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মানিসক অনু বন চতুথ
।
এই পূ ব
া$েহর জনএক ‘&াি'’ও বা+িবক বেল মেন হয়, ঐ &াি' িনেজেক এক িবিশ/ ‘বি0 ’ বা ‘আ2 া’ নাম িদেয়
িনেজেক যন-েতন 5কাের অিবরাম ও 6ায়ী করার চ/া কের যায়। এই &াি' অথ
া7 ‘আিম’-র জ8, মি+ে9 িচ:বৃ ি:র 5িতিট
উপাদােনর মেধ‘আিম’ আর ‘উপাদান’- এই িমথািবভাজেনর কারেণ হয়। এই ভােব িচ:বৃ ি:র উপাদানই ‘আিম’ ক জ8 দয়
আর ‘আিম’ ‘উপাদান’ ক অিবরাম ভােব বািড়েয় চেল। ব@তঃ এখােন BCত নই- আেছ Eধু অৈCত। িকG এই ‘ৈCত’- এর
আগমন িবিH Iতাকারী িচ:বৃ ি:র উপাদান যমন লাভ, ভয়, আর সমােজর িবJাস-পKিতর উপর িনভ
রতা এইLেলােক
সু রিM ত রাখেত এবং 6ায়ী করেত সাহাযকের।
জীবন না কখেনা জ8ায় আর না কখেনা তার মৃতুহয়, তাই জীবন ‘অতীত জীবন’ িনেয় এেকবােরই উ7সাহী নয় আর না
উ7সাহী বৗKেদর Cারা 5চিলত বুেKর অতীত জীবেনর বিণ
ত িবিভIগO যLিল িকনা সমােজর দুগ
যু 0 মানিসক বাজাের চালু
আেছ। ভারতবেষিহQু েদর ভৃLসংিহতায় তথাকিথত িবেশষেR র কােছ আসা কান দশ
নাথ
ীর পছেনর জীবন সS েকবলা
কািহনীেতও জীবেনর কান Tিচ নই। চােচযাওয়া খৃ/ানেদর ‘পেরর জ8’-েত ‘উKারকারী’ Cারা উKার করা হেব অথবা
মসিজেদ যাওয়া মুসলমানেদর আUাহ ‘পেরর জ8’- ত Vেগবাংেলা দেব এইরকম গেOও জীবেনর কান Tিচ নই। িহQু ,
বৗK, Bজন- দর পুন
জে8র কািহনীেত জীবেনর কান Tিচ নই কননা জীবন কখেনা মের না।
সাং ৃ িতক অিভR তা, পূ ব
া$হ, সামািজক রীিত-নীিত এবং 5থা, পয
াবরেণর 5ভােবর কারেন &াি' ‘আিম’ এই সবিকছু
কবল মেন নয়, এই জন‘আিম’ দাবী কের য তার অি+W আেছ। একবার এক Vাধায় 5বচেন উপি6ত একজন আেমিরকান
ঈJর তেYর অধাপক &াি' ‘আিম’-র সতEেন পাগেলর মত আচরণ করেত ET কেরিছেলা। এই ‘আিম’ ‘ঈJর’- ক
আমােদর সামেন 5েM িপত কের যা ওর চরম লাভ, সGি/করণ, &াি' আর িনভ
রতার 5তীক।
যখন ‘সময়’ Zপী ‘আিম’-র হ+েM প িবনা সম+ িকছু বাধগমহয় ত7M না7 সেতর উপলি[ ঘেট এবং এই িমথা
‘আিম’-র সমাি] হেয় যায় এবং সে^ সে^ ঈJেররও সমাি] ঘেট। অ'র দুিনয়ায় অবি6ত সম+ রকম 5দুষেণর উপাদােনরও
সমাি] হয়। এই সমাি]েতই পূ ণএবং িব_য়কারী ভগব:া যা অনাম, অসীম, অেR য়- সহসা তার এক ‘ঝলক’-এর Zেপ উদয়
হয়। আর এর সে^ সে^ তুH এবং কাOিনক ‘আিম’-র সম+ অিভR তার ধাঁচা b ংস হেয় যায়।
এই শি0 শালী গলািটঁেপ ধরা চতুথঅনু বেনর ফাঁস থেক মু0 হওয়া সdব িক? কাউেক অনু করণ কােরা না - বরং
Vয়ং এটা খুঁেজ বর কেরা।

।। জয় অননু করণ।।

