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आदशशसमाजविमाशण ेश्रीमद्भगिद्गीतायाः विविधवशक्षाक्षेत्रषे ु

उपादयेत्िम् 
 

राधशे्याम वाररक 

 

शोधसार 

शोधविबन्धस्य प्रस्ताििायामादौ गीतायाः महत्िं प्रदर्शयश तस्य प्रयोजित्िं चोवललवितम् । ततः परं 

वशक्षाशब्दस्य व्युत्पवतः तथा तस्याः स्िरूपविषये च िैकाः विद्ांसः प्रोक्तिन्तः । एिं 

शोधविबन्धेऽवस्मि् साम्प्प्रवतककाल े वशक्षाक्षेत्रेषु गीतायां महत्िं तथा आदशशसमाजव्यिस्थायाः 

विमाशणाय समाजस्य युिछात्राणां कृते श्रीमद्भगिद्गीतायाः भूवमका अत्यन्तािर्शयकी अस्य 

शोधवििन्धस्य प्रवतपाद्यमािमुख्यविषयरुपेण चर्चशताः । अत्र चतुिगशफलप्राविरेि जीििस्य 

मूललक्ष्यं प्रवतपादयवत । प्रस्थाित्रयेषु स्मृवतप्रस्थािे गीता महत्िपूणं स्थािं लभते। भगितः 

श्रीकृष्णस्य-मुिारविन्दात्सािशकावलकािां, सािशदशेीयािाश्च तथ्याणामुद्धारणायं विश्वविख्याता 

अवस्त गीतेयम्।गीतायां सामावजकवशक्षा, सांस्कृवतकवशक्षा, विष्कामयोवगवशक्षा, 

मोक्षमागाशिुगावमिीवशक्षाश्च ितशन्त।े तथैि बहुमिीवषवभः विवधित् गीताध्ययिेि वभन्ां वभन्ां 

वशक्षां प्राप्यन्ते । गीतायां गुरुपरम्प्परा, धमाशधमशविषयाः, िीवतिैपुडयता, पापपुडयाददविषयाः, 

कतशव्याकतशव्यज्ञािं, मोक्षस्िरूपं, उपविषद्प्प्रमाणम्, ब्रह्मविद्या, मायायाः स्िरूपं तस्याः विराकरणम् 

इत्यादयः विषयाः सवन्त । अतः गीतामाहात्म्प्ये उक्तम् – गीता मे परमो गुरुः । भगिद्गीता 

वशक्षकछात्रयोमशध्ये िैवतकवशक्षामूलकं तत्त्िं तथा व्यिहारः पररदशृशते । तथैि व्यवक्तत्िविकाशः, 

सांस्कृवतकमूलयवशक्षा, बौवद्धकमूलयवशक्षा, अिुशासिप्रधािवशक्षा, मिप्रेरकवशक्षा, 

आध्यात्मकवशक्षादयः अत्रेि प्रवशक्ष्यन्ते । आधुविककालेऽवस्मि् छात्राणां बौवद्धकविकाशाय 

श्रीमद्भगिद्गीता एकः महाि् ग्रन्थः अवस्त। । अतः सोऽयं विचारः अस्य प्रबन्धस्य मुख्यविषयो 

भिवत। 
 

कूटशब्दाः श्रीमद्भगिद्गीता, वशक्षा,सामावजक राजिैवतक, आयोगः, कमश, धमशः, मिोविज्ञािम्  

 

प्रस्तावना 

उपोद्धातः 

 

गीता सुगीता कततव्या ककमनययुः शास्त्रववस्तरयुः 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद ्वववनुःसृता ।। 

 

सिाशसु गीतासु श्रीमद्भगिद्गीता विशेषं स्थािं भजवत । गीतायाः महत्िं सिशदा विद्यते । 

अथाशत् गीतायाः भाषाशैली तादशृी मिोरमा प्रसादगुणयुक्ता ज्ञािविज्ञाि समवन्िता च यत्  
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स्िलप वशक्षा प्रबुद्धोऽवप माििाः अस्याः सामान्याथशम् 

