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ও তৃলসীদাসের দোহার মুল
সহ বঙ্গানুবাদ ।

শ্বীরামচন্ত্র মল্লিক সম্পাদিত)
"লিন ভভ্ঞনঘদন্য ভপ্থনতা নাদিলী লা মুষাঃ |
জ্ানন্ধ্যলি ভ্ষিনন্দ ্রনরিহিন্ছীবহানবীত্যান ॥..
কালিদাসঃ।

শ্রীবৈষ্চরণ বসাক গা
১১৮ নং অপার চিৎপুর আধ্যপুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাত। ॥

৫৬ নং আমহাষ্্বীট 1.

* সরন্বতী যন্ত্রে যু,
মুদ্িত।
১২৯৬ সাল],

প্রবলপ্রতাপান্বিত,রাজাধিরাজ রংপুরাঁধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজ গোবিন্দলীল রার
মহাশয়ের
পবিত্রকরে “মন্দার-মালা'
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শ্বীরামচন্দ্র দেবশর্থা ॥
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খনি সরন্বতীর বর-পুল, ধাহার জন্যসংস্কৃত ভাষার দায়ী
দেব-ভাষা, ধাহাঁর প্রতিভায় সমস্ত সভ্যজগৎ আলোবিউ
ধাহার প্রণীত শকুত্তলার ইংরাজী অনুবাদের জার্্মাণ অনু

পাঠ করিয়া জার্্রাণ কৰি “গেটে” বলিয্াছিলেন, দিওচি

হইলে হে শতুদ্তলে!আমি তোমার লাম নি

রর

,ষেই শহুস্তলাগ্রণেতা জগৎকবি-রবি কালিদাসের জীবদচাজুর

নাই, একথা কদনায়গানিলেও চক্ষেজলআইসে। :আয়ের
বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখি

হইতেছে, একথাশুনিয়া কোন্ অন ব্যকষি না সর্দি

হইবেন) কিছ-তাহা ব্যতীতউপায় নই
মা
ধকাশকটলান।

০৬৮

সুই সহত্রবংসর অতীত হইল, মহাকবি কানিধাস
ন্বপ্রহণ করিয়াছিলেন।
- কালিদাস বাল্যকাল কেবল
ক্লীড়ায়

অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লেখাপড়ার
নামও করেন

নাই; বিবাহকাল পধ্যন্ত, ভাহার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই।
কিনিদেনম্ঘছিলন,তীহার বুদ্ধিও তেমনি স্কুল ছিল।

আভদূর স্থল ছিল ধে, তিনি একদিন একটা গাছের ডালের

আগার বসিয়া নেইডালের গোড়া কাটিতেছিলেন। ডাল

পড়িয়া গেলে আপনিও যে তৎসঙ্গে পড়িয়া যাইবেন এটি

হার স্ুলবুদ্ধিতে প্রকাশ পায় নাই।

শারদানন্দন নামে এক নৃপতির বিদ্যোততম! নামে এক কন্যা

ছল সেই কন্যা যেনপ রূপলাবপ্যাবতী তদম্ূপ বিদ্যা.
রাজী ছিলেন। এই বিদ্যোত্তমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন

দি তাহাকে বিচারে পরান্ত করিতে পারিবেন তাহাকেই
তেবরণ করিবেন!

প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া নানাদেশ

ইতি রাজা, রাজকুমার ও পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন।

ইিলেন

এবং আত্রীলোকের এরপ বব্টতা অসহ্য মনে,করিয়া:

মর্শ করিলেদ যে,থেকোনউপায়ে হউক একটা গণ ূর্খের
রহিত ইহার বিবাহ দিতে হইবে। তদছুসারে তাহারা,

দিকে

অনুসন্ধান করিয়া পূর্ন্বোক্ত ডান্ক কাটার বিষয়

লি পূর্বক এইমূর্খ কালিদাসকেই পাত্র "স্থির করিনতি, কানিষামকেগণিত বেশধারণ করাইন্রা

ব্রিজ

হাতার

৭ মৌখিক বিচার

না!সাক্ষেতিক বিচার হইবে। বখন কালিদাস সভা
হইবে

প্রবেশ করেন, তখন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে দেখিয়া

সসন্তমে গাত্রোথান করিলেন এবং মহা সমাগরে অর্ধ
আসন প্রদান করিলেন।

তত্দর্শনে বিদ্যোত্তমা ভাবিলেপঃ

অবশ্যই ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, নচেৎ ইহারা এগ
জন্মান করিতেছেন কেন। বিচার স্পারত্ত হইলে
কলিদা
একটী অঙ্গুলি দেখাইলেন বিদ্যোতমা তাবিলেন কালিপার্ষ
বুঝিএক ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন। তিনিতাহারউদ্ধার

তিন অঙ্গুলী দেখাইলেন
অর্থাৎ এক ঈশ্বর হইতে সব,বজাও
তম ত্রিগণাস্মক ব্রদ্ধা, বিষ, মহেশ্বর হইয়াছেন। ক: লি

ঘাস
ছুইঅঙ্কুলী দেখাইলেন। বিদ্যোত্ম! ভাবিলেন কারি:
দ্বাসবুঝি পুরুষ প্রকৃতির বথা বলিতেছেন। এইপ্রকারে
কালিদাসের
যখন যেরূপ মনে আসিতে লাগিল সেই প্রকারে,

অঙ্গুলী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিদ্যোতম! তাহার

কিছুই বুঝিতে পারিলেন
না। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ সক
সক্ষেতের এমনই চঙ্ৎকাঁর
অর্থ করিতে লাগিলেন ও কারি
"শ্বাসের পাণ্ডিত্যের এরূপ . প্রশংসা করিতে লাগিলেন কে
ভাহাতে বিদ্যোত্তম! পরাজিত! হইলেন)

কালিদাস

জন লাভ করিলে মহাড়স্বরে বিদ্যোত্রমার সহিত, তার
বিবাহ কার্ঘয সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রেবাসরগৃহে কালিদাস ও বিদ্যোতমা শ্
ক্রিয়া আছেন” ইতিমধ্যে একটাউদ্রেরশবতাহাদের বাষটে
খ্োচর হইল শৰ শ্রবণে বিদ্যোতমা কলিদাসকে জিজ্ঞাী!

(৪)

্

করিলেন কিসের শব হইতেছে? কালিদাস উত্তর করিলেন

উষ্ঠভাকিতেছে। বিদ্যোত্বমা শুনিবামাত্র এত চমকিত হইলেন

ষে, প্রথমে তাঁহার বোধ হইল শুনিতে ভ্রম হইয়াছে।
এই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিলেন? কালিদাস
খিদ্যোত্তমার প্রন্মের স্বর শুনিয়া বুর্বিলেন তিনি অন্তদ্ধ

“বলিতেছেন এজন্য শুদ্ধ করিয়া বলিলেন উট, ডাকি“তেছে। প্রথম বারে “র” ত্যাগ করিয়াছিলেন এবারে ণ্ষ”

উচ্চারণ করিলেন না। শ্রবণীনস্তর বিদ্যো্তমা শিরে করা-

শ্বাত পূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন.
পণ্ডি-

তেরা চাতুরী করিয়া দ্বোরতর গণ্মুর্ধের সহিত তাহার বিবাহ

দ্বিয়াছেন। কালিদাস ভার্ধ্যার ভ্রদনও পরিতাপ বাকা
গ্রধণ করিয়া অত্যন্ত
লজ্জিত ওদুঃখিত হইলেন এব আপ-

নাকে নিতান্ত স্থিত বিবেচনা করিয়া সেই মুহূর্তেই
্গাত্বহত্যা করিতে সংকল্প করিলেন।

পরিশেষে অনেক

ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সমধিক বিদ্যা উপার্জন
করিতে পারি তবে গৃহে আসিব নচেৎ এজন্সে আর দেশে
মুখদেখাইবন1।

-কালিদাস তৎক্ষণাৎ বাসর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা

শিক্ষার্থ দূরদেশে ঘাত্রাকরিলেন। তিনি কোনএক'আচার্যের
[নিকট উপস্থ
হইয়া দিবারাতি
িত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস .

করিতে লাগিলেন। কালিদাসের প্রথম হইতেই মেধা তীক্ষ
ছিল হুতরাং অতি.অক্স দিনের মধ্যেই তিনিনানাশাস্তে সপ
অস্তিত হইলে
এতন।
অজ কাল মধ্যে এত অধিক'বিদ্যা উপা-

বর্জনকরিয়া ছিলেনবে,লোকে তাহাকে সরবতীর বরপুত্র

8),

খলিয়া থাকে । পরিশেষে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন কারিয়া হুঃখ.
সন্তপ্ড। রমনী হুদয়ে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন।

কালি-"

দামের যশঃ সৌরত চতুর্দিকে বিস্তীর্ঘ হইতে লাগিল। উজজয়িৎ,
নীর হুত্রসিদ্ধ অধিপতি মহারাজ! বিক্রমাদিত্য তাহার সভা?
সদরূপে তাহাকে বরণ করিঙন।

কালক্রমে জানি

তাহার নবরহের শিরোরত্ব হইয়া উঠিলেন।
ভাজনাজ নামে কোন

নৃপতির সভামধ্যে কয়েক জন

ডি পণ্ডিত ছিলেন। কোন গৌক বা কবিতা কেন্ত
একবার কেহ দুইবার কেহ ভিনবার শ্রাবণ করিলে তাহ,
ক্স্থ করিতে পারিতেন।

এজন্য ভোজরাজ বোষণা করি

দিয়াছিলেন ধিনি আমার সভা মধ্যে নৃতন কবিতা বলিক্জে।

..গারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোখিক পাইবেন ত্র গারিতোস
যিকের লোছে নানা দেশ হইতে পন্তিভমগ্ডলী আসিস,
নৃতন নৃতন কবিতা! রচনা করিয়া! মহারান্গকে শুনাইতেন
কিন্ত শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা ততক্ষণাৎ তাহা পুরাতন কথিত?
বলিয়! উপেক্ষা করতঃ একে একে আবৃন্তি করিতেন হা

সকলকেই নিকুত্তরে চলিয়া যাইতে হইত।

কালিদাস

ভোজরাজের এইরূপ চতুরুতা বুঝিতে পারিয়া শি
প্লোকতীহাকে শ্রব্ণ করাইলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ব্রিভুবনবিজয়ী ধার্সিকঃ মতাবাদী,
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিমুতা রত্বকো টিশ্দদীয়া'। :.
1ত্বং মে দ্রেহিতর্ণৎ সকলবুধজনৈ জ্বায়তে সত্যমেতৎ,
. নো বাজানত্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষ ততো মে

ইহার অর্থএই--মহারাজ! আপনার মক্্ল হউক, আপনি:

(৬)
সাব

আপনার পিতা আমার

নিকট হইতে ৯১ নিরানব্বইকোটী স্বরণমুদ্রাগ্রহণকরিয়াছিলেন
আপনার সভাস? পণ্ডিতের জানেন, অতএব তাহা আমাকে

প্রধান করুন যদি পশ্ডিতবর্গ বলেনযেআমরা জানিনা তবে
ছামি নৃতন কবিতা! বলিলাম তজ্জন্যআমি লক্ষমুদ্রাপাইতে
পারি। কালিদাস ভোজরাজ সমক্ষে এই কবিতা পাঠ করিলে
ছুতেরাৎ তাহার সভাসদ, বর্গকে তাঁহার পিত খণ ন্বীকার

ক্কারিতে হইল। তখন ভোজরাজ, পিতৃস্থাপিত খপ্ত অর্থদ্বারা
সেইথণ পরিশোধ করিলেন ।
কালিদাস রঘুবংশ? কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শতুস্তল, বিক্রু-

হমোর্বশী, মালবিকাগ্সিমিত্র, মেখদূত, নলোৌদয়, ধতু সংহার,

শহাপদ্য
নাটক প্রভৃতি খণ্ডকাব্য এবং স্মৃতিচক্্রিকা, জ্যোতি্দাভরণ প্রভৃতি গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। অনেকে বলেন,
(জ্যাতিরধিদাতরণ কালিদাসের প্রণীত নহে, কিন্তু জ্যোতি-

দাভরণে কালিদাস স্বশ্ং বলিতেছেন_-আমি রঘু প্রভৃতি
জ্যোতিবি'দাভরণ লিখিলাম। অনেকে বলেন,
দ্যোতিবি'াভরণ অপর কোন কালিদাসককৃত; কারণ যে

খনী হইতে রঘুবৎশ প্রভৃতি সুন্দর গ্রন্থ নিঃসৃত হইয়াছে

টমই লেখনী হইতে জ্যোভিবি'দাভরণের ন্যায় নীরস কবিত্ব-

না গ্রন্থসমুভূত হইতে পারে না। বাস্তবিক উহার রচনা
উঠতউৎকৃষ্ট নহেকিন্ত শকুস্তলার ন্যায় হুন্দর না হইলেও
ধদি তাহার প্রণীত
নয় বলিতে হয়, তাহা হইলে মালবি-

ছবাতিমিত্র নাটক তাহার বলা যায় না। কেন'না সকুত্তল!

পুতি গ্রন্থের" সহিত তুলনা করিলে উহার রচনা অতি

জন্য বলিয়া বৌধ হয়। যখন ছুইখানি নাটকেয় রচনার
এত প্রভেদ, তখন কাব্যের সহিত জ্যোতিষ গ্রন্থের কত্ত

প্রভেদ হইতে পারে? বিশেষতঃ গ্রস্থকার যখন স্পষ্টই
বলিতেছেন “আমি রঘৃবংশ প্রভৃতি লিখিয়া জ্যোতিধিদাছরকক

লিখিলাম” তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত
সে কথা অবিশ্বীষ্ক!
করা কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ কালিদাসের মিথ্যা
নামদিরম্যোডিষপ্র্রচারকরারকোন কারণদৃষহরস

বানের মারার হইয়াছে বলিতেপারাযাই
কেনন! কলিদাস কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যখন কালিদা্েক
কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যার
. তেছে, তখন জ্যোতিধিদাভরণ তাহার প্রণীত নহে একক
বিশ্বাস
হয়না।কেহ কেহ বলেন
যেইহা সেছুকাবার
মাতৃগুপ্তের লেখণিপ্রহৃত।

[বাহ হউক হিশিক্াহার কবিতা
পাঠ করিবেন অঞ্জ
কেই বলিতে হইবে কালিদাসের তুল্য কবি পৃথিতার
কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলশীয় মহাক্
সেক্সপীয়ার ভিন্ন কালিদাসের সহিত তৃলন। করা, বর

পৃথিবীতে এমনব্যক্তিজন্মগ্রহণ করেন নাই। সেক
. মানব হৃদয় বর্ণন কার্যে কালিদামের সমতুল্য কিন্ত

সকল বিষয়ে কালিদাস তাহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক সম
কর্ণাটাধিপতি
তাহার চারিটা কবিতা শ্রবণ করিয়া এরপ মু

. হইয়াছিলেন
যে,তিনিতাহাকে সমস্ত রাজত্ব দান করেনা
জর্ধিক কি তাহার নামের এইরূপ গৌরব ছিল যে, সকলে!

পা
রচিত কবিতা তাহার নামেপ্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেন।
ঈ্ীমান্য একটা প্রহেলিকা রচন! করিয়া তাহার সমাদর জন্য
শেষ ছত্রে “কহে কবি কালিদাস" বলিয়া! ভণিতা দ্বিতেন।
..-কালিদাসের উপমা অতি চমতকার । তিনি সংক্ষেপে এরূপ

টে দ্ধবিষয় লইয়া উপম! রচনা করিয়াছেন যে, পাঠক

ঈাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্রউপমা ও উপমেয়ের সৌসাুশ্ হুদঙ্রম হয় । তাহার রচনার সর্দাতরই মতুর শব বিন্যাস,
ুক্ঘর উপমা এব চমতকার স্বভাব বর্ণনা দুষ্টহয়। শব্দাড়ম্বর,
হা শব্দালঙ্কার দ্বারা তিনি কখন গ্রন্থ নীরস করিতেন*ন1।

অনেকে ভাবিতে পারেন কালিদামের সে শক্তি ছিলনা কিন্ত
জালোদয় পাঠ করিলে আর সে সন্দেহ থাকে না। রাজা

করমাদিত্যের নব রত্বের এক রত্র ঘটকর্পর হ্রনাম প্রসিদ্ধ
কিধানি ঘমক রচন! করিয়া সগর্ৰে লিখিয়াছেন

“যিনি

সামার ন্যায় যমক রচনা করিতে পারিবেন, আমি খর্পর
[ঝীপরা) দ্বারা তাহার জল বহন করিব।”

কালিদাস

টকর্পরের দর্চর্ণ করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন।
ীত্িবিক নলোদয় ঘমক অতি উতকৃষ্ট।

কিন্ত শক্বালঙ্কারের

রতিসৃষ্টিকরিতে হইয়াছে বলিয়া পরী ্রসথপ্রন্কৃত কবি শক্তি,
সুনে হীন হইয়া পড়িয়াছে 1

লাস কেবল কবি ছিলেন না। বিজ্ঞান শীঙ্কেও তিনি

পপক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কাব্য সকল

খ্যেই তাহার জাঙ্জল্য প্রমাণ দৃই। যোগাকর্ষণ শি,
খবর

কাঠিন্যের কারণ, জলকণা জমূহে শুশ্য কিরণ

যোগে ইত্রধূর উৎপত্তি, জলীন্ব বাপটিতে মেখের.

উৎপত্তি, চত্তরও হুর্ষ্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটার কারণ
হুর্ধ্যের কিরণ চন্ত্রে প্রতিফলিত হইয়া চক্রের জ্যোতি,

পৃথিবীক্ক

ছায়া দ্বারাচন্্গ্রহণ ইত্যাদি অনেক বিজ্ঞানশাস্ত সিদ্ধবা:
কালিদাসের
কাব্য সকলে দৃষ্ট হয়। যখন কাব্য মধ্যে:

ওঁসকল বথা বারন্বার উত্লেখ করিয়াছেন, তখনএঁ সকষ্টে
যে তিনি সম্যক্ ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাহ্

কেননা সিদ্ধ কথাব্যতিরেকে
কেহ কখন কাব্যে ব্যবহার করে
না। তিনি মেঘদূতে গিরি, নদী
ওপ্রদেশ সকলের ঘের

বর্ণনা*করিয়াছেন এবং রঘুবংশে রঘু দিগ্রিজয় প্রসঙ্গে পারষট&
চীনপ্রভৃতি
দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তদ্দারা স্পষ্ট বুঝ

যাইতেছে
ভূগোল বিদ্যায় তাহার বিশেষ অধিকার ছিল:
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কালিদাস এইরূপ অলৌকিক.
কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন
ও এরূপ অভিযান শুন্য
ওবিনীত ছিলেঃ
এবং আপনাকে এত ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতেন যে, শুনিঙে
চমতকৃত হইতে হয়। তিনি রঘৃবংশের প্রথমে লিখিয়াছেন?
কুকুর্ধ্যপ্রভবে
বংশঃ রুচাল্প বিষয়া

মতিঃ।

তিতীঘুৃস্তরৎ মোহাছুড়ুপেনাম্মি সাগরম্॥

মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্!
প্রাংশ্ড
লভ্যে ফলে লোভা ছুদ্বাছরিব বামনঃ॥

অতি মহৎ রঘুবংশ লেখা ক্ষুদ্রমতি আমার পক্ষে তেরা
দ্বারাছুত্তর সাগর পার হওয়ার চেষ্টারন্যায় হইতেছে ।: বার
ব্যক্তির লভ্য ফল লাভের নিমি বামন হস্তোতোলন

কি

যেরূপ হাস্যাম্পদ
হয়,আমিও সেইরূপ কবি যশ্প্রার্থা ই
উপহাসাম্পদ হইব।

্

একদা উজ্জয়িনী হইতে কর্ণাট নগর গমনকালে মহাকবি
টীলিদাস তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পানাশয়ে পথিপার্থে একটী জলপাত্রে উপস্থিত হইলেন। এ জলসত্র এক হুন্দরী যুবতী কর্তৃক
প্রীতিষ্টিত। কালিদাস সম্মুখে যুবতীকে দেখিয়া এই কবিতাটী
্টীরৃতি করিলেন_
ফিকস্যেয়ং তরুণীপ্রপা পথিক ! মেকিম্পীয়তেহস্যাম্পয়ঃ৷
ররেহুনামথ মাহিষং বধির!হে বারঃ কখং মঙ্গলঃ।
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নিভান্তনাগরগুরো যদ্রোচতে
তৎ পিব॥”
ইজারা

হুঙ্গরী এ

রিম. কাহার ? হুন্দরী উত্তর করিলেন পথিক! ইহা
মার । কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেনইহাতে কি,গান করিতে
ছুরূং হুন্দরী বলিলেন “পয: অর্থ জল।

কালিদাস

কতা করিয়া পয: অর্থেদুগ্ধপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন
গ্নরুরনা মহিষের ? তুন্দরী বলিলেন

“বধির হে

ছার অর্থাৎ
হেবধির ইহা জল।. কালিদাস" বলিলেন
জাল! দস শনিবার ? উস গত ইয়া

1 € ১১)
লি হইয়া, আপনার খাহাইচ্ছাভাহাই গান কর
বলিয়। অধোবদনে দীড়াইয়া রহিলেন। কালিদাস

কে

তদবস্থায় দেখিয়া কহিলেন।

প্ডৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে ! কমলায়তলোচনে ।
আরঁয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধমূ ॥”
অর্থাৎ হুন্দরী আর একবার আমার দিকে চাও! একো;

আমিপিপাসায় কাতর তাহার উপর তোমার নয়নবাণে জর্জ
রিত, লোকে বলিয়া থাকে বিষের ওঁষধধ বিষ। হন্দরী কালি
দাসের কথা শুনিয়া বলিলেন আমর! অবল! জাতি, একখান
উপযুক্ত উত্তর আমার দেওয়া অসম্ভব, কালিদাদ তা

আর একটা গ্লোক আবৃত্তি করিলেন__

দ্বক্ষসি বহসি গিরীলর ত্রিভুবনজক্ষিনী
কটাক্ষেণ।
সরলে
ত্ৎষদ্যবলা কন্বলবাত্তৎ বিজানীয়ামূ।”
সুন্দরী তুমিবক্ষেছুটপর্বতধারণকরিয়ছ,ননবা্ছে
ত্রিভূবন
জয় করিতে পার, তুমি যর্দি অবলা তবে (বলবা
কে? এইবার হুন্দরী ঈষৎ কুপিত হইয়!
কালিদাস

কটুক্তি করিলেন! তছুত্বরে কালিদাস আর রি কবি

আবৃতি করিলেন--

.

্িশ্বমালপসি রক্ষমেৰ বাত্বৎকথা তবতু মেরসায়নমু।..
শীতলং সালিলমুত্মমেব বাপাবকংহি শময়ের সংশরঃ॥
চশরী মধুর বচনে অথবা কর্কশ বচনে

(১২)
স্থউক আমাকে সম্ভাষণ কর ভাহাতেই আমি আনন্দিত
ছইব। জল শীতল হউক অথবা উষ্ণই
হউক তাহাতেই
"সি নির্বাপিত
হয়। এই কথা শুনিয়া মুবতী কালিদাসকে
করোচ্ছেদের ভয় দেখাইলেন। তছুত্তরে কলিদাস নিন্ম

লিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াপ্রস্থান করিলেন।
:খুষ্মতকতে খঞ্জন গঞ্জনাক্ষি, শিরো মদীয়ৎ যদি যাতু যাতু।

নানি নূন জনকাত্মজার্থে, দশাননেনাপি দূশাননানি ॥
»ইহার অর্থ এই-হে হুলোচনে! দশানন রাবণ জঙনকীর

ঈষ্ভ যখন তাহার দশটা মত্তক অকাতরে দান করিতেপারিয়া
ছিলেন তখন তোমার নিমিত্ত যদি আমার একটামাত্র মস্তক
রা তাহাতে ক্ষতি কি?
মহাকবি কালিদাস কর্ণাট রাজসভায় উপস্থিত হইলে

টা

মহাসমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিজ সভান্থ

বিজয়ী পণ্ডিত ত্রয় এবং কালিদাসকে মনের দার অভিলাষ
কিছিজাসা করায় তছুত্তরে প্রথমে পণ্ডিত কহিতেছেন-_'“দা! বৃন্দারণ্যে বিমল যমুনাতীরপুলিনে

অমাসীনঃ শ্রীমদ যছুপতিপদাজ্জং হৃদি বহন্।
অয়েরুফ ্বর্শমন্ মধুর যুরলীমোহনবিভো!
প্রসীদেতি ক্রোশগ্লিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ইহার অর্থ এই ঘে--আমার মনের ইচ্ছা বুদ্দাবনের যমুনা
পলমলনে উপবিষ্ট হইয়! যছুপতি শ্রীকফের পাদপদ্র হৃদয়ে চিন্তা
রি আরহে মুরারি মোহন মুদ্রলীধর!আমার প্রতি

(১৩)
শ্রম হও এই কথা বলিতে বলিতে সমস্ত দিধনএক মর

স্চায় অতিবাহিত করি।

কবি বলিলেন
দ্বিতী
য়-_
কদাযোধ্যামধ্যে বিমলসরযূতীর পুলিনে

সমাসীন:রীমৃপতিপদান্ হদিবহন্।

অয়েরামখ্বামিন্ জনকতনয্ারমভ ঘিভো! ০
প্রসীদেতি ক্রোশরিযিষ্িব নৈষ্যাসি দিবসান্$-ইহার "অর্থ এই-_
:

আমার বাসন যে অযোধ্যার বিমল সরঘ,পুলিনে উপবিষ্

হইয়া ্রীমন্ রঘূপতি রামচন্দ্রের পাদপদ্র হয়ে ধ্যানকষ্ছি
আর হেরাম!

হেম্বামিন্! হে জনকতনয়াবন্নত! আসার

আমীর পরতি-পিসর হ্ও মিতা

দি

কৰিবলিলেন
_ সতীয
় -_
.

কদারাপস্ামিহ হূসিরোধসি বন:
দধানঃ কোপ্পীনং২ মিরফি নিদধানোহজনি পুটমু।

: অয়ে গৌরীনাখ ত্রিপুরহর শত্তো ত্রিনয়না

রিটন

ইহার অর্থ

রা
|

রি

আমার বাসন! যেবারাণসীধামে কৌপীন পরিধান পূর্বক

(বিত্র হরধুনি পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া শিরোদেশে বাকল,
€ে ক্বৌরীনাথ িপুরহর শত
হেো!
তিনয়স। আমার প্রি

টর্ন্ন হও, এই বলিতে বলিতে সমস্ত দিবসমুহূর্তেরস্তা ও
বতিবাহিভ করি।

কদা কান্তাগারে-কিমল বিলসৎপুষ্পশয়নে
'শয়ানঃ কাণ্তায়াঃ কুচকলসমুখাৎ হৃর্দি বহন্।

'অয়ে কাস্তে মুঞ্ধে কুটিলনয়নে চক্ত্রবদনে
প্রসীদেতি ক্রোশগ্লিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥

ইহার অর্থ
-আ্মমার মনোবাসনা যেপ্রেক্ষসীগৃহে কোমলপুষ্পশব্যায় শয়ন
ধরিয়া কাস্তার কুচযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া,হে হুন্দরি
!হে

কুটিলনয়নে! হেচত্রবদনে
!আমার প্রতিপ্রসন্না হও, এই
কধা বলিতে বলিতে মুহর্তের ন্যায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত
ক্ষারি।

[ও

কর্ণাট রাজ কালিদাসের অভ্ভ,ত কবিত্ব
শক্তি দর্শন করিয়া .

