
 

శీ్రమద్భగవద్గీ త 

అథ తృతీయోధ్యాయః 

కర్మయోగః 

అర్జు న ఉవాచ: 

1. జ్యాయసీ చతే్ కర్మణసతే  మతయ బుద్ధిర్ునయర్దన!|  

 తత్కిం కర్మణ ిఘోర ేమ ిం నియోజ్యస ికశేవ!|| 

అర్జు నుడు అడగిాడు- జ్నయర్దనయ! కర్మకింటే జ్యా నమే శ్రషీ్ఠ మనేద్ధ నీ అభిప్ాాయమ ైతే, ననుు ఈ హ ింసాతమకమ నై కర్మను 
చేయమని ఎింద్ుకు ప్ర ా తసహ స్ుే నయువు?  

2.  వాామిశ్రణీవే వాకేా న బుద్ధి ిం మోహయసీవ మే|  

 తద్కేిం వద్ నిశ్చితా యేన శ్రయీోహమ ప్ుుయ మ || 

నువుు అయోమయమ ైన వాకాాలతో నయ మనస్ుసను భ్ాింత్లో ప్డవసే్ుే నయువు. అింద్ుచతే ఈ ర ిండిింటలిో నేను ద్ేని 
చేత శ్రయీస్ుసను ప్ ింద్గలనో, నీవే నిశియముగా చెప్ుు. 

శీ్రభగవానువాచ: 

3. లోకసేిమన్ ద్ధువిధ్య నిష్ాఠ  ప్ురా ప్ర ా కాే  మయ నఘ!|  

 జ్యా నయోగనే సాింఖ్ ానయిం కర్మయోగనే యోగినయమ ||  

భగవింతుడు చెప్ాుడు - ప్ాప్ిం లేనివాడయ! స్ృష్ిియొకక ప్ాార్ింభింలో ఈ జ్గతుే లో జ్యా నయధ్ధకార్జల ైనవారికి 
జ్యా నయోగానిు ఉప్ద్శే్చించయను. నిష్ాకమకర్మయోగుల ైనవారకిి, కర్మయోగానిు, ర ిండు ర్కాల ైన నిష్ఠ లతో వదే్యలలో 
చెప్ాును. ఆ ర ిండూ ఒక ద్యనిని మరొకటి బలప్ర్జసాే య. వరే్జ వరే్జ కావు. చితేశుద్ధి  ప్ ింద్నివారిక ికర్మయోగిం 
కావాలి. చితేశుద్ధిని ప్ ింద్ధ జ్యా నభూమికలను అధ్ధరోహ ించేవారకిి జ్యా నయోగిం కావాలి. అింద్ువలల  ఈ ర ిండిింటలిో ఏద్ధ 
గొప్ుద్ధ? అన ేప్శాుకు అవకాశమే లేద్ు. 

4. న కర్మణయమనయర్ింభ్త్ న షై్కర్మయిం ప్ుర్జష్ర శుుతే|  

 న చ స్నుయస్నయద్వే సది్ధి ిం స్మధ్ధగచఛత్|| 



ప్ుర్జష్ుడు కర్మలను ఆచరిించకుిండయ, న షై్కర్మయమును అనగా జ్యా నయనిు ప్ ింద్లేడు. చితేశుద్ధి  లేని కర్మతయాగముతో 
మోక్షము సది్ధి ించద్ు.  

5. న హ  కశ్చిత్ క్షణమప ిజ్యతు త్ష్ఠ తాకర్మకృత్ |  

 కార్ాత ేహావశః కర్మ స్ర్ుః ప్కాృత్జ్ ైర్జీ ణ ఃై || 

కర్మ చయెాకుిండయ ఎవడూ ఒకక క్షణమ నైయ ఉిండలేడు. అింద్ర్ూ మ య నుిండి ప్ుటిిన స్తేవము, ర్జ్స్ుస, తమస్ుస 
అన ేగుణయలకు లోబడి తమ కామాకర్మలను చసే్ూే , వారే తమ కర్మఫల లకు బ్ధ్ుాలవుతునయుర్జ.  

