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প িtংশ পিরেcদ
ডাkার o মাsার
েবলা 10টা-10৷৷টা। ডাkার সরকােরর বািড় মাsার িগয়ােছন। রাsার uপর েদাতলার ৈবঠকখানার ঘেরর
বারাnা, েসiখােন ডাkােরর সে কা াসেন বিসয়া কথা কিহেতেছন। ডাkােরর সmুেখ কাঁেচর আধাের জল,
তাহােত লাল মাছ েখলা কিরেতেছ। ডাkার মােঝ মােঝ eলােচর েখাসা জেল েফিলয়া িদেতেছন। eক-eকবার
ময়দার gিল পাকাiয়া েখালা ছােদর িদেক চড়ুi পািখেদর আহােরর জনয্ েফিলয়া িদেতেছন। মাsার েদিখেতেছন।
ডাkার (মাsােরর pিত সহােসয্) -- ei েদখ, eরা (লাল মাছ) আমার িদেক েচেয় আেছ, িকnt uিদেক েয
eলােচর েখাসা েফেল িদiিছ তা েদেখ নাi, তাi বিল, ধু ভিkেত িক হেব, jান চাi। (মাsােরর হাসয্)। oi
েদখ, চড়ুi পািখ uেড় েগল; ময়দার gিল েফললুম, oর েদেখ ভয় হল। oর ভিk হল না, jান নাi বেল। জােন
না েয খাবার িজিনস।
ডাkার ৈবঠকখানার মেধয্ আিসয়া বিসেলন। চতুিদর্েক আলমািরেত stপাকার বi। ডাkার eকটু িব াম
কিরেতেছন। মাsার বi েদিখেতেছন o eকখািন লiয়া পিড়েতেছন। েশেষ িকয়ৎkণ পিড়েতেছন -- Canon
Farrar's Life of Jesus.
ডাkার মােঝ মােঝ গl কিরেতেছন। কত কে েহািমoপয্ািথক হিsটয্াl হiয়ািছল, েসi সকল বয্াপার
সmnীয় িচিঠপt পিড়েত বিলেলন, আর বিলেলন েয, “oi সকল িচিঠপt 1876 ী ােbর “কয্ালকাটা জাণর্াl
aব েমিডিসন’-e পাoয়া যাiেব।” ডাkােরর েহািমoপয্ািথর uপর খুব aনুরাগ।
মাsার আর eকখািন বi বািহর কিরয়ােছন, Munger's New Theologyz ডাkার েদিখেলন।
ডাkার -- Munger েবশ যুিk িবচােরর uপর িসdাn কেরেছ। e েতামার ৈচতনয্ aমুক কথা বেলেছ, িক
বুd বেলেছ, িক যী ী বেলেছ, -- তাi িব াস করেত হেব, -- তা নয়।
মাsার (সহােসয্) -- ৈচতনয্, বুd, নয়; তেব iিন (Munger)
ডাkার -- তা তুিম যা বল।
মাsার -- eকজন েতা েকu বলেছ। তাহেল দাঁড়ােলা iিন। (ডাkােরর হাসয্)
ডাkার গািড়েত uিঠয়ােছন, মাsার সে সে uিঠয়ােছন। গািড় শয্ামপুকরু aিভমুেখ যাiেতেছ, েবলা di
pহর হiয়ােছ। diজেন গl কিরেত কিরেত যাiেতেছন। ডাkার ভাdড়ীo মােঝ মােঝ ঠাকুরেক েদিখেত আেসন;
তাঁহারi কথা পিড়ল।
মাsার (সহােসয্) -- আপনােক ভাdড়ী বেলেছন, iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব।
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ডাkার -- েস িকরকম?
মাsার -- মহাtা, সূk শরীর, eসব আপিন মােনন না। ভাdড়ী মহাশয় েবাধ হয় িথয়সিফs্। তা ছাড়া,
আপিন aবতারলীলা মােনন না। তাi িতিন বুিঝ ঠা া কের বেলেছন, eবার মেল মানুষ জn েতা হেবi না; েকানo
জীবজnt, গাছপালা িকছুi হেত পারেবন না! iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব, তারপর aেনক জেnর পর
যিদ কখনo মানুষ হন!
ডাkার -- o বাবা!
মাsার -- আর বলেছন, আপনােদর েয Science িনেয় jান েস িমথয্া jান। ei আেছ, ei নাi। িতিন
uপমাo িদেয়েছন। েযমন dিট পাতকুয়া আেছ। eকিট পাতকুয়ার জল িনেচর Spring েথেক আসেছ; িdতীয়
পাতকুয়ার Spring নাi, তেব বষর্ার জেল পিরপূণর্ হেয়েছ। েস জল িকnt েবিশিদন থাকবার নয়। আপনার
Science-eর jানo বষর্ার পাতকুয়ার জেলর মেতা িকেয় যােব।
ডাkার (ঈষৎ হািসয়া) -- বেট।
গািড় কণর্oয়ািলs sীেট আিসয়া uপিsত হiল। ডাkার সরকার ীযুk pতাপ ডাkারেক তুিলয়া লiেলন।
িতিন গতকলয্ ঠাকুরেক েদিখেত িগয়ািছেলন।
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