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পাতঞ্জল দর্শনে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা ও উপনেষদীয় ধারণা
চন্দে কুমার মণ্ডল
সহকারী নর্ক্ষক, র্াকোরা হাইস্কুল (হাইয়ার সসনকণ্ডানর) পূবশ বধশমাে, পনিমবঙ্গ, ভারত
Abstract
The great sage Maharishi Patañjali is the traditional founder of the Yoga system. Patanjali
Yoga is also known as Rāj Yoga. The word ‘Yoga’ literally means union. Yoga in the
philosophy of patanjali dose not mean union with God (Ishvara) or anything but
effort(udyoga).Yoga is defined as the cessation of the modification of chitta or mind, which
is also called ‘Yogah Samādhi'. Whenthe state of meditation becomes so deep that only the
object stands by itself, obliterating ,as it were, all traces of reflective thought, it is known as
samādhi.The yoga philosophy is theistic, it admits the existence of God. God is a special
purusa because he is unaffected by the Kleshas, karma and its fruition and by stores
samskaras. We have clear evidence of the recognition of yoga practices even in the
Upaniṣads and Gītā. Yoga is rooted in Shvetāshvatara, Kāṭha speaks of dhāranā and
Mundaka speaks of the soul as a mere onlookers. When the yogī, by practice of yoga,
disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence- devoid of all
material desires and yoga free from sorrow-according to Gītā. So I would like to exhibit in
this paper is mainly about the predominance of discussion of Upanisads and Bhagavad Gītā
in Patañjali philosophy.
Keywords:udyoga,chittavrittinirodhah,Astanga yoga, Ishvara(God),kaivalya.

ভারতীয় দর্শনে সে ছয়নি আনিক দর্শে সম্প্রদায় রনয়নছ তার মনধে অেেতম হল সোগ দর্শে। এই দর্শে
অতেন্ত অসীম বানরনধতুলে। সোনগগনণর মনত বহু প্রকার সোগ থাকনলও প্রধােত সোগ চার প্রকার, েথাহঠনোগ, মন্ত্রনোগ, লয়নোগ ও রাজনোগ। রাজনোগ বলনত মূলত মহনষশ পতঞ্জনলর পাতঞ্জল দর্শে বা
সোগদর্শেনক সবাঝায়। এই দর্শেনক ‘সাাংখ্ে প্রবচে’ বলা হয়। কারণ সাাংখ্ে দর্শনে দার্শনেক নসদ্ধান্ত সমূহ
(পঞ্চনবাংর্নত তত্ত্ব) পাতঞ্জল দর্শেও ীীকার কনর। আবার পঞ্চনবাংর্নত তনত্ত্বর অনতনরক্ত একনি তত্ত্ব, অথশাৎ
‘ঈশ্বর’ পাতঞ্জল দর্শনে ীীকার করা হয় বনল এই দর্শেনক ‘সসশ্বরসাাংখ্ে’ বলা হনয় থানক। সোগদর্শনের মূল
বা আকরগ্রন্থ হল ‘সোগসূত্র’। ‘সোগসূত্র’ চারনি পানদ-এ নবভক্ত, েথা- সমানধপাদ, সাধেপাদ, নবভূনতপাদ ও
ককবলেপাদ। এই চারনি পানদ সমাি ১৯৫ নি সূত্র আনছ। এই সমি সূনত্রর উপর সবদবোস ‘সোগভাষে’ রচো
কনরে। এছাড়া বাচস্পনত নমনশ্রর ‘তত্ত্বববর্ারদী’, নবজ্ঞােনভক্ষুর ‘সোগবানতশক’ ও ‘সোগসার’ , োজ্ঞবল্ক্েকৃত
‘সোনগোজ্ঞবল্ক্ে’, সভাজরাজকৃত ‘সোগসূত্র সভাজবৃনত’ প্রভৃনত গ্রনন্থ সোনগর বণশো পাওয়া োয়। এমেনক
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উপনেষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা, শ্রীমদ্-ভাগবত, মহাভারত, সাংনহতা, পুরাণ প্রভৃনত র্ানেও সোনগর উনেখ্