6. కరేమింద్ధయా ణి స్ింయమా య ఆసతే  మనసా స్మర్న్ |    

          ఇింద్ధయా రాా న్ విమూఢయతయమ మిథ్యాచయర్ స్స ఉచాతే|| 

ఏ మూఢుడు కేవలిం కరేమింద్ధయాములను నిగీహ ించి, మనస్ుసతో ఇింద్ధయా విష్యవాింఛలను స్మరిస్ూే  ఉింట్డో , 
అతనిని కప్టి అని ద్ూష్ిసాే ర్జ.  

7. యసిే వింద్ధయా ణి మనసా నియమ ార్భతరే్జు న!|  

 కరేమింద్ధయా ఃై కర్మయోగిం అస్కేః స్ విశ్చష్ాతే|| 

కానీ, ఎవడెతైే వివకేముతో కూడిన మనస్ుసతో జ్యా నేింద్ధయాములను నియమిించి, అనయస్కుే డె ైకరేమింద్ధయాములతో 
కర్మలను ఆచరిించుచునయుడో , అతడు చితేశుద్ధిని ప్ ింద్ధ జ్యా నయనిు ప్ ింద్గలుగుతునయుడు. 

8. నియతిం కుర్జ కర్మ తుిం కర్మ జ్యాయో హాకర్మణః|  

 శరరీ్య తయాప ిచ త ేన ప్సాది్ేి యద్కర్మణః|| 

కనుక నీవు శ్ాసే్రప్ర ా కేమ ైన నితాకర్మలను చయెా. కర్మను చయేకుిండయ ఉిండే కనయు, కర్మ చెయాడమే శ్రషీ్ఠ ిం. కర్మ 
హీనుడవ తై ేనీకు ద్ెనైింద్ధన జీవితము కూడయ గడువద్ు. 

9. యజ్యా రాా త్ కర్మణోనాత ాలోకోయిం కర్మబింధ్నః|  

 తద్రా్ిం కర్మ క ింతేయ! ముకేస్ింగ స్సమ చర్|| 

ఈశుర్జని పీతా్ కోస్ిం చేసత కర్మలచతే కాకుిండయ, మిగలిిన కర్మలచతే ఈ లోకము బింధ్ధించబడుతోింద్ధ. కావున నీవు 
భగవింతుని ఉద్ేదశ్చించి, అనయస్కుే డవ ై నీ కర్మలను నీవు ఆచరిించు. 

10. స్హయజ్యా ః ప్జా్యః స్ృష్ాి వ ప్ురోవాచ ప్జా్యప్త్ః|  



 అననే ప్సా్విష్ాధ్ుిం ఏష్ వోసిే వషి్కామధ్ుక || 

స్ృష్ిి  యొకక ప్ాార్ింభద్శలో బహామద్వేుడు యజా్ములతో ప్ాటు, జీవులను కూడయ స్ృష్ిిించి, ఈ విధ్ింగా ఆద్శే్చించయడు. 
“ఈ యజ్యా లను మీర్జ స్ర్ుద్య ఆచరిించిండి. స్ర్ుస్మృద్ధినీ ప్ ింద్ుతయర్జ. ఈ యజా్ము మీయొకక కోర కలను తీర్జి 
కామధ్నేువు వింటది్వుతుింద్ధ.” 

11. ద్ేవాన్ భ్వయతయననే తే ద్వేా భ్వయింతు వః|  

 ప్ర్స్ుర్ిం భ్వయింతః శ్రీయః ప్ర్మవాప్సయథ|| 

ఈ యజా్ములలో హవిరాభగములను ఇచిి, ద్ేవతలను స్ింతృపిే  ప్ర్చిండి. వార్జ మిముమలను వర్షధ్యర్లతో 
అనుగీహ సాే ర్జ ఈ విధ్ముగా మీర్జ, ద్ేవతలు, ప్ర్స్ుర్ము పతామతో గొప్ుద్ెనై మోక్షమును ప్ ింద్గలర్జ. 

