ভল্ষণহেলন ।
[ পঞ্চাঙ্ক ্তিহাসিক নাটক ]

[মিনার থিয়েটারে অতিনীত ]
৮৮
শপাশাপীস্পা
পিস
লিলি
শহিদ

পট

াশীশী
হত

বি

প্রকাশক ;-__শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখে পাধ্যায়
২নং'ব্রমানাথ মজুমদারের সীট ।

প্রথম সংস্করণ ; সন ১৩২৭ আষাঢ়
দ্বিতীয় সংস্করণ; সন ১৩২৭ শ্রাবণ।
তৃতীয় সংস্করণ; সন ১৩২৭ আশ্বিন।

্রন্থকারের সর্বনত্ব সংরক্ষিত। ]
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৬

সোনার গাঁর স্থান নির্দেশ

০ সঙ্গ সভ্র !
6 এ

:

৪

বাঙ্গালীর অন্তরের ও বাহিরের রাজাধিরাজ মহারাজ বল্লালসেনের
বংশাবতংস

স্বীয় মহাত্ম। রামকমল সেন মহোদয়
যিনি
|
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ানী

পদে প্রতিঠিত ছিলেন,
ধাহার সহিত গ্রন্থকারের পুর্ববপুরুষগণ
অচ্ছেন্ঘ প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন,
ধাহার বংশের বহু কুল-প্রদীপগণ,
বঙ্গের ব্ছ বিভাগ, বু সমাজ ও সংস্কারের মধ্য দিয়া
কীর্ডিশালী হইয়াছেন
ও

গ্রন্থকার ও তাহার পরবর্তী পুরুষগণও
ধাহার বংশাবলীর সহিত
সমান

স্নেহবন্ধনে

আবদ্ধ

আছেন,

সেই বিক্রমপুরগরিমার উদ্দেশে
তাহারই পূর্বপুরুষ, পূর্বগগনের জ্যোতিম্মান্ সূর্যাধুগলের
মহনীয় চরিত্রের কণামা ত্রপ্রদশী
“হনজ্ঞাছেলন্ন”

অর্পন করিয়া, সকলের নিকট প্রার্থন! ১
হে বঙ্গবাসিগণ,

রা

একজনের সম্মান, সকলের সম্মান হউক”
একজনের উদ্দেশে অপি,
জাতীয় ভালবাসায়,
সকলে স্ব স্ব প্রতি অর্গণ ভাবুন ।
প্রশ্থন্চান্র ।

2০

নর্তকীগণের সকল গীতই__-৬১, ৬৩,২০০ ও

১২২ পৃষ্ঠায় আছে।
৯৩৮

শৃদ্রাণীর সকল গীতই-__৫৬, ৯০, ১০৫, ১০৭,
১১২, ১১৫ ও ১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে।
২

৫সসস ১

অন্যান্য গীতের জন্য গানের সুচী দেখুন।

“গৌড়ের পতাকা ভোমার হাতে, শুবু তোমার হাতে রইলে|।”
১10)1811-8

1155৭)

(আআ,

রি

গানের সুচী ।
হি
টি ০০০০০

অরুণিত চরণে রণিত মণিমন্ীর

১...

১১৫ পৃষ্ঠা

১.

১৩৩ 5

রর
রর

ক
ডা

৯৯ ৪
৫৬ »

রা

রি

অহো নীল নতঃ
আমি বাম্তে ভাল রইনু বসে
...
আর কেন হাসি তার

হও

এই ত, সে দেশ সোণার বঙ্গ

রঃ

এমন চাদের কোলে এমনি হাওয়ায়

...

এস সন্ধ্যা, এস বন্দ্যা

...

ঠা

রঃ

ও কে, কোথায়, কোন্থানে

রা

টি

৩৯ »

ওরে সব দিন হোত না এক পমান

...

১১.

১৩৭ ৯

গগনে মগন হও তারাহার ...

রি

৫

১০৫ »

তুমিই দেশের সকল আশা! ...
তুমি বিধু, তুমি মধুঃ তুমি যে আমার

রি
".

র্

তুমি হে পরাণ বধুষ্কা

8

নী

সুধা রূপেরি আশে

৫৩ ৪

5:
৬১ ॥
১০০

০১২২

রি

সেবক প্রতি করুণ! অতি ...

৬৩

রর

১১২

৯

চিত্রসূচী।
(১) সমর ক্ষেত্রে অশ্ব-পৃষ্ঠে লক্ষমণমেন

,**

(২) পাখীর সঙ্গে মনের কথ। ...
৮
(৩) রামপালে আশীর্ধাদবারি
লি
(8) পদ্মাক্ষীর ভীষণ প্রতিশোধ
(৫) জয়কেতোর জয়জয়কার

৬৯ এর পর পৃষ্টা ।

৪৮ পৃষ্ঠা।
€৮ ৪

১১৮৬৮
:.'

“১

১০৬ ৮

(৬) বাঘামতীর প্রাচীন সেতু ...
১৮ ১১৬ ৮
(৭) গৌড়ের একাংশের লিখো মানচিত্র... টাইটেলের পর পৃষ্ঠা:
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)

সোণার বাঙ্গালার মানচিত্র
১
সোণার গার স্থান নির্দেশ নামক মানচিত্র:
প্রাচীনকালের ব্যহরচনাপদ্ধতির চিত্রা
***
তখনকার বাঙ্গাল৷ অক্ষরের নমুনা
***

ব্ী পরে।
এ পরে।
৭৮ পৃষ্ঠা ।
চিত্রস্থচীর পর।

(১২) নর্তভকীগণের নৃত্যভঙ্গী ও অগ্চচালনা কৌশল .*. ১০০ পৃষ্ঠা |.
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কুণীলবগণ।
পুরুষগণ ।
মহারাজ বল্লালসেন

বরেন্দ্র, রাঢ়, বগৃড়ি বঙ্গ প্রভৃতির

মহারাজ লক্ষ্পণসেন
কুমার কেশব
বলদেব
ধর্মমগিরি

এ পুক্র।
ত্র
পুক্র।
এ পুরোহিত ।

অধীশ্বর । ( গোঁড়েশ্বর। )

গালব
ভঙ্গসেন
সুষেণ
প্রবসেন (ছগ্মবেশে হেয়াদ্) ১

জয়ন্ত (পরে জোহান্)
বলভচশ্র

কমল
বায়াছুম্ শাহ

গোর! সর্দার
ছুলীন

ধঁ অমাত্য ও ধর্মাধিকার।
এ এ সহকারী।
এ পার্খ্চর |
এ নগর রক্ষক; পরে চৌরোদ্ধরণিক।
এ ভ্রাতুক্ুত্র।
সন্ত্রান্ত কুলীন-ব্রাহ্মণ।

গোঁড়ের প্রধান ধনী, বপিক্-সম্প্রদদায়ের
নেতা ও মগধেশ্বরের শ্বশুর।
প্র দৌহিত্র। ( মগধরাজকুমার | )
মুনলমান-সর্দার ।
এ দলভুক্ত হিন্দু। (রাজদ্রোহী)
এঁ দলভুক্ত নিরাশ্রয় বালক।

নিয়ামৎ

এ গুগুচর ; পরে বক্তিয়ারের সহকারী ।

মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী ...
হায়দর, জেহাত্, জোহান্ ...

মচম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপে অবস্থিত
কুতুবউদ্দীনের পূর্ববদেশের প্রতিনিধি
ধর অধিনায়কগণ।
|

হেয়াদ্

এঁ পথপ্রদর্শক | ( ছল্রবেশী ফ্রবসেন)

15

জয়দেব
লুকা

.*
'

সাধানন্দ (ফুলবাবা)

.",

ভক্ত ও বিখ্যাত কবি।
মেছসর্দার।
: বৌন্ধ-সন্যাসী।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্র€রীগণ, নাগরিকগণ, বণিকৃগণ, সভামদ্গণ,

হিন্দুও মুলমান সৈগ্তগণ, কৌচ, মেছ.ও তিহিরু
সৈন্থগণ, সামস্তবর, নটগণ, টহলদার বালকগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

্ত্রীগণ | ..
শিলাদেৰবী

:*.

মহারাজ বল্লাল-মহিষী।

বিজয়

'*

স্থষেণের সত্রী।

বল্পত-কন্তা

,.*. .

পনমঙ্গী
শৃ্রাণী
হোরা

.

মগধরাঞমহিষী। (কমলের মাতা

551
জয়ন্তের পত্বী।
ূ
৮
পান্মিনী-লক্গগাক্রান্ত শৃদ্ররমণী |
..-.. শীমঙ্গিনী।
পদ্মিনী, নটাগণ, ভট্টবধূগণ, কৃষক-রমণীগণ, ..
নর্তকীগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গন্থকারের অগ্রজ, সভায়, ও নাট।শিক্ষাদাতা
[901

4৯. ৬1078018517,

প্রস্তাবনা।
( ক্ষেত্র-পার্শস্থ গৃহ-প্রাঙ্গণ। )
[ সময়- প্রা ; স্থান__গৌড় |]

[ আম, কাঠাল, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে; অপরদিকে
পুষ্পিত উদ্ভানের একাংশ দেখা যাইতেছে; ধান্তের গোলা,
বৎস দুপ্ধপান করিতেছে ; কাটা-ধান মাথায় লইয়া কৃষকরমণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। নট, নটা, ভট্টপুরুষ ও

ভট্টনারীগণ। ছুইটী নটা দুইটা নটের দিকে
জিজ্ঞান্ু-নয়নে দেখিতেছে-_ছুইটা নট
সন্গেহে নটী ছুইটাকে দেখিতেছে।
১ম নটী ১ম নটকে ও

২য় নটা ২য় নটকে'
ক্ুধাইল £--]

১মনটা। কোথ| ধানের গাদায়, রোদের আভায, সোণ! চিক্চিক করে?
২য়নটা।
১ম নট।

কোথা রাক্ষ! মুখে, রোদ্ লাগলে, পদ্ম ফুটে পড়ে?
যেথা টা্দের কোলে, কুমুদ দোলে, হাসে জলাশয় ।

২য় নট। যেথা রবির করে, কমল তরে, ভ্রমর পাগল হয়।
নটদবয়। কোথা আম কাঠালের ছায়ার ঘেরা, দয়ায় ভর! সারাদেশ ?

ভট্টনারীগণ। যেখা লক্ষণ আছে, বল্লান আছে, নেইকো। ঘাদের
|

যশের শেষ ।

প্রস্তাবনা

্
গীত।
পি

ভট্টগণ ও কৃষক-রমণীগণ। . ...

7

এইত” সে দেশ, সোণার বঙ্গ, এদেশ অঙ্গে আছে সব।

_শৌর্্য বীরধ্য আধ্যকার্ডি, সর্ব পূর্র্ব যশঃ গৌরব ॥
নটউগণ।

কোন দেশ হেন সুখের স্বর্গ, অতুল-কীর্ডি নৃপতিবর্গ,

লক্ষণ ধরে সমরে খড়, বল্লালের কৌ লীন্রৰ ॥
নটাগণ। কোন দেশে উহ! পুরব-ভাগে, সিন্দুর পরে সবার আগে,
কোন দেশে ফোটে কেতকী কমল, প্রাবৃটে ছোটে হেন মৌরভ ॥
নটগণ। কার মুক্তহত্ত লঙ্ঘে শির, তুঙ্গ শৃঙ্গ হেমগিরির,

“পাতালচশী* “ফুলবাড়ী-দ্বার* অতুল কাহার গড়-বিভব £-নটাগণ। বরেন্ু, রাঢ়, বগৃড়ি, বঙ্গ, পৌও,স্, পঞ্চ অঙ্গ,

পন্ন, মেঘনা, তীম-তরঙ্গ, গঙ্গ।, সাগর-সংজ্ঞ|! সব ॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।
(অরুণ্য-মধাস্থ ছাউনী-শ্রেনী ) দুরে চাদমারী।)

[চি্তিতভাবে বায়াছুম শাহ্ মানচিত্র দেখিতেছে ) বিষ গালব দুরে
দণ্ডায়মান; দুলীন আপন মনে টাদমারীতে নিশান! অভ্যাস
করিতেছে। ]
নিয়ামণ খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন ।
বায়াহুম।
নিয়ামৎ।
বায়াদুম।
নিয়ামৎ।

আত কি সংবাদ সংগ্রহ হলো?
খুব, ঢের, অনেক, বল্বার মতন।
কি রকম?
অমাত্য ধর্মগিরির সঙ্গে রাজ-পুরোছিত বলদেবের মতের ত'

ফরাক্ ছিলই, তার ওপর মহারাণী শিলার দেওয়। নৈবেদ্তের খাবার
নিয়ে ঘোর শক্ত হয়ে গেছে। ঠোঁট, যা ঠোটের সঙ্গে একলজে
জন্মেচে, এক হ'য়ে দিনরাত লেগে আছে, মুখের কথ! আর খাবার

তাদেরও ফরাঁক্ ক'রে দেয়,--কাজেই গর্মিল!

বায়াহুম। এই তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে বিবাদ ক'লে?
নিয়ামৎ। একথান। মাছ নিয়ে যে ঘর ভাঙ্গে? ভাঙ্গবার মম অমনি ছোট
জিনিষ নিয়েই হয়! এখন এমনি ধাড়িয়েচে, যে, ধর্মগিরি যদি বল্লেন

নির্দোষ, বদের বলেন দোষী? ইনি যদি বল্লেন মহারাজ বল্লাল কর

লল্মমণসেন

৪

বাড়িয়ে অন্তায় ক'চ্চেন, দেশ জুড়ে অভাব আন্চেন, ব্লদেব বল্লেন,

মোটেই নয়, বাড়ানই উচিত, মকলেই খুলী। আপনার শিক্ষামত
ধর্মগিরি কাল বল্লেন, গোর! সর্দার রাজভক্ত, বিদ্রোহ করেন নি,

জনকতককে নিয়ে অভাবের তাড়নায় পরামর্শ করেছিলেন; বলদেব
ঝল্লেন, না, গোরাই মূল, তার কয়েদ হওয়াই উচিত।
বায়াহম। কি হলো?
নিয়ামৎ। কারাবাম।
বায়াছুম। (চমকিয়।) সেকি!

|

নিয়ামৎ। কিন্তু ধর্মগিরিও প্রতিজ্ঞা করেচেন, আজই তিনি গোরাঁকে
কারামুক্ত করবেন; এদিকে বলদেবও রাঁজাকে পরামর্শ দিয়ে ঠিক
করিয়েচেন, আজই গুপ্তভাবে নগর দেখা উচিত। আর নগর রক্ষা
কঃর্বেন সুষেণ নিজে ।
বায়াদুম। তবে আজই সুযোগ | সকলে বুঝুন, ধর্মগিরিই প্রবল, স্ুষেণ

অকর্মণ্য ।. যাও গালব, গোর আমাদের দলভূক্ত, তুঁমি ধর্ম্মগিরিকে
সাহায্য কর।

মুদলমান-সম্প্রণাঁয়ের এক প্রাণীর কারাবাস, আমাদের.

সম্মানের হানিকর।
গালব। বেশ।

গৌরার মুক্তি চাই |

[ গালবের প্রস্থান ও বায়াদুমের শিবিরাভ্যন্তরে গমনোদ্যেগ।

ছুলীন। (বায়াছুমের নিকটবত্বী হইয়।) সর্দার, আমায় একট! কাজ
দাও; আমার নিশান! ঠিক হ/য়েচে, একশো গজের মধ্যে একটা

তীরও ফন্কাবে ন]।
বায়াছবম। যদি প্রস্বত হয়ে থাক”, আজই পরীক্ষা দিও। (নিগ়্ামতের
প্রতি) যাঁও, বালককে সঙ্গে নাও।

৪

[ সৈন্তসহ বায়াছুমের ছাউনী-মধ্যে গমন রণ
নিয়ামৎ সহ দুলীনের গ্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।
(গৌড়__রাজপথ 7--চৌমাথা ।)
[ সময়-_রাত্রি ]
সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।

ৰ
সাধ্যানন্দ।

এত আলো, এত” আলো, দেখ+, দেখ, তবু অন্ধকার!

ভাব-নদী বেগে শুদ্ধ হবে, সত্য ভিন্ন মনশ্তুদ্ধির উপায় নাই, জ্ঞানে
বুদ্ধি শুদ্ধ কর, বিগ্ভায় আআ! শুদ্ধ কর, সত্যে মন শুদ্ধ কর, হিংসা-

বর্ধনে, দানে, সোণার গৌড় স্বর্ণময় করে রাখ।
[ সাধ্যানন্দের প্রস্থান।

ভূঙ্গসেন সহ মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গসেন। শুভাগমন, শুভাগমন; পথ পবিত্র,পথপবিত্র) কামরূপ ও
কলিঙগজেত৷ স্বর্গীয় মহারাজ বিজয়সেনের আশীর্বাদ আপনার উপর
রঃয়েচে, আপনার জয় সর্বত্র। এাজাদের ভাবনা! নেই, চিন্তে নেই)
রাত্রে কেবল খোম্মেজাজে, তৌম্ ভৌদ্ ক'রে নিদ্রা যাচ্চে, আর

দিনে খাচ্চে। সুশাদন, চতুর্দিকেই স্ুশামন। আপনার নগরীদর্শন,
কেবলই কষ্ট,শুধুইষ্টনষ্ট, তার ওপর পষ্ট ঝ'ল্তে কি, তোমার গিয়ে,

মনে কর বোল্বুই বাকি, আর কিই বা বঃল্বো, এই, আপনার.
গিয়ে, আমার গিয়ে, কি বলে, কিছুই নেই, দরকারই নেই।
বল্লাল।

না, না, নগরীদর্শন, ওট। রাজধর্্ম।

ভূঙ্গদেন। আহা, তাত” বটেই! রাঁজ! দেখ্চেন, শ্বয়ং দেখচেন, সশরীরে
দেখুচেন, এর চেয়ে আর কথা!
|
বল্লাল। (বিষাদে ) কিন্তু সকল রাজা ত| দেখেন ন|।
ভূসেন। কেউ দেখেন না, কেউ দেখেন না, দেখে আর কে? এইত,
পশ্চিমে বিষুপুর,; পঞ্চকোট রয়েছেন, দক্ষিণে সুন্দযধন-সন্লিহিত
ষ্

প্রদেশাধিপতি র'়েচেন, পুর্বে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ব্রিপুরেশ্বর
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পসরা খিতাজিপরিবার
উনি বসির

রঃয়েচেন, উত্তরে কুচবেছার আছেন, দেখে কে? দেখবার
যোগ্যতাটা কার? বলি, জানে কে? কেউ জানে না, আমার

কাছে পষ্ট কথা, আপনার মুখের সাম্নেই বুম, তা ভালই বলুন,
আর, কি বলে, মন্দই বলুন।
বল্লাল। যজ্ঞের কথ নিয়ে কিছু আন্দোলন শুন্চো?
তৃঙ্গসেন। অদ্ভূত, অদ্ভুত, সে কি আন্দোলন, একেবারে দোলন)
আপনার যজ্ঞ, আহা, একবার হ'লে হয়।

বল্লাল। এইবার বল্লভচন্ত্র বুঝতে পার্বেন-_
তৃঙ্গসেন। আজ্ঞে পাচ্চে, এরই মধ্যে, কি বলে, পাঁচে।
বল্লাল। রাজ, একদিনে যা দান ক'ত্তে পারেন, তা সমস্ত বণিক্-

সম্প্রদীয়ের জীবনে দেবার সামর্থ্য নাই ।
ভূঙ্গসেন। বটেই ত+, বটেই ত।
বল্লাল।

বণিক্ হয়ে তোর এত বড় স্পর্ধা, ব্রাহ্মণের বিষয় আন্দোলন!

ভূঙ্গমেন। দেখো, দেখো একবার ! বল্লভটা ভারী বিশ্রী।
বল্লাল। আবশ্ঠকে আমি কর বাড়াবে, শুন্ক স্থাপন করবো, নীচজাতিকে

উচ্চসম্মান দেবো, উচ্চকে নীচরূপে পরিবর্তিত ক'র্বো। তুই বণিক্প্রজা, তোর আবার আপত্তি কি? তুমি বৈশ্ঠ, বৈশ্তের স্তার থাকৃবে।

ব্রাহ্মণের স্তায় আচার দেখাবে, বিক্রমে ক্ষত্রিয়কে পরাজয় ক'র্বে,
স্বজাতির ন্যায় সঞ্চয়ী হবে, শূত্রের স্যাঁয় সেবা-রত থাকবে! এসবে
তোমার কি অধিকার? বাঁণিজ্য করো, পণ্ুপাঁলন করে দাস সংগ্রহ

কঃরে দাও, তোমরা বৈশ্ত, তোমাদের এই ধর্্ম।
ভূঙ্গসেন।' এই ত”, এই ত” স্তায়বিচার।

টাক। হ'য়ে ভারি বেড়েছে,

একেবারে তোমার গিয়ে কি বলে, দাস আটকাচ্ছে, অনাঁচরণীয়দের
প্াস্ত, তোমার গিয়ে আপনাকে, ওদের জন্যে আচরণীয় ক/ত্ে হচ্চে,
ওরা কিন্তু ভারী ছূঃশীল হয়ে গড়েছে ।

৭

লক্ষমণসেন

বল্লাল। ধনগর্বব, ধনগর্কই তাদের প্রবল ক'রে তুলেচে। ক্ষতিগ্রস্ত না
হলে, এ অযথ|। আন্দোলন নিবারণ হবে না, সুতরাং শুক্কের বৃদ্ধিই
উচিত।
ভূঙ্গসেন। আহা, এরই নাম রাজবুদ্ধি, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্ম! ১

বল্লাল। চলো, একটু এগিয়ে চলো । সকলেই ত' প্রজা, সকলেই সন্তান,
গুপ্তভাবে সকলকেই দেখা উচিত।

ভূঙ্গসেন। আহা, তা” আর উচিত নয়, তোমার গিয়ে, এই, ভয়ানক
উচিত; প্রজার! দেখে, কি রাজা পেয়েচো, বোঝ” । ওট! কারা-

বিভাগের পথ, এই দিকে আনুন, এই দিকেই চনুন। আহা, কি
উচিত জ্ঞান দেখে! ।

[বল্লাল জুদ্ধ হইয়া ভূঙ্গসেন প্রতি চাহিয়। প্রস্থান করিলেন।
ভূঙ্গমেন।

(সভয়ে অপ্রতিত হইয়।) উচিত, ত” উচিত, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্ম

[ বল্লালের অনুগমন করিল ও ধর্মমগিরি লুক্কায়িত ছিল বাহির হইল ।
ধর্মগিরি । মানুষের বেশী শক্র কে, যদি কেউ জিজ্ঞাস করে, উত্তর দি,
এই ক্ষণজন্মার দল। চোরের শান্তি হয়, আর তোষামোদকারীর
শাস্তি নেই? কি অন্ায়, কি অন্যায়!

ধর্মমগিরির প্রস্থানোঘ্যোগ ও গালবের ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ ।
গালব। ধর্মীধিকার ! উপায় করুন, আমার্দের কৌশলে গোরাসার্দীর
পালিয়েচে, বোধ হয় সুষেণ বুঝতে পেরেছে।
ধর্মগিরি। সেকি! সেকি!

[ উভয়ের প্রস্থান।

সতয়ে চতুদ্দিকে চাহিতে চাহিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ গোরার প্রবেশ ।
গোরাসার্ীর।

না ধল্লে হয়, আর একটু না ধল্লে হয়। পায়ের শেকল

রইলো, একটা ছেনী, উকো॥ লোহা, যা হয় কিছু। আছাড় মাল্লে

লন্মমণসেন
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া্পরিপরিশিপাসসিপি
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তাসপা পা পি পির লা

লীসটপিসিপিসিশাসদরাসিসিপীকাস্ছি লাস

কাস

ঝন্ ঝন্ ক"র্বে, শব হবে, ভাঙ্গবে না । লোক রঃয়েচে, হয়ত' লোক
রয়েছে । গাছের নিশ্বেদ্ পড়ে । ভয় কি? মাথায় মারবো, যে আসবে,
মাথায় মার্বো, হু হু ক'রে রক্ত পড়বে, ধত্তে দোব না, খুন, খুন,

চান্দিকের মাঁটা লাল হবে, রক্তে রক্তে ভিজে উঠ্বে, রাত্তিরে শুধিয়ে

যাবে। ছেনী, লোহা, উকো, যা হয় কিছু, যা হয় একটা কিছু।
অসিহস্তে একদিক দিয়া স্ৃষেণের প্রবেশ ।
স্থযষেণ। পাল্লে না, পলাতক বন্দি! আর তোমার নিস্তার নেই।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে গালবের প্রবেশ।
গালব।

কথনও নয়, কার সাধ্য গোরাকে আবদ্ধ করে।
_ [ স্থষেণ সহ যুদ্ধ।

ক্ষিগ্রগতিতে ধর্মগিরির প্রবেশ ৷
ধর্মগিরি। (গোরার প্রতি ) এসো, এসে, পালাও, পালিয়ে এসো।
সুষেণ। (যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্মগিরির প্রতি) ধর্দমাধিকার |ধর্মীধিকার!
এ কাজ আপনার!

ধর্মগিরি। (গোরার প্রতি) এসে! গোরা, তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গরাজ্যের
স্থাপনা করবো, যেখানে পক্ষপাত নাই, আকাক্ষ। নাই, সকলে
সবল, সকলে সুখী ।
.
[ গোরাকে লইয়। ধর্মগিরির প্রস্থান ।

কুমার লক্ষণের প্রবেশ।
লক্ষণ।

( পল্ায়নপর ধর্মগিরির প্রতি) যদি এমন দেশ থাকে, আমায়

সেখানে আশ্রয় দাঁও, সে স্বর্ণভূমি সকলেরই দেখবার। (যুদ্ধরত
গালব ও নুষেণের প্রতি) কি ক'চ্চো, (স্থধেণ গ্রতি) এক স্তায়
সমর্থন ক'ত্তে গিয়ে এক অন্তায় ক'রে! না, বন্ধুত্ব স্থাপনা কর। জেনে

বাধ, ক্ষমার তুলা ধর্ম নাই, সতষ্ুই এ জগতে গৌরবমপ্ডিত।
.

[ কুমার লক্ষ্মণ উভয়ের মধ্যে আসিয়৷ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া! দিল।

৯
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নেপথ্যে ধর্মগিরি। ওই, ওই, হত্যা কর, সমস্ত ষড়যন্ত্র গুপ্ত থাকবে।

স্থষেণ। (সভয়ে চীৎকার সই )ওই, ওই।
|
বর্ষা-হস্তে দুলীন আসিল লক্ণকে লক্ষ্য করিল ও কীপিয়! উঠিল।
ছুলীন। (ভ্রান্তুতাবে )আয, আ্যা।

|

[লক্ষণ চাহিয়া দুলীনকে দেখিল ও বসতমুষ্টিতে হাত চাপিয়৷ ধরিল।
লঙ্মণ। (হাত চাপিয়া সন্নেহে ) কে তুমি সুন্দর বালক ? উত্তর কর",
তোমার মত আমায় যদি সহায়হীন পেতে, কি ক'ত্তে বালক?
দুলীন। (উত্তেজিতভাবে ) তোমায় হত্যা! ক'ত্তেম্।
লক্মষণ।

(হাসিয়া) জ্ঞানহীন ভেবে আমি কিন্তু তোমায় মুক্ত ক'রে

দিতেম? যাঁও বালক, তুমি মুক্ত। শিক্ষা কর, দয়ার চেয়ে ধর্ম নাই,
ক্গমার চেয়ে নীতি নাই। অস্ত্রের সাহায্যে শরীরের জয় হয়) সে জয়ে

শ্নলীঘ| নাই, আনন্দ নাই, গৌরব নাই। মন জয় কর” মানুষ, মানুষ
হতে চেষ্টা পাও।
ছুলীন। (লক্ষণের পদতলে পড়িয়া) রাজা, রাঁজা, আমায় মাঁপ কর”, প্রমাধ

পেয়েছি তুমি কেন বড়, বুঝৃতে পেরেচি, আমাদের জাতেও মহৎ হয়।
নিজের জিনিষ, তাই চিন্তে পারিনি ! নাঁও রাঁজা, ইচ্ছে হয় এই বা
আমার বুকে বদিয়ে দাও। আমি আত্মীয়হীন, কেউ বাধা দেবে না।
লক্ষণ।

কখন নয়, আত্মগ্রানিতে তোমার শাস্তি হঃয়েচে। রাজার নে

সকলের জন্ঘ, শত্রু নাই, মিত্র নাই, আপনার নাই, পর নাই, সকলে
আমার, সুন্দর বালক, তুমিও আমার

[ ছুলীনকে মন্গেহে লইয়! কুমার লক্ষণের প্রস্থান ও সুষেণের অনুগমন।

গালব। হও শক্র, কিন্তু কুমার, সত্যিই তুমি একটা দেখ্বার দ্রিনিষ।
[প্রস্থান।
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তৃতীয় দৃশ্য ।
( জয়ন্তের কুটীর-সম্ুখস্থ পথ)
নাগরিকঘয়ের প্রবেশ।
১ম নাগ। বলি হ্যা হে, জয়ন্তটা বুকের ওপর বসে কুলীন হবে, আর
আমর!
আমায়
২য় নাগ।
কুলীন

অকুলীন! বল্লালের জন্তে সে বেট| কিনা, আমার ঘরে থেলে,
মর্যযাদ দিতে হবে !
নিশ্চয়, এর মানে আছে, ঘখন অমন সুন্ধরী স্ত্রী, তখন আবার
হবার ভাবন!।
ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ ।

ভূঙ্গ। ঠিক ব+ল্চো, ঠিক ঝল্চো, ওই জয়ন্তর কথ! বুঝি হঃচ্ছিপ? ওটার
জাতপাত করা যায় না?

১ম নাগ। দোঁষটা কি দেখান চাই ত?
ভূঙ্গ। হ্যা? অমন সুন্দরী স্ত্রীরঃয়ে্ে, ওর আবার দৌষ দেখাবার ভাবনা,

টাও, ও মাগী নষ্ট।
২য় নাগ। রটাতে হবে কেন?

সত্যি ন্ট না হ'লে অত ঘোম্টা! দেয়?

১মনাগ। ঠিক্, ঠিক্, যখন ঘোম্টা দিয়েছে, তখন ওর বাবা নষ্ট, বরি
কি মশায়, একদিন দেখি, ও ভয়ঙ্কর নষ্ট ।
ভঙ্গ । যাযা, ভয়ঙ্কর ন্ট) তবেই ত! একঘরে কর, একঘরে কর,

নইলে জাত যায়, হিন্দুধর্ম যে গেল।
১ম নাগ | আমি দশরথের মত, নিজের পু রামচন্ত্রকে ত্যাগ কর্বো,
তবু ধর্ম ছাড়তে পার্বে৷ না, আমার ধর্মই মহায়।
ভূ । বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, আমার নাঁনান্ কাছ আছে,

১১
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বুঝলে, প্রজা, সন্তান কিনা, সকলেরই উপকার কত্ত হয়, আমি
চল্লুম, আমি চল্ুম।
[ভূঙ্গসেনের প্রস্থান ।

[ অন্তদিক দিয়া কলসীকক্ষে সিক্তবসন! পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ও উহাদের
দেখিয়া সম্কুচিতা হওন ও আরে! অধিক ঘোম্টা টানিয়' নিজ
কুটীর মধ্যে প্রস্থান ।
“ম নাগ।

একবার চলার ভঙ্গী দেখেচো৷ ? লজ্জাশীলা, যেন পারে না।

২র নাগ। ওর মানেটা কিছু বুঝলে? ও তোমায় ঈশারায় ডাকৃলে।

ওই যে ঘোম্টা টান্লে, ওর মানে হচ্ছে 'স'রে এসো ।
১ম নাগ। ছাযা, ছ্যা, এত” লোকের সামনে ডাকূলে, ঈশারা, র্যা !
২য় নাগ। এই দেখলে ত+, এই দশের সামনে, তোমার হাত ধরে
টানাটানি কল্পে, এটা কি কুলন্ত্রীর আচরণ?
১ম নাগ। আমি পৈতে ছুঁয়ে +ল্তে পারি, কখন আচরণ নয়, একঘরে

কর”, নইলে ধর্ম যায়। হিন্দুর সর্বাগ্রে ধর্ম। দেখ খুড়ো, তোমায়
প্রায়শ্চিত্ত ক+তে হবে। ও যে ঘাটে জল নেয়, তুমিও সেই ঘাটে জল

নিয়েচো, কাজেই, ও বেশ্তা-মাগীর ছোঁয়াছু'য়ি তোমায় থেতে হয়েছে,
কাজেই, তুমি সংস্পর্শদোযে দুষ্ট হয়েচো। তুমি দীতে কুটো, আর
হাতে সর! নিয়ে প্রায়শ্চিত্ের জন্য ভিক্ষে মাগ্তে বেরোও, আর

আমর! দশজনকে জানাঁন্ দিইগে। একঘরে ব'লে কেবল ওই জয়ন্ত
বেটাকে নেমন্তম্ন ক+র্বে। না। এ বিষয়ে যত বেশী ঘোঁট হবে, ওই
পদ্মাক্ষী মাগী তত বেণী বেণী বেস্তা প্রমাণ হবে, কি বল?

২য় নাগ। সেই ভাল, এখনি দাতে কুটো আর হাতে সরা নিয়ে বেরিয়ে
পড়া যাকৃ। সংস্পর্শদোষ, আমর! হিন্দু হয়ে কখন সহা ক'র্বো না।

আমার ধর্মই সহায়, আমার সত্যই পথ |
১ম নাগ। বটেই ত+,বটেই ত» মানপসিক বল দেখ+; জাতকাট্ কি না।
ৃ
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২য় নাগ।

রা
ওরে, আমি যে সত্যের সেবক, আমি যে ধর্মের দাস রে।
[ প্রস্থান।

১ম নাগ। কি নিষ্ঠা, কি নিষ্ঠা, আহা
[ ২য় নাগরিকের অনুগমন।

পল্লাক্ষীর উদ্বিগ্নভাবে প্রবেশ ।
পদ্মাক্ষী। এত,খানি বেল| হলো, কই ঠাকুর-মশায় এলেন না ত»।
এসে একরূপ চণ্ভী পণ্ড়বেন, তবে ত” জল খাবেন। হুয় ত কত
বেল! হ'য়ে যাবে। যাই, গোয়ালঘরের কাজটা ততক্ষণে সেরে
নিই গে।

[ কুটারে প্রস্থান।
একদিক দিয়া দ(তে কুটো, হাতে সরা লইয়। ২য় মাগরিক আিল,
প্রথম নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ ও অন্তদিক দিয়াজনসত্ঘের
সহিত বলদেবের আগমন।

২য় নাগ। হে সৎমগুলী, আমি পতিত, বিপন্ন, সংস্পর্শ-দৌষে ই হয়েছি,
কা+ল প্রায়শ্চিত্ত, আপনারা উদ্ধার করুন।

বলদেব।

কি ঠে তুলদীলোচন, কোন গাভী-মাতার অপালন হয়েচে ন।

কি? তে কুটে।, হাতে সর! নিয়ে দোর দোর ভিক্ষেয় বেরিয়েচে। যে?

১ম নাগ। পদ্মাক্ষী-মাগী যে ঘাটের জল থায়। সেই ঘাটের জল খেয়ে
ফেলেছেন, তাই সংস্পর্শ দোষ-জাত যে পাপ, তার জন্ প্রায়শ্চিত্ত
কণত্বে উদ্ভোগী হয়েচেন।
বলদেব। কেন, মা লক্ষী ত_
৯ম নাগ। শুনুন না, শুনুন না।

[ব্লদেবের কর্ণে পনলাক্ষী যে কুচরিআ, তাহ! ১ম নাগরিক চুপি চুপিকহিল।
বলদেবু। র্যা! বল কি! যখন হাত ধ'রে টানে, তখন ত+ প্রকাস্ত বেস্তা!

ভাগ্গি বাব! তুমিবালে, নইলে আমিই ত' চণ্তীপাঠ ক'ত্ে যাচ্ছিলুম।

১৩
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লোকের সাক্ষাতে হাত ধ'রে টানে, সমাজের বুকের ওপর দীড়িয়ে
অত্যাচার দেখায়, এত সাহস, এত স্পর্থ। হ'য়েচে!

[ পন্মাক্ষীর বহিরাগমন।
পন্মাঙ্ষী। বাবা, আপনি এসেচেন, বেল! যে আর নেই।
[ পদ্ধাঙ্ষী গলবন্ত্র হয় প্রণাম করিতে গেল।
বলদেব।

তুমি কুলটা, আমায় স্পর্শ ক'রে! না।

পল্মাক্ষী। ফর্যা! [পন্মাক্ষী বসিয়। পড়িল।

২য় নাগ। আমি সংস্পর্শ দোষে দুষ্টহয়েছি, ধর্মই আমার সহায়, সত্যই
আমার পথ, হে সৎ-মগ্ুলী ! আমি অনুতপ্ত ।

পদ্মাঙ্গী। বাবা, বাঁবা, এ সৰ কে প্রচার ক'চে, আমি জোর-গলায়
ব'ল্চি, সে যেই হো+ক্, সে মিথ্যাবাদী । যে, এ সব রটনা করে, সে
নিজে হীন, সে নিজের মত জগৎ দেখে।
বলদেব।

কি ক'র্বো, দশের মুখে ধর্ম।
[ বলদেবের প্রস্থানোষ্ভোগ।

পদ্মাঙ্ষগী। বাব! ফিরলেন যে, চণ্ী পড়বেন না?

বলদেব। আমি কুলটার গৃহে যাব না। (১ম নাগরিককে দেখাইয়! )
তুই এই ্রাঙ্গপেরই হাত ধ*ত্তে গিছলি।
পদ্মাক্ষী।

এ যে আমার পেটের সন্তান ।

'বলদেব। দ্বশ-মুখে ধর্ম, আমি যেতে অক্ষম।

্
[ বলদেবের প্রস্থা"

[পন্মঙ্ষী। বাবা, আমি তোমার হাত ধ'রেচি, আর তাই দিপ্রচার
কোরে বেড়াচ্চো ?.

ৃ

নসঙ্ঘ হইতে জনৈক | ওই শোন, হাত সত্যি ধছিব, ারলহ
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে ঝলে ধত রাগ ।
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নি

জয়ন্তের প্রবেশ।
১ম নাগ। (পর্মাক্ষীর প্রতি) সত্যি কথ! ঝ'ল্্বো৷ না কেন? তুমি কুলীনপড়ী, এই ভয়ে নাকি?
জয়স্ত। ব্যাপার কি?

পল্লক্ষী। স্বামী, পতি, গুক, আমার লজ্জ। রক্ষ। করুন। আমান মিথ্যাকলঙ্ক হ'তে বাঁচান, আপনার সমক্ষেও এরা প্রচার ক'ত্তে সাহস করে,

আমি কুলটা। আমার মুখ দেখুন, ছেলেবেল! হ'তে আমার আচরণ
ভাবুন, আমায় রক্ষা করুন।

১ম নাগ । তুমিত' বাছা, এই দশের সাম্নে স্বীকার কঃল্লে,রি না
হয় হাত ধরেই টেনেচি, তা কি দশের সামনে প্রচার ক'রে বেড়ায়।
বাছা, তুমি কল্পে, আর দশ জনে ব'ল্বে না?

জয়ন্ত। এতদূর হঃঘ়েচে। সর্বশক্তিমান
[ জয়ন্ত নিজ-কুটীরে প্রবেশপুর্ব্বক দ্বার রোধ করিয়া দিল।
পন্মাক্ষী। দরজ! খুলুন, দরজা খুলুন।
১ম নাগ।

(২য় প্রতি জনাস্তিকে ) আগুন লেগেছে, চল ছে; রগড়

পাকান যাক।

২য়নাগ। হেসংমগুলী! আমি অনুতপ্ত, আমি সংস্পর্শদোষে ছষ্টহয়েচি,
ধর্মই আমার সহায়, সত্যই আমার পথ।
[ প্রস্থান।

জনসজ্ঘ হইতে জনৈক| নষ্ট মাগী, দেখচে| না, আমর! প্রথম থেকেই
[ জনসজ্বের প্রস্থান ।

পন্মঙ্ষী। ঠাকুর, ঠাকুর, ওগো। ওগো, একবার দরজা খুলুন।
জয়ন্ত । তুমি অন্তাসক্তা কুলট!, তোমায় বর্জন ক'রেচি।
পল্মাঙ্ষী। হ। ঈশ্বর

|

|

[পল্লাঙ্ষীর ভূপতিতা৷ হগুন।
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ভূঙ্গসেনের প্রবেশ।
ভূঙ্গ। বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, কাজ ঠিক উত্রে দিয়েছে

দেখি, ছু'ড়ীটাকে নিয়ে যদি কিছু করা! যায়। (অগ্রসর হইয়! ) এই,
দিদি ষে, দিদি যে, ভায়| বুঝি রাগ ক'রে দোর দিয়েচে? (পন্াঙ্গী

উঠিয়া দীড়াইল) তা, যে রকম ঘোঁট্ চল্চে। তুমি রাজার কাছে,
জয়ন্তের নামে একটা অভিযোগ কর', উপায় হ'য়ে যাবে, এসে |
পদ্মাঙ্ষী। স্বামীর বিপক্ষে, ছি!