আনছ। আমার এই প্রবন্ধনি মূলত সোগদর্শে বা পাতঞ্জল দর্শনে উপনেষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার আনলাচো
কতিা প্রাধােে সপনয়নছ- সসই নবষয়ক।
সাংস্কৃত ‘েুজ্’ ধাতুর উতর ‘ঘঙ্’ প্রতেয় সোনগ ‘সোগ’ র্নের উৎপনত। এই ‘েুজ্’ ধাতুর অথশ সাংনোগ,
সমানধ প্রভৃনত সবাঝায়। সাধারণ অনথশ সোগ অথশ েুক্ত করা, একনি বস্তুর সনঙ্গ আর একনি বস্তুর নমলে বা
সাংনোগ স্থাপে করাই হল সোগ। োজ্ঞবনল্ক্র মনত, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সে সাংনোগ্ তাই হল সোগ। ১ নকন্তু
সোগদর্শনে ‘সোগ’ র্নের েুক্ত করা েয়, সোগ অথশ প্রনচষ্টা। পুরুষ ও প্রকৃনত নমনলত হনয় একাকার হনয়নছ,
তানদর নবেুক্ত করার প্রয়াস বা প্রনচষ্টাই হল সোগ। সোগভাষেকার ‘সোগ’ র্েনি ‘সমানধ’ অনথশ-গ্রহণ
কনরনছে (নোগ: সমানধ:। ১/১- সোগভাষে)। পাতঞ্জল দর্শনের উনের্ে প্রকৃতপনক্ষ সাংনোগ েয়, বরাং
নবনয়াগ বা
উদ্-সোগ। অথশাৎ প্রকৃনত- পুরুনষর নবনয়াগ। এই নবনয়ানগরই আতেনন্তক দুঃখ্ নেবৃনত হল
ককবলেলাভ। এই মনতর সমথশনে সভাজরাজ বনলনছে, প্রকৃনত-পুরুনষর সে নবনয়াগ বা পাথশকে জ্ঞাে,
পাতঞ্জল র্ানে তানকই সোগ বলা হনয় থানক। ীগশীয় রানজন্দ্রলাল নমত্র এপ্রসনঙ্গ বনলনছে সে, পাতঞ্জল
র্ানে সোগ র্নে ঈশ্বনরর সনঙ্গ জীনবর সাংনোগ সবাঝায় ো, নকন্তু নচত নেনরানধর উদ্-সোগ বা বোপার মাত্র
সবাঝায়।২ প্রকৃনত পুরুনষর নেিল সভদজ্ঞাে অজশে করার উপায় নহসানব সাাংনখ্েরা পঞ্চনবাংর্নততনত্ত্বর উনেখ্
করনলও পাতঞ্জল মনত সসই জ্ঞাে নকন্তু অপনরহােশ েয়। এই জেেই সোগ দর্শনের অবতারণা করা হনয়নছ।
সকেো পতঞ্জনল মনত প্রকৃনত-পুরুনষর নেিল সভদজ্ঞাে লানভর উপায় হল সোগ। মহনষশ পতঞ্জনলর মনত,
নচতবৃনত নেনরাধই হল সোগ।৩
ভগবদ্-গীতার ১৮ নি অধোয়ই ‘সোগ’ র্নের দ্বারা অনভনহত। গীতায় ‘সোগ’ র্েনি নবনভন্ন স্থানে নভন্ন
অনথশ প্রেুক্ত হনয়নছ। সেমে- কনমশর সকৌর্লনক সোগ বলা হনয়নছ (‘সোগ: কমশসু সকৌর্লম-২/৫০ গীতা)।
আবার ‘সমত্বাং সোগ উচ্চনত’ (২/৪৮- গীতা)- নসনদ্ধ ও অনসনদ্ধনত সে সমত্ববুনদ্ধ তাই হল সোগ। এই
সমত্ববুনদ্ধ-রূপ সোগনকই এখ্ানে বুনদ্ধনোগ বলা হনয়নছ। ভগবাে শ্রীকৃষ্ণ অজুশেনক সোগী হওয়ার নেনদশর্
নদনয়নছে। সকেো সোনগ জ্ঞােী, তপীী ও কমশী অনপক্ষা সশ্রষ্ট (৬/৪৬, গীতা)। শ্রী ভগবাে বনলনছে,
কমশফনলর অনপক্ষা ো কনর নেনে কতশবে কমশ কনরে, নতনেই সন্নোসী, নতনেই সোগী (গীতা-৬/১)। এই জেেই
গীতায় সোগীনক মে: সাংেম কনর নচত ঈশ্বনর নেনহত কনর বনলনছে সে, সোগ সাধে করার ফনল সে
র্ানন্তলাভ করা োয়, তা ভগবানেরই নস্থনতর ফল (গীতা-৬/১৪-১৫)। এই কারনণ ভগবানের অনভমত হল
সুখ্ই সহাক, আর দুঃখ্ সহাক, সে বেনক্ত আত্ম-সাদৃনর্ে সবশত্র সমদর্শী, সসই সোগীই সবশনশ্রষ্ঠ।৪ কনঠাপনেষদ্এ বলা হনয়নছ ইনন্দ্রয় সমূনহর নস্থরভানব অবস্থােই হল সোগ।৫ এই সোগাভোনসর সফলতা প্রসনঙ্গ
সশ্বতাশ্বতনরাপনেষদ্- এ বলা হনয়নছ সোনগগণ েখ্ে সোগাভোস কনরে, সসই সময় ব্রনের লক্ষণ সূচক
তুষার, ধূম, চন্দ্র প্রভৃনতর েোয় রূপ সমূহ প্রকানর্ত হয়। এই সকল নচ্ন  ব্রেজ্ঞানের পূবরূ
শ প। এই লক্ষণগুনল
৬
প্রকানর্ত হনলই সবাঝায় সে, সোনগর সোগাভোস নসনদ্ধ হনয়নছ।
মহনষশ পতঞ্জনল নচতবৃনত নেনরাধনক সোগ বনলনছে। নকন্তু প্রশ্ন হল এই নচতবৃনত নেনরাধ নকভানব সম্ভব?
