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tয় tািরংশ পিরেcদ 
 

কালীপূজার িদবেস ভkসে  
 
        ঠাকুর েসi uপেরর ঘের ভkসে  বিসয়া আেছন; েবলা 10টা। িবছানার uপর বািলেশ েঠসান িদয়া আেছন, 
ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া। রাম, রাখাল, িনর ন, কালীপদ, মাsার pভৃিত aেনকgিল ভk আেছন। ঠাকুেরর 
ভািগেনয় hদয় মুখুেjর কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (রাম pভৃিতেক) -- hেদ eখনo জিম জিম করেছ। যখন দিkেণ ের তখন বেলিছল, শাল দাo, 
না হেল নািলশ করব। 
 
        “মা তােক সিরেয় িদেলন। েলাকজন েগেল েকবল টাকা টাকা করত। েস যিদ থাকত e-সব েলাক েযত না। 
মা সিরেয় িদেলন। 
 
        “েগা -- aমিন আরm কেরিছল। খঁুতখঁুত করত। গািড়েত আমার সে  যােব তা েদির করত। aনয্ েছাকরারা 
আমার কােছ eেল িবরk হত। তােদর যিদ আিম কলকাতায় েদখেত েযতাম -- আমায় বলত, oরা িক সংসার 
েছেড় আসেব তাi েদখেত যােবন! জল-খাবার েছাকরােদর েদoয়া আেগ ভেয় বলতুম, তুi খা আর oেদর েদ। 
জানেত পারলুম o থাকেব না। 
 
        “তখন মােক বললাম -- মা oেক hেদর মেতা eেকবাের সরাস েন। তারপর নলাম বৃnাবেন যােব। 
 
        “েগা -- যিদ থাকত ei-সব েছাকরােদর হত না। o বৃnাবেন চেল েগল তাi ei-সব েছাকরারা আসেত 
েযেত লাগল।” 
 
        েগা (িবনীতভােব) -- আেj, আমার তা মেন িছল না। 
 
        রাম (দt) -- েতামার মন uিন যা বুঝেবন তা তুিম বুঝেব? 
 
        (েগা) -- চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ীরামকৃ  (েগা pিত) তুi েকন aমন করিছস -- আিম েতােক সnান aেপkা ভালবািস! 
 
        “তুi চুপ কর না ...... eখন েতার েস ভাব নাi।” 
 
        ভkেদর সিহত কথাবাতর্ার পর তাঁহারা কkাnের চিলয়া েগেল ঠাকুর েগা - েক ডাকাiেলন o বিলেলন, 
তুi িক িকছু মেন কেরিছস। 
 
        েগা -- আেj না। 
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        ঠাকুর মাsারেক বিলেলন, আজ কালীপূজা, িকছু পূজার আেয়াজন করা ভাল। oেদর eকবার বেল eস। 
পাঁকািট eেনেছ িকনা িজjাসা কেরা েদিখ। 
 
        মাsার ৈবঠকখানায় িগয়া ভkেদর সমs জানাiেলন। কালীপদ o aনয্ানয্ ভেkরা পূজার uেদয্াগ কিরেত 
লািগেলন। 
 
        েবলা আnাজ 2টার সময় ডাkার ঠাকুরেক েদিখেত আিসেলন। সে  aধয্াপক নীলমিণ। ঠাকুেরর কােছ 
aেনকgিল ভk বিসয়া আেছন। িগিরশ, কালীপদ, িনর ন, রাখাল, েখাকা (মণীnd), লাটু, মাsার aেনেক। ঠাকুর 
সহাসয্বদন, ডাkােরর সে  aসুেখর কথা o ঔষধািদর কথা eকটু হiেল পর বিলেতেছন, “েতামার জনয্ ei বi 
eেসেছ।” ডাkােরর হােত মাsার েসi dখািন বi িদেলন। 
 
        ডাkার গান িনেত চাiেলন। ঠাকুেরর আেদশkেম মাsার o eকিট ভk রামpসােদর গান গাiেতেছন: 
 
        গান - মন কর িক তtt তাঁের, েযন unt আঁধার ঘের। 
 
        গান - েক জােন কালী েকমন ষড়দশর্েন না পায় দরশন। 
 
        গান - মন ের কৃিষ কাজ জান না। 
 
        গান - আয় মন েবড়ােত যািব। 
 
        ডাkার িগিরশেক বিলেতেছন, “েতামার oi গানিট েবশ -- বীেণর গান -- বুd চিরেতর।” ঠাকুেরর iি েত 
িগিরশ o কালীপদ diজেন িমিলয়া গান নাiেতেছন: 
 
