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দশম পিরেcদ
মিহমাচরেণর শাstপাঠ বণ o ঠাকুেরর সমািধ
কথা কিহেত কিহেত রাত আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ মিহমাচরণেক শাst হiেত িকছু sবািদ নাiেত
বিলেলন। মিহমাচরণ eকখািন বi লiয়া utর গীতার pথেমi পরbhসmnীয় েয ে াক তাহা নাiেতেছন -“যেদকং িন লং bh েবয্ামাতীতং িনর নm।
apতকর্য্মিবেjয়ং িবনােশাৎপিtবিজর্তm ৷৷”
kেম তৃতীয় aধয্ােয়র 7ম ে াক পিড়েতেছন -“aিgেদর্েবা িdজাতীনাং মুনীনাং hিদ ৈদবতm।
pিতমা slবুdীনাং সবর্t সমদিশর্নাm ৷৷”
aথর্াৎ bাhিদেগর েদবতা aিg, মুিনিদেগর েদবতা hদয়মেধয্ -- slবুিd মনুষয্েদর pিতমাi েদবতা, আর
সমদশর্ী মহােযাগীিদেগর েদবতা সবর্ti আেছন।
“সবর্t সমদিশর্নাম” -- ei কথা ucারণ কিরবামাt ঠাকুর হঠাৎ আসন তয্াগ কিরয়া দ ায়মান হiয়া
সমািধs হiেলন। হােত েসi বাড় o বয্াে জ বাঁধা। ভেkরা সকেলi aবাk -- ei সমদশর্ী মহােযাগীর aবsা
িনরীkণ কিরেতেছন।
aেনকkণ eirেপ দাঁড়াiয়া pকৃিতs হiেলন o আবার আসন gহণ কিরেলন। মিহমাচরণেক eiবার েসi
হিরভিkর ে াক আবৃিt কিরেত বিলেলন। মিহমা নারদপ রাt হiেত আবৃিt কিরেতেছন -anবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm।
নাnবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm ৷৷
আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm।
নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷৷
িবরম িবরম bhn িকং তপসয্াসু বৎস।
bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm ৷৷
লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm।
ভবিনগড়িনবnেcদনীং কতর্রী ৷৷
ীরামকৃ -- আহা! আহা!
[ভা o bhা -- তুিমi িচদানn -- নাহং নাহং ]
ে াকgিলর আবৃিt িনয়া ঠাকুর আবার ভাবািব হiেতিছেলন। কে ভাব সংবরণ কিরেলন। eiবার
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যিতপ ক পাঠ হiেতেছ -যসয্ািমদং কিlতিমndজালং, চরাচরং ভািত মেনািবলাসm।
সিcৎসুৈখকং জগদাtrপং, সা কািশকাহং িনজেবাধrপm ৷৷
“সা কািশকাহং িনজেবাধrপm” -- ei কথা িনয়া ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন, “যা আেছ ভাে তাi আেছ
bhাে ।”
eiবার পাঠ হiেতেছ িনবর্াণষট্কm -oঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং
ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt।
ন চ েবয্াম ভূিমনর্ েতেজা ন বায়ু -ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm ৷৷
যতবার মিহমাচরণ বিলেতেছন -- িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm, ততবারi ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন
-“নাহং! নাহং -- তুিম তুিম িচদানn।”
মিহমাচরণ জীবnুিk গীতা েথেক িকছু পিড়য়া ষট্চkবণর্না পিড়েতেছন। িতিন িনেজ কাশীেত েযাগীর
েযাগাবsায় মৃতুয্ েদিখয়ািছেলন, বিলেলন।
eiবার ভূচরী o েখচরী মুdার বণর্না কিরেতেছন, o সাmবী িবদয্ার।
সাmবী; -- েযখােন েসখােন যায়, েকান uেdশয্ নাi।
[পূবক
র্ থা -- সাধুেদর কােছ ঠাকুেরর রামগীতাপাঠ বণ ]
মিহমা -- রামগীতায় েবশ েবশ কথা আেছ।
ীরামকৃ (সহােসয্) --তুিম রামগীতা রামগীতা কেcা, -- তেব তুিম েঘার েবদাnী! সাধুরা কত পড়ত
eখােন।
মিহমাচরণ pণব শb িকrপ তাi পিড়েতেছন -- “ৈতলধারামিবিcnm দীঘর্ঘnািননাদবৎ”! আবার সমািধর
লkণ বিলেতেছন -“ঊ র্পূণর্মধঃপূণর্ং মধয্পূণর্ং যদাtকm।
সবর্পণূ ংর্ স আেtিত সমািধsসয্ লkণm ৷৷”
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aধর, মিহমাচরণ kেম pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন।
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