ছিজ্ঞাসা করিলেন, মানব কোন অবস্থায়
জগওতপ সমাধি :
ক্লঘকল পরিত্যাগ করে। তছ্ত্তরে কালিদাস এই কয়েক..
প্ীংক্তি
কবিতা আবৃত্তি
করেন-_
|

দ্বিজরাজামুখী গজরাজ গতিঃ
সৃগরাজবিরাজিতমধ্যকটিঃ।
৫

যঙ্দি সাপ্রমদ1 হাদয়ে বসতি
' ্বজপঃক তপঃক লমাধিবিধিয |

ভামপর্য এই-..

ক্র ভা মুখ, হস্তিরভায় গমন, সিংহের সায় কটি:

(৮৫)
এইরূপ হুন্দরী যুবতী যাহার হ্বদয় রাজ্যের অধীস্বরী তাহার
: জপই বা কি, তপই ব!কি, আর তপ্রস্যাই বাকি।

একদিন কর্ণাটরাজ সভায় একটি পঞ্চম বর্ষাঁয়া বালিকা;
একটা কবিতার এক চকু আনয়ন করিয়া ভাহার আঙ্ষ এক
চরণ পুরণ করণের অভিলাষ জানাইলে সভাস্থ একজন দিছিং
জঙ্গী পণ্ডিত দ্বিতীয় চরণ এইরূপ পুরণ করিলেন_বালিকা আনীত প্রথম চরণ-প্যাড খাতু কিমনেন তিষ্ঠতা মঞ্, মগ্র, সখি সাদর বচঃ।
ইহার অর্থ এই--সখি ষায় যাক আর

অবশ্থান করিবাঠ

আবশ্তক নাই । আর আদরে কাজনাই।

এইবূপ পূরণ করিলেন
প্রথম দিথ্বিজয়ী পণ্ডিত দ্বিতীয় চরণ

“পামরীবদনলোলুপো যুবা নহি বেতি কুলজাধরামূতমূ ।
গণের অধরাম্বত রসান্াদনে অধিকারী হইতে পারে না।

মে
রককরিল
েন। .
দ্বিতীয় দিথিজয়ী কবিতাঁহ! অন্ঠগ্রণ
“কোকিলাকলরবে! বন্ন বনে ননৃমস্য নিক্োতবাক্ি"

শৃঙ্খল হইবে।

করিলেন। ফিরা,
তৃতীয়কালিদাস এইকপেপুরধতঃণকৃত
িগদানি গচ্ছতি&

মূলমেবমাপা ির্িতো বন্

(১৬১
উহার অর্থএই, আমার নয়নবাণকে পরাজন করিয়াপার
'পর্ গমন করিতে পারিবে ।

একদ্বিবস জনৈক গৃহশ্থের গৃহে চোর প্রবেশ পূর্বক
শক িদ্রিতা স্ত্রীলোকের গাত্র হইতে স্রমদয় অলঙ্কার অপহরণ
ক্রিয়া শ্রস্থাদ করে, কেবল নাসা স্ুক্তাটী গ্রহণ করে নাই;
কর্ণাটরাজ দিদ্বিজয়ী পণ্ডিতদ্বিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে, পণ্ডিতের এইবনপ ব্যাথ্যা করেন।
- নিদ্রাব্যস্তগলদ্থেমী শ্বসৎফণিমণিভ্রমাৎ।

- চৌরেণাপহ্ৃতৎ সর্দ্দং বিনা নাসাগ্র্মোক্তিকং ॥
ইছারঅর্থ এই--.নিদ্রিভাবস্থায় যুবতীর বেণিবন্ধন খলিভ

হই নাসাগ্রে পতিত হইয়াছিল আর নিশ্বাস বায়ুও জোরে
ছির্গত হইতেছিল হুতরাৎ চোর বেণীকে-কষণি এবং নাসাগ্রিত মুক্তাকে ফণির মণি অহ্মানে পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছে। |

স্কাপিধাস এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেন_
. অধরাঞ্জনরাগাভ্যাৎ মুক্তা গুঞজাফলত্রমাৎ।
_.চৌরেখাপন্থতং সর্বাৎ বিনা নাসাগ্র মৌক্তিকং॥ .
অর্থ এই-_যুবতীর নাসিকাস্থ স্বচ্ছ্মুক্তাফলে অধররাগ

জিহং দয়নাগনে কালিমা প্রতিফলিত হওয়ায় চোর -উহাকে
কচ অহ্মানে পরিত্যাগ করিয়াছে।

কফঘা উজ্ঞরিনী অধিপতি রাজা বিক্রমাদদিত্য কালি-

প্লীদকে জিজ্ঞাসা করেন শীতকালে জল,. অগ্মি, হু্্যকিরণ
বং বাহ়ুকিপ্রকার বোধ হয়? ততুত্তরে কালিদাস এই গ্লোক

না'কয়েন__. রা

(৯৭৭

বিভীষন্বতি শীভলৎ জলমহিবপুস্বানিৰ

প্রলোভদ্বতি কামিনীস্তন ইবাস্ত ধূমোহনলঃ।

সুতাত্মজইব ত্বিষো দ্িনমণেঃ হুখীকুববভে
কুটুম্বকটুবাগিব ব্যথয়তে তুষারেশুনিলঃ ॥

ইহার অর্থ-জল শীতকালে সর্পের ন্যায়, নিহ্ম অস্থি
এবং যুবতীর কুচযুগলের ন্যায়, হুধ্যকিরণ পৌত্রের ন্যায়, এখএ

বায কুটুম্বের কট্বাক্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।
রাজাবিক্রমাদিত্য কালিদাকে করক বন্তটী কি? এষ

প্রশ্নকরায় তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করেন-_

আখ্াদ্য নিরবশেষং বিরহিবহূনাৎ মৃদুনি-মাংসানি :
করকাঁমিষেণ মন্যে, নি্ঠীবতি নীরদোহশ্থিনী॥
ইহার অর্থ-_বিরহিপীগণের শরীরম্থ কোমল মাংস বম্গারা
ভোজন করিয়া মে, করকারপে অস্থি সমুদাক় উদার
করিতেছে।

রাজা কালিদাসকে বিরহ বর্ণন করিতে আজ্ঞা কমি

কালিদাস এই শোক গুলি দ্বারা বিরহবর্নকরেন। |
_ আয়াতা মবুষামিনী বদি পুননয়াতি এবপর্ঃ

প্রাণী খাত বিভাবসৌ যদ্িপুনর্জন্নগ্রহং রে ॥
ব্যাধঃ কোকিলবন্কনে বিবুপরিধ্বংষে চ রহত্রহ,

কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতরহং প্রাণেশ্বরে মন্মধঃ ৪.

ইহার অর্থ-দখি! মধুর বসস্তকাল সমাগত কিতা
সময়ে হরি প্রাণকান্ত গৃহে আগমন না!করেন, তবে বি

শীল প্রাণবহির্গত
হইবে । হউক তাহাতে ক্ষোভ নাই, কিন্ত
সি পুনবর্ণার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে যে সকল কোকিল
বসভভসমাগমে পঞ্চম গ্রে বিরহিণীর প্রতি বিষ বরিষণ
করে, তাহাদের বিনাশার্থ ব্যাধ কূপ; রাহ রূপ পরিগ্রহ করিয়া

পশ্াঙ্ককেগ্রাস, হরকোপানল হইয়া! হুণিবার মদনকে ভম্মীভূত
রব হুদয়েশ্বরকে মদনশরের ছুঃসহ যাতনা ভোগ করাইবার

নিখিতমন্মুথ রূপে জন্ম পরিপগ্রহ করিব।
! স্বাংশেবিশস্তি বং
লং তমুরেতি ভূভনিচয়া
সা যাচেহহমেকং বরমূ।
্রতারংগ্রণিগত্য নম্র শির
দীয়াজনে

ড্াপীুপ্য়্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্ত

ততালরৃত্তেছনিল: ॥
হ্যায় ব্যোমধরা চবন্্নি তথা
র্গত হইলে নিশা
জখি!

অসহ্য মদনানলে প্রাণ বহি

তি পঞ্চভৃত দ্বস্ব অংশে মিলিত হইবে। কিন্ত জগৎ

, ষেন
এইবর প্রারবরে্থনার করি
পরি বিধাতার নিকট লীনতশনিরে
িভে
বার
সরো
সেই
করেন,
বরে
সরো
াখ
যে
ণন
রী
প্
ংশ,
ছায়ার স্থিত
দেহ

ডঃ

জলীয়া

[ তেজাংশ, তীহার

তীহার দর্পণের জ্যোতিঃতে

তালবুস্তব্জন

বায়ুতে

মৃত্তিকাতে ,আমার
পু ংশ তাহারপদবিক্ষেপ

আমার

পা্থিবাংশ

ঙ্গনাকাশে আমার আকাশাংশ মিলিতহয়।
লং তাহারপরাপ্রিয়ে
প্রয়াতে
হুদয়ং প্রয়াতং
সহৈাব।
লজ্জা গতাচেতনয়

েজীবতগতঃনসশরুপন্থাতং1১ কি1 ং
ল
হযেন
ি
ন
. সহাজলো

প্রাণনথ

গমন করিলে হৃদয় তাহার সহিত গম করিয়াছে;

জ্ঞানের সহিত লজ্জাও গিয়াছে,তবে রেনিলক্জ জীবন! তুষ্ট
কেন আছিস্? শুননাইযে,মহাজন যে পথে গমন করেন
সেইটাই প্রন্কৃত পথ-_হারে নারোপিতঃ কে মা বিশ্লেষভীরুণ! ।

ইদানীমাবয়োম“ধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ।
বিচ্ছেদাশস্কায় ভীত হইয়া এক সময়ে আমি গলদেশে হার
পর্য্যন্ত ধারণ করি নাই; কিন্তু হায় এখন আমাদের উভয়ের!
মধ্যে কত নদ নদী সাগর ভূধর পধ্যস্ত ব্যবধান হইয়াছে ।
আয়াতাঃ
সথি বর্ষাবর্ধাদপি যানুদিবস নীর্থঃ।
দিশি দিশি নীরতরঙ্গো! নীর তরঙ্গে মমহদয়েশত

হে সখি!বর্ধাকাল উপস্থিত,
দিবস সকল বর্ষ অপেক্ষা:
অধিকতর বোধ হইতেছে, চতুর্গিকেই জল তরঙ্গ, কেবল,

আমার প্রাপবন্্ভের রসতর্গ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। .
হত্তালি সম্তাপবিনাশহেতুঃ
কিং তালবৃন্তৎ
তরলী করোষি।

উত্তাপ এযোহস্তর নাহ হোতু

নতজ্রহৌ
নব্যজন্পনেয়া ॥

. হেসধি! অন্তাপ
মনেকরিয়া রৃধা কেন ভালবৃত্ত বীজন্ট
করিতেছ? অন্তর্দাহই এ উদ্ভাপের হেতু, এ উত্বাপ তোমাক

৪৩১5
সইতে পারে।

(2

|

কালে বারিধরানামপতিতয্া নৈষশক্যতে স্থাতুং।
উৎকঠিতাস
তরলিে !নহি নহি সথি পিচ্ছিলঃ পক্থাঃ॥.
হে সধি! বরিষা কালে অপতিতা থাকিতে পারা খায় না।

কেন সখি? পতির জন্য,কি এত উৎকা্ঠতা হইয়াছ?
মা'সখি সেকথা বলি নাই, ভবেপথবড় পিছল হইক়্াছে,
পতিতা নাহইয়া আরথাকা যায় না।
মখানি বিধুশঙ্বয়া বিরহিণীকরেণার্ণৌৎ
ততঃ কিশলয়ভ্রমাৎ কর নখাক্ষি পদ্দ'রতঃ |

ততো বলয়শিঞ্ষিতৈঃ ভ্রমর ওজিতাশক

তা ॥
উহুরিতি কুহুরবধ্বনিভিয়া পতন্ মুচ্ছি
কোন বিরহিনী নখ সমূহকে চত্্র ভ্রমে হস্ত দ্বারা আবরণ
রিল, কিন্ত হত্তকে কিশলয় ভ্রমে দ্বরে নিক্ষেপ করাতে হস্ত-

তি বলয় ধ্বনিত হইল, তাহাকে ভ্রমর ধ্বনি জ্ঞান করিয়া
করিল এবং উহুকে কোকিল স্বর কুহুজ্ঞানে মুচ্ছিতা হইয়া

্
ভিত হইল।
কলম্বী নিঃশস্কৎ পরিভপতু শীতছ্যতিরসৌ

ুজঙগব্যাসঙ্গীবমতু গরলং চল্দনরসঃ |

স্বয়ং দন্ধেব দাহৎ জলয়ত্ মনোতূত্বমপিতো
জগত্প্রাণ প্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতং ॥

ন্তজমা স্িধকিরণ বিশিষ্ট হইলেও যখন স্বয়ং কলক্ী,গম সে আমাকে যেতাপিত করিবে তাহা বিচিত্র নহে.।.
টিনা চবন্রসও বিষ উদদীরণ করিতে গায়ে ত,

ক্ষদদর্প স্বয়ং দগ্ধ। সে অনায়াসে আমাকে দগ্ধ করিতে পারে
কিন্ত হে জগত্প্রাণ পবনদেব! তুমি
যে অন্যের প্রাণ অপহগর

করিতেছ, ইহা তোমার উপযূক্ত কর্ম নছে।
দেবেন প্রথম জিতোহদি শশতৃল্লেখা তৃতানস্তরং

বুদ্ধেনোদ্কতবুদ্ধিন! ম্মর ততঃকান্তেন
পাস্থেন মে।
হিত্বৈতান্ কতি হৎসি মামতিকৃশাৎ দীনামনাথাৎ স্তিম্খ
ধিক্ ত্বাৎ ধিক তব পৌরুষং ধিগুদয়ং ধিক্ কার্মম,কং ধিকৃশরান
হে মদন! তুমি প্রথমে শশিকলাধারি শম্ভু কক পরি
জিত হইয়াছ। তৎপরে উদ্ধতবুদ্ধি বুদ্ধদেব কর্তৃক ও তপন

আমার প্রবাসী স্বামী কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছ। বি
আক্ষেপ যে, তুমি তোমার বিজেতা্দিগকে উপেক্ষা করি
অতি কৃশ শন 1 ভুাকয়ীরীউঅ্তিস্েজদাত রী

রাধা
|
এনএ
1ধিরু২. ছে

$র-

কী

শশিকলা বিকলাহণদাক্ষযে 1

ইতিনধিবি্দধে রমসীমুখৎ ২
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ 7? ০
বিধাতা লোকের তৃপ্তি সাধনের হেতু প্রথমে : মলি

জন করিলেন; কিন্ত কমলিনী দ্রিবাবসানে . মলিনশা
নহয় দেখিয়া চত্রমা হ্ছজন করিলেন। তাহাও 1 ১

ওেজোহীন হর, পরে নির্মল 'আননঘাক,

একনি

০,

করিলেন। অতএব লোকে ক্রমে ভরমেই দি গা
ক্লীকেধারে কেহই জ্ঞানী হইতে পারে লা।
ন যাতশ্চ,ত্বৎ কখমহ পথোধিমথনে

ন ভম্মীভূতোহসি ম্মরবিজয়্িনো নেত্রশিখিন! ।
শশাঙ্ক দ্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো!

ছরাত্মা দীর্ঘ ভবতি যুগধর্মস্য মহিমা ॥
হে নিশাকর! অমুভ্রমস্থন সময়ে তুমি চূর্ণ হইলেনা
টেন? কনদ-বিজনী হর নেত্রামসিতে ও তুমিভন্মীভূত হইলে
না? রাছগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াছ, তখন ইহা

ই নিশ্চয়ই যে কালধর্থে ছুরাস্মা্পই দীর্ষায় হয়।
্লাধ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়ন শতৎ শ্লাখ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ

ক্লীঘ্যৎ পঙ্কবলেপনৎ পুনরিহ শ্লাধ্যোহতি দাহীনলঃ॥
পল কাস্তা কুচকুত্তবাহুলতিকাহিল্লোললীলা স্থখং
রং কুতবর য়ানহিহুখৎ হঃখৈধিনা লত্যতে |

কবর! তুমিষেকুততকারের শুল্ক কাষ্ঠের শত শত. ...

না প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ অঙ্গে পন্ধ লেপন এবং অসন্থ
গল
'তাপসহ করিয়াছ ইহা তোমার শ্লাধ্য, কারণ তুমি

জী যুবতীগণের কুচকুতেরপারলে আব্থানপর্্রক বাহই বেছিত হইয়াবিলাস হুখঅনুভব করিতেছ। অতএব
ম যে ছুঃধ ব্যতীত কখন হুখ হয় লা।

নাভি জীতিনতু গোপায়তে কিং

'জ্বার্তালি পুনত্স্য গন্ধৎষর্বত্র গচ্ছতি &

(২৩)
প্রণয় মগনাভিসদৃশ, উহা! কখন গোপনে থাকে ন!।

রূপেআচ্ছাদিত করিলেও গন্ধেরন্যানঠীসবর প্রকাশিত হয়
ি তং
কবিরাজকুস্
ভীমৎ্ত
ভিনত
িীব।
পবনুদ্ঘত
বেগং্ত
বিভর

গহ্বরেষু
গিরিি
োত
করবাসং

তথাপি সিংহঃ পণুরেব নান্যঃ ॥
সিংহ হস্তির কঠোর কুস্ত ভেদ করিতে পারে, পরন্
অপেক্ষা অধিক বেগ ধারণ করে, এবৎ অত্যুচ্চ গিরি গহ্বক্ে

মার

িকভিরে রত

ব

কাকস্য চক্চুর্ঘদি হেমযুক্তা-_

মাণিক্য ঘুক্তৌ চরণ চ তষ্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা

তথাপি কাকো নচ রাজহৎসঃ ॥.

াদিব
যদিয়
কাকের চু যদিসুবর্ণদ্বারাভূষিত, চরপ্

বনী
দ্বারা শোভিত, আর প্রত্যেক পক্ষগমমুক্তায় মণ্ডিও

হয়,তথাপি সেথেকাক দেই কাক; সে কখন রাজহঙ্গী
হইবেননা।
শর্করাশততারেণ নিশববৃক্ষউপার্জিত: ।
.. পয়সা সঞ্চিতো নিত্যৎ ন নিষ্বো। মধুরায়তে &

শত ভার চিনিতে নিষ্ববৃষ্ক রোপণ কর এবং সব্ধা চুক

€ ২৪).
নমস্তিফলিনো বৃ্গাসমতিওনিনো অলাঃ।

শু কাঠ মুর্খশ্চদতিদ্যতে ন চ নম্যতে & .
ফলশালী বৃক্ষ সকল এবং গুণবান্ ব্যক্তি সমুদায়
নত হয়।

কিন্ত শুদ্ধকাঠ এবংমূর্থউভয়েই সমান, ইহারা বরং ভাঙ্গিয়া
বানর
কিন্তকোনরূপে নত হইবার নহে।

. কণ্টকাবরণৎ যাদক ফলিতস্য ফলপুয়ে।
_ ভাগ হুর্জনসঙ্গোৎপি সানুসঙ্গায় বাধতে ॥
কণ্টকের আবরণ ফলিত বৃক্ষের ফল প্রাপ্তিতে যেমম প্লুতিবদ্ধক হয়, চুর্জন সংসর্মও সেইরূপ সাধুসন্কে বাধা
সার ।
2
৫
',ছেদ্যৎ চন্দনচ্যুত চল্পকবনৎ রক্ষা চ শাকোটকে
হিংসা হৎসময়রকোকিলকুলে কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কপৃরকার্পাসয়ো
. রেষাত্রবিচারপা গণিগণৈদেশায় তস্মৈ নমঃ ।

বেদেশের বিজ্ঞের চম্পক, চন্দন প্রভৃতি বৃকগ্ণকে বিনষ্ট
রিবা শাকোটক (সেওড়া)

গুলিকে. যত্বপৃববক রক্ষা

কিরেন, হৎস, ময়ূর প্রস্থৃতিকে হিংসা করিয়া কাক অমূহকে
চাদর করেন, মূতঙ্গ, তূরগ এবং গর্দভকে সমান জ্ঞান, করেন

উপুর ওকার্সাসকে সমান বিচার করেন, সে দেশকে.
কার করি।

্

ক্কবিতে হর্জনসমক্ষে লৃতয়া তাপিনী ম!ভুয়াঃ।
সশানশয়তি কিমন্বং যহৃগ্তিবিন্দীবরাক্ষীণাৎ ॥

হে কথিতে! জনগণ সন্গিধানে আপনার অগৌরব বলত

|

ূ
(২৫ ).
ছুঃখ করিও না, কারণ নীলোৎপল তুল্য নেত্রবিশিষ্টা যুবতী.
গণের মৃছ্মন্দ গতি কি অন্ধকে আনন্দিত করিতে পারে?
কবিতা কোমলবনিতা।, রষে ন রসিতা রবায়তি রসিকং ।

বদি সা পততি কঠিনহৃদয়ে, তবত্যলুগ্ন! প্রতিপদতগ্ ॥
. কবিতা এবং কোমল বনিতা৷ ইহারা উভয়েই মাধুরধ্যাপি

গুণ সম্পন্ন! ও অনুরাগশালিনী 1 ইহারা রসিক জনকে পরমালন্দ করিতে পারে। কিন্ত যদি অরসিক হস্তে পতিতা হয়)
তাহা হইলে পদে পদে ছুরবস্থাপন্ন এবং অসন্ব ভাব সম্পহ!
হই নিতীস্ত অন্ধ্য হইয়া উঠেন।
ইতরতাপ শতাঁনি বথেচ্ছয়া
বিতর তানি সছে চতুরানন !
অরসিকেমু রসস্য নিবেদনং
মিরসি মালিখ মালিখ মালিখ ॥

হে চতুরালন ব্রদ্ধন! আপনার ইচ্ছানুরূপ শত শর্ঠ-ছ্ন্
জামাম্ব দিন, তাহাঅনায়াদে সহ করিব কিন্ত অরসিক জনের,
'্সালাপ জন্য যেমন কষ্ট তাহা আমার তাগ্যে লিখোনা'

লিখোনা শিখোনা।
ক্ষিতিতম বিনিহতনয়ন! লুলুমনাশশা রদ্ধোয়ম।.
অন্বেষয়তি সফহৎ যৌবনত্বৎ মহার্ধত্বাৎ ॥

এইবৃদ্ধা ভূপৃষ্ঠে অবলোকন করিয়া ধীরে ধীরে কেন গন

করিতেছে, বোধ হয় মহাযুল্য যৌবন রব রাইসা
-ভাহারই অবেষণ করিতেছে। ূ

0২৬)
কষ্ট বৃত্তিঃ পরাধীন! কষ্টো বাসে নিরাশ ।
নিধনে ব্যবসায়শ্চ সব্বকষ্টা দরিদ্রেতা ॥
পরাধীনা জীবিকা বৃত্তি, নিরাশ্রয় বাস এবং ধনশুন্য ব্যবসায়
অতীব কষ্টপ্রদ, পরন্ত দরিদ্রতা সকল বিষয়েই কষ্টদায়িনী।
তক্করস্য কুতোধর্্ম ছৃঙ্্জনস্য কুতঃক্ষমা

বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ ন্েহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাৎ।

তস্করের ধর্ম কোথায় কিছুতেই তাহাদিশ্বের ধর্মদৃটি সন্দট

হয়না। হুর্জন ব্যক্তির ক্ষমা কোথায়? তাহার জদয়ে অধিসটান নাই, বেশ্যাদিগের অনুরাগ কোথায়, কাহারও প্রতি তাহা
দিগের আত্মরিক অনুরাগ

জশ্মিবার সম্ভাবনা নাই, এবং

স্বাহারা কাম পরতন্ত্র, তাহাদিগের সত্যবাদিতাই কোথায়,
অর্থাৎ যাহার! কামের বশীভূত, তাহারা

কদাচ সত্যবাক্য

্শ্বোগ করেনা |.

প্রেষিতস্য কুতো মানং কোপনস্য কুতো সুখৎ !

কৃতঃ সতীত্বঞ্চ কুতো মৈত্রীধলস্য চ॥
জীগাং

দ্বেব্যক্তি প্রবাসী তাহার সম্মান কোথায়। যখন ভৃত্য.

প্ন্নেপে পরের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইতেছে, তখন
হুখকোধার;;
আবার সম্মান কি রহিল।?জুদ্ধব্যক্তির
ক্লীহার
কফোপন শ্বতাবের অন্তরে হুখ সঞ্চারের আশা নাই। স্ত্রী
জাতির সতীত্ব কোথার, অর্থাৎ প্রায়ই রমণীগণকে সতীত্ব

বঙ্গে সন্মুধীন হইতে দেখাযায়। খল ব্যক্তির মিত্রতাই বা
কাথা, অর্থাৎ খল ব্যক্তিরা আত্তরিক ব্ুতাকাহাকে বলে

আহা কদাচ পরিজ্ঞাত নহে।

[ও

ছব্ব শষ্য বলৎ রাজ! বালানাং যোদনৎ বলৎ।

বলৎ মুর্খস্য মৌনত্বং চৌরানামন্থৃতৎ বলৎ ॥
রাজাই ছুব্বলের বল এবং রোদন বালকের বল, মৌন
ব মূর্থের ও মিথ্যা কথাই তস্করের একমাত্র বল।
ষোকগ্তবানি পরিত্যজ্য অক্রবানি নিষেবতে।

.

ক্ষবানি
তস্য নশ্যন্থি অগ্রবৎ নষ্টমেবচ॥

রি

থে ব্যক্তি.নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়! অনিশ্চিত বিষয়ে
কাজণ করে, তাহার নিশ্চিত বিষয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়:
বং অনিশ্চিত বিষয়ও নষ্ট হইয়া! বাক, অর্থাৎ ভাহার ভবিষাত
ত্যাশাও ফলবতী হয় না।

শু মাংসস্্রীয়ো
বৃদ্ধাবালার্কত্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা! সদ্যঃ প্রাণ হরাণিষট.।

সুক্ষ মাংস ভোজন, বৃদ্ধ স্ত্রীসম্ভোগ, বালার্ক কিরণসেবন, ূ্

তাতকালে মৈধুন ও নিদ্রা এই ছত্রটি মহয্যের শীগ্রই প্রাণ. .
[য়োগ করিয়া খাকে।
সদ্যমাৎস নবান্গাঞ্চ বালা স্ত্রী জশীরভোজনহ |

.

কৈব সুদ্যঃপ্রাণ করাণিষট,।.
স্বতমুষোদক

মা

সদ্য মাংস ভোজন, অপযূর্ণষিত অন্ন সেবন, বালা:
স্বোগ, ছ্জ ভোজন, ম্বত ভোজন ও উদ্চোদক এই কয়েকটি
ণণবৃদ্ধিকরে।

সর্সেত্রিয়ানি সংযম্য ৰকবৎ পণ্ডিতোজনঃ 1

কান দেশ পপন্ানি সূবর্মকারধানি ঘাঠয়ে,ঠ

(৯৮)
ইিকনং ধম পূর্বক বকের ন্যায় কার্ষে প্রবৃত্ত সী দেশ
' ক্কালোচিত কাধ্যসাধন করিবে, অর্থাৎ বক ফেকপ বথা সময়ে

খখাস্থানে নিপত্তিত হইয়া অনায়াসে মতস্যাদি গ্রহণ করে,তদ্ধপ
- দেশ কাল বিবেচনাঁপৃব্বক কাধ্য করিলে,মনুষা ও চরিতার্থলান্ত
কবপ্জিভে পারে,বকের নিকট হইতে এই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়
গছঢ়পমধুন ধর্খব্ক কালে কালে চ সংগ্রহঃ।

অপ্রমাণমনালস্যৎ চতুঃ শিক্ষেভ বায়সাং।
.

