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Abstract 

The human being faces different types of worldly sorrows and sufferings and also tries to find out 

the ways by which he could transcend him from that sorrows and sufferings. But the question is why 

the human being faces this type of sorrows and sufferings? We can see in Indian philosophical 

tradition that, they consider ignorance or false knowledge (avidyā) as the main cause of all sorrows 

and sufferings. According to them due ignorance human being attached himself with the material or 

worldly objects and undergoes various sufferings. According to them to dissociate itself from the 

attachment with the material body destruction of all the qualities of the soul is required. In this 

regard SriGitas concept is very prominent and practical. Karmayoga is that theory and also a path 

way to dissociate itself from the attachment with the material body by destroying all the qualities of 

the soul like, pain, pleasure, desire, cognition, merit, demerit, impression etc. The unselfish 

performance is the foundation of karmayoga by which one can perform without any desire which 

may lead to liberation or moksa. In this short discourse I have tried to focus on karmayoga as a way 

by which one could transcend him from that worldly  sorrows and sufferings as well as the means by 

which the individual would be capable to realize that the eternal soul is neither the body, nor the 

mind, nor the sense. 
 

    ওর াধনায ভুঔয উথেয র জড়থত্বয প্রেথও ম্বন্ধ িফিিন্ন ওযা। জড়তা প্রেথও ম্পওম প্রেদ ওযায প্রিিয়াথত তপাৎ 

িযরিক্ষত থর জড়ত্ব প্রেথও ভকু্ত থয় যভাত্মতত্ত্ব প্রািিথও াধনায এওভাত্র উথেয ফরথর অতুযিক্ত য় না। জড়ত্ব প্রেথও 

ভুিক্তপ্রাি জীফাত্মা যভাত্মায় িফরীন য়। জীফাত্মা যভাত্মায় িফরীন য়ায ূথফম প্রম িভরন য় প্রই িভরন প্রম প্রতুিটয 

ভাধযথভ ম্ভফ য় প্রই প্রতুিটই কীতায় ‘প্রমাক’ নাথভ অিফিত থয়থে। কীতায় এওািধও ‘প্রমাক’-এয ওো ফরা থয়থে, শুধু 

তাই নয় আঠাথযািট অধযায় িফিষ্ট কীতায প্রিতিট অধযাথয়ই ‘প্রমাক’ ব্দিট ফহুফায ফযাফহৃত থয়থে। এও এওিট প্রমাক এও 

এওিট প্রতুয নযায়, প্রওৃত থক্ষ এই প্রমাক র জীফাত্মায থঙ্গ যভাত্মায ঐওযাধথনয প্রতু। জড়ত্ব প্রেথও ভুিক্ত প্রাি 

জীফাত্মায যভাত্মতত্ব প্রািি ম্ভফ তঔনই মঔন এই প্রমাক নাভও ঐওয াধথনয প্রতুিট জীফাত্মা প্রও যভাত্মায় উত্তীর্ম ওথয ফা 

িভিরত ওথয। জীফাত্মায এই যভাত্মায় উত্তযর্ ফা িভরন িওবাথফ ম্ভফ কীতা অনুযথর্ এই আথরাচনাই এই ংিক্ষি িনফথন্ধয 

ভুঔয আথরাচয িফলয়। অষ্টাধযায়ী কীতায ভূরত দুিট অধযায়” াংঔয প্রমাক  ওভম প্রমাক অনুযথর্ এই আথরাচনা কিত রাব 

ওযথফ। তথফ প্রঙ্গিথভ অনযানয অধযায়গুির এই আরচনায় স্থান াথফ। 
 

    জড়ত্ব প্রেথও ভুিক্ত রাব ওযায য ভস্ত াধনই এও থয় মায় অেমাৎ প্রথল ওর াধনায দ্বাযায় প্রই এও ভরূ 

যভাত্মতত্ত্ব রাব য়। এই ভরূ যভাত্মতত্ত্ব প্রািিথওই কীতায় ‘প্রমাক’ নাথভ অিবিত ওযা থয়থে এফং এথওই ‘িনতযথমাক’ 

ফরা থয়থে। এই িনতয প্রমাথকয অনুবফ ওযাফায জনযই কীতায় িতন প্রওায প্রমাকথেয ফর্মনা ওযা থয়থে” ওভমথমাক, 

জ্ঞানথমাক এফং বিক্তথমাক। স্থূর, ুক্ষ্ম এফং ওাযর্ ”এই িতনিট যীথযযই জকথতয থঙ্গ অিবন্ন ম্বন্ধ োথও। তাই এই 

িতনিটথও অথযয িতাথেম প্রথয়াথকয নাভই ওভমথমাক। িনথজ এই িতনিট প্রেথও িফিিন্ন থয় িনজ স্বরূথ িস্থত য়ায প্রম ন্থা 

