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ঠাকুর ীরামকৃে র সংিkp চিরতামৃত
[ ীরামকৃে র জn -- িপতা kুিদরাম o মাতা চndমিণ -- পাঠশালা -- ৺রঘুবীর েসবা -- সাধুস o পুরাণ বণ --

adুত েজয্ািতঃদশর্ন -- কিলকাতায় আগমন o দিkেণ র কালীবািড়েত adুত ‘ঈ রীয়’ rপদশর্ন -- ঠাকুর unাদবৎ
-- কালীবািড়েত সাধুস -- েতাতাপুরী o ঠাকুেরর েবদাn বণ -- তেntাk o পুরােণাk সাধন -- ঠাকুেরর
জগnাতার সিহত কথাবাতর্া -- তীথর্দশর্ন -- ঠাকুেরর anর -- ঠাকুর o ভkগণ -- ঠাকুর o bাhসমাজ -- িহnু,
ী ান, মুসলমান iতয্ািদ সবর্ধমর্-সমnয় -- ঠাকুেরর stীেলাক ভk -- ভk-পিরবার। ]
ঠাকুর ীরামকৃ hগলী েজলার anঃপাতী কামারপুকুর gােম eক সdbাhেণর ঘের ফাlgেনর kা
িdতীয়ােত জngহণ কেরন। কামারপুকরু gাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হiেত চার েkাশ পি েম, আর বধর্মান
হiেত 12।13 েkাশ দিkেণ।
ঠাকুর ীরামকৃে র জnিদন সmেn মতেভদ আেছ:
aিmকা আচােযর্র েকা ী। ei েকা ী ঠাকুেরর aসুেখর সময় pstত করা হয়, 3রা কািতর্ক 1286, iংেরজী
1879। uহােত জnিদন েলখা আেছ 1756 শক, 10i ফাlgন, বুধবার, kা িdতীয়া, পূবভ
র্ াdপদ নkt। তাঁহার
গণনা 1756।10।9।59।12।
েktনাথ ভে র 1300 সােল গণনা, 1754।10।9।0।12। ei মেত 1754 শক, 10i ফাlgন, বুধবার,
kা িdতীয়া, পূবভ
র্ াdপদ -- সব িমেল। 1239 সাল, 20েশ েফbrয়াির 1833। লেg রিব চnd বুেধর েযাগ।1
কুmরািশ। বৃহsিত েkর েযাগেহতু, “সmpদােয়র pভু হiেবন।”
নারায়ণ েজয্ািতর্ভষূ েণর নূতন েকা ী (মেঠ pstত)। e-গণনা aনুসাের 1242 সােল, 6i ফাlgন বুধবার;
1836, 17i েফbrয়াির েভার রািt 4টা ফাlgন kা িdতীয়া, িtgেহর েযাগ, নkt -- সব িমেল। েকবল aিmকা
আচােযর্র িলিখত 10i ফাlgন হয় না। 1757।10।5।59।28।21।
ঠাকুর মানব-শরীের 51।52 বৎসর কাল িছেলন।
ঠাকুেরর িপতা ৺kুিদরাম চে াপাধয্ায় aিত িন াবান o পরম ভk িছেলন। মা ৺চndমিণ েদবী সরলতা o
দয়ার pিতমূিতর্ িছেলন। পূেবর্ তাঁহােদর েদের নামক gােম বাস িছল। কামারপুকুর হiেত েদড় েkাশ দূের। েসi
gামs জিমদােরর হiয়া েমাকdমায় kুিদরাম সাkয্ েদন নাi। পের sজন লiয়া কামারপুকুের আিসয়া বাস
কেরন।
ঠাকুর ীরামকৃে র েছেলেবলার নাম গদাধর। পাঠশােল সামানয্ েলখাপড়া িশিখবার পর বািড়েত থািকয়া
