
ভতহেরঃ	শতক	ি শিত	-	নীিত	শতকম্

িদ ালাদ নবি ানংতিচ া মূতেয	|
ানুভেত কমানায	নমঃ	শাংতায	 তজেস	||	1�1	||

বা ােরা	ম সর াঃ
ভবঃ	 যদূিষতাঃ	|

অেবােধাপহতাঃ	চােন
জীণং	অংেগ	সুভািষতং	||	1�2	||

অ ঃ	সুখং	আরাধ ঃ
সুখতরং	আরাধ েত	িবেশষ ঃ	|
ানলবদু বদ ং
ািপ	তং	নরং	ন	রংজযিত	||	1�3	||

সহ 	মিণং	উ ের করব দং াংতরাত্
সমু ং	অিপ	সংতের চলদূ মমালাকলং	|
ভজংগং	অিপ	 কািপতং	িশরিস	পু ব ারেযত্
ন	ত	 িতিনিব মূঋখজনিচ ং	আরাধেযথ্	||	1�4	||

লেভত	িসকতাসু	 তলং	অিপ	য তঃ	পীডযন্
িপেব 	মৃগতি কাসু	সিললং	িপপাসা দতঃ	|
িচদিপ	পযট শশিবষাণং	আসাদেযত্

ন	ত	 িতিনিব মূখিচ ং	আরাধেযথ্	||	1�5	||

ব ালং	বালমৃণালতংতিভরেসৗ	 রা ং	সমু ংৃভেত
ছ ং	ব মিণং	িশরীষকসুম াংেতন	স হ িত	|
মাধযং	মধিবংদুনা	রচিযতং	 ারামুেধরীহেত
নতং	বাংছংিত	যঃ	খলা পিথ	সতাং	সূৈ ঃ	সুধাস ংিদিভঃ	||	1�6	||

ায ং	একাংত ণং	িবধা া
িবিন মতং	ছাদনং	অ তাযাঃ	|
িবেশষাঅতঃ	সবিবদাং	সমােজ
িবভষণং	 মৗনং	অপংিডতানাং	||	1�7	||

যদা	িকংিচে াঽহং	ি প	ইব	মদাংধঃ	সমভবং
তদা	সবে াঽ ীত ভবদবিল ং	মম	মনঃ
যদা	িকংিচি কংিচ ধজনসকাশাদবগতং
তদা	মূেখাঽ ীিত	 র	ইব	মেদা	 ম	ব পগতঃ	||	1�8	||
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কিমকলিচ ং	লালাি ং	িবগংিধজু ি তং
িনর পমরসং	 ীত া	খাদ রাি 	িনরািমষং	|
সুরপিতং	অিপ	 া	পা ং	িবেলাক 	ন	শংকেত
ন	িহ	গণযিত	 ু ে া	জংতঃ	পির হফ তাং	||	1�9	||

িশরঃ	শাবং	 গা প পিতিশর ঃ	ি িতধরং
হী াদু ংগাদবিনং	অবেন ািপ	জলিধং	|

অেধাঽেধা	গংেগযং	পদং	উপগতা	 াকম্
অথবািবেবক ানাং	ভবিত	িবিনপাতঃ	শতমুখঃ	||	1�10	||

শেক া	বারিযতং	জেলন	 তভ ে ণ	সূযাতেপা
নােগংে া	িনিশতা কেশন	সমেদা	দংেডন	 গাগদেভৗ	|
ব ািধেভষজসং ৈহ 	িবিবৈধমং েযাৈগ বষং
সবেস ৗষধং	অি 	শা িবিহতং	মূখস 	নে ৗষিধং	||	1�11	||

সািহত সংগীতকলািবহীনঃ
সা া প ঃ	পু িবষাণহীনঃ	|
তণং	ন	খাদ িপ	জীবমানস্
ত াগেধযং	পরমং	পশূনাং	||	1�12	||

যষাং	ন	িবদ া	ন	তেপা	ন	দানং
ানং	ন	শীলং	ন	 েণা	ন	ধমঃ	|

ত	মত েলােক	ভিব	ভারভতা
মনুষ র েপণ	মৃগা রংিত	||	1�13	||

বরং	পবতদুেগষ
াংতং	বনচৈরঃ	সহ

ন	মূখজনসংপকঃ
সুেরং ভবেন িপ	||	1�14	||

শাে াপ তশ সুংদরিগরঃ	িশষ েদযাগমা
িবখ াতাঃ	কবেযা	বসংিত	িবষেয	যস 	 েভা নধনাঃ	|
ত াড ং	বসুধািদপস 	কবয থং	িবনাপী রাঃ
ক স াঃ	সু ঃ	কপরী কা	িহ	মণেযা	 যরঘতঃ	পািততাঃ	||	1�15	||

