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ব্বজস্ন্ভি [ নাটাকাব্য ]

.কপ্রসিদ্ধ নাটাকার *ভোলানাথ রায় কাব্যশান্ত্রী আর ইহজগতে নাই। এ যাবৎ

রস-পিপাসথগণ তাহার থে নিত্য-নৃতন মধুর রদ-পরিবেশনে তৃপ্ত হইতেছিলেন,
এক্ষণে তাহার অভাবে তাহার! যেগতীর দুঃখ অন্থতব করিবেন, তাহার সান্তনা নাই ।

তিনি অবিশ্রাম অক্ান্ত-পরিশ্রমে নাট্য-সাহিত্যে তাহার রচিত যে রক্োপম নাটকগুলি দান করিয়া গিয়াছেন, মেগুলি তাহার নামে চিরকাল অমরত! প্রদ্দান করিবে।
তাহার রচিত অধিকাংশ নাটক যাত্রাদলে অভিনীত হইয়া শিক্ষিত সুধীবর্গের
নিকটে যথেষ্ট সমাদর লাত করিয়াছে। ইদানীং তাহার একাধিক

নাটকের

থিয়েটারে অভিনয় আরম্ত হইয়া যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছে । মিনার্ভ! থিয়েটারে
ত্টাহার রচিত "বাস্তকি" নাটকের একাদিক্রমে তিন শতাধিক রজনী অভিনম্বের
পরও সমভাবে দর্শক-জনতার সমাগম হইয়াছে । উত্ত রজমঞ্চে বন্তমানে তাহার
'বামনাবতার” নাটক দশকের বিপুল জনতার মধ্য দিয় ধাঝ।ব।ঠিক ভ্রিশভাধিক
রজনী অভিনয় অতিক্রম করিয়াছে। নাট্যামোরী অনেকেই মনে করিয়াছিলেন,

গিরিশচন্্র ঘোর ও ক্গীরোদচন্দ্র বিষ্ভাবিনোদের পুর পৌরাণিক নট্যাভিনয়ের যে
মভাব অনুভূত হইতেছিল, এবার তাহার পূরণ হইবে; কিন্তু তাহার অকালবিয়োগে ভাহ! বিফল হইয়া গেল।
পৌরাণিক নাটক-রচনায় তাহার অনন্ততা, বীন্তি ও খ্যাতি অসাধারণ ছিল।

নাটোক্ত বিষয়টি পৌরাণিক হইলেও পুরাণ-কাহিনীর কোন হানি ন। করিয়া
সব্ব-মামঞ্জশ্তের মধ্য দিয়। এমন সকল

স্বকপোল-কল্পিত ঘটনার মমাবেশে

কল্পপার ইন্দ্রজাল বয়ন করিতেন যে, তাহ! দেন একখানি অশ্রদতপৃব্ব-ঘটনাপূর্ণ

এঁতিহাগিক নাটক-__অভীব সদ্য ও কৌতুহলবদ্ধক এবং তাহার সৃষ্ট চবিত্রপ্থলির
সঙ্গে পৌরাণিক চবিত্গুলিও স্থন্মেষিত, শ্ৃত্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। কয়েকথানি
এতিভাগিক নাটকেও তীহার প্রসিদ্ধ দিদ্ধহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার
নাটকগুলি

কল্পনাবহল

হইলেও কখনও ভিনি উত্তট-কল্পনা বা কৌৎসিত্যের

আশ্রয় লইতেন না; চরিত্র-স্থষ্টির দিক্ দির! তাহার দার্ট, বিবেচন! ও বিচারবুদ্ধির

প্রচুণ পরিচয় আছে. যাহার কলে তাহার কেন চরিত্র আপ্রারস্তপরিণতি কৃত্রাপি
কোন প্রকারে ব্যাহত হয় নাই; বরং উত্তরোত্তর উৎকষ। প্রকাশ করিয়াছে ।
এতদ্বাতীত তাহার নাটকগুলির মধো যে প্রচুর চিত্তহর আধধ্যাত্মিকতার
সবসালাপনুষ্ঠু সমাবেশ আছে, তাহাতেশুধু চিত্তবিনোদন নহে, তৎমহ পাঠককে '
চিত্বোন্নতির কোন্-এক ভাবময় অতীন্দিয়ের পথে পরিচালন! করে। সেটা বড় কম

কথা নহে । দর্শনের কঠোরতর তত্বগ্ুলি এপ প্রাঞ্জল মরস-রসিকতার
সহিত প্রয়োগ
করায় কাব্যশাস্্রী মহাশয়ের দর্শনশান্ত্রেও প্রগাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া ঘায়।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগা । একদা প্রবীণ নাট্যকার পণ্ডিত
ক্ষীবোদপ্রসীদ বিদ্যাবিনোদ মতাশয় ভদীয় বন্ধু নিম্তার জমীদার-বাটীতে গণেশঅপের। কর্তৃকভোলানাথ রায় রচিত “বিদ্ধযা বলি” নাটকাভিনয় দর্শনে ধাত্রা-নাটিকলেখকের এরূপ অসাধারণ নাটাপ্রতিভার পরিচয় পাইয়। বিমোহিত হন্ এবং
'থায় উভয়ের মাধ; অন্তাৰ সুটিত হয়। তাহার কিছুদিন পরে বিদ্যাবিনোদ

অহাশয় একদিন গণেশ-অপেরা পার্টিতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভোলানাথ বাবাকে
নিজ্ত বাটাতে নিমন্ত্রণ করেন । এবং সেদিন আহারের পূর্বের ও পবে পান্ধি
ছিপ্রচরাভীত কাল উভয়ের মধ পরিভোষজনক নাটাালোচনায় অতিবাহিত হয়।

এ যাবৎ মিনির নাটক লিখিতে রা দশকের 8
স্বারী জধাঝে মাঝে যে নিজের আসন

হা

রহ 'অনেকট! নীচে নামিয়া আপিন

ভইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও "ভাঙার বাতিক্রম ঘটে নাই ; ভাতা হইলেও নাটগ্রান্থের যাচা

প্রগাঢ় অভিসন্ধি-__ঘটনা-সংস্থানের বৈশিষ্ট্য ও তদযাত- প্রতিঘাত_-কথোপকথনের
সদ্াটদযৌক্তিকতা, চররিত্র-বৈচিত্রা, ভাষার সাবলীলতা প্রভৃতির পর্ষ7াপ্ত নমাবেশে
ক্ঠাহার নাটকগুলি নাট্যসাঠিত্তো বে একটা বিশিষ্টস্কান এ(বকার করিয়াছে, ভাহা
বলিত্বে বাধে না। মনে হয়, একদ। এমন দিন ভ।ণবে, গেদিন এদিকে সাহিতাধুবন্ধধগণের সবিচার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং সমধিক সমাদরে এই নাটক গুলি
বঙ্গীয় সাহিতাভাপ্তারে গৃহীত হইয়া শ্ায়ী আসন লাভ কনিবে।

শুভ বিজয়া-দশমী |

হিরা

শ্রীপাচকড়ি দে।

বুচল্পীল ব্রগণ্
পুরুষগণ।

সত্রীগণ।

শীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, ভীম,

নিয়তি, চিন্তা, মায়া, বাণী, সৃষ্টি

অজ্জুন, তেজ, জ্যোতি: ।
চগ্ডকৌশিক-- খষি।

তা --জরাপন্ধের কন্তা।

জরাসন্ধ-__মগধ-সম্্াট |
সহদেব--এ পুত্র ।
শিশুপাল--চেদিরাজ,
_ মগধ-অধীনস্থ।
কালযবন--যবনরাজ,

যগধ-অধীনস্থ।
গারোচন--কালযবনের

অধীনন্থ শ্লেচ্ছরাজা।
বারণ হৈহয়-রাঁজ।
দেবানীক--অযোধাপতি :

অর্ব-_এ পুত্র ।
পাগল- এঁলরাজ্জ।
আকাশ, মলয়, প্রঙ্গাপতি, গরুড,
নভ্ষরাজ, জলন্ধররাজ, মুচকুনা,
মিশির, নাগঘ্বয়। খত্িকগণ,
রাজাগণ, ষবনসৈন্তগণ, লুষ্ঠনকারিগণ, মগধটসম্তগণ, বরযান্তিগণ ও ষদুগণ প্রভৃতি।

অস্তি

ত্রমি-- হৈহয়-রাণী।

স্বাতী__এঁ কন্ঠ|
ককিণী--বিদর্ভরাজনন্দিনী |

পাগলিনী-_নহুষ-রাণী।
পরিব্রাজিকাগণ--বন্দীরাঙ্গণের
রাণীগণ।
জরা _রাক্ষপী।

ফুল, প্রজাপতি, বীদী, পরি-

চাঁরিকাগণ, যাদবীগণ, সবীগণ
ইত্যাদি।

জরানন্ক
প্রথম অহ
প্রহথহ্ম গর্ভাহ্ঃ

রণস্থল
বারণ।

কাল-।

অন্ত্রহীন যুন্ধশ্রাস্ত বারণ, সম্মুখে সশস্ত্র কালঘবন ।
রেষবন! অন্ত্রহীন আমি,
হত্যা কর্--বন্দী কর্, ব' ইচ্ছ! রে তোর;
কোন কথা নাই।
উপহাঁস রাখ, মিনতি আমার ।
[ সপরিহাসে ] ক্ষতিয়-গৌরব !

কষত্রিয-গৌরব1 হাঃহা:হাত হাত
বারণ।

আবার-আবার সেই পরিহাস?

কাল-।

হাস্যরোধ হয় নাষে, বন্ধু!

বারণ।

জরাসন্ধ-পরাক্রমেক্ষত্রিয়
গৌরব!
থুতৎকাঁর করি জরাসন্ধ-পরাক্রমে তোর ।
স্বভাব-সুন্দর, নির্দোষ, নিরীহ
এক শাস্ত ধন্মবাজ্য

নিশ্চিন্তে নীরব ছিল আপন সীমায়;
করে নাই কারও অরগিষ্ট,

৮০৮

টম

_ দেখে নাই একটা কটাক্ষপাতে
অপরের সৌভাগ্য-সস্ভার
জগতের কোন অংশে কতু।
ধিক তোর জরাসন্ধে-শতধিক্ পরাক্রমে তার !
দিখ্বিজয় নেশার চমকে

নরকের অগণিত অগ্রদূত দ্বারা

সেই শাস্থি-স্বচ্ছন্দতা মুলে
গর্কে করে কুঠার প্রহার
ওরে পপ্ত ! পরাক্রম নয়
একে বলে পশ্জুত্ব প্রচার ।

কাল-।

কথায় কান্জকি আর?

শূরত্ব, বীরত্ব যত, তাত দেখ! গেল-তিছেকের যুদ্ধে সর্বস্বান্ত নতশিব :
+

যাঁক্, প্রার্থনা তোমার শুনি-_
কি চাও এখন?
জরাসন্ধে কর দেবে-ন! সেই একই কথা - ক্ষত্রিয়গৌরব ?

বারণ।

সেই এক কথ ক্ষত্রিয়-গৌরব |

শত পদাঘাত করি
তোর জরাসন্ধব-শিরে।
* কাল । স্বপ্ন দেখ এখনো! যে, মুর্খ!
|

কাটে নি ঘুমের ঘোর?
বারণ।

থুষকিরে?

অঙ্ক;

জবাষ্হ্ছ

১ম গর্ডীঙ্ক
৷]
ঘুম নয় এ ভ্রান্ত যৰন !
ক্ত্রিয়ের এই সত্য-জাগরণ |
এ তত্ব বুঝিবি না রে,

বিক্রীত-জীবন তুই।
»ততবীর্যা_-হাভরাজা,

মৃত্যুর তুপ্তাগ্রে আমি,
তবু- তবু ্ষত্রিয়-গৌরব |
যতক্ষণ কণ্ঠে ভাঁষাঁযতক্ষণ প্রাণের স্পন্দন,
জরাসদ্ধে নাহি দিব কর।
কাল-।

পগ্ররোচন-

শগ্গলাবন্ধ কতিপ্ধু রাজাসহ প্ররোচন উপস্থিত হইল ।

এই দশা হবে তোর, নিব্বোধ বারণ !
শারণ ।

অকারণ বিঘিকা দেখাঁস্, যবন !
এ দশা দুর্দশা নয়।
বশ্যতা-বন্ধন হতে
এ বন্ধন পুষ্পের বন্ধন।

হস্ত প্রসারিত মৌর-_
যথা ইচ্ছ! কর্, ছুর'ত্বন্!
বীধ বেয়াদবে, প্ররোচন।
! প্ররোচন অন্যান্ত রাজার সহিত্ত বারণর্কে

কাল-।

এক শৃঙ্খলে বন্ধন করিল |

কেমন মিটেছে সাধ?
কোথা তব ক্ষত্রিয়-গোৌরব ?

জান্লাসহ্্ধ

[ ১ম অঙ্ঈ)
দেখিতেছ প্রতিফল তার?
এখনও প্ররুতিস্থ হও,
কর দাও জরাসন্ধে ;

নতুবা দ্েখিবে আরো
দণ্ড দণ্ডে রক্ষিন চেহারা তার ।
বারণ ।

এখানেই শেষ নয় সে বস্ত দেখার
কোথা শেষ, ছুরাঁচার তার
জীবনের পরপার ?
আছে আর কিছু?
বৃথা আশা, অনারধা-যবন ।
ক্ষত্রিয়ননদন করিবে না শির অবনত

ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভয়ে ।
কাল-।

নিয়ে এস_প্ররোচন,
চাবুকের ঘায়ে;

কত জান্ দেখি এ কুত্তা
প্ররো- |

চল-_বেতমিজ.!

বারণ ।

চল্--পশ্বাধয
[ সকলের প্রপ্তান

ন্বিতীন্র গর্ভাঙ্চ
হৈহয়--রাঁজ-অন্তঃপুর
সময় _অপরাহ

ভরমী, স্বাতী ও পরিচারিকাগণ।

ভ্রমী। শ্ুনিম্নী কেন কথা? তোরা পালা।
১ম পরি-। কোথার যাঁব--মা, আমরা এ আশ্রর ছেড়ে?

ভ্রমী। যেথা হাক; আমি ত আর তোদের খাবার-পর্বার
ভাব রাখছিন!? অন্দর খুলে দিয়েছি, যে যা পারিম্--নে, বে যেদিকে
পারিদ-পালা।
২ পরি-। না মা, আমরা পালাৰ না, খাবার-পর্বার অভাব

এতটুকু নাই-মা রাজলক্ষি, তোমার দরায়।

পালাব না আমরা)

খের সময়--স্বার্থের মমর মাঁটী কাম্ড়ে পড়েছিলুম--এ বিপদে সঙ্গ
ক্টাড়বনা।
|
ত্রধী। পাগলামি করিদ্ নি; তোরা ত সঙ্গ ছাড়বি নি-_
মামি তোদের রাখব কি ক'রে? মহারাজ বন্দী, রক্ষক বল্তে এক প্রাণী

্বচে নেই; এখনই হয় ত তাঁরা প্রাধাদ লুঠ +রৃতে আঙ্বে। আমার
্াবস্থা কি--আমাঁর গতি কোথায়? যাই হোক্, ঘষে আমি সয়ে নিতে
্লারব। দোহাই তোদের! তোরা আর আমার বোঝা হস্ নি।

ঠ্ কোলাহল-_তারা প্রবেশ কর্ছে-পালী' তোরা । কি ভাব্ছিম?
টগবান্ আছে--যা, বেঁচে থাকিন্ সব--আবার মিলি হব।

বব্পাইস্বন্হ

[১ম অঙ্ক)

কাল-। যুষরাজ বিশ্বত হচ্ছেন। মহারাজ জরাসম্ধ আমায়
এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই বুদ্ধে পাঠিয়েছেন; বন্দী যা কর্ব -তীর, বন্দীর

লুষ্টিত ধন্য আমার|
সহ-।

সে প্রতিশ্রুতির অপলাপ আমি একটুকু করতে চাই না,

ধবনরাজ্ | লুষ্ঠন কর্বেন_-করুন; আগে এদের অন্তঃপুর হ'তে সরে
যেতে দেওয়া হ/কৃ।

কাল-।
সহ-1

এরাই যদি আমার লু্ঠনের সামগ্রী হয়?
[ক্রোধভরে ] যবন--[ অসিতে হাত দিয়! পরে আত্মমংঘম

করিয়া] যান্--যবনপাজ 1! যত শীঘ্র সম্ভব এ প্রাসাঁদ পরিত্যাগ
করুন। এরূপ অকথা উচ্চারণ ক'রে আজ পর্যাত্ত কেউ আমার
কাছে পরিত্রাণ পায়নি! আপনি মগধের মিত্র রাজা--মহারাজ

জরাসন্ধের লাহাযো যুদ্ধে এসেছেন)

যান্--অব্যাহতি দিলাম, ন্বাথের

অনুরোধে-_জীবনে এই প্রথম একটা অকর্তব্য করলাম ।
কাল-!

আচ্ছা,

যুবরাজ! বি্দার। আপনার এ অগ্রগ্র সা
করে আমার কাছেও আজ পর্যযস্থ কেউ
অনুগ্রহ
চিরম্মরণীয়। এরূপ
অব্যাহতি পায় নি! আপনি যগধের বুববাজ্-_-আমার দোস্ত মহাঁর!জ
জরাসন্ধের একমাত্র পুত্র_উপার নাই, অনুগৃহীত হতেই সুতরাং বাপ্য
/

হঃলাম , চল্লাম, বুবরাজ!
প্রথম অনুগ্রহ নিলাম|

ফোস্তির খাতিরে আমিও জীবনে

এই

| প্রস্থান ।

সহ-| মুর্খ স্বেচ্ছাচাপী যবন মনে করেছে বোঁধ হয়, শারঈ
বাহুবলের উপর মহারাজ জরাঁসন্ধের দিপ্বিজয় নির্ভর কর্ছে | [ভ্রমীর

প্রতি] মা! এখন আপনি কি কর্তে চান? আপনার
বন্দী--হৈহয়রাঁজ্য

আমাদের

অধিকৃত, এ রাজ-প্রাসাদও

স্বামী
আমাদের
রর

২য় গর্ভাঙ্ক
|]

জন্কাস্মহহছা

অধীনে; আঁপনি মহারাজ জরাসন্ধের ধাধ্য কর দিয়ে তীর অধীনে

এই রাজোর্রী হ/র়ে বাঁস কর্তে চান্?
ভ্রমী। যদি নাচাই?

সহ-। আপনার গমন-পথ মুক্ত) একগাঁছি তৃণের বাধাও নাই।
যান্, অর্থ ঘা প্রয়োজন আপনার--নিতে পারেন, যেথা ইচ্ছা যেতে
পারেন।

ত্রমী। তোমার মঙ্গল হ*ক।
সঙ্-]

বিদায়,
| প্রস্থান ।

ভ্রমী। : চিন্তা করিতেছিলেন]
স্বাতী। কি ভাবছ, মা?

মী! ভাবছি স্বাঁতি, এ মুক্ত গমন-পথ-_না জরাসন্ধের ধার্য কর
দিয়ে তার অধীনে এই রাঁজোর রাজোশ্বরী হ/য়ে বাঁস |
স্বাতী। মা! অবাক করলে যে, মা! তোমার মধ্যে এ সঙ্থলপ
উঠতে পারে? আশ্চর্য্য!
ভ্রমী। ভোর জন্-ম্বাতি, তোর জন্তয |
স্বাতী। ক্ুন্ধ হও, স্লেহ-দুর্বলা। আমার জন্তা? আমি কে জান?

জরাপন্ধের অনুগ্রহ হ'তে আত্মরক্ষা করতে সানন্দে মরণ পথের যাত্রী
বিনি, আমি তীর না মা, দোহাই তোমার, তুমি আমার হাত ধরে
কাটার বন দিবে টেনে হিচিড়ে নিয়ে চল-ফুটন্ত তেলের কড়ায় ছেড়ে

দাও--চলম্ত চাকার নীচে ফেলে দাও--দোহাই তোমার, তুমি আমায় ও

"য়ায় রাখা সে রাঙ্গোশ্বরী মুস্ভিটা আর দেখিয়ো না।
ভ্রমী। ৮*--৮% তবে, স্বাতি! তুই আমায় টেনে নিয়ে চ+ মা,স্তর
এ বন্ধুর কীটার বন দিয়ে রক্তাক্ বিভীধিকাষয় শাস্তির আত্মরক্ষায়।
টা

জাব্তাক্পহ্

[ ২ম অঙ্থ %

এ তোর কুদ্রগীতে আমার এ দুর্বল হায়খানা শুকৃনো কাঠ করে
জেলে দে-- কন্তা, কঠোরতার উগ্র-দাবানল; পুড়ে যাক্ গ্নেহ, দয়া,

রমণীর কমণীয় বৃত্ধি। বাজোশ্বরী? জরানন্ধ! তোমার কর দিয়ে তোমার
অধীনে রাজ্যেশ্বরী? ছিঃ-ছিঃ--ছিঃ!

মাথায় এস আমার

মুক্ত

গমন-পথ।
[ স্বাতীনহ প্রস্থান

ততীত্র গর্ভাক্ক
অযোধ্যা-রাজ-গ্রসাদ
দেবানীক ও অর্ণব

দেবা! যাঁথা খারাপ ক'রে নী, পুত্র! প্রক্কতিস্থ হও ।

অর্পব। এর উদ্ধপ্ধ কি, পিতা? শক্র দ্বারদেশে দদর্পে দারিয়ে
র$চক্ষে ডাকৃছে-কর দাও) না হর যুদ্ধ ৮৬1৮

হশাকুবংশোষির

ক্ষত্রির আপনি, রাবণবিজরী রামচন্্রের ফিহাসনে ; কি কর্তব্য
আপনার?
দেবা । আমার কর্তবা আমি গিদ্ধীরণ করেছি, বস!

তোমার

অত উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না।

অন্ত কর্তবো আঁমি আমার চিন্তকে অগ্রমর
করাতে পার্ধ না; আমি ইক্ষাকু-বংশোস্তৰ ফকির দ্ধ কর্ব।
দেবাঁ। যুদ্ধে কোন ফল নাই, বালক! মণ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ট
অর্ণব!

ন! পিতা!

বলবান; পৃথিবীর পরাক্রান্ত প্রার সমস্ত রাজন্বৃন্দ তার পৃঠপোধক।

তুমি ইক্ষাকু-ংশোদ্ুব রামচন্দরের আবনে অধিষ্ঠিত গুলেও কাল-ঘাব্নে
আজ জগতের অনেক নিয়ে। তোমা অপেক্ষ। গ্রতীপশানী বছুণক্জি
১০

:য় গর্ভান্ক |]

জানান

এই দিশ্বিজয়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠেছিল; কি হ'ল তাঁদের দশা
দেখলেত? কেউ হত--কেউ বন্দী।

অর্ণব| প্রণাম করি তাদের এ আয্মোতসর্গের পায়ে নতশিরে।

আমি মূদ্ধ কর্ব, পিতা! আমারও এঁ দশা বাঞ্ছনীর |
দেবা

তাতে লাভ?

অর্ণব| ক্ষত্রিয়-গৌরব বক্ষা।
দেবাঁ। আমি ত তোমার ক্ষতির-গৌরব বিসর্জন দিতে বল্ছি না,
পুত্র ! াযার উপায়-নিদ্ধীরণটাই শোন ।
অর্থ | কি?

দেবাঁ। দেশ পরিত্যাগ।
মর্ৰ। পিতা? আপনি সুস্থ, না ব্যাধিগ্রস্ত? শক্রর আম্ষালনে

চোরের স্টায় স্বদেশ-পরিত্যাগ-দিশ্বিজয়ী ইঙ্গাকুর তণ্ত-রক্ত-প্রবাহের
'অভাস্থরে 'এমন কাপুরুষত্বের বীজ লুকাঁন থাকা সম্ভব ?
দেব-। অর্ণব! রসনা সংযত করে কথা কও ইক্ষাকু--ইক্ষীকু।
সবার বার ধেই ভুবনবিজয়া ইক্ষাঁকু। ইক্ষাকুর কীর্টি-কাহিনী যেন আমার
আজান!

বংশের সবাই ইচ্গাকু হর না, বালক!

প্রকৃতি তা

দেয় নাঁ। ছেড়ে দাও ইক্ষাকু-রামচন্জ্রের লৌকিক

হ'তে

উপমা-_অতীত,

উপকথা; বঞ্তষানেএ ছাড়া ইক্ষাকু-বংশীয়দের আত্ম-সম্মান রক্ষার অন্ত
উপার শাই।

মরে

চোরও

হতে ভয়, পুত্র!

তোমার রামচজেও সে

'আদশ জাছে।

অর্ণব | তা হতে হত বা বন্দী গৌরবের ছিল লী কি, পিতা?
দেবা-। হত হওয়া আমি মূর্খতা বলি, পুত্র! মরে গেকেই
ত সব
করিয়ে গেল। উথাঁনের পশ্চাতে পতন আছেই বখন- দেখব কি কারে
তা হলে, এ ছুদদর্ষ পরাক্রমের সে হান্তোঙ্গীপক পরিণতি ? তাঁর পর
১৯

জল্সাস্ হা

টা অন্ধ

ব্দী_দে আবার জীবন তুর যন্ত্রগা, প্রাতঃসন্ক) শত্রুর মুখ দেখতে হে
ভার দেওয়া কদন্ধ খেতে ইবে, তার বিজপ তিরস্কারে বুকের বক্ত আগুন
€

ও
রি

হয়ে শতমুখে ছুটে বেরিয়ে আস্তে চাইবে, শিরুপায় ভেবে তাকে হান

চাঁপা দিয়ে হিম ক'রে নিতে হবে? তাঁর চেয়ে এ ভাল নয়?

একট)

আবর্ভনের জনক অপেক্ষা £ হিংসার নিজ্জন, নিরুপত্রব, নীরব-নাঁরণা?
অর্ণব) ন! পিতা।

জগৎ তক্জনী-শি্দেশ করুতে ছাড়বে না--

“&--এ পলায়িত ইক্ষাকু-কুলকপ্ক |”
দেবা।
আমিও

তাকে স্তক কর্বার ভাষা আছে, অর্ণব! জীবন দিতে

রি বেশী কথ নয়; কিন্তু মেরি
পারি, সেটে

ফল
রি

একসঙ্গে বর বেন? ব্বনাণের অদ্ধেক রক্ষা একটা বাবৃ, আং
একটার আশা পাকৃবে_প্ররুবকারের পু্ছ চল্বে।
লেপ টসন্ণণ ।
ধৈহ্যগণ 1 জয় মহারাজ জরাসন্ধের জয়।
দেব!

কোলাহল গুনতে পাচ্ছিন?

নগরে প্রবেশ করেছে, এই

সমর পালিয়ে আয় ।

অর্পণ । পিতা

দেখ-। পাগলামি করিস মায় ওর

আর দে উপাহত

থাকৃবে না। চলে আয় পশ্চান্ধীর দিয়ে ।

অর্ণব। পারর না--পার্ব প« পিন।

পলারননাপশ্ান্থার দিবে

এইখানে ফাড়িরে মরি এস।

দেবা, হবে না--পাগল, মরা হবে না| ক্ষগৎ ছেড়ে যেতে আদি
উপগ্চিত একানুই নারাজ । তার প্রান্তে পেকে আমি আমার জনভূমির

ধান করতে পার্ব! হয়ত এমন দিন এলে আদতে পারেন নাচ
১

ওয় গ্জাঙ্ক । ]

জল্পাসহ্কা

নয়, জন্মভূষি-বিতাঁড়িত আমি এঁ বিতাড়কের জন্মভূমির বুকে দাঁড়িয়ে
খল খল হস্তে রাক্ষসের তাগুব-নৃত্য দেখাতে পার্ব।

[ নেপথ্যে সৈল্ভকলরব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ]

গর্জন! ওঃ কী দর্প! পালিয়ে আয়।
অর্ণব। পিতা! জন্মভূমি পরিত্যাগ--বুক যে ফেটে যায় !
দেবা-। যুড়ে--খুড়ে দে, ক্ষেপা, ভবিষ্যৎ আশার আটা দিয়ে |
অর্ণব। পাযে ওতে না, পিতা!

দেবা-। ইচ্ছাময়! তোমারই ইচ্ছা” বলে একটা ভুড়ীলাফ,
দে দেখি।
অর্ণব। [কাতর কণ্ঠে] জল্মভমি ! বিদায়
দেবাঁ| রাক্ষপি! রক্ত দিলুম না তোর ও ছাঁতিফাটা তৃষ্তার ;
ছঃখ করিস্ না, অশ্রু দেব-_-অশ্রু দেব দরদর ধারে।
[অর্থবস্হ প্রস্থান ।

অন্দিক দিয়া প্ররোচনসহ কালধবন উপস্থিত হইল ।
প্ররো"। [ধরিবার ভঙ্গিতে ] এ-এ-এ-ও-এই যা, ফসকে গেছে,

জনাব! পালিয়েছে সব। এযায়_-এ যায়, হুর! চলুন_চলুন-_
কুত্তাদের এখনও নাগাল পাওয়া যায়!

কাঁল-। নেহি--যানে দেও|
প্ররো-। [মস্তক কণুয়ন] তাই ত, হুজুর ছেড়ে দিলেন, অমন
হাতের শিকারটায়।
কাল-| শুধু একে ছাড়া কি? বন্দী করেছি যাদের--তাদের

কণ্টাকেও এই সঙ্গে ছেড়ে দেব না কি, ভাব ছি।
প্ররো- | তা বটে_-তা বটে! ঘুবরাজের কাজটা ভাল হয় নি
তা যাক্ গে, হুজুর, আবার কত দেশ ঘুরতে হবে--কঙ পরী মিলে ফাবে!
১৩

জান্পাঙ্হদ

[ ১ম অঙ্ক)

কাল-। চুপ| আমি কি একটা নারীর জন্ত এত আত্মহারা?
আমায় রক্তচক্ষু দেখায় -অন্ুগ্রহ করে! আমি যেন বেতনভোগী বান্দা.
হুকুম বর্দার! ৩+--গ্রগোচন, আমি এ কটা দিন ভীব ছিলাম...
আমার কর্তব্য; কাজ কর্ছিলাম যন্ত্রটালিত। না, আমার দিল্ আর
এ চায় না। নিপ্রোহটা আর কর্লুম না; কিন্তু মঙ্ুগ্রহকারীর বিউর-

উৎসবে আত্ম-দমর্পণ--না প্ররোচন, যা হবার হয়ে গেছে -আর ন';
তুমি ৰাও- আমার পরোয়ানা জানিয়ে সমস্ত ফৌজ দেশের দিকে কুচ
করাও, আমি বদীগুলোর খালাস্ দিয়ে যাচ্ছি! [ গমনোগ্থত ]
সহদা সহদেৰ উপস্থিত হইল ।

সহ-।

যবনরাজ!

আমায় মাঙ্জরনা করুন|

কাল-! যাক্জানা! আপনাকে আমি মাঞজ্জনা করব কি, যুবরাজ?
আমি যে আপনী'র অন্ুগৃহীত !
সহ-। মাজ্জনা করুন, সেই আমিই আজ জব্ডাস্থঃকণনে আপনার
লম্ুগচপ্রার্থী।

কাল-। কেন-কেন মুবরাজ ! এর মধ্যে এ অস্ুত পরিবর্তন কেন?
সহ-1 পিতার আদেশ! আমাদের দে সংঘর্ষ পিতার কাঁথে

পৌছেছে । তিনি আযাকে ক্ষমা গ্রার্থনী ক'রে আপনাকে শাস্ধ করবার
জন্ত আমায় আদেশ দিয়ে পািয়েছেন ; এই দেখুন, তার স্বঠস্তলিখিত
পত্র। [পত্র প্রদান ] পিতার আদেশ-যবনরাজ পিতা| মাজ্জীনা করুন
-আমি আপনার সম্ুখে নতজানু ।
কাল-।

প্ররো।

প্ররোচন_-

হজ্ুর যালিক--হুজুবের যেহেরবানি।

হয়ে যায়- ইল্ভুর,

কম্ুর হয়ে যায় বৈকি!

কাল-।

যুবরাজ!

মার্জনা না করে উপায় নাই; মামি মুগ্ধ হঃয়ে
১৪

৪র্থ গর্ভাঙ্ক |]

জন্লাজ্াগ্া

গেছি; আমরা কঠোর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ষবনজাতি, আমাদের রোষ নির্ববাধহীন পর্ধতবহ্ধি; তা হ'লেও আমরা গুণের আদর কৰি-গুণীর মর্য্যানা

বাঁখি। উঠুন, আপনি নতজানুর নন্__মাপনার স্থীন বক্ষে। আপনি
একনিষ্ঠ পিতৃভক্ত ।[তুলিয। লইয়া আলিঙ্গন]
সহ-। পিতার আদেশ । পিতা ধর্মঃ পিতা! শ্বগঃ পিতা-| কালবব্ন সহ প্রস্থান ।

প্ররো-। কেয়াবং।
কর্তে হবে।

খাসা ছেলে বাবা--খাসা ছেলে।

ভারিফ

[ অনুধাবন |

চতুর্থ গর্ভাঙ্চ
ন্হষরাজায

নওবাজকে বন্দী কৰিয়। বন-সৈন্তগণ গাঠিতেছিল |

যবন-ঠৈম্গণ ।-গাঁন

দিলেছে জবর শিকার চো- ডো হো নাচ আর হাস্।
পড়েছে লোহার খাচা দিটির মাম। ভোম্বলদাস্।
ও মামু কোথায় গেল জাবি,

কোথায় তোমার গজরাণি সে, কে গায় বাড়ের আড়ি,
কি হ'ল সে বজথাবা,
রাখবে এখন কোন্ বাবা,
রক্তথেগো ভোড় শেয়ালী খাব এবার তোমার মাম।
[ নহুষবাক্তকে লইয়া দকলের প্রস্থান

১৫

জন্গাতলহ্া
গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।

পাগলিনী !-গান
আমারেও তোর! সঙ্গে কর্।

ওরে ওরে যম-কিম্কুর |
লতায় মমতা কেন বে ভোদের

কেটে চন্দন-ৃল,
দেবডাই গেল, কি হবে রে জেলে
বৃপধূনা গুগজুল ;
1 লয়ে বাস্, মান কেবা টা?

শবের উলঙ্গ বম কোথায় ?
বথায় কাযা, ছায়।ও

বায়, উড়ে যাক

কড়ে শুহ্াঘর |

| পশ্চাঙ্কাবনোহাগ্ ।
গণ উপস্তিত হইল
গীভকণ্ঠে পরির।জিক

পরিব্রাজিকাগণ

1

গান
বাস্ না শভম-বংণী শিঝ'বিতে প

বাস্ না উগরভমে বেলিতে অং
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ফিরে আফ়--কিরে আয় অভনল বোন বে,

ছেড়েদে ও কাতর

ন্যাধের করুণা মাগা,

তপ্তপ্রাণের কথা শোন্ রে
আমরাও তোপ নত ওই দশ! ওই সব কিছু,

হই নাই পাগলিনী, ছুটি নাই কাছে: পিছু,
১

৫ম গর্ভাঙ্ক। ]

জাপা
করি নাই শুকহার! শরীর সে কলরব;
আছি বে হৃদয় চেপে আগ্নেয়গিরি যত
ছাড়িব সময়ে শ্বাস, ধর! দেব রসাতল।
[ সকলের প্রস্থান।

লও গর্ভাক্ষ
ইলারাজ্য
গীতকঠে লুঠনপ10গণ

লুগ্নকারিগণ ।__
গান
আমরা লুঠের! গল ।

লোকের বুকের রক্ত শোঘণ করি,
হাঁসি দেখে চোখের জল |

আমাদের ধন্মে আটক নাই,
আমরা বাবসাই হাত-সাাই,
আমরা খোল! প্রাণে-ন্দবাজ গলায়

অর্থদেবেই শনি;

শ্যালীপতি ভাই আমাদের শকুনি সব

|

আমবা গা-টী ঢেকে লুকিয়ে থাকি
আকাশের আড়ে,

যতই চড়ায় রই না কেন, নঙ্তর ভাগাডে,
পড়েছে কাতলা চাবে, চ' বে ওরে ছুটে চপ ।
| দ্রতপদে প্রস্থান ।

ছদব্জা ভ্ন্দ

1 ১ম অঙ্গ
গীতকণ্ে পাগল উপস্থিত হইল ।

পাগল ।--

গান
ল:ঠ নে-লুঠে লে মোৰ জীধনের সঞ্চ

আক আমি শান্ত ভদীস

॥
এ

দে ন অবাধে আন্ক আমার কধির |
ভেয়ে নে নীরব তরুশাখা সূ ফল-ফুল,

আদাতে। শ্বচি লায়ে রহিল জীবিহ যল,
হাল যত হাহাকার এ হাদরে রে রাতুল,
শনিব ন:ক্রুতিহীন আংক্গ আহি কবির
”
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শান

টি
কত
হু
লিল এর পতিশাপ
হদি কতু
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উঠিবে সমাধি জেঙে আজিকণ 5 ইদাতিন,
*পনুবতু

বিষণ

৯রি
৩৩

পন

সংখ

তল

হবু

শি

চু তি,
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স্ষ্ট গর্ভাঙ্ক
মগধ-রাজমভ।

ভিারণাদি বন্দী বাজাগণসহ কালযবন দণ্তায়মান। শিশুগালসহ জামন্ধ
উপস্থিত হইলেন।

জরা-। [কালষবন প্রত্তি) আমি তোমার বীরত্ব, সৌজন্ট,
্রাণঢালা সহায়তার আপ্যায়িত, যুগ্ধ, যুবনরাজ! তুমি আমার জীবনটুর গ্রধান সহ্যাত্রী__মানব-জন্মের পরম বন্ধু।

কাল-। লঙ্জিত কর্বেন না, সম্রাট! আপনার আদেশ পালন-জাপনার মন্তোষ-দাধন, বর্তমান দুনিয়ায় ইপুজা, আত্মশলীঘা।
জর/-| বীরত্বযণ্ডিত হে।? বর্ধমান জগৎ--আর আমি তার সে

কহারতের পুরোহিত | [আসন গ্রহণ করিয়া|এরাই কর দিতে অশ্বীকার
ক্ুরেছে?

কাল-। এরাই। শুধুকরঅস্বীকার নয, মা! স্দ্ত উক্তি-িমাটের পরাক্রম_ পশ্তত্ব।

শিশু-! তোমাদের এ মতিভ্রম কেন? অসাঁগরা ধরণী নতশিরে
প্লার গমিতপরাকমে৭ প্রাতঃন্ধ্যা পূজা কর্ছে, .দ মহতী শক্তিতে প্তত্ব
ট্দাারোপ করে তার বিরুদ্ধে দড়ীতে তোমাদের উত্তেজিত কর্লে কে?

বারধ। ্ষত্রিয়-গৌরব|
কাল-। অত্র! মত্বর দুরাত্মার রসনাচ্ছেদের আদেশ হৌক্;
বন কাংস-বাদ্য শ্রনে-স্তুনে আমার কান ঝালাপাল! হ'এ গেছে ।
3১

[১ষ অঙ্ক,

তব্লাভ্দহদ

জরা-। তুমি হৈহয় কুলোস্তব বারণ, ন1?

জরাসন্ধও যগধ

কুলচুডা-_সিংহ, বুঝতে পেরেছ ?

বারণ। কেন? বন্দী করেছ বলে? হত্যা করতে পার। মনে€
করো! না, মগধ-কুলসিংহ, কা'ত্ববীর্ধা-বংশ্পোস্তব কারণের সভক্তি নমস্কার
নেবে--তাকে তোমার নরক-যাত্রার প্রতভুভক্ত বাহন কর্বে।

শিশু-। স্তব্ধ হও, প্রলাপভাহী মুমূর্ু!
বারণ! চুপ কর, স্বার্থান্বেষী স্তাবক !
কাল-। বেয়াদপ-[ অস্ত্র থুলিলেন]
জরা-। [ইক্রিতে বাধ! দিয়] বারণ!

তোমার এ অস্বাভাবিক

উগ্রতা নীরবে পরিপাক করা সঙ্্াট-রুধির-বিরুদ্ধ; তবু আমি তোমার
প্রতি ক্ষমাশীল হিতোপদেশ দিচ্ছি-তুমি যে তেজস্থিতাটা দেখাচ্ছ,
ওটা চিক তেজস্থিতা নয়--অজ্ঞতা। তোমরা বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষা
কর্ছ নাকেন? জীবনটা কি এত তুচ্ছ? মৃত্যুই কি জগতে একমাও
উচ্চতা? পরাক্রমের পুজা নাই? হোক না সে চত্ু-পরাক্রম, পাহুর€
স্তব আছে-জান? ভুল করো না, কর স্বীকার কর--রাজ্যে যাও!

বারণ। রাখ তোমার হিতোপদেশ, রাজা! চগ-পরাক্রমের পূজা
রাহুর স্তব, যে করে করুক; ক্ৈহয়-কুলোস্তুব বারণ সে পন্থী হবে না
যে রাহুরও আবাধ্যদেবী ছিনমন্তার আরাধনা করে, সে কৃতাগুলিপুটে

বল্তে যাবে না--প্লিংহিকায়াঃ সৃতং রৌদ্রংশ। ন্সামি কর দেব না।

জরা-। আচ্ছা--চাই না কর, তুমিযটি ঠাতেই সম্মান বোধ কর;
একটা কথা, আমার প্রয়োজন মত তুমি সদৈন্তে আমার সাহাযা কর্তে

রাঁজী আছ?
বারণ।

আহ্বানমাত্রেই বিনাবিচারে মিত্রভাবে ?
ভোমার কুটনীতিকে ধন্তবাঁদ দিই, মগধেশ্বর ! তোমা,

প্রয়োজন মত সসৈন্তে সাহাব্য কর্ব আমি আহ্বানমাত্রেই-_বিনা বিচারে )
২০8
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জন্পাসন্ষধ

আএ মিত্রতা না বাধ্যতা? তোমার প্রয়োজন হবে নদদনের় পারিজাত-মূল

্ুউপাটন ক'রে তার স্থলে কিংগুকের প্রতিষ্ঠা, আমি অমূণি ছুটব কাঠুরিয়া
স্্কুঠার হস্তে আমার সমস্ত শক্তি-সমবেত করে বিনা-বিচারে আহ্বানমাত্রেই? তুমি কর্বে উগ্র রক্কের গা্রজাল্ায় নরক রাজ্যের নিম্নতলে
ুঁউদ্তন্ত ভ্রমণ, আমায় ক'রে দিতে হবে ম্বহস্তে তার দ্বারউদ্ঘাটন?
এ্রতোমার যা ইচ্ছা হবে_ আমারও অমনি তিথান্থ ? বাঃএ আয্মঘাত

হ'তে যে রাজকর ক'টা মুদ্রা দেওয়া লক্ষ্যগুণ সম্মানের |
জরা-। মিত্ররাজ্য-+বারণ 1! মগধের মিত্ররাজ্য! এ সৌভাগ্য
সকলের ঘটে না
বারণ। বড়ই দুর্ভাগ্য আমি, মগধেশ্বর! সৌভাগ্য সাম্নে দাড়ি

এত সাধাসাধি কর্ছে, আমি অন্যমনস্ক-_-উদ্ধনেত্র ;)আকাশ-লিপির রেখা
দেখ ছি_
ছুর্জনের সখ্যতা হ'তে শক্রতাই মঙ্গল ।
জরা-। [স্তম্ভিত হইলেন]

শিশব-। পাগল হয়েছেন, সম্রাট! নিয়তি যার টু'টি চেপে ধরেছে,
তার আৰু উদ্ধারের উপায় আছে?
কাল-। তার উদ্ধীরকর্ত] কাল, তার তৃষ্ণার্ত তরবারি।
জরাঁ। বারণ! তুমি বীর, ভোমায় বাচিয়ে রাখবার আমার বড়

উচ্ছা। আমি এখনও চিন্তা কর্ছিলাম, অন্ত পন্কা আছে কি না। নাই।
'ীকে_-এর পর আধি আরও ভেবে দেখব। তুমি উপস্থিত এতেই
সিশ্মত হও ; বাচ--ম*লেই ত সব মিটে যাঁকে।

বারণ। সব মিটিয়েই ফেলা হ'ক্, রাজা! আর একটা ক্ষুদ্র নগণ্যের
ৃচ্ছ বিষর ভেবে অমন উর্বর, উচ্চ-ন্তক উত্তপ্ত কর্ডে হবে ন।
জরা-। উত্তম। |অন্তান্ত রাজাদিগের প্রতি ] এখন ভোমরা! কি

দল্তে চাও? করদ-রাজ্য হ'য়ে থাকৃবে, না এ সুর?
১

ভাল্াগত্

সকলে।

[ ১ম অঙ্ক;

এ্রস্থুর।

জবা । মিত্র-রাজ্য?

সকলে!
জরা-|

এ্রন্ুর। দুর্জনের সখাতা হ'তে শক্রতাই মঙ্গল
চেদীশ্বর! সত্যই আমি

পাগল

হয়েছিলাম; তোমার

অনুমান যথার্থ। আমি দুর্বল, পরাজিত এইখানে, এই নিয়তির
অবাহত হস্ত প্রসারণের কাছে।

কাল] তোমার সিদ্ধান্ত বোদাস্তের

সিদ্ধান্ত; এদের উদ্ধারকর্তী তৃমি_-তোমার তৃষ্টার্ত তরবারি। হত্যা
কর এইখানেই আমার সমক্ষে, একে একে মহিষ, মেষ, ছাগ, ইক্ষু,
কৃম্মাও, কদলী-বলির মত । রাঁজ-কর দিলে না মিত্রতা পেলুম না; আমি
ওদের খর্পর চর্বণ করতে চাই | প্রথমেই বারণ-_
ট্কৌশিক উপস্থিত হইলেন ।
চও-।

জরা-।
চও-।
জরা-|
চণ্ত-|
জরা"!
চগ-1
জরা-।
চগ্ু.।

ব্রাঙ্গণ।

[ উঠিরা প্রণামান্তর ] প্রণাম! কি উদ্দেশ্তে আগমন?
আমার রক্ষা কর_ অবাহতি দাও ।
কিসে?
অনুতাপে।
অন্ুতাপে রক্ষা করব আপনাকে- আমি ?
তুমি তোমার জন্ম-বিবরণ জান?
শুনেছি।
বল দেখি।

জরা-| মহারাজ বুহদ্রথ আমার পিতা' অপুত্রক হেতু আমার

জননীদের নিয়ে তিনি বনবাসী হয়ে কঠোর তপস্তায় ব্রতী হন্; তাতে
পুত্রলাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে আত্মঘাতী হবার উপক্রম কর্ছিলেন ;.
এমন সময়ে এক দয়ার্জ অস্তর্্যামী থষি অকস্মাৎ আবিভূতি হরে আমার!
ও
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জন্পাসহ্

পিতার হাতে একটা আম্রফল প্রদান করেন; সেই ফল আমার জননীরা
ভক্ষণ করায় সেই শক্তিতে আমার জন্ম ।
চও-। সেই খুষিই আমি, নাম চণ্ডকৌশিক। রক্ষা কর, রাজা!
অব্যাহতি দাও, আমায় অনুতাপ হ'তে--কুঁবন্ভর! ছুন্ণম হতে | আমার

সেই তপস্তালন্ধ অমৃত-ফলজাত তুমি ষদি এ অন্তায় হত্যাকাণ্ডের বীভৎস
রক্তশ্রোতে জন্মটাকে ভাসিষে দাও, ব্ুঙ্গশক্তির শাস্তস্্ট তুমি আজ
যদি জগংজুড়ে অশান্তির আগুন--হাহীকারের উচ্চরোল--অশ্রুর বস্তা

ছুটিরে দাও, কে না বন্বে_ তোমার জন্মবীজ খঁষি চণ্ডকৌশিকের সেটা
আম্মফল ন! বিধফল?

দে মহারাঁজ বৃহদ্রথকে পুন্নাম নরক

হ'তে

পরিত্রাণ করেছে, না তার নৃতন নরক-সথষ্টির খনক এনে দিয়েছে?
রক্ষা কর, রাজ! ব্রন্মশক্তি দিয়েছি, শক্তির সদ্ব্যবহার কর; শক্তিকে
পরাক্রমে রূপান্তরিত ক'রে প্রেতের নর্তন দেখিরেো৷ না! জগত ব্রাহ্মণ

বিশ্বাস হারাবে, ব্রাহ্মণের করুণার আর কেউ হাত পাততে আস্বে না,
আমার অনুতাপ রাখবার জারগাঁ থাকৃবে না; আমায় রক্ষা কর।
জরা!

মার্জনা কর্বেন, খষি1।

এ অন্ৃতাপের পরিত্রাণ আমার

চাঁতে নাই। আপনি গোড়ায় ভুল করেছেন, তপস্বী দেখে করুণ! করা
উচিত ছিল আপনার । রাজার হাতে ফল দিঘ্নেছিলেন রাণীর গর্ভধারণে
ভাবেন নাই তখন কি--সে শক্তিজাত শিশু রাঁজত্ব কর্বে?
চণ্|

খুব ভেবেছিলাম; রাজত্ব করাটা বড় যাঁতা কর্ম নয়?

জরাসন্ধ! ঈশ্বরের অবতারত্ব। আমি সেই ভেবেই মগধ-রাজ্য রক্ষা

করতে গিয়েছিলাম, এরূপ রাজত্বের চিন্তা আমার কল্পনাতেও আগে নাই।
জরা-। কিরূপ রাজত্ব দেখ লেন আমার ? কি ক্রুটা আমার রাজন ?
এখানে গ্রজা-পীড়ন আছে? ছুভিক্ষ আছে? ব্রাঙ্গণ প্রণাম পান না?
নারীর অসম্মান হয়েছে কোথাও? সাধু সহামুতৃত্িতে বঞ্চিত?
চি

জল্পাসব্ধ

১ম অঙ্ক

চণ্ড|

তবে এ সব কি--রাজত্তে?

রা-।

হুষ্টের দও_-এও এ রাজত্বেরই অঙ্গ।

চণ্ড-|

অঙ্গ; কিন্তু কি দুতা করেছে এর! ভোমার শান্ত রাজত্বের

উপর, যার দণ্ড এই আদর্শনীয় বন্ধন--এই অশ্রাব্য হত্যার আদেশ ?
জরা-1

রাজনীতি বুঝবেন কি, খষি!

|

চণ্| খুব বুধ্ব। তোমার রাজনীভি-শাস্ও ত এই খষিদেরই
প্রণীত; খষিরাই রাজার আষ্টা।
শিশু-। এরা সম্রাটের শাদন অগ্রাহ করেছে-রাজ-কর দিতে
ক্মন্ীকৃত|
কাল-। ভার ওপর পৌস্তির জগ্গ সম্রাট নিজে হাতে ধরেছেন

বল্লেই হয়; তাতেও বেতমিজরানারাজ ।
চণ্ড" | অর্থাৎ এরা এদের আত্মমর্ধ্যাদ! নিফলঙ্ক রাখতে চায়, কেমন ?
রাজা! ছেড়ে দাও এদের | তুমি যে জন্ম নিয়ে জগতে নেমেছ, এরাও ত

সেই মানুষ? যে অধিকার সর্বাম্ব পণে অক্ষু্ন রাখা একান্ত দরকার
তোমার; আশা

হয় না কি, রাজা, এদেরও সেই জীবজগং-বাঞ্চিত

আত্ম-গাঁরব রক্ষার? এদের ছেড়ে দাও।
জরা-।

নাও থধি আমার জীবন 1 জ্ম্ম দিয়েছ--ফিরিয়ে নাও)

তুমিও অন্ুতাপে অব্যাহতি পাও, আমিও আশা-ভঙ্গের লজ্জা হ'তে
লুকিয়ে পড়ি। জীবন থাকৃতে আমি এদের ছেড়ে দিতে পার্ব নী, খ্াফি !

