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বাণী সংখা 280
মানিসক অনু বন - পম।
“এরকম হওয়া উিচ#”- এর লােভ উজ&
ার ' য় হয় আর এর কারেণ “যা হে. ” অথ&
া# 01ারিহত দশ&
ন থেক উ#প3 উজ&
ার সয়ন থেক বিত হেয় যাওয়া- আমােদর দূ ভ&
াগপূ ণ&পম অনু বন। অখ5 সজাগতােত 01ারিহত দশ&
ন স6ব িক?
এই অনু বেনর জনআমরা িনেজেদর এবং সে8 অনেদর িবষেয়ও ছিব িনম&
ান কের িনই এবং ঐ ছিব র' ার কােজ
লেগ থািক। আমরা আমােদর <দনি=ন স> ক&এবং কায&
কলােপর মেধও মেন AB ই. া রেখিদই। আমরা সমC Dকােরর
িবEাস-পFিত এবং ‘মেতর’ অনু পালন করার মেধসু খ অনু ভব করেত থািক।
পুনরায় এই অনু বেনর কারেণ অGর-অিCH শূ নতা আর শূ নতার সু ববIা থেক বিত থেক যায়। আর আমরা
িবচাের িলB হেয় যায়। ফেল ‘িবচারক’- এর Kেপ ‘আিম’ আেরা মজবুত হয় আর ফলLKপ িবচারক িবচার ক আেরা বৃ িF কের।
এই ভােব, আমরা িবচােরর বনায় ডুেব যায়।
অGর- অিCH শূ নতা, িনম&
েনর অবIা, আর এই শূ নতায় Dেয়াজন অনু সাের <দিনক কােজর জনO মানু সাের কািরগরী
িবচারও আসেতপাের। এটাই ধানশীল মন। এই অবIায় অGর-অিCেH সমC িবকার এবং অরাজগতা সমাB হেয় যায়। অGরঅিCেH শূ নতাই সু ববIা।
“ঈEর”-েক খাঁজা, না ধান আর না কান পিবRতা। এেতা ‘যা হে. ’ তার থেক পলায়ন Kপী অনু বেনর িবড়Tনা
এবং িবকৃিতর কারণ। বUতঃ না আেছ িকছু খাঁজার দরকার আর না আেছ পাবার বাপার, যটার দরকার আেছ সটা হল ‘যা
হে. ’ তােক দখার জনজেগওঠার। অতএব ‘িনর-মন’-এ থােকা।ভগবXার সে8 থােকা। জীবেনর সে8 থােকা। মেনর
আিধপতবাড়ােনার অথ&জীবেনর সমজদারীেক কমেজার করা, এই অনু বেনরই অংশ।
িO য়াবানরা বেল য ওরা িশেব=ু র কােছ আেস “অG&
দৃি1” পাওয়ার জন। িকY অG&
দৃি1 কারও িনজL স> িX নয়।
অখ5 <চতেনর Kেপ এ সব&
R িবরাজমান। এ না তামার, না আমার। এ কান দওয়া-েনওয়া করার মত Dযু িZ গত [ ান নয়।
িনম&
না অবIায় জীবেনর আশীব&
াদ ক ভাগাভািগ কের নওয়া।
21 এিDল 2014 তািরেখ আেমিরকার সাBািহক পিRকা ‘টাইম’-এ একিট তথDকাশ কেরেছ। গত বছর অথ&
া#
2013 সােল আেমিরকায় পাশা প\, মুখত কুকুেরর উপর খরচ করা টাকা আজ পয&
G সবেথেক বশী 55,700 আরব
আেমিরকান ডলাের প]েছ গেছ। আর অনিদেক আজও এই পৃিথবীেত লাখ লাখ লােকর একেবলার খাবার ভােগজােটনা।
আিদবাসী ' েR সাহােযর জনভারতবেষ&অেনক িমশনারীরা আেস এবং সাহােযর নােম এই সরল আিদবাসীেদর
উপর তােদর িবEাস-পFিতর বাঝা চািপেয় দয়। ওেদর উপর চািপেয় দওয়া িবEাস-পFিত “পাপ আর উFারকারী”-র
অবধারণা, তােদর সরল আন=পূ ণ&এবং স8 ীতময় জীবন ভয়_র ধম&
ীয় গাঁড়ািমেত পিরবিত&
ত হেয় যায়। এই ভােব ধম&
পিরবত&
ন
তােদর মানিসক িবকৃিতেত পিরবিত&
ত কের দয়।
গভীরভােব অনু বেনর জােল আবF হওয়া সে`ও আমরা িক এই Dকৃত সেতরেথেক পািলেয় যাওয়ার অবIা থেক
মুZ হেত পাির?

।। “যা হে. ”-র জয় হাক।।

