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tেয়ািবংশ পিরেcদ 
 

 FREE WILL OR GOD'S WILL 
 

‘যntাrঢ়ািন মায়য়া’ 
 
        ীরামকৃ  -- আিম েতা মুখুয্, আিম িকছু জািন না, তেব e-সব বেল েক? আিম বিল, ‘মা, আিম যnt, তুিম 
যntী; আিম ঘর, তুিম ঘরণী; আিম রথ, তুিম রথী; েযমন করাo েতমিন কির, েযমন বলাo েতমিন বিল, েযমন 
চালাo েতমিন চিল; নাহং নাহং, তঁুh তঁুh।’ তাঁরi জয়; আিম েতা েকবল যnt মাt! ীমতী যখন সহsধারা কলসী 
লেয় যািcেলন, জল eকটুকুo পেড় নাi, সকেল তাঁর pশংসা করেত লাহল; বেল eমন সতী হেব না। তখন 

ীমতী বলেলন, ‘েতামরা আমার জয় েকন দাo; বল, কৃে র জয়, কৃে র জয়! আিম তাঁর দাসী মাt।’ oi 
aবsায় ভােব িবজয়েক বুেক পা িদলুম; eিদেক েতা িবজয়েক eত ভিk কির, েসi িবজেয়র গােয় পা িদলুম, তার 
িক বল েদিখ! 
 
        ডাkার -- তারপর সাবধান হoয়া uিচত। 
 
        ীরামকৃ  (হাতেজাড় কের) -- আিম িক করব? েসi aবsাটা eেল েবhশঁ হেয় যাi! িক কির, িকছুi 
জানেত পাির না। 
 
        ডাkার -- সাবধান হoয়া uিচত, হাতেজাড় করেল িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তখন িক আিম িকছু করেত পাির? -- তেব তুিম আমার aবsা িক মেন কর? যিদ ঢঙ মেন 
কর তাহেল েতামার সােয়n-মােয়n সব ছাi পেড়েছা। 
 
        ডাkার -- মহাশয়, যিদ ঢঙ মেন কির তাহেল িক eত আিস? ei েদখ, সব কাজ েফেল eখােন আিস; কত 
েরাগীর বািড় েযেত পাির না, eখােন eেস ছয়-সাত ঘ া ধের থািক। 
 

[‘ন েযাৎসয্’ -- ভগবd গীতা -- ঈ রi কতর্া, aজুর্ন যnt ] 
 
        ীরামকৃ  -- েসেজাবাবুেক বেলিছলাম, তুিম মেন কেরা না, তুিম eকটা বড়মানুষ, আমায় মানেছা বেল 
আিম কৃতাথর্ হেয় েগলুম! তা তুিম মােনা আর নাi মােনা। তেব eকিট কথা আেছ -- মানুষ িক করেব, িতিনi 
মানােবন। ঈ রীয় শিkর কােছ মানুষ খড়কুেটা! 
 
        ডাkার -- তুিম িক মেন কেরেছা aমুক মাড় েতামায় েমেনেছ বেল আিম েতামায় মানব? তেব েতামায় 
সmান কির বেট, েতামায় িরগাডর্ কির, মানুষেক েযমন িরগাডর্ কের -- 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক মানেত বলিছ গা? 
 
        িগিরশ েঘাষ -- uিন িক আপনােক মানেত বলেছন? 
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        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- তুিম িক বলেছা -- ঈ েরর icা? 
 
        ীরামকৃ  -- তেব আর িক বলিছ! ঈ রীয় শিkর কােছ মানুষ িক করেব? aজুর্ন কুrেkt যুেd বলেলন, 
আিম যুd করেত পারব না, jািত বধ করা আমার কমর্ নয়। ীকৃ  বলেলন -- ‘aজুর্ন! েতামায় যুd করেতi হেব, 
েতামার sভােব করােব!’ ীকৃ  সব েদিখেয় িদেলন, ei ei েলাক মের রেয়েছ।1 িশখরা ঠাকুর বািড়েত 
eেসিছল; তাঁেদর মেত a t গােছ েয পাতা নড়েছ, েসo ঈ েরর icায় -- তাঁর icা বi eকিট পাতাo নড়বার 
েজা নাi! 
 

