
ভতহেরঃ	শতক	ি শিত	-	শৃংগার	শতকম্

শংভ যংভহরেযা	হিরেণ ণানাং
যনাি যংত	সততং	গৃহকংভদাসাঃ	|
বাচাং	অেগাচরচির িবিচি তায
তৈ 	নেমা	ভগবেত	মকর জায	||	2�1	||

ি েতন	ভােবন	চ	ল যা	িভযা
পরা ৈুখরধকটা বী ৈণঃ	|
বেচািভরীষ াকলেহন	লীলযা
সম ভাৈবঃ	খলু	বংধনং	ি যঃ	||	2�2	||

চাতযা কি চতা াঃ	কটা াঃ
ি া	বােচা	লি তাংতা 	হাসাঃ	|
লীলামংদং	 ি তং	চ	ি তং	চ
ীণাং	এত ষণং	চাযধং	চ	||	2�3	||

িচ স ভংৈগঃ	 িচদিপ	চ	ল াপিরগৈতঃ
িচ ির ৈ ঃ	 িচদিপ	চ	লীলািবলিলৈতঃ	|
কমারীণাং	এৈতমদনসুভৈগেন বিলৈতঃ
র ীলা ানাং	 করপিরকীণা	ইব	িদশঃ	||	2�4	||

ব ং	চং িবকািস	পংকজপরীহাস েম	 লাচেন
বণঃ	 ণং	অপাকির রিলনীিজ ঃ	কচানাং	চযঃ	|
বে াজািবভকংভিব মহেরৗ	 বী	িনতংব লী
বাচাং	হাির	চ	মাদবং	যবতীষ	 াভািবকং	মংডনং	||	2�5	||

ি তিকংিচ ু ং	সরলতরেলা	দৃ িবভবঃ
পির ংেদা	বাচাং	অিভনবিবলােসাি সরসঃ	|
গতানাং	আরংভঃ	িকসলিযতলীলাপিরকরঃ
ৃশংত া ার ণ ং	িকং	ইব	ন	িহ	রম ং	মৃগদৃশঃ	||	2�6	||

েব ষ	িকং	উ মং	মৃগদৃশঃ	 ম স ং	মুখং
াতেব িপ	িকং	তদাস পবনঃ	 েব ষ	িকং	ত চঃ	|
িকং	 ােদ ষ	তেদা প বরসঃ	 ৃেশ ষ	িকং	ত পুেধ যং
িকং	নবেযৗবেন	স দৈযঃ	সব 	তি মাঃ	||	2�7	||

এতা ল লযসংহিতেমখেলা ঝংকার
নূপুরপরািজতরাজহংস ঃ	|
কবংিত	কস 	ন	মেনা	িববশং	তর েণ া
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িব মু হিরণীসদৃৈশঃ	কটাৈ ঃ	||	2�8	||

কংকমপংককলংিকতেদহা
গ রপেযাধরকংিপতহারা	|
নূপুরহংসরণ প া
কং	ন	বশীকর েত	ভিব	রামা	||	2�9	||

নূনং	িহ	 ত	কিববরা	িবপরীতবােচা
য	িনত ং	আ রবলা	ইিত	কািমনী াঃ	|
যািভ বেলািলতরতারকদৃ পাৈতঃ
শ াদেযাঽিপ	িবিজতা বলাঃ	কথং	তাঃ	||	2�10	||

নূনং	আ াকর স াঃ	সু েবা	মকর জঃ	|
যত ে সংচারসূিচেতষ	 বতেত	||	2�11	||

কশাঃ	সংযিমনঃ	 েতরিপ	পরং	পারং	গেত	 লাচেন
অংতব ং	অিপ	 ভাব িচভীঃ	কীণং	ি জানাং	গৈণঃ	|
মু ানাং	সততািধবাসর িচেরৗ	বে াজকংভািবমািব ং
তি 	বপুঃ	 শাংতং	অিপ	 তরাগং	কেরােত ব	নঃ	||	2�12	||

মুে 	ধানু তা	 কযং	অপূবা	 িয	দৃশ েত	|
যযা	িবধ িস	 চতাংিস	 ৈণেরব	ন	সাযৈকঃ	||	2�13	||

সিত	 দীেপ	সত ে 	স সু	তারারবীংদুষ	|
িবনা	 ম	মৃগশাবা া	তেমাভতং	ইদং	জগথ্	||	2�14	||

উ ঃ	 নভার	এষ	তরেল	 নে 	চেল	 লেত
রাগািধ তং	ও প বং	ইদং	কবংত	নাম	ব থাং	|
সৗভাগ া রমািলেকব	িলিখতা	পু াযেধন	 যং
মধ ািপ	কেরািত	তাপং	অিধকং	 রাউমাবিলঃ	 কন	সা	||	2�15	||

মুেখন	চং কাংেতন	মহানীৈলঃ	িশেরার ৈহঃ	|
করাভ াং	প রাগাভ াং	 রেজ	র মযীব	সা	||	2�16	||

র ণা	 নভােরণ	মুখচংে ণ	ভা তা	|
শৈন রাভ াং	পাদাভ াং	 রেজ	 হমযীব	সা	||	2�17	||

তস াঃ	 েনৗ	যিদ	ঘেনৗ	জঘনং	চ	হাির
ব ং	চ	চার 	তব	িচ 	িকং	আকল ং	|
পুণ ং	কর 	যিদ	 তষ	তবাি 	বাংছা
পুৈণ বনা	ন	িহ	ভবংিত	সমীিহতাথাঃ	||	2�18	||
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ইেম	তার ণ ীনবপিরমলাঃ	 ঢসুরত তাপ
ারংভাঃ	 রিবজযদান িতভবঃ	|
িচরং	 চতে ারা	অিভনবিবকাৈরক রেবা
িবলাসব াপারাঃ	িকং	অিপ	িবজযংেত	মৃগদৃশাং	||	2�19	||

ণযমধরাঃ	 েমা ারা	রসা যতাং	গতাঃ
ফিণিতমধরা	মু াযাঃ	 কািশতস দাঃ	|
কিতসুভগা	িব ংভা াঃ	 েরাদযদািযনী
রহিস	িকং	অিপ	 রালাপা	হরংিত	মৃগীদৃশাং	||	2�20	||

িব ম 	িব ম 	বন মাণাং
ছাযাসু	ত ী	িবচচার	কািচত্	|
েনা রীেযণ	কেরা েতন
িনবারযংতী	শিশেনা	মযখান্	||	2�21	||

অদশেন	দশনমা কামা
দৃ া	পির ংগসুৈখকেলালা	|
আিলংিগতাযাং	পুনরাযতা ামাশা েহ
িব হেযারেভদং	||	2�22	||

মালতী	িশরিস	জৃংভণং	মুেখ
চংদনং	বপুিষ	কংকমািবলং	|
ব িস	ি যতমা	মদালসা
গ	এষ	পিরিশ 	আগমঃ	||	2�23	||

া াং	এিত	মনাগনাগতরসং	জাতািভলাষাং	ততঃ
স ীডং	তদনু	 েথাদ মং	অথ	 ৈধযং	পুনঃ	|
মা ং	 ৃহণীযিনভররহঃ	 ীডা গ ং	তেতা

িনঃসংগাংগিবকষণািধকসুখরম ং	কল ীরতং	||	2�24	||

উরিস	িনপিততানাং	 ধি কানাং
মুকিলতনযনানাং	িকংিচদু ীিলতানাং	|
উপির	সুরতেখদি গংড লানামধর
মধ	বধনাং	ভাগ বংতঃ	িপবংিত	||	2�25	||

আমীিলতনযনানাং	যঃ
সুরতরেসাঽনু	সংিবদং	ভািত	|
িমথৈর মেথাঽবধািরতমিবতথম্
ইদং	এব	কামিনবহণং	||	2�26	||

ইদং	অনুিচতং	অ ম 	পুংসাং
যিদহ	জরা িপ	ম থা	িবকারাঃ	|
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তদিপ	চ	ন	কতং	িনতংিবনীনাং
নপতনাবিধ	জীিবতং	রতং	বা	||	2�27	||