ভৃগ্ধ। স্বামী হয়েচে তার হয়েছে কি?
পঞ্মাক্ষী। সেযে স্বামী, মে যে দেবতা, সে যে ইহকাল পরকাল।
সোণার বাংলার বুকে দীড়িয়ে শেখাতে যেও না, এখানে স্বামীর
বিপক্ষে স্ত্রীঅভিযোগ ক'ত্তেও সাহম করে।
ভূঙ্গ। তা হলে, সমাজের, জাতের, স্বামীর, সকলেরই ঠেল। হয়ে থাক+।

তোমার ভালর জন্যেই বল্চি। স্বামী হ'ক, কিংবা! সমাজ হ'ক, বর্জন
করুক আর যাই করুক, যদি রাজ| নিয়ম করে দেয়, নিতেই হবে।
পলাঙ্ষী। সে যদি গ্রহণ করে, সে ষদি দোষ ভোলে, আমায় য| বলবে
তাতেই শ্বীকার।
ভূ্গ। দেখি, আমার হাত-যশ আর তোমার বরাত্।
পল্মাঙ্গী। হেঠাকুর! আমার স্বামী যেন আমায় মাপ করেন, তিনি

_ যেন বোঝেন, আমি নির্দোষ, আমায় এই ভিক্ষা দাও, আমায় এই
ভিক্ষা দাঁও।

ভূঙ্ন। এসো।

|

[ পন্মাঙ্গীর হস্তধারপপূর্ববক প্রস্থান।
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চতুর্থ দৃশ্য ।
( বল্ভচন্ত্রের বহির্ব্বাটা। )

বল্পভ উপবিষ্ট ।.
বল্পত। কমল!

নিমন্ত্রণের তালিকা-হস্তে কমলের প্রবেশ ।
কমল।

কেন দাদা?

বল্লভ। (উদীভাবে ) কি ক'চ্চো ভাই?
কমল।
বল্পত।

কোন ব্রাহ্মণের নাম বাঁদ পড়লো! কি না দেখচি।
দেখো, দেখো, স্বর্গে গেছেন, দেখো ।
্

[ ফর্দ দেখিতে দেখিতে কমলের প্রস্থানোগ্োগ।

দেখতে অনেকক্ষণ লাগৃবে, নয়?
কমল।

হা।

[প্রস্থান।

বল্লভ। কমল!

|
কমল।

, কমলের পুনঃপ্রবেশ।
হ্য! দাঁদ|, আবার ডাক'চে। কেন ?,

বল্লভ। দরকার যে ভাই, তোর দিদি তঁ এমন বল্তে! না; দেখ্,
_ তোরা এক কথায় ভুরু কৌচ্কান্; তোরাও মানুষ, দে'জীবনে কখন,

উত্তর করেনি, মেও মান্ষ।

( কমল লজ্জিত হই মুখ নত করিল ।

(ম্নেহঙ্থরে ) কমল!

কমল।

(সাগ্রহে
)কি দাদা?

ক

পত

বল্লত। এই ব্ল্ছিনুম কি, মনটা বড্ড কেমন ক'চ্চে, অনেক দিনের
ই সম্পর্ক, একদিনে কি ভোল| যায় দাদা! ঘরের ঘে দিকে তাঁকাই,

সেই দিকেই তোর দিদি।

তাঁর শিক্ষা, তার পছন্দ, তার সাজান,

১৭
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স্বর্গে গেলেও যে আমায় জড়িয়ে আছে । দাদ, এবার আমার সব

খরচ করাও) লক্ষ্মী, লক্ষী, লক্ষ্মীর উদ্বেশে সব যাঁক্।
কমল।

দিদির মত মানুষ বুঝি পৃথিবীতে হয় না। (চস্ষু মুছিল)

বল্লভ। (সাশ্রনয়নে) কেঁদ না, চোখের জল ফেল্তে নেই, আমায় কে
বোঁঝাবে দাদা? স্বামী রেখে মর! যে ভাগ্যি! তুমি ফর্দ দেখগে।
[ কমলের প্রস্থান ।

প্রথম বণিকের প্রবেশ।
১ম বণিক । দাদা মশায়, দাদ! মশায়,_-

বল্লভ।

(সন্নেহে, সাগ্রহে) কি দাদা, কি দাদা,--

১ম বণিক।

বল্লাল আবার নূতন শুক্কের স্থাপন! ক'ল্লে।

দ্বিতীয় বণিকের প্রবেশ ।
২য় বণিক। সর্বনেশে বল্লাল বণিকের ওপর পৃথক্ শুক্ক বসা+লে।
বল্পভ। ভয় কি ভাই, রাজা, রাজ আছে, আমাদের সমাজ, আমাদের
সমাজ; আমার ঘর থেকে টাক। নাঁও, একজন গরীব হবে, সমাজের
কিছুই ক'ত্বে পার্বে না। যাদের সমাজ ধাধা রইলো, রাজার

হুকুমে তাদের ভয় ! কিছু বলো! না, যা খুনী, ক'ত দাও, বাঞগালীর
নিজের ঝলে থাকৃতে এক মহারাজ বল্লাল আছে, সে আমার কে
জানিদ্? সে শুধুরাজানয়, সে আমার, মে আমার বিক্রমপুরের

লোক, তার বাগ আমার বাপের বন্ধু, তার পূর্বপুরুষ আমার
গ্রামবাসী, আমার গাঁয়ের লোক রাজা, আমার গাঁয়ের লোককে
আমার সামনে থারাপ বলিস্নি। পাপ হলো, পাপ হলো, গায়ের

লোকের নিন্দে গুন্তে হলো, মহাপাপ, এ শোনাও মহাপাপ।
কমল সহ বলদেবের প্রবেশ ।

আনন, আনুন, পান্ভ আন, অর্থ্য আন, দেব অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ
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অভ্যাগত। ( করযোঁড়ে) দেবত1, দেবত1, আমি পত্বীহারা হয়েচি,

আমার যে প্রণামের অধিকার নেই।
বপদেব।

কুঠিত হবেন না, আমি সদস্তই জানি।

মহারাজ বল্লালের

যজ্য, আমি প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ ক'ত্তে এসেচি। ( পত্রদান )
বন্নভ। অনুগ্রহ, রাজ-অনুগ্রহ, আজ ত” তিনি নেই, তোমরা! হাস+,

তোমরাই আনন্দ কর", রাজ-নিমন্ত্র, রাজ! আমায় ডেকেচে, আমার
বল্াল মাজ আমায় ডেকেছে।

সসজ্জ সৈন্য সহ ন্ুুষেণের প্রবেশ।
সুষেণ। হ্যা, ডেকেচে, তবে নিমন্ত্রিত বন্ধু বলে নয়, অপরাধী বন্দী

ঝলে,-_রাজসমীপে উপস্থিত হবার জন্ত। বল্লভ, তুমি বন্দী ।
সকলে।

সেকি!

সেকি!

নুষেণ। রক্ষিগণ! বন্দী কর!
সকলে । কখনই নয়! কার সাধ্য বন্দী করে!

( বগ্রিকদ্বয় ও কমল অস্ত্রধারণ করিল । )
স্বষেণ। আমি, সপ্ুসমাজের নেতা ও অধীশ্বর মহারাজ বল্লালের নাম
উচ্চারণ ক'রে ব/ল্চি, যে বাঁধা দেবে, আবদ্ধ হবে। ক্ষুদ্র বল্পভ,

তুমি বিদ্রোহী, তুমি বন্দী।
লক্ষষণসেনের প্রবেশ ।
লক্ষষণ। না, না। কখন নয়। সে ক্ষুদ্র নয়, ক্ষুদ্র তুমি, সে মহত, সে অতি
মহৎ। অত্যাচারের নাম রাঁজধর্ম নয়। শোন স্ুষেণ, আমি প্রতিতূ।

বিচারের জন্ত যখন প্রয়োজন হবে, মহাত্মা বল্লভকে আমি উপস্থিত

_কারুবো। মুক্ত কর', জগদীশ্বরের নামে মানীকে সম্মান দাও, স্থান
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ত্যাগ কর', জেনে রাখ, মানীকে সম্মান, নিজেকে সম্মান, মানীকে
সম্মান, জগদীশ্বরকে সম্মান।
[ সৈন্ত সহ সুষেণের প্রস্থান ।

বল্লভ। বাবা, বাবা, হত্যা কত্তে এলে যেআদর ক'রে নিয়ে যেতে
পারে, এ কথা তার মুখেই মানায়। এসো, দেবত। এসো, এসো
নররূপী নারায়ণ এসো! ওরে মানুষ দেখ, সোণার বাঙ্গালায় সোণার
মানুষ দেখ! দেবতা, পাগ্য নেবে এদো, এসে! দেবতা, এই আমার

মাথ, এই আমার অর্ধ্য।
( ভূমিতে মস্তক রক্ষা ।)
লক্ণ।

কি ক'চ্চেন, কি ক'চ্চেন, আপনি বয়োজ্োষ্ঠ ।

বল্লভ।

বাবা, বুড়োর একটা কথা রাখ । তোমার পায়ের ধুলো,

তোমার বাড়ীতে একবার ছড়িয়ে দেবে এসো।
লক্ষণ । উঠুন, চলুন, মায়েদের প্রণাম ক'রে আসি।
বল্পভ। আয বাবা, ক্রীতদাসকে পবিত্র ক'র্বি আয়।
[ লক্ষষণকে লইয়৷ বললভের গমন।

বলদেব।

বাঙ্গলা তুমি সোপায় ভর! থাকৃবে না ত” থাকৃৰে কে? আর

কোন্ দেশে রাজ! প্রজায় এমন মিল? আর কোন্ দেশে, এমন
লক্ষ্মণ জন্মায়, এমন বল্পভ হয়?

_[বলদেব কুমার লক্ষণের অন্থুগমন করিলেন।

তৃতীয় বণিকের প্রবেশ।
ওয় বণিক।. কি হয়েছিল হা?

কমল।

ওই, রাঁজার লোক দাদামহাশয়কে ধতে এসেছিল, ।

ওয় বণিক।

আয!

লক্ষাগসেন
কমল।
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দাদা যে কেবল প্রাঁজা” রাজা” ক'রেই অস্থির, নইলে একবার

দেখিয়ে দিতুম।
৩য় বণিক। লক্ষণ এসেছিল নয়?

কমল।

এসেছিল” বেটা খোসামুদে রামপ্রসাদে, খোসামোদ কণত্তে।
বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। রাজনিন্থা ক,চ্চো! অষ্ট্দিক্পালের অংশে নিশ্মিত চক্রবর্তী
মহারাজকে যে কটু বলে, সে চণ্ডাল।

কমল। ফক্কা বলে একশে। বার সই, তাই বুঝি? তবে রে বিটুলে।
(সকলে মিলিয়৷ বলদেবকে প্রহার করিতে গেল)

বলদেব।

( একপদ হটিয়) দুব্বিনীত বণিক, ব্রাহ্মণের অপমান ক'ত্তে

সাহস করিস?

সুমের হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত সমণ্ত জাতি, আজও

ধাদের আজ্ঞানত, সেই খধি-আদেশ-প্রচারকারীর এই অপমান,
জানিন্, বিধাতার কাণে পৌছুবে। বন্ুমত্ী গতিহীন হ'তে পারে,

সুর্যের আলোক নাশ হ'তে পারে, তবু, নির্দোষ রাজার নিন্দাকারী,
নিরীহ ব্রাহ্মণের অপমানকারী, এই গবিবিত জাতির পতন, হবে, হবে,
নিশ্চয় হবে।
কমল। কি, ছোটমুখে বড় কথা!
(সকলের বলদেবকে প্রহার)

ঝলদেব।

উঃ!

কুমার লক্ষমণ ও ততপশ্চাতে বল্পভের প্রবেশ।
লঙ্ষণ।

|

( বল্পভ প্রতি) একি বর্ষীয়ান! এ কি. অত্যাচার?

(সকলে প্রহার বন্ধ করিল।)
বল্পত।

এর বালক, এর! বালক, উদ্ধত, ক্ষম। করুন, কুমার) ক্ষম। করুন|
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লক্ষণ । (ক্রুদ্ধভাঁবে ) আমন দেবতা।

[ বলদেবকে লইয়া লক্ষণের প্রস্থান ।
বল্পভ।
কমল।

(বণিকৃগণ প্রতি) কি কলি? কি সর্বনাশ কলি।
(বল্পত প্রতি) তা কি হবে, ( বণিকৃগণ প্রতি) এস ছে।
[ বণিকত্রয় মহ কমলের অন্তর্দিকে গ্রস্থান।

বল্লভ।

আমার মুণ্ড নাও, আমার জাতিকে রক্ষ। কর, আমার জাতিকে

রঙ্গ! কর? |

[ লক্মণাভিমুখে গমন।

পঞ্চম দৃশ্য |
( রাজ-উদ্ভানের একাংশ । )

বর্ষাহস্তে চিন্তিতভাবে দুলীনের প্রবেশ ।
ছুলীন। আমি কে? একজন আশ্রয়হীন।

ছেলেবেলায় বাপ মা মল,

ভেসে বেড়ালুম। গরীব ঝলে ধনী আমায় ঘ্বণার চক্ষে দেখলে, জ্ঞান
হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধনীকে দ্বণা কত্তে শিখলুম, বায়াদুম শাহ
আশ্রয় দিলে, বুঝলেম, ধনীর মধ্যে বুঝি সেই উদার । কিন্তু কুমার *

লক্ষ আমার সব বদলে দিলে। কি কল্পে প্রত! ইচ্ছে হচ্চে, ছুটে
গিয়ে মহারাজ বল্লালকে বলি, ধর্মগিরি বিশ্বামঘাতক, গালব বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু কুমারের নিষেধ। এখন তিনি সমম্ন দিচ্চেন উভয়কে,
নিজেদের তুল নিজেদের শোধ্রাবার অন্তে। তাই নিজে প্রকাশ
কঃচ্চেন না, আমায়ও ব'ল্তে দিচ্চেন না, কি উদারতা, কি মহত্ব!

|

(কিয় গালব তাহার প্রতি বর্ষা লক্ষ্য
করিতেছে হঠাৎ দেখিয়া)

(চমকিয়। ) একি! আমায় লক্গ্য ক'চ্চে, সাবধান গাব, এখনও

লম্মমণসেন
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সাবধান, আমিও নিরম্্ব নই। (গালবের প্রতি বর্ষ! লক্ষ্য করিয়া
হটিতে হটিতে ) স্বচ্ছন্দে এগুতে পার” কিন্তু একটু যদি হাত নড়িয়ে৮”,
এ অস্ত্রে তোমার মৃত্যু।

(উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিরাখিল, গালব অগ্রসর হইয়া
দুলীনের সন্ুথে আদিল।)
গালব।

এখন দলে ফের” ।

ছুলীন। (পূর্বববৎ দৃষ্টিরাখিয়া ) না।
গালব।

( পুর্বববৎ দৃষ্টিরাখি! ) তুমি বিশ্বাসঘাতক ।

ছুলীন।

(পূর্বৎ দৃষ্টিরাখিয় ) বিশ্বাসবাতক তুমি ।

সৈন্য সহ বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব। (গালবকে দেখাইয়।) বন্দী কর? । (ছুলীনের প্রতি) জান্তে
পেরেচি, বালক, গালব অবিশ্বাপী। তুমি কৃতজ্ঞ, রাজভক্ত প্রজা।
গৌড়েশ্বরীর আশীর্ববাদ তোমার অক্ষয় বন্ম হবে।
( ছুলীনের নতমস্তকে আশীর্বাদগ্রহণ। )

(সৈগ্ভগণ প্রতি ) নিয়ে যাও। (ছুলীনের প্রতি ) এসো বালক!"
[ সৈম্গণ গালবকে বন্দী করিয়া একদিকে লইয়া গেল,

ৃ

বলদেব ও ছুলীনের অপরদিকে প্রস্থান ।

শঙ্কিতভাবে, চতুদ্দিকে চাহিতে চাহিতে যেন কাহাঁকে

অন্বেষণ করিতেছে এবূপভাবে ধর্ন্মগিরির প্রবেশ ও
অপরদিক দিয়া মহারাজ বল্লালের আগমন ।
বল্লাল। ধর্মগিরি!
ধর্মগিরি।

|

আদেশ করুন ।

বল্লাল। গালব বোধ হয় বন্দীকে ধরেছিল, সুষেণই বাধ! দেয়?

ধর্শগিরি। গালব ফিন্তু এইক্প বলে। .

১
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বল্লাল। গালব আপনার অন্থুগত, আপনি বোধ হয় বিশেষভাবে তার
পক্ষ-সমর্থন ক"র্বেন না; উদার লক্ষণও হয় ত” কারুর অনিষ্টের
আশঙ্কায় সত্যপ্রকাশ ক'র্বেন না, এন্ধপ অবস্থায় আমি ভাল বুঝি,
স্থষেণ নগর-রক্ষকের পরিবর্তে প্রধান গুপ্তচর হন, বালক ছুলীন

তার সহায় হঃয়ে কার্ধ্য-শিক্ষা, করুন।

(ধর্মগিরি চমকিত হইল |)

ধর্ের সংস্কার অতি আবশ্তক, আপনি পুজাকার্ধযে সর্বদাই ব্রতী
থাকুন, উপস্থিত শাস্তিই আছে, বলদেবই আপনার কার্য্যভার গ্রহণ
ক'ত্তে পারেন।

কে আছ"?

সৈম্যদ্য়ের প্রবেশ।
(সামরিক নিয়মে অভিবাদন । )
যাও, দেবীমন্দিরে নব রাজ-পুরোহিতকে স্থান দেখাও । ( ধর্মগিরির
প্রতি) আপনি অগ্রসর হ'তে পারেন।

ধর্মগিরি। যেরূপ অভিরুচি।
বললাল। আম।রও বিশ্রাম আবশ্তক |

[সৈশ্তদ্য়ের পশ্চাতে ধর্মগিরি একদিকে যাইল, অপরদিকে মহারাজ

যাইলেন। যাইতে যাইতে একই সময়ে ধর্মগিরি ও মহারাজ বল্লীল
পশ্চাতে চাহিলেন, চোখে চোখ পড়িতেই ধর্মগিরি শঙ্কিতভাবে মুখ

ফিরাইয়! সৈন্ত সহ প্রস্থান করিলেন। ]
বল্লাল। (ন্বগত) ধর্ন্নগিরি, কার বিপক্ষে ব়্বন্ত্র ক'ত্তে চাও, বল্লাল
বালক নয়, বাঙ্ধালার অধীশ্বর, সপ্ত-সমাজের নেতা, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ
ও আশীর্বাদের পাত্র।
[ মহারাজ বল্লালের গ্রস্থানোগ্োগ।

|

পল্মাক্ষীর প্রবেশ।

পন্মাক্ষী। রাজা, রাজা, একটু দাড়ান, আমি কুলীন-পত্বী, ক*দিন ডে

সাক্ষাতের আশায় অতিথিশালায় পড়ে আছি।

লন্মমণসেন
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বল্লাল। তোমার কি অভিযোগ, বলে। ?
পদ্মাঙ্ষগী। সমাঙ্জ আমার সঙ্গে শক্রত। ক'চ্চেন, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে
ধর্মের আবরণের মধ্যে রেখে, প্রমাণ ক+ত্তে চান, আমি কুচরিত্রা,
বর্জনের যোগা।। আমি নির্দোষী, তথু বলেন, কুলটা। ক'দিন

হ*তে সমাজের দ্বারে বারে অন্ুগ্রহ,চেয়ে বেড়িয়েচি, পাই নি। আপনি
রাজা, দেশের শাস্তিদাতা, আমায় শাস্তি দিন, আমার হারা-ম্বামী
ফিরিয়ে দিন।
বল্লাল। তুমি সমাজের নিকট আবার আবেদন কর ।

পন্াক্ষী। সমাজ দেখেও দেখুচেন না, সকলেই নিজের স্বার্থে অন্ধ,
সকলেই শোনা কথায় আমায় দোষী স্থির ক'চ্চেন। আমি কুলট।
নই, নির্দোষ, তবু জোর ক'রে ঝল্চেন আমি দোষী, আপনি বিহিত
করুন। আপনার নিকটেই আমার শেষ আবেদন ।

বল্লাল। দশের মুখে ধর্ম, তোমার স্বামী যদি তোমায় ত্যাগ করেন, তার
ইচ্ছ!। তীর ত্যাগের ক্ষমত! আছে, কিন্তু গ্রহণ ক'ত্তে বাধ্য করার
নিয়মসমাজের বা রাজার নাই।
পন্মাক্ষী। যদি নাথাকে, আপনি নিয়ম স্থাপন করুন। পুরুষে রী
গ্রহণ ক*র্বেন, মঙ্থাকুলীন ব'লে জরাগ্রন্ত অবস্থায় গঙ্গাতীরে এসেও
শুশান-ঘাটে বাঁলিক।-পত্থী গ্রহণ ক”র্ৰেন, তার নিয়ম আছে, আর
আমি নির্দোষা, ছূর্ধল| নারী, তাই বোধ হয় আমায় গ্রহণ ক/র্বেন

না, কারণ নিয়ম নাই! পুরুষ ব্যতিচার ক"রূবেন, কারণ, তাঁদের শক্তি
আছে, তাঁর! শান্ত্রকর্তা, নিয়মকর্তা।

নারী দুর্বল!, নিয়মের অধীনা,

তাঁই বোধ হয়, তার! নির্দোষ হলেও তাদের গ্রহণ কঃর্বাঁর নিয়ম
. নাই। আপনি বানা, নিয়মের কর্তা, নিয়ম করুন, যদি বিনাদ্দোষে

. আমি সমাজচ্যুত হই, যে আমায় সমাজচ্যুত ক'রেচে, যাঁদের অন্ত
আমি দোবী হয়েছি, সেই পুকুষ্জাতিও সমাজত্যক্ত হকৃ। »

|
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বল্লাল। ব্যাপিকা-নারী, তুমি বহির্গত হও, সত্যই তুমি বর্জনযোগ্যা ।
[ বল্লালের প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী। ঠিক হয়েছে, ঈশ্বর আমায় উপযুক্ত শিক্ষ। দিয়েচেন।

নামী

ছেড়ে, নারীর পরম-গুরু পতি ছেড়ে, অপরের কাছে অনুযোগ ক'ত

এসেছি, তার ঠিক ফল হয়েচে। আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাই।
যে সর্ধন্ব, তাঁরই আশ্রয় নিই গে। আজ বুঝেচি, নারীর ইহকালের
পরকালের সহায়, সমাজ নয়, রাজা নয়, হৃদয়ের অধীশ্বর স্বামী, সমস্ত

পৃথিতী নয়, আজ বুঝ্লেম স্বামী। হিন্দুনারীর সর্ববিষয়ের রক্ষাবর্তা,
শান্তিদাতা, ত্রাত।, সাকার ঈশ্বর এক স্বামী, এক শ্বামী, এক হ্থা্মীই

সর্বস্ব!

1]

প্রস্থানোস্তোগ।

বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব। তুমি এখানে! ও, ক'দিন হ'তে শুন্ছিলুম বটে, তুমি গৃহত্যাগ
ক'রে এসেচে।

পদ্মাক্গী। গৃহত্যাগ করিনি বাবা, রাজার অতিথিশালা, সে যে দেবমনির,
সেইথানেই ছিলেম।

বলদেব। (ম্বগত) শক্তি মোহিনীমুদ্তি ধারণ ক'রে ছলন। ক'ন্তে দীড়িয়েচে,
একরকম বুঝিয়ে দেবেই। পাখী ঢের রাধারু্ণ বলে, শুধু শেখ! বুলি
আওয়ার ।

পদ্মাক্ষী। একট| কথা বলব, আমি সামার ভুল বুঝতে পেরেছি,
আমি স্বামীর বিপক্ষে অভিযোগ ক'ত্তে এসেছিলেমু, কি শাস্তি নিলে
সেপাপযায়?

বলদেব। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হিন্ুনারী আর | মাটার
হীড়ী একই গ্রিনিষ, যদি উচ্ছিষ্ট হয়, ফেলে দেওয়াই বিধি।
|

[ বলদেবের প্রস্থান।
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পদ্মাক্ষী। কি করুম, ভূঙ্গসেন আমায় কত আশ্বাস দিলে, আ'ন্লে,
আমায় স্বামীর বিপক্ষে নাচা*লে, সমাজের দোরে দোরে ঘোরা”লে,
নিজের স্বার্থ পেলে না, আপনি স'রে গেল' | সমাজের কোলে কত

ভূঙ্গদমেন আছেন, তারা শাসন পাবেন না, রাজ! বলবান্, তাই
নির্দোষকে “বর্জনের ষোগ্যা” ঝল্লেও শাসন পাঁবেন না, আমি ছুর্ববলা,
অশিক্ষিত! নারী, তাই যত শাসন, তাঃ আমাকেই নিতে হবে। হায়
সমাজ, আপনাদের মধ্যে নামিয়ে দিতে কত লোক আছেন, কিন্তু
হাত ধ'রে তোল্বার লোক দেখতে গেলে, খুঁজে পাওয়া যাঁয় না।
মা, মা, কেন আমায় পেটে ধরেছিলে ? ওগো, নষ্ট ক'ত্তে সকলে
আছে, রাস্ত। দেখিয়ে দিতে আপনাদের কে আছেন, আন্মুন। কে
দাতা আছেন, আমায় ভিক্ষা দিন, আমায় স্বামীর পায়ের কাছে নিয়ে

চলুন, আমায় সংপথ দেখিয়ে দিন্। আমি গরীবের মেয়ে, না বুঝে
স্বামীর বিপক্ষে ঈংড়িয়েচি, প্রথম ভূল, একবারের ভূল, মাপ করান্;
এ দোষ হ'তে আমায় ত্রাণ করুন।

্

[ পন্মাক্ষীর গ্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।
(স্থান ;--গোড়, বল্লাল-বাড়ী।)
( গ্রাদাদ-_অনূরে সিহদ্বার। )
[ষজ্ঞবাটীতে কোলাহল হইতেছে, বাস্ত বাজিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিকে পট্টবস্ত্রংশোভিত মহারাজ বল্প(ল এবং অপরদিকে অমাত্য,
রাজ-পুরোহিত, মহাধন্মধ্যক্ষ ও চৌরোদ্ধরণিক ইত্যাদি।
রাঁজ-অমুচরগণের ব্যস্তভাবে ইতন্ততঃ ভ্রমণ। ]

বল্লাল। ( বদেবের প্রতি ) আচার, বিনয়, বিস্ত, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন,
নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দীনযুক্ত ত্রাক্মণকে গ্রথম আলন দান করুন,
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শ্রোত্রিয় তৎপশ্চাতে থাক্, কিন্ত ক্মরণ রা+থ্বেন, মালাচন্দনের প্রথম
অধিকার শ্রোত্রিয়ের।

কুলাচার্যাগণকে পুথক্ বৃত্তি দান করুন,

তারাই জাতির ইতিহাস। তারাই সং অনং কার্য্য কীর্তন করে
জাতির প্রত্যেকের উন্নতিসাধন কণচ্চেন।
[ বলদেব সম্মতি জানাইল এবং প্রস্থান করিল।

(ধর্মগিরির প্রতি ) সপ্ত-সমাজ-অন্তর্গত বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক নেতার
অভার্থনার ভার, আপনার উপর স্তস্ত থাকুক, অগ্রসর হন, কার্ষোের
গুরুত্ব অনুভব করুন|
| ধর্মগিরির সম্মতি জানাইয়। প্রস্থান ।
সুষেণ! দরিদ্র ও অনানুত প্রজার সম্মানের ভার তোমার, প্রাণপাঁতপরিশ্রমে সকলের মর্যাদা রাখ+।
[ সবুষেণের প্রস্থান।

( অমাতোর প্রতি ) বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও, দেশ অদীন কর» মুক্ত-

হস্ত হও, স্বর্ণ, ভূমি, অশ্ব কিন্বা' যান, ইচ্ছামত যোগ্যপাত্রে বিতরণ

কর”, সবংদা গ্রাভী দাও, অন্ন স্বৃত ও তিল দাঁনে, সোণার বাংলা
স্বর্ণময় ক'রে ফেলো, দেশ ধনশালী হ'ক্, বল্লাল যজ্তে বাঙ্গালীর কীর্তি,
প্রজার হৃদয়ে হৃদয়ে গিখিত থাক্।
[ অমাত্যের প্রস্থান।

সষেণের পুনঃ প্রবেশ ।
সুষেপ।

মহারাজ যশন্বী হন্।

পপঞ্চকোট” পকলিঙ্গ” “মগধ” ও

“মিথিলেশ্বর* উপটৌকন দিয়েছেন।
বল্লাল। গ্রহণ কর' সম্মান জানাও, মঙ্গল-ইচ্ছ। প্রকাশ কর', আনীত
দ্রব্যের বিংশতিগ্টণ রাজ-আশীর্বাদরূপে অপর দ্রব্য প্রত্যর্পণ কর$।
[ স্ুুষেণের প্রস্থান ।
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নিবীত আকারে যজ্জসুত্রধারী ভূঙ্গসেনের ধামা হস্তে প্রবেশ ।
তৃ্গসেন। সব মাটি ক'ল্লে, এক বণিক্ হ'তে যজ্ঞ পঞ্জ হ'তে বসেছে,
সমস্ত বণিকৃ-সম্প্রদায় অতুক্ত অবস্থায় ফির্চে।

বল্লাল। সেকি! দেখ, কারণ অনুসন্ধান কর ।

তৃঙ্গদেন। কারণ মাথা আর মু, বৃহৎ ব্যাপার, কাজেই শূদ্র-ভোজনের
পর বণিকদের আহ্বান হয়েছে, বলে, ও শূর্রের স্পৃষ্ট হয়েছে, খাবে!
না, বোঝাতে গেলুম্, বলে, রেখে দাও তোমার কথা, একেবারে

আগুন।
বল্লাল। যাও, পুনরায় আসন গ্রহণ কত্তে বলো, সমস্ত শুক্কের অব্যাহতি
হবে, স্বর্ণবণিক্ ধনশালী থাকৃবে, ভারা আবার আসন গ্রহণ করুকৃ।
| ভূকঙ্গনেনের প্রস্থান ।

জাতীয় অত্যাচার, জাতীয় ঘর্ষণ, ধনগর্ব্বিতের উপযুক্ত পরিণাম, শান্তি,
শিক্ষা, নাশ, ধ্বংস।

ভূকঙ্গসেনের পুনঃপ্রবেশ।
ভূঙ্গসৈন।

তারা অনুগ্রহ চায় না, বলে, রাজার ও হুকুম আবার

, শুনবো কি!
বল্লাল। রাঁজ-অগ্ুুগ্রহ নিলে ন1? ধনগর্কিত বল্লভ, নীচ, হুর্বিনীত
দাম্তিক বণিক! তবে ফল ভোগ কর্। কে আছো, রাঁজআহ্বান গোচর কর+ নকলে মিলিত হও) সপ্ত-সমাজের আদেশ
শোন'।

-

( নেপথ্যে দামাম! বাজিল। চতুর্দিক হইতে ধর্মাগিরি, বলদেব, গালব,
নুষেণ, বল্লপভ ও বণিকগণ প্রভৃতি এবং কমল আদিল).
উত্তর দাও, আন গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত কিন?

কমল। না।

২৯
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বল্লাল। শুক্কের অব্যাহতি হবে।
কমল। শুন্ক ভিক্ষাদানমান্্র।
বল্লাল। দাস্তিক বণিক্, তুমি তোমার জাতির গ্রতিনিধিরূপে উত্তর
কঃচ্চো, বণিকৃ-সম্প্রদায় সকলে উপস্থিত, এ উত্তরে কেউ প্রতিবাদ
ক'চ্চেন না। আবার ঝল্চি, এখন? আসন গ্রহণ করুন, শুক্কের
অব্যাহতি হবে।
কমল। . ন।

বল্লাল। বল্লভ, উত্তর শুনলে? রাজার প্রতি প্রজার এই আচরণ, কোন্
জাতির উপযুক্ত? উত্তর কর+, কোন্ জাতির
সমক্ষে প্রজার ওদ্বত্য প্রকাশ, নীচতার পরিচায়ক
ও জাতিরত ব্যবহারের বিস্থৃতি ও বর্জন কি ন1?
আজ হ'তে তোমার সম্প্রদায় পৃথক জাতিরপে
এসে ।

উপযুক্ত? রাজার
কি না? উত্তম বর্ণ
উত্তম, বল্লত ! তবে
পরিগণিত হকৃ।,

|

[ অনুচরবর্ণ ও অমাত্যাদি সহ মহারাজ বল্লালের গ্রস্থান।
বল্পভ। রাজ, রাজা, কি কল্পে? কি ক'ল্লে? জাতিনাশ করো না,
ক্ষমা, ভিক্ষা। কুর্ধ্য তোমার নয়নে প্রকাশ হচ্চে, তুমি অষ্ট্দিকৃপালে নিম্মিত হ/য়েচো, সমাজ রাখ+, জাতি রাখ ধর্ম রাখ, শ্বশান
করে৷ না, রাঁজ।, রাজ।, কি কণল্লে? কি ক'রে দিলে।
. (রাজাভিমুখে প্রস্থান ও উন্মত্তবৎ তখনি ফিরিয়া)
চলো, চলো! কমল, আবার আমর! পাসে ধরি গে, আবার আমরা
মাপ টাই।

কমল। এখন+ কি রাজাকে চিন্তে পার নি?
|
ব্লত। না, না, এখন সে আমার সেই বল্লাল। এখন সে বাঙ্গালীর
গর্ব, এখন, সে বাঙ্গালী, আমার জাত।

বাপে রাগ ক+রেচে, রাজায়

রাগ ক'রেচে, প্রতিবেশীতে রাগ ক”রেণ, অপণান ভাবতে নেই, ষে
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৩০

অপমান কণত্তে জানে, সেই আদর কত্তে পারে, অপমান করার
লোকই আদর করে, আদর করার লোকই অপমান ক'রে যায়।
[ কমলকে লইয়। বল্পভের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্ট |
|

( জয়স্তের কুটারসম্মুখস্থ পথ ।)

বিমর্ষভাবে জয়ন্ত উপবিষ্ট, তৎপার্শে প্রথম নাগরিক দগায়মান।
১ম নাগ। তুমি যখন তাঁর হাতে থেয়েচো, তখন তোমার আর জাত কৈ?
জয়ন্ত।

হুঁ।

১ম নাগ। সে মাগী এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হঃয়ে পঃড়েচে, সমস্ত
প'। যজাচ্চে।

জয়স্ত।

হথঁ।

১ম নাগ। এখন রাঁজবাটাতেই রাত কাটাচ্চে। দেখ, আমি বলি, তুমি
বে-থ| কর; তবে প্রাণে বড় চোটুটা লেগেছে, পাগল হও নি এই
ঢের। তবে একঘ'রে হ'য়ে আছ”, করা যায় কি, সমাজ ত” আর
অমান্ত কত্তে পারি না, ছেলেমেয়ের বিয়ে ত' দিতে হবে।

আমি

বরং বলি, তুমি, একট। বৈধ প্রায়শ্চিত্ত কর», পাঁচ জনারে ডাকাও,
সমাজ যদি দয়া করেন, তোমায় নিতেও পারেন।
জয়স্ত। ছাঁ।
|
১ম নাগ। নইলে যেখানেই যেতে চাও ন। কেন, সকলেই দুর্ দুর

কঃর্বে। যাই, আবার বৈধ ন্নানটা ক'রে ঘরে ফিরে যেতে হবে।
তৌমায়ে উপদেশ দিতে যখন এলেচি, তখন সমাজ একট্র বৈধ স্নান
করিয়ে নেবে বৈকি।

৩১
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সিরা

পাস্পপিস্পসপাস্প

পাস প সিিসিপসিপিস্পিস্সিপাসপ্রসিপাসিতসিি

তাল

সি

স্পসিসিতাপপীপিসাস্পািতস্পশিিউাসিপাস্পাসিলট

লািপিসপিপিসপিসিশিিস্পিসিসিতিপিসসিসি
পেশি

শাসিত

জয়ন্ত । ভ্থ'।
১ম নাগ। (স্বগত) একেবারে গুম্। কেমন, কুলীন হও, মর্যাদা চাও!

সেই মিথ্যে হাত ধরাধরি নিয়ে জয়ন্তটাকে খুব কাবু করা গেছে। তার
ওপর তূঙ্গমেন সত্যি একবার হাত ধরে রাজবাড়ী নিয়ে গিছিলো।
আর সন্দেহ ঢোকাবার ভাবনা!

এখন মজাটা দেখ । (প্রকান্তে)

চনুম্ দাদা, আমরা গরীব লোক, আমাদের সমাজই সর্বস্ব ।
[ প্রথম নাগরিকের প্রস্থান।

জয়ন্ত।

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ঈশ্বর! (চিন্তা ।)

পন্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। সেই স্বামী, সেই আমারি ঘর, কি ক'রে ঝল্বো৷ আজ, আমার
অপরাধ ভোল”, আমায় নাও প্রভূ! কেউ আমায় দেখলে না, আমার

আশ্রয় তুমি, তুমি ন! ঠাই দিলে, আমার ব'ল্তে যে কেউ নাই ঠাকুর!
জয়স্ত। কে? এসেচিন। এখানে কেন? ? এখানে কেন? খা, লজ্জা
করে না, লজ্জা করে না, এখনে! সরে যা।

আমার মুখ পোড়াম্ নি।

প্মাক্ষী। মাপ কর» শুধু মাপ-_
জয়স্ত।

রাজার কাছে ত' রাত কাটাতে গিছলি, তোর রাজ! কি কণল্লে?

যা, রাজার কাছে ফিরে যা। আমার গৃহে তোর স্থান নেই।
পল্মাক্ষী। আমার দোষ হয়েচে।

অয়স্ত। তুই কলঙ্কিনী।
পন্মাক্সী। (সগর্কে ) মিথ্যে কথ! ।

জয়ন্ত। বল্, অপর পুরুষে তোর হাত ধ'রেচে কি না? তোকে ছু'য়েচে
কিনা?

(উত্তেজিতভাবে ) ভূঙ্গদেন তোর হাত ধরেছিল?

পন্মাক্ষী। (সরলভাঁবে) ্যা। .
জয়ন্ত। (উত্তেজিতভাবে) তোকে ছুঁয়েছে, তোর হাত ধ'রেচে, আর কিছু
জান্বার দরকার নেই, তুইপতিতা, এগৃহে তোর আর. অধিকার নেই।
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শু

পদ্মাক্ষী। আমি ত' হাত ধরো বলে হাত বাড়িয়ে দিতে যাই নি। সেই
কি কুভাবে ধরেছিল?

আমি কি দেধে ঝল্তে গেছি, হাত ধরো,

রাজবাড়ী নিয়ে চলে ।
|
জয়ন্ত। আবার উত্তর ক'চ্চিদ্, যে বেশ্তার গর্ভজাত, সেও তোর চেয়ে ভাল”।
পল্লাক্ষী। (গর্ধবিষ্ষারিত-নেত্রে ) কি?

