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প ম পিরেcদ
নাটয্ালেয় ৈচতনয্লীলা -- ীরামকৃ সমািধs
[মাsার, বাবুরাম, িনতয্ানnবংেশর ভk, মেহnd মুখেু j, িগিরশ ]
ঠাকুেরর গািড় িবডন sীেট sার িথেয়টােরর সmুেখ আিসয়া uপিsত। রাত pায় সােড় আটটা। সে মাsার,
বাবুরাম, মেহnd মুখেু j o আরo d-eকিট ভk। িটিকট িকিনবার বেnাবs হiেতেছ। নাটয্ালেয়র ময্ােনজার
ীযুk িগিরশ েঘাষ কেয়কজন কমর্চারী সে ঠাকুেরর গািড়র কােছ আিসয়ােছন, aিভবাদন কিরয়া তাঁহােক সাদের
uপের লiয়া েগেলন। িগিরশ পরমহংশেদেবর নাম িনয়ােছন। িতিন ৈচতনয্লীলা aিভনয় দশর্ন কিরেত
আিসয়ােছন, িনয়া পরম আhািদত হiয়ােছন। ঠাকুরেক দিkণ-পি েমর বেk বসােনা হiল। ঠাকুেরর পাে র্
মাsার বিসেলন। প ােত বাবুরাম, আরo d-eকিট ভk।
নাটয্ালয় আেলাকাকীণর্। িনেচ aেনক েলাক। ঠাকুেরর বামিদেক পিসন েদখা যাiেতেছ। aেনকgিল বেk
েলাক হiয়ােছ। eক-eকজন েবহারা িনযুk, বেkর প ােত দাঁড়াiয়া হাoয়া কিরেতেছ। ঠাকুরেক হাoয়া কিরেত
িগিরশ েবহারা িনযুk কিরয়া েগেলন।
ঠাকুর নাটয্ালয় েদিখয়া বালেকর নয্ায় আনিnত হiয়ােছন।
ীরামকৃ (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- বাঃ, eখান েবশ! eেস েবশ হল। aেনক েলাক eকসে হেল
udীপন হয়। তখন িঠক েদখেত পাi, িতিনi সব হেয়েছন।
মাsার -- আjা, হাঁ।
ীরামকৃ -- eখােন কত েনেব?
মাsার -- আjা, িকছু েনেব না। আপিন eেসেছন oেদর খুব আhাদ।
ীরামকৃ -- সব মার মাহাtয্!
পিসন uিঠয়া েগল। eককােল দশর্কবৃেnর দৃি র মে র uপর পিড়ল। pথেম, পাপ আর ছয় িরপুর
সভা। তারপর বনপেথ িবেবক, ৈবরাগয্ o ভিkর কথাবাতর্া।
ভিk বিলেতেছন, েগৗরা নদীয়ায় জngহণ কিরয়ােছন। তাi িবদয্াধরীগণ আর মুিনঋিষগণ ছdেবেশ
দশর্ন কিরেত আিসেতেছন।
ধনয্ ধরা নদীয়ায় eেলা েগারা।
েদখ, েদখ না িবমােন িবদয্াধরীগেণ, আিসেতেছ হির দরশেন।
েদখ, েpমানেn হiয়া িবেভাল, মুিন ঋিষ আিসেছ সকল।
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িবদয্াধরীগণ আর মুিনঋিষরা েগৗরা েক ভগবােন aবতারjােন sব কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ
তাঁহােদর েদিখয়া ভােব িবেভার হiেতেছন। মাsারেক বিলেতেছন, আহা! েকমন েদেখা!
িবদয্াধরীগণ o মুিনঋিষগণ গান কিরয়া sব কিরেতেছন:
পুrষগণ -- েকশব কুr কrণা দীেন, কু কাননচারী।
stীগণ -- মাধব মেনােমাহন মুহন মুরলীধারী।
সকেল -- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার।
পুrষগণ -- bজিকেশার কালীয়হর কাতর-ভয়-ভ ন।
stীগণ -- নয়ন বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা, রািধকা hিদর ন।
পুrষগণ -- েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমােদর কংসদপর্হারী।
stীগণ -- শয্াম রাসরসিবহারী।
সকেল -- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার।
িবদয্াধরীগণ যখন গাiেলন -‘নয়ন বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা, রািধকা-hিদর ন’
তখন ঠাকুর ীরামকৃ গভীর-সমািধ-মেধয্ মg হiেলন। কনসাটর্ (ঐকতানবাদয্) হiেতেছ। ঠাকুেরর েকান
hঁশ নাi।
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