
মূক	পংচ	শিত	4	-	কটা 	শতকম্

মাহাংধকারিনবহং	িবিনহংতমীেড
মূকা নামিপ	মহাকিবতাবদান ান্	|
ীকাংিচেদশিশিশরীকিতজাগরকান্
একা নাথতর ণীকর ণাবেলাকান্	||1||

মাতজযংিত	মমতা হেমা ণািন
মােহং নীলর িচিশ ণদি ণািন	|
কামাি 	কি তজগ যর ণািন
ী ণািন	বরদানিবচ ণািন	||2||

আনংগতং িবিধদ শতেকৗশলানাম্
আনংদমংদপিরঘ ণতমংথরাণাম্	|
তারল মংব	তব	তািডতকণসী াং
কামাি 	 খলিত	কটা িনরী ণানাম্	||3||

কে ািলেতন	কর ণারসেবি েতন
ক ািষেতন	কমনীযমৃদুি েতন	|
মামংিচেতন	তব	িকংচন	কংিচেতন
কামাি 	 তন	িশিশরীকর 	বীি েতন	||4||

সাহায কং	গতবতী	মু রজনস
মংদি তস 	পিরেতািষতভীমেচতাঃ	|
কামাি 	পাংডবচমূিরব	তাবকীনা
কণাংিতকং	চলিত	হংত	কটা ল ীঃ	||5||

অ ং	 ণা যত	 ম	পিরতাপসূযম্
আনংদচং মসমানযতাং	 কাশম্	|
কালাংধকারসুষমাং	কলযংিদগংেত
কামাি 	 কামলকটা িনশাগমে 	||6||

তাটাংকেমৗি কর চাংকরদংতকাংিতঃ
কার ণ হি পিশখামিণনািধর ঢঃ	|
উ ূলয ভপাদপম দীযং
কামাি 	তাবককটা মতংগেজতং ঃ	||7||

ছাযাভরেণ	জগতাং	পিরতাপহারী
তাটংকর মিণত জপ ব ীঃ	|
কার ণ নাম	িবিকর করংদজালং
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কামাি 	রাজিত	কটা সুর মে 	||8||

সূযা য ণিযনী	মিণকংডলাং -	
লৗিহত েকাকনদকাননমাননীযা	|
যাংতী	তব	 রহরাননকাংিতিসংধং
কামাি 	রাজিত	কটা কিলংদকন া	||9||

াে ািত	যং	সুকিতনং	তব	প পাতাত্
কামাি 	বী ণিবলাসকলাপুরং ী	|
সদ েমব	িকল	মুি বধবণীেত
ত াি তাংতমনেযািরদৈমকমত ম্	||10||

যাংতী	সৈদব	মর তামনুকলভাবং
বি শ ধনুর িসতা	রসা া	|

কামাি 	 কৗতকতরংিগতনীলকংঠা
কাদংিবনীব	তব	ভািত	কটা মালা	||11||

গংগাংভিস	ি তমেয	তপনা েজব
গংগাধেরারিস	নেবা পলমািলেকব	|
ব ভাসরিস	 শবলমংডলীব
কামাি 	রাজিত	কটা র িচ টা	 ত	||12||

সং ারতঃ	িকমিপ	কংদিলতান্	রস -	
কদারসীি 	সুিধযামুপেভাগেযাগ ান্	|
কল াণসূি লহরীকলমাংকরা ঃ
কামাি 	প লযত	 দপাংগেমঘঃ	||13||

চাংচল েমব	িনযতং	কলয কত া
মািলন ভঃ	 িতপথা মজাগরকঃ	|
কবল েমব	িকমু	ক যেত	নতানাং
কামাি 	িচ মিপ	 ত	কর ণাকটা ঃ	||14||

সংজীবেন	জনিন	চতিশলীমুখস
সংেমাহেন	শিশিকেশারকেশখরস 	|
সং ংভেন	চ	মমতা হেচ তস
কামাি 	বী ণকলা	পরেমৗষধং	 ত	||15||