যে জন্ম নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছি আমি, সব তি? তা কি হয়,
খষি? সিং যে শত্তি--যে অধিকার নিয়ে সংসারে আসে, অন্ত কারও

সে আঁশী সম্ভব? একই ত শ্বীপদ-জন্ম। এক আকাঁশে অবস্থিতি হলেও
ূর্যয ছাড়া জ্যোতির্ধ্য় আর কেউ নাই; তারই জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান্
চন্দ্র-তারকা! | আমি এদের ছাড়ব নাঁ, খষি! ব্রহ্মশক্তি-সমদ্বিত রাজ-জন্ম
২৪

৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।]

তাঞ্সখতলছা

পেয়েছি ; হয় আমার জীবন নাও--নয় আমায় ক'রে যেতে দাও আমার
মগধকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য । সমগ্র জগৎ হবে তাঁর প্রভায় দীপ্তিমান্-_
তার কক্ণাপ্রার্থী; তাতে তোমারই গৌরব, তৌমারই শক্তিতে আমার
জগ্ম। কি চও? কীর্তি
নাজীবন?

চণ্ত-| জীবনই চাই তা হ'লে--হুতভাগ্য, এ কলঙ্চিত কুকীর্ধি
হঃতে।
জরা । [ জানু পাঁতিয়া)

নাও-_কি ভাবে চাও?

চণ্ড-। দেবে?
জরা-। যতই অসাধ্য হ'কৃ।

চণ্ড-| ইস্ট শ্মরণ কর তবে, দুরাত্মন 1 [শুল উত্তোলন ]
সঙ্স। সহদেব আদিরা পড়িলেন।

সহ | ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গণ_[ অসি নিষ্কাধণ]
জরা-। [বাধা দিয়া] পুর"
সহ । পিতা! ইনিই মহাত্মা চগুকৌশিক 7

জরা-| ইনিই সেই মহাপুরুষ, বস! হামার জন্মের ন্ুপ্রসন্ন গ্রহদেবতা

চও-।

প্রণাম কর।

স্তব্ধ হও, বিষকুন্তপয়োমুখ ।আমি তোমার বংশের প্রণাম

নিতে পারি নাআর।
জরা-।

কেন, ভগবন্?

চওঁ-| আশীর্বাদ করব কি ? একে ত মগধ-বংশ রক্ষা করে অনুতপ্ত

উদত্রান্ত ছুট্ছি, তার ওপর আশীর্বাদের বার্থতাঁয় আমায় অত্রাক্গণ

উপদ্থীগাস্পদ ক'রে! না।
সহ-।

ৃ

নির্ভর, ছিজ্জ। আর তোমায় আশীব্বাদের সমস্তায় পড়তে

হবে না। আমিও তোমায় গ্রাম কর্তে পারি না আর। তুমি মহারাঙ্গ
২৫

জক্রাঙহ্দ

১৯ অঙ্ক;

জরাসম্ধের জীবন নিয়ে ত্রাহ্মণত্থ রক্ষা! কর্তে এসেছ, না দত্তবস্ত পুনরপহরণ
ক'রে জগতের বান্ষণ-মস্তিষ্ক স্বার্থচিস্তায় কলুষিত কর্তে এসেছ?
চণ্ড-| সহদেব! বালক! সে জীবন আমি চাই নাই জরাসন্ধের।
খষি হ'লেও বুকে আঁমার সেই মানুষেরই তরল লালরক্ত ত? জরাসন্ধ
আযার কিরূপ জান? ঠিক তুমি তাঁর যেরূপ, তার এতটুকু কম নয়।

আমার জীবন চাঁওয়ার অর্থ-তার এ কদর্য জীবন-গতির পরিবর্তন।

তুমিই ক'রে দাও, পার তুমি ।
সহ | পার্দেও পার্ব না, খি। পিড উদ্দেগ্রের প্রতিবাদ করে__

পিতার গতি-পথে কণ্টক দিরে প্রকারান্তরে পিতৃঘাতী হ,তে পার্ব না।
হোক না সে অসং উদ্দেশ্য? আমার মন্ত্র পিতা ধর্ঃ পিতা স্বর্গ
চণ্ড-। শুন্ছ--শুন্ছ, জরারন্ধ ? জীবিত আছ? মৃতু হয় নিতোমার?

এই সঙ্গদেব তোঁফার যে, তুমিও আষার তাই; মহারাজ বৃহদ্রথ তার
উপলক্ষ পিতা, তোমার প্ররুত জন্মদাতী আমিই? পুত্র হও--পুত্রের
দৃষ্টান্ত নাও; মন্ত্র বল, এ মন্ত্র _ পিতা! ধন্মঃ পিতা স্বর |
জরা । যাও খষি, আমি তোমার পুত্র নই, আমি মহারাজ বুহ্রথের
আত্মজ।

খমি!

পুত্রের কর্তবা-পিতা ধশ্মঃ পিতা স্বর্গ: পিতৃবাকা

অবিচারে অবনতশিরে পালন;

পিভাদেরও কি একটা কর্তব্য নাই

পুরের প্রতি?

চ-|

সেই কর্তব্য বোধেই ত আমি ছুটে »স্ছি, পাগল. তপসা!

ফেলে- তোঁষায় রঙ্গ করতে ভবিষ্যতের বিষদস্ত “তে ।
জরা- তুমি আমার পিতা নও) আমায় ভবিষ্যতের বিষদন্ত হ'তে

রক্ষা? এই হীন, ছূর্বাল, ভয় দেখানো! কর্তব্য নিয়ে উর্শ্বাসে ছুটে এসেছ
মগধেশ্বর জরাসন্ধের পিতা হতে ? মানি না আমি ভবিষ্যৎ! ভবিব্যত্ের
বিষদস্তের বৈদ্যাতিক ক্রিয়া ত পতন? সে উথানের বন্ধু! পতনকে
৬

৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক |]

.

তল্পীস্ক্

বুকে জড়িয়ে নিয়ে মহান্ মহীরুহ আকাশ স্পর্শ কর্তে মাথা তুলে ওঠে,
তৃণ মাটী ধরে পড়ে থাকে; তার পতনও নাই-_উত্থানও নাই, প্রতি
মুহূর্ভ পদদলিত প্র ভক্ষ্য। পে বিচিত্রতাবিহীন পঙ্গুজীবন আমি
ধরি না।

জরাসন্ধ সে ধাতুর নয়। কাল!

হত্যা কর।

চও-| জরাসন্ধ-জরা-। যাঁও খাবি! তোঁষার পিতৃত্ব দেখাবার ক্ষেত্র এ নয়। হতা!
কর, কাল!
চ৩-1 তোমার নিয়তি অনতিদূরে |

সরা" । তোথার পিতৃত্বের পরিচয় নেব সেইথানে? সেই নিয়তির
উগ্ত িশূলাগ্রে--ধ্বংসের মুখে দাড়িয়ে । কাঁল_-

কাল-। তোঁমার ক্ষত্রিয়-গৌরব সৌণালী স্বপ্পের এইখানেই ইতি,
ধারণ-! অন্ত্রাঘাতোছ্যত ]

প্রাপ্তিমহ অস্তি চামুণ্ড-ম্ভিতে উপস্থিত হইল ।
শস্তি। [দূর হইতে! কে আছ-কে আছ-মগধের
সজীব-.জাগস্ত?
জবর]

কে-_কে?

গৃহদ্ধারে

কোথার দেখেছি বলে বোধ হচ্ছে যে?

কে

তোমর1?

অস্তি। আমরা
ফণা)

নাগিনী-বিব্দীতভাঙা, যণি হারিয়ে নিস্তেজ

চিন্তে পার্ছ না?

বাব!!

আমরা তোমার অগ্তি-প্রাপ্তি|

জরা মিথ্যাকথা! আমার আদকেও অস্তি-প্রাপ্তির এ বেশ?
অন্তি। বাবা, আমর] বিধবা।
জরা")

[ উদ্দেশে ] কংম! কংস। হাঁ পুত্রাধিক1 [ শোকাচ্ছন্

অস্তি। স্থির হও, বাবা! আমরা তোমার বিলাপ শুনতে আসি
নি--রোদনরোলের

২৭

সাস্বনায় রোদন সহানুভত

পেতে আসি নি;

জাল্প্াস্নহ্ছা

[ ১ম অঙ্ক)

আমাদের এ গাত্রদাহ অশ্র-নিষেকের নয়, প্রতিশোধ- প্রতিশোধ,
স্বামিহত্যার প্রতিশোধ ।
জরা-| স্বীমিহস্তা! কি বল্ছিন্, অস্তি? জরাসন্ধ-জামাতা কংসের
হস্ত?
অস্তি। রাম-কৃষ্চ।

বুন্দাবনের গোপাল

আমাদের

স্বামিহস্তা,

আমাদের হৃংপিও মথুরার রাজা।

জরা-।

[ক্রোধে দন্তে দন্ত চাঁপিয়া নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাপিতেছিলেন ]

চণ্ড-|

যেঘ উঠেছে, জরালন্ধ!

জরা-|

[ বগ্র-গজ্জনে ] ওরে, কে আছিল?

আমার গন;

আমি

এইখান হ'তেই ছুড়ে বথুরা চুরমার কর্ব-_বুন্দাীবনের গোপবংশ ষথালয়ে
পাঠাব।

চও-:. তরী বাঁধ, নাবিক!
জরা। খধি! পিতা হবে? আমায় একটা মন্ত্র শিক্ষা দাও,
আমার এ গদা-নিক্ষেপ আগে গিয়ে মথুরায় পড়ে, চোখের পলকে

রাম কৃষ্ণের মুণ্ড দুটো উড়িয়ে এনে আমার 'অগ্চি-প্রাপ্তির আচলে বেঁধে
দিতে পারে।
চও-।

[ হতাশভাবে ] নিয়তি কেন বাধ্যতে |

জরাঁ। [মন্থকে করাঘাত করিরা] ওরে--আমি কী করেছি!
শৃক্তি-প্রচারে সমগ্র জগৎ পদদলিত করে চলেছি, অ'মার নিজ বক্ষোরক্ত-

পাত আমি দেখি নাই! কী অন্ধ শামি! জলের পপাদায় আমি সরোবর
তীরে, আমার সুধাঁভাণ্ড অপহৃত মন্দির অভ্যন্তরে! কী ভ্রান্ত, ঘোর
প্রতারিত আমি ! | বন্দিগণের প্রতি] দেখ, তোমরা মুক্ত; তোমাদের
আমি ছেড়ে দিচ্ছি! তোমরা! আমার সঙ্গে চল-_এই মথুরা-ধ্বংসে ।
বারণ।

আবার সেই কথ?
্ঠ

৬ গরভা্ক

জব্পাসহ্ছ :

জরা-। শুদ্ধ এই মথুরা ধ্বংসে। আর আমি জীবনে তোমাদের :
ডাকৃব না, বরং প্রতিশ্রুত রইলাম, তোমাদের প্রয়োদনে আমি স্বয়ং
সেনাপতি হঃয়ে সৈন্ঠ চালনা কর্ব__বিনা-বিচারে-_আহ্বানমাত্রেই।
[ রাজাগণ নীরব রভিলেন। ]

নীরব যে? ভাবছ কি? শুদ্ধ সঙ্গে চল, অন্ত্রও ধরতে হবে না। মুহ্ত্তে
মথুরাধ্বংসের শক্তি জরাসন্ধের বাহুতে যথেষ্ট আছে; সেজগ্ধ ডাকি
নি, তোমাদের সঙ্গে চাই-মাত্র দেখতে চাই তোমরা আমার সমব্যথী |

বারণ। আমরা তোমার সমব্যথী, যগধেশ্বর ! সঙ্গে যাব কি তোমার
মথুরা-ধরবংসে? তাতে সমব্যথা দেখান হবে নাঁ-শক্রত! কর! হবে।
তোমাকে ৪ আমরা নিষেধ করি, আমাদের যা করেছ__করেছ; আর
মথুরা যুখে যেয়ে! না রায-কৃষ্ণকে সাযান্ত দেখো! না-এই আমাদের
সমবেদন|।
জরা-। যখনরাজ! উপস্থিত এদের হত্যা করা হবে না। এরা
রাম-কৃষ্চ দেখেছে, এখনও জরাসন্ধ দেখে নাই; এদের সে ভ্রান্তি আমি
এবার ভেঙে দেব! এদের কারারুদ্ধ কর। তাতেও যদি চৈততন্ত না হয়_মিত্রতা অগ্রান্থ করে, আমার কুদ্র-পৃজাঁয় এদের বলি দেব।

কাঁল-_

[ কালমূবন অভিবাদন করিলেন ]

মার এ কারাগৃছের রক্ষী তুমি স্বয়ং_-তোমাঁর সমগ্র যবনগৈস্যমহ |
কাল-।

এস বারণ!

তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরবের মন্দির দেখ বে।

বারণ। জরাসন্ধ! এখনও আমরা "হামার সমব্যথধী। মথুরা মুখে
যেয়ো নী, রাম-কৃষ্ণে সাঁমান্ত দেখো না। [ রাজাগণ গ্রতি] ভাইসব!

কাঁরাবরণ-কোঁন ভয় নাই, কোন দুঃখ নাই, শির তোল--সদস্তে চল-সমস্বরে বল, জয় ভগবান্ রামকৃষ্ |
সকলে।
২৯

জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ |

জন্লানহ্

| ১ম অব)

আরা. বাক তবে আমার ক্রপৃজার বোধনবাস র্ধ পার
সর্ঝ আতধ্বনি এলিয়ে গিয়ে । চেদীশ্বর ।
শিশু | মথুরা আক্রমণ--কংসারি কুষের নিধন।
জরা-| এস চেদীঙ্বর! তোযায় আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাব

তোমায় আমি যথুর! দেব, মগধ চাও তাও) যৃদ্ধ কর-না কর,
যথ্রা-আক্রমণ-_রাম-কৃষ্জের নিধন, এ বিধি দের যে স্ৃতি, আমি তার
ক্ীতদাস--মামি দে বিগ্তালয়ের বিনীত ছাত্র ।
| শিশুপালমহ দ্রুত প্রস্থান ।

প্রাপ্তি। দিদি! দিদি! করুলেকি? মথুরা ভাপিয়ে দিয়ে এসে
মগধেও আগুন আল্লে ?

অন্তি। বড় কাপুশি ধরেছে-বোন্, বড় কীপুশি ধরেছে মথুরা
ভাসিয়ে; একটা মাগুনের তাঁত, ভিন্ন আমি থাকতে পার্ব না।
[ প্রাপ্তির তাত ধনিয়া টনির লইয়া! দ্রুত প্রস্থান

সহ-1

খধষি! আমি

তোমায় প্রণাম

করি--সর্বাক্তঃকরুণে;

আশীর্বাদ চাই না অনুগ্রহ কর, আমার পিতার পিতা হও সকল
অপরাধ মেখে নিয়ে_ক্নেহে অন্ধ হরে ।

চও-।

: প্রণাম]

জগৎ, তৃমি আমায় উপেক্ষা ক'রো না। আমার দে আমরফল

বিফল হয় নাই; মহাত্মা খচীকের চরু-বিপর্যায়ের ক্ষত্রিয়-পুত্র জমদগ্লিতে

প্রকাশ না হ'য়ে, পৌত্র পরশ্ুরামে নেমে গিসেছিল ;) আমারগ সে আসমফলের সুস্বাদ অংশ জর্রীসন্ধে না পাও, এই ৮-দবে পাবে!

[ সহদেবের

মস্তক চুর্ধন]
| নিদ্ান্ত !

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভা্কঃ
মথুরা-_রাজমভা
বাদবগণ ও সাত্যকী।

সাত্যকী | মগধের ব্যবহার হের, যদ্ুগণ।
আক্রমণ করেছে মোদের.
অসংথা দানব লগয়ে

চক্রাকারে বেষ্টিরা মথুরা
পশুবৎ করিতে সংহার।
দেখ, গণ, মগধের বাবহার |
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গান ।
জাগ রে--জাগ বে, নিচ্জিত হদ্রগণ।

আর ঘুম সাঁজে না ত. আবার ঘ! গত তাত,
ওঠ রথ-মদে মাত, "র ভীম-প্রহরণ ।

পাত্যকী | অপরাধ--শ্রীকৃষ্ণের 'কংসবধ* |
সে পশ্ত ষে ক্ষুদ্র এক শিশ্তর নিধনে
করিল চক্রীস্ত কত-_

পাঠালে পুতনা, পাঠালে প্রলক্ঘ. ক,
৩১

[২্য়অঙ্ক;

জান্পাস্নহ্া

অসংখ্য মায়াবী দৈত্য।
আরম্তিয়! প্রতারণাঁময়
ধৃনুর্যজ্ঞ অবশেষে,

মিয়োজিল চান্ুর, মুষ্টিক
দুই ষণ্ড মল্লে রামকৃষ্ণ-বধে )
সেগুলো! তামাসা ষেনধর্তবোর মধ্যে নয়?
হয়েছে যে তার নাশ,

নাই আমাদের

যদ্ুগণ 1--

অপরাধের অবধি আঁর,
তার দণ্ড এই-বেড়াপাঁকে যাঁদব-শিকার |
[ পূর্বগীতাংশ ]
আর সে ধৈর্য্য নাই, মুখ বুজে যাব সয়ে,
দানবের হুঙ্কার দেবকুলজাত ভয়ে,

বেডে গেছে ছুন্দৃভি স্বগের সর-লায়ে,

জলেছে ঝঞ্চাবাতে ভম্মাবৃত হতাশন ।
সাত্যকী | যছ্ুগণ! মরণ নিকট আমাদের!
মিনতি আমার -.
যদি কাঁরো থাকে প্রাণের মম,
এখন? সময় আছে

পথ আছে-_-

পলাও মথুরা ছেড়ে;
কিংবা ইচ্ছা হয়-.

উপস্থিত ভঃয়ে জরাসন্ধ পাশে,
৩২

১ গর্ভাঙ্ক |]

জান্দাশক্জ

গললগ্ীকুতবাসে
ক্ষমা চাও কৃতাপরাধের।

কোন ছুঃখ নাই,

আমি শুদ্ধ চাই-_
অত্যাচারে ধৈর্যাহার!
আত্ম-বিসর্জনে উন্মত্ত তাদের
হোক্ না সে মুষ্টিষেয়।
যদুগণ ।__

[ পূর্বগীতাংশ ]
নকল আত্ম! আজি একযোগে দীপ্ত,
সবাই অত্যাচারে জ্ঞানহীন ক্ষিপ্ত,
অশ্রু-কলম্কিত সব আখি সিক্ত,
সবাই করেছে স্থিব এ জীবন অকারণ ।

বলরাম উপস্থিত হইলেন ।
বল-1

গাও--গাও-গাঁও রে যাদব-বংশ !

বজকণ্ঠে, রুদ্রতালে, উক্কী-রাগিণীতে
অগ্রিময় বিরতি-বিহীন গীত,
বাজাবে প্রলয়-শিঙ্গা বলভদ্ররাম।
মিলিত সে মহাস্ুর তাড়িত-প্রবাহে
পৃথিবীর দিক্ হতে দিগন্ত পর্্ত,

ছুটিবে অরোধ্য গতি অনস্ত-মৃন্তিতে |
ভেঙে দেবে মোহ-নিদ্রা হুর বিলাসীর |
অত্যাচার-জর্রিত নীরব দুর্বলে,

অশ্রসিদ্ধু হ'তে তুলে শক্িযন্ত্রউপাসক
বাধাইবে এলায়িত কটি,
৩৩

জ--৩

*

[ ২য়অক)
কাপাইবে-- খসাইবে-_ছুর্ণিবে নিমেষে
মদোন্মত্ত অভ্রভেদী পাপের মুকুষ্ট।
গাও, রে যাদবগণ !

গাঁও সেই মহান্ সঙ্গীত )

বাজুক্ রামের শিক্গ। ভৈরব-ত্রিতালে।
যছুগণ 1

[ পুর্ব গীতাবশেষ ]
বাগিণী প্রতিহিংসা, তাল এক ধ্বংস,
কুদ্রকে শীত গাও যদুবংশ,

এ জন্মের অভিনয় শুধু এই অখ,
জর্সন্ছা-সলে মহার্ণ আমবুণ |

বল- |

সাত্যকী! সাত্যকী!
এত কি দুর্বল মোরা ?
এতই কি হেয় কাপুরুষ ?
পশুপ্রায়করিতে সংচার,
বেড়াজালে বেষ্টিয়! মথুরা
নৃত্য করে যত নৃশংস ব্যাধের দল।

ভাবিয়াছে বুঝি তারা,
এখনও আছি মোরা

চূড়া-ধড়া-পরিহিত
সতত পাচনি-পালি

সেই বুন্দীবনের গোপাল ।
আছে লে যাঁদব ঘত
সু, গুঞু, আত্মহত,

চোরের মভন চির-তমসায়।
৬

১হ গর্ভাঙ্ক
|]
জালে না গে অন্ধ মৃঠগণ,

ভ্মাচ্ছন্ন বহ্ি-শিখা)
গোপ-গৃহ হতে
রাষ কৃষ্ণ হয়েছে প্রকাশ;

মিলেছে যাদব-বংশে ।
বারুদের কূপে ঢুকেছে কর,

সংঘাতে পৃথিবী জুড়ে আগুন ছড়াবে
আলিঙ্গন করি সবে এস, বন্ধুগণ !
আমাদের এ মহা-মিলন
আনুক্ বাথিত বিশ্বে

নব যুগ-_নবীন জীবন |
[ একে একে মকলকে আলিঙ্গন |
কৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।
শ্রীকৃষ্ণ। কিসের এ গাঢ় আলিঙ্কন, দাদা?
বিজয়ার ?
বল-। বোঁধন্রে!
শ্রীকষ্ণ। পারিবে_-পারিবে, দেব?
এই মহা বিপ্লবের মাঝে

হৃশংস পাহগুদলে গলি,
পারিবে আনিতে, দেব, যঠীর বোধন?
বিসর্ভিত শীস্তিঘট

সপ্ততল হ'তে উদ্ধারিয়া
পারিষে কি প্রতি্টিতে। প্রভু,
ভারতের দ্বারে পুনঃ?

|]

[ ২য়আহ

পারিবেনা-_পারিবে
না-_বৃখা আপা।
দেখ দেব, :
|
পিতৃম্বসাহ্ত শিশুপাল আদি-আত্মীয় যতেক,
আমাদেরি বধ হেতু
জরাঁসন্ধ-সহ্যাত্রী তায়)
পার! যায়?

[ অভিমানভরে ]

প্রয়োজন নাই,
চল- দেব, ফিরে যাই পুনঃ বৃন্দাবনে)
যশোমতী, রোহিণীর অঞ্চলাগ্র ধ'রে
হয়ে থাকি দৌহে সেষ্ট কানাই-বলাই।
এ হতে সে পরম কুখের।
কিসের এ অভিমান, কৃষ্ণ?

শিশুপাল-আদি
আযমাদেরি আত্মীয় বতেক,

আসিয়াছে আমাদেরি বধে--চাঁই গ
আসিবে না?

আত্মীয়ের দত্তপুজা হটে
অপরের অমুরহ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ
পরম তৃপ্তির;

প্রক্কতির রীতি এ যে!
তাদের বিষয় ভুমি ভাবিয়ো
না, ভাই!
সে ভার আমার

চস গর্ভা্।|

বশীভূত করিবে তাঁসবে বলরাম
আত্মীয়তা ছেড়ে

এই বজ-মুষ্টাঘাতে।
শরীক । চিন্তিত-_চিত্তিত আমি

সেই হেতু, দেব!
হ/য়ে আছি প্রতিশ্রুত
পিতৃম্বসা-পাশে,
শত অপরাধ ক্ষমিব শিশুর;

কিন্ত ওই অগ্নিময় কোপনেত্র তব,
বিশ্বধবংসী দৃঢ়মুষ্টি ওং
রাঁখিবে না কোন স্বৃতি-_
যাঁনিবে না কোন বাধা।

কাজ নাই, দীদা !
যাৰ আমি ব্রজধাম;

কাদে যশোমতী শূন্যকোলে_নন্দ অন্ধ শোকে

কি হেতু-_কিসের লাগি ?

কেন হই এ হেন নিষ্ঠুর?
নহি আমি যদুবংশজাত ;

তারাই আমাঁর জনক-জননী |
যছুগণ! অপরাধ ক'রো না গ্রহণ)
নেয় নি জনয কেহ
কষ ব'লে তোমাদের কুলে!
যদি বা জন্মিরা থাকে_ জেনো,

পাজি
দক
সক
ঠাস
বাপ্পী
তি
৮এ
০০

[২য় অঙ্ক;

ংস তারে করিয়াছে বধ ।

আশিল্ শ্রদ্ধেয়গণে,
প্রণম্যেরে প্রণাম | বিদায়

প্রস্থানোগ্তত |
গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল।
পাগলিনী1গান
কে কোথায়-_ওগো, কে কোথায়?
আমার সাধের তরী ডুবে যায় দরিয়া !
আছ কি এ যুগে কে অগান্তা,
পর্চিয় দাও--বাডাও হস্ত,

গণডষ কর মত্ত তৃফানে, কৃপা কর কাতরায়।
নীরব নিঝুম নিখিল বিশ্ব,
কেউ নাই--ওরে, সবাই নিঃস্ব,
বান্ত সবাই লইয়া খ্ব স্ব, বৃথা আশ! হাসু হাদ়।

| বেগে প্রস্থান
শ্রীকুঞ্চ | পাগলিনি-পাগলিনি-কারে পাগলিনী কহ, কৃষ্ণ?
বল-।

পাগল হয়েছ তুমি নিজে ।

তোমার প্রলাপ-উদ্কি, অৎস!দ দেখে)
এসেছিল প্রাণের জ্বালায়

মুত্তিমতী দুঃখের কাহিনী এক

বর্তমান জগতের অবস্থা বণিতে।
নহে পাগলিনী নু
৩৮

জন্লাঙ্পন্

১ম গল্ভাঙ্ক
|]
জরাদন্ধ-অত্যাচারে--

স্পষ্ট বোঝা গেল,
স্বামীহারা, রাঁজ্যহারা, ধৈর্ধ্যহারা-বাল!
উন্মাদিনী আলুথালু ছোটে যথ| তথা
অসংযত বিশৃঙ্খলভাবে,
ডাকে যারে তারে;

“রঙ্গ কর, কে কোথায়-"
ওগো, কে কোথায় ?”
রক্ষা কর- কুষ্ও,

আর দেখ! নাহি ষায়।
জানি নারে হায়
হয়েছে ভারতবর্ষে এরূপে পাগল কত !
গীতকণে পাগলের প্রবেশ।

পাগল।-.
গান
সখ্যাতীত সংখ্যাতীত পাগলে ভরেছে দেশ ।

সংজ্ঞাবিহীন! সারাটা ধরণী, নাহিক জ্ঞানের লেশ।
কত যে প্রহার হতেছে তাহার স্পন্দবিহীন বুকে,
কত নির্দয় ভীম-পদাঘা্ কন কত কোন্ মুখে,
ফুরায়েছে তার ভ.৮-৮

ফুরায়েছে তার আশা,
আছে শুধু ম্লান-অধরপ্রান্তে সতয়ে শুষ্ক হাসা;

ওগো, করণ দৃশ্া ফুটেছে খাসা; বিধিষে বাহবা বেশ ।
[ উদ্ভ্রান্তবৎ প্রস্থান ।
৩৯

লাস্রিি্কি
শপ

[২য় অঙ্ক;

জন্মাঙ্নত্

জীর্ণ। [ উদাদভাবে শৃশ্রদৃষ্টিতে ভাবিতেছিলেন ]
কচ | কৃষ্ণ! কি ভাব উদাস?
বল-।
বৃন্দাবন যাবে?
শ্রীকষ্ণ | [ আবেশভরে ]

নাহি-_নাহি--নাহি-_রে, সামর্থ্য কারো
আোতের বিরুদ্ধে যেতে।

তরঙ্ষস্কুলা নদী,
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাত;

মানবের ক্ষুদ্র শক্তি, চে] জন্মব্যাপী
ব্যর্থ, পণ্ড তার প্রতিকূলে।

নাই কর্শ__নাই কর্ড
নাই-_ ওরে, আমিত্ব হেথায়।
শৌত- স্রোত-স্রোতে টেনে এনেছে আমায়
বুন্দাবন হ'তে মথুরায়)
শ্োত লয়ে যায় জরীসন্ধ*্রণে :

জানি না এ আোত
কতদুরে- কোথায় মিশাবে !

যেতে হবে, শআোতের তৃণ রে আমি
যছুগণ | ঘুদ্ধ।

সাত্যকী | সেনানী তৃমি এ সংগ্রামে 1
দাদা! বিমুখিব জরাসন্ধে মুমিশ্চয়

একটা অভাব আমাদের
অন্ষম-অস্্রের।

»ম গম্তীঙ্ক |]

ন্তাক্স্দ

সমবেত প্রীয় পৃথিবীর রাজন্ত সমগ্র,

এ যুদ্ধ সুদীর্ঘ;
উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব আমাদের।

নীতকণ্ে অন্ত্াদিসহ টব আবিভূতি হইল.।
দৈব-_গান

আকাশ যোগাবে ঘ! লাগে অস্ত্র শেল শূল করবাল।
ধরা জালায় জলেছে সেথায় বিশকশ্নার কন্মশাল ।

বৃত্রাস্থুরের অভ্যাচারে বজ্ যেথায় বিনিশ্মিত,
এ সব তথাকার প্রেরিত ;
অন্ত্রের'অভাব বিশ্ব,

দন্তে ধরার ভার হব,
ধর ধর শ্রীকৃষ্ণ কৌম॥কী গদ!; চক্র নাম সুদর্শন,
সম্বর্তক হ'ল, দেন মুষল, ধর দেব সন্কর্ষণ ;
নাঠিক এদের কোথাও পতন, অজেম় চিরকাল ।
[ কৃষ্ণ-বলরামকে অস্ত্র দিয়! অস্তদ্ধীন 1

কৃষ্ণ!

বহরে উদ্দীম-শ্রোত অনিবার্য গতি,
ঝঞ্কা,আলোড়িত দা'নবী-উদ্দ্রাসে;
ভাদিলাম আমি তোর তরঙ্গ-দোলায়।

জল্ রে প্রলয়ানল দাঁউ-_দাউ -দাঁউ _সর্বগ্রাসী রাক্ষমী ক্ষুধায়)
নাষিলায ভূভার-হরণে।
একাদশ স্থানে তুমি এস, বৃহম্পতি !
প্রবু্ষ_--জাগ্রত হও, স্থষুম়া আমার!

৪১

[২য় আন্ক)

1 তস্তানহ

সর্বদোষছর! পুষ্মা !
আবিভূতা হও যম মঙ্গল-যাত্রায়।

মুছাইব অনাথের অশ্রুণীর,
ঘুচাইব দর্পীর প্রভূত;

করিব জগতে সাম্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ।
এস, দাদা! এস, রে সাতাকী! এস, যদ্ুগণ !
প্রস্থান ।
জরাসন্ধ ! সম্বন্ধ ফুরাল' তোর
জগতের সনে এইবার ।

করেছিম্ বক্ষে তার যে তাণ্তব-নর্তন-যিলাবার নয়, থরে থরে স্থৃতিস্থত্র
গেঁথে রেখেছিল সব মৌন সহিষ্ণুতা ;
পূর্ণকাল আজি।
ধৈর্ঘযহারা অস্থিরা প্রকৃতি,
এনেছে নিয়তিরূপে টেনে মথুরাঁয়
মহাঁকাল-রামের কবলে তোরে।

আয়--ওরে পশ্বীধয ! প্রায়শ্চিত্ত তাঁর-এই উগ্র হল-আকর্ষণে-এই চণ্ড মুধল-প্রহারে |
সংহার--সংহার-[ প্রস্থান ।

গাত্যকী !

চল--রেযাদবগণ ! ইরম্মদ-বেগে )
আগ্নিময় স্ষুরিত কটাক্ষে
ভম্ীভূত কর শিশুপাল আদি যৃত

১ম্ গর্ভাস্ক | ]

ভালাঙলহা
জরাসন্ধ-সহচরদলে |

দেখাও জগতীতলে-_
আত্মীয়তা ছেড়ে অধর্মের পোষকতা,

আত্মঘাতী এ ভীষণ শক্রুতার
শোচনীয় পরিণাম!
প্রস্থান ।
য্রগণ।

জয় রামরুঞ্জ

[ প্রস্থানোগ্োগ]

গীতকণ্ে যাদব-রম্ণীগরণ বরণডালাসহ উপস্থিত হইলেন!

যাদব-রমণীগণ ।-গান

দখিন বাতাস-_আজি দখিন বাতাস '
আজি যাদব-রমণীদের জীবন-বিকাশ।

আজি কর্ণকৃহরে বাজে কী ললিত কুহুর্ব,

হৃদয়কে এ কী ফুলময় উত্মব ;
নয়নে এ কী প্রবাহ, নিবে গেল দাবদাহ,

অধরে ধরে না হাসি, দূরীভূত হা-হুতাশ ।
এস-এস-__বীরগণ, মরণে বন্ধণ করি,

তোমাদের গৌরবে আমরাও ফেটে মরি;
আমাদের এ বয়, কেবল শোভার নয়,

নিক তার পরিচয় পাতাল -"কাশ ।
[ বরণ করিয়া প্রস্থান ।
ষছুগণ | জয় রামকুঞ্জ !

[ নিক্রান্ত।

৪৩

ভ্বিতীম্ত্র গর্ভাঙ্
কারাগার
বারণ ও অন্যান্য রাঁজগণ।
বারণ

কারাগার!

কারাগার !!

ভাইসব! কারাগারে আবন্ধ আমরা ।
শীসাইয়া গেছে জরামন্ধ-এতেও চৈতন্ত না হয় যগ্তপি,

না করি মিত্রতা সে রাক্ষপ-সনে,

রুদ্র পূজায় তার
বলি দেবে আমাদের সবে!

সুধাই সবারে, বন্ধুগণ
হইবে কি সে চৈতন্ত কারা-ফাতনায় ?
করিবে কি মিত্রতা স্থাপন
দশা জল্লাদের সহ--গ্রাণভয়ে ?
সকলে।

কু না--কড়ু না।

প্রাণদানে ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা ।
বারণ ।

কী মূর্খ-_রে বলদর্পা জরাসন্ধ তুহ।
কারাদণ্ড বাধ্য ক'রে দেবে আমাদের

পাঁপের ইঙ্গিন্তে চালাতে জীবন-যাত্র! ?
আগুনের তাপে

সোনা উড়ে যায় কি কখনো?
6৪8

২ গর্ভাঙ্ধ। ]

জশ্রাজহ্দ
বরং খাঁদ যদি থাকে কোনখানে,

তাই উড়ে গিয়ে আরো খাঁটা হয়|
কার! তোর রোধিয়াছে
হস্ত-পদ আমাদের ;

কিন্তু মুক্ত মনে
কি সাধ্য সেম্পর্শ করে!
চেয়ে দেখ,, অন্ধ!
আরও সে বীতশ্রদ্ধ--আরও উধাও-_
আরো উচ্চস্তরে উঠে

ঘোষে সে কঠোর কণ্ঠে,
কুরিয়-গৌরব রক্ষা ॥
সকলে।

জয় রামকৃষ্ণ!

প্ররো-।
বারণ।

প্ররোচন উপস্থিত হইল ।
বজ্জাতিটা এখানেও, বাপ ধন?
কোথা! লয়ে যাবি তা হলে_-যবন,
এইবার?

প্ররো- |

মশানে-মুগ্ুচ্ছেনে |

বারণ |

সে 'ত দেখে এসেছি আগেই
তোদের সে রাজসভাতলে।

মশাঁন তা হতে বিভীষিকার নয়,
জন্লাদের লীলাভূমি
তা হতে রে হয় না ভীষণ |
পাঁরিবি না-পারিবি নাঁ ভ্রান্ত!

যেথাই লয়ে যাঁষে মুক্তিই ধর,
9৫

*

[ ২য় অঙ্ক;

ব্লাক

সেই এক কথা_
ক্ষত্রিয়-গৌরব রক্ষা,
প্ররো |

জিভট! কেটে দি যদি?

বারণ ।

বেঁচে যাই-_রক্ষা পাই তা! হলে রে আমি
একট সন্দেহ হতে চিরতরে।
মন মোর যদিও অধীন,
কিন্ত রসনারে আমি করি অবিশ্বা্ ;
কখন সে কোন্ ফাকে মনের আড়ালে
বলে ফেলে আমি জরাসম্ধ-দাঁস+ |

ঘুচে যায়, দুঃখ ত নাই-ই,

পুরো-।

অধিকন্ত স্বস্তির নিংশাস ফেলি ।
কু! দিয়ে

কুত্৷ দিয়ে খাওয়াব, বাছাধন !
বারণ।

সহিছে যে দিবানিশি
তোদের দংশন,

আরে রে পাছুকাঁলেহী,
পাপের নফর।!

কুক্ধরের ক্ষুদ্র দস্তে
কি করিবে তার?
মিশিব উপস্থিত হইল্।

মিশির।
পুরো ।

[ বারণের গ্রতি | তেটি তৈয়ার, মহারাজ
ফেলে দা€--ফেলে দাও নর্দমায়)
অনাহারে মার পাঙ্জিদের |

একটু খাতির নাই--একট! সেলাম নাই,

হয়গর্ভাঙ্ক
|]
খানা মত দেও)

অনাহারে ধাতি লেগে ঘরুক ছুঁচোর!।
|
মিশির। নেহি, হুর! মাস্থ্যকা এইসা ধরমূ নেহি! ছৃষমন্
টায় সাফ.গর্দান লেও, কুছ দয় নেহি; লেকিন্ দানা-পানি বন্দ,
ইস! কাম পিশাচকা--মান্থষ কা নেহি ! আইয়ে মহারাজ, সবকোইকো!
লিকে।

বারণ। তুমি কোন্ জাতি, ভদ্র?
মিশির। পরোয়! নেহি, হজুর!
ঞ্রয়েদীক পাঁচক।
বারণ ।

হাম্ মিশির্ বামুন আছে--্ন্ধর্

প্রণাম, ত্রাঙ্গণ 1 [প্রণাম]

হুপকার যদিও আপনি-বসতি যদিও এই কদধ্য নরকপুরে,
তবুতব দয়াগুণ দেখে
ভম্মাচ্ছন্ন-বহ্ছি হতেছে প্রতীয়মান ।

চলুন, ব্রাহ্মণ! আপনার আজ্ঞাব্রাঙ্ধণ-আদেশ--অবনতশিন মোরা |
অগ্রসর হোন্।
মিশ্লির! তব. আউর একৃঠো বাঁ হালাশ রাখিয়ে, মহারাজ!
জ্লীদণভকত,
আপ
বারণ।

আজ্ঞা করুন।

মিশির । হাম মহারাজ জরাসন্ধ-সাথ, আপ.কো সঙ্গত যাঙ্গে |
বারণ।
জীবন প্রার্থনা করুন, ব্রাহ্মণ ;
এ আঁজ্ঞার বিনিময়েঅকপটে

করিব গ্রদ'্ন এইদস্ডে এই যুগ্ড।

[২য় অন)

জরাসন্ব-সনে মিত্রতা স্থাপন

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রোহাচরণ,
ও আদেশ করিয়ে! না, প্রত!

হইব আচারব্রষ্ট ত্রাহ্গণ-অবাধ্য,
নরুককুণ্ডের কৃমী |

মিশির। কাহে-মহারাজ, এন্ড গোসাঃ ইস্মে ছুঁৎ কেয়া?
ুক্লকমে বছুৎ রাজামহারাজা অগ্রাু জরাসন্ধক! নৌকয্কা মাফিক্
হর্ঘড়ি ছুটতা।
অংমি যে কিছ্কর হ'তে নারিব, ব্রা্মণ !
বারণ ।
জগৎ লুটায় যদি জরাসন্ধ-পদতলে,
বারণ রহিবে একা শির উচ্চ করি
জগতের সাম্যবেদ হ'তে স্বতন্ত্র নূতন ।
প্রবে-।

আর অত চালাকিট! কেন, টাদ ?
মান্টা কিসের এত ?
এ ত শ্বশুর-আলয় নয়,
মান করা নিজে ছুলস্থুল পঠড়ে ষাবে?
সম্বন্ধীরে আমল না দিলে
শ্বশুর হাজির হবে
হাতে ধরে নিয়ে যেতে!

মিতেলি পাতাও-গণ্ডগোল মিটে যাক;
কেন মর অপঘাতে
বলির কুম্বা্ড হ”য়ে?
বারণ।

চুপ কর্, চগাল-অধম !
৪৮

২য়গর্ভীঙ্ক |]

জব্াস্চ্ছ

পরিহাস বিজ্ঞপের পার নই মোরা ।
চেয়ে দেখ _ষুদ্রচক্ষু
ক্ষত্রিয়ের অটল প্রতিজ্ঞ!

দেখ, ওরে নীচাঁশয়।

সকলে।
বারণ।

বাকো, কার্যে এক কি-ন! আমাদের ?
কি ভাই, পারিবে সব,
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা রঙ্ষিতে ?
কেননা পারিব? ক্ষত্রিঞ্ক আমর! |
যুপকাষ্টে বন্ধ হয়ে
ঘাতকের খজো

স্কলে।
বারণ ।

নিঃসহায় পশুদয
দিতে হবে এ জীবন |
অবপ্ত পারিব,
ক্ষত্রিয়ের সে মরণ স্থখের যরণ |
বল তবে-জয় ভগবান্ রামকষ্চ ।

সকলে । জর ভগবান্ রামকষ্জ !

প্রতভোদহস্তে দগ্যপান নিরত কাল্ববন উপস্থিত হইল ।

কাল-। হাল্পা কাহে? হাল্ল! কাছে ? এত্ত হাল্পা কাহে হিয়া?
প্ররো-।
দেখুন_হুজুর, কাঁওটা আবার !
সম্রাটের সঙ্গে মিতাঁলির জন্ট
মিশির পর্যাস্ত সাধা-মাধি ক'রে আলা1--

আমার ত লজ্জা নেই,
হাতে-ধরা--পারে-পড়া পর্যাস্ত করেছি;
কিছুতেই বাঁজি নয়।
৪৪

ল--৪

[২য় অঙ্ক;

ভল্মোলন্ধ।
বলি হবে কুম্মাত্ের যত,

তবুসম্রাটের বন্ধুত্ব স্বীকার
কিছুতেই পরিপাক হাবে ন! ওদের ;
তাঃরি হাল্ী এই।

কাল-। ছঁ? আচ্ছা, হায় হাম্র! পাশ, উস্কা দাওয়াই । | রাজগণ
প্রতি ] কি, তোমরা দোস্তি করা দা?

সকলে।

ন!1।

কাল-।

করবেনা?

সকলে। নাঁনাঁ নী
কাল-। এ মিশির, পাকড়ো।| মিশিরকে প্রত প্রদানোগুত
মিশির। কেয়া, হুজুর?
কাল-। "চাবুক লেও, তৌমারা বাত, শুন্তাঁ নেহি--কোড়া লাগাও
জোর্ সে।

মিশির। আরে বাম কহো । নেহি--হজুর, হাম্ শেহি মকেগা।
কাঁল-। নেহি সকেগ!?
যিশির। উ কাম্ হামীরা নেহি, হাম্ রন্থুই-বামুণ ভ্তা -।
কাল হাম্ ভোম্কো পাঁচ হাজারী ফৌন্গ.: পযাদারী দেগালাগাও কোড়া।

মিশিব| কেয়া? পীচ হাজ্ারীক! জমাদারী দেখারকে আপ,
হামূকো জল্লীদ বনাইয়েগা? আরে রাঁম কহ! রাম কহ! মত বোলো

এইসাঁ বাঁ আউর্। জমাদারী কেয়া? এইসা কাম্ যগধকা গদ্দি দেনেভী
হান নেহি কর্নে সক্তা।
কাঁল-| নৌক্রি যাগ, মিশির|
মিশির। আঁরে, পাঁচ রূপেয়ীকে নৌকৰি ধীহা ঠারেগা, ইই মিল
€৪

২য় গ্ভীষ্ক।]

|

জল্পালহ্দ

" ষাগা। ভিখ, মাংনেসে পাচ রূপেয়! মিলেগা, ছুনিয়ামে কোই তুখনে
মর্তা নেহি, উসিকে। বাস্তে কেয়া পরোয়া?

কাল-। হু); এত্তা হিম্মত, তোমারা, হারামজাদ!
গাড়ি সিধা করেন্ধে হাম্, নেমকহারাম 1[ প্রহারোগ্ঠত ]
বারণ।

তোম্কে!

[ বাধা দিয়া] সাবধান_-উন্ত্ত ষবন!
আমাদের মার্--.

যতটা পারিস্ কর্ অত্যাচার;
আমাদের মাথা পাত ।
ক্ষত্রিয় আমর! ব্রাঙ্গণ-পালক ;

সকলে।

'আঁমাদের চক্ষের সমক্ষে
ব্রাঞ্থণের নির্যাতন সহিব না কতৃ।
কু না-কতু না।

কাল-!

তবে রে বজ্জতি শয়তানের দল! [প্রহার]

সকলে।

ও£--জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ!

মিশির| [কাতরভাবে ] মহারীজ! মহারাজ
কাল-। [ গলাধারু। দিয়া] চল্- হ'রামজাদ্, তোম্কো হাম্ জরীদ
দেকে কোতল্ করেগা।

মিশির! চলিয়ে শয়তানকা গোলাম | কোতল্্? উ তোমার!
দুধ মণি নেহি, মেহেরবানী ! জান্মে মের! কুছ কদর্ নেহি, ঘনৈসা কাম্,
পৈসা বদিয়াতী দেখনে সে কোতল--উ হামীরা বহুৎ আচ্ছা! হৈ।
হ1 ভগবান্ বাঁমচন্দর! আপকো! ছুনিয়ামে এহি প্রেতকা তামাসা
আউর কে রোজ চলেগা, প্রভু?
*

কাল-।

চল্-চল্, উন্তুক!
[ কালবন কর্তক.আকধিত হই পন্থৃনি।

৫১

ভান্লালজ্ছ

[২য় অঙ্ক)

বলি হবে কুগ্বাপ্ডের মত,
তবু সমাটের বন্ধুত্ব স্বীকার
কিছুতেই পরিপাক হবে না ওদের)
তাঃরি হাল্লা এই।

কাল-। হ ? আচ্ছা, হায় হাম্রা পাঁশ, উস্কা দাওয়াই [রাঁজগণ
প্রতি ] কি, তোমরা দোস্তি কর্বে না?
সকলে।

না৷

কাল-।

কর্বে না?

সকলে।

নানা লা।

কাল-। এ মিশির, পাক্ড়ো। |মিশিরকে প্রতোদ প্রদানোগ্ধত
মিশির। কেয়া, হুজুর?

কাল-| চাবুক লেও, তোমার বাত, শ্তদ্ত| নেি--কোড়া লাগাও
, জোর্ সে

মিশির। আরে রাম কহো' নেহি-_হুজুর, হাম্ নেহি সকেগা।
কাল-।

নেহি সকেগা?

মিশির| উ কাঁম্ হামার নেহি, হাম্ রনুই-বামুণ সী
কাল-। হাম্ তোম্কো! পাঁচ হাজারী ফৌন্জক।এমাঁদারী দেগা--

লাগাও কোড!
মিশির কেয়া? পাঁচ হাজারীকা জযাদারী দেখায়কে আপ.
হামূকো জন্ীদ বনাইয়েগা? আরে বাম কহ! রাম কহ! মং বোলে!

এইস বাং আউর্। জমাদারী কেম!? এইসা কাম্ মগধকা গদ্দি দেনেডী
হাঁ নেহি করনে সকৃতা
কাল-। নৌক্রি যাঁগা, মিশির!
মিশির! আরে, পাঁচ রূপেয়াকে নৌকরি ধাহা ঠারেগা, হই খিল
এ

২য় গ্ভাঙ্ক |]

|

জল্পাঙনজ্া

* বাগ!। ভিখ. মাংনেষে পাঁচ রূপেয়া মিলেগা, ছুনিয়ামে কোই ভুখসে
মর্ত! নেহি, উ্সিকো! বান্তে কে! পরোয়! ?
কাল-। হই; এত্া হিম্মত্ তোমারা, হারামজাদ!

তোঁম্কে

আগাড়ি সিধা করেঙ্গে হাম্, নেমকহারাম ![ প্রহথারোগ্যত ]
বারণ।

[ বাঁধা দিয়া] সাঁবধান_-উন্মন্ত ষবন !
আমাদের মার্---

যতটা পারিস্ কর্ অত্যাচার;
আমাদের মাথা পাতা |

সকলে।

ক্ত্রির আমরা ব্রাহ্মণ-পালক ;
আমাদের চক্ষের সমক্ষে
্রাঙ্মণের নির্যাতন সহিব না কতু।
কভু নাঁ-কতু না

কাল-!

তবে রে বজ্জাত শয়তানের দল!

সকলে]

ও:--জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ!

[প্রহার]

মিশির| [ কাঁতিরভাবে] মহারাজ! মহারাজ !
কাল-। | গলাধাক্কা দির] চল্ হাঁরামজাদ্, তৌম্কো হাঁম্ জ্রাদ
দেকে কোতল্ করেগা।

মিশির।

চলিয়ে শয়তানকা

গোলাম!

কোতল্?

উ তোমার!

দুষ মণি নেহি, মেহেরবানী ! জাঁন্মে মের! কুছ কদর্ নেহি, য়ৈসা কাম

রৈসা বদিয়াতী দেখনে সে কোতল--উ হামারা বছুৎ আচ্ছা হৈ।
হাঁ ভগবান্ রামচন্বর! আপকে! ছুনিয়ামে এহি প্রেতকা তামাঁসা

আউর কেনা রোজ চলেগা, প্রভু ?
কাল-। চল্- চল্, উল্লুক !

*

[ কালববন কর্ৃক, আকরিত হইযু। প্রস্থান ।

[২য় অঙ্ক;

হান্নানহুল

কি চাদের, চৈতন্ব হয়েছে ?

প্ররো”।

ছুটেছে কি
গ্ত্রিয়-গৌরব রক্ষার নেশাটা?

দেখ__চাঁদসব, সলা দিয়ে যাই.
ও সব বেলেল্লাগিরি, গুলিখুরী ছেড়ে
সিধে পথে চল--যজা পাবে, বুঝেছ ?
| প্রস্থান!

বন্থন্ধর 1 দ্বিধা হ'তে পার একবার ?

বারণ ।

নুঁকাই তোমার তলে।

চুরি ক'রে রাখি এ অকথ্য অপমান।

ভগবন্! না-নী--তুমি মিথ্যা__তুমি নাই;

শি

কি হবে তোমায় ডেকে ?

ভাইসব! কারাগার চূর্ণকরি এ
পদাঘাতে একজোটে।
কি ভাব ? হবে নী?

তবে মাথ! ঠুকে মরি এস-_
মাঁথী ঠুকে মরি এস লোহার কপাঁটে
| মাথ! ঠাকিতে উদাত ]
সকলে'।

বারণ।

[ ধরিয়া] ভাই--ভাই-_
যাক্-কাজ্জ নাই, বুক দেখি সব।
[ সকলের বুক পরীক্ষা করিয়া]
হবে হবে,

বুক নয়-_-শিশির-নিষিক্ক শিলা,
অতি হিম--মহা-সহিষুতাময় !
৫২
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ওয় গর্ভান্ক |]

সহ হবে--সব সহা হবে,
সয়ে নাও-সয়ে নাও তবে।

অত্যাচার অপমান কিছু নয়,
সলিলের রেখা_সয়ে নাও।
দেখাও জগতে-_
শত দাগা হাসিমুখে সয়ে নিতে
এমন প্রশস্ত বুক আমাদের তুল্য

আর নাই---আর নাই-আর কারো নাই।
| সকলের প্রস্থান।

তৃতীস্্ গর্ভাক্
কানন
ভ্রমী ও স্বাতী ।

স্বাতী। মা, তুমি আমার বিবাহি দাঁও।
ভ্রমী। বিবাহ।

স্বাতী। ইঁ চম্কে উঠলে থে? কেন, আধার কি বিবাহের
সময় হয়নি?

