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গীতালরালে ভনলুয জীফন  

জন্ত ভণ্ডর 

োযী অধযাে  বফবাগী প্রধান, ংসৃ্কত বফবাগ, দুঃখুরার বনফাযণচন্দ্র ভাবফদযার, ভবুিদাফাদ, বিভফঙ্গ  
Abstract 

All we know that, Srimad Bhagavad Geeta, literally the Divine Song of the Lord Krishna. It 

is the holy book of the Hindus. It is believed to be a straight gospel from the lips of Lord 

Krishna as he advised Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. It comprises 700 shlokas 

across 18 chapters as part of the epic Mahabharata. The battlefield is symbolic of life. Most 

of us are also full of fears and misgivings about meeting the challenges that life throws in 

our face. There are many moments when we feel overwhelmed, and want to slip away and 

not face situations that need solutions. The Bhagavad Gita can be utilised like a daily Bible, 

a guide for every problem that we may encounter. The Gita is a handbook of instructions 

about how every human being can imbibe the Vedanta philosophy in one's life. 
  

Keywords: The Gita, Nature of Guans, Relevance of the Gita, Gita and youth, Platonic 

action, Fidelity, Yoga, Own  biz, Balanced intellect, Sacrifice.  
 

     আায বনদ্রা ব মভথুন„ এই প্রফৃবি চতুষ্টলে অফরম্বন েলয জীফ ের এবগল চলরলে এে অজানা লথ। 

ভানুল  ভস্ত জীলফয আোঙ্ক্ষা র ুখালেলণ ফা আনন্দ রাব।এই ুখাববরাল ফা আনন্দ রালবয ইচ্ছা জন্মগত। 

কেননা আভযা েলরই অভৃলতয ুত্র। আনন্দ ফা ুখই আভালদয স্বরূ- ‘আনলন্দা রহ্লিবত ফযজনা ’।
1

 
 

    আনন্দ রালব েী  ফা আনান্দ রালবয উলেই ফা বে? আনলন্দয স্বরূ উলন্মাবচত লর উলেগ,ব,দুঃখ,মন্ত্রণা 

কোন বেেুই জীফলে টরালত ালয না-ফ বেেুয ভলধযই জীফ তখন অূফি এে যলয আস্বাদ কল যবে ল 

লে। ক তখন ল মা অভৃত,অব,রহ্িস্বরূ “ ‘যলা মফ ুঃ’।
2
 এই অভৃত যলয অবধবত ুরুললািভ  বগফান 

শ্রীেৃষ্ণ কালে ভুযভান ৃবথফীয কশ্রষ্ঠ জীফ ভানুললে ববিরূ কনৌো আলযাণ েবযল েভিরূ দাাঁড়লে অফরম্বন 

েলয জ্ঞানরূ অভৃতাগলযয  গীতারূ  ুধাবাণ্ড উায বদললেন। 
 

শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা: ‘শ্রী’ েথাবট বাগয,্পদদ, কৌন্দমিয প্রবৃবত অলথি ফযফৃতত । বমবন ‘শ্রী’ মুি বতবনই শ্রীভ  ,বগফান। 

‘গীত’ েথায অথি গান। ুতযাং ‘শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা’ র বগফান শ্রী েৃলষ্ণয ভুখবনুঃৃত গান  ফা ঈশ্বলযয গান। স্বাভী 

ভালদফানন্দ বগবয তাাঁয ‘গীতালফাবধবন’-কত বরলখলেন, ‘গী’ ফাণী,মায োযা ত  নাভা ফস্তু ‘ইত’ প্রাপ্ত া মা, তা 

                                                           
1

 মতবিযীম উবনলদ ৩/৬/১। 
2

  মতবিযীম উবনলদ ২/৭/২। 
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‘গীতা’; কম ফাণীয োযা ইবন্দ্রাতীত ‘ত ’-কে জানা মা তাই ‘গীতা’। ‘উবনলদ’ ব্দবট স্ত্রী বরঙ্গ, উবনললদয 

বফললণ রূল প্রমুি া ‘গীতা’ ব্দবট স্ত্রীবরঙ্গ।  
 

     ভবলি েৃষ্ণদ্বোণ ফাদযাণ কফদফযােৃত ‘ভাবাযত’ ভাোলফযয ‘বীষ্ম’লফিয ২৫-৪২তভ অধযা 

‘শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা’ নালভ বযবচত।ঙ্কযাচামি, শ্রীধয, যাভানুজ প্রভুলখযা এই গ্রন্থবটলে ‘শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা’, ‘বগফদ্গীতা’ 

ফা ‘গীতা’ নালভ উলেখ েলযলেন। কমলতু ভাবাযলতয যচবতা কফদফযা কলতু ভাবাযতান্তগিত 

শ্রীভদ্ভগফদ্গীতায যচবতা কফদফযা-ই। াতত কলালে বনফদ্ধ া গীতালে ‘প্ততী’ ফরা ।   
 

     েুরুাণ্ডফলদয করােক্ষোযী ভাযলণ অজুিন  তাাঁয প্রবতক্ষরূল ভাগত স্বজন-বযজন-গুরুজনলদয কদলখ 

বফলালদ আচ্ছন্ন লরন। াত কথলে খল ড়র ‘গাণ্ডীফ’। বফলাদাচ্ছন্ন অজুিলনয এই ক্লীফবকেলে অলনাদলনয উলেলয 

বগফান শ্রীেৃষ্ণ ক্ষাত্রধভি  আত্মতত্ত্ববফলে কম উলদ কদন তাই ‘শ্রীভদ্ভগফদ্গীতায’ ভুখয উজীফয বফল। অষ্টাদ 

অধযা ভবেত শ্রীেৃলষ্ণয এই তলত্ত্বালদ ংেরন লফিাবনল ায ‘শ্রীভদ্ভগফদলতাবনলদ্’ রূল অবববত। 
 

