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সাধারণ bাh সমােজ ীরামকৃ  -- dগর্াপূজা িদবেস 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  সাধারণ bাhসমাজমিnের 
 

[মাsার, হাজরা, িবজয়, িশবনাথ, েকদার ] 
 
        আজ ীরামকৃ  কিলকাতা নগরীেত আগমন কিরয়ােছন। সpমীপূজা, kবার, 26েশ েসেpmর, 1884 

ী াb। ঠাকুেরর aেনকgিল কাজ। শারদীয় মেহাৎসব -- রাজধানীমেধয্ িহnরু pায় ঘের ঘের আজ মােয়র সpমী 
পূজা আরm। ঠাকুর aধেরর বািড় pিতমাদশর্ন কিরেবন o আনnময়ীর আনেnাৎসেব েযাগদান কিরেবন। আর 
eকিট সাধ, ীযুk িশবনাথেক দশর্ন কিরেবন। 
 
        েবলা আnাজ di pহর হiেত সাধারণ bাhসমােজর ফুটপােথর uপর eকিট ছািত হােত কিরয়া মাsার 
পাদচারণ কিরেতেছন। eকটা বািজল, diটা বািজল, ঠাকুর আিসেলন না। ীযুk মহলানিবেশর িডেsনসািরর 
ধােপ মােঝ মােঝ বিসেতেছন; dগর্াপূজা uপলেk েছেলেদর আনn o আবালবৃd সকেলর বয্sভাব েদিখেতেছন। 
 
        েবলা িতনটা বািজল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুেরর গািড় আিসয়া uপিsত। গািড় হiেত aবতরণ কিরয়াi 
সমাজমিnর দৃে  ঠাকুর করেজােড় pণাম কিরেলন। সে  হাজরা o আর di-eকিট ভk। মাsার ঠাকুেরর দশর্ন 
লাভ কিরয়া তাঁহার চরণবnনা কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, “আিম িশবনােথর বািড় যাiব।” ঠাকুেরর আগমনবাতর্া 

িনয়া েদিখেত েদিখেত কেয়কিট bাhভk আিসয়া জুিটেলন। তাঁহারা ঠাকুরেক সে  কিরয়া bাhপাড়ার মেধয্ 
িশবনােথর বািড়র dারেদেশ তাঁহােক লiয়া েগেলন। িশবনাথ বািড়েত নাi। িক হiেব? েদিখেত েদিখেত ীযুk 
িবজয় (েগাsামী), ীযুk মহলানিবশ iতয্ািদ bাhসমােজর কতৃর্পেkরা uপিsত হiেলন o ঠাকুরেক aভয্থর্না 
কিরয়া সমাজমিnরমেধয্ লiয়া েগেলন। ঠাকুর eকটু বসুন -- iিতমেধয্ িশবনাথ আিসয়া পিড়েলo পিড়েত 
পােরন। 
 
        ঠাকুর আনnময়, সহাসয্বদেন আসন gহণ কিরেলন। েবদীর িনেচ েয sােন সংকীতর্ন হেয় েসi sােন 
বিসবার আসন কিরয়া েদoয়া হiল। িবজয়ািদ aেনকgিল bাhভk সmুেখ বিসেলন। 
 

[সাধারণ bাhসমাজ o সাiনেবর্াড, সাকার-িনরাকার -- সমnয় ] 
 
        ীরামকৃে  (িবজয়েক, সহােসয্) -- নলাম, eখােন নািক সাiনেবাডর্ আেছ। aনয্ মেতর েলাক নািক 
eখােন আসবার েজা নাi! নেরnd বলেল, সমােজ িগেয় কাজ নাi, িশবনােথর বািড়েত েযo। 
 
        “আিম বিল সকেলi তাঁেক ডাকেছ। েdষােdষীর দরকার নাi। েকu বলেছ সাকার, েকu বলেছ িনরাকার। 
আিম বিল, যার সাকাের িব াস, েস সাকারi িচnা কrক। যার িনরাকাের িব াস, েস িনরাকােরi িচnা কrক। 
তেব ei লা েয, মতুয়ার বুিd (Dogmatism) ভাল নয়, aথর্াৎ আমার ধমর্ িঠক আর সকেলর ভুল। আমার ধমর্ 
িঠক; আর oেদর ধমর্ িঠক িক ভুল, সতয্ িক িমথয্া; e আিম বুঝেত পািcেন -- e-সব ভাল। েকননা ঈ েরর 
সাkাৎকার না করেল তাঁর srপ বুঝা যায় না। কবীর বলত, ‘সাকার আমার মা, িনরাকার আমার বাপ। কােকা 
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িনেnা, কােকা বেnা, েদােনা পাlা ভারী।’ 
 
