জবজন।।  

শ্রব্ে কীর্ত্বন নাম কররয় ব্িন।  

োসযভাব্ সখ্যভাব্ আত্ম্ ন্তনরব্েন।।  

তারর অন্তিকার তব্ নান্তহ কোিন। 

সর্ব্বপারপ মুি আরি লসই মহাজন।।  

লগান্তব্ি মন্তির এই কন্তর  মার্জবজন।  

ইরথ অন্তিকার তব্ নান্তহ কোিন।। 

 

এরতক ব্ন্ত য়া দই হন্তরর ন্তকঙ্কর। 

 রয় লগ  শীঘ্র লমারর বব্কুণ্ঠনগর । ।  

সহস্র শরতক যুগ তথা বহ  ন্তিন্তত।  

অেির ব্রহ্মর ারক কন্তরনু ব্সন্তত।।  

শতকল্প ব্রহ্মর ারক কন্তরনু ন্তব্হার।  

তেির ইের ারক হই আগুসার।। 

িতুর্দ্বশ মিির কা  পন্তরমাে।  

যত লভাগ কন্তর স্বরগব না হয় ব্াখ্ান।।  

তেির এই মহা ইেবাকুব্ংরশরত।  

লসই পুরেয আন্তসয়া জন্তন্মনু পতন্তথব্ীরত।। 

অজ্ঞারন কন্তরনু হন্তরমন্তির মার্জ্বন। 

তাহারত এ গন্তত বহ  শুন তরপািন।। 

জ্ঞারন লযব্া করর হন্তরমন্তির মার্জ্বন। 

শুর্দ্ভাব্ হইয়া পূজরয় নারায়ে।। 

পতন্তথব্ীর লরেু যন্তে পান্তর লয গন্তেরত। 

তাহার পুরেযর কথা না পান্তর কন্তহরত।। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন রাজা করহ শ্রব্ে। 
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এত শুন্তন ব্ীন্ততরহাত্র হন তুষ্ট মন। ।  

কয়রযারি নতপন্ততরর কন্তর  ব্িন। 

সর্ব্ব ির্ম্ব তযন্তজ ন্তন  লগান্তব্ি শরে।। 

শান্তিপর্ব্ব ভাররতর অপূর্ব্ব কথন।  

একন্তিরর্ত্ একমরন শুরন লযই জন।। 

সর্ব্ব দঃরখ্ তরর লসই নান্তহক সংশয়।  

পয়ার প্রব্রন্ধ কাশীোস লেব্ কয়।।  
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োনির্ম্ব 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন অপূর্ব্ব কথন।  

অপার মন্তহমা রাজা লগান্তব্ি লসব্ন।।  

ন্ত ঙ্গরূপী জনার্দ্বন ন্তশ া অব্তার।  

শ্রর্দ্া কন্তর পূজা লযই কররয় তাাঁহার।। 

শুভ ি শুভন্ততন্তথ শুভেে ন্তেরন। 

মিুপরকব স্নান লয করায় নারায়রে।। 

সর্ব্ব পারপ মুি হয় লসই মহাশয়।  

শতব্ংশ সহ যায় ন্তব্ষু্ণর আ য়।। 

নান্তররক  জর রত স্নাপরয় পশুপন্তত। 

শ্রর্দ্া ভন্তি কন্তরয়া ন্তব্ন্তব্ি করর স্তুন্তত।। 

শতব্ংশ সহ লসই ন্তনষ্পাপ হইয়া। 

ন্তশরব্র সেরন যায় ন্তব্মারন িন্তিয়া।। 

লেব্তা উরর্দ্রশ লযই পুরষ্পােযান কন্তর। 

ভন্তি কন্তর পূজা করর হর ন্তকম্বা হন্তর।। 

অিঃকার  স্বগবপুরর হয় তার গন্তত। 

ইহর াক পরর ারক না হয় দগবন্তত।।  

তু সী আরাম লযই কন্তরয়া লরাপে। 

ন্তত্রসন্ধযা স্তব্ন করর ন্তত্রসন্ধযা ব্িন।। 

তারর তুষ্ট হন প্রভু লেব্ জগৎপন্তত। 

সর্ব্বপারপ মুি হয় লসই মহামন্তত।। 

বব্ভব্ ন্তব্স্তর আন্তস কররয় সংসারর। 

যার লয বব্ভব্ হয় লতমন প্রকারর।। 

অল্প ব্া ন্তব্স্তর পুেয গন্তে লয সমান। 

তার কথা কন্তহ রাজা শুন সাব্িান।। 

তিাগ পুষ্কন্তেব লেয় িনািয পুরুরষ। 

ব্রাহ্মরে কররয় োন অরশষ ন্তব্রশরষ।। 

িতুষ্পাে পুেয পূেব লকাথায় গেন।  

ন্তদ্বপারেরত পুেয লকাথা শুন লহ রাজন।। 

ন্তদ্বপারেরত পূেব পুেয মিযরমরত গরে। 

ন্তনকতরষ্ট পাচ্েক পূেব লব্রেরত ব্াখ্ারন।। 

ইন্ততমরিয করর পুেয যত শন্তি যার। 

সমান গন্তে লয পুেয শ্রর্দ্া অনুসার।। 

লিনু রত্ন তেু ান্তে ব্স্ত্র আভরে।  

অশ্রর্দ্ায় করর লযই দ্রব্য ন্তনরব্েন।।  

অঙ্গহীন হয় পুেয, না হয় উহারত।  

ন্তনশ্চয় িরর্ম্বর পুত্র কন্তহনু লতামারত।। 

েন্তরদ্র ন্তকন্তঞ্চৎ যন্তে লেয় শ্রর্দ্ান্তিরত। 

িতুষ্পাে পুেয তার হয় লয ন্তনন্তশ্চরত।। 

লযমন বব্ভব্ লতন ন্তব্রপ্র লেয় োন। 

শ্রর্দ্া ভন্তি কন্তরয়া পূজরয় ভগব্ান।। 

নান্তহক সংশয় ইরথ লব্রের ব্াখ্ান। 

তিাগ কূরপরত পুেয গন্তে লয সমান। ।  

এক ব্ীজ লরাপে কররয় দঃখ্ীজন। 

সমান ইহার পুেয কন্তর লয গেন।। 

লকান্তট লকান্তট ব্রাহ্মরে ভুিান িনীগে। 

েন্তরদ্র করায় এক ন্তব্প্ররক লভাজন।। 

 ে লিনু ন্তব্রপ্র োন করর িনীজন।  

েন্তররদ্রর এক গাভী হয় তার সম।। 

লকান্তট লকান্তট মনুরষয পা রয় িনীজন।  

ব্রাহ্মে েন্তন্ত্রয় আন্তে আর শূদ্রগে।। 

েন্তরদ্র পুরুষ এক মনুষয পা য়। 

সমান  ভরয় ফ  লব্রেরত ব্ য়।। 

িনীরত পূজরয় কতরষ্ণ ন্তেয়া উপহার।  

র্ঘতত দগ্ধ রত্ন ব্স্ত্র তেু  অপার।। 

েন্তরদ্র পূজরয় জ  ন্তেয়া নারায়ে। 

শ্রর্দ্া ভন্তি স্তুন্ততব্রশ হয় তার সম।।  
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িনািয পুরুষ লেয় ন্তেব্য লেব্া য়।  

ইষ্টক পাষাে লহমমন্তে লরৌপযময়।। 

মুকুতার োরা স্তম্ভ প্রব্া  পাথর।  

নানান্তব্ি ন্তেব্য রত্ন অন্তত মরনাহর।।  

শুভন্ততন্তথ শুভেে কন্তর ন্তনরূপে। 

শ্রর্দ্ান্তিত লগান্তব্রিরর করর সমপবে।। 

অন্নোন ভূন্তমোন লিনুোন আন্তে। 

ব্রাহ্মরে ভুিায় কত না হয় অব্ন্তি।। 

মতন্তর্ত্কার গতহ এক কন্তরয়া রিন। 

তাহারত িাপরয় হন্তর িনহীন জন।। 

দই এক ব্রাহ্মরে কররয় অন্নোন।  

সমান  ভরয় পুেয লব্রেরত ব্াখ্ান।।  

সংরেরপ কন্তহনু োন িরর্ম্বর কথন।  

লশাক েূর কর রাজা ন্তির কর মন।। 

ন্তব্ন্তির ন্ত খ্ন ফ  ভুিরয় সংসারর। 

লযন ির্ম্ব লতন ফ  লব্রেরত ন্তব্িারর।। 

অিরর্ম্বরত লকহ ির্ম্ব  রভ কর্ম্বফর । 

ির্ম্ব বহরত পাপ লকহ  ভরয় ভূতর ।। 

 

এত শুন্তন যুন্তিন্তির সন্তব্স্ময় মন। 

ন্তজজ্ঞারসন কহ লেব্ ইহার কারে।। 

অিরর্ম্বরত লকব্া ির্ম্ব পাই  সংসারর। 

শুন্তনব্ারর ইচ্ছা ব্ি কন্তহরব্ আমারর। ।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

আমার ন্তক শন্তি ইহা ব্ন্তেবব্ারর পান্তর।। 

মস্তরক ব্ন্তিয়া মাত্র ন্তব্প্র পেরজ।  

করহ কাশীোস গোির োসাগ্রজ।। 

প্রয়াগ মাহারত্ম্য ব্যাি ও সুমন্ততর উপাখ্যান 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন পােুর নিন।  

পূর্ব্ব ইন্ততহাস কথা শুন ন্তেয়া মন।।  

িনপন্তত নারম বব্শয অরযািযায় িাম।  

সর্ব্বিরন পূেব বব্শয গুরে অনুপম।। 

সুমন্তত নারমরত তার ভাযবযা গুেব্তী। 

পরমা সুিরী লসই লযন কাম রন্তত।।  

সর্ব্বসুরখ্ পূেব বব্শয মহািনব্ান। 

পুত্রহীন লকব্  দঃন্তখ্ত মন্ততমান।। 

নানমরত নানাযজ্ঞ কররয় ন্তব্স্তর। 

ভাযবযা সহ ব্রত আিন্তর  বব্শযব্র।।  

অেতরষ্টর ব্রশ তার না বহ  নিন।  

এই লহতু সো বব্শয ররহ দঃখ্ী মন।।  

পুত্রহীন ব্তথা জন্ম সংসার ন্তভতরর। 

পুত্র ন্তব্না নান্তহ পার নরক দস্তরর।। 

এইরূরপ বব্শয ব্হু কন্তর  ন্তিিন। 

েূররেরশ লগ  িন্ত  ব্ান্তেজয কারে।।  

একন্তেন বব্শযপত্নী োসীগে সরঙ্গ।  

সররাব্রর স্নান লহতু িন্ত র ন ররঙ্গ।। 

উপব্ন মরিয আরি রাম সররাব্র। 

স্নারন পুেযফ  তারহ  ভরয় ন্তব্স্তর।।  

লসই সররাব্রর লগ  স্নান কন্তরব্ারর। 

লহনকার  এক ব্যাি আরস তথাকারর।।  

 ুব্ধক তাহার নাম ন্তব্খ্যাত ভুব্ন।  

লেন্তখ্য়া কনযার রূপ হয় অরিতন।। 

পীতব্েব অন্তত রঙ্গ ন্তজন্তনয়া কাঞ্চন।  

রিমাংস রন্তব্ত্রাস লেন্তখ্য়া ন্তপন্িন।।  
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কুিযুগ ন্তজন্তন পূগ ন্তকব্া রসায়ন। 

কন্তরকর ভুজব্র মিয পঞ্চানন।। 

মুখ্রজযান্তত লেন্তখ্ শশী ন্তনরি আপনারর। 

লেন্তখ্য়া মূন্তচ্ছবত ব্যাি হই  অিরর।। 

েরেরক বিতনয লপরয় ব্ রয় ব্িন। 

শুন আজ সুব্েনী মম ন্তনরব্েন।। 

লতামা সম রূপব্তী নান্তহ ন্তত্রভুব্রন। 

এ রূপ লযৌব্ন ব্যথব কর ন্তক কাররে। ।  

েূররেরশ লগ  পন্তত ব্ান্তেজয কাররে।  

রন্ততসুখ্হীনা হরয় ব্ঞ্চহ লকমরন।। 

লতামারত মন্তজয়া মন কন্তম্পত আমার। 

স্মরশরর মম অঙ্গ বহ  িারখ্ার।। 

েয়া কন্তর রামা লমারর করাও রমে। 

নরহ এইেরে আন্তম তযন্তজব্ জীব্ন।। 

নরহতয মহাপাপ জানহ আপন্তন।  

এত শুন্তন লিািন্তিরর্ত্ ব্র  ন্তনতন্তিনী।। 

অির্ম্বী পান্তপি তুই অন্তত হীন জান্তত। 

লকান  ারজ লহন লব্া  ব্ন্ত র  দর্ম্বন্তত।। 

স্পশব কন্তর লতারর হয় স্নান কন্তরব্ারর। 

সর্জ্া নাই লতাঁই লহন ব্ হ আমারর।।  

ভতরতযর সমান লমার নহ দরািার। 

এইমত অরনক কন্তর  ন্ততরস্কার।। 

শুন্তনয়া হই  ব্যাি দঃন্তখ্ত অির।  

স্নান কন্তর বব্শযপত্নী লগ  ন্তনজ র্ঘর।।  

মরন মরন ব্যাি তরব্ অরনক ভান্তব্য়া।  

ন্তেরব্ন্তে  োসীগরে ন্তব্নয় কন্তরয়া।। 

ন্তকরূরপ এ কনযা  াভ হইরব্ আমার।  

ন্তব্িার কন্তরয়া লতারা কহ সাররার্দ্ার। ।  

এত শুন্তন উপহাস কন্তর োসীগে।  

লকান্  ারজ লহন কথা কহরর দর্জবজন।।  

ব্ামন হইয়া িাহ িেমা িন্তররত। 

পতঙ্গ হইয়া িাহ অন্তি ন্তনব্ান্তররত। ।  

িো  হইয়া িাহ িন্তররত ব্রাহ্মেী। 

 র্জ্া নাই লতাঁই ব্  লহন দষ্টব্ােী।। 

পুনরন্তপ ব্র  ব্যাি ন্তব্নয় কন্তরয়া। 

কহ সতয ন্তকরূরপ পাইব্ এই জায়া।। 

ইহজরন্ম পাই ন্তকিা পাই জন্মািরর। 

ন্তনেবয় কন্তরয়া সতয কন্তহব্া আমারর। ।  

 

মান্ত নী নারমরত োসী করহ হান্তস হান্তস। 

প্রয়ারগ করহ তপ হইয়া তপস্বী।। 

ন্তত্রসন্ধযা করহ স্নান প্রয়ারগর নীরর। 

এক িরম ন্ততনন্তেন রহ গঙ্গাতীরর।।  

তথা ব্াস কন্তরয়া স্মন্তরয়া নারয়াে। 

ন্ততন ন্তেন ন্ততন রাত্র কন্তরর   ঙ্ঘন। ।  

তরব্ লস এ কনযা তুন্তম পাইরব্ ন্তনশ্চয়। 

এত ব্ন্ত  োসীগে লগ  ন্তনজা য়।। 

 

শুন্তনয়া আনরি ব্যাি িন্ত   ত্বন্তরত। 

প্রয়ারগর তীরর ন্তগয়া বহ  উপনীত।।  

একাসন কন্তরয়া ন্ততন ন্তেব্স রজনী। 

একন্তিরর্ত্ স্মরে কররয় িিপান্তে।।  

ভকতকব্ৎস  হন্তর বব্কুরে থান্তকয়া। 

ব্যারি ডান্তক ব্ন্ত র ন শূেযরূপ বহয়া।। 

মরনাব্াঞ্ছা পূেব ব্যাি হইরব্ লতামার। 

এইত প্রয়ারগ স্নান কর পুনর্ব্বর।।  

এরতক শুন্তনয়া ব্যাি আনন্তিত মন। 

প্রয়ারগ কন্তরয়া স্নান কন্তরয়া তর্পে।।  

পাপতনু খ্ন্তে  হই  ন্তেব্যগন্তত। 
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রূরপ গুরে বহ  লসই বব্রশযর আকতন্তত।। 

শীঘ্রগন্তত অরযািযায় কন্তর  গমন। 

উপনীত হন ন্তগয়া বব্রশযর ভব্ন।। 

ন্তনজপন্তত প্রায় ব্যারি বব্শযপত্নী লেন্তখ্। 

ন্তনরন্তখ্য়া প্রেন্তম  আন্তস শশীমুখ্ী।। 

পােয অর্ঘবয ন্তেয়া ব্সাই  ন্তসংহাসরন। 

ঈষৎ হান্তসয়া করহ মিুর ব্িরন।। 

যত ন্তেন প্রােনাথ নান্তহ ন্তি া র্ঘরর।  

তত ন্তেন অসরিাষ আমার অিরর।। 

সুখ্র শ নান্তহ ন্তিরর্ত্ আন্তম ন্তব্রন্তহনী। 

িরের অভারব্ লযন োন কুমুন্তেনী।। 

 

ব্যাি ব্র  ব্ি ভাগয লতামার আন্তি ।  

লতাঁই লস সঙ্করট মম প্রাে রো বহ ।। 

ব্হুেূর ন্তগয়ান্তিনু ব্ান্তেজয কারে। 

িন জন সব্ ন্তব্ন্তি কন্তর  হরে।। 

রােরসর হারত আন্তম পন্তিয়ান্তি াম। 

সক  মন্তজ  বেরব্ প্রাে পাই াম।। 

শুন্তন করহ বব্শযপত্নী সজ  নয়ন। 

িন যাক্ প্রােনাথ আইর  ভব্ন।। 

 

এইরূরপ আরি লোাঁরহ করথাপকথরন। 

লহনকার  আরস বব্শয আপন ভব্রন।। 

শত শত ব্ রে শকরট পূন্তর িন। 

ন্তনজ গতরহ আন্তস উর্ত্ন্তর  লসইেে।।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময়ন্তির্ত্ হই  সুমন্তত। 

এইরূপ দইজন একই আকতন্তত।। 

তু য ভাষা তু য গুে তু য দই জন।  

দইজন লোাঁহারর কন্তর  ন্তনরীেে।।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় মন বব্রশযর নিন।  

কার সরঙ্গ ভাষবযা মম কন্তররি কথন।।  

পন্ততব্রতা ভাযবযা মম অনয নান্তহ জারন। 

লকান্ লেব্ আন্তসয়ারি ি  আিররে।। 

এরতক ভান্তব্য়া বব্শয ন্তজজ্ঞারস পত্নীরর। 

হই াম ন্তব্ন্তস্মত লতামার ব্যব্হারর।।  

পন্ততব্রতা ব্ন্ত  লতামা জারন জগর্জ্ন।  

পর পুরুরষর সরঙ্গ কর আ াপন।। 

শুন্তনয়া লস বব্শযপত্নী কন্তহরত  ান্তগ । 

তব্ রূরপ এইরূপ ন্তব্ন্তি ন্তনরন্তম ।। 

আকতন্তত প্রকতন্তত রূপ তু য লোাঁহাকার। 

লকমরন জান্তনব্ ন্তিরর্ত্ লক স্বামী আমার।। 

এক গরভব জন্ম লহন হরয়রি লোাঁহার।  

লভেজ্ঞান নান্তহ লযন অন্তশ্বনীকুমার।।  

 

লেন্তখ্য়া সুমন্তত তরব্ ভারব্ মরন মরন।  

দই স্বামী এক রূপ লেন্তখ্ ন্তক কাররে।। 

পাপ ব্স্তু ব্ন্ত  লহন মরন নান্তহ জান্তন। 

ব্ুন্তে কন্তরর ন লমারর মায়া িিপান্তে।। 

এরতক ভান্তব্য়া লেব্ী ন্তব্স্ময় অিরর। 

কততািন্ত  কন্তর স্তুন্তত করর োরমােরর।। 

জয় জয় জগৎপন্তত জয় নারায়ে। 

নমরস্ত মািব্ নরমা নরমা জনার্দ্বন। ।  

নমরস্ত ব্রাহরূপ নমরস্ত ব্ামন। 

ব্ন্ত র মর্ত্তা লহতু পতন্তথব্ী িারে।।  

নমরস্ত লমান্তহনীরূপ অসুররমাহন।  

নরমা নারায়ে মিুচ্কটভমর্দ্বন।। 

নরমা িিিরীরূপ লেব্তার ন্তহরত। 

জগৎ উর্দ্ার নাথ জগরতর প্রীরত।। 

সত্ব রজঃ তরমারূপ জয় জগৎপন্তত। 
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নরমা নরন্তসংহরূপ ভিজন গন্তত।। 

নমঃ েত্রকু ািক নরমা ভতগুপন্তত। 

নরমা রামকতষ্ণরূপ নরমা জগৎপন্তত।। 

অন্তখ্ িারে রূপ অন্তখ্ কারে। 

অিরীে নান্তভ তব্, পাতা  িরে।।  

আকাশ মস্তক তব্, তপন নয়ন। 

ন্তব্রাট রূরপরত ব্যান্তপয়াি ন্তত্রভুব্ন।।  

িরাির লেব্ নাগ লতামার ন্তব্ভূন্তত। 

ন্তক ব্ন্তেবরত পান্তর লেব্ আন্তম নারীজান্তত।। 

অব্ া স্ত্রীজান্তত লহন ব্র  জ্ঞানীজন। 

লতামার মন্তহমা ন্তকব্া কন্তরব্ ব্েবন।। 

তব্ মায়াব্রশ সমাচ্ছন্ন জগর্জ্ন। 

কতপা কন্তর লেব্ লমার র্ঘুিাও ব্ন্ধন।।  

তব্ পােপদ্ম ন্তব্না না জান্তন মুরারী। 

যন্তে আন্তম হই সতী পন্ততব্রতা নারী।।  

োসী ব্ন্ত  কতপা যন্তে কর নারায়ে। 

এ মহা  র্জ্ারত লমারর করহ তারে।। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন শ্রীির্ম্ব রাজন্ । 

এইমত বব্শযপত্নী কন্তর  স্তব্ন।। 

বব্কুরের পন্তত তরব্ বব্কুে হইরত। 

বব্শযপত্নী ন্তনকরট আইর ন ত্বন্তররত।। 

ন্তত্রভঙ্গ  ন্ত ত রূপ শযাম কর ব্র।  

কনক ন্তকরীট ন্তেব্য মস্তক উপর।। 

পীতব্াস পন্তরিান রাজীব্র ািন। 

শঙ্খ িি গো পদ্ম শ্রীব্ৎস াঞ্ছন।। 

তু সী লকাম ে  ন্তব্ন্তিত্র ভূষে।  

মকর কুে  আন্তে ব্ য় কঙ্কে।। 

িারু িতুভূবজরূপ লমাহন মুরন্তত। 

িনয িনয মহাপ্রভু িনয জগৎপন্তত।। 

অরঙ্গর দকূ  ভারস আনি অশ্রুরত। 

েব্েৎ হইয়া কনযা পন্তি  ভূরমরত। ।  

হারত িন্তর শীঘ্রগন্তত তুন্ত র ন তারর। 

োরমাের ন্তেব্যজ্ঞান ন্তের ন লোাঁহারর।। 

ন্তেব্যজ্ঞারন ন্তেব্য মূন্তর্ত্ব বহ  ন্ততনজন। 

বব্শযপত্নী বব্শয আর ব্যারির নিন।। 

ন্ততনজন নানা স্তুন্তত করর নারায়রে।  

কররযারি সুমন্তত রন্তহ  লসইেরে।। 

অব্িান কর লেব্ মম ন্তনরব্েন। 

দই স্বামী একরূপ লেন্তখ্ ন্তক কারে। ।  

মায়ার ন্তনোন তুন্তম ন্তব্খ্যাত ভুব্রন। 

মায়া কন্তর ভাে তুন্তম ন্তনজ ভিগরে।। 

কার শন্তি তব্ মায়া কন্তররব্ ব্েবন।  

ন্তকব্া মায়াচ্ছন্ন লমারর কন্তরর  এখ্ন।।  

দই স্বামী একরূপ ন্তিিা ব্ি মরন। 

আজ্ঞা কর মহাপ্রভু ন্তিন্তনব্ লকমরন। ।  

কতপা কন্তর শ্রীিররে পন্তি জগৎপন্তত। 

লযই স্বামী লসই লহৌক এই লস ন্তমনন্তত।। 

ন্তদ্বিান্তরেী ব্ন্ত রব্ক যত সর্ব্বজন।  

এই কর প্রভু লমার হউক মরে।। 

না কন্তরব্া যন্তে শুনন আমার ব্িন। 

লতামার উপরর হতযা েন্তব্ এইেে।। 

এত শুন্তন হান্তসয়া ব্র ন নারায়ে। 

বেরব্র ন্তনর্ব্বন্ধ কনযা না হয় খ্েন।। 

দই স্বামী এই তব্ অেতরষ্ট ন্ত ন্তখ্ত।  

আমার শকন্তত ইহা না হয় খ্ন্তেত।। 

 

এত শুন্তন বব্শযপত্নী করর ন্তনরব্েন।  
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যন্তে লমারর আজ্ঞা প্রভু হই  এমন।।  

কতপা যন্তে বক া প্রভু আমা ন্ততন জরন। 

সশরীরর  হ প্রভু বব্কুে ভুব্রন। ।  

মররর্ত্বযরত থান্তকর  হরব্ ল ারক উপহাস। 

হান্তসয়া লগান্তব্ি তারর কররন আশ্বাস।।  

ভকতব্ৎস  হন্তর লঠন্তকর ন োয়। 

বব্কুে হইরত রথ আরনন ত্বরায়।। 

এক ররথ আররান্তহ ির ন িান্তরজন। 

শূরশয ভর কন্তর রথ ির  লসইেে।।  

 

লহনকার  দইজন হন্তরর ন্তকঙ্কর। 

িতুভুবজ রূপ লোাঁরহ শযাম কর ব্র।।  

লমাহন মূরন্তত রূপ রাজীব্র ািন। 

িন্ত  যায় ন্তব্মান আরূঢ় দই জন।। 

লসই ররথ আর দই স্ত্রীপুরুষ জন।  

িান্তরজন এক ররথ হরন্তষত মন।। 

লেন্তখ্য়া সুমন্তত অন্তত লকৌতুহ  মরন। 

কররযারি ন্তনরব্েন করর জনার্দ্বরন।।  

কহ লেব্ লকব্া হয় এই দই জন। 

লতামার সেতশ রূপ লেন্তখ্ ন্তক কারে।। 

আর দই জন লোাঁহাকার ব্াম পারশ। 

এক ররথ িান্তরজন লকৌতুক ন্তব্রশরষ।। 

কতষ্ণ কন ন্তজজ্ঞাসহ উহা সব্াকারর।  

আপনার পন্তরিয় কন্তহরব্ লতামারর।। 

এত শুন্তন সুমন্তত ন্তজজ্ঞারস লসইেে।  

কহ শুন্তন লতামরা লক হও দই জন।। 

ব্ামপারশ লকব্া আর লেন্তখ্ দই জন। 

ন্তব্ব্ন্তরয়া কহ শুন্তন ইহার কারে।। 

 

এত শুন্তন হান্তস লোাঁরহ ব্ রয় ব্িন। 

হন্তরর ন্তকঙ্কর লমারা হই দই জন।। 

এই দই জন লকব্া ন্তজজ্ঞাসহ লমারর। 

লোাঁহাকার কথা লয কন্তহব্ লতামারর।। 

এইত পুরুষ নারম কন্ত ক আন্তি । 

েন্ত্রকুর  জন্তন্ম ব্ি কুন্তিয়া কন্তর ।। 

এই লয রমেী ব্ি আন্তি  পান্তপনী।  

নারমরত কন্ত ঙ্গ লব্শযা ব্ি ন্তদ্বিান্তরেী।। 

ন্তকন্তু অজ্ঞারনরত এক কন্তর  সািন।  

শুকপেী এক এই কন্তর  পা ন।। 

শুকমুরখ্ হন্তরনাম কন্তর  শ্রব্ে। 

অসংখ্য পুরুষ সহ কন্তর  রমন।। 

সুমা ী গন্ধর্ব্ব ন্তি  অন্তত ভয়ঙ্কর।  

তার সরন রমে কন্তর  ব্হুতর।। 

একন্তেন লব্শ লহতু পুষ্প তুন্ত ব্ারর।  

একান্তকনী লগ  এক কানন ন্তভতরর।। 

মতগয়া কাররেরত কন্ত ক দষ্টতর। 

ররথ িন্তি ন্তগয়ান্তি  ব্রনর ন্তভতর।। 

লব্শযার রূরপরত মি হই  দর্ম্বন্তত। 

হন্তরয়া ররথরত ব য়া িন্ত   েন্তটন্তত।। 

শীঘ্র রথ িা াইয়া ন্তে  দরািার। 

গন্ধর্ব্ব আন্তসয়া তথা নান্তম  সত্ব্র।।  

লিারিরত কন্ত ক তরব্ বক  মহামার। 

প্রােপরে ব্াে ন্তব্রন্ধ লোাঁরহ লোাঁহাকার।। 

লোরহ লোাঁহা ব্াে ন্তব্রন্ধ লকহ নরহ উন।  

লিারিরত গন্ধর্ব্ব ব্াে মান্তর  ন্তদ্বগুে।। 

ব্ায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এন্তি  লিািভরর। 

ফাাঁপর কন্ত ক ন্তনব্ান্তররত নান্তহ পারর। ।  

মহা ব্ায়ুরব্রগ রথ উিায় সত্বরর। 

প্রয়ারগর জর  লফ াই  দরািারর।।  



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
4

 

প্রয়ারগ ডুন্তব্য়া মরর এই দই জন। 

জন্ম জন্মাির পাপ হই  লমািন।। 

বব্কুরে  ইয়া যাই এই লস কারে। 

এত শুন্তন বহ  কনযা সন্তব্স্ময় মন।।  

োসীগে লয ব্ন্ত   হই  ন্তনশ্চয়। 

জান্তন াম আন্তম এই ব্যারির তনয়।। 

প্রয়ারগ কামনা কন্তর ডুন্তব্য়া মন্তর ।  

মম পন্তত সম রূপ লস জন হই ।। 

দই পন্তত বহ  মম বেব্ ন্তনর্ব্বন্ধন।  

প্রয়াগ মন্তহমা ন্তকিু না যায় কথন।।  

এইরূরপ মরন মরন কন্তর  ন্তিিন। 

বব্কুরের দ্বারী হরয় ররহ ন্ততন জন।।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর ারক তন্তর।। 

