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দিক্ষেণ-মি�ের মা�ার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর,
িশবপুরভ�গণ �ভৃিত সে�
�থম পিরে�দ
িশবপুর ভ�সে� েযাগত� কথা -- কু�িলনী ও শট্চ�েভদ
ঠাকুর �ীরামকৃ� দিক্ষেণ-মি�ের মধয্া� েসবার পর ভ�সে� বিসয়া আেছ। েবলা দুইটা ইেব।
িশবপুর হইেত বাউেলর দল ও ভবানীপুর হইেত ভে�রা আিসয়ােছন। �ীযু� রাখাল, লাটু, হিরশ,
আজকাল সবর্দাই থােক। ঘের বলরাম, মা�ারও আেছন।
আজ রিববার, ৩রা অগ�, ১৮৮৪, ২০েশ �াবণ। শু�া �াদশ, ঝুলনযা�ার ি�তীয় িদন। গতকলয্ ঠাকুর
সুেরে�র বািড়েত িগয়ািছেলন, -- েযখােন শশধর �ভৃিত ভে�রা তাঁহােক দশর্ন কিরয়ািছেল।
ঠাকুর িশবপুেরর ভ�েদর সে�াধন কিরয়া কথা কিহেতেছন -�ীরামকৃ� (ভ�েদর �িত) -- কািমনী-কা�েন মন থাকেল েযাগ হয় না। সাধারণ জীেবর মন িল�, গুহয্
নািভেত। সাধয-সাধনার পর কুলকু�িলনী জা�তা হন। ইড়া, িপ�লা আর সুষু�া নাড়ী; -- সুষু�ার মেধয্ ছিট প�
আেছ। সবর্িনেচ মূলাধা, তারপর �ািধ�ান, মিণপুর, অনাহত, িবশু� ও আ�। এইগুিলেক ষটচ� বেল।
“কুলকু�িলনী জা�তা হেল মূলাধার, �ািধ�ান, মিণপুর -- এই সব প� �েম পার হেয় হৃদয়মেধয্ অনাহ
প� -- েসইখােন এেস অব�ান কের। তখন িল�, গুহ, নািভ েথেক মন সের িগেয় ৈচতনয্ হয় আর েজয্ািতঃদশর
হয়। সাধক অবাক হেয় েজয্ািতঃ েদেখ আর বে, ‘এিক!’ ‘এিক!’
“ষটচ� েভদ হেল কু�িলনী সহ�ার পে� িগেয় িমিলত হন। কু�িলনী েসখােন েগেল সমািধ হয়।
“েবদমেত এ-সব চ�েক -- ‘ভূিম’ বেল। স�ভূিম। হৃদয়-- চতুথর্ভূি। অনাহত প�, �াদশ দল।
“িবশু� চ� প�মভূি। এখােন মন উঠেল েকবল ঈ�রকথা বলেত আর শুনেত �াণ বয্াকুল । এ-চে�র
�ান ক�। েষাড়শ দল প�। যার এই চে� মন এেসেছ, তার সামেন িবষয়কথা -- কািমনী-কা�েনর কথা -- হেল
ভারী ক� হয়! ওরূপ কথা শুনেল েস েসখান েথেক উেঠ য।
“তারপর ষ�ভূিম। আ�া চ� -- ি�দল প�। এখােন কুলকু�িলনী ঈ�েরর রূপ দশর্ন । িক� একটু
আড়াল থােক -- েযমন ল�েনর িভতর আেলা, মেন হয় আেলা ছুল
ঁ াম, িক� কাচ বয্বধান আেছ বেল েছাঁয়া যায়
না।
“তারপর স�ভূিম। সহ�ার প�। েসখােন কু�িলনী েগেল সমািধ হয়। সহ�াের সি�দান� িশব আেছন -িতিন শি�র সিহত িমিলত হন। িশব-শি�র িমলন!
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“সহ�াের মন এেস সমািধ� হেয় আর বাহয্ থােক ন। েস আর েদহরক্ষা করেত পাের । মুেখ দুধ িদেল
গিড়েয় যায়। এ অব�ায় থাকেল একুশিদেন মৃতুয্ হ। কালাপািনেত েগেল জাহাজ আর েফের না।
“ঈ�রেকািট -- অবতারািদ -- এই সমািধ অব�া েথেক নামেত পাের। তারা ভি�-ভ� িনেয় থােক, তাই
নামেত পাের। িতিন তােদর িভতর ‘িবদয্ার আি’ -- ‘ভে�র আিম’ -- েলাকিশক্ষার জন-- েরেখ েদন। তােদর
অব�া -- েযমন ষ�ভূিম আর স�ভূিমর মাঝখােন বাচেখলা।
“সমািধর পর ‘িবদয্ার আি’ েকউ েকউ ই�া কের েরেখ েদন। েস আিমর আঁট নাই। -- েরখা মা�।
“হনুমান সাকার-িনরাকার সাক্ষাৎকােরর প‘দাস আিম’ েরেখিছেলন। নারদািদ -- সনক, সন�, সনাতন,
সনৎকুমার, এঁরাও ���ােনর পর ‘দাস আিম’ ‘ভে�র আিম’ েরেখিছেলন। এঁরা, জাহােজর মেতা, িনেজও পাের
যান, আবার অেনক েলাকেক পার কের িনেয় যান।”
ঠাকুর এইরূেপ িক িনেজরঅব�া বণর্না কিরেতেছ? বিলেতেছন -[পরমহংস -- িনরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুেরর ���ােনর পর ভি� -- িনতয্লীলােযা ]
“পরমহংস -- িনরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। িনরাকারবাদী েযমন ৈ�ল� �ামী। এঁরা আ�সারা -িনেজর হেলই হল।
“���ােনর পরও যারা সাকারবাদী তারা েলাকিশক্ষার জনয্ ভি� িনেয় থ। েযমন কু� পিরপূণর্ হ,
অনয্ পাে� জল ঢালাঢািল করে।
“এরা েয-সব সাধনা কের ভগবানেক লাভ কেরেছ, েসই সকল কথা েলাকিশক্ষার জনয্ ব-- তােদর
িহেতর জনয। জলপােনর জনয্ অেনক কে� কূপ খনন করেল-- ঝুিড়-েকাদাল লেয়। কূপ হেয় েগল, েকউ েকউ
েকাদাল, আর আর য� কূেপর িভতেরই েফেল েদয় -- আর িক দরকার! িক� েকউ েকউ কাঁেধ েফেল রােখ,
পেরর উপকার হেব বেল।
“েকউ আম লুিকেয় েখেয় মুখ পুঁেছ! েকউ অনয্ েলাকেক িদেয় খায়-- েলাকিশক্ষার জনয্ আর তাঁ
আ�াদন করবার জনয। ‘িচিন েখেত ভালবািস’।
“েগাপীেদরও ���ান িছল। িক� তারা ���ান চাইত না। তারা েকউ বাৎসলয্ভাে, েকউ সখয্ভাে, েকউ
মধুরভােব, েকউ দাসীভােব ঈ�রেক সে�াগ করেত চাইত।”
[কীতর্নানে -- �ীেগৗরাে�র নাম ও মােয়র নাম ]
িশবপুেরর ভে�রা েগাপীয� লইয়া গান কিরেতেছন। �থম গােন বিলেতেছন, “আমরা পাপী, আমােদর
উ�ার কর।”

