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বেতাল পঞ্চবেিংশবত ঈশ্বরচন্দ্র বেদ্যাসাগর রবচত প্রথম গ্রন্থ৷ ১৮৪৭ 

বিস্টাযে বেদ্যাসাগর লল্লুলাল রবচত বহন্দি “বেতাল পচীসী” গ্রযন্থর 

আযলাযক এই গ্রন্থ রচনা কযরন৷ আপাতদৃ্ষ্টষ্টযত অনুোদ্ মযন হযলও বতবন 

হুেহু অনুোদ্ না কযর মূল গ্রযন্থর আযলাযক এষ্টি রচনা কযরন৷ বেতাল 

পঞ্চবেিংশবত তা াঁর প্রথম গ্রন্থ হযলও এই গ্রযন্থ শন্দিশালী  গযদ্যর লক্ষি 

সুষ্পষ্ট বিল৷ বেদ্যাসাগর মহাশয় গ্রযন্থর বেজ্ঞাপযন রচনার বহতু উযল্লখ্ 

কযর বলযখ্ন— ‘কাযলজ অে ব ািথ উইবলয়ম নামক বেদ্যালযয়, তত্রতয 

িাত্রগযির পাঠাযথ থ, োঙ্গালা ভাষায় বহযতাপযদ্শ নাযম বে পুস্তক বনবদ্থষ্ট 

বিল, তাহার রচনা অবত কদ্ে থয। বেযশষতঃ, বকানও বকানও অিংশ এরূপ 

দ্ুরূহ ও অসিংলগ্ন বে বকানও ক্রযম অথ থযোধ ও তাৎপে থগ্রহ হইয়া উযঠ না। 

তৎপবরেযতথ পুস্তকান্তর প্রচবলত করা উবচত ও আেশযক বেযেচনা কবরয়া, 

উি বেদ্যালযয়র অধযক্ষ মহামবত শ্ৰীেুত বমজর ন্দজ. ষ্টি. মাশ থল মযহাদ্য় 

বকানও নূতন পুস্তক প্রস্তুত কবরযত আযদ্শ বদ্ন। তদ্নুসাযর আবম, 

বেতালপচীসীনামক প্রবসদ্ধ বহিী পুস্তক অেলম্বন কবরয়া, এই গ্রন্থ 

বলবখ্য়াবিলাম।’ 
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————- 

 

বিতীয় োযরর বেজ্ঞাপন 

 

কাযলজ অে্ ব ািথ উইবলয়ম নামক বেদ্যালযয়, তত্রতয িাত্রগযির পাঠাযথ থ, 

োঙ্গালা ভাষায় বহযতাপযদ্শ নাযম বে পুস্তক বনন্দদথষ্ট বিল, তাহার রচনা 

অবত কদ্ে থয। বেযশষতঃ, বকানও বকানও অিংশ এরূপ দ্ুরূহ ও অসিংলগ্ন বে 

বকানও ক্রযম অথ থযোধ ও তাৎপে থযগ্রহ হইয়া উযঠ না। তৎপবরেযতথ 

পুস্তকান্তর প্রচবলত করা উবচত ও আেশযক বেযেচনা কবরয়া, উি 

বেদ্যালযয়র অধযক্ষ মহামবত শ্ৰীেুত বমজর ন্দজ. ষ্টি. মাশ থল মযহাদ্য় বকানও 

নূতন পুস্তক প্রস্তুত কবরযত আযদ্শ বদ্ন। তদ্নুসাযর আবম, 

বেতালপচীসীনামক প্রবসদ্ধ্ বহিী পুস্তক অেলম্বন কবরয়া, এই গ্রন্থ 

বলবখ্য়াবিলাম। 
 

েৎকাযল প্রথম প্রচাবরত হয়, আমার এমন আশা বিল না, 

বেতালপঞ্চবেিংশবত সৰ্ব্ থত্র পবরগৃহীত হইযেক। বকন্তু, বসৌভাগযক্রযম, 

োঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী েযন্দিমাযত্রই আদ্রপূে থক গ্রহি কবরয়াযিন, 

এেিং এতযদশীয় প্রায় সমুদ্ায় বেদ্যালযয়ই প্রচবলত হইয়াযি।  লতঃ, দ্ুই 

েৎসযরর অনবধক কাল মযধযই প্রথম মুবিত সমস্ত পুস্তক বনঃযশষ রূযপ 

পে থযেবসত হয়। 
 

প্রায় সিংেৎসর অবতক্রান্ত হইল, পুস্তযকর অসদ্ভাে হইয়াযি। বকন্তু, বকানও 

বকানও কারিেশতঃ, আবম পুনর্ম্ু থিাকরযি এ পে থযন্ত পরাঙ্মুখ্ বিলাম। 

পবরযশযষ, গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাবতশয় দ্শ থযন, বিতীয় োর মুবিত ও 

প্রচাবরত কবরলাম। বে বে স্থান বকানও অিংযশ অপবরশুদ্ধ বিল, পবরযশাবধত 

হইয়াযি, এেিং অশ্লীল পদ্, োকয, ও উপাখ্যানভাগ পবরতযি হইয়াযি। 

এক্ষযি বেতালপঞ্চবেিংশবত পূে থেৎ সে থত্র পবরগৃহীত হইযল শ্ৰম স ল বোধ 

কবরে। 
 

শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ থা 

কবলকাতা। 
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১০ই  াল্ুন। সিংেৎ ১৯০৬। 
 

————– 
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দ্শম সিংস্করযির বেজ্ঞাপন 

 

বেতালপঞ্চবেিংশবত দ্শম োর প্রচাবরত হইল। এই পুস্তক, এত বদ্ন, োঙ্গালা 

ভাষার প্রিালী অনুসাযর, মুবিত হইয়াবিল; সুতরািং, ইঙ্গযরজী পুস্তযক বে 

সকল বেরামবচহ্ন েযেহৃত হইয়া থাযক, পূে থ পূে থ সিংস্করযি বস সমুদ্য় 

পবরগৃহীত হয় নাই। এই সিংস্করযি বস সমস্ত সবিযেবশত হইল। 
 

১৯০৩ সিংেযত, বেতালপঞ্চবেিংশবত প্রথম প্রচাবরত হয়। ২৫ েৎসর অতীত 

হইযল, মদ্নযমাহন তকথালঙ্কাযরর জামাতা, শ্ৰীেুত োেু বোযগন্দ্রনাথ 

েযিযাপাধযায় এম. এ., তদ্ীয় জীেনচবরত প্রচাবরত কবরয়াযিন। ঐ 

পুস্তযকর ৪২ পৃষ্ঠায় বলবখ্ত হইয়াযি— 

 

বেদ্যাসাগরপ্রিীত বেতালপঞ্চবেিংশবতযত অযনক নুতন ভাে ও অযনক 

সুমধুর োকয তকথালঙ্কার িারা অন্তবন থযেবশত হইয়াযি। ইহা তকথালঙ্কার িারা 

এত দ্ূর সিংযশাবধত ও পবরমান্দজথত হইয়াবিল বে বোমাণ্ট ও বেচযরর বলবখ্ত 

গ্রন্থুবলর নযায়। ইহা উভয় েনু্ধর রবচত েবলযলও েলা োইযত পাযর। 
 

বোযগন্দ্র োেু, বক প্রমাি অেলম্বনপূে থক, এরূপ অপ্রকৃত কথা বলবখ্য়া 

প্রচাবরত কবরযলন, েুন্দিয়া উঠা কষ্টঠন। আবম বেতালপঞ্চবেিংশবত বলবখ্য়া, 

মুবিত কবরোর পূযে থ, শ্ৰীেুত বগবরশচন্দ্র বেদ্যারত্ন ও মদ্নযমাহন 

তকথালঙ্কারযক শুনাইয়াবিলাম। তা াঁহাবদ্গযক শুনাইোর অবভপ্রায় এই বে, 

বকানও স্থল অসঙ্গত ো অসিংলগ্ন বোধ হইযল, তা াঁহারা স্ব স্ব অবভপ্রায় েযি 

কবরযেন; তদ্নুসাযর, আবম বসই বসই স্থল পবরেবতথত কবরে। আমার 

বেলক্ষি স্মরি আযি, বকানও বকানও উপাখ্যাযন একষ্টি স্থলও তা াঁহাযদ্র 

অসঙ্গত ো অসিংলগ্ন বোধ হয় নাই, সুতরািং, বসই বসই উপাখ্যাযনর বকানও 

স্থযলই বকানও প্রকার পবরেতথন কবরোর আেশযকতা ঘযি নাই। আর, বে 

সকল উপাখ্যাযন তা াঁহারা তিূপ অবভপ্রায় প্রকাশ কবরয়াবিযলন, বসই বসই 

উপাখ্যাযন, স্থাযন স্থাযন, দ্ুই একষ্টি শে্দ্ মাত্র পবরেবতথত হইয়াবিল। 

বেদ্যারত্ন ও তকথালঙ্কার ইহার অবতবরি আর বকিুই কযরন নাই। সুতরািং, 

“বেতালপঞ্চবেিংশবত তকথালঙ্কার িারা এত দ্ূর সিংযশাবধত ও পবরমান্দজত 

হইয়াবিল বে ইহা উভয় েনু্ধর রবচত েবলযলও েলা োইযত পাযর”; বোযগন্দ্র 
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োেুর এই বনযদ্থশ, বকানও মযত, সঙ্গত ো নযায়ানুগত হয় নাই। শ্ৰীেুত 

বগবরশচন্দ্র বেদ্যারত্ন অদ্যাবপ বেদ্যমান আযিন। বতবন এক্ষযি সিংসৃ্কত 

কযলযজ সিংসৃ্কত সাবহতযশাযের অধযাপক। এ বেষযয়, বতবন, আমার 

ন্দজজ্ঞাসার উতযর, বে পত্র বলবখ্য়াযিন, ঐ উতরপত্র, আমার 

ন্দজজ্ঞাসাপযত্রর সবহত, বনযে বনযেবশত হইযতযি। 
 

অযশষুিাশ্ৰয় 

শ্ৰীেুত বগবরশচন্দ্র বেদ্যারত্ন ভ্রাতৃযপ্রমাস্পযদ্ষু 

 

————- 

 

সািরসম্ভাষিমাযেদ্নম্ 

তুবম জান বক না েবলযত পাবর না, বকিু বদ্ন হইল, সিংসৃ্কত কযলযজর ভূতপূে থ 

িাত্র শ্ৰীেুত োেু বোযগন্দ্রনাথ েযিযাপাধযায় এম. এ., মদ্নযমাহন 

তকথালঙ্কাযরর জীেনচবরত প্রচাবরত কবরয়াযিন। ঐ পুস্তযকর ৪২ পৃষ্ঠায় 

বলবখ্ত হইয়াযি, “বেদ্যাসাগরপ্রিীত বেতালপঞ্চবেিংশবতযত অযনক নুতন 

ভাে ও অযনক সুমধুর োকয তকথালঙ্কার িারা অন্তবন থযেবশত হইয়াযি। ইহা 

তকথালঙ্কার িারা এত দ্ূর সিংযশাবধত ও পবরমান্দজথত হইয়াবিল বে, বোমাণ্ট 

ও বেচযরর বলবখ্ত গ্রন্থুবলর নযায় ইহা উভয় েনু্ধর রবচত েবলযলও েলা 

োইযত পাযর”। বেতালপঞ্চবেিংশবত সম্প্রবত পুনরায় মুবিত হইযতযি। 

বোযগন্দ্র োেুর উন্দি বেষযয় বকিু েলা আেশযক বোধ হওয়াযত, এই 

সিংস্করযির বেজ্ঞাপযন তাহা েযি কবরে, বস্থর কবরয়াবি। 

বেতালপঞ্চবেিংশবতর সিংযশাধনবেষযয় তকথালঙ্কাযরর কত দ্ূর সিংস্রে ও 

সাহােয বিল, তাহা তুবম সবেযশষ জান। োহা জান, বলবপ িারা আমায় 

জানাইযল, অবতশয় উপকৃত হইে। বতামার পত্রখ্াবন, আমার েিযেযর 

সবহত, প্রচাবরত কবরোর অবভপ্রায় আযি, জাবনযে ইবত। 
 

ত্বযদ্কশর্ম্ থশর্ম্ থিঃ 

শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্ থিঃ 

কবলকাতা। 

১০ই বেশাখ্, ১২৮৩ সাল। 
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পরমশ্ৰদ্ধাস্পদ্ 

শ্ৰীেুি ঈশ্বরচন্দ্র বেদ্যাসাগর মহাশয় 

বজযষ্ঠভ্রাতৃপ্রবতযময়ু 

 

শ্ৰীেুত োেু বোযগন্দ্রনাথ েযিযাপাধযায় এম. এ. প্রিীত মদ্নযমাহন 

তকথালঙ্কাযরর জীেনচবরত গ্রযন্থ বেতালপঞ্চবেিংশবত সম্বযন্ধ োহা বলবখ্ত 

হইয়াযি, তাহা বদ্বখ্য়া বেস্ময়াপি হইলাম। বতবন বলবখ্য়াযিন, 

“বেদ্যাসাগরপ্রিীত বেতালপঞ্চবেিংশবতযত অযনক নূতন ভাে ও অযনক 

সুমধুর োকয তকথালঙ্কার িারা অন্তবন থযেবশত হইয়াযি। ইহা তকথালঙ্কার িারা 

এত দ্ূর সিংযশাবধত ও পবরমান্দজথত হইয়াবিল বে, বোমাণ্ট ও বেচযরর 

বলবখ্ত গ্রন্থুবলর নযায় ইহা উভয় েনু্ধর রবচত েবলযলও েলা োইযত পাযর”। 

এই কথা বনতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বেযেচনায়, এরূপ অলীক ও 

অসঙ্গত কথা বলবখ্য়া প্রচার করা বোযগন্দ্র োেুর বনতান্ত অনযায় কাে থয 

হইয়াযি। 
 

এতবিষযয়র প্রকৃত েৃতান্ত এই—আপবন, বেতালপঞ্চবেিংশবত রচনা কবরয়া, 

আমাযক ও মদ্নযমাহন তকথালঙ্কারযক শুনাইয়াবিযলন। শ্ৰেিকাযল 

আমরা মযধয মযধয স্ব স্ব অবভপ্রায় েযি কবরতাম। তদ্নুসাযর, স্থাযন স্থাযন 

দ্ুই একষ্টি শে পবরেবতথত হইত। বেতালপঞ্চবেিংশবত বেষযয়, আমার অথো 

তকথালঙ্কাযরর, এতদ্বন্তবরি বকান সিংস্রে ো সাহােয বিল না। 
 

আমার এই পত্রখ্াবন মুবিত করা েবদ্ আেশযক বোধ হয়, কবরযেন, 

তবিষযয় আমার সমূ্পি থ সর্ম্বত ইবত। 
 

বসাদ্ারাবভমাবননঃ 

শ্ৰীবগবরশচন্দ্রশর্ম্ থিঃ 

কবলকাতা। 

১২ই বেশাখ্, ১২৮৩ সাল। 
 

বোযগন্দ্র োেু স্বীয় শ্বশুযরর জীেনচবরত পুস্তযক, আমার সিংক্রান্ত বে সকল 

কথা বলবখ্য়াযিন, তাহার অবধকািংশই এইরূপ অমূলক। দৃ্ষ্টান্তস্বরূপ আর 

একষ্টি স্থল প্রদ্বশ থত হইযতযি। বতবন ১৮ পৃষ্ঠায় বলবখ্য়াযিন— 
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সিংসৃ্কত কাযলযজর অধযযক্ষর পদ্ শূনয হইল। এরূপ শুবনযত পাই, বেথুন 

তকথালঙ্কারযক এই পদ্ গ্রহযি অনুযরাধ কযরন। বতবন বেদ্যাসাগরযক ঐ 

পযদ্র বোগয েবলয়া বেথুযনর বনকি আযেদ্ন করায়, বেথুন সাযহে 

বেদ্যাসাগর মহাশয়যকই ঐ পযদ্ বনেুি কবরযত োধয হইযলন। এই 

জনশ্রুবত েবদ্ সতয হয়, তাহা হইযল ইহা অেশযই স্বীকার কবরযত হইযে বে 

তকথালঙ্কাযরর নযায় সদ্াশয়, উদ্ারচবরত ও েনু্ধবহততষী েযন্দি অবত কম 

বিযলন। হৃদ্যয়র েনু্ধযক আপবন অযপক্ষা উচ্চতর পযদ্ অবভবষি কবরয়া 

তকথালঙ্কার েনু্ধযত্বর ও ঔদ্াযে থযর পরা কাষ্ঠা বদ্খ্াইয়া বগয়াযিন। 
 

গ্রন্থকতথার কল্পনাশন্দি েযতীত এ গল্পষ্টির বকিুমাত্র মূল নাই। মদ্নযমাহন 

তকথালঙ্কার, ইঙ্গযরজী ১৮৪৬ সাযল, সিংসৃ্কত কাযলযজ সাবহতযশাযের 

অধযাপকপযদ্ বনেুি হযয়ন; ইঙ্গযরজী ১৮৫০ সাযলর নযেম্বর মাযস, 

মুরবশদ্াোযদ্র জজপন্দণ্ডত বনেুি হইয়া, সিংসৃ্কত কাযলজ হইযত প্রস্থান 

কযরন। তকথালঙ্কাযরর বনযয়াগসমযয়ও, বেবন ( োেু রসময় দ্ত ) সিংসৃ্কত 

কাযলযজর অধযক্ষ বিযলন, তকথালঙ্কাযরর প্রস্থানসমযয়ও, বতবনই ( োেু 

রসময় দ্ত) সিংসৃ্কত কাযলযজর অধযক্ষ বিযলন।  লতঃ, তকথালঙ্কার েত 

বদ্ন সিংসৃ্কত কাযলযজ বনেুি বিযলন, বসই সময় মযধয, এক বদ্যনর জযনযও, 

ঐ বেদ্যালযয় অধযযক্ষর পদ্ শূনয হয় নাই। সুতরািং, সিংসৃ্কত কাযলযজ 

অধযযক্ষর পদ্ শূনয হওয়াযত, বেথুন সাযহে মদ্নযমাহন তকথালঙ্কারযক ঐ 

পযদ্ বনেুি কবরযত উদ্যত হইযল, তকথালঙ্কার, ঔদ্াে থযুযির 

আবতশেযােশতঃ, আমাযক ঐ পযদ্র বোগয বেযেচনা কবরয়া, ও েনু্ধযেযহর 

েশীভুত হইয়া, বেথুন সাযহেযক আমার জনয অনুযরাধ করাযত, আবম ঐ 

পযদ্ বনেুি হইয়াবিলাম, ইহা বক রূযপ সম্ভাবেযত পাযর, তাহা বোযগন্দ্র 

োেুই েবলযত পাযরন। 
 

আবম বে সূযত্র সিংসৃ্কত কযলযজর অধযক্ষতাপযদ্ বনেুি হই, তাহার প্রকৃত 

েৃতাত এই—মদ্নযমাহন তকথালঙ্কার, জজপন্দণ্ডত বনেুক্ত হইয়া, 

মুরবশদ্াোদ্ প্রস্থান কবরযল, সিংসৃ্কত কযলযজ সাবহতযশাযের অধযাপযকর 

পদ্ শূনয হয়। বশক্ষাসমাযজর তৎকালীন বসযক্রিাবর, শ্ৰীেুি ডাির 

বমাযয়ি সাযহে, আমায় ঐ পযদ্ বনেুি কবরোর অবভপ্রায় প্রকাশ 
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কযরন।[1] আবম, নানা কারি দ্শ থাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার কবর। পযর, বতবন 

সবেযশষ েত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাযত, আবম কবহয়াবিলাম, েবদ্ 

বশক্ষাসমাজ আমাযক বপ্রন্দিপাযলর ক্ষমতা বদ্ন, তাহা হইযল আবম এই পদ্ 

স্বীকার কবরযত পাবর। বতবন আমার বনকি হইযত ঐ মযম থ একখ্াবন পত্র 

বলখ্াইয়া লযয়ন। তৎপযর ১৮৫০ সাযলর বডযসম্বর মাযস, আবম সিংসৃ্কত 

কাযলযজ সাবহতযশযাযের অধযাপক পযদ্ বনেুি হই। আমার এই বনযয়াযগর 

বকিু বদ্ন পযর, োেু রসময় দ্ত মহাশয় সিংসৃ্কত কাযলযজর অধযক্ষতাপদ্ 

পবরতযাগ কযরন। সিংসৃ্কত কাযলযজর েতথমান অেস্থা, ও উতরকাযল বকরূপ 

েযেস্থা কবরযল, সিংসৃ্কত কাযলযজর উিবত হইযত পাযর, এই দ্ুই বেষযয় 

বরযপািথ কবরোর বনবমত, আমার প্রবত আযদ্শ প্রদ্ত হয়। তদ্নুসাযর আবম 

বরযপািথ সমপ থি কবরযল, ঐ বরযপািথ দৃ্যষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া, বশক্ষাসমাজ আমাযক 

সিংসৃ্কত কাযলযজর অধযযক্ষর পযদ্ বনেুি কযরন। সিংসৃ্কত কাযলযজর 

অধযক্ষতাকাে থয, বসযক্রিাবর ও আবসষ্টাণ্ট বসযক্রিাবর, এই দ্ইু েযন্দি িারা 

বনৰ্ব্ থাবহত হইয়া আবসযতবিল; এই দ্ুই পদ্ রবহত হইয়া, বপ্রন্দিপাযলর পদ্ 

নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সাযলর জানুয়াবর মাযসর বশযষ, আবম সিংসৃ্কত 

কাযলযজর বপ্রন্দিপাল অথ থাৎ অধযযক্ষর পযদ্ বনেুি হইলাম। 
 

বোযগন্দ্র োেুর গল্পষ্টির মযধয, “এই জনশ্রুবত েবদ্ সতয হয়,” এই কথাষ্টি 

বলবখ্ত আযি। ো াঁহারা, েহুকাল অেবধ, সিংসৃ্কত কাযলযজ বনেুি আযিন, 

অথো ো াঁহারা বকানও রূযপ সিংসৃ্কত কাযলযজর সবহত বকানও সিংস্রে 

রাযখ্ন, তা াঁহাযদ্র মযধয বকহ কখ্নও এরূপ জনশ্রুবত কি থযগাচর 

কবরয়াযিন, এরূপ বোধ হয় না। োহা হউক, েবদ্ই বদ্োৎ ঐ রূপ অসম্ভে 

জনশ্রুবত বকানও সূযত্র বোযগন্দ্র োেুর কি থযগাচর হইয়াবিল, ঐ জনশ্রুবত 

অমূলক অথো সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তা াঁহার আেশযক বোধ হয় নাই। 

আেশযক বোধ হইযল, অনায়াযস তা াঁহার সিংশয়যেদ্ন হইযত পাবরত। 

কারি, আমার বনযয়াগেৃতান্ত সিংসৃ্কত কাযলজ সিংক্রান্ত তৎকালীন 

েযন্দিমাযত্রই বেলক্ষি অেগত আযিন। বোযগন্দ্র োেু সিংসৃ্কত কাযলযজর 

িাত্র; বে সমযয় বতবন আমার বনযয়াযগর উপাখ্যান রচনা কবরয়াযিন, বোধ 

হয়, তখ্নও বতবন সিংসৃ্কত কাযলযজ অধযয়ন কবরযতন। েবদ্ সবেযশষ 
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জাবনয়া েথাথ থ ঘিনার বনযদথশ করা তা াঁহার অবভযপ্রত হইত, তাহা হইযল, 

আমার বনযয়াগ সিংক্রান্ত প্রকৃত েৃতান্ত তা াঁহার অপবরজ্ঞাত থাবকত না। 
 

ইঙ্গযরজী ১৮৪৬ সাযল, পূজযপাদ্ জয়যগাপাল তকথালঙ্কার মহাশযয়র 

বলাকান্তরপ্রাবপ্ত হইযল, সিংসৃ্কত কাযলযজ সাবহতযশাযের অধযাপযকর পদ্ 

শূনয হয়। সিংসৃ্কত কাযলযজর বসযক্রিাবর োেু রসময় দ্ত মহাশয় আমায় 

ঐ পযদ্ বনেুি কবরযেন, বস্থর কবরয়াবিযলন।[2] আবম, বেবশষ্ট বহতুেশতঃ, 

অধযাপযকর পদ্গ্রহযি অসর্ম্ত হইয়া, মদ্নযমাহন তকথালঙ্কারযক বনেুি 

কবরোর বনবমত, সবেযশষ অনুযরাধ কবর।[3] তদ্নুসাযর, মদ্নযমাহন 

তকথালঙ্কার ঐ পযদ্ বনেুি হযয়ন। এই প্রকৃত েৃতান্তষ্টির সবহত, বোযগন্দ্র 

োেুর কবল্পত গল্পষ্টির, বেলক্ষি বসৌসাদৃ্শয দৃ্শযমান হইযতযি। 
 

শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ থা 

কবলকাতা। 

১লা বপৌষ, সিংেৎ ১৯৩৩। 
 

————– 

 

[1] এই সমযয় আবম ব ািথ উইবলয়ম কযলযজ বহড রাইির বনেুি বিলাম। 

[2] এই সমযয়, আবম সিংসৃ্কত কাযলযজ আবসষ্টাণ্ট বসযক্রিাবরর পযদ্ বনেুি 

বিলাম। 

[3] এই সমযয় মদ্নযমাহন তকথালঙ্কার কৃষ্ণনগর কাযলযজ প্রধান 

পন্দণ্ডযতর পযদ্ বনেুি বিযলন। 
 

————- 

 

উপক্রমবিকা 
 

উজবয়নী নগযর গন্ধে থযসন নাযম রাজা বিযলন। তা াঁহার চাবর মবহষী। 

তা াঁহাযদ্র গযভথ রাজার িয় পুত্র জযে। রাজকুমাযররা সকযলই সুপন্দণ্ডত ও 

সে থ বেষযয় বেচক্ষি বিযলন। কালক্রযম, নপৃবতর বলাকান্তরপ্রাবপ্ত হইযল, 
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সে থযজযষ্ঠ শঙ্কু বসিংহাসযন অবধযরাহি কবরযলন। তৎকবনষ্ঠ বেক্রমাবদ্ত্ে 

বেদ্যানুরাগ, নীবতপরতা ও শাোনুশীলন িারা 

সবেযশষ বেখ্যাত বিযলন; তথাবপ, রাজযযভাযগর বলাভসিংেরযি অসমথ থ 

হইয়া, বজযযষ্ঠর প্রািসিংহারপূে থক, স্বয়িং রাযজযশ্বর হইযলন; এেিং, ক্রযম 

ক্রযম, বনজ োহুেযল, লক্ষযোজনাবেস্তীি থ জমু্বিীযপর অধীশ্বর হইয়া, 

আপন নাযম অে্দ্ প্রচবলত কবরযলন। 
 

একদ্া, রাজা বেক্রমাবদ্তয মযন মযন এই আযলাচনা কবরযত লাবগযলন, 

জগদ্ীশ্বর আমায়, নানা জনপযদ্র অধীশ্বর কবরয়া, অসিংখ্য প্রজাগযির 

বহতাবহতবচন্তার ভার বদ্য়াযিন। আবম, আত্মসুযখ্ বনেৃ থত হইয়া, তাহাযদ্র 

অেস্থার প্রবত ক্ষিমাত্রও দৃ্ষ্টষ্টপাত কবর না; বকেল অবধকৃতেযগ থর 

বেযেচনার উপর বনভথর কবরয়া, বনন্দিন্ত রবহয়াবি। তাহারা প্রজাগযির 

সবহত বকরূপ েযেহার কবরযতযি, অন্ততঃ একোরও পরীক্ষা কবরয়া বদ্খ্া 

উবচত। অতএে আবম, প্রেি বেযশ পে থিন কবরয়া, প্রজাগযির অেস্থা 

প্রতযক্ষ কবরে। অনন্তর বতবন, বনজ অনুজ ভতৃথহবরর হযস্ত সমস্ত 

সাম্রাযজযর ভারার্পি কবরয়া, সিযাসীর বেযশ, বদ্যশ বদ্যশ ভ্রমি কবরযত 

লাবগযলন। 
 

উজ্জবয়নীোসী এক দ্বরি ব্ৰাহ্মি, েহু কাল, অবত কযঠার তপসযা 

কবরযতবিযলন। বতবন, আপন উপাসয বদ্েতার বনকি েরস্বরূপ এক 

অমর ল পাইয়া, আনন্দিত মযন গৃযহ আবসয়া, স্বীয় ব্ৰাহ্মিীযক েবলযলন, 

বদ্খ্, বদ্েতা, তপসযায় তুষ্ট হইয়া, আজ আমায় এই  ল বদ্য়াযিন; 

েবলয়াযিন, ইহা ভক্ষি কবরযল, নর অমর হয়। ব্ৰাহ্মিী শুবনয়া, অবতশয় 

বখ্দ্ কবরয়া, কবহযলন, হায়! অমর হইয়া, আর কতকাল েন্ত্রিাযভাগ 

কবরযে। তুবম, বক সুযখ্, অমর হইোর অবভলাষ কর, েুন্দিযত পাবরযতবি না। 

েরিং, এই দ্যণ্ড মৃতুয হইযল, সািংসাবরক বেশ হইযত পবরত্রাি হয়। 
 

গৃবহিীর এই আযক্ষপোকয শুবনয়া, হতেুন্দদ্ধ হইয়া, ব্ৰাহ্মি কবহযলন, আবম 

তৎকাযল, না েুন্দিয়া, এই বদ্েদ্ত  ল লইয়াবিলাম; এক্ষযি, বতামার কথা 

শুবনয়া, আমার বচতনয হইল। এখ্ন তুবম বেরূপ েবলযে, তাহাই কবরে। 

ব্ৰাহ্মিী কবহযলন, এই  ল রাজা ভতৃথহবরযক বদ্য়া, ইহার পবরেযতথ, 
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পাবরযতাবষকস্বরূপ, বকন্দঞ্চৎ অথ থ লইয়া আইস; তাহা হইযল, অনায়াযস 

সিংসারোত্রা সম্পি কবরযত পবরযে। 
 

ইহা শুবনয়া, ব্ৰাহ্মি রাজার বনকযি উপবস্থত হইযলন এেিং, েথাবেবধ 

আশীে থাদ্প্রযয়াযগর পর, বদ্েদ্ত  যলর ুিেযাখ্যা ও পূে থাপর সমন্ত 

েৃতাযন্তর প্রকৃতরূপ েি থন কবরয়া, বেনীত েচযন বনযেদ্ন কবরযলন, 

মহারাজ! আপবন, এই  ল লইয়া, আমায় বকিু অথ থ বদ্ন। আপবন বচরজীেী 

হইযল, সমন্ত রাযজযর মঙ্গল। রাজা,  ল গ্রহি কবরয়া, 

লক্ষমূিাপ্রদ্ানপূে থক, ব্ৰাহ্মিযক বেদ্ায় কবরযলন এেিং, বনতান্ত 

বেিতােশতঃ, মযন মবন বেযেচনা কবরযলন, বে েযন্দির বচর জীেন ও বস্থর 

বেৌেন হইযল, আবম োেজ্জীেন সুখ্ী হইে, তাহাযকই এই  ল বদ্ওয়া 

আেশযক। অনন্তর, অন্তঃপুযর প্রযেশ কবরয়া, রাজা প্রািাবধক মবহষীর 

হযস্ত  ল প্রদ্ান কবরযলন এেিং কবহযলন, বপ্রযয়! তুবম আমার জীেন-সে থস্ব; 

এই  ল খ্াও, বচরজীবেনী ও বস্থরযেৌেনা হইযে। রাজ্ঞী, বনরবতশয় 

আহ্নলাদ্প্রদ্শ থনপূে থক,  লগ্রহি কবরযলন। রাজা প্রীত মযন, সভায় 

প্রতযাগমন কবরয়া, অমাতযেযগ থর সবহত রাজকাে থ পে থাযলাচনা কবরযত 

লাবগযলন। 
 

উজ্জবয়নীর নগরপাল রাজমবহষীর সাবতশয় বপ্রয় পাত্র বিল; বতবন, ঐ 

 যলর ুিেযাখ্যা কবরয়া, তাহার হযস্ত সমপ থি কবরযলন। নগরপাল এক 

োরাঙ্গনাযক অতযন্ত ভালোবসত; বস, তাহার হযস্ত প্রদ্ানপূে থক, ঐ  যলর 

সবেযশষ ুিেি থনা কবরল। োরাঙ্গনা,  ল পাইয়া, মযন মযন বেযেচনা 

কবরল, আবম অবত অধম জাবত, কুন্দক্রয়া িারা উদ্রপূবত থ কবর; আমার 

বচরজীবেনী হওয়া বেড়ম্বনা মাত্র। অতএে, এই  ল রাজাযক বদ্ওয়া 

উবচত; রাজা বচরজীেী হইযল, অসিংখ্য বলাযকর মঙ্গল হইযেক। অনন্তর, 

রাজার বনকযি বগয়া, োরেবনতা, বেনয়পূে থক, বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! 

আবম এই এক অপূে থ  ল পাইয়াবি; ইহা ভক্ষি কবরযল, নর অমর হয়; এই 

 ল আপনকার বোগয; আপবন গ্রহি করুন। 
 

রাজা, অমর ল োরাঙ্গনার হস্তগত বদ্বখ্য়া, বেস্ময়াপি হইযলন; এেিং,  ল 

লইয়া, পুরস্কারপ্রদ্ানপূে থক, তাহাযক বেদ্ায় বদ্য়া, ভাবেযত লাবগযলন, এই 
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 ল রাজ্ঞীযক বদ্য়াবি; ইহা বকরূযপ োরাঙ্গনার হস্তগত হইল। পযর, 

সবেযশষ অনুসন্ধান িারা, বতবন পূে থাপর সমস্ত েৃতান্ত অেগত হইযলন 

এেিং, সািংসাবরক বেষযয় বনরবতশয় েীতরাগ হইয়া, বেযেচনা কবরযত 

লাবগযলন, সিংসার অবত অবকন্দঞ্চৎকর, ইহাযত সুযখ্র বলশমাত্র নাই; 

অতএে, েৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাযত বলপ্ত থাকা, বকানও ক্রযম, 

বশ্ৰয়স্কর নযহ। অতএে, সিংসারোত্রায় বেসজথন বদ্য়া, অরযিয বগয়া, 

জগদ্ীশ্বযরর আরাধনায় প্রেৃত হই; চরযম পরম পুরুষাথ থ মুন্দিপদ্াথ থ প্রাপ্ত 

হইযত পাবরে। 
 

অন্তঃকরযি এইরূপ আযলাচনা কবরয়া, অন্তঃপুযর প্রযেবশয়া, রাজা 

রাজ্ঞীযক ন্দজজ্ঞাবসযলন, তুবম বস  ল বক কবরয়াি। বতবন কবহযলন, ভক্ষি 

কবরয়াবি। রাজা, সাবতশয় বেরাগপ্রদ্শ থনপূে থক, রািীযক বসই  ল 

বদ্খ্াইযলন। রািী, এক কাযল, হতেুন্দদ্ধ ও অযধােদ্ন হইয়া রবহযলন, োকয 

বনঃসরি কবরযত পাবরযলন না। রাজা ভতৃথহবর, অবেলযম্ব অন্তঃপুর হইযত 

েবহগ থত হইয়া, প্রক্ষালনপূে থক  লভক্ষি কবরযলন। এেিং, রাজযাবধকাযর 

জলাঞ্জবল বদ্য়া, একাকী অরযিয বগয়া, বোগসাধযন প্রেৃত হইযলন। 
 

বেক্রমাবদ্যতযর বসিংহাসন শূনয রবহল। বদ্েরাজ, উজ্জবয়নীর 

অরাজকসিংোদ্ প্রাপ্ত হইোমাত্র, এক েক্ষযক রক্ষক বনেুি কবরয়া 

পাঠাইযলন। েক্ষ, সাবতশয় সতকথতাপূে থক, অযহারাত্র, নগরীর 

রক্ষিাযেক্ষি কবরযত লাবগল। অল্পবদ্যনর মযধযই, বদ্যশ বেযদ্যশ প্রচার 

হইল, রাজা ভতৃথহবর, রাজত্বপবরতযাগপূে থক, েনপ্রস্থান কবরয়াযিন। 

বেক্রমাবদ্তয শ্ৰেিমাত্র, অবতমাত্র েযগ্র হইয়া, স্বযদ্যশ প্রতযাগমন 

কবরযলন। বতবন, অধ থারাত্র সমযয়, নগযর প্রযেশ কবরযতযিন; এমন সমযয়, 

নগররক্ষক েক্ষ আবসয়া বনযষধ কবরয়া কবহল, তুই বক, বকাথায় 

োইযতবিস, দ্া াঁড়া, বতার নাম বক েল। রাজা কবহযলন, আবম বেক্রমাবদ্তয, 

আপন নগযর োইযতবি; তুই বক, বক বনবমযত আমার গবতযরাধ কবরযতবিস, 

েল। 
 

েক্ষ কবহল, বদ্েরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগযরর রক্ষক বনেুি কবরয়াযিন। 

তা াঁহার অনুমবত েযবতযরযক, আবম বতামায় অসমযয় নগযর প্রযেশ কবরযত 
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বদ্ে না। অথো, েবদ্ তুবম েথাথ থই রাজা বেক্রমাবদ্তয হও, অযগ্র আমার 

সবহত েুদ্ধ কর, পযর নগযর োইযত বদ্ে। রাজা শ্ৰেিমাত্র, েদ্ধপবরকর 

হইয়া, েুদ্ধাযথ থ প্রস্তুত হইযলন। েক্ষও, তৎক্ষিািং প্রস্তুত হইয়া, তা াঁহার 

সর্ম্ুখ্ীন হইল। বঘারতর সিংগ্রাম হইযত লাবগল। পবরযশযষ, রাজা, েক্ষযক 

ভূতযল ব বলয়া, তাহার েক্ষঃস্থযল েবসযলন। তখ্ন েক্ষ কবহল, মহারাজ! 

তুবম আমায় পরাভূত কবরয়াি। বতামার প্রভাে ও পরাক্রম বদ্বখ্য়া েুন্দিযত 

পাবরলাম, তুবম েথাথ থই রাজা বেক্রমাবদ্তয। এক্ষযি আমায় িাবড়য়া দ্াও; 

আবম বতামায় প্রািদ্ান বদ্যতবি। 
 

রাজা শুবনয়া ঈষৎ হাসয কবরয়া কবহযলন, তুই োতুল, নতুো এরূপ অসঙ্গত 

কথা েবলবে বকন। তুই আমায় প্রািদ্ান বক বদ্বে; আবম মযন কবরযল, এখ্নই 

বতার প্রািদ্ণ্ড কবরযত পাবর। েক্ষ শুবনয়া বকন্দঞ্চৎ হাসয কবরয়া কবহল, 

মহারাজ! োহা কবহযতি, তাহা সমূ্পি থ েথাথ থ, বকন্তু, আবম বতামায় আসি 

মৃতুয হইযত ো াঁচাইযতবি, এজনয এরূপ েবলযতবি। োহা কবহ, অেবহত হইয়া 

শ্ৰেি কর। সবেযশষ সমস্ত অেগত হইয়া, তদ্নুোয়ী কাে থ কবরযল, দ্ীঘ থজীেী 

হইযে, এেিং বনরুযিযগ, অখ্ণ্ড ভূমণ্ডযল, একাবধপতয কবরযত পবরযে। 

তখ্ন ভূপবত, অবতশয় বেন্দস্মত ও উৎকষ্টিত হইয়া, েযক্ষর েক্ষঃস্থল হইযত 

উন্দিত হইযলন। েক্ষও, ক্ষি মযধয সমরশ্ৰাবন্তপবরহারপূে থক, 

বেক্রমাবদ্তযযক সযম্বাবধয়া, তদ্ীয় জীেনসিংক্রান্ত গৃঢ় েৃতান্ত তা াঁহার বগাচর 

কবরযত আরম্ভ কবরল। 
 

মহারাজ! শ্ৰেি কর,— 

 

বভাগেতী নগযর, চন্দ্রভানু নাযম অবত প্রতাপশালী নরপবত বিযলন। বতবন, 

এক বদ্েস, মৃগয়ার অবভলাযষ, বকানও অিেীযত প্রবেষ্ট হইয়া বদ্বখ্যলন, 

এক তপস্বী, অধঃবশরাঃ ও েৃযক্ষ লম্বোন হইয়া, ধূমপান কবরযতযিন। 

অযনক অনুসন্ধাযনর পর, তত্রতয বলাযকর মুযখ্ অেগত হইযলন, তপস্বী 

কাহারও সবহত োকযালাপ কযরন না; েহুকাল অেবধ, একাকী এইভাযে 

তপসযা কবরযতযিন। রাজা, সিযাসীর কযঠার ব্ৰত দ্শ থযন বেস্ময়াপি হইয়া, 

নগর প্রতযােতথন কবরযলন; এেিং পর বদ্ন, েথাকাযল, রাজসভায় অবধষ্ঠান 

কবরয়া কবহযলন, বহ অমাতযেগ থ! বহ সভাসদ্গি! আবম গতকলয, মৃগয়ায় 
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বগয়া, বেবপনমযধয এক অদ্্ভূত তপস্বী বদ্বখ্য়াবি; েবদ্ বকহ তা াঁহাযর 

রাজধানীযত আবনযত পাযর, তাহাযক লক্ষ মুিা পাবরযতাবষক বদ্ে। 
 

এই রাজোকয নগর মযধয প্রচাবরত হইযল, এক প্রবসদ্ধ োরেবনতা, 

নপৃবতসমীযপ আবসয়া, বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! আজ্ঞা পাইযল, আবম, ঐ 

তাপসীর ঔরযস পুত্র জোইয়া, ঐ পুত্র তাহার স্কযন্ধ বদ্য়া, আপনকার 

সভায় আবনযত পাবর। রাজা শুবনয়া সাবতশয় চমৎকৃত হইযলন এেিং পরম 

সমাদ্রপূে থক, োরনারীর উপর তাপযসর আনয়যনর ভারাপ থি কবরযলন। বস 

ভূপাযলর বনযয়াগ অনুসাযর, বোগীর আশ্ৰযম উপবস্থত হইয়া বদ্বখ্ল, বোগী 

েথাথ থই মুবিতনয়ন, অধঃবশরাঃ ও েৃযক্ষ লম্বমান হইয়া, ধূমপান 

কবরযতযিন; বনরবতশয় শীি থযদ্হ, বকহ বকানও প্রশ্ন কবরযল উতর বদ্ন না। 

তদশ থযন োরযোবষৎ, সহসা সিযাসীর সমাবধভঙ্গ করা অসাধয জাবনয়া 

তদ্ীয় আশ্ৰযমর অনবতদ্ূযর এক সুযশাভন উপেন ও তেযধয পরম রমিীয় 

োসভেন বনবম থত করাইল এেিং নানা উপায় বচবন্তয়া, পবরযশযষ, েুন্দিপূে থক, 

বমাহনযভাগ প্রস্তুত কবরয়া, ধূমপায়ী তপস্বীর আযসয অবপ থত কবরল। তপস্বী, 

রসনাসিংযোগ িারা বমষ্ট বোধ হওয়াযত, ক্রযম ক্রযম সমুদ্য় ভক্ষি 

কবরযলন। োরাঙ্গনা পুনরায় বদ্ল; বতবনও পুনরায় ভক্ষি কবরযলন। 
 

এইরূযপ, ক্রমাগত কবতপয় বদ্েস, বমাহনযভাগ উপযোগ কবরয়া, শরীযর 

বকন্দঞ্চৎ েলসঞ্চার হইযল, সিযাসী, বনত্রদ্ধয় উল্মীবলত কবরয়া, তরু হইযত 

অেতীি থ হইযলন, এেিং োরনারীযক ন্দজজ্ঞাবসযলন, তুবম বক, বক অবভপ্রাযয়, 

একাবকনী এই বনজথন েনস্থাযন আগমন কবরয়াি। বস কবহল, আবম 

বদ্েকনযা, বদ্েযলাযক তপসযা কবর; সম্প্রবত, তীথ থপে থিনপ্রসযঙ্গ, পরম 

পবেত্র কম থযক্ষত্র ভারতেযষ থ আবসয়া, বোগাভযাসোসনায়, অনবতদ্ূযর 

আশ্ৰমবনম থাি কবরয়াবি; বনয়ত তথায় অেবস্থবত কবর। অদ্য বসৌভাগযক্রযম, 

এই আশ্ৰযম প্রযেশ কবরয়া, আপনকার সিশ থন ও সম্ভাষিানুগ্রহ িারা, 

চবরতাথ থতা প্রাপ্ত হইলাম। তপস্বী কবহযলন, আবম, বতামার বসৌজনয ও 

সুশীলতা দ্শ থযন, পরম পবরযতাষ প্রাপ্ত হইয়াবি, এেিং বতামার মধুর মূবত থ 

সিশ থযন আত্মাযক চবরতাথ থ বোধ কবরযতবি; বেযহতু জোন্তরীি পুিযসঞ্চয় 

েযবতযরযক, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। োহা হউক, বতামার আশ্ৰম বদ্বখ্োর 
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বনবমত, আমার অবতশয় োসনা হইযতযি। েবদ্ প্রবতেন্ধক না থাযক, ও 

অবধক দ্ূরেতী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল। 
 

োরবেলাবসনী, তপস্বীর অভযথ থনা শ্ৰেযি কৃতাথ থর্ম্নয ও অবতমাত্র েযগ্র 

হইয়া, তা াঁহাযক আপন আলযয় লইয়া বগল, এেিং, সাবতশয় েত্ন ও সবেযশষ 

সমাদ্র পুরঃসর, নানাবেধ সুম্বাদ্ বমষ্টাি ও সুরস পানীয় প্রদ্ান কবরল। 

বতবন, োরনারীর কপিজাযল েন্ধ হইয়া, তাহার দ্ত সমস্ত েস্তু ভক্ষি ও পান 

কবরযলন। এইরূযপ, তপস্বী, ধূমপান পবরতযাগপূে থক, বোগাভযাযস 

জলাঞ্জবল বদ্য়া, োরেবনতার সবহত বেষয়োসনায় কালেযাপন কবরযত 

লাবগযলন। োরাঙ্গনা গভথেতী ও েথাকাযল পুত্রেতী হইল। বকিুবদ্ন অতীত 

হইযল পর, বস সিযাসীর বনকি বনযেদ্ন কবরল, মহাশয়। েহু বদ্েস 

অবতক্রান্ত হইল, আমরা বনরন্তর বকেল বেষয়োসনায় কালাহরি কবরলাম; 

এক্ষযি তীথ থোত্রা িারা বদ্হ পবেত্র করা উবচত। 
 

োরেবনতা, এইরূপ প্রেঞ্চনা িারা, তপস্বীযক সিংজ্ঞাশূনয কবরয়া, তা াঁহার 

স্কযন্ধ পুত্রপ্রদ্ানপূে থক, চন্দ্রভানুর রাজধানীযত লইয়া চবলল। বস রাজসভার 

সমীপেবতথনী হইযল, রাজা তাহাযক বচবনযত পাবরয়া, এেিং সিযাসীর স্কযন্ধ 

পুত্র বদ্বখ্য়া, সামান্দজকবদ্গযক েবলযলন, বদ্খ্ বদ্খ্, বে োরনারী বোগীর 

আনয়নবেষযয় প্রবতজ্ঞা কবরয়া বগয়াবিল, বস আপন প্রবতজ্ঞা পূি থ কবরয়া 

আবসযতযি। আবম উহার অসম্ভে েুন্দদ্ধযকৌশযল চমৎকৃত হইয়াবি। অবধক 

আর বক েবলে, এই েুন্দদ্ধমতী োরেবনতা বচরশুষ্ক নীরস তরুযক পল্লবেত 

এেিং পুযষ্প ও  যল সুযশাবভত কবরয়াযি। সামান্দজযকরা কবহযলন, 

মহারাজ! েথাথ থ আজ্ঞা কবরযতযিন; এ বসই োরাঙ্গনাই েযি। 
 

রাজা ও সভাসদ্গযির এইরূপ কযথাপকথন শ্ৰেযি, সহসা বোধসুধাকযরর 

উদ্য় হওয়াযত, সিযাসীর বমাহান্ধকার অপসাবরত হইল। তখ্ন বতবন, 

পূে থাপরপে থাযলাচনা কবরয়া, েৎপযরানান্দস্ত বক্ষাভ প্রাপ্ত হইযলন এেিং 

আপনাযক োরিংোর বধক্কার বদ্য়া, মযন মযন কবহযত লাবগযলন, দ্ুরাত্মা 

চন্দ্রভানু, ঐশ্বে থমযদ্ মত ও ধম থাধম থজ্ঞানশূনয হইয়া আমার তপসযাভ্রিংযশর 

বনবমত এই দ্ুবে থগাহ মায়াজাল বেস্তাবরত কবরয়াবিল। আবমও অবত অধম ও 

অেযশন্দন্দ্রয়; অনায়াযস বস্ববরিীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, বচরসন্দঞ্চত কম থ যল 
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েন্দঞ্চত হইলাম। অনন্তর, বক্রাযধ কম্পাবিতকযলের হইয়া স্কন্ধবস্থত পুত্রযক 

ভূতযল বনবক্ষপ্ত কবরয়া, বতবন তৎক্ষিাৎ তথা হইযত প্রস্থান কবরযলন; অনয 

এক অরযিয প্রযেশপূে থক, পূে থ অযপক্ষায় অবধকতর মযনাযোগ ও 

অধযেসায় সহকাযর, বোগসাধন কবরযত লাবগযলন, এেিং, বকয়াৎ কাল পযর, 

ঐ নযরশ্বযরর মৃতুযসাধন কবরয়া, কৃতকাে থ হইযলন। 
 

এইরূযপ, আখ্যাবয়কার সমাপন কবরয়া, েক্ষ কবহল, মহারাজ! তুবম, ও 

রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ বোগী, এই বতন জন এক নগযর, এক নক্ষযত্র, এক 

লযগ্ন, জন্দেয়াবিযলা। তুবম, রাজেিংযশ জেগ্রহি কবরয়া পৃবথেীর রাজত্ব 

কবরযতি। চন্দ্রভানু, বতবলকাগৃযহ জন্দেয়া ভাগযক্রযম বভাগেতী নগরীর 

অবধপবত হইয়াবিল। আর, বোগী, কুম্ভকারকুযল উৎপি হইয়া েত্নপূে থক 

বোগসাধন কবরয়া চন্দ্রভানুর প্রািেধ কবরয়াযি, এেিং তা াঁহাযক বেতাল 

কবরয়া শ্মশানেতী বশরীষেৃযক্ষ লবিত কবরয়া রাবখ্য়াযি; এক্ষযি, 

অননযকম থা হইয়া, বতামার প্রািসিংহার কবরোর বচষ্টায় আযি; ইহাযত 

কৃতকাে থ হইযলই, উহার অভীষ্ট বসদ্ধ হয়। েবদ্ তুবম তাহার হস্ত হইযত 

বনস্তার পাও, েহুকাল অকণ্টযক রাজযযভাগ কবরযত পবরযে। আবম, 

সবেযশষ সমস্ত কবহয়া, বতামায় সতকথ কবরয়া বদ্লাম; তুবম এ বেষযয় 

ক্ষিমাত্রও অনেবহত থাবকযে না। 
 

এইরূপ উপযদ্শ বদ্য়া, েক্ষ স্বস্থাযন প্রস্থান কবরল। রাজাও শুবনয়া, ত্রস্ত ও 

বেস্ময়গ্রস্ত হইয়া, নানাপ্রকার বচন্তা কবরযত কবরযত, রাজোিীযত প্রবেষ্ট 

হইযলন। পর বদ্ন প্রভাযত, বতবন বসিংহাসযন উপবেষ্ট হইযল, ভৃতযগি ও 

প্রজােগ থ, েহুবদ্যনর পর, রাজসিশ থন প্রাপ্ত হইয়া, আনিপ্রোযহ মগ্ন হইল। 

রাজা বেক্রমাবদ্তয, রাজনীবতর অনুেতী হইয়া, রাজযশাসন ও প্রজাপালন 

কবরযত লাবগযলন। 
 

বকিুবদ্ন পযর, শান্তশীল নাযম এক সিযাসী, শ্ৰী ল হযস্ত রাজসভায় 

উপবস্থত হইযলন এেিং শ্ৰী লপ্রদ্ানপূে থক রাজাযক আশীে থাদ্ কবরয়া, 

কক্ষবস্থত আসন পাবতয়া, তদ্ুপবর উপযেশন কবরযলন। বকয়ৎ ক্ষি 

কযথাপকথন কবরয়া, রাজার বনকি বেদ্ায় লইয়া, সিযাসী সভা হইযত 

প্রস্থান কবরযল পর, বতবন অন্তঃকরযি এই বেতকথ কবরযত লাবগযলন, েক্ষ 
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বে সিযাসীর কথা কবহয়াবিল, এ বসই েযন্দি বকনা। োহা হউক, সহসা 

শ্ৰী লভক্ষি করা উবচত নযহ। রাজা, মযন মযন এইরূপ বস্থর কবরয়া, 

বকাষাধযযক্ষর হযন্ত সমপ থিপূে থক কবহযলন, তুবম এই শ্ৰী ল সােধাযন 

রাবখ্যে। সিযাসী প্রতযহ রাজদ্শ থন ও শ্ৰী লপ্রদ্ান কবরযত লাবগযলন। 
 

এক বদ্েস রাজা, েয়সযেগ থ সমবভেযাহাযর, মিরুাবসিশ থনাথ থ গমন 

কবরয়াযিন, এমন সমযয় সিযাসী তথায় উপবস্থত হইয়া, পূে থেিং 

শ্ৰী লপ্রদ্ানপূে থক, আশীে থাদ্ কবরযলন। বদ্েযোযগ, শ্ৰী ল ভূপবতর 

করতল হইযত ভূতযল পবতত ও ভগ্ন হওয়াযত, তেধয হইযত এক অপূে থ 

রত্ন বনগ থত হইল। রাজা ও রাজেয়সযগি তদ্ীয় প্রভা দ্শ থযন চমৎকৃত 

হইযলন। রাজা বোগীযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মহাশয়। আপবন বক জযনয 

আমায় এই রত্নগভথ শ্ৰী ল বদ্যলন। 
 

বোগী কবহযলন, মহারাজ! শাযে রাজা, ুরু, বজযাবতবে থদ্, ও বচবকৎসযকর 

বনকি বরি হযস্ত োইযত বনযষধ আযি; এইজযনয, আবম এই রত্নগভথ শ্ৰী ল 

লইয়া আবসয়াবিলাম। আর, এক রত্নগভথ শ্ৰী যলর কথা বক কবহযতযিন, 

প্রবতবদ্ন আপনাযক বে শ্ৰী ল বদ্য়াবি, সকযলর মযধযই এতাদৃ্শ এক এক 

রত্ন আযি। তখ্ন রাজা বকাষাধযক্ষযক ডাকাইয়া কবহযলন, বতামাযক েত 

শ্ৰী ল রাবখ্যত বদ্য়াবি, সমুদ্য় এই স্থাযন আন। বকাষাধযক্ষ, রাজকীয় 

আযদ্শ অনুসাযর, সমস্ত শ্ৰী ল তথায় উপবস্থত কবরযল, রাজা প্রযতযক 

শ্ৰী ল ভাবঙ্গয়া, সকযলর মযধযই এক এক রত্ন বদ্বখ্য়া েৎপযরানান্দস্ত 

আহ্লাবদ্ত ও চমৎকৃত হইযলন এেিং, তৎক্ষিাৎ রাজসভায় গমনপূে থক, এক 

মবিকারযক ডাকাইয়া, ঐ সমস্ত রযত্বর পরীক্ষা কবরযত আজ্ঞা বদ্য়া 

কবহযলন, এই অসার সিংসাযর ধম থই সার পদ্াথ থ; অতএে, তুবম ধম থপ্রমাি 

প্রযতযক রযত্বর মূলয বনধ থাবরত কবরয়া দ্াও। 
 

এইরূপ রাজোকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, মবিকার কবহল, মহারাজ! আপবন 

েথাথ থ আজ্ঞা কবরয়াযিন। ধম থরক্ষা কবরযল, সকল বেষযয়র রক্ষা হয়; 

ধম থযলাপ কবরযল সকল বেষযয়র বলাপ হয়। অতএে, আবম ধমীসাক্ষী 

কবরয়া প্রবতজ্ঞা কবরযতবি, আপন জ্ঞান অনুসাযর, েথাথ থ মূলয বনধ থাবরত 

কবরয়া বদ্ে। ইহা কবহয়া, বস প্রযতযক রযত্নর লক্ষিপরীক্ষা কবরয়া কবহল, 
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মহারাজ! বেলক্ষি বেযেচনা কবরয়া বদ্বখ্লাম, সকল রত্নই সে থাঙ্গসুির; 

বকাষ্টি মুিাও এতকযকর প্রকৃত মূলয নযহ। এ সকল অমূলয রত্ন। 
 

রাজা শুবনয়া, সাবতশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুবচত পাবরযতাবষক প্রদ্ানপূে থক, 

মবিকারযক বেদ্ায় কবরযলন এেিং, হস্তিারা সিযাসীর হস্তগ্রহি কবরয়া, 

বসিংহাসনাযথ থ উপযেশন করাইয়া কবহযলন, মহাশয়! আমার, সমস্ত 

সাম্রাজযও আপনকার প্রদ্ত্ত রত্নসমূযহর তুলযমূলয হইযেক না। আপবন, 

সিযাসী হইয়া এ সকল অমূলয রত্ন বকাথায় পাইযলন, এেিং বক অবভপ্রাযয়ই 

ো আমায় বদ্যলন, জাবনযত ইো কবর। বোগী কবহযলন, মহারাজ! ঔষধ, 

মন্ত্রিা, গৃহন্দেি, এসকল সে থসমযক্ষ েযি করা বেযধয় নযহ; েবদ্ অনুমবত 

হয়, বনজথযন বগয়া বনযেদ্ন কবর। মহারাজ! নীবতযজ্ঞরা েযলন, মন্ত্রিা, ষি্ 

কযি থ প্রবেষ্ট হইযল, অপ্রকাবশত থাযক না, তাহাযত কাে থহাবনর সমূ্পি থ 

সম্ভােনা; চাবরকযি থ হইযল, প্রকাবশত হয় না, অথচ কাে থবসন্দদ্ধ কযর; আর, 

দ্ুই কযি থর মন্ত্রিা, মনুযষযর কথা দ্ূযর থাকুক, ব্ৰহ্মাও জাবনযত পাযরন না। 
 

ইহা শুবনয়া, রাজা সিযাসীযক বনজথযন লইয়া কবহযত লাবগযলন, বোগীশ্বর। 

আপবন আমায় এত রত্ন বদ্যলন, বকন্তু একবদ্নও আমার আলযয় বভাজন 

ো জলগ্রহি কবরযলন না; এজনয, আবম আপনকার বনকি অবতশয় 

লজ্জজ্জত হইযতবি। আপনকার বকানও অবভপ্রায় থাযক, েযি করুন: আবম 

প্রািাযন্তও তৎসম্পাদ্যন পরাঙ্মুখ্ হইে না। সিযাসী কবহযলন, মহারাজ! 

