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শ্রীভদ্বকফদ্্কীতা্প্রততপতরত্ওভমযমাক্তিন্তন 

অতনভা্াহু 

স্বাধীন্কযফলও,্ংস্কৃত্তফবাক,্ফধমভান্তফশ্বতফদযার,্তিভফঙ্গ,্বাযত 

Abstract 
 

In this world each and every human being has their own work and no one can live without work. 

However, which types of work they have to perform have been mentioned by Lord Krishna in 

‘Bhagavad Gita’.  Lord  Krishna explained  ‘Karma  Yoga’  when  Shri  Arjun  wanted  to  exit  

from  the battlefield.  Here,  the  word  ‘Karma’  means  work  or  action  and  ‘Yoga’ means  

generally meditation or some breathing exercises. But in Bhagaved Gita ‘Yoga’ means the skill of 

union.  Without any intention    nobody can perform any action.  It  means  to  get  some  result  out  

of  that  action  we  are performing. According to the ‘Bhagavad Gita’ ‘Karma Yoga’ refers to all 

human duties or activities performed without any desire or any attachments or expectation. In this 

research work we have discussed the importance of duties and responsibilities in every human 

being.   
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বতূভওা: ্ তন্দুযদয্এওতি্তফত্র্ধভমগ্রন্থ্র্শ্রীভদ্ভকফদ্্কীতা।্সই্প্রািীন্ওার্সথযও্ইততা্ুযাণাতদয্ফহুস্থাযন্কীতায্

অায্ভতভা্ফতণমত্য্আযে।্ভাবাযযতয্বীষ্মযফম্তিদানন্দ্বকফান্শ্রীওৃযেয্ভুঔতনিঃৃত্তদফযফাণী্র্শ্রীভদ্ভকফদ্্

কীতা।্এই্যভ্যযভ্গ্রযন্থ্ওর্াযেয্ তনমমা্াা্মা।্এই্গ্রযন্থয্তাৎমম্এতই্ কূঢ়্এফং্কবীয্ সম্আজীফন্

তনযন্তন্তিন্তন্ভনন্ওযযর্এয্অন্ত্াা্মা্না।্ওর্াযেয্তাতিও্জ্ঞান্রাব্কীতায্ভাধযযভই্ম্ভফ।্ভাবাযযত্

ফরা্যযে— 
 

‘কীতা্কুীতা্ওতমফযা্তওভননযিঃ্ােতফস্তনযিঃ। 

মা্স্বং্দ্মনাবয্ভঔুদ্মাদ্্তফতনিঃতৃা।।’
১ 

 

অথমাৎ্স্বং্দ্মনাব্বকফাযনয্ভুঔতনিঃৃত্এই্ফাণীয্তিও্শ্রফণ্ভনন,্ তিন্তন্ওযযর্অনয্াোযিয্প্রযাজন্যফ্না।্

ফমভঙ্গরভী্এই্কীতা্এভন্এওতি্দমণ্মায্ভাধযযভ্ভস্ত্দামতনও্ম্প্রদা্তনযজযদয্তদ্ধান্ত্প্রততপতরত্ওযযত্ভথম্

যযেন। 
 

    অজ্ঞানফতিঃ্জীফ্ংায্ফন্ধযন্আফদ্ধ্য্আযে।্সই্অজ্ঞ্জীফ্মাযত্াংাতযও্ওতমফয্ওভম্তিওবাযফ ্ম্পাদন্

ওযয্ যভাত্মাযও্ রাব্ ওযযত্ াযয্ তায্ উযদ্ াা্ মা্ কীতা।্ জীফযও্ তিও্ যথ্ িাতরত্ ওযায্ জনয্ বকফান্

শ্রীওৃে্এঔাযন্জ্ঞান,্ওভম্্বতিয্ভন্ব্াধন্ওযযযেন।্এফং্তাাঁয্উযদযয্ভাধযযভ্প্রততপতরত্ওযযযেন্জ্ঞান,্ওভম্্

বতি্–্এই্ততনতি্তওবাযফ্এযও্অযযয্াযথ্মুি্যযে।্জ্ঞাযনয্দ্বাযা্মুতি্ম্ভফ্তিও্তওন্তু্সই্দুকমভ্জ্ঞানভাযকম্প্রযফ্

ওযায্আযক্জীফযও্ওভম্্উানা্ওযযত্যফ।্সই্ওভম্তওরূ্যফ্অথমাৎ্জীযফয্ওতমফযওভম্সওভন্া্উতিত্সই্

