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तमुवाच �षीकेशः �हस��व भारत । 
सेनयो�भयोम��े �वषीद��मदं वचः ॥ १० ॥ 
 
अ� ‘��ा तु पा�वानीकम्’ (भ. गी. १ । २) इ�ार� यावत् ‘न यो� इ�त गो�व�मु�ा तू�� बभूव ह’ (भ. गी. २ 
। ९) इ�ेतद�ः �ा�णनां शोकमोहा�दसंसारबीजभूतदोषो�वकारण�दश�नाथ��ेन �ा�ेयो ��ः । तथा�ह — अजु�नेन 
रा�गु�पु��म�सु��जनस���बा�वेषु ‘अहमेतेषाम्’ ‘ममैते’ इ�ेवं��य�न�म��ेह�व�ेदा�द�न�म�ौ आ�नः 
शोकमोहौ �द�श� तौ ‘कथं भी�मह ंसङ् �े’ (भ. गी. २ । ४) इ�ा�दना । शोकमोहा�ां ��भभूत�ववेक�व�ानः �त 
एव ��धम� यु�े �वृ�ोऽ�प त�ा�ु�ादपुरराम ; परधम� च �भ�ाजीवना�दकं कतु� �ववृते । तथा च सव��ा�णनां 
शोकमोहा�ददोषा�व�चेतसां �भावत एव �धम�प�र�ागः ��त�ष�सेवा च �ात् । �धम� �वृ�ानाम�प तेषां 
वाङ्मनःकायादीनां �वृ��ः फला�भस��पू�व� कैव साह�ारा च भव�त । त�ैवं स�त धमा�धम�पचयात् 
इ�ा�न�ज�सुखदःुख़ा�द�ा��ल�णः संसारः अनुपरतो भव�त । इ�तः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ तयो� 
सव�कम�सं�ासपूव�कादा��ानात् ना�तो �नवृ���र�त तदपु�द�द�ःु सव�लोकानु�हाथ�म् अजु�नं �न�म�ीकृ� आह 
भगवा�ासुदेवः — ‘अशो�ान्’ (भ. गी. २ । ११) इ�ा�द ॥ 
 
अ� के�चदा�ः — सव�कम�सं�ासपूव�कादा��ान�न�ामा�ादेव केवलात् कैव�ं न �ा�त एव । �क�  त�ह�  ? 
अ��हो�ा�द�ौत�ात�कम�स�हतात् �ानात् कैव��ा���र�त सवा�सु गीतासु �न��तोऽथ� इ�त । �ापकं च 
आ�र�ाथ�� — ‘अथ चे��ममं ध�� सङ्�ामं न क�र��स’ (भ. गी. २ । ३३) ‘कम��ेवा�धकार�े’ (भ. गी. २ । ४७) 
‘कु� कम�व त�ा�म्’ (भ. गी. ४ । १५) इ�ा�द । �ह� सा�दयु��ात् वै�दकं कम� अधमा�य इतीयम�ाश�ा न काया� । 
कथम् ? �ा�ं कम� यु�ल�णं गु��ातृपु�ा�द�ह� साल�णम��ं �ूरम�प �धम� इ�त कृ�ा न अधमा�य ; तदकरणे च 
‘ततः �धम� क��त�  च �ह�ा पापमवा���स’ (भ. गी. २ । ३३) इ�त �ुवता याव�ीवा�द�ु�तचो�दतानां 
प�ा�द�ह� साल�णानां च कम�णां �ागेव नाधम���म�त सु�न��तमु�ं भव�त — इ�त ॥ 
 
तदसत् ; �ानकम��न�यो�व� भागवचना��ु��या�ययोः । ‘अशो�ान्’ (भ. गी. २ । ११) इ�ा�दना भगवता यावत् 
‘�धम�म�प चावे�’ (भ. गी. २ । ३१) इ�ेतद�ेन ��ेन य�रमाथा��त��न�पणं कृतम् , त�ाङ्�म् । त��षया 
बु��ः आ�नो ज�ा�दष����याभावादकता� आ�े�त �करणाथ��न�पणात् या जायते, सा साङ्�ा बु��ः । सा येषां 
�ा�ननामु�चता भव�त, ते साङ्�ाः । एत�ा बु�ेः ज�नः �ाक् आ�नो देहा�द��त�र��कतृ��भो�ृ�ा�पे�ो 
धमा�धम��ववेकपूव�को मो�साधनानु�ानल�णो योगः । त��षया बु��ः योगबु��ः । सा येषां क�म� णामु�चता भव�त ते 
यो�गनः । तथा च भगवता �वभ�े �े बु�ी �न�द� � े‘एषा तेऽ�भ�हता साङ् �े बु��य�गे ��मां �णु’ (भ. गी. २ । ३९) 
इ�त । तयो� साङ् �बुद�्ा�यां �ानयोगेन �न�ां साङ् �ानां �वभ�ां व��त ‘पुरा वेदा�ना मया �ो�ा’ (भ. गी. 
३ । ३) इ�त । तथा च योगबुद�्ा�यां कम�योगेन �न�ां �वभ�ां व��त — ‘कम�योगेन यो�गनाम्’ इ�त । एवं 
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साङ् �बु���  योगबु���  च आ��� �े �न�े �वभ�े भगवतैव उ�े �ानकम�णोः कतृ��ाकतृ��ैक�ानेक�बुद�्ा�ययोः 
युगपदेकपु�षा�य�ास�वं प�ता । यथा एत��भागवचनम् , तथैव द�श� तं शातपथीये �ा�णे — ‘एतमेव ��ा�जनो 
लोक�म��ो �ा�णाः ��ज��’ इ�त सव�कम�सं�ासं �वधाय त�ेषेण ‘�क�  �जया क�र�ामो येषां नोऽयमा�ायं 
लोकः’ (बृ. उ. ४ । ४ । २२) इ�त । त� च �ाक् दारप�र�हात् पु�षः आ�ा �ाकृतो धम��ज�ासो�रकालं 
लोक�यसाधनम् — पु�म् , ���कारं च �व�ं मानुषं दैवं च ; त� मानुषं कम��पं �पतृलोक�ा��साधनं �व�ां च दैव ं�व�ं 
देवलोक�ा��साधनम् — ‘सोऽकामयत’ (बृ. उ. १ । ४ । १७) इ�त अ�व�ाकामवत एव सवा��ण कमा��ण �ौतादी�न 
द�श� ता�न । ते�ः ‘�ु�ाय, ��ज��’ इ�त �ु�ानमा�ानमेव लोक�म�तोऽकाम� �व�हतम् । 
तदेत��भागवचनमनुपप�ं �ा��द �ौतकम��ानयोः समु�योऽ�भ�ेतः �ा�गवतः ॥ 
 
न च अजु�न� �� उपप�ो भव�त ‘�ायसी चे�म�ण�े’ (भ. गी. ३ । १) इ�ा�दः । एकपु�षानु�ेय�ास�वं 
बु��कम�णोः भगवता पूव�मनु�ं कथमजु�नः अ�ुतं बु�े� कम�णो �ाय�ं भगव��ारोपये�ृषैव ‘�ायसी 
चे�म�ण�े मता बु��ः’ (भ. गी. ३ । १) इ�त ॥ 
 
�क� — य�द बु��कम�णोः सव�षां समु�य उ�ः �ात् अजु�न�ा�प स उ� एवे�त, ‘य��ेय एतयोरेकं त�े �ू�ह 
सु�न��तम्’ (भ. गी. ५ । १) इ�त कथमुभयो�पदेशे स�त अ�तर�वषय एव ��ः �ात् ? न �ह �प��शमना�थ� नः वै�ेन 
मधुरं शीतलं च भो��म् इ�ुप�द� ेतयोर�तर����शमनकारणं �ू�ह इ�त ��ः स�व�त ॥ 
 
अथ अजु�न� भगवद�ुवचनाथ��ववेकानवधारण�न�म�ः ��ः क��ेत, तथा�प भगवता ��ानु�पं ��तवचनं देयम् — 
मया बु��कम�णोः समु�य उ�ः, �कमथ��म�ं �ं �ा�ोऽ�स — इ�त । न तु पुनः ��तवचनमननु�पं पृ�ाद�देव ‘�े 
�न�े मया पुरा �ो�े’ (भ. गी. ३ । ३) इ�त व�ुं यु�म् ॥ 
 
ना�प �ात�नैव कम�णा बु�ेः समु�ये अ�भ�ेते �वभागवचना�द सव�मुपप�म् । �क� — ���य� यु�ं �ात� कम� �धम� 
इ�त जानतः ‘त���  कम��ण घोरे मां �नयोजय�स’ (भ. गी. ३ । १) इ�त उपाल�ोऽनुपप�ः ॥ 
 
त�ा�ीताशा�े ईष�ा�ेणा�प �ौतेन �ात�न वा कम�णा आ��ान� समु�यो न केन�च�श��यतुं श�ः । य� तु 
अ�ानात् रागा�ददोषतो वा कम��ण �वृ�� य�ेन दानेन तपसा वा �वशु�स�� �ानमु���रमाथ�त��वषयम् 
‘एकमेवेदं सव� �� अकतृ� च’ इ�त, त� कम��ण कम��योजने च �नवृ�ेऽ�प लोकसङ्�हाथ� य�पूव� यथा �वृ��ः, तथैव 
�वृ�� य�वृ���पं ��ते न त�म� येन बु�ेः समु�यः �ात् ; यथा भगवतो वासुदेव� ��धम�चे��तं न �ानेन 
समु�ीयते पु�षाथ��स�ये, त�त् त�ला�भस�ह�ाराभाव� तु��ा��दषुः । त��व�ाह ंकरोमी�त म�ते, न च 
त�लम�भस��े । यथा च �गा��दकामा�थ� नः अ��हो�ा�दकम�ल�णधमा�नु�ानाय आ�हता�ेः का�े एव 
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अ��हो�ादौ �वृ�� सा�म कृत े�वन�ऽे�प कामे तदेव अ��हो�ा�नु�त�तोऽ�प न त�ा�म��हो�ा�द भव�त । तथा 
च दश�य�त भगवान् — ‘कुव���प न �ल�ते’ (भ. गी. ५ । ७) ‘न करो�त न �ल�ते’ (भ. गी. १३ । ३१) इ�त त� त� ॥ 
य� ‘पूव�ः पूव�तरं कृतम्’ (भ. गी. ४ । १५) ‘कम�णैव �ह सं�स��मा��ता जनकादयः’ (भ. गी. ३ । २०) इ�त, त�ु 
��वभ� �व�ेयम् । त�थम् ? य�द तावत् पूव� जनकादयः त��वदोऽ�प �वृ�कमा�णः �ुः, ते लोकसङ्�हाथ�म् ‘गुणा 
गुणेषु वत��े’ (भ. गी. ३ । २८) इ�त �ानेनैव सं�स��मा��ताः, कम�सं�ासे �ा�ेऽ�प कम�णा सहवै सं�स��मा��ताः, 
न कम�सं�ासं कृतव� इ�थ�ः । अथ न ते त��वदः ; ई�रसम�प� तेन कम�णा साधनभूतेन सं�स���  स�शु��म् , 
�ानो���ल�णां वा सं�स��म् , आ��ता जनकादय इ�त �ा�ेयम् । एवमेवाथ� व��त भगवान् ‘स�शु�ये कम� 
कुव���’ (भ. गी. ५ । ११) इ�त । ‘�कम�णा तम��� �स���  �व��त मानवः’ (भ. गी. १८ । ४६) इ�ु�ा �स���  
�ा�� पुन�ा�न�न�ां व��त — ‘�स���  �ा�ो यथा ��’ (भ. गी. १८ । ५०) इ�ा�दना ॥ 
 