রাজ াংবরােশন	িহ	জগিত	গতঃ	কি েদবাবসানং
কা	বােথাঽৈথঃ	 ভৈতঃ	 বপুিষ	গিলেত	 যৗবেন	সানুরােগ	|
গ ামঃ	স 	যাবি কিসতনযেনংদীবরােলািকনীনামা ম া ম
রপং	ঝ িত	ন	জরযা	লুপ েত	 যসীনাং	||	2�28	||

রাগস াগারং	একং	নরকশতমহাদুঃখসং াি েহতেমাহেস া পি
বীজং	জলধরপটলং	 ানতারািধপস 	|
কংদপৈস কিম ং	 ক তিবিবধ েদাষ বংধং
লােকঽি 	হ থ জকলভবনেযৗবনাদন দি 	||	2�29	||

শৃংগার মনীরেদ	 সৃমর ীডারসে াতিস
দু ি যবাংধেব	চতরবা ু াফেলাদ িত	|
ত ীেন চেকারপাবনিবেধৗ	 সৗভাগ ল ীিনেধৗ
ধন ঃ	 কাঽিপ	ন	িবি যাং	কলযিত	 াে 	নেব	 যৗবেন	||	2�30	||

সংসােরঽি সাের	কনৃপিতভবন ারেসবাকলংকব াসংগ
ব ৈধযং	কথং	অমলিধেযা	মানসং	সংিবদধ ঃ	|
যেদ তাঃ	 াদ িদংদুদু িতিনচযভেতা	ন	সু রংেভাজেন াঃ
ংখ কাংচীকলাপাঃ	 নভরিবনম ধ ভাজ র ণ ঃ	||	2�31	||

িস াধ ািসতকংদের	হরবষ ংধাবর ণ েম
গংগােধৗতিশলাতেল	িহমবতঃ	 ােন	ি েত	 যিস	|
কঃ	কবীত	িশরঃ	 ণামমিলনং	 ানং	মন ী	জেনা
যি করংগশাবনযনা	ন	সু ঃ	 রা ং	ি যঃ	||	2�32	||

সংসার	তব	পযংতপদবী	ন	দবীযসী	|
অংতরা	দু রা	ন	সু যিদ	 ত	মিদের ণাং	||	2�33	||

িদশ	বনহিরণীেভ া	বংশকাংড বীনাং
কবলং	উপলেকা ি মূলং	কশানাং	|
শকযবিতকেপালাপাংডতাংবলব ীদলম্
অর ণনখাৈ ঃ	পা তং	বা	বধভ ঃ	||	2�34	||

অসারাঃ	সেব	 ত	িবরিতিবরসাঃ	পাপিবষযা
জু ংতাং	য া	ননু	সকলেদাষা দং	ইিত	|
তথােপ ত েমৗ	নিহ	পরিহতা পুণ ং	অিধকং
ন	চাি ংসাের	কবলযদৃেশা	রম ং	অপরং	||	2�35	||

এত কামফেলা	 লােক	য েযােরকিচ তা	|
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অন িচ কেত	কােম	শবেযািরব	সংগমঃ	||	2�351	||

মা সযং	উ সায	িবচায	কাযমাযাঃ
সমযাদং	ইদং	বদংত	|
সব া	িনতংবাঃ	িকং	উ	ভধরাণামত
রে রিবলািসনীনাং	||	2�36	||

সংসাের	 সাের	পিরণিততরেল	 	গতী	পংিডতানাং
ত ানামৃতাংভঃ বলিলতিধযাং	যাত	কালঃ	কথংিচত্	|
না	 চ ু াংগনানাং	 নজঘনঘনােভাগসংেভািগনীনাং
েলাপ লীষ	 িগতকরতল শলীেলাদ মানাং	||	2�37	||

আবাসঃ	ি যতাং	গংেগ	পাপহািরিণ	বািরিণ	|
ন েয	তর ণ া	বা	মেনাহািরিণ	হািরিণ	||	2�38	||

িকং	ইহ	ব িভর ৈ যি শূৈন ঃ	 লাৈপ যম্
ইহ	পুর ষাণাং	সবদা	 সবনীযং	|
অিভনবমদলীলালালসং	সুংদরীণাং
নভরপিরিখ ং	 যৗবনং	বা	বনং	বা	||	2�39	||

সত ং	জনা	বি ম	ন	প পাতাল্
লােকষ	স িপ	তথ ং	এতত্	|
নান েনাহাির	িনতংিবনীেভ া
দুঃৈখকেহতন	চ	কি দন ঃ	||	2�40	||

কাংেতত পলেলাচেনিত	িবপুলে াণীভেরত ম পীেনা ংগ
পেযাধেরিত	সমুখাংেভােজিত	সু িরিত	|
দৃ া	মাদ িত	 মাদেতঽিভরমেত	 ে ৗিত	িব ানিপ
ত া িচভি কাং	ি যং	অেহা	 মাহস 	দুে তং	||	2�41	||

ৃতা	ভবিত	তাপায	দৃ া	 চা াদকািরণী	|
ৃ া	ভবিত	 মাহায	সা	নাম	দিযতা	কথং	||	2�42	||

তাবেদবামৃতমযী	যাবে াচনেগাচরা	|
চ ু থাদতীতা	ত	িবষাদপ িতিরচ েত	||	2�43	||

নামৃতং	ন	িবষং	িকংিচেদতাং	মু া	িনতংিবনীং	|
সবামৃতলতা	র া	িবর া	িবষব রী	||	2�44	||

আবতঃ	সংশযানাং	অিবনযভবনং	প ণং	সাহসানাং
দাষাণাং	সি ধানং	কপটশতমযং	 ং	অ ত যানাং	|
গ ারস 	িবে া	নরকপুরমুখ	সবমাযাকরংডং
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ীযং ং	 কন	সৃ ং	িবষং	অমৃতমযং	 ািণেলাকস 	পাশঃ	||	2�45	||

না	সেত ন	মৃগাংক	এষ	বদনীভেতা	ন	 চংদীবর ং ং
লাচনতাং	গত	ন	কনৈকরপ ংগয ঃ	কতা	|
িকংে বং	কিবিভঃ	 তািরতমনা ং	িবজান িপ
াংসাি মযং	বপুমৃগদৃশাং	মংেদা	জনঃ	 সবেত	||	2�46	||

লীলাবতীনাং	সহজা	িবলাসা
এব	মূঢস 	 িদ	 রংিত	|
রােগা	নিলন া	িহ	িনসগিস
ে ব	বথা	ষডংি ঃ	||	2�47	||

সংেমাহযংিত	মদযংিত	িবডংবযংিত
িনভ স ংিত	রমযংিত	িবষাদযংিত	|
এতাঃ	 িবশ 	সদযং	 দযং	নরাণাং
িকং	নাম	বামনযনা	ন	সমাচরংিত	||	2�47 1	||

যেদত পূেণংদুদু িতহরং	উদারাকিত	পরং
মুখা ং	ত ংগ াঃ	িকল	বসিত	য াধরমধ	|
ইদং	তি কং	পাক মফলং	ইদানীং	অিতরসব তীেতঽি ন্
কােল	িবষং	ইব	ভিব ত সুখদং	||	2�48	||

উ ীলি বলীতরংগিনলযা	 া ংগপীন ন ংে েনা ত
চ বাকযগলা	ব াংবেজা ািসনী	|
কাংতাকারধরা	নদীযং	অিভতঃ	 ূ রা 	নােপ েত
সংসারাণবম নং	যিদ	তদা	দূেরণ	সংত জ তাং	||	2�49	||

জ ংিত	সাধং	অেন ন	পশ ংত ন ং	সিব মাঃ	|
তং	িচংতযংত ন ং	ি যঃ	 কা	নাম	 যািষতাং	||	2�50	||

মধ	িত িত	বািচ	 যািষতাং	 িদ	হালাহলং	এব	 কবলং	|
অতএব	িনপীযেতঽধেরা	 দযং	মু িভেরব	তাড েত	||	2�51	||

অপসর	সেখ	দূরাদ া কটা িবষানলাত্
কিতিবষমােদ ািষ সপাি লাসফণাভতঃ	|
ইতরফিণনা	দ ঃ	শক ি িকি সতং	ঔষৈধ তর্
বিনতােভািগ ং	িহ	মংি ণঃ	||	2�52	||