হতযািত	ন	 গাচরং	িকং	অিপ	শং	পু ািত	য সবদাঽপ ্
অ থভ ঃ	 িতপাদ মানং	অিনশং	 াে ািত	বি ং	পরাং	|
ক াংেত িপ	ন	 যািত	িনধনং	িবদ াখ ং	অংতধনং
যষাং	তা িত	মানং	উ ত	নৃপাঃ	কৈ ঃ	সহ	 ধেত	||	1�16	||

অিধগতপরমাথা পংিডতা াবমং াস্
তণং	ইব	লঘ	ল ীৈনব	তা ংর ণি 	|
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অিভনবমদেলখাশ ামগংড লানাং
ন	ভবিত	িবসতংতবারণং	বারণানাং	||	1�17	||

অংেভািজনীবনিবহারিবলাসং	এব
হংসস 	হংিত	িনতরাং	কিপেতা	িবধাতা	|
ন	 স 	দু জলেভদিবেধৗ	 িস াং
বদ কী তং	অপহতং	অেসৗ	সমথঃ	||	1�18	||

কযরািণ	ন	ভষযংিত	পুর ষং	হারা	ন	চংে া লা
ন	 ানং	ন	িবেলপনং	ন	কসুমং	নালংকতা	মূধজাঃ	|
বােণ কা	সমলংকেরািত	পুর ষং	যা	সং তা	ধাযেত
ীযংেত	খলু	ভষণািন	সততং	বা ভষণং	ভষণং	||	1�19	||

িবদ া	নাম	নরস 	রপং	অিধকং	 ং	ধনং
িবদ া	 ভাগকরী	যশঃসুখকরী	িবদ া	 রণাং	 র ঃ	|
িবদ া	বংধজেনা	িবেদশগমেন	িবদ া	পরা	 দবতা
িবদ া	রাজসু	পূজ েত	ন	ত	ধনং	িবদ ািবহীনঃ	প ঃ	||	1�20	||

াংিতে কবেচন	িকং	িকং	অিরিভঃ	 ােধাঽি 	 চে িহনাং
ািতে দনেলন	িকং	যিদ	সু ি েব ৗষধং	িকং	ফলং	|

িকং	সৈপযিদ	দুজনাঃ	িকং	উ	ধৈন বদ াঽনবদ া	যিদ
ীডা	 চি কং	উ	ভষৈণঃ	সুকিবতা	যদ ি 	রােজ ন	িকং	||	1�21	||

দাি ণ ং	 জেন	দযা	পিরজেন	শাঠ ং	সদা	দুজেন
ীিতঃ	সাধজেন	নেযা	নৃপজেন	িব েন	চাজবং	|
শ যং	শ জেন	 মা	 র জেন	কাংতাজেন	ধ তা
য	 চবং	পুর ষাঃ	কলাসু	কশলাে ে ব	 লাকি িতঃ	||	1�22	||

জাড ং	িধেযা	হরিত	িসংচিত	বািচ	সত ং
মােনা িতং	িদশিত	পাপং	অপাকেরািত	|
চতঃ	 সাদযিত	িদ ু	তেনািত	কী তং
স সংগিতঃ	কথয	িকং	ন	কেরািত	পুংসাং	||	1�23	||

জযংিত	 ত	সুকিতেনা
রসিস াঃ	কবী রাঃ	|
নাি 	 যষাং	যশঃকােয
জরামরণজং	ভযং	||	1�24	||

সূনুঃ	স িরতঃ	সতী	ি যতমা	 ামী	 সােদা ুখঃ
ি ং	িম ং	অবংচকঃ	পিরজেনা	িনঃে শেলশং	মনঃ	|
আকােরা	র িচরঃ	ি র 	িবভেবা	িবদ াবদাতং	মুখং
তে 	িব পক হািরিণ	হেরৗ	সং াপ েত	 দিহনা	||	1�25	||
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াণাঘাতাি বি ঃ	পরধনহরেণ	সংযমঃ	সত বাক ং
কােল	শ া	 দানং	যবিতজনকথামূকভাবঃ	পেরষাং	|
ত াে ােতা	িবভংেগা	 র ষ	চ	িবনযঃ	সবভতানুকংপা
সামান ঃ	সবশাে নুপহতিবিধঃ	 যসাং	এষ	পংথাঃ	||	1�26	||