‚লফিাবনললদা গালফা কদাগ্ধা কগাারনন্দনুঃ। 

ালথিা ফ ুঃ ধুীলবিািা দগ্ধং গীতাভতৃং ভ ‛।।
3

 
 

     উবনলদ, গীতা এফং কফদান্ত দিন-এই াস্ত্রত্রলে এেলত্র ‘প্রস্থানত্রী’ ফলর।‘প্রস্থান’েথায ভভিাথি র, এই 

বতনবট ধ্রুফতাযালে রক্ষয েলয ংায-ভুদ্রমাত্রী ফযবিফগি কভাক্ষ লথ প্রস্থান েলযন। বণ্ডতগলণয ভলত বাযতীম 

দিন ালস্ত্রয ভলধয কভাক্ষ প্রাবপ্তয উাম বনলম  কম বফলযাধ, গীতা কই বফলযালধয অফান ঘবটলম নানা ভত  লথয 

ভেম াধন ঘবটলমলে। ঈশ্বলয আতযবন্তে আত্মভিণ-ই গীতায কল বক্ষা। ঋবল অযবফন্দ তাই ফলরলেন- “The 

whole of the Gita’s gospel of work rests upon its idea of sacrifice and contains in fact the 

eternal connecting truth of God and the world and works.”
4
 

 

গীতা  ভনলুয জীফন 
 

     বযদৃষ্টভান এই বফশ্বচযাচয প্রেৃবতয েভিোলণ্ডয পর। প্রবিলত োমিাবদেবনলবত প্র+েৃ+বিন্=প্রেৃবত, স্ববাফ। 

মা তত্ত্বান্তলযয উ াদন রূ োমিাধন েলয বেন্তু েখলনা েৃত  না, তাই প্রেৃবত- ‘প্রেলযাবত ইবত প্রেবৃতুঃ’।
5
 

প্রেৃবত র ত্ত্ব যজুঃ  তভুঃ- এই গুণত্রলয াভযাফস্থা ‘... প্রেবৃতুঃ প্রধানং ত্ত্বযজস্তভাং াভযাফস্থা’।
6
 ফায জগলত 

গুণত্রলয প্রোলে আভযা ভতা, বিাীরতা  জড়তা ফরলত াবয। প্রেৃবতয অন্তগিত জীফের এই গুণত্রলয 

প্রবালফ েভি েযলত ফাধয-‘োমিলত যফুঃ েভি ফিুঃ প্রেবৃতদ্বজগুিদ্বণুঃ’।
7
 প্রলতযে ফযবিয ভলধয এই গুণরূ বিত্রলয 

অফস্থান।  
 

গুণত্রলয প্রেবৃত   েভিতত্ত্ব: বগফান গীতা ফলরলেন,ত্ত্বগুণ প্রফর লর ফি ইবন্দ্রোলয প্রো ফা বনভির জ্ঞান 

উ ন্ন - ‘তত্র ত্ত্বং বনভিরবকো  প্রোেভনাভম্’।
8
ত্ত্বগুলণয ফৃবদ্ধোলর ভৃতুয লর স্বগিাবদ বদফযলরাে প্রাবপ্ত 

                                                           
3

 শ্রী শ্রী গীতা-ভাাত্ময,কলাে-৫। 
4

 Essays on the Gita-Sri Aurobindo-p.154. 
5

 াংখযতত্ত্বলেৌভুদী, নাযাণচন্দ্র কগাস্বাভী ,ৃ;৩৬। 
6

  ঐ  
7

  গীতা ৩/৫। 
8

  গীতা ১৪/৬। 
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।
9
এই ত্ত্বগুণ বেবফধ- শুদ্ধ ত্ত্বগুণ  বভশ্র ত্ত্বগুণ। শ্রীভ  ঙ্কযাচামিয তাাঁয ‘বফলফেচড়ূাভবণ’ গ্রলন্থ এই বেবফধ 

ত্ত্বগুলণয রক্ষণ  াথিেয উলেখ েলযলেন। তাাঁয ভলত” 
 

“বফশুদ্ধত্ত্বয গুণাুঃ প্রাদুঃ স্বাত্মানুবূবতুঃ যভা প্রাবন্তুঃ। 

তবৃপ্তুঃ প্রলিুঃ যভাত্মবনষ্ঠা মা দানন্দযুঃ ভচৃ্ছবত”।।
1 0

 
 

     বফশুদ্ধ ত্ত্বগুলণয াযধভি দটবট- ১। আত্মজ্ঞান ২। আত্মানন্দ। বভশ্র ত্ত্বগুণ র- েিৃিবকোববভান, মভবনভাবদ, 

শ্রদ্ধা,ববি, ভুভুকু্ষতা, ভদভাবদ মদফী ্পদদ, অবনতয ফস্তুলত বফযাগ। ত্ত্বগুণ জলরয নযা বনভির লর অনযদবট গুণ 

বভবশ্রত া ত্ত্বগুণ ফন্ধলনয োযণ- 
 

‚ত্ত্বং বফশুদ্ধং জরফ  তথাব। 

তাবযাং বভবরবকো যণা েল্পলত’’।।
1 1

 
 

     এই ত্ত্বগুণ কথলে উ ন্ন  াবত্ত্বে ুখ। াধনাধয াবত্ত্বে ুখ অলগ্র বফললয নযা লর বযণালভ 

অভৃলতাভ, বনলজয বনষ্কাভ শুদ্ধ বনভির ফুবদ্ধয প্রন্নতা কথলে াবত্ত্বে ুলখয উ বি। বগফান ফলরলেন- 
 

‚মিদলগ্র বফলবভফ বযণালভ২ভলৃতাভম্। 

ত  খুং াবত্ত্বেং কপ্রািভাত্মফবুদ্ধ-প্রাদজম্‛।।
1 2

 
 

     যলজাগুণ প্রফর লর প্রফর বফল সৃ্পা, েভি-প্রফৃবি, অবস্থযতাবদ বাফ জন্মা। যলজাগুলণয ফৃবদ্ধোলর ভৃতুয লর 

