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িdতীয় পিরেcদ 
 

নয্াংটাবাবার িশkা -- ঈ রলােভর িব  a িসিd 
 
        ীরামকৃ  -- িসdাi থাকা eক মহােগাল। নয্াংটা আমায় িশখােল -- eকজন িসd সমুেdর ধাের বেস 
আেছ, eমন সময় eকটা ঝড় eল। ঝেড় তার ক  হল বেল েস বলেল, ঝড় েথেম যা। তার বাকয্ িমথয্া হবার নয়। 
eকখানা জাহাজ পালভের যািcল। ঝড় হঠাৎ থামাo যা আর জাহাজ টুপ কের ডুেব েগল। eক জাহাজ েলাক েসi 
সে  ডুেব েগেলা। eখন eতgিল েলাক যাoয়ােত েয পাপ হল, সব oর হেলা। েসi পােপ িসdাio েগল, আবার 
নরকo হেলা। 
 
        “eকিট সাধুর খুব িসdাi হেয়িছল, আর েসi জনয্ aহংকারo হেয়িছল। িকnt সাধুিট েলাক ভাল িছল, আর 
তার তপসয্াo িছল। ভগবান ছdেবেশ সাধুর েবশ ধের eকিদন তার কােছ eেলন। eেস বলেলন, ‘মহারাজ! 

েনিছ আপনার খুব িসdাi হেয়েছ’। সাধু খািতর কের তাঁেক বসােলন। eমন সমেয় eকটা হািত েসখান িদেয় 
যােc। তখন নূতন সাধুিট বলেলন, ‘আcা মহারাজ, আপিন মেন করেল ei হািতটােক েমের েফলেত পােরন?’ 
সাধু বলেলন, ‘য়য্াসা েহােন শkা’। ei বেল ধুেলা পেড় হািতটার গােয় েদoয়ােত েস ছটফট কের মের েগল। 
তখন েয সাধুিট eেসেছ, েস বলেল, ‘আপনার িক শিk! হািতটােক েমের েফলেলন।’ েস হাসেত লাগল। তখন o 
সাধুিট বলেল, ‘আcা, হািতটােক আবার বাঁচােত পােরন?’ েস বলেল, ‘oিভ েহােন শkা হয্ায়।’ ei বেল আবার 
যাi ধুেলা পেড় িদেল, aমিন হািতটা ধড়মড় কের uেঠ পড়ল। তখন e-সাধুিট বলেল, ‘আপনার িক শিk! িকnt 
eকটা কথা িজjাসা কির। ei েয হািত মারেলন, আর হািত বাঁচােলন, আপনার িক হল? িনেজর িক unিত হল? 
eেত িক আপিন ভগবানেক েপেলন?’ ei বিলয়া সাধুিট anধর্ান হেলন। 
 
        “ধেমর্র সূkা গিত। eকটু কামনা থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। ছুঁেচর িভতর সুেতা যাoয়া, eকটু েরাঁ 
থাকেল হয় না। 
 
        “কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi আমােক যিদ লাভ করেত চাo, তাহেল a িসিdর eকটা িসিd থাকেল 
হেব না। 
 
        “িক জান? িসdাi থাকেল aহংকার হয়, ঈ রেক ভুেল যায়। 
 
        “eকজন বাবু eেসিছল -- টয্ারা। বেল, আপিন পরমহংস, তা েবশ, eকটু ssয্য়ন করেত হেব। িক 
হীনবুিd। ‘পরমহংস’; আবার ssয্য়ন করেত হেব। ssয্য়ন কের ভাল করা, -- িসdাi। aহংকাের ঈ রলাভ হয় 
না। aহংকার িকrপ হান? েযন uচুঁ িঢিপ, বৃি র জল জেম না, গিড়েয় যায়। িনচু জিমেত জল জেম আর a ুর হয়; 
তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।” 
 

[Love to all -- ভালবাসায় aহংকার যায় -- তেব ঈ রলাভ ] 
 
        “হাজরােক তাi বিল, আিম বুেঝিছ, আর সব েবাকা -- e-বুিd কেরা না। সকলেক ভালবাসেত হয়। েকu 
পর নয়। সবর্ভূেতi েসi হিরi আেছন। িতিন ছাড়া িকছুi নাi। phাদেক ঠাকুর বলেলন, তুিম বর নাo। phাদ 
বলেলন, আপনার দশর্ন েপেয়িছ, আমার আর িকছু দরকার নাi। ঠাকুর ছাড়েলন না। তখন phাদ বলেলন, যিদ 
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বর েদেব, তেব ei বর েদo, আমায় যারা ক  িদেয়েছ তােদর aপরাধ না হয়। 
 
        “eর মােন ei েয, হির eকrেপ ক  িদেলন। েসi েলাকেদর ক  িদেল হিরর ক  হয়।” 


