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tেয়াদশ পিরেcদ
েদেবnd-ভবেন ঠাকুর কীতর্নানেn o সমািধমিnের
eiবার েখাল-করতাল লiয়া সংকীতর্ন হiেতেছ। কীতর্িনয়া গািহেতেছন:
িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের,
aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা মূরিত,
dনয়েন েpম বেহ শতধাের।
েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়,
কভু ধরােত লুঠায়, নয়নজেল ভােস ের,
কাঁেদ আর বেল হির, sগর্-মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের,
আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়,
দাসয্ মুিk যােচন dাের dাের ৷৷
িকবা মুড়ােয় চাঁচর েকশ, ধেরেছন েযাগীর েবশ,
েদেখ ভিk েpমােবশ, pাণ েকঁেদ uেঠ ের।
জীেবর dঃেখ কাতর হেয়, eেলন সবর্s তয্িজেয়,
েpম িবলােত ের,
েpমদােসর বা া মেন, ীৈচতনয্চরেণ,
দাস হেয় েবড়াi dাের dাের ৷৷
ঠাকুর গান িনেত িনেত ভাবািব হiয়ােছন। কীতর্নীয়া ীকৃ িবরহিবধুরা bজেগাপীর aবsা বণর্না
কিরেতেছন।
bজেগাপী মাধবীকুে মাধেবর aেnষণ কিরেতেছন -ের মাধবী! আমার মাধব েদ!
(েদ েদ েদ, মাধব েদ!)
আমার মাধব আমায় েদ, িদেয় িবনামূেলয্ িকেন েন।
মীেনর জীবন, জীবন েযমন, আমার জীবন মাধব েতমন।
(তুi লুকাiেয় েরেখিছস, o মাধবী!)
(aবলা সরলা েপেয়!) (আিম বাঁিচ না, বাঁিচ না)
(মাধবী, o মাধবী, মাধব িবেন) (মাধব aদশর্েন)।
ঠাকুর ীরামকৃ মােঝ মােঝ আখর িদেতেছন, -(েস মথুরা কতদূর! েযখােন আমার pাণবlভ!)
ঠাকুর সমািধs! snহীন েদহ! aেনকkণ িsর রিহয়ােছন।
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ঠাকুর িকি ৎ pকৃিতs; িকnt eখনo ভাবািব । ei aবsায় ভkেদর কথা বিলেতেছন। মােঝ মােঝ মার
সে কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (ভাবs) -- মা! তােক েটেন িনo, আিম আর ভাবেত পাির না! (মাsােরর pিত) েতামার সmnী - তার িদেক eকটু মন আেছ।
(িগিরেশর pিত) -- “তুিম গালাগাল, খারাপ কথা, aেনক বল; তা হuক oসব েবিরেয় যাoয়াi ভাল।
বদরk েরাগ কাr কাrর আেছ। যত েবিরেয় যায় ততi ভাল।
“uপািধ নােশর সময়i শb হয়। কাঠ েপাড়াবার সময় চড়চড় শb কের। সব পুেড় েগেল আর শb থােক
না।
“তুিম িদন িদন d হেব। েতামার িদন িদন খুব unিত হেব। েলােক েদেখ aবাk হেব। আিম েবিশ আসেত
পারেবা না, -- তা হuক, েতামার eমিনi হেব।”
ঠাকুর ীরামকৃে র ভাব আবার ঘনীভূত হiেতেছ। আবার মার সে কথা কিহেতেছন, “মা! েয ভাল আেছ
তােক ভাল করেত যাoয়া িক বাহাdির? মা! মরােক েমের িক হেব? েয খাড়া হেয় রেয়েছ তােক মারেল তেব েতা
েতামার মিহমা!”
ঠাকুর িকি ৎ িsর হiয়া হঠাৎ eকটু uৈcঃsের বিলেতেছন -- “আিম দিkেণ র েথেক eেসিছ। যািc েগা
মা!”
েযন eকিট েছাট েছেল দূর হiেত মার ডাক িনয়া utর িদেতেছ! ঠাকুর আবার িনsn েদহ, সমািধs
বিসয়া আেছন। ভেkরা aিনেমষেলাচেন িনঃশেb েদিখেতেছন।
ঠাকুর ভােব আবার বলেছন, “আিম লুিচ আর খাব না।”
পাড়া হiেত di-eকিট েগাsামী আিসয়ািছেলন -- তাঁহারা uিঠয়া েগেলন।
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