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कस्मात् पुनः कारणात् कर्मसंन्यासर्ात्रादेव केवलात् ज्ञानरहितात् 

ससद्धं नैष्कर्मयमलक्षणां पुरुषाे नाधिगच्छतत इतत िेत्वाकाङ्क्षायार्ाि — 

न हि कश्चित्क्षणर्पप जातु ततष्ठत्यकर्मकृत् । 

कायमते ह्यवशः कर्म सवमः प्रकृततजैगुमणैः ॥ ५ ॥ 

न हि यस्मात् क्षणर्पप कालं जातु कदाचित् कश्चित् ततष्ठतत 

अकर्मकृत् सन् । कस्मात् ? कायमते प्रवत्यमते हि यस्मात् अवश एव 

अस्वतन्त्र एव कर्म सवमः प्राणी प्रकृततजैः प्रकृततताे जातैः 
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सत्तवरजस्तर्ाेच ः गुणैः । अज्ञ इतत वाक्यशेषः, यताे वक्ष्यतत 

‘गुणैयाेम न पविाल्यते’ ( . गी. १४-२३) इतत । साङ्् ययानां 

पृथक्करणात् अज्ञानार्ेव हि कर्मयाेगः, न ज्ञातननार्् । ज्ञातननां तु 

गुणैरिाल्यर्ानानां स्वतिलना ावात् कर्मयाेगाे नाेपपद्यते । तथा ि 

व्याययातर्् ‘वेदापवनाशशनर््’ ( . गी. २-२१) इत्यत्र ॥  

यत्त्वनात्मज्ञः िाेददतं कर्म नार ते इतत तदसदेवेत्याि — 
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कर्ेमन्द्न्ियाद्ण संयर्मय य अास्ते र्नसा स्मरन् । 

इन्द्न्ियाथामन्द्न्वर्ूढात्मा चर्थ्यािारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 

कर्ेमन्द्न्ियाद्ण िस्तादीतन संयर्मय संहृत्य यः अास्ते ततष्ठतत र्नसा 

स्मरन् चिन्तयन् इन्द्न्ियाथामन् पवषयान् पवर्ूढात्मा पवर्ूढान्तःकरणः 

चर्थ्यािाराे र्ृषािारः पापािारः सः उच्यते ॥ 

यन्द्स्त्वन्द्न्ियाद्ण र्नसा तनयर्मयार तेऽजुमन । 

कर्ेमन्द्न्ियैः कर्मयाेगर्सक्तः स पवशशष्यते ॥ ७ ॥ 
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यस्तु पुनः कर्मण्यधिकृतः अज्ञः बुधीन्द्न्ियाद्ण र्नसा तनयर्मय अार ते 

अजुमन कर्ेमन्द्न्ियैः वाक्पाण्याददच ः । पकर्ार ते इत्याि — 

कर्मयाेगर्् असक्तः सन् फलाच सन्न्िवर्जमतः सः पवशशष्यते 

इतरस्मात् चर्थ्यािारात् ॥ 

यतः एवर्् अतः — 

तनयतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायाे ह्यकर्मणः । 

शरीरयात्रापप ि ते न प्रससध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
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तनयतं तनत्यं शास्त्ाेपददष्टर््, याे यन्द्स्मन् कर्मद्ण अधिकृतः फलाय ि 

अश्रुतं तत् तनयतं कर्म, तत् कुरु त्वं िे अजुमन, यतः कर्म ज्यायः 

अददकतरं फलतः, हि यस्मात् अकर्मणः अकरणात् अनारर्मभात् । 

कथर्् ? शरीरयात्रा शरीरन्स्थततः अपप ि ते तव न प्रससध्येत् 

प्रससद्धं न गच्छेत् अकर्मणः अकरणात् । अतः दृष्टः 

कर्ामकर्मणाेपवमशेषाे लाेके ॥ 

यच्च र्न्यसे बन्िाथमत्वात् कर्म न कतमव्यचर्तत तदप्यसत् । कथर्् —  
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यज्ञाथामत्कर्मणाेऽन्यत्र लाेकाेऽयं कर्मबन्िनः । 

