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कठोपवनषवि भगिद्गीतयर्यां च इन्द्रिर्वनग्रहस्य प्रयधयन्यम्। 

 
आर्या. एस्. विजर्न् 

 
आमुखम्। 

संसृ्कतसाहिते्य वैहिकसाहित्यस्य महिमा सवोपरि वततते। वेिे संहिता- ब्रह्मण- आिण्यक- 

उपहिषिहिधािेि चतुहवतिागः सन्ति। एतेषु चतुषुत हविगेषु मन्त्ररूपो वैहिक- िेवता- सु्तहतपिको वैहिक 

मिहषतहिः साक्षातृ्कतो प्रधािहविागः संहिताहिधािेि व्यवह्रीयते। ब्रह्मचारि अस्य अध्ययिसमये गुिोः 

सकाशात् संहितािगतताहि मन्त्राहण गृिीत्वा हृहिसहिवेशिम् क्रीयते। समवततिािििं गृिस्थाश्रमे 

संहितायाः व्याख्यािरूपस्य ब्राह्मणस्य उपयोगः क्रीयते। सन्यासाश्रमे तु उपहिषि् तत्वािां साधिेि 

पिमात्मज्ञािः मोक्षः च हसध्यते। पिमािन्दप्रिायकाः उपहिषि् ग्रन्ाः पिमाथैकगोचिं शु्रहतिागमेव। 

िाितीयिशतिसाहिते्य शु्रहतप्रस्थाि- सूत्रप्रस्थाि- सृ्महतप्रस्थाि िेिेि प्रस्थाित्रयम् हविाजते। वेिािस्य 

मुख्यस्तम्भरूपेण हविाजमािं प्रस्थाित्रयं उपहिषि्- ब्रह्मसूत्र- िगवद्गीतायाः समन्वयमेव। एवं प्रस्थाित्रयं 

वेिाि् पुिसृ्कत्य मािवजीविस्य पिमं लक्ष्यम् तत्प्रान्तिसाधिं च उपहिश्यन्ति। प्रस्थाित्रय्ां मधे्य उपहिषिः 

िाितीय हवचािशास्त्रस्य शे्रष्ठोपजीव्य ग्रन्रूपेण प्रथम प्रस्थाि पिं अलङ्किोहत। 

 

मुख्यपियाः - १. िगवद्गीता, २. उपहिषि्, ३. कठोपहिषि्, ४. इन्तियहिग्रिं, ५. इन्तियाहण 

 

उपवनषि् ग्रन्याः। 

उपहिषि् अस्य प्राधाने्यि िाितीय तत्वहचिापद्धत्याः मकुटमहणरिव हविाजते। 

वेिािसािकािस्य मतािुसािं ’वेिािो िाम उपहिषि्प्रमाणं’। उपहिषि् इहत शब्दस्य अथं 

हिरूपयि् शङ्किचायतः आि, ’उप शब्दो हि समीपमाि, हि शब्दस्य हिश्चयाथतः। उप हि 

इतु्यपसगतपूवतक हवशिणगत्यवसाििाथतक सि् धातो हकप् प्रत्ययािस्य रूपं उपहिषहिहत।‘ 

यो जिाः मुमुक्षवः उपहिषि् शब्दस्य लक्षणां हवद्याम् उपगम्य हिष्ठापूवं दृढहिश्चयेि तत् शीलयन्ति 

तेषां अहवद्यािेः संसािमिीरुिबीजस्य हिंसिाि् हवशिणाि् इहत अिेि अथतयोगेि हवद्योपहिषि् 

इतु्यच्यते। मुन्तिकोपहिषििुसृत्य सवोपहिषिां मधे्य अष्टोत्तिशतसंख्यकासु उपहिषतु्स प्रायेण 

िश उपहिषिः प्राचीित्वात् हवशियता च हवषयस्य प्रहतपािकत्वात् अतीव मुख्याः सन्ति। ते 

ईशवास्योपहिषि्, केिोपहिषि्, कठोपहिषि्, प्रशिोपहिषि्, मुण्डकोपहिषि्, तैत्तिीयोपहिषि्, 