৺রঘুবীেরর িবgহ েসবা কিরেতন। িনেজ ফুল তুিলয়া আিনয়া িনতয্পূজা কিরেতন। পাঠশােল “ ভ রী ধাঁধাঁ
1

লেg রিব চnd বুেধর েযাগ -- ী ীরামকৃ কথামৃত, 15i জুলাi, 1885 d বয্।
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লাগত”।
িনেজ গান গািহেত পািরেতন -- aিতশয় সুক । যাtা িনয়া pায় aিধকাংশ গান গািহয়া িদেত পািরেতন।
বালয্কালাবিধ সদানn। পাড়ায় আবালবৃdিনতা সকেলi তাঁহােক ভালবািসেতন।
বািড়র পােস লাহােদর বািড়, েসখােন aিতিথশালা -- সবর্দা সাধুেদর যাতায়াত িছল। গদাধর েসখােন
সাধুেদর স o তাঁহােদর েসবা কিরেতন। কথেকরা যখন পুরাণ পাঠ কিরেতন, তখন িনিব মেন সমs িনেতন।
eirেপ রামায়ণ, মহাভারত, ীমdাগবত-কথা -- সমs hদয় ম কিরেলন।
eকিদন মাঠ িদয়া বািড়র িনকটবতর্ী gাম আনুেড় যাiেতিছেলন। তখন 11 বৎসর বয়স। ঠাকুর িনজ মুেখ
বিলয়ােছন, হঠাৎ িতিন adুত েজয্ািতঃ দশর্ন কিরয়া বাহয্শূনয্ হেয়ন। েলােকরা বিলল, মূছার্ -- ঠাকুেরর ভাবসমািধ
হiয়ািছল।
৺kুিদরােমর মৃতয্ু র পর ঠাকুর েজয্ াতার সে কিলকাতায় আিসেলন। তখন তাঁহার বয়স 17/18 হiেব।
কিলকাতায় িকছুিদন নােথর বাগােন, িকছুিদন ঝামাপুকুের েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত থািকয়া, পূজা কিরয়া
েবড়াiেতন। ei সূেt ঝামাপুকুেরর িমtেদর বািড়েত িকছুিদন পূজা কিরয়ািছেলন।
রাণী রাসমিণ কিলকাতা হiেত আড়াi েkাশ দূের, দিkেণ ের কালীবািড় sাপন কিরেলন। 1262 সাল
18i ৈজ , বৃহsিতবার, sানযাtার িদন। (iংেরজী 31েশ েম, 1855 ী াb)2। ঠাকুর ীরামকৃে র েজয্ াতা
পি ত রামকুমার কালীবািড়েত pথম পূজারী িনযুk হiেলন। ঠাকুরo মােঝ মােঝ কিলকাতা হiেত আিসেতন o
িকছুিদন পের িনেজ পূজাকােযর্ িনযুk হiেলন। তখন তাঁহার বয়স 21/22 হiেব। মধয্ম াতা রােম রo মােঝ
মােঝ কালীবািড়র পূজা কিরেতন। তাঁহার di পুt -- ীযুk রামলাল o ীযুk িশবরাম o eক কনয্া ীমতী
লkী েদবী।
কেয়কিদন পূজা কিরেত কিরেত ীরামকৃে র মেনর aবsা আর eকরকম হiল। সবর্দাi িবমনা o ঠাকুর
pিতমার কােছ বিসয়া থািকেতন।3
e-সমs রানী রাসমিণর কালীবািড়র িবিk কবালা হiেত লoয়া হiয়ােছ:
Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds, 6th September, 1847. Date of
Registration, 27th August, 1861; price of the Dinajpur Zamindari which supports the Temple,
Rs. 2,26,000.