অয়স্ত। আবার চোথ রাঙাতে এসেচিদ্, আমি তোকে বর্জন ক'রিচি,
দেখি, কে তোকে গ্রহণ করায়।

পল্মাক্ষী। বিনাদোষে বর্জন ক"র্বে, আবার কটু কথ! ব'ল্বে, আমিও
প্রতিজ্ঞা ক'র্চি, যদি আমি সতীর গর্ভদভভূতা হই, আমিও দেখাবো,
এই আমাক গ্রহণ কর্বার জন্ত তুমিইউপযাঁচক হবে, দরিগর চিনি
তায় নতজানু হ/য়ে ভিক্ষা চাইতে আলবে।

জয়স্ত। কুলটার এত স্পর্ধা! (সবলে পন্মাক্ষীকে আকর্ষণ ও ডি )
খুন ক'র্ঝো, এমনি ক'রে খুন ক'র্বো (পদাঘাত)কার জন্যে আমি
সমাজবজ্জিত, দ্বণ্য, হেয় কুকুর? তোর জন্যে, তোর জন্যে(পুনঃ পুনঃ
আঘাত ।)

পল্মাক্মী। আঃ (অচৈতন্ত হইয়! গেল।)
জয়স্ত। মরো, মরো, আমিই গঞ্জন৷ নিতে রইনুষ, গঞ্জন। নিতে, পাগল
হতে, উঃ, মাথার ভেতর দিয়ে কি ধাচ্চে, মাথার ভেতর দিয়ে কি
যাচ্চে, পাগল আর কিসে হয়? আর কিসে হয়? এমনি করে হয়,

এমনি ক'রে হয়, এমনি করে হয়।
|

|

[বুঝ চাপড়াইতে চাপড়াইতে উন্মত্বৎ প্রস্থান ।

পদ্যাক্ষী। ম| (উথান) পৃথিবীতে একা রেখে গেল'। যাক, ক্রোধের
তাড়নায় কি কাল্লেম! ভগবতি ! আমার মুখ দিয়ে এ দিব্যি কেন

বার কল্পে মা? তুমি কণ্ঠ, তুমি বাণী। আর একবার কি

বোঝাতে যাবো? না, না, না, কেন বোঝাবো, সমাজের দায়ে

দ্বারে ভিক্ষুকের স্তায় কেন থুর্“বো, কেউ ত” আমায় দেখলে না।

সমাজ দৌষহীন! জেনেও বর্জন কণ্ললে, রাজা নির্দোষ বুঝেও নিয়ম
কণল্লে না। স্বামী, সেও নিলে না স্বেচ্ছাচার কণল্লে। আমি সমাজের
* নই, রাজার নই, স্বামীর নই, হ'তে চাইনে। আমি সকলের শক্র
হবো। যে রাজ! আমার প্রতি অত্যাচার ক'ল্লে, যে সমাজ আমায় দেখেও

দেখলে না, দেখ্বো, সে রাজ! কত প্রবল, সে সমাজ কত বলবান্, সে

স্বামী কত নিষ্ঠাবান্। এই আমার স্বামীর গৃহ, পুণ্যনিকেতন। প্রণাম
নাও।

স্বামী, দেবতা, পুরুষছোৌয়ায় যদি দোষ হয়ে থাকে, তোমার

পায়ের ধূলায় সে পাপ গ্রেছে। আমার অগতি কখন হবে না, কিস্ত
নিষ্ঠাবান্ পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে নোব, নারী অপেক্ষা তোমাদের
জাত কত সৎ।

দেখিয়ে দোব' নারী দুর্ববলা, তাই তাদের উপর

তাড়ন৷ হ'চ্চে। সমস্ত ব্যভিচারী পুরুষ, গর্ববভরে পৃথিবীর ওপর বেড়াবে,
সমাজের সমক্ষে গণিক। ত্্টি ক'র্বে, সমাজ দেখৃবে, তবু শাসন কঃর্বে
না, ট রমণী, তারই তাড়না হবে। সমাজ, তুমি পৃথিবীর সমালোচনা কর, আমার মত নিরাশ্রয়কে দেখ না, হিন্দু! তৃমি শাসন
নিয়ে আড়ম্বর কর+, পর-নারীভক্ত নরের দিকে ফিরেও তাকাও ন1।

ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।
ধ্মগিরি।

সত্য, খুব সত্য, আমি তোমায় সাহায্য ক'র্বো, সমাজ নামে

ঘদি কোন

প্রবল শক্তি থাকে, "গ্রতিবিধান করুকৃ। হিন্দুর

হিন্ৃত্ব নামে যদি কোন গর্ব থাকে, প্রতিবিধান করুকৃ। হ,কৃ সে
রাজা, হ'ক্ সে সমাজের পতি, দোষী পুরুষকেও শাস্তি দিক! যে
সমাজ সে শাস্তি দিতে অনিচ্চুক, সে সমাজ নয়, শশান, পিশাচের

লীলাভূমি । এসো, অন্ুতাপর্ধা তগিনি, এসো, প্রতিহিংসা নিতে উৎসাহিত। হও, এপো, জর্জরিত। মাতা, এসো, হিন্দু-কদাচার পৃথিবীর

লঙ্গসণনসেন
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কাণে ঢেলে দাও, প্রতিহিংসা নাও, জলো, জালাও, সমাজের বুকে

. দীড়িয়ে প্রতিহিংসা নাও, অবিচারের মর্মভেদী বিষাক্ত ছুরির ফলা,
কুৎসিত সমাজের বুকেরভিতর বসিয়ে দেবে এসে!

[ ধর্মগিরি সহ পদ্মাক্ষীর প্রস্থান

দুলীনের সহিত স্থষেণের প্রবেশ ।
দুলীন।

এসো, অন্ুমরণ কর”, বিপক্ষের নিশ্চন্ সন্ধান পাবে।
(উভয্নের অন্কুমরণ )
সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।

সাধ্যান্দ। য| ম| গ্রকৃতি, তোর কোমলত| ফেলে কঠিন হগেযা।
নারী! মহাশক্তি ! তুই মাতারূপে সন্তানকে অমৃত দিম্, পত্রীরূপে
: পতিকে সুখী করিস্, কন্তারূপে দেব! দেখান্আর সকল ত্যক্ত। হলেই
বুঝি এই গণিকারূপে সমাজের সর্বনাশ ক'ত্তে ছুটিদ্।
|

[ প্রস্থান।
পিস
ক

অফ দৃশ্য ।
( বল্পভচন্দ্রের বহির্ববাটা । )
বল্পভ ও কমল দণ্ডায়মান |

বল্পভ।

(উদ্বিগ্রভাবে)এলে! ন1, এলো না, কেউ এলে! না? ভাল কাব!
ক

দেখ, একজনও এলে! না?
কমল।

ন! দাদা, কেউ আঙেনি, একজন ব্রাহ্মণও হর হয় নি।

বল্পভ। এত” আয়োজন, এত, আয়োজন, সধ-লমাজ নিমন্ত্রণ হয়ে?
একজনও এলে! না? সব পণ্ড হ'লো, সব পণ্ড হলে।।

কমল।

এই রকমই ত" বোধ হ'চে।

|

৫

লক্ষাগলেন

বল্পভ। চুপ্, চুপ্, শব্দ শুন্তে পা'চে।, শব শুন্তে পাচ্ছো! ? শোন, শোন,
পায়ের আওয়াজ হচ্চে, ওই কে আ”ন্চে, ওই কে আ”দ্চে, অভ্র্থনা
কর?, সকলকে অভ্যর্থনা! কর? ।'

কমল। (কির গিয়া), কৈ দাদা, কেউ তঃ নেই! বাইরে সকলেই
তেমনি গালে হাত দিয়ে বপে আছে, তেমনই মুখ চুণ। পাছে

চোথোচোখী হয়, লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্চে।
বল্পভ।

দেখো, দেখো, আমার বল্লাল কত বড় বোঝ+'।

আমার প্রতি-

বেশীর কত প্রতৃত্ব দেখে, কেউ আ*ম্তে পাঃল্ে না, কেমন হয়েছে,
কেমন হ'য়েচে, কেউ আ'স্তে পাগলে না।
কমল।

কিন্তু, একবার ভাবূলে কি, কি অপমান ক'ল্লে ? আজ ন! উদ্ধার

হবার দিন।
|
বল্পভ। ক্ষতি কি দাদ।! জাত গেল, গেলেই বা, কিন্তু এ অপমানের
মধ্যেও আমি একটা গর্ব অন্ুভব কচি, আমার উপর অত্যাচার
হ/য়েচে সত্য, কিন্তু এখনও সে আমার রাজা, এখনও সে আমার সেই
বল্লাল। আমার বল্লাল সমস্ত জাতটাকে কেমন শামন করেছে,

আমায় সহানুভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু দাধা নেই) ইচ্ছা থাকুক,
আমার বাঁড়ীর দিকে একটী পাও তুল্তে পা+র্বে না।
বললভ-কম্তার প্রবেশ ।

বল্লভ-কন্তা।

না৷ পারুক্, রাঁজ! প্রবল হ'তে প্রবল হ'ক্, কিন্তু আমার

জননীর কি ক'ল্লে? সতীর কি সর্বনাশ ক'রে দিলে? একজনও

নেই, উদ্ধান্র কত্তে একটা ব্রাহ্মণও নেই।

স্ব্মরী গাতীহস্তে
জনৈকত্রাক্মণের গ্াবেশ।
ব্রাহ্মণ। ভয় কি মা, জগদীশ্বর তোদের রক্ষা ক'র্ধেন।

বল্পত।

৩৬
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আম্মন, আনুন, দেবত! আমন, আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা

করুন।
ব্রাঙ্গণ। আপনিই রক্ষক, আপনিই রক্ষক, আমরা সামান্ত ব্যক্তি। আমি

ধণজালে জড়িত, উদ্ধীর হ*তে এসেচি, কিন্তু শুনুন, আমি রাজ-নিয়মে
আবদ্ধ, দান গ্রহণ কঃত্তে পারবো না।

বল্লাল-বন্তে এই স্ুবর্ণময়

ধেন্নু পেইচি, এখনি উপযুক্ত মূল্য প্রার্থনা করি।
বল্পভ। আমি স্বয়ং বিপন্ন, ক্রুয়-বিক্রয়ের চিত্ব-স্থিরতা আমার নাই।
ব্রাহ্ণণ। আমি আশ্রিত, শরণাগত, খণজড়িত, আমায় র্ক্ষ। করুন।

বল্পত। তবে ওই পার্থর কক্ষে চলুন্।
[ মকলের প্রস্থান ।

সন্তর্পণে ভূঙ্গসেনের প্রবেশ।
ভূঙ্গদেন। গেছে, গেছে, ঘরের ভিতর টকেছে, (উকি মারিয়া) ব্যাস,

ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, এসো__এসো-উন্মত্তব রাজ-পারিষদ্গণের প্রবেশ।
সকলে।

হাহা! হ! হা পবিত্র জাতি ! পবিত্র জাতি !!

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।
বল্লাল। হিন্দু, হিন্দু, এরই নাম হিন্দুত্ব, গো-হত্যা, গো-শোণিতে তর্গণ |

কমল ও ব্রাহ্মণ সহ ভগ্নগাভীমুগ্তি হস্তে উৎকষ্ঠিত ভাবে
বল্লতের পুনঃ প্রবেশ । অপর দিক্ দিয়া

উদ্ভ্রান্তভাবে বল্লভ-কন্া, আসিল।
ৰ্লত।

আমি দায়গ্রস্ত, বৃদ্ধ, স্থবির, এ কি অত্যাচার; রাজা, রাজা,

এ কি অত্যাচার, এ স্বর্ণমনী গাভী, এ কর্তনে দোষ কি?
বল্লাল। উত্তর ক'রে না, দাস্তিক বণিক! নীচ-সহ্বাসে ভূমি কত বুদ্ধিহীন

লক্ষাণসের
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হয়েছো, বুঝতে পারনি; এত বিকৃত হা'য়্চো যে, গাভীর গলদেশে
আঘাত ক'ত্বেও সঞ্কুচিত হও না। হক্ স্বর্ণনি্ষিত, কিন্তু যখন

গাভীমুর্তি, তোমার আঘাত না! করাই উচিত ছিল। তোমার মাতার
্রস্তরমন্রী মু্ি নির্মাণ করে, যদি কেউ তার গলায় জুতোর মাল!
পরিয়ে দেয়, ধর্শের দিকে চেয়ে উত্তর কর+, ত| কি তোমার সহনীয়

হয়? দেবতার চিত্র, দেবতা নয়, চিত্র মাত্র, তা কি তুমি পদদলিত

ক+ত্ে সাহস কর? উত্তর দাও, শিব-মুত্তিকে পাষাণ ভাব্তে পারে! ?
তাতে পদাথাত ক'ত্তে সাহস কর? ?

বল্লত।

না।

|

বল্লাল। তুমি দোষী, স্বীকার কর', তুমি দোষী।
বল্পভ। (ঘাড় হেট করিয়া রহিল, পরে £_ কম্পিত-কগ্ে) হা! ।
বল্লাল। সামস্তবর্গ! দেখো কি, ধন্্ম যায়। কুলাচার্য্ের নিকট ঘটন!
প্রকাশ কর”, এ জাতিকে পৃথক্ শ্রেণীভূক্ত রাখো, এসো, গৃহত্যাগ
কর”, আজ হ'তে এ জাতি যক্ঞোপবীত ধারণের অযোগ্য ।
[ সদলে মহারাজ বল্লালের প্রস্থান।

বল্পত-কন্ঠ]। শ্রাদ্ধ পণ্ড হলো, প্রেতত্ব গেল না । মা, মা, নরকই তোমার
স্থান হলো!

( বল্পভ-কন্ত। মৃচ্ছিত! হইল, কমল তৎসেবায় নিযুক্ত রহিল)
বল্লত। প্রজারক্ষক, এই কি তোমার স্তায়বিচার | হিংসাপ্রণোদিত হ'য়ে

সোণার জাতিকে অতি নিয়স্তরে নিক্ষিপ্ত কল্পে কেন? এ কণন্ক
আমার নয়, ব্যক্তি.বিশেষের নয়, সমগ্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালী রাজার ।

যদি ধর্ম সত্য হয়, এর প্রতিফল পাঁবে, যদি মানবপুঞ্জের লমবেত

শক্তির তে থাকে, যদি দেবদত্ত বৈশ্বানর, এ বৃদ্ধের লোল শরীরকে

এখন? চালনাক*রে থাকে, তবে এর ফল, তুমি নয়, আমি নয়, সমগ্র

বাঙলা জান্তে পাছবে। এ মিখা!কলঙ্ক রটনার বিনিময়ে, যদি ধর

লক্মমণসেন
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থাকে, তোমার বংশে এমনি বৃথা কলঙ্ক র'টুবে, যে, তোমার বংশধরের
নামে, দ্বণায়, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেবে।
কুমার লক্ষমণসেনের প্রবেশ ।
লক্ষণ।

ধার্ম্িকের বাক্য পূর্ণ হ'কৃ, আশীর্বাদ) পিতার প্রায়শ্চিত্ত ।

ব্ষীয়ান্, আশ্বস্ত হ'ন, আমি নতশিরে কলঙ্ক নিচ্চি, বল্লালবংশে কলঙ্ক
রটুক, লক্ষ্মণ অবনতমন্তকে নেবে । যদি এ কলঙ্ক না রটে, গৌড়ের
দ্বিতীয় অধীশ্বর, জেন, সত্য থা”কৃবে না, বর্ম থা”কৃবে না, মাতৃ-মূর্তিতে
কলঙ্ক আ*দবে, পুণ্য ষাবে, হাঁহাকারে, দিগ্দাহে, দাবানলে সমগ্র জগং

জআলাময় জড়পিগুরূপে পরিণত হবে।
বল্পভ।

|

বাবা, বাব, বুঝতে পাচ্চিনে, তোমায় অভিশাপ দোব”, কি

আশীর্বাদ ক'র্বো।
(বিনয়াবনত লক্ষণের হস্ত ধরিয়া! বল্পভ করুণাপূর্ণনৃষ্টিতে
তৎ্প্রতি চাহিয়া রহিল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।
প্রথম দৃশ্য |

( উদ্ভানমধান্থ মন্দির-সন্তুখ |)

টহলদার বালকগণের প্রবেশ ।
টছলদার বালকগণ।

গীত।
ওকে?

কোথায়? কোন্থধানে?

ঠাপার বরণ কিরণ রেখা দেখা গেল পৃবৃকোণে !
মুখের বুকে সুধার রাশি,
অধরে কার ঝরে হাসি,
করুণ! কাঁর শিশিরকণা, ফুল ফুটে বল কার গানে?

সোণার কাটা ছুঁইয়ে ও কে দার! ধরার প্রাণ জীয়ায়,
আদরে ভোরের দোরে, শেফালিকার হার গলায়?
বিধাতার নবীনতা! গুণ জানে গে! গুণ জানে ॥
[গাছিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

চিন্তিত বল্লালের প্রবেশ।
বললাল। কি ক'গ্লেম। কেউ ভা'ব্লে, বধিক্ ধনী হ'য়েচে, তাই গর্ব চূর্ণ
কণল্লেম্, কেউ বুঝলে, প্রাধান্ত দেখালেম, কেউ ত' ভা"বৃলে না, একখান! হাত কেটে দিলুম, বুকের একখানা পাজর জোর ক'রে খসিয়ে

ফেব্রুম। বল্পভ! আমি জান্তুম্। তুমি কত উদার, তুমি জান্তে,

ফিউপাঁদানে আমি গ্রঠিত। সেই ছেলেবেলীয় একত্র খেলা) বুঝ

"দিয়ে জড়িয়ে ধরা মনে গড়ে, আর মনে গড়ে, সেই আমি, নেই তুমি),
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তোমারই জাতিপাত ক'ত্তে হলো । এক তোমার মুখ চেয়ে, সমস্ত
জাতিকে ক্ষম! ক'রেছিলেম, বিদ্রো্ছে, তাঁদের যোগদান তুলেছিলেম,
ধনগর্কে ধরাকে দৃকৃপাত না কর|, দেখিনি, কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণকে
অপমান ব্বন্ত, রাঁজার প্রতি কর্তব্যবিস্বৃতির জন্য, আজ অতিপ্রিযর
সেই তোমাকেও, কঠোর শাসনে আবদ্ধ কণ্ত্তে হয়েচে ; পুলের
অঙ্গুলি যদি স্পষ্ট হয়, ছেদন, তার পক্ষেও প্রশস্ত । যদি সকল
বঙ্গবাসীর স্তায় আবার তোমরা স্রশীল হ'তে পার, সমাজ স্বয়ং
তোমাদের উচ্চন্থান দেবেন, কিন্তু যদি সমাজ অগ্রাহ কঃরে,

নিজেদের গর্ব নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে, তোমরা দৃঢ় হয়ে দুরে থাক, এ দুর
চিরদিন থাঁকৃবে, এ ব্যবধান কেট ন্ট ক'ত্বে পারবে না, আমার
অবর্তমানেও নয়।
|
কমগুলু হস্তে ভন্মাচ্ছাদিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।
সা, ব্রাহ্মণ। রাজা, আণীর্বাদ ক'ত্তে এসেছি, আমি সাগ্সিক-ত্রাঙ্গণ ।

বল্লাল। "(প্রণামান্তে) আপনার

অদ্ভুত তপঃপ্রভাব, আমি অবগত

প্রভূ।

সা, ব্রাঙ্গণ। তোমায় এক অভিপাষ জানাতে এসেছি।|
বল্লাল।

আদেশ করুন।

সা, ব্রাহ্মণ। দেবকার্ধ্যে ব্রতীহবার পূর্বে, তোমার অচঙা লঙ্্ী-কামনায়
ধ্যানস্থ ₹'য়েছিলেম, জা'ন্লেম, কাল কূর্ষ্যোদয়কালে, পদ্মিনী-লক্ষণা-

ক্রান্তা অদৃষ্টপূর্বা এক নারী ধলেশুরী নদীতীরে প্রস্তরবেদিকায় উপবিষ্ট
থা"কৃবেন, তুমি তকে স্ত্ীভাবে গ্রহণ ক'র্বে, নিজগৃছে আঠন্বে, স্তা
হ'ক্, অন্তায় হ'ক্, তাঁর কোন বাকোর হেলন ক”র্বে না।
বল্লাল। আমি প্রাচীন, আমার পুত্র বর্তমান ।

সা,ব্রাহ্মপ। সেই শক্তিরূপিণী নারীকে তুমি ব্যতীত কেউ ধারণ ক'ত
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পা*র্বে না। ধরায় সর্ধগুণযুক্ত প্রধান পুরুষ ব্যতীত, যদি অপর কোন
নর তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জাতি পর্য্যস্ত ভিননবৃদ্ধি হবে, শবৌ-

চ্চারণে জড়তা আ*দ্বে; সে যুবতীকে গ্রহণ কত্তে এক তুমিই
, সমর্থ।

বল্লাল। তবু, আমি প্রাচীন।
সা, ব্রাহ্মণ।

াস্্ী অচল থা+কৃবে, মে সর্বস্থক্ষণযুক্তা, পত্বীভাবে তার

হস্তধারণ কণত্তে সম্কৃচিত হ/য়ো না, সে প্রীতর্গায়ত্রীরূপিণী কুমারী,
সে স্থিরযৌবন। মাত| |
বল্লাল। যুবতী কন্তা দেখে যদি আমার বাৎসলোর উদয় হয়? আমার
রাজো যখন তিনি পদার্পণ ক'রেচেন, তখন তিনি আমার প্রজা, আমি
স্বেচ্ছায়, তার প্রার্থনার পূর্বে, কি ক'রে তন্ত ধারণ করবো? কি

করে তার উপর মুগ্ধ হবো?
সা, ব্রাঙ্গণ। এই সিন্দুর গ্রহণ কর”, স্ৃর্য্যোদয়ের পুর্বে ললাটে ধারণ
ক'র্বে, সুর্যোযোদগ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে নারীকে প্রথম দেখ্বে, হিতাহিত-

জ্ঞানশূন্ত হ'য়ে তার প্রতি উন্মত্ত হবে, দেবকার্ধ্য, বঙ্গে অচলা! লক্ষ্মী
স্থাপিত! হবে, প্রজার মঙ্গলের জন্য সম্মত হও বৎস !
বল্লাল। দিন. (দিন্দূরগ্রহণ ) আশীর্মাদ করুন, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে
যেন লক্ষ্মী অচলা থাকেন, এ গৌড়ের নাম যেন সোণার বাঙ্গালা হয় ।
সা, ব্রাহ্মণ । ঈশ্বর তাই ক'র্বেন, আর বাঙ্গলায় ব'ল্বার মতন, বঙ্গে

গৌরব ক'র্বাঁর মতন, বাঙালীর নিজের ঝলে কিছু থাকৃবার মতন,

এক তুমিই থা+কুবে। আমি তীর্ঘযাত্রায় চ*ল্লেম, যক্জান্তে যক্তীয়বারি
, সহ আবার তোমায় আশীর্বাদ কণতে আঃস্বো ।

বল্লাল৷ আপনার অনীমঅন্থগ্রহ। (প্রণত হইলেন।)
|

.

[ সাগ্রিক- স্রাঙ্মণের প্রস্থান ।.

ঈশ্বর, বাজলার মঙ্গলের জন্ত, এ বৃদ্ধের প্রতি শোণিতবিদু নাও)
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আত্মীযহীন, গৃহহীন, পথের ভিক্ষুক কর”, তবু, আমার বাঙ্গলা, এ

সোণার বাঙ্গলাকে, এ উদার, নির্ভীক, সরল বাঙ্গালীকে, দীর্ঘায়ু,
বশম্বী ও মহিমাময় কর? ।
[ বল্পালের প্রস্থান ও'মৃত্তিকা ভেদ করিয়া
|
গালবের বহিরাগমন।
গালব। এ পদ্মিনী-নারীকে তোমায় নিতে দোঁব না, ধলেশ্বরী তীর, প্রস্তরবেদিকা, এ পদ্লিনী বল্লালের নয়, এ বল্লভের হবে, এ বল্লভের হবে ।
[ গালবের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।
( অর্প্য-মধাস্থ শিবির | )

[চতুদ্দিকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে; বর্াহন্তে প্রহরী পাহার।
দিতেছে ইত্যাদি । গোরাসর্দার ও কমলের প্রবেশ ও বৃক্ষ-পার্খবস্থ গ্রস্তরখণ্ডে পৃথক্ পৃথকৃভাবে উপবেশন। ]

গোরা । আমাদের যোগাড় হবার পূর্বে বিদ্রোহের রথাটা বেরিয়ে
গেলো, ভাল হ'লে! না।

|

কমল। কিছুক্ষতিনেই। লোকবল, অর্থবল, আমাদের কিছুই কম
নয়; গাঁলবের জন্য য| ভাবনা! ছিল। যজ্ঞে বন্দীদের মুক্ত ক'রে
রাজ! নিজেই স্বিধা ক”রে দিয়েচেন।
|
|

গোরা । ছুলীন হ'তেও অনেক অনিষ্ট হবে, সেও অক্ষত-শরীরে রইলে!।
আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করা, রাজার পক্ষে সুবিধা, কিন্তু তাদের ভেদ

জান৷ আমাদের কঠিন হচ্চে।
কমল। কেন নিয়াম্ৎ ত' রয়েছে?

৪৩
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গোরা । সে মুসলমান, সে যাতায়াত ক'র্লে, সকলেই সন্দেহ ক'রবে।
কমল। রাব্রগৃহে গালবকেই পাঠান ।
গোর! । সহকারী চাই, একলাই সে যা'চে, কিন্তু বিপন্ন হ'তে পারে ।

কমল।

তবে লোক সংগ্রহ করুন।

আমার সব অর্থ, সব শক্তি, ভীবন

পর্য্যন্ত পণ, তবু বল্লাল-পতন দেখাতে হবে, আমাদের জাতিকে সে

যেমন হীন কঃরেচে, জগতের চক্ষে তাঁকেও তেমনি হীন কর! চাই।
পদ্মাক্ষী সহ ধন্মগিরির প্রবেশ ।
ধর্মগিরি। বাকী নেই, সমস্ত উপাদান একত্র হ/য়েচে, কেবল ইন্ধনে
অগ্নি দিতে বিলম্ব ।
কমল। এ স্ত্রীলোকটী কে?

[ শিবিরের পশ্চাভাগ হইতে ্থুযেখ ও ছুলীনের
লুক্কায়িতভাবে দর্শন।
ধর্মগিরি।

এই বালিকাই বল্লাল-অত্যাচারের প্রমাণ, এঁকে মুসলমান

সর্দীরের কাছে নিয়ে গিছলেম, তাঁর মত, এর প্রতি অত্যাচারকাছিনী অতিরঞ্জিত ক'রে ঘরে ঘরে ঘোষণা কর রাজার প্রতি
প্রজাদের অসস্তোষ আনাঁও, সত্য প্রকাশ হ'ক্, রাজা! এই স্ত্রীলোককে
গৃহতাযাগ করান।

গোরা । মহারাজ বল্লাল ত+ সে প্রকৃতির নন্। ( পদ্মাক্ষীর প্রতি) কে
তোমায় গৃহত্যাগ করিয়েছিল?

(পন্াঙ্ষী। সমাজ, রাজা, স্বামী, মকলে। আমি নির্দোষ, রাজা আমায়
বর্জনযোগ্য। বল্লেন, আমি নির্দোষ, সমাজ আমায় কুলটা বল্লেন,
ঘরে ফির্লেম, স্বামী বেস্তার অধম ব'লে ত্যাগ ক'ল্লেন। কেঁদে

ছু-পা জড়িয়ে ধরেছি, যদি তুলই হ'য়ে থাকে, একবারের তল, তুল

"
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কি হয় লা? কারভূল হয় মি? বুকে হাত দিয়ে কে ব +ল্তে
পারেন? “আমি কখন ভুলিনি 1

গ্রোরা। সত্যই তুমি অত্যাচারপ্রাপ্তা, তুমি উপস্থিত কি চাও?
পঞ্মাক্সী। আমার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস।
গোরা। তুমি দাসীবেশে মহারাজ বল্লালের অন্তঃপুরে আমাদের গুণ্ুচর

রূপে থাক।
ধর্মগিরি। সেই উত্তম, আমি শপথ ক”চচি, যেমন ক'রে পারি, তোমার
স্বামীকে তোমার ক'রে দোব।
পন্াক্ষী। এতে স্বামীর মন পাব কেন?
ধর্মগিরি । দেও রাজার অত্যাচারে ক্ষু্ন হয়েছে, রাজার ক্ষতি হলে তুমি

তুষ্ট, সেও তুষ্টহবে।
পন্নাক্ষী। বাবা, মেয়ে-মানুষ হ'য়ে জন্মেচি, বিশ্বাস ক'ত্তে শিথিচি, বিশ্বীসটা
কিছু নয়, তা বুঝিও না, আমায় ঠকিও নাঁ, জেনে রেখ”, সেই আমার

ইহকাল, সেই আমার পরকাল।
গোরা । তুমি নির্ভয়ে থাক।

যদি স্থুযোগ পাও, সমাজের উপরেও

প্রতিশোধ নিও। প্রতিশোধ ধর্ম, ছোট বড় নেই, সাপকে মাড়ালে
সেও ফণ। তোলে, পিপ্ড়েকে মারলে, সেও কাম্ড়ে মবে।

পন্মাক্ষী। হ্যা, বুঝেচি, বুঝেচি। স্বামীকে আপন করা ছাড়! আমার

আরও একট। কাজ আছে। এ হৃদয়কে যে মরুভূমি ক+রেচে, তার
বুকের ভেতর, আমার মত জালা আনা, আমার মত গৃহহীন, আশ্রয়হীন

করা, এ বুকের ভেতর যেমন আগুনের শিখা বইচে, সেই রাজার
বুকের ভেতরেও তেমনি কর! । দেখাও, রান্ত৷ দেখিয়ে দাও, হতা।

না, না, হত্য। আগে নয়, আমার মত আগে তাকে আশ্রয়হীন ক'র্ঝে,
আমার মত আগে তাকে পথে পথে ঘোরাবো, দেখাও, পথ দেখিরে
দাও।

|

]
স্লিপার সপস্পিসিপাস্পসপস্পিস্সিিপা ১২০]
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[দর | এসো, আমি তোমার নিয়ে যাচ্চি। (হস্ত ধরিতে গেল।)

'পল্লাঙ্গী। ছু'ষে না, এই হাত আর একজন «/রেছিল ভ্ত্রীলোককে হাঁত
দিয়ে, পুরুষের ছুঁতে নেই, স্বামীতে সন্দেহ করে, ত্যাগ করে, একবার

ছুয়েছিল, তাইতেই রটনা, এই একবার ছোঁয়ায় আমি নির্দোষ
হ'বেও বর্জিতা। আর ছুঁয়ো না, যখন সমাজের নিয়ম, তথন পুরুষ
হয়ে ইচ্ছে ক'রে, কারুর হাতে হাত দিও না। তোমাদের ন| জানা
হ'তে পারে, খেল! হ'তে পারে, আমোদ হ'তে পারে, কিন্তু নারীর

এতেই সর্বনাশ হয়, এতে সে দাগ লাগে, য1 মোছা! যায় না, মে দাগ

লাগে, ষ! সমাজ ছাড়াতে পারেন না।
[ গল্মাক্ষীর প্রস্থান ও ধর্মৃগিরি কি যেন ভাবিয়া,
নিশ্বাস ফেলিয়৷ তাহার অন্ুদরণ করিল।

কমল। ছুঁড়ীট! দেখতে মদ নয়।
গোরা। (হঠাৎ ছুলীন ও সুযেণের প্রতি দৃষ্টিপড়ায়) কে দেখ্চে, কে
দেখ্চে, তীর ছোড়”--তীর ছোড় (কমণ তীর বর্ষণ করিল।)
[ গোরার প্রস্থান।
(নেপথ্যে গতনশব। )
কমল।

কিসের শব?

নিয়ামতের প্রবেশ।
নিয়ামং। ছুলীন পালিয়েছে, সেখ আহত। আম্গুন, মহারাজ বল্পভের
আদেশ।

-

..

[উভজ্পর প্রন্থান।

লন্মমণষেন

রা

তৃতীয় দৃশ্য ।
(ধলেশ্বরী নদীপার্বস্থ পন্মবন। )

দুরে বৃক্ষে মর, পারাবত প্রভৃতি । প্রস্তর বেদিকায়, হস্তে কপোন
যস্ত করিয়া আলুলাস্লিতকুস্তল| পদ্মিনী উপবিষ্টা।
গালব সহ বল্পভের প্রবেশ।

গালব। ওই দেখুন, ওই সেই রমণী, বঙ্গে অচলা লক্ষী স্থাপন করুন,

হাত ধরুন।

্

বল্ভ। কি সুন্দরী, ভগবতী যেন কুমারীমুর্তিতে রঃয়েচেন, কি
প্রশান্ত সমদৃষ্টি, শিশিরসিক্ত পন্মের মধ্যদেশে পদ্মালয়, নবহূর্যোর
নৃতন চন্ত্রাতপতলে দীড়িয়ে পুজা কর”, মন, আনন্দের বীণা! বাজা,

আলোকে, শিশিরে, ধরণী শ্টামলা হয়ে উঠুক | এসো, এসো কুমারী, :
আমার ঘর আলো ক'র্বে এসে।।

( বল্লভ পদ্মিনীর হস্তধারণ করিল, পদ্মিনী গলবস্ধে
বল্লভের পদে মন্তক রাখিয়া উঠিল।)

|

পদ্মিনী। চলুন, আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী।
বল্লত। তুঁ_তঁ-_আহা, হা, হা।
[ উদ্ত্রাত্তভাবে বল্লভের প্রস্থান ও পদ্মিনীর নতমুখে অগ্থ্গমন |

গালব। বাঙ্গালী ধন্য হও, অক্ষয় ধনধান্তে এ পূর্ববঙ্গ শবর্ধোর আধার
হলো।

[ গালবের প্রস্থান।

. বিরক্তমুখে কড়ির ও তালপত্রের অলঙ্কারসজ্জিতা চিত্রিতবসন'
পরিধান! শুত্র।ণী ও তৎুপম্চাতে কমলেব প্রবেশ ।
শূদ্রাণী। আশ্চধ্যি বাপু!

ৃ
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কমল।

শোন না।

শূত্রাণী। (বিরক্তভাবে ) মুখে আগুন, কি বল্বি বল্ না?

কমল। তুই বঙ্গের অধীশ্বরী হবি।

|

|

শৃদ্রাণী। কি বকৃচিদ্! মুখে. আগুন, ও আমার জানা কথা, এক
দৈবজ্ভির কাছ থেকে শুনে মা আমায় ঝ'ল্তে।
(স্বাধীনভাবে চতুদ্দিক দর্শন)
কমল।

কি ব'ল্তে।?

শূদ্রাণী। মা ব+ল্তো, দৈবপ্তি +লেচে, আমি শাগত্র্টা, চক্রবর্তী মহারাজের স্ত্রী হবার লক্ষণ আমার হাতে আছে, একটু আগে জন্মালে

আমিই পদ্জিনী হতুম।
কমল। ছোটলোক বলে আন্লুম, না আন্ঠলেই হতো, আশ্পর্থা
দেখেচো।
|
শূদ্রানী। তুই বকর্ বকর্ করে আপন মনে কি বকৃচিস্?
হোরার প্রবেশ |

হোর|।
কমল।

একে বা'র ক'রে দে, এ স্ত্রীলোকের সন্মান ক'ত্তে জানে না।
ব'কৃগে যা, কেবল ওই পাথরে বসিদ্ নি।

শদ্রাণী। তয়ে তোর কথা শুন্বো৷ নাকি ? আমি ওই পাথরেই ঝ'স্বো।
(প্রস্তর-বেদিকার দিকে গমন ও উপবেশন।)
কমল। বসিস্নি।
শুদ্রাণী। আমার খুনী ।
কমল। সকাল হ'য়ে গেল”, দূর হ'গৃগে, যা হয় করুক্।

[কমলের প্রস্থান ।

শূদ্রানী। হোরা, এ পাখীটা ধ'রে দে ত।

লন্মমণষেন
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(শুদ্রাণী পাখী দেখাইয়। দিল, পক্ষী লইয়! হোর! আসিল।)
শুদ্রাণী। দেখি। (পক্ষী-গ্রহণ ও চুম্বন) চেঁচাচ্চে দেখ, চেঁচাচ্চে দেখ',
ওর ঠোঁট চাপাই উচিত, ওর কাণ ম'লে দে, বেইমানের জাত কি না

ওরা সব পারে, চুমু খাও, আদর কর+, যেন কত? আপনার, আবার
ছেড়ে দাও, উড়ে যাবে, ওরা! যে বেইমানের জাত, ওদের কি ভাল?
হয়। ( পক্ষীকে প্রহার) চোপ্রাও।

|

হোরা। দেখচে দেখ । ওই একট! ময়ূর রয়েচে আনিগে।
[ হোরার প্রস্থান।

শূদ্রাণী। ভারী দুষ্ট,(পক্ষীকে চুম্বন ও প্রহার) আদর ক/লুম, চুমু খেলুম,
তার বেলা কথা নেই; একবার মেরিচি ত” ক্যা ক্য। ক্যা, মুখে
আগুন, পুরুষের জাত কিন! ?
|
( গগনপটে হুর্য্যের প্রকাশ।)

ভূজসেন সহ ললাটে সিন্দুর-শোতিত মহারাজ
বল্লালের প্রবেশ।
বল্লাল। কি সুন্দর!

কি কজ্জলপৃরিত চক্ষু! | শোন', শোন?
[অগ্রসর হইলেন।

শূদ্রাণী। ( উপঝিষ্ ধাকিয় ্বগত ) য়ে গেছে, নিট
পারখী। (প্রহার।)

বাই

বন্লাল। এমন পাখী, একেও তুমি মার ?

ৃদ্রাী। আর আদর করি যে, তার বেল! কথা নেই, পুরুষকিনা, তাই
মানাতে গিয়ে বগড়। ক'ত্তে এসেচে৷। আমার খুমী, মারবো, আদর

'কার্বো, চুমুখাবো, দেখবে, দে*খ্বে, উড়িয়ে মোবা৬:
দিল) ফেমন, আর কখ! আছে?

|

একবার মেরেচি ত' ক্যা, ক্যা,ক্যা, মুখে আগুণ
, পুরুষের জাত কিনা ?”

৪৯
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যদি ইতর-প্রাণী না হতো, তোমার কোল থেকে স/র্তো না।

তুমি কঠিন হ'লেও কোমল, নির্দিয় হলেও সুন্দর ।
|
শূদ্রাণী। ভাগ্গিস্ ঝল্পে, নইলে হয় ত' আমি মনে ক'রে ফেল্তুম, আমি
কালো।

এই অনুগ্রহ করার জন্তে বোধ হয় তোমার কাছে রুতজ্ঞ

হয়ে থা+কৃতে হবে, কি বল”, আনা? বলি ওহে পুরুষ, তুমি যে চাগ না
হে, আঃ, একেবারে নেহাৎ পুরুষ! কি বল”?

বল্লাল। তুমি অতি সুন্দর।
শূদ্রানী। তোমার চেয়ে?
বঙ্গাল।

(শূদ্রাণীর হস্তধারণ।)

আ্যা আযা)__

শূদ্রাণী। তুমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখের দিকে ষে বড় তাকিয়ে রইলে?
ই! ক'রে দেখ্চো কি?

আমি রথ নাদোল?

কি মশায়, কেমন আছেন?

হাততালি দেবার আগেই পাঁতুলে বসে।
আঁচাব কোথা?

মরণ আর কি?

পুরুষগুলো যেন দং, নাচালেই হলো,

ভবি ভাত থাবি, না,

ৰ্
[ ভঙ্গীসহকারে বল্লাল গ্রতি চাহিয়া! গ্রস্থান।

বল্লাল। সুন্দর, সুন্দর, অতি সুন্দর, হৃদয়ডেদী চাহনী, আমায় উন্মত্ত ক'রে
তুলেচে।

অভিমান নেই, আবেগ নেই, আশঙ্ক1 নেই, সন্কোচ নেই,

ফুটন্ত, পরিমলপূর্ণ, নিম্মীল। যাও, আন, পরিচয় দাও, উন্মত্ত হবো,
আমার শিরায় বিছ্যুৎ, নিশ্বাদে অগ্রি, আন্গুক্, একবার দেখুক্। মান,
সন্ত্রম, প্রতৃত্ব, এব, প্রতিপত্তি, সমস্ত জলাঞ্জলি দৌব, সেঝা-রত
থাকবো, আনো, ফেরাও, একবার দেখাও, শুধু একবার তাকে

ফিরিয়ে আন? ।
[ বল্লালের অন্গমন ।

ই্দেন। আটা! এ যে অবাক কল্পে! অমন পর্াঙ্গীকে দেখে

লন্নণসেন

|

৫

মজ্লে! না, আর এইতে ভুল্লে! খুব জাত কিন্তু, যতই বেবগ্গ।
হও না কেন, একদিন না একদিন এর! গলায় গাম্ছ! দেবেই দেবে।
অন্যদিক হইতে হোরার প্রবেশ ।
হোরা।

(মুদুন্বরে ) এস" না, এস? না, আমায় একট। মযুর ধ'রে দেবে?