ऐतिेयोपहिषि्, छान्दोग्योपहिषि्, बृििािण्यकोपहिषि् इत्याहिभ्यः अहिधािेभ्यः व्यवह्रीयते। 

 

भगिद्गीतय। 

िगवद्गीता हितीयं प्रस्थािं इहत कथ्यते। गीतायाः मािातं्म्य प्रस्थाितं्व च अधःन्तस्थता श्लोकात् 

स्पष्टमेव। 

 

सवोपहिषिो गावो िोग्धा गोपालिन्दिः। 

पाथो वत्स सुधीिोिा िुगं्ध गीतामृतं मित्॥ (िगवद्गीता- ध्यािश्लोकं) 

 

िोग्धा गोपालिन्दिः पाथं पुिसृ्कत्य उपहिषि् गोभ्यः िुग्धा गीता अमृतसदृशं अतीव मित्तिमेव। 

अिेि गीता ध्यािश्लोकेि उपहिषि्सािसवतस्वमेव गीता इहत वसु्तता व्यिमेव।  
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महाभारत पाररजातमधुभूता भवतत भगवद्गीता। महाभारतस्य 

भीष्मपववस्य पञ्चतविंशतत अध्यायादारभ्य द्वाचत्वाररशत् पयवन्तिं 

अष्टादशाध्यायानािं समन्वयमेव गीता। 

कुरुके्षत्रयुध्द्द्रारम्भवेलायािं भगवान् कृषे्णन युध्द्दतवमुखिं अजुवनिं 

युद्धोतु्सकिं  कतुुं दत्तातन तत्वोपदेशाने्यव गीतायााः सारिं । 

 

इन्द्रियाणि। 

‘इन्द्र’ शब्दस्य उपतनषद् सम्मतिं अर्थुं जीवात्मा इते्यव। इने्द्रण 

रपञ्चानुभवावधारणाय धायवमाणातन उपकरणाने्यव इन्द्रन्द्रयातण। 

मनाः अतप इन्द्रन्द्रयसिंज्ञया व्यवह्रीयते इत्यताः अत्र ज्ञानेन्द्रन्द्रय- 

कमेन्द्रन्द्रयभेदेन दश इन्द्रन्द्रयातण दृश्यते। कणावदयोाः 

बाह्यावरणानािं अन्तभावगे एव इन्द्रन्द्रयाणािं स्र्थानिं। इन्द्रन्द्रयाणािं 

सूक्ष्मरकृतत्वात् तेषािं अनुमानमेव अस्मातभाः कतुुं शक्यते। 

वाक्- पातण- पादिं- पायू- उपस्र्थादीनी पञ्च कमेन्द्रन्द्रयातण अतप 

सन्द्रन्त। ज्ञानकमेन्द्रन्द्रयाणािं मधे्य ज्ञानेन्द्रन्द्रयाणामेव रामुख्यिं। 

इन्द्रन्द्रयातण शरीरोपररतले पदार्थवबोधनार्थुं वतवते। 

रपञ्चमहीरुहस्य बीजाः मनाः इतु्यच्यते। यर्था बीजात् वृक्षस्य 

उत्पतत्ताः तरै्थव ते सापेक्षघटकाने्यव। आत्मा शुद्धाः ज्योततस्वरूपाः 

एव। स्वयिंज्योततसाः आत्मनाः सम्बने्धन मनसाः इन्द्रन्द्रयातण च 

अनुभवसाक्षात्कारिं  राप्यते। श्रीशङ्करभगवद्पादयोाः 

एकश्लोक्यािं अस्य दॄष्टान्ताः अन्द्रि। 

 

तकिं  ज्योततिव भानुमानहतन मे रात्रो रदीपातदकिं   

स्यादेविं रतवदीपदशवनतवधो तकिं  ज्योततराख्यातह मे। 

चकु्षिस्य तनमीलनातद समये तकिं  धीधावयो दशवने 

तकिं  तत्राहमतो भवान् परमकिं  ज्योततिदन्द्रस्म रभो॥ 

(एकश्लोतक) 

 