মস্তরক ব্ন্তিয়া িেিূি পেরজ।  

করহ কাশীোস গোির োসাগ্রজ।। 

পরশুরারমর তীথবপযবযটন 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

আর ন্তকিু ইন্ততহাস শুন ন্তেয়া মন।। 

লকৌন্তেনয নারমরত মুন্তন ন্তব্খ্যাত ভুব্ন। 

তীথবযাত্রা কন্তর ন্ততন্তন কররন ভ্রমে।।  

ভাগীরথী ব্ারােসী প্রভাস পুষ্কর।  

ন্তব্িুরেরত্র ন্তব্িুহ্রে ন্তব্রজা দষ্কর।। 

ইেদযন্ন সররাব্র সরযূ লকোর।  

মান সররাব্র আন্তে তীথব হন্তরদ্রার।।  

এরক এরক সব্ তীথব কন্তরয়া ভ্রমে। 

ব্রহ্মহ্রেরেরত্র তরব্ কন্তর  গমন।।  

ন্তব্পু  ন্তব্স্তার হ্রে লেন্তখ্রত সুির। 

ব্তহৎ কুম্ভীর থারক তাহার ন্তভতর।।  

পূরর্ব্বরত পরশুরাম ভতগুব্ংশপন্তত।  

টান্তঙ্গরত হ্ররের দ্বার কারটন োন্তটন্তত।। 

খ্ন্তেত হইয়া জ  হই  ব্ান্তহর। 

হন্তরদ্বার ন্তেয়া ব্রহ মাহরস্রাত নীর।।  

দ্বার মুি কন্তর স্নান করর তরপািন।  

মাততব্িপারপ রাম হই  লমািন।। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

কহ শুন্তন ন্তপতামহ সন্তব্স্ময় মন।। 

মহাির্ম্বশী  রাজা ভতগুব্ংশমন্তে। 

ন্তক কাররে মাততব্ি কন্তরর ন শুন্তন।। 

সর্ব্ব গুরু বহরত লশ্রি গন্তে লয জননী। 

লহন কর্ম্ব ন্তক কাররে কন্তরর ন মুন্তন।। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন তাহা শুনহ রাজন। 

ভুব্রন ন্তব্খ্যাত জমেন্তি তরপািন।। 

লরেুকা নারমরত তাাঁর ভাযবযা গুেব্তী। 

পুত্র ব্াঞ্ছা কন্তর স্বামী লসব্া করর অন্তত।। 

িরম িরম পঞ্চ তার জন্তন্ম  নিন। 

কন্তনি তাহার রাম প্রতারপ তপন।।  

িনুরর্ব্বে ন্তশন্তখ্র ন ব্ন্তশরির িারন। 

রারমর সমান ব্ীর নান্তহ ন্তত্রভুব্রন। ।  

একন্তেন জমেন্তি িন্ত রত কুমারর। 

গতন্তহেীরক জ  আন্তন লেহত আমারর।। 

শীঘ্রগন্তত জ  আন্তন লেহত আমারর। 

তপবে কন্তরব্ আন্তম জানাই লতামারর।।  

এত শুন্তন ক সী আন্তনয়া শীঘ্রতর। 

জ  আন্তনব্ারর যায় ন্তসন্ধু সররাব্র।। 
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লহনকার  িন্ত  যায় র্ঘততািী অপ্সরী।  

তার রূরপ মুগ্ধ হয় গান্তির কুমারী।। 

মুহূরর্ত্বরক তার রূপ করর ন্তনরীেে। 

যতেে তার প্রন্তত িন্ত   নয়ন।। 

লস কাররে ন্তব্ ম্ব হই  কতেে। 

জ  রয় দ্রুত গন্তত কন্তর  গমন।। 

ন্তব্ ম্ব লেন্তখ্য়া মুন্তন লিান্তিত হই ।  

লজযি পুরত্র িান্তহ দ্রুত ডান্তকয়া কন্তহ ।। 

জননীর মাথা কান্তট আনহ ত্বন্তরত। 

এত শুন্তন লজযিপুত্র হই  ভান্তব্ত।।  

মাততব্ি-পাপ ন্তিন্তি না শুন্তন  ব্ােী। 

আর ন্ততন পুরত্ররর ব্ন্ত   মহামুন্তন।।  

লকহ না শুন্তন  ব্াকয লিারি মুন্তনব্র। 

কন্তনি নিন রারম ব্ন্ত   সত্বর।।  

জননী সন্তহত কান্তট িান্তর সরহাের। 

আমার আজ্ঞায় তাত লফ াও সত্বর।। 

 

এরতক শুন্তনয়া রাম ন্তব্ ম্ব না কন্তর।  

মাতত সহ কান্তটর ন সরহাের িান্তর।। 

লেন্তখ্য়া পুরত্রর কর্ম্ব সন্তব্স্ময় মন।  

তুষ্ট বহয়া জমেন্তি ব্র ন ব্িন।। 

ন্তিরজীব্ী তাত তুন্তম হও মম ব্রর। 

লতামা সম ব্ীর লকহ নন্তহরব্ সংসারর।।  

আর লযই ব্র ইচ্ছা মাগ মম িারন।  

শুন্তনয়া করহন রাম ন্তপতার িররে।। 

যেযন্তপ আমায় ন্তপতা তুন্তম ন্তেব্া ব্র।  

জীউক আমার মাতা িান্তর সরহাের।। 

 

এত শুন্তন লসৌমযেতরষ্ট িান্তহ তরপািন।  

ভাযবযা সহ জীয়াই  িান্তরন্তট নন্েন।।  

মাততব্ি সঞ্চান্তর  রারমর শরীরর। 

না খ্রস হারতর টান্তঙ্গ পন্তি  ফাাঁপরর।। 

কহ তাত ন্তক হইরব্ ইতার প্রকার। 

হাত বহরত টান্তঙ্গ লকন না খ্রস আমার।। 

এত শুন্তন িযান কন্তর মহা তরপািন। 

েরেক ন্তিন্তিয়া ব্র  শুনহ নিন।।  

মাততব্ি পাপ তাত দষ্কর সংসারর। 

বেব্রযারগ সঞ্চান্তর  লতামার শরীরর।।  

ন্তনরাহারী ব্রতী হরয় এক সিৎসর।  

মান অহঙ্কার তযন্তজ ন্তশরর জটাভার। ।  

সংসাররর যত তীথব করহ ভ্রমে। 

তরব্ত লতামার পাপ হইরব্ লমািন।। 

পতন্তথব্ীর যত তীথব কন্তরয়া ভ্রমে। 

তরব্ত যাইরব্ তাত লকৌশ  ভূব্ন।। 

ন্তব্ষু্ণযশা নারম ন্তদ্বজ জগরত ন্তব্ন্তেত। 

তাহার ব্াটীরত ন্তগয়া হরব্ উপনীত।। 

ন্তজজ্ঞাসা কন্তররব্ তারর ইহার প্রকার। 

তরব্ত হরস্তর টান্তঙ্গ খ্ন্তসরব্ লতামার।।  

 

শুন্তনয়া ন্তব্ ম্ব আর ন্তকিু না কন্তর ।  

তীথব পযবযটন লহতু সত্বরর িন্ত  ।। 

গয়া গঙ্গা ব্ারােসী কন্তরয়া ভ্রমে।  

তেিরর প্রভারসরত কন্তর  গমন।। 

তেিরর মানসরর কন্তর  গমন। 

ন্তব্িুরেরত্র ন্তব্িুসর কন্তর  ভ্রমন।। 

উভয় পরথরত যত যত তীথব ন্তি । 

এরক এরক ভতগুরাম সক  ভ্রন্তম ।। 

পন্তশ্চম দ্বারকা আন্তে যত তীথবগে।  

প্রেন্তেে দ্বারকা আন্তে যত তীর্থগে।।  
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প্রেন্তেে কন্তর সব্ কররন ভ্রমে। 

েন্তেে ন্তেরকরত মান্তস বহ  উপনীত।।  

যত তীথব েন্তেরেরত না হয় ব্ন্তেবত। 

ইেদযন্ন সররাব্র সরযু লকোর।  

লগাোব্রী বব্তরেী লরব্া নেী আর।। 

এরক এরক সর্ব্ব তীথব কন্তর  ভ্রমে।  

জনরকর ব্াকয তরব্ হই  স্মরে।। 

সত্বরর িন্ত য়া লগ  লকৌশ  নগরর। 

উপনীত বহ  ন্তগয়া ন্তব্ষু্ণযশা র্ঘরর।।  

ভয়ঙ্কর মূন্তর্ত্ব রারম লেন্তখ্ ন্তদ্বজব্র। 

ন্তজজ্ঞাসা কররন আন্তস রারমর লগাির।।  

ন্তব্শীেব শরীর লকন মন্ত ন ব্েন। 

লমরর্ঘরত আচ্ছন্ন লযন রন্তব্র ন্তকরে।।  

 

এত শুন্তন রাম কন্তরর ন ন্তনরব্েন। 

লযই মত জননীরর কন্তর  ন্তনিন।। 

লযই মরত স্বহরস্ত কান্তট  ভ্রাততগে।  

পুনশ্চ পাই  তারা লযমরত জীব্ন।। 

এরক এরক সক  কন্তর  ন্তনরব্েন। 

শুন্তনয়া হই  ন্তদ্বজ সন্তব্ন্ময় মন।। 

হৃেরয় ভান্তব্য়া তরব্ ব্ন্ত   ব্িন। 

খ্ন্তসরব্ হরস্তর টান্তঙ্গ শুন ন্তেয়া মন।।  

ব্রহ্মহ্ররে ন্তগয়া স্নান করহ ত্বন্তরত। 

তরব্ত হরস্তর টান্তঙ্গ হইরব্ স্খন্ত ত।।  

লসই লস হ্ররের কথা শুন ন্তেয়া মন।  

ব্রহ্মার সতজন লসই অদ্ভূত গঠন।।  

িিাকারর র্ঘুরর জ  র্ঘূেবমান ব্ায়।  

লসই হ্ররে লযই স্নান কন্তরব্ারর যায়।। 

েতন্তষ্টমাত্র জ  তার উরঠ উথন্ত য়া।  

ডুব্ারয় মান্তররত ব্ান্তর যায় লখ্োন্তিয়া।। 

পুেয আত্ম্া হয় যন্তে পায় লস জীব্ন।  

লস কাররে তথায় না যায় লকান জন।। 

পূরর্ব্বর ব্তর্ত্াি আরি ব্রহ্মার ন্তনয়ম। 

নাররের মুরখ্ শুন্তন ব্ান্তি  সম্ভ্রম।।  

ব্রহ্মঋন্তষ সুতপা নারমরত তরপািন। 

ব্রহ্মর ারক ন্তগয়া ঋন্তষ ন্তে  েরশন।।  

ব্ন্তসয়ারি প্রজাপন্তত সভার ন্তভতর। 

লমনকা অপ্সরী যায় শূরনয কন্তর ভর।।  

পরমা সুিরী কনযা লমারহ ন্তত্রভুব্ন। 

লেন্তখ্ লহাঁটমুখ্ বক  প্রজাপন্ততগে।। 

লসইকার  সুতপা কারমরত মর্ত্ বহয়া। 

কনযার ব্েন কুি িারহ লনহান্তরয়া।।  

লেন্তখ্য়া সরিাি ন্তির্ত্ বহয়া পদ্মসন।  

সুতপারর কন্তহর ন সরিাি ব্িন।। 

মম ল ারক আন্তসয়া করহ অনািার। 

এই পারপ কুম্ভীরত্ব হইরব্ লতামার। ।  

এইেরে মম হ্ররে হইরব্ পতন। 

কতন্তেন পরর তব্ হইরব্ লমািন।। 

ভতগুপন্তত যারব্ মাততব্ি খ্ন্তেব্ারর।  

তাব্ৎ থান্তকয়া লসই হ্ররের ন্তভতরর।।  

টান্তঙ্গর প্রহারর হ্রেদ্বার কন্তর ন্তির। 

তথা স্নান যখ্ন কন্তররব্ ভতগুব্ীর।। 

লসইেরে গ্রাহরূপ তযন্তজ শীঘ্রপন্তত। 

তেিরর জীব্ অংরশ হইরব্ উৎপন্তর্ত্। ।  

যুগ  নয়ন অন্ধ হরব্ কর্ম্বরোরষ। 

শতঙ্গারররত রত হরব্ পশুর সেতরশ।।  

এরতক ব্ন্ত রত শীঘ্র হই  পতন। 

গ্রাহরূরপ লসই তীরথব আরি তরপািন।।  
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শীঘ্রগন্তত তথাকারর করহ গমন। 

তরব্ লস লতামার পাপ হইরব্ লমািন।। 

 

এত শুন্তন ভতগুরাম িন্ত   ত্বন্তরত। 

ব্রহ্মহ্রে-কূর রত হই া উপনীত।।  

লেন্তখ্ ভতগুব্রর জ  উথন্ত  িন্ত  । 

পর্ব্বত প্রমাে নীর লখ্ন্তেয়া আন্তস ।।  

লশাষক মরন্ত্ররত ন্তনব্ান্তর  লর্ঘার পানী। 

হ্রেদ্বার মুি বক  টান্তঙ্গর্ঘাত হান্তন।। 

হ্ররে স্নান কন্তর তরব্ কন্তর  তপবে।  

খ্ন্তস  হারতর টান্তঙ্গ আনন্তিত মন।।  

লহনকার  কুম্ভীর দরি ভয়ঙ্কর।  

রারমর িররে আন্তস িন্তর  সত্বর।। 

িন্তরয়া কুম্ভীর কূর  লতার  ভতগুমন্তে। 

শারপ মুি হরয় গ্রাহ িান্তি  পরােী।। 

মততরেহ লেন্তখ্ রাম সন্তব্স্ময় মন। 

ন্তনজ গতরহ লগ  তীথব কন্তরয়া ভ্রমে।।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

শুন্তনর  অির্ম্ব খ্রে পরর ারক তন্তর।। 

মস্তরক ব্ন্তিয়া ব্রাহ্মরের পেরজ।  

করহ কাশীোস গোির োসাগ্রজ।। 
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গয়ারেরত্রর উপাখ্যান 

রাজা ব্র  কহ শুন্তন গঙ্গার নিন।  

ন্তক কন্তর  পরররত লকৌন্তেনয তরপািন। ।  

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন গয়া লগ  মুন্তনব্র। 

মহাপুেযরেত্র লসই ব্াখ্ারন অমর।।  

গয়াসুর নারম ন্তি  দরি অসুর। 

তাহার সতন্তজত লেত্র খ্যাত ন্ততনপুর।। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

কহ শুন্তন ন্তপতামহ ইহার কারে।। 

পশ্চাৎ শুন্তনব্ লকৌন্তেরনযর উপাখ্যান। 

আরগ কহ শুন্তন লেব্ ইহার আখ্যান।। 

অসুর সতন্তজত লেত্র পূজয ন্তক কারে। 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।।  

 

তরমাগুরে জন্ম বহ  অসুর কুমার। 

ন্তত্রপুর নারমরত বেতয ন্তব্খ্যাত সংসার।। 

লেব্ন্তদ্বরজ ন্তহংসা দষ্ট করর ন্তনরির। 

তার ভরয় প াই  যরতক অমর।। 

ন্তশরব্র ন্তনকরট ন্তগয়া কন্তরর ন স্তুন্তত। 

প্রকারররত ন্তত্রপুরর মাররন পশুপন্তত।। 

ন্তত্রপুরর মান্তরয়া নাম বহ  ন্তত্রপুরারী। 

ন্তত্রপুররর ভাযবযা শুকচ্েরতযর কুমারী।। 

সতী গুেব্তী কেযা রূরপ অনুপম। 

ন্তত্রপুররর ন্তপ্রয় ভাযবযা প্রভাব্তী নাম।। 

গভবব্তী লসইকার  আন্তি  সুিরী। 

নারে কন্তহ  আন্তস বেতয ব্রাব্ন্তর।। 

এই তব্ ভাযবযা গরভব আরি তব্ সুত। 

তার কর্ম্ব ভন্তব্ষযরত হইরব্ অদ্ভূত।। 

শীঘ্রগন্তত রাখ্  রয় জনরকর র্ঘরর। 

তরব্ ন্তশব্ সহ তুন্তম প্ররব্শ সমরর।। 

এত ব্ন্ত  অিদ্ববান হন তরপািন। 

ন্তপততগতরহ কনযারর রান্তখ্  লসইেে।।  

তরব্ত ন্তশরব্র সরঙ্গ যুর্দ্ আরন্তম্ভ ।  

ন্তশরব্র ব্ারেরত বেতয পরাে তযান্তজ ।। 

ন্তপততগতরহরত কনযা প্রসন্তব্  লয নিন। 

গয়াসুর নাম হ  ন্তব্খ্যাত ভুব্ন।। 

সর্ব্বশাস্ত্রন্তব্শারে হয় মহাব্ীর।  

তাহার সমরর লেব্গে নরহ ন্তির।। 

 

এক ন্তেন গয়াসুর লকান কর্ম্ব বক । 

ন্তব্রর  ব্ন্তসয়া জননীরর ন্তজজ্ঞান্তস ।।  

শুনরগা জননী লমার এক ন্তনরব্েন। 

ন্তব্ব্ন্তরয়া কহ লমারর ইহার কথন।। 

যখ্ন পন্তিরত আন্তম যাই শুিিারন।  

ন্তপততহীন ব্ন্ত  লমারর ব্র  সর্ব্বজরন।। 

কহত জননী শুন্তন পূরর্ব্বর কথন। 

লকান্ ব্ংরশ জন্ম মম কাহার নিন। ।  

ন্তপততহীন সুরতর অসুখ্ী সো মন। 

জ হীন নেী লযন নরহ সুরশাভন।। 

িেহীন রান্তত্র লযন পদ্মহীন সর।  

ন্তপততহীন সিারনর লতমন্তত অির।।  

 

এত শন্তন করহ মাতা লরােন কন্তরয়া। 

ন্তপততহীন ব্াপু তুন্তম ব্ি অভান্তগয়া।।  

িি অসুররর ব্ংশ ন্তত্রপুর নারমরত। 

লতামার জনক লসই ন্তব্খ্যাত জগরত।। 
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আমার গরভবরত তুন্তম আন্তি া যখ্ন। 

নারে আন্তসয়া বেরতয কন্তহ  তখ্ন।। 

ন্তশব্ সহ লতামার হইরব্ মহারে। 

অতএব্ আই াম হইরব্ মহারে।। 

অতএব্, আই াম লতামার সেন। 

এই গভবব্তী লযই লতামার রমেী।। 

ইহারত জন্তন্মরব্ এক মহাব্ীর মন্তে। 

জনরকর র্ঘরর  রয় রাখ্ এইেরে। 

তরব্ লস কন্তররব্ রে িূর্জ্বন্তটর সরন।। 

এত শুন্তন তব্ ন্তপতা আন্তনয়া লহথারত। 

রান্তখ্য়া কন্তর  যুর্দ্ ন্তশরব্র সরঙ্গরত।। 

কপট প্রব্রন্ধ করহ সর্ব্ব লেব্গে।  

ন্তশব্ হারত তব্ ন্তপতা হই  ন্তনিন।। 

ভ্রাততব্ন্ধু আন্তে যত ন্তি  বেতযগে।  

সকর রর লেব্গে কন্তর  ন্তনিন।। 

ন্তত্রপুররর ব্ংরশ তুন্তম এক ব্ংশির। 

এত ব্ন্ত  তারমাতা কান্তি  ন্তব্স্তর। ।  

 

এত শুন্তন গয়াসর সরিাি অির। 

মারয় প্ররব্ান্তিয়া লগ  শুরির লগাির।।  

কররযারি প্রেন্তম  শুরির িররে। 

ন্তনজ পন্তরিয় বেতয ন্তে  লসইেরে।।  

শুন্তন শুি বেতযগুরু আশ্বাস কন্তর । 

অস্ত্র শস্ত্র নানা ন্তব্েযা সব্ পিাই ।। 

ন্তত্রভুব্রন যত ন্তব্েযা ন্তকিু নান্তহ লশষ। 

গুরু প্রেন্তময়া বেতয আরস ন্তনজ লেশ।। 

আন্তসয়া মারয়র পারয় েেব্ৎ বক । 

জননী ন্তব্স্তর তারর আশীর্ব্বাে ন্তে ।। 

অব্রশরষ যত বেতয ন্তত্রভুব্রন ন্তি ।  

গয়াসুরর আন্তস সরব্ সত্বরর ন্তমন্ত  ।।  

তরব্ গয়াসুর ব্ীর মহারকাপ ভরর। 

ব্হু বসনয সান্তজ লগ  সুরমরু ন্তশখ্রর।। 

ইে আন্তে লেব্ যত অন্তেন্তত তনয়। 

ব্াহুব্র  সব্ারর কন্তর  পরাজয়।। 

তেিরর ন্তশব্সহ বক  মহারে। 

এরক এরক ন্তজন্তন  সক  লেব্গে।। 

একচ্ছত্র বেতয রাজা বহ  ন্তত্রভুব্রন। 

উোসীন হরয় ন্তফরর যত লেব্গরে।। 

ইে সহ যুন্তি কন্তর যত লেব্গে।  

েীররাে উর্ত্র ন্তেরক কন্তর  গমন।। 

জগৎ ঈশ্বর ন্তব্ষু্ণ ন্তেরক সনাতন। 

কররযাি কন্তর সরব্ কন্তর  স্তব্ন।। 

জয় জয় জনার্দ্বন জয় জগৎপন্তত। 

ন্তত্রভুব্ন িরাির লতামার ন্তব্ভূন্তত।। 

তুন্তম সতজ তুন্তম পা  করহ সংহার। 

এ মহান্তব্পরে লেব্ করহ ন্তনস্তার।। 

লতামার িান্তপত লেব্ যত েরব্গে। 

আপন্তন িান্তপয়া কর আপন্তন ন্তনিন।। 

এইরূপ স্তুন্ততব্াে করর েরব্গে। 

লসইেরে প্রতযে বহর ন নারায়ে।।  

িারু িতুভুবজ পীতব্াস পন্তরিান। 

ডান্তকয়া ব্র ন লেব্গরে ভগব্ান।। 

বেরতযর ভরয়রত ভীত আি লেব্গে। 

ন্তনভবর হইয়া যাহ আপন ভব্ন।। 

আন্তজ আন্তম গয়াসুরর কন্তরব্ সংহার। 

রন্তহরব্ অদ্ভূত কীন্তর্ত্ব জগৎ মাোর।। 

 

এত শুন্তন আনন্তিত যত লেব্গে। 
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প্রেন্তময়া লগ  সরব্ লয যার ভব্ন।। 

সত্বর লগর ন প্রভু যথা গয়াসুর। 

সান্তজ  মরহশ লযন মান্তররত ন্তত্রপুর। ।  

নানান্তব্ি ন্তেব্য অস্ত্র  ইয়া প্রিুর। 

সংগ্রাম িান্তহ  ন্তগয়া যথা গয়াসুর। ।  

শুন্তন গয়াসুর লিারি হই  ব্ান্তহর। 

লগান্তব্রিরর ডান্তকয়া ব্ন্ত   মহাব্ীর।।  

জগরতর নাথ তুন্তম লর্ঘারষ সুরাসুর। 

লেব্তার ন্তব্ব্ারেরত মন্তজ  ন্তত্রপুর।।  

ন্তত্রপুররর পুত্র আন্তম ন্তব্খ্যাত জগরত। 

সহরজ ব্ারপর বব্রী লেব্তা ব্ন্তিরত।। 

সমতায় মম সহ যুন্তেব্া আপন্তন। 

মম কীন্তর্ত্ব ররহ লযন যাব্ৎ িরেী। ।  

এত ব্ন্ত  ন্তেব্য অস্ত্র কন্তর  ব্ািন্তন। 

হান্তসয়া ন্তনর ন অস্ত্র লেব্ িিপান্তে।। 

লশ  শূ  শন্তি জান্তঠ মুষ  মুেগর।  

পরশু ভূষন্তে গো আন্তে অস্ত্রব্র। ।  

ন্তনরির লফর  লোাঁরহ লোাঁহার উপর।  

এইরূরপ বহ  যুর্দ্ শরতক ব্ৎসর।। 

লকহ পরাজয় নরহ সম দই জরন। 

ভান্তব্য়া ডান্তকয়া বেতয ব্র  নারায়রে।। 

লতামার সংগ্রারম তুষ্ট হই াম আন্তম। 

ব্র ইচ্ছা আরি যন্তে মান্তগ  হ তুন্তম। ।  

 

হান্তসয়া ব্র ন হন্তর শুন বেতযপন্তত। 

লমারর ব্র ন্তেরত তুন্তম ইচ্ছা বক া যন্তে।। 

এই ব্র লেহ লমারর বেরতযর ঈশ্বর। 

কভু ন্তহংসা না কন্তররব্ লেব্ আর নর। ।  

পাষাে শরীর হরয় থাকহ শুইয়া। 

অঙ্গীকার বক  বেতয প্রািন স্মন্তরয়া।। 

শুন্তন আনন্তিত হইর ন নারায়ে। 

লমারর ব্র ন্তে া তুন্তম বেরতযর নন্েন।।  

লমাে ব্র মান্তগয়া  ইব্া মম িারন। 

তব্ কীন্তর্ত্ব ররহ লযন এ ন্ততন ভুব্রন।। 

 

এত শুন্তন হৃেরয় ভান্তব্য়া বেতযব্র। 

প্রেন্তময়া লগান্তব্রিরর কন্তর  উর্ত্র।।  

যন্তে কতপা আমারর কন্তর া িিপান্তে।  

ভিজন ব্াকয তুন্তম পান্ত ব্া আপন্তন। ।  

পূরর্ব্বরত নারাে লয ন্তের ন উপরেশ। 

লসই আজ্ঞা লমারর কন্তররব্ন হৃষীরকশ। ।  

এই লেত্র মরিয মম যাউক পরােী। 

ন্তশ ারূপ হরয় থান্তক তব্ আজ্ঞা মান্তন।। 

আমার মস্তরক পে লেহ নারায়ে। 

মম নারম লেত্র এই হউক সতজন।। 

গয়ারেত্র ব্ন্ত  নাম হউক ইহার। 

সুরখ্ ন্তত্রভুব্ন ল াক করুক ন্তব্হার।।  

ব্রাহ্মে েন্তত্রয় আন্তে জগরতর জন।  

আমার উপরর লযব্া কন্তররব্ তপবন।। 

ন্তপততর ারক ন্তপেোন কন্তররব্ লয জন।  

সর্ব্বপারপ মুি হরয় তারর ন্তপততগে।। 

ন্তিরকা  বব্রস লযন অমর নগর। 

এই ব্র আজ্ঞা লমারর লেহ োরমাের।। 

ন্তপেোন মুি লযই ন্তেন না হইব্।  

লসই ন্তেন উন্তঠ আন্তম সংসার নান্তশব্।। 

ভান্তব্য়া ন্তিন্তিয়া ব্র ন্তেয়া নারায়ে।  

বেরতযর মস্তরক পে কররন িাপন। ।  

অসুর শরীর হত বহ  লসইেে। 
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আনরিরত ন্তনজিারন যান নারায়ে। ।  

ন্তশ ারূপ হরয় বেতয আরি ন্তিরকা । 

অতঃপর লয কন্তহ লস শুন মহীপা ।। 

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

কাশী করহ অব্রহর  ভব্ন্তসন্ধু তন্তর।।  

পঞ্চ লপ্ররতাপাখ্যান 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

গয়ারেত্র ভ্রন্তম  লকৌন্তেনয তরপািন।। 

আর যত লেত্র তীথব পতন্তথব্ীরত ন্তি । 

এরক এরক তাহা মুন্তন সকন্ত  ভ্রন্তম । ।  

কুরুরেত্র উর্ত্রর আই  তরপািন। 

 ে  ে শব্ তথা হরতরি োহন।। 

শ্মশারনর ন্তনকরট আই  তরপািন। 

লেন্তখ্ া ব্ন্তসয়া আরি লপ্রত পঞ্চজন। ।  

ন্তব্কতন্তত আকার সব্ ন্তব্কতন্তত ব্েন। 

 ম্ব ওি  ম্ব লকশ  ন্তম্বত েশন। ।  

িূ  নাশা কুপব্র সেতশ নয়ন। 

ন্তব্িা মুত্র আন্তে যত অরঙ্গরত ভূষে।। 

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় ন্তির্ত্ বহ  তরপািন।  

ন্তজজ্ঞান্তস  লক লতামরা হও পঞ্চজন।।  

 

এরতক শুন্তনয়া তরব্ মুন্তনর ব্িন। 

কন্তহরত  ান্তগ  তারা হরয় হৃষ্টমন।।  

লপ্রতকূর  জন্ম লমার অেতষ্ট কারে।  

তার কথা কন্তহ মুন্তন শুন ন্তেয়া মন।।  

ন্তনজ কর্ম্বরোরষ লমারা হইনু এরূপ।  

তুন্তম লকব্া মহাশয় কন্তহরব্ স্বরূপ।।  

রন্তব্ িে ন্তজন্তন কান্তি লেরহর ব্রে।  

ন্তশরররত ন্তপঙ্গ  জটা মহা সু েে। ।  

লমাহন মুরন্তত তনু ন্তজন্তন নব্র্ঘন। 

মুখ্রুন্তি পূেবশশী ন্তজন্তনয়া লশাভন।।  

কন্তরকর ভুজব্র পঙ্কজ নয়ন। 

মিযরেশ মতগ ন্তজন্তন অন্তত সুগঠন।। 

কে কমু্ব ন্তজন্তন জম্ভু রি পঞ্চ ি । 

রি লকাকনে পে অন্তত সুশীত ।। 

 

ন্তদ্বজ ব্র  হই আন্তম ব্রাহ্মে নন্েন।  

লকৌন্তেনয আমার নাম ন্তব্খ্যাত ভুব্ন।।  

তীথবযাত্রা কন্তর আন্তম ভ্রন্তম এ সংসার। 

গয়া গঙ্গা আন্তে তীথব ভ্রন্তমনু অপার।। 

জগরতর ন্তহত ন্তিন্তি জগত ন্তনস্তার। 

কহ সতয পঞ্চজন কাহার কুমার।। 

লকাথায় ন্তনব্াস ন্তকব্া নাম সব্াকার।  

লক লহতু লেন্তখ্ লয মূন্তর্ত্ব ন্তব্কতন্তত আকার।। 

 

