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 পাণ্ডবগণের মেদার পর্ব্বোণরাহন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

 ধর্ম্বরাজ ের্ত্তবে ছলনা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

 মেঘবেব পর্ব্বণে পাণ্ডবগণের গেে  ও ভীণের হণে ভীষো রাক্ষসীর েতেযু। . . . . . . 6  
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পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বণে আণরাহে 

বচলণলন জণেজয় চপোেহগে। 

মোন্ পণে স্বণগবণে েণরন আণরাহে। ।  

মোন্ মোন্ পর্ব্বণে পচিল মোন্ বীর। 

স্ব রীণর মেেণন মগণলন যযচধচির।।  

 

বণলন বব ম্পায়ন শুন জণেজয়। 

মধৌণেুণর চবদায় চদয়া পাণ্ডযর েনয়।।  

মলাভ মোহ োে মরাধ ক্ষান্ত েচর েন।  

হইণলন এোণন্ত মগাচবি-পরায়ে।। 

পযেু ভাগীরেী জণল েচর স্নান দান। 

সূণযবু অঘবু চদণলন হইয়া সাবধান।। 

গঙ্গা েতচর্ত্োয় অঙ্গ েচরয়া ভূচষে। 

শুক্লবস্ত্র পচরধান উর্ত্রী সচহে।।  

হচর স্মচর েচরণলন গঙ্গাজল পান। 

শুচি বহয়া স্বগবপণে েণরন প্রয়াে।। 

বহু বন পার বহয়া অণনে পর্ব্বে।  

চদবাচনচ  যান হচর চিচন্ত অচবরে। ।  

েে  ে েযচন ঋচষ মদচি নানা স্থাণন। 

মেঘনাদ পর্ব্বণে মগণলন েে চদণন। ।  

পরে সযির চগচর সযরপযরী সে। 

অণনে েপস্বী ঋচষ েযচনর আশ্রে।। 

পর্ব্বণে উচেয়া রাজা মদচি জম্বযদ্বীপ। 

ভয়ঙ্কর নদ নদী মদণিন সেীপ।। 

অণনে েপস্বী ঋচষ আণছ চগচরবণর। 

পর্ব্বে গহবণর মেহ বতণক্ষর মো ণর।। 

োম্রজ া গণল পা া মেণজ গ্রহরাজ।  

েপ জপ সাণধ চনেু আপনার োয।। 

মেঘবেব মেঘনাদ চগচর েণনাহর। 

চদ্বেীয় সযণেরু সে সযির চ ির। ।  

অচে য় উজ্জ্বল পর্ব্বে সযণ াভন। 

দানব ঈশ্বর নাে ববণস পঞ্চানন।। 

দানব নতপচে মদণ  দানব রক্ষে। 

পঞ্চজণন মদণি মযন জ্বলন্ত পাবে। ।  

েনযষু আইল মদণ  এ সব মদচিয়া। 

রাজার সাক্ষাণে সণব জানাইল চগয়া।। 

পঞ্চজন নর আণস সণঙ্গ এে নারী। 

েব মযাগুা হয় রাজা পরে সযিরী। ।  

আইণস লইণে রাজু মহন লয় চিণে। 

শুচন মেঘনাদ বদেু সাচজল ত্বচরণে।। 

বাচহনী সচহে সাচজ আইল বাচহণর। 

চেন লক্ষ চেরাে ধনযে যযচি েীণর। ।  

দানণবর রূপ মযন েিপব আোর। 

নীলবণেব সাচজয়া েচরল অন্ধোর।।  

মযই পণে পঞ্চ ভাই আইণস পাণ্ডব। 

মসই পণে আগুচলয়া রচহল দানব।। 

অন্ধোর েচরণলে বাে বচরষণে। 

মদবো বচরণষ মযন আষাঢ় শ্রাবণে। ।  

নানা বােবতচি েণর প্রিণ্ড চেরাে। 

পবন রুচধর নাচহ মদচি দীননাে।। 

েহাচসিংহনাদ েণর  ব্দ চবপরীে। 

মদচিয়া পাণ্ডবগে হইল চবচস্মে।। 

 

মেঘনাদ বদেু চজজ্ঞাচসল যযচধচিণর। 

মে মোেরা পঞ্চজন, যাণব মোোোণর।। 

যযচধচির বচলণলন দানব প্রধান। 

িন্দ্রবিং  সেযদ্ভব পাণ্ডযর সন্তান।। 
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ভ্রােতণভণদ েে বিং  হইল সিংহার। 

অেএব স্বগবপণে েচর অগ্রসর।। 

আ ীর্ব্বাদ ের রাজা েযচে পযেুবান। 

মোোর প্রসাণদ মদচি প্রভয ভগবান।।  

েণব মেঘনাদ বণল শুন যযচধচির। 

যযদ্ধ ের পঞ্চভাই না হও অচস্থর। ।  

যযদ্ধ নাচহ চদয়া যচদ েচরবা গেন।  

যাইণে নাচরবা স্বণগব শুনহ রাজন।।  

আোর সচহে যযণদ্ধ যচদ পাও প্রাে।  

েণব স্বগবপযণর েযচে েরহ প্রয়াে।।  

পতচেবীণে শুচনয়াচছ মসােবিং  হণে। 

চনিঃক্ষত্রা হইল চক্ষচে ভীোর্জ্যবন হাণে।। 

চেন মোচ  চেরাে দানব চেনণোচ । 

ভীোর্জ্যবন ের মদচি যযদ্ধ পচরপা ী।। 

 

দানণবর বিণনণে হল েণন দিঃি। 

পঞ্চ ভাই যান, েচর উর্ত্ণরণে েযি।।  

মদচিল পাণ্ডবগে েচরল প্রয়াে। 

েযচপয়া দানব হল অচির সোন।। 

হাণে অস্ত্র েচরয়া মবিায় িেযচভবে। 

মদচিয়া মদ্রৌপদী মদবা বহল িেচেে।।  

মেঘনাদ বদেু বণল যাে পঞ্চ ভাই।  

ইহা সবাোর ভাযবুা আন েে োাঁই।।  

 

এে শুচন ধর্ম্বরাজ চেছয না বচলল।  

মদ্রৌপদীণর বদেুগে ধচরয়া লইল।। 

মদচি বতণোদর ধণর্ম্ব বণল ডাে চদয়া। 

মদ্রৌপদীণর বদেুগে লইল ধচরয়া।। 

শুচনয়া িাণহন রাজা পাঞ্চালীর চভণে। 

রযদ্ধ বহল বতণোদর নাচরল সচহণে।। 

জ্বলন্ত অনল মযন ঘতেণযাণগ বাণি। 

অণ ষ প্রোণর বদেুগণে গাচল পাণি।। 

গদা নাচহ  ালবতক্ষ মদচি চবদুোন। 

উপাচিল বতক্ষবর চদয়া এে  ান।। 

নািা চদয়া পাো ঝাচি হাণে চনল ডাল। 

মরাধ েচর ধায় বীর রযদ্ধ মযন োল।। 

প্রহার েরণয় বতক্ষ, ডাণে হান হান। 

মদচি মেঘনাদ বদেু হল েম্পোন।।  

 

ভীে বণল শুনণর চেরাে বদেুগে। 

মদ্রৌপদীণর ছাি, যচদ পাইণব জীবন। ।  

ইহা বচল প্রহাচরল বদণেুর উপর। 

অসিংিু চেরাে বদেু মগল যেঘর।। 

অবণ ণষ পলাইল লইয়া জীবন। 

েেে ভাচঙ্গল োর ভাচঙ্গল দ ন। ।  

মদচি মেঘনাদ বণল েণন ভয় মপণয়। 

েযচে রাজু ের মহো নরপচে হণয়।।  

প্রাে রক্ষা ের, মহর লহ েব নারী। 

এে বচল বদেুপচে পচরহার েচর।। 

মদচি চিণর্ত্ ক্ষো চদল বীর বতণোদর। 

মদ্রৌপদীণে লণয় মগল ধণর্ম্বর মগাির।। 

েযি হণয় ধর্ম্বরাজ ভীণে মদন মোল। 

স্বগবপণে যান রাজা েযণি হচরণবাল।।  

েহাভারণের েো অেতে সোন।  

ো ীদাস মদব েণহ শুণন পযেুবান। ।  
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পাণ্ডবগণের মেদার পর্ব্বোণরাহন 

েযচন বণল শুন পরীচক্ষণের নিন।  

িণলন উর্ত্রেযণি পাণ্ডযপযত্রগে।।  

দানব ঈশ্বর চ ব রচিে সযবণেব। 

নানা ধােয চবদুোন ম াণভ প্রচে বণেব।। 

েেণে ম াচভে েচে েযেযোর পাাঁচে। 

অন্ধোণর দীপ্ত েণর মযন চদনপচে। ।  

চদবু সণরাবর েো সযবাচসে জল। 

হিংস িরবাে ম াণভ প্রফযল্ল েেল। ।  

োহা মদচি পঞ্চভাই জণলণে নাচেয়া। 

েণরন েপবে স্নান চপেত উণেচ য়া।। 

স্নান েচর েযণ্ড হণে উচে ছয়জন। 

দানব ঈশ্বণর আচস েচরল পূজন।। 

মেহ েব েণর মেহ চ ব মসবা েণর।  

অিাঙ্গ প্রোে মেহ েণর লযচে চ ণর।। 

ভচিভাণব মভালানাণে োচগণলন বর।  

মোোর প্রসাণদ মযন মদচি দাণোদর। ।  

এে বচল প্রেচেয়া েচর জলপান। 

উর্ত্রেযণিণে পযনিঃ েচরল প্রয়াে।।  

েেদূর যাইণে মদণিন সণরাবর। 

জল মদচি েযি হন পঞ্চ সণহাদর।। 

জল পান েচর চস্নগ্ধ হন পঞ্চজন। 

েুচজণলন মেঘনাদ পর্ব্বণের বন।।  

মেদার পর্ব্বণে েণব েচর আণরাহে। 

বি সযি পাইণলন মদচি উপবন।। 

মেদার পর্ব্বে মসই অচে সযণ াভন। 

যাহাণে শুণনন েণেব স্বণগবর বাজন।। 

পর্ব্বণে উচেয়া ভাচবণছন হৃষীণে ।  

পতচেবী িাচহয়া রাজা না পান উণে ।। 

অচে য় উচ্চ চগচর বি ভয়ঙ্কর। 

লক্ষ গজ পচরোে চবোর উপর।। 

পর্ব্বণের িাচর পাণ  ম াণভ নানা বতক্ষ।  

চেন্নর গন্ধর্ব্ব েনুা আণছ লক্ষ লক্ষ।। 

চজচনয়া সাচবত্রী সেী সযির োচেনী। 

ভ্রের গুঞ্জণর মযন প্রফযল্ল পচিনী।। 

 

পাণ্ডণবর রূপ মদচি মোণহ নারীগে।  

েচহণে লাচগল চেছয েধযর বিন।। 

মোো বহণে আগেন যাণব মোোোণর। 

চেবা নাে মোন্ বেব েচহবা আোণর।। 

ধর্ম্ব বচলণলন িন্দ্র বিংণ ণে উৎপচর্ত্। 

যযচধচির নাে েে পাণ্ডযর সন্তুচে।। 

জ্ঞাচেবধ পােণে অচস্থর েে েন। 

স্বণগব যাব েতষ্ণ আজ্ঞা চদণলন মযেন।। 

অেএব রাজু ছাচি যাই স্বগবপযণর। 

এই পচরিয় েণনু জানাই মোোণর।। 

 

এে শুচন পযনরচপ বণল েনুাগে। 

পতচেবী ছাচিয়া যচদ আইণল রাজন।। 

চে মহেয পাইয়া দিঃি যাহ স্বগবপযর। 

এই মদণ  োে বহয়া রাণজুর োেযর।। 

মদিহ আোর পযরী পরে সযির। 

ম াে মরাগ বুাচধ জরা নাচহ নতপবর। ।  

িন্দ্র সূযবু চজচন ম াভা আবাস উদুান। 

চেন্নর নগণর রাজা হও েচেোন।। 

চেন লক্ষ েনুা মোরা হব েব দাসী। 

েচরব িাের মসবা িাচর পাণ  বচস।।  
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এে শুচন ধর্ম্বরাজ বণলন েিন। 

েতণষ্ণর আজ্ঞায় যাব অের ভযবন।। 

দ্বাপর হইল ম ষ েচল আগেন। 

যদবিং  লইয়া মগণলন নারায়ে।। 

োাঁর দর ন চবনা রচহণে না পাচর। 

অেএব স্বণগব যাব মদচিণে েযরাচর।। 

েচরলাে সঙ্কল্প যাবৎ প্রাে োণে। 

না েচরব রাজুণভাগ যাব স্বগবণলাণে।। 

 

শুচন েনুাগে পযনিঃ েণহ যযচধচিণর। 

মেেণন যাইণব স্বণগব োনব  রীণর।। 

েনযষু দগবে স্বগব শুন নরপচে। 

 রীর েুচজয়া মস মগণলন যদপচে।।  

এই মদণ  গঙ্গােীণর োচে েে োল।  

মদবণদহ মপণয় স্বণগব যাণব েহীপাল।। 

আোণদর সণঙ্গ োে হাসু রঙ্গ রণস। 

েেে চদবস োল ো  অনায়াণস।। 

 

রাজা বচলণলন ময মোেরা োেতসে। 

মোো সবাোর োয়া েণনণে দগবে। ।  

চনিূর শুচনয়া চনবচর্ত্বল েনুাগে। 

িণলন উর্ত্রেযণি পাণ্ডযর নিন।।  

 

পর্ব্বে মদণিন বীর অচে েণনাহর। 

চবরাচজে অদ্ধব অঙ্গ  ঙ্করী  ঙ্কর।। 

নানা রত্ন চবভূচষো আসন গম্ভীরা। 

অন্ধোর আণলা েণর মযন িন্দ্র োরা।। 

োণহ চবরচিে েযণ্ড চত্রভযবন সার।  

স্ফচ ে সোন শুভ্র িণন্দ্রর আোর।। 

েযণণ্ড নাচে স্নানদান েচর পঞ্চজন।  

দই েযল মেৌরণবর েণরন েপবে।। 

স্নান েচর চেনবার প্রদচক্ষে বেল।  

েচেেয় েণহণ  মদচি েযি হইল।। 

চবেল ঈশ্বর চ ব সাক্ষাণে মদচিয়া। 

প্রোে েণরন সণব অঙ্গ মলা াইয়া।।  

েতেী েী  পশু পক্ষী যচদ েো েণর। 

রুদ্ররূপ ধচর োরা যায় রুদ্রপযণর।। 

এ সেল েত্ত্ব শুচন মলাণের বদণন। 

পযনিঃ পযনিঃ প্রোে েচরল ছয়জণন।। 

ভচিভাণব মভালানাণে োচগণলন বর।  

ভূেনাে ভূোধী  েযচে ভূণেশ্বর।।  

েতচর্ত্বাস োলীোন্ত মদহ এই বর।  

মোোর প্রসাণদ মযন মদচি দাণোদর। ।  

 

বর োচগ ছয়জন িণল েো বহণে। 

পর্ব্বে মেদার পার হল েহা  ীণে। ।  

যাইণে উর্ত্রেযণি পাণ্ডযর নিন।  

দই জলা য় োণহ মদণি সযণ াভন।। 

ধণর্ম্বর চনর্ম্বাে োণে প্রফযল্ল েেল। 

হিংস িরবাে রীিা েরণয় সেল।। 

অপ্সরী চেন্নরী েো নানা রীিা েণর। 

েযচনগে েপ েণর পর্ব্বে উপণর।। 

মিলণয় েেব গে মপণয় চদবু  ািী।  

চবচবধ চবধাণন সযি েণর পশু পােী। ।  

েেক্ষে চবশ্রাে েচরয়া োর েীণর।  

জল মহেয ভীণেণর পাোন সণরাবণর।। 

ভারে-পঙ্কজ রচব েহােযচন বুাস। 

োাঁহার আচ ণস রণি ো ীরাে দাস।।  
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ধর্ম্বরাজ ের্ত্তবে ছলনা 

েযচন বণল শুনহ নতপচে জণেজয়। 

উর্ত্রেযণিণে যান পাণ্ডযর েনয়।। 

যযচধচির প্রভতচে আইণস স্বগবপণে। 

সোিার জাচন ধর্ম্ব আচসল ছচলণে। ।  

জলির পক্ষী বহয়া রন সণরাবণর। 

বচসণলন যযচধচির পর্ব্বে উপণর। ।  

পেশ্রণেেতষ্ণাযযি রাজা যযচধচির। 

জল মহেয িচলণলন বতণোদর বীর।। 

আজ্ঞা মপণয় সণরাবণর মগল বতণোদর। 

মদচিয়া ডাচেয়া বণল পক্ষী জলির।।  

চেবা বার্ত্বা চে আশ্চযবু চেবা সারপে।  

মেবা সদা সযণি োণে েহ িাচর েে। ।  

 