त�ा�ीताशा�े केवलादेव त��ाना�ो��ा��ः न कम�समु��तात् , इ�त �न��तोऽथ�ः । यथा चायमथ�ः, तथा 
�करणशो �वभ� त� त� दश��य�ामः ॥ 
 
त�ैवं धम�संमूढचेतसो �म�ा�ानवतो मह�त शोकसागरे �नम�� अजु�न� अ��ा��ानाद�ुरणमप�न् 
भगवा�ासुदेवः ततः कृपया अजु�नमु��धार�यषुः आ��ानायावतारय�ाह — 
 
�ीभगवानुवाच — 
अशो�ान�शोच�ं ��ावादां� भाषसे । 
गतासूनगतासूं� नानुशोच�� प��ताः ॥ ११ ॥ 
 
अशो�ान् इ�ा�द । न शो�ा अशो�ाः भी��ोणादयः, स��ृ�ात् परमाथ���पेण च �न��ात् , तान् अशो�ान् 
अ�शोचः अनुशो�चतवान�स ‘ते ��य�े म���म�म् , अह ंतै�व� नाभूतः �क�  क�र�ा�म रा�सुखा�दना’ इ�त । �ं 
��ावादान् ��ावतां बु��मतां वादां� वचना�न च भाषसे | तदेतत् मौ�ं पा���ं च �व��म् आ��न दश�य�स उ�� 
इव इ��भ�ायः । य�ात् गतासून् गत�ाणान् मृतान् , अगतासून् अगत�ाणान् जीवत� न अनुशोच�� प��ताः 
आ��ाः । प�ा आ��वषया बु��ः येषां ते �ह प��ताः, ‘पा���ं �न�व� �’ (बृ. उ. ३ । ५ । १) इ�त �ुतेः । 
परमाथ�त�ु तान् �न�ान् अशो�ान् अनुशोच�स, अतो मूढोऽ�स इ��भ�ायः ॥ ११ ॥ 
 
कुत�े अशो�ाः, यतो �न�ाः । कथम ्? — 
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न �ेवाह ंजातु नासं न �ं नेमे जना�धपाः । 
न चैव न भ�व�ामः सव� वयमतः परम् ॥ १२ ॥ 
 
न तु एव जातु कदा�चत् अह ंनासम् , �क�  तु आसमेव । अतीतेषु देहो����वनाशेषु घटा�दषु �वय�दव �न� एव 
अहमास�म��भ�ायः । तथा न �ं न आसीः, �क�  तु आसीरेव । तथा न इमे जना�धपाः न आसन् , �क�  तु आस�ेव । 
तथा न च एव न भ�व�ामः, �क�  तु भ�व�ाम एव, सव� वयम् अतः अ�ात् देह�वनाशात् परम् उ�रकाले अ�प । ����प 
कालेषु �न�ा आ���पेण इ�थ�ः । देहभेदानुवृ�ा ब�वचनम् , ना�भेदा�भ�ायेण ॥ १२ ॥ 
 
त� कथ�मव �न� आ�े�त ��ा�माह — 
 
दे�हनोऽ���था देह ेकौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहा�र�ा��ध�र�� न मु��त ॥ १३ ॥ 
 
देहः अ� अ�ी�त देही, त� दे�हनो देहवतः आ�नः अ��न् वत�माने देह ेयथा येन �कारेण कौमारं कुमारभावो 
बा�ाव�ा, यौवनं यूनो भावो म�माव�ा, जरा वयोहा�नः जीणा�व�ा, इ�ेताः �त�ः अव�ाः अ�ो��वल�णाः । 
तासां �थमाव�ानाशे न नाशः, ��तीयाव�ोपजने न उपजन आ�नः । �क�  त�ह�  ? अ�व��य�ैव 
��तीयतृतीयाव�ा�ा��ः आ�नो ��ा । तथा त�देव देहात् अ�ो देहो देहा�रम् , त� �ा��ः देहा�र�ा��ः 
अ�व��य�ैव आ�नः इ�थ�ः । धीरो धीमान् , त� एवं स�त न मु��त न मोहमाप�ते ॥ १३ ॥ 
 
य��प आ��वनाश�न�म�ो मोहो न स�व�त �न� आ�ा इ�त �वजानतः, तथा�प शीतो�सुखदःुख�ा���न�म�ो मोहो 
लौ�कको ��ते, सुख�वयोग�न�म�ो मोहः दःुखसंयोग�न�म�� शोकः । इ�ेतदजु�न� वचनमाशङ्� भगवानाह — 
 
मा�ा�शा��ु कौ�ेय शीतो�सुखदःुखदाः । 
आगमापा�यनोऽ�न�ा�ां���त�� भारत ॥ १४ ॥ 
 
मा�ाः आ�भः मीय�े श�ादय इ�त �ो�ादी�न इ��या�ण । मा�ाणां �शा�ः श�ा�द�भः संयोगाः । ते 
शीतो�सुखदःुखदाः शीतम् उ�ं सुखं दःुखं च �य��ी�त । अथवा �ृ�� इ�त �शा�ः �वषयाः श�ादयः । 
मा�ा� �शा�� शीतो�सुखदःुखदाः । शीतं कदा�चत् सुखं कदा�चत् दःुखम् । तथा उ�म�प अ�नयत��पम् । 
सुखदःुखे पुनः �नयत�पे यतो न ��भचरतः । अतः ता�ां पृथक् शीतो�योः �हणम् । य�ात् ते मा�ा�शा�दयः 
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आगमापा�यनः आगमापायशीलाः त�ात् अ�न�ाः । अतः तान् शीतो�ादीन् �त�त�� �सह� । तेषु हष� �वषादं वा 
मा काष�ः इ�थ�ः ॥ १४ ॥ 
 
शीतो�ादीन् सहतः �क�  �ा�द�त �ण ु— 
 
यं �ह न �थय�ेते पु�षं पु�षष�भ । 
समदःुखसुखं धीरं सोऽमृत�ाय क�ते ॥ १५ ॥ 
 
यं �ह पु�षं समे दःुखसुखे य� तं समदःुखसुखं सुखदःुख�ा�ौ हष��वषादर�हतं धीरं धीम�ं न �थय�� न चालय�� 
�न�ा�दश�नात् एते यथो�ाः शीतो�ादयः, सः �न�ा���पदश�न�न�ो ��स�ह�ुः अमृत�ाय अमृतभावाय 
मो�ाये�थ�ः, क�ते समथ� भव�त ॥ १५ ॥ 
 
इत� शोकमोहौ अकृ�ा शीतो�ा�दसहनं यु�म् , य�ात ्— 
 
नासतो �व�ते भावो नाभावो �व�ते सतः । 
उभयोर�प ��ोऽ��नयो��द�श� �भः ॥ १६ ॥ 
 
न असतः अ�व�मान� शीतो�ादेः सकारण� न �व�ते ना�� भावो भवनम् अ��ता ॥ 
 
न �ह शीतो�ा�द सकारणं �माणै�न� ��माणं व�ुस�व�त । �वकारो �ह सः, �वकार� ��भचर�त । यथा 
घटा�दसं�ानं च�षुा �न��माणं मृद�्�तरेकेणानुपल�ेरसत् , तथा सव� �वकारः कारण��तरेकेणानुपल�ेरसन् । 
ज���ंसा�ां �ागू�� च अनुपल�ेः काय�� घटादेः मृदा�दकारण� च त�ारण��तरेकेणानुपल�ेरस�म् ॥ 
 
तदस�े सवा�भाव�स� इ�त चेत् , न ; सव�� बु���योपल�ेः, स��ु�रस��ु��र�त । य��षया बु��न� ��भचर�त, तत् 
सत् ; य��षया ��भचर�त, तदसत् ; इ�त सदस��भागे बु��त�े ��ते, सव�� �े बु�ी सव��पल�ेते समाना�धकरणे न 
नीलो�लवत् , सन् घटः, सन् पटः, सन् ह�ी इ�त । एवं सव�� तयोबु�द�्ोः घटा�दबु��ः ��भचर�त । तथा च द�श� तम् 
। न तु स��ु�ः । त�ात् घटा�दबु���वषयः असन् , ��भचारात् ; न तु स��ु��वषयः, अ��भचारात् ॥ 
 
घटे �वन� ेघटबु�ौ ��भचर�ां स��ु�र�प ��भचरती�त चेत् , न ; पटादाव�प स��ु�दश�नात् । �वशेषण�वषयैव सा 
स��ु�ः ॥ 
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स��ु�वत् घटबु��र�प घटा�रे ��त इ�त चेत् , न ; पटादौ अदश�नात् ॥ 
 
स��ु�र�प न� ेघटे न ��त इ�त चेत् , न ; �वशे�ाभावात् स��ु�ः �वशेषण�वषया सती �वशे�ाभावे �वशेषणानुपप�ौ 
�क� �वषया �ात् ? न तु पुनः स��ेुः �वषयाभावात् ॥ 
एका�धकरण�ं घटा�द�वशे�ाभावे न यु��म�त चेत् , न ; ‘इदमुदकम्’ इ�त मरी�ादौ अ�तराभावेऽ�प 
सामाना�धकर�दश�नात् ॥ 
 
त�ा�हेादेः ��� च सकारण� असतो न �व�ते भाव इ�त । तथा सत� आ�नः अभावः अ�व�मानता न �व�ते, 
सव�� अ��भचारात् इ�त अवोचाम ॥ 
 
एवम् आ�ाना�नोः सदसतोः उभयोर�प ��ः उपल�ः अ�ो �नण�यः सत् सदेव असत् असदेवे�त, तु अनयोः 
यथो�योः त�द�श� �भः । त�द�त सव�नाम, सव� च ��, त� नाम त�द�त, त�ावः त�म् , ��णो याथा�म् । तत् 
��ु ंशीलं येषां ते त�द�श� नः, तैः त�द�श� �भः । �म�प त�द�श� नां ���मा��� शोकं मोह ंच �ह�ा शीतो�ादी�न 
�नयता�नयत�पा�ण ��ा�न ‘�वकारोऽयमस�ेव मरी�चजलव���ावभासते’ इ�त मन�स �न��� �त�त�� 
इ��भ�ायः ॥ १६ ॥ 
 
�क�  पुन�त् , यत् सदेव सव�दा इ�त ; उ�त े— 
 
अ�वना�श तु त���� येन सव��मदं ततम् । 
�वनाशम�य�ा� न क���तु�मह��त ॥ १७ ॥ 
 
अ�वना�श न �वन�ु ंशीलं य�े�त । तुश�ः असतो �वशेषणाथ�ः । तत् �व�� �वजानी�ह । �कम् ? येन सव�म् इदं जगत् 
ततं �ा�ं सदा�ेन ��णा साकाशम् , आकाशेनेव घटादयः । �वनाशम् अदश�नम् अभावम ्। अ�य� न �े�त 
उपचयापचयौ न या�त इ�त अ�यं त� अ�य� । नैतत् सदा�ं �� �ेन �पेण �े�त ��भचर�त, �नरवयव�ात् , 
देहा�दवत् । ना�ा�ीयेन, आ�ीयाभावात् । यथा देवद�ो धनहा�ा �े�त, न तु एवं �� �े�त । अतः अ�य� अ� 
��णः �वनाशं न क��त् कतु�मह��त, न क��त् आ�ानं �वनाश�यतुं श�ो�त ई�रोऽ�प । आ�ा �ह ��, �ा��न च 
��या�वरोधात् ॥ १७ ॥ 
 
