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a ম পিরেcদ
ীরামকৃে র ধমর্সমnয় -- ঈ রেকািটর aপরাধ হয় না
সnয্া হiয়ােছ। ভk ীযুk রামচnd দেtর বািড়েত ঠাকুর আিসয়ােছন। eখান হiেত তেব দিkেণ ের
যাiেবন।
রােমর ৈবঠকখানা ঘরিট আেলা কিরয়া ঠাকুর ভkসে বিসয়া আেছন। ীযুk মেহnd েগাsামীর সে কথা
কিহেতেছন। েগাsামীর বািড় oi পাড়ােতi। ঠাকুর তাঁহােক ভালবােসন। িতিন রােমর বািড়েত eেলi েগাsামী
আিসয়া pায়i েদখা কেরন।
ীরামকৃ -- ৈব ব, শাk সকেলরi েপৗঁিছবার sান eক; তেব পথ আলাদা। িঠক িঠক ৈব েবরা শিkর
িনnা কের না।
েগাsামী (সহােসয্) -- হর-পাবর্তী আমােদর বাপ-মা।
ীরামকৃ (সহােসয্) -- Thank you; ‘বাপ-মা’।
েগাsামী -- তা ছাড়া কাrেক িনnা করা, িবেশষতঃ ৈব েবর িনnা করায়, aপরাধ হয়। ৈব বাপরাধ। সব
aপরােধর মাফ আেছ, ৈব বাপরােধর মাফ নাi।
ীরামকৃ -- aপরাধ সকেলর হয় না। ঈ রেকািটর aপরাধ হয় না। েযমন ৈচতনয্েদেবর নয্ায় aবতােরর।
“েছেল যিদ বাপেক ধের আেলর uপর িদেয় চেল, তাহেল বরং খানায় পড়েত পাের। িকnt বাপ যিদ েছেলর
হাত ধের, েস েছেল কখনo পেড় না।
“েশান, আিম মার কােছ dাভিk েচেয়িছলাম। মােক বেলিছলাম, ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার
aধমর্; আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার a িচ; আমায় dাভিk দাo। মা, ei
লo েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্; আমায় dাভিk দাo।”
েগাsামী -- আেj হাঁ।
ীরামকৃ -- সব মতেক নমsার করেব, তেব eকিট আেছ িন াভিk। সবাiেক pণাম করেব বেট, িকnt
eকিটর uপের pাণ-ঢালা ভালবাসার নাম িন া।
“রাম rপ বi আর েকানo rপ হনুমােনর ভাল লাগেতা না।
“েগাপীেদর eত িন া েয, তারা dারকায় পাগিড়বাঁধা ীকৃ েক েদখেত চাiেল না।
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“পtী, েদoর-ভা র iতয্ািদেক পা েধায়ার জল আসনািদর dারা েসবা কের, িকnt পিতেক েযrপ েসবা
কের, েসrপ েসবা আর কাহােকo কের না। পিতর সে সmn আলাদা।”
রাম ঠাকুরেক িকছু িম াnািদ িদয়া পূজা কিরেলন।
ঠাকুর eiবার দিkেণ ের যাtা কিরেবন। মিণর কাছ েথেক গােয়র বনাত o টুিপ লiয়া পিরেলন। বনােতর
কানঢাকা টুিপ। ঠাকুর ভkসে গািড়েত uিঠেতেছন। রামািদ ভেkরা তাঁহােক তুিলয়া িদেতেছন। মিণo গািড়েত
uিঠেলন, দিkেণ ের িফিরয়া যাiেবন।
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