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শুর্ঘপুরে চম্পা হইল ।–
১৮০৮ …
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-

দৈব লৌকিকেভয় সামর্থ্য সমুন্ন শুবিক
সীদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন ।

দেব প্রসাদ লঘু দ্বাত্রিংশ

পুত্তলিঙ্কযুক্ত

রতুযয় এক সিংহাসন উঁৗছার বসিবার চিল।
ঐ শুবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্ণরোহণ পরে
সেই সিংহাসনে বসিবার ওপষুক্ত পাত্র
কেহ না থাকাতে সিঙ্গুহীসন মুত্তিকার মধ্যে

প্লেখিত হইয়ার্চিল । কিছু কাল পরে শ্রীভোআ
রাজীর অধিকারের সময়ে ঐ সি°হােসন

প্রকাশ হইল ।

তাছীর ওপø‡্যানের বিস্তর

এই —

-

।

| বত্রিশমি হীন –
দক্ষিণ দেশে ধীর' নামে এক পুরী ছিল
সেই নগরের নিকটে সমৃদকর নামে এক

শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম
যত্নদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চত্ত্ব
দিগে পল্লি， কল্লিগ্ন শান ভাল তমাল

পিয়াল ছিন্তাল বকুল অঘ্র আত্নীতক চলুক

অশোক কিংশুক বক গুন্জ নারিকেল
নাগকেশর মধবী মালতী যুগ্ম আর্তী লে
বর্তী কদর্লী দাডিমী ভণর কুদ যদুল
- দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রেস্টিন

করিয়া এক শুদান করিয়া আপনি সেই
ঔদানের যবে থাকেন।

সেই ওপবনের

নিকট নিবিড় ভয়ানক বনচিল সে বনহইতে
A

৩

হস্তী ব্যঘ্র মহিষ গণ্ডীর বানর দ্বন শূকর
শসক তালুক হরিণ আদি অনেক পশু অন্তু
অগ্নয়া শস্য ন¤্রত্যহ করে । এতান্য যত্ন

দত্ত অত্যন্ত শুদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রস্কার

- কারন ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি
তুংrীতে, ঝুঁকিল

মঞ্চের

ওপরে যতক্ষণ

বালিয়া থাকে অক্ষন রাজাধিরাজের স্রে মত

: পুত্তাপ ও শাসন ও যন্ত্রণা দেই মত পুঁতীপ
ও শtমন ও মন্ত্রণ' কৃষক করে যােন মঞ্চ
জুইতে নামে অশ্ম অত্বের ট্রু - থ্যুকে ।

ইহূ দে্রম্নকৃষ্ণের পরিজন লোকের। বড়ই
…রিস্মিত হইয়া পরুম্বুর কছে এ কি আশ্চর্ঘ্য

এই ঘূর্খ লোক প্রজ্জুতে স্বপ্নপুরীর শ্ল
'

ম্লেতা শুনিলেন। . :-মনন্তর রােত্ম কৌতুক্কা '

…বিঘ্ন হইয়া যন্ত্র সমঝ সৈন্য-সেনাপত্নির
এনূছিত মঞ্চের নিটে ট্রিক্সকের ব্যবহার
প্রত্নএক মন্ত্রিক্কে মঞ্চের ওপুরে রনাইলেন।

৭

সেই মন্ত্রি যাবত মঞ্চের ওপরে থাকে ভর্তি
স্নাজাধিরাজ স্ট্রীয় পুঁতH ও শসল ও যন্ত্রণা

করে । ইহা দেখিঁ হুঁজি চমৎকৃত ছইর্য়
বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এব…

· কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রিও নয় কিন্তু এ
স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহু বস্তু আছেন
তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ গ্লু হয় ।

ইহনিশ্চয় করিয়া দুবোর ওদ্ধর কারণ সেই
স্থান Nনন করিতে ঘহীরীজ অ্যান্ড্রু দিলেন ।

আত্ম পাইয়া ভূতাবর্গের স্নন করিল
তৎপরে সেই স্থােনহইতে প্রবল যুক্তা মনিকা

হীরক সূর্যকান্ত চত্ত্বকীন্তু নীলকান্ত পদ্মরীণ
মনিণনেতে

অতিত বত্রিশ পুত্তলিকাতে

শোভিত তেআেযয় এক দিব্য রত্ন নি…হােসন
উঠিলেন । সেই মি”-হােসনের তেজে রােত।
ও রাঅাঁর পরিজন লোকেরা নিথহােসন পুতি
অবলোকন করিতে পারিলেন না।

ভৎ-পরে

রীতী ঘট্ট চিত্ত হইয়া আপনার রাতইলাড়ে
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স্লিংহাসন অনিয়নের ইস্ল করিয়া ভূত।
ধর্গেরদিগকে অদ্ভ করিলেন ! আত্মি পাইয়া
। ভূতাবর্গের্র লিপ্সন চালন করেন অনেক

যত্ন করিল সেস্নহইতে দিচ্ছাসন লতিল
না ৷ ত্তৎপরে আকাশ বানী হইল যে হে রতি৷
নানাবিধ
বস্ত্র অলঙ্কার আদি ওপকরণ

দ্বিগ্ন এ সিংহাসনের পূজা বলিদান হেয় কর
তবে লিস্থূলন ওসিবে তাহা শুনিয়া রণতরি
সেই বল করাতে নিচ্ছাসন অনায়াসে
ওàিলেন।_'

-

শু°°রে ধর্নামে নিজ রাঅবনীতে দি”-

হােলন আনিয়া স্বর্ণ বণ্য প্রবাল টিপ্স
মা হুলুতে শোভিত রণঅসতী স্থানের মধ্যে
স্থগিত করিলেন । পরে রােত সেই দিচ্ছ
সনে বলিতে ইস্ক্র করিয়া পণ্ডিত লোকের
দিনকে জানাইয়া শুভঙ্কন নিকপন করিয়!
ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিযেক সামগ্রী আয়ে!
অল করিতে আত্মি করিলেন l .

ভূস্বর্গের

৯

আঞ্জ পাইন দধি দূর্ধ্ব চদন পুস্তু অণুব্ধ
কুঙ্কু গেরোচনা চত্র ভংসি চtয়র যত্ন পুঞ্জ
উস্তু শন্তু পতি পুত্র বতী স্ত্রীগণের হস্তেতে

দ্ব›দি অধিবাস সামগ্ম সপ্তদ্বীপ পৃথ্বি
বীর চিম্বেতে চিত্রিত এক বাচ্চু চম্ম এই সঙ্কল
শাস্ত্রোক্ত রাঅভিষেক সামগ্রী আয়োজন

কুরিয়া রাত্রীর নিকটে নিবেদন করিল । ভৎ

পরে শ্রীভে অ অ গুব্ধ পুরোহিত প্রশ্ন

· পণ্ডিতবর্গ ১.ন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে
.বেষ্টিত হই， নিশ্ছদিনে বলিয়া অভিষিক্ত
হ্রীর নিমিত্তে সি°হ:সনের নিকটে ওপস্থিত

হইলেন ইত্যবসরে

নিস্পৃহােসনের প্রথম

পুত্তলিকা রীতাকে

কহিতে লাগিলেন।

হে রীতা শুন যে রীতা গুণবান আত্তান্ত বন

বীল্ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড়
শূরু সাত্ত্বিক স্বভাব সদ' ও-মাংশৗল প্রবল
· পুত্তাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার

যোগ্য অন্য সামান্য রাআ ওপযুক্ত নহেন।
A!
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ইহা শুনিয়া রাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি

ঘর্মাত্রে ওপষুক্ত পাত্র বুঝিয়া সীদ্ধ লঙ্ক
সুবর্ন দি. অতএব আমীহইতে অধিক দাতা
পৃথিবীতে অন্য কে আঁচে । - ইহা শুনিয়া
পুত্তলিকা ওপহাস করিয়া কহিলেন। হে রাজা
শুন যে লোক সাহ°~ হয় সেন অাপনার গুঁc৷

আপনি বণর্না করে না তুমি আপন গুণ
আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম

তুমি অতি ক্ষুদ্র । বত্ব লোক সেই ঘর গুণ
অন্যে বর্ণনা করে আপনার গুন আপনি বর্ণনা

করণেতে কিছু হল নাহি পরন্তু লোকেরা

নিপ্পুঞ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন
মদন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু
লোকেরা নিলুঞ্জ বলে । পুত্তলিকার এই বাক্য

' শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লড়িত হইয়া কহিলেন

হে পুত্তলিক্স এ সিংহাসন কাহারও কি বলে
· হইয়াচে বৃত্তান্ত কছ । পুত্তলিকা কহিলেন

- হে মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন। →

88

· অবন্তী নােম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক
রীতা দিলেন তঁছ'র অভিষেক স্কালে শ্রী

ষিক্ষমাদিত্যনামে তঁাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনছ
অপমােন ৭'ইয়) স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে

গেলেন ।

শুভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র

তুল্য সুজা পালন দুষ্টের দমন এই কপ
পৃথিবী পালন করেন ।

অনগ্নসেন নামে

রীতীর - পgরণী : অর্পন

কপ

: রীতাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।

গুনেতে

সেই

নগরে এক ব্রাহ্মন ভুবনেশ্বরী দেবীর অর্
বন করেন আরিণবনতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী

প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন ৷

প্রর্থনা কর।

হে ব্রাহ্মন বর

ব্রাহ্মন অনেক স্তব বিনয়

করিয়া কছিল হে দেবী আঘীর পুত ঘদি

ট্রসন্ন হইয়াছেন তবে আমাকে আজরামর

কর্ণ।

ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্ট হইয়;

ব্রাহ্মণকে এক ফুল দিলেন ও কহিলেন এ হল

ভক্ষণ করিলে আত্মর অমর হইব। দেবী এই

8R

রূপ বর্দঘ্ন অন্তর্হিত হইলেন বুল্গুণ
আপন গৃহে আইলেন।

পরদিবস সুন

পূজ়াদি নিত্ম ক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে
বসিয়া মানে বিচার করিলেন আমি অতি

দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল আঁবনে

প্রয়োজন কি। রাজা ভতূর্হর পরম ধার্মিক
উঁহার দীর্ঘকাল আঁবনে অনেকের ভাল
হইবে ! J এই বিচার করিয়া রাজ সভাতে

অমিয় রাজাকে আশীর্ব্বদ করিয়া সে
লে দিলেন এবং সে ফুলের বৃত্তান্ত ক্রছিলেন ।

রাআ ল ৭ইন্নী আধুদিত হইলেন ব্রাহ্মণের
অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মন আপন

ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে
। অত্যন্ত ভাল বাসেন এই ব্লুমুক্ত রাণীকে সেই
ফুল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন।
রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই অন্যে

সেই ঘ্রল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কছিয়া দিলেন
সুধীন মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই

-
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বেশ্যাকে বৃত্তান্ত স্কছিয়ী সেই ফুল দিলেন।
বেশ্যা সেই ফুল পাঁইপ্ন বিচার করিল এই গ্রুপ

যদি আমি রাজা ভর্তৃহরিকে দি ভবে অনেক

বন পাইব ।

এই পর্য়যশ করিয়া নেই

ফল রীতাকে দিল ।

রাজা লে ফুল পাইয়া

অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।

অামি
রাণীকে দিয়াছিলাম এ গণিকার এই
সহিতচুলরাষ্ট্র，

.

২

আত্যন্তিকী প্রীতি কি বলে হইল ৷ অনুসন্ধান :
করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন । …অনন্তর

- মূসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রটি বিষয়
দেীঘ বিবেচনা করিলেন ।

আমি যে স্ত্রীকে

প্রাণহইতে অধিক প্রিয় কন্ট্রিয়া অনি সে

আমীতে বিরক্ত হইয়া মন্ত্রিত্তে অনুর্গুণ হয় ।
সে মন্ত্রীও রী.iীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে

অণুঃক্ত হয় সে বেশ্যার ও মন্ত্রিত অনুরাগ
মাছি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী

শুশ্রীদি বিশ্বযুতে প্রতি করা ভুল মাত্র। এই
সকল বিবেচঙ্গ ঋগ্নি রাজা স্বরাজ্য তাণ

পু

করিয়া বনে গেলেন ।

ড্রতে দেবদত্ত লে

ভক্ষণ করিয়া যোগােবচু হইয়া থাকিলেন।

রীআ ভর্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অর
· অক হুইল চোর দসুর ভয় দিনে দিনে
অতিশয় হইল ।–

- অনুি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করি
লেন ইহাতে মন্ত্রিগণের' অত্যন্ত শুদ্বিগ্ন হইয়া
রাত্য রক্ষার কারণ রাঅলঙ্কনযুক্ত এক ক্ষত্রিয়
বালককে আনিয়া দেই দেশের রীতা যে দিবস

করলেন সেই দিবস রাত্রি ঘোণে অগ্নি
বেতােল আসিয়া সে রাত'কে নষ্ট করিয়া

গেল।

এই রূণ মন্ত্রিগণের' ঘœন যাকে

অনিয়ন রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবে
তাল নà করেন ইহাতে সে দেশে রণত' স্থির
*

হইতে পারিলেন না। দুষ্টু লোকের দুষ্টু'তে

দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগণের

রাত্ম্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কেনিছ
ওপীয় স্থির করিতে পারিলেন না ，

， ，
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' এক দিবস যষ্ক্রিীণেরা চিন্তিত হইয়া বলিয়া
আচেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ
বারন করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ণু হইলেন
মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অর্জক

কেন ।

যন্ত্রির কছিলেন রাজা বন সুবেশ

করিয়াচেন আ'যপ্ন রাজ্য রক্ষার কারণ ঘািন

যাঁহাকে রািজ করি রাত্রি হইলে তাহাকে অঙ্কু
বেতাল নষ্ট করেন ।

ইহা শুনিয়া বিক্রমা

দিত্য কহিলেন আদ্য আমাকে রােত্র কর!

মন্ত্রিরা এবিক্রমাদিত্যকে ব্লতির ওপষুক্ত
পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি

অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকীর

আত্মানুসারে আর্যরা আপন আপন কর্ম
করিব।

এই বপে শ্রীবিক্রমাদিত্য আবর্ী

দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাতে

মুক্ত সুখভোগ করিয়া ত্রি কালে অগ্নিবেত।
লের কারণ নানা প্রকার মদ্য মঞ্চ ন মৎস্য

মোদক পিঙ্ক পরমার আর বাঙুন দধি দুগ্ধ
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ঘৃত্ত নবনীত চন্দন শুধু মলি নীনী প্রকার

সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গ্রহের মধ্যে
¤ইন্ন সেই গৃহেতে আপনি ওত্তম শয্যা
তে অগ্নি থাকিলেন।
তারপর অগ্নি
বেতাল ， ছম্ভে করিয়া সেই গ্রহের মঞ্চে
আনিà শুবিকর্মাদিত্যকে মরিতে ঔদাত
হইলেন।
রীতা ফুহিলেন অগ্নিবেতলি
শুন আপনি যnনি আমাকে নঃ করিতে

অমি্ন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু

অHনকার নিমিত্তে যে সকল anদা সামগ্রী
করিয়াছি নে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া
পশীতে আমাকে নষ্ট করিবা ।
অগ্নি
বেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ
করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন

: আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম
এই অবল্বী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুAেt
ভোগ করছ কিন্তু আমাকে এই রূপ …তাহ

ভোজন করার।

রাতকে ইহ কহিয়া

।
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অগ্নিবেতলি সে স্থানহইতে সস্থানে গেলেন ।

রাজী লুতঃকালে নিত্যক্রিয় করিয়া সভাতে

বলিলেন।

মন্ত্রিপ্রুভূতির রাজাকে দেখিঁ

অন্নং মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল
হইতে যািন রক্ষা পাইয়াচেন অতএব কোনহ
মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া

রাজীতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান
হইঘ্ন আপনং কার্য্য করিতে লাগিলেন ।

রাত্রী ভয় ও পুড়িতে মন্ত্রিপ্রুভূতিকে আপন
আন্জর অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে

রাজ কর্ম করেন ।
পুঁতি দিন রাত্রি হইলে
অগ্নিবেতালকে পূবের্বর মত ভোজন করান ।
এই ক° ওপায়েতে অগ্বিবেতালকে ও বশ করি

লেন।

অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নি

বেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়ুন

আচেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন

হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা আঁন।
…

…
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বেতাল কহিলেন আমি যা মনে করি তাহাই
করিতে পারি এবং সকলি আনি । র্তী কহি

লেন বল দেখি আমার পরমাণু কত। বেতাল
কছিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ূ । রােত।

কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়ি
য়াচে সে ভাল নয় অতএব শতের ওপরে এক

বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শভহইতে এক
ব-সর ন্যুন করিয়া দেও । বেতাল কহি

লেন হে রাজা তুমি অতি বত্ব সত্বিক দাতা
দয়ালু ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণ পূত্মক

তোমার আমুদা， সম্মুন ভোগ হইবে নূন
ডিরেক করিতে কেহ পরিবে না। ইহা শুনিয়া
রাজা তুষ্টু হইলন বেতাল অHন স্থানে গেলেন।
পরে রাতা রাত্রিতে বেড়ালের ভেতনের

সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সম্ভ্রতে থাকলেন
বেতাল অগ্নি ভোজন সামগ্রী কিছু না

দেগ্নি ও রাজার যুদ্ধসত্ত্ব দেখিঁ ক্রুদ্ধ হইয়া
বলিলেন ওরে শর্ট রীত， অদ্য আমার "দ্য
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দ্রব্য কেন কিছু করিস নছি।

রাজা

কছিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রয় নূন
ধিক্ করিতে পারিব না তবে নিরর্থক তোমাকে

নিত্য কেন ভোজন করাই।
কহিলেন হা এখন তোর এমন কথা ।

বেতাল
অর্ণব

আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর অতি তোকেই "ইব।
এই বাক্য শুনিয়া রাস্তা ক্রোবেতে যুদ্ধ করিতে

শুলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রপ্তার
অনেকক্ষন পর্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল ।
বেতাল যুদ্ধেত্তে র আঁর বল পরাক্রম দেখিয়া

সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে র তা তুমি বড়

বলবান তোমার মুগ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম
বর ধ্রথর্না কর । রােত!কহিলেন তুমি যদ্যপি
সুসন্ন হইয়ীচ তবে আমাকে এই বর দেও যথন

তোমাকে স্মরন করিব তথন আমার নিকট
অসিরা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া অণন

স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে যস্ক্রিয়তার
ঝুমু" সযন্ত বৃত্তান্ত অনিয় এবং রাজার

২০

পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রািত্রর অভি
ঘেক করিলেন ।

এই কপ রাজ অভিষিক্ত

হইয়া পর্যসূত্থ নিষ্কণ্টকে রাজা ভোগ
করেন ।

ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী

আসিয়া রাজাকে কছিলেন হে মহারাজ তুমি

যদি আমার পুর্খন ভঙ্গ ন কর তবে আমি
কিচ্ছু তোমাকে যত্ন করি। রাজী কছিলেন হে

যোগী আমার যত সমুত্তি আঁচে সে সকল
সমুত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে ঘদি
তোমার মনের পূর্ণ হয় তথাপি আমার
অবশ্য কর্তব্য। ঘোগী কহিলেন আমি এক
শর সার্বন করিয়াজি তুমি তাহাতে ওত্তর
সােবক হও ।

রীতা স্বীকার করিলেন তাঁর

পর ঘোগী রীতাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে
গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে

রূজ এ্যানহইতে দুই ক্রোশে শি…শপ বৃঙ্কে

এক শর বাঁধা আছে তাহা শীঘ্র আন এই মতে
রাজ্জাক্ েশব অনিত্বে প্রাইয়া আপনি শূশা

২ö

নের পূর্বদিগে ঘর্ঘর্র নদীর তীরে শুক্রলিকার
মন্দিরে যন্ত্র অপ করিতে লাগিলেন । রাজা শিশু

শণ বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের ওপর ওঠিয়া
»ডে'তে শবের বন্ধন কচিলেন ও শব বৃক্ষের
তুলে পড়িল । রাত， বৃক্ষহইতে নামিবাযত্ন

শব বৃক্ষের ওপর গিয়া পূবর্বর্যত যুকিল ।
রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনবর্ঝর বৃক্ষে
শুàি শব লইগ্ন নামেন ।

এই সময়ে

অগ্মি

বেড়াল রুজি'র বিস্…কাল অনির্ ও'তে

রাতীর প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথH

কহিয়া রাতার শুম দূর করিয়া কহিলেন।
এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল পঞ্চ
বি”-শতিতে আ'চে 1

বেতাল কহিলেন ছে

স্নাহরিণত এ যৌগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে

ওত্তম পুরুষ অনিন্ন অনির্ীচে সুবর্ণ পুরূষ
সিদ্ধির ক্রণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে

কমিঁয়াচে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধােন থাকি ।
দ্বী।

এ ঘোগী ঘ্ন ঘণছা করিতে বলিবে

২২

তাহ! বিবেচনা করিয়া করিব! দুঙুলের শু৭কার

করাতে ওত্তরকােল ভাল হয় না। রাত। ইহা
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করি
লেন এ ঘেiণী স্ত্রী পুত্রীদ আàগ করা ওদা
সীন হইয়ুঞ্জে আমি দেশের রাজ অনেকের
পুতিশীলঙ্ক আমাকে বলি দিয়৷ স্বর্ণ পুরুষ দিদ্ধ

করিতে ইস্ত্রী কক্লিয়াসে ঘন পুরুন্ন সিদ্ধ হইলে
কেবল বন হয় পর্র্য লেশ ও মহি এ দুঃ
ঘোগীকেবল আপনারি সুখের কারণ অনেকের

অত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্যে

শুদাতু হইয়াসে। ফ্রী লেভেতে এক অন্মের
ঘ-কিঞ্চি-সুগ্র

জন্য এ্যুত পাপ করে সেন

পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানী পুকীর দুঃ…
শীঘ্র । দুষ্টু লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে।
তথাপি অর্পন দুষ্কৃতী ত্যাগ করে না । যেমত

স্কীর সমুদ্র সব্দ দুগ্ধ পান করি， যে সর্প
যক্কে সে সর্প বিষ্ট্রের বাতিরেকে অমৃত

ধমন কদাচ করে না। আর সপের বিষের
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দমন যন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতি

শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া বর্ম করলে দুষ্টু
লোকের দুগ্গতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ

অতি বত্ত দুষ্টু ঘোগী ইহার বন্ধ রােত্র বর্ম।
এই কল্প পরামর্শ করিয়া， হস্তে শীঘ্র অসিঘ্র
ঘেúীর মাস্তষ্ক চোদন করিলেন l মাস্তষ্ক চোদন

করিব। যা ত্র ঘণ পুরুষ পুঁতাষ হইয়া রাতার
নুভব প্রশ্ন করিলেন এবং তদবধি ব্লাডার

পুতি পুনম্ন হইয়া থাকিলেন। রাত্রভাতে পর
মানন্দে স্বর্ণ পুরুষ লইয়া অগ্নি রাতধানীতে
অইলেন স্বর্নপুরুষের পুঁসদে কুবেরের তুল্য
ধনবান হইয়া নানা প্রকার সুষ্টু বিলাদ করেন।
ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মন কান্য
কুণ্ডু দেশহইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে
আশীর্ববর্শদ করিয়া কহিলেন হেরাতা সল্পত্তি

স্ত্রী হন তোমার এ সপ্পত্তি যদি তোমাহইতে
হইয়া ?Hকেন তবে তোমার কন্য! হইলেন ঘদি
তোমার পিতাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার
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ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহারো তুধি
পঁইয়ুচি তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা

করিয়া বুবা সবর্বদা সল্পত্তি ভোগের ওপহূক্ত
হন না এই নিমিত্তে সত্মনেরণ সপ্পত্তি পাইয়া
বিতরন করিয়া থাকেন । তুমিও সড়ন তোমাকে
দান করিবার ওচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রযু…
ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বতু আধু।
লিক'ত বলিলে দিব্য হস্তী ওত্তমা অশ্বের ওপরে

চতিলে কিম্বা অপূর্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে
লোক্ বত্ব হয় না কিন্তু আপন বনেতে পরের
বনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে বন দীন

করে সেই বত্ব লোক এবং

পুঁশ•ংসার পাত্র ।

ইহা যনে স্থির করিয়া এমত দান সবর্বর্দী করি
তে লাগিলেন পৃথিবী মণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকল

না দেবলোেক পর্যন্ত রাঅীর স¤তি হইল ।

· দেবলোকেরদের রাজা ইন্দ্র” উহার সভা
তে দেবতারণ শ্রবিষ্ক্রমাদিত্যর

নদ পুঁতিগ্গ

করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্তিগুনিব্লু
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ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্য
লোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমনি আমার.

তুল্য অতএব ইন্দ্র দ্বাত্রিংশত পুত্তলিকায়ুক্ত রত্ন
ময় আমার সিংহাসন আমি পুনর হইয়া বিক।
" যদিতাকে দিলাম ৷ হে বীযুদেবতা তুমি দিন
আইস 1 ইন্দ্রের আত্মা পুত্রণে পবন
দেবতা আঁপন বেগে রাজসভর্যধ্যে সিংহাসন।

অনিয়ন দিলেন । শুবিরুঘদিতা সিংহাসন
ণইয়া বড় ঘটীতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহ।
সনে বসলেন ।

যথন সিংহ সনে বইসেন

তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য বীর্য্য ধৈর্মে গাম্ভীর্য্য
সাহস ওঘেীগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের
হয় । তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের ওপদেশ
বিতরণ করাতে আমার এ দিবা সিংহাসন লাভ

হইল রাজ্য মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন
ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ পণ্ডিতের

দের প্রধান করিলেন।
-

রাজা সভীতে ঘৃতাহ
দ!
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শতং বেদজ্ব বৈদান্তিস্নৗ，সঙ্কতর্কিক হৃধ্ন

বেত্তাপাত্তগুলহেস্ত বৈশৈষিক্কলিঙ্ক，কলুবাঙ্করণ
নিঝত্ত জ্যোতিষ্ক স্মৃতি সাহিত্য নাটক নষ্ক্রি!