ারভ েত	ন	খলু	িব ভেযন	নীৈচঃ
ারভ 	িব িবহতা	িবরমংিত	মধ াঃ	|

িবৈ ঃ	পুনঃ	পুনরিপ	 িতহন মানাঃ
ার ং	উ মজনা	ন	পিরত জংিত	||	1�27	||

অসংেতা	নাভ থ াঃ	সু দিপ	ন	যাচ ঃ	কশধনঃ
ি যা	ন ায া	বি মিলনং	অসুভংেগঽপ সুকরং	|
িবপদু ৈ ঃ	 যং	পদং	অনুিবেধযং	চ	মহতাং
সতাং	 কেনাি ং	িবষমং	অিসধারা তং	ইদং	||	1�28	||

ু ােমাঽিপ	জরাকেশাঽিপ	িশিথল ােণাঽিপ	ক াং	দশাম্
আপে াঽিপ	িবপ দীিধিতিরিত	 ােণষ	নশ িপ	|
মে েভং িবিভ কংভিপিশত াৈসকব ৃহঃ
িকং	জীণং	তণং	অি 	মানমহতাং	অে সরঃ	 কসরী	||	1�29	||

াযবসাবেশষমিলনং	িনমাংসং	অপ ি 	 গাঃ
া	ল া	পিরেতাষং	এিত	ন	ত	ত স 	 ু ধাশাংতেয	|

িসংেহা	জংবকং	অংকং	আগতং	অিপ	ত া	িনহংিত	ি পং
সবঃ	ক গেতাঽিপ	বাংছংিত	জনঃ	স ানুর পং	ফলং	||	1�30	||

লাংগূলচালনং	অধ রণাবপাতং
ভেমৗ	িনপত 	বদেনাদরদশনং	চ	|
া	িপংডদস 	কর েত	গজপুংগব

ধীরং	িবেলাকযিত	চাটশৈত 	ভংে 	||	1�31	||

পিরব তিন	সংসাের
মৃতঃ	 কা	বা	ন	জাযেত	|
স	জােতা	 যন	জােতন
যািত	বংশঃ	সমু িতং	||	1�32	||

কসুম বকেস ব
যী	বি মনি নঃ	|
মূ 	বা	সবেলাকস
শীযেত	বন	এব	বা	||	1�33	||

সংত েন ঽিপ	বহ িত ভতযঃ	সংভািবতাঃ	পংচষাস্
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তা েত ষ	িবেশষিব মর চী	রা ন	 বরাযেত	|
ােবব	 সেত	িদবাকরিনশা ােণ েরৗ	ভা েরৗ
াতঃ	পবিণ	পশ 	দানবপিতঃ	শীষাবেশষাকিতঃ	||	1�34	||

বহিত	ভবনে িণং	 শষঃ	ফণাফলকি তাং
কমঠপিতনা	মেধ পৃ ং	সদা	স	চ	ধাযেত	|
তং	অিপ	কর েত	 াডাধীনং	পেযািধরনাদরাদ্
অহহ	মহতাং	িনঃসীমান ির িবভতযঃ	||	1�35	||

বরং	প ে দঃ	সমদমঘব ু কিলশ হাৈরর্
উ লদহেনা ার র িভঃ	|
তষারাে ঃ	সূেনারহহ	িপতির	 শিববেশ
ন	চােসৗ	সংপাতঃ	পযিস	পযসাং	পত র িচতঃ	||	1�36	||

িসংহঃ	িশ রিপ	িনপতিত
মদমিলনকেপালিভি ষ	গেজষ	|
কিতিরযং	স বতাং

ন	খলু	বযে জেসা	 হতঃ	||	1�37	||

জািতযাত	রসাতলং	 ণগৈণ াপ েধা	গম তাং
শীলং	 শলতটা পত িভজনঃ	সংদহ তাং	বি না	|
শ েয	 বিরিণ	ব ং	আ 	িনপত েথাঽ 	নঃ	 কবলং
যৈনেকন	িবনা	 ণ ণলব াযাঃ	সম া	ইেম	||	1�38	||

ধনং	অজয	কাক
ধনমূলং	ইদং	জগত্	|
অংতরং	নািভজানািম
িনধনস 	মৃতস 	চ	||	1�39	||

তানীংি যাণ িবকলািন	তেদব	নাম
সা	বি র িতহতা	বচনং	তেদব	|
অেথা ণা	িবরিহতঃ	পুর ষঃ	 েণন
সাঽপ ন 	এব	ভবতীিত	িবিচ ং	এতথ্	||	1�40	||

যস াি 	িব ং	স	নরঃ	কলীনঃ
স	পংিডতঃ	স	 তবা ণ ঃ	|
স	এব	ব া	স	চ	দশনীযঃ
সেব	 ণাঃ	কাংচনং	আ যংিত	||	1�41	||