পক্ষীর বিন ভীে না শুচনল োণে। 

চ লারূপ হইণলন জল পর ণন।। 

এইরূণপ অর্জ্যবন নেযল সহণদণব। 

প্রশ্ন না েচহণে পাচর চ লা হয় সণব।। 

অবণ ণষ আপচন িণলন ধর্ম্ব ভূপ। 

োণর ধর্ম্ব চজজ্ঞাণসন োয়া পক্ষীরূপ।। 

চে বার্ত্বা আশ্চযবু পে মেবা সদা সযিী। 

জল িাণব পাণছ অণগ্র েহ শুচন মদচি।। 

 

ধর্ম্ব বচলণলন এই বার্ত্বা আচে জাচন। 

োস বষব রূণপ োল পাে েণর প্রােী।। 

চদণন চদণন যোলণয় যায় জীবগে। 

ম ণষর জীবন আ া আশ্চযবু লক্ষে।।  

শ্রুচে স্মতচে আগে অণ ষ ধর্ম্বপে।  

মসই পে সার মযই সর্জ্ণনর েে।। 

ফল েূল  াে মযই িায় চদবাণ ণষ। 

অপ্রবাসী অঋেী মস সদা সযণি ববণস।। 

এই সেু িাচর আচে জাচন েহা য়। 

শুচনয়া সন্তুি ধর্ম্ব মদন পচরিয়।। 

িেৎোর বহয়া রাজা পচিণলন পায়। 

ভ্রােতগণে উদ্ধাচরয়া আনচিে োয়।। 

আ ীর্ব্বাদ েচর ধর্ম্ব বচলণলন েণব। 

সর্ব্ব ধর্ম্ব মশ্রি েযচে এো স্বণগব যাণব।। 

আর সব জন পণে পচিণব চনশ্চয়। 

এে বচল ধর্ম্ব িচলণলন চনজালয়।। 

েহাভারণের েো স্বরগ-ণসাপান। 

পাচপগে শ্রবণেণে লণভ ভণব ত্রাে। ।  

মেঘবেব পর্ব্বণে পাণ্ডবগণের গেে ও ভীণের হণে ভীষো রাক্ষসীর 

েতেযু। 

েযচন বণল শুনহ নতপচে জণেজয়। 

মগণলন উর্ত্রেযণি পাণ্ডযর েনয়।। 

মেঘবেব নাণে চগচর অচে ভয়ঙ্কর। 

অণরাণহে পাণ্ডযপযত্র োহার উপর।।  

ছচত্র  মযাজন মসই পর্ব্বে প্রসর।  

অচে অনযপে মযন সযণেরু চ ির।। 

েোয় োচেয়া মেঘ বণযব িাচর োস।  

নানা  ণব্দ মোলাহল মদচিলা েরাস। ।  
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মসইে পর্ব্বে রক্ষা েণর মদবগে। 

পূেবিন্দ্র সদা েো েণর সযণ াভন।।  

মেঘগে আণছ েো অচে ভয়ঙ্কর। 

চদবা রাত্র নাচহ জাচন পর্ব্বে উপর।।  

পঞ্চনারী ববণস সযণি সযবণেবর পযণর। 

চেন্নরী চজচনয়া ম াভা েণর অলঙ্কাণর।। 

 

যযচধচিণর মদচি বণল নারী পঞ্চজন।  

মোো বহণে আচসয়াছ েযচে চবিক্ষে। ।  

েনযণষুর মশ্রি েযচে বযচঝনয োরণে। 

বহু দিঃি পাইয়াছ মহন লয় েণন।। 

নয় মোষী অন্তিঃ বলয়া োে এই ভূচে। 

আপন ইচ্ছায় স্বােী েচরলাে আচে।।  

আোর নগর মদি অচে রেু পযরী। 

েযচে স্বােী হইণল মসচবব মোচ  নারী।। 

চদ্বেীয় স্বণগবর সযি পাইণব মহোয়। 

রাজু ের যে চদন িন্দ্র সূর্যবয রয়।।  

 

েনুার বিন শুচন ধণর্ম্বর েনয়। 

মযািহাণে েচহণছন অচে সচবনয়।। 

সঙ্কল্প েচরনয আচে সবার সাক্ষাণে। 

স্বগবপযরী যাইব মদচিব জগন্নাণে।। 

েচল আগেন হয় ইহার োরে। 

স্বণগব যাই অনযজ্ঞা চদণলন নারায়ে।। 

দয়া েচর মোণর বর মদহ েনুাগে। 

স্বণগব চগয়া মদচি মযন চবষ্ণযর িরে।।  

 

এে বচল েো বহণে েচরয়া গেন। 

উর্ত্রেযণিণে যান পাণ্ডযর নিন। ।  

মহনোণল মসই পণে ভাষেী রাক্ষসী।  

েযি মেচল পর্ব্বে চ িণর আণছ বচস।। 

স্বগব ের্ত্বু যযচি োয় অচে ভয়ঙ্কর। 

বদন মদচিয়া ভয় েণর চদবাের।। 

চব াল রাক্ষসী পে আগুচলয়া রণহ। 

চবপযল েনযষু মদচি িাইবাণর িাণহ।। 

 

ধর্ম্ব বচলণলন, মদি ভাই বতণোদর।  

েযি মেচল মিণে িায় দি চন াির।।  

ভয় হয় েণন, মদচি েূচর্ত্ব ভয়ঙ্ের।  

িাচর মরা  পে যযচি দীঘব েণলবর।।  

চেরূণপ যাইব পণে েচরল আ ে। 

দীপ্তোন মেজ মযন জলন্ত পাবে।। 

মদ্রৌপদীর ভয় বহল রাক্ষসী মদচিয়া। 

ভণয়ণে অর্জ্যবন বীণর ধচরল িাচপয়া।। 

 ঙ্খপাচে নাণে েযচন ববণস মসই বণন। 

যযচধচির চজজ্ঞাসা েণরন োাঁর স্থাণন।। 

চে মহেয রাক্ষসী বাস েণর স্বগবপণে। 

সর্ব্বোণল আণছ, চেম্বা এল মোো হণে।। 

 

শুচন েযচন বচলণলন বিন গভীর। 

রাক্ষসীর চববরে শুন যযচধচির।।  

চিত্রা নাণে স্বগবপযণর আচছল অপ্সরী। 

দর্ব্বাসা েযচনর  াণপ বহল চন ািরী।। 

ক্ষযধায় না োণে এই োয়াবী রাক্ষসী। 

যাণর পায় োণর িায় চেবা মযাগী ঋচষ।। 

েপস্বী সন্নুাসী েযচন েতগ পক্ষী নণর। 

পাইণল আনি েণন সণব গ্রাস েণর। ।  

ক্ষণেণে অপ্সরী হণয় সযণর েন মোণহ। 

নবরূপ পক্ষীরূপ ইচ্ছা হয় যাণহ।।  

বোসযর নাণে চছল রাক্ষস দরন্ত।  
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োহার ভচগনী এই শুনহ েদন্ত।। 

 চি যচদ োণে, দণি েরহ সিংহার। 

নণহ ধচর চন ািরী েচরণব আহার।। 

এে শুচন বতণোদর বহল আগুয়ান। 

দম্ভ েচর েচহল রাক্ষসী চবদুোন।।  

বোসযর  নাণে মযই মোর মজুি ভাই। 

োণর োচরয়াচছ আচে মোণর না ডরাই।। 

 

এে বচল েহাণরাণধ বীর বতণোদর। 

পর্ব্বণের  তঙ্গ দতই ভাচঙ্গল সত্বর।। 

 ান চদয়া এেিান োণর রাক্ষসীণর।  

েযি মেচল রাক্ষসী চগচলল মোপভণর। ।  

মদচি মোণপ আর  তঙ্গ োণর বতণোদর।  

লযচফয়া রাক্ষসী ধণর পর্ব্বে চ ির।। 

রিাচক্ষ রাক্ষসী মোণপ িাণহ িাচরপাণ । 

বি বতক্ষ ভাণঙ্গ োর নাসার চনশ্বাণস।। 

ভীণের সাক্ষাণে  ব্দ েণর ভয়ঙ্কর।  

মদবাসযর েম্পোন চসন্ধয ধরাধর।।  

রাক্ষসীর মঘার  ব্দ ঘন হুহুঙ্কার।  

মোণপ ের ের অঙ্গ পবনেযোর।। 

উপাচিল মসই বতক্ষ চদয়া এে  ান। 

পদভণর পর্ব্বে হইল েম্পবান।। 

 

ভীে বণল চন ািরী মদি এই বতক্ষ। 

বজ্রসে প্রহাণর ভাচঙ্গব মোর বক্ষ।। 

এে বচল হাণে গাছ আণস বায়যণবণগ। 

রাক্ষসী োচ য়া পাণি দ ণনর আণগ। ।  

না েণর রাক্ষসী মসই নাচহ ছাণি পে।  

মদচি ধর্ম্ব চিচন্তে হণলন েণনাগে।।  

বীর বতণোদর পযনিঃ মগাচবি ভাচবয়া। 

সযররাজ পর্ব্বে আচনল  ান চদয়া।।  

ভীে বণল চন ািরী শুন মর ভাষো।  

েণন না েচরহ আর বাাঁচিণে োেনা।।  

েযচন ঋচষ মিণয় মোর মবণিণছ বাসনা। 

আজ যযণদ্ধ মদিাইব যণের যােনা।। 

এে বচল দই হাণে পর্ব্বে ধচরয়া।  

রাক্ষসীণর প্রহাচরল হুঙ্কার ছাচিয়া।। 

আইণস পর্ব্বে মদচি গগণনর পণে। 

লাফ চদয়া রাক্ষসী ধচরল বাে হাণে।। 

বলবেী চন ািরী  ঙ্কণরর বণর। 

মফলাইয়া চদল চগচর দচক্ষে সাগণর। ।  

মদচিয়া চবস্ময়াপন্ন বহল ভীেবীর।  

চে হণব উপায় চিচন্তণলন যযচধচির।। 

েণব বতণোদর বীর চবষন্ন বদণন। 

বুােযল হইল বীর রাক্ষসীর রণে।।  

নাচহ েণর চন ািরী নাচহ ছাণি পে।  

েযি মেচল গ্রাণস মযন আচদণেুর রে।।  

েণন ভাচব ভীেণসন হইল চবস্ময়। 

জনে পবণন চিণন্ত সঙ্ক  সেয়।। 

পযণত্র পার ের পণে চপো প্রভঞ্জন।  

মোোর প্রসাণদ েণব মদচি নারায়ে। ।  

 

এে বচল বতণোদর ডাচেল পবণন। 

ডাে চদয়া পবন বচলল ভীেণসণন।। 

শুন পযত্র বতণোদর না হও ভাচবে। 

চে োযবু মোোর রণে েচরব চবচহে।। 

মজািহাণে বণল ভীে বচিয়া িরে। 

রাক্ষসী োচরণল হয় স্বগব আণরাহে।।  

এই ের্ম্ব ের চপো হর োর বল। 

ঘযচষণব মোোর য  অবনীেণ্ডল।। 
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এে শুচন হাচসয়া বচলণলন পবন। 

েব মেজিঃ মহৌে পযত্র আোর সোন।। 

বাহুবণল রাক্ষসীণর েরহ সিংহার। 

বহু সযণি সযরপণর ের আগুসার।। 

বতক্ষ লণয় বতণোদর োণর োলসা । 

িালাইয়া চদল বতক্ষ নাচসোর বা । ।  

রাক্ষসী চনণেজ হল ভীণের প্রহাণর। 

মলা াইয়া পণি ভূণে ছ ফ  েণর।। 

মদচিয়া হইল ভীে প্রফযল্ল অন্তর।  

লম্ফ চদয়া উচেণলন বযণের উপর।। 

নাসাপণে উণে বতক্ষ মভচদ োর েযণ্ড। 

হে পদ চিচরয়া েচরল িণ্ড িণ্ড। ।  

আেষবে েচর েণর উপাচিল েন। 

বজ্র চেণল ভাচঙ্গণলন দপাচ  দ ন।।  

েেে ঢযোয় োর মপণ র চভেণর। 

গলা িাচপ ধচরয়া বচধল রাক্ষসীণর।। 

োিংসচপণ্ড সে বেল েচ্ছণপর মহন। 

পূণর্ব্বণে েীিে বীর চবনাচ ল মযন।। 

েযষ্মাণ্ড সোন বেল রাক্ষসীর োয়। 

েহাণরাণধ পদাঘাে েচরণলে োয়।। 

মঘার  ব্দ েচরয়া েচরল চন ািরী। 

আনচিে বতণোদর চবরণে মে রী।।  

অন্তরীণক্ষ েযণল োণর বতণক্ষ জিাইয়া। 

ঘন পাে চদয়া মফণল ভূণে আছাচিয়া। ।  

মদবাসযর নাগ নর মদচি চবদুোন। 

গন্ধোদণনণর মযন লযণফ হনযোন।। 

অন্তরীণক্ষ  ে পাে চদয়া রাক্ষসীণর। 

মফলাইয়া চদল োণর দচক্ষে সাগণর। ।  

ভীষো রাক্ষসী োচর ভীে েহাবীর।  

 ীঘ্রগচে মগল যো রাজা যযচধচির।। 

(চেচসিং) 

 

ভারে পঙ্কজরচব েহােযচন বুাস। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ চবরচিল ো ীদাস।। 

ভদ্রোলী পর্ব্বণে পাণ্ডবণদর গেন ও হচর পর্ব্বণে মদ্রৌপদীর মদহেুাগ 

েযচন বণল শুন পরীচক্ষণের নিন।  

িচলল উর্ত্রেযণি ভাই পঞ্চজন।। 

মদচিল অপূর্ব্ব এে পর্ব্বে উপর।  

অচে অপরূপ চ বচলঙ্গ েণনাহর।। 

িন্দ্র সূযবু স্ফচ ে চজচনয়া শুভ্রোয়। 

েব েচরণলন রাজা েণহণ র পায়।। 

মোোর প্রসাণদ েচর স্বগব আণরাহে।  

এে বচল প্রেচেয়া েণরন গেন।। 

বহু েণি রাক্ষস আশ্রে এিাইয়া। 

ভদ্রোলী নাণে চগচর আণরাণহে চগয়া।। 

মদণিন পর্ব্বণে উচে পাণ্ডযর নিন। 

সপ্তরণে সূযবু আচদ গ্রহণদবগে। ।  

োহা মদচি ছয় জন হচরষ অন্তণর। 

ভদ্রোলী মদবী মদচিণলন চগচরপণর। ।  

প্রনাে েচরয়া বর োণগন যেণন। 

এই বর দাও োো োচগ েব স্থাণন। ।  

যযচধচির েন মদবী ের মোণর দয়া।  

েচলোণল জাগ্রো োচেবা েহাোয়া।। 

রাজা প্রজা অনুায় ময েণর অচবিাণর। 

িণ্ড িণ্ড হণব োরা মোোর িপবণর।। 
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অের নগর সে সযির ম াভন। 

চবদুাধচর অপ্সরী চজচনয়া েনুাগে।।  

লীলাবেী নাণে েনুা ভূপচে োহাণে। 

পাণ  অচধোর েণর পযরুস বচর্জ্বণে।। 

পঞ্চ ভাই পাণ্ডণব মদচিয়া চনজ পযণর। 

অগ্র হণয় েচহণলন সবার মগািণর।। 

রাজু চনণে এল চেবা মোন নরপচে। 

আোর পর্ব্বণে এল অপরূপ গচে।। 

সর্ব্বোল এই রাজু েে অচধোর। 

ময হুউে সেণর েচরব েহাোর।। 

 

এে বচল হাণে অস্ত্র অনযে লইয়া। 

যযচধচিণর রাচিল পর্ব্বণে বসাইয়া।। 

মোন নারী চজজ্ঞাসা েরচল পাণ্ডণবণর। 

মেবা েযচে মোো যাণব মেন এই পযণর।। 

রাজা বণল েনুাগে না হও অচস্থর।  

পতচেবীর রাজা আচে নাে যযচধচির।।  

চে োরণে মোো সণব ভাব অনু েো। 

রাজু মদ  লইণে না আচস আচে মহো।। 

েচল আগেন হণব পতচেবী ভযবণন। 

স্বণগব আণরাহে মোরা েচর মস োরণে।। 

 

এে শুচন েনুাগে িচলল ধাইয়া। 

লীলাবেী রােীণে সিংবাদ চদল চগয়া। ।  

শুচন লীলাবেী েনুা মফণল ধনযর্ব্বাে। 

লক্ষ নারী সাজ েণর চবচবধ চবধান। ।  

নানা অলঙ্কার অণঙ্গ সাজন েচরয়া। 

যযচধচির অণগ্র েণহ হাচসয়া হাচসয়া।। 

চজণেচন্দ্রয় রাজা েযচে েহাপযেুবান। 

অেএব এেদূণর েচরণল প্রয়াে।। 

েে ভাণগু আচসয়াছ আোর নগর। 

আচে দাসী হব েযচে হও রাণজুশ্বর।।  

ভদ্রোলী পর্ব্বণেণে আচে অচধোরী। 

হীরা েচে োচেণেু েচণ্ডে েে পযরী।। 

যাবৎ োচেবা ভদ্রোলীর পর্ব্বণে। 

োবৎ োচেব রাজা মোোর সচহণে।। 

জরা েতেযু বুাচধ ভয় নাচহ মোন পীিা। 

স্বগব হণে এ স্থাণন আনি পাণব বািা।। 

 