এত শুন্তন পঞ্চ লপ্রত ব্ রয় ব্িন। 

অররেয ন্তনব্াস কন্তর শুন তরপািন।। 

সূিীমুখ্ নাম লমার কর অব্গন্তত। 

শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামন্তত।। 

পযুবযন্তষত খ্যাত নাম িরর এইজন।  

ল খ্ক পাঠক নাম িরর দইজন।। 

এই পঞ্চজন লমারা অররেযরত ব্ন্তস। 

এত শুন্তন পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞান্তস  ঋন্তষ।।  

এমত কুৎন্তসত নাম বহ  ন্তক কারে। 

লকাথায় আন্তি া ন্তকব্া করহ ভেে।। 

সতয কন্তর কহ ভাষা না ভান্তেহ লমারর। 
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এত শুন্তন এরক এরক কন্তহ  তাাঁহারর।।  

 

সূিীমুখ্ ব্র  মুন্তন কর অব্িান। 

আমার পারপর কথা না হয় ব্াখ্ান।।  

পূরর্ব্বরত ন্তি াম আন্তম বব্রশযর নিন। 

মহািনব্ান ন্তিনু শারস্ত্র ন্তব্িেে।।  

একন্তেন অন্ততন্তথ আই  মম র্ঘরর। 

সম্ভাষ তাহারর না কন্তরনু অহঙ্কারর।। 

ন্তেব্য অন্ন উপহারর ভাযবযা, পুত্র ব য়া। 

কন্তর াম ভেে অন্ততন্তথরর না ন্তেয়া।।  

েুিায় ততষ্ণায় লসই আকু  হই । 

মম অেতরষ্টর ব্রশ উন্তঠয়া লস লগ ।।  

এই লহতু সূিীমুখ্ নাম লয আমার। 

লপ্রতরযান্তন হই াম ন্তব্খ্যাত সংসার। ।  

 

তেিরর শীঘ্রক কন্তর  ন্তনরব্েন। 

আমার পারপর কথা শুন তরপািন।। 

পূর্ব্বজরন্ম ব্যািকুর  উৎপন্তর্ত্ আমার। 

হীন শূদ্রজান্তত ন্তিনু ব্ি দরািার। ।  

পরদ্রব্য পরিন কন্তর অপহার। 

িুন্তর ন্তহংসা কন্তরয়া পুন্তষনু সুতোর।।  

এইরূরপ কত ন্তেন বকনু ন্তনর্ব্বাহন।  

অন্ততন্তথ আই  বেরব্ আমার সেন।। 

েুিাতুর হরয় অন্ন মান্তগ  আমারর। 

লিারি ব্হু ন্ততরস্কার কন্তর াম তারর।। 

পান্তপষ্ট অিম তুই ব্ি দরািার। 

ন্তভো মান্তগ খ্াও তুন্তম এ লকান্ আিার।। 

ন্তনজ পরািরম িন কন্তরয়া অর্জ্বন।  

উের পুন্তররত নার জীয় অকারে।। 

এত ব্ন্ত  লজযি পুরত্র কন্তহনু লিারিরত। 

িাক্কা মান্তর লেহ দরষ্ট লমার ব্ািী হরত।। 

এত শুন্তন অন্ততন্তথ হই  িুর্দ্মন। 

নান্তহ ন্তেয়া দষ্ট লমারর করহ তািন। ।  

লমারর অপমান লযন বকন্ত  দরািার। 

লপ্রতরযান্তন জন্ম দষ্ট হইরব্ লতামার।। 

েুিার্ত্ব অন্ততন্তথ জরন কন্তরন্ত  ব্ঞ্চন। 

ন্তব্িা মূরত্র হইরব্ক লতামার মরে। ।  

এত ব্ন্ত  দঃখ্ন্তিরর্ত্ কন্তর  গমন। 

শীঘ্রক আমার নাম বহ  লস কারে।। 

 

তেিরর আর লপ্রত কন্তহ  ব্িন। 

পূর্ব্বজরন্ম ন্তিনু আন্তম ন্তদ্বরজর নিন।। 

অযাজয যাজক ন্তিনু  ুব্ধ অন্ততশয়। 

ির্ম্বাির্ম্ব কন্তরয়া অন্তর্জ্বনু িনিয়।।  

সুত োরা পন্তরব্ার কন্তরয়া লপাষে। 

িূরমন্তত ন্তিনু অন্তত আশয় কতপে।। 

একন্তেন ব্ন্তস শাস্ত্র কন্তররত ন্ত খ্ন। 

লহনকার  আরস এক অন্ততন্তথ ব্রাহ্মে। ।  

েুিাতুর আন্তস অন্ন মান্তগ  আমারর। 

লিারি ব্হু ন্ততরস্কার কন্তরনু তাহারর।। 

লসই পারপ ল খ্ক হই  মম নাম। 

শয়ন আসন মম অমঙ্গ  িাম।। 

 

তেিরর অনয লপ্রত ব্ রয় ব্িন। 

কন্তহব্ আমার কথা শুন তরপািন।। 

পূর্ব্বজরন্ম ন্তিনু আন্তম বব্রশযর নিন। 

মম র্ঘরর অন্ততন্তথ আই  একজন।। 

েুিার্ত্ব হইয়া অন্ন মান্তগ া আমারর। 

কপট কন্তরয়া আন্তম পুন্তিনু তাহারর।। 

ন্ততরস্কার কন্তর অন্ন কন্তর পুযবযন্তষত। 
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অল্প অন্ন ন্তেনু নরহ উের পূন্তরত।।  

লসই পারপ পযুবযন্তষত নাম লয থুই ।  

অেতরষ্টর ফর  মম লপ্রতত্ব হই ।।  

 

অনয লপ্রত ব্র  ন্তদ্বজ শুনহ ব্িন ।  

অল্প লোরষ বহ  মম দগবন্তত  েে।  

সঙ্গরোরষ অল্প পারপ পাপ ব্ারি নীন্তত। 

লমাসব্ার ন্তব্ব্রে শুন মহামন্তত।। 

ন্তব্িা মূত্র লেরচ্ছােক কন্তর লয ভেে। 

শ্মশারন মশারন ন্তনতয কন্তর লয শয়্ন।। 

ন্তব্রশরষ ন্তনব্াস মম শুন তরপািন। 

সন্ধযা ব্ীজমন্ত্রহীন লযইত ব্রাহ্মে।। 

তাহার শরীরর কন্তর ন্তনয়ত ন্তব্হার। 

আর যাহা কন্তর তাহা শুন সাররার্দ্ার।।  

সন্ধযাহীন লযই গতরহ বতর র ন্তব্হরন। 

ন্তব্হীন যাহার ব্ািী তু সী কানরন।।  

লয যুব্তী ন্তনজপন্তত কন্তর পন্তরহার। 

অনু পুরুরষর সরঙ্গ করর অনািার।।  

ব্ান্তস ব্স্ত্র প্রো ন আ রসয না করর। 

ব্ান্তস র্ঘরর লশায় আর থারক অনািারর।।  

তাহার শরীরর লমারা থান্তক অনুেে।  

পূর্ব্বজন্ম কথা কন্তহ শুন ন্তেয়া মন।।  

 

শূরদ্রর কুর রত জন্ম আন্তি  আমার।  

একন্তেন কর্ম্ব আন্তম বকনু দরািার। ।  

আ সয কন্তরয়া গতরহ কন্তরনু শয়ন। 

লহনকার  অন্ততন্তথ আই  একজন।। 

েুিায় আকু  বহয়া ডান্তক  আমারর।  

জান্তগয়া উর্ত্র আন্তম না ন্তেনু তাহারর।। 

উর্ত্র না লপরয় শাপ ন্তে  অন্ততশয়। 

জন্মািরর লপ্রত লেহ হইন্তব্ ন্তনশ্চয়।। 

এত ব্ন্ত  অনয িারন কন্তর  গমন। 

পাঠক আমার নাম বহ  লস কারে।। 

 

এত শুন্তন বহ  মুন্তন সন্তব্স্ময় মন। 

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞান্তস  কহ লপ্রতগে।। 

লকান্ করর্ম্ব খ্রে লহন দগবন্তত  েে। 

লপ্রতগে ব্র  শুন কন্তহ তরপািন।। 

নররযান্তন পতন্তথব্ীরত জন্তন্ময়া লয জন।  

জান্তত মত কর্ম্ব লয কররয় আিরে।। 

জান্তত জ্ঞান্তত ব্ন্ধুগরে কন্তর আব্াহন।  

ন্তমষ্ট অন্ন পান ন্তেয়া করায় লভাজন। ।  

েন্তররদ্র ন্তভেুরক লযই করর অন্ন োন। 

তাহার পুরনযর কথা না হয় ব্াখ্ান। ।  

ব্রত উপব্াস করর লগান্তব্ি উরর্দ্রশ। 

অনি লগান্তব্ি ব্রত আিরর ন্তব্রশরষ।। 

আ সয শয়ন ন্তনদ্রা কন্তরয়া ব্র্জ্বন।  

স্বহরস্ত কররয় হন্তর মন্তির মার্জ্বন।। 

লগান্তব্রির উরর্দ্রশ কররয় পুরষ্পােযান। 

লগান্তব্রির নাম লযই করর মন্ততমান। ।  

গতহ-ির্ম্বিযবযা লযই জন পন্তরহন্তর। 

এরকশ্বর ভ্ররম তীথব পযবযটন কন্তর।। 

সর্ব্বভূরত সমভাব্ করর লযই জন। 

শত্রুরত ন্তমরত্ররত যার সম আিরে।।  

মতন্তর্ত্কান্তে ন্তেয়া গতহ কন্তরয়া ন্তনর্ম্বাে। 

ন্ত ঙ্গরূরপ লয জন িাপরয় ভগব্ান। ।  

এই সব্ নর লপ্রতরযান্তন নান্তহ পায়। 

 

সংসারররত জন্তন্ম লয দষ্কর্ম্ব আিরয়।।  

ন্তপতত মাতত ন্তনরি লযব্া ন্তনিরয় ব্রাহ্মে। 
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অন্ততন্তথরর লযই জন না করর লতাষে।। 

ন্তপততযরজ্ঞ লেব্যরজ্ঞ ন্তব্মুখ্ লয জন।  

এই সব্ ল াক মুন্তন হয় লপ্রতগে।। 

ব্হু ি  কন্তর লযই পরব্তন্তর্ত্ হরর। 

ব্রাহ্মরেরর প্রোম না করর অহঙ্কারর।। 

ব্রহ যরজ্ঞ উপহাস করর লযই জন। 

ব্র  ির  পরিন লয করর হরে।। 

লেব্তা উরর্দ্রশ দ্রব্য আন্তনয়া লয জন।  

ল াভার্ত্ব হইয়া করর আপন্তন ভেে। ।  

লহ ায় না করর লযই তাথব পযবযটন।  

এ সব্ পাতকী হয় লপ্রতত্ব কারে।। 

গুরুন্তনিা করর লযই লব্শযাপরায়ে।  

লপ্রতরযান্তন জন্ম হয় লসই সব্ জন।। 

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

ির্ম্ব কর্ম্ব প্রসরঙ্গরত লপ্রত পঞ্চজন।। 

পূর্ব্বান্তর্জ্বত পাপ যত ভস্ম হরয় লগ । 

লপ্রতমূন্তর্ত্ব তযন্তজ পরর ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব বহ ।। 

স্বগব বহরত পঞ্চ রথ আই  লসেে।  

মুন্তনরর প্রেন্তম বক  রথ আররাহে। ।  

ইরেরর নগরর শীঘ্র কন্তর  গমন।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় ন্তির্ত্ বহ  তরপািন। ।  

পতন্তথব্ীর যত তীথব কন্তর  ভ্রমে। 

ন্তত্রভুব্রন ন্তব্খ্যাত লকৌন্তেনয তরপািন।। 

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

আমার ন্তক শন্তি ইহা ব্ন্তেবব্ারর পান্তর।। 

ন্তশরররত ব্ন্তিয়া ব্রাহ্মরের পেরজ।  

করহ কাশীোস গোির োসাগ্রজ।। 

ন্তশব্িতুর্দ্বশী-ব্রত উপাখ্যান 

শািনু-কুমার সর্ব্বশাস্ত্র ন্তব্শারে। 

ইন্ততহাস কথা করহ শুরন সভাসে।। 

িতন্তত নারম এক ন্তদ্বজ ব্ি দষ্টমন্তত। 

ব্ুন্তর্দ্ব্র  হরর লসই পররর যুব্তী।।  

সোকা  দষ্টব্ুন্তর্দ্ পাপী দরািার। 

মল্ল নারম ন্তদ্বজব্র জনক তাহার।। 

দষ্ট পুত্র লেন্তখ্ ন্তব্প্র ভারব্ ন্তনরির। 

ন্তকরূরপ কন্তরব্ ব্শ আপন লকাঙর।। 

ন্তনগি ব্ন্ধরন ব্ান্তন্ধ রান্তখ্র ন র্ঘরর। 

তপসযা কন্তররত মল্ল লগ  গঙ্গাতীরর।। 

ব্ি দষ্ট ন্তদ্বজ লসই ভারব্ মরন মরন। 

ব্ুন্তর্দ্ব্র  মুি বক  ন্তনগি ব্ন্ধরন।। 

েেক নারমরত ব্রন লগ  প াইয়া। 

েুিার ন্তনব্তন্তর্ত্ বক  ফ -মূ  খ্াইয়া।। 

ভ্রন্তম  কানন মরিয ন্তেন অব্রশষ। 

েুিায় পীন্তিত বহ  রজনী প্ররব্শ। ।  

ন্তিিাকু  ন্তদ্বজপুত্র ভ্রমরয় কানরন। 

কতেূরর রময িান লেরখ্ মহাব্রন। ।  

উর্ত্ম প্রশস্ত ভূন্তম লেরখ্ অনুপাম।  

ন্তক কন্তহব্ তার গুে হররর ন্তব্শ্রাম।।  

রমযিান লেন্তখ্য়া রন্তহ  ন্তদ্বজব্র।  

আররাহে বক  ন্তব্ল্বব্তরের উপর।।  

পশুভরয় উন্তঠয়া রন্তহ  ব্তেডার । 

ভূতগে সহ তথা আই া শূ পান্তে।। 

ব্তেতর  ব্ন্তসয়া রন্তহ া মরহশ্বর। 

ভূতগে লব্ন্তি আরি ঠাকুর শঙ্কর।। 
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ভূরতর ভ্রূকুন্তট লেন্তখ্ ন্তদ্বরজর তনয়।  

ন্তনঃশে রন্তহ  ব্ি মরন লপরয় ভয়।। 

লসই ন্তেন ন্ততন্তথ ন্তশব্রান্তত্র িতুর্দ্বশী। 

ন্তদ্বজপুত্র অররেয রন্তহ  উপব্াসী। ।  

েুিাতুর ভরয় ন্তনন্তশ করর জাগরে। 

ন্তপতা মাতা ন্তিন্তি ন্তব্প্র কররন লরােন।। 

ভান্তব্ত শরীরর ন্তনদ্রা নান্তহ বহ  তার। 

আকু  শরীরর ররহ কন্তর ন্তনরাহার।। 

িেুজ  পরি তার পতন্তথব্ী-উপরর। 

ন্তব্ল্বপত্র সরন পরি মরহরশর ন্তশরর। ।  

সন্তুষ্ট হই া ন্তশব্ পুষ্পজ  লপরয়। 

লহন ব্ুন্তে লকহ পূরজ ন্তশব্রান্তত্র লপরয়।। 

বক ারস পরম সুখ্ ভুন্তিরব্ ন্তব্রশষ।  

এই ব্র ন্তে া তারর ঈশ্বর মরহশ।। 

ন্তশব্ ন্তে া ব্র, তাহা শুন্তন ন্তদ্বজমন্তে। 

ব্তে বহরত নান্তময়া কন্তর  স্তুন্ততব্ােী।। 

ব্তেতর  আি তুন্তম, আন্তম নান্তহ জান্তন। 

কন্তরনু দষ্কর লোষ েম শূ পান্তে। ।  

সুমন্তত হই  ন্তব্প্র ন্তশব্-েরশরন। 

ব্হুন্তব্ি স্তব্ বক  লব্রের ন্তব্িারন।।  

তুন্তম অনারথর নাথ দষ্ট ন্তব্নাশন। 

নরমা নমঃ শম্ভু ঋন্তষ নমঃ পঞ্চানন। ।  

এরূরপ অরনক স্তুন্তত কন্তর  ব্রাহ্মে।  

তুষ্ট বহয়া ব্র তারর ন্তে া ন্তত্রর ািন।। 

মহাসুখ্ী হও তুন্তম সংসার ন্তভতরর। 

লতামার মন্তহমা খ্যাত হরব্ িরািরর।।  

অরি ন্তশব্র ারক যারব্ িন্তি ন্তেব্য ররথ। 

িতুর্দ্বশী-উপব্াস মহাপুেয বহরত।। 

ব্রত উপব্াস তুন্তম কর জাগরে। 

ন্তশব্রান্তত্র-ন্তনয়রম থান্তকরব্ সর্ব্বেে।। 

ন্তশব্রান্তত্রন্তেরন লযব্া করর ন্তশব্পূজা। 

মহাসুখ্ ভুন্তিয়া বক ারস হয় রাজা।। 

লহনমরত রজনী ব্ন্তঞ্চয়া লর্ঘার ব্রন। 

পাইয়া ন্তশরব্র ব্র আই  ন্তনজিারন।।  

ন্তনতয ন্তনয়ন্তমত করর ন্তশরব্র পূজন। 

ন্তশব্রান্তত্র ব্রত উপব্াস জাগরে।। 

এইরূরপ এইকার  ব্ন্তঞ্চয়া লকৌতুরক। 

অিকার  ন্তশব্র ারক লগ  মহাসুরখ্।।  

সর্ব্বপারপ মুি বহ  েেী েেোয়। 

পূরর্ব্বর কান্তহনী এই কন্তহনু লতামায়।। 

ভারত-পঙ্কজ-রন্তব্ মহামুন্তন ব্যাস। 

পাাঁিা ী প্রব্রন্ধ ন্তব্রন্তি  কাশীোস।। 

ন্তশব্ িতুর্দ্বশীর মাহাত্ম্য 

যুন্তিন্তির ব্ন্ত র ন কর অব্িান। 

ব্ররতর মাহাত্ম্া ন্তকিু করহ ব্াখ্ান।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন তাহা কন্তহরত লক পারর। 

সংরেরপরত ন্তকিু রাজা কন্তহব্ লতামারর।। 

ইেবাকু ব্ংরশরত রাজা ন্তিত্রভানু নাম। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তব্িেে ররে অনুপাম।। 

জমু্বদ্বীরপ একচ্ছত্র বহ  নরপন্তত। 

কুরব্র সেতশ তার ঐশ্বযবয ন্তব্ভূন্তত।। 

শী তায় িে লযন লতরজ ন্তেনকর। 

প্রজার পা রন লযন রাম রর্ঘুব্র।। 

ন্তদ্বজরসব্া ন্তব্না রাজা অনয নান্তহ জারন। 

লযই যাহা মারগ লেয় লতাষরয় ব্রাহ্মরে।। 
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ন্তশব্ব্ররত রত সো ন্তশব্পরায়ে। 

ন্তশব্িতুর্দ্বশী ব্রত করর আিরে।। 

ভাযবযার সন্তহত রাজা উপব্াস কন্তর।  

োন িযান কন্তর ব্ন্তসয়ারি অিঃপুরী।। 

লহনকার  অষ্টাব্ি সরঙ্গ ন্তশষযগে।  

সত্বরর িন্ত য়া লগ  রাজার সেন।। 

লেন্তখ্ আরস্ত ব্যারস্তরত উন্তঠয়া নরপন্তত। 

েেব্ৎ প্রোম কন্তর  শীঘ্রগন্তত।। 

ব্ন্তসব্ারর আন্তন ন্তে  ন্তেব্য কুশাসন। 

এরক এরক ব্ন্তস  সক  মুন্তনগে।। 

সূপকারগরে আজ্ঞা ন্তে  নরব্র। 

ন্তেব্য উপহার দ্রব্য আন্তস  ন্তব্স্তর।।  

যথারযাগয সব্াকারর করায় লভাজন। 

লভাজনারি ন্তদ্বজগে বক  আিমন।। 

তামূ্ব  কপূবর আন্তে কন্তর  ভেে।  

নতরপ িান্তহ অষ্টাব্ি িন্ত   ব্িন।।  

ভ্রাতত ন্তমত্র আন্তে সরব্ কন্তর  লভাজন।  

ভাযবযা সহ উপব্াস কর ন্তক কারে।।  

ন্তদ্বতীয় প্রহর লব্ া সুেতশয ভাস্কর। 

লকান লহতু উপব্ারস আি নরব্র।। 

ন্তকব্া ন্তিরর্ত্ দঃখ্ তব্ না জান্তন কারে। 

আত্ম্ারক ন্তেরতি দঃখ্ লকান্ প্ররয়াজন।।  

এক আত্ম্া জগরতর হন নারায়ে। 

আত্ম্া তুষ্ট বহর  তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন।। 

ষটিি কথা রাজা শুন ন্তেয়া মন। 

সর্ব্বভূরত আত্ম্ারূরপ ন্তিত নারায়ে।। 

িতুথব অদ্ভতূ ে  প্রথরম গন্তেরব্।  

ন্তদ্বতীরয়রত অষ্টে  উপরর ব্ন্তেবরব্।। 

তততীরয়রত শতে  তাহার উপরর। 

সূোরূরপ বব্রস জীব্ তাহার ন্তভতরর।। 

মারেরত লকশর িতুন্তর্দ্বরক কন্তেবকার। 

জীব্ আত্ম্া ন্তিত তথা পরদ্মর আকার।। 

তেরি অদ্ভতূ িি িতথুব উপর।  

অরষ্টার্ত্র শতে  তাহার ন্তভতর।। 

পঞ্চশত ে  জীব্ মরিয কন্তেবকার। 

কন্তহব্ তাহার কথা কন্তরয়া ন্তব্স্তার।।  

তেরিরর শতিি ের র ন্তনর্ম্বাে।  

লেব্ মুন্তনগে করর যাহার ব্াখ্ান।। 

িতুন্তর্দ্বরক সূেরূরপ ের র গাাঁথন্তন। 

স্বহরস্ত ন্তব্িাতা তাহা ন্তনর্ম্বাে আপন্তন।। 

িতুন্তর্দ্বরক কন্তেবকার মরিযরত লকশর। 

সূোরূরপ তারহ উপন্তব্ষ্ট োরমাের।।  

তার ন্ততন ভাগ মরিয বব্রস নারায়ে।  

সুন্তসর্দ্ সজ্ঞান ভন্তি  রভ লযই জন।।  

শরীরররত আত্ম্ারূরপ বব্রস নারায়ে।  

তপ ব্রত ফর  তার লকান্ প্ররয়াজন।।  

 

রাজা ব্র  মুন্তনব্র কন্তহর  প্রমাে। 

মম পূর্ব্বজন্ম কথা কর অব্িান।। 

িতুর্দ্বশী মহাব্রত ন্তব্খ্যাত সংসারর। 

ইহার পুরেযর কথা লক কন্তহরত পারর।। 

অজ্ঞারন সজ্ঞারন নর উপব্াস কন্তর। 

সমান্তহত হরয় পূজা কর ন্তত্রপুরারী। ।  

ন্তব্শ্বপত্র িুস্তুর কুসুম রান্তশ রান্তশ। 

রিিিনান্তে নানা গরন্ধ ব্স্ত্র ভূন্তষ।। 

পূজা ভন্তি কন্তর স্তব্ করর পঞ্চানরন। 

তাহার পূরেযর কথা ন্তক কব্ ব্েরন।।  

পতন্তথব্ীর লরেু লযব্া গন্তেব্ারর পারর। 
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সররাব্র জ  যন্তে ক সীরত ভরর।। 

ব্তন্তষ্টন্তব্িু জ  যন্তে পাররয় গন্তেরত। 

তথান্তপ তাহার পুেয না পান্তর ব্ন্ত রত।। 

পূরর্ব্ব ব্যািকুর  জন্ম আন্তি  আমার। 

সুস্বর আন্তি  নাম মহা দরািার।। 

পরদ্রব্য পরব্তন্তর্ত্ কন্তর অপহার। 

অিরর্ম্বরত রত ন্তিন ুন্তব্খ্যাত সংসার।। 

মতগ ব্যাঘ্র আন্তে পশু নানা পেীগে। 

যরতক কন্তরনু ব্ি না যায় ন্ত খ্ন।। 

লসইরূরপ ন্তনর্ব্বান্তহনু করতক ন্তেব্স।  

একন্তেন অররেয লগ াম বেব্ব্শ।। 

কুজ্বান্তটরত অন্ধকার লেন্তখ্রত না পাই। 

এরকশ্বর লর্ঘার ব্রন ভ্রন্তময়া লব্িাই। ।  

ভ্রন্তমরত ভ্রন্তমরত বহ  ন্তেব্া অব্সান।  

আন্তসরত না পান্তর গতরহ হইনু অজ্ঞান।।  

লর্ঘার অন্ধকার ন্তনন্তশ িতুর্দ্বশী ন্তেরন। 

েুিা ততষ্ণাযুি আন্তম ভ্রন্তম একা ব্রন।। 

ভ্রন্তমরত ভ্রন্তমরত তথা বহ  লর্ঘার ন্তনন্তশ। 

ন্তব্ল্বব্তরে আররান্তহনু মরন ভয় ব্ান্তস।। 

ন্তনতয ন্তনতয মতগয়া কন্তরয়া যাই র্ঘরর। 

নগরর লব্ন্তিয়া আন্তন ন্তেই পন্তরব্ারর।। 

তরব্ত ভেে করর ভাযবযা পুত্রগে।  

উপব্াসী রন্তহ আন্তজ বেরব্র কারে।। 

মম মুখ্ িান্তহ আরি ভাযবযা পুতগে।  

িনহীন নরজন্ম হয় অকারে।। 

ভ্রাতত ব্ন্ধু অরনক আিরয় জ্ঞান্ততগে।  

সরব্ িনব্ান আন্তম েন্তরদ্র দর্জ্বন। ।  

উপব্াসী গতরহ আরি ভাযবযা পুত্রগে।  

লকহ না িান্তহরব্ িনহীরনর কারে।। 

এইরূরপ হৃেরয়রত কন্তরয়া ন্তিিন। 

আকু  হইয়া ব্হু কন্তরনু িিন।। 

অশ্রুজ  পন্তি মম ভারস কর ব্র। 

পর্ব্পত্র ন্তি  এক ব্তরের উপর।। 

পত্র পরি মম অশ্রুজর র সন্তহত। 

আিন্তম্বরত একপত্র পন্তি  ত্বন্তরত।। 

তাহারত সন্তুষ্ট হন লেব্ পঞ্চান।  

ন্তনরাহারর লসই রান্তত্র কন্তরনু ব্ঞ্িন।।  

প্রাতঃকার  মতগ মান্তর  ইয়া ত্বন্তরত। 

ন্তনজ গতরহ ন্তগয়া আন্তম বহনু উপনীত।।  

আমার ন্তব্হরন সরব্ দঃন্তখ্ত আন্তি । 

লমারর লেন্তখ্ সরব্ েুিা ততষ্ণা পাসন্তর ।। 

নগরররত মতগমাংস শীঘ্রগন্তত ব য়া। 

লব্ন্তিয়া ভেে দ্রব্য আন্তননু ন্তকন্তনয়া।। 

শীঘ্রগন্তত ভাযবযা ন্তগয়া কন্তর  রন্ধন। 

লহনকার  অন্ততন্তথ আই  এক জন।। 

লসই অন্ততন্তথরর আন্তম করাই লভাজন। 

পাররের মহাফ  পাই লস কারে।। 

 

এইরূরপ কত ন্তেন দঃরখ্ লমার লগ । 

আয়ুঃরশরষ মততুয আন্তস উপনীত বহ । ।  

মহাভয়ঙ্কর দই যরমর ন্তকঙ্কর। 

আন্তস মহাপারশ লমারর ব্ান্তন্ধ  সত্বর।।  

যরমর এ সব্ কর্ম্ব জান্তন পঞ্চানন।  

দ্রুতগন্তত পাঠাই  েূত দইজন।। 

ন্তশরব্র অকতন্তত লোাঁরহ পরম সুির। 

অকপরট লমার পাশ খ্ুন্ত   সত্বর।। 

লেন্তখ্য়া ন্তব্ন্তস্মত যমেতূ দইজন। 

ন্তজজ্ঞান্তস  লক লতামরা কহ ন্তব্ব্রে।। 
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এরতক শুন্তনয়া তারা কন্তর  উর্ত্র। 

ন্তশরব্র ন্তনকরট থান্তক ন্তশরব্র ন্তকঙ্কর। ।  

ন্তশরব্র আজ্ঞায় পাশ কন্তরনু লমািন। 

কহ শুন্তন লক লতামরা হও দই জন।। 

ন্তব্কতত আকার মূন্তর্ত্ব ল ান্তহত নয়ন।  

লকাথায় ন্তনব্াস কর কাহার নিন।। 

ন্তক লহতু এ ব্যািপুরত্র কন্তরর  ব্ন্ধন। 

এত শুন্তন যমেূত ব্ রয় ব্িন।। 

লমারা দই জন ির্ম্বরাজ অনুির। 

তাাঁর আজ্ঞা ব্ন্তহ ন্তফন্তর যত িরাির।।  

যে রে গন্ধর্ব্ব িারে নরগে।  

সংসাররর মরিযরত মররয় যত জন।। 

তাহারর  ইয়া যায় যরমর সেন। 

পাপ পুেয ব্ুন্তে েে কররন শমন।।  

এই ব্যাি মহাপাপী অিম দর্জ্বন।  

ইহার পারপর কথা না যায় কথন।। 

যমপুরর লগর  পাপ হইরব্ খ্েন। 

ন্তক কাররে এই দরষ্ট কন্তরর  লমািন। ।  

 

