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« ময়মুন ক্রমওথোস্রেম্ভার প্রেমমন্তহওয়ার বিবরণ।

পূর্বকালেরধনবানেরেদর মধ্যে আমদসুল্তানলামে
একজন চিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর
সৈন্যসামন্ত চিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী লবশত

ঔষ্ট্র তারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু
তাহার সন্তান সন্ততি চিল না এইকারণ তিনি দিবারাত্রি

ও প্রাতে ওসন্ধ্যাতেইশ্বরপূত্রকেরদের নিকট গমন করি
য়।সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন ।

কতক

দিবস পরে তগবানূ সৃষ্টিকর্তা সূর্য্যের ন্যায় বদল চন্দ্রের
ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন ।
অামদুসূলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ
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ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান
পূর্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল থেলাং, বস্ত্রাদি দিলেন
যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন

অামদু সুলতানূ এক জন বিদ্বানূ লোকের স্থানে পত্নি

বার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন । কতক দিব
সেতে সেই বালক আরবী ও পারস্থ শাস্ত্রের সমুদায়
পুস্তক পত্নিয় সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপ
কথন আর বসন ঔঠন শিক্ষা করিলেন ।

তার পর

রাজার আর সতীস্থ লোকেরদের পসন্দেতে ওঁত্তম হই
লেন ৷

আমদসুলতান সেই বালকের নাম ময়মুনূ রাযিয়।
থোজেন্ত নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর
এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন । তাহারদের স্ত্রী

পুরুষ দুইজনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল । প্রতিদিন তাহার।
একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও তোজন করেন ও

নিদ্রা যান । এক দিবস ময়মুন পালিকতে আরোহণ

করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের
মধে' এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জুর হস্তে

করিয়া দাড়াইয়াচিল । ময়মুন তাহাকে দেখিয়া কহি

লেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক । তোতাবিক্রেতা
ওত্তর করিলেক ইহার মূল মবলগে একসহস্র হ্ন ।
ইহা শুনিয়া ময়মুন জবাব দিলেন যে অন বড় নির্বোধ
অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জুন এই এক মুষ্টিপাথ।বিড়ালের এক

গ্লাস কি এত্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করে । তৎক্ষণে তোতা বি
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বেচনা করিল যদি এই ধনবানূ বতু মনুষ্ণ আমাকে ক্রয়
না করেন তবে আমার বড় দুর্দশা হইবেক ভ্রানী ও ঔত্ত
মেরদের সতাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় । তোতা ই
হাই তাবিয়ী অবাব দিলও হে যুবা রূপবানূ ঔপযুক্ত ধন
বানূ শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টিপাথ। এব•বি
ড্রালের এক গ্লাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে
ওঁড়িতে পারি এবণ সৎকথকেরা আমার মিষ্টি তাষ।

শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন অার অাগত কল' যে কার্য্য
হইবে তাহা আমি আদা বলিতে পারি তাহার প্রমাণ এই

শুন । কাবল দেশহইতে সয়দাগর এই দেশে সম্পুল ক্রয়
করিতে আসিবেন অত এব তুমি এই দেশের সম্পর্কুল

সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে অম।করিয়ারাথহ তবে এই বাণি
জে্যুতে বিস্তর লাত পাইবা । ময়মুন তোতার এই সব

বাক শুনিয়া এক সহস্র হ্ন দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া
আপন বাটীত্তে লইয়া গেলেন । পরে ময়মুন ঐ দেশের
সমস্ত সম্পর্কুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

যে সমস্ত সবুলের মূল কি হইবেক । সবুল বিক্রে
তারা কহিলেক যে এ সকল সম্পুলের দর দশসহস্র হ্ন
হইবে । ময়মুন তৎক্ষণাৎ আপন তাণ্ডারহইতে দশ

সহস্র হ্ন দিয়া সকল সম্পুল ক্রয় করিয়া এক বাচাঁতে
একত্র রাখিলেন । তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথন।

নূযায়ী কাবল দেশহইতে সয়দাগরেরা পণ্ঠচিয়া সকল
স্থানেতে সম্পর্কুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু
কোথাও সম্পর্কুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সয়দ।
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গরেরদের প্রমুথাৎ ভ্রাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে অা

সিয়া পঞ্চাশ সহস্র হ্ন দিয়া সেই সমস্ত সম্পুল ক্রয়
করিয়া লইয়া অাপনারদের দেশে গমন করিলেন । ময়
মুন তোতার বাক যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার

শরীরের একাকির ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী
পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাফিলেন । অা
লিরা কহিয়াচেন যে আপন২ জাতিতে প্রণয় হয় তাহার

নিদর্শন এই কপোত কপোতের এবণ বাজ বাজের সহিত
ওত্নে অত এব তোতাতে আর সারীতে একত্র থাকিয়া

ওতয়ে তুষ্ট রহিল ৷
এক দিবস ময়মুন থোজেন্তাকে কহিলেন যে কিছু ক
লের জুন) নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্চা করি
কিন্তু যাবৎ অামি বাহুড়িয়া না আাইসি তাবৎ যখন

তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা অার
সারাঁকে জিজ্ঞাসা করিব। ইহারদের পরামর্শ অার অনু
মতি ব্যতিরেক কোন কর্ম করিও না ।

এইকপ কএক

কথা কহিয়।ময়মুন বিদেশে গমন করিলেন । ময়মুনের
যাওনের পর যেখাজেন্ত আপন প্রিয়তমের বিচ্চেদেতে

বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন ন।
অার তোজন করিতেন না । তোত। প্রতেহ ঔত্তম ঔপন্যাস

কহিবার দ্বার খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিতে এই
মতে ষষ্ঠ মাস গত হইল । পরে এক দিবস থোজেত্তা
সান এবণ শরীরের লারশ` করিয়া অট্টালিকার ওপরে

দাড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতে

*
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চিলেন । ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার
ভ্রমণার্থ ঐ সহরে ঔপস্থিত হইয়াচিলেন খোজেস্তার

সূর্য্যবুল বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং থোজেস্তাও
রাজপুত্রকে দৃষ্টিকরিয়াতদনুরূপ হইলেন । তাহার পর
রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে থোজেন্তার
নিকট বাক) প্রেরণ করিলেন যে এক রাত্রি চারি দত্তের

কারণ আমার রাষ্টীতে আইসেন তাহার বদলে লক্ষ হ্ন
মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দিব । থোজেন্তা প্রথম
স্বীকার করিলেন না পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে
সম্মত হইয়া ঔত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য

নয় অদ্বরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহু
চিব ।

পরে রজনীতে গোজেত্তা ঔত্তম বস্ত্র পরিধান

করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির ওপরে বসিয়।
মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবO স৷

রীও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রা

জুনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহ।
বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে
সারী নীতি বাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম জ্বী জ্বী

ত্তির অতি আকর্ডব， ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা আর লতু।
পাইব। থোজেন্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াচেন অত এব

সারাঁর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ়
করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আচড়িলেন যে স
রীর প্রাণ শরীরহইতে ঠোগ করিলেক সেই সারী মরিলে

পরে সারাঁর পিঞ্জুর খালি পড়িয়া রহিল ।

৩

পরে খোজেন্তা সেই কোপ থাকিতে ২ তোতার নিকট

পঁহুচিয়া আপন মনের কথা আর সারাঁর মরণের কথা
বিস্তারিত করিয়া তোতাকে অাত করাহলেন ৭ , তোত।

ড্রানী ভ্রাত হইয়া মনে বিচার করিলেক যে যদ্যপি আমি

সারীব মত বারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব এই শঙ্কাপ্রযুক্ত
অতি কোমল বাকে গোজেত্তাকে তোতা কহিতেচে শুন

গোজেত্তা সারীঘ্রীপক্ষিণী কেন তুমি বিশেষ কথাতাহাকে
কহিয়াচিল সে অনুচিত করিয়াচ অানিরা কহিয়াচেন
যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্বোধ হয় বিশেষ কথা সকল ইহা

ব্লদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু তুমি এখন
এই জুনে) তাবিত হইও না যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে

আচে তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব এবণ

সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ
হয় তাহা আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন যে এই

সম্বাদ তোমার সবামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচেস্দ
না করেন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত

তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়াচিল তেমন
আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া
দিব ৭

থোজেন্তা জিতঽাসা করিলেন ফরোফ্টবেগের

তোতার ইতিহাস কিন্নুকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ

তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব ।
পরে তোতা কহিতে লাগিল এক দেশে ফরোথবেগ

নামে এক সয়দাগর চিলেন তাহার গৃহেতে এক ভ্রানী
তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন ঔপস্থিত হইল

৭

ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবণ
আর২ দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া বাণি
অ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন এবণ বাণিজ্যের

কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন । এখানে সয়দ।
গরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রণয় করিয়া

গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত ।
তোতা ইহারদের কর্ম দেখিয়া আর বাকী শুনিয়া আন্ধ
ওবধিরের ন্যায় থাকেন সার্দ্রবৎসরের পরে সয়দাগর
বাটী আসিয়া বিস্তারিত সকল সম্বাদ তোতাকে জি

ড্রাসা করিলেন তোতা গৃহের অার ২ সমস্ত সম্বাদ সয়
দাগরকে কহিল কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল পুত্রের
সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না তাহার কারণ এই

কি জানি পাচ্ছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্চেদ হয় ।
পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের
প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোলপুত্রের যে বিষয় হইয়া

চিল তাহ। অাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন এ সব পাপ
কর্মকদাচ গোপনে থাকে না অত এব ভ্রানিরা কহিয়।

চেন যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে

পারে না কেননা কস্তুরীহইতে সৌরভ নির্গত হয়ও প্রী
ত্তি বাকেতে প্রকাশ হয় । তারপর সয়দাগর আপন গৃহি
নীর ওপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক

মনে ২ অনুমান করিলেক যে আমার রাতের সমস্ত কথন
তোত। জাত চিল এই কারণ তোতা আমার স্বামির নি

৮

কষ্ট সকল প্রকাশ করিয়াচে অতএব তোতাকে শত্রু বোধ
করিয়া এক দিবস অর্হরাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার
সমন্ত পাখী ঔৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিবে ক্ষে
পণ করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেচাইয়া কহিলেন যে
তোতাকে বিড়ালে লইয়া গিয়াচে পরে সেই স্ত্রী মনে
করিলেক যে তোতা মরিয়া থাকিবেক কিন্তু তোতার কি

ঞ্চিৎ প্রাণ অবশিষ্ট চিল ঔপরহইতে নীচে পড়াতে বড়

ব্যথিত হইয়াচিল এক দণ্ড গতে তোতা কিচ্ছু বল পাইল
সেই স্থানে অনেক গোর চিল তাহার এক গোরের

গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া

নি)ে দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ভহইতে ব।
হিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐ স্থানে ঔপনীত হইয়া
যে সামগ্রী তোজন করিত তাহার অবশিষ্ট যাহা থাকিত

তোতা তাহাই তক্ষণ করিত এবণ গর্ভে যে জল থাকিত

তাহাই পান করিত । কএক দিবসন্তে তোতার সমুদায়
পাথন বাহির হইল এক গোরহইতে দ্বিতীয় গোরে ঔত্নি

য়া বসিতে পারিত এবণ শস্য সকল ঝুঁটিয়া থাইতে
পারিত ৷

যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া
দিয়াচিল প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগার শয্যাহইতে

গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জুর সমীপে অাসিয়া দেখিলেন
যে তোতা পিঙ্কুরেতে নাই ইহাই দৃষ্টহইবামাত্র বড় শব্দ

করিয়া হন্তাদি ভূমিতে ক্ষেপণ করিয়া অন্তঃকরণে বড়
তাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্চেদে দিবারাত্রি তোজন

৯

শয়ন যোগ করিয়া স্ত্রীর ওপর কোপিত হইয়া তাহার

বাকে প্রয়েয় না করিয়া দমন দ্বারা বাট”ৗহইতে বাহির
করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী অালয়হইতে বাহির হইয়া
বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটী
হইতে বাহির করিয়া দিয়াচেন যদি আমাকে নগরস্থ
লোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অত এব ঔচিত

হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আচে তার মধ্যে
প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব ইহাই

বুঝিয়া সয়দাগরের পত্নী গোরের তিত্তর প্রবেশ করিয়া
এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যথন নিশা হইল তখন

তোতা সুড়সঁহইতে বাহির হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক
শুন তোমার শরীর আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া

চতুর্কিশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক
তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াচ তাহ।
ক্ষমা করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া
দিব ৷ .
সয়দাগরের স্ত্রী এই শবদ শুনিয়া চমৎজত হইয়া
-

মনে করিলেন যে কোন সন্তবাদী ঈশ্বর পূজক ব্যক্তির
গোর হইবেক অবশ` ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া

তারপর সেই স্ত্রী লোক আপন মস্তকের কুন্তল চেদন
করিয়া কএক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন তারপরে

এক দিবস তোতাকবরের সূত্নপ্নহইতে বাহিরে আসিয়।
কহিল ও স্ত্রী লোক শুন তুমি বিনাপরাধে আমার
C
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সকল পক্ষ ঔৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ দিয়াচ তাল

- যাহ， আমার ললাটে চিল তাহা ভুমি করিয়াচ কিন্তু
আমি তোমার অনেক লবণ তক্ষণ করিয়াচি একারণ
তোমার কার্য্যেতে আামি তাল করিব এবণ..তোমার

কর্ভার ক্রীত তোতা অামি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের
সূত্নহিইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম
যে তোমার শরীরের এবণ মাথার কেশ মুণ্ডন কর তবে
তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু
স্বামির নিকটে তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি ইহ।

যথার্য কহিতেচি বরৎ তুমি দেখ আমি এই ক্ষণেই
তোমার অালয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেচি এব০

যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক হয় তাহ।
করিতেচি । ।

।

…

*

| তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া
সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্বাদ দিলেক যে

আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হওক । সয়দাগর
তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে

তুমি কে বট কোথাহইতে আসিল। । কিঞ্চিৎ পরে
আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতী এত দিবস

কোথায় এবং কার গৃহে চিল। তাহা কহ এবণ অাপন
দশার বিস্তারিত কহ ।

তোতা ঔত্তর করিল্কে যে

আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিষ্ণুর
হইতে বিড়ালে লইয়া আপন ঔদর পিঞ্জুরে রশ্মিয়।
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-

চিল । সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পুল

রায় কিরূপে বঁাচিল । তোতাওঁত্তর করিলেক যে তুমি
আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটাঁহইতে বাহির করি
য়া দিয়াচিলা তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্দ্বির্ণ
শতি দিবস ঔপবাসী থাকিয়া বিন্তর রোদন করিলেন

অত এব ঈশ্বর সর্বকর্ত তাহার আস্তে কৃপাতে অনুগ্রহ
করিয়া আমাকে র্বাচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি
সকল বিষয়ে সাক্ষী অাচ অত এব সয়দাগরের নিকট

যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও ।
সয়দাগর ইহাই শুলিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের ওপর আরো
হণ করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে ও

প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াচ্ছি
তাল কার্য্যকরি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ

হইয়াচ্ছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ । পরে সয়দা
গরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই
জুনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হই
লেন ৷

-

-

ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই ঔপাগ্যান
আত্ত করাইয়া কহিলেন যে গোত্মেম্ভ। তুমি শীঘ্র গ৷

ত্রোত্থান করিয়া রাজপুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার
করার মিথ্যা হইবেক না ঈশ্বর করেন যেন এ সণবাদ

তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি অাত হল
অার প্রীতি করিয়া দিব । àোত্মেম্ভ। এই বাক্যেতে সন্তু

১২

শুঁ হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে ঔদ্যত হইতেচি
লেন ।

ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল গোজেত্তা সমন্ত

রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত চিলেন আত এব

শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন ।

t। দ্বিতীয় ইতিহাস ।

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম
করিয়াচিলেন তাহার প্রসঙ্গ এই ৷
: যথন দিবা গত রাত্রি ঔপস্থিত হইল তখন যেখাজে

স্বা বহুমূল শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ
সখাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাহয়) তোজন করিয়া

অাপন চন্দ্রভূল বদন সাজাইয়া স্বর্ণ রূপের সূত্রের
বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজু

পুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন। শুককহিলেক
যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইও না আহ্লাদিত থাক

আমি তোমার কর্মে চেষ্টিত অাচি তোমাকে রাজপুত্রের
নিকট পহুচাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভাল
বাসা তোমাতে আচে তাহা তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন
চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে তরস।

দ্বাঢ় করিয়া ধন পাইয়াচিল তুমি তদ্রপ রাজপুত্রকে
তাবন করিও তবে তাহাকে অবশ) পাইবা । গোজেত্তা
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ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার
ওপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ ৷

-

-

শুক উত্তর করিল যে পূর্বের মনুষ্যের এবং মন্ত্রীর।
এমত কহিয়াচেন যে রাজী তেবরস্তান এক দিবস অা

পন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন বস্তৃন এবণ
নানাপ্রকার মদ) মাণস তক্ষ) দ্রব) সতামধ্যে রাখিয়া ঐ

দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষার্গুরুর
দিগকে সেই স্থানে ঔপস্থিত করিয়া রাজী তেবরম্ভাল
সেই সব ঔত্তম দ্রব১ তাহারদিগকে তোজন করাইতেচি
লেন ইতি মধ্যে আকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী
ঔপস্থিত হইল । তদনন্তর রাজসতাত্ম প্রধানেরা তাহ।

কে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াচ
কি কার্য্য কর । সেই ব্যক্তি ঔত্তর করিলেক যে আমি
তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি ইহা ব্যতি

রেক অার২ কপ শিল্প কর্ম অাত অাচ্ছি এবণ তীর
এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রন্তরেতে

চিদ্র করিয়া নির্গত হয় এবণ থজেন্দর নাম। এক অন

ধনবান আচেন অামি কিছু দিবস তাহার নিকটে
চাকর চিলাম কিন্তু থজেন্দর আমার কিছু গুণবিবেচ
না করিয়া বুঝিলেন না অত এব আমি তাহার চা
করি ঠেীগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া

তাহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াচি । মহারাত্ম
তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকের

দিগকে অাড়া দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি

88

কর্মে নিযুক্ত কর । পরে কর্মকর্তারা রাজাজ্ঞানুসারে
তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন ।
, সেই জুন প্রমেহ রাত্রিতে এক পদে দাঁড়াইয়া রাজার

অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে এক দিবস অর্ঘ্য
রাত্রের পরে রাজা ঔপর ঘরের চাতে বেড়াইয়া সকল

দিগে দৃষ্টি করিতে২ নীচেতে দেখিলেন যে এক অন এক
পাদে দাড়াইয়া রহিয়াচে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞা

সিলেন ভূমি কে বট অর্হনিশাতে কিকারণ এক পদে
দাড়াইয়াআচ্চ । চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে
অাকাঙ্ক্ষিত চিলাম অদ) আমার তাগ্যের সহকারেতে

দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম ।
রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেচিল

ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্ণকুহরে
পত্থচিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেচে যে আমি যাই
তেচি কে এমত মনুষ্য অাচ্ছে যে আমাকে ফিরাইবে ।
ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহি

লেন যে ওহে চৌকিদাব এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু
জানহ । চৌকিদার ঔত্তর করিল ও মহারাজ কএক

দিবস রাত্রিযোগে এইকপ শবদ শুনিতেচি কিন্তু চৌকিদা
রি কম্মেতে থাকিতে কারণ গমন করিয়া জ্বাত হইতে

পারি না যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি অাড়া দেন
তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নিশ্চয় জালিয়া
তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করি

তে পারি । রাজা কহিলেন, শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ
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· আনহ， চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎগমন
করিলেন ৷

.

. ，

·

·

， ，

। পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কবলেতে শরীর ঢাকিয়।
চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন ।

চৌকিদার সেস্থানে

পহুঁচিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাড়াইয়া
কহিতেচে， যে আমি যাইতেচি আমাকে কে ফির।

ইবেক । ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও
স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেচ । সে স্ত্রীলোক
ঔত্তর করিলেক যে আমি, রাজী তেবরস্তানের পরম।

যুর প্রতিমূর্তী রাজার আযুঃশেষ হইয়াচে অত এব
আমি যাইতেচি । চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন

তুমি রাজার পরমায়ূ এখন তুমি কিরূপে বাহুড়িয়া
থাকিবে ।

প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার

যদ্যপি ডুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে
আমার সম্মুখে বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য
ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বঁাচিয়া থাকিবেন

· কদাচ শীঘ্র মরিবেন না ।

…

-

· চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক
যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই

দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু

তুমি মুহূর্ডেক বিলম্ব কর আমি বাপ্পী যাইয়া আপন
: সন্তানকে অালিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি ইহা

বলিয়া চৌকিদার অাপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত
কথা বতু পুত্রকে অবগত করিলেক । তদনন্তর সেই পুত্র
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সৎ,বিবেচক ডীনী ইহাই শুনিয়া ঔত্তর করিল যে র৷

জ৷ তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজ্ঞা পালক দৈন্য দুঃখ

দূরকর্ড যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান
এ বতু ঔত্তম প্রকরণ কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি

এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দৃর্তন ব্যক্তি রাজী হই
বেন তাহার দুষ্টভাতে সহস্র ২ লোক নাশ হইয়া দেশ
ওএরাণ হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র ২

প্রজ্ঞালোকেরদিগের সুখ এবণ দেশের আবাদ হইবেক
ও অামি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াচি তিনি এক দিবস

চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজসম
তিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে
এক জন প্রজাকে নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না । ঈশ্বর
করেন যে এমত রাজী না মরেন অার অবিচারক রাজা

রাম্ভ না করে অত এব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট
লইয়া যাও এব০ চেদন কর তারপর চৌকিদার প্রতিমার

সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ

চোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ডহইয়া চেদন করিতে
ঔদত্ত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের
হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের
গলা চেদন করিও না ঈশ্বর সর্বকর্তা তোমার যোগ্যতা

অার ঔত্তমতাতে বড় ভুগ্ধ হইয়া অনুগ্রহ করিয়া অ্যাম
কে ফিরিয়া ষঘ্নি, শত বৎসর থাকিতে আড্ডা দিলেন ।

চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত
হইল ৷
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`চৌকিদারে অার প্রতিমাতে এবণ চৌকিদারের পুত্রে
তে যে কথোপকথন হইয়াচিল রাজা সেই … সমম্ভ

শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্বে
গৃহে আসিয়া অট্টালিকার ওপরে পূর্ববৎভ্রমণ করিতে
চৌকিদার অর্ঘ্যদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া
ঔপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল

যে মহারাজার অাযুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবণ রাম্ভ অার সৈন্যের
বুদ্ধি হওক । তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ও হে চেী

কিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি অনিল । চৌকিদার
কহিলেক মহারাজ শ্রবণ করিতে অাড়া হওক এক স্ত্রী

শব্দ করিতেচিল যে আমি যাইতেচি এমত্ত কোন ব্যক্তি
আাচ্ছে আমাকে ফিরাইবে । অামি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে

পহুচিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় ভুষিয়া তাহারদের স্ত্রী

পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত
হইলেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর ষপ্তি শত
বৎসর কোথাও যাইব না ।

রাজা চৌকিদারের ঔত্তম ধারাতে অার অানেতে বড়

তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি
আমার বাটীর বাহির হইল। সেই সময় আমি ও

তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূরহইতে তোমার আর
প্রতিমার এবণ তোমার তনয়ের উত্তর প্রহূত্তর শুনিয়াছি
D

১৮

-

আর তোমরা যাহা করিয়াচিল। তাহা ও দেখিয়াচিহ্ন
ঈশ্বর তোমার তাল করিবেন এবO আমিও তগবানের

প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান
করিব । তার পর রাজা রাজ সি০হাসনে ঔপবিষ্ট
হইলে দেশের প্রধানেরা এবO সকল বিচারকেরাও

হাজীরূ হইলেন এই সময় রাজা তাহারদের সাক্ষাতে

নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমপর্ণ
করিলেন ৷

.

.

:

… তোতী তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই

রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য ওদয় হইল একারণ সেই দিবস
গোজেন্তার যাওন হইল না । থোজেন্ত সমস্ত রজনী
এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রত চিলেন অত এব মম্মলের
বিচানাতে শয়ন করিলেন ।
:

১৯

' । তৃতীয় ইতিহাস ।

দুই স্তনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করি
স্বর্ণকার আর সূত্রধররাখিয়াচিল
কথা ৷
তাহার

য়া গোপনে

-

যে সময়ে সূর্য্য অম্ভে চন্দ্র উদয় হইল তখন থে।
জেন্ত বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তোতার নিকট
যাইয়া কহিলেন যে আদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার
প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও । তোতা
ঔত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায়

করিয়াচি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেচ শীঘ্র যাও
কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইব।
যদি সেই জুন এই অলঙ্কারেতে লোত করিয়া তোমাতে

যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ঠোগ করে তবে

তুমি তাহার কি করিব। যেমত্ত স্বর্ণকার বিপ্লহের লো

তেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ঠোগ করি
য়াচিল । থোজেন্ত জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার অার

সূত্রধরেতে কিমত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত
কহ ৷

…

-

·

·

· ·

· · ·*

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে একদেশে এক স্বর্ণ
কারেতে অার এক সূত্রধরেতে এমত প্রায় চিল যে সকল
লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই

অনুমান করিত । পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র

২০

বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুচিয়া থরচু পত্র
হীন হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের
মধ্যে এক দেবালয় অাচ্ছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণ

বিসহ অাচেন অত এব পরামর্ষ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের
বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের

পূজা অর্চনা করি যথন অবকাশ পাইব তখন কএক
বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া

দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি অারম্ভকরিলেক অার২
ব্রাহ্মণেরা ইহারদের দুই জনের অারাধনা দেখিয়া

লত্তি হইলেন দুই একজন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয় নিকট
গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাহারদিগকে
জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ঠোগ করিলে

তাহারা উত্তর করিতেন যে দুই ব্রাহ্মণ অাসিয়া যেরূপ

দেবত্তারদের সেবাওঅর্চনা করিতেচেন তেমন আমরা
করিতে না পারিয়া লত্তি হইয়া দেবালয় যোগ করি

মাচি । এই প্রকারে ক্রমেং পূর্বের সমস্ত ব্রাহ্মণের।
দেবতার প্রাসাদ যোগ করিলেন ।

' ।

পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই
সব বিঘ্নহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া
যথন আপন নগরে প্রহচিলেন তখন বিমহেরদিগকে

এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন২ বাচাঁতে
আসিলেন । এক রাত্রে স্বর্ণকার একাকী যাইয়া সমস্ত

বিসহ মৃত্তিকাহইতে ওঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক ।

পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে
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ওহে সূত্রধর পূর্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অশ সুদ্ধ
চুরি করিয়া লইল। সে ধন কত্ত কাল তোগ করিব ।

ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে
স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিঘ্নহ

লইলেকইহাতে সূত্রধর বিবেচনাকরিয়াওডর করিলেক
যে ও হে স্বর্ণকার যাহা ভুমি করিয়াচ তাহা আমি
বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া
অামার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিলে তাল ঈশ্বর আাচেল
ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল ।

তারপর

সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে
কিছু লত, না দেখিয়া নিরম্ভ রহিল ।

-

: কতক দিবস গত্তে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক
কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায়

পরিচদ সেই পুত্তলিকাকেপরাইলেক এবণতালুক বৎস
দুইটি অনিয়৷ সেই বৎসেরদের øñদ দ্রব, ঐ পুত্রলি

কার আমার দমনে অার অাম্ভিনে রাথিত তালুক
ব্লৎসের ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন অার অাম্ভিলহইত্তে
যে ঘংসেরদের অন্ত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল

আহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে এবং
কারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের ঘ্রালয়ে।
আসিলেক । অনন্তর সূত্রধর ঐ রালকেরদিগকে এক
স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই তাল্লুক বৎসকে

২২

বাহির করিয়া চেচাইয়া কহিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য

দেখিতেছি যে স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ তালুক
বৎসের ন্যায় হইল এ বতু থেদের বিষয় স্বর্ণকার এই

বাক শুনিয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিয়া সূত্রধরকে
কহিলেক যে ও হে সূত্রধর মনুষ' কখন তালূক হয় না
এ তোমার মিথ্যা কথা ৷