দৗমং া ৃপিত বনশ িত	যিতঃ	সংগা সুেতা	লালনাত্
িবে াঽনধ যনা কলং	কতনযা ীলং	খেলাপাসনাত্	|
ীমদ াদনেব ণাদিপ	কিষঃ	 হঃ	 বাসা যান্
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ম ী	চা ণযা সমৃি রনযা াগ মাদা নং	||	1�42	||

দানং	 ভােগা	নাশি ে া
গতেযা	ভবংিত	িব স 	|
যা	ন	দদািত	ন	ভংে
তস 	ততীযা	গিতভবিত	||	1�43	||

মিণঃ	শােণা ীঢঃ	সমরিবজযী	 হিতদিলেতা
মদ ীেণা	নাগঃ	শরিদ	সিরতঃ	শ ানপুিলনাঃ	|
কলােশষ ং ঃ	সুরতমৃিদতা	বালবিনতা
তি া	 শাভংেত	গিলতিবভবা া থষ	নরাঃ	||	1�44	||

পির ীণঃ	কি ৃহযিত	যবানাং	 সৃতেয
স	প া সংপূণঃ	কলযিত	ধির ীং	তণসমাং	|
অত াৈনকাংত া ুর লঘতযাঽেথষ	ধিননাম্
অব া	ব িন	 থযিত	চ	সংেকাচযিত	চ	||	1�45	||

রাজংদুধ িস	যিদ	ি িতেধনুং	এতাং
তনাদ 	ব সং	ইব	 লাকং	অমুং	পুষাণ
তি ং 	সম গিনশং	পিরেপাষ মােণ
নানাফৈলঃ	ফলিত	ক লেতব	ভিমঃ	||	1�46	||

সত ানৃতা	চ	পর ষা	ি যবািদনী	চ
িহং া	দযালুরিপ	চাথপরা	বদান া	|
িনত ব যা	 চরিনত ধনাগমা	চ
বারাংগেনব	নৃপনীিতরেনকরপা	||	1�47	||

আ া	কী তঃ	পালনং	 া ণানাং
দানং	 ভােগা	িম সংর ণং	চ
যষাং	এেত	ষ ুণা	ন	 ব াঃ
কাঽথে ষাং	পা থেবাপা েযণ	||	1�48	||

য া া	িনজভালপ িলিখতং	 াকং	মহ া	ধনং
ত াে ািত	মর েলঽিপ	িনতরাং	 মেরৗ	তেতা	নািধকং	|
ত ীেরা	ভব	িব ব সু	কপণাং	বি ং	বথা	সা	কথাঃ
কেপ	পশ 	পেযািনধাবিপ	ঘেটা	গৃ ািত	তল ং	জলং	||	1�49	||

ং	এব	চাতকাধােরাঽ
সীিত	 কষাং	ন	 গাচরঃ	|
িকং	অংেভাদবরা াকং
কাপেণ া ং	 তী েস	||	1�50	||
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র	 র	চাতক	সাবধানমনসা	িম 	 ণং	 যতাম্
অংেভাদা	বহেবা	বসংিত	গগেন	সেবঽিপ	 নতাদৃশাঃ	|
কিচ িভরা যংিত	বসুধাং	গজংিত	 কিচ থা
যং	যং	পশ িস	তস 	তস 	পুরেতা	মা	 িহ	দীনং	বচঃ	||	1�51	||

অকর ণ ং	অকারণিব হঃ
পরধেন	পরেযািষিত	চ	 ৃহা	|
সুজনবংধজেন সিহ তা
কিতিস ং	ইদং	িহ	দুরা নাং	||	1�52	||

দুজনঃ	পিরহতেব া
িবদ যাঽলকেতাঽিপ	সন্	|
মিণনা	ভিষতঃ	সপঃ
িকং	অেসৗ	ন	ভযংকরঃ	||	1�53	||

জাড ং	 ীমিত	গণ েত	 তর েচৗ	দংভঃ	 েচৗ	 কতবং
শূের	িনঘণতা	মুেনৗ	িবমিততা	 দন ং	ি যালািপিন	|
তজি ন বিল তা	মুখরতা	ব যশি ঃ	ি ের
তে কা	নাম	 েণা	ভেব স	 িণনাং	 যা	দুজৈননাংিকতঃ	||	1�54	||