जडोपकरणानािं सङे्गन पुरुषाः सिंसारे बन्धोऽभवत्। अताः याः 

सिंसारबने्ध तनसङ्गाः पुरुषाः, साः तस्य रज्ञा आत्मतन स्र्थापतयत्वा 

तनरन्तर ध्यानिं कुववन् चेत् आनन्द रदायकिं  स्वस्वरूपिं लभते, 

यर्था क्षीरिं  दतधरूपेण पररणमते तरै्थव। 

 

कठोपणिषद्। 

दशोपतनषदािं मधे्य अततमहत्तरिं  स्र्थानमलङ्करोतत कठोपतनषद्। 

अन्द्रस्मन् कठोपतनषतद षट् वल्लयाः सन्द्रन्त। नतचकेतसाः मृतु्यिं रतत 

भाषण रूपेणैव इयिं उपतनषदाः घटना दृश्यते। ब्रह्मतजज्ञासया 

मृतु्यलोकिं  राप्ताः नतचकेताः मृतु्यसकाशे तस्य तजज्ञासािं 

रकतटतवान्, तसै्म मृतु्याः ब्रह्मतवद्ािं उपतदशतत स्म। इह सिंसारे 

सववदुाःखानािं हेतुरज्ञानमेव। अस्य दाशवतनकगररमया सूयवतुल्यिं 

रपञ्चसत्यिं उपतनषद् ग्रन्ााः धायवते। उपतनषद् समुदू्भतिं सत्यस्य 

साक्षात्कारानन्तरिं  कमावनुष्ठानिं सुकरमेव। एविं तवधिं याः अन्द्रस्मन् 

सिंसारे पूणवसत्यानुभविं तसध्यते चेत् साः जीवनु्मक्ताः इतु्यच्यते। याः 

तनमवलतचत्ताः तनष्कामकमी च साः पुरुषाः ब्रह्मतजज्ञासािं कतुुं योग्याः 

इतत मन्यते। 

ब्रह्मतजज्ञासायााः रततपादनेनैव कठोपतनषदाः आरभ्यते। 

नतचकेतसाः तपतुरासीत् अन्नदानेन रतसन्द्रध्द्दमवाप्ताः वाजस्रवाः, साः 

फलेच्छया तवश्वतजत् इतत यागिं कृत्वा दानरवृतत्तिं चकार। स तु 

वाजस्रवाः सकामकमी आसन्। ब्रह्मतजज्ञासािं कतुुं योग्याः 

नतचकेतसाः वाजस्रवस्य फललाभार्थुं क्रीयमाणिं श्रध्द्दारतहतिं दानिं 

दृष्ट्वा तचन्तामग्नोऽभूत्। 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा तनररन्द्रन्द्रयााः।  

अनन्दा नाम ते लोकािान् स गच्छतत ता ददन्। (कठिं  १.३) 

 

सत्यबुन्द्रध्द्दिं  त्यक्त्वादानिं तक्रयते चेत् तत् रवृतत्त तिं नरकलोके 

नीयते इतत मत्वा त्वा पुत्राः तपतरिं  उपतदश्यतत स्म। 

 

सहोवाच तपतरिं  तत कसै्म मािं दास्यसीतत। 

तद्वतीयिं तृतीयिं तिं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीतत॥ (कठ १.४) 

 

तपतुाः वचनिं तशरसा धारय नतचकेतस् मृतु्यलोकिं  राप्तवान्। 

तन्द्रस्मन् सिंरीताः यमदेवाः तसै्म ब्रह्मतवद्ािं रदीयते। काः श्रध्द्दया 

इन्द्रन्द्रयतनग्रहिं तक्रयते साः धीराः अत्यन्तिं गूढिं  आत्मतत्विं राप्यते। 

 

इन्द्रियणिग्रहं कठोपणिषणद। 

वैराग्यमेव ज्ञानमहीरुहस्य बीजिं, एविं पूणववैरागे्यण अर्थवा 

वशीकार वैरागे्यण ब्रह्मानुभविं तसध्यते। नतचकेततस वशीकार 

वैराग्यिं दृश्यते इत्यताः नतचकेतस् उत्तमतशष्यस्य दृष्टान्तिं इतत 

वकु्तिं शक्यते। आत्मोपदेशाय श्रद्धािं आवश्यमेव। अन्द्रस्मन् 

तनत्यातनत्यविुतववेकेन समू्पणवम् लोकतवरन्द्रक्तिं लभ्यते तन्द्रस्मन् 

उपदेशमाते्रण आत्मानुभविं तसध्यते। अत्र नतचकेतस् पूणवतवरक्ताः 

आसन्। अत्र तशष्यस्य धीरता यमेन तववृणोतत। 

 