-

শেষে স্বর্ণকারে অার সূত্রধরে কলহ করিয়া সেই
দেশের বিচারকর্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি

সূত্রধরকে তিড়সিলেন যে মনুষ্ট কিরূপে তালুক হইল

তাহা কহ । সূত্রধর ওস্তুর দিলেক যে স্বর্ণকারের
বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেচিল অকস্মাৎ ভূমিতে

পড়িয়া তালুকবংসের ন্যায় হইল । ইহা শুনিয়া
কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে

কিমতে প্র্যয় করি । সূত্রধর কহিলেক যে পূর্বের
পুস্তকে আমি দেখিয়াচি এক জন্তু অন্য এক অন্তর ন্যায়

আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্বমত বুদ্ধি চিল
বালকেরা যদি তালুক হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও
চিলিবেক এবং আমার কথাও সন্ঠে হইবেক যদ্যপি না
হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিলিবেক না ও তাহার

নিকট যাইবেক না সূত্রধরের এই কথা কাজি মাহ
করিয়া বৎসেরদিগকে অালিতে অাড়া দিলেন । … পরে

সূত্রধর কীতির আড়ানুসারে তালুক বৎসেরদিগকে
অানিয়া কাচারিতে সকল লোকের মধ্যে চাড়িয়া

দিলেক সেখানে বিস্তর লোক চিল কিন্তু ভালুক

২৩

-

·

বৎসের। আর কাহার নিকট না যাইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার
অবয়ব এবণ পরিচদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার
পায়েতে অাপনারদের মন্তক ঘসিয়া খেলা করিতে

লাগিল কাজি ইহা প্রক্ষে দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন

ও হে স্বর্ণকার আমার প্রয়ে হইল যে তোমার পুত্রের।

তালুক্বৎসের আকৃতি হইয়াছে ওহারদিগকে তুমি

বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ
করিতেচ ৷

…

অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে
আসিয়া সূত্রধরের পদাবনত হইয়া কহিলেক যে
তোমার অশ দি নাই একারণ তুমি এই প্রকার করি
য়াচ এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া অাপন অপশ
লও এব০ আমার চাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ ।

স্ত্রধর কহিলেক যে তুমি বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম করি
য়চিল। তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াচে অার

কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও

তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা তাল্লুক
ঘূর্তি যোগ করিয়া পূর্বাকার হইবেক পরে সূত্রধর
স্বর্ণের অণশ বুঝিয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকা
রের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক ।।

: তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া
গোজেত্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না
যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহন লয়
তবে কি করিব । ইহা শ্রবণ করিয়া থোজেন্ত সমস্ত

'২8

অলঙ্কার শরীরহইতে মুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমেব নি
কট গমন করিতে ঔদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল
হইল অত এব সে দিবস যাওন হইল না ৷

।ি চতুর্থ ইতিহাস ।

এক জনচরিত্র
প্রধানবিচার
লোকের
সন্তান এক সাঁপায়ের স্ত্রীর
করিয়াছিল তাহার কথা।
•

;

যে কালে দিবাকর আন্ত নিশাকর ঔদয় হইলেন সেই

তুমি আমার দুঃখের সমৃদি কিছু ড্রাত নহ অামি রাজ
পুত্রের প্রীতিতে অস্থির অচি অাদ নিশাতে আমার
তোতা ঔত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুঃখেতে বড়

দুঃখিত আচি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবণ করিয়া

ল কিন্তু আমার এই ভয় হইতেচে যদি ইহার মধ্যে
এক প্রধান লোকের নন্দন সাঁপায়ের স্ত্রীর স্থানে লত্তি
হইয়াচিল তদ্রুপ পাচ্ছে তূমিও হও । ইহা শুনিয়া
খোঁজেষী জিজ্ঞাসিলেক যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই
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প্রধান লোকের বালকের ওপাখ্যান কিল্পকার তাহােকহ

পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল ৷

· ·

·

“ এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সু
স্ত্রী চিল কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্বক্ষণ সাবধানে

রাথিত্ত পাচ্ছে সে স্ত্রী ভ্রষ্ট হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই

যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গত্তে সীপাই বড় দুঃস্থ
হইল একরণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক যে স্বামী
কেন তুমি রিদেশ যাও না এবণ কি অনেক চাকুরি ব্যব

সায় ঠাগ করিল।স্বামি জবাব দিলেক যে পাচ্ছে আমি
কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্টক্রিয়া কর এই ভাবনা করিয়া
লা ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার

করিতেছেন, এ তাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাল্বী হয়
তাহাকে কেহ ভুলাইয়া দূষ্টা করিতে পারে না এবণ যে
নারী ভ্রষ্ট হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন

রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন †

·

- এক দেশে এক যোগী চিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্কোপরে
ভ্রমণ করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত্ত সাবধানতাত্তেও

এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম করিয়াচিল । সীপাই

ক্রিড়াসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম করিয়া
চিল তাহা কহ ।

•

•

• • • •

•

•

• • •

•

…

.সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক অন পুরুষ
18

২৩

বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে
এক বৃক্ষের ওপরে আরোহণ করিল । হস্তী অকস্মাৎ

সেই তকতলেআসিয়া যথন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাই
য়। নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তখন সে পুরুষ

অামারির মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে
নীচে অাইল এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া
আমারিহইতে বাহির হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা

অবগত করিয়া দুই অনে স্বেচ্চী পূর্বক এক বিচানাতে
বসিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিলেক । তারপর সে
কন্যা মন্থিতে পরিপূর্ণ এক রত্ত্ব কড়চহইতে বাহির
করিয়া আর এক গ্ললিথ দিলেক ।” ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি

। দেখিয়া তিড়সিলেক যে এই রভুর মন্থির বৃত্তান্ত
- কি । কন্যা ঔত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড়
· মায়াবী মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্তাকীর.করিয়া

আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতেচেন
যেন অামি ভ্রষ্ট না হই কিন্তু আমার স্বামির এত্ত সাব

ধীনতাতেও অামি এক শত পুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়।
করিয়া

স্মরণার্থে এই রস্তুত এক শত গ্রন্থি

দিয়াচি

· লাম অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা দিলাম

মোটে একশত এক গ্লন্থি এই রত্নতে হইল ৷

，

যথন সীপায়ের তাযা এই ওপাখ্যান সাঙ্গ করিল

তথন সাঁপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি
বল সেই তীর্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ
এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকুরি করহ এব০ আমি

২৭

তোমাকে এক পুষ্পগুচ্চ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্চ
তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি

কোন মন্দ কর্ম করি নাই যথন পুষ্পগুচ্চ শুল্ক হইবেক
তথন আলিবা যে অামাহইতে কিচ্ছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া
থাকিবেক । সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্চ।
করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে

অাপন এক পুচপগুচ্চ দিয়া বিদায় করিলেক ।
…
: আনন্তর সীপাই অার এক সহরে পঁহুচিয়া তদ্দেশীয়

এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু

স্ত্রী দত্ত পুষ্পগুচ্চ সর্বদা অাপন সঙ্গে রাত্থিত । হে
মন্ত কাল ঔপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানুষের তনয়
সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন

পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং
ধনবালেরদের ও হন্ত প্রাপ্ত ইয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য

যে এই দৈন, সাঁপাই প্রস্তাবধি নূতন পুষ্পগুচ্চ কোথ।
হইতে অানে । সতীস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও
ইহাতে চমৎজত্ত হইতেচি । … তারপর সেই ধনবানের

পুত্র সাঁপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্চ
কোথাহইতে এবO কি প্রকারে আন ।

সীপাই কহিল

যে এই পুষ্পগুচ্চ অামার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া
দিয়াচে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্চ নবীন থাকিবে তাবৎ

ভুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধূী অাচি কোন মতে
ভ্রষ্ট হই নাহি যথন শুল্ক দেখিবা সেই কালে জ্বালিব!

যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেচি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্চ
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আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াচে । অামিরের পুত্র
ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মে

হিনী জানে অত এব পুষ্পগুচ্চ নবীন দর্শাইতেচে ।
পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক
আস্তে ডানী এবণ বোদ্ধা চিল তাহরিদের মধ্যে এক
জুন পাচককে ধনবানের নন্দন অাড়া করিলেন যে তুমি
স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল

অবগত কর তবে পুষ্পগুচ্চ তাজা থাকে কি শুচক হয়
তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব ৷ , ， ，
·

সহরে গেল সে স্থানে পঁহুচিয়া এককুঠুনীকে সীপায়ের
স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক কুন্ঠনী সীপায়ের পত্নীর
সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়। এই
• ঔত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহু

কি না । পরে কুট্নী সেই দৃপকারকে সঙ্গে করিয়া
সীপায়ের বাটী লইয়া গেল । , পরে সীপায়ের স্ত্রী

সৃপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষণে এরাটী

হইতে গমন কর এবং কুট্নীকে এই কপ কহ যে ঐ স্ত্রী
' লোক আমার ওপষুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সইিত অামি
প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে
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পরে প্রকাশ হয় অত এব কুট্টণীকে এসমৃদি কহিও না ।

সৃপকার এই কথা পসন্দ করিয়া তদনুসারে কার্য্য

সীপায়ের বাটীতে এক শুল্ক কূপ চিল

স্ত্রী সেই কূপের ওপর তন্তু রভূত চাওয়া এক থক্কু।
তাহাতে এক চাদর বিচাইয়া দৃপকারের অাইসনের

পূর্বে সেই কূপৌপরে সেই শয্যা রাখিলেক সৃপকার
জাসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই ºtáাতে বসিতে বলি

লেক । পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে
পত্নী ক্রিড়াসিলেক.কহ হে মনুষ， তুমি কে বট কোথ।
অার অামিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক ৷

… পরে দৃপকার এইরূপ অাপদু গ্লম্ব হইয়া যাইতে
পারিল না আমিরের তনয় সৃপকারের যাওনের বিলম্
হওয়াতে দ্বিতীয় দৃপকারকে বিস্তর ধন দিয়া সয়দ
গরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ

করিলেন । পরে দ্বিতীয় সূপকার সাঁপায়ের বাচাঁতে
দুই জনে একত্র রহিল ইহারদিগের এক জনেরওফিরিয়া
লা যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহাব দুই
· ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক অনও ফিরিল না ইহার

কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না অতএব এইক্ষণে আমি
সেºtানে গেলে তাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক

৩০

দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া

সাঁপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপ।
য়ের দেশে পঁহুচিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে
যাইয়া সেই আত্মা পুষ্পউচ্চ আপন স্ত্রীর সম্মুখে
রাফিল । এবণ স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াচিল তাহ।
বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক ।

পরদিবস সাঁপাই আমির পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া
বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী

যে অামার অালয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াচেন
অতএব তোমরা স্ত্রী লোকের বেশ ধারণ করিয়া আল্লাদি

গাদ্য দ্রব তাহারদের সম্মুখে রাথ অার সেবা কর

তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব দুই অন সৃপকার
নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের
নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকেরদিগের

কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর
দাড়ির চুল ওঠিয়া গিয়াচিল এ অনে? আমিরের পুত্র
প্রথম চিনিতে না পারিয়া সাঁপাইকে জিজ্ঞাসিলেক যে
তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন
করিয়াচ ।

সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে

ঘাইট কর্ম করিয়াছিল তাহা পশ্চাৎ, নিবেদন করিব ।
পরে আমিরের পুত্র অতিনিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন

যে সেই দৃপকারের তাহারাও অমিরপুত্রের সাক্ষাতে
বিস্তর বোদন করিল এবণ অামির পুত্রের পদাবনত

৩১

হইল । ইল্লবসরে সীপায়ের পত্নীঘরেহইতে কহিলেক
যে ও হে অামিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামির হস্তে

পুষ্পগুচ্চ দেখিয়া হাস করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে

আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াচিল এইক্ষণে
সাক্ষাতে দেথিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী । আমিরপুত্র

সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া লত্তি হইয়া
কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর ৷

-

, , তোতী সীপায়ের স্ত্রীর এই ঔপাথ্যান সাদ করিয়া

গোজেত্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের

নিকট যাও নতুবা লত্ম পাইব যেমত আমিরপুত্র সাপ।

য়ের গৃহিণীর নিকট লত্তি হইলেন । পরে গোত্মেম্ভ।
যাওনের চেষ্টা করিতে কুক্কুত্ত রব করিল ও প্রাতঃকাল
হইল এ কারণ সে দিবস গোজেত্তা যাইতে পারিলেন
ন৷ ৷

'৷

পঞ্চম ইতিহাস ।

এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরতি এক উদাসীন এই
: চারি অনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ
করিয়াচিল তাহার কথা ৷

-

, যথন সৃর্ক পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পূর্ব দিগ
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যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও
যে আমি আপন প্রিয়তমের অমে যাই । তোতা কহি

যদি আকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পল্বচেন তবে

স্বর্ণকার সূত্রধর দরতি আর ঔদাসীন এই চারি ব্যক্তি
তে যেমন কলহ হইয়াচ্ছিল কিন্তু কাহার কিছুফল হইল
না পাচ্ছে সেই রূপ হয় । ইহা শুনিয়া গোত্মেম্ভ৷প্রলুত্তর
করিলেন যে এই চারি জুনের কি প্রকারে কলহ হইয়া
চিল তাহা কহ । …
…”
, †

: তোতাকহিলেকযে এককালেএক স্বর্ণকার এক সূত্রধর
এক দরজি অার এক ঔদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্র
বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল

এবণ তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে
সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অত এব চারি
জুন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা সেই

চারি অন বিবেচনা করিল । প্রথম প্রহর সূত্রধর

চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর
করিবার কারণ বাইস বাহির করিয়া এক কাণ্ড সেই

স্থানে চিল তাহাহইতে এক স্ত্রী মূর্তি গঠন করিল ।
দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্ণকার নিদ্রাহইতে ঔঠিয়া আপন

চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই কাগু পুত্তলিকা দেখিয়া

অনুমান করিলেক যে সূত্রধর এই দাক পুত্তলিকা গঠন
করিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াচে কিন্তু বিন।
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অলঙ্কার পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অত এব পুত্তলি
কার কর্ণ গলা হন্ত পাদের জুন) অলঙ্কার গড়িয়া পরাই
তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বণর্কার ইহাই বিবেচনা

করিয়া দিব আতরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিত
করাইলেক । যথন তৃতীয় প্রহর হইল তথন দরতি
নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকিদিতে আরম্ভ
করিয়া দেখিলেক যে এক কন্যা দাকময়ী অলঙ্কারেতে

ভূষিত কিন্তু ওঁলাঁ দাড়াইয়া রহিয়াচে । পরে দরতি
বিবাহের কন্যার ন্যায় ঔত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া

সেই কাস্তের পুত্তলিকাকে পরিধান করাইলেক তাহাতে

বড় রূপ লাবণ্য হইল । অনন্তর ঔদাসীন চতুর্থ
প্রহরের সময় নিদ্রা যোগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে

ঔপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া
আপন হস্তপাদ প্রক্ষালণের পর ঈশ্বরের আরাধন।

করিয়া তাহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে তগবানূ
এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাতে প্রাণ দেও । তৎ ক্ষণাৎ ঈশ্বর

প্রাণ দিলেন । পরে কাগু মূর্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের
ন্যায় কথা কহিতে লাগিল ।

যথন নিশ। অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন তথন
তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া।

সেই মূর্তির ওপর আসক্ত এবং মুর্খ হইলেন । পরে
সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দাক চদন করিয়া মূর্তি
গড়িয়াচিলাম অত এব এই স্ত্রী আমার আমি লইব।

স্বর্ণকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের
R
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কন্যার মত সুন্দরী হইয়াচে এই অনে এই স্ট্রী অামাকে
আর্শে । দরজি কহিলেক যে কন্যা ঔলঙ্গ চিল আমি

বস্তু সেলাই করিয়া পরাইয়া লত্ত্ব রক্ষা করিয়াছি
একারণ এই নারীকে আমি পাইব । ঔদাসীন কহিলেক

যে কাষ্ঠ পুত্তলিকা চিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া
মনুষ' হইয়াচে অত এব এই স্ত্রীলোককে আমি গ্রহণ
করিব ৷

এইরূপে ইহারদের চারি জুনে পরস্পর বিবাদ
হইতেচিল ইতিমধ্যে আকস্মাৎ এক জন সেই খানে
ঔপস্থিত হইলে তাহারা চারি জুন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া

জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক । সে পুরুষ
শুনিয়া ঔত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে

ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াচ
তারপর সেই পুরুষ ইহারদের চারি অনকে সে স্ত্রী সুদ্ধ।
সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল । তারপর
কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার

সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া
বিদেশ গমন করিয়াচিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট

করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াচ । তাহার পর
কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া
গেল ৭ কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে

জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইল।
এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী চিল আমার

বাচঁৗহইতে বিস্তর জিনিস আর নগদ মুদ্রা লইয়া
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পলাইয়াচিল এখন আমার চেতুীকে আমি পাইলাম
কিন্তু সে সব অর্থ আার সামগ্রী কোথা তাহা তোমার।
এক্ষণে অানিয়া ঔপস্থিত করহ ৷
এইবাপে পরস্পর আতিবাদ কলহ ঔপস্থিত হইলে

কৌতুক দেখিবার কারণ বিস্তর মনুষ্ণ আইল তাহারদের
মধ্যে এক জন বৃদ্ধ চিল সে কহিলেক এ কলহ কাহার
হইতে নিষ্পত্তি হইবেক না ফলান দেশে এক পুরাতন

বৃহৎ বৃক্ষ আচে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে
তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত কি
মিথ্যা এই শব্দ তাহা হইতে বাহির হয় । ইহাই
শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া

বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল । পরে সেই
অরু আপনি বিদীর্ণ হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া

ঐ বৃক্ষমঞ্চে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্বমত সম্মুক্ত
হইল এব০ কন্যার গাত্রের গহন আর বস্ত্রাদি বাহিরে

রহিল । পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্তু তাহাতে
মিলন হইল ।

শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া

অতিলত্তি হইয়া গমন করিল ।
ভোতা এই ইতিহাস সাক্ষ্র করিয়া গোজেত্তাকে কহিল

যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেচি যদি অকস্মাৎ
তোমার স্বামী অাইসেন তবে তোমাকে অাপনাতে একত্র

করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লতূিত হইব। অত
এব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তোমার বন্ধুর
কাচ্ছে যাও । গোজেত্তা তোতার কথনানুসারে ওঠিয়া

৩৬

গমন করিতেচিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও

কুক্কুঃ রব করিতে লাগিল এ জন্যে গোত্মেম্ভার যাওন
বারণ হইল ৷

৷ ষষ্ঠ ইতিহাস ।

কান্যকুব্ধের রাজার কন্যার ওপর এক ফকির আসক্ত
হইয়াচিল ।

যথন সূর্য পশ্চিমদিগে অন্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব
দিগে ঔদয় হইলেন সেই সময় থোজেন্ত সকল তৃষ
শেতে ভূষিত হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন
যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে

ঔপন্যাস কহিতে দুঃখ দি এবণ তুমিও নিদ্রা যাইতে
পাও না একারণ অামি বড় লত্তি। অাচ্ছি আর তোমার
অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক । ইহাই শুনিয়া
তোতা ঔত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু

কখন তোমার কোন কর্ম করিতে পারি নাই রায় রায়।
নামে এক জন চিলেন তাহার ওপাগbান শুনিয়া থাকিব।

অতিশীঘ্র পহুচাইব । পরে থোজেন্তা তোতাকে জিজ্ঞা
সিলেক যে রায়রার্রার গপ কি প্রকার তাহা কহ ৷

তোতা কহিলেক যে কান্যকুবু দেশের রাজার অতি

৩৭

সুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া চিল । অকস্মাৎ এক
ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসক্ত হইয়া

মুগ্ধ এবণ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল । যথন সে ফকিরের
কিছু চৈতন্য হইত তখন মনে বিচার করিত যে আমি
ফকির তিনি রাজকন্যা আমি কিছু তাহার সমান
ব্যক্তি নয়ি এ বতু অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে
ইচ্চা করি কখন চাওর করে যে রাজার অার দীনের
প্রীতি এক সমান অতএব রাজাকে কহিলে কন্যাকে

পাইব ৷
ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া কএক দিবসের
-

পর রাজনিকটে কহিয়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রৗকে
আমাকে দেও । রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে
অাড়া করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ
দেও । মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া
রাজধমর্ম নয় যদি অাড়া করেন তবে এ ফকিরকে আর

কোন ওপায়েতে এ নগরহইতে দূর করিয়া দি । রাত্র।
মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর ।

অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল যদি তুমি এক

হম্ভির তার স্বর্ণ মুদ্রা সতাতে অানিয়া দেও তবে রাজ
কন্যাকে পাইবা ।
ফকির ইহাতে অতিচেঞ্ছিত হইয়া যাহাকে দেখে।
তাহারি নিকটে ঔপায় জিজ্ঞাসা করে । এক ব্যক্তি

ফকিরকে বতু ব্যন্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির

তোমার যাচঞা অার কাহা হইতে পূর্ণ হইবেক না

৩৮

রায়রায় নামে এক জন দাতা আচেন তাহার নিকট

চাহিবামাত্র এক হম্ভির তার স্বর্ণ মুদ্রা তুমি পাইবা ।
ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া রায়রায়ার সন্নি
ধানে পঁহুচিয়। আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া

এক হম্ভির তার স্বর্ণমুদ্রা যাচঞা করিলেক । রায়রায়।
তৎ ক্ষণাৎ এক হস্তিতে স্বর্ণ মুদ্রার তার দিয়া ফকিরকে
দিলেন ।

ফকির সেই স্বর্ণর্ভারের

হন্তী লইয়া কান?

কুবুের রাজার নিকট পহুঁচাইলেক । রাজ্য মন্ত্রিকে
কহিলেন যে ওপায় তুমি কহিয়াছিল তাহাতে কিছু

হইতে পারে না কেননা ফকির এক হম্ভির তার স্বর্ণ মুদ্রা
ঔপস্থিত করিয়াচে এখন ফকিরের কি কর্তব্য মন্ত্রী
শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত্ত ধন কোথা পাইলেক

বুঝি রায়রার্র দিয়া থাকিবেন তাহার ব্যতিরেক অন্য
আর কেহ এমত নাহি যে এত্ত দান করে এখন আর

কোন ঔপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে

কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার তার দিয়।
রাজকন্যাকে কদাচিত পাইবা না। ফকির জিজ্ঞাসিলেক
যে আর কি চাহ তাহা কহ অামি দিব । পরে মন্ত্রী

কহিলেক যদি তুমি রায়রায়ার মন্তক আনিয়া দেও
তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা ।
ঔপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার মন্তক রাজা
চাহিয়াচেন ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব ।

রায়রায় এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি

৩৯

ম↓াতিরজমাতে থাকহ আমার মন্তকের কারণ একান্ত

তাবিত হইও না কেননা আমি আপন মুণ্ড অাপন
হন্তেতে রাখিয়াচি যে চাহে তাহাকে দিব অত এব এক

পরামর্শ তোমাকে কহি তুমি এক রত্তুতে আমার গলা
লইয়া যাও এবণ তাহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির
মন্তকের জুন) কহিয়াচিল। তাহাকে আনিয়াচি তোমার
সাক্ষাতে তাহার মন্তক চেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া

রাজা যদ্যপি কবুল করেন তবে তৎ ক্ষণাৎ আমার

শরীরহইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিব। যদি মস্তক ন
লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন
করিয়া দিব ।
ফকির সেই রূপ

রঙ্কু দিয়া রায়রাঁর গৃল বন্ধন

করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে
ব্যক্তির মন্তক চাহিয়াচিল। আমি তাহাকে সশরীরে
আানিয়াচি বলতো তোমার সাক্ষাতে মন্তক চেদন

করিয়া দি । পরে রাজা রায়রায়ার পুরুষার্থ দেথিয়।
তাহার পদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্নেতে ও
নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মন্তক লই আমার
কন্যা তোমার ক্রীতী দাসী তোমার যাহাকে ইচ্চা
তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে তাকিয়া রায়

ব্লায়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন ।
তোতা রায়রায়ার এই বাক্য শেষ করিয়া গোজেত্তাকে
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কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মন্তকেতেও তোমার
প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব

না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও । তাহার
পর খেঁাজেন্ত আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্চা
করিয়া ঔঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারণ
সে দিবস থোজেন্তার যাওনের বাধ হইল ৷

↑ সপ্তম ইতিহাস ।

এক ব্যাধ এক তোতাকে বাচ্চা সুদ্ধা ধরিয়াচিল তাহার
কথা ৷

যথন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গমন করিলেন আর চন্দ্র
পূর্ব দিগহইতে বাহির হইলেন তথন থোজেন্ত মনে।
দুঃখতে বড় ব্যথিত ও অশ্রুতে পরিপূর্ণ চক্ষু হইয়া
তোতার নিকট আসিয়া তোতাকে চিন্তিত দেখিয়া প্রশ্ন
করিলেন । হে তোতা আদ তুমি তাবিত কেন তোতা
কহিল যে তোমার প্রিয়তমা তোমার সহিত কিরূপ
ব্যবহার করেন তিনি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন কি না

তাহা জানি না যেমত রায় কামাবাপের তোতা করিয়াচিল
সেইরূপ পাচ্ছে তিনি করেন ইহাই তাবিতেচি ৭ গো
জেন্তা জিভৗসিলেক যে রায় কামাবাপের তোতা কিরূপ

ব্যবহার রায় কামরূপের সঙ্গে করিয়াচিল তাহা কহ ।
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পরে তোতী রায় কামরূপ রাজার তোতার ঔপাথ্যান কন্থি

তে আরম্ভ করিল ।

•

;

এক সময়েতে এক ব্যাধ এক তোতার বাসাতে হঁাদ

পাতিয়া যখন বাচ্চা সুদ্ধ। তোতাকে ধরিলেক জীন
তোত্ত অনুপায় হইয়া বাচ্চারদিগকে কহিল্কে এখন

এই যুক্তি যে তোমরা সকলে মৃতের ন্যায় হও তবে

বাধ তোমারদিগকে মৃত দেখিয়া ট্রাদহইতে বাহিরে
ফেলাইয়া দিবে আমাকে একাকী লইয়া গেলে ক্ষতি নাই
কেননা আমি কোন ঔপায়ে রক্ষা পাইয়া তোমারদের

নিকটে প্রহচিব । পরে বাচ্চারা তদনুরূপ করিলেক ।

ব্যাধ তাহারদিগকে মৃত অানিয়া ইঁদহইতে বাহিরে
ফেলিবামাত্রেই তাহারা ওড়িয়া এক বৃক্ষের শাখাতে
বসিলেক পরে ব্যাথ ইহাই দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া

যথন তোতাকে ভূমে আছাড় দিতে ঔদত্ত হইল এবং
কহিল বাচ্চারা তোর পরামর্শেতে পলাইয়াচ্ছে অতএব
তোকে নষ্ট করিব । তখন তোতা কহিলেক যে ওহে
বাধ আমাকে হঠো করিলে তোমার কি লাভ হইবে

তুমি আমাকে রক্ষা কর আমি আপনার মূল্য তোমাকে
এত্ত দেয়াইব যত কাল বাঁচিবা ততদিবস আর কোন
ব্যবসা করিতে হইবেক না কেননা আমি বৈদ্যক শাস্ত্রেতে

অতি নিপুন । ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া
কহিলেক শুন তোতা আমার দেশের রাজার নাম রায়

কামাকপ তিনি অনেক দিবস অবধি বড় পীড়িত ভূমি
তাহাকে সুস্থ করিতে পারিব । তোতা কহিলেক এ বতু
G
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ক্ষুদ্র বিষয় আমি এমত চিকিৎসক যদি এক জনের
শরীরে দুই সহস্র ব্যাধি থাকে তাহাও অামি সহজ

ঔষধে দূর করিতে পারি কিন্তু তুমি আমাকে রাজার
নিকট লইয়া গিয়া আমার বিদ্যার পরিচয় দেও তবে

তুমি আমাকে বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিতে পারিব।
তারপর বাধ তোতাকে পিঙ্কুর মধ্যে করিয়া রায়
কামকপের সমীপে লইয়া গিয়া কহিলেক মহারাজ এই

তোতা চিকিৎসা শাস্ত্রে বতু তাল ভাত আচে রায়
কামরূপ ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে একজন শাস্ত্রজ্ঞা
চিকিৎসক আমার বড় প্রয়োজন আচে যদি এ তোতা