ত লঙ্কর নীতিশাস্ত্রদণ্ডশীস্থ অণযুবেকঁ পুত্তি
লল, শীঘ্রবেত্ত শ্রীকল্লিদাক্স বরকচ.তবর্ভূক্ত

স্কপলক আম্রুসিংহশঙ্কু রেতঃলভছু ঘটঙ্কপূর্
বল্লম্ব মির্জ্জর বর্ন্তরি পুত্তুত সঙ্কল， ৭ঘ্নিত্ব
বর্ণ লইয়ূর্ণ নগ্ন শীঘ্রের পুঞ্জষ্ট্রে দ্বিপ্নি
লুব্ধর কবিতার অায়োদে পূর্ব সুষ্টু রঞ্জ

ভৌগকরেন， পুঁধগ্নপুত্তলিকা কুহেনহিতে ত্র
রূত্র এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না।
ফ্ট বহুরুত্ব পুরুষের তন্ন অণ-দীন জুন

প্রভৃতি ধর্ম বলতে-দুর্মুভ কিছু নষ্ফা শ্রীক
ক্রিমাদিত্যের কঞ্জিপুতাপের নব্বুর কপ্প
অচে কুছ যায় না।
এই শেস্নাভীরু

কঙ্ক-লুন এক শত বৎসর পর্ষু হইল।
বেতালের কথা স্মরণ করিয়া:আপন মৃতু্যর

সময় হইল

' ইহা বুঝিলেন বিবেচ

· ২৭

: কর্ন স্কত্রিত্ন আত্নি সম্মুখ যুদ্ধে মরণ

: ছুইলে অশ্স স্বর্গ ব্লপ্তি হয় ইহা নিশ্

· কর্তঋনপুরে শনিবাহন নামে রাজার
: সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্ত্রী করিয়া মন্ত্রিগণের
· দি কে সেন সস্ত্রী করতে অস্ত্র দিলেন ।

আত্মপ্লাইয়া মন্ত্রিীণের সহস্র রথী আম্মু।
গআঁধটু লক্ষ্য অশ্বক্টু নিযুতং ওষুব্ধ
কোটীং অশ্বারূঢ় অর্ববূদ্র বনুষ্ক বৃন্দ।

-অগ্নুির ফ্র্ শড়। কণ ত্ব।
' র্ণ বন্ধু চাল তরমু'র গ্ল্প বর্জ্য কট্টর টপ্প

বন্দুক কােন নগ্ধ ধ্রুঘ্ন অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণি
· চালান করিলেন ·

ডের্র দণ্ড আমু কােন

রাওড়ি পল বীন নিশান এ সকল 'লান স্ক্রয়।

ক্ষুব্ধ অ œ ডঙ্ক টেল দত্ন অম্ল মুক্বল ভের'
: তৃপ্ল মন্ত্রিী স্লগপ্প অপ্প স্থব্ধ কর
মন্ত্রিগপ্পো
' র্তীর অাত্মতুল্লায়ে স্বপ্ন স্করিন্ন প্লাজার
উৗলদি দ্ব›দ্য চালান ফরিশ্নে ।

লিঙ্কণ্টনিবেদন কঞ্ঝিলেন। রাজা শ্রীবিক্ষপ্পাদিত্য
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অশ্বযুক্ত নানা রত্নে "চিত্ত ওত্তঘরথে আরোহণ

করিয়া চতুরঙ্গ সেন'তে বেঘ্নিত হইলে শালি
বাহন রাজ র সহিত যুগ্ধ করিতে গেলেন। পরে

যুদ্ধ স্থানে গিয়া ঘোরতর সখ্য করিয়া সম্মু"
যুদ্ধেতে শনিবাহন র্তীর অস্ত্র লুহার রাত।

বিক্রযদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে
গেলেন।

অব স্ত্রী দেশ অরাজক হইল রােত।

লক্ষ্মী আনা… হইলেন । রাস্তার মরণ শুনিয়া

পাটরগী মন্ত্রিবর্গেরদিগে আগ্স করিলেন

.কহিলেন তািন্ত্রী ওদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ব
আসে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে । রাতা! হইয়া
ডোমারদের প্রতি পালন করিবেক।

অনন্তর

' বিচ কািল পরে রাগী পুত্র পুঁদব হইলে

পুত্রকে মন্ত্রিরদগকে সমর্পণ করিলেন আপনি
অগ্নি প্রেবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রয়।
দিতার সহিত ওত্তম সুষ্ঠু ভোগ করিতে লানি

লেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রযসেন

' র্ততে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্যম্বুজ

২৯

পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিঁ-হাসনে
বসেন না। →

প্রথম পুত্তলিকার কথা।–
শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম
সি০-ছীদনে কেহ বসেন নাই ইতো মধ্যে
আকাশ দ্বàগী হইল এ সি°ছ'সনে বসিবার

ওপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র

স্থানে গন্ত করিয়া তিন রà ইহা শুনিয়া
মন্ত্রিীণের সি-হর্সন পুত্র রশ্মিলেন।

পুত্তলিকা কহেন গুন মহারাজ সেই সিংহাসন

এই তুমি পাইয়া ।–
। পুনশ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব
শুন এক দিবস র্তী অবন্ধী পুরীতে সভামধ্যে

vše

দিব্য fºহাসনে বসিয়াচেন ইতিমধ্যে এক
দরিদ্র পুরুষ আম্লি রীতার সম্মুখেঁ ওপস্থিত

হুইল কথা কিচ্ছু কহিল না তাহাকে দেখি.
রাত্ম মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোঙ্ক

যত্ন করিতে ওপস্থিত হয় তাহার মরণ
কালে যেমন শরীর কুনু হয় এবং যুগ্ম

হইত কখন নির্গত হয় না ইহারও সেই মত
দেথিতুম অতঃব বুঝিলাম ইনি মঞ্জু

করিতে আসিয়াচেন কহিতে পারেন না। এই

“রামর্শ কর্মি রাজা হাজার হ্， দে…
লেন রাজার নিকট ইন পইর্য়া ও তšহইতে
গেলন ঝঞ্ঝও জ়ি কহল না। অনগ্নত'
স্কাই লৰ ছে ঘ৮ঞ্চ কনস্কেন কহ মা। ভিক্ষক
কহিল লঞ্জ প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা

শুনিয়া রাজা পুনর্নির দশ হাজার হন দেও
য়াইলেন । পুনশ্চ রাজী তিত্মিল স্করিলেন হে

ঘাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ।

ভিক্ষুক কহিলেন মহােজ তোমদু শত্রু কর্ল্ড

৩à

ঘহেইতে কুঁড়ি ও শ্লেষ্ম বছির যত্ন না

আহঃস্থপত্নি আস্তীকছে তোমার কার্ত্তি
মর্ত্য পােঞ্জলেসৰড্রন-করে ইহা:কু কন্ট্রি
সস্ত্র বলেন এই আঁশঘ্ররূত্র:এই ক্ষুশুনি।

কহিল্লেন, হে রত্ন নিবেদন করিয়ে রািত্র!
গ্রন লোক্ নির্ঝরাণ অহরি মন্দ কথন
ছয়ুন এবং অনেক বিপত্তিহইড়ে ওত্তাপ হয়।
ইহুরূবৃত্তান্ত শুন। বিশালী নামে এক পুঞ্জী
ল্লি:তাহ্র রাজুর:ন¬ নদ ঘুবর্ত্নরুলীস

বিক্সপাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত ধিক্কর ল্য:শর
দীনদারূণর্নীয় জ্বলুমড়ী। র আ রàভালু
স্নডীর রূপ “ণে আন্ত বশতHন্ন হইয়া রাতের

ভ্রুভদু:চিন্তা করেন না, যদি কদাচিত রািত্র!
· কর্ম করেন তবে ভানুয়তীর সহিত সভা যথো
সিংহাসনে বস্নিগ্ধ রাজ কম্ম করেন। এক
দিবস ভানুযতী কহিলেন মহারাজ আমি এক
নিবেদন করি। রাজ সভাতে রাণীর অগি্ন

৩২

ওচিত্ত নহে রাজী কছিলেন যন্ত্রী ভাল কহিল।
কিন্তু ব্লু'গী ব তিরেক আমি একফct থাকিতে

পারি না । মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুয়তীর রূপ
চিত্র করিয়া তাপন নিকটে র…।

রাজা চিত্র

করকে ভনিয়তীর বল দেখাইয়া পটে ত্রি
করিতে আত্ম দিলেন l • চিত্রকর সেই রূপ

চিত্র করিয়া রােত্মর সাক্ষাতে দিল।

রাজা

শারদীনদ গুঁককে চিত্র দেখাইলেন， কছিলেন

চিত্র কেমন হইয়াঁচে ।

শারদানন্দ স্কছিলেন

রাণীর কপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বীম ওঝতে
একটি তিল আ'চে ইছাতে তিল নাই এই যন্ত্র

, বিশেষ । ইহা শুনিয়া রাস্তা মনে করিলেন

শরদর্দি ভানুমতীর ওকদেশের ডিল কি কণে
অনিলেন কিছু কারণ থাকিবে ।

রােত্ম সুদ্ধ

হইঘ্ন যন্ত্রীকে কহিলেন শারদানন্দকে ন¤ কয়।

মন্ত্রী শারদীনদকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা
করিলেন রাজা শারদীনদের দোষ নিশ্চিত না।

করিয়া বন্ধ করিতে অšত্মা করিলেন নির্ণয় ন'

৩৩

করিয়া ওক্তম পুরুষের বধ কর ওপযুক্ত নহে নà
করিলে রাজীর পH হবে ।

এই সকল মানের

মধ্যে বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর
ঘর করিয়া শারদীননদকে রাখিলেন । কিঞ্চিৎ~

দিন পরে রাজপুএ বিঅ্যাপীল শিকার করিতে
বনে গেলেন বন পুঁবেশ করিয়া এক শুক্র
দেখিলেন শূকুর মরিবার কারণ পাঁচে। গিয়া
গহন বন যবে， ওপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত

সকল কো¤ গেল রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া
অল স্মৃতিলেন অনন্তর এক পুষ্করনী পাইয়া

ওঁছাতে অল nt'ইয়া বসিয়া থাকিলেন । এই

কালে এক ব্যঘ্র সে ºীনে আইল ব্য"ঙ্কে
দেAিrá বিজয়পৗল গাঁচের ওপরে চতুিলেন নেই

গাঁচে এক বানর চিল ।

সেই বানর রাজ

পুত্রকে কহি ，

হে রাজপুত্র কিছু ভয় নছি

ও*r আইস

বানরের কথা শুনিয়া রাজ

পুত্র ওà:ত গেলেন।
শু
-

সন্ধ্যাকুলি হইলে
•

৩৪

রাত্রিতে রাজকুমার আলস্য দেখিয়া বীর
· স্কছিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আসে
তুমি আমার ক্রোতে নিদ্রা যাও ।
রাজপুত্র
সেই রূপ নিদ্রা গেলেন । … বানরকে কহিল

ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিওনা রাজ
· পুত্রকে রেলিঙ্ক দেই তোমার সুন্নদেত্বে আমার
অস্থির হওক ।

বানর কহিল শুনরে বাপ্পু

রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াচেন তঁাহাকে

আমি নষ্ট করি না।

বানরের কথা

শুনিয়া বানু চুপ করিয়া থাকিল কিস্কি- কালের
পর রাজপুত্র শান ত্যাগ করয়া বসিলেন।

বানর রাজপুত্রের ওকদেশে মস্তক দিগ্গ নিদ্রা
গেলেন । " ব্যাঘ্র পুনবর্বর রাজপুত্রকে কহিল
হে রাজকুমার বানর অতিকে বিশ্বাস কি তুমি
বানরকে ব্রেলির্য় দেহ যে আtস'র আহাের

হওক ।

তোমার ভয় আমােছইতে কিছু

নছি ।

ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ক্রেলিক্স

· দিলেন।

বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে তুলি

৩৫

বরিয়া রহিল নামাতে পতিল না । তাহা দেখিঁ

রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ।

বানর

কহিল রাজপুত্র ভঙ্গু করিও । তারপর
পুঁতিঃক্রীল হইল বাক্কু সে স্থান হইতে গেল ।

রাজপুত্র বিদেমিরীং কহিয়া বািতল হইয়া বনে
ভ্রমন করিতে লাগিলেন । র্অণুত্রের ঘোটক
নগর মধ্যে অর্পন স্থানে গেল রঞ্জ যুবরােতর
অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত

ওদ্বিগুহইয়। সৈন্য সামন্তের সহিত আপ্ন পুত্রের
অনৃেঘন করত বনে গেলেন বনে গিয়া দেখি
লেনযে মুর্ত বনের মধ্যে বিদেঘিরা বলিয়া
ভুযণ

করিতেছেন l

রাতী যুবশঁতকে ঘরে

আনিলেন অনেক যন্ত্র যহৌষধি করিলেন কোন
লুক্করে ভাল হইল না। রাত， কহিলেন যদি
শারদ নদ গুঁব থাকিতেন তবে আমার পুত্রের
' কি চিন্তা শরদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়ুচি

এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি

যে গি্রসে তাঁর শ্লোক ক.িলে কি হইবে
*

৩৩

স্মৃতি সহায় ছেঁত সবর্বত্র ঘোষণা দেয়াও
যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাঁহাকে রাতের

অদ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজ নগরে
ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিল্প
শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন শারদানন্দ

মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত
বৎসরের এক কন্যা আচে সে আপনকার পুত্র

কে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে।
· সকল কথা রীতার নিকটে কহিলেন ।

মন্ত্রী এই
রাত!

শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া যন্ত্র গৃহে আইসেন
ঘেºrlনে শারদানন্দ থাকেন

তাঁহার নিকট

ঘবনি … দেয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাত

পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার
ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিত্ন!

যে যাহর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে

যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ ।

এই

অর্থের এক কবিতা পড়িলেন তাহা শুনিয়া
রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমির।

৩৭

করিতে লাগিলেন ।

পুনশ শূর্নদ কহি

লেন সেতুবন্ধ নিয়া কিম্বা গপ্প সাগরে গিন্নু

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক ন¤ হয় স্ত্রিহত্যার
পাপ কোনহ পুকারে নষ্ট হয় না l … ইহু!

শুনিয়া রাজকুমার দে অক্ষর ত্যাগ করিয়া

মির' বলিতে লাগিল। শর্দানন্দ সুনবর্ঝর
বলিলেন মিত্রহি-সক কৃতঘ্ন বিশ্বস্বতী এই
সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবত্ কাল

চন্দ্র সূর্য্য থাকেন।

এই কথা শুনিয়ে যুব

রাঅ যি চুতিয়া রাং বলিতে লাগিল পুনশ্চ

শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি ঘুরাতের

যদি মঈল ইহ্ল কর তবে নানা বিধ দুবাবুর্চ্চ
• গেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দ'লেতে ৭+

Nণ্ডে। এই সকল শুন্য রাজপুত্র

সুন্থ হই

লেন। তারপর রাজপুত্র বালু বানরের বৃত্তান্ত
শুনিয়া সকলের আশির্ক্স অ্যান হইল। রীতা

সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কলা ভূমি
ঘরহইতে কােন যাওন বনের মধ্যে বানর ব্যর্

৩৮

মানুষ ইহুরদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকি， কি কণে
জলিল।

ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন

ওঁঝ দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্নে
সরস্বতী আসেন এই প্রযুক্ত আমি সকল অনি

যে যত ভানুমতীর ওব দেশের তিল জানিয়াি
চিলাম। - এই কথা শুনিয়া রাজ বুঝিলেন যে

ইলি গুরু শর্দানন্দ।

তৎপর রাজা সব

নিকঃ ওঃই， পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করি ।
লেন রাজা আনন্দিত হইয়া যন্ত্রীকে অনেক

প্রশংসা করিলেন মন্ত্রী তুমি ধন্য তোম!হইতে

গুর্ এব পুত্রের ভ্রুণ রক্ষা হইল ।

এই

সমস্ত কথ ঘাঁচষ্ক বিক্রমাদিত্য-ক কহিয়া কহি

লেন হে রাজা অতএব কহি যে সম্ভন নিকটে
থােকলে অনেক ভাল হয় । এই কথti রািত্র!

বিক্রমন্তি্রণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া
ঝুমকে কেন্থি হন দিলেন ঘাঁচক হন্ন পাইg!
¤¥ন ঘরে গেলেন ।

ক্বেীদ্বাবীশকে কছিলেন

ভুত্র-দংদু অইলে হাজার হন

দিবা যে

৩৯

ঘটূ করিবে তীরে দশ হাজার হন দিব যে

শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লঙ্ক দিব আমি
আত্ম করিলে কেচি দিব। সুঘ্র পুত্তলিকা

বহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজী রিচযদি
তোর যহত্ব ও দািন ও প্রতাপ তোমাকে কহিলীয
যদি তোমার এ সকল থাকে তরে এ সিংহাসনে
স্বসিবার ওপষুক্ত হও ।–
ইত পুখয কথ] …
-

' •৪

… ' দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা ।—
শুভোঅরাজ়া অন্য এক দিবস নিরূপণ করি'
অভিষেককারন সপরিবারে সিংহাসনের নিকট
ওপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের

দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ
এবিক্রমাদিত্যের তুল্য ঘর মহত্ত্ব থাকে সে এই
সিংহাসনে বসিতে পারে ।

রীত" কহিলেন

বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি বণ।

পুত্তলিকা কহি

লেন রাজা শুম ।
অবন্তী নগরে শ্রীবিক্র
যদিতা রাত্য করেন এক দিব্ন আশ্র্য দেখি
বীর অন্যে রাতা

পুেরন করিলেন

ভূতবর্গর্রদগকে ন!না দেশ
ভূতাবর্গের। লীনা দেশ ভ্রমন

করিয়া রােজ'র নিকটে আসি!কছিল হে মাছ!

রতি নিবেদন করি চিত্রকূটু পরর্বতে দেবতার
একু যদি ত'র নিকট এক পুত্নেদােন আসে
এবং যদিরের সম্মু， এক নদী আসে সেই
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নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুর্ণ্যবান লোক যদি ঘৃন করে
স্তবে অস্থীর শত্নীর সেই অল দুগ্ধের ন্যায় দূষ্ট্র
: হ্যা , মাছি কেহ ৭{সী সকলঙ্ক লোক ঘূর্ণন করে
স্তবে অস্থির শরীরে ম্লেই অল রূব্জলের নগ্ন '

¤ হয় ।

সেই স্থানে এক ঘোগী অপপ্পন

হেক্সি নির্ভর করিতেচেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন

মাই

এই সকল ক্ষ্ণ রক্ত বিক্রমাদিত্য শুবর্ন

করিয়া সেই স্থানে গ্লি সেই নদীতে সুনি কল্লি
¬àীকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া অনিলের্ন

ত–পর

দেবতাকে নমস্কার করি， যোনির নিকট গম্বন
ক্বল্ললেন:

রীতা ননলিকে জিজ্ঞাসা করি

…লেন ছেযোগী তুমি তপন， কতকাল করিতেছ।
“তদ্দ্বীক্বছিলেনগুন বৈশintঈজ্যষ্ঠ অণখ় শুবিন

ভ্রূ অশ্বিন স্কত্তিক আগ্রহী্ন স্ট্রেন্ত্র ঘণ্টা

¤¤ চৈত্র এই বরযাসে এক বত্সর হক্ব
এমন এক শত বৎসর তপস্না করিতেজি অপি
এই কথা শুনিব্লু
দেবতা প্রসন্ন হন নই:!
খুঁচ .

…

…

8R

রাত্ম চিন্তা করিলেন শরীর বারণ করিলে স্মরণ
“অবশ্য হয় কিন্তু ঘদি পরের ওপকারের নির্মুিক্ত

প্রাণ ত্যাগ হয় তবে সে মৃতু্যু ওত্তম বটে। রাস্তা
এই বিচার করিয়া অন্তঃস্ক্রনে দেবতাকে ভাবনা
করিয়'র লইয়া আপনার সম্ভক চোদন করেন।

এই কালে দেবী সাক্ষাত হইয়া রাজার হস্ত ধরি ।
লেন কহিলেন তুমি স্রস্তষ্ক চোদন করিও না

তোঁযাঁরে সন্তুষ্ট হইলাম বর ঘটূ কর । . বৃতি।
কহিলেন হে ভগবতী এই ঘোগী অনেক ক্লু

তপন্য করিতেচেন ইহারে পুনম্ন না হই， অতি

শীঘ্ন আমারে পুসল্লী হইল ইহুর কারন কি ।

দেবী কছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন যন্ত্র তূর্যদেবতা
চিকিৎসক ওঝ এই সক্কলেতে যার যে রূণ ভবন

তাঁর দেই কল সিদ্ধি হয় এই ম্ল-লির অগ্নত
দৃঢ় ভাবনা নীইি !

ইহা শুনিয়া রাত। ঝিঁ

করিলেন কণ্ঠ কিম্বা প্রস্তর হইতে দেবতাভাতে

থাকেন অতএব ভবি সিদ্ধির কারনে । অনন্তর
রসী পরের ওপকারের অন্যে দেবীকে কহিলেন।

-¤

৪৩

হে দেবী যদি আমীর তুঘ্ন হইল। তবে এই
ঘেূণী হানেক কাল তপস্যা করিয়া যথেtº বাঘেীই
প"ইতে্ত্ব অতএব ঘে!ণীকে এই বস্ত্র দেহ দেবী

সেই বর সন্যাসীকে দিলেন। শ্রবিক্রমাদিত্য
দেব দত্ত বর তপস্বিকে দিগ্ন নিজ স্থানে আইলেন
দ্বিতী: পুত্তলিকা কছিলেন শুন রীতা ভোজ

যহ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দত্ত্ব শূরত্ব মহা
পুরুত্ব তোমাকে কহিলাম ঋদণি এই সকল
তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার ওপ

মুক্ত হও ।

-

। ইতি দ্বিতীয় ক্র।–
-

\

- শ্রীভেতরতা অভিঘকের অন্যে অপর এক
সম্রা নির্ণন করিয়া লি-হাদনের সমীপে ঘইিব

মাত্র তৃতীয় পুত্তলিক্ব কহিতেচেন । ছে ভোজ
স্ত্রীজ অঙ্কুর কথা শুন এই দি-হাসনে সেই
দিতে পারে ঘাইর ঘন্থগু, রাজা বিঘ্নদিতেল্লি
সমনি হয় । প্লীজ! ভেজি বলিলেন বিক্রমাদিত্যের
মহত্ত্ব কি সুকর্। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিল শুন।

রাত ভোজ।

গুদাম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি

পg"কম এই চুন্নু ঘাঁহার থাকে তাহাকে দেবতাও

: শঙ্কা করেন ।

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয়

ব্ধ ঐন্ধভুক্ত ছুঁড়া এক্ক দিবস বিগল্প করিলেন
ইন ও র মো ইহূর্ণ ঘািন হয় তখন কোথ;
হইতে আ'ইম্লে এবণ- ঘnােন ঘােয় তখন কোথায়

ঘtা ইহা বুঝিতে পাির। ঘœ না স্মৃতি আমার
অনেক সম্ভ্রান্ত আঁচে পরে কি রূপ হবে ইহার

৪৫

নিগ্ন মাই ， রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া

ব্লুট্রুণ দরিদু,স্থী ব্লক অনলূ অক্ষয় প্রস্তুতির
র্গি নৃত্যই যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করি

লেন এর্ সুজীরদের স্থানে কর অতন্ত্র গ্রহণ
করিতে লাগিলেন নানাবিধ ঘত্ জপ হৌম বলি

নূজ বিষয়ে সদুত্ত বেদজ্ব ভ্রূণকে নিযুক্ত
করিন্ন সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর এক
দ্রূণকে অলদেবত্তর ওপাসনার নিমিত্তে সমু
জ্রের নিকট প্রাইলেন ব্রহ্মণ নিম্ন কুতলূলি
হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর
সমুদ্র সীমণ্ড হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তামি

দ্বমন্বিতীয় ভাগ্নেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দুর
খঙ্কিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চরি

হূভু ঝুঁজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের উগ

কন্থি এক রত্নের প্রভাব "দ্য সামগ্রী যথন
| ঘণ্ন মনে করিবেন অ-ক্ষণে তাহাই উপস্থিত

হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট বন হয় তৃতীয়
-

রুত্বের

স্থানে স্লথ হস্তী টেক পদতি সৈন্য

86

সীমন্ত এ সমস্ত মিলে চত্তংf রক্কুের 53নে যাবত
অলঙ্কার হয় । বুড্ন চরি রত্ন লইয়র্তার '

নিকটে আসিল্প চীর রত্ন রাজীকে দিলেন এবং
যনি প্রভাবও কহিলেন। র্তণ দুষ্কিল'র কারন

ঐ চারি মনির যব， এক ঘনি ব্রাহ্মণকে নিতে
বলিলেন । ব্রাহ্মন কছিলেন অগ্র স্থী পুত্র

বন্ধুআঁচেন তইরদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে
যে ঘনি লইতে বলিবেন সেই ঘনি লব। ব্রাহ্মণ
রাজীকে এই কথা কহিয়া আলপনগৃহে গিয়া স্ত্রী

পুত্র ও পুত্রবধূ ইহুদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলি
লেন।

বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন ঘাঁহাতে

হস্তী ঘেটুকু হয় সেই রত্ন অনি স্ত্রী কহিলেন যে

মল্লিত 'দ্য সামগ্রী হা তাহাই লও পুত্রবধু

কছিলেন যে রত্নেত অলঙ্কার হয় সেই ভাল
ব্রহ্মন বলিলেন ঘাহীতে বন পুঁদবে সে যনি
ওত্তম ।

এই বলে চারি অনীতে পরম্নর কলছ

করিম্ল রাত্রীর সাক্ষাতে ব্রাহ্মন মিয়া এ সকল!
বৃত্তান্ত কহিলে রীতা শুনিয়া চারি আনার সন্তে
*
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ঘের অন্যে ঐ চরি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন।
ব্রাহ্মন তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন ।

তৃতীয়

পুত্তলিকাকহিলেন রীতা ভোতা শুন

র'জ!ধি

রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমারে কছিলাম এই
রূপ
মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহ
মনে বলিতে পাির –
A

তৃতীয় কর্ম্ম সমাপ্ত …

*

চতুর্মপুত্তলিকার ক…
পুনশ্চ অ্যাডিক্সেক্ কর্ণ অন্য লগূ নিরূপণ
কর্ভিদ্রাসনের নিকট তোতা ¤ক্স গৌল্লে ।

এই সময়ে লিস্হাসনের চতুর্থ পুত্তলিক কন্থি
লেন রাজা ভোঁতা সামীর ফ?!" শুন ।

এই

দি-হাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তার তুল্য মহত্ত্ব
ঘর্থীকে সে এই সিংহাসনে বসিবার ওপষুক্ত।

রাজী কছিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি লুঙ্কার।
· পুত্তলিক্স কছিলেন গুনং রত্ন ভোজ অবন্তী

পুরীতে শ্ররিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে
শিক্ষীকুলুব্যাকরণ নিব্বত্ত তোতন্ত্র চন্দ শাস্ত্র

এই চা অষ্ট্রের সহিত ঋক্ য সম অথবর্গরি
বেদ পূর্ঝীঘ্রস ওক্তরগ্রীমৎস কপম্যান্স।
শীঘ্র ন…া বৈশেষিক সন…খ্য পতঞ্জল কপন্যা

.বিস্তর স্মৃতি শাস্তু পুর্ণ শাস্ত্র এই চতুর্দশ

৪৯

বিদ， অমুর্বেদ ধনুর্বেদ গান্ধর্বশােস্ত্র শিল্প।
শাস্ত্রদিকণ অর্থশােস্ত্র এই চারি বিদ্যা দূর্খ
প্রধান পূর্বোক্ত চতুর্দর্শ বিদ্যা অর্গুপ্রবীন
এই সমুদ্র অঞ্চদশ দিন। ইহাতে ঝুঁক্ত
চতুর্দশ দিতে বিদ্বান পণ্ডিত এক ব্রাহ্মন থাকেন
তিনি অপুত্রক্র ।

এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্থী

পণ্ডিতকে কহিলেন হে হুt্রী অঁমঁর গর্ভে ঘূহ
তে পুত্র হয় এযত দেবতার আরাধনা কর ।

' ব্রাহ্মন বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুব্ধ শুধু,
স্ন ব্যক্তিরেকে বিদা হয় না পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্র
হয় না । ঝুম্রান এই কথা কহিয়া পত্নীর অনু।

রেবেকুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণের

ফলে ব্রহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল
অস্থির নয় দেবদত্ত হইল । অনন্তর দেবদত্তর
পিতা দেবদত্তকে তীব- শাস্ত্রে অব্যান করাই
লেন দেবদত্তকে বিবাছ দিয়া সংসারের ভীরে
দে
- r

*
*
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-নিযুক্ত করি， আপনি উÍ ভুমন করিতে
গেলেন দেবদত্ত গৃহস্কমা সরিয়া গৃহে থাকেন ।
এক দিবঘ্ন দেবদত্ত হে :যর নিমিত্তে কন্ঠ আনিতে
বনে গেলেন

রীত] বিক্রমাদিত্য অশ্বের ওপরে

অর্হন করি， মৃগয়া করিতে সেই বনে নিম্ন
চিলেন

বল্বের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতেং

সৈন্য সÓান্ত সক্রল নানা স্থানে গেল – রাজা

বিক্রমাদিত্য তৃষ্ণার্ত হই， বনের মধ্যে ভ্রমণ
করিতে। ঐ দেবদত্ত নম্র ব্রাহ্মণের সহিত

সঙ্কত হইল। প্লীজ ঝুপ্পুণকে দেখিয়া বিনয়
| পূবর্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষ্ণার্ত
হুইট্রি অস্ত্র'কে অল পান করাও ।

ব্রাহ্মণ

， এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুষ্ঠু ওত্তম লে সুশী
তস অল লইয়! রােত্রর নিকট দিলেন রাজা মে
ফলে Júই্ এব^ আল ণন করিয়া পরমà

ঘ্নিত হইলেন

তারপর ব্রাহ্মন পথ দেখাইয়া

দিলেন রীত， অগ্ন স্থানে গেলেন । অন্য এক

দিবস রাত， যন্ত্রিগণেদের সহিত কথা সুদদে
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দেবদত্ত ব্রাহ্মন যে ওস্কার করিয়াছিলেন দেই
ওপক'র সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের

অনেক প্রশংসা করিলেন । এই কথা শুনিয়া
বুড্ন মনের মধ্যে বিচার করিলেন ওত্তম লোকের
ওল্ক'র করিলে সে ওপৰর শুক্তম লোক ঘাব

জ়ীবন বদ্ধ হইয়া থাকে

ওস্কার বিস্মৃত

কােন হয় না দেখি প্লীজীর ওপঙ্করত্নত কি
পর্য্যন্ত । এই পরামর্শ করিয়া কোন ওপায়েতে

রাজীর পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাড়ীর মধ্যে
লইট্টু রশ্মিলেন। তদনন্তর র্তী আপন পুত্রকে

না দেখিয়া পুত্র আলুম্বন করুন নানা স্থানে দূতগন
প্নেঘন করিলেন দূতগন কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব
৭ইল ন

রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত

অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস
দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের
নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দম্ল বতারে প্রাই

লেন ভূত্য বনিকের দোকানে অলঙ্কার দে…ই
তেচে ।

ইত্যবসরে রােতর লোকের দেখিঁ

৫২

সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভূতাকে
বীন্দ্রিয়া রাত'র সাক্ষাতে লইয়া গেল।

রাতা!

