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সুদাকর- শ্ীননীগোপাল !
ভার! প্রেস

১৪বি, শঙ্কর ঘোষ তেন,'গ

পার্থ সারথি
উত্তালতরশপূর্ণনদীতীর|প্রলয়ের পূর্বাভাস
ট্েরিকটস্থ
ভীষণ দুয্যোগ__ঝড়__মেঘগর্জন-_বিদবাৎ।

চারিদিকে ভীষণ

পাঙ্ে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা-মগ্ন। তরঙ্োচ্ছ'াসের
আর্তনাদ । এক

মধ্য হইতে গঙ্গাদেবীর আবিভাব | ]

শরীর । শান্ত হও-_শাস্ত হও মাা__
ক্রোধ তব কর সন্বরণ |

নতে সৃষ্টি যায় রসাতলে,
বিশ্ব আজ ধ্বংস হ'য়ে যায়।
গল ।

হে কেশব"-

যাক্ স্থষ্টি- যাক রসাতলে,

যাক্ বিশ্ব-ধবংস হ'য়ে বাক্,
ভীরুষ্ণ ।

কোন ক্ষতি নাহি ভুমোর ।
শোন মাতা-+

গঙ্গা।

কোন কথা শুনব না আমি।

এই দৃণ্ডে যাবমামি কুরুক্ষেত্র মাঝে ।
দেখিব কোথায়।সেই পাপিষ্ঠ অর্জদুন_
শিখণ্ডীরে রাখি) সম্মুথে

পার্থ সারঘি
অন্তায় সমরে
বধিয়াছে সত্যাশ্ররী ভীম্মেরে আমার ।
প্রতিহিৎস। তীব্রবন্ধি

দ্বাউ দাউ জবলিঙে অন্তরে,

ৰ

যতক্ষণ ধনঞ্জয় ধবংপ নাহি হয়,
অঞ্জনের চিতাভম্ম
যতক্ষণ উড়িবেন। গগনে পবনে
ততক্ষণ কোনে। মতে পারিব ন। শান্ত হইবারে ।
মাতা-_

একের দোষের লাগি_ শাস্তি অপরেব নহেক উচিত।

অর্জুন অন্তায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে,
সত্য এই কথ;
কিন্ত আর কেহ কবে নাই কোন অপরাধ ।

ঝঞ্ধা-ঘৃর্ণীবাতে-_বজ্রের নিংস্বনে__
ভীতত্রস্ত জগতের জীবকুল যত ।
বিশ্বনাশী ক্রোধ তব কর সম্বরণ,
শাস্ত কর প্রকৃতিবে জননী আমার ।

হে কেশব!

তব বাক্যে বিশ্বনাশে নিবৃত্ত হইনু ।

( প্রলয়ের তিরো
দীকৃষ্ণ।

এইবার স্থির চিত্তে শোন মাত সস্তানের কথা ।
অর্জুনেরে ক্ষমা! কর তুমি__

গঙ্গা ।

না__না_ নারায়ণ,

অর্জুনেরে পারিব না ক্ষমিতে কখনে।।
হে কেশব--সবি জান তুমি;

ব্রেণড়াক্ক
ব্রক্ষাঅভিশাঁপে মর্তধামে লইন্থু জনম,
অষ্টবস্থ ধরিলাম গর্ভেতে আমার ;
প্রতিজ্ঞ রক্ষার তবে-__
একে একে সপ্রপুত্রে

নদীজলে নিজহস্তে দিয়াছি ভাসায়ে ।
দেবী আমি-যদ্দিও মানবী নহি__

তবুও কি তাহাদের লাগি
ছোটে নাই মশ্ররাশি নরনে আমার!

রাক্ষপীর সম তবু করিক্নাছি প্রতিজ্ঞা পালন ।
শেষপুক্র ভীক্ষমে যোর সপিরা স্বামীর করে

ধর! ত্যজি স্বর্গধাষে এসেছি চলিয়া ।
সেই দ্রেবোপম পুভ্রমোর হত আজি রণে।

শরীক ।

সবি জানি অননী আমার ।

কিন্তু তবু-_
গঙা। ।

নারায়ণ__লারারণ__
প্ৰর্গধামে এতদিন কোন স্থখ-__
কোন শাস্তি ছিল না আমাল ।
দেবী আমি__তবু মনে হ'ত-_যাক্-বাক্ দূরে দ্বেবীত্ব আমার,
মানবী হইস্জা পুনঃ যাই ধর। মাঝে-_
বক্ষে তুলে লই

পরিত্যক্ত সর্বত্যাগী সম্তানে আমার ।
সেই পুত্র মোর,

জীকব।

হত আজি অন্তার় সমরে।

মাতা-__সম্মুখ সমরে ভীম্মদেবে জিনে
হেন বীর নাহি ব্রিতুবনে ॥

পার্থ সারথি
অজ্ঞুন তো অতি তুচ্ছ তার কাছে।

ইচ্ছা! মৃত্যু বর লভেছিল সম্তান তোমার-_
মহারাজ শান্তন্থর পাশে ;

স্বেচ্ছায় মৃত্যুরে আজি করেছে বরণ

বীর্ধ্যবান্ বীরশ্রেষ্ঠ সম্তান শ্তোমার।
অজ্ঞুনের কিব। সাধ্য বধিন্তে তাহারে !

কর ক্রোধ পরিহার-__
গলা ।

ফাল্তনীরে ক্ষমা কর মাতা ।
জানি তুমি সথা পাগুবের__
জানি-__তুমি নিঞক্জে ছিলে অজ্ঞুনের রথের সারথি
তাই তুমি আসিয়া হেথ। মোরে করিতে সান্তনা ।
কিন্ত শোন ক্ষ
শোন তৃমি শেষ কথা মোর-_
অজ্জনের রক্ত বিনা

পুব্রশোক ক মোর হবে না নির্বাণ।
শ্ীরুষ্ঃ|

হে জাঙ্কবী__
ত্বর্গ-নিবাসিনী দেবের নন্দিনী__
তুচ্ছ পুজরশোকে এ হেন অধীবা তুমি !

ছি-__ছি-_
এতদিন জানিতাম দ্রেবত! মাঁনবে অনেক প্রভেদ,
এতদিন জানিতাম-_
দেবতার প্রাণ এত অল্নে হয়না কাঁতব,

সর্ব সহ অস্তর তাদের ।
দেবী হ'য়ে দেবত্বের অপমান করিতেছ তুষি 1

কিন্তু নারায়ণ__পুজর মোর-_

ক্রোড়াস্ক
শ্রীকৃষ্ণ। এক পুল্র গেছে _

কিন্ত জগতের কোটী কোটা পুত্র তব এখনো জীবিত,
প্রবলেরঃঅত্যাচারে জর্জবিত হ'য়ে
আকুল নয়নে কাদিতেছে মার কোল লাগি।

বিশ্বের জননী তুমি__
নহ মানব নন্দিনী |
হও দৃঢ়-_মুছ ফেল নয়নের জল।
গঙ্গ। |

নারায়ণ__

নিুর পুরুষ তুমি,
জননীর ব্যথ! তুমি কেমনে বুঝিবে !
নাহি জান-_-কত ভালবা“সতাম দেবত্রতে মোর ।

শ্রীকৃষ্ণ| আর তুমি কি বুঝিবে সতী-_
কত ব্যথা পাইয়াছি ভীক্ষের নিধনে !
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যবে

শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধন্ুধধীর
বাণে বাণে বিধিল তাহারে
সর্ববাঙ্গ বহিয়! পড়ে শোনিতের ধারী__
তবু যুখেতে তার কৃষ্ণ কৃষ্ণ” নাম-_

কুষ্ণপদ ধ্যান করি হাসিতে হাসিতে_-

ভারতের শ্রেষ্ঠবীর, শ্রেষ্ঠ ভক্ত মোবর
বৈকুগ্ঠে চলিয়া গেল আমারি সম্মুখে ।
গঙ্গ। |

তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ভক্তে বধি অন্তায় সমরে
ভক্তারীন নাম তব করেছ সার্থক?

শ্রী |

বুথায় গঞ্জনা মোরে দিও ন! জননী|
সত্যের কারণে-_

পার্থ সাথি
ধবাধামে সত্যপর্্থ কবিতে প্রচাব
নবদেহ ধবিয়াছি আমি ।

সাধ ছিল মনে
কুকক্ষেত্রে ছুক্বতিবে কবিবা বিন।শ
ভাবত্তে ধর্মেব বাজ্য কবিব স্কাপন ।

অঞ্জন নহেক দোষী কোন অপবাঁধে-_

সে তে। উপলক্ষ্য শুধু।
কুকক্ষেত্র মহাবণ শেষ নাহি হ'তে
তব -কাঁপে যদ্ধি হয় পাখেব বিনাশমহতা কল্পনা মোব ব্যর্থ হ'পে যাবে
সত্য

সন্ধান বেহ পাবেন। ধবা।

তাভ মিনি আমা €*দবী-_
যতর্দিন এই মহাবণ শেষ নাহি হর
অজ্ঞুনেবে ক্ষমা কব তুমি ।
শুধু তোম*বি কাঁবণে আজি দেব জনার্ধন

মুত হ'ত

পনঞ্জধ পাইন নিস্তাব।

কিন্ধ শোন নাবাষণ__

একেবাবে পাবিব শা ক্ষমিতে অজ্ঞুনে |
পুলেব অধিক জেহে পালন কবিল যেবা,

তাহাবে যেমনি ছুষ্ট কবিল নিপন-__
সেই সত নিজ পুত্র ভীক্ম শিষ্য কোন মহাবণী কবে'
অনিলম্বে লভিবে মবণ ।

হ9 তুমি নাবাঘণ _-বিশ্বেব ঈশ্বব__
তথাপি এ অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয ।
পুজ হস্তে পার্থেব নিধন ৷

ক্রোড়াঙ্ন
এ কি অসম্ভব অভিশাপ

দিলে গো জাহ্ুবী?
জ্বানি আমি

ছলনায় তুমি পটু যাদব ঈশ্বব !
কিন্ত পাঁবিবে না প্রবঞ্চিতে
আমাবে

কখনো

।

ইচ্ছায় যাহার হন স্ষষ্টি স্তিতি লক়-_
সামান্য এ অভিশাপ কেনে

ফলিবে

পাবে না সে বুঝিবাবে__

ইহাই বুঝাতে চাহ ৯
দেব হয়ে শাবাবণ-লা

দেব বাক্য মিগ্যা হবে-__দেবতাব মপমান চৌদ্িকে ঘোবিবে
ইহাই দেখিতে চাহ ?

্ীকষ্ু।

ক্রুদ্ধ নাতি হও জননী

আমাব।

তব অভিশাপ মিগ্যা নাভি হবে।
ষত শীঘ্র অভিশাপ হষ ফলব-্ী--_
কবিলাম পণ আমি নিজে তাব

কবিব বনতন।
অজ্ঞ্ুনেব সখা আম্মি--_
সানন্দে ধবিনু শিবে আশার্বাদ তব ।

প্রথম অঙ্ক
মণিপুর রাজধানীর সন্নিকটস্থ পর্বত
মণিপুর বালিকাগণের গীত
মঞ্জুল স্থরে ভরিয়। উঠেছে বন
ফুল সাঁজে সাজে বনরাণী।
স্থরভি মৃদুল সমীরণে কত

প্রেম কথা করে কানাকানি।
শাখে শাখে নব পলব চূড়ে,
কার এলোৌমেলে। অঞ্চল উড়ে,

কোন অতিথির সাথে বনছায়ে

প্রাণে প্রাণে হ'ল কানাকানি।
( বন্রবাহন ও ইরা পর্বত ভইতে অবতরণ করিল)

ইর!।

বভ্র_ বড় ক্লান্ত আমি,
আর পারি না চলিতে।

বহু!

আয় তবে-_-শিলাতলে বসি ক্ষণকাল।
( একটী শিলাথণ্ডে উভয়ে উপবেশন করিল )

বন্ত।
ইর]।
বক্তু।
ইবা।

তোরে লয়ে-_মার কোনদিন আসিব ন] মুগয়ায় আমি।
কেন £
কেন, নাহি জান তুমি?
বাঃ__কেমনে জানিব আমি ?

.
বক্রু।

প্রথম অঙ্

অই দেখ__দিন শেষ হয়ে আসে,
আরক্ত রবির শেষ কিরণ ছটায়
কালো পাহাড়ের বুক গিয়াছে রাঙগিয়ী;
ঘরেতে জননী--কত ভাঁবিছেন আমাদের লাগি;

কোন প্রাতে ঘর ছাড়ি এসেছি চলিয়া

|

ফিরিবার নাম গন্ধ নাই।
ইরা।

সে বুঝি আমার দোষ ?

বক্র ।

না_সে দোষ আমার ।

এইমাত্র আমিই কহিন্ব তোরে-__
“বড় ক্লাস্ত আমি__আর পারিনা চলিতে |
কি করিব বল।
গগন আবৃত হ'ল ঘোর ঝঞ্চাবাতে,

অন্ধকারে পথ আমি নারিনু দেখিতে ।

এই দেখ_-পায়ে কত লেগেছে আঘাত ।
ওরে মোর নবশ্রাম কিশলয় লতা

ননীর শরীর লয়ে কেন তুই এসেছিস ঘরের বাহিরে ?
কেবা সাপে তোরে__
হুবস্ত বনের মাঝে যেতে মোর সনে ?

ইরা।

কেন।তুমি ?

বন্ত।
ইরা!
বন্রু।

আমি?

ইরা।

মিথ্যা কথা কখনো! কহিপ্ছনা আমি |

হ্যা__তুমিই তো।

দেখ, ইরা _মিথা! কথা কহিস্ না কতু।
তুমিই তো ভোর হলে-__

চুপি চুপি জাগাইয়া-_

পার্থ সারথি

ত্৩

কহ মোরে যাইতে তোমার সনে।
হবেও বা।
ওই এক দোষ--কোন কথ! মনে থাকে না আমার ।
কিন্ত আজি হতে
কোনদিন আর তোরে লইব না সাথে ।
ইরা।

এক। এক] ঘবে আমি কি করিব তবে?

বত।

যাহ] ইচ্ছা ভর ।
সারাদিন তোম] পাবনা দেখিতে আমি?
না।

ইর]।

বন্র।
ইরা ।
বন্র।

বন্র--( হাতি ধরিল )

এই দ্বেখ_মমশি চোখের জল পড়িল ঝরিয়া।
ওরে পোড়ামুখী__

তোঁব ওই পোড়ামখ-_
অ।মিও যে না দেখিলে থাকিতে পারি ন!।
তোরে ছাড়ি মুগয়াযম গেলে__

সেকি শুধু তোরি শাস্তি!
ন্ ষে শতগুণ হয়ে বাজিবে আমার বুকে ।
ফেল মুছে চোখের ও জল-_মুছে ফেল
(ইর। চোথের জল মুছিল)
আচ্ছা ইরা__
আজ তোর বড় ভয় হ-য়েছিল--না?

ইর]।

কখন ?

বত ।

যবে অকম্মাৎ আজি-_
প্রলয়ের অন্ধকারে ছাইল গগন,
সঙ্গ ঝঞ্কাবাত-_
আর বজ্রপাত ।

প্রথম অঙ্ক
ইরা।

না-কোন ভয় কৰে নাই মোৰ!

বস্রুঃ |

আমারই প্রাণ ভয়ে উঠেছিল কাঁপি,
আর তুই ডর পাঁস্ নাই__মিথ্যাকথ।
না ব্র__নহে মিথ্যা কথ।।

ইর|।

১১

তুমি ছিলে মোর কাছে;
কারে ভয়_কেন ভন করিব বল তো?

ওই মিষ্টি মিথা! কথ দিয়ে, ওরে মায়াবিনী_
নিবিড় বাধনে তৃই বেঁধেছিস মোরে ।

বন্ক।
ইরা।
বত্ত।
ইরা!
বশ্রঃ|

কোন কগা আর তোরে দিব না বলিতে ।
( পার মুখখানি বক্ষে চাঁপিয়। ধরিল )
ইরা !
বন্রু ।

' একি হল মোর!
কি হয়েছে বক্র?
ঘর কেন ভাল নাহি লাগে!
প্রকৃতির অন্তরের মাঝে__

বিরাজিছে যেথা সেই চির শীরবতা-_
তারি মাঝে যেন আমি থাকিবারে চাই,

তুই শুধু কাছে থাক মোর-পলক বিহীন নেত্রে চাহি মুখ পানে।

ইরা__ইলা_চল মোর! দুইজন যাই পলাইর]।
ইরা।
বু।
ইরা।

কোথা?

সীমাহীন অন্তহীন ধরণীর বুকে-_যেখা ছ্ই চোখ নিয়ে যায়!
না বত্র- মোরা চলে গেলে,
জননী যে কাদিবেন আমাদের লাগি।

পার্থ সারথি

৯,
বক্ুঃ|

সত্য-_সত্যকথ বলেছিস্ তুই ।
ইবা_একখানা গান তো শুনি ।

ইবা।

কি গান গাহিব?
যাহ] ইচ্ছা হয়।

বক্র|

ইরার গীত
নীরব রাতের

গোপন পবশ

প্রভাতের আলে জানবে কি?
ক'যেছিলে যত

সথধা মাখা কথ,

বীণার সুবে তা বাজবে কি?

দেখেছিল চাদ

সরম ভুলিষে
আপনার

হাতে

নিয়েছিলে ঘুকে,

ছিম্ু মন সুখে,
পবালে যে মালা,

সে মালাটী আজ কদবে কি!

(গান গাহিতে গাহিতে ইর! বক্রর বক্ষলগ্র হইল, এমন সময় ব্রাঙ্গণবেশী শ্রীকৃষ্ণের
প্রবেশ। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বন্রু লজ্জিত হইয। ইরাকে সবাইয়া দিল )
বকু।

কেবা তুমি দেব-__
একাকী ভ্রমিছ্ধ এই নির্জন কাননে ?

শ্ীরষঃ৷

দ্ববিদ্র ব্রাহ্মণ আমি-__
ভিক্ষালন্ধ অন্নে কবি জীবিকা যাপন।
কেব! তুমি দেহ পরিচয় ?

বন্র।
শ্রীরুষ্ঃ।

আমি দেব বক্রবাহ যণিপুব বাজ ।

ওটী কে তেমোব ?

বক্র |

ইবা! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসে-_-কে তুই আমার ?

ইরা ।

কি উত্তর দিব?
বল--আমি তব সথা।

প্রথম অঙ্ক

তুই মোর সখা--আমি তোর সথী-__
কেমন ?

কি স্ন্দর উত্তর ।
ব্রাহ্মণ ! তোমার উত্তর আমি দিতে পারি-_

কিন্তু ইরা ভারী লঙ্জ। পাবে।
ইর|।
বন্ধ ।

(হাত ধবিয়! ) দেখ--ভাল নাহি হবে।
দেব__ভাবী রাজ্জী এ রাজ্যের ইরা।।
ইরা-_কর্ ব্রাহ্মণে প্রণাম |
(ইরা ও বন্রু একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল )

শ্রীরুষ্ত।

করি আশীর্বাদ__

হও মাতা রাজচক্রবন্তী পুত্রেব জননী।
ইরা।
বস্রু।

(জনাস্তিকে ১ বত্র-_এ কি আশাব্বাদ করিল ব্রাহ্মণ ?
বোকা মেয়ে, গোপনে বুঝায়ে দিব।
(শ্রীকষ্জের প্রতি ) সন্ধ্যা হয়ে আসে,
নির্জন কাননে দেব রহিও না আর।
এস মোর সাথে

শ্রীকষঃ।

রাজপুরে কর তুমি আতিথ্য গ্রহণ।
দ্বিজ আমি-_যাঁর তার দত্ত অন্ন করিন। গ্রহণ ।
কহ বৎস- কোন জাতি তুমি?

বজ্র |

ক্ষব্রির নন্দন আমি ।

শ্রীক্ঃ।

ক্ষত্রিয় নন্দন?

বিশ্বাস না হয় মোর।
বন্র।
শক ।

কেন হে ব্রাহ্মণ ?
অবশ্যই শুল্রাছ কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা ;

ভারতের সব ক্ষত্রিয় নৃূপতি,

১৩

পার্থ সারথি

৯৪

নিমন্ত্রিত সে মহা সমরে।

সত্য তুমি যদি ক্ষান্রয় নন্দন__
তবে কেন তুমি বসি আছ হেথা

নিশ্চিস্ত বিলাসে আপন আলয়ে ?

কেন তুমি যাও নাই সেই পুণ্যতীর্থে
করিখাবে প্রতিষ্ঠ|। অঞ্জন-__
যোগ্য পরিচর দিতে ক্ষব্রিয়ের ?
বিন! নিমগ্্রণে

অযাচিত ভাবে,

কেমনে যাইব আমি সে মহা সমরে?

তাও সত) বটে ।

কতদিন হ'ল পিতা তব স্বর্গধামে করেছে প্রাণ ?
খভ্রু।

পিতা মোর এখনে! জীবিত ।

জীকৃষ|

সেকি কথা?

এখনি কহিলে তুমি নিজে মণিপুর রাজা ।
পিতা বর্তযমানে_কেমনে হইলে তুমি রাঁজ্যের ঈশ্বর__
কিছুই তো পারি না বুঝিতে !
কেবা তব পিতা_কিবা নাম তার ?

বন্রু।

নাহি জানি আমি ।

শীরুষঃ|
বত্র।

নাহি জান কেবা তব পিতা ?
না।

তবে শুনিয়াছি জননীর মুখে,
ক্ষত্রিয় নন্দন তিনি__ মহ! ধন্ুদ্ধীর,
কোদও টহ্কারে তার কাপে ত্রিভুবন,
দেব নাগ যক্ষ বক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর

কেহ নহে সমকক্ষ বীরত্বে তাহার ।

প্রথম অঙ্ক

ইর।।

বত্র _বঞ্ঁ _

বন্র।

ওই দেখ-_আসিছেন মাত ।
তোঁরি তরে যত গোলমাল ।

বাস্ত হ'য়ে আসিছেন খুঁজিতে মোদের,
দেখিলে এখুনি দিবে কত গালাগাল ।
ইরা ।
বক্র|

বল দেখি_-এখন কি করি?
চল মোরা অন্য পথে ঘরে ফিরে যাই ।
সেই ভাল।
হে ব্রাহ্মণ !
জননীর সাথে গিরা
রাঁজপুরে ক'রে। তৃূমি আতিথ্য গ্রহণ ।

চল-_চল ইর|।
ইরা ।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়। ) আমাদের দেখিয়াছ,
জননীবে বলো নাকো বেন।

ীকৃষ্ণ।।

(হাপিয়া ) নী কুভু কহিব ন1।
( বক্র ও ইরার পর্ধতেব অন্তরালে গমল ।

চিত্রাঙ্গদ।র প্রবেশ )
চিত্রা ।

দ্রেখেছ কি দেব এক ছুবস্ত বালক,

সঙ্গে এক হাস্তবুখী ঞ্চলা বালিকা?

শ্রীকৃষ্ণ |

হ্যা দেখিয়াছি মাতা ।

চিত্রা ।

কোন্ পথে

* শ্রীকৃষ্ণ।
চিত্রা ।

শ্রীকৃষ্ণ |

কোন্ দ্বিকে গেছে তারা ?*.

করো না ভাবনা__ঘরে ফিরে গেছে |
ঠিক জান তুমি ?

ঠিক জানি মাতা ।
ওটা বুঝি সন্তান তোমার?

১৫

পার্থ সারথি

৯৬

চিত্রা।

হ্যা দেব

একমাত্র সমস্তান আমার ।

কুক ।

অপুর্ব বালক ।

কিন্তু, কি আশ্চধ্য সাদৃশ্য ছজনে ।
ঠিক যেন এরি মত এক বালকেরে-_

বহুপুর্বে দেখেছিনু আমি ।
চিত্র!।

কোথায় সে দ্বেব?

শীর্ষ ।

হস্তিনানগরে ।
হস্তিনানগরে ?
সেই মুখেই চোখ-_

চিত্রা।

শ্রীরুষ্ত|

সেই তীব্র জ্যাতিঃ বদনমণ্ডলে ।

হ্যা_ঠিক মনে পড়ে-_দ্বেখিক্সাছি আমি
চিত্রা॥

কে সে ভাগ্যবান দেব,

যাঁর কথা এখনও পারনি ভুলিতে ?
আকষ্ও |

তান্ে মাতা কেমনে চিনবে !
অজ্জুন তাহার মাম_তৃতীর পাওব ।

চিত্রা।

তৃতীন্ন গাব

!

