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[শকু লা িব ািমে র ঔরেস ও মনকা না ী অ রার গেভ জ হণ কিরয়া,
জনক-জননী কতৃক শশবাব ায় পিরত হওয়ােত, ক মুিন তঁ াহােক
িতপালন কেরন। একদা মুিনবেরর অনুপি িতেত রাজা দু মৃগয়া সে
তঁ াহার আ েম েবশ কিরেল, শকু লা রাজ-অিতিথর যথািবিধ
অিতিথস কার স
কিরয়ািছেলন। রাজা দু শকু লার অসাধারণ
পলাবেণ িবেমািহত হইয়া, এবং িতিন য
কুেলা বা, এই কথা িনয়া
তঁ াহার িত মাস হন। পের রাজা তঁ াহােক
ভােব গা বিবধােন
পিরণয় কিরয়া েদেশ ত াগমন কেরন। রাজা দু , রােজ গমনা র,
শকু লার কান ত াবধান না করােত, শকু লা রাজসমীেপ এই িন িলিখত
পি কাখানা রণ কিরয়ািছেলন। ]

বন-িনবািসনী দাসী নেম রাজপেদ,
রােজ ! যিদও তু িম ভুিলয়াছ তাের,
ভুিলেত তামাের কভু পাের িক অভাগী?
হায়! আশামেদ ম আিম পাগিলনী!
হির যিদ ধূলারািশ, হ নাথ আকােশ;
পবন- নন যিদ িন দূর বেন;
অমিন চমিক ভািব, - মদকল করী,
িবিবধ রতন অে , পিশেছ আ েম,
পদািতক, বাজীরাজী, সুরথ সারিথ,
িক র, িক রী সহ! আশার ছলেন,
ি য় দা, অনসূয়া, ডািক সখী েয়,
কিহ ‘হ ােদ দখ, সই, এতিদেন আিজ
িরলা লা ােণ র এ তঁ ার দাসীের!
ওই দখ, ধূলারািশ উিঠেছ গগেন!
ওই শান কালাহল! পুরবাসী যত
আিসেছ লইেত মাের নােথর আেদেশ!’
নীরেব ধিরয়া গলা কঁ ােদ ি য় দা;
কঁ ােদ অনসূয়া সই িবলািপ িবষােদ!
তগিত ধাই আিম স িনকু বেন,
যথায়, হ মহীনাথ, পূিজনু থেম
পদযুগ; চািরিদেক চািহ ব ভােব।
দিখ ফুি ত ফুল, মুকুিলত লতা;
িন কািকেলর গীত, অিলর
র,
ােতানাদ; মরমের পাতাকুল নািচ;
কুহের কেপাত, সুেখ বৃ শােখ বিস,
মালােপ কেপাতীর মুেখ মুখ িদয়া।

সুিধ গি ফুলপুে ; ‘ র িনকু েশাভা,
িক সােধ হািসস তারা? কন সমীরেণ
িবতিরস আিজ হথা পিরমল সুধা?’
কিহ িপেক- ‘ কন তু িম, িপককুল-পিত,
এ রলহরী আিজ বিরষ এ বেন?
ক কের আন িন িনরান কােল?
মদেনর দাস মধু; মধুর অধীেন
তু িম; স মদন মােহ যার প েণ,
িক সুেখ গাও হ তু িম তঁ াহার িবরেহ?’
অিলর
র িন ভািব মৃদু ের
কঁ ািদেছন বনেদবী দুঃিখনীর দুঃেখ!
িন ােতানাদ ভািব- গ ীর িননােদ
িনি েছন বনেদব তামায়, নৃমিণ,কঁ ািপ ভেয়- পােছ িতিন শাপ দন রােষ।
কিহ পে ,- ‘ শান; প ,- সরস দিখেল
তাের, সমীরণ আিস নােচ তাের লেয়
মােমােদ, িক যেব খাইস কােল
তু ই, ঘৃণা কির তাের তাড়ায় স দূের;তমিন দাসীের িকের ত িজলা নৃপিত?’
মুিদ পাড়া আঁিখ বিস রসােলর তেল;
াি মেদ মািত ভািব পাইব স ের
পাদপ ! কঁ ােপ িহয়া দু দু কির
িন যিদ পদশ ! উ ােস উ ীিল
নয়ন, িবষােদ কঁ ািদ হির কুর ীের!
গািল িদয়া দূর তাের কির করাঘােত!
ডািক উে অিলরােজ, কিহ,- ‘ফুলসেখ
িশলীমুখ, আিস তু িম আ ম
ির
এ পাড়া অধর পুনঃ । রি েত দাসীের
সহসা িদেবন দখা পু কুলিনিধ!’