বগাদ্ােরীতীরেতী শ্মশাযন মন্ত্র বসদ্ধ কবরোর সঙ্কল্প কবরয়াবি; তাহাযত 

অষ্টবসন্দদ্ধ লাভ হইযেক। অতএে, বতামার বনকি আমার প্রাথ থনা এই, তুবম 

একবদ্ন, সন্ধযা অেবধ প্রভাত পে থন্ত, আমার সবিবহত থাবকযে। তুবম 

সবিবহত থাবকযলই, আমার মন্ত্র বসদ্ধ হইযেক। রাজা কবহযলন, অেধাবরত 

োইে; আপবন বদ্ন বনধ থাবরত কবরয়া েলুন। সিযাসী কবহযলন, তুবম, আগামী 

ভািীকৃষ্ণচতুদ্থশীযত, সন্ধযাকাযল, একাকী আমার বনকযি োইযে। রাজা 

কবহযলন, আপবন বনন্দিন্ত থাবকযেন; আবম, বনঃসযিহ, েথাসমযয়, 

আপনকার আশ্ৰযম উপবস্থত হইে। এইরূযপ রাজাযক েচনেদ্ধ কবরয়া, 

বেদ্ায় লইয়া, সিযাসী স্বীয় আশ্ৰযম প্রবতগমন কবরযলন। 
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কৃষ্ণচতুদ্থশী উপবস্থত হইল। সিযাসী, সায়িং সমযয়, আেশযক িেযসামগ্রীর 

সিংগ্রহপূে থক, শ্মশাযন বোগাসযন েবসযলন। রাজা বেক্রমাবদ্তযও, প্রবতশ্রুত 

সময় সমুপবস্থত বদ্বখ্য়া, সাহযস বনভথর কবরয়া, কযর তরোবর ধারিপূে থক, 

একাকী সিযাসীর আশ্ৰযম উপবস্থত হইযলন; বদ্বখ্যলন, েহুসিংখ্যক 

বেকিাকৃবত ভূত, বপ্রত, বপশাচ, শন্দিনী, ডাবকনী প্রভৃবত আনযি উেতপ্রায় 

হইয়া, সিযাসীর চতুন্দদথযক নতৃয কবরযতযি; সিযাসী, বোগাসযন আসীন 

হইয়া, দ্ুই হযস্ত দ্ুই নরকপাল লইয়া, োদ্য কবরযতযিন। রাজা, এতাদৃ্শয 

ভয়ােহ েযাপার দ্শ থযন, বকন্দঞ্চর্ম্াত্র ভীত হইযলন না; েযথাপেুি ভন্দিযোগ 

সহকাযর প্রিাম কবরয়া, কৃতাঞ্জবলপুযি বনযেদ্ন কবরযলন, মহাশয়! ভৃতয 

উপবস্থত; আযদ্শ িারা চবরতাথ থ কবরযত আজ্ঞা হয়। বোগী, 

আশীে থাদ্প্রযয়াগপূে থক, সমীপপাবতত আসযনর বদ্যক অঙু্গবল প্রযয়াগ 

কবরয়া কবহযলন, এই আসযন উপযেশন কর। 
 

রাজা, তদ্ীয় আযদ্শ অনুসাযর, আসন পবরগ্রহ কবরয়া, বকয়ৎক্ষি পযর, 

পুনরায় বনযেদ্ন কবরযলন, মহাশয়! ভৃযতযর প্রবত বক আজ্ঞা হয়। বোগী 

কবহযলন, মহারাজ! বতামার োকযবনষ্ঠায় বনরবতশয় সন্তুষ্ট হইয়াবি। 

েুন্দিলাম, সৎপুরুযষরা, প্রািাযন্তও, প্রবতজ্ঞাপ্রবতপালযন পরাঙ্মুখ্ হযয়ন 

না। োহা হউক, েবদ্ অনুগ্রহ কবরয়া আবসয়াি, এক বেষযয় আমার সাহােয 

কর। দ্ুই বক্রাশ দ্বক্ষযি এক শ্মশান আযি; তথায় বদ্বখ্যত পাইযে, এক 

বশরীষেৃযক্ষ শে িুবলযতযি; ঐ শে আমার বনকযি লাইয়া আইস। রাজা, বে 

আজ্ঞা েবলয়া, তৎক্ষিাৎ প্রস্থান কবরযলন। এইরূযপ, রাজাযক শোনয়যন 

বপ্ররিপূে থক, েথাবেবধ বেবেধ আযয়াজন কবরয়া, সিযাসী পূজায় েবসযলন। 
 

এযক কৃষ্ণচতুদ্থশীর রান্দত্র সহযজই বঘারতর অন্ধকাযর আেৃত; তাহাযত 

আোর, ঘনঘিা িারা গগনমণ্ডল আেি হইয়া মুষলধারায় েৃষ্টষ্ট হইযতবিল; 

আর, ভূতযপ্রতগি চতুন্দদথযক ভয়ানক বকালাহল কবরযতবিল। এইরূপ 

সঙ্কযি কাহার হৃদ্যয় না ভয়সঞ্চার হয়। বকন্তু রাজার তাহাযত ভয় ো 

েযাকুলতার বলশমাত্র উপবস্থত হইল না। পবরযশযষ, নানা সঙ্কি হইযত 

উতীি থ হইয়া, রাজা বনন্দদথষ্ট বপ্রতভূবমযত উপনীত হইযলন; বদ্বখ্যলন, 

বকানও স্থযল অবত বেকিমূবতথ ভূতযপ্রতগি, জীবেত মনুষয ধবরয়া, তাহাযদ্র 

মািংস ভক্ষি কবরযতযি; বকানও স্থযল ডাবকনীগি, কু্ষি কু্ষি োলক ধবরয়া, 
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তদ্ীয় অঙ্গপ্রতযঙ্গ চে থি কবরযতযি। রাজা, ইতস্ততঃ অযনক অযিষি 

কবরয়া, পবরযশযষ বশরীষেৃযক্ষর বনকযি বগয়া বদ্বখ্যলন, উহার মূল অেবধ 

অগ্রভাগ পে থন্ত, প্রযতযক বেিপ ও পল্লে ধক্ ধক্ কবরয়া জ্ববলযতযি; আর, 

চাবরবদ্যক অনেরত বকেল মার্ মার্, কাি্ কাি্ ইতযাবদ্ ভয়ানক শে 

হইযতযি। 
 

এই সমস্ত বদ্বখ্য়া শুবনয়াও রাজা ভয় পাইযলন না; বকন্তু মযন মযন 

বেযেচনা কবরয়া বস্থর কবরযলন, েক্ষ বে বোগীর কথা কবহয়াবিল, এ বসই 

েযন্দি, তাহার সযিহ নাই। অনন্তর, বতবন বসই েৃযক্ষর সবিবহত হইয়া 

বদ্বখ্যলন, শে রজু্জেদ্ধ, অধঃবশরাঃ, লম্বমান রবহয়াযি। শেদ্শ থযন শ্ৰম 

স ল বোধ কবরয়া, রাজা সাবতশয় আহ্লাবদ্ত হইযলন। এেিং, বনভথযয় েৃযক্ষ 

আযরাহিপূে থক, খ্ড়গাঘাত িারা, শযের েন্ধনরজ্জ্ব বিি কবরযলন। শে, 

ভূতযল পবতত হইোমাত্র, উতচ্চঃস্বযর বরাদ্ন কবরযত লাবগল। রাজা, তদ্ীয় 

কিরে শ্ৰেযি, সাবতশয় বেস্ময়াবেষ্ট হইযলন, এেিং ত্বরায় তরু হইযত 

অেতীি থ হইয়া, বনকযি বগয়া ন্দজজ্ঞাবসযলন, তুবম বক, বক বনবমযত বতামার 

এরূপ দ্ুরেস্থা ঘা াঁষ্টিয়াযি, েল। শে বখ্ল্ বখ্ল্ কবরয়া হাবসয়া উষ্টঠল। রাজা, 

বদ্বখ্য়া শুবনয়া, সাবতশয় বেস্ময়াপি ও বচন্তাবিত হইযলন, এেিং এই অদ্্ভুত 

েযাপাযরর মম থােযোযধ অসমথ থ হইয়া, অন্তঃকরযি অযশষপ্রকার কল্পনা 

কবরযত লাবগযলন। 
 

এই অেকাযশ শে, েৃযক্ষ উষ্টঠয়া পূে থেৎ রজু্জেদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রবহল। 

রাজাও তৎক্ষিাৎ েৃযক্ষ আযরাহি ও রজু্জযেদ্ন পুরঃসর, শেযক কযক্ষ 

বনবক্ষপ্ত কবরয়া অেতীি থ হইযলন, এেিং বনরবতশয় বনে থন্ধ সহকাযর, তাহার 

এরূপ বেপৎপ্রাবপ্তর কারি ন্দজজ্ঞাসা কবরযত লাবগযলন। বস বকিুই উতর 

বদ্ল না। রাজা, ক্ষিকাল বচন্তা কবরয়া, মযন মযন কবহযত লাবগযলন, েযক্ষর 

বনকি বে বতবলযকর উপাখ্যান শুবনয়াবিলাম, এ বসই েযন্দি; আর, বোগীও 

বসই কুম্ভকার, আপবন বোগবসন্দদ্ধর উযদযশ, ইহার প্রািসিংহার কবরয়া, 

শ্মশাযন রাবখ্য়াযি। অনন্তর বতবন, শেযক উতরীয়েযে েদ্ধ কবরয়া, বোগীর 

বনকযি লইয়া চবলযলন। 
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অধ থপযথ উপবস্থত হইযল, শোবেষ্ট বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাবসল, 

অযহ েীর পুরুষ! তুবম বক, আমায়, বক বনবমযত, বকাথায়, লইয়া োইযতি, 

েল। ভূপবত কবহযলন, আবম রাজা বেক্রমাবদ্তয; শান্তশীল নামক বোগীর 

আযদ্শ অনুসাযর, বতামায় তা াঁহার আশ্ৰযম লইয়া োইযতবি। বেতাল কবহল, 

মহারাজ! মূঢ়, বনযে থাধ, ও অলযসরা বকেল বনিায়, আলযসয ও কলযহ 

কালাহরি কযর; বকন্তু েুন্দদ্ধমান, চতুর, পন্দণ্ডত েযন্দিরা, সদ্া সদ্ালাপ, 

শােবচন্তা, ও সৎকযম থর অনুষ্ঠান িারা, আনযি কালোপন কবরয়া থাযকন। 

অতএে, সমস্ত পথ বমৌনভাযে গমন করা অযপক্ষা, সৎকথার আযলাচনা 

বশ্ৰয়সী বোধ কবরয়া, এক এক প্রসঙ্গ কবরযতবি, শ্ৰেি কর। প্রযতযক 

প্রসযঙ্গর পবরযশযষ প্রশ্ন কবরে; েবদ্ তুবম ততৎ প্রযশ্নর প্রকৃত উতর দ্াও, 

তৎক্ষিাৎ ব বরয়া োইে; আর, েবদ্ জাবনয়াও েথাথ থ উতর না দ্াও, অবেলযম্ব 

বতামার েক্ষঃস্থল বেদ্ীি থ হইযেক। রাজা, অগতযা তদ্ীয় প্রস্তাযে সেত 

হইয়া, তাহাযক সিযাসীর আশ্ৰযম লইয়া চবলযলন এেিং বেতালও 

উপাখ্যাযনর আরম্ভ কবরল। 

প্রথম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! শ্ৰেি কর, 
 

োরািসী নগরীযত, প্রতাপমুকুি নাযম, এক প্রেলপ্রতাপ নরপবত বিযলন। 

তা াঁহার মহাযদ্েী নাযম বপ্রয়সী মবহষী ও েজ্রমুকুি নাযম হৃদ্য়নিন নিন 

বিল। একবদ্ন রাজকুমার, একমাত্র অমাতযপুত্রযক সমবভেযাহাযর লইয়া, 

মৃগয়ায় গমন কবরযলন। বতবন নানা েযন ভ্রমি কবরয়া, পবরযশযষ এক 

বনবেড় অরযিয প্রযেশপূে থক, ঐ অরযিযর মধযেতী অবত মযনাহর সযরাের 

সবিধাযন উপবস্থত হইযলন; বদ্বখ্যলন, ঐ সযরােযরর বনম থল সবলযল হিংস, 

েক, চক্রোক প্রভৃবত নানাবেধ জলচর বেহঙ্গমগি বকবল কবরযতযি; প্র ুল্ল 

কমলসমূযহর বসৌরযভ চাবরবদ্ক আযমাবদ্ত হইয়া আযি; মধুকযররা, 

মধুগযন্ধ অন্ধ হইয়া ুন ুন ধ্ববন করত, ইতস্ততঃ ভ্রমি কবরযতযি; 

তীরবস্থত তরুগি অবতনে পল্লে,  ল, কুসুম সমূযহ সুযশাবভত রবহয়াযি; 

উহাযদ্র িায়া অবত বেগ্ধ; বেযশষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধেযহর মি মি 
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সঞ্চার িারা, পরম রমনীয় হইয়া আযি; তথায় উপবস্থবত মাত্র, শ্ৰান্ত ও 

আতপোন্ত েযন্দির শ্ৰাবন্ত ও োবন্ত দ্ূর হয়। 
 

এই পরম রমিীয় স্থাযন, বকয়ৎক্ষি সঞ্চরি কবরয়া, রাজকুমার অশ্ব হইযত 

অেতীি থ হইযলন, এেিং সমীপেতী েকুলেৃযক্ষর স্কযন্ধ অশ্বেন্ধন ও সযরােযর 

অেগাহনপূে থক, োন কবরযলন; অনন্তর, অনবতদ্ূরেতী বদ্োবদ্যদ্ে 

মহাযদ্যের মন্দিযর প্রযেশপূে থক, দ্শ থন, পূজা, ও প্রিাম কবরয়া বকয়ৎ ক্ষি 

পযর েবহগ থত হইযলন। ঐ সময়মযধয এক রাজকনযাও, স্বীয় সহচরী েযগ থর 

সবহত, সযরােযরর অপর পাযর উপবস্থত হইয়া োন ও পূজা সমাপনপূে থক, 

েৃযক্ষর িায়ায় ভ্রমি কবরযত লাবগযলন। বদ্েযোযগ, তা াঁহার ও েজ্রমুকুযির 

চাবর চকু্ষঃ একত্র হইল। তদ্ীয় বনরুপম বসৌিে থ সিশ থযন, নপৃনিন 

বমাবহত হইযলন। রাজকুমারীও, েজ্রমুকুিযক নয়নযগাচর কবরয়া, 

কৃতাথ থেনয হইয়া, বশরঃবস্থত পদ্ম হযন্ত লইযলন; অনন্তর, কি থসিংেুি 

কবরয়া, দ্ন্ত িারা বিদ্নপূে থক, পদ্তযল বনবক্ষপ্ত কবরযলন; পুনে থার গ্রহি ও 

হৃদ্যয় স্থাপন কবরয়া, োরিংোর রাজতনযয়র বদ্যক সতৃষ্ণ দৃ্ষ্টষ্টপাত কবরযত 

কবরযত, স্বীয় বপ্রয়েয়সযাগযির সবহত স্বস্থাযন প্রস্থান কবরযলন। 
 

কুমারী ক্রযম ক্রযম দৃ্ষ্টষ্টপযথর েবহভূথত হইযল, রাজকুমার বেরহযেদ্নায় 

অবতশয় অবস্থর হইযলন, এেিং সে থাবধকাবরকুমাযরর বনকযি বগয়া, লজ্জানম্র 

মুযখ্ কবহযত লাবগযলন, েয়সয! আন্দজ আবম এক পরম সুিরী রমিী 

বনরীক্ষি কবরয়াবি; তাহার নাম ধাম বকিুই জাবনযত পাবর নাই; বকন্তু 

প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, তাহাযক না পাইযল, প্রািতযাগ কবরে। সে থাবধকাবরতনয়, 

সমস্ত শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, তৎক্ষিাৎ তা াঁহাযক গৃযহ প্রতযানীত কবরযলন। 

রাজকুমার, দ্ুঃসহ বেরহযেদ্নায় বনতান্ত অধীর হইয়া, শােবচন্তা, সদ্ালাপ, 

রাজকাে থপে থাযলাচনা, ও োন বভাজন প্রভৃবত আেশযক ন্দক্রয়া পে থন্ত 

পবরতযাগপূে থক, একাকী বনজথযন বেষি মযন কালেযাপন কবরযত লাবগযলন; 

পবরযশযষ বচতবেযনাদ্যনর বকানও উপায় না বদ্বখ্য়া স্বহযস্ত বসই কাবমনীর 

প্রবতমূবতথ বচন্দত্রত কবরযলন। বদ্ন োবমনী, বকেল বসই প্রবতমূবতথর সিশ থন 

কযরন; কাহারও সবহত োকযালাপ কযরন না; বকহ বকিু ন্দজজ্ঞাসা কবরযল, 

উতর বদ্ন না। সে থাবধকাবরপুত্র, নপৃনিযনর এতাদৃ্শী দ্শা বনরীক্ষি কবরয়া, 

উপযদ্শেযল অযশষপ্রকার ভৎথসনা কবরযলন। 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

 

বপ্রয় েয়যসযর উপযদ্শোকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, রাজকুমার কবহযলন, 

সযখ্! আবম েখ্ন এ পদ্েীযত পদ্াপ থি কবরয়াবি, তখ্ন আমার 

বহতাবহতবচন্তা ও সুখ্দ্ুঃখ্বেযেচনা নাই। প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, মযনারথ সম্পি 

না হইযল, জীেনবেসজথন কবরে। রাজকুমাযরর ঈদৃ্শ আযক্ষপোকয 

কি থযগাচর কবরয়া, সে থাবধকাবরকুমার মযন মযন বেযেচনা কবরযত লাবগযলন, 

আর এখ্ন উপযদ্শ িারা বধে থসম্পাদ্যনর সময় নাই; ইবন বনতান্ত অধীর 

হইয়াযিন; অতঃপর বকানও উপায় বস্থর করা আেশযক। অনন্তর, বতবন 

রাজকুমারযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, েয়সয! প্রস্থানকাযল, বসই সীমবন্তনী 

বতামাযক বকিু েবলয়াবিল, বকিংো তুবম তাহাযক বকিু েবলয়াবিযল। রাজপুত্র 

কবহযলন, না েয়সয! আবম তাহাযক বকিু েবল নাই; এেিং বসই সে থাঙ্গসুিরীও 

আমায় বকানও কথা েযল নাই। তখ্ন সে থাবধকাবরপুত্র কবহযলন, তযে 

তাহার সমাগম দ্ুঘ থি বোধ হইযতযি। রাজপুত্র কবহযলন, েবদ্ বসই 

সুযলাচনা বলাচনানিদ্াবয়নী না হয়, আবম প্রািতযাগ কবরে। তখ্ন বতবন, 

অযনক ভাবেয়া বচবন্তয়া, পুনরায় কবহযলন, ভাল েয়সয! ন্দজজ্ঞাসা কবর, 

প্রস্থানসমযয়, বস বকানও সযঙ্কত কবরয়াবিল বক না। 
 

রাজকুমার কমলেৃতান্ত েি থনা কবরযলন। তখ্ন সে থাবধকাবরপুত্র কবহযলন, 

সযখ্! আর বচন্তা নাই; আবম তৎকৃত সযঙ্কযতর তাৎপে থগ্রহ কবরয়াবি, এেিং 

তাহার নাম ধাম জাবনযত পাবরয়াবি। এখ্ন প্রবতজ্ঞা কবরযতবি, অল্প বদ্যনর 

মযধযই, তাহার সবহত বতামার সমাগম সম্পি কবরয়া বদ্ে। অবধক েযাকুল 

হইযলই, অভীষ্টবসন্দদ্ধ হয় না; বধে থ অেলম্বন কর। তখ্ন রাজপুত্র কবহযলন, 

েবদ্ েুন্দিয়া থাক, সমুদ্য় বেযশষ কবরয়া েল; শুবনযলও, আপাততঃ বস্থর 

হইযত পাবর। বতবন কবহযলন, েয়সয! শ্ৰেি কর, পদ্মপুষ্প, মস্তক হইযত 

নামাইয়া, কযি থ সিংলগ্ন কবরয়াবিল; তিারা বতামাযক ইহা জানাইয়াযি, আবম 

কি থািনগরীবনোবসনী; দ্ন্ত িারা খ্ন্দণ্ডত কবরয়া, ইহা েযি কবরয়াযি, আবম 

দ্ন্তোি রাজার কনযা; তৎপযর, পদ্তযল বনবক্ষপ্ত কবরয়া, এই সযঙ্কত 

কবরয়াযি, আমার নাম পদ্মােতী; আর, হৃদ্যয় স্থাপন কবরয়া, এই অবভপ্রায় 

প্রকাশ কবরয়াযি, তুবম আমার হৃদ্য়েল্লভ। 
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েয়যসযর এই োকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া রাজকুমার অপার আনিসাগযর 

মগ্ন হইযলন; এেিং েযগ্র হইয়া োরিংোর কবহযত লাবগযলন, েয়সয! ত্বরায় 

আমায় কি থািনগযর লইয়া চল। অনন্তর, উভযয় সমুবচত পবরেদ্ধারি ও 

অেেন্ধনপূে থক অযশ্ব আযরাহি কবরযলন। কবতপয় বদ্েযসর পযর, 

কি থািনগযর উপবস্থত হইয়া, তা াঁহারা রাজোিীর বনকযি বগয়া বদ্বখ্যলন, 

এক েৃদ্ধ আপন ভেনিাযর উপবেষ্টা আযি। উভযয়, অশ্ব হইযত অেতীি থ 

হইয়া, তাহার বনকযি বগয়া কবহযলন, মা! আমরা োবিজযেযেসায়ী বেযদ্শীয় 

বলাক; িেযসামগ্রী সমগ্র পিাৎ আবসযতযি; োসার অনুসন্ধান কবরোর 

বনবমত, আমরা অগ্রসর হইয়াবি; েবদ্ কৃপা কবরয়া স্থান দ্াও, তযে থাবকযত 

পাই। েৃদ্ধা, তা াঁহাযদ্র মযনাহর রূপ দ্শ থযন ও মধুর আলাপ শ্ৰেযি প্রীত 

হইয়া, প্রসি মযন কবহল, এ বতামাযদ্র গৃহ, েতবদ্ন ইো, সেযি 

অেবস্থবত কর। 
 

এইরূযপ, উভযয় বসই েষীয়সীর সদ্যন আোসগ্রহি কবরযলন। বকয়ৎ ক্ষি 

পযর েৃদ্ধা, তা াঁহাযদ্র সবিধাযন আগমন কবরয়া, কযথাপকথন আরম্ভ 

কবরযল, সে থাবধকাবরপুত্র ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মা! কয়জন বতামার পবরোর, 

আর বক প্রকাযর ো সিংসারোত্রাবনে থাহ হয়। েৃদ্ধা কবহল, আমার পুত্র 

রাজসিংসাযর কম থ কযর, রাজার অবত বপ্রয় পাত্র। আর, পদ্মােতী নাযম 

রাজার এক কনযা আযিন, আবম তা াঁহার ধাত্রী বিলাম। এক্ষযি েৃদ্ধ হইয়াবি, 

গৃযহ থাবক; রাজা অনুগ্রহ কবরয়া অি েে বদ্ন। আর, রাজকনযা আমায় 

ভালোযসন; এজনয, প্রবতবদ্ন, এক একোর, তা াঁহাযক বদ্বখ্যত োই। এই 

কথা শুবনয়া, রাজপুত্র কবহযলন, কলয েখ্ন রাজোিীযত োইযে, আমায় 

েবলযে; আবম বতামা িারা রাজকনযার বনকি বকানও সিংোদ্ পাঠাইে। েৃদ্ধা 

কবহল, েবদ্ প্রযয়াজন থাযক, েল, আজই আবম রাজকনযাযক জানাইয়া 

আবস। রাজকুমার, এই কথা শুবনো মাত্র, অবতমাত্র হৃষ্ট হইয়া কবহযলন, 

তুবম রাজকনযাযক েবলযে, শুেপঞ্চমীযত, সযরােরতীযর, বে রাজকুমারযক 

বদ্বখ্য়াবিযল, বস, বতামার সযঙ্কত অনুসাযর, উপবস্থত হইয়াযি। 
 

এই োকয কি থযগাচর হইোমাত্র, েৃদ্ধা েষ্টষ্টগ্রহিপূে থক রাজভেযন গমন 

কবরল। বস কনযান্তঃপুযর প্রযেশ কবরয়া বদ্বখ্ল, রাজকনযা একাবকনী 

বনজথযন উপবেষ্টা আযিন। েৃদ্ধা সর্ম্ুখ্েবতথনী হইোমাত্র, রাজকনযা 
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সমাদ্রপূে থক েবসযত আসন বদ্যলন। বস উপবেষ্ট হইয়া কবহল, েৎযস। 

োলযকাযল, অযনক েযত্ন, বতামায় মানুষ কবরয়াবি। এক্ষযি, ভগোযনর 

অনুগ্রযহ, তুবম তরুিােস্থা প্রাপ্ত হইয়াি। আমার অন্তঃকরযির একান্ত 

অবভলাষ এই, অবেলযম্ব উপেুি পাযত্রর হস্তগতা হও। এইরূপ 

আড়ম্বরপূে থক ভূবমকা কবরয়া, েৃদ্ধা কবহযত লাবগল, শুেপঞ্চমীযত, 

োপীতযি, বে রাজকুমাযরর মন হরি কবরয়া আবনয়াবিযল, বতবন আমার 

গৃযহ উপবস্থত হইয়াযিন, এেিং আমা িারা এই সিংোদ্ পঠাইয়াযিন, 

কমলসযঙ্কত িারা বে অবভপ্রায় প্রকাশ কবরয়াবিযল, তাহা সম্পি কর; 

আবম উপবস্থত হইয়াবি। আর, আবমও কবহযতবি, এই রাজকুমার সে থািংযশ 

বতামার বোগয পাত্র; তুবম বেরূপ রূপেতী ও ুিেতী, বতবনও সে থািংযশ 

তদ্নুরূপ। 
 

রাজকনযা শ্ৰেিমাত্র, বকাপ প্রকাশ কবরয়া, হযস্ত চিন বলপনপূে থক, েৃদ্ধর 

উভয় গযণ্ড চযপিাঘাত কবরযলন, এেিং কবহযলন, তুবম এই মূহুযত থ আমার 

অন্তঃপুর হইযত দ্ূর হও। েৃদ্ধা, এইপ্রকার বতরস্কার লাভ কবরয়া, বেরি 

হইয়া, বেষি েদ্যন সদ্যন প্রতযাগমনপূে থক, পূে থাপর সমস্ত েৃতান্ত 

রাজকুমাযরর কি থযগাচর কবরল। বতবন শ্ৰেিমাত্র, অবতমাত্র েযাকুল ও 

হতাশ্বাস হইয়া, দ্ীঘ থবনশ্বাস পবরতযাগপূে থক, পাশ্ব থেতী বপ্রয় েয়যসযর বদ্যক 

দৃ্ষ্টষ্টবনযক্ষপ কবরয়া কবহযত লাবগযলন, সযখ্। এখ্ন বক উপায় কবর; বনতান্ত 

েুন্দিলাম, বেবধ োম হইয়াযিন; মনস্কামবসন্দদ্ধর বকানও সম্ভােনা আযি, 

এরূপ বোধ হইযতযি না; নতুো, বসই োমযলাচনা, বক বনবমত, বতরস্কার 

কবরয়া, েৃদ্ধাযক বেদ্ায় কবরল। অন্তঃকরযি অনুরাগ সঞ্চার হইযল, দ্ূতীর 

প্রবত এত অনাদ্র হয় না। তখ্ন বতবন কবহযলন, েয়সয! মম থগ্রহ না কবরয়া, 

অকারযি এত েযাকুল হও বকন। শ্ৰীখ্ণ্ডরযস অবভবষি দ্শ করশাখ্া িারা 

প্রহাযরর তাৎপে থ এই বে, শুে পযক্ষর দ্শ বদ্েস অেবশষ্ট আযি; 

তদ্েসাযন, অথ থাৎ কৃষ্ণ পযক্ষ বতামার সবহত সমাগম হইযেক। 
 

শুে পক্ষ অবতক্রান্ত হইল। েৃদ্ধা, পুনরায় রাজকুমারীর বনকযি বগয়া, 

রাজকুমাযরর প্রাথ থনা জানাইল। বতবন শুবনয়া সাবতশয় বকাপপ্রকাশ 

কবরযলন; এেিং, গলহস্তপ্রদ্ানপূে থক, েৃদ্ধাযক, অন্তঃপুযরর খ্ড়কী বদ্য়া, 

বেদ্ায় কবরয়া বদ্যলন। বস, তৎক্ষিাৎ রাজকুমাযরর বনকযি বগয়া, এই েতৃান্ত 
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জানাইল। বতবন শুবনয়া, বনতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, দ্ীঘ থবনশ্বাস 

পবরতযাগপূে থক, অযধামুযখ্ বচন্তা কবরযত লাবগযলন। তখ্ন সে থাবধকারীর 

পুত্র কবহযলন, েয়সয! বকন উৎকষ্টিত হইযতযি, আর ভােনা নাই; এ 

অনুকুল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নযহ; তুবম পূি থমযনারথ হইয়াি। অনয 

রজনীযোযগ, বতামায়, বসই খ্ড়কী বদ্য়া, তাহার অন্তঃপুযর োইযত সযঙ্কত 

কবরয়াযি। রাজপুত্র, আহ্লাদ্সাগযর মগ্ন হইয়া, বনতান্ত উৎসুক বচযত, 

সূে থযদ্যের অস্তগমনপ্রতীক্ষা কবরযত লাবগযলন। 
 

রজনী উপবস্থত হইল। রাজকুমার, বেহারযোগয বেশভূষার সমাধান কবরয়া, 

বপ্রয় েয়যসযর সবহত, অন্তঃপুযরর খ্ড়কীযত উপবস্থত হইযলন। 

সে থাবধকারীর পুত্র েবহভথাযগ দ্ণ্ডায়মান রবহযলন; বতবন, তেযধয বদ্য়া, 

অন্তঃপুযর প্রযেশ কবরযলন; বদ্বখ্যলন, রাজকুমারী তা াঁহার প্রতীক্ষা 

কবরযতযিন। নয়যন নয়যন আবলঙ্গন হওয়াযত, উভযয় চবরতাথ থতা প্রাপ্ত 

হইযলন। রাজকুমারী, পাশ্ব থেবত থনী েয়সযার প্রবত, িার েদ্ধ কবরোর আযদ্শ 

বদ্য়া, রাজকুমাযরর করগ্রহিপূে থক, বেলাসভেযন প্রযেশ কবরযলন, এেিং 

সুযশাবভত স্বি থময় পলযযঙ্ক উপযেশনানন্তর, েল্লযভর কিযদ্যশ 

স্বহস্তসঙ্কবলত লবলত মালতীমালা সমপ থি কবরয়া, স্বয়িং তালেৃন্তসঞ্চালন 

কবরযত লাবগযলন। তখ্ন রাজকুমার কবহযলন, বপ্রযয়! বতামার 

েদ্নসুধাকরসিশ থযনই, আমার বচতচযকার চবরতাথ থ হইয়াযি, আর এরূপ 

বেশস্বীকাযরর প্রযয়াজন নাই; বেযশষতঃ, বতামার বকামল করপল্লে বশরীষ 

কুসুম অযপক্ষাও সুকুমার, বকানও ক্রযম তালেৃন্তধারযির বোগয নযহ; 

আমার হযস্ত দ্াও; আবম বতামার বসো িারা আত্মাযক চবরতাথ থ কবর। 

পদ্মােতী কবহযলন, নাথ! আমার জনয, বতামায় অযনক বেশযভাগ কবরযত 

হইয়াযি; অতএে, বতামার বসো করাই আমার উবচত হয়। 
 

উভযয়র এইরূপ েচনতেদ্গ্ধী শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, পাশ্ব থেবত থনী সহচরী, 

পদ্মােতীর হস্ত হইযত তালেৃন্ত গ্রহিপূে থক, োয়ুসঞ্চারি কবরযত লাবগল। 

বকয়ৎ ক্ষি পযর, রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীবদ্গযক সাক্ষী কবরয়া, 

গান্ধে থ বেধাযন, দ্াম্পতযেন্ধযন আেদ্ধ হইযলন। অনন্তর, উভযয়র সান্দিক 

ভাযের আবেভথাে বদ্বখ্য়া, সহচরীগি, কাে থান্তরেযপযদ্যশ, বেলাসভেন 

হইযত েবহগ থত হইযল, কান্ত ও কাবমনী বকৌতুযক োবমনী োপন কবরযলন। 
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রজনী অেসিা হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইোর 

অবভপ্রায় প্রকাশ কবরযলন। তখ্ন রাজকুমারী কবহযলন, নাথ! আমার এ 

অন্তঃপুযর, সখ্ীগি েযবতযরযক, অযনযর প্রযেশ কবরোর অবধকার নাই; 

তুবম বনভথযয় অেবস্থবত কর। আবম, বতামায় বেদ্ায় বদ্য়া, ক্ষিমাত্রও 

প্রািধারি কবরযত পাবরে না। রাজকুমার, বপ্রয়তমার ঈদৃ্শ 

প্রিয়রসাবভবষি মৃদ্ ুমধুর েচন পরম্পরা শ্ৰেযি শ্ৰেযিন্দন্দ্রযয়র চবরতাথ থতা 

লাভ কবরয়া, তদ্ীয় প্রস্তাযে সর্ম্ত হইযলন, এেিং তা াঁহার সহচর হইয়া, পরম 

সুযখ্, কালেযাপন কবরযত লাবগযলন। 
 

এইরূযপ কবতপয় বদ্েস অবতোবহত হইযল, রাজকুমার 

রাজধানীপ্রবতগমযনর অবভপ্রায়প্রকাশ কবরযলন। রাজকনযা, বকানও মযত, 

সর্ম্ত হইযলন না। ক্রযম ক্রযম, প্রায় মাস অতীত হইয়া বগল; রাজকুমার 

তথাবপ প্রস্থাযনর অনুমবতলাভ কবরযত পাবরযলন না। এইরূযপ, 

স্বযদ্শপ্রবতগমনবেষযয় বনতান্ত বনরুপায় হইয়া, বতবন একবদ্ন, বনজথযন 

েবসয়া মযন মযন এই আযলাচনা কবরযত লাবগযলন, আবম বনতান্ত নরাধম; 

অবকন্দঞ্চৎকর ইন্দন্দ্রয়সুযখ্র পরতন্ত্র হইয়া, বপতা মাতা জেভূবম প্রভৃবত 

সকল পবরতযাগ কবরলাম; আর, বে জীবেতাবধক োন্ধযের েুন্দদ্ধযকৌশযল ও 

উপযদ্শেযল, ঈদৃ্শ অসুলভ সুখ্সযম্ভাযগ কালাহরি কবরযতবি, মাসােবধ 

তাহারও বকানও সিংোদ্ লইলাম না; বোধ কবর, েনু্ধ আমায় বনতান্ত স্বাথ থপর 

ও োর পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবেযতযিন। 
 

রাজকুমার একাকী এইরূপ বচন্তা কবরযতযিন, এমন সমযয় রাজকনযা 

তথায় উপবস্থত হইয়া, তা াঁহাযক সাবতশয় বেষি বদ্বখ্য়া ন্দজজ্ঞাবসযলন, নাথ! 

আন্দজ বক জযনয তুবম এমন উেনা হইয়াি। বতামার চন্দ্রেদ্ন বেষি 

বদ্বখ্যল, আবম দ্শ বদ্ক শূনয বদ্বখ্। অসুযখ্র কারি বক, েল; ত্বরায় তাহার 

প্রবতবেধান কবরযতবি। েজ্রমুকুি কবহযলন, বপতার সে থাবধকারীর পুত্র 

আমার সমবভেযাহাযর আবসয়াযিন। বতবন আমার পরম সুহৃৎ; মাসােবধ 

তা াঁহার বকানও সিংোদ্ পাই নাই; জাবন না, বতবন বকমন আযিন। বতবন অবত 

চতুর, সে থশাযে পন্দণ্ডত, ও নানা ুিরযত্ন মন্দণ্ডত। তা াঁহারই েুন্দদ্ধযকৌশযল ও 
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মন্ত্রিােযল, বতামার সমাগম লাভ কবরয়াবি। বতবনই বতামার সমস্ত 

সযঙ্কযতর মযম থাযদ্ভদ্ কবরয়াবিযলন। 
 

পদ্মােতী কবহযলন, অবয় নাথ! ঈদৃ্শ েনু্ধর অদ্শ থযন, বচত অেশযই 

উৎকষ্টিত হইযত পাযর। এত বদ্ন তাহার বকানও সিংোদ্ না লওয়ায়, 

েৎপযরানান্দস্ত অভিতা প্রকাশ হইয়াযি। রহসযবেদ্ েনু্ধ প্রাি অযপক্ষাও 

বপ্রয়তর। বেযেচনা কবরয়া বদ্বখ্যল, তুবম তা াঁহার বনকি সমূ্পি থ অপরাধী 

হইয়াি, এেিং, োর পর নাই, অকৃতজ্ঞতা প্রদ্শ থন কবরয়াি। এক্ষিকার 

কতথেয এই, তাহার পবরযতাষাযথ থ, আবম স্বহযস্ত নানাবেধ বমষ্টাি প্রস্তুত 

কবরয়া পাঠাই; এেিং তুবমও, একোর, বকয়ৎ ক্ষযির বনবমত, তথায় বগয়া, 

সমুবচত সদ্ভােপ্রদ্শ থন কবরয়া আইস। রাজপুত্র, তৎক্ষিাৎ, বসই খ্ড়কী 

বদ্য়া, অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইয়া, েৃদ্ধার ভেযন উপবস্থত হইযলন, এেিং, 

েহু বদ্েযসর পর, অকপিপ্রিয় পবেত্র বমত্র সহ সাক্ষাৎকারলাযভ 

অশ্রুপূি থযলাচনা হইয়া, তা াঁহার বনকি পূে থাপর সমস্ত েৃতান্ত েি থন কবরযলন। 
 

রাজপুত্রযক েনু্ধদ্শ থযন বপ্ররি কবরয়া, রাজকনযা মযন মযন এই আযলাচনা 

কবরযত লাবগযলন, এ বকেল েনু্ধর েুন্দদ্ধযকৌশযলই কৃতকাে থ হইয়াযি; 

অতএে অেশযই সকল কথা তা াঁহার বনকি েযি কবরযেক; আর, বস েযন্দিও 

আপবন োন্ধেগযির বনকি, সমস্ত প্রকাশ কবরযেক, সযিহ নাই। এইরূযপ 

আমার কলঙ্কযঘাষিা, ক্রযম ক্রযম, জগিযাবপনী হইোর সম্ভােনা। অতএে, 

এতাদৃ্শ েযন্দিযক জীবেত রাখ্া, বকানও ক্রযম, বশ্ৰয়স্কর নযহ। এইরূপ 

বসদ্ধান্ত কবরয়া, পদ্মােতী, অবেলযম্ব নানাবেধ বেষবমবশ্ৰত বমষ্টাি প্রস্তুত 

কবরয়া সখ্ী িারা রাজকুমাযরর বনকি পাঠাইয়া বদ্যলন। 
 

বমষ্টাি উপনীত হইযল, সে থাবধকাবরপুত্র ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, েয়সয। এ সকল 

বক। রাজপুত্র কবহযলন, বমত্র। আজ আবম বতামার জনয অবতশয় 

উৎকষ্টিত হইয়াবিলাম। রাজকনযা, আমার বদ্যক দৃ্ষ্টষ্টপাত কবরয়া, 

কারিন্দজজ্ঞাসু হইযল, আবম বতামার সবেযশষ পবরচয় বদ্য়া ও অযশষবেধ 

প্রশিংসা কবরয়া েবললাম, বপ্রযয়! আবম এই েনু্ধর অদ্শ থযন বেষি হইযতবি। 

রাজকনযা, বতামার সবেযশষ পবরচয় পাইয়া, সাবতশয় সন্তষ্ট হইয়াযিন, 

এেিং আমায় অযগ্র পাঠাইয়া বদ্য়া, স্বহযস্ত এই সমস্ত প্রস্তুত কবরয়া, বতামার 
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জনয বপ্ররি কবরয়াযিন। আমায় েবলয়া বদ্য়াযিন, তুবম আপন সমযক্ষ 

তা াঁহাযক বমষ্টাি বভাজন করাইয়া আবসযে। অতএে েয়সয! বকিু ভক্ষি কর, 

তাহা হইযল পরম পবরযতাষ পাই, এেিং োইয়া তা াঁহার বনকযি েবলযত চাই, 

আমার েনু্ধ, বমষ্টাি আহার কবরয়া, বতামার বশল্পতনপুযিযর অযশষপ্রকার 

প্রশিংসা কবরয়াযিন। 
 

এই সকল কথা শুবনয়া, সে থাবধকাবরপুত্র, বকয়ৎ ক্ষি বমৌনােলম্বন কবরয়া 

রবহযলন; অনন্তর রাজপুযত্রর মুযখ্ পুনে থার মযনাযোগপূে থক পূে থাপর সমস্ত 

শ্ৰেি কবরয়া কবহযলন, েয়সয! তুবম আমার জযনয কালকূি আবনয়াি; এ 

বমষ্টাি নযহ, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, ন্দজহ্বাস্পশ থমাত্রই প্রািসিংহার কবরযেক। 

আমার পরম বসৌভাগয এই, তুবম খ্াও নাই। তুবম বনতান্ত ঋজসু্বভাে, কাহার 

বক ভাে, বকিুই েুন্দিযত বচষ্টা কর না। বতামায় এক সার কথা েবল, বস্ববরিীরা, 

স্বভােতঃ, আপবন বপ্রযয়র বপ্রয় পাযত্রর উপর অবতশয় বেষদৃ্ষ্টষ্ট হয়। 

অতএে, তুবম, তাহার বনকি আমার পবরচয় বদ্য়া, েুন্দদ্ধর কাে থ কর নাই। 
 

রাজকুমার কবহযলন, েয়সয। আবম বতামার এ কথায় বেশ্বাস কবরযত পাবর 

না। তুবম তা াঁহার স্বভাে জান না, এজনয এরূপ কবহযতি। এমন সদ্াশয় 

েীযলাক তুবম কখ্নও বদ্খ্ নাই। তা াঁহার নাম কবরযল, আমার বরামাঞ্চ হয়। 

আর, আবম, সমযেত সখ্ীগি সমযক্ষ, ধম থ সাক্ষী কবরয়া, গান্ধে থ বেধাযন, 

তা াঁহার পাবিগ্রহি কবরয়াবি; এমন স্থযল, বস্ববরিীশযে তা াঁহার বনযদ্থশ করা, 

বকানও মযত, নযায়ানুগত হইযতযি না। বস োহা হউক, বতবন বেমন 

চারুশীলা, বতমনই উদ্ারশীলা, বতবন বতামার প্রািসিংহাযরর বনবমত, 

বমষ্টািােযল কালকূি পাঠাইয়াযিন, তুবম বকমন কবরয়া এমন কথা মুযখ্ 

আবনযল, েুন্দিযত পাবরযতবি না। েবলযত বক, তুবম আর োর এ প্রকার 

কবহযল, আবম বতামার উপর োর পর নাই, বেরি হইে। ভাল, কথায় 

প্রযয়াজন নাই, আবম বতামার সযিহ দ্ূর কবরযতবি। এই েবলয়া, এক লাডু় 

লইয়া, রাজকুমার বেড়ালযক ভক্ষি করাইযলন। বেড়াল তৎক্ষিাৎ পঞ্চত্ব 

প্রাপ্ত হইল। তখ্ন রাজপুত্র চবকত হইয়া কবহযত লাবগযলন, এরূপ দ্ুেৃ থতার 

সবহত পবরচয় রাখ্া কদ্াবচ উবচত নযহ। আর আবম, জোেযেযদ্, বস 

পাপীয়সীর মুখ্ােযলাকন কবরে না। মবন্ত্রপুত্র কবহযলন, না েয়সয। তাহাযর 
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একোযর পবরতযাগ করা হইযেক না; বকৌশল কবরয়া, রাজধানীযত লইয়া 

োইযত হইযেক। রাজপুত্র কবহযলন, তাহাও বতামার েুন্দদ্ধসাধয। 
 

অমাতযপুত্র কবহযলন, েয়সয! এক পরামশ থ েবল, শুন। আজ তুবম, 

পদ্মােতীর বনকযি বগয়া, পূে থ অযপক্ষা অবধকতর প্রিয়প্রদ্শ থন কবরযে, 

এেিং েবলযে, েনু্ধ, বমষ্টাি ভক্ষযির অেযেবহত পরক্ষযিই, অযচতনযপ্রায় 

হইয়া, বনিাগত হইয়াযিন। আবম, বতামায় বদ্বখ্োর বনবমত বনতান্ত উৎসুক 

হইয়া, তা াঁহার বনিাভঙ্গ পে থন্ত অযপক্ষা কবরযত না পাবরয়া, চবলয়া 

আবসয়াবি। আবম এখ্ন, বতামায় এক ক্ষি বনরীক্ষি না কবরযল, দ্শ বদ্ক 

শূনয বদ্বখ্।  লতঃ, আর আবম, েনু্ধর অনুযরাযধ এক মুহুযত থর বনবমযতও, 

বতামায় পবরতযাগ কবরয়া োইযত পাবরে না। এেম্প্রকার 

মযনাহরোকযপ্রযয়াগ িারা, তাহাযর বমাবহত কবরয়া, বদ্োোপন কবরযে; 

অনন্তর, রান্দত্রযত বস বনিাবগতা হইযল, তদ্ীয় সমস্ত আভরি হরিপূে থক, 

তাহার োম জঙ্ঘাযত ন্দত্রশূযলর বচহ্ন বদ্য়া, চবলয়া আবসযে। রাজপুত্র সর্ম্ত 

হইযলন, এেিং পদ্মােতীর বনকযি বগয়া বেলক্ষি প্রীবতপ্রদ্শ থন কবরযলন। 

পযর, রজনীযোযগ, উভযয় শয়ন কবরযল, রাজকনযা ত্বরায় বনিাবভভূত 

হইযলন। তখ্ন রাজকুমার, মবন্ত্রপুযত্রর উপযদ্শানুরূপ সমস্ত েযাপার 

সম্পি কবরয়া, েৃদ্ধার আোযস উপবস্থত হইযলন। 
 

পর বদ্ন, প্রভাযত, মবন্ত্রপুত্র, সিযাসীর বেশধারিপূে থক, এক শ্মশাযন 

উপবস্থত হইযলন, এেিং স্বয়িং ুরু হইয়া রাজপুত্রযক বশষয কবরয়া কবহযলন, 

তুবম নগযর বগয়া এই অলঙ্কার বেক্রয় কর। েবদ্ বকহ বতামায় বচার েবলয়া 

ধযর, তাহাযর আমার বনকযি লইয়া আবসযে। রাজপুত্র, তদ্ীয় উপযদ্শ 

অনুসাযর, নগযর প্রযেশ কবরয়া রাজসদ্যনর সমীপোসী স্বি থকাযরর বনকি, 

রাজকনযার অলঙ্কারবেক্রয়াযথ থ উপবস্থত হইযলন। বস, দ্শ থনমাত্র, 

বেস্ময়াপি হইয়া, মযন মযন বচন্তা কবরযত লাবগল, বকিুবদ্ন হইল, আবম 

রাজকনযার বনবমত এই সকল অলঙ্কার গবড়য়া বদ্য়াবি; ইহার হযন্ত বক 

প্রকাযর আইল। এ েযন্দিযক বেযদ্বশক বদ্বখ্যতবি। অনন্তর, সাবতশয় 

সন্দিহান হইয়া, স্বি থকার কাবরকরবদ্গযক ন্দজজ্ঞাসা করাযত, তাহারা কবহল, 

হযা াঁ, এ সমস্ত রাজকনযার অলঙ্কার েযি। তখ্ন বস, রাজকুমারযক বচার বস্থর 
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কবরয়া, কবহল, এ রাজকনযার অলঙ্কার বদ্বখ্যতবি, তুবম বকাথায় পাইযল, 

েথাথ থ েল। 
 

স্বি থকার, ভয়প্রদ্শ থনপূে থক, োর োর এইপ্রকার ন্দজজ্ঞাসা করাযত, 

রাজপথাোহী েহুসিংখ্যক বলাক, বকৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় সমযেত 

হইল।  লতঃ, অল্পকালমযধযই ঐ অলঙ্কার লইয়া, বেলক্ষি আযিালন 

হইযত লাবগল। পবরযশযষ, নগরপাল, এই সিংোদ্ পাইয়া, রাজকুমার ও 

স্বি থকার, উভয়যক রুদ্ধ কবরল। পযর, বস অলঙ্কাযরর প্রাবপ্তেৃতান্ত ন্দজজ্ঞাসা 

কবরযল, রাজকুমার কবহযলন, শ্মশানোসী ুরুযদ্ে আমায় এই অলঙ্কার 

বেক্রয় কবরযত পাঠাইয়াযিন; বতবন বকাথায় পাইয়াযিন, আবম তাহার বকিুই 

জাবন না। েবদ্ বতামাযদ্র আেশযক বোধ হয়, শ্মশাযন বগয়া, তা াঁহাযক 

ন্দজজ্ঞাসা কর। পবরযশযষ, নগরপাল, ুরু বশষয উভয়যক, অলঙ্কার সযমত 

রাজসমযক্ষ লইয়া বগয়া, পূে থাপর সমস্ত বেজ্ঞাপন কবরল। 
 

রাজা, অলঙ্কার দ্শ থযন, নানাপ্রকাযর সন্দিহান হইয়া, বোগীযক, বনজথযন 

লইয়া বগয়া বেনয়োযকয ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মহাশয়! আপবন এই সমস্ত 

অলঙ্কার বকাথায় পাইযলন। বোগী কবহযলন, মহারাজ! কৃষ্ণচতুদ্থশী 

রজনীযত, আবম নগরপ্রান্তেতী শ্মশাযন ডাবকনীমন্ত্র বসদ্ধ কবরয়াবিলাম। 

মন্ত্রপ্রভাযে ডাবকনী, স্বয়িং উপবস্থত হইয়া, প্রসাদ্স্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল 

উযোবচত কবরয়া বদ্য়াযিন; এেিং আবমও তা াঁহার োম জঙ্ঘাযত, 

বোগবসন্দদ্ধর প্রমািস্বরূপ ন্দত্রশূযলর বচহ্ন কবরয়া বদ্য়াবি। এ সমস্ত বসই 

অলঙ্কার। রাজা শুবনয়া বেস্ময়াপি হইয়া, অবেলযম্ব অন্তঃপুযর প্রযেশ 

কবরযলন, এেিং রাজমবহষীযক েবলযলন, বদ্খ্ বদ্বখ্, পদ্মােতীর োম 

জঙ্ঘাযত বকানও বচহ্ন আযি, বক না। রাজ্ঞী সবেযশষ অেগত হইয়া, রাজার 

বনকযি আবসয়া কবহযলন, এক ন্দত্রশূযলর বচহ্ন আযি। 
 

রাজা, এেম্প্রকার অঘিনঘিনা দ্শ থযন, হতেুন্দদ্ধ ও লজ্জায় অযধােদ্ন 

হইয়া, ভাবেযত লাবগযলন, এতাদৃ্শী দ্ুিাবরিীযক গৃযহ রাখ্া কদ্াবচ উবচত 

নযহ; ইহাযত অধম থ আযি। অতএে, এখ্ন বক কতথেয। অথো, পন্দণ্ডতমণ্ডলী 

সমযেত কবরয়া, সবেযশষ কবহয়া ন্দজজ্ঞাসা কবর; তা াঁহারা, ধম থশাে অনুসাযর, 

বেরূপ েযেস্থা বদ্যেন, তদ্নুরূপ কাে থ কবরে। বকন্তু, শাযে গৃহন্দেি প্রকাশ 
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কবরযত বনযষধ আযি। পন্দণ্ডতমণ্ডলী সমযেত কবরয়া েযেস্থা ন্দজজ্ঞাবসযল, 

আমার এই কলঙ্ক, ক্রযম ক্রযম বদ্যশ বেযদ্যশ প্রচাবরত হইযেক। তদ্যপক্ষা 

উতম কল্প এই, বসই সিযাসীযকই ইহার পরামশ থ ন্দজজ্ঞাসা কবর। সিযাসী 

সবেযশষ সমস্ত অেগত আযিন; ধম থতঃ প্রশ্ন কবরযল, অেশযই েথাশাে 

েযেস্থা বদ্যেন। অনন্তর, রাজা সিযাসীযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মহাশয়! 