शे्रयश्च रेयश्च मनुष्यमेतिौसिं परीत्य तवतवनन्द्रक्त धीराः। 

शे्रयोऽतह धीरोऽतभरेयसो मन्दो योगके्षमात् वृणीते॥ (कठिं  

२.२) 

 

आत्मनाः स्वरूपमानन्दिं  इतत पन्द्रितानािं मतिं। लोके सवे 

आनन्दमन्द्रन्वषतत, एकग्रतचते्तन तत् परमानन्दम् अनुभतवतुम् 

शक्यते। यन्द्रस्मन् लक्ष्यबोधेन अन्तमुवखतया तचत्तदृढीकरणिं 

सम्भवतत तन्द्रस्मन् रर्थमतया शान्तशीतलत्वरूपेण आत्मा 

समुदू्भतयतत। तचत्तशुन्द्रद्धिं  तवना आत्मानुभविं न तसध्यते। 

 

नातवरतो दुश्चररतात् नाशान्तो नासमातहताः। 

नाशान्तमानसो वातप रज्ञानेनैवमापु्नयात्॥ (कठिं  २.२४) 

 

ज्ञानकमेन्द्रन्द्रयातण पञ्चमहाभूतात् कमेन्द्रन्द्रयातण च सृजते। इत्थिं 

आकाशात् श्रोते्रन्द्रन्द्रयाः वातगन्द्रन्द्रयाः च उदू्भतौ। वायोाः त्वग् पाणौ 

च, अपु्स रसनेन्द्रन्द्रयाः, पृतर्थव्यात् घ्राणेन्द्रन्द्रयौ च समुदू्भतााः। 

पञ्चतन्मात्राणािं सन्द्रम्मतलत रूपमेव मनाः इतत कथ्यते। एविं क्षणेन 

उत्पन्नातन इन्द्रन्द्रयातण क्षणेनैव अन्तधावनमतप करोतत। ते आत्मनाः 

जडोपकरणाने्यव। तेषािं जडोपकरणानािं सम्बने्धनैव आत्मतन 

जीवत्विं रपञ्चानुभविं च तसध्यतत। अनुभवरहस्यतमदिं  केन 

जानातत स धीराः, इन्द्रन्द्रयातण च तेषािं अनुभवातन च तस्मात् 

पृर्थक् दशवतयत्वा आनन्दस्वरूपस्य आत्मनाः 

अखितावबोधनेन समू्पणवदुाःखतवमुक्तोऽभूत्। 

 

इन्द्रन्द्रयेभ्याः पराह्यर्थाव अरे्थभ्यश्च परिं  मनाः। 

मनसिु परा बुन्द्रद्धाः बुदे्धरात्मा महान् पराः॥ (कठिं  ३.१०) 

 

इन्द्रन्द्रयेभ्याः रपञ्चानुभवातन तसध्यते। शब्दस्पशवरूपरसगन्धाणे्यव 

अर्थावतण। अरे्थभ्याः परिं  मनाः एव। मनाः परिं  बुन्द्रद्धरेव। याः बुदे्धाः पराः 
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स आत्मा एव। सत्याने्वषणिं तत्र समाप्यते। मनाः 