3
রানী রাসমিণর বরাd -- 1265 (1858 ীঃ)
2

ী ীকালী -ীরামতারক ভ াচাযর্
ী ীরাধাকাnজী -ীরামকৃ ভ াচাযর্
পিরচারক -ীhদয় মুেখাপাধয্ায়
(ফুল তুিলেত হiেব)।
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আtীেয়রা ei সময় তাঁহার িববাহ িদেলন -- ভািবেলন, িববাহ হiেল হয়েতা aবsাnর হiেত পাের।
কামারপুকরু হiেত di েkাশ দূের জয়রামবাটী gামs ৺রামচnd মুেখাপাধয্ােয়র কনয্া ী ীসারদামিণ েদবীর সে
িববাহ হiল, 1859 ী াb। ঠাকুেরর বয়স 22/23, ী ীমার 6 বৎসর।
িববােহর পর দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ িফিরয়া আিসবার িকছুিদন পের তাঁহার eেকবাের
aবsাnর হiল। কালী-িবgহ পূেজা কিরেত কিরেত কী adুত ঈ রীয় rপ দশর্ন কিরেত লািগেলন। আরিত কেরন,
আরিত আর েশষ হয় না। পূজা কিরেত বেসন, পূজা েশষ হয় না; হয়েতা aপনার মাথায় ফুল িদেত থােকন।
পূজা আর কিরেত পািরেলন না -- unােদর নয্ায় িবচরণ কিরেত লািগেলন। রানী রাসমিণর জামাতা মথুর
তাঁহােক মহাপুrষেবােধ েসবা কিরেত লািগেলন o aনয্ bাhণ dারা মা-কালীর পূজার বেnাবs কিরয়া িদেলন।
ঠাকুেরর ভািগেনয় ীযুk hদয় মুেখাপাধয্ােয়র uপর মথুরবাবুর ei পূজার o ঠাকুর ীরামকৃে র েসবার ভার
িদেলন।
ঠাকুর আর পূজাo কিরেলন না, সংসারo কিরেলন না -- িববাহ নামমাt হiল। িনিশিদন মা! মা! কখন
জড়বৎ -- কা পুtিলকার নয্ায়, কখনo unাদবৎ িবচরণ কেরন। কখনo বালেকর নয্ায় -- কখনo কািমনীকা নাসk িবষয়ীেদর েদিখয়া লুকাiেতন। ঈ রীয় েলাক o ঈ রীয় কথা বi আর িকছু ভালবােসন না। সবর্দাi
মা! মা!
কালীবািড়েত সদাbত িছল (eখনo আেছ) -- সাধু-সnয্াসীরা সবর্দা আিসেতন। েতাতাপুরী eগার মাস
থািকয়া ঠাকুরেক েবদাn নাiেলন; eকটু নাiেত নাiেত েতাতা েদিখেলন, ঠাকুেরর িনিবর্কlসমািধ হiয়া
থােক। সmবতঃ 1866 ী াb।
bাhণী পূেবর্i (1859) আিসয়ােছন, িতিন তেntাk aেনক সাধন করাiেলন o ঠাকুরেক ীেগৗরা jােন
ীচিরতামৃতািদ ৈব বgn নাiেলন। েতাতার কােছ ঠাকুর েবদাn বণ কিরেতেছন েদিখয়া, bাhণী তাঁহােক
সাবধান কিরয়া িদেতন o বিলেতন, “বাবা, েবদাn ন না -- oেত ভাব-ভিk সব কেম যােব।”
ৈব ব পি ত ৈব বচরণo সবর্দা আিসেতন। িতিনi ঠাকুরেক কলুেটালায় ৈচতনয্সভায় লiয়া যান। ei
সভােত ঠাকুর ীরামকৃ ভাবািব হiয়া ীৈচতনয্েদেবর আসেন িগয়া uপিব হiয়ািছেলন। ৈব বচরণ
ৈচতনয্সভার সভাপিত িছেলন।
ৈব বচরণ মথুরেক বিলয়ািছেলন, e-unাদ সামানয্ নেহ -- েpেমাnাদ। iিন ঈ েরর জনয্ পাগল। bাhণী
বরাd হiেত েদখা যায় ীরামকৃ 1858 ী: ী ীরাধাকােnর মিnের, o রামতারক (হলধারী) কালীমিnের, পূজা
কিরেতেছন। hদয় পিরচারক ফুল তুিলেত হয়। [বিলদান হয় বিলয়া হলধারী পের 1859-e ৺রাধাকােnর েসবায় আেসন, তখন
ীরামকৃ কালীঘের পূজা কিরেত যান।]
ei সমেয় প বটীেত তুলসীকানন o পুরাণমেত সাধন, রামাৎ সাধুস , রামলালা েসবা। 1859-e িববাহ। 1860-e
কালীঘের ছয় মাস পূজা o েpেমাnাদ, পূজাতয্াগ o পের bাhণীর সাহােযয্ েবলতলায় তেntর সাধন।
-- From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 18th February, 1861.