যযচধচির বণলন ময শুন লীলাবেী।  

চনিঃ ত্রু েচরয়া আচে ছাচিলাে চক্ষচে।। 

েচল আগেণন আজ্ঞা মদন নারায়ে। 

রাজু েুচজ ের চগয়া স্বগব আণরাহে।। 

েণরচছ সঙ্কল্প আচে েণর্ত্বুর চভের। 

রাজু না েচরব, যাব অের নগর।। 

অেএব ক্ষো মোণর দাও েনুাগে। 

সযরপযরী যাব আচে যো নারায়ে।। 

 

যযচধচির নতপচের িচরত্র মদচিয়া। 

পযনরচপ েণহ েনুা ঈষৎ হাচসয়া।। 

বযচদ্ধ নাচহ চেছয েব ধণর্ম্বর নিন। 

চে সযি পাইবা স্বণগব মদচি নারায়ে।। 

আোণদর সণঙ্গ েযচে োে চনরন্তর।  

স্বণগবর অচধে ফল পাণব অেিঃপর।। 

যযচধচির বচলণলন েতষ্ণ সঙ্গ বহণে। 

অনু সযি নাচহ ভাল লাণগ মোর চিণে।। 

শ্রীেতষ্ণ চবণচ্ছণদ েচর শুন েনুাগে। 

অেএব যাব আচে অের ভযবন।। 

রাজার চবনয় বােু শুচন নারীগে। 

বাহুচিয়া চনবচর্ত্বয়া মগল সর্ব্বজন।। 
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লীলাবেী েনুা মগল মপণয় েণনাদিঃি।  

পঞ্চ ভাই িচলণলন উর্ত্রাচভেযি।। 

 

েে দূণর মদচিণলন পাণ্ডযর নিন।  

ভণদ্রশ্বর নাণে চলঙ্গ অচে সযণ াভন।।  

বত্রণলােু চবিুাে চ ব অচে েণনাহর। 

নানা রণত্ন চবরচিে প্রবাল প্রের।। 

োহা মদচি পাণ্ডণবর হরচষে েন। 

পঞ্চ ভাই েচরণলন প্রোে েবন।।  

স্নানদান েচর সণব ফল পযষ্প বলয়া। 

পূজা েচর েব েণর মিৌচদে মবচিয়া।। 

বর োচগণলন অচে েণনর মেৌেযণে। 

েচরণলন যাত্রা সণব উর্ত্রাচভেযণি।। 

 

হচরনাে পর্ব্বণে েণরন আণরাহে। 

মদণিন পর্ব্বণে েচে োচেেু রেন।।  

(চেচসিং) 

ঐরাবে নাণে হেী চফণর পাণল পাণল। 

মদব যক্ষ েণর, অঙ্গ চহণেণে মভচদণল।। 

 

েহাচহণে  ীে মভচদ যায় েে দূর। 

পাণছ পচি মদ্রৌপদীর অঙ্গ বহল িযর।। 

চবষে দারুে চহণে  ীেব েণলবর। 

েযচচ্ছবে হইয়া পণি পর্ব্বে উপর।।  

অন্তোল জাচন মদবী চিণন্ত নারায়ে।  

স্বােীগে েযি িাচহ েুচজল জীবন। ।  

পাঞ্চালীর পেন পর্ব্বে হচরনাণে।  

অগ্রগােী রাজা না জাণনর মোন রণে।। 

পাণছ বতণোদর পােব মদচি চবপরীে।  

ডাে চদয়া যযচধচিণর বণলন ত্বচরে।। 

পাঞ্চালী পচিয়া পণে েুচজল  রীর।  

শুচন েণব আেযল বহণলন যযচধচির। ।  

েহাভারণের েো রচিণলন বুাস। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ েণহ ো ীরাে দাস।। 

মদ্রৌপদীর ম াণে পাণ্ডবণদর চবলাপ 

যযচধচির নতপেচে, মোণল বলয়া যাজ্ঞাণসনী,  

োচিণছন সেরুে ভাণষ। 

ম াে দিঃণি অণিেন, আর ভাই িাচরজন, 

অশ্রুেযণি ববণস িাচরপাণ ।। 

মদ্রৌপদীর েযি মিণয়, োচিণছন চবলাচপণয়, 

মোো মগণল দ্রুপদনচিনী। 

অজ্ঞাণে মোোর েণর, বচধনয েীিে বীণর, 

েযচে পাণ্ডণবর ধন োচন।। 

মযোণল দ্রুপদরাণজ, পে বেল সভাোণঝ,  

রাধাির চবচন্ধণে ময পাণর। 
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অণযাচনসম্ভবা েনুা, চত্রভযবণন মসই ধনুা, 

সম্প্রদান েচরণব োহাণর।। 

প্রচেজ্ঞা বিন  চন, এে লক্ষ নতপেচে, 

হুড়াহুচড় চবচন্ধবার েণর। 

দর্জ্বয় ধনযে ধণর, গুে চদণে নাচহ পাণর, 

েবয বাঞ্ছা পাইণে মোোণর।। 

রি উণে োর েযণি, োর হে ঘাড় বাাঁণে, 

না পাচরয়া ক্ষো চদল সণব। 

িাচরবণেব ময চবচন্ধণব, োণর রাজেনুা চদণব, 

দ্রুপদ েচহল ডাচে েণব।। 

মোো চজচন পঞ্চ ভাই, মগলাে জননী োাঁই, 

চভক্ষা বচল োণয় বলা মগল। 

না মদচিয়া না শুচনয়া, জননী হচরষ বহয়া, 

বাচ  িাও পঞ্চজণন বেল।। 

আজ্ঞা চদল েযচনগণে, চবভা বেনয পঞ্চজণন, 

লক্ষীরূপা সযিরী পাঞ্চালী। 

দ্বাদ  বৎসর বণন, েযচষণল ব্রাহ্মেগণে, 

পর্ব্বণে পচড়ণল অঙ্গ ঢাচল।। 

েণর্ত্বু েচরলাে পাপ, মোঁই এে পাইোপ, 

মেন েযচে পচড়ণল পর্ব্বণে। 

মেেণন যাইব পণে, োণিন ভূপচে চিণে,  

নাচহ মেহ প্রণবাধ েচরণে।। 

োচি ভীে ধনঞ্জয়, যেজ মসাদরদ্বয়, 

ম াোেযল েণর হাোোর। 

চবের চবলাপ েচর, বণল পযনিঃ হচর হচর, 

অণগ্র বহল েরে মোোর।। 

আোণদর সঙ্গ ছাচড়; পর্ব্বণে রচহলা পচড়,  

মোো এচড় যাইব চেেণে। 

এণেে ভাচবয়া সণব, চেছয  ান্ত বহয়া েণব, 
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চপ্রয়বােু েণহ ধর্ম্বসযণে।। 

এই মহেয মদণ  পূণর্ব্ব, রচহণে বচলণে সণর্ব্ব, 

দতঢ় েচর না ছাচড়ণল সঙ্গ। 

মোো মহন নারী চবণন,  ূনুণদচি রাচত্রচদণন, 

চবধাো েচরল সযি ভঙ্গ।। 

ভারণের পযেুেো, শ্রবণে চবনাণ  বুো, 

হয় চদবুজ্ঞাণনর প্রো ।

 

েেলাোণন্তর সযে, সযজণনর েনিঃপযে, 

চবরচিল ো ীরাে দাস।। 

যযচধচিণরর প্রচে ভীণের প্রশ্ন 

েযচন বণল শুনহ নতপচে জণেজয়। 

েণব েেক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডযর েনয়।।  

মদ্রৌপদীণর মবচিয়া ববণসন পঞ্চজন।  

ধর্ম্বরাজ বচলণলন গদগদ বিন।। 

মোোর চবণচ্ছদ প্রাণে সচহণে না পাচর। 

হায় চপ্রণয় মোণর ছাচি মগণল মোন পযরী।। 

পচিয়া রচহণল মেন পর্ব্বে উপণর। 

মোোর  য়ণন েে পরাে চবদণর।। 

উর্ত্র না মদহ মেন স্বােী পঞ্চজণন। 

সঙ্গ ছাচি মেেণন রচহণল েহাবণন।।  

েপ  পা ায় আচে েচরলাে পে। 

েব অপোন বেল দি দিঃ াসন।। 

মোোর োরণে ভীে প্রচেজ্ঞা েচরল।  

দিঃ াসণনর বক্ষ চিচর রিপান বেল।। 

ঊরু ভাচঙ্গ োচরল নতপচে দণযবুাধন।  

চনিঃক্ষত্রা হইল চক্ষচে মোোর োরে।। 

মোো মহেয জয়দ্রে পায় অপোন। 

মগাচবণির চপ্রয় েযচে পাণ্ডণবর প্রাে।। 

মোোর চবহণন চদণন মদচি অন্ধোর।  

এে শুচন োণি রাজা িণক্ষ জলধার।। 

 

বতণোদর বচলণলন ধর্ম্ব নতপেচে। 

মোনপাণপ পর্ব্বণে পচিল যাজ্ঞণসনী।। 

পচেব্রো বহয়া স্বণগব নাচহ মগণল মেণন। 

এে শুচন শ্রীধর্ম্ব বণলন ভীেণসণন।। 

মদ্রৌপদীর পাপ শুন েচহ ময মোোণর। 

আো বহণে বি মস্নহ চছল পােব বীণর।। 

এই পাণপ মদ্রৌপদী রচহল এই োাঁই। 

জানাই বতর্ত্ান্ত শুন বতণোদর ভাই।।  

জ্ঞাচেবধ পাণপ সদা জ্বচলণছ আগুচন। 

ঘতোহুচে োহাণে বহল যাজ্ঞণসনী। ।  

েহাভারণের েো সযধা বহণে সযধা। 

েেবপণে পান বেণল িণণ্ড েনক্ষযধা।। 

ো ীরাে দাস প্রভয নীল ব লা রূঢ়।  

দচক্ষণে অনযজানযজ সর্ম্যণি গরুি। ।  
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পাণ্ডবগণের বদচরোশ্রণে গেন ও সহণদণবর েতেযু  ও যযচধচিণরর ম াে 

বণলন বব ম্পায়ন শুন জণেজয়। 

মদ্রৌপদীণর মেয়াচগয়া পাণ্ডযর েনয়।।  

ম াে মোহ োে মরাধ মলাভ আচদছাচি।  

পঞ্চ ভাই গঙ্গােীণর যান স্বগবপযরী।। 

যাইণে উর্ত্রেযণি পাণ্ডযর নিন।  

োম্রিূি চগচর েচরণলন আণরাহে।। 

পর্ব্বে মদচিয়া সযিী পাণ্ডযর েনয়।  

 ঙ্খনাণদ পূচরল সর্ব্বত্র জয় জয়।।  

আো  পরণ  িূিা অচে ভয়ঙ্কর। 

সপ্ত অশ্ব রণে যায় মদবো ভাঙ্কর।।  

োলির চফণর সদা আপনার োণছ।  

বতক্ষ লো নাচহ েো ভাস্কণরর মেণজ।। 

পাচপি পরােী যচদ েো গচে েণর।  

আণরাহে োণত্র মসইক্ষণে পযণি েণর।। 

মদচিয়া চবস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।  

োলাচি রুণদ্রর পযরী ভয়ঙ্কর বন।।  

অচে য় প্রিণ্ড প্রোপ মেজ োাঁর।  

চনেণ  যাইণে  চি নাচহে োহার। ।  

 

আণছন ঈশ্বর েো দ েূচর্ত্ব ধচর।  

দ্বাণর োচে পঞ্চ ভাই নেস্কার েচর।। 

েব েচর বর মপণয় েচরল গেন। 

মরৌঞ্চ নাণে পর্ব্বণে েচরল আণরাহে।। 

মরৌণঞ্চর চনর্ম্বাে পযরী অচে য় ম াভা। 

ইণন্দ্রর িাণ্ডব চজচন েনণের প্রভা।। 

স্বগব বহণে নাণে োণে গঙ্গা সরস্বেী। 

হিংস িরবাে জণল িণর হৃিেচে।।  

সযবণেবর পািা পক্ষী আণছ বহুের।  

জল স্থল আবাস উদুান েণনাহর।। 

চনর্ম্বল উজ্জ্বল জল স্ফচ ে আোর। 

েীণর েপ েণর েযচন জ্ঞান অনযসার। ।  

মদচিয়া হচরষ বি পাণ্ডয পযত্রগে।  

স্বণেবর েণ্ডপ েো মদচি চবিক্ষে।।  

অচে অপরূপ পযরী প্রাসাদ েচির।  

অন্ধোণর আণলা েণর চজচনয়া চেচহর। ।  

পযষ্করাক্ষ নাণে চ ব েণ্ডপ চভের।  

োাঁর পূজা েণর মদব দানব ঈশ্বর।।  

চেন্নণরর রাজপযরী অচে অনযপে। 

স্থাচপয়াণছ মদব মদব েহাণদব নাে। ।  

বীো বিং ী বাণজ মেহ গায় চ বগীে।  

গন্ধর্ব্ব চেন্নর যক্ষ সণব আনচিে।। 

িাচরপাণ  স্তুচে েণর নািণয় নর্ত্বনী। 

অনু জাচে নারী নাচহ সেল ব্রাহ্মেী।। 

মেহ গন্ধ িযয়া মদয় পযষ্প পাচরজাে। 

চবল্বপণত্র গালবাণদু পূণজ চবশ্বনাে।। 

েবপাে েণর মেহ চ ণবর সাক্ষাণে। 

এেপণদ েব মেহ েণর মযািহাণে।। 

মসচবণল সেল পাপ হয় োর ক্ষয়। 

অণনে েপস্বী ঋচষ েরণয় আশ্রয়।। 

চনরবচধ সণব মসণব চ ণবর িরে। 

অন্তরীণক্ষ আণছ মেহ মযাগপরায়ে।। 

মদচি পঞ্চভাই েচরণলন স্নানদান। 

মলাভ মোহ ছাচিয়া পাইল চদবুজ্ঞান।।  

স্নান েচর পাণ্ডব হইল েযেূহলী। 
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চপেতণলাণে উণেচ য়া মদন জলাঞ্জচল।। 

প্রণব  েণরন সণব েণ্ডপ চভেণর। 

চবচবেণে পঞ্চভাই পূচজল  ঙ্কণর।।  

েরণযাণি প্রভয রুণদ্র োচগণলন বর।  

পযনিঃ জে নাচহ হয় েণর্ত্বুর চভের।। 

 

এে বচল প্রেচেয়া যান েো বহণে। 

মদবপযষ্প পণি আচস ভূপচের োণে।।  

মদচিয়া েপচস্বগে প্রফযল্ল অন্তণর। 

আদর েচরল বি রাজা যযচধচিণর।। 

এই েীণেব োে রাজা মোসবার সণঙ্গ। 

মোোোণর মোন্ মহেয যাণব মোন্ ভাণগ।। 

এে শুচন যযচধচির বণলন হাচসয়া।  

চনষ্কণ্টে চনজ রাজু, সেচল েুচজয়া।। 

সঙ্কল্প েণরচছ আচে েণর্ত্বুর চভের। 

স্বগবপযণর যাইব মদচিব দাণোদর।।  

আ ীর্ব্বাদ ের মোণর সব েযচনগে। 

স্বণগব চগয়া মদচি মযন মদব নারায়ে।। 

এে শুচন বণল োণর মরৌঞ্চ েযচনবর।  

েব েযলু রাজা নাচহ অবনী চভের।।  

সেে েুচজয়া যাহ স্বণগবর বসচে। 

মদচিয়া মগাচবি পদ পাণব চদবুগচে।। 

োাঁণর নেস্কার েচর ধণর্ম্বর নিন। 

উর্ত্রেযণেণে যাত্রা েণরন েিন। ।  

বদচরো শ্রণে মদচি জাহ্নবীর েূণল। 

বদচরে বতক্ষ েো ম াণভ ফল ফযণল।।  

অেতে চজচনয়া স্বাদ চপে নাণদ ডাণল। 

জরা েতেযু ভয় নাচহ েোয় োচেণল।। 

দর্ব্বাসার বণর বতণক্ষ অক্ষয় অবুয়। 

নানা বণেব নানা স্থল চদবু মদবালয়।। 

েরণয় েপসুা েীণর েে  ে েযচন। 

েরঙ্গ চনর্ম্বল বণহ গঙ্গা েিাচেনী।। 

দর্ব্বাসা মগৌেে ভরদ্বাজ পরা র।  

অশ্বোো আচঙ্গরস আর মসাণেশ্বর।।  

 

ঋচষগে বণল েণব রাজাণে মদচিয়া। 

মহোয় োেহ রাজা আো সবা বলয়া।।  

মদবো গন্ধর্ব্ব এো আণছ  ে  ে।  

পঞ্চভাই োে সযণি সবার সচহে।।  

অশ্বোো আচসয়া চেচলল পঞ্চজণন। 

পূর্ব্ব ম াে স্মচরয়া োিণয় দিঃিেণন।। 

অশ্বোো বণল োে বদচরোশ্রণে। 

পাপ েযি বহয়া, হচর পাণব পচরোণে।। 

 

