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ভ্রাততবগৃ ও লরৌপদীস্থক পণ কেণ ও যুনিনিস্থেে পোজয় . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

পঞ্চ পাণ্ডবস্থক সভাে কেণ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

লরৌপদীস্থক আননস্থত প্রনতকামীে গমন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 

লরৌপদীে প্রশ্ন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

দুুঃশাসস্থনে লরৌপদী-সমীস্থপ গমন  ও তাাঁহাে লকশাকষৃণ পূর্ব্কৃ সভায় আনয়ন . . . . . .  96 

সভাজন প্রনত নবকস্থণৃে উর্ত্ে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

দুুঃশাসন কর্ত্তকৃ লরৌপদীে বস্ত্রহেণ ও লরৌপদী কর্ত্তকৃ শ্রীকতস্থষ্ণে স্তুনত . . . . . . . . . . .  100 

দুুঃশাসস্থনে েিপাস্থণ ভীস্থমে প্রনতজ্ঞা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
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ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগতহ ননমৃাণ 

জস্থন্মজয় বস্থে, মুনন কে অবিান। 

কতষ্ণসহ নপতামহ দানব প্রিান।। 

িাণ্ডব দনহয়া ইন্দ্রপস্থে উর্ত্নেয়া। 

নক নক করৃ্ম্ কনেস্থেন কহ নবস্তানেয়া।। 

শুননস্থত আমাে নচস্থর্ত্ পেম আনন্দ। 

তব মুস্থি শুননয়া ঘুচুক মস্থনািে।।  

ববশম্পায়ন বস্থেন, শুন নতপবে।  

অনি সস্থতয পাে বহয়া পার্ৃ িনুদৃ্ধে।। 

িরৃ্ম্োস্থজ কনহস্থেন সব নববেণ। 

পেম আনস্থন্দ োজা বকো আনেঙ্গন।।  

েি েি লিনু স্বণৃ নদ্বস্থজ নদে দান। 

ময়দানস্থবে বহু কনেে সর্ম্ান।। 

পাণ্ডস্থবে মহাকীনর্ত্ৃ বযানপে সংসাে। 

নেপুগস্থণ শুনন োস্থগ অনত চমৎকাে।।  

লহনমস্থত নানাসুস্থি র্াস্থকন পাণ্ডব। 

সদা যাগ যজ্ঞ দান মস্থহাৎসব।। 

মুনন বস্থে, শুন পেীনিস্থতে নন্দন।  

ভােস্থতে সভাপর্ব্ৃ নবনচত্র কর্ন।।  

শ্রীকতষ্ণ পাস্থর্ৃে অস্থে কনে লযািকে। 

নবনয় কনেয়া বস্থে দানব-ঈশ্বে।। 

সুদশৃন-চস্থর ভয় কস্থে নতনস্থোস্থক। 

লহন চর বহস্থত উদ্ধানেস্থে লহ আমাস্থক।। 

প্রচণ্ড অনে মুস্থি বকস্থে পনেত্রাণ।  

আনজ বহস্থত লতামাস্থত নবরীত মম প্রাণ।। 

নক কনেব আজ্ঞা লমাস্থে কে মহাশয়। 

তব প্রীনত লহতু আনম বযাকুে হৃদয়।।  

অর্জ্ুৃন বস্থেন, যাহ দানব-ঈশ্বে।  

োনিও আমাস্থত প্রীনত তুনম ননেন্তে।।  

ময় বস্থে, যাবৎ না কনে তব করৃ্ম্।  

তাবৎ েনহস্থব মম মানস্থব অিরৃ্ম্।। 

দানবকুস্থেে লশ্রি নবশ্বকরৃ্ম্া আনম। 

কনেব অবশয যাহা আজ্ঞা কে তুনম। ।  

পার্ৃ বস্থে, নকছু আনম না চানহ লতামাস্থে। 

যা পােহ কেহ প্রীত লদব দাস্থমাদস্থে। ।  

কেস্থযাস্থি বস্থে ময় কতস্থষ্ণে লগাচে। 

নক কনেব, আজ্ঞা কে লদব দাস্থমাদে।।  

হৃদস্থয় নচনন্তয়া কতষ্ণ বস্থেন বচন।  

নদবয নচনন্তয়া কতষ্ণ বস্থেন বচন। ।  

লহন সভা কে যাহা লকহ নানহ লদস্থি।  

অদ্ভুত হইস্থব সুোসুে নতনস্থোস্থক।। 

কতস্থষ্ণে আস্থদস্থশ ময় আননন্দত বহে। 

নননরৃ্ম্স্থত সুন্দে সভা শীঘ্রগনত লগে।। 

কনক-েনচত নচত্র নবনচত্র ননর্ম্াণৃ। 

নানাগুণযুত লযন লদবতাে োন।। 

লচৌনদস্থক সহস্র-দশ লরাশ পনেসে। 

সুোসুে নাগ নে সব অস্থগাচে।। 

েনচয়া নবনচত্র সভা দানব-প্রিান।  

সনবনস্থয় জানাইস্থে কতষ্ণ-নবদযমান। ।  

যুনিনিে কতষ্ণ পার্ৃ প্রশংনস দানস্থব। 

লদনিস্থত লগস্থেন সভা মহানস্থন্দ সস্থব। ।  

নদ্বজগস্থণ পায়সান্ন কোন লভাজন। 

নানা েত্ন দান লদন েজত কাঞ্চন।।  
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শুভিস্থণ কনেস্থেন প্রস্থবশ সভায়। 

পাণ্ডব সপনেবাস্থে েস্থহন তর্ায়।। 

বহুনদন েনহ কতষ্ণ পাণ্ডস্থবে প্রীস্থত। 

নপতত- দেশ লন যাব ভানবস্থেন নচস্থত।। 

নপততষবাসা কুন্তীে বনন্দো দুই পাদ। 

আনেঙ্গস্থন লভাজসুতা কস্থেন প্রসাদ।।  

সুভরা ভনগনী োস্থন কনেয়া গমন।  

গদগদ মতদুবাকয সজে নয়ন।। 

কস্থহন রুনিণীকান্ত ভরা প্রস্থবানিয়া। 

লেস্থহস্থত চিুে জে পনিস্থছ বনহয়া।। 

লসনবস্থব শাশুিী কুন্তীস্থদবীে চেস্থণ। 

সমভাস্থব সর্ব্ৃদা বনঞ্চস্থব কতষ্ণা সস্থন।। 

তত্ত্বকর্া কনহয়া চস্থেন গদািে। 

প্রণনময়া ভরা লদবী কাস্থন্দ উচ্চুঃস্বে।। 

ভরা প্রস্থবানিয়া কতষ্ণ নগয়া কতষ্ণা-পাস্থশ। 

নবনস্থয় কস্থহন তাাঁস্থক মতদুমন্দ-ভাস্থষ।। 

প্রাস্থণে অনিক মম সুভরা ভনগনী।  

সদাকাে লেহ তাস্থে কনেস্থব আপনন।।  

লরৌপদীস্থে সম্ভানষয়া যান নাোয়ণ।  

লিৌময পুস্থোনহত সহ কনে সম্ভাষণ।।  

যুনিনিস্থে কনহস্থেন কনে নমস্কাে।  

আজ্ঞা কে গতস্থহ আনম যাব আপনাে।। 

শুননয়া িস্থরৃ্ম্ে পুত্র নবষণ্ন বদন।  

কতস্থষ্ণ আনেঙ্গন কনে সজে লোচন।। 

ভীমার্জ্ুৃন সহ কতষ্ণ বকে লকাোকুনে। 

কতস্থষ্ণ প্রণনমে মারীপুত্র মহাবেী।। 

শুভ নতনর্ নিত্র গণক জানাইে। 

লবদনবনি মঙ্গে ব্রাহ্মণ উচানেে।। 

দারুক গরুিধ্বজ কনেয়া সাজন। 

লগানবস্থন্দে অস্থে েস্থয় নদে ততিণ।।  

যাত্রা শুভ, যাাঁে নাম কনেস্থে স্মেণ।  

নতনন যাত্রা কনেস্থেন কনে শুভিণ।।  

লেস্থহস্থত কতস্থষ্ণে সহ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

িিপনতধ্বস্থজ আস্থোস্থহন ছয় জন।। 

ের্ চাোইয়া নদে দারুক সােনর্।  

লযাজনাস্থন্ত নগয়া িস্থরৃ্ম্ কনহো শ্রীপনত।। 

ননবর্ত্ৃহ মহাোজ, যাহ ননজােয়। 

আমাস্থত োনিহ সদা সদয় হৃদয়।। 

আনেঙ্গন কনে পার্ৃ সজে নয়ন। 

বহুকস্থি ননবতর্ত্ হইে পঞ্চজন।। 

আত্মা লযন পাণ্ডস্থবে কতষ্ণ সহ লগে। 

লকবে শেীে বেস্থয় পাণ্ডব েনহে।। 

নবেস বদস্থন নিনেস্থেন পঞ্চ জন। 

লগস্থেন দ্বােকাপুস্থে দ্বােকা- েমণ । ।  

তস্থব ময় বস্থে িনঞ্জয়-নবদযমান। 

মম মস্থনামত সভা ননহে ননরৃ্ম্াণ।। 

আজ্ঞা কে, যাব আনম বমনাক-পর্ব্সৃ্থত। 

বকোস উর্ত্স্থে নহমােয় সনন্ননহস্থত। ।  

বতষপর্ব্ৃা নাস্থম নছে দানস্থবে পনত। 

লচৌনদস্থক শানসয়া তর্া কনেে বসনত।। 

কনেোম তাে সভা পূস্থর্ব্ৃস্থত ননরৃ্ম্াণ। 

নানা েত্ন-মনণময় আস্থছ লসই োন। ।  

এ নতন লোস্থকস্থত যত নদবয েত্ন নছে।  

নানা েস্থত্ন নানা শস্থস্ত্র গতহ পূণৃ বকে।। 

লকৌস্থমাদকী গদা তুেয আস্থছ গদাবে। 

লস গদাে লযাগয হয় বীে বতস্থকাদে।। 

তব হস্থস্ত লযমন গাণ্ডীব িন ুসাস্থজ। 

লহন গদাবে আস্থছ নবন্দু-সস্থো-মাস্থঝ। ।  
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বরুস্থণ নজননয়া বতষপর্ব্ৃা বদস্থতযস্বে। 

লদবদর্ত্ শ্খ  লস পাইে মস্থনাহে।। 

যাে শব্দ শুনন দপৃ তযস্থজ নেপুগণ।  

লস শ্খ  লতামাস্থে হয় নবস্থশষ লশাভন।।  

এই সব রবয আস্থছ নবন্দু সস্থোবস্থে। 

আজ্ঞা কে, নগয়া আনম আননব সত্বস্থে।। 

অর্জ্ুৃন বস্থেন, যনদ কনেয়াছ মস্থন।  

যাহা নচস্থর্ত্ েয়, তাহা কেহ আপস্থন। ।  

ইহা শুনন চনেে দানবোজ ময়। 

বকোস্থসে উর্ত্স্থেস্থত বমনাক যর্া েয়। ।  

ভাগীের্ী লহতু যর্া োজা ভগীের্। 

বহুকাে পযৃযন্ত কনেয়ানছে ব্রত।।  

নে নাোয়ণ নশব যম পুেন্দে। 

যর্া কনেস্থেক যজ্ঞ অস্থনক বৎসে।। 

যর্া স্রিা কনেস্থেন সতনিে কল্পনা। 

বহু গুণবন্ত োন, না হয় বণৃনা।। 

ময় নগয়া সব রবয বানহে কনেে। 

োিস নকন্নেগণ নশস্থে কনে ননে।।  

লদবদর্ত্ শ্খ  ননে গদা অনুপাম। 

যত েত্ন ননে, তাে কত েব নাম।। 

ভীস্থম গদা নদে, শ্খ  নদে অর্জ্ুৃস্থনস্থে। 

লদনি আননন্দত বহে দুই সস্থহাদস্থে।। 

কনক ববদূযৃমনণ মুকুতা প্রবাে। 

মেকত স্ফন ক েজত নচত্র ঢাে।। 

স্ফন স্থকে স্তম্ভ সব, নচত্র মনণহীো। 

সর্ব্ৃ গতস্থহ েস্থম্ব মনণ মুকুতাে ঝাো।। 

বনসবাে োন সব বকে েত্নস্থছনদ। 

নবনচত্র েচন বকে নানামত লবদী।। 

নানা জানত বতস্থি সব িে িুে লশাস্থভ। 

ভ্রমস্থয় ভ্রমেগ মকেন্দ লোস্থভ।। 

ভানু বতহদ্ভানু নজনন পূণৃ চন্দ্রপ্রভা। 

সুোসুে অপূর্ব্ৃ কনেে ময় সভা।।  

উচ নীচ বুনঝবাস্থে ভ্রম হয় লোস্থক। 

নবস্থশস্থষ নবপিগণ চস্থি নানহ লদস্থি।। 

একমাস্থস সভা ময় কনেয়া েচন। 

কুন্তী-পুত্র প্রনত কনেস্থেন ননস্থবদন।। 

সভা লদনি আননন্দত িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

আননস্থেন লদিাইস্থত িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। ।  

আননস্থেন লদিাইস্থত পনেবােগণ।। 

দশ েি ব্রাহ্মস্থণস্থে কোন লভাজন।  

আনন্দ-সাগস্থে মি ভাই পঞ্চ জন।।  

ঘতত দুগ্ধ অন্ন িে মূে যত ভিয। 

হনেণ বোহ লমষ কন  েি েি।। 

লয জন লয ভস্থিয ততপ্ত তাহা লস পাইে। 

লভাজনাস্থন্ত নদ্বজগণ স্বনস্ত উচানেে।। 

নদ্বজগণ স্বনস্ত শস্থব্দ পেম উল্লাস্থস। 

নানা েত্ন দান লপস্থয় চনেে সস্থন্তাস্থষ।। 

কত মুননগণ তস্থব িরৃ্ম্পুত্র-প্রীস্থত। 

আশ্রম কনেয়া েনহস্থেন সভাস্থত।। 

অনসত লদবে সতয সপৃমােী ঋনষ। 

মহানশো অর্ব্ৃাবসু সুনমত্র তপস্বী।। 

বমস্থত্রয় শুনক বনে সুমন্ত বজনমনন। 

কতষ্ণচ্দ্বপায়ন বপে চানে নশষয গনণ।। 

জাতুকণৃ নশিাবান বপঙ্গ অপু্স লহৌময। 

লকৌনশক মাণ্ডবয মাকৃস্থণ্ডয় বক লিৌময।। 

জঙ্ঘাবেু বেভয লকাপস্থবগ পোশয়।  

পানেজাত সতযপাে শানণ্ডেয প্রবে।।  

গােব লকৌনণ্ডনয সনাতন বভ্রুমােী। 
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বোহ সাবণৃ ভতগু কাোপ বত্রবনে।। 

ইতযানদ অস্থনক ঋনষ না যায় গণন। 

সতযবাদী নজস্থতনন্দ্রয় প্রনত তস্থপািন।। 

যুনিনিে সভাস্থত র্াস্থকন অহননৃনশ। 

পুোণ প্রসঙ্গ িরৃ্ম্ নানা কর্া ভানষ।। 

পতনর্বীস্থত ববস্থস যত মুিয িত্রগণ।  

যুনিনিে সভায় র্াস্থকন অনিুণ।।  

মুঞ্জস্থকতু নববৃেন কুনন্ত উেস্থসন। 

সুিরৃ্ম্া সুকরৃ্ম্া কততবরৃ্ম্া জয়স্থসন।। 

অঙ্গ বঙ্গ কনেঙ্গ মগি-অনিপনত। 

সুনমত্র সুমনা লভাজ সুশরৃ্ম্া প্রভতনত।। 

বসুদান লচনকতান মােবানিকােী। 

লকতুমান জয়ন্ত সুস্থষণ দণ্ডিােী।।  

মৎসযোজ ভীেক বকস্থকয় নশশুপাে।  

সুনমত্র যবনপনত শেয মহাশাে।। 

বতনষ্ণ লভাজ যদুবংস্থশ যস্থতক কুমাে।  

ইতযানদ অস্থনক োজা গনণস্থত অপাে।।  

অর্জ্ুৃস্থনে োস্থন অস্ত্র নশিাে কােণ। 

নজস্থতনন্দ্রয় বতনর্ত্ বহয়া র্াস্থক সর্ব্ৃিণ।। 

নচত্রস্থসন তুমু্বরু-গের্ব্ৃ-অনিপনত। 

অপ্সে নকন্নে ননজ অমাতয সংহনত। ।  

নততয গীত বাদযেস্থস পাণ্ডস্থবস্থে লসস্থব। 

নবনবনঞ্চ লসস্থব লযন ইন্দ্র আনদ লদস্থব।। 

না হইে না হইস্থব আে সভান্তে। 

লহনমস্থত বস্থঞ্চ সুস্থি পঞ্চ সস্থহাদে।।  

নততয গীত বাদযেস্থস পাণ্ডস্থবস্থে লসস্থব। 

নবনেনঞ্চস্থক লসস্থব লযন ইন্দ্র আনদ লদস্থব।। 

না হইে না হইস্থব আে সভান্তে। 

লহনমস্থত বস্থঞ্চ সুস্থি পঞ্চ সস্থহাদে।।  

পভাপস্থর্ব্ৃ উর্ত্ম সভাে অনুবদ্ধ।  

কাশীোম লদব কস্থহ, পাাঁচােীে ছন্দ।।  

যুনিনিস্থেে সভায় নােস্থদে আগমন ও প্রশ্নচ্ছস্থে উপস্থদশ প্রদান 

মুনন বস্থে মহাশয়,                     শুন শ্রীজনস্থমজয়, 

লহন মস্থত ননবস্থস পাণ্ডব। 

এক নদন আচনম্বত,                     শ্রীনােদ উপনীত, 

সর্ব্ৃত্র গমন মস্থনাজব।। 

িযান জ্ঞান লযাগপূজয,                     অমে অসুে পূজয, 

চতুস্থর্ব্ৃদ নজহবাস্থেস্থত ববস্থস। 

ব্রহ্মাে অস্থঙ্গস্থত জন্ম,                     জ্ঞাত যত ব্রহ্মকরৃ্ম্, 

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রস্থমন অনায়াস্থস।। 

পেমার্ৃ অনুবেী,                     নবস্থজ্ঞয় নবেহ সনে, 

কেহ গায়স্থন বি প্রীত। 

নশস্থেস্থত নপঙ্গে জ া,                     েোস্থ  উজ্জ্বে লিাাঁ া, 
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শ্রবস্থণ কুণ্ডে সুস্থশানভত।। 

মুস্থি হনেেস স্রস্থব,                     মিুে বীণাে েস্থব, 

গনত মন্দ নজননয়া মাতঙ্গ। 

বানেজ নয়ন যুস্থগ,                     বস্থহ বানে লযন লমস্থঘ, 

পুেস্থক কদম্ব পুষ্প-অঙ্গ।। 

শেনদন্দু মুিামু্বজ,                     আজানুেনম্বত ভুজ, 

লপ্রাজ্জ্বে অমে দীপ্ত কায়। 

পনেিান কতষ্ণানজন,                     সস্থঙ্গ মুনন কত জন, 

উপনীত পাণ্ডব-সভায়।। 

লদনিয়া নােদ ঋনষ,                     লয নছে সভায় বনস, 

সম্ভ্রস্থম উনিে ততিস্থণ। 

আস্থস্ত বযস্থস্ত িরৃ্ম্সুত,                     সস্থহাদেগণযুত, 

প্রণাম কস্থেন লস চেস্থণ।। 

সুগনে উদক নদয়া,                     পদযুগ প্রিানেয়া, 

বনসস্থত নদস্থেন নসংহাসন। 

যর্া নশি বযবহাে,                     পাদয অঘৃয নদয়া তাাঁে, 

ভনিভাস্থব কস্থেন পূজন।। 

তস্থব মুনন লেহবস্থশ,                     নজজ্ঞাস্থসন মতদুভাস্থষ, 

কহ োজা শুভ আপনাে। 

কুস্থেে লকৌনেক করৃ্ম্,                     িন উপার্জ্ৃন িরৃ্ম্, 

নননর্ব্ৃস্থেস্থত হয় নক লতামাে।। 

সািু নবজ্ঞ যত জন,                     অনুেি মনন্ত্রগণ, 

এ সবাে োি নক বচন। 

একক বা বহু সহ,                     মন্ত্রণা ত না কেহ, 

কাস্থযৃয নক োিহ মুিযগণ।। 

ভিযরবয যর্াযর্,                     নযায় মুেয নকন তত, 

না োিহ নদ্বস্থজে দনিণা। 

তব অনুেি যত,                     ভস্থয় নক শেণাগত, 

দুুঃি লতা না পায় লকান জনা।। 
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নবজ্ঞ লযাগয পুস্থোনহত,                     বদবজ্ঞ-স্থজযানতষনবৎ, 

আছস্থয় নক ববদয নচনকৎসক। 

অনার্ অনতনর্ লোস্থক,                      ভুঞ্জাইয়া বহু সুস্থি, 

সদা লগত ঘতত অস্থন্নাদক।। 

োস্থজযে যস্থতক প্রজা,                     কেস্থয় লতামাে পূজা, 

সস্থব অনুগত নক লতামাে। 

িন িানয বহুমত,                     উদক আয়ুি যত, 

পূণৃ কনেয়াছ লতা ভাণ্ডাে।। 

প্রাতুঃকাস্থে ননরাবশ,                     ববকাস্থেস্থত রীিােস, 

আেসয ইনন্দ্রয় ননবােণ। 

িরৃ্ম্ কস্থরৃ্ম্ িনবযয়                     কে ননতয উপচয়, 

পুত্রবৎপাে প্রজাগণ।। 

নবনবি অস্থনক নীনত,                     নজজ্ঞানসে মহামনত, 

পুনুঃ পুনুঃ ব্রহ্মাে নন্দন। 

শুনন িরৃ্ম্-অনিকােী,                     কস্থহন নবনয় কনে,  

প্রণনময়া মুননে চেণ।। 

লয নকছু কনহো তুনম,                     যর্াশনি কনে আনম, 

যাহা জ্ঞাত নছোম পূস্থর্ব্ৃস্থত। 

শুননয়া লতামাে োন,                     নবস্থশষ জনন্মে জ্ঞান, 

যস্থত্নস্থত কনেব আনজ বহস্থত।। 

অবিান তস্থপািন,                     কনে এক ননস্থবদন, 

চোচে লতামাস্থত লগাচে। 

এই সভা মস্থনাহে,                     অনুরূপ মুননবে, 

লদস্থিছ নক ব্রহ্মাণ্ড নভতে।। 

যুনিনিে বাকয শুনন,                     ঈষৎ হানসয়া মুনন, 

কস্থহন সকে নববেণ। 

লতামাে সভায় প্রায়,                     মনষয লোস্থকস্থত োয়, 

নানহ লদনি, শুনহ োজন।। 

ব্রহ্মাে নবনচত্র সভা,                      বকোস লদনিনু লযবা, 
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ইন্দ্র যম বরুস্থণে পুেী। 

লদনিয়ানছ যর্া তর্া,                     মনুস্থষয অদ্ভুত কর্া, 

শুন নকছু কনহ িরৃ্ম্চােী।। 

োজা বস্থে সনবনয়,                     কহ মুনন মহাশয়, 

লস সকে সভাে নবিান। 

প্রসাে নবস্তাে কত,                     বণৃ গুণ িস্থে যত, 

প্রতযস্থি শুননব তব োন।। 

নদবয সভাপর্ব্ৃ কর্া,                     নবনচত্র ভােত-গার্া, 

শুননস্থে অিরৃ্ম্ হয় নাশ। 

লগানবন্দ চেস্থণ মন,                     সমনপৃয়া অনুিণ, 

নবেনচে কাশীোম দাস।। 
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নােদ কর্ত্তৃক লোকপােগস্থণে সভা বণৃন 

নােদ বস্থেন, োজা কে অবিান। 

ইস্থন্দ্রে সভাে কর্া কনহ তব োন।।  

লদবনশল্পী প  ুনবশ্বকরৃ্ম্াে দ্বাোয়। 

ননরৃ্ম্াণ কোন ননজ মহতী সভায়।।  

নবনবি নবিান নচত্র লকান চন্দ্র প্রভা। 

লদবঋনষ ব্রহ্মঋনষ িানরৃ্ম্স্থকে সভা।। 

উচ পঞ্চ লযাজস্থনক শস্থতক নবস্তাে।  

শচী হস ইন্দ্র সদা কস্থেন নবহাে।।  

লসই সভা শূনযপস্থর্ পােস্থয় র্ানকস্থত।  

যর্া ইচ্ছা পাস্থে তাহা যাইস্থত আনসস্থত।। 

জো লশাক ভয় নানহ সতত আনন্দ। 

ইস্থন্দ্রে আশ্রস্থম সদা র্াস্থক সুেবতন্দ।। 

মরুত কুস্থবে আনদ নসে সািযগণ। 

অম্লান কুসুম বস্ত্র সবাে ভূষণ। ।  

অিবসু নবেহ িরৃ্ম্ কাম অর্র্।  

তনিৎ নবদুযৎ সপ্তনবংশ কতষ্ণবত্মৃ।। 

যজ্ঞ মন্ত্র দনিণা আছস্থয় মূনর্ত্ৃমন্ত। 

লদব ঋনষ পুণয জন নেনিস্থত অনন্ত। ।  

লদবতা লতনত্রশ লকান  লসস্থব পুেন্দস্থে। 

বনণৃস্থত না পানে সভা গুণ যত িস্থে।। 

হনেশচন্দ্র নেপনত আছস্থয় তর্ায়। 

আে যত পুণযজন নেিস্থন না যায়।। 

নােদ বস্থেন, শুন সভাে প্রিান। 

শমন োজাে সভা কে অবিান।। 

দীঘৃ প্রে শত শত লযাজন নবস্তাে। 

আনদতয-সমান প্রভা, গনত কামাচাে।।  

নস্থহ শীত, নস্থহ উষ্ণ, নানহ দুুঃি লোস্থক। 

লপ্রমময়, নানহ নহংসা, সদাকাে সুস্থি।। 

কস্থতক কনহব কর্া যস্থতক নবষয়। 

নকনঞ্চৎ নকনঞ্চৎ কনহ শুন মহাশয়। ।  

যযানত নহুষ পুরু মাোতা ভেত। 

কততবীযৃয কার্ত্ৃবীযৃয সুনীত সুের্।। 

নশনব মৎসয বতহরর্ নে বহীনে। 

শ্রুতশ্রবা পতর্ুোশ্ব ও উপনেচে। ।  

নদস্থবাদাস অম্বেীষ েঘু প্রতর্দ্নৃ।  

পতষদশ্ব সদশ্ব মরুর্ত্ বসুমান।। 

শেভ সঞ্জয় লবণ ঐে উশীনে। 

পুরু কুৎস প্রদুযন্ন বাহ্লীক নতপবে।। 

শশনবন্দু কিস্থসন সগে বককয়। 

জনক নত্রগর্ত্ৃ বার্ত্ৃ জয় জস্থন্মজয়।। 

অজ ভগীের্ নদেীপ েক্ষ্মণ োম। 

ভীমজানু পতর্ু পতর্ুস্থবগ কেন্দম।। 

শত িততোে আস্থছ, ভীে দুই শত।  

শত ভীম, কতষ্ণার্জ্ুৃন শত, আে কত।।  

প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক লতামাে। 

কস্থতক কনহব তর্া, যত আস্থছ আে।। 

অশ্বস্থমি যজ্ঞ আনদ বহু দান িস্থে। 

তর্ায় লয পুণযবান ববস্থসন সকস্থে।। 

বরুস্থণে সভা কনহ, কে অবিান। 

অপূর্ব্ৃ সভাে লশাভা নবনচত্র বািান।। 

নবশ্বকরৃ্ম্া নবেনচে সভা অনুপাম।  

জস্থেে নভতে লস পুষ্কেমােী নাম।। 

শত শত লযাজন নবস্তাে বদঘৃয তাে।  

নানা েত্ন বহুবণৃ কনহস্থত নবস্তাে।। 

ননবস্থস বরুণ তর্া বারুণী সনহত। 

পুত্র লপৌত্র পাত্র নমত্র সহ পুস্থোনহত।। 
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দ্বাদশ আনদতয আে নাগগণ যত। 

বাসুনক তিক কস্থকৃা ক ঐোবত।। 

সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বনে নমুনচ দানব।  

নবপ্রনচনর্ত্ কােস্থকয় দুরৃু্ম্ি সেভ।।  

মূনর্ত্ৃমন্ত চানে নসেু আস্থো নদীগণ। 

জাহ্নবী যমুনা নসেু সেস্বতী লশাণ।। 

চন্দ্রভাগা নবপাশা নবতস্তা ইোবতী। 

শতদ্রু সেযূ আস্থো নদী চরৃ্ম্ণ্বতী।। 

নকমু্পনা নবনদশা কতষ্ণস্থবণা লগাদাবেী। 

নরৃ্ম্দা নবশেযা লবণ্বা োঙ্গেী কাস্থবেী।। 

লদবনদী মহানদী ভােবী বভেবী। 

িীেবতী দুগ্ধবতী লোনহতা সুেনভ।। 

কেস্থতায়া গণ্ডকী আস্থত্রয়ী শ্রীস্থগামতী। 

ঝুম্ঝুনম স্বণৃস্থেিা নদী পদ্মবতী।। 

মূনর্ত্ৃমতী হইয়া তর্ায় আস্থছ সস্থব।  

তিাগ পুষ্কনেণযানদ বরুস্থণস্থে লসস্থব।। 

চানে লমঘ ববস্থস তর্া সহ পনেবাে। 

কনহস্থত না পানে কত, যত ববস্থস আে।।  

কুস্থবস্থেে সভা োজা কে অবিান। 

বকোস-নশিস্থে নবশ্বকরৃ্ম্াে ননরৃ্ম্াণ।। 

শস্থতক লযাজন দীঘ ৃনবস্তাে সর্ত্নে। 

ননবস্থস গুহযক যি নকন্নে নকন্নেী।। 

নচত্রস্থসন েম্ভা নচত্রা ঘততাচী লমনকা। 

চারুস্থনত্রা ঊর্ব্ৃশী বুদু্ধদা নচত্রস্থেিা। ।  

নমশ্রস্থকশী অেমু্বষা কত মহাস্থদবী।  

নততয গীত বাস্থদয সদা কুস্থবস্থেস্থে লসনব।। 

পুত্র নেকূবে আস্থো লয মনন্ত্রগণ।  

মনণভর লশ্বতভর ভর সুস্থোচন। ।  

গের্ব্ৃ নকন্নে যি আস্থছ েি েি। 

ভূত লপ্রত নপশাচ োিস বদতয েি।। 

িেকণৃ িস্থোদক তুমু্বরু প্রভতনত।  

হাহা হূহূ নবশ্বাবসু নচত্রস্থসন কততী।। 

নচত্রের্ মস্থহন্দ্র মাতঙ্গ নবদযািে। 

নবভীষণ র্াস্থক সদা সহ সস্থহাদে।। 

আছস্থয় পর্ব্ৃতগণ মুনর্ত্ৃমন্ত বহয়া। 

নহমানর বমনাক গেমাদন মেয়া।।  

আনমও র্ানক লয আমা তুেয বহু আস্থছ। 

উমাসহ সদানন্দ সবাই নবোস্থজ।। 

নন্দী ভতঙ্গী গণপনত কানর্ত্ৃক বতষভ। 

নপশাচ লিচে দানা নশবাগণ সব।। 

আে যত আস্থছ, তাহা কনহস্থত লক পাস্থে।  

কনহব ব্রহ্মাে সভা শুন অতুঃপস্থে।।  

পূস্থর্ব্ৃ লদবযুস্থগ নদবয নাস্থম নদবাকে। 

ভ্রস্থমন মনুষযস্থোস্থক হস্থয় লদহিে।। 

আচনম্বস্থত আমাস্থে লদনিো মহাশয়। 

নদবযচস্থি জাননয়া ননস্থেন পনেচয়। ।  

ব্রহ্মাে সভাে গুণ কনহে আমাস্থে।  

শুননয়া হইে ইচ্ছা সভা লদনিবাস্থে। ।  

তাাঁস্থে নজজ্ঞানসোম কনেয়া সনবনয়।  

নকমস্থত ব্রহ্মাে সভা মম দতশয হয়।।  

সূযৃয ববে সহস্র বৎসে ব্রতী বহয়া। 

কেহ কস্থিাে তপ নহমােস্থয় নগয়া।। 

শুনন কনেোম তপ সহস্র বৎসে। 

পস্থে পুনুঃ আইস্থেন লদব নদবাকে।। 

আমা সস্থঙ্গ কনেয়া লগস্থেন ব্রহ্মপুেী। 

লদনিোম যাহা তাহা কনহস্থত না পানে।। 

তাে অন্ত নানহক, নানহক পনেমাণ। 

অতুেন লসই সভা ব্রহ্মাে ননরৃ্ম্াণ।। 
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চন্দ্র সূযৃয নননন্দয়া লস সভাে নকেণ। 

শূস্থনযস্থত লশানভস্থছ সভা না যায় নয়ন।।  

তর্ায় র্ানকয়া নবনি কস্থেন নবিান। 

প্রজাপনতগণ র্াস্থক তাাঁে সনন্নিান। ।  

প্রস্থচতা মেীনচ দি পুেহ লগৌতম। 

অনঙ্গো বনশি ভতগু সনক কর্দদৃম।।  

কশযপ বনেি ত্রুতু পুেস্তয প্রহ্লাদ। 

বােনিেয অগস্তয মাণ্ডবয ভেদ্বাজ।। 

নবদযমান অন্তেীস্থি আত্মা অক্ষগণ।  

বায়ু লতস্থজ পতর্বী জে শব্দ পেশন। ।  

গের্ব্ৃ সকে আস্থছ মূনর্ত্ৃমন্ত বহয়া। 

আয়ুস্থর্ব্ৃদ চন্দ্র তাো সূযৃয সেযা ছায়া।। 

িরৃ্ম্ অর্ৃ কাম লমাি কানন্ত শানন্ত িমা। 

অিবসু নবেহ নশব সহ উমা।। 

চতুস্থর্ব্ৃদ ষ শাস্ত্র তন্ত্র শ্রুনত ৃতনত। 

চানে যুগ বষৃ মাস নদবা সহ োনত।। 

সানবত্রী ভােতী েক্ষ্মী অনদনত নবনতা। 

ভরা ষিী অরুেতী কদ্রু নাগমাতা।। 

মূনর্ত্ৃমন্ত হইয়া আস্থছন নাোয়ণ।  

ইন্দ্র যম কুস্থবে বরুণ হুতাশন।। 

আমাে নক শনি তাহা বনণৃবাস্থে পানে। 

ননতয আনস লসস্থব সস্থব সতনি অনিকােী।। 

এত সভা লদনিয়ানছ আনম এ নয়স্থন। 

তব সভা তুেয নানহ মনুষয-ভুবস্থন।। 

যুনিনিে বনেস্থেন, তুনম মস্থনাজব। 

লতামাে প্রসাস্থদ শুননোম এই সব।। 

এক কর্া শুননয়া নবৃয় জস্থন্ম মস্থন। 

যস্থতক নতপনত সব যস্থমে ভবস্থন।। 

একা হনেশচন্দ্র লকন ইস্থন্দ্রে আেয়।  

লকান্ পুণয দানিস্থে কহ মহাশয়।। 

যমােস্থয় যস্থব লদনিোম মম নপতা। 

আমাে বােতা নকছু কনহস্থেন তর্া।। 

নােদ বস্থেন, শুন পাণ্ড প্রিান। 

সূযৃযবংস্থশ লশ্রি হনেশচস্থন্দ্রে আিযান।। 

এক েস্থর্ চনিয়া নজননে মর্ত্ৃযপুে।  

বাহুবস্থে বহে সপ্তদ্বীস্থপে িাকুে। ।  

োজসূয়-যজ্ঞ লস কনেে হনেশচন্দে্।  

আজ্ঞায় আইে যত নছে োজবতন্দ।। 

অস্থনক ব্রাহ্মণ আইে যস্থজ্ঞে সদন। 

প্রনত নদ্বস্থজ লসই োজা কনেে লসবন।।  

শাস্ত্রমত দনিণা লয বনেো ব্রাহ্মণ। 

পঞ্চগুণ কনে তাস্থে নদস্থেন োজন।। 

সব োজা বহস্থত লস কনেে বি করৃ্মম।  

ইন্দ্রস্থোস্থক তাই েস্থহ কনে মহা িরৃ্ম্।। 

আে যত োজা োজসূয়-যজ্ঞ বকে। 

সরু্ম্ি সংোম কনে যাহাো মনেে।।  

লযানগগণ লযাস্থগ ননজ লদহতযাগ কস্থে। 

লসই সব লোক ববস্থস ইস্থন্দ্রে নগস্থে। ।  

কনহ শুন লতামাে নপতাে সমাচাে।  

যমােস্থয় লদিা বহে সনহত তাাঁহাে।। 

বহু কর্া কনহস্থেন কনেয়া নবনয়। 

যুনিনিে িরৃ্ম্োজ আমাে তনয়।।  

অনুগত তাাঁে বীযৃযবন্ত ভ্রাততগণ।  

যাাঁহাে সহায় কতষ্ণ কমে-স্থোচন।। 

পতনর্বীস্থত তাাঁহাে অসািয নকছু নয়।  

োজসূয় যজ্ঞ তাাঁে অবস্থহস্থে হয়।। 

এই োজসূয় যনদ কস্থে িরৃ্ম্োজ। 

হনেশচন্দ্র সহ ববস্থস ইস্থন্দ্রে সমাজ।। 



মহাভারত (সভাপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

লতামাে জনক ইহা কনহে আমাস্থে। 

লয হয় উনচত োজা কেহ নবচাস্থে।। 

সর্ব্ৃ যজ্ঞ বহস্থত লশ্রি োজসয়ূ গনণ। 

বহু নবে হয় ইস্থর্, আনম ভাে জানন।। 

নছর লপস্থয় যজ্ঞ নাশ যি েি কস্থে। 

যজ্ঞ লহতু োজগণ যুদ্ধ কনে মস্থে। ।  

লযমস্থত মঙ্গে হয়, কে নেপনত। 

আমাস্থে নবদায় কে যাব দ্বাোবতী।।  

এত বনে প্রোন কস্থেন মুননবে। 

শ্রীকতষ্ণ দশৃন লহতু দ্বােকা- নগে।।  

সভাপস্থর্ব্ৃ অনুপম সভাে বণৃন। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুস্থন সািুজন।।  

শ্রীকতষ্ণস্থক আনয়নারৃ্ যুনিনিস্থেে দূত লপ্রেণ 

মুননমুস্থি বার্ত্ৃা শুনন,                  তস্থব িরৃ্ম্ নতপমনণ, 

মস্থন মস্থন কস্থেন নচন্তন। 

অনয নানহ েয় মস্থন,                  কনহস্থেন ভ্রাততগস্থণ, 

নক কনেব বেহ এিণ।। 

নােদ বস্থেন যত,                  নপতত-আজ্ঞা লযই মত, 

শুনন হন পুেনকত মন। 

এ যজ্ঞ কর্ত্ৃবয নকনা,                  লভস্থব লদি সর্ব্ৃজনা, 

নকস্থস হয় পূণৃ আনকঞ্চন।। 

শুনন যত মনন্ত্রগণ,                  কস্থহ তস্থব সর্ব্ৃজন, 

লকন বতর্া নচনন্তত োজন। 

নচন্তা কে লকান লহতু,                  কে োজসূয় রতু, 

তুনম হও সর্ব্ৃ গুণবাণ।। 

নক কাযৃয অসািযআস্থছ,                  লকবা নবস্থোনিস্থব পাস্থছ, 

নানহ লহনে আস্থছ নত্রভুবস্থন।  

মনন্ত্রগণ-বাকয শুনন,                  নবচাস্থেন নতপমনণ, 

নক কাযৃয কনেব এইিস্থণ।। 

লয করৃ্ম্ যাস্থহ না লশাস্থভ,                  লস করৃ্ম্ কনেস্থে তস্থব, 

সভামাস্থঝ হইস্থব ননন্দন। 

পাস্থছ হয় নবিম্বনা,                  অযশ লযাস্থষ সর্ব্ৃজনা, 

নচন্তাস্থত হস্থয়ন ননমগণ।। 

নবস্থশস্থষ নবষম যজ্ঞ,                  সব লোক নস্থহ লযাগয, 
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নকরূস্থপস্থত হইস্থব সািন। 

ইহা আস্থগনা প্রকানশ,                  লগানবস্থন্দ অস্থে নজজ্ঞানস, 

নক কস্থহন শুনন জনার্দ্ৃন।। 

কর্ত্ৃবয নক অকর্ত্ৃবয,                  হনেে হইস্থে শ্রবয, 

কনেব এ ব্রত আচেণ। 

যনদ লদন অনুমনত,                  এ যস্থজ্ঞ হইব ব্রতী, 

নতুবা এ বতর্া আনকঞ্চন।। 

ইহা নচনন্ত নেপস্থত,                  তস্থব ইন্দ্রস্থসন দূস্থত, 

লপ্রনেস্থেন কতষ্ণ সনন্নিান।  

লস দূত সত্বে হস্থয়,                  দ্বােকা প্রস্থবস্থশ নগস্থয়, 

দাাঁিাইে বনন্দয়া চেণ।। 

কতস্থষ্ণ কনে নমস্কাে,                  কস্থহ িরৃ্ম্-সমাচাে, 

জানাইে হনেস্থষ তিন। 

কয় লস নবনয় কনে,                  চে তর্া তুনম হনে, 

লতামা োনগ নচনন্তত োজন।। 

লতামাে দশৃন নবস্থন,                  কুন্তী-পুত্র দুুঃিী মস্থন,  

েনহয়াস্থছ নবেস বদন। 

এ কর্া শুননবামাত্র,                  শ্রীকতষ্ণ লতাস্থেন গাত্র, 

যাইবাস্থে কস্থেন মনন।। 

ববনস্থতয় আস্থোহস্থণ,                  যান ইন্দ্রস্থসন সস্থন, 

িরৃ্ম্পুস্থত্র নদস্থত দেশন। 

নদবাকে যায় অস্থস্ত,                  উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে, 

হইস্থেন লদব নাোয়ণ।। 

কতষ্ণ আইস্থেন পুস্থে,                  শুনন হষৃ নতপবস্থে, 

আগুবানি েইস্থত তিন। 

ভ্রাতত মন্ত্রী পািাইে,                  অে বহয়া কতস্থষ্ণ ননে, 

মহাসুস্থি ভাস্থস সর্ব্ৃজন।। 

িস্থরৃ্ম্ নমস্কাে কনে,                  সম্ভাস্থষন তস্থব হনে, 

নমি ভাস্থষ তুনষ ভগবান। 
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িরৃ্ম্-নেপনত তস্থব,                  কতস্থষ্ণ পূস্থজ ভনিভাস্থব, 

বনসবাস্থে নদে নসংহাসন।। 

বনসস্থেন সস্থব তর্া,                  চস্থন্দ্রে মণ্ডেী যর্া, 

লস রূস্থপে না হয় তুেন। 

শ্রীহনে-চেণদ্বয়,                  লয ভাস্থব সদা হৃদস্থয়, 

দুুঃি নানহ পায় লসই জন।। 
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শ্রীকতষ্ণ-যুনিনিে সংবাদ 

বস্থেন লগানবন্দ প্রনত িস্থরৃ্ম্ে কুমাে। 

নােস্থদস্থে কনহস্থেন জনক আমাে।। 

োজসূয় মহাযজ্ঞ, দুল্লৃভ সংসাস্থে। 

যুনিনিস্থে কহ োজসূয় কনেবাস্থে।।  

এই লহতু যজ্ঞ-বাঞ্ছা হইস্থে আমাে।  

শুন এই কর্া কতষ্ণ, কনহ সাস্থোদ্ধাে।। 

পেস্পে আমাস্থে সুহৃদ বস্থে সস্থব। 

লকহ প্রীস্থত লকহ ননস্থত লকহ িনস্থোস্থভ।। 

লয যত বস্থেন, নানহ েয় মম মস্থন। 

যতিণ নানহ শুনন লতামাে বদস্থন।। 

বুনঝয়া সস্থন্দহ প্রভু ভাঙ্গহ আমাে। 

কর্ত্ৃবযাকর্ত্ৃবয যুনি লতামাে নবচাে।। 

পাণ্ডস্থবে গনত তুনম, পাণ্ডস্থবে পনত। 

লতামা নবনা পাণ্ডস্থবে নানহ অবযাহনত।। 

লগানবন্দ বস্থেন, তুনম সর্ব্ৃ গুণবাণ। 

পতনর্বীে মস্থিয োজা লক তব সমান। ।  

লযাগয হও োজা তুনম যজ্ঞ কনেবাস্থে। 

এক ননস্থবদন আনম কনেব লতামাস্থে।। 

আনম যাহা কনহ, তাহা জান ভােমস্থত।  

এক েি োজা চানহ এ মহা যস্থজ্ঞস্থত।। 

মগি-ঈশ্বে জোসে লশ্রি োজা। 

পতনর্বীে যত োজা কস্থে তাে পূজা।।  

তাহাস্থে না মাস্থন লহন, নানহ নিনতমাস্থঝ। 

বস্থেস্থত বানেয়া আস্থন লয জন না ভস্থজ।। 

তাহাে সহায় বহু দুি োজগণ। 

নশশুপাে দন্তবর নতপনত যবন।। 

পুণ্ডেীক বাসুস্থদব লকাশে-ঈশ্বে। 

রুিী ভগদর্ত্ োজা মহাবেিে।। 

এমত অস্থনক যত দুি নেপনত। 

সদাকাে র্াস্থক সস্থব তাহাে সংহনত।। 

ইিবাকু ইোে বংস্থশ যত যত জন।। 

তাে ভস্থয় ননজ লদস্থশ েনহস্থত নানেয়া।  

উর্ত্ে লদস্থশস্থত সস্থব লগে পোইয়া।। 

জোসস্থেে দুই কনযা অনস্ত প্রানপ্ত বনে। 

কংস্থসে বননতা লদাাঁস্থহ আমাে মাতুেী। ।  

স্বামীে কােস্থণ বাস্থপ লগাহােী কনেে।  

সচ্সনয মগিপনত মর্ুো লবনিে।। 

অসংিয তাহাে বসনয, লক গনণস্থত পাস্থে। 

িয় নানহ, মানেস্থেক শস্থতক বৎসস্থে। ।  

োম আনম দুই ভাই কনেনু সংহাে। 

লস লহতু আইে সানজ অিাদশবাে।। 

তস্থব নচস্থর্ত্ নবচাে কনেনু সর্ব্জৃন।  

মর্ুো বসনত আে নস্থহ সুস্থশাভন।। 

ননেন্তে দুই কনযা কনহস্থবক বাস্থপ।  

পুনুঃ পুনুঃ জোসে আনসস্থবক লকাস্থপ। ।  

এমত নবচানে সস্থব মর্ুো তযনজয়া। 

দূেোন দ্বােনকয় েনহোম নগয়া। ।  

তাে পস্থি না যুস্থঝ লয সব োজগস্থণ। 

বন্দী কনে োনিয়াস্থছ আপন ভবস্থন।। 

পশুবৎ কনে সব োনিয়াস্থছ োজা। 

সবাকাস্থে বনে নদস্থব কনে রুর পূজা।। 

নছয়াশী হাজাে ভূপ আস্থছ বনন্দশাস্থে। 

তব যজ্ঞ হয় োজা সব মুি বহস্থে। ।  

জোসস্থে নবনানশস্থে সর্ব্ৃ নসর্দি হয়।  

ননষ্কণ্টস্থক যজ্ঞ তস্থব কে মহাশয়।।  

জোসে জীয়স্থন্ত না হয় লকান কাজ।  
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তাস্থে মানে বশ কে োজাে সমাজ।। 

হইস্থব অতুে যশ সংসাে নভতস্থে। 

আমাে যুকনত এই কনহনু লতামাস্থে।। 

এস্থতক বনেো যনদ কমেস্থোচন। 

কতস্থষ্ণে কস্থহন োজা িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।। 

সমুনচত যস্থতক কনহো মহাশয়। 

ইহা না কনেস্থে যজ্ঞ নক প্রকাস্থে হয়।।  

শানন্ত আচেণ আনম কনে লয প্রর্স্থম।  

পতনর্বীে োজা বািয কনে রস্থম রস্থম।। 

পিাস্থত কনেব জোসস্থেে উপায়। 

মম মত এই, কনহোম লয লতামায়।। 

ভীমস্থসন বস্থে, না েয় মম মস্থন। 

প্রর্স্থম মানেব বতহরস্থর্ে নন্দস্থন। ।  

তাস্থে মানে মুি যনদ কনে োজগণ।  

যস্থজ্ঞ নবে কস্থে তস্থব, নানহ লহন জন।।  

োজা বহয়া শানন্ত ভস্থজ, েক্ষ্মী নানহ পায়। 

পূর্ব্ৃ-োজগণ করৃ্ম্ কনহ শুন োয়।। 

বাহুবস্থে ভােত শানসে ভূমণ্ডে। 

মাোতা নতপনত কে তযানজে সকে। ।  

প্রতাস্থপস্থত কার্ত্ৃবীযৃয লঘাস্থষ জগর্জ্ন। 

ভগীের্ িযাত কনে প্রজাে পােন।। 

শ্রীকতষ্ণ বস্থেন, োজা কে অবগনত।  

লযমস্থত হইস্থব হত মগস্থিে পনত।। 

বসস্থনয সানজ তাহাস্থে নানেস্থব কদানচত। 

অসংিয দুর্দ্ৃান্ত বসনয যাহাে েনিত।। 

ভীমার্জ্ুৃন লদহ োজা আমাে সংহনত। 

উপাস্থয় কনেব হত মগস্থিে পনত।। 

শুননয়া বস্থেন তস্থব িস্থরৃ্ম্ে তনয়। 

যস্থতক কনহো মম নচস্থর্ত্ নানহ েয়।।  

মহাোজ জোসে োজচরবর্ত্ৃী।  

যাহাস্থে কস্থেন ভয় ইন্দ্র সুেপনত।।  

যাে ভস্থয় জগন্নার্ মর্ুো তযনজয়া।  

পনিম সমুরতীস্থে েনহস্থেন নগয়া। ।  

ভীমার্জ্ুৃন চিু মম, কতষ্ণ তুনম প্রাণ। 

সঙ্কস্থ স্থত পািাইব, না হয় নবিান।।  

লহন যস্থজ্ঞ প্রস্থয়াজন নানহক আমাে। 

সন্নযাসী হইয়া পাস্থছ ভ্রনমব সংসাে।। 

এত শুনন তিন কস্থহন িনঞ্জয়। 

লকন লহন না বুনঝয়া বে মহাশয়।। 

নচেজীবী নস্থহ লকহ সংসাে নভতে। 

যুদ্ধ না কনেয়া লকবা আছস্থয় অমে।।  

নবনা দুুঃস্থি সঙ্কস্থ স্থত নস্থহ লকান করৃ্ম্। 

সুকর্ম্ নবহীন োজা, বতর্া তাে জন্ম।। 

এ উপাস্থয় করৃ্ম্ যনদ না হয় সািন।  

পিাৎ কনেব তাহা, যাহা েয় মন।।  

এস্থতক বস্থেন যনদ ইস্থন্দ্রে নন্দন। 

সািু বনে প্রশংসা কস্থেন নাোয়ণ।।  

সভাপর্ব্ৃ সুিােস জোসে-বস্থি। 

কাশীোম দাস কস্থহ, লগানবস্থন্দে পস্থদ।। 

জোসস্থেে জন্মবতর্ত্ান্ত 

িরৃ্ম্োজ বস্থেন, বেহ নাোয়ণ। 

জোসে নাম তাে নকস্থসে কােণ।। 

কত বে িস্থে লস, কাহাে পাইে বে। 

লতামা নহংনস েিা পাইে, নবৃয় অন্তে।। 
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লগানবন্দ বস্থেন, োজা কে অবিান। 

জোসে-নববেণ কনহ তব োন।। 

মগি লদস্থশে োজা নাম বতহরর্। 

অগনণত বসনযগণ গজ বাজী ের্।। 

লতস্থজ সূযৃয, লরাস্থি যম, িস্থন যিপনত। 

রূস্থপ কামস্থদব োজা িমাগুস্থণ নিনত।। 

ননেন্তে যজ্ঞ কস্থে, অস্থনয নানহ মন।  

দুই কনযা নদে তাস্থে কাশীে োজন। ।  

পুত্রার্ৃী পুস্থত্রনি যজ্ঞ কস্থে মহীপাে। 

না হইে বংশ তাে লগে যুবাকাে।। 

আপনাস্থে নিক্কাে কনেয়া নেপনত। 

োজয তযনজ বস্থন লগে ভাযৃযাে সংহনত।। 

লগৌতম-নন্দন চণ্ডস্থকৌনশক লয ঋনষ। 

পেম তপস্বী নতনন সদা বনবাসী।। 

বহু লদশ ভ্রনময়া মগস্থি উপনীত। 

বতিতস্থে োজা তাাঁস্থে লদস্থি আচনম্বত।। 

ভাযৃযা সহ প্রণনমে মুননে চেণ।  

মুনন নজজ্ঞানসে োজা লকার্ায় গমন। ।  

কেস্থযাস্থি বস্থে োজা নবনয় বচন। 

মম দুুঃি অবিান কে তস্থপািন।। 

বহু করৃ্ম্ কনেোম োস্থজয বহয়া োজা। 

সমুনচত নবিাস্থনস্থত পানেোম প্রজা। ।  

িস্থন জস্থন প্রস্থয়াজন নানহ তস্থপািন। 

সর্ব্ৃ শূনয লদনি মুনন নবনা পুত্রিন।। 

এই লহতু োজয তযনজ যাই বনবাস।  

তপসযা কনেব নগয়া েইয়া সন্নযাস।।  

োজাে নবনয় শুনন লগৌতম নন্দন। 

িযাস্থনস্থত বনসয়া মুনন নচস্থন্ত ততিণ।। 

লহনকাস্থে বদস্থব লসই আম্রবতি বহস্থত। 

আচনম্বস্থত এক আম্র পনিে ভূনমস্থত।।  

আম্র েস্থয় মুননবে হৃস্থদ োগাইে। 

হনেস্থষ োজাে কস্থে অনপৃয়া কনহে।।  

এ িে িাইস্থত লদহ প্রিান ভাযৃযাস্থে। 

গুণবান পুত্র হস্থব তাহাে উদস্থে।। 

বাঞ্ছাপূণৃ বহে োজা, যাহ ননজ ঘে।  

এত শুনন আননন্দত বহে নেবে।। 

মুনন প্রণনময়া োজা ননজােস্থয় লগে।  

দুই ভাযৃযা সমান লদাাঁহাস্থে বাাঁন  নদে।। 

দুই ভাগ কনে লদাাঁস্থহ কনেে ভিণ। 

এককাস্থে গভৃবতী বহে দুই জন।। 

একই সমস্থয় দুই োণী প্রসনবে। 

নবৃস্থয় এককাস্থে লদাাঁস্থহ ননেনিে।। 

এক চিু নাসা কণৃ এক পদ কে। 

অদৃ্ধ অদৃ্ধ অঙ্গ লদনি নবৃয় অন্তে।। 

হৃদস্থয় হাননয়া কে নবষাস্থদ বনেে। 

দশ মাস গভৃবযর্া বতর্া বনহ লগে। ।  

ননোশ হইয়া লদাাঁস্থহ ঘতণা কনে মস্থন।  

লিোইয়া নদস্থত আজ্ঞা বকো দাসীগস্থণ।। 

চতুষ্পস্থর্ লিোইয়া নদে ততিস্থণ। 

জো নাস্থম োিসী আইে লসইোস্থন ।। 

সদাই লশানণত মাংস আহাে তাহাে। 

সংসাস্থেে গভৃপাস্থত তাে অনিকাে।। 

োজগতস্থহ গভৃপাত শুননয়া িাইে। 

অদৃ্ধ অদৃ্ধ অঙ্গ লদনি নবৃয় মাননে।। 

আপন নয়স্থন ইহা কিন না লদস্থি। 

দুই হাস্থত দুই িান িনেয়া ননেস্থি।।  

েহসয লদনিয়া দুই সংস্থযাগ কনেে। 

আচনম্বস্থত দুই অঙ্গ একত্র হইে।। 
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উঙা উঙা কনে কাস্থন্দ মুস্থি হাত ভনে। 

আিযৃয লদনিয়া নচস্থর্ত্ ভাস্থব ননশাচেী।। 

না হস্থব উদে পূস্থণৃ ইহাস্থে িাইস্থে।  

নতপনত হইস্থব তিু এ পুত্র পাইস্থে।। 

এত নচনন্ত লকাস্থে কনে েইে নন্দন। 

লমস্থঘে গর্জ্ৃন নজনন নশশুে ননুঃস্বন।। 

মুনস্থষযে মূনর্ত্ৃ িনে জো ননশাচেী। 

োজাে সরু্ম্স্থি লগে পুস্থত্র লকাস্থে কনে।। 

নতপনতস্থে কনহে সকে নববেণ। 

লহে নতপ, নহ এই আপন নন্দন।। 

পুত্র লপস্থয় উল্লানসত হইে নতপনত।  

তস্থব নজজ্ঞানসে োজা োিসীে প্রনত।। 

লক তুনম, লকার্ায় বাস, নক লতামাে নাম। 

কাে কনযা, কাে ভাযৃযা, লকার্া তম িাম।। 

এত লেহ মম প্রনত নকস্থসে কােস্থণ।  

আমাস্থে এমত কস্থে নানহ নত্রভুবস্থন।।  

োজাে বচন শুনন বস্থে ননশাচেী। 

গতহস্থদবী নদো নাম সতনি-অনিকােী।। 

দানব নবনাস্থশ লমাে হইে সতজন। 

সর্ব্ৃ গতস্থহ র্ানক োজা কেহ শ্েবণ।।  

আমাস্থে সপুত্রা নবস্থযৌবনা কনেয়া। 

লয জন োনিস্থব গতহ নভনর্ত্স্থত আাঁনকয়া।। 

জায়া সুত িন িাস্থনয সদা তাে ঘে।  

পনেপূণৃ র্ানকস্থবক, শুন োস্থজযশ্বে।। 

তব গতস্থহ পূজা োজা পাই অনিূণ।  

লতাঁই েিা কনেোম লতামাে নন্দন। ।  

সমুর লশাষয় োজা লমাে এই লপস্থ । 

সুস্থমরু সদতশ মাংস িাইস্থে না আাঁস্থ ।। 

তব গতস্থহ পূজা েনভ সস্থন্তাষ আমাে। 

এই লহতু োনিোম লতামাে কুমাে।। 

এই বনে োিসী চনেে ননজ োন।  

পুত্র লপস্থয় নেপনত মহা হষৃবান।।  

জাত করৃ্ম্ নবনিমত কনেে োজন। 

অনুমান কনে নাম নদে নদ্বজগণ।। 

জোয় সনেত লহতু নাম জোসে।ু  

নদস্থন নদস্থন বাস্থি লযন শুক্লপি-চন্দ্র।। 

কতনদস্থন বতহরর্ পুস্থত্র োজয নদয়া। 

ভাযৃযা সহ বস্থন লগে ব্রহ্মচােী বহয়া।। 

জোসে োজা বহে, বস্থে মহাবে। 

ননজ ভুজ-পোরস্থম শাস্থস ভূমণ্ডে। ।  

দুই লসনাপনত হংস নিম্ভক তাহাে। 

সর্ব্ৃত্র নবজয়ী অস্থস্ত্র, অস্থভদ আকাে।। 

নতন জন মহাবীে, অস্থজয় সংসাস্থে। 

চতুর্ৃ জামাতা কংস মহাবে িস্থে।। 

আমা বহস্থত লভাজপনত যস্থব বহে হত। 

তর্া বহস্থত গদা প্রহানেে বাহৃর্দের্।।  

শস্থতক লযাজন গদা এে আচনম্বস্থত। 

মর্ুো কনম্পত লযন নগনে বজ্রাঘাস্থত।। 

সংোস্থম সানজয়া এে অিাদশ বাে।  

এস্থয়াদ্শ অস্থিৌনহণী সহ পনেবাে।। 

হংস নাস্থম এক োজা নছে সঙ্গ তাে।  

বেভর হাস্থত লসই হইে সংহাে।। 

মনেে মনেে হংস, বহে এই শব্দ। 

শুনন মগস্থিে লোক হইস্থেক স্তব্ধ।। 

নিম্ভক কনেত লসই োস্থজযে েিণ।  

শুননে সংোস্থম বহে ভ্রাতাে মেণ।।  

সনহস্থত নানেে লশাক হইে অনেে। 

িুনবয়া যমুনা জস্থে তযনজে শেীে।।  
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জোসে সহ তস্থব হংস লগে ঘে। 

