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তীb ৈবরাগয্ o বdজীব 
 
        িবজয় -- বdজীেবর মেনর িক aবsা হেল মুিk হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর কৃপায় তীb ৈবরাগয্ হেল, ei কািমনী-কা েন আসিk েথেক িনsার হেত পাের। 
তীb ৈবরাগয্ কােক বেল? হেc হেব, ঈ েরর নাম করা যাক -- e-সব মn ৈবরাগয্। যার তীb ৈবরাগয্, তার pাণ 
ভগবােনর জনয্ বয্াকুল; মার pাণ েযমন েপেটর েছেলর জনয্ বয্াকুল। যার তীb ৈবরাগয্, েস ভগবান িভn আর িকছু 
চায় না। সংসারেক পাতকুয়া েদেখ: তার মেন হয়, বুিঝ ডুেব েগলুম। আtীয়েদর কাল সাপ েদেখ, তােদর কাছ 
েথেক পালােত icা হয়; আর পালায়o। বািড়র বেnাবs কির, তারপর i রিচnা করব -- e-কথা ভােবi না। 
িভতের খুব েরাখ। 
 
        “তীb ৈবরাগয্ কােক বেল, eকিট গl েশান। eক েদেশ aনাবৃি  হেয়েছ। চাষীরা সব খানা েকেট দূর েথেক 
জল আনেছ। eকজন চাষার খুব েরাখ আেছ; েস eকিদন pিতjা করেল যতkণ না জল আেস, খানার সে  আর 
নদীর সে  eক হয়, ততkণ খানা খঁুেড় যােব। eিদেক sান করবার েবলা হল। গৃিহণী েমেয়র হােত েতল পািঠেয় 
িদল। েমেয় বলেল, ‘বাবা! েবলা হেয়েছ, েতল েমেখ েনেয় েফল।’ েস বলেল, ‘তুi যা আমার eখন কাজ আেছ।’ 
েবলা di pহর eকটা হল, তখনo চাষা মােঠ কাজ করেছ। sান করার নামিট নাi। তার stী তখন মােঠ eেস 
বলেল, ‘eখনo নাo নাi েকন? ভাত জুিড়েয় েগল, েতামার েয সবi বাড়াবািড়! না হয় কাল করেব, িক েখেয়-
েদেয়i করেব।’ গালাগািল িদেয় চাষা েকাদাল হােত কের তাড়া করেল; আর বলেল, ‘েতার আেkল েনi? বৃি  হয় 
নাi। চাষবাস িকছুi হল না, eবার েছেলপুেল িক খােব? না েখেয় সব মারা যািব! আিম pিতjা কেরিছ, মােঠ 
আজ জল আনব তেব আজ নাoয়া-খাoয়ার কথা কেবা।’ stী গিতক েদেখ েদৗেড় পািলেয় েগল। চাষা সমs িদন 
হাড়ভাঙা পির ম কের, সnয্ার সময় খানার সে  নদীর েযাগ কের িদেল। তখন eকধাের বেস েদখেত লাগল েয, 
নদীর জল মােঠ কুলকুল কের আসেছ। তার মন তখন শাn আর আনেn পূণর্ হল। বািড় িগেয় stীেক েডেক বলেল, 
‘েন eখন েতল েদ আর eকটু তামাক সাজ।’ তারপর িনি n হেয় েনেয় েখেয় সুেখ েভাঁসেভাঁস কের িনdা েযেত 
লাগল! ei েরাখ তীb ৈবরােগয্র uপমা। 
 
        “আর eকজন চাষা -- েসo মােঠ জল আনিছল। তার stী যখন েগল আর বলেল, ‘aেনক েবলা হেয়েছ 
eখন eস, eত বাড়াবািড়েত কাজ নাi।’ তখন েস েবিশ ucবাচয্ না কের েকাদাল েরেখ stীেক বলেল, ‘তুi যখন 
বলিছস েতা চল!’ (সকেলর হাসয্) েস চাষার আর মােঠ জল আনা হল না। eিট মn ৈবরােগয্র uপমা। 
 
        “খুব েরাখ না হেল, চাষার েযমন মােঠ জল আেস না, েসirপ মানুেষর ঈ রলাভ হয় না।” 
 