ভনুলয কমাবনলত জন্ম । োভ কিাধ, করাব, দম্ভ, অূা, অববভান, ঈলিযা  ভা মিয„ এই কঘায ধভিভূ 

যলজাগুলণয। এই গুলণয প্রবালফ জীফ েলভি প্রফৃি লর এই গুণ ফন্ধলনয োযণ- ‘তবন্নফধ্নাবত কেৌলন্ত েভিলঙ্গন 

কদবনম্’।
1 3

 এই যলজাগুণ কথলে উ ন্ন  যাজবে ুখ। রূ-যাবদ বফলল ইবন্দ্র ংলমাগফতুঃ উ ন্ন এই 

ুখ অলগ্র অভৃলতাভ লর বযণালভ বফললয নযা„ ‘বযণালভ বফলবভফ ত খুং যাজং সৃ্মতম্’।
1 4

 
 

     তলভাগুলণয রক্ষণ অন্ধোয ফা েভিশুনযতা। এই গুণ প্রফর লর অনুদযভ, েতিলফযয বফস্মৃবত, ফুবদ্ধ-বফমি প্রবৃবত 

রক্ষণ উবস্থত । তলভাগুলণয ফৃবদ্ধোলর ভৃতুয লর শ্বাবদ কমাবনলত জন্ম - ‘জঘনযগুণফবৃিস্থা অলধা গেবন্ত 

তাভাুঃ’।
1 5

 
 

     তলভাগুণ বনষ্পন্ন তাভবে ুখ প্রথলভ  বযণালভ আত্মায ফা ফুবদ্ধয কভাজনে। এই ুখ বনদ্রা, আরয  

েতিফযবফস্মৃবত কথলে উ ন্ন। বগফান ফলরলেন- 
 

‚মদলগ্র চানফুন্ধ চ খুং কভানভাত্মনুঃ। 

বনদ্রারযপ্রভালদাত্থং ত  তাভভদুাৃততম্‛।।
1 6

 
 

                                                           
9

 গীতা ১৪/১৮। 
1 0

 বফলফেচূড়াভবণ-১২১। 
1 1

 বফলফেচূড়াভবণ-১১৯। 
1 2

 গীতা ১৮/৩৭। 
1 3

 গীতা-১৪/৭। 
1 4

 গীতা-১৮/৩৮। 
1 5

 গীতা-১৪/১৮। 
1 6

 গীতা-১৮/৩৯। 
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     েভিতত্ত্ব বফলললণ ূফিে বগফান গীতা কদবখললেন জ্ঞান, েভি, েতিা, ফুবদ্ধ, ধৃবত  ুখ-এগুবর যস্পয 

ভন্ধমুি এফং প্রলতযলেই ত্ত্বাবদ গুণ কবলদ বত্রবফধ। কমভন- 
 

 

 

গুণত্র কথলে বনষ্পন্ন েভিভূলয ভলধয াবত্ত্বে েভিই বনষ্কাভ েভি;যাজবে  তাভবে েভি োভ েভি। গীতানুালয 

েলভিয েতিফযােতিফয-বফচালয েলভিয পরাপর না কদলখ েতিায ফানাবত্মো ফুবদ্ধয বফচায েযা । এইরূ বফচালয 

বংাত্মে মুদ্ধাবদ েভি াবত্ত্বে লত ালয, আফায অফস্থা বফললল করােবতেয দানাবদ েভি যাজবে ফা তাভবে 

লত ালয। বেে এইবালফই এেই েভি এেজলনয লক্ষ কমভন াবত্ত্বে লত ালয,অলযয লক্ষ যাজবে ফা 

তাভবে লত ালয। কমভন- েুরুলক্ষলত্রয ধভিমুদ্ধ। এই মুদ্ধ অজুিলনয লক্ষ াবত্ত্বে, কেননা বতবন স্বধভি কবলফ বনষ্কাভ 

বালফ এই েলভিয অনুষ্ঠান েলযলেন। েণিাবদ কমাদ্ধায লক্ষ এই েভি যাজবে,লেননা ধনভানাবদয করালব মুলদ্ধ কমাগ 

বদলবেলরন। দলমিাধলনয লক্ষ এই েভি তাভবে, কেননা বতবন বনলজয াভথিয, বিক্ষ, বাবফপর ইতযাবদ 

বফলফচনা না েলযই কভাফতুঃ মুলদ্ধ প্রফৃি ন। 
 

ফতিভান ভালজ গীতায প্রাবঙ্গেতা: েুরুলক্ষলত্রয প্রান্তলয বগফান শ্রীেৃষ্ণ কালে ভুযভান অজুিনলে উরক্ষয েলয 

ভগ্র ভানফজাবতয উলেলযই গীতাভৃলতয অভৃতফাবয ফলিণ েলযলেন। প্রেৃতলক্ষ আভযা েলরই অজুিন। অজুিলনয 

ভত ংালযয মুদ্ধলক্ষলত্র আভযা বদলাযা-স্বেতিফযবফস্মৃত। বেন্তু দুঃলখয বফল আভযা কেউই অজুিলনয ভত বজজ্ঞাু 

লত াবযবন, আভযা ফুঝলত াবযনা কম গীতায ভলধয কোন অভৃতলত্ত্বয ফীজ রুবেল আলে। মদনবন্দন জীফলন 

আভযা লতা অলনলেই শ্রীেৃলষ্ণয বজনা েবয, তাাঁয নাভ-জ েবয, অলনলেই তাাঁয চবযলত্র োবরভা বরপ্ত েলয 

বনলজলদয তথােবথত বণ্ডত কবলফ ফব। বেন্তু আভযা মবদ ূক্ষ্মবালফ বফচায েবয কতা উরবি লত ালয কম, তাাঁয 

নাভ জলয ভাালত্মযয কচল তাাঁয কদা গীতা তলত্ত্বয ভলভিারবি ূফিে কই তলত্ত্বয ৃতদঙ্গভ অলনে কফী 

