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ীযুk ডাkার ভগবান rd o ঠাকুর রামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবা কিরয়া িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। ডাkার ভগবান rd o মাsােরর 
সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের লাটু pভৃিত ভেkরাo আেছন। 
 
        আজ বুধবার, নেnাৎসব, 18i ভাd; াবণ a মী-নবমী িতিথ; 2রা েসেpmর, 1885 ী াb। ঠাকুেরর 
aসুেখর িবষয় সমs ডাkার িনেলন। ঠাকুর েমেঝেত আিসয়া ডাkােরর কােছ বিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেখা গা, ঔষধ সহয্ হয় না! ধাত আলাদা। 
 

[টাকা sশর্ন, িগেরাবাnা, স য় -- e-সব ঠাকুেরর aসmব ] 
 
        “আcা, eটা েতামার িক মেন হয়? টাকা ছঁুেল হাত eঁেক েবঁেক যায়। িনঃ াস বn হেয় যায়! আর যিদ 
আিম িগেরা (gিn) বাঁিধ যতkণ না িগেরা েখালা হয়, ততkণ িনঃ াস বn হেয় থাকেব!” 
 
        ei বিলয়া eকিট টাকা আিনেত বিলেলন। ডাkার েদিখয়া aবাk  েয হােতর uপর টাকা েদoয়ােত হাত 
বাঁিকয়া েগল; আর িনঃ াস বn হেয় েগল। টাকািট sানাnিরত কিরবার পর, kেম kেম িতনবার দীঘর্িনঃ াস 
পিড়য়া, তেব হাত পুনবর্ার িশিথল হiল। 
 
        ডাkার মাsারেক বিলেতেছন, Action on the nerves (sায়ুর uপর িkয়া)। 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlেকর বাগােন আিফম স য় -- জnভূিম কামারপুকুের আম পাড়া -- স য় aসmব ] 
 
        ঠাকুর আবার ডাkারেক বিলেতেছন, ‘আর eকিট aবsা আেছ। িকছু স য় করবার েজা নাi! শmু মিlেকর 
বাগােন eকিদন িগছলাম। তখন বড় েপেটর aসুখ। শmু বলেল -- eকটু eকটু আিফম েখo তাহেল কম পড়েব। 
আমার কাপেড়র েখাঁেট eকটু আিফম েবঁেধ িদেল। যখন িফের আসিছ, ফটেকর কােছ, েক জােন ঘুরেত লাগলাম -
- েযন পথ খঁুেজ পািc না। তারপর যখন আিফমটা খুেল েফেল িদেল, তখন আবার সহজ aবsা হেয় বাগােন 
িফের eলাম। 
 
        “েদেশo আম েপেড় িনেয় আসিছ -- আর চলেত পারলাম না, দাঁিড়েয় পড়লাম। তারপর েসgেলা eকটা 
েডােবর মতন জায়গায় রাখেত হল -- তেব আসেত পারলাম! আcা, oটা িক?” 
 
        ডাkার -- oর েপছেন আর eকটা (শিk) আেছ, মেনর শিk। 
 
        মিণ -- iিন বেলন, eিট ঈ েরর শিk (Godforce) আপিন বলেছন মেনর শিk (Willforce)  
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আবার eমিন aবsা, যিদ েকu বলেল, ‘কেম েগেছ’ েতা aমিন aেনকটা 
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কেম যায়। েসিদন bাhণী বলেল, ‘আট-আনা কেম েগেছ’ -- aমিন নাচেত লাগলুম! 
 
        ঠাকুর ডাkােরর sভাব েদিখয়া সnt  হiয়ােছন। িতিন ডাkারেক বিলেতেছন, ‘েতামার sভাবিট েবশ। 
jােনর dিট লkণ -- শাn ভাব, আর aিভমান থাকেব না।” 
 
        মিণ -- eরঁ (ডাkােরর) stী-িবেয়াগ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আিম বিল, িতন টান হেল ভগবানেক পাoয়া যায়। মােয়র েছেলর uপর 
টান, সতীর পিটর uপর টান, িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান। 
 
        “যা েহাক, আমার বাবু eটা ভাল কেরা!” 
 
        ডাkার eiবার aসুেখর sানিট েদিখেবন। েগাল বারাnায় eকখািন েকদারােত ঠাকুর বিসেলন। ঠাকুর 
pথেম ডাkার সরকােরর কথা বিলেতেছন, “শয্ালা, েযন গrর িজব িটপেল!” 
 
        ভগবান -- িতিন েবাধ হয় icা কের orপ কেরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- না, তা নয় খুব ভাল কের েদখেব বেল িটেপিছল। 