�क�  पुन�दसत् , य�ा�स�ां ��भचरती�त, उ�त े— 
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अ�व� इमे देहा �न��ो�ाः शरी�रणः । 
अना�शनोऽ�मेय� त�ा�ु�� भारत ॥ १८ ॥ 
 
अ�ः �वनाशः �व�ते येषां ते अ�व�ः । यथा मृगतृ��कादौ स��ु�ः अनुवृ�ा �माण�न�पणा�े �व���ते, स त� 
अ�ः ; तथा इमे देहाः ��मायादेहा�दव� अ�व�ः �न�� शरी�रणः शरीरवतः अना�शनः अ�मेय� आ�नः 
अ�व� इ�त उ�ाः �ववे�क�भ�र�थ�ः । ‘�न��’ ‘अना�शनः’ इ�त न पुन��म् ; �न��� ���वध�ात् लोके, 
नाश� च । यथा देहो भ�ीभूतः अदश�नं गतो न� उ�ते । �व�मानोऽ�प यथा अ�था प�रणतो �ा�ा�दयु�ो जातो 
न� उ�ते । त� ‘�न��’ ‘अना�शनः’ इ�त ���वधेना�प नाशेन अस��ः अ�े�थ�ः । अ�था पृ�थ�ा�दवद�प 
�न��ं �ात् आ�नः ; तत् मा भू�द�त ‘�न��’ ‘अना�शनः’ इ�ाह । अ�मेय� न �मेय� ���ा�द�माणैः 
अप�र�े��े�थ�ः ॥ 
 
ननु आगमेन आ�ा प�र���ते, ���ा�दना च पूव�म् । न ; आ�नः �तः�स��ात् । �स�े �ह आ��न �मात�र 
��म�ोः �माणा�ेषणा भव�त । न �ह पूव�म् ‘इ�महम्’ इ�त आ�ानम�माय प�ात् �मेयप�र�ेदाय �वत�ते । न �ह 
आ�ा नाम क��चत् अ��स�ो भव�त । शा�ं तु अ�ं �माणम् अत�मा��ारोपणमा��नवत�क�ेन �माण�म् 
आ�नः ��तप�ते, न तु अ�ाताथ��ापक�ेन । तथा च �ु�तः — ‘य�ा�ादपरो�ा�� य आ�ा सवा��रः’ (बृ. उ. ३ 
। ५ । १) इ�त ॥ 
 
य�ादेवं �न�ः अ�व��य� आ�ा त�ात् यु��, यु�ात् उपरमं मा काष�ः इ�थ�ः ॥ 
 
न �ह अ� यु�कत��ता �वधीयते, यु�े �वृ� एव �ह असौ शोकमोह��तब�ः तू�ीमा�े । अतः त� 
��तब�ापनयनमा�ं भगवता ��यते । त�ात् ‘यु��’ इ�त अनुवादमा�म् , न �व�धः ॥ १८ ॥ 
 
शोकमोहा�दसंसारकारण�नवृ�थ�ः गीताशा�म् , न �वत�कम् इ�ेत�ाथ�� सा��भूते ऋचौ आनीनाय भगवान् । य�ु 
म�से ‘यु�े भी�ादयो मया ह��े’ ‘अहमेव तेषां ह�ा’ इ�त, एषा बु��ः मृषैव ते । कथम ्? — 
 
य एनं वे�� ह�ारं य�ैनं म�ते हतम् । 
उभौ तौ न �वजानीतो नायं ह�� न ह�ते ॥ १९ ॥ 
 
य एनं �कृतं दे�हनं वे�� �वजाना�त ह�ारं हनन��यायाः कता�रं य� एनम् अ�ो म�ते हतं देहहननेन ‘हतः अहम्’ इ�त 
हनन��यायाः कम�भूतम् , तौ उभौ न �वजानीतः न �ातव�ौ अ�ववेकेन आ�ानम् । ‘ह�ा अहम्’ ‘हतः अ�� अहम्’ 
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इ�त देहहननेन आ�ानमह ं��य�वषयं यौ �वजानीतः तौ आ���पान�भ�ौ इ�थ�ः । य�ात् न अयम् आ�ा ह�� न 
हनन��यायाः कता� भव�त, न च ह�ते न च कम� भवती�थ�ः, अ�व��य�ात् ॥ १९ ॥ 
 
कथम�व�य आ�े�त ��तीयो म�ः — 
 
न जायते ��यते वा कदा�च�ायं भू�ाभ�वता वा न भूयः । 
अजो �न�ः शा�तोऽयं पुराणो न ह�ते ह�माने शरीरे ॥ २० ॥ 
 
न जायते न उ��ते, ज�नल�णा व�ु�व��या न आ�नो �व�ते इ�थ�ः । तथा न ��यते वा । वाश�ः चाथ� । न 
��यते च इ�त अ�ा �वनाशल�णा �व��या ��त�ष�ते । कदा�च��ः सव��व��या��तषेधैः स��ते — न 
कदा�चत् जायते, न कदा�चत् ��यते, इ�ेवम् । य�ात् अयम् आ�ा भू�ा भवन��यामनुभूय प�ात् अभ�वता अभावं 
ग�ा न भूयः पुनः, त�ात् न ��यते । यो�ह भू�ा न भ�वता स ��यत इ�ु�ते लोके । वाश�ात् नश�ा� अयमा�ा 
अभू�ा वा भ�वता देहवत् न भूयः । त�ात् न जायते । यो �ह अभू�ा भ�वता स जायत इ�ु�ते । नैवमा�ा । अतो न 
जायते । य�ादेवं त�ात् अजः, य�ात् न ��यते त�ात् �न�� । य��प आ��यो�व� ��ययोः ��तषेधे सवा� 
�व��याः ��त�ष�ा भव��, तथा�प म�भा�वनीनां �व��याणां �श�ैरेव ��तषेधः कत��ः अनु�ानाम�प 
यौवना�दसम��व��याणां ��तषेधो यथा �ात् इ�ाह — शा�त इ�ा�दना । शा�त इ�त अप�यल�णा �व��या 
��त�ष�ते । श��वः शा�तः । न अप�ीयते ��पेण, �नरवयव�ात् । ना�प गुण�येण अप�यः, �नगु�ण�ात् । 
अप�य�वपरीता�प वृ��ल�णा �व��या ��त�ष�ते — पुराण इ�त । यो �ह अवयवागमेन उपचीयते स वध�ते अ�भनव 
इ�त च उ�ते । अयं तु आ�ा �नरवयव�ात् पुरा�प नव एवे�त पुराणः ; न वध�ते इ�थ�ः । तथा न ह�ते । ह�� ; अ� 
�वप�रणामाथ� ���ः अपुन��तायै । न �वप�रण�ते इ�थ�ः । ह�माने �वप�रण�मानेऽ�प शरीरे । अ��न् म�े षड् 
भाव�वकारा लौ�ककव�ु�व��या आ��न ��त�ष��े । सव��कार�व��यार�हत आ�ा इ�त वा�ाथ�ः । य�ादेवं 
त�ात् ‘उभौ तौ न �वजानीतः’ इ�त पूव�ण म�ेण अ� स��ः ॥ २० ॥ 
 
‘य एनं वे�� ह�ारम्’ (भ. गी. २ । १९) इ�नेन म�ेण हनन��यायाः कता� कम� च न भव�त इ�त ��त�ाय, ‘न जायते’ 
इ�नेन अ�व��य�ं हतेुमु�ा ��त�ाताथ�मुपसंहर�त — 
 
वेदा�वना�शनं �न�ं य एनमजम�यम् । 
कथं स पु�षः पाथ� कं घातय�त ह�� कम् ॥ २१ ॥ 
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वेद �वजाना�त अ�वना�शनम् अ�भाव�वकारर�हतं �न�ं �वप�रणामर�हतं यो वेद इ�त स��ः । एनं पूव�ण 
म�ेणो�ल�णम् अजं ज�र�हतम् अ�यम् अप�यर�हतं कथं केन �कारेण सः �व�ान् पु�षः अ�धकृतः ह�� 
हनन��यां करो�त, कथं वा घातय�त ह�ारं �योजय�त । न कथ��त् क��त् ह��, न कथ��त् क��त् घातय�त इ�त 
उभय� आ�ेप एवाथ�ः, ��ाथा�स�वात् । ह�ेथ�� च अ�व��य�� तु��ात् �वदषुः सव�कम���तषेध एव 
�करणाथ�ः अ�भ�ेतो भगवता । ह�े�ु आ�ेपः उदाहरणाथ��ेन क�थतः ॥ 
 
�वदषुः कं कमा�स�वहतेु�वशेषं प�न् कमा��ा��प�त भगवान् ‘कथं स पु�षः’ इ�त । ननु उ� एवा�नः अ�व��य�ं 
सव�कमा�स�वकारण�वशेषः । स�मु�ः । न तु सः कारण�वशेषः, अ��ात् �वदषुः अ�व��यादा�नः । न �ह 
अ�व��यं �ाणुं �व�दतवतः कम� न स�व�त इ�त चेत् , न ; �वदषुः आ��ात् । न देहा�दस�ात� �व��ा । अतः 
पा�रशे�ात् असंहतः आ�ा �व�ान् अ�व��यः इ�त त� �वदषुः कमा�स�वात् आ�ेपो यु�ः ‘कथं स पु�षः’ इ�त । 
यथा बुद�्ा�ा�त� श�ा�थ�� अ�व��य एव सन् बु��वृ��ववेक�व�ानेन अ�व�या उपल�ा आ�ा क��ते, 
एवमेव आ�ाना��ववेक�ानेन बु��वृ�ा �व�या अस��पयैव परमाथ�तः अ�व��य एव आ�ा �व�ानु�ते । �वदषुः 
कमा�स�ववचनात् या�न कमा��ण शा�ेण �वधीय�े ता�न अ�वदषुो �व�हता�न इ�त भगवतो �न�योऽवग�ते ॥ 
 