এণেে শুচনয়া বচলণলন যযচধচির। 

না েচরব চস্থচে মোরা োচেণে  রীর।। 

সঙ্কল্প েচরনয আচে েতণষ্ণর সাক্ষাণে। 

যাইব অেরপযণর সযণেরু পর্ব্বণে।।  

সঙ্কল্প লচিণল হয় ব্রহ্মবধ ভয়।  

অেএব েচহ শুন েপস্বী েনয়।। 

ময মহাে মস মহাে, োণে যায় বা জীবন।  

যাইব ববেযেপযরী যো নারায়ে।। 

 

অশ্বোো বণল, মোো দ্রুপদ নচিনী। 

যযচধচির েন, পণে েুচজল পরােী।। 

শুচন হাহাোর েচর োণি মদ্রােসযে। 

হাহা েতষ্ণা সযবদনী রূপ গুেযযে। ।  

েণব গুরুপযণত্র বচিণলন সর্বববজন।  

উর্ত্র েযণিণে যান পাণ্ডযর নিন।।  

েেদূণর গঙ্গােীণর মদণি নতপবর। 
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পর্ব্বে বরবে নাণে অচে েণনাহর।। 

স্বগব ের্ত্বু দল্লবভ চবচিত্র উপবন। 

অণরাণহে মস পর্ব্বণে ভাই পঞ্চজন। ।  

মরবা নাণে পযেু নদী পর্ব্বে উপর।  

অচে সযচনর্ম্বল জল ম াণভ েণনাহর।।  

েীণর মরবানাে চবষ্ণযেূচর্ত্ব িেযভযবজ। 

প্রেণেন যযচধচির সচহে অনযজ।। 

েচে েরেে পযরী অচে ম াভা েণর। 

মিৌর ী মযাজন োর উপণর চবোণর। ।  

বতণক্ষ অন্ধোর নাচহ জাচন চদবারাচে। 

চেন লক্ষ চেরাে েযৎচসে েূচর্ত্ব অচে।। 

নানাবণেব অস্ত্র ধণর প্রিণ্ড চেরে। 

েচে রণত্ন চবভূচষে মলাচহে বরে।। 

চপন্ধন গাণছর ছাল োম্রবেব মে ।  

েণেব রােেচি সাণজ ভয়ঙ্কর মব ।।  

মেহ োলসা  োণর মেহ মদয় লম্ফ। 

মেহ অন্তরীণক্ষ মেহ জণল মদয় ঝম্ফ।। 

বাে বতচি েচরয়া েচরল অন্ধোর।  

ভাণবন না মদচি পে পাণ্ডযর েযোর।।  

েহাচহণে োাঁণপ েনয পাণয় বাণজ  ীলা। 

চবষণ্ণ হইয়া েণব ভাচবণে লাচগলা। ।  

চেন লক্ষ চেরাে েচরল বানবতচি।  

প্রলয়োণলণে মযন সিংহাচরণে সতচি।। 

সােুবাদী পাণ্ডযপযত্র মগাচবি সহায়। 

এেগুচ  বাে োর না লাচগল গায়।। 

মদচিয়া চেরােগে অদ্ভযে োচনল। 

এচিয়া ধনযে বাে নেস্কার বেল।। 

চজজ্ঞাচসল মোো সণব মোন েহাজ্ন।  

চেবা নাে মোো ধাে মোোয় গেন।। 

 

যযচধচির বচলণলন শুন পচরিয়। 

িন্দ্রবিংণ  জে েে পাণ্ডযর েনয়।।  

দ্বাপর হইল ম ষ েচল আগেন। 

স্বগবপযণর যাই মোরা েচের োরে।।  

রাজার বিণন বণল চেরাে প্রধান। 

এই মদণ  রাজা হও েযচে পযেুবান। ।  

স্বগবসযি পাণব েযচে এস্থাণন রাজন। 

চনরন্তর মোোণর মসচবণব মদবগে।। 

ো সবাণর েতদভাষ চবদায় েচরয়া। 

স্বগবপণে পান রাজা মগাচবি স্মচরয়া।। 

যাইণে পর্ব্বে েণধু মদণিন রাজন।  

েরণয় চ ণবর মসবা চেরাে ব্রাহ্মে।।  

অপূর্ব্ব মদচিয়া ভাচবণলন েণন েন।  

বর োচগ লইল  ঙ্কণর পঞ্চজন।। 

েহা ীণে চহণে মভচদ যান েেদূর। 

সহণদব বীর পচি অঙ্গ বহল িযর।।  

অন্তোল জাচনয়া চিচন্তল নারায়ে।  

অবাে হইয়া পচি ছাচিল জীবন।। 

 

যযচধচিণর শুনাইল বতণোদর ধীর। 

পর্ব্বণে েুচজল প্রাে সহণদব বীর।। 

পচিল েচনি ভাই শুনহ রাজন। 

মদচি ম াণে োচিণলন ধণর্ম্বর নিন।। 

মোোোণর মগল ভাই পরাে আোর। 

মজুাচেষ  াণস্ত্রর গুরু বযচদ্ধর আধার।।  

আোচদণে ছাচি ভাই মগণল মোোোণর। 

চবপণদ পচিণল বযচদ্ধ চজজ্ঞাচসব োণর।। 

পরে পচণ্ডে ভাই েন্ত্রী িূিােচে। 

যার বযণদ্ধ রাজু পাই েযরুগণে চজচন।। 
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এে বচল পচিণলন আছাি িাইয়া। 

হায় সহণদব বচল ভূণে মলা াইয়া।। 

ভারে সেণর জয় বেলা েযরুগণে। 

 েযচনণর সিংহাচরলা সবা চবদুোণন।। 

চদচিজয় েচরয়া েচরণল েহারেয।  

মোণর এচি পর্ব্বণে পচিলা মোন মহেয।। 

চবষে সঙ্কণ  বণন পাইয়াছ ত্রাে। 

পর্ব্বণে পচিয়া ভাই হারাইণল প্রাে।। 

জননী েযন্তীর েযচে বি চপ্রয়ের। 

মহন ভাই পর্ব্বণে রচহলা এণেশ্বর।।  

ধবল পর্ব্বণে েতষ্ণা েতষ্ণ চবষ্ণযণলাণে। 

মে জাচনণব েে দিঃি েচহব োহাণে। ।  

দ চদে অন্ধোর মদণিন নয়ণন। 

চস্থরচির্ত্ নতপচের বহল েেক্ষণে। ।  

 

ভীে চজজ্ঞাণসন রাজা েচহণব আোণে। 

মোন পাণপ সহণদব পচিল পর্ব্বণে।।  

যযচধচির বণলন ময শুন সাবধান। 

সহণদব জ্ঞাে ভূে ভাচব বর্ত্বোন।।  

পা াণে আোণর আহবাচনল দণযবুাধন।  

চবদুোন চছল ভাই োদ্রীর নিন। ।  

হাচরব চজচনব মসই ভাল োহা জাণন।  

জাচনয়া আোণর না েচরল চনবারণে।।  

বারোবণেণে যণব চদল পাোইয়া। 

আোচদণগ েপণ  োচরণে মপািাইয়া।। 

জাচনয়া না বচলণলে েযণলর চবনা । 

অধর্ম্ব হইল মোঁই পাণপর প্রো । ।  

এই পাণপ যাইণে নাচরল স্বগবপযণর। 

শুন বতণোদর ভাই জানাই মোোণর।। 

 

এে বচল যান রাজা েচরয়া রিন।  

ভীোর্জ্যবন নেযল পশ্চাণে চেনজন।।  

পেেণধু সণরাবর মদচি চবদুোন। 

যযচধচির োণে েচরণলন স্নানদান।।  

মদব ঋচষ চপেতণলাণে েচরয়া েপবন । 

শুচি বহয়া েচরণলন স্বগব আণরাহে। ।  

সহণদব মদ্রৌপদী িচলল স্বগবপযণর।  

মভচ ল মগাচবণি আচে সানি অন্তণর।। 

জ্ঞাচে মগাত্রগে সণঙ্গ হইল চেলন।  

যযচধচির পে িাচহ আণছ সর্ব্বজন।।  

ভারে পঙ্কজ রচব েহােযচন বুাস। 

চবরচিল পাাঁিালী প্রবণন্ধ ো ীদাস।। 

িন্দ্রোলী পর্ব্বণে নেযণলর ও নচিণঘাষ পর্ব্বণে অর্জ্যবণনর মদহেুাগ 

েযচন বণল েচহ শুন নতপ জণেজয়। 

িচলল উর্ত্রেযণি পাণ্ডযর েনয়।। 

যাইণে উর্ত্রেযণি মদণিন রাজন। 

সণরাবর েীণর চলঙ্গ অচে সযণ াভন।। 

গঙ্গার সদত  মদচি সযচনর্ম্বল জল।  

মোেনদ প্রফযল্ল সহস্র  েদল।। 

সণরাবর আণছ  ে মযাজন চবোর। 

জল মদচি নতপচের আনি অপার।। 

েতগ পক্ষী হিংস ির চবহণর চবস্ের।  

ভ্রের ঝঙ্কাণর বণন জণল জলির।। 

অপরূপ মদণবর দল্লবভ মসই স্থান।  

বসণন্ত পবন ের্ত্ মোচেণলর গান।। 
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পণি আচ্ছাচদে সব নাচহ মদচি নীর। 

চনেু স্নান হয় যাণে সদা ইন্দ্রােীর।। 

মসই সণরাবণর স্নান েচর িাচরজন। 

ম াে দিঃি ছাচি চেছয চস্থর বহল েন।।  

োহার পচশ্চণে চগচর িন্দ্রোলী নাে। 

স্ফচ ে চনর্ম্বল দীপ্ত িণন্দ্রর সোন।। 

ভূবণনর সার মস পর্ব্বে সযণ াভন। 

োহাণে পাণ্ডব েচরল আণরাহে।। 

চহণে অঙ্গ জ্বর জ্বর চগয়া চহোলয়।  

োণহ উচে পাণ্ডব েণরন জয় জয়।। 

ধীণর ধীণর যান চহণে পদ নাচহ িণল। 

ঋচষ েযচন েপস্বী মদণিন গঙ্গােূণল।। 

মষাি  সহস্র চলঙ্গ মদচি পঞ্চানন।  

ভচিভাণব প্রোে েণরন িাচরজন।।  

চবচিত্র েণ্ডপ নানা মদণবর আবাস।  

ঋচষ েযচন জপ েপ েণর িাচর পা ।। 

নতচসিংণহর েূচর্ত্ব মদচি পর্ব্বে উপণর। 

মদবেনুাগে োণে চনেু পূজা েণর।। 

িাচর ভাই প্রোে েণরন োাঁর পায়।  

নতচসিংহ উদ্ধার ের ঘন বণল রায়।। 

চহরেুেচ পয োচর রাচিলা প্রহলাদ। 

স্বগবপণে পাণ্ডণব রাচিবা অপ্রোদ।। 

অভয় নতচসিংহ নাে ময েণর স্েরে।  

জণল স্থণল ভয় োর নাচহ েদািন।। 

 

এে বচল বর োচগ নতচসিংণহর োাঁই। 

চবষাদ সন্তাপ োণপ যান িাচর ভাই।।  

েেদূণর মদচিণলন চগচর েণনাহর। 

নানা ধােয চবরচিে প্রবাল পাের।।  

পশ্চাৎ েচরয়া চগচর িণলন উর্ত্ণর।  

চহণেণে েন্থর পদ িচলণে না পাণর। ।  

নেযণলর অণঙ্গ পণি ম াচেে বচহয়া। 

পর্ব্বণে পচিল বীর আছাি িাইয়া।।  

মগাচবি চিচন্তয়া চিণর্ত্ েুচজল পরাে। 

স্বগবপযণর প্রণবচ ল েতষ্ণ চবদুোন।। 

 

ধণর্ম্বণর েচহল েণব ভীে েহােচে।  

পচিল নেযল বীর শুন নরপচে।। 

পাণছ মদচি ধর্ম্বরাজ ভাচবণলন চিণে। 

ছয় জন েণধু চেন রচহল পর্ব্বণে। ।  

চেনণলাণে দর্জ্বয় নেযল েহাবীর। 

যাহার সিংগ্রাণে মদবাসযর নণহ চস্থর।। 

মহন ভাই পণি েে পর্ব্বে উপণর। 

মোন সযণি চে বচলয়া যাব স্বগবপযণর।। 

োণপর উপণর োপ ম াণে েহাণ াে। 

োহাণর েচহব দিঃি হচর পরণলাে।। 

যােচদে মযই ভাই চজচনল সেণল। 

যজ্ঞ েচরবার োণল ধন আচন চদণল।।  

স্বগব নাচহ মগলা ভাই পচিণল পর্ব্বণে। 

মোোর চবচচ্ছণদ প্রাে ধচরব চেেণে।। 

 

োচি চজজ্ঞাণসন ভীে নতপচের স্থাণন। 

মোন পাণপ নেযল পচিল এইিাণন।। 

যযচধচির েন শুন ভাই, বতণোদর। 

েযরুণক্ষণত্র হয় যণব ভারে সের।।  

েণেবর সের বহল আোর সচহণে। 

মসই োণল নেযল আচছল েে চভণে।। 

েণেবর সিংগ্রাণে যণব েে বল  যণ । 

সহায় না বহল মসই চবষয় সঙ্কণ ।। 

যযদ্ধ না েচরল ভাই আোর রক্ষণে।  
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এই পাণপ পর্ব্বণে পচিল পচরোণে। ।  

 

ইহা বচল যযচধচির োচিণে োচিণে। 

িণলন উর্ত্রেযণি ভাচবণে ভাচবণে।।  

েেদূণর েহাচহণে যান চেন জন। 

নিীণঘাষ চগচর েচরণলন আণরাহে।। 

পিরাণগ চবরাচজে চগচর েণনাহর। 

নানা জাচে নর নারী পরে সযন্দর। ।  

েচে চবভূচষে যে মদণবর বসচে। 

মস বণনণে অক্ষয় অবুয় হয় গচে।। 

চেন ভাই েচর েো মগাচবি পূজন। 

মযািহাণে েচরণলন েতণষ্ণর েবন।।  

ভচিভাণব স্তুচে েণর হণয় েতোঞ্জচল। 

জলপান েণর যান হণয় েযেূহলী।। 

 

ভয়ঙ্কর নিীণঘাষ পর্ব্বে চব াল।  

চহোগণে েহা ীে বণহ সর্ব্বোল।।  

পশু পক্ষী গাছ লো নাচহ মসই মদণ । 

চহণের প্রোণপ না  হণয়ণছ চবণ ণষ।। 

চহে মভচদ অর্জ্যবণনর হচরল ময জ্ঞান। 

মগাচবি ভাচবয়া চিণর্ত্ েুচজণলন প্রাে।। 

মদবাসযণর দর্জ্বয় মস পােব েহাবীর। 

পেণন পর্ব্বণে েম্প পতচেবী অচস্থর।। 

উল্কাপাে মঘার বণহ প্রলণয়র ঝি। 

ভল্লযবাচদ বরাহ গণ্ডার আচদ মঘাি। ।  

 

ভীেণসন বণল শুন ধণর্ম্বর নিন।  

পর্ব্বণে পচিয়া পােব েুচজল জীবন।। 

যার পরারণে যক্ষ নর নণহ চস্থর।  

মহন ভাই পণি শুন রাজা যযচধচির।।  

প্রাে চদল নিীণঘাষ পর্ব্বে উপণর। 

এে বচল বতণোদর োণি হাহাোণর। ।  

িেৎোর চির্ত্ বহয়া িান ধর্ম্বরাজ। 

না িণল িরে িণক্ষ নাচহ মদণি োজ।।  

ভারে পঙ্কজ রচব েহােযচন বুাস। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ চবরচিল ো ীদাস।। 

যযচধচিণরর চবলাপ 

ভীণের বিন শুচন, ম াণে ধর্ম্ব নতপেচে, 

োচিণছন চবলাপ েচরয়া।  

হাহাোর ঘন েযণি, িাপড় োচরয়া বযণে, 

পর্ব্বণে পণড়ন মলা াইয়া।। 

হায় পােব েহাবল, পাণ্ডণবর বযচদ্ধ বল, 

পর্ব্বণে পচড়লা চে োরণে। 

স্বগবপযণর আণরাহে, না হইল চবিক্ষে, 

প্রাে চদব মোোর চবহণন।। 

চত্রভযবন বেণল জয়, েহাবীর ধনঞ্জয়, 

নররূণপ চবষ্ণয অবোর। 

অিাদ  অণক্ষৌচহেী, মেৌরববাচহনী চজচন 

মোণর চদলা রাজু অচধোর।। 

রাজসূয় যজ্ঞোণল, চজচন চনজ বাহুবণল, 

েচরলা উর্ত্র চদে জয়। 

শ্রীেতণষ্ণর আজ্ঞা চনয়া, সযরাসযর পযরী চগয়া, 

চনেচন্ত্রয়া আচনলা সবায়।। 

স্বণগব যে মদবগে, হইয়া সাদর েন,  

চদল অস্ত্র েণন্ত্রর সচহে। 
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োহাণে সর্ব্বত্র জয়, েচরণল  ত্রুর ক্ষয়, 