[Liberty or Necessity? -- Influence of Motives] 
 
        ডাkার -- যিদ ঈ েরর icা, তেব তুিম বেকা েকন? েলাকেদর jান েদবার জনয্ কথা কo েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- বলােcন, তাi বিল। ‘আিম যnt -- তুিম যntী।’ 
 
        ডাkার -- যnt েতা বলেছা; হয় তাi বল, নয় চুপ কের থােকা। সবi ঈ র। 
 
        িগিরশ -- মসাi, যা মেন কrন। িকnt িতিন করান তাi কির। A single step against the 
Almighty will (তাঁর icার pিতকূেল eক পা) েকu েযেত পাের? 
 
        ডাkার -- Free Will িতিনi িদেয়েছন েতা। আিম মেন করেল ঈ র িচnা করেত পাির, আবার না 
করেল না করেত পাির। 
 
        িগিরশ -- আপনার ঈ রিচnা বা aনয্ েকান সৎকাজ ভাল লােগ বেল কেরন। আপিন কেরন না, েসi ভাল 
লাগাটা করায়। 
 
        ডাkার -- েকন, আিম কতর্বয্ কমর্ বেল কির -- 
 
        িগিরশ -- েসo কতর্বয্ কমর্ করেত ভাল লােগ বেল! 
 
        ডাkার -- মেন কর eকিট েছেল পুেড় যােc; তােক বাঁচােত যাoয়া কতর্বয্ েবােধ -- 
 
        িগিরশ -- েছেলিটেক বাঁচােত আনn হয়, তাi আgেনর িভতর যান; আনn আপনােক িনেয় যায়। চােটর 
েলােভ gিল খাoয়া! (সকেলর হাসয্) 
 

[“jানং েjয়ং পিরjাতা িtিবধা কমর্েচাদনা” ]2 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ করেত েগেল আেগ eকিট িব াস চাi, েসi সে  িজিনসিট মেন কের আনn হয়, তেব 
                                                 
1 মৈয়ৈবেত িনহতাঃ পূবর্েমব, িনিমtমাtং ভব সবয্সািচn ।                     [গীতা, 11।13] 
2 গীতা, [18।18] 
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েস বয্িk কােজ pবৃt হয়। মািটর িনেচ eকঘড়া েমাহর আেছ -- ei jান, ei িব াস, pথেম চাi। ঘড়া মেন 
কের েসi সে  আনn হয় -- তারপর েখাঁেড়। খঁুড়েত খুঁড়েত ঠং শb হেল আনn বােড়। তারপর ঘরার কানা েদখা 
যায়। তখন আনn আরo বােড়। eiরকম kেম kেম আনn বাড়েত থােক। আিম িনেজ ঠাকুরবািড়র বারাnায় 
দাঁিড়েয় েদেখিছ, -- সাধু গাঁজা তেয়র করেছ আর সাজেত সাজেত আনn। 
 
        ডাkার -- িকnt আgন ‘হীট’o (utাপ) েদয়, আর ‘লাiট’o (আেলা) েদয়। আেলােত েদখা যায় বেট; িকnt 
utােপ গা পুেড় যায়। িডuিট (কতর্বয্ কমর্) করেত েগেল েকবল আনn হয় তা নয়, ক o আেছ! 
 
        মাsার (িগিরেশর pিত) -- েপেট েখেল িপেঠ সয়। ক েতo আনn। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- িডuিট । 
 
        ডাkার -- েকন? 
 
        িগিরশ -- তেব সরস। (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার -- বশ, eiবার েলােভ gিল খাoয়া eেস পড়ল। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- সরস, নেচৎ িডuিট েকন কেরন? 
 