ধম থশাযে দ্ুিবরত্রা েীর বেষযয় বকরূপ দ্ণ্ড বনরূবপত আযি। সিযাসী 

কবহযলন, মহারাজ! ধম থশাযে বলবখ্ত আযি েীযলাক, োলক, ব্ৰাহ্মি ইহারা 

অতযন্ত অপরাধী হইযলও, বেধাহ থ নযহ; রাজা ইহাযদ্র বনে থাসনারূপ 

দ্ণ্ডবেধান কবরযেন। 
 

রাজা, এই সমস্ত শ্ৰেি কবরয়া, অন্তঃপুযর বগয়া, রাজ্ঞীযক কবহযলন, 

পদ্মােতী অবত দ্ুিবরত্রা; এজনয শাযের বেধান অনুসাযর, আবম উহাযর 

বদ্শেবহসৃ্কতা কবরে। রাজ্ঞী কনযার প্রবত বনরবতশয় বেহেতী বিযলন; বকন্তু, 

পবতব্ৰতাত্বুযির আবতশেযেশতঃ রাজার মযতই সেবতপ্রদ্শ থন কবরযলন। 

অনন্তর নরপবত, কনযাযক বশবেকাযরাহযির আযদ্শ বদ্য়া, তাহার 

অযগাচযর, োহকবদ্গযক আজ্ঞা বদ্যলন, বতামরা, পদ্মােতীযক বকানও 

অরিযানীযত পবরতযাগ কবরয়া, ত্বরায় আমায় সিংোদ্ বদ্যে। োহযকরা 

রাজাজ্ঞাসম্পাদ্ন কবরল। অমাতযপুত্রও, তৎক্ষিাৎ, রাজকুমারযক সযঙ্গ 

লইয়া, রাজকুমারীর উযদযশ চবলযলন; এেিং, ইতস্ততঃ অযনক অযিষি 

কবরয়া, পবরযশযষ বসই অরিযানীযত প্রযেবশয়া বদ্বখ্যলন, পদ্মােতী, 

একাবকনী েৃক্ষমূযল েবসয়া, েূথভ্রষ্টা হবরিীর নযায়, বেষিেদ্যন বরাদ্ন 

কবরযতযিন। অযশষবেধ আশ্বাসপ্রদ্ান িারা তা াঁহার বশাকাযেগবনোরি 

কবরয়া, সযঙ্গ লইয়া, উভযয় স্বযদ্শ অবভমুযখ্ প্রস্থান কবরযলন। তা াঁহার 

রাজধানীযত উপবস্থত হইযল, প্রজাগি অবতশয় আনন্দিত হইল। রাজা 

প্রতাপমুকুি, েধূ সবহত পুত্র পাইয়া, আনিপ্রোযহ মগ্ন হইয়া, নগযর 

মযহাৎসযের আযদ্শ কবরযলন। 
 

এইরূযপ আখ্যাবয়কার সমাপন কবরয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ। 

রাজা ও মবন্ত্রপুত্র, এ উভযয়র মযধয বকান েযন্দি, বনরপরাযধ রাজনন্দিনীর 

বনে থাসনজনয দ্ুরদৃ্ষ্টভাগী হইযেন। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, আমার মযত, 

রাজা। বেতাল কবহল, বক বনবমযত। রাজা কবহযলন, শােকাযররা 
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আততায়ীর েযধ ও বেযিাহাচরযি বদ্াষাভাে বলবখ্য়াযিন। অতএে, 

বেষপ্রদ্াবয়নী রাজতনয়ার প্রবত এরূপ প্রবতকূল আচরযির বনবমত, 

মবন্ত্রপুত্রযক বদ্াষী েবলযত পারা োয় না। বকন্তু, রাজা বে, অজ্ঞাতকুলশীল 

েযন্দির োযকয বেশ্বাস কবরয়া, প্রমািান্তরবনরযপক্ষ ও বেচারেবহমু থখ্ হইয়া, 

অপতযযেহবেস্মরিপূে থক, অকৃত অপরাযধ, কনযাযক বনে থাবসত কবরযলন, 

ইহাযত তা াঁহার, রাজধযম থর বেরুদ্ধ কযম থর অনুষ্ঠানজনয, পাপম্পশ থ হইযত 

পাযর। 
 

ইহা শুবনয়া, বেতাল পূে থকৃত প্রবতজ্ঞা অনুসাযর, শ্মশাযন বগয়া, পূে থেৎ েৃযক্ষ 

লম্বমান হইল; রাজাও, তাহার পিাৎ পিাৎ ধােমান হইয়া, তাহাযক, েৃক্ষ 

হইযত অেতারিপূে থক, স্কযন্ধ কবরয়া, সিযাসীর আশ্ৰম অবভমুযখ্ চবলযলন। 

বিতীয় উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! বিতীয় উপাখ্যাযনর আরম্ভ কবর, অেধান কর। 
 

েমুনাতীযর, জয়স্থল নাযম এক নগর আযি। তথায়, বকশে নাযম এক পরম 

ধাবম থক ব্ৰাহ্মি বিযলন। ঐ ব্ৰাহ্মযির, মধুমালতী নাযম, এক পরম সুিরী 

দ্ুবহতা বিল। কালক্রযম, মধুমালতী বেোহযোগয হইযল, তাহার বপতা ও 

ভ্রাতা, উভযয় উপেুি পাযত্রর অযিষযি তৎপর হইযলন। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, ব্ৰাহ্মি, েজমানপুযত্রর বেোহ উপলযক্ষ, গ্রামান্তযর 

বগযলন; ব্ৰাহ্মযির পুত্রও, অধযয়যনর বনবমত, ুরুগৃযহ প্রস্থান কবরযলন। 

উভযয়র অনুপবস্থবতসমযয়, এক সুকুমার ব্ৰাহ্মিকুমার বকশযের গৃযহ 

অবতবথ হইযলন। বকশযের ব্ৰাহ্মিী, তাহাযক রূযপ রবতপবত ও বেদ্যায় 

েৃহস্পবত বদ্বখ্য়া, মযন মযন োসনা কবরযলন, েবদ্ সৎকুযলাদ্ভে হয় ও 

অঙ্গীকার কযর, তযে ইহাযকই জামাত কবরে; অনন্তর, েযথাবচত 

অবতবথসৎকার কবরয়া, তাহার কুযলর পবরচয় লইযলন, এেিং সৎকুলাজাত 

জাবনয়া আনন্দিত হইয়া কবহযলন, েৎস! েবদ্ তুবম স্বীকার কর, বতামার 

সবহত আমার মধুমালতীর বেোহ বদ্। বেপ্রতনয়, মধুমালতীর বলাকাতীত 

লােিয দ্শ থযন মুগ্ধ হইয়া, বকশেপত্নীর প্রস্তাযে সর্ম্ত হইযলন, এেিং 

ব্ৰাহ্মযির প্রতযাগমনপ্রতীক্ষায়, তদ্ীয় আোযস অেবস্থবত কবরযত লাবগযলন। 
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কবতপয় বদ্েস। অতীত হইযল, ব্ৰাহ্মি ও তা াঁহার পুত্র উভযয়, 

মধুমালতীপ্রদ্াযন প্রবতজ্ঞােদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, প্রোস হইযত 

প্রতযাগমন কবরযলন। বতন পাত্র একত্র হইল; এযকর নাম ন্দত্রবেক্রম, 

বিতীযয়র নাম োমন, তৃতীযয়র নাম মধুসূদ্ন। বতন জনই রূপ, ুি, বেদ্যা, 

েয়ঃক্রযম তুলয, বকানও ক্রযম ইতরবেযশষ কবরযত পারা োয় না। তখ্ন 

ব্ৰাহ্মি, বেলক্ষি বেপদ্গ্রস্ত হইয়া, এই বচন্তা কবরযত লাবগযলন, এক কনযা, 

বতন পাত্র উপবস্থত; বক উপায় কবর; বতন জযনই বতন জযনর বনকি 

প্রবতশ্রুত হইয়াবি; এক্ষিকার কতথেয বক। 
 

ব্ৰাহ্মি এেম্প্রকার বচন্তা কবরযতযিন, এমন সমযয় ব্ৰাহ্মিী আবসয়া 

কবহযলন, তুবম এখ্াযন েবসয়া বক ভাবেযতি, সপ থাঘাযত মধুমালতীর 

প্রািতযাগ হয়। তখ্ন বকশেশম থা, সাবতশয় েযবতেযস্ত হইয়া, চাবর পা াঁচ জন 

বেষতেদ্য আনাইয়া, অযশষ প্রকাযর বচবকৎসা করাইযলন; বকন্তু বকানও 

প্রকাযরই প্রতীকার দ্বশ থল না। বেষতেযদ্যরা কবহল, মহাশয়! আপনকার 

কনযাযক কাযল দ্িংশন কবরয়াযি, এেিং োর, বতবথ, নক্ষত্র সমূদ্যয়র বদ্াষ 

পাইয়াযি; স্বয়িং ধিন্তবর উপবস্থত হইযলও, ইহাযক ো াঁচাইযত পবরযেন না। 

এক্ষিকার োহা কতথেয থাযক, করুন; আমরা চবললাম। এই েবলয়া, প্রিাম 

কবরয়া, বেষতেযদ্যরা প্রস্থান কবরল। 
 

বকয়ৎ ক্ষি পযরই, মধুমালতীর প্রািবেযয়াগ হইল। তখ্ন ব্ৰাহ্মি, ব্ৰাহ্মযির 

পুত্র, এেিং বতন ের, পা াঁচজন একত্র হইয়া তদ্ীয় মৃতযদ্হ শ্মশাযন লইয়া 

বগয়া, েথাবেবধ দ্াহ ন্দক্রয়া কবরযলন। ব্ৰাহ্মি, পুত্র সবহত গৃযহ আবসয়া, 

সাবতশয় বেলাপ ও পবরতাপ কবরযত লাবগযলন। েযররা বতন জযনই, এতাদৃ্শ 

অযলৌবককরূপবনধান কনযাবনধান লাযভ হতাশ হইয়া, বেরাগয অেলম্বন 

কবরযলন। তেযধয, ন্দত্রবেক্রম বচতা হইযত অবস্থসঞ্চয়ন কবরযলন, এেিং 

েেখ্যণ্ড েন্ধনপূে থক, কযক্ষ বনবক্ষপ্ত কবরয়া, বদ্যশ বদ্যশ ভ্রমি কবরযত 

লাবগযলন; োমন সিযাসী হইয়া তীথ থোত্রা কবরযলন; মধুসূদ্ন, বসই 

শ্মশাযনর প্রান্তভাযগ পি থশালাবনম থাি কবরয়া, তাহার এক বকাযি 

মধুমালতীর রাশীকৃত বদ্হভস্ম রাবখ্য়া, বোগসাধন কবরযত লাবগযলন। 
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একবদ্ন, োমন, ভ্রমি কবরযত কবরযত, মধযাহ্নকাযল, এক ব্ৰাহ্মযির আলযয় 

উপবস্থত হইযলন। ব্ৰাহ্মি, বভাজনকাযল সিযাসী উপবস্থত বদ্বখ্য়া, 

কৃতাঞ্জবল হইয়া কবহযলন, মহাশয়। েবদ্, কৃপা কবরয়া, দ্ীযনর ভেযন 

পদ্াপ থি কবরয়াযিন, তযে অনুগ্রহপূে থক বভক্ষাস্বীকার করুন; তাহা হইযল, 

আবম চবরতাথ থ হই; পাযকর অবধক বেলম্ব নাই। 
 

সিযাসী সর্ম্ত হইযলন এেিং পাকাযন্ত বভাজযন েবসযলন। ব্ৰাহ্মিী 

পবরযেশন কবরযত লাবগযলন। এই সমযয়, ব্ৰাহ্মযির পঞ্চমেষীয় পুত্র, 

বনতান্ত অশান্তভাযে উৎপাত আরম্ভ কবরয়া, পবরযেশযনর বেলক্ষি েযাঘাত 

জোইযত লাবগল। ব্ৰাহ্মিী নানা প্রকাযর সান্ত্বনা কবরযলন; োলক 

বকানওক্রযম প্রযোধ মাবনযলক না। তখ্ন বতবন, বক্রাধাভযর, পুত্রযক 

প্রজ্ববলত হুতাশনপূি থ চুল্লীযত বনবক্ষপ্ত কবরয়া, বনন্দিন্ত হইয়া, বনবে থযে 

পবরযেশন কবরযত লাবগযলন। 
 

সিযাসী ব্ৰাহ্মিীর এইরূপ বেরূপ আচরি বদ্বখ্য়া, নারায়ি নারায়ি েবলয়া, 

তৎক্ষিাৎ বভাজনপাত্র হইযত হস্ত উযতাবলত কবরযলন। ব্ৰাহ্মি কবহযলন, 

মহাশয়! অকস্মাৎ বভাজযন বেরত হইযলন বকন। সিযাসী কবহযলন, বে 

স্থাযন এরূপ রাক্ষযসর েযেহার, তথায় বক প্রকাযর বভাজন কবরযত প্রেৃবত 

হয়, েল। ব্ৰাহ্মি, ঈষৎ হাসয কবরয়া, তৎক্ষিাৎ গৃহমযধয প্রযেশ কবরযলন, 

এেিং সঞ্জীেনীবেদ্যার পুস্তক েবহগ থত কবরয়া, তেযধয হইযত এক মন্ত্র লইয়া 

জপ কবরযত লাবগযলন। পুত্র, অবেলযম্ব প্রািদ্ান পাইয়া, পূে থেৎ উৎপাত 

কবরযত আরম্ভ কবরল। সিযাসী, চমৎকৃত হইয়া, বভাজনসমাপন কবরযলন, 

এেিং মযন মযন এই আযলাচনা কবরযত লাবগযলন, এই পুস্তযক মৃতসঞ্জীেন 

মন্ত্র আযি; ঐ মন্ত্র জাবনযত পাবরযল, বপ্রয়াযক পুনজীবেত কবরযত পাবর। 

অতএে, বেরূযপ হয়, পুস্তকখ্াবন হস্তগত কবরযত হইযেক। 

মযন মযন এইরূপ কল্পনা কবরয়া, সিযাসী ব্ৰাহ্মিযক কবহযলন, আদ্য 

অপরাহ্ন হইল; অতএে, আর স্থানান্তযর না বগয়া, বতামার আলযয়ই 

রান্দত্রকাল অবতোবহত কবরে। গৃহস্থ ব্ৰাহ্মি, পরমসমাদ্রপূে থক, স্বতন্ত্র স্থান 

বনন্দদথষ্ট কবরয়া বদ্যলন। রজনী উপবস্থত হইল। সমুদ্য় গৃহস্থ, 

বভাজনােসাযন, স্ব স্ব বনন্দদথষ্ট স্থাযন শয়ন কবরল। সকযল বনিাবভভূত হইযল, 

োমন, বনঃশেপদ্সঞ্চাযর, গৃযহ প্রযেশপূে থক, সঞ্জীেনী বেদ্যার পুস্তক 
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হস্তগত কবরয়া, প্রস্থান কবরযলন, এেিং অল্পবদ্যনর মযধযই, জয়স্থযলর 

শ্মশাযন উপবস্থত হইয়া বদ্বখ্যলন, মধুসূদ্ন, স্বহস্তবনবম থত পি থকুিীযর 

অেবস্থত হইয়া, বোগসাধন কবরযতযিন। এই সমযয়, বদ্েযোযগ, 

ন্দত্রবেক্রমও তথায় উপবস্থত হইযলন। 
 

এইরূযপ বতন ের একত্র হইযল পর, োমন কবহযলন, আবম মৃতসঞ্জীেনী 

বেদ্যা বশবখ্য়াবি; বতামরা অবস্থ ও ভস্ম একত্র কর, আবম বপ্রয়াযক প্রািদ্ান 

বদ্ে। তা াঁহারা, মহােযস্ত হইয়া, অবস্থ ও ভস্ম একত্র কবরযলন। োমন, পুস্তক 

হইযত মৃতসঞ্জীেনী মন্ত্র েবহসৃ্কত কবরয়া, জপ কবরযত লাবগযলন। মযন্ত্রর 

প্রভাযে, অনবতবেলযম্ব, কনযার কযলেযর মািংস বশাবিত প্রভৃবতর আবেষ্কার 

ও প্রািসঞ্চার হইল। তখ্ন বতন জযন, মধুমালতীর রূপ ও লােযিযর মাধুরী 

দ্শ থযন মুগ্ধ হইয়া, এই কাবমনী আমার আমার েবলয়া, পরস্পর বেোদ্ 

কবরযত লাবগযলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এই বতযনর 

মযধয, বকান েযন্দি মধুমালতীর পাবিগ্রহযি েথাথ থ অবধকারী হইযত পাযর। 

রাজা কবহযলন, বে েযন্দি কুিীর বনম থাি কবরয়া, এতােৎকাল পে থন্ত, 

শ্মশানোসী হইয়াবিল, আমার বেযেচনায়, বসই এই কাবমনীর পাবিগ্রহযি 

অবধকারী। বেতাল কবহল, েবদ্ ন্দত্রবেক্রম অবস্থসঞ্চয়ন কবরয়া না রাবখ্ত, 

এেিং োমন, নানা বদ্যশ ভ্রমি কবরয়া, সঞ্জীেনী বেদ্যার সিংগ্রহ কবরযত না 

পাবরত, তযে বক প্রকাযর মধুমালতী প্রািদ্ান পাইত। রাজা কবহযলন, োহা 

কবহযতি, উহা সে থািংযশ সতয েযি; বকন্তু ন্দত্রবেক্রম, অবস্থসঞ্চয়ন িারা, 

মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়, আর োমন, জীেনদ্ান িারা, বপতৃস্থানীয় হইয়াযি; 

সুতরািং, তাহারা উহার প্রিয়ভাজন হইযত পাযর না। বকন্তু মধুসূদ্ন, 

ভস্মরাবশসিংগ্রহ ও উিজবনম থাি পূে থক শ্মশানোসী হইয়া, েথাথ থ প্রিয়ীর 

কাে থ কবরয়াযি। অতএে, বসই, নযায়মাগ থ অনুসাযর, এই প্রমদ্ার 

প্রিয়ভাজন হইযত পাযর। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 
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বিতীয় উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

েধ থমান নগযর, রূপযসন নাযম, অবত বেজ্ঞ, ুিগ্রাহী, দ্য়াশীল, পরম 

ধাবম থক রাজা বিযলন। এক বদ্ন, দ্বক্ষিযদ্শবনোসী েীরের নাযম রজঃপূত, 

কম থপ্রাবপ্তর োসনায়, রাজিাযর উপবস্থত হইল। িারোন, তাহার প্রমুখ্াৎ 

সবেযশষ সমস্ত অেগত হইয়া, রাজসমীযপ বেজ্ঞাপন কবরল, মহারাজ! 

েীরের নাযম এক অেধারী পুরুষ, কযম থর প্রাথ থনায় আবসয়া, িারযদ্যশ 

দ্ণ্ডায়মান আযি; সাক্ষাৎকাযর আবসয়া স্বীয় অবভপ্রায় আপনকার বগাচর 

কবরযত চায়; বক আজ্ঞা হয়। রাজা আজ্ঞা কবরযলন, অবেলযম্ব উহাযর লইয়া 

আইস। 
 

অনন্তর, িারী েীরেরযক নরপবতযগাচযর উপবস্থত কবরযল, রাজা, তদ্ীয় 

আকার প্রকার দ্শ থযন, তাহাযক বেলক্ষি কাে থদ্ক্ষ বস্থর কবরয়া, ন্দজজ্ঞাসা 

কবরযলন, েীরের! কত বেতন পাইযল, বতামার সেযি বদ্নপাত হইযত 

পাযর। েীরের বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! প্রতযহ সহস্র স্বি থমুিার আযদ্শ 

হইযল, আমার চবলযত পাযর। রাজা ন্দজজ্ঞাবসযলন, বতামার পবরোর কত। 

বস কবহল, মহারাজ! এক েী, এক পুত্র, এক কনযা, আর স্বয়িং, এই চাবর; 

এতিযাবতবরি আর আমার পবরোর নাই। রাজা শুবনয়া মযন মযন বেযেচনা 

কবরযত লাবগযলন, ইহার পবরোর এত অল্প, তথাবপ বক বনবমত এত অবধক 

প্রাথ থনা কযর। োহা হউক, এক ভৃযতযর বনবমত, বনতয বনতয, এেিংবেধ েযয় 

েুন্দিসঙ্গত নযহ। অথো, এ অথ থেযয় েযথ থ হইযেক না; অেশযই ইহার 

অসাধারি ুি ও ক্ষমতা থাবকযেক। অতএে, বকিুবদ্যনর বনবমযত রাবখ্য়া, 

ইহার ুযির ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উবচত। অনন্তর, বকাষাধযক্ষযক 

ডাকাইয়া, রাজা আজ্ঞা বদ্যলন, তুবম প্রবতবদ্ন, প্রাতঃকাযল, েীরেরযক 

সহস্র সুেি থ বদ্যে; বকানও মযত অনযথা না হয়। 
 

েীরের, রাজকীয় আজ্ঞা শ্ৰেযি পরম পবরযতাষ প্রাপ্ত হইয়া, ধনযোদ্ প্রদ্ান 

কবরযত লাবগল এেিং বকাষাধযযক্ষর বনকি হইযত, বস বদ্েযসর প্রাপয 

বনধ থাবরত সুেি থগ্রহিপূে থক, নপৃবনন্দদথষ্ট োসস্থাযন গমন কবরল। তথায় 

উপবস্থত হইয়া, বস, প্রথমতঃ, বসই সুেি থযক ভাগিযয় বেভি কবরয়া, 
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একভাগ বেপ্রসাৎ কবরল; অেবশষ্ট ভাগ পুনে থার বিভাগ কবরয়া, একভাগ 

বেষ্ণে, বেরাগী, সিযাসী প্রভৃবতযক বদ্ল; অপর ভাগ িারা নানাবেধ 

খ্াদ্যসামগ্রীর আযয়াজন কবরয়া, শত শত দ্ীন, দ্ুঃখ্ী, অনাথ প্রভৃবতযক 

পে থাপ্ত বভাজন করাইল; অেবশষ্ট েৎবকন্দঞ্চৎ স্বয়িং, পুত্র, কলত্র, ও দ্ুবহতার 

সবহত, আহার কবরল। 
 

প্রবতবদ্ন, এইরূযপ বদ্নপাত কবরয়া, সায়িংকাযল েম থ, খ্ড়গ ও চম থ 

ধারিপূে থক, েীরের সমস্ত রজনী, রাজিাযর উপবস্থত থাযক। রাজা, তাহার 

শন্দির ও প্রভুভন্দির পরীক্ষাযথ থ, বক বিতীয় প্রহর, বক তৃতীয় প্রহর, েখ্ন বে 

আযদ্শ কযরন, অবত দ্ুঃসাধয হইযলও, বস তৎক্ষিাৎ তাহা সম্পি কবরয়া 

আইযস। 
 

এক বদ্ন, বনশীথ সমযয়, অকস্মাৎ েীযলাযকর ক্রিনধ্ববন শ্ৰেিযগাচর 

কবরয়া, রাজা েীরেরযক আহোন কবরযল, বস তৎক্ষিাৎ সর্ম্ুখ্েতী হইয়া 

কবহল, মহারাজ! বক আজ্ঞা হয়। রাজা কবহযলন, দ্বক্ষি বদ্যক েীযলাযকর 

ক্রিনশে শুনা োইযতযি; ত্বরায়, ইহার তথযানুসন্ধান কবরয়া, আমায় 

সিংোদ্ দ্াও। েীরের বে আজ্ঞা মহারাজ েবলয়া, তৎক্ষিাৎ প্রস্থান কবরল। 

রাজা েীরেরযক, এক মুহুযত থর বনবমযতও, আজ্ঞা প্রবতপালযন পরাঙ্মুখ্ না 

বদ্বখ্য়া, সাবতশয় সন্তুষ্ট বিযলন; এক্ষযি তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রতযক্ষ 

কবরোর বনবমত, স্বয়িং ুপ্ত ভাযে পিাৎ পিাৎ চবলযলন। 
 

েীরের, বসই ক্রিনশে লক্ষয কবরয়া, অবত প্রবসদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশাযন 

উপবস্থত হইল; বদ্বখ্ল, এক সে থালঙ্কারভূবষতা সে থাঙ্গসুিরী রমিী বশযর 

করাঘাত ও হাহাকার কবরয়া, উতচ্চঃস্বযর বরাদ্ন কবরযতযি। েীরের বদ্বখ্য়া 

অবতশয় বেস্ময়াবেষ্ট হইল, এেিং তাহার সর্ম্ুখ্েতী হইয়া ন্দজজ্ঞাবসল, তুবম 

বক, বক দ্ুঃযখ্, এই বঘার রজনীযত, একাবকনী শ্মশানোবসনী হইয়া, বেলাপ 

ও পবরতাপ কবরযতবি। বস বকানও উতর বদ্ল না; েরিং পূে থ অযপক্ষায়, 

অবধকতর বরাদ্ন কবরযত, লাবগল। অনন্তর, েীরের, সবেযশষ েযগ্রতা 

প্রদ্শ থনপূে থক, োরিংোর ন্দজজ্ঞাসা করাযত, বস কবহল, আবম রাজলক্ষ্মী; 

রাজা রূপযসযনর গৃযহ নানা অনযায়াচরি হইযতযি; তৎপ্রেুি, তদ্ীয় 

আোযস, অবচরাৎ অলক্ষ্মীর প্রযেশ হইযেক; সুতরািং, আবম রাজার 
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অবধকার পবরতযাগ কবরয়া োইে। আবম প্রস্থান কবরযল, অল্প বদ্যনর মযধযই, 

রাজার প্রািাতযয় ঘষ্টিযেক; বসই দ্ুঃযখ্ দ্ুঃবখ্ত হইয়া, বরাদ্ন কবরযতবি। 
 

প্রভুর এেমূ্ভত অসম্ভাবেত ভাবে অমঙ্গল শ্ৰেযি বেষাদ্সাগযর মগ্ন হইয়া, 

েীরের কবহল, বদ্বে! আপবন বে আজ্ঞা কবরযলন, তাহাযত, বকানও মযত, 

সযিহ কবরযত পাবর না। বকন্তু, েবদ্ এই হৃদ্য়বেদ্ারি অমঙ্গলঘিনার 

বনোরযির বকানও উপায় থাযক, েলুন; আবম, রাজার মঙ্গযলর বনবমত, 

প্রািান্ত পে থন্ত স্বীকার কবরযত প্রস্তুত আবি। রাজলক্ষ্মী কবহযলন, পূে থবদ্যক, 

অধ থযোজনাযন্ত, এক বদ্েী আযিন। েবদ্ বকহ ঐ বদ্েীর বনকযি, আপন 

পুত্রযক স্বহযস্ত েবলদ্ান বদ্য়, তযে বতবন, প্রসি হইয়া, রাজার সমস্ত 

অমঙ্গযলর সমূ্পি থ বনোরি কবরযত পাযরন। রাজলক্ষ্মীর এই োকয শুবনয়া, 

েীরের, অবত সত্বর, ভেনাবভমুযখ্ ধােমান হইল। রাজাও, বকৌতুকাবেষ্ট 

হইয়া, পিাৎ পিািং চবলযলন। েীরের, গৃযহ উপবস্থত হইয়া, আপন 

পত্নীযক জাগবরত কবরয়া, সবেযশষ সমস্ত জ্ঞাত কবরযল, বস তৎক্ষিাৎ 

পুযত্রর বনিাভঙ্গ কবরয়া কবহল, েৎস! বতামার মন্তক বদ্যল, রাজার দ্ীঘ থ 

আয়ুঃ ও অচল রাজয হয়। তখ্ন পুত্র কবহল, মাতঃ! প্রথমতঃ, আপনকার 

আজ্ঞা; বিতীয়তঃ, স্বাবমকাে থ; তৃতীয়তঃ, ক্ষিবেনশ্বর পাঞ্চযভৌবতক বদ্হ 

বদ্েযসোয় বনযয়ান্দজত হইযেক; ইহা অযপক্ষা, আমার পযক্ষ প্রািতযাযগর 

উতম সময় আর ঘষ্টিযেক না। অতএে, শুভ কযম থ বেলম্ব করা কতথেয নযহ। 

আপনারা, সত্বর হইয়া, কাে থসম্পাদ্ন করুন। 
 

েীরের, পুযত্রর এতাদৃ্শ পরমাদ্্ভূত োকয শ্ৰেযি বেস্ময়াপি হইয়া, 

অশ্রুপূি থ নয়যন, সহধবম থিীযক কবহল, েবদ্ তুবম সেি মযন পুত্রপ্রদ্ান 

কর, তযেই আবম বদ্েীর বনকযি েবলদ্ান বদ্য়া, রাজকাে থ বনম্পি কবর। 

স্বাবমোকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, েীরেযরর পত্নী বনযেদ্ন কবরল, নাথ! 

ধম থশাযে বনন্দদথষ্ট আযি, স্বামী মূক, েবধর, পঙু্গ, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠ, বেরূপ 

হউন, তা াঁহাযক সন্তুষ্ট রাবখ্যত পাবরযল, বেরূপ চবরতাথ থতা লাভ হয়, 

শােবেবহত দ্ান, ধযান, ব্ৰত, তপসযা িারা তিপু হয় না; আর েবদ্ স্বামীর 

প্রবত অেত্ন ও অেজ্ঞা প্রদ্শ থন কবরয়া, পারযলৌবকক সুখ্সযম্ভাযগর বলাযভ, 

বনরন্তর শােবেবহত ধম থকযম থর অনুষ্ঠান কযর, বস সকল সে থযতাভাযে বে ল 

ও অযন্ত অেধাবরত অযধাগবতর কারি হয়। অতএে, আমার পুত্র-বপৌযত্র 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
1

 

প্রযয়াজন বক; বতামার বচতরঞ্জন ও চরিশুশ্রুষা কবরযলই, উভয় বলাযক 

বনস্তার পাইে। তাহার পুত্র কবহল, বপতঃ! বে েযন্দি স্বাবমকাে থসম্পাদ্যন 

সমথ থ, তাহারই জে সাথ থক, এেিং বসই স্বগ থযলাযক অনন্ত কাল সুখ্সযম্ভাগ 

কযর। অতএে, আর বক জযনয, সিংশযয় কালহরি কবরযতযিন, কাে থসাধযন 

তৎপর হউন। বেলযম্ব কাে থহাবনর সম্ভােনা৷ 
 

ইতযাকার নানাপ্রকার কযথাপকথযনর পর, েীরের সপবরোযর, বদ্েীর 

মন্দিরাবভমুযখ্ প্রস্থান কবরল। রাজা, এইরূযপ, েীরেযরর সপবরোযরর 

প্রভূভন্দির প্রেলতা ও অচলতা বদ্বখ্য়া, েৎপযরানান্দস্ত চমৎকৃত ও 

আহ্লাবদ্ত হইযলন, এেিং মযন মযন অগিয ধনযোদ্ প্রদ্ানপূে থক, ুপ্ত ভাযে 

তাহার পিাৎ পিাৎ চবলযলন। বকয়ৎ ক্ষি পযর, েীরের বদ্েীর মন্দিযর 

উপবস্থত হইল, এেিং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দ্ীপ, বনযেদ্য আবদ্ নানা উপচাযর, 

েথাবেবধ পূজা কবরয়া, সাষ্টাঙ্গপ্রবিপাতপূে থক, বদ্েীর সর্ম্ুযখ্ কৃতাঞ্জবল 

হইয়া কবহল, জগদ্ীশ্ববর! বতামাযক প্রসি কবরোর বনবমত, আবম 

প্রািাবধকবপ্রয় পুত্রযক স্বহযন্ত েবলদ্ান বদ্যতবি। কৃপা কর, বেন প্রভুর দ্ীঘ থ 

আয়ুঃ ও অচল রাজয হয়। 
 

এই েবলয়া, খ্ড়্গ লইয়া, েীরের, অকাতযর, পুযত্রর মস্তকযেদ্ন কবরল। 

েীরেযরর কনযা, এইরূযপ জীবেতাবধক সযহাদ্যরর প্রািবেনাশ বদ্বখ্য়া, 

খ্ড়্গপ্রহার িারা প্রািতযাগ কবরল। তাহার পত্নীও, বশাযক একান্ত 

বেকলবচতা হইয়া, তৎক্ষিাৎ তনয়-তনয়ার অনুগাবমনী হইল। তখ্ন েীরের 

বেযেচনা কবরল, প্রভুকাে থ সম্পি কবরলাম; এক্ষযি আর বক বনবমযত, 

দ্াসত্বশিৃযল েদ্ধ থাবক; আর বক সুযখ্ই ো জীেনধারি কবর; এই েবলয়া, 

বসই বেষম খ্ড়্গ িারা স্বীয় বশরযেদ্ন কবরল। 
 

এইরূযপ, অল্পক্ষি মযধয, চাবরজযনর অদ্্ভুত মরি প্রতযক্ষ কবরয়া, রাজার 

অন্তঃকরযি বনরবতশয় বনযে থদ্ উপবস্থত হইল। তখ্ন বতবন কবহযত 

লাবগযলন, বে রাযজযর বনবমত এতাদৃ্শ প্রভূভি বসেযকর সে থনাশ হইল, 

আর আবম বসই বেষম রাযজযর বভাযগ প্রেৃত হইে না। আবম, অবতশয় 

স্বাথ থপর ও বনরবতশয় বনবে থযেক; নতুো, বক বনবমযত, েীরেরযক পুত্রহতযা 

হইযত বনেৃত কবরলাম না; বক বনবমযতই ো, তাহাযক আত্মঘাতী হইযত 
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বদ্লাম; উপক্রযমই, এই বঘারতর অধযেসায় হইযত, েীরোরযক বেরত করা, 

সে থযতাভাযে, আমার উবচত বিল। সে থথা আবম অবত অসৎ কম থ কবরয়াবি। 

এক্ষযি, আত্মহতযারূপ প্রায়ন্দিত েযতীত, বচতসযন্তাষ জন্দেযেক না। 
 

এই েবলয়া, খ্ড়্গ লইয়া, রাজা আত্মবশরযেদ্যন উদ্যত হইোমাত্র, ভগেতী 

কাতযায়নী, তৎক্ষিাৎ আবেভূথতা হইয়া, হস্তধারিপূে থক, রাজাযক 

মরিেযেসায় হইযত বনেৃত কবরযলন; কবহযলন, েৎস! বতামার সাহস ও 

সবিযেচনা দ্শ থযন, োর পর নাই, প্রীত হইয়াবি; অবভযপ্রত ের প্রাথ থনা কর। 

রাজা কবহযলন, মাতঃ! েবদ্ প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চাবর জযনর জীেনদ্ান 

কর; এক্ষযি, ইহা অযপক্ষা আমার আর ুরুতর প্রাথ থবয়তেয নাই। বদ্েী, 

তথাস্তু েবলয়া, অবেলযম্ব পাতাল হইযত অমৃত আনয়নপূে থক, তাহাযদ্র 

গাযত্র বসচন কবরোমাত্র, চাবরজযনই তৎক্ষিাৎ, সুযপ্তান্দিযতর নযায়, 

গাযত্রাখ্ান কবরল। রাজা, েথাথ থ প্রভুভি েীরেরযক, অপতয কলত্র সবহত, 

পুনজীবেত বদ্বখ্য়া, অপবরসীম হষ থ প্রাপ্ত হইযলন, এেিং, বনরবতশয় 

ভন্দিযোগ সহকাযর, বদ্েীর চরিারবেযি সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কবরয়া কৃতাঞ্জবল 

হইয়া, গদ্গদ্ োযকয স্তে কবরযত লাবগযলন। রাজার ভন্দিদ্শ থযন ও 

স্তেশ্ৰযেি পরম প্রীবত প্রাপ্ত হইয়া, বদ্েী, প্রাথ থনাবধক েরপ্রদ্ান িারা, 

রাজাযক চবরতাথ থ কবরয়া, অন্তবহথতা হইযলন। 
 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, রাজা রূপযসন, সভাভেযন বসিংহাসযন আসীন 

হইয়া, রান্দত্রেৃতান্তকীতথনপূে থক, সে থ সভাজন সমযক্ষ, ধম থ সাক্ষী কবরয়া, 

অদ্্ভূত প্রভূপরায়ি েীরেরযক অধ থরাযজযশ্বৱ কবরযলন। 
 

এইরূযপ কথা সমাপ্ত কবরয়া বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! পূে থাপর 

সমন্ত শ্ৰেি কবরযল; এক্ষযি ন্দজজ্ঞাসা কবর, কাহার ঔদ্াে থ অবধক হইল। 

বেক্রমাবদ্তয উতর বদ্যলন, আমার বোযধ রাজার ঔদ্াে থ অবধক। বেতাল 

কবহল, বকন। রাজা েবলযলন, স্বামীর বনবমত সে থনাশস্বীকার ও প্রািদ্ান করা 

বসেযকর কতথেয কম থ। েীরের, রাজকাে থাযথ থ, ঈদৃ্শ ঔদ্াে থ প্রকাশ কবরয়া, 

আত্মধম থপ্রবতপালন কবরয়াযি। বকন্তু, রাজা বে, বসেযকর বনবমত, 

রাজযাবধকার তৃিতুলয বোধ কবরয়া, অনায়াযস প্রািতযাযগ উদ্যত হইযলন, 

এতাদৃ্শ ঔদ্াযে থর কাে থ, কন্দস্মন কাযলও, কাহারও কি থযগাচর হয় নাই। 
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ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

চতুথ থ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বভাগেতী নগরীযত, অনঙ্গযসন নাযম, অবত প্রবসদ্ধ মহীপাল বিযলন। 

চূড়ামবি নাযম সে থু িাকর শুকপক্ষী, সে থ কাল, তা াঁহার সবিবহত থাবকত। 

এক বদ্ন, রাজা কথাপ্রসযঙ্গ চূড়ামবিযক ন্দজজ্ঞাবসযলন, শুক! তুবম বক বক 

জান। বস কবহল, মহারাজ! আবম ভূত, ভবেষযৎ, েতথমান, কালক্রযয়র 

েৃতান্ত জাবন। তখ্ন রাজা কবহযলন, েবদ্ তুবম ন্দত্রকালজ্ঞ হও, েল, বকান 

স্থাযন আমার উপেুি রমিী আযি। চূড়ামবি বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! 

মগধযদ্যশর অবধপবত রাজা েীরযসযনর চন্দ্রােতী নাযম এক কনযা আযি; 

বস পরম সুিরী ও সাবতশয় ুিশাবলনী; তাহার সবহত মহারাযজর বেোহ 

হইযেক। 
 

রাজা অনঙ্গযসন, শুযকর সে থজ্ঞতা পরীক্ষাযথ থ, চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রবসদ্ধ 

বদ্েজ্ঞযক ডাকাইয়া ন্দজজ্ঞাবসযলন, মহাশয়! আপবন গিনা িারা বনধ থাবরত 

কবরয়া েলুন, বকান কাবমনীর সবহত আমার বেোহ হইযেক। বতবন 

বজযাবতবে থদ্যাপ্রভাযে অেগত হইয়া কবহযলন, মহারাজ! চন্দ্রােতী নাযম এক 

অবত রূপেতী রমিী আযি; গিনা িারা দৃ্ষ্ট হইযতযি, তাহার সবহত 

আপনকার পবরিয় হইযেক। রাজা শুবনয়া শুযকর প্রবত অবতশয় সন্তুষ্ট 

হইযলন; পযর এক সিিা, চতুর, েুন্দদ্ধমান, কাে থদ্ক্ষ ব্ৰাহ্মিযক আনাইয়া, 

নানা উপযদ্শ বদ্য়া, সম্বন্ধবস্থরীকরিাযথ থ, মগযধশ্বযরর বনকি পাঠাইযলন। 
 

চন্দ্রােতীর বনকযিও মদ্নমঞ্জরী নাযম এক শাবরকা থাবকত। তাহারও 

সে থজ্ঞতাখ্যাবত বিল। বতবন, এক বদ্েস, তাহাযক ন্দজজ্ঞাবসযলন, শাবরযক! 

েবদ্ তুবম ভূত, ভবেষযৎ, েতথমান সমুদ্ায় েবলযত পার, আমার বোগয পবত 

বকাথায় আযিন, েল। শাবরকা কবহল, রাজনন্দিনী। আবম বদ্বখ্যতবি, 

বভাগেতী নগরীর অবধপবত রাজা অনঙ্গযসন বতামার পবত হইযেন। 

 লতঃ, অনঙ্গযসন ও চন্দ্রােতী, উভযয়রই, এইরূযপ শ্ৰেি িারা অন্তযর 
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অনুরাগসঞ্চার হইল, এেিং, সমাগযমর অভাে বনেন্ধন, উভযয়রই, ক্রযম 

ক্রযম, পূে থরাগ সিংক্রান্ত স্মরদ্শার আবেভথাে হইযত লাবগল। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, অনঙ্গযসযনর বপ্রবরত ব্ৰাহ্মি, মগযধশ্বযরর বনকি উপবস্থত 

হইয়া, স্বীয় রাজার অবভপ্রায় েযি কবরযল, বতবন তৎক্ষিাৎ সর্ম্ত হইযলন 

এেিং, োগদ্াযনর িেযসামগ্রী সমবভেযাহাযর বদ্য়া, এক ব্ৰাহ্মিযক ঐ 

ব্ৰাহ্মযির সবহত পাঠাইযলন; কবহয়া বদ্যলন, তুবম তথা হইযত প্রতযাগমন না 

কবরযল, আবম বকানও উদ্ব্োগ কবরযত পাবরে না। োগদ্াযনর িেযসামগ্রী 

লইয়া ব্ৰাহ্মযিরা, অনঙ্গযসযনর বনকি উপবস্থত হইয়া, সবেযশষ সমস্ত 

বেজ্ঞাপন কবরযল, বতবন আহ্লাদ্সাগযর মগ্ন হইযলন, এেিং সুবেজ্ঞ বদ্েজ্ঞ 

িারা, বেোযহর বদ্ন বনধ থাবরত কবরয়া, মগযধশ্বযরর বপ্রবরত ব্ৰাহ্মি িারা, 

তা াঁহার বনকি সিংোদ্ পাঠাইয়া বদ্যলন। অনন্তর, বনধ থাবরত বদ্েযস, 

েথাসমযয় মগযধশ্বযরর আলযয় উপবস্থত হইয়া, অনঙ্গযসন, চন্দ্রােতীর 

পাবিগ্রহিপূে থক, বনজ রাজধানী প্রতযাগমন কবরয়া, পরম সুযখ্ কালযক্ষপি 

কবরযত লাবগযলন। 
 

চন্দ্রােতী, শ্বশুরালযয় আগমনকাযল, মদ্নমঞ্জরী শাবরকাযর সমবভেযাহাযর 

আবনয়াবিযলন। বতবন তাহাযক সে থদ্া আপন সমীযপ রাবখ্যতন। রাজাও, 

ক্ষি কাযলর বনবমত, চূড়ামবিযক দৃ্ষ্টষ্টপযথর েবহসৃ্কত কবরযতন না। এক 

বদ্েস, রাজা ও রাজমবহষী অন্তঃপুযর একাসযন উপবেষ্ট আযিন, এেিং 

বপঞ্জীরস্থ শুক-শাবরকাও তা াঁহাযদ্র সর্ম্ুযখ্ আযি; বসই সমযয় রাজা 

রাজ্ঞীযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, বদ্খ্, একাকী থাবকযল অবত কযষ্ট কালেযাপন 

হয়; অতএে আমার অবভলাষ, শুযকর সবহত বতামার শাবরকার বেোহ বদ্য়া, 

উভয়যক এক বপঞ্জযর রাবখ্; তাহা হইযল, উহারা আনযি কালাহরি কবরযত 

পবরযেক। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাবসয়া, অনুযমাদ্নপ্রদ্শ থন কবরযল, রাজা, শুযকর 

সবহত শাবরকার বেোহ বদ্য়া, উভয়যক এক বপঞ্জযর রাবখ্য়া বদ্যলন। 
 

এক বদ্ন, রাজা বনজথযন, রাজমবহষীর সবহত, রসপ্রসযঙ্গ কালেযাপন 

কবরযতযিন, বসই সমযয় শুক শাবরকাযক সম্ভাষি কবরয়া কবহযত লাবগল, 

বদ্খ্, এই অসার সিংসাযর বভাগ অবত সার পদ্াথ থ। বে েযন্দি, এই জগযত 

জেগ্রহি কবরয়া, বভৌগসুযখ্ পরাঙ্মুখ্ থাযক, তাহার েৃথা জে। অতএে, 
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বক বনবমত, তুবম বভাগবেষযয় বনরুৎসাবহনী হইযতি। শাবরক কবহল, 

পুরুষজাবত আবতশয় শঠ, অধমী, স্বাথ থপর ও েীহতযাকারী; এজনয, 

পুরুষসহোযস আমার রুবচ হয় না। শুক কবহল, নারীও অবতশয় চপলা, 

কুষ্টিলা, বমথযাোবদ্নী, ও পুরুষঘাবতনী। উভযয়র এইরূপ বেোদ্ারম্ভ বদ্বখ্য়া, 

রাজা ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, বহ শুক! বহ শাবরযক! বকন বতামরা অকারযি 

কলহ কবরযতবি। তখ্ন শাবরক কবহল, মহারাজ! পুরুষ েড় অধমী, এই 

বনবমযত পুরুষজাবতর প্রবত আমার শ্ৰদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আবম পুরুযষর 

েযেহার ও চবরত্র বেষযয় এক উপাখ্যান কবহযতবি, শ্ৰেি করুন। 
 

ইলাপুযর, মহাধন নাযম, অবত ঐশ্বে থশালী এক বশ্ৰষ্ঠী বিযলন। েহুকাল 

অতীত হইয়া বগল, তথাবপ তা াঁহার পুত্র হইল না; এজনয, বতবন সে থদ্াই 

মযনাদ্ুঃযখ্ কালাহরি কযরন। বকয়ৎ বদ্ন পযর, জগদ্ীশ্বযরর কৃপায়, তাহার 

সহধবম থিী এক কুমার প্রসে কবরযলন। বশ্ৰষ্ঠী, অবধক েয়যস 

পুত্রমুখ্বনরীক্ষি কবরয়া, আপনাযক কৃতাথ থ বোধ কবরযলন, এেিং পুযত্রর 

নাম নয়নানি রাবখ্য়া, পরম েযত্ন তাহার লালন পালন কবরযত লাবগযলন। 

োলক পঞ্চমেষীয় হইযল, বতবন তাহাযক, বেদ্যাভযাযসর বনবমত, উপেুি 

বশক্ষযকর হযস্ত সমপ থি কবরযলন। বস, স্বভােযদ্াষেশতঃ, বকেল দ্ুঃশীল, 

দ্ুিবরত্র োলকগযির সবহত কুৎবসত ক্রীড়ায় আসি হইয়া, সতত 

কালেযাপন কযর, ক্ষিমাত্রও অধযয়যন মযনাবনযেশ কযর না। ক্রযম ক্রযম 

েত েযয়ােৃন্দদ্ধ হইযত লাবগল, তদ্ীয় কুপ্রেৃবত সকল, উতযরাতর, ততই 

উযতন্দজত হইযত লাবগল। 
 

বকয়ৎ কাল পযর, বশ্ৰষ্ঠী পরযলাক প্রাপ্ত হইবলন। নয়নানি, সমস্ত বপতৃক 

ধযনর অবধকারী হইয়া, দ্ূযতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃবত েযসযন আসি হইল, 

এেিং কবতপয় েৎসযরর মযধয, দ্ুন্দিয়া িারা সমস্ত সম্পবত নষ্ট কবরয়া, 

অতযন্ত দ্ুদ্থশায় পবড়ল। পযর বস, ইলাপুর পবরতযাগপূে থক, নানা স্থাযন ভ্রমি 

কবরয়া, পবরযশযষ, চন্দ্রপুরবনোসী বহমুপ্ত বশযঠর বনকি উপবস্থত হইয়া, 

আত্মপবরচয়প্রদ্ান কবরল। বহমুপ্ত তাহার বপতার পরম েনু্ধ বিযলন; 

উহাযক বদ্বখ্য়া, অবতশয় আহ্লাবদ্ত হইযলন, এেিং েযথাবচত সমাদ্র ও 

সাবতশয় প্রীবতপ্রদ্শ থন-পূে থক, ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, েৎস! তুবম, বক সিংযোযগ, 

অকস্মাৎ এস্থযল উপবস্থত হইযল। 
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নয়নানি কবহল, আবম, কবতপয় অি থেযপাত লইয়া, বসিংহল িীযপ োবিজয 

কবরযত োইযতবিলাম। বদ্যের প্রবতকূলতা প্রেুি, অকস্মাৎ প্রেল োতযা 

উন্দিত হওয়াযত, সমস্ত অি থেযপাত জলমগ্ন হইল। আবম, ভাগযেযল, এক 

 লকমাত্র অেলম্বন কবরয়া, েহু কযষ্ট প্রািরক্ষা কবরয়াবি। এ পে থন্ত 

আবসয়া, আপনকার সবহত সাক্ষাৎ কবরে, এমন আশা বিল না। আমার 

সমবভেযাহাযরর বলাক সকল বক বকান বদ্যক বগল, োঁবচয়াযি, বক মবরয়াযি, 

বকিুই অনুসন্ধান কবরযত পাবর নাই। িেযসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াযি। 

এ অেস্থায় বদ্যশ প্রযেশ কবরযত অবতশয় লজ্জা হইযতযি। বক কবর, 

বকাথায় োই, বকানও উপায় ভাবেয়া পাইযতবি না। অেযশযষ, আপনকার 

বনকি উপবস্থত হইয়াবি। 
 

এই সমস্ত শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, বহমুপ্ত মযন মযন বেযেচনা কবরযত 

লাবগযলন, আবম অযনক বদ্ন অেবধ, রত্নােতীর বনবমত, নানা স্থাযন, পাযত্রর 

অযিষি কবরযতবি; বকাথাও মযনানীত হইযতযি না; েনু্দি, ভগোন কৃপা 

কবরয়া গৃযহ উপবস্থত কবরয়া বদ্যলন। এ অবত সিিংশজাত, বপতৃক অতুল 

অথ থসম্পবতর নযায়, বপতৃক অতুল ুিসম্পবতরও উতরাবধকারী হইয়াযি, 

সযিহ নাই। অতএে, ত্বরায় বদ্ন বস্থর কবরয়া, ইহার সবহত রত্নােতীর বেোহ 

বদ্। মযন মযন এইপ্রকার কল্পনা কবরয়া, বতবন বশ্ৰষ্টষ্টনীর বনকযি বগয়া 

কবহযলন, বদ্খ্, এক বশ্ৰষ্ঠীর পুত্র উপবস্থত হইয়াযি; বস সৎকুযলাদ্ভে। 

তাহার বপতার সবহত আমার অবতশয় আত্মীয়তা বিল। েবদ্ বতামার মত 

হয়, তাহার সবহত রত্নােতীর বেোহ বদ্। 
 

বশ্ৰষ্টষ্টনী শুবনয়া সন্তুষ্ট হইয়া কবহযলন, ভগোযনর ইো না হইযল, এরূপ 

ঘযি না। বেনা বচষ্টায় মনস্কাম বসদ্ধ হওয়া ভাযগযর কথা। অতএে, বেলযম্বর 

প্রযয়াজন নাই; বদ্ন বস্থর কবরয়া, ত্বরায় শুভ কম থ সম্পি কর। বশ্ৰষ্ঠী, স্বীয় 

সহধবম থিীর অবভপ্রায় েুন্দিয়া, মহাধননিযনর বনকযি বগয়া, আপন 

অবভপ্রায় েযি কবরযলন। বস তৎক্ষিাৎ সর্ম্ত হইল। তখ্ন বতবন, শুভ বদ্ন 

ও শুভ লগ্ন বনধ থাবরত কবরয়া, মহাসমাযরাযহ কনযার বেোহ বদ্যলন। ের ও 

কনযা, পরম বকৌতুযক, কালেযাপন কবরযত লাবগল। 
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বকয়ৎ বদ্ন পযর, নয়নানি, মযনামযধয বকানও অসৎ অবভসবন্ধ কবরয়া, 

আপন পত্নীযক েবলল, বদ্খ্, অযনক বদ্ন হইল, আবম স্বযদ্যশ োই নাই, 

এেিং েনু্ধেযগ থরও বকানও সিংোদ্ পাই নাই; তাহাযত অন্তঃকরযি বক পে থন্ত 

উৎকিা জন্দেয়াযি, েবলযত পাবর না। অতএে, বতামার বপতা-মাতার মত 

কবরয়া, আমায় বেদ্ায় দ্াও; আর, েবদ্ ইো হয়, তুবমও সমবভেযাহাযর চল। 

পবতব্ৰতা রত্নােতী, জননীর বনকযি বগয়া, স্বামীর অবভপ্রায় েযন্দি কবরল। 
 

বশ্ৰষ্টষ্টনী স্বামীর সবিধাযন বগয়া কবহযলন, বতামার জামাতা গৃযহ োইযত 

উদ্যত হইয়াযিন। বশ্ৰষ্ঠ শুবনয়া, ঈষৎ হাবসয়া কবহযলন, বস জযনয ভােনা 

বক; বেদ্ায় কবরয়া বদ্যতবি। তুবম বক জান না, জন, জামাই, ভাবগযনয়, এ 

বতন, বকানও কাযল, আপন হয় না, ও তাহাযদ্র উপর েলপ্রকাশ চযল না। 

জামাতা োহাযত সন্তুষ্ট থাযকন, তাহাই সে থািংযশ কতথেয। তা াঁহাযক েল, ভাল 

বদ্ন বদ্বখ্য়া, বেদ্ায় কবরয়া বদ্যতবি। অনন্তর, বশ্ৰষ্ঠী আপন তনয়াযক 

হাসযমুযখ্ ন্দজজ্ঞাবসযলন, েৎযস! বতামার অবভপ্রায় বক, শ্বশুরালযয় োইযে, 

না বপত্রালযয় থাবকযে। 
 

রত্নােতী, বকয়ৎ ক্ষি, লজ্জায় নম্রমুখ্ী ও বনরুতর হইয়া রবহল; অনন্তর, 

কাে থান্তরেযাপযদ্যশ, তথা হইযত অপসৃত হইয়া, স্বামীর বনকযি বগয়া কবহল, 

বদ্খ্, বপতা মাতা সর্ম্ত হইয়াযিন; কবহযলন, তুবম োহাযত সন্তুষ্ট হও, 

তাহাই কবরযেন। অতএে, বতামায় এই অনুযরাধ কবরযতবি, বকানও কারযি, 

আমায় িাবড়য়া োইও না; আবম, বতামার অদ্শ থযন, প্রািধারি কবরযত পাবরে 

না। 
 

পবরযশযষ, বশ্ৰষ্ঠী জামাতাযক, অযনকবেধ িেযসামগ্রী ও প্রচুর অথ থ বদ্য়া, 

মহাসমাদ্রপূে থক, বেদ্ায় কবরযলন, এেিং কনযাযকও, মহামূলয 

অলঙ্কারসমূযহ ভূবষতা কবরয়া, তাহার সমবভেযাহাবরিী কবরয়া বদ্যলন। 

নয়নানি, বনরবতশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্ৰূ ও শ্বশুযরর চরিেিনাপূে থক, 

পত্নীর সবহত প্রস্থান কবরল। 
 

নয়নানি, এক বনবেড় জঙ্গযল উপবস্থত হইয়া, বশ্ৰষ্ঠী কনযাযক কবহল, বদ্খ্, 

এই অরযিয অবতশয় দ্সুযভয় আযি; বশবেকায় আযরাহি ও অযঙ্গ 
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অলঙ্কারধারি কবরয়া োওয়া উবচত নযহ; অলঙ্কারুবল খু্বলয়া আমার হযস্ত 