িক বৃ থা ডািক, কা । িক লােভ ধাইেব
আর মধুেলাভী অিল এ মুখ িনরিখ,খাইেল ফুল, কেব ক আদের তাের?
কঁ ািদয়া েবিশ, ভু, স লতাম েপ,
যথায় ভািবয়া দখ, পেড় যিদ মেন,
নের ; যথায় বিস, মকুতূ হেল,
িলিখল কমলদেল গীিতকা অভাগী;যথায় সহসা তু িম েবিশ, জুড়ােল
িবষম িবরহ ালা! প পণ িনয়া
কত য িক িলিখ িনত কব তা কমেন?
কভু ভ েন কিহ কৃতা িলপুেট;‘উড়ােয় লখন মার, বায়ু কুলরাজা,
ফল রাজপদতেল যথা রাজালেয়
িবরােজন রাজাসেন রাজকুলমিণ!’
সে ািধ কুরে কভু কিহ শূন মেন;‘মেনারথ-গিত তাের িদয়ােছন িবিধ,
কুর ! লখন লেয় যা চিল স ের
যথায় জীিবতনাথ! হায় মির আিম
িবরেহ। শশেব তাের পািলনু যতেন;
বঁাচা র এ পাড়া াণ আিজ কৃপা কির!’
আর য িক কই কাের, িক কাজ কিহয়া,
নের র? ভািব দখ পেড় যিদ মেন,
অনসূয়া ি য় দা সখী য় িবনা,
নািহ জন জােন, হায়, এ িবজন বেন
অভাগীর দুঃখ-কথা। এ দুজন যিদ
আেস কােছ মুিছ আঁিখ অমিন; কননা
িববশা দিখেল মাের রােষ ঋিষবালা,
িনে তামা, হ নের , ম কথা কেয়!-

ব সম অপবাদ বােজ পাড়া বুেক।
ফািট অ িরত রােগ- বাক নািহ ফােট!
আর আর ল যত,- কঁ ািদয়া কঁ ািদয়া
িম স সকল েল! য ত র মূেল
গা িববাহ েল ছিলেল দাসীের,
য িনকুে ফুলশয া সাজাইয়া সােধ
সিবল চরণ দাসী কানন-বাসের,িক ভাব উদেয় মেন, দখ মেন ভািব,
ধীমান, যখন পিশ স িনকু ধােম!—
হ িবধাতঃ, এই িক র িছল তার মেন?
এই িক র ফেল ফল মত -শােখ?
এই েপ িম িনত আিম অনািথনী,
াণনাথ!ভােগ বৃ া গৗতমী তাপসী
িপতৃ সা,-- মনঃ তার রত তপজেপ;
তা না হেল সবনাশ অবশ হইত
এত িদেন। নািহ সাধ বঁািধেত কবরী
ফুলরে আর, দব! মিলন বাকেল
আবির মিলন দহ; নািহ অে িচ;
না জািন িক কিহ কাের, হায়, শূন মেন!
িবষােদ িনঃ াস ছািড়, পিড় ভূ িমতেল,
হারাই সতত ান; চতন পাইয়া
মিল যেব আঁিখ, দিখ তামায় স েু খ!
অমিন পসাির বা ধাই ধিরবাের
পদযুগ, না পাইয়া কঁ ািদ হাহারেব!
ক কেব, িক পােপ সিহ হন িবড় না!
িক পােপ পীেড়ন িবিধ, িধব তা কাের?
দয়া কির ভু যিদ িবরামদািয়নী