এর উতনর নতনে বনলনছে সে, অভোস ও কবরানগের দ্বারা নচতবৃনতর নেনরাধ সম্ভব হয়। গীতানতও উনেখ্
আনছ ‘অভোনসে তু সকৌনন্তয় কবরানগেণ চ গৃহনত’- ৬ /৩৫ গীতা। অথশাৎ মে ীভাবত চঞ্চল হনল অভোস ও
কবরানগের দ্বারা মেনক বর্ীভূত করা োয়। নকন্তু এই অভোস ও কবরাগে একনদনে সম্ভব হয় ো। এর জেে
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দরকার অষ্টাঙ্গনোগ অেুর্ীলে। এই অষ্টাঙ্গনোনগর দ্বারা নচনতর মনলেতা ধ্বাংস হনল নকভানব সমাক্ষসাধক
উৎকৃষ্ট জ্ঞাে জনে তার বণশো পতঞ্জনল তাাঁর ‘সোগসূত্র’ গ্রনন্থ অষ্টাঙ্গনোগ অেুর্ীলনের উপনদর্ নদনয়নছে।
সোনগর এই আিনি অঙ্গ হল, েথা: েম, নেয়ম, আসে, প্রাণায়াম, প্রতোহার, ধারণা, ধোে ও সমানধ।৭
১) েম: অনহাংসা, সতে, অনিয়, ব্রেচেশ ও অপনরগ্রহ- এই পাাঁচনিনক একনত্র পতঞ্জনল েম বনলনছে
(নোগসূত্র-২/৩০)। কানয়ক, বানচক ও মােনসক-এরই নতে প্রকার নহাংসা সথনক নবরত থাকাই হল অনহাংসা।
সকানো প্রকানর সকানোও প্রাণীর পীড়েই বজশেই হল অনহাংসার প্রকৃত অথশ। ছানন্দানগোপনেষনদ বলা হনয়নছ
তপসো, দাে, আজশব (সরলতা) অনহাংসা ও সতে বচে- এই সমি েম গুনল হল পুরুষ েনজ্ঞর দনক্ষণা
সমূহ।৮ নচন্তায় ও বানকে সকানো প্রকার নমথোচারণ ো করাই হল সতে। মুন্ডনকাপনেষদ্ এর র্ঙ্করভানষে
উনেখ্ আনছ সে- সতেবােই জয়লাভ কনর, নমথোবলম্বীরা জয়লাভ কনর ো। সকেো সতেবাদীর দ্বারা
নমথোবাদীরা পরাজয় গ্রহণ কনর।৯ প্রনশ্নাপনেষদ্ - এ বলা হনয়নছ- োনদর তপসো ও ব্রেচেশ আনছ, তানদর
মনধেই সতে অবেনভচানররূনপ সুপ্রনতনষ্টত।১০ সকল প্রকার সচৌেশেবৃনত তোগ হল অনিয়। সোগভাষেকানরর
মনত, পনরর দ্রনবে অস্পৃহারূনপ মােনসক ভাবই অনিয়। ঈনর্াপনেষদ্ –এর র্ঙ্করভানষে অনিয়র নবধাে
পাওয়া োয়। বাসো পনরতোগ পূবশক নেনজর বা অনেের ধনের প্রনত আকাঙ্খা কনরও ো। ধে কাহারও েয়,
সে তুনম আকাঙ্খা করনত পার।১১ সমি রকনমর কাম আচরণ ও কাম নচন্তা সথনক নেবৃত বা ক্ষান্ত থাকাই হল
ব্রেচেশ। সোনগোজ্ঞবনল্ক্র মনত সবশত্র সবসময় সকল অবস্থানতই কায়মনোবানকে কমথুে বজশেনক ব্রেচেশে
বনল।১২ মহনষশ নপপ্পলাদ সুনকর্, সতেকাম প্রমুখ্নদর বনলনছনলে সে- সতামরা আবার ইনন্দ্রয় সাংেম, ব্রেচেশ
ও আনিকে বুনদ্ধ নেনয় এখ্ানে এক বছর বাস কর (প্রনশ্নাপনেষদ্- ১/২)। প্রনয়াজেীয় নবষয় ছাড়া
অপ্রনয়াজেীয় নবষনয় সভাগবৃনত তোগ হল অপনরগ্রহ।
২) নেয়ম : সর্ৌচ, সনন্তাষ, তপসো, ীাধোয় ও ঈশ্বর প্রনণধাে- এই পাাঁচনিনক একনত্র মহনষশ পতঞ্জনল নেয়ম
বনলনছে।১৩ সদহ ও মনের শুদ্ধতাই হল সর্ৌচ। বাহে ও আন্তর সভনদ সর্ৌচ দই প্রকার। পনবত্র বা শুদ্ধ স্থানে
আসে করার উপনদর্ গীতায় উনেখ্ আনছ।১৪ গীতার উপনদর্ ছানন্দোনগোপনেষনদও উনেখ্ আনছ- পনবত্র
স্থানে সবদ অধেয়ে বা র্ােপাঠ করা (ছানন্দানগোপনেষদ্ ৮/১৫/১)। সনন্তাষ হল তৃনি। এই সনন্তাষ সথনক
নেরনতর্য় আেন্দ (এর সচনয় আর উতম হয় ো এমে সুখ্লাভ) লাভ হয়। মধুসূদে সরীতশীর িীকা অেুসানর,
নেনজর ো আনছ, তা েতই অল্প সহাক ো সকে, তানতই অস্পৃহা বা সনন্তাষ লাভ করা কতশবে এবাং অনেের
অনথশর আনধনকের নবষয় নচন্তা করা উনচত েয়।১৫ সোগভাষেকানরর মনত ক্ষুধাতৃষ্ণা, র্ীতউষ্ণ, সমৌোবল্বে
প্রভৃনত দ্বন্দ্ব নবষয়নক সহে করাই হল তপসো। ‘গূঢ়াথশদীনপকা’য় বলা হনয়নছ ব্রত, উপবাস এবাং নেয়নমর দ্বারা
র্রীরনক উতানপত করাই হল তপসো।১৬ গীতায় সানত্ত্বক, রাজনসক ও তামনসক – এই নতে ধরনণর তপসোর
উনেখ্ আনছ। র্রীর, বানচক ও মােনসক তপসো েনদ ফলাকাঙ্খার্ূেে, ঈশ্বনর একাগ্রনচত বেনক্তগণ দ্বারা পরম
শ্রদ্ধাকানর অেুনষ্ঠত হয়, সসনি হল সানত্ত্বক তপসো (গীতা-১৭/১৭)। এই সানত্ত্বক তপসোই সোনগ অেুনমানদত