েব েযলু নাচহ পতচেবীণে। 

 

প্রণবচ  োনণন, মদব পঞ্চানণন, 

েযচষলা বাহুযযণদ্ধণে। 

োচরলা অজস্র, চেরাে সহস্র, 

এো েযচে োনণনণে।। 

অের মসাসর, চজচনণল  ঙ্কর, 

মেচ্ছ চেরাণের মদ । 

বহয়া হৃিচির্ত্, অস্ত্র পাশুপে,  

চদলা প্রভয মবুােণে ।। 

োলণেয় আচদ, যে সযরবাদী, 

মহলায় েচরলা না । 

যে মদবিয়, েচরলা অভয়, 

পূরাইয়া অচভলাষ।। 

োণহ মদব অস্ত্র, পাইলা সেে, 

মোোর অণজয় নাই। 

আর ধনযিঃ র, চদলা ববশ্বানর, 

িাণ্ডব দচহণল ভাই।। 

চজচন মদবগে, বদেু অগেন, 

অচিণর সণন্তাষ বেণল। 

ছাচড় যাও েযচে, চেণস জীব আচে, 

প্রাে চদব ম াোনণল।। 

প্রাোচধে বীর, েুচজণল  রীর, 

নিীণঘাষ চগচরবণর। 

আচে পযনর্ব্বার, না মদচিব আর, 

পচড়নয ম ােসাগণর।। 

ভারে সেণর, েেব েহাবীণর, 

চবনাচ ণল ভীষ্ম মদ্রাণে। 

যাহার সহায়, যার ভরসায়, 

প্রবল মেৌরবগণে।। 

েযচে েে প্রাে, বীণরর প্রধান, 

সব  ূেু মোো চবণন। 

েহাবীর েযচে, ঘন ডাচে আচে, 

উর্ত্র না মদহ মেণন।। 

চনদ্রা যাহ সযণি, আচে েচর ম াণে,  

উচেয়া উর্ত্র মদহ। 

েযরুগণে চজচন, লহ রাজধানী,  

োহার যযেচে েহ।। 

রাজা ভূণে পচড়, যান গড়াগচড়, 

না বাণন্ধন মে পা । 

ভারে সঙ্গীে, শ্রবণে অেতে, 

চবরচিল ো ীদাস।। 

মসাণেশ্বর পর্ব্বণে ভীণের েনযেুাগ ও যযচধচিণরর চবলাপ 

বণলন বব ম্পায়ন শুন েযরুবীর। 

অর্জ্যবণনর ম াণেণে োণিন যযচধচির।। 

বতণোদর বচলণলন ধর্ম্ব অচধপচে। 

মোন্ পাণপ পচিল অর্জ্যবন েহােচে।। 

ভূপচে বণলন শুন পবন েনয়। 

আো বহণে মদ্রৌপদীর ব  ধনঞ্জয়।। 

সণব মহয় জ্ঞান োর চছল েণনাগণে। 

এই মহেয পােববীর পচিল পর্ব্বণে।। 

 

এে বচল দইজণন চবষণ্ণ বদণন। 

িণলন উর্ত্রেযণি চিচন্ত নারায়ণে। ।  
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বতণোদর বণল েণব হইয়া আেযল। 

িল রাজা দইজণন যাই সযরেযল।। 

িাচর মরা  বহণে শুচন স্বণগবর বাজন। 

উণেন পর্ব্বণে দই পাণ্ডযর নন্দন।।  

ছয় জন েণধুণে আণছন দইজন। 

 ণেে মযাজন মসই প্রোণে উচন্থে।।  

চবচবধ বতণক্ষর েযল রেণন েচণ্ডে।  

চহোগে সয ীেল অচে অনযপে।। 

োর েণল দই ভাই েণরন চবশ্রাে।  

েেক্ষে বচস পযনিঃ েণরন গেন।। 

যাইণে মদণিন রাজা নদী সযণ াভন। 

মরবানাণে নদী মসই পাপ চবনাচ নী। ।  

স্বগব বহণে নাণে োণহ চত্রপেগাচেনী। 

নানা রণত্ন চবরচিে দই েূল োর। ।  

মদচিণে সযির নদী েচহো অপার। 

নানারত্ন চগচরবর মদচিণে সযির।  

সযবণেবর  তঙ্গ েচে োচেেু পাের।।  

অচে য় অপূর্ব্ব পর্ব্বে সযণ াভন।  

িন্দ্র সূযবু সোগে গ্রহ োরাগে।। 

সঙ্কল্প েচরয়া রাজা যান এেচিণর্ত্। 

না জাণনন ভূেণ্ডল আণছ মোন্ চভণে।। 

োর জণল নরপচে েণরন েপবে। 

েযি হণয় পঞ্চানণন েণরন পূজন।।  

পযেু মহেয িচলণলন স্বণগবর উপর।  

দ বন েণরন রাজা চ ব মসাণেশ্বর।।  

েী  পক্ষী েতচে আচদ েো যচদ েণর। 

রুদ্ররূপ বহয়া োরা যায় স্বগবপযণর।। 

চেন্নর গন্ধর্ব্ব েো গান েণর চনেু। 

সহণস্রে মসােেনুা েণর বাদু নতেু।। 

মসাণেশ্বর পূচজয়া েচরল নেস্কার। 

বর িান েণর্ত্বু জে না মহাে আোর।। 

এে বচল স্তুচে েচর আর প্রচেপাে।  

চ ণবর প্রসাণদ পযষ্প পান পাচরজাে।। 

পযষ্পোলা অণঙ্গ ম াভা পাইল রাজার। 

হরচষে নারীগে জয় জয়োর।। 

প্র িংসা েচরয়া েণহ মসােেনুাগে।  

সযলচলে স্বণর েণহ েধযর বিন।। 

পযেু মহেয ভূপচে আইলা এে দূণর।  

এে মবাল বচল রাজা চ ণবর েচিণর। ।  

মসাণেশ্বর রাণজু েযচে হও দণ্ডধর।  

যাবৎ োচেণব পতেবী িন্দ্র চদবাের।। 

আোণদর স্বােী বহয়া োেহ আনণি। 

স্বগব সযি পাণব অণন্ত মদচিণব মগাচবণি।। 

এেে যাইণব স্বণগব মোন্ সযি মহেয। 

ময চবিাণর আণস আজ্ঞা ের ধর্ম্বণসেয।। 

 

েনুাগে বিণন চবচস্মে যযচধচির।  

আশ্বাচসয়া বচলণলন বিন গভীর।। 

অনযচিে েনুাগে বল চে োরণে। 

আ ীর্ব্বাদ ের, মযন মদচি নারায়ণে।। 

শুচনয়া রাজার েযণি চনিযর ভারেী। 

েনুাগে মগল েণব ময যার বসচে।। 

 

মসাণেশ্বর বচি রাজা িণলন উর্ত্র।  

েহাচহে মভচদল ভীণের েণলবর।। 

মসাণেশ্বর পার বহণে নাণর প্রােপণে। 

মভচদল  রীর বীর পচিল অজ্ঞাণন।। 

পর্ব্বে পচিল মযন পর্ব্বে অজ্ঞাণন। 

ভীেণসন পেণন েচম্পে ধরাধর।। 
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সেযণদ্র সযণেরু চগচর মযন চনল ঝম্প। 

েূর্ম্বপতণি োচেয়া বাসযেী বহল েম্প।। 

পচিণলে বতণোদর পর্ব্বে চব াণল। 

িলািল েম্পোন সাগর উেণল।। 

বাসযেী এচিল চবষ মযাদ্ধা এণি বাে।  

িেচেে পশু পক্ষী ছাচিল ময প্রাে।।  

স্বগব ের্ত্বু পাোণল হইল িেৎোর। 

িাচরচদণে সা  লাণগ লঙ্কার দয়ার।। 

ইন্দ্র  ঙ্কা পান স্বণগব চবষে আস্ফাণল। 

ভূচেেম্প উল্কাপাে গগনেণ্ডণল।। 

প্রিণ্ড পবন বণহ চনঘবাে দর্ব্বার। 

 ণব্দ মসেযবণন্ধ বহল েরঙ্গ গঙ্গার।। 

ঋচষ েযচন েপস্বীর ভাচঙ্গল ময ধুান। 

বন এচি পশু ধায় লইয়া পরাে।। 

স্বগব ের্ত্বু পাোণল লাচগল িেৎোর। 

বতণোদর পণি িণ্ডাইয়া চক্ষচেভার। ।  

যযচধচির মদণিন পচিল ভীে ভাই। 

েযচচ্ছবে হইয়া ম াণে পণিন েোই। ।  

েেক্ষণে মিেন পাইয়া নতপবর। 

হাহাোর েচরয়া ডাণেন বতণোদর।। 

েচরবাণর বেলা ভাই স্বগব অণরাহে।  

প্রাণের অচধে ভাই অেযল চবরে।।  

সিংসার হইল  ূেু মোোর চবহণন। 

শুচনয়া পাইল ভয় চগচরবাসীগণে।। 

যার পরারণে চেন লক্ষ হােী েণর। 

মহন ভাই পণি েে পর্ব্বে উপণর।। 

োণর লণয় যাব স্বণগব মদচিণে েযরারী। 

মেবা চজজ্ঞাচসণব পণে বিন িােযরী।। 

মে আর োচরণব বণন দি বদেু হাণে। 

মে আর েচরণব গববব মেৌরব োচরণে। ।  

চেবা লণয় যাব স্বণগব মদচিবাণর হচর। 

ভাই সব েণর েে বতো প্রাে ধচর।।  

যণব জেযগতহ বেল দি দণযবুাধন।  

পাপ পযণরািন পযরী েচরল দাহন।। 

িচলণে না পাচর সযিণঙ্গর পে মঘার।  

পঞ্চজণন লণয় ভাই মগণল এণেশ্বর।।  

চহচিণেণর োচরয়া চহণিম্বা বেণল চবভা। 

েে বদেু পলাইল মদচি েব প্রভা।।  

ব্রাহ্মণেণর রক্ষা বেণল চবনাচ য়া বণে। 

লক্ষ রাজা চজচনয়া লচভণল মদ্রৌপদীণে।। 

ইন্দ্রপ্রণস্থ রাজা বহনয মোোর প্রোণপ। 

েচরল েীিে বীর েব বীর দাণপ।। 

চবরাণ ণর েযি বেলা সয র্ম্বার োাঁই। 

েে বােু চবনা চেছয না জাচনণে ভাই।। 

জরাসন্ধ বধ বেলা েগধপ্রধান। 

জ াসযর োচর বণল বেণল পচরত্রাে। ।  

চনিঃক্ষত্রা েচরণল চক্ষচে ভারে সেণর। 

েে সণঙ্গ আইণল যাইণে সযরপযণর।। 

েণব মেন এচি মোণর পচিণল পর্ব্বণে। 

উর্ত্র না মদহ মেন ডাচে মস্নহেণে।। 

পর্ব্বণে পচিণল ভাই ছাচিয়া আোণর। 

মে পে বতর্ত্ান্ত চজজ্ঞাচসণব বাণর বাণর।। 

বনবাণস বচঞ্চলাে মোোর সাহণস। 

অিা ী সহস্র চদ্বজ ভযণঞ্জ েতগোিংণস।। 

আেরা চনচদ্রে বহণল োচেণে জাচগয়া। 

আোণর েুচজয়া মেন রচহণল শুইয়া। ।  

বি দিঃি চদয়া মগণল আোর অন্তণর।  

উেহ প্রাণের ভাই উে ধচর েণর।। 
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েে বােুব  ভাই েে বাণেু চস্থে।  

মোো সবা চবনা ভাই জীণে েতেযুবৎ।।  

ময োণল আইনয ধতেরাষ্ট্র মভচ বাণর। 

অণন্ধর আচছল মরাধ মোো োচরবাণর।। 

মগাচবি রাণিন মোো মলৌহভীে চদয়া। 

মহন ভাই চনদ্রা যায় পর্ব্বণে পচিয়া।। 

 

এে বচল ভূপচে োণিন উচ্চ্চিঃস্বণর। 

িাচর ভাই ভাযবুা ভাচব আেযল অন্তণর।। 

লক্ষে পচিল যণব রাবণের ম ণল। 

রিন েণরন রাে ভাই লণয় মোণল। ।  

মসইেে োচিণলন ভীণে মোণল বলয়া। 

চহণে েনয োাঁণপ েবয বুােযল োচিয়া।। 

প্রণবাধ েচরণে আর নাচহ মোনজন। 

ধর্ম্বরাজ েচরণলন অরণেু মরাদন।।  

জননীণর স্মচরয়া েণহন ম াে পাই। 

এ মহন দিঃিীণর মেন গণভব চদণল োাঁই।। 

ব  ণব েচরল চপো না পচি মস ম াণে। 

চপোেহ ভীষ্মণদব পাচলল সবাণে।। 

চহিংসা মহেয চবষলািয ভীণে িাওয়াল।  

পাপ দণযবুাধন যাণর ভাসাইয়া চদল।। 

উণে  না মপণয় োণি জননী আোর। 

সাে চদন োো েে বেল অনাহার।। 

অনন্ত েচরয়া েতপা চদল প্রােদান।  

োণহ না েণর ভাই পাইণল পচরত্রাে।।  

মদচিবাণর মগাচবণি আইল স্বগবপযরী। 

না পাইণল মদচিণে মস প্রসন্ন শ্রীহচর।। 

হায় বীর পােব েতষ্ণা সযির নেযল। 

হায় সহণদব বীর চবরণে অেযল।। 

হায় চবচধ েে ভাণগু চে আণছ না জাচন। 

েে েণর্ম্ব এে দিঃি চলচিলা আপচন।। 

মোন জণে আোর আচছল মোন পাপ। 

মস োরণে দণহ েনয ম াণেণে সন্তাপ।।  

চে েচরেয চে হইল আর চেবা হয়। 

এে বচল োচিণলন ধণর্ম্বর েনয়। ।  

হায় েযন্তী চপো পাণ্ডয মোো মগণল ছাচি। 

হায় দণযবুাধন অন্ধ চবদর গান্ধারী।। 

হায় ভীষ্ম েেব মদ্রাে পাঞ্চাল েযোরী। 

মোো সবাোর ম াে সচহণে না পাচর। ।  

হায় ভীোর্জ্যবন হায় োদ্রীপযত্র ভ্রাো। 

হায় েতষ্ণা প্রােচপ্রয়া েযচে মগণল মোো।। 

এে দণ্ড মোো না যাইণে আজ্ঞা চবণন। 

েণব আো এো রাচি ছাচি মগণল মেণন।। 

সব দিঃি যায় যচদ পাপ আত্মা ছাচি। 

এে বচল োচিণলন ভূচেেণল পচি।।  

 

েেক্ষণে চস্থর হইয়া ধণর্ম্বর েনয়।  

রিন সম্বচর রাজা ভাণবন হৃদয়।।  

মোন পাণপ বতণোদর স্বগব নাচহ মগল। 

এই েো ভূপচের েণনণে হইল। 

চেেুা বচল মদ্রাে গুরু চবনাচ ল রণে।। 

স্বণগব নাচহ মগল ভাই ইহার োরণে। 

এই চিন্তা েচর রাজা ভাচবে অন্তণর।। 

এোণন্ত মগাচবি চিচন্ত িণলন উর্ত্ণর। 

ভারে পঙ্কজ রচব েহােযচন বুাস। 

যাাঁহার িচরত্র চেন ভযবণন প্রো ।।  

ভীণের প্রয়াে মযবা শুণন শুদ্ধভাণব। 

পরে েতণষ্ণর পদ মসইজন পাণব।। 

ো ীদাস মদব েণহ মগাচবি ভাচবয়া। 

েচরণব  েন দায় শুন েন চদয়া।। 
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যযচধচিণরর সচহে চবপ্ররূপী ইণন্দ্রর ও েযক্কযররূপী ধণর্ম্বর ছলনা 