ইহার মূল্য কি লইব তাহ।
বল । বাধ বলিলেক যে এ তোতার মূল্য দশ সহস্র

তাল চিকিৎসক হয় তবে

মুদ্রা রায় তৎক্ষণাৎ দশ হাজার তঙ্কা ব্যাখকে দিয়৷
তোতাকে ক্রয় করিয়া লইলেন । পরদিবস তোতী রায়

কামব্যপের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে

রাজার পীড়া অর্ধেক ঔপসম করিয়া কহিলেক ও রায়
কামব্যপ মহারাজ অামার নিবেদন শুন আমার ঔষধে।

তোমার অর্ধেক বামাহ দূর হইয়াচে যদি অনুগ্রহপূর্বক
আমাকে পিষ্ণুরহইতে বাহির কর তবে আর যে ঔষধেত্তে
প্রয়োজন আচে তাহাত্মন্বেষণ করিয়া আনিয়া তাল করি

তেপারি নতুবা পিঙ্কুরে থাকিয়া কি প্রকার চেষ্টা করিব।
রায় কামরূপ এইকথা সন্ঠে ডান করিয়া তোতাকে পিঙ্কুর
হইতে বাহির করিয়া দিলেন । তোতা পিঙ্কুরের বাহির্
হবামাত্র ওড়িয়া গেল অার অাইল না ৷
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পরে ময়মুনের শুক এই কথাসাঙ্গ করিয়া গোত্মেম্ভীকে
কহিলেক যে শুন কর্রী আমিও এই তয় করি পাচ্ছে

তোমার বন্ধু রায় কামরূপের তোতার মত অবিশ্বম্ভ কর্ম
করেন তবে তুমি কি করিব। অতএব কহিতেচি যাবৎ
তাহাকে বিচার করিয়া না বুঝ তাবৎ তাহাকে কোন
প্রকারে প্রঠেয় করিও না । তাহার পর গোজেত্তা
আাপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে ঔদ্যত হইলেন ইতি

মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবণ প্রাতঃকাল হইল এ
অনে” সে দিবস স্ট্রোজেন্তার গমন হইল না ৷

'৷ অষ্টম ইতিহাস ।

এক সয়দাগরের স্ত্রী তাহার স্বামির সহিত চাতুরি
করিয়াচিল তাহার কথা ৷

, যথন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র ওদয় হইলেন
Gথন থোজেন্তা মনোদুঃথেতে কাতর হইয়া তোতার
সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন । তোতা গোজেত্তাকে

স্ত্র দেখিয়া তিড়সিলেক কুর্বী তুমি এখন শুধু কেন
অাঁচ ৭

গোজেত্তা ঔত্তর করিলেন যে নিতে রাত্রিতে

আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও
বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না এখন দিন কবে
হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ
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করিব । যদি তুমি এই রাত্রিত্তে বিদায় দেও তবে যাই

নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া
থাকি । ইহা শুনিয়া ভোতা কহিলেক যে তুমি প্রতি
দিবস ঔপন্যাস শুলিতে রাত্রি প্রতীত কর ইহাতে আমার
অপরাধ কি আমি বলিতেচি অদ্য রাত্রিতে প্রস্থান
তোমাকে কোন স্থানে দেখেন তবে যে মত্ত সয়দাগরের

পত্নী চাতুরি করিয়াচিল তুমিও সেই রূপ করিয়া তোমার
স্বামীকে ভুলাইও । পরে গোত্মেম্ভী তোতাকে জিজ্ঞাসি
লেন যে সয়দাগরের পত্নী কিমত্ত চাতুরি করিয়াচিল .
তাহা কহ । তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ।।
এক নগরে এক বড় ধনবানূ সয়দাগরের এক সুন্দরী
স্ত্রী চিল । যখন সয়দাগর বাশিন্তার্থে জল' দেশ গমন
করিলেন তখন কতক দিনের পর সে স্ত্রী আপন স্বামী

বাটীতে না আসাতে অন্য পুরুষেরদের সতীতে পুনঃ
পুনঃযাইয়া নৃঠে গীতাদি করিত চয় বৎসরের পরে যে
দিবস সয়দাগর স্বদেশে প্রহচিলেন সে দিবস রাত্রি
হইয়াচিল একারণ বাটী না যাইয়া এক স্থানে রহিয়।

এক অল কুঠুনীকে ডাকিয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রির
জনে এক সুন্দরী স্ত্রী আমাকে আনিয়া দেও । কুষ্ট্রনী

অভিচিল যে সয়দাগরের তাযািত্মতিসূক্পাত্মার সর্বত্র
গমনাগমন করে তাহাকে অানা ঔচিত ইহাই বিবেচন।

করিয়া সয়দাগরের স্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেক যে
এক জন ধনবানূ এই সহরে পঁহুচিয়াচে সেই অন এক
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ঔত্তমা স্ত্রী চাহে স্তাত্ত এব তোমার লিকট অাসিয়াচি

তুমি ঔঠ এবণ তাহার নিকট চল । সয়দাগরের স্ত্রী

কুঠুনীর কথা শুনিয়া বস্তু অলঙ্কারেডে ভূষিত হইয়া
· কুঠুনীর সহিত সয়দাগরের আমে আসিয়া দেখিলেঙ্ক
যে এ অন্য পুরুষ নহে কিন্তু আমার স্বামী ইহাই ভ্রাত
হইয়া চেচাইয়া প্রতি বাসিলোকেরদিগকে কহিতে লা
গিল যে তোমরা আসিয়া আমার নিবেদন শুন । প্রতি
বাসিরা শব্দ শুনিয়া সেই খানে ঔপস্থিত হইয়া তাহাকে
জিজ্ঞাসিলেক ও স্ত্রীলোক তোমার কি নিবেদন কহ পরে

সেই স্ত্রীলোক কহিলেক যে এই সয়দাগর আমার স্বামী

চয় বৎসর গত হইল বাশিন্তার্থে বিদেশ গিয়াচিলেন
আমি সেই অবধি পথ নিরীক্ষণ করিয়া আচি কবে
অাসিবেন কিন্তু কএক দিবস হইল সয়দাগর বিদেশ
হইতে আসিয়া বাটী না যাইয়া এখানে রহিয়াচেন

অতএব বুঝিতেচি যে আমাকে তুলিয়াচেন অাদ অামি
ইহার আগমন সমাচার পাইয়া এ অস্থানে আসিয়াচি
অতএব তোমারদিগকে অাপন বিষয় সমস্ত জানাইলাম

যদি তোমরা বিচার কর তবে তাল নতুবা আমি এই
নগরের কাজির নিকট যাইয়া এ স্বামীকে ঠেীগ করিব ।
এমত স্বামীত্তে আমার প্রয়োজন নাই অনন্তর প্রতিবাসী
ব্যক্তিরা সয়দাগরকে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিলন করিয়া

দিলেন পরে স্ত্রী আপন স্বামীকে সঙ্গে করিয়া রাষ্টী

গেলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর কেবল আপনার চাতুরিতে কিছু

দুর্ণাম হইল না ৷
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তোতা সয়দাগরের এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজে

স্তীকে কহিলেক যে তুমি এক্ষণে ওঠিয়া আপন প্রিয়
তমের নিকট যাও আর গৌণ ঔচিত নহে পরে খোজেন্তা

যাইতে ঔদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিল ও
প্রাতঃকাল হইল একারণ যেখাজেন্তা সে দিবস যাইতে
পারিলেন না ৷

7 নবম ইতিহাস ।

এক মুদির স্ত্রী অন্য এক জন পুরুষের ওপর আসক্ত
হইয়া আপন শ্বশুরকে লড়ু দিয়াচিল তাহার কথা ৷

যথন স্যান্তে চন্দ্র তারাগণের সহিত ঔদয় হইলেন
তখন গোজেত্তা বিবস্ত্র হইয়া আসিয়া রোদন

করিতে ২ তোতার নিকট কহিলেন যে ওহে তোতা তুমি
অামার অন্তঃকরণের কথা অাত অাচ এবণ আমার দুঃ।

দূরকর্তা তুমি কিন্তু অদ আমি প্রিয়তমকে দেখিবার
কারণ অধৈর্য্য হইয়াচি যদ্যপি আদা শীঘ্র আমাকে
বিদায় দেও তবে তাহার নিকট যাই কেননা যে জন

প্রেমাসক্ত হয় সে জন ধৈর্য্যাবলমুন করিতে পারে না
যদি তুমি বিদায় না কর তবে সাধ নাই একরণ বর
দাম্ভ করিব ।

ইহাই শুনিয়া তোতা ঔত্তর দিলেক যে

শুন কর্রী ভূমি প্রতি নিশাতে বিদায় চাহিবার পরামর্শ
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করিতে আমার নিকট আসিতেচ কিন্তু আমার যুক্তিতে
তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না যেমত্ত এক জন দোক৷

লির স্ত্রী মন্ত্রণ করিয়া তাহার ক্ষতি হয় নাই । পরে
থোজেন্ত জিজ্ঞাসিলেন যে সেই দোকানির স্ত্রীর কথা

কিপ্রকার তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷
এক দিবস সেই দোকানির স্ত্রী অট্টালিকার ওপরে

বসিয়াচিল ইতিমধ্যে এক যুবা পুরুষ সেই স্ত্রীকে
দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইল ।

সেই স্ত্রী তাহ।

বুবিয়া যুবা ব্যক্তিকে সঙ্কেতে কহিলেক যে তুমি অন্ধ
রাত্রিতে আমার বার্টীর ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিব।
পরে আমিও সেই স্থানে যাইয়া দুই জনে প্রেমালাপ
করিব । অনন্তর সেই পুরুষ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের

সময় সেই স্ত্রীর কথানুসারে সেই বৃক্ষের তলে
অাসিয়া বসিল । তারপর সেই স্ত্রী সে পুরুষের

নিকট পঁহুচিয়া দুই অনে এক শয্যাতে শয়ন করিয়া

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেচিল এই সময় সেই দোকানির
পিতা কোন কার্য্যের কারণ বাটীর বাহিরূ যাইতেচিল

ইতিমধ্যে আপন পুত্রবধূ অন্য পুরুষের সহিত এক
শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াচে ইহাই দেখিয়া সেই

স্ত্রীর এক পায়ের নূপুর খুলিয়া লইয়া আপন স্থানে
রাখিয়া মনে ২ বিচার করিলেন যে কল পুত্রবধূকে
সাজাই দেয়াবী পরে সে স্ত্রী যুবা পুরুষকে বিদায়
করিয়া আপন স্বামির নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রা

হইতে আমত্ত করিয়া কহিলেক যে এ গৃহে বতু গ্রীষ্ম

.88

অতএব চল দুই জনে ঐ বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাই । পরে
সে স্ত্রী স্বামিকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে যুবা পুরুষের

সহিত একত্র শয়ন করিয়াচিল সেই স্থানে যাইয়া দুই
স্ত্রী পুরুষে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায়
স্বামিকে জাগাইয়া বলিলেক যে তোমার পিতা এইক্ষণে

এখানে আসিয়া আমার এক পদের নূপুর ধুলিয়া
লইয়া গেলেন ইতি এ কে বৃদ্ধ তাহাতে পিতা ভুল এ
কেমন রীতি যে আমি স্বামির সহিত শয়ন করিয়া

রহিয়াচি এমত সময় নির্লজ্জু হইয়া কোন বিবেচনায়

আমার পাদের নূপুর লইয়া গেলেন । দোকানি ইহ
শুনিয়া পিতার ওপর অন্তে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিল । পরে
রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আপন পুত্রকে
কহিলেল যে গত রাত্রিতে আমি কোন কর্মার্থে বাহিরে

যাইতেচিলাম তাহাতে দেখিলাম যে পুত্রবধু ঔপপতির
সহিত একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াচেন অত এব তাহার

প্রমাণার্থে বধূর নূপুর লইয়া রাখিয়াছি । পুত্র ইহা
শুলিয়া পিতাকে বিস্তর মন্দ কহিয়া বলিতে লাগিল যে

মীমের কারণ আমি স্ত্রীর সহিত বৃক্ষের তলে শয়ন
করিয়াছিলাম সেই সময় তুমি যাইয়া আমার স্ত্রীর

পাহইতে নূপুর লইবামাত্র স্ত্রী আমাকে চেতন করিয়া
এই সমৃদি ড্রাত করাইলেক । ইহা শুনিয়াপিতা লত্তি
হইলেন সে স্ত্রীর কেবল আপন পরামর্শেতে এপ্রকার
করিল ।
পরে তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া থোজেন্তাকে

8৯

কহিলেক যে এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যে তোমার মন

হরণ করিয়াচেন তাহার নিকট যাও ।

ইহা শুনিয়৷

থোজেস্তা গমন করিতেচিলেন এই কালে কুক্কুট রব
করিলেক এব০ প্রাতঃকাল হইল এজনে) সে দিবস

থোজেন্তার যাওন রহিত হইল ৷

-

-

•

•

•

•

•*

।ি দশম ইতিহাস ।

এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা ।

যথন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তথন থেীজেম্ভ কদর্পেত
অতি পীড়িত হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে

গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ
জালিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেচি

তাহাতে যদি তুমি আমাকে ওঁত্তম পরামর্শ না দিব।
তবে আর কি দিবে এবণ তুমি আমার সহকারিতা না
করিলে আর কে করিবে । তোতা ঔত্তর করিলেক যে

ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী
আচি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত
দিল আমার প্রাণ থাকিবেক তত্ত দিবস কদাচিত

আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অত এব নিতে রাত্রিতে
তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি
বিলমু কর আর আমার ঔপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি
H
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তোমার গোপন কথা প্রকাশ হয় তবে তোমাকে এক

মন্ত্রণা শিখাইব তাহাতে তুমি দুর্ণাম অার অাপদহইতে

দূর থাকিব। যেমত এক শৃগাল সয়দাগরপুত্রৗকে ওপায়
শিগাইয়াচিল সেই ওপায়েতে সয়দাগর পুত্রী অাপন

বাটীতে গিয়াচিল । গোত্মেম্ভ। ইহা শুনিয়া তিড়াসি
লেন যে সয়দাগর তনয়া আর শৃগালের কথা কি প্রকার
তাহা কহ । তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷
এক নগরমধ্যে এক জন প্রধান লোক চিল তাহার

কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্বোধ এক পুত্র চিল । পরে
সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগরের কন্যার
সহিত বিবাহ দিলেক । সয়দাগরের কন্যা অতিসুন্দরী

গীত শাস্ত্রে বড় নিপুণ । পরে এক রাত্রিতে সেই স্ত্রী
অাপন অট্টালিকার চাতির ওপর বসিয়া রহিয়াচে ইতি

মধ্যে এক জন যুবাপুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের
নীচে দাড়াইয়া গীত গাইতেচিল । ঐ স্ত্রী তাহার গীতের
শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া অট্টালিকা

হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহি
লেক যে ওহে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্বোধ
ও কুৎসিত অত এব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে
পার । সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া সেইক্ষণেই দুই জুনে

একত্রে প্রস্থান করিয়া এক পুচকরিণীর তট্টোপরি এক
বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেন । তাহারপর সেই যুব।
সয়দাগর কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার আতরণ চুরি
করিয়া লইয়া সে স্থানহইতে পলায়ন করিলেন ।
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· পরে সেই স্ত্রীলোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন গহন।
এবণ সেই লোককে বিচানাতে না দেখিয়া অঞান

করিলেক যে এই ব্যক্তি আমার সহিত অবিশ্বস্ত কর্ম

করিয়া পলাইয়াছে কি করি ইহাই সেই পুষ্করিণীর
ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল ইতিমধ্যে এক শৃগাল
এক অস্থি দন্তে ধারণ করিয়া সেই স্থানে ঔপস্থিত

হইয়া পুস্করিশির ধারেতে এক মৎস দেখিয়া অস্থি
দন্ত হইতে ফেলাইয়া মৎস্যের দিগে দৌড়াইলেন

ইঠেবসরে সেই অস্থি কুক্কুরে লইয়া গেল এবণ মৎস্য
ও জুলমঞ্চে প্রবেশ করিল । তারপর শৃগাল ফের
আসিয়া অস্থিও পাইল না । পরে সেই স্ত্রীলোক এই

কৌতুক দেখিয়া হাসিতে শৃগাল ক্রিড়াসিলেক যে ও

স্ত্রীলোক কে তুমি কিকারণ এ স্থানে দাড়াইয়া রহি
য়াচ । সে স্ত্রী, আপন দশার সমন্ত বিবরণ কহিলেক ।

শৃগাল ইহা শুনিয়া বলিল যে এথন কার পরামর্শ এই
যে তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় হাসিতে ২ অার রোদন করিতে২
আপন বাটীতে যাও তবে তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কেহ

কিছু বলিবেক ন। । সে স্ত্রীলোক এইরূপ প্রবঞ্চন।
করিলে অন) কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে পারিল না ৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে বলি

লেক যে এখন সময় তাল বটে তুমি ঔঠ আর তোমার

বন্ধুর নিকট প্রস্থান কর কিছু ভাবনা করিও নৃ। যদি
তোমার কোন আপদ ঔপস্থিত হয় তবে তুমি যেমন
শুনিল， সেইরূপ বঞ্চনা করিও । পরে খোজেন্ত যগ্ন
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আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন অথ,

সময় ঔষাকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল।
একারণ খোজেন্তার যাওন বারণ হইল ৷

। একাদশ ইতিহাস ।

এক ব্যাঘ্রের কাচে এক ব্রাহ্মণ লোত করিয়া প্রাণ
হারাইয়াচিল তাহার কথা ৷

যে সময় সূর্যাস্তে চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে
গোত্মেম্ভ, বিদায়কারণ শুকের নিকট গিয়া কহিলেন যে
আমি বুঝিলাম আমার বেদনার সমাচার ভূমি জালিয়া
আমাকে বিদায় না করিয়া নিয়ে ইতিহাস শুনাইতেছ
এ কেমন ধারা । তোতী ঔত্তর করিলেক যে আমি

ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র আপন
প্রিয়তমের নিকট পঁহুচ কিন্তু তুমি আপনি গৌন করি
তেচ ইহাতে আমার কিছু ত্রুটি নাই তুমি অদ্য রাত্রিতে
ভুর। করিয়া যাও কিন্তু শীঘ্র বাহুড়িয়া আাইস সেথানে
কোন লোত করিয়া থাকিও না কেননা লোত করাতে বড়

মন্দ যেমন এক ব্রাহ্মণ লোত করিয়া প্রাণ হারাইয়া

চিল । থোজেন্তা ক্রিড়াসিলেক যে ব্রাহ্মণ কিল্লকার
লোত করিয়াচিল তাহা কহ । শুক বলিতে লাগিল ।

, এক নগরে এক ব্রাহ্মণ ধনবানূ চিলেন আকস্মাৎ সে,
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ব্রাহ্মণ দৈন' হইয়া আনুপায় দেখিয়া বিদেশে গমন করি
লেন । পরে এক দিবস সেই বিপ্র বনমধ্যে পঁহুচিয়।
দেশ্মিলেক যে এক সরোবরের পাড়েতে এক ব্যাঘ্র পত্নিয়৷

রহিয়াছে তাহার সম্মুখে এক ঘেঁকশিয়ালি আর এক
হরিণ দাড়াইয়া রহিয়াচে বিপ্র ইহা দেখিয়া তয়

পাইয়া দাড়াইলেন ইতিমধ্যে সেই খেঁকশিয়ালির আর

মৃগের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের ওপর পড়িবামাত্রে তাহার পরামর্শ
করিলেক যদি ব্যাঘ্র এই দুঃখী ব্যক্তিকে দেখে তবে নষ্ট
করিবেক অত এব কোন ঔপায় কর্তব্য যেন ব্যাঘ্র ঔহাকে

নষ্ট না করিয়া কিছু দেয় । মৃগ আর খেঁকশিয়ালি
এই যুক্তি স্থির করিয়া বাঘকে কহিতে লাগিল যে
তোমার দান এমত প্রকাশ হইয়াচে যে ইহা শুনিয়া

অদ এক দুঃখী ব্রাহ্মণ তিক্ষা করিতে আসিয়া দাড়াইয়া
রহিয়াচেন ।

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে দেখিয়à

তাহাকে আপন নিকটে তাকিয়া বিম্ভর অনুগ্রহ করিয়া

পূর্বে যে সব ব্যক্তিরদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিল তাহার
দের অলঙ্কার সকল সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াচিল
সে সমস্ত আতরণ বিপ্রকে দিয়া বিদায় করিল পরে

ব্রাহ্মণ স্বর্ণের লোভেতে পুনরায় সেই ব্যাঘ্রের নিকটে
গেলেন সে দিবস এক গোবাঘ। অার এক কুক্কুর
সেই ব্যাঘ্রের নিকটে চিল তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিয়৷

- ব্যাঘ্রকে কহিলেক এই মনুষ্যের এত্ত আম্পর্দ্ধা যে তুমি
না তাকিতে অাপনি তোমার সমীপে আসিতেচে ।কছু
তয় করে না ।

ব্যাঘ্র ইহারদের কথা শুনিয়া বিরক্ত

G8

হইয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে চিরিয়া
9ীন ২ করিল ।

: শুক এই কথা সমাপ্ত করিয়া গোত্মেম্ভাকে কহিলেক
যে ব্রাহ্মণ যদি লোত না করিত তবে নষ্ট হইত না আত্ত
এব যে কেহ লোত করে সে আপদে পড়ে কিন্তু এক্ষণে

এক প্রহর রাত্রি আচে অত এব তুমি শীঘ্র তোমার
প্রিয়তমের স্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আাইস ।
পরে গোজেত্তা ঔঠিয়া গমন করিতেচিলেন এমত সময়
প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল একারণ
স্ট্রোজেন্তার যাওন রহিত ইহল ৷
©২ ~ Ç

↑ দ্বাদশ ইতিহাস ।

এক বৃদ্ধ কাস্ত্রের নিকট এক বিড়াল মূষিকেরদিগকে
নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াচিল
: তাহার কথা ৷

যথন সূর্যাস্তে চন্দ্র ঔদয় হইল তখন থেীজেম্ভ বি
দায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া তোতাকে ভাবনাযুক্ত
দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে তুমি তাবিত কেন । তোত।
ঔত্তর করিলেক যে আর কোন ঔদ্বেগ নাই কেবল তো

মার তাবনায় আমাকে তাবিত করিয়াচ্ছে কেননা তুমি
নিঠে রাত্রিতেই অামার স্থানে ঔপকথা শুনিয়া প্রিয়
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তমের নিকট যাইতে পার না ইহাতে আমি বড় ভয়

পাইতেচি যদি তোমার পতি অকস্মাৎ পঁহুচেন তবে

তুমি তোমার বন্ধুর নিকট যাইতে না পারিয়া লত্তি।
হইব। যেমত বিড়াল সকল মূষিককে নষ্ট করিয়া
অপদস্থ অার লত্তি হইয়াচিল । থোজেন্ত জিজ্ঞ।
সিলেক এ বড় আশ্চর্য্য কথ] ইন্দুর বিড়ালের গাদ?
বস্তু তাহাকে নষ্ট করাতে কিরূপে বিড়াল আপদস্থ ও

লত্তি হইল তাহা কহ । পরে তোতা কহিতে আরম্ভ
করিলেক ৷

এক বনেতে এক অতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র থাকিত সেই ব্যাঘ্রের
বার্ধক্যের কারণ সমস্ত দন্তেতে চিদ্র হইয়াচিল ব্যাঘ্র
যথন মা০স তোজন করিত তখন মাণস¤শু সেই দন্তের

চিদ্রেতে কিঞ্চিৎ ২ লাগিয়া থাকিত অপর সেই বনে

বিস্তর মূষিক চিল তাহাতে ব্যাঘ্র নিদ্রা গেলে তাহার।
ঐ সকল মাণস¤শু দন্ত হইতে টানিয়া লইত এ অনে?

ব্যাঘ্রের সুথের নিদ্রাতে দুঃখ হইত ব্যাঘ্র ইন্দরেরদি

গকে দূর করিবার কারণ আর ২ যে সব সতীসত পুস্তু
চিল ভাঁহারদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন তাহাতে সেঁক
শিয়ালি নিবেদন করিলেক যে তোমার প্রজা এক বিড়াল
আঁচে তাহাকে অাড়া কর যে সমস্ত রাত্রি এখানে

চৌকিদারি করে । ব্যাঘ্র ঘেঁকশিয়ালির মন্ত্রণায়
নিস্কর্মান্বিত এক বিড়ালকে তাকাইয়া কোটালের কর্ম
করিতে আজ্ঞা করিল । পরে বিড়াল তদাত্মানুসারে

কোটালি কম্মেতে নিযুক্ত হইলে ইন্দরের বিড়ালকে
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দেখিয়া পলাইল । সেই দিবসাবধি ব্যাঘ্র স্বচ্চন্দে
নিদ্রা যাইত একীরণ ব্যাঘ্র সেই বিড়ালকে বিস্তর

অনুগ্রহ করিয়া তাহার পদবৃদ্ধি করিলেক । কিন্তু
বিড়াল ইন্দুরেরদিগকে কেবল তয় দেখাইত কেনন।
· ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিলে ব্যাঘ্রের সহিত আমার
কোন প্রয়োজন থাকিবেক না এবণ আমাকেও এ কর্মে

নিযুক্ত রাখিবেক না । ইহা বিবেচনা করিয়া কথন
একটি ইন্দরকে ও নষ্ট করিত না পরে এক দিবস

বিড়াল আপন বৎসকে ব্যাঘ্রের নিকট আনিয়া
কহিলেক যে আমি আদ কোন স্থানে এক কার্য্যে যাইতে
চাহি যদি আড্ডা হয় তবে আপন বৎসকে এ কর্মে

নিযুক্ত করিয়া যাই কল' আসিয়া পঁহচিব । পরে
ব্যাঘ্র বিদায় করিলে বিড়াল আপন বৎসকে কাযর্ক্স
নে রাখিয়া অন্যত্রে গেল ।

: অনন্তর বিড়ালের বৎস যে ইন্দ্রকে দেখে তাহাকেই
নষ্ট করে এই ব্যূপে সকল ইন্দরকে নষ্ট করিলেক এক
দিন ও এক রাত্রির মধ্যে সকল ইন্দর নষ্ট হইল ।

দ্বিতীয় দিবস বিড়াল পহুচিয়া ইন্দরেরদিগকে নষ্ট
দেখিয়া আপন বৎসকে ত্রসকার করিয়া কহিলেক যে

তুই কেন ইন্দরেরদিগকে নষ্ট করিয়াচিস । বৎস
বলিলেক যে তুমি গমন সময় কেন আমাকে বারণ কর
নাই ইহাতে বিড়াল ও বিড়াল বৎস দুইজনেই অপ্রস্তুত
হইলে কএক দিবস পরে ব্যাঘ্র কোটালি কর্মহইতে
বিড়ালকে অগিরূ করিলেক ।

·
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তোতা এই ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া গোত্মেন্তাকে
কহিলেক যে তোমার এ কি মন্দ ধারা দেখিতেচি

বন্ধুর নিকট যাইতে কেন গৌণ করিতেচ শীঘ্র যাও

কেননা যদি তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুচেন তবে তুমি
তোমার প্রিয়তমের নিকটে বিড়ালের ন্যায় অপ্রস্তুত

হইব । ইহা শুনিয়া থোজেন্তা ওঠিয়া আপন বন্ধুর
নিকট যাইবেন এই সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট
রব করিল অতএব সে দিবস থোজেন্তা যাইতে পারি
.লেন না ৷

। স্রয়োদশ ইতিহাস ।

সকল মন্ত্রকের প্রধান সাপুর নামে এক মতূক চিল
তাহার এবণ এক ভুজুর্গের কথা ।

যথন সূর্য্যাস্ত চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেন্ত নান৷
বিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায়ের অনুমতি
চাহিতে তোতার সমীপে গিয়া কহিলেন যে আমি

তোমাকে বড় বুদ্ধিমন্ত জ্বালিয়া তোমার ডান বাক প্রতি
রাত্রিতেই শুনি কিন্তু তোমার পরামর্শেতে আমার ঔপকার

ও বন্ধু পরিপূর্ণ হইল না । তোতাওস্তুর করিল যদ্যপি
এই কম্মে অনেক গৌণ হইতেচে তথাপি তুমি থাতির্
জুমায় থাকহ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট
I
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প্রহচাইবও থোজেন্তা তোমাকে আরওকহি শুন যাহার