सङ्कल्पतवकल्पातन त्यक्त्वा लके्ष्य तचररततष्ठामवाप्यते चेत् 

बुन्द्रद्धररतु्यच्यते। लक्ष्यस्वरूपिं तु एकमेव, सन्द्रिदानन्दमयाः 

जगदीश्वरसे्त्वकैव परमलक्ष्याः। जीतवतयात्रायााः अने्त आप्नोतुिं 

परमपदिं  सन्द्रिदानन्दस्वरूपिं आत्मतत्विं इतत वकु्तिं शक्यते। 

आत्मनाः तजज्ञासािं तवना तत् लक्ष्यसाक्षात्कारिं  न साध्यते। 

मनसिु रजोगुणस्य रबलिं रवतवनरङ्गतमतु्यच्यते। बुन्द्रद्धाः 

तनश्चयान्द्रत्मका एव। रतु्यत मनाः तु लके्ष्य न ततष्ठतत स सदा 

द्वन्दभावेन वतवते। मनाः दीपज्वालसमानिं अन्तकरणतमतत 

वेदान्तजै्ञाः अतभरैतत। यर्था अगे्नाः ज्वलनसमये तत् ज्वाला 

वातागमनतनगमनानुसारेण स्रू्थलसूक्ष्मरूपातण रदश्यवते तरै्थव 

मनाः सङ्कोचतवकासातन रदश्यवते। यर्था विुतन वतिगोपायते 

तरै्थव अन्द्रस्मन् मनमतप गोपायतत। मनसाः तचन्ताबाहुल्यिं 

तनवारतयत्वा उपशम्यते चेत् तत् आरम्भस्र्थलैव लीयते, यरै्थव 

विेरुपशमनिं तरै्थव। रतु्यत विेरुपशमनिं न सध्यतमतत चेत् तेन 

वतिना सवुं भस्मीकरोतत। सववनाशमेव अस्य फलिं। एविं तवधेनैव 

मनसाः रवतवनिं। मनरगृह्यिं तु दुष्करतमतत कारणेन 

उदाहरणतमदमनुयोज्यतमत्याहुाः। 

जीतवतयात्रायािं शरीरिं  रर्थतमत्याहुाः। इन्द्रन्द्रयातण हयाने्यव। एविं 

तवधेन कठोपतनषतद इन्द्रन्द्रयाणािं रवतवनमतप रततपाद्ते। 

 

आत्मानिं रतर्थनिं तवन्द्रध्द्द शरीरिं  रर्थमेव तु 

बुन्द्रद्धिं  तु सारतर्थिं तवन्द्रद्ध मनाः रगृह्यमेव च॥ (कठिं  ३.३) 

इन्द्रन्द्रयातण हयानाहुतववषयिेषु गोचरान् 

आते्मन्द्रन्द्रयमनोयुक्तम् भोके्तत्याहुमवनीतषणाः॥ (कठिं  ३.४) 

 

शरीरिं  रर्थतमत्याहुाः अत्र आत्मा तु रतर्थ:। मनीतषणाः बुन्द्रद्धिं  सारतर्थ 

इत्याहुाः। तेषािं हयानािं सञ्चारपर्थिं बतहाः दृश्यमानातन तवषयाणे्यव। 

सत्यदतशवनाः इन्द्रन्द्रयमनोयुक्ताः आत्मा भोक्ता इत्याहुाः। जीविु 

स्रू्थल- सूक्ष्म- कारणशरीराणािं सिंयुक्त रयते्ननैव रवतवते। 

स्रू्थलशरीरिं  मािंसान्द्रस्र्थमयमेव। सूक्ष्मशरीरिं  सूक्ष्माणािं पञ्च 

ज्ञानेन्द्रन्द्रयाणािं पञ्च कमेन्द्रन्द्रयाणािं पञ्च राण बुन्द्रद्धमवनसािं 

सिंयोगतमत्याहुाः। कारणशरीरिु गाढतनद्रायािं अनुभूतमानिं 

अन्धकारावरणरूपेण दृश्यते। तन्द्रस्मन् कारणशरीरे स्रू्थलसूक्ष्म 

शरीराणु्यत्पद्ते इत्यताः अस्य हेतुत्वात् कारणशरीरतमतु्यच्यते। 

रातणनाः देहनाशात् स्रू्थलशरीरस्य नाशाः सम्भव्यते। तकनु्त 

सूक्ष्मकारणशरीरातण अतै्रव अवतशष्यते। अनन्तरिं  तौ नव 

स्रू्थलशरीरिं  गृह्यते; तदेव जननतमतु्यच्यते। 

जगद् सवुं मनसाः सृतष्टरेव इत्यन्द्रस्मन् कारणेन रततभसतमतत 

वकु्तिं शक्यते। वैरगे्यण मनसाः तनरुद्ते चेत् 

सन्द्रिदानन्दमयपरमपुरुषस्य साक्षात्कारिं  लभते। मनश्चाञ्चल्यिं 

अन्द्रि चेत् मायया असिंख्यकानािं रापतञ्चकविूनािं अनुभवात् 

मोहात् सिंसारसमुदे्र लीयते। अत्र लौतककेन इन्द्रन्द्रयतनग्रहिं 

करणीयिं। 

 