তফলতি্এই্কযফলণা্যত্র্তযসু্ফি্যযে।্জীফ্প্রযতযওতি্ভুূযতম্সওাযনা্না্সওাযনা্ওযভময্াযথ্মুি্থাযও।্তওন্তু্ভস্ত্

ওযভময্ দ্বাযা্যযভশ্বযযয্প্রাতি্্না্ফা্ংায্ফন্ধন্ সথযও্ভুি্া্মা্না।্কীতা্বকফান্শ্রীওৃে্ সম্ওযভময্ওথা্



শ্রীভদ্বকফদ্্কীতা্প্রততপতরত্ওভমযমাক্তিন্তন্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্অতনভা্াহু 
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ফযরযেন্সতি্র্তনস্কাভ্ওভম্অথমাৎ্পযরয্আওাঙ্ক্ষা্োড়া্ওৃত্ওভম্র্তনস্কাভ্ওভম।্এই্তনস্কাভ্ওযভময্দ্বাযাই্জীফ্ংায্

াকয্অততক্রভ্ওযয্যভাত্মাযও্রাব্ওযযত্াযয।্বকফান্শ্রীওৃে্অজুমনযও্উযদ্ তদযত্ তকয্ তওবাযফ্সই্ওভমযও্

ফযাঔযা্ওযযযেন্অথমাৎ্তনস্কাভ্ওযভময্প্রতত্ওযরয্দৃতি্আওলমণ্ওযযযেন্সই্তফলতি্আযরািয্কযফলণাযত্র্প্রততপতরত্

যযে।্আফায্কীযতাি্জ্ঞানযমাক,্ওভমযমাক্্বতিযমাযকয্ভযধয্তওবাযফ্্সওন,্ওভমযমাক-এয্সশ্রষ্ঠত্ব্প্রততাতদত্্–্

সই্তফলতি্এঔাযন্তযসু্ফতিত্যযে। 
 

ওভমযমাযকয্স্বরূ্তফযেলণ:্ 

্্্্‘ওভম’্ যেয্ দ্বাযা্ সওাযনা্ তওেু্ওাজ্ ওযা্ সফাঝা।্ প্রযতযওতি্ জীফ্ ওভম্ ফযতীত্ক্ষণওার্ থাওযত্ াযয্না।্ ওাতও,্

ফাতিও্ ফা্ ভানতও্ সমবাযফই্ সাও্ ভানুল্ দাফমদা্ সওান্ না্ সওাযনা্ ওযভম্ তনযজযও্ তরি্ যাযঔ।্ জীফ্ ওভম্ ওযয্ আফায্

ওভমপযরয্আওাঙ্ক্ষা্ওযয।্তাই্দুিঃঔ,্গ্লাতনয্ভধয্ তদয্এই্ংায্ফন্ধযন্জতড়য্যড়।্পর্াায্আওাঙ্ক্ষা্ভযন্

ফমদা্থাযও্ফযর্ওভম্অনুমাী্পর্না্সযর্ভানুল্তা্,্দুিঃঔ্া। 
 

্্্্তাই্ওুরুযক্ষত্র্প্রাঙ্গযন্ংাযযয্ সভাভাা্আফদ্ধ্অজুমন্ মুযদ্ধয্তযণততয্ওথা্ সবযফ্ মুদ্ধযক্ষযত্র্্ুঔবাযক্আত্মী-

স্বজনযদয্সদযঔ্মুদ্ধ্ওযযত্তফভুঔ্যযেন।্সই্অফস্থা্অজুমযনয্সভা্ওাতিয্সতারায্জনয্বকফান্শ্রীওৃে্তাাঁযও্জীযফয্

ওতমফয-ওভম্তফলয্উযদ্তদযযেন।্কীতা্বকফান্অজুমনযও্তনতভত্ত্ওযয্ভগ্র্তফশ্বযও্সই্উযদ্তদযযেন।্কীতা্

বকফান্অজুমনযও্তনতভত্ত্ওযয্ভগ্র্তফশ্বযও্সই্উযদ্তদযতেযরন।
২্

্শ্রীওৃযেয্এই্উযদয্সম্ওভমযমাযকয্ওথা্ফরা্

যযে্সতি্ভুভুক্ষু্ফযতিয্ভুতিরাযবয্উা।্ঈশ্বযযয্প্রীততয্জনয্ তনিঃস্বাথমবাযফ্ তক্রভান্ওভম্র্ওভমযমাক।্ তন্দুধযভময্

আধযাতত্মও্যথয্অনযতভ্এওতি্র্ওভমযমাক,্সমতি্ওভমভাকম্নাযভ্তযতিত।্এই্ওভমযমাক্তক্রাযমাযকয্উয্প্রতততষ্ঠত।
৩
্