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o ৈব বচরণ েদিখেলন, ঠাকুেরর মহাভােবর aবsা। ীৈচতনয্েদেবর নয্ায় কখনo anদর্শা (তখন জড়বৎ,
সমািধs), কখন aধর্বাহয্, কখনo বা বাহয্দশা।
ঠাকুর ‘মা’ ‘মা’ কিরয়া কাঁিদেতন, মার কােছ uপেদশ লiেতন। বিলেতন, “মা েতার কথা েকবল নব;
আিম শাsto জািন না, পিnতo জািন না। তুi বুঝািব তেব িব াস করব।” ঠাকুর জািনেতন o বিলেতন, িযিন
পরbh, aখn সিcদানn, িতিনi মা।
ঠাকুরেক জগnাতা বিলয়ািছেলন, “তুi আর আিম eক। তুi ভিk িনেয় থাক -- জীেবর ম েলর জনয্।
ভেkরা সকেল আসেব। েতার তখন েকবল িবষয়ীেদর েদখেত হেব না; aেনক d কামনাশূনয্ ভk আেছ, তারা
আসেব।” ঠাকুরবািড়েত আরিতর সময় যখন কাঁসরঘnা বািজত, তখন ীরামকৃ কুিঠেত িগয়া uৈcঃsের
ডািকেতন, “oের ভেkরা, েতারা েক েকাথায় আিছস, শী আয়।”
মাতা চndমিণ েদবীেক ঠাকুর জগjননীর rপাnরjান কিরেতন o েসiভােব পূজা কিরেতন। েজয্ াতা
রামকুমােরর sগর্লােভর পর মাতা পুtেশােক কাতরা হiয়ািছেলন; িতন-চাির বৎসেরর মেধয্ তাঁহােক কালীবািড়েত
আনাiয়া িনেজর কােছ রািখয়া িদয়ািছেলন o pতয্হ দশর্ন, পদধূিল gহণ o “মা েকমন আছ” িজjাসা কিরেতন।
ঠাকুর diবার তীেথর্ গমন কেরন। pথমবার মােক সে লiয়া যান, সে ীযুk রাম চাটুেজয্ o মথুরবাবুর
কেয়কিট পুt। তখন সেব কািশর েরল খুিলয়ােছ। তাঁহার aবsাnেরর 5/6 বৎসেরর মেধয্। তখন aহিনর্শ pায়i
সমািধs বা ভােব গরগর মােতায়ারা। eবার ৈবদয্নাথ দশর্নাnর ৺কাশীধাম o pয়াগ দশর্ন হiয়ািছল। 1863
ী াb।
িdতীয়বার তীথর্গমন iহার 5 বৎসর পের, iংেরজী জানুয়াির, 1868 ী ােb। মথুরবাবু o তাঁহার stী
জগদmা দাসীর সে । ভািগেনয় hদয় eবার সে িছেলন। e-যাtায় ৺কাশীধাম, pয়াগ, ীবৃnাবন দশর্ন কেরন।
কাশীেত মিণকিণর্কায় সমািধs হiয়া িব নােথর গmীর িচnয় rপ দশর্ন কেরন -- মুমষূ ির্ু দেগর কেণর্ তারকbh নাম
িদেতেছন। আর েমৗন bতধারী ৈtল sামীর সিহত আলাপ কেরন। মথুরায় rবঘােট বসুেদেবর েকােল ীকৃ ,
ীবৃnাবেন সnয্া সমেয় িফরিতেগাে ীকৃ েধনু লiয়া যমুনা পার হiয়া আিসেতেছন iতয্ািদ লীলা ভাবচেk
দশর্ন কিরয়ািছেলন, িনধুবেন রাধােpেম িবেভারা গ ামাতার সিহত আলাপ কিরয়া বড়i আনিnত হiয়ািছেলন।
ীযুk েকশব েসন যখন েবলঘেরর বাগােন ভkসে ঈ েরর ধয্ান িচnা কেরন, তখন ঠাকুর ীরামকৃ
ভািগেনয় hদেয়র সে তাঁহােক েদিখেত যান; 1875 ী াb। িব নাথ uপাধয্ায়, েনপােলর ‘কােpন’ ei সমেয়
আিসেত থােকন। িসঁিথর েগাপাল (‘বুেড়া েগাপাল’) o মেহnd কিবরাজ, কৃ নগেরর িকেশারী o মিহমাচরণ ei
সমেয় ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন।
ঠাকুেরর anর ভেkরা iং 1879, 1880 ী াb হiেত ঠাকুেরর কােছ আিসেত থােকন। তাঁহারা যখন
ঠাকুরেক েদেখন, তখন unাদ aবsা pায় চিলয়া িগয়ােছ। তখন শাn সদানn বালেকর aবsা। িকnt pায় সবর্দা
সমািধs -- কখন জড়সমািধ -- কখন ভাবসমািধ -- সমািধ ভে র পর ভাবরােজয্ িবচরণ কিরেতেছন। েযন পাঁচ
বৎসেরর েছেল। সবর্দাi মা! মা!