নীেলাঽিপ	রাগমিধকং	জনয পুরােরঃ
লােলাঽিপ	ভি মিধকাং	দৃঢয রাণাম্	|
বে াঽিপ	 দিব	নমতাং	সমতাং	িবত ন্
কামাি 	নৃত ত	মিয	 দপাংগপাতঃ	||16||
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কাম েহা	 দযযং ণজাগরকা
কামাি 	চংচলদৃগংচলেমখলা	 ত	|
আ যমংব	ভজতাং	ঝ িত	 কীয-	
সংপক	এব	িবধেনািত	সম বংধান্	||17||

কং কেরাত	িবপদং	মম	কংিচত -	
চাপাংিচতঃ	ি তিবেদহভবানুরাগঃ	|
রে াপকারমিনশং	জনযংজগত াং
কামাি 	রাম	ইব	 ত	কর ণাকটা ঃ	||18||

ীকামেকা 	িশবেলাচনেশািষতস
শৃংগারবীজিবভবস 	পুনঃ েরােহ	|
মাংভসা মিচরা চেরণ	শংেক
কদারমংব	তব	 কবলদৃ পাতম্	||19||

মাহা েশবিধরেসৗ	তব	দু বলংঘ -	
সংসারিবংধ িগিরকংঠনেকিলচংচঃ	|
ধযাংবিধং	প পেত লকীকেরািত
কামাি 	বী ণিবজৃংভণকংভজ া	||20||

পীযষবষবিশিশরা	 টদু পল ী-	
ম ী	িনসগমধরা	কততারকাি ঃ	|
কামাি 	সংি তবতী	বপুর মূেতঃ
জ া াযেত	ভগবিত	 দপাংগমালা	||21||

অংব	 র িতভটস 	বপুমেনা ম্
অংেভাজকাননিমবাংিচতকংটকাভম্	|
ভংগীব	চংবিত	সৈদব	সপ পাতা
কামাি 	 কামলর িচ দপাংগমালা	||22||

কশ ভাপটলনীলিবতানজােল
কামাি 	কংডলমিণ িবদীপেশােভ	|
শংেক	কটা র িচরংগতেল	কপাখ া
শলূিষকা	নটিত	শংকরব েভ	 ত	||23||

অত ংতশীতলমতং যত	 ণাধম্
অে াকিব মমনংগিবলাসকংদম্	|
অ ি তাদৃতমপারকপা বাহম্
অি েরাহমিচরা িয	কামেকা 	||24||

মংদা রাগতরলীকিতপারতং াত্
কামাি 	মংথরতরাং	 দপাংগেডালাম্	|
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আর হ 	মংদমিতেকৗতকশািল	চ ু ঃ
আনংদেমিত	মু রধশশাংকেমৗেলঃ	||25||

যংবকং	ি পুরসুংদির	হম ভিম-	
রংগং	িবহারসরসী	কর ণা বাহঃ	|
দাসা 	বাসবমুখাঃ	পিরপালনীযং
কামাি 	িব মিপ	বী ণভভতে 	||26||

বাগী রী	সহচরী	িনযেমন	ল ীঃ
ব রীবশকরী	ভবনািন	 গহম্	|

রপং	ি েলাকনযনামৃতমংব	 তষাং
কামাি 	 যষ	তব	বী ণপারতং ী	||27||

মােহ রং	ঝ িত	মানসমীনমংব
কামাি 	 ধযজলেধৗ	িনতরাং	িনম ম্	|
জােলন	শৃংখলযিত	 দপাংগনা া
িব ািরেতন	িবষমাযধদাশেকাঽেসৗ	||28||

উ থ 	 বাধকমলাকারমংব	জাড -	
ংেবরমং	মম	মেনািবিপেন	 মংতম্	|
কং কর 	তরসা	ক লা সী া
কামাি 	তাবককটা মহাংকেশন	||29||