        “িহn ু, মুসলামান, ী ান, শাk, ৈশব, ৈব ব, ঋিষেদর কােলর bhjানী o iদানীং bhjানী েতামরা -- 
সকেলi eক বstেক চািহেছা। তেব যার যা েপেট সয়, মা েসirপ বয্বsা কেরেছন। মা যিদ বািড়েত মাছ আেনন, 
আর পাঁচিট েছেল থােক, সকলেকi েপালাo কািলয়া কের েদন না। সকেলর েপট সমান নয়। কাr জনয্ মােছর 
েঝােলর বয্বsা কেরন। িকnt মা সকলেকi সমান ভালবােসন। 
 
        “আমার ভাব িক জােনা? আিম মাছ সবরকম েখেত ভালবািস। আমার েমেয়িল sভাব! (সকেলর হাসয্) 
আিম মাছ ভাজা, হলুদ িদেয় মাছ, টেকর মাছ, বািট-চcিড় -- e-সব তােতi আিছ। আবার মুিড়ঘেnােতo আেছ, 
কািলয়া েপােলায়ােতo আিছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িক জােনা? েদশ-কাল-পাt েভেদ ঈ র নানা ধমর্ কেরেছন। িকnt সব মতi পথ, মত িকছু ঈ র নয়। তেব 
আnিরক ভিk কের eকটা মত আ য় কেl তাঁর কােছ েপাঁছােনা যায়। যিদ েকান মত আ য় কের তােত ভুল 
থােক, আnিরক হেল িতিন েস ভুল ধিরেয় েদন। যিদ েকu আnিরক জগnাথদশর্েন েবেরায়, আর ভুেল 
দিkণিদেক না িগেয় utরিদেক যায়, তাহেল aবশয্ পেথ েকu বেল েদয় oেহ, oিদেক েযo না -- দিkণিদেক 
যাo। েস বয্িk কখনo না কখনo জগnাথদশর্ন করেব। 
 
        “তেব aেনয্র মত ভুল হেয়েছ, e-কথা আমােদর দরকার নাi। যাঁর জগৎ, িতিন ভাবেছন। আমােদর 
কতর্বয্, িকেস েজা েসা কের জগnাথদশর্ন হয়। তা েতামােদর মতিট েবশ েতা। তাঁেক িনরাকার বলছ, e েতা েবশ। 
িমছিরর rিট িসেধ কের খাo, আর আড় কের খাi, িমি  লাগেব। 
 
        “তেব মতুয়ার বুিd ভাল নয়। তুিম বhrিপর গl েনছ। eকজন বােহয্ কেt িগেয় গােছর uপর বhrপী 
েদেখিছল, বnুেদর কােছ eেস বলেল, আিম eকিট লাল িগরিগিট েদেখ eলুম। তার িব াস, eকবাের পাকা লাল। 
আর-eকজন েসi গাছতলা েথেক eেস বলেল েয আিম eকিট সবুজ িগরিগিট েদেখ eলুম। তার িব াস eেকবাের 
পাকা সবুজ। িকnt েয গাছতলায় বাস কেtা, েস eেস বলেল, েতামরা যা বলেছা সব িঠক তেব জােনায়ারিট কখন 
লাল কখন সবুজ, কখন হলেদ, আবার কখন েকান রঙ থােক না। 
 
        “েবেদ তাঁেক সgণ িনgর্ণ di বলা হেয়েছ। েতামরা িনরাকার বলেছা। eকেঘেয়। তা েহাক। eকটা িঠক 
জানেল, aনয্টাo জানা যায়। িতিনi জািনেয় েদন। েতামােদর eখােন েয আেস, েস eঁেকo জােন o ঁেকo জােন।” 
(di-eকজন bাhভেkর pিত a িুল িনেদর্শ) 
 