িব ািরতং	মকরেকতনধীবেরণ
ীসংি তং	বিডশং	অ 	ভবাংবরােশ 	|
যনািচরা দধরািমষেলালমত
ম স াি কষ 	িবপচত নুরাগবে ৗ	||	2�53	||
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কািমনীকাযকাংতাের	কচপবতদুগেম	|
মা	সংচর	মনঃ	পাংথ	ত াে 	 রত রঃ	||	2�54	||

ব াদীেঘণ	চেলন	ব গিতনা	 তজি না	 ভািগনা
নীলা দু িতনািহনা	পরং	অহং	দৃে া	ন	ত ু ষা	|
দৃে 	সংিত	িচিক সকা	িদিশ	িদিশ	 ােযণ	দমা থেনা
মু া ণবীি তস 	ন	িহ	 ম	 বেদ া	ন	চােপ ৗষধং	||	2�55	||

ইহ	িহ	মধরগীতং	নৃত ং	এত েসাঽযং
রিত	পিরমেলাঽেসৗ	 শ	এষ	 নানাং	|

ইিত	হতপরমাৈথিরংি ৈয াম মাণঃ
িহতকরণধৈতঃ	পংচিভবংিচেতাঽি 	||	2�56	||

ন	গেম া	মং াণাং	ন	চ	ভবিত	 ভষজ িবষেযা
ন	চািপ	 ংসং	 জিত	িবিবৈধঃ	শাংিতকশৈতঃ	|
মােবশাদংেগ	কং	অিপ	িবদধ ংগং	অসকত্
রাপ ােরাঽযং	 মযিত	দৃশং	ঘণযিত	চ	||	2�57	||

জাত ংধায	চ	দুমুখায	চ	জরাজীণা	িখলাংগায	চ
ামীণায	চ	দু লায	চ	গল ক ািভভতায	চ	|
য ংতীষ	মেনাহরং	িনজবপুল ীলব যা
পণ ীষ	িবেবকক লিতকাশ ীষ	রােজ ত	কঃ	||	2�58	||

বশ ােসৗ	মদন ালা
র েপঽ◌ংধনিবব ধতা	|
কািমিভয 	হযংেত
যৗবনািন	ধনািন	চ	||	2�59	||

ক ংবিত	কলপুর েষা	 বশ াধরপ বং	মেনা ং	অিপ	|
চারভটেচারেচটকনটিবটিন বনশরাবং	||	2�60	||

ধন া 	এব	ধবলাযতেলাচনানাং
তার ণ দপঘনপীনপেযাধরাণাং	|
ােমাদেরাপির	লসি বলীলতানাং

দৃ াকিতং	িবকিতং	এিত	মেনা	ন	 যষাং	||	2�61	||

বােল	লীলামুকিলতং	অমী	মংথরা	দৃ পাতাঃ
িকং	ি প ংেত	িবরমিবরম	ব থ	এষ	 মে 	|
সং ত েন 	বযং	উপরতং	বাল ং	আ া	বনাংেত
ীেণা	 মাহ ণং	ইব	জগ ালং	আেলাকযামঃ	||	2�62	||
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ইযং	বালা	মাং	 ত নবরতং	ইংদীবরদল ভা
চীরং	চ ু ঃ	ি পিত	িকং	অিভে তং	অনযা	|
গেতা	 মােহাঽ াকং	 রশবরবাণব িতকর র
ালা	শাংতা	তদিপ	ন	বরাকী	িবরমিত	||	2�63	||

িকং	কংদপ	করং	কদথযিস	 র	 কাদংডটংকািরতং
র	 র	 কািকল	 কাউমলং	কলরবং	িকং	বা	বথা	জ িস	|
মুে 	ি িবদ চার মধৈরেলাৈলঃ	কটাৈ রলং
চত ংিবতচং চডচরণধ ানামৃতং	বতেত	||	2�64	||

িবরেহঽিপ	সংগমঃ	খলু
পর রং	সংগতং	মেনা	 যষাং	|
দযং	অিপ	িবঘ তং	 চত্
সংগী	িবরহং	িবেশষযিত	||	2�65	||

িকং	গেতন	যিদ	সা	ন	জীবিত
ািণিত	ি যতমা	তথািপ	িকং	|
ইত দী 	নবেমঘমািলকাং
ন	 যািত	পিথকঃ	 মংিদরং	||	2�66	||

িবরমত	বধা	 যািষ সংগা সুখা ণভং রাত্
কর ত	কর ণাৈম ী াবধজনসংগমং	|
ন	খলু	নরেক	হারা াংতং	ঘন নমংডলং
শরণং	অথবা	 াণীিবংবং	রণ িণেমখলং	||	2�67	||

যদা	 যাগাভ াসব সনকশেযারা মনেসারিবি া
ম ী	 রিত	কিতন স 	িকং	উ	 তঃ	|
ি যাণাং	আলাৈপরধরমধিভব িবধিভঃ
সিন াসােমাৈদঃ	সকচকলশাে ষসুরৈতঃ	||	2�68	||

যদাসীদ ানং	 রিতিমরসংচারজিনতং
তদা	দৃ নারীমযং	ইদং	অেশষং	জগিদিত	|
ইদানীং	অ াকং	পটতরিবেবকাংজনজুষাং
সমীভতা	দৃ ি ভবনং	অিপ	 	মনুেত	||	2�69	||

তাবেদব	কিতনাং	অিপ	 রেত ষ
িনমলিবেবকদীপকঃ	|
যাবেদব	ন	করংগচ ু ষাং
তাড েত	চটলেলাচনাংচৈলঃ	||	2�70	||

বচিস	ভবিত	সংগত াগং	উি শ 	বাতা
িতমুখরমুখানাং	 কবলং	পংিডতানাং	|
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জঘনং	অর ণর ংিথকাংচীকলাপং
কবলযনযনানাং	 কা	িবহাতং	সমথঃ	||	2�71	||

পর তারেকাঽেসৗ
িনংদিত	 যাঽলীকপংিডেতা	যবতীঃ	|
য া পেসাঽিপ	ফলং
গঃ	 েগঽিপ	চা রসঃ	||	2�72	||

মে ভকংভদলেন	ভিব	সংিত	ধীরাঃ
কিচ চংডমৃগরাজবেধঽিপ	দ াঃ	|
িকংত	 বীিম	বিলনাং	পুরতঃ	 সহ
কংদপদপদলেন	িবরলা	মনুষ াঃ	||	2�73	||

স ােগ	তাবদাে 	 ভবিত	চ	নর াবেদেবংি যাণাং
ল াং	তাবি ধে 	িবনযং	অিপ	সমালংবেত	তাবেদব	|
চাপাক মু াঃ	 বণপথগতা	নীলপ াণ	এেত
যাব ীলাবতীনাং	 িদ	ন	ধিতমুেষা	দৃ বাণাঃ	পতংিত	||	2�74	||

উ ে মসংরংভাদ্
আরভংেত	যদংগনাঃ	|
ত 	 ত হং	আধাতং
ািপ	খলু	কাতরঃ	||	2�75	||

তাব হ ং	পাংিডত ং
কলীন ং	িবেবিকতা	|
যাব লিত	নাংেগষ
হতঃ	পংেচষপাবকঃ	||	2�76	||

শা ে াঽিপ	 িণতনেযাঽত াংতবাধািপ	বাঢং
সংসােরঽি ভবিত	িবরেলা	ভাজনং	স তীনাং	|
যৈনতি ি রযনগর ারং	উ াটযংতী
বামা ীণাং	ভবিত	ক লা	 লতা	কংিচেকব	||	2�77	||

কশঃ	কাণঃ	খংজঃ	 বণরিহতঃ	পু িবকেলা
ণী	পূযি ঃ	কিমকলশৈতরাবততনুঃ	|
ু ধা	 ােমা	জীণঃ	িপঠরককপালা পতগলঃ
নীং	অে িত	 া	হতং	অিপ	চ	হংেত ব	মদনঃ	||	2�78	||

