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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারবাদ 
 

[Reconciliation of Free will and Predestination] 
 
        ডাkার বলেছন, ঈ র আমােদর সৃি  কেরেছন, আর আমােদর সকেলর আtা (Soul) aনn unিত 
করেব। eকজন আর eকজেনর েচেয় বড়, eকথা িতিন মানেত চািহেতেছন না। তাi aবতার মানেছন না। 
 
        ডাkার -- ‘Infinite Progress’ তা যিদ না হল তাহেল পাঁচ বছর সাত বছর আর েবঁেচi বা িক হেব! 
গলায় দিড় েদব! 
 
        “aবতার আবার িক! েয মানুষ হােগ েমােত তার পদানত হব! হাঁ, তেব Reflection of God's light 
(ঈ েরর েজয্ািত) মানুেষ pকাশ হেয় থােক তা মািন।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপিন God's Light েদেখন িন -- 
 
        ডাkার utর িদবার পূেবর্ eকটু iতsতঃ কিরেতেছন। কােছ eকজন বnু বিসয়ােছেলন -- আেs আেs িক 
বিলেলন। 
 
        ডাkার -- আপিনo েতা pিtm বi িকছু েদেখন নাi। 
 
        িগিরশ -- I see it, I see the Light! ীকৃ  েয aবতার Prove (pমাণ) করব -- তা নাহেল িজব 
েকেট েফলব। 
 

[িবকারী েরাগীরi িবচার -- পূণর্jােন িবচার বn হয় ] 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব যা কথা হেc, e িকছুi নয়। 
 
        “e-সব িবকােরর েরাগীর েখয়াল। িবকােরর েরাগী বেলিছল, -- eক জালা জল খাব। eক হাঁিড় ভাত খাব! 
বিদয্ বলেল, আcা আcা খািব। পথয্ েপেয় যা বলিব তখন করা যােব। 
 
        “যতkণ কাঁচা িঘ, ততkণi কলকলািন েশানা যায়। পাকা হেল আর শb থােক না। যার েযমন মন, 
ঈ রেক েসirপ েদেখ। আিম েদেখিছ, বড় মানুেষর বািড়র ছিব -- কুiন-eর ছিব আেছ। আবার ভেkর বািড় -- 
ঠাকুরেদর ছিব! 
 
        “লkণ বেলিছেলন, রাম, িযিন sয়ং বিশ েদব, তাঁর আবার পুtেশাক! রাম বলেলন, ভাi যার jান আেছ 
তার ajানo আেছ। যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ। তাi jান-ajােনর পার হo। ঈ রেক 
িবেশষrেপ জানেল েসi aবsা হয়। eরi নাম িবjান। 
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        “পােয় কাঁটা ফুটেল আর-eকিট কাঁটা েযাগাড় কের আনেত হয়। eেত েসi কাঁটািট তুলেত হয়। েতালার 
পর dিট কাঁটাi েফেল েদয়। jান িদেয় ajান কাঁটা তুেল, jান ajান di কাঁটাi েফেল িদেত হয়। 
 
        “পূণর্jােনর লkণ আেছ। িবচার বn হেয় যায়। যা বললুম, কাঁচা থাকেলi িঘেয়র কলকলািন।” 
 
        ডাkার -- পূণর্jান থােক িক? সব ঈ র! তেব তুিম পরমহংসিগির করেছা েকন? আর eরাi বা eেস 
েতামার েসবা করেছ েকন? চুপ কের থাক না েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- জল িsর থাকেলo জল, েহলেল dলেলo জল, তর  হেলo জল। 
 

[Voice of God or Conscience -- মাhত নারায়ণ ] 
 
        “আর eকিট কথা। মাhত নারায়েণর কথাi বা িন েকন? gr িশষয্েক বেল িদছেলন সব নারায়ণ। পাগলা 
হািত আসিছল। িশষয্ grবাকয্ িব াস কের েসখান েথেক সের নাi। হািতo নারায়ণ। মাhত িকnt েচঁিচেয় বলিছল, 
সব সের যাo, সব সের যাo; িশষয্িট সের নাi। হািত তােক আছাড় িদেয় চেল েগল। pাণ যায় নাi। মুেখ জল 
িদেত িদেত jান হেয়িছল। যখন িজjাসা করেল েকন তুিম সের যাo নাi, েস বলেল, ‘েকন, grেদব েয 
বেলেছন -- সব নারায়ণ!’ gr বলেলন, বাবা, মাhত নারায়েণর কথা তেব ন নাi েকন? িতিনi dমন dবুিd 
হেয় িভতের আেছন। আিম যnt, িতিন যntী। আিম ঘর, িতিন ঘরণী। িতিনi মাhত নারায়ণ।” 
 
        ডাkার আর eকটা বিল; তেব েকন বল, eটা সািরেয় দাo? 
 
