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इतश्च अधिकृतेन कर्म कतमव्यर्् जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुर्हम कर्म । 

कथमर्तत उच्यते — 

अन्नाद्भवन्तत भूतातन पजमतयादन्नसम्भवः । 

यज्ञाद्भवतत पजमतयाे यज्ञः कर्मसर्ुद्भवः ॥ १४ ॥ 

अन्नात् भुक्तात् लाेर्हतरेतःपररणतात् प्रत्यक्षं भवन्तत जायतते भूतातन । 

पजमतयात् वृष्ेः अन्नस्य सम्भवः अन्नसम्भवः । यज्ञात् भवतत पजमतयः , 

‘अग्ाौ प्रास्ताहुततः सम्यगाददत्यर्ुपततष्ठते । अाददत्याज्जायते 
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वृधष्वृमष्ेरन्नं ततः प्रजाः’ (र्नु. ३-७६) इतत स्मृतेः । यज्ञः अपूवमर्् 

। स च यज्ञः कर्मसर्ुद्भवः ऋन्त्वग्यजर्ानयाेश्च व्यापारः कर्म , तत् 

सर्ुद्भवः यस्य यज्ञस्य अपूवमस्य स यज्ञः कर्मसर्ुद्भवः ॥ 

तच्चौवंवविं कर्म कुताे जातमर्त्याह — 

कर्म ब्रह्ाेद्भवं ववद्धि ब्रह्ाक्षरसर्ुद्भवर्् । 

तस्मात्सवमगतं ब्रह् तनत्यं यज्ञे प्रततधष्ठतर्् ॥ १५ ॥ 

कर्म ब्रह्ाेद्भवं ब्रह् वेदः सः उद्भवः कारणं प्रकाशकाे यस्य तत् कर्म 
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ब्रह्ाेद्भवं ववद्धि ववजानीर्ह । ब्रह् पुनः वेदाख्यर्् अक्षरसर्ुद्भवर्् 

अक्षरं ब्रह् परर्ात्मा सर्ुद्भवाे यस्य तत् अक्षरसर्ुद्भवर्् । ब्रह् वेद 

इत्यथमः । यस्मात् साक्षात् परर्ात्माख्यात् अक्षरात् पुषनितनःवासासवत् 

सरु्द्भतूं ब्रह् तस्मात् सवामथमप्रकाशकत्वात् सवमगतर्् ; सवमगतर्वप 

सत् तनत्यं सदा यज्ञववधिप्रिानत्वात् यज्ञे प्रततधष्ठतर्् ॥ 

एवं प्रवततमतं चकं्र नानुवतमयतीह यः । 

अघायुररन्तियारार्ाे र्ाेघं पाथम स जीवतत ॥ १६ ॥ 
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एवर्् इत्थर्् ईवासरेण वेदयज्ञपूवमकं जगच्चकं्र प्रवततमतं न अनुवतमयतत 

इह लाेके यः कर्मद्धण अधिकृतः सन् अघायुः अघं पापर्् अायुः 

जीवनं यस्य सः अघायुः, पापजीवनः इतत यावत् । इन्तियारार्ः 

इन्तियौः अारार्ः अारर्णर्् अाक्रीडा ववियेिु यस्य सः इन्तियारार्ः 

र्ाेघं वृथा हे पाथम, स जीवतत ॥ 

तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कतमव्यर्ेव कर्ेमतत प्रकरणाथमः । प्राक् 

अात्मज्ञानतनष्ठायाेग्यताप्राप्ेः तादर्थयेमन कर्मयाेगानुष्ठानर्् अधिकृतेन 
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अनात्मज्ञेन कतमव्यर्ेवेत्येतत् ‘न कर्मणार्नारम्भात्’ (भ. गी. ३-४) 

इत्यत अारभ्य ‘शरीरयात्रावप च ते न प्रससध्येदकर्मणः’ (भ. गी. ३-

८) इत्येवर्ततेन प्रततपाद्य, ‘यज्ञाथामत् कर्मणाेऽतयत्र’ (भ. गी. ३-९) 

इत्याददना ‘र्ाेघं पाथम स जीवतत’ (भ. गी. ३-१६) इत्येवर्ततेनावप 

ग्रतथेन प्रासर्गिकर्् अधिकृतस्य अनात्मववदः कर्ामनुष्ठाने बहु 

कारणर्ुक्तर्् । तदकरणे च दाेिसगकीतमनं कृतर्् ॥ 
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एवं स्स्थते वकर्ेवं प्रवततमतं चकं्र सवेमणानुवतमनीयर््, अाहाेन्स्वत् 