এত শুন্তন পুনঃ করহ ন্তশরব্র ন্তকঙ্কর।  

লতামার ঈশ্বরর ন্তগয়া কহরর ব্র্ব্বর।।  

ন্তশরব্র অনুজ্ঞা লমারা  ন্তঙ্ঘরত না পান্তর। 

এই ব্যািপুরত্র  রয় যরব্ ন্তশব্পুরী।। 

সর্ব্বপারপ এই ব্যাি হইরব্ লমািন।  

ন্তশব্ িতুর্দ্বশী ব্রত বক  আিরে।।  

লতার ন্তকিু অন্তিকার নান্তহক ইহারত। 

এত ব্ন্ত  লমারর ন্তন  ন্তশরব্র সভারত।। 

ন্ততন  ে ব্ষবমম তথা বহ  ন্তিন্তত। 

লেব্তু য নানা লভাগ ভুন্তি ন্তনন্তত ন্তনন্তত।। 

অনির ইের ারক হই  গমন। 

ন্ততন কল্প কথা সুরখ্ কন্তরনু ব্ঞ্চন। ।  

অনির বহ  লমার ব্রহ্মর ারক ন্তিন্তত। 

লিৌর্দ্ মিির তথা হই  ব্সন্তত।। 

অনির বব্কুরেরত কন্তরেু প্রয়াে।  

 েী সহ ন্তব্রান্তজত যথা ভগব্ান।। 

ন্ততনরকান্তট ব্ষব তথা সুরখ্রত ব্ন্তঞ্চনু। 

তারপর এই রাজব্ংরশরত জন্তন্মন।ু। 

অজ্ঞারনরত ন্তশব্িতুর্দ্বশী মহাব্রত।  

আিন্তরনু হীনজান্তত হরয় ব্যািসুত।। 

লসই পুরেয লহন গন্তত হই  আমার। 

ইেবাকুব্ংরশরত জন্ম বব্ভব্ ন্তব্স্তর।। 

শুর্দ্ন্তিরর্ত্ এই ব্রত কন্তর আিরে। 

লস কাররে উপব্াসী আন্তি তরপািন।। 

 

এত শুন্তন সন্তব্স্ময় মহা তরপািন। 

পুনরন্তপ নতপন্ততরর ন্তজজ্ঞারস কারে।।  

অপমান লপরয় দই যরমর ন্তকঙ্কর। 

ির্ম্বরারজ ন্তেয়া ন্তকব্া কন্তর  উত্তর।।  

রাজা ব্র  মুন্তনব্র কর অব্িান। 

ন্তব্স্ময় হইয়া েূত হরয় অপমান।। 

লিারি থর থর অঙ্গ সর্ঘরন কন্তম্পত।  

যরমর সাোরত ন্তগয়া বহ  উপনীত।।  

ভীতমন দতগরে লেন্তখ্য়া শমন। 

ন্তজজ্ঞান্তস  কহ েূত লকন দঃখ্ী মন। ।  

আমার ন্তকঙ্কর লতারা ন্তনভবয় অিরর। 

কার শন্তি লতা ব্ারর ন্তহংসা কন্তরব্রর।। 

েূতগে ব্র  আর ন্তক কন্তহব্ কথা। 

েেভি আন্তজ বহরত হই  সর্ব্বথা।। 
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আন্তজ বহরত জগরতর হই  ন্তনস্তার। 

পাপপুেয ন্তব্িার র্ঘুন্তি  তা সব্ার।।  

সুস্বর নারমরত ব্যাি মহা দরািার। 

আন্তজ বেরব্ পরর াক হই  তাহার।। 

তাহারর আন্তনরত লমারা কন্তরনু গমন। 

পারশ ব্ান্তন্ধ  রয় আন্তস কন্তরয়া তািন।।  

লহনকার  আন্তস দই ন্তশরব্র ন্তকঙ্কর। 

পাশ বহরত মুি তারর কন্তর  সত্বর।।  

নানা কটরু্ত্র ব্ন্ত  আমা দই জরন। 

ররথ তুন্ত  তারর  রয় লগ  েূতগরে।।  

এই লহতু ন্তিরর্ত্ দঃখ্ হই  সব্ার। 

আন্তজ বহরত লতামার র্ঘুন্তি  অন্তিকার।। 

 

এত শুন্তন হান্তস যম ব্ রয় ব্িন। 

লহন কর্ম্ব আর না কন্তরহ কোি।। 

ন্তশব্ নারম রত লযই ন্তব্ষু্ণপরায়ে। 

ন্তব্ষু্ণ ন্তশব্ সমরূরপ ভারব্ লযই জন। ।  

ব্রত আিান্তরয়া লযব্া পূরজ পঞ্চানন।  

িতুর্দ্বশী মহাব্রত লয করর সািন।।  

ভূন্তমোন অন্নোন কররয় লয জন। 

ন্তব্ষু্ণভন্তি কন্তর ন্তকব্া পূজরয় ব্রাহ্মে।। 

একােশী িাোয়ে পূন্তেবমার ব্রত। 

সংসাররর মরিয নর ইহারত লয রত।।  

তীথব পযবযটন কন্তর পূরজ লেব্রারজ। 

ব্ারােসীরেরত্র ন্তগয়া লযব্া প্রাে তযরজ।। 

তারপরর অন্তিকার নান্তহক আমার। 

কোি না যান্তব্ লতারা তারর অন্তনব্ার। ।  

 

এত শুন্তন বহ  েূত সন্তব্স্ময় মন। 

কন্তহনু লতামারর আন্তম কথা পুরাতন।। 

এত শুন্তন অষ্টব্ি হন হৃষ্টমন। 

আশীষ কন্তরয়া নতরপ লগ  তরপািন।। 

লসই বহরত বহ  ঋন্তষ ন্তশব্পরায়ে। 

ন্তশব্ব্ররত রত বহ  অিুযত নিন।।  

ব্সি প্রথম ঋতু িতুর্দ্বশী ন্তেরন। 

এই উপব্াস লযব্া করর একমরন।। 

সর্ব্বকার  ফ   রভ নান্তহক সংশয়। 

ন্তশব্ িতুর্দ্বশী ব্ররত মহাফ  পায়।।  

শান্তিপর্ব্ব ভাররতর অপূর্ব্ব কথরন। 

কাশীোস লেব্ করহ লগান্তব্ি িররে। ।  

অনি ব্ররতর মাহাত্ম্য 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন রাজা যুন্তিন্তির। 

লশাক েূর কর রাজা ন্তির্ত্ কর ন্তির।।  

আর ন্তকিু ইন্ততহাস শুন ন্তেয়া মন। 

অনি নারমরত ব্রত অপূর্ব্ব কথন।।  

নাররের মুরখ্ পূরর্ব্ব কন্তরেু শ্রব্ে।  

লসই ইন্ততহাস কন্তহ শুন ন্তেয়া মন।। 

ন্তিত্রাঙ্গে নারম রাজা লকৌশর রত ন্তিন্তত। 

লসামব্ংশ িূিামন্তে মহািরর্ম্ব মন্তত। ।  

শী তায় িে লযন লতরজ বব্শ্রব্ে।  

কীন্তর্ত্ব ভাগীরথ সম মহান্তব্িেে। ।  

মন্ত্রোরত ব্তহস্পন্তত গুরে গুেিাম। 

প্রজার পা রন লযন ন্তির ন শ্রীরাম।।  

অনি নারমরত ব্রত লগান্তব্ি উরর্দ্রশ। 

ভাযবযা সহ নরব্র আিরর ন্তব্রশরষ।।  

ন্তব্ন্তিত্র মন্তির এক কন্তরয়া রিন। 

ন্ত ঙ্গরূরপ তাহারত িান্তপয়া নারায়ে।। 
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রাজির্ম্ব ন্তনতযকর্ম্ব তযন্তজয়া রাজন। 

আপন্তন হরস্তরত করর মন্তির মার্জ্বন।। 

অনিরর স্নানোন কন্তর নরব্র। 

নানা উপহারর পূরজ লেব্ োরমাের।। 

পূজা লশরষ করাই  ব্রাহ্মে লভাজন।  

অব্রশরষ  ইয়া কুটুম্ব পন্তরজন।। 

আনন্তিত হরয় সরব্ কররয় লভাজন। 

এইরূরপ ন্তনতয ন্তনতয পূরজ নারায়ে।।  

ব্ােয ব্াজাইয়া এই জানায় নগরর। 

অনি নারমরত ব্রত ন্তব্খ্যাত সংসারর।। 

ন্তদ্বজ েন্ত্র বব্শয শদূ্র িতুন্তর্ব্বি জন। 

এই ব্রত লযব্া না কন্তররব্ আিরে।। 

সব্ংরশ  ইব্ তারর শমরনর র্ঘরর। 

নগরর ব্াজারর এইরূপ ব্ােয করর।। 

রাজভরয় সর্ব্বর াক প্রােপে করর। 

ন্তনয়ম কন্তরয়া শুভ ব্রত লয আিরর।। 

ব্রত পুেযফর  সরব্ ন্তনষ্পাপ হই ।  

যতেূর ভুপন্ততর অন্তিকার ন্তি ।। 

যত ল াক ন্তি  ভূপন্ততর অন্তিকারর। 

ব্রতপুেযফর  যার বব্কুে নগরর। ।  

সতযকার  লযন ল াক পুেযব্ান ন্তি ।  

রাজার প্রতারপ লতন দ্বাপর হই ।।  

 

জান্তনয়া দ্বাপরযুগ এ সব্ কারে। 

ন্তিিাকু  হইয়া ভান্তব্  মরন মন।। 

পূরর্ব্ব প্রজাপন্তত লহন কন্তর  ন্তব্িার। 

সংসার উপরর ন্তে  মম অন্তিকার।। 

লকান্তট ল াক মরিয লকহ মম অন্তিকারর।  

ন্তনয়ম কন্তরয়া ভন্তজরব্ক োরমােরর।। 

সহরস্রক মরিয লকহ হরব্ মহাজন। 

মহাব্রত আিন্তর ভন্তজরব্ নারায়ে।। 

যরতক সংসারর প্রজা হরব্ পাপািারী। 

অল্প আয়ু হরয় যারব্ যরমর নগরী।। 

এইরূপ ন্তনয়ম কন্তরয়া সতন্তষ্টির। 

অন্তিকার ন্তে  লমারর সংসার উপর।। 

মহাির্ম্বশী  লেন্তখ্ এই নতপমন্তে। 

ব্রহ্মার ন্তনয়ম ভঙ্গ করর লহন জান্তন।। 

লকানমরত ব্রত ভঙ্গ হইর  রাজার। 

তরব্ লস ন্তনয়ম রো হয়ত ব্রহ্মার।।  

 

এইরূরপ দ্বাপর ভান্তব্য়া মরন মন। 

ন্তব্শ্বকর্ম্বা ন্তশন্তল্পব্রর কন্তর  স্মরে।। 

লসইখ্ারন ন্তব্শ্বকর্ম্বা আই  তখ্ন। 

কররযারি দ্বাপরর কন্তর  ন্তনরব্েন।। 

ন্তক লহতু আমারর লেব্ ডান্তকর  আপরন।  

লকান কর্ম্ব সান্তি ন্তেব্ কহ ন্তনজগুরে।। 

দ্বাপর ব্ন্ত   লমার কর এই কাযবয।  

অনুগ্রহ কন্তর এক করহ সাহাযয।। 

ন্তেব্য এক কনযা লেহ কন্তরয়া গঠন। 

পতন্তথব্ীর মরিয লযন হয় সু েে।।  

তার রূরপ গুরে লযন লমারহ সর্ব্বজন।  

এত শুন্তন ন্তব্শ্বকর্ম্বা কন্তর  রিন। ।  

পতন্তথব্ীর যত রূপ কন্তরয়া লমাহন। 

লমান্তহত নারমরত কনযা কন্তর  সতজন।।  

দ্বাপরররর কনযা ন্তেয়া বহ  অির্দ্বান। 

লেন্তখ্য়া দ্বাপর বহ  অন্তত হষবব্ান। ।  

দ্বাপররর অরগ্র কনযা কর যুন্তি কয়।  

ন্তক কর্ম্ব কন্তরব্ আজ্ঞা কর মহাশয়। ।  
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শুন্তনয়া দ্বাপর বহ  আনন্তিত মন। 

করহ মর্ত্বযর ারক তুন্তম করহ গমন। ।  

ন্তিত্রাঙ্গে নারম রাজা ন্তব্খ্যাত ভুব্রন। 

আমার আজ্ঞায় তারর ভন্তজরব্ আপরন।। 

ন্তেব্য পর্ব্বরতরত দ্রুত করহ গমন।  

এই লস ন্তনয়ম ন্তিরর্ত্ রান্তখ্রব্ স্মরে।।  

অনি নারমরত ব্রত আিরর লয জন। 

প্রকারররত ব্রত তার কন্তররব্ ভিন।।  

ন্তব্ন্তির ন্তনর্ব্বন্ধ কভু না যায় খ্েন। 

আজ্ঞামারত্র লমান্তহনী িন্ত   লসইক্ষে।।  

 

মতগয়া কারে রাজা লগ  লসই ন্তগন্তর। 

লেন্তখ্  অনূঢ়া কনযা পর্ব্বত উপন্তর।। 

রাজা করর একেতরষ্ট কনযা ন্তনরীেে। 

ভুব্নরমাহন রূপ না যায় ব্েবন।। 

মুখ্রুন্তি কত শশী কররয় গিন। 

কামিনু ন্তজন্তন ভুরু অ ক অিন।। 

ন্তত ফু  ন্তজন্তন নাসা ভূজ কন্তরকর। 

সুতপ্ত কাঞ্চন ন্তজন্তন লগৌর কর ব্র।।  

কুিযুগ সম পূগ গন্তি রসায়ন। 

কেকমু্ব ন্তজন্তন শম্ভু অন্তত সু েে।। 

রিব্স্ত্র পন্তরিানা অরুে উন্তেত। 

লেন্তখ্ স্মরশরর রাজা হই  লমান্তহত।। 

েরেরক বিতনয তরব্ পাইয়া নতপন্তত। 

ন্তনকরটরত ন্তগয়া ন্তজজ্ঞান্তস  কনযা প্রন্তত।। 

ন্তক নাম িরহ তুন্তম লকাথায় ব্সন্তত। 

সতয কন্তর কহ লমারর না ভােহ সতী।। 

ন্তনজ পন্তরিয় মম গুন গুেব্তী। 

লসামব্ংরশ জন্ম ন্তিত্রাঙ্গে নরপন্তত। ।  

লতামারর লেন্তখ্য়া মন মন্তজ  আমার। 

মম ভাযবযা হও তুন্তম কর অঙ্গীকার।। 

 

কনযা ব্র  হই আন্তম অরযান্তন উৎপন্তর্ত্। 

এইত পর্ব্বত মরিয আমার ব্সন্তত।। 

অনূঢ়া লয আন্তি আন্তম ন্তব্ব্াহ না হয়। 

লমান্তহনী আমার নাম ন্তব্ন্তির ন্তনেবয়।।  

এক সতয কর রাজা আমার লগািরর।  

তরব্ আন্তম পন্তরেয় কন্তরব্ লতামারর।। 

ইচ্ছামত লতামারর কন্তহব্ লযই কথা। 

আমার লস কথা কভু না হরব্ অনযথা। ।  

যন্তে ব্া দষ্কর হরয় এ ন্ততন ভুব্রন।  

মম ব্াকয কভু নান্তহ কন্তরব্া খ্েরন।। 

 

রাজা ব্র  আন্তম সতয কন্তর অঙ্গীকার।  

কভু না খ্ন্তেব্ কনযা ব্িন লতামার। ।  

এত শুন্তন কনযা কন্তরর ন অনুমন্তত। 

পুররান্তহত ন্তব্রপ্ররর স্মন্তর  নরপন্তত। ।  

কঙ্কায়ন নারম মুন্তন ন্তব্খ্যাত জগরত। 

পূর্ব্বাপর পুররান্তহত লসামক ব্ংরশরত।। 

রাজার স্মররে ন্তদ্বজ আই  তখ্ন। 

প্রেন্তময়া নতপন্তত কন্তহ  ন্তব্ব্রে।। 

পুররান্তহত উভরয় ন্তব্ব্াহ করাই । 

লসই রান্তত্র নরপন্তত তথা ন্তনর্ব্বান্তহ ।। 

লমান্তহনীরর বক  রাজা মুখ্য পারটশ্বরী। 

ইরের লশাভরয় লযন পুর ামা কুমারী।। 

 

এইরূরপ কতন্তেন রাজা ন্তব্হরয়। 

অনি ব্ররতর আন্তস হই  সময়।। 

ন্তিত্রররখ্া সহ রাজা ব্রত আিন্তর । 
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উপব্াস কন্তর ব্রত ন্তনয়রম রন্তহ ।। 

ভূন্তমোন লগাোন কন্তর  ন্তদ্বজগরে।  

অন্নোন তুন্তষ  যরতক দঃখ্ীজরন।। 

বেরব্র ন্ত খ্ন কভু না হয় খ্েন। 

যুগব্াকয লমান্তহনীর হই  স্মরে।। 

নতপন্ততরর িান্তহ কনযা ব্ রয় ব্িন। 

উপব্ারস ন্তক কাররে আিহ রাজন।। 

এরতক দষ্কর ব্ররত লকান প্ররয়াজন।  

আমার ব্িরন রাজা করহ লভাজন।। 

আমার ব্িন রাজা কহ সব্াকারর। 

লহন পাপ ব্রত লযন লকহ না আিরর।।  

 

কনযার ব্িন রাজা শুন্তন ব্জ্রার্ঘাত।  

লিািানর  নয়রন হই  অশ্রুপাত।।  

েরে লিাি সিন্তরয়া ব্ রয় ব্িন।  

অব্ া স্ত্রীজান্তত তুন্তম না ব্ুে কারে।। 

এই ত অনি ব্রত ন্তব্খ্যাত সংসারর। 

লহন ব্রত ব্  লমারর ভঙ্গ কন্তরব্ারর। ।  

অব্ া স্ত্রীজান্তত ন্তকব্া ব্ন্ত ব্ লতামারর। 

এই ব্রত আিন্তরর  সর্ব্ব দঃরখ্ তরর।। 

স্বগবরভাগ মহাফ  অব্রহর  পায়। 

কোন্তিত যরমর নগর নান্তহ যায়।।  

পূর্ব্ব কথা মম এই করহ শ্রব্ে। 

লযই লহতু এই ব্রত কন্তর আিরে।। 

 

সতযযুরগ ন্তিনু আন্তম শ্বপরির ব্ংরশ। 

সুরষে আন্তি  নাম শূদ্র অব্তংরস।। 

লব্শযারত ন্তি াম মর্ত্ মেযপারন রত।  

পশু পেী মতগ ব্ি বকনু শত শত।। 

মম দষ্টািার লেন্তখ্ ভ্রাতত ব্ন্ধুগে। 

েূর কন্তর ন্তে  লমারর কন্তরয়া তািন।। 

লিািন্তিরর্ত্ লর্ঘার ব্রন কন্তরয়া প্ররব্শ। 

েুিায় ততষ্ণায় হরয় আকু  ন্তব্রশষ।।  

ভ্রন্তমরত ভ্রন্তমরত পাই লকশব্ মন্তির। 

তাহারত আশ্রয় কন্তর হইয়া অন্তির।।  

অনি ব্ররতর লসই ন্তেন শুভেে। 

উপব্াসী রন্তহ াম কন্তরয়া শয়ন।। 

বেব্রযারগ ন্তনশারশরষ সপব ভয়ঙ্কর। 

িররে আমার আন্তস েংন্তশ  সত্বর।। 

ন্তব্রষর জ্ব রন মততুয হই  আমার। 

দই যমেতূ আন্তস  ন্তব্কতন্তত আকার।। 

মহাপারশ শীঘ্র লমারর কন্তর  ব্ন্ধন।  

লহনকার  এ  ন্তব্ষু্ণেূত দইজন।। 

যমেূরত অরনক কন্তর  ন্ততরস্কার। 

শীঘ্রগন্তত মুন্তি তারা কন্তর  আমার।।  

ররথ কন্তর  ন্তন  লমারর বব্কুে ভুব্ন।  

অপমান লপরয় লগ  যমেূতগে।। 

দই  ে ব্ষব ন্তব্ষু্ণ ল ারক বহ  ন্তিন্তত। 

অনির ব্রহ্মর ারক কন্তরনু ব্সন্তত।।  

কত ন্তেন ব্রহ্মর ারক সুরখ্রত ব্ন্তঞ্চনু। 

তারপরর পুনরন্তপ মর্ত্বযর ারক এনু।। 

দই মিির তথা কন্তরনু ন্তব্হার। 

লসই পুরেয রাজব্ংরশ জনম আমার।। 

লহন ব্রত কন্তরব্ারর ন্তনরষি করহ। 

এমত কুৎন্তসত ব্াকয কভু না ব্ হ।। 

 

কনযা ব্র  রাজা তুন্তম কন্তর া স্বীকার। 

না খ্ন্তেরব্ লকান কার  ব্িন আমার।।  

এরব্ তুন্তম ন্তমথযাব্ােী জান্তননু কারে।  
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ন্তমথযা সম পাপ নান্তহ লব্রের ব্িন।।  

আপনার সতয রাজা করহ পা ন। 

মম ব্াকয এই ব্রত করহ ভিন।। 

 

এরতক শুন্তনয়া রাজা বহ  ভীত মন। 

কনযারর িান্তহয়া রাজা ব্ন্ত   ব্িন।।  

লয ব্ন্ত র  কনযা সতয কভু নরহ আন।  

তযন্তজব্ারর পান্তর আন্তম আপনার প্রাে।।  

তথান্তপ এ ব্রত আন্তম না পান্তর তযন্তজরত। 

লস কাররে কন্তহ আন্তম লতামার সাোরত।। 

এইেরে ন্তনজ আত্ম্া কন্তরব্ ন্তনিন। 

এত ব্ন্ত  বজিপুরত্র আন্তন লসইেে।।  

িত্রেে ন্তেয়া তারর ব্ন্ত   ব্িন। 

প্রােতযাগ কন্তর আন্তম সরতযর কারে।  

রাজযখ্ে যত লেখ্ সকন্ত  লতামার। 

লেব্ ন্তদ্বরজ ভন্তি পূজা কন্তররব্ সব্ার। 

 

লযাগাসন কন্তর তরব্ ব্ন্তস  রাজন। 

লেহ িান্তি বব্কুরেরত কন্তর  গমন।।  

রাজার মররে সরব্ কররয় িিন। 

অরনক কান্তি  পুরর পাত্র মন্ত্রীগে।। 

রাজার শরীর  রয় কন্তর  োহন। 

নতপন্তত ন্তব্রচ্ছরে সরব্ ন্তনরানি মন।।  

শ্রার্দ্শান্তি কন্তরর ন শারস্ত্রর ন্তব্িারন। 

ভূন্তমোন লগাোন কন্তর  ন্তদ্বরজগরে।।  

ইহা লেন্তখ্ কনযা তরব্ স্বিারন িন্ত  । 

ব্ােয ব্াজাইয়া সরব্ নগরর ব্ন্ত  ।। 

স্ত্রীর সহ সতয না কন্তররব্ কোিন।  

স্ত্রীর ব্াকয কোি না কন্তররব্ গ্রহে।। 

মহাভাররতর কথা অমতত সমান। 

কাশীরাম োস করহ শুরন পুেযব্ান। ।  

অষ্টমী ব্রত-কথন প্রস্তারব্ অহ যার শাপ-ন্তব্ব্রে 

আর এক কথা কন্তহ অষ্টমী-আিার। 

আপন্তন ভব্ানী লস অষ্টমী অব্তার।। 

অষ্টমীর ব্রতফ  শুনহ রাজন। 

মহাপুেয ন্ততন্তথ হয় শুনহ কারে।। 

লগৌতরমর িারন ইে পরিন আপরন। 

নানাশারস্ত্র ন্তশো করর লগৌতরমর িারন।। 

েশ ন্তব্েযা আরি আর যন্ত্র সাররার্দ্ার। 

সকন্ত  পিায়মুন্তন সক  ন্তব্িার।। 

পন্তিয়া শুন্তনয়া ইে মন্ততচ্ছন্ন বহ । 

গুরুপত্নী হন্তর ব্ন্ত  মরনরত কন্তর ।।  

আর ন্তেন মুন্তন লগ  তপসযা কন্তররত। 

েে কমে ু ন্তন া লকাশাকুশী হারত।। 

তপসযা কন্তররত মুন্তন লগ া তরপাব্ন।  

লেন্তখ্য়া ত ইে তরব্ ভারব্ মরন মন।।  

তেিরর লেব্রাজ মুন্তনরব্শ িন্তর। 

হরস্ত কমে ু ব য়া িন্ত  া সত্বন্তর।। 

অহ যা ন্তনকরট ইে আই া তখ্রন।  

অহ যা ব্র ন, মুন্তন ন্তফন্তর আই া লকরন।। 

মায়া কন্তর ব্র  ইে অহ যার তরর। 

তপসযা কন্তররত যাই কানন-ন্তভতরর।। 

তথায় লেন্তখ্নু আন্তম মতগীর সঙ্গম। 

তাহাই লেন্তখ্য়া লমার ন্তির নরহ মন। ।  

এই লস কাররে আইনু শুন প্রােন্তপ্রয়া। 

প্রােরো কর লমারর আন্ত ঙ্গন ন্তেয়া।। 



মহাভারত ( শান্তিপর্ব্ব)  

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
4

 

পন্ততগন্তত অহ যা ত সতী পন্ততব্রতা। 

স্বামীর ব্িন কভু না হরব্ অনযথা। ।  

শীঘ্র শযযা কন্তর তরব্ ন্তে  আন্ত ঙ্গন।  

অহ যা সন্তহত ইে ভুন্তি  রমে।।  

নানামরত স্বামী প্রন্তত কন্তর  লসব্ন।  

সন্ধযার সময় মুন্তন আরস ততেে।।  

ইে জান্তনর ন তরব্ মুন্তন আগমন। 

ব্ুন্তে ইে প ায়ন কন্তর  তখ্ন।। 

তারপর মুন্তন এ  তপসযা কন্তরয়া। 

মুন্তনরক লেন্তখ্য়া লেব্ী ন্তব্স্ময় হইয়া।। 

ভূন্তমকম্প বহ  ব্ুন্তে না ব্ুন্তে কারে।  

এখ্ন্তন আমার সরঙ্গ ভুন্তি  রমে।। 

এখ্ন্তন আই  পুনঃ েে হারত কন্তর। 

ব্ুন্তেরত না পান্তর যত মুন্তনর িাতুরী।। 

ন্তব্স্ময় হইয়া লেব্ী ভারব্ মরন মন। 

অহ যা লেন্তখ্য়া মুন্তন ভারব্ন তখ্ন।।  

িু  লকন খ্রস লতার খ্ন্তস  ন্তসিূর। 

ল ািরন কাজ  লকরন বহ  লতার েূর।। 

মন্ত ন ব্েন লেন্তখ্ অ কা মন্ত ন। 

ব্েন উপরর লকরন লেন্তখ্ অনয ন্তিন।। 

ব্সন লকাাঁকিা লকন পে নরহ ন্তির। 

ন্তনদ্রাগত লেন্তখ্ লকন লতামার শরীর।।  

স্তনযুগ লেন্তখ্ লকন ররির আকার। 

নরখ্র আিাঁি লকন হৃেয় মাোর।। 

নয়নযুগ  লতার লকন ব্া ন্তব্রভার। 

র্ঘন র্ঘন হাই উরঠ উের ডারগার।। 

আমারক লেন্তখ্য়া লকন কাাঁপ থর থর। 

ঊরু দই লেন্তখ্ লতার রি লযন ভর।।  

উ ট পা ট লকশ লেন্তখ্য়া লকমন। 

শীঘ্রগন্তত কহ কথা লমার ন্তব্েযামান। ।  

আরি ল ািন কন্তর মুন্তন যন্তে িায়। 

অহ যার প্রাে উরি লযাি হারত কয়। ।  

ন্তনরব্েন কন্তর ন্তকিু লতামার িররে।  

আপন্তন লয কর্ম্ব কর পাসর আপরন।। 

এখ্ন্তন আপন্তন তুন্তম কন্তরর  রমে। 

পুনরন্তপ লোষ লেহ না ব্ুন্তে কারে।। 

তুন্তম ব্ুন্তে ব্রসন্তির  সোন্তশব্ পারি।  

ন্তসন্তর্দ্ ভাঙ্গ ন্তকিু ব্ুন্তে পাও তাাঁর কারি।। 

এত শুন্তন মুন্তনব্র কন্তরর ন িযান। 

িযারনরত সক  তত্ত্ব বহ  ন্তব্েযামান।। 

জান্তন  পান্তপি ইে করর লহন কর্ম্ব। 

ইহা সম অিান্তর্ম্বক নান্তহক অিম।। 

গুরুপত্নী হরর লব্টা বব্রস লেব্পুরী। 

যরতক পিাই তারর এত যত্ন কন্তর।। 

তাহার েন্তেো ন্তে  গুরুপত্নী হন্তর। 

লহন কর্ম্ব বক  বহয়া স্বগব-অন্তিকারী।। 

লব্োগম নানা শাস্ত্র পিাইনু তারর। 

উন্তিত েন্তেো লব্টা ন্তের ক আমারর। ।  

লয কর্ম্ব কন্তর  আন্তজ, ন্তেব্ তার ফ ।  

ভগময় হক লব্টার শরীর সক ।। 

ন্তনরব্ন্তি সর্ব্বেে ম মূত্র েরর।  

কিপব-জর্জ্বর সো হইরব্ শরীরর।। 

দঃখ্ানর  েগ্ধ সো হইরব্ অির। 

মহাদঃখ্ পারব্ ইেরেব্ ন্তনরির।।  

ইেত্ব হই  েূর ব্ন্তসরত না পারর। 

ন্তনরব্ন্তি কামজ্বর থাকরয় অিরর।। 

এইমরত ইরে শাপ ন্তে া মহামুন্তন। 

তরব্ শাপ ন্তে া তার আপন রমেী।। 
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অহ যা ব্র ন প্রভু ব্ুন্তে লেহ শাপ।  

