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মানিসক অনু বন ষ।
এিট অনু বেনর উপর শষ সে!শ। িক" এর অথ$এই নয় য আমরা কবলমা+ এই ছয়িট অনু বেনরই িশকার। মুি. তখনই
01ু িটত- পুি3 ত হয়, যখন অনু বনেক 56ারিহত ভােব দশ$
ন স8ব হয়। ি9 য়াবানেদর আ:িরক ভােব আম;ন জানাি< য স
িনেজর িভতের দখুক আর িনেজর চািরিদেকও দখুক যােত স অনঅনু বেনর 0িতও সজাগ থাকেত পাের। যিদ স8ব হয়
িনেজও অনু বেনর উপর সে!শ িলখেত পাের এবং সই লখােক ভারতীয় সংেযাজক ? গাপী মনেনর কােছ মনন এবং
ধােনর হতু পাঠােত পােরন। যিদ ? গাপী মনেনর কােছ ঐ সে!শ উপযু . বেল িবেবিচত হয় তাহেল উিন তা সকেলর
জানার জনপািঠেয় িদেত পােরণ। আমরা জািন য সমঝদারী আর ি9 য়ােযাগ অভােসর Dারা এই অনু বন থেক মুি. পাওয়া
স8ব।
আমােদর উপর ‘শেEর’ অতিধক 0ভাব পেড়। শেEর 0িত মাহই আমােদর ষ অনু বন। আমরা শেEর উেG$এর
মম$
াথ$ক Hনেত পাইনা আর এই জনশেEর Dারা য 0I ােক ব. করা হে< তা আমরা বুঝেতও পািরনা। আমরা আেগর
থেক সংরিJ ত ধারণা এবং পূ ব$
াLেহর উপর িভিM কের শেEর বাখা কির আর এই ভােব 0I া এবং অ:$
দৃি6 থেক বিOত
থেক যাই।
অ:$
দৃি6র অভােবর কারেণ আমরা কবল ধারণা বানাই। এবং তার উপর িনভ$
র কের আমরা হয় তােক Pীকার কির
অথবা অPীকার কির। আর এ দুেটাই হাল মৃতু। কারণ এ দুেটাই যথাথ$
তার 0িত সজাগতা থেক বিOত কের। শেEর
অিভবাি. থেক সততা এবং সমঝদারী হািরেয় যায়। বত$
মােনর অথ$হল- মন অথ$
াQ িবেভদকারী িচMবৃ িMর Pাথ$
পূণ$গিতিবিধর
উেG$থাকা। অতএব বত$
মানই অিRS আর ‘আিমS’-র থেক উেG$
। 0I া সখােনই থােক যখােন ‘আিম’ ‘আিম’ ‘আিম’ আর
‘তুিম’ ‘তুিম’ ‘তুিম’ নই। ‘আিমS’ থেক উেG$থাকাই ভগবMা অথ$
াQ সব$
বাপী Tচতেনর Dার।
শেE আমােদর আসি. হয় নােমর 0িত, ি9 য়ার 0িত নয়। আমরা আমােদর িনজP অবধারণার িভিMেত জীবেনর
বাপাের কথা বিল িক" মহSপূ ণ$বাপার হল - বাঁচা। 0ম করা মহSপূ ণ$
, না িক ‘ে0ম’। সV হওয়া মহSপূ ণ,$না িক সW।
গান গাওয়া মহSপূ ণ$
, না িক Hধু গান। কাজ করা মহSপূ ণ$
, না িক Hধু কাজ। আনে! নৃ তকরা মহSপূ ণ,$না কবল নৃ ত। Pয়ং
অনু ভূত I ান মহSপূ ণ,$না িক তথাকিথত ধার করা ‘অিভI তা’। িবভাজন রিহত অখX সজাগতায় থাকা মহSপূ ণ,$না িক নাম
Yপী িবচারক আর িবচােরর মেধর িবভাজেন।
জীবন ি9 য়ােযাগ তাগ করেত পােরণা, আর মন ি9 য়ােযােগ থাকেত পােরণা। 0ম অেনর সােথ হওয়ার কলা আর
ধান িনেজর সােথ হওয়ার কলা। অিRেSর সােথ সV তামার Zদেয়র, আর অনু ভেবর সােথ সV তামার মিRে[র।

।। জয় শেEর উেG$
র জয়।।