তনিঃস্বাথম্ বাযফ্ এই্ ওভমযথয্ দ্বাযা্ জীফ্ জীফন্ অততফাতত্ ওযয্ সভাক্ষ্ রাব্ ওযয।্ ‘ওভমযমাক’্ যেয্ দ্বাযা্ আওাঙ্ক্ষা,্

আতিীন্সমাকী্ফযতিয্ঈশ্বয্জনয্ওৃত্তনষ্কাভ্ওভমযও্সফাঝা।্শ্রীযাভওৃে্এই্ওভমযমাক্তফলয্ফযরযেন্– 

‘ওভমযমাক্ভভমওথা্ঈশ্বযযও্াা। 

ঈশ্বযযযত্ভন্যাতঔ্ওভম্ওযয্মাা।।
৪
 

 

ওভমযমাক্ তফলয্ তফতবন্ন্ভতনলীকণ্ তনযজযদয্ভত্ তদযযেন।্ঋতল্অযতফন্দ্এ্ তফলয্ফযরযেন্ –্ সম্ওভম্ফন্ধযনয্ ৃতি্না্

ওযয্ভুতি্ফা্জীফযনয্তদফযরূান্তয্আনন্ওযয্সতি্ওভমযমাক।্আফায্ফযরযেন্–্অনািবাযফ্সম্ওভম্ওযা্্সতি্

ওভমযমাক।্এ্তফলয্কাতন্ধজীয্ভত্জানা্মা।্তততন্ফযরযেন,্‘মদ্্দ্বাযা্আত্মাযও্যীযযয্ফন্ধন্সথযও্ভুি্ওযায্সমাক্

াতধত্্সতি্র্ওভমযমাক। 
 

্্্্কীতায্১৮তি্অধযায্১৮তি্সমাযকয্ভযধয্ওভমযমাক,্জ্ঞানযমাক্্বতিযমাযকয্প্রাধানয্সদঔা্মা।্এই্ততনতিয্ভযধয্

আফায্ওভমযমাকযও্কীতায্প্রাণস্বরূ্সদঔাযনা্যযে।্কীতা্তৃতী্অধযা্ ‘ওভমযমাক’্নাযভ্ঔযাত।্সঔাযন্ওভমযমাযকয্

স্বরূ,্ বফতিয্ াা্ সকযর্ অনযানয্ অধযা্ গুতরযত্ ওভমতযিয্ মমাযরািনা্ ওযা্ যযে।্ বকফান্ শ্রীওৃে্ অজুমনযও্

ওভমযমাযকয্স্বরূ্ফুতঝয্তাযও্ওযভম্সপ্রযণ্ওযায্জনয্ফযরযেন্– 

‘ওভমযণযফাতধওাযযস্ত্ভা্পযরল্ুওদািন। 

ভা্ওভমপরযতবুূমভা্সত্যঙ্গাংস্ত্বওভতণ।।’
৫ 

 

অথমাৎ্--্‘স্অজুমন!্সতাভায্ওযভমই্অতধওায,্তায্পযর্ন।্তাই্তুতভ্ওভমপযরয্সতু্যা্না,্আফায্ওভমতযাযক্সমন্

সতাভায্প্রফৃতত্ত্না্।’্বকফান্শ্রীওৃযেয্এই্উযদযয্দ্বাযা্সফাঝাযনা্যযে্–্ফণম,্আশ্রভ,্স্ববাফ্্তযতস্থতত্অনুমাী্

প্রযতযওতি্ভানুযলয্তনজস্ব্ওভম-ওতমফয্থাযও।্ভানুল্সই্ওভম্অফযই্ওযযফ্ওাযণ্সই্ওযভময্প্রতত্তায্অতধওায্যযযে।্

তওন্তু্সই্ওভম্ওযায্জনয্স্তও্পর্াযফ,্তায্তও্রাব্ফা্ক্ষতত্যফ্তা্জানায্অতধওায্তায্সনই।্সওাযনা্ওযভময্তও্

পর্যফ,্সই্পর্স্সওান্জযে্তওবাযফ্রাব্ওযযফ্–্এফ্ভানুল্তনযজ্জাযন্না্আয্তনযজয্ইচ্ছানুমাী্তা্সযত্

াযয্না।্এই্ফই্তফধাতায্অধীন।্ তততন্প্রযতযওতি্জীযফয্জনয্ওভম্্ওভমপর্তনতদমি্ওযয্সদন।্তাই্পযরয্ওথা্না্

সবযফ্ওভম্ওযা্উতিত।্তওন্তু্ওভমপযরয্আওাঙ্ক্ষা্না্ওযয্তওবাযফ্ওভম্ওযা্মাযফ্সই্তফলয্উযদ্কীতা্াা্মা্ 

