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कथं पुनः कर्मण्यधिकृतेन अज्ञेन र्ुर्ुक्षुणा कर्म कतमव्यमर्तत उच्यते - 

र्यय सर्ामणण कर्ामणण संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

तनराशीतनमर्मर्ाे भूत्र्ा युध्यस्र् वर्गतज्र्रः ॥ ३० ॥ 

र्यय र्ासुदेर्े परर्ेश्वरे सर्मज्ञे सर्ामत्मतन सर्ामणण कर्ामणण संन्यस्य 

तनक्षक्षप्य अध्यात्मचेतसा वर्र्ेकबुद्ध्या ‘अहं कताम ईश्वराय भृत्यर्त् 

कराेमर्’ इत्यनया बुद्ध्या । वकञ्च, तनराशीः त्यक्ताशीः तनर्मर्ः 

र्र्भार्श्च तनगमतः यस्य तर् स त्र्ं तनर्मर्ाे भूत्र्ा युध्यस्र् 
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वर्गतज्र्रः वर्गतसन्तापः वर्गतशाेकः समनितत्यथमः ॥ 

यदेतन्मर् र्तं कर्म कतमव्यर्् इतत सप्रर्ाणर्ुकं्त तत् तथा — 

ये र्े र्तमर्दं तनत्यर्नुततष्ठन्न्त र्ानर्ाः । 

श्रद्धार्न्ताेऽनसूयन्ताे र्ुच्यन्ते तेऽवप कर्ममभः ॥ ३१ ॥ 

ये र्े र्दीयर्् इदं र्तं तनत्यर्् अनुततष्ठन्न्त अनुर्तमन्ते र्ानर्ाः 

र्नुषयाः श्रद्धार्न्तः श्रद्दिानाः अनसूयन्तः असूयां च र्यय परर्गुराौ 

र्ासुदेर्े अकुर्मन्तः, र्ुच्यन्ते तेऽवप एर्ं भूताः कर्ममभः िर्ामिर्ामखयौः॥  
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ये त्र्ेतदभ्यसूयन्ताे नानुततष्ठन्न्त र्े र्तर्् । 

सर्मज्ञानवर्र्ूढांस्तान्न्र्णद्ध नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

ये तु तद्विपरीताः एतत् र्र् र्तर्् अभ्यसूयन्तः तनन्दन्तः न 

अनुततष्ठन्न्त नानुर्तमन्ते र्े र्तर््, सर्ेमषु ज्ञानेषु वर्वर्िं र्ूढाः ते 

। सर्मज्ञानवर्र्ूढान् तान् वर्णद्ध जानीद्वह नष्टान् नाशं गतान् 

अचेतसः अवर्र्ेवकनः ॥ 

कस्मात् पुनः कारणात् त्र्दीयं र्तं नानुततष्ठन्न्त, परिर्ामन् 
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अनुततष्ठन्न्त, स्र्िर्ं च नानुर्तमन्ते, त्र्त्प्रततकूलाः कथं न वबभ्यतत 

त्र्च्छासनाततक्रर्दाेषात् ? तत्राह — 

सदृशं चेष्टते स्र्स्याः प्रकृतेज्ञामनर्ानवप । 

प्रकृततं यान्न्त भूतातन तनग्रहः वकं कररषयतत ॥ ३३ ॥ 

सदृशर्् अनुरूपं चेष्टते चेष्टां कराेतत कस्य ? स्र्स्याः स्र्कीयायाः 

प्रकृतेः । प्रकृततनामर् पूर्मकृतिर्ामिर्ामददसंस्कारः र्तमर्ानजन्मादाौ 

अमभव्यक्तः ; सा प्रकृततः । तस्याः सदृशर्ेर् सर्ाेम जन्तुः ज्ञानर्ानवप 
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चेष्टते, वकं पुनर्ूमर्मः । तस्मात् प्रकृततं यान्न्त अनुगच्छन्न्त भूतातन 

प्राणणनः । तनग्रहः तनषेिरूपः वकं कररषयतत र्र् र्ा अन्यस्य र्ा ॥ 

यदद सर्ाेम जन्तुः अात्मनः प्रकृततसदृशर्ेर् चेष्टते, न च प्रकृततशून्यः 

कश्चश्चत् अन्स्त, ततः पुरुषकारस्य वर्षयानुपपत्ेः शास्त्रानथमक्यप्राप्ाौ 

इदर्ुच्यते — 

इन्न्ियस्येन्न्ियस्याथेम रागिेषाौ व्यर्स्स्थताौ । 

तयाेनम र्शर्ागच्छेत्ाौ ह्यस्य पररपस्न्थनाौ ॥ ३४ ॥ 
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इन्न्ियस्येन्न्ियस्य अथेम सर्ेमन्न्ियाणार्थेम शब्दाददवर्षये इष्टे रागः 

अतनष्टे िेषः इत्येर्ं प्रतीन्न्ियाथं रागिेषाौ अर्श्यंभावर्नाौ तत्र अयं 

पुरुषकारस्य शास्त्राथमस्य च वर्षय उच्यते । शास्त्राथेम प्रर्ृत्ः पूर्मर्ेर् 

रागिेषयाेर्मशं नागच्छेत् । या द्वह पुरुषस्य प्रकृततः सा 

रागिेषपुरःसरौर् स्र्कायेम पुरुषं प्रर्तमयतत । तदा स्र्िर्मपररत्यागः 

परिर्ामनुष्ठानं च भर्तत । यदा पुनः रागिेषाौ तत्प्रततपक्षेण 

तनयर्यतत तदा शास्त्रदृधष्टरेर् पुरुषः भर्तत, न प्रकृततर्शः । तस्मात् 
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तयाेः रागिेषयाेः र्शं न अागच्छेत्, यतः ताौ द्वह अस्य पुरुषस्य 

