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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর পরমহংস aবsা -- চতুিদর্েক আনেnর েকায়াসাদশর্ন -- 
ভগবতীর rপদশর্ন -- েযন বলেছ, ‘লাg  েভলিক’ 

 
        েবলা 3টা। ঠাকুেরর কােছ 2/1িট ভk বিসয়া আেছন। িতিন ‘ডাkার কখন আিসেব’ আর ‘কটা েবেজেছ’ 
বালেকর নয্ায় aৈধযর্ হiয়া বারবার িজjাসা কিরেতেছন। ডাkার আজ সnয্ার পের আিসেবন। 
 
        হঠাৎ ঠাকুেরর বালেকর নয্ায় aবsা হiয়ােছ। বািলশ েকােল কিরয়া েযন বাৎসলয্রেস আplত হiয়া 
েছেলেক dধ খাoয়াiেতেছন! ভাবািব  বালেকর নয্ায় হািসেতেছন -- আর-eকরকম কিরয়া কাপড় পিরেতেছন! 
 
        মিণ pভৃিত aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ভাব uপশম হiল। ঠাকুেরর খাবার সময় হiয়ােছ, িতিন eকটু সুিজ খাiেলন। 
 
        মিণর কােছ িনভৃেত aিত gহয্কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত eকােn) -- eতkণ ভাবাবsায় িক েদখিছলাম জান? -- িতন-চার েkাশ বয্াপী 
িসoেড় যাবার রাsার মাঠ। েসi মােঠ আিম eকাকী! -- েসi েয পেনর-েষাল বছেরর েছাকরার মেতা পরমহংস 
বটতলায় েদেখিছলাম, আবার িঠক েসiরকম েদখলাম! 
 
        “চতুিদর্েক আনেnর েকায়াসা! -- তারi িভতর েথেক 13/14 বছেরর eকিট েছেল uঠেলা মুখিট েদখা 
যােc! পূণর্র rপ। diজেনi িদগmর! -- তারপর আনেn মােঠ diজেন েদৗড়ােদৗিড় আর েখলা! 
 
        “েদৗড়ােদৗিড় কের পূণর্র জলতৃ া েপল। েস eকটা পােt কের জল েখেল। জল েখেয় আমায় িদেত আেস। 
আিম বললাম, ‘ভাi, েতার eঁেটা েখেত পারব না।’ তখন েস হাসেত হাসেত িগেয় gাসিট ধুেয় আর-eকgাস জল 
eেন িদেল।” 
 

[‘ভয় রা কালকািমনী’ -- েদখােcন, সব েভলিক ] 
 
        ঠাকুর আবার সমািধs। িকয়ৎkণ পের pকৃিতs হiয়া আবার মিণর সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        “আবার aবsা বদলােc! -- pসাদ খাoয়া uেঠ েগল! সতয্-িমথয্া eক হেয় যােc! আবার িক েদখিছলাম 
জান? ঈ রীয় rপ! ভগবতী মূিতর্ -- েপেটর িভতর েছেল -- তােক বার কের আবার িগেল েফলেছ! -- িভতের 
যতটা যােc, ততটা শূনয্ হয়! আমায় েদখােc েয, সব শূনয্! 
 
        “েযন বলেছ, লাg ! লাg ! লাg  েভলিক! লাগ!” 
 
        মিণ ঠাকুেরর কথা ভািবেতেছন! ‘বািজকরi সতয্ আর সব িমথয্া।’ 
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[িসdাi ভাল নয় -- িনচু ঘেরর িসdাi ] 

 
        ীরামকৃ  -- আcা, তখন পূণর্েক আকষর্ণ কlাম, তা হল না েকন? eiেত eকটু িব াস কেম যােc! 
 
        মিণ -- o-সব েতা িসdাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েঘার িসdাi! 
 
        মিণ -- েসi aধর েসেনর বািড় েথেক গািড় কের আপনার সে  আমরা যখন দিkেণ ের আসিছলাম -- 
েবাতল েভেঙ েগল। eকজন বলেল েয, eেত িক হািন হেব, আপিন eকবার েদখুন। আপিন বলেলন, দায় পেড়েছ, 
েদখবার জনয্ -- o-সব েতা িসdাi! 
 
        ীরামকৃ  -- oiরকম হিরর লুেটর েছেল -- েরাগ ভাল করা -- e-সব িসdাi। যারা aিত িনচু ঘর, তারাi 
ঈ রেক ডােক েরাগ ভালর জনয্। 


