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দিক্ষের-মি�্র মা�ার, রাখাল, লাট,ু বলরাম, অধর, 

িশবপুরভ�গষ �ভৃিত স্� 

 

�থম পির্�দ 

 

িশবপরু ভ�স্� েযাগত� কথা -- ক�ুিলনী ও শট চ�্ভদ 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিক্ষের-মি�্র মধযাা েসবার পর ভ�স্� বিসসা  ্েন। েবলা দুটা  ু্ব। 

 

        িশবপরু  ু্ত বাউ্লর দল ও ভবানীপরু  ু্ত ভ্�রা  িসসা্েন। �ীযু� রাখাল, লাটু,  িরশ, 

 জকাল সবরদাু থা্কন। ঘ্র বলরাম, মা�ারও  ্েন। 

 

         জ রিববার, ৩রা অগ�, ১৮৮৪, ২০েশ �াবষ। শুা  াদশী, ঝলুনযা�ার ি তীস িদন। গতকলয ঠাকরু 

সু্র্�র বািড়্ত িগসািে্লন, -- েযখা্ন শশধর �ভৃিত ভ্�রা তাঁ া্ক দশরন কিরসািে্লন। 

 

        ঠাকরু িশবপু্রর ভ�্দর স্�াধন কিরসা কথা কি ্ত্েন -- 

 

        �ীরামক�ৃ (ভ�্দর �িত) -- কািমনী-কা�্ন মন থাক্ল েযাগ  স না। সাধারষ জী্বর মন িল�, গ য ও 

নািভ্ত। সাধয-সাধনার পর কলুক�ুিলনী জা�তা  ন। ুড়া, িপ�লা  র সুষ�ুা নাড়ী; -- সুষ�ুার ম্ধয েিট পপ 

 ্ে। সবরিন্চ মমলাধার, তারপর �ািধ�ান, মিষপরু, অনা ত, িবশু ও  আা। এুগিল্ক ষট চ� ব্ল। 

 

        “কলুক�ুিলনী জা�তা  ্ল মমলাধার, �ািধ�ান, মিষপরু -- এু সব পপ �্ম পার  ্স হদসম্ধয অনা ত 

পপ -- েসুখা্ন এ্স অব�ান ক্র। তখন িল�, গ য, নািভ েথ্ক মন স্র িগ্স ৈচতনয  স  র েজযািতিদশরন 

 স। সাধক অবাক  ্স েজযািতি েদ্খ  র ব্ল, ‘এিক!’ ‘এিক!’ 

 

        “ষটচ� েভদ  ্ল ক�ুিলনী স �ার প্প িগ্স িমিলত  ন। ক�ুিলনী েসখা্ন েগ্ল সমািধ  স। 

 

        “েবদম্ত এ-সব চ�্ক -- ‘ভমিম’ ব্ল। স�ভমিম। হদস -- চতুথরভমিম। অনা ত পপ,  াদশ দল। 

 

        “িবশু চ� প�মভমিম। এখা্ন মন উঠ্ল েকবল ঈেরকথা বল্ত  র শন্ত �াষ বযাকলু  স। এ-চ্�র 

�ান ক�। েষাড়শ দল পপ। যার এু চ্� মন এ্স্ে, তার সাম্ন িবষসকথা -- কািমনী-কা�্নর কথা --  ্ল 

ভারী ক�  স! ওরপ কথা শন্ল েস েসখান েথ্ক উ্ঠ যাস। 

 

        “তারপর ষ�ভমিম।  আা চ� -- ি দল পপ। এখা্ন কলুক�ুিলনী ঈে্রর রপ দশরন  স। িক� একটু 

 ড়াল থা্ক -- েযমন ল�্নর িভতর  ্লা, ম্ন  স  ্লা েুঁলাম, িক� কাচ বযবধান  ্ে ব্ল েোসঁা যাস 

না। 

 

        “তারপর স�ভমিম। স �ার পপ। েসখা্ন ক�ুিলনী েগ্ল সমািধ  স। স �া্র সি�দান� িশব  ্েন -- 

িতিন শি�র সি ত িমিলত  ন। িশব-শি�র িমলন! 
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        “স �া্র মন এ্স সমািধ�  ্স  র বা য থা্ক না। েস  র েদ রকা কর্ত পা্র না। মু্ খ দধ িদ্ল 

গিড়্স যাস। এ অব�াস থাক্ল একশুিদ্ন মতুৃয  স। কালাপািন্ত েগ্ল জা াজ  র েফ্র না। 

 

        “ঈের্কািট -- অবতারািদ -- এু সমািধ অব�া েথ্ক নাম্ত পা্র। তারা ভি�-ভ� িন্স থা্ক, তাু 

নাম্ত পা্র। িতিন তা্দর িভতর ‘িবদযার  িম’ -- ‘ভ্�র  িম’ -- েলাকিশকার জনয -- ের্খ েদন। তা্দর 

অব�া -- েযমন ষ�ভমিম  র স�ভমিমর মাঝখা্ন বাচ্খলা। 

 

        “সমািধর পর ‘িবদযার  িম’ েকউ েকউ ু�া ক্র ের্খ েদন। েস  িমর  টঁ নাু। -- েরখা মা�। 

 

