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कथं वै री इति दृष्टानिैैः प्रत्याययति —

धू मे नाव्रि यिे वतियय थादराेय मले न च ।

यथाे ल्बे नावृ िाे गर्य स्िथा िे ने द मावृ ि म् ॥ ३८ ॥

धू मे न सहजे न आाव्रि यिे वतिैः प्रकारात्मकैः आप्रकारात्मके न, यथा

वा आादराेय मले न च, यथा उल्बे न च जरायु णा गर्य वे ष्ट ने न आावृ िैः

आाच्छाददिैः गर्यैः िथा िे न इदम् आावृ ि म् ॥
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व्रकं पु न स्िि् इदं र ब्दवाच्यं यि् कामे नावृ ि ममत्यु च्यिे —

आावृ िं ज्ञानमे िे न ज्ञातननाे तनत्यवै ररणा ।

कामरूपे ण काै निे य दुष्पू रे णानले न च ॥ ३९ ॥

आावृ ि म् एिे न ज्ञानं ज्ञातननैः तनत्यवै ररणा, ज्ञानी हह जानाति ‘आने न

आहमनथेय प्रयु क्तैः’ इति पू वय मे व । दुैः खी च र्विी तनत्यमे व । आिैः

आसाै ज्ञातननाे तनत्यवै री, न िु मू खय स्य । स हह कामं िृ ष्णाकाले

ममत्रममव

पश्यन्

ित्कायेय

दुैः खे

प्राप्ते

जानाति

‘िृ ष्णया

आहं
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दुैः खखत्वमापाददिैः’ इति, न पू वय मे व । आिैः ज्ञातनन एव तनत्यवै री ।

व्रकं रूपे ण ? कामरूपे ण कामैः इच्छै व रूपमस्य इति कामरूपैः िे न

दुष्पू रे ण दुैः खे न पू र णमस्य इति दुष्पू रैः िे न आनले न न आस्य आलं

पयाय तप्तैः व्रव द्यिे इत्यनलैः िे न च ॥

व्रक मधधष्ठानैः पु नैः कामैः ज्ञानस्य आावरणत्वे न वै री सवय स्य लाे क स्य

? इत्यपे क्षायामाह, ज्ञािे हह रत्राे र धधष्ठाने सु खे न तनबहय णं किुुं

रक्यि इति —
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इखनियाणण मनाे बु णिरस्याधधष्ठानमु च्यिे ।

एिै व्रवय माे ह यत्ये ष ज्ञानमावृ त्य दे हहनम् ॥ ४० ॥

इखनियाणण मनैः बु णिश्च आस्य कामस्य आधधष्ठानम् आाश्रयैः उच्यिे ।

एिैैः इखनियाददमर्ैः आाश्रयैैः व्रव माे ह यति व्रव व्रव धं माे ह यति एष कामैः

ज्ञानम् आावृ त्य आाच्छाद्य दे हहनं ररीररणम् ॥

यिैः एवम् —
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िस्मात्त्वममखनियाण्यादाै तनयम्य र्रिषय र् ।

पाप्मानं प्रजहहह्ये नं ज्ञानव्रव ज्ञाननारनम् ॥ ४१ ॥

िस्माि् त्वम् इखनियाणण आादाै पू वय मे व तनयम्य वरीकृ त्य र्रिषय र्

पाप्मानं

पापाचारं

कामं

प्रजहहहह

पररत्यज

एवं

प्रकृ िं

वै ररणं

ज्ञानव्रव ज्ञाननारनं ज्ञानं रास्त्रिैः आाचायय ि श्च आात्मादीनाम् आवबाे धैः,

व्रव ज्ञानं

व्रव रे ष िैः

िदनु र् वैः,

ियाेैः

ज्ञानव्रव ज्ञानयाेैः

नारनं नारकरं प्रजहहहह आात्मनैः पररत्यजे त्यथयैः ॥

श्रे यैःप्रातप्तहे त्वाेैः
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इखनियाण्यादाै तनयम्य कामं रत्रुं जहहहह इत्यु क्त म् ; ित्र व्रक माश्रयैः

कामं जह्याि् इत्यु च्यिे —

इखनियाणण पराण्याहुररखनिये भ्यैः परं मनैः ।

मनसस्िु परा बु णियाेय बु िेैः परिस्िु सैः ॥ ४२ ॥

इखनियाणण श्राे त्रादीतन पञ्च दे हं स्थू लं बाह्यं पररखच्छन्नं च आपे क्ष्य

साै क्ष्म्यानिरत्वव्याव्रप त्वाद्यपे क्ष या पराणण प्रकृ ष्टातन आाहुैः पखण्ििाैः ।

िथा इखनिये भ्यैः परं मनैः सङ्कल्पव्रव कल्पात्मकम् । िथा मनसैः िु
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बु णिैः

आाभ्यनिरैः,

तनश्चयाखत्मका

।

यं

इखनियाददमर्ैः

दे हहनम्

िथा

यैः

सवय दृ श्ये भ्यैः

आाश्रयैैः

बु द्ध्य निे भ्यैः

यु क्तैः

कामैः

ज्ञानावरणद्वारे ण माे ह यति इत्यु क्त म् । बु िेैः परिस्िु सैः, सैः बु िेैः

िष्टा पर आात्मा ॥

ििैः व्रक म् —

एवं बु िेैः परं बु द्ध्वा सं स्िभ्यात्मानमात्मना ।

जहह रत्रुं महाबाहाे कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥
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एवं बु िेैः परम् आात्मानं बु द्ध्वा ज्ञात्वा सं स्िभ्य सम्यक् स्िम्भनं कृ त्वा

आात्मानं स्वे नै व आात्मना सं स्कृ िे न मनसा सम्यक् समाधाये त्यथयैः ।

जहह

एनं

रत्रुं

हे

महाबाहाे

कामरूपं

दुरासदं

दुैः खे न

आासदैः

आासादनं प्रातप्तैः यस्य िं दुरासदं दुव्रवय ज्ञे याने क व्रव रे ष ममति ॥

इति

श्रीमत्परमहं स पररिाजकाचायय स्य

श्रीगाे व्रव नदर्गवत्पू ज्यपाद-

शरश्यस्य श्रीरङ्करर्गविैः कृ िाै श्रीमद्भगवद्गीिार्ाष्ये िृ िीयैः आध्यायैः

॥