अिगन्तुं शक्नोिवन्त । धमश-अथश-काम-

मोक्षाख्यचतुिगशप्राविरेि जीििस्यमूललक्ष्यम ् । 

चतुिगशप्राप्यथशमेि ियं सिेऽवप सकलकमश कुमश इवत सत्यमेि। 

कमशसु सदसत्कमशणः विचाराय सद्प्बुवद्धः आिस्यदक । 

सत्बुवद्धरेषा िेदगीताददि् शास्त्राणाम ्अध्ययििेि समुदवेत । 

श्रीमद्भगिद्गीता प्रस्थाित्रयेषु स्मृवतप्रस्थािस्य महत्िपूणं 

स्थािं प्राप्यत े । स्मृवतप्रस्थािे आयावत श्रीमद्भगिवद्गता 

इवत। श्रीमद्भगिद्गीतायामष्टादश अध्यायाः ितशन्ते । 

सकलसारभूतं िैददकतत्िमेकवस्मि् एि स्थािे स्थापवयतुं 

तत्िद्रष्टा महर्षशः िेदव्यासः ग्रन्थमेकं प्रस्तुतिाि् । अतः 

गीतामाहात्म्प्य ेप्रोकं्त – 

 

सवोपवनषदो गावो दोग्धा गोपालननदनुः 

पार्थो वत्सुः सुधीभोक्ता दगु्धं गीतामृतं महत् ।।1 

 

भगिता िासुदिेेि विविलजिवशक्षायै उपददष्टा 

अजुशिविषाद विदरुरकरवमषा गीता । भगितः श्रीकृष्णस्य 

मुिारविन्दात् विसृताः सािशकावलकािां सािशदशेीयािाश्च 

तथ्याणाम् उद्धारिाथं विश्वविश्रृताऽवस्त गीतेयम् । तस्यां ककं 

अयमेितत्िं शैवक्षकम् अवस्त विचारो ितशते अवस्मि् विबन्धे, 

अतः सोऽय ंविचारः अस्य प्रबन्धस्य मूख्यविषयभूतः भिवत। 

 

वशक्षाशब्दस्य व्यतु्पवत: वशक्षा पदस्याथशः उपदशेः, 

उपदशेदिया, वशक्षणम्, वशक्षा इवत अिेकाः 

पयाशयिाचीशब्दाः विद्यन्ते । “वशक्षा+ गुरोश्च हलः” 

(३.३.१०३) इत्यः ततष्टाप्, वशक्षणम् । 

िणशस्िरद्युच्चारणप्रकाशो यत्रोपददर्शयते सा वशक्षा तथा च 

तैवतरीयोपविषदारम्प्भ े समामिवन्त । तथैि 

मधुसूदिसरस्िती महाभागाः स्िीय वसधान्तविन्दौ उक्तम् – 

वशक्षाथशः उपदशेिीयां इवत ।2 तथैि सुविख्यातः जैिाचायशः 

हररभद्रसूररररवत विद्वाि् स्िीय “ददक्प्प्रदा िृतौ” श्रािकप्रज्ञिे 

वशक्षा परमपदप्रावपका दिया इत्यकु्तम् । दियायाः 

महाभागािा ं कृते उपदषे्टा – उपदशेग्रवहता उपदशे्चवेत इवत 

मन्यन्ते । अत्र तु भगित ् श्रीकृष्ण उपदषे्टारः तथा तस्या 

सिा िन्धुः पाथशः उपदशेग्रवहता । सिेषामवप शास्त्राणा ं

सारोऽत्र अजुशिस्य उपदषे्टा श्रीकृष्णेि शब्दःै विर्दशर्शयते । 

गीतायां विषये यदद िदामः तर्हशः – यकदहांवस्त तदनयत्र 

यन्नेहवनत नतत् क्ववित्- इत्यवप अवतशयोवक्त ि भिवत । 

भगिदपादशङ्कराचायशस्य गीताभाष्येप्रोक्तम ् --

स्िप्रयोजिाभािेऽवप भूतािुवजधृक्षया िैददकं धमशद्वयं प्रिृवत 

वििृवतरुपा, अजुशिाय शोकमोहदधौ विमग्नाय उपदशेः इवत।  

श्रीचन्द्रदकशोरः गोस्िावमिोमतेि आधुविकयुगं वद्वविधम् – 

स्ितन्त्रतापूिशम् स्िातन्त्रोतरवमवत । प्रो. अवजतठाकोरमतेि 

१८५० तः १९५० याित् ििजागरणस्य पूिशकालः तथा 

१९५० तः अद्यािवध तदतुरकाल इवत । स्िातन्त्रोतर 

आधुविकसावहत्यस्य सन्दभशरुपेण ग्रन्थद्वयमधुिा हस्तलग्नं 

ितशते एि यथा प्रो. राजोन्द्रवमश्रसम्प्पाददते (२००२) 

catalogue of the century Sanskrit works इवत ग्रन्थे 

२५०० ग्रन्थािां सन्दभे लभ्यते. एिं प्रो. 

