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তৃতীয় পিরেcদ 
 

িবজয় pভৃিতর সে  সাকার-িনরাকার কথা -- িচিনর পাহাড় 
 
        েকদার o কেয়কিট ভk গােtাtান কিরেলন -- বািড় যাiেবন। েকদার ঠাকুরেক pণাম কিরেলন, আর 
বিলেলন, আjা তেব আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম aধরেক না বেল যােব? aভdতা হয় না? 
  
        েকদার -- তিsn তুে  জগৎ তু m; আপিন েযকােল রiেলন, সকেলরi থাকা হল -- আর িকছু aসুখ েবাধ 
হেয়েছ -- আর িবেয় থাoয়ার জনয্ eকটা ভয় হয় -- সমাজ আেছ -- eকবার েতা েগাল হেয়েছ -- 
 
        িবজয় -- eঁেক েরেখ যাoয়া -- 
 
        eমন সময় ঠাকুরেক লiয়া যাiেত aধর আিসেলন। িভতের পাতা হiয়ােছ। ঠাকুর গােtাtান কিরেলন o 
িবজয় o েকদারেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, eেসা েগা আমার সে । িবজয়, েকদার o aনয্ানয্ ভেkরা ঠাকুেরর 
সে  বিসয়া pসাদ gহণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর আহারােn ৈবঠকখানায় আিসয়া আবার বিসেলন। েকদার, িবজয় o aনয্ানয্ ভেkরা চািরপাে র্ 
বিসেলন। 
 

[েকদােরর কাকুিত o kমা pাথর্না -- িবজেয়র েদবদশর্ন ] 
 
        েকদার কৃতা িল হiয়া aিত নmভােব ঠাকুরেক বিলেতেছন, মাপ কrন, যা iতsতঃ কেরিছলাম। েকদার 
ভািবেতেছন, ঠাকুর েযখােন আহার কিরয়ােছন, েসখােন আিম েকাn ছার! 
 
        েকদােরর কমর্sল ঢাকায়। েসখােন aেনক ভk তাঁহার কােছ আেসন o তাঁহােক খাoয়াiেত সেnশািদ 
নানাrপ dবয্ আনয়ন কেরন। েকদার েসi সকল কথা ঠাকুরেক িনেবদন কিরেতেছন। 
 
        েকদার (িবনীতভােব) -- েলােক aেনেক খাoয়ােত আেস। িক করব pভু, hকুম কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- ভk হেল চ ােলর an খাoয়া যায়। সাত বৎসর unােদর পর o-েদেশ (কামারপুকুের) 
েগলুম। তখন িক aবsাi েগেছ। খানকী পযর্n খাiেয় িদেল! eখন িকnt পাির না। 
 
        েকদার (িবদায় gহেণর পূেবর্ মৃdsের) -- pভু, আপিন শিk স ার কrন। aেনক েলাক আেস। আিম িক 
জািন। 
 
        ীরামকৃ  -- হেয় যােব েগা! আnিরক ঈ ের মিত থাকেল হেয় যায়। 
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        েকদার িবদায় লiবার পূেবর্ ব বাসীর সmাদক ীযুk েযােগnd pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
আসন gহণ কিরেলন। 
 
        সাকার-িনরাকার সmেn কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন সাকার, িনরাকার, আবার কত িক; তা আমরা জািন না! ধু িনরাকর বলেল েকমন কের 
হেব? 
 
        েযােগnd -- bাhসমােজর eক আ যর্! বারবছেরর েছেল, েসo িনরাকার েদখেছ! আিদসমােজ সাকাের aত 
আপিt নাi। oরা পূজােত ভdেলােকর বািড়েত আসেত পাের। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- iিন েবশ বেলেছন, েসo িনরাকার েদখেছ। 
 
        aধর -- িশবনাথবাবু সাকার মােনন না। 
 
        িবজয় -- েসটা তাঁর বুঝবার ভুল। iিন েযমন বেলন, বhrপী কখন e রঙ কখন েস রঙ। েয গাছতলায় বেস 
থােক, েসi িঠক জানেত পাের। আিম ধয্ান করেত করেত েদখেত েপলাম চালিচt। কত েদবতা, তাঁরা কত িক 
বেলন। আিম বললুম, তাঁর কােছ যাব তেব বুঝব। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িঠক েদখা হেয়েছ। 
 
        েকদার -- ভেkর জনয্ সাকার। েpেম ভk সাকার েদেখ। rব যখন ঠাকুরেক দশর্ন কেlন, বেলিছেলম, 
কু ল েকন dলেছ না? ঠাকুর বলেলন, তুিম েদালােলi েদােল। 
 
        ীরামকৃ  -- সব মানেত হয় েগা -- িনরাকার-সাকার সব মানেত হয়। কালীঘের ধয্ান করেত করেত 
েদখলুম রমণী খানকী! বললুম, মা তুi eirেপo আিছস! তাi বলিছ, সব মানেত হয়। িতিন কখন িকrেপ েদখা 
েদন, সামেন আেসন, বলা যায় না। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন -- eেসেছন eক ভােবর ফিকর। 
 
        িবজয় -- িতিন aনnশিk -- আর-eকrেপ েদখা িদেত পােরন না? িক আ যর্! সব েরণুর েরণু eরা সব 
িক না ei সব িঠক করেত যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু গীতা, eকটু ভাগবত, eকটু েবদাn পেড় েলােক মেন কের, আিম সব বুেঝ েফেলিছ। 
িচিনর পাহােড় eকটা িপঁপেড় িগছল। eকদানা িচিন েখেয় তার েপেট ভের েগল। আর-eকদানা মুেখ কের বাসায় 
িনেয় যােc। যাবার সময় ভাবেছ, eবাের eেস পাহাড়টা িনেয় যাব! (সকেলর হাসয্) 