তাঁহাকে দেখিঁ জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কর অt

মীর পুত্রঃ তুই কোথায় পাইসি অt্র পুত্র বা
ক্বেয় । সে লোক কহিল যহৗরােত্র এ অলঙ্কার

দেবদত্ত নম্র ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে
দ্বিয়াচেন অফ্রি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি।

আর কিছু অনি না। রাত" এই কথা শুনিয়া

দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে অনি
ইয়া ব্রাহ্মণকে তিত্বীনিলেন এ অলঙ্কার তুমি
- এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিচিলা ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে অগ্নি দিঘুলি।

রাত্ম

কহিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইল।

· 3্ন বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাই

যুক্তি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোর্য়।
• ব্রাহ্মন কছিলেন তোমার পুত্র মরিয়াচেন ।
· রাজা বলিলেন কি কণে মরিয়'চেন।

কহিলেন আমি মারিয়াছি।

ব্রাহ্মণ

তদনন্তর রাত।
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কছিলেন ভূমি ভ্রুণ পণ্ডিত জ্ঞানী ঋমার্ক,
নিরপরাধে রাজবািলককে কেন নষ্ট করিল।
¤ বলিলেন আমার ধুন লোভে এ পাপ বুদ্ধি

হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিঙ্কুচি । অনন্তর রাজা।
মন্ত্রীণেদিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিীণেরা
কছিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকের
দিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তৎক্ষনে
নষ্ক করিবে ইনি রাজপুত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন,
ইহাকে নষ্ট কর ওপযুক্তহয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ
অতএব ইহার বৃত্তিযু্দেন করিয়া সপরিবারে

ইহাকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও।
রাজ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বেপকার স্মরণ করিয়া
মন্ট্রিলোকেরদের বাঁকা অাদর না করিয়া ব্রাহ্মণ
কে চাতিঘ্ন দিতে অস্ত্র করিলেন। ব্রাহ্মণ

: রাঅ'র বৈশিষ্ট দেখিঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ,

আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে সুনি ভোজন

করাইয়া বস্তু অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রািত্র ।
সভীতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা
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পুত্রকে দোেষ্ট্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে

-

ক্রোতে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মন
তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিল আফ্রি
বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার

পূর্বকৃত ওপকারেতে তুমি কিকণ বদ্ধ অচি

ইহা বুঝিবার কারন আমি এই কণ কম করিয়া
চিলাম । তদনন্তর রােত্ম ঝুঁণকে অনেক ধন

দিয়া পরিতোষ করিলেন

গেলেন ।

ব্রাহ্মন অiণন গৃহে

এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা ভোজ

রীতাকে কহিয়া কহিলেন হে তোআরণত

শ্রীবিক্রযাদিত্যের যে বণ ওপঞ্চরত্নতী তুমি
আমার সুমু"- শুনিলে এই ঝপ ওণকারত্নতা
যদি তোমার থাকে তবে এই দি-হ সনে য সিবার

ওণমুক্ত হও।

ভোঁতরাজ এই রূপ ওপকার

ত্মতা আপনাতে নাই ইহা বুঝিয়া সে দিবস

ক্ষান্ত হইলেন।–
ইতি চতূà কথা সমাপ্ত।—

| পঞ্চগ্রী পুত্তলিকার কথা

–

* শ্রী ভোজরাজী পুনবর্বর অন্য সময় নিঝ৭০।

- করিয়া অভিষেক কারণ যন্ত্রিগণের সহিত
সিংহাসনের সমীপে গিয়া ওপস্থিত হইলেন।

ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে
রাতúভোজ রােত， বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে

নেই বনিতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঘর

ঔদার্য্য থাকে। রাজী কছিলেন (হ পুত্তলিকে
রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদাের্য্য কি বণ। "পঞ্চগ্রী
পুত্তলিক কছিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী
নগরে যন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমািদত্য ভর্
সনে বসিয়া রাজকার্য করিতেচেন ইতোমধ্যে
ক্রীত্বীবনের রক্ষক রাজদ্বারে অসিত্ম দ্বাপ্লিকে

কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাতে ঘইব তুমি
মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়;
^

/
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দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বন

| ব্লঙ্কককে রতিসন্নিধানে লইয়া গেল । ওদানি

পীলক কপালে দুই হস্ত দিয়া রািত্রকে পূর্নীম
করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার
লগপ্প চলুক অশোক কিংশুক্র মল্লিক， অলি
অম্লল শ্ল্ স্ট্রিল কদলী কর্লে লবঙ্গ এলাবতী

কেতকী কুদ দমনক অদি সকল বৃক্ষ ও লতা

নূতন স্ফুব ওপুঞ্জ লোডশেভিত হইয়াছে এই
কুলি বনকীতীর সময় ।

রাতা ইহা শুনিয়া

রূণীগণেরুদিগের সহিত দীর্মী ও নর্ত্তীতে পরি
ব্লুত হইয়া অঞ্চুমে গেলেন । ক্ষণসবনে প্নি
£ঘোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাসা লীনা ভদ্র

হীর রিলস বিভুম ইঞ্জিঅদিত চতুর সুতিত্বে

পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিতরঞ্জ
কোন স্থানে পুন্নু চড়ন করিতেছেন কোথাও অল

ক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন

কোথাও দুলতে চুন গ্লেন স্থানে কদলী গ্রন্থ

৫৭

প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের ঘাঁহার যে
…

অভিলাঃ তাছলিম্ব করিত্নেন।

এই রূপ

' বসন্ত কালে শ্রীবিক্ষয়তি নানী পুকার স্ন…
সীরিক সুnt ভোগ করিতেচেন।

ইত্যবসরে

সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহু

কাল পর্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করনে
ক্ষীণশরীর রােজার বন বিহীং দর্শনে বিক্র
প্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি
শুত্তয বস্ত্র বণরণে দিব্য আলঙ্করি পরিবানে দিব।

গন্ধদুবা লেপনে অপূর্ব

মিষ্টান্ন ভস্কনে ওঁত্তম!

পালং শানে সুগন্দ্রি দুবা দু'ণে আঁতীল লব্ধ
এলটি কপূàদিমিশ্রিত আম্মুল চরঁনে গীতবাদ্য

শুবনেনর্তৃক স্তকীর নর্তন দর্শনে ওত্তয় সুন্দরী
স্ত্রী সহিত হানা কৌতুক করণে মুর্তী স্ত্রী
সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুক্ষ্ম সঙ্ক-কার হয় তাহ!

মা করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুষ্ঠু হবে এই
ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতব…
জ
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কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চন করিল।ম।

যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে এই সকল সুখ
ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু ভোগের নিমিত্তে
মুণ্ডিত হন সবর্ষপ্নে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন
পরিবীন করেন তাঁহারণ আপনার বিড়ম্বনা আলপ

নীরা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন

ভবিষ্যত্ সুষ্ঠু হওনের সুয… কি
এই কপ
নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভুগ্ধ হইয়া যোগী

স্ল¬র্কি সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে র্তীর নিকটে
আ'মিলেন।

রণত' ঘের্রিীকে দেখিয়া বহুযনি

· পূর্বক প্রণাম করিয়া আগমন করেন তিতাস
করিলেন 'ছে যেÑ কিমর্ফে অ+পনকার আমির

নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহার্জ
আমি আনেক কােল"বধি এই , বনে তপস্

করিতেচি অাদ্য আমার আয়ূর্ণধিত দেবতা অ্য!

কে সুপ্রসন্ন হইয়া অস্ত্র করিলেন যে তুমি
শ্রর্তী বিষ্ণমাদিত্যের নিকট্টে ঘাও তিনি তোমাের

সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্য্যে আমির
। অাপনকার নিকটে আগমন ।

রাজা যেগির
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এই কথা শুবন করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী

অনিশ্চিত শশ্ ঘোগড্ সাংসারিক সূuীর্থে
আঁতুর হইয়াছেন। অতএব আর্জের বাঞ্ছা পূর্ণ
কর্তব্য হয় ।

মনের মধ্যে এই বিচার করিয়া

বড় এক নগরের মধ্যে ওস্তম বীটী নির্মান

করিয়া যোগিকে দিলেন ।

একশত নন

অলঙ্কারেতে জুতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম
অনেক বন দাস দীদী গেt সহিষু হস্তি ঘোটক
প্রভূতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগ+দুকাতে
· আরোহণ করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজ
ধনীতে আইলেন ।
যোগী বঞ্চুিতহইতে

অধিক সুখ সম্ভুেগ করিয়া থাকিলেন। এই
কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন
হে ভোঁতরােত্র তোমাতে যদি এতাদৃশ দীনশক্তি
2Nকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও

ভোজ ব্লজ! সে দিবস ক্রিরিয়া গেলেন।–

ইতি পঞ্চগ্রী কথা লণ্ড।–

-

-

--…---

ঘন্ত্রী পুত্তলিপ্সর কথা।

শ্রভোজ অপুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া
অভিষেকের অন্যে দিন”-হাসনে আরোহন করেন

এই সময় মুন্নীপুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন
রত্ম ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপ
করিক হয় সে এই সিংহাসনে বলিবার যোগ্য।
ইহা শুনিয়া রাস্তা কহিলেন রীতা বিক্ষমাদিত্যের

শুপক্ষীরবতা কি ।

পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম

চরিত্রে মনোযোগ কর ।

অবন্তী পুরীতে রািজ।

বিক্রমাদিত্য সব দেশের আধিপত্য করেন রািত্র
অধিকারস্থ লোকেরা সবর্দী স্বর্ণের আঁচার
কদাচিৎ~ লঞ্ঝন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার

করেন অধমের্র দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার
করিতে সবর্বর্দী চেঞ্চিত থাকেন প্রাণীন্তে ও
মিথ্যা বাক্য বলেন না তােতাশ্রীধুকে অনিত্য
করিপ্ন আঁনেন পরসুত চিন্তা নিরন্তর করেন ।

ঐ পুরীতে বনদত্ত নােম এক বণিক থ!কেন

ই
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নেই বনদত্তের এত ধন যে দে আপনার ধনের

পরিমাণ অগপনি আনে না যে। সামগ্রী কেন ,
নগরে নছি সে বনদত্তের গাছে আচে । …এক

'দবন

ধনদত্ত বিচার করিলেন -পরলোকে

ওপকার হয় এমত পুর্ণ করিলাম না…আমার
গতি কি হবে … এই বিবেচনা করিয়া নীল
প্রকারে অনেক দান· ধর্ম করিয়া অর্থ দশর্ন

-

কারণ দেশান্তরে গেলেন । নানী তীর্থ ভ্রমণ
করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে,ওপস্থিত হই
লেন… সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে

মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরের

-চল্লিদগ চরি ঘাট চন্দ্রকান্ত মণিতে "চিত্ত আঁচে

। ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক
পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই অস্ত্রে দুই যস্তক চিল্ল
-

হইয়া পৃথক অচে যস্তকের সমীপে এক পুস্তরে ,
কতক্গুলি অক্ষর লে， আঁচে ，যে ওত্তম
পুরুষ কেহ যদণি আপনার যন্তক চেদন করিয়া

বলি দেয় তবে এই স্ত্রী পুরুষের তীবন্যাস হয়!

৩ষ্ট,

শই মকল দেখিয়া থনদত্তের আগ্র্রজ্ঞান

হইল ড«পর বনদত্ত তীর্থ দর্শর্ন কঞ্ঝি অপ্পন
ঈহে জঁইলেন … … -এক দিবস ধনদত্ত ফুঁH

প্রসঙ্গে রাআর সমীপে এ সন্ত্রস্ত বৃত্তান্ত ব্লুজার
'কাচে নিবেদন করিলেন । রােত শুনিয়া বিস্ম
পেন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে অগ্নির

সহিত চল কৌতুক দেখিব ।

এই পাের্শ

করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য বনদত্তকে সঙ্গে লইগ্ন

সেই স্থানে গেলেন গিয়া ধনদত্ত পূর্ব যে সকল
কহিয়াঁচিলেন সে সমস্ত রাত আপনি মীক্ষ…
দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎ-ফিঙ্কিত গুণ

কারের নিমিত্তে শুক্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি

- ঐন দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীব
শ্মীর হইবে অতএব এওত্তম কর্মঅবশ্যকর্ত্ত
শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আঁচে পরোপকার
করিয়া যরিলে পরলোকেও ওত্তম গতি হয় ।

ইহা আনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরাবরে লুনি
* করিয়া দেবীর সাক্ষাৎ- আপন মস্তক চোেদন
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কুল্লিতে-শুদণ্ড। ইডে্রাবো দেবী স্ট্রমন্ত্রী হইয়া

হ্ণ হস্ত ধরিলেন কহিলেল ফেরাজী তুমি

ওক্রা পূর্ব তীকে সন্তুষ্ট হইলাম্বরলুঠুর্নি।
কর। র্অকছিলেন হে দেব ঘদিপুসল্লী হইল

তবে এই দুই স্ত্রী পুত্ররে প্রাণ দান করিয়া এই
দেশের রাজত্ব দেও।

দেবী ইহা শুনিয়া কহি

লেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি ওত্তম পুরস্থ পল্পে
স্কারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে

ওদ্যত।

ইহ কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের

জীবন্যাস করিয়া

এবং সে দেশের অধিকার

দ্বিগ্ন অন্তর্হিত হইলেন । নিদ্রিত লোক যেমন
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ও… এই রূপস্বী পুরুষ দুই অন
, গíত্রেশ্ন করিল

দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রীপুরুষ

দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা
^

বিক্রমাদিত্য আপিন রণঅবানীতে আইলেন !

ঘঞ্জী পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন

যহরিণত

· বিক্রমাদিত্য এই কপ পরোপকু'রক যদ্যপি এত

৩৪

দৃশ পরোপকারকতা তেমাত্তে থাকে তবে এ
সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও ।

ভোঅরাজ!

এই কপ পরোপকারকতা অপনীতে নছি ইহা
অানিয়া মে দিবস নিরস্ত হইলেন ।
ইতি ঘœী কথ] সমাপ্ত।-

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা।–

পুনর্ঝর অপর দিবস অভিষেক কর্ণ
ভোজরাজ সিংহাসনের পার্শ্বেঅলিগ্ন ওপস্থিত

হবা মাত্র সপ্তয়ী পুত্তলিক্স কহিল শুশ হে
ভোঁতরােত স্লে এই নি”-ছ'শ্ ন বদি:3 পরে

যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান সবগুঁনির
শুপকারক হা।

রােত ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন হে পুত্তলিকা রীত্র বিক্রমাদিত্যের সবর্ষ
পুঁটির ওপক রক্ত কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন

হে (ভীতরীজ বিক্রয় চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে '

রাত বিচ্যুদিত্য সম্রত্যু করেন এক দিবস

রাজা সেবকেরদিগকে অত্ন করিলেন তোমরা
কোন দেশের কোন চরিত্র তানিব্লু আছিস ।

… ছুঁড়ের আঁড়া পাই， নানা দেশ ভ্রমণ করি।
বী
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ফ্রাস্ট্রীর দেশে ওপস্থিত হইলেন সেই দেশে ধনধান
… এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াল্সে
তাহাতে তািল থাকে না পরে এক দিবস অাকাশ

বাগী হইল ওত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন

শরীর বলি দেয় তবে এই পুস্করণীতে অল হয় ।
নতুন অল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনি।
সে বর্নী ব্যক্তি দশ ভার সুবণের্র এক পুরুষ
করিয়া তত্বাগের সমীপে রফ্লি সেই স্থানে

পুস্তরে লিখিয়া রথিল যে বলির অন্য অর্পন

শরীর দিয়ে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব । অন্য।
দেশভূইতে যেং লোকেরা আইনে তাহার নিজ

শ্রীর বলি দিতে স্বীকার করে না । না পারিয়া
ফিরিয়া যায় । রাজা বিক্রমাদিত্যের ভূতের!
এই সকল দেগ্গ্নি অবন্তী নগরে আনসিপ্ন

রাজীর সাক্ষা- নিবেদন করিল। ঝুঁজ'এ সকল

রুগ্ন শুনিয়া পৌতুক ঝুঁক্ত কাশ্মীর দেশে…
গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকট প্রুর
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পরে অন্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত কৃতঞ্জলি
হইয়া কহিলেন হে দেবতা সকল আমি বিনয়

পূর্বক নিবেদন করিতেচি নরবলির রক্ত পািন
করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার

ইহা কহিয়।
বধির পান করিয়া তুষ্ট হন।
দেবতা
অপনার যস্তক সেদন করিলেন।

ত-ক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে র্বাচাইলেন
ও কছিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলীয়
বর ঘটূ কর ।

রাজা বসিলেন হে দেবি ঘদি

আমীতে তুষ্টু হইল তবে সকল প্রলির ওপক।
-

-

য়ের অন্যে এই সরোবর অলে সম্মুল কর।
দেবতা কছিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয়

ধার্মিকতী তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা
বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আই
লেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে

অল পূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল ।
সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা
বিক্ষমূদিত্য এই রূপ সবর্ষপুঁণির ওপকারক

৩৮,

-

এ¤¤ গুণ দেখি তোঁয়াতে ওঁকে তবে এই

সিংহাসনে বসার গুণমুক্ত রঃ ইহা শুনিয়া
সে দিরস

ভেতরীজ এতদূশ সর্ব্ব পুঁনির

ছিতীচরণ অপনীতে নছি বুঝিয়া বিমনস্ক
ছইলেন …

ইতি সপ্তমী কর্ম্ম সমাপ্ত।–
***

**
-

… …

…
**

… -

-হ্ণ

অঘ্রাণুগুলিকার স্বপ্ন … : : :

তীর্ণর এক দিবস শ্রভেতরীত সকল অভি .

যেক সামগ্রী লইয়া সি-হীদলের নিকটে
ওপস্থিত হইলেন।

ইত্যবসরে অষ্টমী

পুত্তলিক্স কছিলেন হে ভেতর!অ শুন
শ্রীবিক্রমাদিত্যের নাে ত্রে পরবর্পূরস্ক দেই এ
· সিংহ'ম - বলিব'র ওপষুক্ত ।

ইহা শুনিয়ণ

রান্স কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পর

বীঃপূরক চিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে ব্লজ!
শুন অবন্তী পুরে শ্রবিক্রমাদিত্য সমুত্য বরেন

ঐ পুরে ত্রিপুরােকার নামে রাত পুরোহিত বাস
করেন তঁাহীর পুত্র কমলােকর নাম তিনি

অত্যন্ত মুর্খ ত্রিপুকুর আপন পুত্রকে মূর্খ
ঘ্রে সবর্বদ ভাবিত থাকেন এক দিবস আHন

পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে
লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসারে আঁব মনুষ্য
তন্ম অনেক পুণ্যের হলে পায়। তাঁর মর্য্য

শরীর পাইয়া যদি বিদেণি্ন করেন তবে
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মনুষ্যত্ম সাথর্ক নতুবা সে যনুষ্যরূপী পশু
বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আলন

ভেতন প্রভৃতি ব্যবহারে যমুর্য্যেরও পশুর আর্বিশেষ
' তবে পশুছইতে যনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর
বিদ্যা হ্যা না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে

মলুমের বিদ্যা ন হইল সে পশু কেন নয় !
তাঁর দে， রাজত্বহইতে পাণ্ডিত্য বত্ব কেনন

রাজার স্বদেশে ঘাদৃশী যােদা পরদেশে অস্থিশী
নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুলা যােদা !
আর দেথ যত বন সংসারের যবে আঁচে
সকল বনস্থহতে · বিদ্যা ওপাদেয় : বন অগ্র

বনের চোর তল্ট্রি প্লীজদি ভীতি আচে বিদ্যা

' ধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয়
করিলে ক্ষীন হয় বিদ্যা বনের বয়েতে বৃদ্ধি

হয় এবং অন্য ধন সবর্বদা সপ্নে থাকে না

বিদ্যা ধন সবর্বর্দী সপ্নে থাকেন । -আর দে"

যত জুম আঁচে সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষণ
কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই
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শোভা পায় অরাবস্থাতে শোভা পায় না

সবৰবস্থাতে শোভা পান।

বিদ্য।

হে পুত্র এ বিদ্যা

তুমি ওপাণ্ডুর্ন করিলা না অতএব তোমার জীবন
মরণ তুলা হল বিবেচনা করিয়া বুবা

পুত্র ন

হওন হইয়া মরা বাঁচিয়া থাকিয়া মুর্খ হওয়া এ
তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া ঘর， ভাল ।

মূর্খ হইয়া তীবদ্দশাতে থােক কদাচ ভাল নয়
যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃঞ্চ
ভবিঘ্ন লোক নিরস্ত থাকে হইহ্ল ঘরিলে বত্ত

যসেক দুমান লোক শোক করে ।

মূর্খ পুত্র

পিতা মাতার সবর্দা দুঃখের নিমিত্ত হয়

অতএব বলি য…পুত্রের মরণই ভাল। কমল
কর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদে্রতীর্ন
করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে

" কাশ্মীর দেশে ওপস্থিত হইলেন সে দেশে

চন্দ্রঘৌলি নামে সবর্ন শস্ত্রে পণ্ডিত এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত নেই
ব্লগের শুপালন করিতে লাগিলেন ।

চন্দ
*
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ট্রেলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রুষাতে অত্যন্ত
সম্ভষ্ণ হইয়া সরস্বতীর দিদ্ধ যন্ত্র দিলেন।

কমলাকর সিদ্ধ যন্ত্র প্রভাবে আহ্লাদর্শ বিদ্যুতে
পণ্ডিত হইলেন।

তাহার পর কমলূকর

কাঞ্চীপুর্ীতে গেলেন কাঞ্চপুরীতে এক ব্রীর
মধ্যে নরমেহিনী নামে এক কন্য) থাকেন সেন

ঘটীতে আর কেহ থাকে না সবর্দা দ্বার মুক্ত
থাকে সে ঘটৗর কর্ত্য দূর্জ্য নামে এক রাক্ষস
লে রাত্রিযোগে বটী অইলে যে কেহ বিদেশীয়
লোক সে ব¬ীর মধ্যে যায় ঐ কন্যাকে দেখিঁ

¤¤হই… ¤কে রাত্রিযোগে ব্লঙ্কিস অসিৱ
'তাহাকে ভক্ষণ করে এই ব্লগে অনেক পথিক
ত্রতে রিয়াজে।
-

বৃত্তান্ত

কমলােকর এই সঙ্কল

শুনিয়ু\ স্বদেশে অনিয়! এক দিরদ ·

শ্রবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন

আঁর কহিলেন হে মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে
'আমাকে দেও ।

রাজা তাহা স্বীকার করিয়!

*

*-
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স্কযলীকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে ¬ী
, কন্যার নিকটে ঔপস্থিত হইলেন স্নে কন্যাদোিনতে
;য়াতীর কিচ্ছু মাত্র মোেহ হইল না। রীতােত তান্ড

বৈর্য্যশীলী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে
.রীতাকে "ইতে শুদ্যত হবূত্রে ¤ত¤ ¤

চর্ম হস্তে লইয়া ঘুদ্ধাখেঁ ওদু্যুক্ত হইলেন

তদনন্তর র্অ ঐ রাক্ষসের সহিত নীল প্রকার
যুদ্ধ করি， তাহােক নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট
হওগ্লুতে নরমেছিল্ কন্যা সন্মুগ্ধ হইয়র্তà

অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি
ত্রকে রক্ষসহইতে ঝুঁন করিÑ দু'গদীন
দিল। অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইল…া !
রঞ্জ কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন ছেকন্যা

তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্ন হইল। তবে
আমি যাহা বলি তাহা পুঁতিপালন করা এই যে
ক্যালােকর ইনি বতু পণ্ডিত আ'ঘ'র আতিশা

প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই
33
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স্ক্রতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এই বণে শ্রবিক
স্লাদিত্য কুমল্ক্বরফে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া উঠুন

রাজধানীতে আইলেন কমলকির পদ্মিনী কন্যা
কে লইয়া অঁন বাটীতে আইলেন উÍী পুপ্ত

লিক কহিলেন হে ভেতরীজ প্লাজা বিক্রমাদিত্য
যে ঋণ প্রবীণুHর্ক তাহা শুনিল ঘদাদি

এতাদৃশ পর্বঃস্ফূকতাডেমীতেথাকে তবে এ
লিঙ্গুইস্টিশনে ধনিবার যোগ্য হও ।

ভে অর্জ

এ কথা শুনিয়া মে দিবস অধোমুর্খ হইঞ্জ
পেঁলেন।

-

ইডি অঞ্চমী কর্ম্ম সমাপ্ত।–

，

নবমী পুত্তলিকার কথা।…

,

. . ভেতরত্ন পুনর্ঝর এক্ক দিরদ নিরূপন
করিম অভিড্রেক রূীর্ন মিশ্ছদনে বৃসির'র
ভ্রক্ষম করিতেছেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা
ফছিলেন স্থে ড্রেজির্জ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের
-তুল্য মহত্ত্ব ঘাছন্ন থাকে সে এই হুদুজনে মিত্তে
পীরে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন， পুত্তলিক্স
ঝুঁজি， বিক্ষত্নাদিত্বের কিরূণ স্নস্থত্ব । পুত্তলিঙ্ক

· ঋছিলেন হেভেজ রূজ শুনআরম্ভীপুরীতে শ্ররিক্র
ঘদিত্য ব্লুজর্জ করেন ঐ নগরীতে এক ঘেঁt

: আম্লি ওগ্গলের মধ্যে থাকিলেন দে ঘেœী
| সৰ এন্থ-বাঁকুস্নিগ্ধ ব্রিীকুন্ঠ পরম বৈর্ণ;

যুক্তরাষ্ট্রক্কে মাম্ল বলে উঠুরতাহাইজিন্নছক্কু।
· রোগির এইঙ্কল বৃত্তােন্তর জালেকের প্রযু…

ঘূনিঝুমোণিক্বে মনিবার কারণ সম্ভ্র*পত্তি
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তেরদিগকে প্রাইলেন। ঘোগী পণ্ডিতের ঝুমু
ht- রাত্রীর আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কছি
লেন আমীর র্তীর নিকট ঘ!ওর্য়র প্রয়োজন কি

যে পুত্র নিষ্কাম সে তৃগর ন্যায় অপূর্ব সুন্দরী

স্ত্রীকে দেখে যে স্প্রিসে তৃণতুল্য ভ্রমকে আনে
যে নির্ভে সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃন পুtা জানে যে
ল্গুিয়েজন দেরাজীকে তৃনসমীন যান। যেগির
এই সকল কথt পণ্ডিতে， শুনিব্লু' রাজীর সাক্ষ…

আলি， কহিলেন। রীতা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী
:ভােল-বটে । লোেক ঝুঁতীর নিকটে আসিতে পুঁ…
· না করে আমি ডাকিয়া প্রইল'ঘ অথtপি অাইি

লেনন আওএব বুঝি না， এ ঘোগী নিতান্ত নিষ্ঠুহ
'বাটুন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যেগির
: নিকটে অাইলেন ” যোগী রীতীর রাজচিহৃ ও

মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
1রাজীকে দিবা এক ফুল দিলেন এবং সে ফুলের

প্লভ বকছিলেন যে ঐ ফুল … সে অজর অমর
'নারীণ হইয়া থাকে। রাজা মে কুল পাইয়া
-
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\

আপন বাচঁতে আসিতেচেন ইতোমধ্যে যে এক
বক্তিকে অত্যন্ত রোগীর্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি
দয়া করিয়া সে ফুল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা

ভেতর!অকে কহিলেন তৌমীতে যদি এ সকল
গুন থাকে তবে এ দি…হাসনে বনি¤র যোগ্য

হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাই বুঝি
সে দিবস পরী¤ হইয়া অাইলেন।–
ইতি নবগ্নী কথ]সমাপ্ত।…

-

… -

…

，

… …

…

…

- … - - - :- … - '

§

-

-

-

দশ; পুত্তলিকায় ফর্ম্য। *

… ' তৎপর অন্য এক মুহূর্ত অভিষেক কারন
শুভোজরাজ সিংহাসন

মন্ত্রী， অলিলেন ।

দশঘ্রী পুত্তলিকা ভোঁতরােজকে দেখিয়া ওপন্থা্ন

করিত্ন কহিলেন ছে ভোতরাত্ম তুমি এ সিংহ
সনে বসিবার ওপষুক্ত নহ । শ্রবিক্রমাদিত্যের
সদৃশ যে রাজা দে এ সিংহাসনে বসিতে পারে।
' ভেতরতা কহিলেন রতœ বিক্রমাদিত্য কীভূক্

জ়িলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে
ভেজরজি শুন শ্রবিষ্কর্মাদিত্য যে কপ গুগবর্ননৃ
চিলেন তাহা ক্বছি ।

এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য

ভূত্মশুল অবলোকন কর্ণ ঘোগপাদুকারোহণ

করিন্ন চলিলেন নানা দেশ ভূমন করিতে। এক

স্থানে পবর্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক

অপূর্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিঁ সে বৃক্ষের তলে

৭৯

গ্লি দিলেন তারপর প্লে বৃক্ষের ওপরে চির
শুীবী নামে এক পক্ষী ঝুঁস্কেন স্টেনই পঙ্কির পরি

স্বপ্নণন নীল দেশে আই'র প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা
সময়ে ঐ বৃক্ষের ওপরে আঁসূ পঙ্কির পরমুর
স্কণ্ট্রেক্খন করিতে লাগিলেন । ইত্যব নয়ে
এক পঙ্কী কহিলেন অতি আ'ঘ'র জুড়ি বর্জ্য

দুঃখ হইয়াছে । পঙ্কী সঙ্কল ঐ পক্ষকে
জিজ্ঞাসা করিতেচেন ডোম'র কি দুঃখ । পঙ্কী
কছিলেন তোমরা অtঘর অন্তঃকরণের দুঃখের

বৃত্তান্ত মনযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক
দ্বীপ আঁচে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস পুঁজা

মনুষ্ম লোকেরা এক দিল ঐ রাক্ষস সকল

_*

মনুষ্য 'ইতে ওদ্যত হইল ৷ এই ভষু প্রযুক্ত

· সকল পূজার পরামর্শ করিয়া কহিলেন ছে
ফ্লঙ্কিন্স তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার

পুঁজী লুজপলিন রাজধর্ম তুমি রাজা হইয়া
পুঁতীরদিগকে ভক্ষণ করিতে শুদত হও এমত

গুণমুক্ত নহে। অস্ত্র তোমার আহ্বপ্ন হারুন
».
*
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ঐতিদিন এক এক মনুষ্য পর্যােল্লারে দিব ।
: রাক্ষস সেই দিন অবধি ঘুসহ একং ম—ঘ্য
আহাের বরিয়া সন্তুষ্ট থাকে পুজারদিগের ডব্লিক

শুদ্বুব করে না । আমি অতি সেই দেশ রেনে
গিয়ছিলাম সেই স্থানে অ…র এক ত্রি আড্

তাহার এক পুত্র। অt্র ত্রিকে আদা এক মনুষ্য
দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপূত্রকে রক্স
ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত
হইয় িt রীতা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে…কিন্তু

পঙ্কির কথা শুনিয়া যোগােত আরোহ।
ফরিঘ্ন রণক্ষম রািত্রর দেশে গিয়া যে স্থানে

শ্রীঙ্কন ভঙ্কন করে সেই স্থানে পক্রির ত্রিপুত্র

' আপিন শরীর ব্লাঙ্কসকে ভক্ষণ করিতে দিব'র কারণ
· স্মরণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন।
- রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে

' বালক তুমি নিজ গৃহে নও আমি তোমার হইয়া
· নিত্ম শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক

কহিলেন তুমি পুর্ণ্যাত্মাকে আমাকে পরিচয়দেহ!

