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রাজাবলি →

বুল্ক প্রভৃতি কার্ট পর্যন্ত তাঁরলোকের ও ঐজীব
লেখকেরদের

ভূগেঁকছি সত্যলোেক পর্য্যন্ত ওর্দ্ধর্তন

সপ্তলোেক অতলাদি পােভল পর্যন্ত অধস্তন সপ্ত
লোকৰণ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ঝুঁছি তৃণাদি

ঋণ তাবম্লেশ্বশু,সকলের ও স্বঘ্নকর্মবুসীর
-

স্বর্গ নরক বন্ধ-ঘোর্দ্ধ ব্যবস্থার ও

কলু মম্বন্তর

ঘুণদষপ কাল বিভাগের কর্তৃপরমেশ্বর সক
· লেঃ মঙ্গল করুন।– …

· · ·

· · ·

পিতৃকুল্লু'দি ব্লিৎশড় কল্পের মধ্যে ট্রী যন্ত্রের
নগ্ন কালচক্রে ভুমন বশতো বর্তমান শ্বেতবরাহ
কন্নু ঘাইতেছে একৈক কব্জেতে চতুর্দশ চতুর্দশ

মনুহা আহাতে শ্বেতবর্াছ কলুর মধ্যে বৈধ
ঘৃত নামে সপ্তম মনু যাইতেচেন । এক্কৈ

9

সুনুতে ২৮৫ দুইশত চৌরাশি যুগ হয় । তাঁহার
মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে 8ং একশত
বীর যুগের

ঘুর্ণ

এই কলিযুগ যাইতেচে ।

ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০ চারি লস্ক বত্রিশ হাজার

ব–সর ইহার মধ্যে ১৭২৬ সতের শত চবিবশ

· শকাক্সা পর্যন্ত গত ৪৯০৫ চারি ছাত্রীর না
শত ণীচ বৎসর। : বাকি ৪২৭৯৫ চার লক্ষ

সাতাইশ হাজার ইঁগনই বৎসর।—
`আকাশ বালু তেজে জল ভূমি এই পঞ্চ ভূতের
মধ্যে পৃথিবীর অাট অন অন্য অন্য অাকাশদি

চরিত্নতের দুই দুই আন এ সমুদ্রীয় ঘোলআমাতে
মিস্রিত ও চন্দ্র বুধ শুক্র রবি মরল বৃহস্রতি শনি

এই সপ্ত গুছের সপ্তকল্লতে ও নক্ষত্র মণ্ডল
· কঙ্কাতে ওপরি ভাগে আবৃত পঞ্চভৌক্তিক :ই

ভূমি পিণ্ড কেবল শূন্যের ওপরে আঁচেন । ভূমি

পিণ্ডের ধারণকর্ম মূর্ত্তিস্ কেহ নাই । অনন্ত
[ভূতি শরীর এই ভূমি পিণ্ডের ধারণক্ষপ্ত ইহু!

৫

পৌরনিকেরা বর্ণর্না করেন সে কেবল বর্ন মাত্র

এই ভূমি পিণ্ডের ওপরে আধতে ও পার্শ্বেতে সবর্ত্য
দেব মনুষ্য দানব দৈঘ্ন পশু পক্ষীদি ও পার্বর্ড
গ্য নগর বন নদী নদীদিতে কেশর নিকরেতে
কদম্ব কুসুমের গুল্লির ন্যায় গুখিত আছে –
: এই জুম পিণ্ডের আদ্ধেক লবন সমুদ্রের ওত্তর

এই অম্বুদ্বীপ। ঐ ভূমিপিণ্ডের অার আদ্ধেকেতে
অম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শীক শানুাল কৌশকেঁৗঞ্চ
গোমেদক পুষ্কর এইং নামে চােয় দ্বীপের ও লবণ

স্কীর দধি ঘৃত ইক্ষুরস সদ্য স্বাদুঅল নামে সপ্ত
সমুদুের সন্নিবেশ হইয়াছে এই স্বপ্নে এই পৃথিবী
সপ্তদ্বীপ । এ সপ্তদ্বীপের মধ্যে অষুদ্বীপ নামে
এই দ্বীপ । এই অম্বুদ্বীপ নব 'ও তাঁহার সুতো

কের নাম ভারত বর্ষ কিন্নর বর্ষহরি বর্ধকুক্ক বর্জ্য
' হিরন্ময় বর্ষ রমাক বর্ষ ইলীকৃত বর্ষ ভদ্রম্পু বন্ধ

কেতুঘল ঘর্ষ এই নব বর্ষের মধ্যে ভারত বর্ষ নাযে
পূথিবীর নব ভাগের এক ভাগ এই। ভারত বর্ষের

৭

মর ভাণ সে সকল ভাগের নােম এই ঐন্দ্ব

কসেক্স ড'যুপর্ণ গভস্তিযত্ নগ্ন সৌম্য বর্ণ

গন্দ্রবর্ষ কুমারিক এই নব 'ণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রম
ব্যবস্থা যাহাতে আছে মে কুমারিকা Nণ্ড এই।
· অরখ nrঞ্জ সকলের মধ্যে

অন্তত লোকের

পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইঙ্কাকু
নামে অশ্বত্থ বৃক্ষরূণ রীতাকে সত্য ঘুণে ধুর্যমত্ম

¤§
ক্বণ-দুর্ঘশও চন্দ্রবংশ এই দুই বুশের স্বপ্ন
' বহিষ্ক সন্তান পর্য়াড়ে চার যুগে এই পৃথিবী,
মণ্ডল অধিকৃত ছিলেন। এই ড্র`শীয় রাজী।

অঘূর্ণীল মাত্র অধিকার করিয়াছেন， কেহ…
মছর্রি্ণ হল বশতঃ ভারত বর্ষ মােত্রর অবি

৭

কেহবা কুয'রিঙ্কণ খণ্ড

কর্ করিয়াছেন

মত্রের রাত চিলেন এই দুই বংশের রীতারদের
মধ্যে একত্র সমু'টু হইলে অন্যত্র যাওলেশ্বর

হইডেন।

ইহারদের বিবরণ পুরাণেতিহাসছি

শাস্ত্রে বিস্তারিত শু'চে →

-

এই ওভয় বংশীয় রাজীরদের আধিক্কারে ৭২৮

সতের লঙ্ক আঁইশ হাজার বৎসর সত্য যুগের
ও à২১৬••• বীর লক্ষ চিয়ানই হাজার বৎসর

ত্রেতাযুগের ও ৮৬৪•••আট নক্ষ চৌষট্টি হাজার
ব-সর দ্বাপর যুগের। অবসান হইলে পর বর্তর্মান
কলি যুগের আরম্ভ অবধি ৪৯০৫ চারি হাজার নয়

শ পঁচগত বৎসর পর্য্যন্ত ঘেং রাত ও প্রশান্থ

ওনবাব হইয়াছেন তাহাদের বিবরণঃ৮• আঁর
শগ্নিশর্বীয় সনে গৌড়ীয় ভগ্নিতে রচিত হইল।
এই বর্তমান স্কলিযুগে ৩ চয় শকপ্রবর্তকরাও।
কলির পুঁশ্লিীববি ৩ঃ তিন হাজার চট্টুশ
বৎসর পর্যন্ত যুধিপ্পির প্লাজার শঙ্ক গণ্ড ইইর্য়চে
…
-

… …

…

. …

… … … :

-

*

--

-

৮°

তাহার পরে ভর্তানীতে বিক্রমাদিত্য রঞ্জর ১৩৫
এক শ পঁত্রিশ বৎসর পর্যন্ত শক গত হইয়াচে:
_ এই দুই শক গত । বর্তর্মােন নর্ম। নদীর দস্ক্রিন
-তীরে শীলবহিন নামে রণতরি শক ঘণইতেসে ঐ
শক বিক্রমাদিত্য রীতার শকের পর à৮০০• আর্গুরু

হাজার বৎসর পর্যন্ত থাকিবে তাহার পর ব্রিজ

ঘূভিনন্দন নামে রাজা ত্রিফ্ট পবর্ত পুঁদেশে হই
বেন অহর শক শপিবাহন প্লাজার শব্ধের পর

¤••• দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত হইবে।…

তাহরণঃপর্নাগর্জুননামে একঃজিহইবেন
তাহার শক এই কলির ৮২৪ আট শ একইশ
বৎসর শেষ থােক। পর্য্যন্ত থাকিবে তাহার পর
সড্রপ দেশে গেণ্ড ব্রাহ্মণের ঘরে বন্ধুদেবের অর

মধ্যে \ দুই গত এক বর্তমান ৩ তিন ভারী,
-এই ভারত বর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রক্ষিম উত্তর
চার দিক অণু নৈষ্কৃত বধু ঈশান চার কোণ

…

আঁর মঞ্চ এই বণে নগ্ন ভাণ এই নগ্ন ভাগের ，
মধ্য ভাগে ঘেং দেশ : সকল তাহাদের নােম 1 ，

সার্ত মৎস্য সূর্সেন যত্ন পঙ্কলি শীল，
মাগুবা কুর্বক্ষেত্র হস্তিন নৈমিস্র বিন্দ্রাঢ়ি পাণ্ডj

ঘোষঘষুন কাশ্ম অঘোর্দ্য প্রয়াগ গয়া মিথিলা
ইত্যাদি। প্র্রভাগে ঘাগব শে্রণবন্দ্বে গৌঞ্চু
রূঢ় বদ্ধর্মীন অযৌলিপ্ত লুটূেতিঘ শুদয়ন্ত্রিই

ও"দি দেশ ! অগ্নিকোণে অল্প বর ওপবপ্ন ত্রৈপুরা
কৌশল কলিদ ও-কূল অস্ত্র বিদর্ভ শর্বর ইত্য!
দি দেশ : দক্ষিণে অবন্তী ছেমন্ত্রি মলয় ঋঘাঞ্চু
- চিত্রকূট যহীরণ্য কন্ঠ ম্রি-স্থল কেন্ঠন কাবেরী

ওষুণর্না লঙ্কা ত্রিক্টু ইত্যাদি দেশ । নৈঋ-কে।
গেদুবিত অনন্ত মহারাষ্ট্র রৈবত যবন পত্নর সিন্দু
ণর্শীক ইত্যাদি দেশ । পশ্চিমে হুৈহ্য় অস্তদ্রি
ফ্লেম বাদশক ইত্যাদি দেশী বধুকৌঙ্গে ড্রট
নীঃ তালন্ধর ইত্যাদি দেশ। ওস্তরে চীন নেপাল

ঘূন কেক মদ *গান্ধীর৯† হিমালয়কোঙ্কগন্ধ
••

*.

.*
*

·

8°

মােন মালব কৈলাস যদু কাশ্মীরন্ধ্রেদেশ ›
ইত্যাদি দেশ ! ঈশানকোণে স্বর্ণভৌম গপ্পীদ্বার
টুঙ্কন বস্ত্রীক ব্রহ্মপূর কির্ত্ত দরদ ইত্যাদি দেশ

এই সকল দেশের মধ্যে মধ্য দেশস্থিত সমু"
· রাজার নরপতি ওত্তর দেশীয় সম্রাট রাজার

অশ্বপতি দক্ষিণ দেশীয় সমুট্ প্লাজার গজ
' পতি এই তিন প্রকার সম্রাট রত্নারদের মধ্যে
নরপতি রীতাদের বিবরণ সামান্যতো লিখি।
• এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৩৭ চরি ছ'

তাঁর দুই শ সাতঘঞ্ছি বৎসর পর্য্যন্ত ৪৯ এক

শ ওর্নিশ জন নানাজাতীয় হিন্দু দ্বিল্লীর সিংহ'

সনে সম্রাট হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির
অবধি ফেযক পর্য্যন্ত ২৮ অট্টাইশ অন স্কত্রিত্ন
আঁড়ি পুরুষেতে ১৮ ২ অগ্র শ বার ব…

সর। এই পর্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় অতির
বির্য হইল ৷ তাছারপর যহনদি নামে ক্ষত্রি
য়ের ঔরসেতে শূদ্র, গভর্তীত নদের বংশ

অতি বিশারদ অবধি বোধযলু পর্য্যন্ত ঃ গেদ
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অনেতে ৫ • • † শ বৎসর এই নদ অববি

ব্লজপুত আঁতির সৃষ্টি হয়， তাহ'রপর গৌ
ভঘ ব…অতি বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্যন্ত
মস্তিষ্ক মতাবলম্বি ঃ৫ পনের অনেতে ৪০০

চরি শত বৎসর । এই সময়ে নাস্তিক যতের

অত্যন্ত সুচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম শুল্লির
গ্লু হইয়াছিল । তাহারপর যন্ত্র বশীর
ধুন্ধর অবধি রাঅপাল পর্যন্ত ৯ নয় অনেড়ে
৩ ১৮তিন শত- অtáর ব¬সর । “ তাহারপর
শঙ্কদিত্যনামে পৰতীয় রুজি এক শুনেতে ?

চৌদ্দ বৎসর। এই রূপে কুলির প্রথম অধি
«••ঃতিনহাজার গৈয়াল্লিশ ব-দঃ গত হইল
এর… মহারাজাধিরাজ যুধিঙ্কির দেবের শকেরও
নিবৃত্তি হইল ৷ ত্বরণর রিফ্যাদিত্যের সম্ব
তের আরম্ভ হইল এই সম্বতের আরম্ভু অবধি
বিক্রমাদিত্যেরা পিতা পুত্র দুই অনেতে ৯৩
ত্রি।নই ব−সর। তারপর

সমুদ্রপালঅবধি বি

ক্রযপীল পর্যন্ত ৪৩ ঘোল অন যোণিতে ১৪; । ৩

R,

চ শএকচল্লিশ বৎসর তিন মাস । তাছার°র
তিত্কন্দ্র অবধি গোবিন্দেচন্দ্রের স্ত্রী সুেযদেব

পর্যন্ত • দশ অনেতে ঃ ঃ•। ঃ এক শ চল্লিশ ব…

মরম্নরি যদি তাহারপর হরিলুঘ বৈরাগী
· অর্ধ মহাষ্ট্রেয় পর্যন্ত ঃ টার অন বৈগিতে ৪৫
· ৭ পঁয়তাল্লিশ বৎসর সাত মাস । তাছাঃ"র ধী
দেন অবধি দাযেদর সেন পর্যন্ত স্বপ্ন দেশীয়
বৈদ্যুঅডি ৩ ত্রে অনেতে ৩৭। । এক শ র্স

ইত্রিশ বৎসর এক মাস। তুর্ণির দ্বাণলিঙ্ক
· অরুরি আঁবনসিংহ পর্যন্ত üহীন রাজপুতু আড়ি
· 9 ছয় অনেতে ৪৫ এক শত একান্ন বৎসর ।

তাহারপর পুষ্ট্রেীয় এক অনেড়ে #1৭ চৌদ্দ বৎ

সর সাত মাস । এই হপে রিক্তার সম্ব
তের আঁড়অরধি ঃং ং৩ বৃৗর শ তেইশ বৎসর
গত হইল । এব` কলির পুগ্ম অবধি ঃ২১৭
চরি ছাত্রীর দুই শত সতঘ# বৎসর গত
হইলা এইপর্যন্ত হিন্দুরাত্মঃদের সমুজ্য লি।
: তাছারপর মসলমানেরদের সাম্রােজ্য হইল
-

)

-
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-মধম্লেরদের সাম্রাত্ম হওয়া অবধি ৭ ২৩ দত্তের
শত চব্বিশ শকাবু। পর্য্যন্ত ৫, একান্ন অনেতে
: ৬৫} । ৩। ২৮ চ শত একান্ন ব-দর তিন মাস

অটুইশ দিন গত হইয়াচে । তাছ'র বিব
শ্রণ সুলতান শহীদুদ্দীন অবপ্নি মইফুদ্দীন কয়কু

র্দ পর্যন্ত গৌড়ীয় ১২ বার অনেতে ৪৮। ২
২৭ এক শ আঃৗর বৎসর দুই যাদ সাতাইশ

দিন। তাছীরপর অলীলুদ্দীন আবধি কৌতবুদ্দীন
.পর্যন্ত ht।নিজ ºর সন্ধান ঃ চরি অনেতে ৩৪

· 8 । ২• চৌত্রিশ বৎসর এগার মােন কুড়ি দিন !

তৃৗছারপর QtiসরেÑ অবরি মহম্মদ শাহ্

পর্যন্ত ১ লঘু অল ভুরুকেতে ১৭t৩৭৯স্তানই
¬সর তিন মাস শুনিশ দিন। তারপর গজর
ü অধি আলণ্ডদ্বীন পর্যন্ত চার জন ওম
ব্লার সন্তানেতৃে ৩৯ । ৭। ৬ ওনচল্লিশ বৎসর
সাত মাস ঘোল দিন ।

তারপর বেহুলোল

অবধি এবরাহিম পর্যন্ত ৩ তিন অন পাঠানেতে
।। · 1৭ বাহত্তর র-সর এক মাস সাত দিন ।

এই ঋণে দ্বিগুঁতে ঘবনাধিক্কার ছওর্য় অবধি

৩৬। ২। ২১ তিন শ বাষট্টি ব-দর দুই মােসওন
ত্রিশ দিন গত হইল।

তারপর আমীর তৈযু

রের সন্তানেরদের বাদশাহি হয় তাহার বিবরণ।
বীবর শীছেরা পিতা পুত্রেতে !৫ । ৫ পনের

#s মাস | ভাস্কর্ণর দেরশাহ্ আবধি
মহম্মদ আদিল ৭ন্তি ঃ চরি অন ৭ঞ্জনেতে

ব-সর

৪৩ | ৩ ঘোল বৎসর তিন যান এ চরি অন তৈ
“যুরের সন্তান নয় ! তাহার পর ঐ বাবরের পুত্র

'হুযীষু অবধি শাহ্আলমের অনুমী *৫ সঁড়।
`ল্লিশশন পর্য্যন্ত তৈমুরের সন্তানঃ চৌদ্দআনতে
“২৫৭øf২৯ দুই শত সত্তর বৎসর চার মাস
“ওনত্রিশ দিন ， এই কণে সর্বশুদ্ধ। বাবর অস্ত্র।
ধি এ পর্যন্ত ২৮৯।• । ২৯ দুইশ ওননব্বই ব…
· লর্ ও৭ত্রিশ দিন গত হইল। এই মত সর্বশুদ্ধ
৪৮৬} আর্গুর শ একষঘ্রি সম্ব^ পর্য্যন্ত দ্বিল্লীর
`সি`হাসনে ঘবনবিকারে ৬ ৫। ৩ , ২৮ চায়

， শশু একান্ন ব-দর তিন মাস আটাইশ দিন

গত হইল। দ্বিপ্নীতে যবন।ধিক্কার হওষুব্ধ
পূবের্র নামকদ্দন সুবক্তকী সুভূতি কএক ঘর।
নেতে সুলতান ও লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার
করিয়ােল কিন্তু তাহারা দ্বিঘ্ন সি্প্লন
আক্রমণ করিতে পারে নাই অতএব তাঁছাগ্ল

দ্বিগ্নীস্থ সম্রােটরদের মধ্যে গণিত নয় এই বণে

হিন্দুয়ানি ও যসলমানিতে কলির প্রথম

অবধি

#৮৬8 অtঞ্জর শত একষধুি সমৃৎ-ও ;৭২৬

সতের শতু চবিবশ শক্র ও … বারো শ
এগারো বাধাল শন ও ৮ • ৫ আ'গ্র শ
পঁচ ইশৰীয় শন ও à ৯ বারো শ ওনিশ

হিজরি শন পর্যন্ত সবর্ষপ্তদ্ধ ৪৯৯ চরি
হাজার নয় শ ণ্ডনিশ বৎসর গত হয়। এ…
শ্রযন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের শন ৩৯ ৪৪

তিন হাজার চৌয়াল্লিশ ও শ্রীমন্মহাপ্লুতঞ্চিত
বিক্রযাদিত্যের বর্তমান সম্ব^}৮ ৬ঃ আঃ শ
একষট্টি ব-দর এ দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির গ্লু
স্নবিবি এ পর্যন্ত কবির গত ২°লর ঃ ১০ : মন্ত্রি
«

#ণ্ড

স্থাজীর নয় শ পঁচ বৎসর কলির এই গত বৎ
সরহইতে সস্তা সযত্নের ঐক্যের অঙ্কেতে যে

ঃঃ সেঁদব−সর অস্ত্বিস্ক হল সে যন্ত্রনাধিকার স
যয়ের হিজরি শনের চন্দ্রযান গণনার শঙ্করে

স্ট্র্যোনের গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজন্ধি
কার সময়ের বয়েঁ ওপর ভগ্ন যাঁদের কদাচিৎ
বর্জ্যপে গণনা কদাচিৎ ঐ ভণু যাঁদের ত্যাগ
এই বৈলক্ষন্যেতে হইয়ান্সে ইছ! বুঝা যায় ।

এই পুকুরে সর্বশুদ্ধ ৭• এক শ সত্তর সমুটু
রতারদের মধ্যে যাহারদের যে ওºrtন পুঁদিদ্ধ
পুস্তকাদিতে ও প্রামাণিক লোকেরদের …

পাওয়া গেল সে সকল ওলঁন সমেত দে

সকল সমুঃ রাজীরদের ও অর্থ অবান্তর সম্রাট
ব্ল।তারদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি লিখি।

সূর্ঘ্য চন্দ্রোিভয় বংশের মধ্যে দ্বীপর যুগের
অবসানে সূর্য্য ব…শের অবদান হইল চন্দ্র
ব”-শেরও ঔরস সন্তানের ওপরতি হইল কিন্তু

চন্দ্র বংশের ক্ষেত্রতা সন্তানেরদের রাজত্ব হইল

-

*

à

- দ্বীপ্ন যুগের শেষ ভাগে l

বিচিত্রবীর্য্য নামে

'চুদু`শীয় রাজা হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত স্ত্রী
সল্লু'ণে ভসিক্ত হইলেন এই ঝুমুক্ত যক্ষ্মারোগ
গুস্ত হই， আলুঙ্কালে পরলোক গন্ড হইলেন
আঁহার সন্তােন 'চিল না অতএব বেদবাস
অHন মত সত্যবতীর আত্মানুসার: ঐ বিচিত্র

বীর্য্য রজ'র ক্ষেত্রে তিন সন্তানেৎপাদন করি

লেন সে তিন সন্তানের মাত্র বৃতরাষ্ট্র ও

পাপ্পু ও বিষ্ণু এই তিন সন্তানের মধ্যে পাণ্ডু
ঘ্নতত্ব হইল তিনি শপ্নভিভূক্ত হইয়া স্ত্রীস

- ম্লোগরহিত হইলেন ত-প্রুযুক্ত উঁহ'র ঔরস

সন্তান হইল না অতএব তাহার কুল্লী ও মদু!
নামে দুই স্ত্রী আপন স্বক্রির অঘ্রতে ধর্ম
বন্ধু ঃ দু ও অশ্বিনীকুরি এই চরি বেতাহইতে

áচ পূত্র অনুাইলেন , তাহার বিবরণ কুন্তীর
পুত্র যুধিষ্ট্রিভীন্ন অজুন নাম ডিন ও যদুর
য়মত পুত্র নকুল ও সহদেব নামে দুই এই

বলে পাণ্ডু'আর পাঁচ ফেব্রজ স্ন হইল বৃত্ত
-

'

…
*

#৮*

রাষ্ট্রের দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি একশত সত্তা

হইল পত্নজা স্বর্ণরূঢ় হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র
যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ধার্মিক ও সুশীল ও পরয

সত্বিক ও দাতা ও সর্বলোকনুরুঙুক দেখিঁ
। আপন এক শত পুত্র থকিতেও রাত্যভিষিক্ত
করিলেন

এই বণে ঘুধিষ্মির রূতী হইয়া

দুর্য্যোবনদি ভুড়িচ্চুরে ও ভীঘ'দ ভু"তারদের এক
· বাক্যে পরম সুখে ৭৬সিয়াত্তোর বৎসর রূশ্ত

করেন তাহার পর যুধিপ্লুিদি পঞ্চভূতর ঘন

বীস হইলে পর কেবল দুর্য্যোবন ;৩ তের বৎ
সর রাজত্ব করেন তাহার পর ঘুধিল্লিদি পঙ্গু
শু,তার বনবাসহইতে আসিয়া সসৈন্যসসহ›

দুর্য্যেবলদিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন তাহার পর

মুধিষ্ঠির ৩৬চত্রিশ বৎসর র্ত্য কর্ দ্রৌপদী
“ ভীযাদি চারি ভুণ্ডীর সহিত লুগােছ，

করিলেন। তাহার পর ত তঁলের পে্রক্ষিত
৬• ঘাটি বৎসর রােত স্বপ্নি ব্রহ্মশাপল্গুত্ব
হইয়া তক্ষক দ্ন নগ্ন হইলেন । অনন্তর

- $৯

জঁছার পুত্র আলগ্নেতায় রঞ্জি ছইলেন তিনিসর্গ
ঘত্বে আল্কে ফুঁসঁ মঞ্চ ঝুল্লিয়! আশ্বত্থেৰ যত্ন

· ক্ষরনে স্ত্রংড়，পাপড়িভূত হই， বেদ， শ্মি ।

বৈশম্নয়ন মুল্ছিইড়ে ভ্রূষাভরত শুশ্ন করি।
-ত-৭Hহইডে যুক্ত হই， প্রলোকঃ Hমী ছই

লেন । উর রাজা দবাশুদ্ধ ৮৪ চৌগ্নশি -সর
'এ সঙ্কল রােতরদের কথা মহাভারতে অতি
বিস্তৃত অচ্ছে অতএব সংক্ষেপে লিথিল'ঘ

তদনন্তর তৎপুত্র শড়ীর্নীক ৮২ । ২ বিরাশি
বৎসর দুই যাসরত করেন তৎপর উহ'র পুত্র

লছসুর্নীক ৮৮ । ২ অগ্গশ বৎসর দুইমাস
রূত্ম ভোগ করেন অনন্তর অশ্বঘেঁজ নয়
সহুদুর্নিীষ্কেরপুত্র ৮ঃ18 এক'শীব-সর এগার
মীন রাজ্য করেন । পরে তৎপুত্র অসীমকৃষ্ণে
রাত্ম্য ৭৫। খ পঁচাত্তেরি বৎসর দুই যাস ! অন
স্তর ত-পুত্র নিচক্ষু ৭১। ৩ ম্লিত্তের স্ব-সর
তিন ঘাঁস ফুঁত্যি ভোগ করেন তার পর তাঁর পূত্র

গুপ্ত ৭৮ আঁটপ্তের বৎসর পূর্ত্রিীপালন করেন

-

ং°

: শরে গুপ্তের পুত্র চিত্ররথের রতি্র ৮৪ত্রীবৎ- '

সর তার পরে চিত্ররথের পুত্র শুঠিরখের রাত্ম

৩৫ · 1ণয়ঘথ্রি র্সর দুই মাস থাকে তদনন্তর।
ঊ-পুত্র পুঁতিযৗন ৬৯। ৫ ওনসত্তঃ বৎসর

পাঁচ মাস পর্যন্ত রাত্যধিকারী হুশ পরে ওঁর
পুত্র সুমন ৬৪। ৭ টীঘ্র বৎসর সাত মাস
রাত্মকনে তদনন্তর ১২ ! ! বাঘঞ্ছি বৃৎসর এক্
, যদি সুন্ত্রেণের পুত্র দুর্নীযের রূত্যু অধিকার

যােক তদনন্তর তৎপুত্র নূযু ৫ ¤ এবার
বৎসর এগার মাস পর্যন্ত রাজ্য করেন তৎপর

উাহারপুত্র পর্ব ৪ : àবিয়াল্লিশ বৎসর এ
গীর যদি রাজ্যধিকারী হন তার পর তঁর সুত্র

.সুতপা ৫৮ ৩ আটান্ন বৎসর তিন মীন রাস্ট্র
অনন্তর সুতপার পুত্র মেধাবী ৫৫ 1.৮
পঞ্চান্ন ব-সর আট মােনর অধিকারী হন পরে
ছন

' তৎপুত্র নূ্র ৫ ১ বাওয়ার বৎনর নয়
মাস পর্যন্ত রািজ হন নূরে তার পুত্র দ্বন্ধ
: « ৮ পঞ্চাশ বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত প্রত্যাফি

· 18

ধ্বী হই， গ্লাকেন তদনভর দর্যের পুত্র তিমি
৪৭১ সাত চল্লিশ বৎসর নয় মাস রাজ্য করেন।

তদনন্তর তিমির পুত্র বৃহদুগু ৫ঃ 18 পয়তাল্লিশ
ক্বদর এগৗরমাস রাজ্য করেন পরে তৎপুত্র
ভ্লাস ঃঃ i ১ চৌয়াল্লিশ বৎসর নয় মাস পর্যন্ত
রূত্ম হন তার পরে তাঁর পুত্র শতানীক নযে

প্লজঃঃ।১চৌধুপ্পুশ রৎসর নয় ঘনিঃত্যধি
কার করেন তা-পরে শতানীকের পুত্র দুর্ছন

-

নামে গ্লজ ৫ঃ একান্ত ব্ত্য পালন করেন।
ত' পর তৎপুত্র বহন র্ত হইঃ ৬৮। ১
ত ৭ট্টত্রিশ ব্র নয় মাস রাজ্য পুঁতিপালন
করেন অনন্তর উÍ পুত্র দ্বগুণন ঃ ৩ চল্লিশ
-

বৎসর তিন যস রত হন তদনন্তর তঁর পুত্র

নিধি ৩৩ ৷ ৩ চত্রিশ বৎসর তিন মাস পর্যন্ত
রাজাধিক্কার ছই… থাকেন তার পর নিধির

পুত্র ক্ষোেক ৫৮ ৫ অট্টার বৎসঃ +5 ঘাস
ব্লঅ হইঘ্ন থাকেন এই ক্ষোেক রািত্র সন
††গ!

সুর ছিলেন এই প্রুযুক্ত পত্রমিত্র সৈন্য সন্ত্র

…

স্তর ভাল মন্দ দেশ্ শুনতে অসমর্থ এবং.
নিঃসন্তান চিলেন অতএব নন্দব”-শ অতি বিশারদ

লাযেত হরি মন্ত্রী রাজকীয় ঘব-লেখককে আত্মি
লেখি করিত্ন ঐ ষ্ফোক রািত্রকে নষ্ট করিÑ আশ্
লি রাজা হইল এই মতে. শুণ্নাছরি।তৗধিরত্ন

ঘুধিষ্ঠিরদেবের অধস্তন ২৮ অটইশপুরূষে বৎশ
বিচেদ হইল ও সন্তান প্রক্রিযে কলির আপ্লু

অবধি }৮৪।আম্লীর শত বার বৎসর পর্য্যন্ত সামু।
অ্য ছিল তদনন্তর যুধিষ্মির ব…শৰচন্দ্র অস্ত হই

লে পর নদ বশ ক° তারার ওদল্লু হইল তাহ'র
বিবরনবিশারদের রণতীত্ব ঃ৭18সতের ব-সনর চ'র

মাস অনন্তর তৎপুত্র শূসেনের রাত্যধিক্কার
৪২। ৮ষ্ট্রিয়াল্লিশ বৎসর অট্টমােস তাঁর পর ড্র
পুত্র বিপ্লসািনয়ে রাত। ৫। ২ বাওয়ািল্লব-সর দুই
· মাস র্তৃত্ব করেন তৎপরে অন্য পুত্র আনন্দ সাহ
৪৭৯ সােড় চল্লিশ বৎসর নয় মােস রাজী হন।

তারপর তার পুত্র বরঅি- ৩৫ ঃ ত্রিশব-সর
এক মাস পর্য্যন্ত রীতা হন অনন্তর বরতিতের পুত্র

*৩

দুর্ব্বর নাযের্রতা ঃঃ · ও চৌয়াল্লিশ বৎসঃ তিন
মাস পর্যন্ত রাজ্য রক্ষা করেন তার পর তাঁর পুত্র
সুকৃপণ ৩০t ৯ত্রিশ বৎসর নয় মাস পর্যন্ত

রাজত্ব করেন পরে তাঁর পুত্র পুরস্থ ৪২ … বিঘ্ন
ল্লিশ বৎসর দশ ঘাস রাত;ধিকারী হন তদন
স্তর তৎপুত্র সঞ্জয় ৩। । ৩ বত্রিশ বৎসর তিন

- ঘাস রাত পালন করেন তার পরে ওঁর পুত্র
আযরঘেরি ২৭। ঃ সীতইশ বৎসর চর্মিীস
রতি সন্তুরি বারণ করেল তদনন্তর অমরত্মেপ্লের

পুত্র ইনপাল নামে রীতা ২২ ! ঃ বাইশ বৎসর
এগ্রযােন পৃথিবী পালন করেন ত°°র তস্য

পুত্র বীরধি নযে রাজা '৭৭ সাতল্লিশ বৎ
সর সাত যাদ রীত্য রক্ষা করেন তদনন্তর আঁর।

পুত্রদি， রাজা হইয়া ২৫ ৫ পঁচিশ বৎসর
৭টি যদি রাজকর্ম করেন তার পরে তার পুত্র
বৌবযন্ত্র ৩à। ৮ একত্রিশ বৎসর আট মাসরতা।

হন এই বলে নন্দ বংশের চতুদর্শ পুরুষে ৭ঙ্ক
শত বর্ষ， সাম্রাত্ম্য সমাপন হইল →

২৪

- এইবেলূল্লু ব্লুজ বত্ব আঁগী চিল অতএব থ্রি
বাণীর সববদা অনবস্থিত থাকিত ত-প্রুমুক্ত

গৌতমবশ্আত বীরবাহু নামে তঁার যন্ত্র আঁকে
মল্লি। আপনি রাজা হইল

এই নন্দবংশীয়

চতুদর্শ পুরুষের বীজপুরূত্র নদ নামে যণব
দেশের রাজা ছিলেন তিনি মহানদের পুত্র শূদ্র

গর্ভর্তাত মহািবল পরাক্রম দ্বিতীয় পরশুরামের
ন্যায় ঘর- স্কত্রিত্নকে যুদ্ধে নগ্ধ করিয়া সুষ্ঠু লিঃ
হৃত্রিঘ্ন সৃথ্বিী করিয়াছিলেন ইনি যহাণদা সখ

থাক সেনার পতি চিলেন এই প্রযুক্ত ইহার নগ্ন
ন্তর মহাপদ্মপতি সেই সকল ক্ষত্রিয় বশ বিন
শকীর্লিদের বংশেরবিনাশ এই কলির ২৩ঃং দুই
হািত!র তিন শত বীর বৎ~সরে হইল তদনন্তর

গৌতম বখশ অভি ঘ্রাদেবীর পুত্র গৌতম হইতে
মস্তিষ্কের বখশের পুঁচীর হইল ঐ গৌডম নাস্তিক

সিলেন নাস্তিষ্কেরদের মতএই ঘiখ পুঁতঙ্কি্যােন '
৭ই তাহাই অস্ত্রে অনুযািমদি পুঁয'， সিদ্ধ যে

সঙ্কল সে সকল কিছুই নাহি অতএব এঅগতের

২৫

ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্য
লোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রডশিরোমনি আ'মরি
তুল্য অতএব দ্বত্রিশ- পুত্তলিকামুক্ত রত্ন
মা আমার নিস্হােনন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্র

যদিত্যকে দিলাম । ছে বায়ূদেবতা তুমি দিয়া
ত্রই… ।

ইন্দ্রের আত্ম প্রমাণে পবন

দেবতা ত্ন বেণে রাজসভার মধ্যে নি”-ছ"নন
আনি¤ দিলেন ।

শ্রীবিক্যদিত্য সি`হােসন

৭ইয়া বড় ঘট্টতে অভিক্তি হইয়া সিংহ
সন বসিলেন ।

ঘºীন মিথ-হাসনে বইসেন

তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য
সাহস ওঘেীণ বুদ্ধি পণ্ডিত শ্রবিক্রমাদিত্যের
হয়।

তদনন্তর সিদ্ধসেন বুল্গুণের ওপদেশে

বিতরণ করতে ত্য'র এ দিবা ডিন”-ছ¬ন লাভ

হইল ব্লজ! এই মনে নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন

ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ্র পণ্ডিতের
দের প্রধান করিলেন ।
-

রাজ্য সভাতে প্রতািছ
দা

২১

শতং বেদজ্ঞ বেদন্তি স্ট্রীমৎসঙ্ক তর্কুি ম্ল¬ntr

বেত্তাপতর্ভুলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা ক্ষুব্যকিথুন

নিঝুক্ত তোক্তিস্র স্মৃতি সাহিত্য ন'টক নটিক্স

অলঙ্কার লতি，স্ব দণ্ডশােস্ত্র আয়ুর্বেদ পুভূতি
.নীন শাস্ত্রবেত্তা শুকালিদাস বরকটি ভবভূতি ক্ষ¥ণক অমরসিংহ শঙ্ক-বেতালভছু ঘঃকর্ণর !
বরােছ মিহির ধন্বন্তরি পুভূতি সকল পণ্ডিত

বর্গ লইয়া রীতী নন শাস্ত্রের লুসদে বিবিধ
ধ্রকার কবিতার অাযোদে পরম সুখে রাজ্য

ভোগ করেন। প্রথম পুত্তলিক্ব কহেন হেভোজ
রাজ এ সকলকর্ম্মতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না

পুঁথ্রিরী বহুক্কু পুরুষের অঙ্গ অন দীন তান

সুস্থতি ধম্ম বলেতে দুলুভ কিছু নয় । . ¤বি
· কুযী দডোর কত্তি প্রতীপের নানী পুকুর ক্ষু
অঁচে কছ যায় না ।

এই বলে রীতার
\

কিঞ্চি- নূন এক শত বৎসর পর্যাযু হইল，
বেড়ালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্তুর

সময় হইল ইহা বুঝলেন এবথ বিবেচনা

২৭

করিলেন স্কক্রিয় অাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরণ
হইলে অনায়াসে স্বর্গ সুপ্তি হয় ইহা নিশাে
করিন্ন প্রতিষ্ঠান পুরে শনিবাহন নামে রাজার
সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্ত্র করিয়া মন্ত্রীগের
দিগকে সেন সম্ভ্র করিতে ড্র দিলেন ।

আনত্ম পইল্ল ঘর্ণিগের সহসুং রখী অযুত।
গআঁকচু লক্ষ৯ অগ্ধকন্তু নিযুত। শুধুবিঃ

(স্কটিং অশ্বতরূবহূ অঘ্রং ঋণুষ্ক বৃদং
শুটি" º " চম্বারী শ্তং রূশ জুন

বীণ ধলু ঢাল তরঙ্কুরি থপ্প বর্ষ কীটর টাপ্পী
বন্দুক কামান নানী পুকার অস্ত্র শস্ত্র পুল্লি

চীলন করিলেন ·

ডেরা দণ্ডী তাল্লু কনা…

রঙচি পাল বীণ নিশান এ সঙ্কল চালান করিয়া
চঞ্চু অঞ্চু ডঙ্কা চোিল দন্ধু তাস মুকুল তের্রী

জ্বী নর্ীি রাষ্ট্র আশ্র্য় মৃদধ কর
ভীলদি বাদ্য চালান করিলেন । যৰিগণের
রাজীর আত্মানুসারে বাণীর করিয়া রাজার

নিস্কার্ট নিবেদন করিলেন। ›

২৮

আশ্বমুক্ত নন রত্নে খচিত ওত্তম রথে আরোহণ
করিন্নু চতুরঙ্গ সেন'তে বেঞ্চিত হই， শাসি
বাহন রীতার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন । পরে
ঘুদ্ধ স্থানেনিগ্ন ঘোরতর সম্ভ্রম করিয়া সম্মু"

ঘুদ্ধেতে শালিবাহন রীতার অস্ত্র প্রহরে রাজা
বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া

গেলেন !

স্বর্ণ লোকে

অবন্তী দেশ আরজিক হইল রঞ্জ

লক্ষ্মী আনা…হইলেন । রাঅর মরণ শুনিয়৷

পাটরাণী যন্ত্রিবর্গেরদিগকে আশ্বাস করিত্ন
ফছিলেন তোমরা ওদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ব
অtঢ় ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে সে রাজী হইয়া
তোমারদের প্রতিপালন করিবেক !

অনন্তর

কিছু কাল পরে রানী পুত্র প্রসব হইলে
পুত্রকে মন্ত্রিদিগকে সমর্পণ করিলেন আপনি

`অগ্নিপ্নবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রী
দিতার সহিত ওত্তম সূর্য্য ভোগ করিতে লাগি
লেন। রাজা বিক্ষমাদিত্যের পুত্র বিক্রয়সেন

রাতেতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য সুত্র

· 4ীলন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে
বইসেন না →

…

-

*

প্রথম পুত্তলিকার কথা।~
শুন হে রীতা ভৌত সেই অবধি পরম
সি…হাসনে কেহ বসেন নাই

ইতোমধ্যে

আকাশ বাণী হইল এ ডিন”-ছীননে বডিনবীর

ওপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র

স্থানে গন্ত করিয়া পুঁতির্ রী， ইহা শুনিয়া
মন্ত্রিগণের সি°হােসন পুঁতি， àখিলেন
পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন
এই তুমি ৭ইগ্গ
পুনশ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব

শুল এক দিবস রাত， অবন্তী পুরীতে সভামবো

৩P

দিবা সি`হদিনে বলি，ম্লেন ইতোমধ্যে এক্

দট্রি পুরুষ আদিত্ন রাজার সম্মু， ওপন্বিত
হইল কথা কিছু কছিল না তাহাকে দেখিঁ
রীতী যনের যব্যে বিচার করিলেন যে লোক

যত্ন করিতে ওপস্থিত হয় তাঁহার স্মরণ
কালে যেমন শরীরে ক্ষু হয় এবং যুগ্ম
হইতে কী নিগর্ত হয় না ইহারও সেই মত
দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইন্নি যহ্ল
করিতে আসিয়াচেন কহিতে পারেন না । এই

পরামর্শ করিয়া রািজ হùর হ্ন দেওঠু
লেন রাজার নিকটে যুন পাইয়াও তšহইতে
গেল না কথাও কিছু কছিল না : তথন রীতা
কহিলেন হে যাচক কথ্য স্কেন কম্ব না ! ভিক্ষুক

কহিল লন্ড্রী প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ফঁ

শুনিয়া রাজা পুনর্রি দশ হাজার খুর দেও
· য়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জ়িত্বপ্ন ফুর্দিন হে

যাঁচক অtº কথা কিছু যদি জান তবে কহ ।
ভিক্কু কহিলেন যঞ্জঞ্জের শম্ভু ক্ষান্ত

98

ঘরছইতে কল্পচি… ও ক্bেHয় বহিত্নে ¤ ¤
তাঁহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহ্মে ! তোের দ্বীপ্তি

স্বর্ণ মর্ত্য পাতালে সবৰ ভ্রমণ করে ইহাকে
কবিরা সতী বলেন এই আর্গু। র তা এই দগ্ধ

শুনিয়া লক্ষ হ্ন দেওয়াইলেন। তু…পরে যচিহ্ন
কহিলেন হে রত্না নিবেদন করি যে ঝুঁত।
¤গবান লোক নিকটে রা，ে তাঁহার স্নানদ ক্রন
হয় না এবং অনেক বিপত্তিহইতে শুতীর্ণ হয়

ইহার বৃত্তান্ত শুল। বিশাল নামে এক পুত্র
চিল তীহীর রাজার নাম *দ ঘুরতের নয়
রিজার্স্টল যন্ত্র নয় বহুশ্ত গুষ্কর নাম শীল্প

দীনন্দ রাণীর নীগ্র ভানুমতী। রাজা রাণী ভালু
যতীর রূপ ¤ণে অত্যন্ত বশঙ{পন্ন হইয়া প্লাতোয়

চদু'ভদু চিন্তা করেন না যদি কদন্তি… রাত
কার্য্য করেন তবে ভানুযতীর সহিত সভা মঞ্চে

সি`হাসনে বসিয়া রাজকর্ম করেন। এক্
দিবস যন্ত্রী কহিলেন মন্থর্ত শুযি - এক
লিবেদল কুরি (

রাতসতীত্তে রাগীর অর্গিমন

৩২,

শুচিত নহে রাজী কছিলেন যন্ত্রী ভাল কহিল।
কিন্তু রাণী ব্যতিরেক আমি এক ক্ষন থHক্রিতে ,

৭রি ন। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানু তাঁর কণ
চিত্র করিয়া অর্ণন নিকটে র'। ।

রীতা চিত্র

করকে ভানুমতীর কণ দেখাই， পটে চিত্র
করিতে আড্ডা দিলেন ।

চিত্রকর সেই বর্ণ

· চিত্র করিয়া রাজীর সাক্ষাৎ দিল ।

র্তণ

শীরদানন্দ গুবকে চিত্র দে"ইলেন ও ক্বছিলেন

চিত্র কেমন হইয়াসে !

শারদীননদ কছিলেন

রাণীর কল এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বমি শুরুতে
একটি তিল আ'চে ইহাতে তিল লাই এই মাত্র

বিশেষ। ইহা শুনি， রাজা মনে করিলেন
শারদানন্দ ভানুমতীর ওঝদেশের তিল কি বলে

অনিলেন কিছু কারণ থাকিবে ! রাজা ক্ষুদ্ধ.
হইঘ্র মন্ত্রিকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর।

মন্ত্রী শ্রদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা
স্করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না

কুরিয়া বধ করিত্তে আত্মা করিলেন নির্ণয় ন
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প্নে ধার্ভাের সহিত শুভ্লারি কি স্বপ্টে যোগ

স্থা এই মতে কিছু দিন গেল পরে একদিবস
এক্ ঝুপ্পুণ সেই পুকুরেতে সুনি করিতেচেন
ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বসে ৭ অস্ত্রবাহইতে ব্রহ্ম
ণকে সম্বোধন করিয়া কছিলেন ।

যে

ছে

বুলূগ তুমি ধীরতীকে কহিবা অমি গন্ধ

স্বর্বসেন নাগ্রে ইন্দ্রের পুত্র আমার পুঁতি পিতার
কিসু ক্রোধ হইgt:চ অতএব আমি স্বর্ণ ত্যাগ

ফরিয়া তাহার দেশে এই পুষ্করিণীতে অশ্তি তিন্নি
আশ্মীর সহিত অর্পনকন্যাকে বিবাছ দিয়া আমাের

পুরস্কার করুন ব্রহ্মণ ইহা শুনিয়শ্রীতঙ্কে সহ
ল কহিলেন রাজা ব্রাহ্মণের পুষু্দ্রবর্ষন

নের কথা শুনি， ঐ ব্রাহ্মণকেও আঁর আর পত্র
যথ্রিদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ পুষ্করিণীর তটেজই
লেন ঐ

ধ্রম্নণ গন্ধর্র্রসনকে তাক্বূি কহিলু?

হে গন্ধৰসেন ইন্দ্রপুত্র ধর্ভ অসি্টন
তোমাের যে বক্ত্যু ঝুঁকে ঊঠু কুহ গন্ধর্বসেন
ওঁ

' •

৬৪

এ কথা শুনিয়া আলের মধ্যে থাকিয়া ব্লুজ'কে .
কহিল হে বীররাতা আ'ঘ'র

যে বক্তব্য তাঁছ!

আমি ব্রহ্লগের দ্বারা তোমাকে কহিল্লাচি আমি

দেবরাজ ইন্দ্রেরপুত্র অগ্নর ঘর্ঘািদ করা ঘদি

তোমার কর্তব্য হয় তবে তুমি তাহােকর্বি রাতা
ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি ইন্দ্রের পুত্র ইছ，আমার

' পুঁযৗণ তবে হ যদি তুমি অতি রাত্রির মধ্যে এই
স্থানে চারিদিগে দশ দশ ক্রোশ ∩নে আঁতে
দিগে চল্লিশ ক্রোশ ওঞ্জে তিন ক্রোশ এমন এক

লৌহযয় গতু নির্মান করিতে পাের ।

ইহা

শুনিয়া গন্ধর্বসেন কহিলেন ভাল তবে অজি
যাও কলা আঁনিও এই স্কুলে বাির্ণত। সে দিবস

ত"হইতে আঁধন বটীতে আইলেন । গন্ধর্ব্ব
সেন স্কীয দৈবীশক্তিতে ঐ রাত্রির মধ্যে সেই
ক * লৌহয ? এক্ষ গত সেই স্থানে নির্মাণ করি
লেন ! পুতঃকালে রাজা অথ:ত্ত আননি， আপনি
যেমন কহিয়াছিলেন তেমনি নির্মিত গৌহময়

গত দেখিঁ আশাি ঘনিষ্টু গন্ধর্ব্বস যে

৩৫

দেব সন্তান ইহ! মনেতে নিশ্চয় করিলেন । তদশ

ন্তর রাজা গন্দ্রবর্ষসেম্বকে কছিলেন হে গন্ধর্ব

সেন তুমি দেবরাতের সন্তান হট নতুবা এঅলৌকিঞ্চ
কর্ম করিতে লাঞ্ছিতা না যে হেতুক তুমি এ অলৌ

কিক্ কর্ম করিয়াচ অতএব তুমি যে দেবপুত্র এ নি
শয় বটে আমি তোমার সহিত অl+ন কন্যার

বিবছি অবশ্য দিব ইহা আমি সত্য করিয়া কছি

লম l

গন্ধর্বসেন রীআর এই বাক্য শুনিম্ন

কছিলেন ভাল। তাহাই হওক কিন্তু কোন এক
দিবস এক শুভঙ্কণন্থির করিয়া অনেকং ব্রহ্লন

পণ্ডিত ও স্নাতী ও বন্ধুবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ত।
পন কন্যাকে এই পুষ্করিণীর তটে আনিয়া আমীর
সহিত বিবাহ দিবা ।

ধীরপ্পজা গন্ধর্বসেনের

এই বােক্য স্বীকার করিয়া সেন স্থানছইতে রীতা
ধণনীতে গেলেন । →

-

ত'র পর ধর্'অ' সবর্বত্র নিম্ন ৭…ই…
নূন দেশীয় ব্র্যােন্কন পণ্ডিতেরদিগকে ও রাত্রদি

গকে ও বন্ধুদিগকে ও আর আঁর আত্মীয় লে

৩৩

-

কেংদিগকে অনিইয়ু， পুরস্থ নারীবর্গেরদের সহিত
আHন কন্যাকে লইয়া রাজপথে নানা প্রকল্প চন
ক;'ইগ্ন নৃত্য গীত বাদাদি মহোৎসবে দিব?

ভkগ ঐ লৌহগতের মধ্যে পুষ্করিণী তটে অতি
খৃভঙ্কনে আদিত্ন ওপস্থিত হইলেন এবং যথে৭প
: মুক্ত স্থানে সভার সশ্ন বিশেষ কর্পে রচনা করা
ইয়ুন নারীগণকে আবৃত্ত স্থানে রূইয়া নানপ্প

কার অলঙ্কার বস্ত্রদিতে শোভিত কন্যাকে সভা
মধ্যে বেদিতে আনইয়ু， সে দেশে দিবসে বিবাহ
হয় অতএব দিবসে কন্যাদান করিতে ঝুঁগদ্বার!

গন্ধবৰসেনকে ম্লরে আহ্বান করিলেন। আদন
· স্তর গন্ধর্বসেন আলহইতে গাত্রোত্থান করিয়া

অলেতে আধুত গর্দভশরীরেতে সভার মঞ্চে
ওপস্থিত হইয়া নানা স্বরে গান শুবর্ণ করিয়া
আপন স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন । ভদ

·

নন্তর সভাস্থ ঘাবৎ লেঙ্কের দে রূপ দেখিঁ
- ও সে ধূনি শুনিয়া বিস্ময়!পন্ন হইল কেহং

র!তার অনুরোবে কহিতে না পারিয়া প্রমুগ্ধ

৩৭

-

বলোকন করিতে লাগিলেন কেহুং কহিলেন
হে ধঃরড ইনি কি ইন্টুের পুত্র ভ্রূণ পণ্ডি
তেরণ কছিলেন ছে ধীররণত তোমার পরম ভীণj

কন্যাদানের ওপড়ুক্ত ওত্তম পাত্র পাইয়ু'চ লগ

অতীত হয় শীঘ্র দান কর শুভ কম্মে কােল গৌন :
শুচিত নয় : সস্তূতি এতদুশ বিবাহ কোথাও দেখি
নাই কিন্তু লু…ীন এক ঔপকথা শুন আছে
একু গদ্দভের এক ওর্টের সহিত বিবাহ হইয়ূন্সিল

তাঁহ'ত গদর্ভ শুটের কপ দেখিয়া কহিল অছি।

' এ কি কপ ওঃ গর্দভের ধূনি শুনিয়া কহিল
অােছন্ধি বা মধুর ধূনি কিন্তু সে বিবাহোত্ত বর
কন্য!তু দক্পই ছিলেন এ বিবাহোত এ কন্যার
যে এ বর এ বতুই অশিৰ । কোনং ব্রহ্লন

পণ্ডিতের ঐ গর্দভের শর্, শুনিয়া কহিলেন হে
মন্থর্ত বিবাহ কমে যঈলাখ শ্রনি করিতে
ছয় এ বিবাহে তে্র ত'হ'র অপেক্ষা নাই

. . স্ত্রী লোকেরা দেখিয়া কহিল ওমা বিবাহের

ফলে একটা গাধা স্ক্রেন এ কি অমলি

৩৮

এই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে কি এ গঞ্চর
সহিত বিবাহ দিবেক

এই বণে নানা লোেক

নীন লুক'র কহিতে লাগিল রজা লড়্ত
অধোমুগ্ধ হইয়া থাকিলেল ৷ তদনন্তর গন্ধর্ব
সেন সম্পৃত বাকোতে রীতাকে কহিতে লাগি
লেন হে বীররােত তুমি আমার সহিত সত্য করি
যু'চ যে আমার সহিত আHন কন্যার বিবস্থি দিব!

সত্য পালনের পর পরম ধম্ম নাই সত্যচুক্তি
হওয়ার পর আর বড় পাপ নাই সুমেক ৭ববর্ত ও
যদি চলে ত!পি যহ!ত্মীয়দের বাদ্য চলিত হয় না
তীবের শরীর পরিধেয় বস্ত্রের নাে খেয়াল পরিধেয়

বস্ত্রের ওক্তযৗবয় বিবেচনা না করিয়া পুস্বত্বেও…

বর্ষাকছে লোকে পুরুষ মানােনা হয় তেমনি
আঁব স্বকীয় ও-বর্ষপকঘে ঘনাে-্য ছয় ফর্ম

লুদরি শরীরের ও-ব ঘােঘ বিবেচনা কি

অামার এ শরীর পিতৃ পেতে হইয়াছে কিন্তু
রাত্রি হইলে আমি যনু্যু শরীর হই আমি যে

ইন্দ্রের পুত্র ইহােত কোন সন্দেহ নাই। গর্দভের
*

A

৩৯

সম্পৃতভাষীতে এ সকল কথা শুনিয়া সভাস্থ
যাবৎ লোকের ও রীতার আশ্র্যবোধ হইল । লক

লে কহিলেন ইনি শরীরযত্রে গদর্ভ বস্তুত ইন্দ্রের
পুত্র বটেন ইহাতে সন্দেহ নাই কেননা গর্দভ
কি কথন সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারে। তদনন্তর
সভাম্ব যীব-লেঙ্কেরদের এই কথাতে এ গর্দভ

শরীর পুরুষ যে ইন্দ্রের পুত্র রাজা ইহা নিশ্চয়
জনিয়ু' শুভক্ষণে আপন কন্যার দান করিলেন ।

তদনন্তর সভাস্থ লোকেরদের পুরস্কার করিতেং
রাত্রি হইল গন্ধর্বসন গর্দুভ শরীর ত্যাগ

রুরিত্ন' পরম সুন্দর মনুষ্য শরীর ধারণ করিত্ন

নানাবিধ বস্তুীলঙ্কারে ভূষিত হই， রাতার
নিকটে গিয়া বসিলেন। সভাস্থ লোকের ও স্থী

বগর্র গন্ধর্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়াও দিবস
হইলে যে গন্ধ হন ইহুও অনিয়ম স্থবিঘ'দে

দ্বিবিধচিত্ত হইলেন । তদনন্তর গ্লজ বড় ঘটা করি
যুগ্ন বর কুন] লইয়া রাজধানীতে আইলেন বর

কক্ম অন্তঃপুরে গেলেন । পর দিবস রােত অগ্নি

।
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কন্যাকে স্বতন্ত্র এক বøী ও যনিযুক্ত প্রবদিদি
নলবিব ধন ও গে; আশ্ব যহিষাদি ও দাসদাসী

যৌতুক বসে অনেক দিলেন । গন্ধর্বসেন

আপন স্ত্রীর সহিত সে বøীতে থাকিলেন। রঞ্জ
যHেপযুক্ত মর্যাদা করিয়া নিয়ন্ত্রিত লোকেরদি
গকে বিদায় করিলেন গন্ধর্বসেন দিবস হইলে

গাঁধ হন রাত্রি হইলে মনুষ্য হন

এই বলে

থাকেন কিছু দিন পরে গন্ধর্ব্যসেনের দাসীর
গর্বে এক পুত্র হইল উঁৗছার নাম ভর্তুরি রশ্মি
লেন এ সন্তান দাসীর গর্ভে হইল এই ঝুমুক্ত
লন্ড্রীতে বীররােত'স্কে সম্বাদ দিলেন না ।

বার

রীতা অপ্পন কর্তব্য রাজকর্ম করিয়া থাকেন
কিন্তু আপন আঁমাতার গর্দভ শরীর কি রূণে
ঘíইবে ইহাতে স্বর্বর্দী ভাবিত থাকেন পরে এক
দিবস মনে স্নানে বিবেচনা করিলেন স্বর্বসেন।

ইন্দ্রের পুত্র ইহার কোনস্থ লুকরে মৃতু্যুর শঙ্কা
নীই ইনি রাত্রি হইলে গর্দভ শরীর তাগি
করিয়া মানুষ শরীর হন গদর্ভ শরীর

মৃত

.88

শরীরের ন্যায় রাত্রিতে পত্নিপ্ন গুঁক্কে ত্মম্ফি ম্লে

ক্বীদত্ত শরীর পেত্নীইয়া ফেলি দে，ি ইছাতে যদি

গুঁহু'র গর্দভ শরীর পরিত্যাগ হয় তবে বড় ভাল
ছয় …

-

| এই মনে মনে বিবেচনা করিয়া এক্ দিবস
রািত্রকালে গন্ধর্বস্নেনের গর্দভদেহ দাহ করিত্ন
· অর্পন সি`হাসনে আসিয়া বসিয়াচেন

ইতি

মঞ্চে গন্ধব্র্রসেন অাপন অন্তঃপুরহইতে নিগঞ্জ
জ্বইল্লা রাজার সঙ্কী-ওপস্থিত হইয়া কহিতে।
লাগিলেন হে বীর্জ আ'মীর শাপান্ত এই চিল

যে তুমি যখন আমার গর্দভদেহ দীছ করিব!

