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একাদশ পিরে�দ 

 

দিকেষেের রেম�, রাখাল, রািধকা েগা�ারী �ভৃিত ভ�সে� 

 

[রেম�ািদর �িত উপেদশ -- কাে�েনর ভি� ও িপতারাতার েসবা ] 

 

        �ীরারক�ৃ দিকেষের-কালীরি�ের েসই পবূরপিরিিত  ের ভ�সে� বিসসা  েেন। শরৎকাল। শুবার, 

১৯েশ েসে��র, ১৮৮৪; ৪ঠা  িেন, ১২৯১; েবলা দইইা।  জ ভা� অরাবসযা। রমালসা। �ীযু� রেম� 

রেুখাপাধযাস ও তাামার  াতা �ীযু� ি�স রেুখাপাধযাস, রা�ার, বাবরুার, মিরশ, িকেশারী, লাইু, েরেঝেত েকম 

বিসসা েকম দাাড়াইসা  েেন, -- েকম বা  ের যাতাসাত কিরেতেেন। �ীযু� মাজরা বারা�াস বিসসা  েেন। 

রাখাল বলরােরর সিমত ব�ৃাবেন  েেন। 

 

        �ীরারক�ৃ (রেম�ািদ ভ�েদর �িত) -- কিলকাতাস কাে�েনর বািড়েত িগেলার। িফের  সেত অেনক 

রাত মেসিেল। 

 

        “কাে�েনর িক �ভাব! িক ভি�! েোই কাপড়খািন পের  রিত কের। একবার িতন বািতওসালা �দীেপ 

 রিত কের, -- তারপর  বার এক বািতওলা �দীেপ।  বার কপরূেরর  রিত। 

 

        “েস সরেস কথা মস না।  রাস ইশারা কের  সেন বসেত বলেল। 

 

        “পজূা করবার সরস েিােখর ভাব -- িঠক েযন েবালতা কারেড়েে! 

 

        “এিদেক গান গাইেত পাের না। িক� সু�র �ব পাঠ কের। 

 

        “তার রার কােে িনেি বেস। রা --  সেনর উপর বসেব। 

 

        “বাপ ইংরােজর মাওসালদার। যু�েকেষ একমােত ব�কু  র-এক মােত িশবপজূা কের। খানসারা িশব 

গেড় গেড় িদে�। িশবপজূা না কের জল খােব না। েস মাজার ইাকা রািমনা বেের। 

 

        “রােক কাশীেত রােঝ রােঝ পাঠাস। েসখােন বার-েতেরা জন রার েসবাস থােক। অেনক খরিা। েবদা�, 

গীতা, ভাগবত -- কাে�েনর ক��! 

 

        “েস বেল, কিলকাতার বাবরুা ে��ািার। 

 

        “ েগ মঠেযাগ কেরিেল -- তাই  রার সরািধ িক ভাবাব�া মেল রাথাস মাত বিুলেস েদস। 

 

        “কাে�েনর পিরবার -- তার  বার  লাদা ঠাকরু, েগাপাল। এবার তত কপৃষ েদখলার না। েসও গীতা-

ইীতা জােন। ওেদর িক ভি�! --  ির েযখােন খাব েসইখােনই  ািাব। খড়েক কািঠিই পযর�। 
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        “পাাঠার ি�িড় কের, -- কাে�ন বেল পনর িদন থােক, -- িক� কাে�েনর পিরবার বলেল -- ‘নািম নািম, 

সাত েরাজ’। িক�  েবশ লাগল। বয্ন সব একইু একইু।  ির েবশ খাই বেল,  জকাল  রাস েবিশ েদস। 

 

        “তারপর খাবার পর, মস কাে�ন, নস তার পিরবার বাতাস করেব।” 

 

[Jung Bahadur- এর েেেলেদর কাে�েনর সে�  গরন ১৮৭৫-৭৬ -- েনপালী ��িািরষীর 
গীতেগািব� গান -- “ ির ঈেেরর দাসী” ] 

 

        “ওেদর িক� ভারী ভি�, -- সাধেুদর বড় স�ান। পি�ের েলােকেদর সাধভুি� েবিশ। জাঙ -বামাদেরর 

েেেলরা  র ভাইেপা কেষরল এখােন এেসিেল। যখন এেলা েপ�লুুষ খেুল েযন কত ভেস। 

 

        “কাে�েনর সে� একিই ওেদর েদেশর েরেস এেসিেল। ভারী ভ�, -- িববাম মস নাই। গীতেগািব� গান 

ক��। তার গান শনেত  ািরকবাবরুা এেস বেসিেল।  ির বললার, এরা শনেত িাে�, েলাক ভাল। যখন 

গীতেগািব� গান গাইেল তখন  ািরকবাব ু

1
 ররােল িেকর জল পেুেত লাগল। িবেস কর নাই েকন, িজ�াসা 

করােত বেল, ‘ঈেেরর দাসী,  বার কার দাসী মব?’  র স�াই তােক েদবী বেল খবু রােন -- েযরন পুািথেত 

