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সিcদানnলােভর uপায় -- jানী o ভkেদর pেভদ 
 
        সমািধ ভ  হiল। iিতপূেবর্ নেরnd ীরামকৃে র সমািধ দৃে  কk তয্াগ কিরয়া পূবর্িদেকর বারাnায় চিলয়া 
িগয়ােছন। েসখােন হাজরা মহাশয় কmলাসেন হিরনােমর মালা হােত কিরয়া বিসয়া আেছন। তাঁহার সে  নেরnd 
আলাপ কিরেতেছন। eিদেক ঘের eকঘর েলাক। ীরামকৃ  সমািধভে র পর ভkেদর মেধয্ দৃি পাত কিরেলন। 
েদেখন েয, নেরnd নাi। শূনয্ তানপুরা পিড়য়া রিহয়ােছ। আর ভkগণ সকেল তাঁর িদেক ঔৎসুেকয্র সিহত চািহয়া 
রিহয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আgন েjেল েগেছ, eখন থাকল আর েগল! (কােpন pভৃিতর pিত) -- িচদানn আেরাপ 
কর, েতামােদরo আনn হেব। িচদানn আেছi; -- েকবল আবরণ o িবেkপ; িবষয়াসিk যত কমেব, i েরর 
pিত মিত তত বাড়েব। 
 
        কােpন -- কিলকাতার বািড়র িদেক যত আসেব, কাশী েথেক তত তফাত হেব। কাশীর িদেক যত যােব, 
বািড় েথেক তত তফাত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- ীমতী যত কৃে র িদেক egেcন, ততi কৃে র েদহগn পািcেলন। i েরর িনকট যত 
যাoয়া যায়, ততi তােত ভাবভিk হয়। সাগেরর িনকট নদী যতi যায়, ততi েজায়ার-ভাটা েদখা যায়। 
 
        “jানীর িভতর eকটানা গ া বিহেত থােক। তার পেk সব spবৎ। েস সবর্দা s-srেপ থােক। ভেkর 
িভতর eকটানা নয়, েজায়ার-ভাটা হয়। হােস-কাঁেদ, নােচ গায়। ভk তাঁর সে  িবলাস করেত ভালবােস -- কখন 
সাঁতার েদয়, কখন ডুেব, কখন uেঠ -- েযমন জেলর িভতর বরফ ‘টাপুর-টুপুর’ ‘টাপুর-টুপুর’ কের।” (হাসয্) 
 

[সিcদানn o সিcদানnময়ী -- bh o আদয্া শিk aেভদ ] 
 
        “jানী bhেক জানেত চায়। ভেkর ভগবান, -- ষৈড় যর্পূণর্ সবর্শিkমান ভগবান। িকnt বstতঃ bh আর 
শিk aেভদ -- িযিন সিcদানn, িতিনi সিcদানnময়ী। েযমন মিণর েজয্ািতঃ o মিণ; মিণর েজয্ািতঃ বলেলi 
মিণ বুঝায়, মিণ বলেলi েজয্ািতঃ বুঝায়। মিণ না ভাবেল মিণর েজয্ািতঃ ভাবেত পারা যায় না -- মিণর েজয্ািতঃ 
না ভাবেল মিণ ভাবেত পারা যায় না। 
 
        “eক সিcদানn শিkেভেদ uপািধ েভদ -- তাi নানাrপ -- ‘েস েতা তুিমi েগা তারা!’ েযখােন কাযর্ 
(সৃি , িsিত, pলয়) েসiখােনi শিk। িকnt জল িsর থাকেলo জল, তর , ভুড়ভুিড় হেলo জল। েসi 
সিcদানni আদয্াশিk -- িযিন সৃি -িsিত-pলয় কেরন। েযমন কােpন যখন েকান কাজ কেরন না তখনo িযিন, 
আর কােpন পূজা করেছন, তখনo িতিন; আর কােpন লাট সােহেবর কােছ যােcন, তখনo িতিন; েকবল uপািধ 
িবেশষ।” 
 
        কােpন -- আjা হাঁ, মহাশয়। 
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        ীরামকৃ  -- আিম ei কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম। 
 
        কােpন -- েকশব েসন াচার, েscাচার, িতিন বাবু, সাধু নন। 
 
        ীরামকৃ  -- (ভkেদর pিত) -- কােpন আমায় বারণ কের, েকশব েসেনর oখােন েযেত। 
  
        কােpন -- মহাশয়, আপিন যােবন, তা আর িক করব। 
 
        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- তুিম লাট সােহেবর কােছ েযেত পার টাকার জনয্, আর আিম েকশব েসেনর 
কােছ েযেত পাির না? েস ঈ রিচnা কের, হিরনাম কের। তেব না তুিম বল ‘ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ’ -- িযিন ঈ র, 
িতিনi ei সব জীবজগৎ হেয়েছন।          
 