েযচন বণল শুনহ নতপচে জণেজয়। 

উর্ত্রাণজু িচলণলন ধণর্ম্বর েনয়।।  

েেদূণর মদচি গন্ধোদন পর্ব্বে। 

যাহার মসৌরভ যায় মযাজণনর পে।। 

োণহ উচে শুচনণলন স্বণগবর বাজনা। 

ভূপচে েণরন েণন পূচরল োেনা।। 

স্বণগবর দল্লবভ মভাগ মসই চগচরবণর। 

আণরাহে েচরণলন হচরষ অন্তণর।। 

পর্ব্বণে মদচিল েণব ধণর্ম্বর েনয়।  

অপূর্ব্ব েণহ  চলঙ্গ েরেেেয়।। 

অেুন্ত চনর্জ্বন স্থান মলাণে েণনাহর। 

মোচ  িন্দ্র চজচনয়া উজ্জ্বল েণহশ্বর।। 

হীরা েচে োচেণেুর েচির সযোে। 

মদচি রাজা ভচিভাণব েণরন প্রোে।। 

হচরহর এে েনয চভন্ন েভয নয়। 

হচরভি মোণর হর হণবন সদয়।। 

এে বচল বর োচগ যান ধীণর ধীণর। 

েে োণল পার হব দিঃণির সাগণর।। 

চবষাদ ভাণবন েণন ধণর্ম্বর নিন।  

োণর বলয়া যাব আচে চত্রচদব ভযবন।।  

মে ণোণর েরাণব মদিা েতণষ্ণর সচহণে। 

চহণে যচদ যায় েনয েচর দিঃি বহণে।। 

বিং ক্ষয় েচরলাে স্বণগব আণরচহয়া। 

িাচর ভাই ভাযবু বণন রচহল পচিয়া।। 

পতচেবীণে আচে েে েচরলাে পাপ। 

মোন েযচন মদব ঋচষ চদল মোণর  াপ।।  

 

োণিন ভূপচে স্মচর মদ্রৌপদী সযিরী। 

মহনোণল আণস যে গন্ধণর্ব্বর নারী।। 

েনুাগে বণল রাজা োি চে োরে।  

চদ্বেীয় স্বণগবর সে এ গন্ধোদন।।  

স্বণগব আচস োি মেন েহ চববরে।  

এ স্থাণন না হয় মেহ দিঃণির ভাজন।।  

 

েনুাগে বােু শুচন েন নতপবর। 

িাচর ভাই ভাযবুা মগল পর্ব্বে উপর।।  

ছয়জন েণধু আচে আচছ এেজন। 

েহাচহণে স্বগবপণে বেল পঞ্চজন।।  

েহাবীর ভীে ভাযবুা না মদচিব আর।  

এই মহেয োচি েনুা শুন সোিার।। 

 

রাজার বিন শুচন েনুাগে হাণস। 

প্রণবাধ বিন চেছয েণহ েতদভাণষ।।  

ভাচবে না হও রাজা ভাযবুা ভ্রােতণ াণে। 

েব অণগ্র োরা সব মগণছ স্বগবণলাণে।। 

চে োরণে োি রাজা বহয়া চবিক্ষে। 

স্বণগবণে সবার সণঙ্গ হইণব চেলন।।  

স্বগবপণে আচসণে পচিল রাজা সব। 

োরা সণব অণগ্র মগল শুনহ পাণ্ডব।।  

উণপন্দ্র িণগন্দ্র ইন্দ্র মযাণগণন্দ্রর প্রায়। 

েযচে েহারাজ মোঁই আচসণল মহোয়।।  

আর এে বােু রাজা শুন সাবধাণন। 

এে দূণর আচসয়াছ পযণেুর োরণে।।  

েনযণষুর  চি নাই এেদূণর আণস।  

অেএব এে বােু বচল ময চবণ ণষ।। 
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রাজা বহয়া োে গন্ধোদন পর্ব্বণে। 

স্বণগবর অচধে সযি ভযঞ্জ আনিণে।। 

 

যযচধচির বচলণছন শুন েনুাগে। 

েতণষ্ণর আজ্ঞায় েচর স্বণগব আণরাহে।। 

সঙ্কল্প েচরনয আচে অবনী চভেরা। 

রাজা না েচরব, যাব অের নগর।। 

প্রােেযলু ভাই ভাযবুা পচিল চবষাণদ। 

চে োযবুা রাণজুণে েে চবপযল সম্পণদ।। 

 

এে শুচন চনবতর্ত্ হইল েনুাগে। 

যযচধচির েচরণলন স্বগব আণরাহে। ।  

েেদূণর মদচিণলন চেন্নণরর পযরী। 

পচিনী রেেীগে আর চবদুাধবী।। 

যযচধচিণর বণল েযচে মোন পযেুবান। 

আচলঙ্গন চদয়া রাি আোণদর প্রাে। ।  

আো সবাোর স্বােী হও েহােচে।  

যািে হইয়া বণল যণেে যযবেী।। 

পযরুষ নাচহে রাজা রাণজুণে আোর।  

েযচে রাজা হও দাসী হইব মোোর।। 

অোল েরে নাচহ জরা েতেযু ভয়। 

নানা সযি পাণব রাজা জাচনও চনশ্িয়।।  

অবণ ণষ েহােন্ত্র চ িাব মোোণর।  

 ীে মভচদ অনায়াণস যাণব স্বগবপযণর।। 

 

শুচন েনুাগে বােু বণলন রাজন। 

সযি অচভলাষ নাচহ েণর েে েন।। 

আ ীর্ব্বাদ ের মোণর মদব েনুাগে।  

স্বগবপযণর চগয়া মযন মদচি নারায়ে।।  

দ্বাপণরর ম ষ হল েচল অবোর। 

সেু ধর্ম্ব চববচর্জ্বে অচে েদািার।। 

মস োরণে যাই স্বণগব ইণন্দ্রর ভূবন। 

েচরণলন শ্রীেযণি অনযজ্ঞা নারায়ে।।  

 

েনুাগে বণল রাজা েযচে েূঢ়জন। 

চে ফল পাইবা স্বণগব মদচি নারায়ে।।  

মহো ফল পাইবা স্বণগব মদচি নারায়ে। 

মহো ফল েে পাণব চে েব মোোণর।।  

না শুচনয়া নরপচে িণলন উর্ত্ণর। 

 

চহোলয় চগচর পাইণলন েণনাহর।। 

নারীগে আণস চনেু পূচজণে  ঙ্কর।  

চত্রভযবন সার চবশ্বের্ম্বা চবরচিে। 

িেযেব  সহণস্রে চ বচলঙ্গ চস্থে।। 

পরে সযির চগচর চে েচহণে পাচর।  

সযণেরু বেলাস চজচন েণহশ্বর পযরী।। 

চবচিত্র নগর ঘর অচে েণনারে। 

েনুগে আণস চনেু চ ণবর আশ্রে।।  

শুক্ল বস্ত্র পচরধান িন্দ্র সে োচন্ত। 

রূপ মদচি েযচন গে েণন হয় ভ্রাচন্ত।। 

নানা অলঙ্কাণর ম াভা বত্রণলােু-ণোচহনী। 

েযিপি েরপি সেল পচিনী।। 

চবচিত্র িম্পে দাে ম াচভে গলায়। 

মেহ মেহ নতেু েণর মেহ গীে গায়। ।  

যযচধচির নতপচে আণসন এই পণে। 

পাদু অঘবু লণয় আস োাঁহার সাক্ষাণে।। 

ঋচষ েযচনগে শুচন ধণর্ম্বর প্রয়াে। 

মদচিণে আইল সণব আনি চবধান।। 

পতচেবীর রাজা মহো এল পযেুভাণগ। 

ঝচ চে আচসল সণব যযচধচির আণগ।।  
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মদব ঋচষগে আচস েণরন সম্ভাষ। 

অন্ধোর ঘযণি মগল হইল প্রো ।। 

প্রোে েণরন রাজা েযচন ঋচষগণে। 

নতপচেণর আ ীর্ব্বাদ বেল সর্ব্বজণন।। 

ম াভা পায় পর্ব্বণে ববেরেী সচরে।  

অচে অপরূপ েীর নীর সযলচলে।। 

পর্ব্বণে মবচিে জল অচে সযণ াভন।  

অিা ী েপস্বী েপ েণর অনযক্ষে। ।  

রীিা েণর জণলণে চবচবধ জলির। 

সযির েনে পি ফযণ  চনরন্তর।।  

অিা ী সহস্র ঋচষ মদচি অনযপে। 

মযািহাণে নরপচে েণরন প্রোে।। 

যযচধচিণর মদচিয়া প্র িংণস েযচনগে। 

ধনু ধনু রাজা েযচে হচরপরায়ে।।  

এই ববেরেী নদী পরে চনর্ম্বল। 

উর্ত্র হইণে বণহ দচক্ষে েণ্ডল।। 

দচক্ষে  েনপযণর প্রলয় েরঙ্গ। 

পাপী পার বহণে নাণর মদচি মদয় ভঙ্গ।। 

েণর্ত্বুণে মগা দান েণর মযই পযেুজণন। 

সযণি পার বহয়া যায় মনৌো আণরাহণে। ।  

 

ভযপচে বণলন আচে পাপী নরাধে। 

েযচনগে বণল েযচে েহাপযেুেে।।  

এে বচল েযচনগে বেবর্ত্ব ডাচেয়া।  

নতপচেণর পার বেল মনৌো আণরাচহয়া।।  

ঋচষগণে বচি রাজা নদী বহয়া পার।  

পযেু মহেয মদচিণলন স্বণগবর দয়ার।। 

িন্দ্র সূযবু মদবগে মদণিন প্রণেুে। 

স্বগব আণরাহে বহণে আণছ মযাজণনে।।  

পার বহয়া বতক্ষেণল বচস নণরশ্বর।  

স্বগব মদচি হইণলন চিচন্তে অন্ের।।  

অদ্ভূে স্বণগবর দ্বার মদচি চবদুোন। 

নানা ঋেয চবরাচজে প্রবাল পাষাে। ।  

হাণে অস্ত্র দ্বারপাল মিৌচদণে মবচিে। 

েে লক্ষ পযেুবান হণয়ণছ বাচরে।।  

ইন্দ্র আজ্ঞা চবনা দ্বারী দ্বার নাচহ ছাণি। 

বযণে বযণে দাোইয়া আণছ েরণযাণি।। 

 

যযচধচিণর মদচিয়া লইল আগুসাচর।  

দ্বারপালগে েণহ ের মযাি েচর।। 

মোোর জনে পূণর্ব্ব পাণ্ডয নরপচে। 

েতগঋচষ  াণপ োাঁর না বহল সন্তচে।। 

চবেযি হইয়া রাজা সিংসাণরর সযণি। 

েযন্তী োদ্রী ভাযবুা সহ আইল মহোণে।। 

অপযত্রে মহেয ইন্দ্র আজ্ঞা নাচহ চদল। 

মহো বহণে পযনিঃ চেচন ের্ত্বুপযণর মগল।। 

মদব বহণে জে বহল মোো পঞ্চভাই।  

পযত্রবান হইয়া ববেযণে পায় োাঁই।। 

োাঁর মক্ষণত্র জে েব, ধণর্ম্বর ররণস। 

েযচে েহা ধর্ম্ব ীল জাচন সচবণ ণষ।। 

েযহুণর্ত্বণে ববস রাজা  ূনু চসিংহাসণন। 

ইণন্দ্র জানাইয়া স্বণগব লব এইক্ষণে।। 

দ্বারপাল চগয়া বার্ত্বা চদল পযরিণর। 

যযচধচির আইণলন স্বণগবর দয়াণর।। 

শুচনয়া মদবো সণব েণহ ইন্দ্র প্রচে। 

রণে েচর যযচধচিণর আন  ীঘ্রগচে।। 

 

এে শুচন মদবরাজ চবপ্ররূপ ধচর। 

যযচধচিণর ছচলবাণর এল  ীঘ্র েচর।। 

ব্রাহ্মে মদচিয়া রাজা েণরন প্রেচে। 
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আ ীর্ব্বাদ েচরণলন েপ  চদ্বজাচে।। 

চজজ্ঞাচসল যযচধচিণর েপ  ব্রাহ্মে। 

বি পযেুবান েযচে এণল মোনজন।। 

 

এে শুচন নতপচে েণহন মযািেণর। 

পচরিয় েহা য় েচহব মোোণর।। 

জম্বযদ্বীপ নাণে এে আণছ পতচেবীণে। 

যাণহ জচেণলন ব্রহ্মা ভার চনবাচরণে।। 

িন্দ্রবিংণ  মদব অিংণ  হচেনায় ধাে। 

পাণ্ডযপযত্র ঋচষণগাত্র যযচধচির নাে।। 

রাজুণলাণভ সবান্ধণব বচধলাে রণে।  

মলাণভ পাপ আণছ োপ বহল েে েণন।। 

মজুিোে সহ োেত মগল েণপাবণন।  

পঞ্চ ভাই দিঃি পাই ভ্রচে নানা স্থাণন।। 

আোণর চবষাদ মদচি মদব নারায়ে। 

আজ্ঞা মদন ের রাজা স্বগব আণরাহে।।  

েচল অবোর হণব দ্বাপণরর ম ষ। 

এে বচল স্বস্থাণন মগণলন হৃষীণে ।।  

যদবিং  েচর ধ্বিংস ব্রহ্ম াপ ছণল। 

আপচন ববেযণে চবষ্ণয মগণলন মেৌ ণল।। 

েণব মোরা পঞ্চভাই েচরয়া চবিার। 

মপৌণন্ত্র সেপবে েচর রাজু অচধোর।। 

পঞ্চভাই ভাযবুা সহ আচস স্বগবপণে। 

চহে  ীণে পঞ্চজন পচিল পর্ব্বণে। ।  

ম াে দিঃি সন্তাণপ োচপে েে েন। 

এই চনজ েত্ত্ব চদ্বজ েচর চনণবদন।।  

এণেশ্বর চদ্বজবর যাব স্বগবপযরী। 

সযণেরু পর্ব্বণে চগয়া মদচিব েযরারী।। 

চেম্বা প্রাে যাে চেম্বা যাই স্বগবপযণর। 

েচরয়া সঙ্কল্প এই আচস এেদূণর।। 

েেদূর আণছ স্বগব েহ চদ্বজবর। 

যাইণে পাচরব, চেবা যাণব েণলবর।।  

 

ব্রাহ্মে বণলন শুন ধর্ম্ব নরবর।  

এিযচন মদচিণব রাজা পঞ্চ সণহাদর।।  

েযরুণক্ষণত্র ময চছল আোর অণক্ষৌচহেী। 

সবাোণর ক্ষণনণে মদচিণব নতপেচে। ।  

এিাইয়া এণল দিঃি আর চিন্তা নাই।  

আচে লণয় যাব মোো ঈশ্বণরর োাঁই।।  

চনে  হইল স্বগব যাণব েযহূণর্ত্বণে। 

ম াে দিঃি পচরহর জানাই মোোণে।। 

 

ইন্দ্র যযচধচিণর েো হয় এইেণে। 

েো ধর্ম্ব আইণলন েযক্কযররূণপণে।। 

 ব্দ েচর ব্রাহ্মণে িাইণে শ্বান যায়। 

দণ্ড বলয়া ব্রাহ্মে োচরল োর গায়।। 

চনঘবাে প্রহার েণর েযক্কযণরর মদণহ। 

পচরত্রাচহ ডাচে শ্বান যযচধচিণর েণহ।। 

ওণহ পতচেবীর রাজা েহাপযেুবান। 

চনেবয় ব্রাহ্মে বণধ ের পচরত্রাে।। 

দণণ্ডর প্রহাণর েে েম্পবান েনয।  

উদ্ধার েচরণে মেহ নাচহ মোো চবনয।। 

 

েযক্কযণরর বাণেু রাজা উচে মযািহাণে। 

বণলন চবনয় েচর চবণপ্রর সাক্ষাণে।। 

নাচহ োর েযক্কযণরর শুন চদ্বজবর।  

শুচনয়া চবণপ্রর মরাধ বাচিল চবের।। 

হাণে দণ্ড েচর বণল নতপচের প্রচে। 

েে হাণে েযক্কযণরর নাচহ অবুাহচে।। 

পযেুহীন েযক্কযণরর নাচহ পচরত্রাে। 
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পযেু চবনা স্বণগব বাস নাচহ েচেোন।। 

 