সকল কর্মে দৃষ্টি থাকে তাহাকে বুদ্ধিমন্ত কহি এবণ যে

শেষ বিবেচনা না করিয়া কর্ম করে সে সাপুর মণ্ডুকের
ন্যায় অপ্রতিতহয় । থোজেন্ত জিজ্ঞাসিলেন যে সাপুর

মণ্ডুকের ওপাথান কিমত্ত তাহা আমাকে কহ । তোতা
বলিতে আরম্ভ করিলেক ৷

আরব দেশে এক বড় গম্ভীর কূপমধ্যে বিস্তর মতূকের
সরদার সাপুর নামে এক মতৃক চিল । পরে সাপুর

সমম্ভ মণ্ডুকের ওপর দৌরাত্ম করিতে লাগিলে মস্তুকের।
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর কহিলেক যে সাপুরের ওখ
পাতেতে অামারদের প্রাণ শেষ হইল অত এব এই ঔচিত্ত

যে অার এক মস্তৃষ্ককে প্রধান করি তাহারা এই পরামর্শ
স্থির করিয়া আর এক ভেককে সরদার করিয়া সাপুরকে
সে স্থানহইতে বাহির করিয়া দিলেক । অনন্তর সাপুর
অনুপায় দেখিয়া এক সর্পের সুড়ঙ্গের নিকট যাইয়া
আলেপ ২ শব্দ করিতে লাগিল । সর্প ঐ শব্দ শুনিয়া

সূতৃৗহইতে আপন মস্তক বাহির করিয়া সাপুর মত্ককে
দেখিয়া বিম্ভর হাস্য করিয়া কহিলেক যে ওমণ্ডুক তুমি
আমার তক্ষ) দ্রব' অত এব কেন আপন প্রাণ দিতে

আমার নিকটে আসিয়াচ । সাপুর ঔত্তর করিলেক
যে আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে
আসিয়াচি । সর্প জিজ্ঞাসিল যে সে কি তাহা কহ ।

সাপুর মণ্ডুক আপনার দশা জানাইয়া বলিলেক যে
মঞ্জুকেরদিগকে তুমি নষ্ট করিয়া আমার স্থান আমাকে

G৯

দেও । সর্প ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সাপুরকে অনুগ্রহ
করিয়া কহিলেক যে সে কূপ আমাকে দেথাও তবে
তাহারদিগকে হন্তবশ করিয়া তোমার বাসস্থান তোমাকে
দিয়া আসিব ৷
-

পরে সাপুর ভূজপ্নকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া সেই

কূপ দেখাইলে সর্প তাহার মঞ্চে যাইয়া কিছু দিবসেতে
সাপুর ব্যতিরেক সে সকল মস্ককে ভক্ষণ করিলেক

পরে এক দিবস সেই সর্প সীপুরকে কহিলেক যে
আর ও একটি মস্ক ও কূপমঞ্চে নাই এখন আমি বড়
ক্ষুধিত অচি অত এব শীঘ্র তুমি আমার আহারের
অায়োজন কর কদাচ অভুক্ত রাখিও না । সাপুর

সর্পকে কহিলেক যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মণ্ডুকের
দিগকে নষ্ট করিয়া আমার বাসস্থান লইয়াচ এখন

আমার স্থান আমাকে দিয়া তুমি আপন বাচাঁতে
যাও । ইহাতে সর্পবলিল যে তোমাকেও ঠোগ করিয়া

যাইব না । ইহা শ্রবণমাত্র সাপুর ভয় পাইয়া তাবিতে
লাগিল যে হায় কেন সর্পের স্থানে ঔপকার চাহিয়াচি

লাম তাল করি নাই । পরে সাপুর বিবেচনা করিয়া

· সর্পকে কহিলেক যে এ স্থানহইতে কিছু দূরে মণ্ডুকেতে
পরিপূর্ণ এক কূপ আছে যদি অামাকে অাস কর তবে
আমি সে স্থানে যাইয়া কোন রূপে তাহারদিগকে

ভুলাইয়া তোমার নিকটে আনি । ইহা শুনিয়া সর্প
তুষ্ট হইয়া সাপুরকে বিদায় দিল । পরে সাপুর সেই
কপহইতে বাহিরে আসিবামাত্র পলাইয়া এক বড়
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পুস্করিণীতে লুকাইয়া রহিল । কএক দিবসাবধি

সাপুরের না আসাতে সর্প কূপহইতে বাহির হইয়া
অাপন স্থানে গমন করিলেক ।।
তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহিলেক

যে এখন তুমি যাওকদাচ গৌণ করিও না । ইহা শুনিয়া
যেখাজেন্ত আপন প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে ঔদ্যত্ত

হইলেই কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ
সে দিবস যাইতে পারিলেন না ৷

। চতুর্দশ ইতিহাস ।
এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াচিল তাহার
কথা ৷

যথন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গেলেন ও চন্দ্র ওদয়
হইলেন সেই কালে খেঁাজেন্তী রোদন করিতে২ তোতার

অগ্রে আসিয়া কহিলেক যে নি)ে রজনীতে পরামর্শ
লইতে ও বিদায় হইতে তোমার নিকট আসি তাহাতে

তুমি ইতিহাস কহ । কিন্তু ইতিহাস শুনিবার কারণ
অামি অাসি না ।

তোতা ঔত্তর করিলেক যে ইহাতে,

তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না বরণ তোমার লত)

হইবেক অত এব তুমি আদ নিশাতে শীঘ্র গমন করিয়া
অাপন প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ, কর যদি কোন শত্রু
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তোমার সম্মানে ঔপস্থিত হয় তবে তুমি শিয়াগোসের

মত চলনা আরম্ভ করিও । ইহা শুনিয়া থোজেন্ত।
জিজ্ঞাসিলেক যে শিয়াগোসের ঔপৗºpান কি প্রকার

আহা কহ । তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷

'

এক গহনে এক ব্যাঘ্র আর তাহার সতীসত এক বানর

চিল পরে এক দিবস ব্যাঘ্র ভ্রমণ করিতে গেলে এক
শিয়াগোস সেই স্থান তাল দেখিয়া তাহা আধিকার
করিয়া লইলে সেই বানর তাহাকে কহিলেক যে ওশিয়া

গোস এ স্থান ব্যাঘ্রের তোমার এমন কি ক্ষমতা যে তুমি
বিনা অাড়ায় ব্যাঘ্রের স্থানে বাস করিবা । শিয়াগোস
ঔত্তর করিলেক যে এই স্থান আমার পৈত্রিক অত এব

আমি লইলাম তুই কি জানিস যে আমাকে এমত
বলিস । বানর ইহা শুনিয়া নিরম্ভ হইলে সেই শিয়া
গোসের স্ত্রী শিয়াগোসকে কহিলেক, যে আমারদের এ

· স্থানে থাকা কোন প্রকারেই পরামর্শ নয় কেননা আমরা

ক্ষুদ্র অন্ত হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত আপনাকে সমান করি
তেচি এ কেবল নষ্ট হইবার কারণ ।

ইহা শুনিয়া

শিয়াগোস ন্ত্রীকে কহিলেক যে প্রিয়ে তুমি ওদ্বিগ্ন হইও
না যে কালে ব্যাঘ্র আসিবেক সেই কালে আমি কোন

চলেতে তাহাকে এ স্থানহইতে দূর করিব ।
পরে কিছুকালানন্তরে সেই বানর ব্যাঘ্রের আগমনের
স০বাদ পাইয়া আম্রে গিয়া শিয়াগোসের সহিত যেমত্ত২

কথোপকথনের দ্বারা কলহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত
ব্যাঘ্রকে অাত করাইলেক । ব্যাঘ্র তাহা শুনিয়া বানর
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কে কহিলেক যে শিয়াগোসের সাধ্য নয় যে আমার

· স্থান লয় অত এব বুঝি সে অামাহইতে কোন বলবানূ
অন্তু হইবেক । বানর বলিল সে তোমাহইতে কোন মতে

বস্তু নয় । ব্যাঘ্র পুনর্বার ঔত্তর করিলেক যে এ কি কথন
অামাহইতে বহু অন্তু বলবানূ এব০ বড় অাচে ইহা
বলিয়া ব্যাঘ্র তাঁত্ত হইয়া আপন স্থানের নিকট গমন
করিয়া গোপনে রহিল । শিয়াগোস ব্যাঘ্রের অাগম

নের পূর্বে আপন স্ত্রীকে কহিলেক যে আমি অনুমান
করিতেচি বানর ব্যাঘকে আানিতে গিয়াচে কি জানি

কখন আইসে অত এব এক্ষণে এই পরামর্শ যথন ব্যাঘ

নিকট পহুঁচিবেক তখন তুমি বৎসেরদিগকে ক্রন্দন
করাইও তাহাতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব যে

কেন বৎসেরা রোদন করিতেছে সেই সময় ভূমি কহিও
ঘরে যে মাণস অাঁচে তাহা তোজন না করিয়া ব্যাঘ্রের
টাটকা মাণস তোজন করিতে চাহিয়া রোদন করিতেচে।
তাহার পর শিয়াগোসের স্ত্রী ব্যাঘকে বাটীর নিকট
আসিতে দেখিয়া বৎসেরদিগকে • রোদন করাইতে
লাগিল তাহা শুনিয়া শিয়াগোস আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞা
সিলেক যে বৎসেরা কি জন্যে ক্রন্দন করিতেচে ।
স্ত্রী কহিলেক যে বৎসেরা খাইতে না পাইয়া রোদন
করিতেচে । শিয়াগোস কহিলেক কেনে কালিকে

বিস্তর ব্যাঘ্রের মাণস অালিয়া তোমাকে দিয়াচিলাম

তাহা কিছু নাই । স্ত্রী ওত্তর করিল যে বাসি মাস
তক্ষণ না করিয়া টাটকা মাণস atাইতে চাহে । তখন
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শিয়াগোস বৎসেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিত্তে
লাগিল যে তোমরা রোদন করিও না কিঞ্চিৎ অপেক্ষা

কর আমি শুনিয়াছি যে এখানকার ব্যাঘ্র আদী পহুচিবে
অত এব কিছু তাবনা নাই ঐ ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিয়া

টাটকা মাণস তোজন করাইব । পরে ব্যাঘ শিয়াগো
সের এই কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিয়া

দূরে পলাইয়া বানরকে কহিলেক যে আমি পূর্বে
শুনিবামাত্রেই বলিয়াচিলাম সে শিয়াগোস নয় তাহার
এমত যোগ্যতা কি আর কোন শক্তিমান পশু হইবেক ।

বানর প্রলুত্তর করিলেক যে আপনি শঙ্কা করিবেন না
ও শিয়াগোসি বটে তোমাকে তয় দেখাইতেচে এই

কথায় ব্যাঘ্র ফের শিয়াগোসের বাসার সমীপে গেল
তাহা দেখিয়া শিয়াগোসের স্ত্রী পুনর্বার বৎসেরদিগকে
রোদন করাইতে লাগিল শিয়াগোস কহিলেক যে ওস্মী

বৎসেরদিগকে চুপ করাও অদ ব্যাঘ্রের মাণস অবশ১
পাইব কেননা বানর আমার অতি প্রিয়তম অতএব

অামার নিকট দিব করিয়া কবুল করিয়াচ্ছে যে
কোন প্রকারে ব্যাঘুকে ভুলাইয়া আমার নিকটে
অানিবেক অত এব তুমি বৎসেরদিগকে চুপ করাও
নতুবা ব্যাঘ্র আমারদের কথার শব্দ শুনিয়া এখানে

আসিবেক না ব্যাঘ্র এই সকল বাক শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া
বানরকে ধরিয়া খান ২ করিয়া পলায়ন করিলেক

পুনর্বার আর আইল না ৷
তোতা শিয়াগোসের কথা সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে
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, কহিলেক যে তুমি আপন প্রিয়তমের নিকট যাও যদি

কোন আপদ ঘটে তবে তুমি এইমত বঞ্চনা করিও তবে
অবশ` রক্ষা পাইবা । ইহা শুনিয়া থোজেন্ত যাইতেচি

লেন ইতিমধ্যে ঔষাকাল হইল ইহাতে সে দিবসও য৷
ওন হইল না ৷

.। পঞ্চদশ ইতিহাস ।

জুরির নামে এক জন তঁাতি চিল সে আপনার কপাল
সহকারি করে নাই তাহার কথা ।

যথন সূর্যাস্তেরাত্রি হইল তথন থোজেন্ত একপ্রহর
রাত্রির পরে ঔত্তম পরিচ্চদ পরিধান করিয়া তোতার

নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমার ব্যাপক কালের
-

বন্ধু বষ্ট

কিন্তু তোমার বিস্তর কথা শুনিয়া বিবেচনা

করিলাম যে, তোমাহইতে আমার কিচ্ছু ঔপকার হইল
না । তোতা ইহার ঔত্তর করিলেক যে কর্ণী কেন আপনি
· ক্রোধ করিয়া এমত অাড়া করিতেচেন অামি নিয়ে)

রাত্রেই তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার প্রাক্তন জরির

তন্তুবায়ের ন্যায় মন্দ অত এব তুমি যাইতে পার না
ইহাতে আমার অপরাধ কি । ইহা শুনিয়া থোজেন্ত।
জিজ্ঞাসিলেন যে অরিরের ঔপন্যাস কিমত তাহা কহ ।

তোতী বলিতে আরম্ভ করিলেক ।।

৩৫

এক নগরে জরির নামে এক জুন তন্তুবায় চিল সে

সর্বদা পট্টবস্ত্র বুনিত এক দণ্ডও আপকাশ চিল নাতথাচ
তাহার কিছু লত হইত না । এক জন মন্দ বস্ত্র বুলক

অরিরের বন্ধু চিল । পরে এক দিবস অরির সেই

বন্ধুর স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ অট্টালিকাময় বাটীতে যাইয়া
মনে ২ বিবেচনা করিলেক যে আমি রাজাধিরাজের

ঔপযুক্ত বস্ত্র বুলি তথাচ আমার কষ্টিতে লবণ হয় না

এই ব্যক্তি এমত মন্দ বস্ত্র বুনিয়া এত্ত অর্থ কোথা হইতে
পাইলেক ইহা বিবেচনা করিতে ২ আাপন বাটীতে
আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে এই নগরমধ্যে আমার

ভুল) বস্ত্র বুনিতে কেহ পারে না কিন্তু সকলে আমার
ব্যবসায়কে অতি তুচ্চ স্লান করে অত এব ঔচিত্ত হয়
যে আমি অন্য সহরে যাই সে স্থানে আমার বিন্তর

সম্মান এবণ মর্য্যাদা হইবেক । পরে জরিরের স্ত্রী

ওত্তর করিলেক যাহা তোমার অদৃষ্টে আছে যেখানে
যাইবা তাহাই হইবেক এক দিবসও কপালের অধিক

কিছুই তুমি পাইবা না । অত এব কেন বিদেশ যাইয়া

কর্মতোগ করিব । অরির ইহা না শুনিয়া গমন
করিয়া এক সহরে পঁহুচিয়া কিছু কাল সেই স্থানে
থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা বিস্তর মুদ্রাপাইয়া অরির আহার
আপন বাটীতে গমন করিতে পথমধ্যে রাত্রি হইল এক

জ্বানে থাকিয়া আর্দ্ররাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল । পরে
জরিরের নিদ্রা হইলে এক চোর তাহার সকল টাকা

চুরি করিয়া পলাইতেই অরির গাত্রোত্থান করিয়া
K

৩৩

চোরের পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গেল । কিন্তু ধরিতে না

পারিয়া আন্তন্ত অরির ওদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্বার সেই দেশে
যাইয়া কিছুকাল ব্যবসা করিয়া অনেক মুদ্রা একত্র

করিয়া পুনর্বার বাট" প্রস্থান করিল ।
· যে স্থানে রাত্রি হয় অতিসাবধানে সেই স্থানে

থাকে তথাচ তাহার মুদ্রা চোরে লয় অরির ইহাতেই

আস্তে ঔদ্বিগ্ন হইয়া রিক্তহস্তে বাটী পঁহুচিয়া এই সব
কথ] আপন স্ত্রীকে কহিলেক ।

স্ত্রী ইহা শুনিয়া ঔত্তর

করিলেক যে প্রথমেতেই আমি তোমাকে বলিয়াচিলাম
যে যাহা কপালে আাচে কোন স্থানে গেলে তাহার

অধিক হইবেক না । কিন্তু তুমি ইহা না শুনিয়া বিদেশ
গিয়াচিলা কহ কি লত করিল। এই কথায় জরির বড়

লত্তি হইল ৷

-

| তোতা এই ঔপন্যাস সাঙ্গ করিয়া খেঁাজেন্তাকে কহি

লেক যে তুমি আর গৌণ করিও না ঔঠ শীঘ্র অাপন

বন্ধুর নিকট যাও তথন থোস্রেম্ভ সে স্থানে গমন
করিতে গাত্রোত্থান করিলেই প্রাতঃকাল হইল একারণ

গোজেন্তার সে দিনেও যাওন হইল না ৷
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৷ ষোতুশ ইতিহাস ।

চারি অন ধনবানু অরিব হইয়াছিল তাহার কথাে
· যথন সূর্য্য অম্ভ হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন
থোজেন্ত) প্রেমানলে দৰী হইয়া ক্রন্দন করিতে২ তোতার

অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রয়েহ
ভ্রান বাক) কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেচ কিন্তু
তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন ঔপকার হইবে না

কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি
হইতে পারে অত এব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে না পারিয়া যে বাপ দগ্ধচিত্তা হইতেচি তাহা কি

কহিব তোতা কহিলেক শুন কর্মী বন্ধুলোকের বাক
শ্রবণ করা ঔচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য

করে সে দুঃখ পায় এবণ লদ্ভুিত হয় । যে মত চারিজন

বন্ধুর মধ্যে এক অন কথাল।শুনিয়াব্যামাহ্ পাইয়াছিল
খোঁজ়েন্তী জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিকাপ ইতিহাস তাহা

কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ।।

বলক নামে এক সহরে চারি অন বন্ধু ধনবানূ চিল
তাহারদের আন্ঠেন্ত প্রীতি চিল । কতক কাল পরে সেই

চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্তুড় এক পণ্ডিতের নিকটে
যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই

পণ্ডিত্ত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে

৩৮

চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমার।

চারি জুনে আপন ২ মন্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর । কিন্তু

যাহার মস্তকহইতে মণি যে স্থানে পড়িবেক সেই ভূমি
গনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই
লইবেক ।

পণ্ডিত এই কপে সকলকে বিদায় করিলে

তাহারা পণ্ডিতের অাড়ানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে
এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ
ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন

অনকে কহিলে যে আমার প্রাক্তনেত্তামু চিলতাহ।বাহির্

হইল অত এব অামি এ তামুকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া
লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই জ্বানে থাক । তা

হারী তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে
দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে
ব্যক্তি সেই স্থান "দিয়া কপার অাকার দেখিয়া অন্য

দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপাল হইতে কপ।
বাহির হইয়াচে অত এব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া

লও এবণ তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থান

হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মন্ত
কের মণি মাটিতে পড়িল পরে সেই জুন ঐস্থান "দিয়া
স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ অনকে কহিলেক স্বর্ণহইতে
অধিক আর কোন বস্তু নাই অত এব অাইস দুই জুনে
এই স্থানে থাকি । চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে

করিলেক যে অারও অাগ্নে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া

এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে

৩৯

সে অন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দে

থিয়া লত্তি হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ স্লোগ
করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহ।

বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবণ স্বর্ণের অন্বেষন
করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্বার সে লোহ।
লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল
না । অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই
পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না
দেখিয়া আতি খেঁদিত হইল ৷

-

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া গোত্মেন্তীকে কহিলেক

যে কেহ আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ
ও লত্ত্ব পায় অত এব তুমি এখন অাপন প্রিয়তমের
স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া তাল । পরে
গোত্মেম্ভ। যাইতে ঔদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে

লাগিলও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।
৷ সপ্তদস ইতিহাস ।

একশৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা ।

সূর্য্য পশ্চিমদিগকে গেলে চন্দ্র পূর্বদিগহইতে বাহির
হইলে গোত্মেম্ভ। বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়৷

তোতাকে ওদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা

৭০

বুদ্ধিমান কিমর্থে তাবিত বসিয়া আচ । তোতা ওস্তর
করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু
তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি ঔত্তম কি নীচ তাহা না
আলিয়া তাবিত আাচি যদি তিনি তাল জাতি হন তবে
তাহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষতি নাই এবO

আপরামর্শও নয় । ইহা শুনিয়া থোজেন্তা কহিলেন যে

তোতা তুমি আমার মনোড্র যথার্থ বলিতেচ কিন্তু তাহ।
অামি কিরূপে আঘাত হইব তোতা ঔত্তব করিলেক যে তাল

মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক

শৃগালের কথা শুন নাই । গোত্মেম্ভ। জিজ্ঞাসিলেক যে
সে কিপ্রকার অামি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ । তোতা
কহিতে লাগিল ।

এক শৃগাল সম্বর্দী এক নগরে লোকেরদের বার্ট।
যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত । পরে এক রাত্রিতে
আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বার্ট' গিয়ানিলের
জ্বালাইতে মন্তক প্রবেশ করাইতে সেই জ্বালামধ্যে পড়িয়া

শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জ্বালা হইতে বাহির
হইয়া বনে গেল ।

অার ২ অন্তুরা তাহার চমৎকার

মূর্তি দেখিয়া ডান করিলেক যে এ কোন বৃহৎজন্তু
হইবেক ।

পরে সকল পশুরা তাহাকে অাপনারদের

প্রধান করিয়া সেই শৃগালের অাড়াকারী হইয়া রহিল
কিন্তু তাহার শৰেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক

না । পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্র পশুরদিগকে অাপন
লিকটে দরবারের সময় দাড় করাইত শিবার। প্রথম
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সারিতে এবণ খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে হরিণের।

ও তৃতীয় সারিতে বানরের চতুর্থ সারিতে গোবাঘার।
পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম

সারিতে সকলে এই প্রকার দাড়াইয়া থাকিত । যমীন

শিবার। রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ
করিত একারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত

না । কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন শিরারদের

সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া বাঘ
সেই শিবারা শবদ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার

শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও
রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব

শুলিয়া লত্তি হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করি
লেক ৷

| তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া গোত্মেন্তীকে কহিল

যে ও কর্ত্রী তাল মন্দ সকলের কথার দ্বারা আনা যায়

অত এব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত
কথোপকথন কর পরে সকল তাল মন্দ অাত্ত হইব ।

তাহার পর গোত্মেম্ভ। যাইতে ইচ্চা করিলেই কুক্কুট
শবদ করিল প্রাতঃকাল হইল এজনে” গমন হইল না ৷ -

৭২

↑ অষ্টাদশ ইতিহাস ।

চন্দ্রনামী এক স্ত্রীলোক বসির নাম এক জনের সহিত
আস্তে প্রীতি করিয়াচিল তাহার কথা ৷

যথন সূর্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব
দিগহইতে বাহির হইল তথন থোজেন্ত দুঃখিত চিত্ত।
হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেক ও তোতা নিয়ে)
রাত্রিতে বিদায় চাহিতে তোমার নিকট আসি কিন্তু

ড্রানবাক শুনিতে আসি না যে তুমি তাহা কহ ।
তোতা কহিলেক ও গোত্মেম্ভ। তুমি খাতিরজমায় থাক
শীঘ্র তুমি তোমার প্রিয়তমের সহিত একত্র হইব। যেমন
অারদ্বীয় এক ব্যক্তি প্রথমে দুঃখ পাইয়া শেষে সুখ
পাইয়াচিল ।

যেখাজেন্ত জিজ্ঞাসিলেক যে তাহার

ইতিহাস কিরূপ তাহা কহ । তোতা কহিতে আরম্ভ
করিলেক ৷

এক নগরে এক যুবা চিল তাহার নাম বসির সে
চন্দ্রনামী এক স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়াচিল । কএক
দিবস পরে চন্দ্রার স্বামী ঐ ঊপ্ত কথ] জাত হইয়া অন্য
স্থানে চন্দ্রাকে লইয়া গেল কিন্তু বসির চন্দ্রাকে না
দেখিয়া দিবারাত্রি রোদন করিত এক আরব্বীয় ব্যক্তি

বসিরের বহু কালের বন্ধু চিল । এক দিবস বসির
তাহাকে কহিলেক যে আমি চন্দ্রার নিকট এক দিবস

৭৩

যাইতে চাহি যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবে গমন

করিতে পারি । অরিন্থীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকৃত হইয়া
দুই জনে একত্রে গমন করিয়া চন্দ্রার বাসার নিকট পঁহু
চিয়ী এক বৃক্ষের তলে ওত্তরিয়া বসির সেইঅারদ্বীকে
চন্দ্রার নিকট প্রেরণ করিলেক । পরে আরবীয় ব্যক্তি
চন্দ্রার বাটীতে যাইয়া বসিরের নমস্কার চন্দ্রাকে কহিয়।

কহিলেক যে রাত্রিতে ঐ বৃক্ষের তলে তুমি যাইব ।
পহুচিলে বসির চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেক যে
তুমি অদ্য সকল রাত্রি এই স্থানে থাকিতে পারিব কি
না । চন্দ্রা ওত্তর করিলেক যদি অারব্বীয় পুরুষ এক
কার্য্য করেন তবে থাকিতে পারি । তাহা শুনিয়া অারব্বী
জিজ্ঞাসিলেককিকর্ম। চন্দ্রী কহিলেক যে যাবৎ-অামি

ফিরিয়া না য়াই তাবৎ আমার এই জামা পরিয়া ভূমি

ওপর বসিয়া থাক যথন আমার স্বামী দুগ্ধপাত্র আলি
য়া তোমাকে দিবেন এবó পান করিতে বলিবেন তখন

তুমি মুখ দেখাইয়া দুগ্ধপাত্র তাহার হন্তহইতে লইওন
তারপর যে কালে তিনি দুগ্ধপাত্র রাখিয়া বাটীর বাহি
রে যাইবেন তখন পয়ঃপান করিও । অারব্বীয় ব্যক্তি

ইহা কবুল করিয়া চন্দ্রার বাটীতে গিয়া সেই রূপ
বসিয়া রহিল ।

চন্দ্রার পতি অালয়ে প্রহচিয়া দুর্খের কট্টর। অানিয়৷
অারব্বীকে চন্দ্র ভ্রান করিয়া দুগ্ধ পান করিতে নানামত
L
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কহিলেক কিন্তু আরব্বী কোন ঔত্তর করিলেক না এবণ

দুগ্ধ কটরাও তাহার হস্ত হইতে লইল না তখন স্বামী
ক্রোধ করিয়া কহিলেক যে তোকে আমি এত্ত অনুগ্রহ
করি তোর এত বড় সাধ যে আমার কথার ঔত্তর করিস

ন ইহা বলিয়া এমত চাবুক মারিলেক যে আরবৗয়ের

পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ এক দাগ হইল পরে চন্দ্রার স্বামী সেগান
হইতে বাহিরে গেলে আরদ্বায় আপন পৃষ্ঠের বেদনাতে
কাতর হইয়৷ রোদন করিতেচিল ।

চন্দ্রার মাত্তা

রোদন শুনিয়া আসিয়া কহিলেক যে এত্ত প্রকার বুঝাই
তথাচ তোমার ভ্রান হইল না কেন আপন স্বামীকে প্রেম
না করিয়া সর্বদা বসিরের কারণ তাব এব০ অাপন

স্বামীর কথার ঔত্তর না করিয়া কেন এক মারি ফাইল।
ইহা বলিয়া চন্দ্রার মাতা সে স্থান হইতে যাইয়া
চন্দ্রার ভগিনীকে কহিলেক যে চন্দ্রা একাকিনী বসিয়া

রোদন করিতেচে তুমি তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে
নীতি শিক্ষা করাও যেন আর অন্যপুরুষকে তাল না
বাসিয়া আপন স্বামীকে প্রেম করে ৷

পরে চন্দ্রার তগিনী আসিবামাত্রে আরব্বীয় পুরুষ

তাহাকে দেখিয়া পৃষ্ঠের বেদনা ভুলিয়া ঘোমটাহইতে
মন্তক বাহির করিয়া কহিলেক যে ও স্ত্রী তোমার তগিনী
আমাকে এই স্থানে রাখিয়া বসিরের নিকট গিয়াচে

ইহাতেই চন্দ্রার স্বামী আমাকে আপন পত্নী আলিয়া
একত্রে প্রহার করিলেক দেখ তোমার তাগনীর জুনে'

আমি এত দুঃখ পাইলাম তোমার উচিত হয় যে আমার
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সহিত শয়ন কর । কিন্তু এ সকল গুপ্ত: কথা প্রকাশ
করিও না যদ্যপি প্রকাশ কর তবে তোমার তগিনী এবণ