ननु �व�ा�प अ�वदषु एव �वधीयते, �व�दत�व�� �प�पेषणवत् �व�ा�वधानानथ��ात् । त� अ�वदषुः कमा��ण 
�वधीय�े न �वदषुः इ�त �वशेषो नोपप�ते इ�त चेत् , न ; अनु�ेय� भावाभाव�वशेषोपप�ेः । 
अ��हो�ा�द�व�थ��ानो�रकालम् अ��हो�ा�दकम� अनेकसाधनोपसंहारपूव�कमनु�ेयम् ‘कता� अहम् , मम कत��म्’ 
इ�ेवं�कार�व�ानवतः अ�वदषुः यथा अनु�ेयं भव�त, न तु तथा ‘न जायते’ इ�ा�ा���प�व�थ��ानो�रकालभा�व 
�क��दनु�ेयं भव�त ; �क�  तु ‘नाह ंकता�, नाह ंभो�ा’ इ�ा�ा�ैक�ाकतृ��ा�द�वषय�ानात् ना�द�ु�ते इ�त एष 
�वशेष उपप�ते । यः पुनः ‘कता� अहम्’ इ�त वे�� आ�ानम् , त� ‘मम इदं कत��म्’ इ�त अव�ंभा�वनी बु��ः �ात् 
; तदपे�या सः अ�ध��यते इ�त तं ��त कमा��ण स�व�� । स च अ�व�ान् , ‘उभौ तौ न �वजानीतः’ (भ. गी. २ । १९) 
इ�त वचनात् , �वशे�षत� च �वदषुः कमा��ेपवचना� ‘कथं स पु�षः’ इ�त । त�ात् �वशे�षत� 
अ�व��या�द�श� नः �वदषुः मुमु�ो� सव�कम�सं�ासे एव अ�धकारः । अत एव भगवान् नारायणः साङ्�ान् �वदषुः 
अ�वदषु� क�म� णः ��वभ� �े �न�े �ाहय�त — ‘�ानयोगेन साङ् �ानां कम�योगेन यो�गनाम्’ (भ. गी. ३ । ३) इ�त । 
तथा च पु�ाय आह भगवान् �ासः — ‘�ा�वमावथ प�ानौ’ (शां. २४१ । ६) इ�ा�द । तथा च ��यापथ�ैव पुर�ात् 
प�ा�ं�ास�े�त । एतमेव �वभागं पुनः पुनद�श��य��त भगवान् — अत��वत् ‘अह�ार�वमूढा�ा कता�ह�म�त म�ते’ 
(भ. गी. ३ । २७), त��व�ु नाह ंकरो�म इ�त । तथा च ‘सव�कमा��ण मनसा सं��ा�े’ (भ. गी. ५ । १३) इ�ा�द ॥ 
 
त� के�च���तंम�ा वद�� — ‘ज�ा�दषड्भाव�व��यार�हतः अ�व��यः अकता� एकः अहमा�ा’ इ�त न क��चत् 
�ानम् उ��ते, य��न् स�त सव�कम�सं�ासः उप�द�ते इ�त । त� ; ‘न जायते’ (भ. गी. २ । २०) 
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इ�ा�दशा�ोपदेशानथ���स�ात् । यथा च शा�ोपदेशसाम�ा�त् धमा�धमा�����व�ानं कतु�� 
देहा�रस���व�ानमु��ते, तथा शा�ात् त�ैव आ�नः अ�व��य�ाकतृ��ैक�ा�द�व�ानं क�ात् नो��ते इ�त 
���ाः ते । करणागोचर�ात् इ�त चेत् , न ; ‘मनसैवानु���म्’ (बृ. उ. ४ । ४ । १९) इ�त �ुतेः । 
शा�ाचाय�पदेशशमदमा�दसं�ृतं मनः आ�दश�ने करणम् । तथा च तद�धगमाय अनुमाने आगमे च स�त �ानं 
नो��त इ�त साहसमा�मेतत् । �ानं च उ��मानं त��परीतम�ानम् अव�ं बाधते इ��ुपग��म् । त� अ�ानं 
द�श� तम् ‘ह�ा अहम् , हतः अ��’ इ�त ‘उभौ तौ न �वजानीतः’ इ�त । अ� च आ�नः हनन��यायाः कतृ��ं कम��ं 
हतेुकतृ��ं च अ�ानकृतं द�श� तम् । त� सव���या��प समानं कतृ��ादेः अ�व�ाकृत�म् , अ�व��य�ात् आ�नः । 
�व��यावान् �ह कता� आ�नः कम�भूतम�ं �योजय�त ‘कु�’ इ�त । तदेतत् अ�वशेषेण �वदषुः सव���यासु कतृ��ं 
हतेुकतृ��ं च ��तषेध�त भगवा�ासुदेवः �वदषुः कमा��धकाराभाव�दश�नाथ�म् ‘वेदा�वना�शनं . . . कथं स पु�षः’ 
इ�ा�दना । � पुनः �वदषुः अ�धकार इ�त एतद�ुं पूव�मेव ‘�ानयोगेन साङ्�ानाम्’ (भ. गी. ३ । ३) इ�त । तथा च 
सव�कम�सं�ासं व��त ‘सव�कमा��ण मनसा’ (भ. गी. ५ । १३) इ�ा�दना ॥ 
 
ननु मनसा इ�त वचनात् न वा�चकानां का�यकानां च सं�ासः इ�त चेत् , न ; सव�कमा��ण इ�त �वशे�षत�ात् । 
मानसानामेव सव�कम�णा�म�त चेत् , न ; मनो�ापारपूव�क�ा�ा�ाय�ापाराणां मनो�ापाराभावे तदनुपप�ेः । 
शा�ीयाणां वा�ायकम�णां कारणा�न मानसा�न कमा��ण वज��य�ा अ�ा�न सव�कमा��ण मनसा सं��े�द�त चेत् , न ; 
‘नैव कुव�� कारयन्’ (भ. गी. ५ । १३) इ�त �वशेषणात् । सव�कम�सं�ासः अयं भगवता उ�ः म�र�तः न जीवतः इ�त 
चेत् , न ; ‘नव�ारे पुरे देही आ�े’ (भ. गी. ५ । १३) इ�त �वशेषणानुपप�ेः । न �ह सव�कम�सं�ासेन मृत� त�हे ेआसनं 
स�व�त । अकुव�तः अकारयत� देह ेसं�� इ�त स��ः न देह ेआ�े इ�त चेत् , न ; सव�� आ�नः 
अ�व��य�ावधारणात् , आसन��याया� अ�धकरणापे��ात् , तदनपे��ा� सं�ास� । स�ूव��ु �ासश�ः 
अ� �ागाथ�ः, न �न�ेपाथ�ः । त�ात् गीताशा�े आ��ानवतः सं�ासे एव अ�धकारः, न कम��ण इ�त त� त� 
उप�र�ात् आ��ान�करणे दश��य�ामः ॥ २१ ॥ 
 
�कृतं तु व�ामः । त� आ�नः अ�वना�श�ं ��त�ातम् । तत् �क�मवे�त, उ�त े— 
 
वासां�स जीणा��न यथा �वहाय नवा�न गृ�ा�त नरोऽपरा�ण । 
तथा शरीरा�ण �वहाय जीणा���ा�न संया�त नवा�न देही ॥ २२ ॥ 
 
वासां�स व�ा�ण जीणा��न दबु�लतां गता�न यथा लोके �वहाय प�र�� नवा�न अ�भनवा�न गृ�ा�त उपाद�े नरः पु�षः 
अपरा�ण अ�ा�न, तथा त�देव शरीरा�ण �वहाय जीणा��न अ�ा�न संया�त स���त नवा�न देही आ�ा पु�षवत् 
अ�व��य एवे�थ�ः ॥ २२ ॥ 
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क�ात् अ�व��य एवे�त, आह — 
 
नैनं �छ��� श�ा�ण नैनं दह�त पावकः । 
न चैनं �ेदय�ापो न शोषय�त मा�तः ॥ २३ ॥ 
 
एनं �कृतं दे�हनं न ����� श�ा�ण, �नरवयव�ात् न अवयव�वभागं कुव��� । श�ा�ण अ�ादी�न । तथा न एनं 
दह�त पावकः, अ��र�प न भ�ीकरो�त । तथा न च एनं �ेदय�� आपः । अपां �ह सावयव� व�ुनः 
आ��भावकरणेन अवयव�व�ेषापादने साम��म् । तत् न �नरवयवे आ��न स�व�त । तथा �ेहवत् ��ं 
�ेहशोषणेन नाशय�त वायुः । एनं तु आ�ानं न शोषय�त मा�तोऽ�प ॥ २३ ॥ 
 
यतः एवं त�ात ्— 
 
अ�े�ोऽयमदा�ोऽयम�े�ोऽशो� एव च । 
�न�ः सव�गतः �ाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
 
य�ात् अ�ो�नाशहतेुभूता�न एनमा�ानं नाश�यतुं नो�ह�े अ�ादी�न त�ात् �न�ः । �न��ात् सव�गतः । 
सव�गत�ात् �ाणुः इव, ��र इ�ेतत् । ��र�ात् अचलः अयम् आ�ा । अतः सनातनः �चर�नः, न 
कारणा�ुत��त् �न��ः, अ�भनव इ�थ�ः ॥ 
 
नैतेषां �ोकानां पौन��ं चोदनीयम् , यतः एकेनैव �ोकेन आ�नः �न��म�व��य�ं चो�म् ‘न जायते ��यते 
वा’ (भ. गी. २ । २०) इ�ा�दना । त� यदेव आ��वषयं �क��द�ुते, तत् एत�ात् �ोकाथा�त् न अ�त�र�ते ; 
�क����तः पुन��म् , �क��दथ�तः इ�त । दबु�ध�ात् आ�व�ुनः पुनः पुनः �स�मापा� श�ा�रेण तदेव व�ु 
�न�पय�त भगवान् वासुदेवः कथं नु नाम संसा�रणामसंसा�र�बु��गोचरतामाप�ं सत् अ��ं त�ं संसार�नवृ�ये �ात् 
इ�त ॥ २४ ॥ 
 
�क�  च — 
 
अ��ोऽयम�च�ोऽयम�वकाय�ऽयमु�ते । 
त�ादेवं �व�द�ैनं नानुशो�चतुमह��स ॥ २५ ॥ 
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सव�करणा�वषय�ात् न ��त इ�त अ��ः अयम् आ�ा । अत एव अ�च�ः अयम् । य�� इ��यगोचरः तत् 
�च�ा�वषय�माप�ते । अयं �ा�ा अ�न��यगोचर�ात् अ�च�ः । अत एव अ�वकाय�ः, यथा �ीरं द�ात�ना�दना 
�वका�र न तथा अयमा�ा । �नरवयव�ा� अ�व��यः । न �ह �नरवयवं �क��त् �व��या�कं ��म् । अ�व��य�ात् 
अ�वकाय�ः अयम् आ�ा उ�ते । त�ात् एवं यथो��कारेण एनम् आ�ानं �व�द�ा 
 
�ं न अनुशो�चतुमह��स ह�ाहमेषाम् , मयैते ह�� इ�त ॥ २५ ॥ 
 
आ�नः अ�न��म�ुपग� इदमु�त े— 
 
अथ चैनं �न�जातं �न�ं वा म�से मृतम् । 
तथा�प �ं महाबाहो नैवं शो�चतुमह��स ॥ २६ ॥ 
 
अथ च इ�त अ�ुपगमाथ�ः । एनं �कृतमा�ानं �न�जातं लोक��सद�्ा ��नेकशरीरो��� जातो जात इ�त म�से 
तथा ��तत���नाशं �न�ं वा म�से मृतं मृतो मृत इ�त ; तथा�प तथाभावेऽ�प आ��न �ं महाबाहो, न एवं 
शो�चतुमह��स, ज�वतो ज� नाशवतो नाश�े�ेतावव��ा�वना�व�त ॥ २६ ॥ 
 