তাথওই ফরা থয়থে জ্ঞানথমাক এফং ঈশ্বথয িনথজথও অমর্ ওথয প্রদয়ায প্রম ে তাথও ফরা য় বিক্তথমাক।
১
 এই িতন 
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প্রমাথক িিি রাব ওযায জনয অেমাৎ িনথজথও উিায ওযায জনয ভানুল িতনিট িক্ত রাব ওথযথে” (১) িওেু ওযায িক্ত(ফর), 

(২) িওেু জানায িক্ত(জ্ঞান), (৩) িওেু ভানফায িক্ত(িফশ্বা)। িওেু ওযায িক্ত িনিঃস্বােমবাথফ জকথতয প্রফা ওযায জনয, মা 

ওভমথমাথকয অন্তকমত। জানফায িক্ত িনথজয স্বরূ জানায জনয, প্রমিটথও জ্ঞানথমাক ফরা থয়থে। ভানফায িক্ত ঈশ্বযথও অেমাৎ 

ঈশ্বথয ভিমত য়ায জনয, এিট বিক্তথমাক। মায ওথভম অিধও রুিচ ফা আগ্র োথও, প্র ওভমথমাথকয আিধওািয। মায 

িনথজথও জানায আগ্র প্রফি িযভাথর্ োথও, প্র জ্ঞানথমাথকয অিধওাযী। মায ঈশ্বথয শ্রিা  িফশ্বা প্রফি ভাত্রায় োথও, প্র 

বিক্তথমাথকয অিধওাযী। এই িতন প্রমাক ন্থা-ই যভাত্মা প্রািিয ৃেও েৃও াধন। এই প্রওৃত ে প্রদমথনয জনয প্রথয়াজন 

এওজন আধািত্মও এফং ননিতওতা ম্পন্ন েপ্রদমথওয। প্রঙ্গত স্মযর্ীয়, কীতায দৃিষ্টথত জ্ঞান, ওভম, বিক্ত এগুির ম্পূর্ম িবন্ন 

িবন্ন ফৃিত্ত নয়। মিদ জ্ঞান স্বতন্ত্রবাথফ ভুিক্তয উায় ফথর কর্য য়, ওভম এফং বিক্ত তাই, তথফ তাাঁয অেম এই নয় প্রম, 

জ্ঞানভাথকম ভুিক্তয প্রক্ষথত্র ওভম প্রনই ফা ওভমভাথকম ভুিক্তয প্রক্ষথত্র জ্ঞাথনয বুিভওা প্রনই। কীতায এও ভৎ অফদান র কীতা ওঔন 

ওভমিফভুঔতাথও প্রাধানয প্রদয়িন।
২
 জ্ঞানথমাথকয াধন প্রাও ফা বিক্তথমাথকয াধন, ফ প্রক্ষথত্রই কীতায় িনযিফিিন্ন 

ওভমাথক্ষতায ধাযা রক্ষযনীয়। জ্ঞানথমাকীথও ওভমতযাকী থত উথদ প্রদয়িন, বিক্তথমাকীথও ওভমিফভঔু থত ফথরিন।  
              

    ভিলমকর্ ফথর োথওন আত্মজ্ঞান রাথবয িফিবন্ন ভাকম ফা উায় প্রফাঝাথতই ‘প্রমাক’ ব্দিট কীতায় ফাযফায ফযাফায ওযা 

থয়থে। এঔন প্রশ্ন র াধাযর্ জীথফয থক্ষ প্রওানিট প্রশ্রয়? কীতাওায স্বয়ং এই িদ্বধা দূয ওথযথেন ঞ্চভ অধযাথয়য িদ্বতীয় 

প্রলাথও” াংঔযথমাক এফং ওভমথমাক দুিটই ওরযানওাযী; িওন্তু এই দুিটয ভথধয াংঔযথমাক অথক্ষা ওভমথমাকই প্রশ্রষ্ঠ। কীতাওায 

এ িফলথয় ভযও অফিত িেথরন প্রম ওভমানুষ্ঠান প্রেথও ম্পূর্ম িফযত োওা প্রওান জীথফয থক্ষই ম্ভফ নয়। ওাযর্, ওর 

প্রওায ওভমূনয থর জীথফয যীযমাত্রা অম্ভফ থয় থড়। প্রথক্ষথত্র জীথফয ুরুলােম রাথবয প্রশ্নিটই অপ্রািঙ্গও থয় যথফ। 

জীথফয যীযই মিদ না োথও তাথর ুরুলােম রাথবয াধনা ওযথফ প্রও?  তাই িনিঃথথল ওভম তযাথকয ওল্পনা িনেও ওষ্ট 

ওল্পনা ভাত্র (কীতা ১৮/১১)।
৩ 

 

    ওভমথমাথকয স্বরূ, তায িফওাথয ধাযা এফং অন্তযঙ্গ  ফিযঙ্গ নানান প্রবদ িফলয়ও িফলদ আথরাচনায ূথফম ‘প্রমাক’ 