পরপ্রূ। বগফান স্বং মুদ্ধলক্ষলত্র উবস্থত কথলে মুদ্ধ থাভালত ালযবন, োযণ ববফতফয বতবন জানলতন। তাই বতবন 

বপ্রখা অজুিনলে যভতলত্ত্বয উলদ বদলবেলরন। অতএফ আভালদয উবচত কই তত্ত্বলে উরবিূফিে 

চবযত্রগত েযা। ুতযাং বনলজয উন্নবতোভী ফযবিয জীফলন তথা ভানফ জীফলন গীতায বূবভো যলত যলত।  
 

গীতা  মফুভাজ: ফতিভান মুলগ মুফভাজলে ভানবে চা, উলেগ এফং উলিজনা গ্রা েযলে। পরস্বরু 

অোরফাধিেয এফং বফববন্ন অুলখয বোয মুফভাজ। ফতিভালন বফলফে ফান্দ্রা, ন্দী ভালশ্বযী প্রভুখ ফযবিগণ মুফ 

ভাজলে Motivate েলয চলরলে। বেন্তু আভালদয ভলন  শ্রীেৃলষ্ণয নযা Motivational Speaker বফলশ্ব 

ুদরিব। াথিরূ মুফভালজয প্রবত শ্রীেৃলষ্ণয অলভাঘ ফাণী” 
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‚মক্লফং ভাস্ম গভুঃ াথি মনত  বকেমযুদযলত। 

কু্ষদ্রং ৃতদলদৌফিরযং তযলবাবিষ্ঠ যন্ত‛।।
1 7

 
 

     গীতা ফবণিত বক্ষাগুবরলে ালথ েযলর মুফভালজয  জীফন আধযাবত্মেতা ভৃদ্ধ , দৃবষ্টববঙ্গয বযফতিন 

, েভিবফভুখতায ফদলর েভি েযায অনুলপ্রযণা া মুফভাজ ।তাযা তযালগয ভান আদলি দীবক্ষত ায োযলণ 

কু্ষদ্র স্বালথিয ফন্ধলন আফদ্ধ ল কােগ্রস্ত  না। আরয েযলতই তখন তাযা আরয েলয। তখন  তাযা ফুঝলত 

ালয„ ‘গতানূগতাংূি নানলুাচবন্ত বণ্ডতাুঃ’।
1 8

 েলভিয ফন্ধলনয প্রেৃত  যয ফুঝলত  কলয মুফভাজ  লজই  

বনষ্কাভ েলভিয ভলন্ত্র উজ্জীবফত ল বফশ্ব নাগবযলে বযণত লত ালয।  
 

গীতা  বনষ্কাভ েভি: আভযা প্রাই শুবন কম ািাতয কদলয ভানুল যাজবে ফৃবি্পদন্ন  েভিলমাগী। োলজই েভি 

জীফলন তাযাই আভালদয আদি স্থানী। আভযা বুলর মাই আভালদয গীতায েথা। ািালতযয েভিলমাগ অলক্ষা 

গীলতাি েভিলমালগয আদি অলনে উচ্চ। ািালতযয েভি জীফলনয ভূলর অববভান, আত্মপ্রবতষ্ঠা, বফশ্বভ আবভলবকেয 

প্রায; গীতায েভিূলত্রয ভূর বনযববভাবনতা,অংতযাগ, জগলত বচ্চদানন্দ প্রবতষ্ঠা। ািালতযয েভি কবাগ, ফন্ধন; 

গীলতাি েভি কমাগ, কভাক্ষলতু। 
 

     গীতা ফবণিত েভিতলত্ত্বয ভূর বাফ এই-বনযন্তয েভি েয, বেন্তু তালত আি কা না। আভযা প্রাই অলনে 

ফযবিয ফাবযে কাাে-বযচ্ছদ কদলখ, চারচরন কদলখ েভিলমাগী ফলর ভলন েবয। গীলতাি েভি বেন্তু ফাবযে 

আড়ম্বয ন; তা ্ূপদণি আবযন্তযীণ বফল। প্রেৃবতয গুণভূ োযা েভিের ্পদন্ন । অঙ্কাযী ফযবিগণ কোন 

্পদাবদত োলমিয দখর বনল বনলজলেই েতিা কবলফ ফল-‘অঙ্কাযবফভঢূাত্মা েতিাবভবত ভনযলত’।
1 9

 েভিভাত্রই কদাল 

দষ্ট। েভি েযলরই তায পর অফযম্ভাফী, কই পর বালরা কাে ফা ভন্দ। বেন্তু পরতযাগ েলয অনািবচলি েভি 

েযলর তা ফন্ধলনয োযণ  না। গীতায বনষ্কাভ ভলন্ত্র উজ্জীবফত ফযবিয জীফলন াজায ফাাঁধা, ফযথিতা আলর ক 

েখন কবলঙ্গ লয  না। ফযং ক আয উ া বনল েভি েযলত উদযত । কেননা তায কই েভি কতা োভনা-

ফানাবদ পরাোঙ্ক্ষা ফবজিত। 
 

     বেন্তু বনষ্কাভ েভি আলর বে? অলনলেই ভলন েলযন েভি এভনবালফ েযা উবচত মালত ুখ ফা দুঃখ কোলনাবটই 

েভিীয ভন স্পি না েলয। বেন্তু এেথা বেে ন।কেননা ইতয অলনে জীফ যললে মাযা তালদয ফাচ্চালদয বক্ষণ 

েলয, বেন্তু এযা তায জনয অনুতা েলয না, বথলেয দ্রফয অযণোলর দুযলদয ভলন মবদ ুখ ফা দুঃলখয 

অনুবূবতই না - তলফ ফরলত  এযা বনষ্কাভ েভিী। এই অলথি েবেন ৃতদ আতঙ্কফাদী গণ  বনষ্কাভ েভিী। 

এেখণ্ড প্রস্তয ফা কদালরয খু ফা দুঃলখয অনুবূবত কনই-বেন্তু তাযা বে বনষ্কাভী? বনিই তা ন। গীতা আভালদয 