राधािललभवत्रपारठिा सम्प्पादिे २००२ शतके आधुविक 

संस्कृतसावहत्यसन्दभशसूवच ग्रन्थे २०९८ ग्रन्थाः लवक्षताः 

सवन्त । तथैि विश्वसंस्कृतसवम्प्मलिािसरे २०१२ शतके यत्र 

५०४० ग्रन्थाः उवललविताः सवन्त। अवस्मि् कालिडिे 

रवचते संस्कृतसावहत्ये पौरावणकमैवतहावसकं 

विषयमवतररच्य आधुविकवजििस्य सन्दभोऽवप दरृ्शयत े । 

सत्यमेिोक्तमाचायेण राजेम्प्द्रवमश्रेण - आधुिातिं 

संस्कृतकाव्यं तु तदिेावभधातुं युज्यते यवस्मि् ितशमाि 

समाजस्य पतिोत्थािगाथा ग्रवथताः स्युः । स्िाधीिभारते 

वलवितावि ससं्कृतसावहत्यं मूख्यतया चतथुाश विभाजवयतुं 

शक्प्यम् । रामायण महाभारतोपविषद्गीताददि् 

पौरावणकचररत्राधाररतं स्तुवतपरकं स्तोत्रकाव्यं 

दशेभक्प्त्यतु्प्रेरकं सामावजकसमस्या समवन्धतः वशक्षा 

प्रदायवत । आधुविकः कथाकारः प्रिचकः िा भितु 

श्रीमद्भगिद्गीता आधाररकृत्य समाजस्य सिाशसु 

श्रेवणषुजातािां समस्यािा ं पाररिाररकपररवस्थतीिां तथा 

मिोदशािा ं च येि प्रकारेण सामावजकपररिेशस्य मध्ये 

आलोकपातं कुिशवन्त तदकंे गभीरं मिोिैज्ञाविकविश्लेषणम्। 

यथा ग्रामीण िागरीय पाररिाररक, धार्मशक िैज्ञाविकवशक्षा 

वशशोः जीििसमस्याश्च प्रवतफवलताः अभित् ।3 

 

गीतायां तात्पयशम्- 

 

उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपवूतता फलम ्। 

अर्थतवादोपपत्ती ि वलङ्गंतात्पयतवनर्तये ।।4 

 

कस्यावप ग्रन्थस्याध्यायस्य प्रकरणस्य िा तात्पय ं विणेतुं 

पवडितैः षिविधः तात्पयशवलङ्गावि विर्दशष्टावि । अजुशिं 

विवमवतकृत्य शोकमोहाददसंसारमहोदोधौ विमग्नाि् 

माििाि् आत्मतत्िोपदशेेि समुद्धतु ं गीताशास्त्रवमवत 

सुविददतमेतत् । अजुशिः आत्मािात्मवििेकरवहतः सि् ककं 

कतशव्या विमूढः श्रीकृष्णशरणं प्राप्य वशष्यभािेि प्रोकं्त -

वशष्यवस्तऽह ंशावध मा ंत्िां प्रपन्म् । 

उपिमोपसंहारः- 

 

अशोच्याननवशोिस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषस े

गतासूनगतासुंश्च नानुशोिवनत पवडिताुः ।।5 
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अत्र ज्ञावििो ि शोचवन्त 

