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িনেজর uপর dার মূল ঈ ের িব াস 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত, সহােসয্) -- আcা, নেরnd েকমন! 
 
        মিণ -- আjা, খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, তার েযমন িবেদয্ েতমিন বুিd! আবার গাiেত বাজােত। eিদেক িজেতিndয়, বেলেছ 
িবেয় করেব না! 
 
        মিণ -- আপিন বেলেছন, েয পাপ পাপ মেন কের েসi পাপী হেয় যায়। আর uঠেত পাের না। আিম ঈ েরর 
েছেল -- e-িব াস থাকেল শী  শী  unিত হয়। 
 

[পূবর্কথা -- কৃ িকেশােরর িব াস -- হলধারীর িপতার িব াস। ] 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িব াস! 
 
        “কৃ িকেশােরর িক িব াস! বলত, eকবার তাঁর নাম কেরিছ আমার আবার পাপ িক? আিম d িনমর্ল হেয় 
েগিছ। হলধারী বেলিছল, ‘aজািমল আবার নারায়েণর তপসয্ায় িগিছল, তপসয্া না করেল িক তাঁর কৃপা পাoয়া 
যায়! ধু eকবার নারায়ণ বলেল িক হেব!’ oi কথা েন কৃ িকেশােরর েয রাগ! ei বাগােন ফুল তুলেত 
eেসিছল, হলধারীর মুেখর িদেক েচেয় েদখেল না! 
 
        “হলধারীর বাপ ভারী ভk িছল। sােনর সময় েকামর জেল িগেয় যখন মnt ucারণ করত, -- ‘রkবণর্ং 
চতুমুর্খm ’ ei সব ধয্ান যখন করত, -- তখন চkু িদেয় েpমাr পড়ত। 
 
        “eকিদন eঁেড়দার ঘােট eকিট সাধু eেসেছ। আমরা েদখেত যাব কথা হল। হলধারী বলেল, েসi 
প ভূেতর েখালটা েদখেত িগেয় িক হেব? তারপের েসi কথা কৃ িকেশার েন িক বেলিছল, িক! সাধুেক দশর্ন 
কের িক হেব, ei কথা বলেল! -- েয কৃ নাম কের, বা রামনাম কের, তার িচnয় েদহ হয়। আর েস সব িচnয় 
েদেখ -- ‘িচnয় শয্াম’, ‘িচnয় ধাম’। বেলিছল, eকবার কৃ নাম িক eকবার রামনাম করেল শতবার সnয্ার ফল 
পাoয়া যায়। তার eকিট েছেল যখন মারা েগল, pাণ যাবার সময় রামনাম বেলিছল। কৃ িকেশার বেলিছল, o 
রাম বেলেছ, oর আর ভাবনা িক! তেব মােঝ মােঝ eক-eকবার কাঁদত। পুtেশাক! 
 
        “বৃnাবেন জলতৃ া েপেয়েছ, মুিচেক বলেল, তুi বল িশব। েস িশবনাম কের জল তুেল িদেল -- aমন 
আচারী bাhণ েসi জল েখেল! িক িব াস! 
 
        “িব াস নাi, aথচ পূজা, জপ, সnয্ািদ কমর্ করেছ -- তােত িকছুi হয় না! িক বল?” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- গ ার ঘােট নাiেত eেসেছ েদেখিছ। যত রােজয্র কথা! িবধবা িপিস বলেছ, মা, 
dগর্াপূজা আিম না হেল হয় না -- ীিট গড়া পযর্n! বাটীেত িবেয়-থাoয়া হেল সব আমায় করেত হেব মা -- তেব 
হেব। ei ফুলশেযয্র েযাগাড়, খেয়েরর বাগানিট পযর্n! 
 
        মিণ -- আেj, eেদরi বা েদাষ িক, িক িনেয় থােক! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ছােদর uপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হেc। পূজার ৈনেবদয্, চnন ঘষা -- ei সব 
হেc। িকnt ঈ েরর কথা eকিট নাi। িক রাঁধেত হেব, -- আজ বাজাের িকছু ভাল েপেল না, -- কাল aমুক 
বয্ নিট েবশ হেয়িছল! o েছেলিট আমার খুড়তুত ভাi হয়, -- হাঁের েতার েস কমর্িট আেছ? -- আর আিম েকমন 
আিছ! -- আমার হির নাi! ei সব কথা। 
 
        “েদখ েদিখ, ঠাকুরঘের পূজার সময় ei সব রােজয্র কথাবাতর্া!” 
 
        মিণ -- আেj, েবিশর ভাগi eirপ। আপিন েযমন বেলন, ঈ ের যার aনুরাগ তার aিধক িদন িক পূজা-
সnয্া করেত হয়! 
 


