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তৃতীয় পিরেcদ
িনতয্লীলা েযাগ
[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World]
ৈবকাল হiয়ােছ, ডাkার আিসয়ােছন। aমৃত (ডাkােরর েছেল) o েহম, ডাkােরর সে আিসয়ােছন।
নেরndািদ ভেkরাo uপিsত আেছন। ঠাকুর িনভৃেত aমৃেতর সে কথা কিহেতেছন। িজjাসা কিরেতেছন,
“েতামার িক ধয্ান হয়?” আর বিলেতেছন, “ধয্ােনর aবsা িকরকম জােনা? মনিট হেয় যায় ৈতলধারায় নয্ায়। eক
িচnা, ঈ েরর; aনয্ েকান িচnা আর িভতর আসেব না।” eiবার ঠাকুর সকেলর সে কথা কিহেতেছন।
ীরামকৃ (ডাkােরর pিত) -- েতামার েছেল aবতার মােন না। তা েবশ। নাi বা মানেল।
“েতামার েছেলিট েবশ। তা হেব না? েবাmাi আেমর গােছ িক েটােকা আম হয়? তার ঈ ের েকমন িব াস!
যার ঈ ের মন েসi েতা মানুষ। মানুষ -- আর মানhঁশ। যার hঁশ আেছ, ৈচতনয্ আেছ, েস িনি ত জােন, ঈ র
সতয্ আর সব aিনতয্ -- েসi মানhঁশ। তা aবতার মােন না, তােত েদাষ িক?
“ঈ র; আর e-সব জীবজগৎ, তাঁর ঐ যর্। e মানেলi হল। েযমন বড় মানুষ আর তার বাগান।
“eরকম আেছ, দশ aবতার, -- চিbশ aবতার, -- আবার aসংখয্ aবতার। েযখােন তাঁর িবেশষ শিk
pকাশ, েসখােনi aবতার! তাi েতা আমার মত।
“আর-eক আেছ, যা িকছু েদখেছা e-সব িতিন হেয়েছন। েযমন েবল, -- িবিচ, েখালা, শাঁস -- িতন
জিড়েয় eক। যাঁর িনতয্ তাঁরi লীলা; যাঁর লীলা তাঁরi িনতয্। িনতয্েক েছেড় ধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আেছ
বেলi ছািড়য়া ছািড়েয় িনেতয্ েপৗঁছােনা যায়।
“aহং বুিd যতkণ থােক, ততkণ লীলা ছািড়েয় যাবার েজা নাi। েনিত েনিত কের ধয্ানেযােগর িভতর
িদেয় িনেতয্ েপৗঁছােনা েযেত পাের। িকnt িকছু ছাড়বার েজা নাi। েযমন বললাম, -- েবল।”
ডাkার -- িঠক কথা।
ীরামকৃ -- কচ িনিবর্কlসমািধেত রেয়েছন। যখন সমািধভ হেc eকজন িজjাসা করেল, তুিম eখন
িক েদখেছা? কচ বলেলন, েদখিছ েয জগৎ েযত তাঁেত জের রেয়েছ! িতিনi পিরপূণর্! যা িকছু েদখিছ সব িতিনi
হেয়েছন। eর িভতর েকাnটা েফলব, েকাnটা লব, িঠক করেত পািc না।
“িক জােনা -- িনতয্ আর লীলা দশর্ন কের, দাসভােব থাকা। হনুমান সাকার-িনরাকার সাkাৎকার
কেরিছেলন। তারপের, দাসভােব -- ভেkর ভােব -- িছেলন।”
মিণ (sগতঃ) -- িনতয্, লীলা di িনেত হেব। জামর্ািনেত েবদাn যাoয়া aবিধ iuেরাপীয় পি তেদর
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কাহারo কাহারo ei মত। িকnt ঠাকুর বেলেছন, সব তয্াগ -- কািমনী-কা নতয্াগ -- না হেল িনতয্-লীলার
সাkাৎকার হয় না। িঠক িঠক তয্াগী। সmূণর্ aনাসিk। eiটুকু েহেগল pভৃিত পি তেদর সে িবেশষ তফাত
েদখিছ।
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