হনয়নছ। মন্ত্রজপ, সবদপাঠ বা ধমশর্াোনদর (গীতা, উপনেষদ্) অধেয়েনক ীাধোয় বনল। সকল কমশ ও
কমশফলনক পূজারূনপ ঈশ্বনর সমপণশনক ঈশ্বর প্রনণধাে বলা হয়। তপসো, ীাধোয় ও ঈশ্বর প্রনণধাে এই নতে
প্রকার নিয়ানক সোগ র্ানে ‘নিয়ানোগ’ বলা হনয়নছ। এই নত্রনবধ উপায় অবলম্বে করনল, সে বেনক্ত মনের
দ্বারা জ্ঞানেনন্দ্রয় গুনলনক সাংেত কনর অোর্ক্ত হনয় কমশনন্দ্রয় দ্বারা সমি কমশ সোনগর অেুষ্ঠানে প্রবত হনল
নতনেই সশ্রষ্ঠ বনল গণে হে (গীতা- ৩/৭)।
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৩) আসে : মহনষশ পতঞ্জনলর মনত, সে প্রণালীনত নেিল ভানব সুনখ্ আসীে থাকা হয়, তাই হল আসে।১৭
গীতায় বলা হনয়নছ এই আসে সেে অনত উচ্চ বা অনত নেে ো হয়, পনবত্র স্থানে নস্থরভানব আসে করনত
হনব এবাং কুনর্র উপর বানঘর চামড়া ও তার উপর বে আবৃত কনর, মে ও ইনন্দ্রনয়র নিয়া সাংেত কনর
নচতশুনদ্ধর জেে সোগ অভোস করনত হনব। এই সোগ অভোস করার সময় সমরুদন্ডনক (র্রীর) সসাজা সরনখ্
গ্রীবা ও নর্র সরল ও নেিলভানব সরনখ্ আসনে বসনত হনব।১৮ সশ্বতাশ্বতনরাপনেষদ্- এ বলা হনয়নছ মাথা,
গ্রীবা ও বুক- এই নতেনিনক সমােভানব উন্নত সরনখ্ র্রীরনক সমান্তরাল রাখ্নত হনব এবাং ইনন্দ্রয় গুনলনক
মনের সাহানেে হৃদনয় সমেক ভানব নেয়নমত করনত হনব।১৯ মধুসূদে সরীতী তাাঁর ‘গূঢ়াথশদীনপকা’য়
বনলনছে সে, উপনবর্ে কনর সোগােুষ্ঠাে করনত হয়, র্য়ে বা দাাঁনড়নয় আসে করা অেুনচত। সকেো র্য়ে
করার সময় েনদ হঠাৎ নেদ্রানদবনর্ নচত অনভভূত হনয় পনড়। নকাংবা দাাঁনড়নয় আসে করার সময় র্রীরনক
নঠক করার জেে পৃথক ভানব সচষ্টা করার সময় সসই নদনক একনেষ্ট হনল আসে সম্ভব হয় ো। এই জেেই
উপনবর্েই আসনের সশ্রষ্ঠ উপায়।
৪) প্রাণায়াম : আসে জয় করার পর শ্বাস-প্রশ্বানসর গনত সাংেত করানক পতঞ্জনল প্রাণায়াম বনলনছে
(নোগসূত্র-২/৪৯)। সোনগোজ্ঞবনল্ক্ের মনত, প্রাণ ও অপাে বায়ুর পরস্পর সাংনোগনক প্রাণায়াম বলা হয়।২০
সরচক, পূরক ও কুম্ভু্ ক-সভদ প্রাণায়াম নতে প্রকার। সশ্বতাশ্বতনরাপনেষদ্- এর র্ঙ্করভানষে বলা হনয়নছ নবদ্বাে
বেনক্ত অপ্রমত (র্ান্ত) হনয় প্রাণবায়ু সাংেম করনব। এরপর সসই বায়ু ক্ষীণ হনল োনসকামনধে অল্প অল্প
বায়ু পনরতোগ করনব। এইভানব অভোনসর দ্বারা বায়ু ধারণ করনল মে নেিল ও নস্থর ভানব অবস্থাে কনর।২১
গীতার বোখ্ো অেুোয়ী প্রাণাপাে বায়ুনক োসাভেন্তনর সমােভানব নস্থর করাই হল কুম্ভক প্রাণায়াম (গীতা৫/২৭)। এর ফনল ইনন্দ্রয়, মে ও বুনদ্ধ সাংেত হনয় সমি নবষয় সম্পনকশ মেের্ীল হয়।
৫) প্রতোহার : ইনন্দ্রয়গুনলনক তানদর নেনজর নেনজর নবষয় সথনক নচনতর অেুগত করানক পতঞ্জনল প্রতোহার
বনলনছে (নোগসূত্র-২/৫৪)। অথশাৎ সোনগর জেে ইনন্দ্রয় সকলনক প্রতোহার করনত হয়। এপ্রসনঙ্গ গীতায়
বলা হনয়নছ বাহে নবষয় সমূহ সথনক মেনক প্রতোহার করনত হনব, সেনহতু মে ীভাবত চঞ্চল। অতএব
অনস্থর হনয় মে সে সে নবষনয় ধানবত হয়, সসই সসই নবষয় সথনক মেনক প্রতোহার কনর আত্মানতই নস্থর
কনর রাখ্নব।২২ কচ্ছপ (কূম)শ সেমে একবার তার সকল অঙ্গগুনলনক সঙ্কুনচত কনর নেনল, সসগুনল আর সদহ
মধে সথনক বাইনর সবর কনর ো, সতমনে নস্থতপ্রজ্ঞ বেনক্ত ইনন্দ্রয় গুনলনক এমে ভানবই প্রতোহার কনর সেে।
৬) ধারণা : সদর্ নবনর্নষ নচনতর নস্থনত হল ধারণা। সোগভাষেকানরর মনত োনভচনি, হৃদপনে, মিকস্থসজোনত, োসানগ্র, নজহ্বানগ্র প্রভৃনত সদনর্ বা বাহে নবষনয় নচনতর সে বৃনতমানত্রর দ্বারা বদ্ধ তাই হল ধারণা।২৩
নেনজর োনসকার অগ্রভানগ দৃনষ্ট সরনখ্ (‘ীাং োনসকাগ্রাাং সাংনপ্রক্ষ’ গীতা-২/২৩) মেনক আত্মানত স্থাপনের
মাধেনম ধারণার উপনদর্ গীতায় বনণশত হনয়নছ। কনঠাপনেষদ্ এর র্ঙ্করভানষে বলা হনয়নছ ইনন্দ্রয় সমূহ