ঠিক তারি মত দেখিতে আমার বক্র ?
আকুষ্ ।

হযে) ঠিক তারি মত ।
অজ্ঞজঞনের নাম শুনে__

হেন তুমি উঠিলে চমকি।
তুম মাতা চেন কি সে পার্থ ধন্ুদ্ধবে ?
চিত্রা।

শীক্ষ্ও|

আমি চিনি_-আমি দেখিয়াছি তারে।
মণিপুর রাজ্যে নিবাস তোমার

কেমনে চিনিলে তুমি বীর ধনজজয়ে ?

প্রথম অহ

চিত্রা।

কেমনে চিনিমু ভারে--সে কথা শুনিয়া দেব কি হবে তোমার
অতীত--অতীত মাঝে থাক্ লুইয়া,
বর্তমান নিয়ে আছি-__সেহ ভাল মোর ।
মনে হয় তুমি নৃহুন এসেছ হেথা;
রাজপুরে এস দেব-_ পান্থ ৬্থ্য কবিবে গ্রহণ ।

জীকষ্ং।

অপরাধ নিও ন। জননী ।
জিজ্ঞাসিন্থ পুজে তব-__ চার পিতৃরিচয় ;
দেখিলাম জানে না সে অবোধ বালক ।
দারুণ সংশয় মনে হ'তেছে উদর ।
যতক্ষণ না শুনিব বেবা "তব স্বামী__

তব গৃহে কৰিব না আতিথা এ্াহণ।
চিত্র! ৷

দেব । অনুচিত সন্দেহ কনো না

বিশ্বাস করিয়া মোগে এস গৃহে মোর,
ধন্মহাঁনি হইবে না তব
ভীরুষ্জ।
যাই মাহা_ সন্ধ্যা ভয়ে আপে;
হয়তো বা কতদুধ যাইতে হইবে ।
পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রাস্ত দন্িদ ত্রাহ্মণ_যাই দেখি মিলে কিনা আশরের স্থান ।

চিত্রা ।

দাঁড়াও ব্রাহ্মণ |
মে বংশের সেখ প্র তষ্ট নারায়ণ,
সে বংশের নারী আমি,

মোর তেবা না লইএা। কে বাবে তুমি!
দেব ! আমি পাব খবর | | -

জীর্ণ ।

পাও্ব ঘরণী!

চিত্রা ।

হ্যা দেব, পাণ্ডব ঘপ্রণা আমি--অজ্জন-বনিতা।

|

পার্থ সারথি
কৃষ্ত।

অজ্ঞুন-বনিতা তুমি !

বুঝিতে না পাবি কেমনে এ অঘটন হইল সম্ভব ।
ঘা ।

তবে শোন দেব-__

শোন মোর অতীতের কণা ।
কোন কথা করিব না গোপন তোমার কাছে।

আমি চিত্রাঙ্গদা
মণিপুব-রাজার দুহিত। | ৯
পদে

একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষের বেশে-__

দুর পর্বতের মাঝে ভ্র'মতে ভ্রমিতে,
ব্রহ্মচারী অজ্জুনের দিব্য মূত্তি হেবি,
কেমনে যে আচম্বিতে মনে হল মোর

বাহিরে পুরুষ আমি অন্তরে রমণী
সে কণা ব্রাহ্মণ তুমি নাধিবে বুঝিতে ।.
তারপর ধীব্ে ধীরে আপন অজ্ঞাতে
আপনারে একেবারে নিঃশেষ করিয়ীঁ
আমাবু যা কিছু ছিল আপন বলিতে,
দিয়েছিনু উপহাব তীাহাগ চরণে ।
সে যেন স্বপ্নের কথা,
স্বপ্ে এসেছিল স্বপ্নে পেয়েছিন্থ তারে,
তাই আজি স্বপনের শেষে-_
শূন্য বুকে পড়ে আছি হেথা |

জীরষ্জ ।
চিত্রা |

তাইতো-_এসব লীক কথ কেমনে বিশ্বাস করি ।
অবশ্ঠহ দেব, বিশ্বান কবিতে হবে।

বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রের তনয়,
ধার সথা যছপতি নিজে নারারণ__

তার পত্বী আমি-__নহি মিথ্যাবাদী ।

প্রথম অঙ্ক
বীকুষজ|

আচ্ছা_ বিশ্বাস করিন্থ তবে।
তারপর কিব। হ'ল শুনি।
আধ খুমে_আধ জাগরণে যেন,

এক বর্ষ কেটে গেল চোখের নিমেষে ।
একদিন নিদ্রাভঙ্গে জেগে দেখি আমি,

কর্মের আহ্বান মুণ্ডি নিয়ে এসেছে ছয়াবে
আমার অঞ্চল তলে চিরদ্বিনতরে

হয়তো বা পারিতাম রাখিতে তাহারে,
কিন্তু দেখিলাম ভেবে-নন তিনি শুধু তো আমার;

বিশ্বের মানব তিনি
বিশ্বের কলাণে-_বিশ্ব মাঝে তারে যেতে হবে)
তাই অপনের হাসি দিয়ে

নয়নের জল করিয়৷ গোপন_-বিদায় দ্বিলাম তারে ।
।কুষ্ও |

কৃষ্ও |

তারপর আর কোন দিন দেখা পানি তাহার?

না।
হায় পতি পরিত্যক্তা অভাগিনী নারী,

তোমাব বুকের বাথ আমি বুঝিতেছি।
কিন্তু কি নিটুব সেই ধনঞ্জয়,
তোমা-সম গুণবতী রমণী রতনে
কেমনে সে ররেছে হাডগা?
আপনার যশ মান সম্মানের তে

পত্রীরে যে ত্যাগ করে জনমের মত,
সে পুরুষ অতীব নিষ্টুর__অতি স্বার্থপর-শ্বব_-পতিনিন্দা করিও না সম্মুথে আমার !

১৯

পার্থ সারথি

স্ব

জানে নাকি--পতিনিন্দা শুনি

দেহত্যাগ করেছিল" সতী কুলবাণী,
তাই-_ত্রিভুবনে উঠেছিল প্রলয় কল্লোল ?

হে ব্রাহ্মণ তুমি জানো! নাকো তুমি জানে নাকো

তিনি নহেন নিষ্ঠুর)
দুর হতে নারিবে বুঝিতে__
অন্তর তাহার কত স্থুকোমল।

অতীব কুরূপা আমি__
রমণীর কোমলতা কিছু নাহি মোর-__

তবু তিনি বীর বক্ষে স্কান দিয়া মোরে
নারীজন্ম মোর ক*নেছে সার্থক ।
অতি দয়াবান তিনি- দয়ার সাগর ।

জীকষ ।

কুরুক্ষেত্র মহারণ কথ শুনিনাছ্ মাতা ?

চিত্র! |

শুনিয়াছি |

শ্রীকৃষ্ণ ।

ভীষণ বিপদে পন্তিও তোমা স্বামী ।

একদিকে শ্টীক্ষ, দ্রেণ, কর্ণ, অশ্বরথা মা,
শলা, ছুর্যোধন আদি মগাব্রণিগণ-:

অন্যদিকে বাধা দিতে একা ধনগ্য়।
নাহি জানি কিব1 সর্বনাশ ঘটিবে অচিরে !
চিত্রা।

রথের সাবগি যাধ-_

দেব জনার্দন-__নিজে নারারণ,
তুচ্ছ ক্ষত্র বীরগণে কিবা ডর তার!

আপনি স্বয়ভু বদি আসেন সমরে-_
তাও নাহি ডবি।

বতদ্দিন নারায়ণ সখ! অজ্ছুনের,

প্রথম অঙ্ক

যতদ্দিন আপনি শ্রীহরি
রাখিবেন পদে তার স্বামীরে আমার-_
মোর স্বামী ততদ্দিন অজেয়__মমর।
তার অমঙ্গল সম্ভব দেব।

কৃষ্ণ ।

কিন্তু
তব বাবহারে হুইয়াছি অতি মর্মাহত।
সিংহের শাবক বপ্রুবাহনেরে
কেন তুমি রাখিয়া শগ।লের প্রায়?
শস্ত্রে শাস্ত্রে কেন তুমি কর নাই সুশিক্ষিত তারে?

চিত্রা ।

পুল্র বলি কোন্ মুখে দাড়াবে সে অজ্জুনেব পাশে !
কোন দ্বিন তিনি ঘর্দি আসেন এ পুরে
দেখিবেন মোর বন্ু নহে সামান্য বালক,
দ্বিতীয় অজ্ঞুন কবি গড়িরাছি তাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বীরত্বে তনর তব যদি দ্বিীখ অজ্জুন;
তবে এ ছেন সঙ্কট কালে

কেন তারে দা? নাই পাঠাইয়া
কুরুক্ষেত্রে ধনঞজর পাশে?
চিত্রা ।

সপত্বী উলুপী পুত্র ইণাবস্ত আসি,
হাসিমুখে আশীর্বাদ চাঠি মোর পাশে
হল আঁমাপে-_

কুরুক্ষেত্র মহাবণে
পিতা হাব াকিদাছে »।হাধ্য ক।রণ।
বীর পুভ্র মোর সমর-টল্লাসে
অনুমতি ভিক্ষা করিল আমার পাশে ।
আমি বুঝাইয়া কহিনু তাহারে

৮৬২

পার্থ সারথি
“মণিপুর রাজ! তুমি__বিন নিমন্ত্রণে কেমনে যাইবে ?”
অবোঁধ বালক সত্য বলি মানিল আমার কথা ।

সেইদ্দিন কি যে ব্যথা__কি বেদনা

পেয়েছিনু অন্তরে আমার, একমাত্র জানেন ঈশ্বর ।
কহিতে নারিন্ু সম্তানে আমার,
ওরে উপেক্ষিত-_ওরে হতভাগ্য__
তোঁর পিতা তোরে জানে নাকো চিনে নাকো
চান না চিনিতে__
কোন্ মুখে তার কাছে যেতে চাস তুই!

শ্রীকষ্ণ।
চিত্রা ।

মনে হয় মাত তুমি করিয়াছ ভুল,
নাহি দির! পিতৃ পরিচয় বত্রবে তোমার ।
আমার উপেক্ষ। দেব হাসিমুখে সহিবারে পারি,
কিন্তু মোর বত্রর উপেক্ষীতারি পিতার নিকট অসহ্থ আমাব |
কোনদিন তিনি নিজে আসি
যি আশীর্বাদ করেন বভ্ররে
তবে দেধিন পাবে সে তার পিতৃ পরিচয় ;

নহে জন্ম অভাগিনী আম,
মোৰ পুক্র চিন্দিন থাকুক অভাগা ।
হে ব্রাহ্গণ-ক্ষণকাল রহ অপেক্ষায়,

অবিলঙ্গে ফিবি অই মন্দির হইতে,
সঙ্ষে করে নিয়ে যাব রাজপুরে তোম।।
[ চিত্রাঙ্গদা প্রস্থান'
(অতি সন্তর্পণে বন্র ও উর পব্বত হইতে অবতরণ করিল )

ইর

জননী চলিয়া গেছে?

প্রথম অন্ক

৩

হ্যা ।
আমাদের কথা কিছু বলি 1ছ তারে?

না।
হে ব্রাহ্মণ

এইবাব বাজপুবে চল তুমি আমাব সহিত ।
বৎস--ভেবে দেখলাম,
বিশ্রাম গ্রহণ এবে অসম্ভব মোব,
গুকতব ধার্য আছে,

অবিলম্বে যেতে হবে কুকক্ষেত্রে মোবে।

শরীক ।

ব্রু |

কুবক্ষেত্রে ৷
হে ব্রাঙ্মণ_মোব গুকদেব তীম্মপেবে চেন তুমি ?
তব গুরু তীক্ষদেব শান্তন্ত নন্দন |
সুনিলাম তব জননীব কাছে,
কোনদিন ষাঁও নাই হক্তিনানগবে ,
তবে কেমনে যে ভীম্মদেব গুরু হল তব বুঝিতে না পারি ।
সত্য বটে কোনদিন খতি ন।ঈ হস্তিনানগবে,
কিন্তু দ্ূব ভতে বীত্রিগা। শুশিণা চাঁহাব,

কল্পনান দেবমুন্তি কবিণা শম্থিত
এই মোঁব অস্তবেণ পু শীর্ঘ কমে,
একমনে নস্ুশি্গ। কধিষানছি আমি,

জ্ঞীনহৃদ্ধ শবশেষ্ঠ দেখতাল খছে।
ভীম্ষে তুমি নব্ষ্টে কেমনে কহিনো
পুনর্ধবাব বঠি আমি নখএ্রে্ তিনি |

কহ__তাখ চেবে শ্রেষ্ট কেবা জশ্মিষাছে এই ধবাধামে ?
কেন বামচন্দ !

৪

পার্থ সারথি
পিতৃসত্য পালনেব তরে,
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে বনে।
অকাতরে সহহযাছে যেব।,

কতক সার্বী সত্তী সীতার সহি !
কিন্তু তিনি জানিতেন,
চতুর্দশ ব্ষ পনে,
অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসিবেন টিনি।
আর ভীম্মাদে ব__
নহে পিতৃসত্য পালনের তবে
শুধু পিতার স্ুণের লাগি,

ত্যাগের মহান্ বাণা যণ্তো প্রচারিল।
রক্ষা তবে বংশেব গৌরব
আজীবন কঃটাভণ শ্রেষ্ঠ লাজভুন্য জপে)
শত প্রলোভনে যে হমাদেব সম অনল মটল,

সংস্াবের মাঝে থাকি সংসাপা দেবতা বিনি,
নন তিনি সর্বশেষ্ঠ নল ভাবতের ?

জীরুষঃ|

কিন্চ বস-_-কি কহিব আর,

মুত আজি তব গুরুদেব!
বু |

আীরুষ্ঃ|

র

মুন গুরুদেব )
হা বধ্স-_
কুরুক্ষেত্র মহাঁরণে তহর়াচ্ে ভীম্মে নিধন |
অসম্ভব |
সম্মুখ সমণে তাহারে বধিতে পারে,
হেন বীর নাহি ভ্রিভুবলে ।*

প্রথম অঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণ।
বন্রে।

অসম্ভব আজি হঃষেছে সম্ভব ।
হত ভীম্মদেব আভ্ি অন্তাষ সমকে।
অন্ঠাষ সমবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ইযাঁ অন্যাষ সমবে।

নপুংসক শ্শিখণ্ডীবে বাখিয1 সম্মুখে
প্রবেশিল বণমাঝে হবে ধনঞ্ব__
ধর্মপ্রাণ শাস্তত নন্দন

দুবে ছুঁডে ফেলি দিষা ধন্থু
একমনে একধ্যানে কোশা কুষ্ ভক্ত-সখা

কোথা নাবাখণ বপি ডাবিতে লাগিল।
আব সেই মভ্তাছলী কৃষ্ণের ভঙ্গিতে,
লক্ষ লক্ষ বজজসম বাণ

প্রহাবিল ধনঞ্জয ভীম্মে শবীবে।

বন্ত।
শরীক ।

শবাঘাতে মহাবীপ পড়ি ভমিতলে,
স্বর্গবামে চলি গেছে কুকঙ্ছে এ বণে।
তবে__পার্থ ত'শে তইণাছে ভীম্মেণ নিণন ।
হ্য|ণনঞজব খধিবান্ছ তাবে ।
সন্য যদি শাম্সপের গুকদেব তখ
এত «৩ চল ভুমি বকতর্ণএ কণে
থণ্ড খণ্ড কি পেভ কপটী পার্থেবে _
নৃশংস ভন্য।ব ণহ পূর্ণ প্রতিশোধ ।
হে প্রাক্ষণ_ হব পদম্পর্শ কণ ক্ললাম পণ
এহ দতগে যাব আমি বুধক্ষেত্র মাঝে ।
স্থশিক্ষ শবেধ ঘাতে সম্মুখ ৬ মবে_

বিদীর্ণ কবিষা বক্ষ বপটী পার্থেব__

২৫

পার্থ সারথি
ভীম্মের হত্যার লব পূর্ণ প্রতিশোধ ।
চক্রধারী নারায়ণ হন যদি বাদী,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর অবশ্য পালিব।

ইরা__গৃহে ফিরে বল্ জননীরে
অজ্জুনে বধিয়া আমি এখনি ফিরিব ।
€( প্রস্থানোছ্যত )

চিন্রঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রা।

বন্রু- কোথা ষাম্ তুই?

বন্রু।

মাতা__
গুরুদেব ভীম্মদেবে কপট সমরে
বধিয়াছে এক ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।
তারে আমি শান্তি দিতে চলিয়াছি মাত] ।

দ্বাও মাগো পদ্ধুলি_ আশীর্বাদে তব
বধি সেই ক্ষত্রিয় অধমে অবিলম্বে আলিব চলিয়। !
ওবে_ শোন শোন
কে বধেছে তোর গুরুদেবে ?

মাতা

বাধা নাহি দেহ মোরে ।

দেবত। সাক্ষাৎ করি__াক্দণের পদৃস্পর্শ করি
কনিয়াছি পণ_

মৃত্যুদণ্ড দ্রিব সেই গুরুঘাততী পিশাচ অজ্ঞুনে ।
চিন্তা | ,

ওবে__ফিরে আম়-_ফিবে আয়-_
পুক্র হয়ে মাতিহত্যা কর্রিবি কি শেষে !

ফিরে আয়-__ফিরে আয়-_ফিরে আয়-_
( চিত্রা্জদ মুচ্ছিতা প্রায় হইয| বসিয়া পড়িল__

বভ্রবাহন তাভার মস্তক ক্রোড়ে লইল )

দ্বিত য় অঙ্ক
মণিপুর রাজপ্রাসাদের একটী অংশ | বত্রবাহন ও ইরা মর্দ্দরের বেদীর।

উপর বসিয়াছিল, সণ নৃত্যগীত করিতেছিল ।
সখীগণের গীত
বুড়িটা হয়ে রইবো মোরা
ফুটবে! না গো ফুটবো না ।
মধুমোদের রাখবো ঢেকে,
হাদয়-ছুয়ার খুলবে। না__

ফুটবোনা গে ফটবো না।
গোপন থাকৃক জমাট মধু

প্রেমের পরশ চাইবো না)
সরম তুলে নয়ন তুলে
বরণ তোমায় করবে। না

ফুটবে! নাঁ গো ফুটবে! না ।
[ সথাগণের প্রস্থান

( ইরা নৃত্য আরম্ভ করিল।

নুত্যণেষে ইরা বন্রবাহনেব নিকট গেল। )

বন্ন।

বাঃ__অতি সুন্দর |

ইরা ।

কি স্ুন্দর বক্র?

বন্রু।

তোর নৃত্য ।

ইর1।

মিথ্যা কথ] ।

বন্রু।

ঠিক ধরেছিস-_সত্যি মিথা। কহিরাছি।
কিন্ত বল দেখি__কেমনে বুঝিলি তই ?

কি প্রচণ্ড বুদ্ধি তোগ
ইরা।

আমি বুঝি বোক।?

পার্থ সারথি

২৮

বক্র।

কে বলেছে?

ইন] ।

কেন--তুমি।

বশ্রু|

আমি !
তোবে বোক1 ভাবিলে বে,
আমি নিজে বোক। ভ্য়ে যাব।

ইর। |

কেন &

বশর |

বোকা বালিকাঁরে যেবা বিবাহ করিতে চায়,

সে ধে মহা বোকা]!
ইরা ।

বাও--শব সনে আর কভু কথ। না! কহিব।
( প্রস্থানোছ্যত)

হরা।

ইরা ইরা শোন শোন
কি বলিবে বল।

বক্র|

একবার কাছে আম লক্ষীটি আমার,

বক্র ।

সত্য কথা এহবাব নিশ্চন্্ন বলিব । ( ইব| বনত্রর নিকটে গেল)
কি সুন্দর তাহ শুনিবা:র চাপ?
সুন্দর অতীব স্থন্দর এহ পোড়া মুখখানি ।

ধরণার অহ বুকে__
তোন অহ স্ুগলিতভ চরণ 'আঘাতে

প্রতিটা মুহূর্তে ছন্দ উঠিল চমকি,
সারা দেহে প্রতি আজ তোপ
তরঙ্গ ভঙ্গিমা উঠিণ মুব! ;
কিন্তু হবামনে হ'ল মো
সব তুচ্ছ__অতি উচ্ছ হোর এই মুখটীর কাছে ।
তাই প্লকবিহান নেত্রে আছিন্তু চাহির1।

ইরা

|

দ্বিতীয় অস্থ
ইব।

কি বত্রু?
তুই ভালবাসিন আমাবে ?
ভালবাসি কিনা বাসি
তুমি কি তা পাব লা বুঝিশে

বুঝি ।
তবু তোব মুখে শুনিবাবে সাধ হয মোব।
বল্__ভালবাসিল আমাবে
ইধ

বাসি।

বক্ত।

ঠিক--আমাবি মতন?

ইবা।

তাম কতখানি ভাণবাস মোবেআমি তে। জান না তাভা।

ওখে মা।ান্শীকত ভালবাসি জানিস না তুই ?

পৃজাবী যেমন,
শিনিমেধে চেষে গাকে গ্রতিমাপ পানে,
তেমনি যখনি

তোবে হেবি ওবে মোন অজন্মেব প্রিন।মন প্রাণ পি অণু মোঁব-__

কেঁপে উঠে অবাক্ত পুণকে |
ইবা।

বু

বক্র |

কেন ইবা ॥

ইবা।

কেন তুমি অন ভালবাস যোবে?

বহর আমাব যে ভয হম বড।

|

তৃমি মণিপুব-বাজীা-__

প্রজাণণ সবে দেবতাব সম শ্রদ্ধা ভক্তি কবে,

সর্বগুণে গুণবাঁন তুমি,

২৯,

পার্থ সারথি
আর আমি-_পিতৃমাতৃহীনা চির অভা গ্রিনী"।
তব ভালবাসা-_সে যে স্বপ্ন মোর কাছে ।
বাজ

|

ইবা |

হুষ্ট-_ফের বত বাজে কথা__
না গোনা
'হাসিও না তুমি ॥
যদি কোনদ্িন-__
প্রভাতের ঝরা ছোট শেফালির মত,
অনাদরে দুরে ফেলে দ্বাও মোরে
বন্রু-_বন্র-ততবে কি হবে আমার !

এত ভর__এত অবিশ্বাস ।
এর শাল্তি__
ওই আসে সখি বাসম্ভিক! ;
এর শাল্তি ক্ষণপরে দিব।

গীতকণ্চে বাসম্তিকার প্রবেশ

প্র”|

মিছে কেন গাঁথ মালা

যদি নাহি পর গলে ।

মিছে কেন বাসি ভাল-__

যাবে বদি পায়ে দলে ।

বাতাস কাঁদিয়ে ফিরে,

মম মন্ শিহরে,

চমকি চাহিন্ুু ফিরে,

ভাবি বুঝি তুমি এলে ।

বাসস্তিকা_ কেন এই অসময়ে আগমন তব ?

