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সpম পিরেcদ
ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু
সকেল aবাক o িনsb হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। েযমন সাkাৎ বাgািদনী ীরামকৃে র িজhােত
aবতীণর্ হiয়া িবদয্াসাগরেক uপলk কিরয়া জীেবর ম েলর জনয্ কথা বিলেতেছন। রািt হiেতেছ; নয়টা বােজ।
ঠাকুর eiবার িবদায় gহণ কিরেবন।
ীরামকৃ (িবদয্াসাগেরর pিত সহােসয্) -- e-যা বললুম, বলা বাhলয্ আপিন সব জােনন -- তেব খপর
নাi। (সকেলর হাসয্) বrেণর ভা াের কত িক রt আেছ! বrণ রাজার খপর নাi!
িবদয্াসাগর (সহােসয্) -- তা আপিন বলেত পােরন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- হাঁ েগা, aেনক বাবু জােন না চাকর-বাকেরর নাম (সকেলর হাসয্) -- বা বািড়র
েকাথায় িক দামী িজিনস আেছ।
কথাবাতর্া িনয়া সকেল আনিnত। সকেল eকটু চুপ কিরয়ােছন। ঠাকুর আবার িবদয্াসাগরেক সেmাধন
কিরয়া কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- eকবার বাগান েদখেত যােবন, রাসমিণর বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।
িবদয্াসাগর -- যাব বi িক। আপিন eেলন আর আিম যাব না!
ীরামকৃ -- আমার কােছ? িছ! িছ!
িবদয্াসাগর -- েস িক! eমন কথা বলেলন েকন? আমায় বুিঝেয় িদন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- আমরা েজেলিডিঙ। (সকেলর হাসয্) খাল িবল আবার বড় নদীেতo েযেত পাির।
িকnt আপিন জাহাজ, িক জািন েযেত িগেয় চড়ায় পােছ েলেগ যায়। (সকেলর হাসয্)
িবদয্াসাগর সহাসয্বদন, চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর হািসেতেছন।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- তার মেধয্ e-সময় জাহাজo েযেত পাের।
িবদয্াসাগর (সহাসয্) -- হাঁ, eিট বষর্াকাল বেট! (সকেলর হাসয্)
মাsার (sগতঃ) -- নবানুরােগর বষর্া, নবানুরােগর সময় মান-aপমান েবাধ থােক না বেট!
ঠাকুর গােtাtান কিরেলন, ভkসে । িবদয্াসাগর আtীয়গণসে দাঁড়াiয়ােছন। ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া
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িদেবন।
ীরামকৃ eখনo দাঁড়াiয়া রিহয়ােছন েকন? মূলমnt কের জিপেতেছন; জিপেত জিপেত ভাবিব
হiয়ােছন। aেহতুক কৃপািসnু! বুিঝ যাiবার সময় মহাtা িবদয্াসাগেরর আধয্ািtক ম েলর জনয্ মার কােছ
pাথর্না কিরেতেছন।
ঠাকুর ভkসে িসঁিড় িদয়া নািমেতেছন। eকজন ভেkর হাত ধিরয়া আেছন। িবদয্াসাগর sজনসে আেগ
আেগ যাiেতেছন -- হােত বািত, পথ েদখাiয়া আেগ আেগ যাiেতেছন। াবণ কৃ াষ ী, eখনo চাঁদ uেঠ নাi।
তমসাবৃত uদয্ানভূিমর মধয্ িদয়া সকেল বািতর kীনােলাক লkয্ কিরয়া ফটেকর িদেক আিসেতেছন।
ীরামকৃ ভkসে ফটেকর কােছ যাi েপৗঁিছেলন, সকেল eকিট সুnর দৃশয্ েদিখয়া দাঁিড়য়া পিড়ল।
সmুেখ বাঙালীর পিরcদধারী eকিট েগৗরবণর্ rধারী পুrষ, বয়স আnাজ 36/37, মাথায় িশখিদেগর নয্ায়
পাগিড়, পরেন কাপড়, েমাজা, জামা। চাদর নাi। তাঁহারা েদিখেলন, পুrষিট ীরামকৃ েক দশর্ন কিরবামাt
মািটেত u ীষসেমত মsক aবলুিnত কিরয়া ভূিম হiয়া রিহেছন। িতিন দাঁড়াiেল ঠাকুর বিলেলন, “বলরাম!
তুিম? eত রােt?”
বলরাম (সহােসয্) -- আিম aেনkণ eেসিছ, eখােন দাঁিড়েয়িছলাম।
ীরামকৃ -- িভতের েকন যাo নাi?
বলরাম -- আjা, সকেল আপনার কথাবাতর্া নেছন, মােঝ িগেয় িবরk করা।
[ei বিলয়া বলরাম হািসেত লািগেলন।]
ঠাকুর ভkসে গািড়েত uিঠেতেছন।
িবদয্াসাগর (মাsােরর pিত মৃdsের) -- ভাড়া িক েদব?
মাsার -- আjা না, o হেয় েগেছ।
িবদয্াসাগর o aনয্ানয্ সকেল ঠাকুরেক pণাম কিরেলন।
গািড় utরািভমুেখ হাঁকাiয়া িদল। গািড় দিkেণ র কালীবািড়েত যাiেব। eখনo সকেল গািড়র িদেক
তাকাiয়া দাঁড়াiয়া আেছন। বুিঝ ভািবেতেছন, e মহাপুrষ েক? িযিন ঈ রেক ভালবােসন, আর িযিন জীেবর ঘের
ঘের িফরেছন, আর বলেছন, ঈ রেক ভালবাসাi জীবেনর uেdশয্।
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