মায়াির  লমারর তব্ ন্তশষয করর পাপ। ।  

ব্ুন্তেয়া শাপহ লমারর শুনহ লগাাঁসাই। 

সহরজ অব্ া জান্তত ব্  ব্ুন্তর্দ্ নাই।।  

ইরের কপরট আন্তম পন্তিনু সঙ্করট। 

কতকার  লমারর প্রভু আন্তনরব্ ন্তনকরট। ।  

শুন্তন মুন্তন অহ যার কাতর ব্িন। 

আশ্বান্তসয়া মুন্তনব্র ব্র  ততেে।। 

লযকার  জন্তন্মরব্ রাম েশরথ-র্ঘরর। 

ন্তব্শ্বান্তমত্র ব য়া যারব্ ন্তমন্তথ া নগরর।। 

শ্রীরাম-পররশ লতার হইরব্ লমািন। 

তরব্ তুন্তম আন্তস পারব্ লমার েরশন।। 

এত ব্ন্ত  মুন্তনব্র তারর শাপ ন্তে । 

পাষাে মূরন্তত িন্তর অহ যা রন্তহ ।। 

লসইমত ররহ লেব্ী ব্রনর ন্তভতরর। 

লগৌতম িন্ত য়া লগ  অনয ব্নািরর। ।  

প্রভারসর তীরর মুন্তন আশ্রম কন্তর ।  

লসইখ্ারন মহামুন্তন তরপরত রন্তহ ।। 

সতয লগ , লিতাযুরগ রাম অব্তার।  

েশরথ-র্ঘরর জরন্ম সংসাররর সার।। 

ন্তব্শ্বান্তমত্র  রয় যায় যজ্ঞ রান্তখ্ব্ারর। 

অহ যা পাষাে লসই ব্রনর ন্তভতরর।। 

ন্তব্শ্বান্তমত্র ব্র , রাম শুনহ ব্িন।  

ইহারক পরশ কর কম র ািন।। 

মুন্তিপে পারব্ এই অহ যা সুিরী। 

পাষাে হইরত শীঘ্র লেহ মুন্তি কন্তর।। 

রাম ব্র , লকান্ লহতু হই  পাষাে।  

তরব্ মুন্তন কন্তহর ন পূরর্ব্বর আখ্যান।। 

শুন্তনয়া করহন রাম, আন্তম নান্তহ পান্তর। 

পরনারী পরশরন পাপ হরব্ ভান্তর।। 

মুন্তন ব্র , তুন্তম হও সব্ার জীব্ন। 

তুন্তম না তান্তরর  তরাইরব্ লকান্ জন। ।  

তুন্তম লয জগৎকর্ত্বা িান্তররব্ে-সার।  

রমেী পুরুষ সব্ রিন লতামার।। 

তরব্ রাম পোঙ্গুর  অহ যা িুাঁই া। 

পাষাে-মূরন্তত িান্তি পূর্ব্বরেহ বহ া।। 

তরব্ত পাই  লেহ মুন্তিপে লপরয়। 

রারমর িররে পরি েেব্ৎ হরয়।। 

সংসাররর সার তুন্তম লেব্ নারায়ে। 

আন্তে ও অনান্তে তুন্তম সব্ার জীব্ন।। 

তুন্তম ন্তত্রেরশর নাথ লতামা ন্তব্না নাই। 

সর্ব্বরেব্গরে প্রভু লতামারর লিয়ায়।। 

কতপা কন্তর মুি লমারর কন্তরর  এখ্ন।  

লতামার পররশ িন্তর মানব্ী জীব্ন।। 

লতামার পরের আন্তম ন্তক জান্তন মন্তহমা।  

িান্তর মুরখ্ ব্রহ্মা যার ন্তেরত নারর সীমা।। 

এমরত অহ যা ব্হু কন্তর  স্তব্ন। 

রারমরর প্রোম কন্তর কন্তর  গমন।। 

প্রভারসর তীরররত আরিন মুন্তনব্র। 

লসইিারন লগ া লেব্ী স্বামীর লগাির।। 

মুন্তন লেন্তখ্ অহ যার ন্তসর্দ্ বহ  কাম। 

মুন্তনর িররে লেব্ী কন্তর  প্রোম।। 

লেন্তখ্য়া সরিাষ ব্ি বহ া মুন্তনব্র। 

অহ যারর ব্সাই া ঊরুর উপর।। 

গারয় হস্ত ন্তেয়া মুন্তন কন্তর  সান্ত্বনা। 

এতকা  দঃখ্ ন্তে  অসৎ-ব্াসনা।। 

এইমরত দইজন বহ  একর্ত্র। 

প্রভারসর তীরর ররহ সানি অির।।  
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কন্তহনু অহ যা, বহ  পারপরত লমািন।  

মহাপাপ মুি হরব্ লয করর শ্রব্ে। ।  

নারীরত শুন্তনর  লসই পুত্রব্তী হয়।  

পাপীরত শুন্তনর  তার পাপ হয় েয়। ।  

এইত কন্তহনু অহ যার উপাখ্যান।  

তার পর শুন রাজা ইরের লমািন। ।  

ইরের শাপরমািন 

সহস্র লযান্তনরত ইে পীন্তিত শরীরর। 

ব্ন্তসরত না পারর লসই লেরব্র ন্তভতরর। ।  

মহাপীিা কামজ্বরর কররয় লরােন। 

লক আরি আমার দঃখ্ কন্তররত লমািন।। 

লেব্গুরু ব্তহস্পন্তত কন্তহ া তাহারর।  

আমার ব্িন তুন্তম শুন পুরিরর।। 

লযখ্ারন পতন হই, লসইখ্ারন উন্তঠ। 

তাহারর সরিাষ কন্তর যার িারন র্ঘান্তট।। 

 াজ ভয় িাি ইে, ব্ন্ত নু লতামারর। 

ব্রহ্মশাপ খ্োইরত অরনয নান্তহ পারর।। 

লগৌতম ন্তব্হরন ইহা অরনয নান্তহ পারর। 

গর্ব্ব তযন্তজ যাও তুন্তম মুন্তনর লগািরর।। 

তাাঁহার িরে িন্তর ব্ হ একাি। 

শাপ ন্তের  মহামুন্তন করহ শাপাি।।  

এত শুন্তন ইে লগ  মুন্তনর ন্তনয়রি। 

েেব্ৎ হইয়া মুন্তনর পরে পরি।। 

অপরাি েমা কর শুন মহাশয়। 

শান্তপর  শাপাি প্রভু কন্তররত যুয়ায়।। 

সংসাররর সার তুন্তম আন্তম পাপ বকনু।  

তাহার উন্তিত ফ  লতমন্তন পাইনু।। 

আর দঃখ্ সহা নান্তহ যায় মুন্তনব্র। 

কতপা কন্তর মহামুন্তন করহ উর্দ্ার।। 

শুন্তনয়া ইরের ব্াকয েয়া উপন্তজ । 

ন্তহত উপরেশ মুন্তন তাহারর কন্তহ ।। 

মুন্তন ব্র , শুন এরব্ আমার ব্িন। 

অষ্টমীর ব্রত ন্তব্রন নান্তহ লেন্তখ্ আন।।  

মহা অষ্টমীর ব্রত কর পুরির। 

গুরুপত্নী হন্তরয়াি হইয়া ব্র্ব্বর। ।  

লকমরন কন্তররব্ ব্রত শুনহ ব্িন। 

সপ্তমীরত সংযম কন্তররব্ ন্তনিাপন।।  

অষ্টমীরত উপব্াস কন্তর ন্তনরাহার। 

বব্ষ্ণব্ী ভব্ানী পূন্তজ ন্তেরব্ উপিার। ।  

ব্ন্ত োন নান্তহ ন্তেরব্, নরহ ব্যব্হার।  

পূন্তজরব্ ভব্ানী লেব্ী ন্তেয়া উপহার।।  

কায়মরনাব্ারকয তুন্তম পূন্তজরব্ ভব্ানী। 

নব্মীরত পারে কন্তররব্ লেব্মন্তে।। 

ন্ততন ন্তেরন ন্ততন গুে আপন্তন ভব্ানী। 

 রয়ন সংসারর পূজা শুন সুরমন্তে।। 

সপ্তমীরত ররজাগুে হইয়া পার্ব্বতী। 

আপন্তন  রয়ন পূজা লেব্ী ভগব্তী।। 

অষ্টমীরত  ন পূজা লযমত প্রকার। 

কন্তহ লয লতামারর এই শুন সমািার।। 

অষ্টমীরত মহামায়া-স্বরূপা বব্ষ্ণব্ী। 

এই ত পূজায় তষু্টা বহ া মহারেব্ী।। 

নব্মীরত তরমাগুে হইয়া ভব্ানী। 

সংসারর  রয়ন পূজা সংসার কান্তরেী। ।  

িাগান্তে মন্তহষ লমষ ন্তেয়া ব্ন্ত োন। 

কন্তররব্ ভব্ানী-পূজা বহয়া সাব্িান।।  
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এইমত কর তুন্তম ভব্ানীর পূজা। 

হইরব্ সহস্র িে, শুন লেব্রাজা।।  

সহস্রর ািন নাম হইরব্ লতামার। 

কন্তহনু লতামারর আন্তম মহাব্রতািার।।  

এত শুন্তন েেব্ৎ বহ  মুন্তন পায়। 

অষ্টমী পূন্তজরত ইে িন্ত   ত্বরায়।। 

লেব্গুরু ব্তহস্পন্তত পুররান্তহত বহ । 

ন্তব্ন্তব্ি প্রকারর ইে পূজা আরন্তম্ভ ।। 

লযমত ন্তব্িারন পূজা লগৌতম কন্তহ । 

ব্তহস্পন্তত সহ ইে পূজা আরন্তম্ভ ।। 

িাপন কন্তর া লেব্ী র্ঘরটর উপরর। 

অন্তিব্াস কন্তর ইে হন্তরষ অিরর। ।  

শঙ্খ ও দিুন্তভ ব্ারজ সর্ব্বরেব্পুরী। 

কায়মরনাব্ারকয ইে পূরজ হর-রগৌরী।। 

গরেরশ পূন্তজয়া ইে পূন্তজ  শ্রীহন্তর। 

পূন্তজরত  ান্তগ া লেব্ী ব্ি শ্রর্দ্া কন্তর।। 

কত শত পুষ্প ন্তে  কত  ব্ নাম। 

র্ঘরটর উপরর ন্তে  জব্াপুষ্পোম।। 

মা তী মন্তল্লকা গন্ধরাজ আন্তে কন্তর।  

কুি ও কাঞ্চন আর হার শরতশ্বরী।। 

জাতী যূথী নারগশ্বর পান্তরজাত আর।  

জব্াপুষ্প নানা জান্তত লেরখ্ ব্ারর ব্ার।। 

নানাজান্তত পুষ্প ন্তেয়া ইে করর পূজা। 

আন্তব্ভূবতা ভগব্তী বহয়া েশভূজা।। 

সাোৎ হই া মাতা জগত-জননী। 

স্তব্ন কররয় ইে হরয় লযািপান্তে। ।  

সর্ব্বরেব্ উন্তঠর ন কন্তর লযাি হারত।  

আপন্তন ব্ন্তস া লেব্ী হইয়া সাোরত। ।  

ন্তকব্া লস রূরপর িটা নান্তহক উপমা। 

নখ্িে লেন্তখ্ লযন পূন্তেবত িেমা।। 

েশন মুকুতা পাাঁন্তত ে ম  করর। 

কত শশী উেয় হই  স্বগবপুরর।। 

মুরখ্র উেয় লেন্তখ্ কত িে ন্তজন্তন।  

যাহার েশবরন ন্তির বহ  সর্ব্ব প্রােী।। 

ন্তকব্া লস িরে-রশাভা রকত-উৎপ ।  

হৃেরয়র দঃখ্ লশাক র্ঘুন্তি  সক ।। 

মহাভাররতর কথা অমতত সমান। 

কাশী করহ, শুন্তনর  জন্মরয় ন্তেব্যজ্ঞান।। 

লেব্ীর রূপব্েবন 

সুির ব্েন,                    ন্তজন্তনয়া মেন, 

িেমার ক া,                    করর নানা লখ্ া, 

  াট ন্তজন্তনয়া সুিাকরর। 

তাহার উপরর,                    ে ম  করর, 

ন্তসিুর ন রক,                    ন্তব্দযৎ ে রক, 

রন্তিত অরুোস্বরর।। 

ন্তকব্া লস কব্রী,                    ব্ারন্ধ থরথন্তর, 

তাহারত সুির,                    পুষ্প মরনাহর, 
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তার মারে লোর  জটা। 

কত কত ফেী,                    ন্তশরর লশারভ মন্তে, 

অনি লযমন,                    লেন্তখ্রয় লতমন, 

ন্তশরর লশাভা করর র্ঘটা।। 

গর  রত্নমা ,                    লেন্তখ্য়া ন্তব্শা , 

সরঙ্গ সহিরী,                    নারি ন্তফন্তর ন্তফন্তর, 

লপ্রত-ভূতগে যত। 

লসব্রকর তরর,                    প্রন্তত র্ঘরর র্ঘরর, 

যত ভূতগে,                    আনন্তিত মন, 

নরভ ন্তফরর কত শত।। 

লসব্ক রান্তখ্য়া,                    লব্িায় িান্তহয়া, 

 রয় ে ব্ ,                    োনব্ সক , 

খ্াইরি ন্তসন্তর্দ্র পাতা। 

লসই োনাগে,                    ররে অনুেে, 

লসব্রকর পুরী,                    রারখ্ ন্তফন্তর ন্তফন্তর, 

ভাঙ্গরয় দরষ্টর মাথা।। 

কাশী করহ ভাই,                    আর নান্তহ িাই, 

এই োনাগে,                    পাই েরশন, 

তরব্ নান্তহ ইহা পর। 

যাাঁর ব্শ লগৌরী,                    আর ন্তত্রপুরান্তর, 

োনা লপ্রত ভূত,                    তাহারত পূন্তরত, 

হররগৌরী মাত্র সার।।

 

ইে কর্ত্তবক লগৌরীর স্তব্ ও শাপমুন্তি 

এইত কন্তহ  পূজা ন্তব্িান লযমরত। 

ভূত লপ্রত োনা লখ্র  লসব্রকর ন্তহরত।। 

শ্রর্দ্া কন্তর পূরজ ইে কন্তরয়া কামনা। 

ভব্ানী পূজহ ল াক, খ্ন্তেরব্ যন্ত্রো।। 

দঃখ্ন্তব্নান্তশনী মাতা হররর র্ঘরেী। 

লমারর কতপা কর মাতা জগৎ-জননী।। 

দগবন্তত নাশনী মাতা করুোোন্তয়নী। 

অনাথ-রন্তেতা মাতা শুভ প্রোন্তয়নী।। 

জগতজননী মাতা দঃখ্ন্তব্নান্তশনী। 

ব্াররক করুো কর ন্তগন্তরর নন্তিনী।।  
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অসুর সংহার মাতা বকর  অব্রহর । 

শুম্ভ ন্তনশুম্ভ মান্তর রান্তখ্র  সুরকুর ।। 

স্বগব-মর্ত্বয পাতার  কররয় তব্ পূজা। 

আমার ন্তনস্তার কর লেব্ী েশভূজা।। 

হন্তর ব্রহ্মান্তশব্ লতামা িযায় ন্তনরির। 

লতামার লসব্রন হয় ন্তনরাপে নর।। 

লকব্  গঙ্গার জ  আর ন্তব্ল্বপাতা। 

ইহারত সরিাষ ব্ি জগরতর মাতা।। 

লকব্  মানস লসব্া কায়মরন করর। 

কভু নান্তহ িাি মাতা তাহার মন্তিরর।। 

এই মত স্তব্ করর লেব্ পুরির। 

শিী ইে দই জরন কন্তর লযাি কর। ।  

ন্তব্স্তর স্তব্ন যন্তে বক  সুরপন্তত। 

তুষ্ট হরয় মহামায়া শুন্তন স্তুন্তত নন্তত।। 

অন্তিিাতা বহ া তরব্ জগরতর মাতা।  

ব্র  হ লেব্রাজ, করহ এই কথা।। 

 ারজ ইে লহাঁটমুখ্ না করহ কথন।  

ভব্ানী লেন্তখ্  তরব্ ইে  র্জ্া- মন।।  

তরব্ ত শঙ্করন্তপ্রয়া ব্ন্ত  া ইরেরর। 

সহস্র ল ািন লহৌক লতামার শরীরর।। 

লেব্ীব্রর সহস্র লযান্তন সহস্র ল ািন।  

ভব্ানীর ব্রর ইে সন্তুষ্ট তখ্ন।।  

অষ্টমী কন্তরর  ব্রহ্মহতযা পাপ হরর। 

লেব্ীব্রর ইে সহস্রাে নাম িরর।। 

অষ্টমী ন্ততন্তথর কথা কহরন না যায়। 

ভব্ানী সরিাষ সো থারকন তাহায়।।  

অষ্টমী-মাহাত্ম্য কথা লযই জন শুরন। 

আয়ু যশ পুেয তার ব্ারি ন্তেরন ন্তেরন।। 

যাহার শ্রব্রে খ্রে ভব্ান্তব্ধ ব্ন্ধন। 

লসব্হ লেব্ীর পে কন্তরয়া যতন।। 

পতন্তথব্ীরত পঞ্চ ব্রত করর লযই জন।  

কোন্তিত অমঙ্গ  না হয় কখ্ন।। 

এই ত কন্তহনু ইে-শারপর লমািন। 

ইহার শ্রব্রে ল াক হয় ির্ম্ব- মন। ।  

িে কর্ত্তবক গুরুপত্নী হরে ও ব্ুরির জন্ম ব্তর্ত্াি 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন, রাজা করহ শ্রব্ে। 

আর ন্তকিু ব্রতকথা কন্তহব্ এখ্ন।। 

িাোয়ে মহাব্রত ন্তব্খ্যাত সংসারর। 

শ্রর্দ্া ভন্তি কন্তর ব্রত লয জন আিরর।। 

সর্ব্বকাম ফ   রভ নান্তহক সংশয়। 

পূরর্ব্ব কন্তরয়ান্তি আন্তম এ সব্ ন্তনেবয়।। 

ইন্ততহাস কন্তহ এরব্ শুন ন্তেয়া মন। 

িেরকতু রাজা ন্তি  ইেব্াকু নিন।। 

িরের নন্তিনী লসই পন্ততব্রতা সতী। 

িোব্তী নারম কনযা তাহার যুব্তী।। 

শাপ লহতু জন্ম ন্তন  নী ধ্বজ-র্ঘরর।  

িেব্তী নাম বহ  ন্তব্খ্যাত সংসারর।। 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

কহ শুন্তন ন্তপতামহ ইহার কারে।। 

িরের কনযারর শাপ ে  লকান জন।  

মর্ত্বযর ারক জরন্ম লসই ন্তকরসর কারে।। 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন, রাজা কর অব্িান। 

পন্তিব্ারর যায় িে ব্তহস্পন্তত-িান।। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তসর্দ্ ন্তদ্বজ-অন্তঙ্গরা-তনয়।  

নানা শাস্ত্র িরেরর পিান অন্ততশয়।। 
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ব্যাকরে শ্রুন্তত স্মতন্তত আন্তে শাস্ত্রগে। 

কতন্তেন জীব্িারন কন্তর  পঠন।। 

জীরব্র রমেী লসই তারকা নারমরত। 

লমান্তহত হই  িে তাহার রূরপরত। ।  

কারম ব্শ হরয় গুরুপত্নী না মান্তন ।  

প্রব্ন্ধ মায়ায় তারর হন্তরয়া  ই ।।  

সতযর াক িারন শুন্তন এ সব্ কথন। 

গুরুপত্নী সুিাকর কন্তর  হরে।। 

িুর্দ্ হরয় লগ  গুরু িরের সেন।  

ব্ন্ত  , পান্তপি তুই ব্িই দর্জ্বন।।  

ব্তথা শাস্ত্র মম িারন কন্তরন্ত  পঠন।  

গুরুপত্নী হন্তর পাপ কন্তরন্ত  অর্জবজন।।  

ক ন্তঙ্কত হও আন্তজ বহরত অমরায়। 

ক ঙ্কী িেমা ব্ন্ত  কহুক লতামায়।।  

আর এক ব্াকয মম শুনরর অিম। 

মম শারপ মর্ত্বযর ারক হইরব্ জনম। ।  

কুরুব্ংরশ িনিয় পােুর কুমার।  

তাহার ঔররস জন্ম হইরব্ লতামার।। 

কতরষ্ণর ভান্তগনা হরব্ সুভদ্রা গরভবরত। 

অল্পন্তেরন শাপমুি হইরব্ তাহারত। ।  

এত শুন্তন িে তরব্ বহ  িুদ্িমন।  

গুরুরর শান্তপ  মহারিারি লসইেে।।  

ন্তনজব্শ নরহ আত্ম্া পরব্শ হয়। 

জান্তনয়া আমারর শাপ ন্তের  মহাশয়।। 

লতামারর ত আন্তম শাপ ন্তেব্ লস কারে। 

হীন পন্তেরযান্তন-মরেয  ন্তভরব্ জনম। ।  

গতধ্র নারম পেী তুন্তম অব্শয হইরব্। 

েীর্ঘবন্তেন লভাগ ভুন্তি শারপ মুি হরব্।। 

ইহা শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন ির্ম্ব নরপন্তত। 

ন্তকরূরপরত পন্তেরযান্তন পায় ব্তহস্পন্তত।। 

কত ন্তেন গরত বহ  শাপ ন্তব্রমািন। 

কহ শুন্তন ন্তপতামহ সব্ ন্তব্ব্রে।। 

গারঙ্গয় ব্র ন, ভূপ করহ শ্রব্ে। 

িরের ব্িন কভু না হয় খ্েে।।  

গতধ্র পতরঙ্গরত জন্ম বহ  ব্তহস্পন্তত। 

ব্তিারক ন্তগন্তরতরট কন্তর  ব্সন্তত।। 

পরম লকৌতুক ররহ ভাযবযার সংহন্তত।  

কত ন্তেরন ন্তব্হন্তঙ্গেী বহ  গভবব্তী। ।  

িান্তরগুন্তট ন্তডম্ব কত ন্তেরন প্রসন্তব্ ।  

ন্তডম্ব ফুন্তট িান্তর ন্তশশু তাহারত জন্তন্ম ।। 

দই গুন্তট পুত্র বহ  দই গুন্তট সতুা। 

স্বামী সহ ন্তব্হন্তঙ্গনী বহ  আনন্তিতা।। 

সর্ব্বাঙ্গসুির ন্তশশু লেন্তখ্ িান্তর জন। 

ব্াৎস য কন্তরয়া লোাঁরহ কররয় পা ন। ।  

েরেক না িারি লোাঁরহ ন্তশশুর সংহন্তত। 

নানা উপহার লভারগ পার  ন্তনন্তত ন্তনন্তত।। 

এইরূরপ কত ন্তেন আনি লকৌতুরক। 

ভাযবযা পুত্রসহ পেী ব্রঞ্চ নানা সুরখ্।। 

একন্তেন বেব্ব্রশ আহার কাররে। 

এরকশ্বর পন্তেব্র যায় লর্ঘার ব্রন।। 

ভাযবযারক রান্তখ্য়া র্ঘরর ন্তশশুর রেরে। 

আহার কাররে লগ  েেক কানরন।। 

লহনকার  এক ব্যাি আন্তস  লস িান।  

পেীরর লেন্তখ্য়া অস্ত্র কন্তর  সন্ধান।। 

অল্পমাত্র অস্ত্রেত হই  শরীরর। 

উন্তিয়া পন্তি  পেী লরব্ানেী-তীরর। ।  

শূনয এক লেব্া য় ন্তি  লসই ির ।  

তাহার ন্তভতরর লগ , েরত অঙ্গ জ্বর ।। 
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পশ্চারত লেন্তখ্  ব্যাি আন্তস  সত্বর।  

শীঘ্রগন্তত পারশ লেব্া রয়র ন্তভতর।। 

ব্ারেরত পীন্তিত পেী উন্তিব্ারর নারর। 

ন্তফন্তর ন্তফন্তর ভ্ররম পেী িন্তররত না পারর।। 

সাতব্ার প্রেন্তেে করর লেব্া য়। 

তরব্ মহািুর্দ্ ব্যাি বহ  অন্ততশয়।।  

পুনরন্তপ ন্তেব্য অস্ত্র কন্তর  প্রহার। 

ব্াোর্ঘারত তনু তযাগ ন্তহই  তাহার। ।  

পেী  রয় গতরহ ব্যাি লগ  হৃষ্টন্তিরর্ত্। 

ন্তব্ষু্ণ প্রেন্তেে ফ   ন্তভ  তাহারত।। 

লসই পুরেয শারপ মুি বহ  লসইেে। 

ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব িন্তর ির  বব্কুে-ভুব্ন।। 

যাহা ন্তজজ্ঞান্তসর  রাজা কন্তহনু লতামারর। 

গুরুন্তশরষয লোাঁরহ শাপ ন্তের ন লোাঁহারর।। 

গভবব্তী ভাযবযা তরব্ লেন্তখ্ ব্তহস্পন্তত। 

িুর্দ্ন্তিরর্ত্ তার প্রন্তত ব্র  মহামন্তত।। 

অব্ া স্ত্রীজান্তত তুন্তম ন্তক ব্ন্ত ব্ আর।  

মম ব্ারকয এই গভব করহ সংহার।। 

তরব্ লস  ইব্ লতামা আপন ভব্রন। 

শীঘ্রগন্তত গভী তযাগ কর এইেরে। ।  

ভরয়রত আকু  প্রসন্তব্  লসইেে। 

এক গুন্তট সুতা বহ , একটী নিন।।  

লেন্তখ্ হরন্তষত হরব্ করহন তখ্ন। 

মম কনযা পুত্র এই ন্তব্ন্তির সতজন।।  

িে ব্র , মম পুত্র কনযা এ হই ।  

আমার ঔররস জন্ম জানরয় সক ।। 

কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করর দই জন।  

জান্তনয়া সক  তত্ত্ব লেব্ পদ্মাসন। ।  

শীঘ্রগন্তত লসই ির  কন্তরয়া গমন। 

দ্বন্দ্ব ন্তনব্ারে লহতু করহন ব্িন। ।  

আমার ব্িরন দ্বন্দ্ব কর ন্তনব্ারে। 

কনযা পুত্রদ্বরয় ন্তজজ্ঞাসহ ন্তব্ব্রে।।  

যাহার ঔররস জন্ম কন্তহরব্ কান্তহনী। 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞাসা কররন ন্তনশামন্তে। ।  

কাহার ঔররস জন্ম ন্তনর  দই জন। 

ন্তমথযা না কন্তহরব্, সতয কন্তহরব্ ব্িন।।  

নন্তিনী কন্তহ , লেব্ কর অব্িান। 

যার লেত্র তার পুত্র শারস্ত্রর ন্তব্িান।। 

এত শুন্তন লিাি কন্তর ব্র  শশির।  

মম শারপ নরর ারক হও ল াকাির।। 

নরর ারক জন্ম ন্তগয়া  ভহ আপন্তন। 

নী ধ্বজ ঔররসরত জন্তন্মরব্ নন্তিনী।। 

লসইেরে ল াকাির হই  তাহার। 

তরব্ িে ন্তজজ্ঞান্তস  িান্তহয়া কুমার।। 

কহ সতয, জন্ম তব্ কাহার ঔররস। 

ন্তমথযা না কন্তহরব্, সতয কন্তহরব্ ন্তব্রশরষ।। 

কররযারি ন্তশশু তরব্ ব্ রয় ব্িন। 

লতামার ঔররস জন্ম, লতামার নিন।।  

এত শুন্তন পুরত্র িে কন্তর  িুম্বন। 

লকার  কন্তর ন্তনজ গতরহ  ই  নিন।। 

ব্ুি ব্ন্ত  নাম তার লর্ঘাষরয় জগরত। 

তাহারর  ইয়া িে লগ  সুিন্তিরর্ত্।। 

সতযর ারক প্রজাপন্তত কন্তর  গমন। 

খ্েন না যায় প্রভু িরের ব্িন।।  

নী ধ্বজ-গতরহ কনযা আন্তস জন্ম ন্তন । 

িোব্তী নাম তার নতপন্তত রান্তখ্ ।।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

কাশী করহ, শ্রব্রেরত তরর ভব্ব্ান্তর। ।  
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িাোয়ে ব্রত উপ রে িেরকতু রাজার উপাখ্যান 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন রাজা করহ শ্রব্ে। 

আর ন্তকিু ব্রত কথা কন্তহব্ এখ্ন।। 

িাোয়ে মহাব্রত ন্তব্খ্যাত সংসারর। 

শ্রর্দ্াভন্তি কন্তর ব্রত লয জন আিরর।। 

সর্ব্বকাম ফ   রভ নান্তহক সংশয়। 

পূরর্ব্ব কন্তহয়ান্তি আন্তম এ সব্ ন্তনেবয়।। 

এক ইন্ততহাস কন্তহ শুন ন্তেয়া মন। 

পূরর্ব্ব িেরকতু রাজা ইেবাকুনিন।। 

িরের নন্তিনী লসই পন্ততব্রতা সতী। 

িোব্তী নারম কনযা তাহার যুব্তী।। 

শাপ লহতু জন্ম ন্তন  নী ধ্বজ র্ঘরর।  

িোব্তী নাথ বহ  ন্তব্খ্যাত সংসারর।। 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন িরর্ম্বর নিন। 

কহ শুন্তন ন্তপতামহ ইহার কারে।। 

িরের লস নন্তিনীরক শারপ লকান্ জন। 

মর্ত্বযর ারক তাহার জনম ন্তক কারে।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন রাজয কর অব্িান। 