দ্াও, আবম েোেৃত কবরয়া রাবখ্; নগর বনকিেতী হইযল, পুনরায় পবরযে। 

আর, োহযকরাও, বশবেকা লইয়া, এই স্থান হইযত ব বরয়া োউক, বকেল 

আমরা দ্ুইজযন দ্বরিযেযশ গমন কবর; তাহা হইযল, বনরুপিযে োইযত 

পাবরে। 
 

রত্নােতী, তৎক্ষিাৎ, অঙ্গ হইযত উযোবচত কবরয়া, সমস্ত আভরি 

স্বাবমহযন্ত নযস্ত কবরল, এেিং দ্াস দ্াসী ও োহকবদ্গযক বেদ্ায় কবরয়া বদ্য়া, 

একাবকনী বসই শযঠর সমবভেযাহাবরিী হইয়া চবলল। নয়নানি, এইরূযপ 

মহামূলয অলঙ্কারসমূহ হস্তগত কবরয়া, ক্রযম ক্রযম, অরযিযর অবত বনবেড় 

প্রযদ্যশ প্রযেশ কবরল, এেিং তাদৃ্শ পবতপরায়িা বহততবষিী প্রিবয়নীযক 

অন্ধকূযপ বনবক্ষপ্ত কবরয়া, পলায়নপূে থক, স্বযদ্যশ উপবস্থত হইল। রত্নােতী, 

কুযপ পবতত হইয়া, হা তাত! হা মাতঃ! েবলয়া, উতচ্চঃস্বযর বরাদ্ন কবরযত 

লাবগল। বদ্েযোযগ, এক পবথক, তথায় উপবস্থত হইয়া, তাদৃ্শয বনবেড় 

অরিযমযধয অসম্ভাবেত বরাদ্নশে শ্ৰেি কবরয়া, অবতশয় বেস্ময়াপি হইল, 

এেিং শে অনুসাযর গমন কবরয়া, কূযপর সমীপেতী হইয়া, তেযধয 

দৃ্ষ্টষ্টবনযক্ষপপূে থক, অেযলাকন কবরল, এক পরম সুিরী নারী, উতচ্চঃস্বযর 

বরাদ্ন ও পবরযেদ্ন কবরযতযি। পবথক দ্শ থনমাত্র, অবতমাত্র েযাকুল হইয়া, 

পরম েযত্ন বসই েীরত্নযক কূপ হইযত উদ্্ধতৃ কবরয়া, ন্দজজ্ঞাসা কবরল, তুবম 

বক, বক বনবমযত, একাবকনী এই ভয়ঙ্কর কানযন আবসয়াবিযল; বক প্রকাযরই 

ো বতামার এতাদৃ্শী দ্ুদ্থশা ঘষ্টিল, েল। 
 

রত্নােতী, পবতবনিা অবত গবহ থত েুন্দিয়া, প্রকৃত েযাপার বগাপযন রাবখ্য়া 

কবহল, আবম চন্দ্রপুরবনোসী বহমুপ্ত বশযঠর কনযা; আমার নাম রত্নােতী; 

আপন পবতর সবহত শ্বশুরালযয় োইযতবিলাম; এই স্থাযন উপবস্থত 

হইোমাত্র, সহসা কবতপয় দ্ুদ্থান্ত দ্সুয আবসয়া, প্রথমতঃ, অঙ্গ হইযত সমস্ত 

অলঙ্কার লইয়া, আমায় এই কূযপ ব বলয়া বদ্ল, এেিং আমার পবতযক 

বনতান্ত বনদ্থয়ারূযপ প্রহার কবরযত কবরযত, লইয়া বগল। তা াঁহার বক দ্শা 

ঘষ্টিয়াযি, বকিুই জাবন না। পান্থ শুবনয়া অবতশয় আযক্ষপ কবরযত লাবগল, 

এেিং অযশষবেধ আশ্বাসদ্ান ও অভয়প্রদ্ান পূে থক, অবত েযত্ন রত্নােতীযক 

সযঙ্গ লইয়া, তাহার বপত্রালযয় পাঁহুিাইয়া বদ্ল। 
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রত্নােতী বপতা-মাতার বনরবতশয় বেহপাত্র বিল। তা াঁহারা, তাহার তাদৃ্শয 

অসম্ভাবেত দ্ুরেস্থা দ্শ থযন বনতান্ত বেস্ময়াপি ও একান্ত বশাকাক্রান্ত হইয়া, 

গলদ্শ্রু বলাচযন, আকুল েচযন ন্দজজ্ঞাবসযলন, েৎযস! বকরূযপ বতামার 

এরূপ দ্ুদ্থশা ঘষ্টিল, েল। বস কবহল, এক অরযিয, অকস্মাৎ চাবরবদ্ক হইযত, 

অেধারী পুরুযষরা আবসয়া, েলপূে থক আমার অঙ্গ হইযত সমুদ্ায় অলঙ্কার 

খু্বলয়া লইল, এেিং তা াঁহাযক েত সম্পবত বদ্য়া বেদ্ায় কবরয়াবিযল, বস 

সমুদ্ায়ও কাবড়য়া লইল; অনন্তর, আমাযক এক অন্ধকূযপ ব বলয়া বদ্য়া, 

তাহার পৃযষ্ঠ, বনতান্ত বনষ্ঠুর রূযপ, েষ্টষ্টপ্রহার কবরযত কবরযত, কবহযত 

লাবগল, আর বকাথায় বক লুকাইয়া রাবখ্য়াবিস, োবহর কবরয়া বদ্। তখ্ন 

বতবন, বনতান্ত কাতর স্বযর অযনক বেনয় কবরয়া েবলযলন, আমাযদ্র বনকি 

োহা বিল, সমস্ত বতামাযদ্র হস্তগত হইয়াযি; আর বকিুমাত্র নাই। 

বতামাযদ্র প্রহাযর প্রাি ওষ্ঠাগত হইযতযি; চরযি ধবরযতবি ও কৃতাঞ্জবল 

হইয়া বভক্ষা কবরযতবি, আমায় িাবড়য়া দ্াও। বতবন োরিংোর এইপ্রকার 

কাতযরান্দিপ্রযয়াগ কবরযত লাবগযলন; বনদ্থয় দ্সুযরা তথাবপ তা াঁহাযক 

রজু্জেদ্ধ কবরয়া লইয়া বগল; তৎপযর িাবড়য়া বদ্ল, বক মাবরয়া ব বলল, 

বকিুই জাবনযত পাবর নাই। তখ্ন তাহার বপতা কবহযলন, েৎযস! তুবম 

উৎকষ্টিত হইও না। আমার অন্তঃকরযি লইযতযি, বতামার পবত জীবেত 

আযিন। বচাযররা অথ থাবপশাচ, অথ থ হস্তগত হইযল, আর অকারযি প্রাি নষ্ট 

কযর না। এইরূযপ অযশষবেধ আশ্বাস ও প্রযোধ বদ্য়া, তাহার বপতা, 

অবেলযম্ব, আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত কবরয়া বদ্যলন। 
 

এবদ্যক, নয়নানি, আপবন আলযয় উপবস্থত হইয়া, অলঙ্কারবেক্রয় িারা 

অথ থসিংগ্রহ কবরয়া, বদ্োরাত্র দ্ূতযক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃবত িারা কালযক্ষপ 

কবরযত লাবগল, এেিং বকয়ৎ বদ্যনর মযধযই, পুনরায় বনঃস্বভাোপি ও 

অিেেবেহীন হইয়া, মযন মযন বেযেচনা কবরল, আবম বে কুেযেহার 

কবরয়াবি, তাহা শ্বশুরালযয়, বকানও প্রকাযরই, প্রকাশ পায় নাই। অতএে, 

একিা িল কবরয়া, তথায় উপবস্থত হই; পযর, দ্ুই চাবর বদ্ন অেবস্থবত কবরয়া, 

সুযোগক্রযম বকিু হস্তগত কবরয়া, পলাইয়া আবসে। মযন মযন এই দ্ুষ্ট 

অবভসবন্ধ কবরয়া, বস শ্বশুরালযয় গমন কবরল, এেিং োিীযত প্রযেশ 

কবররামাত্র, সে থাযগ্র স্বীয় পত্নী রত্নােতীর দৃ্ষ্টষ্টপযথ পবতত হইল। 
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পবতপ্রাি রত্নােতী, পবতযক সমাগত বদ্বখ্য়া, অন্তঃকরযি বচন্তা কবরল, 

পবত, অবত দ্ুরাচার হইযলও, নারীর পরম ুরু। তা াঁহাযক সন্তুষ্ট রাবখ্যত 

পাবরযলই, নারী ইহযলাযক ও পরযলাযক চবরতাথ থতা প্রাপ্ত হয়। আর, বে নারী, 

কুমবতপরতন্ত্র হইয়া, পরম ুরু স্বামীর কাদ্াবচৎক কুেযেহারযক অপরাধ 

গিয কবরয়া, তাহার প্রবত বকানও প্রকাযর অশ্ৰদ্ধা ো অনাদ্র প্রদ্শ থন কযর, 

বস আপন ঐবহক ও পারযলৌবকক সকল সুযখ্ জলাঞ্জবল বদ্য়। আর, উবন, 

বকেল ভ্রাবন্তক্রযমই, বসরূপ েযেহার কবরয়াবিযলন, সযিহ নাই। অতএে, 

আবম, বসই সামানয বদ্াষ ধবরয়া, উহার চরযি অপরাবধনী হইে না। োহা 

হউক, উবন সবেযশষ না জাবনয়াই এখ্াযন আবসয়াযিন; আমায় বদ্বখ্যত 

পাইযলই, বনঃসযিহ, পলায়ন কবরযেন। অতএে, অযগ্র উহার ভয়ভঞ্জন 

কবরয়া বদ্ওয়া উবচত। 
 

রত্নােতী, অন্তঃকরযি, এই সকল আযলাচনা কবরয়া, ত্বরায় তাহার 

সেুখ্েবতথনী হইয়া কবহল, নাথ! তুবম অন্তঃকরযি বকানও আশঙ্কা কবরও 

না। আবম বপতা মাতার বনকি কবহয়াবি, বচাযররা, অলঙ্কারগ্রহিপূে থক, 

আমায় কুযপ বনবক্ষপ্ত কবরয়া, বতামায় ো াঁবধয়া লইয়া বগয়াযি। অতএে, বস 

সকল কথা মযন কবরয়া, ভীত হইোর আেশযকতা নাই। আমার বপতা মাতা 

বতামার বনবমত অতযন্ত উৎকষ্টিত আযিন; বতামায় বদ্বখ্যল, োর পর নাই, 

আহ্লাবদ্ত হইযেন। আর বতামার স্থানান্তযর োইোর প্রযয়াজন নাই; এই 

স্থাযনই অেবস্থবত করা; আবম োেজ্জীেন বতামার চরিযসো কবরে। 

এইরূযপ তাহার ভয়ভঞ্জন কবরয়া, পবরযশযষ রত্নােতী কবহল, আবম বপতা-

মাতার বনকি বেরূপ েবলয়াবি, বতামায় ন্দজজ্ঞাসা কবরযল, তুবমও বসইরূপ 

েবলযে। 
 

এইরূপ উপযদ্শ বদ্য়া, রত্নােতী প্রস্থান কবরযল পর, বসই ধূত থ তৎক্ষিাৎ 

শ্বশুযরর বনকযি বগয়া প্রিাম কবরল। বশ্ৰষ্ঠী, আবলঙ্গনপূে থক আশীে থাদ্ 

কবরয়া, অশ্রুপূি থ বলাচযন গদ্গদ্ েচযন, জামাতাযক সবেযশষ সমস্ত 

ন্দজজ্ঞাবসযত লাবগযলন। নয়নানি, স্বীয় সহধবম থিীর উপযদ্শানুরূপ সমস্ত 

েি থনা কবরয়া, পবরযশযষ কবহল, মহাশয়। বেরূপ বেপযদ্ পবড়য়বিলাম, 

তাহাযত প্রািরক্ষার বকানও সম্ভােনা বিল না; বকেল জগদ্ীশ্বযরর কৃপায়, 
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ও আপনাযদ্র চরিারবেযির অকৃন্দত্রমযেহসম্ববলত আশীে থাযদ্র প্রভাযে, এ 

োত্রা কথন্দঞ্চৎ পবরত্রাি পাইয়াবি। েন্ত্রিার পবরসীমা বিল না। অবধক আর 

বক েবলে, শত্রুও বেন কখ্নও এরূপ বেপযদ্ না পযড়। ইহা কবহয়া, বেন 

েথাথ থই পূরে অেস্থার স্মরি হইল, এরূপ ভান কবরয়া, বস বরাদ্ন কবরযত 

লাবগল। সবেযশষ সমস্ত শুবনয়া ও তাহার ভাে বদ্বখ্য়া, বহমুযপ্তর 

অন্তঃকরযি অবতশয় অনুকম্পা জন্দেল। 
 

রজনী উপবস্থত হইল। পবতপ্রাি রত্নােতী, স্বাবমসমাগমযসৌভাগযমযদ্ মত 

হইয়া, তদ্ীয় পূে থতন নশৃিংস আচরি বেস্মরিপূে থক, 

তৎসহোসসুখ্সযম্ভাযগর অবভলাযষ, মযনর উল্লাযস, সে থাযঙ্গ সে থপ্রকার 

অলঙ্কার পবরধান কবরয়া, শয়নাগাযর প্রযেশ কবরল। নয়নানি, বকয়ৎ ক্ষি 

কৃন্দত্রম বকৌতুযকর পর, বনিাযেশ প্রকাশ কবরযত লাবগল। তখ্ন রত্নােতী 

কবহল, আজ তুবম পথশ্ৰান্ত আি, আর অবধক ক্ষি জাগরিযেশ সহয 

কবরোর প্রযয়াজন নাই। শয়ন কর, আবম চরিযসো কবর। বস কবহল, তুবমও 

শয়ন কর, চরিযসো কবরযত হইযেক না। 
 

অনন্তর উভযয় শয়ন কবরযল, ধূত থবশযরামবি নয়নানি, অবেলযম্ব, কপি 

বনিার আশ্ৰয়গ্রহিপূর্েক, নাবসকযধ্ববন কবরযত আরম্ভ কবরল। 

রত্নােতীও, পবতযক বনিাগত বদ্বখ্য়া, অনবতবেলযম্ব বনিায় অযচতন হইল। 

তখ্ন, বসই অদ্্ভুত দ্ুরাত্মা, অেসর েুন্দিয়া, গাযত্রাখ্ানপূে থক, আপন 

কষ্টিযদ্শ হইযত তীক্্ষনধার িুবর েবহসৃ্কত কবরল, এেিং, বনরুপম েীরত্ন 

রত্নােতীর কিনালীযেদ্নপেূ থক, সমস্ত আভরি লইয়া পলায়ন কবরল। 
 

ইহা কবহয়া, শাবরকা েবলল, মহারাজ! োহা েবি থত হইল, সমস্ত স্বচযক্ষ 

প্রতযক্ষ কবরয়াবি। তদ্েবধ, আমার পুরুষজাবতর উপর অতযন্ত অশ্ৰদ্ধা ও 

অবেশ্বাস জন্দেয়াযি। প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, পুরুযষর সবহত োকযালাপ কবরে 

না, এেিং সাধযানুসাযর পুরুযষর সিংসগ থপবরতযাযগ েত্নেতী থাবকে। পুরুযষরা 

অবত ধূত থ, অবত নশৃিংস, অবত স্বাথ থপর। মহারাজ! অবধক আর বক েবলে, 

পুরুষসহোস সসপ থ গৃযহ োস অযপক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারযি, আর 

আমার পুরুযষর মুখ্ােযলাকন কবরযত ইো নাই। 
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রাজা শুবনয়া ঈষৎ হাসয কবরয়া, শুকযক কবহযলন, আযহ। চূড়ামবি! তুবম, 

শ্ৰীজাবতর উপর বক বনবমযত এত বেরি, তাহার সবেযশষ েি থন কর। 
 

তখ্ন শুক কবহল, মহারাজ! শ্ৰেি করুন, 
 

কাঞ্চনপুর নগযর সাগরদ্ত নাযম এক বশ্ৰষ্ঠী বিযলন। তা াঁহার শ্ৰীদ্ত নাযম 

সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাে এক পুত্র বিল। অনঙ্গপুরবনোসী বসামদ্ত 

বশ্ৰষ্ঠীর কনযা জয়শ্ৰীর সবহত তাহার বেোহ হয়। বকয়ৎ বদ্ন পযর, শ্ৰীদ্ত 

োবিজযাযথ থ বদ্শান্তযর প্রস্থান কবরল; জয়শ্ৰী আপবন বপত্রালযয় োস কবরযত 

লাবগল। দ্ীঘ থ কাল অতীত হইল, তথাবপ শ্ৰীদ্ত প্রতযাগমন কবরল না। 
 

একবদ্ন, জয়শ্ৰী আপন বপ্রয়েয়সযার বনকি কবহল, বদ্খ্ সবখ্! আমার 

বেৌেন েৃথা হইল। আজ পে থন্ত সিংসাযরর সুখ্ বকিুমাত্র জাবনযত পাবরলাম 

না। েবলযত বক, এরূযপ একাবকনী কালাহরি করা কষ্টঠন হইয়া উষ্টঠয়াযি। 

তুবম বকানও উপায় বস্থর কর। তখ্ন সখ্ী কবহল, বপ্রয়সবখ্! বধে থ ধর, 

ভগোযনর ইো হয় ত, অবেলযম্ব বতামার বপ্রয়সমাগম হইযেক। জয়শ্ৰী, 

ইোনুরূপ উতর না পাইয়া, অসযন্তাষ প্রকাশ কবরল, এেিং তৎক্ষিাৎ তথা 

হইযত অপসৃত হইয়া, গোক্ষিার বদ্য়া রাজপথ বনরীক্ষি কবরযত লাবগল। 

বদ্েযোযগ, ঐ সমযয়, এক পরম সুির েুো পুরুষ, অবতমযনাহর বেযশ, ঐ 

পযথ গমন কবরযতবিল। ঘিনাক্রযম, তাহার ও জয়শ্ৰীর চাবরচকু্ষঃ একযত্র 

হইোযত, উভযয়ই উভযয়র মন হরি কবরল। জয়শ্ৰী তৎক্ষিাৎ, আপবন 

সখ্ীযক কবহল, বদ্খ্, বে রূযপ পার, ঐ হৃদ্য়যচার েযন্দির সবহত সিংঘিন 

কবরয়া দ্াও। জয়শ্ৰীর সখ্ী, তাহার বনকযি বগয়া, কথােযল তাহার 

অবভপ্রায় েুন্দিয়া কবহল, বসামদ্যতর কনযা জয়শ্ৰী বতামার সবহত সাক্ষাৎ 

কবরযত চান; সন্ধযার পর, তুবম আমার আলযয় আবসযে। এই েবলয়া, বস 

তাহাযক আপন আলয় বদ্খ্াইয়া বদ্ল। তখ্ন বস কবহল, বতামার সখ্ীযক 

েবলযে, আবম অবতশয় অনুগৃহীত হইলাম; সায়িংকাযল, বতামার আোযস 

আবসয়া বনঃসযিহ তাহার সবহত সাক্ষাৎ কবরে। 
 

তদ্নন্তর সখ্ী, জয়শ্ৰীর বনকযি বগয়া, সবেযশষ সমুদ্ায় তাহার বগাচর 

কবরযল, বস অতযন্ত আহ্লাবদ্ত হইল, এেিং তাহাযক পাবরযতাবষক বদ্য়া, 
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অযশষ প্রকার প্রশিংসা কবরয়া কবহল, েবদ্ তুবম তাহার সবহত বমলন কবরয়া 

বদ্যত পার, আমায় বচরকাযলর মত বকবনয়া রাবখ্যে; আবম, বকানও কাযল, 

বতামার এ ধারা শুবধযত পাবরে না। এক্ষযি তুবম আপন আলযয় বগয়া 

অেবস্থবত কর; বস আবসোমাত্র আমায় সিংোদ্ বদ্যে। এই েবলয়া, সখ্ীযক 

বেদ্ায় কবরয়া, জয়শ্ৰী, উল্লাবসত মযন, ইোনুরূপ বেশভূষা কবরযত েবসল। 
 

শুভ সন্ধযাকাল উপবস্থত হইযল, বসই েুে, রবতপবতর আযদ্শানুরূপ 

বেশপবরগ্রহ কবরয়া, সখ্ীর আলযয় উপবস্থত হইল। বস, পরম সমাদ্যর 

েবসযত আসন বদ্য়া, জয়শ্ৰীর বনকযি বগয়া, বপ্রয়তযমর উপবস্থবতসিংোদ্ 

বদ্ল। জয়শ্ৰী শুবনয়া, আহ্লাদ্সাগযর মগ্ন হইয়া, কবহল, সবখ্! বকন্দঞ্চৎ কাল 

অযপক্ষা কবর; গৃহজন বনবিত হইযলই, বতামার সযঙ্গ বগয়া, প্রািনাযথর 

হযস্ত আত্মসমপ থি কবরয়া, জে সাথ থক কবরে। অনন্তর, পবরোরস্থ সমস্ত 

বলাক বনিাগত হইযল, জয়শ্ৰী, সখ্ীর সবহত তদ্ীয় আোযস উপবস্থত হইয়া, 

অননুভূতপূে থ, বচরাকাজ্জিত মদ্নরযসর আস্বাদ্ন িারা, বেৌেযনর 

চবরতাথ থতা সম্পাদ্না কবরয়া, বনশােসান সমযয়, স্বীয় আোযস প্রবত গমন 

কবরল। বস, এইরূযপ, প্রতযহ, বপ্রয়সমাগমসুযখ্ কালোপন কবরযত লাবগল। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, তাহার স্বামী, বেযদ্শ হইযত প্রতযাগত হইয়া, শ্বশুরালযয় 

উপবস্থত হইল। জয়শ্ৰী, শ্ৰীদ্যতর সমাগমযন, মযন মযন বচন্তা কবরযত 

লাবগল, এ আপদ্ আোর, এত বদ্যনর পর, বকাথা হইযত উপবস্থত হইল। 

এখ্ন বক কবর, প্রািনাযথর বনকযি োইোর েযাঘাত জন্দেল। কতবদ্ন 

থাবকযেক, কত জ্বালাইযেক, তাহাও জাবন না। এই বচন্তায় মগ্ন, ও োন, 

বভাজন প্রভৃবত সমস্ত বেষযয় বেমুখ্ হইয়া, বেষি মযন, সখ্ীর সবহত, 

নানাপ্রকার মন্ত্রিা কবরযত লাবগল। 
 

রজনী উপবস্থত হইল। জয়শ্ৰীর মাতা, জামাতাযক, পরম সমাদ্র ও 

েত্নপূে থক বভাজন করাইয়া, দ্াসী িারা, শয়নাগাযর বগয়া বেশ্ৰাম কবরযত 

েবলযলন এেিং আপন কনযাযকও পবতশুশ্ৰূষাযথ থ গমন কবরযত আযদ্শ 

বদ্যলন। জয়শ্ৰী প্রথমতঃ অসর্ম্ত হওয়াযত, তাহার মাতা, নানাবেধ 

প্রযোধোকয ও ভৎথসনা িারা তাহাযক বনরুতরা কবরয়া েলপূে থক গৃহপ্রযেশ 

করাইযলন। তখ্ন বস বেোশা হইয়া, শয়নাগাযর প্রযেশপূর্েক, পলযাযঙ্ক 
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আযরাহি কবরয়া, বেেৃত মুযখ্ শয়ন কবরয়া রবহল। শ্ৰীদ্ত, বেগ্ধ সম্ভাষি 

কবরয়া, প্রিবয়নীর প্রবত নানাপ্রকার প্রীবতোকয প্রযয়াগ কবরযত লাবগল। বস, 

তাহাযত সাবতশয় বেরন্দি প্রকাশ কবরয়া, বমৌন অেলম্বন কবরয়া রবহল। 

শ্ৰীদ্ত, তাহার সযন্তাষ জোইোর বনবমত, বনজানীত নানাবেধ েহুমূলয 

অলঙ্কার ও পট্টশািী প্রভৃবত কাবমনীজনকমনীয় িেয প্রদ্ান কবরযল, 

জয়শ্ৰী, সাবতশয় বকাপপ্রদ্শ থনপূে থক, তদ্ত সমস্ত েস্তু দ্ূযর বনবক্ষপ্ত কবরল। 

তখ্ন শ্ৰীদ্ত, বনতান্ত বনরুপায় ভাবেয়া, ক্ষান্ত রবহল, এেিং একান্ত পথশ্ৰান্ত 

বিল, তৎক্ষিাৎ বনিাগত হইল। 
 

জয়শ্ৰী, পবতযক বনিায় অযচতন বদ্বখ্য়া, মযন মযন আহ্লাবদ্ত হইল, এেিং 

পবতদ্ত েে ও অলঙ্কার পবরধান কবরয়া, বঘারতর অন্ধকারােৃত রজনীযত, 

একাবকনী বনভথযয় বপ্রয়তযমর উযদযশ চবলল। বসই সমযয়, এক তস্কর ঐ 

পযথ দ্ণ্ডায়মান বিল। বস সে থালঙ্কারভূবষত কাবমনীযক, অধ থারাত্র সমযয়, 

একাবকনী গমন কবরযত বদ্বখ্য়া, বেযেচনা কবরযত লাবগল, এই েুেতী, 

অসহাবয়নী হইয়া, বনশীথ সমযয়, বনভথযয় বকাথায় োইযতযি। োহা হউক, 

সবেযশষ অনুসন্ধান কবরযত হইল। এই েবলয়া, বস তাহার পিাৎ পিাৎ 

চবলল। 
 

এবদ্যক, জয়শ্ৰীর বপ্রয় সখ্া, সখ্ীর আলযয় একাকী শয়ন কবরয়া, তাহার 

আগমনপ্রতীক্ষায় কালযক্ষপ কবরযতবিল। অকস্মাৎ এক কালসপ থ আবসয়া, 

দ্িংবশয়া তাহার প্রািসিংহার কবরয়া বগল। বস মৃত পবতত রবহল। জয়শ্ৰী, 

তথায় উপবস্থত হইয়া, মৃত বপ্রয়তমযক কপিবনবিত বোধ কবরয়া, োরিংোর 

আহোন কবরযত লাবগল; বকন্তু উতর না পাইয়া, মযন মযন বেযেচনা কবরল, 

আমার আবসযত বেলম্ব হওয়াযত, ইবন অবভমাযন উতর বদ্যতযিন না; 

অনন্তর, তাহার পাযশ্ব থ শয়ন কবরয়া, বেনয় ও বপ্রয় সম্ভাষিপূে থক, বেলযম্বর 

বহতুবনযদ্থশ ও ক্ষমাপ্রাথ থনা কবরযত আরম্ভ কবরল। বচার বকন্দঞ্চৎ দ্ূযর 

দ্ণ্ডায়মান হইয়া, সহাসয আযসয, এই রহসয বদ্বখ্যত লাবগল। 
 

বনকিস্থেিেৃক্ষোসী এক বপশাচও এই বকৌতুক বদ্বখ্যতবিল। বস, সাবতশয় 

কুবপত হইয়া, বস্থর কবরল, ঈদৃ্শী দ্ুিাবরিীযক সমুবচত দ্ণ্ড বদ্ওয়া 

আেশযক; অনন্তর বস, তদ্ীয় বপ্রয়তযমর মৃত কযলেযর আবেভূবত হইয়া, 
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দ্ন্ত িারা জয়শ্ৰীর নাবসকাযেদ্নপূে থক, আপন আোসেৃযক্ষ প্রবত গমন 

কবরল। বচার, এই সমস্ত নয়নযগাচর কবরয়া, বনরবতশয় চমৎকৃত হইল। 
 

জয়শ্ৰীর জ্ঞাযনাদ্য় হইল। তখ্ন, বস, বপ্রয়তমযক মৃত বস্থর কবরয়া, সখ্ীর 

বনকযি বগয়া, পূে থাপর সমস্ত েযাপার তাহার বগাচর কবরয়া কবহল, সবখ্! 

আবম এই বেষম বেপযদ্ পবড়য়াবি; বক উপায় কবর, েল। গৃযহ বগয়া, বকমন 

কবরয়া, বপতামাতার বনকি মুখ্ বদ্খ্াইে। তা াঁহারা কারি ন্দজজ্ঞাবসযল, বক 

উতর বদ্ে। বেযশষতঃ, আন্দজ আোর বসই সে থনাবশয়া আবসয়াযি; বসই ো, 

বদ্বখ্য়া শুবনয়া, বক মযন কবরযেক। সবখ্! তুবম আমায় বেষ আবনয়া দ্াও, 

খ্াইয়া প্রািতযাগ কবর; তাহা হইযলই সকল আপদ্ ঘুবচয়া োয়। এই েবলয়া, 

জয়শ্ৰী বশযর করাঘাত কবরযত লাবগল। সখ্ী শুবনয়া হতেুন্দদ্ধ ও বনরুতরা 

হইয়া রবহল। 
 

বকয়ৎ ক্ষি পযর, জয়শ্ৰী, উৎপিমবতত্বেযল, এক উপায় বস্থর কবরয়া কবহল, 

সবখ্! আর বচন্তা নাই, উতম উপায় বস্থর কবরয়াবি; শুন বদ্বখ্, সঙ্গত হয় 

বকনা। আবম, এই অেস্থায় গৃযহ বগয়া, শয়নমন্দিযর প্রযেশপূে থক, চীৎকার 

কবরয়া বরাদ্ন কবরযত আরম্ভ কবর। গৃহজন, বরাদ্নশযে জাগবরত হইয়া, 

কারি ন্দজজ্ঞাসাযথ থ উপবস্থত হইযল, েবলে, আমার স্বামী, অকারযি, বক্রাযধ 

অন্ধ হইয়া, বনতান্ত বনদ্থয়ারূযপ োরিংোর প্রহার কবরয়া, পবরযশযষ 

নাবসকাযেদ্ন কবরয়া বদ্যলন। সখ্ী কবহল, উতম েুন্দি হইয়াযি; ইহাযত 

সকল বদ্ক রক্ষা হইযেক। অতএে, অবেলযম্ব গৃযহ বগয়া, এইরূপ কর। 
 

জয়শ্ৰী, সত্বর গৃযহ বগয়া, শয়নাগাযর প্রযেশপূে থক, উতচ্চঃস্বযর বরাদ্ন 

কবরযত লাবগল। গৃহজন, ক্রিনধ্ববন শ্ৰেযি েযকুল হইয়া, জয়শ্ৰীর 

শয়নগৃযহ প্রযেশ কবরয়া বদ্বখ্ল, তাহার নাবসকা নাই; সমস্ত গাত্র ও েে 

বশাবিযত অবভবষি হইয়াযি; এেিং, বস বনযজ, ভূতযল পবতত হইয়া, বরাদ্ন 

কবরযতযি। অনন্তর, তাহারা, েযগ্রতাপ্রদ্শ থন পুরঃসর, োরিংোর বহতু 

ন্দজজ্ঞাসা করাযত, জয়শ্ৰী আপবন স্বামীর বদ্যক অঙু্গবলপ্রযয়াগ কবরয়া 

কবহল, ঐ দ্ুেৃ থত দ্সুয আমার এই দ্ুদ্থশা কবরয়াযি। তখ্ন সমস্ত পবরোর, 

একোকয হইয়া, শ্ৰীদ্যতর অযশষপ্রকার বতরস্কার আরম্ভ কবরল। 
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সুশীল শ্ৰীদ্ত, পূে থাপর বকিুই জাযন না; অকস্মাৎ এতাদৃ্বশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড 

দ্শ থযন ও নানাপ্রকার বতরস্কারোকয শ্ৰেযি, বেস্ময়াপি হইয়া, মযন মযন 

বেযেচনা কবরযত লাবগল, আবম, সবেযশষ না জাবনয়া, শ্বশুরালযয় আবসয়া, 

োর পর নাই অবেযেচনার কম থ কবরয়াবি। ইহাযক অবত দ্ুিবরত্রা 

বদ্বখ্যতবি। প্রথমতঃ, শত শত চািুেচযনও, বে েযন্দি আলাপ কযর নাই; 

বসই এক্ষযি অনায়াযস, মুিকযি, বমথযাপোদ্ বদ্যতযি। এই বনবমতই 

নীবতযজ্ঞরা কবহয়াযিন, মনুযষযর কথা দ্ূযর থাকুক, বদ্েতারাও েীযলাযকর 

চবরত্র ও পুরুযষর ভাযগযর কথা েুন্দিযত পাযরন না। জাবন না, পবরযশযষ বক 

বেপদ্ ঘষ্টিযেক। এইরূপ নানাবেধ বচন্তায় মগ্ন হইয়া, বমৌন অেলম্বনপূে থক, 

বস অযধােদ্ন হইয়া রবহল। 
 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, জয়শ্ৰীর বপতা, রাজিাযর সিংোদ্ বদ্য়া, 

জামাতাযক বেচারালযয় নীত কবরল। প্রাড়্বেোক, োদ্ী ও প্রবতোদ্ী উভয় 

পক্ষযক পরস্পর সর্ম্ুখ্েতী কবরয়া প্রথমতঃ জয়শ্ৰীযক ন্দজজ্ঞাবসযলন, বক 

বতামার এ দ্ুদ্থশা কবরয়াযি, েল; আবম বসই দ্ুরাচাযরর েযথাবচত দ্ণ্ডবেধান 

কবরযতবি। জয়শ্ৰী পবত প্রবত দৃ্ষ্টষ্টপাত কবরয়া কবহল, ধম থােতার। ইবন 

আমার স্বামী; ইাঁহা হইযত আমার এই দ্ুদ্থশা ঘষ্টিয়াযি। অনন্তর, প্রাড়্বেোক 

শ্ৰীদ্তযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, তুবম বক বনবমত এমন দ্ুষ্কম থ কবরযল। বস 

কবহল, ধম থােতার। আবম এ বেষযয়র ভালমি বকিুই জাবন না; ইহাযত, 

আপনকার বেচাযর, বেরূপ েযেস্থা হয়, করুন; এই েবলয়া, কৃতাঞ্জবল হইয়া, 

বেষি েদ্যন দ্ণ্ডায়মান রবহল। 
 

প্রাড়্বেোক, োদ্ী ও প্রবতোদ্ীর োকযশ্ৰেিাযন্ত, সকল বেষযয়র সবেযশষ 

পে থাযলাচনা কবরয়া, ঘাতকাবদ্গযক ডাকাইয়া, শ্ৰীদ্তযক শূযল বদ্যত আযদ্শ 

কবরযলন। বচার, বকন্দঞ্চৎ দ্ূযর দ্ণ্ডায়মান হইয়া, পূে থাপর সমস্ত েযাপার, 

সবেযশষ সতকথতাপূে থক, বদ্বখ্যতবিল। বস, অকারযি এক েযন্দির 

প্রািবেনাযশর উপক্রম বদ্বখ্য়া, প্রাড়্বেোযকর সর্ম্ুখ্েতী হইয়া বনযেদ্ন 

কবরল, মহাশয়! সবেযশষ অনুসন্ধান না কবরয়া, বেনা অপরাযধ, আপবন এ 

েযন্দির প্রািদ্ণ্ড কবরযতযিন। আপবন ধম থােতার, েথাথ থ বেচার করুন; 

েযবভচাবরিীর োযকয বেশ্বাস কবরযেন না। 
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প্রাড়্বেোক চবকত হইয়া উষ্টঠযলন, এেিং বচাযরর োকয শুবনয়া, োরিংোর 

ন্দজজ্ঞাসা ও তথযানুসন্ধানপূে থক, সবেযশষ সমস্ত অেগত হইযলন। তদ্ীয় 

আযদ্শ অনুসাযর, জয়শ্ৰীর মৃত পবতত উপপবতর েক্ত্রমধয হইযত, তদ্ীয় 

বিি নাবসকা আনীত হইল। তখ্ন বতবন; বনরবতশয় বেস্ময়াপি হইয়া, 

বচারযক েথাথ থোদ্ী ও শ্ৰীদ্তযক বনরপরাধ বস্থর কবরয়া, েযথাবচত 

পাবরযতাবষক প্রদ্ানপূে থক, উভয়যক বেদ্ায় বদ্যলন; এেিং জয়শ্ৰীীর 

মস্তকমুণ্ডন ও তাহাযত তক্রযসচন, তৎপযর তাহাযক গদ্থযভ আযরাহি ও 

নগযর পবরভ্রমি করাইয়া, বদ্শ হইযত েবহসৃ্কত কবরযলন। 
 

এইরূযপ আখ্যাবয়কার সমাপন কবরয়া, চূড়ামবি কবহল, মহারাজ। নারী 

ঈদৃ্শ প্রশিংসনীয় ুযি পবরপূি থা হয়। 
 

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত কবরয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! জয়শ্ৰী ও 

নয়নানি, এ উভযয়র মযধয বকান েযন্দি অবধক দ্ুরাচার। রাজা কবহযলন, 

আমার মযত, দ্ুই সমান। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

পঞ্চম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

ধারা নগযর, মহােল নাযম, মহােল পরাক্রান্ত নরপবত বিযলন। তা াঁহার 

দ্ূযতর নাম হবরদ্াস। ঐ দ্ূযতর, মহাযদ্েী নাযম, এক পরম সুিরী কনযা 

বিল। কালক্রযম, কনযা বেৌেনসীমায় উপনীত হইযল, হবরদ্াস মযন মযন 

বেযেচনা কবরযত লাবগল, কনযা বেোহযোগয হইল; অতঃপর, ের অযিষি 

কবরয়া, উহার বেোহ সিংস্কার সম্পি করা উবচত। অনন্তর, পবরোযরর মযধয, 

মহাযদ্েীর বেোযহর কথার আযিালন হইযত আরম্ভ হইযল, বস, এক বদ্ন, 

আপবন বপতার বনকি বনযেদ্ন কবরল, বপতঃ! বে েযন্দির সবহত আমার 

বেোহ বদ্যেন, বতবন বেন সে থু যি অলঙ্কত হন। হবরদ্াস, কনযার এই 

প্রশিংসনীয় প্রাথ থনা শ্ৰেযি সন্তুষ্ট হইয়া, উপেুি পাযত্রর অনুসন্ধান কবরযত 

লাবগল। 
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এক বদ্ন, রাজা মহােল হবরদ্াসযক কবহযলন, হবরদ্াস। দ্বক্ষিযদ্যশ 

হবরিন্দ্র নাযম রাজা আযিন। বতবন আমার পরম েনু্ধ। েহু বদ্ন অেবধ, 

তা াঁহার শারীবরক ও বেষবয়ক বকানও সিংোদ্ না পাইয়া, েড় উৎকষ্টিত 

হইয়াবি। অতএে, তুবম তথায় বগয়া, আমার কুশলসিংোদ্ বদ্য়া, ত্বরায় 

তাহার সে থাঙ্গীি মঙ্গলসিংোদ্ লইয়া আইস। হবরদ্াস, রাজকীয় আযদ্শ 

অনুসাযর, কবতপয় বদ্েযসর মযধয, রাজা হবরিযন্দ্রর রাজধানীযত উপবস্থত 

হইয়া, তাহার বনকি বনজ প্রভুর সযিশ জানাইল। হবরিন্দ্র, দ্ূতমুযখ্ 

বমযত্রর মঙ্গলোতা াঁ প্রাপ্ত হইয়া, আনিসাগযর মগ্ন হইযলন; এেিং সমুবচত 

পুরস্কার প্রদ্ানপূে থক, হবরদ্াসযক, কবতপয় বদ্েস, তথায় অেবস্থবত কবরযত 

অনুযরাধ কবরযলন। 
 

এক বদ্েস, রাজা হবরিন্দ্র সভামযধয হবরদ্াসযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, 

হবরদ্াস। তুবম বক বোধ কর, কবলেুযগর আরম্ভ হইয়াযি বকনা। তখ্ন বস 

কৃতাঞ্জবল হইয়া কবহল, হা াঁ মহারাজ! কবলকাল উপবস্থত হইয়াযি। তাহার 

অবধকারপ্রভাযেই, সিংসাযর বমথযাপ্রপঞ্চ প্রেল হইয়া উষ্টঠযতযি; সযতযর 

হ্রাস হইযতযি; পৃবথেী অল্প  ল বদ্যতযিন; বলাক মুযখ্ বমষ্ট োকয েযেহার 

কযর, বকন্তু অন্তযর সমূ্পি থ কপিতা; রাজারা, প্রজার সুখ্সমৃন্দদ্ধর প্রবত দৃ্ষ্টষ্ট 

না রাবখ্য়া, বকেল বকাষ পবরপূরযি েত্নোন হইয়াযিন; ব্ৰাহ্মযির সৎকযম থর 

অনুষ্ঠাযন বেসজথন বদ্য়াযিন, এেিং েৎপযরানান্দস্ত বলাভী হইয়াযিন; েীযলাক 

লজ্জায় এককাযল জলাঞ্জবল বদ্য়াযি, এেিং সে থ বেষযয় সমূ্পি থ স্বাতন্ত্রয 

অেলম্বন কবরয়াযি; পুত্র পরম ুরু বপতামাতার শুশ্ৰূষায় ও আজ্ঞা 

প্রবতপালযন পরাঙ্মুখ্ হইয়াযি; ভ্রাতা ভ্রাতার প্রবত সে থযতাভাযে বেহশূনয 

দৃ্ষ্ট হইযতযি; বমত্রতা বনেন্ধন অকৃন্দত্রমপ্রিয়সম্ববলত সরল েযেহার আর 

দৃ্ষ্টষ্টযগাচর হয় না; বনতয, বনবমবতক প্রভৃবত শাযোি কযম থ কাহারও আস্থা 

বদ্বখ্যত পাওয়া োয় না; পামযররা, েুন্দদ্ধ ও বেদ্যার অহঙ্কাযর, প্রবতকূল তকথ 

িারা, ধম থমূল সনাতন বেদ্শাযের বেপ্লােযন উদ্যত হইয়াযি। মহারাজ! 

ইতযাবদ্ নানা প্রকাযর বকেল ধযম থর বতযরাভাে ও অধযম থর প্রাদ্ুভথাে সে থত্র 

বনত্রযগাচর হইযতযি। রাজা শুবনয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, হবরদ্াযসর সবেযশষ 

প্রশিংসা কবরযলন। 
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সভা ভঙ্গাযন্ত, রাজা অন্তঃপুযর প্রযেশ কবরযলন। হবরদ্াস, আপন 

অেবস্থবতস্থাযন উপবস্থত হইয়া, এক অপবরবচত ব্ৰাহ্মিতনয়যক উপবেষ্ট 

বদ্বখ্য়া ন্দজজ্ঞাসা কবরল, তুবম বক, বক বনবমযত আবসয়াি। বস কবহল, আবম 

বতামার বনকযি বকিু প্রাথ থনা কবরযত আবসয়াবি। হবরদ্াস কবহল, বক প্রাথ থনা, 

েল; আমার সামথ থয হয়, সম্পি কবরে। বস কবহল, বতামার এক পরম 

সুিরী ুিেতী কনযা আযি; আমার সবহত তাহার বেোহ দ্াও। হবরদ্াস 

কবহল, আবম, কনযার প্রাথ থনা অনুসাযর, প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, বে েযন্দি সমস্ত 

বেদ্যায় পারদ্শী ও অসাধারিুিসম্পি হইযেক, তাহাযক কনযাদ্ান 

কবরে। বস কবহল, আবম, োলযকাল অেবধ, পরম েযত্ন, নানা বেদ্যায় বনপুি 

হইয়াবি; আর, আমার এক অসাধারি ুি এই বে, এক অদ্্ভুত রথ বনম থাি 

কবরয়াবি; তাহাযত আযরাহি কবরযল, এক দ্যণ্ড, েষ থগময বদ্যশ উপবস্থত 

হওয়া োয়। 
 

হবরদ্াস শুবনয়া সন্তুষ্ট হইল; এেিং, কনযাদ্াযন সর্ম্ত হইয়া কবহল, কলয 

প্রাতঃকাযল, তুবম রথ লইয়া আমার বনকযি আবসযে। এই েবলয়া, 

ব্ৰাহ্মিতনয়যক বেদ্ায় বদ্য়া, হবরদ্াস োন, আবহ্নক, ও বভাজন কবরল; এেিং, 

অপরাযহ্ন, রাজার সবহত সাক্ষাৎ কবরয়া, বেদ্ায় লইয়া, স্বযদ্শ প্রবতগমযনর 

বনবমত প্রস্তুত হইয়া রবহল। 
 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, ব্ৰাহ্মিতনয় হবরদ্াযসর বনকযি উপবস্থত হইযল, 

উভযয়, রযথ আযরাহি কবরয়া, স্বল্প সময় মযধয, ধারানগযর উপবস্থত হইল। 

হবরদ্াযসর প্রতযাগমযনর পূযে থ, তদ্ীয় পত্নী ও পুত্র, পৃথক পৃথক, এক এক 

ব্ৰাহ্মিতনযয়র বনকি অঙ্গীকার কবরয়াবিল, মহাযদ্েীর সবহত বেোহ বদ্ে; 

তা াঁহাযত বকেল হবরদ্াযসর গৃহপ্রতযাগমনপ্রতীক্ষা প্রবতেন্ধক বিল। এক্ষযি, 

বসই পূে থাশ্বাবসত েযররা, হবরদ্াসযক গৃহাগত শুবনয়া, বেোযহর বনবমত, 

তদ্ীয় আলযয় উপবস্থত হইল। 
 

এইরূযপ বতন ের একত্র হইযল, হবরদ্াস, অবতশয়, েযাকুল হইয়া, মযন মযন 

বচন্তা কবরযত লাবগল, বতন জযন বতন জযনর বনকি অঙ্গীকার কবরয়াবি; 

বতন জযনই বেদ্যাোন ও অসাধারিুিসম্পি, কাহাযকই বনরাশ কবর। 

অনন্তর, বস তাহাবদ্গযক কবহল, অদ্য বতামরা আমার আলযয় অেবস্থবত 
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করা; আবম, পুত্র ও গৃবহিীর সবহত পরামশ থ কবরয়া, কতথেয বস্থর কবরে। 

তাহারা, সেত হইয়া, বস বদ্ন, হবরদ্াযসর আোযস অেবস্থবত কবরল। 

বদ্েবেড়ম্বনায়, বসই রজনীযত, বেন্ধযাচলোসী এক রাক্ষস আবসয়া, 

হবরদ্াযসর কনযাযক হস্তগত কবরয়া, প্রস্থান কবরল। 
 

গৃহজন প্রভাযত গাযত্রাখ্ান কবরয়া বদ্বখ্ল, মহাযদ্েী গৃযহ নাই। তখ্ন 

সকযল, একত্র হইয়া, নানাপ্রকার কল্পনা কবরযত লাবগল। বেোহাথী 

ব্ৰাহ্মিকুমাযররাও, ভাবেনী ভাে থার আদ্শ থনোতা াঁ শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, ম্লান 

েদ্যন তথায় উপবস্থত হইল। তেযধয এক েযন্দি, সমাবধেযল, ভূত, ভবেষযৎ, 

েতথমান, সমুদ্য় প্রতযক্ষেৎ বদ্বখ্ত। বস হবরদ্াসযক কবহল, মহাশয়! 

উৎকষ্টিত হইযেন না। আবম বদ্বখ্যতবি, এক রাক্ষস, আপনকার কনযার 

রূপলােযিয বমাবহত হইয়া, তাহাযক লইয়া বগয়া, বেন্ধয পে থযত রাবখ্য়াযি; 

েবদ্ তথা হইযত প্রতযাহরি কবরোর বকানও উপায় থাযক, বচষ্টা বদ্খু্ন। 

বিতীয় কবহল, আবম শেযেধী শর িারা, বেপযক্ষর প্রািসিংহার কবরযত পাবর; 

অতএে, বকানও উপাযয় তথায় উপবস্থত হইযত পাবরযল, রাক্ষযসরা 

প্রািবেনাশ ও কনযার উদ্ধারসাধন কবরযত পাবরে। তখ্ন তৃতীয় কবহল, 

আমার এই রযথ আযরাহি কবরয়া প্রস্থান কর, অবেলযম্ব তথায় উপবস্থত 

হইযত পবরযে। 
 

অনন্তর, বস, ঐ রযথ আযরাহিপূে থক, বেন্ধাচযল উপবস্থত হইল; এেিং, 

শেযেধী শর িারা ক্রেযাযদ্র প্রািসিংহার কবরয়া, মহাযদ্েী সমবভেযাহাযর, 

অবেলযম্ব ধারানগযর প্রতযাগমন কবরল। অনন্তর, বতন ের, পরস্পর বেোদ্ 

কবরয়া, কবহযত লাবগল, আবমই ইহার পাবিগ্রহযি অবধকারী; আবম না 

হইযল, ইহার উদ্ধার হইোর বকানও সম্ভােনা বিল না। হবরদ্াস, তদ্ীয় 

োদ্ানুোদ্ শ্ৰেযি কতথেযােধারযি বেমূঢ় ও েৎপযরানান্দস্ত েযাকুল হইল। 
 

এইরূযপ উপাখ্যাযনর সমাপন কবরয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! 

এই বতযনর মযধয বকান েযন্দি মহাযদ্েীর পাবিগ্রহযি অবধকারী হইযত 

পাযর। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, বে েযন্দি রাক্ষযসর প্রািসিংহার কবরয়া, 

মহাযদ্েীর প্রতযানয়ন কবরয়াযি। বেতাল কবহল, বতন জযনই সমান বেিান; 

এেিং, বতন জনই, প্রতযানয়নবেষযয়, সমান সাহােয কবরয়াযি; তযে বক 
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জনয, অনয কাহারও না হইয়া, এই কনযা প্রতযাহতা াঁরই প্রিবয়নী হইযেক। 

রাজা কবহযলন, বতন জনই অসাধারি ুিপ্রকাশ কবরয়াযি, েথাথ থ েযি; 

বকন্তু সূক্ষ্ম বেযেচনা কবরযল, প্রতযাহতা াঁর ুযিই, প্রকৃত কাে থ বনম্পি 

হইয়াযি; অতএে, তাহারই প্রাধানয েুন্দিেুি বোধ হইযতযি। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

ষষ্ঠ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

ধম থপুর নাযম অবত প্রবসদ্ধ নগর আযি। তথায় ধম থশীল নাযম অবত সুশীল 

রাজা বিযলন। তা াঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী, এক বদ্ন, রাজাযক পরামশ থ 

বদ্যলন, মহারাজ। মন্দিরবনম থািপূে থক, কাতযায়নীর প্রবতমা প্রবতষ্ঠা কবরয়া, 

প্রবতবদ্ন, েথাবেধাযন, পূজা কবরযত আরম্ভ করুন; শাযে এ বেষযয় বেলক্ষি 

 লশ্রুবত আযি। রাজা, মন্ত্রীর পরামযশ থ, পরম পবরযতাষ প্রাপ্ত হইযলন; 

এেিং, নূতন মন্দির বনবম থত করাইয়া, ভগেতী কাতযায়নীর কাঞ্চনময়ী 

প্রবতমূবতথ সিংস্থাপনপূে থক, প্রতযহ, মহাসমাযরাযহ েযথাপেুি ভন্দিযোগ 

সহকাযর, বদ্েীর পূজা কবরযত লাবগযলন। 
 

রাজা, এইরূযপ, বদ্েতার আরাধাযন বনয়ত েত্নোন ও বগা-ব্ৰাহ্মযি সাবতশয় 

ভন্দিমান বিযলন; তথাবপ সিংসারাশ্ৰযমর সারভূত তনযয়র 

মুখ্চন্দ্রবনরীক্ষযি অবধকারী হইযলন না। সে থদ্াই বতবন মযন মযন বচন্তা 

কযরন, শাযে ও বলাকাচাযর প্রবসদ্ধ আযি, অপুত্র েযন্দির সিংসারাশ্ৰম, ধযন 

জযন পবরপূি থ হইযলও, শূনযপ্রায়; এেিং, পরকাযলও, তাহার সদ্গবতলাভ হয় 

না। অতএে বক কতথেয। 
 

এক বদ্ন, রাজা, মবন্ত্রপ্রের অন্ধযকর পরামশ থ অনুসাযর, কাতযায়নীর 

মন্দিযর প্রযেশপূে থক, সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কবরয়া, কৃতাঞ্জবলপুযি স্তে কবরযত 

লাবগযলন, বদ্বে! তুবম ন্দত্রযলাকজননী; ব্ৰহ্মা, বেষু্ণ, মযহশ্বর প্রভৃবত বদ্েগি 

বনয়ত বতামার আরাধনা কযরন; তুবম, কাযল কাযল, ন্দত্রভুেযনর মহানথ থযহতু 

উৎপাতধূমযকতুপ্রায় মবহষাসুর, রিেীজ প্রভৃবত দ্ূেৃ থত বদ্তয-দ্ানেগযির 
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প্রািসিংহার কবরয়া, ভূবমর ভার হবরয়াি; আর, েখ্ন বে স্থাযন বতামার 

ভযিরা বেপদ্গ্রস্ত হইয়াযি, তুবম তৎক্ষিাৎ, তথায় আবেভূথত হইয়া, 

তাহাযদ্র পবরত্রাি কবরয়াি; তুবম শরিাগত ভিগযির মযনাোঞ্ছা পূি থ 

কবরয়া থাক; এই বনবমত, আবম বতামার শরিাপি হইয়াবি; আমার 

মনস্কামনা পবরপূি থ কর। স্তোেসাযন রাজা, পুনে থার সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত 

কবরয়া, কৃতাঞ্জবল হইয়া, দ্ণ্ডায়মান রবহযলন। 
 

অনন্তর আকাশোিী হইল, রাজন! আবম বতামার প্রবত আবতশয় প্রসি 

হইয়াবি; অবভযপ্রবত ের প্রাথ থনা কর। রাজা শুবনয়া, কৃতাথ থর্ম্নয হইয়া, 

আনিগদ্গদ্ স্বযর কবহযলন, জনবন! েবদ্ প্রসি হইয়া থাক, কৃপা কবরয়া 

এই ের দ্াও, বেন আবম অবেলযম্ব পুযত্রর মুখ্ বনরীক্ষি কবর। বদ্েী 

কবহযলন, েৎস। অবেলযম্ব বতামার পুত্র জন্দেযেক, এেিং ঐ পুত্র সুশীল, 

শান্তস্বভাে, সে থু িসম্পি, ও সে থ বেষযয় পারদ্শী হইযেক। 
 

বকয়ৎ বদ্ন অতীত হইযল, রাজার এক পুত্র জন্দেল। রাজা, মহাসমাযরাযহ, 

সপবরোযর, বদ্েীর মন্দিযর উপবস্থত হইয়া, স্বহযস্ত পজূাকাে থ সম্পি 

কবরযলন, এেিং, সমাগত দ্ীন, দ্বরি, অনাথ প্রভৃবতযক প্রাথ থনাবধক ধন বদ্য়া, 

পবরতুষ্ট কবরয়া বেদ্ায় কবরযলন। 
 

এক বদ্ন, দ্ীনদ্াস নাযম তন্তুোয়, বকানও কাে থ উপলযক্ষ, বনজ েনু্ধর সবহত, 

রাজধানীযত গমন কবরযতবিল। বদ্েযোযগ, তাহার সজাতীয়া, 

রাজধানীোবসনী, এক পরম সুিরী কনযা নয়নযগাচর হওয়াযত, দ্ীনদ্াস 

তদ্ীয় অসামানয রূপলােিয দ্শ থযন বমাবহত হইল। অনন্তর, বস দৃ্ষ্টষ্টপযথর 

েবহভূথত হইযল, তন্তুোয় মযন মযন বচন্তা কবরল, আমাযদ্র মহারাজ, 

পুত্রবেষযয় বনতান্ত বনরাশ হইয়াও, ভগেতী কাতযায়নীর প্রসাযদ্, েৃদ্ধ েয়যস, 

পুযত্রর মুখ্বনরীক্ষি কবরয়াযিন। বদ্েীর কৃপাদৃ্ষ্টষ্ট হইযল, আমারও 

েীরত্নলাভ সম্পি হইযত পাযর। 
 

এই বচন্তা কবরয়া, বদ্েীর মন্দিযর প্রযেশপূে থক, দৃ্ঢ়তর ভন্দিযোগ সহকাযর, 

সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কবরয়া, তন্তুোয় কৃতাঞ্জবলপুযি মানবসক কবরল, ভগেবত! 