तथा च स�त — 
 
जात� �ह �ुवो मृ�ु�ु�वं ज� मृत� च । 
त�ादप�रहाय�ऽथ� न �ं शो�चतुमह��स ॥ २७ ॥ 
 
जात� �ह ल�ज�नः �ुवः अ��भचारी मृ�ुः मरणं �ुवं ज� मृत� च । त�ादप�रहाय�ऽयं ज�मरणल�णोऽथ�ः 
। त���प�रहाय�ऽथ� न �ं शो�चतुमह��स ॥ २७ ॥ 
 
काय�करणस�ाता�का��प भूता�ु��� शोको न यु�ः कतु�म् , यतः — 
 
अ��ादी�न भूता�न ��म�ा�न भारत । 
अ���नधना�ेव त� का प�रदेवना ॥ २८ ॥ 
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अ��ादी�न अ��म् अदश�नम् अनुपल��ः आ�दः येषां भूतानां पु��म�ा�दकाय�करणस�ाता�कानां ता�न 
अ��ादी�न भूता�न �ागु��ेः, उ��ा�न च �ाङ्मरणात् ��म�ा�न । अ���नधना�ेव पुनः अ��म् अदश�नं 
�नधनं मरणं येषां ता�न अ���नधना�न । मरणाद�ू�म���तामेव ��तप��े इ�थ�ः । तथा चो�म् — 
‘अदश�नादाप�ततः पुन�ादश�नं गतः । नासौ तव न त� �ं वृथा का प�रदेवना’ (मो. ध. १७४ । १७) इ�त । त� का 
प�रदेवना को वा �लापः अ�����न��ा��भूतेषु भूते���थ�ः ॥ २८ ॥ 
 
द�ुव� �ेयोऽयं �कृत आ�ा ; �क�  �ामेवैकमुपालभे साधारणे �ा���न�म�े । कथं द�ुव� �ेयोऽयमा�ा इ�त आह — 
 
आ�य�व���त क��देनमा�य�व�द�त तथैव चा�ः । 
आ�य�व�ैनम�ः �णो�त �ु�ा�ेनं वेद न चैव क��त् ॥ २९ ॥ 
 
आ�य�वत् आ�य�म् अ��पूव�म् अ�तुम् अक�ा��ृमानं तेन तु�ं आ�य�वत् आ�य��म�त एनम् आ�ानं प��त 
क��त् । आ�य�वत् एनं वद�त तथैव च अ�ः । आ�य�व� एनम�ः �णो�त । �ु�ा ��ा उ�ा�प एनमा�ानं वेद न 
चैव क��त् । अथवा योऽयमा�ानं प��त स आ�य�तु�ः, यो वद�त य� �णो�त सः अनेकसह�ेषु क��देव भव�त । 
अतो दबु�ध आ�ा इ��भ�ायः ॥ २९ ॥ 
 
अथेदान� �करणाथ�मुपसंहर��ूत े— 
 
देही �न�मव�ोऽयं देह ेसव�� भारत । 
त�ा�वा��ण भूता�न न �ं शो�चतुमह��स ॥ ३० ॥ 
 
देही शरीरी �न�ं सव�दा सवा�व�ासु अव�ः �नरवयव�ा����ा� त� अव�ोऽयं देह ेशरीरे सव�� 
सव�गत�ा��ावरा�दषु ��तोऽ�प सव�� �ा�णजात� देह ेव�मानेऽ�प अयं देही न व�ः य�ात् , त�ात् भी�ादी�न 
सवा��ण भूता�न उ��� न �ं शो�चतुमह��स ॥ ३० ॥ 
 
इह परमाथ�त�ापे�ायां शोको मोहो वा न स�वती�ु�म् । न केवलं परमाथ�त�ापे�ायामेव । �क�  तु — 
 
�धम�म�प चावे� न �वक��तुमह��स । 
ध�ा��� यु�ा��ेयोऽ��ि��य� न �व�ते ॥ ३१ ॥ 
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�धम�म�प �ो धम�ः ���य� यु�ं तम�प अवे� �ं न �वक��तुं �च�लतुम् नाह��स ���य� �ाभा�वका�मा�त् 
आ��ाभा�ा�द��भ�ायः । त� यु�ं पृ�थवीजय�ारेण धमा�थ� �जार�णाथ� चे�त धमा�दनपेतं परं ध��म् । त�ात् 
ध�ा�त् यु�ात् �ेयः अ�त् ���य� न �व�ते �ह य�ात् ॥ ३१ ॥ 
 
कुत� तत् यु�ं कत���म�त, उ�त े— 
 
य��या चोपप�ं �ग��ारमपावृतम् । 
सु�खनः ���याः पाथ� लभ�े यु�मी�शम् ॥ ३२ ॥ 
 
य��या च अ�ा�थ� ततया उपप�म् आगतं �ग��ारम् अपावृतम् उ�ा�टतं ये एतत् ई�शं यु�ं लभ�े ���याः ह ेपाथ�, 
�क�  न सु�खनः ते ? ॥ ३२ ॥ 
 
एवं कत��ता�ा�म�प — 
 
अथ चे��ममं ध�� सङ्�ामं न क�र��स । 
ततः �धम� क��त�  च �ह�ा पापमवा���स ॥ ३३ ॥ 
 
अथ चेत् �म् इमं ध�� धमा�दनपेतं �व�हतं सङ्�ामं यु�ं न क�र��स चेत् , ततः तदकरणात् �धम� क��त�  च 
महादेवा�दसमागम�न�म�ां �ह�ा केवलं पापम् अवा���स ॥ ३३ ॥ 
 
न केवलं �धम�क��त� प�र�ागः — 
 
अक��त�  चा�प भूता�न कथ�य��� तेऽ�याम् । 
स�ा�वत� चाक��त� म�रणाद�त�र�ते ॥ ३४ ॥ 
 
अक��त�  चा�प यु�े भूता�न कथ�य��� ते तव अ�यां दीघ�कालाम् । धमा��ा शूर इ�ेवमा�द�भः गुणैः स�ा�वत� च 
अक��त� ः मरणात् अ�त�र�ते, स�ा�वत� च 
अक�त�ः वरं मरण�म�थ�ः ॥ ३४ ॥ 
 
�क� — 
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भया�णादपुरतं मं��े �ां महारथाः । 
येषां च �ं ब�मतो भू�ा या��स लाघवम् ॥ ३५ ॥ 
 
भयात् कणा��द�ः रणात् यु�ात् उपरतं �नवृ�ं मं��े �च��य��� न कृपये�त �ां महारथाः दयु�धन�भृतयः । येषां च 
�ं दयु�धनादीनां ब�मतो ब��भः गुणैः यु�ः इ�ेवं मतः ब�मतः भू�ा पुनः या��स लाघवं लघुभावम् ॥ ३५ ॥ 
 
�क�— 
 
अवा�वादां� ब���द��� तवा�हताः । 
�न���व साम�� ततो दःुखतरं नु �कम् ॥ ३६ ॥ 
अवा�वादान् अव��वादां� ब�न् अनेक�कारान् व�द��� तव अ�हताः श�वः �न��ः कु�य�ः तव �दीयं 
साम�� �नवातकवचा�दयु��न�म�म् । ततः त�ात् �न�ा�ा�ेदु�ःखात् दःुखतरं नु �कम् , ततः क�तरं दःुखं ना�ी�थ�ः 
॥ ३६ ॥ 
 
यु�े पुनः ��यमाणे कणा��द�भः — 
 
हतो वा �ा���स �ग� �ज�ा वा भो�से महीम् । 
त�ाद�ु�� कौ�ेय यु�ाय कृत�न�यः ॥ ३७ ॥ 
 
हतो वा �ा���स �ग�म् , हतः सन् �ग� �ा���स । �ज�ा वा कणा�दीन् शूरान् भो�से महीम् । उभयथा�प तव लाभ 
एवे��भ�ायः । यत एवं त�ात् उ��� कौ�ेय यु�ाय कृत�न�यः ‘जे�ा�म श�ून् , म�र�ा�म वा’ इ�त �न�यं 
कृ�े�थ�ः ॥ ३७ ॥ 
 
त� यु�ं �धम� इ�ेवं यु�मान�ोपदेश�ममं �ण ु— 
 
सुखदःुखे समे कृ�ा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो यु�ाय यु�� नैवं पापमवा���स ॥ ३८ ॥ 
 
सुखदःुखे समे तु�े कृ�ा, राग�ेषाव�कृ�े�ेतत् । तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृ�ा ततो यु�ाय यु�� 
घट� । न एवं यु�ं कुव�न् पापम् अवा���स । इ�ेष उपदेशः �ास��कः ॥ ३८ ॥ 
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शोकमोहापनयनाय लौ�कको �ायः ‘�धम�म�प चावे�’ (भ. गी. २ । ३१) इ�ा�ैः �ोकै��ः, न तु ता�य�ण । 
परमाथ�दश�न�मह �कृतम् । त�ो�मुपसं��यते — ‘एषा तेऽ�भ�हता’ (भ. गी. २ । ३९) इ�त 
शा��वषय�वभाग�दश�नाय । इह �ह �द�श� ते पुनः शा��वषय�वभागे उप�र�ात् ‘�ानयोगेन साङ् �ानां कम�योगेन 
यो�गनाम्’ (भ. गी. ३ । ३) इ�त �न�ा�य�वषयं शा�ं सुखं �व�त� �ते, �ोतार� �वषय�वभागेन सुखं �ही��� इ�त 
आह — 
 
एषा तेऽ�भ�हता साङ् �े बु��य�गे ��मां �णु । 
बुद�्ा यु�ो यया पाथ� कम�ब�ं �हा��स ॥ ३९ ॥ 
 
एषा ते तु�म् अ�भ�हता उ�ा साङ् �े परमाथ�व�ु�ववेक�वषये बु��ः �ानं सा�ात् 
शोकमोहा�दसंसारहतेुदोष�नवृ��कारणम् । योगे तु त�ा�ुपाये �नःस�तया ���हाणपूव�कम् ई�राराधनाथ� कम�योगे 
कमा�नु�ाने समा�धयोगे च इमाम् अन�रमेवो�मानां बु���  �णु । तां च बु���  �ौ�त �रोचनाथ�म् — बुद�्ा यया 
योग�वषयया यु�ः ह ेपाथ�, कम�ब�ं कम�व धमा�धमा��ो ब�ः कम�ब�ः तं �हा��स ई�र�साद�न�म��ान�ा�ैव 
इ��भ�ायः ॥ ३९ ॥ 
 
�क� अ�त ्— 
 
नेहा�भ�मनाशोऽ�� ��वायो न �व�ते । 
��म�� धम�� �ायते महतो भयात् ॥ ४० ॥ 
 
न इह मो�माग� कम�योगे अ�भ�मनाशः अ�भ�मणम�भ�मः �ार�ः त� नाशः ना�� यथा कृ�ादेः । योग�वषये 
�ार�� न अनैका��कफल��म�थ�ः । �क� — ना�प �च�क�ावत् ��वायः �व�ते भव�त । �क�  तु ��म�प 
अ� धम�� योगधम�� अनु��तं �ायते र��त महतः भयात् संसारभयात् ज�मरणा�दल�णात् ॥ ४० ॥ 
 
