1885, 25েশ aেkাবর

প দশ পিরেcদ
ীরামকৃে র সিহত িবজয়কৃ , নেরnd, মাsার, ডাkার সরকার, মিহমাচরণ
pভৃিত ভেkর কেথাপকথন o আনn
আজ রিববার, 10i কািতর্ক; কৃ ািdতীয়া -- 25েশ aেkাবর, 1885। ীরামকৃ কিলকাতাs শয্ামপুকেু রর
বািড়েত aবsান কিরেতেছন। গলার িপড়া (কয্াnার) িচিকৎসা করাiেত আিসয়ােছন। আজকাল ডাkার সরকার
েদিখেতেছন।
ডাkােরর কােছ পরমহংসেদেবর aবsা জানাiবার জনয্ মাsারেক pতয্হ পাঠােনা হiয়া থােক। আজ
সকােল েবলা 6৷৷ টার সময় তাঁহােক pণাম কিরয়া মাsার িজjাসা কিরেলন, “আপিন েকমন আেছন?” ীরামকৃ
বিলেতেছন, “ডাkারেক বলেব, েশষ রােt eকমুখ জল হয়; কািশ আেছ; iতয্ািদ। িজjাসা করেব নাiব িকনা?”
মাsার 7-টার পর ডাkার সরকােরর সে েদখা কিরেলন o সমs aবsা বিলেলন। ডাkােরর বৃd িশkক
o di-eকজন বnু uপিsত িছেলন। ডাkার বৃd িশkকেক বিলেতেছন, মহাশয়! রাত িতনেট েথেক পরমহংেসর
ভাবনা আরm হেয়েছ -- ঘুম নাi। eখনo পরমহংস চেলেছ। (সকেলর হাসয্)
ডাkােরর eকজন বnু ডাkারেক বিলেতেছন, মহাশয়, নেত পাi পরমহংসেক েকu েকu aবতার বেল।
আপিন েতা েরাজ েদখেছন, আপনার িক েবাধ হয়?
ডাkার -- As man I have the greatest regard for him.
মাsার (ডাkােরর বnুর pিত) -- ডাkার মহাশয় তাঁেক aনুgহ কের aেনক েদখেছন।
ডাkার -- aনুgহ!
মাsার -- আমােদর uপর, পরমহংসেদেবর uপর বলিছ না।
ডাkার -- তা নয় েহ। েতামরা জান না, আমার actual loss হেc, েরাজ েরাজ di-িতনেট call-e
যাoয়াi হেc না। তার পরিদন আপিনi েরাগীেদর বািড় যাi, আর িফ লi না; -- আপিন িগেয় িফ েনেবা েকমন
কের?
ীযুk মিহমা চkবতর্ীর কথা হiল। শিনবাের যখন ডাkার পরমহংসেদবেক েদিখেত যান, তখন চkবতর্ী
uপিsত িছেলন; ডাkারেক েদিখয়া িতিন ীরামকৃ েক বিলয়ািছেলন, ‘মহাশয়, আপিন ডাkােরর aহংকার
বাড়াবার জনয্ েরাগ কিরয়ােছন।”
মাsার (ডাkােরর pিত) -- মিহমা চkবতর্ী আপনার eখােন আেগ আসেতন। আপিন বািড়েত ডাkারী
সােয়n-eর েলkচার িদেতন, িতিন নেত আসেতন।
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ডাkার -- বেট? েলাকটার িক তেমা! েদখেল -- আিম নমsার করলুম as God's Lower Third? আর
ঈ েরর িভতর েতা (সtt, রজঃ, তমঃ) সব gণi আেছ। o কথাটা mark কেরিছেল, ‘আপিন ডাkােরর aহংকার
বাড়াবার জনয্ েরাগ কের বেসেছন?’
মাsার -- মিহমা চkবতর্ীর িব াস েয, পরমহংসেদব মেন করেল িনেজ বয্ারাম আরাম করেত পােরন।
ডাkার -- oঃ। তা িক হয়? আপিন বয্ারাম ভাল করা! আমরা ডাkার, আমরা েতা জািন o কয্াnার-eর
িভতর িক আেছ! -- আমরাi আরাম করেত পাির না। uিন েতা িকছু জােনন না, uিন িকরকম কের আরাম
করেবন! (বnুেদর pিত) -- েদখুন, েরাগ dঃসাধয্ বেট, িকnt eরা সকেল েতমিন devotee- মেতা েসবা করেছ!
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