তখন আমি পিতৃদত্ত শাপছইতে মুক্ত হইব
ঔহ হইল ， এখন আমি শাপহইতে মুক্ত

হইলাম তুমি আমার যথেষ্ণু ওপব্ধ করিয়াজ ।
এব` করিনা তোমার মঙ্গল হওঙ্ক §স্ক্রি
সন্নতি পিতার লগ্নীণে গমন করি। আÍর দাসী

গতঁতীত ভর্তৃহরি নামে এক পুত্র হইয়াছে সে।
5
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-যত্ন পণ্ডিত ও আ'নী ও ঘোগী হইবে । " আর

তেমীঃ কন্যার গত্ত হইয়াসে সে গর্ভে যে পুত্র
হবে তাহার নাম বিক্রমাদিত্য ব্লগ্নিবাসে সহস্র

মত্ত হস্তির তুল্য বলবান ও সুর্য্যর ন্যায় প্রচণ্ডতর
দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও পরম ধার্মিক ও পরোপকারী
ও সবর্বদে-সৗহযুক্ত ও যন্থ সাহসী ও বত্ব
#তত্ব হইবে ও একটূ পূথিবী করিবে । তুমি
পর্য সু'রআভোগ কর আমি অনশন স্থলে
·ঘাইতেসি গন্দ্রবর্ষনেন রীতাকে এ কথা কহিয়!

-ত- ক্ষণ পূবর্ব- দেবদেহ হইয়ুক্কু আকাশপথে।
ঘর্ণে সুস্থান করিলেন - : তদনন্তর দীর্জা আম।তার বিচ্ছেদে শোক।

নৃিত ও ভাবি দৌহিত্রের পৃথিবীর একত্র করণ
শুবনে ভ্রন্থিত হইয়া একব'র শোক*সবে ও এক্

বীর ভয়ার্নবে, মুহুর্মুহু যত্নঘনঘন হইয়া থােক
লেন। পাত্রযন্ত্রির নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্য কহি.

যুা রাজার শেক্সপনোদন করিলেন কিন্তু রােতর
ভয় পরং বাড়িতে লাগিল। এক দিবস মনে মনে

৪৩

অনেক ভাবনা করিয়া অস্নিকুনাের সন্তান হইলেই

তাহ'কে ঘরিব এই নিশ্চয় করিয়া নিজ কন।
যে ঘরে থাকে সে ঘরে বত্ব চৌকি বসাইলেন ও

কন্যার সন্তান হবঘাত্রে আমার নিকটে দে
সন্তানকে অনিবণ এই অঙ্ক দিলেন ৷ তদনন্তর

রাত্মার আত্মানুস'রে চৌকিদারের রাজকন্যার
ঘর ঘেরিয়া থাকিল । অনন্তর একেত রাজকন্যা

ভ্রাঘিবিরহে অত্যন্ত আঙুর চিলেন তাহাতে
আবার চৌকিদারের ঘর ঘেরিল ইহাতে ওঞ্জি
· হইঘ্ন ভে'অনাদি পরিত্যাগ করিয়া এক্সনে

বসি্! গ্লোদনমাত্র ক্রিয়াতে দিবারাত্রি ক্ষেপণ
করিতে

লাগিলেন ।

ও'হীর পর রােত' যে

উঁহ'র পুত্র হইলে তাহাকে মারিবেন অছ।
শুনিতে পাইর্ দুঃথতে বড় ব্যাকুল হইয়ণ
· চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি আবল ঘিনি

স্， তিনি নিরপরাধে অাগ করিয়া গেলেন
'এব`পিতাশলুহইতেও অধিক ঘৃতিকূল হইয়ঁচেন
সন্তান যদি হয় না জানি তারই বা কি হয় কি

*
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ক্বরি ফে›ও ঘরছইতে বাহির হইতে পারি না
ঘরের চারিদিগে গঠু চৌকি আঁচে ছে ঈশ্বর

কি করিল আমি রাজকন্যা কখনও ক্ষুণ্ন লেশ

তনিমা এক কালে এত দুঃখভগিনীকালে খছি
প্রীম ত্যাগ করি তবে এককালে আত্মহতঃ ও ভুন
হতা এই দুই বত্ব ৭ণ হয় ঘন্থি হওক আর
এ দুঃht সহ্য করিতে পারি না গর্রে যে সন্তান

আঁচে তাঁহার পিতা দেবতা বটেন তিনি যে সকল ，
কহিয়াছিলেন তাহা কখনও অন্যথা হইবে না
মবক ্ণ ত্যাগ করিলে আত্মহত্যৗহইবে স্থঙ্ক

এমন দুঃnেt থােক!হইতে যর্র ভাল ! এই রূপ

অন্তঃকরনে বিচার করিয়া তীষ্ণুধূর এক চুল্লী

লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন উৎ
ক্ষণ যাত্র রাজকন্যার ভ্রূণবিঘ্নেগ হইল বালক

অঙ্কতশরীর গর্বুইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে
পত্বিয়i ক্রন্দন করিতে লাগিল যে মযত্নে রাজ
কন্যা আশপন শুদরের বিদারন করুন সে সময়ে

তাহার গর্ব সম্মুগ্ধ নয় যদি হইয়াসিল। তদন

৪৫

স্থর রাজকীয় লোকেরা বীলঙ্ককে লইয়া র্তীর

লিঙ্কটে দিলে পর রাজীর যে দ্বেষভাব হইয়াছিল

তাঁহা সে ব'লকের মু"বলোকন যtত্রে গেল ও
দয়া ও সুেস্থ ওদিত হইল ! রােত্র চৌকিদারের
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা কেমন

আঁচেন তঁােহর শুশ্'তে দাইর। নিযুক্ত অস্ে

কি না তখন চৌকিদারে কহিল হে মহগ্গজ
তিনি অনশনকার ওদর বিদীর্ণ করিয়া

প্রশ্ন

ত্যাগ করিয়ঁচেন । রাজা এই বাক্য শুবন যাত্রে

অতিশয় কক্সবিষ্ণুচিন্ত হই， অশ্রুপূর্ণ নেত্রে
মন্ত্রিপ্রুভুতিরদিগে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন ।

হঠুং আমি অতিদুর্আ কি কুকর্ম করিলাম
মিথ্যা শঙ্কালশীটতে অভিভূত হইঃ এমন
হতবুদ্ধি হইলীঘ্র যে অসি'র অপত্য দেহঘােত্র
শুঁকল না ও এমন দৌরাত্ম্য করিলাম যে তীন্থীতে
আমার ব'Ñ তািগ করিল অt"কে ধিক্ এই

বলে রাজ অনেক ঝুঁকর বিলাপ করিয়া অত্যন্ত
অবৈঘ্য ছইর্য় সিংহাসনে রোদন করিতে লাগি

৪৬ *

লেন। তদনন্তর যন্ত্রী রীতীর অভিàর বুঝি'
বালককে লইয়া অন্ত:পুরে অগ্নি কন্যার মৃত্তু
শুনিয়ন ও না জানি রাজা বালকের কিবা করেন

এই শঙ্কাতে ভূমিতে পড়িমঁ রোদন করিতেছেন
যে রাজমহিষী তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিলেন

এব` কছিলেন হে মহারত্ত্বি সত্তুত বালক

মু" সন্দর্শন করিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শেক

আহা ত্যাগ করিয়া বলিবের সুতিপালন ব ঝন
এখন আ…পনি এ বালকের স্মীতা l–

তদনন্তর রাগী বালকের মুখ দেখিঁও বলি
মর্বি'কোতে
ইছ বুঝিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শোক উহ!ত্যাগ
করিয়া ধম্রীদিগকে বলিকের নতচেদদি কর্ম
ককে যে র'অ' মঞ্চ না করিলেন

ও ধুতি পালন করিতে আত্ম দিলেন। তদনন্তর
রাজ পত্রিমন্ত্রি প্রভৃতির নানা প্রকার সন্তুন
ব'কোতে শোকরহিত হইয়া অনেক বন বিভরণ
করিতে অšত্ম দিলেন ও একাদশ দিবসে ঐ বােল

কের নীয বিক্রমাদিত্য করিলেন অনন্তর ব্রক

৪৭

-

পঞ্চবর্ঘের্র হইলে পর ভর্তৃহরি ও বিক্রয়দিত্যের
শিক্ষার্থে নন বিদ্যুতে নিপুণ অনেক পণ্ডিত
· লোকদিগকে নিযুক্ত করিলেন বিক্রমাদিত্যের

দুই ভাইতে নানা প্রকার বিদ'র অভ্যাস করিতে
লাগিলেন। এক দিবস ধর্'অl বিক্রমাদিত্যকে

, ও ভর্তৃহরিকে আপন নিকটে আনাইয়া ওপদেশ
করিতে লাগিলেন ,ওরে বাঁচার বিদ্যাহীন যে

মনুষ্য সে পশু অতএব ননাশস্ত্রত্ব পণ্ডিতের

.দিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া উহাদের প্রযু…
আপনার স্থিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকরণদি

বেদীদ ও বর্মশাস্ত্র ও অর্ণনশাস্ত্র ও নীতি

শাস্ত্র ও ধলুবের্রর্দ ও গন্ধর্ব্যবিদ্যা ও নীন
বিধ শিলুবদী ওত্তমরূপে অধ্যয়ন কর এই
সকল বিদ্যুতে বিলক্ষণ বিচক্ষন হও ক্ষণমাত্র

বৃথা কালক্ষেপ করিও না ও হস্তি আশ্ব র'রে!

হণেতে সুষ্ঠু হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও
লয়ুেতে ও ওস্লফ্তে ও ধীবনেতে ও গত চক্রভে
দেতে ও ঝুহূচনতে ২3 ঘূহভর্দেতে নিপুণ

৪৮

হও ও সন্ধি বিগ্রহ ঘনি অসিন বৈঁঅশ্রু?
এই চােয় রািত্রণেতে ও ভেদ দণ্ড সীম দীন

এই উপােয়টসুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও এই
এই বণে নানা ঝুঁকর ওপদেশ করিয়া অঞ্চ
পককে আত্বা করিলেন যে আমি যেমন যেমন

ওঁদেশ করিলাম এইমত যে বণে হয় ইহাতে

তোমরা সবর্বদা সাবধান থকিবা অন্যথ+
নী হয় এই ঝপ ধাররাজ্য শাসন করিয়া বিক্রগ্র
দিত্যদিকে প্রশৗলীতে বিদায় করিলেন ওঁছার?

দুষ্ট ভ্রূত অত্যন্ত যনৌঘোণে দিবারাত্রি পরিশ্রম
করিয়া রােত যে যে আত্মা করিয়ািছলেন সে সকল

হইতেও অধিক বিবির বিদ্যুতে অস্ত্রকালে বিদ্বীন
হইলেন l অনন্তর বীররাত্র এক দিবস তঁাহার

কে সব প্রকার যোগ্য দেখিয়!মন্ত্রিদের সহ
ত যন্ত্রণ করিয়া যানুয়া দেশের রাজত্ব দিতে বিক্র

মদিতাকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেনছে বিক।

মাদিত্য আমি তোমাকে মানু…দেশের রাজত্ব
ছিলাম তুমি সে দেশে রাজী হও যেমন তৈল

৪৯

স্কà শুলের এক স্ট্রদেশ ঘুশ করােল অনেক
জলকে ব্যাণে তেমনি রঁহ'র পুর্ঘদিন্থ হন
তঁাহ'র এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ অধিকার করিয়া

আলুকালে সকলি আক্রমণ করিতে পারেন তুমিও
পুর্ঘদি্রহ বট অনেক করিতে পারিব ।–
তদনন্তর বিক্রমাদিত্য ধাররাজ।র বাক্য শুনিয়া

উঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন ছে
স্নহার্ত আপন সুদীদলবূ ঘ“কিঞ্চি-হইতে

যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যথার্থ
বটে এব` আপনকার অঘ্রী আমীর শিরোধার্ঘ্য

বটে কিন্তু আমার তো গুঁতা ভর্তৃহরি আঁচেন
* জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্মের রীতা হওযূ বর্ম বিবদ্ধ

অতএব তিনি রািজ হওন আমি মন্ত্রী হই বিক্র

যদিভের এই বাকে্যুতে মন্ত্রিবর্গের্র বিক্রমাদি
ত্যের দীর্বাদ করিতে লাগিলেন ও কছিলেন হে

বিক্রযদিত্য তুমি পরম ধার্মিক বঃ যে হেতুকু

রাজ্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মনগ্নতেই

®®
\

ঝুঁকিল ব্লুíজ]ifদ বিষয়

যে সে অং… ধর্মুইণ্ড

অর্ফ হয় ইহা সকলে আনে কিন্তু তদনুরূণ
ব্যবহাের যে করা সেন ক্শেন ক্বেীন

সাধু পুরুষের

কিন্তু প্যাঁত্রের নয় এব্র রাত।ও বিক্রমাদিত্যের

ক'তে পরিত্ন হই， সবব শুদ্ধ শুভ্রথিনীতে
ণিয়া অতিবত্ব স্বপ্নেহ করিয়! যানুয়! দেশের

রীতত্বে ভর্তৃহরিকে অভিষিক্ত কর্ ির্ভােগ্ন
ঘাবদ্ব্যপারে তাঁর বিক্রযদিত্যঙ্কে দিন্নু আপিন
রূতাবনী ধারা নগরীতে আলিয়া থাকিলেন এই

কপে ভর্তৃহরি মানুয় দেশের র্ত হইলেন
বিক্রয়দিত্য তাহার আত্মনুসারে সকল ব্লুজ

কর্ম করিতে লাগিলেন ， ওভূঘিনী নগঞ্জ
ভর্তৃহরি রীঅ'র রাজধানী হওয়ঁতে দীর্ঘেঃ৩ তের

গ্লেশ ঐস্কে

৯ নয় ক্রোশ বনতি হইল ব্লজ!

উত্তুইর অনগ্ন ও পিপ্পল নামে দুই স্ত্রীকে বিবাহ
করিলেন কিন্তু আনপ্লর কণ লাবণ্য কােফলা

কৌশলেতে অনàতে দিনে দিলে এমন

অনুক্ত

হইলেন যে দুই চার দিনে কদাচিৎ, কখনও

৫8

রাতসি্সলে অম্নি বসিতেন । বিকঘদিস্তা

রাজার এই ব্যবহার দে্র এক দিন তাঁহ'ঙ্কে
সভার মধ্যে কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ

আপনি অশেম শীঘ্রবেত্তা আপনি যে এ রূপ
ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য রাজার স্থৈর্নড।
-সর্বনাশের কারণ পূবের্র সূর্য্য ব”,শীয় দশরথt
-নামে এক রািত্র হইয়াছিলেন তঁাহর স্বৈর্ণত।
| ব্যবহারে সুশও ধুণ দুই নগ্ধ হইল অতএব

, রীতার স্ত্রৈণত ব্যবহার অত্যন্ত অনুষ্ঠিত →
· অর রূআর ইন্দ্রপ্রত ও দুর্বৃত্ত ও বর্তও
ঘযব্রত ও বর্তও চন্দ্রত ও পৃথিবীব্রত এই
,সপ্তর্ত অবশ্য বর্জ্য সেসগুব্রত এই। যেমন
· ইন্দ্র বর্জ্য চারি যান তলেতে ঘৃথিবীকে সম্মুর্ণ
· করেন তেমনি রাজা ধনতে ভাণ্ডারকে সম্বুন

করিবেন এই ইন্দ্বর্ত যেমন সুর্য্য অট্ট যান
সুফিবাঞ্ছিত বৃক্ষদি ঘIহাতে নষ্ট না হয় এমন

- করিল্ল পুথিবীহইতে রসের আকর্ষণ করেন
' তেমনি রত্মা পুঁতশ্রুিত পরিঅনাদির বঞ্চ

৫*,

যাহাতে না হয় তেমন করিয়া পুত্রদেরহইতে

কর গ্রহণ করিবেন এই সূর্ত্তি । যেমন বন্ধু
সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন
তেমনি রীতা চর্দ্বি!রা সক্ল লোকের বাঁহােভা

স্তর ব্যবস্থার শুনিয়া থাকিবেন এই বীমুর্ত।
যেমন যম নিয়মিত মৃতু্যুকাল ৭ইয়ূণ এ আঘীর

প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয় এ বিবেচনা কিছুই
করেন না কিন্তু সঙ্কলকেই মঞ্চ করেল তেমনি

রাতা ন্যায্য দণ্ডকােল পাইপ্পু'

স্ক্রিপ্রিয় বিবেচন

কিছুই না করিবেন কিন্তু ন্যায্য দণ্ড অবশ্য
দিবেন এই ঘযবৃত্ত । যেমন বৰণ পাশেতে বদ্ধ
করেন তেমনি রতাদসু চোর ，তুতি দুগ্ধলোকে
ব্লদিগক্ষে কারীগরেতে বদ্ধ করিবেন এই বকণ

ধ্রুত। যেমন চন্দ্র ঘোড়শ ক্লীতে সম্মুন হইয়া
আ'অা কিনে বিতরণ করিয়া সকল লোকের

যন্ত অল্পদিত করেন ও সকলকে দুিগ্ধ করেন

তেমনি রািত্র নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান
মশমিতে সকলকে পরিত্ন করিবেন ও সকল
*
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-

কে দুঃht সন্তHরহিত করিবেন এই চন্দ্রত !
যেমন পুঁথিবী সকলকে সমভাবে ধারন কর্নে
ও সকলূের সনকলি সনহেন তেমনি রাজা সনফূল

ব্লুজ'লোকেরদিগকে সমভাবে অনশন মনে ধারণ
' করিবেন ও সকলের ওপষুক্তমতে সকলি সহি

বেন এই পৃথিবীব্রত। হে মহুর্ত এই সপ্তৱতের
নিতা অনুপ্পন করেন যে রীতা সে রাজা ইহলোে
কে ও পরলোকে পর্যু সুখে থাকেন রািত্র স্থৈর্ণ

হইলে সবর্বলোককর্তৃক তুঘ্রীকৃত হন। অত
, এব হে মহারাজ আপনি সাবধান হওন রক্ত

মৎস অস্থি বিঙ্গ মূত্র ক্রু ক্লেদ লগি ইত্যাদি -…]
•^

'

দুর্গন্ধও অত্রি পর্য় এ শরীর চর্মত্রী… ?
চাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি এবং তাহাতে যে

ওপাদেত্নতœহ সেই বা কি ইহার অনুসন্ধান
ককন ইতর লোকেরদের যত্ত কেবল বাহ্যদর্শী
ন হওন অন্তস্তত্বদর্শী হওন ! আমি আপনাকে

এ সকল শিক্ষার্থে কহি না কিন্তু স্মরণার্থে কছি

ইহুতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাই করুন

…
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ভর্তুরি বিক্রমাদিত্যের এই সঙ্কল ক… শুনিব্লু
সেদিবস ভুতাকে ক্রিসু কহিলেন না। কিন্তু মনে
মনে ক্ষুদ্ধ হইলেন কেননা ঘœন যে অন যে
বিঘড়ে অত্যন্ত ক্লু হয় তখন সে অন সে বিষ

প্নের প্রত্যক্ষ দোস্র সকল আপনি দেখিতে পারে ন

অন্য কেহ বলিলেও তাহাকে ভাল বাসে না !
রাজী ভর্তৃহরির স্ত্রী অননি বিক্রমাদিত্যের এই
সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এব…
বিক্রযৗদিত্যের পুঁড়ি

ভর্তৃহরি যনোভদ

ঘাহীতে

ব'তে এই কণ চেঞ্ঝ দিনে দিনে করিতে লাগিল ।

ভর্তৃহরিও স্ত্রীবুদ্ধিতে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়!
-বিক্রমাদিত্যকে সঁভীমধ্যে এক দিবস বলিলেন

হে বিঘদিত্য তুমি আমার নিকটে আর আমিও
বিক্র
ন} আমি তোমাকে দেখিতে চাহি না
যদিতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন ভাল

…

অনিবেন সয়ুতি আÍকে সহিতে হয় —

· বিক্রযদিতা এই কথা কহিয়া রাজাকে ঝুম করি
¤ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াননি'দেশ ভুযণ করি
-

-

-

*
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ঘ্ন গুণ্ড্রয়টি দেশে এক মহাজনের নিকটে আসিয়া
¥কিলেন ব্লু'ড'র বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ করতে

পত্র ঘৃতি এ্তালয়ে， সকলেই
বিমনা হইয়া থাকিল ও সবর্ত্র ভর্তৃহরি অসুতিà
হইল ও রীত! থাকিতেও দেশ তর্তক ঝুঁড়
হইল

এব` রােত'ও দিনে দিনে শুনুনে হইতে

লাগিলেন রাজধানীতে দিগ্বহ ওষুHত দিনে

মঞ্চত্রদর্শন ও শৃগালেরদের ঘোর ক্রুর রব পবর্বত

কমুন অকাল লম্বুদিবস নন্রকার অদ্ভুত
হইতে লাগিল । ভর্তৃহরি এই সক্রল দেখিঁ অত্য

ন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া বন ভ্রমণ করিতে গেলেন
-তথী গিয়া দেখিলেন এক স্ত্রী আপন মৃত স্বস্ত্রি
কে ক্রোেত করিয়া জ্বলদগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া সহ স্মরণ করিল অর্ন্তহরি অন্তঃকরণের
স্বাস্থ্য কারণ বল মধ্যে নানাবিধ শঙ্কিগণের

যঝুর ঝুঁনি শুনিয়াও নূতন বৃক্ষলতাদি পুনঃপুন
রবলোকন করিয়া রাজধানীতে আইলেন । আর

এক দিন অন্তঃপুরে গিয়া অনàকে ও পিপ্পল'কে
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নিকষ্টে শুক্রিয়া বনে যে এক স্ত্রীর সহ স্মরণ
, দেখিয়া চিলেন তাহা কহিতে লাগিলেন অনঈ৷

সে কথাতে তাঁবুশ আমোদ করিল না কিন্তু পিপ্প
ল শুনিয়া কহিল যে স্ট্রলোকেরদের যে শরীর

সে স্ত্রী লোকেরদের নয় কিন্তু সুমির এতাদৃশ
জ্বীন যে স্ত্রীর আঁচে তাঁহার সুমির শরীরের সহিত
নিজ দেহের দু'হ বরণ কর্তব্য বটে ! তাহার পর
অtর এক দিবস রাতা আপনার কোন স্ত্রীকেমন

ইহা ভাল মতে অনিবার নিমিত্তে স্মৃগয়া করিতে
গিয়ূণ

সর্দিলোেক সঙ্কলকে কহিলেন যে

তোমরা বাঁচতে গিয়া ইহা কহ যে রাজা মৃগয়৷

করিতেচিলেন উহাক্কে বাল্বে নষ্ট করিল । লোকে
ব্লl বাটীতে আদিয়া দেই যত কহিল পিপ্পল। এ

ক?!! শুনিয়া ঘরের থীম ধরি্ণ যেমন দাঁড়াইয়া

চিল তেমনি পুঁণিত্যাগ করিল ।

অনà

, যনে বতুই আনন্দিত হইয়া বিচার করিতে

লাগিল বড় ভাল হইল বিক্রমাদিত্যকে দূর্
করিয়া দিয়াচি রাত্রী যরিলেন সত্নি এক বালই
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, চিল দেও গেল এখন আঁস্ত্র আঁপন শিঁউম
'শুপণতঙ্কে রাজী করিয়া নিষ্কণ্টকে রীতা ভোগ '
স্করি অনগ্ন এই বলে যশোরজা করিতেসে ইতি

মধ্যে প্লাজা ভর্তুর অমিয় বাটীতে ওপস্থিত
“হইলেন অনà র্জীর স্ত্রীগমন বার্ত্তর শুরণ
মুkস্র অত্যন্ত চল্ল…ছুক্ত হইয়া পিপ্পলীর মরণেও

ম্লইই， নিশ্চয় কারণপিটুনীর মৃত শরীর
লতিতেজে ইত্যবসরে ¤ ভর্তুরি পিল্লীর
মার… সমৃদি শুনিয়া অত্যন্ত ২দ্বিগ্ন হইয়া

অন্তঃপুরে ওপস্থিত হইলেন। অনঈ রূড়্গকে
¬ল ও আঁতব্যস্ত হইয়ূর্ণ ওগ্লি রঞ্জক ধরিয়া

· রোদন করিতে লাগিল ও কছিল আমি আপন

গ্ধ অশুভ · 4ঙ্গুনিয়া অনুসরণ করতে শুদাভ!

লিঁ কিন্তু ন আনি পিলার কি শূ ববি
ঢিলে দ্রুযূ আর কোনো রোগী চিল আঙ্কস…
: এই ঘৃধরিয়া যেমন দাশু'ইয়চিল তেঘনি্ন

শু'গ ঞ্চক্লিপ্স এই সুযুক্ত এত ক্ষণ পর্যন্ত
…

'

তাঁ

'

•

•

৫৮

আমি অনুযরন করিতে পারি নাই নতুবা এত ফল

অনুগ্ররুণ অবণ্য করিতাম তবে আর তোমার
মু" চন্দ্র"ত পান করিতে পারিতাম না এই এই

রূণে নানাপ্রকার পুঁতিসূক্ ধক্য কহিয়া রাজার
সহিত আনন্দ করিতে লাগিল কিন্তু রাত্রী

পিপ্পলীর দাসীগেরদের লুমু"-- তাঁহার মৃতু্যর
বিশেষ পুকুর শুনিয়া পিপ্পলী যে পতি্নী সাৰী

চিল তীর্ঘ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার নিমিত্তে
অনেক শোক কল্লি ও তাঁহার দাহদি ক্রিয়া
সমাপন করিলেন ।…
এক দিবস রাত।

-

ভর্তৃহরি সভামঞ্চে পত্র ঘল্লি

যেত বসিয়াচেন.ইত্যবসরে এক তপস্বী ভ্রুণ
দেব পুঁসীদলবূ অলৌকিক এক ফুল লইয়া রাজার
· নিকটে আসিয়া ঐ ফুল দিয়ারাতাকে আশীবর্ষদ

করিলেন এব কহিলেন হে মহারাজ এ ফ্ল

খাইলে মনুষ্য দেবতুল্য অত্মর অমর হইয়!
- থাকে । রীতা ঐ ফল পাইয়া ব্রাহ্মণের সমর্থন
কুরিয়া ঐ ফুল লইয়া আনদীকে বতু ভাল বাসেন

৫৯

এই প্রযুক্ত আঁছষ্কে দিলেন অনগ্ন অাঁপন ও°
পতিকে বড় ভাল বাসেন অতএব ঐ ঘ্রল ওপতিকে
দিল আনঈণর ওপণতি লম্ফােনাগ্লো

এক বেশ্যাকে

বত্ব ভাল বাসিত এতীবতা সেই ফুল ত'ছাকে

দিল সে সে হল পাইয়া ব্লুজ। ভর্তৃহরিকে দিল

রাত ভর্তুরি সে লে লেগ্নি অতিশয় বিস্ময় | পন্ন হইয়া কাহাকেও কিচ্ছু না কহিয়া এ ফুল
বেশী কি বলে ৭ইল ইহার অনুসন্ধান মনে মনে
করিতে লাগিলেন । কর্ক দিবসের পর সবিশেষ
তদন্ত করিয়া অনঈ'র যে কেবল কণটৰীত ইহা ব্
বিলক্ষণৰপে নিশ্চয় আনিয়া এক কবিতা করিলেন

সে কবিতার অর্থ এই যে অনর্দাকে আমি মনে

নবর্বদ চিন্তা করি নে অনঈা আমি'তে বিরক্ত

হইয়!অন্য পুরুষকে ইচ্ছা করে সে পুরুষ তাহাতে
অনুরক্ত ন হই， অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হয় আমীর

দের তিনি যে এই মিথ্যপ্নীতি ইস্রাতে পিলদি ।
স্ত্রীর অt্রদের ওপরে ক্রুদ্ধ থাকিত্তেন অতএব

এ স্মারে ব্লগ দ্বেষমূলক যে অনুকূল্য প্রতি

-

৩°

কুলা জ্বীন সে কেবল-জুমমাত্র আড়এব সে অন
স্ত্রীকে ধিক্ তাহার ওপপতিকে ধিক্ষ ইন্ধীর
ঘটক যে কীঘ্র তাঁহাকে ধিক্ এ বেশ্যাকে ধিক্

এর` আমাকে ধিক্ এই এই যত্নে রাজ্য অর্জু
· হরি সদসদ্বিবেচনা করিয়া জ্বীন শাস্ত্রের ওপদেশী
নুসারে সৎসরিক ঘাবদ্বম্ভবিষ্যুক দোষ ত্তাক্ষ

করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রতি পরি
ত্যাগ করিয়া বনপ্নবেশ করিলেন । এই রাত্ম_

ভর্তৃহরি কৃত অনেক কার্যাদি শাস্ত্রের লুচীর আদা
ববি লোকেতে আঁচে।এবং ঐ ভর্তৃহরি ঐ রুল
- ভক্ষণ করিÑযেগি বলে চিরতীবী হইয়া আচেল!

, এই ব্লপে রাঅ ভর্তৃহরি বনধুবেশ করিলে

পর মালু'দেশ অত্যন্ত আরাঅক হইল শুভ্র
য়নীর রাতঋনী "শ্রয় হইল ইহাতে অগ্নি
বেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে অক্মিণ

করিপ্লুতীলোকেরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল

ইছাতে পাের যৰিপ্পুভূতির। অতি ওর্গি হইয়ূ

ঐ অগ্বিতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত
-

98

-

àন্তঃস্কলে এক পুরুষ রাজী হইয়া সমস্ত দিন
রূঅক্কম্ম করে রাত্রি হইলে অগ্নিবেতন্ত্র আঁছক্কে ভক্ষণ করে ।–

·

· · ·

·

, এই ঝশে কিছুদিন গেলে পর বিক্রমাদিত।
"র€ দেশে যে মহাত্মনের নিকটে ছিলেন
সেই মহাঅন বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া ও

· ননÑকীর স্রী লইয়া বাণিজ্য অন্যে যাইতে
চিল প¬াটিত ওস্তুানীর নিকটে আসিয়ন ওস্ত

রিল বিক্রয়দিত্য শুভুল্গুনীসন্থর দেখিবার নিমিত্তে

ঐতিঃকালে গুপ্তঝপে সহরের মধ্যে প্রবেশ
করিলেন l
তথীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন
সহর নিতান্ত ওষুন্ন àল্ল হইয়ুঞ্জে সুজালেঙ্কে

রও অত্যন্ত ব্যাকুল রাঅবীনী ও ভণ্বয় হইচে
এই সকল দেখিয়া মনে মনে ভবনতি হইহ্ল

ইতস্ততোড়ুযণ করিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন

প্নে এক কুম্ভকরের বাঁàর নিকটে রাজকীয় পত্রি

মন্ত্রি সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া

৩৫.

ঐ কুস্তুকারের বালককে রাজ্যে পর্যুক্ত বস্ত্র ভূদি
পরীইতেসে ও ঐ কুস্তুকার এবং তাঁহার স্বপ্নভূতি
পরিজনেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়ণ রোদন করি ।

তেছে। বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া ঐ কুস্তুকারকে
জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল লোকের' এ বালককে

কি করিতেচে তোমরা বা কেন রোদন করিতেচ 1

কুস্তুকার কহিল এ বালক আমার পুত্র ইছক্কে
এই সকল লোকেরা আজি রাত। করিতে লইয়!

| ঘাইতেছে । বিক্রমাদিত্য কহিলেন তোমার পুত্র
' রাজী হবে এ তোমার আনন্দের বিষয় ইছাতে

তুমি রদিন কেন কর । কুস্তুকার কহিল এদেশের
' রাজ ভর্তৃহরি ছিলেন তিনি বন্ন করিয়াচেন
অতএব এ দেশ আর অক হওগ্লুতে অগ্নিবেড়াল

নামে এক দেবঘেনি এ দেশকে আক্রমণ করিয়াসে
· নে লুজ'লোকেরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল

অতএব মন্ত্রিবর্গের্র তাঁহার সহিত এই নির্র্বত
করিয়াছেন যে আমরা পর্য্যন্নুক্রমে প্রত্যহ এক
নূতন রাজী করিব সে ব্যক্তি দিবসে রাজকর্ম

৩৩

করিবে রাত্রিতে তাঁহাকে তুমি ভক্ষণ কবি

তাজি

আমির লীল! হইয়াচে আমি অতিবৃদ্ধ ও রোগী
তুর অতএব আমাকে না লইয়া আমার এক
পুত্র এই ইহাকে লইয়া অতি রাজী করিবে
রাত্রি হইলে ইহাক্বে বেতাল ভক্ষণ করিবে অত

এব আমরা রোদন করিতেছি ঘদি রািত্রর ভূত।
· বিক্রযাদিত্য আঁবদশীতে থHকিতেন তবে আমি।

ব্লদের এতাদৃশ দুঃখ হইত ন বুঝি তিনিও নাই।

কুস্তুকার এই বলিয়া পুনবর্বর রোদন করিতে
লাগিল । বিক্রমাদিত্য এই সকল কথা শুনিয়৷
অত্যন্ত দাবিঞ্চচত্ত হইয়া কুল্লুক'রকে কহিলেন

' হে কুম্ভকার তোমার পুত্রের বদলে অতি অগ্নি
কে দেও ইহাতে তোয়ারদের ও আমারও
ওভ্যুথা ভাল কেননা যদি আজি রাত্রিতে বেতাল্
আমাকে ভক্ষণ করিতে পারে তবে তোমার

পুত্রের ঘ্রােণ রক্ষা হয় ও আমার পর ধুন
· রক্ষার্থে আত্মস্ট্রন দান কস্ট পরম ধর্ম হয় যদি

ভক্ষণ করিতে না পারে তবে আমি এ দেশের

'৬৪

রঞ্জি ছইতোমাদের এ দুঃখ নস্থর । কুষ্ঠু
এ কথা শুনিয়া কহিল ভূমি ঘা বলিল সে সত্তা
স্বটে কিন্তু যদি আজি রাত্রিতে (বগুলি তে্র।

কে থায় উবে আত্মপুত্র পুগিরক্ষার্থে তুঘ
· অতিথি ডোমাের পূর্ণনশ অনৗ অবমু আমি?
হইবে এবং আঁর ঘNá আঁমাঁরু পল) শুপস্থিত

হইবে তখন আপন পুত্র সমপর্ণ কুড়িতেই

হইবে অতএব অt৭ন পুত্রের স্থুক্ক…
· পর পুত্রের প্রাণ বিনাশ ঝণ পাণে আমার কর্ম
নাই অগ্নুর ভাগ্যে যে আঁচে ভাইই হওঙ্ক ।
বিক্রমাদিত্য কুম্ভকারের এই সকল কথা শুনি।
স্কহিলেন হে কুম্ভকার তুমি সন্দিগ্ধ হইও না
: আম্মার কথার স্ক্রল ৭… অনিতে পরিবােবজ

মন্দ হইলে ঈশ্বর আবশ্য ভাল করেন বুঝি এখন

৫ধি ঈশ্বর এ দেশের ভাল করিলেন আমি

শ্তের পুত্র প্রতিনিধি হই， অতি অবশ্য
যাইব তোমাকে আঁগন সুত্রাঞ্চ বেতাল ভঞ্চগধ
দিতে আর বািনও হইবে না ইছা নিশ্চয় জান

-

&৫

কুম্ভক্ষার এই ক'তে বিক্রযতিষ্কে লইয়া প্লীজ !
স্কীয় লোক্ষেত্রদের নিকট সমর্পণ করিলেন ও .
কহিলেন ইনি পথিক রাজ্য হইতে ইহ্ল করেন ।
আঁত্র ইন্থকে সমস্ত বিঘ্ন বিবর্ণ করিয়া ক্বছি ।
লী， অধï ইনি নিবৃত্ত হইলেন না বেতাল …

: কে দেখিতে ইহার বড় ইস্লা হইয়াছে অতএব
অt্র পুত্রর বদলে ইহাকে লইয়া যাও অtত্রীর
পুত্রকে দেও । রাজকীয় লোকের কুহুকারের এই
বাস্কোতে তাহার পুত্র তাহাকে দিয়া বিক্রম!

দিতাকে লই， অ্যাডর্ন ও রতযোগ্য বেশ
জুদি করিতে লাগিল তাহাতে বিক্রমাদিত্যের

যে অল্পসৌন্দর্য্য হইল তাহা দেখিয়া স্ত্রীর পত্র
মন্ত্রিপুত্তুতি সকলেই ইনি যে বিক্রমাদিত্য ইহা
মনে মনে অনিল কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু
বলিল না। এই বণে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সি…
হাসনে বসাইয়া তাঁহার আত্মানুসারে ওপস্থিত
রাঅহমসিকদ করিÑবেতালের ভঙ্কণী সামগ্রী
-

-

লু

-

*

-

* *
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· প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবর্গের অপন আপন স্থানে
, গেল ।

তদনন্তর বিক্রমাদিত্য সন্ধ্যাকাল ও+

স্থিত হইলে পর স¤কালীন নিত্য কৃত্য সম্র

পন করিত্ন ，হস্ত হইয়া সি-হাসনের ওপর
বসিয়া থাকিলেন। কিছু রাত্রি হইলে পর অগ্নি
বেতাল রাজধানীতে আসিয়া ভক্ষ্য দুব্য সকল

ভক্ষণ করিয়া

বিক্রমাদিত্যকে ভক্ষণ করিতে

শুদ্যত হবামাত্র বিক্রমাদিত্য ঐ বেতালের সহিত

অনেক ক্ষণ পর্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে অতি
কুন্তি করিয়া তীষ্ণু nāদ্ধারা তাঁহার মস্তক
চোদন করিতে শুদ্যত হইলেই ঐ বেতলি বিক্র

মাদিত্যকে কহিতে লাগিল হে বিক্রমাদিত্য আমি

নিশ্চয় বুঝিলাম তুমি বিক্রমাদিত্য বট কেনন
সপ্পুতি ঘনুঘ্র লোকে এমন কেহ মনুষ্য নাই

· যে আমাকে পরাস্ত করে তুমি আমাকে পরাস্ত

…করিল। অতএব তুমি যঝু শরীরমাত্র দেবপ্নজ
' ইদের পৌত্র বীর বিক্রমাদিত্য বট এ রাজ্য তোমার।
“এ রাজ্যের রাজা হইতে তোমা ব্যতিরেকে কেহ

৩৭

যোগ্য নয় অতএব যে যথন রত্ন' হইত তর্হা
কে আমি ভক্ষন করিতাম আমি অতি অবধি

তোমার আত্নীকারী হইয়া থtifকলম l বেতালের
এই কথtীতে বিক্রযাদিত্য তাহাকে নগ্ধ করিলেন

না এব…পূর্ব-সিন্থ'সনে আসিয়া বলিলেন।
এই বলে বিফযাদিত্যের বেতাল সিদ্ধ হইল।

বেড়াল আপন স্থানে সুস্থান কর্লি বিক্র,ঘদিত্য!

পরম সুগ্ম ট্রি গেলেন –

ভগ্নি পর অত্র গ্রীন রিক্স,
শঘ্যর ওপরে অবস্থিত বিক্ষযদিতাকে মন্ত্রিবণে
প্ল দেখিঁ পরম অগ্নুদিত হই， আপন অাপন
পরিচয় দিয়া ঘি শুঁদতাকে সকলে প্রণম্

কলি ও কছিল হে মহু'জ বিকঘদিত্য অপি
মকর ঝুঁত আপনি করুন অভ্রকুরি নৃত্য
ঘস্থকে যে কম্মে নিযুক্ত করিবেন সে তাহা
, করিবে !

'জা বি্রদিত্য এই বাক্য শুনিà

শীঘ্র মন্ত্রি সৈন্য সামন্ত প্রভৃতির অশ্বাস ও
ম্লন ফুপ্পুি স্নতি ঘৃভল্ফনে ত্রীপনি অভিষিক্ত

৬৮*

ছই， অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রানুসারে সাধুলেঙ্কের
দের পুঁতিপালন ও দুষ্টলোকেরদের দমন কর্ষুি।

পরম সুø রাজী করিতে লাগিলেন। পরে
বিক্রমাদিত্ম অপন ধম্মবলে ও বাহুবলে ও-কল
ও থর্র ও ফেঁচবিহার ও উত্নট ও সোমনাথ
এই এই দেশ সকল অধিকার করিলেন ! → ।

， এই সময়ে শঙ্কদিত্য নামে কােণ্ড পীছাত্বের
পীহাতিয়া রাজা রাজণীল নযে দ্বিল্লীশ্বরকে

নষ্ক করিয়া আপনি দ্বিল্লীর নি…হাসনে বসি্
সীয়্ করিতেছিল । ইহা বিক্রমাদিত্য শুনি

তে পাইয়া ওহ্রদেশদি অনেক দেশ অধিকার

করিয়া আপনি বিলক্ষণযতে বদ্ধমূল হইল ঐ
শকদিত্য রাজাকে যুদ্ধে ন¤ কম্লি¬নি
দ্বিàীতে স্যু'টু হইয়ু। পৃথিবীস্থ যাবৎ ব্লু। তবর্গ

কে স্বাধীন করি， যুধিষ্ক্রি দেবের ন্যায় ধম্মেতে
পৃথিবী পালন করিতে লাগূিলে” —
কিছু কাল পরে অHন পত্নীতুর শেষ আত্মি।

নর্মদা নদীর দক্ষিন তীরস্থ পুঁতি্ন নগরের

*
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শ†বহন নামে তাঁর সহিত ধর্মযুদ্ধ করিয়া
- দেহত্যাগ করিলেন। … পরে শনিবাহন রত্ম

· বিক্ষ্দতাকে ঘুদ্ধে নগ্ন করিয়া ও তাহান্তে
পদ অপ্পনি
· অভিষিক্ত হইলেন না এবং তাঁহার শত্রুঘ্ন
.অত্যন্ত

ধার্মিক

অনিয়ু। তােহর

ও অ«r বুড়িলেন না এবং রাতবিরুঘদি

ত্যের মন্ত্রিণেদিগকে কহিলেন মহারাজ বিক্র
য†তোর ঘদি সন্তান থাকে তবে তাহাকে পিতৃ
পদে তোমরা অভিষিক্ত কর । মন্ত্রিবর্ণের
শীলিব:ছন রািত্রর এই ব'কোতে বিক্রমাদিত্যের

পুত্র বক্রসেনকে অতি বালক কােল, অভিষিক্ত
করিয়া আপনার। রীত্মদি করিতে লগিল 1→
কিছুদিন পরে সমুদ্রপাল নামে এক ভুষ্ঠু যোগী

সে অত্যন্ত মায়াবী লি এব− লোক চমৎ

' কারী অনেক প্রকার দুঃ বিদা জনিত সেই
দুষ্টু ঘোগী বিক্রমসেনকে নগ্ধ করিয়া তাঁহার

শরীরে পরপুর সুরেশের … আপনি লুবিঃ
হই， দ্বিঘ্নীর সিংহাসনে বসিয়া সমুআ
করিতে লাগিল →
-

- ৭，

' এই বঙ্গে বিক্রমাদিত্যের দ্বিল্লীর সিংহাসনে

বস অবধি বিক্ষযসেনের সম্রাত্ম্য সমাপ্ত

পর্যন্ত ১৩ তিরানব্বই বৎস! গত হইল। এই
বিক্রমাদিত্যের সীঘ্রত্যাবধি ৯৩৫ এক শত পঁছ ।

ত্রিশ বৎসর্গত হইলে শনিবাহন রাতঃসত্ত্ব।
«প্ন উঁহঃ শর্ক প্রবৃত্তি করিল । বিক্ষমূদিত্য

রাজীর শক সদ্ব-শর্ক্স লোে ঘােয় তাহার এ
৭র্যন্ত ১৮৬; অগ্ন -শ এক্ষুষ্টি বৎসর হইল ।
শনিবাহন ?আর শক শকুণ্ডুলে， ঘায়ু

: ওহীর এই পর্যন্ত ১৭ ২১ সতরশ চব্বিশ বৎ
সন্ন হই । বিক্ষুদিত রীতার সম্বডের ৫ ৪২

পঁচ শ বে্রশ বৎসরে ঐ যন্ত্র দেশের
রীতা ভৌতদের হইছিলেন যে ভেতরতহইতে .

| বত্তিশ লি-ছীননের কথা প্রচার হয় এই বিক্রযা
দিত্যের অর্, অনেক ক্h বিক্ষযচরিত্রদি পুস্তু
কে বিস্তারিত তàচে এই যতে বিক্রমাদিত্যের

সমুত্যু সম্রশ্ন হইল →

-

নূর হুে্র পরমপুরুষের ইল্লকয়ে ভিক্ষা

৭}.

শুীর্থী দিগম্বর প্রদরিক ওব্জর্বত্থ গ্রহৃধ্নস্থী
মহাঘূর্বী দুষ্টু ঘোগী সমুদুল্ল দ্বিপ্নীর সি…
… ছূনে বসিবার পূত্র হইল । তাহার বিবরণ

লিথি । সমুদ্রপাল নামে এই ঝুঘtগী হট
যোগ ও ইদুতঃপবিদ্যা ও ভৌতবিদ্যা ও গীবতৃী
বিদ， ও সিহব ও আদুতে ও অনেক দুষ্টু
: সার্বনেতে অতি বত্ব নিপুণ চিল সে নানপ্পকার
চমৎ কার দে"ইয়া বিক্রয়সেনকে একান্ত বশী

ভূত করিয়া তাঁহার নিকটে থাকে ! এক দিবস
বনের মধ্যে বিক্রয়সেনকে লইয়া গিয়া কহিল
হে বিক্রয়সেন আমি এক অপূর্ববিদ্য অনি
সে বিদাের বলে যে তীবের যে শরীর সে শরি
`

হইতে তাহাকে নির্গত করিয়া অন্য ওত্তয শরীর

নির্মাণ করিল সেই ওত্তম শরীরে সেই আঁবকে
শুবিষ্ণু করি :ত পারি পুউল্কি দো， ইহা কহিয়া এক

· পক্ষী ধর্ষুি অনিন তেমনি করিয়বিক্রয়সেনকে
দেÑইল। পরে বিক্রমসেনকে কহিল ছে মহী

৭২

1

ঘ্নতা অস্টিনক্র্ যদি আত্মা হয় তবে আমি :-

· আল্লু কালস্থায়ী এই মনুষ্য শরীঃহইতে আপন ।
কীকে বাহির করিয়া 'বহু ক†লস্থ›ী অজর ~

নির্ব্যধি অতিক্ষুদ্র দেবশরীর নির্মাণ করি।
তাছীতে অনশনকাকে প্রবেশ কর্ণই

তবে

তুমি

*.

আতর অমর হইয়া দেবতুল্য অনেক কালপর্যন্ত

এই রাতভোগ করিব i বিক্রমদেন সমুদ্র
পালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন এ বত্ব ভাল বঃ শঘ্র কর। তদনন্তর সমুদ্রপাল বিক্রয়
: মেনকে তাঁহার শরীঃহইতে যোগবলে বাহির
করিয়া আপনি স্বশরীঃহইতে নির্গত হই।

'বিক্রমদেনের শরীরে সুবির্ষ্ট হইয়া আপনার শরীর ,

শবের ন্যায় কোনই গুপ্তস্থানে ফেলিয়া দিল।
পরে দ্বিল্লর সিংহাসনে বসিত্ম সম্মু'আ করিতে
লাগিল । যে দি”-হীদনে কোটি কেটি লঙ্ক

স্বর্ণভূর
বসতেন
সে
নিষ্ফলন
যুগ্ম
ভিক্ষার্থী আনীঘ্রীসে বসিল ।
যে ডিন”হাসনে
বিবিধ পুকু'র রত্নালঙ্কঃধরিয়া বসিতেন সে

৭৩

লি`হাসনে ভষ্ম বিভূঘ্নিত্ত সৰঞ্জ কুযোগী
বসিল । যে দি-হসনে অমূল্য রত্নময় কিরীট
থারি প্লাজার' বলিতেন সেই লিখছসনে অট্টাবীল্লী
বলি দ । যে fºহাসলহ্ প্লাত'রদের নিকটে

অনবৃত্ত অষ্ট্রে কেছ যাইতে পারিত না সেই

দি-হাদনে স্বয়-দিগম্বর রাস্তা হইল । যে
দিচ্ছাসনস্থ 'অরিদের সম্মুখে আঙুলীকৃত
হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁতাইয়া
থHক্ত সেই সি`হসনের রীতা স্বয়` ওর্য়

বাহু হইল । সাধু পুরুল্লে হে ঈশ্বর আমাকে
এ সংসৗরহইতে ওদ্ধার কর এই বাক্য সবর্ষদ।
মন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিয়া ওঘর্বাহু ব্রত ধারণ
করেন এ দুষ্ক কুযোগ পয়ধন গ্রহণ কি কপে
করিব এই ক'H সবৰণ যনে রশ্মি ওদ্ধর্বীহু

হইয়াছিল।বৃহ্মত্মনির্ঘায়ীত্রনিপ্পত্তি হইয়ং
বাহ্য অনিরহিত হইতেন এই পুষুক্ত দিগম্বরও

হইতেন এ দুষ্টু কুজ্বীনী পরদারমন্ত্র লিপ্পচিত্ত
-

…

· ৭৪

ছই， নির্লজ় চিল অতএব দিগম্বর হইয়াছিল।

এবং স…মরিক ঘাবদ্বিষ:যুতে পরম বৈরাগ্যস
স্নপ্ন সাধু পুরুষের ভস্মবিভূষিত হইতেন এই ভুট্
কুযোগী বেশেতে বৈরাগী কিন্তু ব্যবহারেতে সুস্থ!

ব্লগী লি এমন লোকের মুখে চুঁই ওপযুক্ত হয়
অতএব আপনি মুশ্চেষ্ট দিত । এই দুঃযোগ

অতএব অন'য়!
সে লোকের যদু করিতে পারিত এই প্রযুক্ত সকলে
ভ্লাহকে ভয় করিত সেই হেতু সে পাত্র যন্ত্র
নানপ্পকার মদ বিদ্যা অনিত

*

পুভূতি সকলকে আপনার চেল করিল । আরঅধ্ন

যােহাক পাইত আহ্'কেও চেল' করিত এক কিমি
ঘ্ন অনিতু ও দিঘিয়া করিতে ৭য়িত্ব অনেক

· দিন পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়ভি…ন্ন তপস্
কুরিয়ালি ইছীত্বে সিদ্ধ পুরুষ ছিল বটে কিন্তু
Hারমার্থিক ছিল না বিক্রসেনের শরীরদ্বীর্য় এত!
দৃশ সমুদ্রপল দিল্লীতে সয়ুত্য করে ৪ ২

চব্বিশ বৎসর দুইমাস পর্যন্ত এই কুমেগির সা
যুজ্বদ্বিদিলে র্নিদ্বিগুঁসিংহাসনের অস্ত্র

৭৫ :

হইতে লাগিল এবং পরপর অনুপযুক্ত সম্মুতের
হইতে লাগিল । ইহাতে অন্য দেশীয় রাত্রদের

স্বতঃ ঐইন পর বাড়িতে লাগিল । এই সমুদ্র
প্লীলের সীঘ্রত্যাবধি সন্যান্সির দিনে দিনে অস্ত্র
বারী ও বনবান হইতে লাগিল এখনও অনেকঁ

সন্যাসী অস্ত্রধারী ও ধনী আঁচে —

: সমুদ্রপালের পর তাহার পুত্র চন্দ্রপাল স
মৃত্মি করে ৪০ t৫ চল্লিশ বৎসর 36 ºtন，

তাহার পর তাহার পুত্র নয়নপাল সাম্রাজ্য করে ।
৫।৫একান্ন বৎসর পঁযীনা তাহার পর তা
ছ'র পুত্র দেশলল রাজ্য করে ৪৭ i ২ সাতচল্লিশ
ব–সর দুই মাস l তাহার পর তাহার পুত্র নর …

সিংহ ৭লঃ৮।৩ আটচল্লিশ বৎসর তিনমাস
রাত করে , তাহার পর তাহার পুত্র সুতপাল
রাজ্য করে ৩৭। # আঁইত্রিশ বৎসর এণর
মাস ! তাহার পর তাহার পুত্র লক্ষণীল সাল্লু

: অ করে ৩৮，৩ আটত্রিশ বৎসর তিন মাস， '
তার পর তাহার পুত্র অমৃতপালসযু'আ করে ২৭ …

৭ণ্ড.

