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চতুদর্ শ পিরেcদ
দিkেণ ের ৺কালীপূজা মহািনশায় ীরামকৃ ভজনানেn
গভীর aমাবশয্া িনিশ। আবার জগেতর মার পূজা। ীরামকৃ েছাট খাটিটেত বািলেশ েহলান িদয়া আেছন।
িকnt anমুখর্ , মােঝ মােঝ ভkেদর সে eকিট-diিট কথা কিহেতেছন।
হঠাৎ মাsার o ভkেদর pিত তাকাiয়া বিলেতেছন, আহা, েছেলিটর িক ধয্ান! (হিরপেদর pিত) -- েকমন
ের? িক ধয্ান!
হিরপদ -- আjা হাঁ, িঠক কাে র মেতা।
ীরামকৃ (িকেশারীর pিত) -- o েছেলিটেক জান? িনর েনর িকরকম ভাi হয়।
আবার সকেলi িনঃsb। হিরপদ ঠাকুেরর পদেসবা কিরেতেছন।
ঠাকুর ৈবকােল চ ীর গান িনয়ােছন। গােনর ফুট uিঠেতেছ। আেs আেs গাiেতেছন:
েক জােন কালী েকমন, ষড়দশর্েন না পায় দরশন।।
মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন।
কালী পdবেন হংসসেন হংসীrেপ কের রমণ।।
আtারােমর আtাকালী, pমাণ pণেবর মতন।
িতিন ঘেট ঘেট িবরাজ কেরন icাময়ীর icা েযমন।।
মােয়র uদের bhা -ভা pকা তা জান েকমন।
মহাকাল েজেনেছন কালীর মমর্ aনয্ েকবা জােন েতমন।।
pসাদ ভােষ েলােক হােস সnরেণ িসnু তরণ।
আমার মন বুেঝেছ pাণ বুেঝ না, ধরেব শশী হেয় বামন।।
ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন। আজ মােয়র পূজা -- মােয়র নাম কিরেবন! আবার uৎসােহর সিহত গাiেতেছন:
e সব েkপা মােয়র েখলা
(যার মায়ার িtভুবন িবেভালা) (মাগীর আpভােব gpলীলা)
েস েয আপিন েkপা, কতর্া েkপা, েkপা dেটা েচলা।।
িক rপ িক gণ ভ ী, িক ভাব িকছুi যায় না বলা।
যার নাম জিপেয় কপাল েপােড় কে িবেষর jালা।।
সgেণ িনgর্েণ বাঁিধেয় িববাদ, ঢয্ালা িদেয় ভাঙেছ ঢয্ালা।
মাগী সকল িবষেয় সমান রাজী নারাজ েকবল কােজর েবলা।।
pসাদ বেল থােকা বেস ভবণর্েব ভািসেয় েভলা।
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যখন আসেব েজায়ার uিজেয় যােব, ভাঁিটেয় যােব ভাঁটার েবলা।।
ঠাকুর গান কিরেত কিরেত মােতায়ারা হiয়ােছন। বিলেলন, e-সব মাতােলর ভােব গান। বিলয়া
গাiেতেছন:
(1) - eবার কালী েতামায় খাব।
(2) - তাi েতামােক সুধাi কালী।
(3) - সদানnময়ী কালী, মহাকােলর মেনােমািহনী।
তুিম আপিন নাচ, আপিন গাo, আপিন দাo মা করতািল।।
আিদভূতা সনাতনী, শূনয্rপা শশীভালী।
bhা িছল না যখন, মু মালা েকাথায় েপিল।।
সেব রােt তুিম যntী, আমরা েতামার তেnt চিল।
েযমন রাখ েতমিন থািক মা, েযমন বলাo েতমিন বিল।।
aশাn কমলাকাn িদেয় বেল গালাগািল।
eবার সবর্নাশী ধের aিস, ধমর্াধমর্ dেটা েখিল।।
(4) - জয় কালী জয় কালী বেল যিদ আমার pাণ যায়।
িশবt হiব pাp, কাজ িক বারাণসী তায়।।
aনnrিপণী কালী, কালীর an েকবা পায়?
িকি ৎ মাহাt েজেন িশব পেড়েছন রাঙা পায়।।
গান সমাp হiল eমন সমেয় রাজনারায়েণর েছেল dিট আিসয়া pণাম কিরল। নাটমিnের ৈবকােল
রাজনারায়ণ চnীর গান গাiয়ািছেলন, েছেল dিটo সে সে গাiয়ািছল। ঠাকুর েছেল dিটর আে আবার
গাiেতেছন: ‘e সব েkপা েমেয়র েখলা’।
েছাট েছেলিট ঠাকুরেক বিলেতেছন, -- oi গানিট eকবার যিদ -‘পরম দয়াল েহ pভু’ -ঠাকুর বিলেলন, “েগৗর িনতাi েতামরা dভাi?” -- ei বিলয়া গানিট গাiেতেছন:
েগৗর িনতাi েতামরা dভাi পরম দয়াল েহ pভু।
গান সমাp হiল। রামলােলর ঘের আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, ‘eকটু গা, আজ পূজা।’ রামলাল
গাiেতেছন:
(1) - সমর আেলা কের কার কািমনী!
সজল জলদ িজিনয়া কায়, দশেন pকােশ দািমনী।।
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eলােয় চাঁচর িচকুর পাশ, সুরাসুর মােঝ না কের tাস
a হােস দানব নােশ, রণ pকােশ রি ণী।।
িকবা েশাভা কের মজ িবnু, ঘনতনু েঘির কুমদু বnু,
aিময় িসnু েহিরেয় inু, মিলন e েকান েমািহনী।।
e িক aসmব ভব পরাভব, পদতেল শবসদৃশ নীরব,
কমলাকাn কর aনুভব, েক বেট o গজগািমনী।।
(2) - েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী।
ঠাকুর েpমানেn নািচেতেছন। নািচেত নািচেত গান ধিরেলন:
মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীলকমেল!
গান o নৃতয্ সমাp হiল। ভেkরা আবার সকেল েমেঝেত বিসয়ােছন। ঠাকুরo েছাট খাটিটেত বিসেলন।
মাsারেক বিলেতেছন, তুিম eেল না, চ ীর গান েকমন হেলা।

www.ramakrishnavivekananda.info