আমি দুর্নামগ্রম্ভ হইব । এই কথাতে চন্দ্রার তগিনী
আরব্বীয়ের সহিত শয়ন করিল পরে কিঞ্চিৎ রাত্রি

থাকিতে অারব্বীয় ব্যক্তি চন্দ্রার নিকট গেল । চন্দ্র।
তাহাকে জিজ্ঞাসিলেক যে কিরূপে তোমার রাত্রে গিয়াচে

অারব্বী তাহার স্বামীর কথা সমস্ত কহিয়। আপন পৃষ্ঠ
দেখাইলেক কিন্তু তাহার তগিনীর সহিত একত্রে শয়ন

করিয়া যে সুখভোগ করিয়াছিল তাহা কহিল না ।

চন্দ্রা সেই পৃষ্ঠের চাবুকের দাগ দেখিয়া বড় লণ্ডু।
পাইলেক ৷
তোতী এই বাক) সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহিলেক
যে এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়তমের নিকট যাও।

পরে গোজেত্তা যাইতেচিল এই কালে কুক্কুট শব্দ
করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেন্তার গমন
হইল না ৷

। ঊনবিশতিইতিহাস ।
এক সয়দাগরের আশ্ব অার এক জনের আশ্ব"ীকে নষ্ট

করিয়াচিল তাহার কথা ৷

যে সময় সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্বদিগে

৭৩

ঔদয় হইল সেই সময় থোজেন্তা ঔত্তম বস্ত্রাদি পরিধান
করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেক ও হে তোতা

শুন যদ্যপি আমি বন্ধুর নিকট গমন করিতে পারি
তথাপি ভুমি বিদায় না করিলে আমার গমন পরামর্শ
নহে কেননা তোমার বুদ্ধিতে প্রঠেয় করি অত এব অদ?
আমাকে তুমি শীঘ্র বিদায় কর । তোতা কহিলেক শুন
আমার কর্ত্রী অ্যানীব্যক্তিরা মন্ত্রণ ব্যতিরেক কোন কর্ম

করে না তুমিও জানবতী যদি তুমি বিনা পরামশেতে
কোন কর্ম কর তবে শেষ মন্দ হইবেক আর সকলে

তোমার বুদ্ধির দোষ দিবেক অার সহসা গমন করিলে
যদি একান্ত কেহ তোমার সহিত শত্রুতা করে তবে তুমি
এই মত্ত ঔপায় করিব। যেন কোন ঔৎপাত তোমাকে না
হয় যেমন এক সয়দাগর তন্ত্রতা করিয়া কোন ঔৎপাতগ্রস্ত

হয় নাই । পরে থোজেন্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহার
ঔপাথঠান কি প্রকার তাহা কহ ৷

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে পূর্বকালে এক অন
সয়দাগর বড় বুদ্ধিমান চিল তাহার এক অশ্ব বতু দুষ্ট

চিল । এক দিবস সেই সয়দাগর তোজন করিতেচিল
ইতিমধ্যে আর এক অন এক আশ্বীর ঔপরে অারোহণ

করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়া অশ্বী হইতে নীচে
নামিয়া আপন আশ্ব"ীকে সয়দাগরের ঘোটকের নিকটে
বাল্কিতে চাহিবামাত্র প্রথম সয়দাগর তাহাকে নিষেধ
করিলেক যে আমার ঘোটকের নিকটে তোমার আম্বীকে

বাল্কিও না সেই ব্যক্তি নিষেধ না শুনিয়া তুরসঁৗকে সেই
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আশ্বসমীপে বান্ধিয়া আপনি সয়দাগরের সহিত তোতন

করিতে লাগিল । পরে সয়দাগর তাহাকে বলিল যে

তুমি কেমন মনুষ? আমার পরিচয় না লইয়া কি রূপে
আমার সহিত তুমি তোজন করিতে লাগিল সেই ব্যক্তি
তাহার কোন ঔত্তর করিলেক না তখন সয়দাগর কোন

জবাব না পাইয়া তাহাকে বধির জানিয়া নিরব হইয়া

থাখিল । এক মুহূর্ডেক পরে সয়দাগরের ঘোটক সেই
আম্বীর ঔদরে এমন এক পদাঘাত করিল যে আশ্ব"ী ঔদর
চিরিয়া মরিয়া গেল ।
অনন্তর সেই ব্যক্তি সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার

ঘোটক আমার অশ্বাকে নষ্ট করিল কিন্তু অশ্বীর মূল
তোমার স্খানে অবশ) অামি লইব ।

ইহাই বলিয়া

কলহ করিয়া কাজীর নিকটে যাইয়া নালিষ করিলেক ।

কাজী তাহার নালিষানুসারে সয়দাগরকে তাকাইয়া
এই সকল কথা জিজ্ঞাসিলেক । কিন্তু সয়দাগর কোন
ঔত্তর না করিয়া নিরব হইয়া রহিল । তখন কাজী
সয়দাগরকে বোবা ডান করিয়া সে ব্যক্তিকে কহিলেক

যে সয়দাগর বোবা ইহার কিছু অপরাধ নাই । পরে
নালিষকর্তা কহিলেক যে তুমি সয়দাগরকে কি প্রকারে
বোবা জানিলা যখন আমি অশ্বীকে ঔহার নিকট
বাল্কিতে চাহিয়াচিলাম তখন আমাকে নিষেধ করিয়া

চিল যে তোমার অশ্বীকে আমার ঘোটকের নিকটে
নিতান্ত রাফিও না এখন বোবা হইয়া কোন ঔত্তর
করিতেচে না । কাজী ইহা শুনিয়া কহিলেক যদ্যপি

Q৮

তোমাকে নিষেধ করিয়াচিল তথাপি তুমি তাহার নিযেধ
না শুনিয়া কেন তোমার অশ্বশকে ওহীর আশ্বের নিকটে

বান্ধিয়াছিল। অতএব তুমি বড় দুষ্ট এবং মূর্খ যে হেতুক
আপনি কথা কহিয়া অাপন বিষয়ের প্রমাণ দিল ।

ইহাতে সয়দাগরের কোন অপরাধ নাই বৃথা কেন কলহ
কর ৷

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহি

লেক যে এখন তোমার প্রিয়তমের নিকট যাও । পরে

থোজেন্তা গমন করিতে চাহিলেন এই সময় কুক্কুট
শবদ করিলেক । প্রাতঃকাল ঔপস্থিত থোজেন্তার গমন
হইল না ৷

। বিণশতি ইতিহাস ।
এক স্ত্রীলোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক ব্যাঘ্রের হন্তহইতে
ঔদ্ধার পাইয়াচিল তাহার কথা ।

যথন সূর্য পশ্চিমদিগে গেলও চন্দ্র পূর্ব দিগহইতে
বাহির হইল তখন থোজেন্তা বিদায় চাহিতে তোতার ,

নিকটে কহিলেক ও তোতা অামার অন্তঃকরণের নিগূঢ়
কথা অাত অাচ অদ্য রাত্রিতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে

শীঘ্র বিদায় কর এবণ আর যে কিছু কথোপকথনাদি

কহিতে হয় তাহা ত্বরিত কহ । তোতা কহিলেক যে শুন
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আমার কর্ত্রী পুনঃপুনঃ আমি বিবেচনা করিয়া জানি
য়চি যে তুমি সুবোধ বট অত এব আমার নীত বাক্য
শুনাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাহি কিন্তু যদি তুমি
কোন আপদগ্রস্ত হও তবে প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিও যেমত
এক স্ত্রী চলনার দ্বারা ব্যাঘ্র হন্তহইতে ত্রাণ পাইয়া
চিল । পরে খোজেন্ত জিজ্ঞাসিলেক যে সেই ইতিহাস

কি প্রকার তাহা বল । তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷
- এক নগরে এক পুরুষ চিল তাহার এক স্ত্রী মহতী

দুশ্চরিত্রা অপ্রিয় তাষিণী চিল এক দিবস সেই পুরুষ
সেই স্ত্রীলোকের অপরাধের কারণ তাহাকে করাঘাত
করিয়াচিল । পরে সেই স্ত্রীলোক বিরক্তচিত্ত হইয়া

আপনার দুই সন্তান সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে ২ এক

বনমধ্যে পন্থচিল ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভয়
পাইয়া মনে মধ্যে বিচার করিলেক যে আমি স্বামীর

অাজ্ঞা না শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়াচি বতু মন্দ

কর্ম যদি এই ব্যাঘ্র হইতে কোন আপদ আমাকে না

ঘটে তবে পুনর্বার বাটী যাইয়া স্বামীর আত্মকারিণী
হইব । ইহা বিবেচনা করিয়া চলের দ্বারা বাঘকে

কহিলেন ও ব্যাঘ্র আমার এক কথা শুন । ব্যাঘ্র ঐ স্ত্রীর

সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিলেক যে কি
কথ] তাহা কহ । স্ত্রী কহিলেক যে এই গহনে অার এক

বড় ব্যাঘ্র আচে সকল চতুষ্পদ জন্তুরা আর মনুষ্যেরা
তাহাকে তয় করে এবণ রাজাও আয্যেন্ত তীত হইয়া প্রয়োহ

তিন অন চারিজন করিয়া মনুষ্য তাহার অাহারের
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কারণ পাঠাইয়া দেন । অদ্য আমি আমার দুই সন্তান
সর্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে২পথ ভুলিয়া বনমধ্যে আসিয়া
ঔপস্থিত হইয়া আপদে পড়িয়াচি এখন কি হইবে তিন
জুনে পলাতেও পারি না কিন্তু যদ্যপি সে ব্যাঘ্র আমার

দিগকে দেখে তবে রাজার প্রেরিত মনুষ্য বুজিয়া আমার
দিগকে তোজন করিবেক অত এব তোমাকে বলিতেচি

যে তুমি আমার এই দুই বালককে তক্ষণ কর । অামি
একাকিণী পলান করি এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র ঔত্তর

করিলেক যে তুমি আমাকে প্রমেয় করিয়া সমস্ত কথা
কহিলা কোন মতে পরামর্শ নহে যে আমি তোমাকে

কিমু। তোমার বালকেরদিগকে আহার করি এ বিশ্বাস
ঘাতির কর্ম কেননা তোমরা বড় ব্যাঘ্রের আহার তো
মারদিগকে যদ্যপি আমি তোজন করি তবে আমার

পলাইবার স্থান আর কোথাও নাহি যে আমি সেই

স্থানে পলাইব । ব্যাঘ্র এই বাক) কহিয়া আর এক
দিগে গমন করিল ।

তদনন্তর সেই নারী আপন

স্বামির আত্মকারিণী হইয়া রহিল ।
তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া থোজেন্তাকে কহিলেক

ও কর্ত্রী আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের

নিকটে যাও আর বিলমু করিও না । পরে থোজেস্ত।
করিলেক প্রাতঃকাল হইল সে কারণ খোজেন্তার গমনের
বাধ হইল ৷

৮8

↑ একবিংশতি ইতিহাস ।

এক রাজা এবং তাহার পুত্রের আর এক মহূক আর এক
সর্প ইহারদের কথা ।

যথন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব
দিগ হইতে বাহির হইল এই কালে গোত্মেস্তা বন্ধুর

নিকটে গমনের অনুমতি চাহিবার নিমিত্ত তোতার নি

কর্টে গেলেন এবং তোতাকে কহিলেন যে ও তোতা কথন
সময় হইবে যে আমি আপন প্রিয়তমের সমীপে পন্থ

চিব । ইচ্চা করি যাই কিন্তু আপন অদৃষ্ট কি প্রকার
ইহা না জালিয়া সহসা গমন করিতে পারি না । তোতা

কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আমার মনে এই হইতেচে যেন

তোমার বন্ধুর সঙ্গে শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবেক কিন্তু
যদ্যপি তুমি প্রিয়তমের নিকট পহুচ তবে প্রীতের যে ২
প্রকার ধারা অাচে তাহাই করিও যে মত খালিষ আর

মোগালিষ রাজপুত্রের সহিত রহিয়। প্রীতের ধার।
করিয়াচিল ।

গোজেত্তা তাহারদের সেই ঔপাগbান

তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক । তোতা কহিতে আরম্ভ করি
লেক ৷

·

যে এক রাজার দুই পুত্র চিল । যথন সেই রাজা এই
সংসার হইতে প্রস্থান করিল তখন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র

রাজ টুপি আর সি৭হাসন লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নষ্ট
M

-

-
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করিতে ঔদ্যত্ত হইলেন । কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরম্পর। শুনিয়৷

একাকী ঐ নগর হইতে বাহির হইয়া এক পুস্করিণীর

তর্টে পহুচিয়া দেখিলেন যে এক ভুত এক মহূককে

আহারার্থে ধরিয়াছে । মঞ্জুক প্রাণের ভয়েত্তে আস্তে
· ব্যাস্ত হইয়া চেচাইতেচিল সেই কালে অতিবড় দয়ালু

কনিষ্ঠ রাজপুত্র দর্শন করিয়া সর্পকে নিষেধ করিলেন

যে তুমি এমত কর্ম করিও না । পরে ভুজর্গ মর্তৃককে
ােগ করিল মর্তৃক আলমঞ্চে প্রবেশ করিলেক কিন্তু ভুক্র
দাড়াইয়া রহিল । তথন রাজপুত্র লত্তি হইলেন যে

আমি সর্পের মুখের আহার যোগ করাইলাম কিন্তু ভাল
করিলাম না ।

ইহা বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ মাপস

আপন শরীর হইতে চেদন করিয়া সর্পামে ফেলিয়া
দিলেন সর্প সেই স্বাদু মাণস দন্তে করিয়া সর্পীর নিকটে
লইয়া গেল । পরে সেই ভুজদিনী সেই মাণস চাকিয়া

সর্পকে কহিলেক যে হে নাথ এমত স্বাদু মাসে তুমি

করিয়া কহিলেক । সর্প তাহা শুনিয়া কহিলেক যে
ব্যক্তি তোমাকে এত দয়া করিয়াচে অবশ্য তোমার ঔচিত্ত

হয় যে তুমি সেই ব্যক্তির কিছু ঔপকার কর । তদনন্তর

সর্প মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্রের সন্নিধানে যাই
য়া কহিলেক ও রাজপুত্র আমার নাম থালিষ আমি

বাঞ্ঝা করি যে নিকটে থাকিয়া নিরন্তর তোমার সেবা

করি । রাজপুত্র তাহার বাক স্বীকার করিলেন এবং

মর্তৃক সর্প মুথহইতে ত্রাণ পাইয়া মত্কীর নিকটে পঁহু
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চিয়া সমস্ত শরীরে সপর্দন্তাঘাত ক্ষত তাহাদিয়া কধির

পড়িতেচিল, এই সকল তেকাকে দেখাইলেন মন্ত্রী
তাহাই দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেক। মস্তৃক যে রূপে
রক্ষা পাইয়াচিল, সেই সমস্ত কথা কহিলেক ।

পরে

মতূকী ডাহা শুনিয়া মত্ককে কহিলেক যে তুমি যাহ।
হইতে ত্রাণ পাইয়াচ এখন তোমার এই ঔপযুক্ত হয় যে

সেই পুরুষের সেবাতে হাজির থাক । তদনন্তর যন্ত্বক

নরমূর্তি ধারণ করিয়া রাজকুমারের সন্নিধানে যাইয়া
কহিলেক যে আমার নাম মোথালিষ আমি ইচ্চা
করি যে তোমার দাসেরদের ন্যায় হাজির থাকিয়া
তোমার সেবা করি ।

-

রাজপুত্র তাহাকেও আপন নিকটে রাখিয়া আপনি
তাহারদের দুই জনের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান

করিয়া আন নগরের মধ্যে প্রহচিলেন পরে সেই
নগরের রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে কে

তুমি কি ব্যবসা কর । রাজপুত্র কহিলেন যে আমি
সাঁপাই অসুর ভুল， একশত মনুষ্যের সহিত আমি একাকী

যুদ্ধ করিতে পারি কিন্তু প্রতি দিন সহস্র মুদ্রা মাহিন।
লইব যথন যে কর্ম অাড়া করিবেন তখন সেই কর্ম

পরিপূর্ণ করিব । ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে চারুর
রাগ্লিয়। প্রতিদিন এক হাজার টাকা মাহিন। লিক্পণ ·

করিলেন । অনন্তর রাজপুত্র প্রমেহ হাজার তক্কা পাইয়া
অাপনার সঙ্গী দুই জনকে দিতেন ইহা ব্যতিরেক যে
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কিচ্ছু বাকি থাকিত তাহা দান করিতেন । এক দিবস

রাজ। মৎস স্বীকার করিতেছিলেন অকস্মাৎ রাজার
অঙ্গুলিহইতে অঙ্গুরী সরোবরমধ্যে পড়িল বিস্তর তত্ত্ব
করিলেন কিন্তু আঙ্গুরী পাইলেন না । তদনন্তর রাজা
সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার অঙ্গুরী সরোব

রেতে পড়িয়াছে তাহা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দেহ ।
পরে রাজপুত্র আপন সপ্নের সেই দুই জনকে এই কথা
কহিলেন । তাহারা শুনিয়া কহিলেক যে এ কিছু বড়

কর্ম নহে ।_ ইহা বলিয়া মোথালিষ মণ্ডুকের রূপ
ধরিয়া পুস্করিণীতে তুব দিয়া তৎক্ষণেতে আঙ্গুরী অল
মধ্যহইতে আনিয়া রাজপুত্রকে সমর্পণ করিলেক ।
রাজপুত্র সেই অঙ্গুরী রাজার নিকটে লইয়া দিলেন ।

রাজা আঙ্গুরী পাইয়া রাজপুত্রকে অনুগ্রহ অধিক করিতে
লাগিলেন ।

-

কতক দিবস পরে রাজার কন্যাকে সর্পে দ০শিল ।
চিকিৎসকেরা বহুবিধ মন্ত্র পড়িল ও ঔষধ প্রদান

করিলেক কিন্তু তাহাতে কিছুই ঔপকার হইল না এ জন্যে

রাজ। সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার কন্যাকে
ভুজুর্গ দণশিয়াচে কেহ সুস্থ করিতে পারিলেক ন।
এখন তুমি সুস্থ কর । রাজপুত্র ইহা শুনিয়া তাবিত
হইলেন যে এই কর্ম আমার নহে । তখন খালিষ
কহিলেক যে আমাকে সেই কন্যার নিকটে লইয়া যাও

এবণ কন্যাকে নিতুন স্থানে বসাও । তবে আমি তাহাকে
ভাল করিব । রাজপুত্র রাজার নিকটে যাইয়া এই
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সকল নিবেদন করিলেন যে মহারাজ তোমার কন্যাকে

নির্জুন স্থানে রাখুন তবে আমি তাল করিতে পারি ।

ইহা শুনিয়া রাজ কন্যাকে নির্ভুল স্থানে রাখিলেন ।
পরে খালিষ আসিয়া কন্যার যে স্থানে সর্প দ০শিয়া

চিল সেই স্থানে আপন মুখ দিয়া চুষিয়া সকল বিষ
ঔঠাইয়া হইল । কন্যা তৎক্ষণে সুস্থ হইল । রাজা

সেই কন্যাকে রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে
আপন নায়েব করিলেন ।

পরে খালিষ আর মোগ্ধ।

লিষ রাজপুত্রকে কহিলেন যে এখন আমরা বিদায়
চাহি রাজপুত্র ঔত্তর করিলেন যে বিদায়ের এ কোন

সময় । থালিষ কহিলেক তুমি যে সর্পকে আপন
শরীরের মাস দিয়াচিল আমি সেই সর্প তাহারপর

মোথালিষ কহিল্কে যে আমি সেই মহূক যাহাকে
তুমি সর্প মুখ হইতে ঔদ্ধার করিয়াচিল এখন এই
চাহি যে আমরা আপন ২.স্থানে যাই পরে রাজপুত্র
সেই দুই জনকে বিদায় করিলেন ।
-

ভোঁতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহিলেক

যে ও কর্ত্রী তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাও আর
বিলমু করিও না পরে থোজেন্ত যাইতে ঔদ্যত হইলেন
ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল
গোজেত্তার একারণ সে দিবস গমন হইল না ৷

।

। ন্ববিশতি ইতিহাস । |

· যথন সূর্য্যাস্ত চন্দ্রোদয় হইল গোত্মেম্ভ' অন
তোতী ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন
· যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথ1ঔপস্থিত হইয়াছে

· যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্বোধ ও পণ্ডিত কি

মুর্খ তাহ।

বিবেচনা করিব যদি নির্বোধ হল তবে

শুনিয়া গোজেত্ত্বাকে কহিলেক যে তুমি এখন অাপন
প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার ঔপাস্টাল

কহিয়া তাহার বুদ্ধি বিবেচনা কর তিনি যদি প্রকৃত

: ঔত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে ভ্রানী বটেন ।
পরে গোত্মেম্ভ। জিজ্ঞাসিলেন য়ে সে কন্যার কথা কি

তোত্ত ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে
কাবল দেশে ধনবানূ এক সয়দাগর চিলেন তাহার
জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা চিল । সকল
সহরের ধনবানের৷ সেই সয়দাগরের পুত্রীকে বিবাহ
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স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে ঔপযুক্ত ও
বিদ্বানূ পুরুষকে আমি বিরাহ করিতে চাহি । এই কথা

সর্বত্র প্রকাশ হইল । এই রব শুলিয়ণ এক সহরেত্তে
জুন কাবল নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিল্কে যে

লণ্ডল এক জন স্কোতিঃ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত্ত যাহা হারায় যে

কাপ্তের আশ্ব নির্মাণ করিতে পারে যে সে অর্থোপরে
এক ব্যক্তি আরোহণ হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্চা করে

ব্যক্তি তাঁরান্দাজীতে অতি ঔপযুক্ত যাহাকে বাণ মারে
তাহার শরীর চিন্ন তিন্ন করে তাহাতে তাহার তিলার্হ।
এই কহিলাম । ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার
মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুণ । সয়দাগর ঐ
তিন ব্যক্তির গুঁণের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন

পরে কন্যাঔভর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ
করিয়া কলº ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মানে বিবেচ
না করিলেক যে ইহারদের মধ্যে এক জনকে মহণ

করিব ৷

-

…
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… পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেচিল ইতি মধ্যে

এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্বতের মধ্যে লইয়া

গেল । প্রাতঃকালে সয়দাগর কন্যাকে এত্ত অনুেষণ
করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া ষ্ফোতির্ত ব্যক্তির নিকটে
আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ও হে যুবকহ আমার কন্যা

কোথায় সেই পুরুষ মুহূর্তেক ভাবিয়া সয়দাগরকে কহি
লেক য়ে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্বতে
রাশিঁয়াচে সে পর্বতে মনুষ? যাইতে পারে না । পরে
সয়দাগর সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাস্ত্রের আশ্ব
গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরেন্দাজুককে আরোহণ

করাইয়া সেই পর্বতে প্রেরণ করিলেন পরে তীরেন্দাজ
দাক ঘোটকে আরোহণ করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে

সেই পর্বতে পঁহুচিয়া এক বাণেতে পরীকে নষ্ট করিয়া
কন্যাকে সয়দাগরের বাটীতে আনিলেক এব০ সয়দাগ

রকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এব০ ম্ভোতিজঁ
কহিলেক যে অামাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াচে আত্ত
এব অামি এ কন্যাকে পাইব শিলপকারও বলিল যে

অামার গঠিত অশ্বে আরোহণ হইয়া সেই পর্বতে

পত্থচিয়া কন্যাকে অানিল এ জন্যে আমি তোমার

কন্যাকে পাইব । এই রূপ তিন জনে বতু বিবাদ অারম্ভ
হইল ৷
তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া থোজেন্তাকে কহিলেন

যে এই ঔপাথ্যান তুমি আপন বন্ধুকে ড্রিড়াস করিও

যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত

৮৯

ওত্তর করিতে পারেন তবে তাহাকে বুদ্ধিমান জানিবেন
ইহাই শুনিয়া থোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি
অামাকে অগ্নে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে আর্শি
বেক তোতা ঔত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে বাণ মারিয়া
নষ্ট করিয়াচে সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক । থোজেন্ত।

প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি গনণা করিয়াচিল এবণ যে জুন
ঘোটক নিম্মাণ করিয়াচিল তাহারা কেন না পায় ।
তোতা কহিল্কে যে তাহারা দুই জন কেবল আপন
বিদ্যার প্রকাশ করিয়াচিল তীরেন্দাজ মরণ ভয় না

করিয়া অতিবড় তয়ানক স্থানে যাইয়া বহু ক্লেশেতে
পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে অানিয়াচিল এই হেতুক
সেই পাইবেক ।
| তোতা এই ইতিহাস সাক্ষ্র করিয়া, খেঁাজেন্তাকে কহি
-

·

-

লেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও । পরে
গোজেত্তা ঔঠিয়া যাইতে ঔদ্যত হইলেন এই কালে

কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে
দিবস থোজেন্তার গমন হইল না ।

৯০

↑ ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস ।
এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত
হইয়াচিল তাহার কথা ৷

যথন সূর্য্যান্তে চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেন্তা বি
দায় চাহিতে তোতার নিকটে যাইয়া তোতাকে কহিলেন

ও তোতা আমি তোমাকে ভ্রানী আর সৎপরামর্শক জানি

তুমি অদ আমাকে আমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র বিদায়
কর । নতুবা যথার্থ কহ যে ধৈর্য্যাবলমুন করিয়া গৃহে
বাস করি তোতা ইহা শুনিয়া বলিলেক যে নি)েরাত্রিতে

তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার কি প্রকার কপাল

তাহ। কিছু বুঝিতে পারি না । ঔচিত হয় যে তুমি আদ

শীঘ্র আপন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কর । কিন্তু আমার
এক পরামর্শ শুন তবে এ কার্য্যেতে তোমার কোন আপদু
ঘটিবেক না বরঞ্চ তোমার লাভ হইবেক যেমন এক ব্রা
স্মাণ বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত হইয়া তাহাকে

স্বর্ণ সুদ্ধ পাইয়াচিল এবণ ব্রাহ্মণের কোন ক্ষতিও হয়
নাই । খোজেন্তা ইহাই শুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সে
ব্রাহ্মণের কথা কি প্রকার তাহা আমাকে কহ । তোতা

ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক ।
সুন্ধপ ও ভ্রানী এক ব্রাহ্মণ চিল তিনি আপন নগর ও
বাটী ঠেীগ করিয়া বাবলের রায়ের সহরে প্রহচিয়া এক

৯১

দিবস এক ঔদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেচিলেন এবণ

বাবলের রায়ের কন্যাও সেই ঔদানের পুষ্পের কৌতুক
দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানে আসিয়াচিলেন আক

স্মাৎ সেই কন্যার ওপর ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এবং কন্যার
দৃষ্টিও ব্রাহ্মণের ওপর পড়িল ইহাতে দুই জন দুই জনকে
দেখিয়া পরস্পর আঠেন্ত আসক্ত হইলেন কিন্তু কন্য৷

আপন বাটীতে যাইয়া ক্ষিপ্ত। ও ব্রাহ্মণ অাপন স্থানে
গিয়া পীড়িত হইলেন পরে ব্রাহ্মণ সেই কন্যা পাইবার
নিমিত্তে এক চাটকের সেবা করিতে লাগিলেন চাটক

ব্রাহ্মণের বহুকালের সেবা আর শুশ্রুষাতে তুষ্ট হইয়া
এক দিবস সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে তুমি কি অনে?
আমার এত্ত সেবা করিতেচ তোমার যাহা প্রয়োজন

থাকে তাহা প্রার্থনা কর আমি তাহা দিব পরে ব্রাহ্মণ
কন্যার কারণ যে প্রকার পীড়িত হইয়াচিলেন তাহ।
বিস্তারিত কহিলেন । চাটক শুনিয়া বলিলেন যে আমি

বুঝিয়াচিলাম যে তুমি ধন চাইব তাহা না চাহিয়।
মনুষ্যের সহিত মিলন করিতে চাহিলা এ আমার অতি
সহজ কর্ম ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মোহিনীর এক মণি
ব্রাহ্মণকে দিয়া কহিলেন যে এই মশির প্রভাব যদি স্ত্রী

লোকের মুথে রাখে তবে সকলে তাহাকে দেখিয়া পুরুষ
ভ্রান করে যদি পুরুষের মুখের মধ্যে রাখে তবে তাহাকে
লোকেরা নিরীক্ষণ করিয়া নারী ভান করে ৷

পরে সে চাটক আপনি ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া
মোহিনীর মণি সে ব্রাহ্মণের মুখেতে রাখিয়া নারীর

