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tেয়ািtংশ পিরেcদ
সnয্ািসর কিঠন bত -- সnয্াসী o েলাকিশkা
ঠাকুর গ ার ধােরর েগাল বারাnায় আিসয়ােছন। কােছ িবজয়, ভবনাথ, মাsার, েকদার pভৃিত ভkগণ।
ঠাকুর eক-eকবার বিলেতেছন -- “হা কৃ ৈচতনয্!”
ীরামকৃ (িবজয় pভৃিত ভkেদর pিত) -- ঘের নািক aেনক হিরনাম হেয়েছ -- তাi খুব জেম েগল!
ভবনাথ -- তােত আবার সnয্ােসর কথা!
ীরামকৃ – ‘আহা! িক ভাব!’
ei বিলয়া গান ধিরেলন:
েpমধন িবলায় েগারারায়।
েpমকলেস কলেস ঢােল তবু না ফুরায়!
চাঁদ িনতাi ডােক আয়! আয়! চাঁদ, েগৗর ডােক আয়!
(oi) শািnপুর ডুবু ডুবু নেদ েভেস যায়।
(িবজয় pভৃিতর pিত) -- “েবশ বেলেছ কীতর্েন, -“সnয্াসী নারী েহরেব না। ei সnয্াসীর ধমর্। িক ভাব!”
িবজয় -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- সnয্াসীেক েদেখ তেব সবাi িশখেব -- তাi aত কিঠন িনয়ম। -- নারীর িচtপট পযর্n
সnয্াসী েদখেব না! eমিন কিঠন িনয়ম!
“কােলা পাঁঠা মার েসবার জনয্ বিল িদেত হয় -- িকnt eকটু ঘা থাকেল হয় না। রমণীস েতা করেব না -েমেয়েদর সে আলাপ পযর্n করেব না।”
িবজয় -- েছাট হিরদাস ভkেমেয়র সে আলাপ কেরিছল। ৈচতনয্েদব হিরদাসেক তয্াগ করেলন।
[পূবক
র্ থা -- ীরামকৃে র নােম মােরায়াড়ীর টাকা o মথুেরর জিম িলিখয়া িদবার psাব ]
ীরামকৃ -- সnয্াসীর পেk কািমনী আর কা ন -- েযমন সুnরীর পেk তার গােয়র েবাট্কা গn! o-গn
থাকেল বৃথা েসৗnযর্।
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“মােরায়াড়ী আমার নােম টাকা িলেখ িদেত চাiেল; -- মথুর জিম িলেখ িদেত চাiেল; -- তা লেত পারলাম
না।
“সnয্াসীর ভারী কিঠন িনয়ম। যখন সাধু-সnয্াসী েসেজেছ, তখন িঠক সাধু-সnয্াসীর মেতা কাজ করেত
হেব। িথেয়টাের েদখ নাi! -- েয রাজা সােজ েস রাজাi সােজ, েয মntী সােজ েস মntীi সােজ।
“eকজন বhrপী তয্াগী সাধু েসেজিছল। বাবুরা তােক eকেতাড়া টাকা িদেত েগল। েস ‘uঁh’ কের চেল
েগল, -- টাকা ছুেঁ লo না। িকnt খািনক পের গা-হাত-পা ধুেয় িনেজর কাপড় পের eল। বলেল, ‘িক িদিcেল eখন
দাo।’ যখন সাধু েসেজিছল, তখন টাকা ছুেঁ ত পাের নাi। eখন চার আনা িদেলo হয়।
“িকnt পরমহংস aবsায় বালক হেয় যায়। পাঁচ বছেরর বালেকর stী-পুrষ jান নাi। তবু েলাকিশkার
জনয্ সাবধান হেত হয়।”
[ ীযুk েকশব েসেনর dারা েলাকিশkা হল না েকন ]
ীযুk েকশব েসন কািমনী-কা েনর িভতর িছেলন। -- তাi েলাকিশkার বয্াঘাত হiল। ঠাকুর ei কথা
বিলেতেছন।
ীরামকৃ -- iিন (েকশব) -- বুেঝেচা?
িবজয় -- আjা, হাঁ
ীরামকৃ -- eিদক-iিদক di রাখেত িগেয় েতমন িকছু পারেলন না।
[ ীৈচতনয্েদব েকন সংসারতয্াগ কিরেলন ]
িবজয় -- ৈচতনয্েদব িনতয্ানnেক বলেলন, “িনতাi, আিম যিদ সংসারতয্াগ না কির, তাহেল েলােকর ভাল
হেব না। সকেলi আমার েদখােদিখ সংসার করেত চাiেব। -- কািমনী-কা ন তয্াগ কের হিরপাদপেd সমs মন
িদেত েকহ েচ া করেব না!”
ীরামকৃ -- ৈচতনয্েদব েলাকিশkার জনয্ সংসারতয্াগ করেলন।
“সাধু-সnয্াসী িনেজর ম েলর জনয্ কািমনী-কা ন তয্াগ করেব। আবার িনিলর্p হেলo, েলাকিশkার জনয্
কােছ কািমনী-কা ন রাখেব না। নয্াসী -- সnয্াসী -- জগdgr! তােক েদেখ তেব েতা েলােকর ৈচতনয্ হেব!”
সnয্া আগতpায়। ভেkরা kেম kেম pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেতেছন। িবজয় েকদারেক বিলেতেছন,
“আজ সকােল (ধয্ােনর সময়) আপনােক েদেখিছলাম; -- গােয় হাত িদেত যাi -- েকu নাi।”
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