        ডাkার -- eirপ মেনর iনিkেনসন (মেনর oiিদেক গিত)। 
 
        মাsার (িগিরেশর pিত) -- ‘েপাড়া sভােব টােন!’ (হাসয্) যিদ eকিদেক েঝাঁকi (iনিkেনসন) হল Free 
Will েকাথায়? 
 
        ডাkার -- আিম Free (sাধীন) eেকবাের বলিছ না। গr খঁুিটেত বাঁধা আেছ, দিড় যতদূর যায়, তার 
িভতর ি । দিড় টান পড়েল আবার -- 
 

[ ীরামকৃ  o Free Will] 
 
        ীরামকৃ  -- ei uপমা যd মিlকo বেলিছল। (েছাট নেরেndর pিত) eিক iংরাজীেত আেছ? 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েদখ, ঈ র সব করেছন, িতিন যntী, আিম যnt। e-িব াস যিদ কাr হয়, েস েতা 
জীবnুk -- ‘েতামার কমর্ তুিম কর, েলােক বেল কির আিম।’ িকরকম জােনা? েবদােnর eকিট uপমা আেছ -- 
eকটা হাঁিড়েত ভাত চিড়েয়ছ, আলু, েবgন, চাল লাফােত থােক, েযন aিভমান করেছ ‘আিম নড়িছ’, আিম 
লাফািc।’ েছাট েছেলরা ভােব, আলু। পঠল, েবgন oরা বুিঝ জীয়n, তাi লাফােc। যােদর jান হেয়েছ তারা 
িকnt বুিঝেয় েদয় েয, ei সব আলু, েবgন পটল eরা জীয়n নয়, িনেজ লাফােc না। হাঁিড়র িনেচ আgন jলেছ, 
তাi oরা লাফােc। যিদ কাঠ েটেন লoয়া যায়, তাহেল আর নেড় না। জীেবর ‘আিম কতর্া’ ei aিভমান ajান 
েথেক হয়। ঈ েরর শিkেত সব শিkমান। jলn কাঠ েটেন িনেল সব চুপ। -- পুতুলনােচর পুতুল বািজকেরর 
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হােত েবশ নােচ, হাত েথেক পেড় েগেল আর নেড় না চেড় না! 
 
        “যতkণ না ঈ রদশর্ন হয়, যতkণ েসi পরশমিণ েছঁয়া না হয়, ততkণ আিম কতর্া ei ভুল থাকেব; আিম 
সৎ কাজ কেরিছ, aসৎ কাজ কেরিছ, ei সব েভদ েবাধ থাকেবi থাকেব। e-েভদেবাধ তাঁরi মায়া -- তাঁর 
মায়ার সংসার চালাবার জনয্ বেnাবs। িবদয্ামায়া আ য় করেল, সৎপথ ধরেল তাঁেক লাভ করা যায়। েয লাভ 
কের, েয ঈ রেক দশর্ন কের, েসi মায়া পার হেয় েযেত পাের। িতিনi eকমাt কতর্া, আিম aকতর্া, e-িব াস 
যার, েসi জীবnুk, e-কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম।” 
 
        িগিরশ -- Free Will েকমন কের আপিন জানেলন? 
 
        ডাkার -- Reason (িবচার)-eর dারা নয় -- I feel it! 
 
        িগিরশ -- Then I and others feel it to be the reverse. (আমরা সকেল িঠক uলেটা েবাধ কির 
েয, আমরা পরতnt)। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার -- িডuিটর িভতর dেটা eিলেমn -- (1) িডuিট বেল কতর্বয্ কমর্ করেত যাi, (2) পের আhাদ 
হয়। িকnt initial stage-  (েগাড়ােত) আনn হেব বেল যাi না। েছেলেবলায় েদখতুম পুrত সেnেশ িপঁপেড় 
হেল বড় ভািবত হত। পুrেতর pথেমi সেnশ-িচnা কের আনn হয় না। (হাসয্) pথেম বড় ভাবনা। 
 
        মাsার (sগত) -- পের আনn, িক সে  সে  আনn হয়, বলা কিঠন। আনেnর েজাের কাযর্ হেল, Free 
Will েকাথায়? 