হ্বাষের নিকট হুইতে গুঢ় মৈথুন, সতর্কতা ও অনালস্য

এই চারটি শিক্ষণকরিবে অর্থাৎ বায়সের ন্যায় গোপনে বরীসহবাধ করিবে, যথাকালে সঞ্চয় করিয়া! রাখিবে, এবং সব্ব্দ]

..জাবধান ও নিরলস হুইবে।

|

বহ্বাশী খল সন্ভষ্টঃ তুনিদ্রা শীশ্রচেতনং |

প্রভু ভক্তশ্চ শৃরশ্চ ঘটচ শিক্ষেত কুকুরাৎ ॥

-খহ্বাশী বহু ভোজী অথবা ষে প্রভুর বহু হিতকামনা করে,
: খঙ্স সন্ষ্ট কিঞিগ্মাত্র অঙ্গাদিতেই যাহার পরিতোষ হয়, হুনি্া

সিম্রাকালে যে আনে নিদ্রাহখ অনুভব করে, শীত্র &চতন.
ফাহসা ভঙ্গহুনিদ্রাঅর্থাৎ সহসা নিদ্রা ভঙ্কহয়।

|

সুদ প্রতিরখানং ভোজনৎ সহবদ্ধুভিঃ।
এ

স্্িয়মাপদগতাৎ রক্ষেচ্চতৃঃ, শিক্ষে২ কুদ্ধুটাৎ ?

... ছুকুটের নিকট হইতে যুদ্ধ, প্রাতরুখান, বন্ছগণের সহিত

ভোজন ও বিপনা দ্্রীকে উদ্ধার এই গণ/চতুষ্য় শিক্ষা করিবে,
_. স্বতুত্ত সমানারী তণ্তাঙ্কীর সমঃপুমান্।
তন্মাদ ঘ্বতঞ্চ বহি নৈকত্র স্থাপয়েদ বুধঃ |

নারী জাতি ঘ্বৃতকুত্ত সদৃশী অর্থাৎ অতি কোমল স্বভাব.
আর পুরুষ লম্ম আন্দারের ন্যায্ব, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বত,

ও বহ্ছি এই উদ্ভয় এক স্থানে স্থাপন করিবেন না, ইহার

তাৎপর্য এই ষে, নারী জাতির স্বভাব অতীব কোমল, সহজেই
প্রলোত্তিত হইয়া যায় এই জন্য" নারী জাতির নিকট কান
পরপুরুষত্ে নাস করিতে দিবে না।

অ:*বে। দ্বিগুণঃ শীণাঃ বুদ্ধিস্তাদাং চতুগডণাঃ।
হু -ণো ব্যবজাযণ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ ম্মৃতঃ ।

পুরু, অপেক্ষা নারী জাতির আহার ছিপ বুদ্ধি চতু্ড৭

কারা উ:৭যাগ বড়গণ এবং কাম অষ্টুধ বলিয়া প্রসিদ্ধ
ভাম হপ্রনসীয়াৎ ভাঁধ্যার্চগতযৌবনাৎ।
রণ" প্রত্যাগতৎ শুরৎ শস্যঞ্চ গৃহমাগতৎ |
পুরাতন

্

তগুলাদগতো, যৌবনান্ভা্ধ্যা, রণক্ষেত্র

প্রত্যাগয যোদ্ধা এবৎ ক্ষেত্র হইতে গৃহাগত
ত শস্য এই সমন
শৎখনী:

ত77্া দ্িজানষ্টাঃ সন্তষ্টাইব পার্থিবাঃ।

সঞ্জ গণিকা নষ্টা নিলজ্জাশ্চ কুলস্মিযঃ।

:.

দে স-শ নিপ্র সতত অসন্তষ্ট তাহার সন্ষ্ট রাজার
কদাচ* অহ্যদয় লাভ করিতে পারেন ন| অর্থাৎ অল্প অর্থে

থে ব্বাজভান সন্তোষ লাভ করেন; তিনি যেরূপ উন্নতি লাই
কিতে পারেননা তদ্রপ যে বিপ্র সর্ধবদা কট তাহার

৮

পারেনা এবং কুলবধূগণ নিল হইব

ষ্দগতি লাভ করিতে পারে না।

ূ
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)

'সবংশপতিতো রাজ! মুর্খ পুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
. . আধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥

স্ুবংশজাত ব্যক্তি যদ্যপি রাজপদবী লাভ কবে। মুর্খের
পুত্র বদি পাত হয়, এবং দরিজ্র ব্যক্তি যদি বহ্ধনের

'্অধিকারী হয় তাহা হইলে 'মে জগত তণবৎ জ্ঞান করিয়া

খাকে।
_.

জ্রদ্ষহাপি নরঃ পৃজ্যো যস্যান্তি বিপুলৎ ধনং ।
_ শশিনভ্তল্যবংশোহাপি নিধিনঃ পরিভুম্মতে ॥
যেব্যক্তি প্রভৃত ধনের অধিপতি ব্রহ্ষষাতি হইলেও সে*
যি সকলের আদরণীয় হয় এবং নিধন ব্যক্তি চজ্দবংশ তুল্য
ইবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও কেহ তাহাকে সমাদর করে না
পুস্তকন্থা চয়া বিদ্যা পরহুস্তগ্নতং ধন ।

.. কাধ্যকালে সমুৎপন্গে ন সাবিদ্যা ন তদ্ধনং ॥
পুস্তকন্থ

বিদ্যা

এবং পরহস্ত

গত ধন, কার্ধ্যকালে

নক্ষল হয় অর্থাৎ যদি বিদ্যা ক্স্থ না রহিল এবং ধন পরের
ফট খাঁকিল, তাহা! হইলে তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই ।
. পাধপানাং ভয়ৎ বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরা্তয়ং।

_ পব্বতানাৎ ভন্বৎ বজাত সাধুনাৎ হুর্দনাভয়ং॥

বায় হইতে পাদ্বপের, শিশির হইতে পদ্দের, বস্ত্র হইতে
ব“তের এবং চুর্জন হইতে সা!গণের ভয় হইয়া! থাকে ।
-ষস্য ক্ষেত্রৎ নদীতীরে ভার)? বাপি পরশ্রিক়া।

',প্রুলস্য বিনয়ো নাস্তি সৃত্যুরের নসংশয়ঃ ॥
দে ব্যক্তিরগৃহ নবীতীরে অবস্ধিত যাহার ভাঙ্যা পরপুরুষে

|

(৬১)
অনুরাগিণী এবৎ পুত্র ছুধিনীত তাহাকে লিংসলেছ মৃত্যু

মুখে পতিত হইতে হয়,

৮

অসত্ভব্যৎ ন বক্তব্যনং প্রত্যক্ষমপি দশ্যভে ।
শিলা! তরতি পানীয়ং পীতৎ গায়তি বানরঃ ॥

প্রতাক্ষ চু্ট হইলেও জলে শিলা তাঁদিতেছে

বানর.

সংগীত করিতেছে ইত্যাদি রূপ অসম্ভব কণা কাহার নিকট
বলিবেনা কারণ তাহাত লোকে উপহাস করিক্া থাকে।
গ্ুতিক্ষৎ কৃষকে নিতাৎ হুখ মরোগিণাৎ।
ভার্ধযা ভর্ভঃ প্রিত্বা যস্য তস্য নিত্যোও্সবৎ গহৎ।

ঘেব্যক্ষি কষিকাধ্য দ্বারা জীবিকা নিব্ণহ করে টি
কদাচ অন্নাভাবে ভীত হইতে হয়নালীরোগী সবাই
সুধ ভোগ করে এবৎ যে ব্যক্কির ভা্যা পিরনারির ভাঙার
গৃহ নিরস্তর উৎসবে পরিপুর্ণ।

হেলাস্যাৎ কাধ্যন্াশায় নুদ্ধিনাশায় নিধনং।

াচনা মাননাশায় কুললাশাদ্র ভোজনং॥

আলস্য কার্যনাশের, ধনাভাব বুদ্ধিনাশের বাচ ঞ।মানু

কুলনাশের কারণ ।
নাশের ;এবং অনুচিত স্ানে ভোজন
সেবিভব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলন্ছায়ামমগ্তত |

ধদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেননিবার্যতে ॥

ফলবান ও শ্ছাদ্রাবান্ মহাবৃক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করছ
বিধেয়, বদি দৈবাৎ ফল জম্যুংপন্ন না হয়, তখাপি না

ছায়া কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রথমে নার্জিত! বিদ্যা ছিতীযে নার্ডর্ডিতং ধনহ।

7875517
যেব্যক্তি শৈশবে

বিদ্যা

করিষ্যতি ॥
ধন এবং প্রৌচবন্থায়

পুণ্যোপার্জল না করে হা হইলেসেকিরবাড
ক করিবে।

|
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ধ্যৎ স্বী গোচরং যহ জ্যাৎ পর্নদৎ ভঙ্থিফলৎ ভবেৎ॥
'নধীকৃল জাত বৃক্ষ, পরহস্্গতধন, এবং সীগোচর কাধ্য

এই তিলটাই [ফিল হইয়া থাকে, অর্থাৎ নদীকৃলে বে
কল বৃক্ষ টানে তীন ভঙ্গেপ্রায়ই সেই সবস্ক তক ভগ্ন হইয়।

জুলগর্ডে নিপতিত হয়, ছুৃতরাখ তাহাতে ফলের

আশা

অঙগ-

ভব। যে ধন পলহ্দ থাকে; তগ্দারা ধনেদ উপধুক্ত বাবার

ছয় না। হু্ধরাৎ তাদুশ ধন বিফল এনং যে কাধ্যস:ধন

ঈৎকজ
করাযান, তাহাকবীর সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে পরারই মী
মীনারপ বিষ ভঙ্গিয়া থাকে,
কৃদষেশমাসাদ্য কুতোতর্ঘসয়ঃ

কুপূত্ যাসাদা ফুতো জলাজলিঃ।
কুগেহিনাৎ প্রাপা হুখৎ কুছ! গুহে

.

জুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কৃতো হশঃ।

দেশে
গমন করিলে তথায় অর্থ সঞ্চয়ের আশ? কিন্ুগ

ইইতে পারে, অর তখীয়অ্থ1গযের আশা নাই, কুপুত্তকে

প্তিপালন করিছা তদ্ধায়া তর্পবাঞলি লাভের ' প্রত্যাশা
নবী

(৬)
নাই। যাহার গৃহে কুরূপা ও ছুঃশীলা রমনী অবস্থিত!
করে, তাহার হুখ কোথায়? অথাৎ কিছুতেই তাহার হর

লাই এবৎ ষে ব্যক্তি ছুঃশীল শিষ্যকে শিক্ষা প্র্জান ক
আহার যশঃ বা কোথায় অথাৎ কুশিষ্যকে অধ্যয়ন

তাহাতে কিছুমাত্র যশোলাভ
নাই।
কৃপোদকং টায় শ্যামান্্ীচেষ্টকালক্ং ।
শীতকালে ভবেহ্ফণৎ প্রীত্ষবকালে চ শীতলং

কুপ জল, বৃক্ষের ছায়া শ্যাম! স্ত্রী এবং ইঞ্টক নি

গৃহ এই সকল শীতকালেউ্ণ ও শ্রীম্মে অতীব

4

বিষ ভর রাত বিষং রাজ্ঞোহকুকুপতা।

বিষং ক্রিয়োহগ্যনা হদোবিষ ব্যাধিরবীক্ষিতঃ ॥
কূলতা,প্রা
রাত্রিকালে অধিক ভমণ, গড অন্ু
ধি এই চাক
নুরক্তা ভাধ্যা এবং অচিকিৎসিতত ব্যা
অধিক পচন সু
স্বরূপ অনিষ্টকর অধর্গৎ রাত্রিকালে
নানাবিধ রোগোত্পত্তির

শরিয়টি
সম্তব, নৃপতির অতি

হইয়া আততারী ও রে
ছমোত্যাদি সকলে হিংসাপরবশ

কক ভার্যাকে গৃছেম্
ব্যবহার করিতে পারে, পরপুরুষানুর
ব্যাধি উপস্থিত হইবে
সহসা প্রাপবিনাশের সম্ভব, এবং

লে বর
ততপ্রতীকারাধ চিকিৎসা করা না বায়, তাহাহই
খা ্ঃ
পতিত হইতে হয়, হতরাৎ বিষ যেন্পপ অনিষ্ট্,
ট
ভন্রপ সন্দেহ নাই।

৬

স্ঁ

সরবীতা বিষং বিদ্যা অলীর্পে তোজনং বিধং ।
উরবিষৎ গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুনী বিষং ॥
রর 'বিদ্যাশিক্ষা, অজীর্বরোগগ্রষ্থের ভোজন, দরিদ্রের বৃহৎ

টিএং বৃদ্ধের বুবতী ভাধ্যা এই কয়েকটী বিষত ুলা।

ত্বঞাগ মিব্যসি ভবিষ্যতি'সঙ্গমো সৌ
ষম্পৎস্যতে চ মানো মানসো সম সোহভিলাবঃ-বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নব যৌবনস্্ী
রেষাগতা ন পুনরেধ্যতি জীবিতেশ ॥

কোন যুবতী প্রবাসগ্যামী পতিকে স্গ্দোখন করিয়া বলিতে,
ডা.নাথ! তোমার পুনরাগমন হইবে এবং আমার মনো-

ছায পূ ও উতয় মিলিভ হইব কিন্ত আমার এ নব যৌবন

গেলে আর ফ্ষিরিবে ন1।
এতে বারিকরখান্ কিরভ পুরুষান্ বর্ধস্তি নাস্ভোধরা: ।

'শৈলাঃ শান্বলমু্মস্তি ন জন্ত্েতে পুননরণয়কান্॥
ত্রেলোক্যে তরবঃ ফলানি হুরতে সৈবারস্তে জনান্।
হজ কাতরমালপামি কূলটা হেতোত্তবয়। কিং কৃতম্ ॥

মীনকুলটা. বিধাতার উপর দোষারোপ করিয়া বলিতে

ছি,বিখাত! মেধ কেবল জলবরিষণ করে, কিন্ত পুর্ব
নেন, পৃথিবীতে অনেক পব্বত আছে বটে আর

্ার্ডৎ মুঁবজন শরিশগতবনূজো যোগিলো রোগীশস্চ ॥

|

ৰ রা ..
_ সান্যান্তত্রাপি কেচিত শ্বশুরগরুজনা; শেবভৃতাঃ কিরুস্বো
মিখ্যাবাদো মমায়ং মুখরমুখরবঃ পুৃশ্চলী পুংশলী &

কোন বারাঙ্গনাকে বেশ্যা বলায় তিনি খেদ করিয়া ভাঙার

সথিকে বলিতেছেন, সবি! পৃথিবী ত্রিকোপ, তাহার অস্থেরে

মদনদী গিরি বন ইত্যাদি। যত পুকষ মান্য তার অর্দো
স্ত্রীলোক । বত পুরুষ আছে তার মধ্যে অনেকেই বালককে
রোগী যোগী ইত্যাদি । ধবাহারা সুবা তাহাদের মধ্যে অনোঃ
শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন, তবে আমি কার কাছে বাই? লো

চক্ষের মাথা খাইয়া আমাকে বেশ্যা বলে কেন?
ননমাজ্ঞা করস্তস্যাঃ হুত্রবে! মকরদ্ঘজঃ
যতন্থদে ত্রসঞ্চারহৃত্রিতেষু পরবর্তীতে,

বোধ হয় মদন হন্দরী রমণীগণপের আম্াকারী ভৃত্য, নহি
তাহাদের ইঙ্গিত মার মদন যাঁকে তাকে ধরে কেন!

বন্ধননি যদি সস্তি বুনি
গ্রেষরজ্জ্ কৃতবন্ধনন্যৎ ।

দারভেদনিপুপোৎপি-ষড়জ্যি-

মিছ্ছিয়ো ভবতি প্কজবন্ধ;॥

সংসারে
ষতপ্রকার বন্ধন আছে ভাহার প্রাসমুহ
যোচন কর য'ইতে পারে, কিন্ত প্রেম বন্ধন মোচন

হ্ী

নহে।, দেখভ্রমর কঠিন কার্টে ছিদ্র করে,
মুদিত' কমলে বদ্ধ হইলে ছিদ্র করিস বাহির:টে
পারে না। ..

(৩৬)
অচুচুরচ্চার জকোরলে।চনা
শ্রিয়ং কিমিন্দোরথবান্ধু জশ্মনঃ
যতো! জনঃ কশ্চন-বীক্ষতে বা
পিধায় গোপায়তি.শাননৎ তদা ॥
এক অবণ£নবতী রম্পীকে দেখিয়া কোন যুবক বলিতে-

প্ছেন_বোধ হয় সুবতী চন্দ্রের জ্যোতিঃ অথবা নজিনীর

[সাকা অপ”রণ করিয়াছে । অপহৃত দ্রব্য নহিলে যুবতী মুখ
গঠনে আবৃত করিতেছে কেন?

মুষঠাক্ষি ক্ষণমেকমাসাকমলৎ ক্ষৌমেণ মাচ্ছাদ্যতাং।

তুগাৎ দৃগ অমর] তবন্ত হখিনঃ অন্দর্শনাদ প্যমী ॥
[কি কিক দুগগঞ্লচ্ছাবসথধাস্যন্দেন চত্্াননে।

কর্ণ ্রমমেতমিদ্দ শিরস। দগ্ধৎ পুনজ্জীবর 1
ক অবঠনাবৃতা হুন্দরীকে দেখিয়া কোন যুবক বলিতেলোচনে ! বগনে বদ্দনকমল ঢাকিও না, পুরুষের অঙ্গ"

প্রি অপি তোমার বদনকমল দেখিয়া হুধি হউক । আর মদন

ুকোগানলে দগ্ধ হইয়াছে, তুমি নুধাদান করিয়া তাহাকে
1ধিত

কর।

ধ্বনিকতমঞা কণঠতঃ
ক্ষউতামেতি তবৈষ জীতু চেং।
কলক সুক্তা তদা।

ঝুলু যাতীতি সমাস্তি সংশয়ঃ ॥

রী তোমার হুসতুরকরঠঙথরশুনিয়া মদদ আপনি মোহিড

্

যখন তুষি এরূপ ক্ষমতাশালিনী তখন তুমি কোকিলকে তুচ্ছ
তাচ্ছল্য কর না কেন?
হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি বততে বহিরেব গন্য ।
নীমহে নবধধুরথ তনশ্ত-বন্া

ঘঃ পারদ২ স্থগম্রিভৃং ক্ষমতে করেণ॥

্

কোন নববিবাহিতা যুবক নিজবন্ধুকে খেদ করিয়া বলি:
তেছেন--ছুটী হাতে ধরিয়া শধ্যার উপরে আনিলেও ঘর হইত
ছাটরা পলায়; ক্রোড়ে রাখিস মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ভুলাইলেগ্ড,

লে না। যদি কোন উপায়ে পারদ হস্ত গ্বারা বদ্ধ করা যাক
তত্রাপি নববিবাহিতা কামিনীকে সহজে আন্ত করিতে পার!

যার না।

|

নধক্ষতমুরঃস্থলেহ ধরতলে রদন্ত ব্রণং
চ্যুতা বহুলমালিকা বিগলিতা চ মুক্তাবলী ॥

রতাস্থসময়েময়াসকলমেতকগালোকিতং

স্বৃতিঃ ক চ রতিঃ ক চক চ তবালি শিক্ষাবিধিঃ |:

কোন যুবতী তাহার সধির নিকট বলতেছে ; সখি? গঞ্জে
ঘংশন চিহ্ন, স্তনে নখের দাগ, বুল এবং যুাযালা ছিন্ন হও

আর সহবাস করা) আমি এ সকলের কিছুই জানি না।
ধন্তাসি য1 কথয়সি প্রিরসন্গ মেহপি
বিশ্রন্কচাটুকশতানি রতাভ্বরেঘু।

নীবীৎ প্রতি প্রনিহিতে তু কীরে প্রিয়েণ
সধ্যঃ শপামি বদি কিকিিপি ম্মরামি॥

যুবতীর এ কথ শুনিয়া তাহার ,মধি বলিতেছেন

৩৮

কপ করিয়া বলিতে গারি যে, আমার প্রাণনাথ যখন আমার
টির বাস মোচন করেন তখন আমি কিছুই জানিতে পারি

..

লা।

ভ্রভেদেরচিতেহপি দৃষ্টিরপিকৎ সোৎকগ্ঠযুীফতে।
কুদ্ধায়ামপি বাচি সম্মিতগিদৎ দগ্ধাননৎ জাতে ॥

কার্কশ্যৎ গমিতেহপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালন্বতে ।
দৃষ্টে নিব হণৎ ভবিষ্যতি কথং মানস্ত তম্মিন জনে ॥
কোন মানিলী উহার সথিকে বলিতেছেন, সথি! মনে

করি আর তারে দেখিব না) কিন্তু আঁধি মানা মানে না।

নে করি কথ! কহিব না, কিন্ত পোড়া মুখে আপনিই হাসি,
সে । মনকে নিবারণ কৃঙ্িলেওতাহাকে দেখিয়া! শরীর লোমান
ছয়) এখন বল কিন্ধপে আপনার মান বাজায় রবে।

আলোলি লোচনম্চ।লিজদে! দুকুল

মু্ধান্ুমূপমনুকুূলমিনঃ কিমীহে ।
এতেন চেতিতমনেন নচেৎ কিমালি

নীরেন নীরস তরোরভিবেচনেন £
আখিঠারিয়া, বক্ষের বমল্ খুলিস্া, বান তুলিয়া! এত ইন্দিত.
করিলাম, ইহাতেও সে ষদি বুঝিতে না পারে তবে আর মিছে.

বেম অপমান হুই। নীরস বৃক্ষে জলমেচন করা বৃখা।
স্ব প্রন্থিতাদ্ি করছো ক্ুখ্নে নিশীখে
প্রাণীঘিপে! বসতি বত্র রভিপ্রিয়ো মে।

একাকিনী বর কথ, ন বিভেষি কালে
ন্স্তি পুজ্খিতশরোমানত সহায়ত॥

গভীর নিশার একাবিনী গমন করিতে
কোন এক বতীকেগং

ৰ

(৩৯)
দেখিয়া একজন যুবক বলিতেছেন, হুন্দরী ! এ ঘোর নিশা্কালে

একাকিনী কোথা যাইতেছ? অুন্দরী বলিল,_-আমার রভিত্ি
প্রাণনাথ যথায় আছেন। যুবক বলিলেন,_-একলা যাইতে:

য় হইতেছে না? হুন্দরী বলিলেন,__মপন সহায় হইয়া পঞ্চ

দ্বর হস্তে আমার অগ্রে অগ্রে গন করিতেছেন।

উরসি লিহিতস্তারোহারঃ কত! জঘনে খনে

কলকলবত্তী কাঞ্চী পাদ বনম্মনিনূপুরো ।
প্রিস্কমভিসরস্তেবং মুগ্ষে সমাহিত ভিও্িম .
যদি কিমিকত্রাসোছেগাদ্িশ সমুদীক্ষসে ॥
এই কথ! শুনিয়া!যুবক বলিলেন বক্ষে হান পরিধাছ, ফটিক

কিছ্ছিশীর মধুর শব্দ হইতেছে;চরণমুগলে কণু রুণুনপুর তা
হইতেছে আর তুমি নির্ভয়ে নগরমধ্যে দিয়া ভঙ্কা বাজাইসথী

যাঙ্ীতেছ; তবে ভয়চকিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিতেছ কেন?

কিং চুড়ামনিষশপিকাৎ স্থগয়সি ত্যতো চ কিং নূপুর:
কিং কাঞ্চিং বিজছাি কক্কনঝনৎ কার কিং গোপষে।
জ্ঞাতব্যাসি তথাপি নাগরজনৈনিশেশ্কসঞ্চারিণি

বদবক্জমুগন্ধলুন্্মধুপব্যালোল কোলাহলৈঃ ॥
হু্দরী ! চুড়ামশি সমূশ স্তন বসনে ঢাকিয়াছ_-ঢাক! তাহার

আংপত্য নাই; চরণের নূপুর, কটির কিন্কিনি ত্যাগ করিযা
তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু ভোমার মুখপন্থের চতুর্দিকে ভমরক

গুণ গুণ রবে কোলাহল করিতেছে তাহা! কিদূপে সৌর
করিবে।

|

কুচে। লেনে হারং ই পীনোম্ব তয়
নিতঙ্গে বিস্কারাৎ, কনকময়কাকীমলতত।

য়োর্মধযই কষীণস্্রবলিনিগ়েব
জিনমগ হি
ন কোহপি ক্ষীণানাৎ জগতি কুরুতে সম্ত্রমপদম্ ॥

রমনী কুচগ্বয় উচ্চ বলিয়া! তাহার তূষ্টিসাধন জন্ত হারদাঁনে
তাহার মন তুষিয়াছেন ; বিশাল নিতম্বকে কাঞ্ধীদান করিয়াছেন
গার কটিদেশ অতিশয় হবীণ বলিয়া ত্রিঝলি ছারা তাহাকে বন্ধন

করিয়াছেন । উহাতে বোধ হয় সংসারে ক্মীণের আদর নাই ।
হাতে যন্মথসঙগরেরণকৃতাৎ সৎকারমাতক্বতী

বাসোহদাজ্জধনে হুপীনকুচয়োর্থারৎ কটো কিছ্িসীমূ।

তাশম্ব,লশ্ত চ বীটিকাং যুখবিধো হস্তে রণকঞ্চণৎ
পশ্চাদ্বর্তিনি কেশপাশনিচয়ে যুক্তেণ হি বন্ধক্রমং॥
কোন হুন্দরী মদনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিজ অন্নপ্রত্যক্স
চরকে যুদ্ধের সময় তাহাকে যে ষেমন সাহায্য করিয়াছিল)

ছার দিতেছেন। 'কটিকে বসন, স্তনসুগলকে হার, নিতক্তকে

রঃ

কত লঃ হস্তকে বলয় ইত্যান্র দান করিলেন।

কপপাশ যুদ্ধেরসময় পশ্চা্পদ হইয়াছিল বলিয়।
কৈ বাধিয়া রাধিলেন।
লিাকনকলতামং ফলিতং স্তনতূধরন্তমূ।

ভঠীরিতি হস্যতিভীত্যা চ্ঢকমিহ কজ্দলী কুকুতে ॥
নী

কনকলতা, ইহার ফল নুমেরু তুল্য কুচগ্বয়।
টির ভয়ে বোধ হয় বিপাতা কুচযুগলের মুখে

ক্ত্বিউ
দৃতি ঘাযো যামো ্বাতত্তখাপি নায়াতঃ।
টন
ডাঃ পরমপি জীবেজ্জীবিতনাথে৷ ভবেত্তস্তাঃ

ইবি! রজনী প্রহর অতীত হইলকিন্তপ্রাণনাথ আসি.

৪১)
লেন না আর এথানে খাকি ফল নাই। প্রাণে হি
. থাকিলে তবেত তাহার দুখ দেখিয়া হুখী হইব।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে- বরমিহ বিরহে ন সঙ্গমন্তন্তাঃ।

সঙ্গে সৈব দেকা ভ্রিইবনমপি তনময়ং বিরছে।
মন তাহার মিলন চাছে না,বরং বিরহ ভাল। কা

মিলনে কেবল তাহাকেই চক্ষে দেখি-ক্মার বিরহেজগত,সং
গম দেখি।

আপুজ্াগ্রমমী শরা মনসি মে মগ্গাঃ মমৎ পঞ্চতে ।
নিদগ্ধৎ বিরহহাগ্সিন! বপুরিদৎ তৈরেব সান্কৎ মম 8.

তৎকন্দর্প নিরাযুধোৎসি ভবতা জেতুং ন শক্যঃ পরো:
ছুঃ স্তামহমেক এব সকলে! লোক? স্থুখং জীবতৃ॥
1
হে কদর্প। তুমি তোমার পঞ্চশর আমীর হযে. বাগ
করিয়াছ আর বিরহদহনে আমার দেহ তোষার, শর.

