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�ীরামকৃ� দিক্ষেণ�ের পি�ত শশধরািদ ভ�স
�থম পিরে�দ
কালী�� -- �� ও শি� অেভদ
�ীরামকৃ� ভ�সে� তাঁর েসই পূব্পির
র িচত ঘের েমেঝেত বিসয়া আেছ, -- কােছ পি�ত শশধর। েমেঝেত
মাদুর পাতা-- তাহার উপর ঠাকুর, পি�ত শশধর এবং কেয়কিট ভ� বিসয়ােছন। কতকগুিল ভ� মািটর উপেরই
বিসয়া আেছন। সুের�, বাবুরাম, মা�ার, হিরশ, লাটু, হাজরা, মিণ মি�ক �ভৃিত ভে�রা উপি�ত আেছন। ঠাকুর
পি�ত প�েলাচেনর কথা কিহেতেছন। প�েলাচন বধর্মােনর রাজার সভাপি�ত িছেল। েবলা অপরা� -- �ায়
৪টা।
আজ েসামবার, ৩০েশ জুন, ১৮৮৪ �ী�া� (১৭ই আষাঢ়, শু�া অ�ম)। ছয়িদন হইল �ী�ীরথযা�ার
িদবেস পি�ত শশধেরর সিহত ঠাকুেরর কিলকাতায় েদখা ও আলাপ হইয়ািছল। আজ আবার পি�ত আিসয়ােছন।
সে� �ীযু� ভূধর চে�াপাধয্ায় ও তাঁর েজয্� সেহা। কিলকাতায় তাহােদর বািড়েত পি�ত শশধর আেছন।
পি�ত �ানমােগর্র প�। ঠাকুর তাঁহােক বুঝাইেতেছন -- যাঁহারই িনতয্ তাঁহারই লীলা-- িযিন অখ�
সি�দান�, িতিনই লীলার জনয্ নানা রূপ ধিরয়াে। ঈ�েরর কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর েবহুঁশ হইেতেছ। ভােব
মােতায়ারা হইয়া কথা কিহেতেছন। পি�তেক বিলেতেছন, “বাপু, �� অটল, অচল, সুেমরুব। িক� ‘অচল’ যার
আেছ তার ‘চল’ও আেছ।”
ঠাকুর ে�মানে� মৎত আেছ। েসই গ�বর্ িবিনি�ত ে� গান গািহেতেছন। গােনর পর গান গািহেতেছন:
েক জােন কালী েকমন, ষড় দশরেন না পায় দরশন।
গান - মা িক এমিন মােয়র েমেয়।
যার নাম জিপেয় মেহশ বাঁেচন হলাহল খাইেয় ৷৷
সৃি� ি�িত �লয় যার কটােক্ষ েহির।
েস েয অন� ��া� রােখ উদের পুিরেয় ৷৷
েয চরেণ শরণ লেয় েদবতা বাঁেচন দােয়।
েদেবর েদব মহােদব যাঁর চরেণ লুটােয় ৷৷
গান - মা িক শুধুইিশেবর সতী।
যাঁের কােলর কাল কের �ণিত ৷৷
নয্াংটােবেশশ� নােশ মহাকাল হৃদেয় ি�ি।
বল েদিখ মন েস বা েকমন, নােথর বুেক মাির লািথ ৷৷
�সাদ বেল মােয়র লীলা, সকলই েজেনা ডাকািত।
সাবধােন মন কর যতন, হেব েতামার শু�মি ৷৷
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গান - আিম সুরা পান কির না, সুধা খাই জয় কালী বেল,
মন-মাতােল মাতাল কের, মদ-মাতােল মাতাল বেল।
গুরুদৎত বীজ লেয় �বৃিৎত তায় মশলা ,
�ান শুঁিড়েত েচায়ায় ভাঁি, পান কের েমার মন-মাতােল।
মূল ম� য� ভরা, েশাধন কির বেল তারা,
�সাদ বেল এমন সুরা েখেল চতুবর্গর্ িম।
গান - শয্ামাধন িক সবাই পা,
অেবাধ মন েবােঝ না এিক দায়।
িশেবরই অসাধয্ সাধন মনমজােনা রাঙা পা ৷৷
ঠাকুেরর ভাবাব�া একটু কম পিড়য়ােছ। তাঁহার গান থািমল। একটু চুপ কিরয়া আেছন। েছাট খাটিটেত িগয়া
বিসয়ােছন।
িক?”

পি�ত গান শুিনয়া েমািহত হইয়ােছ। িতিন অিত িবনীত ভােব ঠাকুরেক বিলেতেছন, “আবার গান হেব
ঠাকুর একটু পেরই আবার গান গািহেতেছন:
শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড়খানা উড়েতিছ,
কলুেষর কুবাতাস েপেয় েগা�া েখেয় পেড় েগল।
গান - এবার আিম ভাল েভেবিছ।
ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ।
েয েদেশ রজনী নাই, েসই েদেশর এক েলাক েপেয়িছ।
আিম িকবা িদবা িকবা স�য্া স�য্াের ব�য্া কে ৷৷
গান - অভয় পেদ �াণ সঁেপিছ।
আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ ৷৷
কালী নাম মহাম� আৎমিশরিশখায় েবঁেধি।
(আিম) েদহ েবেচ ভেবর হােট, দুগর্ানাম িকেন এেন ৷৷
“দুগর্ানাম িকেন এেন” এই কথা শুিনয়া পি�ত অ�বাির িবসজর্ন কিরেতে। ঠাকুর আবার গািহেতেছন:
গান - কালীনাম ক�তর, হৃদেয় েরাপণ কেরি।
এবার শমন এেল হৃদয় খুেল েদখাব তাই বেস আি ৷৷
েদেহর মেধয্ ছজন কুজ, তােবর ঘের দূর কেরিছ।
রাম�সাদ বেল দুগর্া বেল যা�া কের বেস আ ৷৷
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গান - আপনােত আপিন েথেকা মন েযও নােকা কারু ঘে।
যা চািব তাই বেস পািব (ওের) েখাঁজ িনজ অ�ঃপুের ৷৷
ঠাকুর গান গািহয়া বিলেতেছন -- মুি� অেপক্ষা ভি� ব-গান - আিম মুি� িদেত কাতর নই,
শু�াভি� িেত কাতর হই েগা।
আমার ভি� েযবা পায় েস েয েসবা পায়,
তাের েকবা পায় েস েয ি�েলাকজয়ী ৷৷
শু�াভি� এক আেছ বৃ�াবে,
েগাপ-েগাপী িভ� অেনয্ নািহ জাে।
ভি�র কারেণ নে�র ভবেন
িপতা�ােন নে�র বাধা মাথায় বই ৷৷
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