‘সমাকস্থিঃ্ওরুু্ওভমাতণ্ঙ্গংতযক্ত্ব্ধনঞ্জ। 

তদ্ধযতযদ্ধযািঃ্যভা্বতূ্বা্ভত্বং্সমাক্উিযযত।।’
৬
্ 
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্্্উযযাি্সোযওয্ভাধযযভ্বকফান্অজুমনযও্উযদ্তদযযেন্–্অজুমন্সমন্্ওভমপযরয্আতি্তযাক্ওযয্এফং্ততদ্ধ-

অততদ্ধততযত্ভফুতদ্ধ্ম্পন্ন্য্সমাকস্থ্য্ওতমফয্ওভম্ওযযন।্ওভম্ততদ্ধ্যর্ভানুল্সমভন্যভ্আনন্দ্রাব্ওযয্সতভতন্

আফায্ওযভময্অততদ্ধযত্তফলাদগ্রস্ত্য্যড়।্তাই্মতদ্ওযভময্ততদ্ধ-অততদ্ধয্ভযধয্ভত্ব্ফজা্যাঔা্মা্তযফ্অনাায্

ওভমপযরয্আতি্দূয্যফ।্ ততদ্ধ্্অততদ্ধয্ভযধয্এই্ভত্বযও্কীতা্ ‘সমাক’্ফরা্যযে।্ সওাযনা্ফযতি্ সম্ সওাযনা্

াধন্দ্বাযা্মতদ্ভত্ব্রাব্ওযযত্াযয্তযফ্সম্সমাকী্।্ভত্বফুতদ্ধম্পন্ন্সমাকী্ুরুল্ভস্ত্া,্ুণয্সথযও্ংাযযয্

ভাাজার্সথযও্যজ্তনযজযও্মুি্ওযযত্াযযন।্এই্ভত্বরূ্সম্‘সমাক’্সতিযও্কীতা্ওযভময্সওৌর্ফরা্যযে্–্

‘সমাকিঃ্ওভমু্সওৌরম্্’।
৭
্অথমাৎ্ভত্বরূ্সমাযকয্দ্বাযাই্ওভমফন্ধন্সথযও্তনযজযও্ভুি্ওযা্মা। 

্্্্প্রািীনওার্সথযও্সফযদ্মজ্ঞাতদ্তফতবন্ন্ওভমানুষ্ঠাযনয্ওথা্ফরা্যযে।্সইফ্ওযভময্পর্উি্যযে,্অথমাৎ্সওান্

ওভম্ওযযর্সওান্পর্াা্মাযফ্তায্ওথা্ফরা্যযে্ সমভন্ সওাযনা্ সওাযনা্মজ্ঞানুষ্ঠাযনয্দ্বাযা্ুত্ররাব্ওযা্মা,্

সওানতিয্ দ্বাযা্ আফায্ মজভান্ তফল্ ম্পতত্তয্ অতধওাযী্ য্ থাযও্ –্ এগুযরা্ বফতদও্ ওভমানুষ্ঠাযনয্ সক্ষযত্র্ ফরা্ যযে।্

সওাযনা্তওেু্ওাভনা্ওযয্এই্ওভমগুতর্ওযা্্ফযর্এগুতর্র্ওাভয্ওভম।্এইফ্ওভমানুষ্ঠাযনয্দ্বাযা্ফন্ধন্না্সতা্যফই্

না্ফযং্ভানুল্আযযা্সফত্ওযয্ংায্ফন্ধযন্জতড়য্ড়যফ।্এঔন্স্বাবাতফও্বাযফ্প্রশ্ন্সদঔা্ সদ—সফযদাি্ওভমগুতর্

ওযযর্মতদ্ভানুল্ংায্ফন্ধযন্জতড়য্যড়্তযফ্ তও্ওভম্না্ওযাই্ সশ্র?্অজুমযনয্ভযন্এই্প্রশ্ন্এযর্বকফান্তাযও্

ফযরযেন্–্ওভম্অফযই্ওযযফ,্তযফ্সই্ওভম্যফ্ওভমযমাকী্যযেন্এফং্ওভমযমাযকয্দ্বাযা্ঈশ্বযযও্রাব্ওযযযেন।
১০

্

ওাযণ্আতি্যতত্ওযভময্দ্বাযাই্অন্তিঃওযণ্শুদ্ধ্,্তায্পযর্যভাত্মায্ওৃা্তায্তিজ্ঞান্আতন-ই্প্রাতি্্এফং্