আমি নাগাল পাচ্চি নি।
তৃঙ্গসৈন।

চলে বাঁবা, অন্ধ জাগো, কিবা রাত্র কিব! দিন।
[ হোরা সহ একদিকে ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান ।

অন্যদিক দিয়া শূদ্রাণী সহ বল্লালের পুনঃপ্রবেশ।
বল্লাল।

অনুগ্রহ কর", শুধু অনুগ্রহ কর । আমি প্রতারণ! কচ্ছিনি,

মান, প্রভূত্ব, র্্যয, মানুষে বা কিছু চায়, আমি তোমায় সমস্ত দৌব+,
অধীশ্বরী ক'র্বো, চলো! পদ্মিনী, আমার গৃহ আলো ক'র্বে এসে |
শূ্রাণী। রাজা, রাজা, কুমারী হ'লেও আমি শৃদ্রাণী।
বল্লাল। আমি তোমায় পন্মিনীর চক্ষে দেখেচি, তুমি পদ্মিনী। তুমি সাঁধবী,

শাপত্রষটা, আজ হ'তে সমস্ত বঙ্গে তুমি পদ্ধিনী নামে কথিতা' হবে।
পদ্মিনী, বল্লালমহিষী, পদ্মা! চাও, চাও, করুণার নয়নে দেখ'।

শৃদ্রাণীর হুস্তধারণ ও ভূঙ্গসেনের হাত ধরিয়া
হাস্যমুখে হোরার প্রবেশ।

ছোরা। (রাঞ্জাকে দেখাইয়া ) এই বুঝি আমার সেই পাখী?
শৃদ্রাণী। (তৃঙ্গসেনকে দেখাইয়া ) খুব ময়ূর ধ'রেচো কিন্তু!
(উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া ছুইদিকে যাইল ও
পরস্পরকে দেখিয়! হাসিল। )
লক্মমণসেনের প্রবেশ।
লুক্সণ।

কি দেখালে, জগণীম্বর, কি দেখালে 1 আমার বিশ্বাস অটুট
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কি
₹

সত সিলাম্পিপী সপ্দিাসিীসিতো

ছি
তা
পাছা

দির

লাস

সিপিসিতা সি
্িিি

রাখ,(জারাএখন'" ভাব্তেরা পিতাধর, পিতাধর রঃ উচ্চ-

কণ্ঠে আমায় বলতে দাও-_
আচার্য বরঙ্মণে। মৃদ্তিঃ পিতা! মৃতঃ গ্রজাপতেঃ |

মাতা পৃথিব্যাঃ মৃ্তস্তভ্রাতা স্তাৎ মুষ্তিরাত্মনঃ |
[ প্রস্থানোগ্ভোগ।
বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব।

কুমার, সর্বনাশ হয়েচে, কোথেকে এক শুদ্রাণী এসেচে, রাজা

তাঁকে পত্বীরূপে গ্রহণ কত্বে চান, সে যজ্ঞস্তত্রের সম্মান দেবে না,
বৈগ্ শৃড্র হবে, কুকীত্ডি গাইবে, বল্লাল-নামে কলঙ্ক আ*ন্বে ; যাঁও,
দেখ”, যদি পার এখন' উপায় কর, সকলকে সংবাদ দোঝ+, আমার
ধম্ম নির্ভর । ভগবান মন্্ুর নিষেধ, শদ্রপ্রধান দেশে কখন' বসতি
ক*র্বো না।

র
[ বলদেবের প্রস্থান ।

লক্ণ। ম! জন্মভূমি! আঁর ত” আমায় , বেঁধে রা”থতে পাল্লিনি মা!
যেখানে ধর্মহীন, দান্তিক, ক্রোধী কিন্বা নাস্তিক বাস ক'র্বে, আর ত?
সেথানে থাঃকৃতে পা*র্বে৷ না। তোর পদ্ম, শীতল লক্ষ্যা, বরন্ধপুত্র,
_ দিংধর কিংব| ধলেশ্বরী, আর ত" আমায় বেঁধে রাতে পা/র্বে না!
আত্মীয়ের ভালবাসা, (প্রতিবেশীর দান, আঁমায়, চোখের জল ফেলে,

ঠেলে যেতে হবে। আমার আরোপিত বৃক্ষ থা,কৃবে, পরিচিত গাভী
থা+কৃবে, মাঠভরা ধান্ত থা”কৃবে, চেনা পাখীর আদরের ডাক থা+কৃবে,
অঞজান! পাস্থের মত, নির্মম হয়ে তাদের ত্যাগ কণত্তে হবে । জন্মভূমিকে বাসাবাড়ী ভাঁবৃতে হবে, ভাবৃতে হবে, জননী বিমাতা। আমার
পিতা শক্ত, সূর্য্য কলঙ্ক, সন্তোষে অঙ্গার ! সমাজ অনুলী নির্দেশ

ক'র্বে, উপছাসে ভুবন ভরিয়ে দেবে। কুপুত্র আমি, আমার দেবদত্ত

শরীর অশ্ডচি! অন্তত বলত, মিলিয়ে নাও, ঈশ্বরেরতুলাদণ্ড দেখ,
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তোমার শ্রাদ্ধ পণ্ড হ/য়েছিল”, আজ অধীশ্বরের কীর্তি পণ্ড হ'লে!
অনুতপ্ত হ'য়ে তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলে, আজ বল্লাল-বংশধরও
তোমার মত বিদায় নিচে ।
( ভূমিম্পর্শ করিয়া মস্তকে হস্ত দিল, যাইতে গিয়া ফিরিল। )

আর একবার দেখি) দেশ, তুমি এত মিষ্টি! বাল্োর স্বপ্ন-জড়িত
স্থৃতি! জান্তেম্ না, তুমি বুকের ভেতর এত” বসে আছ, তুমি এত
মধুর! যে দেশ ছাড়েনি, সে ভিন্ন জানে না, দেশ ছাড়া কি কঠিন!

বলদেবের পুনঃ প্রবেশ।
বলদেব। কুমার, কি স্থির ক'র্ূলেন?
লক্ষণ । ভাবচি।

বলদেব।

আমার

সংকল্প শুনুন, যেস্থানে নারী প্রধান হবে, ধন্মের

মর্ধ্যাদ থা'কৃবে না, প্রকাশ্তে রাজা নীচ নারীর কাছে আত্মবিক্রয়
ক'র্বেন, সেখানে কথন' বসতি কণর্বো না। আমি নূতন ভূখণ্ডে
যাবো, প্রয়োজন হয়, নবদীপ স্থাপন ক'র্বো, নিরক্ষর, সরল, নৃতন
প্রজা নিয়ে, সমাজ গঠন ক"র্বে!, তবু আচারত্রষ্ট রাজার দেশে কখন,

বসতি ক"র্বো না।
লক্ষমণ। চলুন আর্ধয, আমিও আপনার সহযোগী ।
বলদেব। এসো! রাজা, আমি তোমায় বুকে ক'রে নিয়ে যাবে, দরিদ্রের

তৃখণ্ডে দয়ার অবতার এসো, এসো রাঞ্জা, আজ হ'তে সে নবন্ধীপের
তুমিই অধীশ্বর |
|
লক্মণ। অনুতপ্ত বল্লভের কি তীব্র অভিসম্পাত ।
[ উভয়ের প্রস্থান।

৫৩
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নিয়ামতের প্রবেশ।
নিয়ামৎ। জ্ন্দর, সুনার, সুন্দর হয়েছে, দুজনেই আপনার তরফে লোক
টা'ন্বে ) এইবার শক্তির ভাগ হয়ে যাবে, ঘর ভাঙ্গলো, পর সেঁধুবার
এই রাস্তা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর!
[ গুগচর নিয়ামতের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্ঠ।
( ভোজনাগার )

( মহারাজ বল্লালের চিত্র লম্বমান রহিয়াছে; নেপথো সন্ধ্যাস্থচক
শঙ্খ বাজিল, দাসী আসিয়। ধূন। দিয়া গেল। )

বন্দনাকারিণীগণের্ প্রবেশ।
বন্দনাকারিনীগণ।
গীত।
এস সন্ধ্যা, এস বন্দ, লয়ে শঙ্খ আরতি ধার! ।
তুমি শু ধরার সুধার হাসি, আলো করা দীপে সার! ॥
অজান। অচেনা যাহারে তাহারে,

দবরাগতে আন আপন দুয়ারে,
নুখ-পালস্কে তোমারি অঙ্কে, সকলে শঙ্কাহার! ॥
গৈরিক বসনা, নয়নে করুণা,
ইতরে বিতর ম্খেরি সাধনা,

বুকেরি ভিতরে আধার ভাবনা বাহিরে চন্ত্র তারা ॥
[প্রস্থান।
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পঞ্চপ্রদীপহস্তে পন্মাক্ষী আসিল ও উহা
যথাস্থানে রক্ষ1! করিল ।
পল্মাক্গী। যা ক'ত এলুম, তার কিছুই হ'লে! না, তার খবর পেলুম না,

রাজার মন পেলুম না, শুধুদাসীবৃত্তিই সার হলে! এরাও ছলনা
ক/ল্লে, পৃথিবীতে কি পরের ভাল নেই, নিজের কাই সব?

আমি

বিপন্ন নারী, শুধূরে উঠবে! ঝলে, প্রাণের আবেগে তোমাদের সাহায্য

নিলুম, তোমরা আশায় টাঙ্গিয়ে রেখে আমার দিয়ে স্বার্থাধন কণচ্চো;
পুরুষ, এই কি তোমাদের ধর্ম? আমি মূর্খস্ত্রীলোক, শেখাবে না,
কেবল শাসন করবে, এই কি তোমাদের হ্যায় বিচার! ছেলেবেলায়
“থোয়াথুয়ি* কলুম, পুণ্যপুথুর” ক'ত্তে শিখলুম্, শিখলুম রামের মতন
রাজ! স্বামী পাব”, লক্ষণের মত দেবর পাব ; দিলে কি? শেখালে
কি? একবার সামান্ত ভ্রম হলে যদি শোধরাবার উপায় ন! থাকে,
এমন করে স্ত্রীলোককে “শেখাও, যাতে স্ত্রীলোক স্বামীকে সত্যই
দেবতার মত ভাবৃতে পারে,নাশিখিয়ে শুধুশান কর কেন? সমাজ,

একবার ভাব ) বে্ঠা-স্ষ্টি কি এই সমাজই করেন নি? পুরুষকে
শিক্ষ। দেবে, তবু তাদের অত্যাচার, তাঁদের হটকারিতা, অশ্নানবদ্নে
মহা ক'র্বে, নারীকে শিক্ষা! দেবে না, তবু বোঝ্বার একটুও দোষ
হ'লে তাদেরই শুধু নির্যাতন সইতে হবে। কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মো,

চিরকুগ্ন ব্যাধিপ্রস্ত হ'য়ে, জন্মো, তবু পক্ষপাতী বাঙ্গলায় নারী হয়ে
জন্মো না, বিচার পাবে না, হা+স্বে, প্রতিবাদ কলে জিব্ কেটে দেবে,
ব্যাপিক। ঝল্বে, থেঁত্লাবে, নারীর প্রতি কি সুন্দর নিয়ম! সমাজের

কি উত্তম বিধান |!

ৃ
শিলা।

[ পন্নাক্ষীর গ্রস্থান।

খাদ্যাদি সজ্জিত থালা হস্তে আসন সহ শিলার

ধীরে ধীরে প্রবেশ ও রক্ষা ।

(নতজানু হইয়া চিত্রের প্রতি দীনভাবে)

এসো, এসো প্রভু!

লন্মমণসেন
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আমি যে প্রতীক্ষ। ক”রে রা'য়েচি |তুমি আ/দ্বে, আহারে বস্বে, আমি
প্রসাদে অমৃত পাব ঝলে যে অপেক্ষায় আছি।

এসো, এসো, নারীর

সর্বস্ব এসো, এসো, সাকার ঈশ্বর এসো, আমার পৃজা নাও। আজ
ক-দিন দেখা দাঁও নি, স্বামী, নারায়ণ, আমি খাব না, তোমার প্রসাদ
ভিন্ন আমি জল পর্যান্ত গ্রহণ ক'র্বো না, এই হত দিয়ে রইলুম,
অপেক্ষায় রইলুম, তোমার যবে ইচ্ছে, এসো, যখন ইচ্ছে, দেখা দিও ।
তোমারই পায়ের তলায় বেড়েচি, আমার অন্ত স্থান নাই।
( মহানাণীর ভূমে শয়ন |)

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে পদ্মাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ |
পল্মাক্ষী। ঘুমিয়েচে, ঘুমিয়েচে, প্রতিশোদ্ (কটি হইতে ছুরিক! বাহির
করিল ) এই স্থযোগ | রাজাই কি দোষী নয়? সে রাজ।, সে বিচার
করেনি কেন? এ বুকে যেমন জালা, তার বুকেও তেমনি জাল দি,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ ! (ছ্ুরিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া মহারাণীকে
দেখিল )না, না, এ আমারি মত ছুঃখিনী, এও বর্জিতা। একে হত্যা
ক'লে ত” রাজার লাগবে না। কি কাতরতা ! নারী আকুল-নয়নে
প্রতীক্ষা ক'চ্চে, পুরুষ লালসায় মত্ত হ/য়ে অন্থত্র আনন্দে বিভোর,

. হিন্দুর ঘরে ঘরে এ দৃপ্ত ! (ছুরিক| লুকাইল ) সমাজ, হিন্দুহিন্দু করে
গর্ব করো না, তোমাদের নিয়ম দেখ+, বিচার দেখ, শাসন দেখ+,

আর দেখ, আমি একবার ভ্রম কঃরেচি, তাই আমি দৌষী।

শত

নারী, শত রাত্রি প্রতীক্ষায় এমনি ক'রে থাকে, তাতে একটা পুরুষ
দোষী হয়না।
শিলা।

(জাগ্রত হইয়! ) কে দীড়িঘ্নে?

পদ্মাক্ষী। মধ্য রাত্রি অতীত হ,য়েচে, আপনি শয়ন ক+ত্বে যান।
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শিলা,| এলেনা,, আজও এলে নাপ্রভূ! খাঁৰ ন্আজও তোমার সেই
চিত্রের পাছে মাথা রাখবো, আজও রও থা'কৃবো।
[ থালা! ও আমন লইয়া বিষগনভাবে শিলার প্রন্থান।

পদ্মাক্ষী। দেশে হৃদয়বান আছেন, সংস্কারক আছেন, একজন দেখুম
একজন নারীর হয়ে বুধুন। একজন বুঝুন, একটা জাতি শুধু অন্লানব্দনে আঘাত ক”রে যাচ্চে, আর, আর একটা অশিক্ষিত জাতি শুধ
তা সহা ক'রে নিচ্চে। এর বিচার রাজা যেন করেন, এ অত্যাচার
সমাজ যেন দেখেন।

[ পঞ্চ-প্রদীপ হস্তে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।
(স্থান; রামপাল 3বল্লাল-বাড়ী।)
(দূরে বল্লাল-দীঘি, পার্থ শু গজারি বৃক্ষদ্বয়।)

* শুড্রাণীর প্রবেশ ।
শৃদ্রাণী। কি কণচ্চি, ভাল' ক'চ্চি কি? রাজা ষদি বদ্লায়, আমার দোষ
কি? ভাল'কে খারাপ করে, দিলুম ; এ শ্বর্ষোগ যেন সুখ নেই।
_ দুর হ'গ্গে, আর ভাববে না, ন। ভাবলে যে দিন যায় না।
গীত।

আর কেন হাঁসি তার কি হবে গাহিয় গান।

আপন নয়ন-জলে ভূলেছে যে অভিমান ॥
আঁশ! কি যে বুঝে গেছে,
বাদন! ভাসায়ে দেছে,
সাধন! সোহাগ রাশি, পায় পায় অপমান।

আদরে কাতর হ'য়ে, হঘ্নেছে কঠিন প্রাণ ॥

৫৭

লম্মমণসেন
মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্নাল। ্বপ্র, স্বপ্ন, ইন্ত্রভূবন গড়*, আমি থাকি, তুমি থাক', ভান্ুক
সব ভেসে যাক ।

শূদ্রাণী। আপনি বুঝি শুনতে পেয়েচেন ? আমার গান আপনার কেমন
লা*গুলো ? বলুন নাঃ বলুন না, ঝল্বেন না? আচ্ছা!

বল্লাল।

সুন্দর, অতি সুন্দর, এমন সুন্দর বুঝি কিছু হয় না।

শদ্রাণী। এই গান বুঝি আমার মুখে ভাল? ? আমি এমনিই বটে!
বল্লাল। না পদ্মা, অতি বিশ্রী, এ করুণ গান, সত্যি তোমার মুখে
মানায় না।

শূদ্রাণী। আমি গাইলুম, আর বিশ্রী হলো, মানালে৷ না? বাঃ, তুমি ত'
বেশ লোক হা! ?
বল্লাল।

না পদ্ম, সুন্দর, অতি স্নার!

শূদ্রাণী। সুন্র?
বল্লাল। না, না, কি ঝলিচি, কি ঝলিচি, ভূলে যাচ্চি, সব তুলে যাচ্চি।
চলে!, চলো, এ কঠিন মৃত্তিক! তোমার জন্ নয়।

নেপথ্যে।

ুঞ্চ নৃপ মঞ্চ নৃপ পঞ্চমুখ কামিনী
পৃঞ্চবদনেন সহ পঞ্চশরদামিনী |
কুঞ্জবনমেতি মদমত্তগজগামিনী

যামি নৃপ যামি নৃপ যাতি নৃপ যামিনী।
শূ্রাণী। বারণ কর”, কেউ যেন তোমায় বিরক্ত ক'ত্তে না আসে ।
বল্লাল। কেউ আ+ন্ৰে না, কেউ বিরক্ত ক'র্বে না, সব আদেশ দিয়েচি,
ুগ্ধ-ৃষ্টিতে দু-জনে দুজনের দিকে কেবল অনন্তকাল তাকিয়ে
থা'কৃবো।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

লক্মণসেনা
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কমগুলহস্ত
তৈরির সাগ্রিক ব্রাঙ্মণের প্রবেশ ।
সা, ব্রাহ্ষণ।

রাজ, রাজা, ফের», তোমার আঙন্ন বিপদ, আশীর্বাদ নাও।

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।
রক্ষী। আপনি স্থানাস্তরে যান, মহারাজ আহারে ব'সেচেন, এখানে
দাড়ান নিষেধ ।

ূ
[ রক্ষীর গ্রস্থান।

সা ব্রাঙ্গগ। নিলে না, এখন? ফিরলে না! এ আনীর্বাদ, এ যন্জ্রীয়বারি
নিলে তুমি অমর হ'তে, বিধাতা বিমুখ, দৈবের বিডৃম্বনামাত্র।
( হস্তস্থিত জল বৃক্ষে নিক্ষেপ, বৃক্ষ পত্রপুষ্পে দ্ররিয়। উঠিল ।)

শিলাদেবীর প্রবেশ।
শিলাদেবী।

বাবা, বাবা, কে আপনি?

সা, ব্রাহ্মণ । আমি সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ, রাজ। আশীর্বাদ নিলে না, বুক্ষে যজ্জীয়

বারি দিয়ে গেছি; এ রামপালে যা" বপন ক'রবে, তাই উৎকৃষ্ট,

শেষ্ঠ, পৃথিবীতে প্রধানরূপে পরিগণিত হবে
শিল!।

[সাগ্িক ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।
রাজা, রাজা, কেন এ আণীর্বাদ উপেক্ষা কাল্লেন !

ছুলীনের প্রবেশ।
ছুলীন।

মা, সর্বনাশ হ,য়েচে, কাল যুদ্ধ, কাল আক্রমণ, উপ ক'র্বে

এসো, রাজাকে এখুনি সং বাদ দাও, পাহাঁড়-ছুর্গে আশুন জালাও, ঘরে
একটা
বন্ধুনেই, দেশ শক্রু, অনার্ধ্য তুরস্ক শক্ত; শক্রতে দোগার
বিক্রমপুর ছেয়েচে।
শিলা । দেশবৎসল সন্তান! নির্ভন্ন হও, আমার রি লক্ষণ এখন'
জীবিত, দৃষেণ এখন” গুপ্রচর ।
না

ছুলীন। সেবন্দী।

সাগ্রিক ত্রাঙ্ষণ রামপালে যজ্জীয় বারি নিক্ষেপ করিলেন।
কৃম্তলীন প্রেস, কলিকাত।।

শিলা । না, মা, বিজ্রমপুরেশ্বরী, মুখ তুলে চেয়ো, অধীম্বরের মান, তুঁমি
রক্ষা কর |

|

[ শিলাদেবীর প্রস্থান।

ছলীন। চল' মা,আমি দুর্বল গ্রজা, তবু রাজভক্ত, এই আমার গর্ব।
বাঙ্গালার মাটা, বাঙ্গালার জল, রাজার ভাল কর”, রাজার সুখের জন্য
নিজের সহত্র বিপদ নাও ।
মরা
[ছুলীনের প্রস্থান।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ।
সা, ত্রাঙ্মণ। ভুল, ভূল, আমারই তুল, প্রায়শ্চিস্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই,
এসিন্দুরের প্রভাব, এ সিন্দুবের প্রতাব !
[ বেগে প্রস্থান ।
খাপ

প্পিপপীাপীপা পাপ

ষষ্ঠ দৃশ্য |
_ ( শিবিরাত্যন্তর ) মন্্রণা-গৃহ |)
(বায়াছুম শাহ্, গোরা,ধর্মগিয়ি, নিয়ম ও গালব

উপবিষ্ট, সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান । )

কমলের প্রবেশ ।

|

বায়াহ্রম। আন্ুন, আনুন, মহারাজ বল্পভ ভাল, আছেন? |

কমল। মেহঠিকনেই।
ধ্মাগিরি। সেরে যাবে, সেরে যাবে।

এইবার কার্য আরম্ভ ₹,ক, ব্ধু-

বর্গ! এখন আপনারা সকলেই বুঝুন, স্তায়তঃ বা ধর্মতঃ কোন
সর্বেই বল্লাল গৌডেসবর হাতে পারেন ন।। আগনারা বোধ হয়,

মকলেইজান্তেপারেন,উত্তর রা, দক্ষিণ রাড়, বঙ্গও পৌগুবর্ধন

লক্মমণসেন
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নিষ্বে বর্তমান গৌড় গঠিত হঃয়েচে। এও বোধ হয় জানেন, উত্তর

রাঁঢে মহীপাল, দক্ষিণ রাটে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচ্্র ও পৌগু,বর্দানে
ধর্মপাল রাজত্ব কণতেন, এবং সেই সমস্ত রাজোশ্বরগণ রাজন চোলের

নিকট অধীনত শ্বীকার করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজেন্ত্র চোলই

গৌড়েশ্বর। এ কথা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ থা”কৃতে পারে, সুদুর
দাক্ষিণাত্য হ'তে বল্লাল-পিতা, রা! বিজয় সেন রাজেন্দ্র চোলকে পরা

জিত ক:রে বিক্রমপুরে রাজাগ্রহণ করেন । বল্লাল বিজয় সেনের পুক্র,
তৎস্থলাভিষিক্ত, সুতরাং রাজা । কিন্তু ন্যায়বিচারে, তাঁকে অধীশ্বর-

রূপে স্বীকার ক'ত্তে কোন প্রজাই বাধ্য নন্; কারণ প্রজা ভূ-সম্পততি
নয়, তার গো মহিষ নয়, তারা মনুষ্যজাতি। তাদের শাসন ক'ত্তে হ'লে

স্নেহ চাই, ভালবাস! চাই, সকল জাতির প্রতি একটা প্রীতি চাই।
সকলে।

সত্য, সত্য।

ধন্মাগরি। বন্ধুবর্গ! বিশেষতঃ আপনারা এও বুঝুন, বল্লালের স্তায়
আড়ন্বরী লোকের হস্তে, রাজা না থাকাই উচিত।

ব্যবসাক্ের দহিত

জাতির সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রজাকে, কার্য্ের অধীন করে এক
একটা স্থান দেওয়া, তার কি অধিকার? : ঈশ্বরের নিকট
জাতি নাই, মন্ুষামাত্রই এক

সম্প্রদায়তৃক্ত ।

যজ্ঞ ক'র্বেন ব!

কৌলীন্ত স্থাপন ক'র্বেন, এতে দেশের কি উপকার ? নিজের কাঠি
রা'খৃতে তিনি ষ৷ অপবায় করেন, তার বিনিময়ে যদি শুক্কলোপ
কণত্তেন, দেশের অনেক উপকার হতো।

যে দেশে গুড়, চাল কিনা

চিনি, দেশের প্রয়োজন সাধন ক+রেও, প্রতিদিন তিন সহত্র গো-

শকট পূর্ণক'ত্তে পারে, এরূপ উদ্র্ত হয়, মে দেশে ধনী দরিদ্র কেন?
প্রভু ভৃত্য কেন? মাত্র বল্লালের অত্যাচার !
|
সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ধর্মগিরি। কিন্তু আপনাদের সমবেত চেষ্টায়, যদি সেই অত্যাচার প্রশমিত
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হয়, যদি রাজেক্ চোগের বং নধর আবার এ রাজ্য ফিরে পান, তবে

সতপ্রজার পরিচয় দান করা হয়। আপনাদের উদ্দেশ মহৎ, ঈশ্বর
আপনাদের সাহাযা ক*র্বেন।

বায়াদুম। সত্য, নিশ্চয়।
ধর্মগিরি। কিন্তু এই মহান্ুভব, আপনাদের জন্ত সৈম্ত-সাহাধ্য কত্ত
এসেছেন; আমাদের মধো এইরূপ অঙ্গীকারপত্র থাকুক্, যদ্দি রাজ্য

জয় হর, বঙ্গ বায়াদুম শাহ্ পুরস্কাররূপে নেবেন।

আর পৌও বর্ধন

মহারাজ বল্লভচন্ত্র পাবেন।

কমল। তাই হ/কৃ।
বায়াহুম। বিভাগ্ অতি উত্তম হ/য়েচে।

ধর্মগিরি।

অপরাপর স্থান রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারীরই থা”কৃবে।

ধন্যবাদের সহিত সভাভঙ্গ হকু।

আম্মন বন্ধুগণ, সকলে একযোগে

কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।
[ সকলের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।
(বিলাস কক্ষ |)

নর্তকীগণের প্রবেশ ।
নর্ভকীগণ।

গীত ।
তুমি বিধু, ভূমি মধু; তুমি যে আমার ।

তুমি যে আমার, শুধুতুমি যে আমার ॥

_ তোমায় তোমায় আমি,

হিয়া যে দিয়েছি ঢেলে,

তুমি কেন ফেলে চ'লে যাও?

লন্মণসেন
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পরাণে পরাণে তুমি,
চির-অনুগত আমি,
আমারে আপন ক+রে নাও ।

এস বধুহাসি দাও,

হৃদয় কিনিয়া নাও,

অনুগত তোমারি তোমার ॥

.[

নর্তকীগণের প্রস্থান ।

শূর্রাণী সহ বল্লালের প্রবেশ ।
বল্লাল। পলা, পদ্ম আমি যেন সব হারিয়ে ফেল্চি! এ সুন্দর স্বপ্নরাজোও আমার ক্লান্তি। এক একবার ভাবি, আমি কি সেই বল্লাল।
উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে শাসন কত্তে, সমগ্র গৌড় অদেবমাতৃকান়্ পরিণত

কণত্তে, বিপন্ন প্রজ্জাকে তর্ক কঃর্বার জন্য পাহাড়ছুর্গ নির্মীণ করে
অগ্নি জালবার উপায় কণত্ে, রাজন্ত-বর্গকে অধীনে আন্তে, যার একদিনও অবসাদ আসেনি, তার কি রান্তি, কি আচ্ছন্নতা!

অধীরত। কেন?
নেই।

এত

ভাব্লে মনে হয়, সে আমি বৌধ হয় আর আমাতে

শূদ্রাণী। বুঝিচি গো বুঝিচি, কারুর জন্যে বুঝি মন ছুটেচে? আর
আমায় ভাল” লা+গৃচে না, কেমন, কথ! ত” এই ? না হয়, একট! ছুতে।
নাতাই কর”, ছেলেকে দেখতে যাবার অছিলে করেও ত” ছু-দিন
কাটান যায়।

পুরুষ কি না, তোমাদের জাতের দৌষ যে।

বলে,

“ছাদন-দড়ি তুমি কার? না|, যখন যার তখন তার ।*
বল্লাল। ন! পত্সা, সে উপায় আর নেই, লক্ষণে আমায় অনেক প্রভেদ,

আমি শৃদ্রবৎ হ/য়েচি, বছ স্বজাতিকে আচারত্রষ্ট ক'রিচি নিজে নিয্নম
স্থাপন ক'রে তা'ও রাখতে পারিনি, অসন্তোষ এনেচি। লক্ষণ সম

প্রজার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে, ক্ষুদ্র নবন্ীপ তার উৎসাহে
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সস্পসিশািলা
পিসি সস সিসি

প্ডিতের সমাজরূপে পরিণত হ/য়েচে। সে মহৎ উদার, বঙ্গের
উপযুক্ত নেতা।
শদ্রাণী।

খুব যা হ'কৃ, বসে বসে তাই ভাবো ।
| পদ্মার প্রস্থানোগ্ভোগ।

বল্লাল। ন৷ পদ্মা, যাম্নি, আশ্রন্সহীন করিস নি। আর ত আমি সে
বল্লাল নই। সোণার বিক্রমপুরের সীমায় পন্ম। ছিল, রা,খতে পারিনি,
বুকে এনেচি। তুই ধর্, সঙ্গিনী ডাক, সঙ্গীতে তুবন ভরিয়ে দে,
অস্তত্ব যাক্, আমার জীবন্তে চিরসমাধি হকৃ।
শৃ্রীণী।

ও বাবা, সে আবার কি রকম গো?

তুমি খুব কথা জান

কিন্তু, সত্যি!

বল্লাল।

পদ্মা, পদ্ম!|
গাহিতে গাহিতে সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ।
(রাজা চিন্তিতভাবে বসিয়া নিশ্বাম ফেলিলেন। শুদ্রাণী তাহার
সন্তোষবিধানার্থ হস্তে মাল৷ জড়াইয়া দিল ।)

সঙ্গিনীগণ।

গীত।
এমনি টাদদের কোলে এমনি হাওয়ায় ।
আমি হাবায়ে ফেলেছি আজ তোমায় আমায় ॥

আবেশে অবশ কার,

ভামি লালসায়,

হাসির আসবে আমি বসি নিরাশার ॥

ওই ফুটেছে চাঁদিনী রাত,

ছুটেছে মলয় বাস,

অজ্লানায় জেগে গেছে,

মরমেরি অভিলাষ,

এমন হাসির মাঝে,

কি বাথ! মরমে বাজে,

এমন চাহদী ফেন ধর নিরাঁলায়।

লক্মণসেন
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পিয়াসায়, নিরাশায,
চাতকী বারিদে চায়,
নিদয় নীরদ কেন এত সাধনায় ॥
[ সঙ্গিনীগণের প্রস্থান ।
বল্লাল।

অর্থে নয়, ভোগে নয়, লালপায় নয়, ধরায় সুখ মাত্র রমণীর

কে, পদ্মা, পদ্ম।__
( পল্মার হস্ত ধারণ ও গবাক্ষ দিয়া সহস! পাহাড়-ছুর্গে
অগ্নি জলিয়! উঠিল দেখিয়! )
একি! একি !! দেশ আক্রান্ত, পাহাড-ছুর্গে আলো!!! শক্রু, শক্ত,
রাজপুরী আক্রান্ত হঃয়েছে, রণবাগ্ভ কর+, মাল! নয়, কুসুম নয়, অস্ত্র
দাও, অস্ত্র দাও, হাসি আগ্েয়াস্ত্রে পরিণত হক্, 3 পা, শিল। হ, লাস

বিকট তাগুবে ব্যাপ্ত হ/য়ে বাক্।
খড়গহস্তে শিলার প্রবেশ।
শিলা।

রা'জ।, রাজ।!

বল্লাল।

শিল!, শিলা, ঘুম তেঙ্েচে, আর আমি বিলাসী নই, (শিলার

খড্গাদান ও শূদ্রাণীর প্রস্থান ) কুস্ম-ভূষিত হস্তে আবার থড়ী তুলিচি,
বুঝিচি, এ বাসর নয়, শ্শান ; বিরাট অন্ধকার-স্ত,প জালার তাড়নায়

আপনি স'রে গেছে।
শিল|। যদি জেগেচো, আরক্ত-নয়নে আলোক-ছট! দেখ, জগ্পশীল হস্ত
তোল” ৷ তোমার গৃহ, তোমার অধিকার, অনার্ধে,
তা”নষ্ট কণত্তে চায়,

সাহায্যকারী তোমারই স্বদেশী!
বল্লাল। শিলা, শিলা, তবে রণরঙ্জিণী মুগ্ডিতে দাড়।! বঙ্গলক্ষমী, সম্তানকে
শিক্ষিত করে দে, আয় পবিভ্রতা, আয়, হিন্দুর উৎসাহে সঙ্গিনী, আননো
বনিতা, ধর্মে সীমস্তিনী, আযম) জাঠ মূসলমানে নয়, গ্রীক মুসলমান

নয়, আ+জ ভা'য়ে ভাঃয়ে যুদ্ধ, আ+জ স্বদেশীর বিপক্ষে স্বদেশী, ছিরমস্তা'
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মৃত্তিতে আপনার শোণিত, আপনি খেতে আ*স্চে।

(কির়দ্দরে

অগ্নিশিথা দেখা গেল) একি!

( ধূমাচ্ছন্ন হইল, এক দিক দিয়া অসিহস্তে নিয়ামৎ ও গালব এবং
অন্দিক হইতে অসিহন্তে ছুলীনের প্রবেশ ও একক
উভয়ের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতে করিতে বলদেব
ও ধর্দমগিরির প্রবেশ । ধর্মগিরির পলায়ন ও
বলদেবের নিয়ামংকে আক্রমণ
ও নিয়ামতের পলায়ন ।)
দেখ, চক্ষু, বাঙ্গালার যোগ্য সম্তান দেখ. ।

বলদেব। (নিয়ামতের অনুসরণ করিয়া তত্প্রতি ) দেখ, অনার্ধা, যে হস্তে,
মায়ের আরতি করি, সে হস্তে কত' বল।
' পলায়নপর গালবকে ছুলীন অন্ুপরণ করিল | নিয়ামৎ প্রভৃতির পুনঃ

প্রবেশ ও একত্র বল্লালকে আক্রমণ। হিনুদৈন্ের প্রবেশ ও
তাহাদের সহিত যুদ্ধ। নিয়ামতাদ্দির পুনঃ পলায়ন । )

গোরার ছিন্ন মুণ্ড হস্তে বেগে লক্ষমণের প্রবেশ।
লক্ষণ । পিতা, পিতা, থা+কৃতে পারিনি, ছুটে এইচি, বিদ্রোহী গোরার
ছিন্ন শির নাও, তোমার শক্র এই তোমার পদতলে ।
( পদতলে গোরার ছিননমুণ্ড স্থাপন ।)

বল্লাল। বাঙলার গর্ব! বাঙ্গালীর গৌরব !! আয়, লক্ষণ আয়। আলিঙ্গন

দে, অপরাধ ভোল., ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে আর যাম্ নি।
( পিতাপু্রে আলিঙ্গনবন্ধ হইয়া রহিল। ).

শিলা । (যুক্তকরে) দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এমনি
লক্ষণ থাকুক!

ছৃর্দিনে, পুত্র যেন পিতার সহিত স্বেচ্ছায়, এমনি,

এমনি মিলিত হয়।

রি

তৃতীয় অঙ্ক।
প্রথম দৃশ্য ।
( রাজ-উদ্ভান। )

চিন্তিতভাবে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মহারাজ
বল্লালের ও অন্যদিক হইতে বলদেবের

উত্কষ্ঠিতভাবে প্রবেশ ।
বলদেব।

রাজ।, ধর্মগিরি বহুচ্ছনে আপনার নিন্দাবাদ, গ্লোকে রচনা

ক'রে বণিকদের সাহায্যে গ্রচার ক'চ্চে। “তাপো নাপগতঃ তৃষা ন
চ কৃপা” য| ইচ্ছে তাই লিখচে।
বল্লাল।

ব'ল্তে দাও, যে মস্তপায়ী, তাকে কু মনে ক'রে তার প্রতি

বিরক্তও হওয়া যায়, আর দে কত' বিকৃত, কত লাঞ্চিত, ক্' আত্ম-

বিশ্বৃত ভেবে দয়াও করা যায়। (পুস্তকে দৃষ্টিস্থাপন।)

বলদেব। পূর্ববঙ্গের গৌরব, বাঙ্গাণীর একমাত্র গর্কের সামগ্রী!
আপনি যশন্থী হন) দীর্ঘায়ু হন, পৃথিবীতে অমর হ'য়েখাদ ॥ কি
উদারতা!
[ বলদেবের প্রস্থান ।

বল্লাল। (ন্বগতঃ) গৃহ্সৃত্রের কি সুন্দর নিয়ম।.

(বৃক্ষে ঠেম্দিয়া তন্ময় হইয়! পুস্তক পাঠ। রোরুস্তমানা :

.... বিজয়ার গ্রবেশ ও পদতলে পতন ।)
বিজ্ঞয়া। আমায় রক্ষা করুন,রাজ!আমায় রক্ষা করুন।
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বল্লাল।

কে তুমিমা?

বিজয়া। আমি প্রধান গুপ্তচরের স্ত্রী, নিরুপায় হয়ে সাহা নিতে
এসেচি, আমার যথাপর্বন্ব গেছে, স্বামী এখন” নিরুদ্দেশ আছেন।

এক মাত্র শিশু পুত্র ছিল, তাঁকেও মুদলমানে চুরি ক'রেচে।
বল্লাল! মুনলমানে চুরি কঃরেচে, তুমি কির্ূপে বুঝলে ?
বিজয়া। দোলনায় বাছাকে রেখে পুজায় বসেছিলেম, পূজ| সাঙ্গ ক'রে
দেখি, শিশু নেই, গৃহে, প্রাঙ্গণে খুঁজেচি, শেষে দরজার পাশে এই
কাপড় দেখ্লুম, মুলমানই এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে, তাঁরাই নিয়ে
গেছে।

কি হবে বারা?