উে ি ত বিকৈতলিলৈত বলাৈসঃ
উ ায	 দিব	তব	গাঢকটা কংজাত্	|
দূরং	পলাযযত	 মাহমৃগীকলং	 ম
কামাি 	 বরমনু হেকসরীং ঃ	||30||

হাদৃতাং	িবদিলেতা পলকংিতেচারাং
জতারেমব	জগদী ির	 জতকামঃ	|
মােনা েতা	মকরেকতরেসৗ	ধনীেত
কামাি 	তাবককটা কপাণব ীম্	||31||

তীং	 জ িপ	সদা	সরিণং	মুনীনাং
কামাি 	সংততমিপ	 ৃিতমাগগামী	|
কৗ ল মংব	কথমি রতাং	চ	ধে
চৗযং	চ	পংকজর চাং	 দপাংগপাতঃ	||32||

িনত ং	 তঃ	পিরিচেতৗ	যতমানেমব
নীেলা পলং	িনজসমীপিনবাসেলালম্	|
ীৈত ব	পাঠযিত	বী ণেদিশেকং ঃ
কামা ী	িকংত	তব	কািলমসং দাযম্	||33||
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াং া	মু ঃ	 বিকতি তেফনরােশ
কামাি 	ব র িচসংচযবািররােশ 	|
আনংদিত	ি পুরমদনেন ল ীঃ
আলংব 	 দিব	তব	মংদমপাংগেসতম্	||34||

শ ামা	তব	ি পুরসুংদির	 লাচন ীঃ
কামাি 	কংদিলতেমদুরতারকাংিতঃ	|
জ া াবতী	ি তর চািপ	কথং	তেনািত
ধামেহা	কবলৈয 	তথা	চেকাৈরঃ	||35||

কালাংজনং	চ	তব	 দিব	িনরী ণং	চ
কামাি 	সাম সরিণং	সমুৈপিত	কাংত া	|
িনে শষেন সুলভং	জগতীষ	পূব-	
মন ি েন সুলভং	তিহনাি কেন 	||36||

ধমাংকেরা	মকরেকতনপাবকস
কামাি 	 ন র িচনীিলমচাতরী	 ত	|
অত ংতম তিমদং	নযন যস
হেষাদযং	জনযেত	হর ণাংকেমৗেলঃ	||37||

আর ভেলশসমেয	তব	বী ণ স
কামাি 	মূকমিপ	বী ণমা ন ম্	|
সব তা	সকলেলাকসম েমব
কী ত যংবরণমাল বতী	বণীেত	||38||

কালাংববাহ	উব	 ত	পিরতাপহারী
কামাি 	পু রমধঃকর েত	কটা ষঃ	|
পূবঃ	পরং	 ণর চা	সমুৈপিত	 ম ী-	
মন 	স�ততর িচং	 ক কেরািত	||39||

সূে ঽিপ	দুগমতেরঽিপ	 র সাদ-	
সাহায েকন	িবচর পবগমােগ	|
সংসারপংকিনচেয	ন	পতত মূং	 ত
কামাি 	গাঢমবলংব 	কটা য ম্	||40||

কামাি 	সংততমেসৗ	হিরনীলর -	
ংেভ	কটা র িচপুংজমেয	ভবত াঃ	|
বে াঽিপ	ভি িনগৈলমম	িচ হ ী
ংভং	চ	বংধমিপ	মুংচিত	হংত	িচ ম্	||41||

কামাি 	কা যমিপ	সংততমংজনং	চ
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িব ি সগতরেলাঽিপ	ভব কটা ঃ	|
বমল ম হমনংজনতা	চ	ভযঃ
যং	চ	ভ দযায	কথং	দদািত	||42||

মংদি ত বিকতং	মিণকংডলাং -	
াম বালর িচরং	িশিশরীকতাশম্	|

কামাি 	রাজিত	কটা র েচঃ	কদংবম্
উদ ানমংব	কর ণাহিরেণ ণাযাঃ	||43||

কামাি 	তাবককটা মেহং নীল-	
িসংহাসনং	ি তবেতা	মকর জস 	|
সা াজ মংগলিবেধৗ	মুিণকংডল ীঃ
নীরাজেনা সবতরংিগতদীপমালা	||44||

