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তৃতীয় পিরেcদ 
 

সতয্কথা কিলর তপসয্া -- ঈ রেকািট o জীবেকািট 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, নব-hেlাল বেল eক মত েবিরেয়েছ। ীযুk লিলত চাটুেজয্ তার িভতর আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- নানা মত আেছ। মত পথ। িকnt সbাi মেন কের, আমার মতi িঠক -- আমার ঘিড় িঠক 
চলেছ। 
 
        িগিরশ (মাsােরর pিত) -- েপাপ িক বেলন? It is with our judgements iতয্ািদ1। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eর মােন িক গা? 
 
        মাsার -- সbাi মেন কের, আমার ঘিড় িঠক যােc, িকnt ঘিড়gেলা পরsর েমেল না। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব aনয্ ঘিড় যত ভুল হuক না, সূযর্ িকnt িঠক যােc। েসi সূেযর্র সে  িমিলেয় িনেত হয়। 
 
        eকজন ভk -- aমুকবাবু বড় িমথয্া কথা কয়। 
 
        ীরামকৃ  -- সতয্কথা কিলর তপসয্া। কিলেত aনয্ তপসয্া কিঠন। সেতয্ থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায়। 
তুলসীদাস বেলেছ, ‘সতয্কথা, aধীনতা, পরstী মাতৃসমান -- eiেস হির না িমেল তুলসী ঝুট জবাn।’ 
 
        “েকশব েসন বােপর ধার েমেনিছল, aনয্ েলাক হেল কখনo মানেতা না, eেক েলখাপড়া নাi। 
েজাড়াসাঁেকার েদেবেndর সমােজ িগেয় েদখলাম, েকশব েসন েবদীেত বেস ধয্ান করেছ। তখন েছাকরা বেয়স। 
আিম েসেজাবাবুেক বললাম, যতgিল ধয্ান করেছ ei েছাকরার ফতা (ফাtনা) ডুেবেছ, -- বড়িশর কােছ মাছ 
eেস ঘুরেছ। 
 
        “eকজন -- তার নাম করেবা না -- েস দশহাজার টাকার জনয্ আদালেত িমথয্া কথা কেয়িছল। িজতেব 
বেল আমােক িদেয় মা-কালীেক aঘর্য্ েদoয়ােল। আিম বালকবুিdেত aঘর্য্ িদলুম! বেল, বাবা ei aঘর্িট মােক 
দাo েতা!” 
 
        ভk -- আcা েলাক! 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt eমিন িব াস আিম িদেলi মা নেবন! 
 
        লিলতবাবুর কথায় ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
                                                 
1 It is with our judgements as with our watches, 
  None goes just alike, yet each believes his own. 
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        “aহংকার িক যায় গা! di-eক জেনর েদখেত পাoয়া যায় না। বলরােমর aহংকার নাi। আর eঁর নাi! -
- aনয্ েলাক হেল কত েটরী, তেমা হত -- িবদয্ার aহংকার হেতা। েমাটা বামুেনর eখনo eকটু eকটু আেছ! 
(মাsােরর pিত) মিহম চkবতর্ী aেনক পেড়েছ, না?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, aেনক বi পেড়েছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তার সে  িগিরশ েঘােষর eকবার আলাপ হয়। তাহেল eকটু িবচার হয়। 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- িতিন বুিঝ বেলন সাধনা করেল ীকৃে র মেতা সbাi হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক তা নয়, -- তেব আভাসটা oiরকম। 
 
        ভk -- আjা, ীকৃে র মেতা সbাi িক হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- aবতার বা aবতােরর aংশ, eেদর বেল ঈ রেকািট আর সাধারণ েলাকেদর বেল জীব বা 
জীবেকািট। যারা জীবেকািট তারা সাধনা কের ঈ রলাভ করেত পাের; তারা সমািধs হেয় আর েফের না। 
 
        “যারা ঈ রেকািট -- তারা েযমন রাজার েবটা; সাততলার চািব তােদর হােত। তারা সাততলায় uেঠ যায়, 
আবার icামেতা েনেম আসেত পাের। জীবেকািট েযমন েছাট কমর্চারী, সাততলা বািড়র খািনকটা েযেত পাের oi 
পযর্n।” 
 

[jান o ভিkর সমnয় ] 
 
        “জনক jানী, সাধন কের jানলাভ কেরিছল; কেদব jােনর মূিতর্।” 
 
        িগিরশ -- আহা! 
 
        ীরামকৃ  -- সাধন কের কেদেবর jানলাভ করেত হয় নাi। নারেদরo কেদেবর মেতা bhjান িছল, 
িকnt ভিk িনেয় িছেলন -- েলাকিশkার জনয্। phাদ কখনo েসাঽহm ভােব থাকেতন, কখনo দাসভােব -- 
সnানভােব। হনুমােনরo oi aবsা। 
 
        “মেন করেল সকেলরi ei aবsা হয় না। েকানo বাঁেশর েবিশ েখাল, েকানo বাঁেশর ফুেটা েছাট।” 