৮ঃ
…

' রাতœকছিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি লুক্নে
: অন।
বালক বিক্ষত্রদিতে'র এই কথা শুনিয়া
- অণনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন । রঞ্জ

， বিমর্দিতা রাক্ষসের আস্থার স্থানে হালাবদন
নির্ভগ্ন হইয়াবসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আঁহরের
| : কালে সেই স্থানে

অনিয়ম ওস্তম পুকঘকে দেখিয়া

, কহিলেন হে মনুষ্ম তোমার মৃত্যুকাল ওপস্থিত
-

হইল ইহাতে ভয় না কর্ষুি হাস্য করিতেস
তুমি কে আমাকে পরিচয় দেছ। বিঘ্নদিতা
, কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আমি

যুচি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষন

কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে ওক্তম পুরুষ
তুমি বড়ই পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্টু হই
লায l আযীর স্থানে তোমার যে অভিলম্বিত

থাকে তাহা ঘটূ কর । রাজী কহিলেন যদি
আযাঁর পুঁতি তুষ্টু হইলা তবে অদা অবধি
৯
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লুজার হিংসা করিবা না ।

অনন্তর রক্ষন

তথাস্ত বলিয়া রািত্রর বােক্য স্বীকার করিলেন ।

ব্লাআ যৌগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিত
দে অবধি রাক্ষসের

রাতবানীতে অইিলেন l

প্রত্ম লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল । দশমী
পুত্তলিকা এই কাির্তকে শুনাইল্ল কহিলেন
ঈদৃশ পরোপকারকতা তোমার যদি থাকে তবে

এই সিংহাসনে বসিবার ওপষুক্ত হও । ইহা

শুনিন্ন ভোজতে ঊদিবসে নিরস্ত হইলেন।
ইতি দুশমী কুট্টু সমািপ্ত -

…
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একাদশীপুগুলিকার ক…।–
পুনবর্বর অপর দিবস ভোঁতরাজ অভিষেক
কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ নি”-ছ।সনের

নিকঃ ওপস্থিত হইলেন। এতুলুাবে, একাদশী
পুত্তপিক্স কছিলেন ভোঅরজি শুন এ সিস্হ।
সনে বসিতে সেই পরে যাহার রাজা বিক্রমাদি

তোর তুল্য মহত্ত থাকে । ভোজরাজ কছি
লেন হে পুত্তলিক রাজা বিক্রমাদিত্যের কি কন্ঠ
। মহত্ত্ব। পুত্তলিক কহিলেন: ছে ভেতর!অ শুন

· রাজাধিক্যদিতের রাতে ভদ্রসেন নযে এক্
মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক বনরুক্মিণ
মৃত হইলে তু…পুত্র পুরন্দর নামে স্কে সকল
ধন অপব্যয় করি… নগ্ধ করিতে লাগিল

প্রতিবলি লোকেরদের নিবারণ মানে না ।

.পুন্দরের পিতার মিত্র এঙ্ক পণ্ডিত ব্লগ সঞ্চ

৮8

দির্স পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন ছে
ত্রিপুত্র যে ধন নগ্ন যত্নেরক্ষা করিলেও স্থির
হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি আয়

থর্ক্সবা করিডেন্স । পুরুষের মহত্ত্ব বন ?'ব্ধি
লেই হয় এই বনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিঙ্কু বলে

বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বপ্ন হইয়া তিন লোকের অধি
পত্তি হইয়াছেন।

এই লক্ষ্মী সমৃদুহইতে

ওঁ-পল্লী হইয়াচেন অতএব সমুদ্রের নম্ন রত্না

কর এই লক্ষ্মীর গর্ভে কন্দর্ণ উন্মিয়াচেন এই

ট্রুমুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার ওপরেও কন্দর্প দর্স
করেন। অতএব বিবেচনা করি， বুঝ পুরুষের
মহত্ত্ব ও দর্ণ যে কিছু সকল লক্ষ্মীর পুদীদে হয়।
অতএব স্কছি এ কণ যে ধন লক্ষ্মী তাঁহার অপবায়ু

ওষুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়াপুরুদুর
কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য ঘত্ব
:বাতিরেকেও হয় নারিকেল ফুলের তলের ন্যায়
… ¤ àন্তব্য যে বস্তু সে মােন যায়ঙ্কি

রণ， তাল্লু নিশ্চয় কুড়ি-কেহ পার না

৮৫

ণঅভুক্ত কপিণী ফলের শাঁসার ন্যায়। অতএব
ধনকে ঘত্ব করিয়া রূফ়িলে কি হইবে । এই কম্পু
ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়ু। দিনে২ অপব্যয়

করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নিদর্ল
হইল যখন ঘাঁহার নিকটে যায় কেহ আদর করে
না ।.
এই বপ সবর্বত্র আত্মােদ হওয়াতে

পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তকুল হইয়া মানে বিচার
করিলেন বাপ্পুদি হিংসু অন্তুর বাস যে বনে
ত'দৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার
: বৃক্ষের বল্ল পরিবীন তৃণ শয্যা এ সকল ধন

হীন লোকের বর° ভাল

তথাপি ধন গবির্বত

বন্ধুরদের নিকটে বীস কntন ভাল নয় । এই
, রূপ নানপ্পকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর

দেশান্তর প্রস্থান করিলেন । নীল দেশ ভ্রমন

করিতেই মলয় পরর্বতের নিকটে পীতপুর নামে

পুঁৗতে ওপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রি
তে এক স্থীর কবীণস্বরে রেণদন শুনিলেন।

মনস্তুর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকের

৮ঔ

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কুল্য রাত্রিতে তৌভ্র'র
দের নগরেতে কোন স্থীলেঞ্চি রোদন করিতে ।

'

চিল া গ্রামস্থ লোকেরা কছিল আমরাও এই
· কপ পুত্যছ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন

শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে
ইছ জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়ু।

· অনিষ্ক শঙ্কণ প্রযুক্ত সর্বদা ব্যাকুল থাকি।
অন্তর পুরুদর কিছুদিনের পর স্বদেশে অস্নিপ্ন
• রঞ্জি বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন।

ব্লজা শুনিয়া কৌতুকাবিঘ্ন চিত্ত হইয়ু। ঐ স্ত্রীলো
কের রোদনের বিশেষ অনিবার কারণ যোগ

….পর্দুকরোহণ করিÑ পুরুন্দরকে সঙ্গে লইয়া

， শীতপুরে আইলেন ।

অশ্রু অণ্ণ অসি্

অনুসন্ধান করিতেং ঐ নগরে কিঞ্চিৎ দূরে
“এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের

প্নেদনের অনুসন্ধান পাইলেন， অনন্তর যে
সময় ঐ স্ত্রীলোকরেদনকরিল তৎকালে ঐবনের
1 মধ্যে ঘৃন্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে ওপস্থিত

· ৮৭

হইলেন । তথা নির্মূদেখিলেন যে এক্ক অত্যন্ত

ভয়ঙ্করযুক্তি রাক্ষস দত্ন রহিত হইয়া এক
আশ্র্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীক্বে করàতে তাত্ন
করিতেচে ।

রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিঁ

অতিশয় কর্ণযুক্ত হইয়া রফিনকে ভর্তৃসন।
- করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্টু রাক্ষস অবল স্ট্রী
লোককে তাঁতুন করিয়া কি ওে'র

পুরুষ্কার্যহই

তেচে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আয়'র

সহিত যুদ্ধ কর । ঝুঁজার এই মুর্খ বাক্য শুনিয়া
রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোবাবিষ্ণুচিত্ত হইয়া র আর
: সহিত যুদ্ধ করিতে ওদাত হইল রাজা কিঞ্চি…

কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া htá রক্ষিদের
মস্ত কচ্ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন । অনন্তর ঐ

স্ত্রী মৃত ব্যক্তি পুর্ণ পাইলে যেযত সন্তুষ্ট হয়
তদ্বৎ সন্তুষ্ট হইয়া রািত্রর সাক্ষা– আসিয়া

কৃতঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে
মহারাজাধিরাজ সত্বিকদ্বভাব গব্বত্ব সর্ম্পকে
নষ্ট করিয়া সর্পফূপতিত ভেকীর প্রাণদন

।
*

·
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ঘোেড় দেন উদ্ব… আপনি রাক্ষসকে নগ্ন কর্র্র
আঁমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার পুতুল
· কর্ণর তৌযার ক্রি করিব আমি নিঃসন্তান যদি

সন্তান থাকিত তবে ভূত্য করিয়া দিতাম । এইক্কণ
বিনা বাক্য বলিয়া রণজীর পদতলে পড়িলেন।
অনন্তর ওগ্লি র:অীকে কহিলেন অজি অবধি

-আপনি আমাকে আত্মদৗসীর ন্যায় আনুন নব

শত স্বর্ণ কলসঙ্কুরিত সুবর্ণ আমার আচে সে
সকল ধন আপনি আপনার আনুন। রাজা এই
কপ স্ত্রীর বিনয় বার্ক্য শুনিয়া তাহার বাক্য

স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল বন

এবং ঐ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুদ

· রর্কে স্থাপিত করিয়া যৌণশীদূল্ল আরোহন করি
'ঘু স্বস্থানে আইলেন । এই কথা একাদশী পূত্ত
--

--

*-

লিক্স ভেগ্গতঙ্কে শুনাইয়া কহিলেন হেভোজ
' রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুর্ঘর্র শুনিল ঘদি
… তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থtiকে আইস সিংহ
-

-

-
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মনে বইসন ।

ভোঁতরাজ এই বাক্য শুনিয়া

অদিবসে ক্ষান্ত হইলেন। ইতি একাদশী কথ]
সমাপ্ত। →

!

…

**,
…

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা।…
j
* **

… … … :*
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অপর দিবস শুভেচ্ছ্রাত্র সিংহাসনে বসিবার
কারণ সিংহাসনের নিকটে ওপস্থিত হবাযূত্রে

দ্বাদশীপুত্তলিকারাভাকে কহিলেন হেভেতর অ

এই সিংহাসনে বসিবার ওপষুক্ত সেইযে রাজা
বিক্রমাদিত্যের তুল্য শুদরি হয়। ভোজরাজ কহি

লেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীভূক্ত। পুত্ত
লিকা কহিলেন হেভোজরাজ শুন এক দিবস， শ্রবি

ক্রমাদিত্য রাজ্যাবলোকন কারণ যোগ+দুদীর
হণ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতে এক স্থানে

দেখিলেন নদীতীরে দেবালয় সমীপে পণ্ডিত ব্রহ্ম
গেরা শীঘ্র বিচার করিতেছেন। বিক্ষমূদিত্য শাস্ত্র

'

' বিচার শুবনের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে গেলেন
সে স্থানে নিগ্ন শুনিলেন পণ্ডিতের পেঁঢ়বাদে

আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শােস্ত্রযুক্তি অনুভববিবদ্ধ

.৯ঠ

কুবচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়ার!আ কহিলেন
হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের ঘর্থ্য নিরূপণ পণ্ডিতের

কর্মঘণ্বলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন কল্প
পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্পষ্ক স্থাপন নিমিত্ত

দুর্গ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতীর্য লোপ করে নে
আপনি নষ্ট হয় এব… আত্মশিঘ্রবর্গকেও নà

কর। পণ্ডিতের রাজার এই বাক্য শুল্প করি,
আপন মনে বুঝলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথti
পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শস্থের আয

।
`

--

থার্থ কহিয়সি তছি ইনি বুঝিয়াচেন অতএব
বুঝিইনি ওত্তম পণ্ডিত হইবেন। এই কণ বাক্য

পরসুর কহিয়া সকলে লজ্বিত হইয়া বিচারহইতে

*

-
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•

•

“

，

'

· নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীরতীরে এক
ওত্তম রূপবান পুত্র আসিয়া ম্রিয়মান হইয়া ，
· পত্নিপ্ন তত্থতে যে， লোেক সিলেন সকলকে

-

।

।

|

কছিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দে， আমার কি
হইল। এ বাক্য শুনিয়া তূ যে সকলে চিলেন

, ওঁৗছারা কেহ নিকটে গেলেন না । ইহা দেখিয়!

'

-

:

*

৯২

প্লাজা বিক্রমাদিত্য কঙ্কণাবিষ্ণুচিত্ত হইয়া তাঁহার

নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায়

ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট্র
হইয়া রীতাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি অনত্রীর

পরম বন্ধু বন্ধু সেই যে বিপত্তি কালে শুপকার
করে ততএব আ'য'র স্থানে এক দিবা দুবা মূলিকা

ন”যে আঁচে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর
এ দুবাকে ঘ্যােন যাহা ঘটিবা তত্ক্ষণে তাহা

পাইব ইহ জিকে কহিয়া ঐ মূলক রীতাকে

· দিয়া দে সুঘ্র পুন ত্যাগ করিলেন । অনন্তর
এক দুর্দুি ভিক্ষুক রতির নিকটে আম্লি ভিক্ষা
করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার
দরিদ্রতা ঘীহীতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেই।

ভিক্কুক্রের্নমাত্রেরাজ ঐমূলিকণভিক্ষুককে
গ্নি ঘেীগণ!দকর্হন করিÑ স্বর্ণগরী গহ্বান

করিলেন। এই কথা দ্বাদশ পুত্তলিক ভেতরীজ
কে কছিলেন । হে ভোঁতরাজ তুমি যদি এ বল

দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে

|

৯৩

পাের।

ইহা শুনিয়া ভোঁতরাজ ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্ত।–
*

-

-

-

- -

-

-

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা।–

পুনবর্বর অপর দিবস ভোঁতরাজ অভিষেক কর্ণ
সি”-ছমিন সমীপে ওপস্থিত হইলেন ।

ইতা

বসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহি

লেন।

হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই

বসিবার যোগ্য যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য

মহত্ত্ব হয় ।

ভেতরঅ এই কথা শুনিয়া
।

কছিলেন

হে পুত্তলিক রাজা বিক্ষমাদিত্যের কি

কণ যত্ত্ব। · পুত্তলিকা কুলিন রাজা বিক্রমণ
দিত্যের ঔদীর্ঘ্য সাবধানপূর্বক শুন এক দিবস

রাজা কৌতুক প্রযুক্ত যৌগপাদুকরোহণ করিয়া
নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকটে বনে

ওপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক পুস্লিাদের মধ্যে
এক সিদ্ধ পুরুষ আসেন রাজা বিক্ষমূদিত্য সিদ্ধ

পুবুকে দেখিঁ শ্রদ্ধা পূর্বক প্রণাম করিলেন।
|

।

(৯৫

সিদ্ধ পুব্বভ্র কহিলেন ছে রাজা বিক্রমাদিত্য -ক্রি

· নিমিত্তে অাইল স্নাজী কহিলেন:

হে ঘেট৷

আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি বলে জানিলেন ।
সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্বে তোমাকে আমি অবন্তী

নগরে রাজসিংহাসনে দেখিঘুড়ি তুমি রােত্ম্য

ত্যাগ করিয়ে দেশান্তর ভ্রমণ করিতেন্স এ ভাল

নহে স্বদেশে থাকা স্বর্ন রাত্য চিন্তা
' করিলেই রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ
ভ্রমণ রাজীর ওচত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে

শত্রুপক্ষের'রআ লইয়া ভোগ করিতে চেষ্ণ পীর।
ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কছিলেন হে যোগি যে

বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতীক্ষার নাই

যদি

অস্থির পুতৗকীর থকিত তবে নল রীতা প্রভৃতি
দুঃ» পাইতেন না অতএব সমস্তই অদৃষ্টান্ত

， ইহাতে আমার কি চিন্ত।” অপর পূর্ব বৃত্তান্ত
এক নিবেদন করি। পদ্মিনীন্দ্র- নামে এক পুরী
' থীকে তাঁহার রাজার নাম অনুশে'র কিছু দিনের
পর ঐ রাত্রীর পত্র মন্ত্রী ভুক্তি বন্ধুবর্গ ঐক্য
·

৯৬

হইর্য় দেশছইত্তে রঞ্জকে পঙ্গুঞ্জীর সহিত দূর
রাতণ পর্র্রীর সহিত পাঁদ

করিয়া দিলেন।

চীর নন দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে
বৃক্ষ তলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন

ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ অন যক্ষ থাকেন তাহার পর্

কথোপকথন করিতেছেন। এক ঘন্ধ কছিলেন
এই নগরের রাজা কুলা ধুতঃকালে পুঁৗন ত্যাগ

করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরে রাত্রী ক্লে

-হইবে। আর এক যক্ষ ওত্তর করিলেন যে এই
সৃক্ষের তলে ঘিনি শয়ন করিয়া আসেন তিনি
রীতা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থকিয়া এ

| সকল কথা শুনিলেন - প্রাতঃকালে রাজ্য স্ত্রী
: সাভা'হীরে নগরের মধ্যে বাসস্থান করি।
থাকিলেন।/ সেই নগরের রাজা ঐ দিবস পুলি

ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রি রগোির'আ পুঁতিপালন
: কারণ পুঁঝন হস্তিক লইগ্ন রাস্তার ওপষুক্ত

পুরুত্ব অর্জ্জু করিতেছেন। - ইত্যবসরে

-

' –…

-

--

,

--

-
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…
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প্রধান স্থস্থী জয়:*¤ রাতœক অ্ণন ওপরে
অারোহ ন কর ইহ্লা রণত দিন?-হসিনক্রের নিষ্ক্রট

অনিলের অপর ঘর্বিগের্র অভিষেক স্করিলেন।
রােজা অমৃশে্বর নম্বীস্থ অভিষিক্ত হই， নিষ্কণ৮

কে রাত্য করেন।
কিছু দিন পরে সীমান্ত
ঝুঁজ' সঙ্কল ঐক্্য হইয়] অ্যাশেখর রাজার
নগর রে"ব করিল

তৎ~কালে রাজা রাজ়ীর

সহিত অক্ষত্রুীতা করেন রােজ্য চিন্তা করেন।

ন!

অনন্তর রাস্ট্র কছিলেন হে মহ।

ব্লীজ বুঝি শত্রু রাজাগণের চক্রে তোমার এ
দেশ না গুঁকিবে ।

অতএব আপনক'র হিতৈ

ম্রিনী হইয়া স্মরণ… আমি কই যে রাজা বাদ
নসক্ত হন তাঁহার ধন বুদ্ধি সীমঁ সহায়
থাকিতেও রাজা নষ্ট হয় ।

তাহার বানন

অঞ্চদশ লুঙ্কার হয় তাহার মধ্যে কম প্রযুক্ত

দশ প্রকল্প ব্যসন হয় ক্রোধ পুর্যুক্ত অঙ্ক পুস্কার
ব্যসন হT এই সমুদ্র অঞ্চদশ পুস্কার বাসন
-*

ত

°

৯৮

হয় অতএব রূআর কী， ক্রোধ সর্বদা আত্মা ।
স্কীমত্ম দশ লুঙ্কারের এই বিবরণ

মৃণযুতে

আসক্তি পুণ্ন দূতঙ্কীত সক্তি দ্বিতীয় দ্বিন্দ্বি

তৃঞ্জয় সাির্কন প্রপদ করণ চতুর্থ স্থৈর্ণতা
পঞ্চম অহঙ্কর ঘœ নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তয
গীতশ্বàসক্তি অম্লম বাদ্যশ্রবণসক্তি নবয

নিরর্থক ইতস্ততা ভুযন দশম এই দশ

প্রকল্প কােজ বাসনগণেতে সর্বদা আসক্ত
প্নে রাজা হন উহার অর্থ ও বম ওভয় নষ্ট
হয় ।

ক্রোেবজ আঞ্চ পুকার বাদনগণের এই

বিবরন খুলতা পুগ্ম সাধু লোকের নিরপরবে

নিগ্রহ করুণ দ্বিতীয় নিরপরাধ লোকের হুনলেঞ্জ
তৃতীয় পর্বশত্সার অসহিষ্ণুতা

চতুর্থ ওয়

জ্জোকের গুণের দো্বপে অােন পঞ্চম

চলত্রুযে

পর বনের ঘ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদীন ঘ4

পরের ভর্তুমন সপ্তম পুঁহরদি দ্বারা লোকের
অত্যন্ত ভীতুন আঞ্চম । এই কপ ক্রোবতী
আ¤ বিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রণত হন

৯৯

ডিমি আঁপনি মঞ্চ হন । এব… উঁহ'র রাত্য ও

ধর্মওতয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং
মহর্কুিলে-পন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাঁশক্রতাতে
অণ্ডাষ্ট্রবিষ্ণুটিগু ছইয়া রাতচিন্তা পরিত্যাগ

স্করিল।অতএব বুঝি অতি শীঘ্র আমরা সকলেই
বিপদগ্রস্ত হইব। রাস্ট্রী রাজাকে এই বর্ণ নিবে
_দন করিয়া অতিশয় দুঃখিত। হইয়া বসিলেন !
তদনন্তর রাজা রানীকে কহিলেন ছে স্ট্রোনি ভয়

পরিত্যাগ কর আমি রাজাভুট্টি হইয়া তোমার
সহিত থে বট বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম
এবং সে বট বৃক্ষের
সে বট বৃঞ্চ আঁচেন
' ওপরে যে পঞ্চ অন যক্ষ দিলেন যাঁহােরসের

পুঁসঁদে এ রােত পাইয়াছিদে পঞ্চ ঘষ্কও আঁচেন
উতএব হে প্রিয়েঁ চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই
হইবে

রণত। ইছ৷

জাইদ পশি্ণত করি।

কহিল রানার সহিত পুনর্ঝর ৭শকৗতাত
প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ ঘঙ্ক রাত!
বিপত্তি কাল ওপস্থিত অনি¤ পল্লুর প্রশ্
…

…
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করিলেন।

অামরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি

কিন্তু এ রাত। অত্যন্ত কাপুরূত্র ইহার কোনই
, ক্ষমতা নাই কিন্তু স্মৃতি শত্রুমুক্ত হইয়াছে

আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না ।
করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমারদের বড়
লস্ত্রীর বিষয় মহতের এই ধর্ম স্ববদ্ধিত লোকের
কোনহ্ বুকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব

· আয়ারদিগকে যুদ্ধ করিয়া রাজীর শক্রুদিগকে

- নষ্ট করিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া
পঞ্চ ঘষ্ক রন করিয়া রাজার বিপক্ষরূকে ন¤

করিলেন। তদনন্তর রাজ়ী বৈরিবর্গের বিনাশ
' দেখিয়া অতি আশ্চর্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন
.হে যহ্রত এ কি আশ্চর্য্য এ সুবল শক্রুণ
· অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল ৷ ব্লাডার
' এই বাক্য লঞ্চ ঘষ্ক শুনিতে পাইয়া রাজ়ীকে

' সম্বোধন করিন্নু কহিলেন হে ক্লানি যে বণ
তেমীর রাজার শত্রবর্ণেরা নষ্ট হইল তাহার

কারণ শুন। আমরা পূর্বে পঞ্চম-সলিম
*

·

… …

*

… …

-

…

*-
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যে পুস্করণীতে আমারদের বাস চিল দৈবা
এক বৎসর অতিশয় নিদ্রা পুঁতাপে সে পুষ্করণীর

সমস্ত অল শুরু হইল। এই রােত পূর্বকালে
কুম্ভকর চিলেন সে পুষ্করণীতে মৃত্তিকা থনন
: করিতে যাইতেন: আ'ঘ'রদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল

দেখিয়ু， পুস্করণীতে এক গর্ত করিয়া সেই গর্ত
.তলেতে পূর্ণ করিয়া রশ্মিয়চিলেন সেই পুষুক্ত
… পাইয়াছিলাম । কিছু কালের পর সেই পঞ্চ
, যৎসা আহ্লা পঞ্চ ঘক্ষ হইয়ুচি সেই কুম্ভকর

এই রূআত্মশোের ইনি পূর্ব অনু আমার
দের ওপকর্ করিযূক্সিলেন এই প্রযুক্ত সই

ওপঙ্কর স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা
করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজা ভোগ
করন ইহ কহিয়। পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে
গেলেন। রাজ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে ঘেরি।

' যে বিষয় অবশ্য ভবিতবা তাহার অন্যথা কদািচ
হয় না । পুরুষের প্নেতে কি হয়। ইছ।
শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে
. ..

**

.… …

;

º

-ইছিল ঐ নীতি শােস্ত্র বিকল্ক নীতি শাস্ত্রের

মত যে পুরুত্ব ওদোর্দ্য সবর্ষর্দ করে সেই শুন্তম
খৃষ্ণা আর ভবিতব্যই হয় যে শুবিতত্ত্বা নয় সে
লনি যত্নেতেও হয় না এ কম্পুফল্গুর কথা

অতএব কোন কম্পুর্র্য বডিরেকে হয় না।
সে যে হণ্ডক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয়

সে

কাপুরুষ { অতএব সবর্দা বিষয় কঘেঁঙদ্যোগ
করিবে । পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্বীনী বট অতএব
তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তাগ্রনি
দিলাম । রাজা চিন্তামনি ৭ষ্টিয়া আনন্দিত হইয়া

দিদ্ধ পুরুষকে স্ততি লুণতি করিয়া অস্টিন নগরে
চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ অসি্

ব্লজ'র স্থানে ধন যত্ন করিলেন।

রাজা ঐ

চিন্তামনিরত্ন দরিদ্র পুত্রকে দিয়া ঘেীগণদুৰ
রোহন করিয়া স্বস্থানে অইলেন । পুত্তলিকা

কহিংদন ছে ভোজরাজ রাজা বিকয়দিতের
এতাদৃশ মহত্ত্ব তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্ত্ব
থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত
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হইলেন ।–
ছও।
ভেতরীজ ইহা শুনিয়া তদিবসে নিরস্ত
•

\

ইতি ত্রয়েঁদর্শ পুত্তলিকার ক্রসমঞ্জ«

*

'
`চতুদর্শী পুত্তলিকার কথা।পুনর্ঝর এক দিবস অভিষেক，সিংহাসনের
| নিকটে শ্রীভোজরাজ ওপস্থিত হইলেন। চতু
দর্শীপুত্তলিকা ভোতরতাকে কহিলেন হে ভৈ!