শুননে, মনেে লশাস্থক িুনবয়া লসাদে।।  

ভ্রাততস্থশাস্থক হংস আে িস্থণ না েনহে। 

যমুনাে জস্থে লসও িুনবয়া মনেে।। 

লহনমস্থত িুনবয়া মনেে দুই জন। 

একমাত্র জোসে আছস্থয় দুর্জ্ৃন। ।  

সংোস্থম নজননস্থত তাস্থে নানহক ভুবস্থন। 

উপায় আছস্থয় এক নচনন্তয়ানছ মস্থন।। 

মল্লযুদ্ধ নবনা তাে না হয় ননিন।  

বতস্থকাদে বাহুবস্থে কনেস্থব সািন।। 

আমাে হৃদয় যনদ জান মহাশয়। 

আমাে বচস্থন যনদ র্াকস্থয় প্রতযয়।। 

লপৌরুষ ববভব যনদ বাঞ্ছ নেপনত। 

ভীমার্জ্ুৃস্থন লদহ োজা আমাে সংহনত।। 

কতস্থষ্ণে বচন শুনন িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

একদতস্থি চান ভীমার্জ্ুৃস্থনে বদন।।  

হৃিমুি দুই ভাই লদনি নেপনত। 

কস্থহন মিুে বাস্থকয লগানবস্থন্দে প্রনত।। 

নক কােস্থণ এমত বনেো যদুোয়। 

লতামা নবনা পাণ্ডস্থবে নক আস্থছ উপায়।।  

েক্ষ্মী পোঙু্মি যাস্থে, লস লতামা না জাস্থন। 

সহস্থজ পাণ্ডব-বেু িযাত নত্রভুবস্থন।। 

তব নাম ননস্থে ভয় নানহ নত্রজগস্থত। 

তাে নক আপদ যাে র্ানকবা সস্থঙ্গস্থত। ।  

এত বনে নেপনত দুই ভাই েস্থয়। 

লগানবস্থন্দে হাস্থতস্থত নদস্থেন সমনপৃস্থয়।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতস্থতে িাে। 

কাশীোম দাস কস্থহ, েনচয়া পয়াে।। 

ভীমার্জ্ুৃস্থক েইস্থয় শ্রীকতস্থষ্ণে নগনেব্রস্থজ প্রস্থবশ 

শুভিণ কনেয়া চস্থেন নতন জন। 

োতক-নবস্থপ্রে লবশ কনেয়া িােণ। ।  

পদ্মসে েনঙ্ঘে পর্ব্ৃত কােকূ । 

গণ্ডকী শকৃোবর্ত্ৃ নবষম সঙ্ক ।।  

সেযূ অস্থযািযা আে নগে নমনর্ো। 

ভাগীের্ী সেস্বতী যমুনা আইো।। 

পাে বহয়া পূর্ব্ৃমুস্থি যান নতন জস্থন। 

মগি োস্থজযস্থত উর্ত্নেো কত নদস্থন। ।  

বচতযের্ আনদ কনে পঞ্চ লগা া নগনে। 

তাহাে মস্থিযস্থত ববস্থস নগনেব্রজ-পুেী।। 

অনুপম লদশ লসই লদনিস্থত সুন্দে। 

লগা মনহষ িন িাস্থনয লশানভত নগে।। 

ভীমার্জ্ুৃস্থন বস্থেন লগানবন্দ মহামনত। 

এই পঞ্চ নগনে মস্থিয নগে বসনত।। 

পঞ্চ পর্ব্ৃস্থতে কর্া শুন দুই জন।  

শত্রু লদনি দ্বাে রুদ্ধ হয় ততিণ।। 

আে এক আিযৃয আছস্থয় দুয়াস্থেস্থত।  

নতনস্থগা া লভেী শব্দ কস্থে আচনম্বস্থত।। 

শত্রু লদনি লভেী শব্দ কেস্থয় যিন।  

সজাগ হইয়া লসনা কেস্থয় সাজন।। 

দ্বাস্থে আস্থছ দুই নাগ শত্রু লদনি দংস্থশ। 

যাে ভস্থয় নেপু নানহ নগস্থে প্রস্থবস্থশ।। 

মহােনর্গণ সব েিা কস্থে দ্বাে। 

ইহাে উপায় এক কেহ নবচাে।। 

অর্জ্ুৃন বস্থেন, বভেী বেে লমাে ভাস্থগ। 

শ্রীকতষ্ণ বস্থেন, ননবানেে দুই নাস্থগ।। 
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ভীম বনেস্থেন, লমাে পর্ব্ৃস্থতে ভাে।  

অনয পস্থর্ যাব পুস্থে, না যাইব দ্বাে।। 

এইরূপ নবচানেয়া তস্থব নতন জন। 

দ্বাে তযানজ কনেস্থেন নগনে আস্থোহণ।।  

নাস্থগে কােস্থণ লদব কতষ্ণ মহামনত। 

িগপনত ৃেণ কস্থেন শীঘ্রগনত।। 

আইে ভুজঙ্গ-নেপু কতস্থষ্ণে ৃেস্থণ। 

এ নতন ভুবন কাাঁস্থপ যাহাে গর্জ্ৃস্থন।। 

ভস্থয়স্থত ভুজঙ্গ দুই প্রস্থবস্থশ পাতাস্থে। 

কতস্থষ্ণস্থে লমোনন মানগ িগপনত চস্থে।। 

লভেী লহতু অর্জ্ুৃন এনিে শব্দস্থভদী। 

এক অস্থস্ত্র নতন লভেী লিনেস্থেন লছনদ।। 

বচতযনগনে পতস্থি ভীম বকে আস্থোহণ।  

নেপু লদনি নগনেবে কেস্থয় গর্জ্ৃন। ।  

নগনেশতঙ্গ িনে ভীম উপানিে কস্থে।  

আচে হইে নগনে মুনিে প্রহাস্থে।।  

পর্ব্ৃত েনঙ্ঘয়া বকে নগস্থে প্রস্থবশ। 

সুেপুে সম লদনি জোসে-স্থদশ।। 

হা  বা  নগে চত্বে মস্থনাহো। 

নগে নভতস্থে ববস্থস নবনবি পসো।। 

সুগনে কুসুম মােয লদনি সুস্থশাভন।  

বস্থে েস্থয় নতন জন কস্থেন ভূষণ।। 

পূর্ব্ৃ দ্বাে েনঙ্ঘয়া লগস্থেন নতন জনা। 

অন্তুঃপুস্থে যাইস্থত ব্রাহ্মস্থণ নানহ মানা।। 

নতন দ্বাে েনঙ্ঘ তস্থব যান অন্তুঃপুে। 

যর্া আস্থছ মহীপাে জোসে শূে।। 

যজ্ঞ দীিা েইয়াস্থছ, যস্থজ্ঞস্থত তৎপে।  

উপবাস-ব্রতী হস্থয় আস্থচ এস্থকশ্বে।। 

লকবে ব্রাহ্মণগণ আস্থছ তর্াকাস্থে। 

নবনা ননমন্ত্রস্থণ অস্থনয যাইস্থত না পাস্থে।। 

নতন নদ্বজ লদনি োজা উনি লযাি হাস্থত। 

আগুসানে অভযর্ৃনা কস্থে কত পস্থর্।।  

বনসবাস্থে নদে নদবয কনক আসন। 

স্বনস্ত স্বনস্ত বনেয়া ববস্থসন নতন জন।। 

নতন জন মূনর্ত্ ৃোজা কস্থে ননেীিণ। 

শাে বতি লকাাঁিা লযন অস্থঙ্গে বেণ।।  

আজানুেনম্বত ভুজ ভুজঙ্গ-আকাে। 

অস্ত্রনচহ্ন-স্থেিা আস্থছ অস্থঙ্গ সবাকাে।। 

ভূষণ নবনবি মােয লদনিয়া োজন। 

ননন্দা কনে বনেস্থত োনগে ততিণ। ।  

ব্রতী নবপ্র বহয়া লকন লহন অনাচাে। 

সুগনে চন্দন মােয অস্থঙ্গ সবাকাে।। 

মুননগণ কস্থহ আে আনম জানন ভাস্থে। 

ব্রাহ্মণ কিন মােয নানহ পস্থে গস্থে।। 

পনেিান বহুনবি নবনচত্ে বসন।  

নবপ্রস্থদস্থহ অস্ত্রনচহ্ন নকস্থসে কােণ।। 

সতয কহ লতামো, লক হও লকান্ জানত। 

নক লহতু আইো বে আমাে বসনত।। 

নদ্বজ নবনা আস্থস লহর্া নানহ অনয জন।  

লচাে রূস্থপ আনসয়াছ েয় লমাে মন।। 

বচতযনগনে শত্খ  ভানঙ্গ বুনঝ এস্থে প্রায়। 

োজস্থরাহ পাপ ভয় নানহক লতামায়।। 

নক লহতু আইো লকান্ নভিা অনুসাস্থে। 

লকান্ নবনিমস্থত পূজা কনে সবাকাস্থে। ।  

এত শুনন বাসুস্থদব বস্থেন বচন। 

গভীে নননাদ লযন জেদ গর্জ্ৃন।। 

পুস্পমােয সদা োজা েক্ষ্মীে আশ্রয়। 

েক্ষ্মীনপ্রয় কস্থরৃ্ম্ বে কাে বাঞ্জা নয়।। 
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দ্বাস্থে না আইস্থে লহন বনেস্থে বচন। 

শত্রুগতহ-দ্বাস্থে লমাো না যাই কিন।।  

লকানরূস্থপ শত্রুগতস্থহ পনশ মহাোজ। 

লযই লহতু আনসয়ানছ কনেব লস কাজ।।  

জোসে বস্থে, মম না হয় ৃেণ। 

কস্থব শত্রু আমাে লতামো নতন জন।। 

না নহংনসস্থত লযই জন নহংসা আনস কস্থে। 

তাে সম পাপী নানহ সংসাে নভতস্থে।।  

কাস্থো নহংসা নানহ কনে, আনম মস্থন জানন। 

নকমস্থত লতামো শত্রু, কহ লদনি শুনন।। 

লগানবন্দ বস্থেন, তুনম কহ নবপেীত। 

লতামাে যস্থতক নহংসা জগস্থত নবনদত।। 

পতনর্বীে োজা সব বানে আনন বস্থে। 

পশুবৎ কনে োনিয়াছ বনন্দশাস্থে।। 

মহাস্থদব বনে নদবা শুনননু শ্রবস্থণ।  

বে লদনি লহন করৃ্ম্ কস্থে লকান্ জস্থন।। 

নানহ লদনি, নানহ শুনন লহন নবপেীত। 

জ্ঞানতগস্থণ বনে নদবা, অিরৃ্ম্ চনেত।। 

আপদভঞ্জন আনদ িস্থরৃ্ম্ে েিণ। 

জ্ঞানত-নহংসা লদনিস্থত না পানে কদাচন।। 

লসই লহতু আনসয়ানছ দুস্থিে দমস্থন।  

কতবাে লদনিয়াছ, নানহ নচন লকস্থন।।  

ত্রস্থয়ানবংশ অস্থিৌনহণী অিাদশ বাে। 

হানে পোইো সব কনেো সংহাে।। 

লসই কতষ্ণ আনম বসুস্থদস্থবে নন্দন। 

পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্ুৃন এই দুই জন।।  

আপনাে নহত যনদ বাঞ্ছয় োজন। 

আমাে বচস্থন োজা ছাি োজগণ।। 

নস্থহ, যুদ্ধ কে োজা আমাে সংহনত।  

দুই কস্থরৃ্ম্ লযবা ইচ্ছা, হয় তব মনত।। 

শ্রীকতস্থষ্ণে বচস্থন জ্বনেে জোসে। 

অস্থমষ নবস্থশস্থষ লগানবস্থন্দস্থে বস্থে মন্দ।। 

পূর্ব্ৃকর্া নবৃেণ হইে লতামাে। 

যুস্থদ্ধ পোইয়া লগস্থে শতগাে আকাে। ।  

পতনর্বী ছানিয়া লগস্থে সমুর নভতস্থে। 

কভু নানহ শুনন পুনুঃ এস্থসছ নগস্থে।।  

এিন লতামাস্থক লদনি আপনাে লদস্থশ। 

কনেস্থে অদ্ভুত করৃ্ম্ লকমন সাহস্থস।। 

দপৃ কনে কনহস্থে ছানিস্থত োজগণ। 

কাহাে শেীস্থে সস্থহ এমত বচন।। 

ভুজবস্থে বানে আননোম োজগস্থণ। 

সঙ্কল্প কস্থেনছ বনে নদব নত্রস্থোচস্থন।। 

পূর্ব্ৃকর্া তব বুনঝ নানহক ৃেণ।  

যাহ লগাপসূত, ের্জ্া নানহ নক কােণ।।  

সংোম মানগো তাে না বুনঝ কােণ।  

লতামা ছাে সনহত যুনঝস্থব লকান্ জন।।  

লযবা ভীমার্জ্ুৃন, লদনি অতযল্প বয়স।  

ইহাস্থদে সহ যুস্থদ্ধ হইস্থব অযশ।। 

মানেস্থে লপৌরুষ নানহ হানেস্থে অযশ। 

পোও বােকদ্বয়, না কে সাহস।। 

লগাপাস্থেে বস্থে বুনঝ কনেো উদযম। 

না জানহ জোসে কততাস্থন্তে যম।।  

এস্থতক বনেে যনদ জোসে লকাস্থপ। 

লরাস্থি বতস্থকাদস্থেে অিস্থোি কাাঁস্থপ। ।  

লগানবন্দ বস্থেন, নমর্যা না কে বিাই। 

লতামাে নবচাস্থে লতামা সব লকহ নাই।।  

লস কােস্থণ হীনবে লদনি োজগস্থণ। 

বস্থে িনে মানেবাস্থে চাহ অকােস্থণ।। 
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তাে অনুরূপ িে পাইবা ননকস্থ । 

দূে কে দপৃ, আনজ পনিো সঙ্কস্থ । ।  

না কনেবা ইচ্ছা যনদ আমা সস্থন েণ।  

এ লদাাঁহাে মস্থিয তব যাস্থে েয় মন।।  

বােক বনেয়া নচস্থর্ত্ না কনেহ তুনম। 

িস্থণস্থক জাননবা আস্থগ যাহ যুদ্ধভূনম।। 

জোসে বস্থে, যনদ ইনচ্ছস্থে মেণ। 

েণ-বাঞ্ছা কনেস্থে, কনেব আনম েণ।।  

নকরূস্থপ কনেবা েণ, কহ লদনি শুনন।  

এত শুনন তাহাস্থে কস্থহন চরপানণ।।  

নবনিে ননয়ম এই িত্রিস্থরৃ্ম্ নেস্থি। 

বসস্থনয বসস্থনয েস্থর্ েস্থর্ অর্বা একস্থক।। 

লসমত কেহ যুদ্ধ ইচ্ছা যাে সস্থন। 

যদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যাহা েয় মস্থন।। 

শুননয়া বনেস্থছ বতহরস্থর্ে কুমাে। 

ভুজবস্থে মহামর্ত্ কনে অহঙ্কাে।। 

সহস্থজ বােক এই নবস্থশস্থষ অর্জ্ুৃন। 

হীনবে সহ যুদ্ধ না কস্থে ননপুণ।। 

লকামে বােক প্রায় লদনি লয নয়স্থন। 

নকছুমাত্র বতস্থকাদে, েয় মস্থন মস্থন।।  

ভীস্থমে সনহত আনজ কনেব সমে। 

এত বনে উনিে মগি-দণ্ডিে।। 

দুই লগা া গদা োজা আননে তিনন। 

ভীস্থম নদে এক, এক েইে আপনন।। 

নগে বানহস্থে লগে েঙ্গভূনম যর্া। 

িাইে নগে-স্থোক শুনন যুদ্ধকর্া।। 

লকৌতুক লদস্থিন কতষ্ণ র্ানকয়া অন্তস্থে। 

নতপনত যুঝায় লযন মল্ল যগুস্থেস্থে।।  

অপূর্ব্ৃ সংোম কস্থে ভীম জোসে। 

নবস্তাস্থে েনচয়া কনহ যমস্থকে ছন্দ। ।  

পুণযকর্া ভােস্থতে শুননস্থে পনবত্র।  

লগানবস্থন্দে েীোেস পাণ্ডব-চনেত্ে।।  

জোসস্থেে সনহত ভীস্থমে যদু্ধ 

অপূর্ব্ৃ সংোম,                      না হয় নবোম, 

বহে জোসে ভীস্থম। 

গজোজ নস্থর,                      বতত্রাসুে শস্থর, 

লযমত োবণ-োস্থম।। 

লকশ-বাস সানে,                      কস্থে গদা িনে, 

দুই জন বহে আস্থগ। 

ককৃশ বচন,                      কনেস্থছ ভৎসন, 

দুই জন মর্ত্ োস্থগ।। 

আস্থে লে পাণ্ডব,                      লকার্া লে িাণ্ডব, 

আইো মগি-স্থদস্থশ।  

ননক  মেণ,                      এই লয কােণ, 
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বদস্থব বানে আস্থন পাস্থশ।। 

শুননয়া তর্জ্ৃন,                      কনেয়া গর্জ্ৃন, 

বনেস্থছ কুন্তীে সুত। 

লতামাস্থে শমন,                      কনেে ৃেণ, 

আনম হস্থয় এোম দূত।। 

লরাস্থি বতস্থকাদে,                      কস্থম্প কস্থেবে, 

লযমন কদেীপাত। 

মণ্ডেী কনেয়া,                      ত্বনেত নিনেয়া, 

লদাাঁস্থহ কস্থে কোঘাত।। 

নবপেীত নাদ,                      পনিে প্রমাদ, 

শ্রবস্থণ োনগে তাো।  

দন্ত কিমি,                      শ্বাস্থস বস্থহ ঝি, 

উনি যায় লমঘমাো।। 

কস্থে কস্থে ছাাঁনদ,                      পস্থদ পস্থদ বাাঁনি, 

দুইজস্থন লদাাঁহা  াস্থন। 

িস্থণ লদাাঁহা ছানি,                      নশস্থে নশস্থে তানি, 

হৃদস্থয় হৃদয় হাস্থন।। 

লোনহত নয়ন,                      লোনহত বদন, 

লনহাস্থে সস্থকাপ দতনি। 

দন্ত কিমি,                      মানেস্থছ চাপি, 

বজ্র সম চি মুনি।। 

ঊরুস্থত জঘস্থন,                      ছানন্দে সঘস্থন, 

ভূস্থম গিাগনি যায়। 

শ্রম-জে অস্থঙ্গ,                      েণ-িূনে সস্থঙ্গ, 

ঢানকে লদাাঁহাে গায়।। 

রুনিস্থে জর্জ্ৃে,                      দুই কস্থেবে, 

অন্তে হইয়া িস্থণ। 

লরাস্থি কায় কস্থম্প,                      পুনুঃ পুনুঃ ঝস্থম্প, 

লদাাঁহা’পে দুই জস্থন।। 
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লঘাে নাদ চ ,                      লদাাঁস্থহ বাহুস্থস্ফা , 

গভীে গর্জ্ৃস্থন গস্থর্জ্।ৃ 

পস্থদ ভূ নবদস্থে,                      চানপয়া অিস্থে, 

তর্জ্ৃনী তুনেয়া তস্থর্জ্।ৃ। 

লস লদাাঁস্থহ লদাাঁহাস্থে,                      গদাে প্রহাস্থে, 

হৃস্থদ ভুজ-নশে-নপস্থি। 

লঘােতে েণ,                      লদনি সর্ব্ৃজন, 

গদাঘাস্থত অনি উস্থি।। 

লকন নস্থহ ঊন,                      িনে পুনুঃ পুনুঃ, 

হৃদস্থয় হৃদয় চাস্থপ। 

ভুস্থজ ভুস্থজ তানি,                      ভুনমতস্থে পানি, 

পুনুঃ লদাাঁস্থহ উস্থি োস্থি।। 

লযন নদ্ব-বােণ,                      বােণী কােণ, 

যুঝস্থয় পর্ব্ৃত মাস্থঝ। 

লযন নদ্ব-বতষস্থভ,                      সুেনভে লোস্থভ, 

লগাস্থিে নভতে যুস্থঝ।। 

কানর্ত্ৃক প্রর্স্থম,                      প্রনতপদ-রস্থম, 

অহননৃনশ মর্ত্ েস্থণ। 

বহে চতুর্দ্ৃশী,                      কস্থহ দাস কাশী, 

নবশ্রাম না পায় িস্থণ।। 

জোসে বি ও োজগস্থণে কাোস্থমাচন 

অহননৃনশ চতুর্দ্ৃশ নদবস সংোম। 

ননশ্বাস ছানিস্থত লদাাঁস্থহ না পায় নবশ্রাম।। 

অনাহাস্থে পীনিত লদাাঁহাে কস্থেবে।  

ননস্থস্তজ হইে বতহরস্থর্ে লকাঙে।। 

অচে হইে অঙ্গ, হনেস্থেক জ্ঞান। 

তর্ানপহ দাণ্ডাইয়া আস্থছ নবদযমান। ।  

পবন-নন্দন ভীম মহাপোরম। 

এত যুস্থদ্ধ শেীস্থে নতস্থেক নানহ শ্েম।।  

িানকয়া বস্থেন কতষ্ণ, নক লদিহ আে।  

এইকাস্থে শত্রু লকন না কে সংহাে।।  

কতস্থষ্ণে বচস্থন লরাি কনে বতস্থকাদে।  

দুই পাস্থয় িনে লিস্থে ভূনমে উপে।। 

পুনেনপ িস্থে তাস্থে কুন্তীে কুমাে।  

দুই পাস্থয় িনেয়া ভ্রমায় চরাকাে।।  
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শতবাে ভ্রমাইয়া লিস্থে ভূনমতস্থে। 

বিুঃেে চানপয়া বনসে মহাবস্থে।।  

কস্থে জানু নদয়া বুস্থক বজ্র-মুনি মাস্থে। 

গুরুতে গর্জ্ৃস্থন কম্পস্থয় িোিস্থে। ।  

োস্থজযে যস্থতক লোক বহে মূচ্ছৃা প্রায়। 

কাহাে বচন লকহ শুননস্থত না পায়।। 

গভৃবতী স্ত্রী গভৃ পনিে িনসয়া। 

হস্তী অশ্ব আনদ পশু যায় পোইয়া। ।  

যর্াশনি বতস্থকাদে কস্থেন প্রহাে। 

তর্ানপ না হয় জোসস্থেে সংহাে।। 

আিৃযৃয লদনিয়া ভীম বস্থেন কতস্থষ্ণস্থে। 

যর্াশনি কনেোম প্রহাে ইহাস্থে।।  

ইহাে মেস্থণ আনম, না লদনি উপায়। 

এত শুনন িানকয়া বস্থেন যদুোয়।। 

পূস্থর্ব্ৃ সনে কনহয়ানছ লকন নবৃেণ। 

লসইরূস্থপ জোসে হইস্থব ননিন।। 

বতস্থকাদস্থে লদিাইয়া নদস্থেন শ্রীনার্।  

দুই কস্থে িনে নচনেস্থেন লবণাপাত।। 

লদনিয়া বহস্থেন হৃি কুন্তীে নন্দন। 

পুনেনপ লিস্থয় যান কনেয়া গর্জ্নৃ। ।  

বজ্রমুনি প্রহানেয়া লিস্থেন ভূতস্থে। 

নসংহ লযন মতগ িনে লিস্থে অবস্থহস্থে।।  

একপদ পস্থদ চানপ আে পস্থদ কে। 

হুঙ্কানেয়া  াননস্থেন বীে বতস্থকাদে। ।  

মিযিাস্থন নচনেয়া কস্থেন দুইিান। 

জন্মকাে অঙ্গ প্রাস্থপ্ত হাোইে প্রাণ।। 

জোসে পনিে, সহষৃ নাোয়ণ। 

আনস্থন্দস্থত নতন জস্থন বকে আনেঙ্গন।।  

োস্থজযে যস্থতক লোক প্রমাদ গনণে। 

জোসে-সুত সহস্থদব নাস্থম নছে।। 

ভস্থয়স্থত কনম্পত তনু পাত্র নমত্র েস্থয়। 

লগানবস্থন্দে চেস্থণস্থত পনিে আনসস্থয়।। 

তস্থব কে যুনি কহু কনেে স্তবন। 

লতামাে মনহমা প্রভু জাস্থন লকান্ জন।।  

তুনম ব্রহ্মা, তুনম নবষু্ণ, তুনম পুেন্দে। 

তুনম আদযা, তুনম শনি, তুনম ববশ্বানে।। 

তুনম চন্দ্র, তুনম সূযৃয, তুনম জস্থেশ্বে। 

তুনম বায়ু, তুনম বে, তুনম চোচে।।  

আনম অনত মূঢ়মনত, নানহ জানন লতামা। 

চানে লবস্থদ নানহ জাস্থন লতামাে তুেনা।। 

এইরূস্থপ বহু স্তুনত কনেে কুমাে। 

ঈষৎ হানসে তস্থব লদব গদািে।। 

আশ্বানসয়া লগানবন্দ অভয় তাস্থে নদে।  

মগি-োস্থজযস্থত তাস্থে দণ্ড িোইে।।  

বনন্দশাস্থে আনছে যস্থতক োজগণ। 

এস্থক এস্থক ঘুচাইে সবাে বেন।। 

নানা েস্থত্ন সবাকাস্থে কনেে ভূষণ। 

কেস্থযাস্থি স্তুনত কনে কস্থহ োজগণ।। 

সদয়-হৃদয় তুনম লসবক-েঞ্জন। 

দুর্ব্ৃস্থেে বে, গর্ব্ৃীে গর্ব্ৃ-ভঞ্জন।। 

অনাস্থর্ে নার্ তুনম, নহংস্রস্থকে অনে। 

িস্থরৃ্ম্ে পােন লহতু মস্থর্ত্ৃয অবতনে। ।  

লক বনণৃস্থত পাস্থে গুণ, লবস্থদ অস্থগাচে।  

সদা লযাস্থগ িযাস্থন যাস্থে না পায় শঙ্কে।। 

যুত দুুঃি নদে জোষে নতপবস্থে। 

সকে সিে বহে ভানব লয অন্তস্থে।। 

অভয় পঙ্কজ-পদ লদনিনু নয়স্থন। 

বদস্থন অমতত ভাষা, শুনননু শ্রবস্থণ। ।  
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বস্থে জোসে প্রভু কনেে বেন। 

এত নদস্থন বনে নদত সব োজগণ।। 

কতপায় সবাস্থে প্রভু কনেো উদ্ধাে।  

এ করৃ্ম্ লতামাে প্রভু নকছু নস্থহ ভাে।। 

আজ্ঞা কে আমো কনেব নকবা কাযৃয। 

লগানবন্দ বস্থেন, সস্থব যাহ ননজ োজয।। 

োজসূয় কনেস্থবন িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

লসই যস্থজ্ঞ সহায় হইস্থব সর্ব্ৃজন।।  

এত শুনন োজগণ কস্থে অঙ্গীকাে। 

প্রণনময়া লদস্থশ সস্থব লগে লয যাহাে।।  

তস্থব জোসে-ের্ আনন নাোয়ণ। 

নতন জস্থন আস্থোহণ কস্থেন তিন।। 

অপূর্ব্ৃ সুন্দে ের্ লোস্থক অস্থগাচে।  

লসই েস্থর্ চনি পূস্থর্ব্ৃ লদব পুেন্দে।। 

দনেে দানবগণ ঊনশত বাে। 

লযাজন পযৃযন্ত দতনি হয় ধ্বজা যাে।। 

ঈন্দ্র বহস্থত পাইে বসু মগি-ঈশ্বস্থে। 

বসু বহস্থত বতহরর্, লস নদে কুমাস্থে।। 

লসই েস্থর্ আস্থোনহয়া যান নতন জন।  

লগানবন্দ গরুস্থি তস্থব কনেো ৃেণ। ।  

আজ্ঞা কনেস্থেন বনসবাস্থে ধ্বস্থজাপস্থে।  

িগপনত-ধ্বজ-ের্ লঘাস্থষ চোচস্থে।। 

শ্খ নাদ কনেয়া চনেে শীঘ্রগনত। 

ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত নতন মহামনত।। 

যুনিনিে-চেস্থণ কনেয়া নমস্কাে। 

এস্থক এস্থক কস্থহন সকে সমাচাে।। 

আনস্থন্দস্থত যুনিনিে কনে আনেঙ্গন।  

লগানবস্থন্দ অস্থনক পূজা কস্থেন তিন।। 

জোসে-ের্ আে অমূেয েতন। 

কতস্থষ্ণস্থে নদস্থেন োজা বহয়া হৃষ্ মন।।  

লসই েস্থর্ আস্থোনহয়া লদব দাস্থমাদে। 

লমোনন মানগয়া যান দ্বােকা- নগে । ।  

পুণযকর্া ভােস্থতে শুননস্থে পনবত্র।  

লগানবস্থন্দে েীো-েস পাণ্ডব-চনেত্র।। 

সভাপস্থর্ব্ৃ সুিােস জোসে বস্থি।  

কাশীোম দাস কস্থহ লগানবস্থন্দে পস্থদ। ।  
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অর্জ্ুৃস্থনে নদনিজয় যাত্রা 

কনে লকশ গুন ,                বাো ঊদৃ্ধ ঝুাঁন , 

লবনিত বতস্থিে েতা। 

পেম হনেস্থষ,                িাইে েস্থণ লস, 

শুননয়া সংোম-কর্া।। 

লঘাে িাক পাস্থি,                নানা অস্ত্র ছাস্থি, 

হইে উভস্থয় েণ। 

ভগদর্ত্-োজ,                পুেন্দোত্মজ, 

মুিামুনি দুইজন।। 

লদাাঁস্থহ িনুদৃ্ধে,                লিস্থে নানা শে, 

যাহাে যস্থতক নশিা। 

মারুত অনে,                সূযৃয বসু জে, 

নবনবি মস্থন্ত্রস্থত দীিা।। 

অি অহননৃনশ,                লদাাঁস্থহ উপবাসী, 

নবশ্রাম না কস্থে িস্থণ। 

লদনি ভগদর্ত্,                বস্থে মহামর্ত্, 

হানসয়া বস্থে অর্জ্ুৃস্থন।। 

ননবর্ত্ৃহ েণ,                ইস্থন্দ্রে নন্দন, 

তুনম হও সিা-সুত। 

লতামাে জনক,                নত্রদশ পােক, 

সিা মম পুরুহূত।। 

মস্থন নছে ভ্রম,                লতামাে নবরম, 

জাননোম এতনদস্থন। 

নকস্থসে কােণ,                কে তুনম েণ, 

লহর্া লস আইো লকস্থন।। 

বস্থে িনঞ্জয়,                িস্থরৃ্ম্ে তনয়, 

কুরুকুস্থে হন োজা।  

কনেস্থেন রতু,                চানহ এই লহতু, 
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নদবা তাাঁস্থে নকছু পূজা।। 

যনদ লমাে প্রনত,                হইয়াছ প্রীনত, 

তস্থব ননস্থবদন কনে। 

িম মম লদাষ,                লদহ নকছু লকাষ, 

প্রাগস্থজযানতষ-অনিকােী।। 

হনেস্থষ োজন,                নদে বহু িন, 

পাস্থর্ৃস্থে পূনজ নবস্থশস্থষ। 

েস্থয় তাাঁে পূজা,                পার্ৃ মহাস্থতজা, 

চনেস্থেন অনয লদস্থশ।। 

নবনবি পর্ব্ৃস্থত,                নতপ শস্থত শস্থত, 

কস্থতক েইব নাম। 

নদয়া িনচয়,                লকহ নমস্থে তায়, 

লকহ না কস্থে সংোম। ।  

উেূস্থকে পনত,                বতহন্ত নতপনত, 

কনেে অস্থনক েণ। 

লমাদাপুে িাম,                লদবক সুদাম, 

নতস্থন নদে বহুিন।। 

োজা লসনানবন্দু,                নদে েত্ননসেু, 

লপৌেব পর্ব্ৃত-োজা। 

লোনহত মণ্ডে,                োজা মহাবে, 

কনেে অস্থনক পূজা।। 

নত্রগর্ত্ৃ-মণ্ডস্থে,                 নজনন বীে লহস্থে, 

নসংহপুস্থে নসংহোজ। 

বাহ্লীক দেদ,                োজা লয কামদ, 

ববস্থস কামনগনে-মাঝ।। 

অপূর্ব্ৃ লস লদস্থশ,                নানা বণৃ অস্থশ্ব, 

শুক-ময়ুস্থেে েস্থঙ্গ। 

লকৌতুস্থক অর্জ্ুৃন,                ননে অশ্বগণ, 

নবনবি েতন সস্থঙ্গ।। 
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নতপনত যবন,                বকে মহােণ, 

হানেয়া ভনজে আনস।  

ভুবস্থন অপূর্ব্ৃ,                নদে বহুরবয, 

নানা বস্থণৃ োনশ োনশ।। 

তস্থব এস্থক এস্থক,                নজননয়া সবাস্থক, 

উনিে লহমন্ত-নগনে। 

তাস্থহ যত নছে,                লহোয় নজননে, 

গের্ব্ৃ-দানব পুেী।। 

পর্ব্ৃত বকোস,                কুস্থবস্থেে বাস, 

যি েি লকান  লকান । 

মানুষ নকন্নে,                হইে সমে,  

বহে নবজয়ী নকেী ী।। 

ইস্থন্দ্রে লকাঙে,                ইন্দ্র সম শে, 

মানেস্থেক বহু যি। 

পোইে িস্থে,                কনহে কুস্থবস্থে, 

পুস্থে পনশে নবপি।। 

শুনন ববশ্রবণ,                েস্থয় বহু িন,  

পূনজে পাণ্ডুে সুস্থত। 

লেহভাস্থষ তায়,                কনেে নবদায়, 

পার্ৃ যান তর্া বহস্থত।। 

নগে হা ক,                ননবাসী গুহযক, 

নজনন পাইস্থেন িন। 

েস্থয় েত্ন িন,                চস্থেন অর্জ্ুৃন, 

বহস্থয় আননন্দত মন।। 

মান সস্থোবে,                তর্া বীেবে, 

লদনি হইস্থেন সুিী। 

অমে-নগেী,                অপ্সে নকন্নেী, 

লকান  লকান  শনশমুিী।। 

নজস্থতনন্দ্রয় িীে,                পার্ৃ মহাবীে, 
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নানহ চান কাস্থো পাস্থন।  

লসই সস্থোবাসী,                নছে বহু ঋনষ, 

আনশস্ কস্থে অর্জ্ুৃস্থন।। 

তর্া বহস্থত চস্থে,                মহা কুতূহস্থে, 

অনতশয় শীঘ্রগামী। 

সংোস্থম প্রচণ্ড,                লতস্থজস্থত মার্ত্ৃণ্ড, 

নজননয়া ভােত-ভূনম।। 

তাহাে উর্ত্ে,                যান বীেবে, 

হনেবষৃ-নাস্থম িণ্ড। 

লদনি দ্বােপাে,                িায় পাস্থে পাে, 

হাস্থত কনে লেৌহদণ্ড।। 

লদনিয়া মানুস্থষ,                সর্ব্ৃজন হাস্থস, 

অনত অপরূপ বানস। 

নবৃয়-অন্তস্থে,                কস্থহ অর্জ্ুৃস্থনস্থে, 

তুনম লয বি সাহসী।। 

মানব-শেীস্থে,                আনসস্থে এিাস্থে, 

কভু নানহ লদনি শুনন। 

ননবর্ত্ৃহ তুনম,                অগময এ ভূনম, 

কাহাে শকনত নজনন।। 

ভােত নদগন্ত,                আইো মনতমন্ত, 

তুনম নক ভ্রান্ত হইস্থে। 

এ পুে উর্ত্ে,                কুরুে নগে, 

লহর্ায় নক লহতু আইস্থে।। 

লদনিস্থত না পাস্থব,                নক যুদ্ধ কনেস্থব, 

নানহ নেস্থোক-গনত। 

কুন্তীে নন্দন,                শুননয়া বচন, 

বস্থেন দ্বােীে প্রনত।। 

িরৃ্ম্- নেবে,                 িনত্রয় ঈশ্বে, 

তাাঁহাে আনম নকঙ্কে।  
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লতামা না েনঙ্ঘব,                পুস্থে না পনশব, 

লদহ নকচু লমাস্থে কে।। 

শুনন ততিণ,                দ্বােপােগণ, 

অস্থনক েতন নদে। 

েস্থয় িনঞ্জয়,                সানন্দ হৃদয়, 

দনিণ মুস্থি চনেে।। 

আনসবাে কাস্থে,                বহু মহীপাস্থে, 

নজননয়া ননস্থেন কে। 

বাদয লকাোহস্থে,                চতুেঙ্গ-দস্থে,  

চনেে ননজ নগে।। 

মনণ মেকত,                কনক েজত,  

মুকুতা-প্রবাে-োনশ। 

নবনবি বসন,                লগা আনদ বাহন, 

েস্থয় কত দাস-দাসী।। 

জয় জয় শস্থব্দ,                শস্থ্খ ে নননাস্থদ, 

প্রস্থবনশ ইন্দ্রপ্রেস্থত। 

ইস্থন্দ্রে আত্মজ,                তযনজয়া লস সাজ, 

লগস্থেন িরৃ্ম্- অস্থেস্থত।। 

ভূনমতস্থে পনি,                দুই কে যুনি, 

দাণ্ডাইয়া কত দূস্থে। 

কনেয়া লকামে,                কস্থহন সকে, 

িরৃ্ম্োজ যুনিনিস্থে।। 

লতামাে প্রতাস্থপ,                উর্ত্স্থেে নতস্থপ, 

সস্থব আননোম বস্থশ। 

সস্থব নদে কে,                লদি নতপবে, 

পাইোম লয লয লদস্থশ।। 

হনেস্থষ োজন,                 কনে আনেঙ্গন, 

তুনষস্থেন মতদু-ভাস্থষ। 

আননস্থেন যাহা,                লকাস্থষ োনি তাহা, 
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পার্ৃ লগস্থেন ননবাস্থস।। 

ভীস্থমে নদনিজয় 

পূর্ব্ৃনদস্থক বতস্থকাদে বহু বসনয বেয়া। 

পাঞ্চাে-নগস্থে উর্ত্নেস্থেন যাইয়া।।  

দ্রুপদ-নতপনত হৃস্থদ পাইয়া সস্থন্তাষ।  

যুনিনিে-োজা লহতু নদে বহু লকাষ।। 

তর্া বহস্থত চনেস্থেন কুন্তীে কুমাে।  

নবস্থদহ-নগস্থে যান গণ্ডকীে পাে।। 

লস লদশ নজননয়া যান দশাণৃ-প্রস্থদস্থশ। 

সুিরৃ্ম্া নতপনত আনস পূনজে নবস্থশস্থষ।। 

তাাঁহাস্থে পাইয়া প্রীত বে বতস্থকাদে।  

লসনাপনত কনেস্থেন বসস্থনযে উপে।। 

অশ্বস্থমস্থিশ্বে মহাোজ লোচমাস্থন। 

পোজয় কনেস্থেন সমে-প্রাঙ্গস্থণ।। 

লোচমাস্থন পোজয় কনেয়া ত্বনেস্থত। 

পূর্ব্ৃস্থদশ অনিকাে োনগে কনেস্থত। ।  

পুনেস্থন্দে নেপনত সুনমত্রাস্থক নজনন। 

লচনদ-োস্থজয প্রস্থবনশে পাণ্ডব-বানহনী।। 

যুনিনিে-আজ্ঞা আস্থছ আনসবাে কাস্থে। 

সম্প্রীস্থত নমনেও ভাই োজা নশশুপাস্থে।। 

লসই লহতু সামযরূস্থপ যান বতস্থকাদে।  

বার্ত্ৃা শুনন নশশুপাে আইে সত্বে।।  

আনেঙ্গন কনেয়া কুশে নজজ্ঞানসে।  

লদাাঁস্থহ লদাাঁহাকাে ননজ বােতা কনহে। ।  

গতস্থহ বেয়া নশশুপাে বহুমানয কনে। 

নত্রদশ-নদবস োনিস্থেন ননজ পুেী।।  

োজকে মহানস্থন্দ লদন নশশুপাে। 

তর্া বহস্থত লগস্থেন লস উর্ত্ে-স্থকাশে।।  

অস্থযািযা-নগস্থে োজা দীঘৃশতঙ্গ নাম। 

তাহাে সনহত বি হইে সংোম।। 

একনদন সংোস্থমস্থত লস োস্থজ নজননস্থয়। 

লকাশে োস্থজযস্থত যান িন-েত্ন বেস্থয়।। 

তর্া বতহদ্বে োজা নজনন কুন্তীসুত। 

মল্লস্থদস্থশ ননে কে পািাইয়া দূত।। 

ভল্লাস্থ ে চতুনর্দ্ৃস্থক শুনিমান্ নগনে। 

সুবাহু নাস্থমস্থত লযই কাশী-অনিকােী।। 

সুপাশৃ্ব ননক  োজপনত রর্-আনদ। 

এস্থক এস্থক সবা নজনন ননে েত্ননননি। ।  

মৎসযস্থদশ-ভূপনতস্থে নজনন বতস্থকাদে। 

লগস্থেন উর্ত্েমুস্থি ননষাদ- নগে।।  

শরৃ্ম্ক-বরৃ্ম্কগস্থণ নজনন মহাবীে।  

জনক নমনর্ো-পনত মনণমন্ত িীে।। 

লহোয় নজননয়া রস্থম এস্থতক নতপনত।  

নগনেব্রস্থজ শীঘ্র লগো ভীম মহামনত।। 

সহস্থদব নতনত েইয়া বহুিন। 

পূজা বকে বতস্থকাদস্থে কনেয়া স্তবন।।  

পুণ্ড্রানিপ বাসুস্থদব লকৌনশকীে কূস্থে। 

তর্াকাস্থে লগে বীে চতুেঙ্গ-দস্থে।। 

তাহাস্থে নজননয়া েত্ন পাইে বহুত। 

বস্থঙ্গস্থত সমুরস্থসস্থন নজনস্থন কুন্তীসুত।। 

চন্দ্রস্থসন-োজাস্থে নজননয়া মহাবীে।  

আে যত োজা ববস্থস সমুস্থরে তীে।।  

নদগন্ত পযৃযন্ত ভীম নজনন োজগণ।  

পুনুঃ লগে ইন্দ্রপ্রস্থে বেয়া বহু িন।। 
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অগুরু চন্দন লভা -কম্বে বসন। 

েি েি েইে মাতঙ্গ-বানজগণ।। 

কনক েজত মুিা মানণকয প্রবাে।  

নানা জানত পশু সস্থঙ্গ যায় পাস্থে পাে।। 

সব ননস্থবনদে নগয়া িরৃ্ম্-নতপবস্থে।  

প্রণনময়া সকে কনহে লযািকস্থে।। 

আননন্দত িরৃ্ম্সুত কনে আনেঙ্গন।  

ভাণ্ডাে োনিস্থত কনহস্থেন সব িন।। 

বতস্থকাদে চনেস্থেন আপনাে বাস। 

ভীম-নদনিজয় নবেনচে কাশীদাস।। 

সহস্থদস্থবে নদনিজয় 

যামযনদস্থক সহস্থদব বসনযগণ বেয়া। 

শূেস্থসন োস্থজয আস্থগ উর্ত্েনেে নগয়া।। 

প্রীনত-পূর্ব্ৃ বহুেত্ন নদে নেপনত। 

মৎসযস্থদশ লহোয় নজননে মহামনত।। 

অনিোজ দন্তবর মহা- বেিে।  

সংোস্থম নজননয়া বীে ননে বহু কে।।  

সুকুমাে সুনমত্র নজননে দুই নতস্থপ। 

লগাশতস্থঙ্গ নজননে বীে ননষাদ-অিীস্থপ।। 

লশ্রণীমান োজাস্থক নজননে অবস্থহস্থে।  

কুন্তীস্থভাজ-োস্থজয লগো চতুেঙ্গ-দস্থে।। 

কুন্তীস্থভাজ-োজা সহস্থদস্থবে শাসন। 

নশস্থোিাযৃয কনেস্থেন বহস্থয় প্রীতমন।।  

অবন্তী- নগস্থে বাস অনুনবে োজা। 

নানা িন নদয়া সহস্থদস্থব বকে পূজা।।  

নবদভৃ-নগস্থে চনে লগে পাণ্ডুসুত।  

ভীেক জাননে ইহা লগানবস্থন্দে প্রীত।। 

নানা েস্থত্ন সহস্থদস্থব পূজা যস্থর্ানচত।  

কান্তাে লকাশোনিপ না স্থকয় আে।  

লহেম্ব মারুি আে মঞু্জোম সাে।।  

বাতানিপ পাণ্ডযস্থদশ নজননে সকে। 

নকনষ্কেযা প্রস্থবশ বকে তস্থব মহাবে।। 

বমন্দ ও নদ্বনবদ নাস্থম দুই কনপপনত। 

পেচ্সনয লদনিয়া িাইে শীঘ্রগনত।।  

নশো বতি েইয়া সনহত কনপগণ। 

বানে-মনুস্থষয তর্া বহে মহােণ।। 

সপ্ত নদবাোত্র যুদ্ধ সহস্থদব সস্থন। 

লদনি দুই কনপপনত প্রীনত পাইে মস্থন।। 

নজজ্ঞানসে লক তুনম, আইো নক কােণ।  

সহস্থদব কনহে সকে নববেণ।। 

বানে বনেে, এই নকনষ্কেযনগেী।  

মনুস্থষয নক শনি লয ইহাস্থত হয় অনে।। 

িরৃ্ম্পুত্র যুনিনিে যজ্ঞ আেনম্ভস্থব। 

আনম কে নানহ নদস্থে যস্থজ্ঞ নবে বহস্থব।। 

লস কােস্থণ নদব িন বেস্থত পাে যত। 

এত বনে েত্নোনজ লদয় শত শত।। 

যত েত্ন পাইে, বীে নদে পািাইয়া।  

মানহেতী-পুস্থে বীে উর্ত্নেে নগয়া।। 

মানহেতী-পুস্থে নীেধ্বজ নাস্থম োজা। 

পেপি শুননয়া িাইে মহাস্থতজা।। 

সহস্থদব সনহত হইে মহােণ। 

নীেধ্বজ নতস্থপে জামাতা হুতাশন।।  

নবপি লদনিয়া অনি ননজ মূনর্ত্ৃ িস্থে। 

সর্ব্-ৃচ্সনয দস্থহ সহস্থদস্থবে লগাচস্থে।। 

দাবানস্থে বন লযন কেস্থয় দহন। 
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লদনিয়া নবৃয় মাস্থন পাণ্ডুে নন্দন।। 

জস্থন্মজয় বস্থে, কহ ইহাে কােণ। 

যস্থজ্ঞস্থত বািক লকন বহে হুতাশন।। 

মুনন বস্থে, নীেধ্বজ সদা যজ্ঞ কস্থে। 

তাহাে তনয়া আস্থগ পূস্থজ ববশ্বানস্থে। ।  

যতিণ নানহ পূস্থজ তাহাে ননন্দনী। 

ততিণ প্রজ্বনেত না হয় অনগনন।।  

নবস্থম্বাি আনন চন্দ্র লদনিয়া তাহাে। 

কামানস্থে দস্থহ অঙ্গ অনি লদবতাে। ।  

নদ্বজমূনর্ত্ৃ বহয়া অনি লগে তাে পাস্থশ। 

মিুে বচন বনে কনযাস্থে সম্ভাস্থষ। ।  

শুননয়া নতপনত লরাস্থি হইে প্রচণ্ড। 

আজ্ঞা বকে কনেবাস্থে পেদান-দণ্ড।।  

লরাস্থিস্থত আপন মূনর্ত্ৃ িস্থে ববশ্বানে। 

আস্থস্ত-বযস্থস্ত উনি স্তব কস্থে নেবে।।  

হৃি বহস্থয় কনযাদান ভূপনত কনেে।  

সন্তুি হইয়া অনি োজাস্থে বনেে।। 

বে মাস্থগ নেপনত, লযই েয় মস্থন। 

োজা বস্থে, সদা মম র্ানকবা সদস্থন।।  

পে-চর লযন লমাস্থে নস্থহ বেবান। 

এই বে মানগ আজ্ঞা কে ভগবান।। 

সন্তুি হইয়া অনি বে নদে তায়।  

কনযা সহ ববশ্বানে েনহে তর্ায়।। 

যস্থতক নতপনত আস্থস না জানন এমন। 

মানহেতী-পুস্থে লগস্থে অবশয মেণ। ।  

ভস্থয়স্থত তর্ায় আে লকহ নানহ যা। 

ননষ্কণ্টক োজয ভুস্থঞ্জ নীেধ্বজ-োয়।। 

সহস্থদব-চ্সনয দস্থহ লদব হুতাশন। 

সনহস্থত না পানে ভঙ্গ নদে সর্ব্ৃজন।।  

অচে পর্ব্ৃত প্রায় মরসুতা-সতু।  

নবৃয় মাননে বীে লদনিয়া অদ্ভতু।।  

হৃদস্থয় নচনন্তে এই লদব হুতাশন। 

অস্ত্র-শস্ত্র তযনজ বীে কেস্থয় স্তবন।। 

জাতস্থবদা লহতু লদব লতামাে উৎপনর্ত্। 

পাপহন্তা তব নাম সর্ব্ৃঘস্থ  নেনত।। 

রুরগভৃ জস্থোদ্ভব বায়ুসিা নশিী। 

নচত্রভানু নবভাবসু নাম নপঙ্গ-আাঁনি।। 

লতামা আোনিস্থে তুি লদব-নপততগণ।  

যুনিনিে যজ্ঞ কস্থে এই লস কােণ। ।  

ননজ ভস্থি নবে কো নস্থহ সমুনচত।  

জগস্থত নবিযাত তুনম সবাকাে নহত।।  

সহস্থদব-স্তুনত-বস্থশ লদব হুতাশন। 

ননবনর্ত্ৃয়া শান্তমূনর্ত্ৃ হইে তিন।।  

আশ্বানসয়া সহস্থদস্থব বস্থে ববশ্বানে।  

উি উি কুরুপুত্র না কনেহ িে।। 

এই নীেধ্বজ-পুে আমাে েিণ। 

তব লসনা দনহোম এই লস কােণ।। 

তুনম নপ্রয়পাত্র মম, িনমনু লতামাস্থে। 

কনেব লতামাে কাযৃয জাননস্থব সাদস্থে।। 

োজাস্থে বনেে, পূজা কে সহস্থদস্থব। 

নানােত্ন িন নদয়া পেম-স্থগৌেস্থব।। 

তস্থব নীেধ্বজ তাস্থে পূনজে নবস্থশস্থষ।  

তর্া বহস্থত লগে বীে নত্রপুস্থেে লদস্থশ।। 

লকৌনশক লসৌোে লভাজ ক স্থক পনশে।  

ভীেক-নন্দন রুিী সহ যুদ্ধ বহে।। 

যুস্থদ্ধ হানে নদে কে বহু েত্ন িন।  

শূপৃাকে লদস্থশ লগে দণ্ডক-কানন।।  

সমুস্থরে তীস্থে লম্লচ্ছ নকোত-বসনত। 
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িণমাস্থত্র সবাস্থে নজননে মহামনত। ।  

োিস আছস্থয় বহু তাহাে দনিণ। 

অস্থনক মানেে বীে পাণ্ডুে নন্দন।।  

তর্া বহস্থত লগে বীে লদশ দীঘৃকর্ণ।  

অনত দীঘৃ দুই কণৃ, শেীে নববণৃ।। 

কােমুি হ্রস্বমুি লকােনগনে আনদ। 

বহু োজা নজননয়া আননে েত্ন নননি।। 

তাম্রদ্বীপ োমনগনে নজনন অবস্থহস্থে। 

একপাদ লদস্থশ লগে অনত কুতূহস্থে।। 

োস্থজযে যস্থতক লোক সস্থব এক িযাঙ্গ্। 

অস্ত্র িনু হাস্থত কনে চস্থে লযন বযাঙ্গ্।। 

সঞ্জয়ন্তী নগেীে ভূপনতস্থক নজনন। 

কণৃা  কনেঙ্গ পাণ্ডয যত নতপমনণ।। 

রানবঢ় লকেে ওড্র আ বীে োজা।  

দূত-মুস্থি শুনন আনস সস্থব বকে পূজা।। 

লসতুবে দনিণ সমুর-তীস্থে নগস্থয়। 

নবভীষস্থণ েঙ্কায় দূত নদে পািাস্থয়। ।  

সময় বুনঝয়া োজা োিস-ঈশ্বে। 

আজ্ঞা বেস্থয় িন েত্ন নদে বহুতে।।  

তর্া বহস্থত ননবনর্ত্ৃে মারীে নন্দন। 

আনস্থন্দস্থত ইন্দ্রপ্রস্থে কনেে গমন।।  

িন-েত্ন ননস্থবনদে িস্থরৃ্ম্ে নন্দস্থন। 

সকে কনহে বার্ত্ৃা আননন্দত মস্থন। ।  

দনিস্থণ পাণ্ডব-জয় লযই জন শুস্থন।  

তাহাে সর্ব্ৃত্র জয়, কাশীদাস ভস্থণ।। 
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নকুস্থেে নদনিজয় 

পনিম নদস্থকস্থত তস্থব লগস্থেন নকুে। 

গজ বাজী ের্ ের্ী পদানত বহুে।। 

নসংহনাদ শ্খ নাদ িনুক- ঙ্কাে। 

েস্থর্ে ননস্থঘৃাস্থষ স্তব্দ সকে সংসাে।।  

লোনহতক-স্থদস্থশ োজা লয নছে নতপনত।  

প্রর্স্থমস্থত যুদ্ধ বহে তাহাে সংহনত।। 

োজাে পেম-সিা ময়ূে বাহন। 

তাহাে যস্থতক বসনয সব নশনিগণ।। 

অপ্রনমত যুদ্ধ বকে নকুস্থেে সস্থঙ্গ। 

লযমত সংোম হয় নকুে-ভুজস্থঙ্গ।।  

বায়ু-অবতাে অস্ত্র নকুে এনিে। 

মহা-বাতাঘাস্থত নশনি সব উিাইে।। 

অনে-অস্থস্ত্রস্থত বীে লপািাইে পািা।  

ভঙ্গ নদে সব নশনি, োজা বহে একা।। 

ভয় লপস্থয় কে আনন নদস্থেন োজন। 

তর্া বহস্থত বীেবে কনেে গমন।। 

মােব বশেীষ নশনব বর্ব্ৃে পুষ্কে।  

এ সব লদস্থশস্থত যত নছে নতপবে।। 

এস্থক এস্থক সব তস্থব নজননে নকুে। 

নদগস্থন্ত লগস্থেন বীে নসেু-নদী-কূে।। 

সেস্বতী-তস্থ  আস্থছ যস্থতক োজন। 

সবাস্থে নজননে বীে মারীে নন্দন। ।  

িেক কণ্টক আে পঞ্চনদ লদশ। 

নজননয়া লসৌনতক-পুে কনেে প্রস্থবশ।।  

বতন্দােক দ্বােপাে আনদ নেপনত। 

প্রনতনবেয োজা আনদ সকে নতপনত।। 

লযিাস্থন লয নেপনত যত জন ববস্থস। 

আনাইে দূত পািাইয়া লদস্থশ লদস্থশ।। 

দ্বােকা-নগস্থে তস্থব পািাইো দূত। 

শুননয়া হস্থেন হৃি লদবকীে সুত।।  

িরৃ্ম্-আজ্ঞা লপস্থয় কতষ্ণ নশস্থোপে কনে। 

কে পািাইস্থেন শকস্থ  সব পূনে।। 

এস্থক এস্থক সর্ব্ৃস্থদশ নজননয়া নকুে।  

মরস্থদস্থশ লগে যর্া আপন মাতুে।। 

শেয নেপনত তস্থব শুনন সমাচাে। 

ভানগস্থনস্থয় আনন লদয় বহু পুেস্কাে। ।  

প্রীনত প্রকানশয়া নতনন আনসস্থেন বস্থশ। 

সমুস্থরে তীস্থে তস্থব লগে লম্লচ্ছ-স্থদস্থশ।। 

দারুণ দুর্দ্ৃান্ত তর্া ননবস্থস যবন।  

সবাস্থে নজননয়া বীে েইস্থেক িন।। 

বি বি োজগণ যর্া যর্া ববস্থস। 

সবাস্থে নজননে বীে চিুে নননমস্থষ। ।  

এস্থক এস্থক নজননে সকে নতপবে। 

কেদাতা কনেয়া চনেে ননজ ঘে।। 

বহু িন নজননয়া েইে মহামনত। 

বহস্থয় বহুত িন যত মর্ত্ হাতী।। 

জয় জয় শব্দ কনে বীে লকাোহস্থে।  

পনশস্থেন নগয়া বীে চতুেঙ্গ-দস্থে।। 

লদস্থশ লদস্থশ নজননয়া আননে যত িন। 

িস্থরৃ্ম্ে নন্দস্থন আনস বকে ননস্থবদন।।  

আজ্ঞা বেয়া লগে বীে আপন আেয়। 

যত িন-েত্ন ভাণ্ডাস্থেস্থত সমপৃয়।।  

পাণ্ডব-নবজয় কর্া লযই জন শুস্থন। 

তাে জয় বহয়া র্াস্থক সর্ব্ৃত্র গমস্থন।। 

সভাপর্ব্ৃ সুিােস বযাস-নবেনচত।  

কাশীোম দাস কস্থহ েনচয়া সংগীত।। 
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যুনিনিস্থেে োজয-বণৃন 