ज्ञािमज्ञािकवलपतसंसारवििृवतकारणवमवत वििक्षते । तया 

च उपिमः ज्ञािविष्ठापरः इते त े ज्ञािमाख्यातं गृह्यात् 

गृह्यतरं यथा इत्युपसंहारे ज्ञािेिैिोपसंहारः कृतः । अतः 

उपिमोपसंहाराभ्यां गीता ज्ञािविष्ठां वििवक्षतम् । 

अभ्यासः – ि वह ज्ञािेि सदशृ ं पवित्रवमह विद्यते, सिश 

कमशविलं पाथश ज्ञािे पररसमाप्यते, वप्रयो वह 

ज्ञावििोऽत्यथशमह ं स च मम वप्रयः । अत्र पुिः श्रिणिाम 

अध्यासः -ज्ञािपरः एि । ज्ञािविष्ठा विरुपणं अध्यासाय 

भिवत ।  

अपूिशता – 

आश्चयशित्पर्शयवत कवश्चदिे ं ....., मिुष्याणां सहसे्रषु 

कवश्चद्यतवत वसद्धये ..., ज्ञािं तेऽह ं सविज्ञािवमद ं

िक्ष्याम्प्यशेषतः । इवत एक विज्ञािेि सिशविज्ञािप्रवतज्ञा 

ज्ञािस्य मािान्तरापूिशतां ज्ञापयवत ।  

उपपवतः – 

 

दवेहनोऽवस्मन ्तर्था दहे ेकौमारं यौवन ंजरा 

तर्था दोहानतरप्राविधीरस्तत्र न मुह्यवत ।। 6 

 

आत्मिो वित्य विर्िशकारः सत्स्िरुपं युक्ता दर्शशता । तथैि 

शुद्धः मुक्तः बुद्धः स्िभािस्िरुपं चेवत । जातस्य वह ध्रृिं 

मृत्युध्रृिं जन्म मृतस्य च ...., तथैि िासांवस जीणाशवण यथा 

विहाय.... इत्यादयः ।  

अथशिादः – दशमः विभूवतयोगः ब्रह्मणः सिाशत्मत्िं स्तूत्या 

विरुपयवत । विश्वरुपदशशियोगः ब्रह्मवण 

सिशमोकीभूतवमवतस्तौवत । षोिश े आसुरी सम्प्पत्सम्प्पन्ािां 

विन्दावप दरृ्शयते, अस्मादिे तात्पयशवलङ्गावि गीता । अतः 

तात्पयेि ज्ञािविष्ठा प्रवतपादयवत ।  

 

वशक्षाक्षेत्रषे ुगीता भवूमका 

आदशशसमाजव्यिस्थायाः विमाशणाय समाजस्य युिछात्राणां 

श्रेष्ठजिािा ं अवग्रणी भूवमका अत्यन्तािर्शयकी । 

शास्त्राविदशेािुसारं तथा च शास्त्रसम्प्बन्धीय िाणीद्वारा 

सुषु्ठसमाजव्यिस्थाः विमाशणे समाजे वस्थतािां 

समग्रश्रेष्ठव्यक्तीिां दावयत्िं श्च भिवत । अतः भगिता 

श्रीकृष्णेिोक्तम् – 

 

यद्यदािरवत श्रेष्ठस्ततदवेेतरो जनुः 

स यत्प्रमार् ंकुरते लोकस्तदनुवततते ।। 7 

 

प्रत्येकस्यां पररवस्थतौ माििािाम् अवियवन्त्रता स्पृहा एि 

समस्यािामुत्पन्े कारणम् । अस्यां गीतायां 

पररवस्थत्यािुसारं सुिेदःुिे च माििेः ककं करणीयं ककं िा ि 

करणीयम् इवत सिशम् अवप िर्णशतं अवस्त । 

 

दखुेस्वनुववग्नमनाुः सुखेषु ववगतस्पृहाुः 

वीतरागभयकोधुः वस्र्थतधीमुवनरच्यत े।।8 

 

