1885, 26েশ aেkাবর

িবংশ পিরেcদ
ীরামকৃ -- িগিরশ, মাsার, েছাট নেরnd, কালী, শরৎ রাখাল, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে
পরিদন আি েনর কৃ া তৃতীয়া িতিথ, েসামবার, 11i কািতর্ক -- 26েশ aেkাবর, 1885।
ী ীপরমহংসেদব কিলকাতায় oi শয্ামপুকুেরর বাটীেত িচিকৎসাথর্ রিহয়ােছন। ডাkার সরকার িচিকৎসা
কিরেতেছন। pায় pতয্হ আেসন, আর তাঁহার িনকট পীড়ার সংবাদ লiয়া েলাক সবর্দা যাতায়াত কের।
শরৎকাল। কেয়কিদন হiল শারদীয়া dগর্াপূজা হiয়া িগয়ােছ। e মেহাৎসব ীরামকৃে র িশষয্ম লী হষর্িবষােদ aিতবািহত কিরয়ােছন। িতন মাস ধিরয়া grেদেবর কিঠন পীড়া -- ক েদেশ -- কয্াnার। সরকার iতয্িদ
ডাkার iি ত কিরয়ােছন, পীড়া িচিকৎসার aসাধয্। হতভাগয্ িশেষয্রা e-কথা িনয়া eকােn নীরেব ar
িবসজর্ন কেরন। ekেণ ei শয্ামপুকেু রর বাটীেত আেছন। িশষয্রা pাণপেণ ীরামকৃে র েসবা কিরেতেছন।
নেরndািদ েকৗমারৈবরাগয্যুk িশষয্গণ ei মহতী েসবা uপলেk কািমনী-কা ন-তয্াগpদশর্ী েসাপান আেরাহণ
কিরেত সেব িশিখেতেছন।
eত পীড়া িকnt দেল দেল েলাক দশর্ন কিরেত আিসেতেছন -- ীরামকৃে র কােছ আিসেলi শািn o
আনn হয়। aেহতুক-কৃপািসnু! দয়ার iয়tা নাi -- সকেলর সে i কথা কিহেতেছন, িকেস তাহােদর ম ল হয়।
েশেষ ডাkােররা, িবেশষতঃ ডাkার সরকার, কথা কিহেত eেকবাের িনেষধ কিরেলন। িকnt ডাkার িনেজ 6।7
ঘ া কিরয়া থােকন। িতিন বেলন, “আর কাহারo সিহত কথা কoয়া হেব না, েকবল আমার সে কথা কiেব।”
ীরামকৃে র কথামৃত পান কিরয়া ডাkার eেকবাের মুg হiয়া যান। তাi eতkণ ধিরয়া বিসয়া থােকন।
েবলা দশটার সময় ডাkারেক সংবাদ িদবার জনয্ মাsার যাiেবন, তাi ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত
কথাবাতর্া হiেতেছ।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- aসুখটা খুব হাlা হেয়েছ। খুব ভাল আিছ। আcা, তেব ঔষেধ িক erপ
হেয়েছ? তাহেল oi ঔষধটা খাi না েকন?
মাsার -- আিম ডাkােরর কােছ যািc, তাঁেক সব বলব; িতিন যা ভাল হয় তাi বলেবন।
ীরামকৃ -- েদখ, পূণর্1 di-িতনিদন আেস নাi, বড় মন েকমন কেc।
মাsার -- কালীবাবু, তুিম যাo না পূণর্েক ডাকেত।
কালী -- ei যাব।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- ডাkােরর েছেলিট েবশ! eকবার আসেত বেলা।
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