্রমী। স্বাতি! বেহায়। মেয়ে! ছি_একথা তুই নিজে মুখ
|]
ছুটে আমার সামনে বল্তে পার্লি ?
স্বাতী। কেন-+মা, সক্কোচ কিসের? বিবাহ কি একটা কণর্ধ্য

বাপার--বল্তে পার্ব না? কন্ঠাদানের ভুল্য পুণ্য নাই যখন, তখন
£৩
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[ ২য়অঙ্ক)

তার জ্গ্া মাতা-পিতাকে উৎসাহিত করা কন্ঠাজাতির কী এমন
প্রগল্ভতা- কিসের বেহাঁয়াপনী' | নামা, তুমি কন্তাঁদাীন কর--আমার
বিবাহ দাও ।

্রমী। চুপ চুপ,! পিতা কাঁরাগারে--মাতা বনবাসে, এর মাঁঝে
কন্তার বিষ্বের
স্বাতী।
বিবাহ ভিন্ন
হয়? যেযা

শীঁখ! চুপ লোকে শুন্লে বল্বে কি?
কি বল্বে? বিবাহ যখন সংসারে একান্ত প্রয়োজন-যখন নারী-জীবন পিদ্ধ নয়, কেন বুথ! সময অতিবাহিত
বলে বলুক; তুমি আমার বিবাহ দাও |

ভ্রমী। বিবাহ ব্যতীত নারী-জীবন সিদ্ধ নয় কিসে, স্বাতি?
কত ত কুমারী রয়েছে?
্বাতী। , তারা জম্মের অপব্যবহার করেছে--ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কন্ধে
অবহেলা করেছে। আমায় তুমি তাদের দলে ফেলো না, মা! আমি
নিষ্পৃহ, নিষ্কাম, নিপ্রয়োজনীয ব্রদ্ধচারিণী হ'তে চাই না; আমায় তুমি
তরঙ্গা়িত কামনা-সাঁগরে ছেড়ে দাও, আমার জীবন ব্যর্থ করো না-আমায় কর্ম দাও।

ভ্রমী। কি কর্ম কর্বি-_বাঁলিকাঁ, বিবাহিত জীবন পেয়ে?
স্বাতী! আমার পিতার কারাভগ্র, আমার ম্তার বনবাস-মোচন,

আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি উদ্ধার ।

্রমী। মে ত তুই এম্নি পারিদ্__স্বাতি, এই কুমারী থেকেই?
তার জন্য বিবাহ?

স্বাতী | নাঁমা, তা হয় না; আমি তোমাদের কন্ত। যে, ও কাজ
পুত্রের পুত্রের কাজ যদি কন্যার দ্বারা হত, তবে জগতে পুত্র-কন্তাঁর

প্রভেদ কেন, মা? স্্রীাতি_শীজ!ভি, পুরুষ -পুরুষ| উভয়ের আকৃতি
প্র্কতি যখন বিভিন্ন, কর্মধারাগ নিশ্চয় বিভিন্ন! স্ত্রীজীতির কর্ধ,
৫৪

ওয় গর্ভাঙ্ক। ]

জল্পীগহ্দ

পুরুষের মত নিজের বাহু-প্রণারণে নয় $ তার কর্ণ, বাহ-প্রসারণে পুরুষকে

সাহসী করা__তার সংসর্গে প্রঘারিতবাছ পুরুবের জন্ম দেওয়!। ব্যঞ্জন
বর্ণ যেমন স্বরবর্ণ ভিন্ন কোন কাজের নয়, স্ত্রীজাতির কৃতিত্বও তেমূনি
পুরুষ ব্যতীত প্রশ্ছুট নয়। মা! আমি জল্ব; আমার ইন্ধন যৌগাও,

আমার বিবাহ দাও, কণ্যার বিনিময়ে তোমরা পুত্র নাও
ভ্রমী। [ নীরবে ভাবিতেছিলেন )

স্বাতী! কি ভাঁবছ,মা? তোমার কন্ঠ! আমি-_ তুমি কি আমায়
সন্দেহ কর? আমি তোমার কাছে অসঙ্কোচে পুরুষ প্রার্থন করছি
উপভোগের জন্ত? নিশ্চিন্ত হও, যা! আমি তোমাদের পুত্র দেব)
আমার বিবাহ দাঁও।
ভ্রমী। নাঁনা-আমি তোর বিবাহ দেব নামা, আমি ভোর

বিবাহ দেব না। তুই আমার কুমারীই থাক্) বিবাহ বড় যন্ত্রণা, স্বাতি!
স্বাতী। এই বন্ণাই যে নারী-জন্মের যথার্থ আস্বাদন, যা! দেখ-মা, তুমি যে এই দিবারাত্র কাদ, তোমার কানন দেখে আমার ছুঃখ হস
না -- হিংসা হয়, তোমার মত স্বামী-বিচ্ছেদে এ রকম অহরহঃ আমিও কাদ্ব
কবে। আমার মা হও -আযায় কাদাও--আামার বিবাহ দাও ।
ত্রমী। [ ভাবিতে লাগিলেন ]
স্বাতী | আবার কি ভাবছ, মা?

ভ্রমী। বিবাহ বললেই ত বিবাহ দিতে পার্ব নাঁ, স্বাতি | বনবাসিনী
হলেও তুই রাজকগ্তা_হৈহয়-রাজোর ; পাত্র-অর্ণব আমিতোছিল ।

অর্ণব [দূর হইতে] স্বাতি! স্বাতি! এই আস্ছি বক্সে উঠে
এলে--কই-[ প্রবেশ ও ভ্রমীকে দেখিয়! অগ্রতিভভাবে প্রস্থানোদ্োগ]
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[২র অস্ক)

স্বাতী। পালাচ্ছ কেন?

লজ্জা কিসের?

ইনি আমার মা, প্রণাম '

কর।
[ অর্ণব নীরবে ভ্রমীকে প্রণাম করিলেন ]

এই পাত্র।
ভ্রমী।

[অর্ণবের চিবুক ধরিয়] কে বাব! তৃমি, দেঁবকুমীর, বনবাসে?

স্বাতী। এর নাম অর্ণব | অযোধ্যার অধীশ্বর মহারাজ দেবানীকের

পুত্র। তৃমিও ষেম্নি জরাসন্ধের অত্যাচারে কন্ার হাত ধরে আত্মসম্মান
রক্ষায় কাননে, এর পিতাও ঠিক সেই প্রাবনেই চেসে পুত্রসঙ্গে ক্ষত্রিরগৌরব রক্ষায় এই বিজনে | আমার আত্মমর্ধ্যাদ জ্ঞান আছে, মা 1 এঁদের
সঙ্গে আমাদের কুলে, শীলে, কার্যে, দুঃখে চমৎকার মিল; কাজেই জামি
এ স্থযোগ অবহেলা করতে পারি নি। আমি একেই পাত্র স্থির করেছি,

তুষি সম্মতি দাও"!
ভ্রমী। পার্বে-_অর্ণব, পার্বে--বাবা! এই নধর, কোমল, সুধাক্সাত
"দেবদেছে এই উদ্ভতফণা নাগ-কন্তার নিঃশ্বাস সহা কর্তে পার্বে ?
স্বাতী। ভাবছ কি, অর্ণব? উত্তর দাও আমার মায়ের প্রশ্নের |
ব্ল, নাগকপ্তাঁর বিষাক্ত নিঃশ্বাস তোমার নধরতা নষ্ট করদে৫, তোমার
কোমিলভার জড়তা কাটিয়ে তোগায় জগতে কাধ্যক্ষম ক” দেবে ।
অর্ণব | -পার্ব- মা! পার্ব আমি এ নিঃশ্বাস শ্বেতচন্দনের *ত
সর্বঙ্গে যেখে নিতে । এই রকম একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের আমারও বড

আব্ক ছিল, দেবি! আমার রক্ত আছে-_তাঁত, পাই নাই, দেহ আছে
_ দীক্ষা হয় না!

আমার

সাধনার সমুচ্চ মন্দির সর্ব-উপকরণে

সুসজ্জিত) অভাব ছিল এক ছিন্নমন্তা গ্রতিযার। পূর্ণ আশা প্রসন্ন
ভগবান্। পার্ব--মা, আমি এ নিঃশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করাতে; তোমার
নাগকন্ঠার নি যাক্ত নিঃশ্বাদ আমার জীবন-গহের দাক্ষণ-বাতাস।
রস

জল্পাসহ্ষ

ওয় গভীঙ্ক ||

ভ্রমী। আঁর আমার কথা নাই। এম-আমি তোমার কন্তাদীন
করি। আয়--স্বাতি ! আর--মা | রাজকন্তা তুই-_পিহার কণ্তা তুই, আজ
বনের মাঝে মাড়-উঃ-_জরাঁসন্ধ ! নানাঁ-থাক তুমি, তোমার শুভ
হোক; তোমারই অত্যাচারদত্ত আমার এ শুভ-মুহূর্ত। |কন্তাদানোগ্বত ]
সন! দদেবাদীক উপস্থিত হইলেন।

দেবা-। থাম-__যৌতুক দাও।
ভ্রমী: [ ইতস্তত: করিতে লাগিলেন]

দেবাঁ। কি দেখছ, কন্তাকত্রি? আমি কেউ-কেটা নই, আমি বরকর্তী; ঠিক সময়ে এষে পড়েছি। কাকে ফীঁকে কাজ সার্ছ? তুমি

ঘে চোরাচালে শুধু হাত-পা নেড়ে কন্ঠাদায় এড়াবে, তাঁ হবে না; যৌতুক
দাও__আমীর ওজন যত; পুরোপূরি ন! হ'লে আমি ছেলে ছাড়ছি না
ভ্রমী। অযোধ্যা-অধীশ্বর 1

দেবা-। চুপ্-চুপ্
চুপকর, কন্তাকত্রি | অযোধ্যা-অধীশ্বর?হাঃ
হা_হাঃ!

ফে নব সেকেলে কথা ছেড়ে দাও তার কিছু নাই; বরকর্তা

বলে সম্বোধন কর-ব্রকর্তী।

ভ্রমী। কি দেব--বরকর্ডী, মাপনার যোগ্য যৌতুক ? হৈহয়-রাজোর
রাণী আমি, দখাপগ্গ“অতাচারে স্বামিহারা, সম্প্দহারা, বয়স্থা কন্তা লয়ে

বনবাধিণী ; কিছুই যে নাই আমার।
দেবা। ও রকম মেরে পার কর্বার যময় শুধুতুমি কেন, ব্রঙ্গাপ্ডের
আমি কা”কেও বল্তে শুনি না ষে, আমার কিছু আছে? । চল্বে না ওসব

ফিকির-ফনদি, ধাপ্লাবাজি, কন্তাকত্রি! আমি ব্রকর্তী, তোমার হাঁডের
সত্বশুধে খাব। আমি ত বেশ দেখতে পাচ্ছি-দেবার যত তোমার
বথেষ্ট রয়েছে, আমি বা চাই--বর্তমানে মামার যাতে নেশা ।
৫?

৯
ছন্লীতনহ

[*যু অঙ্ক;

ভ্রনী। কিসে আপনার তৃপ্তি? দেবার আমার থাকে - অসম্মান হবে
না। বলুন -কি চান্, আপনি?
দেবাঁ। অশ্র--অশ্রু। অর্থ নয়-_প্র্ধ্য নয়__মুক্তোর মত গোটা.
গোট! গণনা করা অশ্রর হাজার-এক ফৌঁটা। কি ভাবছ, কন্ঠাকপ্ি?
পাগলী বলে কি? অযৌক্তিক বলি নাই ; দেখ--জগতে যার যাঁতে দখল

যে যা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে তাই-ই চায় যেঅর্থশীলী সে
অর্থকেই ভগবান্ দেখে, যে শক্তিশালী -তার শক্তির কাঁঠে কেউ লাগে

না, বর্তমানে আমি শুধু অশ্রণালী; যেখানে অশ্রু সেইখানে আমি--যার
চোঁখে অশ্রু সে-ই আযার আত্মীয় বন্ধু। কুটুষিনী হবে আমার. কন্তাকত্রি।

যৌতুক দাও তোমার বক্ত-নেত্রের দর“বিগলিত উত্তপ্ত অশ্রধারা।
তরী! যথেষ্ট পাবেন--যত চান্, অডেল্ আছে আমার । ও সম্পদের
অধিকারিণী ধর্তমানে আমার তুল্য জগতে কেউ নেই । স্বামী--কারাগারে,
্্রী-_বনবাধে, কন্তাঁ -. দন তলায় । আয়--আয়_-অশ্ষ। কণ্ঠ রোধ ক'রে

বুক ফাঁটিরে সমুদ্র-উচ্্াসে ছুটে আর। স্থাষ্টি ভাপিয়ে দে--অফোধ্যা

ঈশ্বরের আপাদমাস্তক ডুবিয়ে দে |
দেবা!

[ মুদ্ধিভাঁবে ] ডুবে গেছি--ডুবে গেছি) ক্ঠাকতরি । আর না,

রক্ষা কর তোমার অনন্তমুখী অশ্রর তরঙ্গ ;) আমাণ দর্প চূর্ণ! জন্মভূমির
জন্য আমার অশ্র ঢালা হয় নাই; ও স্বচ্ছ সুরধূনী-প্রপাতের কাছে আমি
এখনও কাগোন্মন্ত মাতঙ্্র।

কণ্ঠাদান কর--কন্যাদান কর, তুমি আমার

পৃজ্য-আস্মীয় ।
ভ্রমী। এস--অর্ণব1 এস, ইক্ষাকু-বংশোদ্তব ক্ষত্রিয়-যুবক ! গ্রহণ
কর আশীশপ্ত। অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত হত্তের অধোমুখী কন্যাদান।
[ স্বাতীকে তর করিয়া উচ্ছৃসিত আনন্দে ] ওগো! তোরা কে কোথায়?

উল দে__শীখ বাজা। [হতাশভাবে ] ওঃ! কেউ নেই-_কেউ নেই!
৫৮

পন.
সি

ওয় গর্ভাঙ্ক।]

ভল্পাঙপহ্দ

| কপালে করাঘাত করিয়া ] রাজকন্যার বিবাহ আজ নির্জন শীরবতায় !

শঙ্ঘধ্বনি কর তবে, শৃন্ঠ-শরীর আকাণ !হুলুধ্বনি দাও তোমরা, বনচারিণী
বিহঙ্গবাল! !

দেবাঁ। উত্সব করতে হবে-উৎসব কর্তে হবে, বৈবাহিক!

রাজপুত্র-রাজকন্যার বিবাহ শুধু উলুদিয়ে, শাখ বাজিয়ে স'র্লেই চল্বে
না, উৎসব কর্তে হবে রীতিমত। ওরে, কে আছিস্? [অপ্রতিভভাবে:
এই - না-শী-না, না থাক কেউ--উতসব চাই ; আমর! ত আছি? বরের

বাবাঁ-কনের মা, আমরাই উৎ্মব কর্ব। বৈবাহিক! তুমি গাইতে
পার?

তাল-মান চাই নাঁ-আমি নৃত্য করি।
গীতকণ্ে পাগলিলী উপস্থিত হইল ।

পাগলিনী1-গান
আমি গাঠিব এ প্রাণহীন উত্নবে
জীবন্ত স্মনে এক ভাষাহীন গান।

গীতক্জে পাগল উপস্থিত হইল।
পাগল !-আমি ন!চিব তাতে মনোমন শৃত।

ডেকে বাবে কমার বান।
পাগলিনী!
পাগল।

[ নানা প্রকার করুণ সুর আলাপ ]

| নানা প্রকার স*তের বোল আলাপ ]

পাগলিনী ।--ওগে! এস্সর পেয়েছি আমি সাবিত্রী-ধনী-গাশে,
প্রোণশে লিখন-দোষে বখন হারান্।

পাগল 1--গবে এ মাচ শিখায় মোরে, মাজাভাঙাঅজগরে,

প্রতিশোধ চায় তবু, কণ্ঠে পরাণ ।
৫৯

ছজান্নাসহ্

[২ষু অঙ্ক;
গীতকণ্ে পরিত্রাজিক।গণ উপস্থিত হইল ।

পরিব্রাজিকাগণ ।-গান।
আমরাও গের়ে বাই ন্দীর ব্খিত গান
অবিরাম ছন্দে।

আনরাঞ নেচে বাই লহ্রীর সেই নাচ
হতাশ-আনন্দো।

আমরাও এ সবে সব গলা মিলেছি,

আমরাও এ ভালে প! ফেলে চলেন্ি,
তোমাদের সে শুভদিন, আমাদেবও ভাই,

তোমাদেরি ও আখনে আমরাও ছাই ;
৭.

এএম এক পিপানায় উকো পিয়াই
এ এক মক্বন্দে।

ভ্রমী। [পাগঙ্সিনী প্রতি] কে তুমি? কে তুমি মলিনবর্ণা, স্বচ্ছ,
হৃদরা, আমীদের

বিষাদময় আনন্দ-উত্সবে বেদনার স্বরে হাসির গান

গাইতে এসেছ ? তুযি কি-তুমি কি
পাগলিনী। চুপ কর--চুপ কর, এখনই কেউ শুন্ঙে পাবে ; আমাকেও
পরে নিয়ে যাবে। গো, সে কী ধরা! ডাকাতের গর শুনেছ__
ডাকাতের গল্প? এক ছিল ডাকাত, তার নাম ছিল ধুমকেতু 7 ওকি--

তুমি কীদ্ছ কেন? যাঁও আর বল্ব না। কেউ শোঁনে নাঁগো, কেউ
শোনে না, আমার গল্প কেউ শোনে না।

ভ্রমী। তুমি কে-তুমি কে? তুষি--

পাগলিনী। আমি সে__আঁমি সে, এ বাঃ ভুলে গেন্বু, আমি-ক্সাষি - হিঃহিঃ-হিঃ- হিঃ!
৩৬

ওয় গর্ভাঙ্ক ৷]

জল্লাসলহ্দ

ত্রমী। চিনেছি-_চিনেছি, তুমি আমারই মত মেঘের অন্ধকারে
দিবাধ মুদদিতা পল্মিনী। আমারই মত স্বামীহারা-রাজ্যহারা--সর্বহারা।
গলা ধরি এম-বোন্, গলা ধরি এস। একদরশা ছুই সখীতে
সদালাপ করি, দীর্ঘশ্বামের বিনিময়ে অশ্রসস্তার উপহার দিই, বুকে
বুক মিলিয়ে তোমার মত লুপ্তচেতন! উন্মাদিনী হই! [ কণ্বেষ্টন]
দেবাঁ।

[পাগলের

প্রতি] তুমিও আমারই

গোত্রের বন্ধু,

নৃতাভঙ্গীতেই টের পেয়েছি । হাঃ-হাহাঃ-ধরা পাড়ে গেছ, বন্ধু! আর
যাবে কোথা? এস, আমরাও গলা-গলি করি। [ গলা ধরিয়! ] বন্ধু!
কি নাম? কোথায় রাজ্য? কেমন ধারা তীড়া থেয়েছ বল দেখি?

থাক্, চাই না আর দে পরিচয়। তৃমিও যেম্নি কুকুর, আমিও তেম্নি
শের়াল।

[ত্রমীর প্রতি] বৈবাহিক!

বিবাঁফের ঘটা ত মন্দ হল না;

আত্মীব-কুটুত্ব এই বে বেশ জুটে গেল! আর কেন? বর-কনে তোল,
পেট যে বাপানস্ত করে। আজ তোমার পাঁলা--কাঁল আমার বৌ-ভাত:

কূটারে এস, পেটে আগুন জলে উঠেছে, আর একটু দেরি কর্লেই
কৌচার কাপড়ে আগুন ধরে যাবে৷ এস-_আমরা আগে গিয়ে পাতা
গেতে বসি গে ততক্ষণ!
| পাগলগহ দেবানীকের প্রস্থান । পরে ভ্রমী ও পাগালনী বধ-কগ্ঠার

হাত ধরিয়া লইয়! চলিল, পবিক্রাঙ্গিকাগণপ পশ্ঠাং পশ্চাং হলুধ্বনি
দিতে দিতে প্রস্থান করি |

৬১

চতর্থ গর্ভাক্
শিবির
শিশুপাল ও জলম্ধর-রাজ ।

শিশু]

কে আঁস্ছে লোকটা দেখ দেখি--জ্লন্ধর-রাজ, মথ্রার

“দক হতে?
জল-।

তাই তহে,কে লোকটা?

শিশু-। এইদিকেই আস্ছে না?
জল-।

সেই রকমই ত লাগছে।

শিশু-। হা-বুঝেছি । সে পথে কাটা! আচ্ছা, আম্তে দাও।
,.

লাভাকী উপস্থিত ভইয়! অভিবাদন কাঁরল |

কে তুমি?

সাতাকী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃত।
শিশু-।

হ--এখানে কি জন্ত?

সান্তযকী। ভগবান্ শ্রীকষ্ণ আপনাদের ম্মরণ করেছেন ।
শিশু-। ই--কেন?
সাত্যকী। আপনারা প্রত্যেকে

রাজা, দোষ-গুণের বিচারক-

দওমুণ্ডের কর্তী! তিনি বিচার চান, কোন্ অপরাধে তার দ্র
মথুর! নগরী এরূপ পুথিবী-প্লাবী সৈশ্সঙ্জায় আক্রান্ত, আর কি বিচারে
হ্ায়বান্ রাজস্তবর্গ এই অন্যায়-আক্রমণের পৃষ্ঠপোষক |
শিশু-! যাও হে-বাঁও, তোমার শ্রীরুষ্চকে আমরা ছেলেবেপা

হ'তে জানি) ফিকির-ফন্দি, মিথ্যা, জোচ্ছুরিতে তার জোড়া নেই।
সে চাল্ চল্বে না» যাও ।
তং

র্থ গর্ভাঙ্ক। ]
জল-।

ভান্গাসহ্

না হে, ছোক্রার কথাটার একট! জবাব দাও) তুড়ীতে

উড়িয়ে গিলে চল্বে কেন? রাজা তোমরা, বুঝিয়ে বিদেয় কর।
শিশু-।

[ শলেষবাক্যে ] মথুরা'নগরী তোমার কৃষ্ণের কি কবে হ'ল,

হে দুত-পুর্গব?

সাত্যকী। মথুরা-নগরী কার বল্তে চান্?
শিশু-| কংসের।
সাত্যকী। উগ্রসেনের বল্তে পারেন;

কংস ত মথুরার অভিিক্ত

হয় নাই, দুর্ধল বৃদ্ধ-পিতা উগ্রাধেনকে সিংহামনচ্যুত, কারারদ্ধ কারে
অবিচারে গিংহাঁসনে বসেছিল ।
শিশু-। বসেছিল--বসেছিল। তার পিতা_ভার ভাঁবীরাজ্য
গে বুঝেছিল, মে রাজনীতি; তোমার শ্রীকৃষ্ধের তাতে কি? সে
আসে এর মধ্যে কোথা হ'তে?

কোন্ সে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ মথ্রার?

কি মাথা-ব্যথার কৃষ্ণ কংদের নিধন করতে আসে?
সাত্যকী। শ্রীকৃ্চ ত কংসকে নিধন করতে আসেন নাই:
অন্থচিত ব্ল্বেন না। কংসই শ্রীকৃষ্ণের নিধন-সঙ্কল্পে নিমন্ত্রণ করে
এনে নিধন করতে গিয়ে নিজে নিহত।
জল-1

বাঁছোঁক্রাঁবাঃ।

সাঁতযকী। জরান্ধের আমরা ততটা দোষ দিই না এ ক্ষেত্রে; কেননা,
কংস ছিল তাঁর জামাতা!

মানে না;
করেন, এই
কি স্বার্থে?
জল-|
সাত্যকী।
৩

স্বার্থে আঘাত পড়লে মানুষ ্ঠায়-অন্তায

কিন্তু আপনারা এ দেশের রাজা, এই আক্রোশের সমর্থন
অন্তায়ের পৌষকতা করেন, এই অত্যাচারের সাহচর্য করেন
কোন্ নীতির বশে? কোথাকার ধর্ম অনুসারে?
বন্ছে ভাল, যাঁই বল--ছোক্র! বল্ছে ভাল।
শ্রীকৃষ্ণের কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকৰের

জয্ষিকস
ছি
০ও

ভাল্পাজহ্দ

| ২র অঙ্ক)

কাছে, আপনারা বিচীর করুন| বিচারে শ্রীকৃষ্ণ অপরাধী সাব্যস্ত হন্,
তার দণ্ড বিধান করুন;

তিনি অবনতশিরে সে দণ্ড গ্রহণে প্রস্তত।

অন্থা রাজ্ধর্শ অনুসারে স্তায়পক্ষ অবলম্বন করুন? অথবা শ্গার-অন্তায়

উভয় পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে দর্শকরূপে নিরিস্ত থাকুন।
শিশু-| তা থাকব বৈকি!

আমর! নিতান্ত বোকার মত হাত-পা

গুটিয়ে চুপ ক'রে কমে থাকি, আর তোমার কৃষ্ণ মথুরাটা যেমন ফ্কাকতালে নিয়েছে, ম্গধটাকেও সেই রকম মজা ক'রে গ্রাস করুক-__
কেমন?
সাত্যকী। - তা ত কর্বেনই; সেইজন্যই ত আপনাদের সাহায্য
ভিক্ষা। ন্যায় যদি অন্যায়কে গ্রান করে, ধর্ম যদি পাঁপেরুধ্বংস করে,
তা'তে কারও বুক-জালার কারণ থাকতে পারে না।
শিশু-!, দূত1 তুমি যে

কৃঞ্চের

গ্রশংসায়_-কৃষ্ণের

তুলনায়

মগধটাকে একেবারে নরকের সঙ্গে খাপিয়ে দিতে চাও, ভে | জান, এই
মগধ আজ পৃথিবীর মধ্যে যহাবল-পরাক্রান্ত সর্ধশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য £

সাতাকী। তাই বুঝি তার কারাগারে পৃথিবীর অসংখ্য নিদ্দোষ।
নিরীহ-রাজা কুদ্রপূজার বলি হয়ে জগৎ হ'তে বিদীয় নতে প্রতি মুহূরভ
মৃত্যুর অপেক্ষা কর্ছে? সেই ভয়েই বুঝি কর্তৃব' »ণূ রাজন্যবর্গ আজ
সদসৎ বিবেচনা বজ্জিত হঃয়ে তার সর্বপ্লাবী পঠাকা-প্রবাহের তলে এমন
ভাঁবে একত্বিত?

জল-| সাবাস _ছোক্রা, সাবাস্।
সাত্কী।

আপনারা! বৃথা বিভীষিকা দেখাচ্ছেন কেন?

ফিরুন্,

এই, আত্মক্ষয়কারী সর্পিল আলিঙ্গন হতে আপনাদের মুক্ত ক'রে
কর্তৃব্যের পথে ফিরুন্, জগতের দুর্দশা দেখুন্, রাজা নামের সার্থকতা
করুন।

ভগবান্ রুষ্ণচন্ত্রের সির্ধন্ধ অন্ুরোধ--সাদর আহ্বান ।
৬৪.

৪র্ঘ গর্ভান্ক।]

জন্পাসহ্ছা

শিশু-| [নীরব]
জল-। কি হে, বলি- বলে কি এ?
শিশু-। পাগল--পাগল! ও--ও পাগল, ওর কৃষচন্্রও তখৈবচ|
ই--রাজাদের একত্র কর্বে_ মগধরাজ্য ধংস কর্বে--জরাসন্ধের শাসন
কর্বে। মরণকালে বিপরীত বুদ্ধিআর কি! ভা নিজে মর্ছিস্-_ মর্গে,
আবার আমাদের জড়ানো কেন? জরান্ধ আমাদের কি অসম্মান

করেছে, তাকে ছেড়ে কের দদ্বান্িতে পড়ে গুষটিশ্দ্ধ মর্তে যাব?
জল"! এই কৃষ্ণ তৌমার পিস্তুতো৷ না মাস্তুতে! ভাই হয় নয়,
শুন্তে পাই? কি রকম পিস্তুতো-মাস্তুতো। ভাই তা হ'লে? চোরে
চোরে?

শিশু! আরে তুমিও যেমন! আমি আমার যাবাবাকেই দেখি

নি, তা মাসী-পিসী! গৌরালার ভাত-মারা৷ কোথাকার পিস্তৃতো ভাই!

আর তাই যদ্দি হয়, তা হলেও আমার পক্ষে তাঁর সাহচর্য একাত্তই

অগম্তব। বিরঞ্চ ঘোরে নরকে মরণং। নচ ধনগর্ধিতি বান্ধব শরণং 1,
নরকে পচে মরাও শ্রের১ তবু ধনগর্কিত আত্মীয়ের শরণ কখনই না;

এ মহাঁজন-বাক্য। আমায় জরাসন্ধ-পক্ষে থাকৃতেই হবে।
জল-। থাক তবে তুমি; আমার কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেছে,
ভাই! ছোকুরা আমায় বিগড়ে দিয়েছে ।
শিশু-।

সেকি!

জল-। আর সে কি! আমার প্রাণে নিয়েছে, ভাই! আযাদের

ভূল্য মূর্থ আর দ্বিতীয় নাই। সত্যই ত আমরা করছি কি? জীবনপাতে পাপের প্রসার কর্ছি, পদাধাতে ধর্বর মন্দির চুর্ণ-িচুর্ণ কর্ছি।
ঈগতে পাঁপিষ্ঠ অনেক রকমের আছে; কিন্ত আযার মনে হচ্ছে, আমাদের
এই আত্মঘাতীর কাছে, ছন্মবেশী দক্্য-প্রকাশ্ত মশানের জললীদ--সবাইকার হার।
৫

ভ--৮৫

ভাবলো সহ

[২য় অঙ্ক;

শিশু-। যারা যাবে--মারা যাবে, অপরিণামদশি! জরাসন্ধ-কোপে
ধনে-প্রাণে একদম্ মারা যাবে |
জল-। মৃত্যু ত একদিন হবেই, বন্ধু ! হাজার পক্ষ নিয়ে পড়ে
থাকলেও সেদিন তোমার জরাপন্ধও ঠেকাতে পার্বে না তার বাবাও না।
তবে আর কেন তাকে ভয় ক'রে চোরের মত যেধা-সেথা মাথ! গু জি? না
_-দাঁদা, আমি মাথা গলালুম। জীবন্টার গায়ে হাত বুলিয়ে ত খেল! গেল
এতদিন, দেখা গেল বেশ তার যা! দৌড়_-তাতে যা লাভ) আত্মনীশ,

মনভ্তীপ, ভুবন্ভরা দুর্নাম | এইবার একবার মরণটাকে স্বাকৃড়ে নিয়ে চলা
যাক) দেখা ধাক্, তাতেই বা কি 'আছে। তবে বতদূর দেখা যাচ্ছে, তাতে

অন্ত কিছু না থাক্ --পরার্থে, ধর্মীর্থে প্রাণ উৎমর্গ, এই উজ্জল আত্মতুটি
স্বর্রন্ুখকেও ঝকৃমেরে দেবে।

ছোকরা!

তোমার ঝড়শি আমার

তেলোয় ব্লিধেছে, আমি চল্লাম তোমার কৃষ্ণচন্দের কাছে নিজের ঝাক্
নিয়ে! তুমিই বাঁ আর কেন? ছিপ. গুটোও, ভৌমার টোপ আর কেউ
ধরবে না_মিছে চার খরচ করবে;

আর বা তুমি দেখছ, ও সন

অগাধ-জলের মাছ ।
[ প্রস্থান ।

শিশু-। ওরে, কে আছিদ্-শীগ্র সম্্রাটুকে এংবাদ দে। শিবিরে
শক্র প্রবেশ করেছে, সব লণ্ড-ভ্ড কর্লে।

সাত্যকী। সাবধান চেদীশ্বর! এখনও আপনাকে অবসর দিচ্ছি,

বিশেষ বিবেচনা করুন! রাম-ক্ষ্চকে সাঁমান্ত ভাববেন না। আর্ডের
কাতরতীয়, ধর্মের বিপ্লবে তৃভার-হরণে পৃথিবী-বন্গে রাম-কৃষ্চ অবতার।
তান্দর আহ্বান-উৎগীড়িত সমগ্র জগন্থাসীর হ/য়ে; অবহেলা! কর্বেন
না; অনুতপ্ত হবেন অবশেষে
|
শিশু-। কিসের অনুতাপ?

কি কনূতে পর্বে তারা আমার?
৬৬

৪ গর্ভাঙ্ক। ]

জন্ালহ্ধ

আমি চেদৌশ্বর শিশুপান, পরাক্রীন্ত জরামন্ধের মিত্র। সে ভ আর
কাঁকেও দেখাও গে। যাঁও বল্ছি এখান হ'তে|

সাত্যকী। এখনও বলছি সাবধান, চেদীস্বর--জরামন্ব-মিত্ !

শিশু.| কে আছিদ্, এ উন্মাটাকে গলাধাৰা দিয়েদূর ক'রে
দেত]
সাত্যকী| শিল্তপাল! মোহান্ধ বর্ষর! অরামন্্ের অন্তরালে
দাঁড়ি আছ বলে আপনাকে নিরাপদ্ পরিখাবেষ্টিত, মৃত্যুর অলক্ষ্য মনে

করেছ? নিয়তি লৌহছুর্গ যানে না| যে আগুন জালিয়ে দিয়েছে বিন!
ইন্ধনে প্রকৃতি, তোমার পরাক্রান্ত জরাসন্ধ পতগ্গের মত পুড়বে- মরবে
ছাই হয়ে উড়ে যাবে আর তুমি চৌশ্বর শিশুপাল, অতি হুদ্র--অভিহীন-তৃণাদপি তুচ্ছ; মাবধান! সাবধান! সাবধান!
প্রস্থান।

শশ। ধর হর হ হতভাগ্য গোপনঅনচর ! আগুন জলেছে
দেখাতে এসেছ? ফুৎকারে নিবে যাঁকে কুকারে নিবে যাবে। ও

আগুনে য! দাহিকা, আমার তা জানতে বাকি নাই।
[নেপথো তৃর্যাধ্বণি;
কিসের শব! রণভেরী! যুদ্ধবাধল বুঝি? ধ্বংস--ফ্বংস-_মথুরা
ধ্বংম! কংসবধের প্রতিশোধ! জয়-মহারাজ জরাসন্ধের জয়|
[বেগে প্রস্থান।

সওম গর্ডাঙ্ক
রণস্থল

যুদ্ধোন্ুখ বলরাম ও জরাসন্ক

তোর নাম জরাসন্ধ ?
তুই-ই এ শাস্ত স্বচ্ছ বিশ্বাকাশে
অকল্মাৎ আবিভূতি
অগ্রিপুচ্ছ ধুমকেতু ?

শ্রীধাম মধুপুরীর নিত্য শাস্তিতক্গে
এ রাক্ষসী-আয়োজন-_দানব, তোরই ?
জরা- |

তুই কে--তুই কে ষণ্ড অসভ্য ইতর?
জিহ্বায় বর্ধর-ভাষা,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে
আবৃত মূর্খের মত
বাহরূপে অন্তরের কদর্য্যত! ঢাকা)

স্থসঙ্জিত কিরাত, কে তুই?
“বল-

আমি কাল, আমি রুদ্র,
আমি রে সংহারকর্তা |
দুক্কতিদলনে- ধর্ধ-সংস্থাপনে

সম্ভবামি যুগে যুগে ;
ঈশ্বরের অবতার আমি |

€ম গর্ভাঙ্ক
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এ কল্পে আমার কন্দমুযোগ্য নাম-সঙ্কর্ষণ, বলদেব, রাম।

জরা-।

তুইরাম?
তুই-ই কংসারি সে রাম-কুষ্ণের রাম?
“তোর কষ কোথা ?

তারে চাই আমি---

ডেকে আন্ -একত্রিত হ* দুজনে,
এক গদাথাতে আমি

চর্ণিব দোহার মুণ্ড )
প্রতিজ্ঞা আমার-_তুলিব না এ করে দ্বিতীয় গদ
জামাতা-নিধনকারী
তুরাচার রামকষ্জ-বধে |

সিংহ কভু শিকারের তরে
একটা লক্ষের অধিক দের না ।
কোথা কৃষ্ণ ?

অবসর দিতেছি রে তোরে,

জোটু বেঁধে দীঁড়া--ডেকে আন্ তারে।
বল-।

ডাক দিতে হবে না, রে !
আছে কষ আমারি ভিতরে |
মুর্খ, অন্ধ, মায়ার সেবক !

কৃষ্ণ ব'লে নাই রেস্বতন্ত্র
কেউ
যেই রাম, সেই রুষ্ণ।
দেখাতে বৈষম্যময় হ্ন্ের একক,
৬৪

[য় অথথ)

জন্পালহা
এক, নিতা, অবায়, অথও্ড মোরা

অবতীর্ণ বিশ্ব-রঙ্গভূমে )
শ্বেতবর্ণ আষি রাম, অসিত শ্রীকৃষ্ণ ।
নহে ভিন্ন--এক আত্মা, এক কর্ম,
এক মুল, এক কাণ্ডে ছুই শাখা,

গতি পরিণতি একই দৌহার।
পারিস্ বিচূর্ণ কর্ রামের মন্তক ;

_দেখিবি কৃষ্ণও নাই-লীন হযে গেছে এই অনন্তের সনে ।
জরাঁসন্ধ!

কুদ্র-উপাঁসক !

রুদ্রধ্যানে রুত্রময় রুদ্মুত্তি ধর:
সংহর' - সংহর+ শত্রু ।

সুদুর মগধ হ'তে উর্দস্বীসে
এসেছ মথুরা যাদের সন্ধানে?

গ্রাস কর বুতুক্ষুব্যাদনে

সহস্তা মুণ্ড সেই.
ওরে গদা! অগ্নিদুখে ষথ।
দেবগণ করেন হঘির্ভোজন,

সেইমত তুই মোর সর্কগ্রীপীমুখ ;
তোর দ্বারা তৃপ্ত আমি হত্যার ক্ষুধায়।
জরাসন্ধ !

ধ্বংস দেবতায়,

তৃপ্ডিদান কর।

আহতি গ্রহণ কর--& দু স্বাহা !
[ গদাঘাত |

চি

জব্াতনহদ
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বল-|

[ গদা ব্যর্থ করিয়! ]
আগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ
পৃথি ত্বং শীতল! ভব!
জরাসন্ধ, ধ্বংসের দেবতা !

কই তোর রুদ্রমূর্তি নিখিল-সংহারী ?
এই গদ। তোর সর্ধ্বগ্রাসীমুখ
হোমাগ্রির তুলনায়,
সে মুখে যে প'ড়ে গেল ছাই !
কোথা তোর প্রতিজ্ঞা, বর্বর !
এক গরদাঘথাতে

চুণিবি মস্তক ছুজনার-_
কৰিবি না দ্বিতীয় প্রহার ;

কোথা সেই সিংহের শিকার ?
আচ্ছ।--আচ্ছা_-মাঁথা তোল্)

নতমুখে কেন ? পুনঃ চেষ্টা কর্।
তুই ত প্রতি্জাত্রষ্ট;
আমি ভোরে সাঁধ ক'রে দিতেছি সম্মতি-ধর্ রে দ্বিতীয় গদ]1।
জরা- |

আরে-আরে--কদাচারী, কুমতি-চালিত !
কি কৌশলে নিবারিলি জরাসন্ধ-গদা
না পাৰি বুঝতে

এ ধেন ভৌতিক ক্রিয়।!
হয়েছিল হস্ত মোর নিশ্চয় শিথিল
দয়া-পরবশে শিশ্ত হেরি তোরে |
১

ভব্লোহহ্দ

[২য়অন্ক;

নাই--নাই_-নাই ওরে এবার নিস্তার,
অনিবাধ্য এ গ্রহার;
তোর সনে মেদিনী পশিবে রূসাতলে।
! গদাঘাতোছ্যাত |
বল" ।

[ব্যর্থ করিয়া] আবার যে তাই?
এবার” কি শিশু হেরি
স্নেহের সাগর তোর উথলিয়াছিল ?
ভাল--ভাল!

- একবার গেল--দুইবাঁর গেল,

পুনরায় দিতেছি সম্মতি-__
বারের বিচার নাই,
যতবার ইচ্ছা! তোর

কর্ রে উপযুগপরি ও গদা-চালন!)
আমি উপগ্ত ব্যর্থ করে যাই!
আশা মিটে গেলে তোর,
পশ্চাতে দেখাব--

কে আমি শিশুর বেশে ।
জরা” ।

দয়া নাই - মায়া নাই_..
নীতি নাই-_গণ্তভী নাই,

কিছু নাই তা হ'লে এবার |
লিল, রে জরাসন্ধ !
রুদ্র-ললাটস্থ উগ্র কালবন্ি।
বহিল, রে জরা'সন্ধ !
বিশ্ব একাকারে প্রলয়-প্রচণ্-ঝঞ্চ! |
থ২
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জাঞ্পা হা

নামিল, রে জরাসন্ধ !
হুষ্টির শিয়রে উন্মন্ত কড়কাবৃষ্টি ।

ৃষ্টিহীন, শ্রবণূবিহীন, নির্ববাকৃ-বদন !
বল”!

আয় ছুরাতন্!
[ যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান

দ্রুতপদে চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন |
চণ্|

[চমকিত হইরা | একি।

এ আমি

কোথায়? এ যে

কষতরিয়ের কর্মাডূমি রণস্থল! আমি ব্রাহ্মণ না? আমি মহবি গৌতমের
পুত্র চণ্ডকৌশিক ন1? আমার কটিতে কৌপীন, করে কমওুলু, হৃদয় .
কাম-কলুষহীন তরঙ্গের পবিত্র মন্দির না? আমি কেন এখানে? এই
ক্ষত্রিয়ের কর্মভূমে? কে? কে তৃই আমা মন্্রযু$-আয্মহারা ক'রে
আমার অজ্ঞাতে এই কদর্ধাতায় টেনে আন্লি? মায়? কিসের মায়া?

জরাসন্ধকে আমি স্থষ্টি করেছি এই মায়া? ধ্বংস হোঁক্ অরাসন্ধ। সে
এই জগত্জুড়ে অশীন্তি, বিশৃঙ্খলা হাহীকারের বন্ত! এনেছে; সে পাপিষ্ঠ
আমার উপদেশ, আমার আন্তরিকত! অম্নানবদনে অগ্রাহা করেছে--তার
মায়া? ধ্বংষ হোক নে।

আর এখানে ইঈীড়ান হবে না; তার জন্য

আমি নিজস্ব হারাব না । সাঁবধান-মায়া। আমি ত্রাঙ্ষণ, সর্ধযারাতীত ;

গীতকণঠে মায়! আবিভূতা হইলেন ।
মায়া ।-_.

গান
মায়ার অতীত কেউ নাই__দিছে বড়াই ক'রে! না জীব।

মায়ার অধীন বিশ্ব-জগত, ত্রদ্ধা, বিষ্ণু, শিব

এ

চণ্ড-1 হাঃ হাঃ হাঃ! আবার মূর্তিমতী হয়ে এলি, সর্বনাশি!
বলিম্ কি? মায়ার অতীত কেউ নাই? এত দর্প তোর? বিশ্ব-জগৎ
থু

জল্রাডহ

[২্য়ুঅস্ক;

মায়ায় বন্ধ? বিশ্বজগতের কতটুকু দেখেছিদ্ তুই, অদুরদশিনি ? দেখবি

কি? তাঁর সবটা দেখার তোর দৃষ্টিই নাই। তোর আধিপত্য ত বিশ্ব
জগতের অতি নিয়ে, কামিনী-কাঞ্চন-ভোগাসক্তির উপর) বর্গের মন্দিরে
উঠতে পেরেছিন্? কি ক্ষমত1'? সেই ব্রাঙ্ষণ আমি। হাস্ছিস্ কি?
দেখতে চাস্? ভাল, যুদ্ধস্থলে এসে পড়া গেল যখন, শুধু ফিরি কেন?

আমিও যুধামান। জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবের যুদ্ধ, আমার যুদ্ধ বিশ্ব
বদ্ধকারিণী মায়া- তোর সঙ্গে। «ই আমি চল্লুম ; আটক! ।
[ প্রস্থান

মায়া ।7- |

[ পূর্ব গীভাংশ ]

ঘেই হও তুমি, বেথাকারই হও, ঘতই কর-ন যার্ই পূজা,
*বেদিকেই যাও, নিস্তার নাই, দশদিকে আমি দশভুকা :
ছাড় রে গাগল মমর-বাসলা।
দাড়।ও-_-ফের, আর হাসায়ো না,
কতট! শোণিভ তোমার বলনা, দেখনি আমার জিত ।
[ অন্তদ্ধীন ।
শীকুষ্ণ ও সহদেব উপস্থিত হইলেন!

শ্রীকুষ্ণ। সহদেব ! শোনা ছিল-_তুগি পিতা যোগ্য পুত্র নও, তুমি
এক অপাধিব গতির সৃষ্টি ; কিন্তু একি! এ যুদ্ধে তুমি?
সহ-| এতে আমার সে অপাধিব গ্রীতির স্থষ্টিরকি এমন বৈপরীত্য
দেখাঁন হচ্ছে, যুপতি ?

প্রীকষ্ণচ! হয় নাই? হাহাকারের খরআশোতে আপনাকে ভাসিছ়ে
দিচ্ছ“ ধ্বংসের তাগুব-লীলার নৃত্যোত্সবে অন্লানে যোগদান করেছ--

ধরে এসেছ, হয় নাই গ্রীতির সৃষ্টির
পাপের সাহায্যে বদ্ধপরিকর, অস্ত্র
বৈপরীত্য?
ও
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জন্লা সহ

সহ-। পিতাঁষদ্ুপতি ! পিতা । পাপ নাই-_পুণ্য নাই-_পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ । সহদেব!

'প্রহলাদ-চরিত্র পড়েছ ?

সহ-! পড়েছি।
শ্রীকৃষ্ণ । কি বুঝেছ তাতে ?
সহ. ! বলদর্পা যথেচ্ছাচারী পিতার আজ্ঞা অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে
প্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করাই আত্মোন্নতির নীতি।
শ্রীকুষ্ণ। তবে?
সহ-।

পিতা ধর: পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং জপঃ |
পিতরি শ্রীতিমাপনে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঁঃ ॥

এ শ্রোকটা কি তা হলে দুর্নীতি?
শ্রীকৃষ্ণ । দুর্নাতি নয়-_পিতা-বিশেষ আছে:
সহ-। কই, এ শ্লোকের মধ্যে পিতা শবের পূর্বে ত কোন বিশেষণ
দেওয়া নাই; শুধুই ত পিতা । যাও ষছুপতি!

তোমার সে প্রীতির

স্টির বৈপরীত্য হলেও আমার এ মন্ত্র পপিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে
সর্ধদেবতী£” ! আমি তোমার প্রহলাদের নীতি নেব না।
শ্রীকষ্চ| নিতেই হবে তোমায় প্রহলাদে. নীতি, সহদেব ! সে নীতি
পর্ধনীতির সার ।

সহ-] নেব নী। যে নীতি পুত্রকে নরসিংহ-কবলে জঙ্মাদাতা পিতার
বিভীবিকাময় মৃত্যু স্থিরভাবে দেখায়, সে নীতি পর্বনীতির সার--সে
প্রহলাদের পক্ষে, সহদেব তা শ্বীকার কর্বে ন!।
শ্রীকৃষ্ণ । কর্তেই হবে স্বীকার, সহন্দ্রেব! গায়ের জোর খাটুবে না ।
প্রকৃতি তোমায় এমন স্থলে নিয়ে গিয়ে ফেল্বে, তৌমাকেও দেখতে হবে,

জরাঘন্কের শোচনীয় মৃত্যু ঠিক এরূপ স্থিরভাবেই, দ্বিতীয় প্রহ্লাদটা হয়ে ;
সত্যের বিকাশ শ্বতঃসিদ্ধ |
৭৫

জব্পাঁসহ্া

ূ

[২য় অঙ্ক;

সহ-: দেখব তাই, তোমার লীগাময়ী মহাপ্রককৃতি আমার কোন্
স্থলে কোন্ দিক্ নিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার “পিতা ধর্মুঃ পিতা স্বর্গ: আজন্মের
ধারণা মিথ্যা ক'রে দেয়--আমার প্রহলাদ-চরিত্রের পক্ষপাতী করায়।

দেখব সে অসম্ভব-সষ্টব-ঘটনাস্থল, সে অঘটন-ঘটন-পটায়সী প্রর্কৃতি।
কারো মুখের কথায় নয়-কোন

পুরাণ-প্রমঙ্গে

নয়, প্রতাক্ষ_চোখের

ওপর
শ্রীকৃষ্ণ। মুখের কথা, কি পুরাণ-প্রসঙ্গ, কোনটাই

ভ্রান্ত নয়,

সহদেব 1 যাক, প্রতাক্ষ দেখবে ত1।

সহ-|

তাহলে উপস্থিত?

শ্রীকৃষ্ণ। যু্ধই।
সহ-। তা হ'লে এ যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সহদেবে নয়, এ যুদ্ধ “প্রহলাদের
নীতি আর “পিতরি গ্রীতিমাগঞ্জে প্রীযন্তে সর্বাদেবতাঃ” এই দুই নীতিতে ।
[ যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান ।
যুধ্যমান শিশুপাল ও আত্যকী উপস্থিত হইল।

সাত্যকী!

বেছে-বেছে তুমি শেষটায় আমার ভাগেই পড়লে,

চেদীশ্বর? ঈশ্বরের কী অপূর্ব যোজনা! বলিহাগ্ি! তখন আমারও
বড় অদ্ধভোজনে উঠিয়ে দিয়েছ, এখন? আজ 'ব তোমার মুণ্ড পাঁচ
কুটুঘ মিলে পরম সুখে চর্ধণ করব; সাবধান হলে না?

শির্ত-| কিসের জন্ত? মুর্খ! এখনো ভ্রকুটী করতে লক্জা
হচ্ছে না? দেখতে পাচ্ছিদ্ না, চতুর্দিকে অপংখ্য সৈন্য-লমাবেশ ?
সাত্যকী। যেষপালের বে্ুনে সিংহগণের কি করবে, শিশুপাল?
কর্কে--কেবল তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি। ক্ষুধা বুদ্ধি করিয়ো না, বার বার
অনুরোধ কর্ছি, তৃমি ফ্ছুবংশের আত্মীয় বলে!

সাবধান হও_-ফের!

শিশু-। কানে আঙল দিতে হ'ল, দেখছি আমায়।

বারবার
শ

৫ম গর্ভীঙ্ক | ]

জ্ঞ্ালহ্

সেই কথা, সেই ফের-_-সেই আমর! তোমার আত্মীয় দেখ-_সাত্যকী,
সাঞ্চকথাঁ-আমার আত্মপর নাই, যেখানে স্বার্থ সেই আমার আত্মীয়।
জরাসন্ধ আমায় মথুরা দিতে প্রতিশ্রুত; দিবি তোরা ছেড়ে ?

সাত্যকী। ওরে ধূর্ত পর-বিবাদ-প্রবর্তক, মাঁংসলোভী শৃগাল!
তুমি মথুরার লোভে জরাঁসন্ধকে উত্তেজিত করে এনেছ? বল্তে হয়
তা এতক্ষণ ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ-_আঁমি করেছি কি? বোঝাতে গেছি কাকে?

জগৎ!

তোমার বুকে এরূপ ছুরভিসন্ধিতর! গুপ্পাপী আর কতগুলি

আছে?

তুমি এক কাজ করতে পার?

নিয়তির তপস্তা করে তাদের

সব ক*টাকে এক নৌকাঁয় চড়িয়ে দাও, আমি একট! ঝঞ্জা ভূলে এক

সংঘাতে ডুবিয়ে দিই। তা না হলে যে, তোমার উদ্ধারের অনেক দেরি
শিশুপাল!

না-আর আমি তোকে নিঃশ্বাস ফেল্তে দেব না, ও বিষাক্ত

বীঙ্গাণু
আর এ বাঘুতে যেশে কেন?

অস্ত্র ধর্বি, না মন্লযুদ্ধ কর্বি?

আমার বড় ইচ্ছা! হচ্ছে তোরে টুটি চেপে মারি।
শিশু-| [অস্ত্র খুলিয়া] সাবধান!
মা রক্জবীজ-বিনাশিনী মহাকালি!

সেই রকম লোঁল-

জিহ্বা আর একবার প্রসারিত করে এপ, মা!

সাতাকী।

এ পাপ-্রস্ত পুণ্য-

মুহ্িকায় যেন না পড়ে ।

[ যুধামান উভয়ের প্রস্থান।
চণ্ডকৌশিক পুনরায় উপস্থিত হইলেন ।

চগ্-1 নাযুদ্ধটা দেখে যেতে হ'ল। যে-সে যুক্ধ নয়, রাম-জরাপন্ধে
যু্--দেখ
বার । এতক্ষণ জরাসন্ধ রাষকে আক্রমণ করে এসেছে, রাম
শুদ্ধ দে আক্রমণ ব্যর্থ করে যাচ্ছে _মগ্তদিকে হাত বাড়ায় নি
আর তযান্বেনা?