৯২

ন্যায় করিয়া বাবলের রায়ের নিকট যাইয়া কহিলেন

যে আমি ব্রাহ্মণ আমার এক পুত্র চিল অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত

হইয়া বিদেশে গিয়াচে এই স্ত্রী তাহার পত্নী ইহাকে
কোথায় রাখিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে যাইব তাহ।
তাবিতেচি যদি এই স্ত্রীকে কএক দিবস আপন অাল

য়েতে রাথেন তবে আমি পুত্রের অন্বেষণে যাই রায়
অতিদয়ালু ইহা শুনিয়া স্বীকৃত হইয়া কিছু অঙ্ক দিয়া
সে ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবণ ব্রাহ্মণীকে অাপন

কন্যার নিকট পাঠাইলেন । চাটক ব্রাহ্মণকে এই রূপ

চলেতে রায়ের কন্যার নিকট পাঠাইয়া রায় দত্তধন
লইয়া অাপন স্থানে গেলেন রায়ের কন্যা সে ব্রাহ্মণীকে

যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন এক দিবস ব্রাহ্মণী

রায়ের কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন যে ও রায় কন্যা কি কারণ

তোমার মুখ আর বর্ণ দিন ২ মলিন হইতেচে কন্যা
প্রথমতঃ ইহা শুনিয়া আাপন বিষয়ের কথা গোপনে

রাখিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন কন্যা তোমার
ধারাতে বুঝিতেচি যে তুমি কোন ব্যক্তির প্রীতে এমত
শুল্ক হইয়াচ কিন্তু ভূমি কদাচ গোপন করিও না যদি
তোমার গুপ্ত পীড়ার কথা কহ তবে তাহার ঔষধ করিয়া
দি । ইহা শুনিয়া কন্যা কহিলেন যে আমি এক
ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহার ওপর আসক্ত হইয়াচিলাম
একারণ আমার এমন দশা হইয়াচে ব্রাহ্মণী ঔত্তর

করিলেন এখন যদি সে ব্রাহ্মণকে দেয। তবে চিনিয়া

সুস্থ হইতে পাের । কন্যা কহিলেন যে অবশ্য পারি

৯৩

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণী মু"হইতে মোহিনীর মণি বাহির
করিলেন পরে যেমত পুরুষ চিলেন সেই রূপ হইলেন
তখন কন্যা তাহাকে চিনিয়া অাপন ক্রোড়ে করিয়া

হাস ও কৌতুক করিতে লাগিলেন কএক দিবসীন্তে
রায়ের কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণ করিলেন যে চল

আমরা দুই জন এথান হইতে অন্য দেশে যাইয়া বাস

এব• মনোতিলাস পূর্ণ করি ।
পরে দুই জন এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বাবলের
রায়ের কন্যা বিস্তর ধন আর বহুমূল্য প্রস্তর আপন
পিতার ভাণ্ডারহইতে চুরি করিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া
তাহার প্রণয়েতে আপন বাটীহইতে বাহির হইয়া এক
রাত্রি, এক দিবসেতে পিতার অধিকার যোগ করিয়া

অন্য দেশেতে পহুচিলেন তাহারা একত্র বাস করিয়া

আমোদ আহ্লাদে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন । এত্ত

ধন লইয়া গিয়াছিলেন যে দুই জনে যত কাল বাঁচিবেন
এতকাল থরচ করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না । পরে

রায় কন্যার কারণ তাঁবিত্ত হইয়া বিম্ভর অনুেষণ করি
লেন কিন্তু কন্যার আর ব্রাহ্মণীর দেখা না পাইয়া বড়

দুঃগান্বিত হইলেন ।
তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহিলেক

যে এথন আপন বন্ধুর স্থানে গমন কর তথন থোজেন্তী
বন্ধর নিকট গমন করিতে ঔদ্যত হইলেন এমত সময়ে

ওঁধ কাল হইলও চরণাযুধ রব করিতে আরম্ভ করিলেক
এই হেতুক সে দিবস থোজেন্তার গমনের বাধ হইল ৷

৯8

৷ চতুরবিণশক্তি ইতিহাস ।
বাবলের রায়ের পুত্র এককন্যারওপর আসক্ত হইয়াচিল
তাহার কথা ৷

যথন সূর্য্যপশ্চিমদিগে প্রস্থান করিলও চন্দ্র পূর্বদিগ
হইতে বাহির হইল গোত্মেম্ভ। তখন বিদায় চাহিতে
তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি

করি তিনি বুদ্ধিমানূ বটেন কি না । যদি বুদ্ধিমানূ
দেখি তবে তাহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃ।
পাইয়া থাকিব কেননা ড্রালিরা বলিয়াচেন যে স্ত্রীলোক
অার বালক এবণ নির্বোধ এই তিন প্রকার লোকের
প্রণয়েতে প্রঠেয় করা কর্তব্য নহে পরে তোতা শুনিয়া

কহিলেক যে ওকর্তৃী তুমি এ সকল প্রকৃত আড়াকরিতেচ
কিন্তু তোমার ঔচিত যে আদ্যরাত্রিতে অাপন প্রেমির
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাহাকে

ঔত্তর জিজ্ঞাসা কর যদি তিনি তোমার মনোনীত ঔত্তর

দেন তবে তুমি তাহাকে ভ্রানী জানিও নতুবা নির্বোধ
জানিও । পরে থোজেন্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহাকে
অামি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব তাহা কহ ৷

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে বাবলের রায়ের
তনয়৷ এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে

৯৫

পৃর্শির্মার চন্দ্রের নায়কপ অতি কৃষ্ণবর্ণ কাকপক্ষ যুক্ত।
মৃগনয়ন বিম্ােন্তী মধ্যক্ষীণ হস গমন অতি সুন্দরী
এক কন্যাকে দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার ওপর আসক্ত

হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাফিয়া স্ততি ও অর্চনা
করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর যদি এই কন্যা আমাকে
বিবাহ করে তবে তোমার সাক্ষাতে অাপন মন্তক বলি
দিব । তাহার পর সে কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের
দ্বারা বাক্য প্রেরণ করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে

বেবাহ করিতে চাহি । ঘটক এই কথা পিতার নিকটে
কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন

জাতির ধারা অার শাস্ত্রমত্ত রায়ের পুত্রের সহিত
কন্যার বিবাহ দিলেন । পরে রায়ের পুত্র সে কন্যা

সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন
কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে

আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাই
লেন । পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া
সস্ত্রীক হইয়া এবণ আপন সত্তাসদ এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে
লইয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন । যখন সে

দেবতার প্রাসাদের নিকট প্রচিলেন তখন রায়ের

পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল
করিয়াচিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে
তবে আমি আপন মন্তক বলি দিব কিন্তু কন্যা আমাকে

বিবাহ করিয়াচে অত এব অামার মন্তক বলি দেওয়া
ঔচিত্ত ৷
-

৯৩

ইহা বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সে

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড চেদন করিলেন
এবং সে মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন । তারপর

সতীসদ সে ব্রাহ্মণ গৃহ মধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের
মন্তক চিন্ন দেখিয়া বড় তীত হইলেন যে সকলে
কহিবেক এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোতে রায়ের বালককে

নষ্ট করিয়াচে অত এব এখন পরামর্শ এই যে আমিও
আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ
আাপন শিরঃচ্ছেদন করিয়া সে দেবতার চরণের নিকট

পড়িলেন । মুহুর্ভেক পরে কন্যা স্বামির বাহি হওনের
বিলমু দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন
স্বামির ও ব্রাহ্মণের মস্তক চিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত
হইলেন যে এ কি অাপদ পথ মধ্যে আমার ঔপস্থিত
হইল যে স্বামির এমত দশা তবে আমার জীবনেতে
অার ফল নাই আমিও আত্মমন্তক চেদন করিয়া
স্বামির সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক
চোদন করিতে ঔদ্যত হইলেন এই সময়ে সে দেবতা

হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্মমন্তক
চেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক ঔহারদের শরীরের

সহিত শীঘ্র সম্পন্ন কর তবে ওঁহারা জীবন পাইবেক
কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্ত হইয়া স্বামির

মন্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড..স্বামির

শরীরে সংযোগ করিলেন এবণ সণযোগ হবামাত্র দুইজন
প্রাণ পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাতঁাইলেন । পরে রায়ের

৯৭

পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মণের মন্তকে মহা কলহ ঔপস্থিত
এ স্ত্রী আমার আমি পাইব ৷
: তোতা এই কথা যথন গোজেত্তাকে অবগত করিয়া

কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি
বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা

করিও যে এ কন্যা কে পাইবেক তিনি যদি সুবোধ হন

তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন ।
গোজেত্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রথম আমাকে কহ যে সে
কলø.কে.পাইবে তোতা কহিল্কে যেও-কর্ত্রী তবে শুন
মন্তক ভ্রানের স্থান এবণ শরীরের প্রধান অত এব ,বাব
লের রায়ের মন্তক যে দেহে আচে সেই দেহ কন্যাকে
পাইবেক । · · · 3 …
' ' ' …
“

-

। যথন গোত্মেম্ভ এই ওপাষ্টান শুনিয়া আপন বন্ধুর
নিকট যাইতে ঔদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ
করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেন্তার সে
দিবস গমন রহিত হইল ৷

৯৮

। পঞ্চবিংশতি ইতিহাস ।
এক নারী শকুর। কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া
তাহার সহিত রতিকর্ম করিয়াচিল ।

· যথন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল ডথন থেীঅেস্তা তো
তার অগ্রে আসিয়া কহিলেন যে ও তোতী আদত অামি

বন্ধুর নিকট শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করি তুমি বিস্তর

বিলমু করিও না শীঘ্র বিদায় কর আদ বন্ধুর নিকট
গমন করিয়া যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিলন

করি আর তিনি যদি আমার ওপর ক্রোধ করিয়া কিছু

কহেন তবে আমি লত্ পাইব এবণ সে সময় তাহাকে

সে কথার ঔত্তর কি করিব তোতা অামি ইহা সর্বদ।
তাবিতেচি । তোতা ইহা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী
তুমি কিচ্ছু ভাবনা করিও না কেননা স্ত্রী লোকের।
ঔপস্থিত বক্তৃী এবণ অনেক প্রকার ওজুর করিতে পারে
আমি নারীরদের বিন্তর ওজুর শুনিয়াচি এব০ সে সব

ওজর অতিপসন্দ করিয়াচি যদি তুমি কিঞ্চিৎ কাল
বিলমু কর তবে আমি সে কথা কহি । এক স্ত্রী চলেতে
ঔপপত্তি করিয়াচিল তাহার স্বামী কোন মতে জানিতে
পারে নাই তাহার কথা বলি শুন । পরে গোজেত্তা
তোতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে ও তোতা অামি

অবশ্য এ কথা শুনিব সে কথা কি প্রকার তাহা তুমি

৯৯

কহ । তোতা ইহা শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ
করিলেক ৷

: যে এক জন পুরুষ আপন স্ত্রীকে শকুরা ক্রয় করিবার
কারণ কিছু কড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়াছিল সে স্ত্রী
বাজারেতে এক ময়রার দোকানে ঔপস্থিত হইয়া এক

সের শঙ্কুর ক্রয় করিয়া অাপন চাদরের অঞ্চলে পুঁটুলি
বাল্কিলেক পরে ময়র। সে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ
হইয়া আপন মনের কথা তাহাকে অতি স্তবের দ্বারা

কহিতে লাগিল এবণ সে নারী শকুরা বিক্রয়ের মিনতিতে
তুলিয়া সম্মত হইল পরে ময়র। সে নারীর চাদর

চিনির পুঁটুলি সুদ্ধ আপন দোকানে রাখিয়া তাহাকে
সঙ্গে লইয়া আাপন বাটীর মধ্যে গেল সেই সময় ময়

রীর চাকর ঐ চাদরহইতে চিনি খুলিয়া লইয়া তাহাতে
বালুকা বান্ধিয়া রাখিলেক যথন সে স্ত্রী বাটীর মধ্য

হইতে বাহির হইয়া চাদর ওঠাইয়াগাত্রে দিয়া স্বামির
নিকটে পত্থচিল তখন স্বামী পুঁটুলি খুলিয়া বালুক।
দেখিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে তুমি আমার সহিত কৌতুক

করিতেচ কেননা শর্কুরা কিনিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম
তাহ। না অানিয়া আমার জন্যে বালুকা অানিয়াচ ।
সে স্ত্রী ভাবনা না করিয়া কহিলেক যে কালে বাটী
হইতে বাহির হইলাম সেই কালে এক গো আমার

সম্মুখে দৌড়িয়া আইল অামি পলাইতে চাইলাম কিন্তু

কড়ি সুদ্ধ ভূমিতে পড়িয়াছিলাম সেই স্থানে অনেক
লোক চিল তাহারদের সাক্ষাতে কড়ি বাচিতে লতু।

১০০

হইতে লাগিল একারণ সে ভূমির বালুক তুলিয়া অ্যানি
য়াচি কড়ি সকল ঐ বালুকার মধ্যে থাকিবেরু । স্বামি
ইহা শুনিয়া বালুকাতে অন্বেষণ না করিয়া স্ত্রীর মুখ
চুমুন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়। এ অল্প বিষয় যদি
কত্নি হারাইয়াচিল কেন এত ব্যামোহ পাইয়া বালুক।
বান্ধিয়া আনিয়াচ ।

সে স্ত্রীলোক শীঘ্র এই কথা।

স্বামীকে কহিয়াচিল এই হেতু তাহার পতি বিরক্ত
, তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া থেীজেম্ভাকে কহিলেক
যে এক্ষণে তোমার প্রিয়তমের লিকট যাও যদি তিনি
পারিবা । তোতার এই সব বাক্যেভে গোত্মেম্ভীমখাতির

জমা হইয়া চম্মা পাদুকা পদে দিয়া গাত্রোত্থান করিয়া।
গমন করিতে ঔদত্ত এই সময়ে কুক্কুট আঁকিতে লাগিল
ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ দেখাত্মেম্ভার সে দিবস

গমন হইল না ৷

.

.

. . …

-

। ষতবিণশতি ইতিহাস ।
এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেণ নাই

যথন সূর্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেন্ত বড়

১০8

তুমি আমার মনের কথা শুন আনবানেরা কহিয়াচেন

যে নারী লজ্বাল্তি নয় সে নারীঅন ২ স্ত্রী লোকেরদের
হইতে মন্দ হয় অত এব এখন অামি পরপুরুষের নিকট

ন যাই অাপনবাটীতে ধৈর্য্যাবলম্ন করিয়া থাকিকেননা
এ সকল নির্লত্বের ব্যাপার । তোতা কহিলেক ও কর্ষী
যাহা অাড়া করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয়
করি যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাচ্ছে রাজার ন্যায় .
কষ্ট পাও এবণ পীড়িত হও:। খোজেন্তা ইহাই শুনিয়া
জিজ্ঞাসিলেন যে রাজার কন্ঠের কথ]কি কপ তাহােকহ।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷

·

এক নগরে এক সয়দাগর তাহার প্রচুর ধন সামগ্রী
তুরর্শী হস্তী এবণ এক সুন্দরী কন্যা চিল সে কন্যার
সৌন্দয্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই২
দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার অন
করিলেন কিন্তু সয়দাগর একথাতে সম্মত হইলেন না ।

যগ্ন কন্যা বিবাহ যোগ্য হইল তখন এক দিবস সয়
দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন

যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদন মৃগনয়না অতি

ঔপযুক্ত যদি মহারাজ। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন তবে

· অামার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয় । রাজা এই
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পত্র পড়িয়া এবৎ তপ্প প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইয়া
মনে বিচার করিলেন যতখন যে ব্যক্তির প্রাক্তন ভাল

হয় তখন সে ব্যক্তির সকল ঔত্তম বস্তু অাপনাহইতে

তাহার নিকট ঔপস্থিত হয় । ইহা বুঝিয়া আপনার
বিশ্বস্ত পাত্র চারি জুন চিল তাহারদিগকে কহিলেন

তোমরা সয়দাগরের বাটী যাও যদি সয়দাগরের পুত্র।
আমার ঔপযুক্ত দে। তবে আমার নিকটে তৎক্ষণাৎ
অানিও ৷ .

, তারপর পাত্রের সয়দাগরের গৃহে পঁহুচিয়া তাহার
কন্যার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া অ্যান হত হইল কিন্তু

কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারি জুন পরামর্শ
করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে
ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজ

কম্মে মনোযোগ করিবেন না অত এব সকল কর্ম নষ্ট

হইবেক পাত্রেরা ইহা তাবিয়া পুনর্ঝর রাজ সন্নিধানে
আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী
নহে তাহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আচেন এই
নিমিত্তে আনিলাম না । রাজা পাত্রেরদের কথা শুনিয়া
কহিলেন তোমরা যে বাপ কহিলে সে বাপ যদি হয় তবে
সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজী কন্যাকে বিবাহ

না করাতে সয়দাগর মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ
নগরের কোটালের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা
মনে বিবেচনা করিলেক অামি এমত কপবতী কিন্তু রাজা

অামাকে গ্রহণ করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য পরে এক
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দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমণ করিতে
যাইতেচিলেন এই কালে সে কন্যা আপনার রূপ লাবণ্য ।

প্রকাশ করিয়া আপন আল্ট্রালিকার ওপরে দাড়াইয়াচিল।
রাজ। তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর
নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা কে বটে
তাহারা কহিলেক মহারাজ ফলানী সয়দাগরের কন্যা

ইইঁাকে কোটালে বিবাহ করিয়াচে । রাজা এই সম।
চার ভাত হইয়া সে পাত্রগণকে তাকাইয়া কহিলেন যে

তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া আমার

নিকট কুরূপা কহিয়াচিলা ইহাতে তোমারদের বড়
অপরাধ হইয়াচে । অনন্তর পাত্রের ঔত্তর করিলেক

যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার আস্তে সৌন্দর্য্য দেখিয়া

বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই
তবে ইহাকে রাজী দেখিবামাত্র রাজকর্ম যোগ করিয়া
ক্ষিপ্ত হইবেন একারণ মিথ্যা কহিয়াচ্ছিলাম ।
রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন
তোমরা এক প্রকার তাল করিয়াচিল বটে কিন্তু আমি
কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি । রাজুসমতিব্যাহৃত
লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম

কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের
দ্বারা লইবেন । রাজা ঔত্তর করিলেন যে আমি রাজা
এমত কাযর্ত আমার করা ঔচিত নহে কেননা এ আত্তি

অবিচার আর দৌরাত্ম প্রজ্ঞাকে ও তৃঠেকে পীড়া দিয়া
রাজধম্ম নহে পরে রাজা সে স্ত্রীর কারণ তাবিয়া২
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কএক দিবসের মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট
; তোতা এই ঔপাথ্যান সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহি

লেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যবলমুন
করিয়া থােক অত এব এক্ষণে ভূমি ঔঠিয়া আাপন প্রিয়
ভমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষাৎ না কর

তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে থেণ
জেন্ত গমন করিতে ঔদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট

শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ অনে সে দিবস
খোজেত্তার গমন হইল না ।

↑

সন্তুবিশত্তি ইতিহাস ।

এক রাজ। এক শৌভিককে

সেনাপতি কম্মেতে চাকর

রাখিয়াছিলেন শেষে তাহাহইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্বাহ
হইল না তাহার কথা ।

-

যে কালীন দিবাকর পশ্চিমদিগে গমন করিল সে

কালীন গোজেত্তা নেত্রজলে পরিপূর্ণতা এবং সমূহ দুঃ
যে এক জন আরবী ব্যক্তি এক ভাগ্যবানের নিকট
যাইয়া কহিলেন যে আমি মকু যাইব । ইহা শুনিয়া
সে ধনবান ঔত্তর করিলেক যে শুন অারব্বী যে জলের
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কিছু মুদ্রার সঙ্গতি নাই তাহার মকু যাওয়া উচিত নহে
কেননা ঈশ্বর এমত গরিব লোককে কখন মকুায় যাইতে
দেন না । অারব্বী কহিলেক যে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা

করিতে আমি তোমার স্থানে আসি নাই কেবল কিছু

মুদ্র যন্ত্র করিতে আসিয়াছি । ও তোতা অরুপ
আমিও কিছু তোমার স্থানে ঔপন্যাস অার নীতি বাক
শ্রবণ করিতে আসি নাই কেবল বিদায় চাহিতে অাসি

য়াচি ৭

পরে তোতা ঔত্তর করিলেক ও কর্ত্রী অামার

কথায় তুমি চিত্তে ক্ষোভিত হইও না কেননা পৃথিবীর
মধ্যে তুমি বুদ্ধিমতী এ কারণ তোমাকে ইতিহাস শুনাই
যে তোমার উপকার হইবেক কেননা ডানের কথা শুন।

ইলে ভ্রানিরদের কার্য্যের ঔপকার হয় । পরে গোত্মেম্ভ।
তোতাকে কহিলেন তবে এমত জান বাক) শুনাও যে

তাহাতে শীঘ্র আমার কার্য্যের ঔপকার হয় আদরাত্রে
বতু অন্ধকার হইয়াচে এনিমিত্তে একাকিনী যাইতে শঙ্কা

করিতেচি ইচু করি আমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া
যাই ।

তোতা ঔত্তর করিলেক যে দাসের বড় তুচ্ছ

লোক তাহারদেরহইতে এ সব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবেক
কদাচ গোপনে থাকিবেক না । অত এব দাসকে সঙ্গে

স্লওয়া ঔচিত নহে কেননা বুদ্ধিমানেরা নীচ লোকের
দিগকে প্রষ্ঠেয় করেন না তাহার কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি
ঔত্তম কর্ম করিতে পারে না ।， যেমত এক শৌত্তিককে

রাজ। প্রমেয় করিয়া কোন বড় কার্য্য করিতে তার দিয়।
চিলেন সে শৌক্তিক ভয় পাইয়া সে কার্য্য না করিয়া
P
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অাপনার অক্ষমতা ও তুচ্চত্ব প্রকাশ করিয়াচিল । ইহা
শুনিয়া থোজেন্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তোতা সে কথা

কি রূপ তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷
এক দিবস এক শৌত্তিক মদিরা পানেতে মত্ত হইয়া

কুজা অার বোতলের ওপর পড়িয়া তাহার গাত্রে স্থানে ২

ক্ষত হইয়াচিল কিচ্ছু দিবসের পর সে সকল ক্ষত শুচক
হইয়া তাল হইল কিন্তু সকল গাত্রে তলোয়ারের চোটের

ন্যায় চিহ্ন থাকিল । অকস্মাৎসেই শোস্তিকের দেশেতে
বড় দুর্ভক্ষ হইল একারণ শৌপ্তিক চাকরির জন্যে বি
দেশে গমন করিয়া এক নগরমধ্যে পত্থচিয়া সে নগরের

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেক্স রাজা তাহার গাত্রেতে
তলোয়ারের চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এ
ব্যক্তি বড় বীর হইবেক কেননা অস্ত্রাদির চিহ্ন সকল

গাত্রে আাচে রাজা ইহাবিবেচনা করিয়া সে শৌত্তিককে
চাকর রাখিয়া মর্যাদাবান করিলেন । কএক দিবসের

পর রাজার অকস্মাৎ এক রিপু ঔপস্থিত হইল তখন
রাজ। সে শৌত্তিককে সকল সৈন্যের সেনাপতি কাযেÑত্তে

প্রবর্ত করিয়া আপন শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে পাঠাইতে
চাহিলেন শৌক্তিক সমরের কথা শুনিয়া অতিতীত হইয়।
রাজার আম্রে নিবেদন করিলেক মহারাজ অামি জাতিতে

শৌণ্ডিক অামাহইতে কখন যুদ্ধ কর্ম নিষ্পন্ন হইবেক না
এবণ অামিও যুদ্ধ জানি না রাজা ইহা শুনিয়া হাস
করিয়া অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে আমি কক্র

সি°হের কর্মেতে নিযুক্ত করিয়াচিলাম এ আমার বড়

১০৭

- লত্ত্বার বিষয় ইহা তাবিয়া আর এক জন উপযুক্ত মনু
ষ্যকে সেনাপত্তি করিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রেরণ করিলেন ।
তোতা এই ইতিহাস সাক্ষ্র করিয়া থোজেন্তাকে কহি

লেকওকর্ত্রী দাস সঙ্গে করিয়া যাইও না বরঞ্চ একাকিনী
যাও । খোজেস্ত। ইহা শুনিয়া একাকিনী যাইতে ঔদ্যত্ত

হইলেন এই সময় কুকুকুষ্ট রব করিলেক ও প্রাতঃকাল
হইল একারণ যেখাজেন্তার সে দিবসগমন হইল না।

↑ আঙ্গুীবিণশতি ইতিহাস ।

এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগাল বৎসকে আপন
বৎে-সরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াচিল তাহার
কথা ৷
-

যথন সূর্য্যান্তে চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেন্তু।
পুরুষের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রিয়তমের নিকট
গমনের অনুমতি চাহিতে তোতার নিকটে গেলেন ।
তোতা যোজেত্তাকে পুরুষের বেশ দেখিয়া বিম্ভর হাস)

করিয়া তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেক ও কর্রী আদ
বড় অন্ধকার রজনী তুমি প্রিয়তমের নিকটে যাইবার
কারণ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া একাকিনী আসিয়াচ

কিন্তু তৃঠে সঙ্গে অান নাই তাল করিয়াচ আদ আমার

পূর্বের বন্ধু এক তোতা ওড়িয়া যাইতেছিলেন আমাকে

১০৮

পিঙ্কুরে দেখিয়া পিঙ্কুরের নিকটে আসিয়াচিলেন তিনি
বাক্যের প্রসঙ্গেতে এক ইতিহাস কহিলেন যে মত কল)

একবাক আমি তোমাকে কহিয়াচিলাম যে ক্ষুদ্র সাহসী
আর তুচ্চ ব্যক্তিহইতে বড় কর্ম নিষ্পন্ন হয় না সে রূপ
এক বাক) তাহার স্থানে শুনিলাম থোজেন্তা কহিলেন

সে কথা কি প্রকার তাহা কহ । তোতা কহিতে আরম্ভ
করিলেক । ।

।

•

•

•

.

.

এক বনে এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রী এই দুই ব্যক্তি দুই
বত্সের সহিত থাকিত এক দিবস ব্যাঘ্র সে বনের পার্শে

মৃগয়ার্থে বহু ভ্রমণ করিয়া কিছু না পাইয়া বহু শ্রমযুক্ত
হইয়া পুনর্বার সে স্থানে আসিতেচিল ইতিমধ্যে এক
শৃগাল বৎস সেই পথের মধ্যে পড়িয়াচিল তাহাকে
দেখিয়া ব্যাঘ্র লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে ঔপস্থিত
হইয়া কহিলেক আদ এই বৎস আমি পাইয়াচি কিন্তু

ইহাকে তক্ষণ করিতে দয়া হয় বরঞ্চ দুই এক দিবস
আনাহারে থাকিব তথাচ এমন বৎসকে আহার করিতে

পারিব না কিন্তু তুমি ওপবাসী থাকিতে পারিব না
ইহাকে যদি তক্ষণ কর তবে আমার গোচরে এই বৎসকে

ভোজন করিও না । ব্যাঘ্রী ইহা শুনিয়া কহিলেক ভূমি
পুরুষ তোমারদের অন্তঃকরণ বড় কঠিন তাহাতে তোমার
দয়া জন্মিল স্ত্রী জাতির অন্তঃকরণ বতু কোমল আমিও

স্ত্রী কি প্রকারে এই বৎসকে আহার করিব যদি তুমি
অাজ্ঞী কর তবে এই বৎসকে পালন করি যে প্রকার

ঔহার মাতা পালন করিত ব্যাঘ্র কহিল তাল পরে ব্যাঘ্র!