সকে পতনর্বীপনত কনে কেদায়। 

কস্থেন পেমানস্থন্দ োজয িরৃ্ম্োয়।।  

সতযনপ্রয় িরৃ্ম্শীে প্রজাে েিক। 

দুি লচাস্থে দণ্ডদাতা শত্রুে দেক।।  

ননেবনি যজ্ঞ মস্থহাৎসব হয় লদস্থশ। 

সময় জাননয়া তর্া জীমূত বনেস্থষ।। 

গবীস্থত অস্থনক দুগ্ধ, শসয চতুগুৃণ। 

স্বপস্থন োস্থজযে লোক না জাস্থন নবগুণ।। 

বযানি-ভয় অনি-ভস্থয় নানহ লসই লদস্থশ। 

িরৃ্ম্সুত স্বয়ং িরৃ্ম্ লয লদস্থশ ননবস্থস।। 

িন-িানয-জস্থন পূণৃ হইে সংসাে। 

িনয িনয নবনা ধ্বনন নানহ শুনন আে।। 

অসংিয অর্ব্ুৃদ গাভী দুগ্ধ কস্থে দান। 

চোচস্থে উস্থি পাণ্ডস্থবে জয় গান।। 

িন োনিবাস্থে ভাণ্ডাস্থে নানহক োন। 

কত শত ব্রাহ্মস্থণ কস্থেন ননতয দান।।  

তর্ানপ অিয় িন লদনিয়া ভাণ্ডাস্থে। 

ভাস্থবন সময় এই যজ্ঞ কনেবাস্থে।। 

এস্থহন সমস্থয় কস্থহ িস্থরৃ্ম্ বেুগণ।  

যজ্ঞ কেহ নতপ নবেম্ব অকােণ।। 

পতনর্বীে যত োজা নমনেে লতামাস্থে। 

লতামাে অসািয নানহ এই চোচস্থে।। 

যস্থজ্ঞে সময় এই শুন মহাশয়। 

সমস্থয় না কনেস্থে না হয় িস্থোদয়।। 

এই মত নতপ প্রনত বস্থে সর্ব্ৃজন। 

লহনকাস্থে উপনীত কতষ্ণ সনাতন।। 

ইন্দ্র প্রস্থে শ্রীকতস্থষ্ণে আগমন 

শােদ-কমে-পত্র,                     অরুন-যুগে লনত্র, 

শ্রুনতমূস্থে মকে-কুণ্ডে। 

নবকনসনত মুিপদ্ম,                     লকান  সুিাকে-সদ্ম, 

ওিািে অরুণ-মণ্ডে।। 

তনুরুনচ নীোমু্বজ,                     আজানুেনম্বত ভুজ, 

লঘােতে নতনমে নবনাশ। 

মস্তস্থক মুকু -স্থশাভা,                     শত নদবাকে-প্রভা, 

কনক-বেণ পীতবাস।। 

যুগপদ লকাকনদ,                     অনিে-অভয়প্রদ, 

ৃেস্থণ হেস্থয় ভববাদ। 

লসই পদ অহননৃশ.                     িযাস্থন িযায় অজ ঈশ, 

শুক ধ্রুব নােদ প্রহ্লাদ।। 
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পাদপদ্ম লমাি নননি,                     যাস্থহ জস্থন্ম সুেনদী, 

নতনস্থোক-পনবত্র-কােণ। 

যাাঁে পদ-নচহ্ন লপস্থয়,                     অন্তস্থে অভয় বহস্থয়, 

কােীয় নবহস্থে যর্া মন।। 

অঘা বকা লকশী কংশ,                     দুি-জন-দপৃ-ধ্বংস, 

বতনষ্ণ-বংস্থশ লদবতা জনন্মে। 

স্বভি-কুমুদ-ইন্দু,                     পাণ্ডবগস্থণে বেু, 

ননজরূস্থপ সতনজে অনিে।। 

চনিয়াগরুি ধ্বস্থজ,                     অগনণত অশ্ব গস্থজ, 

চতুেঙ্গ-দস্থে যদুবস্থে। 

িরৃ্ম্োজ প্রীনত লহতু,                     েইয়া েতন-স্থসতু, 

নবনবি বাজন লকাোহস্থে।।  

পাঞ্চজনয-নাদ শুনন,                     নগস্থে হইে ধ্বনন, 

হনে আইস্থেন ইন্দ্রপ্রস্থে। 

শুনন িরৃ্ম্-অনিকােী,                     পািাইে আগুসনে, 

ভ্রাতত-মনন্ত্রগণ আস্থস্ত-বযস্থস্ত।। 

ভীম পার্ৃ অনুব্রনজ,                     লগানবস্থন্দ ষিস্থঙ্গ পূনজ, 

েইয়া লগস্থেন ননজ িাম। 

িস্থরৃ্ম্ে নন্দস্থন লদনি,                     শ্রীকতষ্ণ দূস্থেস্থত র্ানক, 

ভূস্থম েুন  কস্থেন প্রণাম।। 

অসংিয অমূেয িন,                     কনেস্থেন ননস্থবদন, 

অশ্ব গজ শতঙ্গী অগনণত। 

িরৃ্ম্ আননন্দত বহয়া,                     কতস্থষ্ণ আনেঙ্গন নদয়া, 

পূনজস্থেন লযমত নবনহত।। 

পাণ্ডব-নিত্র-মাঝ,                     কতস্থষ্ণ আনেঙ্গন নদয়া, 

পূনজস্থেন লযমত নবনহত।। 

পাণ্ডব-ন্ক্িত্র-মাঝ,                     কতষ্ণ লযন নদ্বজোজ, 

বনসে সভায় সর্ব্ৃজন। 

বনসয়া লগানবন্দ-পাস্থশ,                     যুনিনিে মতদুভাস্থষ, 
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কনহস্থছন নবনয় বচন।। 

তব অনুেহ-বস্থে,                     এ ভােত-ভূমণ্ডস্থে, 

না েনহে অসািয আমাে। 

আনম না কনেস্থত যত্ন,                     নমনেে অস্থনক েত্ন, 

নানহ েে র্ুইস্থত ভাণ্ডাে।। 

ননিয় আমাস্থত যনদ,                     কতপা আস্থছ গুণনননি, 

সব রবয োনি লকান্ েস্থে। 

শুননয়া লতামাে মুস্থি,                     তুনষব অমে-স্থোস্থক, 

নদ্বজ-হস্থস্ত সমনপৃ সকস্থে।। 

নপতত-আজ্ঞা বহস্থত তনে,                     স্বগৃকাম নানহ কনে, 

তব পদামু্বজ মানগ নভিা। 

ওস্থহ প্রভু মহাভুস্থজ,                     শুনন তব মুিামু্বস্থজ, 

েইব যস্থজ্ঞে আনম দীিা।। 

যনদ েয় তব মন,                     আজ্ঞা কে জনার্দ্ৃন, 

ননমনন্ত্রয়া আনন নতপবে। 

োজাে নবনয় শুনন,                     লকামে-গম্ভীে বাণী, 

আশ্বানস কস্থহন গদািে।। 

এ মহী-মণ্ডে-মাঝ,                     যত আস্থছ মহাোজ, 

তব গুস্থণ বশ বহে সস্থব। 

আমাে পেম ভাগয,                     ননষ্কণ্টস্থক কে যজ্ঞ, 

োজসূয় লতামাস্থে সম্ভস্থব।। 

আমা বহস্থত লযই হয়,                     আজ্ঞা কে মহাশয়, 

আে যত আস্থছ যদুগণ। 

ভ্রাতত-মন্ত্রী-বেু-মাস্থঝ,                     লয করৃ্ম্ যাহাস্থে সাস্থজ,  

োস্থন োস্থন কনে ননস্থয়াজন।। 

লগানবস্থন্দে আজ্ঞা লপস্থয়                     ভূপনত সানন্দ হস্থয়, 

কততাঞ্জনে কস্থেন স্তবন। 

তিনন জানন লয আনম,                     যিন আইো তুনম, 

মম বাঞ্ছা হইে সািন।। 
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লতামাস্থত লয ভনিঋনদ্ধ,                     ভিবাঞ্ছাকস্থেনসনদ্ধ, 

তুনম ভিজস্থন কতপাবান। 

কাশীদাস বস্থে যনদ,                     তনেবা এ ভবনদী, 

ভজ সািু লদব ভগবান্ ।। 
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োজসয়ূ যজ্ঞ প্রসঙ্গ 

তস্থব োজা যুনিনিে বহস্থয় হৃিমন।  

সহস্থদস্থব িানক আজ্ঞা কস্থেন তিন।। 

লিৌময-পুস্থোনহত-োস্থন নজজ্ঞাসহ আস্থগ। 

োজসূয়-যস্থজ্ঞস্থত যস্থতক রবয োস্থগ।। 

যা নকছু কস্থহন লিৌময কে সমাস্থবশ। 

নদ্বগুণ কনেয়া রবয কেহ নবস্থশষ।।  

পতনর্বীস্থত আস্থছন যস্থতক োজগণ। 

সবােস্থব সকস্থে কেহ ননমন্ত্রণ।। 

নদ্বজ িত্র ববশয শরূ এই চানে জানত। 

ননমনন্ত্রস্থত দূতগণ যাউক ঝন স্থত।।  

ইন্দ্রস্থসন নবস্থশাক ও অর্জ্ুৃস্থন-সােনর্। 

নতন জন সংেহ কেহ ভিয-নবনি। ।  

ব্রাহ্মণগস্থণে নপ্রয়কাযৃয সানিবাস্থে। 

আন ভাে ভাে বস্তু কাতাস্থে কাতাস্থে।। 

চর্ব্ৃ চূষয লেহয লপয় কে বহুতে।  

েস গে আনগ যত জন-মস্থনাহে।। 

যিন লয চাস্থহ, তাহা না কনেবা আন।  

শীঘ্রগনত ননস্থয়াজন কে োস্থন োন।। 

নদ্বজগস্থণ ননমনন্ত্রস্থত সতযবতী-সুত। 

োস্থজয োস্থজয লপ্রেণ করুন ননজ দূত।। 

সহস্থদস্থব অনুজ্ঞা নদস্থেন নেপনত। 

পুনেনপ কতস্থষ্ণ আনন নজজ্ঞাস্থস যুকনত।। 

আপনন বুনঝয়া আজ্ঞা কে নাোয়ণ। 

লকান্ লকান্ জস্থনস্থে কনেব ননমন্ত্রণ।।  

শ্রীকতষ্ণ বস্থেন, হনেিস্থন্দ্রে লয যাগ। 

তর্া বহস্থত নবস্থশষ কেহ মহাভাগ।। 

তাাঁে যস্থজ্ঞ আস্থস লয পতনর্বীে োজন।  

নত্রভুবন লোক তুনম কে ননমন্ত্রণ।।  

যম-ইন্দ্র-বরুণ-কুস্থবে-আনদ সুস্থে।  

আে যত লদবগণ ববস্থস সুেপুস্থে।। 

পাতাস্থেস্থত নাগোজ লশষ নবষিে। 

পতনর্বীস্থত ববস্থস যত োজ-োস্থজশ্বে। ।  

যুনিনিে বস্থে, লদব কে অবিান। 

লকান্ দূত ননমনন্ত্রস্থত যাস্থব স্থকান্ োন।। 

কনেস্থত লদস্থবন্দ্র-আনদ লদস্থব ননমন্ত্রণ। 

স্বস্থগৃস্থত যাইস্থত শি বহস্থব লকান্ জন।। 

লগানবন্দ বস্থেন, নাই অস্থনযে শকনত।  

লদব ননমনন্ত্রস্থত যাস্থব পার্ৃ মহাের্ী।। 

অনি-দর্ত্ ের্ লসই কনপধ্বজ নাম।  

লশ্বত চানে অশ্ব যাে লোস্থক অনুপাম।। 

লস েস্থর্ে অগময নানহক নত্রভুবস্থন।  

নতন লোক ভ্রনমবাস্থে পাস্থে এক নদস্থন।। 

লসই েস্থর্ চনি পার্ৃ কেহ গমন। 

উর্ত্ে নদস্থকস্থত নগয়া কে ননমন্ত্রণ।।  

পর্ব্ৃস্থত লয আস্থছ োজা কানন-নভতস্থে। 

মনুস্থষযে নক সািয, যাইস্থত পিী নাস্থে।। 

লস সকে োজগস্থণ কনে ননমন্ত্রণ। 

বকোস-পর্ব্ৃস্থত যাস্থব যর্া ববশ্রবণ।।  

তাাঁস্থে ননমনন্ত্রয়া তর্া উপস্থদশ েস্থব। 

মনুষয-অগময স্বগৃ লকমস্থনস্থত যাস্থব।। 

ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুস্থে যত লদবগণ। 

লদব- ঋনষ ব্রহ্ম-ঋনষ ববস্থস যত জন।।  

সস্থব ননমনন্ত্রয়া যাহ বরুস্থণে পুেী। 

তর্া বহস্থত যাহ যর্া মততুয-অনিকােী।। 

তব িস্থরৃ্ম্ আনসস্থবক বত্রস্থোকয-মণ্ডে। 

নবস্থশস্থষ লতামাস্থে লেহ কস্থে আিণ্ডে।।  
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শ্রুনতমাত্র যস্থজ্ঞ কনেস্থবন আগমন।  

ইন্দ্র আইস্থে, না আস্থস নানহ লহন জন।।  

লদবতা গের্ব্ৃ বদতয নধদ্ধ সািয ঋনষ। 

পর্ব্ৃত সমুর যত অন্তেীিবাসী।। 

যাস্থে লদি তাহাস্থে কনেবা ননমন্্তেণ।  

েঙ্কা নগয়া নবভীষস্থণ কনেবা বেণ।।  

পেম ববষ্ণব হয় োিস্থসে পনত। 

মম ভি অনুেি িানরৃ্ম্ক সুমনত।। 

বার্ত্ৃা লপস্থয় লসইিস্থণ পািাইস্থব চে। 

দূতমুস্থি ননমনন্ত্রস্থে আনসস্থব সত্বে।।  

তর্ানপ যাইস্থব তুনম, অস্থনয নানহ কাজ। 

ইস্থন্দ্রে সদতশ গনণ োিস্থসে োজ।।  

ননমনন্ত্রয়া তাাঁস্থে তুনম আইস সত্বে। 

আে যত দুিপনা কস্থে নতপবে।। 

ননমন্ত্রণ লপস্থয় লয না আনসস্থব লহর্ায়। 

বেন কনেয়া শীঘ্র আননস্থব তাহায়। ।  

আে নতন নদস্থকস্থত যাউক দূতগণ। 

মহীপােগস্থণস্থে করুক ননমন্ত্রণ।। 

এস্থতক বনেে যনদ লদব দাস্থমাদে। 

শীঘ্রগামী দূতগস্থণ িাস্থকন সত্বে।।  

োজগস্থণ নেনিস্থেন যজ্ঞ-নববেণ। 

নদ্বজ িত্র ববশয শরূ আস্থছ যত জন।।  

ননজ ননজ োজয বহস্থত সকস্থে আনসস্থব।  

োজসূয়-যস্থজ্ঞ আনস উৎসব লদনিস্থব।।  

এইরূস্থপ নতন নদস্থক পািাইয়া দতূ। 

উর্ত্স্থে কস্থেন যাত্রা ননস্থজ ইন্দ্রসুত।। 

মহাভােস্থতে কর্া সুিাে সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুন পুণযবান। ।  

োজসয়ূ-যজ্ঞ আেম্ভ 

পাইয়া োজাে আজ্ঞা মরসুতা-সুত।  

আনাইে নশনল্পগণ পািাইয়া দূত।। 

নানােত্ন নদে তাস্থে নবেনচস্থত ঘে। 

লকান  লকান  নশল্পীগণ গস্থি ননেন্তে।।  

লদস্থবে মনন্দে সম েস্থত্নস্থত নননরৃ্ম্ত। 

লহম-েত্ন মুকুতায় কনেে মনণ্ডত।।  

এক এক পুে-মস্থিয শত শত ঘে।  

তাহাস্থত োনিে লভাজয লপয় বহুতে।।  

অশন-বসন শযযা োস্থি গতস্থহ গতস্থহ। 

বাপী কূপ জেপূণৃ, গস্থে মন লমাস্থহ।। 

কনক-েজত-পাস্থত্র কনেস্থত লভাজন। 

এক পুস্থে দূত ননস্থয়ানজে শত জন।। 

েি েি গতহ বকে মস্থনাহে েে। 

নানা বতি লোনপে সনহত িুে-িে।।  

নভন্ন নভন্ন বকে গতহ চানে জানত-রম। 

অপূর্ব্ৃ ননরৃ্ম্াণ বকে লোস্থক অনুপম।। 

লপয় লভাজয ননস্থয়ানজে ইন্দ্রস্থসন-আনদ। 

অি নদক্ বহস্থত রবয আস্থস ননেবনি।। 

হস্তী উে বতষভ-শকস্থ  েি েি। 

বতষস্থভ লনৌকায় আস্থস যত রবয ভিয।। 

োনত্র নদবা সায়ং প্রাতুঃ নানহক নবশ্রাম। 

অনুিণ আনসস্থতস্থছ রবয অনবোম। ।  

ময়-নবেনচত সভা অপূর্ব্ৃ-ননরৃ্ম্াণ। 

সুোসুে মুনন কস্থে যাহাে বািান।।  

তনর্মস্থিয িরৃ্ম্োজ যজ্ঞ আেনম্ভম। 

নদ্বজ-মুননগণ সস্থব দীিা কোইে। ।  
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আপনন ব্রহ্মত্ব কনেস্থেন বদ্বপায়ন।  

সামগ হইে িনঞ্জয় তস্থপািন।। 

হইস্থেন লহাতা বপে আে নদ্বজগণ। 

অনয অনয কস্থরৃ্ম্ অনয মুনন-ননস্থয়াজন।। 

নকুস্থেস্থে কনহস্থেন, িরৃ্ম্-নেপনত। 

হনস্তনা-নগস্থে তুনম যাহ শীঘ্রগনত।। 

ভীে লরাণ লজযিতাত নবদুে সনহত। 

কতপ অশ্বত্থামা দুস্থযৃযািন সসুহৃদ।। 

বাহ্লীক সঞ্জয় ভূনেশ্রবা লসামদর্ত্। 

শত ভাই কণৃ সহ োজা জয়রর্।। 

গাোেী প্রভতনত োজপত্নী সমুদয়।  

আে লয আইস্থস লেহ কনেয়া আমায়।। 

শীঘ্রগনত নগয়া তুনম আনহ সবাস্থে। 

চনেে নকুে বীে হনস্তনা-নগস্থে।। 

যস্থজ্ঞে সংবাদ জানাইে সবাকাস্থে। 

বাে বতদ্ধ নােী আনদ যত কুরুপুস্থে।। 

হৃিনচর্ত্ হইয়া চনেে সর্ব্ৃজন।  

নদ্বজ িত্র ববশয শরূ আনদ প্রজাগণ।। 

োজসূয়-যজ্ঞ শুনন আননন্দত বহয়া।  

চনেে সকে লোক হনস্তনা ছানিয়া।। 

হস্তী ের্ অশ্ব পনর্ত্ কনেয়া সাজন।  

চতুেঙ্গ-দস্থেস্থত চনেে কুরুগণ।। 

ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থবনশে নকুে সনহত। 

লদনি যুনিনিে নজজ্ঞাস্থসন নহতানহত।। 

ভীে লরাণ নবদুে বাহ্লীক অেোস্থজ। 

আগুসনে আননস্থেন আপন সমাস্থজ।। 

সবাস্থে কস্থহন পার্ৃ নবনয়-বচস্থন। 

এ কাযৃয স্থতামাে কস্থহন জস্থন জস্থন। ।  

নপতা মস্থহ বনেস্থেন িস্থরৃ্ম্ে তনয়।  

আপনন নবিান বুনঝ কে মহাশয়।। 

যাহা বহস্থত লযই কাযৃয হইস্থব সািন।  

োস্থন োস্থন তাহানদস্থগ কে ননস্থয়াজন।। 

যুনিনিে ভীে সহ কনেয়া নবচাে।  

উপযুি বুনঝয়া নদস্থেন করৃ্ম্ভাে।।  

কর্ত্ৃবযাকর্ত্ৃবয ভীে সহ কনেয়া নবচাে। 

উপযুি বুনঝয়া নদস্থেন করৃ্ম্ভাে।।  

কর্ত্ৃবযাকর্ত্ৃবয ভীে-স্থরাস্থণ অনিকাে। 

দুস্থযৃযািস্থন সমনপৃে সকে ভাণ্ডাে।। 

ভিয-স্থভাজয অনিকাে লদন দুুঃশাসস্থন। 

ব্রাহ্মণ-পূজাে ভাে গুরুে নন্দস্থন।। 

োজগস্থণ পূনজবাস্থে নদস্থেন সঞ্জস্থয়। 

নদ্বস্থজস্থে দনিণা নদস্থত কতপ মহাশস্থয়।। 

দান নদস্থত নদস্থেন নবদুস্থে অনিকাে। 

আপনন ননস্থেন কতষ্ণ পনেচযৃযা-ভাে।। 

িততোে লসামদর্ত্ প্রতীপ-স্থকাঙে।  

নতনজন গতহকর্ত্ৃা বহে সস্থর্ব্ৃশ্বে।। 

সভা োনিবাস্থে দ্বােী বকে ননস্থয়াজন।  

পূর্ব্ৃ-দ্বাস্থে ননস্থয়ানজে মহােনর্গণ।।  

সহস্র সহস্র ের্ী সস্থঙ্গ তেবাে। 

মহাবীে ইন্দ্রস্থসন োস্থি পূর্ব্ৃদ্বাে।। 

উর্ত্ে-দ্বাস্থেস্থত অননরুস্থদ্ধননস্থয়ানজে। 

ষাই -সহস্র লযাদ্ধা তাে সস্থঙ্গ নছে।। 

সাতযনক দনিণ-দ্বাস্থে বহে ননস্থয়াজন। 

নবংশনত-সহস্র ের্ী তাহাে ভীিন।। 

পনিম-দ্বাস্থেস্থত বীে িততোে-সুত। 

তাে সস্থঙ্গ নদে ের্ী যুগে অযুত।। 

হাস্থতস্থত ননগি লবত্র বেস্থয় সর্ব্জৃন।  

নানা অস্ত্র বেস্থয় কস্থে দ্বাস্থেে েিণ।। 
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বোবে বুনঝবাস্থে েস্থহ বতস্থকাদে। 

এক েি ের্ী সস্থঙ্গ ভ্রস্থম ননেন্তে।।  

োজগণ-আগমণ জ্ঞাত কনেবাস্থে। 

অনিকাে নদে দুই মারীে কুমাস্থে। ।  

এই মত সবাকাে কনে ননস্থয়াজন। 

আেম্ভ কস্থেন যজ্ঞ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।।  

দূত-মুস্থি ননমন্ত্রণ লপস্থয় োজগণ।  

সচ্সস্থনয কনেে তস্থব তর্া আগমন।। 

নদ্বজ িত্র ববশয শরূ েস্থয় চানে জানত। 

স্ব স্ব োজয বহস্থত যত আস্থস নেপনত।। 

নানাবস্থণৃ নানােত্ন লয োস্থজয লয হয়। 

পাণ্ডস্থবে প্রীনত লহতু সস্থঙ্গ কনে েয়।। 

লকহ লকহ ননে েত্ন লপৌরুষ কােণ। 

িরৃ্ম্যজ্ঞ বুনঝ লকহ ননে বহু িন।।  

হস্তী উে বতষভ শক  লনৌকা পূনে। 

নানাবণৃ কত েত্ন নেনিস্থত না পানে।। 

লশ্বত পীত লোনহত অমূেয যত নশো। 

মানণকয ববদুযৃয মনণ মেকত নীো।। 

প্রবাে মুকুতা হীো সুবণৃ নবশাে। 

নবনচত্র বসন কত নানাবণৃ শাে।। 

কী জ লোমজ নানাবস্থণৃ নবেনচত। 

হস্তী অশ্ব ের্ পনর্ত্ গবী অগনণত। ।  

চতুস্থর্দ্ৃাে কনে ননে নদবয নােীগণ। 

তরুণ-শযামে অঙ্গ কুেঙ্গ-স্থোচন।।  

অগুরু-চন্দন-কাি কুঙু্কম কস্তেূী। 

নানাবণৃ পিী ননে নপঞ্জস্থেস্থত পূনে।। 

এইমত কে বেয়া যত োজগণ। 

দূত-মুস্থি শুনন শাত্র কস্থেন গমন।।  

উর্ত্স্থে নহমানর, পূস্থর্ব্ৃ সমুর অবনি। 

দনিস্থণস্থত েঙ্কা, পনিস্থমস্থত নসেুনদী।। 

নদবানননশ পর্ বস্থহ না হয় নবেত। 

পতনর্বীে সর্ব্ৃস্থোক একোস্থন নেত।। 

হস্তী অশ্ব ের্ পনর্ত্ নানা বাদযধ্বনন। 

ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় ঢানকে লমনদনী। ।  

জে েে উচ নীচ, নানহ লদনি নিনত। 

নদবাোনত্র অনবশ্রাম লোক-গতাগনত।। 

চতুনর্দ্ৃক বহস্থত আস্থস যত োজগণ।  

সভাদ্বাস্থে উপনীত বহে সর্ব্ৃজন।।  

সবাকাস্থে অভযর্ৃনা কনে িনঞ্জয়। 

যর্াস্থযাগয েনহবাস্থে নদস্থেন আেয়।। 

নহমানর সমুর-তস্থ  যত নদ্বজ ববস্থস। 

নেিস্থন না যায়, কত অনহননৃনশ আস্থস।। 

োজসূয়-যজ্ঞ-বার্ত্ৃা শুননয়া শ্রবস্থণ। 

লদনিস্থত আইে কত নবনা ননমন্ত্রস্থণ। ।  

জেবাসী েেবাসী পর্ব্ৃত-ননবাসী। 

েি েি লযাগী আস্থস আে নসনদ্ধ ঋনষ।। 

লরাণপুত্র অশ্বত্থামা পূস্থজ নদ্বজগস্থণ। 

নদবয গতহ েনহবাস্থে নদে সর্ব্ৃজস্থন।। 

এক লকান  নদ্বজ অশ্বত্থামা পনেবাে। 

নদ্বজগস্থণ পূস্থজ সস্থব নদয়া উপহাে।।  

অস্থনক আইে িত্র, বহু ববশাগণ। 

অস্থনক আইে শূর লশ্রি যতজন।। 

দুুঃশাসন সহ র্ানক বহু পনেবাে। 

েেন কনেে লকান  লকান  সূপকাে।। 

কেস্থয় পনেস্থবশন বহু সূপকাে। 

গতস্থহ গতস্থহ োস্থন োস্থন েেন-বযাপাে।। 

োস্থন োস্থন িস্থণ িস্থণ ভ্রস্থম দুুঃশাসন। 

সামেী লযাগায় যত অনুচেগণ।। 
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পায়স নপিক অন্ন ঘতত দুগ্ধ দনি। 

মস্থনাহে পঞ্চাশ বযাঞ্জন যর্ানবনি। ।  

চানে জানত পতর্ক পতর্ক সস্থব ভুস্থঞ্জ। 

সুবস্থণৃে পাস্থত্র ভুস্থঞ্জ যত নতপ নদ্বস্থজ।। 

িাও িাও, েও েও, একমাত্র শুনন।  

কাে মুস্থি নানহ সস্থে অনয লকান বাণী।। 

নবনচত্র পােঙ্ক শযযা, বনসস্থত আসন।  

কুঙু্কম কস্তেূী মােয অগুরু চন্দন।। 

কপৃূে তামূ্বে আে যাে যাস্থহ প্রীত। 

লকার্া বহস্থত লকবা আনন লদয় আচনম্বত।।  

স্বস্থগৃ ইন্দ্র-সহ আস্থছ যত লদবগণ।  

পাতাস্থে ভুজঙ্গ-োজ আে নবভীষণ।। 

লদব বদতয দানব গের্ব্ৃ যি েি। 

নসদ্ধ সািয ভুজঙ্গ নপশাচ লপ্রতপি।। 

নকন্নে বানে নে যত ববস্থস নিনত।  

যস্থজ্ঞে সদস্থন সস্থব আস্থস নদবাোনত।।  

অদ্ভুত দ্বাপে-যুস্থগ যজ্ঞ আেনম্ভে। 

না হইস্থব নিনত-মাস্থঝ পূস্থর্ব্ৃ না হইে।। 

সময় বুনঝয়া কতষ্ণ কস্থহন বচন। 

োজ-অনভস্থষক-করৃ্ম্ কে মুননগণ।। 

কতস্থষ্ণে বচন শুনন উস্থি মুননগণ। 

নানা তীর্ৃজে বেয়া লিৌময বদ্বপায়ন।। 

অনসত লদবে জামদিয পোশে। 

োনমন্ত্র পস্থি আে যত নদ্বজবে। ।  

োন কোস্থেন বযাস শুভিণ জানন। 

অম্লান-বসন নদে নচত্রের্ আনন।। 

নশস্থেস্থত িবে ছত্র সাতযনক িনেে। 

লচদীপনত েতন মুকু  পোইে।। 

বতস্থকাদে পার্ৃ লদাাঁস্থহ কস্থেন বযজন।  

চামে ঢুোয় দুই মারীে নন্দন।।  

অবন্তীে োজা চরৃ্ম্-পাদুকা েইে।  

িড়্গ-ছুনে বেস্থয় শেয অস্থে দাণ্ডাইে।। 

নচস্থকতান শে তূণ েইয়া বাস্থমস্থত। 

কাশীে ভূপাে িনু বেস্থয় দনিস্থণস্থত।। 

নােদানদ-মুনন-মুস্থি লবদ-উচােণ।  

নদ্বজগণ-স্বনস্ত-শব্দ পেস্থশ গগন। ।  

গেস্থর্ব্ৃস্থত গীত গায়, নাচস্থয় অপ্সেী। 

পাঞ্চজনয বাজাস্থেন আপনন শ্রীহনে।। 

শস্থ্খ ে নননাদ নগয়া গগন পূনেে। 

সভাস্থত যস্থতক নছে ঢনেয়া পনিে।। 

বাসুস্থদব পাণ্ডস্থবো পাঞ্চাে-নন্দন।  

সাতযনক সনহত এই ছানি অিজন।। 

শ্খ নাস্থদ লমাহ বহস্থয় পনিে ঢনেয়া। 

িরৃ্ম্পুত্র ননবােণ কস্থেন লদনিয়া।। 

বদ্বপায়ন-আনদ মুনন লিৌম-পুস্থোনহত।  

অনভস্থষক কনেস্থেন লবস্থদে নবনহত।। 

সভাপস্থর্ব্ সুিােস োজসূয়-কর্া। 

কাশীোম দাস কস্থহ, ভােস্থত এ গার্া। ।  

লদবগণস্থক ননমন্ত্রণ কনেস্থত অর্জ্ুসৃ্থনে যাত্রা 

জস্থন্মজয় বস্থে, শুনন যজ্ঞ-নববেণ। 

লকান্ নদক বহস্থত এে লকান্ লকান্ জন। ।  

কত বসনয সস্থঙ্গ আস্থস কত কে বেয়া।  

নপতামস্থহ লকান্ রূস্থপ লভন ে আনসয়া। ।  

লদব-ননমনন্ত্রস্থত পার্ৃ কনেস্থেন গনত। 

নকরূস্থপ আইে তর্া লদব পশুপনত।। 
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নবস্তানেয়া কহ মুনন, ভাঙ্গ মস্থনা-িে। 

নপতামহগণ-কর্া লয মকেন্দ।। 

মুনন বস্থে, নেপনত কে অবিান। 

নকছু অল্প কনহ, শুন প্রিান প্রিান।। 

কনপধ্বজ-েস্থর্ পার্ৃ বকে আস্থোহণ।  

পবস্থনে লবগ নজনন চস্থে অশ্বগণ।। 

যস্থতক পর্ব্ৃত-পতস্থি যত োজা ববস্থস। 

সবা ননমনন্ত্রয়া যান পর্ব্ৃত বকোস্থস।। 

কুস্থবস্থেস্থে কস্থহন সকে নববেণ। 

িরৃ্ম্-োজসূয়-যস্থজ্ঞ কনেবা গমন। ।  

যি েি গের্ব্ৃ নকন্নে আনদ কনে। 

আে যত মহাজন ববস্থস এই পুেী।। 

প্রতযস্থি সবাস্থে আনম বকনু ননমন্ত্রণ। 

সস্থব েস্থয় যজ্ঞোস্থন কনেবা গমন।।  

কুস্থবে স্বীকাে কস্থে অর্জ্ুৃন-বচস্থন। 

যাইব লতামাে যস্থজ্ঞ সহ ননজগস্থণ।। 

কুস্থবস্থেে বাস্থকয প্রীত হইয়া অর্জ্ুৃন। 

সনবনস্থয় কততাঞ্জনে কনহস্থছন পুন।। 

ইন্দ্রস্থোস্থক যাব ইস্থন্দ্র কনেস্থত বেণ।  

লকান্ পস্থর্ যাব, সস্থঙ্গ লদহ জ্ঞাত জন।।  

কুস্থবে কনেে আজ্ঞা নচত্রস্থসন প্রনত। 

অর্জ্ুৃস্থনে সস্থঙ্গ যাহ কর্া সুেপনত।। 

আজ্ঞামাত্র নচত্রস্থসন চস্থে শীঘ্রগনত। 

কনপধ্বজ-েস্থর্ ববস্থস হইয়া সােনর্। ।  

লসিান হইস্থত যান ইস্থন্দ্রে নন্দন।  

কত দূস্থে লদনিস্থেন হস্থেে ভবন।। 

নজজ্ঞাস্থসন িনঞ্জয় এ কাহাে পুেী।  

নচত্রস্থসন বস্থে লহর্া ববস্থস নত্রপুোনে।। 

যজ্ঞ-স্থহতু ননমন্ত্রণ কে নত্রস্থোচস্থন। 

সর্ব্ৃকাস্থযৃয নসদ্ধ বহস্থব হস্থেে গমস্থন।। 

এত শুনন িনঞ্জয় নানম ের্ বহস্থত। 

উপনীত হন লগৌেী-শঙ্কে অস্থেস্থত। ।  

লগৌেী প্রণনময়া হস্থে কস্থেন স্তবন। 

হে বনেস্থেন, বে মাগ যাস্থহ মন।। 

অর্জ্ুৃন বস্থে, লদব িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

তাাঁে োজসূয়-যস্থজ্ঞ কনেবা গমন।। 

হানসয়া শঙ্কে-স্থগৌেী কস্থেন স্বীকাে।  

ননিয় যাইব লমাো যস্থজ্ঞস্থত লতামাে।।  

শঙ্কে বস্থেন, নগয়া হইব সহায়। 

নননর্ব্ৃস্থে লতামাে যজ্ঞ সাঙ্গ লযন হয়।। 

পার্ব্ৃতী বস্থেন, যাব যস্থজ্ঞে সদস্থন। 

যস্থজ্ঞস্থত আনসস্থব যত েস্থহ নত্রভুবস্থন।। 

সস্থব সুিী হইস্থবক প্রসাস্থদ আমাে। 

অন্নপূণৃা নাম মম নবিযাত সংসাে।। 

এই নাম বেস্থয় তব সূপকােগণ। 

অল্প রস্থবয সুততপ্ত করুক বহু জন।।  

অিয় অবযয় বহস্থব অমতত-সমান। 

আে যাে যাস্থহ প্রীনত পাস্থব নবদযমান।। 

হে - পার্ব্ৃতীে বে লপস্থয় িনঞ্জয়। 

প্রণনময়া চনেস্থেন সানন্দ-হৃদয়।। 

নচত্রস্থসন বাস্থহ ের্া পবন-গমস্থন। 

িণমাস্থত্র উপনীত ইস্থন্দ্রে ভবস্থন।। 

প্রণাম কস্থেন পার্ৃ ভূনমি হইয়া। 

ইন্দ্র পাস্থর্ৃ আনেঙ্গন নদস্থেন উনিয়া।। 

আপনাে লকাস্থে বসাইয়া লদবোজ। 

নজজ্ঞাস্থসন, কহ তাত নক লতামাে কাজ।।  

অর্জ্ুৃন বস্থেন, লদব লতামাস্থত লগাচে।  

োজসূয় কনেস্থছন িরৃ্ম্- নেবে।।  
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লযই যস্থজ্ঞ অনিিান হইবা আপনন। 

আে যত স্বগৃ ববস্থস সেু নসদ্ধ মুনন।। 

ইন্দ্র কস্থহন, যস্থজ্ঞ কনেব আগুসাে।  

তুনম না আনসস্থত পূস্থর্ব্ৃ কস্থেনছ নবচাে।। 

এই লদি সুসনর্জ্ত যত লদবগণ। 

চানে লমঘ, অি হস্তী, সকে পবন। ।  

স্বস্থগৃে যস্থতক রবয পতনর্বী দুল্লৃভ। 

তব যজ্ঞ লহত ুলদি সাজাইে সব।। 

এই আনম চনেোম যস্থজ্ঞে সদন। 

তুনম যাহ অনয জস্থন কে ননমন্ত্রণ।।  

ইন্দ্রমুস্থি শুনন পার্ৃ আননন্দত মন।  

প্রণনময়া অনয নদস্থক কস্থেন গমন।। 

পতনর্বী দনিস্থণ সযূৃয-সুস্থতে ভবন।  

তর্াকাস্থে চনেস্থেন ইস্থন্দ্রে নন্দন। ।  

নচত্রস্থসন বাস্থহ ের্ পবস্থনে গনত। 

মুহূস্থর্ত্ৃস্থক উর্ত্নেে যর্া লপ্রতপনত।। 

প্রণনময়া বনসস্থেন অর্জ্ুৃন সভায়।  

আনশস্ কনেয়া যম নজজ্ঞাস্থসন তায়।।  

লকান্ লহতু লহর্া তব বহে আগমন।  

নক কনেব নপ্রয় কহ ইস্থন্দ্রে নন্দন।।  

অর্জ্ুৃন বস্থেন, লদব কে অবিান। 

োজসূয়-যজ্ঞেস্থে বহস্থব অনিিান।।  

লতামাে পুেীস্থত ননবসস্থয় যত জন।  

সবাকাস্থে বেয়া যস্থজ্ঞ কনেবা গমন।।  

স্বীকাে কস্থেন যম পাস্থর্ৃে বচস্থন। 

পুনেনপ নজজ্ঞাস্থসন অর্জ্ুৃন শমস্থন।। 

নােদ কস্থহন তব সভাে কর্ন। 

ননবস্থস এিাস্থন, মস্থর্ত্ৃয মস্থে যত জন।।  

শুনন লদবঋনষ-মুস্থি নপতত-নববেণ। 

লসই বার্ত্ৃা লপস্থয় োজসয়ূ-আের্মভণ।।  

এিন লস সস্থব জস্থন না কনে দশৃন। 

লকার্ায় আস্থছন বে নপতা আনদ জন।। 

হানসয়া বস্থেন যম তস্থব অর্জ্ুৃস্থনস্থে। 

মততজস্থন লদনিবাস্থে পাস্থব নক প্রকাস্থে।। 

জীয়ন্ত মতস্থতস্থত লহর্া নানহ দেশন। 

শুননয়া নবৃয়াপন্ন পাণ্ডুে নন্দন।। 

যস্থম ননমনন্ত্রয়া বীে মানগে লমোনন। 

বরুণ-আেস্থয় যান বীে-চূিামনণ।। 

পনিম-নদস্থকস্থত জেপনতে আেয়। 

তর্াকাস্থে চনেস্থেন বীে িনঞ্জয়।। 

বরুস্থণস্থে কস্থহন যস্থজ্ঞে নববেণ। 

িরৃ্ম্-যজ্ঞ-োস্থন তুনম কনেবা গমন।।  

লতামাে পুস্থেস্থত আে যত জন ববস্থস। 

সবাস্থে েইয়া সস্থঙ্গ যাস্থব মম বাস্থস। ।  

বরুণ বনেে, যস্থজ্ঞ কনেব গমন। 

যস্থজ্ঞস্থত েইব পুস্থে আস্থছ যত জন।। 

লকবে দানব বদস্থতয নানহ অনিকাে। 

যত যত জন আস্থছ আেস্থয় আমাে।। 

তাহা সবা েইবাস্থে যনদ আস্থছ মন। 

আপনন তর্ায় নগয়া কে ননমন্ত্রণ।। 

বরুণ-বচস্থন তস্থব যান িনঞ্জয়। 

কত দূস্থে লভন ে দানব-োজ ময়।। 

ময় নজজ্ঞানসস্থে পার্ৃ কস্থহন সকে। 

পূর্ব্ৃ-উপকাে ৃনে স্বীকাে কনেে।। 

লহর্ায় ননবস্থস যত বদতযানদ দানব। 

বস্থেন আমাে যস্থজ্ঞ বেস্থয় যাস্থব সব।।  

এত শুনন ময় তাাঁস্থে বনেে বচন। 

সবাস্থে েইয়া যস্থজ্ঞ কনেব গমন।। 
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তুনম চনে যাহ যর্া আস্থছ প্রস্থয়াজন। 

শুননয়া অর্জ্ুৃন কনেস্থেন আনেঙ্গন।।  

তর্া বহস্থত যান পার্ৃ পতনর্বী দনিস্থণ। 

েঙ্কাপুে ননমনন্ত্রস্থত োজা নবভীষস্থণ।। 

ের্ চাোইয়া নদে তাো লযন ছুস্থ । 

কতিস্থণ উর্ত্নেে েঙ্কাে ননকস্থ ।।  

ইন্দ্র-যম-পুেী লযন নবনচত্র ননরৃ্ম্াণ। 

োিস্থসে েঙ্কাপুেী তাহাে সমান। ।  

পুেী লদনি বি প্রীত বীে িনঞ্জয়।  

চনেস্থেন যর্া নবভীষস্থণে আেয়।। 

নসংহাসস্থন বস্থসনছে োিস-ঈশ্বে। 

প্রণাম কস্থেন নগয়া ইস্থন্দ্রে লকাঙে।।  

নজজ্ঞাস্থসন নবভীষণ, তুনম লকান্ জন।  

প্রতযস্থি সকে কর্া কস্থহন অর্জ্ুৃন।। 

োজসূয়-যজ্ঞ কনেস্থছন যুনিনিে। 

লতামা ননমনন্ত্রস্থত কনহস্থেন যদুবীে।।  

অর্জ্ুৃস্থনে মুস্থি শুনন হৃিনচর্ত্ বহস্থয়। 

বসাইে িনঞ্জস্থয় আনেঙ্গন নদস্থয়।। 

তব যস্থজ্ঞ যাইব, লদনিব নাোয়ণ। 

সস্থঙ্গস্থত েইব পুস্থে আস্থছ যত জন।। 

তুনম যাহ, যর্া তব র্াস্থক প্রস্থয়াজন।  

এই আনম চনেোম যস্থজ্ঞে সদন।। 

নবভীষস্থণ ননমনন্ত্রয়া ইস্থন্দ্রে কুমাে। 

ইন্দ্রপ্রস্থে ননজপুস্থে যান পুনর্ব্ৃাে।। 

োজগণ-ননমন্ত্রস্থণ দূতগণ লগে। 

শ্রুতমাত্র নতপগণ সকস্থে আনসে।। 

দূতবাকয লহো কনে না আস্থস লয জন।  

অর্জ্ুৃন আস্থনন তাস্থে কনেয়া বেন।।  

সভাপর্ব্ৃ সুিা-েস োজসূয়-কর্া। 

কাশীোম দাস কস্থহ, সুিানসেু গার্া।। 

বাসুনক ননমন্ত্রস্থণ অর্জ্ুসৃ্থনে পাতাস্থে প্রস্থবশ 

নজজ্ঞাস্থসন অর্জ্ুৃস্থনস্থে লদব নাোয়ণ। 

কহ কাস্থে কাস্থে তুনম বকো ননমন্ত্রণ।। 

শুননয়া অর্জ্ুৃন ননস্থবনদস্থেন যস্থতক।  

পুস্তক বাহুেয হয় নেনিস্থে তস্থতক। ।  

কনেস্থেন কুস্থবোনদ সস্থব ননমন্ত্রণ।  

প্রস্থতযক বতর্ত্ান্ত সব কস্থহন তিন।।  

লগানবন্দ বস্থেন, যাহ পাতাে-ভবন।  

লশষ-নাগোস্থজ নগয়া কে ননমন্ত্রণ। ।  

স্বস্থগৃ ইন্দ্র লদবোজ, পাতাস্থে বাসুনক। 

লতামা নবনা অস্থনয যায়, এমন না লদনি।। 

বাসুনক আইস্থে যজ্ঞ হইস্থব সম্পরূ্ণ।  

নবেম্ব না কে সিা, যাহ তুনম তূণৃ।। 

লগানবস্থন্দে বচস্থনস্থত নবেম্ব না কনে। 

পাতাস্থে লগস্থেন পার্ৃ নদবয েস্থর্ চনি।। 

উপনেত হইস্থেন নাস্থগে আেয়। 

লচৌনদস্থক লবনিত িণী লশষ মহাশয়।।  

দশ শত িণা িস্থে মস্তক-উপে।  

নতন শত িণাস্থত লশানভত চোচে।। 

কূরৃ্ম্পতস্থি উপনবি লবনিত েতন।  

উপনীত হন তর্া পাণ্ডুে নন্দন।। 

নাগোস্থজ প্রণাম কস্থেন িনঞ্জয়। 

কেস্থযাি কনেয়া কস্থহন সনবনয়।। 

লশষ নজজ্ঞাস্থসন, তব লকন আগমন। 

প্রতযস্থি কস্থহন পার্ৃ সর্ব্ৃ নববেণ।। 
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োজসূয় নননমর্ত্ লতামাে ননমন্ত্রণ।  

সুোসুে সহ লদব যাস্থব সর্ব্জৃন।।  

ব্রহ্মা-নশব-ইন্দ্র-আনদ যত নদকপনত। 

লসই যস্থজ্ঞ অনিিান বহস্থবন সম্প্রনত।। 

লসই লহতু আইোম লতামাে ভবন। 

োজসূয়-মহাযস্থজ্ঞ কনেবা গমন।। 

হানসয়া কস্থহন লশষ, শুন িনঞ্জয়। 

তব যস্থজ্ঞ আস্থছন লগানবন্দ মহাশয়।। 

র্হ্তর্ত্ৃা কর্ত্ৃা লসই প্রভু নবনি নবিাতাে। 

সর্ব্-ৃযজ্ঞ-িে পায় দেশস্থন যাাঁে। ।  

যর্া কতষ্ণ নবদযমান তর্া সর্ব্ৃজন।  

ব্রহ্মা-নশব-আনদ যত নদক্পােগণ।।  

অকােণ আমা সবাকাস্থে ননমন্ত্রণ। 

লসই কতস্থষ্ণ ভােমস্থত কেহ অচৃন। ।  

অনন্ত ব্রহ্মাস্থণ্ড আস্থছ কত শত প্রাণী। 

কত ব্রহ্মা নশব ইন্দ্র কত লশষ িণী।। 

সকস্থে হইস্থব তুি তাাঁস্থে তুি বকস্থে। 

শািা-পত্র তুি লযন মূস্থে জে নদস্থে।। 

অর্জ্ুৃন বস্থেন, লদব কে অবিান। 

যস্থতক কনহো তুনম লবস্থদে প্রমাণ।।  

ননজ বশ ননহ সস্থব তাাঁে মায়াবে। 

জাননয়া শুননয়া পুনুঃ হয় মায়ািন্দ।।  

পুনুঃ নাগোজ বস্থে অর্জ্ুৃস্থন, চানহয়া। 

আনসস্থে আমাস্থে ননস্থত নকছু না জাননয়া।।  

মস্তক-উপস্থে আনম িনে লয সংসাে। 

আনম লগস্থে যস্থজ্ঞ, লক িনেস্থব নিনতভাে।। 

অর্জ্ুৃন বস্থেন, কতষ্ণ কস্থহন আমাস্থে। 

যজ্ঞ পূণৃ বহস্থব, তুনম লগস্থে তর্াকাস্থে।। 

নিনতভাে লহতু যনদ কেহ নবচাে। 

তুনম যাহ আনম বেব পতনর্বীে ভাে।।  

এত শুনন নবৃয় মাননয়া নবষিে। 

হানসয়া অর্জ্ুৃন প্রনত কনেে উর্ত্ে।। 

পতনর্বী িনেস্থব লহন কনেস্থে স্বীকাে।  

পতনর্বী ছানিনু, বাকয পাে আপনাে।।  

এত শুনন িনঞ্জয় েইয়া গাণ্ডীব। 

কেস্থযাস্থি প্রণনময়া নশবদাতা নশব।। 

ভনিভাস্থব কতষ্ণনাম কনেয়া ৃেণ।  

নশস্থে লরাণাচাযৃয-পদ কনেয়া বন্দন।। 

অদ্ভুত স্তম্ভন-অস্ত্র তূণ বহস্থত ননয়া। 

জুস্থিন গাণ্ডীস্থব নিনত-অস্ত্র বসাইয়া।। 

িস্থেন িেণী, লশষ স্বতন্ত্র হইে। 

লদনিয়া সকে নাগ অদ্ভুত মাননে।। 

তস্থব লশষ, যত নাগ েইয়া সংহনত। 

োজসূয়-যজ্ঞ-োস্থন লগে শীঘ্রগনত।। 

বাসুনক আনসে আে তিক লকৌেব। 

নহুষ ককৃ  িততোে জেদগে।। 

লকাপন কানেয় নত্রকপূণৃ িনঞ্জয়। 

অজযক উেক দুি রুি মহাশয়। ।  

নীে শ্খ মুি শ্ঙ্্খ নপণ্ড বরদন্ত। 

কনেচূি নপঙ্গচিু কােমহাবন্ত।।  

পুত্র-স্থপৌত্র সংহনত চনেে েি েি। 

লদনিয়া সকে লোক মাননে অশকয।। 

পাচাঁ সাত নশে কাে, ষট্ সপ্ত শত।  

সহস্র মস্তক কাে আকাে পর্ব্ৃত।।  

ননজ পনেবাস্থে নমনে চস্থে িনণোজ। 

লহর্ায় সুস্থেন্দ্রােস্থয় লদস্থবে সমাজ।।  

ঐোবত-আস্থোহস্থণ বজ্র লশাভা কস্থে। 

মাতনে িেস্থয় ছত্র মস্তক-উপস্থে।। 
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অিবসু নবেহ অনশ্বনী-কুমাে। 

দ্বাদশ অনদতয রুর একাদশ আে।।  

ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সাতাশ হুতাশন। 

যজ্ঞ মন্ত্র দনিণা পুস্থোিা দণ্ড িণ।। 

লযাগ নতনর্ কােণ নিত্র োনশগণ। 

চানে লমঘ নবদুযৎ সনহত বসনযগণ। ।  

গের্ব্ৃ নকন্নে যত অপ্সেী অপ্সে। 

লদব-ঋনষ ব্রহ্ম-ঋনষ চনেে নবস্তে।।  

বনশি লপৌেস্তয ভতগু পুেহ অনঙ্গো। 

পোশে রুতু দি লোমশ সুিীো। ।  

অনসত লদবে লকৌণ্ড শুক সনাতন। 

মাকৃণ্ড মাণ্ডবয ধ্রুব জয়ন্ত লকাপন।। 

ইতযানদ যস্থতক ঋনষ ইন্দ্রপুস্থে র্াস্থক। 

ইন্দ্রসহ যজ্ঞোস্থন চস্থে োস্থি োস্থি। ।  

চনিয়া পুষ্পক-েস্থর্ িস্থনে ঈশ্বে। 

সস্থঙ্গস্থত চনেে যি গের্ব্ৃ নকন্নে।। 

নচত্রের্ তুমু্বরু অনঙ্গো গুণনননি। 

নবশ্বাবসু মস্থহন্দ্র মাতঙ্গ সুে আনদ।। 

িেকণৃ িস্থোদক নচত্রক লোত্রক।  

নেিস্থন না যায় যত চনেে গুহযক।। 

ঘততাচী ঊর্ব্ৃশী নচত্রা েম্ভা নচত্রস্থসনী। 

চারুস্থনত্রা নমশ্রস্থকশী বুদবুদা লমানহনী।। 

নচত্রস্থেিা অেমু্বষা সুেনভ সমাচী। 

লপানণকা কদম্বা অরৃ্ম্া শূরা রুনচ শুনচ।। 

েি েি নবদযািেী নততয-গীত-নাস্থদ। 

কুস্থবস্থেে সহ সস্থব চনেে আহ্লাস্থদ।। 

যজ্ঞ লদনিবাস্থে চস্থে যত মহীিে। 

নহমানর বকোস লশ্বত নীে নগনেবে।।  

কােনগনে োমনগনে লগাবদৃ্ধন শাি। ।  

নচত্রকূ  নবেযা গেমাদন সুবে।  

ঋষযশতঙ্গ শতশতঙ্গ মস্থহন্দ্র িবে।।  

বেবতক যত নগনে নগনে মুনননশে। 

কামনগনে িণ্ডনগনে নগনেোজ নীে।।  

েি েি নগনেবে লদবরূপ িনে। 

যিোজ সহ লগে যজ্ঞ-অনুসনে।। 

বরুণ চনেে ননজ অমাতয সনহত। 

মূনর্ত্ৃমন্ত সপ্তনসেু যস্থতক সনেত।। 

গঙ্গা সেস্বতী লশাণ নদনকেসুতা। 

নচস্থত্রাৎপো লপ্রতা ববতেণী পুণযযুতা।। 

চন্দ্রভাগা লগাদাবেী সেযূ লোনহতা। 

লদবনদী মহানদী মহাশ্বী সনবতা।। 

বভেবী ভাগৃবী নদী ভরা বসুমতী। 

লমঘবতী লগামতী আস্থো লসৌেবতী।। 

নরৃ্ম্দা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস। 

তমে কমো নশবা লকাোমুি বংশ।। 

গণ্ডকী নরৃ্ম্দা িল্গু নসেু কেস্থতায়া। 

স্বণৃস্থেিা পদ্মাবতী শতস্থনত্রা জয়া।। 

ঝুমঝুনম কানেন্দী দাস্থমাদে নগনেপুেী। 

নসেুকা কাস্থবেী ভরা নদা লগাদাবেী।। 

ইতযানদ অস্থনক নদী নদ সস্থোবে। 

বাপী হ্রদ তিাগানদ িনে কস্থেবে।। 

যজ্ঞোস্থন লগে সস্থব বরুণ সংহনত।  

মনহষ-বাহস্থন চনি যান লপ্রতপনত।। 

নপততগণ দূতগণ দণ্ড মততুযপাশ। 

আইে অমে-বতন্দ জুনিয়া আকাশ।। 

অদ্ভুত দ্বাপে-যুস্থগ বহে যজ্ঞোজ।  

না হইেু কভু যাহা অবনীে মাঝ।। 

মনু আনদ কনে োজা না যায় নেিন। 
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যযানত নহুষ েঘ ুমাোতা ভুবন।।  

নদেীপ সগে ভগীের্ দশের্। 

কততবীযৃয কার্ত্ৃবীযৃয সুের্ ভেত।।  

ইতযানদ অস্থনক বহে চন্দ্র-সূযৃয-কুস্থে। 

োজসূয় অশ্বস্থমি কনেে বহুস্থে।। 

উস্থর্দ্স্থশস্থত লযই লদস্থব কস্থে আোিন। 

কে বেস্থয় আইস্থেন লসই লদবগণ।। 

মস্থহশ পার্ব্ৃতী লদাাঁস্থহ কস্থেন গমন।  

অেনিস্থত রূপ নানহ লদস্থি লকান জন। ।  

দনিস্থণ নত্রশূে লশাস্থভ জ াভাে নশস্থে। 

চেণ পেস্থশ দানি নশঙ্কা বাম কস্থে।।  

এইরূস্থপ সদানশে সবাকাস্থে োস্থি। 

যতদূে যজ্ঞেে সব িাাঁই র্াস্থক।। 

যত যত জন আস্থস যস্থজ্ঞে সদস্থন। 

ছায়ারূস্থপ অন্নদা লতাস্থষন সর্ব্ৃজস্থন।। 

যাে লযই বাঞ্ছা তাস্থে আপনন লযাগায়।  

লয রবয লয ইস্থচ্ছ তাহা লসইিস্থণ পায়।। 

অশ্ব-আস্থোহস্থণ, কস্থে িে কেবাে। 

ঊনস্থকান  দানা বেস্থয় আস্থস লিত্রপাে।। 

শতস্থকান  বদতয েস্থয় আস্থস বদতয ময়।  

ছয় সস্থহাদে আস্থস নবনতা-তনয়।।  

লদব বদতয নাগ যি আস্থস সর্ব্ৃজস্থন। 

প্রজাপনত আনসস্থেন হংস-আস্থোহস্থণ।। 

অন্তেীস্থি র্ানকয়া লদস্থিন চতুরৃু্ম্ি। 

প্রজাপনতগণ সহ যস্থজ্ঞে লকৌতুক।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুস্থন পুণযবাণ।।  

দ্রুপদ োজাে আগমন 

দূত মুস্থি বার্ত্ৃা লপস্থয় পাঞ্চাোনিকােী। 

দুনহতা হইস্থব মম োজয-পাস্থ শ্বেী।। 

িতিদুযন্ন নশিণ্ডযানদ বহস্থয় হৃিনচত। 

যজ্ঞ-অঙ্গ-রবয সব সাজায় ত্বনেত।। 

চতুর্দ্ৃশ-সহস্র লসবকী মস্থনােমা। 

সুিাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশযামা। ।  

অস্থনক েইে দাস দাসী সমুদয়। 

সহস্থস্রক গাভী ননে মস্থনােম কায়।। 

যুগে সহস্র বাজী, গনত বায় ুসম। 

বহু বহু রবয ননে বানছয়া উত্তম।।  

সর্ব্ৃোজয নদব, লহন নবচানেে মস্থন। 

সহ দ্বাো চস্থে োজা যস্থজ্ঞে সদস্থন।। 

চতুেঙ্গ-দস্থে আে প্রজা চানে জানত। 

নানাবাদয শস্থব্দ যাে কাাঁস্থপ বসুমতী।। 

ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত বহে পূর্ব্ৃ-দ্বাস্থে। 

লবত্র নদয়া ইন্দ্রস্থসন োনিে তাহাস্থে।। 

েহ েহ িস্থণক পাঞ্চাে-অনিকােী। 

োজাজ্ঞা পাইস্থে দ্বাে ছানিবাস্থে পানে।। 

এিস্থণ আনসস্থব সহস্থদব িনুদৃ্ধে। 

তাে হাস্থত বার্ত্ৃা নদব োজাে লগাচে।। 

ইন্দ্রস্থসন বচস্থনস্থত েস্থহ নতপবে। 

লহনকাস্থে আইস্থেন মারীে লকাঙে।। 

দ্রুপস্থদ লদনিয়া লগে োজাে লগাচে।  

িরৃ্ম্োস্থজ জানাইে নশস্থে নদয়া কে।।  

দাস দাসী আে আস্থন েত্ন অগণন। 

অশ্ব হস্তী আস্থন সস্থব নবনবি বেণ।।  
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আজ্ঞা লপস্থে আনস লহর্া কস্থে দেশন। 