गीतायामस्या ं सामावजकवशक्षा, सांस्कृवतकवशक्षा, 

विष्कामयोवगवशक्षा, मोक्षमागाशिुगावमिी वशक्षा च ितशत े । 

यथा – कमश-ज्ञाि -भवक्तरुपायां गीताख्यां वत्रिेडयां जिः 

स्िकीयकतशव्यपालिेि वचरं सुिं शावन्त च अवधगछवन्त । 

बहुमविवषवभः विवधित् गीताध्ययिेि वभन्ं वभन् ं वशक्षां 

प्राििाि् । यथा िैष्कम्प्यशवशक्षा श्रीशङ्कराचायेण, 

शरणागतेः श्रीरामािचुायेण, ज्ञािकमशसमुच्चय इवत 

आिन्दिन्धिेि अिेकाः विद्वासंोऽवप प्राििाि् ।  

श्रीमद्भगिद्गीतायां गुरु वशष्यपरम्प्परायां प्रवतपाददतम्। 

तथा अजुशिः वशष्यभािेि प्रोकं्त – वशष्यस्तेऽह ंशावध मा ंत्वा 

प्रपन्नम ् । तवद्वज्ञािाथं सः गुरुमेिावभगच्छेत्, इवत िैददक 

गुरुपसदिं गीता स्मारयवत । दकन्ो राज्येि गोविन्द 

दकम्प्भोगैर्जशवितेि िा – इवत िचिं िैरागाददयुकं्त अवधकारर 

लक्षणं वििक्षवत । अजुशिः प्रोकं्त- 

 

नष्टो मोहुः स्मृवतलतब्धा त्वाप्रसादानमयाच्यतु । 

वस्र्थतोऽवस्म गतसनदहेुः कररष्ये विनं तव ।।9 

तमेव शरर् ंगच्छ सवतभावेन भारत 

तत्पसादात्परा ंशावनत स्र्थानं प्राप्सस्यवस शाश्वतम् ।।10 

 

तथैि वशक्षा पद्धत्यां गुरुवशष्य परम्प्परायां अिुवशलिं 

कुिशवन्त अधुिाऽवप । गीतायां वशष्यस्य सिशमवप भारं गुरु 

उपरर विन्यस्यवत । अत्रेि भगिद्रवुप आचायशः वशष्यं प्रवत 

पररक्षन्ते । उपददष्टस्य तत्िस्य ग्रहणं वशष्येण कृत ंिा ि िेवत 

पररक्षामवप कुिशवन्त ।श्रामद्भगिद्गीतायां value oriented 

education मूलयोन्मुवि वशक्षा प्रदायवत । गीता वसद्धान्तः 

तथा व्यिहारः समग्ररुपणे समाजप्रवत स्थावपतिन्तः । 

मािवसक तथा व्यवक्तत्िविकाशः (physical value 

education),व्यिहाररकमूलयोन्मुि वशक्षा (Practical 

value), सांस्कृवतकवशक्षा (cultural value education), 

मािवसकवशक्षा (mental value education), 

अिुशासिप्रधािः वशक्षा (disciplinary education), 

प्रभािशाली वशक्षा (Effective value Education), मिः 

प्रेरकः मूलय वशक्षा (Psychomotor value education), 
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तथैि आर्थशक-िैवतक-आध्यावत्मक वशक्षा (economical, 