মাতঃ	 ণং	 পয	মাং	তব	বীি েতন
মংদাি েতন	সুজৈনরপেরাি েতন	|
কামাি 	কমিতিমেরা করভা েরণ
য েরণ	মধপদু িতত েরণ	||45||

মাপগাপযিস	ম নমারচয
য ঃ	ি তাং কতভ িবেলপেনন	|
কামাি 	কংডলমিণদু িতিভজটালঃ
ীকংঠেমব	ভজেত	তব	দৃ পাতঃ	||46||

কবল দায	কর ণারসিকংকরায
কামাি 	কংদিলতিব মশংকরায	|
আেলাকনায	তব	ভ িশবংকরায
মাতনেমাঽ 	পরতংি তশংকরায	||47||

সা াজ মংগলিবেধৗ	মকর জস
লালালকািলকতেতারণমাল েশােভ	|
কােম ির	 চলদু পলৈবজযংতী-	
চাতযেমিত	তব	চংচলদৃ পাতঃ	||48||

মােগণ	মংজুকচকাংিততেমাবেতন
মংদাযমানগমনা	মদনাতরােসৗ	|
কামাি 	দৃ রযেত	তব	শংকরায
সংেকতভিমমিচরাদিভসািরেকব	||49||

ীডনুবি রমণীকতসাহচযা
শবািলতাং	গলর চা	শিশেশখরস 	|
কামাি 	কাংিতসরসীং	 দপাংগল ীঃ
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মংদং	সমা যিত	ম নেখলনায	||50||

কাষাযমং কিমব	 কটং	দধােনা
মািণক কংডলর িচং	মমতািবেরাধী	|
ত ংতসীমিন	রতঃ	সুতরাং	চকাি

কামাি 	তাবককটা যতী েরাঽেসৗ	||51||

পাষাণ	এব	হিরনীলমিণ দেনষ
নতাং	কবলযং	 ক কেরািত	|

নৗিমি েকা	জলদেমচিকমা	ততে
কামাি 	শূন মুপমনমপাংগল াঃ	||52||

শৃংগারিব মবতী	সুতরাং	সল া
নাসা েমৗি কর চা	কতমংদহাসা	|
শ ামা	কটা সুষমা	তব	য েমতত্
কামাি 	চংবিত	িদগংবরব িবংবম্	||53||

নীেলা পেলন	মধেপন	চ	দৃ পাতঃ
কামাি 	তল 	ইিত	 ত	কথমামনংিত	|
শেত ন	িনংদযিত	যদ হিমংদুপাদান্
পােথার েহণ	যদেসৗ	কলহাযেত	চ	||54||

ও ভাপটলিব মমুি েত	 ত
বি বীিচসুভেগ	মুখকাংিতিসংেধৗ	|

কামাি 	বািরভরপূরণলংবমান-	
কালাংববাহসরিণং	লভেত	কটা ঃ	||55||

মংদি ৈতধবিলতা	মিণকংডলাং -	
সংপকেলািহতর িচ দপাংগধারা	|
কামাি 	মি কসুৈমনবপ ৈব
নীেলা পৈল 	রিচেতব	িবভািত	মালা	||56||

কামাি 	শীতলকপারসিনঝরাংভঃ-	
সংপকপ লর িচ দপাংগমালা	|
গািভঃ	সদা	পুরিরেপারিভলষ মাণা
দূবাকদংবকিবডংবনমাতেনািত	||57||

পংকজং	মম	িবকাসযত	 মু -	
ু াসমু পলর েচ মসাং	িনেরা া	|
দাষানুষংগজডতাং	জগতাং	ধনানঃ
কামাি 	বী ণিবলাসিদেনাদযে 	||58||
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চ ু বেমাহযিত	চং িবভষণস
কামাি 	তাবককটা তমঃ েরাহঃ	|
ত ুখং	ত	নযনং	ি িমতং	মুনীনাং
াকাশ েমব	নযতীিত	পরং	িবিচ ম্	||59||