তার অক্কৃতকা ধ্যতাকতক্ষণ সহ করবে?

কিন্ত
এইবার

যে রাঁয জরাসন্ধকে আক্রমণ কর্বে, তখন 1 নাঁ-এসে পড়েছি যখন, .
ণণ

তান্লাজনঙ্ছা

[২য় অঙ্ক;

দেখে ষেতে হ+ল যুদ্ধটা শেষ পর্য্যন্ত । জরাঁপন্ধ! জরাসন্ধ ! কর্ছ 'কি?
চণ্ডকৌশিকের সৃষ্টি তৃমি, ব্রহ্মতেজের পর্ণমত্তি তুমি ; বলরাম তোমার গদ!
ব্যর্থ করে? নিরুৎসাহ হয়ো না, আরও জোরে-_আরও ক্ষিগ্রকরে,
' নির্ভয় ; আমি এখানে দাড়িয়ে |
মায়! পুনরাঁবিভূতা হইলেন।

যাঁয়া। [ করতালিসহ ] আট্কেছি--আট্কেছি-আাট্কেছি।
চও-। [চমকিয়ী ] ও£-করেছি কি! তাই ত! ভুল করেছি-ভূল করেছি, যাছুকরি! তোর ধুদ্ধে আমি পরাস্ত হই নি, ভুল করেছি;
তুল মানুষ মাত্রেরই হয়। এই আমি চল্লাম, করুক গে রাম জরাসন্দকে
আক্রমণ; আমার কি? আমি সর্ব্ষায়াতীত ব্রাঙ্গণ।
| প্রস্থান।

নায়া।, এঁটেই ভুল--এটেই ভুল-গান

জাগন্তে দেখ বে স্বপন ।
ও তুল চিরস্থায়ী যাবৎ জীবন ।
জলিও না বৃথা ন্মার, হবে শুধু নিভে ছ:ই,

কি শকতি মায়! জয়ে, এ তেজের খে নাই,
কেন মর ছাঁতিফেটে মরীচিকা-প্রতারিত,
মায়াতীত ভুয়ো কথা কন্ধ বে গোপন ।
[ অন্তদ্ধীন।

ব্ল।

বলরাম ও জরাসন্ধ পুনরায় উপস্থিত হইলেন ।
এবার আমার পাল! ।

তোর যা বাহুর তেজ--তোর ষা কৌশল,
তা” ত দেখ! গেল সব।
এ

এম গর্ভাঙ্ক
|]

জক্পালহ্ছ

এমেছিলি মস্তক চূর্ণিতে ;
কেখপাতে হ'ল না সামর্থ্য
শত চেষ্টাতেও।
আর সহিব না,
আঘাত কৰিলে প্রতিঘাত আছে তার)
আক্রমণ আমার এবার ।

শক্তি দেখি তোর,

ব্যর্থ কর্ রামের বিক্রুয়।
প্রথম আঘাত-_
| আঘাত করিলেন |

[ব্যর্থ করিয়া ]

ব্যর্--ব্যর্থ_-ব্র্থ রে বিক্রম তোর,
ছন্নমতি-রাম 1

পৃথিবা শীসনক্ষম
জরাসন্ধ ধরে নাই গদ।
ত্প- |

শিথিল-নিস্তেজ---দুর্বাল বাহুতে |
ধর্ রে দ্বিতীয়

জরা-।

[ বার্থ করিয়া ]ব্যর্থ_বার্থ!

| গদাঘাত |

বাঙ্গ আর কি করিব তোরে?

গোপশিশ্ত তুই, আজন্ম গাচনি-পাণি
গদাধুদ্ধ জরাদন্ধ-সনে ?
ব্র্থ তোর ছিতীয় আঘাত!
ব্ল-।

[ সমুচ্চ শক্তিতে ] তৃতীয়-সমাপ্ত রখ ।
| আঘাত ও জরাসদ্ধের গদাচাতি |

৭৯

[২ম অঙ্গ;

ভঞ্পীজ্নজ্জ

জরাসন্ধ ! হাস্ব, না কীদ্ব? কি কর্ব বল্ দেখি? হাঁসি আম্ছে;

এই শক্তি--এই প্রতাপ নিয়ে তৃই গোটা পৃথিবীজুড়ে বসেছিলি মহাঁবলপরাক্রান্ত নাম ফলিয়ে? কান্না আসছে; তোর মে কৌশলজাল ছিন্ন
তৌর সকল আশী-ভরসার অবসান। জগৎ! তুমি কি ভাবে জরাসন্ধবধ চাও? তোঁমার রক্ত-শোষক নৃশংস শার্দুল জালে পড়েছে, তোমার
বক্ষ-পঞ্জর-চূর্ণকারী তাগুব-নৃতাশীল প্রেত, কালের কটাক্ষে স্থির; তোমার
অশ্র-অর্ধ্যের প্রসন্ন দেবতা--বলরাম মুক্তকণ্ঠ, বরং বুণু। কি ভাবে তুমি
জরাঁসন্ধ-বধ চাও? কোন্ পৈশাচিক বীভৎস প্রণালীতে তার সংহার

হলে তোমার তৃপ্তি?
শিশুপাল উপস্থিত হইল ।

শিশু-। ছুন্মতি! দুর্ঘতি! কে কোথায়-ছুটে এস, মহারাজের
অপমান--প্রীণপাত কর। দুর্কৃন্ব গোপাধয | [ আক্রযণোস্ভত ]
তেজের বিকাশ ।

তেজ ।_গান
সাবধান সম্বর' প্রসারিত কর ।
সাবধান পন্নগ প্রবেশ" বিবর |
সাবধান এ অনল এসে" ন। পৃতঙ্গ,

দেখিবে কি ক্ষীণ আখি বজের রঙ্গ,
জলাশয় নয় এ যে সাগর-তরঙ্গ ;
সম্তবণ সাধ পাশরণ পার ।

শিশু.

একি! একি! তেজ বিভীষণ।
সহস্র মার্ভগড যেন

এককালে উঠিল জিয়া !
৮০
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জঙাসহ্া
আক্রমণে কাহার শকতি ?

অগ্রসর হই কি প্রকারে?
নয়ন মেলিতে নারি।
গেল সব বুঝি,
মহাতেজ কে আটিবে ওরে?
বল-1| বল--জগৎ! নীরব কেন? নির্ভয় যুক্তকণ্ঠে বণ, কি ভাবে

তুমি জরাসন্ধ-বধ চাও? যতই নিষ্টরতা হকৃ, রাম সে প্রার্থনা পূর্ণকর্বে।
সহদেব উপস্থিত হইল |

সহ-।

আগে আধার প্রার্থনা পুর্ণ কর, রাম ! জরাসন্ধ-বধ দেখাবে

জগতকে, আগে জরাসন্ধের আত্মজকে দৃঢ়হত্ডের পরীক্ষা দাও ।
[ আক্রমণোদ্যত ]
জ্যোতির বিকাশ

জ্যোতিঃ 1
গান
ধীরে দ্রী্রে বিকাশ" আখিরে |
দেখ কোথা উপনীত কী ভটিতীশ্তীরে |
দেখ বে ছুকুল ছেস্ধে কী মহিমা আোত বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গে স্থ্টি স্থিতি লয়,

অনস্ত এ প্রবাহ, অবিচল জ্ঞানময় ;
নমঃ মায়ামুক্ত অবনত শিন।

সহ-1

একি!

একি জ্যোতিঃ অপন্ধপ !

একযোগে যেন

শত সধাংস্ সমুস্ভীমিত 1

উথলে লাবণ্যধারা ঝলকে ঝলকে,
৮১

জ---৬

ভল্পাসপহদ

[২য় অঙ্ক)
নয়ন পলকহীন-_ম্পন্দহীন হৃদি,
জীবন আনন্দময় জ্োতির পুলকে।

কী এজ্যোতিঃ!| কিসের এ জ্যোতিঃ !
এই জ্যোতিঃ হবে জগতের প্রাণ;

এই জ্যোতিঃ বুঝি ভগবান্।
এসেছি খে কার আক্রমণে?

কাহার উদ্ধারে ?
কোথা পিতা?

কোথা! রাম?

_ কোথা গেল সে বিশ্ব নিখিল?

স্ব লীন এ দিব্য জ্যোতি:-পারাবারে,
সব জ্যোতি ওই জ্যোতির পরশে ।

বল-।

কী নুন্দর-_কী সুন্দর-_কী মহিমমর |
জগৎ! আমি একটা সিদ্ধান্ত করেছি, শুন্বে? অন্মতি

থাকে--সাঁয় দাও। অহমিকান্ধ জরাসন্ষ-বধ আর কি প্রকারে?
কুদ্র-হল-আকর্ষণে--এই চওড মুষল-প্রহারে |

এই.

শুলহস্তে পুনবায় চ'গকৌশিক উপস্থিত স্ঠল।

চণ্-। কেরে? কার কুদ্রহল, ভীষণ নুষল? একব্রক্*শুল নিবারণ
কর্বে কে?
ৃ

শ্রুরু্ণ উপস্থিত হইলেন ।

শ্রীরষ্ণ। বিঞুচক্র।
মাা পুনরায় আবিভূতা। হইলেন ।

'মায়া। হিঃহিঃহিঃহিহলেগে যাও-লেগে যাও | তুযি না
মায়াতীত ব্রাঙ্ধণ ? কেমন? রূপ 'কর্বে মায়ার সঙ্গে ? মিটেছে সাধ? ভুম
ত সামান্ত, ব্রাঙ্গণ! তোমার এই ক্ষুদ্রহট্টি জরাসন্ধের মায়ায় শৃণ
৮২

৫ম গর্ভাঙ্ক |]

জল্মাসঙ্জ

পরবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? তোঁমাদের আদি পুরুষ বরদ্ধা--সেও তাঁর
এই বিশাল বিশ্বস্ট্টির মায়ায় গ্রতিমুহূর্ত ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কেঁদে-_
কোথাও কমগুলু তুলে বেড়াচ্ছে । ভাবছ কি তবে? লেগে যাও ব্রহ্গশূল বিষু-চক্কে ; আমি ভীপি-__চিঃশ-হি+হিঃহিঃ
[ অন্তদ্ধান ।

চণ্ত-। রাক্ষসি! রাক্ষসি! যাস্ নাড়া) দেখে বা-পঙ্ধশলের গতি বিপরীত দিকে | সে বিষু-চক্র ভেদ না ক'রে, কুহকিনি!

ভোর এঁ কুটিল চক্তভেদে ধাবিত। বধ কর--বধ কর-_রাম, ছুরাত্ম!
জরাপন্ধে, বধ কর--থেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত অন্ুরে, বধ কর--পিতৃঅবাধ্য

কুলাঙ্গার শ্াস্মজে চণ্তকৌশিকের চক্ষের সমক্ষে। জমি আর কুদ্ধ হব
নী, ক্রোধের উৎপত্তিস্থল আটুকাব। অশ্খ আসে--নাম্তে দেব না, বাম্পাকারে উডিয়ে দেব! দীর্ঘশ্বাস পড়ে-নির্ভ, উত্তাপ পাবে না তাতে,
"ছিষ্চতার শৈতো হিম করা থাকবে ! বধ কর--বধ কর। ওর নিধন-« হলাকর্ষণ, মুষল-প্রহারে ভবে না, রাম! ও চণ্তকৌশিকের সই;
ওর বধোপায় একমাত্র
নীঁ লী নীঁনাবধ করাবধ কর যে প্রকারে

পাঁর, যত সত্তর সম্ভব
বল-।
সারদাঁও নাষে?
মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।
জরা পন্ধা-_-

[ গদা উত্তোলন ]

শ্রীক্$।

ক্ষান্ত হও, প্রত!

স্বর ও প্রলয়-মুরতি ;
ৃ

ক্ষম! কর জরাসন্ধে !

ব্লতু

ক্ষম[_-জরাসন্ধে ?

1ব্য তাঙ্ক;

হন্প1তহ্া
শ্রীকৃষ্ণ।

সমুখে ত্রা্গণ কাদে,
মুখে বলে বিধ কর? কর্তব্যান্ুরোধে

হুদে তার অবিরামগতি,
অন্তঃশীলা ফন্তুত্রোত অনন্ত মারার ।
অন্তর্ধ্যামী! শান্ত হও;
জরাসন্ধে ভিক্ষী দাঁও |
কাতর ব্রাঙ্মণে |
বপ-

ব্রাহ্মণ নরকে যাক্।
জরাসন্ধে শিক্ষা?

কীবলঃ কেতুমি?
শ্রীকৃষ্ণ । | বলরামের পদতলে পড়িয়া ]
আমি দাস--আমি শিষ্য,

ব্ল- |

প্রতু তুমি-গুরু তুমি ;
আমি তব লীলা-সহচর বুগে যুগে '
কষ! কৃষ্ণ!
তুমি বল জরাসন্ধে ক্ষমা?
ওঠ-+95--9ঠ, রে রামের আত্। !
[ শ্রুরুষ্ণক ধরিয়া ভুলিলেন |

ক্ষমিলে কি হবে তারে কষ ?
ম্মরণে কি রাখিবে সে?
অদ্ধমূত বাষুভুক্ সর্প শক্তি পাবে-আবার তুলিবে ফণা)

নব সেন! সংগৃহীত হ'লে
আবার আসিবে ।
চঃ
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তান্দ্র!সহ

শ্রীকষ্চ । 'আসাই ও বাঞ্চনীয়, দেব!
বার বার আম্গক অস্থর

নব ভাবে, নব-নব নেশা সজ্জা করে,
আমরাও এইমত নব-নবোত্সাছে

ক'রে যাই নিত্য-নব অনুর সংহার!
ভভারহরণে-_দেব, অবতার তুমি)
মাজ যদি জরাসন্ধে বধঃ
মাশা পৃরিবে না,
্ুভার থাকিয়া বাবে!

কে আনিবে আর
অন্তান্তি অন্গরগণে উতমাহিত করি-এইমত অগ্রিভক্ষণের লোছে
পতঙ্গের প্রায়

পুড়িবারে ওই ভীম দাবানলে ?
কে যোগাবে আর

ও মূপকাষ্ঠের বলি?

জরাপন্ধ নহে বিদ্র, দেব!
ভূভার-হরণে তোমার সাহাব্যকারী ।
থাকুক সে গারো কিছুদিন;

দেখুক কোথা কে আছে নারকী পামর,
আহনুক-যোগাক পর পর-একটীও বাদ নাহি যাবে।
ভুভার-হরণ--দেব, ভূঁভার-হরণ-_
ধন্মরাজ্য-সংস্থাপন
৮৫

|২য়,

ভান্মীসন্থী
থে হয়ে গেলে তারা মব) তার পর

মাগ্রণাথার পর মূ্-উংপাটন।
ৰল-।

থাক্তব, দুরুদ!

আবার আদিম
ব্দার এখন
|কৃষ্ণ প্রস্থান এবং ডে ৫ কলোনির নিন
৫

চ৬-।

এম জরা!

জরা, তৌমার ধৃত কই। ধধি? তৌযার রম্বশূল আহা?
বঙ্কে হান) জন দি, আজ আমি মৃত ভিারী তব পাশে।
চ$। গৃহে এস ।

|জরাদন্কের হস্ত ধরি! লইয়। গজেন, গণ্চাং প্চাং মকান।
রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভান্

যগধ-তোরণ
উন্বত্ববৎ অন্তি বাঠিরে আমিতেছিল, প্রাপ্তি ভাহাকে ধ্িল।

প্রাপ্তি। কোথা! যাচ্ছ_দিদি। কোথা যাচ্ছ?

অস্তি। একটু এগিরে যাচ্ছি, কোন্! মগধ-সেনা ফিরে আস্ছে-_

দেখতে পাচ্ছিস্ না? আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি তাই।
প্রাপ্তি! তার জন তোমার এগিয়ে গিয়ে কি হবে? তারা ত

আস্ছে--আস্বেই।
অস্তি। কি বলিগ্, প্রাপ্তি? মগধ-সেনা রাম-কের ধ্বংস কারে

ফিরে আম্ছে, আমি এগিয়ে যাব না তাঁদের উৎমব ক'রে আন্তে তার
আমবেই বলে? ভূই এক কাজ কর, প্রাপ্ত! আমি এখানে রইলুম,
ওদের অভার্থনায়। তুই অন্দরে যা, এয়োদের মব ডাক, তার! উলুদিকৃ-

শাখ বাজাকৃ| রাম-কু ধবংদ__মামার স্বামী-পীঠ মথুরা উদ্ধার !
প্রাপ্তি। আগে সংবাদটাই কি শৌন, তার পরে নাঁচবে। রাঁম-

কৃষের ধ্বংদ ত নাও হ'তে পারে। মধুরা ভাগিয়ে এসেছিলে, সে
উদ্ধার হ'ল, কি তলিয়ে গেল, তার ঠিক কি?
অস্তি। দেখ. প্রাপ্তি! আমি তোর গলায় পা দিয়ে ধার্ব।

অমঙ্গল চোখে দেখা যায়, কিন্তু অমগ্ুর্লে কথা যে বলে, মে কখনও মহো-

দা নয়-.সে ঠিকই সতীন।
৮৭

জন্নাসক্া

[৩য় অঙ্ক;

প্রাপ্থি। দোহাই তোমার, দিদি! আর যা বলবে বল, সতীনের

প্রসঙ্গ আর তুলো না। মতীন ছিলাম যা নিয়ে, ষে হাতের নোরা ত ধুরে'
খুছে গেছে, আর কেন সে স্বপ্রের স্থৃতি ? এখন আমর! ত আবার বাঁল্যে

ফিরে এসেছি-_সেই বাপের কোলে--সেই বাপের মেয়ে; এখন আমর!

আবার সেই দুই বোন।
অস্তি! আয়্--আয়- শবে, বোন! অমন ধারা এলৌ-মেলো ছুটেডিস্
কেন? আমার গলা ধরে দীড়া, এক নাড়ীর উৎপত্তি আমরা এক গতি
হ”। আমি আমার বুকফাটা বিরহ-সঙ্গীতে ভৈরব রাগের যোজন! করি,

তুই তোর নোয়াখোলা সাদী হাতে সমে সমে তাল দে। আমি মাজাভাঙা তুঁজিনী বুথা রোষে ফোৌস্ ধঃরে থাকি, তুইও তোর ছিদ্র ডমরু

তালি দিয়ে যাঁহকৃ্ ক'রে বাজিয়ে যা। প্রাপ্তি! দুঃখ ত আছেই)
জীবনটা ত খধর্তে হবে? সুখ না পাই, খানিক সুখের স্বপ্রই দেখি আয়।
অমঙ্গল কথা ছাড়, বল- বীম-কষ্ণচ হত। মিথ্যা হ/কৃ; আমি অন্ততঃ
সে মুহূর্তটাও আমার অঠিত্ব উপলব্ধি করে নিই ।
বিশৃঙ্খল অব্যবস্থভাবে জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন |

জরা.।

কে তোরা? কে তোরা দুটোতে এখানে ছাড়িয়ে? এটা কি

মগধ-তোরণ নয়?

অস্তি। তুমিকে? তুমি কে, অন্ধ-অবাবস্থ-প্রেতমৃত্তি?
জরাঁ| চোঁপরাও। আমি অন্ধ? এই ত আমার চোখ জলঙ্ল

কর্ছে। আমি অব্যবস্থ? এই, আমি ত আপনাকে গুছিয়ে নিয়ে
চলেছি। প্রেতমুর্ঠি আমার? আয়না চাই, চোখে না দেখলে বিশ্বাস
কর্ব না! চোপরাও।

তোরণ কি ন!?

যা জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দে; এটা যগধ-

|

অস্তি। দেখতে পাচ্ছ না? আবার তদ্ধ কা'কে বলে?
৮৮

5ম গর্ভীঙ্ক! ]

জক্াস্নক্্

জরা] হ'_বটে, যগধ-তোরণ 1 আচ্ছা, এখানে ছটো। রাঙ্গপী বাস
করে জানিস? অনেকটা তোদেরই মত, নাম অস্তি-গরাপ্রি! তারা
এখন এখানে আছে, না চরতে গেছে অন্ত কোথাও তাদের রূপোর কাটা

ছুঁইরে নগরটায় ঘুম পাড়িয়ে দিতে ? তাঁদের ডেকে আন্তে পাঁরিস্ একবার
এইখানে ? কোঁন রকমে ভুলিয়ে? তোদেরই ত জাত; 'াদ্বে না?
আমি একবার তাদের দেখে নি, ছাঈয়ের উপর রেখে টিপে মাৰি
প্রাপ্ি। কেন, তারা তোমার করেছে কি?
জরা-।

অর্বনাশ করেছে-+রে, আমার সর্ধনাশ করেছে

তারা

চটোতে আমার মেয়ে মেজে এসে-রাক্ষমী কি না সব রকম বেশ ধর্তে
পারে যে! নাকিভরে কানী সুক করে দিলে -প্বাবাঁ, জাঁাদের বিদবা
করেছে আমাদের রাজা কেড়ে নিয়েছে, প্রতিশোধ দাও _ প্রতিশোধ 21
কি করি, আমি মানুষ ত. তাদের মায়া ভেদ করতে পারি? দোনার কাটা

ইইয়ে দিয়েছে যে! ছুটতে হ'ল উর্দর্থাসে। সর্ধনাশ হযেছে রে,
রাক্ষলীদের মায়ায় পড়ে আমার সর্বানাশ

হয়েছে সর্বস্ব গেছে;

আমার মান গেছে --আমার সন্ত্রম গেছে -আমার শক্তির গৌরব গেছে-আমার জরামন্ধ নাম ডুবে গেছে!

প্রাপ্তি । বাবা?

জরা-।

বাঁবা_বাব1 -.

[ক্ষিপুবৎ ) পেরেছি _-পেয়েছি--পেয়েছি |প্রাপ্তির শল। টিপিতে উদ্ভত |

অস্তি।

[বাধা দিয়া) কি কর--বাবা,কি কল?

জরা-। [ প্রাপ্তিকে ছাডিয়া অস্তির প্রতি ] ওরে, এই যে রে আর
একট1-5
সহদেব উপস্থিত হইল ।

সহ-।
৮৪

একি পিতা £ এত বিভ্রান্ত? কাদের গায়ে হাত?

১
্

ওল্রাঙলক্ছ
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জরা-। মার্ব না? আচ্ছা-বাকৃ, যাঁই করুক--শিবের জীব।
তবে তুই এক কাজ কর্, সহদেব। এদের দুটোকে খাঁচায় ভরে বনে
ছেড়ে দিয়ে আয় গণ্ডী দিয়ে ; যেখানকার জীব ওরা সেইখানে থাকুক গে!
দেখ ছিস্কি? রাখিস্নাঘরে তোর ভিটে-মাটা থাকবে না।
অস্তি। সইদেব! এ সব দেখছি কি? যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছ

বুঝি?
সহ। হাঁদিছি।
অস্তি। রাম-কৃষ্চ-বধ হর নাই?

সহ-। হয় নাই।
অস্তি মথুরা উদ্ধার?
সহ-। সুদুরপরাহত|
আস্তি

[ অভিমানভরে |]আর, প্রাপ্ধি! আর এখানে

কেন?

রাক্ষমী আমরা, রাক্ষমীর দেশে চলে যাই। ভাবছি কি? এখনও তুই
সেই খুকীটাই রইলি? সংসার বুঝলি নী? বাঁল্যে ফিরে আসা আর
আমাদের চলে না!। বাপের কোল--ভাইয়ের আদর উদগ্রীব-অগ্রসর
থাকে ততদিন, যতদিন কণ্াভগ্রীদের হাতের লেখার জোর থাকে;

বৎসরান্থে তিনটা দিনের কড়ারে শাঁধা-সাঁধনা! কঠর বাড়ীতে আন্তে হয়!
হাতের মোয়া হারিয়ে গলগ্রহ হ'রে আপনা হতে এসে পড়তে গেলে
আর সে ভাব থাকে না) তখন রাঙ্ষমী, যাঁছুকরী, সর্ধনাশী, বহুবিধ
আখ্যা'

পালিয়ে আয়- প্রাপ্তি, পালিয়ে আয়; আর উমা-আনয়নে

গিরিয়াজ-তন্তঃপুরে সে আগমনী গান উঠবে নাঁএখন
ছিরন্ত।।

আমব!

[ গমনোগ্ততা]

জরা | দাডরে ছিন্যস্তা, দাঁড়িয়ে বা একবার।
ৰ
অস্তি। ভিটে-মাঁটী যাঁবে--ভিটে-মাটা যাবে; আমাদের পায়ের
০

১ম গর্ভাঙ্গ। ]

জাকাত

তলায় ভূমিকম্প ঘুরছে, মগধ-প্রাসাদ থর্থর্ করে কেঁপে দুড়, দুড়,ক'রে
পড়ে বাবে_-মামাদের আটকায়? আয়, প্রাধি।
জরাঁ। ওঃ, অভিমবানটা সেহ সাড়েষোল আনা |
অস্তি অভিযান! অঠিমান আবার কার ওপর? বাপের ওপর
মেয়ের অভিমান খাটে মাঝে মাথাকে যদি। আর- প্রাপ্তি,আমাদের
ম! বখন্ নাই--বাপও তাই; আমাদের আবার অভিমান !আমাদের

আবার জোর]

|

জরা-। জিভ, কেটে দেব--জিভ. ,কটে দেব মিথ্যা বললে? আফি

তোদের মায়ের অভাব জান্তে দিয়েছি?
অন্তি। আর-- প্রাপ্তি, পা উঠছে নাঁকেন? ভাবছিপ্ কিমেরগ
কংসের বিধবা বলে দাঁড়ালে, রাম-কুষ্চ যতই পাষণ্ড হক, তাদের মথুরা-

নগরে একখানা পাতার চাল! আর ঠীঁকুরবাড়ীর ভোগ হ*তে ছু্গনার
ছুদুঠো প্রপাদের বন্দোবস্ত না কবে দিরে থাকতে পার্বে না। চ'লে
আয়।
দরা।

সহদেব।

সহদেব! এদের পাছেডেদে ত--পা ভেডেদে।

রাম-কষ্চের কাছে--গোঁপের কাছে ভিক্ষা “দু জরাপন্ধের কন্তা! দে

পা ভেঙে দে।

|

অস্তি। সহদেব] সুখে থাক তোমরা
যগধের।

শ্রীতদ্ধি হক তোমার

আমাদের ক্রটি ধরো না, ভাই! আমরা

স্বামীহারা হ/য়ে

বাপ-ভাইষের বুকে পড়ে কাদতে এসেছিলামটো সাস্বনা পেতে
এসেছিলাম ; সংসারের সবাই এই রকম আপে, তাই। আমরা বুধতে
পারি নি, আমাদের অশ্রু তোমাদের শেল না হয়ে বিভীধিক1 হরে দীডাবে ।
আমাদের দৌষ ধরো না, আমর] তোমায় আশর্বাদ ক্ি। আর
প্রাপ্তি--[ গমনৌগ্যোগ ]
১

জব্রাহ্ষধ

[৩য়অন্গ;

জরা)

আবার-.আবার?

শিশু-।

অআাট, |

শিশুপাল উপস্থিত হইল ।

জরা! চেদীশ্বর| চেদীশ্ব! একটা পরাদর্শ চাচ্ছি-আর যুদ্ধে
যাওয়া চলে? এই ধূলোপারেই ? সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব?
শিশু-! আমি সেই বাদ নিয়েই এসেছি, সত্রাট ! সম্ভব কি-বা খৈহা দয় হয়েছে, তার ছিগুণ ঠৈন্সংগৃহীত:
জরা; সত্য?
শিশ্ত। আমিসান্থুনা দিতে আপি নাই, মগধেশ্বর। 'আমি আপনা
হু

তেও অম্মাহত ! এতা,2

সমস্ত রাঁজন্তব্গ একবাক্যে স্বীকৃত

করে মৈহ্ মংগ্রুহে গেছেন, আপনাকে অগ্রমর হকার জন্ত অনুনয় করে

গেছেন]

জরা-1 চেদীশ্বর!
শিশু-| বিস্মিত হচ্ছেন কি, সম্রাট? এপরাজর ত আপনার হয়
নাই,

এ

পরাজজর

আমাদের

সমস্ত

রাজার

?গাপনন্দন নরাধম

আমাদের সমবেত ক্ষা্রতেজ উপেক্শী করেছে । অসহ্য

না তাদের শির--ওঠ-চলুন

যতক্ষণ

সমাটু, এই ধুলোপায়েই ; দৈগ্ঠ

সংগৃহীভ।

জরী-| চেদীশ্বর! তুমি কি চাও? মথুরা দিলে ত তোমার এ
সহানুভৃতির মুল্য হবে না? তুমি এক বর নাও, আমি পরজন্মে তোমার
জামাত হব--কংসের মত ধনুর্ধজ্রে নিহত হব, আর এই রকম

বিকট আনন্দে অহোরার তোমায় মাতিয়ে রাখব!

ধ্বংসের

ওরে রাক্ষমীরা।

থাক্, যাবি কোথা তোরা? তোদের রক্ত-পিপাঁনা কতখানি-লেৰ প্যান
ন! দেখে ছাড়ব নী।

সহদেব!

তোমার আর যুদ্ধে যাবার গয়োজিন
নহি

১ম গর্ভাঙ্গ 1]

| জ্কাঁসক্জ

নাই, রাজ্য রক্ষী কর; আজ হ'তে মগধ তোমার।

আমার ফেরা

অনিশ্চিত; যদি জয় হয়, নতুবা এরূপ ফেরা আর জরাসন্ধ ফিরবে না,
কখনও না-. কিছুতেই নাঁ। [ প্রস্থানোগ্যত ]
চগ্তকৌশিক উপস্থিত হইলেন।
চণ্ড-। আবার?
জরা"! হা! খষি, আবার
চও.| কার পাহসে আবার ?
জরা!

জন্মের সাহসে আবার।

চগ-.

আমি সে ব্্গ-শূল হারিয়ে ফেলেছি) জরাসন্ধ ! যেয়ে! না।

জরা | আমার এ বক্ষঃশুল যে সংহারী মুন্তি ধরে উঠেছে, খফি!
বলো না।

চণ্ত-।
দরা-|
১৩-1

ফের।
আদেশ প্রত্যাহার কর।
কালের ওপর অবজ্ঞা! করো নাঃ জরাসন্ধ, জন্মের উত্তেজনায়!

জন্ম কিছুতেই তোমায় রক্ষা! কর্তে পার্বে না; সে যে ব্রঙ্গশক্তিরই জন্ম
ই”কৃ--যতই মমতা! থাঁক্ তোমার প্রতি; কাল তাকে কোন ফাকে
এখন এলিয়ে দেবে, তার শক্তি-_-ভাঁর যমতা-_তার উত্তেজনায় কেউ আর
গা তুল্তে পার্বে নী; তার জল্জলে স্থির দৃষ্টির তলে তুমি দাড়িয়ে
জ”লে-পুড়ে মর্বে।
জরা-। এই কথা? খধি! কাল আমায় যাবন্মেক মাথায় ছাতা
ধরে বাঁচিয়ে রাঁথবে,আমি অবস্ঞা না ক'রে যদি তার পুজা দিই? তা

রাখ বে না, স্থষৌগ পেলেই অবজ্ঞাই কর--চাঁই পূজাই দাও; তবেনআমি
কেন আগে হ'তে শিথিল হই? আপনা হ'তে ছুটে গিয়ে তার জালে
পড়ি; একবার পরাস্ত হয়েছি-দ্বিতীয়বার না! দেখি ?
নও

জব্পাত্া

[য়অস্ক;

চ৩-1 'দেখই আছে, জরাসন্ধ! আর নূতন করে দেখতে হবে না
তা তোমায় । বিশ্বশ্রবানন্দন রাবণ গে দেখার বাকী রেখে যায় নি!

জরা-। বিশ্বশ্রবামন্দন রাবণ

হতে চণ্ডকৌশিক-্থষ্ট জরাসন্ধ

আপনাকে কোন দিকে কম দেখে না, খষি।
চগ-1 |মুঞ্ধভাবে | জরামন্ধ।
জরা:

পিতা!

5৩-1

বর নে--বর নে, পুর! বর নে--তুই রাবণ হতেও ভু

রাজনীতিবিদ দিগ্বিজরী রাজা হঠ চগুকৌশিককে বিশ্বশ্রবার উচ্চাঁসনে-_
না-না-না-মায়ান্ধ ছিলাম; এ আবার কি? আমি ত্রাহ্মণ, অহমিকা শৃষ্ট__
'অভিযান-বর্জিত-_সমার্ণী_-শাস্ত । যেয়ো না-যেয়ো। না, জরাসন্ধ '
নিষেধ কর্ছি, যেরে! না । মুগ্ধ হয়েছিলাম; আমি বর ফিরিয়ে নিচ্ছি
জরা-* আমি তোমার মে বর ফেরতের অঙ্গে অভিশাপ মিশিয়ে
দিয়ে যাচ্ছি, তুমি পুত্র দেখেছ-_কন্তার মুখ দেখ; সে কন্তা বিধবা হ+কৃ,

আর দে বিধবা--এই রকম নীচ কুলোস্তব গৌপাধমদের চক্রান্তে | বুঝতে
পার্বে তোমার মন্রবেদনা--ফিরিয়ে নেবে না দেওয়া বর।
। ।শৃশুপালসহ প্রস্থান ।
চণ্। [অন্তির প্রতি) ধর্_ধর্) ওরে. করছিস কি তোরা?
উন্মাদকে ধর্।

অস্তি। প্রাপ্তি। মগধ জল্ল--মগধ জল্ল; আয, দেখা যাক্-কে পৌড়ে--রাম-কৃষ্খ, না আমাদের জালা-আগুনে আমরাই ?
[ প্রাপ্তিসহ প্রস্থান ।

চ্-।

তোরাই পুড়বি--তোরাই

পুড়বি--সর্বনাশি,

তোদের

লঙ্কা কাণ্ডের বেড়া আগুনে; আর. পুড়বে তোদের সঙ্গে স্থট্টিপাগল এই
চগ্তকৌশিক | রাম-কৃষ্জ অদাহা__অঙ্ষয়_-অব্যয় | জরাসম্ধ--জরাসন্ধ |
৯১

১ম গঞ্ভাঙ্ক |]

জাক্সাক্

দু হও, গদগদ-ভাঁষা! বিলীন 53 শস্রের উগত বাষ্প! দুর হও, সর্ব
পিপিলকারী শ্নেহ! চণ্ডকৌশিক-__চগুকৌশিক !
সহ-| খষি!

চও-। সহদে ! তুমি বে এখনও দাড়িয়ে? বুদ্ধে বাবে না?
সহ-।

মাখবি। অন্ত ভার প্রাপ্ত হয়েছি--মগধ রক্ষার

চণ্ড।

[ভাবিয়া]

ভালই

হয়েছে তা হলে।

এস, সইদ্বে!

তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে আমার, গোপনে_খুব নিভৃতে।

জ্টিল পরামর্শ_বুঝতে পেরেছ ? আমার উদ্দেগ্ত_-মগধ-রাঁজবংশ রক্ষা।
তুমি রয়েছ, তোমার সঙ্গে আমার মিল্ছেও বেশ! জরাঁসন্ধকে আমি
শাঁন কর্ব এই স্থযোগে | এম--এদ--পরামর্শ খুব গোপনে ।
| নদের হাত ধরিলেন |

সহ-। খনি--খষি |
চ্ত-1 পরামর্শ মহদেব ! অন কিছু না; নির্ভয়।
| সহদেবকে লইয়া প্রস্থান ।

৯৫

হ্িতীয্ গর্ভাত্রঃ

কুটীর-পার্খস্থ নদীতীর
নল্র

ও ফুল

গান
পীরে বও বৃ শানে বও বধু-একটুকু

শে

চক

44 রে

|
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শি

স্ফ

একি.

১

চে

এ

₹-]

সি

সুর

নত

ন্ধযদকাল এত বেগ কি
এ

সা ন্ট

টাটক! রৌটিলি,

ফেো1ট1-কিসের এত জয়,
বিনা ঘর্ষণ চন্দনেও বে 5য়ন!
হ লয়,

এমন প্রলবু্ণ

গঙ্গার

হলেকি

বেত

ওলা ভোদেবই ওঠ মুখমীঢাকা স্বভাবে
জাম পাতার আহ

[নে।

থকি হালোলধালে আলে9
বর চে বাড়ে আকষণ,

মলয় 1

আমি নাখব না ও লুকে চরি, কোন কডীর

ফুল 1--

ছি-ছি-ছি--লাজে ননি, হ158 ধরি, কি বেকথা কও ?

মলম শিট

আর কথা শর শমনু কাজে,

উড়িয়ে দেব সকল আবরণ !

*.

লাজ পাদ, চোথসি বুজে রও।
[ উভয়ের প্রস্থান
চিত

হয় গর্ভীঙ্ক। ]

জাল্পা লঙ্ছ্দ

স্বাতী কলদকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল” অর্ণৰ ধীরে দীন আসিয়।

পশ্চার্দিক হইতে তাহার অঞ্চল ধরিল।
স্বাতী। কে?

অর্ণব ভ্রমর) ভয় নাই।
স্বাতী। তুমি আবার এখানে?
অর্ধ। এতে এমন অশাস্ত্রীয় কি হয়েছে, স্বাতি? স্থান-:নির্জন
নদীতীর, কাল-_বসস্ত-সন্ধ্যা, তার মাঝে জল্কলপ কক্ষে মরালগমনে

চাঁরুনিতঘ্িণী তৃমি তরুণী); আমি ত অন্যার আসি নি?
স্বাতী। আমি তোমার বিবাহিত! জান?

অর্ণব। বিবাহিতের কি নদীতীবের নিঞ্জনতার মুক্ত সন্ধ্যা উপভোগ
কর্বার অধিকার নাই, স্বাত? বিবাহের বাধা দেখাচ্ছ! বিবাহ যে
অবাধ, অবাধের জাই যে বিবাহের পদ্ধতি। [হাত ধরিয়া] এস-কলস রাখ |
স্বাতী! কি কর-্+কি কর? পথ এযে? এখনই কেউ এসে
পড়বে!
অর্ণব| এলোই বা? আমি ত কারও জীবন-উদ্ভানের বেড়] গ'লে

নিঃশব্বপদসঞ্ধারে গোলাপ তুল্তে যাই নি? তুমিও এন্রজালিক
বিলোল-কটাক্ষে কারও কণ্ঠ হ'তে রত্রহ'র উড়িয়ে নাও নি; যে আলে
আশ্ক না। আমরা উভয়ে উভয়ের--বিধাতার বিধানযোজিত--

এংমার-মমাজের যুক্তকণঠ সন্মত) এতে ত কারও চক্ষুঃশূলের কারণ নাই,
স্বাতি! এ, চাতুরী-ছলা ছাড়।
স্বাতী|। ছাড়, অর্ণব! কেন বার বার জালাতন কর £ আমি ভ্েমায়
শিষেধ করে দিয়েছি- এসো! না এ পথে, আমায় পাবে নী; কেন

মান্ছ না?
৯৭

জ--৭

জন্লাসহ্া

[৩য় অঙ্ক,

অণ্ব। মান্বার উপায় ছিল ষতদিন, মাথা ছেঁট ক'রেমেনে এসেছি
তোমার সে নিষেধ-বাক্য গুরুবাকোর মত।

আজ আর বাধা দিরো

না স্বাতি! আজ আর তোমার নিষেধ, নীতি, তর্ক, যুক্তি, কিছু টিকৃবে
না। আজ এই নির্জন প্রান্তরে-নীরব সন্ধ্যায় আমি কিশোর--তুমি
কিশোরী, আর কিছু না।

[ ধারণোগ্ঠত ]

স্বাতী। সাবধান!
অর্ণব | [বিন্য়ে] শ্বাতি!
স্বাতী| সাবধান।
অর্ণব| কি বল্ছ, স্বাতি !

স্বাতী। সীবধান!
অর্ণব। আমি তোমার স্বামী না?
স্বাডী। ব্যবহারে দেখ ছি--নাঁ।
অর্ণব! কি ছূর্ববহাঁরটা দেখ লে আযার ?
স্বাতী। দুর্ব্যবহার না হলেও, আমি স্বামী-পরিগ্রহ করেছিলাম,
আমার পিতার কারাভগ্নে, আমার যাতার বনবাস-যোচনে, আমার

শ্বর্গীদপি গরীয়সী জন্মভূমি উদ্ধারে, কারও বিলাসের দাঁমগ্রী হ'তে নয় ।
অর্ণব। [স্থির নির্বাক]

স্বাতী | তুমিও আমায় বিবাহ করেছিলে কি জন্য মনে পড়ে?
তোমার হিমরক্তে উত্তাপ দিতে-_-তোমার বধির কর্ণে বীজমন্ত্র শোনাতে
তোমার সর্ধ-অনুষ্ঠানপূর্ণ সাধনা-মন্দিরে ছিন্নমস্তা প্রতিমার অভাব পুণ
করতে; কাম-পিপাস! চরিতার্থে ত নয়।
* অর্ণব। ম্বাতি! শ্বাতি!

স্বাতী। কই-_-অর্ণব, তোমার রক্কবিন্দু, আমি উত্বীপ দিই কিসে?

কই তোমার শ্রবণ, বধিরতা নষ্ট ক'রে আমার বীজমন্ত্র শোনাই কাকে?
97

ইয় গর্ভাঙ্ছ | ]

তান্দী্লহদ

রুই তোমার অনুষ্ঠানপূর্ণ সাধনার মন্দির, আমি ছিন্মস্তা হয়ে দীড়াই
কোথায়?

অর্ণব

রক্ষা কর-স্বাতি, রক্ষা কর।

স্বাতী। করেছ কি, অর্ণব? কোথার

এসেছে

কোথা

যেতে?

চলেছিলে একদা তুমি মৌনব্রতাবল্বী একনিষ্ঠ বীরু-সাঁধক জন্মভূমি
উদ্ধারের অনস্ত পুণ্যপথে, আর আজ কি-না উপনীত নির্জন নদীতীরে
নিতম্বিনী এক

নারীর পশ্চাতে!

স্বর্গের প্রতিষ্ঠান হ'তে নরকের

নত! দিগজ্রম হয়েছে ভোদার, সাধক! চক্ষু মর্দন কব
পরিবর্তন ক'রে পর, ম্মরণ কর--কে তুমি, কে আমি, কোথাঁয় বসতি,
কি জন্য এখানে? ও: অর্ণব! যাদের বিলাস-বাসনা পরিত্ৃপ্রির জন্য
ধত-দীপালোক সজ্জিত প্রমোদোগ্ঠান প্রস্তত থাকবার কথা, তাদের
সংবোগস্থল কি-না সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতীরের এই নিঞ্জন তরুতল!

কাম জাগে-এই নৈরাশ্ময় মরুভূমে? এই অত্যাচার-জর্জরিত শুষ্ক
জীবনে? কী নিলজ্জ সে পুরুষের কামবৃত্তি! সরে যাঁও--সঃরে যাও,
কামুক!আমর! স্বতঃ-অভিমানিনী নারীজাতি; এরূপ কার্য কামক্রীড়ার
কীপুরুষের জন্ম দিয়ে অধঃপতিত জগৎকে আরও অধংপাতে দেব না।

অর্ণব । ক্ষম! কর-+ক্ষম! কর, কষ্টা দেবি! অপরাধ করেছি, অনুতাপ

অশ্রু উপহার দিচ্ছি; প্রসন্ন হও। দেখ, আমার সে জমাট রক্তধারা পুনঃ
প্রবাহিত_-বিলুপ্ত শ্রবণ পুনবিকশিত-চর্ণ সাধনামন্দির পুনঃ গ্রতিষ্টিত;
উত্তাপ দাও--বীজমন্ত্র শোনাও--ছিরমন্তা হয়ে ফড়াও। তর্জনী

নির্দেশে . দেখাও, কোথায়--কতদুরে আমার গন্তব্য সে পরিত্যক্ত
পূর্বপথ |

স্বাতী। অতি নিকট--অতি নিকট, গিয়ে ত পড়েছ ; আর একটা
লম্ক দাও বীর-বিক্রমে, কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ছাড়িক্ে। আপনি উঠে

জান্লাস্হ্

[ওয় অঙ্ক;

পড়বে তোমার সে গন্তব্য জন্মভূমি-উদ্ধার-পথে; দিকৃ-ভুল হবে না আঁর
সে পথে মাঝে মাঝে এক-একখানি শিলালিপি পাবে লক্ষ্য ক'রে যেয়ে;
তাতে রক্তাক্ষরে লেখা আছে, “জীবন-পণ-জীবন-পণ--জীবন-পণ |”
অর্ব। জরাসন্ধ !জরাসন্ধ! কোথা তুমি? কেমন আনন্দে আছ
আমাদের সর্বস্বান্ত করে? করে নাও--কণরে নাও ম্থখের শেষ কঃরে
নাও; শনি নির্গত তোমার ছায়া ধরে রন্ধপথে | ম্বাতি! স্বাতি।
আর আমি দাড়াতে পার্ছি নাঁ_অসহ্দাহন ! আমার পিতাকে প্রবোগ

দিয়ো, তোমার মাতাঁকে প্রণাম জানিয়ো, আর তুমি-তুমি আমা

[চু্বনোগ্ভত ও সহসা বিরত হইয়া| নাঁ_নাঁ-নাঁ তোমার অযোগা
আমি, এ জন্মে সে আশা করি না) আমার বিনীত প্রার্থনা ফেল
পরজন্মে তোমায় পাই | বিদাঁয়।
[ প্রস্থান,

স্বাতী। আমিও তোমার জন্য সাতজন্ম প্রতীক্ষায় রইলাম, অর্ণব!
আমি তপন্তা ক'রে যাব শুদ্ধ এই কামন! নিয়ে, আমার আজিকার এ

প্রত্যাখ্যাত যৌবন একদিন যেন তোমার পায়ে পূজা-অর্থ দিয়ে সাথক
করতে পারি।
ব্যাকুলভাবে শ্রমী উপস্থিত হহল।

ভ্রমী। কি কর্লি-_কি করুলি, হতভাগা! যেয়ে?

করলি কি

অত্যাচারের উত্তেজনায় ?

স্বাতী। কীদ্বার পথ কর্লাম, মা!

কীদ্বার পথ কর্লাঃ

তোমার মত অহোরাত্র !

“ ভ্রমী। পার্বি নাঁপার্বি না, বালিকা! এ কানা! কেঁদে যেতে

তোর শক্তিতে কুলোবে না।* এ দহন অব্যক্ত, ভাষা পাবি না খুঁজে
সইতে নার্বি কচিবুকে--ফেটে যাবি; ফেরা অর্ণবকে।
১৩০
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জন্লাস্নহ

স্বাতী! আর তার উপায় নাই, মা! আমি তার রক্তে বিষ
মিশিয়ে দিয়েছি-_কানে দ্রামাম! বাজিয়ে ফেলেছি--প্রাণে জন্মভূমিগ্রুতিমা প্রতিষ্ঠা করেছি।
ভ্রমী। সর্বানীশ করেছিম্--হতভাগি ! বালিক-নুদ্ধিতে সর্বনাশ

করেছিস্। আমি শেলের আঘাতে জরজর, আমার বুকে আবার
পাহাড়ের ভার চাপিয়েছিস্! এ বেদনা যে আমার জানা! সে যন্ত্রণ!
আমি দীতে দাত চেপে সম ক'রে আস্ছি তোর মুখ চেয়ে--তোর

সুখ-শাস্তির আশায়।

হতভাগি! তুইও হবি তাই? হবে নাঁঁ-

হাবে না, অর্ণব--অর্থব--বাঁবা] গমনোগ্যতা ]
দেবানীক উপস্থিত হইলেন ।

দেবাঁ।

অর্ণবের পরিৰণ্তে অর্ণবের পিতার আবির্ভাব; জামাতার

বদলে বৈবাহিক--একই শ্রেণীর কুটুন্ব। ভোঁজনের আয়োজন জবর
রকম আছে নাকি, বৈবাহিক?

অত দরাজ গলা!

ভ্রমী। সর্বনাশ হয়েছে, অফোধ্যাঈশ্বর! হতভাগা মেয়েটা কি
বলেছে, অর্ণব রাগ করে চলে গেছে।

দেবা] রাগ ক'রে যায় নাই, বৈবানিকা, গ্রাণাঁধিক জামাতা
তোমার। তার সন্ধে পথে আমার দেখ! হয়েছে; বেশ একটু অনুরাগ
নিয়েই গেছে সে যুবক জন্মভূমির প্রতি।
শ্রমী। ত্য! আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন?

দেবা। দিলাম| বুঝে দেখলাঁম-_বৈবাহিকা, আঁযার পথটা
ততটা প্রশস্ত নয়) দু'বেলা নিয়মিতভাবে গোগ্রামে ভোজন আর

অবদর মত জন্মভূমির জন্য নির্জনে অশ্র-দিসর্জন, এতে বিশেষ ফল
হবার অস্ভাবনা নাই। কাজ চাই; এ রাজ্য-বৈবাহিকা, রাজ্য।

নিতান্ত চোৌখের জলের ননন, অভিশাপের ভয়ে কেউ রাজ্য-জিনিষ বিলিয়ে
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ভাল্লী চলহু

[৩য় অঙ্ক:

দিয়ে বানগ্রস্থ নেবে না) রক্ত ঢাল্তে হবে।

আমিও যাচ্ছিলাম তাও

সঙ্গে, তবে তৌমা'র একটা স্থ-খবর আছে--দিতে আস্তে হ'ল, শুন্বে কি
আমি মগধ হ”তে আস্ছি।

ভ্রমী। মগধ্রে সংবাঁদ কি, অযোধ্যা-ঈশ্বর ? কারাগারের অবস্থা?
তিনি শারীরিক কুশলে আছেন ত?
দেবা-। হা আছেন এখনও; তবে তোমার হাতের নোয়া খস্তে
আর বেশী দেরীও নাই, বৈবাহিক!
ভ্রমা। যয
দেবাঁ। চমকে উঠো না, শোন আগে_আমি ত তাদের কাণ্ড

গুনে কীদ্ব, না দুহাত তুলে নাচব, ঠ্রিক কর্তে পার্ছি না] স্থির হও
শোন। তীর! কারাগারে শত-অত্যাচারেও একটু শিথিল হন্ শি, দৃঢ়
প্রশাস্ত হৃদয়ে মৃত্যুত্রত নিয়েছেন ক্ষত্রিরগৌরব রক্ষায়_-জরাসন্ধের
কুদ্র-পৃজায় বলির জন্য প্রস্তত হয়ে |
ভ্রমী। বলি! রুদ্রপূজা! ওঃ-[ কপালে করাঘাত করিয়া:

অযোধ্যা-ঈবর! মগধ কোন্দিকে_-কতদূর এখান হতে আমায় নিয়ে
চলুন, আমি একবার দেখে আসি নিজের চোখে ) ফাকে প্রতি দণ্ডে, প্রতি
মুহূর্তে দেব-সজ্জায় রেখেও আমার তৃপ্তি হয় নি, তিনি আজ কারাগারে
বলির সঙ্জায় কি অবস্থায় আছেন ?

দেবা-। বৈবাহিক! তুমি আমার এই মৃত্যুব্তাবলবী, ক্ষত্রিয়
গোৌরবরক্ষী, অমিততেজন্বী বৈবাহিকের সমধর্শিণী |
ত্রমী। আমায় প্রবোধ দিতে আস্বেন না, অযোধ্যা-ঈশ্বর! আমি

খুব সহা করেছি, মানুষে ধা পারে না; আর ঘা সইবে ন| এ বুকে
আমার ধৈর্যের বাঁধন ছুটে গেছে--আমার সকল গণ্তী কেটে গেছে-_
আমার ইহ-পরকালের

অবলঘন,

বলি-_রুদ্র-পূজায়!