[সস্ভিক1 | বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি-__
জানই তো একের বখন স্ুসময়__

অপরের তখনই অসময় ।
জগতের চিরস্তন রীতি ইহা !
নিশ্চন্সই তোমাদের আ্রসময়__তাই*সসময় মোর

জানি-_ বাকা কথা কহিবারে অভি পটু তুমি ।

ছিতীয় অক্ক
বালস্তিকা। শুধু তাই নহে__
বাক পথে চলিবারে অতীব সক্ষম আমি ।

বক্র ।
সথি বাসস্তিকা__আজি তোম। বিচার করিতে হবে ।
বাসস্তিকা। বিচার !
বন্রু।

ঠ্যাঁ_1বচার করিতে হবে ।
শুধু তাই নহে
অপরাধ

হবে যেব।

কিব। তার ঘোগ) দণ্ড _তাহাও কহিতে হবে।
বাসস্তিক।। এতক্ষণে বুঝিলাম_-অতি অসময় মোর।
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি-_রাজপুরে আসি ।
সখ।_করজোঁড়ে কহিতেছি__ক্ষমা দাও মোরে !
বন্র।
না না সখি-_ক্ষম। নাই মোর কাছে।
বাসস্তিকা | যায় আর থাক প্রাণ__-লা হবার হবে ।
বল তবে শুনি__কার বিচার করিতে হবে ।
বন্রু।

আমার আর ইপাব |

বাসস্তিক। সর্বনাশ-__একজন স্বয়ং মণিপুর রাজা
অন্ত জন ভাবী রাজ্জী এ রাজোর।
সখ এই দেখ-নাক কান ছুই মলিতেছি,
আর কু রাজপুরে আমিব না৷ আমি ।
তোমাদের বিচার করিতে আমি পাবিব ন|।

বন্র।

বাসস্তিকা__এতো অতি তুচ্ছ কাজ-_

এর তরে এতই চঞ্চল।
বাসস্তিকা । বটে-_সাধ করে হয়েছি চঞ্চগ !
বিচারের ফল যদ্দি নাহি ভয় মনমত তব

শুল কিম্বা চিরনির্বাসন সুনিশ্চিত অনৃষ্টে আমার

৩১

পার্থ সারথি

৩৭.

আর যদি ইরাদেবী ক্রুদ্ধ হন মোর প্রতি
অই টানাটানা নয়নের চোখা চোখা বাণে,
ইরা ।

অবিলম্বে ভন্ম হয়ে বাব।
এত যদ্দি ভয্ন কর আমার নয়ন-বাণ,
তবে কেন এস আমাণ সম্মুখে ?

বাসস্তিকা । অই এক দোষ সখি-_
মনে ভাবি আনমিব না তোমার নিকটে,
কিন্ত না আমসিলে মন বড় করে আনচান ।

বু।

ও সকল কথা থাক্ ।
শোন সথি_-

বাসস্তিক।'

বল (গম্ভীর হইরা দাড়াহল)

৬” |

ইরা বলে- আমি তারে ভাল নাহি বাসি।

বাসন্তিক1।

তার পর-

অবিশ্ব।স করে মোবে__
বভ্রু।
বাসস্তিক।। স্বাভাবিক ।
বক্র
স্বাভাবিক ।
বাসস্তিকখ।

হ্যা_অতিত স্বাভাবিক |

ওটী চির ধণ্ম মানবের 3
এই তো দেখিছ সখা_কিব মোর রূপের জৌলস..
কিন্ত বৃ "ভাবে স্বাধীটী আমাব
দণ্ে দণ্ড করিতেছি নব নব প্রেম ।
বক্র ।

তবে বল-__বিনা দোষে কৰে অবিশ্বাস !

বাসস্তিক।। হ্যাঁ ভাবির
বক্র |

দেখিলে-_সত্া তব কথা ।
তবে তোমার বিধানে- শাস্তি কিবা তান ?

বাসস্তিক)। একাস্ত শুনিবে ?

দ্বিতীয় জিঙ্ক

বন্দ।

৩৩

নিশ্চয়।

বাসস্তিক। | ইরাদেবী-__-অপরাধ নিও না আমার্|
তবে শোন সথা',

আমি যদি হতাম পুরুষ__
করজ্ষোড়ে কহিভাম প্রিরাবে আমার-_

গীত
স্বপন প্রিয়া__স্বপন প্রিয়া আমর বুকে এসো! ।
সোন।র কাঠি ছু'ইয়ে চোখে আমায় ভাল বেসো।
কাভুল কালে। অলস চোখে, গান গেয়োগে। আপন সুখে

কাঁজলারাতে এলিযে বেী, মুচকে হাসি হেসো।
ফুলব।গানে আপন মনে, গেথে। মাল! সঙ্গোপনে,

সোহাগ বারি ছড়িয়ে দিয়ে, গোপন পায়ে এসে;

ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভোবেব বেল!, দিও আমার গলায় মালা
বাহুর লতার বাঁধন দিযে, আমার পাশে বসো ॥
(ব্র।ক্গণবেণী শারুষের প্রবেশ)

বত্রু।

এতদিন পরে অধমে কি হইল ম্মর্ণ।
(প্রণাম করিল "

ইরা__সথি বাসস্তিকাঁ_শীঘ্র বাও
ব্রাহ্মণের তরে পাদা অর্ধ কর আয়োজন ।

[ ইর! ও বাসম্তিক।র প্রস্থান

ক্ষণকাল বেদী “পরে কর দেব বিশ্রাম গ্রহণ

শ্রীরুষ্ণ।
বন্র।

( বলিয়া ) হেথাঁকার সকলি কুশল?
হ্যা দেব_-তব আশীর্বাদ সকলি কুশল ।
কোথ। হ'তে আগমন তব?

শরীক ।

নানা কার্যে ব্যস্ত আমি,
৩

পার্থ সারথি

৬৩০৪

একস্থানে কু আমি পারি না থাকিতে 3
এবে ভদ্রাবতীপুর হতে আসিতেছি আমি ।
বন্র।

কুরুক্ষেত্র মহারণ শেষ হয়ে গেছে?

শ্রীকৃষ্ণ|

হ্যা বৎস !
ক্লুরুকুল ধ্বংস কবি-_ হইয়াছে পাগুব বিজয়ী

বন্রু৷

কে বধিল বীর দ্রোণ।চাষ্যে ?

শীষ ।

অজ্জন ।

বক্র|

অজ্ভুন !

শিষ্য হ'য়ে গুরুহত্যা করিল সমবে ?

শীষ |

বৎ্স--সংসাঁরের রীতি নীতি অতীব জটীল,
পারি না বুঝিতে কিছু ।
এই দ্রোণাচাষ্য-__

নিজ পুত্র অশ্বথাম1__তাহারে বঞ্চিত করি,
দিব্য অস্ত্র যত কিছু জানিতেন তিনি,
শিখালেন সযতনে ওই ফান্তনীরে-__

পুল্রের অধিক নেহ করিতেন তারে,
আর পার্থ তুচ্ছ রাজ্য লোভে,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে মোহ মদ্দিরায়__
অনায়াসে নিজ গুরু দ্রোণেরে বধিল।

বক্র।

অতি নীচ স্বার্থপর কপট ফাল্ভতনী।

আকুষ |

আরো

শোন বৎস,

ছলনাক্স প্রতারিত করিয়া দ্রোণেরে,
বধিম়্াছে সেই ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।

বভ্রু।
শ্ীকৃষ্|

ছলনায় ?

হ্যা বস-__নীচ ছলনাম্ন।

দ্বিতীয় অঙ্ক
কালাস্তক যমসম দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ
প্রবেশিল রণমাঝে রুড্রমূত্তি ধরি,
লক্ষ লক্ষ শরজালে ছাইল গগন,
পাওব-শিনিরে উঠে ঘোর হাহাকার ।
কারে নাহি সাধ্য হ'ল

তেজো-দীপ্ত ব্রাহ্মণের হ'তে সন্মুখীন ।
কুটচক্রী ষদ্ুপতি মিথ্যাবাঁক্য কবিল প্রচার-__

দ্রোণপুত্র অশ্বথামা হত মহারণে।
পুজের নিধনবার্ত। শুনি বীর দ্রোণ,
ধনুঃশর ত্যাগ করি

রথেব উপর হ্*ল অ.চতন,
সর্বাঙ্গ ভিজিয়! গেল নয়নের ধারে;

স্থখোগ বুৰিক্সা তীক্ষ বাণ বরিষণে
ধনঞ্জয় বধিল তাহারে।
ক্ষত্র হয়ে নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে শর প্রহারিল?
করে তুমি ক্ষত্র কহ!
ক্ষত্রিয় অধম-ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।
গুরু আর পিতা উভয়ে সমান ;
গুরু বধ ষে করিতে পারে

সে তো অনারাসে পিতৃহত্যা করিতে 'সন্কৃঃ
অনিয়মে-_ অত্যাচারে ছেয়েছে জগত,

তাই আজি ছৃর্ববল পীড়ক, অনাচারী, অভ্যাচারী-_
জগতের বুকে বক্ষ ফুলাইয়া ফিরিছে সদন্তে।
স্তাম্ন অন্যায়ের যুদ্ধে,

স্তায়ের স্বপক্ষে নিম্পেষিত অন্ঠায়েরে__

৩৫

পার্থ সারথি
কেহ নাহি হয় অগ্রসব।

কি গভীর পরিতাপ-_বীব্র-হীন বস্মন্ধর৷ |
ও কথা বলো না দেব-_
বীর হীন নহে বস্থুন্ধরা।

পুনরায় কহি বীরহীন বস্ুন্ধর!।
্তায়ের কারণে, রক্ষা তরে ধর্মের গৌরব
কহ, নির্বিচারে কেবা পারে প্রাণ বিসজ্জিতে !
দেব__ অপরাধ নিও না দ'সের,
আমি পারি।

শীরুষঃ|
বজ্ু|

শীষ |

তুমি!
বিশ্বাস হয় না মোর ।
উত্তম-_পরীক্ষা করিয়া! দেখ ।
মনে আছে মণিপুব-রাজ,
ভীক্মের নিধনে-_হ”য়ে আত্মহাঁর।

অজ্জবনের মৃত্যুভিক্ষ! চে়েছিন্থ সকাশে তোমার ?
মোর পদ স্পর্শ কৰি প্রতিজ্ঞা করির।
যাও নাই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত!
মনে আছে দ্বেব-__-সব মনে আছে।

কুরুক্ষেত্রে যেতে মাতা নিষেধ করিল,
জননীর অনুরোধ এড়াতে নারিনু ।
কিন্তু শে।ন হে ব্রাঙ্গণ_

সব আছে মোর মর্ে মর্মে গাথ! ।
ভুলি নাই কত্ত

অজ্ঞন অন্ত।য় যুদ্ধে ভীক্ষমে বধিক্াছে।
স্ব্গিত গুরুদেব নামে করেছি শপথ,

দ্বিতীয় অঙ্ক

|

৩৭

ফাল্তনীরে যদি পাই সম্মুখে আমার-_
বক্ষের শোণিতে তার তৃপ্তিদ্বান করিব সে অতৃপ্ত আত্মার ।

শ্রীকৃষ্ঝ।

শোন বস-__

0.

যুধিষ্ঠির করিয়াছে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
মন্ত্রপূত অশ্ব তাই দেশে দেশে কখিছে ভ্রমণ।
রক্ষী হ'য়ে অজ্জুন ফিরিছে সাথে ।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন__

যে ধরিবে সেই অশ্ব যুদ্ধ তার অনিবার্ষ্য অর্জুনের সাথে ।
ক্ষণ পূর্ব্বে সেই অশ্খে দেখিয়াছি আমি
অই দূর পর্বতের পাশে ।
শীঘ্ব যাঁও অশ্ব গিয়া! ধর,
অবিলম্বে অর্জুনের পাইবে সাক্ষাৎ ।

বন্রু।
শ্রীকৃষ্ণ।

এস দেব-__দাঁও দেখাইয়]।
শোন বক্রবাহ !
শপথ করহ মোর পদ স্পর্শ করি,
বিন যুদ্ধে কভু তুমি অশ্ব নাহি দ্িবে।

বক্র|

তোমার চরণ ছুয়ে করিলাম পণ,

বিনাযুদ্ধে অজ্ঞুনেরে অশ্ব নাহি দ্বিব।
শ্রীকৃষ্ণ ।

উত্তম--এস মোর সাথে ।
[ উভয়ের প্রস্থান

( চিত্র।দা ও চিত্ররথের প্রৰেশ)

চিত্রাসদ। |
চত্ররথ |
চিত্রাঙ্গদা ।
চিত্ররথ।

বক্র কোথা গেল ?

কিছু আগে এইথানে দেখেছিনু তারে।
ছুট,ছেলে__একস্থানে থাকিতে পারে ন1।
শোন মাতা--বক্রর বিবাহ-দিন স্থির হয়ে গেছে,

পার্থ সারথি

৩৮

বিলম্ব নাহিক আর।

ূতুমি যদি থাক উদ্বাসীন-_এক'

এইবার মাতা নিশ্চিন্তে থেকে ন!।
আ্বামি কি করিব তবে?

চিত্রাদা! । হে পিতৃব্য--তোমারি উপবে পিতা

রাজ্যের কল্যাণ ভার করি সমর্পণ,

নিশ্চিন্তে মৃত্যুর কোলে লভেছে আশ্রয় ।
আমি নারী-_-আর বন্র মোর এখনো বালক ।
এ রাজ্যেরএ বংশের ভাল মন্দ

সবিন্যন্ত তব *পরে।
চিত্ররথ ।

জ্যোষ্ের মৃত্যুর পর
শক্রগণ অসহাঁষা ভাঁবিয়া তোমারে
কতবার করিয়াছে রাজ্য আক্রমণ ।

কতবার গৃহশক্র চক্রান্ত করিয়।
সিংহাসন অধিকারে করেছে প্রয়াস ।

কিন্তু, একা আমি-__ছিন্নভিন্ন করি সেই চক্রান্তের জাল।
করিয়াছি শাস্তিরক্ষ। এ রাজোর মাঝে ।
কিন্তু মাগো- বুদ্ধ হয়ে গেছি,

আর কতদ্দিন বহি এই দায়িত্বের বোঝ] ।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের তেজ-_
সে বিক্রম সবি নষ্ট হ'য়ে গেছে।
চিত্রাঙ্গদ। | হে পিতৃব্য-_

সবি জানি,

একমাত্র তোমারে ভরসা করি- নিশ্চিন্তে রয়েছি আমি ॥
চিত্ররথ । এইবার চিএাঙ্গদ।__কিশ্রামেব প্রয়োজন মে'র।
মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি

দ্বিতীয় অন্ধ
প্রতিক্ষণে বাজিতেছে কর্ণেতে আমার ।
বন্র এইবার-__আপনার রাজ্য আগনি বুঝিয়া নিক্।
এই বিবাহেতে,

বল মাতা__কারে কারে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে?
চিত্রাঙ্গদ। ৷ বত্রর বিবাহ--এযে মোর জীবনের মহাঁমহোত্সব!

এ রাজ্যের দীনতম ভিথারীরে
রাজপুরে কর নিমন্ত্রণ ।

মণিপুরবাসী যত নরনারী
মহোৎ্সবে মত্ত হোক্ আমারি মতন ।
মুক্ত করি দাও রাজকোষ-_
ধনরত্র যাহ! কিছু রয়েছে সঞ্চিত
দুঃঘী প্রজাদের মাঝে দাও বিলাইয়]।
আর কাহা'রেও নিমন্ত্রণ করিবে না মাতা?
চিত্রাঙ্গদা ৷ না।
চিত্ররথ | পঞ্চপাণবেরে নিমন্ত্রণ-উচিত জননী ।
চিত্ররথ |

চিত্রাঙ্গদ। | কেন?

পুত্রের বিবাহবার্তী পিতা জানিবে না?
চিত্রাঙ্গদা । যেজনক--পুত্রের জন্মের কভু রাখেনি সংবাদ
পুত্রের বিবাহবার্ত! তারে জানাবার নাহি প্রয়োজন ।

চিত্ররথ |

চিত্ররথ।

এ কি অভিমান মাতা?

চিত্রা | কাহার উপর অভিমান করিব পিতৃব্য।

পঞ্চবিংশ বৎসরের মাঝে
আপন পত্ীরে যেবা করেনি স্মরণ,
তার "পরে অভিমান সাজে কি কখনো?

৩৯
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চিত্ররথ । তুমি মাতা ছিলে হেথা__বছুদুরে,
তাই ধনগ্রয়__সাক্ষাতের পারনি স্থযোগ।
চিত্রাঙ্গদা । কেবা বলেছিল তারে রাখিতে আমারে হেথা?
মণিপুরে রাজমাতা হয়ে__
এশ্বর্যোর মাঝে চাহিনি থাকিতে কভু।
আমি পত্বী তার-ধর্ম সাঞ্ষী করি মোরে করেছে গ্রহণ;
সম্পদে বিপদে আমি তার স্থখছুঃখ
সমভাবে বহিবারে সব্বদ। প্রস্তুত।
তবে কেন এতদিন সে আমারে করেনি স্মরণ ?
চিত্ররথ ।

কুরুক্ষেত্রে কুরুপাগডবেতে
জ্বলেছিল কি ভীষণ সমঝু অনল-_

সবি জান তুমি ।
তাই ধনঞ্জণ ডাকে নাই তোম। সেই বিপদের মাঝে ।
চিত্রার্দা । স্থুভদ্রা দ্রৌপদী সম তার পার্থখে থাকি
উপেক্ষিতে শক্ররে সদন্তে_নহি কি সক্ষম আমি !
হে পিতৃব্য--তোমারি শিক্ষায় বাল্যকাল হ'তে
সর্ব অস্ত্র করেছি আয়ন্ত

হইলে গ্রয়োজন পারি আমি ভেটিবারে
দেবরাজ পুরন্দরে সম্মুখ সমরে ।
অন্য রমণীর মত এই বাছ মোর
নহে কোমল মুণাল__

সহজ বক্রের শক্তি ররেছে সঞ্চিত।
তবে কেন আমি তার পাশে স্থান নাহি পাব?
চিত্ররথ :

অতি অল্পদ্দিন ধনষ্জীয়__
ূ
তোমাসনে মিশিবার পেয়েছে স্থধোগ !

দ্বিতীয় অঙ্ক
তাই অন্ত রমণীর সম-_
কোমল হৃদ্রয়া বলি ভেবেছে ভোমাৰে।
মনে হয় মাতা,

তোমারে উপেক্ষা নহে ইচ্ছাকৃত তার।
'চিত্রাঙদা। আমার উপেক্ষ। !

আমার উপেক্ষা, সহিবার শক্তি আছে এ বক্ষে আমার।
কিন্তু দেব মোর বক্রর উপেক্ষা
মাত! হয়ে আর আমি সহিতে পারি না।
অন্ত বালকের কাছে শুনি পিতার স্নেহের কথা

পিতৃন্নেহ অভিলাষী সন্তান আমার
গলাটি জড়ায়ে মোর কতবার শুধায়েছে,
কেবা তার পিতা_
কিন্ত, আমি তারে কোন দিন পারিনি বলিতে ।

ছবিবিসহ বেদনায় কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হয়ে গেছে ।
চিত্ররথ | ছিঃ_ছিঃ_-চিত্রাঙ্গদা_কীাদিও না তুমি !

চিত্রাঙ্গদা। বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় জনক যাহার,

ধর্থের প্রতীক মৃত্তি রাজ! যুধিষ্টির,

দ্গুধারী যম সম বীর বুকোরব
জ্যে্ঠতাত ঘার__
পরিচয় হীন ভয়ে, সে রয়েছে জগতের মাঝে,
মাতা হ'য়ে আমি দেব সেকথা কেমনে ভূলি__
এত ব্যথা রাখিবার স্থান কোথা মোর?
চিত্ররথ |

মাতা_ছুঃখ বাথা নিত্য এ জগতে ।

ত্রন্দনের মাঝে মানবের জীবন 'আরম্ত__
আর জীবনের পরিণতি এই ক্রন্দনের খাঁঝে।
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৪০.

ছঃখের নিবুত্তি কর। পরম কর্তব্য;

কর্মক্ষেত্রে জড়সম হলে অভিভূত
হুঃখ আরো চেপে ধরে-_সুখ শাস্তি নষ্ট হয়ে যায়।

সতী তুমি--সতীকুলরাণী ছিল জননী তোমার,
পতির উপরে অভিমান করো! না কখনো।
আমি নিজে যাব ধর্মরাঁজ পাশে--

যুধিষ্ঠির সহ চার ভ্রাতা নিমন্ত্রণ করিব সাদয়ে।
(ইরার প্রবেশ )

চিত্রাঙ্গদা । একি!
মুখখানি এত ম্লান কেন-_-কি হয়েছে?
চিত্ররথ ।

কি হযেছে দিদি?

ইরা ।

দাহ বন্র ষেন কোথা চলে গেছে।

প্রাসাদের সব স্থানে করেছি সন্ধান__
কোথাও না পাইন্ু তাহারে ।
চিত্ররণ |

এ তো অত্যন্ত অন্তায় তার ।

ইরা ।

তোমারে না বলি_-চলে গেছে তোমারে ছাড়িয়া?
দেখ তে। দা

চিত্ররথ ৷

ইরা।
চিত্ররথ।

ইরা।
চিত্ররথ।
ইরা ।

এইবার ফিরে এলে,
শান্তি দিব তারে তোমারি সম্মুখে ।
ই! দাতু__তাই ক'রো-শাস্তি দিও 'তারে।
গুরুতর অপরাধ-__-বল দেখি__কোন্ শান্তি দিব?
যাহা ইচ্ছ! হয়|
বক্র ফিরে এলে-__-তার কানছ্টো কেটে নিব আমি ।
না দ্বা__

কান কেটে নিলে, মোর কথা একেবারে পাঁবে ন। শুনিতে

৪৩
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চিত্ররথ।

তবে মাথা স্তাড়। করে ঘোল ঢেলে দ্িব।

ইরা।

ন! দাছ__কি সুন্দর চুল তার-_-সব'নষ্ট হয়ে যাবে ।

চিত্ররণ।
ইর]1।

তবে তো বিপদ ।
শোন দাতু।

বন্র এলে বলে দিও তারে-_
আর কোনদিন যেন, আমারে ছাঁড়িয়। কোথাও না! যাঁর।
চিত্রালদ। ৷

আচ্ছা__তাই হবে মা-_তাই হবে।

চিত্ররথ।

চিত্রাঙ্গদা
চল এইবার-_বহু কার্য্য আছে।

আসি দির্দি-[ চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান

[ ইরা কিছুক্ষণ এরিক ওদিক চাহিয়া গাহিল। ]
৮ ইরার গীত
আজি গগনে লেগেছে ঘুম ঘোর

ধরণী বাদল বিভোর ।
রিনি রিনি কেপে ওঠে বরষার ঝঙ্কাব
বাদলের বীন্ ত।র,
ঘুমাইছে অস্তর মোর।
পাঙুর আবরণ পারে

(কোন ) অদেখার চাহনি ইসারে
বাঁদলের বারিধারা! মাঝে
(কার) সুমধুর গুঞ্জন রাঁজে

চঞ্চল বিরহ কাতর ।
(বজ্রবাহনের প্রবেশ )

ইরা__ইরা- শ্রোন_-শোন্।

বনু।
ইবা।

( একবার বক্রুর দিকে চাহিয়া মুখ ফিবাইল)

বক্রু।

দেখে যা

কি সুন্দর অশ্ব ধরিয়াছি।
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ইরা।

অশ্ব! কোঁথ। অশ্ব?

বক্র।

এঁ দেখ্।

ইর]।

কিস্ুন্দর অশ্ব!

বন্র-_ওটী আমি নেব।

বক্ত।

জানিদ্-_-কাঁর অশ্ব ওটা?

ইরা ।

না।

বন্র।

মহারাজ যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ।

ওটা সেই যজ্র-অশ্ব।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন__

যে ধরিবে এই অশ্ব--অনিবাঁধা যুদ্ধ তাঁর অজ্জুনের সাথে ।

ইরা ।
চেক |

ইরা] ।
বন্র।

বক্র-_অশ্ব ছেড়ে দ্বাও।
কেন?

অজ্জুনের সঙ্গে যুদ্ব_বড় ভয় হয়।
এত ভীরু তুই।
অজ্ঞুনের নাম শুনে ভয়েতে অস্থির !

ইর]।

শুনিয়াছি জননীব মুখে

গাণ্তিবী অর্জুন নাকি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধার ভারত মাঝারে ।
মল্লযুদ্ধে__দেব দেব মহাদেবে পরিতোষ করি
প*্পত অস্ত্র লাভ করেছে হেলায়)

খাঁগডব দ্াহনে-_বজ্রধর দেবরাজে করেছে বিমুখ ।

বক্র !