কামাি 	বী ণর চা	যিধ	িন জতং	 ত
নীেলা পলং	িনরবেশষগতািভমানম্	|
আগত 	ত পিরসরং	 বণবতংস-	
ব ােজন	নূনমভযাথনমাতেনািত	||60||

আ যমংব	মদানাভ দযাবলংবঃ
কামাি 	চংচলিনরী ণিব মে 	|
ধযং	িবধয	তনুেত	 িদ	রাগবংধং
শংেভা েদব	িবপরীততযা	মুনীনাম্	||61||

জংেতাঃ	সক ণমেতা	জগদীড তাং	চ
তজাি তাং	চ	িনিশতাং	চ	মিতং	সভাযাম্	|
কামাি 	মাি কঝরীিমব	 বখরীং	চ
ল ীং	চ	প লযিত	 ণবী ণং	 ত	||62||

কাদংিবনী	িকমযেত	ন	জলানুষংগং
ভংগাবলী	িকমুররীকর েত	ন	প ম্	|
িকং	বা	কিলংদতনযা	সহেত	ন	ভংগং
কামাি 	িন যপদং	ন	তবাি ল ীঃ	||63||

কােকালপাবকতণীকরেণঽিপ	দ ঃ
কামাি 	বালকসুধাকরেশখরস 	|
অত ংতশীতলতেমাঽপ নুপারতং	 ত
িচ ং	িবেমাহযিত	িচ মযং	কটা ঃ	||64||

কাপণ পূরপিরব ধতমংব	 মাহ-	
কংেদা তং	ভবমযং	িবষপাদপং	 ম	|
তংগং	িছন 	তিহনাি সুেত	ভবত াঃ
কাংচীপুের ির	কটা কঠারধারা	||65||

কামাি 	 ঘারভবেরাগিচিক সনাথ-	
মভ থ 	 দিশককটা িভষ সাদাত্	|
ত ািপ	 দিব	লভেত	সুকতী	কদািচ-	
দন স 	দুলভমপাংগমেহৗষধং	 ত	||66||

কামাি 	 দিশককপাংকরমা যংেতা
নানাতেপািনযমনািশতপাশবংধাঃ	|
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বাসালযং	তব	কটা মমুং	মহাংেতা
ল া	সুখং	সমািধেযা	িবচরংিত	 লােক	||67||

সাকতসংলিপতসংভতমু হাসং
ীডানুরাগসহচাির	িবেলাকনং	 ত	|
কামাি 	কামপিরপংিথিন	মারবীর-	
সা াজ িব মদশাং	সফলীকেরািত	||68||

কামাি 	িব মবৈলকিনিধ বধায
বি চাপক লীকিতেমব	িচ ম্	|
াধীনতাং	তব	িননায	শশাংকেমৗেল-	
রংগাধরাজ সুখলাভমপাংগবীরঃ	||69||

কামাংকৈরকিনলয ব	দৃ পাতঃ
কামাি 	ভ মনসাং	 দদাত	কামান্	|
রাগাি তঃ	 যমিপ	 ক কেরািত
বরাগ েমব	কথেমষ	মহামুনীনাম্	||70||

কালাংববাহিনবৈহঃ	কলহাযেত	 ত
কামাি 	কািলমমেদন	সদা	কটা ঃ	|
িচ ং	তথািপ	িনতরামমুেমব	দৃ া
সা কংঠ	এব	রমেত	িকল	নীলকংঠঃ	||71||

কামাি 	ম থিরপুং	 িত	মারতাপ-	
মাহাংধকারজলদাগমেনন	নৃত ন্	|
দু মকংচিককলং	কবলীকেরাত
ব ািম েমচকর িচ দপাংগেককী	||72||

