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মানিসক অনু বন িতীয়।
এবার আমরা িতীয় সং ার !পী সময় স# ক$
ীয় অনু বেনর উপর একসােথ ধান কির। এখােনও আমরা পূ ণ$সজাগতা তথা
সম-তার দৃ ি/ভি1 েত জা-ত হই, এবং িবেয়াগ!পী িবখি3ত মানিসক ধারনােত ফঁেস না যাই।
আমরা ভয়7র ভােব সমেয়র পূ ব$
া-েহ আব8। আমােদর 9িতিদেনর কাজকম$করার জনসমেয়র 9েয়াজন হয়। বড় বড়
9যু ি; গত কাজ স# < করেত গেল এবং তার আেয়াজন করেত গেলও মাস এবং কখেনা কখেনা বছরও লেগ যায়। ‘আিম’
সময় থেকই উ?প< হয়। অতীেতর সম@ অিভA তার যাগফলই ‘আিম’। ভিবষেতর কCনােক বা@বািয়ত করার জন
সম@রকম 9েচ/াও ‘আিম’। ‘আিম’-ই সময় এবং সময়ই ‘আিম’। পুনরায় এখােনও দুই নই। সময় !পী এই ‘আিম’ 9যু ি; গত
কােজর জনঅতF উপেযাগী। িবিভ< পিরিGিতেত 9েয়াজন অনু সাের ‘আিম’ যা িকছু 9যু ি; গত িশH া অজ$
ন কের 9েয়াজেন
‘ও’ ঐ সম@ অিভA তার সমJয় কত$
া!েপ ববহার কের। এই ভােব 9যু ি; গত এবং ববহািরক H েK সমেয়র !েপ ‘আিম’
দH তা ও িনপুনতার সােথ কাজ করেত পাের।
এখন দখা যাক য এই সময় !পী ‘আিম’-র অF$
জগেত কান উপেযাগীতা আেছ িক? ‘আিমM’-র উপাদান িক িক? িচNবৃ িNর
মানিসক ধাঁচার িনম$
ান কান-েকান উপাদােন হয়? (এখােন আমরা িচNবৃ িNর বিহ$
মুখী এবং ববহািরক িদেকর আেলাচনা করিছ
না) এবার আমরা িচNবৃ িNর অভFরG িবষয় Oেলােক এক-এক কের দিখ যOিলর বণ$
না িনেচ করা হাল।
1) সু রH ার লাভ যােক মহাP াকাQ া বলা হয়। (এ লাভ, অজ$
ন, সRয়, এবং সম@ রকেমর চাওয়া-পাওয়ার ইS া আর সবিকছু
হািতেয় নওয়ার ইS ার একটা ভাল নাম)।
2) অসু রH ার ভয় আর তার থেক উ?প<যTনা, ক/, িচFা, আশ7া, উেNজনা। যা চায় তা না পাওয়ার ভয়। আর যা আেছ তােক
হারাবার ভয়।
3) আ-াসন, U াধ, শV তা, ঈষ$
া, হতাশা।
4) অপরাধেবাধ, সে7াচ, িবিভ<9কােরর বাসনা তৃX করা এবং মিহমািJত করার ইS া।
5) সাZনা এবং আ[াসেনর জনিব[াস-প8িতর উপর িনভ$
রতা।
6) িনেজর এবং অনেদর স# েক$িবিভ< 9কার ছিব মেন পাষন করা আর তার জনমেন সম@ 9কােরর িন\া এবং 9শংসা
রাখার কারেন একার অনু ভব হওয়া আর তার জনস# ক$রH ার H েK সব তাল-েগাল পািকেয় যাওয়া।
উপিরউ; সম@ মানিসক 9দূ ষণেক সমেয়র হ@েH প ছাড়া ত?H না? দখা এবং বাঝা স^ব িক? ‘আিম’-ই হেS সম@
9কােরর 9দুষণ। তাই এই ‘আিমM’-েক বাদ িদেয় মানিসক 9দূ ষণেক দখা ও বাঝা স^ব িক?
িক_ সম@ সাং ৃ িতক A ান এবং পূ ব$
া-হ এই বেল য এটা অেনক সময় সােপH বাপার এবং এই 9দুষণ ক দখেত এবং
বুঝেত গেল তামােক কােনা O`র কােছ যেত হেব, অথবা কান বই পড়েত হেব অথবা এই করেত হেব ঐ করেত হেব
তাহেল তুিম এর থেক মু; হেয় আP দশ$
ন পােব। িক_ এটা িক দখা স^ব য এখােন সময়ই সবেচেয় বড় বাধা। আমােদর
অF$
জগেত জ1 ল !পী মানিসক 9দুষেণর উপর অহং-শূ নআকাশ থেক জীবেনর বাধশি; র আকিaক িবদুেতর ঝটকার
দরকার যােত সম@ 9দুষণ bেলপুেড় খাঁক হেয় যায়। ‘আিম’-র থেক ত?H না? মুি; ই হাল সবেথেক বড় 9A া। সময় নওয়া
হাল ‘আিম’-েক পু/করা।

-ঃ জয় ত?H না?ঃ-