১০৯

আপন ব©েসরদের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিতে

লাগিল । দুই তিন মাস পরে ব্যাঘ্রের দুই বৎস এবণ
শৃগাল বৎস এই তিন বৎস বড় হইল কিন্তু ব্যাঘ্রব−েস
রা ঐ শৃগাল বৎসকে আপনারদের স্কেন্ঠ ভ্রাতা ভ্রান
করিয়া একত্র খেলা করিত এক দিবস সেই তিন বৎস

মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক হন্তীকে দেখিয়া ব্যাঘ্রের

দুই বৎস হম্ভিরদিগে দৌড়াইল শৃগালক্ষুদ্র পশু হস্তীকে
দেখিয়া পলায়ন করিয়া এক তরুর গহ্বরে গোপন হইল
যথন ব্যাঘ্র বত্সেরা দেখিলেক ছেঞ্জ ভ্রাতা পলাইয়া
চেন তখন তাহার বাটীর দিগে গমন করিয়া এক দণ্ড

পরে বাটী পঁহুচিয়। আপন মাতাকে অাপনারদের সমস্ত
কথা গোচর করিলেক । ব্যাঘ্রী শুনিয়া কহিলেক যে

তোমরা ব্যাঘ্র বৎস সে শৃগাল পুত্র কি প্রকার তোমার
দের ন্যায় সাহস করিয়া হন্তির সহিত যুদ্ধ করিবেক ।
ও পুত্রেরা শুন যে জন বড় তাহার বড় সাহস সে ঔত্তম

কর্ম করিতে চাহে যে ক্ষুদ্র তাহার অল্প সাহস সে

কদাচিৎ বড় কার্য্য করিতে পারে না এবং বৃহৎ ব্যাপার
করিতেও ঔদ্যত্ত হয় না ৷
তোতা এইইতিহাস শেষ করিয়া গোত্মেন্তাকে কহিলেক

ও কর্ত্রী এখন তুমি ওঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট
যাও । , খোজেত্তা গমন করিতে ঔদ্যত্ত হইলেন এই
কালীন কুক্কুট তাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল
e× -\ e^

একারণ খোজেন্তার সে দিবস গমন হইল না ৷

১১০

৷ ঔনত্রিশ, ইতিহাস ।

এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন আমার আস্তিনের

মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা ৷

যথন সুর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্বদিগ
হইতে বাহির হইল তথন থোজেন্ত দুঃগান্বিত হইয়া
তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে প্রেমানলে আমার
মনোদাহ হইতেচে， অদ্য রাত্রিতে যে প্রকারে আমি

বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাইতে পারি তাহা কর ।

তোতা

থোজেন্তাকে বড় বস্তা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেক

ও কর্ত্রী শুন আমি ইশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে
তুমি শীঘ্র তোমার বন্ধুর সন্নিধানে পহুচ্ছ এবং প্রস্হে

রজনীতে তোমাকে বিদায় দিই কিন্তু তুমি বিলমু করিয়া
যাইতে পার না আদ' আপন প্রিয়তমের নিকটে শীঘ্র
প্রস্থান কর কিন্তু শত্রুকে তুমি প্রমেয় করিও না যদি
প্রঠেয় কর তবে যেমত সর্প হইতে এক প্রধান লোকের

পুত্রের দশা হইয়াচিল সে প্রকার দশা তোমার ও
হইবেক । থোজেন্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
তাহার ওপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ । তোতা কহিতে

আরম্ভ করিলেক । ।

এক প্রধান লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে
গিয়াচ্ছিলেন অকস্মাৎ এক সর্প যাইয়া সে বড় মনুষ্যের
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সন্তানের আম্রে ঔপস্থিত হইয়া কহিলেক ও বড় মনুষ্যের

পুত্র আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট
করিতে আমার পশ্চাৎ-২ অাসিতেচে অত এব তুমি আা
শ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর । ইহা শুনিয়া আমির পুত্র

সে নাগকে অনুকূল হইয়া আপন আমার আম্ভিনেতে
স্থান দিলেন সপও সে আান্তিনমধ্যে গোপন হইল এক
দণ্ড পরে এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া সে গানে পঁহুচিয়।

সে ওত্তম লোকের পুত্রকে ক্রিড়াসিলেক এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প
য়াচ্ছ কি না আমির নন্দন কহিলেন আমি সর্প দেখি।

নাই । পরে সে ব্যক্তি সে স্থানের আশপাশ দৃষ্টিকরিয়া
সর্পের অন্বেষণ না পাইয়া বাহুড়িয়াবাটী গেল তৎপরে

আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প তোমার বৈরি বাটীগমন
করিয়াচে তুমি এখন বাহির হও । ভুজঙ্গ ইহা শুনিয়৷
কহিলেক ও অামির পুত্র প্রথম তোমাকে দন্তাঘাতে নষ্ট
করিব তবে,আমি বাহির হইয়া যাইব । ইহা শুনিয়া

আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প আমি তোমার প্রাণ রক্ষা
করিয়াচি তুমি আমাকে নষ্ট করিবা এ কোনমতে তাল

নহে । সপঙক্তর করিলেক তুমি বড় মূর্খ ও নির্বোধ
ইহা জান না আমি সর্পগল জাতি যখন তুমি আমাকে
স্থান দিয়াচ তখন আপনার মন্দ করিয়াচ ড্রালির।
কহিয়াচেন যাহারদের ঔপকার বোধ নাই তাহারদের

ঔপকার করা আতি অকর্তব্য এবণ অতি অজ্ঞানের কর্মী।

অামির পুত্র ইহা শ্রবণ করিয়ােমনে তয় পাইয়াতীবিতে
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লাগিলেন এºীন কিসুকার ইহার হন্তহইতে রক্ষা পাই ।

পরে আমির পুত্র সর্পকে চাতুরির দ্বারা কহিলেন ওসপ
শুন আর এক সর্প আসিতেচে，তুমি বাহির হইয়া আমার
সঙ্গে অাইস তাহাকে এই সব কথা দুই জনে ড্রাতকরাই
সে তোমার জাতি কিন্তু সে যদি বলে যে ইহাকে দeশন
করণ ঔচিত হয় তবে তোমার স্বেচ্চা যাহা হয় তৎ

ক্ষণাৎ তুমি তাহা করিও । সর্প ইহা শুনিয়া আমীর
ত্মান্তিনহইতে মুখ বাহির করিয়াআন ভুজুর্গকে দেখিতে
লাগিল ইঠেবসরে আমিরের পুত্র এক বড় প্রম্ভর হস্তে

লইয়া ঐ দুষ্ট সর্পের মস্তকে সে প্রস্তরাঘাত করিলেন
সে প্রস্তরাঘাতে সর্প প্রাণ ঠেীগ করিল এবó আমির
সন্দন রক্ষা পাইলেন ।
| গেঁাজেন্ত| এই ইতিহাস শুনিয়া তোতাকে কহিলেন
ঔ তোতা তোমার নীতি বাক) আমি ঘ্রাহ করিলাম
-

এখন তুমিও আমার এক বাক গ্রহণ কর । তোতা ঔত্তর

করিলেকওকত্রী ভুমি যাহাত্মাজ্ঞী করিব তাহা করিব ।
ইহা শুনিয়া থোজেন্তা কহিলেন যে তুমি তুষ্ট হইয়া
প্রিয়তমের নিকটে আমাকে শীঘ্র বিদায় দেও । তোতা

কহিলেকওকর্তা তুমি ঔ১আরবিলমু করিও না আমার
এই ইচ্চা যে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র
পহুচ । পরে থোজেন্তা ঔঠিয়া গমন করিতে ঔদ্যত্ত

হইলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল
এ কারণ গোজেত্তার সে দিবস গমন হইল না ৷ .…
→

'
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৷ ত্রি০শত্থ ইতিহাস ।

এক সিপাই আর এক স্বর্ণকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়া
চিল তাহার কথা ।

যথন সূর্য্যন্তে সন্ধ্যাকাল হইল তথন থোজেন্তু।
অন্ন বস্তৃন মৎস মাণস এবণ নানা জাতীয় ওভম২
ফলাদি তোজন করিয়া গাত্র এবণ চিকুর পরিচকার
করিয়া নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া এবণ

নয়নে কত্ল প্রদান করিয়া আতি ওত্তমবস্ত্র পরিধান

করিয়া এবং নানাপ্রকার রত্নাত্তরণেতে ভূষিত হইয়া
আপন প্রিয়তমের নিকটে গমনের বিদায় লইতে তোতার
সমীপে যাইয়া কহিলেন ও আমার মনোজ্ঞ আমাকে

অনুমতি দেহ তবে আমি সফ। সমীপে যাই এবং তাহার
সহিত মিলন করি । তোতা ইহা শুনিয়া ঔত্তর করিলেক

ও কর্ত্রী এ অতিতাল কথা তুমি শীঘ্র গমন কর কিন্তু
আমার এই কথা মনে রাখিবেন আপনার গুপ্ত কথ]

কাহাকেও কহিবেন না যদি কহেন তবে যেমত স্বর্ণকার
আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া মরিল তেমত তোম৷

রেও ঘটিবে । ইহা শুনিয়া থোজেন্তা জিজ্ঞাসিলেন ও

তোতা স্বর্ণকার কিরূপমরিল তাহার বৃত্তান্ত কহ । তোত।
ইহাই শুনিয়া সে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷

এক সিপাই এক ধনবান স্বর্ণকারের সহিত বন্ধুত্ত
Q
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করিয়া সর্ব্বতোতাবে তাহার যথেষ্ট তরসা রাখিত এব০
যথেষ্ট প্রতেয় করিত আপন কোন বিষয়ের কথা কাহাকে
গোপন করিত না । এক দিবস সিপাহ নগর ভ্রমণ

করিতে যাইতেচিল অকস্মাৎ পথমধ্যে দেখিলেক যে

একটা থলি পড়িয়া রহিয়াচে সিপাই সে থলি হন্তে

করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দেখিলেক যে অনেক স্বর্ণ
মুদ্রা আচে পরে তাহা দেখিয়া আতিহ্স্ট হইয়া থলি

হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত স্বর্ণমুদ্রা গণন করিয়া পুনর্বার সে
থলির মধ্যে রাখিয়া থলি বদ্ধ করিলেক পরে সে থলি

সুদ্ধ আপনার বন্ধু স্বর্ণকারের নিকট গমন করিয়া
কহিলেক ও বন্ধু এখন আমার প্রাক্তন ভাল হইয়াচে
বিনা শ্রমেত্তে এত্ত স্বর্ণমুদ্রা পথমধ্যে পড়িয়া পাইলাম

কিন্তু আমার স্থানাভাব অতএব তোমার গৃহমধ্যে রাগ।
এই কথা বলিয়া সিপাই স্বর্ণমুদ্রা সুদ্ধ। সে থলি স্বর্ণ
কারের নিকট গচ্চিত করিলেক ।

কএক দিবসের পর সিপাই স্বর্ণকারের স্থানে সে

স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেক । স্বর্ণকার স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া তা

হাকে কহিলেক ও সিপাই এতকাল তোমাকে বন্ধুভান
করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তুমি আমার
শত্রু কেননা আমাকে ধনবান দেখিয়াচ এই হেতু

মিথ্যা স্বর্ণমুদ্রার দাওয়া আমার ওপর করিতেচ তুমি
কোন কালে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াচিল এ বড় মন্দ

কথা যে আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রা চাহ যদি কোন ব্যক্তি
শুনে তবে সন্ঠে কহিবেক ।

সিপাই ইহা শুনিয়া
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অনুপায় হইয়া কাজীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত
কহিলেক পরে কাজী সকল বৃত্তান্ত ড্রাত হইয়া সিপাইকে
জিজ্ঞাসা করিলেন ও সিপাই তোমার কেহ সাক্ষী আচে
সিপাই বলিলেক অামার যদি সাক্ষী থাকিত তবে সে
কখন মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না । পরে কাজী

মনে বিচার করিলেন স্বর্ণকার জাতি বড় বিশ্বাসঘাতক
ও অধাম্মিক এব০ চোর এ সিপায়ের স্থাপিত ধন
স্বর্ণকার অবশ্য হরণ করিয়া থাকিবেক স্বর্ণকারের এ
ক্রিয়া বড় আশ্চর্য্য নহে ।
কাজী এই বিবেচনা করিয়া সেই স্বর্ণকার আর তাহার
স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন

তাহারাও একান্ত মানিলেক না যে সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা
জানি । কাজী স্বর্ণকারকে কহিলেন ও স্বর্ণকাব আমি

বিলক্ষণ জানিতেচি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়াচ
কেন কবুল কর না শুন যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা না
দেও তবে কল) প্রাতে তোমার মন্তব্য চেদন করিব ।

এই কথা কহিয়া কাজী আপন বাটীর মধ্যে গিয়া এক

সিন্ধুকের মধ্যে দুই জন মনুষ্য বসাইয়া সিন্ধুকের মুখ
বদ্ধ করিয়া এককুঠরির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া

পুনর্বার সে স্বর্ণকারকে কহিলেনওস্বর্ণকার যদি এখনও
সিপায়ের মুদ্রা দেহ তবে তাল হয় কিন্তু অদ' যদি না
দেহ তবে তোমারদের দুইজনকে কল নষ্ট করিব ।

ইহা বলিয়া সে স্বণর্কার ও তাহার স্ত্রী এই দুইজনকে
যে গৃহে সিন্ধুক রাখিয়াছিলেন সে গৃহে তাহারদের
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আাটক করিতে আড্ডা দিলেন

দূতেরাও তাহারদের

দুইজনকে সে গৃহে অাটক করিলেক পরে অর্হরাত্রের
সময় স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বর্ণকারকে কহিলেক ও নাথ যদি

ভুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়া থােক তবে তাহা আমাকে
বল এবণ কোথায় রাখিয়াচ তাহাও কহ ।

স্বর্ণকার

কহিল্কে আমি স্বর্ণমুদ্রা লইয়াচি সÓবটে এবণফলান।

স্থানে ভূমির মধ্যে রাখিযাচি । এই কথোপকথনের

পর যথন রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইল তখন কাজী
বিচার করিতে বসিয়া স্বর্ণকার আর স্বর্ণকারের স্ত্রীকে

অাপন সাক্ষাতে তাকাইলেন তাহারপর সিন্ধুকঅানাইয়া
তাহাহইতে সে দুই জনকে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন

যে স্বর্ণকার রাত্রিতে আপন পত্নীকে কি কহিয়াচিল
তাহা কহ । তারপর সে দুইজন যে কিছু কথোপকথন
শুনিয়াচিল সে সকল কাজীকে কহিলেক কাজী আপন

লোক স্বণর্কারের বাটীতে পাঠাইয়া যে স্থানে সে

থলি সুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা পোঁতাচিল সে স্থানহইতে থলিসুদ্ধ।

স্বর্ণমুদ্রা আনাইয়া সিপাইকে দিয়া স্বর্ণকারকে শূলিতে
বসাইয়া নষ্ট করিলেন ।
তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া গোত্মেস্তাকে কছি

লেক ও কর্ত্রী যদি স্বর্ণকার এ কথা আপন স্ত্রীকে না
কহিত তবে প্রকাশ হইত না এবণ স্বর্ণকারও মরিত না ।
এই কারণ তোমাকে নিবেদন করিলাম যে গুপ্তকথ] ব্যক্ত

করিও না এখন তুমি আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন
কর । তখন খোজেন্ত যাইতে ঔদ্যত হইতেচিলেন এই
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সময় কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ
গোজেন্তার সে দিবস গমন হইল না ৷

'৷ একত্রিoশত্থ ইতিহাস ।

এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক
ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াচিল তাহার কথা ।
যাºীন

সূর্য্যন্তে

তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল

তখন গোত্নেম্ভা জুরির সাটী বস্তুও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান
করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া।

কহিলেন ও তোতা অামি অাদ অর্হরাত্রের সময় বন্ধুর
সমীপে যাইতে চাহি আত এব এই সময় যে ইতিহাস

থাকে তাহা কহ । তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ
করিলেক ।
এক সহরে এক ধনবান সয়দাগর চিল কিন্তু তাহার
সন্তান চিল না একারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে

স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিযা প্রচুর অর্থ সপ্তাহ
করিয়াচি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃতুহইলে
পর এই ধন কে তোগ করিবেক অত এব এহ সকল ধন

ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্তব্য ।
সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমম্ভ ধন
দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াচেন নিদ্রাব
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স্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কহিতেচে ও
ধনী আমি তোমার প্রাক্তন ভুমি আদ সমস্ত ধন ফকিরে
রদিগকে দিয়াচ তোমার সৎসারের খরচ কি প্রকার

চলিবেক ইহা ভাবিয়া কিছু রাগ নাই এই হেতু আমি
. তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াচি কল) আমি

বিপ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তোমার নিকট যথন অাসিব
তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ঠাঘাত করিব। আমিও

সে যক্ষ্মাঘাতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ঠোগ করিবামাত্র অা
মার শরীর স্বর্গ হইবেক সে কালে তুমি আমার শরীর
চেদন করিয়া স্বর্ণ লইবা তাহারপর যেমত আমার
অবয়ব সেবাপ হইবেক ।
দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতে

চিল এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁছঁচিল
পরে সয়দাগর গাত্রোত্থান করিয়া কএক বার তাহার

মন্তকে যষ্ঠাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সে যষ্ঠাঘাতে প্রাণ

ােগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল । নাপিত
দেখিলেক একারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া
নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না ।

নাপিত ইহা দেখিয়া ভ্রান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে
যন্ঠাঘাত করিলে স্বর্গ পায় ৭ নাপিত ইহা ভাবিয়া

আপন গৃহে পহুঁচিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া
অাপন বাটীতে আলিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক

যষ্ঠাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া
রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ট্যাঘাত হইব।
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মাত্র চিচকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সে শব্দ শুনিয়৷
বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সে দেশের বিচার

কর্তার নিকটে লইয়া গেল ৭ বিচারকর্তা নাপিতকে

জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্যে বিপ্রেরদিগকে যষ্ঠাঘাত
করিয়াচ নাপিত ঔত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দা
গরের বাটীতে গিয়াচিলাম সে সয়দাগরের নিকট এক

ব্রাহ্মণ অাসিয়াচিল পরে সয়দাগর সে ব্রাহ্মণকে কএক
বার যষ্ঠাঘাত করিলেক তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণ

্যোগ হইল এবণ তাহার শরীর স্বর্গ হইল ইহা দেখিয়া
মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে বড়

যন্ঠাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্গপাইব ইহা স্থির
করিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে মারিয়াচি কিন্তু তাহারদের

মধ্যে কেহ স্বর্গ হইল না কেবল কলহ ঔপস্থিত হইল ।
বিচারকর্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগরকে তাকাইয়া কহি
লেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেচে
সয়দাগর ঔত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর

চিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াচে ৭ বিচারকর্তা
সয়দাগরের কথায় প্রতেয় করিয়া নাপিতকে খেঁদাইয়া

দিলেন ৷
তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া গোজেত্তাকে কহি

লেক ও কর্ত্রী এ্যািন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন
করুণ । পরে খোজেস্তাগাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে

ঔদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিলও প্রাতঃকাল
হইল একারগ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না ৷
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↑ দ্বাত্রিশ, ইতিহাস ।

এক মস্তৃক এক ভ্রমর এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট
করিয়াচিল তাহার কথা ৷

যথন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেস্তা
তোতার নিকট যাইয়া বিদায় চাহিলেন । তোতাঔত্তর

করিলেক ও কর্রী ভুমি হৃষ্ট থাক কিছু সন্দেহ করিওন।
আমি চেষ্টা করিয়া তোমাকে তোমার প্রিয়তমের সহিত

অবশ্য মিলন করাইব ।

থোজেন্তা ইহা শুনিয়া কহি

লেন ও তোতা তুমি আর আমি একচিত্ত হইয়া সর্বদ।
চেষ্টা করিতেচি তথাচ কর্ম সফল হইল না আমার
এমত মন্দ কপাল হইয়াচে যে তাহা কহিয়া সীমা
করিতে পারি না । তোতা ইহা শুনিয়া ঔত্তর করিলেক

ও কর্ত্রী ভুমি কদাচ তাবিও না এ সহজ ব্যাপার যে
সকল কর্ম অতি কঠিন তাহাও অনেকে একত্র হইলে

মঠুক আর এক ভ্রমর এবণ
এক পক্ষী ইহারী ঐক্য হইয়া এক বৃহৎ হস্তীকে নষ্ট

শীঘ্র সম্পন্ন হয় যেমত এক

করিয়াচিল । ইহা শুনিয়া থোজেন্তা জিজ্ঞাসিলেল
ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ । তোত।

কহিতে আরম্ভ করিলেক ৷

এক নগরের মধ্যে এক বৃক্ষ তাহার শাখঁ চত্রের ন্যায়
তাহার ওপর এক ক্ষুদ্র পক্ষী অশু রাখিয়াচিল । তার
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পর এক দিবস এক হন্তী সে স্থানে গমন করিয়া সে

বৃক্ষেতে আপন গাত্র ঘর্ষণ করিতে ২ শরিরের চেসেতে

বৃক্ষ লড়িয়া সে সকল অশু ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইল পরে
সে ক্ষুদ্র পক্ষী মনোদুঃথেতে দুঃখিত হইয়া সে তরুর
শাফাতে শরীর অাচাড়িয়া সর্ব্বদা রোদন করিত কিন্তু

এক দিবস সে ক্ষুদ্র পক্ষী মনে বিবেচনা করিলেক অামি
মসার ভুল হম্ভির কি করিব পরে সে পক্ষী হস্তীকে
অভিশাপ দিয়া মানে বিবেচনা করিলেক যে এই হস্তী

আমার বড় শত্রু কোন চল করিয়া ইহাকে দূর করিব
কিন্তু ইহাকে দূর করা আমার সাধ নহে আমার এক

দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী বন্ধু আঁচে তাহার নিকট গমন করি ইহা
স্থির করিয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্তর

সমম্ভ বৃত্তান্ত কহিয়া কহিলেক ও বন্ধু এক হস্তী আমার
দুঃখদায়ক হইয়াচে অত এব আমার এই দুঃসময়
ঔপস্থিত ভুমি আমার বন্ধু যদি তুমি কোন উপায় না
কর তবে তোমার সহিত আমার কি প্রীতি বন্ধুত্ত কর।

কিন্তু পরকালের কারণ নহে কিন্তু বন্ধু তাহাকে বলি যে
দুঃসময়ে ঔপকার করে । ইহা শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী
উত্তর করিলেক এবড় বিষম কম্ম আমি একাকী হস্তীকে

দূর করিতে কােন পারি না আমার এক বন্ধু ভ্রমর
আাচ্ছেন তিনি অতিসুবোধ এবণ বিবেচক চল আমরা

তাহার সহিত পরামর্শ করি । ইহা কহিয়া সে দুই পক্ষী

ভ্রমরের নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত অাত করাইলেক ।
ভ্রমর ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিলেক এ কর্ম আমার
R
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সাধ নহে চল আমার এক বন্ধু মর্তৃক আচেন অামরণ
সকলে তাহার সমীপে যাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহ।
স্থির হয় তাহা করিব ।

পরে তিন প্রাণী মণ্ডুকের নিকট পঁহুচিয়া তাহাকে ঐ
সকল কথা জানাইল। তিমু তান্ট্রিয়াচে শুনিয়া মত্ক
বিস্তর থেদ করিয়া কহিলেক তুমি কিছু ভাবনা করিও
না নিকন্দ্বেগে থাক অনেকে পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে
অতি উচ্চ পর্বতকেও নীচ করিতে পারে । তাহার পর

মর্তৃক হস্তাঁকে সে স্থান কাগ করাহবার কারণ মনোমধে্
বিবেচনস্থির করিয়া ভ্রমরকে কহিলেক যে তুমি হন্তির

নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণে মধুর শব্দ কর যেন

তাহা শুনিয়া সে মত্ত হয় তদনন্তর এই দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী
আপন ঠোঁটের দ্বারা তাহার দুই লোচন উতপাটন
করিলে হস্তী পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবেক এই
প্রকার কিছু কাল ভ্রমণ করিলে হস্তী বতু ক্ষুধিত ও

তৃষিত হইবেক যথন এই প্রকার হইবেক তথন তাহার
আপ্নে আমি শব্দ করিতে ২ যাইব হস্তী আমার শবদ

শুনিয়া মনে বিবেচনা করিবেক যে মস্তৃক অল বিন।
থাকে না ইহা তাবিয়া আমার পশ্চাৎ-২ যাইবেক আমি
তাঁহাকে এমত স্থানে ক্ষেপণ করিব যে সে স্থান হইতে
কখন ঔঠিতে পারিবেক না এব০ তাহার শবদ কেহ
শুনিতে পাইবেক না সে অনাহার থাকিয়া মারিবেক ।

এই পরামশ স্থির করিয়া তিন ব্যক্তি হন্তীকে চলের
দ্বারা নষ্ট করিয়াচিল ।
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তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া থোজেন্তাকে কহি

লেক ও কর্রী ক্ষুদ্রতম্ভরা একযুক্তি হইয়া হম্ভির প্রাণ
লইয়াছিল । যদি তুমি আমি পরামর্শকরি তবে তোমার
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারিবেক কিন্তু এখন তুমি শীঘ্র

বন্ধুর নিকট যাও আর বিলমু করিও না পরে থোজেন্ত।
যাইতে ঔদ্যত হইলেন এই সময় ঔষাকাল হইল এজন্যে
সে দিবস থোজেন্তার গমন হইল না ৷

↑ শ্রয়ত্রিoশত্থ ইতিহাস ।

ফগফুর চিন নামে এক রাজা স্বপেনতে কমের রাজ্রীর
ঔপর আসক্ত হইয়াচিল তাহার কথা ।

যথন স্যান্তে চন্দ্রোদয় হইলতথন থোজেন্তাভাবনা
যুক্ত হইয়া তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও তোতা

আমি পূর্বে এ কথা তোমাকে শুনাইয়াছি কিন্তু এখনও
কহি তুমি শুন এক অন পুরুষ ভ্রানিরদিগকে জিজ্ঞাসা
করিয়াচিল যে প্রীতি কি বটে তাহারা ঔত্তর দিলেক

প্রীতি আঁবন মৃলুর স্বরূপ দেথ যে লোক প্রেম করে সে

জীবনে মৃত্তুর ন্যায় হয় এবং নির্লভুও হয় প্রীতের এই
ফল একারণ আমি আর প্রীতি করিতে চাহি না ।

তোতা ঔত্তর দিলেক ও কর্ত্রী শুন কথাতে অার করাতে

অনেক দূর যাহারা প্রীতি করে তাহার।
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বলমুন করিয়া থাকিতে পারে না এবং বন্ধু ব্যতিরেক
কদাচ বাঁচিতে পারে না যদি স্ত্রী পুরুষ বিনা থাকিতে
পারিত তবে কমের রাণী বহুকাল পুরুষের সহিত
অালাপ ও বিবাহ না করিয়া শেষে কেন বিবাহ করি

লেন যদি তিনি ইহাতে তুষ্ট হইতেন তবে কথন

বিবাহ করিতেন ন। । তুমি একান্ত রহিতে পারিব।
না । ইহা শুনিয়া থোজেন্ত জিজ্ঞাসিলেন রাণীর
ঔপাথ্যান কি প্রকার তাহা কহ । তোতা কহিতে

আরম্ভ করিলেক ।।

ও কর্ত্রী শুন ফাফুর চিন রাজার এক পাত্র তিনি বড়
অঘ্রানী এক দিবস রাজা নিদ্রাবস্থাতে কমের রাণীকে
স্বপেন দেখিতেচিলেন এই সময় সে পাত্র দেশের কোন

প্রয়োজনের পরামর্শের কারণ রাজাকে জাগাইলেন ।

ফাফুর রাজা জাগ্রত হইয়া থড় হস্ত হইয়া সে পাত্রকে
চেদন করিতে ঔদ্যত হইবামাত্র সে স্থান হইতে পাত্র

পলাইয়া অন্য লোকের বাটীতে গেলেন । রাজাফাক্কুর

চিন ক্রোধেতে হন্ত ভূমে আঘাত করিয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া
আপন অামন চিরিয়া চিচকার শব্দ করিলেন সে শবদ
শুনিয়া সতীস্থ লোকেরা রাজাকে জিজ্ঞাসিলেক ও মহা

রাজ তোমার কি হইয়াচে তুমি কি কারণ এমত শব্দ
করিতেচ রাজী কিছু স্থির হইয়া উত্তর করিলেন আমি
স্বপ্নে দেখিতেচিলাম যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমার
হস্তচুম্বন করিতেচিল আমি ও তাহার পাদানত হইতে
চিলাম এমত সুরূপী নারী আমি কখন দেখি নাই সে
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সময় পাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ করাইলেক তারপর আমি
আর সে কন্যাকে দেখিতে পাইলাম না একারণ আমি

সর্বদা সে স্ত্রীকে মনে করিতেচি এই কথা শুনিয়া যগে

ফুর চিনের দ্বিতীয় পাত্র বড় চিত্রকর রাজার প্রমুখাৎ
যেমত শুনিলেক তদ্রপ এক পট চিত্র করিয়া প্রধান পথে
রাফিয়া আপনি সে স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া যে ২
বিদেশী ব্যক্তিরা অাসিত তিনি তাহারদিগকে সে পট

দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে তোমার এমত নারী

কোন স্থানে দেখিয়া থাক কিমু। শুনিয়া থাক তাহ।কহ ।
এইরূপ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে২ কিছু কালের পর এক
জুন বহুদেশদর্শী সে পাত্রের নিকট অাইল পাত্র তাহাকে

দেখিয়া ঐ প্রতিমূর্তি আহ্বাকে দেখাইয়া তিড়াস করি
লেক ও বহুদেশদর্শী তুমি এই প্রকার স্ত্রী লোক কোন
স্থানে দেখিয়াচ সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র এই
আাকার কন্যা আমি দেখিয়াচি ইনি কম দেশের রাণী
অথচ অবিবাহিতা । . পাত্র ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করি

লেক রাণী কেন বিবাহ করেণ নাই ইহার কিছু বৃত্তান্ত
তুমি ভ্রাত অাচ্ছ সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র তাহার

কারণ আমি সকল ভ্রাত অাচ্ছি তোমাকেও কহি ভুমি
শুন ।
এক দিবস কমের রাণী আপন আল্ট্রালিকার ওপর

বসিয়াচ্ছিলেন সে অট্টালিকার নীচে এক ঔদ্যান চিল

তন্মধ্যে এক বৃক্ষোপরে ময়ূর অণ্ড রাখিয়াচিল অকস্ম
াৎ ঐ ঔদ্যানে অগ্নি লাগিয়া সকল তক দঋ হইয়া
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যথন সে বৃক্ষের নিকটে অগ্নি পঁহুচিল তথন ময়ূর
অগ্নির ওত্তাপ সহিতে না পারিয়া আপন স্ত্রী ও ডিম্ব

ঠোগ করিয়া কোন প্রকারে ঔদ্যানের বাহির হইল

ময়ূরী তিম্বের মায়াতে স্থান যোগ করিতে না

পারিয়া

সে অগ্নিতে দগ্গ হইল । রাড়ী ইহাই দেখিয়া বিবেচনা

করিলেন যে পুরুষ বড় বিশ্বাসঘাতক ও নির্দয় অত এব
আমি নিয়ম করিলাম আর কখন পুরুষের নাম শ্রবণ
করিব না । এই প্রকার বহুকাল গত হইল তথাপি রাজ়ী

আর পুরুষের নাম করেন না । পাত্র এই কথা শুনিয়া

ফাফুর চিনের সাক্ষাতে ঔপস্থিত হইয়া কর যৌতু
করিয়া কহিলেক ও মহারাজ যে স্ত্রীর অবয়ব স্বপেন

দেখিয়াছিলেন আমি তাহার মূর্তি একপটে চিত্র করিয়া
প্রত্যেহ পথ মধ্যে রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম যে সকল

মনুষ্য অন্য দেশহইতে আসিত আমি তাহারদিগকে

এই মূর্তির কথা তিড়াস করিতাম কিন্তু পূর্বদিবসবিধি
কেহ কিছু কহিতে পারে নাই অদ এক জন বিস্তর দেশ
ভ্রমণ করিয়া আমার নিকটে পঁহুচিল আমি তাহাকে ঐ

পষ্ট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এ পটের বৃত্তান্ত
কহিতে পার তাহাতে সে ব্যক্তি কহিলেক আামি কহিতে

পারি এই চিত্রপটে কমের রাজার প্রতিমূর্তি লোে
আচে । ফগফুর চিন ইহা শুনিয়া আস্তে তুষ্ট হইয়া
পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র আদত কোন লোক কম দেশে
প্রেরণ কর কেননা আমি সে রাণীকে চাহি । পাত্র

কহিলেক ও মহারাজ শুন রাণী প্রতিজ্ঞা করিয়াচেন
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কখন পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন না । ফগফুর
চিন পুনর্বার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাণী কি হেতু
এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াচেন পাত্র যে প্রকার বহু দেশদর্শির

প্রমুখাৎ ময়ূরীর কথা শুনিয়াছিল তাহা বিস্তারিত করি
য়া রাজাকে কহিল । পরে ফাফুর চিন বলিলেন তবে
আমি কি করিব পাত্র কহিলেক যদ্যপি আপনি আড়া

কর তবে আমি কমদেশে যাইয়া তোমার প্রতিমূর্তির পর্চ
তাহাকে দেখাই এব০ আপনি যে বাপ স্বপন দেখিয়া
চিলেন তাহাও কহি এব০ যে প্রকারে রাণী তোমার

ওপর আসক্ত হন তাহাও করি । ফগফুর চিন ভাল
বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিলেন ।

কিন্তু কালের পর পাত্র কম দেশে প্রহচিয়া আপনি
চিত্র করিতে জানেন এই কথা কোন লোকের দ্বারা সে

সহরে ঘোষণা করাইলেন । দুই এক দিনের পর
রাণী শুনিয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র এই সহরে এক

ঔত্তম চিত্রকর অাসিয়াচে অত এব তুমি তাহাতে শীঘ্র
আমার নিকটে আনহ ।

পাত্র যে আত্মা বলিয়া

লোক দ্বারা চিত্রকরকে অানাইয়া কহিলেন ও চিত্রকর

তুমি যে ২ প্রকার চিত্র করিতে জান সে সকল চিত্র রাশৗর
অট্টালিকার মধ্যে কর ।

পরে চিত্রকর অট্টালিকার

মধ্যে ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি অার২ অন্তরদের প্রতি
মূর্তি চিত্র করিলেক । রাণী গেফ্র চিনের প্রতিমূর্তি
«

দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর
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এই প্রতিমূর্তি কোন ব্যক্তির চিত্রকর কহিলেক এই
প্রতিমূর্তি ফগফুর চিনের এবং তাহার গৃহে যে হরিণ
হরিণী আচে তাহারদেরও প্রতিমূর্তি আমি লিখিয়াছি
কিন্তু ফাফুর চিন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন
না । রাণী ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর
তাহার কারণ কি । তাহা কহ চিত্রকর ইহা শুনিয়া

কহিতে আরম্ভ করিলেক । এক দিবস ফগফুর চিন
আল্ট্রালিকার ওপর বসিয়াচিলেন সে অট্টালিকার নীচে

এক হরিণী প্রসব হইয়াচিল আকস্মাৎ সে স্থানে

নদী হইতে জোয়ার আসিয়া পন্থচিল হরিণী সে
জুলের বেধ ধারণ করিতে না পারিয়া বৎসকে ঠেীগ

করিয়া পলাইল কিন্তু হরিণ মমতা প্রযুক্ত বৎসের

নিকট থাকিয়া বয়েেসর সহিত ভুবিয়া মরিল । রাজা
সে হরিণীকে মমতাহীন দেখিয়াসে অবধি স্ত্রীলোকের
নাম করেন না ৷

রাণী ইহা শুনিয়া ফাফুর চিনের কথা আর আপনার
কথা এক করিয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যেমত
রাজার কথা আমাকে কহিলে সে সরে) বটে কি না।

তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি পুরুষকে নিম্ময়িক
দেখিয়া পুরুষের নাম লওয়া ঠোগ করিয়াচি রাজাও
হরিণীকে নির্দয়। দেখিয়া স্ত্রীলোকের নাম করেন না।
অত এব যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ হয় তবে

বড় ঔত্তম হয় । পরে রাণী ফাকুর চিনের নিকট
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বিবাহের বার্তা তন্ত্রের দ্বারা প্রেরণ করিলেন যে আমি
তাহাকে বিবাহ করিতে চাহি তিনি সম্মত হইয়া আ

মাকে শীঘ্র বিবাহ করুণ ।

.

•

• •

•

•

•

•

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া থোজেন্তাকে কহি

লেক ও কর্রী ভুমি বলিতেচ বটে আমি প্রীতি ঠোগ করি
কিন্তু পারিবা না কেননা এমত সকল বাক্যের যদি দ্রৗঢ়)

থাকিত তবে কদাচিত কমের রাণী ফগফুর চিনকে

বিবাহ করিতেন না ও কর্ত্রী ওঠ শীঘ্র অাপন প্রিয়তমের
সমীপে যাও ।

খেঁাজেন্তা ইহা শুনিয়া গমন করিতে

ঔদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃ
কাল হইল একারণ খেঁাজেন্তার সে দিবস গমন হইল
না ৷

।ি চতুস্ত্রিশ` ইতিহাস ।

এক গর্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন যুক্ত
-

হইয়াচিল তাহার কথা ।

· যথন সূর্য্যান্তে চন্দ্রোদয় হইল তথন থোজেন্ত বি
দীয় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও

তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন । অাবদুল আজীজ

বলিয়া এক রাজা চিলেন তিনি আপন বয়ঃক্রমের মধ্যে
দিরা কিবা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন ন। একারণ সকলে
S
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ডাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তুমি কেন নিদ্রা
যাও না । মহারাজা আবদুল আজীজ কহিলেন যদি

রাত্রে শয়ন করি তবে পূজা অর্চনা হয় না এবং যদি
দিবাতে শয়ন করি তবে প্রজা নষ্ট হয় এজলে সিদ্ধার
সময় নিরূপণ করিতে পারি না । ইহাই কহিয়া খেঁ
জ়েন্তী কহিলেন ও তোতা আমি এই তয় করিতেচি যদি
প্রিয়তমের আড়াকারিণী থাকি তবে স্বামী যোগ করিবেন

যদি স্বামির বশীভূত থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবেন
দুই জনের মন রাথা বড় তার অত এব বিবেচনা করি
য়াচি যে ইহারদের প্রতি মন না রাফিয়া পরমেশ্বরকে

ভাবিতে বাপ্পু，করি। তোতাইহাইশুনিয়াওক্তর করিলেক
ও কর্ত্রী পরমেশ্বরকে ধ্যান করা সকলহইতে ঔত্তম বটে
কিন্তু যে কালের যে কর্ম সেই কালে তাহা করিলে ভাল
হয় অত এব এক্ষণে তোমার ঈশ্বরকে তাবিবার সময়

নহে কেননা যেমত এক গর্দভ আহ্লাদে গীত গাইয়া
শেষে বন্ধনপ্রাপ্ত হইল পাচ্ছে সেই বাপ তোমার হয় ।
ইহাই শুনিয়া ফোজেত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই থর কি
প্রকার বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াসিল তাহা কহ তোতা কহিত্তে

আরম্ভ করিলেক ।।

: এক গর্দভ আর এক মৃগেতে আস্তে প্রণয় চিল একারণ
সর্ব্বদা একত্র ভ্রমণ করিত ও এক স্থানে থাকিত কত্তক
দিবসের পর বসন্ত কাল ঔপস্থিত হইলে এক রাত্রিতে

থর ও হরিণ এই দুই পশু আহরার্থে এক ঔদ্যানের
মধ্যে গমন করিয়া গর্দত আহ্লাদিত হইয়া হরিণকে
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কইিলেকও হে হরিণ এ বড় স্তসময় কেননা পুষ্প সকল
বিকশিত হইয়াচে এব০ মন্দ২ সমীরণ বহিতেচে তাহাতে

কস্তুরীর সৌরত আসিয়া দিক সকল আমোদিত করি
তেচে এখন গান করাতে মনের বড় ভুষ্টি হয় এই হেতু
আমি গীত গাইতে চাহি । হরিণ ইহাই শুলিয়া হাঁস'

করিয়া গর্দতকে কহিলেক ও হে গর্দত ভূমি গীতের কি
জ্বালহ তোমার গান শুনিয়া কেবল রজুক তাল বলিবেক
আর কোন ব্যক্তিরা তোমার গান শুলিয়া হাস্য করিবেক

অত এব তোমার গীতেতে কোন প্রয়োজন নাহি ভুমি
আমি চোরের ন্যায় এই ঔদানে আসিয়াচি যদি তুমি
অাপন গুণ প্রকাশ কর তবে ঔদ্যান রক্ষকেরা জাগ্রত

হইয়া তোমাকে এবণ আমাকে কএদ করিবেক ৭ (যমত

চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন করিয়া

এক গৃহের কোণে এক বোতল সুর। পাইয়া বড় আনন্দিত
হইয়া সেই বোতল সম্মুখে রাফিয়া পরামর্শ করিলেক
যে অাইস সকলে প্রথম সুরাপান করি তাহার পর চুরি
করিব । ইহাই স্থির করিয়া চোরেরা সুরাপানে মত্ত
হইয়া ঔচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল ,বাটীর কর্ত্তা

ইহাই শুনিয়া আমত হইয়া আপন ভূতেরদিগকে জাগ।
ইয়া সেই চোরেরদিগকে ধরিয়া বন্ধন করিলেক । এই
কথা শুনিয়া গর্দত কহিল্কে ও হরিণ শুন আমি নগরে
থাকি তুমি বনে থাক অত এব গীত কি বস্তু তাহা ভুমি
ভ্রান্ত নহ । আমি তোমার বারণ একান্ত শুনিব না ইহাই

বলিয়া গর্দত গীত আরম্ভ করিলেক অনন্তর ঔদ্যান
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রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া তাহারদের দুই পশুকে বন্ধন
করিলেক ।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোঁজেন্তাকে

কহিলেক ও কর্রী শুন যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম না
করে তাহার ঐ পশুরদের এবণ চোরেরদের ন্যায় দশা

হয় অত এব তুমি পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া কার্য্য
করিও । এখন তুমি শীঘ্র ঔঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট
যাও । পরে গোত্মেম্ভ। যাইতে ঔদ্যত হইলেন এই কালে

'কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ থে।
জেন্তার সে দিবস গমন হইল না ।

। পঞ্চত্রিশ, ইতিহাস ।
এক রাজী এক কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াচিলেন এবণ

ময়মুন গোত্মেম্ভাকে নষ্ট করিয়াচিলেন তাহার কথা ৷

যখন সূর্য্যাস্ত চন্দ্রোদয় হইলতথন থোজেন্তা শুকের
লিকট যাইয়া কহিলেন ও তোতা প্রয়েহ রাত্রিতে তোমার
সমীপে আমি আসিতেচ্ছি অথচ আমার মনোতিলাষ

পূর্ণ হইল না । কিন্তু তুমি আমার লবণ ভক্ষণ করিয়াছ
তাহার দিগে দৃষ্টি রাখিয়া শীঘ্র আমাকে বন্ধুর নিকট
যাইত্তে অনুমতি কর তবে আমি বন্ধু সমীপে যাই ।
তোতা ঔত্তর করিলেক ও কর্ত্রী কেন তুমি তাবিজেসঁ অদ»

যে কপে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট পঁহুচিতে পার তাহ।
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আামি করিব কিন্তু যদি অন্য লোক হইতে তোমার এই

গুপ্ত কথা প্রকাশ হয় তবে তুমি কমের রাজ চক্রবত্তির
কন্যা যেমন চলের দ্বারা সতীত্ব জানাইয়াচিল তেমত
তুমিও জানাইও । পরে গোত্মেম্ভ। জিজ্ঞাসিলেন ও
তোত্তা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ । তোতা কহিতে

অারম্ভ করিলেক ৷
কম দেশের লিকট এক রাজা চিলেন এক দিবস সেই
রাজার পাত্র রাজাকে কহিলেক ও মহারাজ কমের রাজু

চক্রবর্ডির চন্দ্রবদন অতি সুন্দরী এক কন্যা আচে যদি
রাজচক্রবর্তী সেই কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দেন
তবে অতি ঔত্তম হয় । রাজা পাত্রের কথা পসন্দুকরিয়া

· তৎক্ষণাৎসেই কমদেশের চত্রপতির নিকট নানাজাতীয়
সামগ্রী সুদ্ধ এক দূতকে পাঠাইলেন এবং এই বাক
প্রেরণ করিলেন যে আমি তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে
চাহি । দূত কমে পঁহুচিয়া সেই মহারাজ চক্রবর্তির
সাক্ষাতে নানা বিধ সামগ্রী দিয়া আপন রাজার প্রেরিত
বাক) কমের রাজাকে কহিলেক । কমের মহারাজচক্র

বর্তী ইহা শুনিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র রাজা জান করিয়া সেই

কথা ঘ্রাহ করিলেন না তাহার পর সেই দূত অাপন
দেশে আসিয়া রাজাকে সকল বৃত্তান্ত অ্যাত্ত করাইলেক

রাত্ম বৃত্তান্ত আত্ত হইয়া রিন্তর সৈন্ট একত্র করিয়া
কমদেশে প্রস্থান করিলেন পরে এই সণবাদ কমদেশের

ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সত্ত্ব করিলেন এবং রাজ।
পঁহুচিলে পর তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইলেন এবং
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ভাপিনার কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিলেন এবó

কন্যাকে কহিলেন ও কন্যা শুন তোমার পূর্ঘস্বামির এক
পুত্র অাচে এবণ পূর্বে যে তোমার বিবাহ হইয়াচিল
ভুমি এ কথা রাজার সাক্ষাতে একান্ত কহিও না ।

তখন কন্যা পুত্রের বিচ্ছেদে সর্বদা দুঃখিত। থাকিতেন
এবণ ইচ্চা করিতেন যে কোন কথার প্রসঙ্গ ক্রমে পুত্রের
প্রসঙ্গ রাজার নিকট করিব এই পরামর্শ স্থির করিয়া

থাকিলেন কিছুকাল পরে রাস্তা কন্যাকে বহুমূল্য প্রস্তর
যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় পাট্টা দিলেন কন্যা পাট। পাইয়া
রাজ্জাকে কহিলেন ও মহারাজ আমার পিতার নিকট

এক গোলামূ আচে সে বড় স্বর্ণাদির পরীক্ষা করিতে
পারে যদি এই সময় সে এখানে থাকিত তবে তাল মন্দ

ইহার মধ্যে যে আাচে তাহা কহিতে পারিত । রাজা ইহ।

শ্রবণ করিয়া কহিলেন যদি তোমার পিতার নিকট সে
গোলামকে আমি চাহি তবে তাহাকে তোমার পিতা
দিবেন কি না কন্যা কহিলেক পিতা তাহাকে অাপন

পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াচেন কদাচ দেন ইহা
শুলিয়া রাজা সে গোলামকে লইবার বড় বাঞ্ছা করিয়া
কন্যাকে কহিলেন ওপ্রিয়।অামি এক সয়দাগরকে তাহার

নিকট পাঠাই সয়দাগর যাইয়া গোলামকে বলে তুমি
অামারদের রাজার নিকট চল তুমি এ স্থানে যে কপ
আঁচে সে স্থানে গেলে তোমার অধিক তাল হইবেক

গোলামূ ইহা শুনিলে বুঝি আসিতে পারে । রাজা এই
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পরামর্শ স্থির করিয়া এক অন সুবোধ সয়দাগরকে ধন
সুদ্ধ বাশিম্ভের চলেতে সেই গোলামকে অানিতে পাঠ
ইলেন । কন্যা রাজার অগোচরে সয়দাগরকে কহিলেন

ওসয়দাগর তুমি যাহাকে আনিতে যাইভেচ্ছ সে গোলাম
নহে কিন্তু আমার পুত্র তুমি এ কথা প্রকাশ করিও না
এর০ সে গানে গিয়া গোলামূ বলিয়া অন্বেষণ করিও
স্না কিন্তু জিজ্ঞাসা করিও যে রাজকন্যার নন্দনের আন্ধে
স্নগ করি তবে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। সেই দেখাইয়া
দিবেক । যখন অালিব। তখন তাহাকে কহিও এখানে

অাসিয়া সকলকে পরিচয় দেয় যে আমি রাজার দাস।

কিন্তু তিনি আমার পুত্র ইহা যেন কাহাকেওকহেন না ৷
· পরে সয়দাগর কমে পঁহুচিয়া বালকের সহিত সাক্ষাত
করিয়া ঐ সকল কথা কহিলেন এবণ বালকও তাহাতে
গমন করিব এই কথার পরে সয়দাগর সেই বালককে

আানিয়া আপন রাজার নিকট ঔপস্থিত করিলেক ।।

রাজ। সেই বালককে সুন্দর এবণ বিদ্বানূ দেখিয়া তুষ্ট
হইয়া সয়দাগরকে গ্লোত দিলেন । বালক রাজবাটী
গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম এবণ অাপন সম্ববাদ

কহিয়া পাঠাইলেন । কন্যা পুত্রের সম্বাদ শুনিয়া অা

নন্দিত হইলেন । অকস্মাৎ এক দিবস রাত্রী মৃগয়া
করিতে গেলেন ইল্লবসরে কন্যা পুত্রকে বাটীর মধ্যে

আনাইয়া তাহার মুগ্ধাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দূর
করিলেন । কিন্তু দ্বাররক্ষকেরা তাহাই দেখিয়া রাজা

-
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রাষ্ট্রী আসিবামাত্র যে কিছু দেখিয়াচিল সমস্ত রাজাকে
কহিলেক । রাজাশুনিয়া কন্যার ওপর ক্রোধান্বিত হইয়া

মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্ট হবে একারণ
অাপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক । রাজা ইহাই
স্থির করিয়া তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না।

কন্যা বড় বুদ্ধিমতী বুঝিলেন রাজার বড় ঔচমা আমার
ঔপর হইয়াছে বুঝি আমি আমার পুত্রের মুথাদি চুম্বন
করিয়াচিলাম তাহাই কোন মতে রাজী ডাত্ত হইয়া
থাকিবেন একারণ আমার ঔপর ঔচমা করিয়াচেন ।
কন্যা ইহাই তাবিয়ী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও মহী
রাজু কেন তাবিতেচ রাজী ঔত্তর করিলেন ও প্রিয়।

আমার ভাবনার কারণ শুন তুমি ঔপায় করিয়া আপন

প্রিয়তমকে আনাইয়াচএবণঅামিমৃগয়াতেগমন করিলে
তাহার মুখ চুমুন করিয়াস্ত্মামি এইকারণ তাবিতেচি ।
ইহাই কহিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন ইহাকে নষ্ট

করণ ঔচিত নহে কন্যা এই গোলামহইতে ভ্রষ্ট হইয়াচে

অতএব গোলামকে নষ্ট করা ঔপযুক্ত ইহা স্থির করিয়া

দূতকে আসা করিলেন এই গোলামকে এক গোপন
স্থানে লইয়া এক্ষণে ইহার মস্তক চেদন কর ৷ ,

, ,

দূত রাজ অাড়া পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া
তাহার রূপ দেখিয়া দয়া যুক্ত হইয়া কহিলেকওবালক
: তুমি রাজার স্ত্রী ড্রাত হইয়া কেন তাহার সহিত আলাপ

করিয়াচিল বালক কহিলেক ও রাজদূত শুন কন্যার
গর্বুেত্রবৎ কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম রাণী
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স্মামীর মাতা কিন্তু তিনি লন্ড্রী প্রযুক্ত রাজাকে আমার
এখন আমি তোমার তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ
মারিতে পারে না এবণ নষ্ট করিলেও কেহ রাখিতে পারে

না অত এব যাহা উপযুক্ত হয় তাহা কর । দূত ইহাই
লেক যদি কখন রাত্র। এই পরিচয় শুনিয়া বালককে
অতএব এখন ইহাকে চেদন করা আমার ঔচিত নহে।

দিবস রাজার নিকট ঔপস্থিত হইয়া কহিলেক মহারাজ
বালককে নষ্ট করিয়াছি । ইহা শুনিয়া রাজার কিঞ্চিৎ

ক্রোধ নিবৃত্তি হইল । কন্যা এই সকল দেখিয়া এবণ
শুনিয়া দুঃখিত হইলেন কেননা সন্তান নষ্ট হইল এবণ
স্বামিও ঠোগ করিলেন ।

… পরে এক অন বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ বাটীতে চিল সে কন্যাকে
জিজ্ঞাসা করিলেক ও কন্যা তোমাকে কেন তাবিত।
দেখিতেচি কন্যা ইহাই শুনিয়া আপনার সমস্ত কথা

সেই বৃদ্ধাকে অবগত করাইলেন । বৃদ্ধা শুনিয়া ওস্তর
করিলেক ভূমি থাতিরজমাতে থােক আমি এমত কৌশল
করিব যে রাজা পুনরায় তোমাতে তুষ্ট হইবেন । রাজ
চক্রবর্তির কন্যা কহিলেন ও মাতা আমার এই বেদনার

ঔষধ তুমি যদি কর তবে তোমার আমার দামন আমি

রত্নে পরিপূর্ণ করিব । পরে এক দিবস সেই বৃদ্ধ।
q'
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রাজাকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ
তোমাকে কি কারণ ঔদ্বিগ্ন দেখিতেচি রাজী কহিলেন
ও গো মাতা অামার স্ত্রী গোলামের ওপর অাসক্ত হইয়া
তাহাকে কমহইতে আলাইয়াচিল আমি তাহাকে নষ্ট

করিয়াচি অথচ আমার সে দুঃখ যায় নাই কিন্তু একথা

সতে কি মিথ্যা তাহাও বুঝিতে পারি নাই এই আনে?
কন্যাকে নষ্ট করি নাই । বৃদ্ধ কহিলেক মহারাজ অামি
এক কবজ অালি যগ্ন কন্যা নিদ্রা যাইবেক তখন সেই

কবজ কন্যার বক্ষস্থলে রাফিও তবে যাহা যথার্থ তাহা
কন্যার মু"হইতে বাহির হইবেক । রাজা ইহা শ্রবণ
করিয়া বলিলেন ও মাতা সেই কবজ শীঘ্র আমাকে দেহ

বৃদ্ব ইহাই শুনিয়া এক কাগজে কবজ লিখিয়া রাজাকে
দিয়া কন্যার নিকট যাইয়া যে রূপ রাজার নিকট কহিয়।
চিল সেই সকল কন্যাকে কহিয়া বলিল ওকন্যা যখন
রাজা তোমার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিবেন তখন

ভুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাহাকে সকল কথন যথার্থ
কহিও যেমত আমাকে কহিয়াচিল । পরে এক প্রহর
স্থলে সেই কবজ রাখিলেন ৷

.

, ，

· অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব স্বামির অন্মিত ঐ পুত্রের
কথা বিস্তারিত করিয়া কহিলেক । রাজা তাহা শুনিয়া

সেই কন্যার মুখ চুমুন করিয়া কহিলেন ও প্রিয়া কেন

এ কথা তুমি পূর্বে আমাকে কহ নাই কন্যা বলিল ও
মহারাজ আমি লত্ত্ব প্রযুক্ত কহিতে পারি নাই ।
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তৎক্ষণাৎ সেই দূতকে ডাকিয়া
ক্রিড়াসা করিলেন ও দূত তুমি বালককে অামার অাড়।

রাজা তাহাই শুলিয়া

নুসারে নষ্ট করিয়াচ তাহার গোর কোথায় দূত ওত্তর
করিলেক মহারাজ এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নষ্ট করি

নাই কেননা যদি আপনি তাহাকে পুনর্ঝর চাহেন তবে
যায় না । ইহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন
তুমি ওঁত্তম করিয়াচ এখন তুমি সেই বালককে আমার

নিকট আনহ । দূত শীঘ্রগমন করিয়া বালককে অনি
লেক ।

কন্যা পুত্রকে দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের

স্তব করিতে লাগিলেন ।

তোতা এই কথা শেষ করিয়া গোত্মেম্ভীকে কহিলেক
ও কর্ত্রী যদি তোমার কোন মন্দ হয় তবে এই মত চলের

দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও এখন তুমি গাত্রোৎ
থান করিয়া আাপন প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও । ¤েœ
জ়েন্তী ইহাই শুনিয়া যাইতে ঔদ্যত্ত হইলেন এই সময়

চরণাযুধ রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ
গোজেত্তার সে দিবস গমন হইল না ৷

তারপর অকস্মাৎ ঐ দিবস ময়মুন বিদেশ হইতে
বাহুড়িয়া বাটী আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া
প্রথম থোজেন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রিয়ী সারী

কোথায় থোজেন্তা কিছু ঔভর করিলেন না তাহার পর
ময়মুন তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তোতা কহিলেক

ওকর্তা সারীর দশার কথা আমার মুখে শুন এব০ থে।
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তোতাকে বলিলেন ও তোতা তুমি সারীর কথা এবং
গোজেত্তার চরিত্রের কথা কহ । তোতা ইহাই শুনিয়া

সারাঁর মৃষ্ঠুে এবণ গোত্মেম্ভ য়ে পুরুষের ওপর অাসক্ত
হইয়াচিল তাহার বিবরণ কহিলেক । ময়মুন ইহ।
শুলিয়া তৎক্ষণাৎ গোত্মেম্ভাকে নষ্ট করিলেক ৷
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MONACENSTS.

IL O N D O N :

PiuNTED BY cox AND BAYLIs,

GREAT QUEEN STREET, LINcoLN's INN FIELDs.
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