েখ্ে নবষয় সথনক নেবৃত হনয় নস্থর ভানব অবস্থাে কনর তখ্ে সোগীর সবশপ্রকার অেথশ সম্বনন্ধর নবনয়াগাত্মক
এবাং আত্মা অনবদোর আনরাপ সথনক মুক্ত হনয় ীরূনপ অবস্থাে কনর।২৪
৭) ধোে : মহনষশ পতঞ্জনলর মনত, ধারণা জনেত পদানথশ জ্ঞােবৃনতর বা নচতবৃনতর একতােতাই হল ধোে
(নোগসূত্র- ৩/ ২)। ধারণার পনরণাম হল ধোে। অথশাৎ ধারণার সক্ষনত্র নচন্তার নবনচ্ছদ ঘিনলও ধোে নকন্তু
অনবনচ্ছন্ন নচন্তাপ্রবাহ। র্ঙ্করচােশ বনলনছে- ‘অনচবন্তেব পরাং ধোেম্’। অথশাৎ নচন্তার্ূেেতাই সশ্রষ্ঠ ধোে।
৮) সমানধ : ধারণা নসনদ্ধ হনল ধোে হয় এবাং ধোে হনল সমানধ হয়। অথশাৎ ধোে পনরপক্ক হনল েখ্ে
সধেয়াকানর পনরণত হয়, তখ্ে নচতবৃনত বা জ্ঞােবৃনত সথনকও ো থাকার মনতা ভাসমাে হয়- পতঞ্জনলর মনত
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২৫

এই অবস্থাে োম সমানধ। ধোনের সময় ধোতা, ধোে ও সধেয় নবষয় (আলম্বে) প্রকানর্ত হনলও সমানধনত
ধোতা ও ধোনের সকানোও প্রতেয় থানক ো, শুধুমাত্র সধেয় অনথশরই প্রকার্ হনয় থানক। ‘সবীজ’ ও ‘নেবশীজ’সভনদ সমানধ নদ্বনবধ। সবীজ সমানধনত নচনতর অবলম্বে থানক বনল এই সমানধনক সম্প্রজ্ঞাত সমানধ বলা
হয়। নবতকশ, নবচার ও আেন্দ ও অনিতা- এই চারনি অবস্থা সভনদ সম্প্রজ্ঞাত সমানধও চার প্রকার- সনবতকশ,
সনবচার, সােন্দ ও সানিত। অেেনদনক নেবশীজ সমানধনত নচনতর সকানো বৃনতই থানক ো, সমি বৃনত
নতনরানহত হয়, শুধুমাত্র সাংস্কার অবনর্ষ্ট থানক বনল এই সমানধনক অসম্প্রজ্ঞাত সমানধ বলা হয়।২৬(ক,খ্)
সম্প্রজ্ঞাত সমানধ বীনজর েোয় অঙ্কুনরর উৎপাদক বা জেক হনলও অসম্প্রজ্ঞাত সমানধ অবস্থায় নচত
দগ্ধবীনজর েোয় কােশোক্ষম আলম্বেনবহীে হনয় পনড়। এই অবস্থায় নচনতর সকানো সচষ্টা, সকাে সের্, সকাে
নিয়া নকছুই থানক ো। এই সোগ আয়ত হনল পুরুষ, প্রকৃনতর সকল প্রকার বন্ধে নছন্ন কনর নেজ ীরূপ
অবস্থাে কনর (তদা-দ্রষ্টুুঃ ীরূনপঽবস্থােম্। সোগসূত্র- ১ /৩) এবাং জে মরণ সুখ্-দুঃখ্নক অনতিম কনর
ককবলেপ্রাি হয়। এই ককবলেপ্রানিই হল পাতঞ্জল দর্শনে মুনক্ত বা সমাক্ষ।
সোগ দর্শনে পুরুনষর ীরূনপ অবস্থােনক বা বুনদ্ধবৃনতর প্রনতনবম্ব গ্রহে ো হওয়ার নেজ ীচ্ছভানব অবস্থানক
ককবলে বা মুনক্ত বলা হনয়নছ। এই ককবলে আনরানপত েয়, তা পুরুনষর ীভাব। এর ফনল দুঃনখ্র নবোর্
হনলও সুনখ্র প্রানি হয় ো। নকন্তু ভগবদ্-গীতা অেুোয়ী সোনগর ফল হল পরম সুখ্প্রানি-এনি সম্ভব হয়
ভগবানের সাক্ষাৎ লানভর মাধেনম। এই জেেই গীতায় বলা হনয়নছ বাহে নবষনয় অোসক্ত, ব্রে সমানহতনচত
পুরুষ আত্মার আেন্দ অেুভব কনরে এবাং নেনে সদহতোগ করার পূনবশ সাংসানর সথনকই কামনিাধ জাত সবগ
প্রনতনরাধ করনত পানরে, নতনেই সোগী এবাং নতনেই সুখ্ী পুু্রুষ।২৭(ক,খ্) আবার সে অবস্থা লাভ করনল সোগী
অেে সকানো লাভনক অনতনরক্ত সুখ্কর বনল অেুভব কনর ো এবাং সে অবস্থায় নস্থনত লাভ করনল মহাদুঃনখ্ও
নবচনলত হে ো- এই অবস্থার োমই সোগ (গীতা-৬ /২২)।
মহনষশ পতঞ্জনল নচতবৃনত নেনরানধর সেসব উপানয়র উনেখ্ কনরনছে তার মনধে অেেতম হল ‘ঈশ্বর
প্রনণধাোৎ বা’।২৮ অথশাৎ নবনর্ষ ভনক্ত সহকানর ঈশ্বনরর উপাসো করনল সমানধ লাভ হয়। এই ঈশ্বনরর লক্ষণ
প্রসনঙ্গ মহনষশ পতঞ্জনল বনলনছে অনবদো প্রভৃনত পঞ্চনবধ সের্, ধমশাধমশ, জানত, আয়ু ও সভাগ এবাং সাংস্কার
এই সমি োনত সেই- এরূপ পুরুষ নবনর্ষই ঈশ্বর।২৯ ঐতনরানয়াপনেষদ্-এ বলা হনয়নছ সৃনষ্টর পূনবশ এই
সমগ্র জগত আত্মাীরূনপই (ঈশ্বর) বতশমাে নছল এবাং নেনমষানদ নিয়ার্ীল অেে নকছু নছল ো।৩০ এই ঈশ্বর
সবশজ্ঞ, সেনহতু তার জ্ঞাে নেরনতর্য়। অথশাৎ ঈশ্বনরর অনতনরক্ত জ্ঞাে অেে সকউই অনধকারী েে, সকানো