ীমু াং	কসুমাযধস 	জিযনীং	সবাথসংপ করীং
য	মূঢাঃ	 িবহায	যাংিত	কিধেযা	িমথ াফলাে িষণঃ	|
ত	 তৈনব	িনহত 	িনদযতরং	ন ীকতা	মুংিডতাঃ
কিচ পংচিশখীকতা 	জ লাঃ	কাপািলকা াপের	||	2�79	||
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িব ািম পরাশর ভতেযা	বাতাংবপণাশনাে ঽিপ
ীমুখপংকজং	সুলিলতং	দৃৈ ব	 মাহং	গতাঃ	|

শাল ং	সঘতং	পেযাদিধযতং	 য	ভংজেত	মানবাে ষাম্
ইংি যিন েহা	যিদ	ভেবি ংধ ঃ	 েব সাগের	||	2�80	||

পিরমলভেতা	বাতাঃ	শাখা	নবাংকরেকাটেযা
মধরিবধেরা কংঠাভাজঃ	ি যা	িপকপি ণাং	|
িবরলিবরসে েদা ারা	বধবদেনংদবঃ
সরিত	মেধৗ	ধা াং	জােতা	ন	কস 	 েণাদযঃ	||	2�81	||

মধরযং	মধৈররিপ	 কািকলা
কলরৈবমলযস 	চ	বাযিভঃ	|
িবরিহণঃ	 িহণি 	শরীিরেণা
িবপিদ	হংত	সুধািপ	িবষাযেত	||	2�82	||

আবাসঃ	িকলিকংিচতস 	দিযতাপাে 	িবলাসালসাঃ
কেণ	 কািকলকািমনীকলরবঃ	 েরা	লতামংডপঃ	|
গা 	স কিবিভঃ	সমং	কিতপৈযমু াঃ	সুধাংেশাঃ	করাঃ
কষাংিচ সুখযংিত	চা 	 দযং	 চে 	িবিচ াঃ	 পাঃ	||	2�83	||

পাংথ	 ীিবরহানলা িতকলাং	আত তী	মংজরীমাকংেদষ
িপকাংগনািভরধনা	 সা কংঠং	আেলাক েত	|
অেপ েত	নবপাটলাপিরমল া ভারপাট রা
বাংিত াংিতিবতানতানবকতঃ	 ীখংডৈশলািনলাঃ	||	2�84	||

িথতঃ	 ণযবতীনাং
তাব পদং	আতেনাত	 িদ	মানঃ	|
ভবিত	ন	যাব ংদনতর
সুরিভমলযপবমানঃ	||	2�85	||

সহকারকসুমেকসরিনকর
ভরােমাদমূি তিদগংেত	|
মধরমধরিবধরমধেপ
মেধৗ	ভেব কস 	 না কংঠা	||	2�86	||

অ া চংদনরসা তরা	মৃগাে া
ধারাগৃহািণ	কসুমািন	চ	 কাউমুদী	চ	|
মংেদা	মর সুমনসঃ	 িচ	হম পৃ ং
ীে 	মদং	চ	মদনং	চ	িববধযংিত	||	2�87	||

েজা	 দ ােমাদা	ব জনপবন ং িকরণাঃ
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পরাগঃ	কাসােরা	মলযজরজঃ	শীধ	িবশদং	|
িচঃ	 সৗেধা সংগঃ	 তনু	বসনং	পংকজদৃেশা
িনদাঘতােবতি লসিত	লভংেত	সুকিতনঃ	||	2�88	||

সুধা ং	ধাম	 রদমলরি ঃ	শশধরঃ
ি যাব াংেভাজং	মলযজরজ ািতসুরিভঃ	|
েজা	 দ ােমাদা িদদং	অিখলং	রািগিণ	জেন
কেরাত ংতঃ	 াভং	ন	ত	িবষযসংসগিবমুেখ	||	2�89	||

তর ণীেবেষা ীিপতকামা
িবকস াতীপু সুগংিধঃ	|
উ তপীনপেযাধরভারা
াব তনুেত	কস 	ন	হষং	||	2�90	||

িবযদুপিচতেমঘং	ভমযঃ	কংদিলেন া
নবকটজকদংবােমািদেনা	গংধবাহাঃ	|
িশিখকলকলেককারাবরম া	বনাংতাঃ
সুিখনং	অসুিখনং	বা	সবং	উ কংঠযংিত	||	2�91	||

উপির	ঘনং	ঘনপটলং
িতযি রেযাঽিপ	ন ততমযরাঃ	|
ি িতরিপ	কংদলধবলা
দৃ ং	পিথকঃ	 	পাতযিত	||	2�92	||

ইেতা	িবদু ীিবলিসতং	ইতঃ	 কতিকতেরাঃ
র গংধঃ	 াদ লদিননদ জতং	ইতঃ	|

ইতঃ	 কিক ীডাকলকলরবঃ	প লদৃশাং
কথং	যাস ংেত েত	িবরহিদবসাঃ	সংভতরসাঃ	||	2�93	||

অসূিচসংচাের	তমিস	নভিস	 ঢজলদ িন
া ংমেন 	পতিত	পৃষতানাং	চ	িনচেয	|
ইদং	 সৗদািমন াঃ	কনককমনীযং	িবলিসতং
মুদং	চ	 ািনং	চ	 থযিত	পিথ	 রসুদৃশাং	||	2�94	||

আসােরণ	ন	হম তঃ	ি যতৈমযাতং	বিহঃ	শক েত
শীেতা কংপিনিম ং	আযতদৃশা	গাঢং	সমািলংগ েত	|
জাতাঃ	শীকরশীতলা 	মর েতারত ংতেখদি েদা
ধন ানাং	বত	দু দনং	সুিদনতাং	যািত	ি যাসংগেম	||	2�95	||

অধং	সু া	িনশাযাঃ	সরভসসুরতাযাসস থাংগে া তাসহ
তে া	মধমদিনরেতা	হম পৃে 	িবিবে 	|
সংেভাগ াংতকাংতািশিথলভজলতাব জতং	ককরীেতা
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জ া ািভ া ধারং	িপবিত	ন	সিললং	শারদং	মংদপুণ ঃ	||	2�96	||

হমংেত	দিধদু স পরশনা	মাংিজ বােসাভতঃ
কা র বসাং িদ বপুষি া	িবিচৈ 	রৈতঃ	|
বে ার নকািমেনাজনকতাে ষা	গৃহাভ ংতের
তাংবলীদলপূগপূিরতমুখা	ধন াঃ	সুখং	 শরেত	||	2�97	||

দুযে ঢি যং দু িতভিত	িবকস কংদমাদ ি েরেফ
কােল	 ােলযবাত চলিবলিসেতাদারমংদারধাি 	|
যষাং	 না	কংঠল া	 ণং	অিপ	তিহনে াদদ া	মৃগা ী
তসাং	আযামযামা	যমসদনসমা	যািমনী	যািত	যনাং	||	2�98	||

চংবংেতা	গংডিভ ীরলকবিত	মুেখ	সী কতান াদধানা
ব ঃসূ কংচেকষ	 নভরপুলেকাে দং	আপাদযংতঃ	|
ঊরনাকংপযংতঃ	পৃথজঘনতটা ংসযংেতাঽ◌ং কািন
ব ং	কাংতাজনানাং	িবটচিরতভতঃ	 শিশরা	বাংিত	বাতাঃ	||	2�99	||

কশানাকলযংদৃেশা	মুকলয ােসা	বলাদাি প াত ন্
পুলেকা মং	 কটয ােবগকংপং	শৈনঃ	|
বারং	বারং	উদারসী কতকেতা	দংত দা পীডযন্
াযঃ	 শিশর	এষ	সং িত	মর কাংতাসু	কাংতাযেত	||	2�100	||

যদ স 	নাি 	র িচরং	তি ং স 	 ৃহা	মেনাে ঽিপ	|
রমণীেযঽিপ	সুধাংেশ 	ন	মনঃকামঃ	সেরািজন াঃ	||	2�101	||