আমায় রক্ষা করুন, স্বামী নিরুদ্দেশ,

জানিনা, ছেলেও হারালুম কিনা? সেই শিশুই আমার সঙ্গী, সেই
আমার সব।
বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তোমার শিশুর
কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কণত্তে পার্বে না । বালিকা, বিপদ আর তোমার

নয়।

যখন দেন-বংশে আশ্রয় নিয়েচো, অত্যাচার কাহিনী রাজার

কাণে তুলে দিয়েচো, তখন, আমার জীবন নষ্ট হবে, তবু আমার
আশ্রিতের, আমার শিশু নারাক্ণের, কোন ক্ষতি, সহস্র বিদ্রোহী
একত্র হয়েও ক”র্তে পা"র্বে না।
বিজয়!। (ভক্তিনত্র হইয়। পদতলে পুনঃ ০০১ করযোড়ে ) বলুন্
রাজা, আবার অভয় দিন্।

বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, তোমার শিগু-পুত্র একদিকে, আর আমার
জীবন, রাজা, পশ্বর্ধ্য, সমস্ত অগ্ভ দিকে । হিন্দুরাজা পুজের জীবন

দিতে পারে, কিন্তু প্রজার ক্রন্দন শুন্তে পারে না। আযুন্মতি!
তুমি নিশ্চিন্ত থেকো

ও
|
[ বল্লালের প্রস্থান ।

বিজয়!। (উঠিয়া) ঈশ্বর, এ আশ্রিতবৎসল রাজাকে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ
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কর+, মহারাজ বল্লালের নাম যে মুখে আন্বে, তার যেন দিন
ভালযায়।

(ছদ্মবেশী তুকিসৈন্যদ্বয় সহ প্রথম বণিকের প্রবেশ ও
তাহাদের অলক্ষ্যে বর্ষাহস্তে দুললীনের অনুরণ। )

১ম। (বিজয়াকে দেখাইয়! ছন্সবেশী প্রতি) এই সেই ছুড়ি, একেও
ধরো ।
বিজয়া।
১ম।

কে তোমরা?
ধরো, ধরো

(সৈনিকত্বয় ধরিতে গেল ও পন্নাঙ্গী আমিল।)
পল্মাক্ষী। সাবধান, এখন সাবধান।

ভারতে এখন” এমন নারী আছে,

যার। তোদের মত, শত পুরুষকে গ্রাহ্ করে না।

ব্যতিচারি! জাত

নিতে পার”, জাত ত' দিতে পার+না! আপনার ম! বোন্ ভাবো,
ভাবো, যে নারীকে তুমি নষ্ট কণত্তে নিয়ে যাচ্ছো, সেই নারীর পেটেই
তোমার জন্ম । হায় পুরুষ, তোরা নারীর পেটেই জন্মান্, আবার

নারীকেই নষ্ট ক'ত্তে চাস! তোদের মা যে জাত, সেই জাতেই দাগ
দিতে যান্। (বিজয়ার প্রতি ) এসো মা, অসহায় পেয়ে যারা অত্যাচার করে, তার! পুরুষ নয়, তাদের এই রকম ক'রেই শাসন কাত,
হয়।

চলে এমো।

[ধে ধরিয়াছিল, তাহাকে পদাঘাতে ভূপাতিত

করিয়া! বিজয়াকে লইয়! পল্নাক্ষীর প্রস্থান
১ম বণিকৃ। আবার পাকৃড়াবে!, এসো, এগিয়ে এসো।
( বর্ধ-হস্তে হুলীনের পথরোধ-পূর্বক অবস্থান। )

ছুলীন। স্থির হও, তোমর! বন্দী |».
মকলে।

অ্যাআ্যা!
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৬৪৭

দ্বিতীয় দৃশ্য ।
(জলাভূমি । )

চক্ষু কোটরগত, গালে দাগ পড়িয়াছে, রক্ষকেশ,
ছিন্নবসনপরিধুত জয়ান্তের প্রবেশ।
জয়ন্ত।

আমায় দেখচে, আমায় দেখ্চে, সবাই যেন আমায় দেখে, আর

হাসে, আমি যেন পাগল। দোর দোর কুড়িয়ে ভাত খাই, পাগল
নই! ঘর নেই, দোর নেই, আপনার নেই, যত্তের কেউ নেই, পাগল
নয়ত" কি? যার ষত্বের কেউনেই, তাকে আমার মতই পাগল
হ'তে হয়। ন। দেখলে ভালও পাগল হয়, আবার দেখ্বার লোক হ'লে,

এই পাগল, না৷ না, হ'তে পারে না, তুল, ভূল, রাজার বাড়ী রাত
কাটিয়েচে, রাজ নিয়ে গেছে, আরু ফির্বে না। আমি বড় সাজিয়ে
ঘর পেতেছিলুম, সাজস্ত প্রতিমা এনেছিলুম, লাথি মেরেচি, লক্ষমীকে
পায়ে ঠেগ্নে দিয়েছি। একবার শোধ নিতে পারি? বাপ্রে, বাপ্রে,
কে টের পাবে, পা"গৃগে, পা"গৃগে, এই যেন রাজ। এলো, হেরে
গেল”, ছেরে গেল", রাজার সাজ! হলো, আর লোক থা*কবে কি
ক'রে! কৈ, সে ত' এলো না? আ'স্বে না ত, সে ত' আর আ'ন্বে
না। বিসর্জন দেওয়া ঠাকুর ঘরে রাঁথৃতে নেই, হেরে গেছে, রাজ।

হেরে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্!
নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। (জয়স্তুকে লক্ষ্য করিয়! চিন্তিতভাবে ) লোকটা কে?
জয়ন্ত। রাজা হেরেৃ গেছে, রাজ। হেরে
গেছে,ও হা, হা, হা, চুপ্,
চুপ্, চুপ্।
নং
|

( অনবস্ত নিজেকে যেন নাম লাইতে লাগিল।)

নিয়ামৎ। শোন” না, শোন? না।

লক্মমণসেন
জয়স্ত।

|

৭০

(সভয়ে ) ধরূবে।

নিয়্ামৎ। (সন্গেহে ) তুমি রাজাকে হারিয়ে দেবে?
জয়স্ত। আমারত' অস্ত্র নেই, গরীব কি না, ইস্পাতের মতন কিন্তু মন
আছে।

নিয়ামৎ।
জয়স্ত।

আমার সঙ্গে এসে।, আমি তোমায় দিয়ে হারাবো ।
যত্ব করোনা, যত্ব ক'রোন1, আমি ভাল? হ/য়ে যাবে, এ খোলোস

বদলাতে হবে, এজাতে থাকতে রাজার ওপর পা”র্বো না, সেযে

রাজা । বাগগলার মাটা যে রাজাকে দেবতা ভাবে, একবার জাত
বদলাতে পারি।

হবে?

হবে?

হ'য়ে গেছে, রাজা হয়ে গেছে,

হা, হা, হাঁ, চূপ্, চুপ্, চুপ্!
নিয়ামৎ। এসো, তুমি যা চাও, আমি দোব।
জয়স্ত। সে আ”দ্বে? সে আস্বে? এলে ত' ঘরে রাখতে পাঃর্ৰে।
না, বিসর্জন হ'লে ঠাকুর ঘরে রাখতে নেই ।
নিয়ামৎ।
জয়ন্ত।

আ*ন্বে, রাখবে না?

(জয়স্তের হস্তধারণ |)

আ্যা! আয|!! তুমি বেশ, সুন্দর । যত্ব ক'রোনা, যত্ব ক'রোনা,

তাকে মনে পড়বে, পাগলকে আর ক্ষেপিয়ো না, চলো, চলো ।
নিয়ামৎ।

(ম্বগত ) এ অত্যাচার প্রাপ্ত, উত্তম ইম্পাত,

এতেই অস্ত্র

গোড়বো, ( সন্গেহে জয়স্তের হস্তধারণপূর্বক প্রকাগ্ে ) এসো।

জয়স্ত।

হাঁ, হা, হাঃ হা।

[ জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে নিয়ামৎ সহ যাইল।

৭১

নর

্
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তৃতীয় দৃশ্য ।
( জঙ্গলমধ্যস্থ বন্দিগৃহ | )

( প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত । গৃহের পশ্চাৎদিকে কাষ্ঠের সেতু দেখ!

যাইতেছে, দূরে বৃক্ষাচ্ছন্ন সৈম্ঠ-শিবিরশ্রেণী। একটা বৃহৎ
বৃক্ষতলের ছায়ায় উচ্চ পাষাণনির্দিত গৃহ রহিয়াছে ।
ছাতের এক অংশ ভগ্র, তন্মধ্য দিয়া আকাশ

দেখ। যাইতেছে, গৃহটার একদিকে রেলীং
দেওয়া, দ্বার গুলবাগ্ যুক্ত, খড়ের
উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষেণ। )
সুষেণ।

বিদ্রোহীর! একত্রিত হচ্চে, রাজাকে সংবাদ দিতে পাচ্চিনি,

কত রাত্রি কত দিন গেল”, এ শৃঙ্খল একবার খুল্লেন৷। (উর্ধে
চাহিয়া) ওই এক পথ, আমি আবদ্ধ, (নিশ্বাস ফেলিয়া ) বিজয়া,

সাধিব, হায় রাজা, আমার সাধ এইখানেই উঠবে, এইথানেই মিলুবে।

একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়৷ জনৈক তুকিসৈম্য ও
তৎসহ বায়াদুমের প্রবেশ।

বায়াছুম । বন্দি, এখন” উত্তর দাও, তুমি রাজ্জার বিপক্ষে দীড়াতে প্রস্তত
কিনা?

স্থষেণ। আমার এক উত্তর, না।
বায়াহছম।

)।
তোমার শিশু পুত্র দেখো, এখন, ভাবে৷ (প্রদর্শন

রি

হুযেগ। (ব্যাকুলভাবে)এ কোথেকে এলো? আমার স্ত্রী কোথা?
বল সর্দার, আমার স্ত্রীনিরাপদ ?
নে
খায়াহম। স্বীকার কয়, তুমিটুআমাদের দলভুক্তটি।
সষেণ। ন|।
১০১,
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বায়াছুম। (সৈস্তের প্রতি) তাববার জন্ত একঘণ্ট| মাত্র সময় রইলো,
তার পর, যদি অস্বীকার করে, এই শিশু পুত্রকে সামনে রেখে,
সুর্যেযাদয়ের,সঙ্গে সঙ্গে, একে হত্যা ক*র্বে (স্ুষেণের প্রতি) আমি

শত্রুকে শিক্ষা! দিতে জানি, তুমি শিষ্টাচারের বাইরে।

(বুক্ষপার্থ্র ফকিরবেশে লক্ষণ দেখা দিল ও কটি হইতে রজ্জু
লইয়া নিঃশবে বাধিতে লাগিল। )
(বাযাহুম শাহ ও শিশু লইয়া তুকিদৈগ গেল, নিশ্বাস ফেলিয়।

স্ষেণ ভাবিতে লাগিল ও জয়ন্ত মূলাবান তুকিপরিচ্ছদে
প্রবেশ করিল। যে প্রহরী বাহিরে পাহারা দিতেছিল,
সে জয়স্তফে অভিবাদন করিল । )

জয়ন্ত।

আমি কেমন সেজিচি, কেমন সেজিচি। সেও সাজতো, (নিশ্বাস

ফেলিয়! ও নিজেকে সামলাইয় ) না, না, ভাল হতে হবে, ভাল
হ'তে হবে, ঈশ্বর! পাঁগলকে ভাল? করো, যাদের থাচ্চি, তাদের

কাজ দিতে দাঁও। ( স্থুষেণকে দেখিয়!) বেশ হয়েছে, বাজার লোকের
বেশ হ'য়েচে।

ভাবনা! নেই, ভাবনা! নেই, আর আমার ভাবনা কি,

আর আমার ভাবনা কি। ভাল+ হতেই হবে, এ মাথাকে ভাল'
ক'ত্তেই হবে।
[ জয়ন্ত প্রস্থান করিল ও লক্ষণ চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল।
সুষেণ | তবে ত+ সত্যই আজ আমার শেষ রাত্রি। সকলের উপর আমার

কর্তব্য পড়ে রইলে!।

ওই শুকতারা, আকাশের কাছে বিদায়

নিচ্চে। নুষেণ, জন্মের মতন দেখে নে, আর একটু পরে শিশিরসিক্ত
মাঠের উপর, পন্নব্রাগের আভা। জাগিয়ে, সমস্ত আকাশ মহিমময়
ক'রে সুর্য উঠবে। কতদ্দিন সেই মহিমার সামনে, তোর শির আপনি

নত হয়েছিল, কতদিন সেই দৃষ্তে, .তোর সর্বাঙ্গ অঞ্জানিত পুলকে
ছেয়ে গিয়েছিল, সেই পুলকে পুলকিত তোর দেহ, সর্ব অঙ্গ দিয়ে,
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মহিমময়ের জয়গান ক'রে উঠেছিল । আজ মৃত্যু তোর জীবনের
মধ্যাহ্নে ঠাড়িয়েছে, ক্ষুব হয়ো না সুষেণ, বতসরই জীবনের পরিমাণ

নম, কার্ধ্শূন্ত জীবনে কোন” ফল নেই, ওই দেখ+, মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাক1। তাদের জীবনই জীবন, ধারা সমাজের মঙ্গলের জন্ট
থাকেন, তারাই দীর্ঘাঘু, ধার! দেশের নিকট অবিশ্বাসী হ'ন না।
বাঙ্গলার বুকে আজ শেষ শয়ন ক'রে নে, অযোগ্য প্রজা বলে আজ

রাজার নিকট শেষ ক্ষম! প্রার্থন! কর্।

স্বষেণ শয়ন করিলেন ও ফকিরবেশে লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে

বন্রিগৃহের ছাদে নামিয়া অক্তরদ্ধারা ছাদ ভেদপুর্ববক
রজ্জুসাহায্যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।
লক্ষমণ।

( সুষেণের প্রতি) ওঠো, আমার বেশ পরো, এই অস্ত্র নাও,

( দীর্ঘ ছুরি দিল) বৃক্ষপার্থে আমার অপেক্ষা থেক'। ওই দড়ি
ফেল! রঃয়েছে।
স্বষেণ। আপনি!
লক্ষ্মণ । তুমি যেন ফকির, ধন্যবাদ দিয়ে চ'লে যাবে।

পিতার আদেশ,

তোমার শিশু পুত্র ভিন্ন ফিরবো! ন।
( লক্ষ্মণ শৃঙ্খল খুলিয়! দিল ও নিজবেশ সুষেণকে পরাইয়! নিজে হিন্দু
সৈম্ভবেশ পরিল। নুষেণ লক্ষণের আদেশমত পলাইল।)

বায়াছুমের পুনংপ্রবেশ এবং শিশুক্রোড়ে জনৈক
সৈন্যের ঘাতক সহ তণুপশ্চাতে আগমন।
বায়াছুম। (বন্দি-গুহের বাহির হইতে) তোমার শেষ অভিপ্রায় জাপন কর!
লক্ষণ। (সুুষেণের স্বরে )আমার একই উত্তর, না।

বায়াহুম। যাও, বন্দীকে হত্যা কর”, এই কুঠারে মস্তক কা+ট্বে।

লন্গনণসেন
স্পা

লাস

লাস
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পাপা ৯০

স্পা শিপাসিশাসপীসিাসিিসিলা

পাস সিসপািসপিস্মিপশপীশাসিলাউিপাশাসিপািসিসিলাসিপসিভাসপিসলাসিরসিাসসিলীসিণাছিপসসিস্পিসপিস্পিশট

উতশরািাসাদি

( ঘাতক কুঠাঁর হস্তে যেমন দ্বার ঠেলিল, লক্ষণ দ্বারপার্ে দাড়াইল ও
ঘাতক যেমন দ্বার বন্ধ করিল, অমনি লক্ষণ তাহার মুখ
বাধিয়৷ ফেলিল ও পলাইবার জন্ত রজ্জু সাহায্যে

উপরে উঠিতে লাগিল। )
বায়াছ্ম। কি হে, আর একজন লোক পাঠাবো না কি?
লক্ষণ । (দড়ি ধরিয়া উঠিতে উঠিতে ) না ।
বায়াদম।

কি কণচ্চো? (২য় প্রহরীর প্রতি) দরজা ঠেলে! ।

দ্বিতীয় প্রহরী । (ছারে আঘাত করিয়! ) দরজা ভিতর দিকে বন্ধ।
বায়াতুম।

ভাঙ'।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া অন্য পথ দিয়া হাঁপাইতে হাপাইতে
লক্ষণের হিন্দু-সৈন্যবেশে প্রবেশ ।
লক্ষণ। সর্দার, সর্দার, একটা কথ|! একটা! কথা, স্ুষেণ আছে ? আমি
তার বন্ধু।
বাঁয়াদ্ম । শক্র, বন্দী কর?।
লক্ষণ । ক”রুন, আমি ত” অস্ত্রব্যবসায়ী নই । আমা হ'তেও যদি অনিষ্টের
আশঙ্কা করেন, করুন বন্দী। কিন্তু ধারণা ছিল, মুসলমান-সর্দীর
প্রকৃত বীর। যিনি নিরন্তর, ধিনি ইচ্ছে করেই অস্ত্র ধরেন না, চিরকাল
দেবদেবীর পুজাই ধার কার্য, তাঁকেও তয় করেন, এ ধারণ। ছিল না!
এটা স্থুষেণের পুত্র নন্ন? শিল্ড পুত্র, একে ফিরে দিন, এর অনাথ ম
মর্বে, শিশুও বা'চবে না।

একেও কি ভয় করেন?

বায়াদুম। (গর্বস্কীতভাবে ) ভয়! তার আত্মীয়ের মধ যদি কেউ বীর
থাকে, নাও এই তরবারি, দিও তাকে, বোলো, এই তরবারির

সাহায্যে যেন শিশুকে উদ্ধার করে। (ইয় প্রহরীর প্রতি) দ্বার তাঙ্গে| |
লক্ষণ । বেশ ( বায়াহুমের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ । )
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য় প্রহরী।

(দ্বার ভাঙ্গিয় ভিতরে যাইয়া ) একি সর্দার, বন্দী নেই।

বায়াছ্বম।

সেকি!

( বায়াদুম শা! ভিতরদিকে দেখিতে গেল ও লক্ষণ তরবারির

বাট দিয়। সৈম্তের মস্তকে আঘাত করিয়া

শিশু পুত্র বক্ষে লইল।)
লক্মাণ।

সর্দার, তার আত্মীয় বললে, সে সর্দারের হুকুম তামিল কারে

গেল” ।

[ বেগে শিশু পুত্র সহ লক্ষণের প্রস্থান ।

বায়াছুম। (বাহির হুইয়! ভিতরস্থ মুখ বাধ। ঘাতককে দেখাইয়া ) মুক্ত
কর? । (পলায়িত লক্ষ্মণের পথ নির্দেশ করিয়1) বন্দী ধর», শিশু পুত্র,
শিশু পুত্র চাই, যে ধ/র্বে, পুরস্কার হাজার দীনার, হাঁজার দীনার।

নেপথ্যে “গেল” “গেল” আর্তনাদ হইল ও শিশু পুত্র বক্ষে
লক্মমণের পুনঃ প্রবেশ ।
লক্মণ। সর্দার, তোমার তাবুতে আগুন লেগেচে, উচ্চক্ঠে আবার বল্চি,
যদি পারু+, এখন” রক্ষা কর? ।
[ লক্ষণের বেগে প্রস্থান ।

প্রবলবেগে ধুম নির্গত হইতে লাগিল।
বায়াছুম।

সবযাবে, সমস্ত বাহিনী নষ্ট হবে, আগুন, আগুন, চাদ্দিকে

আগুন! চার্দিরে আগুন!
নন

গালবের প্রবেশ ।

গালব। কি কণল্লে সর্দার, হাতে পেয়ে কুমার লক্ষ্ণকে ছেড়ে দিলে?
পথে পালাবার বাস্ত। পায়নি, তাই খড়ের গাদা আগুন দিয়ে ছলন৷
ক'রে পালালো । কোথায় আগুন, আর

সাহস।

কোথায় লক্ষ্মণ! আশ্চর্য্য

|

|
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বায়াছম।
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গালব, বাক্গলায় দি আর একজন লক্ষ্মণ থাঁকৃত”, সহত্র সহস্র

তুর্কী এক হয়েও বঙ্গবিজয় কণত্তে কখন” সাহস ক”তেন না।

গালব। ওই দেখুন, সীকোর উপর দিয়ে আবার যাচ্চে।
[ স্থষেণ সহ লক্ষণের সেতু অতিক্রমণ।
বায়াদুম।

চড়াও হও, ঘেরাও কর? । ছাউনী তাঙ্গো, যুদ্ধ ঘোষণা কর,

এ জাতিকে এখুনি আক্রমণ চাই ।
[ বায়াছুম উন্মত্তবৎ গেল, গালব ভাবিতে লাগিল।
পাপী

চতুর্থ দৃশ্য ।
( পাজ-অন্তঃপুর।

)

পিগ্ররাবদ্ধ পারাবতদ্বয় হস্তে মহারাণী শিলার প্রবেশ ।

শিলা। মা ভগবতি! কুলদেবতা ! পুরনারীগণ! সকলে আশীর্বাদ
কর+, মুসলমানসমরে, দেশের আশা, যেন বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আসেন।
বল্লালের যোদ্ধবেশে প্রবেশ ।
বল্লাল।

শিলা, শিল।।

শিল|। প্রত!। সাক্কেতিকচিহন ধরে, যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, পারাবতযুগল উনুক্ত ক'রে দিও, যদি বিজয়ী হও, শক্রর সহিত পারাবতধুগল
বিনাশ ক'রো।

( পিঞর প্রদান । )

বঙ্লাল।

দেবি! আশ্ব্তা হও, আমার নিকট এ ভবানীর আদেশ।

শিল।।

প্রভু! দেবত৷ !
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শিলার গলবন্ত্রে প্রণাম ও পদ্লাক্ষীর অন্তরালে প্রবেশ ।
পঞ্মাঙ্গী। কি সুখ, আমারও এমনি দিন ছিল”, এদের ভাটার পর জোয়ার
হয়, আমার কেবল ভাট।, কেবল ভাট।।

বর্লাল। আশীর্বাদ করি, এ গলবন্ত্ হয়ে প্রণাম হিন্দুনারা যেন চিরদিন
মৌভাগ্োের ও গৌরবের মনে করে।
| বল্লালের গ্রস্থান।

দ্রুতপদে পন্নাঙ্ষীর প্রবেশ।
প্নাক্ষী। পে ডাক+ পেছু ডাক”, ওই চলে গেল', ডাক” না, ডাক" না,
বেশ ত”, কেমন ফিরে আ*ন্বে, কেমন ফিরে আ+ম্বে। আমায় পায়র!

দিলে না, আমায় পায়রা দিলে না, দাওনা, দাওন|, ঘাড় মটুকাবো না,

ঘাড় মটুকাবে৷ ন|, খাবার দোব', খাবার দোব?।
(ডাইনীর স্থায় অণ্ুভ দর্শন হই! বকিতে লাগিল। )

শিলা। বিড় বিড় ক'রে কি ব'কৃচিন্? উাইনি, শনি, অমঙ্গল, দুর হ,
রাজগৃহে আর তোর থাকা নিষেধ।
পন্মাক্ষী। তাড়া'লে, তাড়ালে? তবে এগৃহে আর থা'কৃবে। না;
আমার ধে আশ্রয় আছে, তাই নোব', হা হা হাহাহা হাহা।

[ পৈশাচিক অট্হান্তপূর্বক পর্মাঙ্ষীর প্রস্থান।
শিলা। ম! সাবিত্রি! শিবানি ! দেখিম্ মা, যেন অমন্থল না হয়।
[শিলার গ্রস্থান।

লন্দমণসেন
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পঞ্চম দৃশ্ঠা |
(রণস্থল।)

উল্লাসে নেপথো । ল্যা লা! ল্যা ল্যাহো।

উল্লাসে নেপথ্যে । জয় ম! বিক্রমপুরেশ্বরী ।
কাতরকণ্ঠে নেপথ্যে । ছেয়ে গেল” ছেয়ে গেল? ।

চতুদ্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। স্বর্ণসূর্্য অস্কিত
পতাকা ও অসিহস্তে বল্লালের প্রবেশ।
বঙ্নাল। জন্মভূমির প্রিয় সন্তান! ওই শোন? হাহাকার, ওই দেখ' চতুর্দিকে
অনলশিখা, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর+, বিছ্যতের স্তায় জালাময়ী
রশ্মিতে চার্দিকে ছড়িয়ে পড়ো । কে উপযুক্ত সন্তান আছ”, এস” |
লন্মমণের প্রবেশ ।
লক্ষণ।

আদেশ ক'রুন।

বল্লাল।

পতাক1 যোগাপাত্রে অর্পণ কর» স্মরণ করাও, তরবারির সন্মান,

নিজের সম্মান, নিজের সম্মান, জাতির সম্মান, জাতির সম্মান, গৌড়ের
পতাকার সম্মান ।
[ পতাক৷ দানপূর্র্বক বল্লালের প্রস্থান ।

স্থষেণ ও ছুলীনের প্রবেশ ।
সুষেখ। কুমার, কুমার, আর যদি কিছু সৈন্য থাকৃত? |

।

|

লাগ্মণ। না স্ুযেণ, মরণের ব| জয়ের আর একটিমাত্রও সঙ্গী কণ্তে চাইনে,

বরং যেতে যেতে ঝ'লে দিও, যদি কেউ যুদ্ধ কণর্তে ভীত হয়, সে যেন,
যোগদান ন| করে, আর 'ম'ত্তে যদি কেউ প্রস্তুত থাকে, ব'লে। তাকে,

আজ জাতীয় সম্মানের জন্য যে অগ্রসর হবে, সে শক্ত হ'লেও বন্ধু, যার

এও ৩118 391.
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রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্ত মিশ্বে, সেই, দেশের গরিমা, সেই, বঙ্গের
উজ্জল রত্ব! বলো! স্বষেণ, এখন" কি সৈম্ত চাও?

নুষেপ। না কুমার, শুধু আদেশ দিন।
লক্মণ।

|

যাঁও ভাই, প্রবেশখুখে বাধা দিতে মহারাজের পহিত অগ্রসর

হও ।

রী
[ নেপথ্যে রণকোলাহল, সুষেণ

মহারাজা ভিমুখে ছুটিল।
লক্মণ। ছুলীন! কথা কইবার আর সময় নেই, প্রবেশের অপর মুখে
আমি রইলেম, আর? এই .মধ্যস্থল রক্ষা কঃর্বার ভার তোমার ।
যতক্ষণ না ফিরি, কোন' অবস্থায় স্থান ত্যাগ করো না।

আমাদের

উভয়ের মিলিত সৈন্য যখন শক্রুকে বেষ্টন ক'র্বে, তখন এই পথ
ভিন্ন তাদের আর পালাবার উপায় নেই, একটী মাত্র সৈন্ঠ দেখলেও,
প্রতিক্রত হও, তুমি তীর বর্ষণ ঝর্বে!
ছুলীন। স্বীকার কঃর্লেম।
লক্ষণ । নাও এই পতাকা, জানি, তোম। হ'তে কখনও এর অসম্মান হবে

ন|, তবুবলি, প্রাণ পণ, ছুলীন, বাঙ্গলার গর্ব, গৌড়ের পতাকার যেন
অসম্মান না হয়, একজনও যেন এ মুখে জীবন্ত প্রবেশ ক'ত না
পারে। স্মরণ রেখ, মধ্যস্থল তোমার, দুলীন! প্রাণ পণ, কোন,
অবস্থায়, কোন সর্তে, স্থানত্যাগ ক'রো৷ না।

দ্রলীন। কুমার, কুমার, এ আমার মহৎ সম্মান!

( ছলীন পতাক! গ্রহণ করিল।
নেপথো ঘন ঘন তীর বুষ্টি হইতে লাগিল।)
লক্ষণ। আবার বলি ছলীন, গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে, শুধু
তোমার হাতে রইলে। |
|

|
[ গ্রন্থান।

লন্গমণসেন

৮৩

ছুলীন। (পতাকা ধরিয়া কাপিতে কীপিতে ) ভয় কি, ভয় কি
ছুলীন, কেঁপে! না, অমন করে কেপো। না।

কেন?

এত গুরুভার

কেউ কখন+ দেয় নি, তাই? না না, কুমার তোমার উপযুক্ত ভেবেচে,'
তার অসম্মান করে। ন|। এ
ব্াখ্তে পাচ্চি নি। আমার
দিন কিনে নে, কুমার তোকে
বুকের রক্ত দিয়ে সে ন্নেহের

কি গর্ব! এ গর্ব যে বুকের ভেতর ধরে
রাজ আমায় উপযুক্ত ভেবেচে। ছুলীন,
এত দিন বাঁপের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে,
কিছু পরিশোধ কর্। এ কি উল্লাস,

একি গর্ব, যাঁর এক অংশ মহারান বল্লাল, অপর অংশ কুমার
লক্ষণ

রক্ষা

ক'চ্চেন,

তার

মধ্যদেশ

রক্ষার

ভার

তোমার!

«প্রাণ পণ ছুলীন, কোন" অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রে! না”, ওই শোন”,
আবার কাঁণে বাঁ+জচে, “গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে, শুধু তোমার

হাতে রইলো |”
নেপথ্যে ধর্দগিরি। উভয় দিক দিয়ে ঘিরেচে, এই একমাত্র পথ।
ছুলীন। সময় এসেচে, ছুলীন সতর্ক হও ।

নেপথ্যে ধর্মগিরি।

পতীকা লক্ষ্য ক'রে তীর চালাও। ভাই সব

অগ্রগর হও।

ছুলীন। হারে বিশ্বাঘাতক ! দেশের লোক তোর ভাই হ'লে! না, আর
আত্মীয় হ'ল এর! !
( সৈশ্ভগণ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়! দু্গীন তীরবর্ষণ করিতে লাঁগিল। )
মুসলমান সৈন্টগণ। আর এগুতে পাচ্ছি নি, পেছোও, পেছোও।

[ ছত্রভঙ্গ হইয়। পলাইল।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। যেকোন, ক্ষতিতে স্থান অধিকার কর” তীর ছোড়',
বালকের উপর সকলে একত্রে তীর চালাও ।

ছুলীন। ছুলীন, আবার পরীক্ষা) সার গেঁথে আ+দ্চে।
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( পুনরান্ ছুলীনের তীরবর্ষণ, ছু একটী শক্রনিক্ষিপ্ত তীর দুলীনের

গান্রে লাগায় রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল । )
( তীরত্যাগ করিতে করিতে ) উঃ) উঃ, (শত্রদল পশ্চাৎপদ হইল দেখিয়া)
ঈশ্বর, ঈশ্বর পালিয়েচে।

নেপথ্যে ধন্মগিরি। ভর নেই, বাধু অনুকূল, বাযুমুখে অথি ছুড়ে দাও।
পতাকাধারী এখনি দগ্ধ হবে।
( সৈম্তের তথ। করণ ও দুলীনের দিকে অগ্রিশিখা আসিতে লাগিল )
দুলীন। আগুন, আগুনের ঝড় দিচ্চে, এই দিকে এলো, কি তেজ,
দাড়াতে পাচ্চি নি, উঃ, উঃ, জলে গেল+, জলে গেল” । কুমার, কুমার !

(নিজের প্রতি) একটু সোজ।! হ'য়ে থাক।

আর যেপাচ্চিনি, জলে

গেলে, ছিড়ে গেল'। এ পতাকার সম্মান কি ক'রে থাকবে?
কুমার, কুমার, সাড়া দাও, কুমার, কুমার, এখনো। কি দাড়িয়ে
থাকবো? জলে গেল”, চ*খে দেখতে পাচ্চিনি (নিজেকে সামলাইতে

সামলাইতে ) না, না, গৌড়ের পতাকা, আমার হাতে । প্রাণ পণ,
দুলীন, ফের তীর, ফের তীর, শক্তি নেই, তবু--তবু-_।
নেপথ্যে । আল্ল। লা লা! হো।
চলীন। (রক্তাক্ত-কলেবরে
)শক্তিদে মা, একটা বার, সংজ্ঞা লোপ

করিস্ নি।

|

বু মুসলমান সৈন্য সহ নিয়ামৎ, জয়ন্ত, ধর্্মীগিরি
প্রভৃতির প্রবেশ ।
ন্গিরি।

নিয়ামত, এগিয়ে যাও, পতাক। গ্রহণ কর», দীড়িয়ে দেখ্চো

কি? পতাকা গ্রহণ কর!।
( ছুলীনের টলিতে টলিতে লক্ষ্যশৃন্তভাবে চতুদ্দিকে তীরত্যাগ। )
গালব। টিকৃতে পাচ্চিনি, এ.নীচু জমি পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
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কিক

দ্বলীন। ( উচ্চকণ্জে) কুমার, কুমার, এখন' কি থাকবে! ?
ধর্মগিরি।

(নিয়ামত প্রতি ) ভাব্চো। কি, পতাক। নাও ।

নিয়ামৎ। আমি বীরত্বের পুজা ক'ত শিথেচি, এতক্ষণ বালক হ'য়ে যে
পতাক1 রেখেছে, তার পায়ে তরবারি রাখতে পারি, হাত থেকে
পতাকা কাড়তে পারিনে।
দ্ুলীন। একবার, একবার যদি কুমারের দেখ! পেতুম, এই গচ্ছিত রত

তারই কাছে দিকে নিশ্চিন্ত হতুম, মর! হবে না, কুমার, কুমীর, এসো,
. এখন” এসো । (পতাকা বুকে চাপিয়৷ ধরিল |)
ধর্মগিরি। ( অগ্রগর হইয়া) পতাকা দাও।
ছুলীন। বিশ্বামঘাতককে পদাঘাত ক'ত্তে পারি, পতাকা দিতে পারিনে।

( বুকে পতাক। লইয়। নতজানু হইয়া ভূমিতে উপবেশন।)
ধর্মগিরি । তবে মৃত্যুকে বর কর ।

বেগে স্থষেণসহ হিন্দুসৈম্গণের প্রবেশ।
নুষেণ | হয় ন!, একটী হিন্দুর ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকতে, বিশ্বাস-

ঘাতকের পতাকাগ্রহণ কখন হয় না ।

দুলীন। আঃ (মৃষ্ছা )।
স্থষেণকর্তৃক ধর্ম্মীগিরির হস্তে তরবারি আঘাত ও শতম্বী আস্ঘের

গাড়ী লইয়া আবার হিন্দুসেনার প্রবেশ ।
ধর্মুগিরি। পালাঁও, আত্মরক্ষার চেষ্টা কর”, ধুমকেতুর ন্তায় বল্লাল ছুটে
মাস্চে। নয়নে তার শতহুর্যযের দীপ্তি। অন্তপথ দেখে ।

[ ধর্মগিরিসহ ূ্দলমান সৈন্তের পলায়ন।
স্ুষেগ।

পলাতক নেতাকে শৃঙ্খলাবন্ধ কর' |

[হ্থষেণ ও.হিন্দুসৈন্তগণ অনুসরণ করিল|

৮৩

লক্ষমণসেন

বল্লালের অসিহস্তে বেগে প্রবেশ।
বল্লাল।

ভেগ্েচে, ভেঙ্গেছে, সৈন্তশ্রেণীমুখে ঘোড়। ছোটাও, ছত্রভঙ্গ কর।

ভ্রান্তিভারে অর্চন্দ্রচিহিত পতাকা হস্তে
বায়াদুম শার প্রবেশ।

বায়াদুম।

গেলে, গেলো, বিজয়ীর চীতকারে, শব্দের প্রতিধ্বনিতে,
সৈন্ঠের আর্তনাদ সব ভরে গেল। একি, একি।
বল্লাল। ওই, ওই দম্থযু।
(উভয়ে অসিযুদ্ধ ও বায়াছুমের পতন। )

কেমন বীর, যুদ্ধের সাধ মিটেচে ? দেখো, দেখে, বিদ্রোহীর এই পরিণাম।
[ আঘাতপূর্রবক পতাক] লইয়! বল্লালের প্রস্থান ।
লম্মণের প্রবেশ ।

লক্মুণ।

দুলীন, দুলীন, সাড়। দাও, দুলীন, দুলীন, সাড়া দাও।

ছুলীন। (হাতের ভরে উঠিয়া ক্ষীণকণ্ে) নাও রাজা, মুক্তি দাও, তোমার
গচ্ছিতরত্ব তোমারই হাতে দিলুম, পতাকার সম্মান আছে, আঃ!

( ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। )
লক্মণ। একি! একি !!হায় বীর, মৃত্যু বরণ ক'রে নিয়েচো, তবুস্থানত্যাগ করনি, ধন্য তোমার দেশতক্তি, ধন্ত তোমার কর্তব্যজ্ঞান! যাও

বীর, কর্তব্যপুলকে যশের হিরগ্য় রথে যাও, দেখবে পেখাঁনে, কণ্ঠে
তোমার মন্দারের মালা, কর্ণে তোমার কৃষচুড়ার মঞ্জরী, শীর্ষে তোমার
আগ্রময় মুকুট! আমার আশীর্বাদ নাও, আমার চুম্বন নাও, আমায়

অক্ষরে অক্ষরে শিখিয়ে দিলে বালক, শরীরের জয়, জয় নয়, তুমিই
শিক্ষক, আনি অভিমানে তোমায় শেখাতে গিছলেম্।
(লক্ষণ নতঙ্গান্ হইয়! ছুলীনের দিকে চাহিয়া! রহিল। )

লন্মমণসেন
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ষষ্ঠদৃশ্য |
(ঈষামতী নদীতীর পার্থ জঙ্গল। )
(নেপথ্যে ঘন ঘন রণবাগ্য হইতে লগিল। )

সভয়ে চতুদ্দিকে দেখিতে দেখিতে পল্াক্ষীর প্রবেশ।
পল্লাক্ষী। চাদ্দিকে শব হচ্চে, আমার ছাউনী, ক্ষুদ্র কুটার, আশ্রয়স্থল সব

রাজসৈন্ে ভরে গেছে।
যুদ্ধশব্ষ আ”স্চে।

এ জঙ্গলেও বুঝি পরিত্রাণ নেই, এখানেও

যাই, না না, এই পথে; কি ক'ত্তে এলুম, কি

হলো ? প্রতিশোধ নিতে পারুম না, রাজাকে বোঝাতে পারুম না,

ডুবতে ডুবতে আশ্রয়স্থল ভেবে খড় ধ'রেছিলুম, ভার সইতে পাল্লে না,
তার সইতে গাল্লে না, কে আগদ্চে, কে আ'ন্চে, লুকুই, লুকুই।

[ জঙ্গলের ভিতরে গমন।

মুসলমানপতাকা ও পিগ্র বাম হস্তে লইয়৷ রক্তান্ত
বল্লালের র্লান্তভাবে অসি হস্তে প্রবেশ ।
বল্লাল।

র্লান্ত, ক্রান্ত। সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আস্চে, আর

পাচ্চিনি, উ£।

যেন

( উপবেশন )

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ ।
ভৃঙ্গসেন।

আয!

এখানে!

এই তোমার গিয়ে, বঙ্গের গৌরব, আপনি!
বটে

কথা,

আপনি

দেখ, বলে, যার জন্তে সৈন্েরা নেচে

নেচে বেড়াচ্ছে, দেই রাজা! কিনা খাচ1 হাতে মাটাতে!

লোকে

ঝল্বে কি? মাটাতে ব্বেন, ত আবার স্ব প্রতিনিধি দিন,
প্রতিনিধি দিন।
বল্লাল।

না, একক থাকতে দাও ।

ভূঙ্গমেন। আহা, কি মন দেখ, সদানন্দ, সদানন্, একেবারে মাটী, মন

ত” নয়, যেন তোমার গিয়ে, আহ্ব!, আম্বা।
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বল্লাল। যাও, স্থান ত্যাগ কর”, আমি ক্রান্ত, সঙ্গী দেখতেও অক্ষম।
ভঙ্গসেন। (স্বগত) ও বাবা, এ আবার কি রকম ক্লান্তি রে? বড়লোকের
মন কিনা, ওর তাব বোঝবার যে নেই, খুসিও যত, গর্খুসিও তত,
ও গোণার পাথর বাটাই বলো, কিন্ব। নিরেট ঘড়াই বলো, ভাব
পাবার যো নেই।
[ ভূঙ্গসেনের প্রস্থান।
বল্লাল।

আজ

মনে

পড়চে,

সে অনেক দিনের কথ|, এমনি ক্রাস্ত

হয়ে, এমনি নদীর কাছেই এসেছিলেম, এক যোগী নিদ্রা যাচ্ছিলেন,
গর্বভরে তাকে অশ্ব মহ উল্লজ্বন করেছিলেম, ক্ষু্জ যোগী অভিসম্পাত
দিয়েছিলেন, যে দিন এমনি ক্লান্ত হবে, সেই দিনেই তোমার অগ্রিকুণ্ডে

মৃতু হবে। ঈশ্বর জানেন, সে দিন আস্তে কত দেরী। উঃ, পিপাসা,
দারুণ পিপাসা । ঈশ্বর! ঈশ্বর]! বঙ্গসস্তানের মঙ্গল কর” বাঙ্গালী
স্থখী হক, বাঙ্গালীর যশঃ চির অক্ষু্ন থাকুক।
পিপাসা, স্বচ্ছ নদী, এরই জল পান করি।

পিপাসা, দারুণ

( পিঞ্র রাখিয়া, জলপানার্থ নদীগর্ভে গমন ও পন্মাক্ষীর জঙ্গল
হইতে সন্তর্পণে বিক্ষারিতচক্ষে বছিরাগমন। )

পদ্াক্ষী।

(স্বগত) পেয়েছি, পেয়েছি, স্বিধে হয়েছে, প্রতিহিংসা নেবার

স্থযোগ পেয়েছি, যাই, যাই, এইবার পারর! খুলে দি। পরাজয় হঃয়েচে
মনে ক'র্বে, অগ্রিকুণ্ডে ম'র্বে।

কেমন হবে, কেমন হবে।

রাজা,

রাজ।, আমার বুকের রক্ত চোঁক দিয়ে ফেলেচো, এইবার তোমার,
সব আপনার লোক ফেল্বে। তোমার শিলা কাদবে, তোমার পদ্ধা
কাদবে, প্রজজায় বুক ভাসাবে। প্রতিশোধ, এই আমার প্রতিশোধ,
এক কাজের শেষ, একট! কাঁজের শেষ হবে।

(পল্পাঙ্গী পারাবতদয় উন্মুক্ত করিস দিল । )

লক্ষমণসেন
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৮৬
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সস

রাজবাড়ীর দিকে গেল", রাজবাড়ীর দিকে গেল+, ব1ঃ, বাঃ, কেমন
উড়ে, কেমন উড়ে যাচ্চে। পালাই, পালাই ) গায়ের আন্ত চামড়া
ছি'ড়ে, খুলে, কেটে নিলেও আর ক্ষতি নেই, একটা শোধ নিয়েছি,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, পালাই, ধত্তে আ”ম্বে, (প্রকাস্তে ) রাজা, রাজা,

তোমার পায়রা উড়চে, তোমার পায়রা! উড়চে।

বল্লাল

(উদত্রান্তভাবে উ্দৃষ্টি সহ ) এ কি !কি কল্লি? ( উত্থানপুর্ব্বক )

ধাদ দাঁও, পরাজয় নয়, শত্রুর ছলন|। শিল। কৈ? পন্ম।, পদ্মা,
লব. যাবে, হাহাকার উঠবে, অনলশিথার গৃহ শ্মশানে পরিণত হবে।

[ শৃন্ত খাচা লইয়! বেগে বল্লালের গ্রস্থান।
জঙ্গলের অন্যদিক হইতে নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামং। (পল্নাক্ষীর প্রতি) শোন্ শোন্।
পল্পাক্ষী।

ছোর1 আছে, ভয় পাবো ন1, এ মনে আর ভয় নেই।

নিয়ামৎ।

কাকে কিব্ল্চিদ?

