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নবম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের মােরায়াড়ী ভkগণসে  ীরামকৃ  
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। মাsার o d-eকিট ভk বিসয়া আেছন। কতকgিল মােরায়াড়ী ভk আিসয়া pণাম 
কিরেলন। তাঁহারা কিলকাতায় বয্াবসা কেরন। তাঁহারা ঠাকুরেক বিলেতেছন, আপিন আমােদর িকছু uপেদশ কrন। 
ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মােরায়াড়ী ভkেদর pিত) -- েদখ, “আিম আর আমার” e-dিট ajান। েহ ঈ র, তুিম কতর্া 
আর েতামার ei সব eর নাম jান। আর ‘আমার’ েকমন কের বলেব? বাগােনর সরকার বেল, আমার বাগান, 
িকnt যিদ েকান েদাষ কের তখন মিনব তািড়য়া েদয়, তখন eমন সাহস হয় না েয, িনেজর আেমর িসnকুটা 
বাগান েথেক েবর কের আেন। কাম, েkাধ আিদ যাবার নয়; ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo। কামনা, েলাভ 
করেত হয় েতা ঈ রেক পাবার কামনা, েলাভ কর। িবচার কের তােদর তািড়েয় দাo। হািত পেরর কলাগাছ েখেত 
েগেল মাhত a শু মাের। 
 
        “েতামরা েতা বয্বসা কর, kেম kেম unিত করেত হয় জােনা। েকu আেগ েরিড়র কল কের, আবার েবিশ 
টাকা হেল কাপেড়র েদাকান কের। েতমিন ঈ েরর পেথ eিগেয় েযেত হয়। হল, মােঝ মােঝ িদন কতক িনজর্েন 
েথেক েবিশ কের তাঁেক ডাকেল। 
 
        “তেব িক জােনা? সময় নাহেল িকছু হয় না। কাr কাr েভাগকমর্ aেনক বািক থােক। তাi জনয্ েদিরেত 
হয়। েফাঁড়া কাঁচা aবsায় ast করেল িহেত িবপরীত হয়। েপেক মুখ হেল তেব ডাkার ast কের। েছেল বেলিছল, 
মা, eখন আিম ঘুমুi আমার বােহয্ েপেল তখন তুিম তুল। মা বলেল, বাবা, বােহয্েতi েতামায় তুলেব, আমায় 
তুলেত হেব না।” (সকেলর হাসয্) 
 

[মােরায়াড়ী ভk o বয্বসােয় িমথয্াকথা -- রামনাম কীতর্ন ] 
 
        মােরায়াড়ী ভেkরা মােঝ মােঝ ঠাকুেরর েসবার জনয্ িম াnািদ dবয্ আেনন, ফলািদ থাল িমছির iতয্ািদ। 
থাল িমছিরেত েগালাপ জেলর গn। ঠাকুর িকnt েসi সব িজিনস pায় েসবা কেরন না। বেলন, oেদর আেনক 
িমথয্াকথা কেয় টাকা েরাজগার করেত হয়। তাi uপিsত মােরায়াড়ীেদর কথাcেল uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, বয্বসা করেত েগেল সতয্কথার আঁট থােক না। বয্বসায় েতজী মিn আেছ। নানেকর 
গেl আেছ েয িতিন বলেলন, aসাধুর dবয্ েভাজন করেত িগেয় েদখলুম েয, েস-সব রk মাখা হেয় েগেছ। 
সাধুেদর d িজিনস িদেত হয়। িমথয্া uপােয় েরাজগার করা িজিনস িদেত নাi। সতয্পেথ ঈ রেক পাoয়া যায়।1  
 
        সবর্দা তাঁর নাম করেত হয়। কােজর সময় মনটা তাঁর কােছ েফেল রাখেত হয়। েযমন আমার িপেঠ েফাঁড়া 
                                                 
1 সেতয্ন লভয্sপসা েহয্ষ আtা, সময্g jােনন bhেযর্য্ণ িনতয্m । 
                                                               [মু েকাপিনষd  -- 3/1/5] 
  সতয্েমব জয়েত নানৃতm । 
                                                               [মু েকাপিনষd  -- 3/1/6] 
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হেয়েছ, সব কাজ করিছ, িকnt মন েফাঁড়ার িদেক রেয়েছ। রামনাম করা েবশ। েয রাম দশরেথর েছেল; আবার 
জগৎ সৃি  কেরেছন; আর সবর্ভূেত আেছন। আর aিত িনকেট আেছন। anের বািহের। 
 

“oিহ রাম দশরথকী েবটা, 
oিহ রাম ঘট ঘটেম েলটা, 
oিহ রাম জগৎ পেশরা, 

oিহ রাম সব েস িনয়ারা।” 
 


