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একাদশ পিরে�দ
দিক্ষেণ�ের ম�, রাখাল, রািধকা েগা�ামী �ভৃিত ভ�সে�
[মেহ�ািদর �িত উপেদশ -- কাে�েনর ভি� ও িপতামাতার েসবা ]
�ীরামকৃ� দিক্ষেণ-কালীমি�ের েসই পূব্পির
র িচত ঘের ভ�সে� বিসয়া আেছ। শরৎকাল। শু�বা,
১৯েশ েসে��র, ১৮৮৪; ৪ঠা আি�ন, ১২৯১; েবলা দুইট। আজ ভা� অমাবসয্। মহালয়া। �ীযু� মেহ�
মুেখাপাধয্ায় ও তাঁহার �াতা �ীযু� ি�য় মুেখাপাধয্, মা�ার, বাবুরাম, হিরশ, িকেশারী, লাটু, েমেঝেত েকহ
বিসয়া েকহ দাঁড়াইয়া আেছন, -- েকহ বা ঘের যাতায়াত কিরেতেছন। �ীযু� হাজরা বারা�ায় বিসয়া আেছন।
রাখাল বলরােমর সিহত বৃ�াবেন আেছন।
�ীরামকৃ� (মেহ�ািদ ভ�েদর �িত) -- কিলকাতায় কাে�েনর বািড়েত িগছলাম। িফের আসেত অেনক
রাত হেয়িছল।
“কাে�েনর িক �ভাব! িক ভি�! েছাট কাপড়খািন পের আরিত কের। একবার িতন বািতওয়ালা �দীেপ
আরিত কের, -- তারপর আবার এক বািতওলা �দীেপ। আবার কপূ্ে
র রর আরি।
“েস সমেয় কথা হয় না। আমায় ইশারা কের আসেন বসেত বলেল।
“পূজা করবার সময় েচােখর ভাব -- িঠক েযন েবালতা কামেড়েছ!
“এিদেক গান গাইেত পাের না। িক� সু�র �ব পাঠ কের।
“তার মার কােছ িনেচ বেস। মা -- আসেনর উপর বসেব।
“বাপ ইংরােজর হাওয়ালদার। যু�েক্ষে� একহােত ব�ুক -এক হােত িশবপূজা কের। খানসামা িশব
গেড় গেড় িদে�। িশবপূজা না কের জল খােব না। ছয় হাজার টাকা মািহনা বছের।
“মােক কাশীেত মােঝ মােঝ পাঠায়। েসখােন বার-েতেরা জন মার েসবায় থােক। অেনক খরচা। েবদা�,
গীতা, ভাগবত -- কাে�েনর ক��!
“েস বেল, কিলকাতার বাবুরা ে��াচার।
“আেগ হঠেযাগ কেরিছল -- তাই আমার সমািধ িক ভাবাব�া হেল মাথায় হাত বুিলেয় েদয়।
“কাে�েনর পিরবার -- তার আবার আলাদা ঠাকুর, েগাপাল। এবার তত কৃপণ েদখলাম না। েসও গীতাটীতা জােন। ওেদর িক ভি�! -- আিম েযখােন খাব েসইখােনই আঁচাব। খড়েক কািঠিট পযর্।
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“পাঁঠার চ�িড় কের, -- কাে�ন বেল পনর িদন থােক, -- িক� কাে�েনর পিরবার বলেল -- ‘নািহ নািহ,
সাত েরাজ’। িক� েবশ লাগল। বয্�ন সব একটু একট। আিম েবশ খাই বেল, আজকাল আমায় েবিশ েদয়।
“তারপর খাবার পর, হয় কাে�ন, নয় তার পিরবার বাতাস করেব।”
[Jung Bahadur-এর েছেলেদর কাে�েনর সে� আগমন ১৮৭৫-৭৬ -- েনপালী ��চািরণীর
গীতেগািব� গান -- “আিম ঈ�েরর দাসী” ]
“ওেদর িক� ভারী ভি�, -- সাধুেদর বড় স�ান। পি�েম েলােকেদর সাধুভি� েবিশ। জাঙ-বাহাদুেরর
েছেলরা আর ভাইেপা কেণর্ল এখােন এেসিছ। যখন এেলা েপ�ুলুণ খুেল েযন কত ভেয়।
“কাে�েনর সে� একিট ওেদর েদেশর েমেয় এেসিছল। ভারী ভ�, -- িববাহ হয় নাই। গীতেগািব� গান
ক��। তার গান শুনেত �ািরকবাবুরা এেস বেসিছ। আিম বললাম, এরা শুনেত চাে, েলাক ভাল। যখন
গীতেগািব� গান গাইেল তখন �ািরকবাবু1 রুমােল চেক্ষর জল পুছেত ল। িবেয় কর নাই েকন, িজ�াসা
করােত বেল, ‘ঈ�েরর দাসী, আবার কার দাসী হব?’ আর স�াই তােক েদবী বেল খুব মােন -- েযমন পুঁিথেত
(শাে�) আেছ।
(মেহ�ািদর �িত) -- “আপনারা েয আসেছা, তােত িকছু িক উপকার হে�? শুনেল মনটা বড় ভাল থাে।
(মা�ােরর �িত) এখােন েলাক আেস েকন? েতমন েলখাপড়া জািন না --”
মা�ার -- আ�া, কৃ� যখন িনেজ সব রাখাল গরুটরু হেল(��া হরণ করবার পর) তখন রাখালেদর
মা’রা নূতন রাখালেদর েপেয় যেশাদার বািড়েত আর আেসন না। গাভীরাও হা�া রেব ওই নূতন বাছুরেদর িপেছ
িপেছ িগেয় পড়েত লাগল।
�ীরামকৃ� -- তােত িক হেলা?
মা�ার -- ঈ�র িনেজই সব হেয়েছন িক না, তাই এত আকষর্। ঈ�র ব� থাকেলই মন টােন।
[কৃ�লীলার বয্াখয্-- েগাপীে�ম -- ব�হরেণর মােন ]
�ীরামকৃ� -- এ েযাগমায়ার আকষর্ণ-- েভলিক লািগেয় েদয়। রািধকা সুেবাল েবেশ বাছুর েকােল -জিটলার ভেয় যাে�; যখন েযাগমায়ার শরণাগত হেলা তখন জিটলা আবার আশীবর্াদ কে।
“হিরলীলা সব েযাগমায়ার সাহােযয!
“েগাপীেদর ভালবাসা -- পরকীয়া রিত। কৃে�র জনয্ েগাপীেদর ে�েমা�াদ হেয়িছ। িনেজর েসায়ামীর
জনয্ অত হয় ন। যিদ েকউ বেল, ওের েতার েসায়ামী এেসেছ! তা বেল, ‘এেসেছ, তা আসুকেগ, -- ওই খােব
১