ব্দিটয স্বরূ উদখাটন প্রথয়াজন। নফিদও ঋিলথদয ভথন্ত্র িফধৃত, িনলদীয় তযদ্রষ্টা ঋিলথদয ভনন ঋি, স্বয়ং শ্রীওৃথেয 

যভিপ্রয় এই ‘প্রমাক’, দমথনয ভমমাদায় অিধিষ্ঠত থয় িফিবন্ন াধনভাথকময াথেয়। প্রমাথকয এই ফম ফযাওতায ফীজ িনিত 

যথয়থে তায স্বরূথই। ‘মুজ্’ ধাতুয উত্তয ‘খঞ’ প্রতযয় িনষ্পন্ন ‘প্রমাক’ ব্দিট উচ্চাযথর্ দুিট অেম প্রেথভই অিবফযক্ত য়। 

প্রেভিট র ‘ংথমাক’ এফং িদ্বতীয়িট ‘ভািধ’। ওাযর্ াব্দথফাথধয অনযতভ উায় ফযাওযথর্য ধাতুাথঠ ‘মুজ্’ ধাতুিট িদ্বিফধ 

অথেম িঠত থয় োথও। প্রেভত, ‘মুিজর্ প্রমাথক’ এই অথেম ওতৃমফাথচয খঞ্ প্রতযয় িনষ্পন্ন প্রমাক ব্দিট ংথমাক অেমথও প্রদযািতত 

ওথয। ব্দিট ওযর্ফাথচয ফযফহৃত থর এয অেম য় ংথমাথকয াধন, মা দ্বাযা ংথমাক ািধত য় ফা প্রভরও। অযথক্ষ 

‘মুজ্ ভাথধৌ’ অথেম প্রমাক ব্দ গ্রন ওযথর প্রিট ভািধ অথেমযই প্রওাও য়। প্রমাকূথত্রয বাযওায ভিলম ফযাথদফ ভািধ 

অথেম ূত্রিস্থত প্রমাক থব্দয অেমপ্রথঙ্গ ফথরথেন “ ‘প্রমাকিঃ ভািধিঃ’। ভািধ ফা এওাগ্রতা প্রফাধও প্রমাক ব্দিট মিদ ওযর্ফাথচয 

প্রমুক্ত য় তাথর মায দ্বাযা ভািত য় প্রই াধনভূথও প্রফাঝায়। তঞ্জির প্রদিমত প্রমাথকয অষ্টাঙ্গ ভািধ অফস্থা প্রািিথত 

ায়ও য়ায় প্রমাক থব্দয ীভায় তাথদয অন্তবুমিক্ত থফ। এই দুই প্রধান অেম িবন্ন ‘প্রমাক’ ব্দিট নানা অথেময প্রওাও। 

‘ব্দওল্পদ্রুভিঃ’ গ্রথন্থ ‘প্রমাক’ থব্দয প্রততািিিট অেম উক্ত থয়থে। এই ভস্ত অেম প্রওাো জীফথনয নদনিিন ফযফািযও 

প্রক্ষথত্র, ওো প্রজযািতল াথেয িফলয়রূথ, ওো ফা আধযািত্মও িফলয়রূথ ফযাঔযাত। 
             

   ইিতূথফম উথিঔ ওযা থয়থে প্রম ‘প্রমাক’ থব্দয ফুযৎিত্তকত অেম িদ্বিফধ। প্রেভিট ংথমাকাত্মও এফং অনযিট ভািধ 

অেমথফাধও। উিনলথদ ‘প্রমাক’ ব্দিট প্রেভ অথেম কৃীত। ‘মুজযথত অথনন’ এই অথেম ‘মুজ্’ ধাতুয উত্তয ‘খঞ্’ প্রতযয় িনষ্পন্ন 

‘প্রমাক’ থব্দয অেম ‘মায দ্বাযা মুক্ত য়’। এই প্রমাক ফা ংথমাক জীফাত্মায াথে যভাত্মায, মা উবথয়য ঐথওযয নাভান্তয। এই 

ঐওযজ্ঞান ফা িনথজয স্বরূজ্ঞান থর জীথফয িত্রিফধ দুিঃথঔয আতযিন্তও িনফৃিত তো ভুিক্তরাব য়, মা উিনলথদয প্রধান 

প্রিতাদয িফলয়। ুতযাং প্রমাক র প্রই যভথদ প্রৌাঁোথনায উায়স্বরূ। 
 

    বাযতফথলম প্রাচীনওার প্রেথওই প্রমাকতত্ত্ব ফযাঔযাত  াধনপ্রনারী অনুৃত থয়থে। মিদ প্রমাকতথত্ত্বয াভিগ্রও মুিক্তঋি 

স্বরূথয ূত্রাওাথয প্রওা খথট ভিলম তঞ্জির িফযিচত ‘প্রমাকূত্র’ গ্রথন্থ। গ্রন্থিট ভািধাদ, াধনাদ, িফবূিতাদ এফং 

নওফরযাদ প্রবথদ চাযিট বাথক িফবক্ত। উক্ত চাযিট াথদ মোিথভ এওান্ন, ঞ্চান্ন, োান্ন, প্রচৌিত্রিট ূথত্রয ভাধযথভ ভগ্র 

