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এক যে বণিক ণিল ভদ্রেশ্বর গ্রাদ্রে।  

সপ্তপুত্র-পত্নী রাণি োয় স্বর্গধাদ্রে।। 

বৃদ্রের সণিত ধন োহা ণিল ঘদ্রর।  

যসই ধন ল'যয় োতা পাণলত সবাদ্রর।। 

োহা ণিল ধন অর্গ যেষ হহদ্রল পদ্রর।  

বয়ঃপ্রাপ্ত সাত ভাই কর্ম্গ-যেষ্টা কদ্রর ।। 

িয় ভাই কর্ম্গ কদ্রর হরণষত েন।  

যযেষ্ঠ-আণি ষষ্ঠ ভ্রাতা কদ্রর উপাযগন ।। 

োহা অর্গ পায় যস্ব োদ্রয় যিয় আণন।  

আেীর্ব্গাি কদ্রর োতা ণেদ্রর ণিদ্রয় পাণি।  

যিাট পুত্র রাে তার যবকার যীবন।  

না পাদ্রর কণরদ্রত ণকিু অর্গ উপাযগন ।। 

যবকার যীবদ্রন যকহ না পায় আির।  

তাই অণত দঃদ্রি রয় তাহার অন্তর ।। 

ণকিুণিন হহদ্রল র্ত োতা ণির কদ্রর।  

সকদ্রলর ণবদ্রয় ণিদ্রয় বধূ আণন ঘদ্রর ।। 

যযেষ্ঠ-আণি সকদ্রলর ণববাহ যে ণিল।  

সাণবত্রী নাদ্রেদ্রত যিাট বধূদ্রর আণনল।। 

ণবণবধ সুিািে োতা কণরয়া রন্ধন।  

িয় পুদ্রত্র আদ্রর্ যিন কণরদ্রত যভাযন ।।   

তাদ্রির উণিস্ট োহা র্াদ্রক পাদ্রত্র পদ্রে।  

রােুদ্রক িাওয়ান তাহা যেদ্রক রানী পদ্রর।। 

তার পদ্রর িয় বধূ কণরদ্রল যভাযন।  

তাদ্রির উণিস্ট যিদ্রত  সাণবত্রীদ্রক ক'ন।। 

একিা সাণবত্রী তার স্বােীর যর্ােদ্রর।  

এই কর্া যানাইল বেণর্ত অন্তদ্রর ।। 

শুণনয়া সকল কর্া রােু কদ্রর ণিক।  

সতে ণের্ো পরীক্ষা  কণরব ণিক ।। 

একণিন পরীক্ষাদ্রত যাণনদ্রত পাণরল।  

সব কর্া সতে োহা সাণবত্রী বণলল ।। 

ভুহীদ্রত পাণরল রােু অর্গ নাই োর।  

এ সংসাদ্রর যনে ণবফল হয় তার ।। 

একর্া ভাণবয়া তদ্রব পত্নী-কাদ্রি এদ্রস।  

বণলল অদ্রর্গর লাণর্ োইব ণবদ্রিদ্রে ।। 

সাণবত্রীর যোদ্রি যল শুণনয়া এ একর্া।  

ণবিায় লইল রােু প্রিণেয়া োতা ।। 

নানা যিে ঘুদ্রর যেদ্রষ এক যিদ্রে এল।  

ধনী সিার্র সাদ্রর্ যিিা যে হইল ।। 

ণবনয়ী ও বুণেোন যিণিয়া রােুদ্রক।  

বেবসাণি সিার্র ণেিাইল তাদ্রক ।। 

প্রর্েদ্রত কর্ম্গোরী হইয়া র্াণকল।  

রােুর বুণেদ্রত বেবসা েতুর্গগি হহল।। 

সাধ ুটদ্রর বেবসার অেগভার্ ণিল।  

ক্রেে উন্নণত তার হইদ্রত লাণর্ল ।। 

প্রণত োদ্রস েত টাকা সাণবত্রী নাদ্রেদ্রত। 

পািাদ্রত লাণর্ল রােু ণনদ্রযর যিদ্রেদ্রত। 
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সদ্রন্তাষী োদ্রয়র কৃপা োর প্রণত হয়।  

