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�ীরামকৃ� দিক্ষেণ-মি�ের ভ�সে�
�থম পিরে�দ
ঠাকুর �ীরামকৃ� দিক্ষেণ-মি�ের রাম, বাবুরাম, মা�ার, চুিন, অধর, ভবনাথ, িনর�ন �ভৃিত ভ�সে�
[�ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- েঘাষপাড়া ও কতর্াভজােদর ম ]
ঠাকুর �ীরামকৃ� দিক্ষের-মি�ের েসই ঘের িনেজর আসেন েছাট খাটিটেত ভ�সে� বিসয়া আেছন।
েবলা এগারটা হইেব, এখনও তাঁহার েসবা হয় নাই।
গতকলয্ শিনবার ঠাকুর �ীযু� অধর েসেনর বাটীেত ভ�সে� শুভাগমন কিরয়ািছে। হিরনাম-কীতর্ন
মেহাৎসব কিরয়া সকলেক ধনয্ কিরয়ািছেল। আজ এখােন শয্মদােসর কীতর্ন হইে। ঠাকুেরর কীতর্নান�
েদিখবার জনয্ অেনক ভে�র সমাগম হইেতে।
�থেম বাবুরাম, মা�ার, �ীরামপুেরর �া�ণ, মেনােমাহন, ভবনাথ, িকেশারী। তৎপের চুিনলাল, হিরপদ
�ভৃিত; �েম মুখেু � �াতৃ�য়, রাম, সুের�, তারক, অধর, িনর�ন। লাটু, হিরশ ও হাজরা আজকাল দিক্ষেণ�ের
থােকন। �ীযু� রাম চ�বতর্ী িব�ুঘের েসবা কের। িতিনও মােঝ মােঝ আিসয়া ঠাকুেরর ত�াবধান কেরন। লাটু,
হিরশ ঠাকুেরর েসবা কেরন। আজ রিববার, ভা� কৃ�া ি�তীয়া িতিথ, ২৩েশ ভা�, ১২৯১। ৭ই েসে��র, ১৮৮৪।
মা�ার আিসয়া �ণাম কিরেল পর ঠাকুর বিলেতেছন, “কই নের� এেলা না?”
নের� েসিদন আিসেত পােরন নাই। �ীরামপুেরর �া�ণিট রাম�সােদর গােনর বই আিনয়ােছন ও েসই
পু�ক হইেত মােঝ মােঝ গান পিড়য়া ঠাকুরেক শুনাইেতেছ।
�ীরামকৃ� (�া�েণর �িত) -- কই পড় না?
�া�ণ -- বসন পেরা, মা বসন পেরা, মা বসন পেরা।
�ীরামকৃ� -- ও-সব রােখা, আকাট িবকাট! এমন পড় যােত ভি� হয়।
�া�ণ -- েক জােন কালী েকমন ষড়্দশর্েন না পায় দশর।
[ঠাকুেরর ‘দরদী’ -- পরমহংস, বাউল ও সাঁই ]
�ীরামকৃ� (মা�ােরর �িত) -- কাল অধর েসেনর ভাবাব�ায় একপােশ েথেক পােয় বয্থা হেয়িছ। তাই
েতা বাবুরামেক িনেয় যাই। দরদী!
এই বিলয়া ঠাকুর গান গাইেতেছন:
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মেনর কথা কইেবা িক সই কইেত মানা। দরদী নইেল �াণ বাঁেচ না ৷৷
মেনর মানুষ হয় েয-জনা, নয়েন তার যায় েগা েচনা,
েস দ-এক জনা; েস েয রেস ভােস ে�েম েডােব,
কে� রেসর েবচােকনা। (ভােবর মানুষ)
মেনর মানুষ িমলেব েকাথা, বগেল তার েছঁড়া কাঁথা;
ও েস কয় না েগা কথা; ভােবর মানুষ উজান পেথ, কের আনােগানা।
(মেনর মানুষ, উজান পেথ কের আনােগানা)।
“বাউেলর এই সব গান। আবার আেছ -দরেবেশ দাঁড়াের, সােধর কেরায়া ধারী,
দাঁড়াের, েতার রূপ েনহাি!
“শা�মেতর িস�েক বেল েকৗল। েবদা�মেত বেল পরমহংস। বাউল ৈব�বেদর মেত বেল সাঁই। ‘সাঁইেয়র
পর আর নাই!’
“বাউল িস� হেল সাঁই হয়। তখন সব অেভদ। অেধর্ক মালা েগাহা, অেধরক মালা তুলসীর। ‘িহ�ুর নীর -মুসলমােনর পীর’।”
[আেলখ, হাওয়ার খপর, পইেঠ, রেসর কাজ, েখালা নামা ]
“সাঁইেয়রা বেল -- আেলখ! আেলখ! েবদমেত বেল ��; ওরা বেল আেলখ। জীবেদর বেল -- ‘আেলেখ
আেস আেলেখ যায়’; অথর্াৎ জীবাৎমা অবয্� েথেক এেস তাইেত লয়!