কমাগারূঢ় ল েভি েযলত ফলর। কমাগমুি েলভি অংলফাধ থালে না। কমাগমুি বচলি েভি েযলর কই েভি অনন্তগুণ 

উ েৃষ্ট ।      
 

     গীতায বনষ্কাভ ভলন্ত্র উজ্জীবফত ফযবি তায অন্তবযবন্দ্রগুবর ংমত েযলত াযলর তায ইচ্ছায বফরুলদ্ধ কোন বেেুই 

কই ইবন্দ্রগুবরলে ফবভুিখী েযলত ালয না। এইবালফ তায োযা   বচন্তা    েভি েযায প্রফণতা প্রফর । এই 

চ্চবযত্র ফযবিগণ ফিদাই কদ  দলয ্পদদ; কমলতু তালদয োযা অশুব ফা অনযা োজ েখনই ম্ভফ ন। 
 

গীতা  েতিফযযাণতা: েভিই ধভি,আয গীতা কতা েলভি অনুলপ্রযণা কমাগালনায ধেন্তযী ভলৌলধ। শ্রীযাভেৃষ্ণ 

ফলরলেন, ‚বগফতী বনলজ ঞ্চভুন্ডীয উয ফল েলোয তযা েলযবেলরন “ করােবক্ষায জনয। শ্রীেষৃ্ণ াক্ষা  

                                                           
1 7

 গীতা -২/৩। 
1 8

 গীতা-২/১১। 
1 9

 গীতা-৩/২৭। 
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ণুিরহ্ি, বতবন যাধামন্ত্র েবুড়ল কল করােবক্ষায জনয তযা েলযবেলরন’’।
2 0

 গীতা আভালদয েতিফযেভি কথলে 

ভুখ বপবযল কনায বক্ষা কদ না, বনষ্কাভ বালফ েতিফযেভি অনুষ্ঠালনয বক্ষা কদ- ‘তস্মাদিুঃ ততং োমিং েভি 

ভাচয’।
2 1

স্বং বগফান েলভিয ভাাত্ময ফণিনা েলয ফলরলেন- 
 

‚ন কভ াথিাবস্ত েতিফযং বত্রল ুকরালেল ুবেঞ্চন। 

নানফাপ্তভফাপ্তফযং ফতি এফ চ েভিবণ‛।।
2 2

 
 

       ের েলভিয উলেয া উবচত, ভলনয ববতলয কম ূণি বি যললে তা প্রো েযা,আত্মালে জাবগল 

কতারা। ফতিভালন কদলয যলে যলে ফিত্রই স্বাথিযতা, করাব, উদযভীনতা বফযাজভান। ংবলষ্ট োলমি বনমুি 

েভিচাযী উ লোচ োড়া পাইর কখালর না, কনতাগণ প্রবতশ্রুবতয পুরঝুবয কোটালত, বেোদায অথি চুবযলত 

ত য।েলরই কু্ষদ্র স্বালথি বনভগ্ন। এেভাত্র গীতায েভিলমালগয আদলি অনুপ্রাবণত লরই এই ভস্ত বনেৃষ্ট েভি 

কথলে ভুবি বভরলত ালয। আভালদয াভলন কমভন েভি আলফ,মত দ্রুত ম্ভফ ্পদন্ন েযা উবচত। েভি েযলত 

থােলর ঐ েলভিয িালত কোন স্বাথি আলে বেনা তা বফচামি। এভন এে বদন আলফ মখন স্বাথিূণি েভিই বনুঃস্বাথি 

েলভি বযণত লফ।আয কম ভুূলতি আভযা কই অফস্থা কৌাঁোফ কবদনই কদ বফশ্বগুরুলত বযণত লফ।  
 

গীতা  কমাগ: "কমাগ’ ব্দবট ংস্কৃত। এয এোবধে অথি যললে।এবট ংস্কৃত "মুজ্" ধাতু কথলে বনষ্পন্ন, মায অথি 

"বনন্ত্রণ েযা’, "মুি েযা’ ফা "ঐেযফদ্ধ েযা’।
2 3

 ‘কমাগ’ ব্দবটয আক্ষবযে অথি তাই "মুি েযা’, "ঐেযফদ্ধ েযা’, 

"ংলমাগ’ ফা "দ্ধবত’।
2 4

ভবলি তঞ্জবর তাাঁয ‘কমাগতূ্র’ গ্রলন্থ কমালগয কম ংজ্ঞা বদললেন, কবটলেই তায ভগ্র 

গ্রলন্থয ংজ্ঞাভূরে ূত্র ভলন েযা । তাাঁয ভলত- ‚কমাগুঃ বচিফৃবি বনলযাধুঃ‛।
2 5

অথিা  বচিফৃবিয বনলযাধ ফা রমই 

কমাগ। বচিফৃবিয বনলযাধলে কমাগ ফরাম কে আবি উত্থান েলয ফরলত ালযন -"মুজ্" ধাতুলথলে কমাগ ব্দ 

বনষ্পন্ন, ুতযাং এয অথি ংলমাগ, বনলযাধ নম। "মুজ্’ ধাতুয প্রলমাগ কেফর ংলমাগ অলথিই ম না, ভাবধ অলথি 

ম। াবণবন ফলরলেন „ ‘মজু্ ভালধৌ’।  ফযা ফলরলেন- ‘কমাগুঃ ভাবধবযবত’। বেন্ত কেফরভাত্র ফুয বিগত অলথিই 

ফ লব্দয ফযফায ম না। ‘কগা’ ব্দ গভনীর ফস্তুভাত্রলেই না ফুবঝলম কেফর গরুলেই  কফাঝাম, করূ ‘কমাগ’ 

লব্দয োযা বচিফৃবিবনলযাধলে কফাঝালনাই তঞ্জবরয অববপ্রাম। ‘কমাগ’ লব্দয াবযবাবলে অথি ‘বচিফৃবিবনলযাধ’। 

ভাবধলে কমাগলব্দয কগৌণ অথি ফরা কমলত ালয।
2 6

 