আমি আর
১৯২
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জবাঙ্নহ্দ'

সহধর্িণী দেখাতে চাই না। ভগবান্! তৃিই আমার ভরসা। আমি
যগধ যাব, আমায় পাখী কঃরে দাও--আমায় পণ দেখাও | গমনোগ্ত ]
গীতকণ্ঠে পাগলিনী উপস্থিত হইল ।
পাগলিনী।_-

গাঁন

এস-_দিদি, এস-_আমিও বাব।

যদিও আমিও এন্সপই কানা, তবুও কানায় পথ দেখাব ।
এ পথে আমার হবে নাক ভুল,
মরমের ঝড়ে উড়ে যাব দিদি, টেনে-নিয়ে বাবে বুকের শুল,
আমারও প্রাণে পাপিয়াটীও ভরা] আছে সে খাচায়,
কন বেআদর করেছি আমিও দিদিগো আমারও জীবন কীচায় ;

এগ_ দিদি, এস-_ছুটে ঘাই, তাদের যদি না জীবিত পাই,
আজ নিঃশেষ ক'রে নিঃশ্বাস ছেড়ে অত্যাচারের যুগ উড়াব।

ভ্রমী। চল-_বোন্, চল; থেম না-এ রকম টেঁচাতে চেচাতে চল ।
আমাদের মত আর যারা আছে, তারাও ছুটে আহ্ক্-_গলায় গলা

যেশাক__এ আকাশ খসে মশানতৃমি চাপা দিকৃ।
| গাগলিনীমহ দ্রুত প্রস্থান ।

স্বাতী) ফীড়াও--মা, আমিও যাব ভৌমার সমব্যথী কন্যা! হঃয়ে।

আমিও 'মাজ তোমারই তুল্য ধৈধ্যহারা, আমিও আজ তোমারই লক্ষ্যের
অন্থগামিনী; তবে বিভিন্ন পথে! তোমার স্বামী-_আযার পিতা, তোমার
অঞ্র--আমার হিংসা।
[প্রস্থান ।
দেবানীক। [সুরে] “ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্বামা রণমাঝে 1”

আচ্ছা, এমন মজার গাঁনখানার এই এক চরণ ভিন্ন পাঁওয়! যায় না কেন?
আর কি রচনা! হয় নাই? হবে!

এর ইশা, এর চলতি, এর পঞ্জমাষু

দেখে বোধ হচ্ছে, এর ওস্তাদ একজন মহ! ভাবুক নিশ্চয়! এঁ পর্য্যন্ত
করেই ভাবে পাগল হ/য়ে উঠেছে, আর ভাষা! যোগায় নি। আচ্ছা,
১৬৩

তাল গনহদ

[৩য় অঙ্ক;

এমন হয় না! এমন কবি বর্তমান বাজারে কেউ নাই-এই সুর,

এইভাব, এই ছন্দবঙ্জায় রেখে গানখানা পুর্ণ ক'রে দিতে পারে?
ভারী মজা হয় এখন তা হ*লে। [একটু চিন্তা করিয়া] আচ্ছা,
আমিই লেগে পড়ব--এ সব বিষয়ে আমারও ত একটু-আধটু দখল
আছে লোকে বলে। তা! মন্দ কি! লেগে পড়া যাক্ দুগ্যা কলে!

তবে আযি তো গাইতে পারব না, গলার তেমন জোর নাই; একজন
গায়ক যে চাই-_গানখানা জোরগলায় সবাইকে শোনাতে; কাকে

পাই! [চিন্তিত হইলেন]
গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ ।
পাগল 1--

গান
আমি আছি--ওজে, আনি আছি,
হেথ! গানের বিভাগে আমি আছি ।

আদি হৃদয়-তন্্রী বাধিয! ভাবায়
বহুদিন গল। সীধিয়াছি |

দেবা! কে বন্ধু! হাঃহাতহাঃকী যৌজন! ! বলিহারী | পার্বে
তৃমি? তুমি পার্লেও পার্তে পার, আওয়াজ ল্াছে। দেখ, বন্ধু!
তোমার সঙ্গে আমার বাকো, কার্যে, পাগলানিতে, বাতিকে, খিলে

খিলে তাবিজের মিল। তবে আরকি!

লেগে পড়া বাক্ ছুগ্যা বালে ।

এঁ গাছতলাটায় চল, .তুষি তোমার [ স্থুরে ] সারে গা মাপাধানি বা সব
নুর, সব রাগিনীগুলোর বেশ ক'রে নাঁড়াচাঁড়া দিয়ে গলাটা ছাড়িয়ে রাখ,

আমিও আমার বরফজম! মাথাটা তুষের আচে গালিয়ে একটানা ভাব তে
নক করি। [সুরে] “ওয়া দিগম্বরী নাচ গো শামা রণমাঝে 1”
| গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল এবং পাগল এ দানের স্বরলিপি
আলাপ করিতে করিতে পম্চাৎ পশ্চাং চলিয়া গেল । ]
১৩৪

তৃতীস্ গর্ভাঙ্ক
কারাগার
ভগ্রস্থাস্থা নাদণ ও অন্ন বাভগণ ।

বারণ। এই মধুরাধুদ্ধটার় খুব নাকাল হয়েছে তা হ/লে বাছাঁধন,
কেমন?
১ম রাঁজা। আপনি উত্তেজিত হবেন নী, দুশ্চিন্তার আপনার
শরীর ভগ্ন]

বারণ। বলদেবের গদার নীচে দুর্বস্ত নাকি অধোবদনে দিয়ে
ছিল। পর্দিতদথে একটা কথা ফোটে নাই, শিশ্তপাল, যহদেব, চণ্ত.

কৌশিক, কেউ'ঠেকাঁতে পারে নি; শেষ কষ্চচন্দ্র নাকি অনুগ্রহ ক'রে
অব্যাহতি দিয়েছেম। বল--বল, বন্ধুগণ| ঘটনাটা আব একবার বল;

আমি হরিনাম সংকীর্তনের যত ই]! ক'রে স্ুন্তে থাকি
বয় রাজা! স্থির হোন্--উত্ভেজিত হবেন "11
বারণ। দেখ, বন্ধুগণ। আমার মনে হচ্ছে, ঘটনাট। যেন এই
মাত্র আমার দৃষ্টির সমক্ষে ঘটে গেল) আমি যেন সে গা চোখের
ওপর দেখতে পাঁচ্ছি। সেকীস্ুন্দর, কী ভীষণ, কী শান্ত-রুদ্র অযোঘ-

সি! যেমন জরাসন্ধ_ঠিক তদৃপযুক্তই বিধাতার বজ্জকটাক্ষ মে! বন্ুগণ !

কেউ চিত্রাঙ্কন কর্তে জান? চোখে দেখতে পাবে না কিছু, আমি
ভাবটা মাত্র ঝলে যাব-_সেই শৃত্র ধরে। আমি মানদচক্ষে দেখছি,

বড ইচ্ছা চর্চক্ষে দেখি মে দৃষ্ঠটা এই ছষি দিয়ে।
১ম রাঁজা। প্ররৃতিস্থ হোঁন--ছেড়ে দিন্ও উত্তেজক গ্রমঙ্ক।
৯০৫

জজ্পীহহ্দ

[ ওয় অন্ধ),

বারণ। কিসের ভয় কর্ছ তোমরা? আপনাআপনি ফেটে
যাব? যাই না) মর্বার জন্ত ত সেজে আছি, মরি ত মরি-_আননোই
মরি না কেন? নাহী, তবে আর এক-আধ দিন বাচতে পার্লে ভাল

হয়; শুনে যেতে পাই এ দ্বিতীয়-যুদ্ধের ফলটাও | বুঝে যেতে পাই বিশুদ্ধ,
নিতুলিভাবে জরামন্ধের আর দেরী কত?
কত কাছে?

কাল-।

ব্যধিত বিশ্বের মুকির দিন

প্রলাপ বকৃছিস্--মুরখ, মর্বার সময় ?

বারণ। প্রলাপ কি, রে পিশাচ! এমন উজ্জল সত্যের আবিষ্কার
উপনিষদেও হয় নি| চাঁপা দিতে এসেছিস কি? তোদের বল-বীরত্ব
বিশ্বতলে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সব উল্টে গেছে; কাল যে সব কণ্ঠে
জরানন্ধের স্তবগান উঠেছে, আজ তারা মেতেছে সমতালে, সমস্বরে রামকৃষ্ণের জ্র-ধ্বনিতে। ভ্রান্ত! চাপা চলে? প্রকৃতি ওপর পতনের
ঢাক?
কাল-, থা:-থাম্, এখন হতে অত ফুলে উঠিস
নি,তোদের
পাম কঞ্চের সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাতের অপেক্ষা কর্।

বারণ অপেক্ষা আবার কর্তে হয়, মুর্খ? পূর্ধাকাশে লালিমা
দেখে কে না বোঝে সুর্য উঠ্ছে--অন্ককাগের লেশমাত্র থাকৃবে ন'
আর?

কাল-। হা, এতদুর কূরধ্য উঠেছে ) সে কুরধ্য আমি তোদের দিয়েই
ঢাকাঁব--এ রাম-কৃষ্ণের যাথার ওপর তোদের দিয়েই অন্ত্র ধরাব |
বারণ। কিক'রে? সেই বেত্রাঘাত ক'রে? ব্যর্থ চেষ্টা, বর্বর!
সে ড আমাদের সওয়া।

কাল-। এবার আর দে চাঁধুক নয়, কুত্তা !
বারণ।

খাঁখুশি কর্,যে দাত বলাঁবি বসা; বুক পাত|। জগতে
১৬৩.

৩য় গঞ্ভান্ক 1]

জন্লোঙহ্ব

আজ পর্য্যন্ত এমন ফোন যন্ত্রণার আবিষ্কার হয় নাই, ধার ভয়ে ক্ষত্রিয়েরপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে ।
|
কাল-! আচ্ছা, ভাব তে দাও, দেখি-_আছে কি না দাওয়াই |
গ্ররোচন উপস্থিত হইল।

প্ররো-। হুজুর ! ভারী মজা! একটা আওরৎ এসে ঝামেলা লাগিয়েছে
ফটকে । সে বলে, “খসমের সাথ. ভেট কর্ব-_আমি হৈহয়ের রাণী 1”
বারণ । [সচকিতে] হৈহরের রাণী! সর্বনাশি ! এখানে কি
জন্থা এ সময়ে? এ অসময়ে?
কাঁল-। কিবারণ! সম্রাটের সঙ্গে দোস্তি কর্বে না?
বারণ। হৈহয়ের রাণী? সে একা এসেছে, নাঁ সঙ্গে আর কেউ
আছে?

প্ররো। কে জানে, একটা ছুঁড়ী ত রয়েছে সাথে
বারণ। ভ্রমীর সঙ্গে স্বাতীস্ত্রীর সঙ্গে কন্তা| স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঈরী! মযত| দেখাতে এসেছে, না আমার মাথা খেতে এসেছে !
কাল-। উত্তর দাও, বারণ! চুপ ক'রে থাকলে ছাড়ব না),

পোস্তি করবে কি না?
বারণ।

| ইতস্ততঃ

করিয়া] নী-না__কিছুতেই

না; আমি

ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।
কাঁল-। আচ্ছা, এইবার কত হিশ্মত তোর দেখি! প্ররোচন-| প্ররোচনের কানে কানে কি বলিল, তাহার মুখ একটা দুরতিসদ্ধি€

ছায়া ফুটিয়া উঠিল ]

বারণ। ভাইসব! বুঝতে পেরেছে ছুরভিসন্ধিটা? স্ত্রীকষ্ঠার
অসগ্পান চোখের ওপর, যবন কর্বেও 'তাই; সেটা আর দেখে কাজ

নাই। আমি যাই এই সময়-তাদের আন্বার আগেই।
১৬৭

তোমরা

জন্প্াস্হ্

[৩য় অন্ধ;

রইলে; সাবধান! আমীর শেষ উপদেশ, মাথা নত ক'রে নাঁ_ক্ষতিয়গৌরব ছেড়ো না, শত-বিবর্ভনেও সেই “জয় রাম-কৃষ্। | [বুক ধরিয়া]
৩২ আমি যাই_আমি যাই-আমি--বাঁ-ই-[ উত্তেজনীর আঁধিক্যে
জংপিপ্ডের ক্রিয়ালোপ ]

সকলে।

ভাই! ভাই! নাই_নাই-শেষ।
সহল। সহদেব উপস্থিত হইল |

দহ"

শেষ!

তংক্ষণাং চগ্ডকৌশিক উপস্থিত হইল ।

চও-| বেশ-বেশ |
সহ-1

খুষি!

চণ্ত-| আমার পরামর্শ নেবে না--আর খধষি! খষি কি করবে
তাহ”লেঠ ভাল চাঁও ত এখনও আমার পরামর্শ নাও, যগধ-সিংহাঁসনে
বোম--জগতে শান্তি স্বাপনা কর; খধি শিজে তোমার মাথার ছাট?
খাড়া রাখবে ভাবছ কি এখনও?
সহ-। পিতা-খধি! পিতা স্বর্থঃ পিতা ধর্ম?

চণ্ড-| তবে মর) দেখ এই অন্যায় অপমক্্ট চোখের উপরবুকের উপর, প্রতি নিয়ত-- প্রতি মুহূর্ত । খধিকে ডাকা কেন?
সহ-।
চও্ত-।
সহ-।
চণ্ড-|

একটা উপায় আছে-_ খষি, বদি তুমি সম্মত হও |
কি?
মগধ-সিংহাসন তুমি নাও; আমার হাতে আছে, দিচ্ছি।
[চিন্তা করিয়া] নেমে আস্তে হবে দেখছি অনেক দূর)

হোক, আমি খধি--আবার উঠে পড়ব | এ ভিন্ন আর
উপায় নাই জরাসদ্ধকে।
্বর্গঃ পিতা ধর্ম?”

আঁমি' সম্মত, সহদেব!

শীসনের

কিন্তু তোমার প্পিতা

ওয় গল্ভাঙ্ক | ]

জন্পীঙলহ্

সহ-| সে বিষয়ের সিদ্ধীনস্ত আঁমি ইতিপূর্রেই করেছি, খষি!
মহারাজ জরাসন্ধ আর যাঁই হোন্, তিনি কর্মের পুরস্কার দিয়ে থাঁকেন।

তুমি মগধের রাজ-বংশ রক্ষা! করেছ, তোমার পুরস্কার যে মগধ-রাঙ্গ,
এ তিনি অযৌক্তিক ভাববেন ন!; বরং ক্ষুণ্ন হবেন এর ক্ষুদ্রত্্ে। এর
জন্ত তিনি আমার পুত্রের স্থান হতে পতিত কর্বেন না, বরং গ্রীতই
হবেন, আমার সাহস।
চণ্ড-! উত্তম; আমি মগধ-দিংহাঁষন নিলাম, সহদেব! রাজগণ।
নির্ভয়; মগধ-রাজ্য আমার-আমি খবি। উপস্থিত এক কাজ কর,
হৈহয-রাঁজের শব কারাগার পার ক'রে দাও, আমি নিজে মশানে নিয়ে
যাব।

সহ-। এর আত্মীয়-চণ্ত-। টুপ--কাউকেও জান্তে দিয়ো না এর মৃত্যু যদি কেউ
এঁর আত্মীয় এসে পড়ে, কথা চেপে রেখে দেবে। এর আগ্রিক্রিয়া

এখন হবে না; আমি একটু শব-দাঁধন1 কর্ব একে নিয়ে। রাজা হ'লাম,
রাজার শক্তি সংগ্রহ কর্তে হবে| রাজার শব পেয়েছি সম্মুখে ছাড়ব
না। এম-রাঁজগণ, এই গুপ্তদ্ধার দিয়ে।
[ সহদেব ব্যতীত মৃদেত লইরা সকলের প্রস্থান ।

সহ-!

পিতা স্বর্ণ: পিতা বন্মুঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি গ্রীতিমাপন্লে প্রীযন্তে সর্বদেবতাঁঃ ॥
[প্রস্থান

চত্থ গভাক্
শিশু-শ্বশান
অর্ণব ।

অর্পণ! স্থান শিতুশ্মশীন,। কাল-রজনী

দ্িগ্রহর,। আসীন-

জরীসন্ধ-মৃত্যুকামী মর্মাহত উদ্ত্রাস্ত এক ক্ষত্রির-যুবা, হস্তে--রক্ত-মাংদপৃ্ণ
নর-কপাল, .উদ্দেশ্তর--জরা-রাক্ষপীর সাধনা | জরা! রাক্ষসি! নানা

তুমি দেবী, তুমি আজ আমার চক্ষে মহাদেবী! এস, জরা! এস,
রাক্ষসি! এব, মন্্মাহত ক্ষত্রির-যুবার পরমারাণ্যা মহাদেবি | দর্শন দাও ।
পূজা গ্রহণ কর, উওধু শোণিত, সুস্বাদু মাংস উপবেশন ] গ্রসীদ-_

প্রমীদ |
শীতকঞে জরা উপস্থিত হইল |
জনা 1
গাঁন
চিল মিলি কিলি কিলি চৈ ঠৈ বৈ বৈ; হিম

কে ডাকিস্--ওরে, কে ডাকস্।
ণিশি ছুপুর পার--

আমাবস্তে শশিবাৰ--

ঘুটঘুটে আধার,
শ্বশান-ঘাটায়, গল! ফাটায়, বুকের পাটা কার ;
*

জরা জরা আগাগ্োড়।

কেন ডাকিস্, কেরে ছড়া,
কি এনেছিস্ পেটটা ভয়া, ভংন গন আসিস বে আশিস ।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক |]
জরা।

জল্প্াস্মহ্হা

কে রে? কে ডাকিস্রে, হানায়? কি এনেছিম্, দে

দেখি । বড়া ভুখা লেগেছে --বড়া তিয়ান্, দে--দে আগে ।
অর্থব| তুমিই জরা-রাক্ষদী?

জরা।

হামিই__হামিই!

অর্ণব। তুমিই জরাসন্ধকে সংযুক্ত করে জীবিত করেছ?
জরা। আরে, কি এনেছিস্ আগে দিয়ে কথা ক।
অর্ণব | ধরদেবি!

[রক্ত মাংসপুর্ণ নরকপাল দিল]

জরা। [থাঁইতে খাইতে ] আঃ-আঃ-_ঞেন ডাকিস্, রে বাচ্ছা?
কি চাস হামার পাশে?

অর্থব। তৃপ্তা হয়েছ, দেবি?
জরা। খুব-খুব খুশী হয়েছে, এমন পুজো হামার কেউ করে
নাই। হামিই জরাসন্ধকে জোট লাগিয়ে জীইয়ে দিয়েছি, রে! তুই
কি চাস্ বল্? যাঁচাইবি_-হাঁমি দেবে? বল্-কি চাস?

অর্ণথ| এ জরাসন্ধের মৃত্যু|
জরা।

কেউ, রে বাচ্ছ|?

চুপ যাও চুপ যাও;

উ হকার

যোটা নাই--দৌস্র! মাউ.|
আার্ণব| তা হলে তুমি এখনও তৃপ্তা হও নাই। ধর--দেবি,
বক্ষের শোণিত--হৃংপিগের মাংস |
[ নিজ বক্ষে দুরিকাথাতে উদ্বাত ]

জরা। আরে-রর। কি করিন্? হামি থব খুশী হয়েছে।
হামি তৃহারে ছেলিয়ার মাফিক্ দেখিয়েছে ।
অর্ব। আমিও তোমায় সপ্ত-মাতৃকার শীর্ষস্থানে বসিয়েছি; * হয়
সন্তানের মে? ভক্গণ কর, নয় বল--মাঁ, জন্নীসন্ধের মৃত্যু |
জর! । তাই তো, রে ব্যাটা! উ যে বড় শক্ত কাম আছে।
৯১১
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অর্ণব। বল, মা! যতই কঠিন হ*কৃ_-মগ্রিমুখে, বিষের হদে, বিদ্যুতের
তরঙ্গে তঙ্জরনী সঙ্কেত করলেও আমি ইঙ্গিতমাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব |
জরা। পার্বি নী, রে বেটা! এক-আধটা নয়, তিন-তিনট

যোগ চাই তাকে মারতে; বল, কৌশল, বিগ্কা। সাধ ক+রেকি
বল্ছিলুম, উ হবার ফোটা নেই?” তবে তুই হামায় যা বলিরেছিম্:

হামি তুহারে এ তিনটার একটা দিতে পারে-হামি যা জানে ।
অর্থব।

কি?

জরা। এ কৌশলটা।
অর্ব। শুনি তাই।
জরাঁ। ওর মরণ তলোয়ার, তীর, বাজ, তির্শুল, কিছুতেই নেই,

বাচ্ছা! যর্দি কোন্ মরদ ওর পা দুখানা ধরে আমার সেই জোড় খুলে
মাঝে মাঝে ফেড়ে দুখান| ক'রে, সেই জন্মকলের মত ক'রে দিতে পারে,
তবেই ওর মরণ। বড় শক্ত কাম, বেটা! এমন জোয়ান কৌ,

আছে, ওরে কায়দা ক'রে মাটাতে পাড়তে পারে?
অর্ণব! সেজন্য চিন্তা করি না, মা! সে বলিষ্ঠ লোক হিতে

না থাকে, তাকে ভূতলখায়ী কর্তে পর্বত-চূড়া-কনসাৎকারী প্রভঙ্জনের
তপন্ত। ক'রে স্বয়ং তাকে অবতার রূপে জন্ম নেওয়াব |

জরা। তা না হয় হ'ল, রে বেটা? কিন্তু হামার এ জোট
খোল্বার বিদ্যা?
অর্ণব। তুমি জান না? জোড় দিতে জান, খোল্বার প্রণা

জান না?
'জরা।

না, রে বেটাঁ। তাঁ হ'লে আর ভাবনাছিল কি? আমায় জোড

লাগাবারই মন্তর দিয়েছিল, জোড় খুল্বার মন্তর ত দেয় নাই খফি-ঠাকুর।
অর্ণব | [ সবিশ্ময়ে ] খষি-ঠাকুর !
১১২
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তক্সাসত্া

জরা। জানিস্নাখষিঠাকুর কে? সেই চণ্ডকৌশিক খধি, রে!
সেইত ওর জন্মের জন্য ওর বাবাকে একটা আম দিয়েছিল) ওর

বাবাটা সে আমটা' আধা-আধি ক”রে ছুটা রাণীকে খাইয়েছিল। খষিঠাকুর সেইট! জান্তে পেরে আমায় শ্মরণ ক'রে বল্লে, “দেখ. জরা, রাজা
এই বেকুবি করিয়েছে, তার ছটা রাণীর পেটে আধা-আধি ছেলিয়া হবে)

আমি কখন কুখা থাকি ঠিকানা নাই--তুই হর্ঘড়ি আতুরে নয়-_-মশানে
থাকিস্, যখন এই রকম ছেলিয়া পাবি_-এই মন্তরট| লে, ছুটোয় জোড়
লাগিয়ে রাজার পাশে দিবি।* হামি জোড় লাগাবার মন্তর জানে।

বাচ্ছা! জোড় খুল্বাঁর মন্তর থাকে ত এক সেই খিঠাকুরের কাছেই
আছে,

অর্ণব অবশ্ত আছে; সংযোগের ব্যবস্থা যখন আছে, বিয়োগের

বধানও নিশ্চয় আছে

নমস্তে সর্দমঙ্গলমঙ্গলো-_[ প্রণামপূর্ধক]আসি

তাঁ হলে, দেবি!
জরা। কুখাঁ যাবি, রে?

অর্ণব! এমন্ত্র সংগ্রহে__এ ধষি চত্তকৌশিকের কাছে।
জর1।

তাঁর কাছে মিছে বাবি, রে বাচ্ছা; জরাসন্ধ তার কলিজা,

দে তার জনম্ দিয়েছে--তাকে হামার দিয়ে জৌড় লাগয়ে জীরিয়েছে ;
তুহারে তার মরণ যন্তুর দেবে?

অর্ণঘ। আমি নেব) ছলে, বলে, কৌশলে, চোর্ধো, প্রতারণায়,
ভি্ষায়, যতগুলো উপায় আছে।
জরা। আচ্ছা, আয় তা হলে, হামি আর কি বল্বে? তবে
একটা কুথা বলিয়ে দিই, তু হামায় মা বলিয়েছিন্-হাঁমি তুহারে লেড় কা
দেখিয়েছে? দেখ, এ মন্তর-তন্তর বড়! দুষমুণি কাঁজ, যদি কোন্ বিপাকে

ছাক্াহনহ্হ

[ ৩য় অঙ্ব)

পড়িস্ সেথা, হামার স্বরণ করিস্, এই জরারাক্ষমীরে, সম্বেছিস?
ষা
1 প্রস্থান

অর্ণব।

জরাসম্ধ!

তোমার মৃত্ুপথের

এক-তৃতীয়াংশ উতীর্দ,

এক-তৃতীয়াংশ--কেন? বলিষ্ঠ ব্যক্তি হাতের কথা-_ছুই-তৃতীয়াং*;
বাকি একের তিন। উঠবই-ব্যর্থ হবারনয় এ উদাম। আমি শনি,
ভোমার রন্ধে পূর্ণদৃষ্টিতে ।
| প্রস্থান

-

নট গর্ভাঙ্ষ
কক্ষ
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরম

শ্রকষ্ণচ!
ব্ল-।

আসিতেছে জরাসন্ধ
বিপুল বাহিনীসহ পুনরায়, দেব '
আনন্দ-নংবাদ, কৃষ্ণ?

আনন্প-সংবাদ ।

কোথায় শুনিলে--কার মুখে ?
কোন্ চর এনেছে এ সমাচার ?
'আশাতীত পুরস্কার করেছ ত তারে,
আমার এ আশাতীত আনলোর তুলনায়?
আসে নি যে ধারণায়,

এত শীগ্র জরাসন্ধে পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ।
কতদূরে?

পাপ কোন্ পথে?
৯১১৫
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জল্লীসঙ্ছদ
সঙ্গে সে ব্রাঙ্গণ আছে?

তারই বাধস্থা অগ্রেই এবার ।
শ্ীকুঞ্চ । না--না, দেব! ত্রাঙ্গণ নির্দোষ |
স্ষ্টির মায়ায় মুগ্ধ

জগতের প্রত্যেকেই, তুমিও পর্যাস্ত )
তবুও সে দ্বিজ যথেষ্ট কর্তব্যবান্।
বাধা দান প্রতি পাদক্ষেপে,
শাসনেও চেষ্টা! তার অশেষ প্রকার;
কিন্তু হায় কি করিতে পারে?
মানুষের চেষ্টা সে ত?

বল-।

আোত চলে তার প্রতিকূলে।
কন্তারূপা নিয়তি-ইঙ্গিত,
শনিরূপী শিশুপাল ছায়ায় ছায়ায় ।
সাত্যকী! সাত্যকী!

শীরুষ্ণ।

কেন--দেব, সাত্যাকীরে ?

রল-|

সাবধান ক'রে দিই তারে,
এবার সে শিশুপাল যদি
পলায়ন করে তার আক্রমণ হ'তে,
তিরস্কৃত হবে-পড়িবে রামের রোষে।

শীকৃষ্ণ।

প্রয়োজন নাই, দেব, তাঁর।

এবার যুদ্ধের বিধি অন্যরীপ হ'কু-প্রার্থনা আমার |

বল-।

কিরপ, শ্রীরু্চ ? শুনি?

শ্রীকৃষ্ণ! সৈষ্ঠসজ্জা করে সন্থুখ-নমরে

ছসবাসহ্া

[ ৩য় অঙ্ক

কেন করি আত্মনা,
নিজেদের কুলক্ষয় অকারণ ?
ভূভার-হরণ-_দেব, ভূভার-হরণ |

কেন মরে সে বিপ্লবে

নির্দোষ, নিষ্পাপ
আমাদের মুখাপেক্ষিগণ ?
প্রয়োজন নাই তাদের সাহাযো |
নামিয়াছি দৌহে
অব্যর্থ উদ্দেশ্য লয়ে অলক্ষ্য হইতে;
কারে। ত আশায় নয়?
এস, দেব!

নামি কর্মক্ষেত্রে সেই ছুজনানক
তোমাতে-আমাতে।
রাম-কৃঞ্চে- চক্রে-ছলে |
ক্ষুদ্র অসি-ভল্লে কাজ কি মোদের?

তুমি কর একমনে পৃথিবী কর্ষণ
ঘুরুক করালগতি মম সুদর্শন ।
আলিঙ্গন দাও, কৃষ্ত ]

কী আনন্দ!
জরাসন্ধ!

কী আনন্দ!
আন্ তোর শৃগালের দল,

কেহ করিবে না আর কোন গোলযোগ )

রহিনু আমরা মাত্র ছুই সিংহ-বযাপ্__
শীন্ত, শিষ্ট, নীরব, খাদক।
জাল তোর ও আকাশে ধযতেক তারকা,
১১৫
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কেউ যাবে না সে জ্যোতিঃ নিবারণে ;

জলি আমরা শুদ্ধ চন্ত্-ুরধ্য দুই |
শরীক । চল তবে, দেব, অগ্রদর হই

আসিতে দিব না আর মথুরা নিকটে,
মধ্যপথে ভেটিব তাহারে
প্রবর্ষণা-পর্বত উপরে ।

চল কৃষ্ণ! রাহু-কেতু ছুই মিলি
রক্কে বসি তার।
| গমনোদ্ভত 1
সাত্যকী উপস্থিত হইল ।

সাত্যকী। [ নিজেকে দেখাইয়া ]

এই রবিরেও সঙ্গে লও, প্রভু !
না হ/লে ত্রিপাপ পূর্ণহবে বা কেমনে ?
ব্ল।

এখনো বিলঘু আছে ত্রিপাঁপ-সংখোগে,

সাত্যকী রে! জনুকুগুলী-চন্রেতে ভার।
ত্রিপাপে চ ভবেন্মুত্য
সপ্তশুন্ঠা দিকং যদি । জ্যোতিষ-বচন।
সপ্তশুন্ত নাহি হ'লে,

ত্রিপাপ-সংযোগ নহে তত কার্যকরী ।
অপেক্ষা কর, রে রবি |
প্রবেশি পতাকী-চক্তে
প্রথমতঃ রাছ-কেতু মোর! ছুজনায়

সপ্তস্থান তার শুন্ত ক'রে ফেলি,
তার পর ভ্রিপাপ-মংযোখ |
৯৭
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তাঁর পর ত্রিমুত্তি বিকাশ,
একদগ্ডে ভীষণ ত্রিশূল।
নিশ্মুল করিলে আশা !
আমি যে সঙ্গল্ন লয়ে +মে আছি, দেব?
শিশুপাঁল আদি যত রাজোপাধিধারী-পাঁপের পোষক পদলেহী দলে
দলি পদে নিজহস্তে পশুবৎ বধি”
অনন্ত-নরকে ফেলি?

তাদের যানব-জন্ম ঘুচাইব চিরতরে ;
কিন্ত দেখি এ যে বিপরীত-_ভাগ্যবান্ তারা
তা! না হলে,
তোমাদের যোক্ষগ্রহ-পগ্গুহস্ত,

কেন হবে প্রসারিত তাদের বিনাশে ?
তোমাদের বাহু লোৌকচক্ষে বিরোধী হলেও

অভ্যন্তরে কে না জানে আলিঙ্গ; এ?
যাকৃ--প্রতিবাদী নয়
সাত্যকী কারও সৌভাগ্যের
উপস্থিত আমার কার্ধ্য কি?

শ্রীরুষ্ণ | শ্রেষ্ঠ বীর যদুবংশে তুমি, হে ধীমান্।
তব কাধ্য বর্তমান মথুরা-রক্ষণ |

তোমার উপর মোর মথুরার ভার ;
সজ্জিত গ্রস্ত থাক ষদুগণ লয়ে,
যেন কোন গুপ্তশক্র

ট
১১.

৬ষ্ঠগর্ভাঙ্ক।]

জন্লাস্প
না

না পড়িতে পারে মথুরায় ।
আর এক কর্ম,
দাদা!

যতদুর দেখা ষায়_-.

জরাঁসন্ব-আক্রমণ

এইরূপ হবে বার বার,
যাতুলানী আমাদের
মন্ত্রিণী যখন তাঁর।

মথুরা মোদের__দেব, নহে সুরক্ষিত,
নহে শিরাপদ্ বাসস্তান
জ্ঞাতিগণসহ |
দুর্তেছ্য সুদুঢ় এক

অপার পরিখা-বেড়া, বন্তদূর্গ পুরী
নিম্মীণ করাতে চাই বিশ্বকর্মা! দ্বারা ।
এরূপ সহজ-সাঁধ্য নহে যায় আক্রমণ,
নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে যাহে রহে বন্ধুগণ |

যাঁও, রে সাত্যকী |
তোমার দ্বিতীয় কর্ম

প্রেরণ কর গে দূত বিশ্বকর্মা-পাশে
অতল সমুদ্র-গর্ভে

পুরী নিম্্াণের বিজ্ঞাপন দিয়ে |
অবিলম্বে আসে যেন,
বড়ই বিব্রত আমি জ্ঞাতিনাশ ভয়ে ।
এস, দাদ! !
| প্রস্থান।
১১৯

[|৩য় অঙ্ক)

পাঠাইবে জয়ে )

স্পইভাষী সর্বাপেক্ষা সেই ।

শ্রবণমাত্রেই
শত কার্য্য ফেলে যদি না আসে বিশীই,
রক্ষা নাই;
বিদারষ! হলে বর্মাশাল!

ডুবাইব কর্মনীশা-জলে।
বঠলে দেবে বলিতে জয়েরে

রাখের অব্যর্থ উক্তি |
[| প্রস্থান!

ঠ

সাত্যকী।

জয় রাম-কৃষঃ !

বথা নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমি |

১২৬

হনগুক্ম গর্ভাঙ্ক
প্রবর্ষণা-পর্বত
বৃষ্টিধারাগণ আসিতেছিল!

ৃষ্টিধারাগণ 1-গান।
টপ টুপ টুপ টপ. উপ, টপ ঝরু ঝর্ ঝর্ ঝর্। '
পড়লো ওলো- পড়লে! ওলো--পাহাড় ছেয়ে পন্ড ।
ডাকছে মোদের উদাস নেতে হতাশ কৃষকদল,
ডাকৃছে চাতক, ও পলান্ভক, ফটিক-জল--ফটিক-জল,
কেতকী রুয় আশায় চেয়ে-_
কদম কীদে আকুল হে

কামিনী সেও মুখ লুকিয়ে মলিন সব অধর,
গড়লো ওলো ফুটির়ে দে লো, জুটিগে “দল বর
ক্ঞাদের জুটিয়ে দে লো বর।
প্রস্থান
শিশুগালসহ জরসন্ধ উপস্থিত হইলেন ।
জরা- |

কে ওঠে পর্বতে ?
দেখ--দেখ, চেদীশ্বর
পলাতক তস্করের প্রায়

আগু-পাছু চায়,

পু

দ্রতপদে অন্ধকার পণে ধায়,

ভান্জী সহ

শিশু-।
জরা- |

[ ওয় অঙ্ক;

অভিপ্রায় আত্মগোপনের |
কে ওর! ছুটোয়__
সেই গোপ-শিশ্তদ্ধয় নয়?
সেইমত বোঁধ হয় যেন,
দেখ--দেখ-ভাঁল ক"রে দেখ :
আমার চোখেতে আর

দৃশ্যের পাথকা নেই,

আমি যেন বিশ্বময় তাদেরই দেখি ;

' তুমি দেখ তোমার দৃষ্টিতে,
সেই ছুষ্টদুটো ঠিক বটে কি না।
শিশু-|

তারাইত বটে!

সেই বক্রগ্তি-সেই তীব্র কুটিল চাঁহনি_সেই চির চোরের স্বভাব !
জরা-।

নিঃসনদেহ--তারাই নিশ্চয় |
তারা এ সময় বিবাদী মথুরা ছেড়ে
এ দুর্গম পর্ধত উপরে--কি কারণ ?

শিশু-।

মরণ বারণ হেতু ।
একবার ভাগ্াক্রমে

হ/য়ে গেছে জয়)
বোঝে নাকি তারা,
আর তা হবার নয় ?
নিশ্চয় জেনেছে
এবারের সৈম্ত-সমাবেশ,
১২২

৭ম গর্ভাঙ্ক
|]

জব্গীসহ্া

বুঝিয়াছে বেশ--

এবার নিস্তার নাই,
যাক দেশ, জীবন বাচাই
তাই এই নিবিড় অরণ্যময়
পথহীন পর্বত উপরে
লুকাবার তরে $ আর কি কারণ?
জরা-!

রাজগণ। রাজগণ !
পর্বত ঝেষ্টুন কর সৈম্তের গ্রাকারে)
দুষ্ট শঠদয় এই পর্বত উপরে ।
মথুরা যাবার আবশ্যক নাই আর,
পথেই শিকার ।

সবাঁকার সর্বশক্কি একমুখী কর,
সশস্ত্রে সতর্ক থাক,

যেন সে কৌশলীদ্বয়
এ পর্বত হ'তে
অন্থদিকে আর না পলার।

এস, চেগীশ্বর !
দেখি কি উপায়
এ দুর্গম পর্বতে ওঠার ।
এবার নিস্তার নাই সত্য, চেদীশ্বর |
এবার তোমার শাস্তি
এবার আমার--হাঃ

হাঃাহাঃ |

ওরে ধূর্ত, ভীরু ফেবু ৃ

এসেছিস্ লুকীতে কোথায় ?
১২৩

জান্রাজহ্া

[৩য় অঙ্ক;

সিংহের বিবরে? কালের কবলে ?
নিয়তির পান্থশালে ? হাঃ হাঃ হাঃ!
[ শিশুপালপঙ্ঠ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত হইলেন |

হাঃ__হাঃহ1হাতপ'ড়ে গেছে ফাদে;
পর্বত ঝেষ্টন করেছে রাজার1।
দেখ দেব! নিজ নিজ শক্তিসহ
স্থিরলক্ষ্য সবে মরীচিকা-যোহে ।
ওঠে জরাসন্ধ পর্বত উপরে

শ্রীরুষ্ণ।

শিশুপালসহ
আমাদের অন্বেষণে ।
৬

ব্যাধের বাশীতে উদ্ত্রান্ত কুরন্ ।

ব্ল-।
ঝাপ দিই তবে?
শ্রীকৃষ্ণ । একটু অপেক্ষা কর,

লুকোচুরি খেলা যাক্ কিছুক্ষণ ।
জরাসন্ধ আমাদের মাতৃলা নী-পিতা।
সম্বন্ধে যে দাদা মহাশয়;

একটু তামাস! করি।
ও দাদার তামাসায়

লুকোচুরি অনুরূপ নয়)
নাতির প্রকাশ্ঠ গদা ও দাঁদার যোগ্য ।

শ্রীরুষ্ণচ। সেটা ত আছেই) তবু.
ওই জরাসন্ধ আসে!

এস--দাদা, গুহায় লুকাই।
প্রস্থান ।
১২৪

৭ম গর্ভাঙ্ক। ]

বল-।

তক্ণপহ্

চল)

কিস্তৃতার চেয়ে

উত্তম তামাস! ছিল রামের গদাই।
[প্রস্থান।

জরাসদ্ধ ও শিশুপাল উপস্থিত হইলেন।

জরা-।

ওই যায়_-ওই যায়, চেদীশ্বর| এ পলায়।

শিশত-|

কই? কোথায়, সম?

জরা-।

তাই ত--তাই ত!

ওদিকে
তনাই?

কোন্ দিকে গেলআবার? আমার

দৃষ্টিত্রম? ওই, নাঁ-নাঁনাঁ
শিশু-| সম্রাট! এ অনিশ্চিত অনুসরণে বিশেষ কোন ফল হবে

না দেখছি। স্ুবিস্তূত পর্বতশ্রেণী নিবিড় অরণ্যময়, একদিকে খুঁজব,
আর একদিকে লুকিরে পড়বে । তার ওপর ছুরারোহ, ইচ্ছামাত্রে
অগ্রসর হবার উপায় নাই ; তার চেয়ে এক কাজ করা যাক।

জরা । কি কাজ--কি কাজ, চেদীশ্বর, বল? তুমি আমার সুহৃদ,
সেনাপতি, মন্ত্রী, একাধারে সব।

শিশু। এই পর্বত বেষ্টন ক'রে চতুদ্দিকি হ'তে এককালে অগ্নি
ংযোগ করি, আন্ুন |
জরা-। সৈন্ভগণ! সৈগ্তগণ! অস্ত্র রাখ, কাষ্ঠ সংগ্রহ কর,
আগুন জালাও, পর্ধত পোৌড়াও, রামরুষ্চমেধ-ষজ্ঞ জরাসন্ধের। চেদীশ্বর !

তুমি এই যজ্জের পুরোহিত। কী অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বজ্ঞবিধি তোমার,
চেদীশ্বর! তোমার স্মৃতি সর্বশীল্ত্রপার। অমর, অদ্ভিতীয় হোক্। ওরে
মায়াবী বঞ্চকদ্বয়! আর রক্ষা নাই; কার আড়ালে লুকাবি আর ?
অগ্নি সর্বতুকূ। এস চেদীশ্বর! আন কাষ্ঠ*--জাল অগ্নি--পেডাও
পর্বত-_ভম্ম কর জরাসন্ধের বক্ষবিদ্ধ শেল--কণ্ঠলঘ কণ্টক |
[ শিশুপালসহ প্রস্থান।

১২৫

হান্লাচ্ছা

[ওয় অন্ক;
মশালহস্তে গীতকঠে সৈম্তগণ উপস্থিত হইল ।

সৈস্তাগণ 1--

গান।
লাগা ভাই, আগুন লাগ।।

মিটে যাক্ দগডদগানি__চুকে যাক এ ভায়রানি,
ঘূচে ধাক শুকনে' মুখে, কোঠর চোখে রাত্রিদিন জগ! ।
বাঘ-ভালুক দুই মিতেতেই গড়েছে কলে,
আর ত এড়াঁন নাই রে যাদু কৌশলে ছলে,
দেখব এবার জিভের বহর, দাঁতে কত ধার,
আগুনে হও দেখি ধন পার,
দিয়েছ চাদ বত জ্বালা, এবার সে স্ব শোধের পালা,

, পড় ভে হবেই উপুড় হ'য়ে ধরুলে যখন গাছের আগ।,
ফুরিয়ে গেল হায় বে ওরে গয়লা-ঘরে ননী মাগা।
| প্রস্থান।
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পুনরায় উপস্থিত হইলেন ।

প্রীকৃষ্ক,।

অনল-দংযোগ করেছে পর্বতে
পলাবার পথ রুদ্ধ ক”রে।

পৌঁড়ায়ে মারিবে রাম-কৃষ্ছে মূঢ়ুগণ।
জানে না এ পর্বতের নাম
প্রবর্ষণী কি কারণ।

ইন্্র করে বৃষ্টিধার! নিয়ত বর্ষণ
এর

উত্তপ্ত শিখরে,

তাই এর নাম এ্সবর্ষণ! ;
হুতাশন বিফল হেথায়।
১২৬
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জান্তা হা

আর সহ] নাহি যায়।
রুঞ। এখনোকি চলিবে তামাসা?
শ্রীরুষ্ণ | আশার সীমাটা দেখ,
বল!

আনন্দের হুলাঁহুলি উঠুক আকাশে,
নাটুক্ সে জরাসন্ধ

কার্ধ্য উদ্ধারের বিপুল পুলকে ।
সেই অবসরে, দেব !

সেই আনন্দের অসংষত অবগাস্
পড়িব পর্বত-চুড়া রাম-রৃষ্ণ ;

বল-।

আনন্দের বুকে নিরানন্দ_গর্বের শিয়রে বজ্জ |
চল কৃষ্ণ! চল তবে
বসি ওই উচ্চ সান্গদেশে

শিকার-উদ্ুখ সিংহ

স্কুরিত কেশর, ঘুণিত নয়ন,
প্রতীক্ষিয়া ঝম্পের স্ুযৌগ |
রাঁন্ধ!

মত্তকরি!

ক'রে নে আনন্দ যতখানি আশা! তোর,
হেসে নে বিকট মুখে যত হাসি ধরে,
নেচে নে তাওব-নাচ যতটা পা ওঠে,
জললনের শেষ ক'রে
জলে নে, নির্বাণোনুখ !
শরীর ।

বড় স্বথ-_বড় সুখ,
হে শ্বোত অনস্তমুখ,

১২৭

জাঞ্পীসহ্

[৩য় অঙ্ক,

তোমার এ তরঙ্গের তালে নেচে ।
নমস্কার নমস্কার

হে অরোধ্য অনিবাধ্য গতিকে তোমার |
| বলরামসন প্রস্থান

শিশুপালসহ জরাসদ্ধ পুনরায় উপস্থিত হইলেন ।

জরা-।.
হাঃ হা-হ12- চেদীশ্বর | যজ্ঞ বেশ জমেছে, আগত
ধু ধু জলে উঠেছে, গোটা পর্বতখানা ধ'রে গেছে । কা স্বন্দর-কী

সুন্দর অগ্নির সর্বগ্রাণী সংহারী মস্তি! চেদীশ্বর! দেবতা বল্তে যদি
থাকে ত এই এক অগ্নি, গ্রত্যক্ষ--পর্ণ '

শিশু-| [ উদ্দেশে ] কা্ঠ দাও-_কাঠ দাঁও--প্রচুর কাষ্ঠ দাঁও।
জরা-!

আমি এই জগৎটাকে অগ্রি-উপাসক করে যাব, চেদীশ্বর।

বুঝিয়ে দেঁব নৃতন দর্শন স্থষ্টি ক'রে, আগুন ভিন্ন আগুন নেবাবার উপার
নাই ।

শিশু | ধোঁরাওঠে কেন?

ধোঁয়। ওঠে কেন ওদিকে আবার?

সরস কাষ্ঠ হয়, জভু দাঁও-_-এখনি জলে উঠবে।
জরা-।

আচ্ছা, চেদীশ্বর ! এই সময়ে সেই হতগ্য ুটো কি কর্ছে,

বল্তে পার--এই চতুদ্দিকে আগ্নি-আক্রান্ত হ'য়ে-এই আপস মৃত্যু
বেড়াজালে পড়ে ? দেখি তোমার পিদ্ধান্ত? আমার দর্শন শ্ুন্বে?

আমি প্রত্যক্ষ দেখছি, তারা কর্ছে এ সময় বন্যাবেষ্টিত জীর্ণ ঘরে?
মুষিকের মত এ গর্ভ আর ও গর্ভ! হাঃ-হা-হাঃ--

শিশু-। জলেছে--জলেছে, দাঁউ--দাউ--দাউ - ধুধুধৃ,আশা পূর্ণ
রাম-কষ্ের শেষ!

জরা-। [তাওব-নৃত্য সহকারে ] আশা পূর্ণ, রাম-কষ্ের শেষ!
হো- হো হো-আশা পূর্ণ রাম-কষ্চের শেষ! ওরে, কে আছিস্?
১২৮

ণম গর্ভাঙ্ক |]

জান্তা?

একবার মগধ্ ষেতে পীর্তিন্ এক দৌড়ে সেই রাক্ষসী দুটোকে আন্তে ?
তাঁরাও দেখত জল্জলে চোখে, আশা পূর্ণ- রাম-কুষ্ণের শেষ ।
প্রাপ্তিসহ অস্তি উপস্থিত হইল ।

আস্তি। এসেছি__বাঁবা, এসেছি আমরা । আর মগধ যেতে হবে ন!

দৌঁড়ে; আমরাই মগধ হতে উড়ে আস্ছি। আশা পূর্ণ_রাম-কৃষের
নেষ?
জরা-।

আশা পূর্ণ রাষ-রুফের শেষ।

অস্তি।

[স্বগত] কানের সুড়ঙ্গের ত প্রীণের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত

চমৎকার সংবোগ ! অমৃতধারা কর্ণপথে পড়বামারহ একেবারে মর্শস্থল

শীতল; তা হলে চোখের সঙ্গে ত তার আরও ঘনিষ্টতা! শোনা কথাতেই
এমন, চোখে দেখলে না জীনি সে আবার কেমন!

[প্রকাশো] বাবা,

রাম-কষ্ণচ শেষ--আঁমি দেখতে চাই চোখে, দেখাও তাদের শবদেই |

জরা; ভম্ম-_ভক্ম; শবদেহছ আর পাঁবি কোথায়? ভম্ম। এ
আগুন দেখ ছিস্ পর্বত জুড়ে? ভম্ম-মৃত্যা, অন্ত্যেষ্টি ৭ই-ই একমঙ্গে|
তাঙা লুকোতে এসেছিল, অস্তি, এই পর্বতে | হাঃ_ হাঃ হাঃ--জরাসন্ধের
চোখে ধুলো!? পর্বত ঘেরাও করেছি--বেড়া-আগুনে পুড়িয়ে যেরেছি।

ভম্ম, আশা পূর্ণ_রাম-কুের শেষ ।
অস্তি। [বিহ্বল আনন্দে প্রজলিত অগ্ির দিকে ছুটিয়া বাইতেছিল ]
প্রাপ্তি।
অস্তি।
দাহিকা ঠিক
প্রাপ্তি।

[বাধা দিয়া) কোথা বাও-_দিদ, ও জলন্ত আগুনের দিকে ?
দেখব, প্রাপ্তি! দেখব আমি এ আগুনে পগ্ড়ে, ওর
আছে কি নী আর পোড়ার কী জলন।
কি ক'রে বুঝবে % তোমাকে পোড়াবার মত হয়ত

ওর দাহিকী থাকতে পারে ; তা হ'লেই বেরাম-কৃষ্ণও তাতে পুড়
বে তার

এমন কি নিশ্চয়তা ?
১২৯

জ--৯

ভক্রাঁলক্ষ
আস্তি।

[|৩য় অঙ্ক;
প্রাপ্তি, আবার ?

প্রাপ্তি। এ ধারণা আমার যাবার নয়, দিদি! বিষ খেয়ে যাঁদের
শেষ হয় নি--জল-প্রাবনে যার! গোবদ্ধন-ধারী, তোমার আগুনও ত
সেই মত একট!?

তার জল হতে কতক্ষণ?

বৃষ্টিধার'গণ পূর্বোক্ত গীতকণ্ঠে আসিল ও চলিয়া £ে

সৈশ্ভগণ। [ নেপথ্য উচ্চৈত্বরে ] আগুন নিবল-_ আগুন নিব ল-অশ্রাস্ত জলধারা।

শিশু-| আশ্চর্য্য! সম্রাট! অকস্মাৎ জলধারা !
জরা-।

জলধারা

প্রাপ্তি। জলধারা নয়, বিষজীর্ণকারী রাষ-কৃষ্ণের অগ্নি-নির্বাপক
অলৌকিক শক্তিধারা।
অস্তি* চুপচুপ,
সৈম্কগণ |] [নেপথ্যে আর্তনাদে] রক্ষা কর_ রক্ষা কর

প্রাণ

বার--পর্বত-পতন।

শিশু-। সম্রাট!
জরা-।

পর্বত-পতন!

প্রাপ্তি। পর্বত-পতন নয়, পর্বত'পতনে
হতেও ভীষণ! রাম-কৃষ্জের ঝাপ, পর্বত হ'তে।
অন্তি।

'নস্তার ছিল; এভ

[প্রাপ্তির মুখ চাপিয়া ধরিয়া]উপ.

সৈম্ভগণ | [নেপথ্যে আর্তস্বরে ] শেষ-শেষ।

পাপ-সহচর পশু,

জীবনের শেষ আমাদের ।

শিশু-। হত্যাকাও--সম্রাট, হত্যাকাণ্ড! সব গেল!
জরা-। তাই ত-তাইতা]' কিন্তু করি কি? কা"কেওত দেখ
যাচ্ছে না; কেবল হলের গর্জন আর চক্রের ঘূর্ণন!

৭ম গর্ভাঙ্ক | ]

জক্পাওলহ্জ

প্রাপ্তি। এ রাম-কৃঞ্চ ।
|
অন্তি। [প্রাপ্তির গলা টিপিয়! ধরিতে উদ্যত ]
বলরাম উপস্থিত হইলেন |

বল-।
আাছে?

কই জরাস্দ্ধ?

আনন্দের

নাচার় আর পা ওঠে?

কতদূর?