শুননয়া নদস্থেন আজ্ঞা িস্থর্ম্েৃ নন্দন।। 

হস্তী অশ্ব পশু আনদ যত েত্ন িন।  

দুস্থযৃযািন-ভাঞ্চােীস্থে কে সমর্পণ।।  

দাস দাসী সমপৃহ লরৌপদীে োস্থন। 

পুত্র সহ লহর্া বেয়া আইস োজস্থন।।  

আজ্ঞা লপস্থয় সহস্থদব কনেে লতমনন। 

লযই মত আজ্ঞা কনেস্থেন লতমনন।। 

সপুত্র নভতস্থে লগে পাঞ্চাে-ঈশ্বে।  

সস্থঙ্গস্থত চনেে কত শত নতপবে।। 

নহনিম্বা ও ঘস্থ াৎকস্থচে আগমন 

ঘস্থ াৎকচ মহাবীে নহনিম্বা-তনয়।  

যস্থজ্ঞে পাইয়া বার্ত্ৃা সানন্দ হৃদয়।। 

নহনিম্বক-বস্থনস্থত তাহাে অনিকাে। 

নতন েি োিস তাহাে পনেবাে।।  

হয় হস্তী েস্থর্স্থত কনেয়া আস্থোহণ। 

যজ্ঞ লহতু নানােত্ন কনেয়া সাজন। ।  

নানাবাস্থদয উপনীত যস্থজ্ঞে সদন। 

অদ্ভুত োিসী মায়া কনেয়া েচন। ।  

িবে মাতঙ্গ-পতস্থি কনে আস্থোহণ। 

ঐোবত-পতস্থি লযন সহস্র-স্থোচন।। 

মার্ায় মুকু  মনণেস্থত্নস্থত মনণ্ডত।  

সানে সানে লশ্বত ছত্র লশাস্থভ চতুনভৃত।। 

কতষ্ণ লশ্বত চামে ঢুোয় শত শত। 

পার্ব্ৃতীে র্হ্তস্তী অশ্ব নানাবণৃ ের্।। 

উর্ত্ে-দ্বাস্থেস্থত উপনীত ভীম-সুত। 

চতুনর্দ্ৃস্থক হুিাহুনি লদনিয়া অদ্ভুত।। 

লকহ বস্থে, ইন্দ্র চন্দ্র নকম্বা লপ্রতপনত। 

অরুণ বরুণ নকম্বা লকান মহামনত।। 

লকহ বস্থে, লদবোজ এ যনদ হইত। 

সহস্র-স্থোচন তস্থব অস্থঙ্গস্থত র্ানকত।।  

লকহ বস্থে, এই যনদ হইস্থত শমন। 

গজ না হইয়া বহত মনহষ বাহন।। 

লকহ বস্থে, এই যনদ বহস্থত হুতাশন। 

তস্থব লস হইত ছাগ ইহাে বাহন।। 

বরুণ হইস্থে বহত শুশুক বাহন। 

সপ্ত-অশ্ব ের্ বহত হইস্থে তপন।। 

এত বনে লোক সব কনেস্থছ নবচাে। 

গজ বহস্থত নানমস্থেন নহনিম্বা-কুমাে।।  

প্রস্থবশ কনেস্থত তাস্থে ননবাস্থে দ্বাস্থেস্থত। 

নজজ্ঞানসে লকবা তুনম, এস্থে লকার্া হস্থত।। 

পনেচয় লদহ, বার্ত্ৃা জানাই োজাস্থে। 

োজাজ্ঞা পাইস্থে পাস্থব যাইস্থত নভতস্থে।। 

ঘস্থ াৎকচ বস্থে, আনম ভীস্থমে অঙ্গজ। 

নহনিম্বাে গস্থভৃ জন্ম, নাম ঘস্থ াৎকচ।।  

এত শুনন অননরুদ্ধ বকে সম্ভাষণ। 

েনহস্থত উর্ত্ম োন নদে ততিণ।।  

সহস্থদব কনহস্থেন লগাচস্থে োজাে। 

জননী সনহত এস্থো নহনিম্বা-কুমাে।।  

িরৃ্ম্ আজ্ঞা কনেস্থেন, আন শীঘ্রগনত। 

জননী পািাও তাাঁে যর্ায় পাষৃতী।।  

যত রবয আননয়াস্থছ লদহ দুস্থযৃযািস্থন। 

আজ্ঞা লপস্থয় সহস্থদব লগে লসইিস্থণ। ।  

নহনিম্বাস্থে পািাইে স্ত্রীগণ-নভতে।  

ঘস্থ াৎকস্থচ বেয়া লগে োজাে লগাচে।। 
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নহনিম্বা লদনিয়া চমনকত অন্তুঃপুেী। 

রূস্থপস্থত নননন্দত যত স্বগৃ-নবদযািেী।। 

অেঙ্কাস্থে নবভূনষত আননন্দত অঙ্গ।  

নবনাস্থমস্থঘ নেে লযন তনেত তেঙ্গ। ।  

কুন্তীে চেস্থণ নগয়া প্রণাম কনেে।  

আশীর্ব্ৃাদ কনে কুন্তী বনসস্থত বনেে।। 

যর্ায় লরৌপদী ভরা েত্ন-নসংহাসস্থন। 

নহনিম্বা বনসে নগয়া তাে মিযোস্থন।। 

অহঙ্কাস্থে লরৌপদীস্থে সম্ভাষ না বকে। 

লদনিয়া লরৌপদী লদবী অন্তস্থে কুনপে।। 

দুই সতীস্থন ঝগিা 

কতষ্ণা বস্থে, নস্থহ দূে িস্থেে প্রকতনত। 

আপনন প্রকাশ পায়, যাে লযই েীনত। ।  

নক আহাে, নক আচাে, লকার্ায় শয়ন। 

লকার্ায় র্ানকস, লতাে না জানন কােণ। ।  

পূস্থববৃ শুননয়ানছ আনম লতাে নববেণ।  

লতাে সস্থহাদস্থে ভীম কনেে ননিন।। 

ভ্রাততচ্বেী জস্থন লকহ না লদস্থি নয়স্থন। 

তুই ত ভনজনে লসই ভ্রাততহন্তা জস্থন।। 

সতত ভ্রনমস্ তইু যর্া েয় মন। 

এস্থক কুপ্রবতনর্ত্, তায় নানহক বােণ।।  

সেযাননয়া লবিাস্ ভ্রমেী লযন মিু। 

সভামস্থিয বনসনে হইয়া কুেবিূ।। 

মযৃযাদা র্ানকস্থত লকন না যাস্ উনিয়া। 

আপন সদতশ োস্থন তুনম ববস নগয়া। ।  

কুনপে নহনিম্বা লরৌপদীে বাকয-জাস্থে। 

দুি চি ুেিবণৃ কতষ্ণা প্রনত বস্থে।। 

অকােস্থণ পাঞ্চােী কনেস্ অহঙ্কাে।  

পস্থে ননন্দ, নানহ লদি নছর আপনাে।। 

কুরূপ কুৎনসত লোস্থক ননস্থন্দ ততক্ষণ।  

যতিণ দপৃস্থণস্থত না লদস্থি বদন।। 

লতামাে জনস্থক পূস্থর্ব্ৃ, জাস্থন সর্ব্ৃজনা। 

বানেয়া আননয়া পার্ৃ কনেে োঞ্ছনা।। 

লযই জন কনেস্থেক এত অপমান। 

লকান্ োস্থজ লহন জস্থন নদে কনযাদান।।  

আনম লয ভনজনু ভীস্থম বদস্থবে ননর্ব্ৃে। 

পিাৎ আমাে ভাই কনেস্থেক দ্বন্দ্ব।। 

সনহস্থত না পানে বমে কনেয়া সংোম। 

বীেিরৃ্ম্ কনেে লোস্থকস্থত অনুপাম।।  

শত্রুস্থে লয ভস্থজ, তাস্থে বনে ক্লীব জন্ম। 

সংসাস্থে নবিযাত লতাে জনস্থকে করৃ্ম্।। 

আমাে সপত্নী তুনম, আনম না লতামাে।  

তব নববাস্থহে আস্থগ নবভা বহে লমাে।। 

একা োজযস্থভাগ কে হস্থয় পা োণী। 

নদস্থনক লদনিয়া লমাস্থে বহস্থে অনভমানী।। 

পঞ্চজন কুন্তী িাকুোণীে নন্দন।  

পঞ্চ পুস্থত্র আনছ লমাো বিূ নয় জন।।  

ঐশ্বযৃয ভুঞ্জহ অদৃ্ধ তুনম স্বতন্তো। 

অি জস্থনস্থত অদৃ্ধ নানহ লদনি লমাো।। 

তর্ানপ আমাস্থে লদনি অঙ্গ বহে জো।  

নক লহতু ননন্দহ লমাস্থে বনে স্বতন্তো।। 

পুত্র ঘস্থ াৎকচ লমাে বস্থনে ঈশ্বে। 

পুত্র-গতহ-বাস্থস কভু ননহ স্বতন্তে।।  

বােযকাস্থে কনযা েিা কেস্থয় জনস্থক। 

নােীস্থক লযৌবনকাস্থে স্বামী সদা োস্থি।। 



মহাভারত (সভাপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
6

 

লশষকাস্থে পুত্র োস্থি, আস্থছ লহন েীত। 

নবস্থশস্থষ আমাে পুত্র পতনর্বী-পূনজত।।  

মাতুস্থেে োজযমস্থিয হইয়া ঈশ্বে।  

বাহুবস্থে শানসে যস্থতক ননশাচে।। 

সুস্থমরু অবনি ববস্থস যস্থতক োিস। 

এস্থকশ্বে লমাে পুত্র সস্থব বকে বশ।।  

োজসূয়-যজ্ঞবার্ত্ৃা লোকমুস্থি শুনন। 

যস্থতক োিসগণ কস্থে কাণাকানণ।। 

োিস্থসে ববেী যত পাণ্ডু-পুত্রগণ 

চে সস্থব যজ্ঞ নি কনেব এিন।। 

বস্থকে অপতয ভ্রাতা আস্থছ যত জন। 

লমাে সস্থহাদে নহনিস্থম্বে বেুগণ।। 

এইত নবচাে তাে অনিুণ কস্থে। 

এ সকে বার্ত্ৃা আস্থস পুস্থত্রে লগাচস্থে।। 

চেমুস্থি জাননে কুচরী যত জন। 

যুদ্ধ কনে সবাকাস্থে কনেে বেন।।  

লেৌহপাস্থশ বন্দী কনে োস্থি কাোগাস্থে। 

যাবৎ সানেয়া যজ্ঞ না আইস্থস ঘস্থে।।  

আে যত পতনর্বীস্থত ববস্থস ননশাচে। 

সবাস্থে নজননয়া বস্থে আননস্থেক কে।। 

সািাস্থত লদিহ কতষ্ণা লমাে পুত্র-প্রভা। 

লমাে পুস্থত্র লশানভস্থতস্থছ পাণ্ডস্থবে সভা।। 

এস্থতক নহনিম্বা যনদ বস্থে ক রূ্ত্ে।  

কনহস্থত োনগে কতষ্ণা কুনপত অন্তে।।  

পুনুঃ পুনুঃ যস্থতক কনহস্ পুত্র কর্া। 

পুস্থত্রে কনেস্ গর্ব্ৃ, িাও পুত্রমার্া।। 

কস্থণৃে একােী অস্ত্র বস্থজ্রে সমান। 

তাে ঘাস্থত লতাে পুত্র তযনজস্থব পোণ।। 

পুস্থত্রে শুননয়া শাপ নহনিম্বা কুনপে। 

রুদ্ধা হস্থয় নহনিম্বা কতষ্ণাস্থে শাপ নদে।। 

আমাে ননস্থর্দ্ৃাষ পুস্থত্র নদস্থে তুনম শাপ। 

তুনমও পুস্থত্রে লশাস্থক পাস্থব বি তাপ।।  

যুদ্ধ কনে মস্থে িত্র, যায় স্বগৃবাস। 

নবনা যুস্থদ্ধ লতাে পঞ্চপুত্র বহস্থব নাশ।। 

এত বনে লরাি কনে নহনিম্বা চনেে।  

আপনন উনিয়া কুন্তী লদাাঁস্থহ সান্ত্বাইে।। 

মহাভােস্থতে কর্া সুিানসেু-প্রায়।  

পাাঁচােী-প্রবস্থে কাশীোম দাস গায়।। 

দনিণ ও পূর্ব্ৃদ্বাস্থে নবভীষস্থণে অপমান 

পার্ৃমুস্থি বার্ত্ৃা লপস্থয় েঙ্কাে ঈশ্বে।  

হেস্থষস্থত লোমানঞ্চত বহে কস্থেবে।। 

যাাঁে কর্া অনুিণ কস্থহ মুননগণ। 

বসুস্থদব-গতস্থহ জনন্মস্থেন নাোয়ণ।। 

ননেন্তে নচর্ত্ বযে যাাঁস্থে লদনিবাস্থে। 

আপনন িাস্থকন নতনন দয়া কনে লমাস্থে।।  

সর্ব্ৃতত্ত্ব-অন্তযৃযামী ভকত- বৎসে।  

অনুগত জস্থন লদন মস্থনামত িে।। 

তাাঁে অনুগত আনম, বুনঝন ুকােণ। 

কনেস্থেন ননজ ভি বনেয়া ৃেণ।। 

এত ভানব নবভীষণ হৃিনচর্ত্ বহস্থয়। 

যস্থতক সুহৃদগস্থণ বনেে িানকস্থয়।। 

শীঘ্রগনত সর্জ্া কে ননজ পনেবাস্থে।  

আমাে সনহত চে কতষ্ণ লভন বাস্থে।। 

নদবয েত্ন আস্থছ যত আমাে ভাণ্ডাস্থে। 

সব িনেত্ন েহ, নদব দাস্থমাদস্থে।। 
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লহনেব নয়স্থন আনজ কমে-স্থোচন। 

জন্মাবনি-কতত পাপ বহস্থব নবস্থমাচন। ।  

এত বনে েস্থর্ আস্থোনগে েস্থঙ্কশ্বে।  

সস্থঙ্গস্থত চনেে েি েি ননশাচে। ।  

বাজায় নবনবি বাদয োিসী-বাজনা। 

শত শত লশ্বতচ্ছত্র, না যায় গণনা।। 

দনিণ-দ্বাস্থেস্থত উর্ত্নেে নবভীষণ।  

নমশানমনশ হইে োিস নেগণ।। 

নবকতত আকাে সব ননশাচেগণ। 

নবৃয় মাননয়া সস্থব কস্থে ননেীিণ।।  

দুই নতন মুি কাে, অশ্বপ্রায় মুি।  

বরদন্ত লদনি, নাসা, চি ুলযন কূপ।। 

ের্ বহস্থত ভূনমস্থত নানমে নবভীষণ। 

যজ্ঞ োন লদনি বহে নবৃয়- বদন।।  

আনদ অন্ত নানহ লোক চতুনর্দ্ৃস্থক লবনি। 

উচ নীি জে েে আস্থছ লোক যুনি। ।  

লকার্ায় লদিস্থয় একপদ নেগণ। 

দীঘৃ-কণৃ লদস্থি লকার্া নববণৃ বদন।।  

লকার্ায় নকোত লম্লচ্ছ নবকতত-আকাে।  

কতষ্ণ অঙ্গ তাম্র লকশ লদস্থি কত আে।।  

লকার্ায় অমেগণ নানা রীিা কস্থে। 

োিস দানব বদতয অস্থনক নবহস্থে।।  

নসদ্ধ সািয ঋনষ লযাগী অস্থনক ব্রাহ্মণ। 

নবনবি বাহস্থন লকার্া যমদূতগণ।। 

লকান  অশ্ব লকান  হস্তী, লকান  লকান  ের্। 

োস্থন োস্থন নততয গীত হয় অনবেত।। 

অপূর্ব্ৃ লদনিয়া োজা ভাস্থব মস্থন- মন।  

এ লহন অদ্ভুত চস্থি না লদনি কিন।।  

লয লদব দানস্থব ববেী আছস্থয় সদায়। 

লহন লদব-দানস্থবস্থত একত্র লিোয়।। 

লয িণী গরুস্থি কভু নানহ হয় লদিা।  

একত্র লিোয় লযন নছে পূর্ব্ৃ সিা।। 

োিস পাইস্থে নস্থে কেস্থয় ভিণ। 

মনুস্থষযে আজ্ঞা বস্থহ ননমাচেগণ।। 

অদ্ভুত মাননয়া োজা নাস্থক নদে হাত। 

জাননে এ সব মায়া কস্থেন শ্রীনার্।।  

দুইনভস্থত লদস্থি োজা অননস্থমষ আাঁনি।  

নতন ভুবস্থনে লোক এক িাাঁই লদনি।। 

লক কাস্থে আননয়া লদয়, নানহক ননর্ব্ৃে। 

আসন, লভাজন, পাস্থন সবাে আনন্দ।। 

পনেবাে-স্থোক তাে েহাইয়া ের্। 

লিোস্থিনে পদব্রস্থজ লগে কত পর্।। 

আগুসাে গময নস্থহ যাইস্থত কাহাস্থে। 

র্াকুক অস্থনযে কাজ নপপীনেকা নাস্থে।। 

কত দূে আস্থছ দ্বাে, নানহ চস্থে দতনি। 

োজগণ দাণ্ডাইয়া আস্থছ পতিাপতনি।। 

দুইনভস্থত দ্বানেগণ মানেস্থতস্থছ বানি। 

একদতস্থি আস্থছ সব দুইকে যুনি।। 

পর্ না পাইয়া দাণ্ডাইে নবভীষণ। 

অন্তযৃযামী সব জাননস্থেন নাোয়ণ।।  

লক আইে, লক িাইে, লকবা নানহ পায়।  

প্রনতজস্থন নজজ্ঞাসা কস্থেন যদুোয়। ।  

দূস্থে র্ানক ননেনিে েি-অনিপনত। 

নদবযচস্থি জাননস্থেন এই েক্ষ্মীপনত।। 

অিাঙ্গ েু াস্থয় স্তুনত কস্থে কেস্থযাস্থি। 

বানেিাো নয়স্থনস্থত অনবশ্রান্ত পস্থি।। 

লদনিয়া ননকস্থ  তাে নগয়া নাোয়ণ। 

দুই হাস্থত িনে লদন প্রীনত-আনেঙ্গন।।  
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স্তুনত কস্থে নবভীষণ যুনি দুই কে।  

আনস্থন্দস্থত অশ্রুিাো বস্থহ ননেন্তে।।  

নানােত্ন ননস্থবনদয়া লিস্থে ভূনমতস্থে। 

পুনুঃ পুনুঃ িনে পস্থি চেণ-কমস্থে।। 

যস্থতক আননে োজা নবনবি েতন। 

লগানবস্থন্দে আস্থগ েস্থয় নদে ততিণ।।  

কেস্থযাি কনে বস্থে োিস্থসে োজ। 

আজ্ঞা কে জগন্নার্ কনেব নক কাজ।।  

লগানবন্দ বস্থেন, আনসয়াছ লযই কাস্থজ।  

মম সস্থঙ্গ লভন বাস্থে চে িরৃ্ম্োস্থজ।। 

নবভীষণ বস্থে, করৃ্ম্ সম্পন্ন হইে।  

লতামাে পদােনবন্দ নয়ন লদনিে।। 

লতামাে কমে-অঙ্গ দতঢ় আনেঙ্গন। 

নপতামহ-বানঞ্ছত লয অনয লকান জন। ।  

েক্ষ্মীে দুল্লৃভ লমাস্থে কনেো প্রসাদ। 

নচেকাে নবস্থচ্ছস্থদে িনণ্ডে নবষাদ। ।  

সম্পণূৃ মানস বহে, নসদ্ধ বহে কাজ।  

এিন নক কনে, আজ্ঞা কে লদবোজ।। 

লগানবন্দ বস্থেন, লয কনেে আবাহন। 

যাে দূত-সস্থঙ্গ পূস্থর্ব্ৃ পািাইো িন।। 

যাে ননমন্ত্রস্থণ তুনম আনসস্থে লহর্ায়। 

চেহ লভ াই লসই িাকুস্থে লতামায়।। 

তস্থব নবভীষণ কস্থহ, নবনয় বচন। 

পাণ্ডস্থবে যস্থজ্ঞ অনিিান নাোয়ণ।।  

তব আজ্ঞা মানন পাণ্ডস্থব নদয়ানছ কে।  

অনয নক, লতামাে নাস্থম নদব কস্থেবে। ।  

নচেকাে অদশৃস্থন আনছ অপোিী। 

আপনন িানকো, লহন ঘ াইে নবনি।। 

নবস্থশ্বে িাকুে তুনম, মস্থন লহন জানন। 

লতামাে িাকুে আস্থছ, আনম নানহ মানন।। 

লয হউক লমাে প্রভু লতামা নবনা নাই।  

প্রস্থয়াজন নাই লমাে অনয-জন-িাাঁই।।  

লগানবন্দ বস্থেন, িরৃ্ম্পুত্র যুনিনিে। 

যাাঁে দেশস্থন হস্থয় ননষ্পাপ শেীে।। 

সতযবাদী নজস্থতনন্দ্রয় সর্ব্ৃ-গুণিাম। 

এ নতন ভুবস্থন আস্থছ িযাত যাাঁে নাম।।  

প্রতাস্থপ যাাঁহাে ইন্দ্র-আনদ কে নদে। 

কে নদয়া িণীন্দ্র শেণ আনস ননে।।  

উর্ত্স্থে উর্ত্ে-কুরু, পূস্থর্ব্ৃ জেনননি। 

পনিস্থমস্থত আনম, দনিস্থণস্থত লতামা আনদ।। 

নানহ নদে, না আনসে, নানহ লহন জন।  

সািাস্থত নয়স্থন তুনম লদিহ এিন।। 

লদবতা গের্ব্ৃ যি েি কনপ িণী। 

মনুষয আনসে, যত আছস্থয় অবনী।। 

অিাশী সহস্র নদ্বজ ননতয গতস্থহ ভুস্থঞ্জ। 

নত্রষ নত্রশ দাস লসস্থব এক এক নদ্বস্থজ।। 

ঊদৃ্ধস্থেতা সহস্র-দস্থশক সদা লসস্থব। 

আস্থছন যস্থতক নদ্বজ, লক অন্ত কনেস্থব।। 

োস্থন োস্থন েেনানদ হয় অনবোম। 

েি েি নবপ্রবে ভুস্থঞ্জ এক োন।। 

এক েি নদ্বজ যস্থব কস্থেন লভাজন। 

একবাে শ্খ নাদ হয় লয তিন।। 

লহনমস্থত মুহুমুহুৃুঃ হয় শ্খ ধ্বনন। 

চতুনর্দ্ৃস্থক শঙ্কেস্থব নকছুই না শুনন।। 

নতন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীঘৃদন্ত।  

নতন পদ্মাযুত ের্ তুেঙ্গ অনন্ত।।  

েি নতপনতে পনর্ত্ লক পাস্থে গনণস্থত। 

চানে জানত যস্থতক ননবস্থস পতনর্বীস্থত। ।  
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অস্থদৃ্ধক েেস্থন ভুস্থঞ্জ অস্থদৃ্ধক আমান্ন। 

কাহাে শকনত তাহা কনেস্থব বণৃন।। 

এক জন অসস্থন্তাষ নানহক ইহাস্থত। 

িাও িাও েও েও, ধ্বনন চানেনভস্থত। ।  

মনু-আনদ যত বহে পতনর্বীস্থত পনত। 

লহন করৃ্ম্ কনেবাস্থে কাহাে শকনত। ।  

যত দূে পযৃযন্ত ননবস্থস যত প্রাণী। 

লহন জন নানহ, যুনিনিস্থে নানহ জানন।। 

ৃেস্থণ সুমনত হয়, ননষ্পাপ দশৃস্থন। 

প্রণাস্থম পেম গনত আমাে সমাস্থন।। 

লহন জস্থন নানহ জান লতামা লহন জন। 

শীঘ্রগনত চে, বেয়া কোব দশৃন।।  

নবভীষণ বস্থে, প্রভু কনহো প্রমাণ।  

মম ননস্থবদন নকছু কে অবিান।। 

পূস্থর্ব্ৃ নপতামহ-মুস্থি শুননয়ানছ আনম। 

অনন্ত ব্রহ্মাস্থণ্ড তুনম সবাকাে স্বামী।। 

ব্রহ্মা-ইন্দ্র-পদ তব ক াস্থিস্থত হয়। 

এ করৃ্ম্ অসািয নস্থহ লতামাে সহায়।।  

মম পূর্ব্ৃ-নববেণ জান গদািে। 

তপসযা কনেয়া আনম মানগোম বে।। 

ৃনেব লতামাে নাম, লসনবব লতামাস্থে। 

তব পদ নবনা নশে না লনায়াব কাস্থে।।  

যর্াই েইয়া যাব সংহনত যাইব। 

কদানচত অনয জস্থন মানয না কনেব। ।  

এত বনে নবভীষণ চনেে সংহনত। 

পিাদ্ভাস্থগ নবভীষণ আস্থগস্থত শ্রীপনত।। 

চ  চ  শস্থব্দস্থত লচৌনদস্থক পস্থি ছা । 

লগানবস্থন্দস্থে ননেনিয়া ছানি নদে বা ।। 

দ্বাস্থেে ননকস্থ  উর্ত্নেে নাোয়স্থণ।  

পনশস্থত সাতযনক ননবানেে নবভীষস্থণ। ।  

লগানবন্দ বস্থেন, দ্বাস্থে না োি ইহাস্থে। 

স্বস্থদস্থশ যাস্থবন শীঘ্র লভন য়া োজাস্থে।। 

সাতযনক বনেে, প্রভু জানহ আপনন।  

আজ্ঞা নবনা যাইস্থত না পাস্থে বজ্রপানণ।। 

লহে লদি জগন্নার্ দ্বাস্থেস্থত বানেত।  

যত োজ-োস্থজযশ্বে র্াস্থক যামযনভত।। 

মৎসযস্থদশ-অনিপনত নবো  নতপনত। 

শূেস্থসন দন্তবর সুনমত্র প্রভতনত।। 

অগনণত বসনয যাাঁে িস্থন নানহ অন্ত।  

কে বেস্থয় দ্বাস্থে আস্থছ মাস্থসক পযৃযন্ত।। 

লশ্রনণমন্ত সুকুমাে নীেধ্বজ োজা। 

একপদ কনেঙ্গ, বনষি মহাস্থতজা।। 

নকনষ্কেযা-ঈশ্বে লদি নসেুকূে-বাসী। 

লগাশত্খ  ভ্রমণ আে রুিী ঔড্রস্থদশী।। 

ইহা সবাকাে সস্থঙ্গ শত পঞ্চ শত। 

লকান  লকান  গজ বাজী, লকান  লকান  ের্।।  

নানােত্ন িন ননজ পনেবাে বেয়া। 

দ্বাস্থেস্থত আস্থছন লদি বানেত হইয়া।।  

নত্রশ-সহস্র নতপনত আস্থছ এই দ্বাস্থে। 

জন কত োজা মাত্র নগয়াস্থছ নভতস্থে। ।  

পুেনজৎ-নাস্থম োজা পাণ্ডব-মাতুে।  

োজ-আজ্ঞা লপস্থয় তস্থব েইে নকুে।। 

তাে সস্থঙ্গ লগে জন কত নতপবে। 

লদনিয়া বিই রুদ্ধ বহে বতস্থকাদে। ।  

মাতুস্থে োনিয়া আে যত োজগস্থণ। 

িাক্কা মানে তািাইয়া লদন ততিস্থণ।। 

আজ্ঞা নবনা ছানিবাস্থে নানে কদাচন।  

আজ্ঞা আনন বেয়া যাহ োজা নবভীষণ।।  
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এত শুনন রুদ্ধ বহয়া লগস্থেন লগানবন্দ। 

দুই চিু লদনি লযন েি-অেনবন্দ।। 

তর্া বহস্থত চনে যান সহ েঙ্কাপনত। 

পূর্ব্ৃদ্বাস্থে উপনীত আপনন শ্রীপনত।। 

মহাবীে ঘস্থ াৎকচ নহনিম্বা-কুমাে। 

নতন েি োিস্থসস্থত েিা কস্থে দ্বাে।। 

কতস্থষ্ণস্থে লদনিয়া সস্থব পর্ ছানি নদে। 

লবত্র নদয়া নবভীষস্থণ দ্বাস্থে ননবানেে।। 

লগানবন্দ বস্থেন, ইনন েঙ্কাে ঈশ্বে।  

ব্রহ্মাে প্রস্থপৌত্র, োবস্থণে সস্থহাদে।।  

োজ দেশন লহত ুযাস্থবন ত্বনেত। 

লহন জস্থন দ্বাস্থে োিা না হয় উনচত।।  

ঘস্থ াৎকচ বস্থে, শুন লদব চরপানণ। 

আনম নক কনেব, তুনম জানহ আপনন।। 

বাইশ-সহস্র োজা আস্থছ এই দ্বাস্থে।  

জন কত োজা মাত্র নগয়াস্থছ নভতস্থে। ।  

ব্রহ্মাে প্রস্থপৌত্র লদব অস্থনক এস্থসস্থছ। 

দুই নতন মাস দ্বাস্থে েনহমা নগয়াস্থছ।। 

ব্রহ্মাে প্রস্থপৌত্র লদব কশযপ-স্থকাঙে। 

মহা মহা নাগ লশষ নবষিে।। 

সহস্র- বদনস্থশাস্থভ নাগ-অনিকােী। 

এইিাস্থন নছে লতাঁই নদন দুই চানে।।  

এই লদি োজগণ দাণ্ডাইয়া আস্থছ। 

একদতস্থি বুস্থক হস্ত, নানহ চায় পাস্থছ।। 

নগনেব্রজ-পুস্থোনহত জোসে-সুত। 

জয়স্থসন মহাোজ বহু বসনযযতু।। 

নাব-স্থকান  ের্, নব-স্থকান  মর্ত্ হাতী। 

ষনি-স্থকান  তুেঙ্গম, অসংিয পদানত।। 

নানােত্ন আননস্থেন নানা যাস্থন কনে।  

হনস্তনী গর্দ্ৃব উ  শক  উপনে।। 

অহননৃনশ লনৌকা বাস্থহ, সংিযা নানহ জানন। 

যাে লনৌকা নত্রশ লরাশ ঢাস্থক গঙ্গাপানন।। 

নবংশনত সহস্র োজা যস্থজ্ঞস্থত আনসয়া। 

দ্বাোস্থত আস্থছন লদি বানেত হইয়া।।  

নশশুপাে োজা লদি লচনদে ঈশ্বে। 

যাহাে সনহত পঞ্চ-শত নতপবে।। 

নতন-স্থকান  আস্থসায়াে, গনত বায়ুবৎ।। 

নানা যান কনে নানা েত্ন সস্থঙ্গ বেয়া। 

দ্বাস্থেস্থত আস্থছন লদি বানেত হইয়া।।  

দীঘৃযজ্ঞ োজা লদি অস্থযািযাে পনত। 

নতন-স্থকান  ের্ সস্থঙ্গ, নতন-স্থকান  হাতী।। 

সপ্ত-শত নেপনত সংহনত কনেয়া। 

কে বেয়া দ্বাস্থে আস্থছ বানেত হইয়া। ।  

কাশীোজ লদি এই কাশীে ঈশ্বে। 

লকাশস্থেে োজা বতহদ্বে নতপবে।। 

বহু োজা সুপাশৃ্ব লকৌনশক শ্রুত োজা। 

মরস্থসন চন্দ্রস্থসন পাশৃ্ব মহাস্থতজা।। 

সুবণৃ সুনমত্র োজা সুমুি শমূ্বক। 

মনণদন্ত দণ্ডিে নতপনত ম কু।। 

পুণ্ডেীক বাসুস্থদব জেদগব আনদ। 

কনেে লমনদনী বযাপ্ত সমুর অবনি।। 

এ সবাে সস্থঙ্গ োজা শত সপ্তশত। 

নেিস্থন না যায় যত গজ বাজী ের্।। 

লয লদস্থশ লয েত্ন জস্থন্ম, তাহা কে বেয়া। 

দ্বাস্থেস্থত আস্থছন সব বানেত হইয়া।। 

নবনস্থয় অনুোি কস্থেন লযইজন। 

োজাস্থে জানাই নগয়া তাাঁে নববেণ।।  

তস্থব যনদ িরৃ্ম্োজ লদন অনুমনত। 
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লসই জন পায় তর্া, কনেবাস্থে গনত।। 

মুহূস্থর্ত্ৃক েনহ মাত্র দেশন পায়।  

শীঘ্রগনত পুনুঃ আনন োিস্থয় লহর্ায়। ।  

োজাে শ্বশুে লদি দ্রুপদ নতপনত।  

নদস্থনক েনহে পনেজস্থনে সংহনত।। 

োজা-আজ্ঞা লপস্থয় তস্থব ছাস্থি দ্রুপস্থদস্থে। 

তাে সস্থঙ্গ োজা কত পনশে নভতস্থে।।  

লসই লহতু নপতা লমাস্থে কনেস্থেন লরাি। 

শ্বশুস্থেে নকছু না োনিে উপস্থোি।।  

বানহে কনেয়া লয নদস্থেন োজগস্থণ। 

দ্বানেগস্থণ বহু লরাি কনেয়াস্থছ মস্থন।। 

পূস্থর্ব্ৃ ইন্দ্রস্থসন নছে এই দ্বাস্থে দ্বােী। 

এই লদাস্থষ তাহাস্থে নদস্থেন দূে কনে।।  

োনিস্থেন লমাস্থে দ্বাস্থে অস্থনক কনহয়া। 

আজ্ঞা নবনা ইন্দ্র এস্থে না নদস্থব ছানিয়া।। 

এই লহতু জগন্নার্ ভয় োস্থগ মস্থন। 

আজ্ঞা নবনা নকরূস্থপস্থত ছানি নবভীষস্থণ।। 

আনহ অস্থেস্থত োজ-অনুমনত হনে। 

জানাস্থত োজাস্থে আনম নানহ শনি িনে।। 

নকুে আইস্থস নকম্বা অনুজ তাাঁহাে। 

বার্ত্ৃা জানাইস্থত এ লদাাঁহাে অনিকাে।। 

বুনঝয়া আপনন কে লয হয় নবচাে। 

িস্থণক র্াকহ, নস্থহ যাহ অনয দ্বাে।। 

এত শুনন কতষ্ণ তাস্থে নননন্দয়া অপাে। 

লরাি কনে চনেস্থেন উর্ত্ে দুয়াে।।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুস্থন পুণযবান।।  

শ্রীকতষ্ণ কর্ত্তৃক চানেজন োজাে প্রাণদান 

নবভীষস্থণ সস্থঙ্গ কনে যান গদািে। 

কতদূস্থে লদনিস্থেন ভীম-অনুচে।। 

চানেজন নতপনতস্থে কনেয়া বেন। 

লকস্থশ িনে লকাপভস্থে যায় চানেজন।। 

নজজ্ঞাস্থসন মািব, লতামো লকান্ জন।  

এ চানে জস্থনস্থে লকন কনেস্থে বেন।।  

চেগণ বস্থে, লমাো ভীস্থমে নকঙ্কে। 

দুি করৃ্ম্ বকে এই চানে নতপবে।।  

লশ্বত আে লোনহত মণ্ডে নেপনত। 

অবিাস্থন জগন্নার্ কে অবগনত।। 

এ লদাাঁহাে লদশ প্রভু সমুস্থরে তীস্থে। 

পার্ৃ নজনন কে সহ আননে লদাাঁহাস্থে। ।  

না বনেয়া এিন যাইস্থতনছে লদস্থশ। 

অদৃ্ধপর্ বহস্থত লমাো আনন িনে লকস্থশ।। 

লহে লদি জগন্নার্ এই দুই জস্থন। 

উপহাস বকে দুই দনের ব্রাহ্মস্থণ।। 

এই লহতু চানেজস্থন আনননু বানেয়া। 

আজ্ঞা কনেস্থেন ভীম শূস্থে নদস্থত ননয়া।। 

এত শুনন কতষ্ণ নিোইে চানেজস্থন। 

বতস্থকাদে লকার্া নজজ্ঞাস্থসন দূতগস্থণ।।  

আস্থগ আস্থগ যায় দূত, নপস্থছ গদািে। 

কতদূস্থে লদনিস্থেন আস্থস বতস্থকাদে।। 

এক েি ের্ী সহ ভ্রস্থম সর্ব্ৃস্র্ে।  

সবাকাে তত্ত্ব কস্থে ভীম মহাবে।।  

ভীস্থমে ননকস্থ  উর্ত্নেে নাোয়ণ। 

কনহস্থেন মুি কনে লদহ চানেজন।। 
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করৃ্ম্ লহতু এ সবাস্থে বকস্থে অবহান।  

অনাদে এিন কেহ নক কােণ।। 

করৃ্ম্ যনদ কনেস্থব হইয়া মহাস্থতজা।  

িুর লোস্থক ননমনন্ত্রস্থে কনেস্থবক পূজা।। 

দুি নশি আনসয়াস্থছ বহু করৃ্ম্েস্থে। 

কস্থরৃ্ম্ বহু নবে হয় িমা না কনেস্থে।। 

বতস্থকাদে বস্থে, শুন লদবকী-নন্দন। 

লদাষমত শানস্ত যনদ না পায় দুর্জ্ৃন।। 

আে সস্থব রস্থম রস্থম লসই পর্ েয়। 

কহ ইস্থর্ করৃ্ম্ পূণৃ লকমস্থনস্থত হয়।।  

দুস্থি িমা কনেস্থত না পানে কদাচন। 

দুিাচােী নানহ ছাস্থি ননজ দুষ্ পণ।।  

দুি জস্থন ননজ লতজ যনদ না লদিাস্থব। 

অবজ্ঞা কেস্থয় আে করৃ্ম্ ধ্বংস হস্থব।। 

ইহাে সনহত পূস্থর্ব্ৃ পনেচয় লকার্া।  

বাহুবস্থে যত লদি আনসয়াস্থছ লহর্া।। 

সুকরৃ্ম্ েভস্থয় যনদ শানন্ত আচেস্থণ। 

রস্থম রস্থম সুকরৃ্ম্ েনভস্থব নকত নদস্থন।। 

পুনি কস্থহন কতষ্ণ কমে-স্থোচন। 

শুন শুন ভীমস্থসন আমাে বচন।। 

লতামাে শানন্তে শস্থব্দ বত্রস্থোকয পূনেে। 

লসই লহতু নতন লোক একত্র নমনেে।।  

শানন্ত না আচনে তুনম এ করৃ্ম্ কনেস্থে। 

কহ ভীম যজ্ঞ পূণৃ হইস্থব নক ভাস্থে।। 

অনয করৃ্ম্ নস্থহ, এই োজসূয় সত্র। 

এক েি োজা আনস হস্থয়স্থছ একত্র।।  

েি েি জন মস্থিয আস্থছ ভােমন্দ।  

একনত্রত হস্থয় যনদ সস্থব কস্থে দ্বন্দ্ব।। 

কহ লমাস্থে তিন নক উপায় কনেস্থব। 

প্রমাদ ঘন স্থব আে যজ্ঞ নি বহস্থব।। 

পতনর্বীে লোক সব কনেস্থে নবস্থোি। 

কত কত জস্থন তুনম কনেবা প্রস্থবাি।। 

পাতাস্থে েনহে নগয়া পার্ৃ িনুদৃ্ধে। 

দ্বন্দ্ব কনেবাস্থে তুনম আছ এস্থকশ্বে।। 

কতস্থষ্ণে বচন শুনন বস্থে বতস্থকাদে। 

তব লযাগয কর্া নস্থহ লদব দাস্থমাদে।। 

এক েি োজা লয বনেো নাোয়ণ। 

প্রতযস্থিস্থত লদনিোম আনম সর্ব্জৃন।। 

অজাযূর্ োস্থগ লযন বযাস্থঘ্রে নয়স্থন। 

লসইমত োজগণ োস্থগ মম মস্থন।। 

দ্বন্দ্ব কনেবাস্থে একনদস্থক সস্থব হয়।  

ননবানেব এক আনম নকবা তাস্থহ ভয়।। 

সচ্সস্থনয আগত এক েি নতপবে। 

মুহূস্থর্ত্ৃক দনেবাস্থে পানে এস্থকশ্বে।। 

মনুষয নক গনণ, যনদ নতন লোক হয়।  

এস্থকশ্বে সবাস্থে কনেব পোজয়।। 

যাে জয় ইস্থচ্ছ লদব লতামা লহন জস্থন।  

তাস্থে পোজয় কস্থে নানহ নত্রভুবস্থন। ।  

লগানবন্দ বস্থেন, সব সম্ভস্থব লতামাস্থে। 

লতামা সহ নবস্থোি কনেস্থত লকবা পাস্থে। ।  

ইহা সবাকাস্থে ছাি আমাে বচস্থন। 

বহু অপমান পাইয়াস্থছ দুিগস্থণ।। 

এত বনে মুি কনে লদন চানেজস্থন। 

তর্া বহস্থত যান চনে বেয়া নবভীষস্থণ। ।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-েহেী। 

কাশীকস্থহ, শুননস্থে তেস্থয় ভববানে।। 

উর্ত্ে ও পনিম দ্বাস্থে নবভীষস্থণে অপমান 
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যাইস্থত যাইস্থত কতষ্ণ কন নবভীষস্থণ। 

বহু োজা লদনিয়াছ, শুস্থনছ শ্রবস্থণ।। 

এমত সম্পদ নক লপস্থয়স্থছ লকানজস্থন। 

আমা লহন জস্থন োস্থি যাে দ্বানেগস্থণ।। 

নতন ভুবস্থনে লোক একত্র নমনেে। 

ইন্দ্র-আনদ কনে সস্থব যাাঁস্থে কে নদে।। 

নবভীষণ বস্থে, লদব এ নস্থহ অদ্ভুত। 

ইহা বহস্থত োজসূয় হস্থয়স্থছ বহুত।। 

হনেিন্দ্র মহাোজ এ যজ্ঞ কনেে।  

লচৌর্দ্ ভুবস্থনে লোক একত্র হইে।। 

আে আে যত োজা পতনর্বীস্থত নছে। 

ইন্দ্র-আনদ লদব নজনন নানা যজ্ঞ বকে।। 

একমাত্র পাণ্ডস্থবে বািানন নবস্থশষ।  

আপনন এস্থতক লেহ কে হৃষীস্থকশ।। 

ব্রহ্মা আনদ িযায় প্রভু লতামা লদনিবাস্থে। 

এ বি আিযৃয, তুনম ভ্রম দ্বাস্থে দ্বাস্থে।। 

লতামাে চনেত্র প্রভু নক বুনঝস্থত পানে। 

নননমস্থষ প্রেয় কে সতনি সংহানে। ।  

ব্রহ্মপদ কী  প্রভু লতামাে সমান।  

যাস্থে যাহা কে, তাহা লক কনেস্থব আন।।  

ইন্দ্র-আনদ-পদ প্রভু না কনে গণন।  

তব পস্থদ ভনি যাে লসই মহাজন।। 

ভনিস্থত পাণ্ডব বশ কনেয়াস্থছ লতামা। 

লতাঁই দ্বাস্থে দ্বােী োস্থি, তাস্থে কে িমা।। 

নক কােস্থণ জগন্নার্ এত পযৃয ন। 

দ্বাস্থে দ্বাস্থে ভ্রম প্রভু, লকান্ প্রস্থয়াজন।। 

বদস্থবস্থত এ দ্বানেগণ না ছাস্থি আমাস্থে। 

মম প্রস্থয়াজন নকছু নানহক নভতস্থে।। 

মানস হইে পূণৃ, নসদ্ধ বহে কাযৃয। 

তব আজ্ঞা হইে প্রভু, যাই ননজ োজয।। 

নবভীষণ-বাকয শুনন বস্থে চরিে। 

কত আে লতামাস্থে কনহব েস্থঙ্কশ্বে।। 

সর্ব্ৃ িরৃ্ম্ জান তুনম নবচাস্থে পনণ্ডত। 

তুনম লহন কর্া কহ, না হয় উনচত।। 

ননমন্ত্রণ কনেে লয, তাস্থে না লভন য়া। 

যনদ যাহ, নজজ্ঞানসস্থে নক বনেব নগয়া।। 

তব আগমন এস্থব জ্ঞাত বহে। 

লোস্থক বনেস্থবক, লসই কতষ্ণ লভন  লগে।। 

লহন অপকীনর্ত্ৃ মম চাহ নক কােণ।  

িস্থণক েনহয়া কে োজ দেশন।। 

এইরূস্থপ পস্থর্ লদাাঁস্থহ কস্থর্াপকর্স্থন। 

উর্ত্ে-দুয়াস্থে উর্ত্নেস্থেন দুজস্থন।।  

উর্ত্ে দুয়াস্থে দ্বােী কাস্থমে নন্দন।  

লগানবস্থন্দ লদনিয়া আনস কনেে বন্দন।।  

শ্রীকতষ্ণ বস্থেন, যাই োজাে লগাচে।  

িরৃ্ম্োস্থজ লভ াইব োিস-ঈশ্বে।।  

অননরুদ্ধ বস্থে, লদব েহ মুহূস্থর্ত্ৃস্থক। 

এিনন মারীে পুত্র লহর্া আনসস্থবক।।  

তাাঁে হাস্থত জানাইব োজাে লগাচে। 

আজ্ঞা বহে েস্থয় যাহ োিস-ঈশ্বে।।  

লগানবন্দ বস্থেন, তুনম না জান ইহাস্থে। 

িস্থণক উনচত নস্থহ োনিস্থত দুয়াস্থে। ।  

োবস্থণে সস্থহাদে েঙ্কা-অনিপনত। 

োিস্থসে োজা লয ব্রহ্মাে হয় নানত।। 

এত শুনন হানস বস্থে কাস্থমে নন্দন। 

লকন লহন কহ লদব জাননয়া কােণ।। 

প্রতযি লদিহ লদব যস্থতক নতপনত।  

অস্থনক নদবস বহে দ্বাস্থে বকে নেনত।। 
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প্রাগ্ লদশ-অনিপনত োজা ভগদর্ত্।  

নব-স্থকান  ের্ সস্থঙ্গ, লকান  গজ মত্ত।।  

নবংশনত -সহস্র োজা ইহাে সংহনত।  

ঐোবত সম যাে অযসু্থতে হাতী।। 

নানােত্ন কে লদি সস্থঙ্গস্থত কনেয়া।  

বহুনদন দ্বাস্থে আস্থছ বানেত হইয়া।।  

বাহ্লীক বতহন্ত আে সুস্থদব কুন্তে।  

নসংহোজ সুশরৃ্ম্া লোনহত বতহর্দবে।।  

কামস্থদব কাস্থমশ্বে োজা কামনসেু। 

নত্রগর্ত্ৃ নদ্বেদ নশব মহাোজ নসে।ু। 

এ সবাে সস্থঙ্গ োজা শত পঞ্চশত। 

নত্রশ-স্থকান  মর্ত্ হস্তী নত্রশ-স্থকান  ের্।। 

লযই লদস্থশ নানহ শনি নবহঙ্গ যাইস্থত। 

লস সকে ভূস্থপ লদব লদিহ সািাস্থত। ।  

নানােত্ন কে বেস্থয় দ্বাস্থে বনস আস্থছ। 

বৎসে অবনি বহে লকহ নানহ পুস্থছ।। 

পুত্র-স্থপৌত্র ব্রহ্মাে এস্থসস্থছ কত জন।  

প্রস্থপৌত্র আইে যত, লক কস্থে গণন।। 

ইন্দ্র চন্দ্র জস্থেশ কততান্ত নদনকে।  

ব্রহ্ম-ঋনষ লদব-ঋনষ আইে নবস্তে। ।  

নচত্রের্ গের্ব্ৃ তুমু্বরু হাহা হুহু। 

নবশ্বাবসু আনদ সহ নবদযািে বহু। ।  

যিোজ সহ এে, কত েব নাম। 

আনসয়াস্থছ, আনসস্থতস্থছ, নানহক নবোম। ।  

দুই এক নদন সস্থব দ্বাস্থে েনহ লগস্থছ। 

োজ-আজ্ঞা-মাত্র সস্থব দুই এক আস্থছ।। 

নবনা আজ্ঞা ছানি নদস্থে দুুঃি পাই পাস্থছ। 

োজস্থরাহী কস্থরৃ্ম্ লদব বহু নবে আস্থছ।। 

লদাষ গুণ বুনঝস্থত ভীস্থমে অনিকাে। 

ভীম লরাি কনেস্থে নানহক প্রনতকাে।।  

বুনঝয়া কেহ লদব লয হয় নবচাে। 

নক শনি আমাে, আজ্ঞা নবনা ছানি দ্বাে।। 

এত শুনন কতষ্ণ তাস্থে নননন্দয়া অপাে। 

লরাি কনে চনেস্থেন পনিম-দুয়াে। ।  

লগানবন্দ বস্থেন, োজা লদি নবদযমান। 

লপৌত্র বহস্থয় নানহ মাস্থে কনেে সর্ম্ান।। 

নানহক উহাে লদাষ করৃ্ম্ এইরূস্থপ। 

ইন্দ্র যম ভয় কস্থে ভীস্থমে প্রতাস্থপ।। 

অল্প লদাস্থষ লদয় দণ্ড, লরাি ননেন্তে। 

শ্রুনতমাত্র লদয় শানস্ত, নানহ পোপে।। 

চেহ পনিম-দ্বাস্থে আস্থছ দুস্থযৃযািন। 

আমা লদনি কদাচ না কনেস্থব বােণ।। 

আে কনহ নবভীষণ, না হও নবৃতনত।  

যিন কনেব দতনি িরৃ্ম্-নেপনত।।  

ভূনমি হইয়া তুনম প্রণাম কনেস্থব। 

নতপনতে আজ্ঞা লপস্থে তিনন উনিস্থব।।  

নবভাষণ বস্থে, প্রভু নস্থহ কদাচন। 

ননস্থবদন কনেয়ানছ মম নববেণ।। 

পূর্ব্ৃ বহস্থত তব পস্থদ নবরীত শেীে। 

তব পদ নবনা অস্থনয না লনায়াব নশে। ।  

 

এত শুনন লগানবন্দ ভাস্থবন মস্থন মস্থন।  

কনেয়ানছ কুকরৃ্ম্ আননয়া নবভীষস্থণ।। 

নবভীষণ যনদ দণ্ডবৎ না কেয়। 

সভাস্থত পাইস্থব ের্জ্া িস্থরৃ্ম্ে তনয়।।  

এত নচনন্ত জগন্নার্ কস্থেন নবচাে। 

ব্রহ্মা আনদ কোব নত, এবা লকান্ ছাে।। 

যজ্ঞােম্ভ বকে োজা আমাে বচস্থন। 

আনম যস্থজ্ঞশ্বে বনে জাস্থন সর্ব্ৃজস্থন।। 



মহাভারত (সভাপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
5

 

ব্রহ্মা আনদ বকে যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড নভতে। 

লকান যজ্ঞ নানহ হস্থব এ যজ্ঞ উপে।।  

এত নচনন্ত জগন্নার্ সহ নবভীষণ। 

পনিম-দ্বাস্থেস্থত যান যর্া দুস্থযৃযািন।। 

দুস্থযৃযািন নতপনতে দুই অনিকাে। 

রস্থবযে ভাণ্ডােী আে েিা কস্থে দ্বাে।। 

অসংিয ভাণ্ডাে লযন লশাস্থভ নগনেবে।  

কনক েজত মুিা প্রবাে পার্ে।। 

অমূেয কী জ চীে লোমজ বসন। 

কস্তুেী দশন হস্তী শতঙ্গী অগণন। ।  

চতুনর্দ্ৃস্থক হইস্থত আনসস্থছ ঘস্থন ঘন।  

আষাঢ় শ্রাবস্থণ লযন হয় বনেষণ।। 

দনের নভিুক নদ্বজ ভ্ট্ট আনদ যত। 

নবদুস্থেে সর্ম্ত নদস্থতস্থছ অনুব্রত।।  

যত রবয আস্থস, তত নদস্থতস্থছ সকে। 

পুনুঃ পুনুঃ আস্থস লযন লজায়াস্থেেজে।। 

কত জস্থন কত লদয়, নানহ পনেমাণ।  

অদনেরা বকে পতর্বী নদয়া বহু দান।। 

ঊনশত ভাই সহ ননজ পনেবাে। 

দুস্থযৃযািন দ্বােী োস্থি পনিম দুয়াে।। 

লগানবস্থন্দস্থে ননেনিয়া বস্থে দুস্থযৃযািন। 

কহ লকান্ লহতু দাণ্ডাইয়া নাোয়ণ। ।  

লগানবন্দ বস্থেন, ইনন েঙ্কাে ঈশ্বে।  

যাইস্থত ননবাস্থে লকন লতামাে নকঙ্কে। ।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, কতষ্ণ নানহ তাে লদাষ। 

আপনন জানহ প্রভু ভীস্থমে আস্থরাশ।।  

লহর্া লদি জগন্নার্ দ্বাস্থেস্থত আছয়।  

পনিম-নদস্থকস্থত ববস্থস যত োজচয়।। 

নশেনস লদস্থশে োজা লদিহ লোনহত। 

শতসংিয োজা আস্থছ ইহাে সনহত।। 

পঞ্চস্থকান  হস্তী সস্থঙ্গ দশ-স্থকান  ের্।  

যাে বসনয যুনিয়াস্থছ দশ লরাশ পর্।।  

নানা যান কনেয়া নবনবি েত্ন বেয়া।  

দ্বাস্থেস্থত আছস্থয় সব বানেত হইয়া।। 

মােব-ঈশ্বে নশনব পুষ্কে নতপনত। 

পঞ্চশত োজা আস্থছ লদাাঁহাে সংহনত।।  

এক লকান  ের্ আে গজ লকান  সাত। 

কত অশ্ব আস্থছ লকবা কস্থে দতনিপাত।।  

নানাবণৃ েত্ন বেস্থয় দুয়াস্থেস্থত আস্থছ। 

মাস দুই নতন বহে লকহ নানহ পুস্থছ। ।  

দ্বােপাে োজা আে োজা বতন্দােক।  

প্রনতনবেযা নেপনত অমে কণ্টক। ।  

এ সবাে সস্থঙ্গ োজা শত পঞ্চশত। 

নেিস্থন না যায় যত জগ বাজী ের্।। 

চানে জানত প্রজা এে নানা কে বেয়া। 

দ্বাস্থেস্থত আছস্থয় সস্থব বানেত হইয়া।।  

নচত্রস্থসন োজা লদি গের্ব্ৃ-ঈশ্বে। 

নত্রশ-স্থকান  ের্ নত্রশ-স্থকান  লয কুঞ্জে।। 

নানােত্ন আননে নানহক তাে ওে। 

এ সবাে পাস্থছ লযন দাণ্ডাইযা লচাে। ।  

বসুস্থদব সহ আস্থস যত যদুবীে। 

শেয মস্থরস্থশ্বে লয মাতুে নতপনতে।। 

আজ্ঞা লপস্থয় মারীপুত্র েইে নভতস্থে। 

তর্ানপও দুই নদন েনহস্থেন দ্বাস্থে।।  

আনসবা মাস্থত্রস্থত েস্থয় চাহ যাইবাে।  

আজ্ঞা নবনা নকরূস্থপস্থত দ্বােী ছাি দ্বাে।। 

এইিস্থণ আনসস্থবক মারীে নন্দন। 

িণমাত্র লহর্ায় ববসহ নাোয়ণ।। 
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এত বনে দুস্থযৃযািন নদে নসংহাসস্থন। 

দুই নসংহাসস্থন বনসস্থেন দুই জন।। 

লক বুনঝস্থত পাস্থে জগন্নাস্থর্ে চনেত।  

অনিে ব্রহ্মাণ্ড যাাঁে মায়ায় লমানহত।। 

িনয োজা ইন্দ্রদুযন্ন, জন্ম শুভিস্থণ। 

লহন প্রভু বশ বকে আপনাে গুস্থণ।। 

িনয িনয অশ্বস্থমি বকে শত শত। 

কস্থিাে তপসযা, োজা িনয বকে কত। ।  

লকহ যজ্ঞ ব্রত কস্থে ববভব কােণ। 

ইন্দ্রপদ বাস্থঞ্ছ লকহ কুস্থবস্থেে িন।।  

নতন লোক মস্থিয ইন্দ্রদুযস্থন্নস্থে বািানন। 

কত ইন্দ্রপদ যাে কস্থরৃ্ম্ে ননছনন।। 

যাহাে যস্থশে গুস্থণ পূনেে সংসাে। 

নিনতমস্থিয িণ্ডাইে যম-অনিকাে। ।  

যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আে যাবৎ িেণী। 

কনেে অদ্ভুত কীনর্ত্ৃ ননস্তানেস্থত প্রাণী।। 

লগাহতযা স্ত্রীহতযা আনদ কস্থে লয নােকী। 

অবস্থহস্থে স্বস্থগৃ যায় কতষ্ণ-মুি লদনি।। 

জস্থন্ম জস্থন্ম কাশী আনদ নানাতীর্ৃ লসস্থব। 

তপুঃস্থক্লশ যজ্ঞ ব্রত সদা কস্থে যস্থব।। 

পঞ্চ মহাপাতকী শ্রীমুি যনদ লদস্থি। 

লস লকান  কস্থল্পে পাপ শেীস্থে না র্াস্থক।। 

শ্রীমুি না লদস্থি লযবা র্ানকস্থত নয়ন।  

সংসাস্থেস্থত নে-জন্ম তাে অকােণ।। 

জগন্নার্ না লদস্থি লযবা র্ানকস্থত নয়ন।  

সংসাস্থেস্থত নে-জন্ম তাে অকােণ।। 

জগন্নার্-মুিপদ্ম লয কস্থে দশৃন। 

জগন্নার্ নাম লযবা কেস্থয় ৃেণ।। 

পতনর্বীে মস্থিয তাাঁে সিে জীবন। 

কাশীোম প্রণময় তাাঁহাে চেণ।। 

শ্রীকতস্থষ্ণে নবশ্বরূপা দশৃস্থন সকস্থেে মূচ্ছৃা 

তস্থব জস্থন্মজয় োজা মুননস্থে পুনছে।  

কহ শুনন অনন্তে নক প্রসঙ্গ বহে। ।  

মুনন বস্থে,শুন পেীনিস্থতে নন্দন।  

নবভীষণ সহ বনসস্থেন নাোয়ণ।। 

পর্শ্রম হস্থয়নছে পদব্রস্থজ চনে। 

চতুনর্দ্ৃস্থক নবস্থশস্থষ লোস্থকে লিোস্থিনে।। 

লচৌনদস্থক অযুত লরাশ সভা-পনেসে। 

ভ্রনময়া লদাাঁহাে শ্রম বহে কস্থেবে। ।  

নসংহাসন উপস্থে বনসে দুইজন। 

লহনকাস্থে উপনীত মারীে নন্দন।। 

লগানবস্থন্দ লদনিয়া বীে বকে নমস্কাে। 

তাস্থে িানক কতষ্ণ নজজ্ঞাস্থসন সমাচাে।। 

দুই নতন নদন নানহ োজ-সম্ভাষণ। 

কহ লদনি সহস্থদব সব নববেণ।। 

সহস্থদব বস্থে, শুন লদব দাস্থমাদে। 

তুনম লগস্থে আনসস্থেন যস্থতক অমে।। 

সকস্থেে হইয়াস্থছ োজ- দেশন।  

তব পদ লদনিবাস্থে আস্থছ সর্ব্ৃজন।। 

লদববতন্দ েইয়া আছস্থয় লদবোজ। 

তুনম লগস্থে লভন স্থবক লদস্থবে সমাজ।।  

এত শুনন উনিস্থেন শ্রীবৎস-োঞ্ছন।  

তাাঁহাে সনহত লগে ননকষা-নন্দন।। 

সভামস্থিয প্রস্থবস্থশে লদব নাোয়ণ। 

লগানবস্থন্দস্থে ননেনিয়া উস্থি সর্ব্জৃন।।  
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মণ্ডেী কনেয়ানছে লবদীে উপস্থে। 