इन्द्रियणिग्रहम् भगवद्गीतायाम्। 

गीतासने्दशस्य वान्द्रप्ताः साववतत्रकमेव। गीतावत्मतन 

स्वतसध्द्दान्ततनबवन्धिं दरीदृश्यते। भगवान् कृष्णाः गीतायािं अजुवनाय 

इन्द्रन्द्रयजयस्य आवश्यकता उपतदश्यते। अजुवनस्य लक्ष्यिं 

कौरवजयमेव। तकनु्त तदपेक्ष्य इतद्रयजयिं दुष्करमेव। अत्र 

भगवान् एवमुच्यते।- 

यततो ह्यतप कौने्तय पुरुषस्य तवपतश्चताः। 

इन्द्रन्द्रयातण रमार्थीनी हरन्द्रन्त रसभिं मनाः॥ (भगवद्गीता २.६०) 

 

इन्द्रन्द्रयातण बलेन मनाः हरन्द्रन्त। तवपतश्चतस्य पुरुषस्य मनमतप 

रमार्थीतन इन्द्रन्द्रयातण रसभिं हरन्द्रन्त। 

 

तातन सवावतण सिंयम्य युक्त आसीत मत्पराः। 

वशेतह यसे्यन्द्रन्द्रयातण तस्य रज्ञा रतततष्ठता॥ (भगवद्गीता 

२.६१) 

 

अताः तातन सवावतण सिंयम्य योगयुक्ताः मत्पराः भवेत् इतत। यस्य 

इन्द्रन्द्रयातण वशमेव तस्य रज्ञा रतततष्ठता। अताः इन्द्रन्द्रयजयिं 

कुयावतदतत। परमात्मतन तचत्तिं स्र्थापतयत्वा 

तनरन्तरभगवद्स्मरणया जीवनिं कुयावत् इतत तात्पयवाः। इत्थिं यस्य 

इन्द्रन्द्रयजयिं साध्यमेव साः न्द्रस्र्थतरज्ञाः इत्यतभधीयते। काचन जनााः 

भौततकसुखानुभवेषु बध्द्दश्रद्धााः अभवन् इत्यताः तेषािं मनाः 

लोकभोगेषु तनमज्जतत। रायेण तेषािं बुन्द्रध्द्दाः यत्र कुत्रातप न 

न्द्रस्र्थररततष्ठािं आपु्नवन्द्रन्त। रतु्यत ईश्वरध्याने अतपवतबुन्द्रध्द्दाः अतचरेण 

एकाग्रतािं राप्यते। अताः काः तादृशिं बुन्द्रध्द्दिं  धारयतत तन्द्रस्मन् 

भोगसुखतचन्ता न उत्पद्ते। 

 

व्यवसायान्द्रत्मका बुन्द्रध्द्दरेकेह कुरुनन्दना। 

बहुशाखाहानन्ताश्च बुध्द्द्ोऽव्यवसातयनािं॥ (भगवद्गीता २.४१) 

 

व्यवसायान्द्रत्मका बुन्द्रध्द्दाः तनश्चयान्द्रत्मका बुन्द्रध्द्दरेव। ब्रह्मतण बुन्द्रध्द्दिं  