বরােগ 	সংচরেত েকা	নীেতৗ	 মিত	চাপরঃ	|
শৃংগাের	রমেত	কি িব	 ভদাঃ	পর রং	||	2�102	||

ইিত	 ভং	ভযাত্	|

শৃংগারশতকম্
ভতহেরঃ

শংভ যংভহরেযা	হিরেণ ণানাং
যনাি যংত	সততং	গৃহকংভদাসাঃ	|
বাচাং	অেগাচরচির িবিচি তায
তৈ 	নেমা	ভগবেত	মকর জায	||	2�1	||

ি েতন	ভােবন	চ	ল যা	িভযা
পরা ৈুখরধকটা বী ৈণঃ	|
বেচািভরীষ াকলেহন	লীলযা
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সম ভাৈবঃ	খলু	বংধনং	ি যঃ	||	2�2	||

চাতযা কি চতা াঃ	কটা াঃ
ি া	বােচা	লি তাংতা 	হাসাঃ	|
লীলামংদং	 ি তং	চ	ি তং	চ
ীণাং	এত ষণং	চাযধং	চ	||	2�3	||

িচ স ভংৈগঃ	 িচদিপ	চ	ল াপিরগৈতঃ
িচ ির ৈ ঃ	 িচদিপ	চ	লীলািবলিলৈতঃ	|
কমারীণাং	এৈতমদনসুভৈগেন বিলৈতঃ
র ীলা ানাং	 করপিরকীণা	ইব	িদশঃ	||	2�4	||

ব ং	চং িবকািস	পংকজপরীহাস েম	 লাচেন
বণঃ	 ণং	অপাকির রিলনীিজ ঃ	কচানাং	চযঃ	|
বে াজািবভকংভিব মহেরৗ	 বী	িনতংব লী
বাচাং	হাির	চ	মাদবং	যবতীষ	 াভািবকং	মংডনং	||	2�5	||

ি তিকংিচ ু ং	সরলতরেলা	দৃ িবভবঃ
পির ংেদা	বাচাং	অিভনবিবলােসাি সরসঃ	|
গতানাং	আরংভঃ	িকসলিযতলীলাপিরকরঃ
ৃশংত া ার ণ ং	িকং	ইব	ন	িহ	রম ং	মৃগদৃশঃ	||	2�6	||

েব ষ	িকং	উ মং	মৃগদৃশঃ	 ম স ং	মুখং
াতেব িপ	িকং	তদাস পবনঃ	 েব ষ	িকং	ত চঃ	|
িকং	 ােদ ষ	তেদা প বরসঃ	 ৃেশ ষ	িকং	ত পুেধ যং
িকং	নবেযৗবেন	স দৈযঃ	সব 	তি মাঃ	||	2�7	||

এতা ল লযসংহিতেমখেলা ঝংকার
নূপুরপরািজতরাজহংস ঃ	|
কবংিত	কস 	ন	মেনা	িববশং	তর েণ া
িব মু হিরণীসদৃৈশঃ	কটাৈ ঃ	||	2�8	||

কংকমপংককলংিকতেদহা
গ রপেযাধরকংিপতহারা	|
নূপুরহংসরণ প া
কং	ন	বশীকর েত	ভিব	রামা	||	2�9	||

নূনং	িহ	 ত	কিববরা	িবপরীতবােচা
য	িনত ং	আ রবলা	ইিত	কািমনী াঃ	|
যািভ বেলািলতরতারকদৃ পাৈতঃ
শ াদেযাঽিপ	িবিজতা বলাঃ	কথং	তাঃ	||	2�10	||
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নূনং	আ াকর স াঃ	সু েবা	মকর জঃ	|
যত ে সংচারসূিচেতষ	 বতেত	||	2�11	||

কশাঃ	সংযিমনঃ	 েতরিপ	পরং	পারং	গেত	 লাচেন
অংতব ং	অিপ	 ভাব িচভীঃ	কীণং	ি জানাং	গৈণঃ	|
মু ানাং	সততািধবাসর িচেরৗ	বে াজকংভািবমািব ং
তি 	বপুঃ	 শাংতং	অিপ	 তরাগং	কেরােত ব	নঃ	||	2�12	||

মুে 	ধানু তা	 কযং	অপূবা	 িয	দৃশ েত	|
যযা	িবধ িস	 চতাংিস	 ৈণেরব	ন	সাযৈকঃ	||	2�13	||

সিত	 দীেপ	সত ে 	স সু	তারারবীংদুষ	|
িবনা	 ম	মৃগশাবা া	তেমাভতং	ইদং	জগথ্	||	2�14	||

উ ঃ	 নভার	এষ	তরেল	 নে 	চেল	 লেত
রাগািধ তং	ও প বং	ইদং	কবংত	নাম	ব থাং	|
সৗভাগ া রমািলেকব	িলিখতা	পু াযেধন	 যং
মধ ািপ	কেরািত	তাপং	অিধকং	 রাউমাবিলঃ	 কন	সা	||	2�15	||

মুেখন	চং কাংেতন	মহানীৈলঃ	িশেরার ৈহঃ	|
করাভ াং	প রাগাভ াং	 রেজ	র মযীব	সা	||	2�16	||

র ণা	 নভােরণ	মুখচংে ণ	ভা তা	|
শৈন রাভ াং	পাদাভ াং	 রেজ	 হমযীব	সা	||	2�17	||

তস াঃ	 েনৗ	যিদ	ঘেনৗ	জঘনং	চ	হাির
ব ং	চ	চার 	তব	িচ 	িকং	আকল ং	|
পুণ ং	কর 	যিদ	 তষ	তবাি 	বাংছা
পুৈণ বনা	ন	িহ	ভবংিত	সমীিহতাথাঃ	||	2�18	||

ইেম	তার ণ ীনবপিরমলাঃ	 ঢসুরত তাপ
ারংভাঃ	 রিবজযদান িতভবঃ	|
িচরং	 চতে ারা	অিভনবিবকাৈরক রেবা
িবলাসব াপারাঃ	িকং	অিপ	িবজযংেত	মৃগদৃশাং	||	2�19	||

ণযমধরাঃ	 েমা ারা	রসা যতাং	গতাঃ
ফিণিতমধরা	মু াযাঃ	 কািশতস দাঃ	|
কিতসুভগা	িব ংভা াঃ	 েরাদযদািযনী
রহিস	িকং	অিপ	 রালাপা	হরংিত	মৃগীদৃশাং	||	2�20	||

িব ম 	িব ম 	বন মাণাং
ছাযাসু	ত ী	িবচচার	কািচত্	|
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েনা রীেযণ	কেরা েতন
িনবারযংতী	শিশেনা	মযখান্	||	2�21	||

অদশেন	দশনমা কামা
দৃ া	পির ংগসুৈখকেলালা	|
আিলংিগতাযাং	পুনরাযতা ামাশা েহ
িব হেযারেভদং	||	2�22	||

মালতী	িশরিস	জৃংভণং	মুেখ
চংদনং	বপুিষ	কংকমািবলং	|
ব িস	ি যতমা	মদালসা
গ	এষ	পিরিশ 	আগমঃ	||	2�23	||

া াং	এিত	মনাগনাগতরসং	জাতািভলাষাং	ততঃ
স ীডং	তদনু	 েথাদ মং	অথ	 ৈধযং	পুনঃ	|
মা ং	 ৃহণীযিনভররহঃ	 ীডা গ ং	তেতা

িনঃসংগাংগিবকষণািধকসুখরম ং	কল ীরতং	||	2�24	||

উরিস	িনপিততানাং	 ধি কানাং
মুকিলতনযনানাং	িকংিচদু ীিলতানাং	|
উপির	সুরতেখদি গংড লানামধর
মধ	বধনাং	ভাগ বংতঃ	িপবংিত	||	2�25	||

আমীিলতনযনানাং	যঃ
সুরতরেসাঽনু	সংিবদং	ভািত	|
িমথৈর মেথাঽবধািরতমিবতথম্
ইদং	এব	কামিনবহণং	||	2�26	||

ইদং	অনুিচতং	অ ম 	পুংসাং
যিদহ	জরা িপ	ম থা	িবকারাঃ	|
তদিপ	চ	ন	কতং	িনতংিবনীনাং
নপতনাবিধ	জীিবতং	রতং	বা	||	2�27	||

