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ভkেদর তীb ৈবরাগয্ -- সংসার o নরক যntণা 
 
        পরিদন ম লবার, 5i জানুয়াির 22েশ েপৗষ। aেনকkণ aমাবসয্া আেছ। েবলা 4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর 

ীরামকৃ  শযয্ায় বিসয়া আেছন, মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- kীেরাদ যিদ ৺গ াসাগর যায় তাহেল তুিম কmল eকখানা িকেন িদo। 
 
        মিণ -- েয আjা। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েছাকরােদর eিক হেc বল েদিখ? েকu ীেkেt পালােc -- েকu গ াসাগের! 
 
        “বািড় তয্াগ কের কের সব আসেছ। েদখ না নেরnd। তীb ৈবরাগয্ হেল সংসার পাতকুেয়া েবাধ হয়, 
আtীেয়রা কালসাপ েবাধ হয়।” 
 
        মিণ -- আjা, সংসাের ভারী যntণা! 
 
        ীরামকৃ  -- নরকযntণা! জn েথেক। েদখছ না। -- মাগেছেল িনেয় িক যntণা! 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আর আপিন বেলিছেলন, oেদর (সংসাের ঢুেক নাi তােদর) েলনােদনা নাi, েলনােদনার 
জনয্ আটেক থাকেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখছ না -- িনর নেক! ‘েতার ei েন আমার ei েদ’ -- বাস! আর েকানo সmকর্ নাi। 
েপছুটান নাi! 
 
        “কািমনী-কা নi সংসার। েদখ না, টাকা থাকেলi বাঁধেত icা কের।” মিণ েহা-েহা কিরয়া হািসয়া 
েফিলেলন। ঠাকুরo হািসেলন। 
 
        মিণ -- টাকা বার করেত aেনক িহসাব আেস। (uভেয়র হাসয্) তেব দিkেণ ের বেলিছেলন, িtgণাতীত 
হেয় সংসাের থাকেত পারেল eক হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ বালেকর মেতা। 
 
        মিণ -- আjা, িকnt বড় কিঠন, বড় শিk চাi। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। 
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        মিণ -- কাল oরা দিkেণ ের ধয্ান করেত েগল। আিম sp েদখলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- িক েদখেল? 
 
        মিণ -- েদখলাম েযন নেরnd pভৃিত সnয্াসী হেয়েছন -- ধুিন েjেল বেস আেছন। আিমo তােদর মেধয্ বেস 
আিছ। oরা তামাক েখেয় েধাঁয়া মুখ িদেয় বার ক’েc, আিম বললাম, গাঁজার েধাঁয়ার গn। 
 

[সnয্াসী েক -- ঠাকুেরর পীড়া o বালেকর aবsা ] 
 
        ীরামকৃ  -- মেন তয্াগ হেলi হল, তাহেলo সnয্াসী। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt বাসনায় আgন িদেত হয়, তেব েতা! 
 
        মিণ -- বড়বাজাের মােরায়াড়ীেদর পি তজীেক বেলিছেলন, ‘ভিkকামনা আমার আেছ।‘ -- ভিkকামনা 
বুিঝ কামনার মেধয্ নয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েযমন িহে শাক শােকর মেধয্ নয়। িপt দমন হয়। 
 
        “আcা, eত আনn, ভাব -- e-সব েকাথায় েগল?” 
 
        মিণ -- েবাধ হয় গীতায় েয িtgণাতীেতর কথা বলা আেছ েসi aবsা হেয়েছ। সtt রজঃ তেমাgণ িনেজ 
িনেজ কাজ করেছ, আপিন sয়ং িনিলর্p -- সtt gেণেতo িনিলর্p। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ; বালেকর aবsায় েরেখেছ। 
 
        “আcা, েদহ িক eবার থাকেব না?” 
 
        ঠাকুর o মিণ চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd িনেচ হiেত আিসেলন। eকবার বািড় যাiেবন। বেnাবs কিরয়া 
আিসেবন। 
 
        িপতার পরেলাক pািpর পর তাঁহার মা o ভাiরা aিত কে  আেছন, -- মােঝ মােঝ anক । নেরnd 
eকমাt তাঁহােদর ভরসা, -- িতিন েরাজগার কিরয়া তাঁহােদর খাoয়াiেবন। িকnt নেরেndর আiন পরীkা েদoয়া 
হiল না। eখন তীb ৈবরাগয্! তাi আজ বািড়র িকছু বেnাবs কিরেত কিলকাতায় যাiেতেছন। eকজন বnু 
তাঁহােক eকশত টাকা ধার িদেবন। েসi টাকায় বািড়র িতন মােসর খাoয়ার েযাগাড় কিরয়া িদয়া আিসেবন। 
 
        নেরnd -- যাi বািড় eকবার। (মিণর pিত) মিহম চkবতর্ীর বািড় হেয় যািc, আপিন িক যােবন? 
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        মিণর যাiবার icা নাi; ঠাকুর তাঁহার িদেক তাকাiয়া নেরndেক িজjাসা কিরেতেছন, “েকন”? 
 
        নেরnd -- oi রাsা িদেয় যািc, তাঁর সে  বলেস eকটু গlটl করব। 
 
        ঠাকুর eকদৃে  নেরndেক েদিখেতেছন। 
 
        নেরnd -- eখানকার eকজন বnু বেলেছন, আমায় eকশ টাকা ধার িদেবন। েসi টাকােত বািড়র িতন 
মােসর বেnাবs কের আসব। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। মিণর িদেক তাকাiেলন। 
 
        মিণ (নেরndেক) -- না, েতামরা eেগাo, -- আিম পের যাব। 