ভম্মীভূত হইয়াছে । আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই) রর
তোমার পঞ্চবাণের হস্ত হইতেআর কলে পরিঞ্রাণ পাইনে
ক্ষীণাংশু; শশলাহ্থনঃ শশিমুখি ক্ষীণো ন কোপন্ধর :
ম্মের পদ্মবনং মনাগপি ন তে ম্মেরং াক্োকহ্মু

পীতং,কর্ণপুটেন হটপদরতৎ পীতং ন তে জঙ্গি

র'জাশক্রবিগঙ্গনারিবিকরৈরনাদ্যাপি রাস কিছু
শশিমুখি !শশী নিংপ্রত হইয়াছে, তপাপি তোমার নৌ
শাস্তি হইল না। কমলিনী ্রস্ম,টিড হইল কি তোরা
বদন কয়ল প্রসন্ন
হয়নাই। ভ্রমর গণ % ধ্বনি করি।

কিন্ত তোমার মধুর বানী শুনিতেছি না। অকণোদয়ে

(চ্)
রক্তিম হইল, কি তুমিএঅধমের প্রতি অনুরক্া হইলে
না

. ফোপস্ত,রা যদি কৃতো মরি তি
. সোহস্ত শ্রিয়স্থব কিমত্র বিধেয়মন্তি ।

অশ্নেষমর্পঃ যা ি্বদি অরারিশে, ক্রোধভরে আয়া ত্যাগ. কর, তাহাতে

লতি দাই, শবে ইতিপূর্বে আমি যেসকল: চঙ্বম আলিঙ্গন
তি দানকরিয়াছি তাহ! আমাকে প্রত্যর্পণ কর।
তন বিতনু বাচং সু বাচং বমত্বং
শ্রণয়িনি ময়ি কোপৎ কিস্করে কিং করোষি।,
' ষদ্দি সুপৃশমন্তাং চেতসা চিন্তয়ামি

. তদ্দিহ কুচমেহশং তাবকীনৎ ম্পৃশামি

বিধুহ্খি ! রাগ পরিত্যাগ করিয়া আমার সছিত কথা ক:

-

ডু কিকখন ভূত্যের উপর রাশ্ম করে? আমি তোমা ভিন্ন :
জার কিছুই জানি না একথা আমি তোমার স্তনরূপ মহাদেবের :
্্ান্র হাত দিয়া বলিতে.পারি।
₹্সে কৃতাগসি ভবত্যুচিভঃ প্রভূনাং

পারপ্রহার ইতি হুম্ধরি নাত্র দুয়ে
: উদ্যৎকঠোর পুলকাল্থুর কণ্টকাট্ৈষদ্ধিদ্যতে মৃছ গং ননু সাব্যথ। মে॥

ও

খ হন্দরী| দাস ঘি অপরাধ করে তবে প্রভুতাহাকে ও

যাকাত করেন কিন্ত আমার আশঙ্কা হয় যে, তুমি আষাকে .
তি করিলে আনন্দে আমার শরীর লোসাঞ হইবে জার:

আদার শরীরের সেই কঠিন লোম তোমার কোমল চরণে

. ব্যথা রি 1

" প্রেইমব মান্য যদি চে পথিকেন নৈব
স্যাচ্চেতদ। গুনবতা ন সমং কদাপি।

তত্রাপি চেন্ন পুনরস্ব,কছাপি ভো

তে পুনর্ভবতু বামবশুমানুং

সখি! কাহার সহিত যেন প্রেমনাহয়। যদি হত, তবে।থে
পথিকের সঙ্গে: ণিদেশীর ) নাহয়। বদি তাহাও হত ক্ে
যেন বিচ্ছেদ না হয় আর. যদি 6 হয় যেন আমার পরমা

আমার বশীভূত থাকে।
ম ভূৎ প্রেম তখ।বিধং তদদপি চেশ্সা ভাস্বক্বোগ ব্যথা
সাপি স্তাদথ জীবিত ক্ষণমপি তং মা বিলম্বং ভজেঃ।

ইত্যেবং সি শশ্কয়াপ্রতি্িনং ঘদ্যনময়! চিত্তিতং

ত্বন্বন্মে মলিনাশয়েন বিধিনা সর্ববং বিপ্যাসিতমূ ॥
সথি! প্রেম যেন ন1 হয়। যদি হয় তবে ধেন বিচ্বোসটি
খস্তরণ। সহিতে না হয়। যদি বিচ্ছেদ হয় তবে প্রাণও ছে

বহির্ত হয়। সধি! প্রতিদিন আমি এই আশঙ্। করি
কিন্ত বিধাতা আমাকে সেই যাতনাই ছ্িলেন।
|

মাতুজ্ন্ম কুল্রীনাং জন্ম চেদ্যোৌবনং ন ছি:
যৌবনং চেত্রত্ প্রেন প্রেম চেস্ধিরহো ন হি.

সখি কুলবধু হইয়! যেন জন গ্রহণ করিতে লা. হয়।বি

. কুলবধূ হই বে দেল যৌবনকাল না আসে, যদি যৌবন জী

তবে হেন প্রেম করিতে না হয় আর বদি প্রেম হয় ওধে খে
বিচ্ছেদ নাথাকে।

(৪8৪ )
জন্মৈব মাস্থ যদ্দি চেন্ন নিতশ্থিনীনাই।

তত্রাপি চেদহুহ নৈব কুলাঙ্গনানাম্ ॥

রম্ী হইয়া কেহ যেন জন্ম গ্রহণ না করে, যদি করে তবে. .
যেন কুলবধূলাহয়? যদি হয় তবে যেন প্রেম না করে, যদি

করে তবে যেন পরাধীন না হয় । ..
প্রদ্থানং বলয়ৈঃ কৃতৎ প্রিয়ষখৈরতৈরজতং গতৎ

হৃষ্যা ন ক্ষণমাসিতৎ ব্যবসিতৎ চিন্তেন গন্তৎ পুরঃ।
বাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে. সর্ষে সমং প্রস্থিতা
শুস্তব্যে সতী জীবিত প্রিয়নুস্থৎ 'ার্থঃ কিমুত্যন্যতে ॥
প্রাথনাথ যাইবে বলিয়া বলয় কোলা) অগ্রে প্রস্থান করিস্বাছে* অশ্রুজল নিবারণ করিতে, পারিতেছি না। ধৈর্য
শ্রশ্থান করিয়াছে। প্রাণনাথের্ নিশ্চয় গমন দেখিনা সকলেই .

শ্লাইতেছে কিন্ত গ্রাণ, তুমি কেন তীর সঙ্গ ত্যাগ কর?

মনাগপি ন শোচামি তব বন্ধোরদর্শনাৎ।
অপি প্রি্মতমাঃ প্রাণাঃ কেষাং নয়নগোচরাঃ॥

নাথ! তুমি প্রবাষে গ্রমন করিলে তোমাকে দেখিতে পাইব_
কম তাঙ্গাতে খেদ নাই কেবশ আর কাহাকেও প্রাণ:

ঈমান দেখিতে পাইব নাইহাই ছুঃখ।

ত্বং দূরমগি গচ্ছস্তী হৃদয়ং ন জহামি মে।

দ্দিনাবসানে ছায্পেব পুরোসুলৎ বনস্পতেঃ ॥
বদি তুমি দেশাস্তরে যাও, তথাপি আমার অন্তর হইত্ডে
দু নহ। দেখ, দিবা অবদানে নর ছায়া দুরে যায় বটে কিক
ইক ছাড়েনা।
ৃ

(8৪)
স্মরনি তময়ে বন্ধো ন পুনস্তবাৎ স্মরাম্যহমূ।
স্মরণৎ চেতসে! ধর্মশ্চিত্তন্ত ভবস্তিকে ৷

নাথ! ভুমি আমাকে সর্বদা স্মরণ করিতেছ কিক ভোমাকে .

আমার মন স্মরণ করে না; তাহার কারণ "চিত্তের স্মরপরর্টী.
তোমার নিকটেইথাকে।
শ্বাস এব নতভ্রবো! ন গণিতাঃ কে নাম ঝঞ্ামিলা-

সীর্ণ। বাস্পপরম্পটরব সরিতাং বৃন্দেমূকঃসন্ত্রমঃ।

যোঢ়া কাচন দৃর্টিরেব কিয়তী বজাভিখাতব্যথা
প্রেমৈবায়যুপেক্ষিতো। নন্থু সথে প্রাণেষু কোহনুগ্রহঃ ॥

যখন তার দীর্বশ্বাস বাধা বলিয়া মানি নাই, তখন প্রবল

ঝটিকা আমার পক্ষে ভধ সমান। যখন তাহার অজশ্র অপর

পারা দেখিয়াছি তখন নদীর জলে তয় করি না। যখন তাহার,
সজল কটাক্ষ দেখিয়াছি তখন, বজের ভয় করি ন1। যখন:

তাহার প্রেম ত্যাগ করিয়াছি তখন প্রাণের আশা করি না।
মত্পাণিং নিজপাণিনা বত শিরস্তাধায় যত হুচিভং

'বারংবারসুবাচ বারণবচঃ ্রত্বাপি তন্ন শ্রুতমূ।
পশ্চাৎ কাততরতভারকেণ নয়নেনালোকিতৎ যর

তৎ সংস্কৃত্য মখে সখেদমধূন! চেতো দ্বিধা জায়তে॥
আমার ছুইটাহাত_নিজ মন্তকে স্থাপন করিয়া, যেও

যেওনা বলিয়া বসন ধরিয়াছিল; তৎপরে কেবল হি
ছল নেত্রে আমার পানে চাহিয়া! রহিল; সেই সব সন্দুর্ধে
দবেখিয়াও সথে! প্রাণ দ্বিধা হইল না।

.

নিবেদিতব্যৎ সবি বৃত্তমেতৎ
. নাথে চিরপ্রোবিততরূরকায়াঃ।

বর্ষা ধারাধরমুক্ত নীরাৎ
ভীতোহবিশৎস্বাস্ত পুরৎ কৃশানুঃ ॥
সখি ! একবার যাও সে কেমন আছে দেখিয়া আইস;
যদি আমার কথা জিক্াসা করে তবে কহিও যে, অগ্নি বর্ষাভয়ে

আমার হদদ্ে প্রবেশ করিকাছে |.
টৈভঙ্জ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কণীয়ং

করা হিমাংশোরপি তাপয়স্থি।
বিয়োগভপ্তং জ্দয়ং মী

তত্র স্থিত৷ ত্বৎ পরিতাপিতাসি ॥
প্রিয্পে ভয় করিও না, হিমকরে শরীর দাহ হয় না। তোমার
বিরহে আমার

বক্ষস্থল উতপ্ত--তুমি তাহার উপর থাকিয়া

ভাপিতা।

ভিনত্বেকপরি সৃগাক্ষী বপুরভিলিখ্য প্রিয় নিলি 1

তজ্চিরধিরহে দীন। শঙ্কিতগ্রমমা ন নির্মনে চরণো।॥

|

কোন বিরহিণী প্রবাসীপতিকে দেখিবার জন্ত পন্ডির চিত্র
অস্কিত করিতেছেন।

পাছে

শ্রভিমূর্তি সগীব হইয়া গমন

করে ই জন্ত চরণ দুইখানি, অঙ্কিত করিলেন না॥. সাং গঙ্্তি প্রি অপ্রে ধন্তাস্তাঃ সথি ফোবিত:

_.অন্নাকন গতে নাথে গা দিজ্ঞা। চুবৈরিণী॥
ষধি!

অনেকে

অনেকের

প্রবামীপতিকে

্
ভাশাগুণে

কপ দেখে; কিন্ত আমার ভাগ্যগুপে যে. অবধি তিনি বিদেশে

শিয়াছেন সে অবধি আমার নিদ্রা নাই ॥
অশোক ইতি রোপিতঃ স্কটমুদেতি শোকদ্রমঃ
-পিকীতি পরিপালি তা গিরতি হস্ত হলাহুলম্।.

(৭)
নুধাৎশ্ররিতি বীক্ষিতো! দহতি চক্ষুরিন্দী
বরং
ন নীতিরনূমীপ্ুতে কুশলহেতু রেণীদুশহ ॥

|

অশোকবৃত্তকে অশোকজ্দানিরা রোপন করিস্লাছিলাম কিন্তু
শোকাধার হুইল। কোকিল বলিয়া কোকিস পুষিযাছিলাম',
এখন জে বিষ উদ্ধার করিতেছে ।* স্বধাকর বলিয়) সুনাকরেক

দিকে চাহিয়াছিলাম, এখন সে অপ্রির স্তার় 'নামাকে পুড়াইঃ
তেছে। সখি!
হইতেছে ।

এখন দেখিতেছি সকলেই, হিতে বিপরীত
ূ

্হস্তাজ্জিতমন্লীনাং মধুপাঃ প্াবহারফাঃ।
আক্ষেপ বিষয়ঃ কিং নম্বে তে পর তাদযুঃ ॥

সখি! আমার স্থহস্ত রোপিত মল্লিকা পুষ্পের মধু পা
করিয়া ভ্রমরগ্রণ আমারই প্রাণ হরণ করিতে চায়, ইহাকে
কোকিলের দোষ কি দিব; তাহারা সহজেই পরত্য।

আলি ঝংলিনতয়া বলিরান্মৈ দীয়তে বলিভুজে ন হুখায়। র:
এব এব কুহুকগ্ঠিশিশৃনাং €
কৌশলেষু পরমেৰ নিদানম্ ॥
দিলে, এইত যত্ত হে
আহাম্য
সখি! কাককে কেন
মূল, ও ঘে কোকিলকে কুহু বর দিয়াছে আর এ

্

বিবহিনীগণ বণিত হয়।
উদঞ্চতি নির্শাপতিরবহ্তি গদ্ধবাহো মুন্ুঃ
কুহরিতি কৃহ্রিতি ধ্বনিরনীতিরজ্জপ্তে।
- কুপখ্যমিদমুৎকটং তদিহ সন্কটে সা সখী
ন ভীবত ন জীবতি প্রিষ্ষবিগ়োগরোগান্ুলা ॥

চন্দ উদয় হইল, মহমদ তি

কোকিল কু ক

নি

1.

বে ডাকিতেছে এ সমস্তই কুপখ্য; ইহাতে আমার পির
াঁচিবে না।

পিক বিধুস্তব হস্তি মং তম
ন্্রমপি চক্দ্রবরোধি কুহুরবঃ।

তছ্ভয়োরনিশং হি বিরোধিতা

কথমহো! সমতা মম ভাপতেন |
হে কোকিল !চন্্রদনেব তোমাকে বধ করিতে চায়, তূগি?

ুহুরবে' প্রতিবিধা করিতেছ কিন্ত. তোমাদের উতক্নে্ বিরোধে
কমি যে জালাতন হই।

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নম নিশৈব বরং নলপুনর্দিবা।
উভয়মেত দু'পৈতৃঘবা ক্ষয়ং
প্রিপ্নতমেন ন ঘত্র সমাগযঃ ॥

দ্বিবম তাল পুনঃ রাত্র যেনআর হয ন! অথবা রাত্রই ভাল

তিদমান ঘেন আর হয় না অথবা প্রাণনাথ সমাগম না হহঙ্গে
উভয়ের কিছুই ভাল নয় ।
বাবদ, যাবন্ভবতি কলয়া মাংসলোহ্রং হুধা২

স্কাবস্তাবত প্রতিদ্বিনমসৌ শ্বীয়তে পক্বত্ধাক্ষী ।
মন্তেধাত1 রচন্ধতি বিধুং কান্তিসারৈস্টাদীষ়ৈস্স্মদ, বাব হুভগ ন ভবেৎ পূর্ণিমা তাবদেছি ॥
শুণম! চত্্রমা প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতেছেন আর সে ধনিও
ট্রিতিফিন কুশ হইতেছে । বোধ হত বিশাতা, কমলাক্ষির কাস্তিতে
[ুধাকরের কাঘির পুষ্টিসাধন করিতেছেন! তাই বলি চস্্রমা পূর্ণ-

কাল প্রাপ্ত হইবার অগ্ডে তথায় চগ নতুবা! দূর্ণসাসী হইলেই,
সে ধনীর জীবন রোধ হইবে।

: দশা দগ্ধং মনষিদ্জৎ জীবযত্তি দিব যাঃ।
বিরপাক্ষস্ত জয়িনীস্তাত্তমো বাযলোচনাঃ॥

লোকে বলে হরনেরে কাম হত হইয়াছে কিন্ত ঘাঞ্জর!

আমোদচ্ছলে কামকে বাচাইয়া শিবকে ছয় করে 8
রাই ঝ্জীনার পাত্রী।

রর

নী

|

অঙ্ীকৃক্ষ দূশো্ভাীম্ী ভব মন্মথঃ।
ঘোষয়্ত সরোজাক্ষি মহেশজরি তে যশঃ ॥

তিয়ে! একবার আড়নকনে ৃষ্টিপাতকর। দেখি মদদে
আজ কি রঙ্গ হু; কারণ বহুদ্ধিন হইতে মনে ইচ্ছাকরিয়া
সম শিবকে পরাজয় করিলে তোমার জয় খোষণা করিব।॥
নাসির

কমকা্রিকাতিতরযো।

_ অবধীরিভবিধুমণ্ুলমুখমণ্ডলগোপনং কিবিভি |,
-. স্তনছুইটী ঢাকিয়াছ,, ভাহাতে ক্ষতিনাই কিন্ত খিনি চর
শজন করিয়াছেন, তিনিই তোমার চন্রদুখ জন করিয়াছেন
তবে কিকারণে সেইমুখআচ্ছাদন করিয়াথাক।

বঙ্ষসিবহসিগিরীঞ্ বরিদুবনজয়িনীকটাক্ষেণ।.
৷ অবলা তং যদিসরলে কংবলবস্তং ন জানীম:
সরলে। তু বক্ষে পরী বহন
হিরা খাক এরর
.£€

( ৫০. ).

বানানে ত্রিভুবন জয় করিয়া থাক; ইহাতে তুমি যদি
জবা, তবে বলবান্ কে?

কমলমুখি ভবত্যাশ্চারুবক্ষোজশভুঃ
কিল পরমরসাট্যে! নির্মিত! কেন ধাত্রা।
অহনপি তু ন কামী-কিছ্ত কাত্বে তপঙগী
নিজকরকমলাত্যাৎ শভুপুজাহ কিরোছি।4

কমলমুখি ! তোমার হৃদয়েকিহই শতউদয় হইয়াছে ।
(িধাতাফ্টী পরম নিথি। স্থাপন.করিষ্কাছেন।

আমিতনিজে

ষপশ্বী, আমার ইহাতে কোন কাজ নাই; অত্র শস্তযদি পুরাও তবে পুজা
পিয়া করদারা পুজা করিবার বাসন!)
র্

|

|

ঈর।

ামিতি রহমি ভনিততং হুংসহম!

2

[.জীবনাথস্ত।

(অক্কাতনিমী(পিতনয়ন! জৈমনগুনিকী গুনং তত্বী ॥
প্রাপপতির অকম্মাৎ

নিদাক্ুণ বিদারবার্তী শ্রবণ করিরা

নরনা হইরা জোমনির স্মরণ করিতে লাগিলেন।
নী নিমিশিত
নি
অসস্তাগুস্তব বিরহদাবামিশিখরাকতোদ্েগঃ

পঞ্চান্ুগনুগযুধেদ ব্যতিকটৈহ |

79তংটা
হাট্যাতি হরে
ঠাধদ্য শ্বে। বামন মহচরী প্রাপহরিণঃ ॥

একে তোমার বিরহারিতে ধনী ভস্মীভূত প্রন তাহাতে
বাই পঞ্চশর দ্বাধা;তাড়ন। করায় দিন নিন তনুক্ষীণ

উকেছে, বোধ হব শীত্রহতাহার দেহদস: পরিত্যাগ করির!
নি

স্বতিং বারিদবারিভিরবিরচিতো
বাসো ঘনে কাননে ৷
শীতৈন্চন্বনবিন্দৃভিরনগি [জো দেবঃ সমারাধিওঃ।
নীতা জাগরণত্রতেন রজনী ব্রীড়া কৃতা দক্ষিণা"
তপ্তং কিন্ন, তপস্তথাগি স কথং *
নাদ্যাপি নেত্রাতিথিঃ|
হে স্বজনি! ্বানচ্ছলে বৃষ্টিতে ভিজিলাম, নিবিড় কান
বাস করিলাম, সচন্দনে লিণ্ড হইয়া মদনের পুজ। করিলাম

জাগরণ দ্বারা রাত্রবাস শেষ করিলাম, লঙ্জাকে দগ্গিণাারি
করছিলাম, অমস্ত জপতপই শেষ করিলাম। কিন তথাপি তাহাঙ্

দর্শনিলাভ. করিতে সক্ষম হইলাম না।
উদ্দেতি ঘনমগ্ডলী নটতি নীলকঠাবলী
স্তড়িদ্বলন্তি সর্ধধতো বহতি কেতকানীকুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি ! স তত্র মন্তেহধুনা

দধাতি মকরধ্বজন্টর,টিতনিঞ্জিনীকৎ পনুঃ ॥
হে সখি! বিছ্যুৎরেখাসংসুক্ত সজল জল্ধরে মনকে বর

ব্যাকুল করিতেছে। আরও দেখ কেতকী বানুতে মহুরগণ ফেরার
রব করিতেছে । ইহ! দেখিয়া সধি, আমার প্রাণনাথ আসিঙ্ছোর
লা কেন + বোধ হর মনমথের ধনুকের গুণ ছিড়িয়াছে।

দাক্ষিণ্যং মলয়ানিলন্ত বিদ্বিতৎ শৈতৎ চ শীতছ্যুতে।

পঞ্চেষোঃ কুহুমেস্থপিকরবে জ্ঞাতি। যলে| হারেতা ॥:

বিচ্ছেদ তব কেন মে পরিচিতাঃ প্াণেপ তত কথা
বিষ্কারে পুনরপ্রণানয়তি মম ব্যাহতেরৎ তদুঃ॥
হে নাথ! 'মলয়ানিলের

দাক্ষিণ্য যা) হাক

নটি শীতলতা ভাহাও জেনেভি, মন্থের ফুলবাআর

ভেনেছি আর কোবঙগের কবরের মতা ছাছাও,|খেত

চি ৫২ )

[তোমার বিরহে সকলের পরিচয় পেস্ছেছি । তবে প্রাণ যে বহি-

এত হয় নাই দেই জন্তই তোমার নিকট মিথ্যাবাদি হইতেছি।
_.

ছবতু বিদ্বিতৎ ভব্যালা পৈর্পং িকবগম্যাতাং
. তনুরপি ন তে দোযোহম্মাকং বিধিস্ত পরাঙ জ্খঃ।

উর যদি তথাভুতং প্রেমপ্রপয়মিণাৎ দশাং
প্রন্ৃতিচপলে কা নঃপীড়াগতে হতনীবি তে॥
হে নাথ! ভোমার মধুর আলাপে আর. প্রশ্বোজনমনাই।
বিধাতা বিমুখ হইলে সকলই বিপরীত হয় কারণ তোমার,
সেই বিমল প্রেমের ঘধন এই দশা হইল তখন যদ্দি এ প্রাণ
গলার ন্যায় বহির্গত হয় তাহাতে ছুঃখ নাই।

অনালোচ্য প্রেম্ঃ পরিণতি মনাদৃত্য সুহ্দ-

-স্তুয়াহকাস্তে
মান্যকিমিতি সরলে প্রেয়সী কৃতঃ।
'সমাকষ্টা হ্যেতে প্রণয়দহ লোভা হ্থরশিখা: ।
'স্বহস্তে নাঙ্গারাত্ত দলমধুনা রণ্যরুদিতৈঃ ॥
“ প্রেমের গতি না জেনে কেন মান করিলে, সে তোমায় কত.
খিল পায়ে ধরিল-_৩বু তাহার প্রতি তোমার কৃপা হইল ন।।
; না জেনে জলত্ত অঙ্রারে হাত দিয়াছ, ত্রন্দন করিলে

হইবে?
ফল

|

অয্ধি চেলাঞ্চলেনাদ্য কল্যাণি সুধমারগু।
_.

ুহুবিহিত কর্মাপি কুরববন্ মুনিপুজ
বাঃ॥

সুঙ্গরী কিছু কালের জন্য তোমার মুখ কমল বসনাবৃত কর ।
বিগ অমাবন্তার ব্রত করিবেন।

. তন্ি ত্বদধর্বাফং নাবিদন্তবিফো। জনাঃ।

. বহ্ধাহথাঃ সথধাভাবাহ্থাস্ব বিষাসবঃ ॥

|

(5
হন্দরী যৃদ্ধি মুড জন তোমার বুখামৃতের স্বাছ জানিতঃ তাহা;
ক
হইলে আর কর্গেবাইভে চাহিত না।
রমণী মণুরাধর মধু মনুরিমগরিমানমন্রামীৎ ।
হরিরে ষ স্থরেভ্যো দন্বাদূত্রিন্দিরাং কৃতবানূ ॥.

স্রীলোকের মধুরাধরের আস্বাদ স্বয়ং হরিই জানেন" নঙ্চে
সমুদ্র মনে অন্ত সকল দেবগণক্ষে অমৃত ঘান করিয়া আপনি

লক্ষীকে লইলেন কেন?
অম্ৃতনম্ৃতৎ,কঃ সঙ্গেহে! মধুন্তপি নান্তথা

মধুরমধিকৎচুসযাপি প্রসন্গ'তরং কলম্।

সর্দি পুন্্ধজ অনূরসান্তরাবজ্জলো

' বদতু যদিহান্তৎ স্বাদস্যাত প্রিয়াবদনচ্ছদাঁৎ॥
অমৃত অনৃতই, মধু মধুরই বটে আর অঅ মধুর মাষ্াী
বিশিষ্ট তাহাও জানি, কিন্ত প্রিয়ার অধর পক্ষ €
কোন বাথ
মিষ্ট নহে

শিখারাণ গ্কনব নাস কিরচ্চিকং
কিমভিদানমস।ষ করোত্তপঃ।

বুমুখি ঘেন তবাধর পাটলং

ছ্শতি শিশ্বকল শকখাবকহ
7
দুলারী কোন পর্দদতে, কতকাল এবং কি তপ কষ
তোমার এই সুখ শাবক বিশ্বফস্প ওঠাধরদবর তোমার সারি
নৃতপানে অধিকারী হইগ্াছে।

লাদে। বাগমৃদ্থৎ ততো মুখশশীলাবণ্য লক্ষমীন্ততো
মরার ুস্বমরিতচৌভ্যাান্ মুলে ্রমাৎ।

(6৫৪)
ইন্বং যয়যৌবনাদ্রিমথনাৎ বালার পুরব্বারিধে;
্জাতৎ যচ্চ কটাঙ্ষবীক্ষণ বিষ সহৎ ন সন্তোরপি ॥

অবলা সমুছে যৌবন গিরি দ্বারা মন্থন করিয়া প্রথমে বাক্য-

রূপ অমৃত তৎপশ্চাৎ মুখটন্্র তৎগম্চাৎ লাবণ্যসবস্ূপ লক্ষ্মী

ভৎপণ্চাৎ ভ্ররাবতরূপ কুচযুগগল উ্থিত হইল সর্বশেষে কটাক্ষ
বিষ উখিত হইল । ইহাশঙ্করের অসহ।

কুট্লাক্ষি কটাঙ্ষেণ নাস্বানমবলোকয়।

আসির্নৈব বিজনাতি লৌহকারজনির্্বম ॥

হন্দরী কটাক্ষ সন্ধানে আপনি আপনার দিকে চাহিও
সা। লৌহ অসি কামারকেও মানে না।
.