तदथं कर्म काैन्तेय र्ुक्तसङ्क्गः सर्ािर ॥ ९ ॥ 

‘यज्ञाे वै पवष्णुः’ (तै. स. १-७-४) इतत श्रुतेः यज्ञः ईश्वरः, तदथं 

यत् पियते तत् यज्ञाथं कर्म । तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन 

कर्मणा लाेकः अयर्् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मबन्िनः कर्म बन्िनं 

यस्य साेऽयं कर्मबन्िनः लाेकः, न तु यज्ञाथामत् । अतः तदथं यज्ञाथं 

कर्म काैन्तेय, र्ुक्तसङ्क्गः कर्मफलसङ्क्गवर्जमतः सन् सर्ािर तनवमतमय ॥ 
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इति अधिकृतेन कर्म कतमव्यर्् —  

सियज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुराेवाि प्रजापततः । 

अनेन प्रसपवष्यध्वर्ेष वाेऽन्द्स्त्वष्टकार्िुक् ॥ १० ॥ 

सियज्ञाः यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयाे वणामः ताः सृष्ट्वा उत्पाद्य पुरा पूवं 

सगामदाै उवाि उक्तवान् प्रजापततः प्रजानां स्रष्टा अनेन यज्ञेन 

प्रसपवष्यध्वं प्रसवः वृद्धः उत्पिः तः तं कुरुध्वर्् । एष यज्ञः वः 

युष्माकर्् अस्तु  वतु इष्टकार्िुक् इष्टान् अच प्रेतान् कार्ान् 
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फलपवशेषान् दाेग्िीतत इष्टकार्िुक् ॥ 

कथर्् —  

देवान्भावयतानेन ते देवा  ावयन्तु वः । 

परस्परं  ावयन्तः श्रेयः परर्वाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

देवान् इन्िादीन्  ावयत विमयत अनेन यज्ञेन । ते देवा  ावयन्तु 

अाप्याय यन्तु वृष्टयाददना वः युष्मान् । एवं परस्परर्् अन्याेन्यं 

 ावयन्तः श्रेयः परं र्ाेक्षलक्षणं ज्ञानप्रातििर्ेण अवाप्स्यथ । स्वगं 
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वा परं श्रेयः अवाप्स्यथ ॥ 

पकञ्च—  

इष्टान्भाेगान्द्न्ि वाे देवा दास्यन्ते यज्ञ ापवताः । 

तैदमतानप्रदायैभयाे याे  ुङ्क्ते  स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 

इष्टान् अच प्रेतान्  ाेगान् हि वः युष्मभयं देवाः दास्यन्ते पवतररष्यन्द्न्त 

स्त्ीपशुपुत्रादीन् यज्ञ ापवताः यज्ञैः वधिमताः ताेपषताः इत्यथमः । तैः देवैः 

दतान्  ाेगान् अप्रदाय अदत्त्वा, अानृण्यर्कृत्वा इत्यथमः, एभयः 
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देवेभयः, यः  ुङ्क्ते  स्वदेिेन्द्न्ियाण्येव तपमयतत स्तेन एव तस्कर एव सः 

देवाददस्वापिारी ॥ 

ये पुनः — 

यज्ञशशष्टाशशनः सन्ताे र्ुच्यन्ते सवमपकन्द्ल्बषैः । 

 ुञ्जते ते त्वघं पापा ये पिन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥ 

देवयज्ञादीन् तनवमत्यम तन्द्च्छष्टर्् अशनर्् अर्ृताययर्् अशशतुं शीलं 

येषां ते यज्ञशशष्टाशशनः सन्तः र्ुच्यन्ते सवमपकन्द्ल्बषैः सवमपापैः 
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िुल्ल्याददपञ्चसूनाकृतैः प्रर्ादकृतहिंसाददजतनतैि अन्यैः । ये तु 

अात्मर्मभरयः,  ुञ्जते ते तु अघं पापं स्वयर्पप पापाः — ये पिन्द्न्त 

पाकं तनवमतमयन्द्न्त अात्मकारणात् अात्मिेताेः ॥ 