ভূপচে বণলন রাি েযক্কযণরর প্রাে।  

েণর্ত্বুর অণদ্ধবে পযেু চদব আচে দান।। 

যযচধচির বােু শুচন ধর্ম্ব হাচস েণন। 

ধচরণলন চনজ েূচর্ত্ব রাজা চবদুোণন।। 

েদন্তণর মদবরাজ চনজ েূচর্ত্ব বহয়া। 

পচরিয় েচহণলন হাচসয়া হাচসয়া।। 

ধণর্ম্ব ইণন্দ্র মদচি রাজা আপন নয়ণন। 

মলা াইয়া পচিণলন অিাঙ্গ িরণে।।  

মোণল েচর ধর্ম্ব সাধয বণলন োাঁহাণে। 

েযচে পযত্র যযচধচির না চিন আোণে।। 

ধর্ম্ব বচল ের্ত্বুণলাণে বলণয় মোোণর। 

মোো জোইনয আচে েযন্তীর উদণর।। 

এই ইন্দ্র মদবরাজ স্বগব অচধপচে। 

এস পযত্র মোণল েচর মেন দিঃিেচে। ।  

মোোর িচরত্র প্রিাচরল চত্রভযবণন। 

স্বগবপযণর িল, িচি পযষ্পে চবোণন।। 

পদব্রণজ পর্ব্বণে মপণয়ণছ বি পীিা। 

এণে সযণোেল অঙ্গ ম াে চিন্তা মবিা।। 

সর্ব্ব দিঃি বহল দর িল স্বগবপযণর। 

োো চপো মদচিবা সেল সণহাদণর।। 

এণেে েণহন যচদ ধর্ম্ব েহা য়। 

আনচিে হইণলন ধণর্ম্বর েনয়।। 

ভারে অপূর্ব্ব েো স্বগব আণরাহণে। 

যযচধচির স্বণগব যান ো ীদাস ভণে।। 

যযচধচিণরর ইন্দ্রপযরী গেন 

ধর্ম্ব আচদ মদবিয়, মদচি রাজা সচবস্ময়, 

প্রোে েণরন সবাোণর। 

োেচল ইচঙ্গে মপণয়, চদবু পযষ্পরে লণয়, 

মযাগাইল রাজা যযচধচিণর।। 

ধর্ম্ব ইন্দ্র দইজণন, গন্ধোলু আভরণে, 

যযচধচিণর েণরন ভূচষে। 

চবচবধ বন্ধন ছাণি, েেণে েযেয  বাণন্ধ, 

চেন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীে।। 

পাচরজাে পযষ্পোলা, ম াভণয় রাজার গলা, 

বাণজ  ঙ্খ েতদঙ্গ োহাল। 

উর্ব্ব ী প্রভতচে নাণি, মেহআণগ মেহ পাণছ, 

জয়  ব্দ েিংস েরোল। 

োেচল সারচে রণে, ধর্ম্ব ইন্দ্র আচদ সাণে, 

বায়য ইন্দ্র বরুে হুো । 

মেহ ছত্র চ ণর ধণর, হুলাহুচল জয়স্বণর, 

মেহ েণর িাের বাোস।। 

মেহ অণগ্র যায় মধণয়, পঞ্চবাণদু বাজাইণয ়

পযষ্পবতচি আনণি প্রিযর। 

েযচনগে মবদ গান, ধর্ম্বপযত্র স্বণগব যান, 

েযহূণর্ত্ব মগণলন সযরপযর।। 

মদচি রাজা পযেুোরী, সেল সযবেবপযরী, 

সর্ব্ব গতণহ চেন্নণরর গান। 

সদা েহানিেয়, নাচহ জরা েতেযু ভয়, 

মেৌেযণে চবহণর পযেুবান।। 

স্বগবগে নরবর, োণর মদচি পযরির, 

বসাইল রত্ন চসিংহাসণন। 

পদ প্রক্ষাচলণে বাচর, পূচরয়া সযবেব ঝাচর, 

মযাগাইল যে দাসগণে।। 
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ইন্দ্র আজ্ঞা মপণয় পণর, নানাদ্রবু উপহাণর, 

মভাজন েরায় নরনাণে। 

েপূবর োম্বযল চদয়া, পালণঙ্কণে বসাইয়া, 

ইন্দ্র আশ্বাচসল ধর্ম্বসযণে।। 

ইন্দ্র বণল যযচধচির, েযচে পযেু আত্মা ধীর, 

নরণদণহ এণল স্বগবপযণর। 

এ পযরী অেরাবেী, হও েযচে  িীপচে, 

যযচি আণস আোর চবিাণর।। 

শুচনয়া ইণন্দ্রর বােী, যযচধচির নতপেচে, 

েচহণছন চবনয় বিন। 

েব বাণেু পাই ত্রাস, মেন ের পচরহাস, 

আচে েূঢ়েচে আচেঞ্চন।। 

সেু বেনয ের্ত্বুপযরী, ববেযণে মদচিব হচর, 

েযচে েে সব দিঃি জান। 

েযচে চপো মদব আযবু, ের েে এই োযবু 

স্বগবসযণি নাচহ েে েন।। 

ইন্দ্র বণল শুনবােী, অিাদ  অণক্ষৌচহেী, 

পঞ্চভাই  ণেে মেৌরণব। 

চপো মজুিিযল্লোে, জ্ঞাচেণগাত্র ভ্রােতোে, 

সবা সণঙ্গ ববেযণে চেচলণব।। 

এে বচল মসইক্ষণে, পযষ্পরে অণরাহণে, 

পাোইল স্বগব পরো । 

ভারে সঙ্গীে গীে, মহেয সযজণনর প্রীে, 

চবরচিল ো ীরাে দাস।। 

যযচধচিণরর ববেযণে গেন ও শ্রীেতষ্ণ দ বন 

বণলন বব ম্পায়ন শুন জণেজয়। 

চনজ পযণেু স্বণগব মগল ধণর্ম্বর েনয়।। 

পযষ্পরণে আণরাচহয়া যান চবষ্ণযপযণর। 

অপ্সর অপ্সরীগে সদা নতেু েণর।।  

মেহ ছত্র ধণর মেহ িাের বাোস। 

দই চদণে সাচর সাচর মদণবর আবাস। ।  

ব্রহ্মণলাণে মদচি রাজা ব্রহ্মা িেযরূ্ম্বণি। 

প্রেচেয়া সম্ভাষা েচরণলন মেৌেযণে।। 

সোদর েচর ব্রহ্মা েচর আচলঙ্গন।  

িাচর েযণি প্র িংণসন ধণর্ম্বর নিন।। 

েো বহণে নরপচে নানা স্বগব মদচি। 

অপূর্ব্ব বেলাসপযরী মদচিয়া মেৌেযেী।। 

িন্দ্রিণ্ড চজচন পযরী পরে উজ্জ্বল। 

চদবা রাত্র সেজ্ঞান সদা ঝলেল।। 

গণে  োচর্ত্বে নিী ভূঙ্গী েহাোল। 

সবা মদচি আনচিে ধর্ম্ব েহাপাল।।  

হরণগৌরী মদাাঁণহ মদচি অচজন আসণন। 

ভচিভাণব দণ্ডবৎ েণরন িরণে।। 

আইসহ নরপচে বণল  ূলপাচে। 

ভাল বহল এণলস্বণগব েুচজয়া অবনী।। 

মোো মহন পযেুবান নাচহ চত্রভযবণন। 

স্বোয় িচলয়া এণল অের ভযবণন।। 

 

এে বচল েচরণলন মপ্রে আচলঙ্গন। 

প্রোে েচরয়া যান পাণ্ডযর নিন।।  

েেক্ষণে ববেযণে হইয়া উপনীে। 

পযরী মদচি নরপচে বহণলন চিচন্তে। ।  

চেরূণপ চনর্ম্বাে েচরণলন নারায়ে।  

চত্রভযবণন পযরী নাচহ ইহার েযলন। ।  

প্রণব  েণরন পযরী জয় জয় চদয়া। 
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রত্নাসণন নারায়ে মদচিণলন চগয়া।।  

রে বহণে নাচে পযণর যান পদব্রণজ।  

প্রোে েণরন চগয়া চবষ্ণয িেযভযবণজ।। 

চবদুোণন নারায়ে মদচিয়া নতপচে।  

িেৎোর োচনণলন অণঙ্গয় চবভূচে।।  

হে পদ সযণ াচভে েণেব  েদল। 

েের েযণ্ডল েণেব েণর ঝলেল।। 

 ুাে অণঙ্গ পীেম্বর হা ে চনছচন। 

নব জল োণঝ মযন হয় মসৌদাচেনী।। 

 ঙ্খ ির গদা পি ম াণভ িাচর হাণে। 

শ্রীবৎস মেৌস্তুভেচে ম াণভ েরেণে। ।  

বাে চদণে েেলা দচক্ষণে সরস্বেী।  

এই মবণ  হৃষীণেণ  মদণিন ভূপচে।।  

অিাণঙ্গ প্রোে েচর পণিন িরণে। 

বচলণছন নারায়ে আনচিে েণন।। 

আইসহ নরপচে ধর্ম্বপযত্র ধর্ম্ব ।  

চিরোল না মদচিয়া পাই বুো ের্ম্ব ।। 

আগুসচর উচেয়া েণরন আচলঙ্গন। 

বচসবাণর মদন চদবু েনে আসন।। 

পদ পািাচলণে বাচর মযাগায় মদবো। 

িাের বাোস েণর ইন্দ্র িন্দ্র ধাো।। 

সযিাসণন দইজণন বচসয়া মেৌেযণে। 

মগাচবি বতর্ত্ান্ত চজজ্ঞাণসন হাচসেযণি।। 

 

যযচধচির েচহণলন ধীণর পর পর। 

পরীচক্ষণে েচরলাে রাজু দণ্ডধর। ।  

মদ্রৌপদী সচহে পঞ্চ আচস স্বগবপণে। 

েহাচহণে পাাঁি জণন পচিল পর্ব্বণে।। 

ম াণে দিঃণি এোেী আইনয স্বগবণলাণে। 

 রীর সােবে বহল মদচিয়া মোোণে। ।  

 

শুচনয়া েণহন সোদণর নারায়ে। 

অণগ্র আচসয়াণছ োরা আোর সদন।। 

েরণযাণি েচহণলন ধণর্ম্বর েনয়। 

নয়ণন মদচিণল েণব হয়ে প্রেুয়।। 

শুচন নারায়ে েণব সণঙ্গণে লইয়া। 

িণলন উর্ত্রেযণি দ্বার িসাইয়া।। 

দচক্ষণেণে হয়  েণনর অচধোর। 

ির্ম্বিণক্ষ মদণি েো সব অন্ধোর।। 

প্রণব  েণরন মসই পযণর নরপচে। 

মদচিণে না পান রাজা মেবা আণছ েচে।। 

যযচধচিণর সণব মপণয় জ্ঞাচে মগাত্রগণে। 

িেযচেবণে ডাণে সণব হরচষে েণন।। 

মদ্রাে েেব ভীষ্ম  ে ভাই দণযবুাধন। 

ধতেরাষ্ট্র চবদর  েযচন দিঃ াসন।।  

ভীোর্জ্যবন সহণদব নেযল সযির।  

ঘণ াৎেি জয়দ্রে চবরা  উর্ত্র।। 

অচভেনযু চবেেব পাঞ্চালী পযত্রগণে। 

েযন্তী োদ্রী দই মদচি পাণ্ডযরাজ সণন।। 

মদ্রৌপদী গান্ধারী আচদ যে েযরুনারী। 

অিাদ  অণক্ষৌচহেী আণছ মসই পযরা।। 

সণব বচলণলন ধর্ম্ব েযচে পযেুবান। 

স্বোণয় মদচিণল স্বণগব মদব ভগবান।। 

অল্প পাপ মহেয মোরা সদা পাই মক্ল । 

সবাোণর উদ্ধাচরয়া লহ চনজ মদ ।।  

 

এে শুচন যযচধচির িান িাচর মোণন। 

মদচিণে না পান োত্র শুচনণলন োণে।। 

নরে মদচিয়া রাজা েণন পায় ভয়। 

অনযোণন বযচঝণলন এই যোলয়।। 
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ভাচবে হইয়া চজজ্ঞাচসণলন েতণষ্ণণর। 

মেন েতষ্ণ নাচহ মদচি জ্ঞাচে বান্ধণবণর।। 

মেন বা হইল েে নরে দ বন। 

চবণ ষ েচহয়া েতষ্ণ চস্থর ের েন। ।  

 

মগাচবি বণলন রাজা েরহ শ্রবে। 

চেছয পাপ হণে বহল নরে দ বন।। 

জ্ঞাচে মগাত্র নাচহ মদি েচের োরণে। 

পাপক্ষয় বহল এণব েুজ ভয় েণন।। 

জণেজয় চজজ্ঞাচসল েহ েযচনবর। 

মোন্ পাপ েচরণলন ধর্ম্ব নরবর।। 

আজে েপস্বী চজণেচন্দ্রয় সেুবাদী। 

দান ধণর্ম্ব েচে সদা পােে চববাদী।। 

োাঁহার হইল পাপ মেেন প্রোণর। 

েযচনবর চবোচরয়া েচহবা আোণর। ।  

যযচধচিণরর নরে দ বণনর মহেয ও মশ্বেদ্বীণপ চগয়া স্বজনাচদ দ বন 

জণেজয় চজজ্ঞাচসল, েহ েযচনবর। 

মোন পাপ েচরণলন ধর্ম্ব-নতপবর।। 

আজে েপস্বী চজণেচন্দ্রয় সেুবাদী। 

দান ধণর্ম্ব েচে সদা, পােে-চববাদী।। 

োাঁহার হইল পাপ মেেন প্রোণর। 

চবোচরয়া েযচনবর েচহণব আোণর। ।  

 

েযচন েণহ শুচন জণেজয় সাবধাণন।  

যযচধচিণর পাপ বহল যাহার োরণে।। 

ভারে সেণর যণব বহল েহাোর। 

সারচে হণলন নারায়ে অর্জ্যবণনর।।  

োচরণলন বহু বসনু উপায় েচরয়া। 

ভীষ্ম বীণর বচধণলন চ িণ্ডী রাচিয়া।।  

েণব মসনাপচে বহল মদ্রাে েহা য়। 

অশ্বোো োাঁর পযত্র সেণর দর্জ্বয়।। 

অণনে প্রোণর মদ্রাে না হয় চবনা ।  

মদচিয়া উপায় েচরণলন শ্রীচনবাস।।  

েপণ  োণরন হেী অশ্বোো নাণে। 

‘অশ্বোো হে’  ব্দ হইল সিংগ্রাণে।। 

শুচন িেৎোর লাণগ মদ্রাণের অন্তণর। 

‘অশ্বোো হে’ হচর েণহন সেণর। ।  

প্রেুয় না যান মদ্রাে েতণষ্ণর উর্ত্ণর। 

সেু চেেুা চজজ্ঞাচসল রাজা যযচধচিণর।। 

মদ্রােবােু শুচনয়া চিচন্তে নতপেচে। 

চেরূণপ েচহব আচে অসেু এ বােী।।  

েতষ্ণ বচলণলন রাজা না েচহণল নয়।  

চেেুা না েচহণল, মদ্রাে নাচহ পরাজয়।। 

পযনিঃ পযনিঃ চনচিয়া বচলল বতণোদর।  

‘অশ্বোো হে’ মদ্রাে েহ নতপবর।।  

চেেুা বােু ভয় যচদ ের নতপবর। 

‘ইচে গজ’ োর পণর বল লঘযস্বর।। 

সঙ্কণ  পচিয়া রাজা না েচহণল নয়।  

ডাচেয়া মদ্রাণেণর বচলণলন েহা য়।।  

অশ্বোো হে বহল ইহা আচে জাচন। 

লঘয ণব্দ ‘ইচে গজ’ বণলন আপচন।। 

‘অশ্বোো হে’ শুচন ধণর্ম্বর বদণন। 

মদ্রাোিাযবু পযত্রণ াণে প্রাে চদল রণে।। 

এই পাপ েচরণলন ধণর্ম্বর নিন। 

মোোণর জানাই আচে পূণর্ব্বর েেন।।  
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জণেজয় বণল েণব েহ েযচনবর। 

চপোেণহ বলয়া চে েচরণলন শ্রীধর। ।  

 

েযচন বণল শুন পরীচক্ষণের েযোর।  

এইরূণপ যযচধচির মদচি অন্ধোর। ।  

মগাচবণিণর চজজ্ঞাণসন পাণপর োরে।  

েপ  েচরয়া েচহণলন নারায়ে।। 

মেৌরব সচহে যণব হইল সের। 

িরবূুহ েচর যযণঝ মদ্রাে ধনযদ্ধবর।। 

েীক্ষ্ম অণস্ত্র জর্জ্বচরে েচরল মোোণর। 

অচভেযণনু ডাচে েযচে েচহণল োহাণর।। 

চপোর সোন েযচে েহাণযাদ্ধাপচে। 

বূুহ মভচদ োর পযত্র মদ্রাে েহারেী।। 

গুরুবণধ আজ্ঞা চদণল হণয় মরাধেন।  

চদ্বেীয় অবধু জাচে হয়ে ব্রাহ্েে।।  

গুরুবধ েহাপাপ শুন নরপচে। 

মসই েহাপাপ েব বহল েহােচে।। 

পাণপণে নরে রাজা মদি অন্ধোর। 

রাজা বচলণলন ের সঙ্কণ  উদ্ধার।।  

 

েণব হচর অনযজ্ঞা চদণলন িণগশ্বণর। 

মশ্বেদ্বীপ সণরাবণর লহ নতপবণর।। 

পূণর্ব্বর প্রচেজ্ঞা পূেব েচরব আপচন। 

মদিাব ধণর্ম্বণর অিাদ  অণক্ষৌচহেী।। 

 

