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চতুথর্ পিরেcদ 
 

জেnাৎসেব ভkসে  -- সnয্াসীেদর কিঠন িনয়ম 
 
        েবলা pায় সােড় আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ aবগাহন কিরয়া গ ায় sান কিরেলন না; শরীর তত ভাল 
নয়। তাঁহার sান কিরবার জল oi পূেবর্াk বারাnায় কলসী কিরয়া আনা হiল। ঠাকুর sান কিরেতেছন, ভেkরা 
sান করাiয়া িদল। ঠাকুর sান কিরেত কিরেত বিলেলন, “eক ঘিট জল আলাদা কের েরেখ েদ।” েশেষ oi ঘিটর 
জল মাথায় িদেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  আজ বড় সাবধান, eক ঘিট জেলর েবিশ মাথায় িদেলন না। 
 
        sানােn মধুর কেn ভগবােনর নাম কিরেতেছন। dবst পিরধান কিরয়া di-eকিট ভkসে  দিkণাসয্ 
হiয়া কালীবািড়র পাকা uঠােনর মধয্ িদয়া মা-কালীর মিnেরর aিভমুেখ যাiেতেছন। মুেখ aিবরত নাম ucারণ 
কিরেতেছন। দৃি  ফয্ালেফেল -- িডেম যখন তা েদয়, পািখর দৃি  েযrপ হয়। 
 
        মা-কালীর মিnের িগয়া pণাম o পূজা কিরেলন। পূজার িনয়ম নাi -- গn-পু  কখনo মােয়র চরেণ 
িদেতেছন, কখনo বা িনেজর মsেক ধারণ কিরেতেছন। aবেশেষ মােয়র িনমর্ালয্ মsেক ধারণ কিরয়া ভবনাথেক 
বিলেতেছন, “ডাব েন ের।” মার pসাদী ডাব। 
 
        আবার পাকা uঠােনর পথ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক আিসেতেছন। সে  মাsার o ভবনাথ। ভবনােথর হােত 
ডাব। রাsার ডানিদেক ী ীরাধাকােnর মিnর; ঠাকুর বিলেতন, ‘িব ুঘর’। ei যুগলrপ দশর্ন কিরয়া ভূিম  
হiয়া pণাম কিরেলন। আবার বামপাে র্ dাদশ িশবমিnর। সদািশবেক uেdেশ pণাম কিরেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর eiবার ঘের আিসয়া েপৗঁিছেলন। েদিখেলন, আরo ভেkর সমাগম হiয়ােছ। রাম, িনতয্েগাপাল, 
েকদার চাটুেজয্ iতয্ািদ aেনেক আিসয়ােছন। তাঁহারা সকেল তাঁহােক ভুিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo 
তাঁহােদর কুশল p  কিরেলন। 
 
        ঠাকুর িনতয্েগাপালেক েদিখয়া বিলেতেছন, “তুi িকছু খািব?” ভkিটর তখন বালকভাব। িতিন িববাহ 
কেরন নাi, বয়স 23।24 হেব। সবর্দাi ভাবরােজয্ বাস কেরন। ঠাকুেরর কােছ কখনo eকাকী, কখনo রােমর 
সে  pায় আেসন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার ভাবাবsা েদিখয়া তাঁহােক েsহ কেরন। তাঁহার পরমহংস aবsা -- e-
কথা ঠাকুর মােঝ মােঝ বেলন। তাi তাঁহােক েগাপােলর নয্ায় েদিখেতেছন। 
 
        ভkিট বিলেলন, ‘খাব’। কথাgিল িঠক বালেকর নয্ায়। 
 

[িনতয্েগাপালেক uপেদশ -- তয্াগীর নারীস  eেকবাের িনেষধ ] 
 
        খাoয়ার পর ঠাকুর গ ার uপর ঘেরর পি ম ধাের েগাল বারাnািটেত তাঁেক লiয়া চিলেলন o তাঁহার 
সিহত আলাপ কিরেত লািগেলন। 
 
        eকিট stীেলাক পরম ভk, বয়স 31।32 হiেব, ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ pায় আেসন o তাঁহােক 
সািতশয় ভিk কেরন। েসi stীেলাকিটo oi ভkিটর adুত ভাবাবsা েদিখয়া তাঁহােক সnােনর নয্ায় েsহ কেরন 
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o তাঁহােক pায় িনেজর আলেয় লiয়া যান। 
 
        ীরামকৃ  (ভkিটর pিত) -- েসখােন িক তুi যাস? 
 
        িনতয্েগাপাল (বালেকর নয্ায়) -- হাঁ যাi। িনেয় যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- oের সাধু সাবধান! eক-আধবার যািব। েবিশ যাসেন -- পেড় যািব! কািমনী-কা নi মায়া। 
সাধুর েমেয়মানুষ েথেক aেনক দূর থাকেত হয়। oখােন সকেল ডুেব যায়। oখােন bhা িব ু পেড় খােc খািব। 
 
        ভkিট সমs িনেলন। 
 
        মাsার (sগত) -- িক আ যর্! oi ভkিটর পরমহংস aবsা -- ঠাকুর মােঝ মােঝ বেলন। eমন uc aবsা 
সেtto িক iঁহার িবপদ সmাবনা! সাধুর পেk ঠাকুর িক কিঠন িনয়মi কিরেলন। েমেয়েদর সে  মাখামািখ কিরেল 
সাধুর পতন হiবার সmাবনা। ei uc আদশর্ না থািকেল জীেবর udারi বা িকrেপ হiেব? stীেলাকিট েতা 
ভিkমতী। তবুo ভয়! eখন বুিঝলাম, ীৈচতনয্ েছাট হিরদােসর uপর েকন aত কিঠন শাসন কিরয়ািছেলন। 
মহাpভুর বারণ সেtto হিরদাস eকজন ভk িবধবার সিহত আলাপ কিরয়ািছেলন। িকnt হিরদাস েয সnয্াসী। তাi 
মহাpভু তাঁেক তয্াগ কিরেলন। িক শাসন! সnয্াসীর িক কিঠন িনয়ম! আর e-ভkিটর uপর ঠাকুর ীরামকৃে র 
িক ভালবাসা! পােছ utরকােল তাঁহার েকান িবপদ হয় -- তাড়াতািড় পূবর্ হiেত সাবধান কিরেতেছন। ভেkরা 
aবাk । “সাধু সাবধান” -- ভেkরা ei েমঘগmীর িন িনেতেছন। 
 