কতস্থষ্ণ দতনিমাত্র সস্থব পস্থি বায়ুভস্থে।। 

কত দূস্থে পনি লগে কনে কততাঞ্জনে।  

মহা-বাতাঘাস্থত লযন পনিে কদেী।। 

লদবতা গের্ব্ৃ আে অপ্সে নকন্নে।  

লদব-ঋনষ ব্রহ্ম-ঋনষ েি িগবে।।  

একজন নবনা আে লয নছে যিায়। 

কত দূস্থে পনি সস্থব বহে নম্রকায়।। 

শস্থতক লসাপান উস্থিন নাোয়ণ। 

নবশ্বরূপ প্রকাস্থশন লদব জনার্দৃদন।।  

লয রূপ লদনিয়া মুগ্ধ বহে পদ্মাসন।।  

সহস্র মস্তস্থক লশাস্থভ সহস্র নয়ন। 

সহস্র মুকু  মনণ নকেী -ভূষণ।। 

সহস্র শ্রবস্থণ লশাস্থভ সহস্র কুণ্ডে।  

সহস্র নয়স্থন েনব সহস্র মণ্ডে।। 

নবনবি আয়ুি লশাস্থভ সহস্থস্রক কস্থে। 

সহস্র চেস্থণ লশাভা কত শশিস্থে।। 

সহস্র সহস্র লযন সূস্থযৃযে উদয়।  

শ্রীবৎস-স্থকৌস্তুভমনণ-স্থশানভত হৃদয়। ।  

গস্থে লদাস্থে আজানুেনম্বত বনমাো। 

পীতাম্বে লশাস্থভ লযন লমস্থঘস্থত চপো। ।  

শ্খ  চর গদা পদ্ম আে শাঙ্গৃ িন।ু 

নানাবনৃ মনণময় নবভূনষত তনু।। 

সহস্র সহস্র শম্ভু আস্থছ কেস্থযাস্থি। 

কত শত মুস্থি তাো স্তুনত বাণী পস্থি।। 

সহস্র সহস্র চিু বুস্থক নদয়া হাত। 

সহস্র সহস্র অংশু কস্থে প্রনণপাত। ।  

নবশ্বরূপ নবশ্বপনত লদনি লদবগণ। 

চনকত হইয়া সস্থব বহে অস্থচতন।। 

অন্তেীস্থি র্ানক িাতা নবশ্বরূপ লদনি। 

নননমস্থষ চানহয়া মুনদস্থেন অি আাঁনি।। 

অজ্ঞান হইয়া িাতা আপনা পাসস্থে। 

কেস্থযাি কনে লশস্থষ পস্থি কত দসূ্থে।। 

েুকাস্থয় নছস্থেন নশব লযাগীরূস্থপ বহস্থয়। 

চেস্থণ পনিে নবশ্বরূপ ননেনিস্থয়।। 

ইন্দ্র যম কুস্থবে বরুণ হুতাশন। 

চন্দ্র সূযৃয িগ নাগ েহ োনশগণ।। 

লযই যর্া নছে সব লগে িো পনি। 

অস্থচতন বহস্থয় সস্থব যায় গিাগনি।। 

সকস্থে পনিে যনদ কনে প্রনণপাত। 

যুনিনিস্থে চানহ কন লদব জগন্নার্।।  

কেস্থযাি কনে বস্থে লদব ভগবান। 

পূর্ব্ৃনভস্থত মহাোজ কে অবিান। ।  

কমণ্ডেু জপমাো যায় গিাগনি। 

পনিয়াস্থছ চতুরৃু্ম্ি অিভুজ যনি।। 

তাাঁহাে পিাস্থত লদি প্রজাপনত গণ।  

কর্দ্ৃম কশযপ দি আনদ যত জন।।  

ব্রহ্মাে দনিস্থণ লদি লযাগী মহাস্থবশ। 

নত্রস্থোচন পঞ্চানন প্রণস্থম মস্থহশ।।  

কানর্ত্ৃক গস্থনশ লদি তাহাে পিাৎ। 

স্তুনত কনে নস্থম লতামা, িনয তুনম তাত।।  

সহস্র নয়স্থন বস্থহ িাো অগণন। 

লহে লদি প্রণনমস্থছ সহস্র-স্থোচন।। 

দ্বাদশ আনদতয আে লদব শশিে। 

কুব্জ বুি আে গুরু শুর শচ্নশ্চে।।  

োহু লকতু অনি তাো বসু অি জন।  

লমঘ বাে নতনর্ লযাগ ঋনষ পিগণ।। 

লদব-ঋনষ ব্রহ্ম-ঋনষ োজ-ঋনষগণ। 
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প্রণাম কনেস্থছ সস্থব লতামাে চেণ।। 

যামযনভস্থত মহাোজ কে অবগনত। 

প্রণাম কনেস্থছ পনি মততুয-অনিপনত।। 

পনিস্থমস্থত অবিান কে নতপবে। 

কেস্থযাস্থি পনিয়াস্থছ জস্থেে ঈশ্বে।। 

নসেুগণ সহ লদি যত নদ-নদী। 

যস্থতক দানব বদতয অমে-নববাদী।। 

লহে লদি মহাোজ সহস্র-স্থসাদে। 

সহস্র মস্তক িস্থে লশষ নবষিে।। 

প্রণাম কনেস্থছ লতামা ভূনমতস্থে পনি।  

িূনেস্থত সহস্র নশে যায় গিাগনি।। 

উর্ত্স্থেস্থত মহাোজ কে অবিান। 

প্রণাম কনেস্থছ লতামা যস্থিে প্রিান।। 

গের্ব্ৃ িবে অশ্ব নদয়া চানেশত।  

ওই লদি প্রণনমস্থছ োজা নচত্রের্।।  

গের্ব্ৃ নকন্নে যি অপ্সেী অপ্সে। 

গিাগনি যায় লদি ভূনমে উপে।। 

তাে বামভাস্থগ লদি োিস্থসে লশ্রি। 

শ্রীোস্থমে নমত্র হয় োবণ-কনণষ্ি।।  

লহে অবিান কে কুন্তীে লকাঙে। 

ছয় সস্থহাদে লদি িস্থগে ঈশ্বে।। 

ভীে লরাণ লদি িততোে লজযিতাত। 

উেস্থসন যজ্ঞস্থসন শেয মরনার্।।  

বসুস্থদব বাসুস্থদব আনদ যত জন। 

তব পস্থদ প্রণাম কনেস্থছ সর্ব্ৃজন।।  

পতনর্বীস্থত নানহ োজা লতামাে তুেনা। 

লক কনেস্থত পাস্থে তব গুস্থণে বণৃনা। ।  

ব্রহ্মাণ্ড পূনেে োজা তব কীনর্ত্ৃ যশ। 

তব গুস্থণ মহাোজ হইোম বশ।। 

কতস্থষ্ণে বচন শুনন োজা যুনিনিে। 

ভস্থয়স্থত আকুে হস্থয় কনম্পত শেীে।। 

নয়ন-যুগস্থে পস্থি, শতিাো নীে। 

মুহুমুহু অস্থচতন হয় পাণ্ডুবীে।। 

বিযৃয িনে বস্থেন োজা গদগদ- বচন।  

আনকঞ্চন জস্থন প্রভু এত নক কােণ।।  

লতামাে চেস্থণ মম অসংিয প্রণাম। 

অবিাস্থন ননস্থবদন শুন ঘনশযাম।। 

তনিত-জনিত পীত লকৌষবাস সাস্থজ। 

শ্রীবৎস-স্থকৌস্তুভ-নবভূনষত অঙ্গ মাস্থঝ।। 

শ্রবস্থণ পেস্থশ চি ুপুণ্ডেীক-পাত।  

নবষু্ণ নবশ্বরূপ প্রভু সর্ব্ৃস্থোক-নার্।। 

সংসাস্থে আস্থছন যত পুণয-আত্মজন। 

সতত বন্দস্থয় প্রভু লতামাে চেণ।। 

তব পদ সবাকাে বনন্দবাস্থে আশা। 

আকাঙ্কায় মানগবাস্থে না কনে ভেসা। ।  

যনদ বে নদবা, এই কনে ননস্থবদন। 

অনুিণ বনন্দ লযন লতামাে চেণ।। 

এ সব অননতয লযন বানদয়াে বানজ। 

লতামাে নবষম মায়া নকবা শনি বুনঝ।। 

লগানবন্দ বস্থেন, োজ সস্থব িম তুনম। 

ভনিমূস্থে লতামাস্থত নবরীত আনছ আনম।। 

আমাে ননয়স্থম বস্থর্ত্ৃ, ভকত আমাস্থত।  

লসইজন মুনি েস্থভ এই সংসাস্থেস্থত।।  

ব্রহ্মা-আনদ লদবোজ সম নস্থহ তাে।  

প্রতযি লদিহ যত চেস্থণ লতামাে।।  

তব তুেয নপ্রয় মম নানহক ভুবস্থন।  

আনমও প্রণাম কনে ভস্থিে চেস্থণ।। 

এত বনে জগন্নাস্থর্ পনিয়া িেণী। 
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কেপুস্থ  কনহস্থেন কত স্তুনত বাণী।।  

লমানহস্থেন মায়বস্থশ পুনুঃ নাোয়ণ। 

যস্থতক লদনিে সস্থব বহে পাসেণ।। 

মাতুে-নন্দন লহন লদনিয়া অচুযস্থত। 

সহস্থদব বকে আজ্ঞা বেহ উনিস্থত।। 

সহস্থদব িানক বস্থে, উি নাোয়ণ। 

আজ্ঞা বহে ননস্থবদন কে প্রস্থয়াজন।। 

আজ্ঞা লপস্থয় লগানবন্দ উস্থিন ততক্ষণ।  

বুস্থক হাত নদয়া কতষ্ণ কস্থহন বচন।।  

বহুনদন বহে আস্থছ লদব িগনার্। 

আজ্ঞা বহস্থে যায় সস্থব বেস্থয় যজ্ঞভাগ।। 

ভােত-মণ্ডস্থে ববস্থস যত নেপনত। 

বহুনদন বহে সস্থব দ্বাস্থে কস্থে নেনত।। 

নবদায় হইয়া লগস্থে যত লদবগণ। 

োজগণ আনস তস্থব কনেস্থব দশৃন।। 

ইনতমস্থিয অনবেস্থম্ব যাক ননজ লদশ।  

নবদায় কেহ শীঘ্র নাগোজ লশষ।। 

যজ্ঞোস্থন নাগোজ আস্থছ সাত নদন।  

সপ্ত নদন বহে সিা অন্নজে-হীন।। 

না জানন না বুনঝ নাগ বকে অনবচাে।  

সিাে উপস্থে নদে িেণীে ভাে।। 

এস্থতক কস্থহন যনদ লদব জগৎপনত। 

ের্জ্ায় মনেনমুি লশষ-অনিপনত।। 

তস্থব অনুমনত বকে িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

যাে লযই ভাস্থগ বেয়া লগো লদবগণ।।  

কাশীোম দাস কস্থহ েনচয়া পয়াে। 

যাহাে শ্রবস্থণ হয় পাস্থপে সংহাে।। 

োজগস্থণে যজ্ঞ-সভায় প্রস্থবশ 

িরৃ্ম্োজ আজ্ঞা তস্থব বকে ততিণ।  

চানেদ্বাস্থে আছস্থয় যস্থতক োজগণ।। 

সভামস্থিয সবাকাস্থে আইসহ বেয়া। 

যত েত্ন ভাণ্ডাস্থেস্থত সব সমনপৃয়া।। 

আজ্ঞামাত্র আইস্থেন যত োজগণ। 

িরৃ্ম্োস্থজ প্রণনময়া েস্থহ সর্ববৃজন।।  

বনসবাস্থে আজ্ঞা বকে িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

যর্াস্থযাগয োস্থন তস্থব বস্থস সর্ববৃজন।।  

পতনর্বীে োজগণ বনসে যিন। 

ইন্দ্র-সভা বহস্থত লশাভা হইে তিন।।  

নােদ লদনিয়া সভা হৃদস্থয় ভানবয়া। 

কনহস্থেন বযাসস্থদস্থব একাস্থন্ত বনসয়া।। 

যস্থতক লদিহ বনসয়াস্থছ োজগণ। 

ননস্থজ ননস্থজ যুদ্ধ কনে হইস্থব ননিন। ।  

অল্পনদস্থন িনণ্ডস্থবক পতনর্বীে ভাে।  

পেস্পে মানে সস্থব সস্থব হইস্থব সংহাে।।  

নােস্থদে মুস্থি এত শুননয়া বচন। 

নবৃয় মাননয়া নচস্থর্ত্ নচস্থন্ত তস্থপািন।। 

হইস্থব অদ্ভতু লহন নবচানেে মস্থন। 

দুই জন নবনা না জাননে অনয জস্থন। ।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুস্থন পুণযবান।।  

নশশুপাস্থেে কতষ্ণননন্দা 
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মুনন বস্থে, শুন পেীনিস্থতে নন্দন।  

সুিােস োজসূয়-যস্থজ্ঞে কর্ন।। 

যুনিনিে সমাপন কনেস্থেন যাগ। 

তুি কনেস্থেন নদয়া যাে লযই ভাগ। ।  

সািাস্থত েইে পূজা লদব নপতত ভূস্থপ। 

ব্রাহ্মস্থণ দনিণা নদস্থত কনহস্থেন কতস্থপ।। 

ব্রাহ্মস্থণস্থে নদস্থত কতপাচাযৃয কতপাবান। 

যস্থতক দনিণা নদে নানহ পনেমাণ।।  

লয োস্থজয হইস্থত আস্থস যত নদ্বজগণ।  

লস োস্থজযে োজা এস্থননছে যত িন।।  

তাহাে নদ্বগুণ কনে দনিণা লয নদে। 

আনস্থন্দস্থত নদ্বজগণ লদস্থশস্থত চনেে।।  

এক নদ্বজ কনে দনিণা লয নদে। 

আনস্থন্দস্থত নদ্বজগণ লদস্থশস্থত চনেে।।  

এক নদ্বজ দুই চানে েইয়া োিাে। 

লদস্থশস্থত চাোস্থয় নদে গবী বৎসপাে।।  

লকহ অশ্ব গজপতস্থি লকহ চনি েস্থর্।  

েস্থত্নে শক  চাোইয়া নদে সাস্থর্।। 

দনিণা পাইয়া লদস্থশ লগে নদ্বজগণ।  

িরৃ্ম্পুস্থত্র চানহ ভীে বস্থেন বচন।।  

বহুদূে হইস্থত আইে োজগস্থণ। 

বৎসে হইে পূণৃ লতামাে ভবস্থন।। 

সবাকাস্থে পূজা কে নবনবি নবিাস্থন। 

যজ্ঞ পূণৃ বহে সস্থব যাউক ভবস্থন।।  

যর্াস্থযাগয জানন োজা পূজ রস্থম রস্থম। 

লশ্রি জন জানন আস্থগ পূজহ প্রর্স্থম।। 

এত শুনন যুনিনিে ভীস্থেে বচন।  

ভাে বনে সহস্থদস্থব কস্থেন ৃেণ।। 

আজ্ঞামাত্র সহস্থদব তিনন আইে। 

অঘৃযপাত্র কস্থে বেস্থয় সরু্ম্স্থি দাাঁিাে।। 

যুনিনিে নজজ্ঞাস্থসন কহ নপতামহ।  

কাহাস্থক পূনজব আস্থগ লশ্রি লকবা কহ।।  

ভীে বস্থে বতনষ্ণবংস্থশ নবষু্ণ-অবতাে। 

উস্থর্দ্স্থশ মস্থহন্দ্র-আনদ পূজা কস্থে যাাঁে।। 

সর্ব্ৃাস্থেস্থত অঘৃয লদহ চেস্থণ তাাঁহাে। 

তাোগণ মস্থিয লযন চস্থন্দ্রে আকাে।।  

ভকতবৎসে নতনন কতপা-অবতাে। 

তাাঁে অস্থে অঘৃয পায় লহন নানহ আে।। 

তস্থব অঘৃয লদহ বীে োজগণ নশস্থে।  

এত শুনন আননন্দত সহস্থদব বীস্থে।। 

অঘৃয নদয়া লগানবন্দ-চেণ পূজা কস্থে। 

হৃিনচর্ত্ বহস্থয় কতষ্ণ েইস্থেন কস্থে।। 

কতস্থষ্ণ পূনজ আননন্দত পাণ্ডুপুত্রগণ। 

সনহস্থত নানেে দমস্থঘাস্থষে নন্দন।। 

জ্বেন্ত অনস্থে লযন ঘতত নদে ঢানে।  

ভীে আনদ সবাকাস্থে লরাস্থি পাস্থি গানে।। 

োজসূয়-যজ্ঞ পূণৃ বকে কুরুবে। 

লদনিয়া কতস্থষ্ণে পূজা লচনদে ঈশ্বে।।  

লরাস্থিস্থত অবশ অঙ্গ বস্থে বাে বাে।  

ওস্থহ ভীে এ লতামাে নকমত নবচাে।।  

সভাস্থত আস্থছন োজা োজাে কুমাে। 

পতনর্বীে যত োজা দ্বাস্থেস্থত লতামাে।।  

এ সব র্ানকস্থত পূজয বতনষ্ণ-কতস্থোদ্ভব। 

সহস্থজ বােক বুনদ্ধ নক জাস্থন পাণ্িব।।  

োজসূয়-যজ্ঞ আস্থগ পূনজস্থবক োজা। 

লকান্ োজপুত্র কতষ্ণ তাস্থে বকো পূজা।। 

লকান্ রূস্থপ পূজাস্থযাগয হয় দাস্থমাদে।  

কহ শুনন ওস্থহ ভীে সভাে নভতে।। 
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বি লদনি পূজা যনদ চাহ কনেবাস্থে। 

দ্রুপস্থদস্থে ছানি লকন পূজহ ইহাস্থে। ।  

নবস্থশষ আস্থছন বসুস্থদব মহামনত। 

নপতা নেস্থত পুস্থত্র পূজা কহ লকান্ েীনত।। 

যনদ বা পূনজস্থব ইস্থর্ আচাস্থযৃযে রস্থম। 

লরাস্থণ তযনজ কতস্থষ্ণ লকন পূনজস্থে প্রর্স্থম।। 

ঋনষস্থশ্রি পূনজস্থত চাহ যনদ োজন।  

লগাপাস্থে পূজহ লকন তযনজ বদ্বপায়ন।।  

োজরস্থম পূনজবাস্থে চাহ নেবে। 

দুস্থযৃযািস্থন তযনজ লকন পূজ নাোয়ণ।। 

নপ্রয়নশষয শ্রীোস্থমে কণৃ মহাবীে। 

ভুজবস্থে শানসে নতপনত পতনর্বীে।। 

অশ্বত্থামা কতপ শেয ভীেক নতপনত। 

আমা আনদ কনে োজা আস্থছ মহামনত।। 

গনণস্থে কাহাে মস্থিয এই লগাপাস্থেস্থে।  

নক বুনঝয়া অঘৃয নদস্থে সভাে নভতস্থে।। 

নপ্রয়বেু বনে যনদ কতস্থষ্ণ বকস্থে পূজা। 

তস্থব লকন ননমনন্ত্র আননস্থে সর্ব্ৃ োজা।। 

িনত্রয় মস্থিযস্থত এই পতনর্বী নভতস্থে। 

এমন অমানয লকহ কভু নানহ কস্থে।। 

অর্ৃ-গস্থর্ব্ৃ ভুজ-গস্থর্ব্ ৃবকস্থে লহন বানস। 

ভস্থয় নকম্বা লোস্থভ লমাো লকহ নানহ আনস।। 

িরৃ্ম্বাঞ্ছা কনেয়াস্থছ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

িরৃ্ম্কাযৃয লহতু লমা সবাে আগমন।।  

ননমনন্ত্রয়া আনন লশস্থষ কে অপমান।  

এই বহস্থত িরৃ্ম্ তব বহে সমািান।।  

লহ লগাপাে তব মুস্থি নানহ লদনি োজ।  

লকমস্থন েইস্থে অঘৃয এ সবাে মাঝ।।  

এ সভায় তব পূজা বহে বি লশাভা। 

নপুংসক জস্থনে হইে লযন নবভা।। 

অে-োস্থন অে লযন নজজ্ঞাসস্থয় পর্। 

সভামাস্থঝ তব পূজা বহে লসই মত।। 

দুি ভীে, দুি কতষ্ণ, দুি এ োজন। 

দুস্থিে সভায় নানহ েনহ কদাচন।। 

লযই ছাে সভায় সুজস্থন অপমান। 

িণমাত্র তর্ায় না েস্থহ জ্ঞানবান।।  

এত বনে উনিয়া চনেে নশশুপাে। 

সস্থঙ্গস্থত চনেে দুি কস্থতক ভূপাে। ।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুস্থন পুণযবান। ।  
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নশশুপাস্থেে প্রনত যনুিনিে ও ভীস্থেে বাকয 

শীঘ্রগনত যুনিনিে তযনজ নসংহাসন। 

নশশুপাে প্রনত কস্থহ মিুে বচন।। 

এ করৃ্ম্ লতামাে লযাগয নস্থহ লচদীশ্বে। 

যজ্ঞ বহস্থত েস্থয় যাও সব নতপবে।। 

নক কােস্থণ ননন্দা কে গঙ্গাে নন্দস্থন। 

আপনন লদিহ বি বি োজগস্থণ।। 

কতস্থষ্ণে পূজায় কাস্থো নানহ অপমান।  

মুননগণ আনদ সস্থব আনন্দ-নবিান।। 

নপতামহ জাস্থনন লয লগানবস্থন্দে তত্ত্ব। 

প্রর্স্থম পূনজয়া তাাঁস্থে োস্থিন মহত্ত্ব।। 

ভীে বনেস্থছন, শুন িরৃ্ম্ গুণািাে। 

মানযস্থযাগয নস্থহ দমস্থঘাস্থষে কুমাে।।  

 

কতষ্ণপূজা কনেবাস্থে ননস্থন্দ লযই জন।  

লস জনাস্থে মানয না কনেও কদাচন।।  

দুিবুনদ্ধ নশশুপাে অল্প তাে জ্ঞান। 

োজগণ মস্থিয না নেনিবা তাে নাম। ।  

পূজা কস্থে কতষ্ণপদ বত্রস্থোকয অবনি। 

আনম নকস্থস গণয, যাাঁস্থে পূজা কস্থে নবনি।। 

বহু বহু জ্ঞানী বতদ্ধস্থোক-মুস্থি শুনন। 

কতস্থষ্ণে মনহমা নানহ জাস্থন পদ্মস্থযানন।। 

জন্ম বহস্থত কতস্থষ্ণে মনহমা অস্থগাচে।  

আনম নক বনেব সব িযাত চোচে।। 

পূস্থর্ব্ৃ সািুজন সব কনেয়াস্থছ পূজা। 

পতনর্বীে োজমস্থিয লশ্রি এই োজা।। 

নবপ্রমস্থিয পূজা পায় জ্ঞানী বতদ্ধগণ। 

িত্রমস্থিয বেবাস্থন কনে লয পূজন।।  

ববশযমস্থিয পূজা আস্থগ বহু িানয িস্থন। 

শূরমস্থিয পূজা পায় বস্থয়ানিক জস্থন।। 

যত িত্রগণ আস্থছ সভাে নভতস্থে। 

লকান্ জন জ্ঞাত নস্থহ লদব দাস্থমাদস্থে। ।  

লকান্ রূস্থপ কতষ্ণ নূযন এ সভাে মাঝ। 

কুস্থে বস্থে কতষ্ণ তুেয আস্থছ লকান্ োজ।। 

দান যজ্ঞ িরৃ্ম্ আে কীনর্ত্ৃ সম্পস্থদস্থত। 

সংসাস্থেে যত গুণ আছস্থয় কতস্থষ্ণস্থত।।  

সংসাস্থেে যত করৃ্ম্ লয জন কেয়। 

লগানবস্থন্দস্থে সমনপৃস্থে সর্ব্ৃ নসদ্ধ হয়।। 

প্রকতনত অবযি কতষ্ণ আনদ সনাতন।  

সর্ব্ৃভূস্থত আত্মারূস্থপ আস্থছ লসই জন।।  

আকাশ পতনর্বী লতজ সনেে মরুত।  

সংসাস্থে যস্থতক সব কতস্থষ্ণ প্রনতনিত।। 

অল্পবুনদ্ধ নশশুপাে নকছু নানহ জাস্থন। 

কতষ্ণপূজা ননন্দা কস্থে তাহাে কােস্থণ।। 

এস্থতক বস্থেন যনদ গঙ্গাে নন্দন। 

সহস্থদব বনেস্থত োনগে ততিণ।। 

অপ্রস্থময়-পোরম লযই নাোয়ণ। 

লহন প্রভু পূনজবাস্থে ননস্থন্দ লযই জন।।  

তাহাে মস্তস্থক আনম বাম পদ নদয়া। 

এ সভাে মস্থিয লতাঁই বনেব িানকয়া। ।  

োজনীনত-বুনদ্ধবস্থে অনিক লক আস্থছ।  

কতষ্ণ বহস্থত এ সবাে মস্থিয সস্থব পাস্থছ।। 

এস্থতক বনেে যনদ মারীে নন্দন। 

ঘতত নদস্থে প্রজ্জ্বনেত লযন হুতাশন।।  

নশশুপাে আনদ কনে যত নতপগণ। 

লরািভস্থে গনর্জ্ৃয়া উনিে ততক্ষণ।।  

যজ্ঞ নাশ কে আে মােহ পাণ্ডব। 
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বতনষ্ণবংশ মাে আে মােহ মািব।। 

এত বনে োজগণ মহা লকাোহস্থে।  

প্রেয় সমস্থয় লযন সমুর উর্স্থে।। 

োজগণ-আিম্বে লদনি িরৃ্ম্োয়। 

ভীস্থেস্থে বস্থেন কহ ইহাে উপায়।। 

োজাে সমুর এই লরাস্থি উর্নেে। 

না লদনি কুশে বুনঝ অনর্ ৃঘন ে।।  

ইহাে নবিান আজ্ঞা কে মহাশয়। 

োজগণ েিা পায় যজ্ঞ পূণৃ হয়। ।  

ভীে বনেস্থেন, োজা না কনেহ ভয়।  

প্রর্স্থম কস্থহনছ আনম ইহাে উপায়।। 

লগানবস্থন্দস্থে আোিনা কস্থে লযই জস্থন।  

তাহাে কাহাস্থে ভয় এ নতন ভুবস্থন।। 

এই সব রুদ্ধ যত লদি োজগণ। 

শতগাস্থেে সম লদস্থি লদবকী-নন্দন।। 

যতিণ নসংহ ননরা বহস্থত নানহ উস্থি। 

গর্জ্ৃস্থয় শতগােগণ তাহাে ননকস্থ ।।  

যতিণ লগানবন্দ না কস্থে অবিান। 

ততিণ গনর্জ্ৃস্থবক এ সব অজ্ঞান। ।  

নশশুপাস্থেে বুনদ্ধস্থত গস্থর্জ্ৃ যত জন।  

তাহাো যাইস্থব শীঘ্র যস্থমে সদন।। 

অনি লদনি পতঙ্গ নবরম যত কস্থে। 

িণমাস্থত্র ভৃ হয় পেনশ অনিস্থে।। 

উৎপনর্ত্ প্রেয় নেনত যাাঁহাে স্বভাব। 

মূঢ় নশশুপাে নকছু না জাস্থন লস ভাব।। 

ভীস্থেে বচন শুনন দমস্থঘাষ-সুত। 

ক  ুবাস্থকয ননন্দা কনে বনেে বহুত।। 

বতদ্ধ বহনে নানহ ের্জ্া কুোঙ্গাে ওস্থে। 

নবভীনষকা প্রাণভয় লদিাও সবাস্থে।।  

বতদ্ধ বহস্থে প্রায় লোক মনহচ্ছন্ন হয়।  

িরৃ্ম্চুযত কর্া তাই কহ দুোশয়। ।  

কুরুগণ-মস্থিয লতামা লদনি এই মত।  

অে লযন অে োস্থন নজজ্ঞাসস্থয় পর্।। 

কতস্থষ্ণে বিাই নানহ কে বহুতে। 

তাহাে মনহমা যত কাে আস্থগাচে।। 

তাে আস্থগ কনহ, নানহ জাস্থন লযই জন।  

নােী পূতনায় দুি কনেে ননিন।। 

কাস্থিে শক িান নদে লিোইয়া। 

পুোতন দুই বতি লিনেে ভানঙ্গয়া।। 

বতষ অশ্ব মানেয়া হইে অহঙ্কাে। 

ইন্দ্রজাে কনে কংস্থস কনেে সংহাে। ।  

সপ্ত নদন লগাবদৃ্ধন িনেে বেয়। 

এ সব লতামাে নচস্থর্ত্ লমাে নচস্থর্ত্ নয়।।  

বল্মীস্থকে ছত্র প্রায় োস্থগ লমাে মস্থন। 

বি বনে কস্থহ যত মূঢ় লগাপগস্থণ।। 

সািুজন সস্থঙ্গ লতাে নানহক নমেন। 

শুন আনম কনহ লয কনহে সািুজন।। 

স্ত্রীস্থোক লগা নদ্বজ আে অন্ন িাই যাে। 

এত জস্থন কদানচৎ না কনে প্রহাে।। 

স্ত্রীস্থোক পূতনা মাস্থে, বতষ মাস্থে মাস্থি। 

কংস্থসস্থে মানেে যাে অদৃ্ধ অন্ন লপস্থ ।। 

মাতুেহন্তা স্ত্রীঘাতী পাপী দুোচাে। 

লহন জস্থন কে স্তুনত আস্থে কুোঙ্গাে।। 

লতাে কস্থরৃ্ম্ পাণ্ডস্থবে বি বহে তাপ। 

িরৃ্ম্চুযত বহনে তুই দুিমনত পাপ।। 

আপনাস্থে িরৃ্ম্জ্ঞ বনেস্ লোকমাঝ।  

ইহাে যস্থতক করৃ্ম্ শুন সর্ব্ৃোজ।।  

কাশীোজ-কনযা অম্বা শাস্থে বস্থেনছে। 
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এই দুি নগয়া তাস্থে হনেয়া আননে। ।  

বার্ত্ৃা জানন পুনুঃ তাস্থে কনেে বর্জ্ৃন। 

শােোজা শুনন তাস্থে না বকে গ্েহণ।।  

তস্থব কনযা প্রস্থবনশে অনে নভতস্থে। 

স্ত্রী বনিয়া মহাপাপী িযাত চোচস্থে।। 

আস্থে ভীে লতাে ভাই স্বিস্থরৃ্ম্স্থত নছে। 

সুপস্থর্ নবনচত্রবীযৃয জন্ম লগাাঁয়াইে।। 

লস মনেে ননজ ভাযৃযা নদয়া অনয জস্থন। 

তুনম দুোচে জন্মইস্থে পুত্রগস্থণ।।  

ব্রহ্মাচােী আপনাস্থে বোইস্ লোস্থক। 

লহন ব্রহ্মচযৃয কস্থে বহু নপুংসস্থক।। 

লকান রূস্থপ তব লশ্রয় নানহ লদনি আনম। 

দান যজ্ঞ ব্রহ বযর্ৃ কে অস্থিাগামী।। 

লবদপাি িযান ব্রহ লযাগস্থযাগ দান। 

ইহা সস্থব নানহ হয় অপতয সমান।। 

সর্ব্ৃস্থদাষ কুোঙ্গাে আস্থছ লতাে োন। 

অনপতয বতদ্ধ লতাে কুপর্ নবিান।। 

পূস্থর্ব্ৃ শুননয়ানছ আনম হংস-নববেণ।  

তাহাে সদতশ ভীে লতাে আচেণ।। 

হংস-যূর্ মস্থিয এক বতদ্ধ হংস র্াস্থক। 

িরৃ্ম্ কে পুণয কে বস্থে সর্ব্ৃস্থোস্থক।। 

অহননৃনশ হংসগস্থণ িরৃ্ম্কর্া কয়। 

িানরৃ্ম্ক জাননয়া সস্থব তাে বাক্য েয়।।  

হংসগণ যায় যনদ আহাে কােস্থণ। 

সস্থব নকছু নকছু আস্থন তাহাে লভাজস্থন। ।  

আপন আপন নিম্ব োনিয়া তর্ায়। 

নবশ্বাস কনেয়া সস্থব চনেয়া লবিায়। ।  

রস্থম রস্থম নিম্ব সব কনেে ভক্ষণ।  

লদনি লশাকাকুে বহে সব কংসগণ।। 

এক হংস বুনদ্ধমন্ত তাহাস্থত আনছে।  

বতদ্ধ হংস নিম্ব িায় প্রকাস্থে জাননে।। 

লরাস্থি সব হংস তাস্থে কনেে ননিন। 

লসই হংস মত ভীে তব আচেণ।। 

বতদ্ধ হংস্থস হংস যর্া কনেে ননিন। 

লসরূস্থপ মানেস্থব লতাস্থে যত োজগণ।। 

আস্থে ভীে জ্ঞানহাো বহনে বতদ্ধকাস্থে। 

লয লগাপজানতে ননন্দা কেস্থয় সকস্থে।।  

বতদ্ধ বহস্থয় তাস্থে তুই কনেস্ স্তবন।  

নিক্ িত্র ভীে নাম িে অকােণ।।  

জোসে োজা নচে োজচরবর্ত্ৃী। 

কদানচত না যুনঝে ইহাে সংহনত।। 

লগাপজানত বনে ঘতণা বকে নেবে। 

তাে ভস্থয় েস্থয়নছে সমুর-নভতে।। 

লদস্থশে বানহস্থে লযন শতগাে-প্রকতনত। 

কপস্থ  মানেে জোসে নতপবস্থে। 

নদ্বজরূস্থপ লগে দুি পুেীে নভতস্থে। ।  

ইহাে জানতে আনম না পাই নননৃয়। 

কভু িত্র কভু লগাপ কভু নদ্বজ হয়।।  

কহ ভীে এই যনদ লদব জগৎপনত। 

তস্থব লকন িস্থণ িস্থণ হয় নানাজানত।। 

এই লস আিযৃয লবাি হইস্থতস্থছ মস্থন। 

িরৃ্ম্হীন অসম্ভব কর্া বে লকস্থন।।  

দুস্থর্দ্ৃব হইস্থব, যাে তুনম বুনদ্ধদাতা। 

তব বুনদ্ধ-স্থদাস্থষ োজসূয় বহে বতর্া।। 

নশশুপাে ভীস্থে ক  ুবনেে অপাে। 

শুনন লরাস্থি জ্বনেস্থেন পবন কুমাে।।  

দুই চিু েিবণ ৃদন্ত ক মন ।  

সর্ব্ৃাঙ্গ ঘানমে লরাস্থি েোস্থ  ভ্রুকুন ।। 
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েিমুি নবকতনত অিস্থে দন্তচাস্থপ। 

নসংহাসন বহস্থত বীে উস্থি এক োস্থি।।  

যুগাস্থন্তে যম লযন সংহানেস্থত সতনি। 

নশশুপাে উপস্থে িাইে লরািদতনি। ।  

দুই হস্ত িস্থে তাে গঙ্গাে নন্দন।  

কানর্ত্ৃস্থক িনেে লযন লদব নত্রস্থোচন।। 

বহু বহু নমিভাস্থষ ভীস্থম ননবানেে।  

সমুর-তেঙ্গ লযন কূস্থে েুকাইে।।  

না পানেে ভীম, হস্ত কনেস্থত লমাচন।  

জস্থে ননবানেে লনন দীপ্ত হুতাশন। ।  

দুি নশশুপাে তস্থব অল্পজ্ঞান কনে। 

িুর মতগ লদনি লযন হাসস্থয় লকশেী।। 

িানক বস্থে, আস্থেস্থে েনহনে নক কােণ।  

হস্ত ছাি ভীে লকন কে ননবােণ।।  

লকৌতুক লদিুক যত নতপনত সকস্থে। 

পতস্থঙ্গে মত লযন দনহব অনস্থে।। 

ভীস্থম ননবানেয়া কস্থহ গঙ্গাে নন্দন।  

এই নশশুপাস্থেে শুনহ নববেণ।। 

ভীে কর্ত্তৃক নশশুপাস্থেে জন্ম-বতর্ত্ান্ত কর্ন ও নশশুপাস্থেে লরাি 

লচনদোজ-গতস্থহ জন্ম হইে যিন। 

চানে লগা া হস্ত আে বহে নত্রস্থোচন।।  

জন্মমাস্থত্র িানকস্থেক গদৃ্ধস্থভে প্রায়। 

নবপেীত লদনি কম্প োস্থগ বাপ মায়। ।  

জাতমাত্র তযনজবাস্থে বকে তাো মন।  

আচনম্বস্থত শুস্থন শূস্থনয আসুেী- বচ ন।।  

শ্রীমন্ত বনেি এই হইস্থব নন্দন।  

না কনেহ ভয়, কে ইহাস্থে পােন।। 

নবপেীত লদনি যনদ নচন্তা কে মস্থন।  

ইহাে কােণ নকছু শুন সাবিাস্থন।। 

দুই ভুজ চিু যাস্থব পেশস্থন যাে। 

লসই জন এই নশশু কনেস্থব সংহাে।। 

চতুভৃুজ হস্থয়নছে লচদীে নন্দন। 

োস্থজয োস্থজয শুননে যস্থতক োজগণ।।  

আিযৃয শুননয়া সস্থব যায় লদনিবাস্থে। 

দশ নবশ োজা ননতয যায় তাে পুস্থে।। 

সবাকাস্থে দমস্থঘাষ কেস্থয় অচৃন। 

সবাকাে লকাস্থে লদয় আপন নন্দন।। 

তস্থব কত নদস্থন শুনন লহন নববেণ। 

লদনিস্থত লগস্থেন তর্া োম নাোয়ণ।। 

লগানবস্থন্দে নপততষবসা ইহাে জননী।  

তাে গতস্থহ উপনেত োম যদুমনণ।। 

নদনি নপততষবসা কস্থে বহু সমাদে। 

হৃিনচস্থর্ত্ ভুঞ্জাইে দুই সস্থহাদে।।  

লেস্থহস্থত বােক বেস্থয় নদে কতষ্ণস্থকাস্থে। 

দুই হস্ত িনস পস্থি অমনন ভুতস্থে।। 

কপাস্থেে নয়ন কপাস্থে েুকাইে।  

লদনিয়া ইহাে মাতা সশঙ্কা হইে।। 

কেস্থযাি কনে বস্থে লদব দাস্থমাদস্থে। 

এক বে মানগ বাপু আজ্ঞা কে লমাস্থে। ।  

তুনম ভয় ভানঙ্গস্থে লয লদহ হয় নেে।। 

শ্রীকতষ্ণ বস্থেন, মাতা না ভানবও মস্থন। 

লকান বে আজ্ঞা কে নদব এইিস্থণ।। 

মহাস্থদবী বস্থে লমাস্থে এই বে নদবা। 

এ পুস্থত্রে অপোি শত লয িনমবা। ।  

বহু অপোি এই কনেস্থব লতামাে। 
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লমাস্থে লদনি অপোি িনমবা ইহাে।।  

কতষ্ণ বস্থে, না েনঙ্ঘব বচন লতামাে।  

শত অপোি আনম িনমব ইহাে।। 

অবশয িনমব লদাষ একশত ইহাে।। 

অবশয িনমব লদাষ একশত বাে। 

লতামাে অস্থেস্থত মাতা কনে অঙ্গীকাে।। 

পূস্থর্ব্ৃ হইয়াস্থছ এই রূস্থপস্থত ননর্ব্ৃে। 

মূঢ় নশশুপাে দুই চিু নেস্থত অে।। 

লতামাস্থে িানকস্থছ দুি যুস্থদ্ধে কােণ। 

তব করৃ্ম্ নস্থহ ইহা কুন্তীে নন্দন।।  

শ্রীকতস্থষ্ণে অংশ নকছু আছস্থয় ইহায়।  

লস কােস্থণ ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়।।  

লহন জন লকবা আস্থছ সংসাে নভতস্থে। 

কাহাে শকনত লমাস্থে গানে নদস্থত পাস্থে।। 

কু-বচন বনেে লয এই কুোঙ্গাস্থে। 

হীনবীযৃয বহস্থে লসহ নাস্থে সনহবাস্থে।। 

নবষু্ণ অংশ েইবাস্থে চাস্থহ নাোয়ণ।  

লতাে যত গানে সনহ তাহাে কােণ।। 

ভীস্থেে এস্থতক বাকয শুনন লচদীশ্বে। 

হাসয পনেহাসয কনে বেস্থয় উর্ত্ে। ।  

ভাে বহে শত্রু লমাে নস্থন্দে নন্দন।  

লতাে এত স্তুনত তাস্থে নকস্থসে কােণ। ।  

লোস্থকে বণৃনা যর্া কস্থে ভ্ট্টগণ। 

এত যনদ কে তুনম পস্থেে স্তবন।। 

যত স্তুনত বকস্থে তুনম নস্থন্দে নন্দস্থন। 

অনয জস্থন বকস্থে বে লপস্থত এতিস্থণ। ।  

বাহ্লীক োজাে যনদ কনেস্থত স্তবন।  

যত স্তুনত বকস্থে তুনম নস্থন্দে নন্দস্থন।। 

অনয জস্থন বকস্থে তুনম নস্থন্দে নন্দস্থন। 

অনয জস্থন বকস্থে বে লপস্থত এতিস্থণ। ।  

বাহ্লীক োজাে যনদ কনেস্থত স্তবন।  

মস্থনামত বে তস্থব পাইস্থত এিণ।। 

মহাদাতা কণৃবীে নবিযাত সংসাস্থে। 

জোসে োজা যাস্থে হানেো সমস্থে। ।  

শ্রবস্থণ কুণ্ডে যাে লদস্থবে ননরৃ্ম্াণ। 

অস্থভদয কবচ অস্থঙ্গ সযূৃয-দীনপ্তমান।। 

অঙ্গ-োস্থজযশ্বে লসই দাস্থন অকাতে।  

কস্থণৃ স্তুনত কনেস্থে লয লপস্থত ভাে বে।।  

লরাণ লরৌনণ নপতা পুত্র নবিযাত সংসাস্থে। 

মুহূস্থর্ত্ৃস্থক ভূমণ্ডে পাস্থে নজননবাস্থে।। 

োজগণ মস্থিয দুস্থযৃযািন মহাবে। 

সাগোন্ত পতনর্বী যাহাে কেতে।। 

ভগদর্ত্ জয়রর্ ভীেক দ্রুপদ। 

রুিী দন্তবর মৎসয কনেঙ্গ কামদ।। 

বতষস্থসন নবন্দ অনুনবন্দ কতপাচাযৃয।  

এ সবাে স্তুনত বকস্থে বহত বি কাযৃয।। 

নিক্ নিক্ বুনদ্ধ তব নক বনেব আে।  

ভূনেঙ্গ পিীে সম চনেত্র লতামাে।।  

ভূনেঙ্গ বনেয়া পিী নহমানরস্থত র্াস্থক। 

তাহাে সংবাদ শুননয়ানচ লোকমুস্থি।।  

সব পনিগস্থণ লসই উপস্থদশ কয়। 

সাহনসক করৃ্ম্ ভাই কভু ভাে নয়।।  

সাহনসক কস্থরৃ্ম্ ভাই দুুঃি হয় পাস্থছ। 

লমাে কর্া নয় ইহা শাস্থস্ত্র লহন আস্থছ।। 

লহনরূপ পনিগস্থণ কস্থহ অনুিণ। 

তাহাে লয করৃ্ম্ তাহা শুন সর্ব্ৃজন।। 

আহাে কনেয়া নসংহ র্াকস্থয় শুইয়া। 

ভূনেঙ্গ র্াকস্থয় তাে ননকস্থ  বনসয়া। ।  
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কতিস্থণ হাই উস্থি নসংস্থহে মুস্থিস্থত।  

ভিয-মাংস োনগ র্াস্থক তাহাে দস্থন্তস্থত।। 

অনত শীঘ্র লসই মাংস কানি বেস্থয় িায়। 

ননজকরৃ্ম্ এইরূপ অস্থনযস্থে নশিায়। ।  

নসংস্থহে কতপাস্থত েস্থহ ভূনেঙ্গ-জীবন।  

ইনঙ্গস্থত মানেস্থত পাস্থে যনদ কস্থে মন।।  

লসইমত োজগণ িনমস্থছ লতামাস্থে। 

লরাি বকস্থে তিনন পািাত যমঘস্থে।। 

অসহয এই ক বুাকয শুনন ভীেবীে। 

কস্থহন কনম্পত অঙ্গ হইয়া অনেে।।  

আস্থে মূিৃ দুোচাে শুন রূেমন ।  

কতস্থষ্ণ স্তুনত কনে লহন বনেনে বচন।।  

চতুস্থর্ব্ৃদ চতুরৃু্ম্ি সীমা নানহ পায়। 

পঞ্চমুস্থি লভাোনার্ যাে গুণ গায়।।  

সহস্র বদস্থন লশষ যাস্থে কস্থে স্তুনত। 

চোচস্থে আে যত ববস্থস মহামনত।। 

যাহাে নজহ্বাস্থত নানহ কতষ্ণ গুণগান। 

সংসাস্থেস্থত পাপতনু িস্থে অকােণ।। 

িুর লয মনুষয আনম হই অল্পমনত। 

আনম নক কনেস্থত পানে কতষ্ণ-গুণ স্তুনত।। 

আস্থে পাপ বনেনে িনমস্থছ োজগণ। 

লস কােস্থণ েনহয়াস্থছ লতামাে জীবন।। 

এ সভাে মস্থিয যত লদনি োজগণ। 

ততণবৎ লহন আনম কনে লয গণন।। 

এ প্রকাে বনেস্থেন গঙ্গাে নন্দন। 

লরাস্থিস্থত নতপনত সব কনেস্থছ গর্জজৃন।।  

সািু োজগণ শুনন হইে হেষ। 

দুি োজগণ সব বেস্থয় ককৃশ।। 

গনর্ব্ৃত দুরৃ্ম্নত এই ভীে পাপাচাে। 

পশুে মতন এস্থে কেহ সংহাে।। 

লকহ বস্থে ইচ্ছামততুয অহঙ্কাে িস্থে। 

বানেয়া অনস্থে বেস্থয় লপািাও ইহাস্থে।। 

হানসয়া বস্থেন ভীে, শুন োজগণ। 

মুস্থিস্থত গর্জ্ৃন কে সব অকােণ।। 

পদ নদয়া কনহ আনম সবাকাে নশস্থে। 

যাে মততুয ইচ্ছা আস্থছ আইস সমস্থে। ।  

লকবে না িানক েস্থণ বদবকী-নন্দন। 

সমস্থে িাকুক যাে ননক  মেণ।। 

লগানবস্থন্দে অংশ আস্থছ নশশুপাে-স্থদস্থহ। 

লসই অংশ শ্রীস্থগানবন্দ যাবত না েস্থহ।। 

তাবৎ পযৃযন্ত সস্থব হস্থয় র্াক নেে। 

পিাস্থত পািাব সব যস্থমে মনন্দে।।  

ভীস্থেে বচস্থন রুদ্ধ হস্থয় নশশুপাে। 

লরাস্থি িাক নদয়া বস্থে আস্থেস্থে লগাপাে।। 

লতাে সহ নবনানশব পাণ্ডুে নন্দস্থন।  

লতাস্থে পূজা বকে লকন তযনজ োজগস্থণ।। 

নশশুপাে বি ও যুনিনিস্থেে োজসূয়যজ্ঞ সমাপন 

এত বনে নশশুপাে কনেস্থছ গর্জ্ৃন। 

হানসয া বস্থেন তস্থব কমেস্থোচন॥ 

সকে নতপনতগণ শুন নদয া মন। 

যত লদাষ কনেয াস্থছ এই দুি জন॥ 

যাদবীে গস্থভৃ জাত এই দুোচাে। 

ননেবনি কনেয াস্থছ যাদব অপকাে॥ 

এককাস্থে আনম পুেী দ্বােকা হইস্থত। 

প্রাগ্ স্থজযানতষপুস্থে নগয ানছোম বদস্থবস্থত॥ 
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এই দুি শুননস্থেক আনম নাই ঘস্থে। 

সচ্সস্থনযস্থত লগে দুি দ্বােকা-নগস্থে॥ 

উেস্থসন োজা নছে বেবত পর্ব্ৃস্থত। 

মাতুস্থেে উপস্থোি না িনেে নচস্থত॥ 

েুনিয া দ্বােকাপুেী লগে দুোশয । 

কহ শুনন লহন করৃ্ম্ কাে প্রাস্থণ সয ॥ 

তস্থব কত নদস্থন নপতা অশ্বস্থমি বকে। 

সঙ্কল্প কনেয া যজ্ঞ তুেঙ্গ ছানি ে॥ 

যদুগস্থণ ননস্থয ানজে অস্থশ্বে েিস্থণ।  

লঘাি া হনে বেস্থয  লগে এই ত দুর্জ্ৃস্থন॥ 

ইহাে অন্তস্থে তস্থব শুন সর্ব্ৃজস্থন।  

লসৌবীস্থেস্থত মস্থহাৎসব বহে কত নদস্থন॥ 

বভ্রু নাস্থম যাদস্থবে ভাযৃযা গুণবতী।  

তাস্থে বস্থে হনে ননে এই পাপমনত॥ 

তদন্তস্থে শুন সস্থব এ দুি কানহনী। 

ভরা নাস্থম কনযা নছে যাদবননন্দনী॥ 

বসুোস্থজ বস্থেনছে লসই ত কনযায । 

তাস্থে হনে ননে দুি প্রবে-মায ায ॥ 

মাতুস্থেে কনযা হয  ভনগনী ইহাে। 

তাস্থে হনে ননয া লগে এই দুোচাে॥  

ইতযানদ যস্থতক লদাষ কনহব কস্থতক। 

সািাস্থত লদনিস্থে হয  নবনদত প্রস্থতযক॥ 

কনেোম লস সকে লদাস্থষে মার্জ্ৃন। 

লকবে নপততস্বসাে সস্থতযে কােণ॥ 

সািাস্থত শুননস্থে সস্থব লয মন্দ বনেে। 

সর্ব্ৃজস্থন শুননস্থে লয এই ভাে বহে॥ 

পস্থোস্থিে কর্া যত শুননস্থে শ্রবস্থণ।  

প্রতযস্থিে যত করৃ্ম্ লদি নবদযমাস্থন॥ 

বহু সনহোম আে সনহবাস্থে নানে। 

মততুযপর্ চাস্থহ আনজ এই পাপকােী॥ 

আে শুন োজগণ এ দুস্থিে কর্া। 

েক্ষ্মীরূপা রুনিণী ভীেক নতপসুতা॥ 

নববাহ কনেস্থত তাস্থে কনেস্থেক মন। 

শূস্থর লযন চাস্থহ লবদ কনেস্থত পিন॥  

নশশু লযন চন্দ্রমাস্থে িনেবাস্থে চায । 

হনবভৃাগ চণ্ডাস্থেস্থত কভু নানহ পায ॥ 

 

এস্থতক বস্থেন যনদ শ্রীমিুসূদন। 

নশশুপাস্থে ননন্দা কস্থে যত োজগণ॥ 

কতস্থষ্ণে বচন শুনন নশশুপাে হাস্থস।  

লগানবস্থন্দস্থে ননন্দা কস্থে অস্থশষ নবস্থশস্থষ॥ 

ননেৃর্জ্ লতামাস্থে আনম নক বনেব আে।  

লতামাে দুষ্করৃ্ম্ লযন নবিযাত সংসাে॥ 

ভীেস্থকে কনযা লমাস্থে কনেে বেণ। 

বহু নদন হয  নানহ জাস্থন সর্ব্ৃজন॥  

হনেয া েইনে তাস্থে োজসভা বহস্থত। 

পুন লসই কর্া কহ ননেৃর্জ্ মুস্থিস্থত॥ 

কহ কতষ্ণ লদনিয াছ শুস্থনছ িবস্থণ। 

বেপূর্ব্ৃা কনযা হনেয াস্থছ লকান্ জস্থন॥ 

লতামা নবনা পতনর্বীস্থত িনৎত্রয  নভতস্থে। 

লক কস্থেস্থছ নাম িনে বেহ আমাস্থে॥ 

লগাকুস্থে কনেনে যত জাস্থন সর্ব্ৃজনা। 

হনেো নক পেদাে যত ব্রজাঙ্গনা॥ 

নকবা লতাে নরয া করৃ্ম্ নক লতাে আচাে। 

সভামস্থিয কহ পুন কনে অহঙ্কাে॥ 

নশশুপাস্থেে লদাষানদ িনময ানছ আনম। 

লদাষ না িনময া লমাে নক কনেবা তুনম॥ 

িম বা কেহ লরাি লযই েয  মনত।  

লতামাে নক শনি লয কনেবা আমা প্রনত॥ 
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এস্থতক বনেে যনদ লচদীে ঈশ্বে। 

শুনন সুদশৃস্থন আজ্ঞা নদস্থেন শ্রীিে॥ 

সুদশৃন মহাচর অনি লযন জ্বস্থে।  

নশশুপাে নশে কান  লিস্থে ভূনমতস্থে॥  

বজ্রাঘাস্থত চূণৃ লযন বহে নগনেবে।  

লদনিয া নবনৃত বহে সব নিতীশ্বে॥ 

নশশুপাে-অঙ্গস্থতজ হইয া বানহে। 

আকাস্থশ উনিে লযন নদ্বতীয  নমনহে॥ 

একদতস্থি লদনিস্থছন সব োজগস্থণ। 

পুন আনস প্রণনমে কতস্থষ্ণে চেস্থণ॥ 

কতস্থষ্ণে চেস্থণ নেপ্ত বহে আচনম্বত।  

তাহা লদনি সভাজন হইে নবনৃত॥ 

নবনা লমস্থঘ বনেষয  গগস্থনস্থত জে। 

কনম্পত ননঘৃাত শস্থব্দ ববে চোচে॥ 

আে যত োজগণ গনর্জ্ৃবাস্থে নছে। 

ভস্থয স্থত আকুে বহয া সস্থব েুকাইে॥ 

অিে কামস্থি  লকহ িাোিানে কস্থে। 

লকান লকান োজা স্তুনত কস্থে লগানবস্থন্দস্থে॥ 

 

সস্থহাদেগস্থণ বনেস্থেন যুনিনিে। 

সৎকাে কে নশশুপাস্থেে শেীে॥ 

নশশুপােপুস্থৎত্র কনে লচদীে ঈশ্বে।  

িরৃ্ম্োস্থজ ননস্থবনদে যত নতপবে॥ 

সম্পণূৃ হইে যজ্ঞ নসদ্ধ বহে কাজ। 

েি োজা উপস্থে বহস্থে মহাোজ॥ 

লতামাে মনহমা যত কস্থহনছ নবস্থশষ। 

আজ্ঞা বকস্থে যাই সস্থব ননজ ননজ লদশ॥  

োজগণ বচন শুননয া িরৃ্ম্োয । 

কনহস্থেন ভ্রাততগস্থণ পূজহ সবায । 

যর্াস্থযাগয মানয কনে ভূনমপনতগস্থণ।  

অেসনে কত পর্ যাও জস্থন জস্থন॥ 

োজাে আজ্ঞায  নানানবি েত্ন নদয া। 

পািাইে োজগস্থণ সস্থন্তাষ কনেয া॥ 

যজ্ঞাস্থন্ত দুস্থযৃযািস্থনে স্বগতস্থহ গমন 

োজগণ ননজোস্থজয কনেে গমন। 

িরৃ্ম্োস্থজ কনহস্থেন লদব নাোয়ণ।।  

আজ্ঞা কে দ্বােকায় যাই মহাশয়। 

তব যজ্ঞ পূণৃ বহে, মম ভাস্থগযাদয়।।  

অপ্রমাস্থদ োজয কে, পাে প্রজাগণ।  

সুহৃদ কু ুম্ব লোক কেহ পােন।। 

এত বনে িরৃ্ম্ সহ লদব নাোয়ণ। 

কুন্তীোস্থন নগয়া কনেস্থেন ননস্থবদন।।  

আজ্ঞা কে, যাই আনম দ্বােকা-ভুবস্থন। 

হইে সাম্রাজয-োভ তব পুত্রগস্থণ। ।  

কুন্তী বনেস্থেন, তাত এ নস্থহ অদ্ভুত। 

যাহাস্থে নকনঞ্চৎ দয়া কেহ অচুযত। ।  

এত বনে কতষ্ণনশস্থে কস্থেন চুম্বন। 

প্রণাম কস্থেন হনে িনেয়া চেণ।। 

লরৌপদী সুভরা সহ কনে সম্ভাষণ।  

এস্থক এস্থক সম্ভাস্থষণ ভাই পঞ্চজন।। 

শুভিস্থণ েস্থর্ চনি যান দ্বাোবতী। 

কতস্থষ্ণে নবস্থচ্ছস্থদ দুুঃিী িরৃ্ম্-নেপনত।। 

লহনমস্থত ননজস্থদস্থশ লগে সর্ব্ৃজন। 

ইন্দ্রপ্রস্থে েনহে শকুনন দুস্থযৃযািন।। 

বাঞ্ছা বি িরৃ্ম্োজ-সভা লদনিবাস্থে। 

কত নদন বস্থঞ্চ তর্া কুরু নতপবস্থে।।  
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শকুনন সনহত সভা ননতয ননতয লদস্থি। 