লোচনহরিপগর্ব্বন্োচনে
মা বিভুধরকৃশান্ধি কত্লৈ।
শুদ্ধ এব ষদ্দি জীবহারকঃ

ূ

সায়কে ছি গরলৈর্ন লিপ্যতে 1

হুন্দরী নয়নবাণে হরিণের গর্ব ধর্ব্ব করিতে পার তবে চক্ষে

কজন দাও কেন?

ছুমু চক্ষে যদি জীবঙগণকে নাশ করিতে রঃ

|র)তবে এবিধ চক্ষে দাও কেন?

কামিনীজনমনোজ্ঞনামিকাচারুতা কিমু শুকেন চেরভ1!

পঞ্জরে যি মন গীনং,
নাস্তথা নিরপরধধবন্ধনম্ &.

জগ সাসিকা তকপক্ী চুরকরিয়াছে নচেৎ লোকে.
টাকে পিরাবন্ধ করিবেকেন?

ক

এ

22
নূনং হি তে কবিরবা বিপরীতবোধা

যে নিত্যমাহুরবল! ইতি কামিনীনামৃ।
তাভিব্র্িলোলতরতারকদৃক্লিপাতৈঃ
-শত্রাদয়োখপি বিজিতাত্ত, বলাঃ কথং তাঃ ॥

বোধ হয় কবিগণ নির্বোধ, নচেৎ যাহারা ঈষৎ কটা
শন্র জয় করিতে পারে তাহার্দিগকে অবলা বলে কেন?

কেচিৎ পঙ্চজকোরকোৌ কতিপয়ে স্বীতৌ রথাঙ্গাত্মজো
কেচিতৎ স্বর্ণবনুদ্ধরাধরহতে। কে নাম বক্ষোরুহো।
তক্তাঃ কাঞ্চনজ্তরীবতলোর্লাবপ্যবারাং নিধা-.

ুবজজাঙ্গবযৌবনস্ত করিণ:ঃ কুস্তাবিতি ভ্রমহে ॥
হুন্দরী যুবভীগণের স্তনদ্বয়কে কেহ বলে কমলকলিক
কেহ বলে চক্রবাক, কেহ বলে নুবর্ণ পর্বতের সন্তানঘতর, কৌ
বলে ও ছুট স্তন, কেহ বলে যৌবনরূপ হস্তির কুত্তদ্বয়।

কুচাবস্তাঃ কোকো করিকরভকুত্তাবিতি পরে

বদস্ত্যনো বক্ষঃসরসি কমলে কাঞ্চনত্ষটৌ।

অসৌ মেরাস্াত্তঃ স্ক,রতি মদনেন ত্রিজগতীহ
বিনিজিত্য থাকিব নিজং ছু্ৃভিযুপন্॥
_হুন্মরী তোমার স্তননবয়কে কেহবলে চক্রবাক, কেহআগ

করিশ্তির তব, কেহ বলে হুদয়সযোবরের কমলকরিু
।কেছু বলে হুবর্ধের শট; কিন্ত আমার বোধ হয় গর

রিবন জয় করিয়া তাহার বিজয়ুশ্ৃতি উপ্টাই। রাখিয়া

(৫৬)

নায়ৎ নাভিররৌবরো ন চ কুচে। নৈষা চ রোমাবলী

নির্ণীতং কবিভূষণেন কবিনা যত্তৎ সমাকর্ণয়।
একভ্রন্ফিতচক্রবাকমুগলা
করায় হর্ষাত্বনা

শ্তামা সপ্টনলী নিলীয় কুহরে কামেন সঞ্চারিতা॥
হুদ্দরি| তোমার নাদ্িসরোবর, কুচগ্বয়। রোমাবলী এ
সকল কিছুই ₹য়। কবিভূষণ বলেন, মদন সাঁতনল হইয়া
নাভিন্চে বসিয়া গোপনতভাবে থাকিয়া, চক্রবাকরূপ স্তনদ্ধ্কে

ঈরোমাবলীচ্ছুলে সপ্তননী বিদ্ধ করিতেছেন।,

একস্ত রোমনালস্ত দ্বে জাতে স্তনপন্কজে।

তঙ্জাধঃ কিকিদস্ততি বিভাব্য নিশিমন্যতে| ॥
রোমাবলশরূপ একটা সৃণালে দুগল কমল 'কুটিয়াছে আর

কার নিচেকোনু রদ্ধ খাছে সকলে বশে | বোধ হয় এই জন্তই

ধুষজন নিযোগে খনন করেন।

ৃ

তঙ্ধাঃ শৈশবহদিণো হত ইতি মন্মথকিরাত্রাজেন।
নাভিসরোবরক্চ চেষু যদজনি রোমাবলীশম্পমূ ॥

নাভিসরোবদের চতুদিকে রোমাবলীজপ

তৃণ জন্মিয়া

টা শোভা হইয়াছে॥ যোঁধ হত এই দন্তইমদন ুন্দরী-: ূ
|উকশোররূপ মৃগলিপ্থ ব্ধ করিয়াছেন ।.
প্র
মধ্যৎ হ্রীণাৎ নব্ননং দবণীণাং

জহার সা চারুবরং পিকীলাম।
নচেদমীষা২ কথমায়ভাহঙ্ী

দৈব সক্কোচনমাতনোতি।

বধ, হয় সুন্দরীগণ হরিণের নয়ন, সিংহের কটি এরৎ,

€৫
কোকিলের স্বর অপহরণ করিয়াছে, নচেৎ সর্বদা সন্কো্ট

এবং গোপন করে কেন

|

নেয়ং তে মুখমগুলপ্রতিকৃতিচ্ছায়া ন হারোস্তব!
বক্ষোজপ্রতিবিদ্বিতৎ ন সরলে জানেহস্ত তথ প্রিষ্বে ।

অপ্রাপ্যানলমৌতভগং তব শশিমুক্তাঞ্চিতৈর্দামভিঃ
কঠে হেমঘটদ্বয়ং দধদ সো প্রানীক্মধ্যৎ গতঃ ॥
হন্দরি! সরোবররূপে তুমি ধে.তোমার মুখে,
সতনস্বয়ের প্রতিবিম্ব দেধিতেছ উহা! তাহা নহে। অভিমানি:

চর তোমার মুখ দেখিয়া ছুঃখে নিজ গলার দুইটা কত্ত বাহ
প্রাণত্যাগ করিবার জন্ত জলে ডুবিতেছে।
ক্ষিতোরক্তাস্তোজে তছপরিচরভ্তাতরু যুগং
তদুর্ধোগ তোভূকনকমর সিংহাসনমিদ্ষ্ ।

তাতোনান্তে কিঞ্চিৎ তদ্বপরি হুনেরোঃ শিশুযুগ্াং

তাতো রাধানাথঃ শিব শিব বিধেঃ হষ্টিরপরা॥া

রক্ত বর্ণ শতদল পদ্ধের উপর, রম্তাতক্ল রূপ উর্রমুগল তুর
. পরে মদন রাজার সুবর্ণ জিংহাসন? তছপরি স্বমেকু শিশু, ্া

সর্ধোপরি চত্দেব

শোভা পাইতেছেন। বিধাতার অনুর

সৃষ্টি।

পদন্তা সৈরাসীৎ কমল পরিপূর্ণাবন্থম্তি
ভূগান্দটোলৈরিন্দীবর শত্পন ভূঙ্ন্বরতনমূ ॥

শ্মিতং মন্দ মন্দৎবিরচয়চলাপাঙ্জি চতুরে :

ধরায় প্যান্তাৎ বিধুসধি হুধায়াঃ পরিচন়ঃ ॥.

হুন্মরী তোমার চরণ বিভ্তাসে ধরাতল শতঘল পন্মে যতি

(8৮.
হইল; ভোমার দৃট্িতে গণণমণ্ল নীলপন্দে পরিপূর্ণ হইল ঠা
হী এখন একটাবার হাগ্ত. কর পৃথিবীতে হুদা বৃষ্টিহউক ।
ইদস্তে কেনোক্ৎ কথর কমলতক্করদলে

যদেতশ্মিন হেলগ়ঃ কটকমিতি ধ্ংশে খলুবিয়ন ।

ইদতদ, সোব্যান্তমেন পরমাস্ুং স্বৃতিভূবা .
তব লীত্যা চক্রং করকমল খুলে বিলিহিতষ্ ॥.
বিধু্থি এই যে, তোমার হস্তের বলয়; ইহাকে বলর কে
ল্। ষে বলিয়াছে সে. তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে
মািবে।। মদনরাজ খিশ্বতরক্ষা জয়করার পর তোমার উপ্লর
পিরিতূষ্ট হইয়া তোমার হস্তে এই চক্র দিয়াছেন ।

শষ্টবিশ্বরসকাকিক্ষিং
|
মুদ্রা
_ নািকাবিক্ত ভূষণচ্ছলাহ ।

বন্ধনীমিব ততান্ কামিনী
_ বদ্ধি তুং ছি যুব চিন্্ৎ শুকমৃ।
রর
সুন্দরী তোমার ২ষ্ঠরূপ বিন্বফলে পাছে শুকপক্ষী আসিয়!

টুএই অন্ত কি নাপিকা উপরি বর্ণ ফাদ্রূপ নত পরিঝ্বাছ।
আয় মম্মথচুতমঞ্জরি শ্রবণায়ত চারু লোচনে।
অপহৃত মনঃ ক য্পমি মে কিমরাজ .কনত্র বর্ততে ॥

নদী তুমিআমার
এ
মূন হরণ করিসলই যাইত্ছ কেন £
ছক অরাজক রী

্বাস্থতি ঘৌবনমচিরাৎ সসাবপিনিপড়িষ্যতোহবস্তমূ।।
যুব জন বঞ্চন পাপৎ কেবশমবলে চিরস্থায়ী ॥

নগরী এযৌবন চিরদিন নহে, কঠিন কুচ সুগলওএ

পতিত হইবে? কেবল হুবাছনকে বানা ্রার পাপীথাকিস:
ফাইবে।
সকতি
1

হে পান্থ পুস্থক্ককর ক্ষণমার তিষ্ট
বৈদ্যোহসি কিহ গশিতশান বিশীরদোহনি ।
কিনোষপেন বদ পন্ভাত সঙ তিয়োষাং

কর্হাগণিষ্যতি গ ওঃ সচিন প্রধান ॥
হে পাস্থক হস্ত টিরক্ষণকাল অব স্থিতি কর, ভুমি: বৈদ্য,
অথবা জেযোতিবক ১ বলিতে পার? কোন সষদি বলে বা ফ্যোর্জি
জর পখনাগ আমার বিদেশস্থিভ স্বামী আনি পারে,

দুটা ৩২ রতি কো ব্দিৎ হরতিঃলীন লস রুশ!
নিহিপা নিশিউত কটাকংবি

আঘাতে ছুজবনব্নধ

কাথাকোদওতঃ। 7.

প্রেমান্বধৌ পাতিছ্ছো:

নি্গিগৌ স্থান পর্দঘহে। তহপরীকোনন্জনাশক্ষত ॥
কোন দুবতী নাগরীএকট শন্দর চুবাকে দেখি কটাক্ষ
শরে যোহিত করত বাভ্লত! পাশে বন্ধন করিয়া প্রেমসা, নে

নিক্ষেপ দরিলেন; পাছেলাগর প্রেমমাদর হইত উখিত হী

এই আশঙ্কায় কুচনিরি বঙ্গ ঢাপিয়া ধরিলেন।

্

শ্বশ্রুঃকুপ্যতুবিদ্ধিষন্ধ গুঞুবেচনিনান্ত বা যাহরহ ও

.. স্বস্মিশ্েববন্দিরে স্থি,পুন জাপো বিষেযো ময়া।
. আথোরা ত্রমণায় কোন কুহরাভুত্কালমাতশ্বতী
. মাজ্জারিনখবৈঃ কৃতবতা
কাহ কাহ ন মেহুর্ঘশ।|

আড়ি রাগ করুন, গুরুজন বিঙ্গেষ করুল, ননদী নিষ্ারঃ
ক্ষনআর যদি জন্ম জন্ম জাগ্রত থাকি, তথাপি সখি জোর

শয়নন করিধ না । বিব্লকেন?সাজ
৫ গৃহে
কি ধার য়ে

হইতে খরতর নখ দ্বারা,'মুবিককে আক্রমণ জন্ত্

সরা;

রাই দরদ ক্ষত বিক্ষত
করে তৎকর্তৃক. আমার?
লাফালাফি
ও

ইাছে। ৃ

অভোনত হি? নেতা ভীন্থিতা
_ চালাপাদ্বদ্দনং ন্িহায়/ছচোযঃ সীমালম্মিতা ॥...

.শাঢালিনতঃ পয়োধরঃ সৎ, সংত্যজ্যনীবিৎ,গ্লতা]
: গত্থ্স্তত্র করে গড়ে,'কিমভবৎ অতিষ জানীমছে॥
রংপ্রথমে নয়নকোণে ছিল, চারিচক্ষে, মিলন হওয়ায়

আলাপে -বছলছাড়িয়া বক্ষে
জা লজ! পাইয়া নাতিস্থলে
সা
লা

হই: (আনা যো কোথায় িক়্াছে জানি

: ক্মার্দে। শেলৌ তুনয়নে তক্িতসথান্ুখাজে
..অন্থানবঙ্ষোরুহশ্িখরিণো। নীবিবন্ধে ্ধতো। হী

ৃ 'ীবিবন্ধং ক্লখমতিপুননেব্রমালম্থ্যভত্তবৌ
রঃ
.
-শ্রায়ো মন্কে ভব সখি ভরিয়ে! নাস্তিলজ্জা কফাপি ॥
্রশথমেগজ্জ। মস্তকে ছিল, ক্রমে নয়নে উপস্থিত, তৎপণ্চাৎ

জাগে, যুখ ছাড়িয়া বুকে, বুক ছাড়িরা কাটতে, কট ছাড়ি
জর

ইহাতে বোধহত সুপরি মার লজ্জায়লগা নাই;

: আগকত| পিরাসনে ত্রিরলী কপোলে
ন্তাবলী বিগলিতা নচমে বিষাদঃ

পলো

১ পথি মাতনির্য
৭

'প্রাছে তাহাতে ক্ষেদ্
নাই। কিনতু মুবহীজনে পিতা
বলি যা
এই মহা ছঃখ।

উত্তৎ শ্রীতিকরং বচঃ স্তনতটান্ডোনগা মন দর্শিতি
| তৌমুলাঞপঢালনা বিরচিতাছুজঃকটাক্ষচ্ছটাঃ
এতেনাপি ন চেদপাক্কতমনাস্বৎ

কিং ন বিজ্ঞোবান,

কিংবাকামকলাহনাস্থিকশলাজিবী ন বা মন্থঃ ॥..
প্রিপ্রেমবাক্য, বলিক্াছ। কুচভট ভাগ দেখাইগ্ছি খর

. চালন। করিস্বাছি,কক্ষ ক রে ছ তবুও ভাতে তোমার বারা

বিকার উপস্থিত হইল না.)বোধ হয়. কাম বিয়ে তুমি পি
নহ অথবা! বুৰিমন্সধমুতহইয়াছে/.
মনোবন্ধোদত্তঃ শিদমোহযু বন্বা। :
স্মরঃসাক্ষী লত্যৎ প্রতিষিনীনৎ. নতুনরঃ ॥.

ন লং, ওষিত্বং নিজনখি গতংযাতুরদু. য়ং সাঙ্ষীকন্মািরবধি জলোমাং ব্যথর্তি॥
ত্রি্কতমের অমূল্য রন মন পাইৰ বলি মধ

করিয়া নিজ মন'বান্া রাখিলাম। কিন্তু এখন তহাও পা
লা। দিজযনও গেল কিন সাক্ষীছে.সে. কেন অর

এত গ্রীন করে।,

|

মগ.খরহ কুচশৈল্য ক
বাস সা মৃগ দৃশ! সমাবৃতঃ1
গানিক্ান বিসুখং প্রজাগ্ডিং,

কম্পিত ন শিরদা বিনিন্বতি ॥

ইচগিরি
বসনদ্বারাআছাদিত করাতে
দীপ:বিধায়

(৬২)
শঁশর কম্পানচ্ছলে কহিতেছে বিধাতা যদি ক্আামার হস্ত দ্বান:
(করিতেন তবে দীপ জন্ম সফল করিতাম।.
অবিধিত সুখদুঃখৎ নিপুণং নির্বিকার

জড়নতিরিতি কশ্চিম্মোঙ্ষনে বা চ চক্ষে ।
মন তু মতননর্দ শ্বেরতাকণ্য দুর্ণ-

মদ কলমনিরাঙ্ীনীবিমোক্ষে। হি মোক্ষঃ

লোকে বলে মোক্ষপদ্ পাইবার'অস্ত নিও নির্বিকার ভজে,
তথায় নুখহুঃখ নাই: কিন্ত আমি, বলি মোঙ্ষ বানা যদি কর
যোড়মী রূপমীতে মদনরসে মাতিযা বসন মোঙণ করিলেইং
জাপনি মোক্ষপদ্ প্রাপ্ত হইবে।..
|

পাদালক্ষক গৌরবাদপিনীতি মৈধিল্যযালশ্বতে ।
"মাতঃ কি করবাণি ভূষণ কলামাত্র প্রিয়োবল্লতঃ॥
|
সহজেই কটীর বসন শখ হয়, হারাদি বুকে করিয়া পরিতে

চে করি হাতে ব্যথা পাই; সাধ করিয়া কুস্মহার গলায় দিলে
1 শরীর অবশ হয় আর পদদ্বয় অলক্কে রঞ্জিত করিলে চাঁল-

বারশক্তি থাকে না কিন্তু এ দেখিয়া প্রণকাস্ত সদাই ভষণে
্জ্দিত করিতে ইচ্ছা করেন।
দত্ত নয়া পদমিদং নবযৌবনায়

বং সত্থ্রং কচন শৈশব ষাধায়েতি।
কামন্ত হস্তলিধিতাক্ষয় লালিকের
রোনাবলী বিজয়তে জলজেক্ষপায়াঃ ॥

শৈশবকাল তুমি,মত্বর যাও আমি এস্থান যৌবনকে দান
মাহ । কামের স্বহস্ত লিখিত লোমখলী কূপ অঞ্চর আমার
ছে বিযাজমান।রা

ও

জানীশে ব্মাসনন্ত কমলে ত্য মুখেক্বোত্তিযা

ংকোচং সমুপাগতে স ভগবান ছুশ্থঃ সরোজাসনঃ |

তগ্নং ক্রলতিকা! যুগৎবিহিতবান চক্রে দশ হপ্িবান .

মধ্য: বিস্বৃতবান্ কচাংস্চ কুটিলান বামক্রবঃ সিবান ॥
তগবান্ প্থযেনী ব্রহ্ধ! অগ্রে অতি যতনে মুখকমল গতর
করাতে তাহার কমলাসনের গন্ধ সন্চুচিত হইল; তিনি তাই
দেখিয়া ব্যন্তে ক্র-যুগল গৃলম করিতে বন্র করিলেন । নয়ন
কুটিল এবং কৃষ্ণবর্ণ করিলেন । অবশেষে মধ্যদেশ সজন করি

একেবারে বিস্কৃত হইলেন।
তামস্তে। বিদধাতুভাগধের ভাজঃ

জেষুরং অজমবতং সমন্ুাতৈঃ।
বিকৈবং মম তু বিভবণং বিটি
রোলম্বাদধরিষারণৎ পৃনরখ।॥.

অন্তান্ত ভাগ্যবতিরা কেযন বাজ বালাহারইত্যাি বৃখার
সজ্জিত হয় কিন্ত হায়, বিধাতাকে ণিকৃ--ভূষণ পরা দুরে|

€পাড়া অলির ভম্ত অধর রাধ। ভার হইয়াছে।

বয়ৎ বাল্যে বালাংস্তকুনিসনিফুলঃ পরিগতা
'ন লীচ্ছানো বৃষ্ধাৎ তদিহ কুলরক্ষাসমচিত1
বয়্াঃ লং জন্মক্ষপর্রিতুমনেনৈকপতিনা
ধনে! গোত্রে পুত্রি কচিদপি স্ভি লারলযভূত ॥

.

হেপুত্রি! আমর! বাল্যকালে শিশুসহ, যৌবনে মুবধারা
লহ এবং বৃদ্ধাব্ায় বৃদগণ
সহআযোদ করিয়াতুল

€৬৪:)
করিয়াছি তোদের আবার এ পিরিতি একমাত্র পড়িক়াই আজন
কাটাইয়া কুলে যে সতি লাস্তন! রাখিনি।

চেৎ পৌরাদপি শঙ্কসে হিমকরেবপ্যচিযো লজ্সে

ভোগীন্্রাদপি চেদ্বিভেষি তিমিরত্তোমাদে যদি এন্ামৃ ।

চে কুঙ্জদপি দুয়সে জনরবধ্বানাদ বদি ক্লাম্যাং
প্রাঃ পুরি হতাম্মি হস্তুতবিতাত্তঃ কলঙ্ক কুলে &

লোক দেখিয়া লক্ভ্রা, জ্যোত্খ্া রাত্রে গমন করিতে
নির্প ফেখিয়া ভয় করিবি আর অন্ধকার নিশিতে ভয়ে গমন

করিতে পারিবি না তবে কিরুপে কুলধন্্ র্লণহইবে। রাত্রিজালে কুঞ্জে ঘাইতে ঘদ্দি' কাতর হইবি,:মে ডাকিলে
চুদি তয় পাইবি তবে কে কিহুইথেআমান নির্্বল কুলে যে
পালক দিলি।

রঃ

উত্তিষ্টোতিষ্ঠভৃপাল মুমৎ্রক্ষালযস্থটঃ )
যৌতিন্ডে নগরেকুক চ বৈ তুহিচ বৈতুহি॥
কথিত আছে, একদ1 কবিগুক কালিদান রাজা বিক্রমাদিত্য

তের অধ্যাপন সময়ে বলিয়াছিলেন, রাজা কেরল হ্বরাজ্যে

ভাজ হইয়া! থাকেন, কিন্ত কৃভবিদ্য লোক সর্বত্রই পুজ্য
রঙে ক্ষটনাক্রমে তচ্্ববণে রাজা রোষপরবশ হইয়| কালিদাসকে .

ছলেন

রাজপদ্ অপেক্ষা দি বিদ্ধ্যাই অধিক গ্বরবকর

ষ্প্ । ' তুমি অন্তত্র যাইয়া এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ কর। -

টাপিদাসও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং :

চারটি:রাজধানিতে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, কর্ণ(টরাজ্যের
রন্কদি
নামে একজন: সতাপত্ডিত জাছে। রাজসমীপে
এ)
ভিত হইবার জন্ত তীহারই নিকট আনা জানাইলেন! -

সভাপত্িত মহাশয় কালিফাসের হিদ্াবুদ্ধিওকবিত্বের পিচ
জিজ্ঞান্থ হইয়া তাঁহাকে একটী কবিতা রচনা করিতে আঙেখ
করেন। কালিদাস বল্পনের ঈর্ধযা পরিহার বাসনায় বু
কবির স্তায় এই সামান্ত শ্লোকটা রচনা করিয়! তাহার হাত
্র্ধান করিলেন। তাৎপর্ধ্য এই, হে রাজন! শঘ্যা হই
গাত্োখান করিয়া মুখ পরক্ষালন করুন। নগরে কুকুর সকার

রব করিতেছে । এইর্ূপে তিন চরণ পুরণ করিয়া পাছ পূরণাখ
চ, বৈ, তু, হি এই শব চতু্য়ের যতি দ্বারা কবিতার
চু
পদ্দটাপূর্ণকরিলেন । নি|
রাজলভ্যুদয়োস্ব বন্লনকবে তে কিম তব
শ্লোকস্ত কবেরমুষ্য ভবতো! হুমু পঠাতাৎ পঠযতে।

কিম্তামামরবিলদূ শাংরানচামরান্দোলনা
ছদ্বেমদতজবন্ি্্বণঝনৎকারঃ কষগৎাধ্যতামূ ॥.

ততঃপর বন্তনকবি মঝৌতৃকচিততে কবিতাটা হস্তেকর
আগন্তক দমভিব্যবহারে রাজধভায় উপস্থিত, হইলেন। অন্রর
ঘথানিয়মে রাজসমীপে দশায়মান হইয়া মহারাজের, মক

হউক এই বাক্যে আনীর্ববাদ করিলেন। রাজ জিজ্ঞাস! বা

লেন, বঙ্পন কৰে! তোমার হস্তে কি? প্লোক! কোন করি

ইহার

?৪হ আমারই । তবে শ্রধন করি:শর
আপনকার

রূপে তিন জনের উক্কি প্রত্যুক্তিতে একটা গ্লোকের

ছুই

শেষ হইল দেখিয়া কালিদাস প্রথমে, &ঁ গ্লোকের পর
বহ্গযমাণ অর্থে পূরণকরিলেন। আমি কবিতা পাঠকরি কি

এই অরবিশ হুনদরাক্ষী অবলাগণের চাষরবীজন অভ দুগন

ঈঞ্চালনে যে কঙ্কণের ঝনধকার ধ্বনি হইতেছে ভাহ। ক্মণকাল
বনিযারণ করুন।

জমন্লাথতবাননে ভগবতী বানী নীনৃত্যুতে
তাং;এ ধ কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধাগুপৈঃ|
রক কুসুক্ীরোদনীরোগমা
বীচ
এসাদন্থুনিধিং বিলজ্যয সহসা নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥
ত্দনম্তর কালিদাস রাজার কীর্তি বর্ণন .করিতে আনস্ত
রুরিলেন । হে স্ীমন্নাথ ! আপনার মুখে .ভগবত্তী সরস্বতী

ত্য টু

তাহা অবলোকনার্থ লক্ষ্মী সমাগত হইয়।

শ্লক্তি চঞ্চল হইলেও আপনার গুণে আবদ্ধ হইলেন। তদর্শনে

রর খ্রয়াবত কুমার কুন্দ ও ক্মীরআয়ে সলিল এই সকলের

জায়শুত্রব্ণী আপনার কীর্তি ৩৭ বন্ধনতভয়ে তীত হইয়া সমুদ্জ
্ীত্যন পূ্ধ্ষক পলায়ন করিয়াছে।

কাটা তাহার বিশ্রাম

গাই4

শ্রীযন্া তবার্জিতোজ্ল ঘশঃ ংশুদথমাবলী
আদায়ের বিধিৎ হুরমল হারং ত্বদীয়ৈশুপৈ:।

'শীবদ্ধামপি তাং বিলোক্য সহসা নাস্তং,গুণানমপি

উৎপিৎ হগনিণাঙ্গণে! সম কিরত্তাস্তে তড়িত্তারকাঃ ॥
১ মন্্াথ !, বিধাতা তবছুগঞ্্জত উজ্জ্বল বুশোক্ধপ
িওদধ ুক্তারাজি গ্রহণকরিয়া ভবদীয় গুণরপ রজ্জুতে নির্বল

ঘর গরস্থন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিছ এ মুক্কাবলী

চ্

শৃন্ত এবং গুধেরও স্তনার্ধ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাহা

্ [শরপ প্রাণেশিপ করিগের সেইর্ধ হীন হুক্তাবলী

হি

এক্ষণে তারকাশেণী ও অসীম শুধরাশি বিছ্যুৎরূগে পরিগণিত
হুইপ প্রকাশ পাইতেছে।
শ্রীমন্নাথ ভবদযশে! বিটপিনঃ মে তারকাঃ ব্যোরফস্তেহধমেকতমঃ পুরা বিকসিতে |যঃ পর্ণিমাশ্তজ্রযাঃ|
তেনেদ্ং মকরনহু্দহুধাস্তসৈপগন্মিতং
শেষেধেবধু বিকন্মরেষু তবিতাকীদৃড,নজানিমহে॥

হে্রীমন্াথ! আকাশে যে মম্দায় নক্ষতরমগ্ুল দুষ্ট হক
উহা আপনারই যশোরূপ বৃক্ষের কলিকা। পূর্বকালে ছে
উচ্ছারা একটা মাত্রপ্রন্ষ,টিতহইক্লাছিল, সেইটাই এই পূর্ণ

উৎক্ষরিত হুন্দর হুধা এই জগন্বগুল মিতত করিতেছে । অবশিষ্ট

গ্ুণি বিকসিত হইলে যেকি হইবে বর্নিতে পারি না।

দর ক্ষীরসমুদসান্্রলহরী লাবগ্যলক্্ীমুষ-

ৃঁ

স্তৎকীত্তে স্তপনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথ চত্দ্রমাঃ। :

শ্াদেবং তদবাতিসৌধশিধরে প্রোদ্ৃতশপ্পান্থুরগ্রাসব্যগ্রমনাঃ পদেদ্ধদি পুন স্বহ্শোরীযুগঃ & .