তাই আবাল্যের কামন। আমার -দর্পচুর্ণ করিব পার্থের সম্মুখ সমরে।
এতদিন পরে তার এসেছে স্ুযোগ__
বিন যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।

জু
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(প্রতিহানীর প্রবেশ )

গ্রতিহারী। পাওব-শিবির হ'তে এসেছে সাত্যকি,
মাগিতেছে রাজ দরশন।
মি

"রহ

নিয়ে এস হেথা

[ প্রতিহারীর প্রস্থ।ন

ইরা--ক্ষণকল বস অই খানে;
দেখা করি সাত্যকির সনে-_অবিলম্বে যাইতেছি আমি ।
বক্র
কোন ভয় নাই।
সাত্যকির সনে মোর নাহিক বিরোধ ।

অই আসিছে সাত্যকি__ঘ1 বিলম্ব করিস্ না-দিও না তাড়াষে মোরে।
কোন কথা কহিব_ন1 আমি,

এক পাশে চুপ করে রহিব দাড়ায়ে।
(সাঁত্যকিব প্রবেশ)

সাত্যকি।

তুমি বত্রবাহ__মণিপুব-রাজ ?

অনুমান সত্য তব, আমি বন্রবাহ।
কেবা তুমি বীরুবর__ দেহ পরিচয় !
সাত্যকি। সাত্যকি আমার নাম-যদ্ুকুলে জনম আমাব

বন্রু।

বু |

য্তকুল-ধূরন্ধর-_তমি ধান্ুকা সাত্যকি?

তার পর- মোর কাছে কিবা প্রয়োজন
জানিতে কি পারি?
সাতাকি।

শুনিলাম অস্বমেধ যক্ঞঅশ্ব ধরিয়াছ তুমি__তাই__

বভ্ু।

দেখিতে এসেছ সত্য কথা কিনা?

বীরবর-_ মিথ্যা শোন নাই তুমি।
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শ৬

তোমাদের যজ্ঞঅশ্ব আমি নিজে ধরিয়াছি;
সাত্যকি।

অই দেখ সযতনে রেখেছি বাধিয়।।
জান-_-কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি?

অবশ্তই জানি ।
সাত্যকি। এই দণ্ডে অশ্ব মোরে দাও ফিরাইয়া__-নহে-_
বশ |

বক্র।

নহে স্ুনিশ্চয় রণ অজ্ভ্ুনের সনে ।

সাতাকি।

অশ্বভালে রয়েছে লিখন-__পড়িয়াছ তুমি?

বভ্ঃ|

শুধু পড়ি নাই-__-অতি যত্বে রেখেছি নিকটে ।
(লিখন দেখাইল)

সাত্যকি।

তোমার উত্তর ?

বস্রু|

ক্ষত্র হ'য়ে জিজ্ঞাঁসিছ উত্তর মামার !

শোন বীরপর-_
স্বেচ্ছায় ধরেছি অশ্ব__বিন। যুদ্ধে কভু নাহি দ্িব।

বক্র।

এখনে বুঝিয়। দেখ ।
জান-_কারে তুমি শক্ররূপে করিছ আহ্বান?
জান বীরবর।

সাত্যকি।

সামান্য বালক হয়ে

সাত্যকি।

কেন এই বিপদেরে কর আলিঙ্গন?
তভুবনবিজমী পার্থ হহ! ধনুদ্ধর_
সহ সহোদর ভীম, ভীম পরাক্রম-_
লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী অশ্বের রক্ষক ।

ক্ষুদ্র মণিপুর__তার অধিপতি তুমি
ইরা ।

ক্ষুত্র বটে মণিপুর- কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ নহে মণিপুর-রাজা?,

শৌর্য বীধ্যে কারে। হতে হীন নন তিনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক
শুনিয়াছি__সভ্য দেশে জনম তোমার-__-

নাহি জান সভ্যতার রীতি,
নাহি জান- রাজ সম্ভাষণ কেমনে করিতে হয়?
বক্র|

যাক--সে কথার নাহি প্রয়োজন-_
এইবার স্বস্থানে প্রস্থান করি,
বার্ত। দেহ তল ভূবনবিজয়ী বীরে,

মণিপুর-রাজ বন্রবাহ ধরিয়াছে হয়__
বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি পাবে।
সাত্যকি। এতক্ষণে বুঝিলাম শমন নিকট,
ঘটিয়াছে মতিভ্রম তাই সবাঁকার ;
নহে পার্থসনে যুঝিবাঁরে চাহ ?
শর মুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্র মণিপুর

সাগরের জলে এই দ্ণ্ডে করিবে নিক্ষেপ;
সুনিশ্চিত স্ববংশে নিধন ।
বক্র।

উপদেশ-স্থধা তব আকণ্ঠ করেছি পান।
সামান্ত সেনানী তুমি__

ইহার উত্তর তোমারে কি দিব?
শীঘ্র যাও__হে বীর সাত্যকি,

বল গিয়। তব প্রভূ কপটা পার্থেরে_
সাত্যকি।

কি কহিলে__কপটা ফাল্তুনী?

পুনর্বার কহি কপটা ফাল্তুনী।
নেহান্ধ ধাম্মিক মহাপ্রাণ ভীম্মদেবে
বধে নাই ধনপ্লয় কপট সমরে?
দেবোপম গুরুদেব বীর দ্রোণাচার্যে
মিথ্যাবাক্যে করি প্রতারিত

৪৭
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হীন পিশাচের সম-_বধে নাই তব ভূবনবিজয়ী বীর পার্থ ধন্ুদ্ধর ?
সাত্যকি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহিমা
|
মুর্খ তুমি__তুমি কি বুঝিবে ?
বু ।

বুঝিবার প্রয়ৌলন নাহি বীরবর।
যাঁও__কহ গিয়া তোমার প্রতুরে,

সাধ্য থাকে সম্মুখসমবে পরাজিত করিয়া আমে
অশ্ব নিয়ে যাক্।
লাত্যকি । উত্তম--চলিলাম তবে ।

উপযুক্ত শাস্তি তব মিলিবে অচিরে ।
বক্র!

যএ৭-আন্িিনমসঞ্ঞহস্ঞা
কেএরী- |
যেতে যেতে শোন হে সাতাকি-_

কহিও অজ্জুনে__
নহি আমি ধর্মভীরু বুদ্ধ ভীম্মদেব,
. নপুংসকে দেখিয়া সম্মুখে_
অস্ত্র ত্যাগ করিব না যুদ্ধের সমর ।
নহি আমি স্সেহাতুব দ্বিজ দ্রোণাচার্য),
মিথ্যা বাক্যে পারিবে না প্রতাবিতে মোবে।

অন্য কিছু ছলা কলা জান। থাকে য্দি-_

.

*ত্বেই কহিও তারে ভেটিতে আমারে।

সাত্যকি। এত স্পদ্ধা--এত দস্ত তব ?
বন্রু।

বৃথা দম্ভ করি নাই তোমাদের মত।
কুরুপক্ষ রথিগণে ছলনায় বধি,

বীরহীন বসুন্ধরা ভাবিফ্কাছ মনে-_
তাই দস্তভরে অশ্বভালে দিয়াছ লিখন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

৪৯

খণ্ড খণ্ড কৰি এই লিখমেরে__
করিলাম পদাঘাঁত তোমারি সম্মুখে!
সাধ্য থাকে প্রতিশোধ লইও ইহার ।
1 সাত্যকির সক্রোধে প্রস্থান
(চিত্রবথ ও চিত্রঙ্গদ[র প্রবেশ )

চিত্রা।

বত্র !

বক্র।

মাতাঁ_-আজি মোব জীবনের নব সুপ্রভাত ।
শুনিয়াছি তোমার নিকট-_তৃতীয় পাঁওব পার্থ শেষ্ঠ ধনুদ্ধর ;

দেখিতে তাভাঁরে ছিল বড় সাধ মোব
সেই পার্থ আসিয়াছে মণিপুরে আজি ।
চিত্রা ।

মণিপুরে আসিয়াছে তৃতীয় পাব !

বস্রু৷

যুধি্টির করিয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
অশ্বের রক্ষক তরে আনির়াছে তৃতীর পাগ্ডব।

সেই অশ্ব অই দেখ সযতনে বেখেছি বাধিয়] |
কি করেছ অবোধ বালক !
কার অশ্ব ধৰিয়াছ তুমি?

এই দণ্ডে ফজ্ঞঅশ্ব মুক্ত করি দাঁও।
বশ্রু

সেকি কথা মাতা!
বীর দরে ধরিয়াছি পাঁগবেব হয়,

এই মাত্র দস্তভরে কহিলাম সাত্যকিরে
বিন! যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।
চিত্রা।

অবোধ সম্তান-__

কার সনে যুদ্ধ করিবারে চাহ?
দেহ আজ্ঞা জননী আমার,

পার্থ সারথি
তব আশীর্বাদে__
অজ্ঞুনের দর্প চর্ণ করিব সমরে ।

অসম্ভব এই যুদ্ধ শৌন বক্রব।হ,
পিতা তব ধনঞ্জয় তৃতীয় পাঁগুব।

চিত্র। |

পিতা মোর তৃতীর পাব !
মাতা সত্য-_সতা পিতা মোর তৃতীয় পাগুব ?
হ্যা পুল্র__পিতা তব বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ ধন্থুদ্ধর |
অশ্ব লয়ে বাও পুত্র জনকের পাশে,

অপরাধ মাগি লহ চরণে তাহার ।
চিত্ররথ |

চিত্রাঙ্গদা__ভবিও না তুমি__
আমি নিজে সঙ্গে কৰি নিয়ে যাব
বহ্রবাহনেরে অজ্জুনের পাশে |
পুলন্সেহে বন্দী করি পাষাণ অজ্জুনে,
অবিলম্বে আনিব তাহারে হেগা ।
পতি-পন্রিত্যক্তী। অভাঁগিনী জননী আমাল

বখনই দেখিতাম-_বেদনায় ভরা ছল ছল নয়ন তোমার__

ব্যথাক্রিই্ মান মুখখানি,
শতধারে ফেটে যেত জীর্ণ বক্ষ মোর ।
বত্রস্বভ্র বিলম্ব ক'রে! না আর-চল-_চল ত্বর1 ছুজনায় গিয়ে
পাগব-শিবির হ'তে ধরে নিয়ে আলি ধনঞ্জঞে '
বক্র |

মাতামহ-_সমর ঘোষণা করি _বিনা যুদ্ধে ক্তু আমি অশ্ব.নাহি দিব ।

'ত্রভুবনে কলগ্চ রটিবে__

দ্বিতীয় অঙ্ক
সর্বলোকে কহিবে হাসিয়া
প্রাণভয়ে ভীত হরে অশ্ব ত্যাজিলাম ।

শোন মাতা__তুমিই কহিলে শিতা মোর ক্ষত্র চড়ামণি,
যুদ্ধ করি দিব পরিচয়__
সত্য আমি কিন! সন্তান তাহার ।

চিত্রা ।

জন্মদাতা সনে চাহ করিতে সমব !

ছিঃ_ছিঃ পুত্র ওকথা এনো না মুখে।
শোন নাই তুমি_
পিতু আজ্ঞ। পালিবাধে__
স্বহৃস্তে জননী বধ ক'রেছিল দেব ভগুরাম !
জনক প্রসন্ন হ'লে প্রসন্ন দেবতা !

ব্রু।

কিন্তু মাতা
ব্রাহ্মণের কাছে করিয়াছি 'অঙ্গীকার__
পদস্পর্শ করি তার ক'রেছি শপথ,

বিনাযুদ্ধে পাগুবেরে অশ্ব নাহি দ্বিব।,
কে সে ব্রাহ্মণ?

কত দিন চিনিয়াছ তারে__কেসে তোমার?

ছিঃ ছিঃ__এত দিন ধরি এত যত্বে কারে শিক্ষণ দিছি !
কার তরে এ বুদ্ধ বর়সে-_

এ দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঢালি,
রাজ্যরক্ষা করিয়াছি আমি !

মাতৃভক্তিহীন বর্ধর সন্তান__

মাতৃআজ্ঞ। লক্ঘিবারে চাহ?
( শ্রীকৃ্ের প্রবেশ )
1571

বহ্রবাহ !
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ব্রত।
দেব!
শ্রীকষঃ। মনে আছে প্রতিজ্ঞা তোমার ?
চিত্রাঙগদ।| কে তুমি ব্রাহ্মণ-_

পিতৃবধে সন্তানেরে কর উত্তেজিত?
শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ বঞ্রুবাহ__-

পালিবে কি পালিবে নাঁ প্রতিজ্ঞা তোমার ?
নিরুত্তর ৷

ক্ষত্রিয় অধম- ক্ষত্র কুলাঙ্গার,
জান বদি পালিবে না প্রতিজ্ঞ তোমার-_
কেন পদম্পশ করি করিলে শপথ !
শোন বন্রবাহ__অভিশাপ দিলাম তোমারে__
হে ত্রাঙ্মণ__কিবা অভিশাপ দিতে চাহ মোরে '

অভিশাপে ষদি তব-_

বিশ্বনাণী দাবানলে ধ্বংস হয়ে যাই__
সহশ্স জনম হয় নরক-নিবাস-_
জননীর আজ্ঞ|। তবু নারিব লঙ্ঘিতে |

জগন্মীতা জগদ্ধাত্রী জননী আমার-_
কর আশীর্বাদ-_
নিব্বচাবে যেন পাত্রি
বহিবারে আদেশ তোমার ।
(বত্রবাহন নতজানু হইল, চিত্রাজদা আশীর্বাদ করিল )।

পাশুব-শিবির
অভজ্ভুন একাকী পদচারণ ককব্রিততিছিল

এই সেই মণিপুর |
কত দিন__-কত যুগ পরে আবাব এসেছি তেখা|।
অই দুব মৌনমুক পর্বতের €শ্রণী,
শ্টামলিভ বনানীর চঞ্চল অঞ্চল,
বধার প্লাবনস্কীত শতটিনীর জল,

নীডষুশী লিহগেব অস্ফুট কাকলী,
যেন কত পরিচিত-_-কত আপনার

|

€( দুূব বনাশীব বুক হইতে সঙ্গীত ভসিয়া আসিল)
ওরে পথঠ।রা,

ফিন্সে

আয়-_ আয় ফিরে।

বহিয়! পাথর ভার,
কতদুরে যাবে আর,

সন্ধ্যা নামিল

বীরে।

সত্যই তো _সৎংসাঁর-মরুর মাঝে

কোথা জুখ_ কোথা শাস্তি?
মণিপুর- ধরণীর নন্দন কানন-_-

তোর অই বনপথে লিগ্ধ বটছাক্ে
ঘৌবনের স্বগ্র মোর হয়েছে সার্থক-__
তোর বুকে শুনিয়াছি যৌবনের গান,
যার ছনা-__যার ভাষা -__স্থরের কম্পন,

পার্থ সারথি

৫৪8

এত দিন পরে তবু বুকের মাঝারে
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে রণিষ্বা, |
€( বৃষকেতুর প্রবেশ )

অর্জুন ৷

কি সংবাদ বুষকেতু ?

বুষকেতু। আমি ও সাত্যকী ছিন্থু অশ্বের প্রহরী ।
উজলিরা বনপথ রূপে আভাঁয়,
সুদীর্ঘ গঠন এক হাস্তময় ুবা,
অশ্ব নিয়ে গেল চলি চোখের নিমেষে |

কে সে যুবা- পেয়েছ সংবাদ?
বৃষকেতু। পাইয়াছি দেব ।
বন্রবাহ নাম তার মণিপুর-রাজী।
অজ্ঞুন । কোন্ ভাগ্যবান্ পিতা তর-__জেনেছ স্বাদ %
বুষকেতু । না পিতৃব্য_
তার পিতার সংবাদ কেহ নাহি জানে;
তবে শুনিলাম- মণিপুর-রাজার নন্দিশী

অজ্জুন।

দেবা চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ।

চিত্রাঙ্গদা চিত্রাক্ষদা__
কি কহিলে চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার?
হ্যা পিতৃব্য ।

বন্রবাহে ভেটিবারে-_ রাঁজপুবে গিয়াছে সাত্যকি ।
ভয় নাই পুক্র ।
নিরুদ্ধেগে কর তুমি বিশ্রাম গ্রহণ ;

অবিলম্বে অশ্ব মোর। পাইব ফিরিয়।।

হে পিতৃব্য-_

ক্ষুদ্র মণিপুর বলি নিশ্চিন্ত থেকো সা

তৃতীয় অঙ্ক
যুবকের নয়নের কোণে

দেখিয়াছি আমি যেন প্রলয়ের শিখা,

কগস্বরে শুনিয়াছি বজের নির্ধোষ।
প্রলয়ের মাঝে জনম যাহার-_

তারি চোখে খেলে প্রলয়ের শ্িখা।
বৎস, নাহি কোন ভয়__
নিশ্চিত জানি ও-_বিনাযুদ্ধে অশ্ব ফিরে পাক ।
বুষকেতু । বিনাযুদ্ধে !
হ্যা বখস-বিনাযুদ্ধে।
বুষকেতু । হে পিতৃব্য-_কেব এই বন্রবাহ শুনিতে কি পারি?
আমাদের পরম আত্মীনন।
অজ্জুন।
অর্জুন ।

পশ্চাতে কহিব সব,
যাও এবে কর গিধে বিশ্রাম গ্রহণ।
বুষকেতু । যথা আজ্জা দেব।
[ বৃষকেতুর প্রস্থান

অঞ্জন|

বত্রবাহ স্থনিশ্চয় আমারি সন্তান।
চিত্রাঙ্গদা পরিত্যত্ক। অভাগিনী প্রেয়সী আমার-_-

পুত্রমেহ-বুভুক্ষিত উর অন্তরে
বহাইতে স্সিগ্ধ ্লেহ মন্দীকিনীধারা
তবে তুমি এত দিন পালিয়াচ্ছ সস্তানে আমার !
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুলে করিয়া নিধন,

গৌরবের জয়টীক] পৰিয়া ললাটে
দর্পভরে ভ্রমিতেছি জগতের মাঝে)
কিন্ত তুমিতো জান না পরিয়ে,
কি গভীর মহাঁক্ষত

৫৬

পার্থ সারথি
রহিয়াছে বক্ষের মাঝানে ;
অভিমন্্য মৃত্যুশোক কি গভীর ভাবে
বাজিরাছে অন্থবে আমার;

কি সে তীব্র জাল।__
যাহার পীড়নে প্রতি পলে
শ্বাস রোধ ভইতেছে মোব |
তুমিঞ্সখস-_এস প্প্িয়ে
সাথে লয়ে পুজে মোর ব শের পান্ন,

অভিমানভর] ছল ছল চোখে,

কর তিরস্কার পাবাঁণ অজ্ঞনে।
(ঞৃক্জের প্রবেশ )

অজ্জন।
শরীক ।

একি-__সখা ভুমি !
দ্ারকার ভি,
আবি প্রাতে-_তব লাগি মন বড় হ'ল উচাটন।
তাই মহ বাস্তে আসিতেছি আমি ।
হেথাকাঁর সকলি কুশল-- হর নাই কোন অমঙ্গল ?

অজ্ঞুন।

তুমি যার সখা-_
তুমি যাবে রেখেছ চরণে,
তার অমঙ্গল কভু কি সম্ভব !

শ্রীরুষ্ণ |
অজ্ঞন।

যাকৃ__এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইনু |
সখা_এখনি তোমার কথা হয়েছিল মনে,
অন্তর্ধযামী তুমি নারায়ণ__

তাই বুঝি শুনিরাছ ভক্তের আহ্বান ।
শ্রীকৃষ্ণ । 'তবে ঘটেছে
কি কোনও বিপদ?

অজ্জরন।

ভেবেছ কি তুমি নারারণ__

তৃতীয় অঙ্ক

শুধু বিপদে পড়িলে করি স্মরণ তোমারে ?
সম্পদে বিপদে ও রাঁউ। চরণ ছুটি একমাত্র সম্বল আমার ।
সখা- আজি মোর মহা শুভদিন,
পেয়েছি সংবাদ নহি পুল্রহীন আমি,
মহাবীর পুজ্র মোর রয়েছে জীবিত ।
শরীক ।
“অক্ুন |

তোমার সন্তান!

কোথায় সে সথা?

মনে পড়ে_বনৃদিন আগে বলেছি তোমারে

যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়েছিল দেখা
মণিপুব-বাজ
কগ্। চিন্বাদ। সনে !
শীকষঃ |

অজ্জুন।

হ্যা মনে পড়ে, তারে কবেছিলে গন্ধবব বিবাহ__নী ?
গভে তার জন্মিয়াছে বীর বক্রবাহ__
স্ন্দব সুঠাম ধুব। নয়ন-আনন ,

বষকেহ দেখিরাছে তারে।
শীরুষ্ড |

অজ্জুন |

বুষকেতু কেমনে দেখিল ?
যজ্ঞঅশ্ব আমাদের নিশ্চিন্তে দমিতেছিল,

অই দূর পৰ্বতেব পাশে ।
বত্রবাহ ধরিয়াছে সেই মন্্পুত হয় ।
শ্রীকষ্ঃ।

সত্যই কি ধারণা তোমার_ বক্রবাহ তোমা সন্তান ?

অজ্জুন।

ধারণা কি সখা_এ যে ফ্ব সত্য।
নারায়ণ__কেন হেরি চিন্তিত তোমারে?
পত্য যদি বভ্রবাহ সন্তান তোমার__

শ্রীকৃষ্ণ ।

তবে দ্রেখিতেছি বিষম বিপদ ।
অজ্জুন।

বিপদ ! কেন সখা?

শীকুষ্ঝ।

তোমার সন্তান বীরদপে অশ্ব ধরিয়াছে,
বিনাঘুদ্ধে কু অশ্ব দিবেনা ছাডিয়া।

৫৭
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অজ্ঞুন।

পার্থ সারথি
পুত্র হয়ে পিতা সনে করিবে
সমর !

অসম্ভব-__- অসম্ভব জনার্দন ৷
ভুলক্রমে ধরিয়াছে হয়,
অবিলম্বে বুঝি নিজ ভুল, অশ্ব লয়ে আসিবে এখানে
পিতা-পুত্রে রণ কু কি সম্ভব !
শ্রীকৃষ্ণ।

সখা-__ভগবান্ রামচন্দ্র

নিজপুত্র লবকুশ সনে করেছিল রণ ।
আর, সে সমরও হয়েছিল যজ্ঞঅশ্ব লাগি ।
অজ্জুন।

লবকুশ জানিত ন। কেবা পিতা তাহাদের |
আর রামচন্দ্র তাহাদের পাবে নি চিনিতে,

নির্বাসিত জাঁনকীর সন্তান বলিয়া ।
এ কাহিনী চিত্রাঙ্দদ। ঘথনি শুনিবে,

দুষ্ট পুক্র সহ নিজে আসি মাগিবে মাজ্জন]।
(সাত্যকিব প্রবেশ )

কি সংবাদ সাত্যকি?
সাত্যকি । হে কফেশব_-কি আর কহিব-_
যজ্ঞঅশ্ব ফিরে নাহি পেনু।
অজ্জুন। হে সাত্যকি-__করেছ বিষম ভ্রম,

শ্ীকষ্ত |

বক্রবাহ সনে কেন করনি সাক্ষাৎ ”

সাত্যকি।
অজ্ঞ্বন।

হে ফাল্তনী_ আমি নিজে ভেটিরাছি তারে ।

সাত্যকি।

হে গাগ্ীবি ! কত দেশে-_

কেন তুমি কহিলে না তাবে_অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি আসিয়াছি ।
সাত্যকি। তাঁও কহিয়াছি।
অর্জুন। তবু অশ্বনাহি দিল?

তৃতীয় অঙ্ক

|

কত মহারথি সহ হয়েছে সংঘাত,

কিন্ত হেন অপমান হই নাই কভু।
ক্ষুদ্র মণিপুর-_অসভ্য বর্ধর জাতি,
তার অধীশ্বর সামান্য বালক,
হেন অপমান করিয়াছে মোরে
কি আর কহিব-__-কহিতে হৃদয় জলে)

বালকের সুন্দর মুরতি হেরি__
অন্তরেতে স্নেহ উপজিল,

তাই বুঝাইয়া কহিন্থ তাহারে,
ছেড়ে দিতে রণঅভিলাষ।
কিন্ত সেই ছব্বিনীত অধম বর্ধর,

কটু কথা উচ্চারিল তোমারি বিরুদ্ধে;

সেই শ্রেষ বাণী এখনে। ধ্বনিছে কাণে।

শুধু তাই নহে__
মমাদের স্থপবিত্র সেই লিখনেরে খণ্ড খণ্ড কর্রি
পদাঘাত করিল সে আমারি সন্মুখে |
শ্রীরুষ্ণ। অবোধ বালক না বুঝিয়া করেছে এ কাজ,
কি কহ ফাল্তুনী?
সাত্যকি। হে কেশব-_কারে তুমি কহিতেছ অবোধ বালক ?