নদবয মস্থনাহে সভা অনুপম লোস্থক।। 

নানােত্ন নবেনচত লযন লদবপুেী। 

লদনিয়া নবৃয়াপন্ন কুরু-অনিকােী।। 

অমূেয েতস্থন নবমনণ্ডত গতহগণ। 

এক গতহ তুেয নস্থহ হনস্তনা-ভুবন। ।  

লদনি দুস্থযৃযািনা োজা অন্তস্থে নচনন্তত। 

এক নদন লদস্থি তর্া বদস্থবে নেনিত।। 

মাতুে সনহত নবহেস্থয় নেবে। 

স্ফন স্থকে লবদী লদস্থি লযন সস্থোবে।।  

জে জানন নেপনত গু ায় বসন। 

পিাস্থত জাননয়া লবদী েনর্জ্ত োজন।।  

তর্া বহস্থত কতদূস্থে লগে নেবে। 

ের্জ্ায় মনেন মুি কাস্থপাঁ র্ে র্ে।। 

স্ফন ক-মনণ্ডত বাপী ভ্রস্থম না জাননে। 

স-বসন দুস্থযৃযািন বাপীস্থত পনিে।।  

লদনিয়া হানসে সস্থব যত সভাজন। 

ভীম পার্ৃ আে দুই মারীে নন্দন।।  

লদনিয়া নদস্থেন আজ্ঞা োজা ভ্রাততগস্থণ। 

িনেয়া তুনেে বাপী বহস্থত দুস্থযৃযািস্থন।। 

লসাদক বসন তযনজ পোইে বাস। 

ননবতর্ত্ কনেে যত লোকজন হাস।। 

অনভমাস্থন কাস্থপ দুস্থযৃযািন-কস্থেবে।  

বানহে হইব তব নচনন্তে অন্তে।। 

লরাস্থিস্থত চনেে তস্থব গাোেী-কুমাে। 

ভ্রম বহে লদনিবাস্থে, না পায় দুয়াে।। 

োস্থন োস্থন প্রাচীস্থেস্থত স্ফন ক-মণ্ডন। 

দ্বাে লবাস্থি লসই নদস্থক চস্থে দুস্থযৃযািন।। 

েোস্থ  প্রাচীে বানজ পনিে ভূতস্থে।  

লদনিয়া হানসে পুনুঃ সভাে সকস্থে।। 

তাহা লদনি শীঘ্রগনত িস্থরৃ্ম্ে কুমাে। 

নকুস্থে পািাস্থয় নদে লদিাইস্থত দ্বাে।।  

নকুে িনেয়া হস্ত কনেে বানহে। 

অনভমাস্থন দুস্থযৃযািন কনম্পত শেীে।।  

িণমাত্র তর্ায় না নবেম্ব কনেে।  

যুনিনিে-আজ্ঞা মানগ েস্থর্ আস্থোনহে।। 

মাতুে সনহত তস্থব চনেে হনস্তনা। 

ঘনশ্বাস লহাঁ মার্া হইয়া নবমনা।। 

যত যত শকুনন বেস্থয় দুস্থযৃযািস্থন। 

উর্ত্ে না লপস্থয় নজজ্ঞানসে ততিস্থণ।। 

সঘস্থন ননশ্বাস লকন মনেন বদন। 

অতযন্ত নচনন্তত নচর্ত্ নকস্থসে কােণ।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, মামা কেহ শ্রবণ।  

হৃদয় দনহস্থছ মম এই অপমান।। 

পাণ্ডস্থবে বশ বহে পতনর্বী-মণ্ডস্থে।  

এক েি নেপনত েস্থহ ছত্রতস্থে।। 

ইস্থন্দ্রে ববভব নজনন কুন্তীে কুমাে। 

কুস্থবস্থেে লকাষ নজনন পূনণৃত ভাণ্ডাে।। 

এ সব লদনিয়া লমাে শুকাইে কায়। 

সস্থোবে-জে লযন ননদাস্থঘ শুকায়।। 

আে লদি আিযৃয মাতুে মহাশয়। 

কীনর্ত্ৃস্থশ্রি কনেস্থেক কুন্তীে তনয়।।  

নশশুপাস্থে নবনাশ কনেে নাোয়ণ। 

লকহ এক ভাষা না কনহে োজগণ।। 

দ্বন্দ্ব কনেবাস্থে সস্থব আনছে সংহনত। 

লস মনেস্থে েুকাইে সব নেপনত।। 

পাণ্ডস্থবে লতস্থজ ছন্ন বহে োজগস্থণ।  

িত্র বহস্থয় সস্থহ লহন কাহাে পোস্থণ।। 
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আে অপরূপ তুনম লদনিস্থেক লচাস্থি। 

কত েত্ন বেস্থয় দ্বাস্থে োজগণ র্াস্থক।। 

ববশয লযন কে বেস্থয় র্াস্থক দাণ্ডাইয়া। 

পনশস্থত না লদয় দ্বাস্থে োস্থি আগুনেয়া।। 

এ সব লদনিয়া মম নচর্ত্ নস্থহ নেে।  

অনভমাস্থন শীণৃ বহে আমাে শেীে।। 

ভাই হইয়া িম মম ননহে লস রূস্থপ।  

দনহস্থছ মাতুে অঙ্গ আমাে এ তাস্থপ।।  

ননিয় কনেয়া আনম কনহ লয লতামাস্থে। 

নকবা জস্থে পনশ নকবা অনে নভতস্থে।। 

অর্বা মনেব আনম িাইয়া গেে। 

সনহস্থত না পানে, অঙ্গদস্থহ নচন্তানে।।  

ববেীে সম্পদ যনদ হীনস্থোস্থক লদস্থি। 

লসহ সনহবাস্থে নাস্থে সদা লপাস্থি লশাস্থক।। 

আনম লহন লোক বহস্থয় সনহব লকমস্থন। 

এরূপ শত্রুে বতনদ্ধ লদনিয়া নয়স্থন।। 

বোনিক যুনিনিে আনম হীনবে। 

সাগোন্ত িো তাে অিীন সকে।। 

নক কনহব মাতুে সকে বদববশ। 

নক কনহব রূপ গুণ লসৌভাগয লপৌরুষ। ।  

বস্থন জন্ম বহে পঞ্চ পাণ্ডুে নন্দন।  

হনস্তনা আইে লযন বনবাসী জন।। 

নপততহীন দুুঃনিত বনঞ্চত মম ঘস্থে। 

কস্থতক উপায় কনেোম মানেবাস্থে।। 

নকছু না হইে তাে আমাে মায়ায়। 

নদস্থন নদস্থন বতনদ্ধ লযন পদ্মবন প্রায়।। 

লদিহ মাতুে লহন বদস্থবে কােণ। 

এত হীন বহে িততোে পুত্রগণ। ।  

পতর্াে নন্দন হাস্থস আমাস্থক লদনিয়া।  

নকমস্থত োনিব তনু এ তাপ সনহয়া।। 

এই সব কর্া তুনম কনহও জনস্থক। 

না যাইব গতস্থহ আনম, পনশব পাবস্থক।।  

এস্থতক বনেে যনদ োজা দুস্থযৃযািন।  

শকুনন বনেে, লরাি কে ননবােণ।। 

যুনিনিস্থে কদানচত না নহংনসস্থব মস্থন। 

তব প্রীনত সদা বাস্থঞ্ছ িস্থরৃ্ম্ে নন্দস্থন।। 

লয নকছু নবভাগ নদস্থে কনে নবস্থবচন।  

তাহাস্থত সন্তুি বহে িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।। 

উপায় কস্থতক তুনম কনেস্থে মানেস্থত। 

তাো িরৃ্ম্ বহস্থত মুি হইে তাহাস্থত।। 

জতুগতস্থহ মুি বহস্থয় পাঞ্চাস্থেস্থত লগে। 

সভামস্থিয েিয নবনে লরৌপদী পাইে।। 

সহায় দ্রুপদ বহে িতিদুযন্ন বীে। 

োজ-চরবর্ত্ৃী বহে োজা যুনিনিে।। 

সসাগো পতনর্বী িান ে ছত্রতস্থে।  

যস্থতক কনেে সব ননজ ভুজবস্থে।। 

ইস্থর্ লকন তাপ তুনম কেহ হৃদয়। 

তব অংশ বহস্থত তাো নকছু নানহ েয়। ।  

অিয় যুগে তূণ গাণ্ডীব িনুক। 

এ সব পাইে ততপ্ত কনেয়া পাবক।। 

অনি বহস্থত মস্থয়স্থে কনেে পনেত্রাণ।  

লস নদস্থেক নদবয সভা কনেয়া ননরৃ্ম্াণ।। 

ননজ পোরস্থমস্থত কনেে রতুোজ। 

তুনম লকন তাপ তাস্থহ কে হৃনদমাঝ।।  

তুনমহ কেহ যজ্ঞ ননজ ভুজ লজাস্থে। 

তুনম নকস্থস অসমর্ৃ কহ লদনি লমাস্থে। ।  

কনহস্থে লয, লকহ নানহ আমাে সহায়। 

লতামা অনুগত যত, কনহ শুন োয়।। 
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শত ভাই লতামাে প্রচণ্ড মহাের্া। 

শত পুত্র প্রতাস্থপে নক কনহব কর্া। ।  

ভীে লরাণ কতপ অশ্বত্থামা মহাবীে। 

ভূনেশ্রবা লসামদ্র্ত্ প্রতাস্থপ নমনহে।। 

জয়রর্ বাহ্লীক ও আমো র্ানকস্থত। 

লতামাস্থে বনিস্থত লকবা আস্থছ পতনর্বীস্থত।। 

তুনমও পতনর্বী শানস সঞ্চহ েতন। 

লকান কস্থরৃ্ম্ হীন তুনম, নচন্ত লস কােণ।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, আস্থগ নজননব পাণ্ডব। 

পাণ্ডব নজননস্থে মম বশ বহস্থব সব।। 

শকুনন বনেে, ভাে নবচানেো মস্থন। 

সংোস্থম লক নজননস্থবক পাণ্ডু-পুত্রগস্থণ।। 

পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নাোয়ণ। 

ইন্দ্র নাস্থে নজননবাস্থে পাণ্ডুে নন্দন।। 

নজননবাস্থে এক নবদযা আস্থছ মম োন। 

নজননবাস্থে চাহ যনদ, েহ লসই জ্ঞান।।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, কহ মাতুে সুমনত। 

লহন নবদযা আস্থছ যনদ, লদহ শীঘ্রগনত।। 

নবনা অস্ত্র প্রহানে পাণ্ডবনদস্থগ নজনন। 

কহ শীঘ্র মাতুে আনন্দ লহৌক শুনন। ।  

শকুনন বনেে, এই শুন দুস্থযৃযািন।  

পাশায় ননপুণ নস্থহ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।।  

তর্ানপহ ইচ্ছা বি পাশা লিনেবাস্থে।  

লমাে সহ লিনে নজস্থন নানহক সংসাস্থে। ।  

িত্রনীনত আস্থছ লহন যদযনপ আহবয়।  

নকবা দূযস্থত নকবা যুস্থদ্ধ নবমুি না হয়।। 

কদানচৎ যুনিনিে নবমুি না বহস্থব। 

লিনেস্থে লতামাে জয় অবশয হইস্থব।। 

নপতাস্থে এ সব কর্া কহ নগয়া লেস্থগ। 

মম শনি ননহস্থব কনহস্থত তাাঁে আস্থগ। ।  

এইরূপ নবচাে কনেয়া দুই জস্থন। 

হনস্তনা নগস্থে প্রস্থবনশে কতিস্থণ। ।  

িততোে-চেস্থণ কনেে নমস্কাে। 

আনশস্ কনেয়া নজজ্ঞানসে সমাচাে।।  

ননুঃশস্থব্দস্থত েনহে নতপনত দুস্থযৃযািন। 

কনহস্থত োনগে তস্থব সুবে-নন্দন।। 

লজযি পুত্র তব োয় সর্ব্ৃগুণবান। 

লহন পুস্থত্র লকন তব নানহ অবিান।।  

নদস্থন নদস্থন িীণ হয়, জীণৃ শীণৃ অঙ্গ। 

েিহীন লদনি লয শেীে-বণ ৃনপঙ্গ।। 

নক কােস্থণ নানহ বুনঝ লহন মনস্তাপ।  

সঘস্থন ননশ্বাস, লযন দণ্ডাহত সাপ। ।  

িততোে বস্থে, কহ শুনন দুস্থযৃযািন। 

অঙ্গ তব হীনবে নকস্থসে কােণ।। 

শকুনন বনেে যত, শুনননু শ্রবস্থণ। 

নক দুুঃি লতামাে, নানহ েয় লমাে মস্থন।। 

লক আস্থছ লতামাে শত্রু, কাে এত বে।  

লকান সুস্থি হীন তুনম হইস্থে দুর্ববৃে।।  

িস্থন জস্থন সম্পস্থদস্থত লক আাঁস্থ  লতামায়।  

লকানজন আস্থছ লহন বীে বসুিায়।। 

নদবয ভিয, নদবয বস্ত্র, নদবয আভেণ। 

মস্থনাহে গতহ সব মনণ্ডত েতন।। 

নক তব অসািয, অনুস্থশাচ নক কােণ। 

এত শুনন কনহস্থত োনগে দুস্থযৃযািন।।  

লয সকে ভুনঞ্জ আনম লভাস্থগে কােণ। 

এত শুনন কনহস্থত োনগে দুস্থযৃযািন।।  

লস সকে ভুনঞ্জ আনম লভাস্থগে কােণ। 

অনত হীন জস্থনে তা লভাস্থগে নবিান।। 
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এই মনস্তাপ নপতা কে অবিান। 

মততুয নানহ, নজস্থয় আনছ, কনিন পোণ।। 

শত্রুে সম্পদ নপতা লদনিয়া নয়স্থন।  

নানহ হয় লদহ পুি, না ততনপ্ত লভাজস্থন।। 

পাণ্ডস্থবে েক্ষ্মী লযন দীপ্ত নদনকে।  

লসই তাস্থপ দনহস্থতস্থছ মম কস্থেবে।। 

পাণ্ডব-সম্পদ তুেয নানহ লদনি শুনন। 

কনহস্থত না পানে নপতুঃ তাহাে কানহনী।। 

অিাশী সহস্র নদ্বজ ননতয ভুস্থঞ্জ গতস্থহ। 

সুবস্থণৃে পাস্থত্র ভুস্থঞ্জ, সুে মন লমাস্থহ।। 

পতনর্বীে োজগণ নানােত্ন বেস্থয়। 

ববশযগণ প্রায় র্াস্থক দ্বাস্থে দাণ্ডাইস্থয়।। 

এত োজা োজসূয় কনেে যিন। 

না জানন লয কত নদ্বজ কেস্থয় লভাজন। ।  

মুহূস্থর্ত্ৃস্থক নপতা এক েি নদ্বজ ভুস্থজ। 

এক েি পূণৃ বহস্থে এক শ্খ  বাস্থজ।। 

লহনমস্থত মুহুমুহুৃ বাস্থজ শ্খ গণ।  

অহননৃনশ শ্খ  বাস্থজ, না যায় গণন।।  

শ্খ -শব্দ শুনন মম চমনকত মন। 

িস্থনে কস্থতক নপতা কনেব বণৃন।। 

লস সব লদনিয়া চমৎকাে োস্থগ মস্থন। 

ইহাে উপায় নপতা কেহ আপস্থন।। 

পাণ্ডস্থবস্থে নজনন, লহন লয র্াস্থক উপায়। 

নবনা দ্বস্থন্দ্ব পানে, যনদ আজ্ঞা কে োয়।। 

পাশারীিা জাস্থন ভাে মাতুে শকুনন। 

পাশায় পাণ্ডব-েক্ষ্মী সব বেব নজনন।। 

এস্থতক শুননয়া কস্থহ অে নতপবে। 

নবদুস্থে নজজ্ঞানস আনম কনহব উর্ত্ে।।  

বুনদ্ধদাতা নবদুে লস মন্ত্রী-চূিামনণ। 

মম অনুগত বি, কস্থহ নহতবাণী।। 

তাাঁস্থে না নজজ্ঞানস আনম কনহবাস্থে নানে। 

কনেবাস্থে যনদ হয়, তাাঁে বাস্থকয পানে।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, নপতা নবদুস্থে না কস্থব। 

নবদুে শুননস্থে লস এিনন ননবানেস্থব। ।  

তাাঁে বাকয শুনন তুনম কনেস্থব অনযর্া। 

আমাে মেণ ইস্থর্ হইস্থব সর্ব্ৃর্া।। 

আনম মনে, বঞ্চ সুস্থি নবদুে সনহত।  

পুত্র-বাস্থকয অে োজা হইে দুুঃনিত।। 

দুস্থযৃযািন-মন বুনঝ আশ্বাস কনেে।  

লিে পাশা, বনে তাস্থে অে আজ্ঞা নদে।। 

বহু স্তস্থম্ভ বহু েস্থত্ন কে এক ঘে।  

চানে লগা া দ্বাে তাে কে পনেসে।।  

ননরৃ্ম্াণ কনেয়া গতহ কনহস্থব আমাস্থে। 

এত বনে শান্ত োজা কনেে পুস্থত্রস্থে।। 

মহানবচিণ হয় নবদুে সুমনত। 

জাননয়া অস্থেে োস্থন লগে শীঘ্রগনত।। 

নবদুে বনেে, োজা নক কে নবচাে। 

শুনন আজ্ঞা তব েনহস্থত নানেনু আে। ।  

পুস্থত্র পুস্থত্র লভদ না কনেহ কদাচন।  

সর্ব্ৃনাশ কস্থে দূযস্থত, জাস্থন সর্ব্ৃজন।। 

বদস্থব যাহা কস্থে, তাহা লক িনণ্ডস্থত পাস্থে। 

িততোে বস্থে, নকছু না বে আমাস্থে।। 

ভীে আে আনম র্ানক নযায় নবচানেব। 

কদানচত পুস্থত্র পুস্থত্র দ্বন্দ্ব না কোব।। 

পিাৎ হইস্থব লযই আছস্থয় ননয়ত। 

বদব বেবান লয না কস্থে লহন মত।। 

এিনন ত্বনেত তুনম ইন্দ্রপ্রস্থে নগয়া। 

লহর্াকাস্থে যুনিনিস্থে আনহ িানকয়া।। 
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িরৃ্ম্োস্থজ না কনহস্থব এই নববেণ। 

এত শুনন ির্ত্া বহে নবষণ্ণ- বদন।।  

নবদুে কনহে, োজা না কনহো ভাে।  

জাননোম আনজ বহস্থত সর্ব্ৃনাশ বহে।।  

এত বনে নবদুে হইে িুন্নমনত। 

ভীে-োস্থন জানাইস্থত লগে শীঘ্রগনত।। 

সভাপর্ব্ৃ সুিােস, পাশা অনুবন্ি।  

কাশীোম দাস কস্থহ, পাাঁচানে প্রবে।। 

দূযত-রীিাে মন্ত্র

জস্থন্মজয় বস্থে, কহ শুনন মুননবে। 

নক লহতু হইে পাশা অনস্থর্ৃে ঘে।। 

নপতামহ নপতামহী দুুঃি যাস্থহ পাইে।  

লকবা লিো ননবনর্ত্ৃে লকবা প্রবনর্ত্ৃে।। 

লকান্ লকান্ জন নছে সভাে নভতে। 

লযই পাশা বহস্থত বহে ভােত-সমে।।  

মুনন বস্থে, শুন পেীনিস্থতে তনয়। 

ির্ত্াবাকয শুনন অে নচনন্তত হৃদয়।। 

দতঢ় কনে জাননে এ করৃ্ম্ ভাে নয়।  

একাস্থন্ত িানকয়া োজা দুস্থযৃযািস্থন কয়।। 

লহ পুত্র কদাচ তুনম না লিনেহ পাশা। 

এ কস্থরৃ্ম্স্থত নবদুে না কনেে ভেসা।। 

সুবুনদ্ধ নবদুে মত অনহত না ইস্থচ্ছ। 

তাাঁে বাকয না শুননস্থে দুুঃি পাস্থব নপস্থছ।। 

লদস্থব লযন বতহস্পনত লদবোজ নহত। 

এইরূপ ির্ত্া মম, জাননও নননিত।। 

গুরুে অনিক পুত্র! ির্ত্াে মন্ত্রণা। 

নবচিণ ির্ত্া কুরু-বংস্থশস্থত গণনা।। 

সুেকুস্থে বতহস্পনত, কুরুকুস্থে ির্ত্া। 

বতনষ্ণকুস্থে উদ্ভব, সুবুনদ্ধ জ্ঞানদাতা।। 

নবদুে কনহে, পাশা অনস্থর্ৃে ঘে।  

দূযত বহস্থত লভদাস্থভদ আস্থছ সুস্থগাচে। ।  

ভ্রাততস্থভদ বহস্থে লয বহস্থব সর্ব্ৃনাশ। 

নবদুস্থেে বাকয শুনন বহে মম ত্রাস।। 

মাতা নপতা যনদ তুনম মান দুস্থযৃযািন। 

না লিোও দূযত, তুনম শুনহ বচন। ।  

পেম পনণ্ডত তুনম না বুঝহ লকস্থন। 

নক কােস্থণ নহংসা কে পাণ্ডব নন্দস্থন।। 

কুরুকুস্থে লজযি লশ্রি যুনিনিস্থে গনণ। 

হনস্তনা-নগে কুরুকুে-োজিানী।। 

যুনিনিে বর্ত্ৃমাস্থন পাইস্থে হনস্তনা। 

তুনম যাহা নদস্থে, তাহা ননে পঞ্চজনা।। 

ইস্থন্দ্রে সমান পুত্র! লতামাে ববভব।  

নেজন্ম েনভ কাে এমত সম্ভব।। 

ইস্থর্ অনুস্থশাচ পুত্র নকস্থসে কােণ। 

নক লহতু উস্থদ্বগ কে, কহ দুস্থযৃযািন।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, নপতা সমর্ৃ হইয়া। 

অহঙ্কাে নানহ যাে শত্রুস্থক লদনিয়া।। 

কাপুরুষ মস্থিয গণয হয় লহন জন। 

নবস্থশষ িনত্রয় জানত, জানহ আপন। ।  

লমাস্থে লয বনেস্থে, েক্ষ্মী গনণ সািােণ। 

এই মত েক্ষ্মী নপতা ভুস্থঞ্জ বহুজন।।  

কুন্তী-পুত্র-েক্ষ্মী লযন দীপ্ত হুতাশন। 

লদনি লমাে িনয প্রাণ আস্থছ এতিণ।।  

পতনর্বী বযানপে নপতা পাণ্ডস্থবে যস্থশ। 

যস্থতক নতপনত নপতা বহে তাে বস্থশ।। 



মহাভারত (সভাপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
5

 

যদু লভাজ অেক কুকু্কে লোক অঙ্গ।  

কােস্কে বতনষ্ণ, এই সপ্ত বংশ সঙ্গ।। 

যুনিনিে-বচস্থন সদাই কতষ্ণ িাস্থ । 

সমস্ত ভূপনত কে লদয় কেপুস্থ ।। 

আে কনেস্থেক কত কপ  পাণ্ডব। 

মম োস্থন িন েত্ন োনিস্থেক সব।।  

পূস্থর্ব্ৃ নানহ শুনন নপতা লয েস্থত্নে নাম। 

লস সকে লদনিোম যুনিনিে-িাম।।  

নানাবণৃ-েত্ন সব, না যায় কর্ন। 

নসেুমস্থিয নগনেমস্থিয জস্থন্ম যত িন।।  

িোমস্থিয বতিমস্থিয জীস্থবে অস্থঙ্গস্থত। 

সর্ব্ৃেত্ন আস্থছ নপতা তাে ভাণ্ডাস্থেস্থত।। 

লোমজ পটজ চীে নবনবি বসন। 

গজদন্ত-নবেনচত নদবয নসংহাসন।। 

হস্তী অশ্ব উ  গািা লমষ আে অজা।  

নানাবস্থণৃ আনন নদে নানাস্থদশী োজা।। 

শযামো তরুণী নদবযরূপা দীঘৃস্থকশী। 

সহস্র সহস্র দাসী নানাবস্থণৃ ভূনষ।। 

লদনিস্থত লদনিস্থত মম ভ্রম বহে মন। 

অপমান বকে যত, শুনহ কােণ।। 

মায়া-সভা মস্থিয নকছু না পাই লদনিস্থত। 

স্ফন স্থকে লবদী সব লহন েয় নচস্থত।।  

জে জানন তুনেোম নপেন- বসন।  

লদনিয়া হানসে লোক যত সভাজন।। 

তর্া বহস্থত কতদূস্থে লদনি জোশয়। 

স্ফন ক বনেয়া তায় মস্থনাভ্রম হয়।। 

পনিোম মহাশস্থব্দ সবস্ত্র তাহাস্থত। 

চতুনর্দ্ৃস্থক লোকগণ োনগে হানসস্থত।। 

ভীম িনঞ্জয় আে যত সভাজন। 

লরৌপদীে সনহত যস্থতক নােীগণ।। 

সর্ব্ৃজন আমাস্থে কনেে উপহাস।  

যুনিনিে পনেবাস্থে নদে অনয বাস।।  

বনেে নকঙ্কেগস্থণ বস্ত্র আননবাস্থে।  

পোইে বাপী বহস্থত তুনেয়া আমাস্থে।।  

কাে প্রাস্থণ সস্থহ নপতা এত অপমান। 

আস্থে লয কনেে নপতা কে অবিান।। 

োস্থন োস্থন িন স্থকে নননরৃ্ম্ত প্রাচীে। 

দ্বাে লহন বুনঝোম আনসস্থত বানহে। ।  

মস্তস্থক োনগে ঘাত, পনিনু ভূতস্থে।  

মারী-পুত্র দুই আনস ত্বনেত তুনেস্থে।। 

মম দুুঃস্থি দুুঃনিত হইে দুইজন। 

হাস্থত িনে লদিাইে দুয়াে তিন।। 

এত অপমান নপতা সস্থহ কাে প্রাস্থণ। 

িত্র নক সনহস্থত পাস্থে, সস্থহ হীন জস্থন।। 

এই লহতু বহে নপতা লমাে অনভমান।  

নকবা তাে েক্ষ্মী েই, নকবা যাক্ প্রাণ।। 

িততোে বস্থে, পুত্র নহংসা বি পাপ। 

নহংস্রক জস্থনে পুত্র জস্থন্ম বি তাপ।। 

অনহংসক পাণ্ডস্থবে না কনেস্থব নহংসা। 

শান্ত হস্থয় র্াক পুত্র! পাইস্থব প্রশংসা।। 

লসই মত যজ্ঞ কনেবাস্থে যনদ মন। 

কহ পুত্র ননমন্ত্রণ কনে োজগণ।।  

আমাে লগৌেব কস্থে সব নতপবে। 

তস্থতানিক েত্ন নদস্থক আমাে নবস্তে।।  

ইহা না কনেয়া যাহা কেহ নবচাে। 

অসৎ মাস্থগৃস্থত লগস্থে দূনষস্থব সংসাে।।  

পেরবয লদনি নহংসা না লকে লয জন।  

স্বিস্থরৃ্ম্স্থত সদা বস্থঞ্চ সস্থন্তানষত মন।। 
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স্বকস্থরৃ্ম্ উস্থদযাগ কস্থে পে-উপকােী। 

সদাকাে সুস্থি বস্থঞ্চ, নক দুুঃি তাহানে।। 

পে নস্থহ ননজ ভাই পাণ্ডুে নন্দন। 

লদ্বষভাব তাে নানহ কনেহ কিন।। 

পাণ্ডস্থবে যশ যত ননজ কনে জানন। 

যস্থর্ানচত লভাগ কে অনত প্রীত মানন।।  

লতামাস্থেও কস্থে লেহ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

লদ্বষভাব তাস্থে না কনেও কদাচন।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, নপতা প্রজ্ঞাবান্ ননহ। 

বহু শুননয়ানছ বনে শাস্ত্রকর্া কনহ।। 

লস জন নক জাস্থন নপতা শাস্থস্ত্রে নববাদ। 

চা  ুলযন নানহ জাস্থন নপিস্থকে স্বাদ।। 

োজা হস্থয় এক আজ্ঞঅ ননহে যাহাে। 

তাস্থে োজা নানহ বনে শাস্ত্র-অনুসাে।। 

োজা বহস্থয় সস্থন্তাষ না োনিস্থব কদাচন। 

িস্থন জস্থন শানন্ত না োনিস্থব কিন।।  

শত্রুস্থক নবশ্বাস আে নানহ কদাচন।  

নমুনচ-দানস্থব যর্া সহস্রস্থোচন।। 

এক নপতা বহস্থত বহে লদাাঁহাে উৎপনর্ত্। 

বহুকাে প্রীস্থত নছে নমুনচ সংহনত। ।  

সমস্থয় তাহাস্থে ইন্দ্র কনেে সংহাে।  

ননষ্কণ্টস্থক লভাগ কস্থে অনদনত-কুমাে।।  

শত্রু অল্প যনদ, তব ুনাস্থশ লস কােণ। 

মূেে বল্মীক লযন োস্থস তরুগণ।।  

জ্ঞানতমস্থিয লযই জন িস্থন বেবান। 

িত্রমস্থিয লসই শত্রু, গনণ লয প্রিান।। 

আপনন জাননয়া লকন কেহ বঞ্চন। 

ননিয় জানননু চাহ আমাে ননিন।। 

পুনুঃ িততোে বহু মিুে বচস্থন।  

ননবানেস্থত না পানেয়া পুত্র দুস্থযৃযািস্থন।। 

বদবগনত জাননয়া নবদুস্থে িাকাইে। 

যুনিনিস্থে আন নগয়া বনে আজ্ঞা নদে।। 

নবদুে বনেে, োজা লশ্রয়ুঃ নস্থহ কর্া। 

কুেনাশ বহস্থব জানন মস্থন পাই বযর্া।। 

অে বস্থে, আমাস্থে লয না বনেহ আে।  

বদববশ লদনি এই সকে সংসাে।। 

নানেে নবদুে আজ্ঞা কনেস্থত লহেন। 

েস্থর্ চনি ইন্দ্রপ্রস্থে কনেে গমন।।  

িরৃ্ম্োজ নবদুস্থে কনেয়া দেশন। 

যর্ানবনি পূজা কনেস্থেন পঞ্চজন।। 

নজজ্ঞাসা কস্থেন, কহ ভর সমাচাে।  

নক কােস্থণ অনযনচর্ত্ লদনি লয লতামাে।। 

নবদুে বস্থেন, োজা চে হনস্তনায়। 

নবেম্ব না কে িততোস্থেে আজ্ঞায়।। 

আে লয বনেব, তাহা শুনহ সুমনত। 

তব সভা তুেয সভা কনেয়াস্থছ তনর্।।  

ভ্রাততগণ সহ মম সভা লদি আনস। 

দূযত-আনদ রীিা কে সভামস্থিয বনস।। 

সভায় বনসস্থে মম ততপ্ত হয় মন। 

এই লহতু আমাস্থে পািাইে, োজন।। 

যুনিনিে বস্থে, দূযত অনস্থর্ৃে ঘে।  

দূযত-রীিা ইস্থচ্ছ যত জ্ঞানভ্রি নে।। 

লয লহৌক লস লহৌক, আনম অিীন লতামাে।  

নক কাজ কনেব, লমাস্থে কহ সমাচাে।। 

নবদুে বস্থেন, দূযত অনস্থর্ৃে মূে।  

দূযস্থতস্থত অনর্ ৃজস্থন্ম, ভ্রি হয় কুে।। 

কনেোম অে নতস্থপ অস্থনক বােণ। 

আমাস্থে পািাে তবু না শুনন বচন।। 
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বুনঝয়া কেহ োজা যাস্থহ লশ্রয়ুঃ হয়।  

যাহ বা না যাহ তর্া, লযবা নচস্থর্ত্ েয়।। 

িরৃ্ম্ বনেস্থেন, আজ্ঞা লদন কুরুপনত। 

গুরু-আজ্ঞা ভঙ্গ বকস্থে নেস্থক বসনত।। 

িনত্রস্থয়ে িরৃ্ম্ তাত জানহ লযমন।  

দূযস্থত নকম্বা যুস্থদ্ধ যনদ কস্থে আবাহন।। 

নবস্থশস্থষ আমাে সতয প্রনতজ্ঞা- বচ ন।  

দূযত নকম্বা যুস্থদ্ধ আনম না নিনে কিন।। 

এত বনে যুনিনিে সহ ভ্রাততগণ। 

লরৌপদীস্থে কনহয়া লগস্থেন ততিণ।।  

বদবপাস্থশ বানে লযন লোস্থক বেস্থয় যায়। 

ির্ত্াসহ পঞ্চ ভাই যায় হনস্তনায়।। 

িততোে ভীে লরাণ কতপ লসামদর্ত্। 

গাোেী সনহত অন্তুঃপুে-নােী যত।।  

এস্থক এস্থক সবাকাস্থে কনে সম্ভাষণ।  

েজনী বস্থঞ্চন তর্া সুস্থি পঞ্চজন।। 

যুনিনিস্থেে সনহত শকুননে প্রর্মবাে দূযতরীিা ও শকুননে জয়োভ 

েজনন প্রভাস্থত পঞ্চ পাণ্ডুে নন্দন।  

সুস্থি নদবয সভামস্থিয কনেে গমন।।  

এস্থক এস্থক সম্ভাষ কনেয়া সর্ব্ৃজস্থন। 

বনসস্থেন অপূর্ব্ৃ কনক নসংহাসস্থন।।  

লহনকাস্থে শকুনন আননে পাশা-সানে। 

যুনিনিস্থে বস্থে তস্থব প্রবঞ্চনা কনে।। 

পুরুস্থষে মস্থনােম দূতরীিা জানন।  

দূযতরীিা কে আনজ িরৃ্ম্-নতপমনণ।। 

যুনিনিে বস্থে, পাশা অনস্থর্েৃ ঘে।  

িত্র-পোরম ইস্থর্ না হয় লগাচে। ।  

কপ  এ করৃ্ম্, ইস্থর্ কপ  বািান। 

অনীনত কস্থরৃ্ম্স্থত মম নানহ েয় মন। ।  

শকুনন বনেে, পাশা সুবুনদ্ধে করৃ্ম্। 

দূযত নকম্বা যুদ্ধ এই িনত্রস্থয়ে িরৃ্ম্।। 

যুস্থদ্ধস্থত অজানত জানত নানহক নবচাে। 

হীনজানত যবনানদ কেস্থয় প্রহাে।। 

পাশাে সমান লসহ বুনদ্ধে সমে। 

িত্রিরৃ্ম্ আস্থছ লহন, বস্থে মুননবে।। 

যুনিনিে বস্থে, পাশা অনস্থর্েৃ মূে। 

অিরৃ্ম্ কনেয়া লমাস্থে না নজনন মাতুে।। 

অনয নানহ মস্থন মম নদ্বজ লসবা নবনা। 

এ করৃ্ম্ মাতুে আনম না কনে কামনা।। 

শকুনন বনেে, তুনম যাও ননজ োস্থন। 

পনণ্ডস্থত পনণ্ডস্থত রীিা, পনণ্ডত লস জাস্থন।। 

যনদ দূযতরীিা ইচ্ছা নানহক লতামাে। 

ননবনর্ত্ৃয়া গতস্থহ তস্থব যাহ আপনাে।।  

যুনিনিে বস্থে, যস্থব িানকো আমাস্থে। 

সতয মম না  নেস্থব পাশাে সমস্থে।। 

সতয আনম লিনেব পাশাে আবাহস্থন। 

তব সহ পণ নকন্তু কস্থে লকান্ জস্থন।।  

লমরুতুেয আমাে লয আস্থছ বহু িন। 

চানে সমুস্থরে মস্থিয যস্থতক েতন।।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, মম মাতুে লিনেস্থব। 

সর্ব্ৃেত্ন নদব আনম যস্থতক হানেস্থব।। 

এইরূস্থপ দুইজস্থন পাশা আেনম্ভে। 

লদনিবাস্থে সর্ব্ৃজন সভাস্থত বনসে।।  

িততোে ভীে লরাণ কতপ মহামনত। 

নচস্থর্ত্ অসস্থন্তাষ অনত নবদুে প্রভতনত।। 
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িরৃ্ম্ বনেস্থেন, পণ হইে আমাে।  

ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম েস্থত্নে ভাণ্ডাে।। 

ঈদতশ লতামাে িন লকার্া দুস্থযৃযািন।  

হানেস্থে, লকার্া হইস্থত নদস্থব এই পণ।।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, মম আছস্থয় অস্থনক। 

অবশয অনপৃব আনম নজননস্থব যস্থতক।।  

ননণৃয় কনেয়া সানে লিনেে শকুনন।  

ক াস্থি সকে েত্ন েইস্থেক নজনন।। 

লরাস্থি যুনিনিে পুনুঃ কনেস্থেন পণ।  

লকান  লকান  মহাবে যত অশ্বগণ।।  

শকুনন হানসয়া লিনে নজননোম কয়। 

নক পণ কনেবা আে কহ মহাশয়।। 

যুনিনিে বস্থে, লমাে ের্ অগণন। 

নানােস্থত্ন নবভূনষত, লমস্থঘে গর্জ্ৃন।। 

শকুনন হানসয়া বস্থে িানক ততিণ। 

এস্থব লদি নজননোম, কে অনয পণ।। 

িরৃ্ম্ বনেস্থেন, হস্তীবতন্দ লয আমাে। 

ঈষাদন্ত মহাকায় বস্থে অননবাে।। 

সব হস্তী কনে পণ, পুনুঃ লিনে পাশা। 

নজননোম শকুনন বনেয়া কস্থহ ভাষা।।  

যুনিনিে বস্থে, তস্থব আস্থছ দাসীগণ।  

সহস্র সহস্র, নানােস্থত্ন নবভূষণ। ।  

সবাে লসৌজনয বি ব্রাহ্মণ-স্থসবাস্থত। 

কনেোম তাহা পণ এবাে পাশাস্থত।। 

শকুনন লিনেয়া পাশা বেস্থয় হানসয়া।  

অনয পণ কে, লহে ননোম নজননয়া।।  

িরৃ্ম্ বস্থে, গের্ব্ৃাশ্ব আস্থছ অগণন।  

নতস্থেক না হয় শ্রম ভ্রনমস্থে ভুবন। ।  

নচত্রের্ গের্ব্ৃ তেুঙ্গ আনন নদে। 

এবাে দুযস্থতস্থত লসই অশ্ব পণ বহে। ।  

হানসয়া বেস্থয় তস্থব সুবে-কুমাে। 

অশ্বগণ নজননোম, কে পণ আে।। 

যুনিনিে বস্থে, লয আছস্থয় লযাদ্ধাগণ।  

মহাের্ী-মস্থিয কনে লস সব গণন।। 

এবাে দুযস্থতস্থত আনম কনেোম পণ। 

হানসয়া নজনননু বস্থে গাোে-নন্দন।।  

এই মত প্রবনর্ত্ৃে কপ  লদবন। 

এস্থক এস্থক হানেস্থেন িরৃ্ম্ সর্ব্ৃিন।।  

িততোস্থেে প্রনত নবদুস্থেে উনি 

লদনিয়া বযাকুে বহে নবদুস্থেে মন।  

িততোস্থে িানক তস্থব বনেস্থছ বচন।।  

আনম যত বনে, তব মস্থন নানহ েয়। 

মততুযকাস্থে লোগী লযন ঔষি না িায়।।  

ওস্থহ অেোয় তুনম হইো নক স্তব্ধ। 

জন্মকাস্থে এই পুত্র বকে িে-শব্দ। ।  

তিনন বনেনু আনম সকে নবস্তাে। 

কুরুকুে-িয় লহতু হইে কুমাে।। 

না শুননো মম বাকয কনেয়া লহেন।  

লসই সব োজা বযি হস্থতস্থছ এিন।।  

সংহাে-রুস্থপস্থত এই আস্থছ তব ঘস্থে। 

লেস্থহস্থত ভুনেয়া নানহ পাও লদনিবাস্থে।।  

লদব-গুরু-নীনত োজা কনহ লস লতামাস্থে। 

মিুস্থহতু মিুস্থোভী উস্থি বতস্থিাপস্থে। ।  

নানহক পতন-ভয় মিুে কােণ। 

লসইরূপ মর্ত্ হইয়াস্থছ দুস্থযৃযািন। ।  
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মহােনর্গণ সহ কেস্থয় ববনেতা। 

পিাৎ জাননস্থব, এস্থব নানহ শুন কর্া।। 

এইরূস্থপ কংস লভাজ হইে উৎপনর্ত্। 

সপ্তবংশ নপতাে নানশে দুিমনত।।  

উেস্থসন আনদ সস্থব কনে এ প্রকাে। 

লগানবস্থন্দে হাস্থত তস্থব হইে সংহাে।।  

সপ্তবংশ সুস্থি ববস্থস লগানবন্দ সংহনত। 

মম বাকয শুন োজা, পাস্থব বি প্রীনত।। 

শীঘ্রগনত পাস্থর্ৃ আজ্ঞা কেহ োজন।  

দুস্থযৃযািস্থন োি নগয়া কনেয়া বেন।। 

ননভৃস্থয় পেম-সুস্থি র্াকহ নতপনত। 

কাক-হস্থস্ত ময়ুস্থেে না কে দুগৃনত।। 

নশবা-হস্থস্ত নসংস্থহে না কে অপমান।  

লশাক-নসেু মস্থিয োজা না কে প্রয়াণ।। 

লয পিী প্রসব কস্থে অমূেয েতন।  

মাংসস্থোস্থভ তাস্থে নানহ িায় নবজ্ঞজন।।  

সুবস্থণৃে বতি োজা লোনপয়া যতস্থন। 

বতি েিা বকস্থে, পুষ্প পায় অনুনদস্থন।। 

লয হইে, এিন ননবর্ত্ ৃনেপনত। 

পুত্রগস্থণ লকন কে যস্থমে অনতনর্।। 

এ পঞ্চ জস্থনে সহ লক কনেস্থব েণ। 

কহ শুনন োজা তব আস্থছ লকান্ জন।। 

নদক্পাে সহ যনদ আইস্থস বজ্রপানণ। 

পাণ্ডস্থব নজননস্থত নাস্থে, লতামা নকস্থস গনণ।। 

লহ ভীে, লহ লরাণ, কতপ নানহ শুন লকস্থন। 

সস্থব লমনে েঙ্গ লদি, বুনঝোম মস্থন।। 

অগাি সমুস্থর লনৌকা না িুবাহ লহস্থে। 

সস্থব নমনে যম-গতস্থহ যাইস্থত বনসস্থে।।  

অলরাি অজাত-শত্রু িস্থরৃ্ম্ে তনয়।  

লয িস্থণ কনেস্থব লরাি ভীম িনঞ্জয়।।  

যমজ যুগে যস্থব কনেস্থবক লরাি। 

লক আস্থছ সহায় তব কনেস্থত নবস্থোি।। 

লহ অে, পাশাস্থত যত েইস্থব লবসাত।  

বুনঝো নক তাহাস্থত লতামাে নানহ হাত।। 

কপ  কনেয়া তাস্থহ লকান্ প্রস্থয়াজন। 

আজ্ঞামাত্র নদস্থব সব িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।। 

এই শকুননস্থে আনম ভােমস্থত জানন। 

কপ  কুবুনদ্ধ িেগণ-চূিামনণ।। 

লকার্ায় পর্ব্ৃতপুে ইহাে ননবাস। 

লক আননে লহর্ায় কনেস্থত সর্ব্ৃনাশ। ।  

নবদায় কেহ, ঘস্থে যাক আপনাে। 

উি লগা শকুনন পাশা কনে পনেহাে।। 

সভাস্থত এস্থতক যনদ নবদুে বনেে। 

জ্বেন্ত অনস্থে লযন ঘতত ঢানে নদে। ।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, আনম লতামা না নজজ্ঞানস। 

কাে বহস্থয় কহ ভাষা সভামাস্থঝ বনস।।  

নজহবাস্থত হৃদয়-তত্ত্ব মনুস্থষযে জানন। 

সদাকাে চাহ তুনম িততোে-হানন।। 

পাণ্ডু-পুত্র নপ্রয় তব সর্ব্ৃস্থোস্থক জাস্থন। 

ননকস্থ  না োনি কভু শত্রু-নহত জস্থন।। 

উনিয়া যর্ায় ইচ্ছা যাহ আপনাে। 

লহর্ায় েনহস্থত লযাগয না হয় লতামাে। ।  

কুজনস্থে যনদ োস্থি কনেয়া যতন। 

তর্ানপ অসৎ-পস্থর্ কনেস্থব গমন।। 

সভামস্থিয যস্থতক কনহো তুনম ভাষা।  

অনয বহস্থে নানহ র্াস্থক জীবস্থনে আশা।। 

যস্থতক লতামাস্থে আনম কনে পূজা মান। 

তত অনাদে লমাস্থে কে অল্পজ্ঞান।। 
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সভামস্থিয কহ কর্া লযন স্বয়ং প্রভু। 

এ লহন লহয় উনি না কস্থহ লকহ কভু।। 

নবদুে বস্থেন, আনম না কনহ লতামাস্থে।  

িততোে-দুুঃি লদনি হৃদয় নবদস্থে।। 

লতাস্থে নক কনহব, িততোে নানহ শুস্থন। 

হতায়ু জস্থনস্থত কভু নহত নানহ মাস্থন। ।  

আমাস্থে নক লহতু তুনম নজজ্ঞানসস্থে কর্া। 

নজজ্ঞাসহ ননজ তুেয লোক পাও যর্া।। 

এত বনে নীেব বহে ির্ত্া মহাশয়।  

পুনুঃ আেনম্ভে পাশা সুবে-তনয়।।  

ভ্রাততবগৃ ও লরৌপদীস্থক পণ কেণ ও যুনিনিস্থেে পোজয় 

শকুনন বনেে চানহ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

সর্ব্ৃস্ব হানেস্থে আে নক কনেস্থব পণ।।  

যুনিনিে বস্থে, মম অসংিয েতন। 

চানে নসেু মস্থিয আস্থছ লমাে যত িন।।  

অযুত ননযতু লকান  ির্ব্ৃ মহাির্ব্ৃ। 

পদ্ম শ্খ  কনে অন্ত আস্থছ যত সর্ব্।ৃ। 

সকে কনেনু পণ এবাে সানেস্থত। 

নজনন েইোম, বস্থে গাোস্থেে সুস্থত।। 

যুনিনিে বস্থেন, লয আস্থছ পশুগণ। 

গাভী উে িে আে লমষ অগণন।। 

সব কনেোম পণ এবাে দূযস্থতস্থত। 

নজননোম, বনে বস্থে সুবস্থেে সুস্থত।।  

যুনিনিে বনেস্থেন, পণ কনে আনম। 

আমাে শানসত আস্থছ যত োজযভূনম।। 

ব্রাহ্মস্থণে ভূনম গতহ ছানিয়া েতন।  

এবাে লদবস্থন আনম কনেোম পণ।। 

শকুনন বনেে, আনম নজনননু সকে। 

আে নক আছস্থয় পণ কে মহাবে।। 

িরৃ্ম্ লদনিস্থেন, িন নকছু নানহ আে।  

কুমােগস্থণে অস্থঙ্গ যত অেঙ্কাে।। 

সকে কনেো পণ, নজননে শকুনন। 

লদনিয়া নচনন্তত বি িরৃ্ম্-নতপমনণ।। 

শকুনন বনেে, কহ নক আে নবচাে। 

নবচানে কস্থেন পণ িস্থরৃ্ম্ে কুমাে। ।  

নিনত মস্থিয সুনবিযাত নকুে সুিীে। 

কামস্থদব নজনন রূপ সুন্দে শেীে।। 

নসংহেীব পদ্মপত্র যুগে নয়ন। 

এবাে সানেস্থত নকুস্থেস্থে কনে পণ।। 

কপস্থ  শকুনন বস্থে, বনে সাস্থোদ্ধাে।  

তব নপ্রয় ভাই এই পাণ্ডুে কুমাে। ।  

লকমস্থন ইহাস্থে পণ কনেবা লদবস্থন। 

এত বনে লিনে পাশা েইস্থেক নজস্থন।। 

িরৃ্ম্ বস্থে, সহস্থদব িরৃ্ম্জ্ঞ পনণ্ডত। 

আমাে পেম নপ্রয় জগস্থত নবনদত।। 

এবাে সানেস্থত সহস্থদস্থব কনে পণ। 

নজননোম বনে বস্থে গাোে-নন্দন। ।  

কপ  চাতুেী বাস্থকয বনেে শকুনন। 

আে নক আছস্থয় পণ কে নতপমনণ।। 

ববমাস্থত্রয় দুই ভাই হানেো সানেস্থত। 

ভীমার্জ্ুৃন হানেস্থব না, েয় মম নচস্থত।। 

িরৃ্ম্োজ বস্থে, তব লদনি দুষ্্পেকতনত। 

ভ্রাততস্থভদ ভাষা লকন লকহ মন্দমনত।। 

আনম আে পঞ্চ ভাই একই পোণ। 

নক বুনঝয়া লহন বাকয কনহো অজ্ঞান।। 
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ভীত বহস্থয় শকুনন বনেস্থছ সনবনয়। 

সহস্থজ পাশায় মর্ত্ সুজস্থনও হয়।। 

মর্ত্ বহস্থে অবিবয বাকয আস্থস মুস্থি। 

তুনম লশ্রি গনেি, িমহ লদাষ লমাস্থক।। 

পুনুঃ যুনিনিে কনেস্থেন এ উত্তে।  

নতন লোস্থক িযাত লয আমাে সস্থহাদে।।  

লহস্থে তনে পেচ্সনয সাগস্থেে প্রায়।  

লযই দুই বীে কণৃিাস্থেে কতপায়।। 

লহোয় নজননে লদবোস্থজ ভুজবস্থে। 

অগনণত গুণ যাে িযাত নিনততস্থে। ।  

এ কস্থরৃ্ম্স্থত পণস্থযাগয নস্থহ লহন নননি। 

তর্ানপহ কনে পণ অিরীিা নবনি। ।  

শকুনন লিনেয়া পাশা নজননোম বস্থে।  

িনঞ্জস্থয় নজনন হৃি হয় কুরুদস্থে। ।  

িরৃ্ম্ বনেস্থেন, পণ কনে এইবাে। 

বস্থেস্থত মনুষয-স্থোস্থক সম নানহ যাে। ।  

ইন্দ্র লযন বদতয দনে পাস্থে সুেগস্থণ। 

লসই মত পাস্থে ভীম পাণ্ডুে নন্দস্থন।। 

পাশায় এ পণস্থযাগয নস্থহ লহন িন। 

তর্ানপহ কনে পণ বদব ননর্ব্ৃেন। ।  

নজননোম বনে, তস্থব বনেে শকুনন। 

আে নক আছস্থয় পণ কে নতপমনণ।। 

এত শুনন বনেস্থেন িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

এত আনছ মাত্র এস্থব, লমাস্থে কনে পণ। ।  

নজননয়া শকুনন বস্থে কপ  আচাে। 

পাপকরৃ্ম্ কনেো লহ কুন্তীে কুমাে।। 

দ্রুপদ-কুমােী পণ কেহ এবাে। 

নজননয়া কেহ োজা আপন উদ্ধাে।। 

এ সকে র্ানকস্থত আপনা নানহ হানে।  

আপনন র্ানকস্থে হয় বহু িন নােী।। 

োজা বস্থে, মামা না সম্ভস্থব এই কর্া। 

নক মস্থত কনেব পণ দ্রুপদ-দুনহতা।।  

রূস্থপস্থত েক্ষ্মীে সম যাহাে বণৃনা। 

অসংিয যাহাে গুণ না হয় গণনা।। 

মম বসনযনসেু সম না হয় বণৃন।  

প্রতযি সবাে শুভস্থচিা অনুিণ।। 

নদ্বজ িত্র দাস দাসী যত পশুগণ।  

সবাস্থে জননী-রূস্থপ কেস্থয় পােন।। 

লহন স্ত্রী কনেব পণ, নানহ েয় মনত। 

কপ  কনেয়া বস্থে শকুনন দুরৃ্ম্নত। ।  

েক্ষ্মী-অবতাে োজা লতামাে গতনহণী। 

তাাঁে ভাস্থগয কদানচৎ পস্থি পাশা জানন।। 

হানেো আপনা োজা কেহ উদ্ধাে।  

আপনা হইস্থত বি নানহ লকহ আে।। 

নবপস্থদ পনিস্থে বুনদ্ধ হাোয় পনণ্ডত। 

শকুননে বচন লয মাননোম নহত।। 

এস্থতক শুননয়া কনহস্থেন যুনিনিে। 

পাশা লিে আেবাে লসই পণ নেে।। 

এস্থতক শুননয়া দুি পাশা লিোইে।  

হানসয়া শকুনন বস্থে নজননে নজননে।।  

শুনন কণৃ দুস্থযৃযািে হাস্থস িে িে।  

মহা আননন্দত কুরু-স্থসাদে সকে।। 

নবপেীত করৃ্ম্ লদনি ভাস্থব সভাজন।  

ভীে লরাণ কতপ বহে সজে নয়ন।। 

নশে িনে নবদুে বনসো অস্থিামুস্থি। 

জ্ঞানহত লোক লযন হয় মহাস্থশাস্থক।। 

হৃি হস্থয় িততোে িানকয়া বনেে। 

লক নজননে, লক নজননে বনে নজজ্ঞানসে।। 
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বহুকাস্থে প্রকানশে কুন ে আচাে। 

না পানেে েুকাইস্থত িততোে আে।।  

এইমস্থত সর্ব্ৃস্ব হাস্থেন িরৃ্ম্োয়। 

সভাপস্থর্ব্ৃ সুিােস কাশীদাস গায়। ।  

পঞ্চ পাণ্ডবস্থক সভাে কেণ 

হানসয়া বনেে তস্থব সূস্থযৃযে নন্দন।  

লদিহ ইহাস্থে বহে বদস্থবে ঘ ন।। 

আমা সবা মস্থিযস্থত লতামাস্থে নদে োজ।  

উপহাস বকে লপস্থয় আপন সমাজ।। 

এই ভীমার্জ্ুৃন লদি মারীে নন্দন। 

পুনুঃ পুনুঃ লতামা লদনি হাস্থস সর্ব্ৃজন।। 

বাতুে লদনিয়া যর্া হাস্থস সভাজস্থন। 

লসই মত বকে লতামা আপন ভবস্থন।। 

লসই অিস্থরৃ্ম্ে িস্থে লদি নতপমনণ। 

দাস কনে বানেয়া নদস্থেক বদস্থব আনন।। 

দাস বহে যুনিনিে ভ্রাতত সমুদায়। 

সমস্থযাগয নস্থহ দাস বনসস্থত সভায়।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, সিা উর্ত্ম কনহস্থে। 

আজ্ঞা নদে, যুনিনিস্থে েহ সভাতস্থে।। 

দাস বহে, দাস-োস্থন র্াক্ পঞ্চ জন।  

সবাকাে কানি েহ বস্ত্র আভেণ।। 

বুনঝয়া আপনন সিা কেহ নবিান। 

পঞ্চ জস্থন ননযুি কেহ োস্থন োন।। 

লয কস্থরৃ্ম্ লয লযাগয, তাস্থে কে সমপৃণ। 

এস্থতক শুননয়া বস্থে দুি ববকত্তৃন।।  

বদব বহস্থত বহুজন ভততয-করৃ্ম্ কস্থে। 

নবনা কস্থরৃ্ম্ লকবা আস্থছ সংসাে নভতস্থে।। 

ননজবতনর্ত্ মত করৃ্ম্ কেস্থয় আজন্ম।  

োজা োজকরৃ্ম্ কস্থে, ভততয ভততযকরৃ্ম্।। 

ভততয বহে পঞ্চ জন করুক স্বকাজ।  

লয কস্থরৃ্ম্ লয লযাগয তাস্থে লদহ মহাোজ।। 

অনুভব আমাে লয কে অবিান। 

পঞ্জ জস্থন ননস্থয়ানজত কে োস্থন োন।। 

সুস্থকামে অঙ্গ োজা িস্থরৃ্ম্ে তনয়।  

অনয কস্থরৃ্ম্ ইহাে িমতা নানহ হয়।।  

তামূ্বস্থেে লসবাস্থত কেহ ননস্থয়াজন। 

পান বেস্থয় সনন্নিাস্থন েস্থব অনিুণ।।  

হৃিপুি বতস্থকাদে হয় বেবান। 

লস কােস্থণ মম মস্থন েয় এই জ্ঞান।। 

বতস্থকাদস্থে সমপৃণ কে চতুস্থর্দ্ৃাে। 

অনায়াস্থস ভাে সস্থব, নস্থহক দুর্ব্েৃ।।  

স্কস্থে কনে লতামা বেস্থব সহ ভ্রাততগণ। 

স্বচ্ছস্থন্দ যাইস্থব, যর্া কনেবা গমন।।  

অর্জ্ুৃস্থনস্থে এই লসবা লদহ মহাশয়।  

আনম অনুমানন যনদ তব মস্থন েয়।।  

বস্ত্র-অেঙ্কাে যনদ সমপৃ অর্জ্ুৃস্থন। 

েস্থয় তব পুস্থোভাস্থগ েস্থব অনুিস্থণ।।  

তব নহত-নপ্রয় দুই মারীে তনয়। 

এ লদাাঁহাস্থে দুই লসবা লদহ মহাশয়।।  

দুইনভস্থত লতামাে র্ানকস্থব দুই জন। 

চামে েইয়া সদা কনেস্থব বযজন।। 

এ পঞ্চ লসবায় পাাঁস্থচ কে ননস্থয়াজন। 

আনসয়া করুক কতষ্ণা গতস্থহ দাসীপণ। ।  

এস্থতক বনেে যনদ কণৃ দুোচাে। 

হানসয়া বেস্থয় তস্থব গাোেী-কুমাে।।  
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দুস্থযৃযািন বস্থে, সিা বনেো উত্তম।  

লয নবিান কনেো লস মম মস্থনােম।। 

ইনঙ্গত কনেয়া জানাইে ভ্রাততগস্থণ।  

ভততযেস্থে েইয়া বসাও সর্ব্ৃজস্থন।। 

আজ্ঞামাত্র ততিস্থণ যত ভ্রাততগণ।  

উি উি বনে কস্থহ ককৃশ বচন।। 

লকান্ োস্থজ োজা সস্থন আছহ বনসয়া। 

আপনাে লযাগয োস্থন সস্থব ববস নগয়া।। 

দুুঃশাসন উিাইে িরৃ্ম্-কস্থে িনে। 

চে চে বনে িাস্থক পতস্থি লঢকা মানে।। 

লরাস্থিস্থত িস্থরৃ্ম্ে পুত্র কাাঁস্থপ কস্থেবে। 

চিু েিবণ,ৃ লোহ বস্থহ ঝেঝে।।  

নবপেীত মানহীন লদনি যুনিনিে। 

লরাস্থি র্ে র্ে কম্পমান ভীমবীে।। 

বভেব-গর্জ্ৃস্থন গস্থর্জ্ ৃদন্ত কিমনি। 

লযমন প্রেয়-কাস্থে হয় মিমনি।। 

যুগাস্থন্তে যম লযন সংহানেস্থত সতনি। 

অরুণ আকাে চিু, চাস্থহ এক দতনি।। 

নাস্থক ঝি বস্থহ লযন প্রেয় সমান। 

মহাবীে ভীমস্থসন কণৃ পাস্থন চান।। 

লদনিয়া লকৌেবগণ পায় বি শঙ্কা। 

হাস্থত গদা কনে ভীম উস্থি েণেঙ্কা।।  

মার্ায় নিোয় গদা চস্থরে আকাে। 

চেস্থণে ভস্থে নিনত হয় ত নবদাে।। 

লরািমুি কনে দুুঃশাসন পাস্থন িায়।  

অনুমনত েইবাস্থে িরৃ্ম্ পাস্থন চায়। ।  

লহাঁ মার্া যুনিনিে লদনিয়া ভীস্থমস্থে। 

বুনঝয়া অর্জ্ুৃন নগয়া িনেস্থেন তাাঁস্থে।। 

অর্জ্ুৃন বস্থেন, ভাই না কে অনীনত। 

নক লহতু লহেন কে িরৃ্ম্-নেপনত।।  

নদকপাে সহ যনদ আইস্থস লদবোজ। 

আে যত বীে ববস্থস বত্রস্থোস্থকযে মাঝ।।  

িস্থরৃ্ম্স্থে কনেস্থব লহয় আমো র্ানকস্থত। 

মুহূস্থর্ত্ৃস্থক পািাইব যস্থমে ঘস্থেস্থত।। 

লকান্ ছাে এো সব, ততণ লহন গনণ। 

এিনন দনহস্থত পানে, কাস্থে নানহ মানন।। 

নবনা িরৃ্ম্-আজ্ঞায় নানহক ভাই শনি। 

লকান্ কাজ ভর যাস্থহ িস্থরৃ্ম্স্থত অভনি।। 

অস্বীকাে িস্থরৃ্ম্ে এ কস্থরৃ্ম্ অনভপ্রায়। 

লস কােস্থণ এ করৃ্ম্ কনেস্থত না যুোয়।। 

অর্জ্ুৃস্থনে বচস্থন, হইে শান্তস্থরাি। 

লিনেস্থেন গদা ভীম মানন উপস্থোি।। 

আভেণ পনেিান যস্থতক আনছে।  

পঞ্চ ভাই আপনা আপনন সব নদে।। 

সভাতযাগ কনেয়া ননকতি িূেযাসস্থন। 

অস্থিামুস্থি বনসস্থেন ভাই পঞ্চজস্থন।। 

লহনকাস্থে দুি কণৃ কনহে বচন। 

লরৌপদী আননস্থত দূত কেহ লপ্রেণ।।  

শুনন দুস্থযৃযািন তস্থব নবদুস্থে িানকে। 

হাসয উপহাস্থস তস্থব কনহস্থত োনগে।।  

তস্থব িততোে োজা বুনঝয়া নবচাে। 

সভা বহস্থত গতস্থহ তস্থব লগে আপনাে।। 

লরৌপদীস্থক আননস্থত প্রনতকামীে গমন 

তস্থব োজা দুস্থযৃযািন আননন্দত মনত। দম্ভ কনেয়া কনহে নবদুস্থেে প্রনত। ।  
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নবষানদত লকন বনসয়াছ অস্থিামুস্থি। 