প্রমাকতত্ত্বথও ুিফনযস্ত ওথয আচামম তঞ্জির প্রমাথকয তো ভািধয স্বরূ, িফবাক, প্রমাথকয িফিফধ অঙ্গ, প্রমাকিিিয উায়, 
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িফবূিত  নওফরযািদ তথত্ত্বয ূর্ম িযচয় উস্থাথনয ভথধয িদথয় গ্রন্থিটথও যফতমীওারীন প্রমাকাধনা এফং প্রমাকতত্ত্বজ্ঞান 

রাথব ইিুও ফযািক্তয িনওট উজীফয গ্রন্থরূথ উস্থািত ওথযথেন।
৪
 শুধু তাই নয়, যফতমী আচামমকথর্য যিচত ুকবীয 

প্রমাকতত্ত্বভৃি গ্রন্থভূথয আওযগ্রন্থরূথ ভিলম তঞ্জির িফযিচত ‘প্রমাকূত্র’ এওাধাথয ােগ্রন্থ  দামিনও তত্ত্বভৃি গ্রন্থরূথ 

প্রিতষ্ঠা রাব ওথযথে।  
 

    প্রমাথকয স্বরূওেথন তো প্রমাকিিিয উায়িনরূথন ওৃতংওল্প ভিলম তঞ্জির ‘প্রমাক’ থদয ভািধরূ অেম গ্রর্ 

ওথযথেন। প্রই ওাযথর্ প্রমাকবালযওায ফযাথদফ স্পট বাথফ িনথদম ওথযথেন “ ‘প্রমাকিঃ ভািধিঃ’। ‘মুজ্ ভাথধৌ’ ধাতুিনষ্পন্ন 

ভািধ অেমিফিষ্ট প্রমাথকয রক্ষথর্ তঞ্জির ফথরথেন “ ‘প্রমাকিিত্ত্বফৃিত্তিনথযাধিঃ’। িচথত্তয ফৃিত্তভূথয িনথযাধথওই প্রমাক ফথর। 

রক্ষর্স্থ ‘িনথযাধ’ থদয অেম না ফা িফনা নয়। ফৃিত্তগুিরয িনজ িনজ অিধওযথর্ রয় য়াথও িনথযাধ ফরা থয়থে। ুতযাং 

িচথত্তয ফৃিত্তভূ মঔন স্বওাযথর্ রয় য় তঔন িচথত্তয প্রই অফস্থা ‘প্রমাক’ দফাচয। 
 

    ওুরুথক্ষথত্রয ভযাঙ্গথন াযিে শ্রীওৃে অজুমথনয উথেথয প্রম প্রশ্রথয়য অনুান উস্থান ওথযথেন তাই শ্রীভদ্ভকফদ্গীতা 

নাভও অনুভ াে। অজুমথনয  ওথে ধ্বিনত থয়থে প্রিত্ত ফা যর্াকিতয ফার্ী “ ‘িলযথস্তঽং ািধ ভাং ত্বাং প্রন্নম্’(কীতা 

২/৭)। যর্াকত িথলযয ভস্ত প্রভা, িদ্বধা িনফাযথর্য জনয বকফান শ্রীওৃে উথদ িদথয়থেন। িতিন ফথরথেন “  
 

                                          ‚প্রমাকস্থিঃ ওুরু ওভমাির্ ঙ্গং তযক্ত্বা ধনঞ্জয়। 

                                          িিযািথিািঃ থভা বূত্বা ভত্বং প্রমাক উচযথত‛।।(২/৪৮) 
 

    বকফান অজুমনথও পরািবিন্ধ তযাক ওথয ‘প্রমাকস্থ’ থয় ওভম ওযায উথদ িদথয়থেন, মা ভতা ফুিিথত মমফিত। ওথভময 

ভথধয ভত্বথফাথধয অেম ওামম িিিথত লম  অিিিথত িফাদগ্রস্ত না থয় অিফচিরতবাথফ অফস্থান ওযা। এই িনরুিদ্বগ্ন 

অংওায ফিজমত ওভম প্রমাথক িযর্ত য়। অেমাৎ িফলভ ওথভময ভথধয ভ োওায নাভ প্রমাক।
৫ 

 

    ভত্বফুিিরূ প্রমাক ওভম থর তা দুষ্কথভময না ওযায়, এই প্রমাক ওভমথওৌর রূথ িফথফিচত। তাই কীতায় ফরা থয়থে, – 

‘তস্মাৎ প্রমাকায় মুজযস্ব প্রমাকিঃ ওভমু প্রওৌরম্’(২/৫০)। ুওৃত ওভম স্বাকমািদয এফং দুস্কৃত ওভম নযওািদয ওাযর্ য়ায় উবয়ই 