লাভে দ েণন	িকং	িপ নতা	যদ ি 	িকং	পাতৈকঃ
সত ং	 চ পসা	চ	িকং	 িচ	মেনা	যদ ি 	তীেথন	িকং	|
সৗজন ং	যিদ	িকং	 ৈণঃ	সুমিহমা	যদ ি 	িকং	মংডৈনঃ
সি দ া	যিদ	িকং	ধৈনরপযেশা	যদ ি 	িকং	মৃত না	||	1�55	||

শশী	িদবসধসেরা	গিলতেযৗবনা	কািমনী
সেরা	িবগতবািরজং	মুখং	অন রং	 াকেতঃ	|
ভধনপরাযণঃ	সততদুগতঃ	স েনা

নৃপাংগণগতঃ	খেলা	মনিস	স 	শল ািন	 ম	||	1�56	||

ন	কি ংডেকাপানাম্
আ ীেযা	নাম	ভভজাং	|
হাতারং	অিপ	জু ানং
ৃে া	বহিত	পাবকঃ	||	1�57	||

মৗেনাউমূকঃ	 বচনপটবাটেলা	জ েকা	বা
ধ ঃ	পাে 	বসিত	চ	সদা	দূরত া গ ঃ	|
াংত া	ভীর যিদ	ন	সহেত	 াযেশা	নািভজাতঃ

সবাধমঃ	পরমগহেনা	 যািগনাং	অপ গম ঃ	||	1�58	||

উ ািসতািখলখলস 	িবশৃংখলস
া জাতিব তিনজাধমকমবে ঃ	|
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দবাদবা িবভবস 	 ণি েষাঽস
নীচস 	 গাচরগৈতঃ	সুখং	আপ েত	||	1�59	||

আরংভ বী	 িযণী	 েমণ
লঘী	পুরা	বি মতী	চ	প াত্	|
িদনস 	পূবাধপরাধিভ া
ছােযব	 ম ী	খলস নানাং	||	1�60	||

মৃগমীনস নানাং	তণজলসংেতাষিবিহতব ীনাং	|
লু কধীবরিপ না	িন ারণৈবিরেণা	জগিত	||	1�61	||

বাংছা	স নসংগেম	পর েণ	 ীিত েরৗ	ন তা
িবদ াযাং	ব সনং	 েযািষিত	রিতেলাকাপবাদা যং	|
ভি ঃ	শূিলিন	শি রা দমেন	সংসগমুি ঃ	খেল
যে েত	িনবসংিত	িনমল ণাে েভ া	নেরেভ া	নমঃ	||	1�62	||

িবপিদ	 ধযং	অথাভ দেয	 মা
সদিস	বাক পটতা	যিধ	িব মঃ	|
যশিস	চািভর িচব সনং	 েতৗ
কিতিস ং	ইদং	িহ	মহা নাং	||	1�63	||

দানং	 ং	গৃহং	উপগেত	সং মিবিধঃ
ি যং	ক া	 মৗনং	সদিস	কথনং	চাপু পকেতঃ	|
অনুে সেকা	ল াং	অনিভভবগংধাঃ	পরকথাঃ
সতাং	 কেনাি ং	িবষমং	অিসধারা তং	ইদং	||	1�64	||

কের	 াঘ াগঃ	িশরিস	 র পাদ ণিযতা
মুেখ	সত া	বাণী	িবজিয	ভজেযাবীযং	অতলং	|
িদ	 া	বি ঃ	 িতং	অিধগতং	চ	 বণেযার্

িবনাৈপ েযণ	 কিতমহতাং	মংডনং	ইদং	||	1�65	||

সংপ সু	মহতাং	িচ ং
ভবত পলেকাউমলং	|আপ সু	চ	মহাৈশলিশলা
সংঘাতককশং	||	1�66	||

সংত াযিস	সংি তস 	পযেসা	নামািপ	ন	 াযেত
মু াকারতযা	তেদব	নিলনীপ ি তং	রাজেত	|
াত াং	সাগর ি মধ পিততং	তে ৗি কং	জাযেত
ােযণাধমমধ েমা ম ণঃ	সংসগেতা	জাযেত	||	1�67	||

ীণািত	যঃ	সুচিরৈতঃ	িপতরং	স	পুে া
য তেরব	িহতং	ই িত	ত কল ং	|
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তি ং	আপিদ	সুেখ	চ	সমি যং	যদ্
এত যং	জগিত	পুণ কেতা	লভংেত	||	1�68	||

এেকা	 দবঃ	 কশেবা	বা	িশেবা	বা
হ কং	িম ং	ভপিতবা	যিতবা	|
এেকা	বাসঃ	প েন	বা	বেন	বা
হ কা	ভাযা	সুংদরী	বা	দরী	বা	||	1�69	||