ধাজন.! আপনার কীর্তি ক্ষীরসমূদের তরঙ্গ শোছ। হয
করিত শভ্রবর্ণ ধারণ করিাছে সুতরাং 'কলক্ষী চন্ কির
তাহার উপয! হইতে পারে? ভবে আপনার শত্রুগণের € |

_ উপরি যে সকল তৃপ-জর্টিদ্বাছে, সেই সকল গ্রান জন্ত চত্রেকে
অন্ষশারী মৃগ যদি অবতরণ করে তবে কথঞ্চিং সন্তব
বহর

পারে।

মাগাঃ শরত্যুপকারকারতয় বৈধ

ৃ

রে কর্নাটবন্ুন্ধরাধিণ স্বধাসিক্রানি হুকানি মে |...

বর্ণ্যান্ডে কতিভূবার্ণবনদী ভূগোলবিদ্ব্াটবী
. ঝঞ্চামারুতচন্ত্রমঃ গ্রভিতয়ুস্তে
ভ্যঃকিমাপ্তৎ ময়া|

রা

কর্ণটরাঙ্গ এই চারিটা ক্লোক শুনিয়। এক একটা দিকু পরিবর্তন পূর্বক শেষ অবনত মুখে বসিয়া রহিলেন। ইহার অর্থ

এই থে এক একটা স্মোকে. তাহার সম্মুখবন্তাঁ দিক পুরস্কার
রূপ দান করা হইল। এই ভাবে যখন চারিদিক দ্বান করা
হইল তখন আর কি দিবেন এই ভাবনার অধঃমুখে বয়! রহি'লেন। কালিদাস ভাবিলেন আমার অর্থ প্রার্থনা ভয়ে রাজা

এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন সুতরাং সেই আশঙ্কা দূর করি“বারজন্য কালিদাস বলিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনি প্রত্যু-

'পকার ভয়কে ভীত হইতেছেন কেন? আমার বাক্য শুমুন।
ম্মামরা যেকত কত পর্বত, সমু, নদী, পৃথিপা, বিদ্ধ্যাচল,

: ্কাবামু ও চত্র প্রভৃতির বর্ণন। করি, কিন্ত তাহার! আমাদেরকি
কিছু দিয়া থাকে।

-একোহভূমলিনাতশ্চ পূসনাদ্বস্টীকতশ্চাপর-স্তে সব্ধেরে কবয় স্ষিলোক গর ব স্বেছেটো নমস্থুম্মতে |

'তেষাং মুর্ধি দরামি হাঁমচরপৎ কর্ণট রাজিয়া
আর্কাঞ্চো ঘি গদ্যপদ্য রচটনশ্চেশ্চমতকুর্বতে ॥

,কর্ণাটরাজ কালিদাসের কবিতার মুগ, হইয়া সর্বস্ব দান

কুরিক্নাছেন শুনিয্কা কর্টাটরাজম হব এই শ্কোকটা পাঠ .করিয়াছিলেন। কমল হইতে আদি. কবি রক্ষা জম্মিয়াছিলেন, তাহার
রীরস্থান হইতে ব্যাস দেব উদ্ভুত হন। আর বান্ধীকি বন্থীক

তে জনিয়। বাশীকি নাম গ্রপ্র হন। ইনিই রামারণ প্রন
ঈদ করেন। এই হ্িন জন কত বলিয়া প্রসিস্, সেই জন্ত তাহা".

কিগকে প্রণাম করি। এ সময়ে যদি কেহ গদ্য বা পদ্য রচন!
করিয়া আমীকে চমতৎকুত করিতে পারে তাহা হইলে আমি

কর্ণটিরাজরানী তাহার মস্তকে বামপদ স্থাপন করি অথব। তাহাদের বামপদ আমার মস্তকে ধারণ করি।

ন ষাচে গজালিং ন বা বাদীবাজীং

ন বিশ্বে চিত্বং কদাচিন্নটমক ।

ইয়ং হুত্তনী যত্তকণ্তাত্তহত্যা"
নবাঙগী কশাঙগী দৃশঙ্গী করোতু ॥
কালিদাস কর্ণারাজমহিষীর কবিত! শ্রবণ করিয়া উপরোক্ত
কবিতাটা আৰৃদ্ধি করিলেন! ইহার অর্থ এইরূপ আমি আপনার নিকট হস্ি, অশ্ব বাঁধনের প্রার্থন। করি না।

কেবল এই,

মাত প্রার্থনা থে আপনার স্তাতমন্তকে হস্নস্তা পীনোরম্ত)
পয়েধিরা কৃশাঙ্গী একবার আমার উপর কটাক্ষপাত করুক ।

যাবং ক্ষামধিলাৎ প্রায় হয়ে পাতালমূলং বলি:

শক্ত-প্রস্থ বিসর্জনাৎ সচ সুমি? স্র্গৎ সমারোপিতঃ

আবাল্য দশতী সতী হুরপুরৎ কুস্তীসম়ারোহয়ৎ

হা সীতা পরিদেবতা গমদধো সৃশস্য হুষ্মাগতিং

৪.

শ্রীকৃ্কে বলিরাজ! সমস্য পৃথিবী দান করিয়। অবশেষে!

গাতালপুরে বাস করিলেন, কুত্তী হিনি বান্যাবদি অঙ্তী তি

অবলিলাক্রমে সবর্নে গমন করিলেন, ঝচক সুনি ছাতু দান করি
ছর্গে গেলেন; কিন্ত পতিব্রতার আদর্শন্থরূপা সীতা তিনিপাতা!
প্রবেশ করিলেন।

ধর্টের গতিই শুক্র ।

অপ্দ-প্রবন্তি পাবাণা মানুষা স্বস্তি রাক্ষসানূ।

কপরঃ কর্ণ কুবি কালন্ত কুটিলা গতি:॥

চা
প্রস্তর ককল জলে তাসিতেছে, মানুষে রাক্ষসদিগকে বধ

ক্কারিতেছে এবং বানরগণ কর্ণ করিতেছে; ইহা কিছুই নয়.
.কালের কুটিলগতি মাত্র ।

|

| একছুরুতক্কোরেকদলয়োরেককণডায়োঃ ॥

শালিশ্টামাকয়োর্ডেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥
এক ভূষিতে শালিধান.এবং "শ্যামাঘায উৎপত্তি হয় এবং

পরম্পর সমসাদৃ্ঠ কিন্ত ফলের দ্বারাই পরিচর গাওয়া যায়।
ন ভীমস্পৃশপাক্ষেন একাদশচমুগতিমূ।

পঞ্চালামপি যে ভর্তা নাশো প্রারুতমান্ুষঃ ॥
ছে ভীম! একাদশ অক্মৌহিণিপতি যে ছুর্্যোধন তাহার
মস্তকে পাদম্পর্শ করিও'ন! করি: পাচজন মানুষকে কে প্রতি-.
পালন করে সে সামান্ত ব্যক্তি নছে 1

মাতা নিন্দতি নাভিনিন্দন্ডি পিতা ভ্রাতা ন সম্তাবতে
স্ৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুৃতঃ কাস্তা চ নালিঙ্গতে ।
অর্থপ্রার্থনশত্ত,য়া নহুরুতোহপ্যালাপমাত্রৎ সুহ্ৃৎ

মা র্পার্জনৎ কুকুসখে চার্ধেন সর্ব বশাঃ ॥
আতা নিন্দা করেন, পিতা অভিনন্দন করেন না, সহোদর .
হণ করেন না, ত্ত্যকুপিতহন, পুত্রঅনুগত হন নাস্ত্রী-

গালিজন

কয়েন না এবং পাছে অর্থ চাহ এই ভঙ়ে বন্ধগণ

জ্ছালাপ করে না অতএব হে সথে অর্থ উদ্লর্জীন কর) অর্থের

্লারাসকলে বশীভূত হইবে
হীন সেবা ন কর্তব্য! কর্তৃবাৎ মহাশর: ।
অজ সিংহ প্রস্বাদেন বনে চরতি নির্ভয়মূ॥

হীন জনের সেবা করাকর্তব্য নহে,.মহতের আশ্রয় লওয়া

|

উচিত । খেমন অজ! সিংহের অনুগ্রহে হনে নিবে চারিতে,

পায়।

মরা
বুদ্দির্বন্ত বলং তন্ত অবোধন্ত কুতোবলম্।

পশ্য সিংহ মদোম্তবঃ শখকেন নিপাতিতঃ ॥

বাহার বুদ্ধ তাহারি বল, নিরবধি বল কোথায়? 'দের্ধূ
মদোন্বত সিংহ শশককর্তৃক নষ্টহইল; অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভাবে

শশক মিংহকে এক কৃপ দেধাইল, সেই কৃপে সিংহ
আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্ত সিংহ জ্ঞান করিয়া, ক্রোখে

তাহাতে পড়িয়া মরিয়া গেল।

তাবে ঘাদৃশে! যল্ত দ জহাতি কদাচন।
ক

খঙ্কারং শত ধোৌঁতেনম'লনত্বৎ ন মুঞ্চতি ॥
যাহার যে রূপ গার তাহা কদাপি অন্তথ। হয় না, যেন

অঙ্গারকে শতবার ছুদ্ধে ধৌত করিলেও তাহার মঙ্িনত দ
হয় না।
ৃ
হত নান্তি ছয়ং পরন্মাশানু তন করোতি কিং

লোচনাভ্যাং বিহীনস্ত দর্পণং কিং করিষ্যতি 8
যাহার বুদ্ধি নাই তাহার শাস্ত্র অধ্যয়নে কি করে? পীর
খন্ব্য কির দর্ঘণে কি কাহ।
_ সঞ্ডণো নিগু'ঞ্রোবাপি সহায়ো বলবরঃ ।
|

হৃষেপাপি পরিভ্টস্ততুলোনাস্কুরায়তে ॥

হয়ই বল) সগ্ডপহউক বানিও ণ হউক তৃষ হীন চাউ;
- ক্ষ উৎপন্ন হয ?1।

|

কর্তব্য: সকয়োনিত্য কর্তব্যো নাতি,মকর).
অতি মগর ছোষেপ ধন্ুবা জন্ুকো হ্তঃ$

১. কহ নন]

রর

প্রত্যহ সঞ্চয় করিবেক, কিন্ত অন্িশর সঞ্চয় করিবেক না।

অতিশয় সঞ্চয় দোষেতে বনুদ্ধারা শৃগ।ল হত হইল ।

...

্

অশজ পুক্ধর; জাধুঃ কৃক্ষপা চেৎ পতিব্রত]।
রোগী চ দেবত! ভক্তো বুদ্বেস্তা তপস্গিনী॥

চৌর শক্তিহীন হইলে সাধু হয় ও স্ত্রী কুৎিতা হইলে.
হুতরাৎ পততিব্রতা হয় মনুষ্য রোগগ্রস্ত, হইলে সহজ্জেই
:দেবতাভক্ত হয়, আর বেস্ট বু্কা হইলে তপস্থিনা হয়।
_ অহারি সীতা দশকন্ধরেণ, .

বদধঃ পয়োধীরঘুনন্দনেন
|
কতো ন পশ্ঠামি ইদৎবিডিও

পরাপরাধেন পরাপমাৰম্ ॥
সীতাকে রাবণ হরণ করিল কিন্ত হলে

সমুদ্রকে

বন্ধন করিলেন, অতএব এমন আশ্চর্য কৌথাও দেখি নাই রে
পরের অপরাধে পরের অপমান হস্ত

বাণিজ্যে বত লক

কৃষিকপ্ণি|

আবর্ধং রাজসেবায়াৎ ভিক্ষায়াং নৈবনৈবচ ॥

(বাবসায়ে লক্ষ্মী বা,করেন, ব্যবসায়ে যাহ! লভ্য হয়, কৃষি

ক্লশ্মে তাহার অর্ধেক হয়। রাজসেবা বা চাকুরী করিলে কাষ”

শর্ত ধনের অর্ক লত্যহয়আর তিশার কথাই নাই। কিছুই
ইক্জনা।

|
আলোচ্য সা বিগত চ পুনঃ পুনঃ।

পুগ্যৎ পরোপকারঞ্ণ পাপঞ্চ পরপীতৃনে
অর্ধ শান্তের পুলংপুনঃ আলোচনা, করত সিদ্ধান্ত হই"
গ্ছেযে পরোপস্কাল ম্হা। পয এবংগরনিন মহাপাপ,।

গরুঃস্িদ্ি জাতীনাং বর্ণানাং ব্রাঙ্মণো গরু |.

পতিরেকো গুরুঃ জীণাৎ অর্মত্রাভ্যাগতো গুরু
্রাহ্মাণের অগ্রি গুরু, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের ওর) 55
স্বামী গুরু।

এক ব্যাঘ একটা হঙ্গিণ শীক্র করিয়া অন্য বনে, এবার

বর;হ শীকার করিল; একটা সর্প

ব্যাংকে দংশন, করার

ধযার এবং সর্প উভয়ে মৃত হইল, তদক্ে এক শৃগাল মনে মরার

বিসেচপা করিল যে -এ সকল আমার ভোজ্য সামার সর
থাকুক! এই বিঝেচনাধ মান যনে কছিল যে,

.

ূ

মাসমেকং নরো! জাতি ছৌ মাসৌ মৃগশৃকত রী

অহিরেকৃদদিনৎ, হাতিঅদ্য তক্ষ্ে পমুগ্ুপমূ॥

অর্থ_এই মন্যেআমার একমাম আহার চলিত

মণ ও শুকরে ছুই মাস যাইবে, মার এই সর্প এক দির
খাদ্য হইবেক, অতএব অন্য এই ধঘুর ছিল৷ ভক্ষণ বর

কর্তব্য । ইহা বলিয়া ভক্ষণ করিবামাত্র সর হল গাগে লারিরু
গাল তৎক্ষণাৎ হত হইল।
নিঃঙ্গোহেকশতৎ সতী দশগতৎ লক্ষ,জজ ধর্গো
লক্ষে শঃ কিতিপালতাি, ক্ষিতিশ্চক্রেশসৎসম্পদমূ.

... চক্রেশঃ পুনরিনদভাঁৎ হুরপতি চ্গাপদৎ,বারুতি। ৃ
জ্গা বিষাদ হরিহরপদং তৃষ্চাবদিং কো গ্তঃ ॥
নিধন ্যক্ষি এক্সশত মুদ্রা ঝা করেন, এবং শ

ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা বাস্কা করেন, সহআদিপতি, লক্ষের

বাসা করেন পর্ব লখগতি রাজা হইতে ইচ্ছা করে

পাল, নিক রাজ্যহা করেন,চকেশ্বর ইহ ইচ্ছা
৭

€ ছু 8

ছজ হপদ বা করেনবরা বিষুপদ্ কামনা করেন, বিষ,
শিবপদ অভিলাষ করেন, সির মীমাকে কে প্রাপ্ত হই".
স্বাছেন?
..

চ্চিতিতং ত্িহদুরতরং রশকাতি

|

ষচ্চেতসানগণিতং' উদধিহাভ্যুপৈমি॥
প্রাতর্ভবামি বন্ুধাধিপচক্রবত্ত.
- মোহহত আক্জামি বিপিসে জটিলাহাপন্থী ॥
স্বাহা চিন্তা, করিয়াছিলাম' তাহা দুরে গেল? যাহ! কখন

নে করিনাই তাহাই উপস্থিত হুইল কৌথায় প্রাতকালে
শন

র্জা হি

রাভিনন তপ+..

জাত: হুর্ঘযকূলে পিতাতশরথঃ
গর

জীতা সত্যপরার়ণ প্রণস্বিনী বন্তানুজে। লক্ষণ: |:

- দোর্দগেন সমো ন চাস্তি ভুবনে ত্বক ্বয়মূ॥
রাম ফেল বিড়স্বিতোহছপি বিষিনাচান্তে পরে কা কথা!

রসথলে কাহার জন্ম_অহ্োহিনী ভুজবলশালী পিতা ঘশ-:
লষত্যপরায়ণ! সীতাদেবী থাহার শ্ত্রী-হক্প ধাহার'
পৃথিবীতে বিক্পে ' অবভীর্শ--সেই রামডক্র
ভার বিনা ঘাস,করিযাছিলেন_তখন খতবি

বজলমগরী বিকারী নচ রী
গয

ফরফরায়তে, ৮.
*
মাতেণশফী,

বোহিতাবিম্ত্স্ক অধ অলেচরে নি তাহাতেতাহাদের,

€ গ্রহ),
ফোন ধিকার লাই আর প'টিমাছপবা জলে ফ্ফী

করিয়া লাফাইতে থাকে |
অঙ্গোহস্ত দোষো গুণমন্িপান্তে

নিমজ্ঞতীনদোরিতি যে? বতাষে,:
মূনং ন ঘৃষ্টং কবিনাপি ভেদ,
দারিদ্্য দোষো গাসিনাশী॥
॥.

যে কবি বলেন চত্রের কলের জন্তযে ফোষ সে দো
নহে; আমার বিষেচনায় তিনি ক্ছুই দেখেন নাই। “এ
দোষ থাফিলে সকল গুণকে নষ্ট করে; যেমন এক. দর
দোষই ওপরাশির নাশহয়।
চলচ্চিনবং চলস্ধিত্তং চলজজীবনবৌবনম।।

চলাচলমিদৎ সর্ব কীর্তি্ধ্ত সজীবতি র..

.....

ধন, মন, জীবন, যৌবন সকলই চঞ্চল, কেবল কীর্তি
ছাদী।
বৃদ্ধ বচনংগ্রাহমাপৎকালে

হাপস্থিতে

চৈথুনে।&'
র্বতরৈবৎ বিচারে নাহারে ?ন্ট

হার এবং ৈন ্যতিরকে বনের নকল বথাই-

রা উচিত।

ে।
ক্ষচিত্রঃ; কচিতত্ো কটতইং ক্ষণে ক্ষণ

অব্যবস্থিতচি্াত প্রসাদোৎপি য়স্কর ॥.

তহনিকরর
কখন রুষ্ট কখন তুষ্ট এগ লোকের অনুগ্রহঅতি
মহোকষতি।ণ
- লঙ্কাদগ্ধ! বধ ভগ্রং লঙ্গিতণ্ঃ

০৯ সরাম; কি করিবযতি।

(7
রামের,একজন দত আসিয়া! লঙ্কাবদ, ম্ধুবল ভগ্ন, সাগর
পজ্ঘন করিল; না'জানি রামচন্্র মিজে কি করিবেন?

বরৎ রামশরঃ সহো। ন চ বৈভীষণৎ বচঃ॥ . -.
অসহৎ জাতি “মে্বাস্তরিতরৌদৃবৎ ॥
রিতে পারা খায় কিন্ত বিভীষণের
বা

রমার অস্ জাতির র্মীক্য-মেঘযুক্ত. রৌদবৎ।
কালে ভ্তিয়তে কস্চিৎ বিদ্ধ:খরখটৈরপি।

_ ছিন্ন কুশাগরসাত্রেণ প্রাপ্তকালো ল জীবতি॥

কাল পূর্ণনা হইলে শত মরে বিদ্ধ হইলেও. তাহার:মৃত্যু

লাইআর কাঁলপূর্ণ হইলে কুশাএ বিদ্বেওতথ্য হয়।
. আমুদমন্থনে লেভে হরির: হারো বিষম |
'ভাগযফলতি সর্ধত্রনবিদ্যা ন চ পৌকুষযূ॥
১ মস্থনে হরি লক্ষমীলাভ এবং মহাদেব বিষলাভ করি,|

ঈর।

ভাগ্যই সর্বত্রফলবতী? বিদ্যা এবং পৌর কোন

ক্স নহে।
কনমাতা ক:পিতা কণ্তভাত! সহোদর! ।,

কারে প্রাথে ন সম্বন্ধ; কাকন্ত পরিকন। ॥

ডা পিভা ভ্রাতা ভগিনী যাগ

!

হয়,তাহারা কেহই:আপনাঁয় নহে) কারণ শরীরের বা
সাজার
জনের যে সম্বন্ধনাই । তবে কাহার প্রতিকাহার বেদনা!
কিন্তরোধ পরিতেন গুকণা ভবিতা গুপঃ।

ৃ

শত্রোরপি গা বাচ্যা ঘোষ! বাচা গুরোযপি॥ . .
ধরুরতখ ব্যাখ্যাক্কিবে আর গুরুরছোষ ছেখিলে.[তিনি

শক হইলেও উহার দোষ বলিবে। ক্রোটী কর দিক

প্রাপ্ত হওয়া ধায়

রর

এমি

অত্যৎ বরা অর বাং ন জয়ং সতাম্রির ।

অপ্রিয্াহাতক্কৈক রিয়াদপি হিতং বদেৎ॥

সত্য কথা ঝাহও, ভিয় কথ! 'বৃজিও ক মঙযশিক
য.আঃ
:হইলে বলিও না,তবে (প্রদ ব্য

হইলেও বনাযাইতে পারে? .
অন্ধাদুদ্ধে খা শরনধপ্রভাতেমেখে ।*
দবাম্পত্যেঃ কলাশ্ঠৈৰ বহবাড়ন্তে লদ্ুক্রিয়া॥

[গলের পরস্পর:যুদ্ধে .কবগুলাহারী

ষাদগের আনে

জাজকালে মেখম গুলীতে এবং স্ত্রী টি গরস্পর“ববি

.. দেতে কেবল বহ্বাড়স্থ হয়মার, কিন্তুভরিয়া আই হ্য়।

যধ[ত তে হু গোধুলঙ মতিশভ।বেপি মাযদমু।
মধর ভাবে গুহ ্যাং তাবে,ক জস,
ফিবেক, ও

মধু

তৈগ টি 0.

জিহ্বা উস

৭

ভীমগাপি, বেতঙ্গো সুমাতি
কদাচিৎ পরডিতেরগ জি টলে ও কি

স্ীমেরও হবে গর হস ৪ নদিগের ওবু: ও

মখ্কানভ ৫
চত্ধ্ৎপারব খান চান ॥.

সুঘের পর ছুঃব হয় এরংছুঃখের পর হৃখ হয়, যেহেতু সুখ
ও হুঃখ সর্ব? চক্রেরসতত অর করিতেছে ।

স্বকার্ধামদয কর্তব্যৎকুরর্ধীহে

|

চলবাহ্তিকমূ।

নহি প্রস্থ ৃত্যুৎকতমস্তানবাকৃতম॥

কল্য যাহ! বিবাহ খদ্যই করিবে এবং অপরাহ্ে
ক্যান কর্ণ পুর্বে স্বাহেই কর্তব্য । যেহেতু মৃত্যু ইহা
প্রতীক্ষাকরেন না যে এ বযাতিরক করিতে এখনও অপেক্ষা
আসছে কিনা বু

|

নুচীমুখেন সকদেব কুভরণম্তং :

যুক্তাকলাপ লূঠষি ঘ্বনযোঃ্রির়ায়া।

বাটগঃ সমস্ত শতশ্টো সরিনিসমরা
তয

স্বপ্নেপি তাং কখমহৎ ননবিলোকয়ামি ॥

টু

মুক্তা,তুমি হুচমুখে একবার বিদ্ধ হইয়া! প্রকার স্বনোপরি .
দাদা লৃঠুত হইতেছ আর মদন বানে শতবার আমার হাদত্..

বন্ধহইয়া স্বপ্নেও একবার তাহাকে-দেখিতে পাইনা।
. ছূর্পত জনানুরাগ লক্জাপরি্বপরবশ আত্মা!।
.. প্রিয়সবি বিষমং।শ্রেমরপমশরণং ন্পারক্যমূ ॥

সবি আমার এই বিষম প্রেমছুর্লন্ডজনের অনুরাগী)

॥ চিহ্নকারী 7 আস্মাগরষণ, ঞুঅবস্থার:মরণই আমার
রাঙ্গা কর্ণাভ্যাং বিরাগস্ততি রে
:.পণ্ড; পশ্ঠস্তি গন্ষেনত্ভূতে পর্টাত্তি কর্শাকঃ॥

জগ কর্ণে দেখেন অর্থাৎ সমগ্ররাজ্য কিছু তিনি বেবির!
[তে পারেনা তাহার যঞ্জি এবং অন্তানঠ কর্মরচারিগণ যাহা

ই

জ্ঞাত করায় "তাহাই শ্রবণে তিনি রাজ্যের অবস্থা অবলোর
করেন পঞিতগণ ুদ্ধিবলেসমস্ত অবলোকন করেটি অথাৎ রাহী

্র প্রভৃতির আকার বাগতি বিধি তাহারা দেখেন না,যা
বলে অবলোকন করেন। পণ্ড গন্ধস্বারাঅবলোকন করে অনার

যেমন ব্যাস্র জীব দেখিতে না পাইলেও ভাহার গন্ধে তাহারে

আক্রমণ করে ম্মার মৃর্থেকাধ্য শেবহইলে দেখিতে পায়ক
বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমখবানিশ্বভোঞ্জনমৃ।

অব যুবতী,ভার্ধ্যা অববা বহ্ছি ষেবনমূ ॥
বসস্ত কানে ভ্রযণকরাই,পথ্য অথবা নিশ্বভোজন ২1.ধু?
ভার্ঘয। সহবাস একান্ক ঘিএ নিনা হয় তবে অগ্িতে

প্রদ্ধান।

১
র্ধানঃ শুভাঃ
বি

বীমার 1

অন্ত্যাদপি পরং ধর স্তীরদ্বং হুতষ,লাদপি॥
অতি হীন জাতি যদি, সান্বঙ্গান হয় তাহার নিকট পরার

বান্ব্যক্তি সদধিদ্যা গ্রহণ করিবেক এবং অন্ত ব্যক্ির: বি
হইতে পরম ধর্ম শিক্ষা করিবেক' আর আ্রীরত নিশি
হইতে গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ,ডি সে তরী রূপে ১ |
হ্খ।

টু
হথামবাসীহুজনস্সেবা,
_ক্ুতোজনং ক্রোধমুদধী চ ছা

ুর্ঘশচপুত্রো বিধবা চ কন্তা,
বিনা্ধিনা মংদহতে শী.
(হুবাদেবাম ও কু্গনের সেবা আর সারোড রা

৮7
রিয়াজীষিকানির্ব্ণাহ বা উপবাস অপলা নরকগামী হওয়া বরং
লিতথাচ ধন গর্দিত বন্ধু বান্ধবের শরণাগত হওক কিছু নয়।
মনস্যেকৎ বচস্যেক& কর্ম্মণ্যেকং মঙ্থাত্বানামূ।

মনস্যন্ত্বচসান্তৎ কর্মশালা,'রাত্বনাম॥
অহাস্থা ব্যক্তিকিগের মনে যাহাউদয় হয়, বাক্যেও তাহা!
মতিপালন এবং কর্ম্েও তাহা ষম্পাদন করেন। আর ছুরাত্মা
পের মনে একপ্রকার, বাকো আর. একপ্রকার, এবং কর্দেতে

টারএকপ্রকার দেখিতে পারা যায়।

(কৃজাভকুজয্বোরববারে যন্ত জন্মদিন ভবেৎ।

অনৃষ্ষযোগমংপ্রাপ্তো বিশ্বস্ত পদে পদে ॥
গনিবার কিছ্বা মঙ্গলবারে যাহার জন্ম তিধিহয় এবং স্বনক্ষ-

উর ধোগ না থাকে, তবে তাহার পদে পদে বিন হয়।
ভূক রাজবদামীনে! ঘাবন্ন বিকতিং গতঃ|

ততঃ শতপদৎ গন্ধ বামপার্ট্রে তু সংবিশেৎ ॥

ভোজনাত্তর রাজার স্তান্ন বসিবে্, যাবৎ, পর্যন্ত ভূক্তা়্

প্রাপ্ত না হয়, পশ্চাৎ এক শত পদ গমন করিয়া! বাম
উপবেশন করিবেক।

পিতা রক্ষতি ঝৌণস্ক ভর্তো রতি যৌবনে ।
পুত্স্বস্থবিরে কালঙ্িয়ো নাস্তি স্ৃতস্তাঃ

ধীল্যকালে

শিতা রক্ষ। করেন এবং যৌবনকালে: স্বামী ও

লে পুত্র, অতএব স্্রীলোকের কখনই স্বতসত্রতা নাই।

পঠতো নাস্তি মূ্বত্বং জগতে নাস্তি পাতকসূ।
অর্ধ্বখা অস্তবিদ্যানাৎ বিদ্যানতিপ্রসীদতি ॥

আধ্য়ন করিলদূর
ে থাকে না এবং জপেতে পাঁতক দূর:

ৃ

হর, অথচ যাহারা সর! বদ্যাকে অভ্যাস করে হাব
কি বিদ্যা অতিশয় প্রসন্গা হন না. অর্থাৎ অবশ্তাই হন।
আসনাৎ চালয়েং দূর পথি নারী বিবার্জতা।
জাগরণে ভয়ৎ ন।ত্ত অতিক্রোপো। নিবা্ধ্যতে &

আসন চালনা করতঃ তথ্পরে. উপবেশন করিবে ;-গিরি
ক্রীলোক সহিত গমন করিবে না) রাত্রি জাগরণে ভর করি

না আর অয় রান হইলে তাহা নিবারণ করিবে।

.