রাম o মেনােমাহন 1879 ী ােbর েশষ ভােগ আিসয়া িমিলত হiেলন; েকদার, সুেরnd তার পের
আিসেলন। চুনী, লাটু, িনতয্েগাপাল, তারকo পের আিসেলন। 1881-র েশষ ভােগ o 1882-র pারm, ei
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সমেয়র মেধয্ নেরnd, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, িনরন ন, মাsার, েযাগীন আিসয়া পিড়েলন। 1883/84
ী ােbর মেধয্ িকেশারী, aধর, িনতাi, েছাটেগাপাল, েবলঘেরর তারক, শরৎ, শশী; 1884-র মেধয্ সানয্াল,
গ াধর, কালী, িগিরশ, েদেবnd, সারদা, কালীপদ, uেপnd, িdজ o হির; 1885-র মেধয্ সুেবাধ, েছাট নেরnd,
পlু, পূণ,র্ নারায়ণ, েতজচnd, হিরপদ আিসেলন। eirেপ হরেমাহন, যেj র, হাজরা, kীেরাদ, কৃ নগেরর
েযাগীন, মণীnd, ভূপিত, akয়, নবেগাপাল, েবলঘেরর েগািবn, আ , িগরীnd, aতুল, dগর্াচরণ, সুেরশ, pাণকৃ ,
নবাiৈচতনয্, হিরpসn, মেহnd (মুেখা), িpয় (মুখেু j), সাধু িpয়নাথ (মnথ), িবেনাদ, তুলসী, হিরশ মুsাফী,
বসাক, কথকঠাকুর, বািলর শশী (bhচারী), িনতয্েগাপাল (েগাsামী), েকাnগেরর িবিপন, িবহারী, ধীেরন, রাখাল
(হালদার) kেম আিসয়া পিড়েলন।
ঈ র িবদয্াসাগর, শশধর পি ত, ডাkার রােজnd, ডাkার সরকার, বি ম (চাটুেজয্), আেমিরকার
কুkসােহব, ভk uiিলয়ামs, িমিসর সােহব, মাiেকল মধুসদূ ন, কৃ দাস (পাল), পি ত দীনবnু, পি ত
শয্ামাপদ, রামনারায়ণ ডাkার, dগর্াচরণ ডাkার, রািধকা েগাsামী, িশিশর (েঘাষ), নবীন (মুnী), নীলকn
iহারাo দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর সে ৈtল sামীর কাশীধােম o গ ামাতার ীবৃnাবেন সাkাৎ হয়।
গ ামাতা ঠাকুরেক ীমতী রাধাjােন বৃnাবন হiেত ছািড়েত চান নাi।
anর ভেkরা আিসবার আেগ কৃ িকেশার, মথুর, শmু মিlক, নারায়ণ শাstী, iঁেদেশর েগৗরী পি ত,
চnd। aচলানn সবর্দা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতন। বধর্মােনর রাজার সভাপিnত পdেলাচন, আযর্সমােজর দয়ানno
দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর জnভূিম কামারপুকুর eবং িসoড় শয্ামবাজার iতয্ািদ sােনর aেনক ভেkরা
তাঁহােক েদিখয়ােছন।
bাhসমােজর aেনেক ঠাকুেরর কােছ সবর্দা যাiেতন। েকশব, িবজয়, কালী (বসু), pতাপ, িশবনাথ, aমৃত
ৈtলকয্, কৃ িবহারী, মিণলাল, uেমশ, হীরানn, ভবানী, নnলাল o aনয্ানয্ aেনক bাhভk সবর্দা যাiেতন;
ঠাকুরo bাhেদর েদিখেত আিসেতন। মথুেরর জীবdশায় ঠাকুর তাঁহার সিহত েদেবndনাথ ঠাকুরেক তাঁহার বাটীেত