ওভমযমাকী্ফযতি্তাাঁয্এরূ্ওযভময্দ্বাযা্অনাায্যভাত্মাযও্রাব্ওযয্থাযওন।্এতি্সম্ঈশ্বয্রাযবয্স্বতন্ত্র্্তনতিত্থ্

এযত্সওাযনা্প্রওায্যন্দ্সনই।্জনওাতদ্ভারুুলকণ্সম্থ্অফরম্বন্ওযয্যভাত্মাযও্প্রাি্যযেন্ওর্ভানুযলয্

সই্থ্অনুযণ্ওযা্উতিত।্জ্ঞানী্ফযতিযা্শুধুভাত্র্তনযজয্ওতমফয্ওযা্উতিত্এরূ্সবযফ্ওভম্ওযযন্না।্তাাঁয্ওযভময্দ্বাযা্

অনযানয্াধাযণ্ফযতিযা্মাযত্উওৃত্্এরূ্সবযফই্ওভম্ওযয্থাযওন্–্‘সরাওংগ্রযভফাত্ংযন্্্ওতুমভমত।’
১১

 

্্্্কীতা্বকফান্সওাথা্সওফর্ওভমপর,্সওাথা্সওফর্আতিয্ওথা্ফযরযেন।্আফায্সদঔা্মা্পর্্আতি্উব্

তযাক্ওযয্আভাযদয্ওতমফয্ওভম্ওযায্উযদ্তদযযেন।্তাাঁয্এই্উযদ্সথযও্সফাঝা্মা-্-্ওভমযমাকীয্াধন্ফাস্তযফ্

তঔনই্ূণম্্মঔন্পর্্আতি্দুইযয্তযাক্ওযা্।্ওাযণ্জীফ্ওভমপর্্আতি্তযাক্মতদ্ওযযত্াযয্তযফই্

স্জে,্ভযণ্রূ্ফন্ধন্সথযও্তনযজযও্ভুি্ওযয্এফং্াতন্তভ্যযভশ্বযযয্াতন্নধয্রাব্ওযযত্াযয্– 
 

‘ওভমজং্ফতুদ্ধমিু্ত্পরং্তযক্ত্বা্ভনীতলণিঃ। 

জেফন্ধতফতনভুমিািঃ্দং্কচ্ছন্তযনাভম্্।।’
১২ 

তাই্ভুভুক্ষুকণ্জে-ভৃতুযয্িক্র্সথযও্তনযজযও্তিযতযয্ভুি্ওযায্জনয,্ংায্ফন্ধনযও্অততক্রভ্ওযয্যভাত্মাযও্রাব্

ওযায্জনয,্ইযরাও্্যযরাযওয্সবাকাওাঙ্ক্ষা্তযতযাক্ওযয্তনস্কাভবাযফ্তনযজযদয্ফণমাশ্রভ্অনুমাী্ওতমফয্ারন্ওযয্

থাযওন। 

ওভমতযিয্যয্উযোিন:্অজুমন্মাযত্ভযনয্ব,্বীতত,্আঙ্কা্দূয্ওযয্মুযদ্ধ্অফতীণম্য্তনযজয্ওতমফয্ারন্ওযযত্

াযযন্তায্জনয্বকফান্শ্রীওৃে্ফাযফায্তনস্কাভ্ওভম্ওযায্সপ্রযণা্তদযযেন।্তওন্তু্ওভম্তও?্অওভম্তও?্তফওভম্তও?্-্এগুতর্

জানা্ না্ থাওযর্ জ্ঞানীকণ্ সভাগ্রস্ত্ য্ যড়ন।্ তাই্ ওভমতফলও্ এই্ সভা্ দূয্ ওযায্ জনয্ বকফান্ ওভমতযিয্ যয্

উদ্খািন্ওযয্এই্ তফলগুতরযও্ওযরয্ওাযে্প্রসু্ফতিত্ওযযযেন।্াধাযণবাযফ্ভন,্ ফুতদ্ধ,্ইতি্্যীযযয্দ্বাযা্ওৃত্

ফতওেুযই্নাভ্র্ওভম।্আফয্ভন,্ফাওয,্এফং্যীযয্ওভমওরযও্তযাক্ওযাই্র্অওভম।্আয্সম্ফ্ওভম্ওযা্উতিত্

ন্সমভন্–্ের,্ওি,্িুতয,্ফযতবিায,্তংা্ইতযাতদ্া্ওভমগুতর্তফওভম্নাযভ্তযতিত্্তনস্কাভ্ওভম।্ওভমযমাকী্ফযতি্

