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সpম পিরেcদ 
 

‘ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ’ -- gহয্কথা 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  েমেঝেত মাdেরর uপর বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। ভkেদর বিলেতেছন, আমার 
পােয় eকটু হাত বুিলেয় েদ েতা। ভেkরা পদেসবা কিরেতেছন। (মাsােরর pিত, সহােসয্) “eর (পদেসবার) 
aেনক মােন আেছ।” 
 
        আবার িনেজর hদেয় হাত রািখয়া বিলেতেছন, “eর িভতর যিদ িকছু থােক (পদেসবা করেল) ajান 
aিবদয্া eেকবাের চেল যায়।” 
 
        হঠাৎ ীরামকৃ  গmীর হiেলন, েযন িক gহয্কথা বিলেবন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eখােন aপর েলাক েকu নাi। েসিদন -- হিরশ কােছ িছল -- েদখলাম -- 
েখালিট (েদহিট) েছেড় সিcদানn বািহের eল, eেস বলেল, আিম যুেগ যুেগ aবতার! তখন ভাবলাম, বুিঝ মেনর 
েখয়ােল oi সব কথা বলিছ। তারপর চুপ কের েথেক েদখলাম -- তখন েদিখ আপিন বলেছ, শিkর আরাধনা 
ৈচতনয্o কেরিছল। 
 
        ভেkরা সকেল aবাk হiয়া িনেতেছন। েকহ েকহ ভািবেতেছন -- সিcদানn ভগবান িক ীরামকৃে র 
rপ ধারণ কিরয়া আমােদর কােছ বিসয়া আেছন? ভগবান িক আবার aবতীণর্ হiয়ােছন? 
 
        ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। মাsারেক সেmাধন কিরয়া আবার বিলেতেছন -- “েদখলাম, পূণর্ আিবর্ভাব। 
তেব সttgেণর ঐ যর্।” 
 
        ভেkরা সকেল aবাk হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। 
 

[েযাগমায়া আদয্াশিk o aবতারলীলা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eখন মােক বলিছলাম, আর বকেত পাির না। আর বলিছলাম, ‘মা েযন 
eকবার ছঁুেয় িদেল েলােকর ৈচতনয্ হয়।’ েযাগমায়ার eমিন মিহমা -- িতিন েভলিক লািগেয় িদেত পােরন। 
বৃnাবনলীলায় েযাগমায়া েভলিক লািগেয় িদেলন। তাঁরi বেল সুেবাল কৃে র সে  ীমতীর িমলন কের িদছেলন। 
েযাগমায়া -- িযিন আদয্াশিk -- তাঁর eকিট আকষর্ণী শিk আেছ। আিম oi শিkর আেরাপ কেরিছলাম। 
 
        “আcা, যারা আেস তােদর িকছু িকছু হেc?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, হেc বiিক। 
 
        ীরামকৃ  -- েকমন কের জানেল? 
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        মাsার (সহােসয্) সবাi বেল, তাঁর কােছ যারা যায় তারা েফের না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকটা েকালাবয্াঙ েহেলসােপর পাlায় পেড়িছল। েস oটােক িগলেতo পারেছ না, 
ছাড়েতo পারেছ না! আর েকালাবয্াঙটার যntণা -- েসটা kমাগত ডাকেছ! েঢাঁড়াসাপটারo যntণা। িকnt 
েগাখেরাসােপর পাlায় যিদ পড়ত তাহেল d-eক ডােকi শািn হেয় েযত। (সকেলর হাসয্) 
 
        (েছাকরা ভkেদর pিত) -- “েতারা ৈtেলােকয্র েসi বiখানা পিড়স -- ভিkৈচতনয্চিndকা। তার কােছ 
eকখানা েচেয় িনস না। েবশ ৈচতনয্েদেবর কথা আেছ।” 
 
        eকজন ভk -- িতিন েদেবন িক? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন, কাঁকুড়েkেt যিদ aেনক কাঁকুড় হেয় থােক তাহেল মািলক 2/3টা িবিলেয় 
িদেত পাের! (সকেলর হাসয্) aমিন িক েদেব না -- িক বিলস? 
 