রাজ াংবরােশন	িহ	জগিত	গতঃ	কি েদবাবসানং
কা	বােথাঽৈথঃ	 ভৈতঃ	 বপুিষ	গিলেত	 যৗবেন	সানুরােগ	|
গ ামঃ	স 	যাবি কিসতনযেনংদীবরােলািকনীনামা ম া ম
রপং	ঝ িত	ন	জরযা	লুপ েত	 যসীনাং	||	2�28	||

রাগস াগারং	একং	নরকশতমহাদুঃখসং াি েহতেমাহেস া পি
বীজং	জলধরপটলং	 ানতারািধপস 	|
কংদপৈস কিম ং	 ক তিবিবধ েদাষ বংধং
লােকঽি 	হ থ জকলভবনেযৗবনাদন দি 	||	2�29	||
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শৃংগার মনীরেদ	 সৃমর ীডারসে াতিস
দু ি যবাংধেব	চতরবা ু াফেলাদ িত	|
ত ীেন চেকারপাবনিবেধৗ	 সৗভাগ ল ীিনেধৗ
ধন ঃ	 কাঽিপ	ন	িবি যাং	কলযিত	 াে 	নেব	 যৗবেন	||	2�30	||

সংসােরঽি সাের	কনৃপিতভবন ারেসবাকলংকব াসংগ
ব ৈধযং	কথং	অমলিধেযা	মানসং	সংিবদধ ঃ	|
যেদ তাঃ	 াদ িদংদুদু িতিনচযভেতা	ন	সু রংেভাজেন াঃ
ংখ কাংচীকলাপাঃ	 নভরিবনম ধ ভাজ র ণ ঃ	||	2�31	||

িস াধ ািসতকংদের	হরবষ ংধাবর ণ েম
গংগােধৗতিশলাতেল	িহমবতঃ	 ােন	ি েত	 যিস	|
কঃ	কবীত	িশরঃ	 ণামমিলনং	 ানং	মন ী	জেনা
যি করংগশাবনযনা	ন	সু ঃ	 রা ং	ি যঃ	||	2�32	||

সংসার	তব	পযংতপদবী	ন	দবীযসী	|
অংতরা	দু রা	ন	সু যিদ	 ত	মিদের ণাং	||	2�33	||

িদশ	বনহিরণীেভ া	বংশকাংড বীনাং
কবলং	উপলেকা ি মূলং	কশানাং	|
শকযবিতকেপালাপাংডতাংবলব ীদলম্
অর ণনখাৈ ঃ	পা তং	বা	বধভ ঃ	||	2�34	||

অসারাঃ	সেব	 ত	িবরিতিবরসাঃ	পাপিবষযা
জু ংতাং	য া	ননু	সকলেদাষা দং	ইিত	|
তথােপ ত েমৗ	নিহ	পরিহতা পুণ ং	অিধকং
ন	চাি ংসাের	কবলযদৃেশা	রম ং	অপরং	||	2�35	||

এত কামফেলা	 লােক	য েযােরকিচ তা	|
অন িচ কেত	কােম	শবেযািরব	সংগমঃ	||	2�351	||

মা সযং	উ সায	িবচায	কাযমাযাঃ
সমযাদং	ইদং	বদংত	|
সব া	িনতংবাঃ	িকং	উ	ভধরাণামত
রে রিবলািসনীনাং	||	2�36	||

সংসাের	 সাের	পিরণিততরেল	 	গতী	পংিডতানাং
ত ানামৃতাংভঃ বলিলতিধযাং	যাত	কালঃ	কথংিচত্	|
না	 চ ু াংগনানাং	 নজঘনঘনােভাগসংেভািগনীনাং
েলাপ লীষ	 িগতকরতল শলীেলাদ মানাং	||	2�37	||
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আবাসঃ	ি যতাং	গংেগ	পাপহািরিণ	বািরিণ	|
ন েয	তর ণ া	বা	মেনাহািরিণ	হািরিণ	||	2�38	||

িকং	ইহ	ব িভর ৈ যি শূৈন ঃ	 লাৈপ যম্
ইহ	পুর ষাণাং	সবদা	 সবনীযং	|
অিভনবমদলীলালালসং	সুংদরীণাং
নভরপিরিখ ং	 যৗবনং	বা	বনং	বা	||	2�39	||

সত ং	জনা	বি ম	ন	প পাতাল্
লােকষ	স িপ	তথ ং	এতত্	|
নান েনাহাির	িনতংিবনীেভ া
দুঃৈখকেহতন	চ	কি দন ঃ	||	2�40	||

কাংেতত পলেলাচেনিত	িবপুলে াণীভেরত ম পীেনা ংগ
পেযাধেরিত	সমুখাংেভােজিত	সু িরিত	|
দৃ া	মাদ িত	 মাদেতঽিভরমেত	 ে ৗিত	িব ানিপ
ত া িচভি কাং	ি যং	অেহা	 মাহস 	দুে তং	||	2�41	||

ৃতা	ভবিত	তাপায	দৃ া	 চা াদকািরণী	|
ৃ া	ভবিত	 মাহায	সা	নাম	দিযতা	কথং	||	2�42	||

তাবেদবামৃতমযী	যাবে াচনেগাচরা	|
চ ু থাদতীতা	ত	িবষাদপ িতিরচ েত	||	2�43	||

নামৃতং	ন	িবষং	িকংিচেদতাং	মু া	িনতংিবনীং	|
সবামৃতলতা	র া	িবর া	িবষব রী	||	2�44	||

আবতঃ	সংশযানাং	অিবনযভবনং	প ণং	সাহসানাং
দাষাণাং	সি ধানং	কপটশতমযং	 ং	অ ত যানাং	|
গ ারস 	িবে া	নরকপুরমুখ	সবমাযাকরংডং
ীযং ং	 কন	সৃ ং	িবষং	অমৃতমযং	 ািণেলাকস 	পাশঃ	||	2�45	||

না	সেত ন	মৃগাংক	এষ	বদনীভেতা	ন	 চংদীবর ং ং
লাচনতাং	গত	ন	কনৈকরপ ংগয ঃ	কতা	|
িকংে বং	কিবিভঃ	 তািরতমনা ং	িবজান িপ
াংসাি মযং	বপুমৃগদৃশাং	মংেদা	জনঃ	 সবেত	||	2�46	||

লীলাবতীনাং	সহজা	িবলাসা
এব	মূঢস 	 িদ	 রংিত	|
রােগা	নিলন া	িহ	িনসগিস
ে ব	বথা	ষডংি ঃ	||	2�47	||
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সংেমাহযংিত	মদযংিত	িবডংবযংিত
িনভ স ংিত	রমযংিত	িবষাদযংিত	|
এতাঃ	 িবশ 	সদযং	 দযং	নরাণাং
িকং	নাম	বামনযনা	ন	সমাচরংিত	||	2�47 1	||

যেদত পূেণংদুদু িতহরং	উদারাকিত	পরং
মুখা ং	ত ংগ াঃ	িকল	বসিত	য াধরমধ	|
ইদং	তি কং	পাক মফলং	ইদানীং	অিতরসব তীেতঽি ন্
কােল	িবষং	ইব	ভিব ত সুখদং	||	2�48	||

উ ীলি বলীতরংগিনলযা	 া ংগপীন ন ংে েনা ত
চ বাকযগলা	ব াংবেজা ািসনী	|
কাংতাকারধরা	নদীযং	অিভতঃ	 ূ রা 	নােপ েত
সংসারাণবম নং	যিদ	তদা	দূেরণ	সংত জ তাং	||	2�49	||

জ ংিত	সাধং	অেন ন	পশ ংত ন ং	সিব মাঃ	|
তং	িচংতযংত ন ং	ি যঃ	 কা	নাম	 যািষতাং	||	2�50	||

মধ	িত িত	বািচ	 যািষতাং	 িদ	হালাহলং	এব	 কবলং	|
অতএব	িনপীযেতঽধেরা	 দযং	মু িভেরব	তাড েত	||	2�51	||

অপসর	সেখ	দূরাদ া কটা িবষানলাত্
কিতিবষমােদ ািষ সপাি লাসফণাভতঃ	|
ইতরফিণনা	দ ঃ	শক ি িকি সতং	ঔষৈধ তর্
বিনতােভািগ ং	িহ	মংি ণঃ	||	2�52	||