ethical, spiritual value education) तथा 

सौन्दयाशत्मकमूलय वशक्षा प्रदािं करोवत । शास्त्रवमद ं

एतादशृम् अिुपमं विद्यते यत् अत्र प्रत्येकवस्मि् शब्दः 

सदपुदशेमेि ददावत । अत्र प्रत्येकम ् अध्यायस्य अन्ते 

पुवष्पकािाक्प्ये - ॐ तत्सकदवत श्रीमद्भगववितासूपवनषत्सु 

ब्रह्मववद्याया ं योगशास्त्र-े इत्याददिां स्पष्ट ंभिवत यत् गीता, 

उपविषदः ब्रह्मविद्या योगशास्त्रं च ितशते । अत्र उपविषदां 

सारतत्िंमवस्त यत ् भगिता श्रीकृष्णिे अजुशिमाध्यिेि 

विश्वस्मै दतम् । अिेि उपदशेेि ि केिलम् अजुशिस्य 

कलयाणं अवपत ु सिे माििजावतिां कलयाणम ् इवत वशक्षा 

प्रददावत । कमशयोग-ध्याियोग-भवक्तयोग-ज्ञाियोगािां च 

सारं समस्तं तत्त्िवजज्ञासुिां कृते ब्रह्मािन्द सहोदरः भिवत, 

तथैि अद्वतैामृतिर्षशणी अष्टादशाध्यावयिी भगिद्गीता 

षट्कत्रयात्मिा विभक्ता । मधुसूदिसरस्िती गूढाथशदीवपका 

व्याख्यािे उक्तम-् अिडिः गीतायां श्च तत्र प्रथमाध्याये 

ब्रह्मविद्यािां मोक्षशास्त्रे अवधकारविरुपणः । वद्वतीयस्तु 

गीताशास्त्र प्रवतपाद्याि् सिाशि् विषयाि् समासेि विगदवत । 

तृतीयाददसिदशान्त अध्यायाः िृवतस्यािीयाः। 

अष्टादशतमस्त ु प्रावङ्िरुवपतािां सकलािां विषयाणां 

सके्षपरुपेण कथिपूिशकं शास्त्रमुपसंहरवत।  

भारतीयसवम्प्िधािस्य प्रस्ताििायां पञ्चसािशभौवमकमूलय 

प्रस्ताप्यन्ते— 

1. नयायुः (justice): सामावजकः, आर्थशकः, राजिैवतक 

न्यायविषये दर्शशतम्।  

2. स्वतनत्रता (Liberty): माििािां विचारः, 

अवभव्यवक्तः, विश्वासः पूजादद िर्णशतम ्। 

3. समानता (Equality): सिेषां मध्य े समािता विमाशणं 

तथा समभािपन्ं स्थापयवत ।  

4. वनधतु्व (Fratennity): जीिः जीिमध्य े तथा व्यवक्तः 

मध्ये गररमापणूंएकत्िभािेििन्धुत्िभािः।  

5. अखडिता (Intergrity): रावष्टय ऐक्प्यकरण assuing 

intergration of the nation. स्िातन्त्रोतरकाले केचि 

आयोगः (commission) गीतायां तत्िाधारेण 

विद्यालयस्तरे तथा महाविद्यालयस्तरे िैवतदक तथा 

आध्यावत्मकाददवशक्षा प्रदािाथं उललेवितम् । 

उदाहरणस्िरुपेण मूदावलयर् आयोगः (१९५२ -५३) – 

वशक्षायां लक्ष्यं चररत्र विमाशण ं तथा सिोच्च लक्ष्य 

व्यवक्तत्ि प्रवशक्षणं आिस्यदक । University education 

commission- (1962) तथा कोठारर आयोगः (१९६४ 

-६६) रावष्टय समृवद्ध तथा सामावजकः िैवतकः एिं 

आध्यावत्मक मूलयवशक्षा प्रदािाय प्रस्तावपतिन्तः । 

तथैि श्रीप्रकाश कवमरट ररपोटः, रावष्टय वशक्षािीवत, 

चव्हाज (chavan’s) सवमवत ररपोट, The National 

curriculum Framework For School education 

(2000) ररपोटमतािुसारं िैवतकवशक्षा, 

सामावजकवशक्षा, आध्यावत्मक वशक्षा माध्यमेि 

छात्राणां व्यवक्तगतविकाशाय प्रस्थावितिन्तः। आचायश 

वििोिाभािेमहाशयेि कारगारिावसिां िन्धुिां कृते या 

गीतावशक्षा प्रदयवन्त सा आधुविककालस्य 

अिौपचाररकवशक्षारुपेण स्िीकतुं शकु्नमः । 

गीताप्रिचिभाष्ये वििोिामहाशयेि दकवञ्चत् वभन्ं 

प्रदशर्शय स्िगीताव्याख्यािे प्रज्ञािुद्प्ध्याः वििेवचतम्- यथा 

मिेविकारिुगुणं पररितशयवत अथिा मिोिृवतवभः या 

रविता भिवत सा बुवद्धः, या च िस्तु स्िरूपिोवधिी 

तस्या सा प्रज्ञा इवत । मिोिुत्यिुगुणं वभन्ाः बुद्धयः 

सत्िरजतमसः । अतः श्रीमद्भगिद्गीतायां गुण विषय े

बुद्धःे त्रैविध्यं दशशयवत गुणभदेिे ।  

 

प्रवृत्त्तं ि वनवृत्त्तं ि कायातकाये भयाभये 

वनध ं मोक्ष ं ि या वेवत्त बुवधुः सा पार्थत 

सावत्वकी।।18.29 

यर्था धमतमधमत ि काय ंिाकायतमेव ि 

अयर्थावत्प्रजावावत बुवधुः सा पार्थत राजसी ।। 18.30 

अधमत धमतवमवत या मनयते तमसावृता 

सवातर्थातवनवपरीतांश्च बुवधुः सा पार्थत 

तामसी।।18.3111 

 

