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প দশ পিরেcদ 
 

কালীপূজা রােt সমািধs -- সাে াপা  সmেn ৈদববাণী 
 
        ভেkরা েকহ েকহ কালীমিnের ঠাকুর দশর্ন কিরেত গমন কিরেলন। েকহ বা দশর্ন কিরয়া eকাকী গ াতীের 
বাঁধাঘােটর uপর বিসয়া িনজর্েন িনঃশেb নামজপ কিরেতেছন। রািt pায় 11টা। মহািনশা। েজায়ার সেব আিসয়ােছ 
-- ভাগীরথী utরবািহনী। তীরs দীপােলােক eক-eকবার কােলা জল েদখা যাiেতেছ। 
 
        রামলাল পূজাপdিত নামক পঁুিথ হেs মােয়র মিnের eকবার আিসেলন। পুঁিথখািন মিnরমেধয্ রািখয়া 
িদেবন। মিণ মােক সতৃ  নয়েন দশর্ন কিরেতেছন েদিখয়া রামলাল বিলেলন, িভতের আসেবন িক? মিণ aনুগৃহীত 
হiয়া pেবশ কিরেলন। েদিখেলন, মা েবশ সািজয়ােছন। ঘর আেলাকাকীণর্। মার সmুেখ di েসজ; uপের ঝাড় 
ঝুিলেতেছ। মিnরতল ৈনেবেদয্ পিরপূণর্। মার পাদপেd জবািবl। নানািবধ পু  মালায় েবশকারী মােক 
সাজাiয়ােছন। মিণ েদিখেলন, সmুেখ চামর ঝুিলেতেছ। হঠাৎ মেন পিড়ল, ঠাকুর ীরামকৃ  ei চামর লiয়া 
ঠাকুরেক কত বয্জন কেরন। তখন িতিন স ুিচতভােব রামলালেক বিলেতেছন, “ei চামরিট eকবার িনেত 
পাির?” 
 
        রামলাল aনুমিত pদান কিরেলন; িতিন মােক বয্জন কিরেত লািগেলন। তখনo পূজা আরm হয় নাi। 
 
        েয সকল ভেkরা বািহের িগয়ািছেলন, তাঁহারা আবার ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আিসয়া িমিলত হiেলন। 
 
        ীযুk েবণী পাল িনমntণ কিরয়ােছন। আগামীকলয্ িসঁিথ bাhসমােজ যাiেত হiেব। ঠাকুেরর িনমntণ। 
িনমntণ পেt িকnt তািরখ ভুল হiয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েবণী পাল িনমntণ কেরেছ। তেব eরকম িলখেল েকন বল েদিখ? 
 
        মাsার -- আেj, েলখািট িঠক হয় নাi। তেব aত েভেব-িচেn েলেখন নাi। 
 
        ঘেরর মেধয্ ঠাকুর দাঁড়াiয়া, বাবুরাম কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর েবণী পােলর িচিঠর কথা কিহেতেছন। 
বাবুরামেক sশর্ কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। হঠাৎ সমািধs! 
 
        ভেkরা সকেল তাঁহােক েঘিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। ei সমািধs মহাপুrষেক aবাk হiয়া েদিখেতেছন। ঠাকুর 
সমািধs; বাম পা বাড়াiয়া দাঁড়াiয়া আেছন -- gীবােদশ ঈষৎ আকুি ত। বাবুরােমর gীবার প ােdেশ কােনর 
কােছ হাতিট রিহয়ােছ। 
 
        িকয়ৎkণ পের সমািধভ  হiল। তখনo দাঁড়াiয়া। eiবার গােল হাত িদয়া েযন কত িচিnত হiয়া 
দাঁড়াiেলন। 
 
        ঈষৎ হাসয্ কিরয়া eiবার ভkেদর সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন -- 
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        ীরামকৃ  -- সব েদখলুম -- কার কত দূর eিগেয়েছ। রাখাল, iিন (মিণ), সুেরnd, বাবুরাম, aেনকেক 
েদখলুম। 
 
        হাজরা -- eখানকার? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ। 
 
        হাজরা -- েবিশ িক বnন? 
 