पररपस्न्थनाौ श्रेयाेर्ागमस्य वर्घ्नकतामराौ तस्कराौ इर् पथीत्यथमः ॥ 

तत्र रागिेषप्रयुक्ताे र्न्यते शास्त्राथमर्प्यन्यथा ‘परिर्ाेमऽवप िर्मत्र्ात् 

अनुष्ठेय एर्’ इतत, तदसत् — 

श्रेयान्स्र्िर्ाेम वर्गुणः परिर्ामत्स्र्नुधष्ठतात् । 

स्र्िर्ेम तनिनं श्रेयः परिर्ाेम भयार्हः ॥ ३५ ॥ 

श्रेयान् प्रशस्यतरः स्र्ाे िर्मः स्र्िर्मः वर्गुणः अवप वर्गतगुणाेऽवप 
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अनुष्ठीयर्ानः परिर्ामत् स्र्नुधष्ठतात् साद्गुण्येन सम्पाददतादवप । 

स्र्िर्ेम स्स्थतस्य तनिनं र्रणर्वप श्रेयः परिर्ेम स्स्थतस्य जीवर्तात् । 

कस्मात् ? परिर्मः भयार्हः नरकाददलक्षणं भयर्ार्हतत यतः ॥ 

यद्यवप अनथमर्ूलर्् ‘ध्यायताे वर्षयान्पुंसः’ (भ. गी. २-६२) इतत 

‘रागिेषाौ ह्यस्य पररपस्न्थनाौ’ (भ. गी. ३-३४) इतत च उक्तर््, 

वर्क्षक्षप्र्् अनर्िाररतं च तदुक्तर्् । तत् सद्वषिप्ं तनश्चश्चतं च इदर्ेर्ेतत 

ज्ञातुमर्च्छन् अजुमनः उर्ाच ‘ज्ञाते द्वह तन्स्मन् तदुच्छेदाय यत्नं 
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कुयामर््’ इतत ॥  

अजुमन उर्ाच — 

अथ केन प्रयुक्ताेऽयं पापं चरतत पूरुषः । 

अतनच्छनितवप र्ाषणेमय बलाददर् तनयाेजजतः ॥ ३६ ॥ 

अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञेर् भृत्यः अयं पापं कर्म चरतत 

अाचरतत पूरुषः पुरुषः स्र्यर्् अतनच्छन् अवप हे र्ाषणेमय 

र्ृन्षणकुलप्रसूत, बलात् इर् तनयाेजजतः राज्ञेर् इत्युक्ताे दृष्टान्तः ॥ 
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शृणु त्र्ं तं र्ौररणं सर्ामनथमकरं यं त्र्ं पृच्छक्षस इतत भगर्ान् उर्ाच -  

श्रीभगर्ानुर्ाच —  

श्रेयान्स्र्िर्ाेम वर्गुणः परिर्ामत्स्र्नुधष्ठतात् । 

स्र्िर्ेम तनिनं श्रेयः परिर्ाेम भयार्हः ॥ ३५ ॥ 

‘एेश्वयमस्य सर्ग्रस्य िर्मस्य यशसः श्रश्रयः । र्ौराग्यस्याथ र्ाेक्षस्य 

षण्णां भग इतीषगना’ (वर्. पु. ६-५-७४) एेश्वयामददषट्कं  यन्स्मन् 

र्ासुदेर्े तनत्यर्प्रततबद्धत्र्ेन सार्स्त्येन च र्तमते, ‘उत्पत्त्ं प्रलयं चौर् 
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भूतानार्ागततं गततर्् । र्ेत्त् वर्द्यार्वर्द्यां च स र्ाच्याे भगर्ातनतत’ 

(वर्. पु. ६-५-७८) उत्पत्त्याददवर्षयं च वर्ज्ञानं यस्य स र्ासुदेर्ः 

र्ाच्यः भगर्ान् इतत ॥ 

कार् एषः सर्मलाेकशत्रुः यमनितमर्त्ा सर्ामनथमप्रातप्ः प्राणणनार्् । स एष 

कार्ः प्रततहतः केनमचत् क्राेित्र्ेन पररणर्ते । अतः क्राेिः अवप एष 

एर् रजाेगुणसर्ुद्भर्ः रजश्च तत् गुणश्च रजाेगुणः सः सर्ुद्भर्ः यस्य 

सः कार्ः रजाेगुणसर्ुद्भर्ः, रजाेगुणस्य र्ा सर्ुद्भर्ः । कार्ाे द्वह 
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उद्भतूः रजः प्रर्तमयन् पुरुषं प्रर्तमयतत ; ‘तृषणया द्वह अहं काररतः’ 

इतत दःुन्र्नां रजःकायेम सेर्ादाौ प्रर्ृत्ानां प्रलापः श्रूयते । र्हाशनः 

र्हत् अशनं अस्येतत र्हाशनः ; अत एर् र्हापाप्मा ; कार्ेन द्वह 

प्रेररतः जन्तुः पापं कराेतत । अतः वर्णद्ध एनं कार्र्् इह संसारे 

र्ौररणर्् ॥ 

 

 