হাসির আর বাকী

হাস্-_হাস্, নাচ নাচ, বল্-- শুনি,

আশ! পূর্ণরাম-কুষেের শেষ ।
শিশু-। সম্সাট
শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।

শীকৃষ্ক।

শিশুপাল! তুমি জান, শত অপরাধ ক্ষমার জন্ট

গতিশ্রত আমি তোমার মাতৃ-সন্নিধানে; সে শতও উত্তীর্ণ হ'তে বোধ

-৪ আর অন্পই বাকা । এখনও সংযত হও, দেখছ ত আমরা আগুনেরও
অদাঁভা ?
শিশু-। মমাটু! দেখছেন কি? ভাবছেন কি? মৃত্যুও শ্রেয়ঃ
এন্থাজ নীচ-মুখের এ বাক্যবাণ হ+তে।

জরাঁ"। মুভ্ু কোথার, চেদীশ্বর? ওর! আগুনের অদাহ্য, আমিও
খৃ্াঞ্জর রুদ্রের ধেবক-_মৃত্যুর বিভীষিকী| [শ্মাক্রমণোছাত ]
সহ! চণ্ডকৌশিক উপস্থিত হইয়! বাঁধা দিলেন ।
১৪-।

থাম।

জরা এ+রে বাঁও, খষি 1! আমার বিপুল সৈম্তবাহিনী দঙ্থযর মত
অতকিতে আক্রমণ ক'রে মন্ত্রশক্তির মত সব শিঃশেষ করেছে; আজ
আর আমি ওদের রাখব না।

চও-। পার্বে না থাম; সে শক্তি তোমাতে দেওয়া নাই।
*
বল-। আমার কিন্তু আজ আর ক্ষমা নাই-ব্রাঙ্গণ, যতই শান্ত
কর ভোমার জরাসন্ধকে |
৯৩৯

জাল্লাজ্নহদ

[৩য় অঙ্ক;

চও- | তুমিও থাম, রাম!

তুমিও তা পার্ধে না__তোমারও তী'

ক্ষমতাতীত |
বল-। কি ব্রাঙ্গণ ! জরাসন্ধ তোমার স্থষ্ট ; সেই গর্কে রামের শক্তি
»রীমের হলে উপেক্ষা কর ?

চও-।

যার-মার তবে জরাসন্ধকে।

এই আমি

তোমার হলের

সম্মুখে ধর্ছি তাঁকে ; মার---কি প্রকারে পার। দেখি তোমার শক্তি
দেখি তোমার হল--দেখি তুমি ভূভারহারী বলরাম '
বল-|

মহাশক্তি। মহাশক্তি !

_ আবিভূতা হও বাহুযুগে যম.
সেই নগ্না, নুক্ত-আবরণা,
শোণিত-পিপাসাতুরা, বিলোল-রসন",
'. সেই অটুহান্তমরী, ভয়ঙ্করী বেশে;
দেখিবে তোমার মৃষ্তি ভিক্ষুক ব্রাঙ্দণ!
ওরে হল! জল্ তুই গ্রলয়-জলনে
উন্মত্ত, বধির, অন্ধ,

ভবিষ্যুং-চিন্তাশূন্ হয়ে ;
দেখিবে রে তোর তেজ হুর্বল ব্রাহ্গণ।
রাম!

রাম!

বাজাও ধ্বংসের শি!

কুলিশ কঠোর রাগে_জগতের বিসংবাদী হাহাকার সহ
সমহ্গর, সমতাল, সমান হুম্কারে;

শ্রীক্চ |

তোমার অবতারত্ব করিবে পরীক্ষা
হীনমতি মাঁয়ান্ধ ত্রাঙ্গণ |
[ধরিয়া] রক্ষা কর-_-রক্ষা কর, দেব সন্বর্ষণ!
১৩২
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|

বল-;

ছেড়ে দাও--কে ধরেছ ?
রামের হলের শক্তি দেখিবে ব্রাহ্মণ |
শ্রীকষ্* ৷ প্রয়োজন নাই, দেব!
তোমার হলের শক্তি

বল-।

সভিতে নাঁরিবে বসুন্ধরা ;
সৃষ্টি যাবে রলাতলে ।
থাক্ স্থটি--যাক্ অঙ্টা,
কোন বাধা মাঁনিব না;

ব্রাহ্মণের দচূর্ণ_
কার্ষযা মম এ অবতারের |
4৯)কষ '

ব্রাহ্মণের দর্প, প্রু,
তোমারই প্রদত্ত যে পৃথিবী-শাসনে ?
ভোমারই সে দেওয়া দর্গবলে

দপিত ব্রাহ্মণ তোমায় শাসন করে)
নহে সেত ক্রোধের কারণ ?

গৌরবের কথা, দেব!

তুমি যদি ক্রোধ-পরবশে
প্রাঙ্গণ শাসন কর_
কেড়ে নাও প্রদত্ত গ্রসুত্ব,

বিশ্বের শৃঙ্খলা যাবে-_
মানিবে না তারে কেউ আর
ভূঁভার হরিতে এসে,
নব-গুরুভারে

ভারাক্রান্ত ক'রে যাবে

তনল্পাস্চ্বা

[ওয় অঙ্ক;

জল্পাসহ্ছ

বাধিত ধরারে।
শান্ত হও, প্রভু
[ বলরাম নিকুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্থির রচিলেন |

বল-।

ব্রাঙ্গণ! ব্রাহ্মণ!
যাও তব জরাসন্ধে লয়ে

যত শীঘ্র পার, আমার সন্পুখ হ'তে ।
চ৩-। সন্ধি কর--সন্ধি কর, শ্রাকৃষ্জ। সন্ধি কর তোমরা জরা
সন্ধের সঙ্গে; আমি মাঝখানে থাকৃছি।

শ্রীকৃষ। সন্ধি কর্বার ত খ্আযাদের কিছুই আপত্তি নাই, ব্রাহ্মণ ।
আমরা ত তোমার জরাঁসন্ধের কোন অনিষ্ট কর্তে যাই নি, সে-ই অন্তা
ভাঁবে আমাদের নির্যাতন করছে '
চগ-। সে অন্তায়ের যদি সংশোধন হয়?

শ্রীকৃষ্ণ! আযাদের কোন কথা নাই।
চণ্ত-|

কি ভাবে লে অন্ঠায়ের সংশোধন চাও ভোমরা?

শ্রীকৃষ্ণ । বন্দী রাজগণের মুক্তি আব স্ব স্ব রাজো' প্রত্যেকের স্বাধীন
ভাবে বাদ; আর কিছু না।
চণ্ত-।

জরাসন্ধ!

স্বীকার কর'

জরা-। কখনও না।
চগ-! স্বীকার কর, শান্তি হকৃ।

জরা-। আঁশান্তিতে ছেয়ে যাক । বন্দীদের মুক্তি? কখনও
না--কিছুতে না!

৮ণ্ত-| কর্তেই হবে তোমায় স্বীকার, তুমি না করুলেও আদি
করব; মগধ-রাজ্য আজ আমার |
জরা-। মগধ-রাজা তোমার?

রখ

১৩৪
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জান্তা স্হ্দা
সহসা সহদেৰ উপস্থিত হইল।

সহ-।

হা, পিতা! ম্গধ-রাজ্য বর্তমানে মহাত্মা চওকৌশিকের|

মহারাজ বৃহদ্রথের বংশরক্ষা--আমার পৃজনীর পিতা! মহারাজ জরাসন্ধের
জন্মবিধানের পুরস্কারে আমি আমার বর্তমান-ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মণ-চরণে দান
ক'রে দিয়েছি।
জরাঁ-। উদ্তম। ব্রাঙ্গণ। দীন গ্রহণ করেছ ; দক্ষিণা পেয়েছ?
দানের যোগ্য ? পাও নাই ? আমি ছ্িচ্ি--নাও। মগধ-রাজা দান;
তার যোগা দক্ষিণা আর কি হ”তে পারে ? সেই দান-বীর পুত্রকেই সে
দাঁনের দক্ষিণা দিলাম-_নিয়ে যাও | জরাসন্ধকে শাসন কর্তে এসে! নাঁ
বাহ্গণ, রাজ্য দেখিয়ে। সন্ধি হবে নী__হবার নয়, জামাতা-নিধনকারী
রাম-কৃষ্ণের নিঃশ্বীসম্প্রবাহ থাকতে । আয়, অন্তি! আয়, প্রাপ্তি! এস,
চেদীশ্বর ! মগধ্ের মাটির গুণে জরাঁসন্ধ নয়, জরাসন্ধের বাহুবলে মগধ ;

যেখানে জরাসন্ধ-_সেইখানেই মগধ !
[ সদস্থে শিশুপালসহ প্রস্থুনি ।
অস্তি।

ত্রাঙ্গণ।

ত্রীঙ্ণ!

জরাসন্ধ

দেখছ?

জরাসন্ধ রাজ্য

বর্ম দুহাতে একসঙ্গে বিলিয়ে দেয়। এইঈ জরাসন্ধের অঙ্টা তুমি।
সাবধান!

সন্ধির কথা সুখে এনো না।

প্রাপ্তি! প্রাপ্তি! চলে

আয়, বোন! এই জরাসন্ধের কন্তা আমরা, শত দুর্ভাগোও মহা ভাগ্যবতী |
[ প্রাপ্তি সহ প্রস্থান ।

চণ্-|

নি্য়তি--নিয়তি!

সংসারণচক্রের

প্রতি

আবর্তন

নিযতির নিলজ্জ নগ্র-নৃত্য | মানব-চেষ্টার প্রতি বার্থতায় নিয়তির বত্রিশ
দস্তের বিকট হান্ত! ঈশ্বরের অমর-সভ! পর্যন্ত নিয়তির সমান সম্মগনের
ডাক! বুথ1বৃথা-বুথা। বিশ্ব-বিজয়িনী নিয়তি |
| প্রস্থান ।
১৩৫
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[ ৩য় অঙ্ক;

সহ-! যছুপতি! সে যুদ্ধ এখনও আমার অবিশ্রান্ত; সেই
তোমার প্রহলাদের নীতি আর আমার *পিতরি প্রীতিমাপনে গ্রীয়ন্তে

সর্ধদেবতায় এখনও তোমার প্রহলাদের নীতি সহদেবের নীতিকে
হঠীতে পারে নাই, দুই-ই সমান চল্ছে; দেখব, তোমার প্রহ্নাদের

নীতি কত দৃঢ়--কেমন সত!
| প্রস্থান!

শ্রীকৃষ্ণ।

চল- দেব, বিশ্রীম কারণ,

বল ।

ধর বস্থন্ধরা, কুষ্ণ!

চর নেবিবে দাস |
বহ, রুত্বশ্বাস!

[শ্কৃষ্ণ সুদর্শনে পৃথিবীকে ধারণ করিলেন ও বলরাম নিংস্বাম
ত্যাগ করিলেন। ]
[ নিজ্তান্ত।

১৩

চতুর্থ অন্ধ
প্রথম গ্ভাক্ষ
ষঘবন-রাজসভ!
বীদী ও কাইজীগণ |

বাদী। এই, সব ঠিক?

বাইজীগণ। সব ঠিক।
বাদী। জিনিষ-পত্তর?

বাইজীগণ। ঠিক।
বাদী। নেশা?

বাইজীগণ। মস্গুল।
বাদী। আমোদ ?

বাইজীগণ । ভরপুর |

বাদী, দেখ, আমি যতদুর জানি, হুজুর আগেই এখানে হাজির
হযেন।

অনেক দিন পর দেশে ফিরেছেন; যে আঙগ ভাল নাচতে

গাইতে পার্বি, অর্থাৎ প্রথম মোহাড়াতেই যে নড়র লাগতে পার্বি,

ইনাম ত আছেই, নসিব. খোলে ত রংমহলে পর্য্যন্ত উঠে যেতে পাঁর্বি,
বুঝেছিদ্? নে-_আর এক পেয়ালা ক'রে চড়িয়ে নে। [ সরাব পাম ]
আদব-কাঁয়দা] যেমন যেমন শিখিয়েছি, সব মনে আছে ত? সেই

গানথানা প্রথমেই--এই যে হুজুর আন্ছেন।
১৩৭
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জন্লাস্

[ ৪র্থ অঙ্ক;

ৃ
প্ররোচনসহ কালববন উপস্থিত হইল।
বাইজীগণ 1-গান

নেহি মিল! কুচ, পাতাকে আখির
জনাব কা দিল্ খারাব কেও হযামু।

থাতা হুই কেয়া বাভাইয়ে ছো
ইয়ে রঞ্জী কেও হ্যার, আভাব কেও হায়)
লাগারি হাতো দে কিস্নে নেহেত,
লাগা!কা মান্দন জব প. কিস্লে,

ইস্মে ওয়1পা হুই খেলাফী
নেহি তে! সাহেব হেজাব কেও হ্যায় ।

কীহা থ' কিসুনে কৌন্ ডি জানে,
কে স্তরত দেখায় গে কাল,
দ

নেডি বে আওসে নেভি থি বা

নে

মগর ইয়ে শক জবাব কেও হ্যার।

[বাদি উভরকে সরাব ঢালিয়া দিল |
কাল-।

বেশ!

বেশ!

তৌোফা। ভোদের "বাইকে আমি ইনাঃ

দেব ; বোস্--একটু জিরো।
গ্ররো।

হাঁ হা একটু হাফ, ছেড়ে নে? অনেক ঝড়বাঁপ$'

চস্বে, আর একটু তাজা হ'য়ে নে।

আমরাও

ততক্ষণ রং চড়ির

নি। [ কাঁলযবনসহ মছ্ঘপান ]
কাঁল-।
শুনি নি।
প্রো!

বীদি ! তুই একথানী গান কর্। অনেক দিন তোর গান
হী হা, আনেক দিন বৈ কি, মনেই পড়ে না।

গাবীদি!

ছভুর শুন্বেন--অনেক দিন পর!
১৩৮
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জল্লাস্মহা

বাদী ।--

গান।
দেখাথ। আজ হামনে যোল ছে। শিক্ষাবওয়ালা !

বাকা হ্যায় আউর তির্ছা লুংকে বাভারওয়াল। !
মালুম ইয়ে নেহি কেও,

মুজসেবিগড় গেঁও উও,
থ। নগদ দিল মেরা ভি লাখে হাজার ওয়াল।।
ঢাঙে মুজাখিন ইছো।,
লেকিন্ লংগিখি তাযুণি,
হাতে মে উন্াকা মেচেদি ঢাঙে পিয়ারওয়াল! |

ঘব ভামমে আটর উন্দে
ছু-্টার আখি হোলি

দেখেতা হামূনে দেখা মতল্ব ক! ইয়;রওয়ল। !

কাল-। হাঃ হাঃ হাঃ__কেরা চঙ্গিলা এই বাদী, প্ররোচন !
রো-।

তোফা--তোফা ! এ নাত রাজীর দৌলৎ, হুজুর | দেখ.

বাদি, তোর ইনাম হবে, তোর এ থসম-পাঃ লা দেশে সাদি দেওয়া যাবে
একগঙ্গে পাচটাঃ ছু” একটা আপচোঁলোকসান, ঝড় তি-পড়তি গেলেও
বিশেষ গোলযোগে পড়তে হবে না।

কাল-। আচ্ছা, প্ররোচন ! সম্রাটের ছেলেটার কাগুটা কি বুঝলে,
বল দেখি? আমার মনে হয়, সে এ খফিটার সঙ্গে সড় করেছে,
সনাটকে ফাঁকে ফেলে মগধের গদি নিজে নেবে!

প্ররো। নিক গে, হুজুর! তা"তে আপনারই বা কি- আগ্ীবুই
বাকি? তারা বাপ-বেটায় বুঝুক গে)
কাল-।
১৩৯

না প্ররোচন ! আমাদের ছেড়ে দিয়ে আলা ভাল হয়

জান্পাসলহ্

নি!

পর্থ অঙ্ক ণ

এঃ, তখন এতটা খেয়াল কর্তে পারি নি। যাকৃ--আর উপার

কি? এই, তোরা গাঁ এইবাঁর।
প্ররো-।

গাগা বব!

গারের

খাম

মরেছে

তি?

ব্যস”

গাঁগা।

বাইজীগণ |__
গান।
মেসে উল্ফৎ কি ইয়ে লড়াই-ই
ইধার ভি দেখো--উধার ভি দেখো ।

(হার) কিস্ তরফ, কি ক্যরুসি সাফাই
ইধার ভি দেখো উধা€ ভি দেখো] ।
শুনা

মার দেখতে হো এ্যায়স,

«কে কোই উ্কো না কির্সে দেখে,
জরিসি সাহাব ইয়ে বেহায়াই ;
ধার তি দেখো--উধার ভি দেখো! ।

শিফং কর কেয়া মযর দেখনে কি,
নজর ভরাত বাধ আখি আই-ই,
কিপিকো দিলকো দুখাওগে তে!
তোমারা দিল্ ভি ভখেগা সাহাব,

কারে! না এযায়পি কভি টিঠাই-ইধার ভি দেখো--উধার ভি দেখো !

কাল-। কারা আমছে--প্ররোচন, দেখ--রথ হতে নেমে এই
দিকে? সম্রাটের মত লাগছে, না?
প্ররো-| তাই ত--তাই ত, জনাব! সেই রকমই ঠেকৃছে যে?
কাল-| হয়েছে! যা! ভেবেছি ভাই; মগধ হারিয়েছেন
[ বাইজীদের প্রতি ] এই, তোরা যা নব এখন।
১৪৪
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জন্্া সনদ,

প্ররো-। পালা-পালা যব । দেখছিস কি? হুজুরের

হুর

আগ্ছেন।

[ বাইজীগণসহ বাদি চলিয়া গেল ।
শিশুপালসহ জরাসন্ধ উপস্থিত হইলেন ।

জরা-। যবনরাজ!
কাল-।

আন্ন--শাস্থন;

দুনিয়ার মালিক মহাবল জরাসন্ধের

পাঁদম্পর্শে যবন-রাজ্য ধন্য। বস্তে আজ্ঞা হয়, সম্রাট! আমি আপনার
পুজা-অর্ধ্যের আয়োজন করি।

জরাঁ। আমি আজ আর তোমার মিকট হ'তে পুজাঁ চাই না, কাল।
পুরস্কার চাই। আমি তোমার এক স্তু-সংবাদ বহন করে আস্ছি!
স্বীকার কর, আমার পুরস্কৃত কব্বে?

আশানুকূপ ?

কাল-। একি অপ্রাসঙ্গিক উপহাস, সম্রাট! এ রীজ-প্রামাদ
আঁপনার--এ রাজ্য আপনার, আমর! আপনার আশ্রিত, ইঙ্গিত-চালিত
--প্রসাঁদভৌজী প্রক্গা; আপনাকে পুরস্কার !
ছরা-| হা, স্বীকার কর; দৈবচক্রের বিপরীত আবর্তনে পৃজাকে

আমায় পুরস্কার বলেই নিতে হবে।
কাল-। না সম্রাট! দৈবচক্র যতই বিপরীত আবর্তনে ঘুরুক,

আপনি সেই সম্রাট;আপনাকে পুজা চাইতে হবে না জীবনে । আপনি

বারকুলের চিরপৃজার্হ।
জরা-।

আমার মগধ নাই, কাল!

কাল!

আপনার মগধ দেখে ত আমরা আপনার বশ্ততা স্বীকার

করি নি, সম্রাট? আপনার সম্াটোচিত সদ্গুণেই আমরা আপনাতৈ
অন্ুরাগী।

আমরা ষবনজাতি, গুণের আদর করি!

জরা-। [উদ্দেশে] খষি চণ্ডকৌশিক! মগধ কেড়ে নিয়ে তুমি
1১৪৯

]

[৪র্থ অঙ্ক;

জল্রাজত্হ
আমার গতিরোধ কর্বে?

_স্-নংবাদ এনেছি, কাল!
কাল-.

জরাঁ।

জন্মের কারণ?

মগধের পরিধি কতটুকু- দেখ!

সু-সংবাদ

তুমি তোমার জন্মের কারণ জান?
আমি ভূতপূর্ব্ব যবন-রাজের পুত্র ।

না, তুমি ভূঁতপুর্ব যবন-রাজের পালিতপুত্র । তুমি মহধি

+াগ্রের উরদ-জীত; গোপালী নায়ী গোপরূপশ্বারিণী অগ্দরাঁর গর্ভ |

কাল-। সমা্ট!
জরা । শোন, কোন স্ময়ে মহাত্মা গার্য যাদব-সভায় এ যদ্ববংশজাত নিজের, াঁলক দ্বারা অপদস্থ হন্। ব্রহ্মচারী খষি বরক্গচর্যয প্রচি-

পালনে ভার যাদবী স্ত্রীতে উপগত না হওয়ার, সে পাপিষ্ঠ এ পুণ্যাত্মাকে
“পুংসক আখ্যাধ বিজ্রপ করে ভতপনা! করে; মেই অভিমানে মহবি গাগা

ছাদশবর্ষ লৌহচুর্ণ ভক্ষণ করে বাদব-বংশের অজ্ে-পুত্র কামনার
মহেশ্থর শঙ্করের আরাধনার

নিযুক্ত হন্। তুমি জাতিতে যবন নও,

কাল। তুমি বব্ন-গৃহে প্রতিপালিত। তুমি খেই শ্রীভগবান্ শষ?
বরদন্ত লৌহচুর্ণ-প্রাশা মহধি গার বীর্ধ্যজাত যাদব-অজের অস্ত সি
আমায় পুরস্কার দাও

কাল-। কোথার শুনলেন, সম্রাট? কার "ছে শুনলেন এ গুপ্চ
হস্ত)?
জ্রা-। দেবধি নারদের কাছে!

আরম নিরুপায় হয়ে পুরস্কারেএ

'আশ।র জগতের প্রসন্নত| খুজছিলাম, অকন্মাৎ দেবধি নারদ নিজগুণে
আবিভূতি হয়ে এই রহস্ত উদঘাটন করে গেলেন; তুমি যাদব-বংণের
অজেয়--তুমিই বর্তমানে আযার আশ1-ভরসা; আমায় পুরস্কার দাঁও।

“কাল-। আবার সেই পুরস্কার? সা! এর পুজা যে আবার
ধোড়শোঁপচার বিধানের অতীত| এ সংবাদ ত দেব-দুতেরও নয়-এ।
বাদ যে দীক্ষা-মন্ত্রণীতা ইষ্টদেবের | আমি

যাঁদব-বংশের

অজের
৮6২
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|

জক্পাসাহ্দ

বলুন, সম্রাট! এ রবিকর সম্পাতে হদর-দল বিকাশ করায় কি পুজা
চান আপনি ?
জরা-। দেবে?
কাল-। শেষ নিংশ্বাসটা পর্যন্ত ।

জরা-। পুজা দীও, যাদব-অজেয়! এ বাঁদব-বংশের

ধ্বংদ যাদব

বিচীলক রাম-কৃষ্জের মুণ্ড।

কাল-। এই কথা?
জরাঁ। তোমার পক্ষে তাই) কিন্তু সতা বল্তে কি--আমার

অপমানের অবধি নাই। দুর্ধত্তগণ কি জানি কোন্ দৈবশক্তিবণে
আযায় বার বাঁর অপাদস্থ, পরাজিত করেছে--আমার সংখাতীত সৈনাবাহিনী শুহর্তে মন্তের মত উড়িয়ে দিয়েছে। পুজা দাও, কলি।
পেই অপমানের প্রতিশৌধ-যাদববংশের

আমার

ধ্বংস-রাম-কষ্জের মুগ)

মামি তোমার শরণাপর-_বৃত্রাস্থবর সংহ্থারে দেবরাজ ইন্দের মত দরবীচির
পর্থকুটারে |

কাল;

দধীচিও বক্ষ-শস্থি উৎপাটনে প্রস্তত, ভরিদশনাথ !

জরা-।

প্রস্তুত?

কাঁল-।

সর্বতোভাবে--এই মুহূর্তে।

জরা।

চেদীশ্বর!

এইবার?

এর আর প্রতিকার আছে?

এই

লৌইচুর্-প্রাশী শীভগবান্ শঞ্কর-প্রসাদ উপেক্ষার?
শিশু-। আবার? বার বার ছুষ্টগণ দৈবশক্তি প্রভাবে আমাদের
ক্ষাত্রশক্ি বিমুখ করেছে, এবার দৈবশক্ষির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি --সর্ব-

মংহারা শঙ্করের ; মৃত্যু নির্দিষ্ট তাদের এইখানে-_-এতদিনে |
জরা-| আমি শঙ্গর-পুজা করব একবার, চেদীশ্বর এই অভিযানের
নুখে। অস্তি-_-এঃ, পিছিয়ে পড়েছে!
১৪৩

আয়োজন ক'রে দেয় কে?

জপ্পালহ্ধ

[ ৪র্থঅঙ্ক.

আমার রুদ্রপূজার সন্ধিক্ষণ বয়ে যায় যে? যবনরাজ! তোঁযার এখানে
বিশ্ববৃক্ষ আছে?

শ্বেতচন্দন যেলে?

গঙ্গাজল?

আচ্ছা থাকৃ--মথুর'

আক্রমণের মুখেই করা যাবে মথুরার মুনা পাব। কংসের অশ্রধারাঃ
পরিপুষ্টা সে পুণ্যসলিলা, তার পৃতনীরে অবগাইন ক'রে প্রলরীঃ
আরাধনায় চিন্তটার যোগ হবে ভাল! উপস্থিত তাঁর ষধ্ধবি্রহর এছ
নামেই জয় দিয়ে চল। বল, কাল! বল, শহ্ধর্প্রসাণ ! জর”

শ্রীভগবান্ শঙ্করের জয় |
কাল-] জর--শ্রীভগবান্ শঙ্করের জয় |
। সকলের প্রস্থান

ভ্বিতীম্ত্রগর্ভাক্ক
চিন্তামন্দির

শ্রীকষ্ণ।,

সাত্যকি! সাত্যকি !
কোথা রে সাত্াকি মমর-ম্থজ্দ্__
যাদবের বুদ্ধিবল কৌশল ভর্ম1!?
সাঠ্যকি উপস্থিত হইল ।

সাত্যকি। উপস্থিত সেবক সাঁত্যকী
চরণের আকর্ষণে!

কহ--দেব, কি হেতু এ সাগ্রহ-শ্ররণ ?

শরীকৃষ্ণ।

সংবাদ পাও নি কিছু?

সাতাকি। আসিতেছে জরানন্ক

২য়গঞ্ভাঙ্ক
|]

যবন-বাহিনী লয়ে এইবার)
এই ত সংবাদ?
শ্রীকৃষ্ণ । কি কর তা হ'লে এখন” এখানে?
সাত্যকি | সাত্যকি নিশ্চিন্ত নাই,
যথাযোগ্য করিতেছে রণ-আয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ। পলাঁও--_পলাও, বীর 1
রণআয়োজনে নাহি প্রয়োজন
পলাও মথুরা হ'তে যছুগণে লঃয়ে
বিশ্বকর্মাবিনির্দিত দ্বারকা-নগরে |
রাখ রে যাদব-বংশ;

সত্যকি

লা

পলাও-_পলাও ।

প্রাণ লও_-বর্ধ কর

প্রত্যেক যাদবে নিজহস্তে ;

ংশের মর্গলকামী এত যাদি তুমি,
দিয়ো না এ হীন উপদেশ ।
পলাতে নারিবে তারা
জীবন থাঁকিতে যবনের ভয়ে ।
শ্রীকৃষ্ণ

যাদবের অজেয় সে দুম্মদ-যবম্।

জান না, অবোধ?
সাত্যকি।

জানি রঃ

কিন্তু মানি না সে ভিত্তিহীন উপকথা ।

যে পবিত্র বংশে পূর্ণত্রহ্ম ইচ্ছাময়
রাম-ক্ক্ হয়েছে উদ্ভব
ভূভার-হরণ তরে,
আকাঁশ যাদের করে যোগায় আম়ুধ
১৪
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ভদ্লীঙনহ্হা

|

[ ৪র্থঅঙ্ক;

শ্নাদেহ মৃদ্বিমান্ হয়ে,
তাঁদের অজেয় ইন্্র, চন্দ্র, বিধি, বিষ,
কারেও দেখি না আমি;

হবন? সামান্ সে ত।
শ্রীক্চ।

হতে পারে)
কিন্তু, সাত্যকি রে!
মহর্ষি গার্্যের তেজ--

তদুপরি ভগবান্ শঙ্করের বর;
বিফলিতে করো না প্রয়াস!

করুক্-_ষে করে উপহাস,
অপযশ ঘোষুক্ ত্রিলোক
পলাইত যাদবের )
মহতের থাকুক সম্মান।

যাও, রে ধীমান!

যদুগণে ল'য়ে এই বেলা
যবনের দল না আসিতে হেথা;
অবসর হবে নারে অতঃপর আর।

নিম্মাণ করেছি আমি

নিরাপদ দ্বারাবতী এই সে কারণ।
একি, নি” চরণ এখনো কি হেতু?
সাত্যকি | হ্ষণেক অপেক্ষা কর, প্রত !

ও

জিজ্ঞাসিয়ে আসি বলদেবে
তার অভিমত কিবা?
| শমনোদ্যত
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খর গর্ভাঙ্ক।]

শ্রীকৃষ্ণ। রও--.রও, কি কর, উন্মাদ ।
যেয়ো না প্বামের পাশে।

তুলিয়ো ন! এ প্রনঙ্গ কর্ণমূলে তীর;
ছারখার ক'রে দেবে ধরা।
একে ত উন্মন্ত তিনি

কৌশিক ব্রাহ্মণদর্পে )
আমি যে শ্রীকৃষ্ণ
তাই কোন্ মতে শীস্ত ক'রে
রেখেছি সে তেজ ;
অরুণের পক্ষপুটে আবরিত হয়ে
মার্তৃত্ডের রুদ্ররশ্শি
ধরণীর সহনীয় যথা ।

তছুপরি এই গার্স্যের আক্রোশ
বাদব-বংশের প্রতি |

যাস্ না, রে শিশুমতি 1
ঘৃতাহুতি পড়িবে রে আবৃত অনলে ;
মানিবে না শঙ্করের বর--

মানিবে না শ্রীকৃষ্ণের কৃতাঞ্জলি কর,
মড়
মড় শর্ষে ভেঙে করিবে ছুখান

অথণ্ড স্থষ্টির মূল
ব্রাহ্মণের দর্পসহ দেব হলধর।
কাদন্বরী পানে তিনি
আছেন প্রমন্ত এবে;

থাকুন এ ভাবে,

[৪র্ঘঅঙ্ক;
যতক্ষণ না করিতে পারি
এর যথাযোগ্য প্রতিকার ।
যবন্-বিনাশ নিয়ে কথ! ত তোদের ?
যাঁ্যা, হদ্ না অবাধ্য ।

সাত্যকি

কহ গ১গে, হে আরাধ্য !

কি কৌশলে করিবে সাধন
যাঁদব-অজেয় সেই
কাল-ববন নিধন্,
গা্গ্য তেজ শঙ্করের বর রক্ষা ক'রে?

শ্রীকৃষ্ণ| সরেযা রে সরেযা রে তবে,
কক্ষান্তরে যা, রে প্রিয়তম !
চিন্তা করে দেখি,
অবশ্ই আছে এর যোগ্য প্রতিকার |

যে জ্োত এনেছে টেনে

এতদূর-_এই দীর্ঘ পথ-__
বিজয় ছুন্দুভি তালে নাচায়ে নাচ" %
সেকি এত হীনগতি অকাঁল-বিলোপী,

এইখানে-_এই মধ্যভাগে:
এই ভাবে আমারে ভূবায়ে
অকম্মাৎ যাবে রে মিলায়ে?
কতু না-কতু না) সে ম্রোত অনন্ত,

তার সে তরজ মধ্যে আমিও অশেষ!
সঃরে যা, সাত্যকি !
অবশ্তই আছে প্রতিকাঁর।
১৪৮
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সাত্যকি

ভল্পানহ
নমস্কার !

চিন্তার মন্দিরে তব রহিনু প্রহরী ।
|

শ্রীরুষ্ণ।

| প্রস্থান ।

বহ--আোত!

বহ--মহাস্রোত!

ধীরে-_মুদল মন্থর চিন্তাআোত রূপে ।
হিলোলে ভাসায়ে
ল+রে যাঁও দিকৃহারা আত্মসমর্পণে ;
যবনের সমাধি দেখাও-_
উপনীত করে দাও সে গন্ধমাদনে,

সঞ্জীবনী-লত! সথা ফাঁদব বংশের |
শলার- মুনা

উঠিয়াছে আগমনী-গীত,
তাল--টিমা, রাগিণী-বেহাগ ;
এস-- এস, এসে ত পড়েছ আর?
চিন্তা আবিভূতি! হইলেন ।
চিন্তা ।

আতিয়াছি মৃত্তিমতী চিন্তাধারা আমি,
চিন্তামণি !

শ্রীকষ্চ

কহ, লো অন্তর্যামিনি !
যাঁদবের পরিত্রাণ,
যবন্-্বধের পন্থা)

গার্্যের তপস্তা-শঙ্করের বাক্য রক্ষা করে|
বিশ্বৃত কি হেতু, হরি?
রয়েছে ত তার পরম উপায় ।
। ১৪৯

শ্লাত্নহা

[ ৪র্থ অঙ্ক;

শ্রীকৃষ্ণ। বল--বল, দেবি! অমৃতভাষিণি !
ধরি করে, ধরি রাঙা পাঁয়।
পুরায় বাধিল রণ দেবামুরে ষবে,
চিন্তা

মুচকুন্দ নামে এক মর্তের ভূপতি
প্রাণপণে করেছিল দেবের সাহায্য ;
জয়ী হয়ে দেবগণ
বরদানে অগ্রসর হ'লে,
ুদ্ধ-শ্রান্ত ছিল রাজা,

নিদ্রাবর লইল মাগিয়া হেন-_
যদি কেহ কোনকালে কোনরূপে
স্বখনিদ্র ভঙ্গ করে তার,

নেত্রানলে তদ্দগ্ডেই হবে ছারখার)

নিদ্রিত সে পৃথিপাল
অদ্রিরাজ পর্বত-গহ্বরে |
লয়ে যাও যবনেরে

যেকোন কৌশলে তথা,
নিদ্রাভঙ্গ করাও রাঞ্জীর
যবন-বংশের দ্বারা;

গা্গ্যের তপস্তা, শিববাক্য, যদ্ুকুল,
সব রক্ষা পাবে।

ভম্ম হবে যবন সবংশে
দেবতার বরদত্ত

নিদ্রাভঙ্গ-নেত্রানলে পুড়ে ।

২য় গ্ভাঙ্ক |]

শ্রীকষ্চ।

জল্পাস্মত

কোথা, রে সাত্যকি ?
আয়-আয়-_হয়েছে উপায়।
সাতাকি পুনরায় উপস্থিত হইল
যেমন পাপিষ্ঠ বংশ,

পেয়েছি রে সেইমত ধ্বংসের বিধান |
যুদ্ধে মৃত্যু স্বর্ের সোপান )
তা কি কতু হয় রেতাদের?
করিয়াছে রমণীর অপমান;
অবসান সে পাঁপ-বংশের অগ্নিদীহে-

মুচকুন্দ নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ-ক্রোধে |
যাও__রে সাত্যকি, তুমি
যাদব-যাদবীগণে রাখি দ্বারকায়,

সসৈন্তে যবনপুরী লুষ্টিরা অবাধে
করগে উদ্ধার ক্ষত্রিয়-বালার

লুষ্ঠিত সে রত্ব-অলঙ্কার যত)
আদেশ আমার ।
1 নাত্যকি অভিবাদন করিয়া! চলিয়া! গেলেন

আয়, রে যবন।
আয়, ওরে ষাদব-অজেয়
কালের অজেয় তোরে

করেছে কি গাগ্যতেজ, শিববর?
মর্--মর্_জ+লে পুড়ে মর্ |

কপিলের নেত্রানলে ঠিক এইক্ধপ
পুড়েছিল সগরের বংশ একদিন ।
১৫১
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ভান্লাম্পহদ

[ ধর্থ অঙ্ক;
ছিল ভগীরধ,

করেছিল কত কষ্টে
কতকালে সে পাপ উদ্ধার;
তোদের সাগৃতি আর কোন বেদে নাই।
প্রস্থান।

তুতাম্ব গর্ডার্ঃ
অদ্রিরাজ-_ পার্বত্য পথ
গীতকণ্ঠে যবন-সৈম্যগণ যাইতেছিল ।

ষবন-সৈশ্গণ |
গীন।
আমরা ববন যাঁদব-জিন |
যাবো কি আর কর্ব ফতে

ঘা দেরী এই গণতে তিন।
এক--ছুই--তিন।

লুঠব ভাদের দৌলৎখানা,
আন্ব কত মৌপা-দানা,

দেখব জামির বদনখানা খুসীতে রঙ্গিন;
শুন্ব মিহি সরু গলায় এস্রাজ স্তার বাঁণ।
| প্রস্থান ।
১৫২

তয় গর্ভাঙ্ক। ]

জঞ্পাঙহ্া
কৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।

শ্রীকষ্ণজ]! বাজ. রে ব্যাধের বাশী!
সন্মোহন সুরে,

ৃ

বিশ্বজুড়ে বিস্তারিত হ' রে
মায়ার বিতংস যো)

আয়, রে আনন্দে মোহান্ধ কুরঙ্গ দল।
কোথা যাম্?

ও কি-_কোন্ পথে যাস্?

এই ফেরে আমি--এখানে রে আমি
তোদের ঝম্পের লক্ষ্য__
তোদের কেন্দ্রের রাছু-তোদের প্বংসের ধ্বজা ।
| প্রস্থান ।

প্ররোচন ও কালববন উপস্থিত হইল ।
কাল-।

মঙ্জ]া দেখ-_মজা দেখ, প্ররোচন ! আমার সাড়া পেতে-না"

পেতেই শেয়ালটা দলবল ছেড়ে কি রকম লেস গুটিয়ে পালাচ্ছে_-দেখ

একবার!

সম্রাট তাদের এই শক্তিতে এত কাতর--হাসির কথা যে!

হা,হাঃ-হাঃ !

প্রো" | হাঁঃ-হাঃহাঠহাঃ!

জনাব!

চলুন-- চলুন, হজুর!

আমার পেটে খিল ধরে গেল,

শেয়ালটার পিছু ছড়া হবে না; এখনই

কোন গর্তে ঢুকে পড়বে।

কাল-। পাভালে ঢুকৃলেও পরিত্রাণ নাই; আমার চোঁখে ধুলো
চল্বে মা, প্ররোচন! আমি গা্যের তেজঃ, শঙ্করের বর, যাদবের যম)
তুমি কি আমায় যাঁঁতা মনে কর?
১৫৫

জন্লাঞ্পহ
প্ররো-।

|৪র্থঅঙ্ক;
আরে, খুড়ি-খুড়ি, ছজ্ুরকে আমি যাঁতা মনে কর্তৈ

পারি? হুজুর আস্লি সীচ্চা। হুজুরের মেহেরবানি বর্ধার পোলাও-_

শরতের টানি, হুজুরের নেক্নজর জ্োষ্টের স্দিগন্মী--ভাদ্রের পটান;
হুজুর মুলুকের মালিক--আমরা হুজুরের তাবেদার |
কাল-। [সন্তুষ্ট হইয়া] আচ্ছা প্ররৌচন, তুমি যে এতদ্নি
আমার সঙ্গে ফির্ছ, এত লুঠ-পাঁটু হ'য়ে গেল, কিছু পেয়েছ?
প্ররো-! কিছু নাঁকিছু না, ইস্ভুর! একটা কানাঁকড়ি না!

হুজুরের কসম, হুজুরের ফৌজদারই ভুঁড়ি মোটা করেছে ) আমায় রষ্াট
ঠেকিয়েছে ।
কাল-। আচ্ছা, আমি পরোয়ানা কর্ছি--এই মথুরা লুঠ, কারে যা
মিল্রে, আমরা কেউ এক কপদ্দিকও ছৌঁব না সব তোমার
প্ররো-।

হুজুর দুনিয়ার বার, হুজুরের মেজাজ

আসমান ছেড়ে কি জন্ত এখানে-_-হুজুরই জানেন।
শেয়ালট! পাহাড়ে উঠেছে ।

দরিয়া; হুছুর যে

চলুন--চলুন, হু্ুর!

কাল-। ফৌজদার ঠিক আস্ছে ফৌজ নিয়ে?
প্ররো-। ঠিক আস্ছে, হুজুর! এ পিল পল করে পিপড়ের
সারের মত।
কাল-। ওরে ধূর্তপলায়িত ফেরু! পর্বতে উঠে আত্মরক্ষা! কর্বি
কি--আকাশও তোকে আজ আশ্রয় দিতে পার্বে নী । এ আর অন্ত
কেউ নয়-_কালষবন, গার্গ্যের তেজ, শঙ্করের বর, যাদবের যম।

প্ররো-।

চিরদিনট! ফেরু মশাই কাকড়ার গর্ভে লেজ ভরে আস্ছ,

টাদ।!। আজ আর কীকড়ী নয়-কীকড়াবিছে;

দেখ যাছু, কামড়ের

বহর!

|
[ উভয়ের প্রস্থান!
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ওয়গর্ভান্ক
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শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় নিদ্রিত তুমি,

মুচকুন্দ নরপতি ?
কোথা তব নিশ্চিন্ত শয়ান ?

আসিয়াছে পুনঃ
জাগরণ কাল যে তোমার ।
করেছিলে স্বগোদ্ধার
বিনাশি” দানবদলে ভূজবলে :
দেখ-বীর, মর্তের দুর্দশা এবে।

সেই সে দানব-বশ তোমারি ভাঁড়িত
বন্ন্ধর! বুকে পুনঃ যবনের বেশে

শোষিতেছে অবিরত মক্র-পিপালীয়
শীর্ণ ক্ষীণ শিরার শোণিত তার ।
তোমারই ভরসা, বীর
তব জাগরণ বিনা না দেখি নিস্তার ।

রণ-শ্রান্ত তুমি;
অনুরোধ করিব না
আমুধ ধরিতে আর |
নেত্রীনল--শ্ুদ্ধ তব নেত্রানল

জগতের প্রার্থনা এবার |

কই তুমি? কোথা সে নিভৃত গুহা?
[ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ]

ওই যে সম্মুখে পত্রাবৃত অদ্ভুত সুড়্,
ওই সেই শাস্তিকুঞ্জ অনুমান হয়।

টু

জন্লাসহ্

[ ওর্ঘঅঙ্ক;
ঝআোত-শ্রোত!

নাচ তৃষি,

নাচাও আমায়

অগ্রিময় তরঙ্গ-হিল্লোলে

ংসের বীভৎস তালে তাখৈ-_তাখৈ ।
প্রস্ান।

প্ররৌচনমহ.কালযবন উপস্থিত হইল ।

প্রো! গহ্বরের মধ্যে ঘুষেছে__হুভুর, এ গহবরের মধ্যে ।
কাল-। ফৌজ সব ঠিক আ'স্ছে?
প্ররো-।

ঠিক আস্ছে, হুজুর !

কাল-।

[উদ্দেশে] এইদিকে_এইদিকে এস সব, এই গুহার

মধ্যে | চল, প্ররোচন! আমরা গুহায় প্রবেশ করি।
প্ররো-। [মস্তক কণ্ডয়ন সহ ] চলুন__হুজুর, চলুন । তা যেতে হবে
বৈকি, তা না গেলেই বা হবে কেন?

তাঁছুফ

একটু আগেই চলুন,

আমি ওদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি__আব' - থ ভূল হয়ে যাবে।
কাল-। তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?

প্ররো।

ভর? কি বলেন, হুজুর! হুজুরের পিছু পিছু আমি

জহন্নামে যেতে ডর করি না) চলুন চলুন

কাল-। মূর্খ! গুহার মধ্যে ঢুকুলি শেষে? ওখান হ'তেথে
আর পালাবার পথ নাই? এই বুদ্ধি নিয়ে মহারাজ জরাসন্ধকে
ব্যতিব্যস্ত করেছিম্? করলি কি? নিজের কারাগার নিজে বেছে
নিলি যে?
ধ্লরো”| নেয়- নেয়, হুজুর! অনেক বর্ষর পোকা আছে, নিজের
লালায় নিজে বদ্ধ হয়৷
[ কাল্যবন সহ প্রস্থান।
৯৫৩

ভারা

তয় গর্ভাঙ্ক |]
শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।

প্রীকষ্ক।

[নেপথ্য নির্দেশে ]

ওই যে শায়িত বীর বিচিত্র খট্ায়.
কী বিভোর হবখনিড্রা

কী সুঠাম এলায়িত তনু!
কী তেজ বিছ্যৎপ্রভ,

অবসন্ন প্রতি অঙ্গে হতেছে ক্ফুরিত
দৈত্য-সংগ্রামের সেই জ্রকুটিটা
এখনও রহিয়াছে সেইমত যেন

জীবন্ত নিশ্চল!
কালানল জ্বালিবার
হয়েছে সময়, বীর !

ক্ষণেক ঘুমাও আর-_আরও গভীরে-_-আরও নিলিপ্ত ভাবে
এই মম উত্তরীয় দ্বারা
আপাদমস্তক তব করিয়া আবৃত,

রহিম্ু হে খট্াতলে আমি
ত্র্যহস্পশ” পড়িবার অপেক্ষায় |
আয়-_আয়--আয়, রে যবন্দল!

জলন্রমে মরীচিকাময় মরুতৃমে )
বড়ই পিপীসাঁ- বড়ই পিপাসাঁ_
মিটিবে রে আশা)
আয়--আয়-- আয়।
প্রস্থান ।
১৫৭

জন্পাঙহ্া
কাল-।

তু এর্থ অঙ্ক
প্ররোচন সহ কালফবন:উপস্থিত হইল |
[নেপথ্যে আচ্ছাদিত যুচকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া] হাঃ--হাঃ

হাঃ
হাঃ কাওুটা দেখলে একবার, প্ররোচন!

কাওটা দেখলে

মূর্খের? চাদর-মুড়ি দিয়ে সটান্ শুয়ে পড়েছে । হাঃ_হাঃ--হাঃ
আবার নাক ডাকৃছে_-গুন্ছ, প্ররোচন? নিদ্রাও এরই মধ্যে। মি
মরি! কী নিরাপদ আরামের জায়গাতেই ঢুকেছেন আর কি!
গ্ররো-।

বড় ভুল হয়ে গেছে, হুজুর!

বড়

ভুল হয়ে গেছে

একটা; একটু খাঁটী সর্ষের তেল সঙ্জে আন্লে বেটার নাকে দিযে
দেওয়া যেতে1__ ঘুমটা বেশ গাট রকমেরই হত।
কাল-। এ গাঢ় কি- একবারে প্রগাঢ়! এত গোলমাল, কোলাহল,

ফৌজদের দাপাদাপি, কিছুতেই ঘুম ভাঙে না) কি করা যায় বল্ দেখি?
ওর এ ঘুম ভাভীবার উপযুক্ত উপায় কি? নিদ্্িতকে হত্যা করা-_
প্ররো-।

আহা-হা!

কীচা-ুষ। বাছার--কীচা-ঘুম ।

কাল-। আরে কাচাঁপাকার কথ! হচ্ছে না--নিদ্রিতকে হত্যা কর!
চলে না-বীর-ধর্মের বিরুদ্ধ !
|

প্ররো-। তাতো বটেই হুজুর, শত্রু যদি ঘুম. ঘুমিয়েই মরে গন,
তাতে আর শত্রুতা হ'ল কি? আর তাতে বীরত্ই বাকী এমন!
জাগ্ন্তে তলোয়ারের চোটের বহরটা দেখ বে--ছটফট্ কর্বে, মরে যাচ্ছি
ভেবে ভয়ে আকুল হবে--এ সব যে বেবাক্ ফক্ যায়, হুজুর ।

কাল্র-| তবে পদাঘাত বুকের উপর একযোগে সবাই মিলেকেমন? যেমন উৎকট ঘুষ, তেমনি তার ভাঙাঁবার বিকট প্রণালী
পঙ্গাঘাত।

প্ররো। আমার পা ড়, বড় কর্ছে, জনাব! আমি আর
রুখতে পানুছি ন1!) চলুন--চলুন |

ওয় গঞ্ভাঙ্ক |]

|

তান্সাস্হ্

কাল-। [ উদ্দেশে ] চলে এস, সৈম্তগণ! চলে এস, একত্র হই
সবাই। আজ আর রাজা-প্রজ! ভেদ নাই, সবাই সমান; এ শাস্তি
আমি রাজা হলেও আগে ভোগ ক'রে তৃপ্ডি পাব নী। পদাঁঘাত বুকের

ওপর--একযোগে--সবাই মিলে ।
| প্ররোচনসহ প্রস্থান ।

সৈম্তগণ । [নেপথ্যে] মার লাথি--মর্ সয়তান !
মুচকুন্দ। [নেপথ্যে] কে রে! কে তোর! আমার শিল্রাভঙ্গ

করলি? জাঁনিস্ না, মুর্খগণ! দেবতার বরাত্ত আমার এই সুখনিদ্র!
যে ভঙ্গ কর্বে তার ধ্বংস?
সৈম্তগণ|

[নেপথ্যে]

দগ্ধি হ'দ্ধি হশসবংশে দগ্ধ হ।
ওহো-জ্ঞলে মলাম-জ'লে মলাম- জলে

মলাম।
জ্বলিতে-পুড়িতে প্ররোচন্সহ কালঘবন উপস্থিত হইল ।

কাল-। কোন্ হাই কোন্ হায়, প্ররোচন! এতা আগ,
ত্বাখযে, কোন্ হ্বায় ?
প্ররো-। কেয়া! জানে, হুজুর! দেও না দান) কেবল আগুন__
নাকে, মুখে, চোখে কেবল আগুনের হল্ক1]
কাল-।

জ'লে যলাম-জ্লে মঙাম; ধর--ধর, প্ররোচন ! পা! পুড়ে

গেল--আর দরীড়াতে পার্ছি না!
প্ররো!

আপনাকে ধর্ব কি, জনাব!

আমারওপাঁ পুড়ে গিরে

আগুন পেটের ভেতর ঘুষেছে; আমায় ধরে কে?
কাল-। সর্বনাশ করেছি, প্ররোচন! নিজের সর্বনাশ নিজে
করেছি। বুঝতে পেরেছি, এ যে-সে আগুন নয়। উ:ঃ--মলীম-ঃজ+লে
মলাম |

|
[
প্রস্থান।

১৫৯

ভাল্পীসক্া
প্ররো-।

[ ৪র্থঅঙ্ক;
ওরে, আমার দেশে খপর দের কে?

আমিযে জবর

লুঠের যতলবে মথুরায় এসেছিলাম । তা বেটার দেশের মাঁদি-মাদ্দীর নাকে
মুখে চোখে আগুন আছে, তা কোন্ ব্যাটা জানে? আলে মলাম| ও
বাবা! আমায় জান্ নিয়ে ফিরতে দে; আমি আর ভিক্ চাইনে_তোদের কুত্তা সামাল্।
[ প্রস্থাণ

গীতকঠে যবন-দৈন্ভগণ উপস্থিত হইল |

গান ।
ওভো-হো গেলাম গেলাম ।
আগুন জলে টিকির ওপর উ্-হু-হ জলে মাম ।

করেছি সব ইনাম খেখে জবর জবর পাপ,
,

লেলিয়েছে তার দাজায় ওরে হাজাব্ মুখে! সাপ,

আক্তকে যদি থাকে জান্,
এ পথে আর কোন্ বেইমান,

নাকে খৎ আৰ মুয়ে কবুল-পরেব জিনিষ সেলাগ পাখি ।
|

শ্রীর্চ

| প্রস্থান

মুচকুন্দসহ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন ।
রাঁখিলে অক্ষয় কীন্তি
বিশ্বতলে তুমি, নরাধিপ !
করিলে পাপের ধ্বংস,
বাড়ালে সতীর মাঁন,

*

পরিত্রাণ পাইল জগৎ
দানবের অত্যাচারে তব দয়াগুণে)

তোমার মঙ্গল হোক ।
১০

৩য় গতাস্ক 1]

মু.

ভাশ্লা সহ

কে ভূমি--হে অপূর্ধ-মূরতি,
জ্যোতি পুরুষপ্রবর
নিদ্রাঘারে মনোহর স্বপন দেখাও?
খুলে দাও রুদ্ধ আ্বাখি,
পাই দিব্যজ্ঞান
অবসান করিতে আমার
বাসনা-বন্ধন-দশা।

দেখি যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল

'মাবিভূত মুক্ষিময় তুমি মৃত্তিমান্।
সতা কি হে তাই?

সত পরিচয় দাও,
কে তুমি, হে অপরূপ?

