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अत्र ‘दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्’ (भ. गी. १-२) इत्यारभ्य यावत् ‘न 

याोत््य इतत गाोववन्दमुक्त्वा तूष्ीीं बभूव ह’ (भ. गी. २-९) 

इत्योतदन्तः प्राण्नाीं 

शाोकमाोहाददसींसारबीजभूतदाोषाोद्भवकार्प्रदशशनार्शत्वोन व्याख्योयाो 

ग्रन्र्ः । तर्ाहह — अजुशनोन 

राज्यगुरुपुत्रममत्रसुहृत््वजनसम्बन्न्िबान्िवोषु ‘अहमोतोषाम्’ ‘ममैतो’ 

इत्योवींप्रत्ययतनममत्तस्नोहववच्छो दाददतनममत्ताै अात्मनः शाोकमाोहाै प्रदर्शशताै 



Gita Ch2 Intro  Page 2 

 
‘कर्ीं भीषममहीं सङ् ख्यो’ (भ. गी. २-४) इत्याददना । शाोकमाोहाभ्याीं 

ह्यमभभूतवववोकववज्ञानः ्वत एव क्षत्रिमोश युद्धो प्रवृत्ताोऽवप 

त्माद्युद्धादुपरराम ; परिमं च मभक्षाजीवनाददकीं  कतुं प्रववृतो । 

तर्ा च सवशप्राण्नाीं शाोकमाोहादददाोषाववष्टचोतसाीं ्वभावत एव 

्विमशपररत्यागः प्रततवषद्धसोवा च ्यात् । ्विमोश प्रवृत्तानामवप तोषाीं 

वाङ्मनःकायादीनाीं प्रवृत्त्तः फलामभसन्न्िपूववशकैव साहङ्कारा च भवतत । 

तत्रैवीं सतत िमाशिमाोशपचयात् इष्टातनष्टजन्मसुखदःुकाददप्रातिलक्ष्ः 
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सींसारः अनुपरताो भवतत । इत्यतः सींसारबीजभूताै शाोकमाोहाै तयाोश्च 

सवशकमशसींन्यासपूवशकादात्मज्ञानात् नान्यताो तनवृत्त्तररतत तदुपददददक्षुः 

सवशलाोकानुग्रहार्शम् अजुशनीं तनममत्तीकृत्य अाह भगवान्वासुदोवः — 

‘अशाोच्यान्’ (भ. गी. २-११) इत्यादद ॥ 

अत्र को मचदाहः — सवशकमशसींन्यासपूवशकादात्मज्ञानतनष्ठामात्रादोव 

को वलात् कैवल्यीं न प्राप्यत एव । वकीं  तहहश ? 

अग्निहाोत्राददश्ाैत्मातशकमशसहहतात् ज्ञानात् कैवल्यप्रातिररतत सवाशसु 
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गीतासु तनश्चश्चताोऽर्श इतत । ज्ञापकीं  च अाहर्यार्श्य — ‘अर् 

चोत्त्वमममीं िम्यं सङ्रामीं न कररषयसस’ (भ. गी. २-३३) 

‘कमशण्योवाधिकार्तो’ (भ. गी. २-४७) ‘कुरु कमैशव त्मात्त्वम्’ (भ. 

गी. ४-१५) इत्यादद । हहींसाददयुक्तत्वात् वैददकीं  कमश अिमाशय 

इतीयमप्याशङ्का न कायाश । कर्म् ? क्षात्रीं कमश युद्धलक्ष्ीं 

गुरुभ्रातृपुत्राददहहींसालक्ष्मत्यन्तीं कू्ररमवप ्विमश इतत कृत्वा न 

अिमाशय ; तदकर्ो च ‘ततः ्विमं कीततं च हहत्वा 
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पापमवाप््यसस’ (भ. गी. २-३३) इतत ब्रुवता 

यावज्जीवाददश्ुततचाोददतानाीं पश्वाददहहींसालक्ष्ानाीं च कमश्ाीं प्रागोव 

नािमशत्वममतत सुतनश्चश्चतमुक्तीं  भवतत — इतत ॥ 

तदसत् ; ज्ञानकमशतनष्ठयाोववशभागवचनाद्बुणद्धद्वयाश्ययाोः । ‘अशाोच्यान्’ 

(भ. गी. २-११) इत्याददना भगवता यावत् ‘्विमशमवप चावोक्ष्य’ 

(भ. गी. २-३१) इत्योतदन्तोन ग्रन्र्ोन यत्परमार्ाशत्मतत्त्वतनरूप्ीं 

कृतम्, तत्साङ्यम् । तहद्वषया बुणद्धः अात्मनाो 
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जन्माददषहवववक्रयाभावादकताश अात्मोतत प्रकर्ार्शतनरूप्ात् या 