ন ে েনা মংতঃ	পর ণকথৈনঃ	 া ণা খ াপযংতঃ
াথা ংপাদযংেতা	িবততপৃথতরারংভয াঃ	পরােথ	|
াংৈত বাে পর া রমুখরমুখাংদুজনাংদূষযংতঃ

সংতঃ	সা যচযা	জগিত	ব মতাঃ	কস 	নাভ চনীযাঃ	||	1�70	||

ভবংিত	ন া রবঃ	ফেলা ৈমর্
নবাংবিভদূরাবলংিবেনা	ঘনাঃ	|
অনু তাঃ	স পুর ষাঃ	সমৃি িভঃ
ভাব	এষ	পেরাপকািরণাং	||	1�71	||

া ং	 েতৈনব	ন	কংডেলন
দােনন	পািণন	ত	কংকেণন	|
িবভািত	কাযঃ	কর ণপরাণাং
পেরাপকাৈরন	ত	চংদেনন	||	1�72	||

পাপাি বারযিত	 যাজযেত	িহতায
হ ং	িনগূহিত	 ণা ক কেরািত	|

আপ তং	চ	ন	জহািত	দদািত	কােল
সি ল ণং	ইদং	 বদংিত	সংতঃ	||	1�73	||

প াকরং	িদনকেরা	িবকচীকেরািত
চ ে্ ালাসযিত	 করবচ বালং	|
নাভ থেতা	জলধেরাঽিপ	জলং	দদািত
সংতঃ	 যং	পরিহেত	িবিহতািভেযাগাঃ	||	1�74	||

এেক	স পুর ষাঃ	পরাথঘটকাঃ	 াথং	পিরত জংিত	 য
সামান া 	পরাথং	উদ মভতঃ	 াথািবেরােধন	 য	|
তঽমী	মানুষরা সাঃ	পরিহতং	 াথায	িন ংিত	 য
য	ত	 ংিত	িনরথকং	পরিহতং	 ত	 ক	ন	জানীমেহ	||	1�75	||

ীেরণা গেতাদকায	িহ	 ণা	দ া	পুরা	 তঽিখলা
ীেরা াপং	অেব 	 তন	পযসা	 া া	কশােনৗ	 তঃ	|

গংতং	পাবকং	উ ন দভব ৃ া	ত	িম াপদং
য ং	 তন	জেলন	শাম িত	সতাং	 ম ী	পুন ীদৃশী	||	1�76	||
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ইতঃ	 িপিত	 কশবঃ	কলং	ইত দীযি ষাম্
ইত 	শরণা থনাং	িশখিরণাং	গণাঃ	 শরেত	|
ইেতাঽিপ	বডবানলঃ	সহ	সম সংবতৈকঋ
অেহা	িবততং	ঊ জতং	ভরসহং	িসংেধাবপুঃ	||	1�77	||

ত াং	িছংিধ	ভজ	 মাং	জিহ	মদং	পােপ	রিতং	মা	কথাঃ
সত ং	 হ নুযািহ	সাধপদবীং	 সব 	িব নং	|
মান া ানয	িবি েষাঽপ নুনয	 খ াপয	 যং
কী তং	পালয	দুঃিখেত	কর 	দযাং	এত সতাং	 চ তং	||	1�78	||

মনিস	বচিস	কােয	পুণ পীযষপূণাস্
ি ভবনং	উপকারে িণিভঃ	 ীণযংতঃ	|
পর ণপরমাণূ পবতীকত 	িনত ং
িনজ িদ	িবকসংতঃ	সংত	সংতঃ	িকযংতঃ	||	1�79	||

িকং	 তন	 হমিগিরণা	রজতাি ণা	বা
য াি তা 	তরব রব 	এব	|
মন ামেহ	মলযং	এব	যদা েযণ
কংেকালিনংবকটজা	অিপ	চংদনাঃ	সু ঃ	||	1�80	||

রৈ মহাৈহ তষন	 দবা
ন	 ভিজের	ভীমিবেষণ	ভীিতং	|
সুধাং	িবনা	ন	পরয বরামং
ন	িনি তাথাি রমংিত	ধীরাঃ	||	1�81	||

িচ পৃ ীশয ঃ	 িচদিপ	চ	পরংকশযনঃ
িচ াকাহারঃ	 িচদিপ	চ	শােল াদনর িচঃ	|
িচ কংথাধারী	 িচদিপ	চ	িদব াংবরধেরা