িব ািরতং	মকরেকতনধীবেরণ
ীসংি তং	বিডশং	অ 	ভবাংবরােশ 	|
যনািচরা দধরািমষেলালমত
ম স াি কষ 	িবপচত নুরাগবে ৗ	||	2�53	||

কািমনীকাযকাংতাের	কচপবতদুগেম	|
মা	সংচর	মনঃ	পাংথ	ত াে 	 রত রঃ	||	2�54	||

ব াদীেঘণ	চেলন	ব গিতনা	 তজি না	 ভািগনা
নীলা দু িতনািহনা	পরং	অহং	দৃে া	ন	ত ু ষা	|
দৃে 	সংিত	িচিক সকা	িদিশ	িদিশ	 ােযণ	দমা থেনা
মু া ণবীি তস 	ন	িহ	 ম	 বেদ া	ন	চােপ ৗষধং	||	2�55	||

ইহ	িহ	মধরগীতং	নৃত ং	এত েসাঽযং
রিত	পিরমেলাঽেসৗ	 শ	এষ	 নানাং	|

ইিত	হতপরমাৈথিরংি ৈয াম মাণঃ
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িহতকরণধৈতঃ	পংচিভবংিচেতাঽি 	||	2�56	||

ন	গেম া	মং াণাং	ন	চ	ভবিত	 ভষজ িবষেযা
ন	চািপ	 ংসং	 জিত	িবিবৈধঃ	শাংিতকশৈতঃ	|
মােবশাদংেগ	কং	অিপ	িবদধ ংগং	অসকত্
রাপ ােরাঽযং	 মযিত	দৃশং	ঘণযিত	চ	||	2�57	||

জাত ংধায	চ	দুমুখায	চ	জরাজীণা	িখলাংগায	চ
ামীণায	চ	দু লায	চ	গল ক ািভভতায	চ	|
য ংতীষ	মেনাহরং	িনজবপুল ীলব যা
পণ ীষ	িবেবকক লিতকাশ ীষ	রােজ ত	কঃ	||	2�58	||

বশ ােসৗ	মদন ালা
র েপঽ◌ংধনিবব ধতা	|
কািমিভয 	হযংেত
যৗবনািন	ধনািন	চ	||	2�59	||

ক ংবিত	কলপুর েষা	 বশ াধরপ বং	মেনা ং	অিপ	|
চারভটেচারেচটকনটিবটিন বনশরাবং	||	2�60	||

ধন া 	এব	ধবলাযতেলাচনানাং
তার ণ দপঘনপীনপেযাধরাণাং	|
ােমাদেরাপির	লসি বলীলতানাং

দৃ াকিতং	িবকিতং	এিত	মেনা	ন	 যষাং	||	2�61	||

বােল	লীলামুকিলতং	অমী	মংথরা	দৃ পাতাঃ
িকং	ি প ংেত	িবরমিবরম	ব থ	এষ	 মে 	|
সং ত েন 	বযং	উপরতং	বাল ং	আ া	বনাংেত
ীেণা	 মাহ ণং	ইব	জগ ালং	আেলাকযামঃ	||	2�62	||

ইযং	বালা	মাং	 ত নবরতং	ইংদীবরদল ভা
চীরং	চ ু ঃ	ি পিত	িকং	অিভে তং	অনযা	|
গেতা	 মােহাঽ াকং	 রশবরবাণব িতকর র
ালা	শাংতা	তদিপ	ন	বরাকী	িবরমিত	||	2�63	||

িকং	কংদপ	করং	কদথযিস	 র	 কাদংডটংকািরতং
র	 র	 কািকল	 কাউমলং	কলরবং	িকং	বা	বথা	জ িস	|
মুে 	ি িবদ চার মধৈরেলাৈলঃ	কটাৈ রলং
চত ংিবতচং চডচরণধ ানামৃতং	বতেত	||	2�64	||

িবরেহঽিপ	সংগমঃ	খলু
পর রং	সংগতং	মেনা	 যষাং	|
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দযং	অিপ	িবঘ তং	 চত্
সংগী	িবরহং	িবেশষযিত	||	2�65	||

িকং	গেতন	যিদ	সা	ন	জীবিত
ািণিত	ি যতমা	তথািপ	িকং	|
ইত দী 	নবেমঘমািলকাং
ন	 যািত	পিথকঃ	 মংিদরং	||	2�66	||

িবরমত	বধা	 যািষ সংগা সুখা ণভং রাত্
কর ত	কর ণাৈম ী াবধজনসংগমং	|
ন	খলু	নরেক	হারা াংতং	ঘন নমংডলং
শরণং	অথবা	 াণীিবংবং	রণ িণেমখলং	||	2�67	||

যদা	 যাগাভ াসব সনকশেযারা মনেসারিবি া
ম ী	 রিত	কিতন স 	িকং	উ	 তঃ	|
ি যাণাং	আলাৈপরধরমধিভব িবধিভঃ
সিন াসােমাৈদঃ	সকচকলশাে ষসুরৈতঃ	||	2�68	||

যদাসীদ ানং	 রিতিমরসংচারজিনতং
তদা	দৃ নারীমযং	ইদং	অেশষং	জগিদিত	|
ইদানীং	অ াকং	পটতরিবেবকাংজনজুষাং
সমীভতা	দৃ ি ভবনং	অিপ	 	মনুেত	||	2�69	||

তাবেদব	কিতনাং	অিপ	 রেত ষ
িনমলিবেবকদীপকঃ	|
যাবেদব	ন	করংগচ ু ষাং
তাড েত	চটলেলাচনাংচৈলঃ	||	2�70	||

বচিস	ভবিত	সংগত াগং	উি শ 	বাতা
িতমুখরমুখানাং	 কবলং	পংিডতানাং	|

জঘনং	অর ণর ংিথকাংচীকলাপং
কবলযনযনানাং	 কা	িবহাতং	সমথঃ	||	2�71	||

পর তারেকাঽেসৗ
িনংদিত	 যাঽলীকপংিডেতা	যবতীঃ	|
য া পেসাঽিপ	ফলং
গঃ	 েগঽিপ	চা রসঃ	||	2�72	||

মে ভকংভদলেন	ভিব	সংিত	ধীরাঃ
কিচ চংডমৃগরাজবেধঽিপ	দ াঃ	|
িকংত	 বীিম	বিলনাং	পুরতঃ	 সহ
কংদপদপদলেন	িবরলা	মনুষ াঃ	||	2�73	||

20
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


স ােগ	তাবদাে 	 ভবিত	চ	নর াবেদেবংি যাণাং
ল াং	তাবি ধে 	িবনযং	অিপ	সমালংবেত	তাবেদব	|
চাপাক মু াঃ	 বণপথগতা	নীলপ াণ	এেত
যাব ীলাবতীনাং	 িদ	ন	ধিতমুেষা	দৃ বাণাঃ	পতংিত	||	2�74	||

উ ে মসংরংভাদ্
আরভংেত	যদংগনাঃ	|
ত 	 ত হং	আধাতং
ািপ	খলু	কাতরঃ	||	2�75	||

তাব হ ং	পাংিডত ং
কলীন ং	িবেবিকতা	|
যাব লিত	নাংেগষ
হতঃ	পংেচষপাবকঃ	||	2�76	||

শা ে াঽিপ	 িণতনেযাঽত াংতবাধািপ	বাঢং
সংসােরঽি ভবিত	িবরেলা	ভাজনং	স তীনাং	|
যৈনতি ি রযনগর ারং	উ াটযংতী
বামা ীণাং	ভবিত	ক লা	 লতা	কংিচেকব	||	2�77	||

কশঃ	কাণঃ	খংজঃ	 বণরিহতঃ	পু িবকেলা
ণী	পূযি ঃ	কিমকলশৈতরাবততনুঃ	|
ু ধা	 ােমা	জীণঃ	িপঠরককপালা পতগলঃ
নীং	অে িত	 া	হতং	অিপ	চ	হংেত ব	মদনঃ	||	2�78	||