जायतो, सा साङ्याबुणद्धः । सा योषाीं ज्ञातननामुमचता भवतत, तो साङ्याः 

। एत्या बुद्धोः जन्मनः प्राक् अात्मनाो 

दोहाददव्यततररक्तत्वकतृशत्वभाोकृ्तत्वाद्यपोक्षाो िमाशिमशवववोकपूवशकाो 

माोक्षसािनानुष्ठानलक्ष्ाो याोगः । तहद्वषया बुणद्धः याोगबुणद्धः । सा 

योषाीं कममश्ामुमचता भवतत तो याोग्नगनः । तर्ा च भगवता ववभक्तो  द्वो 

बुद्धी तनददशष्टो ‘एषा तोऽमभहहता साङ् ख्यो बुणद्धयाोशगो मत्वमाीं  ्ु’ (भ. 
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गी. २-३९) इतत । तयाोश्च साङ् ख्यबु्ाश्याीं ज्ञानयाोगोन तनष्ठाीं 

साङ् ख्यानाीं ववभक्ताीं वक्ष्यतत ‘पुरा वोदात्मना मया प्राोक्ता’ (भ. गी. 

३-३) इतत । तर्ा च याोगबु्ाश्याीं कमशयाोगोन तनष्ठाीं ववभक्ताीं 

वक्ष्यतत — ‘कमशयाोगोन याोग्नगनाम्’ इतत । एवीं साङ् ख्यबुणद्धीं 

याोगबुणद्धीं च अार्श्त्य द्वो तनष्ठो ववभक्तो  भगवतैव उक्तो  ज्ञानकमश्ाोः 

कतृशत्वाकतृशत्वैकत्वानोकत्वबु्ाश्ययाोः युगपदोकपुरुषाश्यत्वासम्भवीं 

पश्यता । यर्ा एतहद्वभागवचनम्, तर्ैव दर्शशतीं शातपर्ीयो ब्राह्म्ो 
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— ‘एतमोव प्रव्राजजनाो लाोकममच्छन्ताो ब्राह्म्ाः प्रव्रजमन्त’ इतत 

सवशकमशसींन्यासीं वविाय तच्छो षो् ‘वकीं  प्रजया कररषयामाो योषाीं 

नाोऽयमात्मायीं लाोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इतत । तत्र च प्राक् 

दारपररग्रहात् पुरुषः अात्मा प्राकृताो िमशजजज्ञासाोत्तरकालीं  

लाोकत्रयसािनम् — पुत्रम्, हद्वप्रकारीं च ववत्तीं मानुषीं दैवीं च ; तत्र 

मानुषीं कमशरूपीं वपतृलाोकप्रातिसािनीं ववद्याीं च दैवीं ववत्तीं 

दोवलाोकप्रातिसािनम् — ‘साोऽकामयत’ (बृ. उ. १-४-१७) इतत 
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अववद्याकामवत एव सवाशण् कमाशण् श्ाैतादीतन दर्शशतातन । तोभ्यः 

‘व्युत्र्ाय, प्रव्रजमन्त’ इतत व्युत्र्ानमात्मानमोव लाोकममच्छताोऽकाम्य 

ववहहतम् । तदोतहद्वभागवचनमनुपपन्नीं ्याद्यदद श्ाैतकमशज्ञानयाोः 

समुच्छयाोऽमभप्रोतः ्याद्भगवतः ॥ 

न च अजुशन्य प्रश्न उपपन्नाो भवतत ‘ज्यायसी चोत्कमश््तो’ (भ. 

गी. ३-१) इत्याददः । एकपुरुषानुष्ठोयत्वासम्भवीं बुणद्धकमश्ाोः भगवता 

पूवशमनुक्तीं  कर्मजुशनः अश्ुतीं बुद्धोश्च कमश्ाो ज्याय्त्वीं 
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भगवत्यध्याराोपयोन्मृषैव ‘ज्यायसी चोत्कमश््तो मता बुणद्धः’ (भ. गी. 

३-१) इतत ॥ 

वकञ्च — यदद बुणद्धकमश्ाोः सवोशषाीं समुच्छय उक्तः ्यात् 

अजुशन्यावप स उक्त एवोतत, ‘यच् र् ो य एतयाोरोकीं  तन्मो ब्रूहह 

सुतनश्चश्चतम्’ (भ. गी. ५-१) इतत कर्मुभयाोरुपदोशो सतत 

अन्यतरववषय एव प्रश्नः ्यात् ? न हह वपत्तप्रशमनामर्शनः वैद्योन 

मिुरीं शीतलीं  च भाोक्तव्यम् इत्युपददष्टो तयाोरन्यतरमत्पत्तप्रशमनकार्ीं 
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ब्रूहह इतत प्रश्नः सम्भवतत ॥ 

अर् अजुशन्य भगवदुक्तवचनार्शवववोकानविार्तनममत्तः प्रश्नः 

कल्प्योत, तर्ावप भगवता प्रश्नानुरूपीं प्रततवचनीं दोयम् — मया 

बुणद्धकमश्ाोः समुच्छय उक्तः, वकमर्शममत्र्ीं त्वीं भ्रान्ताोऽसस — इतत । 

न तु पुनः प्रततवचनमननुरूपीं पृष्टादन्यदोव ‘द्वो तनष्ठो मया पुरा प्राोक्तो ’ 