েবদ্ এই কাবমনীর সবহত আমার বেোহ হয়, স্বহযস্ত মস্তকযেদ্ন কবরয়া, 
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বতামায় পূজা বদ্ে। এইরূপ মানবসক কবরয়া, প্রিামপূে থক, বস, আপন েনু্ধর 

সবহত, বনন্দদথষ্ট স্থাযন প্রস্থান কবরল; পযর, বনজালযয় প্রবতগমন কবরয়া, বসই 

সে থাঙ্গসুিরী রমিীর দ্ুঃসহ বেরহানযল দ্গ্ধহৃদ্য় হইয়া, আহার, বেহার 

প্রভৃবত সমস্ত বেষযয় প্রেৃবতশূনয হইল; এেিং, অষ্ট প্রহর, অননযমন ও 

অননযকম থ হইয়া, বকেল বসই কাবমনীর বেভ্রম বেলাস আবদ্ ধযান কবরযত 

লাবগল। 
 

তাহার সহচর, স্বীয় বপ্রয় েয়যসযর এেিংবেধ অপ্রবতবেযধয় স্মরদ্শার প্রাদ্ুভথাে 

বদ্বখ্য়া, বনরবতশয় বেষিমনা হইল, এেিং অযশষবেধ বচন্তা কবরয়াও, 

উপায়বনরূপযি অসমথ থ হইয়া, পবরযশযষ তাহার বপতার বনকি সবেযশষ 

সমস্ত বনযেদ্ন কবরল। তাহার বপতা, সমস্ত শ্ৰেি ও স্বচযক্ষ সমস্ত 

অেযলাকন কবরয়া, বেযেচনা কবরল, ইহার বেরূপ অেস্থা বদ্বখ্যতবি, 

তাহাযত, বোধ হয়, বসই কনযার সবহত বেোহ না হইযল, প্রািতযাগ কবরযত 

পাযর। অতএে, এ বেষযয় উযপক্ষা করা বেযধয় নযহ; োহাযত ত্বরায় ইহার 

অভীষ্ট বসদ্ধ হয়, বস বেষযয় েত্নোন হওয়া কতথেয। 
 

এই বস্থর কবরয়া, দ্ীনদ্াযসর বপতা, পুযত্রর বমত্রযক সমবভেযাহাযর লইয়া, 

বসই কনযার বপত্রালযয় উপবস্থত হইল; এেিং, েযথাবচত বশষ্টাচার ও 

বমষ্টালাযপর পর, গৃহস্বামীযক কবহল, আবম বতামার বনকি বকিু প্রাথ থনা 

কবরযত আবসয়াবি; েবদ্ তুবম, দ্য়া কবরয়া, প্রাথ থনা পূি থ কবরযত সর্ম্ত হও, 

েযি কবর। বস কবহল, েবদ্ সাধযাতীত না হয়, অেশয কবরে, তাহাযত বকানও 

সযিহ নাই। এইরূযপ গৃহস্বামীযক েচনেদ্ধ কবরয়া, দ্ীনদ্াযসর বপতা, 

তাহার বনকি, আপন প্রাথ থনা েযি কবরযল, বস, তৎক্ষিাৎ সর্ম্ত হইয়া, 

শুভ বদ্ন ও শুভ লগ্ন বনধ থাবরত কবরয়া, কনযাদ্ান কবরল। তন্তুোয়তনয়, 

অবভলাবষত নারীসমাগম িারা, কৃতাথ থর্ম্নয হইয়া, পরম সুযখ্ কালাহরি 

কবরযত লাবগল। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, দ্ীনদ্াস, শ্বশুরালযয় কম থবেযশষ উপবস্থত হওয়াযত, 

বনমবন্ত্রত হইয়া, পূে থ েনু্ধযক সমবভেযাহাযর লইয়া, পত্নীর সবহত তথায় 

প্রস্থান কবরল। রাজধানীর বনকিেতী হইযল, ভগেতী কাতযায়নীর মন্দির 

দ্ীনদ্াযসর দৃ্ষ্টষ্টযগাচর হইল। তখ্ন, পূে থকৃত মানবসক স্মৃবতপযথ আরূঢ় 
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হওয়াযত, বস মযনামযধয এই আযলাচনা কবরযত লাবগল, আবম অবতশয় 

অসতযোদ্ী পামর; বদ্েীর বনকি মানবসক কবরয়া, বেস্মৃত হইয়া রবহয়াবি; 

জেজোন্তযরও, আবম এই ুরুতর অপরাধ হইযত বনষৃ্কবত পাইে না। োহা 

হউক, এক্ষযি, ক্ষিমাত্র বেলম্ব না কবরয়া, বদ্েীর ধার পবরযশাধ করা উবচত। 
 

এইরূপ বস্থর কবরয়া, দ্ীনদ্াস স্বীয় সহচরযক কবহল, বমত্র! তুবম ক্ষি কাল 

অযপক্ষা কর; আবম, বদ্েীদ্শ থন কবরয়া, ত্বরায় প্রতযাগমন কবরযতবি। এই 

েবলয়া, তথায় উপবস্থত ও সবিবহত সযরােযর োত হইয়া, বস প্রথমতঃ 

েথাবেবধ পূজা কবরল; অনন্তর, ভগেবত কাতযায়নী! েহু কাল হইল, আবম 

বতামার বনকি মানবসক কবরয়াবিলাম; আদ্য তাহার পবরযশাধ কবরযতবি। 

এই েবলয়া, মন্দিরবস্থত খ্ড়গ লইয়া, স্কন্ধাযদ্যশ আঘাত কবরোমাত্র, তাহার 

মস্তক, বদ্হ হইযত পৃথগ্ভূত হইয়া ভূতযল পবতত হইল। 
 

দ্ীনদ্াযসর আবসযত অযনক বেলম্ব বদ্বখ্য়া, তাহার েনু্ধ তাহার েীযক কবহল, 

তুবম এই খ্াযন থাক, আবম েনু্ধযক ডাবকয়া আবন। এই েবলয়া, তথায় গমন 

কবরয়া, মন্দিরমযধয প্রযেশপূে থক, বস বদ্বখ্ল, দ্ীনদ্াযসর মস্তক ও কযলের 

পৃথক পৃথক পবতত আযি। তখ্ন বস, হতেুন্দদ্ধ হইয়া, মযন মযন বেযেচনা 

কবরযত লাবগল, সিংসার অবত বেরুদ্ধ স্থান; বকানও েযন্দিই বোধ কবরযেক 

না, এ স্বয়িং প্রািতযাগ কবরয়াযি; সকযলই েবলযেক, আবম ইহার েীর 

বসৌিযে থ বমাবহত হইয়া, বনবে থযে আপন অসৎ অবভপ্রায় বসদ্ধ কবরোর 

বনবমত, ইহার প্রািেধ কবরয়াবি। অকারযি, এরূপ বেরূপ বলাকাপোযদ্ 

দ্ূবষত হওয়া অযপক্ষা, প্রািতযাগ করাই বেযধয়। এই ভাবেয়া, বস েযন্দিও, 

তৎক্ষিাৎ, বসই খ্ড়্গ িারা, আপনার মস্তকাযেদ্ন কবরল। 
 

তন্তুোয়তনয়া, েহুক্ষি একাবকনী দ্ণ্ডায়মান থাবকয়া, তাহযদ্র অযিষিাযথ থ, 

বদ্েীর মন্দিযর উপবস্থত হইল; এেিং উভয়যকই মৃত পবতত বদ্বখ্য়া, 

বেযেচনা কবরল, বদ্েদ্ুবে থপাযক আমার বে দ্ুরেস্থা ঘষ্টিল, তাহাযত বোধ 

কবর, পূে থজযে অযনক মহাপাতক কবরয়াবিলাম। োহা হউক, োেজ্জীেন 

বেধেযেন্ত্রিা বভাগ কবরয়া, অসার বদ্হভার েহন করা বেড়ম্বনামাত্র। আর, 

বলাযকও বেযশষ না জাবনয়া েবলযেক, এই েী দ্ুিবরত্রা, আপবন অভীষ্ট 
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বসন্দদ্ধর বনবমত, স্বামীর ও স্বামীর েনু্ধর প্রািেধ কবরয়াযি। অতএে, সে থ 

প্রকাযরই, আমার প্রািতযাগ করা উপেুি। 
 

এই েবলয়া, বসই বশাবিতবলপ্ত খ্ড়্গ লইয়া, তন্তুোয়তনয়া আত্মবশরযেদ্যন 

উদ্যত হইোমাত্র, বদ্েী, তৎক্ষিাৎ আবেভূথতা হইয়া, তাহার হন্ত ধবরযলন 

এেিং কবহযলন, েৎযস! আবম বতামার সাহস ও সবিযেচনা দ্শ থযন প্রসি 

হইয়াবি, ের প্রাথ থনা কর। বস কবহল, জনবন! েবদ্ প্রসি হইয়া থাক, ইহাযদ্র 

দ্ুইজযনর প্রািদ্ান কর। বদ্েী, তথাস্তু েবলয়া, উভযয়র কযলেযরর সবহত 

মস্তযকর বোগ কবরযত আযদ্শ বদ্য়া, অন্তবহথতা হইযলন। তন্তুোয়তনয়া, 

কাতযায়নীর েচন শ্ৰেযি আহ্লাযদ্ অন্ধপ্রায়া হইয়া, এযকর মস্তক অযনযর 

শরীযর বোন্দজত কবরয়া বদ্ল। উভযয়ই, তৎক্ষিাৎ প্রািদ্ান পাইয়া, 

গাযত্রািান কবরল। 
 

এইরূযপ উপাখ্যান বশষ কবরয়া, বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাসা কবরল, 

মহারাজ! এক্ষযি বকান েযন্দি ঐ কনযার স্বামী হইযেক েল। রাজা কবহযলন, 

শুন বেতাল! বেমন নদ্ীর মযধয গঙ্গা উতম, পে থযতর মযধয সুযমরু উতম, 

েৃযক্ষর মযধয কল্পতরু উতম; বসইরূপ, সমুদ্য় অবঙ্গর মযধয মন্তক উতম; 

এই বনবমযত, শােকাযররা মস্তযকর নাম উতমাঙ্গ রাবখ্য়াযিন। অতএে, বে 

েযন্দির কযলেযর পূে থস্বামীর উতমাঙ্গ বোন্দজত হইয়াযি, বসই তাহার স্বামী 

হইযেক। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

সপ্তম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! শ্ৰেি কর, 
 

চম্পা নগযর চন্দ্রাপীড় নাযম নরপবত বিযলন। তা াঁহার সুযলাচনা নাযম ভাে থা 

ও ন্দত্রভুেনসুিরী নাযম পরম সুিরী কনযা বিল। কনযা কালক্রযম 

বেোহযোগযা হইযল, রাজা উপেুি পাযত্রর বনবমত অবতশয় বচবন্তত 

হইযলন। নানাযদ্শীয় রাজারা ক্রযম ক্রযম অেগত হইযলন, রাজা 

চন্দ্রাপীযড়র এক পরম সুিরী কনযা আযি; তদ্ীয় রূপলােযিযর মাধুরী 
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দ্শ থযন, মুবনজযনরও মন বমাবহত হয়। তা াঁহারা সকযলই, বেোহপ্রাথ থনায়, 

বনপুিতার বচত্রকর িারা স্ব স্ব প্রবতমূবতথ বচন্দত্রত করাইয়া, চন্দ্রাপীযড়র বনকি 

পাঠাইযত লাবগযলন। রাজা, মযনানীত কবরোর বনবমত, বসই সকল বচত্ৰ 

কনযার বনকযি উপনীত কবরযত লাবগযলন। বকন্তু, কাহারও িবে তাহার 

মযনানীত হইল। না। তখ্ন রাজা কনযার স্বয়িংেযরর আযদ্শ বদ্যলন। বস 

তাহাযত অসর্ম্তা হইয়া কবহল, তাত! স্বয়িংের েৃথা আড়ম্বর মাত্র; তাহাযত 

আমার প্রযয়াজন নাই। বে েযন্দি বেদ্যা, েুন্দদ্ধ, বেক্রম, এই বতযন অসাধারি 

হইযেক, আবম তাহাযকই পবতযত্ব পবরগৃহীত কবরে 

 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, বদ্শান্তর হইযত, চাবর ের উপবস্থত হইল। রাজা 

তাহাবদ্গযক স্ব স্ব ুযির পবরচয় বদ্যত েবলযলন। তেযধয এক েযন্দি কবহল, 

মহারাজ! আবম োলযকাল অেবধ, েহু েযত্ন ও েহু পবরশ্ৰযম, নানা বেদ্যায় 

বনপুি হইয়াবি; আর, আমার এক অসাধারি ুি এই বে, প্রবতবদ্ন, 

একখ্াবন মযনাহর েে প্রস্তুত কবরয়া, পা াঁচ রত্ন মূযলয বেক্রয় কবর। তাহার 

মযধয, সে থাযগ্র এক রত্ন ব্ৰাহ্মিহযন্ত সমপ থি কবর; বিতীয় বদ্েসাৎ কবরয়া, 

তৃতীয় আপন অযঙ্গ ধারি কবর; চতুথ থ ভােী ভাে থার বনবমত রাবখ্য়া, পঞ্চম 

িারা বনতয বনবমবতক েযযয়র বনে থাহ কবরয়া থাবক। এই ুি আমাবভি অনয 

বকানও েযন্দির নাই। আর আমার রূযপর পবরচয় বদ্োর আেশযকতা বক; 

মহারাজ স্বচযক্ষ প্রতযক্ষ কবরযতযিন। বিতীয় কবহল, আবম, জলচর, 

স্থলচর, সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জাবন; আমার সমান েলোন ন্দত্রভুেযন আর 

বকানও েযন্দি নাই; আর, আমার আকার আপনকার সমযক্ষই উপবস্থত 

রবহয়াযি। তৃতীয় কবহল, আবম শাযে অবিতীয়; আমার বসৌিে থ সাক্ষাৎ 

বদ্বখ্যতযিন, আপন মুযখ্ েি থন কবরয়া, বনল থজ্জ হইোর প্রযয়াজন বক। 

চতুথ থ কবহল, আবম শেবেদ্যায় অবিতীয়, শেযেধী শর বনবক্ষপ্ত কবরযত 

পাবর; আর, আমার রূপলােযিযর বেষয় সে থত্র প্রবসদ্ধ আযি, এেিং আপবনও 

স্বচযক্ষ বদ্বখ্যতযিন। 
 

এইরূযপ, ক্রযম ক্রযম, চাবর জযনর রূপ, ুি, ও বেদ্যার পবরচয় লইয়া, 

রাজা মযন মযন বেযেচনা কবরযত লাবগযলন, চাবর জনযকই রূযপ, ুযি, ও 

বেদ্যায় অসাধারি বদ্বখ্যতবি, কাহাযক কনযা দ্ান কবর। অনন্তর, 

ন্দত্রভুেনসুিরীর বনকযি বগয়া, চাবরজযনর ুযির পবরচয় বদ্য়া, ন্দজজ্ঞাসা 
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কবরযলন, েৎযস। এই চাবর ের উপবস্থত, তুবম কাহাযক মযনানীত কর। 

শুবনয়া, ন্দত্রভুেনসুিরী লজ্জায় অযধামুখ্ী ও বনরুতর হইয়া রবহল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! বকান েযন্দি, েুন্দিমাগ থ 

অনুসাযর, ন্দত্রভুেনসুিরীর পবত হইযত পাযর। রাজা কবহযলন, বে েযন্দি েে 

বনম থাি কবরয়া বেক্রয় কযর, বস জাবতযত শূি; বে েযন্দি পশুপক্ষীর ভাষা 

বশক্ষা কবরয়াযি, বস জাবতযত বেশয; বে সমস্ত শাযে পারদ্শী হইয়াযি, বস 

জাবতযত ব্ৰাহ্মি; বকন্তু শেযেধী েযন্দি কনযার সজাতীয়; বসই, শাে ও েুন্দি 

অনুসাযর, এই কনযার পবরযিতা হইযত পাযর। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

অষ্টম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বমবথলানগযর ুিাবধপ নাযম রাজা বিযলন। দ্বক্ষিযদ্শীয়, বচরঞ্জীে নাযম, 

রজঃপূত, তা াঁহার েদ্যানযতা ও ুিগ্রাহকতা কীবত শ্ৰেি কবরয়া, কযম থর 

প্রাথ থনায়, তা াঁহার রাজধানীযত উপবস্থত হইল। বকন্তু, তাহার দ্ূরদৃ্ষ্টক্রযম, 

রাজা তৎকাযল, সে থক্ষি অন্তঃপুরোসী হইয়া, মবহলাগযির সহোযস 

কালেযাপন কবরযতন, েহু কাযলও একোর রাজসভায় উপবস্থত হইযতন না। 

সিংেৎসর অতীত হইল, তথাবপ বচরঞ্জীে রাজার সাক্ষাৎকার লাভ কবরযত 

পাবরল না; এ বদ্যক, েযয়বনে থাযহর জনয, েৎবকন্দঞ্চৎ োহা সমবভেযাহাযর 

আবনয়াবিল, তাহা ক্রযম ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। 
 

এইরূযপ বনতান্ত বনঃসম্বল হইয়া, বচরঞ্জীে মযন মযন বেযেচনা কবরযত 

লাবগল, প্রায় সিংেৎসর অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, 

শ্বেৃবত বসোর প্রতযাশায়, দ্ূর বদ্শ হইযত আবসয়া, রাজযতন্ত্রপরাঙ্মুখ্ 

েীপরতন্ত্র রাজার আশ্ৰয় লইয়াবি। অভীষ্টবসন্দদ্ধর কথা দ্ূযর থাকুক, এ 

পে থন্ত তা াঁহার সাক্ষাৎকার লাভ কবরযতও পাবরলাম না। বদ্েতা, কত বদ্যন, 

আমার প্রবত প্রসি হইয়া, রাজাযক অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইোর মবত ও 

প্রেৃবত বদ্যেন, তাহাও েুন্দিযত পাবরযতবি না। আর, এ েযন্দিযক অমাতযাবয়ত 
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বদ্বখ্যতবি, স্বয়িং রাজকাযে থ মযনাযোগ কযরন না। বকন্তু, রাজা স্বায়ত না 

হইযলও, তা াঁহার বনকি মাদৃ্শ জযনর অনায়াযস প্রাথ থনাবসবন্ধর সম্ভােনা 

নাই। আর, অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইযলই, বে আবম, এতাদৃ্শ েযন্দির 

বনকি প্রাথ থনা কবরয়া, কৃতকাে থ হইযত পাবরে, তাহারই ো বনিয় বক। 

বেযশষতঃ, এক্ষযি আবম বনঃসম্বল হইলাম; বভক্ষা িারা উদ্রািসিংগ্রহ 

েযবতযরযক, এ স্থযল অেবস্থবত কবরোরও উপায় নাই। বকন্তু বভক্ষােৃবত মৃতুয 

েন্ত্রিা অযপক্ষাও সমবধক বেশদ্াবয়নী। অতএে, এক অবনন্দিত 

শ্বেৃবতলাযভর প্রতযাশায়, অনয এক শ্বেৃবত অেলম্বন করা, বনতান্ত বনঘূি থ ও 

কাপুরুযষর কম থ।  লতঃ, আশার দ্াসত্বস্বীকার কবরযলই, বনঃসযিহ, 

দ্ুঃসহ বেশ বভাগ কবরযত হয়। বে েযন্দি, আশাযক দ্াসী কবরয়া, সকল 

বেযশর মস্তযক পদ্াপ থি কবরয়াযি, তাহারই জীেন সাথ থক; েবদ্ সিংসাযর 

বকহ সুখ্ী থাযক, তযে বস েযন্দিই েথাথ থ সুখ্ী। অতএে, আদ্যই আবম, 

সিংসারাশ্ৰযম জলাঞ্জবল বদ্য়া, অরযিয বগয়া, জগদ্ীশ্বযরর আরাধনায় প্রেৃত 

হইে। এই বনিয় কবরয়া, বমবথলাপবরতযাগপূে থক, বচরঞ্জীে অরযিয প্রযেশ 

কবরল। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, রাজা ুিাবধপ, অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইয়া, পুনে থার 

রাজকাযে থ বনবেষ্টমনা হইযলন; এেিং, কবতপয় বদ্েযসর পর, বসনয সামন্ত 

সমবভেযাহাযর কবরয়া, মহাসমাযরাযহ, মৃগয়ায় গমন কবরযলন। নানা েযন 

ভ্রমি কবরয়া, পবরযশযষ, বতবন, এক মৃযগর অনুসরিক্রযম, অশ্বাযরাহযি, 

একাকী, অরযিযর বনবেড়তর প্রযদ্যশ প্রবেষ্ট হইযলন। সকলভূেনপ্রকাশক 

ভগোন কমবলনীনায়ক অস্তাচলচুড়ােলম্বী হইযল, চাবর বদ্ক অন্ধকাযর 

আেি হইযত লাবগল; এেিং বস মৃগও দৃ্ষ্টষ্টপযথর েবহভূথত হইল। 
 

রাজা, েৎপযরানান্দস্ত ভীত ও কু্ষৎবপপাসায় অবভভূত হইয়া, সাবতশয় বেষয় 

ও বচন্তাকুল হইযলন। বকন্তু, ভয়যক্ষাভ অযপক্ষা, েুভূক্ষা ও বপপাসার েন্ত্রিা, 

ক্রযম ক্রযম, অবধকতর প্রেল হইয়া উষ্টঠল। বতবন, বনতান্ত অতধে থ হইয়া, 

ইতস্ততঃ জযলর অযিষি কবরযত কবরযত, অরযিযর মযধয অসম্ভাবেত 

কুিীর দ্শ থযন সাবতশয় হৃষ্টমনা হইযলন। রজঃপূত বচরঞ্জীে, বেষয়বেরি 

হইয়া, ঐ কুিীযর তপসযা কবরযতবিল। তথায় উপবস্থত ও কুিীরদ্ধাযর 

দ্ণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জবলপুযি, কাতরতাপ্রদ্শ থনপূে থক, রাজা জলদ্ান 
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িারা প্রািদ্ানপ্রাথ থনা কবরযলন। বচরঞ্জীে, আবতযথয়তাপ্রদ্শ থনপূে থক, 

তৎক্ষিাৎ, তযপােনসুলভ সুস্বাদ্  ল ও সুশীতল জল প্রদ্ান কবরল। 
 

রাজা,  ল ও জল পাইয়া, কু্ষধাবনেৃবত ও বপপাসাশাবন্ত কবরযলন, এেিং 

বনরবতশয় পবরতৃপ্ত হইয়া, আপনাযক পুনজীবেত বোধ কবরযত লাবগযলন; 

পযর, মযহাপকারক বচরঞ্জীযের ভাবেদ্শ থযন, প্রকৃত ঋবষ েবলয়া বোধ না 

হওয়াযত, বেনয়নম্র েচযন েবলযলন, মহাশয়। আপবন আমার বে 

মযহাপকার কবরযলন, তাহাযত আবম আপনকার বনকি বচরক্রীত রবহলাম। 

এক্ষযি, এক অনুবচত প্রাথ থনা িারা, ধষৃ্টতাপ্রকাযশ প্রেৃত হইযতবি, 

অনুগ্রহপূে থক অপরাধমাজ্জথনা কবরযেন। আবম ন্দক্রয়া িারা আপনাযক 

বেশুদ্ধ তপস্বী বদ্বখ্যতবি; বকন্তু, আকার ইবঙ্গত দ্শ থযন, বকানও ক্রযম, 

প্রকৃত তপস্বী েবলয়া বোধ হইযতযি না। এ বেষযয় আমার ুরুতর সিংশয় 

উপবস্থত হইয়াযি। আপবন, প্রািসিংশয়সমযয়, জলদ্ান িারা, আমায় 

প্রািদ্ান কবরয়াযিন; এক্ষযি, কৃপা প্রদ্শ থনপূে থক, সিংশয়াপযনাদ্ন িারা, 

আমায় চবরতার্থ করুন। 
 

বচরঞ্জীে, রাজার অনুযরাধলঙ্ঘযন অসমথ থ হইয়া, আত্মপবরচয়প্রদ্ানপূে থক 

কবহল, আবম, বলাকমুযখ্ বমবথলাবধপবত রাজা ুিাবধযপর 

আবশ্ৰতপ্রবতপালনকীবতথ শ্ৰেি কবরয়া, কম থপ্রাথ থনায়, তাহার রাজধানীযত 

বগয়াবিলাম। বকন্তু, আমার ভাগযযদ্াযষ, রাজা, বেষয়সযম্ভাযগ আসি হইয়া, 

সিংেৎসর মযধযও, অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইযলন না। তৎপযর, নানা 

কারযি বেরি হইয়া আবম অরিযোস আশ্ৰয় কবরয়াবি। বকন্তু, 

জাবতস্বভােবসদ্ধ রযজাুযির আবতশেযেশতঃ, আমার অন্তঃকরি সান্দিক 

কাযে থ অনুরি হইযতযি না; এখ্নও রাজসপ্রকৃবতসুলভ বেষয়ানুরাযগ 

বেচবলত হইযতযি। অতএে, আপনকার এ সিংশয় বনতান্ত অমূলক নযহ; 

আপবন উতম অনুভে কবরয়াযিন। রাজা শুবনয়া, মযন মযন, বনরবতশয় 

লজ্জজ্জত হইযলন; বকন্তু, তখ্ন বকিু মাত্র েযি না কবরয়া, বচরঞ্জীযের 

অনুমবতগ্রহিপূে থক, তদ্ীয় কুিীযরই রাজনীোপন কবরযলন। 
 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, রাজা ুিাবধপ, আত্মপবরচয়প্রদ্ানপূে থক, 

বচরঞ্জীেযক রাজধানীযত লইয়া বগযলন; এেিং, সাবতশয় অনুগ্রহভাজন ও 
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বপ্রয়পাত্র কবরয়া, আপন বনকযি রাবখ্যলন। তদ্েবধ, বতবন, তাহার প্রবত, 

সতত, সাবতশয় সদ্য় েযেহার কবরযত লাবগযলন। বস েযন্দিও, তদ্ীয় বনযদ্থশ 

সম্পাদ্যন, প্রািপযি েত্ন কবরযত লাবগল। 
 

একদ্া রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রযয়াজনবেযশষােশতঃ, বচরঞ্জীেযক বদ্শান্তযর 

বপ্ররি কবরযলন। বস, রাজকাে থসম্পাদ্ন কবরয়া, প্রতযাগমনকাযল 

অি থেকুযল এক অপূে থ বদ্োলয় বদ্বখ্যত পাইল। তেযধয প্রযেশপূে থক, 

বদ্েদ্শ থন কবরয়া, বচরঞ্জীে েবহগ থত হইোমাত্র, এক পরম সুিরী কাবমনী 

সহসা তাহার সর্ম্ুখ্েবতথনী হইল। তদ্ীয় বকামল কযলেযর বলাকাবতগ 

লােিয অেযলাকযন বমাবহত হইয়া, বচরঞ্জীে একতান মযন বনরীক্ষি কবরযত 

লাবগল। বসই রমিী, তাহার এইরূপ ভাে বদ্বখ্য়া, ন্দজজ্ঞাসা কবরল, অযহ 

পুরুষের। তুবম, বক বনবমযত, এ স্থাযন আবসয়াি; এেিং, বক বনবমযতই ো, 

বচত্রাবপযতর নযায়, দ্ণ্ডায়মান রবহয়াি। বচরঞ্জীে কবহল, কাে থেশতঃ 

বদ্শান্তযর বগয়াবিলাম; কাে থ বশষ কবরয়া, স্বযদ্যশ প্রবতগমন কবরযতবি; 

বকন্তু, অকস্মাৎ, বতামার অযলৌবকক রূপলােিয দ্শ থযন, বমাবহত ও হতেুন্দদ্ধ 

হইয়া, দ্ণ্ডায়মান আবি। তখ্ন বসই সীমবন্তনী কবহল, তুবম এই সযরােযর 

অেগাহন কর, তাহা হইযল, আবম বতামার আজ্ঞানুেবতথনী হইে। 
 

বচরঞ্জীে, শ্ৰেিমাত্র অবতমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সযরােযর অেগাহন কবরল; বকন্তু, 

জযলর মধয হইযত মস্তক উযতাবলত কবরয়া বদ্বখ্ল, আপবন আলযয় 

উপবস্থত হইয়াযি। তখ্ন বস, েৎপযরানান্দস্ত বেস্ময়াবেষ্ট হইয়া, আিথ েে 

পবরতযাগ কবরল। এেিং, অবেলযম্ব নরপবতযগাচযর উপবস্থত হইয়া, পূে থাপর 

সমস্ত েৃতান্ত বনযেবদ্ল। এই অদ্্ভুত েযাপার কি থযগাচর কবরয়া, রাজা 

অবতশয় চমৎকৃত হইযলন, এেিং কবহযলন, তুবম ত্বরায় আমায় ঐ স্থাযন 

লইয়া চল। অনন্তর, উভযয়, সমুবচত োযন আযরাহিপূে থক, অি থেতীযর 

উপবস্থত হইয়া, বসই বদ্োলযয় প্রযেশ কবরযলন; এেিং, েযথাবচত ভন্দিযোগ 

সহকাযর পূজা ও প্রিাম কবরয়া, েবহগ থত হইযলন। 
 

এই সমযয়, বসই সে থাঙ্গসুিরী রমিী, রাজার সর্ম্ুযখ্ আবসয়া, দ্ণ্ডায়মান 

হইল, এেিং, তদ্ীয় বসৌিে থ দ্শ থযন বমাবহত হইয়া কবহল, মহারাজ! আমার 

প্রবত বে আজ্ঞা কবরযেন, তাহাই বশযরাধাে থ কবরে। রাজা কবহযলন, েবদ্ 
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তুবম, আমার োকয অনুসাযর, কাে থ কবরযত চাও, আমার বপ্রয়পাত্র 

বচরঞ্জীযের সহধবম থিী হও। বস কবহল, আবম বতামার রূযপর ও ুযির 

েশীভূত হইয়াবি; এমন স্থযল, বকমন কবরয়া, উহার সহধবম থিী হইে। রাজা 

কবহযলন, তুবম এইমাত্র অঙ্গীকার কবরয়াি, আমার আযদ্শ অনুসাযর কম থ 

কবরযে। সজ্জযনরা, প্রাি পে থন্ত পি কবরয়া, প্রবতজ্ঞাপালন কযরন। 

অতএে, আপবন োকযরক্ষা কর, বচরঞ্জীযের সহধবম থিী হও। পবরযশযষ, বসই 

কাবমনী সর্ম্বতপ্রদ্শ থন কবরযল, রাজা, গান্ধে থ বেধান িারা, উভয়যক পরস্পর 

সহচর কবরয়া বদ্য়া, আপবন সমবভেযাহাযর, রাজধানীযত লইয়া বগযলন, 

এেিং তাহাযদ্র সেিরূপ জীবেকাবনে থাযহর েযথাবচত েযেস্থা কবরয়া 

বদ্যলন। 
 

বেতাল ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! রাজা ও বচরঞ্জীযের মযধয, বকান েযন্দির 

অবধক বসৌজনয ও ঔদ্াে থ প্রকাশ হইল। রাজা কবহযলন, বচরঞ্জীযের। বেতাল 

কবহল, বক প্রকাযর। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, রাজা পবরযশযষ বচরঞ্জীযের 

নানা মযহাপকার কবরযলন, েথাথ থ েযি; বকন্তু বচরঞ্জীে, মৃগয়াবদ্েযস,  ল, 

জল, ও আশ্ৰয়দ্ান িারা, রাজার বে উপকার কবরয়াবিল, তাহার সবহত ও 

সকযলর তুলনা হইযত পাযর না। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

নেম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

মগধপুর নাযম এক নগর আযি। তথায় েীরের নাযম রাজা বিযলন। তা াঁহার 

অবধকাযর, বহরিযদ্ত নাযম, এক ঐশ্বে থশালী েবিক োস কবরত। ঐ 

েবিযকর, মদ্নযসনা নাযম, এক পরম সুিরী কনযা বিল। ঋতুরাজ েসন্ত 

সমাগত হইযল, মদ্নযসনা, স্বীয় সহচরীেগ থ সমবভেযাহাযর, উপেনবেহাযর 

গমন কবরল। বদ্েযোযগ, ধম থদ্ত্ত েবিযকর পুত্র বসামদ্তও, 

পবরভ্রমিোসনায়, বসই সমযয়, ঐ উপেযন উপবস্থত হইল। বস, বকয়ৎ ক্ষি, 

ইতস্ততঃ ভ্রমি কবরয়া, দ্ূর হইযত দ্শ থন কবরল, এক পরমা সুিরী, 

পূি থযেৌেনা কাবমনী, সখ্ীগি সবহত, ভ্রমি কবরযতযি। ক্রযম ক্রযম 
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বনকিেতী হইয়া, বসামদ্ত, মদ্নযসনার অসামানযরূপলােিয নয়নযগাচর 

কবরয়া, বমাবহত হইল; এেিং, বনতান্ত অতধে থ হইয়া, তাহার বনকযি বগয়া 

কবহল, সুিবর! তুবম আমার প্রবত প্রসি হও; আবম, বতামার অযলৌবকক 

রূপলােিয দ্শ থযন, বনতান্ত বেযচতন হইয়াবি। অবধক আর বক েবলে, েবদ্ 

আমার প্রবত অনুকুল না হও, বতামার সমযক্ষ আত্মঘাতী হইে। মদ্নযসনা 

শুবনয়া, সাবতশয় েযাকুল হইয়া, বসামদ্তযক, অযশষ প্রকাযর, সদ্ুপযদ্শ 

প্রদ্ান কবরল; বকন্তু; বকানও প্রকাযর তাহাযক প্রকৃবতস্থ কবরযত পাবরল না। 

বসামদ্ত, অবধকতর অতধে থ ও েযাকুল হইয়া, অঞ্জবল েদ্ধ কবরয়া, 

অশ্রুমুযখ্, সর্ম্ুযখ্ দ্ণ্ডায়মান রবহল। তখ্ন মদ্নযসনা, 

উদ্ারস্বভােতােশতঃ, পযরর প্রািরক্ষা করা প্রধান ধম থ বোধ কবরয়া, কবহল, 

আগামী পঞ্চম বদ্েযস, আমার বেোহ হইযেক; তৎপযর শ্বশুরালযয় োইে। 

প্রবতজ্ঞা কবরযতবি, অযগ্র বতামার সবহত সাক্ষাৎ না কবরয়া, স্বাবমযসোয় 

প্রেৃত হইে না। তুবম এক্ষযি ক্ষান্ত হও, গৃযহ গমন কর। বসামদ্ত, 

মদ্নযসনার োযকয আশ্বাবসত হইয়া, বেশ্ববসত মযন, গৃযহ গমন কবরল। 
 

তৎপযর, পঞ্চম বদ্েযস পবরিীতা হইয়া, মদ্নযসনা শ্বশুরালযয় বগল। 

রজনী উপবস্থত হইযল, গৃহজযনরা তাহাযর শয়নাগাযর প্রযেবশত কবরল। 

বস, সে থাঙ্গ েোেৃত কবরয়া, বমৌন অেলম্বনপূে থক, শেযার এক পাযশ্ব থ উপবেষ্ট 

রবহল। তাহার স্বামী, পরম সমাদ্যর করগ্রহিপূে থক, বপ্রয় সম্ভাষি কবরযত 

লাবগল। বকন্তু মদ্নযসনা, তৎকাযলাবচত নযোঢ়াযচষ্টষ্টতসমূদ্যয়র 

বেপরীযতয, বসামদ্যতর েৃতান্ত েি থনা কবরয়া কবহল, েবদ্ তুবম আমায় 

তাহার বনকযি োইযত অনুমবত না দ্াও, আবম আত্মঘাবতনী হইে। তাহার 

স্বামী প্রথমতঃ বেস্তর বনযষধ কবরল; পযর তাহার আগ্রযহর আবতশেয 

বদ্বখ্য়া কবহল, েবদ্ তুবম বনতান্তই তাহার বনকযি োইযত চাও, োও, আবম 

বনযষধ কবরযত পাবর না; প্রবতজ্ঞাপ্রবতপালন অেশযকতথেয েযি। 
 

মদ্নযসনা, এইরূযপ স্বামীর সেবতলাভ কবরয়া, অধ থরাত্র সমযয়, একাবকনী 

বসামদ্যতর আলযয় চবলল। রাজপযথ উপবস্থত হইযল, এক তস্কর তাহার 

সর্ম্ুযখ্ আবসয়া ন্দজজ্ঞাবসল, সুিবর। তুবম বক; এেিং, সে থাযঙ্গ সে থপ্রকার 

অলঙ্কার পবরয়া, এ বঘার রজনীযত, বক অবভপ্রাযয়, বকাথায় োইযতি। 

বতামায় একাবকনী বদ্বখ্যতবি; অথচ, বতামার অন্তঃকরযি ভয়সঞ্চার 
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লবক্ষত হইযতযি না। মদ্নযসনা কবহল, আবম বহরিযদ্ত বশ্ৰষ্ঠীর কনযা। 

আমার নাম মদ্নযসনা; প্রবতজ্ঞাপ্রবতপালযনর জনয, বসামদ্যতর বনকি 

োইযতবি। 
 

বচার শুবনয়া, ঈষৎ হাবসয়া, তাহার গাত্র হইযত অলঙ্কার গ্রহযির উদ্যম 

কবরযল, মদ্নযসনা েযাকুল হইয়া, কৃতাঞ্জবলপুি, পূে থাপর সমস্ত েৃতাযন্তর 

বনযদ্থশ কবরয়া কবহল, ভ্রাতঃ! আবম, অযনক েযত্ন, স্বামীযক সর্ম্ত কবরয়া, 

তা াঁহার অনুমবত লইয়া, প্রবতজ্ঞাভার হইযত মুি হইোর উপায় কবরয়াবি; 

তুবম, আমার বেশভঙ্গ কবরয়া, প্রবতেন্ধকতাচরি কবরও না। এই স্থাযন 

অেবস্থবত কর; প্রবতজ্ঞা কবরযতবি, প্রতযাগমনকাযল সমস্ত অলঙ্কার 

বতামার হযস্ত সমপ থি কবরয়া োইে। বচার, মদ্নযসনার োযকয বেশ্বাস 

কবরয়া, তাহাযক িাবড়য়া বদ্ল; এেিং, বসই স্থাযন উপবেষ্ট হইয়া, অলঙ্কাযরর 

প্রতযাশায় তদ্ীয় প্রতযাগমযনর প্রতীক্ষা কবরযত লাবগল। 
 

মদ্নযসনা, বসামদ্যতর শয়নাগাযর প্রযেশ কবরয়া, তাহাযক সুপ্ত বদ্বখ্য়া 

জাগবরত কবরল। বসামদ্ত, মদ্নযসনার অসম্ভাবেত সমাগযম বেস্ময়াপি 

হইয়া, ন্দজজ্ঞাসা কবরল, তুবম, এই বঘার রজনীযত, একাবকনী বক প্রকাযর 

বকাথা হইযত উপবস্থত হইযল। মদ্নযসনা কবহল, বেোযহর পর শ্বশুরালযয় 

বগয়াবি; তথা হইযত আবসযতবি। কযয়ক বদ্েস হইল, উপেনবেহারকাযল, 

বতামার বনকি বে প্রবতজ্ঞা কবরয়াবিলাম, বসই প্রবতজ্ঞার প্রবতপালনাযথ থ 

উপবস্থত হইয়াবি; এক্ষযি বতামার ইো েলেতী। বসামদ্ত ন্দজজ্ঞাবসল, 

বতামার পবতর বনকযি এই েৃতান্ত েযি কবরয়াি বক না। বস উতর বদ্ল, 

তা াঁহার বনকযি সকল বেষযয়র অবেকল েি থন কবরলাম; বতবন, শুবনয়া ও 

বেযেচনা কবরয়া, বকন্দঞ্চৎ কাল পযর, অনুমবত প্রদ্ান কবরযলন; তৎপযর 

বতামার বনকি আবসয়াবি। 
 

বসামদ্ত বকয়ৎ ক্ষি বচন্তা কবরয়া কবহল, আবম পরকীয় মবহলার অঙ্গস্পশ থ 

কবরে না। শাযে বস বেষযয় সবেযশষ বদ্াষবনযদ্থশ আযি। োহা হউক, 

বতামার োকযবনষ্ঠায় ও বতামার পবতর ভিতায়, অবতশয় প্রীত হইলাম। 

অকপি হৃদ্যয় েবলযতবি, তুবম প্রবতজ্ঞাভার হইযত মুি হইযল; এক্ষযি 

োও, প্রকৃত প্রস্তাযে পবতশুশ্ৰূষায় প্রেৃত হও। 
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তদ্নন্তর, মদ্নযসনা, প্রতযােতথনকাযল, মবলমু্লযচর বনকযি উপবস্থত হইল। 

বস, তাহাযক ত্বরায় প্রতযাগত বদ্বখ্য়া, কারি ন্দজজ্ঞাবসযল, মদ্নযসনা 

সবেযশষ সমস্ত েি থন কবরল। বচার শুবনয়া, েৎপযরানান্দস্ত আহ্লাবদ্ত হইয়া, 

অকপি হৃদ্যয় কবহল, আমার অলঙ্কাযরর প্রযয়াজন নাই। তুবম অবত 

সুশীলা ও সতযোবদ্নী। ধযম থ ধযম থ, বতামার বে সতীত্বরক্ষা হইল, তাহাই 

আমার পরম লাভ। তুবম বনবে থযে শ্বশুরালযয় গমন কর। এই েবলয়া বচার 

চবলয়া বগল। অনন্তর, মদ্নযসনা স্বামীর সবিধাযন উপবস্থত হইযল, বস, আর 

তাহার সবহত পূে থেৎ সম্ভাষি না কবরয়া, অপ্রসি মযন শয়ান রবহল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! এই চাবর জযনর 

মযধয কাহার। ভিতা অবধক। রাজা উতর বদ্যলন, বচাযরর। বেতাল কবহল, 

বক প্রকাযর। রাজা কবহযলন, মদ্নযসনার স্বামী, তাহাযক 

অনযসিংক্রান্তহৃদ্য়া বদ্বখ্য়া, পবরতযাগ কবরয়াবিল; প্রশস্ত মযন বসামদ্যতর 

বনকি গমবন অনুমবত বদ্য় নাই; তাহা হইযল উহার মন এখ্ন অপ্রসি হইত 

না। আর, বসামদ্ত, উপেযন তাদৃ্শ অতধে থপ্রদ্শ থন কবরয়া, এক্ষযি, বকেল 

রাজদ্ণ্ডভযয়, মদ্নযসনার সতীত্বভযঙ্গ পরাঙ্মুখ্ হইল, আন্তবরক 

ধম থভীরুতা প্রেুি নযহ। আর, মদ্নযসনা, বসামদ্যতর বনকি প্রবতজ্ঞা 

কবরয়াবিল, এেিং প্রবতজ্ঞাপ্রবতপালন করা উবচত কম থ েযি; বকন্তু েীযলাযকর 

পযক্ষ, সতীত্বপ্রবতপালন করাই সে থাযপক্ষা প্রধান ধম থ। সুতরািং, প্রবতজ্ঞা 

ভঙ্গভযয়, সতীত্বভযঙ্গ প্রেৃত হওয়া, অসতীর কম থ েবলযত হইযেক; অতএে, 

তাহার এই সতযবনষ্ঠা সাধুোদ্যোগয নযহ। বকন্তু, বচার স্বভােতঃ অথ থগৃধু; বস 

বে মহামূলয অলঙ্কার সমস্ত হযস্ত পাইয়া, মদ্নযসনার সতীত্বরক্ষা শ্ৰেযি 

সন্তুষ্ট হইয়া, বলাভসিংেরিপূে থক, তাহাযক অক্ষত বেযশ গমন কবরযত বদ্ল, 

ইহা অকৃন্দত্রম ঔদ্াযে থর কাে থ, তাহার সযিহ নাই। 
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

দ্শম উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ। 
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বগৌড়যদ্যশ েধ থমান নাযম এক নগর আযি। তথায়, ুিযশখ্র নাযম, 

অযশষুিসম্পি নরপবত বিযলন। তা াঁহার প্রধান অমাতয অভয়চন্দ্র 

বেৌদ্ধধম থােলম্বী। নরপবতও, তদ্ীয় উপযদ্যশর েশেতী হইয়া, বেৌদ্ধধম থ 

অেলম্বন কবরযলন; এেিং, স্বয়িং বশেপূজা, বেষু্ণপূজা, বগাদ্ান, ভূবমদ্ান, 

বপতৃকৃতয প্রভৃবত শােবেবহত অেশযকতথেয ন্দক্রয়াকলাযপ এক কাযল 

জলাঞ্জবল বদ্য়া, মবন্ত্রপ্রধান অভয়চযন্দ্রর প্রবত আযদ্শ বদ্যলন, আমার 

রাজযমযধয, বেন এই সমস্ত অতেধ েযাপার। আর প্রচবলত না থাযক। 
 

সে থাবধকারী, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসাযর, রাজযমযধয এই বঘাষিাপ্রদ্ান 

কবরযলন, েবদ্, অতঃপর, বকানও েযন্দি এই সকল রাজবনবষদ্ধ অতেধ 

কযম থর অনুষ্ঠান কযর, রাজা তাহার সে থস্বহরি ও বনে থাসনারূপ দ্ণ্ডবেধান 

কবরযেন। প্রজারা, কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠাযনর পবরতযাযগ বনতান্ত 

অবনো ও রাজার প্রবত মযন মযন বনরবতশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও, দ্ণ্ডভযয়, 

প্রকাশয রূযপ তদ্নুষ্ঠাযন বেরত হইল। 
 

এক বদ্েস, অভয়চন্দ্র রাজার বনকি বনযেদ্ন কবরযলন, মহারাজ! 

সিংযক্ষযপ ধম থশাযের মম থপ্রকাশ কবরযতবি, শ্ৰেি করুন। এ জযে, বকানও 

েযন্দি কাহারও প্রািবহিংসা কবরযল, হতপ্রাি েযন্দি, জোন্তযর, ঐ 

প্রািঘাতযকর প্রািহন্তা হয়। এই উৎকি বহিংসাপাযপর প্রেলতাপ্রেুিই, 

মানেজাবত, সিংসাযর আবসয়া, জেমৃতুযপরম্পরারূপ দ্ুযভথদ্য শিৃযল েদ্ধ 

থাযক। এই বনবমতই, শােকাযররা বনরূপি কবরয়াযিন, অবহিংসা, মনুযষযর 

পযক্ষ, সে থপ্রধান ধম থ। মহারাজ! বদ্খু্ন, হবর, হর, বেবরন্দঞ্চ প্রভৃবত প্রধান 

বদ্েতারাও, বকেল কম থযদ্াযষ, সিংসাযর আবসয়া, োরিংোর অেতার 

হইযতযিন। অতএে, অবত প্রেল জন্তু হস্তী অেবধ, অবত কু্ষি জন্তু কীি 

পে থন্ত, প্রযতযক জীযের প্রািরক্ষা করা সে থপ্রধান কম থ ও পরম পবেত্র ধম থ। 

আর, বেযেচনা কবরয়া বদ্বখ্যল, মনুযষযরা বে পরমািংস িারা আপন 

মািংসেৃন্দদ্ধ কযর, ইহা অযপক্ষা ুরুতর অধম থ ও োর পর নাই অসৎ কম থ 

আর নাই। এেিংবেধ েযন্দিরা, বদ্হাযন্ত নরকগামী হইয়া, অযশষ প্রকাযর 

োতনাযভাগ কযর। বেযশষতঃ, বে েযন্দি, স্বদৃ্ষ্টান্ত অনুসাযর, অযনযর দ্ুঃখ্ 

বেযেচনা না কবরয়া, প্রািবহিংসাপূে থক, মািংসভক্ষি িারা, স্বীয় রসনা পবরতৃপ্ত 

কযর, বস রাক্ষস; তাহার আয়ু, বেদ্যা, েল, বেত, েশ প্রভৃবত হ্রাস প্রাপ্ত হয়; 
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এেিং বস কাি, খ্ঞ্জ, কুব্জ, মূক, অন্ধ, পঙু্গ, েবধর রূযপ পুনঃ পুনঃ জেগ্রহি 

কযর। আর, সুরাপান অযপক্ষা ুরুতর পাপ আর নাই। অতএে, জীেবহিংসা 

ও সুরাপান, সে থ প্রেযত্ন, পবরতযাগ করা উবচত। 
 

ঈদৃ্শ অযশষবেধ উপযদ্শ িারা, অভয়চন্দ্র বেৌদ্ধধযম থ রাজার এরূপ শ্ৰদ্ধা 

ও অনুরাগ জোইল বে, বে েযন্দি, তা াঁহার সমযক্ষ, ঐ ধযম থর প্রশিংসা কবরত, 

বস অযশষ প্রকাযর রাজপ্রসাদ্ভাজন হইত।  লতঃ, রাজা, সবেযশষ 

অনুরাগ ও ভন্দিযোগ সহকাযর, স্বীয় অবধকাযর, অেলবম্বত অবভনে ধযম থর 

েহুল প্রচার কবরযলন। 
 

কালক্রযম রাজার বলাকান্তরপ্রাবপ্ত হইযল, তাহার পুত্র ধম থধ্বজ বপতৃক 

বসিংহাসযন অবধযরাহি কবরযলন। বতবন, সনাতন বেদ্শাযের অনুেতী হইয়া, 

বেৌদ্ধবদ্যগর েযথাবচত বতরস্কার ও নানাপ্রকার দ্ণ্ড কবরযত লাবগযলন; 

বপতার বপ্রয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীযক, বশযরামুণ্ডনপূে থক, গদ্থযভ আযরাহি ও 

নগর প্রদ্বক্ষি করাইয়া, বদ্শেবহসৃ্কত কবরযলন; এেিং, বেৌদ্ধধযম থর সমূযল 

উেূলন কবরয়া, বেদ্বেবহত সনাতন ধযম থর পুনঃস্থাপযন অযশষপ্রকার েত্ন 

ও প্রয়াস কবরযত লাবগযলন। 
 

বকয়ৎ বদ্ন পযর, ঋতুরাজ েসযন্তর সমাগযম, রাজা ধম থধ্বজ, মবহষীন্দত্রয় 

সমবভেযাহাযর, উপেনবেহাযর গমন কবরযলন। বসই উপেযন এক সুযশাভন 

সযরাের বিল। রাজা, তাহাযত কমল সকল প্র ুল্প বদ্বখ্য়া, স্বয়িং জযল 

অেতরিপূে থক, কবতপয় পুষ্প লইয়া, তীযর আবসয়া, এক মবহষীর হযস্ত 

বদ্যলন। বদ্েযোযগ, একষ্টি পদ্ম, মবহষীর হস্ত হইযত স্থবলত হইয়া, তদ্ীয় 

োম পযদ্ পবতত হওয়াযত, উহার আঘাযত তাহার বসই পদ্ ভগ্ন হইল। তখ্ন 

রাজা, হা হযতাহন্দস্ম েবলয়া, অতযন্ত েযাকুল হইয়া, প্রতীকারযচষ্টা কবরযত 

লাবগযলন। সায়িংকাল উপবস্থত হইল। সুধাকযরর উদ্য় হইোমাত্র, তদ্ীয় 

অমৃতময় শীতল বকরিমালার স্পযশ থ, বিতীয়া মবহষীর গাত্র স্থাযন স্থাযন দ্গ্ধ 

হইয়া বগল। আর, তৎকাযল অকস্মাৎ এক গৃহযস্থর ভেযন উদ্ূখ্যলর শে 

হইল; বসই শে শ্ৰেিবেেযর প্রবেষ্ট হইোমাত্র, তৃতীয়া মবহষীর বশযরাযেদ্না 

ও মূি থা হইল। 
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ইহা কবহয়া বেতাল ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! উহাযদ্র মযধয বকান-কাবমনী 

অবধক সুকুমারী। রাজা কবহযলন, সুধাকর করম্পযশ থ বে রাজমবহষীর বদ্হ 

দ্গ্ধ হইল, আমার মযত, বসই সে থাযপক্ষা সুকুমারী। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

একাদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

পুিযপুর নগযর, েল্লভ নাযম, বনরবতশয় প্রজােল্লভ নরপবত বিযলন। তা াঁহার 

অমাযতযর নাম সতযপ্রকাশ। এক বদ্েস, রাজা সতযপ্রকাযশর বনকি 

কবহযলন, বদ্খ্, বে েযন্দি, রাযজযশ্বর হইয়া, অবভলাষানুরূপ বেষয়যভাগ না 

কযর, তাহার রাজয বেশপ্রপঞ্চ মাত্র। অতএে, অদ্যােবধ, আবম ইোনুরূপ 

বেষবয়ক সুখ্সযম্ভাযগ প্রেৃত হইে; তুবম, বকয়ৎ কাযলর বনবমযত, সমস্ত 

রাজকাযে থর ভার গ্রহি কবরয়া, আমায় এক োযর অেসর দ্াও। ইহা কবহয়া, 

অমাতযহযস্ত সমস্ত সাম্রাযজযর সমূ্পি থ ভারাপ থি কবরয়া, রাজা, অননযমন ও 

অননযকম থ হইয়া, বকেল বভাগসুযখ্ কালেযাপন কবরযত লাবগযলন। 

সতযপ্রকাশ, অগতযা, রাজকীয় প্রস্তাযে সর্ম্ত হইযলন; বকন্তু, স্বতন্ত্র 

রাজতন্ত্রবনে থাহ ও অহবন থশ দ্ুরেগাহ নীবতশাযের অবেশ্ৰান্ত পে থাযলাচনা 

িারা, একান্ত োন্ত হইযত লাবগযলন। 
 

এক বদ্েস, অমাতয আপন ভেযন, উৎকষ্টিত মযন, বনজথযন েবসয়া আযিন; 

এমন সমযয়, তাহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনােী পত্নী তথায় উপবস্থত হইযলন, 

এেিং, স্বামীযক সাবতশয় অেসি ও বনরবতশয় দ্ুভথােনাগ্রস্ত বদ্বখ্য়া, 

ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, এখ্ন, বক বনবমযত, বতামায় সতত উৎকষ্টিত বদ্বখ্যত 

পাই, এেিং, বক বনবমযতই ো, তুবম বদ্ন বদ্ন দ্ুে থল হইযতি। বতবন কবহযলন, 

রাজা, আমার উপর সমস্ত বেষযয়র সমূ্পি থ ভার বদ্য়া, বনন্দিন্ত হইয়া, 

বভাগসুযখ্ কালোপন কবরযতযিন। তদ্ীয় আযদ্শ অনুসাযর, ইদ্ানীিং, 

আমায় রাজশাসন ও প্রজাপালন সিংক্রান্ত সমস্ত বেষয় সম্পি কবরযত 

হইযতযি। রাযজযর নানাবেষয়ক বেষম বচন্তা িারা, আবম এরূপ দ্ুে থল 
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হইযতবি। তখ্ন তা াঁহার পত্নী কবহযলন, তুবম, অযনক বদ্ন, একাকী সমস্ত 

রাজকাে থ বনম্পি কবরযল; এক্ষযি, বকিু বদ্যনর অেকাশ লইয়া, বনন্দিন্ত 

হইয়া, তীথ থপে থিন কর। 
 

সতযপ্রকাশ, সহধবম থিীর উপযদ্শ অনুসাযর, নপৃবতসমীযপ বেদ্ায় লইয়া, 

তীথ থপে থিযন প্রস্থান কবরযলন। বতবন, ক্রযম ক্রযম, নানা স্থাযনর তীথ থদ্শ থন 

কবরয়া, পবরযশযষ, বসতুেন্ধ রাযমশ্বযর উপবস্থত হইযলন। তথায় বতবন, 

রামচযন্দ্রর প্রবতষ্টষ্ঠত বদ্োবদ্যদ্ে মহাযদ্যের মন্দিযর প্রযেশপূে থক, দ্শ থনাবদ্ 

কবরয়া, বনগ থত হইযলন; এেিং, সমুযি দৃ্ষ্টষ্টপাতমাত্র, বদ্বখ্যত পাইযলন, 

প্রোহমধয হইযত এক অদ্্ভুত স্বি থময় মহীরুহ েবহগ থত হইল। ঐ মহীরুযহর 

শাখ্ায় উপবেষ্ট হইয়া, এক পরম সুিরী পূি থযেৌেনা কাবমনী, হযস্ত েীিা 

লইয়া, মধুর, বকামল, তানলয়বেশুদ্ধ স্বযর, সঙ্গীত কবরযতযি। সতযপ্রকাশ, 

বেস্ময়াবেষ্ট ও অননযদৃ্ষ্টষ্ট হইয়া, বনরীক্ষি কবরযত লাবগযলন। বকয়ৎ ক্ষি 

পযর, ঐ অদ্্ভুত মহীরুহ প্রোহগযভথ বেলীন হইল। 
 

ঈদৃ্শ অঘিন ঘিনা বনরীক্ষযি চমৎকৃত হইয়া, সতযপ্রকাশ, ত্বরায় স্বযদ্যশ 

প্রবতগমনপূে থক, নরপবতযগাচযর উপবস্থত হইযলন, এেিং কৃতাঞ্জবলপুযি 

বনযেদ্ন কবরযলন, মহারাজ। আবম এক অদৃ্ষ্টচর, অশ্রুতপূে থ আিে থ 

দ্শ থন কবরয়াবি; বকন্তু, েি থন কবরযল, তাহাযত, বকানও প্রকাযর, আপনকার 

বেশ্বাস জোইযত পাবরে না। প্রাচীন পন্দণ্ডযতরা কবহয়াযিন, োহা কাহারও 

েুন্দদ্ধগময ও বেশ্বাসযোগয না হয়, তাদৃ্শয বেষযয়র কদ্াবপ বনযদ্থশ কবরযেক 

না; কবরযল বকেল উপহাসাম্পদ্ হইযত হয়। বকন্তু, মহারাজ! আবম স্বচযক্ষ 

প্রতযক্ষ কবরয়াবি; এই বনবমত বনযেদ্ন কবরযতবি, বে স্থাযন বত্রতােতার 

ভগোন রামচন্দ্র, দ্ুেৃ থত দ্শানযনর েিংশধ্বিংসবেধানোসনায়, মহাকায় 

মহােল কবপেল সাহাযেয, শতযোজনাবেস্তীি থ অি থযের উপর, বলাকাতীত 

কীবতথযহতু বসতুসঙ্ঘিন কবরয়াবিযলন, তথায় উপবস্থত হইয়া বদ্বখ্লাম, 

কযল্লাবলনীেল্লাযভর প্রোহমধ্ে হইযত, অকস্মাৎ এক স্বি থময় ভুরুহ 

বেবনগ থত হইল; তদ্ুপবর এক পরম সুিরী রমিী, েীিাোদ্নপূে থক, মধুর স্বযর 

সঙ্গীত কবরযতযি। বকয়ৎ ক্ষি পযর, বসই েৃক্ষ কনযা সবহত জযল মগ্ন হইয়া 

বগল। এই অদ্্ভুত েযাপার দ্শ থযন বেস্ময়সাগযর মগ্ন হইয়া, তীথ থপে থিন 
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পবরতযাগপূে থক, আবম আপনকার বনকি ঐ বেষযয়র সিংোদ্ বদ্যত 

আবসয়াবি। 
 

রাজা শ্ৰেিমাত্র, অবতমাত্র বকৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, পুনে থার সতযপ্রকাযশর 

হযস্ত রাযজযর ভারপ্রদ্ানপূে থক, বসতুেন্ধ রাযমশ্বযর উপবস্থত হইযলন। 

বনরূবপত সমযয়, মহাযদ্যের পূজা কবরয়া, মন্দির হইযত েবহগ থত হইোমাত্র, 

সতযপ্রকাযশর েি থনানুরূপ ভুরুহ মহীপবতর নয়নযগাচর হইল। তা াঁহার 

উবল্লবখ্ত সে থাঙ্গসুিরী কাবমনীর বসৌিে থসিশ থযন ও সঙ্গীতশ্ৰেযি, বেমূঢ় ও 

পূে থাপরপে থাযলাচনাপবরশূনয হইয়া, রাজা অি থেপ্রোযহ লম্ফপ্রদ্ানপূে থক, 

অল্পক্ষিমযধয, ঐ েৃযক্ষ আযরাহি কবরযলন। েৃক্ষও, মহীপবত সবহত, 

তৎক্ষিাৎ পাতালপুযর প্রবেষ্ট হইল। 
 

অনন্তর, বসই রমিী রাজার বদ্যক দৃ্ষ্টষ্টপাত কবরয়া কবহল, অযহ েীরপুরুষ! 

