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তৃতীয় পিরেcদ
ীরামকৃে র jােনাnাদ o জািত িবচার
[পূবক
র্ থা 1857 -- কালীমিnর pিত ার পর jানীপাগলদশর্ন -- হলধারী ]
ীরামকৃ -- ীমতীর েpেমাnাদ। আবার ভিk-unাদ আেছ। েযমন হনুমােনর। সীতা আgেন pেবশ
কেরেছ েদেখ রামেক মারেত যায়। আবার আেছ jােনাnআদ। eকজন jানী পাগেলর মেতা েদেখ িছলাম।
কালীবািড়র সেব pিত ার পর। েলােক বলেল, রামেমাহন রােয়র bাhসভার eকজন। eকপােয় েছঁড়া জুতা, হােত
কি আর eকিট ভাঁড়, আঁবচারা। গ ায় ডুব িদেল। তারপর কালীঘের েগল। হলধারী তখন কালীঘের বেস আেছ।
তারপর মt হেয় sব করেত লাগল -েkৗং েkৗং খ া ধািরণীm iতয্ািদ
“কুকেু রর কােছ িগেয় কান ধের তার uিc েখেল -- কুকরু িকছু বেল নাi। আমারo তখন ei aবsা
আরm হেয়েছ। আিম hেদর গলা ধের বললাম, oের hেদ, আমারo িক oi দশা হেব?
“আমার unাদ aবsা! নারায়ণ শাstী eেস েদখেল, eকটা বাঁশ ঘােড় কের েবরািc। তখন েস েলাকেদর
কােছ বলেল oh, uns্ হয্ায়। েস aবsায় জাত িবচার িকছু থাকেতা না। eকজন নীচ জািত, তার মাগ শাক েরঁেধ
পাঠােতা, আিম েখতুম।
“কালীবািড়েত কাঙালীরা েখেয় েগল, তােদর পাতা মাথায় আর মুেখ েঠকালুম। হলধারী তখন আমায়
বলেল, তুi করিছস িক? কাঙালীেদর eঁেটা েখিল, েতার েছেলিপেলর িবেয় হেব েকমন কের? আমার তখন রাগ
হল। হলধারী আমার দাদা হয়। তাহেল িক হয়? তােক বললাম, তেব ের শয্ালা, তুিম না গীতা, েবদাn পড়? তুিম
না িশখাo bh সতয্, জগৎ িমথয্া? আমার আবার েছেলপুেল হেব তুিম ঠাuেরছ! েতার গীতাপােঠর মুেখ আgন!
(মাsােরর pিত) -- “েদখ, ধু পড়া নােত িকছু হয় না। বাজনার েবাল েলােক মুখs েবশ বলেত পাের,
হােত আনা বড় শk!”
ঠাকুর আবার িনেজর jােনাnাদ aবsা বণর্না কিরেতেছন।
[পূবক
র্ থা -- মথুর সে নবdীপ -- ঠাকুর িচেন শয্াঁকারীর পােয় ধেরন ]
“েসেজাবাবুর সে কিদন বজরা কের হাoয়া েখেত েগলাম। েসi যাtায় নবdীেপo যাoয়া হেয়িছল।
বজরােত েদখলাম মািঝরা রাঁধেছ। তােদর কােছ দাঁিড়েয় আিছ, েসেজাবাবু বলেল, বাবা oখােন িক করছ? আিম
েহেস বললাম, মািঝরা েবশ রাঁধেছ। েসেজাবাবু বুেঝেছ েয, iিন eবাের েচেয় েখেত পােরন! তাi বলেল বাবা
সের eেসা, সের eেসা!
“eখন িকnt আর পাির না। েস aবsা eখন নাi। eখন bাhণ হেব, আচারী হেব, ঠাকুেরর েভাগ হেব, তেব
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ভাত খাব।
“িক aবsা সব েগেছ! েদেশ িচেন শয্াঁকারী আর আর সমবয়সীেদর বললাম, oের েতােদর পােয় পিড়
eকবার হিরেবাল বল! সকেলর পােয় পড়েত যাi! তখন িচেন বলেল, oের েতার eখন pথম aনুরাগ তাi সব
সমান েবাধ হেয়েছ। pথম ঝড় uঠেল যখন ধুলা uেড় তখন আমগাছ েতঁতল
ু গাছ সব eক েবাধ হয়। eটা আমগাছ
eটা েতঁতুলগাছ েচনা যায় না।”
[ ীরামকৃে র মত িক, সংসার না সবর্তয্াগ? েকশব েসেনর সেnহ ]
eকজন ভk -- ei ভিk unাদ, িক েpম unাদ, িক jান unাদ, সংসারী েলােকর হেল েকমন কের
চলেব?
ীরামকৃ (সংসারীভk দৃে ) -- েযাগী dরকম। বয্k েযাগী আর gp েযাগী। সংসাের gp েযাগী। েকu
তােক েটর পােয় না। সংসারীর পেk মেন তয্াগ, বািহের তয্াগ নয়।
রাম -- আপনার েছেল ভুলােনা কথা। সংসাের jানী হেত পাের, িবjানী হেত পাের না।
ীরামকৃ -- েশেষ িবjানী হয় হেব। েজার কের সংসারতয্াগ ভাল নয়।
রাম -- েকশব েসন বলেতন, oঁর কােছ েলােক aত যায় েকন? eকিদন কুটস
ু কের কামড়ােবন, তখন
পািলেয় আসেত হেব।
ীরামকৃ -- কুটস
ু কের েকন কামড়াব? আিম েতা েলাকেদর বিল, eo কর, oo কর; সংসারo কর;
ঈ রেকo ডাক। সব তয্াগ করেত বিল না। (সহােসয্) েকশব েসন eকিদন েলকচার িদেল; বলেল, ‘েহ ঈ র, ei
কর, েযন আমরা ভিkনদীেত ডুব িদেত পাির, আর ডুব িদেয় েযন সিcদানn-সাগের িগেয় পিড়’। েমেয়রা সব
িচেকর িভতের িছল। আিম েকশবেক বললাম, eেকবাের সবাi ডুব িদেল িক হেব! তাহেল eেদর (েমেয়েদর) দশা
িক হেব? eক-eকবার আড়ায় uেঠা; আবার ডুব িদo, আবার uেঠা! েকশব আর সকেল হাসেত লাগল। হাজরা
বেল, তুিম রেজাgণী েলাক বড় ভালবাস। যােদর টাকা-কিড় মান-সmম, খুব আেছ। তা যিদ হল তেব হিরশ,
েনােটা oেদর ভালবািস েকন? নেরনdেক েকন ভালবািস? তার েতা কলােপাড়া খাবার নুন নাi!
ীরামকৃ ঘেরর বািহের আিসেলন o মাsােরর সিহত কথা কিহেত কিহেত ঝাuতলার িদেক যাiেতেছন।
eকিট ভk গাড়ু o গামছা লiয়া সে সে যাiেতেছন। কিলকাতায় আজ ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন েসi
কথা হiেতেছ।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত, প বটীর িনকট) -- রাম সব রেজাgেণর কথা বলেছ। eত েবিশদাম িদেয়
বসবার িক দরকার।
বেkর িটিকট লiবার দরকার নাi ঠাকুর বিলেতেছন।
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