এখুনি ধর| পণড়বি, রাজার লোক

এখুনি সব লুটে নেবে। আমার সঙ্গে আর, পুরস্কার পাবি, থিলিজীর
আশ্রয্নভিন্ন আর উপায় নেই।
পললাক্ষী। আমার সম্মান আর ধর্ম তুই রক্ষ। ক'র্বি বল্? মুদনান হয়ে
শপথ কর্।
নিয়ামৎ। তুই আমার জাতের বন্ধু, না বলিয়ে নিলেও রক্ষ।ক'র্বো,
আর সকলেই ত? সে-দলে এখন গেল, তোর সেই পাগলও ত'

_গেছে।
পল্মাক্ষী। সেগেছে?

চল্ নিয়ামত,

আয়, আমাকেও সেখানে

নিয়ে চল্। দে আমার কাছে পাগল নয়, তার হাদি আমার স্বর্ণ,
তার দয়া ঈশ্বরের করুণা ।

নিয়ামৎ। ঈশ্বর তোদের ছুজনকে সখী করুন।

“রাজা, রাজা, তোমার পায়রা উড়চে, তোমার পায়রা উড়চে?।
ঘ. 5. & 0০.

(৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন)
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লন্মণসেন
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পন্মাক্ষী।

কি বল্লি, কি বললি?

না, না, সে শ্বপ্র, সে আকাশকুসুম,

সে শৃন্তে রাজ-অট্রালিকা ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য |
(ছুর্গসন্তুথস্থ দ্বার । )
(ভিতরে বল্লালবাটী ও দুর্গচুড়া দেখা যাইতেছে, পারাবতযুগল গৃহচুড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে ইত্যাদি ।)
নেপথ্যে। ওকি!
ওকি!!!
নারীকঠে। পায়র। ফিরেচে, পায়র। ফিরেছে |
নেপথ্যে বকে । (কাতর স্বরে)
মা,মা।
( নেপথ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল ৬ ভিতরের বারাগীয়
শিলাঁদেবী দেখ! দিল।)

শিলাদেবী। কুলবধূগণ, কাতরত! জানাবার আর সময় নেই। এস
বীরজায়া, এসো, আজ পরীক্ষার দিন, কর্তব্যপালনের দিন, এ দেখ'
পারাবত ফিরেচে, যুদ্ধে পরাজয় হ/য়েচে, চিতা জাল”, সহধর্শিলীর
কর্তব্য পালন ক'র্বে এসো, এসো, কুললক্ষী মা আমার, এসো,
যে পুণ্যময় অমরধামে তোমাদের রণক্লাস্ত পতিপুত্র বিশ্রাম ক*র্চেন,
তাদের সেবার জন্য অগ্রসর হও ।

(প্রজলিত অগ্নিশিখা দেখা গেল ।)
প্ী দেখ, প্রজলিত অগ্নিশিখা তোমাদের আহ্বান ক”র্চে, শক্রহস্তে

সম্মান যাবার পূর্বে অগরিনাঞ্ষী ক'রে জীবনে মরণে যাঁর আশ্রম নিয়ে-

লন্দমণসেন
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ছিলে, তার পায়ের কাছে দাড়াবার জন্ঠ অগ্রসর হও। বাজাও,
মঙ্গলময় শঙ্খ বাজাও, এ অগ্নি জবালাকর নয়, জালাহর, দেখাও

ভারতনারী জীবনে ও মরণে চিরদিনই ছায়ার স্তায় পতির অনুগামিনী।
( নেপথ্যে শঙ্ঘখধবনি হইতে লাগিল ও শিলাদেবী ও
পুরনারীগণের অগ্নিতে ঝম্প প্রদান।)

উন্মত্তব বলদেবের প্রবেশ।
বলদেব।

কি হঃলো, কি হলো, পুথ্যশরীরে অগ্িষ্পর্শ ক'চ্চে, চকিতে

জলে উঠলো, টকিতে জলে উঠলো।
| বলদেবের প্রস্থান ।

নেপথো বল্লাল। ওই মঙ্গল শঙ্খ, ওই ক্রননের রোল, অপেক্ষা কর,
ছলন!, ছলনা, অপেক্ষা কর) অপেক্ষা কর ।

বেগে বল্লালের দুর্গমধ্যে প্রবেশ ।
বল্লাল। শিল|, শিলা, আমায় সঙ্গে নাও, আমায় সঙ্গে নাও।

_[ অগ্রিতে বন্পপ্রদান।
নেপথো বলদেব। রাজো্বর!

রাজ্যেশ্বর ! কি ক'ল্লেন?

লক্ষমণের বাটার অপরাংশ হইতে বহিরাগমন।
লক্মণ।

শেষ, সব শেষ, ঈশ্বর কি দেখালে?

বাঁঙ্গলার গৌরব অস্ত

গেল” শুধু গাটঅন্ধকারে মিলিয়ে থাকতে লক্ষ্মণ জীবিত রইলো ।
[লক্ষণ বিষভাবে বসিয়া পড়িল ।

চতুর্থ অঙ্ক।
প্রথম দৃশ্ঠ |
( দুর্গীভ্যন্তর ;__রাজসত! |)

(আলোকমালাসজ্জিত নদীয়া রাজবাটীর একাংশ, সৈন্ঘগণ শ্রেণীবন্ধভাবে
দণ্ডায়মান, সিংহাসনপার্থে বলদেব। দূরে শৃঙ্খলিত
গালব, ধর্মগিরি ইত্যাদি রহিয়াছে ।)
লন্ষমণসেনের প্রবেশ ।

লক্মণ। আপনার! দেশের অলঙ্কার, দেশে শত্রু আ/ন্বেন না, যদি আমি

অনুপযুক্ত হই, শিখিয়ে নিন, এক ভূমিতে বদ্ধিত হ/য়োচি, আমায়
শেখাতে অধিক শ্রম হবে না।

(শৃঙ্খল উন্মোচন ) আপনারা মুক্ত,

বাঙ্গালী, বঙ্গসন্তান ! বন্জজননীকে চিরম্মরণীয় ক'ত্ে চেষ্টা করুন।
বলদেব।

বাঙ্গলা, ক্ষমাবীর মহারাজ লক্ষমণকে দেখো ! এসো, সাগরাদ্বরা)

শৈলচূড়া, ধরার গৌরব এসো, এসো, আ্োতস্থিনীর স্তায় নির্মল, ফুলের

টায় পরিমলপূর্ণ, শিশুর ন্যায় সুন্দর, এসো, রাজ-উষ্কীষ পরিধান কর!,
তোমার শাসনে রাজ্য জয়-শরীযুক্ত হক!
( লক্ষণের মন্তকে উদ্ভীষ দিল, উপর হইতে পুরনারীগণ
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। )
ধর্মাগরি।

রাজা, রাজা, মার্জনা কর” ।

গালব। আমি আশ্রিত, অনুগত, সেবকমাত্র।

( ধর্মগিরি ও গালব উভয়ে রাজ-পদতলে জান্থু পাতিয়৷ বসিল। )
লক্মণ। আপনার! আশ্বস্ত হন। রাজ্যের অলঙ্কার হতে চেষ্ট] করুন।

লন্মমণসেন
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বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ।
বন্দনাকারিণীগণ।
গীত।
তুমিই দেশের সকল আশা তুমিই দেশের সকল মান।
তুমি বঙ্গজননী-সাধনা-জীবন, বঙ্গ-জননী প্রাণ ॥
আর কোথা কে তোমার মতন, বুঝবে বুকে ব্যথার বেদন,

রা'খবে ক'রে পরে আপন, দেশের জন্ঠ ক'র্বে টান ॥

তুমি তাদের আশ, দেশ ভরসা, তাদের তুমি বল,
যাঁদের পুণ্যতোয়। গঙ্গ। নদী, পাহাড় হিমাচল ।
তুমি বাড়ালে গর্বব, হবে না খর্ব, উড়িবে জয় নিশান ॥

তুমি বঙ্গ, তুমি বিক্রম, তুমি সত্য, তুমি জয়,
তোমার মহিমা, তোমার কাহিনী, জুড়ে যাক জগময়,
তারত তরিয় দেখুক আজি তোমারি করুণাদান ॥

দ্বতীয় দৃশ্য ।
( গ্রাম্পথ। )

( বিষ শুদ্রানী আসিল ও হোরা নিশ্বান ফেলিয়া
একস্থানে চুপ করিয়া রহিল।)
শূদ্রাণী। ঈশ্বর! ঈশ্বর ||

গীত।

আমি বাসতে ভাল রইন্থু বে, আশার বাতি বুকে জেলে।
আমার বরাত পোহাল+, নিভলো! আলো, এলো গেল' স্বপ্ন চলে ॥
আমার আমার আমার ঝলে, আমার হ'য়ে ছিলে ছলে,

আমি গেলুম, আমার গেল', রইলে। নাক' প্রভাত হ'লে,
ওরে হতো সারা, থা+কলে আমার, যেত" নাক পায়ে ঠেলে ॥

৯৯

|

হোর1।

লল্গনণসেন

(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) এগান শুধু তোর মনে নয়, আমার

প্রাণেও বইচে।
শূদ্রাণী। এ$, মাগীও ম*রেচে! ওরে ওই, হোরা, ও হোরা, দেখেছো?

দেখেচো ? কথা ক*ইবিনি? কথা ক'ইবিনি? দুষ্ট
ছু'ড়ি, কাল ছাড়ি,
খেঁদি ছুঁড়ি, আদর ক*র্বো, সত্যি আদর ক'র্বো। (হোরা সঙজলচক্ষে মুখ ফিরাইয়া লইল। ) মাঁণিক আমার, ময়না! আমার,

টয়া আমার, পাপিয়া আমার, একটী কথা কও!
শ্ুন্বিনি ?

শুন্বিনি?

হোরা। কি ঝল্বি বল্না।
শদ্দাণী। এই ঝল্ছিলুম কি, কি ব+ল্ছিলুম, বল্বো? ব'লে ফেলি, কি
বলিল? হ্যারে, তুইও বুঝি তাকে ভালবেসে ফেলিচিন্!

ছোরা। ভাঁ।

শূ্রাণী। হু' কি রে, এঃ, মাটী ক'রেছিস্ বল্? আরে মোলো, এত” কাজ
থা'কৃতে ম'ত্ে ভালবাদ্তে গেলি কেন+?

এই বয়েসে কি রকম

বকেচে দেখে]!

হোরা। আৰু তুই কি তোর তাকে ভালবাসিস্নি? তার ভাবনাতেও সুখ
ঝুলে ভাবিস্নি?

শূর্দাণী। সেটা গেরোর ফের।

এই মিন্সে গুলোকে দেখতুম, আর মনে

হতো, না হয় একটু নাচালুম। ছু-বার চোখোচোখী হলে ত আর
খইবো না! এই ধরো, যদিই হঠাৎ, কোন পুরুষের নজরে প'ড়লুম,
দেখি, ফ্যাল ফ্যাল্ ক+রে মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু চোক
ফিরিয়েচি কি, ইতিমধ্যে দু-বার গাল ঘসেচে ; কথ| ক*ইবে ত+, অতি

আস্তে, হানবে ত, অতি মৃদু, আহা, যেন আর পারে ন|। অর্থাৎ এই

রকম ক'রে, ওর! মনে করে, তাদের মুখখানি, একবার দেখবার
অপেক্ষা, ব্যাম্, আর কি, মেয়েমানষ গোলাম, ভেড়া হ'য়ে গেলো ।

লক্ষমণনেন
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হা আনৃষ্ট, ওই স্তাকাবোকার মতন কথা, ভাল! মানুষের মতন মু
করা, চাইতে চাইতে চোখ নামান, এ হা হা| করে কাসা, দেখলেই
ফিক ক'রে হাসা, এ সব ত মেয়েলী ঢং) মেয়েলী ঢং দেখে সত্যিকার
মেয়েমানুষ হাসে) ভোলে না। পুরুষ যেমন চায়) কোমল, সরল,

নুনার গালভরা হাঁি, নারীও তেমনি চায়, সাহসী, বলিষ্ঠ, কঠোর,
কর্তবাপরায়ণ পুরুষ!

হোরা। হা! ঙ্গাবাদ্, তবে তুইতূল্লি কেন?
শদ্রাণী। রাজার মধ্যে নির্ভর করার মতন বীরের হৃদয় দেখেছিলুম। যখন
রাজা, মেয়ে মানুষের মতন মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা করেছিল,
তখন ভালবাসা পায়নি, যখন রাজাকে পুরুষের মত দেখনুম, যখন
রাজাকে, রাজা ব'লে মনে ক'ত পারুম, যখন রাজা, উপেক্ষ|! ক'রে
_ চলে যেতে পাল্লেন, তখন ভয়ে, তক্তিতে, ভালবাসায়, লুটিয়ে পড়তে

সাধ হলো, যখন আর পাবার উপায় রইলে! না, তখন সাধ জাগ্লো।
দাগ ছিল না, মনের মধ্যে পাহাড় আঁক। হলো!
হোরা। এ, ত৷ হ'লে তুইও ম'রিচিদ্ বল্?

শদ্রাণী। গেরোর ফের। চলন, যে দিকে ছু-্ষু যায় যাই, আর তাকে
ভাবি। আর ভাবি, সনে যেমন কোমল, তেমনি কঠোর, গে একাধারে

মেঘ ও রৌদ্র, তিরঙ্কার ও পুরস্কার, শামক ও ক্ষমাগীল!
[উভয়ের প্রস্থান ।

৯৩
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তৃতীয় দৃশ্য ।
(স্থান) নদীয়।।

সময়; প্রাহ।)

(সভাকক্ষ |)

[মস্তকে তাজ ও পট্টবন্ত্রপরিহিত ভূঙ্গসেন ; নাগরিকগণ কেহ এই “তোমার
গিয়ে, আমার গিয়ে* করিতেছে, কেহ ব। হৈঃ হৈ: শব্ষে গোল করি-

তেছে, কেহ বা *ওহে শুন্চো” ইত্যাদি রবে ডাকিতেছে,
ভূঙ্গসেন সকলকে যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা
করিতেছে ইত্যাদি £_-]
হগসেন। আরে, অধীর হও কেন” ? অধীর হও কেন ? আমি বিচারপতি, আমায় মাননা যে হে! চোপ্, চোপৃ, আরে বসো, বসে! ।
১ম নাগ। সেনজা মশায়, আমার একট। মীমাংস! ক'রে দিতে হবে।
তৃঙ্গসেন।

হবে নাকি? তোমার মীমাংসা, তা আর কঃর্বো না!

২য়নাগ।

(প্রথম নাগরিককে ঠেলিয়) আরে আমি ঝল্চি।

ঈঙ্গসেন । বল', বল”।

২য় নাগ। আমার একটী বাড়ী আছে, দেখেচেন ত” ?
₹ঙ্গসেন।

চোথ রয়েছে, তোমার গিয়ে, বাড়ী র$য়েচে তা আর দেখচিনি !

১ম নাগ।

আজে, বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত” আছে?

*ঙ্গসৈন।

আছে নাকি? তা আর থা”কৃবে ন। বাপু, আহা-_

২য় নাগ।

তাইতে ছুটে ডাট। আর লাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম ।

হ্সেন। তোমরা ? গেছ” নাকি ? খুব করেছে, হাটে নইলে কি আর
ঘরে বেচবে !
|
»মনাগ। আজে, হাটে গিয়ে যেই তরকারী আর লাউটা নামিয়েচি,
অমনি, জমিদারের লোক তোল! নিতে এলো।
ইঙ্গসেন। তা নেবে বইকি। তাদের হাটে গেছ” তোমার গিয়ে, বিক্রী

ক'চ্চো, তা আর নেবে না?

লক্মমণসেন
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২য় নাগ। তা বলে লাউ নেবে?
ভূঙ্গসৈন। ত| নেবে কেন+, ত নেবে কেন? | সেটা, তোমার গিয়ে, তুমিই
বিক্রী ক/র্বে।
১ম নাগ। তা দিইনি বলে কি না মাল্লে!
ভূঙ্গলেন। আর্য! মাল্লে নাকি? তা আর মা”র্বে ন। বাপু, তাদের
হাটে গেছ, লাউ দেবে না, উল্টে গিয়ে ঝগড়া কঃর্বে, তা আর
মা'র্বে না?

নাগরিকগণ। মারবে কি রকম?
ভগ্ধমেন। অন্থায় বটে, অন্ঠায় বটে, তা৷ তোমার গিয়ে, অন্তায়ট। বটে!

২য় নাগ। শেষেকি নালোক আ'ন্লে!
তৃ্গসেন । আ/ন্লে নাকি? আহা, তা আর আ;ন্বে না, তোমর। হলে

চাঁধার মন্, লৌক ত” আগন্বেই।
২য় নাগ।

শেষে মেরে ধরে বাজর। কেড়ে নিলে!

ভূঙ্গসেন।
ঝগড়া
বাজর।
১ম নাগ।
ভূঙ্গসৈন।

নিলে নাকি? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমর। গিয়ে,
ক'লে, মারামারি কণল্লে, মার খাওয়াবার জন্তে লোক আ'ন্লে,
আর কেড়ে নেবে না?
তা! হলে মীমাংসাট। হ'লো কি?
পর দিয়ে ঘরের ঝগড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি হবে

বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেরো।
সকলে।

সারবে! কি রকম! সা'রবো৷ কি রকম!

[ সকলে নিকটবর্তী হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল।
ভৃঙ্গসৈন। বলো, বগো, আরে মান না যে হে, রাজা 'আস্চে, রাজ।
আন্চে, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, চোপ্, চোপ্, আরে মাননা যে ছে।

[ ঠেলাঠেলি করিতে করিতে নাগরিকগণের

পায়ের তলা দিয়া ভূঙ্গসেনের প্রস্থান।
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নাগরিকগণ।

ধরো, ধরো! ।

্
[ ভূঙ্গসেনের পশ্চাদ্ধাবন।

স্বষেণসহ মহারাজ লক্ষমণের প্রবেশ।
স্থযেণ। চতুর্দিকে বিভ্রাট হচ্চে, আপনি একটু উদ্যোগী হন ।
ক্মণ। আমি কি ক'র্বো স্থযেণ! আমি ত ষুগধুগান্তর ধরে
রাজ্য আকৃড়ে রা'খবে| না।

অবিচার আ'ন্বে, কাহল্গা, আগৃমহল,

কীকৃজোল, নদীয়া, সমস্ত শক্রুতে পূর্ণ হবে, সোণার গৌড়, হেজল্
জঙ্গলে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে, ব্যাদ্বভন্ুকে বাল ক”র্বে, ক'কুক।

যাদের

নিয়ে রাজা, তার। যদি না দেখে, একজনের চেষ্টায় কতটুকু হ'তে
পারে? একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো, লালস| মন্তুষ্যত্ব
হারিয়ে দিচ্চে, সবল দুর্ধলকে তাড়না! ক*চ্চে, ধনী দবিদ্রকে তার

শ্রেণীভূক্ত মনে কণ্চে না, ধরণীতে যেন কোন, সম্বন্ধ নেই, যে বলবান, সেই মাত্র সব। গুণের পুরস্কার ইবে না, এ বঙ্গে আর থাকতে
পারবো না, নৌকা প্রস্তুত রাখ, আমি তীর্থঘাত্র। কার্বো। সুেণ
সময় থাকতে এখন” নৌক। সাজাও, আমার নদীয়ায় আজ আমার
বু বৎসর অতীত হ'লো|।
নুষেণ।

রাজা, রাজা, আপনি এর উপায় করুন।

লক্মণ। ঢের চেষ্টা করে বুঝেচি, হবার নয়, এ হবে না। তুমি
নৌক! প্রস্তুত রাখ”, আমার তীর্থযাত্রাই ভাল” ।

মষেণ। না দেখায় কি সব নষ্ট ক'র্বেন।
লক্ষণ । চেষ্ট।.ক'রে যা হলো না, তা যদি হবার হয়, হবে। সকলকে
অসন্তুষ্ট করে লাঁভ কি? যুগযুগাস্তর আমি ত রাজ্য ধরে
রাখবো না?

সুষেণ।

১৮০৪,

রাজা, রাজা, এই জয়শীল হস্ত ধদি একবার তুল্তেন!
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লক্ষমণ। কি ক'র্বে। স্থষেণ, আমার জাতি যদি আপনাদের ভালবাসতে

জানতো, যদি স্বার্থ ভুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা ক'ত্রো, বক্তিয়ার

কেন”, সমবেত, মুসলমানের এমন শক্তি থা”কতে। না, তারা বঙ্গের
একটা স্তস্ত স্থানচ্যুত করে।

| পুথিহ্তে সভাপপ্তিতের প্রবেশ।
সভাপগ্ডিত। যথ| বল্চেন, যথা বলচেন, এহানকার মঙ্গল ঈশ্বরের
অভপ্রেত নহ্য/। আমাগোর দর্শশান্ত্রে স্পষ্ট ল্যাথ্ছে, বেদ মিথ
অইবো, ব্যক্তিয়ারের লক্কর বিজয় কর্বব”, কর্ব,” কর্বব”) |
লক্ষ্মণ। কি ব্রাহ্মণ? বেদ মিথা। হবে, তবু বক্তিয়ারের জয়! স্ুষ্ণে,
এখন ব'লে রাখচি, নৌক। সাজাও।
|
মভাপ্ডত।

গ্ভাহেন না, গ্ভােন না, অই পত্রটী বুকের মধ্যে রাথচি।

লক্মণ। রাখুন, রাখুন, ওই পত্রটী জপমাল! করে রেখে দিন। সুষেণ,
যদিও থাকতুম, আর থা”কতে পা'র্বে৷ না, আর থাকা হবে না।
দ্বেশের লোক ষড়যন্ত্র ক'রে, স্বেচ্ছায় যদি মাথায় মোট ক'ত্তে চায়,
তাদের সিংহাদনে বদিয়ে লাত কি? আজ একটা নুতন শিক্ষা
ক"র্লেম।
|
সুষেণ। কি রাজ?

লক্মণ। জানতেম, কেবল ধনীর দোষে দরিদ্র হয়, বিধানের দোষে মুর্খ

হয়, বলবানের দোষে দুর্বল হয়, আজশিখ্লেম, মাত্র প্রজার দোষেই
কু-রার্জ। জন্মায় ।
্

[ মহারাজ লক্ষ্ণসেনের প্রস্থান ।

সুষেণ। ভেদ, ভেদ, ভেদজ্ঞানই হিন্দুর সর্ধবনাধ কলে!
সভাপগ্ডিত। হ, আমারে বোদ অয়, বোব্বাঁর পার্ছে।

(অনুগমন। )

৯৭
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চতুর্থ দৃশ্য ।
( মহাবন ; শিবিরাভ্যান্তর | )

একদিক দিয়া বস্তিয়ার ও অপর দিক দিয়া মুসলমানীবেশে
সৃসজ্জিত। পল্মাক্ষীর প্রবেশ ।
পদ্মাক্সী। বাবা, আমি মুসলমান হবে৷ ।
বক্তিয়ার। সেকি!
পদ্মাক্ষী।

মুসলমানদের বেশ সামাজিক নিয়ম, যারা কুলত্যাগ ক'রে,

তারাও কুল বধুহতে পারে, স্বামী নিয়ে আবার তারা ঘর কণত্তে
পারে।

হিন্দুর! কিন্ত, যাকে একবার ত্যাগ ক'রেচে, তাকে আর

নেয় না, এর৷ ত্যাগই করে, ওরা ত্যাগ করাকেও আদর ক/রে

ডেকে নেয়।
বক্তিয়ার।

তাতে তোর কি?

পন্মাক্ষী। কেন, সকলেই ত' বদল হচ্চে, সেই পাগলও ত' তোমাদের
ধর্ম নিয়ে জোহান হ'লো।
বক্তিয়ার। তোমার স্ুুমতি হয়, পবিত্র ইস্লামধন্ধে দীক্ষিত হ/য়ো
আমি কথ! দিয়েচি, নিষেধও ক*র্বো। না, আদেশও দোব না। কিন্ত
এই মাত্র ভেবে রেখো, জোহান সাধারণ সৈন্য, তাকে বিবাহ কর৷

আমার কন্ার উচিত কি না? মনে রেখ”, আরবের নবাব তোমান়্
বিবাহপ্রার্থী।

পন্মাক্ষী। আমি ত বলেচি, তার হামি আমার স্বর্গ, তার দ়। ঈশ্বরের
করুণ।।

ৃ

|

জোহানের প্রবেশ ।

ভোহান। (সেলামপুর্বক) আজ আমার কোন্ দিকে পাহারা?
৭
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পল্লাক্ষী। (মৃহৃম্বরে) ওই ওই, উঃ-_(দীর্ঘশ্বাম ফেলিয়। পন্নাক্ষী জোহানের
প্রতি চাহিয়া! রহিল, জোহানও দেখিল।)
জোহান। (স্বগত ) কোথায় যেন দেখিচি।
বক্তিয়ার। (জোহান প্রতি ) উত্তরমুখে থাক? ।
জোহান।

কবুল ফর্মান্।

[ দেলাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া জোহানের প্রস্থান ।
পন্াঙ্গী। (ম্বগত) ঈশ্বর! ঈশ্বর !! উঃ,
[ পন্মাক্ষীর অপরদিকে প্রস্থান।
বক্তিয়ার। জয় কিন্ব! পরাজয়, কিছুই মীমাংস| হ'লে! না, সন্দেহ-দোলায়
ছুল্চি, ভবিষ্যুৎ অন্ধকারগর্ডে, শুধু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষীণ আলোক
দেখা যাচে, তাও ক্রয় করা, জাতীয় সহাম্তৃতি নেই, সম্বল কৌশল, .

আশা, সাহস মাত্র।

ভূঙ্গসেনের প্রবেশ ।
(শ্মিতমুখে ) এই যে, জানুন ।

ভৃঙ্গদেন। আহা, দয়া দেখ, আপন গৌরবে আপনি নত, কি শীলতা
বোঝ”, এই গুণেই ত” তুক্কীরা সমস্ত আর্ধযাবর্ত জয় ক'রে ফেলেচে।
আজ বাঙ্গলার সুদিন, তাই দয়া ক'রে বঙ্গবিজয় ক'ত্বে এদেছেন।

আপনি বড় কেও-কেটা নন্, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্, সেই মদনমোহন,

আহা__
বক্তিপার। আপনি কি ঝল্চেন!
ভূঙ্কসেন। প্রমাণ ক'ত্তে পারি, “অবতারা; হাদংখোয়াঃ*, আপনি
হসংখ্যেয়া; এ ণক্ষুণেটা কথ্থন' আপনার সঙ্জে আটুতে পা"র্বে না,
আমার কাছে পষ্ট কথা, খোসামোদ পাবেন না, তা রাগই করুন্, আর

কি বলে, তোমার গিয়ে, গোসাই করুন, বিশেষ ধর্মগিরি আপনার
সহায় ।

|

৯৯

লম্মমণসেন
বরে্িআাসপ

বক্তিয়ার।

তিনি ত” এখন” এলেন্ না!

ভৃঙ্গদেন। এই যে, এই যে, স্বয়ং আ”ম্চেন, সশরীরে আ+দ্চেন, দেখো,
একবার (দেখো, আহ! !

ধর্মগিরির প্রবেশ ।
বক্তিয়ার।
ধন্মুগিরি।

আন্ন, আন্ুন, গরীবের শিবির পবিত্র হ'লো। (অভিবাদন । )
(প্রত্যভিবাদনপূর্বক) সেকি! সে কি!! আপনি

মহানুভব।

তৃঙ্গসেন। নিশ্চপ্, নিশ্চন্ন, দে কথা একশে। বার। (বক্তিম়ার প্রতি )
আর আপনার ভাব্বার দরকার নেই, ইনিই হচ্চেন সব, মন কলে

ইনিই আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে পারেন ।
বক্তিগ্নার।

একবার বায়াছুম শাহকেও ত" আহ্বান করেছিলেন?
( ভূঙ্গসেন শিরঃক ওুযনপূর্ববক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রছিল। )

ধন্্গরি।

তখন বল্লাল জীবিত ছিলেন, তিনি একাই উদ্যোগী ₹য়ে

অগ্রসর হতেন, তাঁর অপেক্ষা ছিল না।

শক্রকে অবসর

দেবার

স্বযোগ ছিল না। প্রতাপে, গৌরবে, বিক্লুমে, বলে শাসন ক'ত্েন।
লক্ষণ সকলের মুখাপেক্ষী, দশে যদি এগোয়, তবেই তিনি প্রস্তত, তিনি
শূন্যমাত্র, দশের পার্থ থাকলে শত হ'তে পারেন, কিন্ত একক থাকৃলে,

তার কিছুই মূল্য নাই। আপনি সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য সহ অশ্ববিক্রেতা বা মুসলমানদূতরূপে নগরে প্রবেশ করুন, কেউ বাধ! দেবে
না, প্রবেশের অধিকার-স্বরূপ আমার অন্ুরী গ্রহণ করুন, এখন আমিই

সেনানায়ক, সমস্তই আমার অধিকারে । দেখবেন, ছুর্গে সৈশ্ত পর্যন্ত
নিদ্র। যাবে, সজ্জিত থা”কৃবে না, আপনি অবাধে কার্য শেষ কঃর্বেন।

( ধর্্বগিরির অঙ্গুরী প্রদান। )

লন্গমণপেন

১০৪

বক্তিয়ার। (অস্থুরী লইয়া) আপনি যদি এতই ক্ষমতাপত্ন, ্লিজের নামে রাজা
চালালেই পাত্বেন, আমায় উপলক্ষ্য ক/র্বারই ঝ! কি প্রয়োজন ছিল?
ধ্গিরি। সেনবংশ এখনও জীবিত, বর্তমান রাজ! এখনও অনেকের
হয় অধিকার ক'রে আছেন। বিশেষতঃ তিনি আমার প্রতৃ, আমি
গতযুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেম, তিনি স্বহস্তে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।
তার বিরুদ্ধে আবার প্রকাশ্ত বিদ্রোহ করা আমার স্তাক়ত অন্যান।
আপনি অধীশ্বর, আমি কর দিতে প্রস্তত, আপনি স্বেচ্ছায় রাজা
দিলে, কেউ আমার বিপক্ষ হবে না।

বক্তিয়ার।

এ আপনার মন্দ যুক্তি নয়।

যাক, নাচ্ন! বোলাও ।

আমন, আনন্দ উপভোগ করা
( সকলের উপবেশন |)

গোলাপপাশ পুষ্পসার পিচ্কারী প্রভৃতি হস্তে
ছুই জন সেনানায়কের প্রবেশ
ধ্শাগিরি। সেকি!
বক্কিয়্ার। সৈশম্তশিবিরে রমণীর কথ। গুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হঃচ্চেন?
আমর! পরিশ্রম ও আনন্দ একত্র উপভোগ ক'তে জানি। ধোদ্ধার
চক্ষে, নারী লালসার নয়, ভোগের নয়, বিলাসত্ৃপ্তির নয়, উদ্বোধনের,
উৎসাহের, নবজজীবনলাভের, নূতন উপার মাত্র ।..

ভূঙ্গসেন। তা, তোমার গিয়ে, সময় সময় বটে। রমনী না নবনী, আহা ।
(সেনানাগ্পকদ্বয় কর্তৃক গোলাপাদি দ্বারা সকলের অভ্যর্থনা । )

দয়া দেখ, দয়! দেখ, দেখে এলাম ঠাই ঠাই, থিলিজীর তুলনা নাই,
আহা।

বিররগাহি তাহির?

নর্তবীগণ।

না

গীত

ভুমি হে পরাণবধুরা, প্রিয়হ'তে প্রিয়জন।
তোমারে ঈপেছি, জীবন, যৌবন, হৃদয়, পরাঁণ, মন ॥
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লক্ষমণসেন

জীবনগথে তুমি হে সারথি, নিরাশে সুখ-স্বপন,

সখা হে, বধু ছে, মধুহে, বিধুছে, শুধু হে তুমি আপন ॥
তব চঞ্চল পায় অঞ্চলে,
বাধিয়। রাখিব, চরণে লুটিব, পর ব'লে যদি যাও ভুলে,
এস' হে, বস? হে, তোয” হে, মেশ' হে, পেতেছি হৃদি-আমন,

তুমি পৃজ্য-দেবতা, হৃদয়ে রাজা, লহ এ গ্রীতি-পুজন॥
|

[ নর্তভকীগণের প্রস্থান ।

ধর্মগিরি। চলুন না, চলুন না, ওইথানেই সব বিশদভাবে ঝ'ল্চি।
[ বক্তিয়ারের হস্ত ধরিয়া লইয়। গেল। যাইতে যাইতে বক্তিয়ার হাসিল।
ভূ্ঈসেন।

তোমার গিয়ে, ঝ'ল্বার উপযুক্ত জায়গাই বটে !
[ ভৃঙ্গসেনের অনুগমন।

পঞ্চম দৃশ্য |
( নদীয়া ;-বাজকক্ষ।)

(সময় £প্রাহ।)

[ সহসা! আকাশে হৃর্য্য মলিন হইয়া গেল। ]
বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব।

একি! একি | কি যেন একটা কাল রঙ্গের ছায়া, পুর্ববঙ্গের

সুদার প্রভাতকে আবরিত ক'লে, হুর্ষ্যে প্রকাশ নেই, আভা নেই,

দীপ্চি নেই। ঈশ্বর, ঈশ্বর, বাঙ্গালার কি ক'ল্লে? কি বিভীষিকাময়
অন্ধকারের ধনকৃষ্জ-যবনিকা বাঙ্গালার ভাগ্য-গগনে ফেলে দিলে?
[ প্রস্থান।

১০২

লমমণমেন

এক হস্তে দীর্ঘ ছুরিকা লইয়া মহারাজ লক্ষণের প্রবেশ ।
লঙ্মণ।

আর কেন? শেষ, সব পেষ, নৌক! প্রস্তুত কর যাত্রাই উচিত।

পানীয়ে বিষ, শষ্যায় ( ছুরিকা দেখাইয়া) রপ্ত ছুরিকা, দয়া, শঠের
থলতা ; মমতা হিংস1; আত্ম-বিসর্জন, হত্যা ; বাঙ্গালার সুন্দর দিন,
বাঙ্গালার সুন্দর দিন!

মহারাজ লক্ষণের প্রস্থানোগ্োগ ও গালবের প্রবেশ ।
গালব।

রাঁজা, রাজ|, সাবধান হ'ন, সসৈন্তে বক্তিয়ীর আ+ন্চে।

লক্ণ। এনেচে, এসেচে, শয্যায় চুরিকা দেখুক্, প্রজার হৃদয়ে চমতকার
রাজভক্তি দেখুক! পদ্ম ক্মনাশ! হ, সব ভাসিয়ে দে, বল্লালকী্ডি
কল্লোলিনীর গভীর জলরাশিতে নিমগ্ন হণক্।

বলদেবের পুনঃপ্রবেশ।
বলদেব।

রাজা, রাজা, বস্তির নগর প্রবেশ করেছে, অশ্বধুলিতে গগন

অন্ধকারময় !
লঙ্মণ|।

সুন্দর, আরো! সুন্দর !
স্বষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। এসো! রাজ! । ( অভিবাদন পূর্বক ঝাজার হস্তধারণ।)
লক্ষণ । চলো চলো, বন্ধুরে, প্রজারকে, নদীয়। রঞ্জিত কর্বে! না,
যেখানে নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাড়াতে পা”র্বো, মেইখালে
চলো। চলো, ষে অংশে শত বক্তিয়ারের অধিকার নেই, সতা আছে,
একতা আছে, বিশ্বাম আছে, ধর্ম আছে, জয় আছে, সেই সোণার,

সোণার-গীয়ে চলো! | ন্তুযেণ, সন্দুথে বেগবতী গঙ্গা! ছিল, আজ হ'তে
লক্ষ্য 'হ'লো,
ভালবামাপূর্ণ।

কিন্তু অবিশ্বাসী নয়, সরল, আবেগময়, সুন্দর,

1 সুষেণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান ও বলদেবের অন্ুগমন।
নেপথ্যে চীৎকার । আল্লা লা! ল্লাহো।

১৩৩

লঙ্গমণসেন

্সূর্য-অস্ধিত বল্লালপতাকা লইয়া জনৈক সৈন্য ও অর্দচন্দ্
চিহ্নিত পতাকাধারী সৈম্যগণ, জোহান ও নিয়াম্ড সহ
অনুচরবেষ্টিত বক্তিয়ার খিলিজীর প্রবেশ।
জৌহান।
অন্্ুচুর।

বানায়ে খুদা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিভী হুলতান্।

|

(অসি উন্ুক্ত করিয়া) শুকুর হায়, শুকুর হ্থায়, গুকুর হায়।

সেলাম করিতে করিতে ধর্্মগিরির প্রবেশ ।
ধর্মাগিরি। আপনার বিজয়ে দেশ গৌরব অনুভব কণচ্চে, ধনাগাঁর,
অন্ত্রাগার ও দুর্গসমূহের কুঞ্চিক1 গ্রহণ করুন।
| প্রদানোগ্যোগ ।

বক্তিয়ার।
সৈম্তগণ।

নিয়ামত, গ্রহণ কর এবং উপযুক্ত কায দেখাও ।
আল্লা ল্লা প্ল। হো-_

[ কুঞ্চিকা গ্রহণ পূর্বক সৈম্ভগণ সহ নিয়ামতের প্রস্থান ।

বক্তিয়ার। প্রয়োজন হয়, রক্তে গৃহ-পরাঙ্গণ প্লাবিত কর, গৃহচুড়ে পতাকা
তোল, সমস্ত গৌড় আমার পরিচয় জানুক ।
[ বন্ছ সৈন্যের গৃহ অতিক্রমপূর্র্বক বছুদিক দিয়া।
প্রবেশ ও গ্রস্থান।

ধর্মগিরি। একি! একি!! এত" গৈষ্ঠ প্রবেশ কচ্চে কেন? এত

সপ্তদশ নয়? এরা বোধ হয় সপ্তদশের অনুবর্তী? একি! একি!!
এ যে পিপীলিকাশ্রেণী !

বক্তিয়ার | যুদ্ধদেখে চিন্তিত হবেন না।
র্মগিরি। নিরীহ সৈস্টের। অত্যাচার করেনি, তাদের হত্যা ক'চ্চেন
কেন?

বক্িয়ার। রক্ত দেখে বোধ হয় ভীত হ*চেন, আপনি বন্ধুভাবে আছেন,

আপনার আশঙ্কা নাই।

ৃ
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নেপথো।

১৩৪
আল্লা
লাল্লা হো।

কতিপয় সৈন্য সহ নিয়ামতের প্রবেশ।
নিয়ামৎ।

(অভিবাদন পূর্বক) পুরী শক্রষ্ঠীন।

বক্তিয়ার।

আমি অতিশয় সম্থষ্ট হয়েছি ।

ধর্গিরি। জগণীশ্বরের ইচ্ছায়, আপনার অভিপ্রেত কার্য হ/য়েচে, এইবার আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের বাবস্থা করুন।
বক্তিয়ার।

করা নিশ্চয় কর্তব্য, তা আপনি কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা

করেন?
ধর্মগিরি । এরূপভাবে ঝল্্চেন কেন ? আপনি বোধ হয় বুহস্ত কণচ্চেন?