 

12. ఇష్ాి న్ భోగాన్ హ  వో ద్ేవాః ద్యస్ాింతే యజా్భ్వితయః|  

 తెైర్దతయే నప్దా్యయ ైభాః యో భుింకేే సతేన ఏవ స్ః|| 

యజా్య గములతో ఆరాధ్ధించబడని ద్వేతలు, మీర్జ కోరిన భోగభ్గాములను ప్సాాద్ధసాే ర్జ. కనుక ద్వేతలచతే 
ఈయబడని వస్ుే  స్ముద్యయమును త్రగిి ద్ేవతలకు స్మరిుించకుిండయ, తయనే అనుభవిించువాడు ప్ాప్ాతుమడు అని 
శ్ాసే్రములు చపె్ుతునయుయ. 

13.  యజా్శ్చష్ాి శ్చనః స్ింతః ముచాింత ేస్ర్ుకిలిిష్ ఃై|  

 భుింజ్త ేత ేతుఘిం ప్ాప్ాః య ేప్చింతయాతమకార్ణయత్ || 

ఏ స్తుుర్జష్ుల తైే యజా్శ్రష్మును భుజించుచునయురో, వార్జ స్ర్ువిధ్ ప్ాప్ముల నుిండ ివిముకుే లగుచునయుర్జ. 
కేవలిం తమకొర్క ేవిండుకొనవేార్జ (వ శైు ద్ేవాద్ుల కోస్ము కాక) ప్ాప్మును భుజించుచునయుర్జ. 

14.  అనయు ద్భవింత్ భూతయని ప్ర్ునయాద్నుస్ింభవః|  

 యజ్యా ద్భవత్ ప్ర్ునాః యజా్ః కర్మస్ముద్భవః|| 

అనుము నుిండి ప్ాాణులయొకక శరరీ్ము ప్ుడుతోింద్ధ. అనుము మఘేము నుిండ ికలుగుతోింద్ధ. మఘే లు యజా్ిం 
వలల  వస్ుే నయుయ. యజ్యా లు, హో మ ద్ధ కర్మలవలన ఉతునుమౌతునయుయ.  

15.  కర్మ బహాో ద్భవిం విద్ధి  బహా్మమక్షర్స్ముద్భవమ |  



 తసామత్ స్ర్ుగతిం బహామ నితాిం యజ్ేా ప్తా్ష్ిఠ తమ || 

కర్మ వదే్ముల నుిండి వచుిచునుద్ని గీహ ించు. వదే్ము ప్ర్మ తమ యొకక స్ుర్ూప్మే. కనుక స్ర్ుప్కాాశము, 

స్ర్ువాాపి అయన వదే్ము యజా్ము నింద్ు ప్తా్ష్ిఠ తమ  ైఉింద్ధ. 

 

16. ఏవిం ప్వారిేతిం చకీిం నయనువరే్యతీహ యః|  

 అఘ యురిింద్ధయా రామః మోఘిం ప్ారా్! స్ జీవత్|| 

ప్ారాా ! ఎవడెతైే ఈ విధ్ముగా ఈశుర్జని చతే ప్వారిేించబడని కర్మచకీమును అనుస్రిించకుిండయ, ఇింద్ధయాలోలుడె ై
ప్ాపిగా జీవిస్ుే నయుడో , అతని జీవితము వారా్ము.  

17. యసాే వతమర్త్రేవ సాాత్ ఆతమతృపే్శి మ నవః|  

 ఆతమనేావ చ స్ింతుషి్ః తస్ా కార్ాిం న విద్ాతే|| 

ఈ కర్మలనీు అజ్యా నిక ిచితేశుద్ధి  ఏర్ుర్జచుటకు చపె్ుబడయా య. కానీ ఎవడెతైే ఆతమయింద్ ేపీతా్ని, ఆతమయింద్ే తృపిేని, 

ఆతమయింద్ే స్ింతుష్ిిని ప్ ింద్ుచునయుడో  అతడిక ిఏవిధ్మ నై కరే్వాము లేద్ు. 