www.ramakrishnavivekananda.info

১৮৮৪, ৩রা অগ�

�ীরামকৃ� (ভ�েদর �িত) -- ভয় েদিখেয় -- ভয় েপেয় -- ভজনা, �বতর্েকর ভা। তাঁেক লাভ করার গান
গাও। আনে�র গান। (রাখােলর �িত) নবীন িনেয়াগীর বািড়েত েসিদন েকমন গান করিছল -হিরনাম মিদরায় মৎত হও-“েকবল অশাি�র কথা ভাল নয়। তাঁেক লেয় আন� -- তাঁেক লেয় মােতায়ারা হওয়া।”
িশবপুেরর ভ� -- আ�া, আপনার গান একিট হেব না?
�ীরামকৃ� -- আিম িক গাইব? আ�া, যখন হেব গাইব।
িকয়ৎক্ষণ পের ঠাকুর গান গািহেতে। গাইবার সময় ঊ�র্দৃি।
গান - েকৗিপন দাও কাঙালেবেশ �েজ যাই েহ ভারতী।
গান - েগৗর ে�েমর েঢউ েলেগেছ গায়।
গান - েদখেস আয় েগৗরবরণ রূপখািন(েগা সজানী)।
আলেতালা দুেধর ছানা মাখা েগারার গা,
(েদেখ ভােবর উদয় হয়)।
কািরগর ভা�ড়, িম�ী বৃষভানুনি�নী
গান - ডুব ডুব ডুব রূপসাগের আমার ম।
েগৗরাে�র নােমর পর ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন:
(১) শয্ামা ধন িক সবাই পা। অেবাধ মন েবােঝ না এিক দায়।।
(২) মজেলা আমার মন�মরা শয্ামাপদ নীলকমে।
(৩) শয্মা মা িক কল কেরেছ, কালী মা িক কল কেরেছ,
েচৗ� েপায়া কেলর িভতির, কত র� েদখােতেছ।
আপিন থািক কেলর িভতির, কল ঘুরায় ধের কলডুির;
কল বেল আপিন ঘুির, জােন না েক ঘুরােতেছ।।
েয কল েজেনেছ তাের, কল হেত হেব না তাের,
েকােনা কেলর ভি� েডাের আপিন শয্ামা বাঁধা আে।
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