নিজ কাণে শুনিলে সে বচনের ছটা

শ্রীকৃষ্ণ।

সম্বরিতে ক্রোধ তব নারিতে নিশ্চয় ।
যাও এবে লওগে বিশ্রাম।

অবিলম্বে জানাইব কর্তব্য সকল।
সাত্যকি। বিবেচনা! করিবার কি আছে কেশব £
আমাদের শক্তিরে উপেক্ষা করি বন্রবাহ ধরিয়াছে হয় ;

৫৯

পার্থ সারথি
এই দণ্ডে সৈশ্তগণে করহ আদেশ--

মণিপুর-রাঁজধানী ভাঁডি পদাঘাতে,
চূর্ণচর্ণ কৰি দ্রিক ধুলির মাঝারে ।
শ্ীরুষণ|

আচ্ছা যাও এবে, দেখ কোথা বুকোদব।
[ সাতাকির প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ঃ |

এতক্ষণে বৃঝিলাম__বহ্কবাহ সতা তোমারি সন্তান!
মন! হ'লে তোমার পুল,

পা্বতা গন্ধর্ব রাঁজো লইরা জনম
এ হেন সাঁহছুস-_-এ হেন বীরত্ব__

হেন শৌধ্য কেমনে পাইবে ?
অভিমন্থ্য পুজ্রশোঁক ভূলে ঘাঁও সখা,
কর__কর তুমি আনন্দ-উৎসব
এক পুন্র গেছে কিন্ধ তাঁরি সম
বার্যবান পুক্র তব বযঘ়েছে জীবিত |
অজ্ঞুন।

কিন্তু, কি আশ্চর্য সখা
অবোধ বালক-__জেনেশুনে চাহে পিতাসনে ককিতে সমর !

শ্রীকৃষ্ণ ।

কেন ক্ষুব্ধ হ'তেছ অজ্ঞুন !
পুল'তব বীরোচিত-ক্ষত্রোচিত কার্য করিয়াছে ;
তব নাম শুনি, আজি যদি বক্রবাহ অশ্ব ছেড়ে দিত,

বুঝিতাম স্ুনিশ্চর চিত্রাঙ্গৰী-গে,
জন্মিাছে এক জারজ সন্তান ।
মুন।

সব বুঝি__কিস্তু বল সখা কিবা কর্তব্য এখন ?
এতক্ষণ শুধু তাই চিন্তা করিতেছি।
জেনেশুনে সম্তানের গায়

কেমনে করিবে তুমি অস্ত্রের আঘাত !

তৃতীয় অঙ্ক

.

৬৯

শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও সন্তান,

অর্জুন ।
এ

তার রক্ত নিয়ে খেলা_কোন পিত৷ পারে কি কখনো?
হে কেশব! সহস্র বিপদ আঘ্িয়াছে জীবনে আমার__
কিন্তু এহেন বিপদে পড়ি নাহি কভু ।

বিপদে উদ্ধারকারী তুমি নারারণ_
কোন মতে এ সঙ্কটে করহ্ উদ্ধার ।
স্বইচ্ছায় ব্রবাহ অশ্ব নাহি দিবে।
তোমার সম্তান__উচ্চশির তার,

কিছুতেই নত করিবে না।

চল মোর দুইজন যাই সঙ্গোপনে- চিত্রাঙ্গদা-পাশে,
যুক্তি ক'রে দেখি_-বিনা যুদ্ধে যাহে অশ্ব ফিরে পাই।
( বুযকেতুর প্রবেশ )

হে পিতৃব্য- শোন স্থসব্বাদ,
বন্রবাহ উপস্থিত শিবির-ছুয়াবে যজ্ঞঅশ্ব সহ;
মাগিতেছে দর্শন তোমার ॥
অজ্ঞুন|

আসিয়াছে বন্রবাহ !

বাও বুষকেতু-_শীঘ্ তারে নিয়ে এস হেথা ।
| বৃষবেতুর প্রস্থান

হে কেশব !। পুল্র মোর এসেছে ভ্ুর়ারে-_

ধৈর্য্য নাহি মানে অন্তর আমার ;

যাই__আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি তারে।
শ্রকষ্ণ

দাড়াও অজ্জুন।

কারে তুমি পুত্র কহ?
অক্ষত্রিয়__উদ্ধত যুবক-_দর্পভরে যশ অশ্ব ধরি,

প্রাণভয়ে আসিয়াছে দিতে ফিরাইয়া ;

পার্থ সারথি

৬২.

তারে তুমি পুত্র বলি চাহ আলিঙ্গন কৰিবারে!
ক্ষত্রিয় ন্দন-__-কথনো কি করে হেন হীন আচরণ ?

ক্ষত্রিয়ের গর্ধবোন্নত মহাঁউচ্চশির-__

পরের চরণতলে,
যেব। পারে নিবিবচারে নত করিবাঁরে-_

ক্ত্রিয-গৌরব তুমি,
তার সনে তোমার সন্বন্ধ কভু না সম্ভব ।

অর্জুন।

হে কেশব !

অবোধ বালক, আগে পাবে নাই বুবিবারে
করিরাঁছে কতবড় গুরু অপরাধ ।

পরে শুনি সব কথা বুঝিয়াছে অগ্তাঁয় তাহার,

তাই আসিয়াছে ছুটি মোর কাছে চাহিতে মার্জন]।
নারায়ণ__পিতার হৃদয়ে যদি নাহি বহে

মার্জনার পুতশুত্র মন্দাকিনী ধারা
পিত। যদি সন্তানের সব অপরাধ

ভাঁসিমুখে
না করে মার্জনা, নিমিষে যে স্বষ্টি লোপ হবে!
দানব মাঁনবে নাহি রবে কোন ভেদাভেদ ।

শক্ত।

হে ফান্তনী ! শ্তায়ের বিচারে ধর্মের বিচারে
পিতাপুত্রে নাহি ভেদাভেদ ।

বিচার আসনে বসি_-পিতাপুজ্রে ভেদাভেদ নহেক উচিত ।
পাঁগুবের প্রতিনিধি তুমি-_
পাও্ডবেব বশ মাঁন খ্যাতি,
সবি তব “পরে করিছে নিভর।
বন্রবাহ করিয়াছে সাত্যকিরে মহা অপমান ।
(সেই অপমান শুধু কি তাহার?

তৃতীয় অঙ্ক

৬৩

অশ্ব-ভাল হ'তে ছিড়ি লয়ে সেই পুত লিখনেরে__
পদাঁঘাত করিয়াছে সেই নরাধম।
পাগুবের যশোশিরে পদাঘাত করেছে যে জন-__

তারে তুমি নিধ্বিচারে চাহ__তুলে নিতে বুকের মাঝারে ?
অজ্ঞুন ।

হে কেশব ! আমি যে তাহার পিতাঁ_

এই বক্ষ ছাড়া কোথায় রাখিব তাবে?
শ্রীকৃষ্ঃ |

নানা

পার্থ
তা হয় না কখনো ।

ুষ্ট ব্রণসম কুসন্তানে করহ বিনাশ,
বংশের গৌরব তুমি বাঁখহ অটুট ।
অজ্জুন।

হে মাধব ! তোমার আদেশে মহাঁকাঁল সম-_

লক্ষ লক্ষ রমণীরে স্বামীহীন। পুত্রহীনা করিয়াছি আমি ;
শয়নে-স্বপনে নিদ্রাজাঁগরণ,
তাহাদের আর্তস্বর শুনি অনিবার +
তোমার আদেশে- ধর্মপ্রাণ ভীম্মদেবে
নিজ হস্তে বধিয়াছি কপট সমরে ;

পুত্রশোকাতুর গুরু নিরন্তর দ্রোণেরে হত্যা করিয়াছি।
জগতের শ্রেষ্ঠ দাতা
জোট্ট ভ্রাতা রথহীন কর্ণ মহাবীরে
তোমারি আদেশে করেছি নিধন ।

সর্ধদ্বণ্য পৈশাচিক যত কিছু কাজ-__

সবি আমি করিয়াছি_তোমারি ইচ্ছায় ;
এইবার নারায়ণ মুক্তি দাঁও-_
ঘাতকের কার্য হ'তে মুক্তি দাও মোরে।

আঁরুষ্ণ

হে অজ্ঞুন ! কেবা পিতা-_কেবা ভাতা--কেব! গুরুদেব !
নশ্বর জগতে সবি মোহের ছলনা জান নাকি তুমি?

পার্থ সারখি
তর্বল হৃদয় লয়ে-_
মহাকার্য্যে-_দেবকার্য্যে কেন আসিয়াছ?

ভুল--ভূল নারায়ণ-_মহাভুল করিয়াছি আমি |
আগে আমি পারিনি বুঝিতে__
দেবকার্যে-মহাকার্য্য প্রয়োজন ঘাতকের নির্মম অন্তর ॥

এতদিনে এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
তাই মোর অন্তরাত্মা বক্ষের ছুয়ারে আসি,
উচ্চৈঃস্বরে মাগিতেছে মুক্তির নিঃশ্বাস ।
শ্রীকৃঃ।

মুক্তির নিঃশ্বাস ! দুর্বল হৃদর পার্থ-_

কেন তুমি ধর্মবরাজ পাশে প্রাণবিনিময়ে
যজ্ঞঅশ্ব রক্ষিবারে করেছিলে পণ?
অজ্ঞন।

কহিয়াছি দেব_ মহাঁভূল করিয়াছি আমি ।
কহ- কোন প্রায়শ্চিত্ত কবিতে হইবে ?
নিজহন্তে হ্ংপিণও্ড ছি"ড়িয়! ফেলিলে,
হয় যদি যোগ্য দণ্ড তার,
কহ নারায়ণ--এই দণ্ডে তোমারি সন্মুথে

বক্ষ মোর চুর্ণক'রে ফেলি।
শরীক। তবে অশ্বমেধ মহাষজ্ঞ পণ্ড হ'য়ে যাবে?
অজ্জুন। . অন্য কারে। পরে কর দেব দারিত্ব অর্পণ ।
শ্রীরুষ্ণ।

অনা কেহ হ”তে এই মহাঁকার্ধ্য হইলে সম্ভব,
নাহি করিতাম এত অন্গরোধ তোম1)

ধনপগ্রয়__এখনো। ভাবিয়া! দেখ,
মিথা। মোহে ভুলি_অকলঙ্ক বংশের সম্মান,
অতল সাগর জলে দিও না' ভাসায়ে |

যশ মান খ্যাতি বংশের সম্মান,

তৃতীয় অগ্থ
সব য।ক ধ্বংস হ'য়ে
তব্ পুভ্রহত্যা আমি করিতে নারিব।
জীব ।

হে পার্থ! দেবেন্গ্ঠ এ জীবধানে কছিব না সে গুণ কাছিন'
কিন্তু দেখিতেছি_-না কন্ছপে নাঁছিক উপায়।
তুমি আন সথা,
আশম্মীর-স্বন--নিজ ভ্রাতা বলরাম হতে
ভাগবালি-__শ্সেছ করি তোমা)
স্থতদ্র। হুখণ কালে পাইয়া তার প্রিচয়।
বঞ্ধ তৃমি- ভ্রাতা তুমি_তুমি মোগ আত্মার অধিক।
মিথা। মোহে হও বদ্ধি বিপথে চালিত,
আমি বঞ্ধু তব, সহ্িতে কি পানি?
আনি অতি বাথ পাবে অন্তরে তোমাব,

তবু বাধা হঃয়ে কমিতেছি সেই গোপন কান্তিনী।
শোন ধন্জীয়---বক্রুবাহ নহে সন্তান চোমার।
কাগুলুন।

এক

কথা কহ অনাদ্িন?

চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে অন্মিগাচে বক্রবাহ+তবে-ভীরুফ।

হ্য।--অতি সত্য কথা।

কিন্তু শুশিয়াছি--চিত্রাঙ্গদা--নছে সাধবীসতী।
অর্জভ্বন ।

নালাধণ-নাবার়ণ-ম্তন্ধ হও-ল্যদ্ধ হও ।,
নৈঠব ঘাতক সম

ভান দ নাভী শেল বক্ষেতে আমার ।

সন্ত ষ্দ হুয়--তবু একবার মিথ] ক'রে বল,
যাহা ক্বিছু স্ুনয়াছ সব মিথ্যা কা
শীরুষঃ 1

তত অজ্জুল । শান? ভাব একখাক
সবশেষ্ট বাদ বুনি

পাথ" সারি,
লাক অপবাদ ছেতু,

জাপমাঞ স্ব্দপও করি উৎপাটনপুথাক্লোক। গর্ভবতী দেখ জানকীরে
দিয়াছিল (বসর্জঞন দুর ধণবাসে।
লোক অপধাদ লখ1 নছে উপেক্ষা র।
জেনে গুলে পাত্-ধংশের গরিমাকলঙ্ক চন্দ্র সম পবিভ্র নিশাল,

তারে আমি নাহি দিব পপ ক্িবারে।
ভেবেছিন্ু সে নিজ আমিবে না ছেথা;
'ঞভ। এবে দেখি সব বিপরীত।

তশ্ব দিতে চান- লও ফিপাহয়া,
কিন্তু যদি সে ঘ্বণা জ!রজ্জ-_
পুত্রত্বের দাবা কঞে তোমর পিকট,
পদধাঘাতে দাওক্দুর করে।

অহ আসে বক্রবাহ,
অন্তরের ডব্বগ51 দুর কখে দাও;
কঠোর পুরুষ তুঁম- হও দু নিয়তিব যত।
উপধ্েশমত কাধ্য কর ভাম।
নছে স্থির জেনে"

অর্জুনের সথ কৃষ্ণ কভু না রছিবে।
[ শ্রীকৃফের প্রস্থান
নক্জুন লংক্জাহীনের মত বসিয়া প'ডল-_-ইরা ও বন্রবাহন প্রবেশ করিল)
ঝ্া।
ওহ ছেরে অনক £ঙামাঃ--

রঃ

ভুরনবিজন্মী পার্থ গাব অঞ্চুন,!
যাও-লজ্জা কি জোমা? !

গুনিযাপিভার বঙেতে

লত্তাদের তবে ক্ষমা চির পঙ্গকৃষ্ঠ।
চরণে কবিয়ী নতি কহ দুবাই
করিয়া অপরাধ না দাননসা তুহ্ছি।
ঘধ ঁপলাধ তব করিধা যাজ্জনণ,

মহাঁনদ্দে বক্ষে তুলে লইঘে তৌঁপারে।
ট্ক্র
ইরা।

ইরা--পিতা তে] গামাষে কই করে নাআছ্বান।
ভাবী ধোক। তুষি।
কেমনে জা'নযে পার্থ, তুমি সন্তান তাহার?
যা৪-বাস তার পঞ্ধতলে তাও পরিচয়,

তবে তে! সে মসাপন সন্তান জানি বুকে তুলে নেষে।
বক্র।

গকবার চাছ দেখ দমন মেলিয়',

চবণের প্রান্তে তব উপস্থিত পধাসএ
জুন ।

নাবায়ণ_- নারায়ণ--পকি দাও--শক্কি দাও বক্ষেতে অ+)

(বজ্র প্রতি )কে তুমি? কি চাছ এখানে?
বক্র ।

আমি দেন বক্রুধাছ--

আলিযাছি পুজিধারে চরণ তোমার।

অঞ্ছন।
খক্র।
অঞ্ধুন।

এত ভক্তি কোথ!র লুকায়ে ছিল,
য্ড-আশ্ব যবে তুমি করিলে বন্ধন?
আগে দেব পারি নি জানিতে--তব সত্য পরিচর,
তাই না জানিয়। অপরাধ কণ্েছি চরণে।
এবে বাঝ প্রাণন্চয়ে ভাত ছচয়ে
অশ্ব নিজে এসেছ এখানে ?

ধৃক্র।

ছেব জপ্মিতে দরণ হবে জানি নুশিশ্চয় )

শপথ সািছি -

যোদ্ধা ক্যাদি--জন্মবৃত্য হোক কাছে ছই-ই পন
নহে দেখে-" প্রাপভয়ে ভীত, কপ লি সাই ছেখা।
আজব্োের লাখ হেক্সিতে চরণ তখ-

আপিগাছি মিটাইতে লেই চির আশ।)
এত পউ্রজারণ। তর1-এ্রত ছলমাখা। কথ্মা-কোথায় শিখেছ কুণ্ষ গদ্ধব্ধ হুষক?
না বুরিয়া” -করিওনা অবিচার অধহের পরে।
শোন স্বেঘ-তীর্ঘ পর্যটন কালে,

গন্ধর্ধব হুছিতা দেবী চিত্রাঙ্গদা সনে

গুন।

₹”য়েছিল বিধাহ তোমার।
তাছি গর্তে তোমাব ওবসে জনম আ'মষার।
এতক্ষণে বুঝলাম কেন এসেছিস,

এতক্ষণে বুধিয়াছি-সকিবা। অভিশ্রাক্স !
গজ্জাঁহশন অধম বর্বব-কারে তৃই কহিস জনক-_কেব! তোর পিতা ?
হি

ক্রুদ্ধ মাছি হও তেব---

অন্ানের অপরাধ ক্ষমা কর তুমি ।
শুনিয়াছি--পিতৃন্েহ বিধাতা শুভ্র আন্দীর্বাঘ,
জনকের পদ্ছান! শ্রেষ্ঠ ভীর্ঘভূমি,
তাই আজন্মের লাখ লয়ে এসেছি ছুয়ারে।
তোমার চরণ ছুয়ে কহি সত্য কথা

ভুদ্দি দেব চিরপুজ্য অনক আমার।
জ্ুন।

আছি শুলিগাছি তোর জন্মকথা।

নে নিলজ্জ--ছেনল স্পদ্ধ! তোর--

পিতা ব'লে সম্ডাবিতে চাহিস আমাবে।

১১

খাপকখন

খা যা.

পদতবু উজ পেয়ে কাকজেকে অত্ঞান জার ।

খ্বাধণয় গক্তার ফপলে-.সেজায়ণলে রাগ ভান্িত লে,

'অস্থ লয়ে 'কতু আাজির লং ছেখা।।
হুঝিলাঝ শখ লিক্কট তখ-..
ভাই লক্তালের শ্রদ্ঠা-অর্থ7 পরে
'খননছলে কর পাখি!

ঠরম-কালি প্রা শখগের লব্ধ তব
মিটাইছে মশিপুর-জান্ধা ।

ববক্র--বক্--উঠে এল-একফকও গ্াফিত্ে দিশা নখ এই নবকের বাঝে।

এই পিতা-এই পিড়দেক-- এত্সি জরে মানত ভিক্ষুক
কেষনে কহিল হাতা---

পিগ্ভায 5রপতল বাসের পুত প্বগীধাষ !

না-.না-_-আমি ত্য না এখান হ'তে ||
এাভত)টর আদেশ.

হত কিছু অধিঢার-ধ আত্তযাচার হোক আমার উপরে,

তবুও প্ুজিখ আমি পিতার চবণ।
পিতা--পিতা--পুর্গিতে চখশ তব স্বধোগ পাইনি কু,
আকবার-- ক্ুধু একবানঅপিবনের শাখ মো পুরাইতে সাও ।

€পদ্ষধারণ )
ফর-_-কর তুমি পাতা
তবু খানি ছাড়িত না চপ তোমার ।

? রা

৭ জুন
উরা।

লাবধান হসঞ্জদ-_
আন--কারে তুমি কহিতেছ ছেন হীন বাণী?
নিতে কি পারিস্পকেবা ভূমি বালা?
হে অঞ্্বন--এসেছিন্ দিতে মোর আত্মপরিচয়,

এসেছিনু আশীব্বাঘ শাণিয়া লইতে ।
কিন্তু হীন কটু বাণী শুনয়া তোমার মৃখে-লজ্জায় দ্বপায় পকল অন্তর গলোর উঠিছে কাপিয়। !
হইতেছে মনে"

এত বড মহ ভূল কেন আমি করিন্্ জীবনে ।
কেন আসিতে মানিতে

অন্জনুম ।
ইর]।

পথিমাবে বজ্জাধাতে মৃত্যু পাছি হ'ল!
শুনিতে কি পারি--কন ক্রুদ্ধ হ+লে আমার উপরে?
কিব। অপরাধ করিয্াছি তোমঁঝ নিকট ?
মদগবর্বী ক্ষত্রিয় অধম--_
কিবা অপরাধ তব নাহি আন তুমি?
ভেবেছ কি যনে”

আকাশে দেবতা সব রয়েছে নিদ্রিত,
চন্দ্র সুর্য গছ তাঁর। পুত হয়ে গেছে!

এত বড মহাপাপী--মহু। দ্বরাচার-__

সন্তানের জন্ম নিয়ে বাঙ কর তুশি!
অঞগুন।

কারে তুমি কহিতেছ সন্তান আমার?
জুভগ্রা-নন্দন অভিমন্থ্য আহিল সন্তান মোর;

প্রো“ ভ্রোণী কর্ণ আদি সপ্তরথী লনে,
লিংহুশিশুসম করিয়া সমর

ত্বধামে চলে গেছে কুক্ক্ষেত্র রণে।

ছাড়. জ্জাভ-ংছড়ে দে চরণ।
কার পুজার

আআ

গো

আশ্রিত

!

লে ব্ঞ্ভুন-__কণকে ভুদ্ম কহিছ আরজ!
কুম্তীর নন্দন কছে জারজ পরে!

বত্রে--বক্র মাভরিন্দাকাবী বর্ধবেনর পঙ্ষতঙগে
এখনে বফেছে। পড়ি ?

ওঠ-মুছে ফেল নয়নের আল--_
আপ্পিবষ্টি কি
ভন্ম

"ইউ নয্পন হইতে

কর- ধ্বংস কম

এই নবাধতজ।

শভা---লত্য উন্া--কেবা] পিত--শপিতৃভক্কি দেখাব

কাকাবে।

দেব রুপা আনলীরে যে কছে কুলটা-_-.
কলেও পে লিত্ষে ভগবান--

আমার নিকট কন্তু ক্ষমা নাকি তার।
শোন--শোন তুমি ভুবনব্িক্ষী বীর পার্থ ধনুর
আঅনন্গীবে কলক্কিলী ক্ছিঘ্াছে যেই ক্ষিহব1 তব--.
কালি বরণে লেই খ্ঞিহুর। নখাগ্রে উপাড়্ি

পর্ধতলে নিশ্পেঘ্বিত কক্সিব লিশ্চক় ॥
নাহি ধন্ধি পারি--বুঝিব আরজ আনি,
সনত্ভী নত

চিত্রাদা ননী আমার ।
[ বলবাহন ও ইরা প্রস্থান

সাথ গাকি
( বাপস্তিকার প্রবেশ )

বাস্তিকা।

সণ্ধথ!

»ম সর্থী।

চারিদিকে স্ৃম্গল শঙ্ধের লিলা ।
কেন এই আনন? উৎসব ?
কিছুই শোননি তুমি ?

বালত্তিকী।

ন'-_

১ম লর্থী।

ধনঞ্জয় বাজপুরে আলিবেন আাভি,

এ.
বালস্তিক।।

গাক্চিতে মল শীস্চি চ্বনাবীগণ

উঠারি সন্বর্ধন। ছেতু এক আয়োজজন।
ধনগ্রগ আনসিবেন :হুথ 1?
ফেন পখি?

১ম লখী।

কিছুর তুন্ি বাখন। সংহাদ ?

পার্থ যে ব্ভ্রুর পিতা ৷
ধাসস্তিক।। লত্য”--লত্য সপি?
১ম সথী | হাালখি সভা।
*

খভ্র গেছে পাগুব- শিবিরে

সাথ ক্ব আনিতে অজ্ুনে।
আচ্ছা লখি--ফোন পিন তুমি ছেশেছ অঙ্দুনে?

বালস্তিক।
১যজথী।
বাসস্তিক!

না।
এস

বল দেখি কেমন দোখিতে সে?
বছাথ বলিব ?

