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মানিসক অনু বন থম।
এখান থেক আেগর বানী!েলােত এক-এক কের িবিভ%মানিসক অনু বেনর উপর *াধায় করা যাক।
/0েতই, ‘সমসা সমাধান’-এর অনু বন ক নওয়া যাক। এই ‘সমসা-সমাধান’-এর ি2 য়ােক যােগর দৃ ি4েত দখা যাক
অথ5
া6 িবভাজন মু7 বা পূ ণ5সজাগতার সে9 দখা যাক। এর অথ5হাল ;4া িবহীন দশ5
ণ, যখােন আিমে<র লশ মা= নই,
যখােন আ> েকি?ক িবচার নই। এর অথ5আমােদর অAর-জগেত বাধশি7 র সই B মতা আেছ যােত ;4া আর দৃ েশর মেধ
িবভাজন রিহত দশ5
ন হেত পাের, যােত দশ5
ন সD ূ ণ5ভােব হেত পাের। আর এটাই সই সব5
বাপী এবং সব5
E ভগবFা সGার
উHঘাটনও বেট। এই ভগবFা পরJ র িবপরীত থেক মু7 অিK<ময় উজ5
া আর এ কখেনা অতীেতর পূ ব5
াLহ এবং ভিবষেতর
কNনায় থাকা B ু ; আর িবেভদকারী িচF “আিম”-র হেত পাের না। এই ‘আিম’-ই মন আর মন-ই ‘আিম’। যু ি7 এবং
ববহািরক B ে= মন উপেযাগী। িকO অA5
জগেত এই আিম জীবেনর শP । জীবেনর সততা এবং েমর জনমন
আতQবাদীর মত, িকO সতআর মই হাল ভগবFা, আর এই ভগবFার িবেভদকারী মেনর সে9 কান সD ক5নই।
ছাটেবলা থেকই ‘সমসা সমাধান’ আমােদর কােছ পূ ব5
াLহ হেয় যায়। আমােদর মা-বাবা বা !0জেনরা অথবা িবদালয়,
মহািবদালয়, িবRিবদালয়, িবিভ% সংSা বা অনু সান কে?র িশB ক ওঁেদর Uারা বিহ5
জগেতর েতক যু ি7 গত B ে=র
সমসার সমাধােনর জনআমােদর িশিB ত করা হয় আর এটা অতA উপেযাগী। যু ি7 গত B ে= মানু েষর গিতর উ%িত
এবং িবকাশ এই িশB েনর ফেল সWব হয়।
এবার দখা যাক এই ‘পূ ব5
াLহ’ আমােদর অA5
জগেতর সমসা বা মানিসক সমসা সমাধােনর B ে= সিতই িক উপেযাগী?
বিহ5
জগেত অথ5
া6 যু ি7 গত B ে= ‘সমসা-সমাধান কত5
া’ আর ‘সমসা’ এেত YUত আেছ। ওেত একজন কত5
া আেছ আর িUতীয়
হাল ‘বZ’, যার উপর কাজ করা হয়। এই ভােব সমসার সমাধান করা যেত পাের অথবা কান িবেশষE বা িশB েকর
সাহােযও তার সমাধান করা যেত পাের।
িকO অA5
জগেতর পিরেিB েত, সমসার সমাধানকত5
া এবং সমসাদুেটা একই, ‘আিম’ সমসার সে9 যু 7 অথবা ‘আিম’ সমসা
থেক মু7 , এই রকম বলা িঠক নয়, কননা “আিম”-ই সমসা।
িচFবৃ িFর সমসাআর িচF অথ5
া6 ‘আিম’, দুেটা একই, এটা কখেনাই দুই নয়। সমসাই আমােদর সামেন ‘আিম’ ক তুেল ধের
আর এই আিমই হাল আসেল িবভাজন, অথ5
া6 িমথা, য িকনা সমসােক বাঁিচেয় রাখার কােজ সহেযািগতা কের আর িঠক এই
সমেয়ই তথাকিথত !0, ধািম5
ক প\, এবং স] দায়, ধান এবং যাগ ভৃিত আধাি> ক দাকান চালােনা ঠগ এবং তথাকিথত
মেনািবেশষেE র েবশ ঘেট য আমােদর মনেক িবে^ষণ করেত শখায়। িকO এেত কবল িব_ািAরই উ6পিF হয় কননা
এখােন িবে^ষকও মন আর িবে^ষও মন। অথ5
া6 িবে^ষক এবং িবে^ষর মেধকান YUত নই বা পাথ5
কনই।
এই সD ূ ণ5িSিতর উপর পূ ণ5সজাগতা সWব িক? অখ` Yচতেনর অA5
দৃি4র খাঁজ সWব িক? কাউেক অনু করন কােরানা। খুঁেজ
দখ এবং aু িটত হও।

।। জয় aু টন।।