লহন বুনঝ দুুঃিী বি পাণ্ডস্থবে দুুঃস্থি।। 

উি উি যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চনে। 

আপনন আইস লহর্া েইয়া পাঞ্চােী।। 

অন্তুঃপুস্থে আছস্থয় যস্থতক দাসীগণ। 

তা সবাে সনহত করুক দাসীপণ।। 

এত শুনন নবদুে কনম্পত কস্থেবে। 

লরািমুস্থি দুস্থযৃযািস্থন কনেে উর্ত্ে।। 

মন্দমনত ছন্নমনত না বুনঝস্ নকছু। 

কোনে বযাস্থঘ্রস্থে লরাি বহস্থয় মতগনশশু।। 

নবষ সম্বনেয়া বনসয়াস্থছ নবষিে। 

অঙ্গুনে না পূে তাে মুস্থিে নভতে। ।  

লকমস্থন এ দুি ভাষা মুস্থিস্থত আনননে। 

কতষ্ণা তব দাসী বহস্থব, কুস্থে নদনে কানে।। 

লরৌপদীস্থত লতামাে নকস্থসে অনিকাে। 

সবাই না বুঝ লকন কনেয়া নবচাে।। 

আপনা হানেে পূস্থর্ব্ৃ িস্থরৃ্ম্ে কুমাে। 

আপনাে উপস্থে নকস্থসে অনিকাে।। 

অস্থনযে উপস্থে তাে প্রভুপণ নকস্থস।।  

আে তাে চানে স্বামী আছস্থয় নবস্থশস্থষ। 

লমাে কর্া যনদ লতাে নানহ েয় মস্থন। 

নজজ্ঞানসয়া লদি যত বতদ্ধ মনন্ত্রগস্থণ।। 

এই বতদ্ধ অেোজ হৃি হইয়াস্থছ।  

লোস্থভস্থত হইে ছন্ন, নানহ লদস্থি পাস্থছ।। 

ননকস্থ  আইে মততুয, লক কস্থে বােণ।  

িুে িনে লযন বাাঁশগাস্থছে মেণ।। 

দূযস্থতস্থত পেম িরৃ্ম্, আপন কেযাণ। 

কদানচৎ তর্ানপ না কস্থে মনতমান।। 

শুিাইস্থে িস্থণ্ড অস্ত্রাঘাস্থতে লবদন।  

বাকযাঘাত নানহ িস্থণ্ড যাবত জীবন।।  

পাশাস্থত নজননয়া বি আনন্দ-হৃদয়। 

নচস্থর্ত্ ভাব পাণ্ডস্থবে বহে অসময়।।  

শ্রীমন্ত জস্থনে হয় অসময় নকস্থস। 

নক তাে সহায় নাই এই মহাস্থদস্থশ।। 

লকার্া হয় শ্রীেনহত শ্রীমন্ত সুজন।  

জস্থেস্থত পাষাণ নানহ ভাস্থস কদাচন।। 

োউ নানহ িুস্থব কভু জস্থেে নভতে। 

কিন দুগৃনত নস্থহ নবষু্ণভি নে। ।  

পুনুঃ পুনুঃ আনম কনহোম নহতবাণী।  

না শুননয়া মততুযকাে িানকস্থে আপনন।। 

ননিয় হইে লদনি নতনকুে ধ্বংস। 

শান্তনু বাহেীক অে নতপনতে বংশ।।  

মাত্র নমত্র ইি পুত্র সনহত মনজস্থব। 

আমাে এ সব কর্া পিাৎ িনেস্থব।। 

এইরূপ নবদুে কনহে বহুতে। 

শুনন দুস্থযৃযািন তাস্থে নননন্দে নবস্তে।। 

প্রনতকামী নছে তাাঁে সরু্ম্স্থি দাণ্ডাইয়া। 

তাস্থে আজ্ঞা নদে োজা ননকস্থ  িানকয়া।। 

যাহ তুনম, লরৌপদীস্থক আন এইিস্থণ। 

পাণ্ডস্থবে ভয় তুনম না কনেহ মস্থন।।  

নবদুস্থেে লবাস্থে নকছু না কনেহ ভয়। 

সর্ব্ৃকাে নবদুস্থেে ভয়ার্ত্ৃ হৃদয়।।  

আে কুস্বভাব আস্থছ নবদুে-চনেত। 

িততোে-কুৎসা কস্থহ পাণ্ডস্থবে নহত।। 

আস্থদশ পাইয়া তস্থব চস্থে প্রনতকামী। 

ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থবস্থশ কনেে শীঘ্রগামী।। 

যর্ায় পুেীে মস্থিয লরৌপদী সুন্দেী। 

লরৌপদীে আস্থগ কস্থহ কেস্থযাি কনে।। 



মহাভারত (সভাপর্ব্ ব) 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
5

 

অবিান মহাস্থদবী শুনহ নবিান। 

োজা যুনিনিে বহে দূযত হতজ্ঞান।। 

সর্ব্ৃস্ব হানেে দূযস্থত, লতামা আনদ কনে। 

লতামা ননস্থত আজ্ঞা নদে কুরু-অনিকােী।। 

িততোে-গতস্থহ চে, কে যর্াকরৃ্ম্। 

শুননয়া লরৌপদীে ভানঙ্গে ননজ মরৃ্ম্।। 

লরৌপদীে প্রশ্ন 

লরৌপদী বস্থেন, লহন কভু নানহ শুনন। 

োজপুত্র হানেয়াস্থছ আপন গতনহণী।।  

যুনিনিে িীে বুনদ্ধ, কভু মত্ত নয়।  

এ করৃ্ম্ দূযস্থতস্থত, লহন মস্থন নানহ েয়।। 

প্রনতকামী বস্থে, লদবী নমর্যা কভু নয়। 

েহবস্থশ লিনেস্থেন িস্থরৃ্ম্ে তনয়।।  

এস্থক এস্থক সর্ব্ৃস্ব হানেয়া নেবে।  

আপনাস্থে হানেস্থেন সহ সস্থহাদে।। 

পিাস্থত লতামাস্থে হানেস্থেন নতপমনণ।  

এত শুনন বনেস্থেন দ্রুপদ-ননন্দনী। ।  

যাহ প্রনতকামী নগয়া নজজ্ঞাস োজাস্থে। 

প্রর্স্থম আপনা নকবা হানেো আমাস্থে। ।  

হানেয়া র্াস্থকন যনদ প্রর্স্থম আপনা। 

তস্থব নগয়া নজজ্ঞাসহ সভাসর্দ জনা।।  

তস্থব যনদ সভাতস্থে সস্থব লযস্থত কয়। 

আপন ইচ্ছায় তস্থব যাইব তর্ায়।। 

এত শুনন প্রনতকামী চনেে সত্বস্থে।  

সভায় নজজ্ঞাস্থস নগয়া িরৃ্ম্-নতপবস্থে।। 

পািাইে লরৌপদী আমাস্থে নজজ্ঞানসস্থত। 

লকান্ পণ প্রর্স্থম কনেো োজা দূযস্থত।। 

প্রর্স্থম আপনা নক হানেো যাজ্ঞস্থসনী। 

শুনন মুগ্ধ হইস্থেন িরৃ্ম্-নতপমনণ।। 

েনহে নীেস্থব বস্থস, নানহ সস্থব বাণী।  

মস্থন বুনঝ নকছু না বনেে প্রনতকামী।। 

প্রনতকামী প্রনত লরাস্থি বস্থে কুরুবস্থে। 

যাহ প্রনতকামী নকবা নজজ্ঞাস উহাস্থে।। 

সভামস্থিয েইয়া আইস লরৌপদীস্থে। 

আনসয়া করুক নযায় সভাে নভতস্থে।। 

আনস নজজ্ঞাসুক লসই, লযই েয় মস্থন।  

করুক আনসয়া নযায় েস্থয় সভাজস্থন।। 

এত শুনন প্রনতকামী হইে দুুঃনিত। 

পুনুঃ লরৌপদীে োস্থন চনেে ত্বনেত।। 

কেস্থযাস্থি প্রনতকামী বস্থে সনবষাদ। 

অবিান মহাস্থদনব হইে প্রমাদ।। 

অস্ত বহে কুরুকুে, বুনঝোম মস্থন।  

সভাস্থত লতামাস্থে বেস্থত বনেো যিস্থন।।  

লরৌপদী বনেে, শুন সঞ্জয়-নন্দন।  

িরৃ্ম্োজ নক বস্থেন, নকবা দুস্থযৃযািন।। 

প্রনতকামী বস্থে, োজা নকছু না বনেে। 

সভাস্থত েইস্থত দুস্থযৃযািন আজ্ঞা নদে।। 

লরৌপদী কনহে, তুনম বনেো প্রমাণ। 

বংশ-নাশ-স্থহতু নবনি কনেে নবিান।।  

যাহ প্রনতকামী নগয়া নজজ্ঞাস োজায়। 

ননিয় নক তাে মন েইস্থত সভায়।। 

এত শুনন প্রনতকামী চনেে সত্বে। 

োজাস্থে কনহে যত কতষ্ণাে উর্ত্ে।।  

তস্থব যুনিনিে োজা ভানবয়া অন্তস্থে। 

দুস্থযৃযািন-যত্ন লদনি কতষ্ণা অননবাস্থে।। 
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নবচানেয়া কনহস্থেন, কহ লরৌপদীস্থে।  

বদস্থবে ননর্ব্ৃে করৃ্ম্ লক িনণ্ডস্থত পাস্থে।। 

 

সতয নবনা মম নচস্থর্ত্ অনয নানহ ভয়।  

িরৃ্ম্ েিা করুক লস আনস এ সভায়।। 

প্রনতকামী প্রনত তস্থব দুস্থযৃযািন বস্থে। 

লরাস্থি দুই চি ুলযন অনি লহন জ্বস্থে।। 

ভাে লতাস্থে পািানু আননস্থত লরৌপদীস্থে। 

পুনুঃ পুনুঃ আইসহ লরৌপদী-বচস্থন।। 

যাহ শীঘ্র লরৌপদীস্থে আনহ এোস্থন। 

এত শুনন প্রনতকামী ভীত বহে মস্থন। ।  

পুনেনপ ইন্দ্রপ্রস্থে চনেে সত্বস্থে। 

কস্থতক দূস্থেস্থত নগয়া ভানবে অন্তস্থে। ।  

নক িস্থণ আইনু আনজ োজাে ননকস্থ ।  

লস কােস্থণ পনিোম এমন সঙ্কস্থ ।। 

পাস্থছ লরাি কস্থে কতষ্ণা লদনিস্থে এবাে। 

পাণ্ডব কনেস্থে লরাি নানহক ননস্তাে।। 

কদানচৎ কতষ্ণা যনদ এবাে না আইস্থস। 

দুস্থযৃযািন মহাস্থরাি কনেস্থব নবস্থশস্থষ।। 

নবচানেয়া বাহুনিে সঞ্জয়-নন্দন। 

কেস্থযাস্থি বস্থে দুস্থযৃযািস্থনে সদন।। 

তব আজ্ঞাবস্থশ যাই কতষ্ণ আননবাস্থে।  

না আইস্থে নক কনেব, আজ্ঞা কে লমাস্থে।। 

দুুঃশাসস্থনে লরৌপদী- সমীস্থপ গমন ও তাাঁহাে লকশাকষৃণ পূর্ব্ৃক সভায় 

আনয়ন 

শুনন দুুঃশাসস্থন িানক বস্থে দুস্থযৃযািন। 

পাণ্ডস্থবস্থে ভয় কস্থে সঞ্জয়-নন্দন।।  

এ কস্থরৃ্ম্ে লযাগয নস্থহ এই অল্পমনত। 

তুনম নগয়া লরৌপদীস্থে আন শীঘ্রগনত।। 

সভামস্থিয লকস্থশ িনে আনহ তাহাস্থে। 

ননস্থস্তজ হস্থয়স্থছ শত্রু, নক আে নবচাস্থে।। 

আজ্ঞামাত্র দুুঃশাসন চনেে ত্বনেত।  

লরৌপদীে অন্তুঃপুস্থে বহে উপনীত।।  

লরৌপদী চানহয়া িানক বস্থে দুুঃশাসন।  

চেহ লরৌপদী, আজ্ঞা কনেে োজন।।  

পাশায় লতামাে স্বামী হানেে লতামাস্থে। 

দুস্থযৃযািস্থন ভজ এস্থব তযনজ যুনিনিস্থে।। 

দুুঃশাসন দুিবুনদ্ধ লদনি গুণবতী। 

সস্থরাি-বদন আে নবকতত-আকতনত।। 

ভস্থয়স্থত লদবীে অঙ্গ কাাঁস্থপ র্ের্ে। 

শীঘ্রগনত উনি লগে ঘস্থেে নভতে।। 

স্ত্রীগস্থণে মস্থিয লদবী ভস্থয় েুকাইে। 

লদনি দুুঃশাসন লরাস্থি পাছু লগািাইে।।  

গতহদ্বাস্থে কুন্তীস্থদবী ভুজ প্রসানেয়া। 

সনবনস্থয় বস্থে দুুঃশাসস্থনস্থে চানহয়া।।  

কহ দুুঃশাসন এই লকমন নবনহত। 

লরৌপদী িনেস্থত চাহ, না বুনঝ চনেত।। 

কুেবিূ বেয়া যাস্থব সভাে মস্থিযস্থত।  

কুস্থেে কেঙ্ক-ভয় নানহক লতামাস্থত।। 

শুনন দুুঃশাসস্থন লরাস্থি উনিে গনর্জ্ৃয়া। 

দুই হাস্থত কুন্তীস্থে লস লিনেে লিনেয়া।। 

অস্থচতন হস্থয় লদবী পনিে ভূতস্থে। 

দুুঃশাসন িনেস্থেক লরৌপদীে চুস্থে।।  
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লযই লকশ োজসয়ূ-যস্থজ্ঞে সময়। 

মন্ত্রজস্থে নসনঞ্চস্থেন বযাস মহাশয়।।  

বানহনেে কতষ্ণাে লসই লকস্থশস্থত িনে। 

লদনিয়া কান্দস্থয় যত অন্তুঃপুে-নােী।। 

লকস্থশ িনে েস্থয় যায় পবস্থনে লবস্থগ। 

চনেস্থত চেণ ভূস্থম োস্থগ নক না োস্থগ।। 

নানগনী নবকো যর্া গরুস্থিে মুস্থি। 

ছ ট্িট্ কস্থে লদবী, ছাি ছাি িাস্থক।। 

আস্থে মন্দমনত লকন না লদি নয়স্থন। 

েজুঃস্বো আনছ আে একই বসস্থন।। 

দুুঃশাসন বস্থে, তুনম ছাি লহন আশ। 

েজুঃস্বো হও নকম্বা হও একবাস।। 

পূর্ব্ৃ-অহঙ্কাে এস্থব না কনেহ মস্থন। 

সভাস্থত েইস্থত আজ্ঞা কনেে োজস্থন।। 

কতষ্ণা বস্থে, গুরুজন আস্থছন সভাস্থত।  

নক মস্থত দাণ্ডাব আনম তাাঁস্থদে অস্থেস্থত।। 

না েহ সভাস্থত লমাস্থে কে পনেহাে। 

আস্থে মন্দমনত লকশ ছািহ আমাে।। 

লকন লহন জ্ঞানহাো বহনে লে অস্থবাি।  

সর্ব্ৃনাশ হস্থব, বহস্থে পাণ্ডস্থবে লরাি।। 

ইন্দ্র সভা বহস্থে তবু েিা না পাইনব। 

িণমাস্থত্র যম-গতস্থহ সবংস্থশস্থত যানব।। 

িস্থরৃ্ম্ বদ্ধ হস্থয়স্থছন িরৃ্ম্-নেপনত। 

ভ্রাতত-উপস্থোি বশ চানে মহামনত।। 

এই লহতু এতিণ লতামাে জীবন। 

এিন লয েিা পাও বহস্থে ননবােণ।।  

কতষ্ণাে বচন শুনন দুুঃশাসন হাস্থস।  

পুনুঃ আকনষৃয়া দুি  ান নদে লকস্থশ।। 

ঝাাঁকানে সবস্থে তাাঁস্থে ননে সভােে।  

উচ্চুঃস্বস্থে কাস্থন্দ কতষ্ণা হইয়া নবকে।। 

অিীে হইয়া চাস্থহ ভূনম িনেবাস্থে। 

না েও সভাস্থত লমাস্থে, বেস্থয় কাতস্থে।।  

বি বি জন লদনি আস্থছন সভায়। 

লহন এক জন নানহ, এক কর্া কয়।। 

লকহ তাে দুবুৃনদ্ধ না কস্থে ননবােণ। 

নচত্র-পুর্ত্নেকা মত আস্থছন সভাজন। ।  

এই ভীৃ লরাণ লদি আস্থছন সভাস্থত।  

িানরৃ্ম্ক এই দুই বি িযাত পতনর্বীস্থত।। 

স্বিরৃ্ম্ ছানিে এো, লহন েয় মস্থন। 

মম এত দুুঃি লকন না লদস্থি নয়স্থন।। 

বাহ্লীক নবদুে ভূনেশ্রবা লসামদ্র্ত্। 

িরৃ্ম্শীে জানন সস্থব অতুে মহত্ত্ব।। 

কুরুকুে সতযভ্রি হইে ননিয়।  

এক জন লকহ এক ভাষা নানহ কয়।। 

এত বনে কাস্থন্দ লদবী সজে নয়স্থন। 

কাতে হইয়া চাস্থহ স্বামীগণ পাস্থন।।  

লরৌপদী-কাতে-দতনি লদনিয়া পাণ্ডব। 

ঘতত লপস্থে লযই মত জ্বস্থে জস্থোদ্ভব। ।  

োজয লদশ িন জন সকে হানেে। 

নতেমাত্র তাহাস্থত তানপত না হইে।।  

লরৌপদী-কাতে-,মুি লদনিয়া নয়স্থন।  

কুম্ভকাে-শাে লযন লপািস্থয় আগুস্থণ।।  

দুুঃশাসস্থন  াস্থন ঘন লকস্থশস্থত আকনষৃ। 

পনেহাস কনে লকহ লবে, আন দাসী।।  

সািু দুুঃশাসন, বস্থে োস্থিয় শকুনন।  

সজে নয়স্থন কাস্থন্দ দ্রুপদ-ননন্দনী।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতত সমান। 

কাশীোম দাস কস্থহ শুস্থন পুণযবান। ।  
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সভাজন প্রনত নবকস্থণৃে উর্ত্ে 

লরৌপদী যস্থতক কস্থহ, লকহ নানহ শুস্থন। 

ভীেবীে প্রতুযর্ত্ে লদন কতিস্থণ।। 

কনহস্থত না পানে আনম ইহাে নবিান। 

িরৃ্ম্ সূক্ষ্ম নবচানেয়া কনহস্থত প্রমাণ।। 

অনয রস্থবয অস্থনযে নানহক অনিকাে। 

রবয মস্থিয গণয হয় ভাযৃযা নকবা আে।। 

আপনা হানেে আস্থগ িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

পিাৎ হানেো কতষ্ণা, জাস্থন সর্ব্ৃজন।।  

দ্রুপদ ননন্দনী পঞ্চ পাণ্ডস্থবে নােী। 

একা যুনিনিে তাস্থহ নস্থহ অনিকােী।। 

োজযস্থদশ িন জন সব যনদ যায়। 

যুনিনিে-মুস্থি নানহ নমর্যা বানহোয়।। 

হানেে বনেয়া মুস্থি বনেয়াস্থছ বাণী।  

নক কনহ ইহাে নবনি, নকছু নানহ জানন।। 

এত বনে ননুঃশস্থব্দ েস্থহন ভীে িীে।  

যুনিনিস্থে চানহ বস্থে বতস্থকাদে বীে।।  

ওস্থহ মহাোজ! কভু লদস্থিছ নয়স্থন। 

আপন ভাযৃযাস্থক হাস্থে, বে লকান্ জন।।  

কপ ী জুয়ােী যনদ হয় লকান জন। 

তা সবাে র্ানকস্থে ইতে নােীগণ।। 

লস সব নােীস্থে তাো নানহ কস্থে পণ।  

তুনম মহাোজ করৃ্ম্ কনেো লযমন। ।  

োজয লদশ িন জন হানেো যস্থতক। 

ইহাস্থত লতামাস্থে লরাি না কনে নতস্থেক।। 

আমা সহ সকে লতামাে অনিকাে।  

এই লস হৃদস্থয় তাপ সম্বনেস্থত নানে। ।  

পাশায় কনেো পণ কতষ্ণা লহন নােী। 

তব কতত করৃ্ম্ োজা লদিহ নয়স্থন।।  

লরৌপদীস্থে পনেহাস কস্থে হীনজস্থন।। 

এই লহতু লতামাস্থে জনন্মে বি লরাি।  

িুর লোক কস্থহ ভাষা, নানহ নকছু লবাি।। 

িনঞ্জয় বস্থে, ভাই নক কর্া কনহস্থে। 

নতস্থপ লহন ভাষা নানহ কহ লকান কাস্থে।। 

আনজ লকন ক রূ্ত্ে বনেস্থে োজায়। 

তব মুস্থি লহন বাকয কভু না লবেয়। ।  

পেম পনণ্ডত তুনম িরৃ্ম্জ্ঞ লয গনণ। 

শত্রুে কপস্থ  ছন্ন বহস্থে লহন জানন।। 

সদাই শত্রুে ভাই এই লয কামনা। 

ভাই ভাই নবস্থচ্ছদ হউক পঞ্চ জনা।।  

শত্রুে কামনা পূণৃ কে নক কােণ।  

লজযি-স্থশ্রি মহাোস্থজ না কে ননন্দন।। 

োজাস্থে বনেস্থে লহন নক লদাষ লদনিয়া। 

দূযত আেনম্ভে শত্রু কপস্থ  িানকয়া।। 

আপন ইচ্ছায় োজা না লিস্থেন দূযত।  

িানকস্থে না লিনেস্থে হস্থবন িরৃ্ম্চুযত।। 

ভীম বস্থে, িনঞ্জয় না বনেহ আে। 

হীনজন প্রভুত্ব না পানে সনহবাে। ।  

হনে নবনা অনয নচর্ত্ নানহক আমাে।  

দুই ভুজ কান য়া লিনেব আপনাে।। 

িুস্থরে প্রভুত্ব লদনিস্থতনছ লয নয়স্থন। 

তস্থব ভুজ োনি আে লকান্ প্রস্থয়াজস্থন। ।  

যাহ সহস্থদব শীঘ্র অনি আন নগয়া।  

অনি-মস্থিয দুই ভুজ লিনেব কান য়া।। 

এইরূস্থপ পঞ্চ ভাই তানপত অন্তে। 
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দুুঃস্থিে অনস্থে দস্থহ সর্ব্ৃ কস্থেবে।।  

নবকণৃ নাস্থমস্থত িততোস্থেে তনয়।  

পাণ্ডস্থবে দুুঃি লদনি দুুঃনিত হৃদয়।।  

নবস্থশস্থষ কতষ্ণাে লক্লশ নানেে সনহস্থত। 

সভাজন চানহ বীে োনগে কনহস্থত।। 

সভামস্থিয আস্থছ বি বি োজগস্থণ। 

লরৌপদীে প্রতুযর্ত্ে নানহ দাও লকস্থন।। 

পুনুঃ পুনুঃ লরৌপদী লয কনহস্থছ সভায়। 

সভাসদ লোস্থক লহন বুনঝস্থত যুয়ায়।। 

সভায় র্ানকয়া যনদ নবচাে না কস্থে। 

সহস্র- বৎসে পস্থচ নেক-নভতস্থে।। 

এই ভীে িততোে নবদুে সুমনত। 

কুরুকুস্থে হর্ত্ৃা কর্ত্ৃা এই নতন কততী।। 

এ নতন জস্থনস্থে নানে কনেস্থত লহেন। 

লতামো উর্ত্ে নানহ দাও নক কােণ।।  

এই লরাণাচাযৃয কতপ লশ্রি নদ্বজকুস্থে। 

িত্রকুস্থে আচাযৃয লয িযাত ভূমণ্ডস্থে।। 

লতামো সকস্থে ভয় কেহ কাহাস্থে। 

উর্ত্ে না দাও লকন লরৌপদীে তস্থে। ।  

আে লয আছস্থয় বহু বহু োজগণ। 

বুনঝয়া উর্ত্ে নানহ দাও নক কােণ। ।  

পুনুঃ পুনুঃ লরৌপদী কনহে বাে বাে।  

যাে লযই নচস্থর্ত্ আস্থস, কেহ নবচাে। ।  

এই মস্থত পুনুঃপুনুঃ নবকণৃ কনহে। 

একজন সভােস্থে উর্ত্ে না নদে।। 

কাহাে মুস্থিস্থত নানহ পাইয়া উর্ত্ে।  

লরািভস্থে নবকণৃ কচাস্থে কস্থে কে।।  

ননশ্বাস ছানিয়া পুনুঃ কস্থহ সভাজস্থন। 

উর্ত্ে না লদহ সস্থব নকস্থসে কােস্থণ।।  

লতামো লয লকহ নকছু না নদো উত্তে।  

আনম নকছু কনহ শুন সব নেবে।। 

চানে িরৃ্ম্ নতপনতে হস্থয়স্থছ নবিান।  

মতগয়া লদবন দান প্রজাে পােন।। 

এই লয নতপনত িরৃ্ম্ লদবস্থন পনশে।  

ইচ্ছাসুস্থি নস্থহ, সস্থব কপস্থ  িানকে। ।  

যুনিনিে লরৌপদীস্থে নানহ কে পণ।  

কপস্থ স্থত কনহস্থেন সুবে নন্দন।। 

আস্থগ নেপনত আপনাস্থক হানেস্থয়স্থছ। 

কতষ্ণাে উপে নকবা প্রভুপণ আস্থছ।।  

নবস্থশস্থষ সমান কতষ্ণা এ পঞ্চ জনাে।  

একা িরৃ্ম্-নতপনতে নানহ অনিকাে। ।  

লস কােস্থণ লরৌপদী পাশায় নানহ নজত। 

লতামো নক বে, আনম কনহ লস উনচত।।  

নবকণৃ-বচন শুনন যত সভাজন। 

সািু সািু বনে সস্থব বেস্থয় বচন।। 

নবকণৃ-বচন শুনন কস্থণৃ লরাি বহে। 

দুস্থযৃযািস্থন চানহ তস্থব কনহস্থত োনগে।। 

অস্থনক নবচাে বুনদ্ধ লদনি লয ইহায়।  

অনি কাস্থি জনন্ময়া সংহাে কস্থে তায়।। 

লসই মত অনিরূস্থপ এই তব কুস্থে। 

লহন অপরূপ কনহস্থেক সভােস্থে।। 

এ সভায় যত লোক নকছু নানহ জাস্থন। 

লকহ না কনহে, এ কনহে লস কােস্থণ।।  

সস্থব জাস্থন, কতষ্ণা নজতা হইয়াস্থছ পস্থণ। 

বুনঝয়া উর্ত্ে নানহ লদয় লকান জস্থন। ।  

বােক হইয়া সভা মস্থিযস্থত আইে। 

বতস্থদ্ধে সমান নীনত-বচন কনহে।। 

নক জানহ িরৃ্ম্ তুনম, নক জান নবচাে। 
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কতষ্ণা নজতা নস্থহ লয, লস লকমন প্রকাে।। 

যুনিনিে যিন সর্ব্ৃস্ব বকে পণ।  

নজননে পাশায় তাহা সুবে-নন্দন।। 

সর্ব্ৃস্থস্বে বানহে নক লরৌপদী সুন্দেী। 

নবস্থশষ কনহে যস্থব গাোোনিকােী। ।  

লরৌপদীে পণ কে বনেয়া বনেে। 

শুননয়া পাণ্ডব লকন ননবতর্ত্ না বহে।। 

আে লয কনহো কতষ্ণা একবস্ত্রা হয়।  

সভামস্থিয ইহাস্থে আননস্থত না যুয়ায়। ।  

বহু ভর্ত্ৃা যাে, তাে নকবা ভয় োজ। 

তাহাে নকস্থসে ের্জ্া আনসস্থত সমাজ।।  

যস্থতক সংসাে এই নবিাতা সতনজে। 

ভাযৃযাে একই স্বামী ননয়ম কনেে।।  

দুই স্বামী বহস্থে বনে তাস্থে নদ্বচানেণী। 

পঞ্চ স্বামী বহস্থে পস্থে লবশযামস্থিয গনণ।। 

সভায় আনসস্থব লবশযা োজ তাে নকস্থস। 

এমত নবচাে মম মস্থনস্থত আইস্থস।। 

দুস্থযৃযািন বস্থে, এই নশশু অল্পমনত। 

নক জাস্থন নবচাে-তত্ত্ব িরৃ্ম্-সকূ্ষ্ম-গনত।। 

তস্থব আজ্ঞা কনেে নতপনত দুুঃশাসন। 

পাণ্ডবগস্থণে আন বস্ত্র আভেণ।। 

লরৌপদীে বস্ত্র আে যত অেঙ্কাে।  

ঝন স্থত আননয়া লদহ অস্থেস্থত আমাে।।  

এত শুনন ততিস্থণ পঞ্চ সস্থহাদে। 

বস্ত্র অেঙ্কাে লিনে নদস্থেন সত্বে। ।  

একবস্ত্র পনেনহতা লরৌপদী সুন্দেী। 

দুুঃশাসন  াননস্থতস্থছ বসস্থনস্থত িনে।। 

ছাি ছাি বনে কতষ্ণা ঘন িাক ছাস্থি। 

সভামস্থিয িনে তে অঙ্গ-বস্ত্র কাস্থি।। 

সঙ্কস্থ  পনিয়া লদবী না লদনি উপায়।  

আকুে হইয়া কতষ্ণা ৃস্থে যদুোয়। ।  

ঝেঝে ঝস্থে অশ্রুজে দুনয়স্থন। 

কাতস্থেস্থত কতষ্ণা িাস্থক লদব নাোয়স্থণ।। 

দুুঃশাসন কর্ত্তৃক লরৌপদীে বস্ত্রহেণ ও লরৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকতস্থষ্ণে স্তুনত 

ওস্থহ প্রভু কতপানসেু,                     অনার্-জস্থনে বেু, 

অনিস্থেে নবপদ-ভঞ্জন। 

এ সব সভাে মাঝ,                     ইস্থর্ ননবানেস্থত োজ, 

লতামা নবনা নানহ অনয জন।। 

লয প্রভু পানেস্থত সতি,                     সংহাে কনেস্থত দুি, 

পুনুঃ পুনুঃ হও অবতাে। 

তাাঁহাে চেণ-ছায়া,                     ৃনেয়া সাঁনপনু কায়া, 

অনাস্থর্ে কে প্রনতকাে।। 

নবষ-অনি িেস্থরাি,                     ভুজঙ্গ দন্তীে পস্থদ, 

লযই প্রভু োনিো প্রহ্লাস্থদ। 
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তাাঁহাে চেণ-যুস্থগ,                     লরৌপদী শেণ মাস্থগ, 

েিা কে নবষম প্রমাস্থদ।। 

যাাঁহাে উজ্জ্বে চর,                     কান য়া মস্তক নর, 

ননস্তাে কনেে গজোজ। 

বে কস্থে দুোশস্থয়,                     শেণ ননোম ভস্থয়, 

তাাঁহাে চেণ-পদ্ম মাঝ।। 

লযই প্রভু ঈষদস্থি,                     কতপায় সংসাে েস্থি, 

নাচস্থয় লয িণািে-মুস্থণ্ড। 

তাাঁহাে চেণ েঙ্গ,                     ৃনেয়া সাঁনপনু অঙ্গ, 

োি প্রভু দুি কুরুদস্থণ্ড।। 

লয পবু কপস্থ  ছনে,                     পাতাস্থে েইে বনে, 

ননভৃয় কনেো শচীপনত। 

তাাঁহাে নত্রপাদ-পদ্ম,                     নত্রপর্গানমনী সদ্ম, 

তাহা নবনা নানহ লমাে গনত।। 

পেনশ লয পদিূো,                     অস্থনক কাস্থেে নশো, 

নদবযরূপ অহেযা পাইে। 

জেনননি কনে বে,                     নবনানশস্থে দশস্কে, 

লরৌপদী শেণ তাাঁে ননে।। 

লয প্রভু পর্ব্ৃত িনে,                     লগাকুস্থে লগাস্থপে নােী, 

েিা বকে ইস্থন্দ্রে নববাস্থদ। 

লবদশাস্ত্র লোস্থক িযাত,                     পনত-পুত্রগণ-নার্, 

পাণ্ডুবিূ োিহ প্রমাস্থদ।। 

যাাঁহাে সতজন সতনি,                     সংসাস্থে যাাঁহাে দতনি, 

লমাে দুুঃি লকন নানহ লদি। 

বনেি দুর্জ্ৃন জস্থন,                     ৃেণ কনেস্থে শুস্থন, 

এ সঙ্কস্থ  লকন নানহ োি।। 

নতনসংহ বামন হনে,                     নবষু্ণ সুদশৃন-িােী, 

মুকুন্দ মুোনে মিুহােী। 

নাোয়ণ নবষু্ণ োম,                     ইতযানদ যস্থতক নাম, 
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ঘন িাস্থক দ্রুপদ-কুমােী।। 

লরৌপদী আকুে জানন,                     অনেে লস চরপানণ, 

যাাঁে নাম আপদভঞ্জন। 

িরৃ্ম্রূস্থপ জগৎপনত,                     োনিস্থত এস্থেন সতী, 

সতযিরৃ্ম্ কনেস্থত পােন।। 

আকাশ-মাস্থগৃস্থত েস্থয়,                     নবনবি বসন বেস্থয়, 

লরৌপদীস্থে সঘস্থন লযাগায়। 

যত দুুঃশাসন কাস্থি,                     তস্থতক বসন বাস্থি, 

আচ্ছাদন কনে সর্ব্ৃ-গায়।। 

লোনহত নপঙ্গে পীত,                     নীে লশ্বত নবেনচত, 

নানা-নচত্র-নবনচত্র বসস্থন। 

নবনবি বস্থণৃে শািী,                     দুুঃশাসন লিস্থে কানি, 

পুঞ্জ পুঞ্জ বহে োস্থন োস্থন।। 

পর্ব্ৃত-প্রমাণ বাস,                     লদনি লোস্থক োস্থগ ত্রাস, 

চমৎকাে হইে সভাস্থত। 

কভু নানহ লদনি শুনন,                     সভাজন বে বাণী, 

িনয িনয দ্রুপদ-দুনহস্থত।। 

িনয গগৃ মহামুনন,                     ননস্তাে কনেস্থত প্রাণী, 

বানছয়া র্ুইে কতষ্ণ-নাম। 

লয নাম েইস্থে তুস্থণ্ড,                     নবনবি দুগৃনত িস্থণ্ড, 

লহস্থে েস্থভ স্ববানঞ্ছত কাম।। 

নস্থেস্থত লয নাম িনে,                     ভবনসেু যায় তনে, 

িস্থণ্ড মততুযপনত দণ্ড দায়। 

িস্থণক লয নাম িনে,                     ভবনসেু যায় তনে, 

িস্থণ্ড মততুযপনত দণ্ড দায়। 

িস্থণক লয নাম জনপ,                     অস্থশষ পাস্থপে পাপী, 

সকে িস্থরৃ্ম্ে িে পায়।। 

ভােত-অমতত-কর্া,                     বযাস নবেনচত গার্া, 

অবস্থহস্থে লযই জন শুস্থন। 
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দুস্তে সংসাস্থে তনে,                     যায় লসই স্বগৃপুেী, 

কাশীোম দাস নবেচস্থন।।

 

দুুঃশাসস্থনে েিপাস্থণ ভীস্থমে প্রনতজ্ঞা 

অদ্ভুত লদনিয়া সভাজন বহে স্তর্বি।  

সািু সািু লরৌপদী, লচৌনদস্থক বহে শব্দ।। 

পূস্থর্ব্ৃ কভু নানহ শুনন না লদনি নয়স্থন। 

দুস্থযৃযািস্থন বহু ননন্দা কস্থে সভাজস্থন।। 

ভ্রাততগণ মস্থিয বনস নছে বতস্থকাদে।  

মহানাস্থদ গনর্জ্ৃত উস্থি সভাে নভতে।।  

অিস্থোি কম্পস্থয়, কম্পস্থয় কে পদ। 

ঘূনণৃত নয়ন-যুগ লযন লকাকনদ।। 

সভাশব্দ ননবানেয়া কস্থহ সর্ব্ৃজস্থন। 

লমাে বাকয শুন যত আছ োজগস্থণ।। 

সতয কনে কনহ আনম সবাে অস্থেস্থত।  

যাহা কনে, তাহা যনদ না পানে কনেস্থত। ।  

নপতত নপতামহ গনত না পান কিস্থন। 

এই কুরু কুোিম দুি দুুঃশাসস্থন। ।  

েণমস্থিয িনে বি কনেব নবদাে। 

কনেব লশানণত পান কনে অঙ্গীকাে।। 

শুননয়া সভাে লোক হইে কনম্পত।  

প্রশংনসে সভাজন বুনঝয়া নবনহত।। 

তস্থব দুুঃশাসন বি হইে েনর্জ্ত। 

পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র লদনি হইে নবনৃত।। 

পনেশ্রান্ত বহয়া লশস্থষ বস্থস ভূনমতস্থে। 

মনেন বদন বহে যত কুরুবস্থে।। 

যত সািুগণ সস্থব কেস্থয় লোদন। 

নিক্ িততোে! ননন্দা কস্থে সর্ব্ৃজন।। 

আপননও অে, অে পুত্র জন্মাইে।  

কুরুবংস্থশ এমন কিন না হইে।। 

তস্থব ত নবদুে ননবানেয়া সর্ব্ৃজস্থন। 

সভাজস্থন চানহয়া বস্থেন ততিস্থণ।। 

এ সভাে মস্থিয আস্থছ যত োজগণ।  

বুনঝ এক বাকয নানহ বে নক কােণ। ।  

ভয়ার্ত্ৃ হইয়া যনদ আস্থস সভামাস্থঝ।  

সভাজস্থন চানহস্থয় তাহাে নযায় বুস্থঝ।। 

সভাস্থত র্ানকয়া লযই নবচাে না কস্থে।  

লস অিরৃ্ম্ী-জন যায় নেক নভতস্থে।।  

নবদুে কর্ত্তৃক নবস্থোচন ও সিুম্বা ব্রাহ্মস্থণে প্রসঙ্গ কর্ন 

নবদুে কস্থহন, শুন পূবৃব নববেণ। 

প্রহ্লাদ বদস্থতযে পুত্র নাম নবস্থোচন।। 

অনঙ্গো-ঋনষে পুত্র সুিম্বা নাস্থমস্থত। 

দুই জস্থন লকান্দে হইে আচনম্বস্থত।। 

নবস্থোচন বস্থে, নানহ োজাে সমান। 

সুিম্বা বস্থেন, নদ্বজ সবাে প্রিান।। 

এই লহতু লকান্দে কনেে দুই জন। 

রুদ্ধ বহস্থয় পণ কনেস্থেন ততিণ। ।  

লয জন হানেস্থব, তাে েইব পোণ। 

চে সািুজন োস্থন, নজজ্ঞানস নবিান।। 

নবস্থোচন বস্থে, নজজ্ঞানসব কাে োস্থন। 

নদ্বজ বস্থে, চে তব বাস্থপে সদস্থন।। 
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দুই জস্থন এই যুনি কনেয়া তিন। 

শীঘ্রগনত চনে লগে যর্ায় োজন।। 

সুিম্বা বনেে, শুন বদস্থতযে প্রিান। 

লমাে সহ দ্বন্দ্ব বকে লতামাে সন্তান।। 

পণ বকে লয হানেস্থব, েইস্থব পোণ। 

সতয কনে কহ তুনম ইহাে নবিান।। 

নদ্বজপুস্থত্র োজপুস্থত্র লশ্রি লকান্ জন। 

শুননয়া নবৃয় মাস্থন প্রহ্লাস্থদে মন।।  

নচর্ত্ বকে, সতয বকস্থে হানেস্থব কুমাে। 

লকমস্থন কনহব নমর্যা নেক দুর্ব্ৃাে।। 

এত নচনন্ত নজজ্ঞানসে কশযস্থপে োন। 

কহ মুননবে লমাস্থে ইহাে নবিান।। 

অসুে সুস্থেে িরৃ্ম্ লতামাে লগাচে। 

লকমস্থন হইস্থব লশ্রয়ুঃ বেহ উর্ত্ে।। 

কশযপ বস্থেন, লযই নবষণ্ণ হইয়া। 

মহাতাস্থপ সভামস্থিয পিস্থয় আনসয়া।। 

সভামস্থিয র্াস্থক লযই সািু মহাজন। 

নযায় কনে তাে তাপ কস্থে ননবােণ।।  

সভায় র্ানকয়া লযই না কস্থে নবচাে। 

নেক হইস্থত তাে ননহক ননস্তাে।। 

লয পস্থি অনযায় কস্থে, হয় লসই গনত। 

ইহস্থোস্থক মহাদুুঃি পায় নননত নননত।।  

হৃদস্থয়ে লশে তাে কদাচ না  সু্থ । 

অর্ৃস্থশাক পুত্রস্থশাক অনবেস্থম্ব ঘস্থ । ।  

অিরৃ্ম্ীে পি বহস্থয় কস্থহ লযই জন।  

তাে দুই পাদ পাপ লস কস্থে েহণ।।  

অিরৃ্ম্ী জাননয়া লযই ননন্দা নানহ কস্থে। 

এক পাদ পাপ তাে শেীস্থেস্থত িস্থে।। 

সািী বহস্থয় লযই জন পি বহস্থয় কয়।  

শস্থতক পুরুষ সহ নেস্থক পিয়।।  

কশযস্থপে োস্থন শুনন এস্থতক নবিান।  

পুত্রমুি চানহ বস্থে বদস্থতযে প্রিান।। 

তাস্থে লশ্রি বনে, যাস্থে কনে লয বন্দন। 

লতাঁই লতামা হস্থত লশ্রি সুিন্বা ব্রাহ্মণ।। 

আমাে হইস্থত লশ্রি অনঙ্গোস্থে গনণ। 

তব মাতা বহস্থত লশ্রিা ইহাে জননী।। 

পুস্থত্র এত বনেয়া সুিম্বা প্রনত কয়।  

লতামাে অিীন আনজ নবস্থোচন হয়।। 

মােহ োিহ তুনম, লযই তব মন। 

যাহা ইচ্ছা কে, নানহ কনে ননবােণ।।  

এত শুনন হৃি বহস্থয় বস্থে তস্থপািন। 

নদ্বগুণ েভুক আয়ু লতামাে নন্দন।।  

কিনই তাপ নাই সতযবাদী জস্থন। 

লস কােস্থণ তব পুত্র বািুক কেযাস্থণ।। 

এত বনে সুিম্বা আপন গতস্থহ লগে।  

সভাজন চানহ ির্ত্া এস্থতক বনেে।।  

তর্ানপ উর্ত্ে নানহ নদে লকান জন। 

দুুঃশাসস্থন বস্থে তস্থব সসূ্থযৃযে নন্দন।। 

আনহ িনেয়া দাসী কাে মুি চাহ। 

সভামস্থিয আনন পস্থে গতস্থহ বেস্থয় যাহ।।  

শুননয়া লরৌপদী লদবী কাাঁস্থপ র্ের্স্থে। 

স্বানমগণ পাস্থন চাস্থহ কানন্দ উচ্চুঃস্বস্থে।। 

অস্থিামুস্থি েস্থয়স্থছন ভাই পঞ্চ জস্থন। 

লরৌপদী যস্থতক িাস্থক শুননয়া না শুস্থন।। 

স্বানমগণ অস্থিামুস্থি লদনি যাজ্ঞস্থসনী। 

সভাজস্থন চানহ বস্থে নশস্থে কে হানন।।  

পূস্থর্ব্ৃস্থত উর্ত্ম করৃ্ম্ আমাে না নছে। 

এই লহতু নবিাতা আমাস্থে দুুঃি নদে। ।  
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পূস্থর্ব্ৃ নপততগতস্থহ মম স্বয়ম্বে-কাস্থে। 

আমাস্থে লদনিয়ানছে নতপনত সকস্থে।। 

আে কভু আমাস্থে না লদস্থি অনয জস্থন।  

আনজ পুনুঃ সভাজন লদনিে নয়স্থন।। 

চন্দ্র সূযৃযা ননেনিস্থে যাো লরাি কস্থে। 

আমাে এ দুগৃনত লস সবাে লগাচস্থে।।  

যত গুরুজস্থন আনম কনে নমস্কাে। 

একবাকয বে সস্থব কনেয়া নবচাে।। 

দ্রুপদ-ননন্দনী আনম পাণ্ডব-গতনহণী। 

সিা মম যাদস্থবন্দ্র গদা-চরপানণ।। 

কুরুকুস্থে লশ্রি সবণৃা মনহষী।  

কনহস্থতস্থছ সস্থব লমাস্থে হইবাস্থে দাসী।।  

আজ্ঞা কে আমাস্থে লয ইহাে নবিাস্থন।  

আে লক্লশ নানহ সস্থহ আমাে পোস্থণ।।  

শুননয়া উর্ত্ে লদন গঙ্গাে নন্দন।  

পুনুঃ পুনুঃ কেযাণী নজজ্ঞাস নক কােণ।। 

লরাণ আনদ বতদ্ধ যত আস্থছন সভায়। 

কাহাে জীবন নানহ, সস্থব মততপ্রায়। ।  

মততজস্থন নজজ্ঞানসস্থে নক পাস্থব উত্তে।  

িরৃ্ম্ নবনা সিা নানহ, িরৃ্ম্াশ্রয় কে।। 

বহু কিযুত নস্থহ িানরৃ্ম্ক লয জন।  

িরৃ্ম্বস্থে কস্থে সব শত্রুে ননিন।।  

দাসীস্থযাগযা অস্থযাগযা লয পুনছো নবিান। 

কনহ আনম, শুন লদনব! লমাে অনুমান। ।  

তুনম দাসী বহস্থব, যুনিনিস্থেে স্বীকাে। 

যুনিনিস্থে নজজ্ঞাসহ ইহাে নবচাে।।  

নজতা নক অনজতা তুনম, কনহবা আপস্থন। 

ননণৃয় কনেস্থত ইহা নাস্থে অনয জস্থন।। 

সভাপস্থর্ব্ৃ সুিােস পাশাে ননণৃয়।  

বযাস-নবেনচত গীত কাশীদাস কয়।। 

লরৌপদীে অপমাস্থন ভীস্থমে লরাি 

সভামস্থিয যাজ্ঞস্থসনী কস্থেন রন্দন।  

লকস্থশ িনে দুুঃশাসন  াস্থন ঘস্থন ঘন।।  

হানসয়া লরৌপদী প্রনত বস্থে দুস্থযৃযািন। 

লকন অকােস্থণ কতষ্ণা কেহ লোদন।। 

লতাে স্বামী যুনিনিে হানেস্থেক লতাস্থে। 

পুনুঃ পুনুঃ নকবা আে নজজ্ঞাস সবাস্থে।। 

অনুমাস্থন বুনঝ, লতাে এই মস্থন েয়। 

একা যুনিনিে লতাে অনিকােী নয়।।  

জানাউক চানে স্বামী সরু্ম্স্থি সবাে। 

লতামাপে িস্থরৃ্ম্ে নানহক অনিকাে।।  

নমর্যাবাদী যুনিনিে, কহুক চানেজন। 

এইিস্থণ হয় তস্থব লতামাে লমাচন।। 

নতুবা কহুক ননস্থজ িস্থরৃ্ম্ে কুমাে।  

কতষ্ণাে উপস্থে লমাে নানহ অনিকাে।।  

এত যনদ বনেে নতপনত দুস্থযৃযািন। 

ভাে ভাে বনেয়া কনহে সভাজন।। 

শুননবাস্থে োজগণ আস্থছ কুতূহস্থে। 

নক বস্থে িস্থরৃ্ম্ে পুত্র, ভীম নকবা বস্থে।। 

নকবা বস্থে িনঞ্জয়, মারীে নন্দন।  

পঞ্চজন-মুি সস্থব কস্থে ননেীিণ।। 

ননুঃশস্থব্দ নতপনতগণ একতদস্থি চায়।  

কনহস্থত োনগে ভীম চানহয়া সভায়।। 

চন্দস্থন লেনপত ভুজ তুনে সভামাস্থঝ।  

কনহস্থত োনগে লযন লকশেী গেস্থজ।। 
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এই োজা যুনিনিে পাণ্ডস্থেে প্রনত। 

পাণ্ডবগস্থণে নানহ ইহা নবনা গনত।।  

ইনন যনদ ননহস্থবন পাণ্ডব-ঈশ্বে। 

এতিণ কভু বাাঁস্থচ লকৌেব পামে।। 

ওস্থে দুিগণ, তব লহন েয় মনত। 

এস্থতক সনহস্থত পাস্থে কাহাে শকনত।। 

যুনিনিে মহাোজ হানেো আপনা।  

ঈশ্বে হইে দাস, দাসী নক গণনা।। 

যুনিনিস্থে নজত বহস্থয় নজননো সবাস্থে। 

কাহাে শকনত ইহা িনণ্ডবাস্থে পাস্থে। ।  

আে কনহ শুন দুি লকৌেব সকে। 

আনম জীস্থত লতা সবাে নানহক মঙ্গে।।  

লযইিস্থণ িরৃ্ম্োস্থজ বসানে ভূতস্থে। 

লযইিস্থণ িনেনে দ্রুপদ-সুতা-চুস্থে।। 

লসইিস্থণ আয়ুুঃস্থশষ লতামা সবাকাে। 

কুন  কুন  কনে সস্থব কনেব সংহাে।।  

লহে লদি যমদণ্ড লমাে দুই ভুস্থজ। 

শচীপনত না জীস্থয় পনিস্থে ইনর্ মাস্থঝ। ।  

পর্ব্ৃত কনে লয চূণৃ, লতামা গনণ নকস্থস। 

ননরৃূ্ম্ে কনেস্থত পানে চিুে নননমস্থষ।। 

িরৃ্ম্পাস্থশ বদ্ধ এই িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

লতাঁই মূঢ়মনতগণ জীস্থয় এতিণ।। 

আে তাস্থহ পুনুঃ পুনুঃ অর্জ্ুৃন ননবাস্থে। 

এিনন লদিাই যনদ োজা আজ্ঞা কস্থে। ।  

নসংহ লযন িুর মতস্থগ কেস্থয় সংহাে। 

নবনানশব িততোস্থেে শস্থতক কুমাে।। 

কনহত কনহস্থত ভীম লরাস্থি কম্পকায়।  

নয়স্থন সঘস্থন অনিকণা বানহোয়।। 

ভীে লরাণ নবদুোনদ মতদু বস্থে বাণী। 

সকে সম্ভস্থব লতামা, িম বীেমনণ।।  

ভােস্থতে পুণযকর্া অমতত েহেী। 

শুননস্থে অিরৃ্ম্ িস্থণ্ড, ভবনসেু তনে।। 

দুস্থযৃযািস্থনে ঊরুভস্থঙ্গ ভীস্থমে প্রনতজ্ঞা 

বতস্থকাদে বীে সস্থব ননুঃশব্দ হইে। 

কতষ্ণা প্রনত কণৃবীে কনহস্থত োনগে।। 

নতন জন িস্থনে উপে প্রভু নস্থহ। 

লসবক েমণী নশষয, শাস্থস্ত্র লহন কস্থহ।। 

দাস বহে যুনিনিে, তইু ভাযৃযা তাে। 

দাস-ভাযৃযা দাসী হয়, নবনদত সংসাে।। 

দাসী বহনে, দাসী-করৃ্ম্ কে যস্থর্ানচত। 

প্রস্থবশহ িততোে-গতস্থহস্থত ত্বনেত।। 

লতাে প্রভু বহে িততোে-পুত্েগণ।  

লতাে অনিকােী নস্থহ পাণ্ডুে নন্দন। ।  

যাস্থে লতাে ইচ্ছা হয়, ভজহ তাহাস্থে।  

পাণ্ডস্থবো আে লতাো ননবানেস্থত নাস্থে।। 

বতস্থকাদে শুননে কস্থণৃে ক রু্ত্ে। 

ননশ্বাস ছানিয়া লয কচাস্থে কস্থে কে।।  

লরাস্থি দুই চি ুলযন েি কুমুনদনী। 

কণৃ পাস্থন চানহ লযন গস্থর্জ্ৃ কাদনম্বনী।। 

আস্থে মূঢ়! লয উর্ত্ে কনেনে মুস্থিস্থত। 

ইহাে উনচত িে আস্থছ লমাে হাস্থত।। 

িরৃ্ম্ পাস্থশ বদ্ধ এই িরৃ্ম্-অনিকােী। 

লস কােস্থণ লতাস্থে নকছু বনেবাস্থে নানে।। 

যুনিনিে প্রনত বস্থে লকৌেব-প্রিান। 

তুনম লকন নানহ কহ ইহাে নবিান।। 
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চানে ভাই তব বাস্থকয সদা অবনেত।  

আপনন বেহ, কতষ্ণা নজত নক অনজত।।  

যুনিনিে অস্থিামুস্থি শুনন লস বচন।  

নয়স্থন বসন নদয়া ঢাস্থকন বদন।। 

যুনিনিস্থে অস্থিামুি লদনি দুস্থযৃযািন। 

কণৃনভস্থত চাস্থহ বি প্রিুল্ল বদন। ।  

ভীম ভীস্থত আি আাঁনি চাস্থহ কতষ্ণা পাস্থন। 

আপনাে ঊরু বহস্থত তুনেে বসস্থন।। 

গজ-শুণ্ড-সদতশ উে  েম্ভাতরু। 

সকে েিণ-যুত বজ্রবৎ ঊরু।। 

মদগস্থর্ব্ৃ দুস্থযৃযািন কতষ্ণাস্থে লদিায়। 

লদনি বতস্থকাদে বীে লরাস্থি কম্পকায়।।  

ভীম বস্থে, যত আছ শুন সভাজস্থন। 

এই কুরু দুিকরৃ্ম্ লদনিো নয়স্থন।। 

লযই ঊরু লদিাইে সভাে নভতে। 

ভােত-কুস্থেে পশু ননেৃর্জ্ পামে।।  

বজ্রসম ননদারুণ কনে গদাঘাত। 

েণমস্থিয ঊরু ভানঙ্গ কনেব ননপাত। ।  

কনেোম এ প্রনতজ্ঞা, না কনেব যস্থব। 

নপতত নপতামহ গনত নানহ পান তস্থব।।  

ভীস্থমে প্রনতজ্ঞা শুনন কনম্পত আকাে। 

সভাস্থত নবদুে তস্থব কস্থহ আেবাে।। 

আনম লদনি কুরুকুে েিা নানহ আে।  

ভীম-স্থরাি-নসেু বহস্থত নানহক ননস্তাে।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশীদাস কস্থহ, সদা শুস্থন পুণযবান।।  

িততোে ননকস্থ  লরৌপদীে বেোভ 

কাস্থন্দ যাজ্ঞস্থসনী,                নতনতে অবনী, 

নয়স্থনে নীে-িাস্থে। 

চতুনর্দ্ৃস্থক যত,                লকৌেব উন্মর্ত্, 

নানা উপহাস কস্থে।। 

এস্থহন সময়,                অস্থেে আেয়, 

নানা অমঙ্গে লদনি। 

মহাস্থঘাে ধ্বনন,                বায়স শকুনন, 

িাকস্থয় লপচক পািী।। 

গতস্থহ অনি হয়,                শুনন নশবাচয়, 

একত্র কনেয়া িাস্থক। 

ভাস্থঙ্গ ের্ধ্বজ,                পনি মস্থে গজ, 

হাহাকাে েব লোস্থক।। 

অকৃাৎ ঘে,                দস্থহ ববশ্বানে, 

নগে পূনেে িূস্থম। 
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বস্থহ তপ্ত বাত,                সঘস্থন ননঘৃাত, 

প্রেয় লযনহ ভূস্থম।। 

নবহস্থন বানেদ,                বনেস্থষ লশানণত, 

সদা নিনত কম্পমান। 

লদউে প্রাচীে,                যস্থতক মনন্দে, 

ভানঙ্গ পস্থি োস্থন োন।। 

লদনি নবপেীত,                নচর্ত্ উচান ত, 

িরৃ্ম্ভীত বতদ্ধজন। 

ভীে লরাণ ির্ত্া,                সুবে দুনহতা, 

অস্থে বকে ননস্থবদন।। 

শুন কুরুোয়,                অন্তকাে প্রায়, 

ননক  হইে লদনি। 

অনত অকুশে,                অেক্ষ্মী লকবে, 

লতামাে গতস্থহস্থত লদনি।। 

লতামাে নন্দন,                দুি আচেণ, 

দুস্থযৃযািন বহু বকে। 

দ্রুপদ-দুনহতা,                সতী পনতব্রতা, 

সভামাস্থঝ আনাইে।। 

যস্থতক কনেে,                লরৌপদী সনহে, 

সবাকাে উপস্থোি। 

শীঘ্র কে োয়,                ইহাে উপায়, 

যাবত না হয় লরাি।। 

শুনন অে বীে,                হইে অনেে, 

আনাইে যাজ্ঞস্থসনী। 

মিুে সম্ভাস্থষ,                বহু প্রীনত ভাস্থষ, 

কস্থহ অে নতপমনণ।। 

বিূগণ-মস্থিয,                লতামা গনণ আস্থদয, 

লশ্রিা সুশীো সুব্রতা। 

লতামাে চনেত্র,                পেম পনবত্র, 
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নত্রজগস্থত বহে িযাতা।। 