যেসর্তে আমি আপনাকে দাহাধা কঃরেছিলেম, মাত্র তাই চাই,
রাজোশ্বরের পদ দিতে ত” আপনি অঙ্গীকার ক*রেচেন?
বক্তিয়ার।

এরূপ উচ্চ-পুরস্কার, আপনার হুরাশা মাত্র!

ধর্মগিরি।

সেকি! কিরূপ আদেশ কচ্চেন, স্বার্থ ব্যতীত এরূপ রাজ-

ড্রোহ আমি কেন ক'র্বো ?

ব্তিয়ার। সে আপনার ইচ্ছ!, আপনি কি নিজেকে রাজ্যোস্বরের উপযুক্ত
মনে করেন ?
ধর্ম্গিরি । নিশ্চয়,.আশ! করি, আপনিও তাই ভাব্বেন।
বক্তিয়ার।

না, কখন' নয়।

ধম্মরগিরি।

এই কি আপনার যোগ্য কথা?

বন্কিয্নার। আমার যোগ্যাষোগ্য বিচারের অধিকার তোমার

রং |

তোমার স্তায় হীনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও দবণাজনক | বিশ্বাস-হস্ত! !
যদি ঘোর পাপী কেউ থাকে, সে তুই) তোর ্তায় হীনের পুরস্কার,
এই পদদাঘাত, এ তোরই উপযুক্ত।
(পদাঘাত পূর্বক সৈল্তগণের প্রতি )

লক্ষমণসেন

টু

এসো বন্ধুগণ! প্রফুল্ল হও, স্তায় অধিকার স্থাপন করিগে এসো।
[ সদলে বক্তিয়ারের গ্রস্থান।

ধর্মগিরি। এতদূর, এতদূর ! কি ক/ল্লেম, কি হ'ল |

ষ্ঠ দৃশ্য ।
(নদীয়া) রাজপথ ।)

শৃদ্রাণীর প্রবেশ।
শদ্রাণী।

( গীত)

গগনে মগন হও তারা হার,

মুছে যাও রবি চন্ত্রমা।
ঘুচে গেছে, সু
শাস্তি আদি,
বঙ্গের চিরসুষমা॥

আর কেন মিছে
সুখের আশ,
আধার হইল বঙ্গাকাশ,
মহিমা গরিমা,
অতলে ভুবিল
শুভ্রকীত্তি, সান্দ্রম! ॥

[ গীতাস্তে শৃদ্রাণীর প্রস্থান।
ধর্্মগিরির প্রবেশ ।
ধশ্মগিরি। কি করেছি, চিরজীবনটা কি ক+ল্লেম, জীবনটা কি বৃথায়
যাবার জন্তে হয়েচে, না, না, কিন্ত আমার ঠিক হ'য়েচে, আমার শাস্তি

ঠিক ₹য়েচে। এসো, নিশার সমস্ত অন্ধকার আমায় আবরিত কর?,
আমি হেয়, দ্বণ্য, পদাহত, তাড়িত-কুক্ধুর।

আমি নীচ, আমি প্রত।-

১০৬
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রিত, আমি, আমি, উঃ, ঝ্ল্তে পাচ্চি নি, আমি কি, আমি কত,
হেয়, কত” ঘৃণ্য!

[ ধর্গিরির প্রস্থান!

বাগ্করাদি সহ উল্লাসপূর্ববক ভূঙ্গসেনের অন্ধ হিন্দু অর্ধ
মুসলমান এরপ হাস্যকর মিশ্র বেশ পরিয়া প্রবেশ ।
ভঙ্গ । জয়, জয়, জয়, জয় তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়, ঢোল বাজাও,

ঢোল বাজাও, এমন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা, তোমার গিয়ে, কখন?
হয় নি, উঃ, কি যুদ্ধটাই ক'ল্লে! রাজ্য থরহরিকম্প, বীরত্ব শুনে,
রাজ! কেঁপে সার|, ভাত ধেতে বসেছিল”, ভয়েই অজ্ঞান ; একেবারে
হুম্ড়ি খেয়ে থালার উপর পণড়লো, শেষে এটো-হাতে, রাণী কাছ'
ধরে টেনে, টেনে, তবে ছেঁচ্ড়াতে ছেচ্ড়াতে খিড়কীর দোর দিয়ে
নিয়ে পালাতে পায় । এই সতের জন লোকের একবার ধমকটা
দেখ, তুঙ্গশৃঙ্গ, কেটে জোড়! দেয়, একবার বিক্রমটা! বৌঝ”, কি রাজ
পেয়েছে দেখ।

বক্তিয়ার,ত” ভক্িয়ার, একেবারে প্রবলপ্রতাপান্বিত,

দাপটে ফাড়ায় কে? একেবারে কেটে জোড়! দেয়, আহা-_বীর বলি
ত” বক্তিগ়্ার, আর লোক বলি ত বক্তিগ্নার, আমার কাছে পষ্ট কথা
মশাই, হা!বলো, জয় জয় জয় জয়, তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয় ।
[ ঘোষণ। করিয়া! বাগ্যকর সহ সোতসাহে ভূঙ্গসেনের প্রস্থান

সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।
সাধ্যানন্দ।

হিন্দু! তোমর। দর্শনের দিদ্ধান্ত নিয়ে উন্মত্ত থা/কৃবে, পর-

কালের ব্যাপার নিয়েই জ্ঞানশৃন্ত হবে, ইহজগতের দিকে কি একবারও
ফিরে তাকাবে ন| ? জ্ঞান-চক্ষে নিজের জাতিকে একবার দেখো,

তোমাদের জাতীয়-নিন্দায় বাধু স্তব্ধ হয়, কেউ প্রতিকার করে না। হায়

রাজা, এ কথাও গুন্তে হ'লো!ওরে, সত্যিই এক রকমে দিন যাঁয় না।

[ সাধ্যানন্দের প্রস্থান ।

'জয়, জয়, জয় জয়, তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়”
কুম্তলীন প্রেস, কলিকাতা ।

১০৭
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শুদ্রাণীর প্রবেশ ।
শদ্রাণী।

(গীত)
(ওরে)

সবদিন হ'ত না এক সমান।

একদিন রাজা,

হরিচন্ত্রকে ঘরমে,

সম্পত্ মেরু সমান।
একদিন দাঁস স্ুপচকে ঘরমে, অন্ধর হরত মশান ॥
একদিন রাম সহিত জানকী, বিচরত পুষ্প-বিমান,
একদিন রোদন করত, ফিরত হায়, মহা বিপিন উদীয়ান ॥

একদিন যুধিষ্টির বৈঠে 'সংহাঁসন, অনুচর শ্রীভগবান্।
একদিন দ্রুপদ-নুতা কামরো বশ চীর ছুঃশাসন টান ॥
জয়দেবের প্রবেশ ।

জয়দেব । মা, মা, এ ছু্দিনে পথে বেরিয়েচিন্, কে তুই?
শুদ্রাণী। বাবা, বাবা, আমি পাপিষ্ঠা।

*

জয়দেব । না মা, তোর কণে শ্তামের বীশরী বঙ্কার কণচ্চে, তুই ভক্ত,
বড় ভক্ত, যদি দেখা দিয়েচিস্, আমার কুটার পবিত্র ক/র্বি আয়।
আর সঙ্গে সঙ্গে কে পরিত্যক্তা আছিস্, কে সমাজবর্জিত। হতভাগিনী
আছিস্, বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হবি আয়। মহারাজ লক্ষ্মণ কল্পতরু, তোরা
শিক্ষা! নিবি আয়, তোরা দীক্ষিত হবি আয়।
[ জয়দেব ও শূদ্রাণীর প্রস্থান ।

রক্তাক্ত-কলেবরে অধ্ধক্ষিপ্ত ধর্ম্মীগিরির পুনঃপ্রবেশ |

ধর্মগিরি। উঃ, উঠ মন্ত বড় ইট, আবার গৃহস্থ-গৃছে যাবো, আবার
থান ইট ছু'ড়বে, আশ্রয় দেবেনা, রক্ত ঝুঁজিয়ে পণ্ড়বে, ঠিক, ঠিক,

এই আমার উপযুক্ত হয়েছে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক*র্বোঁ, দ্বণ। ক+র্বে,

লম্মমণসেন

১০৮

আশ্রয় দেবে ল!, দেব-মন্দির হ'তে ত্রিশূল উঠবে, উপযুক্ত, এই

আমার উপযুক্ত, আমার স্থার় পাপীর সতাই এই উপযুক্ত ।
[ ধর্মগিরির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য ।
( সোণার গা ;__রাজবাটা। )
প্রসন্নমুখে স্ষেণ, গালব, বলদেব, প্রবসেন, সামন্তবর ও

রাজপুরুষত্রয়বেষ্ঠিত মহারাজ লক্ষণ ।
লক্ষণ । আমার প্রিয্র সোণাব্র গাঁ, আমার পূর্বপুরুষের চির-পরিচিত প্রিয়
আশ্রয়স্থল, আবার তোমার শান্তিমন্ন অস্কে আশ্রয় পেইচি, আবার

জাতীয় একতা দেখিচি, আমার সমস্ত ছুঃখ, সুখের জন্ত হ/য়েচে, আজ

আমি আপনার চিন্লেম, জাতীয় ভালবাসা দেখলেম, আর আমার
কোন আক্ষেপ নেই।

সামস্তবর। দেশপুজ্য উদার অধীশ্বর, আপনার আক্ষেপ নেই, কিন্ত
আমাদের আছে, কি রত্ব সোণার-গ। ধ'রে রেখেছে, প্রকাশ ক'ত

পাঃল্লে না। নর্দীয়ার শক্র-অনুগত ব্যক্তিমাত্রে, আপনার কলঙ্ক ঘোষণা
কণচ্চে; আপনার আগমনের যথার্থ ইতিহাস লিখতে দিন। জগৎ
জান্থুক, বঙ্গেশ্বর অধিকশক্রবেষ্টিত হ/য়েছিলেন, অন্ন কতিপয় মিত্রকে
রক্ষ। কঃর্বার জন্ত, নদীয়। ত্যাগ করেচেন, বঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি।
লক্ষমণ। যদি জান্বার উপধুক্ত হয়, জগৎ আপনি জান্বে, বিবেচকমাত্রেই
সহজে অনুমান ক'ত্তে পা+র্বেন, যদি সেন-বাজ হুর্ববল হ'তেন, ভীরুতায়

যদি নদীয় পরিত্যাগ কত্বেন, বক্তিয্ার, স্ষু্র নদী অতিক্রম ক'রে,
বিক্রমপুর-আক্রমণে আ?স্তো।) বিক্রমপুরভীত মুপলমানরাজ, এখন
বেশ বুঝচেন, পৃথিবীর সকলস্থানেই ধর্ম্মগিরি থাকে না।

১০৪৯

লজমণসেন
পা পাছি পাস্িপাছি পাটি লো সিসি

দামন্তবর।

পালি

কাজি ০ র্তসত পি তি লালা
এছ পিসি

লি

সি

রাজা, রাঙ্জা, তবুইতিহাস লিখতে দিন ।

লঙ্মণ। যাদের আদর্শ চরিত্র নেই, স্মরণ কর্বার মতন তেমন কিছু নেই,
তারা ইতিহাস লিখুক | যড়যন্ত্রকারীর, কুচক্রীর কলক্ক-কালিমা, তারা

প্রকাশ করুক, পাখী শিকারের ইতিহাস লিখুক ; ভেকধ্বনির ইতিহাস লিখে জাতীয়মহিম প্রকাশ ক'রুক। যে দেশের কবি, ভগবান
বান্ীকি, যে দেশের কবি, ভগবান ব্যাস, সে দেশে ইতিহাস লেখার
প্রয়োজন করে না। যে জাতিকে অতিথিসেবা জানাতে দধীচি আছে,
প্রতিজ্ঞ-পালন শিক্ষ! দিতে ভীম্ম আছে, আত্মচেষ্টায় উন্নতি দেখাতে

একলব্য আছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস কেন?

যে সোণার

ভারতের শিক্ষাপ্তণে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী জন্মেছে, সে দেশের

নৃতন ইতিহাস দিও না। বাঙ্গলা, রাম লক্ষণ ভাই দেখুক, ঘরে ঘরে
সেই আদর্শে শিক্ষিত হ'ক, গৃহবিবাদ তুলুক, জাতীস্লগরিমায় প্রত্যেক
বঙ্গসস্তান, নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবুক ।
নেপথ্য ধর্মগিরি। বাধা দিও না, বাধ! দিও না, পাগল নই, পাগল নই,
আমার রাজা, একবার আমায় দেখতে দাও ।

লক্ষণ। দর্শনপ্রার্থকে প্রবেশ ক'ত্তে দাও।

রক্তাক্ত-কলেবরে ক্ষিপ্তপ্রায় ধর্মগিরির
বেগে প্রবেশ।
ধম্মগিরি। রাজা, রাজা, আমি! আমি!!
স্ুষেণ ও বলদেব ইত্যাদি। একি! একি! এযে ধর্মগিরি !!
ধর্মগিরি। আমি শত্রু হ'লেও শরণাগত, বঙ্গের কুত্রাপি আশ্রয় পাই নি।

তাড়িতকুকুরকে কেউ আশ্রয় দিলে না| আমি বিপনন, শরণাগত,
গ্রজা; রাজা, আমার আশ্রয় দিন।

(রাজপদতলে পতিত হুইল ।)

লহ্মমণসেন
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লক্ষমণ। ধর্মীধিকার, আপনি একাধিকরার বিশ্বাসঘাতকতার আমায়
বিপন্ন ক'রেছেন, তথাপি আমার নিকট আশ্রয় চান কেন' ?

ধর্মগিরি। বাঙ্গলায় আর যে কেউ দাত নেই রাজ।! পৃথিবীতে কোটা
মহাঁপুরুষ জন্মাবে, কিন্তু শক্রকে এত' ক্ষমা ক'ত্তে কেউ শিথবে না!
সামস্তবর। এ নীচ, শঠ, জর; একে বধের আদেশ দিন।
লক্ষণ । অপরে এ আদেশ দিতে পারে, সেনবংশ, কথন? তা পা”র্বে ন1।
প্রজ। সাহাধ্য চাঃচ্চে, রাজগৃছে ভিক্ষ। প্রার্থন৷ ক'চ্চে, আমি শত বড

মস্তফে নোব, তবু সাহাযা ক”র্বো, হিন্দু-গৌরৰ শিবি, পক্ষীর জন্তু দেহ
দিয়েছিলেন, আর, সেই হিন্দুর রাজ। আমি, প্রজাকে আশ্রয় দ্োব না?

হিন্দুরাজা প্রাণ দিতে পারে, আশ্রিতকে কখন পরিত্যাগ করে না।
সামস্তবর। উদার অধীশ্বের চিত্ত স্থির নেই, বিদ্োহীকে হতা। করুন।
(সামস্তবর ও অধীন রাজপুকষগণ অসি উত্তোলন করিল। )

লক্ষ্মণ । সাবধান, রাজভক্ত প্রজা, এখনে! সাবধান |মেনরাজ বৃদ্ধ, স্থবির,
তবু কম্পিতহস্তে অসি ধারণ করে না । আমি বিদ্বোহীর বিনিময়ে,

শত বিপদ নতশিরে নিতে প্রস্তত ; আমায় হত্যা কর্বার পূর্বে, কার
সাধা ধর্মগিরিকে স্পর্শ করে।

( রাজ! অসি উন্মুক্ত করিয়! সামন্ত-অনুচরগণের সন্দুখীন হইলেন ।)
সামস্তবর।

রাজ, রাজা, বুঝতে পারিনি, চিনেও চিন্তে পারিনি, মাপ

করুন, মকলকে মাপ করুন। (সানন্তবরের রাজ-পদতাল পতন ।)

ধর্মমগিরি ॥ (রাজপদতল হইতে উঠিয়া) ধর্মগিরি, তাকিয়ে দেখো, বাঙ্গলা।
তাকিয়ে দেখে, রাজা, রাজা, আপনি কত উদার, কত মহৎ!
( ধন্মগিরি রাজপদতলে আবার পড়িলেন মহারাজ লক্ষ?
সন্গেহে আশ্রয় দিজেন।।

সামস্তবর প্রভৃতি রাজার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়৷ রছিলেন। )

পঞ্চম অঙ্ক।
প্রথম দৃষ্ট।
(স্থান)--সোণার গা। রাজ-উদ্ভানের একাংশ, তুলপীবন।)
(সময় )--প্রাহ।)

একদিকে বৈষ্ণবীবেশে শুন্রাণী ও হোর! এবং অন্যদ্দিকে
তক্তবুন্দসহ জয়দেব উপবিষ্ট ।
জয়দেব বৃন্দীবনে বহু সাধনায়, যে নীলকান্ত মণিকে ভক্তকে ধততে
পারেনি, আজ প্রভাসে শ্রীমতীর নয়নজলে সে গলে গেছে, তাই
প্রভাসে, যেচে প্রেম দোব ঝলে, তোদের সে, দাদখৎ দিয়ে গিছলো!
তোদের সে, 'আমায় নাও+, নামে প্রেম, শুধু নামে প্রেম ঝ'লে

কেঁদেছিল! সেই ননাদুলালকে, তোর ষে ভাবে ডেকে তৃপ্রি, সেই
ভাবেই ডাকৃ। যে বাষ্প, দেই বারি, সেই বরফ, ভাবের ঠাকুরের
ভাব নিয়ে রূপ।

শূদ্রাণী। বাবা, বাবা, আশীর্বাদ কর, যেন ঈশ্বরে বিশ্বাদ ও ভক্তি
হৃদয়ে বলতি করে।
ঈয়দেব। দিন ঝ»ঃয়ে যাচ্চে, সেয়ান! মেয়ে, সেয়ানার মত পরকালের

পাথেয় নংগ্রহ ক'রে নে। জানিদ্ ত' মা,__
যা রাকা শশীশোভনা গতঘনা! সা যামিনী যামিনী
যা সৌনার্যয গুণান্বিত। পতিরত। ম! কামিনী কামিনী।

লক্মমণসেন
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শিস পিসি পস্পস্পাসদিবাস্পসিসিপস্পিসস্িসপিস্পিসি
বিসিসি
পাসিপাসাসটিত পা পাপা পালার স্পস্ট এ৯৯৯টি?

য| গোবিন্দরস প্রমোদমধুর! সা মাধুরী মাধুরী .
ফা লোকঘয়সাধনী তন্ুভূতাং স চাতুরী চাতুরী ॥
গ। মা, আমার ছুলাল, তোমার ছুলাল, সকলের ছুলাল, সেই নন্দ-

ছুলালকে ডাক।
শূড্রাণী।

গীত।
সেবক প্রতি করুণ! অতি, ভক্ত গ্রীতিকারী।
সারথি, প্রতিহ্ারী, দ্বারী, গোবর্ধানধারী ॥

স্থর অসুর নরে কঠোর

বাধেন যিনি করম ডোর,

ক্রন্দন যশোঁমতী মাতার বন্ধন ভয়ে তারি ।
বিধি শঙ্কর ধার মায়ায়,
নারদ, বাঁণী, নাচে গায়,

গোপী গ্রে নাচ নাচায়, বাজায়ে করতারি ॥
ধার অভয় চরণ নীর,
নিয়ত যাচে ভকত ধীর,
শিরে ধরি পদ নারীর তিনি কপাভিখারী ॥

ধর্ম্মগিরি, বসেন ও কেশব সহ মাল্যহস্তে
মহারাজ লক্ষমণসেনের প্রবেশ।
ৰ

লক্ষমণ। কবি, আপনিই যথার্থ ভাগাবান্, আপনিই দেশে শ্রেষ্ঠ কার্ষা
কঃরেচেন।

ত্যাগ করা! অতি সহজ, পতিতা ও সমাজবজ্জিতাদের

আশ্রয় দিয়ে, তাদের জন্য বৈষ্ণবধন্্ প্রচার ক'রে, দেশের চির-অভাব

অপনিই পূর্ণ ক'ল্লেন, জয়মাল্য ধারণ করুন! (জয়দেবের কে
মাল্য দান) গোস্বামী-সম্প্রদবায় দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সমাজত্যক্তা
হতভাগিনী পতিতাদের শ্বাভাবিকী অনিষ্টকারিণী বৃত্তি, দীক্ষাপ্রভাবে

ও ধর্শিক্ষার্দানে ধ্বংস করুন, ধর্মে সকলেরই প্রবৃত্তি হকৃ।

১১৩

লঙ্গমণসেন

জয়দেব।

রাঁজ1, রাজা, এ আপনারই চেষ্টার ফল।

ঈশ্বর আপনাকে

যশন্বী করুন| .
স্থষেণের প্রবেশ ।
সুষেণ।

বঙ্গেশ্বর!

লক্ষ্মণাবতী ও কামরূপ এই ছুয়ের মধাস্থ প্রদেশ

খিলিজী-অত্যাচারে পীড়িত, মেছসর্দীর লুকা, আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা
ক'ত এসেছে।

পাত্রে উপঢৌকন লইয়! লুকার প্রবেশ ও
নতজানু হইয়া রাজসম্মুখে স্থাপন ।
লুকা।

দোস্র৷ সরদার কেনো, তুই থাকৃতে, মোর মুলুক কাড়িয়ে

লেবে রাজা?

লক্ষমণ।

কেন? নেবে? কেন' নেবে? ধর্মনিতে পারে না, কিন্তু নিচ্ছে,

সঙ্চলেরই নিচ্চে, একটা একট! ক'রে ত” সব দেশই গেল”, রংপুর
গেল”, দিনাজপুর গেল”, বর্ধনকোট। গেল”, দেওগড় গেল”, কাাবাড়ি

গেল”, সবই ত যা”চ্চে, আমি কি ক'র্বো সর্দার ? আমি বৃদ্ধ, অশক্ত,
যেন আর পাচ্চিনি। রাজা আছে, প্র! আছে, সেই তোমরা আছ,

জাতির সেই ভালবাসা! আছে, শক্তি নেই, সব উপায় ফুরিয়ে যা/চ্চে।
দেখ, তুমি ফিরে বাও।

সর্দীর, আমি পারুম না, তুমি কিছু মনে

ক+রো৷ না, কি ক'র্বো, উপায় নেই, আমি পান্ুম্ না।
সুকা। মুই ত ফির্ধু'না সর্দার! তোর ঘরত্ আসি, কে হুধ| হাথে
ফিরি গৈছে, রাজা ?

লঙ্ষমণ। ফেরেনি, কেউ ফেরেনি? হবে, হবে ! ম্ুষেণ, আজ যদি
একবার যৌবন ফিরে পেতেম !
চা

হা

লন্মণসেন
সুষেণ।

কি কত্তেন রাজা?

লক্মণ।

আজ বোধ হয় তা ঝল্তেও পাঃর্বেো না, বল্বার সে শক্তিও

নেই।

কেশব, কেশব, তোমার গৃহে সাহায্য চাচ্চে, লুকা কি অম্নি

ফিরে যাবে ?
কেশব। ও ফেরাই ভাল”, বিপদ্ ত” আর আমাদের নয়, পরের জন্য কে
সেই হুদুর দেশে যায়, আর আমাদের দরকারই বা কি?

লক্ণ।

শোন” লুকা, ভাল ক'রে শোন+, এও সেই পুরাণে পৃথিবী, সেই

বাগলা,সেই মানুষ! বাঙ্গলা আছে, আজ সে বাঙ্গালী নেই।
লুকা। রাজা, গড় লে, মুই মদদূ লেবে না '
( পুনঃ প্রণত হইয়া উঠিল।)

লক্ষষণ। ন! সর্দার, যেও না, দাড়াও, এখন দাড়াও, এখন! মানুষ আছে,
জিজ্ঞাসা কর্বার এখন” লোক আছে । ( ফ্রুবসেনের প্রতি) ভাই,
|
ভাই, লুক কি অম্নি ফিরে যাবে?

ফবসেন।

কেন? ফির্বে রাজা, এ গৃহে শরণাগত ত' কখন, ফেরেনি!

মহারাজ লক্ষণের আশীর্ববাদ এখন? বাঙ্গালায় আছে, বাঙ্গালী এখন
মরেনি।
লক্মণ। বদি বুঝে থাক', ভাই, ভায়ের মর্ধযাদী রাখ, আমার নয়নে জগ

আছে, হৃদয়ে প্রার্থনা,শুধুগ্রার্থন। ।
ধরবসেন। (লুকার হস্ত ধরিয়া ) এসো সর্দার।
আদেশ দিন।

(লক্ষণ প্রতি) রাভা,

লক্ষমণ। তবে যুদ্ধ, আবার যুদ্ধ, বিগ্রহ, সংঘর্ষণ, প্রতিশোধ, অসি নিগন
আবার থেল!, জাতীয়-অত্যাচারের আবার প্রতীকার!

[ লুকার হস্ত ধরিয়া খুবসেনের প্রস্থান।

লম্মমণসেন
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র্মুগিরি । রাজা, প্রভু! বিজয়গর্বের বিশ্ববিজয়িনী শক্তি নিয়ে যদি
আবার জেগেচেন, প্রতিশোধ নিতে আদেশ দিন, সে পদাঘাত এখনও
বুকে বা'জ্চে।

লক্ণ।

যাও বীর, সাহাঁষ্য কর, নিয়স্তার মঙ্গলেচ্ছা সকলকে রক্ষা

করুকৃ্।

গাও ভক্তিমতি, আবার গাঁও ।
গীত।

শদ্রানী।

রণিত মণিমপ্ীর,
“অরুণিত চরণে,
আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন

বসন মনোরুঞজন,

ললিত কলিত বনমাল।
ধনি, ধনি, মদন মোহনিয়া।
অনঙ্গ তরঙ্গিম,
কিবা অঙ্গহি অঙ্গ
বঙ্কিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।
» অন্বর পরার,
মাঝছি ক্ষীণ পীন উর,
অরুণ কিরণ মণিরাজ।
করুহি করবন্ধন,
কুপ্তর করভ
মলয়জ কম্কণ বলয় বিরাজ |”
[ গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রস্থান

ও সকলের অন্ুগমন ।
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দ্বিতীয় দৃশ্য।
(পার্বতাপ্রদেশ; বাধামতী নদীতীর। )
( বছুখিলানবিশিষ্ট সেতু । )
(উন্ুুক্ত অসিহস্তে পতাক1 লইয়! গর্বভরে বক্তিয়ার খিলিজী ও তৎস

নিয়ামত, হারদর, জ্বেহাত, জোহান ,নর্তকীগণ, মুপলমানীবেশে পন্ধাঙ্গী
ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ । বাহকগণ সেতুর
উপর দিয়! নালীকাস্ত্র, শতদ্বী ও অপরাপর
বন্দ্রব্য পরপারে লইয়া! গেল।)

বক্তিয়ার। বন্ধুগণ, মৈম্গণ! আমার জীবনের উচ্চাতিলাষ পুর্ণহতে
আর অল্লমাত্র বিলম্ব। তোমরাই আমার জয়শীল সেনা, আমার
দক্ষিণ-হস্ত, হৃদয়ের বল) ক্লেশসহা কণত্তে ভীত হয়ো না; অর্ধ
ন্্রাঙ্কিত পতাক1, ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হ'তে পূর্বব সীমান্ত পর্য্যন্ত

অপ্রতিহতভাবে উড্ডীন হ,কৃ। পার্রত্যজাতি জানুক, অসভ্য বর্বর
তোমাদের শক্তি বুঝুক্, পবিত্র ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে জীবন সার্থক
করুকৃ। এসো, উৎসাহিত হও, সেতু অতিক্রম কর”, তোমাদের

বিজয়.পতাকা,তোমাদের জাতীয়-গৌরব, তোমাদের আবাহন ক'চ্চে।
এসো, অগ্রসর হও, স্মরণ কর+, হিম্মতে মর্দ, মদদে খোদ।!

(নিয়ামৎ সহ পর্বত-পৃষ্ঠেউ্থান ও সকলের অনুদরণ।)

নিয়ামৎ। সর্দার, সর্দার, সেতুর অবস্থা বড় শোচনীয়, শক্রতে যদি ভগ
ক'রে দেয়, ফিরে আসবার উপায় থা”কবে না।
বক্তিয়ার। হায়দর, জেহাত, সৈ্য সহ সেতু রক্ষায় উপস্থিত থাঁক'।
হায়দর ও জেহাৎ। কবুল ফর্মানূ, কবুল ফর্মান্, কবুল ফর্মান্।

বক্তিয়ার। (নিজ সৈম্তগণ প্রতি) অগ্রসর হও।

(হায়দার প্রভৃতি
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প্রতি) সাবধান, অপরে যেন সেতু অতিক্রম ক'ত্তে না পারে।
(সকলের প্রতি) আল্লা হে! আকবর!

( হায়দর, জেহাত্ ও কতিপয় সৈন্য ব্যতীত সকলের নেতু অতিক্রমণ |)
জোহান। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) বানু, আমার হাত ধরুন, আপনার কষ্ট হবে।

পদ্মাক্ষী। (স্বগতঃ) ঈশ্বর! (প্রকান্তে ) না, না, থাক্, থাক্, আমি
নিজেই উঠ্চি।
বক্তিয়ার। অগ্রসর হও ।
পদ্মাক্ষী। (স্বগত) আমান চিন্তে পাল্লেও কি নেয়? (নিঃশ্বাস ফেলিল।)
(বক্িঘ্নার অপি হেলাইয়৷ রাখিল ও সৈম্তগণ, নর্তকীগণ

প্রভৃতি সেতু অতিক্রম করিতে লাগিল।)
হায়দর ও জেহাত্।

(গেলাম পূর্ব্বক ) খোদা আবাদ্ রক্ষে।

বক্তিয়ার। ( আশীর্বাদের হস্ত তুলিয়! )খোদা এনায়েৎ করে।
হায়দর ও জ্বেহোত্।

(পূর্ববৎ ) খোদ। আবাদ রক্ষে ।

বক্তিম্নার। (পুর্বববৎ)থোদ। এনায়েৎ করে।
হায়দর ও জ্বেহাত্। (পূর্ববৎ) খোদা আবাদ্ রক্ষে।
বাক্তয়ার। (পুর্ববৎ) খোদ। এনায়েৎ করে।
[ সেতু পার হইন্ব! সকলের প্রস্থান ।

মুসলমান সৈগ্ঠবেশী লুক! সহ তুকীঁবেশী গ্রবসেনের প্রবেশ।
ধবমেন। সর্দার, সর্দার, আমি পেছিয়ে পড়িচি, পার ক'রে দিন, একবার
পার ক'রে দিন।

হাননর। তয়কি ভাই, আমাদের সঙ্গে থাক” আমি দোস্তের স্তায়
তোমায় দম্মানে রা”থ্বো।

ফবসেন।

আমার একছেলে এপারে, একছেলে ওপারে, জান্ ঠিক

থাকবে না, আমার জান্ ঠিক থা+কৃবে না। দয়! করুন, একবার
আমায় দয়! করুন।

লক্ষাণসেন'
জেহাত।
ফ্রবসেন।

১১৮

আরে যেতেই দাও না; যাও হে, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।
বাপ্জান্, এসো, এসো, শীগ্গির এসো ।

[ লুকাকে লইয়! ফ্বসেনের সেতু অতিক্রমণ |
মোল্লাবেশী ধন্মগিরির প্রবেশ ।
ধর্মগিরি। বিস্মিল্লা, কুল্হাওয়াল্ল, হুস্ সম্দ্ লমিলীদ্, বল্ ময়ে উল্দ,
বল্ ময়ে কুল্প হু।
হায়দর।

কে আপনি ?

ধন্মগিরি । মুই মোল্লা, পিছাইয়া পড়চি,আর যাইবার পারবো না।
হায়দর। দরকার কি? বেশ ত' এক সঙ্গেই থাকা যাঁবে।
|

তৃতীয় দৃশ্য |
(বিজনীর উত্তর প্রান্ত ;--পার্বত্যপ্রদেশ |)
(মুসলমান-শিবিরের একাংশ ।)

হাস্যমুখে মুসলমানীবেশধারিণী পদ্মাক্ষীর ও তৎপশ্চাতে
অন্ুগতভাবে জোহানের প্রবেশ ।

( পদ্মাক্ষী অন্তমনস্কভাবে এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিল ।)
জোহান। আপনি দিব্যি লোক !

(অধর দংশন করিয়। পন্মাক্ষী শ্মিতমুখী হইল।)
খিলিজীসাহেব পর্য্যন্ত আপনার সুখ্যাতি করেন।

পল্লাক্ষী। গুনে খুসী হওয়৷ গেল+।
জোহান।
পল্নাক্ষী।

আপনার লাবপ্য, যেন দিন দিন আরও ফুটে উঠ্ছে।
(ওঁদান্তের সছিত ) সুন্দর চেহারা ওরকম হয়েই থাকে।
(পাদচারণ।)
জোহান। আমি ন| হয় পপ্রতিহিংদা নিতে হি"ছুদের ছেড়ে, মুললমান
হ'লুম, আপনিও শুনলুম হ*য়েচেন। আপনি হ'লেন কেন”?
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পন্মাক্ষী।

সথে!

জোহান।

বাস্তবিক, আপনি যেন একটা অদ্ভুত, আপনার কথাও এমনি

মিষ্টি, বোধ হয় সঙ্গীতও তেমন নয় ।

পন্াক্ষী। সত্যি নাকি? আমি আইবুড়ে। থাকূলে বোধ হয় বিষ্বে করে
ফেল্তে ? ( ঘাড় নাড়িয়! ) উহ। বোধ হয় পাত্তে না, বড় বার/মুখে।

ইয়ে পঃড়তুম্, কি বল? ভয় হ'তো?ন্?

জোহান। (মুখের দিকে চাহিয়া কাতরভাবে ) না, না।
|
পন্মাক্ষী। দেখ্চো কি? আরে বাঃ, তুমি তু বেশ! আচ্ছা ধরো,

টপ্ ক'রে যদিই আমি ঝুলে ফেলি, আমি তোমার জন্তে পাগল,
তুমিকি কর?
জোহান ( নতজানু হইয়া ) ঝ'লুন, আবার ঝলুন।

( পল্লাঙ্ষী সরিয়া গেল। )
পগ্মাক্ষী। হায়রে, হি'ছুর ঘরে যদি একটু বাহার দিতে জানতো, আর

মন বুঝে, কথ! বলতো, কিম্বা! নিজের একটু দর বাড়িয়ে নিতে। !
জোহান। আপনার মুখের একটা কথ।।

পন্াঙ্ষী। দূর মিন্দে। ( পদ্মাক্ষী হাসিয়া প্রস্থান করিতে করিতে জোহান
প্রতি একবার চাহিয়া স্বগত) ঈশ্বর, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ
হঃয়েচে, এইবার আরো বুঝে নোব, তুমি কত নিষ্ঠাবান্, নিজের স্ত্রীর
হাত ধরেছিল তাই শ্ষুপ্র হ/য়েছিলে, আজ আমায় পরস্ত্রী জেনেও,

নষ্ট কণত্তে দ্বিধ। কণচ্চোনা।

হে

|

গ্রস্থান।

জোহান। এ বানু সাহেবা কে? হা ঈশ্বর! ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন মনে
পড়ে। সেই যত্ব, সেই ভালবাস, সেই কুঁড়েঘর, প্রথম যৌবনে, মেও
এমনি সরল, এমনি সুন্দর, এমনি প্রফুল্ল ছিল।

|

[জোহানের প্রস্থান।

লম্মণসেন
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হেয়াদ্ সহ বক্তিয়ার খিলিজীর প্রবেশ ।
হেয়াদ।

হুজুরালি, এই লোকে রটিয়েচে।

আমি পথ দেখাবার লোক,

পথ দেখিয়ে যাবো, ওই কামরূপে গেলে ভেড়া হয়, পিড়ের ব'স্লে

উঠ্্তে পারে না, মাছ ঝ'লে বাশপাতা খাইয়ে যাছু করে, এ সব র+চূলে
কে? দিনে ডাকাতি!
বক্তিয়ার। গুপ্তচর, শত্রর ছলনা, কে অবিশ্বাসী আছে খোজ নাও ।
হেয়াদ।

নিয়ামৎ সাহেবের কিন্তু ভারি ইচ্ছে, সে কামরূপ যাঁয়।

বক্তিয়ার। সে বিশ্বাসী: আমায় ভাবিয়ে তুল্লে।
[ চিস্তিতভাবে বক্তিয়ারের প্রস্থান ।

তৎসম্মুখ দিয়া নিয়ামতের প্রবেশ ।
হেয়াদ। (বনু সেলাম পূর্ব্বক) সাহেব যে, সাহেব যে, সর্দার ত' পাশ
কাটিয়ে গেলেন, কৈ আপনাকে ত” কিছু বল্লেন না?
নিয়ামৎ।

তুমি ছু'দিন এসেচো, প্রিক্পাত্র হ'য়েচো, তোমাকে বল্লিই হ'ল।

হেয়াদ।

সেকি হজরত!

আমি গোলামের গোলাম, আমার কমু

দিচ্চেন কেন? কি জানেন সাহেব! ঝল্তেই ভয় হয়, বুঝতিই ত
পা"চ্চেন, সর্দার আপনাকেই সন্দেহ করেন।
|
নিয়ামৎ। আমি মুসলমান, বিশ্বাসঘাতকতা জানতেম না, খিলিজী
সাহেবের ব্যবহার, বোধ হয়, তাও শিখিয়ে দেবে।

হেয়াদ। খোদার ইচ্ছে, খোদার ইচ্ছে, আপনিই বা কম কি, দব ফৌজই
ত* আপনার এক্তারে, ও যেমন-কার তেমনি, আমি বলি, আপনিও
রটিয়ে দিন, মহম্মদ ঘোরীর এমন ইচ্ছে নয়, যে, ভেড়া হওয়ার দেশে,
বাশপাতা খেতে তুকী-দৈন্ত যায়। পেছ্ুনে লাগার ত' একট! সাঞ্ধ!
আছে, এ কি দিনে ডাকাতি ?

নিয়ামৎ। হেয়াদ্, আজ হ'তে তুমিই আমার বন্ধু
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হেয়াদ। খোদা আছেন, খোদা আছেন, আমি গোলামের গোলাম,
হুজুরালি যা হুকুম ক'র্বেন, বানা সর্বদাই ক'র্বে।
নিয়ামৎ।

আমি বালকের স্তায় তোমার অনুমোদন ক'র্বো |
[ নিয়ামতের প্রস্থান ।

হেয়াদ।

মিঞা সাহেব, তোম্লার বুদ্ধিতে অনুমোদন কলে না, ওটা

ঈশ্বরের তুলাদও, এ ছুনিয়ায় যারা ঠকায়, তাঁরাই ঠকে, চিরকাল
কেউ ঠকায় না, চিরকাল কেউ ঠকে না।

[প্রস্থান।
জোহানি ও পল্লাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।
জোহান। আমি আত্মহত্যা কর্বো, তুমি শেষ উত্তর দাও ।
পদ্মাক্ষী। তুমি কি চাও?
জোহান। আমার স্ত্রী হয়ে থাক*, আমায় ঘরবাসী কর, আমায় চাকর
ক'রে রাখ?

র্

পল্মাক্ষী। আমি ত” ঝলেচি, আমি বিবাহিত |
জোহান।

কেসে? পেত" তোমার খোঁজ নেয় না।

পদ্মাক্ষী।

(বিষাদে )তা” কি আমার হাত।

জোহান।

তবু তুমি তার কাছে বিশ্বাসী?

পদ্মাক্ষী। নারী একবার মন দিয়ে ফেল্লে, আর ফিরিয়ে নিতে পারে ন1।
ভালবাসা কি রাগ, যে ফিরিয়ে নেওয়। যায়? যা ফেরান যায়, তা
ভালবাসা নয়, নেশা!
জোহান। তবু সে তোমার চায় না?

পদ্মাক্ষী। তুমি যদি আমার দ্বামী হ'তে,কি ক'ত্ে?
জোহান।

বুকে রাখতুম, বুকে রাখতুম, ৮খের আড়াল হ'তে দিতুম না।

তাকে ত্যাগ কর” আমায় নাও।

লন্মমণসেন
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পল্নাক্ষী। জোহান! (স্বগত) কি কচ্চি (নিজেকে সাম্লাইয়! )আমি
খিলিজীর ধর্মনকন্তা, তোমায় প্রকান্তে বিবাহ কণ্ত্ে পারিনে, গোপনে

তোমার হ'তে পারি। তুমি সম্মত ?
জোহান।

হ্যা।

পদ্মাক্ষী। রাত্রে দেখা ক'রে! ।
জোহান।

বল”, আমায় পায়ে রা'খ্বে?