৬ সত্যিই বৎসর ঢয় যাস। তাহার পর তাহ'র
পুত্র মহীপ্ন， সাম্রাত্ম করে ৩১। ং ওনচম্বুিশ

ব-সর দুইমাস। অস্থীর পর তাহার পুত্র গেরি
দপল সšত্ম করে ৫৫ : ৫ পঞ্চান্ন ব্নর গুঁ5

· মাস ! তাহার পর তাহার পুত্র হরিণাল সাম্রাত্ম
. করে ২৪ ৷ ৯ চবিবশ ব—সর নয় ঘনি। তাঁহার পর

তাঁহার পত্র ভীয°ল সমুত্যি করে ৪৮ ৮ আঃ
চল্লিশ বৎসর আট মােস তাহার পর তাহার পুত্র
আনন্দপাল সাম্রাজ্য করে ৩। । ২ এক ত্রিশ বৎ-সর

দুই মাস । তাহার পর তাহার পুত্র যদনপাল সী

মু'আ করে ৩৭ । ১ সাইত্রিশ বৎসর নয় যাস।
তাহার পর তাহার পুত্র কর্মর্ণীল সাম্রাত্য করে

৪৫ র্ণয়তাল্লিশ বৎসর ! তাহার পর তাহার পুত্র
বিক্রযপাল সীঘ্রতা করে ৪৪ । ৩ চৌয়ন্ড্রিশ ব…
সর তিন ঘণল ।*，
এই বিক্রমপাল মছীবল পরাক্রম চিল যে যে
,

প্লীজীর্ণ ইহাকে কর না দিত সে রাত্রদিগকে

ঘুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহরিদের স্থানে কর লইও

৭৭

পরে বহক্ট দেশের তিলকচন্দ্র নামে এক রােতল
চিল সে কথন ২ কর দিত কােন দুলূত বরি্
কর দিত না । বিমণীল তাহ! দুর্বৃত্তীতে ক্রুদ্ধ

হইয়া অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার ওপর
চড়াও করলেন এবং বড় যুদ্ধও করিলেন কিন্তু
ঈশ্বরচু'তে ঐ যুদ্ধে তিলকচন্দ্র রাজার হাতে নà
হইলেন । এই বলে সমুদ্রপালের ঘোড়শ পুরুষ
বিক্ষz4ীলেতে সবর্বশুদ্ধ ৩ ( 88 l ৩ চয় শ এক

চল্লিশ বৎসর তিন মাসেতে আবিষ্কার সমাপ্ত
ছইল →

তাছাঃ পর রাজ তিলকচন্দ্র দ্বিল্লীর সিংহাসনে

স্বসিয়া সাম্রাজ্য করে ২ দুইব- সর ! তাহার পর
' তাঁহার পুত্র বিক্রমচন্দ্র সাম্রাজ্য করে ২২ ৷ ৭
· বাইশ বৎসর সাত মােস , তাহার পর তাহার

শূভ্র কান্তিকচন্দ্র $ 1৩ চারি বৎসর তিন মাস

শীঘ্রত্য করে তাহার পর তাহার পুত্র র্দু
ঃঃ । চৌদ্দ বৎসর এগার মাস সমু'আ করে।
অনন্তর তাঁহার পুত্র অধরচন্দ্র সামু'আ করে ৮

৭৮

« আঁর্টর বৎসর দুই মাস?অনন্তর তাঁছ! পুত্র

-

কনগ্দ্র # ৭ এগার বৎসর সাত মােস মন্ত্রি
অ্য করে , পশ্চাৎ তাহার পুত্র ভীমচন্দ্র মণ্ডু
করে à৮ i ও আর্টর বৎসর তিন মাস ! ¤

তাহার সুত্র বোধচন্দ্র ২৫ ৷ ৫৭®শ বৎসà …
মনস্তা করে। তদনন্তর তাঁহার মুলগেবিদ
Ø § ‡` বাইশ বৎসর দুই যাসসম্মুতািকয়ে
এই রীআ গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান লিইখ় মৃত্যু

হইল পর প্লেযদেবীনীযে ইহার স্ত্রীকে মন্ত্রিবর্ণ
সিংহাসনে বসাইয়া রাজকর্ম করিতে লাগিল। . …

ট্রেযদেবী ঃ এক বৎসর সমুজ্য করেন। ইহ…

পর সিংহাসন শূন্য হইল কেবল মর্গà
রাঅকর্ম করিতে লাগিল – “

কিছু দিন পরে মন্ত্রিবর্গের্র পরামর্শ কটূ

হরিট্যে নামে এক যহাপুরুষ বৈরাগী ছিলেন।
তাঁহাকে সিন-ছ'মনে বসাইল রাঅক্কীয় যাবৎ

ওযর লে' করা সুঘ্ন তাহরি শিষ্য চিল এবথ

তিনিও বড় পণ্ডিত ও বষ্মিক ও আনবীন ছিলেন।

·

৭৯

তিনি সিংহাসনে বসেন ৭। ৫ সাত বৎসর পঁচ
মাদ।

তাঁহার পর তঁছার চেল গোবিন্দপুম

সিংহাসনস্থ হন ২০। ৩ কুত্নি র্সর তিন মাস।
তাঁছার পর তাহার চেলাগোপালপুমলি`হসিনস্থ
'ছন ঃ এগার বৎসর তিন যাস । তাহার পর তা .
হীর চেলা মহাশ্যে 9 · ৮ চায় বৎসর আট মাস
সি`হাসলস্থ হন এই মহা প্লেয বালক কালাবধি
| সন্ত্রােসাৎসারিক বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া
ঔদাস্যভাবেই থাকতেন । র্অ হইলে পরে দিনে

দিনে ঔদীনা বাড়িতে লাগিল বর” এই প্রযুক্ত
রীত্যসমুত্তি পরিত্যাগ করিয়া বন সুস্থান করিলেন

সিংহাসন শূন্য হইয়া থাকিল-…
এই সময়ে বাপ্পল ধীদেন নযে রােত্র দ্বিপ্লার

সিংহাসন শূন্য শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দ্বিপ্নীত
চতাও করিলেন দ্বিপ্নীর রীতীর মন্ত্রিবর্ণর্র র্যািদ
মকে রাজা হত্তয়ীর ওপষুক্ত পাত্র আনিয়া এবং

লিংহাসন শূন্য দে্ িউহার সহিত কেহ
ঘুদ্ধ করিলেন না তাঁহাকেই সিংহাসনে বসইির্য়

৮•

-

-

তার আত্মানুস'র স্ব স্ব কর্মকরিতে লাগিলেন।

বাসেন অতিতে বৈদ্য চিলেন এই বণে ধীমন
… ৫ আঃ'র ব-দঃ # যদি সাযুজ্য কয়েল।
অ-পরে তাঁর পুত্র বলুলিসেন ঝুঁত হন এই র্তণ

এইরূঢ় দেশের পঞ্চগোত্রীয় ভ্রুক্মেদের কৌলী
নাদি বিভােগ করেন। তাঁহার বিবরণ লিফি …

'বেঁ আদিলুর নামে বর্রদেশের র্আলিন
তিনি অনাবৃষ্টিস্নুক্ত শস্য না হােত পুআ।

লোকেরদের অত্যন্ত পীড়া দেশিঘ্র বৃদ্ধির নিম্ন
ত্তে যত্ন করাইতে কানকুস্তু দেশের রাজা বীর
সিংহদেবের সহিত পুঁতি করি। তদেশীয়

বেদজ্ব পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়চিলেন । মে ¤

ঐস্লপের নয় এই ভàনার্ন দক্ষ বেদগ্ধ .
চHদত শ্রীহর্ষ এই ↑ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভয়ূন

রায়ণ “ণ্ডিদা নাযে মুনির ব…জািত ইহুর
ব^শের

আদিপুরুষ

শাণ্ডিল্য

যুনি অতএব ঐ

ভঃনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন এ গৌতৃদেশে

শড়্গি গেল ব্রাহ্মণ যত্ন সে সকল ব্লগ
/

…

ঐ ভয়ূনর্াণের সন্তান : যত্রদঘোষ নামে এক
কায়স্থ অতি ভূতা ইঁ'র সঙ্গে আসি¤চিল এntন
যত দোষ কায়স্থ এ দেশে আঁচে তাহারা সকল

এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান ।

দ্বিতীয় দফ

তাছীর আদিপুরুষ কশ্যপ নামে মুন অতএব
ইনি ক্।শ্য + গোেত্র সিলেন এতদেশীঘ্র কাশ্যপ

গোত্র ঘড় ব্রাহ্মণ উহারা সকলেই ইহঁর সন্ত;
ন । ইহার সঙ্গে দশর্ী বসু নামে কীঘ্র ভূত
আসি'মিল এডুদ্ধৃেশে যত বসু ক্র্স্ সেন স্কুল

ঐ দশরথ বদুর সন্তান। তৃতীয় দেবগব্ল ইনি না
| বলি গোেত্র এতদ্দেশীয় যত সাবলি গোেত্র ব্লু স্ক্রন

ওঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান ! দশরথ গূছনামে
কায়স্থ ইক্বর সপ্নে ভূত আসিয়াচিল ইহার
ঢ"নদুত্ব
সন্তানের বà: দুশে কু4ীন ক্!ঘ্নস্থ !

চতুর্থ

-

ইনি বাৎস্য গোত্র এতদ্দেশী যত ব-সাগের
ব্রাহ্মণ সকলি ইহার সন্তান! ইহার সঙ্গে ভূত্য
পুরুষোত্তম দত্ত নামে কােম্ব আসিয়াসিল এত…
ট্র
r

'
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শীঘ্র যত দত্ত কােয়ম্ব তাঁহার সকল ঐ পুকুঞ্জে

· গুমদত্তের সন্তান । পঞ্চম শ্রীহর্ষ ইনি ভরদ্বাজ
গোেত্র এতদ্দেশীয় ভরদ্বাজ গ্ত্রে ভ্রূণ যত
· সকলি ইহু'র সন্তান !

ইহার নদে কালীদাস

মিত্র নামে কীঘ্রন্থ ভূত আসিয়াচিল এডদেশে

যত ত্রি কায়স্থ তাঁহার সকল ইহু'র সন্তান ।

এই বলে আদিশূর রাজীকর্তৃক অশ্তি যে পঙ্ক
গে্রীর পঞ্চ ঝুঁক্কণ তাঁহাদের ৫৬ চাপু'র অন
'সন্তান দিলেন ইই!রদিগকে ঐবল্লালসেন রাতা
৫৬ চাপু'র গ্র্যািম ব্রহ্মে।গুর দিয়া সম্মান করিয়!

· সংস্থাপন করিলেন ইহীতে ৫৩ চীধুর পাঁই

হইল । ঐ মাপার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঝুপ্পু
গ্যাঁচরদি ঘর্ঘ তারতম্য বিবেচনা করিয়া ৮
আট অনকে যুগ্ম ও ১৪ চৌদ অনকে গৌণ
ও ২২ বাইশ অনকে কুলীন ও ৩৪ চৌত্রিশ জনকে

শ্ত্রের ঐ বন্ধুসেন রাজা করিলেন । পক্ষাৎ
， কন্যাদানদানাদি দেখে শুেক্রি ভিন্ন ত্রিবিধ
ভ্রূণেঃ সন্তানেরা কেহ কুঠুত হইল্ল

৮৩

হােশজ হইলেন । এই পঞ্চ ঝুক্ষণের এ দেশে

-

তালিবার পূর্বে এতদ্দেশীয় যে ব্রাহ্মণেরা চিলেন ।
…

আঁছ'রদের সহিত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানের
দের বিব ছ'দি (কনিছ ব্যবহার না হয় এই নিমি

ত্তে ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে ৭০০ সাত শড় দার গণনা
করিয়!

স্বতন্ত্র এক্ ?!!কু ফুরিয়া দিলেন ! অতএব,

স্নেষ্ট সকল ব্রাহ্মণকে সঞ্জশতী করিয়া লোকে

কন্থে এখন এই সপ্তশতী ঘূম্রণের কেহ"

ঐ ৭ঞ্চ ভ্রুণের সন্তানেল্লদের সহিত মিলিয়…
এই বলে প্লীজ বন্ধু'ললেন পঞ্চ ঝুঁক্কণের সন্ত!
নেরদের ও এডদেশীয়ু সপ্ত"ড্রী ঝুম্বুলেরদের
বিভাগ করিলেন – '
|

· বন্ধুলিসেনের পুত্র লক্ষ্মন সেন নামে গৌড়
দেশঘ্রত্রের রীজ হইয়সিলেন , বল্লালসেন দ্বিল্লীর

রাত চিলেন ড-ফলেতিনি তোমের এক পঘ্নিন!
কন্যাকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এ কথা সর্বত্র
-

ব্লুটতে

রাজা বল্লালসেনের বত্ব আতিœহইল ;

ণীত্বের রাত্র লক্ষ্মণসেন এ কথা শুনিতে

…

৮?

৭ইগ্ন ভিঁকে এক পত্র লিখিঁচিলেন নে
পরে ৭ঃ এই ছে অল শৈত্য রূপ যে গুন মে

ওৌযরি সহজ আর নিম্মলতা তোমার স্বাভ।
বিক্

অার তোমার পবিত্রতা অর্ঘর`কি বলিব

কেননা যে তোমার মুর্শেতে অণর লোকের পবিত্র

হা আর কিবা তোমার ঐ সৎসারে স্তুতির ৭দ

আ'সে যে হেতুক তুমি সকল আঁধের তীর্ন ধর্

ণের ওপার হইয়া এমন ভূমি যদি নীচণর্রী
হও তবে তোমার নিরোধ করিতে কে সমর্থ হয় !'
প্লীজী বলু'লসেনপুত্রের এই পত্র পাঠ কর্মি পুত্র
কে পত্রদ্বার'ওস্তরলিখিলেন তাঁহার এই প… অণ

ও অপগত হয় নাই তৃঞ্চাও কৃশ হয় নাই শরীরের
ধূলিও ধৌত হয় নাই এবং স্বচ্ছন্দমতে কুদের
গ্লসও হয় নাই ইহাতে ক্রীতীর বী কংম কি

কিন্তু দূর্হইতে ও-ক্লিপ্তস্কর করিত্কর্তৃক হায় ঐ
যত দুঃ» পদ্মিণ্ট অর্থ- পদ্ম লতা সুষ্ঠু হই
ঘ্ন:ঢ় কি না । ভুরকর্তৃকঁ অর্থ1- ভূ 'স্তকতৃর্ক …
অকস্মা- বাস্ক'র কোলাহল আরব্ধ হইয়ামে।

৮«

লঙ্ক，গলেন স্তি'র এই

'

পত্র

| -

৭ইগ্ন পু'বর্বর

পিতঃস্ক লিফিল্মেন তাঁহার এই পঃ অপবাদ
সত্যছ হওক ক্রিম্ মি ?!]'ইবা হওঙ্ক সাধু লোকে

রদের যহিযাঙ্কে অবশ্য নষ্ট

করে ইহু'র দৃষ্টান্ত

এই শুঁক'শ ঘ'ত্রে অশেষ র্প্রকার অন্ধকাের ন্যু

করেন যে সূর্য্য তিনি আশ্বিন ঘ'সে কন্যা রূশিন্থ
হইলে শোকের' বলে সূর্য্য কমােত ছইলেন এই
7 মতে

নূর্ঘ্যের · বাক্ চলমাত্র

লিঁবাদের কথা

হও …ত অনব'দের মিথ্যােত্ব প্রতিপন্ন করিতে

সূর্য্য ডীর পর তুলতে যান অর্থাৎ ঘদাপি ভুল
পরীক্ষা:ত ঘন তথাপি তাহার পর অণুহর্ণীদি

কএক মাস পর্যন্ত সূর্য্যর তেমন তেজ থােক না।
রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাইয়া অর্ব'র
- তঁছ!কে এক পত্র লিখিলেন তাহার এই প… আস্
তের অর্কর স্থান হইয়ু'চেন যে চন্দ্র উঁহ'র ন

অলি কিমতে কলঙ্কের কণা যে এক টুকু হইল
সে কেবল লোকেদের ভ ল সুদ সন্ত যে ঈশ্বর

উঁহঃ ইঃ। ধুধুক্ত কিন্তু তাঁছােড় নানা গুণের

৮$

- নিধি যে চন্দ্র উচ্ছ্বার কিছুই হলি নাই কেনন ।
দে কলঙ্ক হওয়াতে কি সে চন্দ্র অত্রিমুনির পুত্র
লছেন কিম্বা শিব কি তাহাকে মস্তকে ধারণ
করেন না কিম্বা তিনি কি গ্রীন্দ্রক্'র ন…

করিতে পারেন না কিম্বা মনুষ্য লোকের ওপরে

তিনি কি বাস করিতে পারেন না। এই বণে শিশু।

পুত্রস্তে পত্নর সংস্কৃত শ্লেকে ওত্তর পুতুগুর
হইচিল। এই কপেঁ বলুললেন …? বার বৎ
সন্ন চারি মােস সাম্রাজ্য করিয়া স্বর্গবঢ় হইলেন।

তাহার পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সমুট্
হইলেন ঐ রাজা লক্ষ্মণসেন রাষ্ট্রীয় পঞ্চ ঝুঘ্র
গের পিতৃন~স্থাপিত সন্তানেরদের সমীকরণ

করন সমীকরণ কি তাহা লিখি ৭ঙ্ক বুদ্ধ
ণের সন্তানেরা ঐ ৭ঞ্চ ব্রাহ্মনের মধ্যে ঝুঁহ，

র্যােয় সন্তান তাহাহইতে ওঁহঃ যত পুৰ
তাহ'রদের তত পুরুষ অন্য সন্তানেরদের সহিত

ঐঘাগটিয়াদির নূনীতিরেক বিবেচনা মতে
যিলন করিয়! পুঁথক থীক করা । এই ক: কিচ্

-

*

¤ল গেলে পর দেবীবর নামে এক ঘটুক ¤¤

অHন ইট্টু অনেক দিন পর্য্যন্ত অ৭ করিত্ন

কিছু ফ্তHন্ন হইয়া স্বেচৗমুদীর ঘােহরদি
গকে কুলীন কুরিগ্গলিন্সিল তাহারই কুট্ন হইল
। এব… ঘূদিগন্থে অক্ষুণন করিঃ লিথিল
তু'র' অক্লীন হইল ৷ এই ফ্রণে দেবীবরর কর!
যে

দুষ্টু ঘেঁই দাঁড় এখন পর্যন্ত চলিতেছে ।

ঐ পঞ্চ ব্লগের সঙ্গে ভূস্থ্য হইয়!ঘে ্চ অন

কীয়ৎ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে ঘোষ বসু মিত্র

এই ডিন অন এ গে্রদেশে ঝুলি হইল গুহ
বঙ্গদেশে ফুলীন হইল মত্ত ব্রাহ্মণের ভূতাত।
স্বীকার করিল না এই ঠুক্ত ক্লু হইল না

কিন্তু যৌলিক হইল এই45 ফ্রন্থের আসিবার
পূর্বে এ দেশে যে সকল গ্রন্থ চিল অছি।

রদের মধ্যে ৮ আট ঘর সিদ্ধ যৌলিফ হইল
ও ৭২ ব'হত্তরদুর সামান্য মৌলিফ হইল ইহার
• দিগকে লোকের বাহত্তরিয়া করিয়া বলে। এইবপেঁ

কায়স্থ অতির বিবেচনা রাজা বল্লালসেন করেন ।

৮৮*

এই দু'তীতে কিছু দিন গেলে পর হোসেনসীহ্
নামে গৌতু দেশের …নীর শুতীর পুরুন্দর বসু
নামে এক কীর্ঘৃ হই চিল তাহাকে লেঙ্গে পুন্দর
ü করিঃ বদিত সে ক্রস্থেরদের যে র্দীত্ব করি
ঘ্র'চে মে ›এnt=ও যাইতেসে ! ? লক্ষ্মণসেন
-

দ্বিল্লীতে সীঘ্রত্যু করেন … ৫ দশব-সর অঁচ

স্ল¬ তৎপর উহার ভূত কেশবসেন ঝুঁত' হন
১৫ ! ৮ পনের ব-সর অt ঘাঁদ।তাহ!র পর তা

হীর পুত্র যােববসেন রত্ম্য করেন ↓ । ঃ এগার

ব−সর চারি মাস । তাছীর পর আর পুত্র শূর
সেন রত করেন ৮। • আট বৎসর দুই মাস ।

তাহার পর তাহার পুত্র ভীমসেন ৫। ২ এঁচ বৎ

সর দুই মাস রাত করেন। তাহার পর তঁহঃপুত্র
কীর্তৃিকঁদেন ঃ ১৮'র বৎসর নয় মাস। তাঁহার
পর তাঁহার পুত্র হরিলেন … ২ বার বৎসর দুই
যাস । তাছীর ণর তীহ'র পুত্র শত্রুসেন ৮। :)
আট বৎসর এগার মােন তাহার পর তঁাহীর পুত্র
নারায়ণসেন২।৩ দুই বৎসর তিন মাস অন্তর্

-
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· পর উই'র পুত্র লক্ষ্মণশ্লন ২৬। ঃ চব্বিশ ব…
দর এণীর যbন। তাহার পর তাহার পুত্র দামোদর

সেন à এগার বৎসর । এই দামোদরদেনরতই
রিটপ হইল ব্লুজদের ওচাকুরলেঙ্কেরদের দুদ।

স্ত্রীদিগকে বলাৎকার করিতে লাগিল। ছুঁতে
মন্ত্রি পুত্তুতি সকল লোক একপর্শ হইয়!

শওয়াল， পর্বতের রাত্রী দ্বীপসি`হকে সসৈন্যে
অানাইয়া তাঁহার ঘুদ্ধেতে দামোদরসেনকে ন¤
করাই… ঐ দ্বীপসি`হকে রাজী করিল । এই

রূপে বদদেশী বৈদ্য অতি ঃ৩ তের পুরুষেতে !
৩৭ i.! এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর এক মাস
পর্যন্ত দ্বিম্লীর সিংহাসন অধিকার করে →
ঐ দ্বীপমিশ্ছ রাজা হইয়া ২৭ । ২ সাতাইশ

বৎসর দণ্মস রাতত্ব করে। তাহার পর
: তাছীর পুত্র রসি`হ রাজ্য করে ২২ ৫ বী ইশ

বৎসর … যাস । তাছার পর তাহীর পুত্র

ব্লাজলি্হ ১ ৮ নয় বত্সর্ আট মাস পর্য্যন্ত
8- . .
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রাজী হয়। তাঁহার পর তাহার পুত্র বঃসিংহ।

রাঅত্ত্ব করে ৪১ 18 চচল্লিশ বৎসর এক মাস !
তাহার পর তাহার পুত্র নরসিংহ ২৫ ৷ ৩ ঘঁচিশ
| বৎসর তিন মাস রাঁতা হয় । তাছ'র পর ও'হার

পুত্র জীবনসিংহ রাজ্য করে ২•। ৫ কুত্বি ব
সর পঁচমাস। এইমতে দ্বীপসি`ছ অবধি জীবন

সি`ছ পর্যন্ত গেহীন রাত পুতেরচয়পুরূঘেত্তে ঃ
৫} এক শত একান্ন বৎসর পর্যন্ত দ্বিধুর সি
ছ'সন অধিকার করে ।–

তাহার পর পুঁ'দেশের ঝুঁত， পূর্থেীরা
দ্বিগুঁতে রাজী হন। ইহার রাজত্ব শাইবার
বিবরণ লিফি রজা জীবনদি`হ সবর্দী নৃত্য
গীত ও শূদার রসেতে আসক্ত থাকিতেন । রােত্র
ফর্ম ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়ু' দীর' সদে
গিয়ূন থকিতেন । উঁহু!র সৈন্য সকল শও
য়াল' পবর্বর্ত দেশে কোনস্থ কর্মের নিমিত্তে
গিয়চিল। ইহা প্লষ্ট দেশের রাজ পূর্খেরূ শুনি

তে পাইয়া স'সন্যে দিল্লীর ওপর চড়াও করিল ।

3ৈ

ইহা অবনসি-ই শুনতে পাই， দ্বিল্লীতে না
আসিয়াও অয়নি বনের যন্ত্রো স্ট্রবেশ করিল।

ফ্রীয় যুদ্ধবাতিরেক অনায়াসে দ্বিল্লীর সিংহ
'সন অফ্যন করিলেন। এই শৃগ্রেীষ্ম পূর্বে

দ্বিগ্নর রাজাকে কর দিতেন তিনি দ্বিপ্নীতে রঞ্জি
· হইয়া থাকেন ঃ ৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস।
এই ঠুরতার পর বিক্রয় দিতোর … ২৩ বর্শত

তেইশ সম্বতে দ্বিগুঁকে যবনের অধিকার করে।
এই বণে মুধি ম্লর রাজা অবধি ধূ রাজা পর্যন্ত

হিন্দুরাত্মাদের দ্বিàীতে অধিকার কলিযুগের পুঞ্জ
মীর্ঘর্ষি ৪৬৭ চার হাজার দুইশত সাতষট্টি ব

সর পর্যন্ত থাকে। আঁহু!র পর দ্বিঘ্রীর সি`হােসন

ঘবনাধিন্ত্রিত হয়। এই পৃথু রাজার দ্বিপ্নীতি
অধিক্ষার হওয়ার পুকারান্তরের ও তাঁহার ৭ঃ
ঘবনধক্কার হওয়ার সুকীর দ্বঘ্রের বিবরণ লিস্fিt

রাজা দ্বীপসি-হকে এক বুড্ণ কছিয়চিলেন

যে তেt্রদের দ্বিগুঁর এ অধিকার তোয়ারদের
ভগিনীপুত্র লইবে !তদবধি দ্বীনি…হের সন্ধান

-

৯×

শর্ীতে কন্যা সন্ততিকে নষ্ট করা ব্লচির

প্রায় হইল এখন পর্যন্ত দ্বীপলি-হের জাতি
চৌহান রত্মপুত্রে যে কন্যাকে নষ্ট করে তাহার

মূল এই া

নরসি`ছ রাস্তা আপন কন্যাকে

অত্যন্ত সুেস্থ করিতেন

এই প্রযুক্ত নষ্ট না

কুরিয়া স্টুঃ দেশের রাজীকে বিবাহ দিলেন ঐ

পুঃ দেশের রাস্তার তাঁর এক স্ত্রী চিল সেট'
যমুঘ খাইত।.অতএব তাঁহাকে সকলে রাক্ষসী
করিয়া কহিত নরসিংহ রাজার কন্যার এক স্ত্র

হইহূচিল আঁহাকে সেই রূষ্কর্মী Nইল। ইহা
ঐ প্রােন্ত দেশের রাত' শুনিতে পাইয়া আপনার

|

ফ্লাক্সী স্ত্রীকে কুহিল যে তুমি অতি বড় যন্স
লোক চিন্সি যনু্য "ও তোের ঘূণী হয় না ।

তাহ'কে ৫ম রূক্ষসী কহিল হে মহারাজ মানুষ।

ºস বড় মিঃ বর“ তুমি এক দিবন "ইয়!
বুঝ। রাজার রাক্ষসী সংসর্গ দৌঘেত্তে বুদ্ধি
- নিষ্ক্রান্ত ভুক্কু হইট্টু তৎপুমুক্ত রাআরও ঐ
রাক্ষসী বস্কোতে মনুষ্য সংসভোআনতে ইন্ধু

-

৯৩

হইল। অতএব ঐ রাক্ষসীকে কহিল ভীলং
এক দিন আমাকে যনুা মােস ভোজন করাও।

তদনন্তর ঐ রাক্ষসী এক মনুষ্বকে মধ্নি,সুন্দর
ফ্* পক্ করিঃ রঞ্জকে ৯'ওযূ'ইল i রািত্র

স্লুষ মগ্ন ，ইর্য় বড় সঞ্চু হইল ও কহিল
যে আমাকে এই যত্নে পুঁতাস্থ ভোজন করা

ইকী রীকদী রাজীয় -ই:ৗঁয়েঁতে যন্ত্র মােস
' রাজীকে প্রতাছ …ওয়াইতে লাগিল । নরপ্লি…হু

রূঞ্জর কর্মা এ সঙ্কল্প শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত

ভীত হইল্ল স্বস্ত্রিকে পরিত্যাগ ফ্রঁ নসিম
স্থের পুত্র জীবন দিয়ের্নিকঃ পলাইয়া গেল
ও ষ্ট্রতকে কহিল ছে গুঁড়া আয়ার এক সপ্তা

· জ্ঞানে তিনি রাষ্ট্র মনুষ্য মাংস ব্যতিরেকে
ওঁন্থর লেঞ্জ হয় না আমার এক পুত্র হইয়া
চিল ওঁৎ… সেই রাক্ষসী ভক্ষণ করিল এ কথা

শ্রীশ্রণতি শুনিয়া সে রাক্ষসীর দণ্ড করিলেন
কি না তাহরি যতাবলম্বী হইয়া আপনি প্রত্যহ
¤ ¤স খাইতে লাগিলেন অসি এই ঝ৭
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ব্যবহাের দোেয় অত্যন্ত কাতর হইয়া হে ভূতি，

ডোের শরণাপন্ন হইলাম তোমা ব্যতিরেকে
অঘ্রীর আরি কেহ নাই আমি স্বামি থHকতেও

আনথ্র , প্রােণ দীনহইতে বত্ব দান নাই এখন

তোমার বর্মে যে হর্ণ আস্থা কর। রাত। জীবন
সিন-হ ভগিনীর এই ঝপ কাতরোক্তি শুনিয়া

এব^ তাঁহাকে গর্ভবতী দেখিয়া অত্যন্ত দ্রবিষ্ণু
চিত্ত হইয়া যানে বিবেচনা করিতে লাগিলেন

আমি অপুত্রক ইনি আমার পিতার ঔরস আঁত।
কন্যা মনুষ্য শরীর অচিরস্থায়ী অগ্নি পর

অবশ্য অন্য কেহ রূম্র হইবে ইনি আমার

ভগিনী গর্ন্তর্বর্তী ব্লগ ছুঁয়ে আ'ঘর শরণাগত!
_হইíছেন আহ ইহাকে নষ্ট করা আমার কথন
কেনিছ ধুকারে কুন্তব্য না । এই পুকুরু বিবেচনা
করিপ্ন রাতা! জীর্ন্ছি ভগিনীকে ক্বছিলেন

হে ভলিনি তোমাকে আমি অভয় দিল¬া তুমি

সুগ্গতে আমার অন্তঃপুরে থােক তোমার এই
গর্ভেঘদি পুত্র হয় তবে অšর পর সেই রাজা

হইবে তুমি আমার সহোদর জোন্স ভগিনী
আমার মাতার ভুল তোমার অনিষ্ট ক্ষেীনছ

লুকার হইবে না। রাতভগিনী ¤আর এই
ঘাঁকোতে পর্যাপ্যাট্রিতী হইয়া অন্তঃপুর গিট্টু
থাকিলেন। →

-

কএক মাসের পর তঁছার এক পুত্র হইল !

সে পুত্রের নাম পুথু রািখলেন পরে কিছু
দিনের পর রাজা জীবনসি-হু রাতগিরির রাজার
সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য সামন্ত লইল্ল

গেলেন । তথীডে বহু দিবস পর্যন্ত যুদ্ধ
হইতে লাগিল ইত্যবসরে রািত্রর ভাগিনেয়

শূধুরীঅসি`হাসনে আপন ইচ্ছুiতে বসলেন ।

তদনন্তর রাজা আঁবনসিংহ যুদ্ধে অগ্নী হইয়াি

স্বরাজধানীতে আসন্ন ভণিলেয়ের সিংহ,
সনে বসা শুনিতে পাইয়াঙ্গুব্ধ হইলেন কিন্তু পূর্ব
· কথিত কথা স্মরণ করিত্ন পৃথুকে নষ্ট করিল্নে ন
মিত্থহীসনেতেও আর বসিলেন না। কএক দিন

পরে জীবনলি”ছ বন্ধুস্থান করিলেন। এই কন্টুে

৯ণ্ড

-

পৃথু র্তীস্থইলে পর তঁছার স্নবর্বর্র অপুতিঞ্জ
: হুইল এক-কোঁনছ রীতাের্তছি'র সন্ত্রয করিল
লা স্কুল স্ত্রীরা কছিড়ে লাগিল য়ে্দ়

স্কেরপুত্ররত্ন হইল ইহু'তে সÓসভর্তিচ্ছু
শূধু রআ পিতৃ দে"ধুঞ্জ ও ভ্রান্ত্র
দোষ প্রযুক্ত ননপুকু'র আল্রতিষ্ঠাতাiপনার স্ত্রবর্ষ
কি ·

-

.দেশে হইল ইহাতে অত্যন্ত লন্ড্রুিত হইলেন।
: ও ত্র!ড়! স্থানে পিতার সরিশেম্নরিক্রন শুনিল্ল
পিতৃদেশে গেলেন ! ত?H গিয়া দেখিলেন মে

দেশের অত্যন্ত বিভুঁট হইয়াচে ,দেশ ঝুঁপুঞ্জ

শূন্য কে্রও২ যে দুই এক ঘর পুজা অলঙ্ক
তাঁহারাও কি করিব কেøñ যােব এই ভ"বন?তে

· ব্যাকুল হইয়া আচে। ধূধুরীআং দশ এই রূপ
বিস্খ দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইল্ল-রাজরা
নীর মুঝে সুবিঞ্চু হইলেন । রাজধানীতে দেখেন
যে যনুাযাত্র:নাই ক্রমে ক্রমে এক্কৈক্কক্কক্ষ ভক্ত।
ন হইয়া আন্তঃ পুরু স্ট্রবেশ করি। স্নবর্র পতিত
মনুল্লা মৎস অস্থি চর্ম দেড়্গিণাইলন শত্ন
x
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নাগàরে "টের ওপর শম্বুশ রঞ্জঙ্কে দেখি ।
লেন ! পুথু রাজা পিতাকে একাকী থষ্ট্রেশরিন্থ

দেখিয়া প্রণয় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থােক
লেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া কছিলেন কেও শূধু

আইসং তুমি আমার পুত্র আমি তোমার জন্ম
দাতা পিতা আযীর আত্ম পুভিগ্ন তোমার
পর্য বর্মমা মি রাক্কনীচরণ করিয়া সর্বনঃ
হইয়া কেবল তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়!
… অচি তুমি এই ক্ষণে জ্বীয'র যন্তক চেদন কর

তবে আমি এ পণ শরীরহইতে নিস্তারণই৷ শূধু
রাজী পিতার এই বাক্য শুনিয়া শিঁতাঁকে নিবেদন

করিলেন হে পিতা আমি যে আপনার পুত্র আণ
নি ইহifক কপেঁ আনিলেন আর আপনি অগ্র

পিতা যহণ্ডব আমি আপনকার মস্তক সেদন
করিব এঅাত্ম কি কর্পে করেন ইহ!আমাকে আত্ন।
করুন l রাতী পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন

হে সুত্র শুন আমি ওগুণ্ডা দেবীর ঘ্রণীসৰ
ত্ব ,
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অনেক দিবস করিয়াছি তাহ'তে ওঠুচণ্ডী দেবী
আ'ঘ'কে পুত্যাদেশ করিয়াচেন যে কল্য তোমার

পুত্র শুধু তোমার নিকট অনিব সে তোমার
মস্তক দেন করিয়া তোমাকে নগ্ধ করিলে তুমি
এ পHহইতে নিস্তার ৭ইব আর তোমার মুত

শরীরর দহগ্গলে যে যা`স দগ্ধ না হইবে
সেই য…ন একুশ ºণ্ড করিয়া আপন অতি

স্ত্রী একুশজনকে প্রভুলুনি কালে Nইতে দিলে দে

এক বিশ্বশক্তি স্ত্রীর গর্ভে একুশপুত্র অনুিাবে সে
একুশ পুত্র যুদ্ধকালে আপন মস্তক আপ…
জেনে করিয়া কবন্ধকণী হইয়া তিন দণ্ডপর্যন্ত
যে যুদ্ধ করিবে সে যুদ্ধ ক্ষেছ রস্ক পাইবে না
তিন দণ্ডের পর স্বতঃশবের ন্য!T যরি， পড়িবে
এই বলেএকক যুদ্ধ অস্ত্র করা এনৈক অন
নড্ হইবে ! রােত্র পুত্রকে এই সকল কন্থিা।

পুনবর্বর কহিলেন হে পুত্র পিতার শুদ্ধীর পুত্রের
অবশ্য ¤ অতএব শীঘ্র অlঘীর শিরশ্নে
কর জমিওদ্ধর ৭ই i পৃথু রআ পিতার এই
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ধাক্য শুনি， কহিলেন হেপিতা যদি আমাঞ্চে
আপনকার আত্মানুসারে ইহা করিতে হইল তবে
আšত্মা ক্বন যে রাক্ষসী আপনকীকে এ ক৭
করিল সে রাক্ষসীর মস্তক চোিদন আগে করিয়া

পশ্« অiণনকার মস্তক ঢেদন করি i রাত।
কহিলেন হে পুত্র সে রাক্ষসী আÍীকে এ দশাতে
হেলইয়া আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া কেন?'
পল!ইল তাহা জানি না যদি তাঁছ'ঙ্কে ={ও

তবে তাঁহী:কও নষ্ট করিও

কিন্তু এখন শীঘ্র

আমার মাথা কাট । তদনন্তর পৃথুরাজ পিতার
সম্ভক চোদন করিয়া মৃত শরীর দাহ করিয়া আব

শিফ্ট মােস প্রুভুসুতা এক বিশতি জ্বাতিস্বীর

দিগকে "ও্ইয়া সেই স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া
পিতৃদেশে প্রত্ম স্থাপনার্থে লোক নিযুক্ত করিয়া

অ+নি দ্বিগুঁতে আইলেন! তদনন্তর সেই একুশ
· স্ত্রীর একুশপুত্র হইল সে সকল সন্তানকে সtান্ত

করিয়া দুধুরীঅারগিলেন এই বণে পৃথু রাজার
পিতৃহত্যা করতে পূর্বহইতেও অধিক অথতি

«
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দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ও পূর্বে যে ম্ল
কুর দিও তাহারা ফেছ কর দিল না যে রাতারা
কর ন দিত তীন্থীরাও ইহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য?
দি লৌক্রিক ব্যবস্থার পরিত্যাগ করিল । ইছাত্তে

প্রায় সকল রাত্রীরদের সহিত বত্বই অসীমধুনঃ

হইল। পরে ঐ সীমন্ত্রেরদের যুদ্ধে অনেক ঝুঁজি
ণণকে সূশনিত করিয়া স্বাধীন করিলেন কিন্তু

রাআর মনে মনে শূধু রাস্তার ধূতি অসন্তষ্ক
ঝুঁকিতেন এই বলে বিরোধি প্লীজদিগকে ঘৃক্ত

করিতে ক্রয়ে ক্রয়ে দ'মন্তেরদেরও সুষ্ঠু ক্ষয় হূইল
ক্লিন্ত ব্রীজবর্ণ মাত্রের সহিত আপুঁতি বড়ই হইল ।
এই কপে সুধু র'আ' দ্বিল্লীতে অধিকাের ধইলেন
ইহাও অনেক লোকে বহে। শ্রাতার পর
যবনেতে যে ধুক'রে দ্বিল্লীতে অধিকার করিল
তাহা লিখি –
কানাকুণ্ডু দেশের রাজা অযত্ন রাষ্ট্রের মহাবল
পরীক্রম চিলেন এব…বড় ধনী ছিলেন কন্থিকে

বলতে কাহাকে পুঁতিত্বে এই রূণে ঘুঁ কুমার্ক।

…

Aঃস্থ মক্কল রাজাকে আপন বশীভূত ঋরিত্ন

ছিলেন তঁাহ্'র অলব্ধ মণ্ডুর্য়নালে অপুর্ব সুন্দরী

এক কুন ছিলেন তঁছু'র রিরাষ্ট্রের নিমিত্তে যে
ঘে বর ওপস্থিত হয় তাহরিদের মধ্যে কেহ উঁহুর্
মনোনীত হইল না ।

পরে রােত এক দিন

উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন য়ে অগ্নি

ড্রেয়িার রির্ীছের নিমিত্তে যে স্বপ্নওপস্থিত করিমে
ড্রোম'র মনোনীত হয় না ইহাতে তোমার ম্লচ্ছু
ক্বি তীছী অঘ্রাকে কুছ আমি ডলুব্ধ

করি।

রীতাকুন， এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে যস্থার'শু

¬নি আত্মীয় কর্ত্ত আপনকীর খেযলস্থ অস্থাই
ছুঁইতে পারে আমার মলহ্ েকি করে তবে আপিন

যনস্থ যাহ্ আঁস্থ আড়ালুনীরে কন্থি আঁপনি
সম্বুড়ি গুঁড়ি বড় রাত্রী যাহা ইল্লা করেন তাহাই
করিতে পারেন সামি অগ্নিকু'র কন্যা ইহার সঙ

বিরাছ ছইলে দ্রুত ভাল হয় ইহাতে অগ্নি এই

যনে কুল্লিাচি আপনি এক্রীঅঙ্গু রত্ন অঞ্চু

কঝন তাম্বুত্বে সঙ্কল্ র্অারদের নিমন্ত্রণ করুন:
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তবে সঙ্কল রাতারা অবশ্য আসিবেন সেই

রাজরিদের মধ্যে আপন মনোনীত যে রাজাকে
দেখিব তাহাকে স্ব…বরণ করিব। - রণতী

কন্যার এই বাক্য শুনিয়া রাজ সূর্যত্বের আরম্ভ
করিয়া সঙ্কল ，তারদের নিয়ন্ত্রণ করলেন । সে

নিমন্ত্রণে কুরিক，গুন্থ সকল রািত্র আইলেন *

কিন্তু দ্বিল্লীর ধূধুরাঅর আগমন কী-ল তঁহার
লুটীন এক চকির তঁছকে কহিল হে মহারাজ
রাজসূয় যত্মের নিমন্ত্রণে গেলে বর্বণে কিছু
দিতে হয় আপনি দ্বিন্দ্বীর রাজ। আপনি যে অন্য

রাজাকে কিচ্ছু কর দেন সে ভাল নয় তবে প্রীতিতে

যত্ন সম্মাণনার্থে কিছু দিলেও লোকত আধুতিন্ত্র
হইবে অতএব এ নিমন্ত্রণে আপনকার যাওয়া
ওপযুক্ত নয় : রাজা এই কথােত সেই নিমন্ত্রণে ·
আইলেন ন। কান্যকুবূর রীতা অম্লচন্দ্র এই

কথা শুনিতে পাইয়া অন্তঃস্করণে অতি ক্ষুদ্ধ
হইলেন ও সভাস্থ পণ্ডিত লোকেরদগিকে জিজ্ঞাসা
করিলেন দ্বিল্লীর রত্ন আইলেন না যত্ন সয'
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পন কি বণে হয়। পণ্ডিতের কহিলেন রাজ্জ্ব
যত্মের অঙ্গ রাআ'রী হন অষ্ট্রের অভাবে পুতি

নিধিতেও সুধীন কর্ম সিদ্ধ হয় অতএব দ্বিল্লীর
ব্লু'অ'র প্রতিনিধি এক স্বর্গ প্রতিমা নির্মাণ কৰন

পূর্বে সূর্য্যশী， রামচন্দ্র নাট্য এক মহী
ব্লুজ হই চিলেন তিনি নৈমিষারণ্যে য"ন

ঘর্জ্যের আঁস্তু করির্য়সলেন তাঁহার পূর্ব কিছু
দিন কোনস্থ কারণেতে অর্পন স্ত্রী সীত'কে বন

| ব'স দিঘদিলেন অতএব যত্ন কলে তাঁহার স্ত্রী
লিম্পন। এই প্রযুক্ত বন্চি তীবৗলি প্রভৃতি মহী

মুনির ফ্লচন্দ্র স্থর পুঁতিনিধি কল্পে এক স্বর্ণ
প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যত্ন করাইয়চিলেন

আপনিও সেই মত ককন যত্ন আর্ন্ত কর্à
সমর্পন না করিলে বতই দৌঘ। রাজ্য পণ্ডিতের

দের এই বাক্যেতে পৃথু রাত'র পুতিনিধি কণে

এক স্বর্ণ লুডিযা করিত্ন ঐ প্রতিমাকে দ্বীরিবণে
স্থাপন করিলেন কেননা রাজসূ ঘস্ত্রে নিয়ন্ত্রিত্ব
যে যে রাজারণ আসিয়া থাকেন তাঁহারা ওণ
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ঘগু সাত কেই ক্িেনহ ফর্ম স্কার্ফ় থ{ক্কেল ।

¤¤ রাজা পৃথু রাষ্ট্রীয় ন

জাসাণ্ডে ক্ষুব্ধ হই

য়চিলেন অতএব উঁহুর পুতিঘাঁকে অনুপযুক্ত
কর্মে স্থাপন করিলেন। ইহা পুঁধুরাজ শুনত্বে

৭ইয়া সসৈন্স কানকুঃ দেশে অলিন্কদু
ব্লজর অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া ঐ স্বর্ণ লুতফ।

লইয়া গেলেন ! তদনন্তর রাজা অর্চন্দ্র কোনই
ট্রঙ্কারে যত্ম সমর্পন করিয়া অত্যন্ত আণঘানিত

হইয়া রহিলেন। এই পুকুরে পৃথুল্লতাকে বড়
বলবান ও কপবান'দৈগ্গ্নি রাজকন্যা

যে যে

রাঅরা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কহিঞ্চু
ও স্বয়ম্বরণ না করিয়া কহিলেন যে অর্ফি
ই! রাজা ব্যতিরেকে অন্য রাজাকেঁ ধরনস্কর্ষ

নi।

অর্চন্দ্র রঞ্জ অগ্নি কন্যার এই

নিশ্চয় অগ্নি কন্যার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই，

কন্যাকে জ্বীপন বাপ্পীহইতে দূর্ করিয়াছিলেন

ও কছিলেন তোঃ ঘাই ইক্কু তাহাই কর
' গিয়া রাঅকুন， অন্যকোনই অষ্ট্র লেকের

…

.

ß৫

--

¬ীতে অগ্নি ছিলেন।

·

- এ সকল বিষয়

: "ধুরীআ শুনিতে পাইয়া চুদুন'ম এক ভ্র

অন্ধ্র রাজার নিকটে প্রাইফ্লু ফ্লিন ও
এক পত্র লিখিলেন তাঁহার ৭ঃ এই হে যহ!

রাঅ অয়চন্দ্র তৌঘাঁর কন্যা আমাকে বিবাহ
করিতে যনষ্ক করিয়াচেন তঁহার যে এ মনস্
· সে উপযুক্ত বটে কিন্তু তুমি যে ইহাতে উহূর্

প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়'স লে অত্যন্ত অনুষ্ঠিত ক¤ি
(ত'ঘ'র কন্যার মনস্থ অন্য， কখনও হইবে ন¬

ইহা নিশ্ছু অনিবা ৷ এই বণ পত্র দিয়া চন্দ্র
ভট্টকে প্রাই… আপনিও সসৈন্যে কান্যকুব্ধ
দেশে প্রস্থান করিলেন চন্দ্রভার্ট অয়চন্দ্র রাজার
কাঁচে গিয়া দে পত্র দিলেন । কিন্তু অর্চন্দ্র
রাজা নে পত্র' অবগত হইয়া কিচ ওত্তর।
দিলেন না ।

-

পৃথু রাজা চন্দ্রভার্টের ঝুমু…

ইহা ভীত হইয়া আপন ঘেœতীতে রাত কন্য!
কে লইগ্গ দ্বিপ্নীত সুস্থান করিলেন । শূধুরীডার
-

B

-

-
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সৈঁ সঙ্কল্প কনোতেড়ে ফুঁল …
৮দ রঞ্জি ইহা শুনিঙ্কে পাইল্ল সপৈশ

আঁমাণুথু রাজার সৈন্সর সহিত º যুদ্ধ
করিলেন। এ যুদ্ধে দুইদিণেতে ৭•••সড় হাজার
লোেক নষ্ট হইল ৷
অয়চন্দ্র রাজা আপনার

অনেক লোক নগ্ধ হওয়াতে যুদ্ধহইতে বিরক্ত
হইয়ং প্রস্থান করিলেন · পূর্খ রাতার অবশিষ্ব

সৈন্য দ্বিপ্নীত অসিঁ দেঁছিল এই বণে পুধু

রআর ও অয়চন্দ্র রাজার বড় শত্রু। হইল ।
তদনন্তর শ্যুরাআ অনঈমধুরী কন্যাকে ব্ধি
· করিয়া তাহার গুণ ও রূপলাবণ্যাদি দে্ িআর
। আর অনেক সুন্দরী স্ত্রী থাকিতেও ঐ রাজকন্যাত্তে
এযন আসক্ত হইলেন যে মন্ত্রিদের ওপর …

· কর্মর ভার দিয়া স্ট্রীয় অন্তঃপুরূত ব্ধি
…
এই রূপপুঞ্জ রূত অগ্নু
সহিত ও দৌলতান শাহাবুদ্দীন্ত ঘবনের সহিত
”সুতী করিয়া রািত্মকম্মে অনবহিত হও…

মেযন কেহ ওঃঔর ভূন রশিতে অগ্নি
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স্টুর্ পুঁধুরীআর সহিত যুদ্ধক্লগ্নি ফ্রিয়াণ
স্থইষ্ণু পমণ্বল করিয়াছিল যে সেলিডনি শম্ভু

বুদ্দীন মে এই সকল সমীচীর গুলিতে পুঁইপ্ন

অনেক্ ওহ্ম সুয়? দি্বরাত অস্ত্রের
সহিত মিলিয়া তাহাকে সহায় ফরিঘ্ন পৃথু

রাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য লইট্
আলিয়ঁ নীর্ণ গুযে ওপস্থিত হইল →_~

¤ ¤ বর্ণের এ সম্বাদ লইয়া কি করি
তে লাগিলেন। রাজার অস্থি' আ'চে যে আমার

al¤« ফেছ কোনস্থ ক্যা নির্ন কুরি° ›

দুর্দ্ধ ভারতে মন্ত্রিদের ওপর ক্লি¬ষ
¤ করিও সঙ্কুড়ি এ সমগ্নর রজ্জুর সাল্লু"
ক্লি পুকুরে ওে্ ঘ'বে চট্টুকে ব্লত্ত
ভৰ ৰলশ ভিনি রাত্রীর লিঙ্কটে ক্ ষ্টু

মধ্যে অন্তঃপুর নিম্নথর্ন অহর্স
¤ঙে， অঙ্ক স্কুলে এই বিচার করিয়'

g০৮

5সুভাটকে সমীচীর দিতে কছিলেন চন্দ্রভার্ট আন্তঃ
পরে ণির্ রীতাকে সম্বাদ দিলেন হে মহারাজ
-

যেমন বলির ভয়ে পলাঞ্ছিত সুগ্রীব বােনর রািত্র
চ দুক্কে সহ্'া করিয়া পুনরায় যুদ্ধফ্ওেপস্থিত হই
ঘূচিল তেমনি মহারাজের ভয়ে কদিশােক শােহ'

বুদীর্ঘ ঘন অনুচ দুকে সহায় করিয়া পুনবর্বর

মুদ্ধর্য্যে নারায়ণ

গ্র"যে ওপস্থিত হইয়াচে বিহি

« অবধীন হওক । পুখুরতি চন্দ্রভার্টের এই বাক্য

শুনিয়া অনায়াসে পূর্ব পরাজিত জানে সুন্নধ্য
আনিয়া তœীলা করিয়া কহিলেন নারায়নগুয়ে
যে সৈন্য আছে সেই সৈন্য তাহার পর!তথ্রেতে
পর্যাপ্ত আসে অতএব নারীঘ্রনগুঢ়াস্থ সৈন্যেদিগ

কে যুদ্ধ করিতে আত্ম প্রতি মন্ত্রিদ্রিণ
কে বল । তদনন্তর চন্দ্রভার্ট ঘল্লিদিগকে রন্জ

অনাইলেন । যন্ত্রিবর্গের। রতাত্মানুসারে নারীন
ঐযের সৈন্যেরদিগকে যুদ্ধ করিতে কহিঃ পঃই
লেন! এব`আঁর আর অনেক সৈন্য +ঃ{ইলেন

কিন্তু যনে যনে সকলেই রাস্তার ধুক্তি বিরক্ত

g০৯

হইলেন কোন কোন মন্ত্রী কহিলেন রাজার আনী
আঁচরণের'অলক্ষ্মী কােনও থাঁকেম ন পরাজিত

শত্রু যে পুনবর্বর যুদ্ধ করিতে আইনে সে দৃঢ়তর
ওপীয় সমবৰন না করিয়া আইসে ন শাহ।

বুদ্দীন পূর্বে পরাজিত হই， পলাইয়ােল ল…
পুঁতি অম্লচন্দ্র রাজাকে সহায় করিয়া যুদ্ধ
করিতে আসিয়াচে অর্চন্দ্র রােত্র মহাবল পর!
ঐ{স্ত অনেক যোদ্ধা আঁচে মহারাজ এ সঙ্কলছি
লম্ফন ঘণে জানেন তথাপি এ ক° নিশ্চিন্ত ন

অনি ঈশ্বরেষু কি আসে ! আর এক মন্ত্রী কহি
লেন অনেক দিন হইল এক সময়ে রীতা ঘবনের

দের সুগত্ন শুনিতে পাইয়া অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের
দিগন্কে আনাইয়া কহিলেন হে পণ্ডিতের' এমন

কোনহু যত্মে আরম্ভ কর যাছতে যবনেরদের

পুতিভা ও লুণ্ণ ওত্তরোত্তর দীন ছ্। পণ্ডিতের।
আত্মী করিলেন ছে মহাপ্লজ এমন যত্ন আসে
অtএরূ কহিতেও পারি কিন্তু আমরা যে সময়ে

আবীরন করিব সেই সময়ে এ ঘড়ের ঘূর্ণ স্থাপন

(

¥৩

ঘদি হয় তবে নে ঘূণ যাবৎ ঋকিবে …
গ্লুবলের… এ দেশ ফােনও আসিতে পারিবে না;

প্লাজা পণ্ডিতেরদের এই রক্ক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট্র
হইয়া বড় স্বপ্নচু করল্ল যজ্ঞের আরম্ভ করি

লেন! ¤¥নের সময় হইলে -পণ্ডিতের
দের অনু্যুতি সত্রে ঘৃপন করিতে যুগ্ধ শুশ্

ইতে ননী যত্ন করিলেন যুগ্ম কদ্র গুলি না ।
তদনন্তর পণ্ডিত্তেঃ

কছিলেন হে মন্থরজি

ঈশ্বরের যে ইহ্ল সেই হয় পুরুষ ঈশ্বরেষু'র
শুশ্র প্রবল নয় কিন্তু তাঁহার সহকারী রাষ্ট্র

ঈশ্বর্য়ে সহকৃত পুরুষ কর্র সাধক হয় আত্ন

, সব নিবৃত্ত হও বুঝি এ সিংহীদন যবনক্রিান্ত

হইবে। বুঝি মছরিাত পণ্ডিত লোকেদের
' এই বাক্য স্মরণ করিল্ল যুদ্ধে শৈথিল্য করিলেন ।
এই বলে মন্ত্রিবণের্র ননি লুঙ্কর কথোপকথন
করিমু! অত্যন্ত বিঘনু হইঘ্ন অt্ন অtণন স্থনে

গেলেন। তদনন্তর নর্ঘণ গ্ল'যে শাহাবুদ্দীন

পৃথু রাজার দৈন্য সকল ব্লু নষ্ট করিয়া

,

Ó

সসৈন্যে দ্বিপ্নীতে অগ্নি ঘেঁচুল। তর্নেফ্লু
"ধু রাত' সম্বাদ পাইঞ্জ অন্তঃশুহূইতে নির্গত
· হইয়া শাহাবুদ্দীনের সহিত ঘোরতর্ষ বন্চে

কিন্তু ঈশ্বরের্য়ত্বে শহিঞ্চুল ঘন ঐ বন্ধুত্ব
তে ঝুমুর'আঁtঙ্ক ধরিয়া শূধুঞ্জ অস্ত্র রজ্জু
অীযৗতী হন এই অনুরোধে তাঁহাকে লক্ষ্ কর্
•লেন না কিন্তু কএদ করিয়ন ফান্স থ্রী অtº
দেশে গতনেনে ৭ঃ!ইয়া দিলেন।-

–

， এই বণে শাহাবুদ্দীন ঘন যুদ্ধে অস্ত্র হই，
স্লিডে কলঙ্ক দিবস থক্রিয়া চন্দ্রভূক ধূg
রাতারি সকল বিষয়ের অ্যােতা জানি， তাঁহাকেও

কএদ করিয়া সঙ্গে লইয়া দ্বিল্লীতে অগ্নি শিঁতার
দীসীপুত্র কৌতবুদ্দীন যবনকে ঝুঁথিঘ্ন আপনি

অগ্নি আর রাত্রদের ভয়েতে সহসী সি্
সনে নবনিযু' স্থদেশ গতশেনে গেলেন।

কৌতুকু,

দীল যবন কিচ্ছু দিন পরে দ্বিল্ল তে অর্পন

আযল বনাইল এ« সোলতান শ্রীলঙ্ক
লাযে দি্বী ও øেতব আঁর করিল ।

/

শ{ছ!

à

বুদ্দীন যবন হিন্দুস্থানে ৭ সাত বার আম্লিক্স

কিছু করিতে পারিয়া চিল ন অঞ্চম বারে অঙ্কু
দুৈ রাত্রীর আনুকূল্যে অগ্রী হইল ! দৌলতীন
শাহাবুদ্দীন গজনেনে চন্দ্রভাটকে আপন নিকঃ
যধ্যে মধ্যে তাকাইয়া পৃথু রািত্রর সরল বিষয়
ও' হিন্দুস্থানের

আর মীর্ বিষয় সকল তিভাস'

করিও | এক দিবস চন্দ্র ভট্ট কহিল হিন্দুস্থানের

যঝে পৃথু রাস্তা অতি বড় তীরুদাজ । শীঘ'বুদ্দীন
এ কথা শুনিয়া পৃথু রাজাকে আপন নিকটে
তাকাইয়া এক নিশানা দে…ইয়া দিয়া নিশানা

যরিতে কহিল ! তদনন্তর পুথু'আ বত শীঘুকর্ম
চিলেন নিশন মারিতে যে বাণ ধনুকে যোগ
করিলেন সেই বীণের তামাশা দেখিতে অন্য

যনস্ক টিল যে শাহাবুদ্দীন তাঁহাকে নষ্ট করি

লেন। অ-ক্ষণে শাহাবুদ্দীনের লোকেরা পৃথু
রীত'র ও চন্দ্রভার্টের শিরশূেদন করিয়া ফেলিল !

এই কল্পে এক দিনে পৃথু রাজ্য ও চন্দ্রভার্ট ও
শাহাবুদ্দীন নম্র হইল ! পৃথু রীতার পর
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শাহাবুদ্দীন যবনের দ্বিল্লীর সিংহাসন আবিস্কার
হওয়ার বিষয় যবনের যে কপ বলে তােছ! লিàি 1

গৌরের ৭দশীস্থ গর্দুদ্দীন যবনের ভুত' শীহ।

বুদ্দীন হিজরি অঁচ শ ওলসন্তেীঃ সনে আপন
বিষ্ণুত্রে গতনেন অধিকার করিল !