১মলবী।

আনুশখান্ি

কালভ্তিক11

হ্যাঅগ্কমান ছাঁডী] অন্ত কেন পথ লাই)
মযোব

খনুমানে,

পার্থবীব ঘেখিতে কুরূপ -_ গাব খুব কালে

*মসখী।

কথনন নছে।

জর ২১

এ

৯

১8742 প্রন!

খক্ি কুলির,

লহে কেন ছক্কা তার ঘন এত কাঁকে। ।

কেনে বুখিলে তুমি ?
ধাপক্িক।। কালে! মন না হইপে,
হব জগ)।

কেমনে হুইল এমন হৃদয়ছান ।

দ্বেব্ীলষ পত্বী হাড়ি
এত দীর্ঘকাল থে পারে থাকিতৈ,
বক্র অতল এছদন পুক্ডেখ তবে
মল ঘাত্র হর ন! চঞ্চল

স্বলিশ্চিত কালো তার মন।
১ম লর্খী।

আচ্ছ! তারপর ১.৮

বাশিস্তিক]।

আব ্যানক

মোটা,

লেইন যোটা বৃদ্ধি বর,
তাই চিরদিন যুদ্ধ *1৮ আীবন কাটালো।
ইল্লা কোথা?

৯ম সথী।

ইরাও লিয়াছ্ে সাথে

খাসন্িক1।

ধক দণ্ড না দেখিলে প্রাণধার যায়,

তাই লাথে লাথে গেছে পাগডব-শিবিবে|
গুরে বাবা এত প্রো ধন্দি বিবাহের কমা" «
তশে লাকি আলি”
বিধাঙ্ছেব পবেকি করিবে শে?
১স্ী।

ঘহুক্ষণ ভাবা শিদ্ার সেখানে,
কন তারা াজিছে না ফিরে।

আচ্ছ। সথি--বর্দ ঘটে ণ*ক “কান অমলল !?
খাপস্িক। ! লক্ান গিয়াছে জাব পিক্গার নিকট,

সেখানেও ঘটে যা অনঙ্গল

তবে পৃথিবীর .কা9+ও শ] বহিবে মঙ্গল ॥

মসর্থী।

পাঁগুব পক্ষেব সবলে তো নক্ছেক লমান )
পার্থ ছাড়। অঙ্গ কেহ
কটু কথা কছিত্ছে পাবে কে?

[াসস্তিকা|

গা বুঝি উব] গেছে প্বেহরক্ষী হ?ষে।
এতক্ষণে বুনিলাম

€বাক1 কিন।-_

তাই সব কথা ভাভা'তাড়ি পাখি পা বৃঝিঠে।
সি দিও পরামর্শ ইরাবধে তোমার -

গত
অঞ্চলে ঢাঁকি শানে

যেন রাখি গোপনে
চোখে আড়াল হলে
প্রাণ যদি যায় চলে

বেধে ষেন রাতে তাবে
বান-বাললে।

বসে মুখোনুখী--ঘেন চকাচকি,
আবেশে বুকের পবে--মাথাটি বাণি,

আগয়া জাগিয়া যেন
* জর্থী-.

দেপে স্বপনে |

রেখে দাও ছষ্টুমি তোমাৰ ,
চ্ধ যাই উৎসব প্রাঙ্গনে।
[ বাসস্তিক ও '

চুল বসা
(চিভ্রা্দাব প্রবেশ )

ভাই দ্বিন শেষ হ”য়ে আসে।
জজ্জানভ্র লাক

বদনে-স

আক্ঞখচলে পশিছেন দেব দিনকর।
এক্সি এক

গোধুজি-সন্কা7য

মনেব গ্রেঞেন ছারে দছেঘ তা মআামাব---

,আচম্বিতে দিযাছিলে মুড করাঘাত্ত ।

আত দিন-_কত ঘর্ষ-_কত বুগ-দ্ুগাস্তর গিল্গান্ধে
'অন্ধ্যার আঁধার মাতে তবু প্রতিদ্বন

শুনি ঘেন ্গোমাব পাখ্েব ধব!ন---

আতি ম্বত--ভাবাহ্বীন--তবু কত অর্থনভব।।
গ্রে দিব দেবতা
প্দ্পামাব নিশ্দমম কে বপে দিয়ে যাও
একদিন ধদ্ব সবি স্বপ্র দেখিলাচি-৮
অব স্ব যোব।
€( বালজ্কিকার প্রহেশ ১

মা1---সা বন্র এসেছে ফিবিমা
এইমাত্র দেখিলাম রথ হত নামিতে তাছারে।
আবকে

বন্ধ লোক

কে সঙ্গে আছে

ভার?

সাপে আছে ।

আম শুধু তাবে দেখি এসভি চলি ।

ন্বাপস্তিক1 _লশ্রী মা আমার-_
পুরনান্ীগনে কহ দিতে উলুধবনি,
কলিবাবে ঘন ঘন শুন শভ্যনাদ।

স্নিশ্চয় ধনঞ্য় এপেছেন শাণে।

ছে ভ্রিয কআআমাগ--ছে মোর দেবতা

এতর্দিন পরে তুমি এসেছ ফিরিয়া!
এতদিনে পুর্জা মোর করিলে পার্থক !

ওগো শ্রিয-গুগো প্রিয়াতদদুর হতে লও ঘেব প্ুণাম আমার।

( জঞ্্ুনকে ্মরণ করিয়া গ্রণাম করিল--সেই নুহূর্তে বক্রবাহন জরা
প্রবেশ করিয়! তীঞংর কোলে আছড়াইয়া পাড়িল, লঙ্গে ই )
বন্রু।

মামা গো--

চি ।

ওরে মোর অন্ভিমানী অশান্ত সম্তান-কি হয়েছে বাছা?

বক্রু।

মাতং-সত্য কহ--আমি কিজাগজ?

চিন্বা।

বত্র-জানিপ কি তুই--

বক্র।

কিব। অর্থ ও ঘ্বখ্য বাক্যের?
জানি মাতা--সধ জানি আমি।

জানি পুত্র হয়ে জন্মাত্রী দেবী অননারে
ও কথা প্রিজ্ঞাপ! পাপ--মহাপাপঃ

কিন্তু মাতা অন্ত্রের মাঝে
জ্বজিতেছে দাউ দাউ নরকায্ি শিথা_
পাপপুণ) ধর্্মাধ্ণ সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

চিত্রা ।

ঘক্র--বক্র-উন্মাদাক হ'যেছিল তুই?

বন্রু।

মাগো, উন্মাদনা ভাল ছিশ মার!

লাহি আনি কোন্ মহাপাপে জ্ঞানধুদ্ধি হয় নাই লোপ?
মাতী--মাভা--মুখপালে চাও একবার,

বেখ দেখি--সতা প্রককৃতিষ্থ আমি, কিছ! হয়েছি উদ্মাদ !

চতুর্থ অঙ্চ
লতা "সাজি মনিপুরে মাতা লনে কছিঠেছি কথ1--"

কিশ্বা প্রেতংপাক ক*ত্তে ত্রোতের আকাগ ধরি,
প্রেতেব কল্পনা লযে এদছি কফিবিয়! |
চিত্রা ।

গওবে কেন এত বিচঞ্ঃল তু
কেখা ভোরে কি বলেছে বল?

ধন |

মাগো

জেলে গুনে অপধান হ'তে

কেন ভুমি পাঠাইলে গার্ড ব-শিবিবে?
সম্তান বলিয়। এটুকু ঘ%1 ছ+ল না তোমাব?
টি! |

ইর। |

পাগুব শিবিরে পার্থের শঙ্ুথে
কার ছেন স্পদ্ধ। হল--লাঞ্ছন। কফিতে তোরে?
স্বেচ্ছায় মৃতারে কেবা কবিল আহ্বান?
নিজে ধনঞ্জীয় কবেছে লাঞ্ুন1।
কি সে আপমাঁন--

মণ তুমি, উচ্চাদ্রিতে নাভি পালি 'সুখে ভোমান।
চিত্র ।

সত্য--সত্য নিক্গে ধনপ্রয় করেছে লাঞ্ুনা?

বক |

শুধু যর্দ করিত সে আমায় লাঞ্চনা,

কোন ক্ষোভ ছিল না! আমার;
ভোমারেও অপমান কবিঘাছে মাতা ।
চিল ।

ওরে ও বোধ”.

সার কাছে যান অপমান কিছু নাছি মোব।
তারি মানে মোন মান,
তরি অপমানে অপমান মোব।

য্ধি তিনি ক'রে থাঁকে মোব অপঘান-_
তবে তিনি অপমান

করেছে

কি কষেছে ভাশীর় পাঙুব?

গনজেলব।

পাথ' সারথি
ক্ু।

তোমাৰ আদেশে 'মশ্ব নিয়ে গেন্ধু আমি পাওব-শিহিরে,
সা্যকি লই] গেল শিবির ন্ভিবে--

যেথা অজ্ঞুন আছিল বি,
চবণে কশ্য়া নতি কবঞঝ্জোডে কহ্ছিলাম তাবে,

ন। জানিয়া অশ্ব ধরিয়াছি,
তার পর কমন তাঙ্ারে মোব জন্মকথ। |
পিত! বলি যেই আমি ধবিনু চবণ,
পদ্দথাঘাত করিল আমারে।
চিত্রা।

দেকি- ধনঞ্জয় পঙ্গাঘাত কবিধাঁছে তোরে!

বন

মাঁগে!, বার বাব পর্ধাঘানত কর্পল আমারে।

£ঞাধে পর্ব অঙ্গ মো'ব উঠ্ভিল জলিষা
কিন্ত নয়নেব পথে মো উঠিল ভাঁসিফা
চিবম্নান মুখগাঁনি তব-এক দণ্ডে সব প্েগাধ আল

হম গেল।

তুচ্ছ পদাঘথাত, "নার বে কোন ক্ষোঙি নাউ,
কেহ জাগো আশীবিষ সম শীব্রভাষে

কহিল জ্গারত্প মোবে,
স্চোমাবে মা কন্তিল ঝুঁলটা।

ভগব'ন_-ভগবান্ এখনো কি পবীক্ষার বাকী আছে প্রভু
এখনো কি চাহ দেখিবাবে--কণত সয় নাবীব পবাণে।
কাদ্ি ৭ না কনণী জামাব।
অপমান ৩খ শেলসম বিধিরাছে অগ্তুবে আমাব-"

এপ প্রতিশোধ আমি নিজে লইব জনলী।
কার পৰে প্রাতশোধ চাস »হবাবে।
& খে আাব পি

তাব চেয়ে হান পবত' এ আগতে কেহ নাহি ভোর।

চতুর্থ অস্ক
রা।

দেবতা_-দেবতা !

যেদেবতা কহিল মা. তোমারে কুলটা,
কিম্বা নিজে ভগবান্,
হোক্ সে দেবতা
তে ।
তারে মোরা পারিব না ক্ষমিকখনো

মুখের কথায় কিবা আসে বায়;
পার্থ কহিয়াছে আমারে কুলটা।

তাহে কিবা ক্ষতি মোর !
সতী কিম্বা নহি সতী আমি
অন্তর্যামী ভগবান জানে ।
ভূবনবিজরী পার্থ ক্ষমতার উচ্চাসনে বসি
ভূলে গেছে অতীতের কথা ।

তার দস্ত__তাব গর্ব--তার আভিজাতা অভিমান লয়ে,
গাঁকুক সে আপন আলয়ে ;

মাতা পুত্র মোরা দুইজন,
শান্তির সঙ্গেহ ছায়ে

ক্ষুদ্র এইট সংসাঁবের মাঝে ছিলাঁম যেমন__
হিৎসাঁভীন, দেমহীন, পরিপূর্ণতার ল্খে_

তেমনি থাকিব মোরা।
যত কিছু অপনাধ করুক না কেন,
তবু পার্থ তোর পিতা-_সাক্ষাৎ দেব্ত! তোর !

কারে তুমি বাব বাব কহিচ্ছ দেবত।?
দ্েবত! দেখিব বলি গিন্নাছিন্ু পাগুব-শিবিলে,

কিন্তু সেথা দেবতাব পরিবর্তে দানবে দেখিরা এনু।
শোন মাতা কালি প্রানে

দ্বানব নিধন-বজ্ঞ হইবে আরন্ত ;

পার্থ হবে সেই যজ্জে প্রথম আনৃতি ।
৬

৮৬

ক

পার্থ সারথি

'চিত্রা।

চির শান্ত ধীর স্থির সন্তান আমার__
প্রতিশোধ কভু মেলে কি ছিৎ্সাঁর ?
এ নিশ্চর কে।ন দৈব অভিশ।প-

নহে কেন জ্ঞানবৃদ্ধি হাঁবাইল তৃতীয় পাঁঞব।

শোঁন পুত্র, রাখ মোর কথা
বুথ! রণে নাহি কোন ফল ।
ইল। |

বুথা রণ 1 কি কৃহিছ মাতা ?

মনিপুনে আসি তোমারে মা কহিঘ। কুলটা,
£বন। শাস্তি ফিলে ঘাঁবে "সই ননাধম
এ৪ ক্ষি সম্ভব কত!

ত্রিভুবনে অবশ রটিে ,
'. লোকে কবে বীন্রহীন মণিপরতাহ মণিপুর বখণার সতীহ্গ লভয়।
বল কবে সশছিত কুল ।

ভ্রু |

ম!তাঁ-কোন ভে পাপ্িিবে না খুঝাইতে মোলে।
কালি পরতে প্গসনে খুদ্ধ শ্ুশিশ্চিন ।

চিত্রা । . শোন বক্র মামার আতেশে

যুদ্ধে এতে পাপবে না তুমি;

আাঁভ্ভ1 মোন অবশ্য 51/লনে হবে।

আদেশ আমান যদি কহ

পশুনন-_

বুন্মিব শিশ্চর পুক্রশ্টীনা আমি,
এতদিন স্তনহ্ধে পাঁলিযাছি ক।লভুজঙ্গম |
এ

্

মাতা_তব নামে করেছি শপ

দন ভঙ্গ কভু না কিখ।

কালি প্রাতে আমি কিন্ব। পার্থ

চতুর্থ অঙ্ক

৮৩

চজনার একজন ধর! হ'তে লইবে বিদায়।

পুত্র কিন্বা স্বামী কাধে চাহ তুমি ?
চাহ বদি আমার মঙ্গল__

হাসিমুখে আঁশাব্বাদ কবি! আমারে পাঠাও সমরে,

তুচ্ছ পার্থ কি করিবে মোঁন__
নিজে ঘম ডে যাঁবে পলাইর।!
মর বদি, স্বামীর মরণভঘে আশার্বাদে তও মা কাতপ-_
কালি প্রাতে পুজেব মরণোষ্সবে নিমন্ণ রহিল জননী |
[ বক্রুবাতনেব দত প্রস্থান

চিত্রাঙ্ছদ" | বন্র- বন্ু_
[ চিআঙ্গণ ও ইশার প্রস্থান
( আকুনঃ ও চিত্রবাথেব প্রবেশ )

1৯)পট রি

বনুদিন ছ'ঠে জানি আমি
পার্থ অতি নীচঅতি কুটাণ জনন |

সে কাবণে ব্রবাছে করেতিজ মান
অশ্ব লে বাহতে অসখানে।

অশ্ব খফিরাইর। দিতে,

্

যি টিল ভোমাঁদেব এহহ আগতকেন অন্ত কান সৈশিকের সনে
অখ নাতি দিলে ফিরাইন।।
চিত্ররথ |

হে বাক্গণ_আঁগে আমি পার্সিনি বুঝিভে ;
মহাঁন্রম কৃবিরাঁচি এ বৃদ্ধ বয়সে ।

কৃষ্ণ ।

পাগুবেব বীতিলীতি শোন নাই ভুমি?
মতি তুচ্ছ ভথণ্ডেব লাগি
আম্মীয়স্বজন ভ্রাতা শ্রাতুষ্পু্র গুরুদেব

৮৪

পার্থ সারথি
নিজ পিতামহ-__মনেও পড়ে না মোর__
আরো আরে! কতজনে সংহারিল কুরুক্ষেত্র রণে।

হাঁয়বে জগত্_হায় বাজসিংহাসন__
তুচ্ছ রাজত্বের মোহ এতই প্রবল-আয্মপর সব হর একাকার !

আচ্ছ1-সত্যই কি ধনঞ্জয়্ কয়েছে কুলট। চিত্রাঙ্গদা মারে ?
হ্যাধনঞ্জন্ন নিজে কহিয়াঁছে ।
শ্রীকৃষ্ণ | কেন তুমি নিজে বাও নাই পাওব-শিবিরে ?
লিজ কানে বদি শুনিতে একথা,
ঘোগাদও নাহি দিয়া সেই নরাধমে-__
হাসিমুখে পারিতে কি চলিয়া আসিতে ?
চিত্রবগ । বৃথ। লজ্জ1 দিও না বাহ্গণ |

চিত্ররথ |

পরেব 1শবিরে কি করিতে পারিতাম আঁমি %
শ্রীকষ্ু।

পরের শি।ব্জ ! কি হয়েছে তাছে?

তুমি বদি কহ কুলটা আমার কন্ত1__
তোমার প্রাসাদ বলি- প্রাণের মমত| করি,
তোমারে না দিয়া দণ্ড হাসিমুখে যাইব চলিয়া?

বুঝিযাি__চিত্রাঙ্গদ। নহে তে নন্দিনী তব__
জোচ্ের তনধা৷ সে ধে,
তাই কোন ব্যথা বাজে নাই অন্তবে তোমার ।
চিত্রর থা ।

হে ব্রাহ্মণ নাহি জান কত ন্নেহ কবি তারে,
তাঁই ছেন অভিযোগ করিলে আমারে !

পুল্রক্ন্যা কেহ নাহি মোব-__
অন্তরের পুঞ্জীভৃত সবটুকু গেহ
তারি শিরে এতদিন ঢালিয়াছি আমি,

চতুর্থ অঙ্ক

৮৫

শুধু তারি তবে, এ রাজ্যের গুরুভার বহিত্েছি শিরে ।
জাঁনিও নিশ্চিত তাঁর অপমানক!রী
কালি প্রাতে রণস্থলে যোগা দণ্ড পাবে ।
তব যোগ্য কথা কহিয়া্ গদ্ধার্বগ্রাধান |
কালি বরণে যে ভাবেতে ভোক-

পাঁর্খে বধ করিতে হইবে ।
কিন্ত বুদ্ধ তুমি পারিবে কি যুবিতে গাণ্তিবী সনে 7
মণিপুরে বক্রবাহ ছাঁড।
জন্য কেহ নহে সমকক্ষ তার!
কিন্তু বন্রুবাহ করিবে কি রণ পার্থের সহিত ?
নিংহশিশু বক্রবাহ জানি9 ব্রাঙ্গিণ |
তাঁর জননীর নামে ক'রেছে শশখ,
“ার্থে বধ করিবে সে কালিকার বণে।
চিত্রাঙ্গদা নারী-স্বভবিতঃ কোমল জদয়।,

স্বামীসহ রণে পুজ্রে কত্ত নাহি দিবে অন্তমভি।
চিত্রাঙ্গদা যেন কোন মতে বন্রবাহে শেটিতে ন। পারে ,

কালি সকাল পর্ধান্ত সাণে সাণে বাশিও বন্দে ।
সতা কভিবাঁচ।

হ্যাঁ_এক কথা মজ্ঞুনেরে ভাল জানি আমি ।
বিপদ আসন্ন দেগি__
কোন ছলে বাঁজপুরে ভরতে! আসিতে পাবে ।
আজ বাত্রে প্রাসাদ ছুনারে থেকো তুমি খুব সাবপানে |
কোনমতে চিত্রাঙ্গদা কিন্বী বক্রবাহ সনে
সাক্ষাতের নেন না পাক সম্যোগ ।

ওই আসে চিত্রাঙ্গদা _চলিলাম আমি 1
[ শ্রাুজের প্রস্থান

৮৬

' পার্থ সারথি
( চিত্রঙ্গদার প্রবেশ )

চিত্রাঙ্গদা! ৷ হে পিতৃব্য-_পাঁঞবের সনে চাহ নাতি করিতে সমন ?
মণিপুব হবে পাঁগুববিরোধী-_এও কি সম্ভব '

চিত্ররথ । কেন মাতা নতেক সম্ভব ?
চিত্রাঙ্গরী | জ্ঞানবুদ্ধ তমি দেব গঞ্চনর্বগৌরব-__
চিত্ররথ।

তুমি কি বোঝ ন। কেন নেক সম্ভব !
না।

চিত্রাদ| | সব কথা গুনিষাি খহ্রন নিকট;
কিন্তু তপু পুল হু'যে পিহাপণ বিরুদ্ধে অস্্ কবিবে ধাবণ ।
কন চেষ্টা! করিলাম বুঝাইতে ভাবে,
কোন মতে বুনিল ন। অবোধ সন্তান ।
ভমি বুঝাইয়। কত তাবে ছেড়ে দিতে রণঅভিলষ
চিত্রনথ |

চিত্রাঙ্গদ'__আনিবার্যা এই যুদ্ধ আজি ।
গন্ধক্ধেব চিরোশ্গত শিবে-

কশিয়াছে পদাঘাঁত গব্বিত ফ্ষাপ্মুনী |
উপধূক্ত প্রতিতশাধ লইব নাঁভান।
চিত্রা ।

চে পিতবা !

কতিমাছে ধনগ্ুন্ন কুলটা আমারে-__
অপমান করেছে

আমাল- সেই হেভ রণ?

মান অপমান সব সেই দিন শেষ হয়ে 'গছে,

ধর্্মসাক্ষী করিমা যেদিন__
আপনারে সঁপিয়াছি চরণে তাহার ।
তুমি জান দেব স্বামীপদ একমাত্র ধ্যান জ্ঞান মোর,
তবু স্বামী কহিল কুলটা মোবে।
বেচে থাকা এত বিডন্বনা__-আগে অ'শ্মি পারিনি বুৰিতে )

চতুর্থ অঙ্ক

৮৭

সতীন কুলট নাম_কত বড অভিশাপ
একমাত্র জানে সেই সতী ।
তবু ধনঞ্জব-_চিবাবাধা (িবপুূজা দেবতা আমাল

হে পিতবা-হুশি মোন পিঠা অপিক .
ব্যথাল উপপ বাথ।-_দি পু শ। আমাবে।
চিত্রবথ |

চিত্রাঙ্গপ' সব জানি

১৭ বুঝিতেছি

কিন্ত না'বীব সম্মান এগ' শঙ্লেক অট্রট,
সে .দশোপুকষেনে -লাকে শাঠি কভিবে পকষন

বীব বলি ডাবিবে সকলে ।
অমি ছাড। অন কান ব্ধণাপ অপমান পার্থ বণে শাহ।
আঁখি বর্ণ হাসিমুখে সহ) এলি ঠাঁহ।,
হমি দেব পান নাকি কমি5 হাতপে?
চিত্রবথ |

টিনাঙ্গ _*ব স্বামী আপন শচে কি আমান ১
আম নিছে প'বি গম কবিতে হাচাবে,
কিন্ু পাঞ্জ প্রিনিধি ম্সীহি _
সমস্ত গশ্ধবন জী ও
»াঁভদেন মাশ অপমান ৭শ অপবশ,
সমর্পণ ন্বিন আমাপে ববেছে নিশ্চিশ্ন
প্রজাদের ইচ্ছাব লিবদ্ধে

কেন কাঁভ কবিতে পাপন আমি।
প্রজা জননী ভমি--দেবী কমি ভাঙাঁদের চোখে,
যদি শব অপম।ন অব 5বে পি,
প্রজাগণ শিপু হনে চাতিতণ উপ

বল-_ি উ্ব দিব হাহাদেপ 5
আম ক্বাহনা কতিব তাপ্বে।

।

৮৮
চিত্ররথ ।
চিত্রা ।

পার্থ সারথি
চিত্রাল্দাঁ
হয় না হয় না তাঁহ1।
তবে কি বলিতে চাহ,
স্বামী কিম্বা প্রলহাঁর| হর্ব কালি বণে?

চিত্ররথ ।

কি করিবে-_বল সকলি অদ্রষ্ট।
ছিঃ ছিঃ চিত্রাঙগদা_-এত কাতবতা সাজে ন। তোমার !