িন া, সুেকামল কােল, দন ান মাের,
কত য পেন দিখ, কব তা কমেন?
ণর -সংঘিটত দিখ অ ািলকা;
ি রদ-রদ-িনি ত দুয়াের দুয়ারী
ি রদ; সুবণাসন দিখ ােন ােন;
ফুলশয া; িবদ াধরী-গি নীিক রী;
কহ গায়, কহ নােচ; যাগায় আিনয়া
িবিবধ ভূ ষণ কহ; কহ উপােদয়
রাজেভাগ! দিখ মু া মিণ রািশ রািশ,
অলকা-সদেন যন! িন বীণা- িন;
গ ােমােদ মােত মনঃ, ন ন-কানেন( েনিছ এ কথা, নাথ, তাত ক মুেখ)
ন ন-কাননা ের বস যমিন!
তামায়, নৃমিণ, দিখ ণিসংহাসেন!
িশেরাপির রাজছ ; রাজদ হােত,
মি ত অমূল-রে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর কের, নত রাজীব-চরেণ!
কত য জািগয়া কঁ ািদ কব তা কাহাের?
জােন দাসী, হ নের , দেব -সদৃশ
ঐ য, মিহমা তব; অতু ল জগেত
কুল, মান ধেন তু িম, রাজকুল পিত!
িক নািহ লােভ দাসী িবভব! সিবেব
দাসীভােব পা দুখািন- এই লাভ মেন,এ িচর-আশা, নাথ, এ পাড়া দেয়!
বন-িনবািসনী আিম, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী িনত , িনত কুশাসেন
শয়ন; িক কাজ, ভু, রাজসুখ- ভােগ?
আকােশ কেরন কিল লেয় কলাধের
রািহণী; কুমুদী তঁ াের পূেজ মত তেল!

িক রী কিরয়া মাের রাখ রাজপেদ।
িচর অভািগনী আিম! জনক জননী
ত িজলা শশেব মাের, না জািন, িক পােপ?
পরাে বঁািচল াণ- পেরর পালেন!
এ নব যৗবন এেব ত িজলা িক তু িম,
াণপিত? কান দােষ, কহ, কা , িন,
দাসী শকু লা দাষী ও চরণ-যুেগ?
এ মেন য সুখ-পাখী িছল বাসা বঁািধ,
কন ব াধেবেশ আিস বিধেল তাহাের,
নরািধপ? িনয়ািছ রথীে
তু িম,
িবখ াত ভারতে ে ভীম বা বেল;
িক যশঃ লিভলা, কহ, যশি , িবনািশঅবলা কুেলর বালা আিম- সুখ মম!
আিসেবন তাত ক িফির বেন বেন;
িক কব তঁ াহাের, নাথ, কহ, তা দাসীের?
িনে অনসূয়া যেব ম কথা কেয়,
অপবােদ ি য় দা তামায়,- িক বেল?
বুঝােব এ দঁ ােহ দাসী, কহ তা দাসীের?
কহ িক বিলয়া, দব, হায়, বুঝাইব
এ পাড়া পরাণ আিম- এ িমনিত পেদ!
বনচর চর, নাথ! না জািন িক েপ
েবিশেব রাজপুের রাজ-সভাতেল?
িক ম মান জন, িনয়ািছ, ধের
তৃেণ, আর িকছু যিদ না পায় স েু খ!
জীবেনর আশা, হায়, ক ত েজ সহেজ!
ইিত ীবীরা নাকােব শকু লাপি কা নাম থম সগ ।

[য কােল সামেদব অথা চ িবদ াধ য়ন করণািভলােষ দব
বৃ হ িতর
আ েম বাস কেরন,
প ী তারােদবী তঁ াহার অসামান সৗ য স শেন
িবেমািহতা হইয়া তঁ াহার িত মাস হন। সামেদব, পাঠ সমাপনাে
দি ণা িদয়া িবদায় হইবার বাসনা কাশ কিরেল, তারােদবী আপন
মেনর ভাব আর
ভােব রািখেত পািরেলন না, ও সতী ধেম জলা িল
িদয়া সামেদবেক এই িন িলিখত প খািন িলেখন। সামেদব য এতাদৃশী
প পােঠ িক কিরয়ািছেলন, এ েল তাহার পিরচয় িদবার কান েয়াজন
নাই। পুরাণ ব ি মাে ই তাহা অবগত আেছন।]

িক বিলয়া সে ািধেব, হ সুধান িনিধ,তামাের অভাগী তারা?
প ী আিম
তামার, পু ষর ; িক ভাগ েদােষ,
ই া কের দাসী হেয় সিব পা দুখািন!-

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:

অিভিজ দাস
Bodhisattwa
Mahir256
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