তযাজয। িওন্তু ওভম দা আচযর্ীয়। তাই প্রমবাথফ ওভম ম্পাদন ফন্ধথনয ওাযর্ য় না প্রইরূ ওযর্ীয়। ভত্বফুিিরূ প্রমাকই প্র 

ওভমথওৌর। এই ওুরতা িক্ষর্ীয়।
৬
  

 

    ওভমথমাথকয আথরাচনা প্রথঙ্গ প্রমাথকয আথরাচনায াথে াথে ঔুফ স্বাবািফওবাথফই ওথভময প্রঙ্গ এথ থড়। তাই প্রশ্ন 

জাথক, ওভম ফরথত ওী প্রফাঝায় ফা ওভম ওাথও ফথর? ‘ও’ৃ ধাতুয উত্তয ‘ভন’ প্রতযয় প্রমাথক ‘ওভম’ ব্দিটয উদ্ভফ। ‘ওৃ’-ধাতুয অেম 

‘ওযা’, াধাযর্বাথফ মা িওেু ওযা য়, তাই ওভম। জীফ (ভানুল) ওািয়ও, ফািচও  ভানিও প্রম প্রওান প্রওাথয, মা িওেু ওথয 

তাই ওভম। ওভমই (াযীিযও  ভানিও) জীথফয রক্ষর্। জীথফয জীফনধাযথর্য জনয িফরুি িক্তয থঙ্গ ফ ভয়ই ংগ্রাভ 

ওযথত য়। এই জকথত জীফথনয থঙ্গ ভৃতুযয ফভয় িনযর ংগ্রাভ চরথে। এই ংগ্রাথভয অেমই ওভম।  
            

    শ্রী কীতায অষ্টভ অধযাথয় ওথভময রক্ষর্ প্রথঙ্গ ফরা থয়থে প্রম, ওভম র এও ধযথর্য তযাকাত্মও (িফকম:) ওাজ মা ওর 

প্রাির্য উৎিত্ত  ফৃিিয প্রতু য়। আফায ওভম ফরথত মজ্ঞােম ওথভময ওো কীতায় ফরা থয়থে। তাই এিদও প্রেথও প্রদঔথর 

কীথতাক্ত ওভম ফরথত িফিধম্মত মাক-মজ্ঞািদ িিয়াওভমথওই প্রফাঝা উিচত। িওন্তু এটা রক্ষর্ীয় প্রম, কীতায় অথনও প্রক্ষথত্র ‘ওভম’ 

ওোিট ফযাও অথেম ফযফহৃত থত প্রদঔা মায়। অেমাৎ াধাযর্ ওাজ প্রফাঝাথত ‘ওভম’ ওোিটয প্রথয়াক থয়থে। শ্রীকীতায তৃতীয় 

অধযাথয় ঞ্চভ প্রলাথও মঔন বকফান শ্রীওৃেথও ফরথত প্রানা মায় প্রম, ওভম না ওথয প্রওউ ক্ষর্ওার োওথত াথয না, তঔন 

এই ‘প্রওউ’ (ওিিৎ) এয প্রক্ষথত্র প্রথমাজয ‘ওভম’ ওোিট প্ররৌিওও অথেম ফযফহৃত থয়থে ফথর ভথন ওযা য়। মিদ তা না থতা 

তাথর ওথভময ক্ষর্ভাত্র িফযিত অম্ভফ ফথর কর্য থতা না। আফায এই প্রলাথওযই উত্তযাথধম ওভম আফিযও তা প্রদঔাথত িকথয় 

ফরা থয়থে প্রম, প্রওৃিতয গুর্ত্রয় (ত্ত্ব-যথজা-তভ) ভানুলথও ওভম ওিযথয় োথড়। এঔাথন ‘ওভম’ ব্দিট াধাযর্ প্ররৌিওও 

অেমথওই ফুিঝথয়থে ফথর ধথয প্রনয়া মায়।  
 

    ওভমথমাক তো কীতাাে উরিি ওযায ভূরভন্ত্র র ওথভময এই িযবালা। কীতায় ফরা থয়থে মথজ্ঞয অনুষ্ঠানই ওভম অেমাৎ 

ওভম এওিট িনধমািযত প্রিিয়া। এই মজ্ঞােম ওভম োড়া জকথত মা িওেু ওযায় প্র ভস্তই (ওভমই) ই জাকিতও ফন্ধন ৃিষ্ট ওথয, 

এওভাত্র ওভম র মথজ্ঞয প্রিিয়া। মজ্ঞােম ওভম োড়া ংাযী ভানুল ফিওেু ওথয োথও, এগুিরয ভথধয িওেু ওাজথও ওাভ 

আফায িওেু ওাজথও িনষ্কাভ ফথর ভথন ওথয োথও। িওন্তু কীতায় প্রম ওথভময ওো ফরা থয়থে এগুির প্রই প্রওায ওভম নয়। 
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‘অনযত্র প্ররাওঽয়ং ওভমফন্ধনিঃ’ –মথজ্ঞয অনুষ্ঠান োড়া মা িওেু ওযা য়, ফ িওেুই ইজাকিতও ফন্ধথনয ওাযর্ য়, প্রভাক্ষ 

