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कथं पु नः कर्म ण्यधिकृ ते न अज्ञे न र्ु र्ु क्षु णा कर्म कतम व्यमर्तत उच्यते -

र्यय सर्ाम णण कर्ाम णण सं न्यस्याध्यात्मचे त सा ।

तनराशीतनम र्म र्ाे भू त्र्ा यु ध्यस्र् वर्गतज्र्रः ॥ ३० ॥

र्यय र्ासु दे र्े परर्े श्व रे सर्म ज्ञे सर्ाम त्मतन सर्ाम णण कर्ाम णण सं न्यस्य

तनक्षक्ष प्य अध्यात्मचे त सा वर्र्े क बु द्ध्या ‘अहं कताम ईश्वराय भृ त्यर्त्

कराे मर्’

र्र्भार्श्च

इत्यनया

बु द्ध्या

।

तनगम तः

यस्य

तर्

वकञ्च,

स

तनराशीः

त्र्ं

त्यक्ताशीः

तनर्म र्ाे

भू त्र्ा

तनर्म र्ः

यु ध्यस्र्
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वर्गतज्र्रः वर्गतसन्तापः वर्गतशाे कः समनितत्यथमः ॥

यदे त न्मर् र्तं कर्म कतम व्यर्् इतत सप्रर्ाणर्ु क्तं तत् तथा —

ये र्े र्तमर्दं तनत्यर्नु ततष्ठन्न्त र्ानर्ाः ।

श्रद्धार्न्ताे ऽ नसू य न्ताे र्ु च्यन्ते ते ऽ वप कर्म मभः ॥ ३१ ॥

ये र्े र्दीयर्् इदं र्तं तनत्यर्् अनु ततष्ठन्न्त अनु र् तम न्ते र्ानर्ाः

र्नु षयाः श्रद्धार्न्तः श्रद्दिानाः अनसू य न्तः असू यां च र्यय परर्गु राौ

र्ासु दे र्े अकु र्म न्तः, र्ु च्यन्ते ते ऽ वप एर्ं भू ताः कर्म मभः िर्ाम ि र्ाम खयौः ॥
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ये त्र्े त दभ्यसू य न्ताे नानु ततष्ठन्न्त र्े र्तर्् ।

सर्म ज्ञानवर्र्ू ढां स्तान्न्र्णद्ध नष्टानचे त सः ॥ ३२ ॥

ये तु तद्वि परीताः एतत् र्र् र्तर्् अभ्यसू य न्तः तनन्दन्तः न

अनु ततष्ठन्न्त नानु र् तम न्ते र्े र्तर्् , सर्ेम षु ज्ञाने षु वर्वर्िं र्ू ढाः ते

। सर्म ज्ञानवर्र्ू ढान् तान् वर्णद्ध जानीद्वह नष्टान् नाशं गतान्

अचे त सः अवर्र्े वकनः ॥

कस्मात् पु नः कारणात् त्र्दीयं र्तं नानु ततष्ठन्न्त, परिर्ाम न्
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अनु ततष्ठन्न्त, स्र्िर्ं च नानु र् तम न्ते , त्र्त्प्रततकू लाः कथं न वबभ्यतत

त्र्च्छासनाततक्रर्दाे षात् ? तत्राह —

सदृशं चे ष्ट ते स्र्स्याः प्रकृ ते ज्ञाम न र्ानवप ।

प्रकृ ततं यान्न्त भू तातन तनग्रहः वकं कररषयतत ॥ ३३ ॥

सदृशर्् अनु रू पं चे ष्ट ते चे ष्टां कराे तत कस्य ? स्र्स्याः स्र्कीयायाः

प्रकृ तेः

।

प्रकृ ततनाम र्

पू र्म कृ तिर्ाम ि र्ाम ददसं स्कारः

र्तम र्ानजन्मादाौ

अमभव्यक्तः ; सा प्रकृ ततः । तस्याः सदृशर्े र् सर्ाेम जन्तुः ज्ञानर्ानवप
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चे ष्ट ते , वकं पु न र्ूम र्मः । तस्मात् प्रकृ ततं यान्न्त अनु ग च्छन्न्त भू तातन

प्राणणनः । तनग्रहः तनषे ि रूपः वकं कररषयतत र्र् र्ा अन्यस्य र्ा ॥

यदद सर्ाेम जन्तुः अात्मनः प्रकृ ततसदृशर्े र् चे ष्ट ते , न च प्रकृ ततशू न्यः

कश्चश्च त् अन्स्त, ततः पु रु षकारस्य वर्षयानु प पत्ेः शास्त्रानथम क्य प्राप्ाौ

इदर्ु च्यते —

इन्न्ियस्ये न्न्ियस्याथेम रागिे षाौ व्यर्स्स्थताौ ।

तयाे नम र्शर्ागच्छे त्ाौ ह्यस्य पररपस्न्थनाौ ॥ ३४ ॥
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इन्न्ियस्ये न्न्ियस्य

अथेम

सर्ेम न्न्ियाणार्थेम

शब्दाददवर्षये

इष्टे

रागः

अतनष्टे िे षः इत्ये र्ं प्रतीन्न्ियाथं रागिे षाौ अर्श्यं भावर्नाौ तत्र अयं

पु रु षकारस्य शास्त्राथम स्य च वर्षय उच्यते । शास्त्राथेम प्रर्ृ त्ः पू र्म र्े र्