কামাি 	ম থিরেপারবেলাকেনষ
কাংতং	পেযাজিমব	তাবকমি পাতম্	|
মাগেমা	িদবসবি কচীকেরািত

ল াভেরা	রজিনব ুকলীকেরািত	||73||

মূেকা	িবিরংচিত	পরং	পুর ষঃ	করপঃ
কংদপিত	ি দশরাজিত	িকংপচানঃ	|
কামাি 	 কবলমুপ মকাল	এব
লীলাতরংিগতকটা র চঃ	 ণং	 ত	||74||

নীলালকা	মধকরংিত	মেনা নাসা-	
মু ার চঃ	 কটকংদিবসাংকরংিত	|
কার ণ মংব	মকরংদিত	কামেকা
মেন 	ততঃ	কমলেমব	িবেলাচনং	 ত	||75||
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আকাং মাণফলদানিবচ ণাযাঃ	|
কামাি 	তাবককটা ককামেধেনাঃ	|
সংপক	এব	কথমংব	িবমু পাশ-	
বংধাঃ	 টং	তনুভতঃ	প তাং	ত জংিত	||76||

সংসারঘমপিরতাপজুষাং	নরাণাং
কামাি 	শীতলতরািণ	তেবি তািন	|
চং াতপংিত	ঘনচংদনকদমংিত
মু া ণংিত	িহমবািরিনেষচনংিত	||77||

মাংবরািশসতত িপতািন	িচ ং
কামাি 	তাবককটা িনরী ণািন	|
সংধ যংিত	মু িরংধনরািশরীত া
মার েহা	মনিস	ম থিচ ভানুম্	||78||

কালাংজন িতভটং	কমনীযকাংত া
কংদপতং কলযা	কিলতানুভাবম্	|
কাংচীিবহাররিসেক	কলুষা তেচারং
কে ালয 	মিয	 ত	কর ণাকটা ম্	||79||

াংেতন	ম থেদন	িবেমাহ মান-	
াংেতন	চততর মূলগতস 	পুংসঃ	|
কাংেতন	িকংিচদবেলাকয	 লাচনস
াংেতন	মাং	জনিন	কাংিচপুরীিবভেষ	||80||

কামাি 	 কাঽিপ	সুজনা দপাংগসংেগ
কংেঠন	কংদিলতকািলমসং দাযাঃ	|
উ ংসকি তচেকারকটংবেপাষা
ন ংিদবস সবভনযনা	ভবংিত	||81||

নীেলা পল সবকাংিতিনদশেনন
কার ণ িব মজুষা	তব	বী েণন	|
কামাি 	কমজলেধঃ	কলশীসুেতন
পাশ যা যমমী	পিরেমাচনীযাঃ	||82||

অত ংতচংচলমকি মমংজনং	িকং
ঝংকারভংিগরিহতা	িকমু	ভংগমালা	|
ধমাংকরঃ	িকমু	 তাশনসংগহীনঃ
কামাি 	 ন র িচনীিলমকংদলী	 ত	||83||

কামাি 	িনত মযমংজিলর 	মুি -	
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বীজায	িব মমেদাদযঘ ণতায	|
কংদপদপপুনর বিসি দায
কল াণদায	তব	 দিব	দৃগংচলায	||84||

দপাংকেরা	মকরেকতনিব মাণাং
িনংদাংকেরা	িবদিলেতা পলচাতরীণাম্	|
দীপাংকেরা	ভবতিম কদংবকানাং
কামাি 	পালযত	মাং	 দপাংগপাতঃ	||85||

কবল িদব মিণেরাহণপবেতভ ঃ
কার ণ িনঝরপযঃকতমংজেনভ ঃ	|
কামাি 	িকংকিরতশংকরমানেসভ -	
েভ া	নেমাঽ 	তব	বী ণিব েমভ ঃ	||86||

অ ীয	এব	নবমু পলমংব	হীনা
মীনস 	বা	সরিণরংবর হাং	চ	িকং	বা	|
দূের	মৃগীদৃগসমংজসমংজনং	চ
কামাি 	বী ণর েচৗ	তব	তকযামঃ	||87||