“তারা বেল, হাওয়ার খবর জান?
খবর!

“অথর্াৎ কুলকু�িলনী জাগরণ হেল ইড়, িপ�লা, সুষু�া -- এেদর িভতর িদেয় েয মহাবায়ু উেঠ, তাহার
“িজ�াসা কের, েকান পইেঠেত আছ? -- ছটা পইেঠ -- ষট্চ�।
“যিদ বেল প�েম আেছ, তার মােন েয, িবশু�চে� মন উেঠেছ।
(মা�ােরর �িত) -- “তখন িনরাকার দশর্। েযমন গােন আেছ।”

এই বিলয়া ঠাকুর একটু সুর কিরয়া বিলেতেছন -- ‘তদূে�র্েত আেছ মােগা অ�ুেজ আকা। েস আকাশ রু�
হেল সকিল আকাশ।’
[পূব্কথ
র -- বাউল ও েঘাষপাড়ার কতর্াভজােদর আগম ]
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“একজন বাউল এেসিছল। তা আিম বললাম, ‘েতামার রেসর কাজ সব হেয় েগেছ? -- েখালা েনেমেছ?’
যত রস �াল েদেব, তত েরফাইন (refine) হেব। �থম, আেকর রস -- তারপর গুড়-- তারপর েদােলা -তারপর িচিন -- তারপর িমছির, ওলা এই সব। �েম �েম আরও েরফাইন হে�।
“েখালা নামেব কখন? অথর্াৎ সাধন েশষ হেব কে? -- যখন ইি�য় জয় হেব -- েযমন েজাঁেকর উপর চুন
িদেল েজাঁক আপিন খুেল পেড় যােব -- ইি�য় েতমিন িশিথল হেয় যােব। রমনীর সে� থােক না কের রমণ।
“ওরা অেনেক রাধাতে�র মেত চেল। প�ত� িনেয় সাধন কের পৃিথবীত�, জলত�, অি�ত�, বায়ুত�,
আকাশত�, -- মল, মূ�, রজ, বীজ -- এই সব ত�! এ-সব সাধন বড় েনাংরা সাধন; েযমন পায়খানার িভতর
িদেয় বািড়র মেধয্ েঢাক!
“একিদন আিম দালােন খাি�। একজন েঘাষপাড়ার মেতর েলাক এেলা। এেস বলেছ, ‘তুিম খা�, না
কারুেক খাওয়া?’ অথর্ৎ েয িস� হয় েস েদেখ েয, অ�ের ভগবান আেছন!
“যারা এ মেত িস� হয়, তারা অনয্ মেতর েলাকেদর বেল‘জীব’। িবজাতীয় েলাক থাকেল কথা কেব না।
বেল, এখােন ‘জীব’ আেছ।
[পূব্কথ
র -- জ�ভূিম দশর্; সরী পাথেরর বািড় হৃদুস ]
“ও-েদেশ এই মেতর েলাক একজন েদেখিছ। সরী (সর�তী) পাথর -- েমেয়মানুষ। এ মেতর েলােক
পর�েরর বািড়েত খায়, িক� অনয্ মেতর েলােকর বািড় খােব ন। মি�করা সরী পাথেরর বািড়েত িগেয় েখেল তবু
হৃেদর বািড়েত েখেল ন। বেল ওরা ‘জীব’। (হাসয)
“আিম একিদন তার বািড়েত হৃেদর সে� েবড়ােত িগছলা। েবশ তুলসী বন কেরেছ। কড়াই মুিড় িদেল,
দুিট েখলু। হৃেদ অেনক েখেয় েফলে, -- তারপর অসুখ!
“ওরা িস�াব�ােক বেল সহজ অব�া। একথােকর েলাক আেছ, তারা ‘সহজ’ ‘সহজ’ কের চয্াঁচা।
সহজাব�ার দুিট লক্ষণ । �থম -- কৃ�গ� গােয় থাকেব না। ি�তীয় -- পে�র উপর অিল বসেব, িক� মধু
পান করেব না। ‘কৃ�গ�’ নাই, -- এর মােন ঈ�েরর ভাব সম� অ�ের, -- বািহের েকান িচ� নাই, -- হিরনাম
পযর্� মুেখ না। আর একিটর মােন, কািমনীেত আসি� নাই -- িজেতি�য়।
“ওরা ঠাকুরপূজা, �িতমাপূজা -- এ-সব লাইক কের না, জীব� মানুষ চায়। তাই েতা ওেদর একথােকর
েলাকেক বেল কতর্াভজ, অথর্াৎ যারা কতর্াে-- গুরুে-- ঈ�রেবােধ ভজনা কের -- পূজা কের।”
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