छात्राणां स्िाध्याय ज्ञािोऽवप गीतायां प्रवशक्ष्यते । अत्र 

स्िाध्यायः ज्ञाियज्ञयोः प्रस्ताि प्रदशवशतम् । भगित्पाद 

शङ्कराचायशः भाष्येप्रोक्तम् – द्रव्ययज्ञाः तीथेषु 

द्रव्यविवियोगं यज्ञिुद्प्ध्या कुिशवन्त ये त ेद्रव्ययज्ञाः । तपोयज्ञा 

ये तपवस्पिः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः 

प्राणायामप्रत्याहाराददलक्षणो योगो यज्ञो येषां त ेयगोयज्ञाः। 

तथा अपरे स्िाध्याययज्ञाियज्ञाः च स्िाध्यायो यथाविवध 

ऋग्द्द्यभ्यासो यज्ञो येषां त े स्िाध्याययज्ञा, ज्ञाियज्ञा ज्ञािं 

शास्त्राथशपररज्ञािं यज्ञो यषेां ते ज्ञाियज्ञाः । अतः 

उभयविधािं अवप यज्ञं विष्ठया वशक्षां ग्राहमाणेि दियते । 

C.B.S.E सदशृां पररक्षाणामिसरे दिैददिपवत्रकासु 

छात्रसमस्या वििारणाय वशष्टािां वशक्षाविदाश्च लेिा 

आगछवत । तथा National Curriculum For School 

Education NCERT (2000) - पाठ्यिमे छात्राणां कृते 

िूतिज्ञाि प्रवशक्षणं प्रदािं, व्यवक्तत्िं वचन्तिं प्रदिया तथा 

काये पररितशिं च प्रवशक्ष्यते ।भदद्रपुरीस्थ I.I.T, संस्थायां 

योगसमन्ियदषृ्या गीतापाठ्यिमऽवप आरब्धः । तथैि 

अिेकावि IIT तथा Engineering संस्थायां गीतापाठ्यिम 
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दिैददिं प्रचलवत। तथैि संस्कृतविश्वविद्यालयेसु तथा 

गुरुकुलेषु शास्त्री तथा आचायशस्तरेऽवप गीतापाठिम 

विषयत्िेि ितशते । 

कमश- गीताया ं उपदशेो दतः यत् मिुष्यः विजकामिां 

त्यक्प्त्िा अहकंाररवहतः स्पृहारवहतश्च भिवत तदा सः शानन्तं 

प्राप्नोवत ।  

 

कमतडयेवावधकारस्ते मा भलेषु कदािन । 

मा कमतफलहतेुभूुः मा ते सङ्गोस्त्वकमतवर् ।।12 

कमतर्ा जायत ेजनतुुः कमतर्यव ववलीयत े। 

सुखं दुुःख ंभयं क्षेम कमतर्यवावभपद्यते ।।13 

ववहाय कामानयुः सवातनपुमांिरवत वनुःस्पृहुः। 

वनमतमो वनरहकंार सुः शावनतमवधगच्छवत ।।14 

 

अत्र एतस्याथशः कदावप एतत ् िावस्त यत् माििः 

स्िकतशव्यात् विमुिः भिेत् । एतथं तत्र उपदशेः दतोऽवस्त । 

अत्रेि कमशप्रवत प्रेरणा दता अवस्त, परन्त ु तत् कमशः कीदशृं 

भिेत् अवस्मि् विषयेऽवप भगिता िासुदिेेि स्पष्टतया 

प्रकटीकृता- कमतडयेवावधकारस्ते मा फलेषु कदािन । अर्थातत ्

अस्मावभुः वनस्पृहुः भूत्वा कमतकरर्ीयम ्।तर्था फलस्य इच्छा 

कदावप न करर्ीयम ् । यदा मनुष्युः आसवक्त रवहत्वा कमत 

कुवतवत तदा सुः समत्वयोग इत्युच्यते । अतुः उक्तम् -योगुः 

कमतस ु कौशलम् । अतः आधुविकयुगे यदद अस्मावभः योगे 

वस्थत्िा कमशः कुमशः तदा परमान्दस्य प्रावि अिस्यमेि 

भिवत। आधुविक वशक्षाक्षेत्रे “व्यवक्तप्रभेद” विषये यच्छात्रैः 

सिशदा वििादः पररलक्ष्यते तदष्टादशाध्याय ेिर्णशतं – 

 

ब्राहर्क्षवत्रयववशां शूद्रार्ा ंि परनतप 

कमतवर् प्रववभक्तावन स्वभावप्रभवयगुतर्युः ।।15 

 