        “ নুমান সাকার-িনরাকার সাকাষকা্রর পর ‘দাস  িম’ ের্খিে্লন। নারদািদ -- সনক, সন�, সনাতন, 

সনষকমুার, এরঁাও ��আা্নর পর ‘দাস  িম’ ‘ভ্�র  িম’ ের্খিে্লন। এরঁা, জা া্জর ম্তা, িন্জও পা্র 

যান,  বার অ্নক েলাক্ক পার ক্র িন্স যান।” 

 

        ঠাকরু এুর্প িক িন্জর অব�া বষরনা কির্ত্েন? বিল্ত্েন -- 

 

[পরম ংস -- িনরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকু্ রর ��আা্নর পর ভি� -- িনতযলীলা্যাগ ] 

 

        “পরম ংস -- িনরাকারবাদী  বার সাকারবাদী। িনরাকারবাদী েযমন ৈ�ল� �ামী। এরঁা  �সারা -- 

িন্জর  ্লু  ল। 

 

        “��আা্নর পরও যারা সাকারবাদী তারা েলাকিশকার জনয ভি� িন্স থা্ক। েযমন ক�ু পিরপমষর  ল, 

অনয পা্� জল  ালা ািল কর্ে। 

 

        “এরা েয-সব সাধনা ক্র ভগবান্ক লাভ ক্র্ে, েসু সকল কথা েলাকিশকার জনয ব্ল -- তা্দর 

ি ্তর জনয। জলপা্নর জনয অ্নক ক্� কমপ খনন কর্ল -- ঝিুড়-েকাদাল ল্স। কমপ  ্স েগল, েকউ েকউ 

েকাদাল,  র  র য� কম্ পর িভত্রু েফ্ল েদস --  র িক দরকার! িক� েকউ েকউ কাঁ্ধ েফ্ল রা্খ, 

প্রর উপকার  ্ব ব্ল। 

 

        “েকউ  ম লিুক্স েখ্স মখু পুঁ্ে! েকউ অনয েলাক্ক িদ্স খাস -- েলাকিশকার জনয  র তাঁ্ ক 

 �াদন করবার জনয। ‘িচিন েখ্ত ভালবািস’। 

 

        “েগাপী্দরও ��আান িেল। িক� তারা ��আান চাুত না। তারা েকউ বাষসলযভা্ব, েকউ সখযভা্ব, েকউ 

মধরুভা্ব, েকউ দাসীভা্ব ঈের্ক স্�াগ কর্ত চাুত।” 

 

[কীতরনান্� -- �ী্গৗরা্�র নাম ও মা্সর নাম ] 

 

        িশবপু্রর ভ্�রা েগাপীয� লুসা গান কির্ত্েন। �থম গা্ন বিল্ত্েন, “ মরা পাপী,  মা্দর 

উুার কর।” 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�্দর �িত) -- ভস েদিখ্স -- ভস েপ্স -- ভজনা, �বতর্ কর ভাব। তাঁ্ ক লাভ করার গান 

গাও।  ন্�র গান। (রাখা্লর �িত) নবীন িন্সাগীর বািড়্ত েসিদন েকমন গান করিেল -- 

 

         িরনাম মিদরাস মৎ  ও -- 

 

        “েকবল অশাি�র কথা ভাল নস। তাঁ্ ক ল্স  ন� -- তাঁ্ ক ল্স মা্তাসারা  ওসা।” 

 

        িশবপু্রর ভ� --  আা,  পনার গান একিট  ্ব না? 

 

        �ীরামক�ৃ --  িম িক গাুব?  �া, যখন  ্ব গাুব। 

 

        িকসষকষ প্র ঠাকরু গান গাি ্ত্েন। গাুবার সমস ঊ�রদিৃ�। 

 

        গান - েকৗিপন দাও কাঙাল্ব্শ �্জ যাু ে  ভারতী। 

 

        গান - েগৗর ে�্মর ে উ েল্গ্ে গাস। 

 

        গান - েদখ্স  স েগৗরবরষ রপখািন (েগা সজানী)। 

  ল্তালা দ্ধর োনা মাখা েগারার গাস, 

 (েদ্খ ভা্বর উদস  স)। 

 কািরগর ভা�ড়, িম�ী বষৃভানুনি�নী 

 

        গান - ডুব  ডুব  ডুব  রপসাগ্র  মার মন। 

 

        েগৗরা্�র না্মর পর ঠাকরু মার নাম কির্ত্েন: 

 

 (১) শযামা ধন িক সবাু পাস। অ্বাধ মন েবা্ঝ না এিক দাস।। 

 

 (২) মজ্লা  মার মন�মরা শযামাপদ নীলকম্ল। 

 

 (৩) শযামা মা িক কল ক্র্ে, কালী মা িক কল ক্র্ে, 

      েচৗ� েপাসা ক্লর িভতির, কত র� েদখা্ত্ে। 

       পিন থািক ক্লর িভতির, কল ঘুরাস ধ্র কলডুির; 

      কল ব্ল  পিন ঘুির, জা্ন না েক ঘুরা্ত্ে।। 

      েয কল েজ্ন্ে তা্র, কল  ্ত  ্ব না তা্র, 

      েকা্না ক্লর ভি� েডা্র  পিন শযামা বাধঁা  ্ে। 


