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স�ম পিরে�দ 

 

নাটযাােে িনতযানন�বশ ও �ীরামকেৃ�র উ�ীপন 

 

[মা�ার, �া�রুাম, খড়দার িনতযানন�বেশর েগা�ামী ] 

 

        ন��ীেপ িনতযানন আিসোেছন, িতিন িনমাইেক খুঁিজেতেছন এমন সমে িনমাই-এর সিহত েদখা হইা। 

িনমাইও তাহঁােক খুঁিজেতিছোন। িমােনর পর িনমাই �িােতেছন -- 

 

 সাথরক জী�ন; সতয মম ফোেছ �পন; 

 াকুাইো �ে� েদখা িদেে। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ারেক গদগদ �ের) -- িনমাই �ােছ, �ে� েদেখিছ! 

 

        �ী�াস ষড়ভুজ দশরন করেছন, আর �� করেছন। 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ ভা�াি�� হইো ষড়ভুজ দশরন কিরেতেছন। 

 

        েগৗরাে�র ঈ�র আে�শ হইোেছ। িতিন অৈ�ত, �ী�াস, হিরদাস ইতযািদর সিহত ভাে� কথা কিহেতেছন। 

 

        েগৗরাে�র ভা� �িুঝেত পািরো িনতাই গান গাইেতেছন: 

 

  কই ক�ৃ এা কেু� �াণ সই! 

 েদ ের ক�ৃ েদ, ক�ৃ এেন েদ, রাধা জােন িক েগা ক�ৃ �ই। 

 

        �ীরামক�ৃ গান শিনেত শিনেত সমািধ� হইোন। অেনককণ ওইভাে� রিহোন। কনসাটর চিােত াািগা। 

ঠাকেুরর সমািধ ভ� হইা। ইিতমেধয খড়দার িনতযানন েগা�ামীর �বেশর একিট �া� ুআিসোেছন ও ঠাকেুরর 

েচোেরর প�ােত দাড়ঁাইো আেছন। �েস ৩৪/৩৫ হইে�। ঠাকরু তাহঁােক েদিখো আনেন ভািসেত াািগোন। 

তাহঁার হাত ধিরো কত কথা কিহেতেছন। মােঝ মােঝ তাহঁােক �িােতেছন, “এখােন �েসা না; তুিম এখােন থাকো 

খ�ু উ�ীপন হে।” সে�েহ তাহার হাত ধিরো েযন েখাা কিরেতেছন। সে�েহ মেুখ হাত িদো আদর কিরেতেছন। 

 

        েগা�ামী চিাো েগো মা�ারেক �িােতেছন, “ও �ড় পি�ত, �াপ �ড় ভ�। আিম খড়দার শযামসুনর 

েদখেত েগো, েয েভাগ একশ টাকা িদো পাওো যাে না েসই েভাগ এেন আমাে খাওোে। 

 

        “এর াকণ �ড় ভাা; একটু েনেড়েচেড় িদো ৈচতনয হে। ওেক েদখেত েদখেত �ড় উ�ীপন হে। আর 

একটু হো আিম দািঁড়ো পড়তুম।” 

 

        েগা�ামীেক েদিখেত েদিখেত আর একটু হো ঠাকেুরর ভা�সমািধ হইত; এই কথা �িােতেছন। 
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        য�িনকা উিঠো েগা। রাজপেথ িনতযানন মাথাে হাত িদো র�ে�াত �� কিরেতেছন। মাধাই কািসর 

কানা ছুঁিড়ো মািরোেছন; িনতাইেের �েকপ নাই। েগৗরে�েম গরগর মােতাোরা! ঠাকরু ভা�াি��। েদিখেতেছন, 

িনতাই জগাই মাধাইেক েকাা িদে�ন। িনতাই �িােতেছন: 

 

 �াণ ভের আে হির �িা, েনেচ আে জগাই মাধাই। 

 েমেরছ ে�শ কেরছ, হির �ো নাচ ভাই ৷৷ 

 �াের হিরে�াা; ে�িমক হির ে�েম িদে� েকাা। 

 েতাা ের েতাা হিরনােমর েরাা ৷৷ 

 পাওিন ে�েমর �াদ, ওের হির �ো কাদঁ, েহরি� হদে চাদঁ। 

 ওের ে�েম েতােদর নাম ি�াা�, ে�েম িনতাই ডােক তাই ৷৷ 

 

        এই�ার িনমাই শচীেক স�যােসর কথা �িােতেছন। 

 

        শচী মিূছরতা হইোন। মছূরা েদিখো দশরক�নৃ অেনেক হাহাকার কিরেতেছন। �ীরামক�ৃ অণমুা� ি�চিাত না 

হইো একদেৃ� েদিখেতেছন; েক�া নেেনর েকােণ একি�ন ুজা েদখা িদোেছ! 

 


