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ডাkার o মাsার -- সার িক? 
 
        আজ বৃহsিতবার, আি ন কৃ া ষ ী, 29েশ aেkাবর, 1885 ী াb। েবলা দশটা। ঠাকুর পীিড়ত। 
কিলকাতার anগর্ত শয্ামপুকুের রিহয়ােছন। ডাkার তাঁহােক িচিকৎসা কিরেতেছন, ডাkােরর বািড় শাঁখািরেটালা। 
ডাkােরর সে  eখােন ঠাকুর ীরামকৃে র eকিট েসবক কথা কিহেতেছন। ঠাকুর েরাজ েরাজ েকমন থােকন, 
েসi সংবাদ লiয়া তাঁহােক pতয্হ আিসেত হয়। 
 
        ডাkার -- েদখ, িবহারীর (ভাdরীর) eক কথা! বেল Goethe's spirit (সূkশরীর) েবিরেয় েগল, আবার 
Goethe তাi েদখেছ! িক আ যর্ কথা! 
 
        মাsার -- পরমহংসেদব বেলন, o-সব কথায় আমােদর িক দরকার? আমরা পৃিথবীেত eেসিছ, যােত 
ঈ েরর পাদপেd ভিk হয়। িতিন বেলন, eকজন eকটা বাগােন আম েখেত িগছল। েস eকটা কাগজ আর 
েপিnল িনেয় কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাi gণিছ -- eখােন আম েখেত eেসিছ! বাগােনর েলাকিট বলেল, 
আম েখেত eেসছ েতা আম েখেয় যাo, েতামার aত শত, কত পাতা, কত ডাল e-সব কাজ িক? 
 
        ডাkার -- পরমহংস সারটা িনেয়েছ েদখিছ। 
 
        aতঃপর ডাkার তাঁহার েহািমoপয্ািথক হাসপাতাল সmেn aেনক গl কিরেত লািগেলন -- কত েরাগী 
েরাজ আেস, তােদর ফদর্ েদখােলন; বলেলন, ডাkার সাl জার eবং aনয্নয্ aেনেক তাঁহােক pথেম িনrৎসাহ 
কিরয়ািছেলন। তাঁহারা aেনক মািসক পিtকায় তাঁহার িবrেd িলিখেতন iতয্ািদ। 
 
        ডাkার গািড়েত uিঠেলন, মাsারo সে  uিঠেলন। ডাkার নানা েরাগী েদিখয়া েবড়াiেত লািগেলন। pথেম 
েচারবাগান, তারপর মাথাঘষার গিল, তারপর পাথুিরয়াঘাটা। সব েরাগী েদখা হiেল ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখেত 
যাiেবন। ডাkার পাথুিরয়াঘাটার ঠাকুরেদর eকিট বািড়েত েগেলন। েসখােন িকছু িবলm হiল। গািড়েত িফিরয়া 
আিসয়া আবার গl কিরেত লািগেলন। 
 
        ডাkার -- ei বাবুিটর সে  পরমহংেসর কথা হল। িথয়সিফর কথা -- কেণর্ল al কেটর কথা হল। 
পরমহংস oi বাবুিটর uপর চটা! েকন জান? e বেল, আিম সব জািন। 
 
        মাsার -- না, চটা হেবন েকন? তেব েনিছ, eকবার েদখা হেয়িছল। তা পরমহংসেদব ঈ েরর কথা 
বলিছেলন। তখন iিন বেলিছেলন বেট েয ‘হাঁ o-সব জািন’। 
 
        ডাkার -- e বাবুিট সােয়n eেসািসেয়শেন 32,500 টাকা িদয়ােছন। 
 
        গািড় চিলেত লািগল। বড়বাজার হiয়া িফিরেতেছ। ডাkার ঠাকুেরর েসবা সmেn কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ডাkার -- েতামােদর িক icা eঁেক দিkেণ ের পাঠােনা? 
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        মাsার -- না, তােত ভkেদর বড় aসুিবধা। কলকাতায় থাকেল সবর্দা যাoয়া আসা যায় -- েদখেত পারা 
যায়। 
 
        ডাkার -- eেত েতা aেনক খরচ হেc। 
 
        মাsার -- ভkেদর েস জনয্ েকান ক  নাi। তাঁরা যােত েসবা করেত পােরন, ei েচ া করেছন। খরচ েতা 
eখােনo আেছ। েসখােন েগেল সবর্দা েদখেত পােবন না, ei ভাবনা। 


