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েছাট নেরন pভৃিতর ভাবাবsা -- সnয্াসী o গৃহেsর কতর্বয্ 
 
        গান সমাp হiল। ভেkরা aেনেক ভাবািব । িনsb হiয়া বিসয়া আেছন। েছাট নেরন ধয্ােন মg। কাে র 
নয্ায় বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েছাট নেরনেক েদখাiয়া, ডাkারেক) -- e aিত d। িবষয়-বুিdর েলশ eেত লােগ নাi। 
 
        ডাkার নেরনেক েদিখেতেছন। eখনo ধয্ানভ  হয় নাi। 
 
        মেনােমাহন (ডাkােরর pিত, সহােসয্) -- আপনার েছেলর কথায় বেলন, ‘েছেলেক যিদ পাi, বাপেক চাi 
না।’ 
 
        ডাkার -- ai েতা! -- তাiেতা বিল, েতামরা েছেল িনেয়i েভােলা! (aথর্াৎ ঈ রেক েছেড় aবতার বা 
ভkেক িনেয় েভােলা।) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বাপেক চাi না -- তা বলিছ না। 
 
        ডাkার -- তা বুিঝিছ! -- eরকম d-eকটা না বলেল হেব েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার েছেলিট েবশ সরল। শmু রাঙামুখ কের বেলিছল। ‘সরলভােব ডাকেল িতিন নেবনi 

নেবন।’ েছাকরােদর aত ভালবািস েকন, জান? oরা খাঁিট dধ, eকটু ফুিটেয় িনেলi হয় -- ঠাকুর েসবায় চেল। 
 
        “েজােলা dধ aেনক jাল িদেত হয় -- aেনক কাঠ পুেড় যায়। 
 
        “েছাকরারা েযন নূতন হাঁিড় -- পাt ভাল -- dধ িনি n হেয় রাখা যায়। তােদর jােনাপেদশ িদেল শী  
ৈচতনয্ হয়। িবষয়ী েলাকেদর শী  হয় না। দi পাতা হাঁিড়েত dধ রাখেত ভয় হয়, পােছ ন  হয়! 
 
        “েতামার েছেলর িভতর িবষয়বুিd -- কািমনী-কা ন -- েঢােক নাi।” 
 
        ডাkার -- বােপর খােcন, তাi! -- 
 
        “িনেজর করেত হেল েদখতুম, িবষয়বুিd েঢােক িক না!” 
 

[সnয্াসী o নারীতয্াগ -- সnয্াসী o কা নতয্াগ ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট, তা বেট। তেব িক জােনা, িতিন িবষয়বুিd েথেক aেনক দূর, তা না হেল হােতর 
িভতর। (সরকার o ডাkার েদাকিড়র pিত) কািমনী-কা নতয্াগ আপনােদর পেk নয়। আপনারা মেন তয্াগ 
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করেব। েগাsামীেদর তাi বললাম -- েতামরা তয্ােগর কথা েকন বলেছা? -- তয্াগ করেল েতামােদর চলেব না -- 
শয্ামসুnেরর েসবা রেয়েছ। 
 
        “সnয্াসীর পেk তয্াগ। তারা stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। েমেয়মানুষ তােদর পেk িবষবৎ। 
anতঃ দশহাত anের, eকাnপেk eকহাত anের থাকেব। হাজার ভk stীেলাক হেলo তােদর সে  েবিশ 
আলাপ করেব না। 
 
        “eমনিক সnয্াসীর erপ sােন থাকা uিচত, েযখােন িstেলােকর মুখ েদখা যায় না; -- বা aেনক কাল পের 
েদখা যায়। 
 
        “টাকাo সnয্াসীর পেk িবষ। টাকা কােছ থাকেলi ভাবনা, aহংকার, েদেহর সুেখর েচ া, েkাধ, -- ei 
সব eেস পেড়। রেজাgণ বৃিd কের। আবার রেজাgণ থাকেলi তেমাgণ। তাi সnয্াসী কা ন sশর্ কের না। 
কািমনী-কা ন ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 

[ডাkারেক uপেদশ --টাকার িঠক বয্বহার -- গৃহেsর পেk sdারা ] 
 
        “েতামরা জানেব েয, টাকােত ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড়, -- থাকবার eকিট sান হয়, ঠাকুেরর েসবা -- 
সাধু-ভেkর েসবা হয়। 
 
        “জমাবার েচ া িমথয্া। aেনক কে  েমৗমািছ চাক ৈতয়ার কের -- আর-eকজন eেস েভেঙ িনেয় যায়।” 
 
        ডাkার -- জমােcন কার জনয্? -- না eকটা বদ েছেলর জনয্! 
 
        ীরামকৃ  -- বদ েছেল! -- পিরবারটা হয়েতাo ন  -- uপপিত কের। েতামারi ঘিড়, েতামারi েচন তােক 
েদেব! 
 
        “েতামােদর পেk stীেলাক eেকবাের তয্াগ নয়। s-দারায় গমন েদােষর নয়। তেব েছেলপুেল হেয় েগেল, 
ভাi-ভgীর মেতা থাকেত হয়। 
 
        “কািমনী-কা েন আসিk থাকেলi িবদয্ার aহংকার, টাকার aহংকার, ucপেদর aহংকার -- ei সব 
হয়।” 


