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তৃতীয় পিরেcদ 
 

হিরকথাpসে  
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  ঘেরর েছাট খাটিটেত বিসয়া মার িচnা কিরেতেছন। kেম ঠাকুরবািড়েত 
ঠাকুরেদর আরিত আরm হiল। শাঁকঘnা বািজেত লািগল। মাsার আজ রােt থািকেবন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর মাsারেক “ভkমাল” পাঠ কিরয়া নাiেত বিলেলন। মাsার পিড়েতেছন -- 
 
  চিরt ীমহারাজ ীজয়মল 
 
 জয়মল নােম eক রাজা dমিত। aিনবর্চনীয় তাঁর ীকৃ  িপরীত ৷৷ 
 ভিk-a -যাজেন েয সুদৃঢ় িনয়ম। পাসােণর েরখা েযন নািহ েবিশ কম ৷৷ 
 শয্ামল সুnর নাম ীিবgহেসবা। তাহােত pপn, নািহ জােন েদবী েদবা ৷৷ 
 দশদ -েবলা-বিধ তাঁহার েসবায়। িনযুk থাকেয় সদা দৃঢ় িনয়ম হয় ৷৷ 
 রাজয্ধন যায় িকবা বjাঘাত হয়। তথািপহ েসবা সেম িফির না তাকায় ৷৷ 
 pিতেযাগী রাজা iহা সnান জািনয়া। েসi aবকাশকােল আiল হানা িদয়া ৷৷ 
 রাজার hকুম িবেন ৈসনয্-আিদ-গণ। যুd না কিরেত পাের কের িনরীkণ ৷৷ 
 kেম kেম আিস গড় েঘের িরপুগণ। তথািপহ তাহােত িকি ৎ নািহ মন ৷৷ 
 মাতা তাঁর আিস কের কত uc িন। uিdg হiয়া েয মাথায় কর হািন ৷৷ 
 সবর্s লiল আর সবর্নাশ ৈহল। তথািপ েতামার িকছু ভুrেkপ ৈনল ৷৷ 
 জয়মল কেহ মাতা েকন dঃখভাব। েযi িদল েসi লেব তােহ িক কিরব ৷৷ 
 েসi যিদ রােখ তেব েক লiেত পাের। aতeব আমা সবার uদয্েম িক কের ৷৷ 
 শয্ামলসুnর েহথা েঘাড়ায় চিড়য়া। যুd কিরবাের েগলা asর ধিরয়া ৷৷ 
 eকাi ভেkর িরপু ৈসনয্গণ মাির। আিসয়া বািnল েঘাড়া আপন েতoয়াির ৷৷ 
 েসবা সমাপেন রাজা িনকিশয়া েদেখ। েঘারার সবর্াে  ঘমর্ াস বেহ নােক ৷৷ 
 িজjাসেয় েমার aে  সoয়ার েক ৈহল। ঠাকুর মিnের বা েক আিন বািnল ৷৷ 
 সেব কেহ েক চিড়ল েক আিন বািnল। আমরা েয নািহ জািন কখন আিনল ৷৷ 
 সংশয় হiয়া রাজা ভািবেত ভািবেত। ৈসনয্সামn সহ চিলল যুেdেত ৷৷ 
 যুdsােন িগয়া েদেখ শt ুের ৈসনয্। রণশযয্ায় iয়ােছ মাt eক িভn ৷৷ 
 pধান েয রাজা eেব েসi মাt আেছ। িবsয় হiয়া িঞহ কারণ িক পুেছ ৷৷ 
 েহনকােল ai pিতেযাগী েয রাজা। গলবst হiয়া কিরল বh পূজা ৷৷ 
 আিসয়া জয়মল মহারাজার aেgেত। িনেবদন কের িকছু কির েজাড়হােত ৷৷ 
 িক কিরব যুd তব eক েয েসপাi। পরম আ যর্ েস ৈtেলাকয্-িবজয়ী ৷৷ 
 aথর্ নািহ মােগাঁ মুিঞ রাজয্ নািহ চােহাঁ। বর  আমার রাজয্ চল িদব লেহা ৷৷ 
 শয্ামল েসপাi েসi লিড়েত আiল। েতামাসেন pীিত িক তার িববিরয়া বল ৷৷ 
 ৈসনয্ েয মািরল েমার তাের মুi পাির। দরশনমােt েমার িচt িনল হির ৷৷ 
 জয়মল বুিঝল ei শয্ামলজীর কমর্। pিতেযাগী রাজা েয বুিঝল iহা মমর্ ৷৷ 
 জয়মেলর চরণ ধিরয়া sব কের। যাহার pসােদ কৃ কৃপা ৈহল তাের ৷৷ 
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 তাঁহা-সবার ীচরেণ শরণ আমার। শয্ামল েসপাi েযন কের a ীকার ৷৷ 
 
        পাঠােn ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[ভkমাল eকেঘেয় -- anর  েক? জনক o কেদব ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার e-সব িব াস হয়? িতিন সoয়ার হেয় েসনা িবনাশ কেরিছেলন -- e-সব িব াস 
হয়? 
 
        মাsার -- ভk, বয্াকুল হেয় েডেকিছল -- e-aবsা িব াস হয়। ঠাকুরেক সoয়ার িঠক েদেখিছল িকনা -- 
e-সব বুঝেত পাির না। িতিন সoয়ার হেয় আসেত পােরন, তেব oরা তাঁেক িঠক েদেখিছল িকনা। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- বiখািনেত েবশ ভkেদর কথা আেছ। তেব eকেঘেয়। যােদর aনয্ মত, তােদর 
িনnা আেছ। 
 
        পরিদন সকােল uদয্ানপেথ দাঁড়াiয়া ঠাকুর কথা কিহেতেছন। মিণ বিলেতেছন, আিম তাহেল eখােন eেস 
থাকব। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, eত েয েতামরা আস, eর মােন িক! সাধুেক েলােক eকবার হd েদেখ যায়। eত 
আস -- eর মােন িক? 
 
        মিণ aবাk । ঠাকুর িনেজi pে র utর িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- anর  না হেল িক আস। anর  মােন আtীয়, আপনার েলাক -- েযমন, 
বাপ, েছেল, ভাi, ভgী। 
 
        “সব কথা বিল না। তাহেল আর আসেব েকন? 
 
        “ কেদব bhjােনর জনয্ জনেকর কােছ িগেয়িছল। জনক বলেল, আেগ দিkণা দাo। কেদব বলেল, 
আেগ uপেদশ না েপেল েকমন কের দিkণা হয়! জনক হাসেত হাসেত বলেল, েতামার bhjান হেল আর িক 
gr-িশষয্ েবাধ থাকেব? তাi আেগ দিkণার কথা বললাম।” 
 


