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চতুিবর্ংশ পিরেcদ 
 

aৈহতুকী ভিk -- পূবর্কথা -- ীরামকৃে র দাসভাব 
 
        ীরামকৃ  -- iিন (ডাkার) যা বলেছন, তার নাম aৈহতুকী ভিk। মেহnd সরকােরর কােছ আিম িকছু চাi 
না -- েকান pেয়াজন নাi, মেহnd সরকারেক েদখেত ভাল লােগ, eরi নাম aৈহতুকী ভিk। eকটু আনn হয় তা 
িক করব? 
 
        “aহলয্া বেলিছল, েহ রাম! যিদ শূকরেযািনেত জn হয় তােতo আমার আপিt নাi, িকnt েযন েতামার 
পাদপেd dাভিk তােক -- আিম আর িকছু চাi না। 
 
        “রাবণ বেধর কথা sরণ করাবার জনয্ নারদ aেযাধয্ায় রামচেndর সে  েদখা বরেত িগেয়িছেলন। িতিন 
সীতারাম দশর্ন কের sব করেত লাগেলন। রামচnd sেব সnt  হেয় বলেলন, ‘নারদ! আিম েতামার sেব সnt  
হেয়িছ, তুিম িকছু বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘রাম! যিদ eকাn আমায় বর েদেব, েতা ei বর দাo েযন েতামার 
পাদপেd আমার dাভিk তােক, আর ei কেরা েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!’ রাম বলেলন, 
‘আরo িকছু বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘আর িকছুi আিম চাi না, েকবল চাi েতামার পাদপেd dাভিk।’ 
 
        “eঁর তাi। েযমন ঈ রেক ধু েদখেত চায়, আর িকছু ধন মান েদহসখু -- িকছুi চায় না। eরi নাম 
dাভিk। 

 
        “আনn eকটু হয় বেট, িকnt িবষেয়র আনn নয়। ভিkর, েpেমর আনn। শmু (মিlক) বেলিছল -- যখন 
আিম তার বািড়েত pায় েযতুম – ‘তুিম eখােন eস; aবশয্ আমার সে  আলাপ কের আনn পাo তাi eস’ -- 
oiটুকু আনn আেছ। 
 
        “তেব oর uপর আর-eকিট aবsা আেছ! বালেকর মেতা যােc -- েকানo িঠক নাi; হয়েতা eকটা ফিড়ং 
ধরেছ। 
 
        (ভkেদর pিত) -- “eঁর (ডাkােরর) মেনর ভাব িক বুেঝছ? ঈ রেক pাথর্না করা হয়, েহ ঈ র, আমায় 
সৎ icা দাo েযন aসৎ কােজ মিত না হয়। 
 
        “আমারo oi aবsা িছল। eেক দাসয্ বেল। আিম ‘মা, মা’ বেল eমন কাঁদতুম েয, েলাক দাঁিড়েয় েযত। 
আমার ei aবsার পর আমােক বীড়বার জনয্ আর আমার পাগলািম সারাবার জনয্, তারা eকজন রাঁড় eেন ঘের 
বিসেয় িদেয় েগল -- সুnর, েচাখ ভাল। আিম মা! মা! বেল ঘর েথেক েবিরেয় eলুম, আর হলধারীেক েডেক 
িদেয় বললুম, ‘দাদা েদখেব eেসা ঘের েক eেসেছ।’ হলধারীেক, আর সব েলাকেক বেল িদলুম। ei aবsায় ‘মা, 
মা’ বেল কাঁদতুম, েকঁেদ েকঁেদ বলতুম, ‘মা! রkা কর। মা! আমায় িনখাদ কর, েযন সৎ েথেক aসেত মন না 
যায়।’ (ডাkােরর pিত) েতামার e-ভাব েবশ -- িঠক ভিkভাব, দাসভাব।” 
 

[জগেতর uপকার o সামানয্ জীব -- িন ামকমর্ o dসtt ] 
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        “যিদ কােরা dসtt (gণ) আেস, েস েকবল ঈ রিচnা কের, আর আর িকছুi ভাল লােগ না। েকu েকu 
pরেbর gেণ জn েথেক dসttgণ পায়। কামনাশূনয্ হেয় কমর্ করেত েচ া করেল, েশেষ dসttলাভ হয়। 
রজিমশােনা সttgণ থাকেল kেম নানািদেক মন হয়, তখন জগেতর uপকার করব ei সব aিভমান eেস েজােট। 
জগেতর uপকার ei সামানয্ জীেবর পেk করেত যাoয়া বড় কিঠন। তেব যিদ েকu জীেবর েসবার জনয্ 
কামনাশূণয্ হেয় কমর্ কের, তােত েদাষ নাi; eেক িন াম কমর্ বেল। erপ কমর্ করেত েচ া করা খুব ভাল। িকnt 
সকেল পাের না। বড় কিঠন। সকেলরi কমর্ করেত হেব; d-eকিট েলাক কমর্ তয্াগ করেত পাের। d-eকজন 
েলােকর dসtt েদখেত পাoয়া যায়। ei িন াম কমর্ করেত করেত রজিমশােনা সttgণ kেম dসtt হেয় 
দাঁড়ায়। 
 
        “ dসtt হেলi ঈ রলাভ তাঁর কৃপায় হয়। 
 
        “সাধারণ েলােক ei dসেttর aবsা বুঝেত পাের না; েহম আমায় বেলিছল, েকমন ভ াচাযর্ মহাশয়! 
জগেত মানলাভ করা মানুষ জীবেনর uেdশয্, েকমন?” 