. তার পর

হিন্দু নে অলিম্বু স্বকীর বাহুবলে মুলতানদেশ
আয় করিঃ ত'তে অ++নীর অনেক আন্তরদকে
ন!র্বে করিয়া র'f্র স্বদেশ গজনেনে গেল ।

তার পর দ্বিতীয় বারে ৫৭০ পঁচ শ সত্তেীর হিজরি

সনে বেত স্থান দিয়া গুত্তরটি দেশে অাইল দে দে
শে রাজা ভীমদেবের সহিত ঘুদ্ধে পরাত্তি হইয়া
: অত্যন্ত কাতর হই， গঅনেমে পলাইয়া গেল।

তীর ণর তৃতীয় বারে ৫৭৫ †াঁচ শ ণঠহত্তেীর
হিজরি সনে ল'ছেরে আইল। তখন দৌলতঃন

Q'সরে ঘলঙ্ক নামে যবন তুগ্ধকার রাত। চিল !

এই সেলডন গ্দেরের পূর্বপুরুষ লাছের যে
ব্লণে অধিকার

করিত্নচিল তাছ， পশ্চাৎ«

finিt
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তেজি। শাহাবুদ্দীন উথ আলিয়'সোলতান
শ্মেরোকে যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত করিল আঁছতে
দৌলতীনফ্সের এক ছাতী ও জীর্থ অনেক

ইন সর্ত্তে আপন পুত্রকে ৭ট্ শাহাবুদ্দী
নের সহিত যোল ফরিদ ও কর দিতে স্বীকার

করিল। দৌলতান শাহাবুদ্দীন এ যাত্রায় এই করিয়া
স্বস্থানে

গেল । তাঁর পর তুৈর্বরে ৫ ৭৭ পঁাচ শ

সতহত্তর হিজরি সনে হিন্দুস্থানে আসি¤ ¤ী

দেশ ও সিঙ্গুনদী তীরস্থ দেশ সকল লুট করিয়!
অনেক ধন লইয়া স্বদেশে গেল । ওঁর পর পঞ্চ
ম স্ব!রে ৫৮৭ #S শ আঁশী

হিউঠু সনে

পল

বর্ষার লাহোরে অসি্থসরে র সহিত অতি .
বত্ব রণ করিল তাহ'তে সে অতিশয় কাতর হইয়া
লাহৌরের গত্বের স্রবো কএক লোেক সপ্নে কঞ্ঝিা!

| প্রবিষ্ট হইল্ল থকিলেন। তদনন্তর সোলতান শাহ্
বুদ্দীন আঁর আর দেশ লুল্লি নির্মূন কোর্টের

গতের পুর্ববর্র পত্তন করিয়া তখতে আত্মীয়
এক জনকে পুডিনিবি করিয়া ব্লগ্নি স্বকীয়ু
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দেশে গেল ! তদনন্তর যন্ত্র বারে ৫ ৮৩ শ্ট শ

ত্তিরূণী হিজরি সন পুনবর্বর লাহোরে আম্লিা।
গ্নেরোকে যুদ্ধে পরাজয় করিল! ত'তে আপন
পুঁতিনিধিৰণে আত্মীয় এক লোককে রশ্মি!
'োসরীকে বদ্ধ করিয়া লইয়া গীআনেনে গেল ।
খে'ঘরে! তখ'তে প্রাণত্যাগ করিল । তার পর

সপ্তম বারে ৫৮৭ পঁচ শ সতীশী স্থিতরি সনে

বির সহরে আসিয়া যুদ্ধেতে আঁকার রাজাকে
নষ্ক ক র + কিছু সৈন্য অঞ্চতে রশ্মি অগ্র
সৈন্য গন সপ্নে লইয়া স্বদেশে ফ্লাইতেচে পখি
মধ্যে নারায়ন গু'যে সর্ম্পত্তি দে গ্রামের নাম
বিনীদরি তাহাতে বিদরের রীতার যুদ্ধে নয়;

হওয়ার সম্বাদ শুনিয়া যুদ্ধে সসৈন্য আগত
পূ!রাতার সহিত বত্ব যুদ্ধ হইল। শেষে সেযুদ্ধে

শাহাবুদ্দীন ভগ্ন হইয়া ৭লায় ইত্যবসরে পৃং
রূতীর অন্তরঙ্গ "ত্বেরীয় এক বর্চিত্রেলিয়া

মরিল সে ধর্সি বাহুতে লাগাতে অতি বড় ব্যধি
অ হইয়া শাহবুদ্দীন আচড়ন হইয়া অশ্বথ্বইতে
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পড়ে ইতি মধ্যে অস্থির এক ভৃত্য ঘেœতে চড়ি
ঘ্ন অতি বেগে অনিত্ম তাঁহােক লইয়া পলাইল ।

শাহাবুদ্দীন মৃত্যু হইয়া অতিবড় কষ্ণেডে
স্বদেশে ওপস্থিত হইল ৷ তদনন্তর ধূধুরীআ
দ্বিদর সহরে নিম্ন এক বৎসর পর্যন্ত শাহ!

বুদানের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়৷ বিদর নহর
অধিকার করিলেন । শাহাবুদ্দীনের লোক সকল
0দাইয়া দিলেন। তদনন্তর অঞ্চম বারে ৫৮৮

«টশ আঞ্চশী হিজরি সনে অনেক সৈন্য লইয়া
নর্ঘুম …যে ওপস্থিত হইল । সেই স্থানে
লুঠুরতার সহিত ঘোরতর রূণ করিয়া সেই যুদ্ধে

পুঁধু রীতাকে নঘ্ন করিল ।

তদনন্তর üড়ে রীয়

নুন্ পলাইল শাহাবুদ্দনকিল্লাসরুত ও
- ছন্নি ও জ্ঞঘের ইত্যদি দেশ সঙ্কল অধিকার
করতে যথেষ্ণু নন，কার গন ৭ইল ঐ নীপ্লয়ন -

গ্মম থ্রক্রিয়া অগ্র আঁর কনেস্ দেশ অধিদপ্তর
করিল ওযুদ্ধৃেত চিন্ন ভিন্ন স্বপ্নভঙ্গু লোক সক
লকে সুস্থ করাইল · ড· পর দ্বিàহইতে “
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সত্তের কেশে কসবঘির'যেতে কৌতহূদন মল
ককে নায়েব রফিয়া সওয়াল， স্বর্বর্ত দেশ

দিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক ধন লুম্লি লইয়!
আপিনি গণ্ডনেনে গেল →

এই কণে শহীদুদ্দীন লুথু রীতাকে নব্বু

করিয়া স্বস্থানে গেল। কেউবুদ্দীন হিন্দুস্থানে
গুল্লিল । তার পর ঐ কৌতহূদ্দীন দ্বিতীয় ব-দরে

দ্বিঘ্ন ও ঃৈদেশ অধিকার করিয়া দ্বিন্দ্বীত

আপন তােল। দাইল ও স্কেলের স্লি! ও গন্ত
নিয়ুবের বিঘ্ন ও অরি অ'র অনেক কিন্নু।
অধিকার করিয়া লইল । তার পর গ!অংt দেশে
গিয়া সে দেশর রাত। ভূদেবকে যুদ্ধে পর অয়

করিন্নু তােহইতে অনেক ধন লুটিগ্গ দ্বিপ্নীত .

আইল | সোলতান শাহাবুদ্দীনের নােম দিল্ল
ও ºেতব অরি করিল সেই অবধি দ্বিল্লীতে
মোসলমান হইল। তারপর সোলতান শাহ।
|

ব্লুদ্দীন ৫৯৬ …শ ছিয়ানব্বইহিজরি সনে হিদু

… ঘুনে অমিয় কনোজ দেশ অধিকার করিল ।
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সে দেশহইতে ৩০০ তিন শ হাতী ও আর অগ্নি
অনেক ধন লইয়া গণ্ডনেনে গেল। তীর পর শীছ।

ঘুদ্দীনের ভুতি গাজ্জুদ্দীন যরিল শাহাবুদ্দীন
আপন ভুতার দেশ গেীর তুর্কস্থান স্বভুতির
শুগুরবিকরিরদিগকে ভাগ করিয়ু। দিয়া আপনি

আপন বাহুবলে অধিকৃত গতনেন লইয়া থাকিল।

পরে লাহোরে ঘোরো অতিবড় ওলঁদুর করিতে
লাগিল। ইহাশহাবুদ্দীন শুনিতে পাইয়া ল'স
ন্যে লাহে'ক্লে অাইল কেতিকুদ্দীনও দ্বিল্লীছইতে

লাহোরে গেল ৷ এই মতে দুই অনে একত্র হইয়া
যুদ্ধে.ত দৌঘরেরদিগকে বিপক্ষণ বণে অন্তু ক্বরিত্ন

ক্তেবুদ্দীনকে দ্বিল্লীতে বিদায় করিয়া যাইতেছে

পথে গঅনেন দেশের এক গ্লু'যেতে এক ঘো
ঘর সোলতান শাহাবুদ্দীনকে নষ্ট করল । এই

হণে শাহাবুদ্দীন ঘোের আতি এক পুরূর হিন্দু
এক অনের হাতে মৃত হইল –

এই বাপ ধৃধুরীআর দ্বিল্লীতে স¤ত্য হওয়ূর্ও

তাঁছার পর দ্বিপ্নীতে যবনেরদের আধিক্কার হওয়ার

égº

প্রকল্প স্বল্প শুনিয়া কেহ কেহ দুই পৃথু রাজা কুলুশ
করে । তদনন্তর শাহাবুদ্দীন হিন্দুস্থানহইতে যতবন
লইয়া গিয়াছিল তাহার মঙতুদ!দ হইল তাহ'তে
আঁর আর ধনের হিসাব কি কেবল হিরা ওতগে
৫০ পাঁচ শ মন চিল এই বণে ম্লেলতান শািহন

বুদ্দীন গেরী সখ়দুগ্ধ ৩২ বত্তিশ বৎসর বড়ই
পীদশছি করে তাহীর মধ্যে ১৫ ৯ পনের ব−

সর নয় মাস হিন্দুস্থানের ৭ৗদশছি করে …

এ সোলতান শাহাবুদ্দীশের দ্বিম্লত্তে আবিস্কার

হওয়ার পূবের্র সোলতানদিগর দেশেতে ঘৰনধি
করি যে কষ্পে হইয়াছিল তাহার বিবরণ সম্পৃক্তি

লিখিঁ শাহাবুদ্দীনের পর দ্বিগুঁতে ঘাঁহঃ ৭দশাহ্
হইয়াসিল তাহরিদের বিবরণ ৭শ… সিম্বি ;
৩৩৭ তিন শ সাতষন্ত্রি হিজরি সনে ন¬বদীন

সুবক্তব্ধী নামে যবন যবন স্থানে গণ্ডনেন দেশের
পীদশাহ্ হইয় চিল দে ৩৭ঃ তিন শ এক

হত্তঃ হিজরি সনে হিন্দুস্থানে আসি， কএক

ক্ষুদ্র দেশ আবিষ্কার করিয়া সেদেশে দেব স্থান
-
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সকল ভগ্নি সেই সকল স্থানে মসজিদ করি ।
ঘ্ন গজলেন গেল । পঞ্ঝব ওগয়রহ দেশের অন্ন ，

- শীল নামে র্জী তিঞ্জর স্কিল্ল'তে থাকিয়া এ
সকল কথা শুনিতে পাইয়া অনেক সৈন্য সদ্ধ
গতনেলে নিম্ন নাশকদােনর সহিত অতি বত্ব

ঘুদ্ধ করিলেন । সে যুদ্ধে নশ্বদীন কােস্তর

হইগ্ন অঞ্জু কেনিছ ওপাের না পাইয়া আপনার
· দেশে এক ↓ল চিল সে 'লে যত গলিজ পত্নে।

ভত ব্ধি বদল বাড়ঙ্গি হিয হয় সেই খাল
অনেক গলিত ফ্লোইতে সুঅ' লোকেরদিগকে

হুকু দ্বিল। সুজার সে দেশের মধো ঘেúñনে

'ঘত গণিত ছিল সেই সক্কল গলিঅ সেই
nnলে ফ্দোইল তাহাতে বাস

বৃদ্ধি ঘ'তােন হিয

সে দেশে বত্ব হইল ৷ এই রূপ হওয়াতে রাজী
শুাশীল অতিশয় অস্ত ব্যস্ত হইয়া লোক দ্বারা
নশ্বদীনের সহিত ৫০ পঞ্চাশ হাতী ও আর
আর কিচ্ছু থন দিতে স্বীকার করিয়া দল কুরিয়া

তাছাঃ লোেক সঙ্গে লইয়া সূদনে， স্বদেশে
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আলিয়ঁ. «খচিলেন ।

পরে প্লীজ! অয়স্টাল

স্বদেশে আম্লি নগ্নবদীনকে যাহা দিতে

কবূল করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অহী নাদিয়া
তু'হাের লোকেরদিগকে কএদ করিয়া রাখিলেন।

নসরুদীন ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্য আমি
ঘ্ন রাত， অ্যাপলের সহিত নয়শালে বড়ই যুদ্ধ

করি ! রাজ্অর্পল সে যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন ।
নসিকদীল অবশিষ্ণ সৈন্য সকলকে ক্ষতবিক্ষত
দে্য়ি নে যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হই， স্বদেশে নিম্ন

কিছু দিনের পর মরিল ।

এই কপেঁ নসিকদীন

মুক্তকী ঘবস্থানে • অনেন দেশের ২০ বিশ
ব`সর ব'দৃশছি করিল । এই নদঝদীন

হিন্দুস্থানে যে সময়ে আইল অথন হিন্দুস্থানের

রত্ম সকলের পরম্নর এক্বীক্বাত কাহারও ছিল।
ন এবং যে যে দেশের রাজাসে সে দেশের
বাদশাহ কঞ্ঝি আপণকেই অনিত কেই
কাহারও আয়ত্ত দিল না । এব… এমন রসি!
ত

-
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একুওলিশ খে স্বশ্রূষ্ট্র।

স্থান মর্ র্রর্্রশস্ত্র
| সঙ্কীর্3ঠু ›
- জ়নিক ও স্বস্ব স্টুনও ধােন সেন্ট্রশং
যবনস্থানে বাদশাহ হইয়াছিলেন

তখন তিনি

ঐ হিন্দুস্থানে একবার আসিয়া এ দেশের ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতেরদের ধর্মুক্ত ও পাণ্ডিত্যদি দেখিঁ
স্কছিলেন যে এ দেশে এ রূপ হকিত্রের জীচেম

সে দেশের রাজীরদের পরাজয় কােলও অন্য
দেশীয় রূর্ছিইণ্ডে হইতে পারে না।

এই

কহিব্ধ স্বদেশে গেলেন স্ত্রীর কথনও এন্থিঙ্কু
খৃীনে আইলেন না । সল্লুত উঠুশ ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতের অভাব পুর্মুক্ত এ দেশীয় রাজীর দৈব
বলেতে হীন হইয়া যবনহইতে ক্রমে সকলেই

পরাজিত হইলেন … ， ，

， ,，

“তদনন্তর মীক্সক্দীনের চেল্ট-ব্রেট আফ্রিরত্নন

মইল গিভীর অন্নুরঁরে গঅনেলে বাদশাহ

\

· ক্ষুদ্র যত ঔ্র করিয়ামেট্টি ভাইকে বেদখল
- করিয়ঃ৩৮৭তিন শত্নীতীশী হিঅর্লিনে অগ্ননি

গজমেনেইৗশই হইল। তারপর ঈনি্ন
ভূত্বকস্থান অদ্রি অনেক দেশ অধিকার করিঃ

অতি বড় প্রসিদ্ধ হইল। তারপর ৩৮৯তিন শ
ওঁন্নব্বইহিজরিসনে হিন্দুস্থানে অনসিপ্নপেশওর
দেশে রাজা অম্লীলের সহিত বস্ত্র যুদ্ধ করিল

মেযুদ্ধে ৫ • ০৫ … ছাত্রীঃ লেকি ন্ হইল
ওরীআত্মশ্ল ষ্টু পোনের অর্ন যুনাহেব মগ্নত
- ক্বাদ হইলেম সেই কএদেতে সে ;৩ ষোল অন

নষ্টু হইল ৷ তাঁহঃদের গলায় ঃ১ ঘৌল মূল

লি সে প্রত্যেক ঘাণার ৪৮ • • • • এক লঙ্ক
অ… ছাত্র দীন'র মূল্য হইল সেধেল যােল
লইয়া তিলণ্ডার কি্রতে যহষ্ণু যুকিল্লা নে

দেশের দেহুীন সকল নষ্ট করিয়া সেই স্থান
মসজিদ দিল্ল স্বদেশে গেল ! দ্বিতীয়বারে মুলত।
নের পথt দিয়া বছেরে অাইিল তথHকুরি রাত।

-
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বিজ্ঞাপল যুদ্ধার্থে সৈন্য অভিযুগ্ম করিয়াদ্বিগ্ন
আপনি সিঙ্গুন্দর পথ দিয়া পাইতেলি গ্রন্থ
মুদ্রের লোকের দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিল।
ও মহমূদের হুকুম যতে তহর মস্তক চোদন
করিল । এই মতে সোলতান যহমুদ সে যুদ্ধে

অগ্নী হইয়া ২৮• দুই শ অশী ছাতী ও অগ্র
অঁর অনেক বন

লইট্টু মুলত:`র পথ দিল্লী

ঘ'ইতেসে পন্থিt মধ্যে ত্রনদপীল ন'যে এত্ত

রাজীর সহিত যুদ্ধের ওপরূত্র হওয়াসত্রে সে তত

হই， ক…রে পরর্বতে গিয়া লুকাইয়ুøকিল!
মৌলভীন মুহম্ তথীতে কিছু দিন যাবিয়া
মুলতানের নিরদে সপ্ন আঁরি করিয়া তােকর
৫০০ এঁচ শ টাকা বার্ষিক কর মোকরর করিয়া,

স্বদেশে গেল। তার পর তৃতীয়বারে ৩১৯ তিন.

শ নির্নব্বই সনে হিন্দুস্থানে আসিয়া সহয
নগরের কিছু হইতে ৩• ত্রিশ হাতী ও সেন
ফ্*র কর্ত্রক সিসন ও হিরওগ্রহ অনেক .

নূকর ধন লইয়া চতুর্থবার মুলতান দেশ ক্ষুদ্র

· 8২৫

ধ্বস্তে অধিকার করিয়া গেল । পঞ্চম ব'রে কুরুক্ষেত্র
¥র্নেন্সর নামে এক সন্ত্রােবর আঁচে তংttত বত্ব
মেলা হইয়া থাকে ও অনেক দেশছইতে যাত্রিকের

স্লনিন থাকে সেই সময়ে সংসল তথ্য নিম্ন
দেবস্থান সঙ্কুল নষ্ট করিতে উদ্যত

হইতে

গুঁতা দ্রুত ঋণ দোকাà -৫•পঞ্চাশ
হােঙ্গরিতে স্বীকার করিয়া মহম্দুকে ক্ষান্ত হইতে
কছিনু। ৭Ñইল মহমুদ অছি না শুনিয়া ত?il.

কারদের স্থান নগ্ধ বল্লি অতি সুদর্ দেব
পুতিন্ন তথীঘ্রইতে লইয়া গজনেনে গেল ।

ঘ4

বীরেনদনর কিণ্ডু'র ওপর চড়াও করিল

ত'ti

ব্ধ কিসু'দ'র ব্লুআপীল কিল্লা অঞ্চু

কিন্নু'দারের

রে জিম্বা করিয়া আঁপনিক…ীরব পবর্বতে

| নিগ্ন নুরুচ্ছুন্ন ঋকিল। মহম্ সে কি…
করিন্নু। তখন ¤ জাির করিয়া অনেক বন

¤ গতনেনে গেল! … সপ্তম বীরে কনেiতো
চঢ়াও করতে গে্রন নামে তােকরি র্ত， কিচ্ছু

লিতে স্বীকার করিল। তদনন্তর বর্ণ গ্নি তখ।

: à৩

¤ রিদুগু মাঘে কিন্তু দীরকে ভল্গে করিঃ
শুধটুইঙেদেড় লঞ্চ টািক্স ওক্কু হাতী লাইগ্গ

ক্বস্তি হইয়র্ঘষুনঃ তীর দিয়া গ্রন্থবিলের কিল্লীত্তে
পঁহুচিলঃ উথল তািক্ক'র কুল্লু নামে রাজঃ

· ফ্লিল ভাইকে নগ্ধ করিয়া প্লে কিল্লা জুড়ে স্কুল্লি
মধু সহ্র লুট ও দগ্ধ করিয়া তােহইডে

অনেক স্বপ্নের এক দেব প্রতিস্রু ও ৩৫ • তিক
শত পঞ্চাশ হাজঁ আঁরং অনেক প্র্যর ধনওশ্নে

দেশের অনেক লোককে গেলাম করিয়া লইf
ঘাইজ়ে পথিমধ্যে রােতর পুর্ন হস্তী তাপ্পর
সৈন্যের মধ্যে নিম্ন অকস্মাৎ পুবিল্লু হইল সে
হস্তীর ºেদাদীর নাম দিয়া স্বদেশে লইকঁ
গেল ! অঞ্চস্র বরে কনোজের রাজা গৌরী তৃথ্বি
কে পেশকে" দিয়ছিল এই প্রযুক্ত ঝুঁলিউরের
রঞ্জ নদী ঐ গোরাকে যুদ্ধে নগ্ধ করল ইহু।
-শুনিতে পাইÑ নন্দী রাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে

আসিতেঞ্জে পথে যমুনার তীরে গ্লান্ডা অ্যাপলের
সহিত বত্ব যুদ্ধ হইল সে যুদ্ধে রাজা অ্যাপল

"›

শুগ্ন দিয়া গেলে পর অল্প এক রত্নপ্নহয় রুল
দে দছর লুটু,করির্ক্কু দেৱস্থাননম্ন কুল্লি

লদ' র্তীর দেশে গিয়ু…লি， অনর্ত্ন
মন্দ'র কাঁচ্চে ৩৬ ৪০০ চুত্রিশ হােতল্লি দঃফুর্…

… • • • গুঁতাল্লিশ হাজার শ্র্রেও ৯৮ দ্রুয়

*চল্লিশ ছাড়া সিল নন্দী রাষ্ট্র এই ঝর্ণমৈন্ত্রী
দেগ্গ্নি বাদশছ কিছু ভীত হইয়া সমস্ত রক্রি

ঈশ্বরকে ঝুঁকরিল! তাঁছতে ঈশ্বরপ্রুড়ে
সেই রাত্রিতে নন্দী রাজীর মনে এমন ভয় গুণ
স্থিত হইল

যে 'এত্তটুনন্য ত্যাগ করিঃ ¤ক্স

অন মূলহেব সন্ধে লইল্ল¬নি সৈ্হইতে
পলাইল।°তঃক্কালে রাজাকে দেখিতে না পাইú
সৈন্যমঞ্চে বড়ই স্ক্রোল'ছ্যু হুইন্স ইছীতে মহুযূ

ঋদশাহ্ লস্কর সঙ্কলঙ্কে ¥তিদরি কুল্লি
৫৮• †শ আঁশী হড়ী ও আর কিছুইন লইয়া
স্বদেশে গোল | নরম-রীরে কািশ্মরে আসিয়া
ফেtষ্ট্র কিম্ভুতক্লি দেল্লিবত্কনি্ত
«ঘ কিন্তু ড্রতে করিতে না পারিয়া লাহোরে গিট্টু
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লম্বু লুট করিয়া স্বদেশে গেল। পুর্দশা
বীরে নদীর রাজ্য চড়াৎ করিয়া গও লির গত্ব
ঘেরাও করিল । সে গত বত্ব দৃঢ়তর অতএব তাঁছ!

ঘতে করিতে না পারিয়া কিম্বুদীরেরদের সহিত
সলা কল্লি 3৫+ ত্রিশ হাত লইয়ণ নন্দী রীতার

¤হিবীর স্থান কালিঞ্চুরের কিল্লার ওপর চড়াও
: ফরিল । সে কিন্তু ফ্রতে করিতে না পারিশ্ন অনেক
"দিন পর্যন্ত ঘেরিয়া থাকিল । তাহ'তে তথHকুরি

'প্লক্স অডিঅহইয়া৩•ত্রিশ ছডিীযূ বাদশাহ্
কে দিল্লী

বাদশাহেরভূরুঙ্কশওষুtরয়াসেই

হীতীর ওপর সওর্য় হই， সেই ছাত্রী সঙ্কল থে

পথে গড়হইতে বাহির হইচিল সেই পথে গড়ের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বত্ব ওষুব্ধ করিতে লাগিল।
' তাহাতে রণত， এক পত্র বাদশাহকে লিàিলেন।
বাদশাহ্ দেভম্বর অবনি সে ভ্রূ ভীত হইয়া

বস্তুষ্ট হইয়ার!আর সহিত যেল করিলেন।রত্ম
অনেক অওয়'হেয় বাদশী ছ:ক দিলেন বাদশাহ:

স্বদেশে গেলেন ।

একাদশ ধীরে সোমনাথ
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সহরে আসিয়া পঁহুচিল । সে সহরে সেtানাথ
নাযে অতিবড় এক দেব পুঁতিমiচিলেন সে প্রতিমা

পূর্বে মধুতে চিলেন যবনের যে অবধি মনুষ্য
সৃষ্টি বলে তদবধি চার হাজার বৎসর ঘ্বন

গত হইয়াছিল

তখন হিন্দু স্থানের একু

রাত্রী যঝুঁহইতে সে পুঁতিঘ， ওটাইয়া আনিয়ু!
ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াসিল

ত°ণুমুক্ত

সেন

সহরের নাম সোমনাথ। মহমূদ তত্থ আইলে
· পর ত'Hকর লেখ়ক সকল একত্র হইয়া বাদশাহের

স্নপ্ন আত্নিবত্ব যুদ্ধ করিল সে যুদ্ধে অনেক লোক
মারা গেল । বাদশান্থের লোকেরা অনেক দেব

স্থান নগ্ধ করিল ও নৌঘনœর প্রতিমাকে ভাদিয়া

| পেল সে পুঁতিয়ার এক খণ্ড লইয়া গণ্ডনেনে
মসজিদের পইড়্গীতে গােরাগ্লি । মহমূদ্র
সৌম্নœ সহর এই ক° ওপদ্রব করিয়া স্বদেশে

। যাইতেসে … সিঁদু নদী তীরে স্ট্রেযদেব এক

রাজা বাদশাহের লস্করের মধ্যে সসৈন্যে
^

??

পুঁবিষ্ণু হইয়া বড় যুদ্ধ কুঁন তাহ'তে বদ্গছে，
সৈন্যেরা চিল্লভিন্ন হইয়া কে কেন্ঠtt্যু

পলইল।

'

ব্রহ্ মুলতান দ্বিপ্ন রেগম্ভীনের পথে পল\ছল !

পরে দ্বাদশবরেণ্বযদেবরাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে
… চরি হাজার নৌকাতে সৈন্য লইয়া সিন্ধু

নদীদি্রদের রাজার দেশে শুপস্থিত হইল রাজী

লুেমদেবও সসৈন্যে যুদ্ধর্যে ওপস্থিত হইলেন।
বলূহের সহিত র্জর বড় যুদ্ধ হইল বাদশাহ
ধর্মে ধর্মে ভ্রুন লইয়া গেল স্বদেশে গিয়া স্ত্রৈণ
• লোকেরা যেমন ঘৃতে আসক্ত হয় তেমনি।
·

দৌলতীর্ন যহমুদ আর্তনামে এক গোেলাযেতে

- আসক্ত হই，কিন্তু কিছুদিনের পর দঘী ও তরে
পীড়িত হইয়া আসন্ন মৃতুকােল বুঝিতে পারিয়া

↓নসম্মীদিগকে বলিল অামার যত
ধন আছে তাহা আমার নিকটে ভ্রুন আমি

শুল্মীপনাের

দেàিব htৗনসৗন্নীর হুকুমমতে সকল

বন

: আনি， ফুজুর গুঁলে পরে কাহাকেও বিঘ্ন

।
-
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দিতে বলিতে পারিল

না বন দেখিঁ অফসেনসন

করিতে। যরিয়া গেল। তারপর তার পুত্র অমীর
' গ্রস্ম্ভদ বাদশাহ হইল হিন্দুস্থানে কখনও আইসেন
নাই গজনেনেই মরিল । তার পর তাহার পুত্র

অবসইদ বাদশাহ্ হই， দুই বার হিন্দুস্থানে আসি :

ঘূচিল কিন্তু অল্প কিছু করিতে পারে নাই কেবল
কএক দেবস্থান নষ্ট করিয়াছিল ।
তার ম্লেট ভাই বহর"য

তার পর

শান্থ বাদশ{ছ হইয়!

বড় ভাই ঘেং স্থানের দেব স্থান নষ্ট করিয়া

চিল সে সকল স্থােন সামান্যভাবে অধিকার
- করিত বিশেষহণে ঈর্ন ভূর্ন ভূঁতি দেশে
(তই তৎপর থকিত ! তৎপর ত-পুত্র গ্সে
রে'

বাদশাহ্হইল। অলি!ণ্ডদীন নায়ে আর এক্

গৌরী ঘবন ঐ ("মূরের সহিত

সম্রর কুরিয়া

- তাহাকে গড়নেনহইতে দূর্ করিয়া দিয়া আপনি
আলণ্ডদ্বীন গড্ডনেনে বাদশাহ্ হইল ，সরে
হিন্দুস্থানে অনিয়৷ লাহোর ও ৭ঞ্জীব দেশ দºrল

করিয়া থাকিল ।

তার পর তাঁর পুত্র গ্রে

-
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মালস্ বাদশাহ হইল ঐ আলাওর্দনের দুই পুত্রের '
মঞ্চে শাহ ফুদ্দীন নামে কনিষ্ঠ পুত্র তােপনত্যেঙ্গ

ঘ্র তা গ্রীনের তর্হুইতেগত্মনেনে?…কত:
: 'ঐ শাহবূদন লাহোরে অসি্ব ঐ ›রে।
মলককে নষ্ট করিয়া ল'ছোর ও প্রব দেশ

দখল করিযূচিল ! তৎ-পশ্চাৎ- শূধুরতীকেও
নষ্ট করিয়া দ্বিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্কার করিল

আপনি গঅনেনে থক্তি এখন কোতকুদান তীর
হইয়া থুক্তি …

-

সাহাবুদ্দীনূ মরিলে পর ঐ কৌতবুদ্দীন
দ্বিল্লীতে বাদশাহ হইল ৷ তাঁহার বিরন দৌলতীন।
কৌতবুদ্দন শাহাবুদ্দীনের পর দ্বিব্জীর তত্তে
বনিম্ন ৪ চারি বৎসর বাদশাহী করিয়া হিন্দুস্থ!
নের অর্থ রণতারদেরহইতে সশঙ্ক হইয়া
লাহোরে গিয়া থাকিল । তথtীতে থাকিয়া স্রোেল
ব−নর বাদশাহী কুরিয়\ লাহোরের ময়দানে

চৌগান ফ্লো করিতেং ঘেœহইতে পত্নিঘ্ন

যরিল। এ সব শুদ্ধ হিন্দুস্থানে • বুড়ি
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বৎসর বর্শাস্থি করে ইহুরি ওরস পুত্র ছিল
না ঐ কেতবুদ্দীনূ তীবদ্দশাতে অগ্রীম শাহকে
· পুত্র বলিয়া ডাকিত এই ঝুঁক্ত আঁছ'র যন্ত্রবর্গে
: ঐ আর্য শহিকে বাদশাহ্ কুরিল । পরে অগ্নির
আলিইস্র্রইন দ্বিল্লীর হ'ক্রিয় ছিল সে এই সময়ে
.অরিং ওয়রীরদের একবাক্যতত্তে যদণ্ডনের
হকিম যলক্ ইলতুস্রসন্ধে আনীইল সে সকলের

পল্লীমর্শেতে তত্তে বসিয়া দ্বিপ্ন কিন্তু অধিকাঃ
ঋরিল! আর্মি শাহ লাহোরে থকিয়া এই সকল '
বিঘ্ন শুনিতে পাইয়া লাহৌরহইতে আলিয়ঁ

দ্বিল্লুর ওপর চঢ়!ণ্ড করিয়া দ্বিপ্ন'সহরের পরিসরে
অস্ত্র যুদ্ধেতেই ভ্রষ্ট্র দির্পলাইল। এই অর্ঘ
শীহ্ সবর্ষগুদ্ধ ঃ এক ব−র বাদশাহী করে

তদনন্তর কৌতহূদীনের আঁঘাতী ঐ ঘলক্ইল
তশ্রু দ্বিল্লু ভক্তে নিষ্কণ্টক্কপেঁ বসি， দেশ

শাসন করিতে লাগিল। ইহার বিবরন দৌলত，
ক্রেীতমুদ্দীন ইহাকে ক্রিলিয়া পুত্রবলে স্বীকার .

· করা আপন কন্যার সহিত ইহুবিবাহ দিল্লী
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গওয়ালিয়রের কিসু সব্বশুদ্ধ ইহাকে দিচিল!
তাহার পর বদওন দেশের অধিকার দিয়া আমি

বন ওয়ারাইপদে স্বস্তি করিয়া ইহার সৌজন্যে :
সন্ত্রঃ হই， দীনতৃহইতে মুক্ত করিয়া দিয়া

চিল কে।তবুদ্দীনের অমিত এই যলকুইলতগ্রস
অলিইস্রাইনের সাহায্যেতে দ্বিল্লীতে বাদশাহ্

হইয়া কিছু দিন পরে মালুয়া দেশের ওপর
চঢ়ীও করিয়া সে দেশ অধিকার করিল

এব`

অঙচও মুলতান দেশ্বদনহইতে চ'ড়াইয়া
লইল ও সহরও ল'নৌতী ও কিন্তু ব্লগ'ওর ও

কওতু ও তদাওর এই সকল দেশ অধিকার করিল ।
১০• চায় শ বৎসরের বড় শক্ত মহাকালের এক্

মন্দির চিল তাঁহার নেও 'দাইয়ু! ফ্লোইল ও
রাত্ম বিক্রমাদিত্যের প্রকাশিত অনেক দেব
প্রতিযী ও আরও অনেক দেব প্রতিমা অর্ণনীয়।

দ্বিল্লীর মসজিদের নীচেতে পুঁতিয়া ফেলাইয়া
কএক দিনের পর আপনি ও কবরে মৃত্তিক্বীর

নাচতে থাকিল ।

এই রূপে সমৃদুদ্দীন ফুলকু
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ইলতমন্স সবর্বশুদ্ধ' ২৮ ৷ } আটাইশ বৎসর

এক মাস বাদশাহি করে ৷ সমসুদ্দীনূ মরিলে
প? তাহার পুত্র সোলতানূ কঙ্কনুদ্দীনূর্খরাত শাহ্

তক্তে বসিল।

সে বড় নির্বুদ্ধি চিল সদ!

মদিরা পানে মত্ত থক্তি তার বেশ্যাদির সহিত

এ« চেট্টেী লোকেরদের সহিত সবর্বর সংসর্গ

রথিত : তছির মতো বিবী তুক্কন ，তুন
আপনার পুত্রের অসাবধানতা ও অযোগ্যতা

দেগ্নি রাজ্য ব্যাপার আপনি করিতে লাগিলেন।
প্পুি স্ত্রীস্বভাবপ্নঘুক্ত দৌলতন সমৃদুদ্দীনের কথা
ন মনিয়া কৌতবুদ্দীন নামে সৌলভনি সমুদু
-

দীনের বড় পুত্রকে পুঁৗণে মারিলেন। মন্ত্রিবর্গের
বাদশাহের অযোগ্যতা দেখিয়া আ'র তাহার
· যাও'র প্রণম্ভত। দেখিঁ

পত্নর পরামর্শ করিয়া ঐ

বিবী তুক্কন ，তুনকে মনিল না।

দোস্তান

সম্স্দনের কন্যা বিবী রজিয়াকে তক্তে বসা
ইল লিঙ্কু। ও ট্ভেব তাঁহার নামে অগ্নি করিল ।
এব^বিবী তুর্কীন，তুনকে কএদ করিয়া রাখিল

*

-
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এই জন্যে ব্ধি তুক্কন ফ্র পুত্র ফারজি
শাহ সোলতানূ বকুলুদ্দীন দ্বিল্লীহইতে পলাইয়া
· ল…ড়িতে পেঁচিবাঘ'ত্রে পিচেছইতে বিবী রজি

ঘ্রার সৈন্য নিম্ন স্ত্রীরাও শান্থকে ধরিয়া অনি
' র্ ক্বদ করিল স্ত্রীরোজ শাহ কএদেই যরিল

ট্রাপ্লেজি শাহ্ ২ দুই বৎসর চায় মাসহইতে
কিছু দিন অধিক বর্শন্থি করিল। দৌলতান,
সমসুদ্দনের কন্যা বিবী রতিন্ত্র দ্বিàর অক্তে

: তােল সুস্থিরৰপে বসিয়া সিন্ধু' ও 'তৃব'
আHন নামে জারি করিয়া রাজ্যের শাসন ও.

ন্যায়েতে পুঁজীপীলন করিতে লগ্গিলেন I আগ্র
বিবীর অম্ল অন্তঃপুরহইতে বাহির হইয়া পুরুষের
বেশ ব্লু ধূর্ন করিয়া সমস্ত সৈন্য সীসন্তু

লই， অন্তবদিতেন। এই কপ ব্যবহারে রািত্র

কর্মেওপযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত।
ফ্রিলেন বছরীম শ্রন্থের ভগিনীপতি এবং তাঁহর
মোসাহেব মলঙ্ক এক্তিয়ঁদীনের সহিত নিক্কণ

¥¤ আঁইকে স্বস্লিভাবে স্বীকার করিলেন।

১

ঐ এক্তিয়ার্ফন বহুরূ শূন্থের ভত্রে অত্যন্ত ভীত

হগ্গ দ্বার বন্ধ কুল্লি গৃহমধ্যেই থাকতেন ।
ত:হীর স্ত্রী বিবী রতি্র যন্ত্রবণের্রদের সহিত
ত:ক্ত

লুক্ক…কর্ণে বসিয়া বদশ!ছি করিঃতুন !

বহল্লায় শাহ্ দ্বিঘ্রীর ওপর চড়াও কুড়িলে ৭র্ বিবী

রজিত্ন অi্ন স্বামি যন্ত্র এক্তিয়ুবপ্ন-কে

'সাঈ লইয়া যুদ্ধ করি， ঐ যুদ্ধে মরিলেন ! এই
ফ্রুপে বিবী রতিয়া ৩ । ১. ১ ভিন ব্র্ ্া

মাস চার দিন বািড় গুঁড়ি ফুপ্লিলেস্ ! তাছ'র নূরু

সুদণ্ডন ঘইতুর্দন বল্লাম শাহ্ স্মুদানের
পুত্র দ্বিপ্ন'র তত্তে্ব বসিয়া নিত্মলমুলক ও
মন্থতকদীনের একুণ্ডীতে ব…"ছি করিতে

ল গিসেন | তদনন্তর যহতবদীল শুত্রূক্ষে ও

-

বাদশাহের বিঞ্চু ওস্ররীরদিগকে স্বায়ত্ত করিয়!
ক!ছাঁকে ন¤ কুরিল্বেন ও ঝুঁহঃকে দেশ্র -

করির্য় দিলেন । পরে ঘোগল চষ্ট্রেব্জির দৈন্য
-

ল!স্থে'র তলি! ঘেরি লু লাহৌরের স্থৰিয ঘলক্
-

-

দ

-

…

`

ফ্রিদাই লাছেরি ত্যাগ করিয়া পলাইল। বহুর，

শান্থের মন্ত্রিদের মধ্যে নিজামুল মুল্ক্নামে এক

মন্ত্রী অন্তঃকরণের সহিত বাদশাহের পুঁতি আল
¤ যক্তি ঐ মন্ত্রির ঐক্ততে যোগল চষ্ট্রেতির
সৈন্য সহর ঘের্নি বহরীম শাহকে কএদ করিল ।

কএক দিনের পর বহর， শাহ ঐকএদেই যাঁরা

গেল বছরায় শাহ্সবর্ষশুদ্ধ ২ !?! » দুই বৎসর

এক মােস এণীরা দিন বাদশাহী করে সুলতান
কঙ্কনুদ্দৗল্লীরাজ শাহের পুত্র সে্রতীক্ষ্ণ আলিও

দীন স্রসঙদ শাহ সমস্দীন ইল্তমসের সন্তান
সে¥¥আন নাসক্দন ও আলালুদনের একত্ততে
বাদশাহী করিতে লাগিলেন । কএক দিনের পর

রাজ্যের শাসন করিয়া ও আরও শল্লুরদিগকে
পত্নীত করিয়া গরিব লোকেরদের ধন নিতে ও

তাঁহাদিগকে পুঁ'ণে মারিতে শুদ্যত হইলেন এ

কারন যন্ত্রবর্গের্রাবীদশাহকে না মানিয়া যলক্লাস
বদীনকে বছরঁচহইতে আনাইল। তিনি দ্বিপ্নীত
আসিয়া দৌলত'ন অাল!ওদীন যদণ্ডদৃকে ক°দ
… -

৩

করিয়া আপনি ব্রশ{হ্ হইলেন ! আ'লণ্ডদ্দীন
সমওদ **ছ দেই কএদেই ঘরিলেন আস্থার
বর্শাহী ১।চারি বৎসর এক মাস। তাঁহার পর
দৌলতীশ ন{সব দীনূ যহম্মদ শাহ্ তক্তে বলিয়া

নােমতেঃজের বিস্তার করিতে লাগিলেন । ইনি
বত শি¤চিলেন আপনার গুতীর গজ্জুদনওলঙ্ক

üনীকে সমুদ্র স্নাতোর ভরি স্বর্ণর্ন করিয়া

রতনীভি ওণদেশ করিলেন আপনি ঈশ্বরর্ধন
ডেই থকিলেন।

ঈশ্বর্ন কুল্লিতে। ত্নিদ্বী

`

হইলেন ও অর্থ অনেক দেশ শাসন করিলেন
তাহার পর রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন ! উÍহীর

কবরকে সকল মুসলমানেরা পূজা করিতে লাগিল

ইহার বর্শাহী সংর্ঘশুদ্ধ ৯ । ৩। ৭ ওনিশ

ব-সরডিন মাস সাত দিন ইনি নিঃসন্তান '
সিলেন। তাঁহার পর গ্রীল্ ইম্প্লক্সুেদ

.

তক্তে বসিলেন ইহার ওঘঞ্ছনী থেতব চিল ।
সমৃদুদ্দীনের চল্লিশ আম ভূতের যবে। ইনি একু
ভূত্য চিলেন

ইনি

-

পূবের্র ওআঁর চিলেন ।

8

আর। ভূতাক্বও ওলঁই পদ পঁইয়ুস্লিল

ইহার
ওতঘ্নতের সময় স্ট্রা সকলেই অ্যািয়ত্ত ছিল
অতএব তত্তে্ব বঢ়িলে পর বােশছির অতিবত্ব
শ্ভে হইল । ইনি নীচের সঙ্গে আলােপ

- করিতেন না । বােতরি লে কেরদের প্রধান
ফস্ক রু নামে এক অল বত ধনবান সিল সে ঘন্ত্রি

বর্ণেদের সাকী- নিবেদন করিল যে বাদশাহ
যদি আমার সহিত ক্ষa মাত্র ক…কথন

করেন তবে আমার যত ধন আমি সকলি
বাদশীস্থকে দিই । মল্লি¬করের এই কথা
বাদশাহের সাক্ষাৎ, নিবেদন করিল

বাদশাহ

শুনিয়া আত্ম করিলেন যে এতাদৃশ কর্ম করতে
রাজীর লুক্স সুকাশ হয় লুব্ধত্ব ঝুকাশ হইলে

রীতার প্রতীপের হানি হয় অতএব এ কর্ম
করিতে কর্ত্ত নহে । এ বাদশাহ্ বত্ব পুঁআপলক
লিলেন ইনি এক দেশের অধি শুঁরে এক অন
ওমরtকে স্থাপন করিরঁচলেন ! নে ওযর্র

সে দেশের অধিকার পাইয়া অস্ট্রেশস্থ স্ত্রী

৫

· প্লেক্রেদের অন্যায্য পীড়্গ ক্বরিয়চিলেন

এই

মুক্তণ্ডদেশীঘ্রলোকের বাদশাহের সাক্ষী-

-

আলিয়ঁ ভীর দৌরাত্তোর বিবরণ নিবেদন করিল ।

ত!হীতে বাদশাহ বিচার করিয়া সে ওমরার দোষ

লুতিপন্ন করিয়া ঐ ৩ঘর'কে লুত।লোকেরদিগকে
সম্রশ্ন কঞ্ঝিঞ্ঝ দিলেন ইহ'তে সে ওযর নন।
প্রু'র ও°àয়ে পুজীলোকেরদের সহিত সামঞ্জস্য

ক¤ি লন্ড্রীতে সকল ত্যাগ করিয়া ফকিরী
করিল! এ বাদশাহ্ পুত্রদিগকে পুত্রব- ঐতি
নৃ{লন করিতেন এবং দুষ্ট লোকেরদের শাসন
নন ও«ć করিতেন । ও অনেক কিছু'
¤তে ও ভ্রূ

কুরিগ্গচিলেন ও অনেক দেশও

↑ল কর্ািচিলেন ও নৃত্য দেখঁতে ও

গীত ·

শুনতে ঝুঁতকর্যের হানি হয় এই প্রযুক্ত নর্তক
ও ন{এক লোকেরদিগকে সহরের বাহির করিয়!

দিলেন এব… মদিরশ্ন ওঠাইয়া দিলেন ! এই
বীদ্বুশাহ্ র্অধমে। বত্র তন্ত্র চিলেন
ধীন ছিলেন ও পণ্ডি 5

ও দীব '

ও কবিরদের সহিত বতই

৩

ঝুঁত ব্যবহার করিতেন ।

আমীর øেtøন:রা দেহলি

ও অমীর হসন দেহসি এই দুই অন রত করিয়া
চিলেন এই বাদশাহের সভাতে চিলেন । ইহার

বাদশাহির সময়ে সেথসাদ শীরজ থাকিতেন।
বাদশাহ্ উহ্ ক্বে আলাইতে অনেক বন …ইয়!

চিলেন ।

তিনি বাদ্ধক্য ট্রুমুক্ত আসিতে
পারলেন না পরে বাদশাহ্ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র
দৌলতীন মহম্দুকে পুরস্কার করিয়া মুলতানের
রাঅতু দিয়চিলেন । তিনি দরিয়ানোর পর্যন্ত

অধিক্কার করিলেন শেষে মোগলেরদের যুদ্ধে মর্।
গেলেন । পরে বাদশাহ্ পুত্র শোকেড়ে শোকার্ত
হইয়া রোগ্রস্ত হইলেন ত হ'তেই মুরিলেন
ইশি সর্বর্সমেত ২• l ৩ কুড়ি ব−সঃ তিন
মীস বাদশাহ করেন ! তীর পর ঐ বীদ্বপ্নহের

পৌত্র সুলতান মইজুদ্দীনু কয়কোবাদ (তর ব …
দর বয়েসের সময়ে বাঁদ"হ্ ছইলেন।

মেং ।

ওযপ্ন ঘেং পদে পূর্ব ছিলেন অহরদ্বিগ†কে

সেই পদে রফ্লিন চয় যাঁদের স্ট্র দিল্লী
→

৭

হইতে গিয়া ঘষুনার তীরে কয়যুর নামে এক
স্থানে সহর পত্তন করিয়া ও ক্বিঘ্ন করিয়া

থাকিলেন ।

মলস্ নিজামুদ্দীনকে ওব্জীর

করিলেন । এই সময় লাছের ও মুলতানেতে

বড়ই ওপঙ্গুব করিতে লাগিল । এই
ওপলক্ষে ঐ শুতীর সোলতান বারবক্সকে ৩•••

মোল্গীলের'

ত্রিশ হব্জীর সত্তয়ীর সমেত যৌগলেরদের সহিত

যুদ্ধ করিতে ৭'ইয়া কহিকে কাটাইয়া দিল।
কাহ'কে কএদ করিম্ল দিল ও বাদশাহকে সবর্বদ!
ঘৃত কীত্বতে ও মদ্য পানেতে ও কসবিবতিতেও
তামাশা দেখঁও অম্লত্ত দেখিয়া আপনি ক্রযেং
(র্শ সকল আয়ূক্ত করিতে লাগিল-এই কন্ঠে

আপনি বাদশাহ হইতে অধ্যবস'া করিশ্ত।
বীযূশাহের অন্তরঙ্গ ও হিতৈষি ওমরুদিগকে

কৌশলঞ্চযে স্থানান্তর করাইয়া লুক্কু সক্কলকে
ফএদ করণইল 1«

·

· · ·

এই সময়ে ঐ বাদশাহের পিতা নসবদীন
বাংলা দেশের বাদশাহ্ জ়িলেন

তিনি পুত্রের

¤*

বদির্ণছির এই রূণ বিশ্ব;লত শুন:ত ৭ইনু।
পত্রদ্বীর পুত্রকে অনেক ঝুঁকর নীতি ও দেশ
করিয়া ও যু্দ কম্ম সকল করিতে নির্দূেধ কুরি্ব

পঙ্গুইনেন । পুত্র পিতার ওপঁদেশ ন ঘলিয়া

স্বাভাবিক কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।
বàলীর বাদশাহ্ পুত্রহইতে নিরুপায় হইয়!
আপনি পুত্রের নিকট সুস্থান করিলেন · দ্বিপ্নীম্ন

বীদ্বুশস্থ পিতার আগমন বার্ন্ত শুনিতে পাইয়া
আপনি ও প্রস্থান করিলেন

অস্ট্রেঞ্চতে পিড়াি
পুত্রের পরসুর সাক্ষাৎ হইল ! : পিতা পুত্রকে

বাদশাহি ওপদেশ ও নিষ্ট্রে করিয়া ঔজ্জ্বল্লুের

যেং তাৎপর্য তাই সকল কহি্র পুত্রকে
স্বম্ব'নে বিদু্র করিয়া আঁপনি ব…লীতে আ'ই

লেন ।

বাদশাহ্ পিণ্ডীর ওপদেশে ওতৗরস্কে

প্রাণে মরিয়া অর্থ ক্ষুণ্ণ সকল স্বর্ব^ করিতে

· লাগিলেন ।

ওআঁরও নিন্ররূমির ফল

৭ইলেন কিন্তু দেশে বড়ই ওশ্ব হইল। বাদ

শাহ্ সর্খ অনেক সুন্ঠন করতে ধনুষ্টঙ্কার
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রোগগ্রস্থ হইলেন । এই সময়ে শ্রান্তী ›

নামে এক জন স্ট্রীতি ব্যবহাের চলে আসিয়া যুদ্ধ
- করিয়া বাদশাহকে মারিলেন । ইহু'র বর্শাহি
সর্ব শুদ্ধ ৩ ৩তিন বৎসর তিন ঘাস। তাহ!

পর ঐ শােস্ত， ও মলর অহঙ্কু এই দুই অন
একবৰ্য হইয়া ঐ বাদশাহের পুত্র সুলতান
শ্যুশুল্লীনৃকে নয় মাত্র বর্শাহী তক্তে বস্র

অàপনার বাদশাহ করিতে লাগিলেন । শীঘ্র

¥র সুষ্টু মলকৃহোসেন বাদশান্থের বড় হিতৈন্ত্র
সিলেন， তিনি বাদশাহের রক্ষার্থে মলফ্ অস্থ
সুকে আপন পুভিনিধিরূপে ক্লু! ওস্টুত
দেশ সঙ্কলের শাসন করিতে অপ্পনি গেলেন !

ণর মণৰ অস্ত্র ও অর্ং দেশ সকলের বসু
ওর্ শুনি， সে সকল দেশের শাসলফে
গেলেন । এই অবসরে শীঘ্র º কএন্ড্র েিবন,

বাদশাহের পুত্রকে লইগ্গ আপনি ডাক্ত বদি্যু!
ব্রাহী কুরিতে সিল পর দুই মাসের পর ঐ
•

থ
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বাদশাহের পুত্রকে কিল্লা কয়লেট্রিতে আনইন

তথা ক， করাইয়া কএক দিবসের পর নষ্ট
করাইল এই বীপে গোল্লেদের বাদশাহী » ১৮ ৷ ৪

-

এক শত আঠার বৎসর চারি মােস পর্য্যন্ত চিল
তাহার পর গেল –
· · ·

: শূধর্ব শােয়স্তা º নামে প্রসিদ্ধ চিল যে যলক্
এঁরোজ সে বর্শাস্থ হইয়া আলালুদ্দীন নামে
: …ত হইয়া মলস্ অহঙ্কুর একত্তত্তে অত্তে

বদিপ ।

এ তগ অস্র খুজঁর পুত্র চিল,

ঐ যলক্বীরেন্স আপনার ভুতিরদিগকে， ও
পুত্র পৌত্রাদিরদিগকে গ্তোব দিয়া প্রত্যেক।
অণির দিল ! আর যমুনার তীরত্তে এক
বাগান করিল এবণ এক নূতন শহর বসাইল ।
যলক অস্থত্ গজাতে থাকিত সে সেøনে
অববাদি ওমরণংদের সহিত একত্র করিয়া '
শািস্ত "কে ঘনিল না। অতএব সে অরকলী

ফুঁকে অহজু, ºর ও অববাদি ওঘররদের
দণ্ডের কারণ প…াইল। সেই অরকলী …

88৭

অছ!রদিগকে অশ্রদছ মেক্সিযে ধরি! দ্বিল্লী

প্রাইল বাদশাহ্ তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়া,
পুত্তোিকং পুরস্কার করিয়া আপন সভাতে রমি!
লেন এব`মলস্ শুহত্মক দৌলতান ঋইলেন'

অস্থীর দ্বিতীয় স্থ-সর কালী ºকে দ্বিল্লীতে।
রথ্রি বর্শ!হ্ যদ!ওর্ দেশে গেঁলেন।

সে

থানে অবস্থান ওমরীদিগকে ঝুঁড়াকুং অগ্নির
দি， অন্যথ দেশে প্রাইলেন। মদীগ্র ক্বিও
রণত্থেরের কিল্লা অপ্পন অস্ত্র করিলেন । তদনন্তর
চর্দেডিàনি মে¥গলের

সৈন্য বাদুশান্থের ওপর

üও করিল তাহারদের সঙ্গে বড় যুদ্ধের পর

ওভ্যুত সন্ম হইল ৷ আলণ্ডদ্দীনূ বর্শkছর

জ্ঞতা আপনার স্ত্রীছইতে ও শাশুড়িহুইড্ে
যলের সহিত বিরক্ত হইয়া রদ্বিশীহের সম্মতিত্বে

বন্ধুশূহের ভ্ররিকার অ্যােগ কুরি্ব অন্য দেশে
গেলেন আঁতে ফুকিয় সৈন্যের ও ধনের জমা
করিবার sদ্যোগ করিতে লাগিলেন । বাদশাহ্
আপন সারল্য প্রমুক্ত আঘতর এ ক্রপে যাত্রীতে

-

.… «

,

“.

-

-

-
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অত্যু দুঃ"উহূদের পরামর্শের বর্হিভূত
-

*****
·

করিলেন। পথি:ত্রধ্যে ব্রহের
হইàদ্বিৰীসুস্থান
… ………. . . .
উÍতা… অগ্ঙদম্ভ পন স্মৃগুর আলালুদ্দীন
1，ir , ， , ,
:+

-

***- -- …

'--

-

- *

… — i…–“ --

-

--

' কে রূণঃপুঁতি ব্যবহারে গদীতে মরিয়া ফেলিপ্প

অলিম্লিীতে অগ্নি ভক্ত বসিল । এই
: …: : : )
=…

-

** …

-

-

…

।

…

' বলে অলম্বুদ্বীনের বাদশাহী ৭， ২০ সীত
-

বৎসর…এক গ্লাস কুড়ি দিন ।–
-

-

-

… … …

:-০~*

-

· অর্ণর অল্গুঞ্জন আ শন ভুত।

ইলমীন

-…

বোগর এক্ততে বাদশাহী করিতে লাগিলেন।
ওপযুক্ত বনদ দীনে যন্ত্রপ্পুভূতির সম্মান করিলেন!
শ্বশুরের সন্তান ও পরিবার ও অতি বর্গকে

লাহ্রেন্থইতে

অ।নাইট্টু গ্রুস্রেং সুষ্ঠু সকলকে
মারিয়া ফেলিলেন পরে নসর…াঁকে পুবীন

মন্ত্রী কুরিলেন । পরে যৌগলের সৈন্যের দুই
বাদশাহ্জাদকে ও অর্ং ওমররদিগকে সরে
লইয়া চণ্ডি করিলে পর বাদশাহের হেঁৗতেরণ

তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পল্ল
: অ， করিল ও অনেক সামগ্রী ৭ইল অHও

'
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দাঁশের আত্মানুসারে দুই বাশঁহতচ্ছু শিল্গুেন

করিন্ন যদওরের বিলু'র দ্বারে টগাইয়া দিল। পরে
কর্নàর্নালে গুজরাটের রংজীর সহিত যুদ্ধ করি
ঘ্র তাঁহাকে পরাজয় করিলেন ও তাহার অনেক
বন ও পরিজনেরদিগকে আনিয়} আপন করিয়ু!