চিত্রা ।

কাতনতা ! মহাঁকালী-অংশোছুতা আমি মহাঁনালী ;
হলে প্রয়োজন-__ধর্িয়। খপব কনে

তাখৈ তাখৈ থই নাঁপব নন্তীনে
পৃথিবীতে মহাত্রাস জাগাইতে পাবি,
অঞ্জলি ভরিরা নববক্ত পানি পান কলিবাবে |

কিন্ধ তবু, পিতা পুলে ল্ণ তইতে দিব না কড়।
চিত্রবথ |

চিত্রাজদা_

জাতিৰ কল্যাণে

গন্ধর্ব্ব। মঙ্গামাঁন পাঁখিতে অট্ুট-__
অজ্ঞুনেব তপু বক্ত আজি প্রবোঁজন |
মমতা-বন্ধন শাঁরা কিছু নাহি মোঁব,
স্নেহের দৌর্বলো কু কধিব না ক্ষমা ।
নারী হয়ে নাজকর্মে নাতি সাধ বাদ ।
চিত্রা ।

বাজকাধ্য !

রাজকার্ধ্য খুঝি পিতাঁব বিকদে পুলে উত্তজিত কৰা?
যাক্__বুথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
মিনতি কবিয়া কত কতিন্ব তোমাঁবে,
তবু যদি নাহি বাখ মোঁব অন্থুবোধ__

আমি নিজে রাজামাঝে কবিব ঘোঁষণা-__
শাগুব বিপক্ষে ষেন কেহ অস্ত্র নাতি ধরে ।
যেকবিবে আদেশ লঙ্ন-__

+_

চতুর্থ অন্ধ
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আমি নিজে বধ করিব তাহারে ;

বুঝাইব জনে জনে- চিত্রাঙ্গদ| নহে তুচ্ছ নারী ।
চিত্ররথ।

সাবধান চিত্রাঙ্গদ__
জান--কাহার সম্মুখে কহ হেন প্রলাপ বচন?

চিত্রাঙ্গদা । জানি- রাজ্যের রক্ষক তুমি_-পিতৃব্য আমার ।
কিন্ত তুমিও কি ভূলে গেছ_ রাজার জননী আমি ।
চিএ্ররথ | চিত্রাঙ্গদা
চিত্রাঙ্গদা । পিতৃব্য-_
( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেধ )

শ্রীকুষ্ণজ | চিত্ররথ- বুথ রণসজ্জা__বুথ। আরোজন ।
এত বত্র-_এত চেষ্টা সব পগুশ্রম |
চিত্ররথ ।

কেন হে প্রাঙ্গণ_কি হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

এইমাত্র আজিতেছি পাঁগুব-শিবির হতে।
ভীম পরে যুদ্ধ ভার করিয়। অপণ-__
মজ্জুন পলারে গেছে হস্তিনা নগবে |

চিত্রাঙ্গদা। সত্য-_সত্য হে ব্রাহ্মণ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

মাতাঁ- মিথ্াকথা ব্রাহ্মণ কহে ন। কভু ।

চিত্রাঙ্গদা । ভগবান্-__ভগবান্__

তুমি আছ-_তুমি আহ- তুমি সহ
চিত্রীক্্দা উদ্ধে চাহিযা। করজোড়ে গণ।ম করিয়া! চলিয1 গেল শ্রীকুষ্ণ উস(রাষ
চিত্ররথকে বুঝইল ষে মিথ্যাকথা৷ কহিয়[ছে ৷ উভয়ে প্রস্থান করিল ।
( ইরার তাত ধরিঘা বভ্রন।হনেব প্রবেশ )

বত্র।

ওরে-__মাতৃপদধূলি অক্ষয় কবচ বার
ছুরেছ্ ব্ধের মত মাঁতাঁর শুভেচ্ছা

খিরিয়া রয়েছে যারে

০১৩

পার্থ সাথে
চক্রধারী নারায়ণ কি করিবে তার

জননীর অপমান-__
তারি প্রতিশোধ নিতে চলিয়াছি আমি,

ব্রিভূবন হ'লেও বিরোধী
অজ্জনের রক্তে লব তার প্রতিশোধ ।
( সেন।পৃতির প্রবেশ )

সেনাপতি । বাজ। !

রাজ্যের সামস্তগণ মাগিতেছে রাজ দরশন।
বত |
এত রাত্রে কিবা প্রয়োজন ?
সেনাপতি । বলেছিন্ু বৃঝাইয়!,
কালি পরাতে ভেটিতে তোমারে ;
কিন্ত দেখিলাম তারা বড়ই চঞ্চল ।
বক্র ।
কারণ জান কিতুমি?
সেনাপতি | অন্থমানি-_

পাওবের সনে যুদ্ধে নাহি মত তাহাদের ।
আসিয়াছে অন্তররোধ করিতে তোমাঁবে
ছেড়ে দিতে এই বণ অভিলাষ ।
সেনাপত্তি তামার কি মত ?
বক্র ।
সেনাপতি | ব্রাজা ! পিতৃপিতামহ মোল-__

এতদিন ধরি_ মণিপুর রাজার আদেশ,
নিবিবচারে কবেছে পীলন-__ভাল মন্দ না করি বিচার ।

তাহাদের বংশধর আমি-_ যোদ্ধা আমি,
আপনার

মত বলি কিছু নাহি মোর।

স্থির জেনো-_-আদেশ পালনে তব,
কভু আমি হবে! শী বিমুখ ।

চতুথ অঙ্ক
যাও-_নিয়ে এস, এসেছে যাহার! |
( সেনাপতি সামস্তগণকে লইয়। আসিল )

এ কি কথ শুনি মহারাজ !

পাণুবের সনে নাকি__করিয়াছ যুদ্ধের ঘোষণ| ?

বন্র।
বজ্বধর।

হ্যা।
কিবা! ফল আহ্বানিয়া নিশ্চিত মৃত্যুরে।
আমাদের সবাঁকার মিনতি দশে

ধনগ্জরে যজ্ঞঅশ্ব দাঁও ফিরাইয়া।

অশ্ব নিয়ে গিয়াছিন্ু পাঁগুব-শিবিরে ;
কিন্ত সেথা হ'তে আসিয়াছি ফিবে
পদাহত কুকুরের সম।
জাঁন কি কারণ তার?
বভ্বধর।

না।

বক্র।

তোমাদেরি রাজমাতা৷ দেবীরূপা জননীরে,

করিয়াছে অপমান তৃতীয় পাওব ;
কহিরাছে কুলট। তাহারে ।
এর পরে চাহ কি আমারে
ভিখারীর মত দস্তে তৃণ করি

বাইবারে পাণ্ডব-শিবিরে ?
শক্তিমান দুর্বলেরে করে অপমান,
আর দুর্বলের! চিরদিন সা করে তাহ।।
ভেবে দেখ__পাওবেরা মহা শক্তিমান,

আর- শাস্তিগ্রার্থ মণিপুরবাী হর্বল সকলে।
ইরা ।

জ্ঞানবৃদ্ধ গন্ধর্ব-প্রধান !

৯৯

পার্থ সারথি

০১২,

কে বলেছে ছর্ধল তোমরা__

কে বলেছে হীনবীধ্য মণিপুরবাসী !
আপনারে

*সঙ্গগ্ভক ।

তর্বল ভাবিয়।

নিজেদের অপমান করিছ নিজেরা !
কিন্ত মাত।__
ধনঞ্জয় মহাবীর-_ মহ। ধন্ুদ্ধর,
আর নিজে নারায়ণ সহার তাহার ।

ধনগ্রর নহে কি মানুষ?

জন্মেছে কি সব্যসাচী অমর হইয়৷ %
মণিপুরে আসি, মণিপুর-রমণীৰ করে অপমাঁন-_
হেন স্পদ্ধী তার!
বজধর।

সবি বুঝি ।
কিন্ত বিশ্বজয়ী অজ্জুনবিপক্ষে,
অস্ত্র ধরিবারি__কাঁহাঁরও নাঁহিক সাহস ।
এত যদি ভয় সবাকারি__
তোমাদের কাহাঁরেও নাহি প্রয়োজন ;

কালি প্রাতে এক আমি ভেটিব পাওবে ।
ভেবেছ কি মনে,

হীনবীর্য তোমাদের করিয়ী ভরসা
পাগুবেরে করিয়াছি বরণে আবাহন !

গ্বণ্য শুগালের সম লুকাইয়া মুখ,
অন্ধকারে থেকেো। সবে অন্তঃপুরমাঝে |

একটি মিনতি শুধু রাখিও আমার__
দেব দ্িনকর-_যেন কাঁলি হতে,
মনিপুরে নাহি দেখে পুরুষের মুখ ।

চতুর্থ অঙ্ক
জর্মর্জক।

ক্ষমা কর রাজা_লজ্জা নাহি দেহ।
সব দ্বন্দ-_সব দ্বিধা দুর হ'য়ে গেছে;

আমরাও কালি রণে ভেটিব পাগুবে,
স্থদুর হন্তিনা হ'তে আগত অঞ্জুনে_

দিব বুঝাইয়াঁ_
বক্রু।

মণিপুর-পুরুষের! নহে কাপুরুষ ।
তবে ছুটে এসমণিপুরবাসী যে আছ যেখানে ।
রক্ত পতাকার তলে_দলে দদে হও সমবেত,

প্রলষ় নির্ধোষে কর সমর ঘোষণা,

হস্কারিয়া কহ সবে জয়__জয় মণিপুর-_
পাঁওবের দন্ত দও পড়িবে খসিয়া।

[ প্রাসাদ-শিখর হইতে বক্র রক্তপতাকা লইয়| সঞ্চালন করিতে

ঘোর শবে যুদ্ধের বাঁজন। বাজিয়া উঠিল। দলে দলেমণিপুরবাসী
ছুটিয়া আসিয়া সেই পতাকার তলে সমবেত হইয়া
“জয় মণিপুর” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল ]

পঞ্চম অঙ্ক
রণস্থল

সাত্যকী ও বৃষকেতু

বৃষকেতু । হে সাত্যকী-_বুঝিতে পাবি নাকেন

জনার্দীন চলি গেল শিবির ছাড়িয়া !
সাত্যকী। ক্ষুদ্র মণিপুর-_- তাঁর সনে রণ,
নাহি কিছু চিন্তা ভাবনার;

৯৩,

পার্থ সারথি

০১

তাই কেশব চলিরা গেছে ।
বিপদেব সম্ভাবনা থাকিত যগ্ভপি,

অজ্ঞরনে ত্যজিয়া কভু যেত না চলিয়া! ।
নুঘকেডু । ক্ষুদ্র মণিপুব বলি উপেক্ষা করো না তুমি ।
সাত্যকী | পাগুবের বিজর বাহিনী
দেশ-দেশীস্তরে করিয়া ভ্রমণ,
করি পরাজয় শত শত স্ষত্র বীরগণে_

লে

হ

|

মণিপুরে আমি সামান্ত বালকে হেলি,
পভরে কাঁপিবে,
হাল্তকর এপ হতে কি আছে জগতে !
সামান্য বালক বলি বভ্রবাহে ভাবি ও না কভু ।
জনার নন্দন বীর প্রবীরেবে
জাঁমান্ বালক বলি ভেবেছিল সবে।

কিন্ত যুদ্ধকালে হ'ল বিপরীত ।
বমণার মোহে জ্ঞান লুপ্ু করিয়া তাহার
কত কষ্টে বধিতে হইল তারে ।
নভাকী | প্রবীরেবে £

সতী-লম্ী জননার আশাব-চুম্বন,
তুরডেছ্চ বর্শের মত রেখেছিল ঘেরির। তাহারে ।

তান সনে- বক্রবাহনের হয় না তুলনা ।
বধকেতু ।

কেন?

সাভাকী । শোন নাই ভুমি?

কলক্কিনী চিত্রাঙ্গদা নহে সাধ্বী সতী,
তাত গঞ্ডে বন্রবাহ জারজ সন্তান |.
নুধকেতু । বিশ্বাস করি ন আমি ।

£ পঞ্চম অঙ্ক
রা

সাত্যকী।

৯৫

কহিরাছে আপনি মাধব-__তাঁরে অবিশ্বাস !
কৃষ্ণ কৃতু মিথ্যা কহে?

বুষকেতু।

স্বকঃর্য্য উদ্ধারতরে-__
বাড়াইতে ধর্মের গৌরব__

মিথ্যা কথা মাধবের নহেক নৃতন।
সাত্যকী।

বুষকেতু_-ওই হের,

যুদ্ধতরে সুসজ্জিত পাগডব বাহিনী ।
কেন নাহি হেরি ধনঞ্জরে !
বুধকেতু।

নাহি জানি)
কালি হ'তে অন্যন্ত বিমর্ষ তিনি।
শুনিলাম সারালাত্রি শিবিরেব মাঝে,
চারিদিকে ঘুবেছেন উন্মন্তের মত ।
বোধ হয়_

বন্রবাহে আপন সন্তান বলি ধ।র্ণ| তীহাঁণ ;
তাই এই অন্তদ্ধন্দ তাঁর |
সাঁত্যকী।

কষ্ণ-বাক্য বিশ্বাস কৰিছে অজ্জুন !

বুঝিলাষ__নহে শুভ যুদ্ধফল আজি
বুধকেতু।

ওহ দ্রেখ_মাণপুর-সৈম্তগণ
হইতেছে অগ্রসর রণক্ষেত্রমুখে |
যাও তুমি দকোদরপাশে,
আমি দেখি কোগর পিতৃব্য।
[ বিপরীত দিকে উভযে প্রস্থ(ন " রি”
( ইব' ও বত্রবহনেব প্রবেশ )

কালি নিশাঁকালে মন্দিরের মাঝে

ধ্যানে যবে ছিন্থু নিমগন,

পার্থ সারথি

৭১৬

জ্যোতির্ময়ী দেবী এক,
দেখা দিয়া মোরে-_

সযতনে দ্বিল এই মন্ত্পুত শর।
বলেছেন দেবী
গঙ্গামন্ব উচ্চারিয়া ত্যজিলে এ বাণ,
মহাকাল পিনাকীরে পার বিমুখিতে |
" সাবধানে-_ সযতনে রাখ নিজ পাশে,

জেনো স্থুনিশ্চর-_মুত্ুবান অজ্জুনের ইহা ।
বক্র।

ভক্তিভবে করিন্ত গ্রহণ ।

ইবা।

শোন বহ্র-দেবী আরো বলেছেন কহিতে তোমারে-_
অতি কুট-_-অতি ছলী সেই তৃতীয় পাওব।
পু পুক্র বলি মায়াঁকান্নাী
কত সে্কাদিবে।

বক্র।

সাঁবধান-__ভুলিও ন1 যেন সেই মায়ামোহে তুমি
|
মাতার নয়ন-জল

পারে নাই টলাইতে প্রতিজ্ঞা আমার ।
অজ্ঞনের কিবা সাধ্য পণভঙ্গ করিবে আমার !

ইরা।

মাতৃনাম করিয়। স্মরণ
বরণে বীর হও অগ্রসর |

পাঁওবের একটী সৈনিক যেন
ফিরে নাহি যেতে পারে মণিপুর হ'তে ; "
কেহ যদি কোন মতে প্রাণ নিয়ে করে পলায়ন__

মাতার কলঙ্ক কথ! দিকে দিকে হইবে প্রচার,
অপযশে ছেয়ে বাবে সমস্ত জগত ।

ওই__-ওই হের- বৃদ্ধমাতামহ প্রাণপণে করিছে সমর ।
মত্ত মাতঙ্গের সম,

ৃ

+ পঞ্চম অঙ্ক

৯৭

গদ্বাহস্তে ভীমলেন বায় চারিদিকে
কেহ তারে নিবারিতে নারে )

মণিপুত্র-সৈম্তমাঝে ওঠে হাহাকার ।
বাও যাও বীর__বিলম্ব করো না আর,
ভীমসেনে করি পরাজিত

অজ্ঞুনের হও সম্মুখীন ।

রক্তে তার ভিজাইর়া ধরণীর বুক-_
শক্তি দাও যে কহিল জারজ তোমারে,
যে কহিল কলঙ্কিনী জননী তোমার।
[ উভয়ের প্রস্থান

( ধীরে ধীরে অজ্জ্বনের প্রবেশ)

অর্জুন।

যুদ্ধ যুদ্ধধুদ্ধ-_
চারিদিকে হত্যা বিভীষিকা ।

ভীমসেন হংসধবজ নীলধবজ আদি
প্রাণপণে করিছে সমর

আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দীড়াইয়া দুরে,
স্থির নেত্রে চেয়ে আছি আকাশের পালে ।
5
সত্যই কি আমি ধনঞ্জয়__

গাণ্ডীব টক্কারে যার কাপিত ভূবন,
নাম শুনি শক্রকুল উঠিত কী।পিয়া
একি হ'ল!
কেন এই অবসাদ!
দু করে ধরিতে পারি না৷ ধনু
নারার়ণ-_-নারায়ণ-__-

-

চির-সখা চির-প্রভু পাতকী পার্থের--

কেন তুমি শক্তিহীন করিলে আমারে !
লী

|

পার্থ সাব্রঘি

৯৮

€(দাত্যকীর প্রবেশ )

সাত্যকী।

ধনঞ্জয়- ধনঞ্ুয়__

ওই দ্বেখ ছত্রভঙ্গ সমস্ত বাহিনী;
নায়কবিহীন অসহায় সৈম্গণ,
প্রাণভযে করে পলায়ন;
বুকোদর প্রাণপণে নিবাবিতে নাবে।

শীভ যাও হে সাত্যকী-_রক্ষা কর ভীমে ।

অজ্জুল |
সাত্যকী।

আম] হ”তে সেই কাধ্য হইলে সম্ভব,

অঞ্জন ।

রণ ত্যঙজি তব পাশে নাহ আমিতাম।
সাতাকী-_সাত্য
কী-__
অবসাদে

দ্েহমন আচ্ছন্ন আমার

।

বার বার চেষ্টা করিস্মাছি__
দৃঢ় করে ধনু আর
সাত্যকী।

পারি না ধরিতে।

কালি হ”তে এই তুর্বলতা লক্ষ্য করিরাছি,
শুনিয়াছি__ জানিক়্াছি কারণ তাহার ।
অগতৎ্কারণ পতিতপাঁবন

শীকষ্জের দেববাক্যে কর অবিশ্বাস ?
সেথা হস্তিনানগরে রাজ যুধিষ্ঠির,
. আকুল অস্তবরে »সে আছে
মাধবের

প্রতীক্ষার তব,

মহাসাধ-_-

অশ্বমেধ মহাধজ্ঞ করি সমাপন,

পাওবের কীত্তিস্তম্ত
চিরোজ্জল করিবে সে জগতের মাঝে;

আন তুমি__ শ্রেষ্ঠসথ শ্রেষ্ভক্ত শ্রীকষ্ঞের,
নিশ্চেষ্ট বসিয়া! আছ সমর ত্যঞ্জিরা ?

পঞ্চম অঙ্ক
'র্জুন।

8৪

হে সাত্যকী-_
বৃথা উত্তেজিত করিছ আমারে।
মনে কর অর্জুন মরিয়। গেছে,

অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব করিয়। উদ্ধার,
পার যি-_
মহাযজ্ঞ কেশবের কর উদ্বাপন।
জাত্যকাঁ।

অর্জুন-__অজ্ঞ্বন__

ওই হের ছিন্নভিন্ন পাগডব বাহিনী ;
শৈথিলো তোমার-_কি দারুণ পরাজয় পাও্ডবের আজি ।
বক্রবাহ-রণে কাবে। নাহছিক নিস্তার,

ওই দেখ__বাণে বাণে ছেয়ে গেছে গগনমণ্ডল |
অজ্জন।

কি অদ্ভূত সমরকৌশল !
আপনি ভার্ণব যেন আনিয়'ছে রণে
ক্ত্রকুল করিতে নিধন ।
যুবনাশ, অনুশান্ব,

নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, শা, বুকোদর
' মানি পরাভব পলাইছে অমর তাজিয়া] ।

মহাদদস্তী ক্ষ্রিয়ের দর্পচূর্ণকারী
কে তুমি বালক-_কে তুমি বালক!
(অঙ্ঞুন মহ! আনন্দে করতালি দিতে লা গল

সাত্যকী।

হেন রণ কতু দেখি নাই।

অজ্জুন।

নাত্যকী-_সাত্যকী_
কোন বালকেরে,
হেন রণ করিবারে দেখেছে! কখনো?

সাত্যকী।

হ্যাঁ দেখিয়াছি আরে একদিন,

অভিমন্তে যেই দিন সগুরথী বধে।

পার্থ সারথি
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সিংহশিশু ফেরুপাল মাঝে
হাসিতে হাপিতে রণক্রীড়া কেমনে যে করে,

সেইদিন দেখিয়াছি আমি।
অজ্ঞুন।

সাত্যকী।

অজ্জুন।

সাত্যকী-__
অভিমন্যু আর বভ্রবাহ মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি কারে মনে হয়?
অভিমন্তযু-_-অভিমন্যু, বত্রবাহ__বন্রবাহ ।
তবে আজিকার রণ হেরি মোর মনে লয়
শ্রেষ্ঠতর বক্রবাহ।
বন্রবাহ- _বভ্রবাহ-_
(অঞজ্জুন আনন প্রায় নৃত্য করিতে লাগিল,
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বুঝিয়াছি জনার্দন সব ছলনা তোমার;
নিজঞ্সিদ্ধি হেতু
.
পিতা-পুক্রে চাহ তুমি বাধাইতে রণ ?
সম্তাণ্বরে হাতে পিতার মরণ হ'লে

বাড়ে যদ্দি মহিম। তোমার-__
কেন তুমি কহিলে না মোরে?
বক্ষের শোঁণিত দিয়

আমি নিজে বাড়াতাম তোমার গৌরব ।
শ্রীকৃষ্ণ।

হে সাত্যকী-_শীপ্র যাও বুকোদর পাশে;
অবিলম্বে ধাইতেছি আমি ।

(সাত্যকীর প্রস্থান %

হে অঙ্ঞন__এ কি তব হীন আচরণ?

পঞ্চম অঙ্ক
র্জুন।

হীন আচরণ !

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যা__হীন আচরণ !
তুমিই না সেনাপতি-_অশ্বের রক্ষক !
তবে-ত্যজি রণ

কেন তুমি রহিয়াছ দূরে পলাইয়! ?
মনে আছে নারায়ণ,

তুমি নিজে বুঝাইয়া ক/য়েছিলে মোরে _
কুরুক্ষেত্র রণজয়ী পাওব বিপক্ষে

কোন রাজ করিবে না অস্কুলী হেলন !

অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি শুধু রহিব সঙ্গেতে_
অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হবে না কখনো! !
তাই আমি আসিয়াছি লাথে__নহে যুদ্ধতরে ।
কিন্তু সেইদিন মহাতভুল করেছিলে তুমি 3
বীর হীন নহে বসুন্ধরা,
কাধাকালে দ্েখিয়াছ__-আরও দেখিবে।
সত্য ক্ষত্র যেবা, গর্বোন্নত শির তার
করিবে না নত কভু পাগ্ডবের কাছে।

শ্রীরু্ণ।

তাই যদ্দি হয়__

যুদ্ধ করি তাহাদের দাও বুঝাইয়া,
শৌধ্যে বাধ্যে ধরামাঝে পাগণ্ডব প্রধান |
বুদ্ধ যুদ্ধ !
হে কেশব- লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়ের রক্ত করি পান,

এখনো! কি মিটে নাই শৌণিতের তৃষা
পুশ্পোজ্জল। চিরন্গিগ্ধ। শ্তামা ধরণীর ?

এখনে! কি শকুনি গৃধিনী সব

১০১
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ক্ষুধায় কাতর হয়ে কারদিছে সঘনে?

সৃষ্টি করি মহারণ তাই নারায়ণ
জাগাইছ মহাত্রাস ধরণীর মাঝে?
শ্রীকৃষঃ |

হে অজ্ঞুন-_করিও লা ভুল,
কভু নহে ইচ্ছা! মোর বুথ। রক্তপাত ।
কিন্তু কেহ যদ্দি করে অপরাধ

শান্তি দিতে অবশ্ত উচিত !
অজ্ঞুন।

অপরাধ !