কানলর দ্বারা নতনে পনরনচ্ছদে েে। অথশাৎ সমি কানলই তাাঁর অনিত্ব আনছ, নতনে অোনদ ও অেন্ত।
মুন্ডনকাপনেষদ্-এ ব্রোনক জগনতর কতশা ও রক্ষক নহসানব সদবতানদর মনধে প্রধাে ও সমি আকর বা মূল
নবদোর উপনদর্ক নহসানব গণে করা হনয়নছ (১ / ১/ ১- মুন্ডনকাপনেষদ্)। সোগদর্শনে ঈশ্বনরর সবাধক র্ে
হল প্রণব অথশাৎ ওাঁ কার। এই প্রণব মনন্ত্রর জপ ও তাাঁর অথশ ধোে করাই হল উপাসো এবাং এইরূপ প্রণবাথশ
জপ ও ধোে করনত নচত নেমশল হনয় আনস, তখ্ে আর সকানো নবঘ্নই থানক ো, নেনবশনঘ্ন সমানধ বা সোগ
সম্ভব হয় বনল পতঞ্জনল মনে কনরে।
মহনষশ পতঞ্জনল ‘ঈশ্বর প্রনণধাে’ সক নচতবৃনত নেনরাধ বা সোগনসনদ্ধ বা সমানধ লানভর অেেতম উপায়
নহসানব গণে করনলও মুখ্ে উপায় নহসানব গণে কনরে নে। সকেো সোগনসনদ্ধর উপায় ীরূপ অষ্টাঙ্গনোনগর
অঙ্গ নহসানব (তপুঃ, ীাধোয় ও ঈশ্বর প্রনণধাে)- এই নিয়ানোনগর উনেখ্ পাওয়া োয়। অথশাৎ এই
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নিয়ানোগও অষ্টাঙ্গ সোনগর মনধে অন্তভুশক্ত হওয়ায় সোগর্ানে ঈশ্বনরর স্থাে সগৌণ। সুতরাাং ঈশ্বরনক বাদ
নদনয়ও সে সমানধ লাভ সম্ভব- তা অষ্টাঙ্গনোনগর দ্বারাই প্রমানণত। ঈশ্বর প্রনণধানের উপনদর্ নদনয় পতঞ্জনল
সোনগনক ভগবানের ধোে করনত বনলে নে, কমশ সন্নোস করার উপনদর্ নদনয়নছে। গীতায় বলা হনয়নছ‘কমশনণেবানধকারনন্ত মা ফনলষু কদাচে’- (গীতা-২/৪৭)। অথশাৎ কনমশই সতামার অনধকার, ফনল েয়। কমশ
করনত হনল ফলাকাঙ্খা বজশে, কতৃশত্বানভমাে তোগ এবাং ঈশ্বনর সবশকমশ সমপশে – এই নতেনি উপায় অবলম্বে
করা দরকার। কারণ গীতায় সেখ্ানে সোনগর উনেখ্, সসখ্ানেই ঈশ্বনরর উনেখ্ আনছ। এই কারনণ ভগবাে
শ্রীকৃষ্ণ অজুশেনক বনলনছে- ‘তুনম ো নকছু কনরা- সভাজে কর, সহাম কর, দাে কর, তপসো কর- সস সমিই
আমানক অপশে কনরও।৩১
তনব একথা অীীকার করা োয় ো সে, সোনগ েনদ ভনক্ত সহকানর ঈশ্বর প্রনণধাে কনর, তা হনল ঈশ্বর
প্রসন্ন হনয় প্রকৃনত-পুরুনষর সভদজ্ঞাে বা নবনবকজ্ঞাে নেনিত ভানব সম্ভব কনর। োর ফনল সোগ বা সমানধর
দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বর প্রানি হয় ো নঠকই, নকন্তু
আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বনলনছেতুনম (অজুশে) সবশদা মেনক আমার নচন্তায় েুক্ত কর, আমানত ভনক্তমাে হও, আমার পূজা কর, আমানকই
েমস্কার কর। এইভানব আমার র্রণাপন্ন হনয় আমানত মে সম্পূণশরূনপ নেনবনর্ত করনল আমানকই প্রাি
হইনব।৩২ অতএব গীতার মনত সোনগর ফল আত্ম- সাক্ষাৎকার েয়, তা হল ভগবানের সঙ্গলাভ।
পাতঞ্জল দর্শনে বনণশত সোগ এবাং ভগবদ্-গীতায় বনণশত সোগ নকন্তু এক েয়। অথশাৎ উভনয়র উনের্ে
নভন্ন। পাতঞ্জল সোনগর উনের্ে সোগ েয়, নবনয়াগ। প্রকৃনত ও পুরুনষর নবনয়াগ। এই নবনয়াগই আতেনন্তক
দুঃখ্ নেবৃনত- ককবলেলাভ। নকন্তু গীনতাক্ত সোনগর উনের্ে নবনয়ানগর পর আবার সোগ। অথশাৎ প্রকৃনত সথনক
মুক্ত হনয় ভগবানে নচতসাংনোগ। এই নচতসাংনোগ সকবল আতেনন্তক দুঃখ্ নেবৃনত েয়, তা হল আন্তেনন্তক
সুনখ্রও অবস্থা। এই সুখ্ ভগবানে নস্থনতলাভ জনেত।
এই আনলাচো সথনক বলা োয় সে পাতঞ্জল দর্শনে ভগবদ্-গীতা, উপনেষদ্ প্রভৃনত র্ানের সে প্রাধােে বা
অবদাে রনয়নছ তা সকানো ভানবই অীীকার করা োয় ো।
সূত্রনেনদশর্:
১) সাংনোগা সোগ ইতুেনক্তা জীবাত্মাপরমাত্মনো:। সোনগোজ্ঞবল্ক্েম্-১/৪৩,পৃ:০৯
২) Yoga, in the philosophy of Patanjali and kapila,did not mean union of God, or
anything but effort (Udyoga,notSamyoga),pulling oneself together,exertion,
concentration-according to RajendralalMitra.F.Max Muller-Six System of Indian
Philosophy, p-310.

