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ি�তীয় পিরে�দ
ভাবাব�ায় অ�দৃ্র ি�-- নের�ািদর িনম�ণ
গান সমা� হইল। নের�, ভবনাথ �ভৃিত ভ�সে� ঠাকুর কথা কিহেতেছন। সহােসয্ বলেছ, হাজরা
েনেচিছল।
নের� (সহােসয) -- আ�া, একটু একটু।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- একটু একটু?
নের� (সহােসয) -- ভুিড় আর একিট িজিনস েনেচিছল।
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- েস আপিন েহেল েদােল -- না েদালােত আপিন েদােল। (সকেলর হাসয)
শশধর েয বািড়েত আেছন, েসই বািড়েত ঠাকুেরর িনম�ণ হইবার কথা হইেতেছ।
নের� -- বািড়ওয়ালা খাওয়ােব?
�ীরামকৃ� -- তার শুেনিছ �ভাব ভাল না-- েলা�া।
নের� -- আপিন তাই -- েযিদন শশধেরর সিহত �থম সাক্ষাৎ হ-- তােদর েছাঁয়া জেলর েগলাস েথেক
জল েখেলন না। আপিন েকমন কের জানেলন েয েলাকটার �ভাব ভাল না?
[পূব্কথ
র -- িসওেড় হৃদেয়র বাটীেত হাজরা ও ৈব�ব সে ]
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- হাজরা আর একটা জােন, -- ও-েদেশ -- িসওেড় -- হৃেদর বািড়ে।
হাজরা -- েস একজন ৈব�ব -- আমার সে� দশর্ন করেত িগছ, যাই েস িগেয় বসল, ইিন তার িদেক
েপছন িফের বসেলন।
�ীরামকৃ� -- মাসীর সে� নািক ন� িছল -- তারপর েশানা েগল। (নেরে�র �িত) আেগ বলিতস আমার
অব�া সব মেনর গিতক। (hallucination)
নের� -- েক জােন! এখন েতা অেনক েদখলাম -- সব িমেলেছ!
নের� বিলেতেছন, ঠাকুর ভাবাব�ায় েলােকর অ�র বািহর সম� েদিখেত পান -- এটা িতিন অেনকবার
িমলাইয়া েদিখেলন।
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[ঠাকুর �ীরামকৃ� ও ভে�র জািত িবচার -- Caste]
ঠাকুর ও ভ�েদর েসবার জনয্ অধর অেনক আেয়াজন কিরয়ািছেল। িতিন এইবার তাঁহািদগেক আ�ান
কিরেতেছন।
মেহ� ও ি�য়নাথ -- মুখুে� �াতৃ�য়েক -- ঠাকুর বিলেতেছন, ‘িকেগা, েতামরা েখেত যােব না?’
তাঁহারা িবনীতভােব বিলেতেছন -- ‘আ�া, আমােদর থাক।’
�ীরামকৃ� (সহােসয) -- এঁরা সবই কে�ন, শুধু ওইেটেতই সে�া।
“একজেনর �শুর ভাসুেরর নাম হি, কৃ� -- এই সব। এখন হিরনাম েতা করেত হেব? -- িক� হের কৃ�,
বলবার েজা নাই। তাই েস জপ কে� -ফের ফৃ�, ফের ফৃ�, ফৃ� ফৃ� ফের ফের!
ফের রাম, ফের রাম, রাম রাম ফের ফের!”
অধর জািতেত সুবণর্বিণ। তাই �া�ণ ভে�রা েকহ েকহ �থম �থম তাঁহার বাটীেত আহার কিরেত
ইত�তঃ কিরেতন। িকছুিদন পের যখন তাঁহারা েদিখেলন, �য়ং ঠাকুর �ীরামকৃ� ওখােন খান, তখন তাঁহােদর
চটকা ভািঙল।
রাি� �ায় নটা হইল। নের� ভবনাথ �ভৃিত ভ�সে� ঠাকুর আনে� েসবা কিরেলন।
এইবার ৈবঠকখানায় আিসয়া িব�াম কিরেতেছন -- দিক্ষেণ�ের �তয্াবতর্ন কিরবার উেদয্াগ হ।
আগামীকলয্ রিববার দিক্ষেণ�ের ঠাকুেরর আনে�র জনয্ মুখুে� �াতৃ�য় কীতর্েনর আেয়াজন কির।
শয্ামদাস কীতর্িনয়া গান গাইে। শয্ামদােস কােছ রাম িনেজর বাটীেত কীতর্ন িশেখ।
ঠাকুর নের�েক কাল দিক্ষেণ�ের যাইেত বিলেতে।
�ীরামকৃ� (নেরে�র �িত) -- কাল যািব -- েকমন?
নের� -- আ�া, েচ�া করব।
�ীরামকৃ� -- েসখােন নাইিব খািব।
“ইিনও (মা�ার) না হয় িগেয় খােবন। (মা�ােরর �িত) -- েতামার অসুখ এখন েসেরেছ? -- এখন পিৎত
(পথয) েতা নয়?”
মা�ার -- আ�া না -- আিমও খাব।
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িনতয্েগাপাল বৃ�াবেন আেছ। চুিনলাল কেয়কিদন হইল বৃ�াবন হইেত িফিরয়ােছন। ঠাকুর তাঁহার কােছ
িনতয্েগাপােলর সবাদ লইেতেছন। ঠাকুর দিক্ষেণ�র যা�া কিরে। মা�ার ভূিম� হইয়া তাঁহার �ীপাদপ�
ম�েকর �ারা �শর্ কিরয়া �ণাম কিরেল।
ঠাকুর সে�েহ তাঁহােক বিলেতেছন, ‘তেব েযও।’
(নের�ািদর �িত, সে�েহ) -- ‘নের� ভবনাথ েযও।’
নের�, ভবনাথ �ভৃিত ভে�রা তাঁহােক ভূিম� হইয়া �নাম কিরেলন। তাঁহার অপূবর্ কীতর্নান�
কীতর্নমেধয্ ভ�সে� অপূবর্ নৃ�রণ কিরেত কিরেত সকেল িনজ িনজ গৃেহ িফিরেতেছন।
আজ ভা� কৃ�া�িতপদ। রাি� েজয্াৎ�াময়ী-- েযন হািসেতেছ। ঠাকুর �ীরামকৃ�, ভবনাথ, হাজরা �ভৃিত
ভ�সে� দিক্ষেণ�রািভমুেখ যাইেতে।
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