ব্লীজ শুন । শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তীনগরে সাম্রাজ্য

করেন তাঁহার এক মিত্র সুমিত্র নামে চিলেন তিনি
আপন বাটাহইতে তীর্থ যাত্রা করিত্ন নন তাঁ"
ভ্রমণ করিতে শক্রবতীর নামে এক তীর্যতে
ওপস্থিত হইলেন । সে তীর্থে যুগ্মদিদেব নামে
এক দেবতা ছিলেন তাঁহার পত্নী ও স্তব করিয়া
নগরের মধ্যে প্রবিষ্ণু হইলেন। সেই নগরে এক

দেবালয় নিকটে তৃলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল
পূতি কষ্টীহ এক দেখিয়া অত্রস্থ লোকেরদিগকে
জিত্ম:না করিলেন লোকেরা ফহিল মদনসঞ্জীবনী
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নামে এক দিব্যপ্পনী এই দেশের রন্জী তাহার

এই পণ এই তৈল কটাছেতে প্রবিষ্ট হইলেও
যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী
হইবে । সুমিত্র লোকেরদের পুর্মু… এই
বাক্য শুবন করিত্ন মদনসঞ্জীবনী রীত্বীকে
দেখিয়া তাহাের আদি নৌÑব কপ লাবণ্য দেখিঁ

অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া
শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষী- সকল বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল
কৌতক্ষণবিষ্ণু হইয়া তৈল কট্ট*হর নিকট্টেলিয়া
তৈল, স্রবো বাল্প দিলেন।
মদনসর্গুীবনী
ইহা শুনিয়া আ'Hতে আসিয়া তাছী পুত্যক্ষ
দেখিঁ শ্রীবিক্রমাদিত্যের দ্যুঝু শরীরে অমৃতভি

ঘেক দ্বারা পূর্বব- নিঝুম নির্ঝঞ্ঝ শরীর
স্করিল ।

দিব্য!প্লন শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কুহি

লেন হে মহারাজ রাজার সাহস বত্ব গুণ তপ্ত

তৈল কটাহে পুঁবিষ্ণু হওয়াছইতে অধিক বা

কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ আন.
চু

|°

…
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কারণ এ ৭ণ করিয়াচিল'ঘ পুঝিলট্য ড়েীঘীর

বড় পুরুষ， অতএব তোমার পুঁতি তুষ্ট হই
লাম আমার সহিত এ রত্ন'রতী দেশের স্বার্মী
হও। এ কপ নগ্ন পুস্কারপ্রিয় ব'স্কোতে রাষ্ট্র

তােক আগ্রহ না বুঝিঞ্ঝ পুনর্ঝর রাজাকে
কছিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি

ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রীতে এবং
এতাদৃশ রািতস্লত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে

ভ জ্বলুাইতে পারিল না। তদন্তয়ে রীতা
সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝি সুমিত্র নামে আত্মমি
ত্রকে সে দেশের রাতা! করি… এবং… যদলস্নখুঁী
বনীকে তাহাকে দিয়া আপ্ন রাজধানীতে আই

লেন। চতুদর্শী পুত্তলিক， শ্রীভোজরাজকে এ
কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔ
দীর্ঘ্য থাকে তবে এলিংহাসনে বসিবার ভাজন
হও ।

ভেণ্ডরাতা এ বাক্য শুনিয়া তদিবসে

স্ক!স্ত হইলেন ।–

' ইত 53 দর্শী কথা।–

পঞ্চদশী পুগুলিকার কথা –
' পুনর্ঝর এক দিবস অভিযেকার্য সিংহাসন

সর্যীপে স্থিত শ্রভে，অর্জকে দেখিয়া পঞ্চদশী
পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহ।

সনে বসিবার যে ওপষুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন ।
রূআ কহিলেন কই সে বৃত্তান্ত কিরূণ। পুত্ত
লিক্স কছিলেন এক সময়ে শুবিক্ষাদিত্য হস্তি

অশ্ব র পদাতিক রূপ চতুরঞ্জিনী সেন সমভি
বাহিরে সবর্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রােত্নম

হকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব ফর্মুলচিব সভা
স্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভী মধ্যে বসিয়াচেন

ইত্যবসরে ক্রীত্ব বনাধ্যক্ষের রাজসাক্ষাৎকারে

অনি¤তী¤লি হইয়া বিনয় পূর্বক নিবেদন
করিলেন হে মহারাজ সক্কল ঋতুর রাত।বসন্ত আপ
নক্কার বিল'স বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বন

রজি নবীন পলব হল পুরু স্তবক মন্ত্রী ভারতে

8e৮

Hর্ম শেণভাবিশিষ্ণ হইয়াছে সকল সরোবরে

সরসকহ ঘৃকাশ হইয়াছে ভূমর মালা মধুপৗনে
মত্ত হইয়া মনোহর শক্স করিতেচে

কোকিল

মিথুন মধুর রব করিতেছে । ওদ্যুনিস্টলেরদের

' এই বাক্য শুবন করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীত্ব।
বন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুগ্নু
ভব করিয়া বন মধ্যবর্তি বিচিত্র মণ্ডপ ঘবঃস্থিত

মনিমণ্ডিত কনকঘয় সিংহাসনে ওপবিষ্ণু
হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র লুসঙ্গ করিতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে রাজার ধর্মধিক্কারি

পণ্ডিত আনি শাস্ত্রের এক পুসট্ করিলেন হে

মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কীহতেও স্থির
হইয়া থাকেন না।

দুওং মা-সন যল মূত্র নান

বিধ বাধিযা এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র
মিত্র কলত্র গুঁড়তি কেহ নিত্য নয় অতএব এ
সকলে আত্যন্তিকী পুঁৗক্তিকর।অনি অনের ওপষুক্ত
নয় পুভি যেমন সু…ন্ত্রিক বিল্লুদে ততোধিক
দুঃখ，ফ্লিক্স হল অতএব নিত্য বস্তুতে যানভনি

-
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বেশ অনির কর্তব্য। নিত্য বস্তু সর্দিানন্দ বিগ্রহ

পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তঁাহীতে মন
সুস্থির হইলে জীব আমার সংসার কর্ণার
হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্মধিক্ররির এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ- কাল আ'অা মনে

বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্মধিকরি তুমি

যাহা কহিল মুক্ত বটে বহুতর চিদুবিশিষ্ট শরী
রেতে ঝুঁণ বায়ুর স্থিতি আঁবের অীবন তাদৃশ ∩ন
বাঘুর শরীরহইতে নির্গম জীবের স্মরণ! অতএব
আঁবের বড় আশ্চর্য্য স্মরন সহজ সাৎসরিক
ঘাব… বিঘ্র যাব- জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত যরণে
ত্তর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা পুত্যক্ষ
সকল অনিয়৷ও বিষয়েতে যত্ত থাকে ইহার পর
আত্মগন বল কি এ অােন নম্ব， না হইলেও পরম

পুরূষেতে স্থিরতরীনুরাগ হয় না।

আত্মনি

নাশ য-সপ্পে করনে হয় সেই পরম সাধু অতএব
তুমি পরম সাধুবট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নন।
ঐকাির অ্যান কথা কহিয়! বম্মাধিকারকে পরিতে।

~
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দ্বার্থ অঞ্চলঙ্ক স্বর্ণ মু'দিলেন। শুভেঞ্জত
পঞ্চদশী পুত্তলিকার লুমু"- এই শুণúñন
-শুনিয়া দে দিবস ওপরত হইলেন।

। ইতি পঞ্চদশ পুত্তলিকা কথা সমাপ্ত।

ঘোড়শীপুত্তলিকার কথা
অনন্তর এক দিবস নি…হােসনের নিকটস্থ ভোজ

রাতকে স্রোতশী পুত্তলিকা কহিলেন ছেঁ ভোঁত্তল্পাস
যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার ওণযুক্ত হয়
বিক্রমাদিত্যের সেই গুণের শুল্hujiন কছি শুল।

চদুশ্মের নামে এক রাজচিলেন তিনি এক দিবস '
স্লভ করি， বলিয়'চেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীঘ্র

এক ভধু স¤« গিয়া তাহাের নানা প্রকার যুশো

স্বর্ণর্ন করিয়া কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত
' লোকের অশুয় এবং আপনি সকল গুণের
' আশ্রয় এবং সকল গুন বৌদ্ধ পুরুষ্ক অত্যন্ত

বিরল । রাস চন্দ্রশেখর ভঘ্নের এই বাক্য শুনিম্ন
কহিলেনছে ভঃ তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াচ
এত্তপ্লুশ লোক কোথাও দেখিঁচ কি ল। ভল্লু

কছিলেন হে মহারাজ তীব-গুণমুক্ত কেরল রক্স
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বিক্রমাদিত্য আঁচেন। রীতা চন্দ্রশেhtর শুঞ্জুের

… বিক্রযাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া অদ্ভুল হই

বীর সুদ্ধ করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন।
আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাঙ্গ চন্দ্র

শ্মেরকে অক্ষয় সম্মুক্তি দিয়া কহিলেন হে র আল্

তুম প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আস্থতি দিব মে
শরীর দগ্ধ হইয়া পুনবর্বর শুক্তম শরীর হইবে ।
ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা দেই
বপে প্রতিদিন শরীর হোেম করেন অনন্তর দিবা

শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্মত্তি পাইয়ুন নান পূণ্য
:

সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল
বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভধু কহিলেন
ত'ছ' শুনিগ্ন রাজা মানে বিবেচনা করিলেন যে,

ব্যক্তি আত্মসর্মপন্থ লে কেরদিগকে নিজ তুলা
করেন সেই ঋতু কেবল আপনি বড় হইলে বত নছে

যেমন যলহ্লাচল আ'অসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে

স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়চিল

ওত্তম সুমেরু পর্বত আপনি রত্নময়কিন্তু নিকটস্থ

88৩

পর্বতেরদিগকে রত্নমগ্ন করেন না অতএব উহার

রত্নযাতৃ নিরর্থক । এই স্তূন্তে স্বস্তি লোক
যাহাতে সুখী থাকে ঐ শুক্তম লোকের কর্তব্য।

রাজা চন্দ্রশেখর সর্বতোভাবে সুখী বনে কিন্তু
তাহার পুত্যহ তপ্ত তৈল পুঁবেশ বড় এক দুঃ।
এ দুঃ' তাঁহার যাহাতে ºrঙন হয় এ আমার

অবশ্য কর্তব্য। এই রূপ সনে বিচার করিয়া রািত্র!
চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য
আপনি গিট্টু।অগ্নিকুণ্ডে সুবিধু হবামাত্র দেবী
পুতাফ হইয়া কহিলেন হে সক্ট্রিক শিরোমনি

ভূমি অগ্নিকুণ্ড নির্জন কেন প্রবেশ করিল।
রূতন চন্দ্রশে্র তোমার তুল্য হবে এই

বিভ্রম

দুর্মুহু করিযূন্সিল এই পুস্তুক্ত নিত্য শরীর দাহের
: দুঃ» ৭র্ । আমীর আল্লীবন অনেক করিয়াচে
এই হেতুক অক্ষয় মনুত্তি পাইয়াছে তুমি এ

সাহস নিরর্থকঁ কেন করিল। সে যা হণ্ডক্স
cl
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সয়ুডি বর পুঁটুনি কর | বিক্রমাদিত্য কহিলেন
হে দেবি যদি আমাকে সুসর হইলেন তবে র্তী

চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর
দাহের দুঃখ না হয় এই ব দেও। দেবী কহি

লেন হে রতন তুমি অতিদতা দয়ালু ভক্ত এ
' প্রযুক্ত সন্তুষ্ণ হইয়া তোমার অভিলতি বর রীতাে

চন্দ্রশ্রেষ্কে দিলাম।

ইহ কহিয়া দেবী ডান্ত

স্থিত হইলেন শুবিক্রযদিত্য চন্দ্রশেল্পের মহাদুঃখ
'গুন করিয়া ঘোগপাদুকারেহিম করিয়া স্বস্থানে

ভাইলেন।

পুত্তলিকা কছিলেন হে ভোঁতরাত্ম

শুন রােত… বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে পুবেশ
করিয়া পরের দুঃখ ঘোচন করিয়াচেন -মত কে

করিতে পারে।

এতাদৃশ যস্থত্ব যদি ওেtºীতে

থাকে তবে এই f«০-ছম্লিনে বলিতে পাির ।

পুত্তলিকায় এই বাক্য শুনিব্লু ভেতরীত অব৷

মুর্খ হইলেন।—
ইতি ঘোড়শী কথH সর্ম্যস্ত।…

সপ্তদশীপুত্তলিকার কুখ।–
অন্য এক দির্স অভিষেকার্যসিন-হািসন

…

শস্থ ভোজরীতঙ্কে সপ্তদশী পুত্তলিকা বহ্নি

' হে ঝুঁজুন শুবিক্রমাদিত্যের ঔদাের্য্য কি বল চুল
তাহ' শুন ।

অবন্তী নগরেতে শ্রুবিক্রমাদিত্য

যে কালে স্নায়ুত্য করেন সে কালে রাডার

থমাের্বলে প্রায় সকল লোক্ পুণ্যেতে রত । স্ত্রী
তশের এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে অনে
নগ্ন সকল ভূমিতে সকল শস্য ছয় প'পেতে

বিরাণ গুঁতে অনুরাগ শাস্ত্রী， দুষ্টু প্রত্যু
অতিথি লেব， পিতৃমাত্রাত্তর আত্মানু
,বর্তন অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম
-

ধর্মুেতে সবর্বদেশ পত্নম শোভিত চিল । শুবি

ক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে

· প্রতীশীলন দুগ্গনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য
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* ভোগ করেন।

ইত্যবসরে এক দিবস শুদ্যান

পীল রাত্রীর সাক্ষী- কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন
করিল হে মহারাজ কালান্তক ঘয তুল্য ভা

স্ক পর্বত সদৃশ শরীর এক শূকর অসিয়া
ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াচে অদ্ভয়ে অস্থির।
অগ্রাম বন তàগ করিয়া পলাইয়া আসিয়ুচি

শীঘ্র শূকর নিবারণ যে রূপে হয় তাহাতে অব
দ্বীন কবন ।

শুদ্যান পীলের এই বাক্য শুবন

করিন্ন ঘূণর্মূমোদে শূকুর নিবার্ণার্থ বারণ
রোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন।

তদনে শ্রবিক্রমাদিত্য পুঁবিদ্ধ হবামাত্র শূকর
অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল! রাজা তৎ
'পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই কণে সে শূকর
অনেক বন অতিক্রমান করিয়া এক গহন কাননে

…বিঞ্চ হইল। রীতাও তন্নিকটে গিয়া ওপস্থিত
হইলেন শূকর কোনই প্রকারে আত্মত্রাণের
শুণœা না পাইয়া নেই বনেতে শুষ্কৃতর এক্

· গিরির শুঁহু! পিপঁৗন কণািট বদ্ধ হইয়া চিল

•* ·
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সেই গুহ'র কপাট দন্তে বিদীন করিয়া গুহার

মধ্যে শূকুর পুবিল্টু হইল। প্লাজা শ্রবিষ্কয়দিত্য
হস্তিহইতে নামিয়া

"ল্প চমা ধারণ করিয়া অত্যন্ত

সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে
গুহ অতি বিস্তীর্ণ এক দেশের ভ্রূ প্লাজা অনেক

প্রকল্প অল্রেণ করা কোথাও শূকুর তত্ত্ব না
পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমন করিতেচেন ইতিমধ্যে

অপূর্ব এক নগরী তত্থতে গ্গ্নে উন্মধ্যে
পুঁবিষ্ণু হইলেন। সে পুরীর মঞ্চে গিয়া নারায়ণ

যে বণে বলির দ্বারি হইসিলেন সেই বলের

প্রতিমা আঁতে দেখিয়া শ্রবিক্রমাদিত্য নন।
লুকার স্তব ও পুঁণীয় ও প্রদক্ষিণ করিয়া পুঁতিমার
সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন রাষ্ট্র ভক্তি
শুদ্ধীতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়। শ্রবিক্রমাদিত্যকে

রস রসায়ন নামে দিবা দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার
গুণ কছিলেন।

হে মহারাজ এই যে রস নামে

বস্তু ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের ওপড়ুক্ত
যখন যাহা চিন্তা করিব! তাহাই পাইব। এই যে
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রুগ্নয়ন নয় প্রয় পদার্থ ইইইইতে পরমর্ম
ওপযুক্ত যগ্ন ঘাঁছা চিন্তা করিব তীর্ঘ পাইব।
এই বণে শ্রীবিক্রযাদিত্য নারায়ন প্রসাদে বস্তদ্ধয়

৭ইয়া সে গুছহইতে নির্গত হইয়া পূর্ব
ব− ›ছর দ্বীর কপাটে বদ্ধ করিয়া স্থম্ভিতে
আরোহণ করি， স্মরণঅবনীতে আসিতেচেন

পথমধ্যে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃ" পিতা
সুত্র ব্রাহ্মণদুয়কে দেখিঁ তাহাঁরদের সব বৃত্তান্ত
। শুনিয়া পরদুঃথে অত্যন্ত দুঃ" হইয়া ঐ রুন

রসায়ন দুবাদয় ঐ পিতা পুত্র্গদ্বয়কে দিয়।
স্বরাজধানীতে ওপস্থিত হইলেন। সপ্তদর্শী
পুত্তলিকা কছিল হে ভেতরীত্র শ্রীবিক্রমাদিত্যের

শৌর্য ঔদার্য্য এই কণ চিল তুমি যদি এই কণ
হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পাের। শ্রভোঁতরাত্ম
এই কথ'তে আদিবািন ওপরত হইলেন ।–

খুঁত সপ্তদশী ক…

·

অঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা –

অপর এক বিন অভিষেকার্য সিংহাসন

নিকটে ওস্থিত শ্রীভেতরতকে অন্ধদর্শী পুত্ত
লিকণ কছিল। হে ভেতরতা এ ক্রি-ই'মনে বক্সি
· বর ওপযুক্ত যে রাজা তাঁহার সাহস ঔদীর্ঘদি
রাতগুণ যে কপ তাহা কহি শুন । এক দিবস

“হাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সঙ্কু…

বৃতাঞ্জলি হই， এক দ্বপ্নি নিবেদন করিল ।

হে যহৗরাত্ম অদা আশির্ক এক কথা শুনিলয়
উদয়াচলের শিখরের ওপরে এক দেবতাযতন

অাঁচে তদঃভাগে মনি মুক্ত পুবালদি ，তি

স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দিক্ব শোভিত অপূর্ব এক
সরোবর আঁচে l সেই সরোবরের মধ্যে স্বণর্র্রী
এক স্তম্ভ আঁচে সে স্তম্ভের ওপরে নানা রত্ন

অত্নিত কঙ্কনময় এক সিংহাসন আঁচ। দুর্গ
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দয়া কালাবধি সাব্যাস্থঙ্কাল পর্যন্ত লি-ছÑন

সহিত ঐ স্তম্ভ কমেং বৃদ্ধির্ত হই， সূর্ণ মণ্ডল
স্নশ করে। মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকাল পর্যন্ত

ক্রয়ং দ্রাস হইলে পূর্বমত সরোবরের মধ্যে
থাকে। এই যত ঘৃতাহ হয় দ্বারিকের প্রযু…

এ অাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজ অত্যন্ত কৌতু
· কর্ হইয়া গ্রেহিণ করিয়া ঐ
সরোবরের নিকটে গিয়৷ ওপস্থিত হইলেন ।

সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ অলযধহইতে নির্গত
হইয়া বদ্ধর্মনি হয় । ঐ কালে শ্রবকয়দিত্য
স্তম্ভে।পরিস্থ সি°হসনের ওপরে গিয়া অবস্থিতি

' করিলেন ।

. স্তম্ভ ক্রযেং বদ্ধমান হই।

*—

মধ্যাহ্কালে সূর্য্য মশুল পর্যন্ত শুপ্তি হইলে
স্তম্ভেী-রিন্থ সিংহাসনস্থিত শ্রবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ড

তর সূর্য্যতণ ভর্তি হই， অচেতন
হইলেন।

তদনন্তর শ্রদ্র্য দেবতা শ্রবিক্রম।

দিতোর সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্টু হইল্ল
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শ্রবিক্রমাদিত্যের শরীরে অস্ত্ত বর্ষণ করিয়া
রাজাকে সচেতন করিলেন ।

রীতা চেতনা

পইর্য় ভক্তি শুদ্ধাপূর্বক শ্রীসূর্যদেবতার অনেক
স্তব করিলেন । শ্রীসূর্য্যদেবতা রাত'র স্তবে
সন্তুষ্ট হইয়া পুঁতিদিবস এক ভীর পরিমিত

সুবর্ণদৗড়ি কুণ্ডলঘর রাজাকে দিলেন।

রাজা

শ্রসূর্যদেবতার পুঁমাঁদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়!
যোগপাদুকরোহণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে স্বকীয়
রূতাবানীতে আসিতেচেন ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত

· দরিদুকে দেখিয়া দর্কুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ড
· লদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন ৷ এই ওপােন
অােদশী পুত্তলিকা শ্রভোতরতকে কহিয়া কহি
লেন ছৈ ভোঁতরােত তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাব
শালী হও তবে এ সিন”-ছাসনে বসিতে পাের ।

শুভোতরীজ আপনার অদৃশ প্রভাব নয়
বুঝিয়া তদিবসে ওপরত হইলেন।
। ইতি অষু'দশী কথা →
ত

ইহা

ওনবিংশতি পুত্তলিকার কথা –

পুনর্ঝর

এক

দিবস

অভিষেকার্যেপস্থিত

শ্রীভেতরতকে ওনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল।
ছে ভোতরাত তুমি এই সিংহাসনে বসিবার
ওপযুক্ত নহ । এ সি°হাসনে বসিবর ওপ

যুক্ত যে রত শ্রীবিক্রমাদিত্য চিলেন তাহার
মহত্ত্ব যেমন আছ শুন। এক দিবস শ্রবিক্র
যদিত্য স্বীয় পুত্রবর্ণের কি রূপ ব্যবহারে
আঁচ ইহ অনিবার কারণ গুপ্তৰপে একাকী

যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভূযণ করিতেং
পদ্মােলয় নামে পুরীর মধ্যে সুবিঞ্চ হইলেন।

ত'তে অপূর্ব এক দেবালয় নিকটে চরি ব্রহ্মচা
স্ত্রী পরম্নর কথোপকথন করেন । তন্মধ্যে এক

হ্রহ্মচারী কছিলেন আমি তীর্থ যাত্রীতে অনেক
দেশ দেব 'ন নদী পবর্ত দেখিঁচি কিন্তু কনক

কুটু নামে এক পবর্ত তাঁহািত ত্রিলোকনাথ।
নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি ত?H

ঘাইতে পারিলাম না তল্লিকটদেশস্থ লোকেরদের

এ
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প্রুযুগ্ম- শুনিলাম কনকক্কু পবর্বর্ত অত্যন্ত

দুগর্ম তথা গেলে প্রান বাঁচা ভাঁর । অতএব
আমি সেই দেশহইতে নিবৃত্ত হইলাম স্ট্রী পুত্র
ধন আদি যত বিষয় আচে এ সকল যদি ঘœ ,

*

তবে চেষ্টা করিলে পুনরৰর হয় এ শরীর

!

গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না এ শরীরের

-

স্থিতিতে সবব সিদ্ধি হয় অতএব নীতিশাস্ত্রানুসা

*

রে সর্ব্বপেক্ষত্র সর্বতোভাবে শরীরসংরক্ষণ
অবশ্য কত্তব্য। রাজা ঘেগিরদের পরম্নর
কথোপকথনের মধ্যে এক যোনিরঞই বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালি পুরুষের বড়

ভার কোনই কম্ম নয় এবং নাতি শাস্ত্রসিদ্ধ

-

-

|

ব্যবসা করি লোকের দুঃর্ভ কিছু নয় পণ্ডিতে

'

রদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিযুছিতবাদি অনের
শত্র কেহ না ( ইছা কহিয়া যোগীপাদুকারোহণ

-

কুর্নি কনকক্কু পবর্ত ঐ যোণির নিকটে গি্রন
ওপস্থিত হইলেন।

!

যোগী রাজাকে দেখিয়া।

কছিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এম্বানে

।

-
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ফনিমিত্ত আÍনিয়›

·

রাজী কছিলেন কেবল

|

সদর্শনার্থ।

তদনন্তর ঘেú
শ্ররিক্রমাদিত্যকে ভক্তম রাজলক্ষণযুক্ত শ্রম
· লাত্ত্বিক অনিন্নু কর্ণ ৯ণ্ডিকী দণ্ড নামে দ্বিব্য
আণপনকীর

| প্রত্রিত্ন দিল্লী ঐ পােত্ররে গুন কছিলেন।

।

হে মহারাজ কল্লা নামে যে এ দুবা ইহার এই
… বন অলঙ্কর বস্ত্রদি যে দ্রব্য মনে করিব।

*

এ কােক বীয হস্তে স্নশ করিব। সেই চিন্তিত
দ্রব্য সকল এ কর্ হইতে হইবে । এ uণ্ডিকীতে

ছন্তী অশ্ব রথ পদড়ি প্রভৃতি অন্য যত লিথিতে

|

， পুরিরে তৃত ছইরে। অরি যে এই দণ্ড ইহাকে

।

দক্ষিণ হস্ত করিয়া যে মৃত শরীর স্নশ করিল

।

সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগ
বলল， বস্তু， তোমাকে শুল্কমুক্ত পাত্র অনিঃ
' : দিলাম ।

তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোণির

প্রসীদলত্ব ঐ

বস্তুরত্ন পাই…য পুঁদক্কিণ

করিÑ যেগণ পদুস্কবিল্লু হইট্টু ঘরজধানীতে

আইসেন পট্টি মধ্যে বনেতে ভূমণ করে অত্যন্ত
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দুঃণ্ডি এক ওত্তম পুরুষকে গ্গ্নে জিজ্ঞাসা
কিরিলেন হে পুরুষ তুম কে কেন বনে ভ্রমণ
কুর। ঐ পুরূষ কহিলেন আমি এক দেশের রাস!
- চিলীয় সীমার শহূর্গের্র অত্যন্ত প্রবল হই্।

অlঘীর আত্মীয়বগেরদিগকে যুদ্ধেতে নগ্ধ করিয়া
আমার প্রতি দয়াদি সকল আফ্রিমণ করিত্ন
লইল।

সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃতি

হইয়া শত্র ভয়ে অন্য কোনছ নগর মধ্যে থাকি
তে না পারিশ্ন বনসবো একাকী ভ্রমণ করিতেছি।

আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে

পীঘ্রীণ দুর হয়। ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃÑক্তি
ঐ পুরূন্ত্রের শুনিয়া শুবি ক্রমাদিত্য অতিশয় দà

বিষ্ণুচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যৌগি্নদগ্ধ
ক'দি দুবাস্লা দিয়ে স্বরাজধানীতে তামিলু।

ওপস্থিত হইলেন ।

ঐ পুব শ্রীবিক্রমাদিত্য

দত্তদিব্য বস্ত্র পুভাবে পূর্ব- ঘরাত্য দাদি ।
পরিজন লুপ্ত হইলেন। ওনবিংশতি পুত্তলিকা
'ক্বছিলেন হে ভেতরণত এই সিনৎহাসনে যে রােত৷
…

…

……–
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বসিতেন তাঁহার ঔদাের্য্য যে স্বপ্ন ছিল তাহ!
কহিলiয । তুমি যদি অদৃশ ঔদাের্য্যমুক্ত হও
তবে এ সিংহাসনে বসিতে পাের। শুভেণ্ডারাজ

এই কষ্ণশুনিয়া তদ্বিলেপর্বৃত্ত হইলেন –
ইতি ওনবিংশতিতমী ফংN++*

র্শিত পুত্তলিকার কথা –
অনন্তর এক দিবন বিংশতি পুত্তলিকা সিংহী
· মন নিকটস্থ শ্রীভেতরতকে দেখি， কছিল।

শ্রীবিক্রমাদিত্য তুল্য যদি তুমি হও তবে এই
লি”-হ!মনে বনি্ অভিষিক্ত হইতে পাের । শুন
শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কপ চিলেন এক দিবসন শ্রীবিক্রমা

' দিত্যের বৃদ্ধিসাগর নম্র মন্ত্রী বুদ্ধিশৌথর নাম

স্বপুএকে অত্যন্ত মূর্খ বাসনবিষ্ট চিত্ত অনিয়৷
কহিলেন । হে পুত্র তুমি রাতমন্ত্রির সন্তান

হইয়া মূর্খ হইল পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস
শীঘ্রন্নুশীলন করিল ন শাস্ত্রাভ্যান লুকাশিত।

সংস্কার সংস্কৃত ঝুদ্ধি যে মনুষ্যের ন হইল
: সে মনুষ্য মনুষ্যকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচন
করিয়া বুঝ।

শাস্ত্রীয় ধুদ্ধির ভাবাভািব ঝুমুক্ত
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গ্লষ্টু পশু ভেদ ব্যবস্থারিক আহার নিদ্রা ভয়
মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্য পশুর এক বর্ণ
কিঞ্চুিলুাত্র বিশেষ নছি। তোমার দে শtষ্ট্রীয়

বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃH ।
এই কণ পিতার শিক্ষার্থভ-সঁ বীক; শুনিয়ু!
শােস্ত্রাভ্যান্সে নিশ্চিত চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়ান

সুষ্ঠুঝর ওপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ঝুঁ“

পন্ন হইয়া স্বদেশে আইলেন পন্থিযধ্যে এক
নগরে দেবতাঘতন দেখিলেন দেব সন্দর্শর্নীগ্ধ
দে স্থানে আসিয়া তদিবসে তথীতেই থt:কিলেন

সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতাযতলের নিকটস্থ অপূর্ব
এক সরোবর চিল

দেই সরোবরইইতে আ¤

দিব্য কন্যা নির্গত হই， দেবতার নিকটে
· আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজ় অল্প
স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ অঞ্চ

, কন্যা প্রবিষ্ট হইলেন । এই মহদ্ধত বুদ্ধিশোের
' নামী মন্ত্রিপুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক
দিবসের

পর শ্রীবিক্রমাদিত্যকে

কহিলেন

$২৯

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভূত অনিল্ল ঐ বেড়ায়
তন নিকটে আসি… নিশ্ম সময়ে মন্ত্রি…এ যে
ঝপ কহিয়"চিলেন সে কপ লঘস্ত দেখিলেন।

পুঁৗতঃকালে ঐ অক্ষু কন্যা পুষ্করণীর মধ্যে বন্ধ
• দ্বিঘ্ন অলে পুঁবিà হবাঘ'ল রত্নাও ত-ক্ষণ

ঝল্লু দিয়া অল মধ্যে পুঁবিষ্ট হইলেন । অনন্তর
কন্য'র রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ।

ধিরাজ বিক্ষমাদিত্য তুমি অদ্য শুভদৃষ্ণবশতঃ
আমীরদের পুঁতাক্ষ হইয়!চ
অণইদ ।

অঘ্রারদের সঙ্গে

কন্যারা রাজ'কে এই ঝপ কহিয়।

পাতাল লোকে রত্নময় ভ্রপুরীর মধ্যে লইয়ু।

গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রত্নপুরী

তুমি গ্রহণ কর। রাজী কছিলেন আমার রাজপুত্র
আঁচে এ রাজপুরীতে আমার কি সুতেন কিন্তু
জিজ্ঞাসি তোের কে এ পুরী বা কর । কন্যারা
কুছিলেন অt্র অঙ্ক কন্যা অঙ্কু সিদ্ধি এ পুরী
'!
--

--
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আযাদের ক্রীতীমন্দির তোমার দর্শনে অগ্নি!
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াচি অতএব তোমাকে
পারিতোষিক আঞ্চ রত্ন দি গ্রহণ কর । এ অঞ্চ
রত্নের গুঁcl এই একেতে মনমসিদ্ধি হয়

· দ্বিতীয়েতে ভোঁতনীয় দ্রব্য যথন যাহা চাহ

তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্য
ব্লুপ্তি চত্তর্যে দিব্য গতি সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপীদু

কণ পুপ্তি ঘঞ্জে সর্ব স্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্বত্র
হয় আর্গুমে সন্তোষ সুপ্তি এই রূপ আঞ্চ রত্নের
গণ্ডন স্কন্থিা। কন্যারা রাজাকে আঞ্চ রত্ন দিলেন ।

ব্লজ! ঐ অঞ্ঝ রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসি
- তেচেন পথি মধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মন রীতা

বিক্রমাদিত্যকে অনিà আশীবর্বাদ করিয়া
ভিক্ষা করিলেন । হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ

অত্যন্ত দু"ী তুমি ওত্তম রাজা অiঘীকে
এমন ভিষণ দেও যে আমার কোনই বিয়ে আস
দ্রব না থাকে এবং সদী সুণ্ন থাকি । রাত!