তুবম বক, বক অবভপ্রাযয় এ স্থাযন আগমন কবরযল, েল। বতবন কবহযলন, 

আবম পুিাপুযরর রাজা; আমার নাম েল্লভ; বতামার বসৌিে থ ও বসৌকুমাে থ 

দ্শ থযন মুগ্ধ হইয়া আবসয়াবি। এই কথা শুবনয়া, বসই রমিী কবহল, আবম 

বতামার সাহযস সন্তুষ্ট হইয়াবি। েবদ্ তুবম, বকেল কৃষ্ণপযক্ষর চতুদ্থশীযত, 

আমার সবহত সে থ প্রকাযর সম্পকথশূনয হইযত পার, তাহা হইযল, আবম 

বতামার সহধবম থিী হই। রাজা শুবনয়া, আহ্লাদ্সাগযর মগ্ন হইয়া, তৎক্ষিাৎ 

তদ্ীয় প্রস্তাযে সর্ম্ত হইযলন। তৎপযর বস রাজাযক, এই বনয়যমর রক্ষাযথ থ, 

পুনরায় প্রবতজ্ঞাপাযশ েদ্ধ কবরয়া, গান্ধে থ বেধাযন আপন প্রবতজ্ঞ সম্পি 

কবরল। রাজা, নে মবহষীর সবহত, পরম বকৌতুযক, কালেযাপন কবরযত 

লাবগযলন। 
 

কৃষ্ণ চতুদ্থশী উপবস্থত হইল। রাজমবহষী, সাবতশয় আগ্রহ ও বনরবতশয় 

েযগ্রতা প্রদ্শ থনপূে থক, বনকযি থাবকযত বনযষধ কবরযল, রাজা, পূে থকৃত 

প্রবতজ্ঞা অনুসাযর, তৎক্ষিাৎ তথা হইযত অপসৃত হইযলন। বকন্তু, বক 

কারযি পূযে থ প্রবতজ্ঞােদ্ধ কবরয়াবিল, এেিং এক্ষযি, এতাদৃ্শ আগ্রহ ও 

েযগ্রতা প্রদ্শ থনপূে থক, পুনে থার বনযষধ কবরল, োেৎ ইহা সবেযশষ অেগত না 

হইে, তােৎ আমার অন্তঃকরযি এক বেষম সিংশয় থাবকযেক। অতএে, 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
0

 

ইহার তথযানুসন্ধান করা আেশযক। এই েবলয়া, বকৌতুহলাকুবলত বচযত, 

অন্তরাযল থাবকয়া, রাজা অেযলাকন কবরযত লাবগযলন। 
 

অধ থারাত্র সমযয়, এক রাক্ষস আবসয়া কনযার অযঙ্গ করাপ থি কবরল। রাজা 

বদ্বখ্য়া, একান্ত অসহমান হইয়া, করতযল করাল করোল ধারিপূে থক, 

তৎক্ষিাৎ তথায় উপবস্থত হইযলন, এেিং অযশষপ্রকার বতরস্কার কবরয়া 

কবহযলন, আযরা দ্ুরাচার রাক্ষস! তুই, আমার সমযক্ষ, বপ্রয়তমার অযঙ্গ 

হস্তাপ থি কবরস না। োেৎ বতাযর না বদ্বখ্য়াবিলাম, তােৎ অন্তঃকরযি ভয় 

বিল; এক্ষযি বদ্বখ্য়া বনভথয় হইয়াবি, এেিং বতার প্রািদ্ণ্ড কবরযত 

আবসয়াবি। এই েবলয়া, বতবন খ্ড়্গপ্রহার িারা তাহার বশরযিদ্ন কবরযলন। 

তখ্ন রাজমবহষী, অকৃন্দত্রম পবরযতাষপ্রদ্শ থনপূে থক, কবহযলন, তুবম, দ্ুদ্থান্ত 

রাক্ষযসর হস্ত হইযত মুি কবরয়া, আমায় জীেনদ্ান কবরযল। আবম, এত 

কাল, বক েন্ত্রিাযভাগ কবরয়াবি, েবলযত পাবর না। 
 

রাজা ন্দজজ্ঞাবসযলন, সুিবর। বক কারযি তুবম, এতােৎ কাল পে থন্ত, এই 

দ্ারুি বদ্েদ্ুবে থপাযক পবতত বিযল, েল। 
 

বতবন কবহযলন, মহারাজ! শ্ৰেি কর। আবম বেদ্যাধর নামক গন্ধে থরাযজর 

কনযা; আমার নাম রত্নমঞ্জরী। বভাজনকাযল আবম বনকযি উপবেষ্ট না 

থাবকযল, বপতার তৃবপ্ত হইত না; এজনয, বনতযই, বভাজনসমযয় তাহার 

সবিবহত থাবকতাম। এক বদ্ন, োলয বখ্লায় আসি হইয়া, বভাজনযেলায় 

গৃযহ উপবস্থত বিলাম না। বপতা, আমার অযপক্ষায়, েুভূক্ষায় অবভভূত 

হইয়া, বক্রাধাভযর এই শাপ বদ্যলন, অদ্যােবধ তুবম রসাতলোবসনী হইযে; 

এেিং কৃষ্ণপযক্ষর চতুদ্থশীযত এক রাক্ষস আবসয়া বতামায় অযশষ প্রকাযর 

েন্ত্রিা বদ্যে। আবম শুবনয়া অতযন্ত কাতর হইলাম, এেিং, বপতার চরযি 

ধবরয়া, েহুবেধ স্তুবত ও বেনীবত কবরয়া, বনযেদ্ন কবরলাম, বপতঃ! আমার 

দ্ুরদৃ্ষ্টেশতঃ, সামানয অপরাযধ, উৎকি দ্ণ্ডবেধান কবরযলন। এক্ষযি, 

কৃপা কবরয়া, শাপযমাচযনর বকানও উপায় কবরয়া বদ্ন; নতুো, কত কাল 

েন্ত্রিাযভাগ কবরে। ইহা কবহয়া, আবম, বেষি েদ্যন, বরাদ্ন কবরযত 

লাবগলাম। তখ্ন বতবন, পূে থান্দজথত বেহরযসর সহায়তা িারা, আমার বেনযয়র 

েশীভূত হইয়া কবহযলন, এক মহােল পরাক্রান্ত েীরপুরুষ আবসয়া, বসই 
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রাক্ষযসর প্রািদ্ণ্ড কবরয়া, বতামার শাপযমাচন কবরযেন। আবম, বসই শাযপ, 

এই পাযপ আবশ্লষ্ট বিলাম। েহু বদ্যনর পর, তুবম আমায় মুি কবরযল। 

এক্ষযি, অনুমবত কর, বপতৃদ্শ থযন োই। 
 

রাজা কবহযলন, েবদ্ তুবম উপকার স্বীকার কর, অযগ্র একোর আমার 

রাজধানীযত চল; পযর বপতৃদ্শ থযন োইযে। রত্নমঞ্জরী, মযহাপকারযকর 

বনকি অেশয কতথেয কৃতজ্ঞতাস্বীকাযরর অনযথাভাযে অধম থ জাবনয়া, 

রাজার প্রাথ থনায় সর্ম্ত হইযল, বতবন, তাহাযর সমবভেযাহাযর লইয়া, 

রাজধানীযত উপবস্থত হইযলন; এেিং, বকিু বদ্ন, তদ্ীয় সহোযস বেষয়রযস 

কালেযাপন কবরয়া, পবরযশযষ, বনতান্ত অবনোপূে থক, তাহাযক বপতৃদ্শ থযন 

োইযত অনুমবত বদ্যলন। তখ্ন রত্নমঞ্জরী কবহযলন, মহারাজ। েহু কাল 

মনুসযসহোস িারা, আমার গন্ধে থত্ব বগয়াযি; এখ্ন, সে থযতাভাযে, 

মনুষযভাোপি হইয়াবি। বপতা আমার সে থগন্ধে থপবত; এক্ষযি, তাহার 

বনকযি বগয়া, সমুবচত সমাদ্র পাইে না। অতএে, আর আমার তথায় 

োইযত অবভলাষ নাই; বতামার বনকযিই োেজ্জীেন অেবস্থবত কবরে। রাজা 

শুবনয়া অবতশয় হষ থ প্রাপ্ত হইযলন; এেিং, রাজকাযে থ এককাযল জলাঞ্জবল 

বদ্য়া, বদ্ন োবমনী, বসই কাবমনীর সবহত, বেষয়োসনায় কালোপন কবরযত 

লাবগযলন। এই সমস্ত েযাপার বদ্বখ্য়া, প্রধান অমাতয সতযপ্রকাশ প্রািতযাগ 

কবরযলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! বক কারযি, অমাতয প্রািতযাগ 

কবরযলন, েল। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, মন্ত্রী বেযেচনা কবরযলন, রাজা 

বেষয়ারযস আসি হইয়া, রাজযবচন্তায় জলাঞ্জবল বদ্যলন; প্রজা অনাথ 

হইল। অতঃপর, আর বকানও েযন্দি আমার প্রবত সমুবচত শ্ৰদ্ধা প্রদ্শ থন 

কবরযেক না। অযহারাত্র এই বেষম বচন্তাবেষ শরীযর প্রবেষ্ট হওয়াযত, 

সতযপ্রকাযশর প্রািবেযয়াগ হইল। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 
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িাদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

চূড়াপুযর, বদ্েস্বামী নাযম, এক ব্ৰাহ্মি োস কবরযতন। বতবন রূযপ রবতপবত, 

বেদ্যায় েৃহস্পবত, সম্পযদ্ ধনপবত বিযলন। বকয়ৎ বদ্ন পযর, বদ্েস্বামী, 

লােিযেতী নাযম, এক ুিেতী ব্ৰাহ্মিতনয়ার পাবিগ্রহি কবরযলন। ঐ 

কনযা রূপলােযিয ভুেনবেখ্যাত বিল। উভযয় প্রিযয় কালেযাপন কবরযত 

লাবগযলন। 
 

একদ্া বেপ্রদ্ম্পতী, গ্রীযের প্রাদ্ুভথােপ্রেুি, অট্টাবলকার উপবরভাযগ শয়ন 

কবরয়া, বনিা োইযতবিযলন। বসই সমযয়, এক গন্ধে থ, বেমাযন 

আযরাহিপূে থক, আকাশপযথ ভ্রমি কবরযতবিল। বদ্েযোযগ, বেপ্রকাবমনীর 

উপর দৃ্ষ্টষ্টপাত হওয়াযত, বস তদ্ীয় অযলৌবকক রূপলােিযদ্শ থযন বমাবহত 

হইল; এেিং, বেমান বকন্দঞ্চৎ অেতীি থ কবরয়া, বনিাবিতা লােিযেতীযক লইয়া 

পলায়ন কবরল। 
 

বকয়ৎ ক্ষি বেলযম্ব বনিাভঙ্গ হইযল, বদ্েস্বামী, স্বীয় বপ্রসয়ীযক পাশ্ব থশাবয়নী 

না বদ্বখ্য়া, অতযন্ত েযাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অযিষি কবরযত লাবগযলন; 

বকন্তু বকানও সন্ধান না পাইয়া, সাবতশয় বেষি ভাযে, বনশাোপন কবরযলন। 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, বতবন, অবতমাত্র েযগ্র ও বচন্তাকুল বচযত, 

পুনরায়, বেযশষ কবরয়া, অযশষপ্রকার অনুসন্ধান কবরযলন; পবরযশযষ, 

বনতান্ত বনরাশ্বাস ও উেতপ্রায় হইয়া, সিংসারাশ্ৰযম বেসজথন বদ্য়া, সিযাসীর 

বেযশ বদ্যশ বদ্যশ ভ্রমি কবরযত লাবগযলন। 
 

এক বদ্ন, বদ্েস্বামী, বদ্ো বিপ্রহযরর সময়, অবতশয় কু্ষধাতথ হইয়া, এক 

ব্ৰাহ্মযির আলযয় অবতবথ হইযলন; কবহযলন, আবম কু্ষধায় অতযন্ত কাতর 

হইয়াবি; বকিু বভাজনীয় িেয বদ্য়া, আমার প্রািরক্ষা কর। গৃহস্থ ব্ৰাহ্মি, 

তৎক্ষিাৎ এক পাত্র দ্ুযগ্ধ পবরপূি থ কবরয়া, অবতবথ ব্ৰাহ্মযির হযস্ত অপ থি 

কবরযলন। গ্রহতেুিযেশতঃ, ইতঃপূযে থ, এক কৃষ্ণসপ থ ঐ দ্ুযগ্ধ মুখ্াপ থি 

করাযত, তাহা অবতশয় বেষাি হইয়াবিল। পান কবরোমাত্র, বসই বেষ, 

সে থাঙ্গেযাপী হইয়া, অবতবথ ব্ৰাহ্মিযক ক্রযম ক্রযম অেসি ও অযচতন 
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কবরযত লাবগল। তখ্ন বতবন গৃহস্থ ব্ৰাহ্মিযক, তুবম বেষভক্ষি করাইয়া 

ব্ৰহ্মহতযা কবরযল, এই েবলয়া ভূতযল পবড়যলন ও প্রািতযাগ কবরযলন। 

ব্ৰাহ্মি, অকস্মাৎ ব্ৰহ্মহতযা বদ্বখ্য়া, োর পর নাই বেষি হইযলন; এেিং োিীর 

মযধয প্রযেবশয়া, আপন পত্নীযক, তুই দ্ুযগ্ধ বেষ বমবশ্ৰত কবরয়া রাবখ্য়াবিবল, 

তাহাযতই ব্ৰহ্মহতযা হইল; তুই অবত দ্ুেৃ থতা, আর বতার মুখ্ােযলাকন কবরে 

না; ইতযাবদ্ নানাপ্রকার বতরস্কার ও েহু প্রহার কবরয়া, গৃহ হইযত েবহষৃ্কত 

কবরয়া বদ্যলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এ স্থযল 

বকান েযন্দি বদ্াষভাগী হইযেক। রাজা কবহযলন, সযপ থর মুযখ্ স্বভােতঃ বেষ 

থাযক; সুতরািং, বস বদ্াষী হইযত পাযর না; গৃহস্থ ব্ৰাহ্মি ও তা াঁহার ব্ৰাহ্মিী, 

বসই দ্ুগ্ধযক বেষাি েবলয়া জাবনযতন না; সুতরািং, তা াঁহারাও ব্ৰহ্মহতযাপাযপ 

বলপ্ত হইযেন না; আর, অবতবথ ব্ৰাহ্মি, সবেযশষ না জাবনয়া, পান 

কবরয়াযিন; এজনয, বতবনও আত্মঘাতী নযহন। বকন্তু, গৃহস্থ ব্ৰাহ্মি, সবেযশষ 

অনুসন্ধান না কবরয়া, বনরপরাধ সহধবম থিীযক গৃহ হইযত েবহসৃ্কত কবরযলন, 

তাহাযত বতবন, অকারযি পত্নীপবরতযাগজনয, দ্ুরদৃ্ষ্টভাগী হইযেন। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

ত্রযয়াদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

চন্দ্রহৃদ্য় নগযর, রিধীর নাযম, প্রেলপ্রতাপ নরপবত বিযলন। রাজা 

রিধীযরর প্রভাযে, প্রজারা বচরকাল বনরুপিযে। োস কবরত। বকয়ৎ বদ্ন 

পযর, নগযর ুরুতর বচৌে থন্দক্রয়ার আরম্ভ হইল। বপৌযররা, বচৌযরর উপিযে 

অবতশয় েযবতেযস্ত হইয়া, সকযল বমবলয়া, নপৃবতসমীযপ স্ব স্ব দ্ুঃযখ্র 

পবরচয় প্রদ্ান কবরল। রাজা সবেযশষ সমস্ত শ্ৰেিযগাচর কবরয়া কবহযলন, 

োহা হইয়াযি, তাহারা আর উপায় নাই; অতঃপর োহাযত না হইযত পায়, 

বস বেষযয় সবেযশষ েত্নোন থাবকলাম। এইরূপ আশ্বাস বদ্য়া, রাজা 

নগরোসীবদ্গযক বেদ্ায় কবরযলন; এেিং, নূতন নূতন প্রহরী বনেুি কবরয়া, 
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তাহাবদ্গযক সাবতশয় সতকথতাপূে থক নগররক্ষার আযদ্শ বদ্য়া, স্থাযন স্থাযন 

পাঠাইযলন; েবলয়া বদ্যলন, বচার পাইযল তাহার প্রািদ্ণ্ড কবরযে। প্রহরীরা, 

সাবতশয় সােধান হইয়া, নগররক্ষা কবরযত লাবগল; তথাবপ বচৌযে থর 

বকন্দঞ্চর্ম্াত্র বনেৃবত হইল না, েরিং বদ্যন বদ্যন েৃন্দদ্ধই হইযত লাবগল। 
 

পুরোসীরা, পুনরায় একত্র হইয়া, রাজার বনকযি বগয়া, আপবন আপবন দ্ুঃখ্ 

জানাইযল, বতবন তাহাবদ্গযক কবহযলন, এক্ষযি বতামরা বেদ্ায় হও; আদ্য 

রজনীযত, আবম স্বয়িং নগররক্ষাযথ থ বনগ থত হইে। প্রজারা, রাজাজ্ঞা 

অনুসাযর, স্বীয় স্বীয় আলযয় গমন কবরল। রাজাও, সায়িংকাল উপবস্থত 

হইযল, অবস, চম থ, ও েম থ ধারিপূে থক, একাকী নগররক্ষাযথ থ বনগ থত হইযলন; 

এেিং, বকয়ৎ দ্ূযর বগয়া, এক অপবরবচত েযন্দিযক সর্ম্ুযখ্ বদ্বখ্য়া, ন্দজজ্ঞাসা 

কবরযলন, তুবম বক, বকাথায় োইযতি, বতামার োস বকাথায়। বস কবহল, 

আবম বচার; তুবম বক, বক বনবমযত আমার পবরচয় লইযতি, েল। রাজা িল 

কবরয়া েবলযলন, আবমও বচার। তখ্ন বস অবতশয় আহ্লাবদ্ত হইয়া কবহল, 

আইস, উভযয় একত্র হইয়া চুবর কবরযত োই। রাজা সেত হইযলন। 
 

বচার, রাজাযক সহচর কবরয়া, এক ধনাঢ্য গৃহযস্থর ভেযন প্রযেশপূে থক, েহু 

অথ থ হস্তগত কবরল; এেিং নগর হইযত বনগ থত হইয়া, বকয়ৎ দ্ূযর বগয়া, এক 

প্রেি সুরঙ্গ িারা পাতাযল প্রবেষ্ট হইল। আপবন আলযয় উপবস্থত হইয়া, 

রাজাযক িারযদ্যশ েবসযত আসন বদ্য়া, বস োিীর মযধয প্রযেশ কবরল। এই 

অেকাযশ, এক দ্াসী আবসয়া, কথায় কথায়, রাজার পবরচয় লইল, এেিং 

সবেযশষ সমস্ত অেগত হইয়া কবহল, মহারাজ! তুবম বক বনবমত, এই দ্ুেৃ থত 

দ্সুযর আোযস আবসয়াি; বস না আবসযত আবসযত, েত দ্ূর পার, পলায়ন 

কর; নতুো, বস আবসয়াই বতামার প্রািসিংহার কবরযেক। রাজা শুবনয়া 

সাবতশয় বেষি হইযলন, এেিং েবলযলন, আবম পথ জাবন না, বকরূযপ 

পলাইে; েবদ্ তুবম কৃপা কবরয়া পথ বদ্খ্াইয়া দ্াও, তাহা হইযল এোর আমার 

প্রািরক্ষা হয়। তখ্ন বসই দ্াসী পথপ্রদ্শ থন কবরযল, রাজা পলাইয়া আপন 

আলযয় উপবস্থত হইযলন। 
 

পর বদ্ন, প্রভাত হইোমাত্র, রাজা রিধীর, েহু বসনয সামন্ত সমবভেযেহাযর, 

পূে থবনবদ্থষ্ট সুরঙ্গ িারা পাতাযল প্রবেষ্ট হইয়া, বচাযরর ভেনযরাধ কবরযলন। 
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এক রাক্ষস বসই পাতালস্থ নগেীর, অবধষ্ঠাত্রী বদ্েতার নযায়, রক্ষিাযেক্ষি 

কবরত। বচার, রাজকীয় অেযরাধ হইযত আত্মরক্ষার বনতান্ত অনুপায় 

বদ্বখ্য়া নগররক্ষক রাক্ষযসর শরিাপি হইল, এেিং বনযেদ্ন কবরল, এক 

রাজা সতসনয আবসয়া আমার উপর আক্রমি কবরয়াযি। েবদ্ তুবম এ সমযয় 

আমার সহায়তা না কর, অদ্যই বতামার নগর হইযত প্রস্থান কবরে। এই 

েবলয়া, প্রযলাভনস্বরূপ তাহার আহাযরাপযোগী িেয উপযঢ্ৌকন বদ্য়া, বচার 

সর্ম্ুযখ্ কৃতাঞ্জবল দ্ণ্ডায়মান রবহল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষস 

সাবতশয় সন্তুষ্ট হইল; এেিং, তুবম বনভথয় হও, বকয়ৎক্ষিমযধযই, আবম রাজার 

সমস্ত বসনয উন্দেি কবরযতবি; এই েবলয়া, তৎক্ষিাৎ তথায় উপবস্থত হইয়া, 

বসযনযর অন্তগ থত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃবত এক এক গ্রাযস উদ্রস্থ কবরযত 

আরম্ভ কবরল। রাজা, রাক্ষযসর ভয়ানক আকার ও ন্দক্রয়া দ্শ থযন অবতশয় 

কাতর হইয়া, পলায়ন কবরযলন।  লতঃ, বে পলাইযত পাবরল, তাহারই প্রাি 

ো াঁবচল; অেবশষ্ট সমস্ত বসনয, বসই দ্ুদ্থান্ত রাক্ষযসর গ্রাযস পবতত হইয়া, 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
 

রাজা একাকী পলায়ন কবরযত লাবগযলন। বচার, রাক্ষযসর সহায়তায়, 

সাহসী ও স্পধ থাোন হইয়া, তাহার পিাৎ ধােমান হইল; এেিং, ক্রযম ক্রযম 

সবিবহত হইয়া, ভৎথসনা কবরয়া কবহযত লাবগল, অযর কুলাঙ্গার! 

ক্ষন্দত্রয়কুযল জেগ্রহি কবরয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদ্শ থন কবরযতবিস; 

বতাযর বধক! রাজা হইয়া, ভঙ্গ বদ্য়া, রিযক্ষত্র হইযত পলায়ন কবরযল, 

ইহযলাযক অকীবতথ ও পরযলাযক নরকপাত হয়। রাজা, তৎকাযল বনতান্ত 

েযাকুল ও সে থথা উপায়বেহীন হইয়াও, বকেল কুলাবভমান ও খ্ড়্গ, চম থ 

সহায় কবরয়া, বচারর সর্ম্ুখ্ীন হইযলন। 
 

বঘারতর সিংগ্রাম হইযত লাবগল। পবরযশযষ, রাজা রিধীর বচারযক পরান্দজত 

কবরয়া, েন্ধনপূে থক রাজধানীযত লইয়া বগযলন, এেিং, পর বদ্ন প্রাতঃকাযল, 

শূলদ্াযনর েযেস্থা কবরয়া, েধযযেশপ্রদ্ানপূে থক, তাহাযক গদ্থযভ আযরাহি 

করাইয়া, নগযরর সমস্ত প্রযদ্যশ পবরভ্রমি করাইযত আযদ্শ বদ্যলন। বচার 

প্রায় সকযলরই সে থনাশ কবরয়াবিল; সুতরািং সকযলই তাহাযক তদ্ােস্থ 

বদ্বখ্য়া, বনরবতশয় আহ্লাবদ্ত হইয়া, তাহার অযশষপ্রকার বতরস্কার ও 

রাজার ভূবর ভুবর প্রশিংসা কবরযত লাবগল। 
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বকন্তু, ধম থধ্বজ নামক েবিযকর গৃযহর বনকিেতী হইযল, তাহার কনযা 

বশাভনা, গোক্ষিারা বদ্য়া বচারযক নয়নযগাচর কবরয়া, একোযর বমাবহত 

হইল; এেিং তৎক্ষিাৎ স্বীয় বপতার সমীপেবতথনী হইয়া কবহল, তুবম রাজার 

বনকযি বগয়া, বেরূযপ পার, ঐ বচারযক িাড়াইয়া আন। েবিক কবহল, বে 

বচার সমস্ত নগর বনধ থন কবরয়াযি; োহার বনবমযত, রাজার সমস্ত বসনয 

উন্দেি হইয়াযি; এেিং রাজারও বনযজর প্রািসিংশয় পে থন্ত ঘষ্টিয়াবিল; 

তাহাযক, আমার কথায়, কখ্নই িাবড়য়া বদ্যেন না। বশাভনা কবহল, েবদ্ 

বতামার সে থস্ব বদ্যলও, রাজা উহাযক িাবড়য়া বদ্ন, তাহাও বতামায় কবরযত 

হইযেক। েবদ্ তুবম উহাযর না আন, বতামার সমযক্ষ আত্মঘাবতনী হইে। 
 

কনযা ধম থধ্বযজর প্রাি অযপক্ষা বপ্রয় বিল; সুতরািং বস, তদ্ীয় বনে থন্ধ 

উল্লঙ্ঘযন অসমথ থ হইয়া, রাজার বনকযি বগয়া আযেদ্ন কবরল, মহারাজ! 

আমার বে বকিু সম্পবত আযি, সমস্ত বদ্যতবি; আপবন, দ্য়া কবরয়া, এই 

বচারযক িাবড়য়া বদ্ন। রাজা কবহযলন, এই বচার। আমার ও বপৌরেযগ থর 

েৎপযরানান্দস্ত অপকার কবরয়াযি; আবম, বকানও প্রকাযর, উহাযর িাবড়য়া 

বদ্ে না। তখ্ন ধম থধ্বজ, আপবন কনযার বনকযি বগয়া কবহল, আবম, 

সে থস্বদ্ান পে থন্ত স্বীকারপূে থক, প্রাথ থনা কবরলাম; রাজা, বকানও ক্রযম, 

বচারযক িাবড়য়া বদ্যত সর্ম্ত হইযলন না। তখ্ন বশাভনা, 

অভীষ্টবসন্দদ্ধবেষযয় বনতান্ত বনরাশ হইয়া, বেষাদ্সগাযর মগ্ন হইল। 
 

এই সময় মযধয, রাজপুরুযষরা বচারযক সমস্ত নগর পবরভ্রমি করাইয়া, 

পবরযশযষ েধযভূবমযত আনয়নপূে থক, শূলস্তযম্ভর বনকি দ্ণ্ডায়মান কবরল। 

বশাভনার অপরূপ েৃতান্ত, তৎক্ষিাৎ নগর মযধয প্রচাবরত হওয়াযত, 

অনবতবেলযম্ব বচাযররও কি থযগাচর হইল। তখ্ন বস প্রথমতঃ হাবসযত 

লাবগল; অনন্তর, হাসয হইযত বেরত হইয়া, বরাদ্ন আরম্ভ কবরোমাত্র, 

রাজপুরুযষরা তাহাযক শূযল আযরাহি করাইল। 
 

েবিককনযা, বচাযরর মৃতুযসিংোদ্ পাইোমাত্র, সহগমযনর উযদ্যাগ কবরয়া, 

েধযভূবমযত উপবস্থত হইল; এেিং, েথাবনয়যম বচতা প্রস্তুত হইযল, বচারযক, 
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শূল হইযত অেতীি থ কবরয়া, গাঢ় আবলঙ্গনপূে থক, তাহাযর লইয়া মৃতুযশেযায় 

শয়ন কবরল। 
 

দ্াবহযকরা অবগ্নপ্রদ্াযন উদ্যত হইল। বনকযি ভগেতী কাতযায়নী বদ্েীর 

মন্দির বিল। বদ্েী, তথা হইযত বনগ থমনপূে থক, শ্মশানভূবমযত উপবস্থত 

হইযলন, এেিং কবহযলন। েৎযস! েরপ্রাথ থনা কর; বতামার সাহস ও সতীত্ব 

দ্শ থযন সবেযশষ সন্তুষ্ট হইয়াবি। বশাভনা কবহল, জনবন! েবদ্ প্রসি হইয়া 

থাক, এই বচাযরর জীেনদ্ান কর। বদ্েী, তথাস্তু েবলয়া, তৎক্ষিাৎ পাতাল 

হইযত অমৃত আনয়নপূে থক, বচারর প্রািদ্ান কবরযলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! বচার, বক বনবমযত, প্রথযম 

হাসয ও পযর বরাদ্ন কবরয়াবিল, েল। রাজা কবহযলন, বচার, কনযার কামনা 

শুবনয়া, আমার মৃতুযসমযয় ইহার অনুরাগ সঞ্চার হইল; ভগোযনর বক 

ইো, বকিুই েুিা োয় না; এই আযলাচনা কবরয়া, প্রথযম হাসয কবরয়াবিল; 

অনন্তর, এই কনযা, আমার বনবমযত, রাজাযক সে থস্ব বদ্যত উদ্যত হইয়াবিল; 

আবম ইহার এমন বক উপকাযর আবসতাম; এই অনুযশাচনা কবরয়া, দ্ুঃবখ্ত 

হৃদ্যয় বরাদ্ন কবরল। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

চতুদ্থশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

কুসুমেতী নগরীযত সুবেচার নাযম রাজা বিযলন। তাহার, চন্দ্রপ্রভা নাযম, 

অবেোবহতা দ্ুবহতা বিল। রমিীয় েসন্তকাল উপবস্থত হইযল, রাজকুমারী, 

উপেনবেহাযর অবভলাবষিী হইয়া, বপতার অনুমবতপ্রাথ থনা কবরযলন। রাজা 

সর্ম্ত হইযলন; এেিং রাজধানীর অনবতদ্ূযর, বে বোজনবেস্তৃত অবত 

রমিীয় উপেন বিল, উহাযক েীযলাযকর োযসাপযোগী কবরোর বনবমত, 

েহুসিংখ্যক বলাক পাঠাইয়া বদ্যলন। তাহারা তথায় উপবস্থত হইোর পূযে থ, 

বেিংশবতেষ থেয়স্ক, অবত রূপোন, মনস্বী নাযম, বেযদ্শীয় ব্ৰাহ্মিকুমার, 
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পবরশ্ৰান্ত ও আতপোন্ত হইয়া, উপেনমধযেতী বনকুঞ্জমযধয প্রযেশপূে থক, 

বেগ্ধ িায়াযত বনিাগত বিল। রাজপবরচারযকরা, তথায় উপবস্থত হইয়া, 

আেশযক কাে থ সকল সম্পি কবরয়া, প্রস্থান কবরল। বদ্েযোযগ, ঐ 

ব্ৰাহ্মিকুমার তাহাযদ্র দৃ্ষ্টষ্টপযথ পবতত হইল না। 
 

রাজকুমারী, স্বীয় সহচরীেগ থ ও পবরচাবরকাগযির সবহত, উপেযন উপবস্থত 

হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমি কবরযত কবরযত, ব্ৰাহ্মিকুমাযরর সমীপেবতথনী 

হইযলন। ভ্রমিকাবরিীবদ্যগর পদ্শযে, মনস্বীরও বনিাভঙ্গ হইল। 

ব্ৰাহ্মিকুমাযরর ও রাজকুমারীর চাবর চকু্ষঃ একত্র হইযল, ব্ৰাহ্মিকুমার 

বমাবহত ও মূবি থত হইয়া ভূতযল পবড়ল; রাজকুমারীও, আবেস্তৃত সান্দিক 

ভাযের প্রভাযে, কম্পমানকযলেরা ও বেকবলতবচত হইযলন। সখ্ীগি, 

অকস্মাৎ ঈদৃ্শ অবতবেষম বেষমন্দস্মরদ্শা উপবস্থত বদ্বখ্য়া, মনুষযোহী 

োযন আযরাহি করাইয়া, তৎক্ষিাৎ রাজকুমারীযক গৃযহ লইয়া বগল। 

ব্ৰাহ্মিকুমার, বসই স্থাযনই, স্পিহীন পবতত রবহল। 
 

শশী ও ভূযদ্ে নাযম দ্ুই ব্ৰাহ্মি, কামরূযপ বেদ্যাবশক্ষা কবরয়া, স্বযদ্যশ প্রবত 

গমন কবরযতবিযলন। তা াঁহারাও, আতযপ তাবপত হইয়া, বেশ্ৰামাযথ থ, 

উপেনস্থ বনকুঞ্জমযধয উপবস্থত হইযলন। প্রযেশমাত্র, বসই ব্ৰাহ্মিকুমারযক 

তদ্ােস্থা পবতত বদ্বখ্য়া, ভূযদ্ে স্বীয় সহচরযক সযম্বাধন কবরয়া কবহযলন, 

েল বদ্বখ্, শশী! এ এরূপ অযচতন হইয়া পবতত আযি বকন। শশী কবহযলন, 

বোধ কবর, বকানও নাবয়কা ভূ্রচাপ িারা কিাক্ষোি বনবক্ষপ্ত কবরয়াযি, 

তাহাযতই এরূযপ পবতত আযি। ভূযদ্ে বকৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কবহযলন, 

ইহাযক জাগবরত কবরয়া, সবেযশষ ন্দজজ্ঞাসা করা আেশযক। 
 

অনন্তর, ভূযদ্ে, শশীর বনযষধ না মাবনয়া, নানাবেধ উপায় িারা, 

ব্ৰাহ্মিকুমাযরর বচতনয সম্পাদ্না কবরযলন, এেিং ন্দজজ্ঞাবসযলন, অযহ 

ব্ৰাহ্মিতনয়! বক কারযি বতামার ঈদৃ্শী দ্শা ঘষ্টিয়াযি, েল। ব্ৰাহ্মিকুমার 

কবহল, বে েযন্দি দ্ুঃখ্ দ্ূর কবরযত ইো ও সমথ থ, তাহার বনকযিই দ্ুঃযখ্র 

কথা েযি করা উবচত; নতুো, োর তার কাযি েবলয়া বেড়াইযল, মূঢ়তামাত্র 

প্রকাশ পায়। ভূযদ্ে কবহযলন, ভাল, তুবম আমার বনকযি েযি কর; আবম 

প্রবতজ্ঞা কবরযতবি, বে রূযপ পাবর, বতামার দ্ুঃখ্ দ্ূর কবরে। মনস্বী কবহল, 
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বকয়ৎ ক্ষি পূযে থ, এক রাজকনযা এই উপেযন ভ্রমি কবরযত আবসয়াবিল; 

তাহাযক বদ্বখ্য়া, আমার এই অেস্থা ঘাষ্টিয়াযি। অবধক আর বক েবলে, 

প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, তাহাযক না পাইযল, প্রািতযাগ কবরে। 
 

তখ্ন ভূযদ্ে কবহযলন, তুবম আমার সমবভেযাহাযর চল; োহাযত বতামার 

মযনারথ বসদ্ধ হয়, বস বেষযয় অযশষবেধ েত্ন কবরে। আর, েবদ্ বতামার 

প্রাবথ থত সম্পাদ্যন বনতান্তই কৃতকাে থ হইযত না পাবর, অন্ততঃ, েহুসিংখ্যক 

অথ থ বদ্য়া বেদ্ায় কবরে। মনস্বী কবহল, েবদ্ আমার অবভযপ্রত েীরত্নলাযভর 

সদ্ুপায় কবরযত পার, তযেই বতামাযদ্র সযঙ্গ োই; নতুো, ধযনর বনবমযত, 

আমার বকিুমাত্র স্পৃহা নাই। ভূযদ্ে, মনস্বীর এই োকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, 

ঈষৎ হাসয কবরযলন; এেিং, অেশযই বতামার মযনারথ সম্পি কবরে, তুবম 

আমাযদ্র সমবভেযাহাযর চল; এই েবলয়া, আপন আলযয় লইয়া বগযলন। 

তথায় উপবস্থত হইয়া, বতবন তাহাযক এক একাক্ষর মন্ত্র বশখ্াইয়া বদ্যলন; 

েবলযলন, এই মযন্ত্রর উচ্চারি কবরযল, তুবম বষাড়শেষীয়া কনযার আকৃবত 

ধারি কবরযে, এেিং, ইো কবরযলই, পুনে থার আপবন স্বরূপ প্রাপ্ত হইযে। 
 

মনস্বী মন্ত্রেযল বষাড়শেষীয়া কনযা হইল। ভূযদ্ে অশীবতেষ থযদ্শীযয়র 

আকারধারি কবরযলন, এেিং, মনস্বীযক েধুযেশধারি করাইয়া, রাজা 

সুবেচাযরর বনকযি উপবস্থত হইযলন। রাজা, েৃদ্ধ ব্ৰাহ্মি দ্শ থনমাত্র, 

গাযত্রাখ্ান কবরয়া, প্রিামপূে থক, েবসযত আসন প্রদ্ান কবরযলন। 
 

ব্ৰাহ্মি, আসনপবরগ্রহ কবরয়া, আশীে থাদ্ কবরযলন, বেবন, এই জগর্ম্ণ্ডল 

প্রলয়জলবধজযল বনলীন হইযল, মীন রূপধারি কবরয়া, ধম থমূল 

অযপৌরুযষয় বেযদ্র রক্ষা কবরয়াযিন; বেবন, েরাহমূবত থ পবরগ্রহ কবরয়া, 

বেশাল দ্শনাগ্রভাগ িারা, প্রলয়জলবনমগ্ন বমবদ্নীমণ্ডযলর উদ্ধার 

কবরয়াযিন; বেবন, কুম থরূপ অেলম্বন কবরয়া, পৃযষ্ঠ এই সসাগরা ধরা ধারি 

কবরয়া আযিন; বেবন, নবৃসিংযহর আকারস্বীকার কবরয়া, নখ্কুবলশপ্রহার 

িারা বেষম শত্রু বহরিযকবশপুর েক্ষঃস্থল বেদ্ীি থ কবরয়াযিন; বেবন, 

বদ্তযরাজ েবলযক িবলোর বনবমত, োমন অেতার হইয়া, বদ্েরাজযক 

পুনে থার ন্দত্রযলাকীর ইন্দ্রত্বপযদ্ সিংস্থাবপত কবরয়াযিন; বেবন, জমদ্বগ্নর 

ঔরযস জেগ্রহি কবরয়া, বপতৃেধামযষ থ প্রদ্ীপ্ত হইয়া, তীক্্ষনধার কুঠার 
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িারা, মহােীে থ কাতথেীে থ অজুথযনর ভুজেনযেদ্ন কবরয়াযিন, এেিং, 

একবেিংশবত োর পৃথ্বীযক বনঃক্ষন্দত্রয়া কবরয়া, অরবতযশাবিতজযল 

বপতৃতপ থি কবরয়াযিন; বেবন, বদ্েতাগযির অভযথ থনা অনুসাযর, দ্শরথ গৃযহ 

অিংশচতুষ্টযয় অেতীি থ হইয়া, োনর বসনয সমবভেযাহাযর, সমুযি 

বসতুেন্ধনপূে থক, দ্ুেৃ থত দ্শানযনর েিংশধ্বিংস কবরয়াযিন; বেবন, 

িাপরেুযগর অযন্ত, ধম থসিংস্থাপনাযথ থ, েদ্ুেিংযশ অিংযশ অেতীি থ হইয়া, 

বদ্তযেধ িারা ভূবমর ভার হবরয়া, অযশষপ্রকার লীলা কবরয়াযিন; বেবন, 

বেদ্মাগ থবেপ্লােযনর বনবমত, েুদ্ধােতার হইয়া, দ্য়ালুত্ব, ন্দজযতন্দন্দ্রয়ত্ব প্রভৃবত 

সদ্ুযির পরা কাষ্ঠা প্রদ্বশ থত কবরয়াযিন; বেবন, সম্ভল গ্রাযম 

বেষু্ণেশানামক ধম থবনষ্ঠ ব্ৰহ্মপরায়ি ব্ৰাহ্মযির ভেযন অেতীি থ হইয়া, 

ভুেনমণ্ডযল কল্কী নাযম বেখ্যাত হইযেন, এেিং, অবত িতুগামী বদ্েদ্ত 

তুরঙ্গযম আযরাহি কবরয়া, করতযল করাল করোল ধারিপূে থক, 

বেদ্বেযিষী, ধম থমাগ থপবরভ্রষ্ট, নষ্টমবত দ্ুরাচারবদ্যগর সমুবচত দ্ণ্ডবেধান 

কবরযেন; বসই ন্দত্রযলাকীনাথ, বেকুিস্বামী, ভূতভােন ভগোন আপনার 

মঙ্গল করুন। 
 

রাজা ন্দজজ্ঞাবসযলন, মহাশয়! বকাথা হইযত আবসযতযিন। েৃদ্ধযেশী ভূযদ্ে 

কবহযলন, মহারাজ! আবম গঙ্গার পূে থপার হইযত আবসযতবি। ইবন আমার 

পুত্রেধু। ইহাযক ইহার বপত্রালয় হইযত আবনযত বগয়াবিলাম; প্রতযাগমন 

কবরয়া বদ্বখ্লাম, মারীভযয় গ্রামস্থ সমস্ত বলাক, স্থানতযাগ কবরয়া, 

বদ্শান্তযর প্রস্থান কবরয়াযি। গৃযহ ব্ৰাহ্মিী ও বেিংশবতেষীয় পুত্র রাবখ্য়া 

বগয়াবিলাম; তাহারাও, বসই উপিযের সময়, বদ্শতযাগ কবরয়াযি; বকাথায় 

বগয়াযি, বকিুই অনুসন্ধান কবরযত পাবর নাই। জাবন না, কত স্থাযন ভ্রমি 

কবরযল, কত কাযল, তাহাবদ্গযক বদ্বখ্যত পাইে। তাহাযদ্র অদ্শ থযন, দ্ুঃসহ 

বশাকভাযর আক্রান্ত হইয়া, এক োযর, আবম আহার ও বনিায় বেসজথন 

বদ্য়াবি। এক্ষযি মানস কবরয়াবি, পুত্রেধূযক বেশ্বস্তহযস্ত নযস্ত কবরয়া, 

তাহাযদ্র অযিষযি বনগ থত হইে। আপবন বদ্শাবধপবত; আপনকার নযায় 

প্রকৃত বেশ্বাসভাজন বকাথায় পাইে। আপবন, অনুগ্রহ কবরয়া, আমার 

প্রতযাগমন পে থন্ত, পুত্রেধুষ্টিযক আপনকার আশ্ৰযয় রাখু্ন। 
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রাজা শুবনয়া মযন মযন বেযেচনা কবরযলন, পরকীয় মবহলা গৃযহ রাখ্া অবত 

কষ্টঠন কম থ; বকন্তু, অস্বীকার কবরযল, ব্ৰাহ্মি মনঃকু্ষি হইযেন; অতএে, 

চন্দ্রপ্রভার বনকযি বদ্য়া, তাহার উপর ইহার রক্ষিাযেক্ষযির ভার বদ্। এই 

েযেস্থা বস্থর কবরয়া, বতবন ব্ৰাহ্মিযক কবহযলন, মহাশয়! আপবন বে আজ্ঞা 

কবরযতযিন, তাহাযত আবম সর্ম্ত হইলাম। ভূযদ্ে, হৃষ্টবচযত 

আশীে থাদ্প্রযয়াগপূে থক, রাজার হযস্ত পুত্রেধু নযস্ত কবরয়া, প্রস্থান কবরযলন। 

রাজাও, অনবতবেলযম্ব অন্তঃপুযর প্রযেশ কবরয়া, কনযার হযস্ত 

কনযাযেশধারী মনস্বীর ভারসমপ থি কবরযলন। রাজকনযা, ব্ৰাহ্মিেধূযক 

সমেয়স্ক বদ্বখ্য়া, আদ্রপূে থক, তাহার ভার লইযলন, এেিং, স্বীয় সযহাদ্রার 

নযায়, েত্ন ও বেহ কবরযত লাবগযলন। সে থদ্া একত্র উপযেশন, একত্র 

বভাজন, এক শেযায় শয়ন আবদ্ িারা, পরস্পর প্রিয়সঞ্চার হইযত লাবগল। 

মনস্বী, ক্রযম ক্রযম, রাজকনযার প্রাি অযপক্ষা বপ্রয় হইয়া উষ্টঠল। এক 

বদ্েস, বস, রাজকনযার মযনর ভােপরীক্ষাযথ থ, কথাপ্রসযঙ্গ ন্দজজ্ঞাসা কবরল, 

বপ্রয়সবখ্। তুবম বদ্োবনবশ বক বচন্তা কর, এেিং, বক বনবমযত, বদ্ন বদ্ন দ্ুে থল 

হইযতযি, েল। 
 

রাজপুত্রী কবহযলন, সবখ্! েসন্তকাযল, এক বদ্ন, সখ্ীগি সযঙ্গ লইয়া, 

েনবেহাযর বগয়াবিলাম। তথায়, বদ্েযোযগ, এক পরম সুির েুো 

ব্ৰাহ্মিকুমার আমার নয়নপযথর পবথক হইযলন। তদ্েবধ তদ্াসিবচত 

হইয়া, তবিরযহ বদ্ন বদ্ন এরূপ দ্ুে থল হইযতবি। দ্ুঃসহ বেরহানল, ক্রযম 

প্রেল হইয়া, বনরন্তর অন্তরদ্াহ কবরযতযি। আমার আহার, বেহার, শয়ন, 

উপযেশন, বকানও বেষযয়ই সুখ্ নাই। বদ্োবনবশ বকেল বসই বমাবহনী মূবত থর 

বচন্তা কবরয়া, প্রািধারি কবরযতবি, এেিং চতুবদ্থক তেয় বদ্বখ্যতবি। তা াঁহার 

নাম ধাম বকিুই জাবন না। ভাবেয়া বচবন্তয়া, বকানও উপায় বস্থর কবরযত পাবর 

নাই। বনতান্ত বনল থজ্জা হইয়া, কাহারও বনকি মযনর বেদ্না েযি কবরযত 

পাবর না। তুবম আমার বিতীয় প্রাি; বতামার কাযি বকানও কথাই বগাপনীয় 

নাই। তুবম কথায় কথায় ন্দজজ্ঞাসা কবরযল, তাহাযতই প্রকাশ কবরলাম। 

 লতঃ, বতামার বনকযি মযনর বেদ্না েযি কবরয়াও, অযনক অিংযশ, 

স্বাস্থযলাভ হইল। তুবম এ বেষয় অবত বগাপযন রাবখ্যে। 
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এইরূযপ রাজকনযার অবভপ্রায় েুন্দিয়া, মনস্বী আনিপ্রোযহ মগ্ন হইল, 

এেিং কবহল, বপ্রয়সবখ্! আবম েবদ্ বতামার বপ্রয়সমাগম সম্পি কবরযত 

পাবর, আমায় বক পাবরযতাবষক দ্াও। রাজকনযা কবহযলন, সবখ্! অবধক 

আর বক েবলে, েবদ্ তুবম তা াঁহাযক বমলাইয়া বদ্যত পার, বতামার দ্াসী হইয়া, 

বচরকাল চরিযসো কবরে। মনস্বী, তৎক্ষিাৎ আপবন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, 

বপ্রয়সম্ভাষিপূে থক, রাজকুমারীর করগ্রহি কবরল। রাজকনযা অসম্ভাবেত 

বপ্রয়সমাগম িারা, মযনারথনদ্ীর পার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, োকপথাতীত 

হষ থ, বেস্ময়, লজ্জার উযিক সহকাযর, পরম রমিীয় অবনে থাচনীয় দ্শান্তর 

প্রাপ্ত হইযলন; অনন্তর, লজ্জাভঙ্গ হইযল, মনস্বীর রূপান্তরপ্রবতপবতরূপ 

অদ্্ভুত েযাপাযরর বনগৃঢ় তি জাবনোর জনয, একান্ত বকৌতুহলাক্রান্ত 

হইয়া, সবেযশষ ন্দজজ্ঞাসা কবরযত লাবগযলন। বস, আপন বেযচতনদ্শা 

অেবধ, ভূযদ্যের বতরস্করিী বেদ্যাপ্রদ্ান পে থন্ত, আযদ্যাপান্ত সমস্ত েৃতান্ত 

রাজকনযার বগাচর কবরয়া, গান্ধে থ বেধাযন তা াঁহার পাবিগ্রহি কবরল। 
 

বকিু বদ্যনর পর, রাজকুমারী অন্তে থত্নী হইযলন। এই সমযয়, এক বদ্ন, রাজা 

সুবেচার সপবরোর অমাতযভেযন বনমবন্ত্রত হইযলন। রাজকনযা, এক 

বনবমযষর বনবমযতও, ব্ৰাহ্মিেধূযক নয়যনর েবহে থবত থনী কবরযতন না; সুতরািং, 

বতবন অমাতযভেনপ্রস্থানকাযল, তাহাযর সমবভেযাহাযর লইয়া বগযলন। 

অমাতযপুত্র, ব্ৰাহ্মিেধুর অসামানয রূপলােিয দ্শ থযন, বমাবহত হইল; এেিং, 

বনতান্ত অতধে থ হইয়া, আপবন বমযত্রর বনকযি কবহল, েবদ্ এই েীরত্ন 

হস্তগত না হয়, প্রািতযাগ কবরে।  লতঃ, ক্রযম ক্রযম, মবন্ত্রপুযত্রর 

বেরহযেদ্না এরূপ েৃন্দদ্ধ পাইযত লাবগল, বে বকেল দ্শমী দ্শা মাত্র অেবশষ্ট 

রবহল। 
 

তখ্ন তাহার বমত্র, অনয বকানও উপায় না বদ্বখ্য়া, অমাযতযর বনকযি বগয়া, 

তদ্ীয় অেস্থা ও প্রাথ থনা জানাইল। আমাতয, অপতযযেযহর 

আবতশেযেশতঃ, উবচতানুবচতবেযেচনায় বেসজথন বদ্য়া, রাজসমীযপ 

সবেযশষ সমস্ত বনযদ্থশপূে থক, ব্ৰাহ্মিেধূপ্রাবপ্তর প্রাথ থনা জানাইযলন। রাজা 

শুবনয়া অতযন্ত ক্রুদ্ধ হইযলন এেিং কবহযলন, আযর মুখ্ থ! স্থাবপত ধন, 

স্বামীর অনুমবত েযবতযরযক, অনযযক বদ্ওয়া সে থযতাভাযে অবত গবহ থত কম থ। 

বেযশষতঃ, ব্ৰাহ্মি, বকানও কাযল, বকানও ক্রযম, েযবতক্রযমর আশঙ্কা নাই 
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জাবনয়া, বেশ্বাস কবরয়া, আমার হযস্ত পুত্রেধূসমপ থি কবরয়া বগয়াযিন। 

বেশ্বাসভঙ্গ, শাে ও বলাকাচার অনুসাযর, োর পর নাই, গবহ থত েযেহার। 

আবম, বতামার অনুযরাযধ, এইরূপ দ্ুন্দিয়ায়, প্রািাযন্তও, প্রেৃত হইযত পাবরে 

না। মন্ত্রী শুবনয়া, বনরাশ হইয়া, গৃযহ প্রবতগমন কবরযলন; বকন্তু পুযত্রর 

তাদৃ্শী দ্শা দ্শ থযন, বনতান্ত কাতর হইয়া, আহার বনিা পবরহারপূে থক, 

বেষাদ্সাগযর মগ্ন হইযলন। 
 

সে থাবধকারী, ক্রযম ক্রযম, পুযত্রর তুলয দ্শা প্রাপ্ত হইযল, রাজকাে থেযাঘাযতর 

উপক্রম বদ্বখ্য়া, অনযানয প্রধান রাজপুরুযষরা রাজার বনকযি বনযেদ্ন 

কবরযলন, মহারাজ! মবন্ত্রপুযত্রর োদৃ্শী অেস্থা ঘষ্টিয়াযি, তাহাযত তাহার 

জীেনরক্ষা হওয়া কষ্টঠন। বেরূপ বদ্বখ্যতবি, তাহার বকানও অমঙ্গল 

ঘষ্টিযল, মন্ত্রীও অেধাবরত প্রািতযাগ কবরযেন। এরূপ সে থািংযশ কম থদ্ক্ষ 

কাে থসহায় বিতীয় েযন্দি নাই; সুতরািং, রাজকাে থবনে থাহবেষযয় বেষম 

বেশিৃলা উপবস্থত হইযেক। অতএে, আমরা বেনয়োযকয প্রাথ থনা 

কবরযতবি, েৃদ্ধ ব্ৰাহ্মযির পুত্রেধূযক অমাতযপুযত্রর বনকি বপ্রবরত করুন। 

েহুবদ্ন হইল, ব্ৰাহ্মযির উযদশ নাই; আর তা াঁহার আবসোর সম্ভােনা, 

বকানও ক্রযম, বোধগময হইযতযি না; েবদ্ও কালান্তযর প্রতযাগমন কযরন; 

ব্ৰাহ্মিজাবত সাবতশয় অথ থযলাভী; েহুসিংখ্যক অথ থ বদ্য়া, তুষ্ট কবরয়া, 

অনায়াযস বেদ্ায় কবরযত পাবরযেন; অথো, কনযান্তরসঙ্ঘািন কবরয়া, 

তাহার পুযত্রর বেোহ বদ্য়াও তা াঁহাযক তুষ্ট কবরযত পারা োইযেক। 
 

রাজা, বনতান্ত বনরুপায় ভাবেয়া, অেযশযষ, ব্ৰাহ্মিেধুর বনকযি বগয়া, 

মবন্ত্রপুযত্রর প্রাথ থনা জানাইযলন। কপিাচারী েধুযেশধারী মনস্বী বনযেদ্ন 

কবরল, মহারাজ! আপবন বদ্শাবধপবত; আপনকার ইো, সে থ কাল, সে থ 

বেষযয়, সে থািংযশ েলেতী; বেযশষতঃ, এক্ষযি আবম আপনকার আশ্ৰযয় 

আবি; আপনকার আজ্ঞাপ্রবতপালন, আমার পযক্ষ, সে থযতাভাযে, সমূ্পি থ 

উবচত কম থ। বকন্তু মহারাজ! বেযেচনা করুন, আবম বেোবহতা নারী; 