 আমার ei সােধর বীেণ, যেt গাঁথা তােরর হার। 
 েয যt জােন বাজায় িবেণ uেঠ সুধা aিনবার ৷৷ 
 তােন মােন বাঁধেল ডুির, শত ধাের বয় মাধুরী। 
 বােজ না আলগা তাের, টােন িছঁেড় েকামল তার ৷৷ 
 
        গান - জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
             েকাথা হেত আিস, েকাথা েভেস যাi। 
             িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
 েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi ৷৷ 
             েক েখলায়, আিম েখিল বা েকন, 
         জািগেয় ঘুমাi কুহেক েযন। 
             e েকমন েঘার, হেব নািক েভার, 
 aধীর-aধীর েযমিত সমীর, aিবরাম গিত িনয়ত ধাi ৷৷ 
             জািন না েকবা, eেসিছ েকাথায়, 
 েকন বা eেসিছ, েকাথা িনেয় যায়, 
             যাi েভেস েভেস কত কত েদেশ, 
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             চািরিদেক েগাল oেঠ নানা েরাল। 
             কত আেস যায়, হােস কাঁেদ গায়, 
 ei আেছ আর তখিন নাi ৷৷ 
             িক কােজ eেসিছ িক কােজ েগল, 
            েক জােন েকমন িক েখলা হল। 
             pবােহর বাির, রিহেত িক পাির, 
             যাi যাi েকাথা কূল িক নাi? 
             কর েহ েচতন, েক আছ েচতন, 
 কতিদেন আর ভািঙেব sপন? 
             েক আছ েচতন ঘুমাio না আর, 
 দাrণ e-েঘার িনিবড় আঁধার। 
             কর তমঃ নাশ, হo েহ pকাশ, 
 েতামা িবনা আর নািহক uপায়, 
             তব পেদ তাi শরণ চাi ৷৷ 
 
        গান - আমায় ধর িনতাi 
             আমার pাণ েযন আক কের ের েকমন ৷৷ 
             িনতাi, জীবেক হির নাম িবলােত, 
             uঠল েগা েঢu েpম-নদীেত, 
             (eখন) েসi তরে  eখন আিম ভািসেয় যাi। 
             িনতাi েয dঃখ আমার anের, dঃেখর কথা কiব কাের, 
             জীেবর dঃেখ eখন আিম ভািসেয় যাi। 
 
        গান - pাণভের আয় হির বিল, েনেচ আয় জগাi মাধাi। 
 
        গান - িকেশারীর েpম িনিব আয়, েpেমর জুয়াের বেয় যায়। 
             বিহেছ ের েpম শতধাের, েয যত চায় তত পায় ৷৷ 
 েpেমর িকেশারী েpম িবলায় সাধ কির, 
 রাধার েpেম বল ের হির। 
 েpেম pাণ মt কের, েpম তরে  pাণ নাচায়, 
 রাধার েpেম হির বেল, আয় আয় আয় আয় ৷৷ 
 
        গান িনেত িনেত di-িতনিট ভেkর ভাব হiয়া েগল, -- েখাকার (মণীেndর), লাটুর! লাটু িনর েনর 
পাে র্ বিসয়ািছেলন। গান হiয়া েগেল ঠাকুেরর সিহত ডাkার আবার কথা কিহেতেছন। গতকলয্ pতাপ 
(মজুমদার) ঠাকুরেক ‘নাk s  ভিমকা’ ঔষধ িদয়ািছেলন। ডাkার সরকার িনয়া িবরk হiয়ােছন। 
 
        ডাkার -- আিম েতা মির নাi, নাk s  ভিমকা েদoয়া। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েতামার aিবদয্া মrক! 
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        ডাkার -- আমার েকানকােল aিবদয্া নাi। 
 
        ডাkার aিবদয্া মােন ন া stীেলাক বুিঝয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা! সnয্াসীর aিবদয্া মের যায় আর িবেবক সnান হয়। aিবদয্া মা মের 
েগেল aেশৗচ হয়, -- তাi বেল সnয্াসীেক ছঁুেত নাi। 
 
        হিরবlভ আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “েতামায় েদখেল আনn হয়।” হিরবlভ aিত িবনীত। মাdেরর 
িনেচ মািটর uপর বিসয়া ঠাকুরেক পাখা কিরেতেছন। হিরবlভ কটেকর বড় uিকল। 
 
        কােছ aধয্াপক নীলমিণ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহার মান রািখেতেছন o বিলেতেছন, আজ আমার খুব 
িদন। িকয়ৎkণ পের ডাkার o তাঁহার বnু নীলমিণ িবদায় gহণ কিরেলন। হিরবlভo আিসেলন। আিসবার সময় 
বিলেলন, আিম আবার আসব। 