 

     জ্ঞানলমাগ,েভি কমাগ  ববি কমাগ“ এই বতলনয ভেলম ‘শ্রীভদ্ভগফদ্গীতা’। এখালন ‘কমাগ’ ব্দবটবফলল অলথিয 

কফাধে। ফিলতাবালফ েলভি েুরতা রাব েযাই কমালগয ভূর েথা” 
 

                                                           
2 0

 শ্রীশ্রীযাভেৃষ্ণ েথাভৃত,প্রথভ খন্ড,ৃুঃ ৬৪০। 
2 1

 গীতা ৩/১৯। 
2 2

 গীতা ৩/২২। 
23

 For "yoga" as derived from the Sanskrit root "yuj" with meanings of "to control", "to 

yoke, or "tounite" see: Flood (1996), p. 94 
24

 For meaning 1. Joining, uniting, and 2, union, junction, combination see: Apte, p. 788. 

For "mode, 

Manner, means," see: Apte, p. 788, definition 5. For "expedient, means in general," see: 

Apte, p.788, definition 13 
2 5

  কমাগ ূত্র,ভাবধাদ ২। 
2 6

  ফিদিন ংগ্র,অনু,তযলজযাবত চিফতিী,২ খন্ড,ৃুঃ-১৩০-৩১। 
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‚ফবুদ্ধমলুিা জাতী উলব েুতৃদষ্কৃলত। 

তস্মাদ্ কমাগাম মুজযস্ব কমাগুঃ েভি ুকেৌরম্‛।।
2 7

 
 

    াতঞ্জর দিলন মভ বনমভাবদ অষ্টাঙ্গ কমালগয েথা ফরা লমলে।বচি বস্থয েযায বনবভলি ের াধনামই কমাগ 

াধলনয প্রলমাজন। াতঞ্জর কমালগয উলেয প্রেৃতলক্ষ কমাগ নম, বফলমাগ- প্রেৃবত রুুললয বফলমাগ। এই 

বফলমালগই আতযবন্তে দুঃখ বনফৃবি-মেফরযরাব- ‘তদাবাফা  মেফরযম্’।
2 8

 বেন্তু গীলতাি কমালগয উলেয, 

বফলমালগয য আফায কমাগ অথিা  প্রেৃবত কথলে ভুি লম বগফালন বচি ংলমাগ,ুতযাং কখালন কেফর আতযবন্তে 

দুঃখ বনফৃবি নম, তা আতযবন্তে ুলখয অফস্থা। এই ুখ বগফালন বস্থবতরাব জবনত” 
 

‚মঞু্জলন্নফং দাত্মানং কমাগী বনমতভানুঃ। 

াবন্তং বনফিাণযভাং ভ ংস্থাভবধগচ্ছবত‛।।
2 9

 
 

     এইরূ কমাগী কম অফস্থামই থােুন না কেন “ধযানবস্তবভতলনলত্র তূষ্ণীবালফ অফস্থানই েরুন ফা ংাযী কলজ 

বগফালনয েভিই েরুন, বতবন ফিদা বগফালনই অফস্থান েলযন। কভাট েথা পরাোঙ্ক্ষা তযাগ েলয ববদ্ধলত  

অববদ্ধলত ভজ্ঞান বাফ ফজাম কযলখ কম েভি তাই কমাগ- ‘ভবকেং কমাগ উচযলত’।
3 0

 ুতযাং  প্রেৃত তত্ত্বলফিা 

েভিলমাগী  কোন  েলভি ফযাৃত লর কই েভি  ভালজয ভঙ্গলরয জনয।  
 

গীতা  স্বধভি: ‘ধৃ’ ধাতুয উিয ‘ভন্’ প্রতয েলয ধভি লব্দয উ বি। মা আভালদয  ধাযণ েলয তাই ধভি। ভবলি 

েণাদ ভুবনয ভলত- ‘মলতা অবুযদ বনুঃলশ্রববদ্ধুঃ  ধভিুঃ’।
3 1

 প্রবতবট ফস্তুযই বনজস্ব বফলল িাগত মফবষ্টয ফা 

গুণ আলে। এই বফলল িাগত মফবষ্টয ফা গুণ র কই ফস্তুয ধভি। কমভন“ জলরয বফলল ধভি লচ্ছ ীতরতা, 

আগুলনয ধভি  উষ্ণতা। এই গুণ ফা মফবষ্টযগুবর কদলখই আভযা বফববন্ন ফস্তু ফা জীফলে বচনলত াবয। এখন প্রশ্ন র 

স্বধভি ফরলত বে কফাঝা? ‘স্বধভি’ েথায  অথি বনলজয ধভি।মায মা েতিফয েভি তাই তায স্বধভি। ‚ভাজভালত্রই 

েভিানুালয কশ্রণী-বফবাগ আলে। মাাঁাযা ধভি  জ্ঞান চচিা েলযন এফং করােবক্ষা কদন তাাঁাযাই রহ্ািণ, মাাঁাযা কদ 

যক্ষা েলযন তাাঁাযা ক্ষবত্র, মাাঁাযা েবৃল- বল্প-ফাবণজয োযা কদলয অন্নফলস্ত্রয ফযফস্থা েলযন তাাঁাযা মফয এফং এই 

বতন কশ্রণীয াামযালথি মাাঁাযা বযচমিাত্মে েভি েলযন তাাযা ূদ্র। এই ের েলভিয ভলধয বমবন মাা গ্রণ েলযন, 

উজীবফোয জনযই উে আয কম োযলণই উে, মাায বায আনায উয গ্রণ েলযন, তাাই তাাাঁয অনলুষ্ঠ 

েভি, তাাঁায duty, তাাই তাাাঁয স্বধভি‛-(াবতযম্রাট ফবঙ্কভচন্দ্র)। বগফান স্বধলভিয ভবভা ফযি েলয ফলরলেন‟ 
 

কশ্রান্ স্বধলভিা বফগুণুঃ যধভিা  স্বনবুষ্ঠতা । 

স্বধলভি বনধনং কশ্রুঃ যধলভিা বাফুঃ।।
3 2

 
 