লদি বিূ লমাস্থক,                কস্থরৃ্ম্ে নবপাস্থক, 

দুি পুত্রগণ পাইে। 

লোস্থক অপকীনর্ত্ৃ,                জগস্থত দুর্ব্তৃনর্ত্, 

সব পুত্র বহস্থত বহে।। 

নদে বহু দুুঃি,                লদনি মম মুি, 

িমহ দ্রুপদ-সুতা। 

তুনম না িনমস্থে,                আনম দুুঃি লপস্থে, 

পিাস্থত পাইস্থব বযর্া।। 

দূে কে লোষ,                হইয়া সস্থন্তাষ, 

মাগ বে মম োন। 

মাগ মাগ বে,                িম ক রূ্ত্ে, 

বহস্থয় প্রসন্ন- বদন।।  

শুননয়া সুন্দেী,                কেস্থযাি কনে, 

বে মানগে তিন। 

পাণ্ডস্থবে পনত,                িরৃ্ম্-নেপনত, 

দাসত্ব কে লমাচন।। 

িরৃ্ম্ মহাোজ,                িস্থণ্ড লযন োজ, 

দাস বনে নিনত-তস্থে। 

আমাে নন্দস্থন,                লযন নশশুগস্থণ, 

দাসসুত নানহ বস্থে।। 

তর্াস্তু বনেয়া,                সানন্দ হইয়া, 

পুনুঃ বস্থে মাগ বে। 

নস্থহ এক বে,                তব লযাগযতে, 

তুনম মাগ অনয বে।। 

লরৌপদী বনেে,                কতপা যনদ বহে, 

মানগ লয লতামাে পায়। 

সশস্ত্র-বাহন,                আে চানে জন, 

মুি কেহ সবায়।। 
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নদনু এই বে,                মাগহ অপে, 

লযই েয় মস্থন তব। 

তুনম কুোশ্রয়,                মম ভাস্থগযাদয়, 

লয বে মানগস্থব নদব।। 

মাগহ তততীয়,                লযই তব নপ্রয়, 

নদস্থত না কনেব আন। 

কনে কততাঞ্জনে,                 বস্থেন পাঞ্চােী, 

কে োজা অবিান।। 

দুই বে পাই,                আে নানহ চাই, 

লোভ না জন্মাও লমাস্থে। 

জ্ঞানী-জন-োন,                শুস্থননছ নবিান, 

তাহা কনে লয লতামাস্থে।। 

ববশয মানগস্থবক,                সস্থব বে এক, 

িত্র বেস্থব দুই বে। 

নদ্বস্থজে কুমাে,                েস্থব শতবাে, 

শাস্থস্ত্র কস্থহ মুননবে।। 

লযই মম কাজ,                নদো মহাোজ, 

আে নক েইব বে। 

শুনন অেোজ,                লপস্থয় বি োজ, 

প্রশংনসে বহুতে।। 

কনে লযািপানণ,                বস্থে যাজ্ঞস্থসনী, 

শুন আমাে বচন। 

মুি হই তস্থব,                পুণয র্াস্থক যস্থব,  

পুনুঃ অনর্জ্ৃস্থবক িন।। 

লরৌপদী- বচন,                 শুননয়া োজন, 

প্রশংনস প্রমাণ বকে। 

পাণ্ডুে নন্দন,                দাসত্ব লমাচন, 

শুনন সস্থব তুি বহে।। 

ভােত-কনবতা,                মহাপুণয কর্া, 
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প্রচাে বহে সংসাস্থে। 

কাশীদাস কয়,                নানহক সংশয়, 

শ্রবস্থণ নবপর্দ তস্থে।। 
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কণৃবাস্থকয ভীস্থমে লরাি 

দাস্থসয মুি হইস্থেন পঞ্চ সস্থহাদে।  

হানস কণৃবীে বস্থে সভাে নভতে।। 

নানহ লদনি, নানহ শুনন লোস্থকে বদস্থন। 

স্ত্রী হইস্থত স্বামী মুি হস্থয়স্থছ কিস্থন।। 

ভাযৃযা বহস্থত লযই তস্থে পুরুষ হইয়া। 

লোস্থক বস্থে তাহাস্থে কাপুরুষ বনেয়া। ।  

মহা-নসে-ুমস্থিযস্থত তেণী িুস্থবনছে। 

এ মহানবপদ বহস্থত কতষ্ণা উদ্ধানেে।।  

ভীম বস্থে, শাস্ত্র জ্ঞাত ননহস দুরৃ্ম্নত। 

শুন কনহ যাহা কনহস্থেন প্রজাপনত।।  

সংসাস্থেে মস্থিয ভাযৃযা লশ্রি সিা গনণ। 

সর্ব্ৃসুস্থি হীন নে নবহীন েমণী।।  

নববাহ-মাস্থত্রস্থত লোক গতহে বোয়।  

নানা িরৃ্ম্ উপার্জ্ৃস্থয় ভাযৃযাে সহায়।। 

দান যজ্ঞ ব্রত কস্থে সহায় যাহাে। 

পুত্র জন্মাইয়া কস্থে বংস্থশে উদ্ধাে।। 

পনতত কুনপত হয় করৃ্ম্-অনুসাস্থে। 

জ্ঞানতগণ ছাস্থি, ভাযৃযা ছানিবাস্থে নাস্থে।। 

ইহকাস্থে ভাযৃযা বহস্থত বস্থঞ্চ বহু সুস্থি। 

মেস্থণ সহায় বহস্থয় তাস্থে পেস্থোস্থক।। 

পেস্থোস্থক তাস্থে ভাযৃযা, কস্থহ লহন নীত। 

এ লোস্থক তানেস্থত লকন নস্থহ সমুনচত।।  

ওস্থে মূঢ় সূতপুত্র! তুই হীন জন। 

লতাঁই হীস্থনে অন্নদান বকনে েহণ। ।  

লতামা নবনা ননেৃর্জ্ লক আছস্থয় সংসাস্থে। 

কপস্থ  নজননয়া হীন বনেবাস্থে পাস্থে।।  

বদস্থব এই কর্া লতাস্থে কনহস্থত যুয়ায়। 

ভাযৃযাে ঈদতশ যাহা কনহনে সভায়।।  

সংসাস্থে নানহক হীন আমাে সমান। 

লতাস্থে না মানেয়া এতিণ িনে প্রাণ।। 

শুননয়া বস্থেন পার্ৃ নবনয় বচন। 

হীন বস বাকযবযস্থয় নানহ প্রস্থয়াজন।।  

হীস্থনে বচন কভু শুনন না শুননস্থব। 

হীন-জন-বচস্থনস্থত উর্ত্ে না নদস্থব।। 

হীন জন সূত-পুত্র এই দুোচাে। 

ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না লশাস্থভ লতামাে।। 

ভীম বস্থে, িনঞ্জয় আছস্থয় নক লোস্থক। 

পুত্রবতী ভাযৃযাে এ দশা চস্থি লদস্থি।। 

ঈদতশ বচন যনদ কস্থহ হীন জন। 

লদহ ভূজভাে তস্থব বস্থহ অকােণ।। 

িস্থরৃ্ম্ যনদ মুি হইস্থেন িরৃ্ম্োজ। 

শত্রুগণ সংহানেস্থত লকন কনে বযাজ।।  

আনজ সব শত্রুগস্থণ কনেব সংহাে। 

একস্থত্র আছস্থয় যত শত্রু লয আমাে।।  

লয নকছু কনেে, চস্থি লদনিো লস সব।  

ইহা বহস্থত আে নক আছস্থয় পোভব।। 

বাক্-চাতুেীস্থত ভাই নানহ প্রস্থয়াজন।  

উি ভাই, সব শত্রু কনেব ননিন।। 

পতনর্বীে ভাে আনজ কনেব ননরৃূ্ম্ে।  

ননপাত কনেব আনজ লকৌেস্থবে কুে।। 

কনহস্থত কনহস্থত লরাস্থি কস্থম্প ভীম-অঙ্গ। 

জ্বেন্ত অনে লযন নয়ন-তেঙ্গ।। 

নয়ন-তেঙ্গ বহস্থত অনি বানহোয়। 

ভয়ঙ্কে মূনর্ত্ৃ যগুাস্থন্তে যম প্রায়।। 

ভীস্থমে আজ্ঞাস্থত উনিস্থেন নতনজন। 

িনঞ্জয় আে দুই মারীে নন্দন।। 
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সরু্ম্স্থি লদনিে ভীম লোহাে মুদগে।  

তুনেয়া েইস্থত যায় বীে বতস্থকাদে।। 

বুনঝয়া নবষম দ্বন্দ্ব িস্থরৃ্ম্ে নন্দন। 

দুই হস্ত তুনে ভীস্থম কস্থেন বােণ।।  

যুনিনিে-আজ্ঞা ভীম েনঙ্ঘস্থত না পাস্থে। 

লরাি ননবানেে তস্থব চানে সস্থহাদস্থে। ।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

কাশী কস্থহ, শুননস্থে জন্মস্থয় নদবযজ্ঞান।। 

পাণ্ডবগস্থণে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতযাগমন 

তস্থব িরৃ্ম্-নেপনত লজযিতাত-আস্থগ। 

সনবনস্থয় নমিভাস্থষ কস্থহ কেযুস্থগ।। 

আজ্ঞা কে তাত, নকবা কনে লমাো সব।  

লতামাে শাসস্থন সদা বঞ্চস্থয় পাণ্ডব। ।  

শুননয়া লকৌেব-পনত অন্তস্থে েনর্জ্ত।  

শান্ত বকে যুনিনিস্থে কনহ বহু প্রীত।। 

সািুজন-স্থশ্রি তুনম িরৃ্ম্জ্ঞ পনণ্ডত। 

লতামাস্থে বুঝাব নকবা, জান সর্ব্ৃ নীত।। 

সািুজন-করৃ্ম্, কভু দ্বস্থন্দ্ব না প্রস্থবস্থশ। 

ননজ-গুণ নানহ িস্থে, পে-গুণ লঘাস্থষ। ।  

গুণাগুণ কস্থহ লযই, লস হয় মিযম। 

সদা আত্মগুণ কস্থহ, লসই লস অিম।। 

বংস্থশে নতেক তুনম কুরুকুে-নার্। 

দুস্থযৃযািন যত লদাষ, িমা কে তাত।। 

আমা আে গাোেীে লদনিয়া বদন। 

সব িম, যত দুুঃি নদে দুিগণ।।  

কুরুকুে-স্থশ্রি তুনম, পেম ভাজন।  

বােস্থকে যত লদাষ কে সম্বষণ।। 

লয দূযত কনেে পূস্থর্ব্ৃ লকহ নানহ কস্থে। 

পুত্র-বোবে নমত্রানমত্র বুনঝবাস্থে।। 

ভাে মস্থত লতামাস্থে জানননু এত নদস্থন।  

নক ভাে লকৌেবকূস্থে লতামাে পােস্থন।। 

ভীমার্জ্ুৃন-েিা আে ির্ত্াে মন্ত্রণা। 

লরৌপদী সতীে গুণ না হয় বণৃনা। ।  

আমাে ভােত বংশ কনেে উজ্জ্বে। 

যাে কীনর্ত্ৃ ঘুনষস্থবক বত্রস্থোকয-মণ্ডে।। 

যাহ তাত ননজ োজয, কে অনিকাে। 

পােহ আপন লদশ প্রজা পনেবাে।। 

এত বনে পঞ্চ জস্থন কনেে লমোনন। 

প্রণনময়া লগস্থেন সনহত যাজ্ঞস্থসনী। ।  

সভাপর্ব্ৃ সুিা-েস বযাস-নবেনচত।  

শুননস্থে অিরৃ্ম্ িস্থণ্ড, পেস্থোস্থক নহত।। 

যুনিনিোনদে মনুি লহতু দুস্থযযৃািস্থনে নবষাদ 

শুনন জস্থন্মজয় নজজ্ঞাস্থসন মুননবস্থে। 

কহ শুনন, নক প্রসস্থঙ্গ বহে তদন্তস্থে।। 

লকন বস্থন চনেস্থেন নপতামহগণ। 

শুননবাস্থে ইচ্ছা বি, কহ তস্থপািন।। 

মুনন বস্থে, পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে লগস্থে। 

কেস্থযাস্থি দুুঃশাসন দুস্থযৃযািস্থন বস্থে।। 

যস্থতক কনেো সব বতদ্ধ নবনানশে। 

লয সব নজননো, তাস্থে পুনুঃ তাহা নদে।। 

দুস্থযৃযািন দুুঃশাসন োস্থিয় শকুনন। 

অনত শীঘ্র লগে যর্া অে নতপমনণ। ।  
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দুস্থযৃযািন বস্থে, তাত অনর্ৃ কনেো। 

বন্দী কনে কস্থি নসংহ তাহা ছানি নদো।। 

বতহস্পনত ইন্দ্রস্থক লয কনহস্থেন নীত। 

লতামা নক কনহব তাহা, লতামাে নবনদত।।  

লয মস্থত পানেস্থব, শত্রু কনেস্থব ননিন।  

বুস্থদ্ধ যুস্থদ্ধ শত্রুস্থক না িনম কদাচন।। 

পাণ্ডব হইস্থত নজননোম যত িন। 

বাহুনিয়া লদহ তাস্থে নকস্থসে কােণ।।  

লসই িস্থন বশ কনেব োজাস্থে। 

োজা সিা হইস্থে মানেব পাণ্ডস্থবস্থে। ।  

লেহ কনে পুনুঃ সব নদো তুনম তাস্থে। 

তর্ানপ নক পাণ্ডুপুত্র িনমস্থব আমাস্থে।। 

লরাস্থি সপৃবৎ হয় পাণ্ডু-পুত্রগণ।  

যত কনেোম, না িনমস্থব কদাচন।। 

সকে িনমস্থব তাত লতামাে পীনেস্থত। 

লরৌপদীে কি না িনমস্থব কদানচস্থত।। 

বসনয সাজাবাস্থে তাো লগে ননজ লদশ। 

যুদ্ধ লহতু আনসস্থবক কনে সমাস্থবশ।।  

সশস্ত্র র্ানকস্থে েস্থর্ পাণ্ডু-পুত্রগণ। 

নজননস্থত না বহস্থব শি এ নতন-ভবন। ।  

আে শুন তাত যস্থব মুি বহস্থয় যায়।  

মুহুমৃুহুুঃ পার্ৃবীে গাণ্ডীব লদিায়।। 

দনিণ বাস্থমস্থত দুই তূণ ঘন লদস্থি।  

সঘস্থন ননশ্বাস ছাস্থি হস্ত নদয়া নাস্থক।। 

নসংহ সম গর্জ্ৃস্থনস্থত যায় বতস্থকাদে।  

ঘন গদা লোিস্থয়, কচাস্থে কস্থে কে।। 

লেস্থহস্থত ভুনেয়া তাত কনেো নক কাজ। 

লমাে লক্লশ-স্থহতু স্বয়ং বহো মহাোজ।। 

শুননয়া অনেে-নচর্ত্ বহে কুরুোয়। 

অে বস্থে, নক হইস্থব নক কনে উপায়। ।  

দুস্থযৃযািন বস্থে, তাত আছস্থয় উপায়।  

পুনুঃ পাশা প্রবনর্ত্ৃত কেহ ননণৃয়।। 

লয হানেস্থব, দ্বাদশ বৎসে যাস্থব বন।  

বৎসস্থেক অজ্ঞাত েনহস্থব এই পণ।। 

অজ্ঞাত-বাস্থসস্থত কভু যনদ জ্ঞাত হয়।  

পুনেনপ বনবাস অজ্ঞাত ননিয়।। 

এস্থয়াদশ বৎসে পাণ্ডব লগস্থে বন। 

পতনর্বীে যত োজা কনেব আপন।। 

অজ্ঞাত হইস্থত যনদ হইস্থবক পাে। 

হীনবে বহস্থব, তস্থব কনেব সংহাে।। 

ইহা নবনা উপায় নানহক মহাশয়। 

আজ্ঞা কে আননবাস্থে পাণ্ডব-তনয়।।  

শুনন অে আজ্ঞা নদে প্রনতকামী প্রনত। 

যাহ শ্রীঘ্র, নিনে আন িরৃ্ম্-নেপনত।। 

পস্থর্ নকম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যর্ায় লভন স্থব। 

মম আজ্ঞা বনে পুনুঃ আনহ পাণ্ডস্থব। ।  

ইহা শুনন আইে যস্থতক মনন্ত্রগণ। 

নবদুে নবকণৃ শুনন আইে তিন।। 

গাোেী শুননয়া তর্া আইো শীঘ্রগনত। 

সনবনস্থয় বস্থে সতী, অেোজ প্রনত। ।  

শুনন োজা পূনর্ব্ৃাে পাণ্ডস্থব িানকস্থে। 

বতদ্ধকাস্থে নক বুনদ্ধ লতামাস্থে বদব নদস্থে।। 

সািাস্থত লদনিস্থে যত পাণ্ডব-দুগৃনত। 

পুনুঃ পাশা লিো লহতু নদস্থে অনুমনত।। 

লরৌপদীে প্রনত এত কস্থে অতযাচাে।  

িমা কস্থে দুস্থি সতী, না কস্থে সংহাে।। 

নানহ বুঝ দুি দুস্থযৃযািস্থনে প্রকতনত। 

ইহাে কর্ায় োজা বহস্থে ছন্নমনত।। 
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এত শুনন ভীে লরাণ কতপ লসামদর্ত্। 

বাহ্লীক নবদুে মন্ত্রী নবকণৃানদ যত।। 

এস্থক এস্থক পুনুঃ পুনুঃ সবাই কনহে। 

পুত্রবশ বহস্থয় োজা শুনন না শুননে।। 

কাস্থো বাকয না শুননে কুরু-অনিকােী। 

কনহস্থত োনগে তস্থব গাোেী সুন্দেী।। 

উপনেত হয় যস্থব অনন্তম সময়। 

ঔষি না িায় লোগী কাশীদাস কয়।। 

সময় হইস্থে মন্দ দুিবুনদ্ধ জন। 

কাশী কস্থহ, নহত বাকয না কস্থে শ্েবণ।।  

পুনর্ব্ৃাে দূযতরীিা ও যুনিনিস্থেে পোজয় 

গাোেী কনহস্থছ, োজা কে অবিান।  

নশশুে বচস্থন লকন হও হতজ্ঞান।। 

যিন জনন্মে এই দুি দুস্থযৃযািন।  

নবপেীত শস্থব্দস্থত কনম্পত সর্ব্ৃজন।।  

নবদুে কনহে, এস্থে কেহ সংহাে। 

ইহা মানে োি োজ বংশ আপনাে।। 

পানপস্থিে লেস্থহ না শুননো ির্ত্াবাণী। 

লসই কাে উপনেত বহে নতপমনণ।।  

সর্ব্ৃনাশ লহতু োজা উদ্ভব ইহাে।  

পুত্ররূস্থপ আস্থছ সব কনেস্থত সংহাে।।  

ইহাে বচন না শুননহ কদাচন। 

ননবতর্ত্ হইে অনি, না জ্বাে এিন।।  

বতদ্ধ বহস্থয় তুনম লকন হও অনয মনত। 

আপনন জানহ তুনম দুস্থিে প্রকতনত।। 

এিন তযজহ কুোঙ্গাে-দুস্থযৃযািন।  

ইহা তযনজ ননজ বংশ োিহ োজন।। 

মম বাকয নানহ শুনন পুত্র-বশ হস্থব। 

আপনন আপন বংশ সকে মজাস্থব।। 

িস্থন বংস্থশ বতনদ্ধ হইয়াছ লহ োজন্। 

সর্ব্ৃনাশ কে প্রভু নকস্থসে কােণ। ।  

সম্প্রনত সুস্থিে লহতু কে লহন কাজ।  

পিাস্থত নক বহস্থব, নানহ ভাব মহাোজ।। 

অিস্থরৃ্ম্ অনর্জ্ৃত েক্ষ্মী সমূস্থেস্থত যায়। 

মহা দুুঃি পায় দুস্থিে আশ্রয়।। 

চেস্থণ িনেয়া প্রভু কনহ লয লতামাস্থে। 

পুনুঃ আজ্ঞা না হয় আননস্থত পাণ্ডস্থবস্থে।। 

িততোে বস্থে, শুন সুবে-ননন্দনী। 

আমাে বুঝাহ নকবা, সব আনম জানন।।  

কুরু-অন্তকাে জানন হইে ননিয়। 

আমাে শনিস্থত দূযত ননবতর্ত্ না হয়।।  

লয হউক লস হউক পাস্থছ, বদস্থবে নেিন।  

আনসয়া লিেুক পুনুঃ পাণ্ডুে নন্দন।।  

শুননয়া স্বামীে এত ননিুে বচন।  

গতস্থহ লগে গাোেী লয মনেন- বদন । ।  

আজ্ঞা লপস্থয় প্রনতকামী লগে ততিস্থণ। 

পস্থর্স্থত লভন ে পঞ্চ পাণ্ডুে নন্দস্থন।। 

যুনিনিস্থে প্রনতকামী কস্থহ লযািহাস্থত। 

লজযিতাত আজ্ঞা তব বাহুনি যাইস্থত।। 

পুনুঃ পাশা লিোইস্থত বস্থে কুরুবীে।  

শুননয়া নবনৃত হইস্থেন যুনিনিে।।  

িরৃ্ম্ বস্থে, বদববশ শুন ভ্রাততগণ।  

মম শনি নানহ েনঙ্ঘ অস্থেে বচন।।  

নবস্থশস্থষ আমাে িরৃ্ম্ জান ভ্রাততগণ।  

আহ্বাননস্থে দূযস্থত যুস্থদ্ধ না নিনে কিন।। 
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চে সর্ব্ৃ-ভ্রাততগণ, যাইব ননশ্চয়।  

বংশ-িয়-কাে নবনি কনেে ননণৃয়। ।  

এত বনে ভ্রাততগস্থণ েইয়া সংহনত। 

পুনুঃ আনস সভােস্থে বস্থস নেপনত।। 

শকুনন বনেে, শুন িস্থরৃ্ম্ে নন্দন।  

অেোজ আজ্ঞা কস্থে, লিে কনে পণ। ।  

লয হানেস্থব দ্বাদশ বৎসে বস্থন যাস্থব। 

অজ্ঞাত বৎসে এক গুপ্তস্থবস্থশ েস্থব।।  

অজ্ঞাত-বৎসে-মস্থিয বযি যনদ হয়।  

পুনেনপ বনবাস অজ্ঞাত উভয়।। 

ত্রস্থয়াদশ বৎসে হইস্থব যনদ পাব। 

পুনেনপ েইস্থবক োজয লয যাহাে।। 

এই ত ননয়ম কনে দূযত আেনম্ভে। 

যস্থতক সুহৃদগণ বােণ কনেে।। 

যুনিনিে বস্থেন, বােণ নক কােণ। 

সর্ম্ত না বহস্থব লকন আমা লহন জন। ।  

এস্থক ত আহ্বান, আে গুরুে আস্থদশ। 

িানরৃ্ম্ক না ছাস্থি িরৃ্ম্ যনদ পায় লক্লশ।। 

এত বনে যুনিনিে দূযত আেনম্ভে।  

বদস্থবে ননর্ব্ৃে লদি, শকুনন নজনতে।। 

আসন্ন নবপদকাস্থে বুনদ্ধ সুননরৃ্ম্ে। 

কাশী কস্থহ, হস্থয় পস্থি নবষম সকে।। 

হানেস্থেন িরৃ্ম্পুত্র কপ  পাশায়।  

সভাপর্ব্ৃ সুিােস কাশীদাস গায়।।  

লকৌেব-বস্থি পাণ্ডস্থবে প্রনতজ্ঞা

নবেম্ব না কনেস্থেন িরৃ্ম্-নেপনত।  

ততিস্থণ কনেস্থেন অেস্থণযস্থত গনত।। 

বসন ভূষণ আনদ সকে তযনজয়া। 

মুননস্থবশ িনেস্থেন বাকে পনেয়া।। 

লহনকাস্থে দুুঃশাসন উপহাসচ্ছস্থে। 

সভামস্থিয দ্রুপদ-কনযাে প্রনত বস্থে।। 

মূিৃ োজা যজ্ঞস্থসন নক করৃ্ম্ কনেে। 

লরৌপদী এমন কনযা ক্লীস্থব সমনপৃে।। 

শুন ওস্থহ যাজ্ঞস্থসনন! লমাে বাকয িে।  

লকার্া দুুঃি পাস্থব নগয়া কানন-নভতে। ।  

এই কুরু-জন মস্থিয যাস্থে মন েয়। 

তাহাস্থে ভনজয়া সুস্থি র্াকহ আেয়।। 

এইরূস্থপ পুনুঃ পুনুঃ বনেে অপাে। 

গনর্জ্ৃয়া লনউন  কস্থহ পবন-কুমাে। ।  

লে দুি! ননক  মততুয জানননে আপন।  

লসই লহতু বনেস এ লহন কুবচন।। 

এ সব বচন আনম কোব ৃেণ। 

েণমস্থিয আনম লতাস্থে পাইব যিন।। 

নস্থিস্থত শেীে লতাে কনেব নবদাে। 

ননরৃূ্ম্ে কনেব সিা যস্থতক লতামাে। ।  

শত সস্থহাদে সহ লো াইব নিনত। 

ইহা না কনেস্থে লযন না পাই সদগনত। ।  

এস্থতক কনহয়া তস্থব যায় বতস্থকাদে। 

নসংহাসন হইস্থত উনিে কুরুবে।। 

লযইরূস্থপ চনে যায় পবন-নন্দন। 

লসইরূস্থপ হানস চস্থে দুি দুস্থযৃযািন।। 

লনউন য়া বতস্থকাদে পাছু পাস্থন চায়। 

উপহাস জাননয়া লরাস্থিস্থত কস্থম্প কায়।। 

লে দুি! উনচত িে পাইনব ইহাে। 

লস কাস্থে এ সব কর্া ৃোব লতামাে। ।  
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পদ নদয়া এইরূস্থপ লতামাে মস্তস্থক। 

চনেয়া যাবাে কাস্থে ৃোব লতামাস্থক।। 

লতাস্থে সংহানেব লতাে যত বেু সিা।  

শত ভাই লতামাে মানেব আনম একা।। 

কস্থণৃে মানেস্থব পার্ৃ, গর্ব্ৃ কে যাে। 

সহস্থদব শকুননস্থে কনেস্থব সংহাে।। 

এত বনে বতস্থকাদে ননুঃশস্থব্দস্থত েয়। 

সভামস্থিয িানকয়া বস্থেন িনঞ্জয়।। 

যস্থতক প্রনতজ্ঞা কে সব অকােণ। 

ত্রস্থয়াদশ বৎসোস্থন্ত যনদ নস্থহ েণ।।  

এস্থয়াদশ বৎসোস্থন্ত যনদ পাই েণ। 

তস্থব ত লতামাে আজ্ঞা কনেব পােন।। 

কস্থণৃস্থে মানেব লযন পতস্থঙ্গে মত। 

লতাে যত সহায় সকস্থে বহস্থব হত।। 

নহমানর  নেস্থব, সূযৃয তযনজস্থব নকেণ। 

তর্ানপ প্রনতজ্ঞা মম না হস্থব েঙ্ঘন।।  

শুন সব োজগণ, আছ সভােস্থে। 

আনজ বহস্থত ত্রস্থয়াদশ বৎসোন্ত-কাস্থে।। 

লকৌতুক লদনিবা সস্থব যুদ্ধ হয় যনদ।  

লকৌেস্থবে লশানণস্থত পূোব নদ-নদী।। 

কদানচত নদবযজ্ঞান জস্থন্ম দুস্থযৃযািস্থন। 

নবনত হইয়া পস্থি িস্থরৃ্ম্ে চেস্থণ।। 

তস্থব ত প্রনতজ্ঞা যত সকনে নবিে। 

আনস্থন্দ বনঞ্চস্থব তস্থব লকৌেব সকে।। 

তস্থব সহস্থদব কস্থহ চানহয়া শকুনন। 

লে দুি গাোে-পুত্র শুন এক বাণী।। 

কপস্থ স্থত পাশা তুই কনেনে েচন। 

পাশা নস্থহ, প্রহানেনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।। 

মম তীক্ষ্ম-অস্ত্রাঘাত যুস্থদ্ধস্থত লদনিস্থব। 

সবােস্থব মম হাস্থত সংহাে হইস্থব।। 

ভীস্থমে আস্থদশ মম, ননহস্থব েঙঘন। 

অবশ আমাে হাস্থত লতামাে ননিন।। 

সহসা নকুে উনি বস্থে সভােস্থে। 

এস্থব মন নদয়া শুন নতপনত সকস্থে।। 

িরৃ্ম্পুত্র-আজ্ঞা আে কতষ্ণাে সর্ম্নত। 

ননুঃস্থশষ কনেব কুরু-চ্সনয-স্থসনাপনত।। 

এত বনে চনেস্থেন পাণ্ডু পুত্রগণ।  

িততোে-োস্থন যান নবদায় কােণ।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতত-সমান। 

শুননস্থে ননষ্পাপ হয়, জস্থন্ম নদবযজ্ঞান।। 

পাণ্ডবনদস্থগে বনবাস গমস্থনাদস্থযাগ 

নবনয় কনেয়া কনহস্থছন িরৃ্ম্োয়। 

িততোে আনদ যত নছস্থেন সভায়।।  

ভীে লরাণ কতপাচাযৃয নবদুে সঞ্জয়। 

লসামদর্ত্ ভূনেশ্রবা পতষত-তনয়।।  

এস্থক এস্থক সবাস্থে বস্থেন িরৃ্ম্োয়। 

আজ্ঞা কে, বস্থন যাই, মানগ লয নবদায়।। 

ের্জ্ায় মনেন সস্থব, মার্া না তুনেে।  

মস্থন মস্থন সর্ব্ৃজন কেযাণ কনেে।।  

নবদুে কস্থহন তস্থব সজে- নয়ন।  

িণ্ডাইস্থত লকবা পাস্থে বদব-ননর্ব্েৃন।। 

নকছুনদন কি লভাগ কেহ কানস্থন।  

কুন্তীস্থক োনিয়া যাও আমাে ভবস্থন। ।  

এস্থক বতদ্ধা আে তাস্থহ োজাে কুমােী। 

লযাগয নস্থহ কুন্তী এস্থব বহস্থব বনচােী।। 
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িরৃ্ম্-বনেস্থেন, তুনম জনক-সমান। 

তব আজ্ঞা কুরুকুস্থে লক কনেস্থব আন। ।  

নবস্থশস্থষ পাণ্ডব-গুরু, জাস্থন সর্ব্জৃন। 

মম শনি নাই, তাহা কনেব লহেন।।  

র্াকুক জননী তাত লতামাে আেয়। 

আে নক কনেব, আজ্ঞা কে মহাশয়।। 

নবদুে বস্থেন, তুনম সর্ব্ৃ-িরৃ্ম্-জ্ঞাতা। 

অিস্থরৃ্ম্ হইে নজত, না পাইও বযর্া।। 

আনম নক কনেব তাত লতামাে লগাচে। 

তুেনা নানহক নদস্থত পঞ্চ সস্থহাদে।। 

পেম সঙ্কস্থ  লযন িরৃ্ম্চুযত নস্থহ। 

এই উপস্থদশ মম লযন মস্থন েস্থহ।। 

কুশস্থে আনসও সতয কনেয়া পােন। 

পুনুঃ লতামা লদনি লযন জুিায় নয়ন।।  

এত বনে নবদুে হইে লশাকাকুে। 

বস্থন লযস্থত পঞ্চ ভাই হস্থেন আকুে।। 

জ া-বল্ক পঞ্চ ভাই কস্থেন ভূষণ। 

তস্থব ত লরৌপদী লদবী লদনি স্বানমগণ।। 

তযনজো ভূষণ বস্ত্র নপেন সকে।  

েনম্বত লকামে লকশ নপেন বাকে।। 

োজয তযনজ অেস্থণযস্থত যান িরৃ্ম্োয়। 

শুনন হনস্তনাে লোস্থক স্ত্রী-পুরুস্থষ িায়।। 

পাণ্ডস্থবে লবশ লদনি কাস্থন্দ সর্ব্ৃজন। 

বাে বতদ্ধ যুবা কাস্থন্দ, যত নােীগণ।। 

ভূস্থম গিাগনি নদয়া কাস্থন্দ নদ্বজগণ।  

আমা সবাকাস্থে লকবা কনেস্থব পােন।। 

নগে পূনেে লয লোদন-স্থকাোহস্থে। 

হনস্তনা কর্দ্ৃম বহে নয়স্থনে জস্থে। ।  

পঞ্চ পুত্র বস্থন যায়, বিূ গুণবতী। 

বার্ত্ৃা শুনন কুন্তী লদবী আস্থস শীঘ্রগনত।। 

দূে বহস্থত লদনি কুন্তী তনয় সকস্থে।  

মূনচ্ছৃত হইয়া লদবী পনিে ভূতস্থে।। 

মুকুনেত লকশভাে, গনেত বসন। 

নশস্থে কোঘাত কনে কস্থেন লোদন।। 

বিূে লদনিয়া লবশ হইে বাতুেী। 

দাণ্ডাইয়া চাস্থহ লযন নচস্থত্রে পুর্ত্েী।। 

িস্থণক েনহয়া কস্থহ গদগদ ভাস্থষ। 

সভাপর্ব্ৃ সুিােস গায় কাশীদাস্থস। ।  

লরৌপদীে লবশ লদনিয়া কুন্তীে নবোপ 

মস্থন হয় দুি,                পূণৃচন্দ্র মুি, 

নক লহতু মনেন লদনি। 

অম্লান অম্বে,                নদে লয নকন্নে, 

বাকে তাহা উস্থপনি।। 

মানণক মঞ্জেী,                হাে শস্থতশ্বেী, 

লতামাে হৃদস্থয় সাস্থজ। 

নছে অনুোগ,                তাহা বকস্থে তযাগ, 

নদে লয োিসোস্থজ।। 
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যুগে কঙ্কণ,                অমূেয েতন, 

কস্থেস্থত সানজস্থতনছে। 

কানি ননে লকবা,                নানহ লদনি লশাভা, 

যিপনত যাহা নদে।। 

অতুে অঙ্গুেী,                নদো লয শ্রীহনে, 

অস্থনক যতন কনে। 

লতাঁই নানহ সাস্থজ,                নদো লকন নদ্বস্থজ, 

নক বনেস্থব মিুহােী।। 

মঞ্জেী সুন্দে,                নদো যাহা কে, 

উর্ত্ে কুরুে পনত। 

লতাঁই নানহ শুনন,                লস েনেত ধ্বনন, 

নক কনেো গুণবতী।। 

যাক্ পাস্থছ সর্ব্ৃ,                লকান্ ছাে রবয, 

লতামাে আপদ বেয়া।  

নবেস বদন,                সজে নয়ন,  

লদনিয়া নবদস্থে নহয়া।। 

হস্থে লমাে িুিা,                লতামাে লস সুিা, 

বচস্থন লকবে মিু। 

তুনে অস্থিামুি,                িণ্ড লমাে দুুঃি, 

কহ শুনন প্রাণবিূ।। 

লহন েয় নচস্থত,                স্বানমগণ প্রীস্থত, 

বকো বিূ লহন লবশ। 

দুুঃশাসন লদাস্থষ,                লকৌেব নবনাস্থশ,  

মুি বকো প্রায় লকশ।। 

িনয তব িমা,                নিনত নস্থহ সমা, 

দগ্ধ না কনেো লরাস্থি। 

িরৃ্ম্ লসবী সব,                সকনে সম্ভব, 

লতাঁই বকো উপস্থোস্থি।। 

না কেহ মান,                না ভাবহ আন, 
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িাতা নাস্থে িনণ্ডবাস্থে। 

পাে সতয িরৃ্ম্,                কে সািুকরৃ্ম্, 

িরৃ্ম্ োস্থি িানরৃ্ম্স্থকস্থে।। 

তুনম সতয নজতা,                সতী পনতব্রতা, 

আনম নক কোব নশিা। 

সহ স্বানমগণ,                যাইস্থতস্থছ বন, 

আনম মানগ এক নভিা।। 

কননি নন্দন,                আমাে জীবন, 

তুনম জান ভােমস্থত। 

সহস্থজ বােক,                বস্থন মহাদুুঃি, 

সদা লদনিবা লেস্থহস্থত।। 

সুকুমাে লদহ,                প্রাণানিক লেহ, 

আপনন কনেবা তুনম। 

কুন্তী ইহা বনে,                লযমন বাতুেী, 

মূনচ্ছৃতা পনিো ভূনম।। 

নবনচত্র ধঙ্গীত,                শ্রবস্থণ অমতত, 

পাণ্ডস্থবে বনবাস। 

কাশীদাস কস্থহ,                পূর্ব্ৃপাপ দস্থহ, 

পুোস্থণ কনহে বযাস।।

 

যুনিনিোনদে বন গমন ও িততোস্থেে প্রশ্ন 

শাশুিীে দুুঃি লদনি লরৌপদী কাতে।  

সস্থচতন কনে কস্থহ, যুনি দুই কে।। 

উি উি মহাস্থদনব, না বািাও লশাক। 

করৃ্ম্ কনে, লশাচনা না কস্থে জ্ঞানী লোক।। 

আজ্ঞা কে, বস্থন যাব সহ স্বানমগণ।  

লয আজ্ঞা কনেস্থব তুনম, কনেব পােন।।  

এত বনে স্বামী সহ চস্থে বনবাস। 

তপ্ত অশ্রুজে বস্থহ, মুি লকশপাশ।।  

পাছু লগািাইয়া যায় লভাস্থজে ননন্দনী। 

পুত্রগণ লদনি লদবী বুস্থক হাস্থন পানণ।। 

লহাঁ মুস্থি দাণ্ডাইে পঞ্চ সস্থহাদে। 

চতুনর্দ্ৃস্থক হাস্থস যত লকৌেব বর্ব্ৃে।। 

লোদন কেস্থয় যত সুহৃদ সুজন। 

পঞ্চ ভাই নববনর্জ্ৃত বস্ত্র-আভেণ।।  

লদনিয়া পনিে লশাকসাগে অগাস্থি। 

অশ্রুজস্থে ভাস্থস মাতা কস্থহ গদগস্থদ।।  
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ননষ্পাপ ননস্থর্দ্ৃাষ সদাচাে লয উদাে। 

তাে লহন লদনি নবনি! এ লকান্ নবচাে।। 

ইহা সবাকাে নকছু না লদনি অিরৃ্ম্। 

লহন বুনঝ এই পাপ মম গস্থভৃ জন্ম। ।  

অভানগনী পাপী আনম আজন্ম দুুঃনিনী। 

মম লদাস্থষ এত দুুঃি, মস্থন অনুমানন।।  

লতস্থজ বীস্থযৃয বুস্থদ্ধ িস্থরৃ্ম্ লকহ নস্থহ নূযন। 

নত্রজগৎ-নবিযাত লয মম পুত্রগণ। ।  

হীন বীযৃযবন্ত ববেী লবনি চানেপাস্থশ। 

োজয িন েইয়া পািায় বনবাস্থস।। 

পূস্থর্ব্ৃ যনদ জাননতাম এ সব বােতা। 

শতশতঙ্গ হইস্থত নক আনসতাম লহর্া।। 

বি ভাগযবান পাণ্ডু স্বগৃবাস্থস লগে। 

পুত্রস্থদব এত দুুঃি চস্থি না লদনিে।। 

সস্থঙ্গ লগে ভাগযবতী মস্থরে ননন্দনী। 

আনম না লগোম সস্থঙ্গ অিম পানপনী। ।  

তাহাে সদতশ তপ আনম না কনেনু। 

পাপ লহতু কি আনম ভুনঞ্জস্থত েনহনু।। 

লোস্থভস্থত েনহনু পুত্রগস্থণস্থে পানেস্থত। 

লতাঁই বহে পুত্রগস্থণে এ দুুঃি লদনিস্থত।। 

লহ পুত্র! আমাস্থে ছানি না যাহ কানস্থন। 

কতষ্ণা তুনম আমা ছানি বনঞ্চবা লকমস্থন।। 

নবনি লমাস্থে বানেো এ দুুঃস্থিে ননগস্থি। 

লসই লহতু পাপ আয়ু আমাস্থে না ছাস্থি।। 

হায় পাণ্ডু মহাোজ ছানিো আমাস্থে। 

অনার্ কনেয়া সািু-সুপুত্রগস্থণস্থে।।  

ওস্থে পুত্র সহস্থদব নিস্থে চাহ লমাস্থে।  

লকমস্থন আমাে মায়া ছানিো অন্তস্থে। ।  

নতস্থেক না বাাঁনচ লতামা না লদনি নয়স্থন। 

লকমস্থন েনহস্থব প্রাণ লতামাে নবহস্থন। ।  

ভাই সব যনদ সতয না পাস্থে ছানিস্থত। 

সস্থব যাক্ তুনম েহ আমাে সনহস্থত।। 

লহনমস্থত কুন্তীস্থদবী কস্থেন লোদন। 

প্রস্থবানিয়া প্রণনময়া যায় পঞ্চ জন।।  

প্রস্থবাি না মাস্থন কুন্তী, যায় লদৌিাইয়া। 

নবদুে কস্থহন তাাঁস্থে বহু বুঝাইয়া।।  

িনেয়া েইয়া লগে আপনাে ঘস্থে। 

কুন্তী সহ কাস্থন্দ যত নােী অন্তুঃপুস্থে।। 

নগস্থেে লোক যত কেস্থয় রন্দন। 

ঘস্থে ঘস্থে কাস্থন্দ যত কুেবিূগণ।। 

বাে বতদ্ধ যুবা কাস্থন্দ, নশশুগণ নপছু। 

রন্দস্থনে শব্দ নবনা নানহ শুনন নকছু।। 

নগস্থেস্থত মহাশব্দ, রন্দস্থনে লোে।  

প্রেয়কাস্থেস্থত লযন সাগে কস্থল্লাে।। 

শুননয়া হইে বযে অে নতপমনণ।  

শীঘ্রগনত নবদুস্থেে িাকাইে আনন।। 

িততোে বস্থে, শুন মন্ত্রী-চিূামনণ। 

নগস্থেস্থত মহাশব্দ, রন্দস্থনে ধ্বনন।। 

লহন বুনঝ কাস্থন্দ সস্থব পাণ্ডব কােণ।  

কহ শুনন, নকরূস্থপস্থত যায় তাো বন। ।  

ির্ত্া বস্থে, যুনিনিে যায় লহাঁ মুস্থি। 

সনবষাদ নচস্থর্ত্স্থত বসস্থন মুি ঢাস্থক। ।  

দুই বাহু নবস্তানেয়া যায় বতস্থকাদে।  

অর্জ্ুৃস্থনে অশ্রুজে বস্থহ ননেন্তে।।  

নকুে যাইস্থছ ছাই সর্ব্ৃাঙ্গ মানিয়া। 

সহস্থদব যায় মুস্থি কে আচ্ছানদয়া।। 

দ্রুপদ-ননন্দনী যায় সবাে পিাস্থত। 

আেুনেত লকশভাে কানন্দস্থত কানন্দস্থত।। 
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লিৌময পুস্থোনহত সস্থঙ্গ কস্থে লবদধ্বনন। 

নবষানদত নচর্ত্ অনত কুশমুনি পানণ।। 

িততোে বস্থে, কহ ইহাে কােণ। 

এরূস্থপ পাণ্ডব লকন যাইস্থতস্থছ বন।। 

নবদুে বস্থেন, োজা কনহ, লদহ মন। 

কপস্থ  সর্ব্ৃস্ব ননে তব পুত্রগণ। ।  

পাণ্ডব প্রিান তবু না হয় লরানিত। 

যুনিনিে তব পুত্রগস্থণ সদা প্রীত।। 

কদানচৎ ভৃ যনদ হয় লনত্রানস্থে। 

লতাঁই বকে লহাঁ মুি ঢানকয়া অঞ্চস্থে।। 

ভীম বস্থে, মম সম নানহক বনেি। 

সংসাস্থেস্থত যত বীে সকস্থেে লশ্রি। ।  

ইহাে উনচত শানস্ত কনেব আনসয়া। 

এত বনে যায় বীে ভুজ প্রসানেয়া।।  

অর্জ্ুৃস্থনে অশ্রুজে বস্থহ অননবাে।  

লসই মত বেনষস্থব অস্ত্র তীক্ষ্মিাে।। 

প্রতযি ভনবষয ভূত সহস্থদব জাস্থন। 

বংশ-নাশ জানন হস্ত নদয়াস্থছ বদস্থন। ।  

এই মত ভৃ আনম কনেব ববেীস্থে। 

লস লহতু নকুে ভৃ মানিে শেীস্থে। ।  

যাজ্ঞস্থসনী লদবী যায় কনেয়া লোদন।  

এই মত কানন্দস্থবক শত্রু-নােীগণ।।  

কুশ হস্থস্ত েস্থয় যায় লিৌময তস্থপািন।  

সঙ্কল্প কনেে কুরু-শ্রাস্থদ্ধে কােণ।। 

নগস্থেে লোক সব কনেস্থছ লোদন। 

আমা সবাকাে প্রভু প্রভু যাইস্থতস্থছ বন।। 

সঘস্থন কনম্পত ভূনম, লদি নতপমনণ। 

নবনা লমস্থঘ গগস্থন শুনন লয লঘাে ধ্বনন।। 

সহসা হস্থেন রুদ্ধ লদব পুেন্দে।  

ঘন লমস্থঘ েুকাইে লদব নদবাকাে।। 

দতনি নানহক চস্থে গভীে অেকাে।  

উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনন ননেন্তে।।  

অকৃাৎ ভানঙ্গ পস্থি লদউে প্রাচীে। 

িস্থণ িস্থণ োজা কনম্প উিস্থয় শেীে।। 

এই সব নচহ্ন োজা লকৌেব নবনাস্থশ। 

লকবে হইে োজা তব করৃ্ম্স্থদাস্থষ।। 

মহাভােস্থতে কর্া অমতত েহেী। 

কাশী কস্থহ, শুননস্থে তেস্থয় ভব বানে। ।  

কুরু-সভায় নােদ মুননে আগমন 

লহনকাস্থে উপনীত ব্রহ্মাে তনয়। 

সভামস্থিয কস্থহন নােদ মহাশয়।। 

আনজ বহস্থত চতুর্দ্ৃশ বৎসে সময়। 

শ্রীকতষ্ণ-সহাস্থয় কনেস্থবক কুরু-িয়।। 

সবাই মনেস্থব দুস্থযৃযািন-অপোস্থি। 

ননুঃিত্রা হইস্থব নিনত ভীমার্জ্ুৃন-স্থরাস্থি।। 

এত বনে মুননবে লহন অন্তদৃ্ধান।  

শুনন কণৃ দুস্থযৃযািন বহে কম্পমান।। 

নােস্থদে কর্া শুনন হইে অনেে। 

অকূে সমুস্থর লযন িুনবে শেীে।। 

উপায় না লদনি ইস্থর্, নক হইস্থত গনত।  

নবচানে শেণ ননে লরাণ মহামনত।। 

পাণ্ডস্থবে ভস্থয় প্রভু কম্পস্থয় শেীে।  

আপনন অভয় নদস্থে হয় মন নেে।। 

লরাণ বস্থে, পাণ্ডুপুত্র অবিয আমাে। 

লদব বহস্থত জাত পঞ্চ পাণ্ডুে কুমাে।। 
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পাণ্ডব লদবতা, আনম হই লয ব্রাহ্মণ। 

ব্রাহ্মস্থণে পূজয লদব জাস্থন সর্ব্ৃজন।। 

তর্ানপ কনেব আনম যস্থতক পানেব। 

লতামা সবাকাস্থে আনম তযাগ না কনেব।।  

দুর্জ্ৃয় পাণ্ডব সব যাইস্থতস্থছ বন।  

চতুর্দ্ৃশ বৎসস্থে কনেস্থব আগমন।। 

লরাস্থি আনসস্থবন তাাঁো সবাে উপে। 

ননিয় লদনি লয লঘাে হইস্থব সমে।। 

শেণ পােন লহতু লতামা সবাকাে।  

ননিয় কনহ লয ভর নানহক আমাে। ।  

যস্থতক কনেস্থে সর্ব্ৃ আমাে কােণ। 

ননক  হইে লদনি আমাে মেণ।। 

োজযস্থজ্ঞ িতিদুযন্ন হস্থয়স্থছ উৎপনর্ত্। 

আমাে মেণ লহতু, নবিযাত লস নিনত।। 

লসই নদন বহস্থত ভয় হস্থয়স্থছ আমায়। 

দ্বন্দ্ব বহস্থে পাণ্ডস্থবে হইস্থব মেণ।  

বুনঝ যাস্থহ লশ্রয়ুঃ হয় তাস্থহ লদহ মন।।  

যজ্ঞ দান ব্রত সব কেহ ত্বনেত। 

িরৃ্ম্ নবনা সিা নানহ পেকাে-নহত।।  

এ সুি সম্পর্দ লযন তাে-ছায়াবৎ। 

ইহা জানন শীঘ্র সস্থব িে িরৃ্ম্পর্।।  

লতামা সবাকাে মততুয বহে লসই কাস্থে। 

সভায় যিন কতষ্ণা িনেয়া আননস্থে।। 

পাঞ্চাে-ননন্দনী কতষ্ণা জন্ম েক্ষ্মী-অংশ। 

সদা যাাঁস্থে সিীরূস্থপ োস্থি হৃষীস্থকশ।।  

তাাঁস্থে কি কতষ্ণ নানহ নদস্থব কদানচত। 

না িনমস্থব পাণ্ডব, লরৌপদী প্রস্থবানিত।। 

ত্রস্থয়াদশ বৎসোস্থন্ত েিা নানহ আে।  

ভীমার্জ্ুৃন হাস্থত হস্থব সবাে সংহাে।। 

লস কােস্থণ তাে সহ কেহ না রুস্থচ। 

এিনন কেহ প্রীনত, যনদ প্রাণ বাাঁস্থচ।। 

এত শুনন িততোে নবদুস্থে কনহে।  

লমাে মস্থন নানহ েয় নবপদ ঘুনচে।। 

এইিস্থণ শীঘ্রগনত কেহ গমন। 

নিোস্থয় আনহ শীঘ্র পাণ্ডু-পুত্রগণ।।  

যনদ তাো সতযভঙ্গ কনেবাস্থে নাস্থে। 

ভাে লবশ কনে যাক অেণয নভতস্থে।।  

বস্ত্র-আভেণ পনে ের্-আস্থোহস্থণ। 

সংহনত েইয়া যাক্ দাস-দাসীগস্থণ।। 

সঞ্জয় এস্থতক শুনন বনেে তিন। 

সর্ব্ৃ পতর্বী লপস্থে োজা নক লহতু লশাচন।। 

িততোি বস্থে, মম নচর্ত্ না নস্থহ নেে। 

বহুমত কনে, বিযৃয না িস্থে শেীে।।  

সঞ্জয় বনেে, শান্ত এিন ননহস্থব। 

যিন এ সব োজা ননরৃূ্ম্ে হইস্থব।।  

তিন হইস্থব শান্ত, শুনহ োজন। 

কত মত লতামাস্থে না বুঝানু তিন।। 

ভীে লরাণ নবদুোনদ কনহে নবস্তে। 

তবু পাশা লিোইস্থে অনস্থর্ৃে ঘে।। 

লহন নবপযৃযে কভু নানহ শুনন কাস্থণ। 

কুেবিূ-চুস্থে িনে সভামস্থিয আস্থন।।  

তিন নক আপনন সভায় নানহ নছস্থে। 

আপনাে বংশ তুনম আপনন নানশস্থে।। 

িততোে বস্থে, নকছু মম সািয নয়।  

বদস্থব যাহা কস্থে, তাহা শান্ত নকস্থস হয়।। 

যিন লযমন হয়, নবনি তাহা কস্থে। 

কুবুনদ্ধ কুপর্ী কুনে দুুঃি লদয় তাস্থে।। 

অিরৃ্ম্ লয করৃ্ম্, তাহা বুস্থঝ লযন িরৃ্ম্। 
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অর্ৃ কনে বুস্থঝ নে অনস্থর্ৃে করৃ্ম্।। 

করৃ্ম্হীস্থন কাে যায় বুনঝবাস্থে নাস্থে। 

কুবুনদ্ধ কনেয়া নস্থে কােবুনদ্ধ িস্থে।। 

লসইমত কুবুনদ্ধ আমাস্থে নদে কাস্থে।  

আগু পাছু নবচাে না কনেোম লহস্থে। ।  

অস্থযাননসম্ভবা জন্ম কমো-অংস্থশস্থত। 

তাস্থে লহন অপমান সভাে মস্থিযস্থত।। 

সািুপুত্র পাণ্ডস্থবে নদে বনবাস। 

এই চানে দুি বহস্থত বহে সর্ব্ৃনাশ।। 

অশি না হয় বস্থে পঞ্চ সস্থহাদে। 

মুহূস্থর্ত্ৃস্থক নজননবাস্থে পাস্থে চোচে।। 

িরৃ্ম্ পাস্থশ বন্দী বহয়া লমাস্থে বি মাস্থন। 

লস কােস্থণ না মানেে এই দুিগস্থণ। ।  

ভততযরূস্থপ বনস নছে সভাে নভতে। 

এই দুিগণ কত কস্থে ক রূ্ত্ে।। 

েজুঃস্বো লরৌপদী, নপেন একবাস্থস। 

সভামস্থিয আননস্থেক িনে তাে লকস্থশ।।  

যনদ লরাি কনে কতষ্ণা চানহস্থত নয়স্থন। 

তিনই বহত ভৃ এই দুিগস্থণ।। 

লস িনমে, িনমস্থবন নানহ হৃষীস্থকশ। 

ননিয় সঞ্জয় লমাে বংশ বহে লশষ।।  

গাোেী সনহত লমাে পুত্রবিূগণ। 

লরৌপদীে দুুঃি শুনন কনেে রন্দন।।  

অনিস্থহাত্র গতস্থহ নছে যস্থতক ব্রাহ্মণ। 

কতষ্ণাে িনেে লকশ কনেয়া শ্রবণ।।  

লরাি কনে লেৌহদণ্ড অনিস্থত লিনেে। 

িততোে সর্ব্ৃনাশ হউক বনেে। ।  

ঘস্থে ঘস্থে আচনম্বস্থত উনিে আগুনন। 

চতুনর্দ্ৃস্থক শব্দ বকে শকুনন গতনিনী।। 

হাহাকাে শব্দ বকে যত বতদ্ধগণ। 

নবদুে কনহে লমাস্থে সব নববেণ।। 

নিক্ নিক্ দুস্থযৃযািস্থন, নিক্ শকুননস্থে। 

কপ  পাশায় দুুঃি নদে পাণ্ডস্থবস্থে।।  

না সনহস্থব পাণ্ডব এ সব অপমান। 

পাপবুস্থদ্ধ বংশ লমাে বহস্থব অবসান।।  

কতষ্ণ যাে অনুকূে, নকস্থসে আপদ। 

ভীমার্জ্ুৃন মারীসুত বকস্থকয় দ্রুপদ।। 

িতিদুযন্ন সাতযনক নশিণ্ডী আনদ কনে। 

র্াকুক অস্থনযয় কাযৃয ইন্দ্র যাস্থে িনে।। 

এ সব সনহত লকবা যুনঝস্থব সমস্থে। 

লক আস্থছ সহায় লমাে, ননস্থবনদব কাস্থে। ।  

একা পার্ৃ স্বয়ন্বস্থে নতপগস্থণ নজস্থন। 

একা ভীম নহস্থিস্থম্ব বনিে অস্ত্র নবস্থন।। 

একা পার্ৃ ইস্থন্দ্র নজনন দনহে িাণ্ডস্থব। 

এ লহন দুর্জ্ৃয় দুর্ব্ৃাে বীে পাণ্ডস্থব।। 

লকবা আস্থছ বীে যুস্থঝ সরু্ম্ি সমস্থে।  

লক আস্থছ সহায় লমাে ননবানেস্থব তাস্থে। ।  

নচস্থর্ত্স্থত বুনঝনু সব ননয়নতে েীো। 

কুরুকুে ধ্বংস লহতু এই দূযত লিো।। 

অনুিণ অেোজ ভাবস্থন অন্তস্থে। 

এ লশাক সাগস্থে দুি িুবাইে লমাস্থে। ।  

লরৌপদীস্থে বে নদয়া কনেনু সস্থন্তাষ।  

যুনিনিস্থে প্রস্থবানিয়া িমাইনু লদাষ।। 

পুনেনপ পাশা বকো আপনাে বস্থি। 

বশ নস্থহ, বদববশ, আননে নবপস্থদ।। 

পাণ্ডস্থবে হস্থস্ত আে নানহক ননস্তাে। 

ননজ করৃ্ম্স্থদাস্থষ লতাো হইনে সংহাে।।  

জোসে বি ভীম বকে অবস্থহস্থে। 
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কুরুবংশ েি নাই, ভীম নিস্থে এস্থে।। 

এইরূস্থপ িততোে কস্থে মহাস্থশাস্থক।  

সভা ভস্থঙ্গ ননজোস্থন যায় সর্ব্ৃস্থোক।। 

বস্থন নদে অেোজ নযায়াে হইয়া। 

অনুতাপ কস্থে লশস্থষ নবহ্বে হইয়া।। 

বনবাস্থস চনেো লরৌপদী পঞ্চ জনা।  

কাশী কস্থহ, কুরুকুে নাস্থশে সূচনা। ।  

শ্রীকতষ্ণ সহায় যাাঁহাস্থদে সর্ব্ৃিণ। 

তাাঁহাস্থদে দুুঃি নানহ লকার্াও কিন।।  

লযিাস্থন র্াকুে কতষ্ণা পঞ্চ সস্থহাদে।  

শ্রীকতস্থষ্ণে দতনি র্াস্থক তাাঁস্থদে উপে।।  

মহাভােস্থতে কর্া অমতত েহেী। 

কাহাে শকনত তাহা বনণৃবাস্থে পানে।। 

যাহা আস্থছ কাবয সুিা নবস্থশ্বে মাঝাস্থে। 

সকনে আস্থছ মহাভােস্থতে ভাণ্ডাস্থে।। 

ইস্থর্ যাহা নাই, তাহা নাই এ ভুবস্থন। 

অপূর্ব্ৃ গার্া এই শাস্ত্রস্থবদ মন্থস্থন।। 

মহাঋনষ মহাস্থযাস্থগ মনর্ লবদাণৃব। 

জগৎ জস্থনে নহত কনেস্থত সম্ভব।। 

বযাসস্থদব েনচস্থেন ভােত চনন্দ্রমা। 

বত্রস্থোস্থকয নানহক যাে সমান মনহমা।। 

লস জন সানত্ত্বক দান কস্থে বহুশ্রস্থম। 

লবদ নবদযা নবতেণ কস্থে পুণযরস্থম।। 

তাহাে অনিক িে ভােত শ্রবস্থণ। 

মহাভােস্থতে তুেয নানহ নত্রভুবস্থন।। 

কাশীোম দাস কস্থহ, শুন সর্ব্ৃজন।  

সভাপর্ব্ৃ সমাপ্ত, পাণ্ডব লগে বন।।  

 

সভাপর্ব্ৃ সমাপ্ত। 

 


