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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

মৃnয় আধাের িচnয়ী েদবী -- িব পুুের মৃnয়ীদশর্ন 
 
        েবলা dেটা-িতনটার সময় ভkবীর ীযুk aধর েসন o ীযুk বলরাম বসু আিসয়া uপনীত হiেলন o 
পরমহংসেদবেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। তাঁহারা িজjাসা কিরেলন, আপিন েকমন 
আেছন? ঠাকুর বিলেলন, “হাঁ, শরীর ভাল আেছ, তেব আমার মেন eকটু ক  হেয় আেছ।” 
 
        hদেয়র পীড়া সmেn েকান কথারi utাপন কিরেলন না। 
 
        বড়বাজােরর মিlকেদর িসংহবািহনী েদবী-িবgেহর কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  -- িসংহবািহনী আিম েদখেত িগিছলুম। চাষােধাপাপাড়ার eকজন মিlকেদর বািড়েত ঠাকুরেক 
েদখলুম। েপােড়া বািড়, তারা গিরব হেয় েগেছ। eখােন পায়রার g, oখােন েশoলা, eখােন ঝুরঝুর কের বািল-
সুরিক পড়েছ। aনয্ মিlকেদর বািড়র েযমন েদেখিছ, e-বািড়র েস ী নাi। (মাsােরর pিত) -- আcা, eর মােন 
িক বল েদিখ। 
 
        (মাsার চুপ কিরয়া আেছন) 
 
        “িক জােনা। যার যা কেমর্র েভাগ আেছ, তা তার করেত হয়। সংsার, pারb e-সব মানেত হয়। 
 
        “আর েপােড়া বািড়েত েদখলুম েয, েসখােনo িসংহ-বািহনীর মুেখর ভাব jলjল করেছ। আিবভর্াব মানেত 
হয়। 
 
        “আিম eকবার িব ুপুের িগিছলুম। রাজার েবশ সব ঠাকুরবািড় আেছ। েসখােন ভগবতীর মূিতর্ আেছ, নাম 
মৃnয়ী। ঠাকুরবািড়র কােছ বড় দীিঘ। কৃ বাঁধ। লালবাঁধ। আcা, দীিঘেত আবাঠার (মাথাঘষার) গn েপলমু েকন 
বল েদিখ? আিম েতা জানতুম না েয, েমেয়রা মৃnয়ীদশর্েনর সময় আবাঠা তাঁেক েদয়। আর দীিঘর কােছ আমার 
ভাবসমািধ হল, তখন িবgহ েদিখ নাi। আেবেশ েসi দীিঘর কােছ মৃnয়ীদশর্ন হল -- েকামর পযর্n।” 
 

[ভেkর সুখ-dঃখ -- ভাগবত o মহাভারেতর কথা ] 
 
        eতkেণ আর সব ভk আিসয়া জুিটেতেছন। কাবুেলর রাজিবpব o যুেdর কথা uিঠল। eকজন বিলেলন 
েয, iয়াকুব খাঁ িসংহাসনচুয্ত হiয়ােছন। িতিন পরমহংসেদবেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, মহাশয়, iয়াকুব খাঁ 
িকnt eকজন বড় ভk। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, সুখ-dঃখ েদহধারেণর ধমর্। কিবক ণ চnীেত আেছ েয, কালুবীর েজেল িগিছল; 
তার বুেক পাষাণ িদেয় েরেখিছল। -- িকnt  কালুবীর ভগবতীর বরপুt। েদহধারণ করেলi সুখ-dঃখ েভাগ আেছ। 
 
        “ ীমn বড় ভk। আর তার মা খুlনােক ভগবতী কত ভালবাসেতন। েসi ীমেnর কত িবপদ। মশােন 
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কাটেত িনেয় িগিছল। 
 
        “eকজন কাঠুের পরম ভk, ভগবতীর দশর্ন েপেল; িতিন কত ভালবাসেলন, কত কৃপা করেলন। িকnt তার 
কাঠুেরর কাজ আর ঘুচল না! েসi কাঠ েকেট আবার েখেত হেব। কারাগাের চতুর্ভুজ শ চkগদাপdধারী ভগবান 
েদবকীর দশর্ন হল। িকnt কারাগার ঘুচল না।” 
 
        মাsার -- ধু কারাগার েঘাচা েকন? েদহi েতা যত জ ােলর েগাড়া। েদহটা ঘুেচ যাoয়া uিচত িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, pারb কেমর্র েভাগ। েয কিদন েভাগ আেছ, েদহ ধারণ করেত হয়। eকজন কানা 
গ াsান করেল। পাপ সব ঘুেচ েগল। িকnt কানােচাখ আর ঘুচল না। (সকেলর হাসয্) পূবর্জেnর কমর্ িছল তাi 
েভাগ। 
 
        মিণ -- েয বাণটা েছাড়া েগল, তার uপর েকানo আয়t থােক না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেহর সুখ-dঃখ যাi েহাক, ভেkর jান, ভিkর ঐ যর্ থােক েস ঐ যর্ কখনo যাবার নয়। 
েদখ না, পা েবর aত িবপদ! িকnt e-িবপেদ তারা ৈচতনয্ eকবারo হারায় নাi। তােদর মেতা jানী, তােদর 
মেতা ভk েকাথায়? 
 