येयं साङ् �े बु����ा योगे च, व�माणल�णा सा — 
 
�वसाया��का बु��रेकेह कु�न�न । 
ब�शाखा �न�ा� बु�योऽ�वसा�यनाम् ॥ ४१ ॥ 
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�वसाया��का �न�य�भावा एका एव बु��ः इतर�वपरीतबु��शाखाभेद� बा�धका, स��माणज�नत�ात् , इह 
�ेयोमाग� ह ेकु�न�न । याः पुनः इतरा �वपरीतबु�यः, यासां शाखाभेद�चारवशात् अन�ः अपारः अनुपरतः संसारो 
�न��ततो �व�ीण� भव�त, �माणज�नत�ववेकबु���न�म�वशा� उपरता�न�भेदबु��षु संसारोऽ�ुपरमते ता बु�यः 
ब�शाखाः ब�यः शाखाः यासां ताः ब�शाखाः, ब�भेदा इ�ेतत् । ��तशाखाभेदेन �ह अन�ा� बु�यः । केषाम् ? 
अ�वसा�यनां �माणज�नत�ववेकबु��र�हताना�म�थ�ः ॥ ४१ ॥ 
 
येषां �वसाया��का बु��ना��� ते — 
 
या�ममां पु��तां वाचं �वद��वप��तः । 
वेदवादरताः पाथ� ना�द�ी�त वा�दनः ॥ ४२ ॥ 
 
याम् इमां व�माणां पु��तां पु��त इव वृ�ः शोभमानां �ूयमाणरमणीयां वाचं वा�ल�णां �वद�� । के ? 
अ�वप��तः अमेधसः अ�ववे�कन इ�थ�ः । वेदवादरताः ब�थ�वादफलसाधन�काशकेषु वेदवा�ेषु रताः ह ेपाथ�, न 
अ�त् �ग�प�ा�दफलसाधने�ः कम��ः अ�� इ�त एवं वा�दनः वदनशीलाः ॥ ४२ ॥ 
 
ते च — 
 
कामा�ानः �ग�परा ज�कम�फल�दाम् । 
��या�वशेषब�लां भोगै�य�ग�त�  ��त ॥ ४३ ॥ 
 
कामा�ानः काम�भावाः, कामपरा इ�थ�ः । �ग�पराः �ग�ः परः पु�षाथ�ः येषां ते �ग�पराः �ग��धानाः । 
ज�कम�फल�दां कम�णः फलं कम�फलं ज�ैव कम�फलं ज�कम�फलं तत् �ददाती�त ज�कम�फल�दा, तां वाचम् । 
�वद�� इ�नुष�ते । ��या�वशेषब�लां ��याणां �वशेषाः ��या�वशेषाः ते ब�ला य�ां वा�च तां 
�ग�पशुपु�ा�था�ः यया वाचा बा��ेन �का��े । भोगै�य�ग�त�  ��त भोग� ऐ�य� च भोगै�य�, तयोग��तः �ा��ः 
भोगै�य�ग�तः, तां ��त साधनभूताः ये ��या�वशेषाः त��लां तां वाचं �वद�ः मूढाः संसारे प�रवत��े इ��भ�ायः ॥ 
४३ ॥ 
 
तेषां च — 
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भोगै�य��स�ानां तयाप�तचेतसाम् । 
�वसाया��का बु��ः समाधौ न �वधीयते ॥ ४४ ॥ 
 
भोगै�य��स�ानां भोगः कत��ः ऐ�य� च इ�त भोगै�य�योरेव �णयवतां तदा�भूतानाम् । तया ��या�वशेषब�लया 
वाचा अप�तचेतसाम् आ�ा�दत�ववेक��ानां �वसाया��का साङ् �े योगे वा बु��ः समाधौ समाधीयते अ��न् 
पु�षोपभोगाय सव��म�त समा�धः अ�ःकरणं बु��ः त��न् समाधौ, न �वधीयते न भव�त इ�थ�ः ॥ ४४ ॥ 
 
ये एवं �ववेकबु��र�हताः तेषां कामा�नां यत् फलं तदाह — 
 
�ैगु��वषया वेदा �न�ैगु�ो भवाजु�न । 
�न���ो �न�स��ो �नय�ग�ेम आ�वान् ॥ ४५ ॥ 
 
�ैगु��वषयाः �ैगु�ं संसारो �वषयः �काश�यत�ः येषां ते वेदाः �ैगु��वषयाः । �ं तु �न�ैगु�ो भव अजु�न, 
�न�ामो भव इ�थ�ः । �न���ः सुखदःुखहतेू स��तप�ौ पदाथ� ��श�वा�ौ, ततः �नग�तः �न���ो भव । 
�न�स��ः सदा स�गुणा��तो भव । तथा �नय�ग�ेमः अनुपा�� उपादानं योगः, उपा�� र�णं �ेमः, 
योग�ेम�धान� �ेय�स �वृ��दु��रा इ�तः �नय�ग�ेमो भव । आ�वान् अ�म�� भव । एष तव उपदेशः 
�धम�मनु�त�तः ॥ ४५ ॥ 
 
सव�षु वेदो�ेषु कम�सु या�ु�ा�न�ा�न फला�न ता�न नापे��े चेत् , �कमथ� ता�न ई�राये�नु�ीय�े इ�ु�ते ; 
�णु — 
 
यावानथ� उदपाने सव�तःस��ुतोदके । 
तावान् सव�षु वेदेषु �ा�ण� �वजानतः ॥ ४६ ॥ 
 
यथा लोके कूपतडागा�नेक��न् उदपाने प�र���ोदके यावान् याव��रमाणः �ानपाना�दः अथ�ः फलं �योजनं स 
सव�ः अथ�ः सव�तः स��ुतोदकेऽ�प यः अथ�ः तावानेव स��ते, त� अ�भ�वती�थ�ः । एवं तावान् ताव��रमाण एव 
स��ते सव�ष ुवेदेषु वेदो�ेषु कम�सु यः अथ�ः य�म�फलं सः अथ�ः �ा�ण� सं�ा�सनः परमाथ�त�ं �वजानतः यः 
अथ�ः यत् �व�ानफलं सव�तःस��ुतोदक�ानीयं त��न् तावानेव स��ते त�ैवा�भ�वती�थ�ः । ‘यथा कृताय 
�व�जतायाधरेयाः संय�ेवमेनं सव� तद�भसमे�त यत् �क��त् �जाः साधु कुव��� य��ेद य� वेद’ (छा. उ. ४ । १ । 
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४) इ�त �ुतेः । ‘सव� कमा��खलम्’ (भ. गी. ४ । ३३) इ�त च व��त । त�ात् �ाक् �ान�न�ा�धकार�ा�ेः 
कम���धकृतेन कूपतडागा�थ��ानीयम�प कम� कत��म् ॥ ४६ ॥ 
 
तव च — 
 
कम��ेवा�धकार�े मा फलेषु कदाचन । 
मा कम�फलहतेुभू�मा� ते स�ोऽ�कम��ण ॥ ४७ ॥ 
 
कम��ेव अ�धकारः न �ान�न�ायां ते तव । त� च कम� कुव�तः मा फलेषु अ�धकारः अ�ु, कम�फलतृ�ा मा भूत् 
कदाचन क�ा��द�व�ाया�म�थ�ः । यदा कम�फले तृ�ा ते �ात् तदा कम�फल�ा�ेः हतेुः �ाः, एवं मा 
कम�फलहतेुः भूः । यदा �ह कम�फलतृ�ा�यु�ः कम��ण �वत�ते तदा कम�फल�ैव ज�नो हतेुभ�वेत् । य�द कम�फलं 
ने�ते, �क�  कम�णा दःुख�पेण ? इ�त मा ते तव स�ः अ�ु अकम��ण अकरणे �ी�तमा� भूत् ॥ ४७ ॥ 
 
य�द कम�फल�यु�ेन न कत��ं कम�, कथं त�ह�  कत���म�त ; उ�त े— 
 
योग�ः कु� कमा��ण स�ं ��ा धन�य । 
�सद�्�सद�्ोः समो भू�ा सम�ं योग उ�ते ॥ ४८ ॥ 
 
योग�ः सन् कु� कमा��ण केवलमी�राथ�म् ; त�ा�प ‘ई�रो मे तु�तु’ इ�त स�ं ��ा धन�य । फलतृ�ाशू�ेन 
��यमाणे कम��ण स�शु��जा �ान�ा��ल�णा �स��ः, त��पय�यजा अ�स��ः, तयोः �सद�्�सद�्ोः अ�प समः 
तु�ः भू�ा कु� कमा��ण । कोऽसौ योगः य��ः कु� इ�त उ�म् ? इदमेव तत् — �सद�्�सद�्ोः सम�ं योगः 
उ�ते ॥ ४८ ॥ 
 
य�ुनः सम�बु��यु�मी�राराधनाथ� कम��म् , एत�ा�म�णः — 
 
दरेूण �वरं कम� बु��योगा�न�य । 
बु�ौ शरणम��� कृपणाः फलहतेवः ॥ ४९ ॥ 
 
दरेूण अ�त�व�कष�ण अ��मेव �ह अवरम् अधमं �नकृ� ंकम� फला�थ� ना ��यमाणं बु��योगात् सम�बु��यु�ात् 
कम�णः, ज�मरणा�दहतेु�ात् । ह ेधन�य, यत एवं ततः योग�वषयायां बु�ौ त��रपाकजायां वा साङ् �बु�ौ शरणम् 
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आ�यमभय�ा��कारणम् अ��� �ाथ�य�, परमाथ��ानशरणो भवे�थ�ः । यतः अवरं कम� कुवा�णाः कृपणाः दीनाः 
फलहतेवः फलतृ�ा�यु�ाः स�ः, ‘यो वा एतद�रं गा���व�द�ा�ा�ोका�ै�त स कृपणः’ (बृ. उ. ३ । ८ । १०) 
इ�त �ुतेः ॥ ४९ ॥ 
 
सम�बु��यु�ः सन् �धम�मनु�त�न् य�लं �ा�ो�त त�ृण ु— 
 
बु��यु�ो जहातीह उभे सुकृतद�ृुते । 
त�ा�ोगाय यु�� योगः कम�सु कौशलम् ॥ ५० ॥ 
 
बु��यु�ः कम�सम��वषयया बुद�्ा यु�ः बु��यु�ः सः जहा�त प�र�ज�त इह अ��न् लोके उभे सुकृतद�ृुते 
पु�पापे स�शु���ान�ा���ारेण यतः, त�ात् सम�बु��योगाय यु�� घट� । योगो �ह कम�सु कौशलम् , 
�धमा��ेषु कम�सु वत�मान� या �सद�्ा�सद�्ोः सम�बु��ः ई�रा�प� तचेत�या तत् कौशलं कुशलभावः । त�� 
कौशलं यत् ब�न�भावा��प कमा��ण सम�बुद�्ा �भावात् �नवत��े । त�ा�म�बु��यु�ो भव �म् ॥ ५० ॥ 
 
य�ात ्— 
 
कम�जं बु��यु�ा �ह फलं ��ा मनी�षणः । 
ज�ब��व�नमु��ाः पदं ग��नामयम् ॥ ५१ ॥ 
 
कम�जं फलं ��ा इ�त �व�हतेन स��ः । इ�ा�न�देह�ा��ः कम�जं फलं कम��ो जातं बु��यु�ाः 
सम�बु��यु�ाः स�ः �ह य�ात् फलं ��ा प�र�� मनी�षणः �ा�ननो भू�ा, ज�ब��व�नमु��ाः ज�ैव ब�ः 
ज�ब�ः तेन �व�नमु��ाः जीव� एव ज�ब�ात् �व�नमु��ाः स�ः, पदं परमं �व�ोः मो�ा�ं ग��� अनामयं 
सव�प�वर�हत�म�थ�ः । अथवा ‘बु��योगा�न�य’ (भ. गी. २ । ४९) इ�ार� परमाथ�दश�नल�णैव 
सव�तःस��ुतोदक�ानीया कम�योगजस�शु��ज�नता बु��द��श� ता, सा�ा�ुकृतद�ृुत�हाणा�दहतेु��वणात् ॥ ५१ 
॥ 
 