· রাখিলেন। পরে সাদির**ৗনে আত্বীন ছইর্য় কুজি
প্নে মরিত্ন' হেলিলেন

পশ্চাৎ- জ্বীন হইলে -

ণর দিব্য দরিদ্র মদিরা পােন ত্যাগ করিলেন ও
দেশছইতে মদের দোকান সকল ওঠাইয়া দিলেন
তদবধি ত্র!পনি ধমর্ঘপথেt অভিনিবেশ করিলেন ! .

· পরে গত্ব চিতে্রর ক্রতেই কুল্লি তাহার নাম ফিতার
বাঁদরাখিলেন পরে পুত্রদের হইতে সশস্ত্র হই !
দুই পুত্রকে কয়েদ করিয়া দিলেন। নূºti…

কনিষ্ক পুত্রকে "লাস করিঙ্কু বাদশাহ্ করিলেন

অনি তুরেতে পীড়িত হইয়া মরিলেন। ইহার
বাদশাহী ২৩ ৷ ৩ তেইশ ব-সর তিন মাস!
আ'লীগুদ্দীনের তেমনই কনিষ্ঠ পুত্র সাহাবুদ্দীণূ
০২,

…

বাদশাহ হইয়া মলক্বক্তিয়াবদীনকে কোেলছ ।
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ওপলঙ্কে গত গওলিয়ার প্রাইয়া দিয়া

ভ্রূণম

তে， ভূ'তীর ও মীতীর ও শাদি ট্র ও Aেঅর

| ºfর্ চঞ্চু ফিরাইয়া দিতে ওদ্যত হইলেন কিন্তু
তাহা করিতে পারিলেন না। ইহাতে আল্লাই ব”

শের মধ্যে পুথীন মুশিঘ্ন ও হুশির এই দুই অন
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাহাবুদ্দীনকে মরি।
ফেলিয়া আ' লণ্ডদীনের ড্ডে পুত্র কৌতবুদ্দীন"
কে কএদহইতে ৯††স করিয়া ব্রশান্থ করিল ।

এই রূপে সাহাবুদ্দীনের বাদশাহী ৩ তিন
· মন কৌতম্বুলূন এই মতে বাদশাহ্ হইয়া
কএদ লোক সক্কলকে ntlā্ন করিয়া দিলেন ।

৭দি ¤ ও খেঁজর ，ঙ্কে মরিয়ম ক্রেলিলেন !
ইহার পিতা রীয়ঙ্কনের স্ত্রী দেওল ঝুঁকে আনিব্লু

তাছীতে আসক্ত হইয়াছিলেন।
এই বাদশাহ্

তাঁহার পুত্র

ইনি ঐ দেওলরাণীকে বেগম

করিলেন। মীমুঘ) দেশের কঘেদি লোকেরদের
মধ্যে হসন নামে এক অন কয়েদ চিল সে
অতি বড় সুন্দর চিল তাহাকে "লাস করিয়া
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শ্নের… ¤েতাব দিয়া আপন নিকট্টে রূফি
লেন আপনি সবর্দীঘৃত্য গীত মদ্য পান স্ত্রী সপ্নে
আসক্ত থাকতেন ও স্ত্রীশে জুন ধারণ করিয়!

পুরুষহইতে স্ত্রীর যে সুখ সে সুথেরও অনুভব

· করিতেন ঐ গোসরেঁ বাদশাহের এই কণ
ব্যবহার দেখিয়া স্বদেশহইতে অনেক লোক

আনই， সকল চৌকিতে চীক্র রূইর্য় দিল !
পরে এক দিবদ বাদশাহের কাঁচে ফে'নরে'，

বনি， অস্ত্রে ইত্যবসরে কিসু'র দ্বারে বড় ও+
দ্রব হইল। বাদশাহ্ র্ফেসরেষ্টুকে তিত্বীস

করিলেন এ কি ! গে্রসরে， কছিল বুঝি অলন্ত
বলের ঘোড়া সকল সুটিযু'চে ।

বাদুশাহ্ এই

বহির হইলেন। এই
সযত্নে শ্সেরে， বাদশাহকে এক বর্ম ঘরিল
ক?H শুনিয়া দেখিতে

তাঁছতে বাদশাহ অতি কাতর হইয়া অন্তঃপুরে
পুঁবিঞ্চ হল এই সময়ে ºেদরেঁ বাদশাহকে
ধরিত্ন কটূা হেলিল ! ইনি এই মতে ৪ : ৪
টরি ব-দর চরি মাস বাদ ছি করেন ! অল!

১৫R,

লুদ্দীন আবর্ষ এই চুরি অন লিত্রীর সম্ভ্র
-চিলেন অতএব ইহারণিকে সকল লোক
ফ্লেক্তি করিয়া বলিত →

·

·

·

·

তাহার পর ম্লেরেষ্টু আপিন ৰিরাদরির ই
বাদশাহ স্করিতে লাগিলেন কত্থক ওমরীর!
বাদশাহকে ঘনিলেন ইনি দক্ষিণ দেশীয় চিলেন

· ফ্রঁস্কে

হিন্দুদের মতে ইহ'র পঞ্ছপািত চিল । দ্বিঘ্রী
শহরের মধ্যে দেব পূব্জীর পুঙ্গর এমন করিলেন।
যে ঘবলেৱদিগকে সুসজিদ সকূল অতিশয় সুয়াসে
ব্লøখতে হইল -আশেক ওঘরৗধুদের ধন ও আরিখ

অনেক স্বপ্ন' লইয়া তির্ণ করলেন বাদশাহ

ভাণ্ডারে যত ধন অম্ল স্ট্রীয় সে ধন সকল
' বিতর্ন করিলেন ত?!!ণি ইহাির নির্মূহু!রমি

ঝুমুক্ত ছুঁকে কেহ ধম্মিক করিয়া কহিল না
কিন্তু দে ক্বল হিন্দুদের মতের বড়ই লুগিল্গ
হুইল ও

ঘবনেরদের মত প্রায় শেষ হইল ইনি

' যবনেরদের ওপরে এই রূপ দৌ:তা কর্েি ন
যে ওঁtং তে যবনের' সত্তুরের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত
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হইল ৷ ' এবং অন্য দেশের ওল্রদিগকে
আ'লাইগ্গ অàগির দিয়া তাহারদের সম্মান করি
· লেন ।

কিন্তু স্বযত পস্সতি যবনের\ তাহ!

ঘীকার করিল না । মুলতীন দিগরের হাকিম

গঞ্জিলালক হিন্দুস্থানে মহম্দ যতের পুঁঘ্নি
{শষ হওয়াতে ও আপন Atifòদের ঘরের বিনাশ
হওয়ূ'তে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া

অরিখ

যবনের

দ্বিগকে আনাইয়া সকলে একত্র হইমু দ্বিল্লুর `

ওপর চড়াও করিল ।

ও বাদশাহের চাকর

সুলক হকবদীন গঅিলমলকের সহিত লিয়া

fঘলিল | লুখম লতুইতে AেHসরে ¤ পলাইল
পরে গতিল মলক ভক্তে বলিয়া থেীসরে।
"কে ধরিত্ন আপনাই!! মারিয়া ফেলিল এই

@Hলয়ে， বাদশাহ্ হইলে পর তাহাকে সকলে
মােঝ দান করিয়া কহিত ইছািল্ল বাদশাহি ৪ চরি
মঠুন ] —

-

ত!ছর পর এই বপে গডিলমালঙ্ক তক্তে বদিলে
ন

~~

.
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তাহার নাম গয়শ্দীন তৌণলক শাহ্ ছইল।
। পরে এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সকল বিষয়ের

এমত …লা করিলেন যে তাঁহী অনেক বৎসর
অন্যের অসাধ্য এব¬তীব ও অগ্নিগির ও যত্ন

ত্ব ওপযুক্ত যত ওযরীদিগকে দিলেন।

নূতন
এক শহর ও কিত্ন করিয়া তাহার না তোেগল

কাবাদ রশ্মিলেন।

ঘর্ থেীসরা স্ট্র

সহিত মিলিয়ন্সিল

তাহরিদ্রের বিহত শাসন

করিলেন ! আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলক্ হকবদীন
কে যুবরাজ করিলেন অর্ং পুত্রেরদিগকেও ওমরার
দিগকে অন্য দেশের যৌক্তয়!র করিয়া পাঠাই
লেন। ইহাতে অনেক দেশ ও অনেক কিছু হতেছ
হইল ল'নেতিত বত্ব ওপদ্রব শুপস্থিত

হওয়াতে ওলগ hüকে দ্বিল্লীতে ফুঁ অশনি
সেখানে গেলেন । সে দেশ অয় করিয়া অনেক
প্রন লুই করিনু পণ্ঠাইলেন । শেতর গ্লুয়ের

হকিম বাহাদুর … কিচ্ছু তত্ত্ব বহির্ভূত হইয়া
চিল তৃৎ-প্রযুক্ত তাহাকে গ্লীতে জিঞ্জুির দিল্লী

-

}

…
।
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জনিক্স ছিÑ পুর্ন করিলেন， সে সময়
দ্বিগুঁতে স্লক্স স্রস，নির অস্নিীতু! মুন্নী।
ভ্রূণ নগ্ন-আত্তি বত্ব এক মছঃপুব্বঙ্কচিলেন

গুঁছকে সক্কলে বাদশাহইতেও. অধিক করিয়া

মূলত এই প্রযুক্ত…ক্ল্যহইতে ব্রহ.
এক সূত্র নিশ্ছিলেন যে ভুট্টু দ্বিল্লীড ধীরু কিন্তু।
আম্রিদ্রিকুড় "ক্ল। এই পত্র শুনি তিনি,
অন্জ করিলেন সে দিল্লী এখনও অনেক দূর।
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ শুলিয়ু শীঘ্র আসিয়া
ক্ট্রিনিক্সট ডোগলরূরদে ঘেদিবস পহু^চিলেন

সেই দিবসে যে ঘরে থুক্কিলেন সেই ঘরের চােত

,ভগ্নিবাদ*হর ওপর পড়িল তাহাতেই বা
শহ মরলেন ইনি ? । । চার বৎসর দুইযান
ব্রী করেন। তাহ'র পর ঐ ব্রশীছের তে…
· পুত্র ঘইয়ূম্রোদেল ওমরারদের একব}ক্যত'তে
-

বসিলেন 1

ইনি দক্ষিণ দেশে দেওগাতীতে
ঘটূ কালে পথে মোকামেং সন্নাই কর্ইলেন
তিনি দক্ষিণ দেশে দেওগ্রত পহু^চিয়া তাহার

তক্তে

…]
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নীঘ্র দৌলতাবীদ রফ্র্রি দ্বিপ্লীহইতে ওমরদি
গকেণ্ডাইয়া লইয়া সেই খানে থাকিতে
আত্ম দিলেন অঁলিও নেই ，নে থtifঙ্কলেন ，

ইহাতে সে সময় দ্বিàী সহর ওয়র্ণ হইল
ওযর্রা দ্বিগুঁতে ওশ্ব ওপস্থিত করিল， ইহ।
শুনিগ্ন বাদশাহ্ দৌলতবীদছইতে দ্বিঘ্নী আই
লেন । পরে মুলতœ সহরের লোকেরদিগকে
সেল্ফ কৌতবুদ্দীনের ওপরে।স্ত্রে স্কযী করিয়!
অঘ্র অপরাধে অর্থ অনেক লোককে মারিয়া

ক্রেলিলেন

সেই ব—সর বড় দুর্ভিক্ষ হইল ও

মোগলের হেঁৗজের অসি্ব মুলতানে ও দ্বিল্লী
তে বতুই ওপদ্রব করিতে লাগিল । বাদশাহ

তাছীরদিগকে যুদ্ধে অস্ত্র করিলেন ও পুজারদের…
হইতে নিয়মিত করের অধিক কর লইগ্গ পুঁজীর

দিগকে বড়ই ব্যামোছ দিলেন ! আঁছতে অনেক
দেশচিন্নভিন্ন হইল তাহাতে সুলতান শমশুদন
ল'নীতি দেশ আমলে কার্ল হদন কাননগো দস্ক্রি
ণ দেশ অধিকার করিয়া লইল মিসরের Nলি，
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বাঁদশাহকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে

বীদ"Iছ তঁৗছার নীন সুক্ষীর মর্যাদা করিয়া

তদবধি ঘুম্বীর নয়!জ নিয়ন্ত্রিত করিলেন যে，
দেশ আয় করিতেন সে সকল দেশের জয় পত্র

ঐ àলিক্রর নামে লিখিতেন । কিছু দিনের
পর রোগগ্রস্ত হইয়ণ মরিয়া গেলেন ইহার

| বদিশ!ষ্ট সব শুদ্ধ ২৬ চবিবশ বৎসর ।–

তার পর ঐ বাদশাহের মুক্তার পুত্র স্ত্রীরোত্ম
শাহ্ বাদশাহ্ হই¤ ¤ দেশে কিন্তু করিয়'
সেই ntীনে তৎক্ত বদিলেন । সেই সময়ে চির!

গদেহগীনীযে অতিস্বত্ব এক মহাপুরুষ ছিলেন !
তিনি সুলতান ঐরাজ শাহকে ও শেখ নস
কদমক্ষে আসিতে আত্ম করিয়! ৭ঞ্জইলেন …

পরে তদনন্তর আহ্বপ্ন দুই জনে একত্র হই， ঐ
মহাপুরুষের সাক্ষী- আঁইলেন । বাদশাহ
অন্য কোন দুই বাঙ্কুশাহ্ত'দাকে নিরর্থক পুনে

মরিয়সিলেন তাহাতে ঐ মহাপুরুষ দাবিঘ্ন

চিত্ত হইয়া বাদশাহ'কে অনেক ধুকর ধর্মেণ

-
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দেশ করিলেন তাহাতে ব্রহ অগ্নিীক্বে
অত্যন্ত অনুগ্মঘাঁত ঘনিয়া ঐ মহাপুরুষের পারু
ºরচের নিমিত্ত চৌরশি পরগনা রন্দেজ কুরিয়া

আপনি দ্বিল্লীতে আইলেন । পরে আণন বন্ধ
কোতে মন্ত্রির ওপর সকল রািত্রকর্যের ভর দিমু!

উঁহুর্নাসকদলু থেঔব রূগ্ন কিছু দিন
চিলেন পরে ঘরিলেন ইহ'র ব'দশছি ৩৮ অট্ট
ত্রিশ বৎস! ।

তার পর ক্রীরোজ শাহের পৌত্র

গ'সুদী， তোগলকশাহ বাদশাহ হইলেন ! পরে，
অঙ্কেং স্বত্ব ওযপ্নদিগকে মহমূদ শাহ্ নiত্রে
পাহাড়িয়া রািত্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ৭Ñইলেন ।

তাহাড়ে ঐ যহম্ শাহ্ ণলইয়া নগরকোটে
গেল। পরে গর্দুদান ব'দশ*ছর ভুতুপুঞ্জ
¤তেছ º তঁ হু'র পুত্র আবুবকর ›শহিহই
তে সশঙ্ক হই，আপন পিতার নিকটে গেলেন !

· স্লে¬নে অনেক সেনা প্রস্তুত করিয়া দ্বিল্লীতে
আলিয়া মল¬ীরোত্ম ও মলঙ্কবিরকে প্রাণে
' মরিলেন । সেই যুদ্ধেতে ব'দ্বশ্ছও যরিলেন

¢৫?

ইহু!র বাদশাহি ৫ : ৩ ণঃ বৃ“সর তিঁণ:মৗস !

শুধু পর ঐ আবুবক্কর， বাপ্পান্থ হই， এক্
গেল…কে্রী কুরিলেন， তার পর ঐ মন্ত্রী
আপনি বা শাহ হইতে ইহ্ল করে। বাস্তুশাহ্ ইহা

জনিগ্ন নৃপরিবারে ঐ মন্ত্রীকে ঐণে যরি লন!

পরে ৯'শদ， আ:র মূল কাটিয়া এন্ড্রু
শ¥হর নিকটে নগরকোেট প্রইর্ণ দি োন t।

ইহাত যহম্ শাহ্ অতিক্রুদ্ধ হইয়া কএক বীর
দ্বিন্দ্বীর ওপর চড়াও করিয়াছিলেন তাহাড়ে কিছু
করিতে না পত্নিঘ্ন বীদশীছের ওমরারদের সহিত

-

ঘেল করিয়! হট্ট।- দ্বিঘ্রীর কি ঝুঁতে আসি，
সেঁচিলেন। ইছড়ে বী শাহ্ কিন্নু'হইতে পল'ই

ঘ্ন গেলেন পরে মহমূদৃশাহ্ তক্তে বসিয়া ব হুঁশ
ছকে ধর্,িঅগ্নীইর্য় কঞদ করিলেন এ খেদে

দ্বাদশাহ্ ºরিলেন। ইহঁর বাদশাহি । ৩ এক্টু
ব্লর চার মাস। এই বণে মহম্শস্থ বাদশাহ্
হ্ইয়ু গুঞ্জরঃ ও কনৌজ ও কাশল' এই সকল

¤শবিলক্ষণমতে অধিকার বল্লি আপনি রেগে
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মরিলেন ইহঁর বাদশাহি ৬। ৭.চয় বৎ-জ্বর সও

যাস্না তার পর ঐমহম্ শাহের পুত্র সুলতান
আ'লণ্ডদ্দীন (সকনগর শাহ্ বাদশাহ হইয়া এক
বহু-সনর ষোলেদিল অত্তে বসিয়াচিলেন । তার পর

যরিল্ল গেলেন 1. তার পর সুলতান আলীওদল।
মহমূদ শাহ বাদশাহ হইয়া যে। রােত্রর আত্ন

বহির্ভূত হইসিল ওমরাঃদিগকে প্রাইয়া তাহার
দের বিলক্ষণ যতে দমন করিলেন তাঁহ'তে সেই

ব্লজার একত্র হইয়া এই বাদশাহ্ বংশ নসরৎ
শুঁকে মালুঘ্ন দেশহইতে অ।নাইয়া স্ত্রীরোত!বী
· দের কিন্তু'তে তক্তে বসাইয়া বাদশাহ করিলেন

যহম্ শাহ্ দিল্লীর অশ্রু বাদশাহ হইয়া থাকি

· লেন এই রূপে দুই বাদশাহ হইয়া সতস্কের
গেলার মত অনেক দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগি
লেন ইহাতে অনেক দেশ সে সময়ে নষ্ট হইল ।
আরঃ রাজর্ আপন। দেশে স্ব স্বপ্নপ্ন'নেতে
র{জকম্ম করিতে লাগিলেন এই যুদ্ধতে দিল্লী

লহর নিম্মনু্যু হইল ও আর। দেশেতেও
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আঁগ্রীয়েরী ও বাদশাহ্তীদল্লি স্ট্র যুদ্ধ করি，
: প্লু' অনেক ঘরিলেন! ব্রহও নানা স্থানি:
হইঘ্ন ঘরিলেন । এছঁরঁ বার্শছি ২০২ বিশ বৎসর

দুই ঘtº : এই পর্যন্ত তোগলকী ব্শর বার্
শছি সম্রাগু হইল । -

…

'

১

- তীর্ণর মদক্ সুলেমানের পুত্র মলক্ আশরাহ্

ওঁর পুত্র সৈ্ গ্fে বাদশাহ হইলেন

ইং'র পূর্ব মুগ্ঘ সুলতানূ এঁরোজ ºfর ওমরা
চিলেন ইনি তক্তে বসিয়াও আপনাকে বাদশাহ্
করিঃ অনিলেননা কিন্তু বাদশাহি কম্ম সকলি
করিতে পলিলেন আপন খুঁজের রীয়াত আলি
নীম বৃশ্মিলেন লুধীন ওমরার ভূঁহার চিলেন ও
আঃ বাদশাহ্জাদপ্নঘেং চিলেন তাহাদের দান
মানাদিতে পরিতে'ঘ করিলেন হিন্দু রাতারদের
হইতে অনেক দেশ ও কিল্লা ও গত অধিকার

কর্লইলেন পরে গ্লেগেতে মরিলেন ইহাঁর
বীদ্বশছি ৭। ৩সত বৎসর তিনমাস : ড্র
-

-

«
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পর তাহ'র পুত্র মুণ্ড" ঘোেরঙ্ক শােহ ব'দৃশাহ্
হইলেন। … পরে ওমররদিগকে অরিং দেশ

শাম…ইয়া আপনি পুঁয়ি কখনও লাহেং
রে

কথনও মুলতানে থাকিতেন ? পরে সুলতান

এবরাহিম নরকী চরি বাের বাদশাহের ওপর চড়াও

স্করিলি কিন্তু কিছুক্করিতে পারিল না। পর্বেদি
শাহ্ যমুনার তীরে যবরিক্ব' নামে এক শহর
| পত্তন করিয়া ঝুলেই থামে সর্ব সাের করি
তে ঘাইতেন৷ এক দিবস বাদশাহ্ সেই স্থান

- গিয়াছিলেন যলক্ ক্বীয়াতের পরামর্শে চলুই
ক্ষত্রিয়ের পৌত্রশুদ্ধপল সেই স্থানে বাদশাহকে
মরিয়া ফেলিল ইংল্প বাঞ্ছ ও । {১ তের
· বন্ধুঃ ঘোল দিন। তারপর মুবারক শােন্থর

ভুতুপুত্র মহমুদ শাহ্ বাদশাহ্ হইলে সে
সময়ে সরঞ্জ মলঙ্ক নামে অতিবড় এক ওমর!

চিলেন তিনি মনে। বাদশাহির লুভাশী ¤
ভেন এবং তদুপমুক্তও ছিলেন কিন্তু মহমূদ্র
শাহবৗদশাহ হইলে পর তিনি বাদশাহের সমক্ষ
\

.
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ঋজ্বস্থিতে স্বীকার করিলেন ইর্য়তে মহমূদ্র
শর্ও ভূগ্ধ হইয়া রজ্জুদদ দিয়া তাহার:

àন করিলেন্স পর ঐ সরওর মলস্ ও
আরঃ ওমরর ও শুদ্ধà প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা:
এক পরামর্শ হই， অপনীয় বাদশাহের দেশ
সকল বিভাগ করিয়া লইল বাদশাহকে কেহ
কিচ্ছু কর দিল না ইহােত ইস্কু ওগ্রন্থ ও.

¤শ্রয় হিতৈষ্ক ওঘরর্ এক্সক্লু হইল।
এমসি গুপীর কুর্দি রে তাগুতে ঐলোক মরুলের
মস্ট্রে কেহ নগ্ধ হইল কেছ রুহূেদ হইল ইহাতে
রঙ্কুশহি:প্রত্নি হইয়া অগ্নিহিত্রী ওমন্ত্রীর

দিগকে সুভ্যেঙ্কেÄ অগ্নিগির দিয়া নানী লুক'র
· সম্মান করিয়া সকল দেশের বন্দোবস্ত করিয়া
স্বর্দস্কপেঁ বাদশাহি করিতে লাগিলেন । পরে
ভুক্ত:কর দিল্লীতে চড়াও করিছিল তাহার
দেরও.বিছিড় দমন করিলেন 4

পরে

রোগগুস্ত

হইয়া বরগুনছইত্তে আঁপন ডেঞ্জ পুত্র আলী
…দীনঙ্কে আনাই， তুfছkº ধূর্ত কপ্লয়া
*
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: আপনি যরিলেন এইঁর ঋদুশ্মছি। ↓ ↓এগাের
ঘােসর এক মাস। তাহার পর ঐ অHণ্ডদ্বীন

ঋদৃশাহ্ হইলেন যলক্ববেহশৌল প্রভৃতি ওষুরীর
' দ্বাদশীহের অধীনতা স্বীকার করিলেন ইই'র বার্
শহি আপন পিতার বীর্শহিহইতেশিথিল পত্নিল

ইহাতে বাদশাহ্ দ্বিপ্নীতে আপন দুই শীলা
কে রা¤ি বদণ্ডনে রাজধানী কর্যি আপনি

তথীডে থাকিলেন। বাদশাহের ঐ দুই শীলা

রাজকঘেঁ তদুক্ওপযুক্ত ছিলেন না ইহণ্ড
: রীতাবািশ্মরের বড়ই বিশ্লতা হইল ও দ্বিগূ।
শহরে বতুই ওপঢ়ব হইল ঐ শুধদুবে বাদশাহের
ঐ দুই শশ্মরিলেন । ইহাতে হিসীম， নাযে

' স্বদিশাহের মন্ত্রী দ্বিপ্নীতে এই বপে ওঠুর হত্তনু'
তে বাদশাহকে নানা হিতোপদেশ করিত্ন দ্বিপ্নীতে
আদিতে কহিলেন , ব্রহ্ সে সকল কিছু

শুনিলেন ল， ঘর`ঐ মন্ত্রীকে অপদস্থ কর্মি।
দিলেন ও অন্য এক অনকে তৎপদভিষিক্ত

- করিলেন। হমির ，নামে এক ওযর ঐমন্ত্রীর
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-সছিত:পর্শ করিলেন যে বর্শাহ এই রূণ হই।

লেন ভাল কহিলে মন্দ বুঝেন, এ কণ ব্যবহারে
প্লীঅঙ্কমুনির্বাহ হয় ন। অতএব যস্স বেহুদে
লকে বাদশােহর ভার দিলেন : তদনন্তর সে যলক্
ছেলেল সে বর্হেদে আসন্ন অর্ণপনি অঞ্চত্তে

: উক্তে বসিয়া আপনার নামে গ্তেব্য ও শিল্প

তে অসিঁদুষ্ট্রের বিহিত শাসন করাে
অগ্নিও স্ক্রন ও অপেক্ক লস্কর একত্র কর
লেন পরে উদ্গগুদ্দীন বাদশাহকে এক নিবেদন
পত্র লিখিলেন আমি যে এ রূণ রাজ্য শাসন করি
-লম-সে কেবল আপনার রতি সুস্থির হয়
এই নিমিত্তে । পরে বাদশাহ্ ঐ পত্র শুনি， আলু
গ্লহু পত্রদ্বীর! পুঁজুগুর লিথিলেন যে আমি স্মাণ
নাকে এখন রাজকম্মের ঘোগা যুঝলাম তুমি
যদ্যপি অiঘট্টদের চাকর হও তথাপি আমার পিতা
' ড্রেযিকে পত্র করিয়া কহিলুসেন

অতএব

' আমি তোমাকে বাদশাহি দিলাম

বদণ্ডন

*

…

· প্রতি রূ3ঙ্ক ¤ ¤দ.আঁর……

· আয়… মনুষ্ঠু হট্টে স্মল্ ক্বেলে… এই
¤ আফ্লিল্ললূই¤ ¤ঞ্জন ব্রহের
এরচেরদণ্ডন ও 'র'রীফু ও প্রস্থুত্বতুলি অনর্

দেশ ¤ অHন অর্ং দেশ লইল ক্বি
লন আল¬ কুক দেশে আপন…
রাওস্ট্রি অগ্নি কুরিয়া খকিলেন। পরে ব্ধি

ল্লি * রোগগ্রস্ত গ্যলিন এন্ট্র
প্পি আশা ৮， ৩， ¬সীম।
শ্তের " অবধি এই গল্প অনগ্ন পূর্ব পুরুষের।
ওষুব্ধ ছিলেন স্নোনং ব্রসন্তান মিলন
যেসুলতান ছেলেল অ্ণালীকে মহমু"
"নগ্ন থেতর দিয়াছিলেন তিনি হস্রিক্লু

ওআঁরের একুততে দ্বিল্লীতে স্থির হইয়া বলিলেন।
কিছু দিনের পর ঐ হযির মঁকে কএক্কু করিলেন

যহষ্ণু শাহ্ সরকি কয়েক বার দ্বিল্লীর ওপর চড়াও

করিলেন এবং বাঁশোহের সহিত যুদ্ধও হইল
কেন্থ পরাজিত হইল না পঞ্চৎ বেহালাল শাহ্
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ঋদ্ধৃশ্ছ লিঙ্কসীয় ছইল্লা যমুনার ওপারের দেশ

গ্রহঞ্চুশাহ্ সক্রিকেচ› দিল্লী ডীহার সহিত
শ্রেণ করিলেন · যমুদ্র এ পরেঃ দেশ লইয়া
প্রী*ল্লি থকিল্লে ।

পরে মহম্মদ শাহ্ নবুব্ধি ৷

মরুল তাহ'র পুত্র মহঞ্চু শ{ছ অনেক সৈ”
দইল্লা বাদশাহের ওপর চতু।ও স্করিলেন স্বাদ

শাহের সহিত বড়ই মুগ্ধ হইল মহুযুদ শাহ্
প্লে যুদ্ধে প্রস্তত হইলেন , যহ্মৃদু শছের
গুঁলেক ওর্য়াল্ল বদিশাহের সঙ্গে অসিষ্ণু

দুদিলেন বাদশাহ্ও অনেক সাফ়ী লুঞ্জি
, পাইলেন ↑ পরে অর্থ অনেক ঝুঁজ'কে পল্ল
- গুয় কঞ্ঝিঞ্ঝস্থীরদের দেশ সকল অধিকার

ধরিলেন। ¤ পর স্বার্স্ক নগ্ন অঁপন পুত্র
কে তোনপুর ওণাই দেশ দিলেন পরে স্ত্রীর
নি রোগলুপ্ত হইয়া মারলেন এৰ ৰদর্শন্থি
৩৮ । ৮। ৭ অটূক্রিশ বৎসর আট ত্রাস ম্লত্ত
দিন। তাঁহার পুত্র সুলতান সেকর্পূর্ব্বে অর্পণ
পিত হইতে নিতমিল্ মুলক গ্রে শাইগ্ন

-
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· নিলেন । পিতার মৃতু্যর পর বঙ্কু হইট্টু বদী :
শুনে লিঁ ইসমাইºfকে বারবক নামে অtপন;

ভূত'র সন্থিত মেল্ করিতে উৌনপুরে পøাইয়ু।
দিàেল। বীরবক্সলস্থ না করিয়া অনেক সৈন্য,
ল¬া কনে!তে শুনসিয় অনশন ভ্রাতা সুলতান
সেঞ্চুদরের সহিত অতিবত্ব যুদ্ধ করিয়া শেষে

· ভগ্ন হইয়ািকনৌজের গতিতে ঋক্কিলেন । পরে
| কােক দিনের পর সুলতান সেকন্দর স্খত'

ধর্বক্কপ্পুভূতিকে সান্ত্বনী কুরিয়া ঐ জৌনপুরে

অনগ্ন পূর্ব- তক্তে বসাইয়া অনেক বিশ্বস্ত
শূধীন ওঘরকে সেখানে ব্লগ্নি আপনি কল .
/ঙ্গিতে গেলেন । পরে পঞ্চগোত্রীয় রাজার একত্র
হইঘ্ন জৌনপুরে শুল্ব করিতে লাগিলেন ।
সুলতান সেক্বদরু ইহা শুনিতে পাইয়া আপনি
সসৈন্যে তথ্য আসিয়া পঞ্চণৌত্রীয়েরদের বিল
¤ মতে দমন করিয়া চণ্ডীলগতও অধিকার
করিলেন। পরে ৭টনার রােজ্য শালিবাহন নীলে

তিনি হোসেন শাহুকে সহ্য করিয়া কাশীড়ে

-

-
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সুলতান মেরুদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই

ঘুদ্ধে শ্রীস্রিত হইয়া পলাইন্সন ， এই ঋণ মূল
স্তান সেক্স্থর স্লটন শহ্র সমেত সুব বেছর
অধিকার করিলেন।” পরে সুলতান আলণ্ডদ্বীন
'নiত্রে বাঁàলীক্ববলূশান্থের ওপর চড়াও ফুঁল্লিতে

ভদত হঞ্জউ ধ্রশস্থ দ্বপ্নিল
নামে অগ্নিপুত্রঙ্কেণ"ইল্লসুলতান সেঁদর
সহিত যেল কর্ণি: পরে সুলতােসেকন্দরে

¤ ¤ ¤ সহিউমিলিনে এই ধুক্ত
¥গণতন্ত্রদিগকে অগ্নি কুল্লি অর্ং ওয় .

প্লাদিগকে সে সকল দেশের অধিকার দ্বিপ্ন
প্রাইলেন সে বত্সর শিলাবৃষ্টি ত্রস্ত হইল
যে অতিত্ব দালন সকল ঝুপ্পু ভূঁগিম্বু পত্নিল ।

পরবর্ আগরীতে রোগে ঘর্লিন এছার
ঋদুর্গছি ৬ : ৫ চব্বিশ বৎসর # মাস।
তারপর তাঁহার পুত্র সুলতান এরহিম ওমরার
দের
একতাতে বর্শাফহইলেন।
, ，
…

*-*

*

-

ঘং

পরে আলাল

-

…৭০

-

ºঙ্কে কয়েদ কুরিগ্গহিত্তে পত্রােল্ললূর্বদেশের
ওযরীরদিগকে.আত্ম দিলেন ৷

অলীল ná এ

বাওঁ শুনিতে পাই， পূর্ব দেশইইতে কলিপিতে
নিয়৷ মনেক সৈন্য অমী করিষ্ণু যুদ্ধ করিবার

ভুদাম কুরিঃ আপন ওমরুদ্বুদের দ্বীপ্ন-বাশঁ
ছের সহিত মেল করিবার কম্প্লেক্সনের সঞ্চর
কর্লিন কিন্তু ড্ডিায় স্বীকার না কুল্লি

অলীল ºর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে.৩， ত্রিশ
হীতার সওয়ার এর্ং অনেক পদাতিক
পàাইলেন অলীল， যুদ্ধ না করিয়া মাধুর্
হকিম সুলতান মহম্মদের নিকটে গেলেন পরে
সুলতলু এরহিয়ের সৈন্যেরা পূর্বে কচুনহ
মহরিঅমানসি`হের রাজধানী ছিল যে বাদলণপ্স

। ভাল্লুক ও গড় গোঁআলিয়ুবকে অস্ত্র করিয়া
আরও অনেক দেবস্থান নগ্ধ করিয়া দ্বিম্লীতে
ফিরিয়া গেল । শুলাল º

সুলতানূ মহম্মদের

· নিকটে ভাল কপে থাকিতে না পারম্ন ৰেত্তে
গেলেন তখ{ সুলতানূ এবরাহিমের লোকেরা
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রূদ আহ্বপ্ন আঁহাকে ধরিল স্ট্রিতে গুঁ
দল বাদশাহ্ অলীল ºীকে কএদ করিয়া ইসি
তে ৭ইয়া দিলেন! অলীলÑ ইসিতে যাইতে
লিন পথে বিঘ্ন "ইন্ন ঘরিলেন! পরে পূর্ব
শ্ইেতে অনেক সৈন্য কনোজেওলম্বিত হই，
ওদুণ করিতে লাগিল ইহাতে বর্শাহি
ওমরাক্স বড় যুদ্ধ করিয়া তছিরদিগকে পরাস্ত
করিলেন কিন্তু তাঁছতে বাদশাহ্ ওমরীরদের
· জম্মীনব্ধিই করিলেন না এব`দিনে। অতান্ত
অহঞ্চুত হইয়া অরিং ওমরারদের সঙ্গেও প্রণয়

↑তে পারিলেন না। ইহাতে "নজাহানলোদী
নামে অতিবত্ব এক ওঘরকলিপিতে গিয়] তথীকার

ওমরারদের সঙ্গে একতা করিয়া সেই দেশ আপনি
অঙ্কি'র করিলেন । পরে তাঁহার পুত্র AHনগ্ন!
স্কীবোলেতে ঢ়িলেন তিনি এই সকল কথা শুনি
তে +ইর্য় পিতার নিকটে আঁইলেন সেøনে

গিরপিতাঃ সহিত স¤œ- করিয়া পিতার সঙ্গে

· ও মর্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাঁবেরিকে
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অর্নিয়া দ্বিপ্নীতে বাদশাহ স্করিডে ম্লস্কলে একত্র
স্থইগ্ন বীরৌপ্নের নিকটে গেলেন ত' গি্র'

বীবেরকে নানা সুকীর কছিলেন কিন্তু ধ'হেল্প'
¬দের কথাতে সহসা হিন্দুস্থানে আসিতে
প্রস্তুগু হইলেন না। পরে তাঁহার কিছু দিনের পর
লোকদ্বীর বাবারকে লওয়াইয়া সসৈন্যে দ্বন্দ্বী

তে আনাইলেন।বাবের দিল্লীতে আলিয়া সুলতানু
এবরাহিমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যঘ্নি
আপনি দ্বিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন এই বাঁধের
প্রথম ঘট্ন এই হিন্দুস্থানে আইসেন তখন এ .

হিন্দুস্থানে মক্কুয়া দেশে যহম্মদৃশাহ্ বাদশাহ্ ও

গুতুরটি দেশে মুআহ্লা ও বাঙ্গালীতে নদরত্ব
শাহ্ ও এবঃহিম শীহ্ দ্বিলু'তে ও দক্ষিণ দেশে

অনেক সলাতিল্ চিলেন ও দ্বিতীপুরে এক বত্ব হিন্দু
শ্রাতাও শুদয়পুরে ব্লগ সাক্নামে বত্ব এক হিন্দু

রাত চিলেন এই বণে সুলতান এরহিমের

বাদশাহি ৭ সাড়ব−দর! বেহুলেললোদী অবধি

এই তিন অনণঃনিচিলেন । প্লুিদি্দনের

8৭৩

ঘশ্বনাশ্ত হওগ্লু ধ্বপ্নি এই পর্য্যন্ত ৩৬২ । । । ।

২৯ঙিন শও বাস্তুঝি বৎসর দুই মাস ওনত্রিশ

দিন গত হইল –
: ঐ ব'বোরের বিবরণ

অগ্ন তৈমুরের পুঞ্জ

মির্ক্স মিরশাহ্ তাঁহার পুত্র স্ক্রিতা মহম্মদ
উঁহ'র পুত্র মির্জা আবুলইট্টু ঐস্থার ১৫
পেঁনের পুত্রের যবে এক পুত্র মিরআওমর শেখ

ইনি অদজা দেশের ব'দুশাহ দিলেন এঁহীর পুত্র
মিরতা মহম্মদ বীবর ইনি অত্তে বসিলে নূর
অস্থিবন্দ্বীন বীবরশাহ্ নাম বিগ্গত হইলেন
ঐ আমীর তৈমুর আপনি আপনার ওজক

তৈযুর কেতাবেতে অধস্তন স্বসস্তীনেরদের
শিক্ষার্থে মেং কথা লিখিঁচিলেন তাহ'র এক

কথা লি" ঈশ্বরের অনুগ্মস্থতে ও অগ্নক্রিয়

ডির সহকারত্বে এই ক্ষণে আমার রেকাবে চল
তে ২৭ সভাইশ বাদশাহ্ অণকঠুত সেই নির্
`ড়ি এই আমি যখন যে দেশ আধিক্কার করিলাম

তখন যে রাতারা যুদ্ধ যুক্ত হইলেন ওঁছারদের
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সন্তানকে অগণন রশীভূত করিয়া স্বস্তি পদে।

স্থাপিত করিলীয় ও যে রাজা নষ্ট না হইলেন

উঁহাকে তেমনি করিয়া স্বপদে স্থাপিত করিলাম
কıন ও কীছুকেও বেবুনিয়ািদ করি নাই। আর

সেইং দেশের বৃদ্ধেরদিগকেন্ঠিতার তুল্য যুবদিগ
কে ভ্র'তীর ন্যায় বালকেরদিগকে পুত্রের নািত্ন

বৃদ্ধা স্ত্রীরদিগকে মাতার যত যুবতীরদিগকে

বালিকারাদণকে কন্যার ন্যায়
জ্বীন করিলাম ও ধনীচোরদের ধন স্বধনের ন্যায়
রম্ন করিলাম নিধনেরদিগকে ধনাঢ্য করিলীয
£আ লেকরদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী
হই লiয ইহাতে আমি বুঝি যদ্যপি ঈশ্বরের কৃপ্ন
{ত ও আ'য'র নিয়তিতে আত্রীর সন্তানেরাও অগ

ভগিনীর ন্যায়

তের নমস্য হইবেন এ নিশ্চয় বটে তথাপি এই
, নিয়মের যত ব্যবহার কর! আঁহীরদেরও কর্ত্ত ।

ঐ তৈমুর শাহের ঘবনস্থানের বাদশাহির সময়ে
পণ্ডিত ও কবি অথচ এক চঞ্চুতে

অস্ত্র ও সুদরিদ্র

দৌলত নােম এক স্ত্রীলোক ছিল ! সে এক্ দিকনি

'
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' পথে যাইতেচে তৎকালে হিন্দুস্থানের এক অন
অহীকে বেগ'র ধরিয়া তাঁহার ঘœয় যেট্ট দিয়;
কছিল চলু। ইহ'তে ঐ স্ত্রীলোক কবিভীতে কছিল
যে ঐ লোক আমার মােয় যেটি দিয়া আমাকে

চল স্বপ্ন ব্ধি কয় তাহা আমি বুঝিতে পারি ন
অতএব এ দেশে আগুন লাগুক আর যেমন
লোকেরা অশুভ নীশের নিমিত্তে অগ্নিতে শর্ণ
জেলায় তেমন শঘ্নির যত ক্ষুদ্র যে এ দেশের
প্লীজ় সে লোকের দুঃস্বপ্ন অত্রদল নাশের

নিমিত্তে ঐ আগুনে পড়ুক্ক। এই কবিতা ক্রমে।
তৈমুরের কর্ণগোচর হইল! তৈমুর এ কবিতা
ধনিয়া ঐ স্ত্রীকে আপনার নিকটে ভাঁকাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন যে একবিতা কি তুমি করি…
স্ত্রী কহিল হর্গ তৈমুর কহিলে- তোমার নাম কি
। স্ত্রী কন্থিল দৌলত তৈমুর কহিলেন দেখিতেছি
， Øলততো অন্ধ নয় তুমি কেন অন্ধ স্ত্রী কহিল
ীৈলত অস্ত্রই বটে তা যদি মন্ত্র তবে তোমাকে
কেন আশ্রয় করে দেখিতেচি দৌলত তেtয'কে
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আশুগ্ন কঞ্ঝিীচে অতএব অঘ্রই রাষ্ট্র এই রূপ
কছু সদুত্তর শুনিয়া আমীর তৈমুর বড় স্বপ্ন
হইলেন কিছু মাত্র মনে কিংজ ভুইলেন না
কেননৃ। শ্লেমন চালনী মন্দ, স্প্ররিতœী :করিয়া
কেবল ভীল গ্হণ করে-তেঁনি:শুক্র:পুরূষ্ণে

দ্বীষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণের মুহূর্ণক্লপ্তম!

পরে ঐ স্ত্রী ব¬কে আনন্দিত দেখিঁ আপনি

ও তুল্ল হইয়া কবিতািড়-তৈমূর প্রশ্
- করিল সে কবিতার অর্থ এই ঈশ্বর যােন মৃধ্ন
-র্অারদের শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন তথন অঙ্কুর

প্রশ্ন করিয়া তোমােক সূক্ষ্ম করিয়াছেন ধ্র
দৌভাগ্যষণ ফুলের অকুপ্পুর্ণ…তোমার পুর্

আঁক্বর ন্যায় বন্ধ করিয়াছেন অনন্তর তৈমূর
ঐ স্ত্রীর পুত্র পৌত্রািদ পর্য়্
নির্ঝঞ্ঝ বৃত্তি শু কুল্লি দিল কুলূ
: যাও আর তোমাকে ভুট্টু গুঁতে হ্ইরে ¤
এযনিং অস্ত্র তৈমুরের অনেক ক! সুষ্ঠু '
আঁচ আহ কত্ত লিখিব … … … …
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ময়ূতি ধীবরের বর্শন্থি হওয়ার বিবরণ
লিগ্নি ।

বাবর শাহ্ যখন £৫•• পনের হাজার

· সওয়ণর সযেত অল পথদিয়া আইসেন তখন

এবরহিয বাদশাহ লঞ্চ সওগ্লু'র সমেত গিয়'
উঁহু!র সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন সে যুদ্ধ অতিবত্ব হইল

কিন্তু দেশ চক্র প্রযুক্ত অনেক সওয়ার সহিত এবরí

হিম ঐ যুদ্ধে মন্ত্রী গেলেন। অন্তর্বর শাহ্
দ্বিল্লীতে আসিয়া পহুঁচলেন অনেক ওমরার সা
ক্ষাৎ করিলেন বাবর শাহ্ আহরদের বিহিত পুরু

স্কার করিলেন। পরে দ্বিল্লীর কিলু'তেযেং স্থানে

ধন পেত। চিল দে সকূল ওঠাইয়াও বাদশাহী
"তীর্নীর অনেক বন লইয়া যঝুঁতে ও ঘদিন।

তে পাঠাইয়া দিলেন ও সমরকন্দে ও এরকেও
বে্ররীতে ও শ্রে সানেতে ও কুশিগরেতে ও

বদকদীতে ও কাবুলেতে ঘেং শুত্তয লোক ও অt
জ্বীয় অন্তরঙ্গ লোেক ও গরিব লোক সকল চিল

শুছিরদিগকে পুঁত্যেকে। অনেক বল ও ওত্তম
ব
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প্ল¬ী দিয়া প্রাইলেন হিন্দুস্থানের স্ত্রীর প্রধান

· লোকু সক্কলে বাবরশহের অগ্নিমনেতে সন্তুষ্ট
· হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসন্ন! মিলিলেন। পরে
বাবর শাহ্ আপন পুত্র হুমায়ুকে ইশ'খুন অবধি

জোনপূর পর্যন্ত দেশ দিলেন । পরে সকী রান্না
ও হসনাে যেওন্নতি এই দুই অন একতা করিয়!
¤তে পুঁয়ে আসিয়া ওলঁদ্রব করিতে লাগিলেন।
বীবরশাহ্ আপন পুত্রকে আ'নইয়া সঙ্গে লইগ্গ।

ও সৈন্য লইয়া ফতেপুরে গিয়া তাহাদের সহিত

ঘোরতর রণ করিয়া হসন …যেওয়াতিকে ন¤
ও সেকারীণীকে রণে ভয় করি। পুত্রকে বিদায়
করিয়া আ'গরীর বিলু'তে আপনি থস্ক্রিন

সেট্স কী হইয়া বীবরশাহ্ যরিলেন। ইহাের
হিন্দুস্থানে বাদশাহি ৫ ৷ ৫ পাঁচ বৎসর … যঠুন !

তারপর অহীর পুত্র নদীরূদিন মহম্মদ হুমায়ু
বীদ্বশান্থ হইলেন ! ইনি পিতার স্মরণ কালে

সম্ভল মুরীদবাদে চিলেন পিতার মৃতু্যবর্দ্ধ

শুনিয়া অতিশুঁড় আগরীতে আসি， যে দিবস

৪৭৯

ন্ত গু বলিলেন ঐ দিবস কেবল আওয়াহের এত্ত
বিতর্ন করিলেন যে তাহাতে স্ত্রীরেরদের ভিক্ষা
পত্র কিস্তী সম্মুল হইল ও ইনি ১৩৭ নয় শর্মই

দ্রণ হিজিরি সনে বাদশাহ্ হন এই অঙ্ক ও কিস্তী

ভর এই শর্তেযেং বণ আঁচে সে সঙ্কল বর্ণের
আধুদের হিসাবে যে অন্ধ হয় সে অঙ্কে ৩

নূর্ধ্ব আঞ্চ এক হয় এই প্রযুক্ত এই বাদশাহকে
সকলে ভ-ক'লে কিন্তু অরন্থ করিয়া কহিলেন!
: এই স্থিসবিকে ম্ল-স্থূত শাস্ত্রে বারবচ সঙ্কেত

ফর্রয়াঙ্কা! পরেরীত্যের বন্দোবস্তের পর সৈন্য
প্রইর্য় কীলঙ্কুরের কিন্তু অধিকার করিলেন ।

· পরেঞ্জেনশূর সুলতান আলমূলোদীওপদ্রবকর

' তে অযূ করিলেন। বাশঁং সসৈন্যে সেখানে
… উঁহ'কে প্রান্ত করিয়া অগ্নিতে অসি্
' সঙ্কল ওর্য়রদিগকে লইয়া বত্বই অযেছি
… করিলেন， সেই আসনে ১২০০*বারেইজিরিপোষ্ট
| ঝুলন্ত পার । পরে মহম্মদ অস্র কিছু ওশ্ব
ফর্ঝুলি অতএব বাদশাহ্ তাঁহাকে ধরিয়া
…

↑

।
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ভ্রানাইয়া তাঁহার চষ্ণুত শলাই দিতে আত্ম

দিলেন এই বার্জ খনিগ্ন যহম্মদঅম্ল বার্
শঘ্ন নিরুষ্টহইতে পলাইয়া নিয়ন্ত্রঃদুদ
ভান বাহাদুরের শরণ লইল । ঋদশাহ্ এধান্ত।
স্কলিন্স যহম্মদ অয়ীকে ৭'ইয়া দিতে সুলতান

রাষ্ট্রকে পর্দ্দ অস্ত্র করিয়া প্রাইলেন
সুলতানরছদর আহামলিলেন না অতএব বাদু
শাহ সুলতান বহদ ল্গে শান্তি করিতে ড্ঃ
পঁহুছিলেন । তাছীত্বে সুলতান বহদ্দর মহম্মদ
অযাসমেত পলাইল বািশহিল্লেখ অনেক ধন

লুফ্ট পাইলেন ও আপন নামে শ্তের ও সিন্ধু।

অরি করিলেন । এই সময়ে উত্তর আঁলোদী
আপ্ন লুট করিল এই ঝুঁক্ত সেমিরতাছিদ্দীনের
হীতে যারা গেল। পরে বর্শা অগ্নিত্তোলি

য়া এক বৎসর কাল স্থির হইয়া বৃত্ত আঁয়েঁদে
ধাক্কলন পরল'নেডিক্তেও প্রশ্নত্তেলেঞ্জ
শুগ্ম করিতে লগিন বৃদিশাহ্ ইঙ্ক গুলিতে

পুঁই বেগ্নর সন্নি মেয়ােক অস্বীকােন্ধ
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«¥¥নি লntনেতিতে অনিয়] ¥¥কিলেন । পরে

ঐদের， আলেক লস্কর প্রস্তুত করিয়া পুনর্ঝর
ঘুদ্ধ করিতে ওপস্থিত হইল ইহাতে বাদশাহ্ মুন্ন
প্লরগণ!তে গপ্পর তীরে আসি। পহচিলেন

· লর্ গপ্পর এ পরে থাকিয়া বাদশাহকে এক
অরিতি করিলেন যে

আমি তোমারদের পুরুষানু,

রূমে atৗমেতাদ অতএব আমাকে এ পূর্বদেশে
জায়গির দেও অhীন বাদশাহ এ কথt} যথেষ্ট

আঁনয় সেঁকে পূর্ব দেশ অl্রণির দিয়া মেল
ফরিঘ্ন যাইতেচেন ইতিমধ্যে ঐ সের， কপট
কুরিয়া বাদশাহকে পরাস্ত করিয়া আপনি দেশের

· অধিকারী হইলেন । পরে বাদশাহ কিছু সৈন্য

' আম কুল্লিয়া বদীওনে গিয়া পুনবর্বর যুদ্ধ করিতে
ঔপস্থিত হইলেন । সেখানেও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া
এক কালে স্আলুাস্থান পর্যন্ত ঝুঁন করিলেন !

ইর্য়র হিন্দুস্থানে পুত্র বাদশাহ্ হও， আধি:ই
প্রােন্ত * দশ স্ব-লয় হইল ।

ঐ সেরà

স্থয়ীণু গেলে পর লুি'র ডুক্তে বসি， আপনার '

- ৮ং
স্লেশাহ নাম কিšত্ত করিলেন ! পরে পুখ্যতঃ
স্ট্রসন কনৌজ সহর ভগ্ িগপ্পর তীরে ঐ
· ফনে;অ সহর পত্তন ফুরিগ্গ ম্লেরগত} তাহার

নী， রথি:লন

এব` সমসবীদকে ভােগ্ন

ব্লগূর নায়ে সহর আবাদ করিলেন । এব…
পুঁচীন দ্বিঘ্নী শহর মঞ্চ করা ফিরোজাবাদ

নাযে কিত্ন আবাদ করিবেশ ও প্রর্র নূতন
বারো কি দু' স্থানে আপনি করিলেন। পরে
সুলতানপুরে গিট্টু শুনিলেন যে হুমায়ূর আরং
ভুতির পল্লর রিরোধ করিয়া সকলে ৭'ইয়!

সে ইহাতে পূর্ব পশ্চিম কুটকুম্বইতে আটক
পর্য্যন্ত চর্মিসের পথ সেøাঁর অধিকাের হইল!

ণরে সে… অতিবড় ধার্মিক ছিলেন পুধিক্ষেত্র

দের অল্পীযের নিমিত্তে দুই ক্রোশ অন্তর সরাই
ও মসজিদ ও ঝুঁজল পানের কারণ সির্ক
হিন্দুদের ভোজন， পাঁচক্ষুস্ক্রিণ প্রতি সরষ্টিতে
· নিযুক্ত করিয়া দিলেন আর পথের দুই পার্শ্বেতে
ফুলবান বৃক্ষ রোপণ করাইয়া দিলেন…. আর

.
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দুষ্কেরদের এই কণ দমন বল্লি

ঘে ঐক্ত

বৃদ্ধ স্ত্রী এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণের এক থ ন
লইট্টু বন্ধু নামে ম…তে শয়ন করিয়া রহিয়াে
চুিল আছীতে বর্শাহের পুত্রণ দসুরা তাঁহধ
কিন্তু ক্ষতি করিতে পারিল না আর বলনাথ

পবর্ষতের মধ্যে অতি বড় দৃঢ় এক কিন্নুা করি
লেন বাগলীর ছুঁকিম ，তর ঢুঁকে দমন
করিলেন । গুগ্গলিঘ্নর ও কনিষ্ঠুর ও য'লুঘ্ন

ওগ্রহ উনেক কিন্তু দািল করিলেন ক'লক্ট্ররে
কিলার গুঁস্তে আম্মু， করিমু，বাদশাহ ছিলেন
অকস্মা-কােলঙ্গুরের ক্রিলু।হইতে এক শুক্ম সে

রূীর ওপরে অগ্নি পত্নী তাঁছতেই তিনি
যরিলেন ইহার ধার্শছি ৫ # বৎসর । তাঁর

পর উহার পুত্র সলিমশাহ্ বাদশাহ্ হইলেন
: পরে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেল সঁকে এক

পত্র লিখিলেন যে পিড়ার পর পাঁচ সন্তমঞ্জু

ও দেশ নগ্ধ হয় এই শঙ্কাতে আমি বাঙ্কুশীই হই
ঘূচি আপনকার যদি বাদশাহ হইতে ইচ্ছু থাকে
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তবে আপনি অনির্বাদুশাহ্ হণ্ডন অম্লজার্সন
ফীর আত্মািবহ ঘtত্র ! এই পত্র পাঠাইয়া আপনি

শিকারপুরে গেলেন আদেল ¤ওণম্র ৭ইয়ুসল্রি
তে অনিয়ন্টিহুজিল দুই ভাইর সঙ্ক- হুইল

পরে দুই ভাই বিদায় হইলেন কিন্তু দুয়ের মনে।

, কিছু মুর্খ হইল তৎ প্রযুক্ত দুই ভাইর বৎই
যুদ্ধ হইল ! সে যুদ্ধে অনেক সৈন্য নগ্ধ হইল

আদেল " ভগ্ন হইয়া পাটনীতে অগ্নি ঋদ্ধি
লেন। পরে সলিমশাহ্ লাহোের গিয়া তত্থতে ও°

দ্রব করিয়াছিল যে অš ণঃৗনেগ্ন ভ'ইয়দের
বিহিতদযন করিয়' সেøনে আপিন নামে øেতব।
ওদিঙ্ক অরি করিলেন । পরে গতুগওয়ালিওগ্লু

রাজধানী করিলেন পিতার কালে যাহার যে মাহিন।
চিল তীহ বাড়াইয়া দিলেন ও পিরান ও মহো
ওঁরানু অনেক দিলেন এব… আপনি নূতন অগ্নুিন

করিয়া তাহা সকল দেশে জারি করিলেন ও …

রেদিগকে আড্ডা দিলেন যে দুইইতে সকল
মসুর কর এই অবধি বাদশাহেরদের সাক্ষাৎ

-

j৮৫

ঘ্নতুর্গাছ নামে এক স্থােন নির্মুদ্রিত হইল। পরে
রোগগুস্ত হই， মরিলেন ইইর বাদশ， ১
· লক্ট্র বৎসর !