পন্তিব্ারর যান িে ব্তহস্পন্তত িান।। 

সর্ব্বশারস্ত্র ন্তসর্দ্ ন্তদ্বজ অন্তঙ্গরা তনয়। 

নানা শাস্ত্র িেরক পিান অন্ততশয়।। 

জীরব্র রমনী লযই তারকা নারমরত। 

লমান্তহত হই  িে তাহার রূরপরত। ।  

কারম ব্শ হরয় গুরুপত্না না মান্তন ।  

প্রব্ন্ধ মায়ায় তারর হন্তরয়া  ই ।।  

তারারর  ইয়া লগ  আপন ভব্ন। 

ন্তিরকা  তারা সহ কন্তর  রমে।। 

মর্ত্বযর ারক ন্তগয়ান্তি  গুরু ব্তহস্পন্তত। 

যজ্ঞ সাঙ্গ কন্তরয়া আই  মহামন্তত।। 

পরর াক িারন শুন্তন এ সব্ কথন। 

গুরুপত্নী সুিাকর কন্তর  হরে।। 

িুর্দ্ হরয় লগ  গুরু িরের সেন।  

ব্ন্ত   পান্তপি তুই ব্িই দর্জ্বন। ।  

ব্তথা শাস্ত্র মম িারন কন্তর া পঠন।  

গুরুপত্নী হন্তর পাপ কন্তর া অর্জবজন।।  

গুরুগর্ব্ব নান্তহ লেখ্ আপন অপায়। 

আন্তজ বহরত হইরব্ ক ঙ্ক তব্ গায়।। 

তরব্ আর মম ব্াকয শুনরর অিম। 

মম শারপ মর্ত্বর ারক হইরব্ জনম।। 

কুরুব্ংরশ িনিয় পােুর কুমার।  

তাহার ঔররস জন্ম হইরব্ লতামার।। 

কতরষ্ণর ভান্তগনা হরয় সুভদ্রা গরভবরত। 

অল্প ন্তেরন শাপ মুি হইরব্ তাহারত।। 

 

এত শুন্তন িরে তরব্ বহ  িুর্দ্মন। 

ব্তহস্পন্তত গুরুরর শান্তপ  লসইেে। ।  

ন্তনজ ব্শ নয় আত্ম্া পরব্শ হয়। 

জান্তনয়া আমারর শাপ ন্তে া মহাশয়।। 

লতামারর ত শাপ আন্তম ন্তেব্ লস কারে। 

হীন পেীরযান্তন মরিয পাইয়া জনম। ।  

গতন্তিনী নারমরত পেী অব্শয হইব্া। 

ন্তিরন্তেন লভাগ ভুন্তি শারপ মুি হব্া।। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞারসন ির্ম্ব নরপন্তত। 

ন্তকরূরপরত পেীরযান্তন পায় ব্তহস্পন্তত।। 

কতন্তেরন গত বহ  শাপ ন্তব্রমািন। 
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কহ শুন্তন ন্তপতামহ ইহার কারে।। 

গারঙ্গয় ব্র ন ভূপ করহ শ্রব্ে। 

িরের ব্িন কভু না যায় খ্েন। ।  

গতধ্র পতরগরত জন্ম বহ  ব্তহস্পন্তত। 

ব্তিারক ন্তগন্তরতরট কন্তর  ব্সন্তত।। 

পরম লকৌতুরক ররহ ভাযবযার সংহন্তত। 

কত ন্তেরন পন্তেেী হই  গভবব্তী।। 

িান্তরগুন্তট ন্তডম্ব কত ন্তেরন প্রসন্তব্ ।  

ন্তডম্ব ফুন্তট িান্তর ন্তশশু তাহারত জন্তন্ম ।। 

দই গুন্তট ন্তডরম্ব বহ  দই গুন্তট সুতা। 

স্বামী সহ পন্তেেী হই  আনন্তিতা।। 

সর্ব্বাঙ্গ সুির ন্তশশু লেন্তখ্ িান্তরজন। 

ব্াৎস য ভারব্রত লোাঁরহ কন্তর  পা ন।।  

েরেক না িারি লোাঁরহ ন্তশশুর সংহন্তত। 

নানা উপহার লভারগ পার  নীন্তত নীন্তত।। 

এইরূরপ কত ন্তেন আনি লকৌতুরক। 

ভাযবযা পত্নী সহ পেী ব্রঞ্চ নানাসুরখ্।। 

একন্তেন বেব্ব্রশ তাহার কারে। 

এরকশ্বর লস পেী িন্ত   লর্ঘার ব্ন।।  

ভাযবযারর রান্তখ্য়া র্ঘরর ন্তশশুর রেরে। 

আহার কাররে লগ  েেক কানরন।। 

লহনকার  এক ব্যাি আই  লসখ্ান। 

পেীরর লেন্তখ্য়া অন্ত্র কন্তর  সন্ধান।। 

অল্পমাত্র অন্ত্র হই  শরীরর। 

উন্তিয়া পন্তি  পেী লরব্ানেী তীরর। ।  

শূনয এক লেব্া য় ন্তি  লসই ির ।  

তাহার ন্তভতরর লগ  েরত অঙ্গ জ্বর ।। 

পশ্চারত লেন্তখ্য়া ব্যাি আই  সত্বর।  

ত্বরাত্বন্তর প্ররব্ন্তশ  মন্তির ন্তভতর।।  

ব্ারেরত পীন্তিত পেী উন্তিব্ারর নারর। 

ন্তফন্তর ন্তফন্তর ির  পেী িন্তররত না পারর।। 

সাতব্ার প্রেন্তেে বক  লেব্া য়। 

তরব্ মহািুর্দ্ ব্যাি বহ  অন্ততশয়।।  

পুনরন্তপ ন্তেব্য অস্ত্র কন্তর  প্রহার। 

ব্াোর্ঘাত তনুতযাগ হই  তাহার।। 

পেী  রয় গতরহ ব্যাি লগ  হৃষ্টন্তিরর্ত্। 

ন্তব্ষু্ণ প্রেন্তেে ফ   ন্তফ  তাহারত।। 

লসই পুরেয শারপ মুি বহ  লসইেে। 

ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব হইয়া িন্ত   ন্তনরকতন।।  

যাহা ন্তজজ্ঞান্তস  রাজা কন্তহনু লতামারর। 

শুরু ন্তশষয লোাঁরহ শাপ ন্তের ন লোাঁহারর।। 

গভবব্তী ভাযবযা তরব্ লেন্তখ্ ব্তহস্পন্তত। 

িুর্দ্ন্তিরর্ত্ তাহারর ব্ রয় মহামন্তত।। 

অব্ া স্ত্রীজান্তত তুন্তম ন্তক ব্ন্ত ব্ আর।  

মম ব্ারকয এই গভব করহ সংহার।। 

তরব্ লস  ইব্ লতামা আপন ভব্রন। 

শীঘ্রগন্তত গভব তযাগ এর এইেরে।। 

ভরয়রত আকু  প্রসন্তব্  লসইেে। 

এক গুন্তট সুতা বহ  একন্তট নিন।। 

লেন্তখ্ হরন্তষত জীব্ করহন তখ্ন। 

মম কনযা পুত্র এই ন্তব্ন্তির সতজন।।  

িে ব্র  মম পুত্র কনযা এ হই ।  

আমার ঔররস জন্ম জানরয় সক ।।  

কথায় কথায় দ্বন্দ্ব হয় দই জন। 

জান্তনয়া সক  তত্ত্ব লেব্ পদ্মাসন। ।  

শীঘ্রগন্তত লসই ির  কন্তর  গমন। 

দ্বন্দ্ব ন্তনব্ারে লহতু করহন ব্িন। ।  

আমার ব্িরন দ্বন্দ্ব কর ন্তনব্ারে। 
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এই কনযা পুরত্ররর ন্তজজ্ঞাস ন্তব্ব্রে।।  

যাহার ঔররস জন্ম কন্তহরব্ কান্তহনী। 

 

এত শুন্তন ন্তজজ্ঞাসা কন্তর  ন্তনশামন্তে। ।  

নন্তিনী কন্তহ  লেব্ কর অব্িান। 

যার লেত্র তার পুত্র শারস্ত্রর ন্তব্িান।। 

এত শুন্তন লিারিরত ব্ন্ত   শশির। 

মম শারপ নরর ারক হও ল াকাির।। 

নরর াক ন্তগয়া জন্ম  ভহ পান্তপনী।  

নী ধ্বজ ঔররসরত জন্তন্মরব্ নন্তিনী।। 

লসইেরে ল াকাির হই  তাহার। 

তরব্ িে ন্তজজ্ঞান্তস  িান্তহয়া কুমার।। 

কহ সতয জন্ম তব্ কাহার ঔররস। 

ন্তমথযা না কন্তহব্া সতয কন্তহব্া ন্তব্রশরষ।। 

এত শুন্তন কররযারি ব্ রয় ব্িন। 

লতামারর ঔররস জন্ম লতামার নিন।।  

এত শুন্তন পুরত্র িে কন্তর  িুম্বন। 

লকার  কন্তর ন্তনজ গতরহ  ই  নিন।। 

ব্ুি ব্র  নাম তার লর্ঘাষরয় জগরত। 

তারারর  ইয়া গুরু লগ  বিযবয ন্তিরত।। 

সতযর ারক প্রজাপন্তত কন্তর  গমন। 

খ্েন না যায় কভু িরের ব্িন। ।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

কাশী করহ শুন্তনর  তররয ভব্ব্ান্তর।। 

িেরকতু রাজার মততযু 

ভীষ্মরেব্ ব্ন্ত র ন শুন নরপন্তত। 

কতন্তেরন যুব্তী হই  িোব্তী।। 

ভুব্রন ন্তব্খ্যাত নী ধ্বজ নরব্র। 

কনযার লযৌব্ন লেন্তখ্ ন্তে  স্বরির। ।  

পতন্তথব্ীর রাজগরে িন্তরয়া আন্তন । 

ইরের সমান সভা লশান্তভত হই ।। 

এরক এরক কনযা ন্তনরন্তখ্  রাজগরে। 

িেরকতু ভূরপ লেন্তখ্ পীন্তিত মেরন।। 

গর  মা য ন্তেয়া তারর কন্তর  ব্রে। 

কনযা  রয় লগ  রাজা আপন ভব্ন।। 

গুরে মহাগুেী রাজা প্রতারপ তপন।  

শী তায় িে লযন লতরজ বব্শ্রব্ে।।  

এক ভাযবযা ন্তব্রন রাজা অনয নান্তহ জারন। 

উর্ব্বশী সন্তহত লযন ব্ুরির নিরন।। 

িাোয়ে মহাব্রত আিরর নতপন্তত।  

ন্তনরাহারর একমাস ভাযবযার সংহন্তত।। 

লযই ন্তেন বহরত ব্রত সাঙ্গ সমািান।  

লসই ন্তেরন িোব্তী করর ঋতুস্নান।। 

িোব্তী রূরপ েীন্তপ্ত লমারহ ন্তত্রভুব্ন। 

লেন্তখ্য়া নতপন্তত মন পীন্তি  মেন।। 

ব্রত ভঙ্গ কন্তর রাজা কন্তর  রমে। 

ব্হুমরত িোব্তী কন্তর  ব্ারে।। 

কারম ব্শ হরয় রাজা না শুন্তন  ব্ােী। 

লসই পারপ পঞ্চত্ব পাই  নতপমন্তে।।  

স্বামীর মররে কনযা কান্তি  অপার। 

ির্ম্বরকতু নারম তার হই  কুমার। ।  

পাত্র ন্তমত্রগে কত কন্তরয়া যুকন্তত। 

রাজেে ন্তেয়া তারর কন্তর  নতপন্তত।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

িেরকতু রাজা যন্তে তযন্তজ  জীব্ন।।  
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দই যমেতূ আন্তস কন্তর  ব্ন্ধন। 

িেরকতু নতরপ ন্তন  যরমর ভব্ন।।  

কপট কন্তরয়া যম ন্তজজ্ঞান্তস  তারর। 

লতামা সম নান্তহ লকহ িান্তর্ম্বক সংসারর।। 

ন্তকিুমাত্র অল্প পাপ আিরয় লতামার।  

ব্রতসাঙ্গ ন্তেরন তুন্তম কন্তরর  শতঙ্গার।। 

এত শুন্তন ব্র  রাজা ভান্তব্ ন্তনজ ন্তিরর্ত্। 

অল্প পাপ থারক যন্তে ভূন্তিব্ অরগ্ররত।। 

ির্ম্বরাজ ব্র  জন্ম গতরধ্রর লযান্তনরত। 

হীনপেী হরয় থাক লকৌন্তেেয পুরররত।। 

গতধ্র পেী হরয় জন্ম  ই  রাজন।  

িোব্তী শুন্তনর ক এ সব্ কথন।। 

ন্তপতার ব্ািীরত কনযা লগ  দঃখ্ী মন।  

জনরকরর কন্তহ  এ সব্ ন্তব্ব্রে।। 

শুন্তন নী ধ্বজ রাজা বহ  সন্তিন্তিত।  

যুন্তি বক  রাজ পুররান্তহরতর সন্তহত। ।  

যুন্তি কন্তর িান্তহ তরব্ ব্ন্ত   কনযারর। 

স্বরম্বর কন্তর পুনঃ ব্র অনয ব্রর। ।  

কনযা ব্র  লহন ব্াকয না ব্ন্ত হ আর।  

আপনার লেহ আন্তম কন্তরব্ সংহার।। 

লকৌন্তেনয নগরর যন্তে না পাঠাও লমারর। 

নারীহতযা ন্তেব্ তরব্ লতামার উপরর।।  

 

শুন্তন রাজা ভততযগে ন্তের ন সংহন্তত।  

লকৌন্তেনয নগরর পুনঃ লগ  িোব্তী।। 

শকুন্তনর রূপ কনযা লেন্তখ্য়া স্বামীরর। 

ন্তব্ াপ কন্তরয়া কাাঁরে অরনক প্রকারর।। 

িিন ন্তনব্ন্তর্ত্ব তরব্ ব্ রয় ব্িন।  

ন্তক কাররে ব্রত ভঙ্গ কন্তরর  রাজন। ।  

তার ফ  ভুি তুন্তম না হয় এিান। 

লকমরন লতামারর আন্তম পাব্ মন্ততমান।। 

ির্ম্বরাজ কন্তরর ন লহন তব্ গন্তত। 

আন্তজ আন্তম শাপ ন্তেব্ ির্ম্বরাজ প্রন্তত।। 

 

এরতক ব্ন্ত য়া জ   ইর ক হারত। 

শাপভরয় ির্ম্ব তথা আন্তস  সাোরত।। 

কররযারি কনযা প্রন্তত ব্ রয় ব্িন। 

আমারর শান্তপরত মাতা িাহ ন্তক কারে। ।  

তব্ স্বামী িেরকতু লহন বহ  মন।  

ব্রত সাঙ্গ ন্তেরন লতামা কন্তর  রমে। ।  

লস কাররে হই  ক ুষ অন্ততশয়। 

যাহা কন্তর তাহা ভূন্তি নান্তহক সংশয়।।  

আমার ব্িরন লকাপ কর ন্তনব্ারে। 

পারপ মুি তব্ স্বামী হইরব্ এখ্ন। ।  

গতধ্রমুন্তর্ত্ব তযন্তজ পুনঃ ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব হরব্। 

নান্তহক সংশয় আন্তজ স্বামীরক পাইরব্। ।  

 

এরতক ব্ন্ত রত স্বরগব দিুন্তত ব্ান্তজ । 

শকুন্তনর রূপ তযন্তজ ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব বহ ।। 

লেব্ীর আকতন্তত বহ  কনযা িোব্তী। 

লেব্রথ পাঠাই  লেব্ শিীপন্তত।। 

ররথ িন্তি স্বরগব লোাঁরহ কন্তর  গমন।  

কন্তহনু পুরাে কথা িরর্ম্বর নিন।।  

িেরকতু উপাখ্যান শুরন লযই জন।  

সর্ব্বপারপ মুি হয় ব্যারসর ব্িন।  

মহাভাররতর কথা অমতত সমান। 

কাশীরাম োস করহ শুরন পুেযব্ান। ।  
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অষ্টমীর ব্রত মাহারত্ম্য সুব্াহ রাজার উপাখ্যান 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন শুন পােুর নিন।  

আর ন্তকিু ব্রতকথা শুন ন্তেয়া মন।। 

অষ্টমী নারমরত ব্রত পার্ব্বতী লসব্রন। 

জন্মরয় অেয় পুেয লব্রেরত ব্াখ্ারন।। 

আন্তশ্বরনর শুেপরে অষ্টমীর ন্তেরন। 

ন্তশব্দগবা আরািনা করর লযই জরন।।  

সর্ব্বদঃরখ্ তরর লসই নান্তহক সংশয়।  

ইন্ততহাস কথা কন্তহ শুন ির্ম্বরায়।।  

কন্তহর ন পূরর্ব্ব যাহা ব্যাস মুন্তনব্র। 

শুন্তনয়া ন্তব্ন্তস্মত মম হই  অির।। 

লসই কথা কন্তহ রাজা কর অব্গন্তত। 

সুব্াহু নারমরত এক ন্তি  নরপন্তত।। 

মহাির্ম্বশী  রাজা ির্ম্ব করর্ম্ব রত। 

ব্রাহ্মরেরর নানা োন লেন অন্তব্রত।।  

ন্তব্ন্তিত্র আরাম এক কন্তরয়া রিন। 

ন্তব্রপ্র পূরজ ন্তেয়া মা য অগুরু িিন।। 

এইমত ব্হুন্তেন পূন্তজ  ব্রাহ্মরে। 

বেব্ব্রশ কতকার  ন্তপততশ্রার্দ্ ন্তেরন।। 

লকান্তট লকান্তট ব্রাহ্মে কন্তর  ন্তনমন্ত্রে। 

ন্তেব্য লভারগ সব্াকারর কন্তর  লতাষে।।  

যরথান্তিত েন্তেো ন্তের ন ন্তদ্বজগরে।  

আশীর্ব্বাে কন্তর সরব্ লগ  ন্তনজ িারন।। 

অিঃপুরর যায় রাজা লভাজন কারে। 

লহনকার  লেখ্ এক বেরব্র র্ঘটন।। 

লসইকার  এক ন্তদ্বজ সুরেব্ নারমরত।  

যািিা কন্তর  আন্তস রাজার সাোরত। ।  

যরথান্তিত োন লমারর লেহ নরব্র। 

কা ব্রশ বহ  রাজা লিান্তিত অির। ।  

কার  যাহা করর তাহা লক খ্ন্তেরত পারর। 

অন্ন ব্স্ত্র আন্তে নানা ন্তে  ব্রাহ্মরেরর।। 

তাহা লপরয় সত্বরর িন্ত   ন্তনজ র্ঘরর।  

লিািন্তিরর্ত্ নতপন্তত িন্ত   অিঃপুরর।। 

এই লহতু মহাপাপ ফন্ত   রাজরন। 

কতন্তেরন নতপন্তত লেন্তখ্  পুষ্পব্রন।। 

প্রন্ততন্তেন আন্তস পুষ্প গন্ধরর্ব্বর হরয়।  

লিািন্তির্ত্ নরব্র পুষ্প নান্তহ পায়।।  

ভান্তব্য়া ভূপন্তত তরব্ রেক রান্তখ্ । 

লকান্ জন তুর  পুষ্প  ন্তেরত নান্তর ।। 

মনুরষযর শন্তি নরহ জান্তন  কাররে। 

আপন্তন রন্তহ  রাজা কুসুম রেরে।। 

পুষ্প তুন্ত ব্ারর এ  গন্ধরর্ব্বর পন্তত। 

পুষ্পব্রন অন্নব্তন্তষ্ট ব্রষরয় অন্তত। ।  

অন্নব্তন্তষ্ট লেন্তখ্ হ  সন্তিন্তিত মন।  

লসই রান্তত্র রন্তহর ক জান্তনরত কারে। ।  

প্রাতঃকার  নতপন্তত লেন্তখ্  গন্ধরর্ব্বরর। 

ন্তনকরট আন্তসয়া রাজা ন্তজজ্ঞান্তস  তারর।। 

ন্তক নাম িরহ তুন্তম লকাথায় ব্সন্তত। 

লকান্ লহতু ইস পুষ্প লতা  ন্তনন্তত ন্তনন্তত।। 

আমারর সম্ভ্রম ন্তকিু নান্তহ লতার মরন। 

আন্তজ লস উন্তিত শান্তস্ত পারব্ মম িারন।। 

গন্ধর্ব্ব ব্ন্ত   মম স্বরগবরত ব্সন্তত। 

পুষ্পির নাম মম ন্তব্েযাির জান্তত।।  

সুরব্শ কন্তররব্ যত ন্তব্েযািরীগে। 

এই লহতু পুষ্প আন্তম কন্তর লয হরে।।  
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আন্তজ বহরত ন্তমত্র তুন্তম হইর  আমার।  

লকান্ কাযবয সান্তি ন্তেব্ কহত লতামার।। 

ন্তকন্তু এক সন্তব্স্ময় বহ  মম মরন। 

ন্তনতয ন্তনতয পুষ্প হন্তর আন্তসয়া কানরন।। 

এক অপরূপ ব্ি লেন্তখ্ লহ রাজন। 

কান্ত  বহরত অন্ন লকন হয় ব্ন্তরষে।। 

এখ্নও অন্নব্তন্তষ্ট হয় এই ব্রন। 

রান্তত্র ব্ন্তঞ্চ াম আন্তম জান্তনরত কাররে।। 

লহতু যন্তে জান রাজা কন্তহরব্ আমারর।  

এত শুন্তন নরপন্তত কন্তহরি তাহারর।। 

লকাথা অন্নব্তন্তষ্ট হয় না পাই লেন্তখ্রত। 

ন্তমথযা কথা ব্ন্ত  লকন ভােও আমারত।। 

ন্তব্েযাির ব্র  ন্তমথযা হইরব্ লকমরন। 

ন্তেব্যিেু ন্তেব্ তুন্তম লেখ্হ নয়রন। ।  

এত শুন্তন ন্তেব্যিরে িায় নরনাথ। 

অন্ন ব্ন্তরষে লেরখ্ কন্তর েতন্তষ্টপাত। ।  

পূরর্ব্বর কারে তা হই  স্মরে। 

গন্ধর্ব্ব িান্তহয়া ব্র  শুন ন্তব্ব্রে।।  

এককার  বেরব্ আন্তম ন্তপততশ্রার্দ্ ন্তেরন। 

অন্ন ব্স্ত্র আন্তে োন ন্তে াম ব্রাহ্মরে।। 

লসই বহরত অন্নব্তন্তষ্ট হয়ত কানরন।  

যাহা ন্তেই পাই তাহা এ নরহ এিারন। ।  

তারপর ন্তব্েযাির শুনহ এেরন। 

লয কার রত ব্রাহ্মরেরর ন্তেনু অন্নাোন।। 

এ পারপ নরক বহরত নান্তহক এিান।  

এক ন্তনরব্েন কন্তর শুনহ আমার।। 

এ পারপ লযমরত তন্তর কন্তহব্া প্রকার।  

এত শুন্তন ন্তব্েযাির লগ  সুরপুরর।।  

কন্তহ  রাজার কথা ইরের লগািরর।  

শুন্তনয়া হান্তসয়া ইে ব্ন্ত   ব্িন। ।  

যত পুেয কন্তর  লস না হয় কথন। 

পুেযফর  স্বরগবরত আন্তসরব্ মন্ততমান।। 

তার তরর আরগ বহরত কররন্তি উেযান।  

সুব্েব প্রািীর লেখ্ সুব্রেবর র্ঘর।  

সুরেব পা ঙ্ক শযযা লেখ্ মরনাহর। ।  

পুরীর সরূ্ম্রখ্ ন্তগন্তর লেখ্ ন্তব্েযমান। 

ভেে সামগ্রা লেখ্ অদ্ভুত ন্তব্িান।।  

এত শুন্তন ন্তব্েযাির লহতু ন্তজজ্ঞান্তস । 

রাজরভারগ লহন দ্রব্য ন্তক লহতু হই ।।  

ইে ব্র  কন্তহ শুন পূরর্ব্বর কান্তহনী। 

মহাপাপ অন্তর্জ্ব  সুব্াহু নতন্তপমন্তে।। 

ন্তপততশ্রার্দ্ ন্তেরন এক েুিার্ত্ব ব্রাহ্মরে। 

অন্নোন কন্তরর ন অতযি যতরন।। 

এক গুে ন্তের  লহথা হয় সপ্তগুে। 

অন্নোন লহতু এই শুনহ ন্তনপুে।। 

যাহা লেয় তাহা ভুরি নান্তহক এিান। 

তার ভেয লহতু লয রান্তখ্নু মন্ততমান।। 

ন্তকন্তু আর এক কথা শুন ন্তব্েযাির।  

যখ্ন ব্রাহ্মরে োন ন্তে  নরব্র।। 

লিাি কন্তর অন্নোন ন্তের ন ব্রাহ্মরে। 

লস পাপ ভূন্তিরত হরব্ যরমর সেরন। ।  

এত শুন্তন ন্তব্ন্তস্মত হই  ন্তব্েযাির। 

কররযারি করহ পুনঃ ইরের লগাির। ।  

সুব্াহুর সরঙ্গ মম ন্তমত্রতা হই । 

ন্তব্নয় কন্তরয়া রাজা আমারর কন্তহ ।। 

এই পাপ লভাগ তুন্তম খ্োরব্ আমার। 

তাহার অরগ্ররত আন্তম বকনু অঙ্গীকার।। 

লহন পাপ লভাগ সখ্া ভুন্তিরব্ আপরন।  
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সাোরত লকমরন আন্তম লেন্তখ্ব্ নয়রন। ।  

ইহার প্রকার লমারর ব্  মহাশয়। 

ইরথ মুি নরপন্তত লকান্ মরত হয়।। 

ইে ব্ন্ত র ন তার আিরয় উপায়। 

শীঘ্রগন্তত ন্তগয়া তুন্তম কন্তহরব্ রাঙ্গয়।।  

অষ্টমীর উপব্াস পার্ব্বতী লসব্ন। 

রাজার নগরর কন্তর থারক লযই জন।। 

তার অঙ্গ লসই ন্তেন পরশ কন্তররব্। 

স্নান কন্তর ব্রতী হরয় তপ আরন্তম্ভরব্।। 

কান্তটয়া অরঙ্গর মাংস রান্তখ্রব্ রুন্তিরর। 

ন্তশব্ দগবা আরান্তিরব্ এক সিৎসরর।। 

ব্ৎসর হইর  পূেব ব্রত সাঙ্গ কন্তর। 

লব্েন্তব্জ্ঞ ন্তদ্বজগরে আন্তনরব্ আেন্তর।।  

অন্নোন ভুন্তমোন ন্তেরব্ ন্তদ্বজগরে।  

আজ্ঞা  রয় পশ্চারত লস কন্তররব্ পাররে।। 

তরব্ তার এই পাপ হইরব্ খ্েন। 

এত শুন্তন গন্ধর্ব্ব হই  হৃষ্টমন। ।  

কন্তহ  এ সব্ ন্তগয়া রাজার লগািরর। 

শুন্তন নরপন্তত তরব্ ভ্রন্তম  নগরর।। 

অষ্টমীর উপব্াসী কারর না লেন্তখ্ ।  

অরনক ভ্রন্তময়া রাজা ন্তিন্তিত হই । ।  

নগররর নারী এক ন্তি  লব্শযার্ঘরর। 

স্ত্রী পুরুরষ লকাি  কন্তররি ব্হুতরর।। 

ন্তনরাহারর আরি তারা অষ্টমী ন্তেব্স।  

তার অঙ্গ ন্তেয়া রাজা কন্তর  পরশ।। 

ব্রতী হরয় সম্বৎসর পার্ব্বতী পূন্তজ । 

মহাপাপ লভাগ বহরত ভূপন্তত তন্তর ।। 

োন িযান ব্হুতর কন্তর  রাজন। 

অরি তনু তযন্তজ লগ  বব্কুে ভুব্ন।। 

লশাক েূর কন্তর রাজা ন্তির কর মন। 

স্বিরর্ম্বরত রাজির্ম্ব করহ পা ন।।  

অষ্টমীর ব্রত কথা শুরন লযই জন। 

সর্ব্ব দঃরখ্ তরর লসই ব্যারসর ব্িন।।  

মহাভাররতর কথা অমতত  হরী। 

কাশী করহ শুন্তনর  তররয় তরব্ান্তর।। 
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ন্তব্ষ্ণুর প্রেন্তেে প্রস্তারব্ ব্তহস্পন্তত ও ইরের সংব্াে 

এরতক শুন্তনয়া কথা ির্ম্ব নতপব্র। 

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞারসন কন্তর লযািকর।। 

প্রেন্তেে করর লযই লেব্ নারায়রে।  

প্রন্তেপাত আর স্তব্ করর েতঢ়মরন।। 

তাহার ন্তক পুেযফ  কহ মহাশয়। 

ন্তিরর্ত্র সরিহ মম র্ঘুিাও ন্তনশ্চয়।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন ভা  ন্তজজ্ঞাসা লতামার। 

লগান্তব্রিরর প্রোম লয করর অন্তনব্ার।। 

তাহার পুরেযর কথা লক কন্তহরত পারর। 

পূরর্ব্বর কান্তহনী রাজা কন্তহব্ লতামারর।। 

 

ব্রহ্মার প্ররপৌত্র জীব্ অন্তঙ্গরাকুমার। 

লেরব্র পরম গুরু ন্তব্খ্যাত সংসার।।  

শরির নগরর তার আ য় ন্তনর্ম্বাে।  

কাঞ্চরন পূন্তেবত পুর নানা লভাগব্ান।। 

 ী ারূরপ তাহারত প্রকারশ োরমাের।  

তার মরিয ন্তেব্য এক মন্তির সুির।। 

প্রাতঃসন্ধযাকার  তরব্ গুরু ব্তহস্পন্তত। 

প্রেন্তেে কন্তরয়া কতরষ্ণরর করর স্তুন্তত।। 

এইরূরপ ন্তনতয ন্তনতয কররয় ব্িন।  

একন্তেন লগ  ইে গুরুর ভব্ন।। 

প্রেন্তেে কন্তর গুরুরেব্ জনার্দ্বরন। 

েেব্ৎ প্রন্তেপাত করর হৃষ্টমরন।।  

িিাব্রর্ত্ব সপ্তব্ার মন্তির ন্তফন্তরয়া। 

প্রোম কররন কতষ্ণ প্রেন্তেে বহয়া।। 

লহনকার  আন্তস ইে গুরুর সাোৎ। 

ন্তব্স্মরয় ন্তজজ্ঞাসা করর কন্তর প্রন্তেপাত।। 

নানান্তব্ি ভন্তি কতরষ্ণ করহ পুন্তনগে।  

স্তুন্ততপূজা িযান আন্তে অচ্চবন ব্িন।। 

এ সব্ িান্তিয়া তুন্তম প্রেন্তেে কন্তর। 

েেব্ৎ প্রোম কন্তরয়া পূজ হন্তর।। 

ইহার ন্তক ফ  হয় কন্তহব্া আমারর।  

এত শুন্তন ব্তহস্পন্তত কন্তহ  তাহারর।।  

সমযক প্রকারর ফ  কন্তহরত না জান্তন। 

অব্িান কন্তহ শুন পূরর্ব্বর কান্তহনী।। 

িযান অব্রশরষ তরব্ প্রেন্তেে বহয়া। 

প্রন্তেপাত কন্তরর ন ন্তশরর হাত ন্তেয়া। ।  

লেন্তখ্য়া ন্তব্স্ময় মম হই  অিরর। 

ইহার ব্তর্ত্াি ন্তজজ্ঞান্তস াম তাাঁহারর।। 

কতপা কন্তর ব্রহ্মা কন্তহর ন লয আমারর। 

লসই কথা শুন ইে কন্তহ লয লতামারর।। 

 