চবষ্ণযর বিন শুচন িগ েহাবীর। 

যযচধচিণর চনয়া মগল সণরাবর েীর। ।  

পািসাণ  পর্ব্বে উচিয়া যায় দূণর। 

েযহূণর্ত্বণে মসই দ্বীণপ মগল িণগশ্বণর।। 

সণরাবণর মদচিণলন ধণর্ম্বর নিন।  

মদবো গন্ধর্ব্ব যক্ষ চবদুাধরগে।।  

জণল জলিরগে নানা রীিা েণর। 

ঋচষ েযচন েযনীন্দ্র মযাগীন্দ্র িাচর েীণর।। 

চবচিত্র নগর বন সাগর িত্বর। 

ববেযে সোন পযরী অচে েণনাহর।। 

অণনে ঈশ্বর েযচর্ত্ব সর্ব্বণদর স্থান। 

ভ্রের ঝঙ্কাণর ের্ত্ মোচেণলর গান।।  

েনযষু হইয়া যচদ োণহ স্নান েণর। 

মদবণদহ মপণয় যায় ববেযে নগণর।।  

মহন সণরাবর মদচি ধণর্ম্বর নিন।  

েহাজণল স্নান েচর েণরন েপবে।। 

োনব  রীর ছাচি মদবণদহ পান। 

দিঃি ম াে পাসচরয়া সর্ব্বচসদ্ধ হন।।  

নরণদহ েুচজ রাজা মদবণদহ ধণর। 

পতণি েচর গরুি উচিল বায়যভণর।।  

েযহূণর্ত্বণে মগল যো মদব নারায়ে।  

িেযভূবণজ ধর্ম্বরাজ বেল সেপবন ।।  

রাজাণর মদচিয়া হচর েণহন হাচসয়া।  

চনণেষ নাচহে আর নাচহ অঙ্গছায়া। ।  

চেরূপ আচছণল রাজা হইণল চেরূপ। 

চবিাচরয়া েণন বযঝ আপন স্বরূপ।। 

ভূপচে বণলন শুন অনাচদ মগাাঁসাই। 

মোোর প্রসাণদ েে পূর্ব্বরূপ নাই।। 

মদবত্ব পাইনয েণন মহন হয় জ্ঞান।  

মোোর অসাধু চেছয নাচহ ভগবান।।  

েণর্ত্বুণে রাচিণল হচর অণ ষ সঙ্কণ । 

চনজ পযরী এচি সদী ভণির চনেণ । ।  

রাজসূয় েরাণলন চদয়া বন্ধযবল। 

চ শুপাল দন্তবণর চদণল প্রচেফল।।  
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রাচিণল মদ্রৌপদী লর্জ্া মেৌরব সোণজ। 

দ্বাদ  বৎসর রক্ষা বেণল বনোণঝ। ।  

দর্ব্বাসাণর দণযবুাধন পাোইল যণব। 

মসই চদন সোধান েচরে পাণ্ডণব।। 

চন াোণল রক্ষা বেণল োনণনণে চগয়া। 

মোচহলা েযচনর েন চবষ্ণযোয়া চদয়া।। 

েদন্তণর সািীপন েযচনর আশ্রণে।  

আম্র মহেয সঙ্কণ  োচরণল পেশ্রণে।। 

অজ্ঞাে বৎসর এে চবরা  ভযবণন। 

 ত্রু বহণে রক্ষা বেলা ির আচ্ছাদণন।। 

োহার অন্তণর েে রাণজুর লাচগয়া। 

আপচন হচেনাপযণর মগলা দূে বহয়া।। 

আোণর চবভাগ নাচহ চদল দণযবুাধণন। 

বাচন্ধয়া রাচিণে মোো চবিাচরল েণন।। 

আপচন চবরা েূচর্ত্ব মদিাইণল োণর। 

সেূণল েচরলা ক্ষয় ভারে সেণর।। 

জ্ঞাচেবধ পাণপ েে  রীর চবেল। 

অশ্বণেধ েরাইলা হইয়া সবল।। 

পযত্রহণে অর্জ্যবন েচরল েচেপযণর। 

প্রাে চদয়া যজ্ঞপূেব বেলা গদাধণর।। 

েৎসু েূর্ম্ব বরাহ হইয়া ির্ব্বরূণপ। 

পাোণল রাচিলা ছচল বচলরাজ ভূণপ। ।  

ভূগতরাে রােিন্দ্র োেপাল রাে। 

মবৌদ্ধ েচল্ক নারায়ে নরচসিংহ  ুাে।। 

বাণর বাণর জে লও দি চবনাচ ণে। 

যযণগ যযণগ অবোর মদবোর চহণে।। 

মোোর িচরত্র িাচর মবণদ না চনরচি। 

জ্ঞাচেণগাত্র মদিাইয়া ের মোণর সযিী।। 

 

রাজার চবনয় বােু শুচন নারায়ে। 

আশ্বাচসয়া েচহণলন েধযর বিন।। 

সর্ব্ব দিঃি মগল রাজা না ের সন্তাপ। 

সবন্ধয েয যম্ব মগাত্র মদিহ ো বাপ।। 

এে বচল যান হচর রাজাণর লইয়া। 

েযরুপযণর প্রণবণ ন দ্বার ঘযিাইয়া।। 

রাজাণর েণহন হচর শুন ধর্ম্বপযত্র। 

অনযপে মদিহ চদ্বেীয় েযরুণক্ষত্র।।  

চপো পাণ্ডয মদি রাজা জননী েযন্তীণে। 

মশ্বেছত্র চবরাচজে রাজার েেণে।। 

বাণে োদ্রী বচসয়াণছ েণদ্রর েযোরী। 

অন্ধরাজ বচসয়াণছ সচহে গান্ধারী। ।  

মদিহ চবেেব েেব মেৌরবেযোর। 

দণযবুাধন  ে ভাই সণঙ্গ সণহাদর। ।  

ভগদর্ত্  লু েদ্ররাজ জয়দ্রে। 

অচভেনযু ঘণ াৎেি সযরে ভরে।। 

চবে  দ্রুপদ মদি স্বপযত্র সচহণে। 

পাঞ্চালীর পঞ্চপযত্র মদিহ সাক্ষাণে।। 

চ শুপাল সয র্ম্বা েগধ নতপেচে। 

এণে এণে মদি অিাদ  অণক্ষৌচহনী। ।  

শুেযচন উর্ত্র পযণ্ড মদ্রাোিাযবু গুরু। 

ভগদর্ত্  লু রাজা চসন্ধয ভীে ঊরু।। 

পঞ্চজন পচিণলন স্বণগবণে আচসণে।  

িাচর ভাই মদি বাজা মদ্রৌপদী সচহণে।। 

চবস্ময় োচনয়া রাজা েতণষ্ণর বিণন। 

চিণত্রর পযর্ত্চল প্রায় িান িাচর পাণন।। 

পাসচরয়া সেল েণর্ত্বুর  ত্রুোযবু। 

যোণযাগু চেলন েণরন বহয়া বধযবু।। 

আনি সাগণর েি বহল েনয েন। 

যযচধচিণর মদচিয়া সানি জ্ঞচেগে।। 
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মেহ আ ীর্ব্বাদ েণর মেহ প্রচেপাে। 

চপো োো মজুিোে বণি নরনাে।। 

ভীষ্ম মদ্রাে েেব বীণর েচর দণ্ড নচে। 

েহা আনচিে রাজা মদচি মগাত্র জ্ঞাচে।। 

যযচধচির ের্ত্তবে শ্রীেতণষ্ণর েত্র 

হৃি বহয়া েচরণছন েতণষ্ণর েবন।  

েব োয়া মে বযচঝণে পাণর নারায়ে। ।  

সতচি চস্থচে প্রলণয়র েযচে হর্ত্বা ের্ত্বা। 

প্রধান পযরুষ চেন ভযবণনর ভর্ত্বা।। 

েীনরূণপ মবদ উদ্ধাচরলা েযচে জণল। 

েূর্ম্বরূণপ ধরেী ধচরলা অবণহণল। ।  

ধচরয়া বরাহ োয় দণন্ত বেণল চক্ষচে। 

চহরেুেচ পয হন্তা নতচসিংহ েযরচে।। 

বােন আোণর বচল চনলা রসােণল। 

চেন পণদ চত্রভযবন বুচপলা সেণল। ।  

রােরূণপ রাবণের সবিংণ  সিংহার। 

চনিঃক্ষত্র েচরলা ভতগুরাে অবোর। ।  

বলরােরূণপ সূযবুসযো আেচষবণল। 

বযদ্ধরূণপ আপন োরুেু প্রোচ ণল।। 

েচল্করূণপ চবনা  েচরলা মেচ্ছ ভূণপ। 

প্রচেেণল্প চবনা  েচরলা মেচ্ছ ভূণপ।। 

প্রচেেণল্প অবোর হণল এইরূণপ। 

ঋচষ েযচন মযাগী যাাঁর নাচহ পায় অন্ত।। 

িাচরণবণদ যাাঁহার চরয়ার নাচহ অন্ত। 

মোণর উদ্ধাচরলা েহা চবপদ েরনী। 

রচহল অদ্ভূে েীচর্ত্ব যাবে ধরেী।। 

 

এে স্তুচে নতপচে েণরন নারায়ণে। 

সন্তুি েণরন হচর োণর আচলঙ্গণন।। 

মগাচবি বণলন রাজা েযচে েে প্রাে। 

স্ব রীণর আইলা আোর চবদুোন।। 

েতণষ্ণর আণদণ  রাজা পচরজন বলয়া।  

রচহণলন হচরপযণর হরচষে বহয়া।। 

অশ্বণেধ সাঙ্গ বহল স্বগব আণরাহে।  

পাইল পরে পদ পাণ্ডযরপযত্রগে।। 

েহােযচন বুাসণদব েণরন রিন। 

পয়ার প্রবণন্ধ ো ীরাে চবরিন।। 

েহাভারে শ্রবণে ব্রহ্মহেুা পাপ হইণে রাজা জণেজণয়র েযচি 

বণলন বব ম্পায়ন শুন জণেজয়। 

অিাদ  পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব চবজয়।। 

ব্রহ্মবধ পাণপ েযি বহণল অেিঃপণর। 

দান েপ চদ্বজণসবা পূজ ববশ্বানণর।। 

শুক্লবেব িাণিায়া মদণিন চবদুোণন। 

েতষ্ণ বেব দূর বহল ভারে শ্রবণে।। 

মদচি সব সভাসদ হচরণষ চবস্ময়। 

ব্রহ্মহেুা পাণপ েযি বহল জণেজয়।। 

সাধয  ব্দ, জয়  ব্দ বহল দ  চদণে। 

আোণ  েযসযে-বতচি েণর মদবভাণগ।। 

সযগচন্ধ পবন বণহ ঝণর েেরি। 

ভারে সম্পেূব বহল, মদণবর আনন্দ।।  

জণেজয় প্র িংচসয়া মগল মদবগণে। 

চেন্নর গন্ধর্ব্ব গায়, নাণি হৃিেণন।। 
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দিযচভ েতদঙ্গ  ঙ্খ োিংসু েরোল। 

ঝাাঁঝচর েযহুচর বাণজ শুচনণে রসাল।।  

প হ চডেে ডঙ্কা  াচন বীো মবেয।  

িিণনর ছিা চদয়া চনবাচরল মরেয। ।  

 

েণব জণেজয় রাজা পাদু অঘবু চদয়া। 

েযচনর িরণে পচি েণহ মলা াইয়া।। 

চনোর েচরণল মোণর েহাপাপ বহণে। 

চবিুাে মোোর েীচর্ত্ব রচহল জগণে।। 

ঘযচষণব মোোর য  এই ভূেণ্ডণল। 

েণর্ত্বু ের্ত্বুবাসী স্বণগব মদবো-েণ্ডণল।। 

লক্ষ মলাে ভারে রাচিণল েচলযযণগ। 

েে পাপী পার হণব এই পাপণভাণগ।। 

এে বচল পণদ পূজা বেল োয়েণন। 

বস্ত্র অলঙ্কার োলু েযসযে িিণন।। 

পাণদাদে পান বেল মগািীর সচহে। 

সভািণ্ড েযচনণর পূচজল যণোচিে।। 

চবদায় হইয়া মগল যে েযচনগে। 

েণপাবণন িচলণলন শ্রীচ্ব ম্পায়ন।। 

েযি হণয় বেল রাজা পঞ্চ েীণেব স্নান। 

চদ্বজগণে স্বেব গবী ভূচে দান।।  

অনণল ঢাচলল ঘতে সহস্র েলস। 

চেিান্ন মভাজণন চবপ্রগণে বেল ব ।।  

চদণলন অপূর্ব্ব বস্ত্র, চদবু আভরে।  

দচক্ষো পাইয়া গতণহ মগল চদ্বজগে।।  

েরাইল জ্ঞাচে মগাত্র সবাণর মভাজন।  

রাে-নাে েহােন্ত্র েচরল েীত্বেন।।  

দিযচভ  ণব্দণে নতেু েণর চবদুাধরী। 

ভারে সম্পেূব বহল, বল হচর হচর। ।  

 

চনষ্পাপ  রীর রাজা পাত্র-চেত্র লণয়। 

রাজু েণর জণেজয় হরচষে হণয়।। 

অচধোণর মিার দসযু নাচহ এেজন। 

পাণ্ডণবর রাণজু সণব হচর-পরায়ে। ।  

সদা সাধয সণঙ্গ েচর হচরেো শুণন। 

সেল হইল ব  নতপচের গুণে।। 

েহাভারে পাণের ফল 

জণেজয় েচহণলন, শুন েণপাধন। 

শ্রীেহাভারে-গ্রন্থ অপূর্ব্ব- রিন।।  

পূণর্ব্ব মযই িন্দ্রােপ েতষ্ণবেব চছল। 

রণে রণে মদচি োহা শুক্লবেব বহল।। 

শ্রীেহাভারে-গ্রন্থ েচরণল শ্রবে।  

পাপক্ষয় হয়, ইহা বযচঝনয এিন।। 

আর চে চে ফল হয়, শুচনণে বাসনা। 

েহ েহ েযচনবর েচরয়া েরুো।। 

(চেচসিং) 

গ্রন্থ-সোপ্ত ও ফলশ্রুচে 

অিাদ -পর্ব্ব সাঙ্গ হ’ল এে দূণর। 

যাহার শ্রবণে পঞ্চ েহাপাণপ েণর। ।  

শুদ্ধেচে মহু মযবা এে পর্ব্ব শুণন। 

অশ্বণেধ ফল পায় বুাণসর বিণন।। 
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যার গতণহ োণে গ্রন্থ সম্পেূব ভারে। 

লক্ষ্মী সণঙ্গ নারায়ে োণেন সেে।।  

অচিভয়, জ্বর আর মিৌর েতেযুভয়।  

পাপ োপ ম াে দিঃি, সব হয় ক্ষয়।।  

রাজদণ্ড যেদণ্ড অোল- েরে।  

ভূে মপ্রে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব িারে।। 

সম্পেূব ভারে গ্রন্থ োণে যার ঘণর। 

এ সেল পীিা োণর েভয নাচহ ধণর।।  

বন্ধুা নারী পযত্র পায় এোন্ত শুচনণল। 

জ্ঞানবতচদ্ধ, বলবতচদ্ধ েণর পরোণল।। 

চবণপ্রর চবজ্ঞান বাণি নতপচের রাজু। 

আর যার মযই বাঞ্ছা, চসদ্ধ সর্ব্ব োযবু।। 

বব ু  ূদ্র শুচনণল বািণয় ধন ধাণনু। 

পাপীজন শুচন স্বণগব যায় েহাপযণেু।। 

যার মযই বাঞ্ছা েচর শুনণয় ভারে।  

মগাচবি েণরন পূেব োর েণনারে।।  

বুাণসর বিন ইণে নাচহে অনুো। 

সেল গ্রণন্থর সার ভারণের েো।। 

শুচি হণয় শুদ্ধচিণর্ত্ শুণন মযই জন।  

অন্তোণল স্বগবপযণর মদণি নারায়ে।।  

মলােচ্ছণি চবরচিল েহােযচন বুাস। 

পাাঁিালী প্রবণন্ধ আচে েচরনয প্রো ।। 

ো ীদাস চবরচিল মগাচবি ভাচবয়া।  

পাইণব পরে সযি শুন েন চদয়া।। 

গ্রন্থোণরর পচরিয ়

ইন্দ্রােী নাণেণে মদ  বাস চসচদ্ধগ্রাে। 

চপ্রয়ঙ্কর দাস পযত্র সযধাের নাে।। 

েৎপযত্র েেলাোন্ত েতষ্ণদাস চপো। 

েতষ্ণদাসাত্মজ গদাধর মজুি ভ্রাো।। 

পাাঁিালী প্রোচ  েণহ ো ীরাে দাস। 

অচল হব েতষ্ণপণদ েণন অচভলাষ।। 

হচরধ্বচন ের সণব মগাচবণির প্রীণে। 

অন্তোণল স্বগবপযণর যাণব আনণিণে।। 

সর্ব্ব াস্ত্র বীজ হচরনাে চদ্ব-অক্ষর। 

আচদ অি নাচহ যার, মবণদ অণগাির। ।  

েতষ্ণ েতষ্ণ বচলণে েচজণব েতণষ্ণ মদহ। 

েতণষ্ণর েযণির আজ্ঞা, নাচহে সণিহ। 

পাাঁিালী বচলয়া েণন না েচরহ মহলা। 

অনায়াণস পাপ নাণ  মগাচবণির লীলা।। 

নীিগতণহ োচেণল ভারে নণহ দি।  

অনায়াণস শুচনণল পােে হয় নি। ।  

সম্পেূব হইল হচর বল সর্ব্বজন। 

এে দূণর সাঙ্গ বহল স্বগব-আণহারে।।  

 

স্বগবাণরাহে পর্ব্ব সোপ্ত।  
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ো ীরাে দাস চবরচিে ো ীদাসী েহাভারে সোপ্ত। 

 