শক্যেন যারয়িতৎ জশেন হুতভুক ছত্রেণ বর্তেলো
নাথেক্ডো নিশিতবান্কুশেন সমধধৌ দণ্ডেন গোগর্দভো।
ব্যাধির্ডেষজমংগ্রহৈপ্চ বেবিদৈপুত প্রন্থোগৈর্কিষং

সব্বজোবধমান্ত শান্তবাহতহমূর্খগত নাভেযৌষধম্ ॥

অমিকে জলের ছারা এবং বৃি রৌদকে ছতের সারা হি
দাগেল্সকে শানিত অন্কুশের দ্বারা নিবারণ করা সাধ্য হরর
তথা! দণ্ডাথাতের দ্বারা গোগর্দভ্কে এবং নানাবিধ ওষধ ক ৃ

বার! ব্যাধিকে এবং হছুপ্রয়োগ ছারা বিষকে মমতা করা ক

এমতে সকলেরই শাবি ৬ আছে কিছ হর্থের
উষধ নাই।
সঞ্চাবে রাতমনিরাবি |

_ পদল্লাসাবধি প্রেক্ষিতস্ |.
হা্ফাধর পল্লবাব্ি
সধীকর্ণাবরধি ব্যাঙ্ুতমূ ।

: চেতঃ কাতসমীহিতাবধি ..
মহামানোঙপি মনোবধি।

সর্দৎ সালদি কেবলং কুপতুবাং
প্রেমনস্ত নৈবানধিত॥
কুশরকামিনিগণের সঞ্চার রতিমন্দির পর্যন্ত অর্থাৎ শয়ন

| ্স্ত অর্থ গমনকালে নিম দৃষ্টি ব্যতিত
দুটি করেনা। কথ! প্রিয়মধির কর্ণ পর্যন্ত এমন

করেঅর্থাৎ,আর কেহ শুনিতে পায় না। মন, স্বামীর নিকট
গরধ্যত। মনে চুপ করিনা থাকা, পরধ্যত্ব। কুলকামিনীগরের
কল করের শেষ আছে, ; কেবল প্রেমের শেষ নাই ।

ইং সন্ধ্য। দূরাদহোদুপাগতোহ্তমণয়াং

তপেকাৎ সবস্মোহ বিনয়াবনতী নিষা[মিৎজনীম্।
নখীকেনোটক্ষকং নব কুহুমিতা চ্যুৎ্লতিকা
'ধুনানামুদ্ধীনুৎ নহি নহি নহিত্বের কুক্ষুতে ॥
ও
বসন্ত বাম নবকু সুমিত; চুঃত .লতিকাকে ৈতান আত্বৃক্ষকে),
্ীশ্োধন করিয়। বলিতেছেন ;-_আয়ি বিদন্থাবতি! সন্ধ্যাঞল,

উপস্থিত আমি বহুদরশ্ছ মলবপর্রবত হইতে দিতেছি, অদ্য
হামার গৃছে রজনীটি নি। আন্ত লতিকা মলয়"

রে ধনহিনাহি নহি, তিনবার প্রশ্নে করারএ
কা নব সুন্মিততা এইদন্ত বোধ ত্র.ল্তা বলিতেছেন, রে
জায় নহে কাল নহে এ পরশ্বণড নহে ।..
ঠা

দিছেসং চ্যুত চ্দনৎ স্তন নৌনবউিরাগোররে?
নেত্রে দ্বরমষ্টীনে .পুলফিতাতািতবেয়হ তহ্থমূ।

মিথাবাছিনী দতি বান্ধধন্দনাদ্রাপীড়াগমে
হালীৎআাভুসিতোগতাওি সঙ পুনস্কস্যারমস্যাতিকমূ, *.

১

...

কোন প্রসিত ভর্তাবিরহ কারা হইয়া তাহার ২

; প্রিজন সমীপে আনারন জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন“

প্রিজন মদনাসক্ত হইরা প্রণস্বশীকে উপেঙ্কা করিদা আগর
সধিসহ মলোভিলাষ পূরণ করিলে সখি প্রত্যাবর্তন কাছে

সর়োবরে সান করিয়া আগমন করিল তছ্ষ্টে কািনী বিকার
দিয়া কহিল একি সখি তোমার স্তন

বারা রস্ধিত ছিল তাহানিঃদেধিত অপৃর রাগ
অগন ছিল তাহা লুপ্তআর তোমার তকরতি, অস্তে পুলকরার
রে মিখ্যাবাদিনী_ছ্যতি বান্ধবজনের পীড়াগম আাতসত্রর
তাহার অ্ঞাতে ভুই,
নিক্ পাপর্ি চরিষতার্থ করিস (বির

ভান দ্বারা স্নান করিয়া! আনিলিতোকে আর কি রে গেয়ে
মুড অধনের প্ররপ্তিকে'ধিক
প্রীদোষে নিহততঃ পস্থাঃপতি নিহততি । ৃ

অল্পবীজং হয ক্ষেত্রছৃতযদোবা দহতঃ প্রভুঃ 8.

রজনীযোগে অন্ধকারপাব হওয়াতে পথ.টব

বন্তনাস্তিশর প্রজা শাসসং তঙগ ব
লোচনাভ্যাংবিহীনন্ত ছা কিং

তির দরধারাবি"
নী হই খা
ধারে
রা

- হেন শুক্লীকৃতা হংসা; শুকাশ্ড হরিতীকৃতাঃ।
ময়রাশ্চিত্রিতা ষেন স তে রুতিৎবিধান্ততি ॥

ঘিনি হৎংসগণকে শুত্রবর্ণ,. শুককে হরিগর্ণ এবং মযূব-

কে নানা বর্ষে রঙ্জিত বারে তিনিই তোমার জীবিকা
দনিগান কন্ুন।.
গর্ভস্থ, মেপূর্নৰং কলিতবান্ পয়ঃ।

শেষইতিবিগানায় অকিং হঝে মুতোহুথবা॥
আমি সথ থাকিতেঘিলি,আদার অন্ত স্তন্তহুদেরকরঃ
ল্লারয়াছেন মেই, বিধাতা, কি এখন আমার
হ শেযরতি বি

চিত নিদ্িত না দৃত ?.

4৫

ভালু

|

উদোগিনৎ পুরুষ!রি
্ গা নী
দৈবেন দেয়ামিতিকাপুরুষ বস্তি ।.

দৈবং নিহত্যুরু পৌকুষমাত্মশক্যা |
হছে কতে যদিন্
সিধাতি কোহত্র দোষ? ॥

জগ্যোনীপরেই পো হই থাকেন। যাহারা
লৈকরেন ভাগ্যই শুভাশুত ফল, দাতা; তাহারা কাপুরুষ ।.

িডিএং দুই পরিহার, করিয়া,স্বীয়ছি অনুসারে পুরুষ,
িধাইবে। যদি যত্বকরলেও সিন্ধকাম হইতে না| পা
তবে আর তাহাতে অপরাধ কি.

উৎসাহী:
্রিয়াবিধিজৎব্যমনেষদজ |.

শ্রৎ কৃতজ্ঞং দুঢ়সৌহদ

লক্ষী; সয়ং যাতি বিলাঘহেতুঃ ॥

ঘে ব্যক্তি উৎসাহবান্, লঘুহস্ত, করিয়াকলাপান্িত) খনি
ব্যমনামক্ত নহেন 7 এবং. ধিনি বীর কতক্দ ও সন্বও বধু
ভাবাপনন; লক্ষী বিলাস বাসনায়. তাহাকে গরংই আভীর
করেন।

|

ভিক্ষা যাংসনিষেবণং প্রতুরুষে কিন্তত্র যদং বিনা
মগাঞ্কাপি তৰ প্রিয় ্িয়মহো বারাঙ্গনাদি: সহ।
বেস্তাপ্যর্থকচিঃ কুততস্তব নং দূযত্ডেন,চোৌর্ধোগ বা

চৌর্ছ্যতগপরিগ্রহোহততিভবতো নট কাস্তা গতিঃ॥
একদা এক দিহিজনী পণ্ডিত রাঙ্গা বিফষানিতোর
সাভার উপস্থিত হইপে, কালিফাস: হাহাকে .থিবড়সবনাকরিবার
জন্তক ছঞ্ছবেশে মাংস: ভি করিতে উপস্থিত: হই লেন
দিগ্িজরী তাহাকে দেখত জিজ্ঞাসা করিলেন। কে পের

এই স্লোকের দন্ধপ্ধেএই কথাও বলেন, যে একদা কের
রাক্ষস সমস্ত পুরণ করিবার আস্ত শ্লেকের চতুর্থ, পা
রাজমনায় প্রদানকরিষ্তাছিল।.ছর্গ্যক্রমে সেদিন কার

দাম সভান্ব-উপাস্থ

না থাকার অন্যান্য কবিগন। চর

পুরণ করিতে গারিলেন না। রস এক সপ্রাহ অং
প্রচ্থান করিল।, নিদিষ্টদিবসে:কালিদাস মাংম ভিতগ্ুক রে
রাক্ষস" সমীপে. উপস্থিত হইলে রাক্ষস,িজ্ঞাসা ক চি. |

ভিক্ষুক!নছুমিকি মাংম ভোমন করিয়া,থাক।, হবে যর

উত্তর করিলেন, মদ্য ব্যতীত কেবল মাংস ভোজনে তেমন
চীখহয় না। মদ্যও 'কি তোমার প্রিয়?প্রিয় তার আর কথা

ক? কিছ বারবিলামিনীগণের, সহিত হইলেই বড় প্রীতিকর
হুয়। বেত অরথপ্রিয়া কিরে তোমার অর্থ সংগ্রহ হয়?

ুঃুত্ীড়া অথবা (চীর্াত্িস্থার। দূ)তক্ষাড়া চৌর্যাবৃত্তিগ
তোমার আছে? নষ্টেরআর. উপায় কি?

ক তং বক্তিকগোতিকা কুলভয়া, নাখান্তকালোহধুনা
ব্যাধোহধো চাপ শাপিতশরঃ ক্লোনপরিভ্রাম্যিতি।

ইখহ সত্যহিনা,সস দষ্ট ইনুণা ্তেনোহপি তেনাহত
সতধ তৌতুমাল পরিগতৌ বৈবী[বিডিত্রা গ্রতিঃ|
কোন, কগোতিকা আসঙ্ বিপৎগান্উপস্থিত, হইয়াছে
য়া আকুল বচনেআহার কাস্তকে কহিলহেনাথ! এক্ষণে

ছা পকণত্ পাইল। বের
ছেদ্যং চন্দৎচু চম্পক্বনং রক্ষাচগ্াখোট
হিংসা হং ময়ুরকোকিলঙুকে ;
কাকে চ বহার)

যাতে তুরগে খরে চ.মমতাকপূরিকার্পাসগে

ঝরা যত্রবিচারণা গবিগৈদেশায় তম নমঃ...

যে দেশের বিজ্ঞারা শাখোটককে রঙ্গ কারয়া চন প্রভ
ৃতি

বৃষ ছেরন করেন, হত মধুঃ ও সোকিলুকে হিংসা1 করিষ
াির
কীকময়হে বিলক্ষণ।আদর প্রদর্শন, করেন, হস্ত অঙগ
একক

গ্দতকে মমান বিবেচনা করেন এবং কপুর ও কার্য সে

অমান গু? বিশিষ্টবলিয়া বিচারকরেন,মে দেশক
ে, নমস্কার
ঝি

1

নমস্তি ফলিনো ৃঙ্ষাঃনমন্তি।গুশিনো দনাঃ।

শুক্র রথ ভিন্যতেশট নম/চতে॥ |

রর সমায়াফলশালী- এবং পুক্ধ্গ গুণবাম্ হইলে সুর

থা
ওদুর্ঘলোক বাং ভাবি যাইবে কাচ নর

কাল,

হইথার শতহে)

বা ীনবিহীনামাৎ ড়া ংমতিতাদূশী পা
শ্রেষ্টোইহং সনদ সি পর্ডিতঃ পরমো মং .

বাহ দ্রান-শুস্ত মুর্খলোকের এইনপ বিশ্বাদ
যে,আ মি:বগি
উচ্ছে শ্রেষ্ট এবং পরম পরত৪
ক'্টকাবরণংংযাদূকু কলিও্য ফশাপ্তয়ে।
আগত্জনসদ্ধোথি সাধুসসা বাধতে 1
কুকের আবরপ্ফেড়) ষেমন ফলিত গর কল,

খতিব্ধক হয়। হজ্জন সংসরগও..মেইনধপ বাঁুগঙ্গে, বার
হন
|
).
.অঞ্্

জনমুস্তিতাব্মর্প;াকুতীনসকলানপি!

গিশনস্যাকতে জগসাধু কুত্রসন্ত:

তি
সর্ণ যে
ষেমকল পস্তান উৎপাদন করে, তাহারা সর্পাকৃতিই ূ
ইইয়া থাকে, অতএব খলের আকরে কিন্ধুপে সাধুর জন্ম হইতে

িংহ কবিরাজের কঠোর কু

ভদ করিতে সমর্থ, পবন

জ্ীগেক্ষাও অত্যস্ত ব্ঞ ধারণ করে, এবং 'ত্যুচ্চগ্রিরিগভদরেশ্র

লাসকরিয়াথাকে,কিন্ত:তথাপি সে পণ্ড ব্যতীত আর কিছুই
প্ছে।
ূ

.বিষযাংহি দশাং প্রাপ্য দৈব গর্বে নরঃ।
'আত্মনঃ, কম্মদোষ্চ টনৈবজ ড্ঃপণ্ডিতঃ। ৃ
অনু্য ছৃর্দশাপন্নহইলেঅটকে তিরস্কার করিয়া থাকে।

লো [ককাচ স্বানুটিকর্মের দোষ দে্বিতেপায়না।
হা়তিগতা শর্ত
চি

রাগরীরসীপুংসাম। & সী

ইনাই বিক্রম গুরুতাতেই টি
এ

বা

মু

নি হস্তী-

উদরভরণ মাত্রং কেবলং নান্ত কর্ম
ইতি মনুগশোব্বা কোবিশেষঃ পশোশ্চ ॥

হিতাহিত-বিবেক-শৃন্ত নিব্বোধ লোক কেবল শ্রতি-হধর
কর ধিবক্েই সভত অীতি প্রকাশ করিরা থাকে।, যাহাগেখ

উদ্ধর পোষণ, ব্যতীত:বার কোন: করি জগতে নাই ঈতুগু
ননষাগ্রহণেমাপিরে ভবতিগিবঃ |.এ
এবং পরিজ্ছদেপুর্বে সতি. শরাৎঘাচকো। নছি7.

নস্য গ্রহণ করিলেই- ূর্থ'ব্য্ছি পাত হয় এমন,
টড পহিচ্ছ্দ ধারপ;ক

|

বাহবে না 1...
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।

| কচিভে ইহ দিব কারণ। অতএব যাছার মনবাধার

দু লগ্গ হইয়াছে সেইটাইতাহারগক্ষেমধূর।
সানুস্থীপাং দর়ি্বিরহে মালিনাং মানভঙ্গে:
.সঙ্োকানামণি জন্যবে নিগ্রহে
ছেপাতনম।1.

অগ্তোদেকে কুটীলমনষো নিও পানাধ বিদেশে
ভূত্যা'ভাবে ভবতি মরণৎ, কিন সন্ত(বিতানান্ ॥
সাধুস্ত্রীরদ্বাখিবিরহে, মানিগণের- মানভঙ্গে, আধুলোকের
জা [পবাছে পঞ্ডিতগণের অনা
টিপলোকের অস্ো-

ঠ্দ্কে নিগ্ণ লোকের বিনেলে ও: অন্্াস্ত জনের ভৃত্য

উবেই কয উপস্থিত হযয।.
মিত্রং চ্ছতরা রিপুহ নয়বলেনু দ্ধধনৈরীশ্বরৎ,
কাধ্যেণ ছিজমাদরেণ সুবতীত প্রেকা অটৈর্বান্ধবান্ ]
অত্যগ্রৎ রিতভিগু কু প্রণতিভিমুর্খৎ কথাভিনর,ঘং
রে
বিব্যাভরদিকং রষেন সক শীজে। কুপ্যাদ্ধশযূ 1

মৃরল্ দ্বারা মিত্রকে,নীতিলপাস্ত্ো। পায় দ্বারা শরেকে
হারা সুক্ধ জনকে, কাধ্য স্বারা গ্রভুকে, আদর প্রদর্শন দারা

চিগকে, প্রণয় ছারা হুবতীকে, তা স্বারা বন্ধুগণকে, ভবতি,

হারা উদ্ধত জনকে, পরণতি দ1ার কে,মি রা, খা |

ব্ইদ্য বচনে কাছাশর তাং রচিম্যান্

ক্ষাচদৌদুৎ, কচি £ আাবনস্য দিনং, থা ॥

শলাহণমাসেরদিনেযন

নুসৌদ কধন, রুটিহর,

জপ বর্তের বাকও কথন সত্য হয় কখন [খ্যা হইয়া

ক ুতরাৎ তাহাতে [করণে আছ্ছা হইতে গারে।

₹ ধন )
'জানামি রে ্প ত্ৰগরতাপৎ
কণ্ঠ্থিতো গঞ্্রসি শঙ্করস্য ।
স্থানং শ্রধানৎ ন বলং প্রধান

ন্থিতঃ কাগুকুযোছপি সিংহঃ॥
একদা গরুড়),মহাদেবসমীপে,উপস্থিত হইলে তাহঙর

কথ সর্প নকল গর্দন করিয়া উঠিল শদর্শনে গুছ উদ্জি;
রে সর্প! আমি তোমার আতাপ জানি ).তুমি মহাদেবের

কণ্ঠে থাকিয়া জন করিতেছ। স্যানই প্রান, বল প্রধান

নহে।

স্থানস্থিতহইলে,'্লপুকষও মিংহ্হই উঠে।

মুনাভিদুশী প্রীতিন তুগোপারতে রুচিৎ
আবৃতাপি গন্য দ্ধ জক্জত্র গচ্ছতি 1

প্রণয় স্গনাতি'সদৃশ, ততউহা কখন গোপনে থাকে নি

স্থতরাৎ উহাকে: (কোনরূপে' আজ্ছাদিত করিলেও গন্ধে সাই

অর্ধ প্রকাশিত হয়পড়ে।

রি

ধনহ পর্বতাভং বচশ্চিতন্ূপং
বপুঃ কর্মদক্ষৎ কুশাটগ্রকবুদ্ধিঃ॥
এ না নবর্শে। ন কীর্তি

স্ততঃ

কিংততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিমু॥

পর্কত-পরিমিত ধন আছে কিছু দাল রদ। বিচিত্র বা
বিস্তাস করিতে পটু কিস্তশাঙ্জাধ্যায়ন নাই শরীর

কাধ্যদজ, শিল্ত ধর্ম কার্যে নহে। বি বুদ্ধি

কীর্তিলালসা নাই। তবে এ সম্দায়েফলকি?

লক্ষ

1)
নির্্ণনীগে কিছু তৈলদানং
চৌরে গতে.বা কিম মাবপানমূ।
বয়োগতে কিং বানতাবিলাসঃ

পঞোগতে কিৎখবু ৫ তধস্বং|

দ্বীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহাতে
|

তৈশ মাহে,ফল কিঃ চোর
ধামহইয়া আর কি হইবে

ৃ ইৰা বনিতাবিলামে প্রয়োজন কি?

ছল বহির্গভ হইলে আর সেতুররন্ধানে ফল কিঃ
বিদ্বানেৰ হি জানাতি, বিদ্যার্জনপাররশ্রমমূ।

নহি বন্ধ্যা বিজ্ঞানীরা গুব্াঁং গ্রধববেদনাম্
ও
॥
বসান ব্যতীত বিদ্যোপাজীনের,পরিশ্রম, আর কে জানিতে
প্লারে? বঙ্ধা। সী কি কখন অতি ভয়ঙ্কর প্রসববেদনা জানতে সঃ

ট্রে? কদাচ নছে।
নম যাগ,তং কথ্ধমহহ পাথোধিমখনে:

ন তক্ষীভুতোহসি শ্বরবিজরীনো নেত্রশিধিনা।
শাসক র্ভানোরপি :কবলন জ্জীবসি যতো

ছরাস্থাদীর্ঘুর্ভবতি যুগ্ন ঘাহমা ॥
হইলে না. কেনছ,
রহশশাঙ্ক! তুমি সমুদ, মন্ছনকালেচুর ং
রিদয় মহাদেবের নেত্রবহ্থি স্থারাও তুমি ভম্্ীভত হইলে
রাহগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াঙ্ছ, তখন নিশ্চয়ই

জের মদুরাত্বায়াই দীর্ঘ/ুহয়,এটা কাল ধর্্বরই মহিমা ।

৮7

বাসীতলে হি রবিণাকুলিতৎ দন্ত
নথ২ কেবলং,পীকাছুমনীধনার।।.

ডষ্জাতুরেণ করিণা পরিলীরতে চেৎ

নৈবাস্য তৃপ্তিররঘ্য ভবেদিনাশঃ॥

বাপীতলে হৃপ্যকরাকুলিত যে জল থাকে, উহাতে কেবল
শরশীকুলের জীবন রক্ষা হয্ব। কিন্তু হস্তী ভৃষ্ণাতুর হইয়া

যদি উহা পান করে তবে হস্তীর হাহয়না, বরং উহাদেরইএ
নাশ হয়।

রবেঃকবেঃ কিং মমরস্ত রি
কুষের্ডররৎ কিৎ, কিমদততি স্

দা ভয়কাপ্যাভনুপ কেযাং
শীখাভীরষমা্ শরতানায /.
রবি কৰি ও সমঘ্বের সার কি 8.এবাকুমে উত্তর।
ভাল,

শিপ্তি, পী-গদ্যপন্যময় বাক্য,ও রখী। কৃষিকার্থ্যের ভু কি:রি

দতি--অনাবুষি,প্রস্থৃতি। ভঙ্গগণকি চোজন করে?

কোন্ ব্যক্তির স্ধদাই ভয়? আশ্রিত জনের ।
অভ কাহার ৃ

ভাগীরধীর তীরমমাত্ত্রিত লোকের অত 2

্

কো ভাতি ভালে বর্ন নীনাং
কা রৌতি দীনা যধুনিনীদূ।
কম্মিনৃ বিপতে শিশিনং মহেশঃ

মিনরবিদ্বিধষাললাটে ॥ |

বরবর্ণিশী অবলাগণের কপালে কি.নীতি পা?

ক্র

বন বিশদ, বসন্ত রীতিতে কোন স্ত্রীকাহুরা হইল, রো

চরে? বিপবা। মহাদেব:“চন্রুকে (কোথায়
ধারণ কেন
[লাটে।

(

৯৬

)

ধলীধূনরিতঃ পলালশয়নাতৎ শৃলী কদন্নাশনাৎ
তৈল।ভাববশাৎ স্বা শিরসি মে কেশ জটাতং গতাঃ।
গৌঁরেকঃ স চ নৈব লাঙ্গলবহঃ তার্ধ্যাগৃহে চণ্ডিকা
ুম্মন্তো যদি চাক্ধিচগ্রগমং প্রাপ্তৎ পদৎ শাস্তবম্ ॥
কোন ত্রাহ্গণ একজন ধনবানের নিকট কিকিৎ প্রার্থন]

করিলে ধনী সন্নিহিত পরিচারককে আদেশ করিলেন, ইহাকে
অর্থচন্্র (গলহস্ত) দিয়া বিদারর কর, এই কথা! শুনিডা কৰি
ব্রাহ্মণ বশিয়াছিল্লেন। পলাল শষ্যাবশতঃ আমার সব্বান্থ পুলিধুদরিত। কদন্ন ভোজনে আমি শৃলী । তৈলের অভাবে আমার

কেশ সমুদায় জটারূপ ধারণ কারয়াছে। একটী গোক্ত আছে
সেটাও শিববাহন বৃষতের স্তাঁয় কদাচ লাঙ্গল বহন করে না
কেড়ে), তার্ধ্য। ষিনি তিনিও চণ্ডা (কোপনস্থভাবা)। আপনি

কে অর্ধচন্্র প্রদানের আজ্ঞা? করিতেছেন, তাহা আমার জ্ঞার্থ-

নীয়ই হইক্লাছে, কারণ তাহা হইলে আমার শৈব পদ প্রাপ্তির
আর কিছুই অপেক্ষা থাকে না।

তুলস।দানের দোহা
অলা, পতজ, দুগ, বীন, গজ
ইস্সাকো সি

ড

গন্ধলেতে অমব, কুপলোতে পতঙ্গ, শন্দলে [তে নুন, খাদ্যন

ওলাতে মহল, পশলোভে গজ বিনষ্ট হ্।

হশ্যাকাগ তাহা

দের কি হইবে? যাহাদের পাচ বিষরেই লে
এছ । সুপ
ধর্িবার কালে হয় বংশী বাদন নাহ জা
করিতে হর, আব হস্তা যাহ! দেখে তাহাতেই গার
ঘর করেও,
যাহারা বন্ত হস্ত্রী শিকার তাহাব। বলব পু্ষে শুন হুক এলাকা
(পেরেক) পুতি তাহাতে বিষ মাখাইীরাকা
তপ]২
রৃক্ষে গান্র ঘবণ করিলে, বুকস পেরেক

প্যানতা।

ছিন্ন হই শরীর মে বিধ প্রবেশ করে, উহা
মহা হচ্ছা ভ্রমর কেতক/ম্পের গঞ্ে ম্বোভিত
অধুপান করিতে যায়ও ভবশেষে পুপরের চক্ষে ল্যান এবধ্

কেতকীকষ্টকে পক্ষ ছিন্ন হঈহা মতাএবে পতীত হয় পতি,
দীপালোকে দক্ষ হয় মহ তার খাইতে আনি খোড় শি
বিদ্ধ হয়।

৯৮)
ছন্তী চলে বাজার মে,

হুক ভুখে হাজার ।

সাগুনৃকো ছুর্ভার নহি,
ধও নিন্দে সংসার ॥

যখন হস্তা বাজার দবিরা চলিয়া যায়, তখন হাজার হাভার
তুর খেউ খেউ করে, কিন্তু হস্ত্রী কুকুরের ডাকে ভ্রুক্ষেপ করে

বাঃ সেইরূপ সাধুগণ সংসারের লোক নিন্দায় ভীত হয না)
ঈংসারে এরূপ অনেক শোক আছে ধাহার| না বুঝি সংকন্মু+

লারী সাধুরসৎকর্ম অনেক বিপ্ব ঘটায় এবং নিন্দাবাদ করে,
চি থিনি প্রকৃত সাধু
এবং প্রকৃত সৎ্কন্ব করিতেছেন, তিন্নি

্ল'মকল কথা কুকুরের খেডউ খেউ মনে করিয়া তাহাতে কর্ণ
লি করেন না।
ৃ
পণ্ডিত আউর মশা ল.চী,

ইন্কি গণ কহা না খায়
পর্কে দীয়। দে খায়কে,
পাপ, আধার মে যায়|
ল্রতত আর আলোকধারী ব্যক্তি উভন্নই পরকে আলোক
কহ

আপনি অন্ধকারে গমন করে, অর্থাৎ যে

ব্যক্তি.

