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েসবক সিnকেট -- hদয় দ ায়মান 
 
        hদয় কৃতা িলপুেট দ ায়মান। দশর্নমাt রাজপেথর uপর দে র নয্ায় িনপিতত হiেলন। ঠাকুর uিঠেত 
বিলেলন। hদয় আবার হাতেজাড় কিরয়া বালেকর মেতা কাঁিদেতেছন। 
 
        িক আ যর্! ঠাকুর ীরামকৃ o কাঁিদেতেছন! চেkর েকােণ কেয়ক েফাঁটা জল েদখা িদল! িতিন arবাির 
হাত িদয়া মুিছয়া েফিলেলন -- েযন চেk জল পেড় নাi। eিক! েয hদয় তাঁেক কত যntণা িদয়ািছল তার জনয্ 
ছুেট eেসেছন! আর কাঁদেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- eখন েয eিল? 
 
        hদয় (কাঁিদেত কাঁিদেত) -- েতামার সে  েদখা করেত eলাম। আমার dঃখ আর কার কােছ বলব? 
 
        ীরামকৃ  (সাntনাথর্ সহােসয্) -- সংসাের eirপ dঃখ আেছ। সংসার করেত েগেলi সুখ-dঃখ আেছ। 
(মাsারেক েদখাiয়া) eঁরা eক-eকবার তাi আেস; eেস ঈ রীয় কথা dেটা নেল মেন শািn হয়। েতার িকেসর 
dঃখ? 
 
        hদয় (কাঁিদেত কাঁিদেত) -- আপনার স  ছাড়া, তাi dঃখ! 
 
        ীরামকৃ  -- তুi েতা বেলিছিল, ‘েতামার ভাব েতামােত থাক আমার ভাব আমােত থাক।’ 
 
        hদয় -- হাঁ, তা েতা বেলিছলাম -- আিম িক জািন? 
 
        ীরামকৃ  -- আজ eখন তেব আয়, আর-eকিদন তখন বেস কথা কিহব। আজ রিববার aেনক েলাক 
eেসেছ, তারা বেস রেয়েছ। eবার েদেশ ধান-টান েকমন হেয়েছ? 
 
        hদয় -- হাঁ, তা eকরকম মn হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- আজ তেব আয়, আবার eকিদন আিসস। 
 
        hদয় আবার সা া  হiয়া pণাম কিরল। ঠাকুর েসi পথ িদয়া িফিরয়া আিসেত লািগেলন। সে  মাsার। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আমার েসবাo যত কেরেছ, যntণাo েতমিন িদেয়েছ! আিম যখন েপেটর 
বয্ারােম dখানা হাড় হেয় েগিছ -- িকছু েখেত পারতুম না তখন আমায় বলেল, “ei েদখ আিম েকমন খাi, 
েতামার মেনর gেণ েখেত পােরা না।” আবার বলেতা, “েবাকা -- আিম না থাকেল েতামার সাধুিগির েবিরেয় 
েযত।” eকিদন eরকম কের যntণা িদেল েয েপাsার uপর দাঁিড়েয় েজায়ােরর জেল েদহতয্াগ করেত িগেয়িছলুম! 
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        মাsার িনয়া aবাk! েবাধ হয় ভািবেতেছন, িক আ যর্! eমন েলােকর জনয্ iিন arবাির িবসজর্ন 
কিরেতিছেলন! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, aত েসবা করত, -- তেব েকন oর eমন হল? েছেলেক েযমন মানুষ 
কের, েসiরকম কের আমােক েদেখেছ। আিম েতা রাতিদন েবhশঁ হেয় থাকতুম, তার uপর আবার aেনকিদন ধের 
বয্ােমায় ভুেগিছ। o েযরকম কের আমায় রাখত, েসiরকম আিম থাকতুম। 
 
        মাsার িক বিলেবন, চুপ কিরয়া রিহেলন। হয়েতা ভািবেতিছেলন, hদয় বুিঝ িন াম হiয়া ঠাকুেরর েসবা 
কেরন নাi! 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর িনেজর ঘের েপৗঁিছেলন। ভেkরা pতীkা কিরেতিছেলন। ঠাকুর আবার েছাট 
খাটিটেত বিসেলন। 