পূরর্ব্ব সতযযুরগ ন্তদ্বজ সুরেব্ নারমরত। 

দষ্টািার পাপব্ুন্তর্দ্ আন্তি  জগরত। ।  

লব্শযাপরায়ে  ুব্ধ পাপী দরািার।  

ন্তনরির পরদ্রব্য করর অপহার।। 

তার কর্ম্ব লেন্তখ্ সরব্ ন্তিক্কার জন্তন্ম ।  

নগর হইরত তারর ব্ান্তহর কন্তর ।। 

মহাব্রন প্ররব্ন্তশ  লসইত ব্রাহ্মে।  

নর্ম্বোর তীরর আন্তস ন্তে  েরশন।। 

তথায় লেন্তখ্  তপ করর এক মুন্তন। 

তারর ন্তব্িম্বনা বক  তত্ত্ব নান্তহ জান্তন।। 

শকুন্তন পতগ পাখ্া করররত আন্তি । 

লসই পাখ্া মুন্তনর জটায় ন্তনরয়ান্তজ ।। 

হাসয পন্তরহাস কন্তর অরনক কন্তহ । 
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ময়ূররর পুচ্ছ তার ন্তশরর আররান্তপ ।।  

অন্তত সুরশাভন লেন্তখ্ জটার উপর। 

লেন্তখ্ তরব্ বহ  মুন্তন সরিাি অির।।  

না জান্তন আমারর দষ্ট কর ন্তব্িম্বন।  

ইহার উন্তিত শাপ ন্তেব্ এইেে।। 

শকুন্তন পতগ পাখ্া মম ন্তশরর ন্তের । 

হইয়া গতন্তিনী পেী জন্মহ ভুতর । ।  

 

এত শুন্তন তরব্ ন্তদ্বজ ব্ন্ত   ব্িন। 

স্মতন্তত ভঙ্গ লমার লযন না হয় কখ্ন। ।  

এত শুন্তন দঃখ্ন্তির্ত্ বহ  তরপািন। 

লসইেরে পঞ্চত্ব পাই  লস ব্রাহ্মে।। 

শরীর তযান্তজয়া ন্তদ্বজ গতধ্ররূপ বহ । 

ন্তনব্াস কন্তরয়া লসই ব্রনরত রন্তহ ।। 

এইরূরপ কত ন্তেরন আিরয় ব্রনরত। 

এক ন্তেন ব্যাি তারর লেরখ্ আিন্তম্বরত।। 

আকেব পুন্তরয়া ব্াে পেীরর মান্তর ।  

অতযল্প সর্ঘরন পেী যায় প াইয়া। ।  

পারি পারি ব্যািপুত্র িন্ত   িাইয়া। 

কত েূরর ন্তগয়া পেী ন্তনজবীব্ হইরয়।। 

উন্তিয়া পন্তি  পেী লেব্া রয় ন্তগরয়।  

লিরয় ন্তগয়া ব্যাি লসই পেীরর িন্তর ।। 

প্রেন্তেে কন্তর শীঘ্র শরীর তযান্তজ । 

সাতব্ার প্রেন্তেে লেব্া য় কন্তর। 

পঞ্চত্ব পাই  পেী ন্তেব্যমূন্তর্ত্ব িন্তর।। 

ন্তব্ষু্ণপুরর প্ররব্ন্তশ  ন্তব্মারন িন্তিরয়। 

ন্তনজ গতরহ লগ  ব্যাি মরা পেী  রয়।। 

পাই  ন্তনর্ম্ব  মূন্তর্ত্ব লেব্ নারায়রে। 

প্রেন্তেে মন্তহমা লক কন্তহব্ারর জারন।। 

ব্রহ্মার ব্িরন আন্তম মান্তননু সংশয়।  

লসই হরত প্রেন্তেে কন্তর লেব্া য়।।  

েেব্ৎ প্রোম কন্তর  ব্হু স্তুন্তত।  

জানাই লতামারর ইে পূরর্ব্বর ভারতী।। 

 

ভীষ্ম কন অব্িান করহ রাজন। 

এত শুন্তন সন্তব্ন্ময় সহস্রর ািন।। 

লসই বহরত বহ  ইে প্রেন্তেরে রত। 

কন্তহনু লতামারর রাজা পূরারের মত।।  

মহাভাররতর কথা অমতরতর িার। 

শুন্তনর  পন্তব্ত্র হয় জন্ম নান্তহ আর। ।  

ব্যারসর ব্িন, ইরথ নান্তহক সংশয়। 

শান্তিপর্ব্ব-কথা কাশীোস ন্তব্রিয়।।  

সািসুঙ্গ প্রসংসা উপ রে উতঙ্ক উপাখ্যান 

ব্র ন বব্শস্পায়ন শুন জরন্মজয়। 

এরতক শন্তনয়া তরব্ িরর্ম্বর তনয়।। 

মায়া লমাহ লতয়ান্তগয়া হর ন সুন্তির।  

পুনরন্তপ ভীরষ্ম ন্তজজ্ঞারসন যুন্তিন্তির।। 

ন্তকরূরপ এ লর্ঘার মায়া তযরজ জ্ঞান্তনজন। 

ন্তকরূরপ জনম লসই কররয় খ্েন।। 

ন্তকরূরপ সািুসঙ্গ কররয় জীব্গে। 

সংসাররর মায়াজা  কররয় খ্েন।। 

সািুসঙ্গ কন্তর ন্তকব্া ভন্তি পায় নর।  

ইহার ব্তর্ত্াি কহ ওরহ কুরুব্র।।  

 

ভীষ্ম ব্ন্ত র ন ভা  ন্তজজ্ঞাস রাজন।  

ঈশ্বররর মায়া খ্রে আরি লকান্ জন।।  

সকর র আত্ম্া হন এক ভগব্ান। 
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কাররা শত্রু ন্তমত্র নরহ কারর ন্তভন্ন জ্ঞান।। 

মায়ার প্রভারব্ সব্ অন্তখ্  লমাহয়। 

জ্ঞান্তনজন মায়াজা  জ্ঞারনরত লিেয়।।  

জ্ঞানরূপ ভগব্ান মায়ার ন্তনোন। 

কন্তহব্ তাাঁহার কথা শুন মন্ততমান।। 

ঈশ্বর তাাঁহার কথা শুন মন্ততমান। 

ঈশ্বর মায়ার ন্তব্রমান্তহত িরাির।। 

মায়া অব্ন্ত ন্তম্ব অব্ন্তিত োরমাের। 

মায়ারত হইয়া ব্িী ররহ মূঢ়জন।। 

মম র্ঘর মম ব্ািী মম পন্তরজন। 

এ সব্ সম্পন্তর্ত্ মম, মম ভ্রাততগে। ।  

এ সব্ ন্তিন্তিত হয় মায়ার কারে। 

মায়ার প্রভারব্ কাম ব্ারি অন্ততশয়।।  

িুন্তর ন্তহংসা পন্তরব্াে লিাি  র্জ্া ভয়।  

কখ্ন মন্তরব্ ব্ন্ত  ন্তিরর্ত্ নান্তহ করর।।  

মায়াজার  ব্র্দ্ হরয় ভ্রমরয় সংসারর। 

ঈশ্বর ন্ত ন্তখ্ত সব্ না জারন অজ্ঞারন।। 

আমার আমার কন্তর মরর অকাররে। 

পুত্র ন্তমত্র ভাযবযা লকহ সরঙ্গ সাথী নয়।। 

মন্তরর  সিন্ধ নান্তহ কাররা সারথ রয়।  

হন্তরনাম হন্তরগুে শ্রব্ে কীর্ত্বন।।  

মায়ারত হইয়া ব্র্দ্ না করর স্মরে।  

এইরূরপ ঈশ্বররর মায়ার ন্তব্িান।। 

তন্তররব্ ইহারত লযই হয় মন্ততমান। 

গতহির্ম্ব কন্তরয়া কন্তররব্ সািুসঙ্গ।।  

হন্তরনাম হন্তরগুে কীর্ত্বন প্রসঙ্গ।  

সািুমুরখ্ কতষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করর িন্তর।। 

মায়ার ব্ন্ধন কাই, ত্বরা কন্তর। 

জ্ঞারন ব্া অজ্ঞারন করর সািু েরশন।।  

ঈশ্বররর মায়া তরর লসই মহাজন। 

অজ্ঞারন ব্া জ্ঞারন করর অমতত লভাজন।।  

তথান্তপ অমর হরব্ লব্রের ব্িন।। 

পূর্ব্ব ইন্ততহাস কথা কন্তহব্ ইহারত।  

সাব্িান হরয় রাজা শুন একন্তিরত।। 

 

কন্ত ক নারমরত ব্যাি ন্তি  শান্তিপুরর। 

ব্হু পাপ দরািার কন্তর  সংসারর।। 

িুন্তর ন্তহংসা পররদ্রাহী লব্শযাপরায়ে।  

পরদ্রব্য ল াভ  ুব্ধ করর অনুেে।।  

লগা ব্রাহ্মে ন্তমত্র ন্তহংসা করর সর্ব্বেে। 

তাহার পারপর কথা না হয় কথন।। 

অনুেে পরদ্ররব্য অপহার করর। 

একন্তেন লগ  ব্যাি লসৌরভ নগরর।। 

নগর ন্তভতর ন্তগয়া পন্তশ  সত্বর। 

ন্তব্ন্তিত্র কানরন আরি ন্তেব্য সররাব্র। ।  

তথা ন্তগয়া কন্ত ক হই  উপনীত। 

লেব্া য় লসই িারন লেরখ্ আিন্তিত।।  

নানািাতু ন্তব্রন্তিত ন্তব্ন্তিত্র গঠন। 

উপরররত শুরশাভন ক স কাঞ্চন।। 

লেন্তখ্য়া হই  ব্যাি আনন্তিত মন। 

মন্তির ন্তনকরট তরব্ কন্তর  গমন।। 

লেন্তখ্  ব্রাহ্মে এক আিরয় ব্ন্তসয়া। 

ন্তজজ্ঞান্তস  কহ ন্তদ্বজ আি ন্তক  ান্তগয়া।। 

উতঙ্ক নারমরত ন্তদ্বজ সর্ব্ব গুোন্তিত। 

লব্েশারস্ত্র ন্তব্জ্ঞ সািু সর্ব্বত্র ন্তব্ন্তেত।। 

নানান্তব্ি অ ঙ্কার স্বেব পাত্রাসন।  

শী ারূপী মূন্তর্ত্ব তথা লেব্ জনার্দ্বন।। 

পূজার সামগ্রী নানা সুব্েব রন্তিত।  
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লেন্তখ্ আনন্তিত ব্যাি হৃেরয় ন্তিন্তিত।। 

ভান্তব্র ন ন্তনশারযারগ এই ব্রাহ্মরেরর।  

মান্তরয়া  ইয়া যাব্ দ্রব্য ন্তনজ র্ঘরর।। 

এরতক ভান্তব্য়া মরন ন্তনশ্চয় কন্তর । 

মন্তির সমীরপ ব্রন লগাপরন রন্তহ ।। 

ন্তেন অব্সান ন্তনশা হই  তথারত। 

হারত খ্িগ এ  ব্যাি মুন্তনরর মান্তররত।। 

ব্ুরক জানু ন্তেয়া তরব্ িরর লসইেে।  

খ্িগ ঊর্দ্ব কন্তর হান্তনব্ার বক  মন। ।  

খ্িগ হরস্ত লেন্তখ্ মুন্তন ব্ রয় ব্যারিরর। 

ন্তক লহতু আমারর তুন্তম িাহ মান্তরব্ারর।। 

একাকী লেন্তখ্ লয লতামা ন্তনষ্পাপ ভেে। 

তরব্ লকান লহতু ব্ুন্তর্দ্ লেন্তখ্ কু েে।। 

অন্তহংসা পরম ির্ম্ব লব্রেরত ব্াখ্ারন। 

সািু নান্তহ ন্তহংসা করর অন্তহংসক জরন।। 

কার রত কুব্ুন্তর্দ্ যন্তে র্ঘরট কোন্তিত।  

তথান্তপও ন্তহত করর না করর অন্তহত।। 

কা রূপী ভগব্ান এক সনাতন। 

সুব্ুন্তর্দ্ কুব্ুন্তর্দ্ ন্ততন্তন কররন সতজন।। 

লসই লহতু লতামারর লেন্তখ্ লয কু ক্ষে।  

প্রায় ব্ুন্তে কুব্ুন্তর্দ্ ন্তের ন নারায়ে।। 

অন্তখ্ পন্ততর মায়া অন্তখ্র  লমাহময়। 

ঈশ্বররর মায়াজা  লকহ না ব্ুেয়।। 

মায়ারত কন্তরয়া ব্র্দ্ যত জীব্গরে। 

কা ীরূপী জনার্দ্বন ভ্ররমে ভুব্রন।। 

পুত্র ন্তমত্র সক  ব্ান্ধব্ পন্তরজন। 

ভততয আন্তে িন জন এ সব্ কারে।। 

ব্যস্ত হরয় করর ল াক নানা পর্যবযটন।  

নানা দঃখ্ লপরয় করর ন্তনতয উপার্জ্বন।। 

নানা লভাগ দঃখ্ লপরয় লপারষ পন্তরব্ারর। 

লমার র্ঘর দ্বার ব্ন্ত  অকাররে মরর।। 

মন্তরর  সিন্ধ নান্তহ, না ব্ুরে পামর। 

একা হরয় জরন্ম জীব্ যায় এরকশ্বর। ।  

পুত্র ন্তমত্র পন্তরব্ার না যায় সরঙ্গরত। 

আপনা না ভারব্ জীব্ ঈশ্বর মায়ারত। ।  

সািু সঙ্গ ন্তব্ব্ন্তর্জ্বত  ুব্ধক হইয়া। 

না জারন ঈশ্বর মায়া তত্ত্ব না ব্ুন্তেয়া।। 

যাাঁর নাম গুরের প্রভাব্ অব্ন্তেবত।  

লকব্া লস ব্ুন্তেরব্ তত্ত্ব নান্তহ জারন।। 

মনুষয হইয়া লকব্া জান্তনরব্ লকমরন।  

জ্ঞানরূপী ভগব্ান ব্রহ্মাে ঈশ্বর।। 

জ্ঞারন মাত্র জারন জ্ঞানী জ্ঞারনর অপর। 

িরোরন্তব্ি তাাঁর লয, কররয় সার। 

আপনারক ন্তেয়া প্রভু ব্শ হন তার।। 

লয জন পোরন্তব্ি ন্তিরি ন্তনরির।  

দঃসহ সঙ্করট তারর রারখ্ন শ্রীির।।  

যাাঁর নাম স্মররে অরশষ পাপ হরর। 

পাপী হরয় তত পাপ কন্তররত না পারর। ।  

ব্হু লেরশ ল াক িন করর উপার্জবজন।  

িন ন্তেয়া লপাষরয় ব্ান্ধব্ পন্তরজন।। 

ঈশ্বররর করর্ম্ব ন্তকিু নান্তহ করর ব্যয়। 

অিরর্ম্বর সরঙ্গ অসৎ পারত্ররত মজয়।।  

পরর ারক ন্তক হইরব্ ন্তিরর্ত্ নান্তহ িরর। 

ঈশ্বররর নাম গুে স্মরে না করর।।  

অিঃকার  হয় তার নররক ব্সন্তত। 

আপনারক না জারন োরুে লমাহ মন্তত।।  

লমাহমরে মান্ততয়া কররয় অহঙ্কার। 

সািুজন ন্তনিা করর দষ্ট ব্যব্হার।। 
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লগা ব্রাহ্মে ন্তহংসা করর ন্তহংরস সািুজন। 

অরিাগন্তত হয় তার নররক গমন।। 

 

এইরূরপ শাস্ত্রকথা অরনক কন্তহ । 

শুন্তনয়া কন্ত ক মরন ন্তব্ষ্ময় মান্তন ।।  

সািু পরশন মারত্র পাপ েূরর লগ ।  

কররযাি কন্তর তরব্ উতরঙ্ক কন্তহ ।। 

অপরাি বকনু মুন্তন েম মহাশয়। 

লতামার পররশ মম পাপ বহ  েয়।। 

নরমা নমঃ লতামার িররে নমস্কার। 

যাহার প্রসারে তন্তর এ ভব্ সংসার।।  

পূর্ব্বজরন্ম যত বকনু পুেয উপার্জ্বন। 

এই জরন্ম তত পাপ না হয় গেন।। 

পাপ েূরর লগ  মম লতামার পররশ। 

জন্তন্ম  লয ন্তনতযানি ভন্তি হৃষীরকরশ।। 

তুন্তম লহ পরম গুরু হই া আমার। 

লতামার প্রসারে হই াম ভব্পার।। 

নরমা নরমা নারায়ে অনান্তে ন্তনোন। 

জয় জগন্নাথ নাম পন্ততত পাব্ন।। 

সািু সমাগম মারত্র দর্ব্ুবন্তর্দ্ খ্ন্তে । 

লতামার িররে লেব্ ভন্তি উপন্তজ ।। 

 

এইরূরপ ব্হু স্তুন্তত বক  নারায়রে।  

হৃেরয় ভান্তব্য়া যুন্তি কন্তরর ক মরন।। 

এ লেহ রান্তখ্য়া আর নান্তহ প্ররয়াজন। 

পুনরন্তপ পারপ পারি িায় মম মন।। 

ন্তত্রগুরে জন্তন্ম  লেহ েরেক িঞ্চ । 

লস কাররে এ লেহ রান্তখ্য়া নান্তহ ফ । ।  

এরতক ভান্তব্য়া ব্যাি ন্তনরি আপনারক। 

লহ ন্তব্ন্তি আমারক রান্তখ্র ন লকান্ পারক।। 

আমার সমান নান্তহ পাপী দরািার। 

লকমরন পতন্তথব্ী ভার সহরয় আমার।। 

আমার যরতক পাপ আরি ব্  কার। 

এইেরে আয়ুেয় হউক আমার।। 

অিরর ভান্তব্রত অন্তি উন্তঠ  নয়রন।  

অন্তত শীঘ্র পঞ্চত্ব হই  লসইেরে।। 

ব্যস্ত হরয় উতঙ্ক উন্তঠ  লসইেে।  

ন্তব্ষু্ণপারোেক অরঙ্গ কররন লসিন।।  

ন্তব্ষু্ণপারোেক স্পরশব সািু সমাগরম। 

সর্ব্ব পাপ খ্ন্তে  জান্তন  অনুিরম।। 

প্রেন্তেে কন্তরয়া উতরঙ্ক করর স্তুন্তত। 

ন্তেব্য রথ পাঠাইয়া লেন জগৎপন্তত।। 

িতুভূবজ ন্তেব্য মূন্তর্ত্ব বহ  লসইেরে। 

প্রভু অনুিরম লগ  বব্কুে ভুব্রন।। 

লেন্তখ্য়া উতঙ্ক বহ  সন্তব্স্ময় মন্তত। 

নানান্তব্ি প্রকারর অরনক বক  স্তুন্তত।। 

তুষ্ট হরয় নারায়ে লেন েরশন। 

ব্র ন্তেয়া যান কতষ্ণ আপন ভুব্ন।। 

কন্তহনু লতামারর রাজা িরর্ম্বর কুমার। 

ঈশ্বররর মায়া ব্ুরে শন্তি আরি কার।। 

মহাভাররতর কথা অমতরতর সার। 

কাশীোস েরব্ করহ রন্তিয়া পয়ার।। 
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ব্যারির প্রন্তত উতঙ্ক মুন্তনর উপরেশ ও শ্রীকতরষ্ণর স্তব্ 

এরতক শুন্তনয়া কথা ির্ম্ব নরমন্তে। 

পুনরন্তপ ন্তজজ্ঞান্তস  কন্তর লযািপান্তে।।  

উতঙ্ক ন্তকরূরপ কতরষ্ণ কন্তর  স্তব্ন।  

লকান্ মুন্তর্ত্ব িন্তর কতষ্ণ লেন েরশন।।  

ন্তক ব্র ন্তের ন কতষ্ণ তুষ্ট হরয় তায়। 

কন্তহরব্ সক  কথা ন্তব্রশরষ আমায়।। 

 

ভীষ্ম কন অব্িান করহ রাজন। 

মহামুন্তন উতঙ্ক ন্তব্খ্যাত তরপািন।। 

ন্তশশুকা  বহরত কতষ্ণ পন্তরিযবযা করর। 

লব্েশাস্ত্র ন্তনিাশী  সর্ব্বগুে িরর।। 

পাই  পরম গন্তত শ্রীকতরষ্ণ লেন্তখ্য়া। 

কন্তর  লগান্তব্রি স্তুন্তত প্রেত হইয়া।। 

জয় জয় নারায়ে জগৎ কারে। 

জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম সনাতন। ।  

নরমা কূর্ম্ব অব্তার মিারিারক। 

নরমা ভতগুপন্তত রাম েন্ত্র কু ািক।। 

নরমা রাম অব্তার রাব্েনাশন। 

ব্ন্ত মেহর নরমা নমরস্ত ব্ামন।। 

নরমা িিিরীকায় অমততিারক। 

নরমা যজ্ঞকায় ন্তহরেযাে ন্তব্োরক। ।  

নমরস্ত লমান্তহনীরূপ অসুররমাহন।  

নমরস্ত নতন্তসংহ মাহচ্েতযন্তব্নাশন।।  

নরমা রামকতষ্ণরূপ লগাকু  ন্তব্হার।  

নরমা নরমা জয় জয় ব্ুর্দ্ অব্তার।। 

ভন্তব্ষযৎ অব্তার নমঃ কন্তিরূপ। 

নরমা হন্তর অব্তার নরমা ন্তব্শ্বরূপ।। 

নরমা শ্রীসন্তচ্চোনি ন্তব্শ্বপরায়ে।  

নরমা নরমা জগৎপন্তত ব্রহ্ম সনাতন।। 

তুন্তম ইে তুন্তম যম তুন্তম পশুপন্তত। 

ন্তত্রজগৎ নাথ তুন্তম ন্তত্রজগৎপন্তত।। 

তুন্তম সূযবয ব্রুে স্বরূপ কর ব্র।  

কুরব্র শমন তুন্তম জগৎ ঈশ্বর।। 

লতামার মায়ার ব্র্দ্ সব্ িরাির। 

ন্তত্রগুে ঈশ্বর তুন্তম প্রকতন্ততর পর।।  

অনি লতামার রূপ গুে জান্ততহীন। 

গুরেরত ব্ন্তর্জ্বত তুন্তম গুরেরত প্রব্ীে।। 

জ্ঞারনর স্বরূপ তুন্তম তুন্তম মায়াির।  

ন্তনর্ম্বায়া ন্তনরর্ম্বাহ তুন্তম মায়ার ঈশ্বর।। 

লতামা ন্তব্না আর ন্তকিু নান্তহক সংসার।  

আত্ম্ারূরপ সর্ব্বভূরত করহ ন্তব্হার।।  

অিরীে নান্তভ তব্, পাতা  িরে। 

মস্তক আকাশ তব্ অরুে ল ািন।। 

েশন্তেক লস্তাত্র তব্, শশী ব্ারমেে।  

লতামার শরীরর ব্যপ্ত িরািরগে।। 

শঙ্খ িি গো পদ্ম শাঙ্গব আন্তে িারী। 

নানা অ ঙ্কারর তনু ভূন্তষত মুরারী।। 

পীতব্াস পন্তরিান রাজীব্র ািন। 

ব্নমা া ন্তব্ভূন্তষত গরুিব্াহন।। 

ন্তত্রভঙ্গ  ন্ত তরূপ লব্শ মরনাহর। 

নব্ ে  ন্তব্কন্তসত শযম কর ব্র।। 

 

লেন্তখ্য়া উতঙ্ক মুন্তন হই  ব্যাকু ।  

আনি অশ্রুরত ভারস অরঙ্গর দকূ ।। 

েেব্ৎ হইয়া পন্তি  ভূন্তমতর । 

লেন্তখ্য়া উতরঙ্ক কতষ্ণ কন্তরর ন লকার ।। 
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আন্ত ঙ্গন ন্তেয়া ন্তমষ্ট করহন ব্িন। 

তব্ মরনাব্াঞ্ছা পূেব লহৌক তরপািন।।  

একাি ভকন্তত কন্তর আমারর লয ভরজ। 

অনুেে থান্তক তার হৃেরয়র মারে।।  

মরনামত লযই মারগ লেই আন্তম তারর। 

লস কাররে শুন ন্তদ্বজ কন্তহ লয লতামারক।। 

লযই ব্র তব্ ইচ্ছা মাগ মম িারন।  

অরেয় হইর  তব্ু ন্তেব্ এইেরে।। 

 

এত শুন্তন করহ ন্তদ্বজ কন্তর লযািপান্তে।  

অব্িান ন্তনরব্েন শুন িিপান্তে।। 

নষ্কাম ভকত আন্তম ব্রর নান্তহ কাজ। 

যন্তে ব্র ন্তেরব্ তরব্ লেহ লেব্রাজ।। 

কর্ম্বরোরষ জন্ম মম যথা তথা হয়।  

একাি ভকন্তত লযন তব্ পরে রয়।। 

কীট জন্ম হব্ ন্তকম্বা মনুষয ন্তকন্নরর। 

গন্ধর্ব্ব িারে আন্তে যত িরািরর।।  

পর্ব্বত িাব্র আন্তে ভূত লপ্রতগে।  

যথাতথা জন্ম হয় অেতষ্ট কারে।। 

অকাররে কর লমারর মায়ারত লমান্তহত। 

ন্তনর্ম্বায়া হইয় আন্তম মায়া ন্তব্ব্ন্তর্জ্বত।। 

লতামার মায়ারত ব্র্দ্ যত িরাির। 

লকব্  ব্ন্তর্জ্বত মায়া লতামার ন্তকঙ্কর।।  

ঈশ্বররর মায়াতত্ত্ব ন্তক ব্ুন্তেরত পান্তর। 

মায়া ন্তব্ব্ন্তর্জ্বত ব্র লেহ শ্রীমুরারী।। 

 

এত ব্ন্ত  করর েেব্ৎ প্রন্তেপাত। 

ের ন তাহারর জ্ঞান ভন্তি জগন্নাথ।। 

পুনরন্তপ উতরঙ্ক ব্র ন শ্রীন্তনব্াস। 

সর্ব্বত্র মঙ্গ  হরব্ পুন্তররব্ক আশ।।  

নরনারায়ে িারন করহ গমন। 

তপ লযাগ সান্তি কর মম আরািন।। 

নর নারায়ে িারন  হ উপরেশ। 

একাি আমারর ভন্তি কন্তরর  ন্তব্রশষ।।  

অরিরর আমারর তুন্তম পাইরব্ ন্তনশ্িয়।  

এত ব্ন্ত  স্বিারন লগর ন কতপাময়। ।  

অতঃপর ির  মুন্তন কন্তরয়া প্রোম। 

নর-নারায়ে যথা ব্েন্তরকাশ্রম।। 

তত্ত্ব উপরেশ  রয় ভন্তজ  শ্রীহন্তর।  

অিকার  তনু তযন্তজ লগ  ন্তব্ষু্ণপুরী।। 

 

কন্তহ াম লতামারর লয পুরাে কথন। 

ঈশ্বর ন্তনেবয় তত্ত্ব জারন লকান্ জন।।  

পতন্তথব্ীর লরেু যন্তে গন্তেব্ারর পান্তর।  

ক সীরত ভন্তর যন্তে সমুরদ্রর ব্ান্তর।।  

আকারশর তারা যন্তে পান্তর লয গন্তেরত।  

ঈশ্বররর তত্ত্ব তব্ু না পান্তর কন্তহরত।। 

কররন করান ন্ততন্তন আপন্তন ঈশ্বর। 

অনয ন্তেয়া অনয ব্তন্তর্ত্ হররন শ্রীির।। 

অনয ন্তেয়া অনয জরন সংহাররন হন্তর। 

তাাঁহার প্রসঙ্গ মায়া ব্ুন্তেরত না পান্তর।। 

ন্তপতা মাতা পুত্র ব্ন্ধু লকহ কার নয়।  

মন্তরর  সিন্ধ নান্তহ ব্ুে মহাশয়।।  

একা হরয় আরস জীব্ একা হরয় ির । 

আমার আমার ব্ন্ত  মররয় ন্তব্ফর ।। 

লস কাররে কন্তহ শুন িরর্ম্বর নন্েন।  

ন্তিরর্ত্ কতষ্ণ রান্তখ্ লশাক কর ন্তনব্ারে।।  

এত ব্ন্ত  গঙ্গাপুত্র ন্তনঃশে হই ।  

িযানরযারগ কতষ্ণ মরন িন্তরয়া রন্তহ ।।  
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মহাভাররতর কথা অমতত সমান। কাশীোস করহ সো শুরন পুেযব্ান। ।  

