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�ীরামকৃ� দিক্ষে্র রিপি শশশরািদ দ ভ্স 
 

�থম রির্�দ 

 

কালী�� -- �� ও শি  অ্দদ 

 

        �ীরামক�ৃ দ ভ্স িারঁ েভই রবূররিরিিি  ্র েম্ে্ি বিভসা  ্েন, -- কা্ে রিপি শশশর। েম্ে্ি 

মাদর রািা -- িাহার উরর ঠাকরু, রিপি শশশর এবং ক্সকিট দ  বিভসা্েন। কিকগিল দ  মািটর উর্রই 

বিভসা  ্েন। ভু্র�, বাবরুাম, মা�ার, হিরশ, লাটু, হাজরা, মিষ মি�ক �দৃিি দ্ রা উরি�ি  ্েন। ঠাকরু 

রিপি র�্লাি্নর কথা কিহ্ি্েন। র�্লািন বশরমা্নর রাজার ভদারিিি িে্লন। েবলা অররা� -- �াস 

৪টা। 

 

         জ েভামবার, ৩০েশ জনু, ১৮৮৪ �ী�া� (১৭ই  ষাঢ়, শুা অ�মী)। েসিদন হইল �ী�ীরথযা�ার 

িদব্ভ রিপি শশশ্রর ভিহি ঠাকু্ রর কিলকািাস েদখা ও  লার হইসািেল।  জ  বার রিপি  িভসা্েন। 

ভ্স �ীযু  দূশর ি্�ারাশযাস ও িারঁ েজযয ভ্হাদর। কিলকািাস িাহা্দর বািড়্ি রিপি শশশর  ্েন। 

 

        রিপি �ানমা্গরর রপী। ঠাকরু িাহঁা্ক বেুাই্ি্েন -- যাহঁারই িনিয িাহঁারই লীলা -- িযিন অখপ 

ভি�দান�, িিিনই লীলার জনয নানা  র শিরসা্েন। ঈে্রর কথা বিল্ি বিল্ি ঠাকরু েবহশঁ হই্ি্েন। দা্ব 

মা্িাসারা হইসা কথা কিহ্ি্েন। রিপি্ক বিল্ি্েন, “বার,ু �� অটল, অিল, ভু্মরবব। িক� ‘অিল’ যার 

 ্ে িার ‘িল’ও  ্ে।” 

 

        ঠাকরু ে�মান্� মৎ  ্েন। েভই গ�বর িবিনি�ি ক্� গান গািহ্ি্েন। গা্নর রর গান গািহ্ি্েন: 

 

 েক জা্ন কালী েকমন, ষড়  দশর্ ন না রাস দরশন। 

 

        গান - মা িক এমিন মা্সর েম্স। 

 যার নাম জির্স ম্হশ বাঁ্ িন হলাহল খাই্স ৷৷ 

 ভৃি� ি�িি �লস যার কটা্ক েহির্স। 

 েভ েয অন� ��াপ রা্খ উদ্র রিুর্স ৷৷ 

 েয ির্ষ শরষ ল্স েদবিা বাঁ্ িন দা্স। 

 েদ্বর েদব মহা্দব যারঁ ির্ষ লটুা্স ৷৷ 

 

        গান - মা িক শশইু িশ্বর ভিী। 

  যাঁ্ র কা্লর কাল ক্র �ষিি ৷৷ 

 নযাংটা্ব্শ শ�  না্শ মহাকাল হদ্স ি�িি। 

 বল েদিখ মন েভ বা েকমন, না্থর বু্ ক মাির লািথ ৷৷ 

 �ভাদ ব্ল মা্সর লীলা, ভকলই েজ্না ডাকািি। 

 ভাবশা্ন মন কর যিন, হ্ব েিামার শুমিি ৷৷ 
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        গান -  িম ভুরা রান কির না, ভুশা খাই জস কালী ব্ল, 

 মন-মািা্ল মািাল ক্র, মদ-মািা্ল মািাল ব্ল। 

 গরদৎ বীজ ল্স �বিৃৎ িাস মশলা িদ্স, 

 �ান শঁিড়্ি েিাসাস দািঁট, রান ক্র েমার মন-মািা্ল। 

 মলূ ম� য� দরা, েশাশন কির ব্ল িারা, 

 �ভাদ ব্ল এমন ভুরা েখ্ল িিুবরগর িম্ল। 

 

        গান - শযামাশন িক ভবাই রাস, 

 অ্বাশ মন েবা্ে না এিক দাস। 

 িশ্বরই অভাশয ভাশন মনমজা্না রাাা রাস ৷৷ 

 

        ঠাকু্ রর দাবাব�া একটু কম রিড়সা্ে। িাহঁার গান থািমল। একটু িুর কিরসা  ্েন। েোট খাটিট্ি িগসা 

বিভসা্েন। 

 

        রিপি গান শিনসা েমািহি হইসা্েন। িিিন অিি িবনীি দা্ব ঠাকরু্ক বিল্ি্েন, “ বার গান হ্ব 

িক?” 

 

        ঠাকরু একটু র্রই  বার গান গািহ্ি্েন: 

 

        শযামারদ  কা্শ্ি মন  ুিড়খানা উড়্িিেল, 

 

        কলু্ ষর কবুািাভ ের্স েগা�া েখ্স র্ড় েগল। 

 

        গান - এবার  িম দাল েদ্বিে। 

 দাল দাবীর কা্ে দাব িশ্খিে। 

 েয েদ্শ রজনী নাই, েভই েদ্শর এক েলাক ের্সিে। 

  িম িকবা িদবা িকবা ভ�যা ভ�যা্র ব�যা ক্রিে ৷৷ 

 

        গান - অদস র্দ �াষ ভঁ্রিে। 

  িম  র িক য্মর দস ের্খিে ৷৷ 

 কালী নাম মহাম�  ৎিশরিশখাস েবঁ্ শিে। 

 ( িম) েদহ েব্ি দ্বর হা্ট, দগরানাম িক্ন এ্নিে ৷৷ 

 

        “দগরানাম িক্ন এ্নিে” এই কথা শিনসা রিপি অঅবাির িবভজরন কির্ি্েন। ঠাকরু  বার গািহ্ি্েন: 

 

        গান - কালীনাম ক�ির, হদ্স েরারষ ক্রিে। 

 এবার শমন এ্ল হদস খু্ ল েদখাব িাই ব্ভ  িে ৷৷ 

 েদ্হর ম্শয েজন কজুন, িা্বর  ্র দরূ ক্রিে। 

 রাম�ভাদ ব্ল দগরা ব্ল যা�া ক্র ব্ভ  িে ৷৷ 
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        গান -  রনা্ি  রিন েথ্কা মন েযও না্কা কার  ্র। 

 যা িািব িাই ব্ভ রািব (ও্র) েখাজঁ িনজ অ�ঃরু্ র ৷৷ 

 

        ঠাকরু গান গািহসা বিল্ি্েন -- মিু  অ্রকা দি  বড় -- 

 

        গান -  িম মিু  িদ্ি কাির নই, 

 শুাদি  িদ্ি কাির হই েগা। 

  মার দি  েযবা রাস েভ েয েভবা রাস, 

 িা্র েকবা রাস েভ েয ি�্লাকজসী ৷৷ 

 শুাদি  এক  ্ে ব�ৃাব্ন, 

 েগার-েগারী িদ� অ্নয নািহ জা্ন। 

 দি র কার্ষ ন্�র দব্ন 

 িরিা�া্ন ন্�র বাশা মাথাস বই ৷৷ 


