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মানিসক অনু বন তৃতীয়।
অভাস- িনমােনর !ারা সু র" ার কামনােক তৃতীয় অনু বেনর #েপ দখা যেত পাের। ব&তঃ ‘আিম’-ই অভাস, না িক ‘আিম’-র
অভাস অথবা “আিম”-র অভাস নয়। আমােদর অভাস আমােদর “যা আেছ” অথা/ যথাথতা থেক পালােত সাহাযকের তথা
‘এই রকম হওয়া উিচত’ এই রকম ধারনােত খুশী কের রােখ।
অভােসর অথ কবল ধুমপান করা, মদপান করা, গাঁজা-আফীম এই সব খাওয়া, তামাক িচবােনা এবং অনঅেনক
িবিচ9 অভােসই সীমাব: নয়। িনেজেক ি;িটশ, ফরাসী, জামান, ই<দী, খৃ=ান বা মুসলমান বলাও অভাসই, কননা বি> কান
িবিশ= ধািমক চC দায় বা দেশর সে? জুেড় িনেজেক সু রি" ত করত চায়। হাঁ, কবল পিরিচিতর উেAেখর জনএই শেBর
Dেয়াগ অভাস নয়। ব&তঃ আমােদর অখE সজাগতার মূ লিভিG একদম এক আর আমােদর িবেভদকারী িচGবৃ িGও একইরকম
অথা/ অেনকাংেশ িমেল যায়। এই ভােব আমরা পৃথক বি> হেলও ব&তঃ আমরা সাবেভৗিমক মানু ষ। এই সেতর অনু ভুিত
থেক আমােদর ভতের একটা DচE সু র" া-ভাব উ/পJহয়। অভাস Kতিরর !ারা এই সু র" া কামনা করেল তা পাওয়া যায়না।
িবচােরর সােথ সL থাক বা িবেরাধ, অনু মান, িচMাকরা হাক বা লাগাতার কথা বেল যাওয়া হাক - এই সবই অভাসেক Kতরী
কের আর এর !ারা মানু ষ কান-না-েকান ভােব সু র" ার অনু ভব কের। সু র" ার অনু ভেবর জনআমরা অনেকান অভােসর
অনু করন কির। এই জনআমরা অনেদর িবচার এবং িশ=াচারও চুির কির এবং তাও আেN-আেN অভােস পিরনত হেয় যায়।
পিরO Jতা ভাল িজিনস িকP মানু ষ যিদ তাই িনেয় বািতকQN হেয় পেড় তাহেল এটাও একটা যRনাদায়ক অভােস পিরণত হয়।
তৃS হওয়া ভােলা িকP কৃি9ম তৃিSও অভাস Kতরী কের। সরল হওয়া ভােলা িকP কৃি9ম সরলতাও অভাস। সহজাবTা যা
িU য়ার পরাবTা, খুবই VWXপূ ণ, এই জনিU য়ােযাগও যন অভােস পিরনত না হয়। এটা খুবই দুঃেখর হেব যিদ ধান মেনর
অভােস পিরনত হয়। িনমনার অথ হাল অহংকার মু> হেয় অসীম শূ ণতায় উপলY হওয়া। ধান ব&তঃ এই িনমন-এ যা9া
করা।
আমােদর পুরােনা মিNেZ থাকার অভাস হেয় িগেয়েছ। এটা অতীেতর চাপ এবং পূ বাQহ তথা ভিবষেতর ক[নায় “আিমX”-র
মাধেম সবদা সু র" ার খাঁেজ লেগ থাকা।
Dেয়াজনীয় ববহািরক কাজ যমন দাঁতমাজা, \ান করা ইতািদ ছাড়া নূ তন-মিNেZর কান অভাস হয়না। আর এই হল অিNX
বা বতমােন থাকা। এ হল দুিট িবচােরর মেধকার শূ নতা যখােন গভীর অMদৃ ি=র অবTান।

।। জয় নূ তন মিNZ।।