( প্মাক্ষীর হস্ত ধরিয়! চুম্বন করিতে গেল। )
পল্মাক্সী। (বাধ! দিলনা) কি কচ্চো, কি কচ্চো, কেউ দেখতে পাবে ।
[হাত ছিনাইয়া গ্রস্থান।
জোহান। এ ফুল যেন বুকে রাখতে পারি, যদি বুকের তাপে শুধিক্বে
যায়, প্রিয়! আমি তোমার চ'থের জলে সিক্ত ক'্র্বো।
|গ্রস্থান।

মগ্য-পেয়াল! হস্তে নর্তকীগণের প্রবেশ ।
গীত।

সুধা, রূপেরি আশে,
রূপ স্থধাতে ভাসে,
মদ্দির৷ মোহিনী নারী নামে ছ'পাশে।
সুধা, যৌবন কুঞ্জে জাগায় পাখী,
নারী গোপনে, নয়নে, নেহারে আখি,
নেশায় সোণালী উ্। মেঘে নেমে যায়,
সাগর গরজি আনে, নারী সে হি্নায়,
তারারা তারার! টলে,
তারে ধর] এর! বলে,
ছেলে এসে নেশা বসে মরম পাঁশে,

নারী নয়নে নামায়ে দেয়, সরম-বাসে,
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হাসি কমল হাসে,

সেথায় চকোরী যেথা চন্দ্র বসে॥

[ নর্ভকীগণের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।
(শিবির মধ্যস্থ কক্ষ।)
( সময্-_রাত্রি।)

পল্মাক্ষী ভাবিতে ভাবিতে আসিল।
পল্মান্সী। আলে! আরও নিস্তেজ করে দিই, এই থাক।
আ+ন্বে, আমার সে!

আজ সে

ইচ্ছে হচ্চেছুটে গিয়ে বলি, আমায় মাপ

কর । কল্পে যদি আর না নেয়?

না, আর লুকুবো না। অতীত

গোপন রেখে নূতন জীবন পাত্বো না। আমায় আশ্রয়হীন পেয়ে,
পুরুষে কত” মিছে আশা দিয়েছিলো, মিছের বস্তায় যাবে৷ না। সত্য
বলবো, আজ শেষ ক্ষমা চেয়ে নোব। দেখবে! পুরুষ! নারীর
একট্ুতেই দোষ ধরো, তোমরাও দোষী কি না।

(দ্বারে আঘাত শব হইল । )
কেও?

|

নেপথ্যে জোহান। (যৃদ্কষ্ঠে)বেগম সাহেব।।
পল্মাক্ষী। ভেতরে আনুন না।

পাটিপিয়া ধীরে ধীরে শঙ্কিতভাবে জোহানের প্রবেশ ।
জোহান। ব'ল্ছিলুম, (চাপা আওয়াজে ) এদিকে কেউ নেই।
পদ্মাক্ষী। ভালই। হ্যা, আমার কাছে কি ক'ত্তে এসেচেন?

বন্গমণসেন

জোহান।
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সে কি পাহ্ছেবা, তুমি যে অনুগ্রহ ক'র্বে বলেছিলে? ঠাট্টা

ক'চ্চো?

পদ্মা্গী।

|

না।

জোহান। তুমি কি আ+ন্তে বলনি ?
পল্লাক্ষী। এখন আর আমি তোমায় চাইনে।
জোহান। যখন একবার স্বীকার ক'রেচো, আর তুমি ত্যাগ ক্তে
পার'না, তুমি যে স্বীকার ক'রেচো। ( পন্মাক্ষীর হাত ধরিল।)
পল্নাক্ষী। (হাত ছাড়াইয়। ) জোহান, তুমিই কি তোমার স্ত্রীকে স্ত্রী বলে
স্বীকার ক'রনি? তবে কেন তাকে ত্যাগ কলে ? আজ যে দোষে
তুমি ছষ্টহ'তে এসেচো, তাঁর চেয়ে তোমার স্ত্রী, কি বেশী দোষ ক+রে-

ছিল? আজ তুমি, পরনারীর হাত ধ'ত্তে এসেচো, কুলনারী জেনেও,
আমায় বাভিচারিণী ক'ত্তে এসেচো, তুমি ত' ঠেল! হওনি ? সে, আজও
ঠেলা কেন ? আমার এই হাত ধরার পর, আজ, সেই স্ত্রী যদি, তোমার

সামনে আ+দ্তো, সে কি তোমায় ত্যাগ ক'ত? ন| জোহান, আজও
সে তোমায়, দেই দেবত। ঝলে ভাবত', আজও সেই রকম 'ক'রে,

তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকৃতে চাইতো॥ জগতের লব পরশ্থর্া,

তোমার তুলনায়, তার নিকট একটা কপদ্দিক ঝলেও মনে হ'তো না।
জোহান। কে তুমি নাহেব1?
পন্মাক্ষী। আমি! আমি!! পরিত্যক্ত তোমার দেই পন্মাক্ষী।

(জোহানের পদতলে পদ্মুক্ষী পতিতা হইল। )
'জোহান।

তুমি!

|

পন্মাক্ষী। (বসির!) সেই আমি, মুখের দিকে চেয়ে দেখে, সেই আমি,
( উঠিয়। )দেই ছেলেবেগায়, সেই কুঁড়ে ঘরে, তোমারি হাতে গড়া,
সেই, তোমার লেই থেলার.জিনিষ। আমায় পায়ে রাখো, মাপ কর",

তুমি ত্যাগ কঃরেচো, বর্জন কঃরেচো, আমি তোমার, তবু আমি
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তোমার | হিন্দু-বিবাহ ত্যাগের নয়, বর্জনের নয়, এ জীবনের মাধী,

এ মরণের সাধী।
জোহান। এসো পদ্মা, তোমায় নিয়ে আমি নৃতন সংসার পাতি।
(আবেগভরে পদ্পাক্ষীকে ধারণ করিতে ষাইল।)
পন্মাক্ষী। না, না, তখন হঃলে হতো, এখন আমি বিধন্মী।
জোহান।

আমার দোষ ভূলে যাও, আমার মন জেনেচে তুমি কি, আমায়

সখী কর”, আমায় গৃহবাসী করঃ।

পদ্াক্ষী। স্বামী, প্রভু! এতদিনের পর এ কথা শোনালে কেন'?
আগে যদি এ কথ| ঝ'ল্তে, আগে যদ এই রকম ক'রে পায়ে রা'খতে,
ধর্ম ত্যাগ ক'ত্তে হ'তে| না, স্বজাতির বিপক্ষে দাড়িয়ে, সর্বনাশের
আগুন জালাতে হতো না।

তখন বদি সমাজ দয়! ক'তেন, তাদের

ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গ্রামা দলাদলিকে, ধর্মের আবরণ দিয়ে; তাদের
হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ ন| কত্তেন, আমাদের উভয়ের চেষ্টা স্বজাতির,
মর্ববনাশের পরিবর্তে, শ্বজাতিকে প্রতিঠিত কর্বার জন্ত উদ্যোগী
থাকৃতো।
জোহান। এসো পদ্ম, আবার আমরা

সংসার পাতিয়ে শান্তিময় জীবন

অতিবাহিত করি।
পল্লাক্ষী। না৷ প্রভূ! যখন দেশদ্রোহী হ'য়েচি, ধর্শত্যাগ ক/রেচি, ব্রাহ্মণ

হয়ে চণ্ডালের প্রতিহিংসা নিয়েচি, তখন এ জীবন বর্জন ক'ত্তেই
হবে। যদি অপরাধ ভুলেচেন, গ্রহণ করেছেন, আশীর্বাদ করুন,
জন্মান্তরে যেন যথার্থ হিন্দুনারী হ'তে পারি, যেন এই আপনাকে সুখী

কণত্ে পারি, যেন হিন্দু মা জননীদের ন্যায় আনন্দময়ী অনপূর্ণা মুক্তিতে
মোণার বাংলায় সোণার চরিত্র দেখাতে পারি।
(কয়েকপদ অগ্রসর হইয়! পন্মাক্ষী বক্ষে
ছুরিকাধাত করিল)

বক্ষণসেন্র
সপ

শিস

১২৩
শ্পািপািপাসাশীিপীিপিস্পিিীশািিশীপাটিতোীপাশি

পপি

পপসিপশিপাশিশশা্ি্সিীি

জোহান। কি ক'লে, কি ক'ল্লে, আমার রাজ্যেশ্বর ক'ত্তে এনে কাঙ্গালী
ক'ল্লে কেন? সারা জীবন ক্লুমকি? ভুলে, পত্বীত্যাগ করিচি,
জাতিত্যাগ করিচি, রাজাত্যাগ করিচি, ধর্মৃত্যাগ করিচি, আমারও এ
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চাই। বপস্তসমীর পেয়ে, ফুল আপনি ফুটে উঠেছিল+, বাতাস পেয়ে আপনি ঝরে গেল'।

এক সঙ্গের থেল! ঘর, এক

সঙ্গেই তেে দি।
( বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন।)

পঞ্চম দৃশ্য |
( মুসলমান-শিবিবরের অপর পার্খ্ব। )

চিন্তিত বক্তিয়ারের প্রবেশ।
বক্তিম্ার । কি রটনা, কি জনশ্রুতি, কুগ্রহ, কুগ্রহের বিড়ম্বনা! ভাগ্য,
আমার ললাটে জ্যোতির কিরণ ফুটিয়ে দিয়েছিল”, অল্পমাত্র সৈন্য নিয়ে
নদীন্। জয় হলো, আজ বিপুল বাহিনী নিয়ে, বিব্রত, উন্মত্ত ক'রে

তুলেচে। আমার সকল আশা, সকল উদ্যম, সকল শ্রম, জীবনের সমস্ত
বন, বিফল হ'য়ে গেলো । সাগর অতিক্রম ক'রে, কূলে এসে ডুবতে
হ'লে।। যে সাহসী বাহিনীবলে, আমি ধরণীর সকল জাতিকে তুচ্ছ

জান কণতেম, সে শক্তি আজ মুষ্টিমেয় বর্ধরের রটনায় সংজ্ঞাহীন ।
দুনিয়ার মালিক, শক্তি দাও, বিপুল বাহিনীকে সংযত কর', রটন!
অমূলক বিশ্বাস করাও, অসভ্যে্র যাছুতে বিজয়ী জাতিকে আর

মোহিত
ক'রে দিওনা ।

.

..
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লঙ্নণসেন
শ্পসিটিপ সিসি িস্সিতাসিসিলাাসপিস্পিসিিাসি্টি সিরাপ

জনৈক মুসলমান সহ-নায়কের প্রবেশ ।
সহ-নায়ক।

সর্দাঠর, সার্দীর, অদ্ধেক সৈন্য নিয়ে হেয়াদ্ সহ নিয়ামত

নিরুদেশ।

.

ক

|

বক্তিয়ার। সেকি! হেয়াদ অবিশ্বাসী!
সহ-নায়ক। ঈশ্বর জানেন, জোহান আর বানুর হত্যা নিয়ে কে রটিয়েচে,
যে, আত্মহত্যা ক'লে, তবু বীশপাত। খাবার ভয়ে যেতে সম্মত
হলো না।

বক্তিয়ার।

সহ-নায়ক।

সেম্তের। কি বলে?

সকলেই বিব্রত, সকল সেনাই বিদ্রোহী হ'তে চায়। যে

রণপপ্তিত একদিন অল্প সৈন্ত নিয়ে বাঙলা বিজয় কঃরেচেন, হায়
প্রত! তাঁর মস্তিষ্কের উপর, এখন সামান্য সৈম্তও নির্ভর কণত্তে
অনিচ্ছুক।
বক্তিয়ার। ক্ষুন্ধ সৈনিক । আক্ষেপ করোনা, মংসার অতীত ভাবে না,
সহানুভূতি জানে না, নিজের কার্ধাই বোঝে । ছকুম দাও, বাঘামতীর
পথ ধ'রে সৈগ্ত বঙ্গের অভিমুখে আবার ফিরুকৃ।

[ উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান ।
পোপ

ষষ্ঠ দৃশ্ঠ।
(বাঘামতী নদী তীর; সম্তুখে পার্ধতা-সেতু।)

(দরে বৃক্ষাবলী। সময়--অপরাহ্ন।)

হায়দর ও ভ্েহাত উপবিষী, পান-পাত্র হস্তে
. মোল্লাবেশী ধর্মনগিরির প্রবেশ।
ধর্মগিরি। কি জনাব আলি, বর গরম লাগ্চে? হাওয়া! খাইবার

লন্বণসেন
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আইচেন? ঠাগ্ডাই দিয়! হব্নবত্ বানাইয়। আন্ছি, ইচ্ছা হয়, খাইবার
পারেন।

|

হাঁয়দর । ক্ষেতি কি, দাওনা, উঃ, কি গুমট্করেচে দেখেছে ?
(গ্রহণ
ও পান।)
ধর্মগিরি।

আরে দৌম্ ভইব্র্যা পিয়েন, হেম্ব। না অইলে কি মজা?

পিয়েন, পিয়েন, আপনিও পিয়েন।
(জেহাতের হস্তে দান এবং তাহারও পান।)
এহানকার একটা ক্যাচ্ছা শোন্বা ? “আম পুরুৎ গেনু, আম বাবুর

বাসা, খাইবার দিল রাঁম, হও রাম রাইন্য।, রাধা পাকা, বাঁধ
কাচা”, কেমন ঠ্যাকৃছে?
হায়দর। দেখ+, দেখ, আমি যেন আস্মানে ভাস্চি।

ধন্মগিরি। অইবে! না?
বাদাম দ্রিছি, কিচ্মিচ্ দিছি, আর দিছি হস|।

হরবৎ খাইয়া! ভূতির পু অইবো নিদান দশ|
ক্যাতাবে ল্যাখছে, অইবো৷ না ?

জেহাত।

আমি যেন ঘুর্চি, আমি যেন ঘুর্চি।

ধর্মগিরি। ঘুর্ুবোন1? ক্যান্থাই রামপাক্ লাগাই দিছি?
হায়দর।

বড় গরম, বড় গরম।

জেহাত। প্রাণ যেন ছিটকে বেরিয়ে যা”চ্চে।
ধর্মগিরি। (উভয়ের হস্তধা রণপূর্ব্বক ) চাচা, এহন বদর সন্তানের নাগাল
আইসেন।
[ উভয়ে উঠিল ও মোল্লার সহিত গেল ।
উভয়ে।

বড় গরম, বড় গরম।
(গান্র-বন্ত্রত্যাগ |)

১২৯

লন্মমণসেন

ধর্মগিরি। হুম্মুন্দি ডাব্কাইছে। এইবার উদ্দি রাহেন, পোষাকডা খুইস্া

যান, হুমুন্দি কথা বল্বার আগেই শোন্বার লাগ্ছে। আমাগোর
হাতিয়ার গ্কান, এহন নদীর দারে আইসেন।

হুম্ুন্দি কথা বল্বার

আগেই শোন্বার লাগছে । এহন কুত্তার মত ঝাপাইয়া পরেন।

[ মোল্লার কথামত উভয়ে কার্ধ্য করিতে লাগিল ও
শেষে নদীতে ঝাঁপাইয়। পড়িল।

হায়দর। (জলে) উঃ__
জেহাত।

(জলে) বড় গরম।

ধর্ম্মগিরি বংশীধ্বনি করিল ও দুইজন

হিন্দু-সৈন্য আসিল।
ধর্মগিরি।

এই পোষাক পরে, এদের অধীনস্থ সৈন্যদের বিপথগামী কর”,

পার্বতাপথে সকলে রুদ্ধ থাকুক্।

[ পোষাক লইয়া হিন্দু-সৈম্যঘয়ের প্রস্থান ।

অপর দিক হইতে সেতুর উপর দিয়া
ধবসেনের প্রবেশ |
ফ্বসেন | বাহিনী সহ বক্তিয়ার উপস্থিত, সেতু তান্ুন, সেতু তাঙ্গবার

অদেশ
ধর্মগিতি ।
ধ্রবসেন।
ধর্মগিরি।

দিন।
লুক] কোথায়?
সে অর্ধ সৈম্ত নাশ ক'রে পার্ত্যপথে।
(বিভিন্ন বংশীধ্বনি করিল) গ্রস্ত হও শতত্রী প্রয়োগ করঃ।

( ধবসেনের প্রতি ) এসো, উচ্চভূমি অধিকার করি।
( উততয়ের প্রস্থান ও শতগ্বীর শব হইল ও তৎ্সহ সেতু

তাঙজিয। পড়িল। কৌচ, মেছ,'তিহিক্ষসৈস্তগণ.
.,-. বৃঙ্গে বৃক্ষে দেখা দিল 1)

লন্গমণসেন
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নেপথ্যে বক্কিয়ার। (সেতুর অপর দিকস্থ পার্বত্যপ্রদেশ হইতে )
পার্বত্যপথ কেঁপেচে, হু'সিয়ার, সৈশ্তগণ ! আবার হু'সিয়ার, সাবধান,
সাবধানে সকলে অগ্রসর হও ।

পার্বত্য প্রদেশে বাহিনী সহ বক্তিয়ার দেখা দিল।
গ্রবসেন।

ভাই সব, দিন পেয়েচো, তোমাদের স্থুযোগ দিতে, আকাশ

মেঘমালায় সেজেচে । তীরন্দাজ, তীর ছোড়+, এক প্রাণীকেও ফিরে
যেতে দিওনা ।
বক্তিয়ার। কি ছুর্য্যোগ, কি ছূর্যোগ, মেঘ-মালায় গগন আবৃত ক'লে,
অন্ধকারে সমস্ত ধরণী ব্যাপ্ত হয়ে গেল” | ( মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টিপাত। )
সাবধান, সকলে সাবধান, শরজালে মেদিনী আচ্ছন্ন কণচে। লক্ষা
কর”, আবার লক্ষা কর'।

সৈম্তগণ | উঃ) উঃ,

(শরবিদ্ধ হইয়া সৈম্গণ পর্বতগাত্রে

|

পড়িতে লাগিল।)

অপরসৈন্ত । পাহাড় কী”প্চে, পাহাড় কা”প্চে,
বক্তিয়ার। সৈন্তগণ, নির্ভয় হও, সাহস কর', যাছুমন্ত্র সব উড়ে যাবে,
সেতুর অপর

পারে আর কোন বাধা থা*কৃবে না, আক্রমণ কর”,

অগ্রসর হও ।
সহ-নায়ক। সেতু নেই।

|

সৈন্তগণ। সর্দার, সর্দার, পাহাড় খস্লো !
(বৃষ্টিপাত মেঘ-গল্জন ও বিছ্বাৎ হানিতে লাগিল

এবং পর্বতের একাংশ থসিয়! পড়িল।)

ূ

বক্তিম্নার। ছুষমণী, চারিদিকে দুষমণী, নির্ভীক সৈল্তগণ ! ভীত হ,য়ে! না,
অগ্রসর হবার উপায় নেই, পশ্চাতে ফেরবারও উপায় নেই। বীরগণ!

বীরের স্তায মৃত্যু নাও; যদি পার, একজনও সম্তাটুকে সংবাদ দিও।

১৩১

লক্ষমণসেন

আল্লার নাম নিয়ে দৃঢ় করে অস্ত্রধারণ কর?) পদাতিক, হাতিয়ার

নাও) অশ্বারোহী অশ্ব নহ ঝম্প প্রদান ক'রুকৃ। স্মরণ রাখো,
“না ইয়া দিন রহা, ন! রহে গা।”
( বক্তিয়ারের নদীতে ঝম্প-প্রদান ও মুসলমান
সৈম্তগণের তদনুমরণ | )

ধর্মগিরি। ওই, ওই, ওই প'ড়েচে, তীর ছোড়, ধরো, হত্যা কর”,
. পতাকা কাড়ে। ।
( ধর্মগিবি ও বসেন উভয়ের পতাকা লইতে
নদীতে বম্প-গ্রদান।

)

পপি

সপ্তম দৃশ্য ।
( সোণারগী,__ রাজপথ |)

প্রহরী ও সাধ্যানন্দের প্রবেশ।
প্রহরী। হ্যা সনিসী ঠাকুর, তুমিও যে সোণারগায়ে?
সাধ্যানন্দ।

রাজার মত রাজার রাজ্যে থাকৰ' ঝলে।

আমি ভিম্নজাত,

আমি চিন্লুম, কিন্তু তোদের দেশের সকলে এখন” তাঁকে চিন্তে
পাল্লেনা, নইলে ফেরায় আশ্র্ধ্য হস? ঢের দেশে ঢের লোক জন্মায়,
একটা লোকের নাম কর্ দেখি, যিনি সমাজের প্রত্যেক লোকটাকে
পর্যন্ত শাসনে এনেচেন, জাতের প্রত্যেকটার রোজগারের ব্যবস্থা
ক'রে দিয়েচেন, দেশের ক্ষুদ্রতম লৌকটীরও বংশাবলী কুলাচার্য্যের
কাছে রেখেচেন, প্রত্যেক বংশের ঝড় লোকদের নাম মনে করিয়ে,

তাদের বংশাবলীকে বড় হ'তে উৎসাহিত ক'চ্েন) যুদ্ধে, সংস্কারে,

সমাজে, ধর্মে, শিল্পে, সবদ্দিকেই অগ্রণী, মানুষের মধ্যেমহারাজ বল্লাল

লক্মমণসেন

১৩২
পপ

লাস মিলস

পাস

এ ১6

ছাড়া একটা দেখ! ) আর দেখা, আর একটা মহারাজ লক্ষণ, যে সেই
বাপের ওপর টেক্কা দিয়ে যায়। তোদের পোড়া দেশে যদি এদের

জন্ম না হ'তো, দেখতিস্, এই এ'দেরই মৃষ্তি ঘরে ঘরে গড়িয়ে, দৈনিক
উৎসব হতো, দৈনিক পুজা হ'তে! । নিজের জা'ত, তাই তোদের

কাছে দর নেই। হিন্দুবঙ্গবাসীকে প্রতি-প্রহরে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিমুহূর্তে, তারা কে, যদি এখন কেউ বুঝিয়ে থাকে, ত”, এই পুণ্যশ্লোক
বল্লাল, এই বাঙ্গালীর বল্লাল, এই রাজা বল্লাল, এই সকলের বল্লাল।

প্রহরী। তুই যে বড় মন খুলে সুখ্যাত্ ক"চ্চিস, তোর জা'তভাই
যদি শুনতে পায়?
সাধ্যানন।

পেলেই বা ভাই, দেশের লা

স্থখ্যাত কপ্র্ৰো, বাপের ম্ুখ্যাত

স্ুখ্যাত করবো, রাজা

কঃর্বো, এতে

কারুর মনে লাগে

না। বাঙ্গলায় সুখাতের লোক আছে, ঈশ্বর ক'রুন, বাঙ্গালায় আরো
স্থখ্াযাতের লোক হ'ক।
[ সাধ্যাননের প্রস্থান ।

প্রহবী। হও তুমি ভিন্নজা'ত, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয়।
[ প্রহরীর প্রস্থান।
রূক্ষকেশ ও ছিন্নবসনে, বিকৃতাঙ্গ ভূঙ্গসেনের প্রবেশ ।

অপর দ্দিক দিয়া জনৈক লোক আসিল।
ভগগসেন | ভিক্ষে দাও বাবা, ভিক্ষে দাও, আমি বড় নাচার।

ভ্রনৈক লোক।
যার

এ দেশে ভিক্ষুক! এ .সোগার বাঙ্গলার থেকে তুমি

অন্নের কাঙ্জাল? রাজার ধর্মমশালায় যাও, চিরদিন থাকতে পার্বে
বাড়ী গিয়ে উঠবে, সেই তোমায় পাত পেতে ভাত দেবে।

বিন হা যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি বাবা, জানতুম না, জানতুম না।

|
_ এই শরীর দেখাতে হবে?

[জনৈক লোকের প্রস্থান।
ভাই দেখাতে যাবো? ন|।

১৩৩)

বিশ্বাসী নাম নিলে, দেবত। বাদী হয়ে স্বাস্থা নিয়ে গেলো! । আমার
মত আর কেউ হয়ো না, দেবতার অভিসম্পাত, গ! দিয়ে বেরুবে,

চক দিয়ে ফুটবে, আমার মতন পেয়েও রাখতে পারবে না, ভোগে

হবে না। বাঙ্গালার গৌরবকে, নিজের বুদ্ধির দোষে, নষ্ট ক'ন্তে
যাওয়ার এই ফল, নামীর নামে বদ্নাম রটানর এই শাস্তি।
[ ভূঙ্গসেনের প্রস্থান ।

ঞ

গাহিতে গাহিতে শূত্রাণীর প্রবেশ ।
গীত।

গৃদ্রাী |
;
/

1

অহে। নীল নভঃ.
বিশাল বিশ্ব ভব,
রটে মহিমা! তব, অনস্ত অপার।
|
অনিল বহে,

দহে অনল বাড়ব,

মেঘ বর্ষে নমি, আক্ঞর তোমার ॥
কনক-কান্তি-কর ভানু নতাঙগে,
রজত স্ুধাকর, ভাতিত রঙ্গে,

মঙ্গল সঙ্গীত, গায় বিহঙ্গে
অস্বরে উজ্্রল তারকা হার ॥

কুলসুম ম্থবাসে,
গন্ধে আনন্দে,
গুঞ্জরে ভূঙ্গ পীযুষ পিয়াসে,

লীল! বিলাসে,

মঙ্গল ভাষে,

সুর, মুনি, সিদ্ধনর অনিবার ॥

শুদ্রাণীর প্রস্থান।

লঙ্গমণসেন

১৩৪

অফম দৃশ্য ।
(স্থান;- সোণারগ! বাজবাঁটা |)
লক্ষমাণসেন আসীন ।
লক্ষ্ণসেন।

আজ প্রহরীদ্বার মনে পণ্ড়চে, বিজয়ী পিতার, গৌরবময়

সেই সুন্দর সেতু, সেই সাগরদীঘি, সেই বালাদীঘি, সেই ঢোলসমুদ্র,
সবই যেন চ'খের সামনে ভা'ন্চে। সেই বনকুম্ুমশোভিত, ফলগন্ধে
আমোদিত বনরাঁজী, অনন্ত আহ্বানে জানিষদ্বে দিচ্চে, সব যাবে,
অনন্তের লয়ময় কোলে সব নষ্ট হবে, সত্য, চির সতা, তবু, তবু যদি
একবার জয় দেখ তেম।

স্ষেণের প্রবেশ।
সুষেণ।

ধর্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'ন, বক্তিন্নার পরাজিত ।

লক্ষণসেন। ( উঠিয়া)স্বষেণ, স্থষেণ, বলো, আবার বলো, এ সংবাদ
কি তা?
্
নেপথ্যে ধর্মনগিরি। সত্য, ঞ্রুব সত্য, ধর্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী
হয়েচেন। (পতাকা হস্তে ধর্মগিরির প্রবেশ ) দেশ-বৈরী প্রায়শ্চিত্ত
করেচে, এই আপনার গচ্ছিত টাকার সুদ, এই সেই স্বর্ণ-ুধযঅঙ্কিত মহারাজ বল্লালের পতাকা ।
বেগে ফ্বসেনের প্রবেশ ।

ধ্রবসেন। আর্ধা, আধ্য! আজ্জ বাঙ্গালী সপ্তদশ অশ্বারোহীর ডরে
পালায়নি, আজ তারা৷ বিজরমী,
আজ তার!.বীর।
লক্মণসেন।

তাই, ভাই, আলিঙ্গন দাও, ভাই ভিন্ন. ভায়ের যাতন! কেউ

বোঝেনি। বলো! সত্যের জয়, ধর্তের-জয়। দৃমবেত সভামণ্ডলি!
সকলে গুনুন, আজ হ'তে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী, আমার পুর নয়,
ঞবমেন তুমি, আজ হ'তৈ তুমিই রাজ্যেশ্বর।

১৩৫

লল্মমণসেন

ফ্রবসেন।

রাজ, রাজ।

(গ্রবসেন নতজানু হইয়। প্রণাম করিল, মহারাজ
তাহার মন্তকে আশীর্ধাদী হস্ত দিলেন।)

লক্ম্ণ। বৃদ্ধের আশীর্বাদ নাও, সত্যে, ধর্মে, গে ব্রাহ্মণে, বিপরে,
শরণাগতে, আশ্রয় দাও, কৃতী হও) বঙ্গমাতা, তার প্রত্যেক সন্তানকে
হ্যায়নিষ্ঠ ও কর্তৃবাপরায়ধরূপে দেখতে চান।
বলদেবের এরবেশ।

বলদেব।

পাহাড়-ছুর্গ বল্লালের গৌরব নয়, কৌ লীন্প্রথা বল্লালের

গৌরব নয়, জাতির প্রত্যেকের কার্ধ্য-নির্দেশ বল্লালের গৌরব নয়,

অপরিসীম দান বল্লালের গৌরব নয়) পূর্ব-গগনের জ্যোতিত্মান্-থ্যয,
মহারাজ বল্লালের আপনিই গরিমা, যে অন্তবিদ্রোহ দমন কত্ত

(তিনি পারেননি, আপনি তাই ক'রেচেন।
বল্লাল-গৌরব!!!

রাজা, রাজা, আপনিই
|

(হ্বব্বনিক্া। পতন |)
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যিনি এসিয়া ও যুরোগ খণ্ডেও পরিচিত, ধাহার বু নাটক

কলিকাতা, বন্ধে, মান্দ্রীজ, রেঙ্গুন, সিংহল প্রভৃতি বছ নগরের
বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বভাষায় অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্গ দর্শকবৃন্দের

চিত্ত আকৃ$ট করিয়া আছে,সুদুর জার্্মানীতেও ধাঁহার গ্রশ্থমাল
প্রসারে 0%০ [7275550ঘ12 কোম্পানী পর্য্স্ত নিযুক্ত

ছিলেন, সেই যশস্থী বিদ্তারত্ব মহাশয় রচিত এই নূতন নাটকসম্বন্ধে তীহার দেশবাসীদত্ত কয়েকটা মতের সার এবার
দিতেছি।

ভারতের কৃতীসস্তানস্তর্
আগুভোষ চৌধুরী মহাশয়বিস্তারত্ব মহাশয়কে
লিখিয়াছেন £_-

*লক্ষণসেন* পড়িয়া গ্রীত হুইয়াছি। ইহাতে রচনাচাতুর্ধ্য আছে-_
অনেক ভাবিবার বিষয়ও পাইয়াছি। দেশের লোক ও ইতিহাস লইয়!
নাটকখানি রচিত।

ইহা সর্বসাধারণের আদরের

হইবে সন্দেহ

নাই ।”

বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্তক্ষীরোদ প্রসাদ বি্ঞাবিনোর য়
বি্যারত্ব মহাশয়কে লিখিয়াছেন £-প্রিয়ভ্রাতঃ !

তোমার প্রধত্ব নাটক লক্ষগসেন পাঠ করিলাম। গাঠে আমার
আস্তরিক রীতি তোমাকেজানাইতেছি। মমব্যবদারী আমি, সুসমালোচনা
ভিক্ষার
জন্কআমিই নিত্য গাঠকবর্সের নিকট অলি পাতি থাকি।
এরপ ক্ষেত্রে আমার এ দ্তকের সম্বন্ধে অভিমত সমীচীন দা :হইলেও,

[1

আমি বলিতে বাধ্য, ইতিহাসের কলঙ্ক লেপিত গৌড়াধিপতি লক্মণসেনের
চরিত্রের উপর ধিনি এরূপ মহোচ্চভাবের তুলিকানম্পাতে সুন্দর দেশাত্মবোধের বিকাশ করিয়াছেন, তাহার কাছে শুধু আমি নই, সমগ্র বঙ্গবাসীর

কৃতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য।রঙগালয়ে সাড়েচারিঘণ্টার মধ্যে নাটকের অভিনয়
ম্পূর্ণ করিতে হইলে, সমগ্র চরিত্রে বিকাঁশ সাধন কত কঠিন ভাহা |

খামার জানা আছে এবং তোমারও মে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। ইহার

ভিতরে তুছি যে ভাবে প্রয়োজনীয় চরিতরগ্তলি০

করিয়াছ, তাহা

সম্যক্ প্রশংসার্হ।
বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র সমাঁজপতি

বিদ্যারত্ব মহাশয়কে লিখিয়াছেন £__

“তুমি এতদিন পারা রঙ্গমঞ্চে হিন্দি ও উর্ছ নাটক লিখিতেছিলে,
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছ, এন্ন্ত আমি আনন্দিত হইয়াছি। ঘরে

ফিরিয়াই তুমি দর্শক ও পাঠক-সমাজের গ্রীতি জয় করিয়া, ইহাতে
আশান্বিত হইয়াছি | ইহাই তোমার যোগ্য ও স্বাভাবিক স্থান।
তুমি বাঙ্কালায় অতীত ইতিহাসের পটে আলো! ও ছায়ার সম্পাতে

বাঙ্গালীর জাতীয়ীবনের ছবি আঁকিয়াছ। বিদি তদানীস্কন বাঙ্গালীর
জাতীয়জীবনে সমান-বিভ্ভাসের উপাদানে, সংঘখক্তির স্থতি করিয়াছিলেন,

(বাহার জাতিগত মমতববোধ ও দুরদরিতায় তন্ত্রের “সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে”
সার্থক হইয়াছিল, সেই মহারাজ বাল ও লক্ষণের গৌরব তোমার মনোজ
চিত্রের কালো এবং থেপাঁপে বার্া্লী অধঃপতিত ও 'পর-পরনলিত

হইয়াছে, াহাই তোমার ছধির ছায়া। দেপাশা-বোধ তোমার লক্ষণ"
েদেক্জ বীজনঃ রঃ নবনাতরীত জাতির পক্ষে রই তসন্ীবন বীজ

শমণ ঘনন নিগিষ্া | অত্যন্ত আবীক-_অপরিহাধ্য। মেই দেশাসি-

11]

বোধের উদ্বোধন-কয়ে তুমি দৃষ্ঠকাব্যের যৌড়শোপচারে দেশমাতৃকার
পুজা করিয়াছ। তোমার পুজ্ধা নিশ্চয়ই তীহার গ্রীতিমাধন কৃৰিকে।
আত্কাল বাঙ্গালাদেশের নাট্যশাল! সন্বন্ধে ঘনরামের ভাষায় বল! যায়,

সেখানে-*ধূমসীর ধমকেতে ধুল৷ উড়ে যায়।” অন্ততঃ এই প্ধৃমমীর
ধমকেণ্র দিকেই কিন্নরীনৃপুরমুখরিত বঙ্গরঙ্গশালার গতি, তাহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। এই ছৃর্দিনে রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর অতীত গৌরব
কাহিনীর অবতারণা করিয়া, বাঙ্গালীকে ত্বদেশের অব্দানন্মরণে তৃপ্ত পৃত
হইবার অবকাশ দিয়া, তুমি দেশের উপকার কয়িয়াছ। আমি সর্ধাস্তঃ-

করণে তোঁমার এই অভিনব সন্বল্পের, তোমার রচনার এই নৃতন সচনার ও
চেষ্টার সম্পূর্ণ দাফল্য কামনা করিতেছি। তুমি "্লক্ষণসেন”-হুত্রে বাঙ্গালীর
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াই, আমার আত্তরিক আশীর্বাদ, তুমি উত্তরোত্তর

অধিকতর সাফল্য প্রতিষ্ঠা ও জনগ্রীতির অধিকারী হও। ইতিশুভানুধ্যায়ী-_শ্রীম্বরেশ সমাজপতি।
দেশপ্রসিদ্ধ নায়কের ওজম্বী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিয়াছেন
£-_

শআমাদের দোগার বাঙ্গালার কথা, আমাদের রীতিনীতির কথ,

দেশগ্রীতি ও মহাগ্রাণতার কথা, জগতের আদর্শরূপ! মহিমাময়ী বঙ্গনারীর কথা, সর্তোপরি আমাদের দেশের লোক বড় কি না তাহারই

বিশ্লেষণের কথা৷বছ বিষয়েরমধ্যদিয়াবুঝাইতে এই নাটকখানি রচিত।
ইছার্গঠনশুভ, বর্ণবিস্তান ৃতিতবপণ, সাজান দেশের শেষ কল্যাপকর,রি
আলোচনা, আনদা ও উপকারের। বর্ধমান জাতি, মান্ইনিজেদের

না পাহাড় ভাবেন,আমরা গাহাড়কে বনধীকত্তুগভাবিয়াছিলাম, ইহাই অক্ষরেঅঙ্গরেতত্র উান পতনের: মধ্যদি ্রস্ককার

1

বেশ দেখাইয়াছেন।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্মের অঙ্গ করিতে গেলে, ষে

বিভ্রাট ঘটে তাহাও ইহাতে বেশ পরিশ্ফুট হইয়াছে। এই লক্মণসেন দিয়া
রচয়িতা দেশগ্রীতি কিনিয়াছেন, ঘটনার থাত প্রতিঘাতের সম্পাতে অশেষ |
মঙ্গল দেখাইয়াছেন। যে দেখিতে জানে সেই বুঝিবে গ্রন্থকার এত প্রসিদ্ধ

কেন। যে বুঝিবে উহাকেই বলিতে হইবে, ইহা! একখানি সর্বাঙগসুন্দর
রচনা, সকল উপাদানই সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিক। এদেশ গ্রীতির
নিদান কিনিলে, কাচমূল্যে কাঞ্চন পাইবেন। এ গ্রন্থ রচনা করিয়া
গ্রন্থকার জাতির প্রবীণ ও নবীন সকলেরই আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র
হইলেন ।”
ইত্ডিয়ান মিরারের স্ুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাশয় বলেন £0217016 31090001) ড10081:5008 09 ৮61] 10001) 012ঠ-
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সর্বজনাদৃতা বন্মতী লেখেন -স* “কোরিসথিয়ানের স্ুপ্রদ্ধি ঠেজ-অথার সর্বজন-পরিচিত নাট্যকার

পণ্ডিত ্রীূত নিত্যবোধ বিস্তার মহাশয় বিরচিত পথান্ক অতিহাসিক

নাটক *লক্মণদেন* আঙ্জকাল মহাসমারোছে মিনার্ড। রমঞ্চে অভিনীত

হইতেছে। বাঙ্গালী
অতীত গৌরবের
র কথা, স্বদ
ওস্বজাতির
েশ প্রাচীন

ু

|

স্ৃতিপূর্ণ “লক্মণসেন"-__রচনায় বিদ্তারত্ব মহাশয়ের শ্বভাব-স্থুলভ বিষ
নির্বাচন-পট্তারই পরিচয় পাঁওয়। যাইতেছে । বিদ্তারত্ধ মহাশয়ের নাট্যগ্রতিভা আজ কন বৎসর পার্শা খিম্নেটারের উৎকর্ষত| সাধনে ব্যাপৃত ছিল,
-মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তাহ! আবার বন্গরঙ্গমঞ্চের দিকে প্রবাহিত করিয়।

সকলের ধত্তবাদার্হ হইলেন। বঙ্গসাহিত্যে দ্াকাদশ-বৃহম্পতি, প্রেমেরপাথার গ্রভৃতি এবং হিন্দী সাহিত্যে মহানচার রামায়ণ প্রভৃতি বিস্তার
মহাশয়ের অক্ষয়-কীর্তি-্বরূপ হইয়া আছে। সহযোগী ইংরেজী পত্রের
মহিত আমর! তাঁহার “লক্মণসেনকে* সাদরে অভ্যর্থন| করিতেছি।
সাহসী ও প্রার্জ অমৃতবাজার প্রকাশ করিয়াছেন
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দেশমান্ত: হিতবাদীর মত £--

“নাটক হিসাবে এই পুস্তকখানি বড় সুন্দর হুইয়াছে। বিষ্তারত্ব
মহাশয় এই নটিকে কুমার উমগসেন, ছুলীন, পদ্াঙ্ষী ও শিলাদেবী প্রভৃতি
কয়েকটি চরিত্র অন্কনে শশৈষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, লক্ষণসেন

মুলমান আগমনে ভীত হইয়| রাজধানী হইতে পলায়ন ঞ্করেন নাই,
রাজপুরুষগণের ফড়যস্ত্রে এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমনপূর্ববক

নৃতন রা স্থাপন করিয়াছিলেন, বিদ্তারত্ব মহাশয় ইহাই বলিয়া বাঙ্গালী
চরিত্রের কলম্ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উদ্দেস্ত দাধু। আমরা
আশ! করি, এই পুস্তক পাঠে গাঠকগণ আনন্দলাভ করিবেন।

