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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd, েকশব েসন o সাকারপূজা 
 

[ঈ র সাকার না িনরাকার ] 
  
        eকিদন েকশবচnd েসন িশষয্বৃn লiয়া দিkেণ র-কালীবািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত 
িগয়ািছেলন। েকশেবর সে  িনরাকার সmেn aেনক কথা হiত। পরমহংসেদব তাঁহােক বিলেতন, ‘আিম মািটর বা 
পাথেরর কালী মেন কির না। িচnয়ী কালী। িযিন bh িতিন কালী। যখন িনিkয়, তখন ‘bh’; যখন সৃি -িsিত-
pলয় কেরন, তখন কালী, aথর্াৎ িযিন কােলর সে  রমণ কেরন। কাল aথর্াৎ bh। তাঁহােদর িনmিলিখত কথাবাতর্া 
eকিদন হiেতিছল -- 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- িকরকম জােনা? েযন সিcদানnসমুd -- কূলিকনারা নাi। ভিkিহেম ei 
সমুেdর sােন sােন জল বরফ হেয় যায়; sােন sােন েযন জল বরফ আকাের জমাট বাঁেধ; aথর্াৎ ভেkর কােছ 
িতিন সাkাৎ হেয় কখন কখন সাকারrপ হেয় েদখা েদন। আবার bh-jান-সূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায় -- 
aথর্াৎ ‘bh সতয্ জগৎ িমথয্া’ ei িবচােরর পর সমািধ হেল rপ-টুপ সব uেড় যায়। তখন িক িতিন, মুেখ বলা 
যায় না -- মন বুিd aহংতtt dারা তাঁেক ধরা যায় না। 
 
        “েয েলাক eকটা িঠক জােন, েস আর eকটাo জানেত পাের। েয িনরাকার জানেত পাের, েস সাকারo 
জানেত পাের। েস পাড়ােতo েগেল না -- েকাn টা শয্ামপুকুর, েকাn টা েতিলপাড়া, জানেব েকমন কের!” 
 
        সকেল িনরাকার পূজার aিধকারী নয়, তাi সাকার পূজার িবেশষ pেয়াজন, e-কথাo পরমহংসেদব 
বুঝাiেতেছন। িতিন বিলেলন -- 
 
        “eক মার পাঁচ েছেল। মা মােছর নানারকম আেয়াজন কেরেছন, যার যা েপেট সয়। কাr জনয্ মােছর 
েপালাo কেরেছন। যার েপেটর aসুখ তার জনয্ মােছর েঝাল কেরেছন। েযটা যার েপেট সয়।” 
 
        e েদেশ সাকার পূজা হয়। ী ান িমশনারীরা আেমিরকা o ioেরােপ eেদশবাসীেক aসভয্ জািত বিলয়া 
বণর্না কেরন। তাঁহারা বেলন েয, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা কেরন -- o তাঁহােদর aবsা বড় েশাচনীয়। 
 
        sামী িবেবকানn ei সাকার পূজার aথর্ আেমিরকায় pথেমi বুঝাiেলন; বিলেলন, ভারতবেষর্ পুতুল পূজা 
হয় না। 
 
        "At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every 
temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying the 
attributes of God to these images." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago). 
 
        ঈ রেক ভািবেত েগেলi সাকার িচnা বi আর িকছু আিসেত পাের না, e-কথা মেনািবjান 
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(Psychology) সাহােযয্ sামী বুঝাiেত লািগেলন। িতিন বিলেলন -- 
 
        "Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face 
turned towards the sky in prayers? Why are there so many images in the Catholic 
Church? Why are there so many images in the minds of the Protestants when they 
pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image 
than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world 
means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we 
think of the extended earth; that is all." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago). 
 
        sামীজী আরo বিলেলন, “aিধকারীেভেদ সাকার পূজা o িনরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংsার নেহ -- 
িমথয্া নেহ, িনm sানীয় সতয্। 
 
        "If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, 
would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he 
call it an error? To the Hindu, man is not travelling from error to truth but lower to 
higher truth." 
 
        sামীজী বিলেলন, সকেলর পেk eক িনয়ম হiেত পাের না। ঈ র eক; িকnt িতিন নানা ভেkর িনকট 
নানাভােব pকাশ হiেতেছন। িহn ু eiিট বুেঝন। 
 
        "Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other 
religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them; 
they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, 
all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his 
body. The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or 
stated, only through the Relative." 