তাহ'র পর তঁছ'র পুত্র গুঁড়

শাহ্ বীরে বৎসর বয়েসের ম্যুয়ে স্বপ্ন

-

হইলেন ওঁর মাত্রা বহুদূর … উঁহাকে লঞ্চ
করিপ

ইহার বাদশাহী ৩ | ৩

তিন মােস

তিন দিন । " আস্থার পর নিজাম # মুল্লের পুত্র
সুলতান মহম্মদ আদেল অস্ত্রে বসিয়া বাজারে
ক'লেরদের চৌধুী হযু নামে এক অনকে ওআঁর
করিলেন । ইহাতে স্কুল ওঘর'র বিরক্ত হইয়ূর্ণ

আপন` অধিকৃত দেশে আপনার। নামে ºেrtত্ব'

ওসিন্ধু অগ্নি করিল， ইছাত্তে নেই ওমরারদের
মাঝে অনেক ৯ ওঘররিদের সহিত ইহুর্ বিরে?

হইল এব`সেই বৎসর এমন দুর্ভিক্ষ হইল যে
মনুষ্যের মৎস মনুষ্যের 'ইল। তাছীর পর
মহম্মদ হুমায়ূ বাদশান্থের অসিৱীয় সমাচার
শুনিতে পাইয়া ঐ মন্ত্রিকে নযেব রশ্মি আপনি

১৮৬

চূম'রে গেল , পরে অনেক ওমপ্পদের সহিত

লতাই ওপস্থিত হইল এ কথা শুনি， ঐ হমুনামে
মন্ত্রী অনেক দৈন্যের সহিত পঁহুলিয়া অনেক ওমরীর
দিগকে পরাঅয় কুরিলেন। পরে 'েঅর ›য় পুত্র

মহম্মদ র্যর সহিত যুদ্ধেতে মহম্মদ আদেল
বাদশাহ মারা গেলেন ইহার বাদশাহী ২। ২ দুই
ব−সর দুই দিন । তারপর সুলতান নসীবদ্দশ্
মহম্মদ হুমায়ূ বাদশাহ্ পূর্বে শের "হইতে ব্লগে

ভগ্ন হইয়া আপনার অনুস্থানে গিয়েছিলেন তথ্য
তেও অ্যাপল ভূত ও অর্থ অন্তরদেরদের সহিত

' ও'দুক লুতি হইল না এই প্রযুক্ত ছিঃ'তে যাইবার

ইফ্লু'তে স্বস্থােনহইতে সুন্থন করিলেন পশ…
অগ্নতে যাওয়ার অন্তগর্ভ বিবেচন করিয়া লে
পল্ল¬শ ভাল নয়া ইছ! বুঝি! ঐ যাত্রীতে নগর
স্কৌট্টেতে আলিয়া …হচিলেন সেই স্থানে তাঁহার
পুত্র আকবরের জন্ম হইল হুম্মু এক ক্ষন মাত্র

পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনে, ঐ পুত্রকে প্রয়ে

শ্বরকে সমর্পণ করিয়া ঐ বালকের ও ঐ বালকে

……→→ → ––––

-
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সুতোর ঘেiণক্ষেত্র:র্থে বর্য ¥ ¥ন¬কে
রফি্র আপনি বাইশ তল্ লোকের সহিত তথti

হইতে পুস্থীন করিলেন ,

তাহার পর মহম্মদ

হুমধুর ভূত!মীরতা অঙ্কুরি ভুতু স্নেহ পত্যিাগ
করিল্ল অডিঙ্গুতে নগরস্কেটে ওপস্থিত হই।

তথাকরি শুক্কুর্বজার লুট করিতে লাগিল । ইহার
অদিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে বর্ম ¤ অঙ্কংয়ের
মতীর তথীড়ে থােক ভাল নয় ইহা বুঝিয়া তাঁহা
কে স্থানান্তরে গ্লগ্নি পশা-আকবরকেও লই，

যাইবেন এই সময়ে লুট হইল ঐ মুহূজা অম্বরি
শুধুবাজার সমস্ত লুট করিয়া একাকী বালক
আকবরকে পাই¤ ¤তিশীলল!র্থে আপন বেগমের
নিঝুট তীস্থাকে সমর্পন করিলেন।

পরে

মহম্মদ হুমায়ুণ্নোনে আসিয়া পঁহুছিলেন
ত'তে শাহ্ আহােম্নর পুত্র মীরতা মহম্মদ মাছ

মদ হুমীণুর নানী পুকীর দােন মনদিতে পুরস্কার
· করিলেন। তাহার পর মহম্মদ হুমায়ুমসহদে গিয়!

¤লেন তখtত ঐতহ্য' বাদশkছর সহিত
…

স… কল্লি অiণনভৃতচ্ছুদের শত্রুতা প্রযুক্ত
শু!পনার নন! স্থানীতীর সবিশেষ কছিলেন !
তু'হাতে

বাদশাহ ছিলেন ঘে তোমার পিতা বাবর

ভ্রুর সহিত এই রূপ অনেক কক্লিয়াছিলেন ।

দে ঘfছ!হওঙ্ক কিন্তু এই ক্ষণে আমি সৈন্য সামন্ত

দিয়া তোমার সাহায্য করিব ঘদি তুমি অগ্নী
হইলে পর বশক ও বন্ধঃ এই দুই দেশ ত্বকে

দেও মহম্মদ হুমায়ুউল্গ এই ঋণ স্বীকার করি।
তীহীর আলুবয়স্ক এক পুত্র ও দশ ছত্মিার লস্কর
লইয়া স্বস্থােন সুস্থান করিলেন। তাহার পর ক

স্ত্রীর হতেই করিয়া কিম্বু'র সহিত ঐদেশ স্বীকার!

মুন'র ঐ তহ্যম্বু বীদ"ছেঃ পুত্রের হাওয়ালে ঝুরি
' লেল এব^ আপনিও

কাবুল দেশে গেলেন । এই

সযত্ন কঅশ্বাসের স্ট্রেীজেপ্ন কুন্দ্রার আসিফওন
দ্রব করিল ও ঐ সযত্নে ডহ্"যুর পুত্র মরিল।

এই কূল যহম্ হুমধুপুনবর্বপ্ন কুন্দ্র'রে আনি
য়} ঐ ফজলবাসের ফৌজেরদি"ঙ্কে দূর করিয়া

স্ত্রী লি কুঁবর্বর কাকুলে গেলেন । 'লে，নে
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লেঁজ অযী করিয়া যাঁরআ কামরালের ব্লুমধু
করিয়া দিয়া তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিলেন স্ত্রীর

জ! অস্করিও ক'বা ঘৃনি করিয়াচিনেল পথে
তাঁহার মৃত্যু হইল। ও মীর্জা হেদীল বিঘ থাই

ঘ্নযরিলেন ইছাতেই মহম্মদ হুমধুর এবং তাঁহার
ফ্রেীদল্লির ঘেœনে ঘড় পুটীন ও নব্য সৈন্য চিল
সকলে অসিয়া ইক্বর কাচে ওপস্থিত হইল।
ইছতে বাদশাহ্ কবুলহইতে প্রস্থান করিয়া সেক
· দর শ্রকে পরাজয় করিয়া লাছের ও সিন্ধু
অধিকার করিলেন সেøñনে অনেক ধন ৭'ইয়!

দ্বিঝুতে আসিয়া তক্তে বসিলেন এব…তবও
লিঙ্কু আপন নীঘে জুরি করিলেন ।
তাহার

পর হিন্দুস্থানেরও অনেক কিন্তু ফতেহ্ হইল ।
তাহার পর তিনি এক দিবস সিঁড়িহইতে নামিতে

চেন এই সময় আত্মর শত্ন শুনিয়া তথ'তেই
তটস্থ হইয়াকিঞ্চি- কাল থাকিলেন ৭শ'-নামি

বীর শুপক্ষয করিতেই আঁছইতে পড়িয়া প্রাণ
তৃtগ করিলেন। ইহার বীনুশাহী • এ বারে
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দশঘাস !

ইহু'র এই বীরের বাস্তুশাহী কেন্থং

দশ ব্নর লিRেt কেহ বা ৪০ দশ ঘt্ন লিAেr

কিন্তু অঙ্কে মিলনের কারন আমি দশমীন গ্রহন

করলাম। তাহার পর তঁছার পুত্র সুলতান অল'লু
দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ হইলে বয়রম "!

Nৗন্নর পরামর্শে লাহোরের নিকট কল'নওরে
তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেঘf¤ হিজরি সনে

অলুন করিলেন ও সঙ্কলদিগে আত্মাণত্র ৭ঃইলেন
গ্তেবা ও দিল্লী অর্পন নামে অরি করিলেন

হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত ধূর্তৃতি অনেক দেশ

অনেক পুঞ্চন
লোক্ স্বত ইহার অনুগত হইল । আর আকুব

অনেক বদর আয়ত্ত করিলেন ও

রের এঘনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামে

ডেই অনু হইতে লাগিল কথন কোন স্থানে ইহার
পরীঅয় হয় নাই পরে httন্ন ব্রয nà

কোনহ বিষয়ে বাদশাহের কিছুআত্মেঠুন করি
য়চিলেন অতএব বাদশাহ্ তঁাহাকে এক দিবস
কহিলেন যে আপনি অতি বৃদ্ধ হইলেন অতএব
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·

সপ্পুতি কীবা ধুস্থান করুন আপনকীর পুত্র মুলি

মম º ওতাঁর ককন বাদশাহ্ তঁাকে এই ঋণ
করিম্ল অডিবত মর্যাদা পূর্বক তাহাকে কবি
প্রাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্র মুনিয়ুম ঢুঁকে hriন
üন থেতাব দিয়া ওঅর্রী কার্য্যে রাখিলেন পরে
লুাগে ইলাবাদ নামে এক ক্রি， কুর্ িঝুঁয়সেই
ºrkনই থাকিতেন ওস্তূণের অল বিন অন্য অল
পান করিতেন না

এবং আক্বয়াবাদ নামে এক

শহুর আবাদ করিয়া এক বন্ধু সেখানে কর

লেন ও সতন−সকল ঝু সে"নেই থক্তি
মর্মঃ ভ8 লুভূতি অনেক দেশঘ্ন নন শীঘ্রত্ব
অনেক পণ্ডিতেরদের সহত ও ঝুঁজি ও আবুল
তেল ও হকিম আবুলফতেহ পুভূতি অনেক যও
à.নগ্নদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রী， কথtíর আ'মোদে

থাকিতেন ও অনেক সৎস্কৃত শাস্ত্রের হরিসীতে
ওঁওঁর্ম， সেই কালে হয় ।

এই কষ্পে নানবিধ

শাস্ত্মান জন্য পারমার্থিকবৃদ্ধিখুঁতিভাতে যহম্ম
দের মতে অনস্থ করিয়া মনে মনে হিন্দুদের
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-

মঙেই আস্থা করিতেন অতএব ইরান ও তুরঁনের
ব্লু'তীর' ইর্য়কে অনুযোগ ফুরিগ্লু) f্রফিতেন । ও

সেই সযত্নে আল্লং দেশেও এমন পত্তি ও যন্ত্র
পুরুষ সঙ্কল হইয়াছিলেন যে উৗছারদের কর!
শাস্ত্র ও মত সকল এnrনও লোকে পুঁচংদ্র +অtঞ্জ
ও ইইরি করা অ্যাট্রিনের মতে এnfলো অনেক
রাজকীয় ব্যাপার হইতেছে পরে স্বঙ্গত! তামে…

বেগম থাকিতেও এক হিন্দু রাজীকে সুàনাকুরি:
তঁছার এক কন্যা আপনি বিবাহ করিলেন সে

রূণী অন্তঃপুরে হিন্দুদের

মতানুসারে সূর্ছ

দু'নাদি দেব"। নিত্য করিতেন ঐ রাণীর পুত্র
আঁস্থগির যিনি ইহার পর বাদশাহ্ হইবেন l আ'র

যে মহীশূকম্নের বার্তা শুনিতেন সে মঘপুস্ক:ঘর
নিকুঃ গিয়ং

দুই

ক্রোশ থাকিত্তে সকল লোেক

রা¤ি পদবুজে আপনি ওঁছার স্থানে খিঁ
উঁৗছাকে বিনষু পুর্নিদি করিতেন ইছাতেই

কোনই মছ!পুরুষের প্রসাদে ইর্য়র পুত্র হয় ।
পরে ইর্ষর স্নভাতে তানসেন নামে এক অতিবত্ব

8৯৩

-

গল্লুক চিঁলেন ওঁহীর করুণ গান শুস্করেণ্ডে
এh্নও গilঘুকের গান করে

ও পূর্বে যেখ দেশে

→ে হকিম থাকিতেন আঁইকুঁই স্ব স্বদেশে অ্যাপ
মাকে বাদশাহ্ করিয়া আনিত্তেন ও কেহ কথনও
লীলবদ ও পেশকশ কণে কিছু 'অন দিতেন

এই বাদশাহ্ একৈক প্রদেশকে একৈক সুবী করিঃ

উহ'র হাকিম এক সুবেদার করিলেন তদবর্ষি
তত্তৎ পুঁদেশী， রাজীর্ণ আফ্রিদীর নামে কথিত
হইল ! ও রণত!

তে› নামে ক্ষত্রিয় জাতীয়

এক শুধান মন্ত্রী পুত্র হিন্দুস্থানীয় সকল দেশের

স্ত্রী তত্ত্ব করি। অমদি করিলেন সেই অবধি
প্রত্যেক সুব্রীতে কানুনগোই। নিরস্তু ও বন্ধু
শাহি একৈক অশ্বশাল ও একৈক হস্তিশীল
àেকর হইল। আরইনি দায়ি হিসাবে মুনসব
নিয়মিত করলেন ।
আর বীরবর নামে এক

মাগুর ব্রাহ্মণ ইহঃ সভাসদ ছিলেন তিনি
অতিবত্ব ওপস্থিত্বক্তা ও বুদ্ধিমান চিলেল তঁাগুর
যা :

á৯৪

…

সহিত আক্রব'দুশস্থ স্ট্রীয় সর্বেদী শ্লে:ঘূক্তি ও
হার্দ্যেক্তি ও আত্মোপদেশ ভুত নানািবধ সাল
স্কার ব'কোতে আমোদ করিতেন। তাঁহীরুদের সেই

সকল শ্শে গণু এ্যনও অনেক লোক করিয়!
থাকে ।

ইমি হূৈতিকে চদাবণে কাশী প্র

ইয়ণ্ডাষ্ট্র দ্বারা অত্রক সংস্কৃতবিদ"র আহ্বগ
করিয়চিলেন ।

অঞ্জর ইহীর সভ'ত ক্ববিদ়

পুভূতি অসে্ত হবি ভট্ট চুল তাহার মধ্যে
কবিগল্প বড় ক্ষবি চিল ।

তাঁহার স্বপ্ন অনেক

àেহী ও কবিতা এখনও শ্বেতঃ ক্রু'র আঁচ ।
। আর শাহআকবর শুদ'যদ!তা দিলেন এবং দিনে

কোটি টাকা দান করিতেন এ বণদীন ভূঁই
যবোং করিতেন আর ইনি গে্রস ভক্ষণ করি

তেন না এবং কিল্লার মধ্যেতেও গোিবই বর্ণ
করিয়া দিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত অবধি এথনও

উঁৗছার কিল্ল'তে গোবধ হয় না : আর ইহর্ শৌর্য্য
স্বীর্য গম্ভীর্য্য ঔদাের্য্য গুগত্নতা গুণগ্নছক্কতা দোষ
ত্যু:গিত} শিঘ্র সম্ভ্র'দরকারিতা দুঃবিনশঙ্কর্তি!

…৫

বিদ্যঘোদিত দীনদালুতা দুঃ'অন বন্ধুতা ধনি
অন রক্ষকতা বস্তা রসিক্ত দ'তৃতা ধর্রিত।
পুঁজা যনে্ত্র সহসিক : স:দ্র-সহিঞ্জ

নি¤েদামকুতি যত f্তুভক্ততা পরমেশ্বরনু
ব্লগিতা প্রভৃতি শুন্তয গুগ: কথা আমি কত লিথিব

ইহার অনেক তও্，ি আঁচে তাঁছতে সে সকল
ইঘর বিঘড়ে অধিক আগ্র
কি লিখিব শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে
এ↓ন পর্য্যন্ত উল্লুেতে আকব: শkছর সম সন্ট

- কথtর বিস্তার অাঁচে !

তাঁর ক্ছে হয় নাছ! ৭:রইর্যর বিষয়ে অতি পুঁtal
গ্নিকু সেক্ষেত্রে শুধু… অর্থ অনেক কথা
শুভ আঁদ্রে তাহার এক কথাে […!! →

্গ তীর্থে শ্রীযুকূদ নগ্ন এক স্বপ্নচারী ।
থtifকতেন এব^

উ'হীর নিত্য দেবীঘ্রী বত

ভক্ত এক বুড্ন উঁহ'র নিকটে থাকিত ঐ
ব্রহ্মচারী নিত্য যোগ করিতেন কিন্তু ঘে!ণ সিদ্ধি
হয় নাই এমন ক'লে এক দিবস দুগ্ধ পণন কুরিগ্গ
fòলেন ত!হু'তে গেলে， চিল

ভিনি সেই

ওঁ৯৩

গেলেম সহঙ দুগ্ধ পান করিয়া বস্নিগ্ধ আঁচলে
ইতিমধ্যে তাঁহার অন্তুঃস্করণের বিকার ছইর্য় স…

লরিক (ভাগভিলঘু মুহুর্মুহু হইতে লাগিল ইহ।
তে তিনি ভর্তি হই，যলেং বিবেচনা করিÑঅনি
লন যে আমি গেলেম ht'ইয়ু'চ তুং-ঝুমুক্ত
অঘ্রীর মনের বিকার হইয়া ভৌগভিসূঘি হইল
অতএব আমি'র এ শরীর ¤¥ কর্ত্ত নহে । এই
বিচার করি， ব্রাল টুন দিল্লী স্ট
ভবনেচু'তে সুয়াগ তীর্থ্যে দেহ ত্যাগ করিলেন ।

তদনন্তর তীহরি ঐ ভক্ত ঝুপ্পুণও প্রাণ ত্যাগ

কার্ল সেই মুহূদ নামাজ্রচল্লিী আকর নামে
বঞ্চুশাহ্ হইলেন ঐ ভক্ত ঝুপ্পুণ বীঃবর নামে
গুঁহঘ্র সভাসদ হইল এ কথা ঐ অক্ষরর আপনি
লুকােশ কঞ্ঝিাড়লেন অতএব তিনি অডিম্মরও
েিলন অতএব ৭'সে অন্য কেহ এই ঐকাির করি

¤ বাদশাহ হয় এই শঙ্কাতে ঐব্রট শিল্প
… প্রথরে …ইর্য় দি্ন অধু ইংরি ত্রুধি ফুঁ'য়ের শেষে কালী*ইস
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ব্ল'মে এক যবন হইয়ুড়িল

সে পূর্বঘ্নে

সিদ্ধিতে সিদ্ধ এক ব্লুট্রুণ চিল বাপ্পল'র এক
স্ত্র"হ্ উঠুর নছিড় অপর্ন কন্যার বিবাহ দিয়!
ঘর- কুল্লি¬ সে ঐ সিদ্ধবলে শূধীন দের
ব্লু ড়িয়া বাড়ি… লেবেঞ্চুড়িঘীকে

পুণœ হৃতি
সে ঝুড়িল হড় হই… এই বলে সে ঘবন হও
গ্লু'তে দ.আঁরদের ওপর আক্রোশ করিয়! তলেঙ্গু

রেসুডিম্ব নষ্ট করিয়া অগ্নিখে আসিয়া ড্র

ক'র র্তী প্রমুকুন্দ দেবেঃ হ তে যাঁরা গেল!
শেষে ইঁন্থীর নিবন্ট মন্ত্রী ও

পণ্ডিত

ঠুতি ওঁত্তয়

লে{কু ঘেº চিল 'তাহারা ক্ষমেং নকলেই মরিল

৭শ'- বাদশাহওম্র্মরোগে ভ মরিলেন ইছর
বীদশছি সর্ব

শুদ্ধ à । ২ : ৯ এক্ষু র-সর

দুই মােন নয় দিন । অার কোনহ তও§

৫১ চুপ্পুন্ন ব-দর লিø ইচ্ছার কারণ এই যে
ইঁহার ঝুঘস্থাতে বার্মná nHনগ্ন। ওআঁর
'দিল সেই রােজ্য ব্য'৭;র করিত দে বর্ণব গেঁসে

পর বাদশাহ্ আপনি রাআ বােপর বরিতে দ…

৪৯৮*

লেন ইহণ্ডই বহ ঐ স্হইতে ইহার বঙ্কুি
শীর্হী ৫ । ২। ১ একান্ন বৎস! দুই মাস নগ্ন দিন

নি¤ে। কেহবা পূর্হইতে ৫১ স'র ব-দর
লি↓ে →

তীর্ণয় ওঁহঃ পুত্র দুর্দান মহম্মদ আঁইগাঁর

বাদশাহ হলেন ইনি কিচ্ছু অনবস্থিতচিত্তর মত
চিলেন ইনি যে মহা পুরুষের পুঁদীদে আঁত হইয়ু!
চিলেন নেই মহা পূর্ষু অকবরকে আত্ম করিয়!

সিলেন যে তোমার হিন্দু রাণীর গর্ভে যে পূত্র
হইবে সে ৰিসু অনবস্থিত চিত্তের মত হইবে ইহা
তে তুমি তাহ'র প্রতি কখনও বিরক্ত হইব না
সেই বাদ নাহ্ হবে ইনি ঃ০}ঃ এক ছাত্র চৌদ
হিজরি শনে আকুব্বীদের কিল্ল'তে ভক্তে বলি!
পিতৃশ্মদিত নকল দেশের পুত্রদের প্রতিপালন

করিতে লাগিলেন হিন্দ রাজার এক'ক্ষন।
আ:নাইয়? পিতার

জীবদ্দশােতই বিব্রহ

করিত্ন!

চিলেন ! ঐ রtiীর গর্ভে শাহজই ন'যে ইঁৗর

· পুত্র আকবরঃ বর্তর্মানে অনুিায়চিলেন । ইনি

*

…১
শ্রয় হিন্দুদের মত বেশ স্থু ঝুঁরণ করিতেন।

ইঘর যতি মুেছ !মুক্ত ইইর কর্নক্কক্কক্কাইয়ু!
কুণ্ডল পরাই，দিলেন অস্থাতেই ইনি স্কুল থারুন
করিÑ তক্তে স্ট্রয় দিতেন । কিছু দিনের পর
বাঁàলীতে শর্ণন ¤ নামে এক ওমদাম্লিলনে

ইহtর বাদশাহীর সযত্নে মারা গেল তাঁহার স্ত্রী
অতি বত্ব সুদরী ও অতিবত্ গুণবতী ও পণ্ডিত।

ও কবি ও বুদ্ধমতী ও বিবেচক্ চিক্ অতএব ঐ
স্ত্রীকে অ।নই， তাই গীর্ নির্ঝ করিলেন। ঐ
স্ত্রীত্তে অইগাঁর ব¬হ দিলে, অতিশয়

আসক্ত হইলন ধূর্ব ঐ স্ত্রীর নাম লুমহল
দিগ্গচিলেন তাঁরণরে

নূর্ত ই নাম দিলেন শ্তে

বী ও সির্ফ'তে ঐ নাম অর্ণন নামের সহিত
অরি করিলেন ।

তার লুজ র্য বেগমকে এক্

দিন অনুসা করিলেন যে ন্যায় ব্যতিরেকে বার্
শাহীর যে টিঝুমু বিষয় সে সঙ্কনি ড্রেীমার

স্কেল

আদসেঃ য*দ ও এক সের যদির ভুমি আগ্রন্থে

নিউ দিব।

ঘুর্ত্তীর্ঘ দরিদ্র ও কার্য়লি ও

'ছ6°

¤ফ্রি¤ট্ৰিণ্ডনেক ধন দিতেল ও অবিবাহিত!
আম্ফে ক্«্য'রজের বসু ঘটতে বিব'হ দিতেন শাহ্

Gীর্ঘও এক্সন পিতৃভক্ত ছিলেন যে এ ব্যাপারেতেও
পিতার ঝুতি স্নেহ মতে বিস্তৃত না হইয়া সবর্ষদ।

জব অভাবে পিড়ীত বড়ই অদ্ভুক্ত থাকিতেন
ও পিতৃ অভ্ল:ত্বে অগ্রং অনেক দেশ অচ্ছুত্ত করি

সেল । ঘœা রানীর দেশ আয় করিঃ শাহ্জই।
আইলেন ত»‡ল অর্হগীর বর্শাহ্ আলুজিঁ

ধুর্ অনিà পুত্রসুস্থে ও পুত্রের আয়ত্তে
লুহ"চিত্ত হইয়া পুত্রকে আপন ক্রেীত্ব হলইয়
অনেক বন বিতরন করিলেন ও অনেক বহুমূল্য

রত্ন পুত্রের নসেনি করিয়া দিলেন এবং অনেক্ক
বহুযূরত্নেত পুত্রের সম্মান করিলেন ও পুত্রের
সদে যে। ওমরারi fiষুসিল

তাহায়দিগকে

শুতোকে ওপষুক্ত মত থ্রিলা- ও নানী পুকুর
রত্নাদি দিয়া পুরুষ্কার করিলেন। এবং অগ্নি
নিকটস্থ পুথীনং ওময়ারদিগকে অত্রাদিষু আপিল

নিকটেই পুত্রকে নজর দেওয়ঁইলেন। এব…লুত হ।
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ও অনেক বন বিতরণ করিয়া নানা প্রকার রত্নাদি
সœী শাহতাঁহার নিকটে নতর প্র

দিলেন।

অাই'গীর বাদশাহ যথার্থ ন্যায় করি

তেন তাঁছাতে বর্ণহীরও ওপরোিব করিতেন না।

এক দিবস শাহ্জাহা বাদশাহ্জাদা ঘোড়ার
ওপর িৈত্বঘ্ন যুগীয়' করিতে গিয়াছিলেন তঁাহার

অ#সবার কালে একপুত্রী বৃদ্ধ এক স্ত্রীর পুত্র
অশ্বের পদাঘ্র'তে নগ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ঐ

বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রকে ক্রেীত্বে কক্লিয়া

ঝুঁদিতে বাদশাহের নিকট আসিয়া পুত্রকে
| বণর্শtহের সাক্ষাৎ~ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল

সে আমার পুত্রকে কে ঘরিল ইহণ বিবেচনা
সুপ্রিয়া যথার্থ দণ্ড কর ! ইছাতে বাদশাহ্ বিষে

চন করিয়া বুঝিলেন যে শাহজাহ বট্টুশাহ্
অtদীর ঘোড়ার পদ'ঘ'তে ঘরিয়'চে অতএব

ঐ বাদশাহজাদীকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে
দিলেন ও আত্ম করিলেন। তোমার পুত্র ইহ!
ঘ …
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হইতে নষ্ট হইয়াচে অতএব ইন্থীকে আমি তো
স্ত্রীকে দিলাম তোমার যাহ! মনে লয়

তাঁহ' কর

ইহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী রাণীর ও অর্ং বেগমেরদের

নানী পুকার লোভ প্রদর্শন না মনিগ্ন অাপন
কুষ্ঠীরের নিকটে সপ্নে রাস্তার ওপরে বাদশাহজাদীকে

অ্যানিম্ন বসাইল। শাহ্জাহ ও এক্সন পিতৃভক্ত

সিলেন যে পিতৃ অভ্লার রক্ষার্থে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী
ঘেযন২ করিল তীন্থীই স্বীকার করিলেন ! তদন

স্তুর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী অHন মৃত পুত্রের চারি দিগে
শাহ্জ!ষ্ট্রর স্থত ধরিত্ন মাতবরি ফ্ল্লিইয়া কহিল

যে ঘ! আমি'র এই মৃত পুত্রের নিচেনি
করিয়া তোকে তোর স্টুন দিলাম । পরে অtর
এক দিবস ঘে নূরুজীর্ঘ বেগমেতে বাদশাহ্

অত্যন্ত জমিগু চিনেন ঐ নূতাই বেগমের
সহোদর ভুীতা কোনহু এক স্ত্রীকে বলী-কীর

করিয়ুচিল বাদশাহ্ বিচৗর্দনে বসিয়া ঐ বিঘ্ন

য়ের ন্যায় করিয়া নূরজাহ বেগমের ভুত!স্টেট

চাঁক করিয়া পেশক্বত হাতে লইয়া নূজার্ঘ
বেগমের নিকটে গিয়া পেঁচিলেন। নূরুজীর্ঘ
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হেণ， নঅর হাতে লইয়া বাদশাহের সঙ্কং

অস্নিগ্ন দু'সইলেন ।

বাদশাহ্ আlঞ্জ কষ্ট্রি

লেন যে এ কিসের নজর নূজহ্বা বেণম্র নিবে
দুল করিলেন আপনি

যে ঘ?!!?f ন্য!¤ করিয়!

জেন তাহাতে আমার যে আনন্দ ছইল্লাসে তাঁচুরি
নতর : ব'দ্বশাহ্ আত্ম করিলেন যে ভাল অঞ্জি
ঘদি তোের এ অনিন্দ না হইত তবে আজি

তোমাকেও তোমাের ভুড়ির সঙ্গী করিতাম।
পূরে পূর্ণ দ্বিগুঁতে ব্রাহ্মণদি হিন্দু লোকেরা
অনেকে বাস করিয়!চিল তঁছারা বাদশাহের
চাকুরি করিতেন না আর ক্ht্বও কোনছ বিবাদ

করিয়¥ বাদশাহের নিকটে কুরি্দু করিতে আলি

তেন নং অগ্নরাই সম্রত্তুন করিতেন । দৈবাৎ”

উঁৗছারদের মধ্যে কোনহ এক স্ত্রী পুরুষের ব্যভি

চার লুকােশ হইল ইহাতে ঐ স্ত্রীর কর্ত্ত ঐ স্ত্রীকে
মারিয়া ফেলিল ও ঐ পুরুষের কর্ত্ত ঐ পুরুষকে
মারিয়া ফেলিল ইহাতে ভ?t¥¤র হেঁৗজদাির ঐ

বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া উঁহু!রদের নিকটে
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লোক পাঠাইল।

ইছাতে ঐ বিশিষ্টু লোকের!

ঘœশীহের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে

আমীরদের পূর্ব্বর এই রীতি আসে যে আমার
দের সাবো কাহারও ঘরে যদ্যপি কোন বিরোেব কিম্বা

যদ ক্রিয়া দৈবাৎ হয় তবে তাঁহার প্রতীক্ষার

আমরা আপনারাই বিবেচনা নূৰ করি লে
কথা রাজদ্বারে পুকাশ করতে আমাদিগের
সর্খদার হানি হয় এ কারণ এ বিষয় আমরা রািত্র
দ্বারে প্রকাশ করি নাই কিন্তু তথাকরি কেঁৗজদাির

আপনৗহইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়ু!
অামারদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়াচেন ।

বাদশাহ্ তাহরিদের কথাম্বার' রিশিঃ অনিম্ন
তাহরিদের সম্মান কুল্লি উঁহু।রদের সকল

বিষয় উহারদের অধীন করিয়া দিয়া উহার
দিগকে রাজশাসনের বহির্ভুত করিয়া বিদায়
করিলেন ।

ইনি যখন বিচার করিতেল

তখন অর্থি সুত্তাখির কথা আপনি সাক্ষাৎ শুনি
তেন কথনও কাহারও দ্বারা কােরও কথা শুনি
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ইর্য়রদের এই স্বপ্ন বিচারেতে
তেন না ।
· দেশে বড় লুত!ণ হইল স্ট্র্যর দেশ বিবাদরহিত
' হইল যদি কখনও দৈব-কে，ও বিবাদ হইত
তবে সে বিরাদ আàপনীতেই দ্যস হইত

ব্রশীহের সাক্ষী-পর্যন্ত প্রায় অসিত না ।
আর ইনি বন্য বার্িেদগকে অlনাইgং আপিল
সর্ফং— চàত্মি' দিতেন। তাঁহীতে যদি কেছ কছিত

আপনি এ কি করেন এ বান্নুজাতি হিসেম্বভাব
না জানি কােন কি করে। ইহাতে আত্ম করিতেন

যে আমি কি কেবল মনুষ্যেরদের রাজা ইহার
দের কি রাত' নছি বাস্তব সে বন্য ব্যাঘ্রেরাও
বাদশাহের নিকটে নতমস্তক হইয়া?!কিত। আর .

ইছার তক্তের ওভয় পাশ্বে সৌহন ও যোছনা

নামে দুই শূকুর থকিত্ত যদি কোনহু মসলমান

কুহিত যে এ রূণ মহম্মুদ দীনের ধর্ম নয়

আপনি এ কি করেন । বাদশাহ্ আত্ম করিতেন
সে বাস্তব বটে আমি তাহা জানি কিন্তু মাতৃ স্কু

লের ধর্ম পুড়িপালনার্যে এই দুই শূকরকে
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কেবল আপনি নিস্কটে রশ্মি ও শিস্ কু ধর্ম
রক্ষার্থে ভক্ষণ করি না ।

ইহু'র অধিপ্পর

সযত্ন অবধি বাম্বুশ্রী সিংহাসনের সম্মু，
ওমরারদের বসিবার বর্ণ হইয়া দূতাইর্ ?!ক্রি

বীর সুখী হইল ।

লুব্ধদীন মহম্মদ তর্হাগার

শাহ বাদশাহের এই রূপ অনেক ঝুকীর কথাে
প্রসিদ্ধ আছে । ইনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরেন
ইহার বাদশাহী সর্বশুদ্ধ ২২ বাইশ বৎসর ।
তাহার পর তাঁর পুত্র শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্
আঁই বাদশাহ হইলেম ইহীর বাল্যবস্থাতে
শ্রেয নাম চিল আকবরবাদের শ্লিতে

ইনি অনুন্ন করিলেন এবং ইনি পিতৃ বর্জ্য
ঘীনেই আপন বাহুবলে অনেক২ দেশ সুশ

সিক্ত করিয়াছিলেন তৎপুত্তু সে সময়েও
প্রতাপান্বিত চিলেল বাদশাহ্ হইলে নূর তত্তে!

¤ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হইলন ইহ মংনূ
দীযতে কিচ্ছু তাৎপর্য্য মিল খুন বাদশাহ্
' হইয়াই আপন সন্তান ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানস্থ
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স্বকীর বংশের সমূল বিনাশ করিলেন।

এঙ্ক

লুথােন পণ্ডিতকে আণনাইয়া যন্ত্র করিলেন তন্বি'র

নম্র শ'দুলু， সে কোনছ ওমরার সন্তান ছিল
· না কিন্তু পাণ্ডিত্যেতে ও নানা গুণেতে যবূ্য
জ্বীপন্ন হইতে ঘেংগুণমুক্ত হয় সে সক্কলেতে

সম্পূর্ণ ছিল অরিখ সকল মন্ত্রিদের মধ্যে ও
ওমরারদের মধ্যে এ প্রবীণ সিল এব` রাজকীয়

ঘ!ব- ব্যাণার সকলি ইহার পর্যশের অধীন

· সিল। এ মন্ত্রী হইলে পর অতি তীর্নও মলিন
পূর্ব্যবস্থার অiণনার পরিধেয় বস্ত্র অতি যত্ন
পূর্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রােত যখন
বর্শীছের সম্মুখে যাইত তখন ঐ বস্ত্র অব
:লীক্বন করিয়াই ঘাইত ।

ইহাতে অারিং ওম

প্লরী ও মন্ত্রির বাদশাহের নিকটে নিবেদন করিলেন
শীদুলু। ná ঘœন সাক্ষী- অাইসেন্ত তখন
এক সিন্দুকের মধ্যে কি আছে তাঁছাই দেuি¤

ঘে

আইসেন ইহাতে বুঝি দীক্ষা-হইতে তাহার

পুতি ওত্তরোত্তর (ঘ অধিক অনুরঁছ হইতেসে

২০৮

তাহার কারণ এই হইবে !

ইহু'তে বাদশাহ্

ঈষৎ নন্দিগ্ধ হইয়া তাহাদের লোক দ্বারা ঐ
: দিদুক সূক্ষাৎ আনাইয়া দেখিলেন

যে কএক

Prীন জীর্ণ বস্তুমাত্র আত্মা করিলেন শীল্ল …।

এ কি ! শঙ্কু º নিবেদন করিল যে আমার
পূর্ব্যবস্থার স্মারক | বাদশাহ্ আত্ন করিলেন

ফুল কি ! শীঘ্ন ， নিবেদন করিল রাজ
· প্রসাদ অন্য যত্ততার অঙ্কুশ স্বরূপ কেননা পুরুষ

বিক্রয় যদে মত্ত হইলে অঙ্কুতিস্থ হয় অণুকৃতিস্থ

হইলে কত্তব্যাকর্ত্তব্য গ্রহ থাকে মা কর্ত্তব্যাকর্তব্য
গ্রহ না থাকিলে সবর্বনাশ হয় অতএব ওত্তয় পুরু

ষের এই কুন্তর্বা ঈশ্বর্য়ে প্রযুক্ত ভালই হওক
কিম্বা যন্দই হণ্ডক

তীহীতে মত্ত ও বিষন্ন লা

হইয়া সবৰ আপনার স্বরূপ স্মরণত্যাগ করিবে

না। ইহাতে বাদশাহ শাদুলু'র প্রতি অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া আত্নিী করি
লেন তোমার যে ওত্তযত্ব অনিয়! আমি তোম

কে মন্ত্রি পদভিষিক্ত করিয়াচি অজিদে ওত্তমতা

· ২e৯

বরঞ্চ- ততোধিক ওস্তস্তা ইছািরদেরইইত্তে

বিলম্ফন ঘতে লোকতঃ সুক্ষীণ হইল আর শ{ছত্র!

ইঁ দিল্লীর প্রান্তে কএক কোটি টাকা খরচ করিয়া
অতি বত্ব এক শহর ও কিন্তু আবাদ করিয়া তাঁহার

নম্র শহিত্রীÑনবীদ রখিলেন ।

পরে কএক

কোটি টাকা থরচ করিয়া এক রত্নময় লি-ছা
সন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার atম তক্ততাওসী

রা¤ি ঐ কিত্নাতে ঐ সি`হাসনে বলিলেন।
পরে ঐ কিণ্ডুত্তে দেওয়ানÑসের দ্বারের অলি!
ও বহিঃপ্নকোল্বের করে। ও চীত মতাইতে
ফএক কোটি টাকার কস্টা ও সোনা লাগাইয়া

চিলেন এব` অর্থ পুঁথীনং প্রাসাদের নির্মাণ
তে সপ্নমর্মর ও সর্দমুদা ও সদবীদল ও সপ্ন
এমঘ ও যকীক ও ফ্রীরোতা প্রভৃতি নন।
জাতীয় ও

নীলবর্ণ প্রস্তর ও সৌন ও ঝ৭)

ও

নানী পুকার রত্ন যথোপযুক্ত স্থানে বিনিবেশিত
করিয়াছিলেন ।

এব… আপন স্মৃশির চলেতে
র

২:০

কেবল গরীবণে¥ষীদের পুতিশীলনীর্থে স্ট্রা

আপনার সুশীর মতলিসে ক্ষেীনছ "শীত
… • • • • • • দশ লঙ্ক কাহীতে ২ • • • • • •

স্কুতি লক্ষ ও কাঁহ'তেও ২৫ • • • • • পচিশ লঙ্ক
টঙ্কি ↓রচ করিড়েন । ও এই বাদশাহ্ অতি বড়
দাতাও দিলেন শাহজাহীনবাদে আপনি অগ্র

পুতিসুব্রীতে বাদশাহের প্রতিনিধিদশে সুবেদারের।
· স্বন ঝণাদি তৈজসের ও ব্রীহি ঘবদি সামঞ্জুর

ঘাসে, দুই তুলা দান করিতেন। ইনিধম্মলিঞ্জ বত্ব
চিলেন পিতীর সঙ্কী--সুর্ণীল ত্যাগ করিয়!

তিন লক্ষ টাকার রত্নাদি নির্মুির্ত পািন পােত্র সকল
দরিদ্রেরদিগকে বিতরণ করিঙ্কু দিয়চিলেন তদ

পর্যন্ত কােনও সুপিন
করেন নাই। আর ইনি ঘ!কীলে রাজকীয় ব্যাপার

দ্বন্ধি অাঁপন আঁবপ্নশ!

করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকিতেন ঝুঁতঃকালে
প্রাতঃকৃত্য সঙ্কল সমাপন করিয়া তসবী অপি
তেং কিরণ নামে এক অলঙ্কার মুখের পার্শ্বেবরণ
করিয়া দর্শর্নী বারোক' নামে এক গবাক্ষ দ্বারে অ…
*

-
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সিঘ্ন নিত্য বলিতেন সেntানে বহির্কেলি গেঁৎ!
লুল। ও আঙু'দি দরিদ্রেরা একত্র হইয়া থাকিত
আহাদিগকে সেই সময়ে স্বর্ণ কন্ঠদি দীনেতে

পরিতোষ করিতেন দুই প্রহরের পর শাহ্জীর্ষন।
বাদে যেখানে ঘে বুভূঙ্কিত লোক থt{কিত তাহার
দের নিকটে NHàন প্রাইস্র পশ্« আàপনি

nrীন: "ইডেন এই মত দুই সুহর রাত্রিতেও

কর্তন! অর্জ্জু অধিকারের সময়ে ব্লুজরও
ওমরড্ সঙ্কলে বড় সুখি চিল আর ইঁহার তাজ

মস্থল বেগমের গর্ভজাত চরি পুত্র ও তিন কন্যা

জ়িলেন পরে ঐ আজমহল বেগম কিচ্ছু দিনের পর
মঞ্ছিলেন ভস্থ'তে শীতাের্ত্যবাদশাহ অত্যন্ত দুঃ"ী

-ছ… অনেক স্নাতভোিগ ত্যাগ করিলেন ও
ঘত ধন চিল সে সকল ধন উঁচুরি
¬লেদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ও ঐ বেগমের
ঐ বেদীযের

এক মকবপ্ন কিছু অধিক কোটি টাকাতে তৈয়ার
করিয়া দিলেন ঐ মকবরীর রৌতী তাঁতাযলক্ব নাম :

¤লেন আঁকার কোরান…নি ও খিচুড়ি ইঁট

২ঃ২

প্রভুক্তি খরচের কারণ প্রত্যহ ২ •• • দুই হাজার
ট্রাকনির্বন্ধ করিয়া দিলেন । এই শহতীর্ঘ বাদশা
ছের অন্য, দেশে এমন নয হইল যে ইরান ও তুর্

'নের বাদশাহের ইর্ষস্থইওে সশঙ্ক হইয়া পঁয় দূত
দ্বারা প্রতিব-সর ওপটৌকন সামগ্রী পাঠাইতেন ।

এব` বলক লুভূতি কএক দেশের বাদশাহেরা
ইঁইঁৗর নিকটে আসিয় ইহার শরণাপন্ন হইয়া স্বস্ব
দেশে নিঃশঙ্ক হইয়া বাদশাহি করিতে লাগিলেন ।

পরে বাদশাহ্ আপন চরি পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজে

বঙ্কে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন শাহ্শুড়ীকে

পূর্ব দেশের অধিকার দিলেন মহম্মদ মুর!
দকে গুজরািট পুত্তুতি দেশের অধিকার দিলেন

আর অHন তেন্ত্র পুত্র দীরসিকোকে অত্তান্ড
প্নেহ করিতেন

অতএব আঁছকে ঘুরাঅ

করিয়া আপন লিকষ্টে রাখিলেন কিছু দি-ের
পরে বাদশাহ ঘৃর্ন রোগগ্রস্ত হইলেন ইহাতে
: অন্য দেশে গিয়াছিলেন যে পুত্রের তীহীরা
সকলে এ বািত্ত শুনিয়া পরস্ত্র বিরোধ করিয়া
*
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শাহ্শ্বঅা অাসীনদেশ পর্যন্ত পলায়ন করিলেন।
মাহম্মদ দর্দিকে। ইরানপর্যন্ত পলীঘ্রল করিয়া

যাইতেচেন পথি মধ্যে ঘরিলেন মহম্মদ মুরাদও
ম!রা গেলেন অ্যােঙর?তোেব রতিবর্ণনীতে অামিয়া।
পিতীকে কএদ করিয়! আপনি তত্তে্ব বসিলেন।

শহীবুদ্দীন মহম্মদ শাহআছ ঐ কএদে মরিলেল
ইহার বাদশাহি সবর্ণ শুদ্ধ ৩ | ৩ । ২০একত্রিশ
বৎসর তিন মােস কুড়ি দিন - তাহার পর ঘন্থীওদন মহম্মদ আওরঙ্গজেব

আলমগীরবাদশাহ্ হন ইহার পিতৃবর্তর্মানে এক
অলুদ পিতার মৃতু্যর পর আর এক অলুস এই

শুলুস •৬৮ এক হাজার আটঘথ্রি হিজরি সনে
হয় ইনি যহম্মদীযতে অতি বড় তৎপর হইলেন।
আর প্রধানং অনেক দেব স্থান নষ্ট করিলেন

হিন্দুদের মতে সূর্য্য ও গণেশ পূজ়দি দেব
কৃত্য নকল বাদশাহি কিত্নীর মধ্যে আকবর
অবধি নিযুf্ত চিল সে সকল ক্রিয়ী বীরঙ্গ করি
লেন ও অকবর অবধি যে আইন আঁরি চিল সে

২88

সঙ্কল আইনের মধ্যে অনেক শু"ইনের অন্যথà

করিয়া স্বকণেলিরচিত অনেক আইন আঁরি করি
লেন। দক্ষিণ দেশে যে। দেশ শাসিত চিল না দে
সঙ্কল শাসনের নিমিত্তে লোক পাঠাইলেন ও

কাশ্মীর পুত্তুক্তি দেশের অধিকাের অর্ণন মধ্যম
পুত্র আত্মশীহকে দিলেন পরে ঈরান ও তুর্ন

ও বলক ও বোেরা ও ফ্রি ও কাশগর ও
বশর' এই সকল দেশের বাদশাহেরদের ওকৗলের!

সে সকল দেশের ওস্তযং সামগ্রী ও মদল
সম্বাদ পত্র সমেত বাদশাহের সাক্ষাৎ, আঁইল

তাঁহারদিগকে ঘHেপযুক্ত সম্মান করিয়া প্রত্যেকের
প্রত্নত্তর পত্র ও ওক্তযং সামগ্রী দিয়া বিদায় ঋরি
লেন। ঈরানের বাদশাহের কিচ্ছু গুল্লুব গুপস্থিত

হইয়চিল ভ্রু-প্রযুক্ত নে ইইৗহইতে সাহায্য
৪স্থিচিল অতএব তাঁহার সাংখিrীর্থে অনেক

সৈন্য পাঠাইয়া কিচ্ছু দিনের পর আপনিও তাহার
সাহায্যার্থে ঘাইতেছিলেন পথিমধ্যে শুনিলেন

যে ঈরাণের বাঁদগাহের সহিত যে ওপদুম্ব করিয়া

২৪৫

ট্রিল সে রোগে মরিল ইহা শুনিয়া পথহইতে
ফিরিয়া আইলেন । পরে দক্ষিণ দেশের বিস্তী নগ

প্নের হাক্কম আদীল শাহ্ কিচ্ছু পেশকুশ বরাবর

ই¤ট্রিগকে দিত লে ইই'কে তাঁছা দিল ন অত
এব তাঁছার ওপরে রাঅাআল্লুসি°ইর্য়কে তাঁহার
দয়নার্থে অনেক সৈন্য সহিত পাঠাইলেন তিনি

ভগ্ন নিম্ন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার
দেশ সকল আয়ত্ত করিয়া গত্ব সেতার প্রস্তুতি
অনেক গত অধিকার করিয়া আইলেন । পরে “ল

কর্হকিম আবুলছমন， অনীশন্থবৗদশষের
তোঞ্জপূত্র মহম্মদ মাজ্রম বাইক্কু শাহের সহিত
অiণন কন্যার বিবাহ দিয়া স্বদেশে ওপথুক্তমত

ব্লগি্রচিল পরে ঐ তানশাহ্ আলমগীর বাদশাহ্
, ছইত্তে কিছু বিমন হইল ত-পরে আলমগীর

আপনপুত্র ও পুত্রবধূকে কেন চলে আপন লিঙ্ক
প্লে আনাইয়া ওঁছারদিগকে ক্বদ করিয়া আপনি
লদৈন্যে ধলকুণ্ডীতে গিট্টু অনিৗশহিকে যুদ্ধে

শর্ত্ত করিত্না গুলকুণ্ড। গত্ব সমেত তাহার দে”
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স্নকল অধিকার করিয়া স্বস্থানে আ'ইলেন এই২
মতে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরদের দেশ ও গফ্ট

সকল অধিকার করিল্ল ও যথেষ্ণু নানী পুকার

রতুদি ধন পাইয়া সবব শুদ্ধ ২২ বইিশ সুব!
ঝুপ্ত করিলেন ।

আকবরের সময়ে ঃ এগার

সুবা কুশু চিল সে বাইশ সুবীর বিবরণ এই।
দক্ষিণে ৯ নয় সূবা ও ওত্তরে 8 এক সুবা ও

পূর্বে ৩ তিন সূত্র ও পশ্চিমে ৮ আট সুত্র
ও শাহজাহানাবাদ ঃ এক সুৰ ইহাতে অলি
মগীর বাদশাহের অতি বড় পুত্তাপ ও ঐশ্বর্য্য

হইল পুtরাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য্য
ও প্রতীপ কেনিছ দিল্লীর রাজার হয় নাই নিত্য
তিলেøøনাতে সসত্ব হইয়া পঞ্চাশ হাজার সও

যু'র ঋতঃকাল অবধি সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত হাজির
থাকিত সন্ধ্যাবধি প্রতিঃকাল পর্য্যন্ত অন্য পঞ্চােশ
হীতার সওয়াির এই বলে নিত্য হাজির থাকিত।

ইছরি বালককালে সুস্থীওদীন মহম্মদ নয় চিল।

পরে এক দিবস শাহজীর্ঘ বাদশাহ সেযস্থলীর

২৪৭

ও র্ বদিল্লী হস্তিযুদ্ধ দেখিতেছিলেন ঐ দাগানের
দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদশাহ্জাদার কৌতুক
দেAিrতেচিলেন এই কালে ছাতিরা আতিযত্ন ছইর্য়

বত্ব যুদ্ধ করিতে লাগিল ইহাতে সে শাহ্আঁই।
বাদশাহ্ আপিন তেন্ত্র পুত্র মহম্মদ দর্সিক্কোকে
নিকটে আঁক্বাইয়া লইলেন । মন্থৗওদীন মহম্মদ

বীরাও!ত্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেচিলেল ইত্
| বসরে এক সত্ত হস্তী হামলা করিয়া মন্থীশুদ্দীন সহ

ম্মদকে শুত্বে অভ়ি লইল তৎক্ষণে মহীশুদ্দীন
মহম্মদ কিচ্ছু শুণীঘ্র না পাইয়া কমরে যে "ল্প
চিল তাহা লইয়া ঐ হাতির কল্বদেশ বিদীর্ণ
করিন্নু আপন প্রাণ রক্ষা করিলেল অ-প্রযুক্ত

বাদশাহ্ অত্যন্ত সুষ্ঠু হইয়া আওরঙ্গজেব，তার
' দিলেন পল্লি বাদশাহ হইলে আলমগীর নাম হইল
অঁঃ ঘhীন এই আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশে দ্বিীগ্ন

চিলেন তােন সৈন্য nıচের কর্ন এক “অরীতী

মহাজনহইতে অনেক টাক্স কত লইছিলেন
-

ল'
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সে কতের যে তঘষ্ট্রক লি" গেল সেই তমলুকে

“ডক বাদশাহ হইলেন পৃধ্রুব মহাজনের নামের
নীচে n"তকের নাম লি"!! যাইত এই রীতি চিল

বাদশাহের নােম নামে'তে লি" ওপযুক্ত নয়

অতএব এ আমন্ত্রকে Ariতকের নায যহীআনের
.নীঘের ওপরে

লি" গেল

তদবধি ফারসি তমা

সুক লি"র এই শৈলী হইল আàর তখন এমনি

মহাজন সকল ছিল যে এই মহাঅন ঐ টাকার
মধ্যে কেবল এই বাদশাহের আলুসী এক রকম
কোটি টাকা দেয় । পরে তোল্র পুত্র বাহাদুর

শাহের পুঁতি ভূঞ হই， তাঁহার দোষ ক্ষমা করিয়া
ঃঃ চৌদ্দ বৎসরের পর তাঁহাকে কএদছইতে
nHলাস করিয়া কক্কুল দেশের অধিকার দিলেন
ও যধাম পুত্র আজীম শাহকে দক্ষিণ দেশের

অধিকার দিলেন । পরে তোল্র পুত্রের পুত্র যহ
ম্মদ মর্ত্রীওদনও আজীমুদ্দীন নমি দুই ণৌত্রকে

পটনাও কোর্য় এই দুই দেশের অধিকার দিলেন।
। পরে বামফ্রশ নামে পুএকে বঁধল ও কিচ্ছু

২৪৯

দল্ফিন দেশ নছিত ওতিসা'র অধিকার দিলেন।

ও অতীমশীহের পুত্র বেদীঃবক্তকে মক্কু ও
¥ন দেশের অধিকার দিলেন এইখ ঝপে পুত্র ও

শ্র্য়ে যে， দেশের অধিকার পাইলেন সেইখ
দেশের বিলক্ষণ শাসন করিয়া বাদশাহের আত্মা

বহমতে পরম সুখে থাকিলেন এব` অসদ…
ওজীর ও তাের ná অগ্নিীঝলওযরী ও রাজী

রঘুনাথ নামে সুধীন মন্ত্রি প্রভৃতি ইতুরি

ওযররি?

অন্য দেশীয় বাদশাহেরদেরইইতেও অধিক
সু" দিলেন এবং সুবেঅাঁতে ও যেং ওমরার।

চিল আস্থারও বত সুখে চিল।

অার বদি

শাহ্ণু， ঘোগাভ্যাসে "কিতেন ও তপস্বির ন্যায়
আচরণ করিতেন ও আপন পৈতৃক কএক বিঘা
ভূমির করেতে ঘাহ। পঁইতেন তাঁছতেই ঠুন!

ছুদিন হইত রাজভোগ কিছুই করিতেন না ও
মদ্য ম…সৗদি কিচ্ছুই "ইতেন না ও সকল
জিনিসের মহল্ বরণ করিয়া দিলেন ও কম্বলে
শয়ন করিতেন ও সম্লেত্তে বসিতেল ও দেত্ত

২২০

টাকার অধিক বস্ত্র পরিতেন ন। ও মন্থনূসের

ব্যবস্থার বিঝদ্ধে কিচ্ছু করিতেন ন।
চল্লিশ বৎসঃ বয়েসে

ইনি ;•

বাদশাহ্ হইঘ্ন'

এইº

ঋণ ব্যবস্থার করিতে লাগিলেন কিন্তু পিতৃ বর্তমানে
অনেক র্অভোগ করিয়াছিলেন ।

অার ঘnান

। তক্তে বসিতেন তখনি কেবল র'অৌণযুক্ত বস্ত্র

ঘৃন ধারণ করিতেন । পরে দক্ষিণ দেশে স্নপ্নহ
¥ বউই ওন্ড্রব করিতে লাগিল ইছতে বাদ
শাহ,অনেক সৈন্য সর্হিত দক্ষিন দেশে নিম্ন
ভিওর নদীর তীরে চাওনি করিলেম ও আওরঙ্গাবাদ

নাযে এক শহর আবাদ করিলেন বাদশাহ্ ঝুপ্পু
উত্থাতেই থাকিতেন। এঙ্ক দিবস যােগ্গ এমন
ঘুদ্ধ করিল যে তাহাতে বাদশাহেরও স্বপ্ন পাওয়া
তার হইল তাহাতে তো«্রনীর ইস্রাতের।

ঘূহ রচনা করিয়া বাদশাহের ঘ্রণ রক্ষা করলেন।
ভূiহাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হই， পুঞ্চনং ইর্য়তের

দিগকে উত্তম। পদ দিতে চাছিলেন ওঁরা মে

সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে

**8

কিচ্ছু ভূমি লইলেন এই ইর্য়অ বাহাদুরেরদের
এ হিন্দুস্থানে ভূমিসম্বন্ধের ঝুমঠুর হইল ।
তাহার পর বাদশাহ এক দিবদ সৈন্যের মওজু
দ!দ লইলেন তাঁহ'তে আন/২ সৈন্যের কথা কি
লিখিব কেবল হাতি ৫৬ • • •

চািপৗর ছাত্রীর

হইল ইহীতে বাদশাহের মনে বতু মে অহঙ্কার

হইল সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ঈশ্বর্য়ে সুমুক্ত
ভিওরী নদীর এমন এক দস্থ পত্নিল যে তাহাড়ে

প্রায় সকল সৈন্য নষ্ট হইল।

ইনি লুধীন।

অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়!সিলেন কিন্তু

শুলিযুগ্মী ও লচযণম্বলিতে বিলক্ষণ প্রতিাহল
শাইপ্ন আঁছঃদিগকে সানিয়া দেব'গ্লে…অনেক

টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে
ঐ আওরঙ্গীবাদে ;। স্বারে! ব্নপ্ন থHকিয়!