বেোবহতা নারীর পুরুষান্তরযসো-শঙ্কুবনবষদ্ধ ও বলাকাচারবেরুদ্ধ। আপবন 

দ্ণ্ডধারী হইয়া, বক রূযপ, ঈদৃ্শ বেসদৃ্শ আজ্ঞা কবরযতযিন, েুন্দিযত 

পাবরযতবি না। মহারাজ! আবম, প্রািাযন্তও পরপুরুযষর মুখ্ বদ্বখ্ে না। 
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রাজা শুবনয়া, বনরবতশয় বেষি, হতেুন্দদ্ধ, ও বকিংকতথেযবেমূঢ় হইয়া, 

অন্তঃপুর হইযত েবহগ থত হইযলন। 
 

মনস্বী, আর এখ্াযন থাকায় ভিস্থতা নাই, অতঃপর পলায়ন করাই সে থািংযশ 

বশ্ৰয়ঃ, এই বস্থর কবরয়া, েধূযেশপবরতযাগপূে থক, বকৌশলক্রযম, রাজোিী 

হইযত পলায়ন কবরল। রাজা, ব্ৰাহ্মিেধূর অদ্শ থনেৃতান্ত অেগত হইয়া, এক 

োযর বেষাদ্পারাোযর মগ্ন হইযলন, এেিং ভাবেযত লাবগযলন, এ আোর এক 

বেষম সে থনাশ উপবস্থত হইল; ব্ৰাহ্মি আবসয়া ন্দজজ্ঞাসা কবরযল, বক উতর 

বদ্ে; ব্ৰাহ্মিেধুর বনকি ও রূপ অনুবচত প্রস্তাে করাই অবত অসঙ্গত কম থ 

হইয়াযি। েদ্যথ থ প্রাথ থনা কবরলাম, তাহাও বসদ্ধ হইল না; অথচ বঘারতর 

বেপযদ্ পবড়লাম। 
 

এবদ্যক, মনস্বী, ভূযদ্যের বনকযি বগয়া, পূে থাপর সমস্ত েৃতান্ত েি থনা কবরযল, 

বতবন অবতশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইযলন; এেিং, স্বীয় সহচর শশীযক 

বেিংশবতেষীয় পুত্র সাজাইয়া, স্বয়িং, পূে থেৎ েৃদ্ধযেশধারিপূে থক, রাজসমীযপ 

উপবস্থত হইযলন। রাজা, প্রিাম ও স্বাগত প্রশ্নপূে থক েবসযত আসন বদ্য়া, 

ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মহাশযয়র এত বেলম্ব হইল বকন। ভূযদ্ে কবহযলন, 

মহারাজ! বেলযম্বর কথা বকন ন্দজজ্ঞাসা কযরন। অযনক কযষ্ট, অযনক 

অযিষি কবরয়া, পুত্র পাইয়াবি। এক্ষযি, পুত্র ও পুত্রেধু লইয়া, গৃযহ োইে। 

রাজা, ব্ৰহ্মশাপভযয় কজ্জম্পত ও কৃতাঞ্জবল হইয়া, ব্ৰাহ্মযির বনকি সবেযশষ 

সমস্ত বনযেদ্ন কবরযলন। 
 

ব্ৰাহ্মি শুবনয়া বকাযপ কম্পমানকযলের হইযলন, এেিং শাপপ্রদ্াযন উদ্যত 

হইয়া কবহযলন, বতামার এ বক েযেহার; আবম বতামাযক রাজা জাবনয়া, 

বেশ্বাস কবরয়া, বতামার হযস্ত পুত্রেধূসমপ থি কবরয়াবিলাম। তুবম, আপবন 

ইষ্টবসন্দদ্ধর বনবমত, েযথে বেবনযয়াযগ প্রেৃত হইয়া, আমার সে থনাশ 

কবরয়াি। েবলযত বক, বকানও কাযল, আমার এ মযনাযেদ্না দ্ূর হইযেক না। 

রাজা শুবনয়া েৎপযরানান্দস্ত ভীত হইযলন, এেিং অযশষপ্রকার স্তুবত ও 

বেনীবত কবরয়া কবহযলন, মহাশয়! কৃপা কবরয়া আমায় ক্ষমা কবরযত 

হইযেক; আপনকার বে অপকার কবরয়াবি, তাহার প্রবতন্দক্রয়াযথ থ, বে 

আজ্ঞা কবরযেন, বিরুন্দি না কবরয়া, তাহাযতই সর্ম্ত হইে। ভূযদ্ে 
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কবহযলন, েবদ্ তুবম আমার পুযত্রর সবহত আপন কনযার বেোহ দ্াও, তাহা 

হইযল, আবম কথন্দঞ্চৎ ক্ষমা কবরযত পাবর। 
 

রাজা, ব্ৰহ্মযকাপানযল কুলক্ষয়ভযয়, তৎক্ষিাৎ তদ্ীয় প্রস্তাযে সর্ম্ত 

হইযলন; এেিং, বজযাবতবে থদ্ ব্ৰাহ্মি িারা, শুভ বদ্ন ও শুভ লগ্ন বনধ থাবরত 

কবরয়া, ব্ৰাহ্মিতনযয়র সবহত কনযার বেোহ বদ্যলন। ভূযদ্ে রাজকনযা 

লইয়া আলযয় উপবস্থত হইযল, শশী ও মনস্বী, উভযয়, এই ভাে থ আমার 

আমার েবলয়া, পরস্পর বেষম বেোদ্ আরব্ধ কবরল। মনস্বী কবহল, আবম 

পূযে থ ইহার পাবিগ্রহি কবরয়াবি, এেিং, আমার সহযোযগ, ইহার গভথসঞ্চার 

হইয়াযি। শশী কবহযলন, রাজা সে থসমযক্ষ আমাযক কনযাদ্ান কবরয়াযিন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এক্ষযি, এই কনযা, শাে ও 

েুন্দি অনুসাযর, কাহার সহধবম থিী হইযত পাযর। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, 

আমার মযত মনস্বীর। বেতাল কবহল, শাযে বলবখ্ত আযি, কনযার দ্ান, 

বেক্রয়, পবরতযাযগ বপতামাতার সমূ্পি থ অবধকার। রাজা সে থ সমযক্ষ, ধম থ 

সাক্ষী কবরয়া, শশীযক কনযা দ্ান কবরয়াযিন। অতএে, বপতৃদ্ত কনযা 

শশীরই সহধবম থিী হইযত পাযর; তাহা না হইয়া, মনস্বীর বকন হইযেক, েল। 

রাজা কবহযলন, তুবম োহা কবহযতি, তাহার েথাথ থতা বেষযয় অিুমাত্র 

সিংশয় নাই। বকন্তু, মনস্বী পূযে থ বেোহ কবরয়াযি, এেিং, তাহার সহযোযগ, 

রাজকনযার গভথসঞ্চার হইয়াযি। এমন স্থযল, বস মনস্বীর সহচাবরিী হইযল, 

তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধযম থরও মান থাযক। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

পঞ্চদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

ভারতেযষ থর উতর সীমায়, বহমালয় নাযম, অবত প্রবসদ্ধ পে থত আযি। তাহার 

প্রস্থযদ্যশ, পুষ্পপুর নাযম, পরম রমিীয় নগর বিল। গন্ধে থরাজ জীমূতযকতু 

ঐ নগযর রাজত্ব কবরযতন। বতবন, পুত্রকামনা কবরয়া, েহু কাল, কল্পেৃযক্ষর 
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আরাধনা কবরয়াবিযলন। কল্পেৃক্ষ প্রসি হইয়া েরপ্রদ্ান কবরযল, রাজা 

জীমূতযকতুর এক পুত্র জন্দেল। বতবন পুযত্রর নাম জীমূতোহন রাবখ্যলন। 

জীমূতোহন, স্বভােতঃ, সাবতশয় ধম থশীল, দ্য়াোন, ও নযায়পরায়ি বিযলন; 

এেিং, স্বল্প পবরশ্ৰযম, স্বল্পকাল মযধয, সে থ শাযে পারদ্শী ও শেবেদ্যায় 

বেশারদ্ হইয়া উষ্টঠযলন। 
 

বকয়ৎ কাল পযর, রাজা জীমূতযকতু, পুনরায় কল্পেৃক্ষযক প্রসি কবরয়া, এই 

েরপ্রাথ থনা কবরযলন, আমার প্রজারা সে থপ্রকার সম্পবতযত পবরপূি থ হউক। 

কল্পেৃযক্ষর েরদ্ান িারা, তদ্ীয় প্রজােগ থ সে থপ্রকার সম্পবতযত পবরপূি থ 

হইল, এেিং ঐশ্বে থমযদ্ মত হইয়া, রাজাযকও তৃিজ্ঞান কবরযত লাবগল। 

 লতঃ, অল্পকালমযধয, রাজা ও প্রজা েবলয়া, বকানও অিংযশ, বকানও 

বেযশষ রবহল না। তখ্ন, জীমূতযকতুর জ্ঞাবতেগ থ বগাপযন পরামশ থ কবরল, 

ইহার বপতাপুযত্র, অননযমন ও অননযকম থ হইয়া, বদ্োবনবশ, বকেল 

ধম থবচন্তায় কালোপন কবরযতযি; রাযজযর বদ্যক ক্ষিমাত্রও দৃ্ষ্টষ্টপাত কযর 

না। প্রজা সকল উেিৃল হইযত লাবগল। অতএে, ইহাযদ্র উভয়যক 

রাজযচুযত কবরয়া, োহাযত উপেুিরূপ রাজযশাসন হয়, এরূপ েযেস্থা করা 

উবচত। অনন্তর, েহুতর বসনযসিংগ্রহপূে থক, তাহার রাজপুরীর চতুবদ্থক 

বনরুদ্ধ কবরল। 
 

এই েযাপার বদ্বখ্য়া, েুেরাজ জীমূতোহন বপতার বনকি বনযেদ্ন কবরযলন, 

মহারাজ! জ্ঞাবতেগ থ, একোকয হইয়া, আমাবদ্গযক রাজযচুযত কবরোর 

অবভসবন্ধযত, এই উযদ্যাগ কবরয়াযি। আপনকার আজ্ঞা পাইযল, রিযক্ষযত্র 

প্রবেষ্ট হইয়া, বেপক্ষপযক্ষর বসনযক্ষয় ও সমুবচত দ্ণ্ডবেধান কবর। 
 

জীমূতযকতু কবহযলন, এই ক্ষিভঙু্গর পাঞ্চযভৌবতক বদ্হ অবত 

অবকন্দঞ্চৎকর; বেনশ্বর রাজপযদ্র বনবমত, েহুসিংখ্যক জীযের প্রািবহিংসা 

কবরয়া, মহাপাযপ বলপ্ত হওয়া উবচত নযহ। ধম থপুত্র রাজা েুবধষ্টষ্ঠর, 

আত্মীয়গযির কুমন্ত্রিায়, কুরুযক্ষত্রেুযদ্ধ প্রেৃত হইয়া, পিাৎ অযনক 

অনুতাপ কবরয়াবিযলন। অতএে, রাজপদ্পবরতযাগ কবরয়া, বকানও বনভৃত 

স্থাযন বগয়া, প্রশান্ত মযন, বদ্েতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সঙ্কল্প 
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কবরয়া, বপতাপুযত্র নগর হইযত েবহগ থত হইযলন; এেিং, মলয় পে থযত বগয়া, 

তদ্ীয় অবধতযকায় কুিীরবনম থািপূে থক, তপসযা কবরযত লাবগযলন। 
 

এক ঋবষকুমাযরর সবহত, রাজকুমাযরর অবতশয় েনু্ধত্ব জন্দেল। এক বদ্ন, 

দ্ুই েনু্ধযত একত্র হইয়া ভ্রমিাযথ থ বনগ থত হইযলন। অনবতদ্ূযর কাতযায়নীর 

মন্দির বিল; শ্ৰেিমযনাহর েীিা শে শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, তা াঁহারা, 

বকৌতুকাবেষ্ট বচযত, সত্বর গমযন, তথায় উপবস্থত হইয়া, বদ্বখ্যলন, এক 

পরম সুিরী কনযা, েীিানুগত স্তুবতগভথ গীত িারা, ভগেতী কাতযায়নীর 

উপাসনা কবরযতযি। উভযয়, একতানমন হইয়া, শ্ৰেি ও দ্শ থন কবরযত 

লাবগযলন। বকয়ৎ ক্ষি পযর, বসই কনযা, জীমূতোহনযক নয়নযগাচর 

কবরয়া, মযন মযন তা াঁহাযক পবতযত্ব েরি, এেিং স্বীয় সহচরী িারা তা াঁহার 

নাম, ধাম, েযেসায় প্রভৃবতর পবরচয়গ্রহিপূর্েক, প্রস্থান কবরল। 
 

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদ্ীয় বনযদ্থশক্রযম, তাহার মাতার বনকি পূে থাপর 

সমস্ত বনযেদ্ন কবরযল, বতবন স্বীয় পবত রাজা মলয়যকতুর বনকযি কনযার 

অবভপ্রায় েযন্দি কবরযলন। মলয়যকতু আপন পুত্র বমত্রা েসুযক কবহযলন, 

বতামার ভবগনী বেোহযোগয হইয়াযি; আর বনন্দিন্ত থাকা উবচত নযহ; 

উপেুি পাযত্রর অযিষি করা আেশযক। শুবনলাম, গন্ধে থাবধপবত রাজা 

জীমূতযকতু, রাজযাবধকারপবরহারপূে থক, বনজ পুত্র জীমূতোহন মাত্র 

সমবভেযাহাযর, মলয়াচযল অেবস্থবত কবরযতযিন। আমার অবভপ্রায়, 

জীমূতোহনযক কনযাদ্ান কবর। তুবম, রাজা জীমূতযকতুর বনকযি বগয়া, 

আমার এই অবভপ্রায় তাহার বগাচয় কর। 
 

বমত্রােসু, বপতার আযদ্শ অনুসাযর, জীমূতযকতুর সমীযপ উপবস্থত হইয়া, 

সবেযশষ সমস্ত বেজ্ঞাপন কবরযল, বতবন তৎক্ষিাৎ সর্ম্ত হইযলন; এেিং, 

জীমূতোহনযক, বমত্রােসুর সমবভেযাহাযর, মলয়যকতুর বনকযি পাঠাইয়া 

বদ্যলন। মলয়যকতু, শুভ লযগ্ন, স্বীয় কনযা মলয়ােতীর বেোহকাে থ সম্পি 

কবরযলন। ের ও কনযা, পরম সুযখ্, কালেযাপন কবরযত লাবগযলন। 
 

এক বদ্ন, জীমূতোহন ও বমত্রােসু, উভযয়, মলয় মহীধযরর পবরসযর, 

পবরভ্রমিোসনায়, োসস্থান হইযত েবহগ থত হইযলন। ভূধযরর উতর ভাযগ 
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উপবস্থত হইয়া, দ্ূর হইযত এক বশ্বতেি থ েস্তুরাবশ নয়নযগাচর কবরয়া, 

জীমূতোহন বমত্রােসুযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, েয়সয। গণ্ডতশযলর নযায়, 

ধেলেি থ, রাশীকৃত বক েস্তু দৃ্ষ্ট হইযতযি। বমত্রােসু কবহযলন, বমত্র। পূে থ 

কাযল, গরুযড়র সবহত, নাগগযির বনরন্তর বঘারতর েুদ্ধ হইয়াবিল। বকয়ৎ 

কাল পযর, নাযগরা, সমূ্পি থরূযপ পরান্দজত হইয়া, সবন্ধপ্রাথ থনা কবরযল, গরুড় 

কবহযলন, েবদ্ বতামরা, আমার বদ্নন্দিন আহাযরর বনবমত, এক এক নাগ 

উপহার বদ্যত পার, তাহা হইযল আবম বতামাযদ্র প্রাথ থনায় সর্ম্ত হই; নতুো, 

অবেলযম্ব নাগকুল বনঃযশষ কবরে। বনরুপায় নাযগরা, তাহাযতই সেত 

হইল। তদ্েবধ, প্রবতবদ্ন, এক এক নাগ, পাতাল হইযত আবসয়া, ঐ স্থাযন 

উপবস্থত থাযক; গরুড়, মধযাহ্নকাযল আবসয়া, ভক্ষি কযরন। এইরূযপ, 

ভবক্ষত নাগগযির অবস্থ িারা, ঐ পে থতাকার ধেলরাবশ প্রস্তুত হইয়াযি। 
 

শ্ৰেিমাত্র, জীমূতোহযনর অন্তঃকরি কারুিযরযস পবরপূি থ হইল। তখ্ন 

বতবন মযন মযন বেযেচনা কবরযলন, মধযাহ্নকাল আগতপ্রায়; অেশযই এক 

নাগ, গরুযড়র আহারাযথ থ, পে থায়ক্রযম, উপবস্থত হইযেক; আবম, আপন 

প্রাি বদ্য়া, তাহার প্রািরক্ষা কবরে। অনন্তর, বকৌশলক্রযম শযালকযক বেদ্ায় 

কবরয়া, ক্রযম ক্রযম অবস্থরাবশর বনকিেতী হইয়া, জীমূতোহন 

বরাদ্নশেশ্ৰেি কবরযলন; এেিং, সত্বর গমযন, বরাদ্নস্থাযন উপবস্থত হইয়া 

বদ্বখ্যলন, এক েৃদ্ধা নাগী, বশযর করাঘাতপূে থক, হাহাকার ও উতচ্চঃস্বযর 

বরাদ্ন কবরযতযি। বদ্বখ্য়া, একান্ত বশাকাক্রান্ত হইয়া, বতবন কাতর েচযন 

নাগীযক ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, মা! তুবম বক বনবমযত বরাদ্ন কবরযতি। বস 

গরুড়েৃতাযন্তর েি থন কবরয়া কবহল, অনয আমার পুত্র শিচূযড়র োর; 

ক্ষিকাল পযরই, গরুড় আবসয়া, আহারাযথ থ তাহার প্রািসিংহার কবরযেক। 

আমার বিতীয় পুত্র নাই। আবম, বসই দ্ুঃযখ্ দ্ুঃবখ্ত হইয়া, বরাদ্ন 

কবরযতবি। জীমূতোহন কবহযলন, মা আর বরাদ্ন কবরও না; আবম, আপন 

প্রাি বদ্য়া, বতামার পুযত্রর প্রািরক্ষা কবরে। নাগী কবহল, েৎস! তুবম, বক 

কারযি, পযরর জবনয প্রািতযাগ কবরযে। আর, পযরর পুযত্রর প্রাি বদ্য়া, 

আপন পুযত্রর প্রািরক্ষা কবরযল, আমারও বঘারতর অধম থ ও োর পর নাই 

অপেশ হইযেক। 
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এইরূযপ উভযয়র কযথাপকথন হইযতযি, ইতযেসযর শিচূড়ও তথায় 

উপবস্থত হইল; এেিং, জীমূতোহযনর অবভসবন্ধ শুবনয়া, তাহার 

পবরচয়গ্রহিপূে থক, বেযশষজ্ঞ হইয়া কবহল, মহারাজ। আপবন অনযায় 

আজ্ঞা কবরযতযিন। বেযেচনা কবরয়া বদ্খু্ন, আমার মত কত শত েযন্দি 

সিংসাযর জন্দেযতযি ও মবরযতযি; বকন্তু, আপনকার নযায় ধম থাত্মা দ্য়ালু 

সিংসাযর সে থদ্া জেগ্রহি কযরন না। অতএে, আমার পবরেযতথ, আপনকার 

প্রািতযাগ করা, বকানও ক্রযম, উবচত নযহ। আপবন জীবেত থাবকযল, লক্ষ 

লক্ষ বলাযকর মযহাপকার হইযেক। আবম জীবেত থাবকয়া, বকানও কাযল, 

কাহারও বকানও উপকার কবরযত পাবরে না। মাদৃ্শয েযন্দির জীেন মরি 

দ্ুই তুলয। 
 

জীমূতোহন কবহযলন, শুন শিচূড়। প্রবতজ্ঞা কবরয়াবি, আপন প্রাি বদ্য়া, 

বতামার প্রািরক্ষা কবরে। আবম ক্ষন্দত্রয়কুযল জেগ্রহি কবরয়াবি; 

ক্ষন্দত্রযয়রা, প্রবতজ্ঞাভঙ্গ অযপক্ষা, প্রািতযাগ অবত লঘ ু ও সহজ জ্ঞান 

কযরন। বেযশষতঃ, প্রািযেযহ প্রবতজ্ঞাপ্রবতপালযন পরাঙ্মুখ্ হইযল, 

নরকগামী হইযত হয়। অতএে, েখ্ন স্বমুযখ্ েযি কবরয়াবি, তখ্ন অেশযই 

প্রাি বদ্য়া, বতামার প্রািরক্ষা কবরে; তুবম স্বস্থাযন প্রস্থান কর। এইরূপ 

েবলয়া, বতবন শিচূড়যক বেদ্ায় কবরযলন; এেিং তদ্ীয় প্রবতশীষ থ হইয়া, 

গরুযড়র আগমনপ্রতীক্ষায়, বনন্দদথষ্ট স্থাযন উপবেষ্ট রবহযলন। শিচূড়, 

জীমূতোহযনর বনে থন্ধলঙ্ঘযন অসমথ থ হইয়া, বেষি মযন, বেরস েদ্যন, 

মলয়াচলোবসনী কাতযায়নীর সর্ম্ুযখ্ উপবস্থত হইল; এেিং, একাগ্রবচত 

হইয়া, জীেনদ্াতা জীমূতোহযনর জীেনরক্ষযির উপায়প্রাথ থনা কবরযত 

লাবগল। 
 

বনরূবপত সময় উপবস্থত হইযল, গরুড় আবসয়া, চঞু্চপুি িারা 

জীমূতোহনগ্রহিপূে থক, নযভামণ্ডযল উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলাকাযর ভ্রমি 

কবরযত লাবগল। বকয়ৎ ক্ষি পযর, জীমূতোহযনর দ্বক্ষিোহুবস্থত নামান্দঙ্কত 

মবিময় বকয়ুর, বশাবিতবলপ্ত হইয়া, মলয়ােতীর সর্ম্ুযখ্ পবতত হইল। 

মলয়ােতী, নামাক্ষরপবরচয় িারা, বপ্রয়তযমর প্রািাতযয় বস্থর কবরয়া, বশযর 

করাঘাতপূে থক, ভূতযল পবতত হইয়া, উতচ্চঃস্বযর বরাদ্ন কবরযত লাবগল। 

তাহার বপতা, মাতা, ভ্রাতা, বকয়ুর দ্শ থযন সাবতশয় বেষি হইয়া, হাহাকার 
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কবরযত লাবগযলন। রাজা মলয়যকতু, চতুবদ্থযক েহুসিংখ্যক বলাক বপ্রবরত 

কবরয়া, পবরযশযষ স্বয়িং, পুত্র সবহত, জীমূতোহযনর অযিষযি বনগ থত 

হইযলন। 
 

শিচূড়, কাতযায়নীর আলয় হইযত, রাজপবরোযরর বকালাহলশ্রেি 

কবরয়া, সবেযশষ অনুসন্ধান িারা, জীমূতোহযনর অমঙ্গলেৃতান্ত অেগত 

হইয়া, অশ্রুপূি থ নয়যন পূে থস্থাযন উপবস্থত হইল; এেিং, গরুড়যক সযম্বাধন 

কবরয়া, উতচ্চঃস্বযর কবহযত লাবগল, অযহ বেহঙ্গরাজ! তুবম, শিচূড়ক্রযম, 

রাজা জীমূতোহনযক লইয়া বগয়াি; উবন বতামার ভক্্ষে নযহন। আমার 

নাম শিচূড়; অদ্য আমার োর। তুবম, তাহাযর পবরতযাগ কবরয়া, আমায় 

ভক্ষি কর; নতুো, বতামায় সাবতশয় অধম থগ্রস্ত হইযত হইযেক। 
 

গরুড় শুবনয়া অবতশয় শন্দঙ্কত হইযলন; এেিং মৃতকল্প জীমূতোহনযক 

ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, অযহ মহাপুরুষ! তুবম বক, বক বনবমযত প্রািদ্াযন উদ্যত 

হইয়াি। জীমূতোহন আত্মপবরচয়প্রদ্ানপূে থক, কবহযলন, অদ্য ো 

অশেতাযন্ত, অেশযই মৃতুয ঘষ্টিযেক। বে েযন্দি, ক্ষিবেধ্বিংসী তুে শরীযরর 

বেবনযয়াগ িারা, পযরাপকার কবরয়া, বদ্গন্তেযাবপনী ও অনন্তকালস্থাবয়নী 

কীবতথ উপাজথন কযর, তাহারই এই সিংসাযর জেগ্রহি সার্থক; নতুো, 

বস্বাদ্রপরায়ি কাক, কুকুর, শগৃাল প্রভৃবত হইযত বেযশষ বক। এই 

বেযেচনায়, আবম, আত্মপ্রািেযয় িারা, শিচূযড়র প্রািরক্ষা কবরযত 

আবসয়াবি। গরুড় শুবনয়া, োর পর নাই, সন্তুষ্ট হইযলন, এেিং 

জীমূতোহনযক শত শত সাধুোদ্প্রদ্ান কবরয়া কবহযলন, জগযত 

জীেমাযত্রই স্ব স্ব প্রািরক্ষায় েত্নোন। বকন্তু, আপন প্রাি বদ্য়া, পযরর 

প্রািরক্ষা কযর, এরূপ েযন্দি অবত বেরল। োহা হউক, আবম বতামার দ্য়া ও 

সাহস দ্শ থযন সাবতশয় সন্তুষ্ট হইয়াবি; েরপ্রাথ থনা কর। 
 

জীমূতোহন কবহযলন, খ্যগশ্বর। েবদ্ প্রসি হইয়া থাক, এই ের দ্াও, তুবম 

অতঃপর আর নাগবহিংসা কবরযে না; এেিং, দ্ীঘ থ কাল ভক্ষি কবরয়া, বে 

অসিংখ্য নাযগর প্রািসিংহার কবরয়াি, তাহযদ্রও জীেনদ্ান কর। গরুড়, 

তথাস্তু েবলয়া, তৎক্ষিাৎ পাতাল হইযত অমৃত আহরিপূে থক, অবস্থসূ্তযপর 

উপর বসচন কবরয়া, মৃত নাগগযির জীেনদ্ান কবরযলন, এেিং 
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জীমূতোহনযক কবহযলন, রাজকুমার! আমার প্রসাযদ্, বতামাযদ্র অপহৃত 

রাযজযর পুনরুদ্ধার হইযেক। এইরূপ েরপ্রদ্ান কবরয়া, গরুড় অন্তবহত 

হইযল, শিচূড়ও জীমূতোহযনর েহুবেধ স্তুবত কবরয়া, বেদ্ায় লইয়া, স্বস্থাযন 

প্রস্থান কবরল। 
 

জীমূতোহন, এইরূপ েরলাযভ চবরতাথ থ হইয়া, বপতৃসমীযপ উপবস্থত 

হইযলন; এেিং, বলাক িারা, শ্বশুরালযয় স্বীয় মঙ্গলসিংোদ্ পাঠাইয়া বদ্যলন। 

তা াঁহাযদ্র রাজযাপহারক জ্ঞাবতেগ থ, েরপ্রদ্ানেৃতান্ত অেগত হইয়া, রাজা 

জীমূতযকতুর শরিাগত হইল; এেিং, স্তুবত ও বেনবত িারা প্রসি কবরয়া, 

তাহাযক রাজপযদ্ পুনঃস্থাবপত কবরল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! জীমূতোহন ও শিচূড়, এ 

উভযয়র মযধয বকান েযন্দির অবধক ভিতাপ্রকাশ হইল। বেক্রমাবদ্তয 

কবহযলন, শিচূযড়র। বেতাল কবহল, বক প্রকাযর। রাজা কবহযলন, 

শিচূড়, জীমূতোহযনর প্রািদ্ান বেষযয়, প্রথমতঃ বকানও মযত সর্ম্ত হয় 

নাই; পবরযশযষ, সর্ম্ত হইয়াও, কাতযায়নীর বনকযি বগয়া, উপকারযকর 

মঙ্গলপ্রাথ থনা কবরযত লাবগল; এেিং পুনরায় আবসয়া, প্রািদ্াযন উদ্যত হইয়া, 

জীমূতোহযনর প্রািরক্ষা কবরল। বেতাল কবহল, বে েযন্দি পরাযথ থ প্রািদ্ান 

কবরল, তাহার। ভিতা অবধক েবলয়া গিয হইল না বকন। রাজা কবহযলন, 

জীমূতোহন ক্ষন্দত্রয়জাবত; ক্ষন্দত্রযয়র প্রািতযাগ অবত অবকন্দঞ্চৎকর জ্ঞান 

কযর। অতএে, এই জীেনদ্ান, জীমূতোহযনর পযক্ষ, তাদৃ্শ দ্ুষ্কর নযহ। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

বষাড়শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

চন্দ্রযশখ্র নগযর রত্নদ্ত নাযম েবিক োস কবরত। তাহার উোবদ্নী নাযম 

পরম সুিরী কনযা বিল। বস বেোহযোগয হইযল, তাহার বপতা, তত্রতয 

নরপবতর বনকযি বগয়া, বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! আমার এক সুরূপা 
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কনযা আযি; েবদ্ আপনকার অবভরুবচ হয়, গ্রহি করুন; নতুো, অনয 

েযন্দিযক বদ্ে। 
 

রাজা, দ্ুই বতন েযয়ােৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষবদ্গযক, উোবদ্নীর 

লক্ষিপরীক্ষাযথ থ, বপ্ররি কবরযলন। তা াঁহারা, রাজকীয় আযদ্শ অনুসাযর, 

রত্নদ্যতর আলযয় উপবস্থত হইযলন; এেিং, উোবদ্নীযক ইযন্দ্রর অপ্সরা 

অযপক্ষাও অবধকতর রূপেতী ও সে থপ্রকাযর সুলক্ষি বদ্বখ্য়া, পরামশ থ 

কবরযলন, এই কনযা মবহষী হইযল, রাজা, ইহার বনতান্ত েশতাপি হইয়া, 

এক োযরই রাজযবচন্তা পবরতযাগ কবরযেন। অতএে উতম কল্প এই, রাজার 

বনকযি কুরূপা ও কুলক্ষিা েবলয়া পবরচয় বদ্ওয়া োউক। অনন্তর, তা াঁহারা 

রাজসমীযপ পরামশ থানুরূপ সিংোদ্ বদ্যল, বতবন, তদ্ীয় োযকয বেশ্বাস 

কবরয়া, অস্বীকার কবরযলন। তখ্ন রত্নদ্ত, বসনযাধযক্ষ েলভিেম থার সবহত, 

আপবন কনযার বেোহ বদ্ল। 
 

এক বদ্ন, রাজা, নগরভ্রমযি বনগ থত হইয়া, বসনাপবতর োিীর বনকযি 

উপবস্থত হইযলন। ঐ সমযয়, উোবদ্নী, মযনাহর বেশভূষা কবরয়া, 

অট্টাবলকার উপবরযদ্যশ দ্ণ্ডায়মান বিল। রাজা, উোবদ্নীযক নয়নযগাচর 

কবরয়া, বমাবহত ও উেতপ্রায় হইয়া, তৎক্ষিাৎ প্রতযাগমন কবরযলন। 

রাজাযক সহসা প্রতযাগত ও বেযচতনযপ্রায় বদ্বখ্য়া, এক বপ্রয় পাশ্ব থচর 

ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! বক বনবমযত আজ। আপনাযক বনতান্ত চলবচত 

বদ্বখ্যতবি। রাজা কবহযলন, আদ্য েলভযির ভেযন একষ্টি েীযলাক 

বদ্বখ্লাম; তদ্ীয় বলাকাতীত রূপলােিয দ্শ থযন, আমার মন বমাবহত 

হইয়াযি, ও আবম এইরূপ বেকলবচত হইয়াবি। 
 

পাশ্ব থচর কবহল, মহারাজ! োহাযক বনরীক্ষি কবরয়াযিন, বস রত্নদ্যতর 

কনযা; তাহার নাম উোবদ্নী। আপবন অস্বীকার করাযত, বসনাপবত 

েলভযির সবহত তাহার বেোহ হইয়াযি। রাজা কবহযলন, আবম োহাবদ্গযক 

ঐ কনযার রূপ ও লক্ষি বদ্বখ্যত পাঠাইয়াবিলাম, েুন্দিলাম, তাহারা 

প্রতারিা কবরয়াযি। অনন্তর, রাজার আহ্বান অনুসাযর, রাজপুরুযষরা 

তা াঁহার সর্ম্ুযখ্ উপবস্থত হইযল, বতবন তা াঁহাবদ্গযক েবলযলন, বদ্খ্, আজ 

আবম, নগরভ্রমযি বনগ থত হইয়া, রত্নদ্যতর কনযাযক স্বচযক্ষ বদ্বখ্য়াবি। 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

3
 

জোেন্দেযি, তাহার নযায় সুরূপা সুলক্ষিা নারী আমার নয়নযগাচর হয় 

নাই। তযে বতামরা, বক বনবমযত, তৎকাযল তাহাযক কুরূপা ও কুলক্ষিা 

েবলয়া, আমায় তাদৃ্শ েীরত্নলাযভ েন্দঞ্চত কবরযল। 
 

রাজপুরুযষরা কৃতাঞ্জবল হইয়া বনযেদ্ন কবরযলন, মহারাজ! বে আজ্ঞা 

কবরযতযিন, তাহা েথাথ থ েযি। বকন্তু তৎকাযল আমরা বেযেচনা 

কবরয়াবিলাম, এরূপ সুরূপা কনযা মবহষী হইযল, মহারাজ, রাজকাে থ 

পবরতযাগ কবরয়া, অযহারাত্র অন্তঃপুযর অেবস্থবত কবরযেন। তাহাযত 

রাজযভযঙ্গর সম্ভােনা। এই আশঙ্কায়, আমরা ঐ কনযাযক, মহারাযজর 

বনকি, কুরূপা ও কুলক্ষিা েবলয়াবিলাম। ইহাযত আমাযদ্র বে অপরাধ 

হইয়াযি, ক্ষমা কবরযত আজ্ঞা হয়। রাজা, বতামরা োহা কবহযল, তাহা 

সে থযতাভাযে নযায়ানুগত েযি; ইহা কবহয়া তাহাবদ্গযক বেদ্ায় বদ্যলন। বকন্তু 

আপবন, বনতান্ত বেযচতন হইয়া, বদ্ন োবমনী, বকেল উোবদ্নীবচন্তায় বনমগ্ন 

রবহযলন। রাজার এই অেস্থা কি থ পরম্পরায় নগর মযধয প্রচাবরত হইযল, 

বসনাপবত েলভিেম থা, রাজসমীযপ উপবস্থত হইয়া, কৃতাঞ্জবলপুযি বনযেদ্ন 

কবরযলন, মহারাজ! েলভি আপনকার দ্াস, উোবদ্নী দ্াসী। দ্াসীর 

বনবমযত ঈদৃ্শ বেশস্বীকাযরর আেশযকতা বক। মহারাযজর আজ্ঞা হইযলই, 

বস উপবস্থত হইযত পাযর। 
 

রাজা শুবনয়া সাবতশয় ক্রুদ্ধ হইযলন; এেিং কবহযলন, আমার বক ধম থজ্ঞান 

নাই বে, পরেীস্পশ থ িারা পাপপযঙ্ক বনমগ্ন হইে। শােকাযররা পরেীযত 

মাতৃদৃ্ষ্টষ্ট কবরযত কবহয়াযিন। েলভি কবহযলন, মহারাজ! শােকাযররা 

ইহাও বনন্দদথষ্ট কবরয়াযিন, পত্নীর উপর পবরযিতার সে থযতামুখ্ী প্রভূত 

আযি। তদ্নুসাযর, আবম আপনাযক উেবদ্নী দ্ান কবরযতবি; তাহা হইযল 

আর মহারাযজর পরেীস্পশ থযদ্াযষর আশঙ্কা থাবকযতযি না। রাজা 

কবহযলন, োহাযত সমস্ত সিংসাযর অপেশ হইযেক, প্রািাযন্তও আবম এরূপ 

কম থ কবরে না। েযশাধযনরা, পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষিবেনশ্বর শরীযরর 

অনুযরাযধ, অবেনশ্বর েশঃশরীযরর অপক্ষয় কযরন না। 
 

বসনাপবত কবহযলন, মহারাজ! আবম তাহাযক, গৃহ হইযত েবহসৃ্কত কবরয়া, 

অনয স্থাযন রাবখ্ে; তাহা হইযল বস সাধারি েী হইযেক; তখ্ন আর 
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অপেযশর আশঙ্কা বক। রাজা, শুবনয়া, পূে থ অযপক্ষা অবধকতর ক্রুদ্ধ 

হইয়া, কবহযলন, েবদ্ তুবম পবতব্ৰতা কাবমনীযক কুলিা কর, আবম বতামার 

ুরুতর দ্ণ্ডবেধান কবরে, এেিং জোেন্দেযি আর মুখ্ােযলাকন কবরে না। 

তখ্ন েলভি, ভীত ও বনতান্ত বনরুপায় হইয়া, প্রিাম কবরয়া বেদ্ায় 

লইযলন। বকন্তু উোবদ্নীবচন্তা, কালস্বরূবপনী হইয়া, দ্শম বদ্েযস রাজার 

প্রািসিংহার কবরল। 
 

প্রভূভি েলভি, এেিংবেধ ধম থশীল স্বামীর প্রািবেনাশসিংোদ্ শ্ৰেযি, 

সাবতশয় বশাক ও পবরতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মযন মযন বেযেচনা কবরযলন, 

এতাদৃ্শ প্রভূর বলাকান্তর গমযনর পর, আর জীেনধারযির প্রযয়াজন বক। 

বেযেচনা কবরযল, আমার বনবমযতই স্বামীর এই অকালমৃতুয হইল। জাবন না, 

জোন্তযর, এই পাযপ, আমায় কত োতনাযভাগ কবরযত হইযেক। এক্ষযি, 

প্রািতযাগীরূপ প্রায়ন্দিত কবরয়া, আত্মাযক বেশুদ্ধ কবর। এইরূপ 

অধযেসায়ারূঢ় হইয়া, বতবন বপ্রতভূবমযত উপবস্থত হইযলন, এেিং, বচতা 

প্রস্তুত কবরযত আযদ্শ বদ্য়া, সূে থযদ্যের অবভমুযখ্ দ্ণ্ডায়মান হইয়া, প্রাথ থনা 

কবরযত লাবগযলন, ভগোন ভাস্কর! আবম, কৃতাঞ্জবল হইয়া, একাগ্রবচযি 

প্রাথ থনা কবরযতবি, বেন জযে জযে এইরূপ ধম থপরায়ি প্রভূ পাই। 
 

এই েবলয়া, েলভি প্রজ্ববলত বচতায় আযরাহি কবরযল, তাহার পত্নী 

উোবদ্নী মযন মযন বেযেচনা কবরল, আমার আর জীেনধারযির প্রযয়াজন 

বক; েরিং সহগমনপথ অেলম্বন কবরযল, পরকাযল সদ্গবত পাইে। 

ধম থশােপ্রেতথযকরা কবহয়াযিন, সহগমন েীযলাযকর পরম ধম থ। নারী, 

বচরকাল দ্ুিাবরিী হইযলও, সহগমনেযল, স্বামীর সবহত স্বগ থযলাযক, অনন্ত 

কাল, সুখ্সযম্ভাগ কযর; এেিং, পবত অবত দ্ুরাচার ও পাপাত্মা হইযলও, 

সহগমনপ্রভাযে, নারী তাহারও উদ্ধারকাবরিী হয়। এই ভাবেয়া, সহগাবমনী 

হইয়া, উোবদ্নী প্রািতযাগ কবরল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ। এই বতন জযনর মযধয, 

বকান েযন্দির ভিতা অবধক। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, রাজার। বেতাল 

কবহল, বক বনবমযত। বতবন কবহযলন, রাজা উোবদ্নীর বনবমযত প্রািতযাগ 

কবরযলন, তথাবপ, অধম থ ও আপেযশর ভযয়, পরেীস্পযশ থ প্রেৃত হইযলন 
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না। আর, স্বামীর বনবমত বসেযকর প্রািতযাগ করা উবচত কম থ। েীযলাযকরও 

স্বামীর সহগাবমনী হওয়া প্রধান ধম থ। অতএে, রাজার ভিতাই, আমার 

বেযেচনায়, সে থাযপক্ষা অবধক। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

সপ্তদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বহমকূি নগযর, বেষু্ণশম থা নাযম, পরম ধাবম থক ব্ৰাহ্মি বিযলন। তা াঁহার 

ুিাকর নাযম পুত্র বিল। ঐ পুত্র, েয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্ূতযক্রীড়ায় সাবতশয় 

আসি হইল; এেিং, ক্রযম ক্রযম, বপতার সে থস্ব দ্ুযরাদ্রমুযখ্ আহুবত বদ্য়া, 

পবরযশযষ, অযথ থর বনবমত, তস্করেৃবত অেলম্বন কবরল। তখ্ন বেষু্ণশম থা 

তাহাযক গৃহ হইযত েবহসৃ্কত কবরয়া বদ্যলন। 
 

ুিাকর, বনতান্ত বনরুপায় হইয়া, েযথে ভ্রমি কবরযত কবরযত, এক 

নগযরর প্রান্তভাযগ উপবস্থত হইল, এেিং বদ্বখ্ল, এক সিযাসী, শ্মশাযন 

উপযেশন কবরয়া, বোগাভযাস কবরযতযিন। পযর বস, বোগীর বনকযি বগয়া, 

সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাতপূে থক, সমীপযদ্যশ উপবেষ্ট হইল। বোগী, ুিাকযরর প্রবত 

দৃ্ষ্টষ্টপাত িারা, তাহাযক কু্ষধাতথ বোধ কবরয়া, ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, তুবম বকিু 

বভাজন কবরযে। বস কবহল, মহাশয়! আপবন কৃপা কবরয়া প্রসাদ্ বদ্যল, 

অেশয বভাজন কবরে। তখ্ন বতবন, অিেযঞ্জনপূি থ এক নরকপাল তাহার 

সর্ম্যুখ্ রাবখ্য়া, বভাজন কবরযত েবলযলন। বস কবহল, মহাশয়। এ অি, এ 

েযঞ্জন বভাজন কবরযত আমার প্রেৃবত হইযতযি না। 
 

তখ্ন বোগী, বোগাসযন আসীন হইয়া, নয়নিয় মুবিত কবরোমাত্র, এক 

েক্ষকনযা, অঞ্জবলেন্ধপূে থক, তা াঁহার সর্ম্ুখ্েবতথনী হইয়া, বনযেদ্ন কবরল, 

মহাশয়! দ্াসী উপবস্থত; বক আজ্ঞা হয়। বোগী কবহযলন, এই ব্ৰাহ্মি, কু্ষধাতথ 

হইয়া, আমার আশ্ৰযম আবসয়াযিন; ইহার েযথাবচত অবতবথসৎকার কর। 

বোগী আজ্ঞা কবরোমাত্র, েক্ষকনযার মায়ােযল, বনবমষমযধয, পরম রমিীয় 
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সুসজ্জজ্জত হম থয আবেভূথত হইল। বস ব্ৰাহ্মিযক, তথায় লইয়া বগয়া, সুরস 

অি, েযঞ্জন, মৎসয, মািংস, দ্বধ, দ্ুগ্ধ, বমষ্টাি প্রভৃবত িারা ইোনুরূপ 

বভাজন করাইয়া, মবিময় পলযাযঙ্ক শয়ন করাইল; পযর, রজনী উপবস্থত 

হইযল, স্বয়িং মযনাহর বেশভূষার সমাধান কবরয়া, পলযাযঙ্কর এক বদ্যশ 

উপযেশনপূে থক, তাহার চরিযসো কবরযত লাবগল। ুিাকযরর পরম সুযখ্ 

রাজনীোপন হইল। 
 

প্রভাযত বনিাভঙ্গ হইযল, েক্ষকনযা ও তৎকৃত োেতীয় অদ্্ভুত েযাপাযরর 

বচহ্নমাত্র বদ্বখ্যত না পাইয়া, ুিাকর, বনরবতশয় দ্ুঃবখ্ত মযন, সিযাসীর 

বনকযি বগয়া, বনযেদ্ন কবরল, মহাশযয়র প্রসাযদ্, কলয রাজযভাযগ 

রজনীোপন কবরয়াবি। বকন্তু, বনশােসাযন, বসই কাবমনী প্রস্থান কবরয়াযি, 

এেিং তৎকৃত বসই সমস্ত হম থযাবদ্ও লয় পাইয়াযি। বোগী কবহযলন, 

েক্ষকনযা বোগবেদ্যার প্রভাযে আবসয়াবিল। বে েযন্দি বোগবেদ্যায় বসদ্ধ 

হয়, তাহার বনকযি বচরকাল অেবস্থবত কযর। ুিাকর কৃতাঞ্জবল হইয়া 

কবহল, মহাশয়। েবদ্ কৃপা কবরয়া উপযদ্শ বদ্ন, আবমও বসই বেদ্যার 

সাধনা কবর। বোগী, তদ্ীয় বেনযয়র েশীভূত হইয়া, এক মযন্ত্রর উপযদ্শ 

বদ্য়া কবহযলন, তুবম চত্বাবরিংশৎ বদ্েস, অধ থারাত্র সমযয়, জযল আকি মগ্ন 

হইয়া, একাগ্র বচযত, এই মযন্ত্রর জপ কর। 
 

ুিাকর, সিযাসীর আযদ্শানুরূপ জপ কবরয়া, তাহার বনকযি আবসয়া 

কবহল, মহাশয়। আপনকার আযদ্শ অনুসাযর, েথাবনয়যম, চবল্লশ বদ্ন জপ 

কবরয়াবি; এক্ষযি বক আজ্ঞা হয়। বোগী কবহযলন, আর চবল্লশ বদ্ন, জ্বলন্ত 

অনযল প্রযেশপূে থক, জপ কর, তাহা হইযলই তুবম কৃতকাে থ হইযে। তখ্ন 

বস কবহল, মহাশয়! েহু বদ্েস হইল, গৃহপবরতযাগ কবরয়া আবসয়াবি। বপতা 

মাতা প্রভৃবতযক বদ্বখ্োর বনবমত্ত, বচত অবতশয় চঞ্চল হইয়াযি। অতএে, 

অযগ্র একোর বপতামাতার চরিদ্শ থন কবরয়া আবস; পিাৎ, আপনকার 

আযদ্শানুরূপ মন্ত্রসাধন কবরে। এই েবলয়া, সিযাসীর বনকি বেদ্ায় লইয়া, 

ুিাকর আপবন অযালযয় প্রস্থান কবরল। 
 

গৃযহ উপবস্থত হইোমাত্র, তাহার বপতা মাতা, েহুকাযলর পর পুত্রযক 

প্রতযাগত বদ্বখ্য়া, অতযন্ত বরাদ্ন কবরযত লাবগযলন, এেিং ন্দজজ্ঞাসা 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

7
 

কবরযলন, েৎস! এতবদ্ন তুবম বকাথায় বিযল; আমরা বতামার অদ্শ থযন 

মৃতপ্রায় হইয়া আবি। ুিাকর কবহল, বহ তাত! বহ মাতঃ! আবম, 

েদৃ্োক্রযম নানা স্থাযন ভ্রমি কবরয়া, পবরযশযষ, বসৌভাগযক্রযম, এক পরম 

দ্য়ালু সিযাসীর দ্শ থন পাইয়াবি, এেিং তা াঁহার শরিাপি হইয়াবি। এক্ষযি, 

তদ্ীয় উপযদ্শ অনুসাযর, মন্ত্রসাধন কবরযতবি। বতামাবদ্গযক েহু কাল না 

বদ্বখ্য়া, অবতশয় উৎকষ্টিত ও চলবচত হইয়াবিলাম; তাহাযতই এক োর, 

বকয়ৎ ক্ষযির বনবমত, দ্শ থন কবরযত আবসয়াবি। সম্প্রবত, জযের মত বেদ্ায় 

লইয়া, বোগসাধনাযথ থ প্রস্থান কবরে। 
 

ুিাকর এই েবলয়া প্রস্থাযনর উদ্যম কবরযল, তাহার জননী, োষ্পাকুল 

বলাচযন, বশাকাকুল েচযন কবহযত লাবগযলন, েৎস! এ বতামার 

বোগাভযাযসর সময় নয়। গৃহস্থাশ্ৰযম থাবকয়া, গৃহস্থযধম থ প্রবতপালন কর; 

তাহা হইযলই, তুবম বোগাভযাযসর সমূ্পি থ  ল পাইযে। গৃহস্থাশ্ৰম সকল 

আশ্ৰযমর মূল, এেিং সকল আশ্ৰম অযপক্ষা উৎকৃষ্ট। বেযশষতঃ, পরম ুরু 

বপতামাতার শুশ্ৰূষা করাই পুযত্রর প্রধান ধম থ। অতএে, োেৎ আমরা জীবেত 

আবি, তােৎ বতামার তীথ থোত্রা ো বোগাভযাযসর প্রযয়াজন নাই। আমাযদ্র 

শুশ্ৰূষা কর, তাহাযতই বতামার পরম ধম থলাভ হইযেক। আর বেযেচনা কর, 

তুবম আমার একমাত্র পুত্র; মা েবলয়া সম্ভাষি কবরযত বিতীয় েযন্দি নাই। 

অযন্ধর েষ্টষ্টর নযায়, তুবম আমাযদ্র জীেযনর একমাত্র অেলম্বন আযি। 

আমরা, বতামায় বেদ্ায় বদ্য়া, বকানও ক্রযম, প্রািধারি কবরযত পাবরে না। 

েবদ্ বনতান্তই বোগাভযাযসর োসনা হইয়া থাযক, অন্ততঃ, আমাযদ্র মৃতুয 

পে থন্ত অযপক্ষা কর; পযর ইোনুরূপ ধযম থাপাজথন কবরযে। 
 

ুিাকর শুবনয়া ঈষৎ হাসয কবরল; এেিং কবহল, এই মায়াময় সিংসার অবত 

অবকন্দঞ্চৎকর। ইহাযত বলপ্ত থাবকযল, বকেল জেমৃতুযপরম্পরারূপ দ্ুযভথদ্য 

শিৃযল েদ্ধ থাবকযত হয়। প্রতযক্ষ পবরদৃ্শযমান পদ্াথ থমাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, 

োস্তবেক বকিুই নযহ। বক কাহার বপতা, বক কাহার মাতা, বক কাহার পুত্র। 

সকলই ভ্রাবন্তমূলক। অতএে, আর আবম েৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইে না; এেিং, 

বশ্ৰয়ঃসাধন বোধ কবরয়া, বে পথ অেলম্বন কবরয়াবি, তাহা িাবড়যত পাবরে 

না। এই েবলয়া, বপতামাতার চরযি সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কবরয়া প্রস্থান কবরল; 
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এেিং, সিযাসীর আশ্ৰযম উপবস্থত হইয়া, অবগ্নপ্রযেশপূে থক, মন্ত্রসাধযন েত্ন 

কবরযত লাবগল; বকন্তু কৃতকাে থ হইযত পাবরল না। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল বেক্রমাবদ্তযযক ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! বক কারযি, 

ব্ৰাহ্মি সাধনা কবরয়া বসদ্ধ হইযত পাবরল না, েল। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, 

একাগ্রবচত না হইযল, মন্ত্র বসদ্ধ হয় না। ব্ৰাহ্মযির মযন একান্ত বনষ্ঠ বিল না; 

বসই বেুিযেশতঃ, তাহার সাধনা বে ল হইল। ইহা শুবনয়া বেতাল কবহল, 

বে সাধক, মন্ত্র বসদ্ধ কবরোর উযদযশ, এতাদৃ্শ বেশ স্বীকার কবরযলক, বস 

একাগ্রবচত হয় নাই, তাহার প্রমাি বক। বেক্রমাবদ্তয কবহযলন, বস, 

একাগ্রবচত হইযল, বপতামাতার বনবমত চলবচত হইত না; এেিং, মযধয বোযগ 

ভঙ্গ বদ্য়া, তাহাযদ্র দ্শ থযন োইত না।  লতঃ, সকলই অদৃ্ষ্টমূলক; নতুো, 

বোগাভযাস িারা, সে থািংযশ বনম থম ও জ্ঞানসম্পি হইয়াও, বক বনবমযত 

বসদ্ধপ্রায় সাধন যল েন্দঞ্চত হইল, েল। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

অষ্টাদ্শ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

কুেলয়পুযর, ধনপবত নাযম, এক সঙ্গবতপি েবিক বিযলন। বতবন, 

ধনেতীনােী বনজ কনযার, বগৌরীকাযল, বগৌরীদ্ত নামক ধনাঢ্য েবিযকর 

সবহত বেোহ বদ্যলন। বকয়ৎ কাল পযর, ধনযেতীর এক কনযা জন্দেল। 

বগৌরীদ্ত কনযার নাম বমাবহনী রাবখ্যলন। কালক্রযম, বতবন বলাকান্তর প্রাপ্ত 

হইযল, তদ্ীয় জ্ঞাবতেগ থ, ধনেতীযক অসহাবয়নী বদ্বখ্য়া, তাহার সে থস্ব 

অপহরি কবরল। বস, বনতান্ত দ্ুরেস্থাগ্রস্ত হইয়া, কনযা লইয়া, এক তবমস্রা 

রজনীযত, বপত্রালযয় প্রস্থান কবরল। 
 

বকয়ৎ দ্ূর গমন কবরয়া, পথ ভুবলয়া, উহার এক শ্মশাযন উপবস্থত হইল। 

তথায় এক বচার, রাজদ্ণ্ড অনুসাযর, বতন বদ্ন, শূযল আযরাবহত বিল; 

বেবধবেপাযক, বস পে থন্ত, তাহার প্রািপ্রয়াি হয় নাই। বদ্েযোযগ, ধনেতীর 
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দ্বক্ষি কর বচাযরর চরযি লগ্ন হইযল, বস সাবতশয় েযবথত হইয়া কবহল, তুবম 

বক, বক বনবমযত, এমন দ্ুঃযখ্র সমযয়, আমায় মম থাবন্তক োতনা বদ্যল। 

ধনেতী কবহল, জ্ঞানপূে থক বতামাযক োতনা বদ্ নাই। োহা হউক, আমার 

অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপবরচয় বদ্য়া, বস বচারযক ন্দজজ্ঞাসা 

কবরল, তুবম বক, বক বনবমযত শ্মশাযন আি, ও বকরূপ দ্ুঃখ্যভাগ কবরযতবি, 

েল। 
 

বচার কবহল, আবম েবিকজাবত, বচৌে থাপরাযধ শূযল আযরাবহত হইয়াবি; 

অনয তৃতীয় বদ্েস, তথাবপ প্রাি বনগ থত হইযতযি না; তাহাযতই োর পর নাই 

োতনাযভাগ কবরযতবি। জেকাযল, বজযাবতবে থযদ্রা, গিনা িারা, বস্থর 

কবরয়াবিযলন, অবেোবহত অেস্থায় আমার মৃতুয হইযেক না। োেৎ বেোহ 

না হইযতযি, তােৎ আমায়, এই অেস্থায়, দ্ুঃসহ োতনাযভাগ কবরযত 

হইযেক। েবদ্ তুবম কৃপা কবরয়া কনযাদ্ান কর, তযেই আবম এ অসহয 

োতনা হইযত পবরত্রাি পাই। আমার বচরসন্দঞ্চত সুেি থরাবশ আযি; েবদ্ 

আমার প্রাথ থনা পূি থ কর, সমস্ত বতামায় বদ্। 
 

ধনেতী, অথ থযলাযভ বেমূঢ় হইয়া, মযন মযন, মবলমু্লযচর প্রাথ থনায় সর্ম্তপ্রায় 

হইল; এেিং কবহল, তুবম বে প্রস্তাে কবরযল, তাহাযত আমার আপবত নাই; 

বকন্তু, আমার বদ্ৌবহত্রমুখ্দ্শ থযনর ঐকাবন্তক অবভলাষ আযি; বতামায় 

কনযাদ্ান কবরযল, আমার বস অবভলাষ পূি থ হয় না। এ কথা শুবনয়া, বচার 

কবহল, তুবম এখ্ন, কনযাদ্ান কবরয়া, আমায় োতনা হইযত মুি কর। আবম 

অনুমবত বদ্যতবি, বতামার কনযার েয়ঃপ্রাবপ্ত হইযল, বকানও ব্ৰাহ্মিতনয়যক 

ধনদ্ান িারা সর্ম্ত কবরয়া, তাহা িারা বক্ষত্রজ পুত্র উৎপি কবরয়া লইযে; 

তাহা হইযল, বতামারও োসনা পূি থ হইল; আবমও দ্ুঃসহ োতনা হইযত 

পবরত্রাি পাইলাম। 
 

ধনেতী কনযাসম্প্রদ্ান কবরল। তখ্ন বচার কবহল, ঐ পুযরােতী গ্রাযমর 

পন্দিম প্রাযন্ত আমার গৃহ। গৃযহর পূে থ ভাযগ, কুযপর বনকি, এক েিেৃক্ষ 

বদ্বখ্যত পাইযে; তাহার মূযল আমার সমস্ত সম্পবত বনবহত আযি; োইয়া 

গ্রহি কর। ইহা কবহোমাত্র, বচাযরর প্রািবেযয়াগ হইল; ধনেতীও, 

বচৌরবনন্দদথষ্ট নযযগ্রাধেৃযক্ষর মূলখ্ননপূে থক, সমস্ত স্বি থমুিা হস্তগত কবরয়া, 
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বপত্রালযয় প্রস্থান কবরল। পযর বস, বপতাযক আযদ্যাপান্ত সমস্ত েৃতান্ত 

অেগত করাইয়া, তাহার হযস্ত সম্পবতসমপ থিপূে থক, তদ্ীয় আোযস 

অেবস্থবত কবরযত লাবগল। 
 

কালক্রযম, বমাবহনী বেৌেনেতী হইল। বস, এক বদ্ন, স্বীয় সহচরীর সবহত, 

গোক্ষ বদ্য়া রাথযাবনরীক্ষি কবরযতযি; এমন সমযয়, বদ্েযোযগ, এক 

পরমসুির বেিংশবতেষীয় ব্ৰাহ্মিতনয় তথায় উপবস্থত হইল। তাহাযক 

উিয়নযগাচরি কবরয়া, বমাবহনীর মন বমাবহত হইল। তখ্ন, বস আপন 

সহচরীযক কবহল, তুবম এই ব্ৰাহ্মিকুমারযক আমার মার বনকযি লইয়া 

োও। সখ্ী ব্ৰাহ্মিতনয়যক তাহার জননীর বনকি উপবস্থত কবরযল, বস 

বচৌরেৃতান্ত স্মরি কবরয়া, তাহাযক প্রাথ থনারূপ অথ থ বদ্য়া, বমাবহনীর 

পুযত্রাৎপাদ্নাযথ থ বনেুি কবরল। 
 

বমাবহনী গভথেতী ও েথাকাযল পুত্রেতী হইল। সূবতকাষষ্ঠীর রজনীযত, বস 

স্বযে বদ্বখ্ল, দ্ুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রবত মস্তযক বতন বতন চকু্ষঃ ও এক এক 

অধ থচন্দ্র, অবত দ্ীঘ থ জিাভার পৃষ্ঠযদ্যশ লম্বমান, দ্বক্ষি হযস্ত ন্দত্রশূল, োম 

হযস্ত নরকপাল, েযাঘ্রচম থ পবরধান, ভুজযঙ্গর বমখ্লা, উজ্জ্বল রজতবগবরর 

নযায় কযলের, অবতশুভ্র নাগেযজ্ঞাপেীত, সে থাঙ্গ ভস্মভূবষত; এেিংবেধ 

আকার ও বেশ বেবশষ্ট েষৃভারূঢ় এক পুরুষ, তাহার সর্ম্ুযখ্ আবসয়া, 

কবহযতযিন, েৎযস বমাবহনী! বতামার পুত্র জন্দেয়াযি, এজনয আবম 

অবতশয় আহ্লাবদ্ত হইয়াবি। এই োলক ক্ষিজে। তুবম, আমার আজ্ঞা 

অনুসাযর, ঐ বশশুযক, সহস্র সুেি থ সবহত, বপিযকর মধযগত কবরয়া, কলয 

অধ থারাত্র সমযয়, রাজিাযর রাবখ্য়া আবসযে। রাজা তাহার, পুত্রবনবে থযশযষ, 

প্রবতপালন কবরযেন। রাজার স্বগ থাযরাহযির পর, বতামার পুত্র, তদ্ীয় 

বসিংহাসযন অবধরূঢ় হইয়া, ক্রযম ক্রযম, বনজ প্রতাযপ ও নীবতবেদ্যাপ্রভাযে, 

সসাগর সিীপা পৃবথেীর অবিতীয় অবধপবত হইযেক। 
 

বমাবহনীর বনিাভঙ্গ হইল। বস সমস্ত স্বেেৃতান্ত েীয় জননীর বগাচর কবরল। 

ধনেতী শুবনয়া বনরবতশয় আনন্দিত হইল; এেিং, পর বদ্ন বনশীথসমযয়, ঐ 

বশশুযক, সহস্র স্বি থমুিা সবহত, বপিযকর মযধয স্থাবপত কবরয়া, রাজিাযর 

রাবখ্য়া আবসল। বসই সমযয়, রাজাও স্বযে বদ্বখ্যতযিন, পূযে থািপ্রকার 
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পুরুষ, তাহার সর্ম্ুখ্েতী হইয়া, কবহযতযিন, মহারাজ! গাযত্রািান কর; 

এক বপিকমধযশায়ী চক্রেবতথলক্ষিাক্রান্ত সন্তান বতামার িারযদ্যশ 

উপনীত। অবেলযম্ব উহাযর আবনয়া, পুত্রবনবে থযশযষ, প্রবতপালন কর। উতর 

কাযল, বসই বতামার উতরাবধকারী হইযেক। 
 

রাজার বনিাভঙ্গ হইল। তখ্ন বতবন, রাজমবহষীযক জাগবরত কবরয়া, 

স্বেেৃতান্ত শুনাইযলন। অনন্তর, উভযয়, িারযদ্যশ বগয়া বপিক পবতত 

বদ্বখ্য়া, েৎপযরানান্দস্ত আহ্লাবদ্ত হইযলন, এেিং তৎক্ষিাৎ বপিযকর মুখ্ 

উদ্ঘাষ্টিত কবরয়া বদ্বখ্যলন, োলযকর রূযপ বপিক আযলাকপূি থ হইয়া 

আযি। রাজ্ঞী, বসই বশশুযক বক্রাযড় লইয়া, অগ্রগাবমনী হইযলন; রাজা, 

স্বি থমুিাগ্রহিপূে থক, তাহার পিাৎ পিাৎ চবলযলন। 
 

প্রভাত হইোমাত্র, রাজা, সামুবিকযেতা পন্দণ্ডতগিযক আনাইয়া, 

বদ্েপ্রসাদ্লব্ধ োলযকর লক্ষিপরীক্ষাযথ থ, আজ্ঞাপ্রদ্ান কবরযলন। তা াঁহারা 

বসই বশশুযক দৃ্ষ্টষ্টযগাচর কবরয়া কবহযলন, মহারাজ! আপাততঃ বতন স্পষ্ট 

সুলক্ষি দৃ্ষ্ট হইযতযি; দ্ীঘ থ আকার, উিত ললাি, বেস্তৃত েক্ষঃস্থল। 

অনন্তর, তা াঁহারা সবেযশষ পরীক্ষা কবরয়া কবহযলন; সামুবিক শাযে 

পুরুযষর িান্দত্রিংশৎ শুভ লক্ষি বনন্দদথষ্ট আযি; মহারাজ! 
 