स्र्थापयतत चेत् शान्द्रन्तिं लभते। एकाग्रता नन्द्रि चेत् सा बुन्द्रध्द्दाः 

बहुशाखया पृर्थके्त्वनेव अनन्तरततभासेषु अटतत। यस्य बुन्द्रध्द्दाः 

ब्रह्मणे्यव ततष्ठतत साः तनसङ्कते्वन कमवरङे्ग अनवरतिं रवतवयतत। 

अतभलाषसङ्कले्पषु बध्द्दाः मनसाः तु सववकालेषु शान्द्रन्ताः न लभते। 

मनाः सदा बुन्द्रध्द्दमिलिं रापु्तिं इच्छतत तकनु्त अशक्यिं इतत 

कारणेन कृतत्रमोपायातन अन्द्रन्वषतत। यर्था घृतमुपयुज्य अगे्नाः 

शमनिं कतुुं रयत्निं कुववन् तरै्थव शाने्ताः राप्त्यर्थुं मूढस्य 

भौततकसुखानुभूतताः व्यर्थवमेव। योगयुक्ताः पुरुषाः 

सङ्कल्पातभलाषानािं तनरोधेन मनसाः तनतरािं बुन्द्रध्द्दमिले 

स्र्थापतयतुिं रयत्निं करोतत। इत्थिं अभ्यासस्यानन्तरिं  तस्य 

समिदुाःखातन समाप्यते। आरमे्भ तदभ्यासिं के्लशकरतमतत 

मन्यते। अतचरेण पररणामदशायािं अमृततुल्यिं आनन्दिं  अनेन 

दीयते। भगवान् कृष्णाः तनष्कामकमवस्य महत्वमतधकृत्य अजुवनिं 

उपतदश्यतत। कमवफलेच्छािं त्यक्त्वा तनरन्तरिं  कमावनुष्ठानिं 

अवश्यमेव। 

 

दूरेणाह्यवरिं  कमव बुन्द्रद्धयोगत् धनञ्जय। 

बुद्धौ शरणमन्द्रन्वच्छ कृपणााः फलहेतवाः॥ (भगवद्गीता २.४९) 

 

अजुवन, त्विं बुन्द्रद्धिं  शरणिं रापयतु। इह लोके सवे कमवबनु्धरेव 

तकनु्त कमवणाः फलतनश्चयिं असाध्यमेव। यस्य बुन्द्रद्धाः 

चञ्चलमतनतश्चतिं फलमनुगच्छन्द्रन्त तस्य बुध्द्देाः न्द्रस्र्थरता न लभते। 

याः फललाभे अतुष्टमनाः पराजये अके्लशमनाः स एव न्द्रस्र्थतरज्ञाः। 

 

उपसंहारः। 

बुदे्धाः सनु्तलता कमावनुष्ठानार्थुं अवश्यमेव। अत्र कमावनुष्ठानिं 

सुकरिं  तववेकपूणुं च। याः बुन्द्रद्धाः शरणम् रापयतत स क्षणे क्षणे 
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कमवमागे तवजयी बभूव। अताः अद् आधुतनककालेऽतप 

मामनुस्मर युद्धस्व इतत भगवदाज्ञयााः रसन्द्रक्ताः अिीतत 

तनस्सिंशयाः। इन्द्रन्द्रयतनग्रहिं शीघ्रिं कतुुं न शक्यते। सम्राट् भूत्वा 

लोकजयमतप कतुुं शक्यते, तकनु्त तदततररच्य मनोजयिं 

के्लशकरमेव। मनोजयिं मारुतबन्धनतमव दुष्करिं  इतत पन्द्रितानािं 

मतिं। इन्द्रन्द्रयतनग्रहमतधकृत्य अजुवनस्य सने्दहिं भगवान् अत्र 

दूरीकरोतत। 

 

असिंशयिं महाबाहो मनो दुतनवग्रहिं चलिं। 

अभ्यासेन तु कौने्तय वैरागे्यण च गृह्यते॥ (भगवद्गीता ६.३४) 

 

मनाः तु दुतन्नवग्रहमेव, अत्र सिंशयाः तकमतप नान्द्रि। तकनु्त 

अभ्यासवैराग्याभ्यािं अस्य तनरोधाः कतुुं शक्यते। अभ्यासेन 

तवषयसङ्कल्पातन तनवारतयत्वा ईश्वरसङ्कले्प मनसाः रततष्ठािं 

करोतत। एकाग्रता राप्त्यनन्तरिं  बाह्यतवषयादतप सुखमनुभतवतुिं 

शक्यते। जीतवते सुखातन क्षतणकातन इतत मत्वा तेषािं 

सिंगत्यागमेव वैराग्यिं। वैरागे्यण सन्यासानुभूतताः लभते। इत्थिं 

इन्द्रन्द्रयतनग्रहिं सुसाध्यमेव। 
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