যদি অন্ত কারো অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব

গবিবত লিখন বহি ললাটে তাহাব্র__
আমাদের রাজ্যমাঝে করয়ে ভ্রমণ,
কহ নারায়ণ--সত্য যদি ক্ষত্র মোর

কিব। উচিত মোদের ?
নহে কি উচিত বাধি রাখি যজ্তঅশ্ব
বিপক্ষেরে বীরদর্পে সমরে আহ্বান !
নিরুত্তর কেন হে মাধব ?
কিবা! অপরাধ করিয়াছে বহ্রুবাহ,

যাহে হস্তিনার সিংহাসনতলে
করজোড়ে রহিবে দাড়িয়ে?
রাখিতে অটুট মোর বংশের সম্মান__
আমি যদি অপরেরে আহ্বানি সমরে,

তবে অপরেও যদ্দি হয়ে উপেক্ষিত-_
রণক্ষেত্রে আমাদের করয়ে আহ্বান,

কহু-_-কোঁন্ অপরাধে অপরাধী হইবে তাহার] ?
কিবা হেতু এ যজ্জধের__

পঞ্চম অস্ক
সাম্রাজ্যের সংস্থাপনে কিবা শুভফল,
আর একদিন তাহ। দিব বুঝাইয়।।

অর্জুন ।

তুচ্ছ কার্যে কোন দ্বিন নহি ব্যস্ত আমি)
স্থির জেনো--এ যজ্ঞের আছে মহা প্রয়োজন ।
তাই যদ্দি হয় কর তবে ষজ্জ-অনুষ্ঠান ।
কিন্তু যছুপতি ক্ষম। কর মোরে-__
এই যুদ্ধে কভু আমিঅন্ত্র নাধরিব।

শ্রীকৃষ্ণ ।

হে অর্ছুন__ক্ষত্রিয্ন গৌরব হয়ে
ক্ষাত্রধর্ম পালনে বিমুখ তুষি ?

অজ্ঞুন।

ক্ষাত্রধর্্ম, ক্ষাত্রধর্্ম !

বলিতে চাহ কি কষ্-_ক্ষত্রিয়েরা নহেক মানুষ !
চাহ কি বলিতে-__মানবস্থে পদাঘাত ধরব ক্ষত্রিয়ের ?

শ্রীকৃষ্ণ।

সখা__উত্তপ্ত হয়েছে আজি মস্তি তোমার,

অজ্ঞুন।

তাই বলিতেছ বহু প্রলাপ বচন।
মনে পড়ে নারারণ-_
যেইদিন সংসগ্ুক সনে কুরুক্ষেত্রে হ'ল মহারণ ?
সারাদিন পরে বধিয়। তাদের
স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়] যবে ফেলিন্ু নিঃশ্বাস_দেখিলাম দিন অবসান;
পশ্চিম গগনপ্রান্ত

রক্তটাক! পরিয়াছে আপন ললাটে ।
অকম্মাং নাহি জানি প্রাণ কেন হ'ল উচাটন ;

শিবিরের পানে তীরবেগে চালাইলে রথ,
মনে হ'ল গতিহীন তাহা ।
সন্ধ্যার আধার ক্রমে ছাইল ভুবন,
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দুর হ'তে দেখিলাম নিস্তব্ধ শিবির-_

প্রেতপুরীসম অন্ধকারে ঢাকিয্লাছে আপনার স্ুথ
মনে হ'ল অস্ফুট ক্রন্দনধবনি বাতাসে

মিশিয়া

শিবিরের চারিপাশে ভানসিতেছে যেন ।
দ্রুতগতি প্রবেশিয়। শিবির মাঝারে,

দেখিলাম পৌরজন সবে
নয়নের ধারে ভাসাইছে বুক,
ভূমিশধ্যাপরে কাদিছে স্থভদ্রা ;

চীতৎ্কারি উঠিন্ু আমি-__
“অভিমন্ুযু-কোথ। অভিমন্থ্য মোবর”--

শ্রীকৃষ্ণ ।
অজ্জঞন।

ক শুনি অর্তস্বরে কহিল স্ুভদ্রা
“নাই-__ওগে। নাই সে আমার* ।
স্থির হও-_স্থির হও সথা।
কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জননীরে
পুলহীনা করিয়াছি আমি ।

পুলহারা হয়ে তাহারও ঠিক স্থভদ্রারি মত
করেছিল তীত্র আর্তনাদ ।
কী যে জ্বাল। পুক্রশোকে আমি বৃঝিয়াছি;
জেনে শুনে সেই শেল

শ্রীকৃষ্ণ ।

কারে বুকে নারাক্সণ নাবিব হানিতে ।
হে অজ্ঞ্রন-__
এতদ্বিন মোর সনে

বুথ তুমি করিলে সখ্যতা ।
এখনে কি বোঝ নাই তুমি__ "
এ সংসার মারার আগার

।

পঞ্চম অঙ্ক
মহাজ্ঞানী যেবা_
তার কাছে জন্মমৃত্যু উভয় সমান
অর্জুন।

নারায়ণ-__

কথনে কি উত্তরার মুখখানি দেখিয়া চাঁছি?

কোন্ অপরাধ করেছিল অবোধ বালিক1-_
যাহে অকালে বৈধব্যজা'ল৷ সহিতেছে আজি ।
যখনই দেখি তার য়ান মুখখানি,
মনে হয়__তুষানল জ্বেলে রাখি বুকের মাঝারে ।

নরঘাতী মহাপাপী আমি-__
আমারি পাপেতে আজি এই দশ তার।
শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন- _অজ্ঞুন,
দিব্যবাণ বন্রব।হ করেছে সন্ধান-_
'অজ্জুন।

বৃষকেতু প্রাণপণে নিবারিতে নারে।
( বিচলিত ভাবে ) বুষকেতু ! বৃষকেতু !

শ্রীকুষঃ।

কি দেখিছ হতভাগা-__

বুষকেতু নিহত সমরে ।
অঞ্জুন।

হায় বুষকেতু !

তোমারেও আজি পুত্র হারাইন্ রণে।
একমাত্র বংশধর সে যে পাগুবের-__

কহ নারায়ণ--তারে ছাড়ি,
কেমনে যাইব আঁমি হস্তিনায় ফিরি।
শরীর । সত্যই তো-_
যখনি শুনিবে লোকে

তুমি বি্যমানে বুষকেতু হয়েছে নিহত,
অবিলম্বে বুঝিবে সকলে-__
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তারে বাচাবার কোন চেষ্টা করে! নাই তুমি ।
জানে সবে বাল্যকাল হু"তে

কর্ণ সনে বিরোধ তোমার ।

লোকে কবে-_যদ্দিও মরেছে কর্ণ,
তবু তুমি ভোলো নাই বাল্যের বিদ্বেষ ।
তাই অসহায় শিশুপুত্রে তার

স্বইচ্ছায় ছেড়ে দেছ মৃত্যুর কবলে।
কহিবে সকলে-_
অজ্জুন।

শ্রীকষঃ।

তুমি নিজে তার মৃত্যুর কারণ।
আমি!
হ্যা তুমি ।
সব্যসাচি! এখনো! সময় আছে-ভেঙে ফেল মোহের শৃঙ্খল।

ক্ষণিকের এই অবসাদ
মন হতে ঝেড়ে ষেলে দ্বাও;

ক্ষুধিত শার্দংলসম-__
উদ্ধাবেগে শক্রবুকে পড় ঝাপাইয়! ।
দণ্ড দাও-- দাও দও-

যে বধেছে পুত্রাধিক পুত্রেরে তোমার ।
নিয়তি লিখন কৃষ্ণ--তোমার কি দোষ?

যাও নারায়ণ সারথীরে কহ,
রথ লয়ে আসিতে এখানে ।
[ শ্রীকৃষের প্রস্থান
অজ্ঞুন।

দুর্বার বঞ্চার মত নির্শম নিয়তি__.
ভেবেছ কি পদ্দানত করিবে আমারে !

গ্ম অন্ধ

ভেবেছ কি রক্তআথি দেখিয়। তোমার-_
দ্বাসথৎ লিখে দেব তোমার চরণে !
না-না--আমি পার্থ-বিশ্বত্রীসী ধনঞ্জয় আমি,
দ্বাসত্বের কলঙ্কতিলক

পরি নাই কভূ আমি ললাটে আমার;
এতদ্দিন মানি নাই তোরে-_
আজো মানিব না।
বক্র।

অর্জুন।

( নেপথ্যে ) কোথা পার্থ কোথা ধনঞ্জয় ?
ওরে--কে ডাকে আমারে !
ওরে অভি__ওরে পুক্র-ওরে দেবদূত-_
আমার চোখের জল মুছাবার তরে,

মৃত্তি নিয়ে এলি কিরে
কঠিন ধরার পরে-__
( কণ্ঠন্গর লক্ষ্য কয়িয়৷ অঞ্জুন উন্মাত্তের মত ছুটিল ।
এমন সময় বত্রবাহ
ও ইরার প্রবেশ)
বক্র ।

অর্জুন।
বক্রু।

নমস্কার পদে তব তৃতীয় পাণ্ডব |
একি-_-তুমি__
ভয় নাই বীর।

জারজের স্পর্শে কলুষিত করিৰ না
দেব অঙ্গ তব।
আসিয়াছি দিতে তোম। অতি দুঃসংবাঞ্চ

পাওব-শিবিরে আব কোন বীর নাই,
যার সনে যুদ্ধ করি রণসাধ মিটাইতে পারি।
তাই দ্বৈরথ সমরে করিতেছি আহ্বান তোমাবে।
যুদ্ধ_যুদ্ধ-যুদ্ধ তোরি সনে !

১৩৭,

পার্থ সারথি

১৩৮

বক্র|

ওরে রণসাধ মিটাবরে তোর,
কিন্তু তার পুর্ববে-_রে বালক-_
রাখ. একটা মিনতি মোর-_
মিনতি !

ভুবনবিজরী বীর__সতীর নন্দন তৃমি__
জারজেরে করিছ মিনতি !
অজ্জুন।

ক্ষণতরে ভুলে য' রে সব অপরাধ,
ভুলে যা রে কহিয়াছি যত কটু বাণী;
ভূলে যা রে-স্বণা পর্দাঘাত।

ভূলে গিয়ে সব-__
একবার কাছে

ইর।।

আয়-__ আয় কাছে মোর,

একবার আয় তুই বুকের মাঝারে ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে__
শত্ররে দেখাতে বীর ন্েহের উচ্ছ্বাস ।
জান নাকি সতীর নন্দন-__

কুলটার সুতে আদরে ধরিলে বুকে

ধর্ম্মনষ্ট হইবে তোমার !
অজ্জুন।

কে তুমি বালিকা বুথ! লজ্জা দ্িতেছ আমারে ?

ইবা।

তোমার মতন দেব-অংশে নহে জনম আমার,

পরিচয় দিলে,পারিবেনা চিনিতে আমারে ।
অসভ্য পার্বত্য বালা_
সত্যতার রঙ্গীন আলোক

এখনও পশে নাই অন্তরে আমার ;

ভাষ। দরিয়া অন্তরের কুটীলতা ফত,
অনি নক ভবকিবীবে (ক তোমধাদেক মত !

পঞ্চম অস্ব

তাই শত্র-_শক্র চিরদিন, মিত্র _-চির নিত্র মোর।
যাক-বুথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন ;

শোন ধনগ্জয়__ন্বামী মোর মাগিতেছে দ্বৈরথ সমর-__
সাধ্য হয় রণ-আশ মিটাও তাহার ।

পাগুবের কুললক্ষী জননী আমার-_
তুমিও কি বুঝিবে না অন্তরের ব্যথা !
ধরণী-সীমাস্তগামী বিয়াট সাম্রাজ্য
সত্য বটে করগত পাগ্বের আজি,

পাসের কীন্তি হেরি বিশ্মিত জগৎ,

স্বর্গ হতে দেবতারা করে আশীর্বাদ ।
জানে সবে--বিশ্বজয্ী অর্জুনের সম
আর কেহ নহে সুখী জগতের মাঝে,

কিন্তু একাাত্র অন্তর্ধামী ভগবান জানে
আমার
মমতা7২

'ন দুঃখী কেহ নাহি আর।
তচ্ছবি নারী যে বে তই-_

তুই মাগো ফোস্নে কঠোর-

সর্বদদ্ধা নিয়তির মত।
ভারতের সর্বাপেক্ষ। গর্বোন্নত শির,
নত আজি তোদের নিকটে ।
ক্ষমা

ওরে ক্ষমা কর মোবে।

ন1__ন।__নাক্ষমা নাই আমার নিকট ।
নারীর লাঞ্চনাকারী গর্ধ্বিত ফান্ধনী-_
ভূলে গেছ জননীরে কয়েছ কুলট। ?
মরণ নিকট -হাইঞচাছিতেছ ক্ষম। !
আমি যে আবর্জ-__ আমি কতু ক্ষম! না করিব।

১৩ঞ

পর আনহার
অন্তর ধর বীরবর-_ফিশ্বাফল বিশ্ব করিজ] |
তোমার আমার হুদ
না র-স.
একজঙ্গে বেঁচে থাকা হয়ে না কখনো;

আজি রণে একজন মিবে নিশ্চন্ধ |

অর্জুন। যুদ্ধে কিবা পরিণাষ ভাল দানি আখি,
তার তরে কোন ক্োভ--কোন ডর নাই।
আজন্মের পিপাসা অস্তর লইয়?
স্বরগেও শাস্তি নাহি পাব ।

জানি আমি কত বড় অপরাধ করিয়াছি তোস্কন নকার্টে
ব্জ্ঞ|

কিন্তু তবু মুহূর্তের তরে ক্ষমা কর মোরে।
কেন ভুষি অননীরে কছিলে কুলট। ?

কি ঘোষ সে করেছিল চরণে তোম"র ?
সতা ষ্দি অপরাধী জননী আমার-_
কেন তুমি নিজে শাস্তি নাহি দিলে
কেন তুমি হত্যা করিলে নাঃ

পবিভক্রা অজানা জননী আমার
ভোমার চঙণ-ধ্যাঁনে সন্গযাসিনীপ্রায়--

্ীরে তুমি কলঙ্কিনী ককিলে কেমনে
নানা--শক্র তুমি মোদ-_
তু |

'অন্ব নাও--অস্থ নাও তুমি।
তাই হোক তৰে।
হও অগ্রসন্ন--

অন্থশস্ত্রে হইয়া! সজ্জিত-_আ(বলন্ে ভ্ডটিব তোমারে |
বা আজ্ঞা বীববর-_প্রণাষ চরণে
( বত্রবাহনে প্রস্থান

পদ এখ

১১১

কজন ॥ আৰ উপেক্িও রর নির্গত সান আজ

ডিল নিজে দিছি প্পের্পিছ?

বাশের ঠ৭
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১৯ই

পার্থ সারথি
বহিতেছে যেই শোণিতের ধারা__
তারে তুমি পার না চিনিতে ?

চিত্র।

তবে কি অর্জুন__

বক্র|

হাঁ পার্ঘে নধ করিয়াছি আমি

বণে বর্ণে পালিয়াছি আদেশ তোমার ।
চিত্ররথ|

ধন্য বক্রবাহ--ধন্ত বীরত্ব তোমার ।

মণিপুর মান তুমি রাখিলে অটুট ;
বাড়াইলে ধরণীতে ধশ্মের গৌরব ।
বক্র |

মাতামহ-মাতামহ"-_

মানবের তপ্ুরক্ত পারে কি কহিতে কথা?
চিত্ররথ।
বক্র।

সেকি বক্র?
অঞ্জনের রত্তবিন্ধু পাইয়াছে মানবের ভাষা |
ওই---ওই শোন উচ্চৈ:ম্বরে কহিতেছে মোরে-_
নির্দয় সম্তান ফিরে আয়-__
একবার ফিরে আয় পিতৃবক্ষে মোর ।

চিজবুথ।

বশু--বত্র-

বক্র।

এ তো! নহে শিতিরক্ত-__এ ষে তণ্ত লৌহর্দাবা__
মেদ-মজ্জা-যাংস মোর করিতেছে ভেদ ।

অস্হ যাতন। পারি না সহিতে আরু।
ধর--ধর মাতভামহ ওই শাণিত ছুরিকা,
পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটী ছিন্ত্র ক'ঝে দা৪___
পায়ে ধরি মাতামহ ছিন্ন করে দাও ।
চিত্ররথ ।

স্থির হ3-_ন্ডির হও ভাই ।

তুমি ধদি হও এমন আস্থির_
কেমনে বুধাব জননীবে তব।

পকম অঙ্ক

১)

জননী! জননী !
ললাট হইতে মার
অলক্ত সিন্দুররেখা নিজ হাতে দিঘাছি মৃছায়ে ;
পিতৃরক্কে কলঙ্কিত হাত ছুটী নিয়ে

শ্ীকফ।
চিত্র।

কেমনে দীড়াব স্বামি মাতার সম্মুখে?
নানা
জীবনে এই মুখ দেখাব ন! তারে |
[ বক্রবাছনের প্রস্থান
( শ্ররুষের প্রবেশ )
চিত্ররথ--চিনিতে পার কি মোরে?
একি! ব্রাঙ্মণ-_তৃমি |
এতক্ষণে চিনেছি ভোমারে-__তৃমিই কেশব।

(পদধূলি লইতে গেল)
শ্রীকষঃ ৷

কি কর--কি কর__

বৃহ্ধ তৃমি-_পৃক্জা তুমি মোর ।
চিন ।

হে মাধব _অকল্সান অধম আমি |

ধদি করে থাকি অপরাধ চরণে তোমার-_
কেন নাহি শাস্তি দিলে প্রভূ?
শ্রকফ ।
চিত্র।

এ হেন লঙ্জার মাঝে কেন ফেলিলে আমারে |
বীরোচিত কার্য কণিয়াছ,
লচ্া কেন চিত্ররথ ?
রাক্জপুরে কেমনে যাইব?

স্বামীহীন। চিত্রাঙ্গদা মায়ে

কি বলে সাত্বন৷ দিব?
ক্ষুক্ধ নাহি হও চিত্ররথ ।

পাতালে অনন্ত নাগ উলুপীর পিতা,

পার্থ সারথি

১১৪

অম্বত নামেতে মণি আছে তার পাশে ।

উলুপীর কাছে পাইয়। সন্ধান
আনিবারে ৫সই মণি-_
যোগ্য লোক গিয়াছে পাততালে ।

মণির পরশে
অবিলম্বে ধনঝয় প্রাণ. ফিরে পাবে ।

ধন্য-_ধন্ু) তুমি দেব জ্ঞলার্দন ।
কহ প্রতু-_
গ্রচারিতে কোন মহিমা তোমার

পিতাপুত্রে এই রণ ঘটাইলে তুমি ?
শকৃষ্ ।

আাহ্বীর অভিশাপ-__
আপন সম্তান-করে মরিবে ফাস্কনী ।
বক্রবাহ ছাড়া অঞ্জনের পুত্র কেহ নাহিক জীবিত |

তাই পুরাইতে অভিশাপ,
ব্রাহ্মণের বেশে উত্তেক্ষিত করি তোমাদের
এই রণ ঘটায়েছি আমি ।

এতক্ষণে বুঝিলাম সব।

পতিত পাবন তুমি বিশ্বের ঈশ্বর__
তোমার ইচ্ছায় হয় স্ষ্টি-স্থিতি-লয়।
কিন্ত প্রভু-_ধনঞ্য় অবিলপ্বে না হুল জীবিত
চিত্রাদা মা আমার বাচিবে না প্রাণে ।

শরীক ৷

ভয় নাই চিনরথ ।
সত্য মহাছলি আমি
কিন্তু সতী নিকট

পর্চন অঙ্ক
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চিরদিন শিশুর সমান ।
চিত্রাঙ্গদা মহাসতী-_-লতীকুলরাণী,
তাহার চোখের জল দেখিতে কি পারি?
অই আসে চিত্রাঙ্গদা!

বুঝাইয়া শান্ত কর তারে ;
সাথে লয়ে অজ্জুনেরে অবিলঘ্বে আলিব ফিরিয়1 ।

| শ্রীরুষের প্রস্থান
€চত্রালদ]|

( অস্ত্র শম্ত্রে জুসজ্জিতা চিত্রান্দার প্রবেশ )
রণ--বণ দেহ

মািপুর-কর্ণবার গন্র্বপ্রধান ।
ন্েহাতুর পার্থে
বর্দিভাবিথাছ মলে
জিনিয়াছ পাগুববাহিনী-মঙানন্দে মত্ত তাই হয়েছ সকলে ?
জান নাকি_-চিত্রাজদা পাগুব-ঘন্বণী,
অঞ্জনের ধশ্মপত্বী এখনে! জীবিত ?

শোনো-_ শোনে তুমি গঙ্গরর্ব ঈগ্বব-__
মৃণিপুর-ধ্বংস আঙ্ প্রতিজ্ঞা আমার ;
পার যদি রক্ষা কব-__বাধা দেহ মোরে
1স্নত্রথ |

শান্ত হও জননী আমার ।

আমি ষে পিতবা তোর
করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাহি তোর পাশে ।
চিত্াঙলদ! |

ক্ষমা !
মনে আছে _সকাতর

অমরোধ-

মোর অশ্রজল?

মনে আছে-__গর্ধর ভরে কবেছিলে উপেক্ষা তখন?
নালা

না

পার্থ সারথি

১১

প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর কাছে
ক্ষমা নাহি পাবে স্বামীহস্তা নৃশংসের
দল ।
চিত্ররথ ।

মাতা, শোকাচ্ছন্না জানহীনা তৃমি-__ .
গৃহে ফিরে চল ।

চিআঙদা ।

গৃহ?

কোথা গৃহ মোর?
রাজপুরীমাঝে ?
ক্বামীঘাতী পিশাচেরা রয়েছে ষ্খানে,
মোর স্বামী হত্যা করি
যেথা তার। করিছে উৎ্সব-_

ভেবেছ কি সেথ| আমি যাইব ফিরিয়। ?
পার্থ যে! ভূমি পরে রয়েছে পড়িয়া,
যেথা! তার মুক্ত আত্ম!

নিম্পন্দ দেহের পানে সজল নয়নে চাহি
ধরা হ'তে চিরতরে লয়েছে বিদায়-_

সেই গৃহ--সেই তীর্থ-_ম্হাতীর্৫থ মোর ।
শরজাঁলে মণিপুর করিব নিন্ম
তারপর নিজহস্তে সাজাইয়। চিতা
সহমতা হব অর্জুনের ।
চিজ্ররথ ।

ক্ষম! কর বক্রবাহে জননী আমা র-__

হ'লেও সে শত অপরাধী-_সে তো তোমারি সন্ত!
চিজ্ঞাঙ্গদ। ৷

কে মোর সম্তান ?

আমার সম্তান হ'লে

মোর বক্ষে হানিত কি শেল-_

পঞ্চম অঙ্ক

১১

পারিত কি পিতৃহত্যা করিতে কখনো ?
না__না--পুত্র নাই-_পুত্রহীনা আমি
কোন দিন পুত্র ছিল লা আমার।
চিত্র ।

শ্থির হও মাতা

পাতালে গিয়াছে ব্র আনিতে অমৃত মণি,
স্পর্শে যার ধনগ্রয় প্রাণ ফিরে পাবে।
চিত্রাঙ্গদা । এখনও প্রতারণা করিছ আমাবে !
ভাবিয়াছ ম্তোক বাক্যে ভুলাইবে মোরে?
ডাক-_-ডাক সেই পিতৃহত্তা অধম বর্ধবরে,
সাধা থাকে মোর সাথে কঞ্চক সমর ॥

শরমুখে উপাড়মা ক্ষুদ্র মণিপুর
রেণু রেণু করি উড়াব 'আকাশে

পার যদি বাধা দেহ রাজপ্রতিনিধি |
সপ্ততল ভেদ করি

ছুটে এস গ্রলয়ের ভীম জলোচ্ছাস,
বিশবনাশি দাবানল-_
ওঠ জ্বলি দাউ দাউ ভীম প্রভগ্রনে__
ধ্বংল কর-_ধ্বংস কর মণিপুর ।

€ চিন্রাজদা শর নিক্ষেপ করিল । পৃথিবী ভেদ করিয1 ভীষণ জলের শ্রোত
উর্দে উঠিতে লাগিল । চাগিদিকে অগ্নিবুষ্টি হইতে লাগিন।
দেই জলোচ্ছাদের ভিতর হইডে শ্রী, অঙ্জুন,
ব্রবাহন ও ইর1 বাহির হইল )