মন ী	কাযাথী	ন	গণযিত	দুঃখং	ন	চ	সুখং	||	1�82	||

ঐ যস 	িবভষণং	সুজনতা	 শ যস 	বা ংযেমা
ানেস াপশমঃ	 তস 	িবনেযা	িব স 	পাে 	ব যঃ	|

অে াধ পসঃ	 মা	 ভিবতধমস 	িনবাজতা
সেবষাং	অিপ	সবকারণং	ইদং	শীলং	পরং	ভষণং	||	1�83	||

িনংদংত	নীিতিনপুণা	যিদ	বা	 বংত
ল ীঃ	সমািবশত	গ ত	বা	যেথ ং	|
অৈদ ব	বা	মরণং	অ 	যগাংতের	বা
ন ায া পথঃ	 িবচলংিত	পদং	ন	ধীরাঃ	||	1�84	||

ভ াশস 	করংডিপংিডততেনা ােনংি যস 	 ু ধা
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ক াখ ববরং	 যং	িনপিতেতা	ন ং	মুেখ	 ভািগনঃ	|
ত ি পিশেতন	স রং	অেসৗ	 তৈনব	যাতঃ	যথা
লাকাঃ	পশ ত	 দবং	এব	িহ	নৃণাং	বে ৗ	 েয	কারণং	||	1�85	||

আলস ং	িহ	মনুষ াণাং
শরীরে া	মহাি পুঃ	|
না দ মসেমা	বংধঃ
কবােণা	নাবসীদিত	||	1�86	||

িছে াঽিপ	 রাহিত	ত ীেণাঽপু পচীযেত	পুন ং ঃ	|
ইিত	িবমৃশংতঃ	সংতঃ	সংতপ ংেত	ন	দুঃেখষ	||	1�87	||

নতা	যস 	বহ িতঃ	 হরণং	ব ং	সুরাঃ	 সিনকাঃ
েগা	দুগং	অনু হঃ	িকল	হেরৈররাবেতা	বারণঃ	|

ইৈত যবলাি েতাঽিপ	বলিভ ঃ	পৈরঃ	সংগের
ত ং	ননু	 দবং	এব	শরণং	িধি থা	 প র ষং	||	1�88	||

কমায ং	ফলং	পুংসাং
বি ঃ	কমানুসািরণী	|
তথািপ	সুিধযা	ভাব ং
সুিবচাৈযব	কবতা	||	1�89	||

খ ােতা	িদবেস রস 	িকরৈণঃ	সংতািডেতা	ম েক
বাংছংেদশং	অনাতপং	িবিধবশা ালস 	মূলং	গতঃ	|
ত াপ স 	মহাফেলন	পততা	ভ ং	সশ ং	িশরঃ
ােযা	গ িত	য 	ভাগ রিহত ৈ ব	যাংত াপদঃ	||	1�90	||

রিবিনশাকরেযা হপীডনং
গজভজংগমেযারিপ	বংধনং	|
মিতমতাং	চ	িবেলাক 	দির তাং
িবিধরেহা	বলবািনিত	 ম	মিতঃ	||	1�91	||

সৃজিত	তাবদেশষ ণকরং
পুর ষর ং	অলংকরণং	ভবঃ	|
তদিপ	ত ণভংিগ	কেরািত
চদহহ	ক ং	অপংিডততা	িবেধঃ	||	1�92	||

প ং	 নব	যদা	করীরিবটেপ	 দােষা	বসংতস 	িকম্
নালূেকাঽপ বওকেত	যিদ	িদবা	সূযস 	িকং	দূষণং	|
ধারা	 নব	পতংিত	চাতকমুেখ	 মঘস 	িকং	দূষণম্
য পূবং	িবিধনা	ললাটিলিখতং	ত া জতং	কঃ	 মঃ	||	1�93	||
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নমস ােমা	 দবা নু	হতিবেধে ঽিপ	বশগা
িবিধবংদ ঃ	 সাঽিপ	 িতিনযতকৈমকফলদঃ	|
ফলং	কমায ং	যিদ	িকং	অমৈরঃ	িকং	চ	িবিধনা
নম কমেভ া	িবিধরিপ	ন	 যভ ঃ	 ভবিত	||	1�94	||

া	 যন	কলালবি যিমেতা	 াডভাংেডাদের
িব েযন	দশাবতারগহেন	ি ে া	মহাসংকেট	|
র ে া	 যন	কপালপািণপুটেক	িভ াটনং	কািরতঃ
সূেযা	 াম িত	িনত ং	এব	গগেন	তৈ 	নমঃ	কমেণ	||	1�95	||