o uপাসনাকােল আিদ bাhসমাজ েদিখেত িগয়ািছেলন। পের েকশেবর bাhমিnর o সাধারণসমাজ -uপাসনাকােল -- েদিখেত িগয়ািছেলন। েকশেবর বািড়েত সবর্দা যাiেতন o bাhভkসে কত আনn কিরেতন।
েকশবo সবর্দা, কখন ভkসে , কখন বা eকাকী আিসেতন।
কালনােত ভগবান দাস বাবাজীর সে েদখা হiয়ািছল। ঠাকুেরর সমািধ আবsা েদিখয়া বিলয়ািছেলন -আপিন মহাপুrষ, ৈচতনয্েদেবর আসেন বিসবার আপিনi uপযুk।
ঠাকুর সবর্ধমর্-সমnয়াথর্ ৈব ব, শাk, ৈশব iতয্ািদ ভাব সাধন কিরয়া aপরিদেক আlা মntজপ o
যী ীে র িচnা কিরয়ািছেলন। েয-ঘের ঠাকুর থািকেতন েসখােন ঠাকুরেদর ছিব o বুdেদেবর মূিতর্ িছল। যী
জলমg িপতরেক udার কিরেতেছন, e-ছিবo িছল। eখনo েস-ঘের েগেল েদিখেত পাoয়া যায়। আজ oi ঘের
iংেরজ o আেমিরকান ভেkরা আিসয়া ঠাকুেরর ধয্ান িচnা কেরন, েদখা যায়।
eকিদন মােক বয্াকুল হiয়া বিলেলন, “মা েতার ী ান ভেkরা েতােক িকrেপ ডােক েদখব, আমায় িনেয়
চ।” িকছুিদন পের কিলকাতায় িগয়া eক িগজর্ার dারেদেশ দাঁড়াiয়া uপাসনা েদিখয়ািছেলন। ঠাকুর িফিরয়া
আিসয়া ভkেদর বিলেলন, “আিম খাজা ীর ভেয় িভতের িগয়া বিস নাi -- ভাবলাম, িক জািন যিদ কালীঘের
েযেত না েদয়।”
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ঠাকুেরর aেনক stীেলাক ভk আেছন। েগাপােলর মােক ঠাকুর মা বিলয়ািছেলন o “েগাপােলর মা” বিলয়া
ডািকেতন। সকল stীেলাকেকi িতিন সাkাৎ ভগবতী েদিখেতন o মা-jােন পূজা কিরেতন। েকবল যত িদন না
stীেলাকেক সাkাৎ মা-েবাধ হয়, যত িদন না ঈ ের dাভিk হয়, ততিদন stীেলাক সmেn পুrষেদর সাবধান
থািকেত বিলেতন। eমন িক পরম ভিkমতী হiেলo তাঁহােদর সmেকর্ যাiেত বারণ কিরেতন। মােক িনেজ
বিলয়ািছেলন, “মা, আমার িভতের যিদ কাম হয়, তাহেল িকnt মা গলায় ছুির িদব।”
ঠাকুেরর ভেkরা aসংখয্ -- তাঁহারা েকহ pকািশত আেছন, েকহ বা gp আেছন -- সকেলর নাম করা
aসmব। ী ীরামকৃ কথামৃেত aেনেকর নাম পাoয়া যাiেব। বালয্কােল aেনেক -- রামকৃ , পতু, তুলসী,
শািn, শশী, িবিপন, হীরালাল, নেগnd িমt, uেপnd, সুেরnd, সুেরন iতয্ািদ; o েছাট েছাট aেনক েমেয়রা
ঠাকুরেক েদিখয়ািছেলন। ekেণ তাঁহারাo ঠাকুেরর েসবক।
লীলা সংবরেণর পর তাঁহার কত ভk হiয়ােছন o হiেতেছন। মাdাজ, ল াdীপ, utর-পি ম, রাজপুতনা,
কুমাuন, েনপাল, েবাmাi, পা াব, জাপান; আবার আেমিরকা, iংল -- সবর্sােন ভk-পিরবার ছড়াiয়া পিড়য়ােছ
o utেরাtর বািড়েতেছ।
(জnা মী 1310)
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