এক্ষ ব্রাহ্মণের শাঁপে বিকৃত শত্ন করিতেং ঘরিলেন
ইছার বদিশছি ৪৯ ওনপঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার

পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহ্ দিল্লীতে বাদ
শাহ্ হইলেন আত্মীযশ্যহ প্রভৃতি ভুত্তার বাঘ
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দুর্শাহের সপ্নে পিতার স্মরণের পর যুদ্ধেতে
মারা গেলেন। বাহাদুরশাহ বাদশাহ্ হইলেন
ইলি স্থবিদ্যাতে বড় পণ্ডিত ও দাঁত!

ল্গিন

ও পণ্ডিত ও কবি লেকেরদের সহিত সববদ'

আ'লী+ করিতেন লাহোরে কোলছ কীর্ঘ সুযুক্ত
নিয়চিলেন ত?'তে ঘরিলেন ইঁtর বাদশাহি ৫

পাঁচ বৎসর । তারপর তঁছার পুত্র মার্ক্সওদীন

অর্ঘদীরশাহ্ বাদশাহ হইয়ােলাহোরের কি্রতে

অলুন করিলেন ও তুল্কার "কে ওব্জীর
করতে অর্ং ওযর সকল বাদশাহ হইতে
মনেখ বিরক্ত হইলেন।

তৌনপুরের

ছাকিত্ব

পরে পার্টনার ও

হসন আলী，

ও

হোসেন

“ আ'লী ， এই দুই ভুত বীদ"ছের ভুতুপুত্র
যহম্মদ ফরব， নির্রকে আ'লাইগ্ন বাদশাহের

সপ্নে মুগ্ধ করিতে শাহজাহােনবাদে যাইত্তে ও7
স্থিত হইলেন। বাদশাহ্ এ বার্তা শুনিয়া লাছের

হইতে অতিত্বরাতে তুলুহঙ্কার ， মন্ত্রিকে সপ্নে
· লইয়া ধুস্থান করিলেন। ইলহীবাদেওভয় পক্ষের

২৭৩

যুদ্ধ হইল সেই ঘুদ্ধে বাদশস্থ ভগ্ন হইয়া দিলু।
গেলেন ও পীচেং করব। সিয়র সসৈন্য দিল্লী
গিø বাদশাহকে ওতাঁর সহিত নষ্ট করিয়ু!
মহম্মদ ফরব" লিয়র অাপনি বাদশাহ হইলেন

অাছীদার শীহের বর্ণদশাহি সবর্ণ শুদ্ধ ৯ নয়
মাস । , তাহার পর ফ্রঞ্চ， সিয়র বাদশাহ্
হইঘ্ন এই ছদনত্মৗলী সঁকে ওতীর করিলেন ।
আর ঐ হোসেনআলী আঁকে আমৗবন ওমর!
স্করিলেন তাঁহ'র!

দুই ভাই এক প্রশ হইয়া

বাদশাহকে মারিয়া ফেলিল ইহার বীদশছি ৭

সাত বৎসর । তার পর ঐ দুই ভাই আপনার
দের বাদশাহি হওয়াতে অন্য২ ওমরারদেরহইতে

সশঙ্ক হইয়া রন্ধীয়দরআত নামে আলমগীরের
' শুণৌত্রকে কএদছইত্তে আনাইয়া বাদশাহ করি
লেন।

ইনি কিছু দিনের পর ক্রমেং কিঞ্চি

প্লুতাপ প্রকাশ করিতেই ঐ দুই ভুতা ইহাকে
কএদ করিল ইনি নেই কএদেই ঘরিলেন ইহরি

বাদশাহি ৩ তিন মাস । পরে ঐ দুই ভুতা পর।
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যশ করিত্না রাষ্ট্রীয়দৌলা নাযে জালিযণীপ্নের

আর এক প্রপৌত্রকে কএদহইতে আনাইয়া
তক্তে বনীইয়া আ'৭নীরাই “বাদশাহি করিতে

লাগিল । পরে রজ্জুদ্দৌলার কিচ্ছু বাদশাহি

অরি করাতে তঁাহাকে ঐ দুই ভুত মরিয়া
ফেলিল ইঁহীর বাদশাহ , এক মাস । ঐ দুই
ভুত এই রূপে রফীয়দৌলাকে মরিলে পর
ওঁহঃরদের আন্তরঙ্গ লোকেরা কছিল যে এ কপে

বাদশাহজাদারদিণকে বাদশাহ্ করিয়া মীর হইতে

বর… আপনারা কেহ বাদশাহ হন সেই ভাল !
এই সাত অন্তরঙ্গ লোকেরদের ক?!ীতে হোসেন

আলী níর বাদশাহ্ হইতে ইচ্ছু। হইল । পরে
, এক দিবস শুভ সময় নিরুপণ করিয়ুন বাদশাহি
পোশাক পরিত্ন আপনি বাদশাহ হইতে লি-হািস

নের নিকট আসিয়াই ভয়েতে মূর্ছিত হইয়া
পতিল । পরে তাঁহার আন্তরঙ্গ লোকেরা তাঁহাকে

ভাইয়া লইয়া গেল । পরে কিঞ্চি- পরে যুà
। ভদ-হইলে যৌনাহেব লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল
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মেঁ আপনি মূহূর্ত হইলেন কেন।

হোসেন

ওঁৗলী সঁ ফছিল যে আমি যািন ভক্তের নিকটে

গেলাম তখন আঁক্কু ম্লহুম্ভ শূকর মু"ীকৃতি ও

বীর মুখাকৃতি এতদল নানাপ্রকার ভীষণ মূর্ত্তি
দেখিতে পাইলাম ত-লুমুক্ত ভয়েতে মূর্তি *
ছইলাম !

পরে কএক দিনের পর মহম্মদ

শান্থকে কএদছইতে 'লাল করিয়া তক্তে বসা
ইল ।

তিনি কএক দিন তক্তে বসিয়াচেন

ইতিমধ্যে এক দিবস হোসেনআলী ，কে কোন
বিষয়ে কিছু আত্ম করিলেন। ইহাতে হোসেন
আলী › মনেং বিরক্ত হইয়া মহম্মদ শহিকে

কেন চলে একান্তে লইয়া গিয়া বক্ত চত্ব মারিল
ও ক্বছিল যে আমি তোকে সে দিন বাদশাই

কর্লিাম ইহার মধ্যে তুই আমার ওপর হুকুম
ফরিল যা আজি তোকে মাত্র করিলাম আর

ফ↓লও যদি এমত করিস তবে প্রাণেই যারিয়!
Øলিব， তদনন্তর বাদশাহ্ ক্বদিতেং আপন যতরি
-

ব
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নিক্কটে গেলেন তাঁহ'র মাতা উঁৗছাকে সান্ত্বনা
করিয়া সেই দিন অবসিঁ জঁহাকে তার বাহির

হইতে দিলেন না। আর হোসেনআলী º পুত্
ডিস্কে কহিলেন

অlঘীর পুত্র বালক ইনি কি

জানেন ইনি অন্তঃপুরেই থাকুন তোমরাই বাদ
শছি ব্যাপাের সকল কর !

ইছাতে হোসেন

অHাঁ ná পুভূতির বড় ভাল হইল ইহা মনেং
বুঝি আপনার বাদশাহি করিতে লাগিল । পরে
হসনত্মলী ºf দক্ষিণে গেল এই অবসরে যহ

ম্মদ শীছের মত মহম্মদআলী º ও চীকুনিচ "।

নামে দুই আন শূবর্ষ ওমর চিল , তাহারদের
সপ্নে সাহিত্য করিয়া ঐ হোসেনআলী ºfর

কনিঃ ভুত) হসত্মলী এঁকে মারিয়া ফেলি
লেন। পরে হোসেনআলী AH এই বর্জ্য শুনিয়৷
এ বাদশাহ্ কে নষ্ট করিয়া আর এক বাদশাহ

করিতে যনে করিয়া ঃ • • • • • লক্ষ সওয়ার ও

আরং অনেক প্রকার সৈন্য লইগ্ন দিলু আসি
তে চিল পথে মহারাঅ অম্লসি…হ তাহাকে যুদ্ধে
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লক্ষ্ করিলেন ।

তাহ!র পর দলতনৎ~ ক¬াং

হইল তখ্ন মহম্মদ শাহ্ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্য

বাণীর করিতে লাগিল্বেন ও মহম্মদ আযী ºfকে
ওআঁর করিলেন আর চীকুনিচ ৯†কে নিত্মাঘল
মুলক অাঁস্তা'েতাব দিঘীও দস্ক্রিনদেশের নয়

সুবীর ঘৌক্তিয়ার ও ওকীল মৌতলক Qদ্যুৎ
দিগ্ন দক্ষিণে বিদায় করিলেন ইছারি দষ্ট্রে নয়

লঙ্ক নেতা থাকিত। পরে মহম্মদ শাহ বাদশাহ্

তিক্রয়l ºfকে ৩ • • • চায় হাজার মোগল
সওর্ সহিত সিন্দুদেশের যৌক্তিয়ার করিয়ন
বিদায় করিলেন ও মছীরীত অয়দি-হকে আকবর'

রীদের সুবেদার স্করিলেন ও সাদ- ná অর্জুনকে
অওথের সুবেদার দিনেল । পরে শুআঁদ্দৌলা
বীয়ঁলা ও গুড়িদা'র সুবেদার চিলেন তিনি
অনেক ，অলি। ও ওপটৌকন সামগ্রী বাদশাহের

সঙ্কীতে প্রইলেন তাহাতে তাহার ওপর বড়
তুষ্ট হইয়া শুত্স্যি ও বাঙ্গালী ও আত্মীয়াবাদ

এই তিন দুবার মেক্তিয়ার করিলেন । পরে স্বপ্ন
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পøনকে ওপষুক্ত যােদ ও ঘনসব খেদমৎ
দিলেন ও আমীর " প্রভৃতি নিকটস্থ ওঘর'র
দিগকেও মানসব nেtদয°~ দিলেন !

এই

কণ রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব ব… সন্ম
তন- ক্রয় করিয়া রাজ্য বাপার করিতে লাগি

লেন। কিছু দিন পরে মহম্মদ আমীর ¤ শুতীর
রোগে মরিল । পরে মহম্মদশাহ্ বাদশাহ ডরি

পূত্র কমরদান ºকে পিতৃ পদস্থ করিলেন আর
পঁনদৌরা চঁকে আর্মীবল ওমরণ করিলেন ।

এ কিচ্ছু রেশবং লইও না এই প্রযুক্ত ইহাকে

এক কোটি টাকার তীঘ্নগির দিলেন এবং এ
বাদশাহের বড় প্রত্যয়পত্র হইল ধ্রীয় ইহুরি
কথH মতে বাদশাহ রীতা ব্য!ণীর সঙ্কুলি করি
তেন কিচ্ছু দিন এই রূপেঁ গেলে পরে বাদশাহ্ ও

কমঝদীন ná ওআঁর দুই জনে বিছার ও বিলাস
ও নৃত্য গীত ও সুরাপান এই সক্কলেতে অত্যন্তু

অসিক্ত হইলেন ও রাজ্য ব্যাপারে মনোযোগ
মাত্র থাকিল না ও সুরেজীতেতে সুবেদারেরাওস

*
·
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পদস্থ ও স্থানীন্তর না হওয়াতে প্রায় স্বস্ব পুঁ'ধন্যি
ব্যবহার করিতে লাগিল। এব… nfনদৌর ›

রাজ্যকর্মে অত্যন্ত ঘৃপ্ত হইতে লাগিল ইহাতে
কুমঝদীন ， যন্ত্রী যদ্যপি বাস্থ্যে সম্মত ব্যবস্থার
করিতেচিল

তথtপি মনেং কিঞ্চিৎ

ভাবাপন্ন হইল।

বিষয

আর নিত্মঘলমুলকও পূর্বে

alদশীহের অধীনতা ব্যবস্থার যে করিত তাহার

কিচ্ছু অন্যখ্রণ করিল তাহার এই

রূপ

রাবছরে তাহার প্রতি রাদশীহের কিচ্ছু চিত্তের
বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বাদশীছের নিকটস্থ নিতীমাল

মুলকের রিপক্ক লোকেরা তাহার পূব্ধি করিতে
লাগিল । ইছাতে বাদশাহের নিকটইইতে নিতা।

মলমূলকের তলণ গেল

তাহ'তে নিত্মল

মুলক আইল এব` বাদশাহিতে যেমন।

পূর্বাপর রীতি আছে সেই মতে বাদশাহের
সাক্ষাতে গেল ।

বাদশাহও তাহার সহিত যে

স্লপ ব্যবহার করিলেন তাহাতে বাহ্য সন্তোষ ও

আন্তরিক রোেঘ ধুকুশি হইল ও ইহীতে নিজািমল

-
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মূলক তদ্রুপ হইয়া বাদশাহের নিকটইইতে ব্ধি
দায় হইয়া দক্ষিণ দেশে স্বস্থানে গেল। কিচ্ছু '

' দিনের পর নিজšলমুলঙ্কের বাদশাহি সলতন
তের পুঁতি শৈথিল্য অনির্ণ গ্রেীমানহইতে

- অনেক সৈন্য সমেত নািদর শাহ্ দিলু'তে আলিয়া
পছছিল। ইহাতে সঁনদৌল্ল¬ অগ্রল
ওযর অনেক সৈন্য লইয়া নদর শীছের সহিত

ঘোরতর রণ করিয়া স্ট্রা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়!
সন্ধ্যা সময়ে তেরীতে আলিয়া নয়!জ করিতে
চিল ইতিমধ্যে এক গুলি আসিয়া লাগিল তাহঃ

তেই niীনদের …র পুঁণি ত্যাগ হইল। তাঁহার
পর নািদর শাহ শহিঙ্গহর্ননারীদের বিলু'তে সন্নি
য়ী পহচলেন। ইহাতে কএক ওঘর তৎক্ষনে
নিবর্ণীয় বুঝিঞ্ঝ বিষ ↓ইয়া মরিল । তার পর
নািদর শাহ শহরের স্থানে। অপন (5ৗকি বল?
লেন। পরে মহম্মদ শাহ্ বাদশাহও আর কোন

· উপায় না পাইয়া মলকঅমানিয়া নামে বাদশাহ
বেগমের পরামর্শমতে কিলুর বাহির হইয়ু।
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নািদর শাহের সঙ্গে শিষ্টাচার করিয়া কিম্বুরি মঞ্চে

তাহ'কে অনির এক তক্তে দুই অনে বসিলেন
এব^ পর্দুর শিফ্ট সর্ম্যও অনেক হইল। এই
বণে কএক দিন গেলে পর এক দিবস ত্যামস
: জিদে নমাজ পত্বিঘ্ন নদির শাহ্ আসিতেছেন

ইত্যবসরে তাঁহার কর্ণমূলের নিকট হইয়া এক
গুলি চলিয়া গেল ইহাতে নািদর শাহ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হইঘ্রী কতলীমের আত্ম দিলেন এই আত্মীয়তে
নীদর শাহের ঘত সৈন্য চিল সকলেই কাটিতে

আরম্ভ করিল t ইহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘনূর্য্য

আতি ও হস্তী ঘেটকাদি কুকুর বিড়াল পর্যন্ত
পশু অতি কাট! যাওয়াতে খণ্ড ঝুলয়ের ন্যায়
এক প্রলয় বিশেষ হইল! তহির্পর মহম্মদ শাহ্
বাদশাহ্ নািদর শাহের নিকটে আসিয়া প্রােণ রক্ষার্থে

লুঠুর্নি করিলেন তাঁছতে নািদর শাহ্ স্কীন্ত হইয়!
কতলায় বী:ণের আত্ম দিলেন এ কতলীয সওয়'

ঘট৭পর্যন্ত চিল ! তীন্থtরপর যহম্মদ শাহ্ বাদশা »
' হের সহিত নািদর শাহের এই পুঁতিজ্ঞা হইল যে
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সকল দেশ তোমারও মাল সকল আযীর এ ঋণ
পুঁতিজ্ঞা মতে আকবর অবধি যে দৌল- বাদশা
হিতে এ পর্য্যন্ত অঘা হইছিল সে সমস্ত
দৌলৎ লইয়া ঈশ্লনে প্রস্থান করিলেন। কিছু
দিনের পর আঁবদীলী ও°দুত্ব করিতে লাগিল

তাছীর দমনার্ফে আপন পুত্র আহমদ শহিকে
৭ঠুইল্লা আপনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন ।
ইছরি বাদশাহির সময়ে গ্রহারীজ অঙ্কুলি°ছ
এক অশ্বমেধ যত্ন করিয়চিলেন সেই অশ্বমেধ

যত্নে সবব শুদ্ধ' ৩৬ চত্রিশ কোটি টাকা খরচ

হইয়ুচিল ইহঁর বাদশাহি ৩ঃ একত্রিশ বৎসর ，
তাহারপর যহম্মদ শাহের পুত্র আহমদ শাহ্ বাদ

শাহ্ হইলেন। ইনি পিতৃবর্তমানে সয়ছিদে আবদা
লীর সহিত অতি বড় যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে তাঁছ!
কে পরাস্ত করিয়া আসিতেচেন পথে লাহোরে

বাদশাহের মৃতু্যবর্তী ৭ইয়া অতিত্বর'তে আসিয়া
শাহ্ আইনবীদের কিত্ন'তে অল্স করিলেন ও
শুড়ীওদৌলার পিতা সািদয়জদকে শুতীর
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করিলেন। ইছাতে আরং ওমরা সকল বাদশাহ
হইতে বিরক্ত হইয়া সহদরঅষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ

করিতে শুপস্থিত হইল। ইহাতে বাদশাহ্ ঐসহ
দরঅঈকে ওত্তারতম্বইত্তে অগৗর করিয়া সুবে
আওবের যৌক্তিঘরি করিয়া বিদায় করিলেন পয়ে

ইন্ডতায়দৌলাকে ওতাঁর করিলেন। পর্গে'সুদ্দীন
nf নাযে নিত'মলমুলকের পৌত্র ঐ আহমদ

শাহের সঙ্গে আবদালীঃ যুদ্ধকালে বড় যুদ্ধ করিয়া

চিল এবং ইহার পূর্ব পুরুষের ওজীর চিল
এব` আপনিও ওজীর হওয়ার ওপষুক্ত ড্রিল
কিন্তু বাদশাহ্ ইহাক্কে ওতাঁর করিলেন না। তত্ত

এব ঐ গাতুদ্দীন º যনেং ক্রুদ্ধ হইয়াবাদশাহের
চলূত সলাই ফিরাইয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়!
কএদ করিল এবং ইন্তজ়'ঘদৌল| ওঁতীরকে

নষ্ট করিয়া তাঁহার ঘর্থীসবর্স্ব লুট কর্ি

লইয়া তৎকালে ঐ গ্যজুদ্দীন ná শাহতােছন ।
বন্জ

'হর অতি ব্যাপক হইল ৷ আহমদ শাহ্
শ
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বাদশাহ ঐ কএদে নগ্ধ হইলেন ইহার বাদ
শাহ সত বৎসর। তাহারপর ঐ গাত্মদান
» বাহাদুর শাহের শেঁত্র আঁতাত্মদ-কে কএদ
হইতে ফ্লস করিয়া ডক্তে বাদীই， আপনি '

ওআঁর হইল ! ইহার অণুসী নাম আলমগীর
সল্ট হইল ঐ নীঘ্র সিক্সু ও øেতবাতে তীর
হইল। এ বাদশাহ অত্যন্ত অযোগ্য চিলেন এব…

বুদ্ধবস্থাতেও দিবারাত্রি স্ত্রী লইয়া থাকিতেন

গড়দল ， বড় সুদীপ্ত হইল ।
অ-J। ওসারীরা বড় বিমান হইল ৷

ইহণ্ড
এব”- এই

বাদশাহের দুই পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এক অন
পশ্চিtমে গেলেন আর এক জন ৭¤

লেন।

দেশে আঁই

এব^ওমররাও সহ্জাহানাবাদহইতে

ওঠি， গেল। ইহাতে ঐ গম্বুদ্বীন º যনেং
সতঘ্ন হইয়া ওপথুক্ত আর এক বাদশাহ্তাদ'কে
বাদশাহ করিতে ইস্ত্র করিয়া আলিমগীর সানীকে
মধ্নি ফ্রেনিল ইই!র বাদশাহি স'ত বৎসর ।
এই অলমগীর সনি বাদশkছর বাদশাহির
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সঘয়ে ৪৮ ঃঃ আঃ'র শ পনর সম্বতে ↓ ৬৪ এ
গীর শ ঢেঁৗঘঞ্ছি বাপ্পীল! সলে হিন্দুও যসলঘনের
অতি বড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই!
মঞ্জুতে সর্বদলী সসৈন্যে অনি， কতলীয

করিল আঁছতে অনেক বুড্ন নগ্ধ হইলেন।
ইহাতে অবশিষ্ক ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়!
ও শম্ভু ঘহীরাজের সাক্ষাৎ~ নিবেদন করি েনূন (হ
মন্থরীজ অগ্রী মধু'স্থ বু'হ্মণ অামারদের

অনেক ভ্রতি ও বদু ও পুত্রণৌত্র ঘৃতিকে সব
দু্রী নিরণর'থে নঃ করিল আপনি ব্রাহ্মণের

দের ঘ্রিাণ… অতএব আবিদালীর বিহিত প্রতীকীর
কর্« আংশিঞ্চ ঝুঁক্কণেরদের রক্ষা করুন নতুবা
আর্ও লু!ণত্যাগ করিব । ইহাতে পেশোয়!
ও শস্থ মহুর্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আÍপনি ও
- ঘ্নি। বৃষ্ক্রিণেদিগকে বদ'ইয়া নানীপুকীর বাঁকা

ৗেশলে ঝুণেদিগকে সান্ত্বনা করিয়া অর্পন
সৈন্যেরূদ্রিণকে সমঞ্জু হইতে আসি দিলেন।

সে দৈন্যেতে ঘেং পুবীন সরদারের চিল তাহরি

©
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দের নম্র এই ৷ চিম্বুতীআ৭'র পুত্র সদাশিবল্লও
- ভাও সাহেব এ আঞ্চ প্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান
চিল ।

আর বলি'র'ও মীন) মাহেবের তেপ্প

পুত্র বিশ্বাসরাও ইহার এই যুদ্ধ সময়ে ২ঃ একুশ
ব-সর বয়স্ ছিল

এবং এ ত্রিপুত্তলিকার

ন্যায় অতিবত্ব সুদর ও মহািবল পরীক্ষা ছিল
ও অলকেজি সিন্দিঘ্ন ও দত্ততী নিন্দ্রিয়! ও

এবরাহিম º গরদী ও হেলিকপ্প ও পঘ্নবদ্ধন
ও হুজরাত ও ব্যাতী গািয়ক্বাতু ইত্যাদি অনে

রূ• মহারাষ্ট্র সরদারের আর অনেক হিন্দু
রাআরও চিল !

যবন ণফে আবদীলী ও বাদু

শছি অনেক ওমর ও শুতাওদৌলাস্তৃতি

অনেক প্রধানের চিল ! এই ওভা লঙ্কে অতি
বড় যুদ্ধ হইল এ যুদ্ধে ৩০০ • • • তিন লঙ্ক
লোেক যরে । বিশ্বদর'য়ের কপালে গুলি ল¬ীল
তাহ'তেই বিশ্বাসপ্নও মবিল বিশ্বàও এক্সন

সুন্দর সুক্ষ চিল

যে তাহ'র ঘর'তে বিঘ্ন

শফীয় লোকেরাও শোঁকনুিত্ত হইল । লদসিব

২৩৭

র}ও ভণ্ড সাহেব বিশ্ব'নর'য়ের স্মরন নিমিত্তষ্ক

শোক ও লন্ড্রীতে এমন অনুদ্দেশ হইল যে অস্থির

অদ্যাবধি ওদেশ হয় নাই।

এই বলে বিশ্বাস

রণয়ের যরাতে আর পুঁবানেরা সকলেই যুদ্ধহইতে

ক্ষান্ত হইল! আবদালী ওএমু শাহ্ নামে আপন
লুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়ু।
সেই দেশে রাখিয়া আপনি পেশোয়ার দেশে

গেল ।

পরে মহারাষ্ট্রের ও শিষ্কেরণ ও দিন।

বেগ ºf ইহারা সকলে একত্র হইয়া অশ্রুমূর
শীহের সহিত বড় যুদ্ধকরিয়া তাহাকে সে দেশ
হইতে গুদস্ত করিয়া দিল ত মুর শাহ স্বদেশে
পলাইল । মহারাষ্ট্রের কিচ্ছু দিন লাহোর প্রভৃতি
-দেশ অধিকার করিল । পরে শিঙ্কের মহারাষ্ট্রের

দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনার লাহোর ওমুল
তীনূ পুতূতি দেশ অধিকার করিল তদবধি লাহোর

ও মুলতান শুভুতি দেশ শিষ্কেরদের অধিকার হই
ঘ্রচে। তার নািদর শাহ কত্তলামের পর দিল্লীর বাদ

শাহেরদের দিনে, শৈথিল্য হওষুতে মহারাষ্ট্রের

*
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দেয় যে বৃদ্ধি হইচিল আস্থারও কিঞ্চিৎ হ্রদ

হইল । তারপর তঁ হরি তেন্ত্র পুত্র আ'লীগওহর
বর্শা হইয়া আসেন তঁছার আলুনী নাম
: শাহ্ কাশ্য । ইহার বিবরণ এই …

পূর্বে ইনি পিতাহইতে ঘ্রিনা হই।" নূর্ধ্ব
দেশে আসিতে ইন্ধু' করিয়া লু'ঘতঃ লø.লীতে
আলø৭হুচ োন৷ তখন অশ্রুর নবীব শুতাও
দৌল| শাহজাদার বাদশfঃ রত্তির মত বাবহার
করিয়া যথেষ্ণু যােদ কুরিল তারপর কাশীতে।
আলিয়ঁ আ'লীগওহর পহুচলেশ তখন কাশীর

প্লীজ! ব লুবন্ত সিন…হ তিনিও বাদশাহ্ তােদর যথেষ্টু ,
মর্যাদা করিয়া অনেক ওপটৌকন দিলেন। তাঁর
· পর পট্টনীতে আসিয়া পত্থন্সিলেন তntল রােত।

রামনারায়ণ পটনার সুর চিলেন ইনি পূর্বে
নবাব যহীবততপ্নের সুবেদােরর সময়ে মহা
ব্লত অনৈকীরাম যntন পট্টন'র সবেদার চিলেন
০
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তথন তঁছার নর্ব চিলেন তাহার মৃতু্যর পর ঐ

রাজা রামনারায়ণ পাটনীর সুবেদার হইলেন সেই
I
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রীতা রামনারায়ণ বàলার সুবেদার আহ্বপ্নীল

ºর আঞ্চন চিলেন অতএব তাঁহাকে শাহতাদীর
৭টু তে ৭ ইজিব'র সােচার পত্র দ্বারা নিবেদন

ক'রলেন। তাহাতে বাঙ্গালীর সুবেদারের আত্মনু

সারে ঐ রাজা রামনারায়ণ শাহ্আঁদার সঙ্গে যুদ্ধ

ক¤িদেন! ৭শ… ঐ অর্দী শুঁর পুত্র মীরণ
অনেক সৈন্য সহিত পট্টনাতে পহুঁচগ্ন শাহ্তা

দীর সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তাছীতে ঐ শাহ্জাদ।
যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিঃ পার্টনার্হইতে বাড়ির
পথ দিয়া বদ্ধর্মানে অসিত্ম পহুঁচিলেন । পরে

তখন বর্দ্ধর্মানের রাত। তিলকচন্দ্রচিলেন তিনিও
অণুকাশ কপে বাদশাহজাদকে অনেক টাক।

দিলেন এবং ঐ মহরত অানকীরামের পুত্র মহী

ঘ্নত দুলুর্ভ¢ম তিনিও অণুকাশ বলে অনেক ধন
ঐ বাদশাহ্জাদ: দিলেন। তারপর ঐ বাদশাহ্
অাদী কীমদার ná ময়ি=ত্রে এক অন ওঘদ।
বাড়ি সুন্দশে চিল তাহার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ

ঐদেশে থাকিলেন।

এই সময়ে কােশমলী nà

২৪০

অনশন ধূর্গুর লবীব আঁহরীলী আঁর তরফ হইয়া
কলিকাতাতে আণইল ও বত্ব সাহেব বি-সটপ্নভূতি

সাহেব লোকেরদের শিকটে অt্লী সঁর দ্রুতি
কুল্য'চরণ করিয়া ঐ সাহেবেরদের সঙ্গে সাহিত্য
করিয়! আপনি নবাব হইল । পরে

মুদ্রস্বাদে

গি্র অt্লী nৗঁকে কএদ করিয়া কলিকাতা

প্রাইয়া দিয়া আপনি তােত নবাব হইয়া কিছু
দিন থাকিল । পশ্ শাহজাদীর সঙ্গে সাহিত্য

' করিনু আঁহাঁহইতে সুবেদারির সনদ হাসিল করিল
ও আ'লীজ! xেtতবি পাইল । পরে স'ছেবীন ইদ।

রেজেরদেরহইতে বিরক্ত হইয়া বস্তু ও°দ্রব করিতে
লাগিল। তখন ঐ শাহ্জাদ ইলহাবীদে গিয়৷

চিলেন এই সযত্নে আলমগীর সনি বাদশাহ্

গাজুদ্দীন，হইতে যর্ যান। অতএব তৎকালে
দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল শহতীদাগাতুদ্দীন
::

ºfছইতে সশঙ্ক হইয়া সহসা দিলুর সিংহাসন।
আক্রমণ করিতে না পারিয়া অট্টস্থ পুঁ!! হইয়া থাকি
লেল মরিছ¤¤ ও শুআওদৌলী ইহ্ল করিলেন
·
-

-

২৪à

.

…

যে এই সমযে এই শাহ্জাদ'কে বাদশাহ্ কুরিত্ন

স্বদেশে ব্লগ্নি বাদশাহকে অগ্নিক্ত করিয়া অ্যাপ
নগ্ন শুতীর হইয়া আ'রং দেশ দখল করিব ।

ঐ সময়ে কােশমলী ºর দমনার্থে ঐ প্রদেশে
নিয়চিলেন যে সাহেবান ইংরেজ বাহাদুরের।

ওঁহীরা শাহজাদীর সঙ্গে মিলিলেন। ইহাতেই

ঘাঁহার মনে যে ইন্ধুলি সে কিছু হইতে পারিল
না । তদনন্তর ঐ যহীরাক্কুের ও শুতাওদৌলা
ও সাহেবীল্ ইদুরেতেরা সকলে একত্র হইয়া

ঐ শাহজাদার আনুকূল্য করিয়া তাঁহাকে দিল্লুর
ওক্তে বসাইলেন ।
এই কলূে আ'লীগওহর
শাহ্ বাদশাহ হইঘ্ন অ্ণন শাহ্ আলম নামে এই

হিন্দুস্থানে Qiতব ও সিন্ধু অরি করিলেন ও
শুঅ'ওদৌলাকে ওআঁর করিলেন । কিছু দিনের

পর লািত্থূহ নামে বত্ব সীহেব দিল্লী মিঠু।
সিলেন তােন নবীব সত্তুদৌল'র Niনেআজম
| 'েতীব ও হপ্তহ"অরি মনসব ও বøলীর
' ঘ

২৪২

সূবেদারি এব` ক্ষুনি বাহাদুরের বাপ্পালা ও
ওতিমা ও বেছর এই তিন সূবীর বাদশাহি দেও

ঘূনি এব` বাদশাহের ইহ্লাতে আপনার সাব
ড্রঈ Qভাব এবং নবঃব যুক্ত্রতদের hitº
নীনিnেতীব ও অগীর ও হণ্ডছ!তারীমনসব ও ২৪

বিশ হাজার মশীহর এব` মহরত দুর্লভল্লযের
মহীন্দ্র থেতীব ও অগীর ও যঘন্থীঅারী ঘনসব
ও ষোল হ'তীর মশ{ছর! এব` রীতা সেনতীব

রায়ের মহার!অ œেতাব ও ৭ৎহঃঅর্ী যনসব

ও সুবে বেহারের নোেব- এব` মহারাঅ দুর্লভ

রায়ের পুত্র রীতা রাজবল্লভের রীমুরানি কাজ
ও তšীর ও চাঁছার ছাতারি ঘনসব এব^ অগৎ~

সেট যহীতার রায়ের পুত্র থেীসীলচন্দ্রের অগৎ
সেট খেতাব এব`মুনসী নবকৃষ্ণের রাজগী খেতাব
ও পঁচদদি যনসব l

এই সকল বন্দোবস্ত

করিনু， বাপ্পনীতে আসিয়া ঐ সকল ওযপ্নদিগকে
লইয়া সনৗছেবীন ইঈরেন্স বাহাদুর ঐতিন সুবীর
যৌক্তিয়!র হইলেন কিন্তু বীর্য়ল'র চৌথে ওতুিদা

২৪৩

বরগীরদের দখলে থাকিল। পরে ঐ শাহ আলম
বাদশাহ্ আলীগওহর হিজরী }২২ সালের ৬

， রমজান। সম্ব- ৪৮৬৩ সালের কন্তিক শুদী
.অন্ধ্রমী ! বাদল ঃ২ঃ৩ সালের ৪ অগ্রহায়ণ ।
ইঈরেতী ঃ৮• ৩ সালের ১৮ নবম্বর । ও ওঁহার
অল্নী সনের ৩৯ সনে পর লোকগত হইলেন ।

ইহীর বাদশাহী সর্বশুদ্ধ ৪৬ চল্লিশ বৎসর
কয়েক মাস । তদনন্তর তােহর পুত্র সানি
এই পর্য্যন্ত
অাকবর বাদশাহ হইয়া আচেন ।
লঘুট্টি রীআরদের ও বাদশাহেরদের সবিশেষ

বিবর্ণ সমািপ্ত হইল –

…

সম্প্রতি কমুনি বাহাদুরের এ হিন্দু স্থানে
তাহার বিবরণ
লিখার অনুরোধে এই বাপ্পলীতে ঘেং নবাব
প্রথম অধিকার যে কণে হয়
হইয়া গিয়াচেন

ও যে যত দিন নববি করিয়া

চেন সে সকল লিথিয়ী কমুনি বাহাদুরের এই
দেশে যে বর্ণে অধিকার ছইল
লিàি: 1→

তাহার বিবরণ

২৪৪

: এইবàলাতে পূর্ব্বে আদিশূর রাজার বংশের।
স্বত্ত্ব রীঅত্ন করিয়াচেন। - তারপর বলুলি
দেনের বংশের স্বতন্ত্র রাজত্ব কল্লিচেন। পরে
' হোসেন শীছের বংশের এই স্বপ্নীল" বােশছি

ক¤িচেন ইহার কেহ দিল্লীর বাদশাহের অর্ধল
চিলেন না। তারপর আকবর শাহ বাদশাহের
অােল অবধি এই বীর্*ল দিল্লীস্থ বাদশাহেরদের
অন্বিষ্কৃত হইল । এব^ তদবধি বাপ্পøদেশর অি

স্লভুল বিলািয়ত্ব নীঘ্র হইল এবং আকবর শাহব…
শাহ বাপ্পলীকে 3ঙ্ক সুবী করিয়া আঁছ'র সুবেদার
আপিন সন্ধিীe-ছইতে যেীকরর করিলেন ঐ আঙ্ক

বরশাহ্ বাদশাহের আtালে সবর্ত্র শুদ্ধীত্তে নয়
নবীর বাঙ্গালীতে আ'ইম্লেন তীস্থার বিবরণ এই，
আকবর শাহ্ ৯৩৩ লয় শ তেঘfঃ হিজিরি সনে ;

বাদশাহ্ হন। ঐ বাদশাহের ৫ পলের তল্লী
সনে মুনইº "নগ্ন অমীবল ওমরা বাপ্প
দীর সুবেদার হইয়া ঢাকাতে থাকি， বাপ্পালার

সুব্রদারী করিলেন তদবধি ঢাকা শহরের নাম অস্থি!

২৪৫

প্পীর নগর হইল। তারপর আলুসী » একইশ

মনে হোসেনজুলী … আমােক ওমর 'নর্তী
বাহাদুর। তারপর ২৫ পচিশ আলুসী সনে মুত্র
¤ ¤ আমীঝল ওঘর শু্দতুল্যূক । তাঁর
পর ২৮ আটাইশ জ্বলুনী স্নান ºনেঅীতম
ত্রিরত িকোক । তারপর ২৯ ওনত্রিশ আলুসী
সনে-শাহবাজ º বকুলী । তারপর c• অলুনী
সনে আহম্মদ সািদক ºf । তারপর অর্বীর
ঐ ৩০ জ্বলুনী সনে ঐ শাহবাজ ü বক্সী ।
তারপর ৩১ (তত্রিশ আলুনী সনে অহমদ সৈয়দ

¥ । তারপর ৩৯ ওনচল্লিশ আলুনী সনে রাত,

মানসি"হ। এই সময়ে ওম্দতুলমুল্ক্ ওকীল
'ঘুণতন্ত্ রীআ তেতুলমল সাহবে'স্ময়ক্র
ভুল্লম্বীরবার এই বাঙ্গাল দেশে আসিয়া এই
বàলাদেশের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ঘীন। তাঁর

পর … 88 এক হাজার চৌদ হিজিরি সনে আছ!

- ধীরশাহ্ বাদশাহের আমলে অট্ট সুবেদার এ

বাপ্পলীতে আবিষ্কার করেন তাছীর বিবরণ এই ।

২৪১

- ঐ অহিংদীর শাহের আলুণ্ন : প্রথম সলে
রীতা যানসিঁ`হ কিচ্ছু দিন চিলেন । তারপর

তাঁহার অগীরীতে কৌতহূদন º স্কে{কলতঃস্
অনুবেদার হইয়া ঐ তীহীদ্গীর নগরে থাকিয়া এই
বাঁদীল দেশের সুবেদারী করিতে লাগিলেন ।

তারপর অপুদী · দুইসনে লালবেগ তাহ্রীর

কুীি ºf l তারপর আলুদী ও তিন সনে এসলাম
¤ l তারপর ৮ অট্ট সনে কাসঘ ná। তারপর
আলুদী ৪৫ পনের সনে এবরাহিম » তেহ্জপ্প ।
তারপর আলুসী ৪৯ ওনিশ সনে মহাবত্ ná ।

তারপর আলুসী ২ একইশ সনে মুকর্মি ， তা
রপর অলুদ ২২ বাইশ সনে ফেদাই º " তাঁরণz.

• ৩১ এক হাজার ত্রিশ হিজরী সনে শাহ্
আঁই ব'দৃশাহ্ হন ইঁ'র আমলে নবর্ব শুদ্ধ এই
বীদৗল্পর চরি সুবেদার তাঁর বিবর্ণ এই ! →

ঐশ্য | অপুদী মনে কসিম › । অরণঃ

অকুদী ও পাঁচ সনে আত্ম ¤ তর্ণর আলুদী

২৪৭

৩ সুত্র সনে এস্লাম º l তারপর আলুদী • দশ
সনে মহম্মদ শুত্রাশৗহ বর্শাহ্তাদ সুবেদার

হইয়া শাহজাহাে বাঞ্ছণাহের আমলের শেষ পর্য্যন্ত
থHকিলেন । তারপর :০১৮ এঙ্কু ছাত্রীর আর্ট

ঘন্থি হিজিরী সনে আলমগীর বাদশাহ্ হন ইহার বাদশাহির মধ্যে বাপ্পলীতে ৩ চয় সুবেদার
আইসেন তার বিবরন এই …

- -

আলুদীঃ পুখ্য সনে মুনেম º "নntiন

সেপেহ্ সাল'র।

তারপর আলুসী ৩ চয়

সনে আর্মীবল ওঘরা শীঘ্রস্তা! …

তারপর

আলুদী • কুত্সিনে আত্ম ¤ কোকা। আর
ণর অসুনী২২বাইশ মনে আলীজী মহম্মদ অা

অঘ্র শাহ্ বাদশাহজাদ।

তারপর ঐ আলুসী

২২ বাইশ দনে দ্রের ঐ শীঘ্রস্তÍ › ত্রাঙ্কণ

ও¤। তারপর আলুনী ঃঃ একচল্লিশ সনে শাহ্
তীদঃ আঃতীযশ শ}ন । তারপর ggg৭ এগাের শ

সতর স্থিতির সনে বাহাদুর শাহ বাদশাহ্ হন

ইহার আমলে অাত্র Aiঘুদেরী এক সবেদার হন
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:

ইনি পূবের্রবাঈলীর বাদশাহি দেওয়ূন ছিলেন
তারপর সুবেদার হইলেন। তারপর ঐ জাের …

ময়াতুদী আছাদারশাহ্ বাদ্বশঃস্থ ও স্ত্রক，মির
বীদশাহের ও রাষ্ট্রীয়দরআঁত ও রাষ্ট্রীয়ল্পৌল এ

দুই বাদশাহের আমলে বাঙ্গালীর সূবেদারী করেন।
তারপর … ৩ঃ এn'র শ একত্রিশ স্থিতিরী সনে যহ .

ম্মদ শাহ্ বাদশাহ্ হন ইই'র অলুসী ৭ নীড় সন
পর্যন্ত ঐ অt্র › বàল'র সুবেদার থাকেন

ইছ িনযি"র মুর্শদকুলী º ইনি আহুঙ্ক
এই মুশিদাবাদ শহর
আবাদ করিয়া আঁতেই থাকিলেন এই মুর্শদ
নগরহইতে আসিনুর্ণ

ক্বী， ঐ শহর বসাই， ঐ শহরের মুন্নিবদ্ধ
নয রশ্মিলেন। ঐ বাহাদুর শাহ বট্টুশাহ হইয়ূং

, এই আঁর 'ট্রর ওপর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে ম্ল
সাক্ষাতে আনাইতেচিলেন কিন্তু আব্বু ， বাহ!
¤ *ইর শাহ অাঁদগীর সময়ে কএক লক্ষ ৯›
দিয়া বাহাদুর শাহের সহিত ভ্রূণয় করিয়াছিলেন।

পরে বাহাদুর শাহের ঐ পূর্বকথা স্মরণ হওয়াতে

:
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তাঁর প্রতি অতিবািদ সন্তুষ্ট হইয়া বলি'র সুবে
দীর্রী আঁরে ধুঁকে জীবদশী পর্যন্ত দিলেন এবণ
ওতিদার সুবেদারীও দিলেন ! তদবধি শুক্তিলা।

· সুবে বাদল， সুবেদারের অধিকার আইল পূর্বে
দক্ষিণ সুবার দাযিল চিল । অায় অাট্র ºর

স্টুর্নিতে ঐ দুই সুবার বর্শছি দেওষুনিও
উঁহ'র অনু্ক্ত করিয়া দিলেন পূর্ব বাদশাহি
দেওয়ান বাদশাহের হুজুরহইতে অতরিত হইত ।
এই রূপে অt্র º বাদশাহ্ছইতে সম্মানিত

হইয়া মুরশিদাবাদে আসিয়া আপন দৌহিত্র
আ'ল'ওদৌলীকে বাদশাহি দেওয়ান করিয়া ও
আঁপন তীঘ্নত' শুত'ওদৌলাকে ওতিসা'র সুবে

দীর করিয়া এই বলে বাদাল ও ওড়িদা'র সুবে
দ্রৗ করিতে লাগিলেন এবং মুরশিদাবাদে

গপ্পর পূর্ব পারে ঘত দেবালয় চিল দে সকল
ভ{নিয়া কােরা নামে এক স্থান পত্তন করিয়!

ত্রতে মসজিদ করিয়া দিলেন আর ইনি অলেঙ্ক
-

ঠন
*

*
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হিন্দুদের অতিক্বদ করিয়াছেন আর তােদর
, দিগকে যািন কএদ করিতে অম্লত্ব দিতেন তখন

| কহিতেন যে ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইগ্গ র্থ ও কর্
গ!রে অমীদারেরদিগকে মহিষের চ্যু পর'ইহ্ল।

: যহিষের দুগ্ধমত্র আহার দিতে আত্ম করিভেন

ভীন্থীরা শৌচ পুঁসু!ব কালেও সে মহিষের চর্ম
: n‡লিতে পারিত ন তাহ'তেই শৌচাদি করিত

অগ্রীদারের' কএদহইতে গ্লাস হওয়া পর্যন্ত এই
ক*দুঃখ পাইত। এই বলে অমীদারদিগকেও
অঘ্রৗদরি অযলারদিগকে বড় দুঃখ দিয়চিলেন
ইঁহারি কাটতলব º আর এক নযা চিল ইনি
মুরশিদাবাদে রোগেতে ঘরিলেন। তারপর অস্থির

¤ ঐ জামাতা সুত্ঘিনল্যুলক শুতাওদৌল!
শুক্সাওদীন মহম্মদ ná বাছীদুর

যহম্মদশাহ

বাদু"র অলুসি ৭ সাত সনে সুবেদার হইয়া
ক্রীণ'র বদ্ধ অমীদারেরদিগকে মুক্ত করিল্লা

স্ত্র জমাদারেরদিগকেও সম্মান'ও অনেক
সুকীর আশ্বাস করিলেন। ইছাঁতে অমীদারেরা

'
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অত্যন্ত সন্তুষ্টু

ফুঁ পূর্বে যে

যাহা কর দিত্ত

সেন তাহ!হইতে অধিক দিতে লাগিল ও দেখ

তঁার পালনেতে রায়*আর ন্যায় সুস্থ হইল। পরে

পূর্বহইতে অধিক বাদশাহি ，তিনি ও এউ
দেশীয় অনেক ওত্তম সামগ্রী বাদশাহের ছত্র

পাঠাইলেন। ইহাতে মুহম্মদ শাহ্'সন্তুষ্ট হইয়া
সুব বেহারও শুশু!এদৌলার অধিকার করিয়া
দিলেন । আর ইনি বাদােলর সূবেদার হইঘ্র

আপন পুত্র মহম্মদতঙ্ক ↓কে ওড়িদার সুবে
দরি করিলেন ও বেহারের সুবেদারী ৭ইয়া যস্থ।

ব-অপ্পঙ্কে আঁকার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন।

আর ইহঁর জামাতা মুর্শদকুলী ¤ চাকীর ন্ব
সুবেদার চিলেন ইনি বত্ব ওপযুক্ত ও পণ্ডিত
ও কবি ছিলেন ব্ধিগ্ধ বাদশাহি দেওয়ূন আ'লীও

দৌল্বর সহিত ইহাির আন্তরিক প্রণয় ছিল না

অ-প্রযুক্ত ঐ আলিওদৌলা আপন পিতা শুতীও

দ্দৌলাকে কন্থি মুর্শদুলী সঁকে নিরপরাধে
ঈর্ষ্যাত্রে তœহইতে অপদস্থ করিয়া আনাই
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লেন ও চাকরি নীএবী নিজ কর্রয় ব্ল¬লেন ।

-…

মুর্শদকুলী ºf তথtছষ্টতে অপদস্থ হইয়া নব।
বের সাক্ষীতে নজর দিল্লী সভাতে বলিলেন ，

নরবি কেবল পুত্রের অনুরোধে তাঁহাকে ভগীর
করিয়াচেন ত°àযুক্ত লড়ীতে অবে।মুগ্ধ হইয়!

'…?

থাকিলেন ও অt্তর সহিত কিছু সম্ভ্র করি।

:

লেন না !

ইহাতে ঐ মুর্শদকুলী º স্বকৃত

এক বয়েত নবীবের সাক্ষাৎ~ দাঁড়াইয়া পড়িলেন

তাঁহার অর্থ এই। আমার মন ভাঁগীতে অনেক
' লোক আমোদিত হইলেন যেমন গৌtলবেত্তে

পরিপূর্ণ মানি

ভীপ্সিলে সভা আযেদিত হয়

তেমন। এই কবিতা পড়নেতে নবাব সন্তুষ্ট হইয়াে
তৎক্ষণে ওসিস'র সুবেদার আপন পুএ যহ

ম্মদতকী niীকে অগৗর করিয়া তথাকার সুবে
দীর্ী ইছাঁকে দিলেন । এই রূণে মহম্মদতকী

মীর পরে মুর্শদকুলী আঁ ওতিমার সুবেদার
হইলেন ।

এই বণে নবাব শুত"ওদৌল| তিন

সূব'র সুবেদারী করিয়া মুরশিদাবাদে রোগেতে

;!
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মরিলেন । তারপর মহম্মদ শাহ বাদশাহের

অণুদী ২ঃ একইশ সনে ঐ শুত!ওদৌলীর পুত্র
ও অহির ºiীর দৌহিত্র আ'লীওদৌলা সর্

রাত » বাহাদুর হয়ব-অম্ল বদলীর সুবে
দীর ছইলেন।

বাদশাহের সাক্ষাতে নিবেদন

পত্র প¬ইয়া fnt.লত ও সহদেতে সম্মানিত

হইঘ্রী বাপ্পণী দেশের সুবেদান্নুতে স্থির হইয়া
স্ত্রী সম্ভোগ'দি বিলাসে আমিও ছইর্য়?!!র্কুিলেশ।

ইহাতে সুবে বেছারের নাএব সুবেদার ঐ যহাব
অপ্প নবাবী মুনাহেব অণ°সেঃ ও রাষ্ট্রীয় আলম।
চন্দ্র ও হাতীআহম্মদ ঐ মছীব-অষ্ট্রের জ্যেঞ্জ
ভূত এই সকল লোকেরদের সহিত সাহিত্য
করিয়া নবীবের সহিত মিলিবার চলে নদৈন্যে
আনি?! ঐ সরবরাজ º নবাবকে নষ্ট করিয়া

আপনি মহম্মদ শাহ্ বাদশাহের আলুনী ২২বাইশ

সনে ঐতিন দুবার সুবেদার হইলেন ও বাদশ!
হের নিকটে নিবেদন পত্র ও ভারি náতনি প্রাইয়া
গ্লিত্ব ও হণ্ডহীতার মনস্ ও শুতাওল মুল্ক্ন
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হিসাঘদৌলা মহম্মদ আ'লীগুদান » বঙ্কুর

যহাব-অল্প এই যেতাবে সম্মানিত হইঞ্জ ঐতিন
সূর্'র সুবেদারি যহম্মদ শাহের অlঘল অবস্ি
আহমদশাহ্ বাদশাহের অlঘল ও আলিমৃগীর

সানী বাদশাহের আলুনি ২ দুই সন পর্য্যন্ত সবর্ষ

সূদ্ধ }৬ ঘেHব-সরু করিলেন । এই মহািব

অষ্ট্রের প্রথমাবধি শেষ পর্যান্ডের বিবর্ণ লিখি ।

এই যহাব-অষ্ট্রের পূর্ব নাম আলীওদীন ji
ঐ আলীঙদীন » দক্ষিণ দেশহইতে সপরিবারে
গূঢ়াত ওতিস্যাঁতে আসিয়া পহুঁচিলেন । তখন

শুত্নিসা'র সুবেদার শুতীওদৌলা চিলেন । ঐ
শুতীওদৌলার কাঁচে ঐ আলীঙদীন "র (অঞ্জ

ভ্রাতা হাজী আহমদ বত্ব প্রস্তুত চিলেন । তাছীর
দ্বঘ্ন ঐ আলিঙদীন ， শুভ্র!ওদৌলার সহিত
সাক্ষাৎ~ করিয়} কেনিছ মনোনীত কার্য্য করিয়া

: দিনে২ বত্বই প্রস্তুত হইলেন । তাছীতে শুত্রীও

দৌল। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই， ঐ আ'লীওদীন ，কে
অসুরেশ্বর নামে ওতুিমা'র এক পরগনার তহ

ঃ
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সিলদারি কার্য্য দিলেন।

ঐ আর্লিীগুঞ্জন …।

রীতা রীত্ব ব্লভের পিতiঘন্থ অনিক্কীর্ঘকে আঁশ

নীরপেক্ষর করিলেন। এই বণে ঐ অমুরেশ্বর

পরগনার তহসিলদারি পাইয়া কার্য নৈমুগ্ধ
দ্বারা ঐ আলীওদীন › দিলেং ওঙুিসাের নবা

বের নিকট বড় সুঘ্রতিঙ্কিত হওষু'তে ওতিমার
আর। মহালীতেরও যৌক্তিয়ুরি পাইলেন । এই

স্বপেঁ কিচ্ছু দিন ওতিস্যাঁতে থাকিলেন ।

পরে

বাঙ্গালীর নবাব অােহর ºf মরিলে ণর্য় ঘnান ঐ

শুজওদৌলা মুরশিদাবাদে আসিয়া সুবেদার

হইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে ঐ আ'লীশুদান »
অসি্f কার্টুয়ার ছেঁৗজদারি কার্য্য ঐ শুতাও

দৌল সুবেদারহুইতে পাইলেন ।

তথীতেও

কার্য্য দ্বাà শুত।ওদৌলার কাঁচে Aেríশনীম

শাইয়া কিছু দিনের পর রাজমহলের ফৌজদারি
ণইলেন । তাছীরপর শুজ!ওদৌল| মহম্মদ
শাহ্ বাদশাহের হতুর্হুইতে স¤তির পর

ওয়ানা ও সুবে বেহারের সুবেদার পাইয়া ঐ আলী

২ ৩

…

শুদন º:ক সূবে বেন্থীপ্নের নীলব সূবেদারিতে

;àà

নিযুক্ত করিলেন । এই বলে আন্টিওদিন ¤
শীঃনার ন…ব সুবেদার লইয়া সুবেদারি বা*

প্নে বিলক্ষন বসে নিবর্বহ প্ররিতে লাগিলেন ।
এক্ব ক্ব:মং কিসুসৈন্য স…হ করিতে লাগি
লেন ，
- চিলেন !

তখন তাঁহার দেওয়ান ঐ আঁৗনক্রীঃtয
তাছীর্ণর্ বদিৗলার ও ওতিম্যার

ও সুর বেছারের সুবেদার ঐ শুত ও দীল'র
মুতু্যর পর অস্থির পুত্র আলীওদৌলা সর্বরাজ
ná ঐ ডিল ড্র সুবেদার পাইয়া বিলাসীসক্ত '
চিত্ত হইয়া রাত্য ব্যাপারে তত্ত্ব'বগ্নরহিত হইয়া

থাকিলেন।
তHীগুদ্দীন ºর তেত্র্ভুিত!
: ঐ স্থ!তী শুাহম্মদ নূরজ niীর নিকটে বতই
পুন্ড্রত ড্রিলেন । ইহার পরামর্শ মতে সর্বহ

রূত º সুঘ্র সকল কার্য্যল্বগ করিতেন ঐ
অলঙদীন › নূরজ "কে এই বলে রাজা

কর্মে অনবহিত ঝুঁবারূ হতীআহমদ ও রায়রীয়।
আলমচন্দ্র ও সেট মহতাবরায়ু এবং মহারাজ

'

২৫৭

দ্বষপঙ্গু শূভূতি পুবালং লেকেরদের সম্বিত
সাহিত্য করিয়া সংক্রাঅ nF নবীবের সহিত

মিলিবার সলে সসৈন্যে সুশিদাবাদে আসিয়া ঐ
- সরফর'আ ºfকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি তিন
সুল'র সুবেদার হইলেন ।

|

এই কপেঁ নবীব মন্থ।

ব-অপ্প সুবেদার হইয়া আপন ভুতুপুত্র নৰর
: শহীয-অপ্পকে বাদশাহি দেওয়ান করিলেন এবং
Bীকার অধিকারও তাঁহাকে দিলেন । . . ও রায়

রü অনলযচন্দ্রের পূত্র কার্ত্তিদুকে রীয়রাষ্ট্র।
` করিলেন ।

আর নিতীমতের সকল কর্মের

| যৌক্তিয়!র যহৗরাত্ম অনিকীরামকে করিলেন ও
আপন ভূতৃপুত্র নবাব দৌল-অষ্টকে পূর্না ও
“রষ্টপূর্ ওগ্রহের নাএব সুবেদার করিলেন ও

|

আপন তেঃ ভূত হতী আহমদের পুত্র হৈব…
“অন্ধকে পার্টনার নএব সুবেদার করিলেন ।

ও

সর্রজি ºfর ভগিনীপত মুর্শ-কুলী »
শুত!ওদৌলার আমল অবধি শুড্ডিসার সুবেদার
হ

…
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- চিলেন । যহাব-অঈছইত্তে সর্রতি … ঘুদ্ধে
মারা গেলেন , এই প্রযুক্ত তিনি মছীব-অষ্ট্রের
বশীভূততা স্বীকার না করিয়া তাহার সহিত
মুদ্ধ করিতে শুপস্থিত হইলেন । , ইহীতে নবীব
মছীব-অদ মন্থtáজ অীলকীরামকে মর্দে লইয়ু;

ঐ মুরশ-কুলী ট্র্যর সহিত যুদ্ধ করিলেন ।
-শু'হাতে মুর্শ-ক্ব যুদ্ধে ভঈ দিগ্ন দক্ষিণ
দেশ ∩ইলেন । এই বণে নবাব মহীব-অর্র

মুর্শৎকূলী"কে পঁয়ত্রিয় করিয়া আপন প্রধান
সেনাপতি সুম্ভেীর। º বীবরতপ্নের সুতা আবিদুষু
বছীনকে ওতুিসা'র সুবেদার করিত্ন মহাপ্লজ।

জানকীরামের মুত্র মহারাজ দুর্লভরায়কে ঐ
সুবীর দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত করিলেন

এব…

ওতিমার রাজা বীরকেশরী দেব যহৗরাতকে

আনাইয়া আপন দৌহিত্র সিরাজদৌলার সহিত

পাগড়ী বদল করাইয়া দুই অনর বন্ধুতা করিয়া
.দিলেন ।

ও আ'রং শুড়িস্যরি অমীদার্রেদিগকে

শুপমুক্ত মত্ত মিল− দিয়া আশ্বাস করিলেন
.…

• '
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এব` ওভিদ'র বন্দোবস্তও করিলেন । এই ঋণে
সূবে ওতিন'র সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া

মুরশিদাবাদে আইলেন। এই বণে নবাব মহব…
অল্প কিছু দিন সুবেদারী করলে পর এই বদ্গ
দেশে বরগীরদের ওপর্ব হইতে লাগিল তােহর
বিবরণ এই —

.