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার ন
,

，
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করিয়া ঐ অঞ্চু রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুল্লীতে
আইলেন।

বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে

ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদাের্য্য থাকে
তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুন
কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়্গ পাও ।
এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লড্রিত হইয়া ক্ষান্ত
হইলেন ।–

ইতি বি-শতিতমী কথH→

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা।–
অনন্তর এক দিবদ শ্রীভেতর!অকে সিংহাসন

-লিঙ্কট ওপস্থিত দেখিঁ একবিংশতি পুত্তলিকা
কহিল । ভেতরীত এই নিংহাসনে বসিবার

শুপযুক্ত যে রাত। চিলেন তাহার ঔদাের্য্য গুন।

এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী
আ'চে ইহা দেAি'ব'র কারণ প্রবিষ্কর্মাদিত্য যে…

পাদুকরোহণ করিয়া দেশ ভ্রমন করিতে। এক
পুরীর মধ্যে দেবতায়তনে শুক্তরিলেন ।
তন্ত্রস্থ
দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াচেন

ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়ুতনে
আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে

স-পুরুষ তোমাকে সম্পূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত
দেখিতেছি অতএব বুঝি বৃতি， হইব। র আর
রূত্যু চিন্তা পত্নিতœগ ভদàীন পুঁয় ভ্রমণে রাত，
·
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¥কে না অতএব সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া

প্লাজার স্ত্রীত্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্তব্য। এই
বাক্য শুনিয়া শ্ররিক্রমাদিত্য কছিলেন হে পুরুষ
ঝুঁতি'র ধর্ম ব্যতিরেকে রাজা বিঘ্ন শুভাশুভ,
চিন্তাতেই রীতা ?Hকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম
নছি

-

সে রািতরি বল শুভাশুভ চিন্তঃত্ত রীত্য

*কেন!

এবং পরুয় ধন্ত্রিক রাজার রাতের

বিষন্ন শুভাশুভ চিন্তা বাড়িয়েকেও ধর্ম বল

মাত্র রাজ্য শুঁকে। অতএব রাজ্য স্থিতির মুগ্ধ
কর্ণধম্ম এই প্রযুক্ত রাত্র ধর্ম অবশ্য কর্তব্য।
| সীমারও ভ্রমণ কেবল ধম্মৰিতোমাকে কোনই

:কীর্ঘায়ির à বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনি।
বিদেশী， পুরুষ কহিল ছে যছর'জ অপনি নরম

ধার্মিক বটে আমাকে যে ক্লাে কল্লি জানি
: যুiচে দে বাস্তব বটে। রাজ্য কহিলেল কহ ক্বি

: কর্র পুব্ধ কছিল হে মহার্জ শুন নীলণৰত
· কীম， নযে এক দেবী আশ্চম তখুঁতে

: শূàরদি সে দিব্ধির রত্নণ দ্বাদশ বৎসর

*

!|
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পর্য্যন্ত ক্রীর মন্নুজপ করিলাম পরন্তু

কিছু ফুল দশিল না অতএব আমি সবর্বর্দী
শুদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিà মনের
মধ্যে বিচার করিলেন অনেক অপে যে যন্ত্র

সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে ।
এবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে
সঙ্গে লইয়া নীলপবর্বতে কাযা， দেবীর আর্তি
নের নিকটে আসি… থকিলেন । রাত্রিযোগে

নিদ্রাকালে কী， দেবী সুপুরূপে রাজাকে

কছিলেন ছে মহােজ বিচমদিত্য তুমি কেন
এ স্থানে আলিয়ঁস যদি এ পুর্ঘ， রস সিদ্ধির
নিমিত্ত আলিয়ঁ থােক তবে সমুদ্রক শ':স্থাঞ্জ

পুঁঅবসুষ্ঠুশদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক

পুব্বকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রস
সিদ্ধি হইবে। এই কপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন
দে্র নিদ্রা ত্যাগ করি， ওগ্লি বসিলেন

' মনেং বিচার করিলেন সয়ুতি বিশতি লক্ষন
মুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ণ নয় কেবল আমি
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ওপস্থিত অচি এ পুরুষের ওপকারাের্থ আমাকে
আপনাকে বলি দিতে হইল ৷ এই বর্ণ বিচার

করিয়া প্রতিঃকালে সুনাদি নিত্য ক্রিয় করিঃ
¥¥হস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি
দিতে ওদাত হব'ঘাত্রে দেবী পুঁতাঙ্ক হইয়া
রীত'র হস্তদ্বয় ধরিলেন ক্বছিলেন

ছে স্মাহ'র'তা

ধিরাজ পরম ধার্মিক শিরোমনি আমি তোমার

পরোপকারিতা কি পর্যন্ত ইহা বুঝিবার করুন
তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিচিলাম তাহ!

প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাছি

আমি প্রসন্ন হইলীয় বর ঝুনা কর । রাত।
দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি

আমার প্রতি সন্তুষ্ট হই， তবে এ পুরুষকে

রস সিদ্ধি দেহ । রােজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে
রুস সিদ্ধি দিয়া তাঁহইতে অন্তর্হিত হইলেন

ঐ পুকুরে নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শূàর বীর
কঝন অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদু

শান্তিকণ নব রস মূর্ত্তিন্ত হই， তদবধি থাকি
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লেন র্তী স্বপুরী গমন করিলেন । একবিংশত্ত

পুত্তপিঙ্ক কহিল হে ভোঁতরাজ তুমি যদি এতদ্রু*
পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বলিতে

পীর । এই কথ!ীতে তদিবসে শ্রুভেরাজ বিরত্ব
ছইলেন ।→

ইত্তেকবিংশতিতমী কথা →

A

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা –
দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি
এই সিন”-হাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইব। এ যে ,

তোমার ভক্্র প্রত্যাশী হইঘ্রাঁচে তাহা ত্যাগ

কর । তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকরী হইব।

না যে এদি্মন বনি শুন বিক্রমাদিত্য স্প্রে
ঋণ হিতকরী সিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য ঘোড়শবহু
আমুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে ঘাবদন্ধি

দিঘৃ রাতারদিগকে জয় করিÑ সবর্বরতমণ্ডলী

মক্ঃ মনি মণ্ডিত চরণবিদ হইয়া সাম্রাজ্য

করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মধুর সুস্বরবীণ বাদদি
স্বরে ভল্লু বন্দীক সুড়তি ঘশোবনন গানে নিদ্র।

ত্যাগ করিয়া পুঁবুদ্ধ হইয়ূম্রমন্ত্রীর্ণ চরণারবিন্দ
ব্যান নােম স্মরণ করিয়া কৃত নিত্য সন্ধ্যা ব্লদি
-

，

'৫'
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রূণ প্রাতঃকৃত হই， অভ্যস্ত নন আয়ুর্বের অনু.
শীলন করিয়া মলু শীলাতে ব্যাঘ্র করিÑ রাজা ।
ভরনে ভূঘ্নিত হইয়া সহসুং স্বর্ণ দান করয় -

ধীঘ্র কর্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেঘ্নিত
হইয়া ধম্মশাস্থবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি
শাম্বীনুলরে রাজ্য বাণীর করিয়া মধ্যাহ্নকালে
বেদোক্ত মাধ্যহিকী ক্রিয়া স্বপন করিয়া রোণি
দরিদ্র পুভূতিরদিগকে নানী পুকার দীন দিয়া

ড্রতি বন্ধু মিত্র অন সমভিব্যাহারে কষায় যন্ত্র

লবন কটু তিক্ত অম্বুকপ সুিব রসযুক্ত চর্ব্য চোষা
লেহ্য পেয় কপ চতুবর্বর্থ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন
করিয়া আঁতী লবঈ পুভূতি নানা পুকার পাঁচক

সুগন্ধি দ্রব্যমুক্ত তস্ফূল ভোজন করিয়া চন্দনাদি
সুগন্দ্রি দুবোতে লিপ্তার হইয়া বিবিধ পুকার

পুন্নুর মলি বরণ করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে
বিদায় করিয়া অপূর্ব পলিপ্পেপরি কিঞ্চিৎ-কাল
শয়ন করিয়া সুপতি শুক্র শরিক প্রভৃতি পঙ্কি

গণের সুঘর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব সুন্দরী যুবৃত্তি
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স্বীগণ সহিত বাক্চাতুরীতে হানারস করিশ্ন

অপরাহ্নে ইতিহাস পুর্ণদি শ্রবণোত্তর সেনার
বন ভাণ্ডারদি অবলোকন দেই সেই বিষয়ের
অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া

সন্ধ্যাকালে

বেদোক্ত নিত্য ক্রি， করিত্ন পণ্ডিতেরদের সহিত

শােস্ত্রার্থনুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের
সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সঙ্ক…

কার করিয়া আনিষিদ্ধ শৃঈর রসানুভব করিয়া

অঝনেদা কাল পর্য্যন্ত সুষ্ঠু নিদ্র'তে যাবজ্জ্বীবন
প্রত্যহ এই বলে কাল যাপন করিতেন। ইতি
মধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্র কালে অনি¤

সূক্ক দুঃস্বপ্ন দেখিঁ পুঁতিঃকালে পণ্ডিতেরদিন
কে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ

অনিষ্ট সূক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিà .
হইবে ।

রীতী পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া

যনেং বিচার করিলেন মৃতু্যু অবশ্য ভাবী স্থী

পুত্র বিত্তাদি সীম্সপ্নিক সকল বিষয় অলবুদ্বু
দের ন্যায় অনিত্য মরণোত্তর কেহ কাহাের নয়
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কেবল ধর্ম পরলোকে ওপকর্ক হন অতএব
স-পুরুষের সংসরাসরিতা নিশ্চয় পূর্বক
ধর্ম সঞ্চয় অবশ্য কর্তব্য যেমন কৃপণের বন
সঞ্চয় করে ।

শ্রীবিক্রযদিতা এই কপ বিচার'

করিÑ তিন দিন পর্য্যন্ত ঘনবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার।
করিন্নু সরবর্র ঘোষণা দিলেন যাঁহার যে অভীষ্ণু
সে তাহ' রাজ ভণ্ডীরহইতে লইয়া যাওক । এই

ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আদিয়া
দিনব্রয় পর্য্যন্ত যাহর যে মনে লইল সে তাহ।
লইয়া গেল । দ্বাবিংশতি পুত্তলিঙ্ক কহিল ছে

ভোঅরীত্র আবিষ্ক্রমাদিত্যের ঔদাের্য্য ঈদুক্ চিল।
অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সয়ুতি
এতাদৃশ রাত কেহ নাহি

কেবল তুমি এযত্ন

নয়। এই যত্নে সে দিবস শ্রীভেতরজি নিবৃত্ত
হইলেন ।–

，

， ，

，

，

ইতি দ্বাবিংশতিতুমী কথ] →

ত্রয়োবিংশতি পুগুলিকার কথা –

-

পুনরপর দিবসে অভিলেঁ লি-হাসন নিকটে।

পন্থিত শ্রীভোজরাতকে দেখিঁ ত্রয়োবিংশতি
পুত্তলিকা কহিল ছে ভোজরাজ শ্রবিক্রমাদিত্যের
তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ওদীর্ঘ যাহার হয় সে এদি-ছ।
' সননে বৈসন।

রাজী কছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের

শৌর্য্যদিকি বণ। পুত্তলিকা কহিল হেভেতরীজ
শুন অবন্তীনগরে শুবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন

ঐ নগরে ধনপতি নযে ত্রিশ-কোটীশ্বর এক
বণিস্থ থাকেন তাহার চার পুত্র। ঐ বণিকু,
আপন মৃতু্য সময়ে চার পুত্রকে কহিলেন হে
পুত্রের তোঁযর অন্ধ্র মৃতু্যর পর একত্র থােকব৷
বিভক্ত কদীচ হইব ন সহবানের গুন

বিস্তর ইততের সাহায্যে ক্ষুদ্রলোকেরাও অসন্ঠ

কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তুন সমুহ
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একত্র হইয়া দৈবী বৃদ্ধি নিবারণ করে ঐ তৃণের।
বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে

ন পরন্তু ঐ বৃদ্ধির অলে আপনার ভঘিয়া যায়
অতএব মিলিয়া থােক! ভাল যদি দৈবাৎ~ সম্ব
লিত হইয়া থাকিতে না পাের তবে আমার শয়ন

স্থানে তোমাদের নামাঙ্কিত করিয়া চরি ক্লদ

পুঁতি্রযু্িিচ আপন আপন নামানুসারে
লইব। এইকণ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়ািধন
পতি দেহ ত্যাগ করিলেন ! : কিপ্পুৎ~ কােলানস্তর

বনিক্ পুত্রের পরম্নর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়!
স্বম্বলীয়চিহ্নিত চরি কলস মৃত্তিকাহইতে
শুদ্ধার করিয়া দেখিলেন অোষ্ট্রের কলসে যুক্তিক।

দ্বিতীয়ের ঘষ্টে অঁর তৃতীরে কুম্ভ অস্থি চতুর্র
কলসেতু ইহার অভিপ্রায় না বুঝি অনেক
বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার

অভিপ্রায় কহিতে কেছ পারলেন না । এই কপে

অনেক দিবস পর্য্যন্ত চার সহোদরে বিভক্ত হইয়!

দুঃQ'তে কাল যাপন করিলেন। একদিন ঐ চুরি
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বণিক পুঞ্জে শ্রবিক্রমাদিত্যের সভাতে মিয়ুং
সভ্য লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি

কলসের তত্ত্ব নিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান

নগরে দুই ব্রাহ্মন থাকেন তাহারদের এক বিধবা
ভগিনী পরয কপবতী তাহাকে পাতালহইতে

এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল ত…

ব্লুমুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভুক্ত দুই অন
বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কচূিত হই।
দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের
পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাঁহার নাম শীলব

হন ঐ শালবাহন আপন যাতার সহিত এক কুম্ভ
কার গৃহে থাকেন । তিনি সেই ঘটচতুর্গুয়ের
বৃত্তান্ত শুবন করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজ সভা

তে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এঘটচতুষ্টয়ের
যথার্থ নিরূপন আমি করিব । ইহা শুনিয়া সকল

“সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মু" নিরীক্ষণ করি
' তে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পূর্তি ঘট
- যাহার নামে ভূমি ধন আহর। অঞ্জর পূর্তি
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কলস ঘাঁহার নামে স্বর্ণ রূআত ক…ন্য পিস্তল

তাম্র ত্রসু শশক লৌহ কুঠু ধাতুব্য তাহার।
অস্থি পূরিত কুম্ভ ঘাঁহার নামঞ্ছিত উইর

হস্তি

: দোটক গো যহিষ চঞ্চী মেঘ দস দস্যদিবণ

দ্বিপদ চতুল্লদ ধন।

ভু পূরিত গণর্য় ঘাঁহার

' নামে বন্য ঘর গোকূ কলাই যুদ্ধ চণক তিল

সর্ষর্পদিরূপ শস্য ঘন তাঁহার । নাগ পুত্রের এই
বাক্য শুনিয়া চারি ভুতিতে আনন্দত হইয়ুম পিতৃ
কৃতাংশানুসারে স্ম্ব ভাগ লইয়া পরুম সূগে
কাল ক্ষেপন করিলেন । নাগ পুত্র কৃত নিণর্য়

লোক পুরম্নরীতে খবিরুঘদিত। শুনিয়া নাগপুত্র
অনিয়ন নিমিত্ত পুঁতি্ন নগরে দূত স্ট্রেরণ করি
লেন। কিন্তু শীলবহিন আইলেন না কহিলেন

বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োঅন যদি

তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে
কেন না আইসেন। দূতের এই বাক্য শ্রীবিক্রয়
দিত্যের সাক্ষী - টিপ্স কছিল । রাজাবালকের

এই বাক্য বিস্মিত এবং কিঞ্চি- ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্
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প্পিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন… প্রতি
ঋনপুরে ওপস্থিত হইলেন। তথাপি শীনবাহন |

ব্লু'আ সন্তুষার্থে শুবিক্রমাদিত্যের নিকটে আই
লেন না। শুবিক্ষমাদিত্য ক্ষুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক

শ্রেণ করিয়া শালবহনের পুর্ী ও গূহ রোব
করিলেন। তদনন্তর শীলবাহন স্বগৃহবরেই
দেগ্নি মৃত্তিকানির্মুির্ত গত ভুর্গ পদাতিকদি

স্বপিতৃপ্নভাবে সতীব করিয়া যুদ্ধার্থে আফ্রিদি
লেন শীলবহিন সৈন্যের শ্রবিক্রমদিত্য সৈন্যের

সহিত অনেক দিবস পর্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ
করিলেন ত?পি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে ত°

সৈন্যের। ভগ্ন হইলেন না । এক দিবস রাত্রি
যৌগে শীলবাহনের পিতা পাতাল পুরুস্থ নাগপুত্র
আলি， শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দ”-

শিঘ্ন ব্রিত্তুনীতে মূহূর্ত করিয়া গেলেন । এবি
ক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মুহূর্ত দেখিয়া
ধ

-
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অমৃত ম্লেচনে সৈন্যেরদের আঁবনার্য নগরজ
বাসুকির যন্ত্র অর্ণ করিলেন বাসুকি তুঘ্ন হইয়া
রীতাকে আস্ত দিয়া গেলেন । রােত্ম ঐ অমৃত
লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে ঘাইতেচেন পথি মধ্যে

শীলব হন পুের্ত্তিপুর্ঘদ্বারূতীর সম্মুখে আসিয়া

ঐ অমৃত ভ্রূন করিল । শ্রবিক্রমাদিত্যের এই
নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই
দিব । অতএব স্বনিয়ম ভঈ ভয়ে ঐ পুর্ঘদ্ব
য়ুকে আমৃত্ত দিলেন । মহতের মহত্ব এই যে
স্বাক্যের অন্যথàচরন কদাচ না হয় এই বণে
শ্রবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন，

শুভকর্ম করণীড়িত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপ−
দাগর তরে এই শীষ্মের সুঘন আঁচে অতএব

ধর্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাতা এই
“ভাবন করিতেসেন l

ইত্যবসরে শ্তালনগরী

হইতে বাসুকি স্বযুৎ-জসিমঁঅমৃত বৃষ্টি কর্ি
| প্রবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া

গেলেন সৈন্যের সুপ্তোত্থুিতু পুঁয়ি কোলাহল
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| বরিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যের
দের জীবন দীনে পরয সন্তুষ্ট হইয়া সকল দেন -

সহিত স্বপুতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভাবে
অন্যোন্য বিস্মিত হইলেন।

অতএব কহি হে

ভেতরীজ এবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপয এত!
দৃশ ওর্য় যদি তোমাড়ে থাকে তবে এই দি…
হািসলে বলিতে পাের । ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিক'র
এই ক্N খৃনম্ন শ্রীভেতরীত তদিবসে শিথিলী
ভিলঘ হইলেন ।–
ইতি ত্রয়োবি-শতি কথH !→

চতুৰশতিপুত্তলিকার ক…।–
পুনর্ঝএক দিবস চতুর্বিংশতিপুসিক্সলিঙ্ক
সনারোহণ নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কছিল

হে ভোঁতরাজ শ্রবিষ্কয়দিতোর তুল্য সুজা পুতি
পািলক যে রাস্তা হইবে নেএসি-হািসলে বহ্ণিব।

রাআ কহিলেন দেইবিক্রমাদিত্যের পুত্রণালতে।
কীদূশী! পুত্তলিকা কহিল শুন এক বিল শুদ্ধি
কযদিতা যন্ত্রিগণ পরিবেষ্ণিত ছইয়া সভাস্থানে
বদিয়iচেন ইতিমধ্যে কেরল দেশীয় জ্যোতিঃ

শাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভীত আসি， বিবিধ গদ্য
পদা বাক্বূবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বদ করি।

রাআদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা

করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন শােস্ত্র ভান

বন।

পণ্ডিত কছিলেন আমি জ্যোতিঃশীত্বে

আলবৎ রাজা কহিলেন রল এই বৎসর্ত্মেমঠু
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স্ত্রীত্যে কি হইবে । পণ্ডিত কছিলেন হে মহারাজ
এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। য়তা কহিলেন
অtত্রর দেশে নীতিশাস্ত্রে লুন্ঠন কদাচ নহি অন্যা

প্নের অঙ্কুর মাত্রও নছি， পতন স্বপ্নেতে ও
নছি শূন্য কমােনুষ্মন ভর কদাচি- নছি এবং

ব্রাহ্মণ হিংদী পুত্র কলহ নিরপরাধ দণ্ড আস…
নিরূপণ পHঘৃত্তি দেবতা পুঁতিমা ভঞ্জ সর্আন
- মনস্তাপ শীর্মূেক্ত ব্যবস্থtতিক্রম অঘ্রার দেশে

কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে ।
পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আত্ম।

করিলেন সে পুঁযৗণ বটে কিন্তু তোতঃশস্থের '
এই প্রমান রোহিণী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্র
গ্লহ যদি শুক্র ক্ষেত্রে কিম্বা যঈল ক্ষেত্রে আল্ট্র

সেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শস্ত্র
পুমণিমুদৗরে কছি । রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য

শুনিগ্ন পুজার রক্ষণ， দুর্ভিক্ষ নিবর্ন নিমিত্ত
বহুবিধ ঘত্ব অ৭ পূজা দানাদিকল ঘস্তান ক্রিন্ন
ব্রাহ্মণ দ্বারণ করিলেন তথাপি বৃদ্ধি হইল না
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স্বদেশে কোন শস্য অনুিাল না লুভ্রলেপ্পে
অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভর্তি হই
লেন। এই সময় আৰণশব†cী হইল হে বিক্র

যদিত সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি
বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে !

রাত। এই

দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া গম্বুহস্ত হই， লুজার
রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে শুদ্যত হব! মাত্রে
স্রেদধি্ত্রী দেবতা প্রসন্ন হইয়া রতি্র হস্তদ্বয়

| ধরিয়া কহিলেন ছে ঘহীর অধিরাজ তুমি বড়
পুঁজার পালঙ্ক রীতা বট আমি পুসল্ল হইলাম

হর প্রার্থনা কর। রাজী কহিলেন এ দেশে যেন

দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু
বলির্য় অর্ন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি মানব

দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না । চতুর্বি শক্তি
পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শুভে।অরীত ভগ্নশ
হইলেন ।–

ইতি চতুর্বিংশতি ক…~
*

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।–
অন্য একদিবস নি”-হাসনারোহনোদ্যত ভোজ

রাজকে নিবর্ণ করিÑ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা
কছিলেন হে ভোঁতরাজ এ সিংহাসনে ঋবিক্রম।

দিতোর তুল্য না হইলে কেহ বলিতে পারে না।
রাতা কহিলেন শ্রবিক্রমাদিত্য কাঁদুক চিলেন । ধুত্ত

লিঙ্ক কহিল শুবিক্ষমূর্তির শৌর্য্য ধর্মগ্রী
মঁ ঔদার্য্য সাহসীদি ধুধুক্ত সু্যুতি দেবলোক

পর্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা প্রশ্র কথেHক!
নবদরে ট্রু শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশেৰণন করেন।
• এক দিবস সকল দেবধিরঅ শ্রীযুক্ত ইবুদেব
দেবতা মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সি-হা
সনেপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন

করিয়া কহিলেন সঞ্জুত পৃথিবীমণ্ডলে সর্বপুনির
হিতৈন্ত্রী সদা সদাচীরে-সুক স্বর্ণ নিরপেক্ষ্য
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পরশুঁন রক্ষক সুবিচার্য্যকারী দপ্নদ্বির্তচিগু
শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নছি!