৩) সোগনিতবৃনতনেনরাধ:।সোগসূত্র-১/২,পৃ:৩৮
৪) আনত্মৌপনমেেসবশত্রসমাংপর্েনতনোঽজুেশ।সুখ্াংবােনদবাদুঃখ্াংসনোগীপরনমামত:।গীতা-৬/৩২,পৃ:২২৫
৫) তাাংনোগনমনতমেেনতনস্থরানমনন্দ্রয়ধারণাম্।কনঠাপনেষদ্-২/৩/১১,পৃ:-১২৩
৬) েীহারধূমাকশানেলােলাোাং....ব্রম্ভণেনভবেনক্তকরানণনোনগ।সশ্বতাশ্বতনরাপনেষৎ-২/১১,পৃ:-৫৫-৫৬
৭) েমনেয়মাসেপ্রাণায়ামপ্রতোহারধারণাধোেসমাধনয়াঽষ্টাবঙ্গানে।সোগসূত্র-২/২৯,পৃ:-১০২
৮) অথেতনপাদােমাজশবমনহাংসাসতেবচেনমনততাঅসেদনক্ষণা:।ছানন্দানগোপনেষদ্-৩/১৭/৪,পৃ:১৮৭
৯) সতেনমবসতেবানেবজয়নতজয়নত,োেৃতাংোেৃতবাদীতথশ:।মুণ্ডনকাপনেষদ্,র্ঙ্করভাষে-৫১/৬,পৃ:-৯৬
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১০) সতষানমববষব্রম্ভনলানকানেষাাংতনপাব্রম্ভচেশাংনেষুসতোংপ্রনতনষ্ঠতম্।প্রনশ্নাপনেষদ্-১/১৫,পৃ:১৪২
১১) তেবক্তষণিাংমাগৃধ: গৃনধমাকাঙখ্াাং....
েকসেনচৎধেমনি,েদ্গৃনধেত।ঈনর্াপনেষদ্, র্ঙ্করভাষে-০১,পৃ:-০৬
১২) কিশণামেসাবাচাসর্ব্শাবস্থাসুসবশদা।সবশত্রবমথুেতোনগাব্রম্ভচেশাংপ্রচক্ষেনত।সোনগোজ্ঞবল্ক্েম্-৫৪,পৃ:-১১
১৩) সর্ৌচসনন্তাষতপুঃীাধোয়নয়শ্বরপ্রনণধাোনেনেয়মা: সোগসূত্র-২/৩২,পৃ:-১০৫
১৪) শুনচৌনদনর্প্রনতষ্ঠাপেনস্থরমাসেমাত্মে:।গীতা-৬/১১,পৃ:-২০৭
১৫) েনথাৎপনন্নেসনন্তাষ:
কতশনবোহেথবস্তুো।পরসোনচন্তনয়ত্বাথশাংসাঽস্পৃহাপনরকীনততা।গীতা,গূঢ়াথশদীনপকা-১৮/৪২/১১,পৃ:-১১৯১
১৬) ব্রনতাপবাসনেয়বম: র্রীনরাতাপোংতপুঃ।তনদব,১৮/৪২/১৫,পৃ:-১১৯১
১৭) নস্থরসুখ্মাসেম্।সোগসূত্র-২/৪৬,পৃ:-১১৩
১৮) শুনচৌনদনর্প্রনতষ্ঠাপেনস্থরমাসেমাত্মে:.....সমাংকায়নর্নরাগ্রীবাংধারয়ন্নচলাংনস্থরুঃ।গীতা-৬/১১১৩,পৃ:-২০৭
১৯) নত্ররুন্নতাংস্থাপেসমাংর্রীরাংহৃদীনন্দ্রয়ানণমেসাসনন্ননবর্ে।সশ্বতাশ্বতনরাপনেষৎ-২/৮,পৃ:-৫১-৫২
২০) প্রাণাপােসমানোগ: প্রাণায়ামইতীনরত:।সোনগোজ্ঞবল্ক্েম্-৬/২,পৃ:-৪০
২১) প্রাণান্প্প্রপীড্েনদহেুক্তোতাশ্নুতইনতনলাকাক্তানিষ্টােসেসসাংেুক্তনচস্ট:।
ক্ষীনণর্নক্তহানেেতেুতাংগনতমেনসোনসকায়া: পুিাভোাংর্বে: র্বেরুৎসৃনজন্নমুনখ্ে।
মুনখ্েমুক্তাভোাংবায়ুাংপ্রনতষ্ঠাপের্বেন্নানসকনয়াৎসৃনজনদনত। সশ্বতাশ্বতনরাপনেষৎ,র্ঙ্করভাষে -২/৯,পৃ:-৫৪
২২) েনতােনতানেিরনতমেিঞচলমনস্থরম্। ততিনতানেয়বমেতদাত্ননেেববর্াংেনয়ৎ। গীতা-৬/২৬,পৃ:২১৯
২৩) োনভচনি, হৃদয়পুণ্ডরীনক, মূনদ্ধনজোনতনষ,োনসকানগ্র, নজহ্বানগ্র, ইনতেবমানদষুনদনর্ষু,
বানহেবানবষনয়নচতসেবৃনতমানত্রণবদ্ধইনতধারণা।সোগভাষে-৩/১,পৃ:১৭৪
২৪) তামীদৃর্ীাংতদবস্থাাংনোগনমনতমেেনন্তনবনয়াগনমবসন্তম্।সর্ব্শােথশসাংনোগনবনয়াগলক্ষণানহইয়মবস্থানোনগে:। এতসোাংহবেস্থায়াম্অনবদোধোনরাপণবনজশতীরূপপ্রনতষ্ঠআত্মা।কনঠাপনেষদ্, র্ঙ্করভাষে-১২০/১১,পৃ:-১৭৭