        ীরামকৃ  -- যতkণ আিম ঘট রেয়েছ, ততkণ eirপ হেc। মেন কেরা মহাসমুd -- aধঃ u র্ পিরপূণর্। 
তার িভতর eকিট ঘট রেয়েছ। ঘেটর anের-বািহের জল। িকnt না ভাkেল িঠক eকাকার হেc না। িতিনi ei 
আিম-ঘট েরেখ িদেয়েছন। 
 

[আিম েক? ] 
 
        ডাkার -- তেব ei ‘আিম’ যা বলছ, egেলা িক? eর েতা মােন বলেত হেব। িতিন িক আমােদর সে  
চালািক েখলেছন? 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, েকমন কের জানেলন, চালািক নয়? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ei ‘আিম’ িতিনi েরেখ িদেয়েছন। তাঁর েখলা -- তাঁর লীলা! eক রাজার চার 
েবটা। রাজার েছেল। -- িকnt েখলা করেছ -- েকu মntী, েকu েকাটাল হেয়েছ, ei সব। রাজার েবটা হেয় েকাটাল 
েকাটাল েখলেছ! 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েশান! েতামার যিদ আtার সাkাৎকার হয়, তেব ei সব মানেত হেব। তাঁর দশর্ন 
হেল সব সংশয় যায়।” 
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[Sonship and the Father -- jানেযাগ o ীরামকৃ ] 
 
        ডাkার -- সব সেnহ যায় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার কােছ ei পযর্n েন যাo। তারপর েবিশ িকছু নেত চাo, তাঁর কােছ eকলা eকলা 
বলেব। তাঁেক িজjাসা করেব, েকন িতিন eমন কেরেছন। 
 
        “েছেল িভখারীেক eক কুনেক চাল িদেত পাের। েরলভাড়া যিদ িদেত হয় েতা কতর্ােক জানােত হয়। 
[ডাkার চুপ কিরয়া আেছন।] 
 
        “আcা, তুিম িবচার ভালবাস। িকছু িবচার কির, েশান। jানীর মেত aবতার নাi। কৃ  aজুর্নেক 
বেলিছেলন, -- তুিম আমােক aবতার aবতার বলছ, েতামােক eকটা িজিনস েদখাi -- েদখেব eস। aজুর্ন সে  
সে  েগেলন। খািনক দূের িগেয় aজুর্নেক বলেলন, ‘িক েদখেত পাc?’ aজুর্ন বলেলন, ‘eকিট বৃহৎ গাছ, কােলা 
জাম েথােলা েথােলা হেয় আেছ।” ীকৃ  বলেলন, ‘o কােলা জাম নয়। আর eকটু eিগেয় েদখ।’ তখন aজুর্ন 
েদখেলন, েথােলা েথােলা কৃ  ফেল আেছ। কৃ  বলেলন, ‘eখন েদখেল? আমার মেতা কত কৃ  ফেল রেয়েছ!’ 
 
        “কবীর দাস ীকৃে র কথায় বেলিছল, তুিম েগাপীেদর হাততািলেত বানর নাচ েনেচিছেল! 
 
        “যত eিগেয় যােব ততi ভগবােনর uপািধ কম েদখেত পােব। ভk pথেম দশর্ন করেল দশভূজা। আরo 
eিগেয় েদখেল ষড়ভুজ। আরo eিগেয় িগেয় েদকছ িdভুজ েগাপাল! যত egেc ততi ঐ যর্ কেম যােc। আরo 
eিগেয় িগেয় েদখেছ িdভুজ েগাপাল! যত egেc ততi ঐ যর্ কেম যােc। আরo eিগেয় েগল, তখন 
েজয্ািতঃদশর্ন কেl -- েকানo uপািধ নাi। 
 
        “eকটু েবদােnর িবচার েশান। eক রাজার সামেন eকজন েভলিক েদখােত eেসিছল। eকটু সের যাoয়ার 
পর রাজা েদখেল, eকজন সoয়ার আসেছ। েঘাড়ার uপর চেড়, খুব সাজেগাজ -- হােত astশst। সভা d েলাক 
আর রাজা িবচার কেc, eর িভতর সতয্ িক? েঘাড়া েতা সতয্ নয়, সাজেগাজ, astশsto সতয্ নয়। েশেষ সতয্ 
সতয্ েদখেল েয েসায়ার eকলা দাঁিড়েয় রেয়েছ! িকনা, bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- িবচার করেত েগেল িকছুi েটেক 
না।” 
 
        ডাkার -- eেত আমার আপিt নাi। 
 

[The World (সংসার) and the Scare-Crow] 
 
        ীরামকৃ  -- তেব e- ম সহেজ যায় না। jােনর পরo থােক। sপেন বাঘেক েদেখেছ, sপন েভেঙ েগল, 
তবু বুক dড়dড় করেছ! 
 
        “েkেত চুির করেত েচার eেসেছ। খেড়র ছিব মানুেষর আকার কের েরেখ িদেয়েছ -- ভয় েদখাবার জনয্। 
েচােররা েকানo মেত ঢুকেত পারেছ না। eকজন কােছ িগেয় েদখেল -- খেড়র ছিব। eেস oেদর বলেল, -- ভয় 
নাi। তবু oরা আসেত চায় না -- বেল বুক dড়dড় করেছ। তখন ভূঁেয় ছিবটােক iেয় িদেল, আর বলেত লাগল 
e িকছু নয়, e-িকছু নয়, ‘েনিত’ ‘েনিত’।” 
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        ডাkার -- e-সব েবশ কথা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ! েকমন কথা? 
 
        ডাkার -- েবশ। 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা ‘Thank you’ দাo। 
 
        ডাkার -- তুিম িক বুঝেছা না, মেনর ভাব? আর কত ক  কের েতামায় eখােন েদখেত আসিছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা, মূেখর্র জনয্ িকছু বল। িবভীষণ ল ার রাজা হেত চায় নাi -- বেলিছল, 
রাম েতামােক েপেয়িছ আবার রাজা হেয় িক হেব! রাম বলেলন, িবভীষণ, তুিম মূখর্েদর জনয্ রাজা হo। যারা 
বলেছ, তুিম eত রােমর েসবা করেল, েতামার িক ঐ যর্ হল? তােদর িশkার জনয্ রাজা হo। 
 
        ডাkার -- eখােন েতমন মূখর্ কi? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা, শাঁকo আেছ আবার েগঁিড়-gগিলo আেছ। (সকেলর হাসয্) 