মুরশ-কুর্দ্দও শুজওদৌলার প্রধানসেন
পতি মীর হবীব এই দুই অনে দক্ষিণ দেশে
গিয়া মহারাষ্ট্রেরদের সঙ্গে মিলিলেন।

এই

দুষ্ট আনার পরামর্শেতে মহারাষ্ট্রে এই বাঙ্গালা
দেশে আসি， দেশ লুট ও দাহ করিয়া লোকের

দিগকে বড়ই দুঃখ দিতে লাগিল। ইহাতে নবাব

মহীব-অল্প মহারাষ্ট্রেদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াি
তাছারদিগকে ভাগাইলেন। পরে যহীরাক্কুের，
কখনও শুতিসীতে আসিয়া লুট করে এবং '
কােনও বাধাঁলীতে আদিয়া কু…লও বর্দ্ধমান ক্ht
নও বীরভূমিতে দেখঁদিয়া দেশ নষ্ট করে পরে

- একবার মুর্শিদাবাদে আদিগ্ন অণ-সেরে ঝুঁৗ
।

-

• *
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লুট করিয়াছিল । যছঃ'ধুর্

ঘh!ম….এই

' যশ করিত তখন নববমহাব-অল্প আছারদের
সহিত যুদ্ধ করিয়া তছিরুদিগকে পরাস্ত করিতেন
· ফােনও ঘন্থর'প্নে মহাব-অদকে আয় করিত্বে
পীরে নছি।

মধ্যে একবার নাগপুরে রাজা রঘু।

শুী ভৌশল অলীভম্বর

লুভূতি অ ে সরà
রেরদিগকে সসৈন্যে এই বণদীল দেশে প্রাই
লেন তােন নবাব মছীব-অপ্প তীহ'রদের সহিত '

যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া যেল করিতে মহারাজ

জানকীরামকে তাছীরদের নিকটে প্রাইলেন !
মহূর্ত অনিকীর্ঘ তথt আনিয়া আলীভম্বর,
পুভূতি সরদারেরদিগকে কছিলেন যে নবীব
আমাকে তোযীরদের নিকটে ৭léাইয়াচেন ও .

কহিয়াচেন যে যুদ্ধ করা কর্তব্য নয় কিন্তু সল।
করা কর্তব্য অতএব তোমরা আসিয়া আমার
সঙ্গে সাক্ষা` কর । ইহ'তে মহারাষ্ট্রে কছিল

আমীরদের নবাবের নিকটে যাওয়া পরামর্শ নয়

যদ্যপি আমােদর সহিত সলা কর তাহার

;
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ফন্তর্ব্য থাকে তবে এক স্থান নিঝ৭ণ কবন যে
সেই n‡নে তিনি আইসেন এবং- আমরাও যাই

যে কথোপকথন থাকে তাহা সেই "নেই কর।
ঘাবে কিন্তু আমারদের সৈন্য ও তঁৗছর সৈন্য

দুই দিগে nHত্বা থাকিবে ，

যহগ্গতা শুনি ।

কীর্ঘ এ কুপ যহীরাক্কুেরদের সহিত কথোপকথন
করিযুí নবীবের সাক্ষাতে সক্ষল নিবেদন করি

লেন। নবীব তাই স্বীকার করিয়া শহরের বাহি
য়ে এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ত'তে অতিবীদ
যত্ব এক আধুøত করাইয়া তাঁহার মধ্যে গুপ্ত
ক্বণে অনেক শত্নধরি লোক রশ্মি!ইয়া যহ।রণ

ড্রেদিগক্সেম্বাদ দিয়া আপনি আঁতেগেলেন।
এব` মহারাষ্ট্রের'ও তথ'তে আইল। এই সপে
নবািব ত'তে আসিয়া মহারাষ্ট্রেরদের সহিত কি

ঙ্কি-কীল মিথH কথোপকথন করিল্ল কোম্হণ্ডপ
লক্ষে তাম্বু বাহির হইয়া আপন লোকেরদিগকে '

সঙ্কেত করিয়া চোট এক হস্তিনীর ওপরে
আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ·

নবাবের

*6*,

লোকেরা তাম্বুর দতি কটিয়ঁ দিল তাহাতে সে
শুধু পড়িল ও যহাঁরাষ্ট্রে সরদারেরা তীষ্ণু যথ্যে
| পত্নিয় ওঠতে পারিল না ।

ইহাতে নবীবের ঐ

গুপ্ত লোকের সকল মহারাষ্ট্রের সরদারেরদিগকে
কান্ট্রি হেলিল ।

এই

কপে কপটেেেত সক্কল

যহারাষ্ট্রের সরদাররা মারা যাওয়াতে যহারী

ষ্ট্রের সৈন্যেরা পলায়ন করিল। এই বণ হওয়ােত

কিচ্ছু দিন পর্যন্ত বরণীর অস্থির হইয়াছিল ।

তারপরওতিমার সুবেদার আবদুহূবহীন মন্ত্রিনে
তাহাতে নবাব সাহেব যহীর!ত্র দুর্লভল্লীমকে শু৭

যুক্ত অনিয়া তাঁহাকে ওড়িশার সুবেদারী দিলেন।
এই বণে মহারাজ দুর্লভগ্নয় ওড়িশার সুবে
দারস্থইয়া কএক মাস আচেন ! ইতি মধ্যে ন…

পুরহইতে মছরিাষ্ট্রে কএক সরদার সসৈন্যে

শুতস্যাঁতে আসিয়া যম্ভারতি দুর্লভরমিকে আয়ত্ত
করিন্নু নাগপুরে লইয়া গেল， তিনিও তখ।
{ত বৎসর তিনেক কঞদ থাকিলেন।

তাঁর

শর্ নবাব মন্থব-অন্ধ মহারাজ দুর্লভরায়কে

-
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পূত্রবৎসুেস্থ করিতেন ত-প্রুযুক্ত ৩ ••• • •
তিন লক্ষ টাকা পাঠাই， দি্ব ব…লার চঙঞ্জে
শুতিম্য' দিবীর স্বীকার করিয়া নাগপত্নছইত্তে

মছ!রজি দুর্লভরািত্রকে খােলদ করিয়া মানাই
লেন। যহীরাক্কুেরদের ট্রেীয় দেওয়ার কারণ এই t
–

পূর্বেদি， হিন্দুসম্রাট রাজার সন্তানওদস্তু
পুত্রের গ্লন নামে র্তী তাছীর দীদী গৱর্তাত্ত

পুত্র স্বতী তীহীর পুত্রসেবীতী তার পুএ
শীহ্ মহারাজ ইহ'র পিতা সে্তী আ'লমগীর

বাদশাহ্হুইতে দক্ষিণের সকল সুরি রাতকল্পের
ওণর শতকরা দুই টাকার সনদ লিখাইয়া লই
ঝুঁচিলেন ।

তারপর ঐ শহু যাহ!রাত মহম্মদ

শাহ্ বাদশাহছইতে আ'রখ সু'র চৌথের

করি

করাইয়া লইগ্গচিলেন । ইহারা আঁপনাকে দাবী

দীর তীঅতক্ত করিয়া আনেন ও কুস্থেন এবৎ বাঁদ

শাহীর চৌথও লন ইহরদের সবিশেষ বিবরণ
লিºtiতে এক কেতােব হয়

অতএব স`ফ্লেস্টে

কিচ্ছু লিখিলাম …

- - -

২৩৪

পরে নবাব যহাব-অঈ যহ!রাজ দুর্ভরীঘঞ্চে
মণিপুরহইতে Nৗলনি করিয়া আনইন্ন আপন
দেওয়ানের নেয়ািবতে ঘোিকরর করিয়া নিকটে রাফি

লেন পরে ঘুম্ভেীল আঁ বণবরঞ্জ ও শমশের ¤
এই দুই সরদার নবাব যহ ব-অদম্বইতে বিঘ্ন
তিয়া যাঘ্নেবিরíরী বেবাক দরমাহা লইয়া বাপ্পলা

হইতে গিয়া পটুনীতে ৭হুসিল।

তখন মহা

ব−অর্ভূেতৃপূত্র হৈব-অল্প পটুনীর সুবেদার
চিলেন ।

ঐ দুই সরদীর একপ্রায়শ হইয়া

হৈব-অধকে যুদ্ধেতে যারিদ্র্য এবং তাঁহার পিত্ত।

হাজী আছমদকেও মরিয়া মুস্তোত্র ， আপনি

পটুনীর সুবেদার হইল ! ইহীতে নবাব যহাব
অপ্প সসৈন্যে মুরশিদাবাদহইতে পাটনীতে গিয়া

ঐ দুই অর্নর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি
… ¤সেন ইতি ঘ:ধ মহারাষ্ট্রের নবাবী কেঁৗঅে
নুরন্থ হইয়া পিচতিতে লটু করিতে লাগিল
কিন্তু

নবীব সে দিণে মনোযোগ না করিয়া

মুন্তে্রী ও শমশের্রর সহিত ঘোরতর রণ

২৫৫

ধরিত্ন ঐ দুই জনকে নগ্ধ করি বরণীপ্পে
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ইহাতে তাহার?
মুদ্ধ ভদ করিয়া পলাইল ! তদনন্তর ঐ মান্থ'

রাঅ আনকীরাযকে সুবেবেহারের নূর মুব
দীর করিয়া পার্টনাতে রম্নি মুর্শিদাবাদে
আসিয়া বাঙ্গালীর চৌথে দুবে ওতিমাঘছরাষ্ট্রের
দিগকে দিয়া তাহারদের সহিত যেল করিয়!
সুস্থির বপে সুবেদারী করিতে লাগিলেন তা

ববি ওসি বরগীরদের অধিকৃত হইয়াছে ।

মহারাজ অানকীরাম পার্টনার্ সুবেদার হই।
অনায়ত্ত অযীদীরেরদিগকে ভয়েতে ও ঝুঁতিতে
আয়ত্ত করিয়া সুবে বেহারের বিলক্ষণ বর্ণে বন্দে!
বস্ত করিযুf বাদশাহী ¤তনি তহশীল করিতে
লগিলেন এব` বাদশাহী ওমরারদের 48àতে

যে আগাঁর চিল তাহার পূর্বে তাহা সরুল
শাইত নইনি তাহাদের সে সঙ্কল দিলুণািন্ত

পাঠাইয়া দিয়া বাদশাহের সাক্ষীতে সুতি্রত
ফ

.

২১৩

হইলেন ও বাদশাহি ওমররদের সুপারিঘে মন্থ।
র†জ বাহাদুরী খেতীব ও হুঘস্থতিৗরী মনসব ও

ঝালরদীর পলকা ও নওব- ও কলম ও শমশের
ও চাল ও চীঘর ইত্যাদিতে সর্রীজ হই， সবে
বেহারের সুবেদারী করিতে লাগিলেন! নবাব যহণ ·

ব-অদ মুশিদাবাদে অদি্র ম্হারাজ অনিক।

রায়ের পুত্র মহারাজ দুর্লভল্লীমকে আপন নয়াবতে
ঘে্রর করিলেন কিন্তু মহারাজ় দুর্লভরাম নবাব
শহীযৎ-অষ্ট্রের অনুরোধে সিরাজদৌলাকে যুব

রীত্র করিয়া তাঁহাকে লইয়া ন'এব সুবেদারির কা

ঢেঁর নিবৰছ কুরিতেন

তারপর পার্টনার দুবে

দীর মহারাজ তীনকীর্ত্ন ঘরিলেন !

তদনন্তর

উঁহার দেওয়ান রাজা রামনগ্নকে মহারাজ
দুর্লভগ্নীযের আনুকূল্যতে নবাব মহািব-অপ্প সুবে
বেছরের ন্ব সুবেদার করিলেন · বাদশাহি দেও
য়ান নবাব শস্থtº-অপ্প স্বত্ব দাত চিলেন তাহ'র
দেওঘ্রান বৈদ্য রািত্র র্অবলুভ চিলেন তিনিও বড়
দাআঁচিলেল তিনি বৈদ্যেরদিগকে যজ্ঞোপবীত্ব

২৩৭

দিলেন পূর্বে বৈদোরদের যত্মোপবীত লি না
ঐ নবাব শহীযৎ-অল্প পুঁতিবৎসর গরীব দুঃখির

দিগকে তিন লক্ষ টাকা দিতেন । ইনি কিছু।
দিন বাদশাহি দেওয়ানি করিয়া রোগে ঘরিলেন।

পরে নবাব মছবি-অপ্প সবব সুদ্ধ ৪১ ঘোল ব…
মর তিন স্বর সুবেদারি করিয়া ওঁলমগীর

আলুদি ২ “নে রৌণে ঘঞ্ছিলেন
আলমগীর সনি ;৬৭স্থিতরি শনে বাদশাহ হন।
তারপর তাঁহার দৌহিত্র নবাব মিল্লাত

সনি বাদ্বশীছের

দ্দৌলা ঐ শনে ঐ তিন নূবীঃ সুবেদার হইলেন ।
ইনি বত দুরন্ত ও অত্যন্ত পুঞ্জণপ্লুিত চিলেন ।
- ইহার শাহ্ত'দুটির সময়ে মে¥ছন্দ নামে

এক অন ক্ষুদ্র, লোকের সন্তান মুহুরির চিল

কিছুদিন পরে ইহার দেওয়ানের নীএব হইয়ুচিল
ভ-পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা আপনি সুবেদার
হইঘ্ন ঐ মোহনলালকে নএব সুবেদার করিয়া

মহর্জি বাহর্ী গ্রেপ্তার ও হপ্তছাতার মল
সব ও সহেবে নওব` ও মহীযরােতব ইত্যাদি
*
*

২৩৮

মত্সবেতে সর্বত্র করিলেন এবং বাদশাহ্কুলী
নযে আপন ভুতকে বর্শাস্থি দেওয়ান করি

লেন।

পূর্ন্য অঞ্চলেতে নবাব মহািব-অষ্ট্রের

গ্বিত্বা পুত্র নবাব সও¤-অপ্প মেক্তিয়!র চিলেন

তাহার সহিত নবাব সিরাজদৌলার কোন কার
গেতে অপ্রতি হইল ত-পুযুক্ত নবাব সিরাজ

দৌল' তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ ব্রীজ
যোহনলালের পুত্রকে সেই অঞ্চলের যৌক্তিয়ুর

করিলেন ও মীর মদনকে দ্বিতীয় বক্সী করিলেন।

এইং হলে নূতন লোকেদিগকে মর্যাদাপন্ন
করতে যহাব-অষ্ট্রের সময়ের প্রত্যয়িত স্রোেত;

য়র মহারাজ দুর্লভরায় ও বকুনী স্কুল অt্লী
ºf ও অণ°সেঃ যহতাবরীয় ও মহারাজ
স্বরূপটদুষ্টুতির সহিত দিনে। আন্তরিক অণুত
বীতিতে লাগিল ও বিশিষ্টু লোকেরদের ভার্য

ও বস্ত্র ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনই
বাভে ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে গব্রিণী ভূঁৗর

দের ঔদর বিদারণ করীনেত্তে ও লোকেতে ভল্ল

… -

স্থ6৯

নৌকা

ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনে। অবমু বৃদ্ধি

হইতে লাগিল ।

পরে বাদশাহি দেওয়ান নবাব

মেক্তিয়ারকার
বৈদ্রূআরজবলুভেঞ্জ অতিদ্বুস করিতেওদাত

শহীযৎ-অষ্ট্রের

হইলেন

সকল রিঘযের

ইহাতে ঐ রাজা রাজবল্লভ স্বজাতি

রক্ষার্থে বলিষ্ণতীতে আসিয়া কমুনি বহুদূরে
দের যৌক্তিয়!রকার সাহেবান ইর্য়রেত৷ বাহাদুরের

শরণাপন্ন হইলেন । তাছারপর নবাব সিরাজ

দৌল বৈঘ্ন রাজা রাজবলুভকে প্রাইয়া দিতে
কলিকাতাতে

সাহেবান ইàরেতেরদের নিকটে পত্র

পàাইলেন তাহাতে সাহেবের পরামর্শ কর্
কএক প্রবীন সাহেব মুরশিদাবাদে গ্গ্নি মহা

রাঅ দুর্ভরযের দ্বারা নবাবকে কহিলেন , যে
এযন বন্ম নছে যে শরণাগত লোককে পরি
Siণ করে আপনি দেশের কর্ত্ত আপনাকে ধর্য্য

বর্ম বিবেচনা অবশ্য করিতে হয় অতএব ধর্ম
বিবেচনাতে যে কত্তব্য হয় তাঁছাই অমিয়। করিব
স্পনাকেও তাহাই আত্ম করিতে হয়! 3ব”ছ

২৭e

-

মহারাজ দূর্লভরায়ও অনেক … নবীবক্সে

ঝুঁইলেন … কিন্তু নবাব সে সকল কিছুই
কৰীৰর করিলেন না বর°~ সাহেব লোকেরদের

শুদ্র ক্ষুদ্ধ হইলেন ! তনে্র সাহেব লোকের!

শরণাগত বৈদ রাজা রাজবলুম্ভের জাতি …

রঙ্কার্থে অনেক টাকা নজরঅান দিতে কবুল
করিলেন মবীব তীন্থও সন্ধীক্কার করিলেন না !

ইহান্তে সাহেব লোকেরা মুরশিদাবাদহইতে ত্রিরি
গ্ল কলিকাত'তে আ'ইল্«ে

নবীবও সসৈনো

কলিকাতার ওপর চড়াও করিয়া হলদির বাগানে
আঁলিয়া চাওনি করিলেন । তাছারপর সাহেব

লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কুশ্রী ও কলিকাত!
শহর লুট করিতে লাগিলেন তথাপি সাহেবের।
বৈদ রাজা র্অবলুভকে নবীবের সাক্ষাত হাজার
কর্ত্নি দিলেন না কিন্তু তাহাত্মে চত্ব'ইয়া স্থান

· ঘর করিলেন । এই কুপে নববিসিরঅদৌলা

কলুনি বীছাদূরের ঝুঁী ও কলিকাতা শহর লুট
· কুড়ি। আপন সবর্বনাশের হেতু করিয়া মুরশিদা

২৭3

বাদে গেলে পর সাহেব লোকের কলিকঞ্জি
হইতে শুঠিয়ী বিলীতে গেলেন । পুনরায় অর্থ্য

হইতে আসিয়া কলিকাতা শহরের লুটতে
মহাত্মন ও মুদি বকলি গৃহস্থ প্রভৃতি লোকের
দের স্রবো যাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাঁহার
যে য়োযন অায় করিয়া দিলেক তাঁহাকে তেমনি;
বেবীক fদয়] ¤জেপি-বন অর্ঘানি দ্বারঃ

মহগ্গতা দুর্লভল্লম ও ফৌজ বকুলী আঁতুল্ললী
¥ ও অগ-সেঃ

মহতাবর্ীয় ও তঁাহাের

ভুীতা মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি কথঙ্ক প্রধান
লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া অর্থও কিঞ্চিৎ

সৈন্য স`গ্রহ করিয়া শরণাগত পুঁতিপলিনকন্ঠ
ধর্মপতঙ্ক ও'ইয়া যুদ্ধ"র্থে পলাশিতে গিয়া
ওপস্থিত হইলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা সুখমত্তে।

ঘুদ্ধার্থে মহারাজ মোহনলালকে সসৈন্যে পাঠাই
লেন তিনি আসিয়া যু-কিঞ্চিৎ যুদ্ধেতেই ভণু
'হইয়া ফিরিয়া গেলেন ! তাহার পর মীর মদনকে

পøাইলেন

তিনি আসিয়া আড়ি বড় যুদ্ধ করি
*

৭৭%

, লেন কিন্তু শেষে মারা গেলেন !

উÍস্থ{র্ণর

মহারােত দুর্লভল্লম ও অi্রীলী º এব`
আর২ ই হ্রদের অনুগত সরদারের নবাবের
হুকমেতে যুদ্ধস্থলে আসিয়া এক ধুক'র অভি
সুখ হইলেন !

পরে সাহেব লোকেরা স্থির

হইয়া থাকিলেন কেহ যুদ্ধ করিতে ওদ্যত হই।

লেন না। যহগ্গজ দূর্লভল্লায় প্রভৃতি নবাবের
সরদারের কেবল কথক গুল বার করিয়া যুদ্ধ

ভূমি ধূযময় করিয়া যুদ্ধহইতে ভর দিয়।
গেলেন । সাহেব লোকেরা ঐ পলাশিতেই থাকি

লেন মহীরীআ দুর্লভরায ও অt্রীলী ºf
পুভূতি সরদারেরদের সলীতে নববি সকল
সৈন্যেরা দাদনির ওতর করিল ।

ইহাতে

নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্লভরম প্রভু
ত্তিঙ্কে হুকুম দিলেন যে আমি!র বেগমেরদের
নাকের নত

পর্যন্ত যত বন আঁচে সে সকল বন

লইয়া যৌথ সরদারেরা আপনং বিরíদারিরদের

দর্ঘাছি যত বাকি বলে তু'ইরদিগকে তাঁছাই
-
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দেও ছিম'বের অপেক্ষা করিও না ভীল প…

ছিদবি হইবে

এই বর্ণ আজি দুই পুঁহঃ

রাত্রি পর্যন্ত সকল ট্রেীজেরদের বেবাক দাঁদনি
করিয়া সকল সরদারদি্রীকে হুকম দেও যে
gৗরি দণ্ড রত্রি ঝুঁকিতে যেন সকলে আÍপল২

বির'দরি সমযেত অনিয়| ওপস্থিত হয় কলা

আমি অতি প্রত্যূষে যুদ্ধ!র্যে যাত্রা করিব এই
কণ হুকুম দিলেন কিন্তু মহােজ দুর্লভরায প্রভু
তির ওপরে নবাবের অণুতা হইল ৷ তদশ
ন্তর যাহ!রাত দুর্লভল্লাম ও জীফরালী ná পুত্তুতি
সরদারেরা নবাবের আত্মীযূত দাদনি করিয়া
নবীবের সাক্ষীতে নিবেদন করিয়! আপন। স্থানে
গ্লেন ৷ তদনন্তর নবাব সিরাজদৌলা আপন
লোকেরদের ব্যবহাের অনুসন্ধান করিÑ শঙ্কা ও
ভয়েতে অতিশয় সাঁতস্ক হইয়া পার্টনার নায়েব

সুবেদার রাজা রামনারায়ণের অরিতিমতে ঐ
রাত্রিতে শেষ বৃত্রি পর্যন্ত তিলে，নীতে ক্রেনস্থ
*

-
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২৭৪

ম্লরদািরকে হীতীর হইতে না দেখিয়ু' কেবল এঞ্জ

পুøীন বৃদ্ধ সর্দারকে শও চরিàচেক বির।দরি
সঘেত হাতীর হইতে দেখিয়া এক httস পলে!
ঘ্রীরে কােক গ্দেয-গীর সমেত সওয়ার হইয়ু!

অতীঘীবাদ দুস্থান করিলেন।

পর দিবস রীজ

মস্থলের নিকঃ পহুঁচিশ্ত ক্ষুব্ধত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল
জুই， আঁতে নৌক্কা লাগাইয়া কিছু "দ্য সীম
হ্ণর নিমিত্তে এক অন চাকুরুকে নৌকােছইতে
লামাইয়া দিলেন ৷

তথ!!তে এক হুকীর চিল

নে পূর্বে মুর্শিদাবাদে এক জন মর্দআমি
ঢ়িল

নবাব সিরাজদৌলা ল্গেনছ অপরাধে

গ্রীর প্রশ্রন্থে অহার যে， মুড়াইয়াছিলেন এই
অঁ শসানে সে ব্যক্তি সবর্ব পরিত্যাগ করিয়া
¤ক্ষীর হইয়ৃ তথ!!ত্তে চিল

সেই ক্রুকীর নবাব

সিরঅদৌলীর চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে
কিচ্ছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কুণঃ লুক্তি

ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল যে ভুমি এই
¤নে থােক আমি ব'অরিছইতে সমগ্র অনিম্ন

২৭৫

- আদ দণ্ডের মধ্যে ঝটৗ করিয়া দিই। নবীব.
সিরাজদ্দৌলার চকির ও-কালোপযুক্ত সে কথা

ভাল বুঝি। তাঁহাই স্বীকার করিল ।

ফকীর

সামগ্রী আনিবার চুলে বাজারে আসিয়া নবাব
সির্তদেীল যে পলাইতেচেন এ কথা প্রকাশ
করিল !

ইছীতে তথাকাির ক্রেীতদরি অমিল।

লোকেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার ইঙ্করেত বছি।

দূরদের সহিত যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহা স্মৃতি
চিঁল

স্তন্থিরা ইহার পলায়ন শুনিয়া পলে'
য়ারের নিকেট আমিষু! সবর্ষ সুদ্ধ পলেগ্নির অটু

স্কাইস্র মুর্শিদাবাদে অতি শীঘ্র সমাচার পà
ইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাইলে পর যহ

রাজ দুর্লভরাম সশঙ্ক হইয়া থাকিলেন কিন্তু
আফ্রিীলী # সাহেব লোকেরদের সহিত মিলিয়া

নবাবের কিল্লা ও আর আসবাব সকল অধিকাের
করিয়চিলেন !

সিরাঅদৌলা রাজমহলে ধর্

গ্গিন এ সমীচীর পাইয়া সাহেব লোকের
দিগকে সমৃদ দিয়া নবাবকে তথীহইতে আনি।

© ২৭৩

ইয়া আফ্রিগষ্ট্রে আপনার ঘtèীতে কয়েঁদ করিয়া

রাখিলেন । তাছারপর ঐ আত্নালী র্যার পুত্র
মীরণ সাহেব লোকেরদিগকে ও মহ!রাত দুর্লভ
রায় প্রভৃতিকে সমৃদ না দিয়াই নবাব সিরাজ
দৌলার মৃত্যু ভয়েতে ননস্কার কাতরোক্তি
ন শুনিয়া আপন হস্তে নবাব সিরাজদৌলঙ্কে
Nণ্ড` করি， ঐ চিল্লশত্নীর হাতির ওপর চঢ়।

ইয়া শহর ভুযগ কর্ইয়ু। ঈশ্বরেষু'মতে নবীব
মন্থর-অদের অাপন মুনিবের পুত্র অথচ অাপন

মুনিব নবীর সরফরাজ ºfকে ফপটে মরিয়া
নবীব হওয়ার ও অলীভম্বর প্রভূতি মহারাষ্ট্রের

- দের সরদার লোকেরদিগকে ক্বণটে কাটাই
বার ও স্বয়ং সিরাঅদৌলার বলা-করে পর

স্খীদিগের অগ্নয়ন প্রভৃতি দৌরাত্ম্যের পুতি
ফুল লোকত্তঃ প্রকাশ করিল ।
আলমগীর
সনি বাদশাহ্ হন » ১৭ এগার শ সীড

ঘন্ত্রি হিজরি সনে ঐ আমগীর সনি বন্ধু
শীছের আলুসী ২ দুই সনে নবাব সিরাজদৌল।
*

২৭৭

ঐ তিন মুগ্ধ স্বদীর হইয়া এক বৎসর পঁঃ
যদি সুবেদারী করিয়া এই বপে মীরণের হাতে
ঘtরা গেলেন।

-

পরে মনসুর গপ্পুের হবেলীত্তে ইমতিয়াজ
মহল যে'কাযে নবীত্ব অট্রািলী ºf বসিলেন

কাশিমবাজীরহইতে কুড়োলিয়ার টোঁকের পথ
দিয়া আয়চােক বাড়াইয়া কলনল ক্বীব ও মেজর
কলনল প্রভৃতি সরদার সাহেব লোকেরা ঘন

সূর্গপ্পুের হবেলীতে পহুঁচিয়া মহারাজ দুর্লভ
রীমাকে তু'কাইয়া আনিলেন আíর সরদারেরা

সকল এব`অণ-সেরে দুই ভাই ভগ্নতেই
চিলেন ।

তদনন্তর সকলেই একত্র হইয়া

পর্ঘশ করিয়া আফ্রিন্জী º নবাব মছব…
অষ্ট্রের ভগিনীপতি চিলেন অতএব তাঁহাকে
সাহারােত দুর্লভল্লামের পত্নীযশর্মতে ঐ সাহেব

লোকের সূবেদার করিলেন ও তঁাহীর পুত্র নবাব
মীরনকে বাদশাহী দেওয়ান ও মহারােত দুর্লভ
রiযকে নায়েব সুবেদার করিলেন এবং মহারাজ

২৭৮*

দুর্ভাগ্নের ভুত' রাজ কুণ্ডুবিহারিকে র্র্র।
ঋরিলেন ও উহার ভ্রাতা রঞ্জি রাসবিহরিঙ্কে
àবীর্য মীরনের দেওয়ান করিলেন !

এই রূণ

ধদেবস্ত করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা যে ক্বী ও

ফ্রুলিক্বতা লুট করিয়াছিলেন উন্থি দাওয়া কুঞ্জ
কোটি টাকার অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেকতে বদ্ধ
ঘনি তিল ও চবিবশ পরগনা লইলেন ।

এই

স্বণে কিছুদিন গেলে পর নবাব মীরণ দেখিলেন

যে কিচ্ছু ঘলিত মহারাজ দুর্লভরামের ঘরেই
ঋকিল এব` মন্থর,অ দুর্লভগ্ঘ প্রভূতিপ্প
নববি আঁরোগী ºকে ও নবাব মীরণকে উদ্বুক

মানেন না ও কোনহং কম্মে স্বতঃ প্রাধােন্যও
ফরেন এই সঙ্কল দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে
না পারিয়া মন্থরতি দুর্লভরীঘছইতে দিনে। বির
ক্ত হইতে লাগিলেন।

নবাব আহ্ললী ট্র্যর

সহিত যহীরাজ দুর্লভল্লামের পূর্বে বড়ই প্রীতি
ট্রিল কিন্তু পুত্রের অনুরোধযত্রে তিনিও ঘন্থ
রাত দুর্ভােগ্নছইতেবিগড়িলেন এই ব্লগে দিনে।

২৭৯.

: আপ্নীতি বৃদ্ধি হওয়াতে নবীর অl্লী ºf
পুভূতির কোনহ ওদুব ওপস্থিত করিল্ল মহী

রাজ দুর্লভরামকে মারতে চেষ্টা করিয়া কেঁৗতের
দীদনীর জলে সকল ফৌজ মহােজ দুর্ভ
রামের নিকটে ল'ইয়া তাঁহাকে ঠোঁতেতে ঘের;
ইয়া রাখিলেন।

তদনত্তর যন্থীরাজ দুর্লভরমি

কশিঘ্রাডারের ও মুরীদবাগের সাহেব লোকের

দের নিকটে ত্র" চিশ্তী পাঠাইলেন

ডােন

হিষ্ক্রিন সাহেব মুরীদবাগে কল্পনির লেজেরসর্দার

চিলেন মহুর্ত দুলভরায়ের এই চিত্র পাইয়া
হিস্ক্রিন সাহেব ও আরং স্কএক সরদার সাহেব

অনেক গৌরী সমেত মহু'রআ দুর্লভরায়ের
হবেলীতে আসি ' ও স্থিত হই। নবাবী হেঁৗতের

দিগকে তথীহইতে দূর করিয়া দিয়া কএক
দিনের পর মহারাজ় দুর্লভরীযকে কলিকাতা

পাঠাইয়া দিলেন। পরে ক্রমেং মহােজ দুর্লভ

রায়ের পরিবারের'ও মুশিদাবদহইতে শুঞ্জি
কলিকাতা অইলেন। এইরূপে যহুর্ত দুর্ভ।
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গ্ল¬া ওয়ি' কলিঙ্কত্তি আ'ইলে পর নবাব মীরণ
সশঙ্ক হইয়া কলিকাতাত্তে আসিয়া সাহেব লোকের

দের সহিত সাহিত্য করিয়া মহারাজ দুলর্ভ
ব্লয়কে ধরিয়া লইয়া যাবেন এই মনস্থ করিয়!
সসৈন্যে কলিকাতী আইলেন! তদনন্তর তথন

করি বাট্টু নামে বত্ব সীহের নবাব মীরনের
এই মনস্থ অনিত্বে পরিয়া গত্বহইতে এক কল্পনি
গৌরী ও কথক তেলঈ! ও কথক তেH মহারাজ

দুর্লভরামের গোলাবাড়ীর হবেণীতে পাঠাই।
দিলেন। নবাব মীরন এ সকল অনিয়া কৌশলের
পরামর্শমত্তে সকল ট্রেীতী গঈীর ওপারে শালি

ºrীর ঘাঁটে রূhHইয়া চাঁদপালের ঘাটে আí৭নি
পীর হইয়া সাহেব লোকেরদের সহিত সাক্ষী… ও

কথোপকথন করিয়া মুরশিদাবাদে প্রস্থান করি
লেন ।

তদনন্তর আনলীগৌহর শাহ্আঁদা

যখন আজমীবীদে দিলুহৈইতে আসিয়া পন্টু

সিয়াছিলেন ইছাত্তে তথাকরি নএব সুবেদার
: রীতী রীযনারায়ণ সশঙ্ক হইয়া নবাব আফ্রিঁলী
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¤ নিক্বঃ শাহ্জীদার পইঢ়িবার আর্তী করি
লেন

-

পরে নবাব

অট্রালী ¤র

“ংবঘ্রতে

শাহ্জাার সহিত যুদ্ধ করিতে শুদ্যত হইলেন
এব` নবাব মীরল ম্লসৈন্য শাহব্জীদার সহিত

ঘুদ্ধ করিতে আত্মঘাবীদ গিয়া শুপস্থিত হইলেন।
ইহাতে শাহ্জাদ, ইহুরদের সহিত যুদ্ধ করা ভাল

না বুঝিয়া বাড়ীর পথ দিয়া বাদালতে অাদিয়৷
«খুঁজলেন। তদনন্তর নবাব মীরন আÍত্রীবাদ

হইতে সুশিদাবাদে অঁদিতেচেন পথেt রাত।
মছল ঘে'ক'ঘ্নে নবাব সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে লিয
n‡‡‡†ী করার লবণ বসু，তে মরিলেন!
এই বণে নবাব মীরন ঘরিলে পরে তাহার কবরের

ও রেও দুইবার বজ্রপাত হইল । লুবীব আহ
ব্লগ º নম্বত্রে নবাব সিলেন উগির পুত্র
নবধ মােরন সবেদারি কার্য্য সকলি করিতেন
এ« নবীব

সিরাজদ্দৌলার ন্য!!

প্রতীপংক্লিড

ত্নিলেন ওঁছ!র এই ব্লস্টে মরণ হইলে পর লবব
¥২
… •
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অঘ্রলী … আপন তামাত্ত' ক্রমালী …

রদপুর অঞ্চলের যৌক্তিয়াের ছিলেন তাঁহাকে
ত?Hহইতে ডােন'ইয়া অগণন'র সকল কার্য্যের
ঘোক্তি্র করিলেন ।

সেই সম্রয়ো নববি

অ'ফ্রীলাঁ গঁর নামে কোনস্থ অপবােদ সাহেব
লোকেদের নিকটে লুকােশ হইযূচিল দেই আল
বীদের মাত্মনার্থে নবীব তীরে'লী nü কীসমলী
üকে কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের নিকটে

পúইলেন কাসঘলী ， আঁতে আসিয়া নবাব

আল্লী¬র নানী পুকুর চুগল কল্লি ঐ অপ

বীদ বিলক্ষণস্নতে পুঞ্চ করিয়া এবং মাছের লো
ফেরদের সহিত সাহিত্য করি， আপনি দুবেদার
হুইগ্গ মুরশিদাবাদে গিয়া সাহেব লোকেদের পর।

মর্শমতে নবীব অ্লী যাঁকে কুশ্রদ করিয়!

কলিকাতা ৭'ইলেন । এবারে নবাব আহ্বা
লী ট্র্যর সুবেদারি আলমগীরসনি বাদ্শান্থের

আমলের শেষ ৩ তিল ব-সর এক মাস পর্যন্ত।
এই রূপে নবাব অi্লীø কলিকাতাতে কএদ .
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স্থš থাকিলে পর নবীব কামযলী ná সুবেদার
হুইঘ{ঘাতী অঞ্চলে আশ্লাগেীহর শাহ্জাদ। তখন
নিলেন ওঁৗছার নিকটে অনেক বঁল ও আলেক

ওগুম সšী ও অর্ত্দান্ত পাঠাইয়া সুবেদারির

সনদ এব` নদীগুস্সুক্কু, ইমতি!অদল।
নবাব আলীতাহমীর মহম্মদ স্কীস মলী， বােছা
দূর ন…জর এই খেতাব ও হপ্তস্থাঅরি মন
সব শীঘ্রই সাহেব লে'ক্রেদের সহিত বিমাতা

চঃন করিয়া আণনি স্বতঃ পূর্ন হইলেন এব`
চবিবশ পল্লগনা ও বদ্ধমান ব্যতিরেকে সুবে বi
· দল ও সুবে বেহু!র ইহু!র মধ্যে কোথাও সাহেব

লোকেরদের আত্মা রশ্মিলেন না কেবল কুশ্তীর বাব

স্থর মাত্র থাকিল । ইহার স্ত্রী আঙ্গুলী প্র
কন্যা ইহাকে পূর্বে অবস্থা করিত এই প্রযুক্ত
ইনি তাঁছ'কে তীরে বিদ্ধ করিয়া ঘরিয়া ফেলি

লেন।

এই ত্রুপে কএক মাস মুরশিদাবাদে

থাকিয়া সুবেদারি করিয়া কেবল অগ« সেরে

কুন্ত্রী বাড়িয়েকে ও মহারাজ দুর্লভরামের ঘর
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ব্যতিরেকে নববি যৌক্তিয়ারস্কার সেঁটে যত্ন
* সঙ্কলের সকল ধন কৌর্কে করিয়া লইয়া ঐ

মন্থপ্পড় দুর্লভল্লম ও নবাব অর্পিী º বাড়ি
রেঙ্ক নববি সেঁটে বত্ব সকল ওঘরা লোকের
দিগকে লইয়! এº মবীব সরকারের ক্রমাগত

যত দৌলৎ সে সকল লইয়া আবুতোরাব নামে
অণàর ক্ষুত্বাকে মুরশিদাবাদের স্কিলু'তেকিনু'দার
করিয়া এই বণে শ্লথর্ব শুদ্ধ' ওগ্নি ভ্রাম্পনি

মুগেরে গিয়া থাকিলেন।

তখতে মুরশিদ

বাদ শহরের ন্যাক্কু বিলু ও শহর পত্তন করি
লেন । এব… বার্লি'র অরং সুবেদারেরদের
হইতে অধিক আধিপত্য ও পুঁতাণ করিলেন ।
এব^ ¤রণশিঘেরদের সহিত অতিশয় সাহিত্য

করিলেন · ও গুরগন সঁ ও যােরক্ট লুভূতি
অনেক অর্মনিরদিগকে চাকর রােয় প্রধান
দেনীপতি করিলেন । . এই বণে ক্রবেশ

চােয় দড়ি লাক সৈন্য স…হ করিলেন । তার

পর মুর্শিদাবাদের ¤িত একবার চুরি হইয়!

· A৮৫

চিল তাহ'তে এক দিবসেন এক হুক্ম সকল

2ীন'তে হইঘ্ন ৩০০ চায় শত চোর যারা যায়

ইছাতেই চেtর ভয় নিবৃত্ত হইল ।

তাঁহার

পর সাহেব লোকেরা আপনারদের পঞ্চত্র
ঘাণের দর"ম্ভ করিলেন তাহাতে অার২ সকলের

অনুরেàব করিয়া এক কালে পঞ্চত্বপ্ন ওলঁইয়া

দিলেন ।

তাছারপর অগ« সেরে দুই ভাই

দেঃ মহতাবরীয় ও মহারাজ স্বকপচন্দকে
nণ্ড। করিড্ লবণের রশির মধ্যে ফ্লোইয়া

দিলেন । ও বৈদ্য রাজা রাজবলুভকে ও তাঁহ'র

ত্যেষ্ঠ পুত্রকে গলাতে ঘড়া বাঁধিয়া গপ্পাত্তে ডুব।
ইয়া দিলেন ও পার্টনার নীরব সুবেদার রাত।
রূlঘনঘ্নয়নকে বুকের ওপর পাথর চাপাইয়া

· মরিলেন ও মহরত দুর্ভরযের নাএব যহী
রাজ সক°`সি`হকেও নষ্ট করিলেন । ও নবদ্বী

পের তােদর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘাঁছার চৌকিতে

কএদ চিলেন সে হিন্দু চিল এ কােরণ তঁাহাকে
ব্রাহ্মণ অনিয়ু' কোনস্থ কৌশল কযে ভাগাইয়!
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দিল ল্যাবও আঁদার অনির তীক্ষ্ণ তাৎপর্য
করিলেন না ।

আর ভোজপুরের লোকেরা বস্তু

কৈ ও চোর ছিল তাহাদের এঘন শীলন করি
লেন যে তাঁহারা বিলক্ষণৰণে জম্মু হইল । পরে

নেপােল আবিষ্কার করিতে অগ্নতে নিম্ন বড় যুদ্ধ
করিত্না নেপালের গড় গুঁড়ি লন ইতি মধ্যে কোন
বিভীষিকৃৎ দেখ়ি ভীত হই্ ত'ছইতে
ওšি- উণইলেন ৷ তীহরিণর কলিস্তীতে
মাহেব লোকেরা নবাবের এই সঙ্কল ব্যবহার ও

দিনে আধিপত্য দেখিঁ শঙ্কৗতে অস্থির হইয়ু!

'গ্র্গীনº আtরমনি মর্-বাস্থেতে শিঞ্চার
রফ্!ি এব^ তাঁহাকে স্পষ্ক করিয়া এব… যাহ!

রীষ্ম দুর্ভঘ্ন ও নবীব আক্রীদী ¤ পুভূতির
সহিত সল করিয়া বিলতিহইতে হুকুম ও ফৌজ
আ'নাইয়া এবং কলিকাতাতে ও আনেক সৈন্য

সœহ করিয়া নববি কািদযলী ¤র সহিত

ঘুদ্ধের ওপরুম করিতে লাগিলেন । নবাব
এ সম্বাদ পাইয়া কলিকাতা ব্যতিরেক সুবে বাপ্প
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লরি ও সবে বেছরের মধ্যে যে"লে ণে সাহেব

লোকের' চিলেন সে সকলকে সেই। স্থলে
এক দিনে এক হুকুমে এক সময়ে মারিয়া ফেলি

লেন।

ইহাতে সাহেব লোকেরা অত্যন্ত

আক্রোশযুক্ত হইয়া লব!ব অlফ্রীলী সঁ ও যন্থী
রাত দুর্লভরীয প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পুঁ'যতঃ
হুগলিতে নববি ¤ৈতের সহিত এক ল¤ইতে

তাছারদিগকে আয় করিয়া অস্থিরপর সঁতির
মোছনীতে দ্বিতীয় লড়াইতেও অঘ্রী হইয়া রত্রি

মন্থল পর্যন্ত গিয়া পহুঁচিলেন । তদনন্তর নবাব

কাসঘলী ¤ আরমণি সরদারেরদের সাহেব
লোকেরদের সহিত সাহিত্য বুঝিতে পারিয়৷
কএক অট্রমনি সরদারকে নষ্ট করিয়া সাের্ব

শুদ্ধ তখ'হইতে ওঠিয়া কাশী পর্যন্ত গেলেন ।
তথH নবীব ওতাঁর শুত'ওদৌলা ও কাশীর রােত।
'ঘলবন্ত সি`হের সহিত যেল করিয়ু! ত?tiতেই

' সৈন্য স°্ছ করিতে লাগিলেন । তারপর নবাব
ওআঁর শুন্সওদৌলাকে অনেক ধন দিয়া সাহায্য
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üগিলেল নবাব ওতীর সাহােয্য ফ্রঁতে জ্বীক্বর
করিল্নে

পরে

সাহেব লোকেরা রাত। বলবন্ত

লি° হের সহিত সাহিত্য করিয়া বণদরে গিয়া

পছছিলেন তথীতে ওভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ

হইল নবাব ওজ়ীর নবাব কািসয়লী সঁর তাবূক্
মােছায্য করিলেন না ইহাতেই নবীব স্ক্রনমালী

ºf সাহেব লোকেরদের সহিত দুই লচুই দি…
দ্বিতীয় লড়াইতে ভণু হইয়! ৭লার্ন করিলেন ধন

সকল কিছু কাশীতে কিচ্ছু লখনৌতে নষ্ট হইল
এই কণে কাসঘলী সঁ সাহেব শেঁ.করদের

সহিত ঘুঙ্কেতে পরতিত হইয়া শাহ্ আলম বাচ্চু
শান্থের পুগ্মঘ অধিকারের সাড়ে তিন ব-সর দুই

মীন সূবের্র করিয়া দিল্লীতে গিয়া কিচ্ছু দিন
পরে ঘরিলেন। শাহ্ আলম বাদশাহ হল হিজিরি
ঃঃ ৭3 এণীর শ চৌহোত্তর স:ন । এই সময়ে
সাহেব লোকেঃ নবাব শুতীরের সহিত প্রথম
ঘেল করিলেন তদনন্তর সাহেব লোকেঃ' মুর

শিদাবাদে অম্নি ঐ আঁ্রালী সঁকে পুনরায়

· ২৮৯

শূবেদারি করিয়া তাঁহার ভাই ইহুত্ৰাযংদীলঙ্ক :
ন|এব সুবেদার করিয়া অঞ্জীঘীবাদ পাঠাইলেন

ঐ আক্রালী গর্মর মুত্র নজঘদৌলাকে বাদশাহী

: দেওয়ান করিয়া মন্থরীজ দুর্ভগ্নয়ের সহিত
অহিরীলী ºfর কোন মতে প্রীতি হইল ন তৎ
প্লযুক্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাত' আইলেন।
তদনন্তর নবাব অর্লিীসঁ নন্দকুমারকে 'অর্গী

খেতাব নিয়া রাজ কুণ্ডুবিহরিকে ওগীর কুল্লি
তঁছাকে রীষ্মরাষ্ট্র কার্য্যেঘেtক্রর করলেন কিন্তু

মন্থীরাঅ দুর্লভরামের অনুরোবে সাহেব লোকের

দের ইহূমিত্তে কুলুর নীরব সুবেদারী কার্য্যে
কেহ মোকরর হইল না । এই ঝপে নববি অক্

ব্লীলী º পূনবর্বর দুই বৎসর সুবেদারী করি।
সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে নিম্নগ্রামীর ফুল গল…
কুষ্ঠ রোগে অতিশয় ব্যমোছ পাইয়া মরিলেন!
এই সময়ে লগু ঝুঁব নামে বত্ব সৗছেব বিলাত

হইতে আসিয়া কলিকাতা মোকামে পহুঁচিলেন
গং ， , , , ，
-

*

…

-
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তদনন্তর ঐ বড় সাহেবের হুকুমমতে শুক্রাণী

üর পুত্র নঅযদৌল ও রাজা নন্দকুমার প্রভৃতি
| নবাবী আমলার কলিকাতাতে আইলেন এবং
তখন চট্টুঘের কেঁৗতদরি হস্রমাদরেজ， ná.

যাইর খেতীব মূত্রত্নঅপ্প তিনিও কলিকাতাতে

অাইলেন এবং ঐ দুই অণ-সেরে পুত্র সে
গ্লেচন্দ্র ও মহারাঅ ওদ্য-চন্দ্রও “কলিকাতা

আইলেন এই রূপ সকলে একত্র হইয়া বস্তু
সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কএক মােস কলি

কীভাস্তেধকিলেন। তদনন্তর বন্ধু সাহেবের ইঙ্কু।

যহারাজ দুর্ভরীযকে নএব সুবেদার করেন কিন্তু
নবাব নজ্দীগ্র ইহ্ল নয় এ ঘৃক্ত নবীর
মুজফ্রঅর্দকে লীএব সুবেদার কর্ কৌশলেতে '
স্থির হইল। এই যতে নবাব নজাদ্দৌলাকে

সুবেদার করিয়া নবাব মুজফুরঅগ্নকে উঁহুর্

নেয়রিতে যৌক্রর করলেন ও মহরত দুর্লভ
র†যক্ েকুল্লের দেওয়ানিতে ঘোিকর করিয়!
তাহার পুত্র মহারাজ রাজবল্লভকে র।য়রানি

-
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¤¤ গ্রেীকুর করিলেন স্নেষ্ট্রে দুই ভাই
আঁশনং পিতৃপদ পাইলেন ও মহরত দূর্লভ
রাযের ইহ্লতে মহাপ্লজ নেতীব রায়কে আত্মীয়!

বদের ন…ব সুবেদারীতে বহুল করিলেন । এই
স্বণে সকলে ওগ্যুক্তমত ৭দস্থ হইয়ূণ মুশিদ
বাদে গেলেন পরে নবাব নত্মদৌল্প এই সকল

লোককে লইয়া তিন বৎসর সুবেদারী করিয়া

মরিলেন। তারপর উর্দূ বৈমাত্রেয় ভাই ঐ
আরোলা ¤ পুত্র সয়দৌলা সুদের হই ।
লেন আমলা সকল দুর্ব- থকিলেন । এই
সযত্নে লার্ভঘ্ন বড় সাহেব দিলুীত শিল্পী শাহ্
আলম বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘে।

সঙ্কল করিলেন তাহ! শাহ্আলম বাদশাহের
বিবরণেবিস্তারিত লিখ আছে। এই কল্পে নবাব
সঙ্কুদ্দৌলা তিন বৎসর সুবেদারী করিয়া ঘরি
লেন। তারপর ঐ অi্লী ট্রর পুত্র মুবীরঙ্ক
দৌল নবাব হইলেন ইহার সুবেদারী হবার
কএক মাসের পরে মহারাজ দুর্লভরাম মহীন্দ্র
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যরিলেন। ইহার কএক মাসের পর হেঞ্চিত্কস্
, সাহেব রত্ন সাহেব হইয়া আইলেন তিনি নবাব
যুক্তফ্রঅষ্টকে কএদ করিয়া মুরশিদাবীদহইতে

আনাইয়া চিতপরে নজরবন্দ করিয়া রূফ়িলেন

| °র্মহুআিনেতার রায়কেও আত্মীযারীদহুইড়ে
ক্বদ করিয়া আনাইলেন। - তদনন্তর বড় সাহেব
আপনি মুরশিদারীদে গিয়া ঐ মহারাজ মহীন্দ্রের

পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুরকে তিল সুর
ঝুম্বুর দেওয়ান করিয়া ，লিস ও টক্কদল মুর
শির্বাদহইতে ওঠাইয়া কলিকাভু'তে আনিলেন

তদন্ধি মুর্শিদাবাদে রাঅক্টূ বাশকিছুই
যুকিল না !” নবাবু যুবক্কিদৌলার পরিবার পেন্ন
ণার্থে ৬•••• ঘোল লক্ষ টাকা যৌক্র কর্ি
দিলেন এরশ্রীড়া মন্দকুমারের পুত্র রাজী গুর্
দুদকে নবাবু যুবার্কদৌলার দেওয়ান করিয়া
· দিলেন। তারপর সুবে বার্য়লাকে চুরি তিল!

কম্নি ঐ গরজিলাতু সাহেব লোকদিগকে

যৌক্তিঃরিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের্
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তুর্হুইতে একং দেওয়ান অবজ করিয়া দুব্ধে
বাঁàলর বন্দোবস্ত করিলেন--ও অণুজীম্বীদের

মেক্তিয়ার সাহেব লোকেরদিগকে করিয়া ঐ
মহারাজ সেতু'র রায়কে মহারাজ রােত্মবল্লভের

তুরত্নহইতে দেওয়ানীত্বে-যেীকুর করিয়া পাঠাই।
লেন « ， ，

, ，

， , ，

-

এই ঝপ সুবে বাপ্পালদিতে ক্ষুনি বাহাদু ·
ব্রের অধিকার সুস্থির হইল । মহারাজ রাজবল্লভ

বাহাদুর বাপ্পল …৪ সন পর্যন্ত বরাবর ক্ষুনি:
রাহাদুরের খেদমত গুঁতরি করিÑ এই কলিকা;
তাতে মরিলেন। উঁহ'র পুত্র মহারাজ মুন্ডুদ
বল্লভ তঁাহার মৃতু্যুর পূর্বেই মরিয়চিলেন ।

এই রূপে ঐ মন্থরীজ দুর্ভরীয় নিঃসন্তান হই
লেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে
নি¤রামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বত্ব
নিমntীর্ঘ অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেন্ডে মহারাজ

দুর্লভল্লামের জন্ম অতএব বিপরীত ¤চর স্বরূপ

ঐ মহারত্ন ঃ|আবলুভের ভূগিনেয়ের পুঁত্তি

-

-
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ঝুষের ক্বণও যে কিচ্ছু থন তাহা অঙ্কি

স্করি কুল্লি ঐ মন্থরজি ব্লজবলুভের পুত্রবধু
“ঐ মান্থ'রক্তি মুম্বুদবলুভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কঐ

ক্বদলী সমেত কৌশলকত্রে বটহৈইতে বাহির

করিয়া দিল্লী， নীলবর্ণ শুদ্গলের ন্যায় আপনাকেঁ
মহরিণত করিয়া ঘনিগ্ন ঐ মছীর্ত্র রাজবল্লভের

দের ঐহিক সম্ভ্রম ও প্রযু্কি সকল ধর্ম
লোপ করত আসে । ; ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্র

বধূ এক ব্রাহ্মণের বটীতে দুঃথতে কাল ক্ষেপন
· করত আ'জ়েন…

- -

-

এই বণে নদব”শ অতি বিশারদ অবধি শাহ্

অঁলম বাদশাহ্ পর্যন্ত ও মুনইম ºনবাব আবঘ্নি
নবাব কািসযলী সঁ পর্য্যন্ত কোনং সম্রাট রাজার

দের ও নবাবেরদের ও তঁছারদের চাকর লোকের
দের স্বস্রিদ্রোহীদি নানাবিধ প'পেতে এই হিন্দু

`স্থানের বিনাশোনূ হওষুড়ে পরমেশ্বরের ইঞ্জ মতে ঐ হিন্দুস্থােনর স্কার্য আরেপিত কপ্পনি
*

বহুদূরের আধিক্কার কর্ণ কৃষ্ণের পুড়্গিত্ব ও ঝুলি
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তত্ত্বের সমন্বধর্ক যে বক্ত সাহেব তৎকর্তৃক
ঐ ক্ষুনি বাপ্পুরে অধিকার কষ্ট বৃক্ষের আলি
বলড়ে নিক্কলিত পàশীল'র পণ্ডিত শ্রীমৃতুঞ্জয়
শঘ্নকর্তােক গৌতীয় ভাষাতে রচিত 'অতঃঈ
নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ।–

…

--

*|

**

**

--

…

-*

…

·

--

--

-

-

--

--–––

Österreichische Nationalbibliothek

||
+Z177889006

