
 বশিষ্ঠাশ্রমে শিলীমের সমে বশিমষ্ঠর কমথােকথন। 

অমদু্র পৃথিবীর থিপথি লও  পুত্রীনিার কারলে মানথক যন্ত্রোয় 
কাির লয় পলেন রাজা থিীপ। িাআ পুত্র কামনায় প্রজাপথি ব্রহ্মাার  চ্ন না 
কলর উপায় লেলের জনয স্ত্রীক কুগুরু বথলষ্ঠাশ্রলমর িলপাবলন মাগি 
লয়থিলন। িীঘচন পি থিক্রম কলর ন্ধ্যার ময় িলপাবলন মাগি লয় 
গুরু ও গুরুপত্নীর ্রে বন্দনা কলরথিলন রাজিম্পিী। 

 পরস্পর কুল থবথনমলয়র পর িবচন-ববিথবদ্ ঋথলক বাগ্মীলশ্রষ্ঠ রাজা 
বলথিলন বয, িাাঁর অলীবচনালি দিবী বা মনুয বকালনা থবপিআ স্পলচন করলি 
পালর না। িাআ প্তাঙ্গ রাজয কুললআ অলি। প্রিযক্ষক্ষযলভিী ললরর মি 
বথলষ্ঠ প্রযুক্ত মন্ত্রমূ রাজয রক্ষায় থনযুক্ত। যিাকাল রালজয বথৃপাতপািাথি 
য় বল, থনরািঙ্ক লয় থনরুপদ্রলব লিবচন অয়ু থনলয় প্রজারা ববা 
কলর। থকন্তু রােী ুিথক্ষোর গলভচন  পুত্র না ওয়ায় নত র রত্নপ্রথবনী থবলা 
পৃথিবী ও িাাঁলক ুখ প্রিান কলর না। থপিৃপুরুগে পুত্রাভালব থপণ্ডলালপর 
অলায় থনশ্চয় ক্রন্দন কলরন। বাকালালক পবচনি বযমন বাআলর অলাকজ্জ্ব 
লও ভযত রলর ন্ধ্কারাচ্ছন্ন, বিমথন বস্থা অজ রাজা থিীলপর।িএব 
পুলত্রাৎপািলনর দ্বারা থপিৃঋে বিলক যালি থিথন মথুক্ত াভ কলরন বআ 
উপায় লেলের নলুরাি কলরলিন মারাজ। 

 রাজার মানথক যন্ত্রোলক উপথি কলর িযানথিথমিলনলত্র এর 
কারোনুন্ধ্ালন রি লন ঋথ বথলষ্ঠ। পুত্রালভর প্রথিবন্ধ্কিার কারে 
বগি লয় থিথন বলন- পূলবচন বিবরাজ আলের ববা কলর রাজা যখন 
মিচন ালালক প্রিযাগমন করথিলন, িখন কল্পবলৃক্ষর িায়ায় বথস্থি কামলিন ু
ুরথভলক থিথন বযাগয থভবািনাথি কলরন থন। ঋিুস্নািা মথীর থ্ত রায় 
থনরি িাকার জনযআ পূজযপূজায় বযাঘাি ঘলেলি। বআ কারলে ুরথভ িালক 
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অমার কেযার অরািনা না করল িুথম পুত্রাভ করলি পারলব না'। 
স্বলগচনর গঙ্গা মন্দাথকনীর বরালি থিগ্বারলেরা উদ্দামভালব থক্রোরি িাকায়, 
িালির ললে ুরভীর থভলাপবােী রাজার শ্রুথিলগা্র য়থন। বরুেলিলবর 
যলজ্ঞ থবিালনর থনথমত্ত ুরথভ বিচন মালন পািালালক বস্থান কলরলিন, 
এবং পচনলির দ্বারা পািা গমলনর পি বরুদ্ধ। এমিাবস্থায় পত্নীক 
থিীপলক পাপ মথুক্তর জনয নথন্দনীলক ববা করার উপলিল থিলয়থিলন 
কুগুরু। 

 এরূপ অলা্না কালআ নথন্দনী মাগি ল, ঋথ রাজালক 
জাথনলয়থিলন বয- িাাঁর ভীপাতথথদ্ধ থনকেবিী। বচনিা ফমূাথি অার 
কলর ংযিথ্লত্ত নগুমলনর দ্বারা নথন্দনীলক প্রন্ন করার উপলিল 
থিলয়থিলন মথচন। থিথন বলথিলন নথন্দনী প্রস্থান করল মারাজ ও বযন 
প্রস্থান কলরন, ব বস্থান করল থিথনও বযন বস্থান কলরন এবং ব 
জপালনর পর রাজা বযন জপান কলরন। ুিথক্ষোলকও পথবত্রভালব 
প্রািঃকাল িলপাবলনর প্রাত রপযচনত র নথন্দনীর নগুমন ও ন্ধ্যায় প্রিুযদ্গমলনর 
উপলিল থিলয়থিলন থিথন।  

  এভালবআ মাকথব কাথিা রথ্ি রঘুবংল মাকালবযর প্রিমলগচন 
কুগুরু বথলষ্ঠ ও িাাঁর ুলযাগয থলয মারাজ থিীলপর কলিাপকিন 
অমালির িথৃপাতলগা্র য়। 