২৫) তনদবাথশমাত্রনেভশাসাংীরূপর্ূেেনমবসমানধ:।সোগসূত্র -৩/৩,পৃ:-১২৩
২৬) ক-নবতকশনবচারােন্দনিতারূপােুগমাৎসম্প্রজ্ঞাত:।তনদব,১/১৭,পৃ:-৪৯
খ্ -নবরামপ্রতেয়াভোসপুবশব: সাংস্কারনর্নষাঽেে:।তনদব,১/১৮,পৃ:-৫২
২৭) ক-বাহস্পনর্ষবসক্তাত্মানবন্দতোত্মনেেৎসুখ্ম্।সব্রম্ভনোগেুক্তাত্মাসুখ্মক্ষয়মশ্নুনত।।গীতা-৫/২১,পৃ:১৮৮
খ্-র্ক্নতীবহবেুঃনসাঢ়ুাংপ্রাক্র্রীরনবনমাক্ষণাৎ।কামনিানধাদ্ভবাংনবগাংসেুক্তুঃসসুখ্ীেরুঃ।।তনদব,৫/২৩,পৃ:১৮৯
২৮) সোগসূত্র-১/২৩,পৃ:-৫৭
২৯) সের্কিশনবপাকর্বয়রপরামৃমৃষ্ট: পুরুষনবনর্ষঈশ্বর:।।তনদব-১/২৪,পৃ:-৫৭
৩০) আত্মাবাইদনমকএবাগ্রআসীৎ।োোৎনকঞ্চেনমষৎ।ঐতনরনয়াপনেষদ্-১/১/১,পৃ:-৩৩১
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৩১) েৎকনরানষেদশ্নানসেজ্জুনহানষদদানসেৎ।েৎতপসেনসনকৌনন্তয়তৎকুরুম্বমধশপণম্।।গীতা-৯/২৭,পৃ:৩২৭
৩২) মেোভবমদ্ভনক্তামদোজীমাাংেমস্কুরু।মানমববষেনসেুবৈবমাত্মাোংমৎপরায়ণুঃ।।তনদব,৯/৩৪,পৃ:৩৩৫।
গ্রন্থপঞ্জী:
 র্মশা,শ্রীপূণশচন্দ্র।পাতঞ্জলদর্শে।কলকাতা: পনিমবঙ্গ রাজে পুিক পষশৎ, ২০০৫
 সদবর্মশা, শ্রীকালীবর।পাতঞ্জলদর্শে।কনলকাতা: শ্রীহীরালাল স াল দ্বারা প্রকানর্ত, ১২৯১বঙ্গাে
 আরণে,শ্রীমদ্হনরহরােন্দ।পাতঞ্জলনোগদর্শে।কলকাতা:পনিমবঙ্গ রাজে পুিক পষশৎ, ২০১৫
 ভট্টাচােশ, শ্রীদীনের্চন্দ্র।ষড়দর্শে:সোগ।কলকাতা:পনিমবঙ্গ রাজে পুিক পষশৎ, ২০০৬
 ীামীভগশােন্দ।পাতঞ্জলনোগদর্শে।কলকাতা: উনদ্বাধে কােশালয়, ২০১০
 মুনখ্াপাধোয়, শ্রীউনপন্দ্রোথ।সোনগোজ্ঞবলকেম্।কনলকাতা:বঙ্গীয় সানহতে পনরষদ গ্রন্থাগার, ১৩১৮
 দত, হীনরন্দ্রোথ।গীতায়ঈশ্বরবাদ।কনলকাতা:বঙ্গীয় সভাতত্ত্ব, ১৩৩৩
 মুনখ্াপাধোয়, সতীর্চন্দ্র। উপনেষদ্-গ্রন্থাবলী (২য়খ্ণ্ড)। কনলকাতা: বসুমতী সানহতে মনন্দর, ১৩৬০
 পাল, মনহর্চন্দ্র।কনঠাপনেষৎ এবাং সশ্বতাশ্বতনরাপনেষদ্। কনলকাতা: রামকৃষ্ণনমর্ে ইন্সনিনিউি অফ
কনলজ, ১৮০৫র্ঙ্গাে
 চনট্টাপাধোয়,শ্রীেুক্তভুতোথ।শ্রীমদ্ভগবদগীতা।কলকাতা: েবভারত পাবনলর্াসশ,২০০৬
 সঘাষ,শ্রীজগদীর্চন্দ্র।শ্রীগীতা।কলকাতা: সপ্রনসনড্ন্সী লাইনব্ররী, ২০১৮
 শ্রীেুক্তদূগাশ চরণ সাাংখ্েনবদান্ততীথশ।উপনেষদ্।কনলকাতা: সলািাস লাইনব্ররী,
 ীামীগম্ভীরােন্দ।উপনেষদ্গ্রন্থাবলী(১ম,২য়ও৩য়খ্ণ্ড)।কলকাতা:উনদ্বাধে কােশালয়, ১০১৮
 Sarkar, kaliprasanna.Srimathbhagabath Gita(vol-i).Faridpur:The Shina press,1894
 Sharma, Chandrdhar. A Critical Survey of Indian philosophy.
Delhi:MotilalBanarasidass publishers Private Limited, 2016
 Muller, Friedrich Max. The Six System of Indian Philosophy. New York,London
:Longmans,Green and Co,1919
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