শীষ । অপরূপ সতাই-_রাজন্, আমি ।
অরূপও বটে)

নাই জন্ম--নাই জরা--নাই যৃতাভয়-নাহ শোক--নাই হর্ষ_নাই যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র চিত্ত কি হৃদয়।
স্রোতের তরঙ্গ আমি,
এই লয়--আবার উদয়;
অনুমান সত্য তব;
অরূপ হ'য়েও অপরূপ আমি ।

বর্তমানে যছুব'শ মহান্ অর্ণবে
উঠিয়াছি জল বুদ্বুদ,
ধরিয়াছি যুগ-অনুসারে কৃষ্ণ নাম |
চি

জী--১১

| ৪থ অঙ্ক

ভাল্গাওনহা

মুচ।

চরণে প্রণাম ।

আমি কে -আমি কে, দেব?

কতদিন এখানে নিদ্রিত?

জীকফ।

কি মায়ায়, কোথা! মুক্তি,
কতদুরে অবসান তার?
মুচকুন্দ নাম তব, নরেশ্বর !
দানব-সমর-শ্রাস্ত,

ত্রেতাযুগ হ'তে আছ হে নিদ্রিত হেথা।
এবে দ্বাপর-মধ্যাহ ;

যাও রাজা । বশঃ মান

খ্যাতি মায়াসক্ত,
সমর-পিপাস্ বীর্যয-উপাঁসক,
উদ্ধত এ ক্ষত্্দেহ ষোগবলে ত্যজি
শান্ত-শিষ্ট পবিত্র ব্রাঙ্মণকুলে
জনম লভিয় জয়দেব নাম ধরি
হরিগুণ-গানে মাতাও জগৎ :
মুক্তি পাবে-মিশাবে অনস্তে।
ওই শোন) রাজা! ভবিষ্য জন্মের তব
স্থমধুর গীতিগাথা

শৃঠ্যার্গে বাণীকণ্ঠে হতেছে ধ্বনিত ।
নেপথ্যে বাণী গাহিতেছিল |

, শগীন।
নিন্দতি টনানবিন্দুকিরণমন্তুবিন্দতি খেদমধীরয্ ।
ব্যালনিলরমিলনেন গ্রলমিক কলয়তি মলগযসমীরম্ ॥

৩য় গর্ভাঞ্চ |]

তন্পণস্পছ

শ্রীকৃষ্ণ । অনন্য মানসে ওই সহা স্ুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে
কর--রাজা, দেহত্যাগ-জম্মের সমাধি

রহিবে পাথরে সবাক,
বিশ্বৃত হবে না কতু শত বিবর্তনে ।
| প্রস্থান ।
গীতকঞ্ে বাণীর আবির্ভাব ।

বাণী --

[পূর্ব গীতাবশেষ ]

সাবিরহে ভব দীনা, মাধব নন্পিজবিশিখতয়াদিব ভাবনয়ুত্বয়ি লীন! |
অবিরলনিপভিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম |
স্থহাদয়মন্মণি বন্ম করোতি সঙ্জলন্লিনীদলজালম্

প্রতিপদমিদদপি নিগদতি মাধব হব চরণে পতিতাহম্ ॥
তয় বিমুখেষফি সদপি জধানিপিরপি তন্রতে তন্ুদাতষ্ ॥
| মুচকৃন্দের হাঙ ধরিয়! লইয়। প্রস্থান :

চতুর্থ গর্ভাঙ্কর
পর্বত-গুহা
বারণ ও অর্ণব ।

বারণ: তোমার মঙ্গল হক, তরুপ| এই বান্ধবহীন নির্জানতায় এই

আতুরের শ্ুশ্রাধা কর্লে, অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের জীবন উপেক্ষ'
করে!

অর্ঘ তরুণ আপনার শুত্রয! করে নাই, আতুর; সে প্বাং
চণ্ডকৌশিকের সেবা করেছে- আপনার শুযার প্রকারে!
বারণ। খ্ষি চ্কৌশিকের নিয়োজিত হ'লেও তুমি ঠিক নিয়ে,
জিতের মত নও। তোমার এই শুরষাগ্ুণেই আমি জীবন পেয়েছি,
তোমার কাছে আমি খ্রণী।
অর্ণব | বিপরীত বল্ছেন,মহারাজ : বরং আমিই ধনী আপনার কাছে
আপনি জামার কাছে কি রূপ জানেন? মুগ্নয় “গ্রহ! আপনার পু
করতে পেয়ে আমি আমার ব্রদ্মময়ী মহাবিষ্ভালীভের সুযোগ পেয়েছি;

আপনাকে এ অবস্থায় না পেলে জামার সে মহাবিস্থা- প্রাপ্তি অনেক
পশ্চাতে পড়ত) হ'ত কি না, তাই বা কে জানে?

বারণ। তুমি কে? ভিক্কুক বলে প্রত্যহ পরিচয় দাও, তুমি ত
সামান্ত ভিক্ষুক নও। কে তুমি?

অর্ণব। আজ সত্য পরিচয় দেব) তবে আমার দে পরিচয়
পরিচয়ের মতই নয়। যেপরিচয় আপনি দিয়েছেন জগতে--হষতরিয'
গৌরব-রক্ষায়, কারাগার-হাত্রমুখে মরণ-বরণ। তা হাতে পরিচিত হবার
১৬৪
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কিছুই নাই; তবে যেকোন প্রসঙ্গেই হ'ক--আপনাঁর সঙ্গে কথোপ-

কথন সৌভাগ্যের, ভাই আমার
এমুলাহীন বাক্যাডধর। শ্ুন্থন। আমি
জরাসন্ধ-বিতাড়িত অযোধ্যা-অধীশ্বর মহারাজ দেবানীকের পুত্র | জন্মভূমি-

উদ্ধারে জরাসন্ধের মৃত্যু-কামনায় শিশ্ব-শ্বশানে তার শৈশব কালের জীবনদাঁরী জরা রাক্ষমীর সাধনা করি। বন্ধ প্রকারে সন্তুষ্ট ক'রে তার কাছে

আমি জরাসন্ধের মৃত্যুর কৌশল পাই। তাকে বাহুবলে ভূপাতিত কারে
শৈশরবকালের মত তার দেহ দ্বিধা বিচক্ত ক'রে দিতে পারলেই তন্দণ্ডে

মৃতু! সে বলিষ্ঠ লোক পরে দেখা যাবে) কিন্তু সেই জরা রাক্ষসীর
বিগ্কাসন্ধিত দেহ বিভক্ত কর্বার মন্ত্র একমাত্র খষি_এই চণ্ডকৌশিকের
কানে! আমি ভিক্ষুকের বেশে উধাও হ,য়ে ছুটে আপি এক নীরব
নিড়ত শ্মশানে তীর দেখা পাই। তখন তিনি আপনারই শবদেহের

কীবনদান প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত; আমি একপার্থে দাড়িয়ে সব দেখতে
গাঁকি। দৈবঞ্রমে আপনার রক্তহীন দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য খধির
নররক্তের প্রয়োজন হয়। খষি নিজের অঙ্গ বিদীর্ণ করতে উদ্ভত-

আমারও মাহেন্ত্রক্ষণ; আমি অম্নি ছুটে গিয়ে কৃতাগ্তলিপুটে সম্ুখে
উপস্থিত হয়ে নিজের বক্ষ বিদীর্ণ কঃরে রক্তের উৎস ছুটিয়ে দিই।
উদার খ্ষি আহলাদে আত্মহারা হয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, আর
মামায় সামান্ঠ ভিক্ষুক দেখে, আমায় আশানুরূপ পুরস্কার দেবার ভরসায়
মাপনার পরিচর্যায় এই পর্বতগুহায় রেখে গেছেন। আজ আপনি সুস্থ

“বল; আজ আমার সেই পুরস্কার 'প্রার্থনীর দিন' এই আমার পরিচয় ।
বারণ।

তোমায় আর একটা পুরষ্কার করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে,

ভণ| এ গ্ষজযার নয়_-এই পরিচয়ের, এর যোগ্য পুরস্কার আমার
আছে।

মর্ণব। ভাঁও আমার নেওয়া হয়ে গেছে-মহারাজ,
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[|*থ অঙ্ক;

অসাক্ষাতেই ; কিন্তু সে পুরস্কার এত উদ্ধের আর আমি এত খর্ব, কোন
দতে মাথ! তুলতে পারি :ন ভার নাগাল্ পেতে ।
বারণ; আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, পুত্রাধিক! বিদ্ব্ের
মত প্রতিত্বম্বিতা নিয় তুমি আম'র উচ্চতা ভেদ করে শত যোজন
মাথ] তুলে ও৪.
অর্ণব । আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে আপনার । যাই করি আমি, আপনার
সম আসনে দীড়াবার অধিকারী হ'তে পার্ব না; আমার জীবনের চঞ্য
উচ্চতা ত এই মহামন্ত্রসংগ্রহ; কিন্তু এখানেও

সেই আপনি--এরও

উপায় আপনারই এ যঙ্গলমর মৃত্া। আপনার গীবন ত পবিজ
আদর্শময় স্বর্গের কাহিনী, আপনার মরণ আবার তার ওপর--জগতে?
মহামুক্ষির প্রশস্ত সোপান।
খে আম্ছেন।

আপনার উচ্চতা, গ্রতিদ্বন্দ্িতীবিহীন--

চণ্তকৌশিক উপস্থিত হলেন

চণ্ড-। এই যে-বারণ, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ; বাচলাম। আমার
সতা রক্ষা হল; আমি এক সতীর কাছে গ্রঠিক্রত তোমার জীব"
সম্বন্ধে

যাক্--এইবার তুমি কিকর্ছ?

এ* (রতোমার কন্ম কি?

বারণ! ঠিক হচ্ছে না, মহধি' খুঁজছি. কিন্ত পাচ্ছি না আমার
এর পুরের কম্ম।

চ৩-. নাপাবারহ কথ” এর উপর আর কি কর্বে? যাই কণ
দাঁগা-বুলানো হবে মাত্র। এ লোকে আর তোমার কর্্মই নাই, বারণ'

তোমার ইনলোকের কাঁজ শেষ; কর্থের দেহ পর্যান্ত শ্শানস্থ মবাই জানে:
উুমি বর্তমানে লোকান্তরে, ইহলোকের অজ্ঞাত শান্তিময় পরলোকে ।

বারণ। স্বীকার করি; কিন্তু জিজ্ঞাস! করি__মহ্থাভাগ, পরলোক:
কি কর্শরশৃস্ত?
১৩৩
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ভাবা গহ্্কা

চ্-। না, কর্মশৃন্ট স্থান কোথাও আছে ঝ'লে আমার বিশ্বাস হয়
না; কর্মের পার্থক্য প্রতোক বিভিন্ন স্থানে এইমাত্র
বারণ।

বলুন, ধধি_-তাহ'লে

আমার

লোকান্তুরিত জীবনের

ক'ঘ! সম্পূর্ণঅপরিচিত আমি এখানকার ; এ লোকে আমার এই নূতন
আগমন খষিরই আনীত । আমি খরষিরই পথ-্প্রদর্শক ভর্ঘরনী-নির্দেশ চাই।
চও-। নেবে ধষির সঙ্কেত?
বারণ! খধির পরিচালনা নেব না, এ অন্ধভাষা উচ্চারণ করবার
এনা আজও জগতে স্যষ্টি হয় নি আমার ধারণ! ।
চণ্-। হয়েছে__হয়েছে_বারণ, একট! হয়েছে; আমিই করেছি
নিঙ্গের ছাতে--নিজের রসে মাটি ভিজিয়ে, সেটায় আমি উৎপাটনও

কর্তে পার্ছি না, রাখ তেও ইচ্ছা নাই। যাক্.-আমি তোমায় কম

দেব বারণ, ঠিক এই লৌকের যোগা ' যাও--তুমি অর্ধ-অঙ্ন পূর্ণ
হায়েএস।

কারণ। [বিশ্মিত হইলেন
চণ্ড | বুঝতে পার নাই? তোমার মহাসতী অদ্ধীঙ্গিণীকেও এই
লোকে নিয়ে এম।
বারণ!

কোথায় তার দেখা পাব, ধষি?

চণ্ত-। একটু এগিয়ে যাও পথেই সাক্ষাৎ পাবে। তারণ ইছলোকের কাজ শেষ সেও এ* পরলোকের পথেই ।
বারণ।
অজ্রান্তিমিরান্ধে জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া|

চক্ষুরুনীলিতং ষেন তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ |
| প্রণামপূর্বক প্রস্কান।

চণ্-| অপ্র্ক জ্ঞানজ্যোতির বিকাশে তোমার পূর্ব-সুস্তি পরিবর্তিত
হক;
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অর্ধ] ভা হলে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, খষি! আমারও
এখানকার কাজ শেষ।

চণ্ত-। হা, তুমি কি চাও--ব্প দেখি, ভিক্ষুক? তুমি আমার ১ত্য
বক্ষায় প্রাণপাত সাহাযা করেছ;

আমি আপন! হতেই প্রতিশ্রুত আছ

তোযার দৈন্ঠ দূর করতে । বল, তুমি কি চাও?
অর্ুব।

দেবেন ত, খার্ষ?

চণ্ড-।

যাঁচাইবে।

তুমি সীমান্ত ভিক্ষুক; কতদূর দুরাশ' তৌমার

প্রাণে জাগতে পারে?

আমি খষি, ইন্দ্রের অমরাবতী পর্যাস্ত আমার

আরত |

অর্ণব | অমরাবতী আমি চাই না, খষি; ইন্দ্রের অযরাব্ভী আামার

কামনার অনেক নীচে। আমি চাই চহদ্ধি পাশে একটা বিদ্ব।
চণ্ড।| সেকি! বিষ্তায় তোমার দৈষ্ঠ দূর হবে?
অর্ণব। হবে।
চও-| [ক্ষণেক চিত্ত! করিয়া ; ষাকৃ--কি বিগ্যা ৮৩? যৌগবিষ্ঠা?
অর্ণব1 আজ্তে না, বিয়োগ-বিষ্ঠা|

চণ্ত-। [ উত্তেজিত হইয়া ]কে তুই? কেতুহ?
অর্ঘ। আমি ভিক্ষুক-- আমি ভিক্ষুক।
চণ্ত-4 মিথ্যাকথা, তুই কখনও ভিক্ষুক নস তুই দস্থাতুই
ছল্পবেশী; তুই ভিক্ষা কর্ডে আসিস্ নি, তৃই লুন করতে এসেছিম
আধার মর্দের সামগ্রী ।
অর্ধ । তাই; ধষির আর রক্ষা কর্বার উপায় নাই।

চ৩-। [ন্থগত : পালাই-পালাই, দীড়ান হবে না এখানে খার।
স্বান ত্যাগেন ছুর্জন।

[ গমনোগ্ভত 7

অর্ণব| কোথা ষাট খষি? সতো আবদ্ধ তৃমি।
১৬৮

৪ গভাঙ্ক 1]

ভাবাঙহ্দ

চণ্ড। [স্তস্তিতভাবে] এ মামায় আট্কেছে_-ভারী আটুকেছে,
হাত চাপা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ অট্কানর মত; কে এ? একোন্ গ্রহ?
জরামন্ধ!

তোথার গুপ্ররন্ধে, শনির দৃষ্টি পড়েছে, আর বুঝি তোমায়

গঙ্গা করতে পারি না।

ভিক্ষুক-_ভিক্ষুক!

তৃই শার কিছু নে, অর্থ,

শশ্য্য, রাজা, যা তোর ইচ্ছা; এঁটী ছাড়া-_কেবল এঁটা ছাড়া-অণব। খধির অন্নগ্রহ মত পুরস্কার দেবার কথা ত ছিল না?
মামার অ শীঈগ এত বর দিতে প্রতিশ্রুত ।
5৩7 এ শনি যে নীলকান্ত মণি গ্রাহা করে না? মহিষ, কৃষ্ণতিল,

কুলথ, কিছুতেই সন্ত নয়) একী ভীষণ শনি। কি উপায় এ শুনিশাস্তির? [ক্ষণেক

চিত্ত করিয়া]

সাবধান--সাবধান,

পাপগ্রন।

পুজা নিয়ে রন্ধ পরিত্যাগ কর, তা না হলে আমি যে-সে গ্রহথাচার্ধা নই,
ভশ্ম কর্ব--গুহের নাম লোপ কর্ব।

অর্ণব! সে ভয়ে ভীত আমি নই, খধষি। ভন্ম ভবঃ বাতাসের সঙ্গে

মিশে থাকব; অবিরাম প্রবাহে জগতে ঘোষণ! কর্ব, ধষি চণ্ডতকৌশিক
সতা*অপলাপী।
চণ্ড-। আর উপায় নাই; কালের দামামায় কড়া ঘা পড়েছে-নিয়তির

মন্দিরে কাসর-ঝাঝর বেজে উঠেছে-_ প্রক্কতির পৃজাগৃহ হতে ধৃপের ধোয়া
নূর্থত হয়ে মার্তত্ডের কদ্ররশ্ি অন্ধকারাচ্ছন্ন ক”রে দিয়েছে ; উপায় নাই,
পন্ধ]| ঘনিয়ে এসেছে । আমি আর কি কর্ব? পল্তে ফুরিয়ে গেলে

শুধু আগ্তনে কি আর দীপ জালিরে রাখা যায়? যাঁ, রে মহাগ্রহ! তোর
অভীষ্ট পূর্ণ; নিকটস্থ সরোবরে সান ক'রে আয়। ঘামি আমার লুষ্ঠনের
সামগ্রী সব গুছিয়ে রাখি ।

অর্গব। এই ত খিমূতি !
[ প্রণামপূর্বক প্রস্থান ।
১৬৯

জন্পাওনহ

[ ৪র্থঅঙ্ক;

চণ্] [পুথি বাহির করিনা । আবার সেই বীণাঁর তারে তর্জনী
সঞ্চালন? আবার--আবার তুই সর্নাশি ? সরে বা. সঃরে ঘা, ঘাছ্করি! ততই সরস তান তোল্, আর কোন ফল নাই; আজ আমার
শ্রবণ রুদ্ধ--আজ আমি সত্যে আবছ।
গীতকগে মায়ার আবির্ভাব |

মায়া ।-_
গান।
চিন্ন কন এ মতাপাশ ।

অংঝ্মা9র সম সা নাউ, সেই আত্জ-ন]শ ॥

5শ-| কি বলিস্? কি বলিস্। কুহকিনি? সতভ্যভঙ্গ

কর্বা?

কখনও না_কিছুতেই না, জরাসন্ধের জন্ত আমি সব করতে পারি
নিজন্ব হারাতে পারি না আহি খষি.

মায়া।--

;

[ পূর্বগীতাংশ

ঝষি ভুমি কেন হালে না উদ্দাসী, কেন হাত দিলে সষ্টিতে,
ছত্র সম্বেভিজে থেতে হবে বৈশাখী ঝড় বৃষ্টিতে
ভেলেছ তফানে, চলে টানে হানে, এ যে দখিত

চও 1 সরে যা-5রে যা, রাক্ষসি।

জোর বাতাস।

বুধা চেষ্টা, আর কিছুতেহ

আমায় াট্কাতে পার্বি ন;। খবিবাক্য-_খষিবাক্য, এর ওপর একটা
কথা কইবি কি তোর বাঁশী কেড়ে চুরযার কর্ব।
মায়া।--

[ পূর্ব গীতাবশেষ |
মদন ভম্ম হায়ে গছে তার কুলশর মবে পি,

বাশী বাবে ওগো শৃগে বাজিবে না গে গা মা প। ধা নি,
বৃথ! প্রলাপ বকে! মাশাআশাটা ছেড়ে! না) এখনো আছে শ্বাস
[ অস্তদ্ধান
১৬

৪র্ঘগর্ভাঙ্ক |]

তল্াঙ্ন্

চণ্ড-। ওরে ভিক্ষুক! শ্নান হ'ল? কি কর্ছিস্ এখনও ? শীস্ব
আয়্-শীদ্ব আয়, তাল যায়; আমি রাক্ষপীর গ্রাসে, এখনও চৈতন্য
আছে, এই সময়ে আসতে পারিস্ ত.অর্ণব পুনরার উপস্থিত হইল।

অর্ণব। এসেছি_-খষি, গঙ্গাক্মীনের মত পবিত্র হয়৷
চণ্ড| বিয়োগশ্বিদ্যা?
অর্ণব | শুদ্ধ বিয়োগ-বিগ্কা, আর কিছু না।

চণ্ড-। পড়তেজানিম্?
আর্ণব। জানি!
চ৩-। | পুঁধি ধরিয়া বিভিন্নমুখে] দেখ তবে; দেখতে পাচ্ছিস্?
অর্ণব । পাঁচ্ছি।

চও-; ভাল ক'রে দেখে নে, আর পাবি না; একবার - ছবার-তিনবার, হয়েছে?
অর্ধ!

হয়েছে?

চণ্ত-। হয়েছে?
অরুব! হয়েছে।
চত্ত-1 হয়েছে?
অর্ণব! হয়েছে।

চও্ত-| [শিথিলভাবে পুঁথি ফেলিয়া উদ্দেশে ] জরাসন্ধ-_-জরাসন্ধ।
| অর্ণবের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাতে ) ওরে ভিক্ষুক! পালা, ওরে দস্তা ।
পালা__পালা--লুষ্ঠন হয়ে গেছে, আর ফীড়াস নি এখানে:
পালা এক লাফে ।
|
|
শ্রীরুষ্ণ। কার সাধ্য? কে করে স্থষ্টির নাশ?
: চণ্ড-। গোৌতম-মাত্মজ চগকৌশিক বাঙ্গণ।
খত

জবান

| ৪র্থ অঙ্ক,

শরীক্ক্ণ। ব্রাহ্মণ, ভূলেছে না-কি,

এইসৃষ্টিরক্ষাহেতৃ
মৎস্য, কৃম্ম, নুসিংহ, বরাঁহ আদি
যুগে যুগে ঈশ্বরের কত অবতার ?
চণ্ত- ব্রাহ্মণ ভুলে নাই, তুমিই তুল করছ; দে শি রঙ্গ
গো-্রাহ্ষণ হিতার্থে_ব্রাঙ্গণের অপমানে নয়। ব্রাঙ্গণ-বিদ্বেষী এ টি,
ঈশ্বরের সাধা নাই এ পাপ রক্ষার; এস্ট্টি ধ্বংস হৌক - এ কষ্ট
ধবল হোক _এ স্ট্টি-_._শিযুতি আবিভৃভা হইলেন!
নিয়তি |

ধ্বংস কর আমারে, ব্রাহ্মণ !

কার অপরাধে কাদেরে দণ্ডিত কর?
পরিহর রোষ এ সবার প্রতি;

বত অনর্থের মূল আমিই নিযুতি।
চণ্ত তুমি সব অনর্থের মূল?
নিয়তি । আমি সব অনর্থের মূল)
এরা কেট কিছু নর,
আমার সুউঙ্গ-পথে চলে এইমাএ |
জরাসন্ধ-বধের উপাঁয়
আমি ক'রে রেখেছি গোঁডায়ঃ
আগায় বর্ষণে আর কি ফল, ব্রাহ্মণ!

মূল পানে দেখ,
মূল কেটে রেখেছি যে আমি ।
চণ্ড যুল কেটে রেখেছ-_নিয়তি, তুমি ?
১৭২

দর্থ গর্ডাঙ্ক। ]

নিয়তি

ভান্লাসহ্া

আমফল দিলে যবে বৃহপ্রথ করে,
দেখিন্থ নি্তি আমি রঙ্গমঞ্চ হতে,
জন্মিবে এই ব্রহ্গতেজে-_
অজর-অমর পুত্র বিশ্বের অবধ্য।
সহিতে নারিনু, স্থষ্টিতে অমর নাই;
নামিন্থ নিয়তি আমি ছিদ্র অন্বেষণে,
উঠিনু নিয়তি আমি বৃহদ্রণ-হৃদে
অন্ধ ন্নেহরূপে ;
করানু খণ্ডিত সেই ব্রহ্গদত্ত ফল
ছুই সম্ভাগে,
খাওয়াইন্ু ছুই মহিষীরে ;
রাখিন্ু অলক্ষ্যে ছিদ্র

আমিই নিয়তি,
এদের কি দোষ ?
হরণ করেছে যুবা
তোমার বিয়োগ-বিস্তা,
জর! করে তারে বিপদে উদ্ধার,
স্ষ্টি আসে রাখিবারে জরার জীবন;

কারো দোষ নাই, কেউ কিছু নয়;
আমারি সে কাটা যুলে কীটের সঞ্চার ।

আমিই রেখেছি খেয়ে জরাসন্ধ-মীথণ
জন্মকালে তার

হে ছিজ।

আমারে সংহার কর,

পার--আগে জোড় কাটা-মূল।
১৭৩

জান্সাসনজ্

( ৪থ অঙ্ক:

চণ্-! ভুল- ভূল, কীতুল করেছি আমি! কোথায় এসেছি,
পরমাধ পথগামী মুক্ত খষি আমি ? মায়া! মহামায়া ভূমি! চিনেছি
তো মায়, নিতা। অজেয়া অবাজ্মনোগোচরীভূতা ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি তুমি।
তাগ কর রাক্ষসী মুক্তি, মা! স্তানে মুক্তি দাও ; আমি গলদশ্র নেজে
রুতাঞ্রলিপুটে তোমার শরণাপন্ন, আমি শক্তিহীন, পরাজিত, পতিত
চরণে |
গীতকে মায়ার আবির্ভাব ।
মায় 1

গান

তুমি মুক্ত__তুমি মুক্ত-তুমি মুক্ত ।
অবসান রণ শরণে তোমার এ পতন জয়যুক্ত ॥

মন্রেছে মায়া ত্রিশূলে নয়,
নী রবে তার মৃচ্ছণ লয়,

.কান অধিকার কৌশল বিনা কে করে মায়া জয়;
গামি জগত্হস্ত্রী জগদ্ধাত্র। দুই-ই সমভাবে উক্ত ।
[ চণ্ডকৌশিক.* লইয়া অস্তদ্ধান ।

নিয়তি । লও--হরি, মহাবিষ্ঠা বালকের স্থান;
অতঃপর যেমত বিধান,
জান তৃমি সব।
আয়, জরা!

এস, হৃষ্টিরাণি !
[ জর! ওস্থ্টিসহ প্রস্থান ।

শরীক । দাও-যুবা, মহাবিস্কা
রাঁসন্ধ দেহ বিদারের |
১৪

৪থ গতীষ্ক।!

অর্ণব ।

ী

জন্লাসনহ্ষ

কত বল ধর তুমি?
জরাসন্ধে তুমিতলে পারিবে পাড়িতে ?
পবনের বেগ চাই!

শ্রীক্চ।

পবনি জন্মেছে-_ যুবা,

অংশরূপে অবতার ইসয়ে )
অর্ঘ।

মন্ত্র আমি লয়ে যাব বয়ে তার তরে।
[পুঁথি দেখাইয়া] দেখে নাও তবে।

শ্রকুষ্ণ । | দেখিয়া | যুবক ! দীর্ঘাযুঃ হও।
তুমিই করিলে ত্রাণ ব্যথিত ভারতে

জরামন্ধ-বধের অধ্যায়ে,
রহিল প্রথম স্থান তোমার, যুবক ।
| প্রস্থান ।

“পবানীক ছুটির আসিল ।

দেবা | আরে, বাহবারে বেটা! আমার যেঠের বাছা--বষটীর
ধন, আমার যৌবন তরুর কাঠাল ফল আমার বাদ্ধকোর ছুধ-মর্তমান,

আমার অস্তিমের তিল-তুলমী, আমার সর্বকাধ্যেধু মাধবম্, এতটা কার্সাজি
তোর!

আমার বুকখানা যে সাততলা উচুক'রে দিলি! মর্তে বাচ্ছিলি

না সেদিন বুদ্ধ ক'রে জরাসন্ধ সঙ্গে?

কিহ'তরে,তা হ'লে?

কোথায়

পেতিস্এআনন্দ ? বেঁচে থাকৃতে হবে-_রে ব্যাটা, বেঁচে থাকৃতে হবে,
সব ছুঃখ বুকে নিয়ে সময়ের প্রতীক্ষায়; সে কাপুরুষ নয়, তাকেই
বলি আসল বীর. হো- হোকাজ শেষ-কাঁজ ফর্সা । জরাসন্ধ।

নৃত্য করেছিলে না৷ তুমি আমার বুকের ওপর? এইবার তার পাল্টা

জবাব; আমার নৃত্য দেখ। ওম! দিগম্বরি নাচ গো শ্যামা রগমাঝে।
বন্ধু! বন্ধু! পাঠা কেটে নাচে সবাই; এস আমরা! উৎসর্গ হতেই চালাই।
১৭%

ভল্রাত্াক্া

| ছর্থ অন্ধ;
গীতকণে পাগলের প্রবেশ ।

পাগল |

গান
ওহে? পড়েছে পিদুর পাঠার শি্চে
মেরেছি মেরেছি মেরেছি ঠিচ্চে |
আর বায় কোথা তোৰ ভাই খাছ',
জন্মভনি তুই জিভ মেলে দাড়া,

নাই আর ভয় দাও পরিচয়
বাজ পাখী. নয় এ আজ ফি্টে ।
| সকলের পা

র

স্পশ্রুওহ্ম গর্ড আঃ
বিদর্ড নগর
প্রজাপতি দম্পতি

গান
উঠেছে বিষের বাতান সরস সুবাস ঝুরু ঝুরু ঝুর্
উড়েছি অমনি বোটক ঘটকী ঘটক ফুর্ ফুর্ 41
কোথায় তোথা তকণবাল। হতাশ আহবুডে।,

- এই পাখার হাওয়া লাগিয়ে গায়ে জল্মট' জুড়ো।,
এয়োর। ছাড়, দগাজগলা

হলুদ মেখে রংটা ফলা
আলপোন। দে বাদর সাজা, বর-কনের শাশুড়ী-শবশ্ত4 |

বাজা রে ভাই বাজন্দেরে ঝাম্ কুড় কুড়, ঝাম্কুড় কূড়,
ঝা গুড় গুড--ফা গুড গুড়!
| প্রস্থান ।

১৭৬

মে গভীঙ্ক। )

জক্লা-্ত্দ

ব্রঘাত্রিগণসহ বরবেশে শিশুপাল উপস্থিত হইল।
বরযাত্রিগণ 1

গান
আমর সব বরযাত্রী ।
এমন দরাক্ত মেজ আজ আমাদের
দুনিয়া বেন কৃপাপাত্রী ॥

আমাদের কপালে হয় লুচি ছক্কা,
নমু ত মোলাম গলা-বান্কা,

চমু অনন্ত চতুদ্দশীনয় হাহাকার শিববাত্রি।
চোক ন। রে ত$ জনে কানে, হোক না খোক্জা বর,
আমাঁদের লক্ষ্য ভাড়ার ঘর;

নবুম গরম পড়লে পেটে, বিধির কলম উল্টে কেটে
বটাব মিলন কী অন্দর
ববুক দেব হরের স্থানে, ক'নে ত নয়--জগদ্ধাত্রী
[ গমনোদ্যত ]
জলম্ধররত উপস্থিচ হই।লন।

জল-।

ওহে-দীড়াও হে, একটু দাড়াও, আমি

লোকটা

কে,

দেখ ।

শিপু-| [ ফিরিয়া দেখিলেন, আপন মনে বলিলেন ] মূর্খ, আবার
এখানে যে!

জল-।

চল--চল, দাড়িয়ো না।

বলি, কেন হে, অত গরবট! কিসের ? বিবাহ ব'লে নাকি?

বিবাহ আমাদেরও হয়েছিল, হে!
শিশু-। আরে যাও--যাও, কে্টদাস কোথাকার!
কেন?

১14
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|
আবার এখানে

জন্দগীতহ্

রথ অঙ্গ;

জল-| ছুটে! মিষ্টান্ন খেতে-_ভায়া, তোমার এ বরধাত্রীর সািলে,
্বয়ন্বরের ভাগিদার হ'তে নয়- ভয় নাই।
শিশু-। তাতো নাই; তোমার কেষ্ট কি হল?

তুমি যে তোমার

কেষ্টকে ছেড়ে আমার িবাহে?
আমার বন্ধুর বিয়ে আমি

আনন্দ

কর্ব না? আন্ত স্থলে যাই-ই কর না, বিবাহ ব'লে কথা!

জল-।

কি বল, হে ভায়া?

এখানে

আমি বন্ধুর আহরের শিশি, বন্ধুর কনের আল্তার তুলি আপনা
হ/তে শুভাগ্মন, তুমি ডাক আর ন! ডাক, আমল দাও_-চাই না! দাও।
শিশু-। আরে, এস-_এস, বিবাহে বন্ধুর সমবেত, তা চাই বই কি
অন্তত্রে যাই হোক লী। এ ত বন্ধুর কাজ। [স্বগত ] কৃষ্ণের সঙ্গে
পটে নাই আর কি, বোঝা! গেছে।
জল-

চোলে,

বাজাও বাছ্য, নাচ ভাই সব!

শীখে-উলুতে, মাজী-দোলায়,

তর্কে-গণ্ডগোলে,

আমার বন্ধুর ব্বাহ | ঢাঁকে-

চৌথ-ঠাঁরায়, ছড়া: টগ্লায়,

মারামারি-লাঠালাঠি, কটাকারটি-রক্তারক্তি। ন্তায়া!

তুমি যে কেষ্টর পক্ষে ঢল” নাই, মহারাজ জরাসন্থকে ছেড়ে, ভালই
করেছ। মহারাজ জরাসন্ধকে তোমার আচ্ছা “: নার বল্তে হবে;
তার এ দুর্ধোগে--দ্মাহার-নিদ্রাপরিত্যাগের সময়েও তোমার সুখ-নিদ্রার
ব্যবস্থা, কর্ছেন--বিবাহ লাগাচ্ছেন।
শিশু-! তাঁ আর বল্তে? তবেত্তীর আর দিন-কতক অপেক্ষার
ইচ্ছ! ছিল; কিন্তু কি করেন, বিদর্ভরাজ যে নাছোড়, হাতে-ধরা
পায়ে-পড়া। তাঁর কন্তা নীকি অরক্ষণীয়া, আর রাখা যায় না! কথাটাও

তার মিথ্যে নয়-- গক্িণীও আমায় পত্র লিখে-লিখে সারা।
জল-| বল কি, ভায়া? রুক্সিণী তোমায় পত্র লিখেছিল নিজের
হাতে ? তা হলে সে পত্র ত প্রেমপত্র বল্্তে হবে? কি রকম লিখে১৭৮

৫ম গভাঙ্ক। |

জন্পীগলহ্ছ

ছিল, ভায়া? বন্ধু আমি--একটু আব ছা-আাব্ছা শুনি। পত্রখানার
ওপরেই এ কথাটা ছিল নিশ্চয়_দ্যাও পাখী বলে! তারে, সে যেন ভোলে না যোরে |”
শশু-।

তা আগ থাক্বে না?

জল-। তার পর পত্রখান! খুলেই তার প্রথম আরম্ভততেই-_
প্রাণেশ্বর গ্রাণকাস্ত প্রাণপ্রিয়
হম,
প্রাণনাথ প্রাণধন প্রাণাধিক মম।
এই রকম একশ আট প্রাণ-গলানে। সম্বোধন, কেমন ?

শিশু-। ঠিক।
জল- 1 তার পর-_

আমি হে মাধবীলত। তুমি সহকার,
তুমি হে আমার বধু মামি হে তোমার |

এই রকম একটান, আমি হে তোমার--তুমি হে আমার, একদম
পাতী-ছুচার।
শিশু-। ছু'চার পাত? দশ-বিশ পাতা ।
জল-। তার পর এই রকম আক্ষেপ বোধ হয়-_
কী পিখিব পঞ্ষোগে প্রাণের বেদন,
অশেষ অনন্ত তব বিরহ দাহন)
আকাশ কাগজ যদি
হতো! ওহে গুণনিধি
মসী হতো! সাগরের জল।
মৈনাক লেখনী হতে।
তবে নাথ লেখা যেতে!
তোমার বিরহ অবিকল॥
শিশু
১৭১

বছ্ু! বন্ধু! তুমিকিজ্যোতিষ জান?

*

জন্লাসক্ক
জল-।

৪র্থ অঙ্ক;
জ্যোতিষ কি, হে ভায়া! আমরাও বে তূক্তভোগী।

না হয় এমন হয়েছি!

আজ

তার পর--

এস নাথ, কাটে না ষে বিনিদ্র যামিনী,
আশাপথ চেয়ে আছে তোমার রুকাণী |
এই মধুর করুণের মাথামাখিতে পালা ইতি, কি বল?
শিশু-।

ও£--সে কী মম্ভেদী বিয়োগান্ত যবন্কা।

জল-1

পত্রগ্ুলো সঙ্গে কবে এন্ছে ত, ভায়!? দেখো - জুগিঠে

রেখো; প্ত্র নয়, ও তোমার পাকা দলিল ।

শিশু-| বন্ধু! দেখ দেখ, কারা আস্ছে এদিকে ; পৃজাপত্র
হস্তে, গীতকগ্জে তরুণীর দল-_মধ্যে এক অনিন্দ্যস্নন্দরী বালা
জল-!| কি জালা, চিন্তে পার নি? কী রকম প্রেম হয়েছে তা
হলে তোমাদের ? রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপনেও দেখা-সশ্ুনা হয় নি, ভায়;»

ইন্জাণী পুঁজ? করে ফির্ছে সখীদের নিয়ে, এ তৌমার মেই কনে ।

শিশু-। এাঁ এ মাঝখানে ?
জল- | ঠিক এ মাঝখানে!
শিশু-1

বন্ধু!

|

বন্ধু! সাধ করে কি আছি *হারাজ জবাসন্ধের এত

অগ্ররাগী? তিনি আমায় মথুর| দেবেন বলেছিলেন, নিক গে কৃষ্ণ শুকনো
মথুর!।

তিনি আমায় তা হতেও সরস সম্পদ দান করুছেন, দেখ ছে! ?

জঙল-| সরস ঝলে সরস!
পানা, গাছপাকা ডালিম।

একেবারে ঘন আওটানে দুধ, মিছরীর

শিশু-| বন্ধু! তোমার কবিত্ব আছে, রূপ-বর্ণনা করতে পার এ
জা-প্রত্যাগতা সখী-পরিবেষ্টিতা যরাল-গাঁষিনীর? আমি চোখে দেখি,
কানে গুনি, প্রাণে প্রাণে অন্ভব করি)

আমার এক ডুবে ত্রিবেণী

জান তক ।
১৮৪
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জলাহুদ

জলা এই কথা? শোন।
শিপ] আচ্ছা--এখন থাক্, এসে পড়েছে সব; পথ দাও -এক
পাশে দাড়াও।

সথীগণসত প্রর্ষিণী উপস্থিত হইল।
সখীগঞ্ ।--

গান
দ্ুটেছে উধাও নদী কোথা! রর সাগণ ।

গুটেছে ইন্দ্রপন্তু এ বেলা ধর ।

আমু বেকে পিপাগিভ মুক্ত রসকৃপঃ
কার প্রয়েডন আয্মাসপুজার যোজন-গন্ধ ধুপ,

বনস্ত বাকুলিত মাড়া দে বে কোকিল,

স্ীরের ডেল। খালা হাতে, কোন্ গাছে ভই চিল,
বিলিয়ে যার 41৭ কলস বাড়িয়ে দে রে কর,
ক রে উঠ কু ভ্রথর ডাকছে শ্বেত টগব।

শিশু-। বন্ধু! বন্ধু! অসহ-_অগহ | [ রুক্সিণীকে ধারপোছ্াত]
ল-।

[বাধা দিয়া] করকি-হে 1! কৌথা যাও--হে | গেছে

কাঁথা, ও ত তোমার আছেই ।

শিশ্ু-। না, ছেড়ে দাও, বন্ধ! আমার আর সে ছাদনাতলা পর্যন্ত
ধৈর্য্য নাই, আহি এইখানেই--[ ধারণোগ্ঠত ]
শীকুষণ উপস্থিত হইলেন।

শ্বুকৃষ্ণ।

সাবধান, শিশ্ুপাঁল!

কেশরীর লক্ষিতারে করিফো না লোভ ।
ক্ষোভ পাবে শুধু।

হবে না সে জন্থুকের ক্রীড়ার সঙ্গিনী |

[৪র্থু অঙ্ক ;.

জাননা স্হ্

রুষ্কিণী।

রুকসিণি! এসেছি আমি
ষথাকালে ষথাস্থানে প্রতিশ্রতি যত।
এস, নাথ! ধর বরমালা,
পূর্ণ কর আজন্মের সাধনা দাসীর |
[ কৃষ্ণের গলে মাল্যদান |

শ্রীরুষ্ণ। ভিারী আমিও--ধনি, এ সুধা হাসির |
[ কম্সিণীর গলে মালাদান |

সখীগণণ [ উলুধবনিসহ শঙ্খধ্বনি করিল]
শিশু-। [ অবাক হইয়।]
এ কিরূপ হ'ল?
জল-। আরে.-আরে, ভুষি দলিল বের কর) তোমার পাঁক।
প্রমাণ, নালিশ চল্বে ।
শিশত-। কোথায় বীরগণ ! কোথার কুক শালা দন্তবত্র ক্ষত্রিয়
যোদ্ধাগণ! কোথায় মহারাজ জরাসন্ধা] সজ্জিত হোন--অস্ত্র ধরন

দুর্কস্ত তস্কর গোপনন্দন রুক্মিণী হরণ কঃরে পলার।
শ্রীকৃষ্ণ। বৃথ! চীৎকার কর্ছ, শিশুপাল! ?&উ আর আস্তে
পারুবে না কুক্সিণী উদ্ধারে! এদেখ তোমার *কস শাল্য দত্তবক্রের

সশুখে শমনরূপে আমার সাত্যকী, ত্রিবিক্রম, কৃতবন্থ্া, কুগ্তর | এঁ দেখ
তোমার ষড়যন্ত্র অবিভাবক বরকর্তী জরামন্ধ বলদেবের গদাঁ, আঘাতে
রক্ত বযনে লাল বক্ষ | বলো তৌযার জরাসন্ধকে, শিশুপাল! কালষবনের
ভরসায় বাঁজ পড়তেই ভীগ্মক-নন্দিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়
ন্বকুটুনবসত্রে পুনরায় সমুদয় রাঁজশক্তি একত্র ক'রে আর একবার কৃষ্ণ
বলরামকে দেখ বেন যততলব এঁটেছিলেন; সে আশাতেও ছাই; এখনও
সাবধান।

জলন্ধররাজ | হস্তিনাপতি ধন্ম্রাজ যুধিষ্টির রাঁজস্থয় যজ্ঞে |

ব্রতী হবেন, পরামর্শের জন্ত আমাদের আহ্বান ক'রে পাঠিয়েছেন; আহি
১৮২

৫ম গর্ভাঙ্ক। !

ভাম্লাজ্বহ্ঙা

দবারকা হ'তে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে হস্তিনায় চল্লাম, আপনি এই ঝুগধ
অবসানে যছ্ুগণের মুখপাত্র হয়ে পশ্চাতে আন্থন।

এস, কুল্সিণি!

এস, সখীগণ!
[ রুষ্সিণী ও সধধীগণ সঙ প্রস্থান ।

শিশ্ত-। কোথা যাবি_কোথা াবি--পরশ্রীকাতর চোর, সর্পের
মস্তক হতে মণি হরণ ক'রে? তার উদ্ভত ফগণায় আত্মরক্ষ!
কর্।
জল-|

| বাধা দিয়া] এগিয়ো না, দাদ]!

ফণা নোয়াও, জড়ি

আছে এখানে । [ অস্ত্রধারণ]

শিশু-:
জল-।

প্রবঞ্চক।
আমি প্রবঞ্চক না হ'লে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ হবে কেন,

দাদা? শঠে শে দৃঢ় প্রীতি । আমিও প্রবঞ্চক, তুমিও মিথ্যাবাদী।
তোমার দলিল বের কর, রুক্সিণী দেবী তোমায় পত্র দিয়েছেন; কন্তাকুলের ত আর মরণের জায়গা নাই ?

শিশু-|

প্রতারক, তোর দণ্ডই আগে । [ অস্ত্রাধীত করিলেন ]

জল-।

[ব্যর্থ করিয়া] তা হবে বোঁক।

ক্ষীরের ডেল কাকে

নিয়ে গেল তো গাইএর পিঠে পাঁচন। এস সে শুধু লেজ নাঁড়ে না,
তারও শিং আছে। [উভয়ের যুদ্ধ, শিশুপালের পরাজয়) কি ভায়া,
হ'লত। তোমার যথুরাও গেল, রুক্মিণীও গেল; এইবার জরাসন্ধের

গলা ধরে ক'সে বসে হাপু গাঁও গে!
প্রস্থান ।

বরযাত্রিগণ । চল--চল, আমাদেরই বা আর কেন?

আমরা যার

বিয়ে, তারই বরধাত্রী |
[ সকলের প্রস্থান।
১৮৩

ভাল্দশতলহ্

, ৪র্থ অং)
জরামুন্ধ উপস্থিত হইল।

জরা-।

[গুরু অভিমানে ) শিশুপাল!

উপায় আছে?

আর আশা কর?

আর

একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশবার এই

পরাজয়--এই অপমান ] নাঁ, এর উপায় আর তোমার বুদ্ধিতে নাই, এএ
উপায় আমি স্থির করে আস্ছি। এর উপায় একমাত্র মৃত্যু-_এই
নির্জন পথে, জগতের অসাঙ্ষাতে। আত্মহত্যা! ক'রে আর ব্মপঘৃ্থযঃ
ভাগীটা হই কেন? এস-_আমরা শুদ্ধ করে মরি ' তৌমায়-আমার,
দস্তেজিহ্বাঁয়। .কপালে-কবাঘাতে, শোকে-অভিযানে 3 অস্ত্র ধর, মিআ

তোমায় আক্রমণ কর্লাম।
শিশু-! মহারাজজরা-।, স্তন্ধ হও, ও ললিত আলাপ আর শুন্য না, কান ঝাল”
পালা।

আশার

খেয়াল আর গেয়ে! না, শিশুপাল।

তাল ভঙ্গ প্রতি তানে।

৪ ক্ষীণকণ্ডে, ৪4

মুত্ভার ধুপদ ধরেছে জরামন্ধ জলদ গম্ভীগে

দীপক রাগে | শোন, যুদ্ধে প্রস্তত হও--না হও আমায় আত্মহতা
কর্তে হবে তোমায় হত্যা করে।

যুদ্ধে মৃত্যু হ'তে স্বর্গ হত, এতে

না হয় নরক হবে; সারে তো যাবো রামরুষ”গত জ* তর হেয় দৃষ্টি হতে ?

সেই পরম লাভ আমার । | গদাঘাতে উদ্ধত
চগ্ডকৌশিক উপস্থিত হইলেন ।

চও্ড1 [বাঁধ] দিয়া] এ ভাবে মৃত্য তোমার নয়
জরা"! কি ভাবে আমার মৃত্যু, খষি? এ হতে ঢঃসহ অপমান
আরও আছে নাকি? এর চেয়ে কুগ্রহের সমাবেশ জন্মের পত্রিকায়,
জ্যোতিষের বিচারে, গ্রহাচার্ষে গণনায় আর হতে পারে?

আপনি

আমার কোঠী এনেছেন ? আমার জম্ম-কো্ঠী? দেখি--দেখি?
চণ্ড-। নিজের কোন্ী নিজের দেখা হয় না, জরাসন্ধ ! আর হলেও
১৮৪

, €ম গভাঙ্ক । )

জন্লাসহ্দ

তা দেখবার উপার নাই। সেসব আমি ফেলে দিয়েছি ক দিন হল;
হবে আমি যতদূর দেখেছি, শোন-এ নতথুখে চোরের মত নির্বাণ

তোমার নয়, ফান্গসৈ এখনো ধুম আছে; তোমার আর এক স্তর উঠতে
হবে, ভুমি মগশ যাও।

জরা-। যগধ যাব?
চগ-]

মগধ যাঁও--আধায় মুক্তি দাও।

তোমাদের দান আমি

প্রতার্পণ করছি ।
জগাঁ | খষি!

মগধ যাব।

৮গ.|

ঠিক আছে।

গরা-।

কারাগার?

চগু-|

এসব ঠিক আছে;

যগধ ঠিক আছে?

কেবলমাত্র বারণকে আর পাবে না, তার

লোকান্তর হয়েছে।

জরা-! যাক্-আমার মধ্যে এখনও ধুম আছে, খধি! সত্য
আমি আর এক স্তর উঠব, শেষ ওঠা; যান্-যগধ নিলাম |
চ৩-:

আমি মুক্ত ?

জরী |

মুক্ত ।

চও-!

আার আমার সাক্ষাৎ পাবে না।
[ পাবে পীরে চলিয়া গেল।

জরা-। প্রয়োজনও নাই। আমার 'প্রণামেরও এই শেষ। [ উদ্দেশে
প্রণাম] শিশুপাল] মৃত্যুর ধ্ুপদ ধরা হ/ল না উপস্থিত জরাসন্ধের?
নিজের তালে নিজে গেয়ে মজা হবে নাবেশ; মুদঙ্গী চাই একজন
পাকা।

"আমি আর একটা ডাক্ দেব আর জন্ত এই মগধে গিয়ে, আমার

কুদ্র-পূজায় কীরারুদ্ধ রাজাদের বলি দিয়ে; চলে এস।
| শিশুপালসহ প্রস্থান ।
চা

পঞ্চম অক
প্রথম গর্ভাক্ক
মগধ সন্থুখ
্রাহ্মণবেণে শ্রী, ভীম ও অঙ্জ্রন।
শ্রীকৃষ্ণ।

ত্রিপাপ-সংযোগ এতদিনে
জরাজন্ধ জন্ম-পত্রিকার় ।
কৃষ্ণ সহ ভীমার্জুন
ম্নাতক ব্রাঙ্গণবেশে, চমৎকার!

কার এ যোজনা--অপূর্বব অভিত্ত্য!
কে এ মিলন-মুলে?
শোত-- আত, সেই মহামোত ;

যার তালে দৃতাশীল ত্বরিত চরণে
ছুটেছে শ্ীকুষ্ণ।
সেই সে কারণার্ণবে ভাসমান ভয়ে
ধর্শরাজ যুধিটির
ধন্মরাজ্য সংস্থাপনে রাজহুর পথে ;

তারই তরঙ্জাধাতে
সম্মিলিত কৃষ্ণসাে ভীম ধনপ্ীয়
দিপ্বিজর আশায় মগধে |

বহু আত, বহ অশরীরি,

১৮৬

১মগর্ভাঙ্ক।
].
বহু হে অনন্ত,
অনুরোধ আপনি-বিহীন
স্বেচ্ছাগতিস্পথে |

লয়ে চল অনির্দিষ্টে
যেথ! হোক তোমার অভীই স্থানে
বুকোদর, ধনঞ্জর় |

সম্মখেই গিধিব্রজ মগধ নগরী,
জরাসন্ধ নৃপতিন দপ্ রাজধানী ।
বললিয়াছি বহুবার হস্তিন'-সভায়
ধর্মরাজ বি্যামানে,
বলি পুনরায়
রাজশুয়-যজ্ঞ কতু নহে সম্পূরণ

লক্ষ রাজ সমবেত বিনা
অধিকাংশ তাঁর আবদ্ধ যগধ-গৃহে,

তাদের উদ্ধার বিনা হবে না খে ক্রতু;
আর তাঁদের উদ্ধার
জরাঁসন্ধ সংহাঁর ব্যতীত নয়।
তোমাদের রাঁজশুয় যজ্ঞের উপায়--.

প্রথমতঃ এই জরাসন্ধ বধ;
মনে রেখো। আসিয়াই হেথা
ভীমাজ্ভন ছুজনায় তাই।

ভীম ।

আমি নাই_-আঁসি ন/ই-_ক্জ,
রাজনুয়-যজ্জের মানসে হেথা)

আসিয়াছি জরাগন্ধ বধের কারণ!
১৮শ

জন্লাসহা

| €ম অঙ্ক)

তম্পণজ্নহ্দা

জ্ঞাতিগণ আছে বন্ধ তার কারাগণরে

অনাহারে অনিদ্রা, প্রাণ ফেটে যায়!
রাজস্ুয় ভীমের মাথায় থাক;

নাহি চাই ইন্জের শ্রেষ্ঠ,
নাহি চ'ই স্বর্গের সম্পদ ;
জ্ঞাতির উদ্ধার কল্পে চলিয়াছে ভীম,

বিশ্বের রোদন রোলে জাগিয়াছে ভীম,
পশুবলে পদাঁঘাতে হন্বিয়াছে ভীম ।
শ্ীরু্ণ। হে অসীম, হে অনাদি যহাজোত!
নমস্কার যুগ-যোগ্য গতিকে তোমার

বহুবার বলদেব তুলেছিল গদা
এই জরাসন্ধ বধে

ঘটিতে দাও নি,
বিধির নিষেধ ছিল।

আজ তুমি ঘুক্তগপ্ডা, উগ্র ক্ষিপ্র গতি,
তুলিয়া তরঙ্গ ভীম
চলিরাভ উন্মত্ত কলোলে ;
নযস্কার-- নমস্কার আবর্তে তোমার |

চল, ভীম! চল, বল-অবতার !