        ীরামকৃ  (পlুর pিত) -- আিসস eখােন eক-eকবার। 
 
        পlু -- সুিবধা হেল আসব। 
 
        ীরামকৃ  -- কলকাতায় েযখােন যাব, েসখােন যািব? 
 
        পlু -- যাব, েচ া করব। 
 
        ীরামকৃ  -- oi পােটায়ারী! 
 
        পlু -- ‘েচ া করব’ না বলেল েয িমেছ কথা হেব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- oেদর িমেছ কথা ধির না, oরা sাধীন নয়। 
 
        ঠাকুর হিরপদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হিরপদর pিত) -- মেহnd মুখুেj েকন আেস না? 
 
        হিরপদ -- িঠক বলেত পাির না। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- িতিন jানেযাগ করেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- না, েসিদন phাদচিরt েদখােব বেল গািড় পািঠেয় েদেব বেলিছল। িকnt েদয় নাi, েবাধ হয় 
eiজনয্ আেস না। 
 
        মাsার -- eকিদন মিহম চkবতর্ীর সে  েদখা o আলাপ হেয়িছল। েসiখােন যাoয়া আসা কেরন বেল 
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েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন মিহমা েতা ভিkর কথাo কয়। েস েতা oiেট খুব বেল, ‘আরািধেতা যিদ হিরsপসা 
ততঃ িকm।’ 
 
        মাsার (সহােসয্) -- েস আপিন বলান তাi বেল! 
 
        ীযুk িগিরশ েঘাষ ঠাকুেরর কােছ নূতন যাতায়াত কিরেতেছন। আজকাল িতিন সবর্দা ঠাকুেরর কথা লiয়া 
থােকন। 
 
        হির -- িগিরশ েঘাষ আজলাল aেনকরকম েদেখন। eখান েথেক িগেয় aবিধ সবর্দা ঈ েরর ভােব থােকন -
- কত িক েদেখন! 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেত পাের, গ ার কােছ েগেল aেনক িজিনস েদখা যায়, েনৗকা, জাহাজ -- কত িক। 
 
        হির -- িগিরশ েঘাষ বেলন, ‘eবার েকবল কমর্ িনেয় থাকব, সকােল ঘিড় েদেখ েদায়াত কলম িনেয় বসব o 
সমs িদন oi (বi েলখা) করব।’ eiরকম বেলন িকnt পােরন না। আমরা েগেলi েকবল eখানকার কথা। 
আপিন নেরndেক পাঠােত বেলিছেলন। িগিরশবাবু বলেলন, ‘নেরndেক গািড় কের িদব।’ 
 
        5টা বািজয়ােছ। েছাট নেরন বািড় যাiেতেছন। ঠাকুর utর-পূবর্ লmা বারাnায় দাঁড়াiয়া eকােn তাঁহােক 
নানািবধ uপেদশ িদেতেছন। িকয়ৎপের িতিন pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। aনয্ানয্ ভেkরাo aেনেক 
িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বিসয়া েমািহনীর সে  কথা কিহেতেছন। পিরবারিট পুtেশােকর পর পাগেলর 
মেতা। কখন হােসন, কখনo কাঁেদন, দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ eেস িকছু শাnভাব হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার পিরবার eখন িকরকম? 
 
        েমািহনী -- eখােন eেলi শাn হন, েসখােন মােঝ মােঝ বড় হা াম কেরন। েসিদন মরেত িগছেলন। 
 
        ঠাকুর িনয়া িকয়ৎকাল িচিnত হiয়া রিহেলন। েমািহনী িবনীতভােব বিলেতেছন, “আপনার d-eকটা কথা 
বেল িদেত হেব।” 
 
        ীরামকৃ  -- রাঁধেত িদo না। oেত মাথা আরo গরম হয়। আর েলাকজেনর সে  রাখেব। 


