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tেয়ািবংশ পিরেcদ
pবৃিt না িনবৃিt? হীরানnেক uপেদশ -- িনবৃিti ভাল
হীরানn ঠাকুেরর পােয় হাত বুলাiেতেছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন। লাটু o আর d-eকিট ভk ঘের
মােঝ মােঝ আিসেতেছন। kবার, 23েশ eিpল, 1886 ী াb। আজ gড্ াiেড, েবলা pায় di pহর eকটা
হiয়ােছ। হীরানn আজ eখােনi anpসাদ পাiয়ােছন। ঠাকুেরর eকাn icা হiয়ািছল েয, হীরানn eখােন
থােকন।
হীরানn পােয় হাত বুলাiেত বুলাiেত ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। েসi িম কথা আর মুখ হািস
হািস। েযন বালকেক বুঝাiেতেছন। ঠাকুর aসুs। ডাkার সবর্দা েদিখেতেছন।
হীরানn -- তা aত ভােবন েকন? ডাkাের িব াস করেলi িনি n। আপিন েতা বালক।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত) -- ডাkাের িব াস কi? সরকার (ডাkার) বেলিছল, “সারেব না”।
হীরানn -- তা aত ভাবনা েকন? যা হবার হেব।
মাsার (হীরানেnর pিত, জনািnেক) -- uিন আপনার জনয্ ভাবেছন না। oঁর শরীররkা ভেkর জনয্।
বড় gী । আর মধয্াhকাল। খসখেসর পদর্া টা ােনা হiয়ােছ। হীরানn uিঠয়া পদর্ািট ভাল কিরয়া টা াiয়া
িদেতেছন। ঠাকুর েদিখেতেছন।
ীরামকৃ (হীরানেnর pিত) -- তেব পাজামা পািঠেয় িদo।
হীরানn বিলয়ােছন, তােদর েদেশর পাজামা পিরেল ঠাকুর আরােম থািকেবন। তাi ঠাকুর sরণ করাiয়া
িদেতেছন, েযন িতিন পাজামা পাঠাiয়া েদন।
হীরানেnর খাoয়া ভাল হয় নাi। ভাত eকটু চাল চাল িছল। ঠাকুর িনয়া বড় dঃিখত হiেলন, আর বার
বার তাঁহােক বিলেতেছন, জলখাবার খােব? eত aসুখ, কথা কিহেত পািরেতেছন না; তথািপ বারবার িজjাসা
কিরেতেছন।
আবার লাটুেক িজjাসা কিরেতেছন, েতােদরo িক oi ভাত েখেত হেয়িছল?
ঠাকুর েকামেড় কাপড় রািখেত পািরেতেছন না। pায় বালেকর মেতা িদগmর হiয়াi থােকন। হীরানেnর
সে diিট bাh ভk আিসয়ােছন। তাi কাপড়খািন eক-eকবার েকামেরর কােছ টািনেতেছন।
ীরামকৃ (হীরানেnর pিত) -- কাপড় খুেল েগেল েতামরা িক aসভয্ বল?
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হীরানn -- আপনার তােত িক? আপিন েতা বালক।
ীরামকৃ (eকিট bাh ভk িpয়নােথর িদেক a িু ল িনেদর্শ কিরয়া) -- uিন বেলন।
হীরানn eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। িতিন d-eকিদন কিলকাতায় থািকয়া আবার িসnুেদেশ গমন
কিরেবন। েসখােন তাঁহার কাজ আেছ। diখািন সংবাদপেtর িতিন সmাদক। 1884 ী াb হiেত চার বৎসর
ধিরয়া oi কাযর্ কিরয়ািছেলন। সংবাদপেtর নাম, িসnু টাiমs (Sind Times) eবং িসnু সুধার (Sind
Sudhar); হীরানn 1883 ী ােb িব. e. uপািধ পাiয়ািছেলন। হীরানn িসnুবাসী। কিলকাতায় পড়া না
কিরয়ািছেলন। ীযুk েকশব েসনেক সবর্দা দশর্ন o তাঁহার সিহত সবর্দা আলাপ কিরেতন। ঠাকুর ীরামকৃে র
কােছ কালীবািড়েত মােঝ মােঝ আিসয়া থািকেতন।
[হীরানেnর পরীkা -- pবৃিt না িনবৃিt ]
ীরামকৃ (হীরানেnর pিত) -- েসখােন নাi বা েগেল?
হীরানn (সহােসয্) -- বাঃ আর েয েসখােন েকu নাi! আর সব েয চাকির কির।
ীরামকৃ -- িক মািহনা পাo?
হীরানn (সহােসয্) -- e-সব কােজ কম মািহনা।
ীরামকৃ -- কত?
হীরানn হািসেত লািগেলন।
ীরামকৃ -- eখােন থাক না?
[হীরানn চুপ কিরয়া আেছন।]
ীরামকৃ -- িক হেব কেমর্?
হীরানn চুপ কিরয়া আেছন।
হীরানn আর eকটু কথাবাতর্ার পর িবদায় gহণ কিরেলন।
ীরামকৃ -- কেব আসেব?
হীরানn -- পর েসামবার েদেশ যাব। েসামবার সকােল eেস েদখা করব।
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