জ্ঞাতির উদ্ধার-কল্পে যদি তুযি, ভীষ,
চল ভীম-প্রভঞ্জনবেগে,
মুহুর্ত বিলম্ব হ'লে.
হবে না সে সঙ্করমাধন।
যজ্ঞ শায়োজন করে জরাসন্ধ,
১৮৮

১ম গর্ভা্ক
!|

জল্তাস্নন্া

পুজিবে সে রুদ্র ভ্রিলোচনে
এই সব বন্দীরাজগণে
পশুসম বলি দিয়ে।
ভীম।

দেব দেব মহাদেব ত্রিলোচন।
তুমিও কি অন্ধ দ্বার্থবশে ?
তোমার উদ্দেশে মুঢ়
বলি দেবে তোমারি সস্তানগনে,

লবে সে শোপিত-পুঁজা ?
তুষ্টহবে আশুতোষ তায়?
তপস্বীর ছল্সবেশী এ ক্রু জল্লাদে,
মহাদেব!

করিবে করুণা?

কতু না_কতু গা,

এই যে তোমার শান্ত দিবা শিবমৃত্ত
উদিত হৃদয়ে মম,

এই যে আদেশ তব আকাশ-বাণীতে_“যাও ভীম, কুদ্রের আশিস্ সয়ে
ঝঞ্জাবেগে উত্তর-মগধ,
লও ভও কর জল্লাদের হত্যার উত্সব;

শিক্ষা দাও শিবপৃঁজ! ভুমগ্ডলে |”
নিভয়__নির্ভয়, বন্দীগণ !
সাবধান-_-জরাসন্ধ !
চল, কৃষ্ণ ! চল, বাসুদেব !

শক । আছে ত শ্মরণ সকলের
জরাসন্ধ বধের প্রক্রিয়া?
১৮৯

ভজন্তাসহ্া

[ ৫ম অঙ্ক:

ভীম।

বক্তাক্ষরে লেখা আছে স্মৃতির ফলকে ।
চল, রে রুঝ্বিণী-প্রিয় 1
বিলম্ব না সহে আর;
বাষুগামী ভীম আজি জ্ঞাতির উদ্ধারে ।

শ্রীকঞ্চ।

স্থির হও, মধ্যম পাঁওব !
মগধ প্রবেশে পাছে তিন অন্তরায়,

বাযুগতি প্রতিহত তথা ।
প্রথমতঃ--দ্বারে রয় দুই কাল নাগ
মহাক্ররমহাবল ভীষণ চতুর,

কি সাধ্য শক্রর
ছলে বলে ছপ্সবেশে
অতিক্রমে তাদের দৌহার !

দ্বিতীয়ত:-_আছে তিন ভেরী,
অরি-পদশবমাত্রে
আপনি বাজিয়! উঠে,
জাগায় মাগধগণে, সাজায় সমরে।
তৃতীর়-পর্বত পঞ্চ সর্বব-পরিজ্ঞাত,
প্রসারিত হয় আপনা 'াপনি,
শৃন্মার্গে শির তুলি
রোধ করে শত্রর প্রবেশপথ

এ তিনের প্রতিকার বিনা
মগধ- «বেশ অসাধ্য-ছুষ্তর
নিবারিতে পারি আমি প্রথম বাধায়
ওই ছুই কালনাগে গরুড় স্মরণে ।
সি

১ম গর্ভাঙ্ক |]

জল্লাসহা

অঙ্ভুন।

রহিল দ্বিতীয় স্থানে গাণ্তীবী অজ্জন;
ভেরী-শব্দ নিবারিবে শব্দভেদী বাণে।

ভীম.

তৃতীয় আমার ভাগে থাকুক তাহলে;
পর্বতের গ্রপারণ__শৃস্তে শির তোলা

ুষ্টযাঘাতে ঘুচাইবে ভীম!
শ্রীকৃষ্ণ । স্রোতের যোজনা!

তরঙ্গের রঙ্গলীলা !

কী সুন্দর সার্থকতা!

কী আনন্দ আত্মহারা!
এস, পার্থ! এস, বুকোদর !
। গমনোদছ্ভত !
নাগছর উপস্থিত হইল ।

নাগদয়।
শীকৃ্ণ।

নাগের নিঃশ্বাসে আগে আত্মরক্ষা কর্।
গরুড়! গরুড়!
গ্কড় উপস্থিত ভইল ।

গরুড।

কেরে তোরা-- কোন্ নাগ?
| দুইজনের ঘাড় ধরিষা ]

আয়--দেখ,, গরুড়ের বদন-বিবর

শ্রীকষ্চ।

বধিয়ো না প্রাণে বিনতা-নন্দন 1

গরুড়।

লঃয়ে যাও নাগছ্রে আাধার পাতালে।
অবনত কর শির বিষুপদতলে

৷ শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন্ত্রক লু্িত করাইয়া! নাগন্বর়কে লইয়! প্রস্থান

শ্রীকষ্চ।
১৯১

ভেরী-শব-__ভেরী-শব ওঠে, পার্থ!

ঃ

ভাম্নাসিনহ্বা

অর্জুন ।

বাকি বি

গুরু দ্রোণাচাধ্য।

এসি2

প্রণায চরণে ।

করিব ও ভেরীচ্ছেদ শব্দভেদী বাণে ।
|

শ্রীকৃষ্ণ |

ভীম|

| বেগে প্রস্াছ

পর্বত উঠিছে রোষে হের, বুকোদর !
প্রসারিত বিপুল শরীর,
শৃন্তে তোলে শির,
সত্বর সংযত কর.
মুষ্টি "পরে এস তবে ভীমের সামর্থা,
সম্মুখে আবার! 'ব

দুরস্ত হিড়িন্ব বক পর্বত আকারে;
পড় তার পঞ্চচুড়ে অন্ধ ব্জাঘাত,

সমতল সমভূষি শূন্য ক'রে দাও.
পর্বতের চিহ্ন যেন থাকে না কোথাও
বেগে পস্থাণ।
শরীর ।

জরাসন্ধ!

এখনও তাগুব থামাও।

সৈম্তাসজ্জা! করে
অসম্ভব তোমার সংহার।

মনে কি ভেবেছ তাই,

মৃতা নাই রাবণ-জদ্মের?
আত্মরক্ষা কর, অন্ধ!
কুন্তমের আবরণে,

আশীর্তবাদ অভান্তরে
তিব বক্ষ লক্ষ্য করে

ধায় কালের ত্রিশূল।
[প্রস্থান।
১৯২

ছ্হিতীম্ত্র গর্ভাক্ক
যঙ্জভূমি

চারিদিকে যজ্বীয়ু অনুষ্ঠান সুসজ্জিত ৷
জরাসন্ধ ও শিশুপাল

জরা

রুদ্রপুজা জরাসন্ধ ক্ষিপ্ত সাধকের ।
শোণিতের সভক্কি অগ্ুলি,
নেত্র-_গোমুখীর তপ্ত ্নানজল,
ঘণ্টারব-_অক্ৃতজ্ঞ জগতের হাহাকার,

রুদ্রপূজা যগধপা তার।
আকাশ ! বাজাও বাগ্ধ পুজা-আরস্তের,

বিদ্যুৎ! প্রদীপ জাল,

নৃত্য কর ভূত প্রেত পিশাচ প্রমথ
রুদ্রের কিন্বর যত।

উর্ধমুখী হও--জরাসন্ধ,
ফানুষের শেষ স্তর ।

শিশু"
জর”!

১৯৩

শিগুপাল, বিলম্ব অসহ্া ;
আসিবেন কখন খত্বিগ গণ?
স্ব-সময় শুভলগ্র দেখে
আদিবেন তাঁরা সর্ব-অনুষ্ঠানসহ!
কারাগারে দিয়েছ সংবাদ
প্রস্তুত রাখিতে বলি?
জ--১৩

[ ৫ম অঙ্ক;

জন্নাকনক্া

শিশু”

বহুপূর্বে রাখিয়াছে
কারারক্ষী বন্দীরাজগণে

্নানান্তে নূতন বস্ত্র
নবমাল্যে সুসজ্জিত করি।
জরা"

শিশুপংল,

সহযাত্রী তুমি মোর এই পৃজা-পথে
বোধন আরম্ত হ'তে।

দিয়াছ মন্ত্রণা বন,
দেখায়েছ কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট, ধীমান্ !
করেছ জীবন তুচ্ছ অষ্টাদশ বার )
আজ এক গুরুভাঁর দিব হে তোমায়,
তুমিই পারিবে)

ভূমি ভিন্ন সে ভারের যোগা
কারেও দেখি না আর।
শিশু-

অবনত মাঁথে বহিব সে ভার।
বলুন, সম্রাট!
কি আদেশ চির-আজ্জাবহ প্রতি ?

জরা

প্রহরী; প্রহরী থাক সজাগ সশক্স,
যঙ্ঞভূমে নয়--আমার হৃদয়-দ্বারে।

রুদ্রপূজ!-_শিশুপাল, রাজবলি দিয়ে,
বছ বাঁধা--বছ বিভ্বু;

কঠোর প্রহরী,থাক,
যেন কোন করুণ বিলাপ,

ষেন কোন কাকুতি-মিনতি,
১০৯৪

জন্রাজঙ্

২য় গভাঙ্ক।]

মায়া মোহ _কোন শিধিলতা
না পশিতে পারে কোন ক্রমে হেথা ।
মহদেব ব্যাকুলহাৰে আনিলেন ।
সহ-|

পিতা! পিতা

জরা-।

প্রহরি! প্রহরি!

সহ-! রক্ষা করুন, পুত্রের সাহাধ্য করুন; আমি অবসন্ন রণশ্রান্ত
ধন্বহীন, আমার সন্পুখে বিজয়-নৃত্যশীল বজ্রপাণি প্রহলাদ-নীতি,
আমার রক্ষা করুন।

শিশু-। ত্রহ্গান্ত্র ধর _ব্রঙ্গীন্ত্র ধর, সহদেব ! «পিতা! ধর্ঘঃ পিতা শ্বগঃ--শ

সহ-। খুঁজে পাচ্ছি না-চেদীশ্বর, খুজে পাচ্ছি না; রুদ্র-পৃজার
'জ্রধুমে আমি আমার অস্ত্রের তুণ পর্যান্ত হারিয়ে ফেলেছি |

শিশত-। মন্ত্র উচ্চারণ কর-ষ্ত্র উচ্চারণ কর, সহদেব। *পিতরি
গ্ীতিমাপন্নে প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ

হারাণতুণ

আপনি এসে হাতে

ঠেকৃবে [

সহ-।

কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে -চেদীশ্বর ! কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে

নির্দোষ বন্দীদের বলিগজ্জ! দেখে _তাদের চিত্রার্পিত নিশ্চল মুক্ভিতে।
মু উচ্চারণের উপায় নাই, রসন| খেললে কি হবে? কণ্ঠ
শিশু । সহদেব-_
সহ-। বধির সহদেব জগতের হাহাকারে, রাক্ষমী-উৎ্সবের অশ্রীব্য

কোলাহরে। কোন নীতি, কোন যুক্তি তার কর্ণপটহ স্পর্শ করাতে
পারবে না। কুত্রপূজা রোধ কর, দৌহাই_-চেদীত্র | তা ছিল
সহদেবের সহদেবত রক্ষার কোন উপায়*নাই ; তা না হ'লে পিতৃমন্তর

উপাসক সহদেব পরাগ রূপান্তরিত হয়ে বুঝি পিতৃ-অবাধা প্রহলাদ হয় (

রু্রপূজা রোধ কর |
১৯৫

জন্লাওনম্ছা

[ ৫ম অঙ্গ, |

শিশু-! রুদ্রপূজা রোধ হবে না--গহদেব, কিছুতেই : এই রুপ্পূজাই
মহারাজ জরামন্ধের আত্মমধ্যাদা রক্ষার শেষ পন্থা।
লাভ কর্তে পার্লেই তিনি বিশ্বের অজেয়।

এই পূজার সাদ

এ পুজী রোধ?

হবে

নাঁহবে না, সহদেব! হও তুমি পিভ-অবাধ্য প্রহলাদ, মহারাজ
জরাসন্ধও আজ পুর্রন্নেহহীন হিরণ্াযকশিপু।
জপ্াঁ। হাহা হাযহাঃ! প্রহরি, চমৎকার 1 সাধে কি আমি
বেছে বেছে তোমায় শিষুক্ত করেছি এই ক্ষণবন্ধ ক্ষণমুক্ত চির-চঞ্চল হৃদয়

দ্বারে? কী সুন্দ় তোমার দ্বা-রক্ষার কঠোর প্রণালী ।“মহারাজ জরাসন্ধও
ুত্রস্েহহীন হিরণ্যকশিপু 1
বঙ্গান্ত্র! সঃরেষা

কী অপুর্ব হোমার বিশ্বরোধী অযো

রে প্রহলাদ, সরে যা) এ ছৃর্গে প্রবেশাধিকার পাঁবি

না; দ্বারে সশঙ্ত্ প্রহরী, মহারাজ জরাসন্ধ পুজ্ন্নেহহীন হিরণ্যকশিপু।
খত্বিগগণ উপস্থিত হইলেন?
খত্বিগগণ | জয় হোঁক্ মহারাজ জরাসন্ধের |
জরা-। আন্ুন_ আনুন, আপনাদের আশিস্উখিত হস্তের নিস্রে
কামর মন্তক চির-অবন্ত। আসন প্রস্তুত, উপবেশ* করুন।
খত্বিগ
গণ। জয় ব্রন্মণাদ্দেব! [আসন গ্রৎন |
স্হ-।

পিতা -প্তা।

জরা-। পাঁলা-_প্রহলাদ, হিরণ্যকশিপুর সম্মুখ হইতে;

এখনই

হস্তিপদতল, শিলা-বন্ধন, বিষ-প্রদান_সেই সব যা-তা আদেশ দিয়ে
ফেল্ব।

, সহ-! পিতা! সেইরূপ এক উৎকট আঁদেশেরই প্রার্থী আমি;
অনুগ্রহ করুন, আগে আমার হত্যার আদেশ দিন্, তাঁর পরষন্তরেব্রতী
হবেন | আমি প্রহ্নাদের মত প্রতি বিপদে জীবন-রক্ষা চাই না, আমি"
মৃত্যুর গলা ধ'রে নিজের অশ্ডিত্ব রক্ষা ক'রে চ'লে যাই।
১৯১

॥

** বয় গভভাঙ্ক
1]
জরা-|

জল্পাসহ্
কয়াধু!

করাধু!

কোথায় তুই? স্বর্গে না কোথায়?

যেথায় থাক্, হাত বাড়িয়ে দে, তোর বিষরক্তের বৈষম্য সি সরিয়ে
নে এখান হ'তে। দূর হ*, পিতৃ-বাধা প্রহলাদ ! [পদাঘাত] হজ
আরম্ভ করুন, ত্বিগগণ !
সহ-। ও£! পিতা
বজ্ঞ আরম |

খত্বিগগণ।

৬--[ আচমনোগ্ঠত ] |
শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অজ্জবন উপস্থিত হইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাঙ্মণত্রয়।
জরা-| [কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টতাবে তিনজনের আপাদমপ্তক নিরীক্ষণ
করিয়া আপন মনে] ব্রাহ্মণত্রয়। গলে পুষ্পমালা, সর্ব অবয়বে অন্ত
চিহ্ন,এ যে ক্ষত্রিয়ের আকৃতি!

ব্রাঙ্মণত্রন্1 [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া]

* যেই হোকৃ--বেশ ব্রাঙ্গণের, আমি ত্রাঙ্মণের করুণা-হষ্ট চির বরাঙ্গণভক্ত|
| গ্রকাশ্ঠে । কি উদ্দেশ্তে আগমন ব্রাঙ্গণত্রর় ?
শীকষ্খ।

ভিসা]

জরাঁ। |ক্ষণেক ইতস্তত: করিয়া আপন মনে বলিলেন | শক)
ব্রাহ্মণের গতিবিধি অবাধ মাযার শস্তঃপুর পর্য্যন্ত, তাই এই বেশে

উপগিভ। কিন্তু মগধ-প্রবেশ করলে কি ক'রে? আমার ভেরী কি
হল?

নাগদ্ধয় কোথায় গেল?

পঞ্চ পর্বত বাধা দিলে না? প্রতারিত

কবেছে, ভাদের চোখে ধূলো দিয়েছে; এরা ধন্ত্রজালিক ছন্বেশা।
| অনেক ভাবিয়া] কিন্তু ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ! এই হীন বেশের জীর্ণ
উত্তরীয়-গ্রান্থব্ধ এক ক্ষুদ্র আত্মফলে আমার মত জরাসন্ধের উৎপন্তি।
না, আমি এ বেশের অমর্যাদা করতে পারি না! [প্রকাণ্ে] কি ভিক্ষা

চান, ্রাহগণত্রয়?
১৯৭

জনসহ

[€মঅঙ্ক, ,

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ জরাসম্ক সত্যবাদী; আমাদের প্রার্থনা মত
ভিক্ষা দেষেন-- অগ্রে তিনি প্রতিশ্রুত হোন্।
শিশু-| শত্র- সত্রাট, শত্র।
জরাঁ। স্থির হও, প্রহরি! এ দ্বারে তোমায় অধিকার দিই নি!
হোক্ শত্রু; কি পধ্যস্ত প্রার্থনা করতে পারে এরা? জীবন ? ভার বেশী

ত না? জরাসম্ব জীবন দেবে, তবু ব্রাঙ্গণ-গ্রত্যাখ্যান কর্বে না;
ব্রাঙ্মণত্রয়_|

প্রাপ্তি ছুটিয৷ আমিল।

প্রাপ্তি। বাবা!

কর্ছকি?

প্রতিশ্রুত হয়ো না

অস্তি ঢুটিয়। আদিল
অস্তি'

কেন প্রতিশ্রুত হবে না? এ ভিক্ষুকের প্রার্থনা। বাবা!

অসঙ্কোচে প্রতিশ্রুত হও ।
প্রান্তি। হঃয়ো না বাবা, প্রতিশ্রত; এ ভিক্ষুককে চিন্তে

পার্ছ না?
অস্তি। কোন গ্রয়োজন নেই; যেই হোক্-..ষেধাকারই হ্বৌক্ ধত বড়ই তোক্, ভিক্ষুক মহারাজ জরাসন্ধের পাশে দীন-হস্ত-প্রসারিত
কঃরে। বাবা! প্রতিশ্রত হও।
প্রাপ্তি।

হঃয়ো নাঁ--বাবা, প্রতিশ্রত।

এ ভিক্ষুক সামান্য নয়,

এখনই সেই ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা ক'রে বস্বে ; দিতে পার্বে না।
অন্তি| ন1 পারে পাতালে যাবে হস্তপদ-বন্ধ হয়ে; তবু বামনের

ছলনায় নিজন্ব হারিয়ে দানবেন্ত্র বলি তার দান-যজ্ঞ থামাবে না!

[প্রস্থান।
জরা-| সাবাস্ কন্তা ! বলি পাতাঁল-প্রবিষ্ট হবে, তবু বামনের ছলনায়
নিজস্ব হারাবে না।
১৯৮

১* হয়গর্ভাঙ্ছ।)

জন্লাহ্া

প্রাপ্ধি। নিয়তি-__নিযতি--নিয়তি-_

|

প্রস্থান ।
জরা-| কি চাও--বামন, বলির দ্বারে? কি প্রার্থনা কর__ভিক্ষুক,,
জরাগন্ধ-পাশে?
শ্রীকৃষ্ণ। গ্রতিশ্রত মহারাজ জরাদন্ধ ?
জরা-। প্রতিক্রত।
শরীক | অকুষ্টিতভাবে ?
ঈরা-। অকুষ্ঠিতভাবে |
শরীরুষ্ণ) সত্য?
জরা-| অতি মত্য।

শ্ীকুষ্ণ। প্রার্থনা অন্ত কিছু নয়, দান-বীর বলি! হয় বন্দী রাজাদের
'নািবাদে মুক্তি, নয় আমাদের এই তিনজনের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছ!

ঘণ্ব-বু্ধ; এই ছুইয়ের একটা--যা মহারাজের আভরুচি ।
জরা-। হাঃহাঃ-হাঃ-হাঃ1

নির্মোধ বামন, করলি কি?

চপ্পের কাছে সুধা প্রার্থনা কর্তে ব'গে শাবার তাঁর নাগাল নিতে হাত

বাড়ীলি? করুলি কি? বন্দী রাজাদের মুক্তি, শুদ্ধ এই প্রাথনা করলেই ত
বামনত্ব ঠিক থাকৃত তোর; তাঁর সঙ্গে আবার দন্দদ্ধ_-রক্তচ্কুঃ! এ
হবার কিরূপ বামন?

কৃষ্ণ যেমন এ বলি, তেম্নি এ বামন। সে বলি ছিল মাত্র দানখাভমানী, কাজেই সে বামনও ছিল শুদ্ধ এক ব্রিপাদভূিপ্রার্থী। এ
বলি দানের সঙ্গে বীরত্ব অভিযানী, এখানকার বামনও তাই প্রার্থনার
সঙ্গে বক্তচ্ষুঃ। এখন কি অভিরুচি ? বন্দীদের যুক্তি না দনদ-যুদ্ধ?

|

জরা-। দ্বন্ব-ুদ্ধ। তত শিকার কেশরার সম্মুখে বক্রগ্রীবায় দাঁড়ালে
সে কি দেয়? দ্ব্যুদ্ধ। জ্রাগন্ধ সে দানে বলি হতেও মুক্তহস্ত |
১৯৯

ছাল্ীতক্

[ ৫ম অঙ্ক;

শ্রীকষ্চ। দাও;

এ তিনজনের কার সঙ্গে অভিমত?

জরাঁ।

সত্য

তৌমর!?

তোমরা

আমি

পরিচর

দাও,

আত্মপ্রকাশ

বিচার ক'রে দেখি, কে আমার

কর--কে

দান

গ্রহণে

ষোগ্যপাত্র ।

শ্রীকঞ্ণ। এর। ভ্ুইজণ পাণু-কুমার।

ইনি বক-চিডিত্ব-সংহারী

তোমার পঞ্চপর্বত-শীসক মধ্যমপাণ্ডব শ্রীভীম বুকোদর ৷ ইনি দ্রোণাচাষা-

শিষ্য ভোমার সাস্কেতিক ভেরীচ্ছেদী শ্রীমর্জন ধনগ্ায়। আর আমি
তোমার চিরশক্র জামাতা-হস্তা নাগ-দমন শ্রীকৃষ্ণ |
জরা-। শিশ্তুপাল! একটা পরামর্শ দিতে পার? একটা
যুক্তি? না, তোমার যক্তি-পরামর্শ রাজনীতিমূলক| ব্রাহ্মণগণ!
আপনারা ধর্শনীতির প্রবর্তক, আপনারা আমার ভরসাঁ: একটা
বিধান দিতে পারেন, জরাসম্বকে সূতোর গণ্তী হশ্তে সরিয়ে নেবার *

অষ্টাদশ লম্কের লক্ষ্যত্রষ্ট শিকার আজ সম্মুখে স্ববিবরে; আমি আর
একটা লাফ দিই। ওরে জামাতা'হস্ত! বন্ুরূপী চোর! শেষ এই নীতি
অবলম্বন করলি? সীতা উদ্ধারে স্তুগীবের সঙ্গে সা ?
শ্রীকষ্চ। শুধু তাই নয়, ভোমার বিভীষণও পদাহত, যুদ্ধ দাও
জরা-। কাঁর সঙ্গে? তোর সঙ্গে? নিলগজ্জ! জরাদন্ধের ভয়ে
মথুরা ছেড়ে দ্বারক পালিয়েছিস্; সেই জরাসন্ধ ছন্দ-খুদ্ধে বরণ করবে

তোকে ? যাঁঁযা, তোর শক্তি-সামর্ঘয যা! কুট-কৌশলে ; বাহুবলের কি ধার
ধারিস্ তুই? দুর হ, পলায়িত ভীরু! জরাসন্ধ

তোর

সঙ্গে যুদ্ধ

কর্বে শা।

অঞ্জুন। আযার সঙ্গে?
জরাঁ।

বালক--বালক তৃ্, অর্জুন! যতই তুই কুবের-বিজয়ী,

পঞ্তপতি-অনুগৃহীত হ', তোর প্রসঙ্গে আমার রক্ত উষ্ণ হওয়া দূরে থাক্,
২০৪

২য় গভাঙ্ক |)

জন্লাতচুদ

শ্নেহ-মমভায় সমস্ত শিরা নিশ্চল ক'রে দিচ্ছে ৷ দৃরাশা ত্যাগ কর্। অঞ্জুন ;
ও কোমল মাতৃ-অস্কসেবিত সুকুমার দেঠে এ দুদ্ির্ষ জরাঁসন্ধের বেগ সহ
কর্তে পার্বি না তুই।
ভীম।
জরাঁ|

আমি?
কাজেই : কি কর্ছি আর, উপায় ত নাই? ভিকাদানে

প্রতিঙ্কত হয়েছি যখন, দিতে ত হবে একজনকে?

তোকে মার

প্রতাখ্যান করি কি ক'রে অযোগ্য হ'লেও?

ভীম। জরাসন্ধ!
জরা-!

নর্ধর!

বন্দী রাঁজাদের ত্যাগ কর।
আবার

বিপরীত

প্রার্থনা

কেন

দ্বন্দ-দুদ্

স্থির ক'রে?

ভীম। তোরই মঙ্গলের জন্ঠ ; ছন্-যুদ্ধে তোর মৃত্যু ।

আর

জরা-|

বক, হিড়িম্ব বধ করেছিস্ বলে?

ভীম,

নানী, বক-হিডিঘ্ব-বধের গে সামর্থা নিয়ে ভীম আজ

আপে

নি; আজ সে এসেছে জরাদন্ধ-বধের

নবশশক্তিতে

সঞ্ীবিত হয়ে “
জরা-।

জরাসন্ধ'বধের নবশক্কি | হাঃহাঃভাঃ।

শুনি, কি

সে শক্তি?

ভীম| ভ্ঞাতির উদ্ধার, রাজাদের কারামোঁচন, জগতের ভাহাকার

নিবারণ; তুই বত বড়ই জরাসন্ধ হ”ঃ আঁমার আজকার এ মর্শজাল
মহাশক্তির মুখে তৃণাদপি তুচ্ছ!
জরা- | পগু--[ আক্রমণোগ্ঠত ]না এখানে নয়) এ আমার কুদ্র-

পূজার পবিত্র ষক্দ্রভূমি। খত্বিগ
গণ! প্রস্তুত গাকুন-_যক্জাগ্রি প্রজলনের মন

জিহ্বাগ্রে প/য়ে, আমি অবিলঙ্গেই আস্ছি। আয়--রে প্রলাপভাষী
মুম্যু, মল্ভৃষে আয়! এ জরাগন্ধের 'মাহ্বান নয়, কালের আহ্বান |
৪১

জন্পাসহ্?

দেখি আর

[৫মঅঙ্ক;

তোর জ্ঞাতি-উদ্ধারের স্বপ্ন কত দীর্ঘ। শিশুপাল! দুই

সমভার গদ1।
। প্রস্থান ।

শিশু-। বিচলিত হ,য়ে! না, খত্বিগগণ। প্রস্তত থাক।
|প্রস্থান

ভীম|
নিবারণ।
কামোমুত্ত
আবিভূতা

জ্ঞাতির উদ্ধার, রাজাদের কারামোচন, জগতের হাহাকার
মাতঃ দুর্গে, মহাশক্তি! এই একটা দিনের জঙ্ত। তুমি
রাবণকে কোল হ'তে ঠেলে রামচন্ত্রের অকাল-বোধনে
হও; এই একটা দিনের জন্তা অলক্ষ্যে ভীমের বাহুতে সেই

শুস্তঘাতিনী মূর্তি ধর। তার পর--তার পর ভীমের বাহু চিরদিনের
ত্য অবসন্ন'হোক্, ভীম নাম পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হক-_ক্ষতি নাই!

শ্ীকুষ্ণ। শোত।

আোত!

আর

একটা

উচ্ছাস--একট'

ঘবণিপাক--একটী করাল ব্যাদন। এস, পার্থ!
[ অজ্জুন্স প্রস্ত।ন :

সহ-!

ব্রীন্ধণগণ | দেখছেন কি! গৃহে যান আর যজ্ঞের জন্য

প্রস্তুত থাকৃতে হবে না। বুঝতে পার্ছেন না, এ যজ্ঞের প্রারস্তেই

ূর্ণান্থতি।
খত্বিগ্গণ।

ব্রহ্গণ্যদেব! তোমার ইচ্ছা:
[ সহদেব সহ সকলের প্রস্থান !

তৃতীম্ঘ গর্ডাহ্ঃ
মল্লভুমি
ছগুবেশে ইন্-পবনাদি দেবগণ গাহিতেছিলেন |

গান
ভূভার হরণ--ভুভার হরণ ।
আজ মুত্ত্যবাণের মুখে মত্ত রাবণ ।

আজি ।বশ্বকেন্ট হাতে সারে বার পাপগ্রহ,
নিরমল পুনরপি বিষমর কালিদন্ত।
আয় কে দেখিবি ওবে কার জালা ছুঃস
মহাষতিমূময় কালিয়-দমন্ 1

জরাসন্ধ উপাস্থত হইলেন ।

জরা।

কই? কোথায়, রে জ+"সন্ধ-যুদ্ধপ্রার্থী

উম্মাদ-ভিক্ষুক ?
কতদৃরে বন্দীর উদ্ধারকাঁমী,
জ্ঞাতিপ্রিয় বিপন্ন-বৎসল,
মৃতার লক্ষিত ঢুরাঁশার দাস?
কৃষ্ণাজ্জুনসহ ভীম সম্মুখীন হইলেন ।

ভীম।
জরা- |

সম্মখেই কাল।
হাঁঃ-হাঃ

হাজি

তোর মত কত কাঁল তল হয়ে গেছে

এই যগধের মল্লভূমে

জন্পাসহ্হা

| ৫ম অঙ্ক)

জরাসন্ধ মুষ্ট্যাঘাতে।
পণ আছে,

এখনও ফিরে যা, রে

মরীচিকা-প্রতারিত মুঢ ভ্রান্ত নর!
ভীম।

এখনও পরিত্যাগ কর্
কারারুদ্ধ ভ্রাতৃবৃন্দে আমাদের-এখনও কুদ্রপূজা কর্ রূপান্তর

শাস্তির সংহিতা পাঠে।
€রা-।

শিশুপাল!
শিশুপাল ছুই গদ| লইয়। উপস্থিত হইল ।

বেছে নে তুই-ই আগে,
কোন্ গদা মনোনীত তোর |
ভীম।

যেটা হোক দে_ রে, আমায়।
নেক গদার জোরে বুকোগর,

গদা নাচে ভীমের তুরীতে :
জরা-

[ নিজে এক সদা লইয়া ভীমূকে এক গদা দিয়! ]

ধর্--আক্রমণ কর্।

তুই কর্ মোরে আক্রমণ ।
আমি প্রার্থী, তুই দাতা।
জরা-।

পাঁত--রে, অঞ্জলি তবে

সতেজ বিস্তৃত হস্তে)
নহে_ রে, সামান্ত জরাসন্ধ-দান |
[ ভীম সঙ গদা-যুদ্ধ ]

ওয় গর্ভাঙ্ক | |

জন্লাসহা

দেবগণ |

পুর্ব গীতাংশ 1
আজ বেজেছে বিশ্ব-ম্ন্মে ধন্মে রণভেবী।
ধধিত। ধরণীর কম্পিত তন্তু ভেরি।

শুষ্ক মলিন মুখ সীতার হতেক চেড়ী
মুচ্ছিত শোকাকুল আশোক-কান্ন।

ভীম।

[ জরাসদ্ধে গদাচতি
এও নহে সামান্ অগ্রলি।
জগতের সমবেত বিক্রম শরশ্ব্ঘয
তলের কণাসম হেথা ।
কই--_জরাসন্ধ, তোর অসামান্ত দানে

ভীমের সস্কোচ মুষ্টি ভবিল রে কই?
আর কিছু আছে কি দেবার?
জরা.

আছে-আছে ;

রত্বাকরে নেমেছিস্, মু!
এক ডুবে করিবি কি পরিমাণ তার?

মৃত্যু-সাধ পূর্ণতোর এশার
দেবগণ ।--

| পুর্ব গীতাংশ]

উড়্িল উডিল বাণ নিয়তির লক্ষ্যে,

পড়িল পড়িল এ গবর্ষের বক্ষে,

জলিল জলিল দীপ কক্ষে বক্ষে,
মোক্ষ এতক্ষণে স্ুধ্যগ্রহণ

ভীম।

[ জ্রাসন্ধকে ভূতলশাম়ী করিয়া ]
রত্বাকর!

আর রতুষ্ঞাছে?

আরো ডুব দিলে যিলিবে কি কিছু!
হোহো-হোহো
৪৫

ভান্াতনহদ

[ «ম অঙ্ক ;

মিটিল কি দানংআশা, দ্বাপরের বল?
বুকোদর নহে রে বিছুব,

তওুলের কণা ল”য়ে তুষ্ট হয়ে যাবে;
করিবে সে ভাণ্ডার লুঠন।

ছুরাতুন্!
এখনও ত্যাগ কর্ বন্দী ভ্রাতুগণে,
দিতেছি জীবন ভিক্ষা ।
জরা-।

ভিক্ষুকের দত্ত ভিক্ষ।
জববাসন্ধ করে না গ্রহণ |

,বন্দীগণে দিব না কিছুতে ;
পারিদ্__গ্রহণ কর্
আমার জীবন-দান,
কতখানি স্থুপ্রশস্ত হস্ত তোর দেখি ।
এহ দেখ যুঢ়ঃ তবে

ভীমের বিরাট হস্ত ।
। প্রভার !

শ্রীকঃ! ভূলিয়াছে-_ভুলিয়াছে বুকোদর
জরাসন্ধ-বধের কৌশল ।
কেবল বল প্রয়োগে বিনাশিতে চায় !
কি করি উপায়?

এই হেতু আমি
বলদেবে করি নি নিয়োগ
জরাসন্ধ-বধে |

অবতার তিনি, মানিবে ন! কোন গণ্তী)

৩য় গর্ভাঙ্ক
|]

ভন্রোসহ্া

ভীমও যে হ'ল তাই,
কিরূপে জানাই !
; চিন্তা]
হয়েছে হয়েছে!

এই বেনাপাত দ্বিধা করে
ভীমেরে দেখাই,

আসিবে শ্মরণে
বিন্ৃত কৌশল-বিষ্ঞা।
[ বেনাপত্র লইয়!]

কি কর-কি কর, বুকোদর ?

ভিডিম্ব-বিনাশী তুমি,
জরাসন্ধ-বধে এতেক বিলম্ব ?
বিস্মৃত হয়েছে সব?
| বেনাগাত' দ্বিধ! বিশুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

ভীম।

অহো--হরেছে ম্মরণ !
দুরাত্মন্!
, একপদে জর!সন্ধের একগদ চাপিয়া
ধরি তস্তে অন্ত পদ ধরিলেন । ]

শিশু ।
অজ্জুন।

: শশব্যন্তে ] অগ্তায় রণ--অন্তায় র্ণ-_-[ বাধা দিয়।]সাবধান, শিশ্তপাল।

ভীম।

করিও না ফেরুর চীৎকার।
তোমারি কারণ অঞ্জনের আগমন
হের-_-দেবগণ, অন্তরীক্ষে থাকি
সজাগ সাগ্রহ নেত্র

২৪৭

[৫ম অঙ্ক:

তান তনত্া
চির ন্ুপ্ি চও্ড বিক্রমের।

নেহার,-রে স্তব্ধ বিশ্ব, অশ্রারা মুছি
পুলকিত বিহ্বল "আনন্দে

তৌমার বক্ষের পাষাণ উদ্ধার।
রুদ্রদেব1?

দয়ার আধার!

্ষমী-অবতার !

'ধরিয়ো না ক্রটী,
লয়ো না ছে অপরাধ

পুজা সাঙ্গ করিন্তু তোমার
পুজকে অগ্জলি দিয়ে :
জধামন্ধকে দ্বিধ! বিভক্ত করিয়। ফেলিলেন ।

দেবগণ।_--

পূর্ব গীতাবশেষ )
পুষ্পবৃষ্টি করি তব শিখে বৃকোদর,
প্রাণের উচ্ছাস প্রঘারি বদ কর,
জগতেৰ বুক থেকে তুলে দিলে যে" গর্ব,
অনরু এক মে কী+বিবরণ !

প্রাপ্তি ছুটির আনিল।
প্রার্ধি। বাবা)

বাবা! কোথা যাও কোথা যাও ?
অস্তি ছুটিযা আমিরু। ধরিল

অন্তি। পাতালে-_পাতালে। তুই কোথা যাস, প্রাপ্তি? বলি দান
দিতে পারে নাই, তাই পাতালবাসী ; ব্যাকুলতা কিসের?

প্রাপ্তি। দিদি!
আশা মিটুল?
অন্তি। হাপ্রাপ্তি, যিটেছে আশা | ভিক্ষা করিয়েছি বাযন
সাজিয়ে; আবার আশা! মেট্বার বাকী থাকে ? কই, কোঁথায় ৰামন?
২৬

ওম গম্ভাঙ্ক |]

জ্ল্পাঙ্পক্্দ

শ্রীকৃষ্ণ। মাতুলানি। প্রণাম করি।
অন্তি। থাম-_থায, কর কি? এ শভিনয়ের উপসংহার ও গ্রণাষে
হয় না।

শ্ীকুঞ্ণ। কি চান তবে আপনি, মাতুলানি ? আপনার পূজার্থে,
আপনার তুষ্টিবিধানে আমি সর্ব প্রকার আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত! বলুন,
এ অভিনয়ের উপসংহার কি?

বলুন, কি চান্ আপনি ?

অস্তি। প্রহরী। যূগে ঘুগে যে উপসংহার হয়ে আস্ছে তাই,
নৃতন কিছু বলি নাই ; পাতালে আবদ্ধ বলির দ্বারে হয়ে গেছে যা!
তা-ই? প্রহরী ।

শ্রীকৃষ্ণ। রইলাম-_মাতুলানি, মথুরেশ কংস, মহাবল জরাসন্ধের
দিপ্রিজরী নামের পার্থে চক্রধারী শ্রীরুঞ্ষ আয চির-প্রহরী। যতদিন
কষ্ধনাম জগতে থাকবে, কংস-জরাসন্ধের স্বৃতির সিংহাসন অক্ষয়;
রইলাম --মাতৃলানি, আমি তোমার অন্ধকার হৃদয়-রসাঁতলে চির-আবদ্ধ।

অস্তি। প্রাপ্তি! কি পেয়েছিল তুই? অস্তিতেও সে5 অস্তিত্ব আছে
কি না মিলিয়ে দেখ.
রজগণসহ সহদেব উপস্থিত ভইল |

সহ-।

প্রহ্লাদ তৌমায় কি ছন্দে স্তব করেছিল-_নরসিংহ, হিরণা-

কশিপু-সংহারের পর? আমি পরাজিত, আমার দর্প চূর্ণ, আমার অজ্ঞানঅন্ধকার অপন্থত; আমায় সেই মন্ত্র পাও আমি সর্বান্তঃকরণে
তোমায় প্রণাম করি । [কুষ্জের পদ প্রান্তে পতন ]

্্ীরুষ্ণ। [তুলিয়া ] এস, সহদেব! এম- দ্বাপরের প্রহলাদ! আমিও
এই মুক্তরাজীগণের সমক্ষে আমার দরূবিগলিত আনন্দাশ্র ধারায় তোমায়
এই মগধ-পিংহাসনে অভিষেক করি।

না? বিশ্বত হও) তৌমাদের
২০৯
জ-_.১৪

রাজগণ!

বড়ই দুঃখ পেয়েছ,

বেদনাই এই স্বগ্গশাস্তির সোপান।

[৫ম অঃ ১.

ভব্পাসহ্ছা

দহারাজ যুধিঠির রাজসুয়-যপ্তে ব্রতী) সকলের সাদর আহ্বান। চল,
মকলে সমস্বরে ধর্শের জয় ঘোষণা বর্বে।
রাজগণ। নমো! বধ গাদেবায় গোত্রাঙ্ছণহিভায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষধায় গোবিনায় নষে! নমঃ ॥
|প্রণাম ।

|
গিতকঠে পারব্র।ফিকাগণ উপস্থিত হইল।
পরিবাঞ্জিকাগণ।_

গান
নমো যাধব--মমো যাধব-্ণমো মাধব ।
৪

নব-বাদব-কুল-পাবন নমো নমো নিখিল-বান্ধব।
নমো নমো নরকান্কারী

নমো নমস্তে ভূতারহারী

|

নমে| মানস-কুরচারী, নমো প্রেম-রাধিকা-ধৰ।

[ ষবনিকা

"্বনুমতী" পত্রিকার স্থবিজ্ঞ সম্পীদক

শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রকুমার বন্থু মহাশয়ের
“বাস্রুকি* নাটক সম্বন্ধে অভিমত
মিনার্ডা থিয়েটারের নূতন নাটক 'বান্ুকির, খভিনয় দেখিয়া আমরা
ল্লীতিলাভ করিয়াছি । নাট্যকার পণ্ডিত ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাসত্রী
ইতিপূর্বে যাত্রার আসরে অভিনীত বছ নাটক লিখিয়া প্রতিঠা অর্জন
করিয়াছেন । থিয়েটারে অভিনয় উপযোগী নাটকপ্রণয়নে 'বাস্থুকি তীহার

প্রথম উদ্ম; কিন্তু প্রথম উদ্ঘম হইলেও নাটকখানি উচ্চ প্রশংসার

যোগ্য_-সাহিতযরসে পূর্ণ-শর্বা্ম্্দূর বলিলেও অত্ক্তি হয় না।
নাটযকারের লিখিবার ভাষা আছে--বলিবার ভঙ্গি চমৎকার--উরিত্র-

বিকাশ-নৈপুণা প্রশংদনীয়-_পৌরাণিক ঘটনার সমাবেশ হ্থুকৌশলম়।
নাটকখানি তাহার অভিজ্জতার পূর্ণভাণ্ডার, সর্ধবোপরি ভাষার উচ্ছ্বাসে
এক-ঝঙ্গারের উদ্দীপনায় প্রাণময় এরূপ সাহিডা-স-লীলায়িত ভাবপথাহ তরঙ্জায়িত পৌরাণিক নাটক বহুদিন রঙ্জমঞ্চে অভিনীত হয়
নাই।

জনমেজয়ের সর্প-ষঞ্পের পৌরাণিক উপাধ্যানকে রসভাষ-মাধুধ্যে
সমাহিত করিয়! নাট্যকলানিপুণ প্রবীণ নাটাকার নাট্যামোদা সধীজনসমাজের চিন্ত বিনোদনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

উপাখ্যানকে সর্বজন"

প্রমোদন অভিনয়ৌপযোগী নাটকে পরিণত করিবার জন্ তিনি পৌরাণিক

কাহিনী স্থানে স্থানে স্থকৌশলে পরিবন্ঠিত করিয়াছেন_নৃতন শব চিত্ত

সন্গিবেশিত করিয়াছেন । কিন্তু কোন স্থানেই মহাভারতের মহান্ ভাবের
বিপর্ধায় করেন নাই-_গোৌরব-র্যাদার অবমাননা করেন নাই। এ
পরিবর্তনের অধিকার যে নাট।কাধের আছে, তাহা আমরা রসরাজ অমৃত

ঠা

লালের 'যাশ্রসেনীর” সমালোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি-_
পুনরুলেখ অনাবশ্যক|

কলিযুগের আগমনে ত্রাঙ্মণাধর্থের প্রবল প্রতাপ কি কারণে ক্ষ
হইয়াছে, সুপণ্ডিত নাট্যকার তাহা সুকৌশলে প্রকটিত করিয়াছেন
উৎকট ভাষার সাহচর্যো বর্তৃমানযুগন্থলভ ব্রাঙ্গণ্যধর্থের গ্লানিপ্রসারে

প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি যে নাটকের রস-মাধূরধ্য কুপন না করিয়া, ব্রাহ্মণ.
শির প্রভাব-হাসের কারণনির্য়ে--নির্দেশে যদ্ববান্ হইয়াছেন, তাহা
বধ এঅংশে সাফলালাভ করিয়াছে। এজন্ঠ তাঁহার উদ্যম--সাধনা

সার্থক| & * * বর্তমান ঘুগের নাটাসাহিত্য তাহার পাধনায়
সমুজ্জল হইয়াছে।

দৈনিক বন্ুমতী, ২রা মাঘ, সন ১৩৩৮ সাল।

কাব্যশান্্রীর অভিনব নাটকাবলী

জগ্গছ্দা্রী
চণ্তীর যেরুদণ্ডে, বেদান্তের অন্থি-ক্কলে

নাটকীয় উপাদানের চর্ীবরণে

ইহার পবিত্র রচনা
ইহা একধারে নাটক, কর্তব্য-সংহিতা,

জ্ঞান-ভক্কির মীমাংপাবাদ ;

নিত্য অবগাহনের ত্রিবেণী।
জবা, প্রতিমা, অঞ্জলি

অভূতপূর্ব ইহার চরিত্র;
হহাতে

বিষাণের বিষাণ-নিনাদ

ভ্রমরের ভ্রমর-গুঞ্জন।

মল্য ১০ মাত্র।

|

নাগ স্মভিনয়ের যুগ-পুরোহিত

গণেশ অপেরার গায়ত্রী-বীজ

কৈক্ছেন্জী
রাঁমাঁয়ণ-কাব্য-কাঁননের রজনী-গন্ধা,
মন্থরা-মলয়ে চলা, উম্মিলা-শিশিরে ধোয়া,

ভরত, শত্রত্ত, সৈন্ধব কন্দুক
নব নব কিশলয়ে ঘের! ।

রাম, লক্ষণ, রাবণ, বিভীষণ, কেকয়,
প্রাপতিস্থান__.

, গুহক প্রভৃতি ত আছেই,

পালক্রাদার্স এগ কোং

তাছাড়াও নদ

৫1১ বিবেকানন্দ রোড,
বাণী-গীঠ, কলিকাতা

নব রমের নব সংস্কার,
সংসার-চিত্রের হুচিপত্র চিন্তর।
মলা ১),

জভ্ভ্তাজ্ভত্ভি
টবদিক নাটক
গণেশ অপেরার যশের অভিনয়
চ্যবন খষির চমৎকার চরিত্রৌৎকর্ধ্য
বেদমন্ত্রের মহাশক্তি মহ প্রভাব,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তেজস্িতা,
বীরমাতা মংঙ্ঞার গ্রতিবিধিৎসা

মহাতেজস্থিনী বাম। স্ুকন্ার
সতীত্ব-বলে অন্ধ-বৃদ্ধত্বামীর

ৃষ্টি ও নবযৌবন লাভ !

নাটকের আগ্তোপাস্ত বিরাট ঘটনা
অথচ সহজে, অল্প পোষাকে, লোকে
অপেরা বা থিয়েটারের যোগ্য অভিনয়:

মূল্য ১॥* মান্র।

অজাতশক্র
এতিহাস্ি” পঞ্চাঙ্ক নাটক
ইহা! নাট্যকারের নাট্যকলার

চরমোৎকর্ষ-_অভিনব স্বষ্টি !
অভিনয়ে বা পাঠে আগ্ভোপাস্ত

মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিবে ।
ঘটনার পর ঘটনার তরজ
তার পর কি--তার পর কি-_একি--

অবশেষে অভাবনীয় সমাধান !
সেই উদয়, অভ্রনীল, প্রসেনজি «
সিঞ্জন, আজীবক--এবং--

নারী-চরিত্রে বেণুদেবী, উষাদেবী
উক্কা'-_বিচিত্র চরিক্র-্থষ্টি

ুহস্বভাাস্ঘ
পৌরাণিক পঞ্চান্ক নাটক
এই নাটকখানি সর্ধরসের আকর।

দশ্ে দৃশ্তে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত,
চরিত্রের বৈচিত্র্য-_কল্পনার চাতুর্ধয
ভাষার ভাবধারা, রসের মাধুর্য,
প্রেমের লাবশ্য-নির্ঝরে
হিংসার বজ্জ-নির্ধোষ !
..
সেই চক্্রাম্ব, রজিতাশ্ব, দূর্জয়,

শক্তিাদ পাগল, উজ্জীনক, বীরেন্ত্র,
প্রতিভা, বাঁসস্তী, সত্যবতী, রক্তিম.

সবই পাইবেন_-অথচ--সহজে
অপের! বা থিয়েটারের মহাযশের

সুযোগ্য অভিনয়-+মূল্য ১।০

পৌরাণিক পঞ্চাস্ক নাটক

ভিশ্ম্মশ্রভ্ভ
ভাষার ঝঙ্কারে কাব্যের অলঙ্কারে

ইহার সর্বাঙ্গ সমুজ্দল |
ইহাতে সেই ষজ্ঞবাহ, জিতব্রত,
শস্তশেখর,
স্বযোধ, বিশ্বাবস্থ,
রসসিদ্ধু, দেবন্ুতি, সুরা, মেখলা

প্রভৃতি জীবন্ত চরিত্র-আলেখোর সম
সমাবেশ । প্রিয়াব্রত হরিশ্ন্্ের

সভায় দানবীর !-_মান্ধাতার স্ায়
কঠোর আত্মত্যাগী--শিবির স্তায়
অবিচল ধার্শিক ! অতি সহজে-_

অল্প অভিনেতায় এমন সুন্দর 'যশের *
অভিনয়ের নাটক আর নাই। যশে
ত্রিশস্কু, মান্ধাতা, সুরথের সমতুল্য ।

সহজে অপেরার অপূর্ব অভিনয় ।
ল্য ১॥ মাত্র ।

আর ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে হইবে ন1

সহস্র সহস্র গ্রাহকের সাগ্রহ ব্যগ্রতায়
নিত্য অজজ্র পত্র প্রেরণের ফলে
এতদিন পরে
পুস্তকাকারে
প্রকাশিত,
ষাহার নাট্য-প্রতিভায় সার! বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত,
বিদ্ভজ্জনমগ্লী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, রসভাঁষে পুলকিত,
যাহার নাটকাবলী নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে,
.নাট্যাযোদীদের হৃদয়ক্ষেত্রে আনন্দ-প্রবাহ বহাইয়াছে,

সেই কাব্যশান্ত্রী মহাশয়ের এই এক মহাঁদীন

সেই তেজস্থী

বীরত্ব-বিধায়ক

সেই অভিনয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী

_. পৌরাণিবজক স্পর্চাথান্ক ষটনাটক
গ্রণেশ অপের1-পার্টিভে অশুনীত
পত্রে পত্রে ঘটনার বিরাট ঘাত--প্রতিঘাত

ছত্রে ছত্রে অঙ্কে অস্ত্রে মহা! সংঘাত

সেই বৃত্র, সেই কুদ্র,জয়ন্ত,ব্বষ্টা,
সেই শচী, এক্দ্রিলা, ইন্দু, দেবেন! !
পুর্বে আমাদিগের যে অসংখ্য গ্রাহক এই নাটকের জন্য
বারংবার আগ্রহপুর্ণ পত্র দিয়াছেন,
স্ীহাদ্িগকে প্রথম স্থষোগেই জানান যাইতেছে,

কারণ- প্রত্যহ অজ বিক্রয়, শীপ্রই ফুরাইবার স্তাবনা,
_ অস্ত সংগ্রহ করুন। বিলম্দে নিরাশ হইবেন-_
সলা

১।০

মাজে।

হা