প্রদানওাযী ওভম নয়। ফস্তুত, মথজ্ঞয অনুষ্ঠানই ওভম।  
  

     ওথভময এই িফিধফি তািত্বও আথরাচনায িনমমা আস্বাদন ওথয ফরা প্রমথত াথয প্রম শ্রীকীতায় িতন ধযথর্য ওথভময ন্ধান 

ায়া মায়। প্রগুির র” ওভম, অওভম  িফওভম। ওভম ফরথত কীতায় িও প্রফাঝাথনা থয়থে তায আবা ূথফময আথরাচনা 

প্রেথওই ায়া মায়। এই ওভম র দা আচযর্ীয়। তাই অওভম অেমাৎ প্রওান প্রওায ওভম না ওযা দা িযতযাজয। আথনথওই 

ভথন ওথযন প্রম ওথভময বুর-ভ্রািন্তয প্রফড়াজাথর না থড় জ্ঞান ভাকম ফা বিক্ত ভাকম-এয ভাধযথভ যভাত্মতত্ব রাবই প্রশ্রয়। িওন্তু 

ফাস্তিফও থক্ষ প্রটা ম্ভফ নয়, প্রওন নয় প্রটা কীতায় উথিিঔত থয়থে, ফরা থয়থে ওথভময ক্ষর্ভাত্র িফযিত ম্ভফ নয়। 

ুতযাং ফরা প্রমথত াথয প্রম ওভমীনতা ফা অওভম প্রওান বাথফই ভেমন মকয নয়। এোড়া যথয়থে িফওভম অেমাৎ িফরুি ওভম 

মা অওথভময নযায় দা ফজমনীয়। িফরুি ওভম ফরথত প্রফাঝাথনা থয়থে প্রমথওাথনা প্রওায িনথধাত্মও ওভমথও। শুধু তাই নয় 

িফিধফি ওভম মিদ ম্পাদথনয িদও প্রেথও িফরুি য় অেমাৎ প্রওান াে িফিত ওাজ মিদ ওাভনা ফানা মুক্ত বাথফ 

ম্পািদত য় তাথর ঐ ওভম িযতযাজয ওাযর্ তা িফওভম। এই িতন প্রওায ওথভময ভযও ধাযনা শ্রীকীতায় রাব ওযা মায়।   
 

    এঔন প্রশ্ন র এই ওভম ওঔন প্রমাথক িযর্ত য়? এই প্রথশ্নয উত্তয িদথত িকথয় কীতাওায এওিট ািফমও ূর্মাত্মও 

িফিধভূিতময উথিঔ ওথযথেন, প্রিট র িনষ্কাভ ওথভময আদম। এই িনষ্কাভ ওথভময িযচয় িদথত িকথয় কীতাওায ফরথরন, ওথভম 

জীথফয অিধওায আথে পথর প্রনই। পথরয ফানা প্রমন ওঔন না য় এফং ওথভম প্রমন অশ্রিা না আথ অেমাৎ িনযন্তয ওভম 

ওযায জনয ভগ্ন থয় ওভম ওয, অেমাৎ িতিন এঔাথন ওতমফয ওভম ারথনয ওো ফরথরন। আিক্ত  ঙ্গথদাল তযাক ওথয, িিি 

 অিিিথত িনিফমওায প্রমাথক িস্থত থয় ওভম ওযা উিচত। প্রওান ওভম” িনষ্কাভ ওভম। এই ভত্ব বাফথওই ‘প্রমাক’ ফরা য়” 

‘ভত্বং প্রমাক উচযথত’। িনষ্কাভ ওথভময িযচয় িদথত িকথয় িতনিট রক্ষথর্য ওো ফরা থয়থে” (১) ফম ওভম ঈশ্বথয ভমর্, 

(২) ওতৃমত্বািবভান-ূনযতা, (৩) পরািবিন্ধ-ূনযতা। স্বাবািফও বাথফই প্রশ্ন জাথক এই প্রমাকী(িনষ্কাভ ওভম ম্পাদন ওািয) প্রও? 

শ্রীকীতায় এই প্রমাকী প্রও প্রফাঝাথত িফথল িযবালায ফযাফায ওযা থয়থে, ভত্ব জ্ঞানম্পন্ন এই ভননীর ফযািক্তথও 

‘িস্থতপ্রজ্ঞ’ ফথর আিবিত ওযা থয়থে। 
              

    ‘িস্থতপ্রজ্ঞ’ শ্রীকীতায নক্ষত্র ঔিচত আওাথ উজ্জ্বর প্রজযািতথষ্কয নযায় প্রজযািতভময়। িস্থতপ্রজ্ঞ িফলথয় এঔন মমন্ত প্রম 

িযভাথর্ আথরাচনা থয়থে কীতায অয প্রওান িফলথয় এতটা আথরাচনা থয়থে িওনা থিথয আফওা োথও। তায 