रागिे ष याे र्म शं

नागच्छे त्

।

या

द्वह

पु रु षस्य

प्रकृ ततः

सा

रागिे ष पु रःसरौ र् स्र्कायेम पु रु षं प्रर्तम य तत । तदा स्र्िर्म प ररत्यागः

परिर्ाम नु ष्ठानं

च

भर्तत

।

यदा

पु नः

रागिे षाौ

तत्प्रततपक्षे ण

तनयर्यतत तदा शास्त्रदृधष्टरे र् पु रु षः भर्तत, न प्रकृ ततर्शः । तस्मात्
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तयाेः रागिे ष याेः र्शं न अागच्छे त् , यतः ताौ द्वह अस्य पु रु षस्य

पररपस्न्थनाौ श्रे याे र्ागम स्य वर्घ्नकताम राौ तस्कराौ इर् पथीत्यथमः ॥

तत्र रागिे ष प्रयु क्ताे र्न्यते शास्त्राथम र् प्यन्यथा ‘परिर्ाेम ऽ वप िर्म त्र्ात्

अनु ष्ठे य एर्’ इतत, तदसत् —

श्रे यान्स्र्िर्ाेम वर्गु णः परिर्ाम त्स्र्नु धष्ठतात् ।

स्र्िर्ेम तनिनं श्रे यः परिर्ाेम भयार्हः ॥ ३५ ॥

श्रे यान् प्रशस्यतरः स्र्ाे िर्मः स्र्िर्मः वर्गु णः अवप वर्गतगु णाे ऽ वप
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परिर्ाम त्

स्र्नु धष्ठतात्

साद्गुण्ये न

सम्पाददतादवप

।

स्र्िर्ेम स्स्थतस्य तनिनं र्रणर्वप श्रे यः परिर्ेम स्स्थतस्य जीवर्तात् ।

कस्मात् ? परिर्मः भयार्हः नरकाददलक्षणं भयर्ार्हतत यतः ॥

यद्यवप अनथम र्ू ल र्् ‘ध्यायताे वर्षयान्पुं सः’ (भ. गी. २-६२) इतत

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

वर्क्षक्ष प्र्् अनर्िाररतं च तदुक्त र्् । तत् सद्वषिप्ं तनश्चश्च तं च इदर्े र्े तत

ज्ञातु मर्च्छन्

अजुम नः

उर्ाच

‘ज्ञाते

द्वह

तन्स्मन्

तदुच्छे दाय

यत्नं
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कु याम र्् ’ इतत ॥

अजुम न उर्ाच —

अथ के न प्रयु क्ताे ऽ यं पापं चरतत पू रु षः ।

अतनच्छनितवप र्ाषणेम य बलाददर् तनयाे जजतः ॥ ३६ ॥

अथ के न हे तु भू ते न प्रयु क्तः सन् राज्ञे र् भृ त्यः अयं पापं कर्म चरतत

अाचरतत

पू रु षः

पु रु षः

स्र्यर््

अतनच्छन्

अवप

हे

र्ाषणेम य

र्ृ न्षणकु लप्रसू त , बलात् इर् तनयाे जजतः राज्ञे र् इत्यु क्ताे दृष्टान्तः ॥
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शृणु त्र्ं तं र्ौ ररणं सर्ाम न थम क रं यं त्र्ं पृ च्छक्षस इतत भगर्ान् उर्ाच -

श्रीभगर्ानु र्ाच —

श्रे यान्स्र्िर्ाेम वर्गु णः परिर्ाम त्स्र्नु धष्ठतात् ।

स्र्िर्ेम तनिनं श्रे यः परिर्ाेम भयार्हः ॥ ३५ ॥

‘एे श्व यम स्य सर्ग्रस्य िर्म स्य यशसः श्रश्र यः । र्ौ राग्यस्याथ र्ाे क्ष स्य

षण्णां भग इतीषगना’ (वर्. पु . ६-५-७४) एे श्व याम ददषट्कं यन्स्मन्

र्ासु दे र्े तनत्यर्प्रततबद्धत्र्े न सार्स्त्ये न च र्तम ते , ‘उत्पत्त्ं प्रलयं चौ र्
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भू तानार्ागततं गततर्् । र्े त्त् वर्द्यार्वर्द्यां च स र्ाच्याे भगर्ातनतत’

(वर्. पु . ६-५-७८) उत्पत्त्याददवर्षयं च वर्ज्ञानं यस्य स र्ासु दे र्ः

र्ाच्यः भगर्ान् इतत ॥

कार् एषः सर्म लाे क शत्रुः यमनितमर्त्ा सर्ाम न थम प्रातप्ः प्राणणनार्् । स एष

कार्ः प्रततहतः के नमचत् क्राे ि त्र्े न पररणर्ते । अतः क्राे िः अवप एष

एर् रजाे गु ण सर्ु द्भ र्ः रजश्च तत् गु ण श्च रजाे गु णः सः सर्ु द्भ र्ः यस्य

सः कार्ः रजाे गु ण सर्ु द्भ र्ः, रजाे गु ण स्य र्ा सर्ु द्भ र्ः । कार्ाे द्वह
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उद्भ त
ू ः रजः प्रर्तम य न् पु रु षं प्रर्तम य तत ; ‘तृ षणया द्वह अहं काररतः’

इतत दुः न्र्नां रजःकायेम से र्ादाौ प्रर्ृ त्ानां प्रलापः श्रू य ते । र्हाशनः

र्हत् अशनं अस्ये तत र्हाशनः ; अत एर् र्हापाप्मा ; कार्े न द्वह

प्रे ररतः जन्तुः पापं कराे तत । अतः वर्णद्ध एनं कार्र्् इह सं सारे

र्ौ ररणर्् ॥