        শ্রীেৃলষ্ণয অববভত স্বধভি ারন েযলত বগল মবদ ভৃতুয আল তফু বালরা বেন্তু যধভি আচযণ বাফ। 

বক্ষাথিীয স্বধভি অধযন, ডািালযয স্বধভি কযাগীয কফা, ফযফাীয স্বধভি অনৃত বালণূফিে ফযফা, মবনলেয স্বধভি 

মুদ্ধ েযা। ুতযাং েুযরুলক্ষলত্রয ধভিমুলদ্ধ ক্ষবত্রফীয  অজুিলনয স্বধভি মুদ্ধাবদ ক্ষবত্রলাবচত েভি,যধভি ববক্ষাফৃবি  

                                                           
2 7

  গীতা ২/৫০। 
2 8

  াংখয ূত্র ২/২৫। 
2 9

  গীতা ৬/১৫। 
3 0

 গীতা ২/৪৮। 
3 1

 মফলবলে দিন-১/১/২। 
3 2

 গীতা ৩/৩৫।  
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েৃবলফাবণজযাবদ েভি- ‘ধভিযাবদ্ধ মুদ্ধালেলা ২নযং ক্ষবত্রয ন বফদযলত’।
3 3

 বক্ষাথিী মবদ তায স্বধভি কেলড় অনয 

ধভিাচযণ েলয,ডািায মবদ তায স্বধভি, স্বেতিফয কেলড় অনয েলভি প্রফৃি  তলফ ভাজ ফযফস্থা কবলঙ্গ মালফ। োলরয 

গবতলত,অফস্থায বযফতিলন, জীলফয েভিপলর ফযবিগত  জাবতগত বযফতিন লচ্ছ।ুতযাং এই বযফতিনীরতালে  

স্বীোয েলয ুরুলাোয প্রলাগ ূফিে প্রলতযলেযই স্বধভি তথা স্বেতিফয ারন অফযেতিফয। োযণ এই বফশ্ব ংালয 

মা বেেু ঘটলে ফই ভলনাগত। অবনরফযণ যা তাাঁয শ্রীভদ্ভগফদ্গীতায (১ভ খন্ড, ৃুঃ- ৩১৭) ফযাখযা এ প্রলঙ্গ 

কমেথা ফলরলেন কেথা এখালন উলেখ েযা কমলত ালয- ‚অলনযয ধভি অনুযণ েযা ফ ভলই বফজ্জনে, 

োযণ তাা ভানলুলয স্বাবাবফে বফোলে বফমিস্ত েলয,তাা ববতয ইলত আল না,ফাবয ইলত েবৃত্রভবালফ 

চাাইা কদা  এফং কই চাল ভানলু তাায প্রেতৃ অধাত্ময-ববদ্ধয বদলে অগ্রয ইলত ালয না। স্বধভি ারন 

েযলত বগা মবদ জীফলন অেতৃোমি ইলত  এভনবে ভতৃযুলে ফযণ েবযলত  তাা কশ্র, োযণ এলফয োযা 

আভালদয আধযাবত্মে বফো বফমিস্ত  না। ের পরাতা বফপরতা, জন্ম-ভতৃযুয ববতয বদা ভানলু অভতৃলবকেয 

বদলে চবরালে, বেন্তু বনলজয প্রেবৃতয অনুযণ না েবযলর ক এই েরযাণভাগি ইলত ভ্রষ্ট ইা লড়।আভালদয 

অন্তলযয মাা তয কই অনুালযই আভাবদগলে েভি েবযলত ইলফ, কোন ফাবযে ফা েবৃত্রভ আদলিয বত আলাল 

েবযলর চবরলফ না; আভালদয েভি কমন  আভালদয আত্মায এফং তাাঁয অন্তবনিবত বিয জীফন্ত  মথাথি প্রো। 

োযণ আভালদয ফতিভান প্রেবৃতলত আভালদয আত্মায এই অন্তযতভ লতযয অনুযণ েবযাই আভযা োরিলভ বদফয 

প্রেবৃতয অভতৃ ধলভি উনীত ইলত াবযফ‛।  
  

গীতা  াভযফবুদ্ধ: গীতা ভান, উদায বফশ্বলপ্রলভয আদলিয প্রচায েলয। আয এই উদায বফশ্বলপ্রলভয মাযা ধাযে 

ফুধা তালদয োলে েুটুম্ব” 
 

‚অং বনজুঃ লযা কফবত গণনা রঘলুচতাম্। 

উদাযচবযতানাং ত ুফদু্বধফ েটুমু্বেম্‛।।
3 4

 
 

     ফিবূলত ভবকেদিন মায ললে বতবন অলযয ুলখ ুখী, অলযয দুঃলখ দুঃখী।কেননা তাাঁয োলে আন-য 

এই কবদফুবদ্ধ নাই।  

মস্তু ফিাবণ বূতানযাত্মলনযফানুযবত। 

ফিবূলতল ুচাত্মানং তলতা ন বফজগুুপ্সলত।।
3 5

 
 

     বফশ্বলপ্রভ ফলর মবদ কোন ফস্তু থালে, তলফ তায ভূলর যললে আত্মদিন জবনত ভবকেফুবদ্ধ।এই ভবকেফুবদ্ধ না 

থােলর জীলফ কপ্রভ বনযথিে। এেভাত্র ফি জীলফ ভবকেফুবদ্ধ থােলরই উরবি  আভায মালত ুখ তালত অলনযয 

ুখ বনবত। এই ভত্ত্বফুবদ্ধয মথাথি জ্ঞান লর ফযবিভানফ ভাভানফ কথলে বফশ্বভানলফ বযণত ন, বতবন বফশ্বভ 

ুরুললািভলে কদলখন-ফিবূলত বফলশ্বশ্বযলে কদলখ বফশ্বলপ্রলভ ুরবেত ল বফশ্বেলভিই জীফনলক্ষ েলযন। বগফান 

