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eকিবংশ পিরেcদ
মাsার o ডাkার সংবাদ
মাsার ডাkােরর বািড় uপিsত হiয়া েদিখেলন, ডাkার di-eকজন বnু সে বিসয়া আেছন।
ডাkার (মাsােরর pিত) -- ei eকিমিনট হল েতামার কথা কিcলাম। দশটায় আসেব বলেল, েদড় ঘ া
বেস। ভাবলুম, েকমন আেছন, িক হল। (বnুেক) ‘oেহ েসi গানটা গাo েতা’।
বnু গািহেতেছন:
কর তাঁর নাম গান, যতিদন েদেহ রেহ pাণ।
যাঁর মিহমা jলn েজয্ািতঃ, জগৎ কের েহ আেলা;
েsাত বেহ েpমপীযূষ-বাির, সকল জীব সূখকারী েহ।
কrণা sিরেয় তনু হয় পুলিকত বােকয্ বিলেত িক পাির।
যাঁর pসােদ eক মুহেূ তর্ সকল েশাক aপসাির েহ।
uেc িনেচ েদশ েদশােn, জলগেভর্, িক আকােশ;
an েকাথা তাঁর, an েকাথা তাঁর, ei সেব সদা িজjােস েহ।
েচতন িনেকতন পরশ রতন েসi নয়ন aিনেমষ,
িনর ন েসi, যাঁর দরশেন, নািহ রেহ dঃখ েলশ েহ।
ডাkার (মাsারেক) -- গানিট খুব ভাল, -- নয়? oiখানিট েকমন?
‘an েকাথা তাঁর, an েকাথা তাঁর, ei সেব সদা িজjােস।’
মাsার -- হাঁ, o-খানিট বড় চমৎকার! খুব aনেnর ভাব।
ডাkার (সেsেহ) -- aেনক েবলা হেয়েছ, তুিম েখেয়েছা েতা? আমার দশটার মেধয্ খাoয়া হেয় যায়,
তারপর আিম ডাkারী করেত েবri। না েখেয় েবrেল aসুখ কের। oেহ, eকিদন েতামােদর খাoয়াব মেন
কেরিছ।
মাsার -- তা েবশ েতা, মহাশয়।
ডাkার -- আcা, eখােন না েসখােন? েতামরা যা বল। -মাsার -- মহাশয়, eiখােনi েহাক, আর েসiখােনi েহাক, সকেল আhাদ কের খাব।
eiবার মা কালীর কথা হiেতেছ।
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ডাkার -- কালী েতা eকজন সাঁoতালী মাগী। (মাsােরর ucহাসয্)
মাsার -- o-কথা েকাথায় আেছ?
ডাkার -- েনিছ eiরকম। (মাsােরর হাসয্)
পূবির্ দন ীযুk িবজয়কৃ o aনয্ানয্ ভেkর ভাবসমািধ হiয়ািছল। ডাkারo uপিsত িছেলন। েসi কথা
হiেতেছ।
ডাkার -- ভাব েতা েদখলুম। েবিশ ভাব িক ভাল?
মাsার -- পরমহংসেদব বেল েয, ঈ রিচnা কের েয ভাব হয় তা েবিশ হেল েকান kিত হয় না। িতিন
বেলন েয মিণর েজয্ািতেত আেলা হয় আর শরীর িsg হয়, িকnt গা পুেড় যায় না!
ডাkার -- মিণর েজয্ািতঃ; o েয Reflected light!
মাsার -- িতিন আরo বেলন, aমৃতসেরাবের ডুবেল মানুষ মের যায় না। ঈ র aমৃেতর সেরাবর। তাঁেত
ডুবেল মানুেষর aিন হয় না; বরং মানুষ aমর হয়। aবশয্ যিদ ঈ ের িব াস থােক।
ডাkার -- হাঁ, তা বেট।
ডাkার গািড়েত uিঠেলন, d-চািরিট েরাগী েদিখয়া পরমহংসেদবেক েদিখেত যাiেবন। পেথ আবার
মাsােরর সে কথা হiেত লািগল। ‘চkবতর্ীর aহংকার’ ডাkার ei কথা তুিলেলন।
মাsার -- পরমহংসেদেবর কােছ তাঁর যাoয়া-আসা আেছ। aহংকার যিদ থােক, িকছুিদেনর মেধয্ আর
থাকেব না। তাঁর কােছ বসেল জীেবর aহংকার পলায়ন কের aহংকার চূণর্ হয়। oখােন aহংকার নাi িক না, তাi।
িনরহংকােরর িনকট আসেল aহংকার পািলেয় খায়। েদখুন, িবদয্াসাগর মহাশয় aত বড়েলাক, কত িবনয় আর
নmতা েদিখেয়েছন। পরমহংসেদব তাঁেক েদখেত িগেয়িছেলন, বাdড়বাগােনর বািড়েত। যখন িবদায় লন, রাত
তখন 9টা। িবদয্াসাগর লাiেbরীঘর েথেক বরাবর সে সে , িনেজ eক-eকবার বািত ধের, eেস গািড়েত তুেল
িদেলন; আর িবদােয়র সময় হাতেজাড় কের রিহেলন।
ডাkার -- আcা, eঁর িবষয় িবদয্াসাগর মহাশেয়র িক মত?