বসই সমুদ্য় এই একাধাযর লবক্ষত হইযতযি। এই োলক সমস্ত পৃবথেীর 

সম্রাি হইযেন, সযিহ নাই। 
 

রাজা পরম পবরযতাষ প্রাপ্ত হইযলন, এেিং, পাবরযতাবষকপ্রদ্ানপূে থক, 

ব্ৰাহ্মিবদ্গযক বেদ্ায় কবরয়া, দ্ীন, দ্বরি, অনাথ প্রভৃবতযক প্রাথ থনাবধক 

অথ থদ্ান কবরযলন। ষষ্ঠ মাযস অিপ্রাশন বদ্য়া, বতবন োলযকর নাম হরদ্ত 

রাবখ্যলন। োলক, অল্পকালমযধয, চতুদ্থশ বেদ্যায় পারদ্শী হইযলন; এেিং, 

রাজার বলাকান্তরপ্রাবপ্ত হইযল, তদ্ীয় বসিংহাসযন অবধযরাহি কবরয়া, ক্রযম 

ক্রযম, সমস্ত ভূমণ্ডযল একাবধপতয স্থাপন কবরযলন। বকয়ৎ কাল পযর, 

হরদ্ত, তীথ থোত্রায় বনগ থত হইয়া, প্রথমতঃ, বপতৃকৃতযসম্পাদ্নাযথ থ, 

গয়াধাযম উপবস্থত হইযলন।  ল্ু তীযর েথাবেবধ শ্ৰাদ্ধ কবরয়া, রাজা 

বপতৃবপণ্ডপ্রদ্াযন উদ্যত হইযল, নদ্ীর মধয হইযত, বপণ্ডগ্রহিাযথ থ, বতন 
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জযনর বতন দ্বক্ষি হস্ত েুগপৎ বনগ থত হইল; প্রথম বক্ষন্দত্রক বচাযরর, বিতীয় 

েীজী ব্ৰাহ্মযির, তৃতীয় প্রবতপালক রাজার। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! ইহাযদ্র মযধয বকান েযন্দি, 

শাে ও েুন্দি অনুসাযর, হরদ্ত-দ্ত বপযণ্ডর অবধকারী হইযত পাযর। রাজা 

েবলযলন, বচার। বেতাল কবহল, অযনযরা বক অপরাধ কবরয়াযি। রাজা 

েবলযলন, ব্ৰাহ্মি, অথ থ লইয়া েীজবেক্রয় কবরয়াযিন; রাজাও, সহস্র সুেি থ 

লইয়া, প্রবতপালন কবরয়াযিন; এজনয তা াঁহারা বপণ্ডগ্রহযি অবধকারী হইযত 

পাযরন না। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

উনবেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বচত্রকুি নগযর রূপদ্ত নাযম রাজা বিযলন। বতবন, এক বদ্ন, একাকী, অযশ্ব 

আযরাহি কবরয়া, মৃগয়ায় গমন কবরযলন। মৃযগর অযিষযি, েযন েযন 

অযনক ভ্রমি কবরয়া, পবরযশযষ, বতবন এক ঋবষর আশ্ৰযম উপবস্থত 

হইযলন। তথায় এক অবত মযনাহর সযরাের বিল। বতবন তাহার তীযর বগয়া 

বদ্বখ্যলন, কমল সকল প্র ুল্প হইয়া আযি; মধুকযররা, মধুপাযন মত হইয়া, 

ুনুন রযে গান কবরযতযি; হিংস, সারস, চক্রোক প্রভৃবত জলবেহঙ্গগি 

তীযর ও নীযর বেহার কবরযতযি; চাবরবদ্যক, বকসলযয় ও কুসুযম সুযশাবভত 

নানাবেধ পাদ্পসমূহ েসন্তলক্ষ্মীর বসৌভাগযবেস্তার কবরযতযি; সে থতঃ, 

শীতল সুগন্ধ গন্ধেযহর মি মি সঞ্চার হইযতযি। রাজা বনতান্ত পবরশ্ৰান্ত 

বিযলন; েৃক্ষমূযল অশ্বেন্ধন কবরয়া, তথায় উপযেশনপূে থক, শ্ৰাবন্ত দ্ূর 

কবরযত লাবগযলন। 
 

বকয়ৎ ক্ষি পযর, এক ঋবষকনযা আবসয়া োনাযথ থ সযরােযর অেগাহন 

কবরল। রাজা, দ্শ থনমাত্র, অবতমাত্র বমাবহত ও জ্ঞানরবহত হইযলন। 

োনন্দক্রয়ার সমাপন কবরয়া, ঋবষতনয়া আশ্ৰমাবভমুখ্ী হইযল, রাজা তাহার 
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সর্ম্ুখ্েতী হইয়া কবহযলন, ঋবষকযনয! বতামার এ বকমন ধম থ। আবম, 

আতযপ তাবপত হইয়া, বেশ্ৰামাযথ থ বতামার আশ্ৰযম অবতবথ হইলাম, তুবম 

এমনই আবতযথয়ী, বে সম্ভাষি িারাও, আমার সিংেধ থনা কবরযল না। 

ঋবষতনয়া শুবনয়া দ্ণ্ডায়মান হইযলন। 
 

এই অেসযর, ঋবষও, েনান্তর হইযত  ল, পুষ্প, কুশ, সবমধ প্রভৃবতর 

আহরি কবরয়া, প্রতযােৃত হইযলন। রাজা, দ্শ থনমাত্র, 

আত্মপবরচয়প্রদ্ানপূে থক, সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কবরযল, ঋবষ অভীষ্টবসন্দদ্ধভথেতু 

েবলয়া আশীে থাদ্ কবরযলন। রাজা, আশীে থাদ্শ্ৰেযি, মযন মযন দ্ুষ্ট অবভসবন্ধ 

কবরয়া, কৃতাঞ্জবল হইয়া, বনযেদ্ন কবরযলন, মহাশয়! আমরা বচরকাল 

শুবনয়া আবসযতবি, ঋবষোকয কন্দস্মন্ কাযলও েযথ থ হয় না। আপবন 

আশীে থাদ্ কবরযলন আমার অবভলাষ পূি থ হউক, বকন্তু, আবম তাহার বকানও 

সম্ভােনা বদ্বখ্যতবি না। ঋবষ কবহযলন, আবম েবলযতবি, অেশ্েই বতামার 

অবভলাষ হইযেক। তখ্ন রাজা অোন েদ্যন েবলযলন, আবম এই কনযার 

পাবিগ্রহযির অবভলাষ কবরয়াবি। 
 

ঋবষ, রাজার দ্ুরবভপ্রায়শ্ৰেযি, মযন মযন বনরবতশয় কুবপত হইয়াও, স্বীয় 

আশীে থাদ্োযকযর বেয়থ থযপবরহাযরর বনবমত, রাজাযক কনযাসম্প্রদ্ান 

কবরযলন। রাজা, নে প্রিবয়নীযক সমবভেযাহাবরিী কবরয়া, রাজধানী 

অবভমুযখ্ চবলযলন। পবথমযধয রজনী উপবস্থত হইল। রাজা ও রাজযপ্রয়সী, 

েথাসম্ভে  লমূল আবদ্ িারা, কথন্দঞ্চৎ কু্ষধাবনেৃবত কবরয়া, তরুতযল শয়ন 

কবরযলন। 
 

অধ থারাত্র সমযয়, এক দ্ুদ্থান্ত রাক্ষস আবসয়া, রাজাযক জাগবরত কবরয়া, 

কবহল, আবম অতযন্ত কু্ষধাতথ হইয়া আবসয়াবি, বতামার। ভাে থাযক ভক্ষি 

কবরে। রাজা কবহযলন, তুবম আমার প্রািাবধক বপ্রয়সীর প্রািবহিংসায় বেরত 

হও। অনয োহা চাবহযে, তাহাই বদ্ে। তখ্ন রাক্ষস কবহল, েবদ্ তুবম, প্রশস্ত 

মযন, স্বহযস্ত িাদ্শেষীয় ব্ৰাহ্মিকুমাযরর মস্তকযেদ্ন কবরয়া, আমার 

হযস্ত বদ্যত পার, তাহা হইযল বতামার বপ্রয়তমার প্রািেযধ ক্ষান্ত হই। রাজা, 

বপ্রয়তমার প্রািরক্ষাযথ থ, ব্ৰহ্মহতযাযতও সর্ম্ত হইযলন; এেিং কবহযলন, তুবম 
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সপ্তম বদ্েযস, আমার রাজধানীযত োইযে; বসইবদ্ন, আবম বতামার 

অবভলবষত সম্পি কবরে। 
 

এইরূযপ রাজাযক ব্ৰহ্মেধ প্রবতজ্ঞায় আেদ্ধ কবরয়া, রাক্ষস প্রস্থান কবরল। 

রাজাও, প্রভাত হইোমাত্র, বপ্রয়সী সমবভেযাহাযর, রাজধানীযত বগয়া, 

প্রধানমন্ত্রীর সমযক্ষ রাক্ষস েৃতাযন্তর েি থনা কবরযলন। মন্ত্রী কবহযলন, 

মহারাজ। আপবন, ও জযনয উৎকষ্টিত হইযেন না; আবম অনায়াযস উহা 

সম্পি কবরয়া বদ্ে। রাজা, মবন্ত্রোযকয বনভথর কবরয়া, বনন্দিন্ত হইয়া, 

নেপ্রিবয়নীর সবহত, পরম সুযখ্ কালেযাপন কবরযত লাবগযলন। 
 

মন্ত্রী, এক পুরুষপ্রমাি কাঞ্চনময়ী প্রবতমা বনবম থত করাইয়া, মহামূলয 

অলঙ্কাযর মন্দণ্ডত কবরয়া, নগযরর চতুষ্পপযথ স্থাবপত কবরযলন, এেিং প্রচার 

কবরয়া বদ্যলন, বে ব্ৰাহ্মি, েবলদ্ানাযথ থ, স্বীয় িাদ্শেষীয় পুত্র বদ্যেন, বতবন 

এই প্রবতমা পাইযেন। এক অবত দ্বরি ব্ৰাহ্মযির িাদ্শেষীয় পুত্র বিল। 

বতবন, বঘাষিার বেষয় অেগত হইয়া, ব্ৰাহ্মিীযক েবলযলন, বদ্খ্, বনধ থন 

েযন্দির সিংসারাশ্ৰযম োস করা বেড়ম্বনামাত্র। ধনই সকল ধযম থর ও সকল 

সুযখ্র মূল। আবম জেদ্াবরি; এ পে থন্ত, সািংসাবরক বকানও সুযখ্র মুখ্ 

বদ্বখ্যত পাইলাম না। এক্ষযি, ধনাগযমর এই এক সহজ উপায় উপবস্থত। 

েবদ্ তুবম মত কর, পুত্র বদ্য়া স্বি থময়ী প্রবতমা লইয়া আবস; তাহা হইযল, েত 

বদ্ন ো াঁবচে, পরম সুযখ্ কালোপন কবরযত পাবরে। 
 

ব্ৰাহ্মিী, সন্মত হইযলন। ব্ৰাহ্মি, পুত্র বদ্য়া, প্রবতমা লইয়া, তবিক্রয় িারা 

ধনসিংগ্রহ কবরযলন। সপ্তম বদ্যন, প্রতুযষ সমযয়, রাক্ষস রাজার সবহত 

সাক্ষাৎ কবরোমাত্র, মন্ত্রী, িাদ্শেষীয় ব্ৰাহ্মিকুমার ও তীক্্ষনধার খ্ড়গ 

আবনয়া, রাজার সর্ম্ুযখ্ রাবখ্যলন। অনন্তর, রাজা বশরযশিদ্নাযথ থ খ্ড়্গ 

উযতাবলত কবরযল, ব্ৰাহ্মিকুমার, অেনত েদ্যন, ঈষৎ হাসয কবরল। রাজা, 

অম্লান েদ্যন, তাহার মস্তকযেদ্ন কবরযলন। তদ্ীয় বিি মস্তক রাক্ষযসর 

হযস্ত অবপত হইল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! মৃতুযসমযয় সকযল বরাদ্ন 

কবরয়া থাযক; োলক হাসয কবরল বকন, েল। রাজা কবহযলন, োলযকাযল 
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বপতামাতা প্রবতপালন ও রক্ষিাযেক্ষি কযরন; তৎপযর, বকানও বেপদ্ 

ঘষ্টিযল, রাজা রক্ষা কবরয়া থাযকন; বকন্তু, আমার ভাগযযদ্াযষ, সকলই 

বেপরীত হইল। বপতা মাতা অথ থযলাযভ বেক্রয় কবরযলন; প্রািভযয় বে 

রাজার শরিাগত হইে, বতবনই স্বয়িং মস্তকযেদ্যন উদ্যত। মযন মযন এই 

আযলাচনা কবরয়া, বস হাসয কবরয়াবিল। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

বেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বেশালপুর নগযর, অথ থদ্ত নাযম, ধনাঢ্য েবিক বিযলন। বতবন, 

কমলপুরোসী মদ্নদ্াস েবিযকর সবহত, আপন কনযা অনঙ্গমঞ্জরীর 

বেোহ বদ্য়াবিযলন। বকিু বদ্ন পযর, মদ্নদ্াস, ভাে থাযক তদ্ীয় বপত্রালযয় 

রাবখ্য়া, োবিজযাযথ থ বদ্শান্তযর প্রস্থান কবরল। 
 

এক বদ্ন, অনঙ্গমঞ্জরী, গোক্ষ িারা, রাজপথবনরীক্ষি কবরযতযি; এমন 

সমযয়, কমলাকর নাযম, সুকুমার ব্ৰাহ্মিকুমার তথায় উপবস্থত হইল। 

উভযয়র নয়যন নয়যন আবলঙ্গন হইযল, পরস্পর পরস্পযরর 

রূপলােিযদ্শ থযন বমাবহত হইল। ব্ৰাহ্মিকুমার, বনকাম েযাকুল হইয়া, 

গৃহগমনপূে থক, বপ্রয় েয়যসযর বনকি স্বীয় বেরহযেদ্নার বনযদ্থশ কবরয়া, 

বেযচতন ও শেযাগত হইল। তাহার সখ্া, উশীরানুযলপন, চিনোবরযসচন, 

সরসকমলদ্লশেযা, জলািথতালেৃন্তসঞ্চালন প্রভৃবত িারা, শুশ্ৰূষা কবরযত 

লাবগল। 
 

এ বদ্যক, অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহাযর জজথবরতাঙ্গী হইয়া, ধরাশেযা 

অেলম্বন কবরযল, তাহার সখ্ী, সবেযশষ ন্দজজ্ঞাসা িারা, সমস্ত অেগত 

হইয়া, প্রযোধদ্ানেযল, অযনক ভৎথসনা কবরল। তখ্ন বস কবহল, সবখ্! 

আবম বনতান্ত অযোধ নবহ; বকন্তু মন আমার প্রযোধ মাবনযতযি না। বনদ্থয় 

কিযপ থর বনরন্তর শরপ্রহাযর আবম জজথবরত হইয়াবি। আর োতনা সহয হয় 
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না। েবদ্ বসই বচতযচারযক ধবরয়া বদ্যত পার, তযেই প্রািধারি কবরে; নতুো, 

বনঃসযিহ, আত্মঘাবতনী হইে। 
 

ইহা কবহয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূি থ নয়যন, অবেশ্ৰান্ত দ্ীঘ থবনশ্বাস পবরতযাগ 

কবরযত লাবগল। তাহার সহচরী, কালবেলম্ব অনুবচত বেযেচনা কবরয়া, 

কমলাকযরর আলযয় গমনপূে থক, তাহাযকও স্বীয় সহচরীর তুলযােস্থ 

বদ্বখ্য়া, মযন মযন কবহযত লাবগল, দ্ুরাত্মা কিযপ থর বকিুই অসাধয নাই; বক 

েী, বক পুরুষ, সকলযকই, সমান রূযপ, স্বীয় কুসুমময় শরাসযনর েশেতী 

কবরয়া রাবখ্য়াযি। অনন্তর, বস কমলাকযরর বনকযি েবলল, অথ থদ্ত বশযঠর 

কনযা অনঙ্গমঞ্জরী প্রাথ থনা কবরযতযি, তুবম তাহাযর প্রািদ্ান কর। 

কমলাকর, শ্ৰেিমাত্র অবত মাত্র উল্লাবসত হইয়া, গাযত্রািান কবরল, এেিং 

কবহল, আপাততঃ তুবম, এই অমৃতেষী মযনাহর োকয িারা, আমায় 

প্রািদ্ান কবরযল। 
 

তৎপযর সহচরী, কমলাকরযক সমবভেযাহাযর লইয়া, অনঙ্গমঞ্জরীর 

োসগৃযহ উপবস্থত হইয়া বদ্বখ্ল, বস প্রািতযাগ কবরয়াযি। অমবন 

কমলাকর, হা বপ্রয়বস! েবলয়া, দ্ীঘ থবনশ্বাস পবরতযাগপূে থক, ভূতযল পবতত ও 

তৎক্ষিাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
 

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আযদ্যাপান্ত সমস্ত েৃতান্ত অেগত হইয়া, উভয়যক 

শ্মশাযন লইয়া, একবচতায় অবগ্নদ্ান কবরল। বদ্েযোযগ, অথ থদ্যতর জামাতা 

মদ্নদ্াসও, বসই সমযয়, শ্বশুরালযয় উপবস্থত হইল; এেিং, বনজ ভাে থা 

অনঙ্গমঞ্জরীর মৃতুযেৃতান্ত শুবনয়া, হাহাকার কবরযত কবরযত, উধ্ব থশ্বাযস 

শ্মশাযন বগয়া, জ্বলন্ত বচতায় িম্পপ্রদ্ানপূে থক, প্রািতযাগ কবরল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এই বতযনর মযধয বকান 

েযন্দি অবধক ইন্দন্দ্রয়দ্াস। রাজা কবহযলন, মদ্নদ্াস। বেতাল কবহল, বকন। 

রাজা কবহযলন, অনঙ্গমঞ্জরী, পরপুরুযষ অনুরাবগিী হইয়া, তাহার বেরযহ 

প্রািতযাগ কবরল; তাহাযত মদ্নদ্াযসর অন্তঃকরযি অিুমাত্র বেরাগ জন্দেল 

না; প্রতুযত, তদ্ীয় মৃতুযশ্ৰেযি প্রািধারযি অসমর্থ হইয়া, অবগ্নপ্রযেশ 

কবরল। 
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ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

একবেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

জয়স্থল নগযর, বেষু্ণস্বামী নাযম, ধম থাত্মা ব্ৰাহ্মি বিযলন। তা াঁহার চাবর পুত্র; 

বজযষ্ঠ দ্ূযতাসি; মধযম লম্পি; তৃতীয় বনল থজ্জ; চতুথ থ নান্দস্তক। ব্ৰাহ্মি, 

পুত্রগযির গবহ থত েযেহার ও কদ্াচার দ্শ থযন সাবতশয় বেরি হইয়া, এক 

বদ্ন, চাবর জনযক একত্র কবরয়া এইরূপ ভৎথসনা কবরযত লাবগযলন;— বে 

েযন্দি দ্ূযতক্রীড়ায় আসি হয়, কমলা, ভ্রাবন্তক্রযমও, তার প্রবত কৃপাদৃ্ষ্টষ্ট 

কযরন না। ধম থশাযে বলবখ্ত আযি, নাসাকি থযেদ্নপূে থক, গদ্থযভ আযরাহি 

করাইয়া, দ্ূযতাসি েযন্দিযক বদ্শ হইযত েবহষৃ্কত কবরযেক। দ্ূযতাসি 

েযন্দি বহতাবহতবেযেচনারবহত ও ধম থাধম থজ্ঞানশূনয হয়। ধম থানিন রাজা 

েুবধষ্টষ্ঠর, দ্ূযতাসি হইয়া, সাম্রাজয ও ভাে থা পে থন্ত হারাইয়া, পবরযশযষ, দ্ুঃসহ 

েনোসযেযশ কালোপন কবরয়াবিযলন। আর, বে েযন্দি লম্পি হয়, বস 

সুখ্ভ্রযম দ্ুঃখ্াি থযে প্রযেশ কযর। লম্পযির, ইন্দন্দ্রয়তৃবপ্ত উযদযশ সে থস্বান্ত 

কবরয়া, অেযশযষ, বচৌে থেৃবত অেলম্বন কবরয়া থাযক। লম্পি েযন্দির 

আচার, বেচার, বনয়ম, ধম থ, সমস্তই নষ্ট হয়। আর, বে েযন্দি বনল থজ্জ, 

তাহাযক ভৎথসনা করা ো উপযদ্শ বদ্ওয়া েৃথা। তাহার বলাকবনিার ভয় 

থাযক না, এেিং, গবহত কম থ কবরয়াও, লজ্জাযোধ হয় না। এেিংবেধ েযন্দির 

েত শীঘ্র মৃতুয হয়, ততই পৃবথেীর মঙ্গল। আর, বে েযন্দি পরকাযলর ভয় না 

কযর, বদ্েতা ও ুরুজযন ভন্দিমান ও শ্ৰদ্ধাোন না হয়, এেিং সনাতন 

বেদ্াবদ্ শাযে আস্থাশূনয হয়, বস অবত পাষণ্ড; তাহার সবহত োকযালাপ 

কবরযলও, অধম থগ্রস্ত হইযত হয়। বলাযক, পুযত্রর মঙ্গলপ্রাথ থনায়, জপ, তপ, 

দ্ান, ধযান, ব্ৰত, উপোস আবদ্ কযর; বকন্তু আবম, কায়মযনাোযকয, বনয়ত, 

বতামাযদ্র মৃতুযপ্রাথ থনা কবরয়া থাবক। 
 

বপতার এইপ্রকার বতরষ্কারোকয শ্ৰেিযগাচর কবরয়া, চাবর জযনরই 

অন্তঃকরযি অতযন্ত ঘৃিা জন্দেল। তখ্ন তাহারা পরস্পর কবহযত লাবগল, 
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োলযকাযল বেদ্যাভযাযস ঔদ্াসয কবরয়াবিলাম, তাহাযতই আমাযদ্র এই 

দ্ুরেস্থা ঘষ্টিয়াযি; এক্ষযি, বেযদ্যশ বগয়া, প্রািপযি েত্ন কবরয়া, বেদ্যাভযাস 

করা উবচত। এইরূপ সঙ্কল্প কবরয়া, চাবর জযন, নানাযদ্যশ ভ্রমিপূে থক, 

অল্পকালমযধয, নানা বেদ্যায় পারদ্শী হইল। গৃহপ্রবতগমনকাযল, তাহারা 

পবথমযধয বদ্বখ্যত পাইল, এক চম থকার, মৃত েযাযঘ্রর মািংস ও চম থ লইয়া, 

প্রস্থান কবরল; বকেল অবস্থ সকল স্থাযন স্থাযন পবতত রবহল। 
 

তাহাযদ্র মযধয, একজন অবস্থসঙ্ঘিনী বেদ্যা বশবখ্য়াবিল; বস, 

বেদ্যাপ্রভাযে, সমস্ত অবস্থ একস্থানস্থ কবরয়া, েযাযঘ্রর কঙ্কালসঙ্কলন 

কবরল। বিতীয়, মািংসসঞ্জননী বেদ্যা িারা, ঐ কঙ্কাযল মািংস জোইয়া বদ্ল। 

তৃতীয় চম থযোজনী বেদ্যা বশবখ্য়াবিল; বস, তৎপ্রভাযে, শাদ্ুথযলর সে থশরীর 

চম থ িারা আোবদ্ত কবরল। অনন্তর, চতুথ থ, মৃতসঞ্জীেনী বেদ্যা িারা, 

প্রািদ্ান কবরযল, েযাঘ্র, তৎক্ষিাৎ, তাহাযদ্র চাবর সযহাদ্যররই প্রািসিংহার 

কবরল। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এই চাবর জযনর মযধয, 

বকান েযন্দি অবধক বনযে থাধ। রাজা কবহযলন, বে েযন্দি প্রািদ্ান কবরল, বসই 

সে থাযপক্ষা অবধক বনযে থাধ। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

িাবেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

বেশ্বপুর নগযর নারায়ি নাযম ব্ৰাহ্মি বিযলন। এক বদ্ন, বতবন মযন মযন 

বেযেচনা কবরযত লাবগযলন, এক্ষযি, োধ থকযেশতঃ, আমার শরীর দ্ুে থল ও 

ইন্দন্দ্রয় সকল বেকল হইয়াযি; বকন্তু বভাগাবভলাষ পূে থ অযপক্ষা প্রদ্ীপ্ত 

হইযতযি। আবম পরকযলেরপ্রযেশনী বেদ্যা জাবন। অতএে, বভাগাক্ষম, 

জরাজীি থ, শীি থ কযলের পবরতযাগ কবরয়া, বকান েুোর কযলেযর প্রবেষ্ট হই; 

তাহা হইযল, আর বকিুকাল, অবভলাষানুরূপ বেষয়সুখ্সযম্ভাগ কবরযত 



বেতাল পঞ্চবেিংশবত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

9
 

পাবরে। বকন্তু সহসা, কযলেরতযাগ কবরয়া, অনয কযলেযর প্রযেশ কবরযল, 

আমার এ অবভপ্রায় প্রকাশ হইোর সম্ভােনা। অতএে, অযগ্র, 

বোগাভযাসােযল, পবরোযরর বনকি বেদ্ায় লইয়া, েনপ্রযেশ কবর; পযর, 

সুযোগক্রযম, স্বীয় অবভপ্রায় সম্পি কবরে। নারায়ি, এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় 

হইয়া, পত্নী, পুত্র, বপৌত্র, দ্ুবহতৃ, বদ্ৌবহত্র প্রভৃবত পবরোরেগ থ একত্র কবরয়া, 

তাহাযদ্র সর্ম্ুযখ্ কবহযত লাবগযলন, বদ্খ্, আবম, সিংসারাশ্ৰযম আেদ্ধ 

থাবকয়া, বেষয়োসনায় আসি হইয়া, জীেনকাল অবতোবহত কবরলাম; 

এক বদ্ন, এক মুহুযত থর বনবমযতও, পরকাযলর বহতবচন্তা কবর নাই। এক্ষযি 

আমার বশষ দ্শা উপবস্থত। এজনয, অবভলাষ কবরয়াবি, অরিযপ্রযেশপূে থক 

বোগাভযাস িারা তনুতযাগ কবরে; আর আমার, এক ক্ষযির জযনযও, 

মায়াময় অবকন্দঞ্চৎকর সিংসাযর বলপ্ত থাবকযত োসনা নাই। এক্ষযি বতামরা, 

ঐকমতয অেলম্বনপূে থক, অনুমবত কর; বনম থম ও বনঃসঙ্গ হইয়া, 

বমাক্ষপযথর পবথক হই। 
 

নারায়ি, এইরূপ কপিোকযপ্রযয়াগপূে থক, পবরোযরর বনকি বেদ্ায় লইয়া, 

েনপ্রস্থান কবরযলন; এেিং তথায়, জীি থ কযলের পবরতযাগ কবরয়া, এক 

েুেকযলেযর প্রযেশপূে থক বেষয়াবভলাষ পূি থ কবরযত লাবগযলন। বকন্তু 

মহারাজ। ব্ৰাহ্মি, পূে থকযলের পবরতযাযগর অেযেবহত পূে থ ক্ষযি, বরাদ্ন 

কবরয়া, পরকযলেরপ্রযেশকাযল, বেকবশত আযসয হাসয কবরয়াবিযলন। 

অতএে ন্দজজ্ঞাসা কবর, ইহার বরাদ্ন ও হাযসযর কারি বক। বেক্রমাবদ্ত্ে 

কবহযলন, শুন বেতাল! পূে থ কযলের পবরতযাগ কবরযলই, েহু কাযলর, েহু 

েযত্নর পবরোযরর, সবহত আর বকানও সম্বন্ধ থাবকল না; এই মমতায় মুগ্ধ 

হইয়া, ব্ৰাহ্মি বরাদ্ন কবরয়াবিযলন; আর, পরকযলেযর প্রযেশ িারা, 

অবভলবষত বভাগপথ অকণ্টক হইল, এজনয, আহ্লাবদ্ত হইয়া, হাসয 

কবরয়াবিযলন। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 
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ত্রযয়াবেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

ধম থপুযর বগাবেি নাযম ব্ৰাহ্মি বিযলন। তা াঁহার দ্ুই পুত্র। তেযধয একজন 

বভাজনবেলাসী; অথ থাৎ, অযি ও েযঞ্জযন েবদ্ বকানও বদ্াষ থাবকত, তাহা 

দ্ুযজ্ঞয় হইযলও, ঐ অযির ও ঐ েযঞ্জযনর ভক্ষযি তাহার প্রেৃবত হইত না; 

বিতীয় শেযাবেলাসী; অথ থাৎ, শেযায় বকানও দ্ুল থক্ষয বেে ঘষ্টিযলও, বস 

তাহাযত শয়ন কবরযত পাবরত না।  লতঃ, এই এক এক বেষযয় তাহাযদ্র 

অসাধারি ক্ষমতা বিল। তদ্ীয় ঈদৃ্শ বেস্ময়জনক ক্ষমতার বেষয় তত্রতয 

নরপবতর কি থযগাচর হইযল, বতবন তাহাযদ্র ঐ ক্ষমতার পরীক্ষাযথ থ, 

সাবতশয় বকৌতুহলাবেষ্ট হইযলন, এেিং উভয়যক রাজধানীযত আনাইয়া 

ন্দজজ্ঞাবসযলন, বতামরা বক বকান বেষযয় বেলাসী। 
 

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পবরচয় বদ্যল, রাজা, প্রথমতঃ বভাজনবেলাসীর 

পরীক্ষাযথ থ, পাচক ব্ৰাহ্মিযক ডাকাইয়া, নানাবেধ সুরস অি েযঞ্জন প্রভৃবত 

প্রস্তুত কবরযত আযদ্শ বদ্যলন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসাযর, সাবতশয় 

েত্ন সহকাযর, চে থয, চুনয, বলহ, বপয়, চতুবেধ ভক্ষয িেয প্রস্তুত কবরয়া, 

ভূপবতসমীযপ সিংোদ্ বদ্ল। রাজা বভাজনবেলাসীযক আহার কবরোর 

আযদ্শ কবরযল, বস আহারস্থাযন উপবস্থত হইল; এেিং, আসযন 

উপযেশনমাত্র, গাযত্রািান কবরয়া, নপৃবতসমীযপ প্রবতগমন কবরল। 
 

রাজা ন্দজজ্ঞাসা কবরযলন, বকমন, তৃবপ্তপূে থক বভাজন কবরয়াি। বস কবহল, 

না মহারাজ! আমার বভাজন করা হয় নাই। রাজা ন্দজজ্ঞাবসযলন, বকন। বস 

কবহল, মহারাজ। অযি শেগন্ধ বনগ থত হইযতযি; বোধ কবর, 

শ্মশানসবিবহতযক্ষত্রজাত ধাযনযর তি্ডুল পাক কবরয়াবিল। রাজা শুবনয়া, 

তদ্ীয় োকয উেতপ্রলাপেৎ অসঙ্গত বোধ কবরয়া, বকন্দঞ্চৎ হাসয কবরযলন; 

এেিং এই েযাপার বগাপযন রাবখ্য়া, ভাণ্ডারীযক ডাকাইয়া, বসই তি্ডুযলর 

বেষযয় সবেযশষ অনুসন্ধান কবরযত আযদ্শ বদ্যলন। তদ্নুসাযর ভাণ্ডারী, 

সবেযশষ অনুসন্ধান কবরয়া, নরপবতযগাচযর আবসয়া বনযেদ্ন কবরল, 

মহারাজ। অমুক গ্রাযমর শ্মশানসবিবহতযক্ষত্রজাত ধাযনয ঐ তি্ডুল 

প্রস্তুত হইয়াবিল। রাজা শুবনয়া বনরবতশয় চমৎকৃত হইযলন, এেিং 
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বভাজনবেলাসীর সবেযশষ প্রশিংসা কবরয়া কবহযলন, তুবম েথাথ থ 

বভাজনবেলাসী। 
 

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জজ্জত শয়নাগাযর দ্গু্ধয নবনভ পরম রমিীয় 

শেযা প্রস্তুত করাইয়া, শেযাবেলাসীযক শয়ন কবরযত আযদ্শ বদ্যলন। বস, 

বকয়ৎ ক্ষি শয়ন কবরয়া, নপৃবতসমীযপ আবসয়া, বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ। 

ঐ শেযার সপ্তম তযল এক কু্ষি বকশ পবতত আযি; তাহা আমার সাবতশয় 

বেশকর হইযত লাবগল; এজনয শয়ন কবরযত পাবরলাম না। রাজা শুবনয়া 

চমৎকৃত হইযলন; এেিং, শয়নাগাযর প্রযেশপূে থক, অযিষি কবরয়া বদ্বখ্যত 

পাইযলন, শেযার সপ্তমতযল েথাথ থই এক কু্ষি বকশ পবতত রবহয়াযি। 

তখ্ন, বতবন, েৎপযরানান্দস্ত সযন্তাষপ্রদ্শ থনপূে থক, োরিংোর তাহার প্রশিংসা 

কবরয়া কবহযলন, তুবম েথাথ থ শেযাবেলাসী। অনন্তর, তাহাযদ্র দ্ুই 

সযহাদ্রযক, েযথাবচত পাবরযতাবষকপ্রদ্ানপূে থক, পবরতুষ্ট কবরয়া বেদ্ায় 

কবরযলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! উভযয়র মযধয, বকান জন 

অবধক প্রশিংসনীয়। রাজা কবহযলন, আমার মযত শেযাবেলাসী। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

চতুবে থিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

কবলঙ্গযদ্যশ েজ্ঞশম থা নাযম ব্ৰাহ্মি বিযলন। বতবন, অযনক কাল, অযনক 

বদ্েতার আরাধনা কবরয়া, একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হযয়ন। ঐ পুত্র, 

অল্পকালমযধয, সে থ শাযে সবেযশষ পারদ্শী হইল; এেিং, অননযকম থ ও 

অননযধম থ হইয়া, বনরন্তর বপতামাতার বসো কবরযত লাবগল। বপতামাতার 

ভাগাযদ্াযষ, ঐ পুত্র অষ্টাদ্শ েয়ঃক্রমকাযল, কালগ্রাযস পবতত হইল। 

তাহার বপতামাতা, প্রথমতঃ, েৎপযরানান্দস্ত বেলাপ ও পবরতাপ কবরযলন; 
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পবরযশযষ, পুযত্রর মৃতযদ্হ, অবগ্নসিংস্কারাযথ থ, গ্রাযমর উপান্তেতী শ্মশাযন 

লইয়া বগয়া, বচতারচনা কবরযত লাবগযলন। 
 

এক েৃদ্্ধ বোগী, েহুকাল অেবধ, ঐ শ্মশাযন বোগাভযাস কবরযতবিযলন। 

বতবন, অষ্টাদ্শেষীয় ব্ৰাহ্মিকুমাযরর মৃত কযলের পবতত বদ্বখ্য়া, মযন মযন 

বেযেচনা কবরযলন, আমার এই প্রাচীন বদ্হ, জরায় জীি থ ও শীি থ হইয়া, 

কাে থক্ষম হইয়াযি; অতএে, এই েুেযদ্যহ প্রযেশ কবর; তাহা হইযল, েহুকাল 

বোগাভযাস কবরযত পাবরে। এই েবলয়া, জগদ্ীশ্বযরর নামস্মরিপূে থক, বোগী 

বসই েুেকযলেযর প্রযেশ কবরযলন। 
 

ব্ৰাহ্মিকুমার তৎক্ষিাৎ জীবেত হইয়া উষ্টঠল। েজ্ঞশম থা, পুত্রযক প্রতযাগত 

জীবেত বদ্বখ্য়া, প্রথমতঃ, প্র ুল্ল েদ্যন, হাসয কবরযলন; বকন্তু, এক বনযমষ 

পযরই, বেষি েদ্যন বরাদ্যন প্রেৃত হইযলন। 
 

ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাবসল, মহারাজ! ব্ৰাহ্মি, পুত্রযক পুনজীবেত 

বদ্বখ্য়া, হৃষ্ট মযন হাসয কবরয়া, বক কারযি, পর ক্ষযি, বরাদ্ন কবরযলন, 

েল। রাজা কবহযলন, ব্ৰাহ্মি প্রথমতঃ, পুত্রযক পুনজীবেত বোধ কবরয়া, 

আহ্লাযদ্ হাসয কবরয়াবিযলন; বকন্তু বতবন পরকযলের প্রযেশনী বেদ্যা 

জাবনযতন; ঐ বেদ্যার প্রভাযে, পর ক্ষযিই জাবনযত পাবরযলন, পুত্র 

পুনজীবেত হয় নাই; বোগীর প্রযেশ িারা এরূপ ঘষ্টিয়াযি; এজনয, বরাদ্ন 

কবরযলন। 
 

  
 

ইহা শুবনয়া বেতাল ইতযাবদ্। 

পঞ্চবেিংশ উপাখ্যান 

বেতাল কবহল, মহারাজ! 
 

দ্াবক্ষিাতয বদ্যশ ধম থপুর নাযম নগর আযি। তথায়, মহােল নাযম, মহােল 

পরাক্রান্ত মহীপবত বিযলন। এক প্রেল প্রবতপক্ষ রাজা, চতুরবঙ্গিী বসনা 

লইয়া, তদ্ীয় রাজধানীর অেযরাধ কবরযল, রাজা মহােল, স্বীয় সমস্ত 
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বসনযসামন্ত সমবভেযাহাযর, সমরসাগযর অেগাহন কবরয়া, অযশষপ্রকার 

প্রতীকারযচষ্টা কবরযত লাবগযলন; বকন্তু, বদ্েদ্ুবে থপাকেশতঃ, ক্রযম ক্রযম, 

স্বপক্ষীয় সমস্ত বসনয ক্ষয়প্রাপ্ত হইযল, বনতান্ত বনরুপায় হইয়া, প্রািরক্ষাযথ থ, 

মবহষী ও তনয়া সমবভেযাহাযর, অরিযপ্রস্থান কবরযলন। পদ্ব্ৰযজ ভ্রমি 

কবরয়া, বতন জযনই অবতশয় কু্ষধাতথ হইযলন। তখ্ন রাজা, মবহষী ও 

তনয়াযক তরুতযল অেবস্থবত কবরযত েবলয়া, আহাযরাপযোগী িযেযর 

আহরিাযথ থ গমন কবরযলন। 
 

সায়িংকাল উপবস্থত হইল। রাজা প্রতযাগত হইযলন না। রাজমবহষী ও 

রাজকুমারী, রাজার অনাগমযন, নানা অবনযষ্টর আশঙ্কা কবেয়া, 

েৎপযরানান্দস্ত বেষি হইয়া, অযশষবেধ বচন্তা কবরযত লাবগযলন। ঐ বদ্যন, 

কুন্দণ্ডযনর অবধপবত রাজা চন্দ্রযসন, আপন বজযষ্ঠ পুত্রযক সযঙ্গ লইয়া, ঐ 

অরযিয মৃগয়া কবরযত বগয়া বিযলন। তাহারা, তাদৃ্শ বনবেড় অরিযমযধয, 

অসম্ভােনীয় নরচরিবচহ্ন বদ্বখ্য়া, বেস্ময়াবিত বচযত, নানাপ্রকার কল্পনা 

কবরযত লাবগযলন। পবরযশযষ, পুিংবেলক্ষি লক্ষি িারা, উহা েীযলাযকর 

পদ্বচহ্ন েবলয়া বস্থরীকৃত হইল। রাজা কবহযলন, চরিবচহ্ন দ্শ থযন স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হইযতযি, দ্ুই নারী, অবচযর, এই স্থান বদ্য়া, গমন কবরয়াযি। চল, 

চাবরবদ্যক অযিষি কবর। 
 

বপতা-পুযত্র, অযিষি কবরযত কবরযত, সায়িংসমযয় বদ্বখ্যত পাইযলন, দ্ুই 

পরম সুিরী রমিী, তরুতযল উপবেষ্ট হইয়া, োষ্পাকুল বলাচযন, পরস্পর 

েদ্নবনরীক্ষি করত, েুথবেরবহত কুররীেুগযলর নযায়, প্রগাঢ় উৎকিায় 

কালোপন কবরযতযি। অেযলাকনমাত্র, উভযয়রই অন্তঃকরযি অবতপ্রভূত 

কারুিযরস আবেভূথত হইল। তখ্ন তা াঁহারা, বেহগভথ সম্ভাষি পুরঃসর, 

অযশষপ্রকাযর সান্ত্বনা ও অভয়প্রদ্ান কবরয়া, তাহাবদ্গযক রাজধানীযত 

লইয়া বগযলন। বকিুবদ্ন পযর, রাজা রাজকনযার, রাজকুমার রাজমবহষীর, 

পাবিগ্রহি কবরযলন। 
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ইহা কবহয়া, বেতাল ন্দজজ্ঞাসা কবরল, মহারাজ! এই দ্ুই নারীর সন্তান 

জন্দেযল, তাহাযদ্র পরস্পর বক সম্বন্ধ হইযেক, েল। রাজা বেক্রমাবদ্তয, 

ঈষৎ হাবসয়া, বমৌনােলম্বন কবরয়া রবহযলন। 

উপসিংহার 

বেতাল কবহল, মহারাজ! আবম বতামার সাহস ও অধযেসায় দ্শ থযন অবতশয় 

সন্তুষ্ট হইয়াবি। এক্ষযি বতামায় বকিু উপযদ্শ বদ্যতবি, অেধানপূে থক শ্ৰেি 

কর। 
 

বে বোগী বতামায় শোনয়যন বনেুি কবরয়াযি, বস কুম্ভকারকুযল উৎপি; 

তাহার নাম শান্তশীল। আর, বে শে লইযত আবসয়াি, উহা বভাগেতীর 

অবধপবত রাজা চন্দ্রভানুর মৃতযদ্হ। শান্তশীল, বোগবসন্দদ্ধর বনবমত, অযনক 

বকৌশযল, চন্দ্রভানুর প্রািেধ কবরয়া, প্রায় কৃতকাে থ হইয়া আযি; এক্ষযি, 

বতামার প্রািসিংহার কবরযত পাবরযলই, উহার মনস্কামনা পূি থ হয়। এজনয, 

আবম বতামায় সােধান কবরয়া বদ্যতবি; বোগী পূজাসমাপন কবরয়া বতামায় 

েবলযেক, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রবিপাত কর। তদ্নুসাযর তুবম বেমন দ্ণ্ডেৎ 

পবতত হইযে, অমনই বস খ্ড়্গপ্রহার িারা বতামার প্রািসিংহার কবরযেক। 

অতএে, তুবম, বকানও ক্রযম, বসরূপ প্রিাম না কবরয়া েবলযে, আবম 

বকানও কাযল সাষ্টাঙ্গপ্রিাম কবর নাই; এেিং, বকমন কবরয়া বসরূপ প্রিাম 

কবরযত হয়, তাহাও জাবন না; আপবন কৃপা কবরয়া বদ্খ্াইয়া বদ্যল, 

আপনকার আজ্ঞাপ্রবতপালন কবরযত পাবর। অনন্তর, বতামায় বদ্খ্াইয়া 

বদ্োর বনবমত, বস বেমন দ্ণ্ডেৎ পবতত হইয়া প্রিাম কবরযেক, অমবন 

তুবম, খ্ড়্গপ্রহার িারা, তাহার মস্তকযেদ্নপূে থক, তাহার ও চন্দ্রভানুর 

মৃতযদ্হ সবিবহত জ্বলন্ত মহানযসর উপবরবস্থত বতলকিাযহ বনবক্ষপ্ত 

কবরযে; এেিং, তাহা হইযলই, তদ্ীয় সমূ্পি থ বোগ ল প্রাপ্ত হইয়া, অখ্ণ্ড 

ভূমণ্ডযল অবেচল সাম্রাজযস্থাপন কবরযত পবরযে। বস েযন্দি আততায়ী; 

আততায়ীর েযধ পাতক নাই। 
 

এইরূযপ বেক্রমাবদ্তযযক সতকথ কবরয়া বদ্য়া, বেতাল, বসই মৃত শরীর হইযত 

েবহবন থঃসরি। পুরঃসর, স্বস্থাযন প্রস্থান কবরল। রাজা, বসই শে লইয়া, 

সিযাসীর সবিধাযন উপবস্থত হইযল, বতবন সাবতশয় সযন্তাষপ্রদ্শ থন ও রাজার 
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অযশষপ্রকার প্রশিংসাকীতথন কবরযত লাবগযলন; অনন্তর, চন্দ্রভানুর মৃত 

বদ্যহ জীেনদ্ানপূে থক, েবলপ্রদ্ান কবরযলন; এেিং, পূজার অনযানয অঙ্গ 

েথােৎ সমাপ্ত কবরয়া, রাজাযক েবলযলন, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রিাম, কর; 

বতামার প্রতাপেৃন্দদ্ধ ও অভীষ্টবসন্দদ্ধ হইযেক। রাজা, বেতালদ্ত উপযদ্শ 

অনুসাযর, কৃতাঞ্জবল হইয়া, অবত বেনীতভাযে আযেদ্ন কবরযলন, মহাশয়! 

আবম সাষ্টাঙ্গ প্রিাম কবরযত জাবন না; আপবন ুরু; বক প্রকাযর ওরূপ 

প্রিাম কবরযত হয়, কৃপা কবরয়া বদ্খ্াইয়া বদ্উন। বোগী, রাজাযক 

সাষ্টাঙ্গপ্রিাম বশখ্াইোর বনবমত, বেমন ভূতযল দ্ণ্ডেৎ পবতত হইযলন, 

অমবন রাজা, বেতাযলর উপযদ্শ অনুসাযর, খ্ড়্গাঘাত িারা, তাহার 

বশরযেদ্ন কবরযলন। 
 

বদ্েতারা, এই েযাপার দ্শ থযন সাবতশয় পবরতুষ্ট হইয়া, দ্ুিবভধ্ববন ও 

পুষ্পেৃষ্টষ্ট কবরযত লাবগযলন। বদ্েরাজ, বদ্েযলাক হইযত অেতরিপূে থক, 

রাজাযক দ্শ থন বদ্য়া কবহযলন, মহারাজ! আবম বতামার বসৌভাগযদ্শ থযন 

সাবতশয় প্রীত হইয়াবি, েরপ্রাথ থনা কর। রাজা, অবনবমষ সহস্র নয়যন 

অলঙ্কৃত কযলের দ্শ থযন, বদ্েরাজ বস্থর কবরয়া, আপনাযক চবরতাথ থ বোধ 

কবরযলন; এেিং েবলযলন, আপনকার প্রসাযদ্, পৃবথেীযত আমার বকানও 

প্রাথ থবয়তেয নাই। এক্ষযি, এইমাত্র প্রাথ থনা কবর, বেন আমার এই েৃতান্ত 

সমস্ত সিংসাযর প্রবসদ্ধ হয়। ইন্দ্র কবহযলন, মহারাজ! োেৎ চন্দ্র, সূে থ, পৃবথেী, 

ও আকাশমণ্ডল বেদ্যমান থাবকযেক, তােৎকাল পে থন্ত, বতামার এই েৃতান্ত 

ধরাতাযল প্রবসদ্ধ থাবকযেক। 
 

  
 

এই রূযপ রাজাযক েরপ্রদ্ান কবরয়া, বদ্েরাজ বদ্োযলাযক প্রবতগমন 

কবরযলন। অনন্তর রাজা, মন্ত্রপ্রযয়াগপূে থক, দ্ুই মৃতযদ্হ বতলকিাযহ 

বনবক্ষপ্ত কবরোমাত্র, দ্ুই বেকিাকার েীরপুরুষ তা াঁহার সর্ম্ুযখ্ উপবস্থত 

হইল; এেিং কৃতাঞ্জবল হইয়া বনযেদ্ন কবরল, মহারাজ! বক আজ্ঞা হয়। রাজা 

কবহযলন, আবম েখ্ন েখ্ন স্মরি কবরে, বতামরা আমার বনকযি উপবস্থত 

হইযে। তাহারা, বে আজ্ঞা মহারাজ! েবলয়া, প্রস্থান কবরল। রাজা 

বেক্রমাবদ্তযও, সে থপ্রকাযর চবরতাথ থ হইয়া, বনরবতশয় হৃষ্ট বচযত, রাজধানী 
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প্রবতগমনপূে থক, অপ্রবতহত প্রভাযে রাজযশাসন ও প্রজাপবলন কবরযত 

লাবগযলন। 

 