�ািরকবাবু মথুেরর েজ�পু�। ১৮৭৭ �ী: �ায় ৪০ বৎসর বয়েস মৃতুয্ হয়-- েপৗষ ১২৮৪। কাে�ন �থম আেসন ১৮৭৫-৭৬ �ী:।
অতএব এই গীতেগািব� গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ �ী: মেধয্ হইেব
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এখন! িক� যিদ পর পুরুেষর কথা শু, -- রিসক, সু�র, রসপি�ত, -- ছুেট েদখেত যােব, -- আর আড়াল
েথেক উঁিক েমের -- েদখেব।
“যিদ েখাঁচ ধর েয, তাঁেক েদিখ নাই, তাঁর উপর েকমন কের েগাপীেদর মেতা টান হেব? তা শুনেলও েস
টান হয় -“না েজেন নাম শুেন কােন মন িগেয় তায় িল� হেল।”
একজন ভ� -- আ�া, ব�হরেণর মােন িক?
�ীরামকৃ� -- অ�পাশ, -- েগাপীেদর সব পাশই িগেয়িছল, েকবল ল�া বাকী িছল। তাই িতিন ও পাশটাও
ঘুিচেয় িদেলন। ঈ�রলাভ হেল সব পাশ চেল যায়।
[েযাগ�ে�র েভাগাে� ঈ�রলাভ ]
(মেহ� মুখুে� �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “ঈ�েরর উপর টান সকেলর হয় না, আধার িবেশষ হয়। সং�ার
থাকেল হয়। তা না হেল বাগবাজাের এত েলাক িছল েকবল েতামরাই এখােন এেল েকন? আদােড়গুেলার হয় ন।
না।

“মলয় পবর্েতর হাওয়া লাগেল সব গাছ চ�ন হ; েকবল িশমূল, অ�ৎ, বট আর কেয়কটা গাছ চ�ন হয়

“েতামােদর টাকা-কিড়র অভাব নাই। েযাগ�� হেল ভাগয্বােনর ঘের জ� হ, -- তারপর আবার ঈ�েরর
জনয্ সাধনা কে।”
মেহ� মুখেু � -- েকন েযাগ�� হয়?
�ীরামকৃ� -- পূব্জে� ঈ�র
র
িচ� করেত করেত হয়েতা হঠাৎ েভাগ করবার লালসা হেয়েছ। এরূপ হেল
েযাগ�� হয়। আর পরজে� ওইরূপ জ� হ।
মেহ� -- তারপর, উপায়?
�ীরামকৃ� -- কামনা থাকেত -- েভাগ লালসা থাকেত -- মুি� নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব
কের েনেব। (সহােসয) তুিম িক বল? �দারায় না পরদারায়? (মা�ার, মুখেু �, এঁরা হািসেতেছন)
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