িম ীভব রলপংিকলশংকেরারস্-	
সীমাংগেণ	িকমিপ	িরংখণমাদধানঃ	|
হলাবধতলিলত বেণা পেলাঽেসৗ
কামাি 	বাল	ইব	রাজিত	 ত	কটা ঃ	||88||

িঢকেরািত	িবদুষাং	নবসূি ধা -	
চতাটবীষ	বধেকািকললাল মানম্	|
মা ীরসং	পিরমলং	চ	িনরগলং	 ত
কামাি 	বী ণিবলাসবসংতল ীঃ	||89||

কলংকষং	িবতনুেত	কর ণাংববষী
সার তং	সুকিতনঃ	সুলভং	 বাহম্	|
ত ীকেরািত	যমুনাংবতরংগভংগীং
কামাি 	িকং	তব	কটা মহাংববাহঃ	||90||

জগ ত	 দিব	কর ণা কসুংদরী	 ত
তাটংকর র িচদািডমখংডেশােণ	|
কামাি 	িনভরকটা মরীিচপুংজ-	
মােহং নীলমিণপংজরমধ ভােগ	||91||

কামাি 	স কবলযস 	সেগা ভাবা-	
দা ামিত	 িতমেসৗ	তব	দৃ পাতঃ	|
িকংচ	 টং	ক লতাং	 ক কেরািত
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ব রীপিরিচতস 	ফলং	িকেমতত্	||92||

এষা	তবাি সুষমা	িবষমাযধস
নারাচবষলহরী	নগরাজকেন 	|
শংেক	কেরািত	শতধা	 িদ	 ধযমু াং
ীকামেকা 	যদেসৗ	িশিশরাং েমৗেলঃ	||93||

বােণন	পু ধনুষঃ	পিরক মান-	
ােণন	ভ মনসাং	কর ণাকেরণ	|
কােণন	 কামলদৃশ ব	কামেকা
শােণন	 শাষয	িশেব	মম	 শাকিসংধম্	||94||

মার হা	মুকটসীমিন	লাল মােন
মংদািকনীপযিস	 ত	ক লং	চির ঃ	|
কামাি 	 কাপরভসা লমানমীন-	
সংেদহমংকরযিত	 ণমি পাতঃ	||95||

কামাি 	সংবিলতেমৗি ককংডলাং -	
চংচি সত বণচামরচাতরীকঃ	|
ংেভ	িনরংতরমপাংগমেয	ভবত া
ব কাি 	মকর জম হ ী	||96||

যাব কটা রজনীসমযাগমে
কামাি 	তাবদিচরা মতাং	নরাণাম্	|
আিবভবত মৃতদীিধিতিবংবমংব
সংিব যং	 দযপূবিগরীং শৃংেগ	||97||

কামাি 	ক িবটপীব	ভব কটাে া
িদ সুঃ	সম িবভবং	নমতাং	নরাণাম্	|
ভংগস 	নীলনিলনস 	চ	কাংিতসংপ-	
সব েমব	হরতীিত	পরং	িবিচ ম্	||98||

অত ংতশীতলমনগলকমপাক-	
কােকালহাির	সুলভং	সুমেনািভেরতত্	|
পীযষেমব	তব	বী ণমংব	িকংত
কামাি 	নীলিমদিমত যেমব	 ভদঃ	||99||

অ াতভি রসম সরি েবক-	
মত ংতগবমনধীতসম শা ম্	|
অ া সত মসমীপগতং	চ	মুে ঃ
কামাি 	 নব	তব	 ৃহযিত	দৃ পাতঃ	||100||
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(কামাি 	মামবত	 ত	কর ণাকটা ঃ)
পােতন	 লাচনর েচ ব	কামেকা
পােতন	পতকপেযািধভযাতরাণাম্	|
পূেতন	 তন	নবকাংচনকংডলাং -	
বীেতন	শীতলয	ভধরকন েক	মাম্	||101||

||	ইিত	কটা শতকং	সংপূণম্	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/mooka-pancha-sathi-4---kataakshya-satakam-bengali.html
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