सम्प्प्रवत एतादशृशब्दश्रिणेि छात्राणां मध्ये महाि् वििादो 

जायते, दकन्तु ततस्थािे सिंादस्सात् यच्च पूिश आचायशमतम् 

अिलेक्प्यम्।  

 

मािवसकविकाश  

आधुविककालेऽवस्मि् प्रत्यकेमवप विषये जिाः यवत्कमवप 

इच्छवन्त, तन् प्राप्नुिवन्त चते् तेषा ं मिवस िेदः उत्पद्यते । 

एतत्कथिं िालकािां कृते अवधकतया प्रयुज्यते । इवप्सतािां 

िस्तूिां पुिः पुिः अप्रािौ मिवस िकारात्मकं भाििा अवप 

जायते । अन्तश्च सिशदा िकारात्मकवचन्तेि मािवसकरुपेण 

रोगाग्रस्थािस्था भिवत । मािवसकािस्थास्य कृते िुद्धःे तथा 

च आध्यावत्मक पक्षस्य विकाशोऽवप अपके्षते । वस्थरिुद्प्ध्या 

माििः लक्ष्यं प्रािुं शक्नोवत तथा आिन्दस्यािुभूवतः भिवत । 

अतः श्रीमद्भगिद्गीता मािवसकविकासस्य एकः प्रवसद्धः 

ग्रन्थः । अत्र श्रीकृष्णेि माििजीििािां कृते कामिायाः 

त्यागः कतशव्यः इवत उपददष्टम् । कारणः कामिायाः 

आश्रयभूतावि इवन्द्रयावि । अतः गीतायां प्रोक्तम्- 

 

इवनद्रयावर् मनोवुवधरस्यावधष्टानमुच्यत े। 

एतयर्वतमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य दवेहनम ्।।16 

इवनद्रयस्येवनद्रयस्यार्थे रागद्वयषौ व्यववस्र्थतौ। 

तयोनत वशमागच्छेत्तौ हास्य पररपवनर्थनौ ।।17 

 

कामिा िासिादयः रजोगुणात् सञ्जायन्ते । प्रकृवतसम्प्भिः 

भिवत रजोगुणः । तर्हश आदौ कामिािासियोः वििारणं 

कतशव्यम् । कामिायां विघ्नः भिवत चेत् मिवस विकारः 

आयावत ।  

 

ध्यायतो ववषयानपुंसुः सङ्गस्तेषूपजायते । 

सङ्गात्सञ्जायते कामुः कामात्कोधोऽवभजायते ।।18 

क्रोधाद्भववत सम्मोहुः सम्मोहात्स्मृवतववभ्रमुः । 

स्मृवतभ्रंशाद ्बुवधनाशो बुवधनाशात्प्रर्श्यत े।।19 

 

अतः एिं िकंु्त शक्प्यते यत् िालयकालादिे 

श्रीमद्भगिद्गीतापठिेि िा वशक्षामाध्यमेि मिवस 

रागद्वषेिोधादयः भाििाः ि भिवत । मिः सिशदा 

आिवन्दतो भिवत । एिं मािवसक अिसादः वििारयवत । 

अतः मािवसक वपिावििारणाय तथा 

मािवसकस्िास्थ्यलाभाय च श्रीमद्भगिद्गीता पठिीया ।।  

उपसंहारः 

विकषशरुपेण इद ं िकंु्त शक्प्यते यत् गीतायाः वशक्षा 

आधुविकयुगे समाजे अत्यन्तािर्शयकवस्त । गीतायाः वशक्षया 

माििेषु -अहम्, भािस्य समाविः सम्प्भिवत एिश्च विचारः 

शुद्धः भिवत। प्रत्यक्षरं वशक्षातत्त्िसमृद्धा गीता वजज्ञासुवभः 

मुमुक्षुवभश्च सदा पजूिीया । गीतायाः िैवतक तथा 

आध्यावत्मक वशक्षा पररितशिोद्येवर्शयका । अत्र 3HV, अथाशत् 

हृदय-मस्तक-हस्तािां समन्ियः िास्तविक 

मािविकमूलयिोधं सूचयवत । अतः गीतायाम ् उक्तम्- 

मिस्येकम्- िचस्येकम्- कमशडयेकं महात्मिाम् । 
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