মতদ্তনস্কাভবাযফ্ওতমফযারন্ওযযত্াযযন্তযফ্তততন্ততদ্ধ্রাব্ওযযফন। 
 

্্্্ওভম্ফযতীত্সওাযনা্ফযতি্ক্ষণওার্থাওযত্াযয্না।্তাই্কীতা্উি্যযে্– 

‘ন্ত্ওতিৎ্ক্ষণভত্জাতু্ততষ্ঠতযওভমওৎৃ। 

ওামমযত্যফিঃ্ওভম্ফমিঃ্প্রওতৃতনজগুনণিঃ।।’ 

্্্্যযভশ্বয্উযযাি্সোযওয্দ্বাযা্ ফুতঝযযেন্–্সওাযনা্জীফই্ওভমতফীন্য্থাওযত্াযযফ্না।্ঔাা,্ফা,্ন,্

জাকযণ,্তিন্তন,্ধযান্ওযা্–্এ্ফই্ওযভময্অন্তকমত।্প্রওৃততজাত্গুযণয্দ্বাযা্অফ্য্ওর্জীফ্ওভম্ওযযত্ফাধয্।্

মতক্ষণ্যীয্থাওযফ্তনজ্প্রওৃতত্অনুমাী্জীফ্সওাযনা্না্সওাযনা্ওযভময্াযথ্মুি্থাওযফ।্নদীয্জর্সমভন্স্বাবাতফও্
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বাযফ্ভুযেয্তদযও্ফয্মা,্তায্প্রফা্সজায্ওযয্সযাধ্ওযা্মা্না্সতভতন্ভস্ত্প্রাণী্তনজ্তনজ্প্রওৃততয্অধীন্য,্

প্রওৃততয্প্রফাযয্দ্বাযা্িাতরত্।্তাই্সওাযনা্ভানুল্সজায্ওযয্ওভমযও্যফমাতবাযফ্তযাক্ওযযত্াযয্না।্তাোড়া্ওভম্না্

ওযযর্যীয্তনফমা্যফ্না। 

্্্্তওন্তু্ সফযদাি্মাক-মজ্ঞাতদ্ওভমগুতরয্দ্বাযা্ইিরাব্্ফযর্ঐ্ওাভয্ওভমগুতর্ফন্ধযনয্ সতু্ফযর্ভযন্ওযা্।্তাই্

সইফ্ওাভয্ওভম্তফলয্বকফান্আফায্অজুমনযও্ফযরযেন্– 
 

‚মজ্ঞাথমাৎ্ওভমযণা্নযত্র্সরাযওা্ং্ওভমফন্ধনিঃ। 

তদথমং্ওভম্সওৌযন্ত্মিুঙ্গিঃ্ভািয।।‛
৯
 

অথমাৎ্ ‘মযজ্ঞয্জনয্ওৃত্ওভম্ তবন্ন্ভস্ত্ওভম-ই্ফন্ধযনয্ওাযণ।্অতএফ্স্সওৌযন্ত!্তুতভ্আতিীন্য্মযজ্ঞয্তনতভত্ত্

ওতমফযওভমওয।’্অতএফ্সফাঝা্মাযচ্ছ্অনািবাযফ্মযজ্ঞয্তনতভত্ত্ওভম্ওযযন্সম্ফ্ফযতি্তাাঁযা্ওভমফন্ধযন্আফদ্ধ্ন্না।্ 
 

্্্্্এঔাযন্বকফান্শ্রীওৃে্ফায্ফায্অজুমনযও্সম্ওভম্ওযযত্সপ্রযণা্ তদযযেন্সতি্র্তনস্কাভ্ওভম।্এইরূ্ওভম্ওযযর্

ভানুযলয্ুঔ-দুিঃঔ্রূ্ওভমপর্অনুবূত্্না।্কীতা্সদঔা্সকযে্বকফান্প্রথযভ্সওফর্ওভমপর্তযাযকয্ওথা্ফযরযেন।্

যয্আফায্ সদঔা্ সকযে্ সওফর্আতি্তযাযকয্ওথা্ফযরযেন।্আতি্যতত্য্ তনস্কাভবাযফ্ওভমযমাযকয্ভাধযযভ্ সম্

যভততদ্ধ্রাব্ওযা্মা্এতি্সফাঝাযনায্জনয্বকফান্জনওাতদ্ভাুরুলযদয্উদাযণ্তদযযেন।্তততন্ফযরযেন্–্সই্

প্রািীন্ওার্সথযওই্যাজা্জনযওয্ভত্আযযা্অযনও্ভাুরুল্ভভতা,্আতি,্ওাভনা্তযাক্ওযয্সরাওভাযজ।্তওন্তু্এত্