ীমু াং	কসুমাযধস 	জিযনীং	সবাথসংপ করীং
য	মূঢাঃ	 িবহায	যাংিত	কিধেযা	িমথ াফলাে িষণঃ	|
ত	 তৈনব	িনহত 	িনদযতরং	ন ীকতা	মুংিডতাঃ
কিচ পংচিশখীকতা 	জ লাঃ	কাপািলকা াপের	||	2�79	||

িব ািম পরাশর ভতেযা	বাতাংবপণাশনাে ঽিপ
ীমুখপংকজং	সুলিলতং	দৃৈ ব	 মাহং	গতাঃ	|

শাল ং	সঘতং	পেযাদিধযতং	 য	ভংজেত	মানবাে ষাম্
ইংি যিন েহা	যিদ	ভেবি ংধ ঃ	 েব সাগের	||	2�80	||

পিরমলভেতা	বাতাঃ	শাখা	নবাংকরেকাটেযা
মধরিবধেরা কংঠাভাজঃ	ি যা	িপকপি ণাং	|
িবরলিবরসে েদা ারা	বধবদেনংদবঃ
সরিত	মেধৗ	ধা াং	জােতা	ন	কস 	 েণাদযঃ	||	2�81	||

মধরযং	মধৈররিপ	 কািকলা
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কলরৈবমলযস 	চ	বাযিভঃ	|
িবরিহণঃ	 িহণি 	শরীিরেণা
িবপিদ	হংত	সুধািপ	িবষাযেত	||	2�82	||

আবাসঃ	িকলিকংিচতস 	দিযতাপাে 	িবলাসালসাঃ
কেণ	 কািকলকািমনীকলরবঃ	 েরা	লতামংডপঃ	|
গা 	স কিবিভঃ	সমং	কিতপৈযমু াঃ	সুধাংেশাঃ	করাঃ
কষাংিচ সুখযংিত	চা 	 দযং	 চে 	িবিচ াঃ	 পাঃ	||	2�83	||

পাংথ	 ীিবরহানলা িতকলাং	আত তী	মংজরীমাকংেদষ
িপকাংগনািভরধনা	 সা কংঠং	আেলাক েত	|
অেপ েত	নবপাটলাপিরমল া ভারপাট রা
বাংিত াংিতিবতানতানবকতঃ	 ীখংডৈশলািনলাঃ	||	2�84	||

িথতঃ	 ণযবতীনাং
তাব পদং	আতেনাত	 িদ	মানঃ	|
ভবিত	ন	যাব ংদনতর
সুরিভমলযপবমানঃ	||	2�85	||

সহকারকসুমেকসরিনকর
ভরােমাদমূি তিদগংেত	|
মধরমধরিবধরমধেপ
মেধৗ	ভেব কস 	 না কংঠা	||	2�86	||

অ া চংদনরসা তরা	মৃগাে া
ধারাগৃহািণ	কসুমািন	চ	 কাউমুদী	চ	|
মংেদা	মর সুমনসঃ	 িচ	হম পৃ ং
ীে 	মদং	চ	মদনং	চ	িববধযংিত	||	2�87	||

েজা	 দ ােমাদা	ব জনপবন ং িকরণাঃ
পরাগঃ	কাসােরা	মলযজরজঃ	শীধ	িবশদং	|
িচঃ	 সৗেধা সংগঃ	 তনু	বসনং	পংকজদৃেশা
িনদাঘতােবতি লসিত	লভংেত	সুকিতনঃ	||	2�88	||

সুধা ং	ধাম	 রদমলরি ঃ	শশধরঃ
ি যাব াংেভাজং	মলযজরজ ািতসুরিভঃ	|
েজা	 দ ােমাদা িদদং	অিখলং	রািগিণ	জেন
কেরাত ংতঃ	 াভং	ন	ত	িবষযসংসগিবমুেখ	||	2�89	||

তর ণীেবেষা ীিপতকামা
িবকস াতীপু সুগংিধঃ	|
উ তপীনপেযাধরভারা
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াব তনুেত	কস 	ন	হষং	||	2�90	||

িবযদুপিচতেমঘং	ভমযঃ	কংদিলেন া
নবকটজকদংবােমািদেনা	গংধবাহাঃ	|
িশিখকলকলেককারাবরম া	বনাংতাঃ
সুিখনং	অসুিখনং	বা	সবং	উ কংঠযংিত	||	2�91	||

উপির	ঘনং	ঘনপটলং
িতযি রেযাঽিপ	ন ততমযরাঃ	|
ি িতরিপ	কংদলধবলা
দৃ ং	পিথকঃ	 	পাতযিত	||	2�92	||

ইেতা	িবদু ীিবলিসতং	ইতঃ	 কতিকতেরাঃ
র গংধঃ	 াদ লদিননদ জতং	ইতঃ	|

ইতঃ	 কিক ীডাকলকলরবঃ	প লদৃশাং
কথং	যাস ংেত েত	িবরহিদবসাঃ	সংভতরসাঃ	||	2�93	||

অসূিচসংচাের	তমিস	নভিস	 ঢজলদ িন
া ংমেন 	পতিত	পৃষতানাং	চ	িনচেয	|
ইদং	 সৗদািমন াঃ	কনককমনীযং	িবলিসতং
মুদং	চ	 ািনং	চ	 থযিত	পিথ	 রসুদৃশাং	||	2�94	||

আসােরণ	ন	হম তঃ	ি যতৈমযাতং	বিহঃ	শক েত
শীেতা কংপিনিম ং	আযতদৃশা	গাঢং	সমািলংগ েত	|
জাতাঃ	শীকরশীতলা 	মর েতারত ংতেখদি েদা
ধন ানাং	বত	দু দনং	সুিদনতাং	যািত	ি যাসংগেম	||	2�95	||

অধং	সু া	িনশাযাঃ	সরভসসুরতাযাসস থাংগে া তাসহ
তে া	মধমদিনরেতা	হম পৃে 	িবিবে 	|
সংেভাগ াংতকাংতািশিথলভজলতাব জতং	ককরীেতা
জ া ািভ া ধারং	িপবিত	ন	সিললং	শারদং	মংদপুণ ঃ	||	2�96	||

হমংেত	দিধদু স পরশনা	মাংিজ বােসাভতঃ
কা র বসাং িদ বপুষি া	িবিচৈ 	রৈতঃ	|
বে ার নকািমেনাজনকতাে ষা	গৃহাভ ংতের
তাংবলীদলপূগপূিরতমুখা	ধন াঃ	সুখং	 শরেত	||	2�97	||

দুযে ঢি যং দু িতভিত	িবকস কংদমাদ ি েরেফ
কােল	 ােলযবাত চলিবলিসেতাদারমংদারধাি 	|
যষাং	 না	কংঠল া	 ণং	অিপ	তিহনে াদদ া	মৃগা ী
তসাং	আযামযামা	যমসদনসমা	যািমনী	যািত	যনাং	||	2�98	||
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চংবংেতা	গংডিভ ীরলকবিত	মুেখ	সী কতান াদধানা
ব ঃসূ কংচেকষ	 নভরপুলেকাে দং	আপাদযংতঃ	|
ঊরনাকংপযংতঃ	পৃথজঘনতটা ংসযংেতাঽ◌ং কািন
ব ং	কাংতাজনানাং	িবটচিরতভতঃ	 শিশরা	বাংিত	বাতাঃ	||	2�99	||

কশানাকলযংদৃেশা	মুকলয ােসা	বলাদাি প াত ন্
পুলেকা মং	 কটয ােবগকংপং	শৈনঃ	|
বারং	বারং	উদারসী কতকেতা	দংত দা পীডযন্
াযঃ	 শিশর	এষ	সং িত	মর কাংতাসু	কাংতাযেত	||	2�100	||

যদ স 	নাি 	র িচরং	তি ং স 	 ৃহা	মেনাে ঽিপ	|
রমণীেযঽিপ	সুধাংেশ 	ন	মনঃকামঃ	সেরািজন াঃ	||	2�101	||

বরােগ 	সংচরেত েকা	নীেতৗ	 মিত	চাপরঃ	|
শৃংগাের	রমেত	কি িব	 ভদাঃ	পর রং	||	2�102	||
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