ওাযর্ ‘িস্থতপ্রজ্ঞ’ কীতায আদম, এই ব্দিট কীতায এওান্তই িনজস্ব। কীতায আথকয প্রওান গ্রথন্থ এাঁয উথিঔ ায়া মায় না, 

িওন্তু কীতা যফতমীথত ব্দিটয উিস্থিত রক্ষয ওযা মায়। ‘িস্থতপ্রজ্ঞ’ িফলয়িট ফুঝথত থর তাাঁয আথকয িওেু িফলয় আথরাচনায 

প্রথয়াজন আথে ফথর ভথন য়। কীতায িদ্বতীয় অধযাথয়য প্রায় প্রল মমাথয় িস্থতপ্রথজ্ঞয উথিঔ ায়া মায়। এাঁয আথক প্রম দুিট 

গুযত্বূর্ম িফলথয়য অফতাযর্া ওযা থয়থে প্রগুির র” (১) াংঔয-ফুিি অেমাৎ আত্মজ্ঞান ফা ব্রহ্মিফদযায াে আয (২) প্রমাক-

ফুিি অেমাৎ আত্মজ্ঞান অনুমায়ী জীফন ওরা। াে  ওরায ংিভশ্রর্ ব্রহ্মিফদযায ূর্মতা প্রািি খটায়। এয িফযীত িযিস্থত থর 

প্রথক্ষথত্র প্রকিতয ে রুি য়। অধযাত্ম-িফদযা তো ভনুলয জীফন ম্বথন্ধ এওই ওো প্রথমাজয। ভানুথলয জ্ঞান তায ফুিিথত 

গুি োওথফ, প্রওা াথফ তায আচযর্। আচযর্  জ্ঞাথন ফযাফধান থর থত াথয, িওন্তু এয িফথযাধ প্রমন প্রওান 

অফস্থাথতই না োথও। আয আচযর্  জ্ঞাথনয ফযাফধান িভ দূয ওযথত থফ” এই ওাজিট প্রমাক-ফুিিয দ্বাযা ািধত থয় 

োথও।
৭ 

                                      কীতায িদ্বতীয় অধযাথয় ‘িস্থতপ্রথজ্ঞ’য রক্ষর্ প্রথঙ্গ ফরা থয়থে” 

‚প্রজািত মদা ওাভান্ ফমান্ ােম ভথনাকতান্। 

আত্মথনযফাত্মনা তুষ্টিঃ িস্থতপ্রজ্ঞস্থথদাচযথত।।‛(২/৫৫) 
        

    অেমাৎ মঔন জীফ ভস্ত ভথনাকত ফানা ম্পূর্মরূথ িযতযাক ওথযন এফং আনাথতই আিন তুষ্ট োথওন তঔন িতিন 

িস্থতপ্রজ্ঞ ফথর ওিেত ন। এই প্রলাথও  িস্থতপ্রথজ্ঞয প্রম রক্ষন প্রদয়া থয়থে তা ভুিচত  িযূর্ম। এঔাথন দুিট িদও প্রেথও 

ফযাঔযা ওযা থয়থে” িনথলধও   িফধায়ও। ‘‚প্রজািত মদা ওাভান্’ “ এিট িনথলধও রক্ষন আয ‘আত্মথনযফাত্মনা তুষ্টিঃ’ ”

এিট র তাাঁয িফধায়ও স্বরূ। এই উবয়িফধ রক্ষর্ িনিিত  ূক্ষ্ম বালায় ফরা থয়থে। ‚ভথনয ফম ওাভনা তযাক‛ রূ 

িনথলধাত্মও  রক্ষথর্য ওো উক্ত প্রলাথও ফরা থয়থে। জীথফয ভন ফহুিফধ ওাভনায বাাঁড়ায খয। ভথনয এই ওাভনা ভাথত্রয 

ভূথর না ওযথত থফ। িভ ভথনয ভস্ত ওাভনায িযূর্ম তযাক ওযা থি িস্থতপ্রথজ্ঞয ফযাঔযায িনথলধাত্মও অঙ্গ। 
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‚আনাথতই আিন ন্তুষ্ট োওা‛” এিট প্রই িফধায়ও রক্ষর্। িস্থতপ্রজ্ঞ আত্মাথতই ন্তুষ্ট। ফাইথযয িফলয় অথক্ষা িবতথযয 

দৃথয প্র তৃি। ফস্তুত ফাযদৃয অথক্ষা অন্তথযয দমনই অিধও ুিয, অিধও ভান। এঔাথন িদ্বিফধ রক্ষথর্য ভাধযথভ ফরা 

থয়থে প্রম থন্তাল ওাভনায ূর্ম তযাথক, থন্তাল আত্মাথতই অেমাৎ িনজস্বরূথ। প্রেভিট স্বরূত প্রাযিম্ভও এফং িদ্বতীয়িট প্রকত। 