াধাযণবাযফ্ ওভম,্ অওভম,্ তফওভমযও্ জানযর্ ওভমতযিয্ যয্ উযোিন্ যফ্ না।্ ওভম,্ অওভম্ ্ তফওভম-এয্ কবীয্ স্বরূ্

তনরূযণয্দ্বাযা্ওভমতযিয্যয্জানা্ম্ভফ্যফ।্তওন্তু্াধাযণ্ভানুল্যজ্এ্তফলয্জ্ঞান্রাব্ওযযত্াযয্না।্এভনতও্

তফদযাফুতদ্ধযত্ তিত্ ফযর্ তফযফিয্ মাাঁযা্ তাাঁযা্ অতধওাং্ সক্ষযত্র্ এই্ তফলয্ অফকত্ যত্ াযযন্ না।্ ওাযণ্ ওযভময্ কতত্

অতযন্ত্দুযজ্ঞম।্তাই্ওভমতি্মাাঁযা্জাযনন্সই্ভাুরুলযদয্সথযও্এই্তফলয্জ্ঞান্রাব্ওযা্আফযও্– 

‘ওভমযণাযত্সফাদ্ধফযং্সফাদ্ধফযঞ্চ্তফওভমণিঃ। 

অওভমণি্সফাদ্ধফযং্কনাওভমযণা্কততিঃ।।’
১৩

 

্্্্বকফান্শ্রীওৃে্ তনযজ্এওজন্জ্ঞানী,্ তততন্যযভশ্বয,্ তততনই্ ওভম্ তনণম্ওযযন।্তাই্ তততন্অজুমনযও্ওভমতি্ সফাঝাযত্

তকয্ ওভম,্ অওভম্ ্ তফওভম্ –্ এই্ ততনতিয্ কবীয্ বাযফ্ স্বরূ্ তনণম্ ওযযযেন।্ এই্ ততনতিয্ অন্ততনমতত্ স্বরূয্ জানযর্

প্রওৃতযক্ষ্ওভমতযিয্জ্ঞান্।্তাই্তততন্উযদ্তদযযেন্– 

‘ওভমণযওভম্মিঃ্যযদওভমতণ্ি্ওভম্মিঃ। 

্ফতুদ্ধভান্্্ভনযুলযল্ু্মিুিঃ্ওৎৃস্নওভমওৎৃ।।’
১৪

 

অথমাৎ্--্‘সম্ফযতি্ওযভম্অওভম্এফং্অওযভম্ওভম্সদযঔন্ভানুযলয্ভযধয্তততনই্ফুতদ্ধভান,্তততনই্সমাকমুি্্ফমওভমওাযী।’্

মজ্ঞ,্ দান,্ ত্ এফং্ ফণমাশ্রভ্ অনুাযয্ মতপ্রওাযযয্ ওভম্ আযে্ সগুতরয্ প্রতত্ আওাঙ্ক্ষা,্ সভা,্ ভাা্ তযাক্ ওযয্ জীফযও্

ইযরাও্যযরাযওয্ুঔ্দুিঃঔ্সবাক্ওযায্জনয্ুনযা্জেগ্রণ্ওযযত্্না্এফং্স্ভস্ত্ংায্ফন্ধন্সথযও্তনযজযও্

ভুি্ওযযত্াযয্–্এই্যয্ ফুযঝ্মাাই্র্ওযভম্অওভম্ সদঔা।্আফায্তযাকরূ্অওভম্আতি,্পযরচ্ছা,্ভভতা্্

অংওায্ূফমও্ওযযর্ূফমজযেয্সতু্্এফং্ওতমফযওযভময্অফযরাযত্সতি্তফওভম্রূয্তযণত্্–্এই্যয্সফাঝায্

নাভ্অওযভম্ওভম্সদঔা।
১৫

্সম্ফ্ফযতিযা্ওযভময্এই্তনকূঢ়্তি্ফুঝযত্াযযন্তাাঁযা্ফণমাশ্রযভাতিত্ওভম্াযীতযও্ওযিয্বয্

তযাক্ ওযযন্ না,্ যাক-সদ্বল্ সভাফতিঃ্ ভান্ ভমমাদা্ প্রততষ্ঠা্ ওযা্ অথফা্ অনয্ সওাযনা্ পযরয্ আা্ ওযযন্ না।্ আফায্ তাাঁয্

ুনজমযেয্পযর্বাকী্ন্না্তাই্তাাঁযা্ফুতদ্ধভান্ুরুল্ফযর্তফযফতিত্ন।্সইফ্ওভমযমাকী্ফযতিযা্ওভমপযর্আতি্