(শাে�)  েে। 

 

        (রেম�ািদর �িত) -- “ পনারা েয  সেো, তােত িকে ুিক উপকার মে�? শনেল রনইা বড় ভাল থােক। 

(রা�ােরর �িত) এখােন েলাক  েস েকন? েতরন েলখাপড়া জািন না --” 

 

        রা�ার --  �া, ক�ৃ যখন িনেজ সব রাখাল গরইর মেলন (��া মরষ করবার পর) তখন রাখালেদর 

রা’রা নূতন রাখালেদর েপেস যেশাদার বািড়েত  র  েসন না। গাভীরাও মা�া রেব ওই নূতন বােরুেদর িপেে 

িপেে িগেস পড়েত লাগল। 

 

        �ীরারক�ৃ -- তােত িক মেলা? 

 

        রা�ার -- ঈের িনেজই সব মেসেেন িক না, তাই এত  কষরষ। ঈের ব� থাকেলই রন ইােন। 

 

[ক�ৃলীলার বযাখযা -- েগাপীে�র -- ব�মরেষর রােন ] 

 

        �ীরারক�ৃ -- এ েযাগরাসার  কষরষ -- েভলিক লািগেস েদস। রািধকা সুেবাল েবেশ বােরু েকােল -- 

জিইলার ভেস যাে�; যখন েযাগরাসার শরষাগত মেলা তখন জিইলা  বার  শীবরাদ কের। 

 

        “মিরলীলা সব েযাগরাসার সামােযয! 

 

        “েগাপীেদর ভালবাসা -- পরকীসা রিত। কেৃ�র জনয েগাপীেদর ে�েরাাাদ মেসিেল। িনেজর েসাসারীর 

জনয অত মস না। যিদ েকউ বেল, ওের েতার েসাসারী এেসেে! তা বেল, ‘এেসেে, তা  সুকেগ, -- ওই খােব 

                                                 
১  ািরকবাবু রথেুরর েজ�পষু। ১৮৭৭ �ী: �াস ৪০ বৎসর বসেস রৃতুয মস -- েপৗষ ১২৮৪। কাে�ন �থর  েসন ১৮৭৫-৭৬ �ী:। 
অতএব এই গীতেগািব� গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ �ী: রেধয মইেব। 
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এখন! িক� যিদ পর পরুেষর কথা শেন, -- রিসক, সু�র, রসপি�ত, -- েেুই েদখেত যােব, --  র  ড়াল 

েথেক উািক েরের -- েদখেব। 

 

        “যিদ েখাাি ধর েয, তাােক েদিখ নাই, তাার উপর েকরন কের েগাপীেদর রেতা ইান মেব? তা শনেলও েস 

ইান মস -- 

 

        “না েজেন নার শেন কােন রন িগেস তাস িল� মেলা।” 

 

        একজন ভ� --  �া, ব�মরেষর রােন িক? 

 

        �ীরারক�ৃ -- অ�পাশ, -- েগাপীেদর সব পাশই িগেসিেল, েকবল ল�া বাকী িেল। তাই িতিন ও পাশইাও 

 ুিিেস িদেলন। ঈেরলাভ মেল সব পাশ িেল যাস। 

 

[েযাগ ে�র েভাগাে� ঈেরলাভ ] 

 

        (রেম� রখুেু� �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “ঈেেরর উপর ইান সকেলর মস না,  ধার িবেশষ মস। সং�ার 

থাকেল মস। তা না মেল বাগবাজাের এত েলাক িেল েকবল েতাররাই এখােন এেল েকন?  দােড়গেলার মস না। 

 

        “রলস পবরেতর মাওসা লাগেল সব গাে ি�ন মস; েকবল িশরলূ, অেৎ, বই  র কেসকইা গাে ি�ন মস 

না। 

 

        “েতারােদর ইাকা-কিড়র অভাব নাই। েযাগ � মেল ভাগযবােনর  ের জা মস, -- তারপর  বার ঈেেরর 

জনয সাধনা কের।” 

 

        রেম� রখুেু� -- েকন েযাগ � মস? 

 

        �ীরারক�ৃ -- পবূরজো ঈেরিি�া করেত করেত মসেতা মঠাৎ েভাগ করবার লালসা মেসেে। এরপ মেল 

েযাগ � মস।  র পরজো ওইরপ জা মস। 

 

        রেম� -- তারপর, উপাস? 

 

        �ীরারক�ৃ -- কারনা থাকেত -- েভাগ লালসা থাকেত -- রিু� নাই। তাই খাওসা-পরা, ররষ-ফরন সব 

কের েনেব। (সমােসয) তুির িক বল? �দারাস না পরদারাস? (রা�ার, রখুেু�, এারা মািসেতেেন) 