এই দুই রক্ষর্ িভথর িস্থতপ্রথজ্ঞয দমন ূর্ম য়। 
             

            শ্রীভদবকফদকীতায িদ্বতীয় অধযাথয় ‘িস্থতপ্রথজ্ঞ’য ফযাঔযা িদথত িকথয় আয ফরা থয়থে”  

                       ‚দুিঃথঔলবনুিদ্বগ্নভনািঃ ুথঔু িফকতসৃ্পিঃ। 

                        ফীতযাকবয়থিাধিঃ িস্থতধীভুিনরুচযথত।।’’ (২/৫৬) 

অেমাৎ দুিঃথঔ িমিন উথদ্বকীন, ুথঔ িমিন স্পৃাূনয, িমিন ফমথতাবাথফ আিক্ত, বয়, এফং প্রিাধথযািত থয়থেন, প্রই 

ভননীর ফযিক্তথও িস্থতপ্রজ্ঞ ফরা য়। িস্থতপ্রথজ্ঞয ােীয় ফযাঔযায় ওর ওাভনায আভূর তযাথকয প্রতযাা িফদযভান। মিদ তা 

ততটা জ নয়, তাই এই প্রলাথও িস্থতপ্রথজ্ঞয আয জ রক্ষথর্য ওো এঔাথন ফরা থয়থে। দুিঃঔ আথ প্রতা উথদ্বক প্রফাধ 

ওথযা না। উথদ্বক প্রফাধ ওযা ভাথন উতর য়া অেমাৎ ওতমফযওভম ওযায ভয় নানা প্রওায ফাধাথত ভন প্রমন উতরা না য়। 

দুিঃথঔয ভত ুঔ াফধাথন জভ ওযথত থফ। ুথঔয পাাঁথদ প্রমন ভন ধযা না প্রদয়। মতক্ষর্ মমন্ত িওেভুাত্র উথদ্বক, আিক্ত, 

বয় এফং প্রিাধ োথও, ততক্ষর্ তাাঁথও াধও ফরা য়। এগুির ফমথতাবাথফ দূয থর িতিন িি ন, এরূ ভননীর 

ওভমথমাকীয ফুিি িস্থয  অটর থয় মায়। এই ওভমথমাকীই িস্থতপ্রজ্ঞ।  
           

     ওভমথমাথক প্রপ্রয় প্রেথও প্রশ্রয়য থে উিন্নত য়ায ওো ফমদা ফরা থয়থে, এই ে ওভম তযাথকয নয়” ওভমপর তযাথকয। 

িওন্তু উথেয িবন্ন ওভম ম্ভফ য় না, অতীফ ভূঔম ফযািক্ত উথেয ফযিতত ওথভম প্রফৃত্ত য় না। াধাযর্ জীফ পর রাথবয 

আাথতই প্রমথওান ওভম ওথয তাথর প্রশ্ন র, পরািক্ত তযাক ওথয িনষ্কাভ ওভম ম্পাদন িও ম্ভফ? এ প্রথঙ্গ ফরা থয়থে 

িনষ্কাভ ওভম উথেযীন নয়, ‘প্ররাও-ংগ্র’, বকফাথনয ৃিষ্ট যক্ষায় এাঁয উথেয। প্রওৃত িনষ্কাভ ওভম ম্পািদত থর ওতমায 

ওতৃমত্ব োথওনা, এভতাফস্থায় পরাপথরয ভত্ব-ফুিি স্বাবািফও থয় থঠ। এই ওভমথমাক এওিদথও প্রমভন যভাত্মতত্ব রাথবয 

ে িঠও াাাি যভাত্মতত্ব রাথবয াথেয়  ফথট।  
 

    ফহু প্রাচীনওার প্রেথও অথনও ভুিনঋিল িনজমথন প্রভৌনাফরম্বন ওথয তযা ওথযন শুধুভাত্র িনজ ভুিক্ত রাথবয জনয। তথফ এাঁয 

ফযািতিভ রক্ষয ওযা মায়। ফহু নফিদও ভুিনঋিল এফং যফতমীথত প্রকৌতভ ফুি প্রেথও শুরু ওথয স্বাভী িফথফওানি তাাঁয প্রওৃষ্ট 

প্রভার্। তাাঁথদয িফ জ্ঞাথন জীফ প্রফা, আতম, ীিড়ত, দুিঃঔ-দুদমাগ্রস্থ ত স্র জীথফয ওরযার্ াধন” এ ফই প্ররাও-

ংগ্রযই অন্তকমত। তাাঁথদয ওভম প্রপ্রযর্া ভাজথও অফক্ষথয়য াত প্রেথও যক্ষা ওথযথে, ভানুথলয ভূরযথফাধথও জাকিযত 

ওথযথে, ভাথজয ফহু ভানুলথও িঠও ে প্রদিঔথয়থে, মা ফতমভান ভাথজ ভান বাথফ প্রািঙ্গও।  
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১। শ্রীভদবকফদকীতা মোেম কীতা, স্বাভী শ্রীঅড়কড়ানিজী, ৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫ 
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