তযাক্ওযয্তনস্কাভবাযফ্ওযভময্াধনা্ওযযন্ফযর্যভাত্মাযত্তনযজযও্তফরীন্ওযয্তদযত্ভথম্ন।্ 

্্্্ওভমযমাকী্ তিতকণ্ ওযভময্ কবীয্ তি্ তফলয্ অফকত্ য্ ওভম্ ফন্ধযন্ তনযজযও্ ভুি্ ওযযত্ াযযন।্ শুধু্ তাই্ ন,্

যযভশ্বযযও্ াক্ষাৎরূয্ রাব্ ওযযত্ াযযন।্ ভস্ত্ সভা-ভাা্ তযাক্ তনযজয্ অন্তযাত্মাযও্ শুদ্ধ্ ওযয্ তনযজযও্ ওযভম্

তনযাতজত্ ওযাই্ ওযরয্ ওতমফয।্ ওভমযমাকী্ াধন্ ওাযর্ ওভম,্ ওভমপর,্ যভাত্মাযও্ ্ তনযজযও্ তবন্ন্ তবন্ন্ ভযন্ ওযয্

ওভমপর্্আতি্তযাক্ওযয্ঈশ্বযামণ্ফুতদ্ধযত্ভস্ত্ওভম্ওযযন।্তাই্বকফাযনয্দৃতিযত্ওভমযমাকীযা্সশ্রষ্ঠ।্ 
 

উংায: 

    জীফ্‘আতভ্ফওযভময্ওতমা’্--্এরূ্অন্ধওায্তফভূঢ়্য্জীফ্তনযজযও্ংায্ফন্ধযন্আফদ্ধ্ওযয।্শুবাশুব্ওভম্ওযয্

তায্পর্সযত্িা।্আয্ওভমপযরয্আওাঙ্ক্ষা্ওযয্অজ্ঞাতফতিঃ্ুঔ-দুিঃঔ্রাব্ওযয।্অজ্ঞানফতিঃ্ওভমপযর্আতি্য্



শ্রীভদ্বকফদ্্কীতা্প্রততপতরত্ওভমযমাক্তিন্তন্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্অতনভা্াহু 
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যাক,্সদ্বল,্গ্লাতনয্ভযধয্ তদয্জীফন্অততফাতত্ওযয।্এিাই্র্াংাতযও্ফন্ধন।্এই্ফন্ধযনয্জনয্জীফ্ফাযংফায্জে-

ভৃতুযয্িযক্র্আফততমত্যত্থাযও্
১৬্

এফং্যভাত্মাযও্রাব্ওযায্সিিা্ওযয্ফযথম্।্ 
 

    কীতা্ওভমযমাক্ তফযেলণ্ওযযত্তকয্সদঔা্সকযে্–্ফন্ধনভুি্ায্জনয্বকফান্এরূ্ওযভময্উযদ্তদযযেন।্

ওভম্ওযরয্জনযই্অতনফামম।্তওন্তু্সই্ওভম্এভন্যফ্মায্দ্বাযা্যভদ্প্রাতি্যফ,্যযভশ্বযযয্াক্ষাৎরাব্যফ।্কীতা্

উতদি্তনষ্কাভ্ওভম্শুধুভাত্র্সমাকী্ফযতিযাই্অনাি্য্ওযযত্াযযন।্সওননা্ইচ্ছা্তযাক্ওযয্ফা্অনাি্য্জীফন্

মান্ ওযা্ াধাযণ্ ভানুযলয্ যক্ষ্ ম্ভফ্ ন।্ কীতানুাযয্ ঈশ্বযযয্ তনতভত্ত্ ওৃত্ এরূ্ ওভম,্ ফন্ধন্ উৎন্ন্ না্ ওযয্

সভাক্ষপ্রাতিযত্ াাময্ ওযয।্ ওভমপযর্ অনাি্ য্ ঈশ্বযয্ তনযজযও্ ভমণ্ ওযয্ সম্ ওযভময্ অনুান্ ওযা্ ্ সতি্

ওভমযমাক।্সই্ওভমযমাযকয্সশ্রষ্ঠতা্প্রততাতদত্যযে্আযরািয্কযফলণাযত্র।্এয্ভূর্ওথা্র্শুধু্ওভম্ন্সমাকমুি্ওভম্

ওযাই্সশ্র।্ফস্তুতিঃ্আত্মজ্ঞান্ম্পন্ন্ফযতি্তনযজযও্তওবাযফ্ওভমযমাকী্ওযয্তুরযত্াযযন্স্তফলয্কীতা্বকফান্তও্

উযদ্তদযযেন,্সতি্এঔাযন্প্রততপতরত্যযে।্ 
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