অোণন্ত অশুভ কভু তার নাণহ রয়।। 

পণত কােনায় সতী ব্রত কর র্াদ্রক।  

স্বদ্রেদ্রত সদ্রন্তাষী োতা বণলল রােুদ্রক।। 

সতী সাধ্বী পত্নী তব কদ্রর যোর ব্রত।  

যতাোর পাবার তদ্রর কাাঁণিদ্রি সতত।। 

োহ বািা েীঘ্রর্ণত তাহার সিন।  

দঃি তার িূর কর ণিয়া িেগন।। 

আণে যে সদ্রন্তাষী োতা দঃি কণর িূর।  

আোদ্রর যে ণভদ্রয সুি পায় যস প্রেরু ।। 

কলে প্রাদ্রত েেো তোর্ কণরদ্রব েিন।  

ভণিণেদ্রে যোদ্রর তুণে কণরদ্রব স্মরি ।। 

োদ্রসদ্রকর লাভ োহা েতুর্গগি তার।  

যোর বদ্রর একণিদ্রন হইদ্রব যতাোর।। 

যসই অর্গ লদ্রয় তুণে যিদ্রে েদ্রল োদ্রব।  

ধদ্রন-পুদ্রত্র লক্ষীলাভ তর্ায় হইদ্রব ।। 

এত বণল স্বদ্রে যিবী হন অন্তেগান।  

ণনোভদ্রে রাে ুোদ্রয় কণরল প্রিাে ।। 

যসইণিন লাভ তার েতুর্গগি হহল।  

ো সদ্রন্তাষীর আদ্রিদ্রেদ্রত র্ৃদ্রহদ্রত আণসল।  

র্ৃদ্রহদ্রত আণসয়া যিদ্রি পত্নীদ্রর তাহার।  

োদ্রয় যাদ্রয় ণেদ্রল তাদ্রর কদ্রর অতোোর ।। 

অেগাহাদ্রর র্াণক যসই কাষ্ঠ আদ্রন বদ্রন।  

এ কর্া যাণনদ্রয় রােু দঃি যপল েদ্রন ।। 

ক্ষুে এক র্ৃহ লদ্রয় বেবসা কণরয়া।  

সুদ্রিদ্রত রণহল রােু পত্নীর লইয়া ।। 

রােু ও সাণবত্রী ভদ্রয সদ্রন্তাষী োতাদ্রর।  

োদ্রয়র কৃপায় ধন ণিদ্রন ণিদ্রন বাদ্রে ।। 

বেবসা কণর তার উন্নণত হইল।  

বষগদ্রেদ্রষ তার এক সপুতু্র যণিল ।। 

ধদ্রন-পুদ্রত্র লক্ষীলাভ যিণিয়া উন্নণত।  

িয় যাদ্রয় ণহংসা যক তাহাদ্রির প্রণত ।। 

রােুর কণরদ্রত ক্ষণত ণনদ্রয সব িদ্রক।  

এদ্রক এদ্রক ণহংসুদ্রকরা পণেল ণবপাদ্রক ।। 

ো সদ্রন্তাষী রাদ্রি োদ্রর ক্ষণত যকবা কদ্রর।  

আপন দঃদ্রিদ্রত তারা জ্বদ্রল পুদ্রে েদ্রর ।। 

তাই বণল ভি সদ্রব ণির কণর ণেে।  

প্রণত শুক্রবার কর ো সদ্রন্তাষীর ব্রত ।। 

সদ্রন্তাষী োদ্রয়র ব্রত যেইযন কদ্রর।  

ধন পুত্র েে তার ণিদ্রন ণিদ্রন বাদ্রে।। 

টক েবে শুক্রবাদ্রর অবেে না িাদ্রব।  

সদ্রন্তাষী োতার কৃপা ণনশ্চয় পাইদ্রব ।। 

ণসণেিাতা র্দ্রনদ্রের কণরয়া স্মরি।  

সদ্রন্তাষী োদ্রয়র কর্া হহল সোপন ।। 

উলুধ্বণন কর যস্ব েত নারীর্ি।  

পূযাদ্রেদ্রষ যিালা র্গে কর ণবতরি ।। 

যর্ালকপণত আোেগে কণরদ্রি প্রার্গনা।  

যেন ো সদ্রন্তাষী নাে ভদ্রয এ রসনা ।। 

দঃি ণবনাণেনী দঃি িরূ কর োতা।  

যতাোর েরদ্রি আণে নত কণট োর্া ।। 


