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कथं वैरी इति दृष्टानिैैः प्रत्याययति — 

धूमेनाव्रियिे वतिययथादराेय मलेन च । 

यथाेल्बेनावृिाे गर्यस्िथा िेनेदमावृिम् ॥ ३८ ॥ 

धूमेन सहजेन आाव्रियिे वतिैः प्रकारात्मकैः आप्रकारात्मकेन, यथा 

वा आादराेय मलेन च, यथा उल्बेन च जरायुणा गर्यवेष्टनेन आावृिैः 

आाच्छाददिैः गर्यैः िथा िेन इदम् आावृिम् ॥ 

 



Gita 3 v38-43  Page 2 

 
व्रकं पुनस्िि् इदंरब्दवाच्यं यि् कामेनावृिममत्युच्यिे — 

आावृिं ज्ञानमेिेन ज्ञातननाे तनत्यवैररणा । 

कामरूपेण काैनिेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 

आावृिम् एिेन ज्ञानं ज्ञातननैः तनत्यवैररणा, ज्ञानी हह जानाति ‘आनेन 

आहमनथेय प्रयुक्तैः’ इति पूवयमेव । दैुःखी च र्विी तनत्यमेव । आिैः 

आसाै ज्ञातननाे तनत्यवैरी, न िु मूखयस्य । स हह कामं िृष्णाकाले 

ममत्रममव पश्यन् ित्कायेय दैुःखे प्राप्ते जानाति ‘िृष्णया आहं 
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दैुःखखत्वमापाददिैः’ इति, न पूवयमेव । आिैः ज्ञातनन एव तनत्यवैरी । 

व्रकंरूपेण ? कामरूपेण कामैः इच्छैव रूपमस्य इति कामरूपैः िेन 

दुष्पूरेण दैुःखेन पूरणमस्य इति दुष्पूरैः िेन आनलेन न आस्य आलं 

पयायतप्तैः व्रवद्यिे इत्यनलैः िेन च ॥ 

व्रकमधधष्ठानैः पुनैः कामैः ज्ञानस्य आावरणत्वेन वैरी सवयस्य लाेकस्य 

? इत्यपेक्षायामाह, ज्ञािे हह रत्राेरधधष्ठाने सुखेन तनबहयणं किुुं 

रक्यि इति — 
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इखनियाणण मनाे बुणिरस्याधधष्ठानमुच्यिे । 

एिैव्रवयमाेहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहहनम् ॥ ४० ॥ 

इखनियाणण मनैः बुणिश्च आस्य कामस्य आधधष्ठानम् आाश्रयैः उच्यिे । 

एिैैः इखनियाददमर्ैः आाश्रयैैः व्रवमाेहयति व्रवव्रवधं माेहयति एष कामैः 

ज्ञानम् आावृत्य आाच्छाद्य देहहनं ररीररणम् ॥ 

यिैः एवम् — 
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िस्मात्त्वममखनियाण्यादाै तनयम्य र्रिषयर् । 

पाप्मानं प्रजहहह्येनं ज्ञानव्रवज्ञाननारनम् ॥ ४१ ॥ 

िस्माि् त्वम् इखनियाणण आादाै पूवयमेव तनयम्य वरीकृत्य र्रिषयर् 

पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजहहहह पररत्यज एवं प्रकृिं वैररणं 

ज्ञानव्रवज्ञाननारनं ज्ञानं रास्त्रिैः आाचाययिश्च आात्मादीनाम् आवबाेधैः, 

व्रवज्ञानं व्रवरेषिैः िदनुर्वैः, ियाेैः ज्ञानव्रवज्ञानयाेैः श्रेयैःप्रातप्तहेत्वाेैः 

नारनं नारकरं प्रजहहहह आात्मनैः पररत्यजेत्यथयैः ॥ 
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इखनियाण्यादाै तनयम्य कामं रत्रुं जहहहह इत्युक्तम् ; ित्र व्रकमाश्रयैः 

कामं जह्याि् इत्युच्यिे — 

इखनियाणण पराण्याहुररखनियेभ्यैः परं मनैः । 

मनसस्िु परा बुणियाेय बुिेैः परिस्िु सैः ॥ ४२ ॥ 

इखनियाणण श्राेत्रादीतन पञ्च देहं स्थूलं बाह्यं पररखच्छन्नं च आपेक्ष्य 

साैक्ष्म्यानिरत्वव्याव्रपत्वाद्यपेक्षया पराणण प्रकृष्टातन आाहुैः पखण्ििाैः । 

िथा इखनियेभ्यैः परं मनैः सङ्कल्पव्रवकल्पात्मकम् । िथा मनसैः िु 
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परा बुणिैः तनश्चयाखत्मका । िथा यैः सवयदृश्येभ्यैः बुद्ध्यनिेभ्यैः 

आाभ्यनिरैः, यं देहहनम् इखनियाददमर्ैः आाश्रयैैः युक्तैः कामैः 

ज्ञानावरणद्वारेण माेहयति इत्युक्तम् । बुिेैः परिस्िु सैः, सैः बुिेैः 

िष्टा पर आात्मा ॥ 

ििैः व्रकम् — 

एवं बुिेैः परं बुद्ध्वा संस्िभ्यात्मानमात्मना । 

जहह रत्रुं महाबाहाे कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥ 
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एवं बुिेैः परम् आात्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्िभ्य सम्यक् स्िम्भनं कृत्वा 

आात्मानं स्वेनैव आात्मना संस्कृिेन मनसा सम्यक् समाधायेत्यथयैः । 

जहह एनं रत्रुं हे महाबाहाे कामरूपं दुरासदं दैुःखेन आासदैः 

आासादनं प्रातप्तैः यस्य िं दुरासदं दुव्रवयज्ञेयानेकव्रवरेषममति ॥  

इति श्रीमत्परमहंसपररिाजकाचाययस्य श्रीगाेव्रवनदर्गवत्पूज्यपाद-

शरश्यस्य श्रीरङ्करर्गविैः कृिाै श्रीमद्भगवद्गीिार्ाष्ये िृिीयैः आध्यायैः 

॥ 