ভীষ্ম কর্ত্তবক ভি-মাহাত্ম্য কীর্ত্বন 

িততরারে সান্ত্বাইয়া ব্র  ভীষ্ম ব্ীর। 

হন্তর ভজ হন্তর ন্তিি মন কর ন্তির।।  

অসার সংসার এই লকহ কাররা নয়। 

ন্তেন করথা রন্তহ লযন পথ পন্তরিয়।। 

লতামারর কন্তহনু আন্তম যত ন্তহতব্ােী। 

না শুন্তন  তব্ পুত্র না শুন আপন্তন। ।  

এখ্ন আমার ব্াকয শুন একমরন।  

লযাগকথা কন্তহ শুন লব্রের ব্িরন।। 

পরর াক ন্তিিা কর ভব্ তন্তরব্ার। 

ভাব্হ লগাব্ি-পে সংসাররর সার।। 

ন্তব্দরর িান্তহয়া ব্র  শািনু-নিরন। 

সর্ব্ব ির্ম্ব জান তুন্তম িরর্ম্ব ন্তব্িেে।। 

লমার ব্ংশ উর্দ্ান্তররত তব্ জন্ম বহ ।  

তুন্তম লস পরম সািু শ্রীকতষ্ণ জান্তন ।। 

আপন্তন কন্তর া তুন্তম সর্ব্ব সমািান।  

ব্ুোইর  সর্ব্বজরন ন্তেয়া ন্তেব্যজ্ঞান।। 

যরতক পূরর্ব্বর কথা তুন্তম সব্ জান।  

ব্যাস আন্তে কন্তহর ন তাহা বক  আন।।  

জগতজীব্ন কতষ্ণ তাাঁর লসব্া কন্তর। 

সফ  জীব্ন ের্ত্া তব্ ব্শ হন্তর।। 

প্রীত হরয় কতষ্ণিে তব্ খ্েু খ্ায়। 

পূরর্ব্ব লয কন্তহনু আন্তম লসই অন্তভপ্রায়।। 

এক ন্তব্প্র ভি ন্তি  পরম দঃন্তখ্ত। 

শুনহ তাহার কথা হরয় একান্তিত।। 

লযই মরত তার ব্শ ন্তি া নারায়ে। 

একন্তেন বব্কুরেরত লেব্ ভগব্ান।। 

সভারত ব্ন্তসয়া প্রভু সরঙ্গ পঞ্চজন।  

ব্রহ্মা ন্তব্ষু্ণ ন্তশব্ শুক নারে তরপািন।। 

সরব্ লমন্ত  ব্ন্তসয়ারি আনন্তিত মরন। 

কুতূহর  িান্তহ নানা কথা আ াপরন।।  

লহনকার  মায়া তারর বক  ভগব্ান। 

ব্ুন্তেয়া প্রভুর মন বক  অনুমান।। 

ব্ুন্তেয়া ব্র ন তরব্ লেব্ মরহশ্বরর। 

কররয় অরনক স্তুন্তত লেব্ ন্তব্রশ্বশ্বরর।। 

লতামার যরতক ভি ন্তনজ ন্তনজ িরম। 

বত্রর ারকয ব্সন্তত করর লতামার ন্তনয়রম।। 

লতামার একাি যত আিরয় সংসারর। 

ভরির মন্তহমা ন্তকিু লেখ্াও আমারর। ।  

এরতক ব্িন যন্তে বক া মরহশ্বর। 

হান্তসয়া ব্র ন তরব্ লেব্ গোির।। 

ভরির মন্তহমা ন্তকিু লেখ্াব্ লতামারর। 

েীনহীন লমার ভি আিরয় সংসারর।। 

অন্ন-ব্স্ত্রহীন যত লমার ভিগে। 

সংরযাগ লকমন তার নান্তহ কোিন।। 

এ সুখ্ সম্পে আন্তম নান্তহ ন্তেব্ তারর।  

 ইয়া ন্তত ক মা া ভ্রমরয় সংসারর।।  

সংসারর ন্তব্ষম দঃখ্ হয় লয ব্ন্ধন। 

ইহারত কররয় লযই আমার ভব্ন।। 

আমারর না িারি লযব্া মহাদঃখ্ লপরয়। 

উর্দ্ান্তরয়া  ই তারর মুন্তিপে ন্তেরয়।। 

আমার যরতক ভি আিরয় সংসারর। 

ভরির মন্তহমা এই কন্তহনু লতামারর।।  
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কররযাি কন্তর পুনঃ করহ মরহশ্বরর। 

ভরির মন্তহমা ন্তকিু লেখ্ারব্ আমারর।। 

লগান্তব্ি ব্র ন, শুন লেব্ মহাশয়।  

ভরির মন্তহমা ন্তকিু লেখ্াব্ লতামায়। ।  

ব্রাহ্মরের মূন্তর্ত্ব তরব্ িন্তর পঞ্চজন। 

বব্কুে িান্তিয়া তরব্ যান ব্তিাব্ন।।  

মায়ািারী বহ া তাাঁরা পাাঁিটী ব্রাহ্মে। 

ন্তব্প্রমূন্তর্ত্ব িন্তরয়া িন্ত  া পঞ্িজন।।  

বব্কুে হইরত সরব্ আই  ব্তিাব্ন।  

মায়ািারী হইয়া আই  পঞ্চজন।। 

লহনকার  লব্ া বহ  তততীয় প্রহর। 

েুিায় ততষ্ণায় শ্রাি বহ  কর ব্র।। 

মহারেব্ ব্র ন, শুনহ নরহন্তর। 

শ্রাি ব্ি হই াম, িন্ত রত না পান্তর।। 

শ্রীকতষ্ণ ব্র ন, এরব্ শুনহ ব্িন। 

শীঘ্রগন্তত ি হ ন্তনকট ব্তিাব্ন।। 

তরব্ লস িন্ত  া সরব্ বহয়া মহাসুখ্। 

কতেূরর ব্তে এক লেন্তখ্  সরু্ম্খ্।।  

শ্রাি বহয়া ব্তেতর  ব্রস পঞ্িজন।  

আন্তসয়া ন্তমন্ত   এক গ্রারমর ব্রাহ্মে।।  

শ্রািযুি পঞ্চজন ব্রাহ্মে লেন্তখ্য়া। 

স্তুন্তত কন্তর ব্র  ন্তদ্বজ অিন্ত  কন্তরয়া।। 

বব্ষ্ণব্ লতামরা ব্ট হও পঞ্চজন। 

শ্রাি বহয়া লেন্তখ্ লকাথা কন্তরি গমন।।  

কতপায় অন্ততন্তথ যন্তে হও লমার র্ঘরর। 

সব্ংরশ রান্তখ্ব্ লমারা মস্তক উপরর।। 

ঠাকুর ব্র ন, ন্তব্প্র শুনহ ব্িন। 

শাি নারম মুন্তন এই বব্রস ব্তিাব্ন।। 

শাি মুন্তন লমাসব্ারর বক  ন্তনমন্ত্রে। 

তার র্ঘরর অন্ততন্তথ হইব্ পঞ্চজন।। 

ন্তদ্বজ ব্র , শুন শুন ব্রাহ্মে ঠাকুর। 

লহন ব্ুন্তে উপব্াস হরব্ তার র্ঘর।। 

শািমুন্তন আরি ব্তিাব্রনর ব্ান্তহরর। 

র্ঘর দ্বার নান্তহ তার থারক কুাঁরি র্ঘরর।। 

কুাঁরি ব্ান্তন্ধ ন্তপতাপুরত্র দইজরন ররহ। 

লকান ন্তেন ন্তভো ন্তমর , লকান ন্তেরন নরহ।। 

অেয ভেয নান্তহ তার ব্তেতর  রয়।  

আন্তজ উপব্াস তথা থান্তকরব্ ন্তনশ্চয়।। 

এত শুন্তন ব্রাহ্মরে ব্ন্ত  া নারায়ে।  

অব্শয যাইব্ আন্তজ তাহার সেন।। 

তরব্ যন্তে  ঙ্ঘন কন্তরব্ তথাকারর। 

লয হউক লস হউক লমারা যাব্ তার র্ঘরর।। 

এত ব্ন্ত  ন্তব্োয় কন্তর  লস ব্রাহ্মে।  

তরব্ প্রভু ন্তশরব্ িান্তহ ব্র ন ব্িন।।  

লতামার লসব্ক হয় ব্রজপুর-রাজা। 

নানামত প্রকারর লতামারর করর পূজা।। 

আন্তজ ি  অন্ততন্তথ হইব্ তার র্ঘরর। 

পশ্চারত ন্তমন্ত ব্ শািপন মুন্তনব্রর। ।  

ব্রাহ্মে মূরন্তত িন্তর হরয় পঞ্চজন।  

রাজার দয়ারর উর্ত্ন্তর া ততেে।।  

ব্ারর ব্ারর দ্বারী ব্হু কন্তহ  রাজারর। 

কোন্তিত ব্রজরাজ না পুরি ন্তদ্বরজরর।। 

সমস্ত ন্তেব্স লগ  সন্ধযাকা  বহ ।  

মহারিারি শঙ্কর জটায় হাত ন্তে ।।  

শাি করাইয়া কতষ্ণ  ইয়া িন্ত  া।  

তরব্ লসই মুন্তন গতরহ আন্তস উর্ত্ন্তর া।। 

ব্তেতর  কুাঁরিরত ব্ন্তসয়া মুন্তনব্র।  

একা ব্ন্তস হন্তরনাম জরপ ন্তনরির।। 
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লহনকার  উপনীত বহ া পঞ্চজন। 

ব্রাহ্মে লেন্তখ্য়া বক  িরে ব্িন। ।  

শ্রািযুি পঞ্চজন লেন্তখ্য়া ব্রাহ্মে। 

তাহা লেন্তখ্ সন্তিন্তিত বহ া তরপািন। ।  

কন্তহরত  ান্তগ  পঞ্চজন ন্তব্েযমান। 

শ্রািযুি লেন্তখ্ লকাথা কন্তরি গমন।।  

শ্রীকতষ্ণ ব্র ন, মুন্তন শুনহ ব্িন।  

লতামার অন্ততন্তথ লমারা হই পঞ্চজন।। 

আন্তজ লয লতামার এথা ন্তব্শ্রাম কন্তরব্।  

প্রভারত উন্তঠয়া লমারা িন্ত  া যাইব্। ।  

এত শুন্তন শািপন অন্তত ব্যস্ত বহয়া। 

ব্ন্তসরত আসন ন্তে া ত্বন্তরত কন্তরয়া।। 

কমে ু-জর  পে প্রাে ন বক । 

পারোেক ব য়া ন্তকিু ভেে কন্তর ।। 

মরন মরন মুন্তনব্র ন্তিন্তি া শ্রীহন্তর। 

র্ঘরর ন্তকিু নান্তহ লয অন্ততন্তথরসব্া কন্তর।। 

ন্তভো ব য়া পুত্র যন্তে আইরস তৎকা । 

তরব্ লস অন্ততন্তথরসব্া হইরব্ সফ ।। 

যাব্ত পুরত্রর নান্তহ বহরব্ আগমন। 

এই সরঙ্গ থান্তক ন্তগয়া কতষ্ণ আ াপন।।  

েুিা তুষ্ণা কন্তর লযন নান্তহ হয় মন।  

সোই ভাব্রয় ন্তদ্বজ পুরত্রর কারে। ।  

এত ভান্তব্ ব্ন্তসর ন অন্ততন্তথর সরঙ্গ। 

কতষ্ণারব্রশ আরমান্তেত হই া তররঙ্গ। ।  

আরমান্তেত বহয়া ন্তেব্ান্তনন্তশ নান্তহ জান্তন। 

আই  মুন্তনর পুত্র হই  রজনী।।  

আন্তসয়া দ্বারররত লসই অন্ততন্তথ লেন্তখ্য়া। 

মুন্তনরর ডান্তক  পুত্র ইন্তঙ্গত কন্তরয়া।। 

পুত্ররক লেন্তখ্য়া মুন্তন উন্তঠ  সত্বর।  

পুরত্রর ন্তনকরট মুন্তন করহন উর্ত্র। ।  

মুন্তন ব্র , ন্তক আন্তনর  কহত আমারর।  

ব্রাহ্মে অন্ততন্তথ পঞ্চজন লমার র্ঘরর। ।  

এত শুন্তন মুন্তন-পুত্র সন্তিন্তিত হই।  

আিুক ন্তভোর কাজ জ  নান্তহ পাই।।  

না জান্তন আমারর আন্তজ ন্তব্ন্তি ন্তব্িন্তম্ব । 

ব্তিাব্ন লব্িাইয়া ন্তভো না ন্তমন্ত  ।। 

এত শুন্তন শািপন ন্তনশ্বাস িান্তি ।  

এত ন্তেরন লমার ব্ুন্তে সর্ব্বনাশ বহ ।।  

লহন ন্তকিু নান্তহ দ্রব্য হারত কন্তর ব ব্া। 

ব্াঞ্ছা বহ  আন্তজ কন্তর অন্ততন্তথর লসব্া।। 

ব্রাহ্মে অন্ততন্তথ যন্তে  ঙ্ঘন-থান্তকরব্। 

যত ির্ম্ব পুেয লমার সব্ নষ্ট বহরব্।। 

ব্রাহ্মে বব্ষ্ণব্ যন্তে থারক উপব্াসী। 

জরন্ম জরন্ম ব্ারি পাপ ব্ি ভয় ব্ান্তস।। 

ন্তক কন্তরব্ লকাথা যাব্ ন্তক হরব্ উপায়। 

ন্তকমরত আমার ির্ম্ব আন্তজ রো পায়।। 

শুন্তনয়া মুন্তনর পুত্র ব্র , শুন মুন্তন। 

অল্প পারপ ব্হু পুেয হয় লহন জান্তন।। 

এমত যুকন্তত লমারর কন্তররত যয়ুায়। 

ন্তক কর্ম্ব কন্তরব্ এরব্ কহ মহাশয়।। 

পুনঃ ব্র , বব্ষ্ণব্ যন্তে থাকরয়  ঙ্ঘরন। 

হইরব্ অন্তিক পাপ না যায় খ্েরন।। 

অল্প পাপ কন্তরয়া ন্তব্স্তর পারপ তন্তর। 

অন্ততন্তথ  ান্তগয়া ি  কন্তর ন্তগয়া িুন্তর। ।  

মুন্তন ব্র , িুন্তর কন্তর আন্তনব্ যাহার।  

ব্রাহ্মে বব্ষ্ণরব্ খ্ারব্ এ ির্ম্ব তাহার।। 

পুত্র ব্র , অন্ততন্তথ  ঙ্ঘরন ররব্ র্ঘরর। 

অল্প পারপ ব্হু পাপ হইরব্ লতামারর। ।  
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মুন্তন ব্র , শুন পুত্র আন্তম শাি মুন্তন। 

ব্তিাব্রন থান্তক আন্তম সর্ব্বর ারক জান্তন।। 

অন্ততন্তথ  ান্তগয়া যন্তে িুন্তর কন্তর আন্তন।  

লসই কথা ল ারক যন্তে হয় জানাজান্তন।।  

সতয ন্তমথযা না জান্তনরব্ র্ঘুন্তষরব্ সংসার। 

সক  মন্তহমা নষ্ট হইরব্ আমার।। 

এত শুন্তন মুন্তনপুত্র ব্র  ব্ুোইয়া।  

আন্তন ন্তেব্ ব্হু দ্রব্য হারতরত কন্তরয়া।। 

ন্তসি কান্তট প্ররব্শ কন্তরব্ আন্তম র্ঘরর। 

খ্ড়্গ ব য়া থাক তুন্তম ন্তসরির দয়ারর।। 

মুন্তন ত পুরত্রর কথা ভারব্ মরন মরন। 

পুত্র নষ্ট হইরব্ক অন্ততন্তথ কাররে।।  

মুন্তনপুত্র ব্র , ন্তপতা ন্তকিু না ভান্তব্রব্। 

ির্ম্বরো লহতু ল াক এমত কন্তররব্।। 

মুে কান্তট ব য়া তুন্তম কন্তররব্ গমন।  

স্কন্ধ লেন্তখ্ ন্তিন্তনরত নান্তররব্ লকান জরন।। 

মুন্তন ব্র , লহন কর্ম্ব কন্তরব্ লকমরন। 

শুন ন্তপতা পুত্র জন্ম ন্তকরসর কাররে।। 

ন্তপতামাতার ির্ম্ব রো করর লযই জন।  

সংসারর এসব্ জরন সািুর গেন।। 

এখ্ন লতামার যন্তে ির্ম্ব নষ্ট হয়। 

আন্তম পুত্র থান্তক তরব্ ন্তক কন্তর উপায়।।  

পুত্র বহয়া মাতা- ন্তপতার ির্ম্ব রো করর। 

পুত্রির্ম্ব সুন্তব্খ্যাত আিরয় সংসারর।। 

ি  শীঘ্র তথাকারর দ্রব্য  রয় আন্তস। 

অন্ততন্তথ লসন্তব্ব্ আন্তজ থান্তক উপব্াসী।। 

িুন্তর ত কন্তরয়া যন্তে আপনারা খ্াই। 

তরব্ লস অির্ম্ব হয় জান্তন সর্ব্বোই।। 

নরহ ত অন্ততন্তথরসব্া কন্তরব্  ঙ্ঘন। 

সর্ব্ব ির্ম্ব নষ্ট হরব্ নররক গমন।।  

এরতক শুন্তনয়া মুন্তন পুরত্রর ব্িন। 

িুন্তর কন্তরব্ারর লগর ন শ্রীব্তিাব্ন।।  

ন্তদ্বতীয় প্রহর যরব্ অন্ধকার রান্তত। 

ব্তিাব্নব্াসী যত হই  ন্তনশুন্তত।। 

ন্তসি কান্তট মুন্তনপুত্র প্ররব্ন্তশ  র্ঘরর। 

খ্ড়্গ হারত মুন্তন ররহ ন্তসরির দয়ারর।। 

লয িান্তহ অন্ততন্তথ লহতু সামগ্রী  ইয়া। 

শাি মুন্তন তরব্ সব্ আন্তন ন্তে  ব য়া।।  

মুন্তন-পুত্র ব্র , তাত ব্ন্ত রয় লতামারর। 

সামগ্রী  ইয়া সব্ যাইরত সত্বরর।।  

তরব্ শাি মুন্তন লসই সামগ্রী  ইয়া। 

শীঘ্র কন্তর আইর ক কুাঁরিরত রান্তখ্য়া।। 

মুন্তন-পুত্র ব্র , ন্তপতা ন্তনন্তশ বহ  লশষ। 

তামূ্ব   ান্তগয়া তরব্ কন্তরব্ প্ররব্শ।।  

তামূ্ব  িান্তহয়া ন্তফরর র্ঘররর ন্তভতরর। 

শীঘ্র যাইরত মুন্তন পুত্র আিান্তিয়া পরি।। 

হুি হুি দি দি শে করর র্ঘরর। 

ন্তক ন্তক কন্তর গতহরিরা উন্তঠ  সত্বরর।। 

মুন্তন-পুত্র মুে ন্তে  ন্তসরির দয়ারর। 

শীঘ্রতর আন্তস মুন্তন খ্ড়্গ ন্তন  করর। ।  

মুেকান্তটরত মুন্তন না হই  ব্যথা।  

স্বহরস্ত কান্তটয়া ন্তন  ন্তনজ পুত্র মাথা।। 

মুে  রয় মুন্তনব্র মুে রারখ্  ুকাইয়া। 

কুাঁরির ন্তভতরর মুে রারখ্  ুকাইয়া।। 

স্কন্ধ আরি মুে নান্তহ ইহার কারে।  

ডাকান্তত হই  ব্ন্ত  হই  লর্ঘাষে।। 

রাজভরয় স্কন্ধ  রয় রারখ্ ন্তগয়া জর । 

লহথায় সামগ্রী ব য়া মুন্তন কুতূহর ।। 
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ন্তের ন হন্তরর হারত সামগ্রী  ইয়া। 

রন্ধন কন্তর া হন্তর আনন্তিত বহয়া।।  

রন্ধন কন্তরয়া তরব্ লেব্ জগন্নাথ। 

আপন্তন কন্তর া হন্তর তরব্ সাত পাত।। 

ব্রাহ্মরের তরর তরব্ ব্র  নারায়ে।  

পুত্রসহ আইস ন্তব্প্র কন্তররত লভাজন।।  

পশ্চারত খ্াইব্, ন্তব্প্র ব্র ন ব্িন। 

অরগ্ররত লতামরা সরব্ করহ লভাজন।। 

কতষ্ণ ব্র , লেখ্ ন্তশব্ ব্রােরের তরর। 

পুত্র কান্তট ন্তব্প্র অন্ততন্তথরসব্া করর।। 

রজনী প্রভাত বহ  অরুে উেয়। 

অন্ততন্তথ উন্তঠয়া ব্রস পঞ্চ মহাশয়।। 

জ তীরর ন্তগয়া তরব্ প্রাতঃন্তিয়া বক । 

শািপন মুন্তন র্ঘরর আন্তসয়া ব্ন্তস ।। 

মুন্তনরক কন্তহ া তরব্ লেব্ গোির। 

লকাথা লগ  তব্ পুত্র ডাকহ সত্বর।।  

মুন্তন ব্র , লতামরা করহ আগমন। 

ডান্তকর  না পাব্ আন্তম তার অরিষে। ।  

নারায়ে ব্র , মুন্তন শুনহ ব্িন। 

তাহার অরপো কন্তর আন্তি পঞ্চজন।।  

লস যন্তে আন্তসয়া লমারর ন্তব্োয় কন্তরব্। 

তরব্ অনয িারন লমারা আন্তজ লস যাইব্।। 

এরতক শুন্তনয়া মুন্তন করর ন্তনরব্েন। 

না থান্তকব্া, লকান িারন করহ গমন। ।  

এরতক জিা  তরব্ লকান্ প্ররয়াজন। 

ন্তব্োয় হইয়া পঞ্চ করহ গমন।। 

মহারেব্ ব্র , কতষ্ণ কন্তর ন্তনরব্েন। 

মুন্তনরক  ইয়া সরঙ্গ ি  নারায়ে।। 

তরব্ শাি মুন্তন সরঙ্গ লগ া ততেে। 

একত্র হইয়া যান িয়ন্তট ব্রাহ্মে।।  

কতষ্ণ সরঙ্গ যায় মুন্তন হন্তর হন্তর ব্র । 

িীরর িীরর যান ন্তব্প্র যমুনার কূর ।। 

শ্রীকতষ্ণ ব্র ন, ন্তব্প্র শুনহ ব্িন।  

এই িারন কর সরব্ আন্তহ্নক তপবে। ।  

এত ব্ন্ত  নান্তমর ন লসই নেীজর । 

মততস্কন্ধ আন্তস  ারগ মুন্তনব্র-রকার ।। 

শািমুন্তন ত্রাসযুি স্কন্ধরক লেন্তখ্য়া। 

পুনরন্তপ স্নান করর িানািরর ন্তগয়া।। 

প্রভু ব্র  মুন্তনব্র ন্তক লেন্তখ্র  জর । 

মুন্তন ব্র , মততস্কন্ধ  ারগ লমার লকার ।। 

প্রভু ব্র , মুন্তনব্র শুনহ ব্িন। 

ন্তিন্তনরত না পার তুন্তম মতত লকান জন। ।  

মুন্তন ব্র  মততস্কন্ধ ন্তিন্তনব্ ন্তকমরত। 

কত মততস্কন্ধ ভারস নেীর জর রত।।  

এরতক শুন্তনয়া কতষ্ণ মুন্তনর উর্ত্র।  

আপন্তন তুন্ত  া স্কন্ধ হারতর উপর।।  

কতষ্ণ ব্র , শুন মুন্তন কন্তহ লয লতামারর। 

লযই মুে রান্তখ্য়াি কুাঁরির ন্তভতরর।। 

লসই মুে শীঘ্র তুন্তম আন মুন্তনব্র।  

স্করন্ধ মুে জীয়াইব্ লতামার লকাঙর।।  

এত শুন্তন মুন্তনব্র ন্তব্স্ময় হই । 

শীঘ্রগন্তত মুন্তনব্র কুাঁরি র্ঘরর লগ  । ।  

ন্তপপীন্ত কা কতন্তম মাংস বক  খ্ান্তন খ্ান্তন। 

হাত ন্তেয়া শীঘ্র িা াই  শািমুন্তন।। 

িান্তকয়া  ইয়া মুে শাি মুন্তনব্র।  

শীঘ্রগন্তত ব য়া ন্তে  কতরষ্ণর লগাির।।  

স্করন্ধ মুে একত্র কন্তরয়া গোির।  

পদ্মহস্ত ন্তে া হন্তর তাহার উপর।। 
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মুন্তনপুত্র ব্াাঁন্তিয়া উন্তঠ  ততেে।  

তরব্ কতপা বক  প্রভু লেব্ নারায়ে। ।  

ন্তশব্ ব্রহ্মা শুকরেব্ নারে মুন্তনব্র।  

ব্ুন্তেয়া প্রভুর কর্ম্ব কন্তর া উর্ত্র।। 

উৎপন্তর্ত্ প্র য় ন্তিন্তত তুন্তম লস কারে। 

জয় জয় শে বহ  এ ন্ততন ভুব্ন।। 

মুন্তনপুত্র ন্তজয়াই  লেন্তখ্ ন্তব্েযমান।  

ভরির মন্তহমা বক া লেব্ ভগব্ান।। 

এইকার  হন্তর ন্তকিু ব্র ন ন্তশরব্রর। 

ভরির মন্তহমা এই লেখ্হ সংসারর।। 

এরতক আমার নারম খ্ায় ন্তভো কন্তর।  

পুত্রমুে কান্তটয়া অন্ততন্তথ লসব্া কন্তর।। 

লয জন অন্ততন্তথ লসরব্ একাি হইয়া। 

উর্দ্ান্তরয়া  ই তারর মুন্তিপে ন্তেয়া।। 

আমার নারমরত যুি হয় লযই জন। 

যমেে কখ্ন না পায় লসই জন।। 

অন্ততন্তথ বব্ষ্ণব্ গুরু ন্তকিু লভে নাই।  

ভন্তজর  সুন্তির বহয়া দগবন্তত এিায়।। 

এত ব্ন্ত  ন্তনজ মূন্তর্ত্ব বহ া পঞ্চজন।  

শঙ্খ িি গো পদ্ম ন্তকরীট ভূষে। ।  

ন্তপতা-পুরত্র শাি মুন্তন েরশন পাইয়া। 

স্তব্ন কররয় দাঁরহ একাি হইয়া।।  

শ্রীকতষ্ণ ব্র ন, মুন্তন শীঘ্র যাহ র্ঘরর। 

পুত্রভারব্ কতপা আন্তম কন্তরব্ লতামারর।। 

করহ অন্ততন্তথরসব্া ন্তেয়া নানা িন। 

ব্ান্তিরব্ লতামার যশ থাক ব্তিাব্ন।।  

কতন্তেন কর ন্তগয়া অন্ততন্তথ-রসব্ন। 

তরব্ত বব্কুেপুরর কন্তররব্ গমন।। 

এরকত প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া দজরন।  

কান্তিয়া পন্তি  পঞ্চজরনর িররে।। 

আন্ত ঙ্গন ন্তেয়া ব্হু আন্তশস্ কন্তর া। 

আশ্বাস কন্তরয়া সরব্ র্ঘরর পাঠাই া।।  

মুন্তনরক ন্তব্োয় কন্তর প্রভু ভগব্ান। 

ব্রহ্মা ন্তশব্ লগ া তরব্ আপনার িান।। 

 ক্ষ্মীর সন্তহত হন্তর ব্ন্তস ন্তসংহাসরন। 

শুকরেব্ নারে রন্তহ া ন্তব্েযমারন।। 

লহথা শািমুন্তন লগ া কুাঁরির ন্তনকরট। 

কুাঁরি না লেন্তখ্য়া মুন্তন ভান্তব্  সঙ্করট।। 

লিৌন্তেরক লব্িান মুন্তন কুাঁরি নান্তহ পান। 

কুাঁরি ভান্তঙ্গ অট্টান্ত কা হরয়রি ন্তনর্ম্বাে।। 

মুন্তনপুত্র ব্র , ন্তপতা শুনহ ব্িন। 

লযই কথা কন্তহর ন প্রভু জনার্দ্বন।।  

ন্তনর্ম্বাে কন্তর া লগাাঁসাই এই সব্ পুরর। 

অন্ততন্তথর লসব্া তুন্তম করহ সত্বরর।। 

পুরত্রর ব্িরন মুন্তন পুরী প্ররব্ন্তশ । 

নানারত্ন মন্তে মুিা নয়রন লেন্তখ্ ।।  

ব্স্ত্র অ ঙ্কার সব্ আরি রান্তশ রান্তশ। 

অন্ততন্তথরসব্ার দ্রব্য সব্ পায় ব্ন্তস।।  

নানা রত্ন পায় র্ঘরর নান্তহ তার সীমা। 

এই ত জানহ ভিজরনর মন্তহমা।। 

আনন্তিত বহ  তরব্ ব্রাহ্মে-ব্রােেী। 

নানা পুষ্প তু সীরত পূরজ িিপান্তে।। 

হন্তরভি বহর  তার কত হয়  াভ। 

হন্তরকথা শুন সরব্ কতরষ্ণ কর ভাব্।।  

হন্তরর িরে ন্তব্রন গন্তত নান্তহ আর। 

লহন হন্তর ব্শ কর সংসাররর সার।। 

লহন হন্তর ের্ত্া-গতরহ খ্ুে-কো খ্ায়। 

দরযবযািন রাজা পারন ন্তফন্তরয়া না িায়।। 
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লতামারর ব্ন্ত  লয আন্তম শুনহ ন্তব্দর। 

তব্ ব্শ বহ  লসই ন্তত্রেশ-ঠাকুর।। 

লতামার সমান আর ভাগয আরি কার। 

পাইর  ন্তব্দর তুন্তম সংসাররর সার।।  

যুন্তিন্তিরর ন্তব্দর তুন্তম করররি আপন্তন। 

ন্তমথযা লশারক অসরিাষ আরি নতপমন্তে।। 

কহ তুন্তম নতপন্ততরর লযারগর ব্িন। 

ব্তথা লশাক করর যার সখ্া নারায়ে।। 

মহাভাররতর কথা অমতত-সমান। 

কাহার শকন্তত ইহা করর পন্তরমাে।। 

ইহার ন্তব্স্তার করহ নান্তহ লহন জন। 

কন্তর া সুিনয সতযব্তীর নিন।। 

ন্তব্স্তান্তররত েম ইরথ নান্তহ অনয জন।  

কন্তহরত না পারর লকহ ব্াহু য কারে।।  

মহাভাররতর কথা কন্তহর ন ব্যাস। 

অরনযর শকন্তত নান্তহ কন্তররত প্রকাশ। ।  

মস্তরক ব্ন্তিয়া ন্তদ্বজগে-পেরজ।  

কলহ কাশীোস গোির-োসাগ্রজ।। 

 