ফলরলেন” 
 

‘‘ফিবূতবস্থতং কমা ভাং বজলতযেবকেভাবস্থতুঃ। 

ফিথা ফতিভালনা২ব  কমাগী ভব ফতিলত’’।।
3 6

 
 

                                                           
3 3

  গীতা ২/৩১। 
3 4

 ভলৌবনলদ-৪/৭১। 
3 5

 ঈলাবনলদ-৬। 
3 6

  গীতা ৬/৩১। 
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গীতা  তযাগ: ংালযয ভানুললদয বদলে তাোলর কদখা মা কেউই তায বনলজয অফস্থা ুখী ন। বফিফান্ 

্পদদফৃবদ্ধয কনা ফযস্ত; াধাযণ ভানুল  কবাগাোঙ্ক্ষী। এইবালফ আবি ফৃবদ্ধ কলর প্রেৃত ুখরাব ম্ভব 

ন,তযালগই প্রেৃত ুখ বনবত। কবাগ-বফরাবতা জীফলনয ধভি ন, জীফলনয ধভি লচ্ছ েভি কমালগ বনভগ্ন া। 

‘েভিই ধভি’- এই ঞ্জীফনী ভলন্ত্রই প্রস্ফুবটত  েভিাধনায ুষ্পেবরোযা। 
 

     গীতা ফবণিত াধন ভাগিভূলয ভলধয তযাগই কশ্রষ্ঠ। তযাগ োড়া জ্ঞান, ববি, কমাগ, েভি-কোন লথই ববদ্ধরাব 

ম্ভফ ন। গীতায প্রেৃত ভভি বে? এয উিলয শ্রীশ্রী যাভেৃষ্ণ ফলরন- ‚গীতা ব্দবট বতন চায ফায উচ্চাযণ েযলরই 

প্রেতৃ অথি াা মা। অথিা  ‘গীতা’ ‘গীতা’ ফায ফায ফরলত ফরলত ফণি-বফমিল ‘তযাগী’ ব্দ উচ্চাবযত ।এটাই 

গীতায ায। ংালয োবভনীোঞ্চলন আবি মায তযাগ ল কগলে, কম ঈশ্বলযলত কলার আনা ববি বদলত কলযলে, 

কই গীতায ভভি ফলুঝলে‛।
3 7

 
        

    গীতা তযাগ অলথি েভিতযাগ ন ফা ন্নযা অফরম্বন ন। প্রেৃত তযাগ ফা ন্নযা র ববতলযয তযাগ। আবি  

পর োভনা তযাগ েযাই প্রেৃত তযাগ-ববদ্ধরাব। প্রেৃত ংমভ ফাইলযয ইবন্দ্রলয োযা কোলনা েভি না েযায উয 

বনবিয েলয না, ববতলয ভনলে ংমত েযায অবযাই প্রেৃত ংমভ-বক্ষা। গীতা বগফান ফলরলেন” 
 

‚অিফবুদ্ধুঃ ফিত্র বজতাত্মা বফগতসৃ্পুঃ। 

মনষ্কভিযববদ্ধং যভাং ন্নযালনাবধগচ্ছবত‛।।
3 8

 
 

     েভিলমালগ পরতযাগই ভুখয েথা-‘...ভা পলরল ুেদাচন’।
3 9

াংখযলমালগ বস্থত প্রলজ্ঞয রক্ষণ ফণিনা প্রলঙ্গ শ্রী 

বগফান ‘প্রজাবত মদা োভান ফিান্...’(২/৫৫), ‘বফা োভান্ মুঃ ফিান্...’(২/৭১), ‘ফিেভিপরতযাগং ততুঃ 

েরুু...’(১২/১১), ‘শুবাশুববযতযাগী ববিভান্ মুঃ...’(১২/১৭) প্রবৃবত উবিলত ফাযংফায ের প্রোয োভনা তযাগ 

েযায য কজায বদললেন।    
       

     বযললল ফরা মা, আদি েভিলমালগয ূবতোগায র গীতা। গীতায শ্রীেৃষ্ণ কোলনা ফযবি-বফলল নন, বতবন 

স্বং বগফান, যরহ্ি। প্রবতবট ভানুললয ভলধয যললে অীলভয ম্ভাফনা। এই ম্ভাফনায ফবুঃপ্রো জগলতয লক্ষ 

েরযাণেয। তাই ফরা মা- 
 

‚গীতা গুীতা েতিফযা বেভদ্বনযুঃ াস্ত্রবফস্তদ্বযুঃ। 

মা স্বং দ্মনাবয ভুখদ্মাবেবনুঃতৃা‛।।
4 0

 
 

     গীতাভুলখ বগফান শ্রীেৃষ্ণ স্বেতিলফয যাঙ্মুখ অজুিলনয ভলধয ুপ্ত অনন্ত-অীভ ম্ভাফনায জাগযণ ঘবটল তাাঁলে 

স্বেতিলফয বনমুি েলযলেন। মায পরস্বরূ অজুিন ঞ্চাণ্ডফ ভাযলণ বফজ রাব েলযলে। ভানফজাবতয লক্ষ 

গীতায বক্ষা র েলভি বীত না া, েলভিয প্রেৃত স্বরু কজলন েলভি ফযাৃত া। গীতায এই ভান আদি 

অনুযলণ েভি েযলর কই েভি লফ ভালজয জনয,লদলয জনয লফিাবয বনলজয জনয ভঙ্গরেয। গীতায 

াভযফাদলে আদি েলয চরলর ভলনয ংেীণিতা দূয লত ফাধয। ুতযাং জীফ জগলতয বলতয জনয েলরযই গীতা 

অনুযণ েযা উবচত।  
 

   

                                                           
3 7

 েথাভৃত, ২ খণ্ড, ৃুঃ-৯৯৪। 
3 8

 গীতা ১৮/৪৯। 
3 9

 গীতা ২/৪৭। 
4 0

 ভাবাযত, বীষ্ম ফি-৪৩/১। 
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