নবাকিতঃ	ফলিত	 নবা	কলং	ন	শীলং
িবদ ািপ	 নব	ন	চ	য কতািপ	 সবা	|
ভাগ ািন	পূবতপসা	খলু	সংিচতািন
কােল	ফলংিত	পুর ষস 	যৈথব	ব াঃ	||	1�96	||

বেন	রেণ	শ জলাি মেধ
মহাণেব	পবতম েক	বা	|
সু ং	 ম ং	িবষমি তং	বা
র ংিত	পুণ ািন	পুরাকতািন	||	1�97	||

যা	সাধং 	খলা কেরািত	িবদুেষা	মূখাি হতাংে িষণঃ
ত ং	কর েত	পরী ং	অমৃতং	হালাহলং	ত ণাত্	|

তাং	আরাধয	সি যাং	ভগবতীং	 ভা ং	ফলং	বাংিছতং
হ	সােধা	ব সৈন েণষ	িবপুেল া াং	বথা	মা	কথাঃ	||	1�98	||

ণবদ ণব া	কবতা	কাযজাতং
পিরণিতরবধাযা	য তঃ	পংিডেতন	|
অিতরভসকতানাং	কমণাং	আিবপে র্
ভবিত	 দযদাহী	শল তেল া	িবপাকঃ	||	1�99	||

াল াং	 বদূযময াং	পচিত	িতলকণাং ংদৈনিরংধেনৗৈঘঃ
সৗবৈণলাংগলাৈ বিলখিত	বসুধাং	অকমূলস 	 হেতাঃ	|
ক া	কপূরখংডা ি ং	ইহ	কর েত	 কা বাণাং	সমংতাত্
ােপ মাং	করংভিমং	ন	চরিত	মনুেজা	যে াপ	মংদভাগ ঃ	||	1�100	||

ম ংভিস	যাত	 মর িশখরং	শ ং	জয াহেব
বািণজ ং	কিষেসবেন	চ	সকলা	িবদ াঃ	কলাঃ	িশ তাং	|
আকাশং	িবপুলং	 যাত	খগব ক া	 য ং	পরং
নাভাব ং	ভবতীহ	কমবশেতা	ভাব স 	নাশঃ	কতঃ	||	1�101	||

ভীমং	বনং	ভবিত	তস 	পুরং	 ধানং
সেবা	জনঃ	 জনতাং	উপযািত	তস 	|
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ক া	চ	ভভবিত	সি িধর পূণা
যস াি 	পূবসুকতং	িবপুলং	নরস 	||	1�102	||

কা	লােভা	 িণসংগমঃ	িকং	অসুখং	 াে তৈরঃ	সংগিতঃ
কা	হািনঃ	সমযচ িত নপুণতা	কা	ধমতে 	রিতঃ	|
কঃ	শূেরা	িবিজেতংি যঃ	ি যতমা	কাঽনু তা	িকং	ধনং
িবদ া	িকং	সুখং	অ বাসগমনং	রাজ ং	িকং	আ াফলং	||	1�103	||

অি যবচনদিরৈ ঃ	ি যবচনধনাৈঢ ঃ	 দারপিরতৈ ঃ	|
পরপিরবাদিনবৈ ঃ	 িচ িচ ংিডতা	বসুধা	||	1�104	||

কদ থতস ািপ	িহ	 ধযবে র্
ন	শক েত	 ধয ণঃ	 মা ং	|
অেধাউমুখস ািপ	কতস 	বে র্
নাধঃ	িশখা	যািত	কদািচেদব	||	1�105	||

কাংতাকটা িবিশখা	ন	লুনংিত	যস
িচ ং	ন	িনদহিত	িকপকশানুতাপঃ	|
কষংিত	ভিরিবষযা 	ন	 লাভপাৈশর্
লাক যং	জযিত	ক ং	ইদং	স	ধীরঃ	||	1�106	||

এেকনািপ	িহ	শূেরণ
পাদা াংতং	মহীতলং	|
ি যেত	ভা েরৈণব
ার িরতেতজসা	||	1�107	||

বি স 	জলাযেত	জলিনিধঃ	কল াযেত	ত ণান্
মর ঃ	 িশলাযেত	মৃগপিতঃ	সদ ঃ	করংগাযেত	|
ব ােলা	মাল ণাযেত	িবষরসঃ	পীযষবষাযেত
যস াংেগঽিখলেলাকব ভতমং	শীলং	সমু ীলিত	||	1�108	||

ল া েণ ঘজননীং	জননীং	ইব	 াম্
অত ংত দযাং	অনুবতমানাং	|
তজি নঃ	সুখং	অসূনিপ	সংত জনিত
সত তব সিনেনা	ন	পুনঃ	 িত াং	||	1�109	||
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