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চতু tািরংশ পিরেcদ
জগnাতা ৺কালীপূজা
শরৎকাল, aমাবসয্া, রািt 7টা। েসi uপেরর ঘেরi পূজার সমs আেয়াজন হiয়ােছ। নানািবধ পু ,
চnন, িবlপt, জবা; পায়স o নানািবধ িম াn ঠাকুেরর সmুেখ ভেkরা আিনয়ােছন। ঠাকুর বিসয়া আেছন।
ভেkরা চতুিদর্েক েঘিরয়া বিসয়া আেছন। শরৎ, শশী, রাম, িগিরশ, চুিনলাল, মাsার, রাখাল, িনর ন, েছাট নেরন,
িবহারী pভৃিত aেনকgিল ভk।
ঠাকুর বিলেতেছন, “ধুনা আন”। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর জগnাতােক সমs িনেবদন কিরেলন। মাsার কােছ
বিসয়া আেছন। মাsােরর িদেক তাকাiয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “eকটু সবাi ধয্ান কেরা”। ভেkরা সকেল eকটু
ধয্ান কিরেতেছন।
েদিখেত েদিখেত িগিরশ ঠাকুেরর পাদপেd মালা িদেলন। মাsারo গnপু
তারপর রাম pভৃিত সকল ভেkরা চরেণ ফুল িদেত লািগেলন।

িদেলন। তারপেরi রাখাল।

িনর ন পােয় ফুল িদয়া bhময়ী bhময়ী বিলয়া ভূিম হiয়া, পােয় মাথা িদয়া pণাম কিরেতেছন। ভেkরা
সকেল ‘জয় মা! জয় মা!’ িন কিরেতেছন।
েদিখেত েদিখেত ঠাকুর ীরামকৃ সমািধs হiয়ােছন। িক আ যর্! ভেkরা adুত rপাnর েদিখেতেছন।
ঠাকুেরর েজয্ািতমর্য় বদনম ল! di হেs বরাভয়! ঠাকুর িনsn বাহয্শূনয্! utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। সাkাৎ
জগnাতা িক ঠাকুেরর িভতর আিবভূতার্ হiেলন!
সকেল aবাk হiয়া ei adুত বরাভয়দািয়নী জগnাতার মূিতর্ দশর্ন কিরেতেছন।
eiবাের ভেkরা sব কিরেতেছন। আর eকজন গান গািহয়া sব কিরেতেছন o সকেল েযাগদান কিরয়া
সমsের গাiেতেছন।
িগিরশ sব কিরেতেছন:
েক ের িনিবড় নীল কাদিmনী সুরসমােজ।
েক ের রেkাৎপল চরণ যুগল হর uরেস িবরােজ ৷৷
েক ের রজনীকর নখের বাস, িদনকর কত পেদ pকাশ।
মৃd মৃd হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরেজ ৷৷
আবার গাiেতেছন:
দীনতািরণী, দূিরতহািরনী, সttরজsম িtgণধািরণী,
সৃজন-পালন-িনধনকািরণী, সgণা িনgর্ণা সবর্srিপণী।
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tংিহ কালী তারা পরমাpকৃিত, tংিহ েবয্াম েবয্ামেকশ pসিবনী।
tংিহ sল জল aিনল aনল, tংিহ েবয্াম েবয্ামেকশ pসিবনী।
সাংখয্ পাত ল মীমাংসক নয্ায়, তn তn jােন ধয্ােন সদা ধয্ায়,
ৈবেশিষক েবদােn েম হেয় াn, তথািপ aদয্ািপ জািনেত পােরিন ৷৷
িনrপািধ আিদ anরিহত, কিরেত সাধক জনার িহত,
গেণশািদ প rেপ কালব ভবভয়হরা িtকালবিতর্নী।
সাকার সাধেক তুিম েস সাকার, িনরাকার uপাসেক িনরাকার,
েকহ েকহ কয় bh েজয্ািতমর্য়, েসo তুিম নগতনয়া জননী।
েয aবিধ যার aিভসিn হয়, েস aবিধ েস পরbh কয়,
তৎপের তুরীয় aিনবর্চনীয়, সকিল মা তারা িtেলাকবয্ািপনী।
িবহারী sব কিরেতেছন:
মেনির বাসনা শয্ামা শবাসনা েশান মা বিল,
hদয় মােঝ uদয় হio মা, যখন হেব anজর্িল।
তখন আিম মেন মেন, তুলব জবা বেন বেন,
িমশাiেয় ভিk চnন মা, পেদ িদব পু া িল।
মিণ গািহেতেছন ভkসে :
সকিল েতামাির icা মা icাময়ী তারা তুিম,
েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম।
পে বd কর করী প ুের ল াo িগির,
কাের দাo মা indtপদ কাের কর aেধাগামী।
আিম যnt তুিম যntী, আিম ঘর তুিম ঘরণী,
আিম রথ তুিম রথী েযমন চালাo েতমিন চিল।
গান - েতামাির কrণায় মা সকিল হiেত পাের।
aল য্ পবর্ত সম িব বাধা যায় দূের ৷৷
তুিম ম ল িনধান, কিরছ ম ল িবধান।
তেব েকন বৃথা মির ফলাফল িচnা কের ৷৷
গান - েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না।
গান -- িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ।
ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। আেদশ কিরেতেছন, ei গানিট গাiেত -গান - কখন িক রে থাক মা শয্ামা সুধাতরি ণী।
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গান সমাp হiেল ঠাকুর আবার আেদশ কিরেতেছন -গান - িশব সে সদা রে আনেn মগনা।
ঠাকুর ভkবৃেnর আনেnর জনয্ eকটু পায়স মুেখ িদেতেছন। িকnt eেকবাের ভােব িবেভার, বাহয্শূনয্
হiেলন!
িকয়ৎkণ পের ভেkরা সকেল ঠাকুরেক pণাম কিরয়া pসাদ লiয়া ৈবঠকখানা ঘের েগেলন o সকেল
িমিলয়া আনn কিরেত কিরেত েসi pসাদ পাiেলন। রাত 9টা। ঠাকুর বিলয়া পাঠাiেলন -- রাত হiয়ােছ,
সুেরেndর বািড়েত আজ ৺কালীপূজা হেব, েতামরা সকেল িনমntেণ যাo।
ভেkরা আনn কিরেত কিরেত িসমলা sীেট সুেরেndর বাটীেত uপিsত হiেলন। সুেরnd aিত যtসহকাের
তাঁহািদগেক uপেরর ৈবঠকখানা ঘের লiয়া িগয়া বসাiেলন। বাটীেত uৎসব। সকেলi গীতবাদয্ iতয্ািদ লiয়া
আনn কিরেতেছন।
সুেরেndর বাটীেত pসাদ পাiয়া বািড়েত িফিরেত ভkেদর pায় di pহেরর aিধক রািt হiয়ািছল।
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