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সnয্াস ীত o ঈশান সংবাদ 
 
        সnয্া আগতpায়। ঠাকুর পাদচারণ কিরেতেছন। মিণ eকাকী বিসয়া আেছন o িচnা কিরেতেছন েদিখয়া, 
ঠাকুর হঠাৎ তাঁহােক সেmাধন কিরয়া সেsেহ বিলেতেছন, “েগাটা d-eক মািকর্েনর জামা িদo, সকেলর জামা েতা 
পির না -- কােpনেক বলব মেন কেরিছলাম, তা তুিমi িদo।” মিণ দাঁড়াiয়া uিঠয়ািছেলন, বিলেলন, “েয 
আjা।” 
 
        সnয্া হiল। ীরামকেৃ র ঘের ধুনা েদoয়া হiল। িতিন ঠাকুরেদর pণাম কিরয়া, বীজমnt জিপয়া, নামগান 
কিরেতেছন। ঘেরর বািহের aপূবর্ েশাভা! কািতর্ক মােসর kপেkর সpমী িতিথ। িবমল চndিকরেণ eকিদেক 
ঠাকুরবািড় হািসেতেছ, আর-eকিদেক ভাগীরথীবk সুp িশ র বেkর নয্ায় ঈষৎ িবকিmত হiেতেছ। েজায়ার পূণর্ 
হiয়া আিসল। আরিতর শb গ ার িsেgাjjল pবাহসমুdতূ কলকলনাদ সে  িমিলত হiয়া বhদূর পযর্n গমন 
কিরয়া লয়pাp হiেতিছল। ঠাকুরবািড়েত eককােল িতন মিnের আরিত -- কালীমিnের, িব ুমিnের o 
িশবমিnের। dাদশ িশবমিnের eক-eকিট কিরয়া িশবিলে র আরিত। পুেরািহত িশেবর eকঘর হiেত আর-
eকঘের যাiেতেছন। বাম হেs ঘ া, দিkণ হেs প pদীপ, সে  পিরচারক -- তাহার হেs কাঁসর। আরিত 
হiেতেছ, তৎসে  ঠাকুরবািড়র দিkণ-পি ম েকাণ হiেত েরাশনেচৗিকর সুমধুর িননাদ না যাiেতেছ। েসখােন 
নহবতখানা, সnয্াকালীন রাগরািগণী বািজেতেছ। আনnময়ীর িনতয্ uৎসব -- েযন জীবেক sরণ করাiয়া িদেতেছ 
-- েকহ িনরানn হio না -- ঐিহেকর সুখ-dঃখ আেছi; থােক থাকুক -- জগদmা আেছন। আমােদর মা আেছন! 
আনn কর! দাসীপুt ভাল েখেত পায় না, ভাল পরেত পায় না, বািড় নাi ঘর নাi, -- তবু বুেক েজার আেছ; তার 
েয মা আেছ। মার েকােল িনভর্র। পাতােনা মা নয়, সতয্কার মা। আিম েক, েকাথা েথেক eলাম, আমার িক হেব, 
আিম েকাথায় জাব, সব মা জােনন। েক aত ভােব! আমার মা জােনন -- আমার মা, িযিন েদহ, মন, pাণ, আtা 
িদেয় আমায় গেড়েছন। আিম জানেতo চাi না। যিদ জানবার দরকার হয় িতিন জািনেয় িদেবন। aত েক ভােব? 
মােয়র েছেলরা সব আনn কর! 
 
        বািহের েকৗমুদীpািবত জগৎ হািসেতেছ; কkমেধয্ ীরামকৃ  হিরেpমানেn বিসয়া আেছন। ঈশান 
কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন, আবার i রীয় কথা হiেতেছ। ঈশােনর ভারী িব াস। বেলন, eকবার িযিন dগর্ানাম 
কের বািড় েথেক যাtা কেরন, তাঁর সে  শূলপািণ শূলহেs যান। িবপেদ ভয় িক? িশব িনেজ রkা কেরন। 
 

[িব ােস ঈ রলাভ -- ঈশানেক কমর্েযাগ uপেদশ ] 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েতামার খুব িব াস -- আমােদর িকnt aত নাi। (সকেলর হাসয্) িব ােসi 
তাঁেক পাoয়া যায়। 
 
        ঈশান -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম জপ, আিhক, uপবাস, পুর রণ -- ei সব কমর্ করছ তা েবশ। যার আnিরক ঈ েরর 
uপর টান থােক, তােক িদেয় িতিন ei সব কমর্ কিরেয় লন। ফলকামনা না কের ei সব কমর্ কের েজেত পারেল 
িনি ত তাঁেক লাভ হয়। 
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[ৈবধীভিk o রাগভিk -- কমর্তয্াগ কখন? ] 

 
        “শাst aেনক কমর্ করেত বেল েগেছ -- তাi করিছ; erপ ভিkেক ৈবধীভিk বেল। আর-eক আেছ, 
রাগভিk। েসিট aনুরাগ েথেক হয়, ঈ ের ভালবাসা েথেক হয় -- েযমন phােদর। েস ভিk যিদ আেস, আর 
ৈবধী কেমর্র pেয়াজন হয় না।” 
 