        ীরামকৃ  -- না। 
 
        হাজরা -- নেরndেক েদখেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদিখ নাi, িকnt eখনo বলেত পাির -- eকটু জিড়েয় পেড়েছ; িকnt সbােয়র হেয় যােব 
েদখলুম। 
 
        (মিণর িদেক তাকাiয়া) -- সব েদখলুম ঘুপিট েমের রেয়েছ! 
 
        ভেkরা aবাk, ৈদববাণীর নয্ায় adুত সংবাদ িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt eেক (বাবুরামেক) ছঁুেয় orপ হল! 
 
        হাজরা -- ফাsর্ (First) েক? 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “িনতয্েগাপােলর মেতা েগাটাকতক 
হয়!” 
 
        আবার িচnা কিরেতেছন। eখনo েসiভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        আবার বিলেতেছন -- “aধর েসন -- যিদ কমর্কাজ কেম, -- িকnt ভয় হয় -- সােহব আবার বকেব। যিদ 
বেল, e কয্া হয্ায়!” (সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        ঠাকুর আবার িনজাসেন িগয়া বিসেলন। ভেkরা েমেঝেত বিসেলন। বাবুরাম o িকেশারী তাড়াতািড় কিরয়া 
েছাট খাটিটেত ঠাকুেরর পাদমূেল বিসয়া eেক eেক পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িকেশারীর িদেক তাকাiয়া) -- আজ েয খুব েসবা! 
 
        রামলাল আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন; o আিতশয় ভিkভােব পদধূিল gহণ কিরেলন। মােয়র পূজা 
কিরেত যাiেতেছন। 
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        রামলাল (ঠাকুেরর pিত) -- তেব আিম আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- o ঁ কালী, o ঁ কালী। সাবধােন পূজা কেরা। আবার েমড়া বিল িদেত হেব। 
 
        মহািনশা। পূজা আরm হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  পূজা েদিখেত আিসয়ােছন। মার কােছ িগয়া দশর্ন 
কিরেতেছন। eiবার বিল হiেব -- েলাক কাতার িদয়া দাঁড়াiয়ােছ। বধয্ প র uৎসগর্ হiল। প েক বিলদােনর 
জনয্ লiয়া যাiবার uেদয্াগ হiেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  মিnর তয্াগ কিরয়া িনেজর ঘের িফিরয়া আিসেলন। 
 
        ঠাকুেরর েস aবsা নয়, প বধ েদিখেত পািরেবন না। 
 
        রাত diটা পযর্n েকান েকান ভk মা-কালীর মিnের বিসয়ািছেলন। হিরপদ কালীঘের আিসয়া বিলেলন, 
চলুন, িতিন ডাকেছন, খাবার সব pstত। ভেkরা ঠাকুেরর pসাদ পাiেলন o েয েযখােন পাiেলন, eকটু iয়া 
পিড়েলন। 
 
        েভার হiল; মার ম ল আরিত হiয়া িগয়ােছ। মার সmুেখ নাটমিnর। নাটমিnের যাtা হiেতেছ, মা যাtা 

িনেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  কালীবািড়র বৃহৎ পাকা uঠান িদয়া যাtা িনেত আিসেতেছন। মিণ সে  সে  
আিসেতেছন -- ঠাকুেরর কােছ িবদায় লiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন তুিম eখন যােব? 
 
        মিণ -- আজ আপিন িসঁিথেত ৈবকােল যােবন, আমারo icা আেছ, তাi বািড়েত eকবার যািc। 
 
        কথা কিহেত কিহেত মা-কালীর মিnেরর কােছ আিসয়া uপিsত। aদূের নাটমিnর, যাtা হiেতেছ। মিণ 
েসাপানমূেল ভূিম  হiয়া চরণ বnনা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “আcা eেসা। আর dখানা আটেপৗের নাiবার কাপড় আমার জনয্ eেনা।” 
 


