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স�ম পিরে�দ
নাটয্ালে িনতয্ান�বং ও �ীরামকৃে�র উ�ীপন
[মা�ার, বাবুরাম, খড়দার িনতয্ান�বংেশ েগা�ামী ]
নব�ীেপ িনতয্ান আিসয়ােছন, িতিন িনমাইেক খুঁিজেতেছন এমন সময় িনমাই-এর সিহত েদখা হইল।
িনমাইও তাঁহােক খুঁিজেতিছেলন। িমলেনর পর িনমাই বিলেতেছন -সাথর্ জীবন; সতয মম ফেলেছ �পন;
লুকাইেল �ে� েদখা িদেয়।
�ীরামকৃ� (মা�ারেক গদগদ �ের) -- িনমাই বলেছ, �ে� েদেখিছ!
�ীবাস ষড়ভুজ দশর্ করেছন, আর �ব করেছন।
ঠাকুর �ীরামকৃ� ভাবািব� হইয়া ষড়ভুজ দশর্ কিরেতেছন।
েগৗরাে�র ঈ�র আেবশ হইয়ােছ। িতিন অৈ�ত, �ীবাস, হিরদাস ইতয্ািদ সিহত ভােব কথা কিহেতেছন।
েগৗরাে�র ভাব বুিঝেত পািরয়া িনতাই গান গাইেতেছন:
কই কৃ� এল কুে� �াণ সই!
েদ ের কৃ� েদ, কৃ� এেন েদ, রাধা জােন িক েগা কৃ� বই।
�ীরামকৃ� গান শুিনে শুিনে সমািধ� হইেলন। অেনকক্ ওইভােব রিহেলন। কনসাটর চিলেত লািগল।
ঠাকুেরর সমািধ ভ� হইল। ইিতমেধয খড়দার িনতয্ান েগা�ামীর বংেশর একিট বাবু আিসয়ােছন ও ঠাকুেরর
েচয়ােরর প�ােত দাঁড়াইয়া আেছন। বয়স ৩৪/৩৫ হইেব। ঠাকুর তাঁহােক েদিখয়া আনে� ভািসেত লািগেলন।
তাঁহার হাত ধিরয়া কত কথা কিহেতেছন। মােঝ মােঝ তাঁহােক বিলেতেছন, “এখােন বেসা না; তুিম এখােন থাকেল
খুব উ�ীপন হয়।” সে�েহ তাহার হাত ধিরয়া েযন েখলা কিরেতেছন। সে�েহ মুেখ হাত িদয়া আদর কিরেতেছন।
েগা�ামী চিলয়া েগেল মা�ারেক বিলেতেছন, “ও বড় পি�ত, বাপ বড় ভ�। আিম খড়দার শয্ামসু�
েদখেত েগেল, েয েভাগ একশ টাকা িদেল পাওয়া যায় না েসই েভাগ এেন আমায় খাওয়ায়।
“এর লক্ বড় ভাল; একটু েনেড়েচেড় িদেল ৈচতনয হয়। ওেক েদখেত েদখেত বড় উ�ীপন হয়। আর
একটু হেল আিম দাঁিড়য়া পড়তুম।”
েগা�ামীেক েদিখেত েদিখেত আর একটু হেল ঠাকুেরর ভাবসমািধ হইত; এই কথা বিলেতেছন।
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যবিনকা উিঠয়া েগল। রাজপেথ িনতয্ান মাথায় হাত িদয়া র�ে�াত ব� কিরেতেছন। মাধাই কলিসর
কানা ছুঁিড়য়া মািরয়ােছন; িনতাইেয়র �েক্ নাই। েগৗরে�েম গরগর মােতায়ারা! ঠাকুর ভাবািব�। েদিখেতেছন,
িনতাই জগাই মাধাইেক েকাল িদেবন। িনতাই বিলেতেছন:
�াণ ভের আয় হির বিল, েনেচ আয় জগাই মাধাই।
েমেরছ েবশ কেরছ, হির বেল নাচ ভাই ৷৷
বলের হিরেবাল; ে�িমক হির ে�েম িদেব েকাল।
েতাল ের েতাল হিরনােমর েরাল ৷৷
পাওিন ে�েমর �াদ, ওের হির বেল কাঁদ, েহরিব হৃদ চাঁদ।
ওের ে�েম েতােদর নাম িবলাব, ে�েম িনতাই ডােক তাই ৷৷
এইবার িনমাই শচীেক স�য্ােস কথা বিলেতেছন।
শচী মূিছর্ত হইেলন। মূছর্ েদিখয়া দশর্কবৃ অেনেক হাহাকার কিরেতেছন। �ীরামকৃ� অণুমা� িবচিলত না
হইয়া একদৃে� েদিখেতেছন; েকবল নয়েনর েকােণ একিব�ু জল েদখা িদয়ােছ!
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