योगानु�ानज�नतस�शु��जा बु��ः कदा �ा��ते इ�ु�त े— 
 
यदा ते मोहक�ललं बु�����तत�र��त । 
तदा ग�ा�स �नव�दं �ोत�� �ुत� च ॥ ५२ ॥ 
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यदा य���ाले ते तव मोहक�ललं मोहा�कम�ववेक�पं कालु�ं येन आ�ाना��ववेकबोधं कलुषीकृ� �वषयं 
���ःकरणं �वत�ते, तत् तव बु��ः ��तत�र��त ��त��म��त, अ�तशु�भावमाप�ते इ�थ�ः । तदा त��न् 
काले ग�ा�स �ा���स �नव�दं वैरा�ं �ोत�� �ुत� च, तदा �ोत�ं �ुतं च ते �न�लं ��तभाती��भ�ायः ॥ ५२ 
॥ 
 
मोहक�लला�य�ारेण ल�ा��ववेकज��ः कदा कम�योगजं फलं परमाथ�योगमवा��ामी�त चेत् , तत् �ण ु— 
 
�ु�त�व��तप�ा ते यदा �ा��त �न�ला । 
समाधावचला बु���दा योगमवा���स ॥ ५३ ॥ 
 
�ु�त�व��तप�ा अनेकसा�साधनस���काशन�ु�त�भः �वणैः �वृ���नवृ��ल�णैः �व��तप�ा नाना��तप�ा 
�व���ा सती ते तव बु��ः य�द य��न् काले �ा��त ��रीभूता भ�व��त �न�ला �व�ेपचलनव�ज� ता सती समाधौ, 
समाधीयते �च�म�����त समा�धः आ�ा, त��न् आ��न इ�ेतत् । अचला त�ा�प �वक�व�ज� ता इ�ेतत् । बु��ः 
अ�ःकरणम् । तदा त���ाले योगम् अवा���स �ववेक��ां समा�ध�  �ा���स ॥ ५३ ॥ 
 
��बीजं ��तल� अजु�न उवाच ल�समा�ध��� ल�णबुभु�या — 
 
अजु�न उवाच — 
��त��� का भाषा समा�ध�� केशव । 
��तधीः �क�  पृभाषेत �कमासीत �जेत �कम् ॥ ५४ ॥ 
 
��ता ��त��ता ‘अहम�� परं ��’ इ�त ��ा य� सः ��त��ः त� ��त��� का भाषा �क�  भाषणं वचनं 
कथमसौ परैभा��ते समा�ध�� समाधौ ��त� ह ेकेशव । ��तधीः ��त��ः �यं वा �क�  �भाषेत । �कम् 
आसीत �जेत �कम् आसनं �जनं वा त� कथ�म�थ�ः । ��त��� ल�णमनेन �ोकेन पृ��ते ॥ ५४ ॥ 
 
यो �ा�दत एव सं�� कमा��ण �ानयोग�न�ायां �वृ�ः, य� कम�योगेन, तयोः ‘�जहा�त’ इ�ार� आ 
अ�ायप�रसमा�ेः ��त��ल�णं साधनं चोप�द�ते । सव��ैव �ह अ�ा�शा�े कृताथ�ल�णा�न या�न ता�ेव 
साधना�न उप�द��े, य�सा��ात् । या�न य�सा�ा�न साधना�न ल�णा�न च भव�� ता�न �ीभगवानुवाच — 
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�ीभगवानुवाच — 
�जहा�त यदा कामा�वा��ाथ� मनोगतान् । 
आ��ेवा�ना तु�ः ��त���दो�ते ॥ ५५ ॥ 
 
�जहा�त �कष�ण जहा�त प�र�ज�त यदा य���ाले सवा�न् सम�ान् कामान् इ�ाभेदान् ह ेपाथ�, मनोगतान् मन�स 
��व�ान् ��द ��व�ान् । सव�कामप�र�ागे तु��कारणाभावात् शरीरधारण�न�म�शेषे च स�त उ���म��ेव �वृ��ः 
�ा�ा, इ�त उ�ते — आ��ेव ��गा���पे एव आ�ना �ेनैव बा�लाभ�नरपे�ः तु�ः 
परमाथ�दश�नामृतरसलाभेन अ��ादलं��यवान् ��त��ः ��ता ��त��ता आ�ाना��ववेकजा ��ा य� सः 
��त��ः �व�ान् तदा उ�ते । ��पु��व�लोकैषणः सं�ासी आ�ाराम आ���डः ��त�� इ�थ�ः ॥ ५५ ॥ 
 
�क� — 
 
दःुखे�नु���मनाः सुखेषु �वगत�ृहः । 
वीतरागभय�ोधः ��तधीमु��न��ते ॥ ५६ ॥ 
 
दःुखेषु आ�ा��का�दषु �ा�ेषु न उ���ं न ���ुभतं दःुख�ा�ौ मनो य� सोऽयम् अनु���मनाः । तथा सुखेषु 
�ा�ेषु �वगता �ृहा तृ�ा य�, न अ���रव इ�ना�ाधाने सुखा�नु �ववध�ते स �वगत�ृहः । वीतरागभय�ोधः राग� 
भयं च �ोध� वीता �वगता य�ात् स वीतरागभय�ोधः । ��तधीः ��त��ो मु�नः सं�ासी तदा उ�ते ॥ ५६ ॥ 
 
�क� — 
 
यः सव��ान�भ�ेह���ा� शुभाशुभम् । 
ना�भन��त न �े�� त� ��ा ��त��ता ॥ ५७ ॥ 
 
यः मु�नः सव�� देहजी�वता�द��प अन�भ�ेहः अ�भ�ेहव�ज� तः त�त् �ा� शुभाशुभं त�त् शुभं अशुभं वा ल�ा न 
अ�भन��त न �े�� शुभं �ा� न तु��त न ���त, अशुभं च �ा� न �े�� इ�थ�ः । त� एवं हष��वषादव�ज� त� 
�ववेकजा ��ा ��त��ता भव�त ॥ ५७ ॥ 
 
�क�— 
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यदा संहरते चायं कूम�ऽ�ानीव सव�शः । 
इ��याणी��याथ���� ��ा ��त��ता ॥ ५८ ॥ 
 
यदा संहरते स�गुपसंहरते च अयं �ान�न�ायां �वृ�ो य�तः कूम�ः अ�ा�न इव यथा कूम�ः भयात् �ा��ा�न उपसंहर�त 
सव�शः सव�तः, एवं �ान�न�ः इ��या�ण इ��याथ��ः सव��वषये�ः उपसंहरते । त� ��ा ��त��ता इ�ु�ाथ� 
वा�म् ॥ ५८ ॥ 
 
त� �वषयाननाहरतः आतुर�ा�प इ��या�ण कूमा��ानीव सं��य�े न तु त��षयो रागः स कथं सं��यते इ�त उ�त े— 
 
�वषया �व�नवत��े �नराहार� दे�हनः । 
रसवज� रसोऽ�� परं ��ा �नवत�ते ॥ ५९ ॥ 
 
य��प �वषयाः �वषयोपल��ता�न �वषयश�वा�ा�न इ��या�ण �नराहार� अना��यमाण�वषय� क� ेतप�स 
��त� मूख��ा�प �व�नवत��े दे�हनो देहवतः रसवज� रसो रागो �वषयेषु यः तं वज��य�ा । रसश�ो रागे ��स�ः, 
�रसेन �वृ�ः र�सकः रस�ः, इ�ा�ददश�नात् । सोऽ�प रसो र�ना�पः सू�ः अ� यतेः परं परमाथ�त�ं �� ��ा 
उपल� ‘अहमेव तत्’ इ�त वत�मान� �नवत�ते �नब�जं �वषय�व�ानं स��ते इ�थ�ः । न अस�त स��श�ने रस� 
उ�ेदः । त�ात् स��श�ना��कायाः ��ायाः �ैय� कत���म��भ�ायः ॥ ५९ ॥ 
 
स��श�नल�ण��ा�ैय� �चक�ष�ता आदौ इ��या�ण �वशे �ाप�यत�ा�न, य�ा�दनव�ापने दोषमाह — 
 
यततो ��प कौ�ेय पु�ष� �वप��तः । 
इ��या�ण �माथी�न हर�� �सभं मनः ॥ ६० ॥ 
 
यततः �य�ं कुव�तः �ह य�ात् कौ�ेय पु�ष� �वप��तः मेधा�वनः अ�प इ�त �व�हतेन स��ः । इ��या�ण 
�माथी�न �मथनशीला�न �वषया�भमुखं �ह पु�षं �व�ोभय�� आकुलीकुव���, आकुलीकृ� च हर�� �सभ ं�स� 
�काशमेव प�तो �ववेक�व�ानयु�ं मनः ॥ ६० ॥ 
 
यतः त�ात ्— 
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ता�न सवा��ण संय� यु� आसीत म�रः । 
वशे �ह य�े��या�ण त� ��ा ��त��ता ॥ ६१ ॥ 
 
ता�न सवा��ण संय� संयमनं वशीकरणं कृ�ा यु�ः समा�हतः सन् आसीत म�रः अह ंवासुदेवः सव���गा�ा परो 
य� सः म�रः, ‘न अ�ोऽह ंत�ात्’ इ�त आसीत इ�थ�ः । एवमासीन� यतेः वशे �ह य� इ��या�ण वत��े 
अ�ासबलात् त� ��ा ��त��ता ॥ ६१ ॥ 
 
अथेदान� पराभ�व�तः सवा�नथ�मूल�मदमु�त े— 
 
�ायतो �वषया�ुंसः स��ेषूपजायते । 
स�ा��ायते कामः कामा�ोधोऽ�भजायते ॥ ६२ ॥ 
 
�ायतः �च�यतः �वषयान् श�ादीन् �वषय�वशेषान् आलोचयतः पुंसः पु�ष� स�ः आस��ः �ी�तः तेषु �वषयेषु 
उपजायते उ��ते । स�ात् �ीतेः स�ायते समु��ते कामः तृ�ा । कामात् कुत��त् ��तहतात् �ोधः अ�भजायते ॥ 
६२ ॥ 
 
�ोधा�व�त संमोहः संमोहा��ृ�त�व�मः । 
�ृ�त�ंशा��ु�नाशो बु��नाशा�ण��त ॥ ६३ ॥ 
 
�ोधात् भव�त संमोहः अ�ववेकः काया�काय��वषयः । �ु�ो �ह संमूढः सन् गु�म�ा�ोश�त । संमोहात् �ृ�त�व�मः 
शा�ाचाय�पदेशा�हतसं�ारज�नतायाः �ृतेः �ात् �व�मो �ंशः �ृ�ु����न�म��ा�ौ अनु���ः । ततः �ृ�त�ंशात् 
बु��नाशः बु�ेना�शः । काया�काय��वषय�ववेकायो�ता अ�ःकरण� बु�ेना�श उ�ते । बु��नाशात् �ण��त । 
तावदेव �ह पु�षः यावद�ःकरणं तदीयं काया�काय��वषय�ववेकयो�म् । तदयो��े न� एव पु�षो भव�त । अतः 
त�ा�ःकरण� बु�ेना�शात् �ण��त पु�षाथा�यो�ो भवती�थ�ः ॥ ६३ ॥ 
 