(भ. गी. ३-३) इतत वकु्तीं  युक्तम् ॥ 

नावप ्मातोशनैव कमश्ा बुद्धोः समुच्चयो अमभप्रोतो ववभागवचनादद 
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सवशमुपपन्नम् । वकञ्च — क्षतत्रय्य युद्धीं ्मातं कमश ्विमश इतत 

जानतः ‘तमत्कीं  कमशण् घाोरो  माीं तनयाोजयसस’ (भ. गी. ३-१) इतत 

उपालम्भाोऽनुपपन्नः ॥ 

त्माद्गीताशास्त्रो ईषन्मात्रो्ावप श्ाैतोन ्मातोशन वा कमश्ा 

अात्मज्ञान्य समुच्चयाो न को नमचद्दशशग्नयतुीं शक्यः । य्य तु अज्ञानात् 

रागादददाोषताो वा कमशण् प्रवृत्त्य यज्ञोन दानोन तपसा वा 

ववशुद्धसत्त्व्य ज्ञानमुत्पन्नम्परमार्शतत्त्वववषयम् ‘एकमोवोदीं सवं ब्रह्म 
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अकतृश च’ इतत, त्य कमशण् कमशप्रयाोजनो च तनवृत्तोऽवप 

लाोकसङ्रहार्ं यत्नपूवं यर्ा प्रवृत्त्तः, तर्ैव प्रवृत्त्य यत्प्रवृत्त्तरूपीं 

दृश्यतो न तत्कमश योन बुद्धोः समुच्चयः ्यात् ; यर्ा भगवताो 

वासुदोव्य क्षत्रिमशचोधष्टतीं न ज्ञानोन समुच्चीयतो पुरुषार्शससद्धयो, तद्वत् 

तत्फलामभसन्ध्यहङ्काराभाव्य तुल्यत्वाहद्वदुषः । तत्त्वववन्नाहीं कराोमीतत 

मन्यतो, न च तत्फलममभसन्ित्तो । यर्ा च ्वगाशददकामामर्शनः 

अग्निहाोत्राददकमशलक्ष्िमाशनुष्ठानाय अाहहतािोः काम्यो एव अग्निहाोत्रादाै 
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प्रवृत्त्य सामम कृतो ववनष्टोऽवप कामो तदोव अग्निहाोत्राद्यनुततष्ठताोऽवप 

न तत्काम्यमग्निहाोत्रादद भवतत । तर्ा च दशशयतत भगवान् — 

‘कुवशन्नवप न मलप्यतो’ (भ. गी. ५-७) ‘न कराोतत न मलप्यतो’ (भ. 

गी. १३-३१) इतत तत्र तत्र ॥ 

यच्च ‘पूवैशः पूवशतरीं कृतम्’ (भ. गी. ४-१५) ‘कमश्ैव हह 

सींससणद्धमान््र्ता जनकादयः’ (भ. गी. ३-२०) इतत, तत्तु प्रववभज्य 

ववज्ञोयम् । तत्कर्म् ? यदद तावत् पूवोश जनकादयः तत्त्वववदाोऽवप 
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प्रवृत्तकमाश्ः ्युः, तो लाोकसङ्रहार्शम् ‘गु्ा गु्ोषु वतशन्तो’ (भ. गी. 

३-२८) इतत ज्ञानोनैव सींससणद्धमान््र्ताः, कमशसींन्यासो प्रािोऽवप 

कमश्ा सहैव सींससणद्धमान््र्ताः, न कमशसींन्यासीं कृतवन्त इत्यर्शः । 

अर् न तो तत्त्वववदः ; ईश्वरसमवपशतोन कमश्ा सािनभूतोन सींससणद्धीं 

सत्त्वशुणद्धम्, ज्ञानाोत्पत्त्तलक्ष्ाीं वा सींससणद्धम्, अान््र्ता जनकादय 

इतत व्याख्योयम् । एवमोवार्ं वक्ष्यतत भगवान् ‘सत्त्वशुद्धयो कमश 

कुवशमन्त’ (भ. गी. ५-११) इतत । ‘्वकमश्ा तमभ्यच्यश ससणद्धीं 
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ववन्दतत मानवः’ (भ. गी. १८-४६) इत्युक्त्वा ससणद्धीं प्राि्य 

पुनज्ञाशनतनष्ठाीं वक्ष्यतत — ‘ससणद्धीं प्रािाो यर्ा ब्रह्म’ (भ. गी. १८-५०) 

इत्याददना ॥ 

त्माद्गीताशास्त्रो को वलादोव तत्त्वज्ञानान्माोक्षप्रातिः न कमशसमुमच्चतात्, 

इतत तनश्चश्चताोऽर्शः । यर्ा चायमर्शः, तर्ा प्रकर्शाो ववभज्य तत्र 

तत्र दशशग्नयषयामः ॥ 