মাsার -- েসিদন খুব ভিk কেরিছেলন। তেব কথা কেয় েদেখিছ, ৈব েবরা যােক ভাব-টাব বেল, েস বড়
ভালবােসন না। আপনার মেতর মেতা।
ডাkার -- হাতেজাড় করা, পােয় মাথা েদoয়া, আিম o-সব ভালবািস না। মাথাo যা, পাo তা। তেব যার
পা aনয্ jান আেছ, েস কrক।
মাsার -- আপিন ভাব-টাব ভালবােসন না। পরমহংসেদব আপনােক ‘গmীরাtা’ মােঝ মােঝ বেলন, েবাধ
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হয় মেন আেছ। িতi কাল আপনােক বেলিছেলন েয, েডাবােত হািত নামেল জল েতালপাড় হয়, িকnt সােয়র দীিঘ
বড়, তােত হািত নামেল জল নেড়o না। গmীরাtার িভতর ভাবহsী নামেল তার িকছু করেত পাের না। িতিন
বেলন, আপিন ‘গmীরাtা’।
ডাkার -- I don't deserve the Compliment, ভাব আর িক? feelings; ভিk, আর aনয্ানয্
feelings -- েবিশ হেল েকu চাপেত পাের, েকu পাের না।
মাsার -- Explanation েকu িদেত পাের eকরকম কের -- েকu পাের না; িকnt মহাশয়, ভাবভিk
িজিনসটা aপূবর্ সামgী। Stebbing on Darwinism আপনার library-েত েদখলাম। Stebbing বেলন,
Human mind যার dারাi হuক -- evolution dারাi েহাক বা ঈ র আলাদা বেস সৃি i কrন -equally wonderful. িতিন eকিট েবশ uপমা িদেয়েছন -- theory of light. Whether you know
the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful.
ডাkার -- হাঁ; আর েদেখেছা, Stebbing Darwinism মােন, আবার God মােন।
আবার পরমহংসেদেবর কথা পিড়ল।
ডাkার -- iিন (পরমহংসেদব) েদখিছ কালীর uপাসক।
মাsার -- তাঁর ‘কালী’ মােন আলাদা। েবদ যাঁেক পরমbh বেল, িতিন তাঁেকi কালী বেলন। মুসলমান
যাঁেক আlা বেল, ী ান যাঁেক গড্ বেল, িতিন তাঁেকi কালী বেলন। িতিন aেনক ঈ র েদেখন না। eক েদেখন।
পুরাতন bhjানীরা যাঁেক bh বেল েগেছন। েযাগীরা যাঁেক আtা বেলন, ভেkরা যাঁেক ভগবান বেলন,
পরমহংসেদব তাঁেকi কালী বেলন।
“তাঁর কােছ েনিছ, eকজেনর eকিট গামলা িছল, তােত রঙ িছল। কাr কাপড় েছাপাবার দরকার হেল
তার কােছ েযত। েস িজjাসা করত, তুিম িক রেঙ েছাপােত চাo। েলাকিট যিদ বলত সবুজ রঙ, তাহেল
কাপড়খািন গামলার রেঙ ডুিবেয় িফিরেয় িদত; o বলত, ei লo েতামার সবুজ রেঙ েছাপােনা কাপড়। যিদ েকহ
বলত লাল রঙ, েসi গামলায় কাপড়খািন ছুিপেয় েস বলত, ei লo েতামার লােল েছাপােনা কাপড়। ei eক
গামলার রেঙ সবুজ, নীল, হলেদ, সব রেঙর কাপড় েছাপােনা হত। ei adুত বয্াপার েদেখ eকজন েলাক বলেল,
বাবু আিম িক রঙ চাi বলব? তুিম িনেজ েয রেঙ ছুেপেছা আমায় েসi রঙ দাo। েসirপ পরমহংসেদেবর িভতের
সব ভাব আেছ, -- সব ধেমর্র, সব সmpদােয়র েলাক তাঁর কােছ শািn পায় o আনn পায়। তাঁর েয িক ভাব, িক
গভীর aবsা, তা েক বুঝেব?”
ডাkার -- All things to all men! তাo ভাল নয় although St. Paul says it.
মাsার -- পরমহংসেদেবর aবsা েক বুঝেব? তাঁর মুেখ েনিছ, সুতার বয্বসা না করেল 40 নং সুতা আর
41 নং সুতার pেভদ বুঝা যায় না। েপnার না হেল েপnার-eর আটর্ বুঝা যায় না। মহাপুrেষর গভীর ভাব।
kাis-eর নয্ায় না হেল kাis-eর ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসেদেবর ei গভীর ভাব হয়েতা kাis যা
বেলিছেলন তাi -- Be perfect as your Father in heaven is perfect.
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ডাkার -- আcা, তাঁর aসুেখর তদারক েতামরা িকrপ কর?
মাsার -- আপাততঃ, pতয্হ eকজন সুপাrinেট কেরন, যাঁহােদর বয়স েবিশ। েকানিদন িগিরশবাবু,
েকানিদন রামবাবু, েকানিদন বলরামবাবু, েকানিদন সুেরশবাবু, েকানিদন নবেগাপাল, েকানিদন কালীবাবু,
eiরকম।
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