ইন্দ্রের

এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ ঘাবদেবত'র ঘব্যে

দুই দেবতার অসম্ভবল বুদ্ধি হইল ঐ দুই
দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রবিক্রমাদিত্য প্রশংসা ঝুমীণ ।
পুঁঘি'গ্য নিশটা কারন অবন্তী নগরে আইলেন।

শ্রীবিক্রমাদিত্য অঙ্কিদিত পেঁৗর্তক রেচিত বল্লিত

ধৃত এই পঞ্চপুকুর গমনে নিপুণ ঘটকেওয়ে
তারোহন করিয়া একাকী নগর পুঁন্তেীপবনে
ভ্রমণ করিতেছেন । ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবত'র
মধ্যে এক দেবতা আঁন গোকর্ণ ধারণ করিলেন
অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র কণ ধরন

করিলেন ঐ ব্যঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গৌ স্বস্ত্ম
ভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ বাট্ পশা-২ ধাবন

করিলেন গৌ আসিয়া পুস্করনীতে পড়িয়া পঞ্চ
লগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য

ভ্রমণ করিতেং তথীতে ওপস্থিত হইয়াচেন

পঙ্কপতিত ণৌ অদূর বাঘুকে দেখিঁ অত্যন্ত
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স্ক্রল হুইল রোদন করিতেং শ্রুবিরুমদিতাকে
অবলোকন করিয়ােণ্ডপ্পুৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্মরুব
করিতে লাগিলেন।

রাত। এতাদৃশীবস্থা দুস্থ

গৌকে দেখিয়া বাটিতি অশ্বহইতে অবরোহন
কর্ণি দক্ষিণ হস্তে ， বর্ণ করিয়া বাম হস্তে

ণেীকে ধরিয়া সারািবর মধ্যে গুঁতাইয়া থাকিলেন
মনোযব্যে বিচার করিলেন যদি গৌ:ক পঙ্ক

ছইতে শুদ্ধার করি… আমি যাই তবে এ পেঁ
জীণর্ণ পল¬ন করিতে পারিবে না অন্যান্সে
দ্ব" বরিয়া "ইবে যদি গৌকে ত্যাগ করি।
বাদুকে ন¤ কন্ট্রিতে যাই তবে রাত্রি অগিত

এঁ এ গোঁ পঙ্ক পতন তিশক্তিহীন হইয়া
চেন যদি অন্য কোন হিংসুকু অন্তু আসিয়া ন¤

করে । এই রূপ সন্দেহে রাজী গৌঙ্কে ধরিয়া
¬হস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত অলবর্ণ

সহ্য করিয়া অলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া খাঁন্ধ
…
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লেন। প্রভাত সমৃয়ে ঐ দুই দেবতা যীযুক্তি
গে:কণ বাচ্চু রূপ ত্যাগ করিয়া স্কুল ধরণ
করিপ্ন শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে যহৗরাত্ম

ধিরাঅ বিক্ষমাদিত্য তোমার দয়ালুত প্রযুক্ত

পরম ধার্মিকতা কি পর্যন্ত ইহ অনিবার করুন
আমরা দুই দেবতা মীয়াতে এ রূপ ব্যবহার করি
লায় বুঝলাম যেমন দেবতার স্ফীর সমুদ্র যন্ত্রন
করিয়া তাঁহ'র সরিভাগে চন্দ্র মণ্ডল সৃষ্টি করি!!

চেন অেযন সৃষ্টিকর্ত্ত দ্রূণ সাগর মন্ত্রন করি
¤ তদীয় সীরভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি :
করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশ্ন করিব।

আযাদের রাজা ইন্দ্রদেব সভৗমধ্যে ঝুঁয় সবর্বদা
তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার

প্রামাণ্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্টু হইলীয় বর

পুর্ঘন কর।

রীত， কহিলেন অপনকরদের

পুঁসদে আমার প্রুঘ্ন কিছু নাহি সর্ব সম্মুত্তি
সম্নন্ন হইয়াছে ঝুঁনাক্ত লাঘব কেন স্বীকার
করিব।

দেবতারা কহিলেন আমারদের দশর্ন
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নিরর্থক হয় না অতএব পুটূর্ন। ব্যতিরেক তে›
কে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহ্ তোমায়

অভিসন্নিত হইবে তাহা এই কাঁধেনুকে ঝুর্নি
করিলে হইবে এই বণে দেবতারা রাত'কে কটা

ধেনু দিন অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু
লই， আসিতেচেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার
নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনুদদুিকে
দিয়া স্বরাজধানী অাইলেন। শুভে।অর{জ পঞ্চ.

বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তল্পিবস
ত্রিরিয়ুন আইলেন।—

ইতি পঞ্চবিংশতি কংHI…

-

ঘঙ্কুিশতি পুত্তলিকার কথা –

- অঙ্কু মুহূর্তে সিংহাসন নিকঃহু শুভেঙ্ক
অকে দেখিয়ু ঘণ্ডুি-শতি পুত্তলিকা কহিল ছে

ভোঅরীত এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বদি

তুেন তাঁহার গুণœােন শুন । এক দিবস শ্রবি
ক্রমাদিত্য পুথিবী মণ্ডল।বলোকনর্ফ ইতস্তত্বে।
ভুযণ করিতেং অপূর্ব রমণী এক দেবতাযত্ন
গিয়া বসিয়াচেন ইত্যবসরে এক পুরুষ অসি্

রাজার নিকটে বস্নিগ্ন বিবির পুকীর বাগাড়ম্বর
করিতে লাগিলেন । রােত শুনিয়া স্বান্তঃকরণে

পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি বৃর্ত্ত হইবে
মডু， এতদুশ বাগাড়ম্বর কেন। স… পুরুষের
। এমত স্বভাব নয় যে বৃথ] বাগাড়ম্বর করে এ

| ব্যক্তি নির্র্থক বাগাড়ম্বর করিতেচে অতএব

অবশ্য অস্তম্ভিক ধূর্ত্ত বাট। ইহার এই দৃষ্টান্ত
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ভ্রর্হীন লক্ষ্ণ ক…ন্য ঘােশ শত্ন করে তদশ
শস্ত্র সুবর্ণ করে না অতঃব এই নিশ্চয় যে
অনেক কথা কহে সে সপ্নহীন বই। রাত্ম

এই বণ পরমর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত
কিঞ্চিন্মাত্র আ'লীণও করিলেন না। সে ব্যক্তি

কিঞ্চি- কােন বলি， আপন স্থানে গেল ।

পুনর্ঝর পত্নদিবস এক কৌপীন ধারন করি，

শুষ্করদন হুইস্ল শ্রবিক্রমাদিত্যের নিকট অস্নিগ্ন
ওপস্থিত হইল। রীতা তাঁহাকে দেখিঁকছিলেন
বস্থ এ স্কি। কল্য শুত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া

· আলিয়ঁছিল। অদ্য তীর্ন মলিন কৌপীন মাত্র
ধর্ণ করি। আসি" । পুরূষ কছিল হে যহ
ব্লুজি শুন আমি ঘৃতকার আদা দূত ক্রীত্রতে সর্ব্ব

•

স্ব হারিঁ কৌপীন যাত্র'বশেষ হইয়াছি । রােত，

শুনিয়া মন্দ, হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে
দুতিকারেরদের এই বর্ণ গতি যে ব্যক্তি দূত

ক্রীত্ব'ত বন ইহ্ল করে এবং যে লোক পর
সেবক হইয়া মর্যাদা ইস্লা করে এবং যে অন

*
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ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোেগ ইগ্ন করে এ সকল লোক

দৈব বিতম্বিত নির্বুদ্ধি শিরোমনি রাজার এই
বাক্য শুনিয়া ঐ দূতকার দূত নিদ সহিতে না
পtরয়া কহিলেন বটে বলিতে， ভাল কিন্তু বুঝি

দৃষ্ক্রিীত্ব"" তুমি কখন অনুভব কর নাছি।
অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দর
যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ নিন্দা বাক্য ঝুঁ। দুতকারে
এই বাক্য শুনিয়া রাতা কহিলেন হে দুতকার

তুমি নিতান্ত ঈশ্বর বিড়ম্বিত যে হেতু আমার
ওপঙ্কর যাত্রার্থ সুহৃঞ্জন নােয় স্থিত বাক্যে
তোমার নিতান্ত অহিত বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বত্ব

দুঃখ যনুঘ্য দেহ ধারনে সদুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদু
পীয় চিন্তা সঙ্কেÄ স… কমু না করিন্নু। মিথ্যা

সু"র্থে অনর্থ হেতু দুতক্রি' করণে পুরুষ
বৃক্ম অনুঃক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া
দূতঙ্ক'র কছিল হে মহারাজ যদি তোমার

আমার ওপকার করণে তাৎপর্য থাকে তবে
আমার এক কার্য করিব। প্রতিশ্রুত হও রাজা
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কছিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দূতক্রীত তাণ
কর তবে তোমার যে কার্য্য আয!হইতে হয় তাহ।

অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইগ্য।

রত্নপ্ন এই

বাক্য শুন্য দূতঙ্ক'র কহিনূন ছে বিক্রমাদিত্য
সিদ্ধ পুরুষ শুন সুয়েব পরর্বতের শূàর ওপরে
এক দেবত'র ঘনিদর অাঁচে সে দেবতার নাম

মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার ওপর আকাশ

গল্প অ ল পূর্তি সুবর্ণ কুস্তু আঁচে ঐ সুবর্ন
কুম্ভহইতে আল আনি， মনঃসিদ্ধি দেবতার পূত্র।

করিয়া স্বশিরে বলি যে দেয় তাহার পুঁতি ঐ
দেবতা পুসর হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন
কিন্তু এ কর্ম করা বড় দুম্বর তুমি যদি এ কার্য্য
, করিতে পাের তবে দেবতাহইতে যে রর পাইব।

সে বর আঘীর নিমিত্ত পুর্খন করিব তুমি এ

কার্য্য করিলে আমি দূতস্স ত্যাগ করিব।
প্লজ দূতষ্কারের এই বাক্য শুনিয়া ত-ফন
যোগপ'দুস্করাহণ করিয়া সুত্রেকলুদে গিয়া দেব
যদির্পরি স্থিত ঘণ ক্লস্ অলীহরন করি!

ঔe

:ৗণঃসিদ্ধ দেবতার পূজা করিম ，হস্ত হইয়ঁ

স্বশিরেবলিদীনার্যদাত হবা যাত্রে দেবতা প্রসন্ন
হইঘ্ন ঘ?tভিলষিত সিদ্ধি বর রাজীকে দিলেন।

প্লীজ নেই বর দ্যূতক্ষীরার্থ গ্রহণ করিয়া দূত
স্কারের নিকটে আঁনিম্ন ঘৃতকারকে দূতঙ্কীত্ব।
ত্যাগ করাইয়া দেব প্রসাদল্বর দিয়া স্বরাজ
ধনীতে আইলেন ।

যত্বি?-শতি পুত্তলিকা

কহিল ছে ভোঅরীত্র তুমি যদি আপনাকে এ রূপ

বুঝ তবে এই সি-ছাদনে বৈদ নতুন বলিলে
তোমার ভাল হবে না ।

এই কথ'তে শ্রীভোজ

ব্লুজ সে দিবস বিঘর্ষ হইয়া গেলেন।

ইত্তি ঘষুশক্তি কত্থ …

*

…

.

: সপ্তবিংশতি সুপি্রম্ন… …

- সপ্তবিংশতি ধুত্তলিপ্স শ্রভেঞ্জতকেজি
ভেতরীজ এমি্নন যে রঞ্জ বিমর্দিতার
লি উহার গুণগান শুন ， এস্কদিস ভ্রূক
- কতক লোক শুৰিমতিকে দেখিঁকছিল ছে
*যহৗরতি পূর্ব দেশেতে বেতালপুর নামে এক
সুরী আঁচে সেই পুরীতে শোনিত্তঝুিম মীম এক্
· দেবী অগ্ন- সেই দেবীর স্থানে পুণ্ডাহ নরব ি
-ছয় অগ্নি প্রচণ্ড সেই দেশে গিয়ূর্লিন
' বলায় অগ্নিদিগকে তুঙ্গেশী রাত্র লোকেরা

'বল-স্কর ধর্চিল অামরা ভূলে কোন
ঐক্সর পলাইয়া à পাইছি। ইহা শুন্নি
'শুদ্বিমতি কৌভুক্রবিষ্ট হইয়া তদেৰী বলে।
… … ..

. . .

…

. .

.

…
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নর্যবেতালপুর নিগ্নতদেশীয় রাজলে'কেয়দির্ণ
কে দেখিঁধঘেঁদেশ করিলেন যে ছেলেকের'
তোমারদের এ কোন ধর্ম আত্মসুখঁ যহ
| ব্লুণি যনুঘ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ

| বলিদান অন্য সুশ্ কত দিন ভোগ করিব এ

-

মহাঝুলি হিল্স অন্য পীপড়ে অনেক কাল
পর্যন্ত যে নরক ভোগ করিব এ ভ্রান তোমাদের
নছি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে
যনুফ্ হি…সতে সুষ্ঠু হুইস্ল ডেয়ারদিগকে রর

দান করেন সে দেবড়'র দেবতুকে ধিক্কু যে নর
|

বলি গ্রহণ করে। এই রূপেঁ তদেশীয় লোকের

- দিগকে পবিত্র ভর্তুমন করিয়া তদেৰীর যদিরে
ভ্রানিক্স দোেন যে কথক লোক এক পুরুষকে

টুন করাইয়া রক্তবস্ত্র যুক্তদের রক্তসুধু স্ন…
জুঞ্চিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে ।

· এবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেদিগকে দেখিঁ কহিলেন

.অরে দুষ্টু পাপাত্মারা এ পুবকে এইক্ষণে অঞ্চ।
কর এ যুডু ভয়ে আত্মম্ভ কাতর হই，সে যদি
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তেল্লিদের নরবলি হইলে ক্র্য দিদ্ধি হয় তবে

-

আমি ¤ে পূর্বক আপনাকে আপনি বলি দি
ডেন্সি ক্রিড্ আ'যীর দক্ষিণ… ঘরণ ভা কাতর

নরকে কদাচ বলি দিতে পারিব না । র্অ'র এই.

বাক্য শুনিয়া আলুকেরা অত্যন্ত বিস্ম্র হই
ঘ্ন। কহিল হে মহাদম্বুিক পরম ধার্মিক তুমি
কে আমরা এমন লোক দেখি নাই যে নিঃন

স্বল্প লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মঠুন তৃণ
বত্তাগ করিতে শুদ্যত হয়। গৃহহি কালে নানা
দুঃQHীতূির্ত বিবিধ ব্লগার ধন পতিব্রতা সুন্দরী

স্ত্রী পণ্ডিত্ব ধর্মিক-পুত্র প্রভৃতি ব্লিতয় বস্তু
পরিত্যাগ করিয় আর্গুণ রক্ষার্থে তত্থ হইতে
পল¬ন করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশেীদাসীন
পুরুষ রস্কার্যে অতি প্লুিত্যু ঝুন তাগোদাত

হইল অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুষ্টুভ।
রীতাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীও
পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া চড়ি， দিলেন ।

এবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া ¤ লইগ্গ
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অঘ্রবলিদানোদ্যত হব„ত্রে তক্কে পুসল্লী

হইয়র্জ়ীকে কহিলেন-ছে মহােজ তুঘ্ন
বর্- ঝুনু রঞ্জ কহিলেন হে দেবি দি ডুশ্ত
-হই， তবে আমাকে এই বরদেও এই লেকের'

যুদভিলম্নে বলি দিতে আসিঁচিল তাহরিরে…
তদভিলািষ সিদ্ধি হুঙ্ক অর্.অদ্য প্রভূতি ,

নরবলি তুমি কখন গুহণ করিবা না এই দুই বর ৯

ত্মীয়কে দেও।” দেবী আঁস্তু বলিয়া অন্তর্হির্তী，
হইলেন সেই দ্বিহস্ত্মবধি সে দেবীর আর নর

| বলি কখন হইল না শুবিক্রয়ীদিত্য স্বস্থানে •

আইলেন।…¤ভত্তিপ্লজ সপ্তবিংশস্ত্রমুক্তলি
কারা এই ক… শুনিযু，সেই দিবসও বিরত্ব
হইলেন… … … … … ， , , , ，
· · ·· ·

ইতুি সপ্তবিংশতি ক…

· অঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার ক…।–
:

: আঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভেতরতকে দি…
হ'ল নীধিরোহন নিবার্গার্থে - শ্রীবক্রযূদিত্যের
ণSoğıন করিল ছে তেতিরােত্র শুন ।

- এক

দিবন সম্মুদুক শান্ত্র তত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি!

শ্রান্ত হইয়া শুভ্র নিবার্ণার্থ নগর পুঁন্তে বৃক্ষ
মূলে বনি্ন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্ক

চিহ্ন দ্বারা সমুদ্রক শােস্ত্রর যথার্থ জ্বীন বলে
， যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন।

ঐ পণ্ডিত তàতে ধূলির ওপর এক পুরুষের
পদ্মাকর ম্লি বিশিষ্ট পদচিহ্ন দেখিয়া মনে
যধ্যে বিচার কর্লিন

যে পুরুষের চরণপদ্ম'ঙ্কিত

হয় সে অবশ্য মহাত্নীত হয় অতএব এই পদচিহৃ
যে পুরুষের নে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি

মছরিাজ বটে ত্বকে কেন প্রচারে নগর প্রান্তে

，
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গযন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুল চিত্ত হই，
বনি্চন।

ইতি মধ্যে এক সূদরিদ্র মস্ত

কে{পরি কার্ভার লইয়া ঐ পথে চলি， গেল
ঐ দরিদ্রের পদচিঘ আর পূর্ব দূঃ পদচিহৃ এই
দুই পদচিহ্ন সঘনকার পুকুর দেখিঁ পণ্ডিত

নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদডিস্ক
ইহাতে কোনহ সন্দেহ নছি কিন্তু এ কি ভ্রূ

যাঁহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দুর্দুি।
এই ভাবনাতে বিল্লবগ্ন হইয়া পণ্ডিত বলিয়।

আচেন ইতি যবে শ্রবিক্রমাদিত্য তথ্য ওপস্থিত.
হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন দেখিঁ হুঁ

দিলেন হে ব্রহ্মণ তুমি কে এফ্ট বা কেন বলি，
আট বিষন্নবদন বা কেন।

পণ্ডিত ছিলেন।

আমি সমুদ্রক শাস্ত্র ব্যবস"ী পত্নিত …
হই， বদি， কিন্তু পদ্মঙ্কিত দক্ষিণ চান এক
পুরুষকে অত্যন্ত দরদু দেখিঃ শ¤বিসম্বাদ
ঝুমুক্ত ভাবিত হই， র্তী পণ্ডিতের এই
বাক্য শুনি， কিচ্ছু ওত্তর না করি， স্বাঃতে।
]
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উল্লিøপণ্ডিত্তণণ লইট্টু সভৗমধ্যে বণ্রি দুড়
-দ্বঘ্ন" ঐ পণ্ডিত:ক অণলাইগ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ছে পণ্ডিত লদ্ধঙ্কিত চরণ যে পুস্তুক্কে ভুমি দস্ত্রি
দে›ি সে পুরুষ কোথা অাসে ।

পণ্ডিত

: কহিলেন সে পুরুষ কন্ঠভ'র লইল এই নগরীর
মধ্যে লুবিঞ্চ হই， অতএব বুঝি এই নগরীর
মধ্যে থাকিবে। রাতা কহিলেন তাঁর কি নগ্নি ।
: পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু

” তাঁহার অঞ্জর পুকুর এই বণ রাজা পণ্ডিতের

এ বাক্য শুনি， দূত দ্বারা অনু্ষণ করি।
: ঐ পুরুষকে স্বদক্ষি« আনাইলে পণ্ডিত যে
ঝপ কহিয়াছিলেন সেই কণ লুত্যঙ্কতো দেখিঁ
রােজা পণ্ডিতকে কহিলেন ，ছে পণ্ডিত সামান্য

শাস্ত্রগ্রন হইতে
পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ বসে শার্ম্যানু।
বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে

| সন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনই পুর্বল কুল
ক্ষণ অবশ্য আছে য্মুক্ত এ সুলক্ষণের স্কুল
হইতে পারে নাহি রােত'র এই বাক্য শুনিযু!

শঞ্ঝনুসন্ধান করি， কহিলেন ছে মহাপ্লক্স
` পদ্মদি :লক্ষন থকিলে রািত্র শুধশ্য হয় এ

সােন্য শােস্ত্র তালূদিত ক্বক্বদ চিন্থদি

গুস্কিলে মন পুকুরে স্নাজলক্বকেও নিরর্থক
স্কগ্নি পুত্রকে দুর্দুি করে এই বিশেষ শাস্থ !
রঞ্জিপণ্ডিতের এই বাক্য শুনি¤ ঐ দুর্দুি পুরুষের
: ভালুস্থূলত্তে স্কেন ওপয়ে কাকপদচিহ্ন ম্লতা

.স্কতো দেখি… সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডি

তকে কহিলেন ছে পণ্ডিত বুঝিলীয় ভূমি সমুদ্রক
: শাস্ত্রী তত্ত্ববেত্তারঃ ক্রন্থ অগ্র শরীরে স্কোয়ন
কি রাজলক্বন আঁচে ! পণ্ডিত-রাজীর আদাবলে

কন পুনঃপুনঃ ক্রুঘ্ন কছিলেন হে মহারাজ
তোমার শরীরে কোনস্থ রাতচিহৃ দেখিতে পাই

মা। রাজী কছিলেন হে পণ্ডিত শীঘ্রই বিবেচনা
· কুরিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আচে ， পণ্ডিত

， কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের
- শরীরে ব্যক্ত সুক্ষন না থাকে কিম্বা বক্তি
---.

.-*→

' কুলষন ফাঁকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে
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কবর্রযন্ত্র তােল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের
শাস্ট্রোক্তকুলক্ষণও সুলক্ষণীভ'বের হল না হইয়ু।
সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপন

কার শ্রীরাভ্যন্তরে কবন্ধুর যন্ত্র আল নামে চিহ্ন
থাকিবে। রাজা এই কথা শুবন করিয়া শ…
পুঁতাক্ষ কারণ স্কুর হস্তে লইগ্নবীগ্নপবিদীর্ণ
করিতে শুদ্যত হব¬ত্রে পণ্ডিত রঞ্জির কর ধরিয়া
কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা শুণ

যুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় ঘবদ্ধস্ত কার্যদ্বিপ্নই প্রত্যক্ষ
হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বড্ড তািচেন তিনি করি

প্রত্যক্ষ

কিন্তু সৎসরিকম্প ঝুঁদুর' সকলেরি

প্রত্যক্ষব- পুঁযৗন সিদ্ধ হইয়াচেন । তোমািরও

ঘাব- সুলক্ষণের ফল সকলেরি ব্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে

অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্র্র যন্ত্র আলি
নামে চিহৃ অ বশ্য আঁচে শরীর বিদারন কুরিয়া

তৎ ণুতাঙ্কে কি পুর্জেন । পণ্ডিতের এই বাক্য
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শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্তব্য নয় ইহা বুঝি!
কুক্ষি বিদীর্ণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ

পরিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

আঞ্চবিংশ পুত্তলিকা কহিল ছে ভোঁতােত এতী
দৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে

বলিবার শুপযুক্ত । শ্রীভোঁতরাজ এই কথা শুনিয়া
অদিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যàতি-শতি কংH →

শুনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।~
অপর এক দিবসন অভিষেক'থ্রক্রিন-ছমিন লিক

টূেপন্বিত শ্রভে，অর্জকে দেখিঁ ওনত্রিংশ
পুত্তলিকা কহিল ছে ভোজরাজ এ লিংহাসনে শ্রী
বিক্রমাদিত্য রাত" বলিতেন তঁছার কিঞ্চিৎ ইতি
ছাস কছি শুন এক দিবস এক বৈতালিক রাজা
বিক্রমাদিত্যের দ্বীয়ে ওপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কছি
লেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের

কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশছইতে রাজ
সাক্ষণ…করি কারণ আসিনয়চি রাজার দক্ষিণ•~

নিবেদন কর । দ্বরি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবন
করিয়া রািতনিবেদকের সাক্ষাৎ- নিবেদন করি
ল!

রােত্মনিবেদক রুজি'র সাক্ষাৎ- নিবেদন
…

…

করিয়া অনুযতানুসারে বৈতালিককে রত্ন

…
-

সাক্ষণ« আনিতে দ্বারপৗলকে আত্ম দিলেন ।
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বৈতার্সিক শত স্বর্নর্মক্ট্রিক কর্তৃক সাবধানী
কৃত হই， রাঅদভী সুন্তে ওপস্থিত হই…
রাজসভ| বিন্যাস পরিপটীকৃত শে{ভাবলোকন
করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষন শতংধীনচিব
ও কর্মসচিব ননি বিদ্যা বিখ্ত কালিদাসদি

পণ্ডিত বর্ণবেঞ্চিত শ্বেতবচীযর বাঁঅিত বিবিধ রত্ন
¤চিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচত্রে'পসেবিত এড…
সিন-ছ'সনে|পরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রবিষ্ক

যদিত্যকে অবলোকন করি। কৃঞ্জডুলিপুটে
বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ

আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিদের সঙ্গে সন্ধান্ত
পূর্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব

এক কৌতুক দে"ই। বৈডলিকের এই বাঙ্ক ↓
শ্রবণ করিয়া রািত্র তদ্বিঘড়ো আড্ডা দিলেন । বৈ

তলিক রাঅাত্মপীবাঘাত্রে এক হস্তে ¤ অপর
হস্তে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ
করিÑ এক পুর্ঘ রাজার সাক্ষাৎ হঠা- ওপস্থিত
ছই， কহিলেন হে মহারাজাধিরােত এ সংসরের
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মধ্যে বেছে' বলেন বিদ্যা ভ্রূর বস্তু কিন্তু নে ক?!!

আমার মনে লয় ， আমার মনে এই লগ্ন অপূর্ব
সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সমুত্তি বাহুল্য এই দুই স'র
অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত
স্ক্রন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদীন

বের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য করুন

আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী স্টুন
ধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে
ঘীন ওপযুক্ত নয় । অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে
রণfü যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মন্থরতা।

খ্রিতি পরম ধার্মিক স্তনের পু্রা পরতন

রক্ষক জিতেন্দ্রিয় প্রশ্ন সাত্ত্বিক অনিন্নু অাপন
কর নিকটে এই স্ত্রীকে ব্লগ্নি আমি যুদ্ধ
স্থানে সুস্থান করিব এই বন্ধু। করিযূক্তি আ¬নি
নগ্ন প্রকারে পরোপকার করিতেসেন

অগ্র

আগমন পর্যন্ত পরম যত্নে এই স্থাকে স্নগ্র
স্কন কর্ণ আমার শুপকার করুন । ঐ পুরুষের
এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর
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ঘ্নতীর নিকটে আঁপন স্ত্রীকে রাফিয়া রাত্র
মাস্ক…হইতে বিদায় হইয়া সকলের সঙ্কি…
কীরে সভাস্থনিহইতে আকাশ পথে গহ্বান করি

লেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবীপর্যন্ত মহারাজ

' ও সভাস্থ ঘাবলুেক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিব্লু
ওদূদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুত্র সকলের
অদৃষ্ণ হইলে পর কিঞ্চি- কালনন্ডর যোদ্ধার

দের লিস্হনাদে গণগাণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল।
ঐ শত্ন শুনিয়া রাজ ও সভাস্থ যাবল্লুেক
পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন
ইতি মধ্যে ঐ পুকুমের চিত্র হস্তদ্বয় রাজসভাগ্নে
পত্নিল অনন্তর চিল্লচরণদ্বয় পত্নিল তদনন্তর কিঞ্চি

দ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল
ইহাতে ঐ পুকুরে স্ত্রী আত্মস্বামির চিন্ন মস্তক
দেখিঁ অনেক পুকাঃ বি… করি， রাত্রীকে

নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের
চন্দ্রিক্ষণ চন্দ্রের সহিত লীন হয় আর যেমন

ােদের তত্বি- মেঘের সহিত লুপ্ত হ ! তদ্ব
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স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন কর্র পরম ধর্ম
অতএব আমি আপন স্বসির সহসঁঘিনী হইব
চিত্তদি সৎ-যোগ করিয়া দিতে আ'জ্বী হওক ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ককণীর্তিচিত্ত
হইয়া কহিলেন ছে পতিব্রতা তীব লোকের সমূদ্র
জীবনবিবি যােব… তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে

তাবৎ~ পর্যন্তই তোমার স্বামী এখন
তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্দ্ব

চিলেন

লোকের কারনে দেহ ত্যাগ করা কোন বর্রতাত

এব সস্প্রতি তোমার এই কত্তব্য যদি তোের

বিষয় বাসনা না থাকে

তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্মাশ্রয়

করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর

যদি ভৌগভিলাষ

থাকে যে সম্পুরুষ তোমার মনে লয় তাইঙ্কে
স্বমিভাবে ওপগত হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ
কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কােন
দুঃ» পাইবা না। রােতর এই বাক্য শুনিয়া ঐ
পতিব্রতা কছিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষীদ্ধ

মূর্খতার আত্ব আপনকণ্ডু ধর্মসংস্থাপনই কর্ত্য
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স্বাভাবিক কার্যক্র ত্যাগ

পূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্যাচরণ

করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম রক্ষা হয় বটে

কিন্তু এই যনু্য শরীর কামদি সুবল শত্রু বিবে
ক'দি সদ্বিদ"ভ"সৗদি যত্ন নব্য অস্থির অতএব

শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম রক্ষা আতিকুসু সাধ্য।
বৈধব্য বর্মািলন সহজ এবং যেমন হুযূপত্নিত
বনাদিতে ভর্খার স্বত্ব তদ্ব- দ্বীঘি যরণে.ত
ভার্যাের ঘরণ এবং

হে মহারাজ বিবাহ কালে

অগ্নি সাক্ষাৎকার বেদযন্ত্রেী¤ারণ পূর্বক ভােগ্ন
স্বামী শরীরভেদ এই প্রতিজ্ঞা করনে বিৰহ

সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তি বর্ণ্য স্থী পুত্র শক্তি

ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে
কদ'চ থাকেন না ইহীর দুগ্গন্ত এই ঘণিযন্ত্র মন্থেী

ঘৰদি সহস্কৃত বছি ঘাদাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে
থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বছি ব্যতিরেকে কntন

থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও পুঁসিদ্ধ
অীচে যে ঘদর্য প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত
তহু'র লুতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ
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লোকতঃ শীঘ্রতে নােত অবশ্য কর্তব্য যে কর্ম
তাঁহীতে মাছ!রাত বারণ করেন কি বিবেচনাতে

- যীহু!র যে বিষয়ে মন একঠু হয় তাহাতে অন্যের

বারণ বুথ হয়। যেমন নীচাভিমু" প্রবল অল্পু
বীহ ধারণœ ব্যাপাের নির্মূল হয় । যহীয়|ত এই
বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণীযে নিশ্চয় বুঝি” কহি

লেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ
সকল পুমীণ বটে আমি যে অ্যানিক বাক্য

সকল কহিয়ুচি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝি
বার কারন । রাত। পতিব্রতকে এই কথা কহিঞ্চু
চিত্তদি করণীয় আড্ডা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ

কালে গ্রীষ্মেত্তপ্ত তন যেমন সুশীতল অল মধ্যে

প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বসির ওদেশ দে্রামান
, চিতাগ্নি কুণ্ড প্রবেশ করিলেন । অনন্তর সভাস্থ
যাবল্লুেক সহিত রাজ ঐ স্ত্রীর পতিব্রত্য ধর্ম
নিàর পুঁশ•ংস করিতে:চন ইত্যবসরে ঐ স্থীর
ব্ধ
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স্বার্মীঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষত্র বধিরুধীরা
পরিবৃত্তীদ হইয়া সভামব্যে ওপস্থিত হইলেন ।

রাত্ম ও সভ্য লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিঁ
অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হই， পরসুর'বলোকন করিতে

লাগিলেন। ঐ পুরূষ রতকে কহিলেন হে মছ৷

রাজ ঘদখেণিয়চিলাম তাহাতে কৃতকার্য হইল্ল
এবং লম্বু পুঁতিগ্ধ হই， অই নাম স্মৃতি আমার
ভীর্য্যকে দিতে অদ্ভ হওক ঘদেশে গমন করি ।
রাত৷ এই বাক্য শুবন করিয়া কি ওস্তর করিবেন
তাহা ভাবিঘ্ন স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে

ন পরিত্ন মন্ত্রিদের মু"বলোকন করিতে লাগি

লেন। মন্ত্রি বর্ণের্। রাজার অভিºীয় বুঝিয়া ঐ
পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান
হইতে গযনের ক্রিঙ্কি- কালের পর
যম্ভকের ন'য় এক

যম্ভক

তোমার

অ্য!রদিণের

সাক্ষণ- এই স্থানে পত্নি ল । তোমার স্ত্রী নেই

চিন্ন মস্তক দেখিঁ নন পুকীর বিলাপ করিয়ু।
যহৗরাতের বারণ না শুনিয়ু， সহমরণ করিয়!
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নেতিভূমি প্রত্যক্ষ দেখ্ টায়। ঐ পুরুষ
মন্ত্রিদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌন
বলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
রাত্রকে কছিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকের।

অর্পনকীর পরমধর্মুক্তদি গুন প্রশন্স ঘত
অদৃ¤ দৌঘে মিথ্যা
হইল তবে যদি যহীরাজ আমার ভার্য অtºীর
স্করে সে সকল কি আম্রিা'র

অত্যন্ত প্রেয়সী ইহ তানিয়া কৌতুক করেন

তবে সে কৌতুক কর্তৃব্য নহে আমি অনেক ক্ষন
অবধি অ+ন স্ট্রোসাকে না দেখিঁ অত্যন্ত

ব্যাকুলচিত্ত হইয়ুচি !