सवा�नथ�� मूलमु�ं �वषया�भ�ानम् । अथ इदान� मो�कारण�मदमु�त े— 
 
राग�ेष�वयु�ै�ु �वषया�न��यै�रन् । 
आ�व�ै�व� धेया�ा �सादम�धग��त ॥ ६४ ॥ 
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राग�ेष�वयु�ैः राग� �ेष� राग�ेषौ, त�ुरःसरा �ह इ��याणां �वृ��ः �ाभा�वक�, त� यो मुमु�ःु भव�त सः ता�ां 
�वयु�ैः �ो�ा�द�भः इ��यैः �वषयान् अवज�नीयान् चरन् उपलभमानः आ�व�ैः आ�नः व�ा�न वशीभूता�न 
इ��या�ण तैः आ�व�ैः �वधेया�ा इ�ातः �वधेयः आ�ा अ�ःकरणं य� सः अयं �सादम् अ�धग��त । �सादः 
�स�ता �ा�म् ॥ ६४ ॥ 
 
�सादे स�त �क�  �ात् इ�ु�त े— 
 
�सादे सव�दःुखानां हा�नर�ोपजायते । 
�स�चेतसो �ाशु बु��ः पय�व�त�ते ॥ ६५ ॥ 
 
�सादे सव�दःुखानाम् आ�ा��कादीनां हा�नः �वनाशः अ� यतेः उपजायते । �क� — �स�चेतसः 
��ा�ःकरण� �ह य�ात् आशु शी�ं बु��ः पय�व�त�ते आकाश�मव प�र सम�ात् अव�त�ते, आ���पेणैव 
�न�लीभवती�थ�ः ॥ 
 
एवं �स�चेतसः अव��तबु�ेः कृतकृ�ता यतः, त�ात् राग�ेष�वयु�ैः इ��यैः शा�ा�व��ेषु अवज�नीयेषु यु�ः 
समाचरेत् इ�त वा�ाथ�ः ॥ ६५ ॥ 
 
सेयं �स�ता �ूयत े— 
 
ना�� बु��रयु�� न चायु�� भावना । 
न चाभावयतः शा��रशा�� कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥ 
 
ना�� न �व�ते न भवती�थ�ः, बु��ः आ���प�वषया अयु�� असमा�हता�ःकरण� । न च अ�� अयु�� 
भावना आ��ाना�भ�नवेशः । तथा — न च अ�� अभावयतः आ��ाना�भ�नवेशमकुव�तः शा��ः उपशमः । 
अशा�� कुतः सुखम् ? इ��याणां �ह �वषयसेवातृ�ातः �नवृ��या� त�ुखम् , न �वषय�वषया तृ�ा । दःुखमेव �ह 
सा । न तृ�ायां स�ां सुख� ग�मा�म�ुपप�ते इ�थ�ः ॥ ६६ ॥ 
 
अयु�� क�ा��ु�ना��� इ�ु�त े— 
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इ��याणां �ह चरतां य�नोऽनु�वधीयते । 
तद� हर�त ��ां वायुना�व�मवा��स ॥ ६७ ॥ 
 
इ��याणां �ह य�ात् चरतां ���वषयेषु �वत�मानानां यत् मनः अनु�वधीयते अनु�वत�ते तत् इ��य�वषय�वक�नेन 
�वृ�ं मनः अ� यतेः हर�त ��ाम् आ�ाना��ववेकजां नाशय�त । कथम् ? वायुः नाव�मव अ��स उदके �जग�मषतां 
मागा�द�ु�ृ उ�ाग� यथा वायुः नावं �वत�य�त, एवमा��वषयां ��ां ��ा मनो �वषय�वषयां करो�त ॥ ६७ ॥ 
 
‘यततो �ह’ (भ. गी. २ । ६०) इ�ुप���ाथ�� अनेकधा उपप��मु�ा तं चाथ�मुपपा� उपसंहर�त — 
 
त�ा�� महाबाहो �नगृहीता�न सव�शः । 
इ��याणी��याथ���� ��ा ��त��ता ॥ ६८ ॥ 
 
इ��याणां �वृ�ौ दोष उपपा�दतो य�ात् , त�ात् य� यतेः ह ेमहाबाहो, �नगृहीता�न सव�शः सव��कारैः मानसा�दभेदैः 
इ��या�ण इ��याथ��ः श�ा�द�ः त� ��ा ��त��ता ॥ ६८ ॥ 
 
योऽयं लौ�कको वै�दक� �वहारः स उ���ववेक�ान� ��त��� अ�व�ाकाय��ात् अ�व�ा�नवृ�ौ �नवत�ते, 
अ�व�ाया� �व�ा�वरोधात् �नवृ��ः, इ�ेतमथ� �ुटीकुव�न् आह — 
 
या �नशा सव�भूतानां त�ां जाग�त�  संयमी । 
य�ां जा��त भूता�न सा �नशा प�तो मुनेः ॥ ६९ ॥ 
 
या �नशा रा��ः सव�पदाथा�नाम�ववेककरी तमः�भाव�ात् सव�भूतानां सव�षां भूतानाम् । �क�  तत् परमाथ�त�ं 
��त��� �वषयः । यथा न��राणाम् अहरेव सद�ेषां �नशा भव�त, त�त् न��र�ानीयानाम�ानां सव�भूतानां 
�नशेव �नशा परमाथ�त�म् , अगोचर�ादत��ुीनाम् । त�ां परमाथ�त�ल�णायाम�ान�न�ायाः �बु�ो जाग�त�  संयमी 
संयमवान् , �जते��यो योगी�थ�ः । य�ां �ा��ाहकभेदल�णायाम�व�ा�नशायां �सु�ा�ेव भूता�न जा��त इ�त 
उ��े, य�ां �नशायां �सु�ा इव ���शः, सा �नशा अ�व�ा�प�ात् परमाथ�त�ं प�तो मुनेः ॥ 
 
अतः कमा��ण अ�व�ाव�ायामेव चो��े, न �व�ाव�ायाम् । �व�ायां �ह स�ाम् उ�दते स�वत�र शाव�र�मव तमः 
�णाशमुपग��त अ�व�ा । �ाक् �व�ो��ेः अ�व�ा �माणबुद�्ा गृ�माणा ��याकारकफलभेद�पा सती 
सव�कम�हतेु�ं ��तप�ते । न अ�माणबुद�्ा गृ�माणायाः कम�हतेु�ोपप��ः, ‘�माणभूतेन वेदेन मम चो�दतं कत��ं 
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कम�’ इ�त �ह कम��ण कता� �वत�ते, न ‘अ�व�ामा��मदं सव� �नशेव’ इ�त । य� पुनः ‘�नशेव अ�व�ामा��मदं सव� 
भेदजातम्’ इ�त �ानं त� आ��� सव�कम�सं�ासे एव अ�धकारो न �वृ�ौ । तथा च दश��य��त — 
‘त��ुय�दा�ानः’ (भ. गी. ५ । १७) इ�ा�दना �ान�न�ायामेव त� अ�धकारम् ॥ 
 
त�ा�प �वत�क�माणाभावे �वृ�नुपप��ः इ�त चेत् , न ; �ा��वषय�ादा��व�ान� । न �ह आ�नः �ा��न 
�वत�क�माणापे�ता, आ��ादेव । तद��ा� सव��माणानां �माण�� । न �ह आ���पा�धगमे स�त पुनः 
�माण�मेय�वहारः स�व�त । �मातृ�ं �ह आ�नः �नवत�य�त अ�ं �माणम् ; �नवत�यदेव च अ�माणीभव�त, 
��काल�माण�मव �बोधे । लोके च व��धगमे �वृ��हतेु�ादश�नात् �माण� । त�ात् न आ��वदः 
कम���धकार इ�त �स�म् ॥ ६९ ॥ 
 
�वदषुः ��ैषण� ��त��� यतेरेव मो��ा��ः, न तु असं�ा�सनः कामका�मनः इ�ेतमथ� ��ा�ेन 
��तपाद�य�न् आह — 
 
आपूय�माणमचल��त�ं समु�मापः ��वश�� य�त् । 
त��ामा यं ��वश�� सव� स शा��मा�ो�त न कामकामी ॥ ७० ॥ 
 
आपूय�माणम् अ��ः अचल��त�म् अचलतया ��त�ा अव���तः य� तम् अचल��त�ं समु�म् आपः सव�तो गताः 
��वश�� �ा��म�व��यमेव स�ं य�त् , त�त् कामाः �वषयसं�नधाव�प सव�तः इ�ा�वशेषाः यं पु�षम् — 
समु��मव आपः — अ�वकुव��ः ��वश�� सव� आ��ेव �लीय�े न �ा�वशं कुव���, सः शा���  मो�म् आ�ो�त, न 
इतरः कामकामी, का�� इ�त कामाः �वषयाः तान् काम�यतुं शीलं य� सः कामकामी, नैव �ा�ो�त इ�थ�ः ॥ ७० 
॥ 
 
य�ादेवं त�ात—् 
 
�वहाय कामा�ः सवा��ुमां�र�त �नः�ृहः । 
�नम�मो �नरह�ारः स शा��म�धग��त ॥ ७१ ॥ 
 
�वहाय प�र�� कामान् यः सं�ासी पुमान् सवा�न् अशेषतः कार ्���ेन चर�त, जीवनमा�चे�ाशेषः पय�टती�थ�ः । 
�नः�ृहः शरीरजीवनमा�ेऽ�प �नग�ता �ृहा य� सः �नः�ृहः सन् , �नम�मः शरीरजीवनमा�ा���प�र�हऽे�प ममेदम् 
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इ�प�भ�नवेशव�ज� तः, �नरह�ारः �व�ाव�ा�द�न�म�ा�स�ावनार�हतः इ�ेतत् । सः एवंभूतः ��त��ः ���वत् 
शा���  सव�संसारदःुखोपरमल�णां �नवा�णा�ाम् अ�धग��त �ा�ो�त ��भूतो भव�त इ�थ�ः ॥ ७१ ॥ 
 
सैषा �ान�न�ा �ूयत े— 
 
एषा �ा�ी ���तः पाथ� नैनां �ा� �वमु��त । 
���ा�ाम�कालेऽ�प ���नवा�णमृ��त ॥ ७२ ॥ 
 
एषा यथो�ा �ा�ी ���ण भवा इयं ���तः सव� कम� सं�� ���पेणैव अव�ानम् इ�ेतत् । ह ेपाथ�, न एनां 
���त�  �ा� ल�ा न �वमु��त न मोह ं�ा�ो�त । ���ा अ�ां ��तौ �ाह्�ां यथो�ायां अ�कालेऽ�प अ�े 
वय��प ���नवा�णं ���नवृ��त�  मो�म् ऋ��त ग��त । �कमु व��ं ��चया�देव सं�� याव�ीवं यो ���ेव 
अव�त�ते स ���नवा�णमृ��त इ�त ॥ ७२ ॥ 