্টীলোক লইবা অ ্রপ্নমন করেসেনিজে পথ দেখিতে পায়
চর

এদইন্দণ পঞ্ডিতগ্ পরে হিতোপকেশ দেন সত্য কিন্ত

চপদিও কখন:[.কধ্ন ভরমে গতীত হুন।

চম্পকৃকি তিন গুণ)
রূপ, রং, আউর বাষ।
পরন্ত এক দোষ,
ভ্রমর না যাওয়ে পাশ॥

টাপা ফুলের গুণ তিনটা, বথাবূপ, অর্থাৎ গঠন,
অর্গা বর্ণ এবং বাস অর্থাৎ গন্ধ কিন্ত এক দোষ ভ্রমর চাগ!

কলের নিকটে যায় না। তাহার কারণ উক্ত পুপ্পের মধু শষ
আত্মাদবিশি্, সেই জন্ত ভ্রমর যায় না। কেহ কেহ কহোর
টাপা কলের মধু নাই কিন্ত ইহা অতি অসার কথা; যাহার পৃ

'আছে তাহারই মদ আছে। এখানে মধু শব্দে মিষ্ট মধুনই
অর্থাৎ দায়ী তৈল।
|
বাছা কাষ তাহা রাম নহি,

ইহা রাম তাহা নহি কাম।
দোনো'এক্ নেছি মিলে,

রবি রজনী এক্ ঠাম॥
ইত্যাদি মানবীর মামু
বেখানে কাম অর্থাৎ ভোগবিলস
ান:িহ আর শেখ
কামনা, ষেখানে "রাম অর্থাৎ ভগব

“রাম” ভগবানূ সেখানে “কাম”

ভোগ-বিলাসাদি নাইক

যেমন রবি রজনী অর্থাৎ ডি এই উভয় বস্কর ক
সমাবেশ

হয়

না।, এখানে

কবির

১ ভগবানের আরাধনা হয় না।

মনের

ভাব

না

তুলমী তগ জপ, পৃজিক়ে,

অব গোড়িযান্ডি খেল,
যৰ প্রিয়াসে সরবহ্ হোয়ি,

তো রাখ. পেটারি মেল
তুলিসীদাস জপ তপ. পুজাএসকল যাহা করিতেছ তৎনিমুদ্ধায় পুকুল ভ্রীড়া। পিতৃগৃছে বালিকারা খেলাঘর কনিয়া

বো, বেটা, ঝি প্রভৃতি খেলার সংসার পাতিয়া ভ্রীড়া কাক
প্লয়পতিগহে হাইরা যখন প্রকৃত সংসার প্রাপ্ত হয় তখন সেই

পলীলিকা-কালের খেলাখরটী তুলিয়া রাখে। মানব যখন তমার
ঈন্বভান জন্সিবে অর্থাৎ, বিষ্টা, চঙ্গন, লোষ্র, কাঞ্চন ইত্যাদি

কভেদ ক্ষান হইবে, তখন আর তোমাকে জপ, ভগ, পুঙ্গা
চু্যাদি কিছুই করিতে হইবে না. এ সমস্ত বালিকার পুল
ঈড়ীর ভয় বোধ হইবে।

:

তুলসী যব. জগমে আয়ে
জগ হাসে তোম রোয়,।
এন্সে কর্ণি কর্ চলো কি,
তোমু হসো জগো রোয় ॥

ভুলসীদাস. যখন তুমি জগতে আসিল, জগজ্জন «তোমায়
চখিয়া হাসিল, তুমি তখন রোদন করিষ়াছিলে, কিন্তু তুলস |

জরপ বন্ধ করিয়া চলো যাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক কাদে
সবার: ভুমি হাসে|। সন্তান ভূমীষ্ট হইলে আত্মীয় স্বজন কলে
হছে হাসে ,কিস্ত সন্তান তৃমীষ্ঠ হইসজই রোদন তে?

১1
তাই বলি মানব, সংসারে এক্সপ কীর্তি রাখিয়া যাও, তাহাঙ্ছে
তোমার ভন্ত জগতের সকলে বাদে আর তুমি হাসো.
সবৃকি ঘট.মে হরি হে,
পছানৃতো নেহি কোই।
লভিকে ন্গন্ধ, মগ নহি জানত,

ট.ড়ত ব্যাকুল হোই।

সকলেরি অস্তরে পরমাস্বা ব্ধপে হরি বিরাজমান, কিন্ত
অমবশতঃ কেহই চিনিতে পারে না। যেমন মগ নিজ নাকি
স্থলে হুণন্ধী মুগনাভী আছে না জানিয়া সেই গঞ্জে আপনি
বিভোর হয় এবং কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে তাহারা

অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বেড়ান; সেইরূপ লোকে অজ্ঞানাবশ

আপন অস্তরস্থ পরমাস্ম্ার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নানাগর
ধাবিত হয়।

|

এ

ছুঃখ পাওয়ে তো হরি উজে।

সুখে না তজে কোই।
জুধমে যো হরি ভজে,

দুখ, কীহাঁমে হোই ॥

মানব বিপদে পড়িলে হরিকে শরণ করে সত্য; হখের সমু

ছুলিয়। বায় ইহাও চির-এচলিত ; কিন্ত যে ব্যকি হুখেরসমু
ইরি ভজে তার ছুঃখ হন না।

৯৮২)
হখমে বাজ পড়,,
উঃথকে বলিহারি যাই।
এই সে হুংখ আওয়ে যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম মৌরাই ॥

হুখের মাথায় বাজ পড় আর দুঃখ তোকে বলিহারিফাই,
ছ্রিননা তুই (হুঃখ) থাকিলে অন্ধ] হরিকে শরণ হইবে।

খানে হখ অর্থেপাব সুখ।

হরিকে হরিজন্ বত হেয়,
হরিজনূকো.হরি একু।

শশীকে কুমদন্ বহুত হেক্র, .
কুমদনূকো শশী এক ॥

|

গানের ভক্ত অনেক কিস ভক্তের ভগবান এক যেমন

দুচত্ডের অনেক কুমুর্দিনী ফি তুমুছিনীর চক্ত এক।
বোলে মোল নহি,
যে! কহেনে জানে কোল ।

দয় তরাজু তোৌঁলকে,
|
তব বোলকে খোল ॥
্ঘ.কথা কহিতে ড;নে তাহা এথার মুল্য নাই। মনের

উন বুঝিয়া তবে কথা কহা উ চত।

যো বাকো শংণ জির়ে,

সো রাখে ংফো! লা।
উলট লে ছল চলে,
বহি যার পালা €
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)

কারমনচিত্তে যে যাহার শরণাগত হয় সে নিশ্চয়ই তাহার
লজ্জা নিবারণ করে। দেখ! হীনবল মতস্ত ত্রোতের বিপরীত
দিকে সস্তরণ করে, তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হয়না আর হস্তী:
এমন বলবান জীব হুইয়্াও জোতের মুখে ভামিয়া যায়
এক রাহমে নিকুলতেহেঁ,

মুৎ অউর পু ।

রাম ভজেতো পুতহি,
নহিতো। মৃতকা মৃ্।

, এক পথ দিয়া পূত্র এবং মূত্র (প্রত্রাব) উভয়ই বহির্গত হয়
তবে যে পুত্র রাম ভজে অর্থ্যাৎ হরিপরায়ন হয়সেই প্রক্কত পুত্র
নচেৎ মুতের মৃত
|
রা

বেহা বেহা। সব্কই কহে,
মেরা যন্মে এই ভায়ে।
চর্ খাটোলি দো দে! লগড়া,

জেহেল্ পর্ লেখাওয়ে॥

সকজেই বলে বিধাছ বিবাহ কিন আমার মলে এইইহন্
চতুর্দোলে চড়াইস্বা লাগ র] বাজাইয়া জেলে লইয়া যার ।

মালা জপে শালা,

ৃ

কর জপেঞ্ডেই।
যো খন মন পে,

ওম্কো বলিহারি যাই॥
মালাজপা ছদ্ববেশীরা শালা আর কর জপে ভাই কি
যিনি মনে মনে জপ করেন ষ্াহাকে বলিহারি যাই।

(১০৪)
গোউর়া দোকে কুত্তা পালেঃ
ওস্কি বাছুর] ভূক]।
'শালেকে উত্তম খিলাওয়ে,

বাগ না পাওরে রুখ।॥
ঘরক] বড় পিরীতি না পাওয়ে,

চিৎচোরায়ে দাসা।
ধন্ত কলিসুগ ০৩রি তামাসা,
দুখ লাগে আাওর হাসি ॥

গাভীর দুগ্ধ কুকুরকে পান করাইয়া গোঁৎঘকে উপবাস
প্রথা, ঘিতাকে উপবামী রাখিয়া শালাকে উত্তম দব্য খাওয়ান,
[নিজস্ত্রীকে পরিত্যাগ? রিয়া বেশ্তার সঙ্গে প্রেম কখাকলিমুগ

মার এ সকল তামাসা দোখয়। মনে ছু:খও হয় হাসিও পায়।
তুলসী তাহী। না যাইয়ে,
যাহা নহি বরণ বিবেক।
রাং রুপা কুয়া ভুয়া,
শ্বে* অশ্বে সব্ এক ॥

ধেখানে সাদা কালো, রাং রুপা, শিরেট ফাঁপা, ভাল মন্দ

জকফলেরই এক দূর; তুলসীদ্ধাস সেথানে কদাচ যাইও না।
. ষো পর বিও হবে সদা,
সো বহু দান কিছ ন কিয়া।
যো পরার করে সদা,

সো বছ তীর্থ গঙ্ধা ন গল্প] ॥

₹
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যো পর আশ করে সদা,
সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।

যো মুহুমে পর চুকুলি ওগারত,
সে! মুছমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

যে পরাস্থহারী তাহার দ্রান অদান উভয়ই সমান। ফের
লম্পট তাহার তীর্থ দর্শন অদর্শন উভই সমান । যে পর-প্রত্যা

শাপন্ন তাহার মৃত জীবিত উভয়ই অমান।

যে ত্রমাগত পর

নিন্দা করে তাহার হরিনাম করাও যা না করাও তা।

তুলসী ইয়ে আয়কে জগ,
কোন ভয়ে! সোম রৎ।
এক কাঞ্চন ও কুচ কো

কিন্ না পসারা হাত ॥&

জ্গতবার্সী এমন কোন লোককে সামর্থবান্ দেখিতে পাও
বার না ধাহার অর্থ এবং স্ত্রীলোকের স্তনের প্রতি প্রলোতর
নাই।
মোটে বস্ত্র হোটে গৃহ,
পঞ্চ ধেনু হরদোর়।

বাকো হয়এসে। বি সুধী,
গৃহী যদি ছুহিতা নহি হোয়॥
মোট ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে, অপরিসর গৃহ তন্মবে

পাঁচটী গাভী সহিত বাস করে এমন গৃহপ্ছ€ হুখী বদি তাঁহাস্
কন্ঠা। না'থাকে।

বাচ্চা
কহে তো যারে লাট্রা,
ঝটা জগৎ ভুলায়।
গোরস ফিরে গলি গলি,
হুরা বৈঠলা বিকায় ॥
চোরকে ছোড়ে, সাধকো! বাধে,

পথিককে লাগাওয়ে ফাসি।
ধৃন্ট কলিযুগ তেরি তামাসা,

দুখ লাগে আওর হাসি ॥
কলি যুগে সত্য কথায় প্রহার সহা করিতে হয় আর মিথা

উগণৎকে ভুলাইয়াছে; তাহার প্রমাণ দুগ্ধ এমন উপাদেশ
্্ীসত্রী তাহা বিক্রয় জন্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে আর মদ
সরু স্থানে বসিয়া বিক্রয় হয়। এখানে চোরকে ছাড়িয়া সাধুর

নন, পথিকের গলায় ফাসী দেওয়া হইতেছে। তাই বলি
্জ কলিযুগ তোমার কার্ধ্য দেখিয়া হাঁসি পায় ছুঃখও হয়
আও নহি আদর নহি, নহি নয়নকা লেশ।

কবীরা কছু ন করোঁ, ভাকে সীম পরবেশ ॥

(যেখানে আদর অভ্যর্থনা নাই বা নয়ন ভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত
উটি,মেখানে কদাচ যাইবে ন1।
তুলসী উহ যাইয়ে,
যাহ আদর্ না করে কোই'।
মান্ ঘাটে মন্ মরে,

রামকো ম্মরণ হোই॥

:
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ভলসীদাস ! যেখানে তোমার কেহ আদর ন! করে। অনাদরে
মানের লাঘব এবং মনের মৃত্যুর জন্ত সেখানে .অবনত তোমার

একবার রামকে মনে পড়িবে ।

ও

বাগী বাণী পার্যা,
নাবী আউর্ নাব্।
এ পীচকো! গুরুহেষ্বন,

উপজে অঙ্গ স্বভাব ॥

গাহকের লয়, কবির কবি ধাতু পরীক্ষকের পরীক্ষাশকি
নাবিকের নৌবিদ্য। এবং তার্কিকের তর্কশক্তি এই পাচ পরকাক

বিদ্যার গুরু লাই।ধাহার এ বিদ্যা হয়, তাহার স্বভাব সি

হইয়া থাকে।

তুলসী ইয়ে সংসার মে,
পাঁচো রতন হেয়, সার।
সাধু সঙ্গ হরি কথা,
দয়া, দীন, উপকার ॥

তুপদীদাম সংসারে পাঁচ প্রকার অগুল্য রহু আছে । ঘা.
সাধু এব, ভগবানের নাম, সয়া, দীনতা, আর পরোপকার ।
দয়া ধরমূকি মুল হেয়,

নরকৃ সপ আভমান্।
তুলসী মহ ছোড়িকে দা,

যাও কঠাগত জান॥

্

য়া সকল ধর্ধের মূল আর অভিমানই নরক। তুলসীদাস !
মার প্রাণ কঠাগত হওরা পর্স্ত তুমি তোমার দয়া বৃতিকে

ত্যাগকরিও না।
রাজ। করে রাজ্য বশ্।

যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মনকে বশ.করে যো,
ফবকো মেরা ওই ॥

ধিনি রাজ্য বশ করিতে পারেন তিনিই রাজ! পদবাচ্য;

[নিরণ জন্গ করিতে পারেন তিনি বীরপুরুষ। কিন্ত হি
প্রীনার মনকে জয় করিতে পারেন তিনিই লকলেষ শ্রেষ্ঠ ।

বুদ আখাত সহে নিরি জ্যায় সি।
... খলকে বঠন্ সস্ত দৃহে ত্যায় সি॥

পর্বত যেরূপ বেগবতী নদীর তরঙ্গাধাত অনায়ামে সহ

উদর ভরণ্কে কারণে,
প্রানী ন করতয়ি লাজ.।

নাচে বাচেরণ্ভিৈঃ
বাচে নকাজ. অকাজ. |
নব উদ্রের জন্ত সকল কর্ধই করিতে্রস্তত হয়। কেহ

টা, কেহ নৌক| লইয়া বাচ, কেহ রণ তীত হইযকা রপে যাই"
বৈছে।। উর অন্তলোকে দ্কল কই করিতে পারে|

5৪
যো প্রাণী পরবশ হোন,
সা ছুখ মহত অসার ।

যূথ পতি গজ হোই পখে,
বদন অন্টুণ মারু॥

পরার্ীনের ভ্তার দুঃখী অংর জগতে নাই। গ্রমান-হপু
মানব অপেক্ষা বলবান হইরাও তাহার অন্কুণ "আঘাত

করে।

|
চক্র ছপে না তারক উজোর,
হুরজ ছাপে না বাদর ছাই।
রণ পাড়ে কাহা রাজপুত ছপে,
দ্ানীছপে কহ? মাগন যাই ॥
নারীকে চঞ্চল নয়ন ছপে না,

নীচ ছপেনা বড়, পণ্ থাই ।
পিন্থুকো ভিতর পাপ ছপে নাঃ

. দান ছপেকা হরিগুণ নাই ॥

তারকা নহুজ্ন হইপে, চত্রেরবর্ষ। হইলে; হর্যকিরণ হি

শ্রভহম্রনা।রণহুলে রাপু বাঃ রর বাত এবং, দরীযের
নিকট দ্বাতা অপ্রকাশিতঞথাকে না। অবগুঠন ন্
সচঞ্চল নন খবর সভা হযে ভঙ্ অতত্থ হ্হাও
ই
“কাহার: ১১]

টা থাকে, রে যু পা্টীত ২ লা এবংতগযনত |

লোক্ বন্ধু মৈত্রতা,
' জান পড়ে সব কোর ॥

স্থায়ী বিপদের অপেক্ষা আর হুখ নাই; কারণ আত্ম
ীয়,

বন্ধুও মৈত্রতা জানিবার এই একমাত্র স্থযোগ |
প্রীৎ ন টুটে অন্ মিলে,

উততমূ মন্নি লাগ ।
সততযুগ, পাণিমে রহে,

মিটে মা চক্মকৃকে আগ ॥

জনের সহিত একবার প্রণয় হইলে সে প্রণয়ে কা

মিকছেদ হয় না) যেমন চক্মকি পাথর শতধুগ পর্যন্ত জলে
ঠ্াকিলেও তাহার অগ্নিনির্ব্বাণ হয় ন!।
যো যাকো পেয়ার লগে,

সো! তাকো৷ করত বাখান)
জগয়ষে বিষকো বিষমধি,
মানত'অযুত সমান ॥

যে যাহাকে ভাল বাসে অধম হইলেও তাহার গু-কীর্তনে

উধনই ক্ষান্ত থাকে না। যেমন বিবমক্ষিকা বিষকে অযৃক্ত
বাধ করে।
|
জল বিচ, কুদুদ বসে,

চন্দা বসে আকাশ ।
. যো জন্ যাকে হুদ,বসে,
সো জন তকো পাশ ॥

.

এয যাহাকে ভাল. বাদে সে বহদূয়ে থাকিলেএ তাহারা

সর্প পরম্পরের অতি নিকট; যেমন জলে হী
আকাশে চক্র কিন্ত পরস্পরের এক ইঘয় ॥
কহে! কহো বিখিকি গতি,
ভুলে পড়ে প্রবীন্।

৭
আর

মুরখকে সমৃপতি দেয়,
পণ্ডিত সমৃপতি হীন ॥

প্রবীন লোকেরাও বিধাক্জার কার্যকলাপ ভাবিয়া ভষ্জের
পতীত হন, তিনি নিতান্ত র্থকে ধন দিয়া গণ্ডিতকে দরির
করিয়াছেন।
সদগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে,

জ্ঞানকরে উপদেশ?
তও কোয় লাকি ময়ল! ছুটে
যও আগ. করে প্রবেশ ॥
_ যেমন অঙ্গারের ভিতর অগ্থি প্রবেশ করিলে তাহার মলিদন্থু

দূরীভূত হয়; সেইরূপ উপযুক্ত গুরুর সহ্পদেশ স্বারাও কাঠ
কাধধযেরও প্রভেদ জ্ঞান হইন্তা থাকে।
দিনকা মোহিনী রাতকা বাত্িনী

পলক্ পলক লহ চোষে 1
ছুনিয়া সব. বাউরা হোকে,
খবর ঘর বাহিনী পোষ ॥

কামিনীগণে দিবসে মোহিনীরূপে ও রাত্রে(বাখিনীর,কাক
পলে পশ্লে শরিরে রক্ত শোশন করিতেছে আর ছুনিয়ার, সক

লোক উদ্মাদহইয়াঘরেঘরে সেই বাখিনী পুষিযা রখিয়াছে?

বহুৎ ভাঙানা নোলনাঢল নাঃ
* বন্ুৎ ভালালা চপ, |
বহু ভালানা বর্ষা বাঁছর্,
বছৎ ভালানা পপ ॥

ধিক নাক্যন্যন্ক করা, অপিক পথচলা, বহুক্ষণ চুপ করিয়া
টাকা, অধিক বর্ষা,এনং অত্যন্ত রৌদ্র ভাল নহে 1 ইহার ভাবার্থ
ই্তিরিকত কোন বিষয়ই ভাল নয়।
ভাট, কো ভালা বোলন!চলনা,

বহুড়িকো ভালা চুপ,॥
ভেককো ভালা বর্ষা বাদর,
আজকো ভালা ধুপ॥

ঘটকদিগের

অনেক

পথচলা

এবং

বছুভাষী হওয়া

্ীস্ক ।কুলবধূর চুপ করিয়া থাকাই ভাল । ভেকের নিকটে
রাহা
এবংছাগলের সিকট রৌদ অতি সুখকর ॥
নাগী স্বভাব সত্য করি কহহি,

অবগুণ আট সদাউ রহইী।
সাহস অনীত চপলতা মায় ভয়,
অবিবেক অশোচ অদয়া॥.

চূর্বলা, নীতিহীনা, চঞ্চলা, মায়াধিনী, ভর্বিহ্বলা, বিবেক

ডি, নিঠুরা।

কাল করে সো আজ. কর,
আজ, করে মো আব।
, পলয়েং পরলে হোয়খো

বহরি.করেগো কর্॥ ..
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|

আগামী কলা যে কার্য করিবে মনে করিয়াছ তাহা অদ্যাই
কার্ধো পরিনত কর । যাহা অদ্য সম্পন্ন করিতে মনম্থ করিয়া

ভাতা নই মমাধা কর। কারণ সংসারে পলকে প্রলয় হই
প্রার়ে।

কলিকা ব্রাহ্মণ মস্থ্রা,
তাহিন ছিজে দান

কটীংস সহিত নরকে চলা,
আগ নিযে জিজিমান

কলির ত্রাঙ্গণকে যে দান করে সে ওর আচ্ধণের সহিত নব

|

যায়।
আ'চে সাপ ন লাগই,
সাংচে কাল ন থাই”
ংচে কো যাংচা মিলে,

1খচে মাংহি সমাই ॥

ও

ত্য কোন কালে ধংস হর না, সত্যে সাপ লাগেনা;সহ
দ্বারা সত্যকে পাওয়া ষায়।
ছুঃখ সুখ এক সমান হৈ,
হরয় শরেক্তু নহি ব্যাপ।

পরউপকার নিহকামতা,
উপজে হোইন তাপ ॥
সংসারে

খত প্রকার ক্রিয়া আছে, তদ্থদোে

পরোগ।

সকলের শ্রেষ্ঠ এবংতাহাহইতে কখনঅনুতাপ উপস্থিত. হয়না

হুধএবংছুঃখএকই পদার্থ শোক জর্দা পরিষ্াণড থাকে

বিন মানসে যশ হোত হয়,
ছুংঃখ জগত নরমাহি।

তথা হোত হয় সুখ নরনকো,
আপ দৈববল তাহি ॥

-যেরূপ দিনরাত্রি প্রকৃতিগত; কাহাকেও আহ্বান করিতে হয়

স্া, আপনা হইতেই আইসে ; সেইরূপ সুখ দুঃখ ও কাহাকেও
ছজাহ্বান করিতে হয় না আপনা আপনি আইনে ।
যাকো মান গুমান হত্ষ
মানীমানে সোই ।
মানহীনজন মানকো

কাজানে প্রভু কোই॥
শিবধৃত মস্তক চক্্রমা

গ্রাসে রাহু অজ্ঞান ।
_নীচনীচতা গহত হত
লঘু গুরতা নহিভান ॥

ইনানী ব্যক্তিই মানির মান জানে ? যাহার মান নাই সে কি
টা যানিকমান জানিবে। প্রমান--হ্য়ং মহাদেব ষে চত্দকে

' ললাটে ধারণ করিয়াছেন ?৯ নীচরাহ তাহাকে গ্রাস
যার।

যাহা হুমতি ভহা জানিয়ে
সম্পত্তি আপুলি আই।
যাই কুমতি তই! জানিয়ে

_বিপতি হোত ষদ্বাই॥

০6
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যেখানে কুমতি সেখানে পর্দে পদে বিপদ আর.

হ্ুমতি সেখানে সদাই হুখ।
ৰ

ধনি হোর দাতা নহি
তপন করে অতিরঙ্ক

শিলাবাদ্ধি গর ভাসিয়ে
উদপিবিচ নিঃশঙ্ধ ॥

যাহার পন আছে কিন্ত দান করিবার ক্ষমতা নাই আর

দরিদ হইয়া ও ভগবানের নিকট হুখ অচ্ছন্নাদির জন্ম প্রথা
ক্টরে না, তাহাদের উভরকে গলার পাথর বাধিয়া সমূদে ফেব্রিয
দিতে পারা ষায়।

ইচ্ছাচারি কুটিল! অতি
কলহ কারিনী যোই।

অতিশক্ন

সেল শোচনীয়
অভি দিবঞক হোহী।
27. 7 4 কাডিশা ইচ্ছাচারিনী এবং পতিব

কারিনী বে সক: ২
চা):
চে

ও লারা নমান্ছে নি্দপীক়্।
5 টি
“5ছান।

/.

4. জী শোচিয়ে

কত

এমছে জলশন॥

রাজনিতি ১.৮ লা আর বেদ বিহীন বর্ষণ উত্তর
. সংসারে নিন্দনী":

ূ

দিত বপমানী শুদ্গন
জ্ঞ/নভীলামী যোই;

শোচনীয় সো মর্ধ্বদ]

মুখর মান প্রিয় হোই ॥
ব্রহ্ধণের অপঘানকারী, জ্ঞানাভিলাসী, ছুর্জ শুদ. সাজে
নিদ্বনীত।
|
|

সহজ সরল সাধুকর বচন,

কুমতি কুটিল কারি জান।
চলে জোক জিমি বক্রগতি,

যদ্যাপ সলিল সমান ॥
ধু লোকের সরহ বাক্য ও কুজনে কুবাক্য মনে কঃ
মন জল সমান হইলেও জোক বক্রগতিতে গমণ করে।
রিপু তেজপ্পী অক্লে অপি,
লঘু করি গনি্লে ন আাহু।
অহ দেত দুঃখ রধি শশিহি

শির অব শোষিত রাহ ॥

আপনাকে ক্ষমতাবান জাননা শত্রুকে অবহেলা করিওয়
ছ চত্রহৃর্ধ্যকে করিয় আজিও দুঃখ দেয়।
সবৈ সহায়ক সব্লকে
কোহিন নিবল সহ'য়।
, গবন জগায়ত আগরেশং

দ্বীপহিৎ দত বুছায়॥
বো

আঁগ্রক্জে সাহায্য কিয়! প্রজ্জলত করে

আবার