রােত্র এই বাক্য শুনি।

কছিলেন যে এ কৌতুক নয় পুঁযীন বটে । পুরুষ
কহিলেন মহারাজ তোমার ধম্মিক্ত যে পর্য্যন্ত

তাহা বুঝিলাম সম্ভুত আমার স্ত্রীকে দিতে
স্থা দিওন নতুবা অন্জন স্ত্রীকে দিওন। র্তী

এই বাক্য শুনি， ধম্মিক্ত বােত ভা
অ+পনি তৎক্ষণে আন্তঃপুরে গিট্টু নিজ পন্নু
যহিণীর কর গুছণ করিত্ন সভা স্থানে

শুপস্থিত
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হুইপ্ন দেখেন সে পুরূত্র নাই। ইত্যবসরে দেই
বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি
হইয়া নিবেদন করিলেন- হে মহরিতধিরাজ

আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মন্ত্রী বিদ্যা প্রদর্শন
করাইলীম যত দেখিলেন সকলি মি?!， মহারাজ

ও-কণ্য পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হওন রািজ।
বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ণ হইয়া রাণীকে
অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামবো বসিয়'সেন

ইতো মধ্যে পাণ্ডা দেশ রতপ্রেরিত নানা বিধ ধন
সঞ্চয় শতংহস্তি ঘেটকাদি ওপটৌকন সামগ্রী
রাতাঁর সাক্ষাৎ ওপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য

ঐ সকল সামগ্রী বৈতুলিককে দিয়া সন্ত্রঃ

করিয়া বিদায় করিলেন। ওনত্রিংশ পুত্তলিকা
কছিলেন হে ভেতরূত যে রাজ এতদ্বুশ ধর্ম
ভীরু সেই এই সিংহাসনে বসি বীর ওপযুক্ত ।
শুভেতরীত্র এই কথাতে তদিবসে বিরত হই
লেন।–

ইতি ওনত্রিংশ ক।~

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ।
পুনর্ঝর অন্য এক দিবল শুভেঞ্জতঙ্কে
ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল ছে ভৌতরীত এত

সিংহাসনেশবেন্থ শ্রাবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যে
পøøান শুন অবন্তী পুরীতে শ্রদত্ত নামে এক
মহাঅন চিলেন তাঁহার এত ধন চিল যে তিনি .

আHন বনের পরিমাণ আপনি জানিতেন ন।

ঐ ঘন্থ'অনের পুত্র সোযদত্ত নামে এক পুলিদ
করিতে ইচ্ছু' করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন

করিলেন।

পিতার অনুযতি পাইয়া পুষ্যাক্স :

ঘোণে লুসিৗদীরড্ স্করিলেন ।

অনন্তর যে

দিবন পুণ্ন্যাকযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ

শ্রীসীদের নির্মাণ করা， অন্য দিবস প্রাসাদ
গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এই কপে অনেক

কালে প্রসিদ প্রস্তুত হইল তদনন্তর শুভক্ষণ

-
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করিয়া সাধুপুএ সোমদত্ত প্রসাদ পুঁবেশ

করিলেন । রাত্রিযোগে ঐ পুস্লিাদে পর্যাঞ্চেপরি

সঞ্চু পুত্র শয়ন করিয়া আচেন এতন্মধ্যে ঐ
নুনদহইতে অকস্মা- পতি পত্বি এই শঙ্কু
শুঃৈস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্ধ শুনিয়৷
ভূবিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহু বপে তদুতানী
ঘHন করিলেন।

পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়!

শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ~ আরম্ভািবধি তাবৎ~

ম্লাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত
বিবরন শুনি¤¥ ¥দীদ করনে যত বন বায়
হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ বন নৌমদত্তকে দির্ণ

পুঁসীদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে
শয়ন করিয়াচেন ইতি মধ্যে পুলিদহইতে

পড়ি পড়ি শক্স হইতে লাগিল।

রীতা অম্লক্স

শুবন করিÑ অতিশীঘ্র পত্ন এই বােক্য কছি
লেন তদনন্তর ঐ পুঁৗসীদ মধ্যে নযস্ত রাত্রি
পর্যন্ত ঘন বৃষ্ণি হইল ব্লাডাের শ্যাম

প্রদেশে পুবুব্ধি হইল।

পুভাতে রাত।
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যত ঘন বৃষ্টি হইচিল সে স্বর্ণ সকল প্রাসাদ
সন্থিত সোমদত্তকে দিয়া আÍপন সভাস্থtেেন

আঁইলেন।

ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল ছে ভোতা

রােত যদি তুমি এতদূশ সাহসৌদীর্ঘ্যশালী হও
তবে এ নি…হাসনে বসন নতুবা বসিলে অমঙ্গল

হইবে । এই বাক্সে তদ্বিসে শ্রীভেতরীত পর

বৃত্ত হইলেন ।
ইতি ত্রিশ কং" ।–

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা

পুনর্ন দিবস অভিষেকার্য সিংহাসনিকটস্থ
শুভে'অরীতকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কছিল
হে ভেতরীজ যে বিক্রয় নৃপের এ সিংহাসন

তঁাহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ- শুবণ কর । এক
দিবস ভ্রুণ সত্বপ্নাহইতে বাণিজ্য করিবার কারণ

এক বণিকু পুত্র অবন্তী নগরে আনিয়া নগরস্থ
লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার

দেগ্নি স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমু
দায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তী নগরেএফ

আশ্চর্য্য দেখ়িলাম ঘবিদ্বিঘ্নে বস্তু পণ্যবীথি
কতে শুপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়!

লর অবশিষ্ণু ঘবিদুব্যবিক্রীত না হয় নগরের

দুর্নয ভ য় সে দ্রব্য ওপযুক্ত মূল্য দিয়া মাছ।
রাঅ বিক্রমাদিত্য আপনি লন পুত্রের যুগ্ম

8৮৫

হইতে এই বৃত্তান্ত শুবন করিয়া ঐ ঝুপ্ত বনিকৃ
দরিদ্র নামে এক লৌহযর্রী পুঁতিমা নির্মূল করিয়া
;বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হচ্ছৃে ওপস্থিত হই

লেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত বনিকের নিকট আসিয়।

:জিজ্ঞাসিল এ কি দুবা ইর্যর মুল্য বাকি। গুহ
কেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিকু কহিলেন এ
-পুত্তলিকার নাম দারিদ্র দশ সহস্র মুদ্রা ইহার
.মুল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ
করে ত-স্কলে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী অ্যাগ করেন।

এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা অামীরদের শত্রুকে
ইনি ওপগত হণ্ডন এই বাক্য কহিয়া সকলে

পরীত্যু' হইলেন । এই বপে সমস্ত দিবস গিন্ন

সন্দ্রােকলি ওপস্থিত হইল রূত্বীয় দূতরা রাজ
সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।
রাজা স্ববাক্য পুঁতিপালন কারণ দশ সহস্র মৃদু।
মুলা দিয়া ঐ লৌহযর্রী দরিদ্র প্রতিমা নইন
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· স্বকীয় কোম্লর রশ্মিলেন। অনন্তর ঐ দিবস

নিশভাগ্নে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিতী হই， রাজাকে
বিদায় ঘগিলেন। রাজা কৃতঞ্জুলি হইয়া বিবিধ
প্লক্সর স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে
মতঃ ব্লু'তলল্লি আমি'র অপরাধ কি নিরপরবে ।
কেন আমাকে ত্যাগ করেন।

লক্ষ্মী কহিলেন

তোমর কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দরিদ্র যে স্থানে
' থাকেন সে স্থানে আ'যরি বসতি হয় না এই সুমুক্ত

' আমি যাইতেচি র্তী এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন

`ঘদি আপনি এই প্রযুক্ত ঘাইতেছেন তবে ঘাওন
'আর্মি অর্পন পুড়্গি লড়্গন করিতে কদাচ পবি
না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মীপুম্বন করলেন

· তদনন্তর বিবেক শক্তি ক্ষান্তিদয়যেইদি সাত্ত্বিক

… সকল এই বলে রাজাকে পরিত্যাগ করি
.লেন তœলি রাত্রী স্বাক্যহইতে চলিত হইলেন

| না। তৎপর সাক্ষী সত্যগুণ মূর্ত্তিীন হই।
রীতাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদায়

-

-

-

−___ –→ →

-

–
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- না করি， বিবিধ প্রকার বিল¤েক্তিতে অপরিত্যাগ

পুর্ঘনকুলিনও ছিলেন অমিতোমার নিক্তি
রাজলক্ষ্মী রিরেকদি মক্কল ত্যাগ করিলীয় ভূমি

কি বিবেচনাড়ে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্য…
কহিলেন আমি বিবেকুদির অনুগত বিবেঙ্কস্ট্রি
ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে যহ্রাস

তুমি যদিণ্ডিীপ্ত সাম্রাঙ্কে পরিত্যাগ #ঙ্কর ঊর্ধ্বে
যে প্রতিজ্ঞাতে দরিদ্র পুরুষ গ্রহণ করিয়াচ দে

প্রতিত্ব পড়িগি কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশির
শ্দেন ফরিঘ্ন এত্রীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে
ত{jå (ত'ঘ'তে থকিব। রােত। এই বাক্য শুনিয়া

ক্ষতাপুতিত্ত সুত ভঈভয়ে তু`প্রতিজ্ঞা লন্ঠন
ফটুতে না শীঘ্রি। nāহস্ত হইয়া মস্তক থ্রেদল
স্করিতে ওদ্যত হব। মাত্রে সত্যগুণ রাজার কর

ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম
নিàত। কি পর্য্যন্ত এই অনিবার কারণ আমি

এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পর্যবর্মিক
দ্বঃ ধার্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের

g৮৮

স্থান অতএব

তোমাকে স্ক্রন প্রত্যাগ

করিব না তোঘ'তে থাকিলাম। তদনন্তর ক্রিয়

দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী

- বিবেক'দি সকল আইলেন! একত্রিশ পুত্ত
লিঙ্ক কহিল হে ভোজরাজ এতদ্বুশ সতালব্ধ
পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র । এভোজ

রূজ এই বাক্সে তৃদিবসে শরৎফু হইলেন।
ইত্যেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা –

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা →
অন্য এক দিবস নি”.হমিনারে"ছণোিদত

শুভোতরতকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্ত

লিকণ কছিল হে ভেতরীত এতদ্ভদুঃসন ওপবেশন
শীল শুবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎগুণেHüন শ্রবণ

কর। এক সময়ে অবগ্রহ পুর্মুক্ত সুরি ঘাবদেশে
কোন শস্য না অনুিাবীতে সকল দেশের পুঁজ!

লোকের শস্য মাহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া
বিচার করিলেন মহীরীঅধিরত্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য

পরম ধার্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাই
অতএব সে দেশে গিয়া সকলে পু!ণ রক্ষা করি।

এই কপ পরামর্শ করিয়া অন্য্ত দেশছইতে
খবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন । এই সমৃদ

খবিক্রমাদিত্য দত্ত প্রমুখ। শুনিয়া স্বর্গে
সর্বত্র আত্মা দিলেন বিদেশাগত

অন্নদ্রি।

$৮৯

， যে স্থানে যে অক্ষ দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছুদে ভক্ষণ
করিবেন ইহাতে কেছ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে ।

ঘ'হীর যত টাকার দুবা এতদর্থে ব্যয় হইবে সে
অত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে ।

এই

কণ ঘোষণাতে সকলে রীআত্মানুসারে সেই ব্যব
স্থর করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকের

অস্থিরোপযুক্ত দুবা ক্রয় করিতে না পাইয়া রাত'র
স¤« নিবেদন করিলেন ছে মহারাজ অtযর।

নগরস্থ বিশিষ্ট লোেক কৃষিকর্ম কােন কুরি নছি

· ক্রীত শস্য মূত্রোণজীবী সল্লুতে এক সুদুর্লভ।
শস্য শতমুদুত্বেও ৭ই মাএতন্নিসিত্ত সপরিবারে
ভ্রাম্লরদেঃ পু!ণ রুষ্ক হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য
বিশিষ্টু লোকেদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত

চিত্রবৃিত্ত হইলেন ও মনে যথেষ্ট বিচার করিলেন
ঘদশি বিদেশীগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বরণ করি

তবে বাক্য মিথ্যা হয় দিগুছিঞ্ছেদিগঙ্কে কর্ণার্থ
লিঙ্করণ করি তবে সর্ব্বেপকারিত! বুড়ভপ্ন হয়।
এই কল চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বর অঞ্জ

á৯০

ধল! করিলেন পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হই， অস্ি

করিলেন ছে মন্থরজি বর প্রার্থনা কর রাজ কুড়ী
উলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর

স্বব কল্লি। বর প্রার্থনা করিলেন । হে দেবি
যদ্যপি আমার পুঁতি সন্তুগ্ন হই， তবে এই
বর দেও

আমীর দেশের সকলের গৃহে

ভক্ষনীয় দ্রব্য হওক।

অক্ষয়

দে্রৗ আঁস্তু বলিয়ন

রীতার পরোপকারিতবযো অত্যন্ত সন্তুষ্ণ হই…
.রাজাকে চিন্তামনি নামে এক রত্ন দিয়া

অন্তর্হিত হইলেন।

রাত। প্রজাবর্গেরদের

স্বাস্থ্যে সুস্থ স্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সি-হীন

নৌপবিষ্ট হইয়া যন্ত্রি সামন্ত মছামাত্র পুতৃতির

সহিত বিচার করিয়া তােম্রর কর্তব্যতা

নিশ্চিত করিত্ন সামগ্রী সম্বধনার্য অড্ডা দিল্লী

বসিয়াচেন। ইতোমধ্যে এক ঝুঁকপট সন্ন্যাসী
দেহাত্মবাদী পুত্যক্ষ মাত্র àযাগবাদী রাঅসভীতে

আসিয়াওপস্থিত হইয়া কুঞ্চতিনোপবিঘ্ন হইয়!
ঝুঁতাঁকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এসকল
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সীযত্নী সমবধীন কি নিমিত্তে হই্। রাত।
কছিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিবতর্থে এ সকল

সামগ্রীর অঘ্নেতন হইঘ্রচে। চীবর্ধক কছিল
তীর্য বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা

， কছিলেন গàদি তীর্থ তৎ-সুনির্দিতে পুণ্যে…
পাদন হয় তৎপুণ্য ক্রু কিঞ্জির স্বর্গ হয় ফুল

ভিসন্ধি রহিতের চিত্ত শুদ্ধাদি পুনীলাক্রমে তত্ত্ব
জ্বীন হইয়া মুক্তি হয়।

চীবর্বক এই বাক্য

শুনিয়া অত্যন্ত ওপহাস করিয়া কছিলেন প্রতারক

ক¤িত মিথ্যা প্রমাণেতে আত্মনির্ নষ্ট হওক ।

কিন্তু মহারাজ তুমি জ্বীনবীন সাল্লু'ছী তোমার
ওপযুক্ত এ বাক্য নহে । পারুম থিক আলিরদের

যে কথা তাহা শুন যে আত্মনি পুঘের স্বর্গার্থে
ক্যু করে তাহরিরে এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে ক.ঘরি

বিনশ প্রত্যক্ষতে দেথেমেই বিনষ্ট কাকে দেহ
স্তরে স্বর্গদি ক্রলের অনক করিত্ন বলে ৷ বিদ্ধস্ত
কর্ন কথন কার্য্যের অনকু হয় না যেমন দগ্ধ

' সূত্র ৭:টুর অনক নহেন অতএব স্বর্ণ মিথ্য!
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এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্তর্মন
, দেহসঁতোওর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার

-

হা এ কথা নিতান্ত অস্ত্র পরম্নরী সিদ্ধ কথ'র
ন্যায় অতএব আত্মার শরীর স্তর পৃপ্তি স্নিগ্ধ এ

প্রযুক্ত স্বর্গও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে

ধর্মবিঘাসেও মিথ্যা দেছ৷তিরিক্ত আত্মা আঁচেন
এ যে কথা গগণকুসুম পুtা যহীরণ্যস্থ বৃন্ধ
দির ন্যায় স্বতঃস্থিতু্যুৎপত্তি লুলাশালী সংসারের

· কর্ত্তপাত হওঁ ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা
মাত্র অতএব প্রত্যক্ষতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য

বুদ্ধি সে অস্ট্রমালিক কিন্তু অন্ধ গোলাপ্পুলের

ব্যামোছ কারণ অসদু
শ্রীবিক্রমাদিত্য চীবর্ষকের এই

…ম্যায় আত্মীনান্ধ লোকের

.পদেশ মাত্র।

- কপ নগ্ন প্রকার বেদবিবদ্ধ বাক্য শুনিয়া
কিঞ্চিৎ কৌপীবিষ্ণু হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক

ভূমি ঘে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষতিরিক্তপুর্মণ
ºয়

…

নছি এই স্থল মতাবলম্বনে অনুমলি¬ ¤
যদ্যপি ন যান পুত্যক্ষ মাত্র পুত্র， যান অবে
মহামহেHাইয়ি পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত

ববির হন তবে তাহার নিত্ম ত্বকের ক্লুম গ্রন্থ
ঙ্কি বপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার স্কেল
| ব্যবহাের সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লে¬
তেচে এতাদৃশ পণ্ডিত স্পর্শেদেশও স্করিতেচে।

এবং অত্াব্যবস্থার নির্বুই স্করিতেচে অস্ত্র
যদি কখন তুমি হুশিরপুেদম ঘঞ্জুেতাফ দে，

তবে তুমি নিদ্রাভরেঁস্তর অর্পনও কি মৃত
দ্ব্যবহার কর কিম্বা আঁধদ্বাবস্থায় কর্ ঘর্ গৃঙ
ব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণবিচঞ্চগম্বঃখদি
আঁবদ্ব্যবহার কর তবে ব্লুভাঙ্ক লুমাঙ্গের স্বাধ হইল

অতএব তোমাক্ষে লুস্তােভর্তি: স্র্র মন্ত্র

“ব্জি আলুয়ান প্রুমি অবশ্য মন্ত্রিত্তে হইথে আর
*প্পত্তি তোমাকে এক কথা অিভ্র করি ভুম
কি আঁকােশ পতিতগত কিম্ব যৎকিঞ্চিৎ- বং

শত্নীত ঘদি বল আঁকুশপতিত অবে তুমি ওলাত্ত

8৯৪

যদি বল ঘ-কিঞ্চিৎ ব…শঅতি তবে তোমার

তদ্ব-শঅস্তিত্বে প্রমান কি ইহাতে বলিব আমীর

.পূর্ব পুরূত্র অমুক রঙ্গশত্মতু ইহা অমি
· 4tãনিক লোকেরদের স্থানে শুনিচি অতএব

আনিছু'তেও তোমাকে পুঁযিনিক বাক্য বল শক্স
ধ্রমণ মানিতে হইল। এই রূপ যদি অনুমান
শস্ত্র পুত্রণ মলিলে তবে ঘর` অনুযান সিদ্ধ

এবং শক্স পুমীণ সিদ্ধ ঘাবদ্ধস্তু অর্শ্য যােনর

কিন্তু অন্ধ জাতীয় নগ্ন বধ বাক্য ওণমুক্ত
নয় সে সকল কথা যা হওক পুঁতিনিয়ত দেশ

কাল কারণ অতি শুভাশুভকর্মল সুখ দুঃখ
অঙ্ক শিলুবর স্বপ্নচিন্তা রচনাত্মক যে সংসার
ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইব্ধে
আত্মচিত্ত বিবেচণ করিয়া বুঝ নূনাধিক্য ভাগ্নে
-রপ্তমান মেং বৃত্ত সে মক্কল বস্তুর স্নীগ্রন্থন
X

অবশ্য ক্লেম্ব মন্ত্রে স্মেল স্নপ্নরে দ্রদ ›

-মােন্ত লুনস্কি ভর্তি স্থিত ছইঘ্রাজেন
যে

অল ডাহার - সীমনূন সমদ ডদ্ব…
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ঐশ্বর্য্য ধার্ঘ্য ঘ”ঃ শোেভ জ্বীন বৈরাগ্যাদি

নূনীতিরেকভাবে লুনিবর্ণ

অাাঁচেন অতএব

ঐশ্বর্য্যাদি ঘবিদু্য গুণের সীমান্থন ক'হাকেও

বর্দিত হইবে ইহূতে ঘাঁহাকে বলিবে অবশ্য
তিনি এক পরমেশ্বর তাঁহার স্কপ এই সববস্ত্র

সবের্বর্পর সবর্বনিম্নড় কীর্ঘ বলে এবং কানে বলে
অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপাের সাক্ষী

পদহীন অথচ স্ত্রণ এর্পণঃৗনসর্বগ্ন
নেত্রহীন সবর্বদর্শী শ্ত্রেহীন সবর্বশ্রুত তিনি
সকলকে জানেন তাহাকে কেহ অানে না তিনি

লবৰ ন্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তছির কেহ

অধর নয় তিনি সকলের আবার সস্ত্বিদানন্দ যত্ন
স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটন পটুত্তর অতৃঐব
উহাকেই যহী， কুল্লি শাস্ত্রে বলেন তিনি

সকল অগতের মূল কারণ স্বরূপ অতএব
তাঁহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বত্বের ঈশ্বর
শক্তি বর্জ্য অণ-কে স্বপুের ন্যায় জানেন অতএব
ঈশ্বর শক্তিকে যহানিদু করিয়া রুলেন এতাদৃশ্

8৯৩

শক্তি সহকারে নির্গুণ নিষ্কর্ম সল্লিদানন্দ যাত্র

স্বপ্ন প্রশ্নের সর্ব্বস্তৃদ্বিগুণক হন এব

প্পি পরমেশ্বর বিঘ্নক আদরনৈরম্ভর্য্য দীর্ঘকাল
সেবিত অ্যান মোক্ষের কারণ হন । শ্রীবিক্রমাদিত্য

এই বণে চীবর্ষককে কহিয়া কহিলেন ছে চীবর্বক
সকল শীঘ্রের হৃদয়… তোমাকে বলি শুন

যেমন মাতা সন্তানের রোগ নিবৃত্তি নিমিত্ত কটু
তিক্ত ক্ষীর্ষেধি পান করাবার সময়ে সান্ত্বনা
নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষুধি পান করিলে

তোমাকে মি¤মোদকদিদিব এই বণ হল দর্শ
ইয়ণ ঔষুধি পান করান তদ্ব-মাতৃক্প্রতি
কাম ক্রোধ লোভ মোেছ মদ ঘা-সর্ব কপ রোগ

নির্বৃত্তি কারণ স্বর্গদি রূণ ফুল দর্শইয়া বায়ু।

ফ্লাস সাধ্য কর্মকাণ্ডে পুবত্ত নিযেমন রোগ নির্
ত্তির ফল সুস্থতা তেমন কমেদিনিবৃত্তির ফুল
ঈশ্বরনিàত। অতএব সকল কর্মকাণ্ডের পর্যু
¤ল ঈশ্বরনি® ঘাঁছার ঈশ্বরনিÑ হইল তাহার

কমঁদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিà নাছি

88°

ড্র ম্ল ফ্লিক্ অতএব তুমি ঈশ্বর
স্প্লিন করি， প্রহি পাণ্ডিত্যে বৃঞ্চ কলি
স্ক্রেপ্টম্ স্কেল কর t

- রীত্রীর এই সকল বাঁক।

†††ী পলায়ন করিলেন চব্বির্ণক্ শ্রীবিক্রমাদি
• 'আকে ফ্র্ মাড়ি সানিয়া তাঁহার সকল ব্র্য

স্লনিলেন ইহীতে রাত্রী সন্তুষ্ট হইয়া চবিবকিকে

নগ্ন পুকুর ধন দ্বিঘ্ন পরত্ন করিলেন ।
দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হব।

যত্নে সকল পুত্তলিকরা একত্র হইয়া কহিলেন
হে ভে'অরণত শুমছàঅধিরত্রি বিক্রমাদিত্যের

গুণেHüনেপঞ্চস্থে রাত্রদের যে সকল ভক্তম
$$স তাছ!

বিগ্গক্র কছিলাম এ সকল গুণ

· ঘœহীতে থttকে দেই ওত্তয রােত্র এ নি”-ছ'মনে

-বনির্ঝর ওপযুক্ত অন্য রূআ বদিলে তাঁহার
সম্ছ আমঈল হয় অতএব আমরা তোমার
ছিত্তঙ্ক্রাtতে তোঘ'কে এ সিংহীমনে বসিতে

বরণ করিলাম। ইছাতে আপনি অসন্তুষ্ট হই

৪১৮

বেন না তুমি আমারদের মহেণকারী তোমার
সুদীদে আমরা মুনিশাপঝুপ্ত স্থাবর ভাবহইতে

মুক্ত হইয়া অদ্য ভাবলুপ্ত হইলাম তোমার
মদল হওক পরম সুখে রাজ্য কর । অt্রী
লিস্হানন লইয়া স্বস্থানে গমন করি । পুত্তলি
কারণ শ্রীভেতর!অকে এই কথা কহিয়। সি…

হাসন লইয়া স্বস্থানে ব্লুস্থান করিলেন। শুভেজ
রাত আপন স্থানে সুস্থান করিলেন ।–

ইতি শ্রীবিক্রযচরিতে দ্বাত্রিংশ… পুত্তলিকোপ
nl্যান সমাপ্ত হইল।…
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