पूवाेमक्तकर्मयाेगानुष्ठानाेपायप्राप्यार््  अनात्मववदः ज्ञानयाेगेनौव तनष्ठार्् 

अात्मववत्तद्भः सागख् ौः अनुष्ठेयार्प्राप्ेनौव, इत्येवर्थमर्् अजुमनस्य 

प्रश्नर्ाशगय स्वयर्ेव वा शास्त्राथमस्य वववेकप्रततपत्त्यथमर्् ‘एतं वौ 

तर्ात्मानं ववददत्वा तनवृिमर्र्थयाज्ञानाः सततः ब्राह्णाः मर्र्थयाज्ञानवत्तद्भः 

अवश्यं कतमव्येभ्यः पुत्रौिणाददभ्याे व्युत्थायाथ मभक्षाचयं 

शरीरस्स्थततर्ात्रप्रयुकं्त चरन्तत न तेिार्ात्मज्ञानतनष्ठाव्यततरेकेण अतयत् 



Gita 3 v14-20  Page 7 

 
कायमर्न्स्त’ (बृ. उ. ३-५-१) इत्येवं श्रुत्यथममर्ह गीताशास्त्रे 

प्रततवपपादययवितर्ाववष्कुवमन् अाह भगवान् — 

यस्त्वात्मरततरेव स्यादात्मतृप्श्च र्ानवः । 

अात्मतयेव च सततुष्स्तस्य कायं न ववद्यते ॥ १७ ॥ 

यस्तु सागख् ः अात्मज्ञानतनष्ठः अात्मरततः अात्मतयेव रततः न ववियेिु 

यस्य सः अात्मरततरेव स्यात् भवेत् अात्मतृप्श्च अात्मनौव तृप्ः न 

अन्नरसाददना सः र्ानवः र्नुष्यः संतयासी अात्मतयेव च सततुष्ः । 
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सतताेिाे र्ह बाह्याथमलाभे सवमस्य भवतत, तर्नपेक्ष्य अात्मतयेव च 

सततुष्ः सवमताे व वीततृष्ण इत्येतत् । यः ईदृशः अात्मववत् तस्य 

कायं करणीयं न ववद्यते नान्स्त इत्यथमः ॥ 

वकञ्च — 

नौव तस्य कृतेनाथाेम नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवमभूतेिु कश्चश्चदथमव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 

नौव तस्य परर्ात्मरतेः कृतेन कर्मणा अथमः प्रयाेजनर्न्स्त । अस्तु 
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तर्हम अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्यः अनथमः, न अकृतेन इह लाेके 

कश्चन कश्चश्चदवप प्रत्यवायप्रातप्रूपः अात्महातनलक्षणाे वा नौव अन्स्त 

। न च अस्य सवमभूतेिु ब्रह्ाददस्थावराततेिु भूतेिु कश्चश्चत् 

अथमव्यपाश्रयः प्रयाेजनतनमर्िवक्रयासाध्यः व्यपाश्रयः व्यपाश्रयणर्् 

अालम्बनं कश्चञ्चत् भूतववशेिर्ाश्रश्रत्य न साध्यः कश्चश्चदथमः अन्स्त , येन 

तदथाम वक्रया अनुष्ठेया स्यात् । न त्वर्् एतन्स्मन् 

सवमतःसम्लुताेदकस्थानीये सम्यग्दशमने वतमसे ॥ 
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यतः एवर्् — 

तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म सर्ाचर । 

असक्ताे ह्याचरतकर्म परर्ाप्ाेतत पूषनिः ॥ १९ ॥ 

तस्मात् असक्तः सगिवर्जमतः सततं सवमदा कायं कतमव्यं तनत्यं कर्म 

सर्ाचर तनवमतमय । असक्ताे र्ह यस्मात् सर्ाचरन् ईवासराथं कर्म 

कुवमन् परं र्ाेक्षर्् अाप्ाेतत पूषनिः सत्त्वशुद्धिद्वारेण इत्यथमः ॥ 
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यस्माच्च — 

कर्मणौव र्ह संससद्धिर्ास्स्थता जनकादयः । 

लाेकसगरहर्ेवावप सम्पश्यतकतुमर्हमसस ॥ २० ॥ 

कर्मणौव र्ह यस्मात् पूवेम क्षतत्रयाः ववद्वांसः संससद्धिं र्ाेक्षं गततुर्् 

अास्स्थताः प्रवृिाः । के ? जनकादयः जनकावासपततप्रभृतयः । यदद 

ते प्राप्सम्यग्दशमनाः, ततः लाेकसगरहाथं प्रारब्िकर्मत्वात् कर्मणा 

सहौव असंतयस्यौव कर्म संससद्धिर्ास्स्थता इत्यथमः । अथ 
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अप्राप्सम्यग्दशमनाः जनकादयः, तदा कर्मणा सत्त्वशुद्धिसािनभूतेन 

क्रर्ेण संससद्धिर्ास्स्थता इतत व्याख्येयः श्ाेकः । अथ र्तयसे पूवौमरवप 

जनकाददमभः अजानत्तद्भरेव कतमव्यं कर्म कृतर्् ; तावता 

नावश्यर्तयेन कतमव्यं सम्यग्दशमनवता कृताथेमनेतत ; तथावप 

प्रारब्िकर्ामयिः त्वं लाेकसगरहर्् एव अवप लाेकस्य 

उतमागमप्रवृत्तितनवारणं लाेकसगरहः तर्ेवावप प्रयाेजनं सम्पश्यन् कतुमर्् 

अहमसस ॥ 