18. న ైవ తస్ా కృతనేయరా్ః నయకృతనేహే కశిన|  

 న చయస్ా స్ర్ుభూతషే్ు కశ్చిద్రా్వాప్ాశయీః|| 

ఈ జ్గతుే లో ఆతమజ్యా నికి కరామనుష్ాఠ నమువలన ఎటిి  ప్యాోజ్నము లేద్ు.  కర్మ చేయకప్ర వటము వలన ఎటిి  ద్ోష్ము 
లేద్ు. ఏ ప్ాాణితోనూ అతడకిి స్ింబింధ్ము లేద్ు.  

19. తసామద్స్కేః స్తతిం కార్ాిం కర్మ స్మ చర్|  

 అస్కోే  హ్మాచర్న్ కర్మ ప్ర్మ ప్ర ుత్ ప్ూర్జష్ః|| 

ఆతమజ్యా నము గల జ్యా నికి కర్మలతో ప్ని లేద్ు. ఇతర్జలకు మ తమాు కర్మలతో ప్ని ఉింద్ధ. అర్జు నయ! నీవు జ్యా నివి కావు. 
కనుక అనయస్కుే డవ ై ఎలలప్ుుడూ నీ కరే్వాకర్మను ఆచరిించు. కామన లేని కర్మ చేయు మనుష్ుాడు నిశియముగా 
మోక్షమును ప్ ింద్ుచునయుడు. 

 

20. కర్మణ వై హ  స్ింసది్ధి ిం ఆసిాతయ జ్నకాద్యః|  



 లోకస్ింగీహమేవాప ిస్ింప్శాన్ కర్జే మర్హసి|| 

జ్నకుడు మొద్ల ైనవార్జ కర్మలచతేనే చితేశుద్ధిని ప్ ింద్ధ, అనింతర్ము ఆతమజ్యా నమును ప్ ింద్యర్జ. ఒకవళే నీవు 
ఆతమజా్ఞడవ ేఅయనయ, ప్జా్లను స్ుధ్ర్మనిర్తులుగా చేయటిం కోస్ిం  కర్మలను ఆచరిించుట ఉచితము.  

21. యద్ాద్యచర్త్ శ్రషీ్ఠ ః తతేద్వేతేరో జ్నః|  

 స్ యత ర్మ ణిం కుర్జత ే లోకసే్ద్నువరే్తే|| 

శ్రీష్ుఠ ల ైన వాకుే లయొకక ఆచర్ణను సామ నా వాకుే లు అనుస్రిసాే ర్జ. వార్జ ద్ేనిని ప్ాామ ణికబుద్ధితో అనుష్ిఠ సాే రో, 
సాధ్యర్ణ వాకుే లు కూడయ ద్యనినే ప్మా ణింగా సీుకరిసాే ర్జ.  

22. న మ ేప్ారాా సిే  కరే్వాిం త్షా్ు లోకేష్ు కిించన|  

 నయనవాపే్మవాపే్వాిం వరే్ ఏవ చ కర్మణి||  

ఈ విష్యింలో ఉద్యహర్ణగా ననుే సీుకరిించు. ప్ారాా ! ఈ మూడు లోకములయింద్ు నయకు ఏ విధ్మ ైన కరే్వాము 
లేద్ు. ననేు ప్ ింద్ధనద్గ లేద్ు. ప్ ింద్వలసనిద్గ లేద్ు. ఐనయ లోకములో ఒక ఆద్ర్శమును నిలబటిెటిం కోస్ిం  ననేు 
స్ర్ుద్య నయ కర్మలను ఆచరసి్ుే నయును కద్య! 

23. యద్ధ హాహిం న వరేేయ జ్యతు కర్మణాతింద్ధతాః|  

 మమ వరాే ానువరే్ింత ేమనుష్ాాః ప్ారా్! స్ర్ుశః|| 

నేన ప్ుుడెనైయ అప్మాతుే డన ై కర్మలను చయేకుిండయ ఉింటే, జ్నులు కూడయ నయ మ రీ్మున ేఅనుస్రిసాే ర్జ.  

24. ఉతీసద్ేయురమిే లోకాః న కురాాిం కర్మ చేద్హమ |  

 స్ింకర్స్ా చ కరాే  సాాిం ఉప్హనయా మిమ ః ప్జా్యః|| 

నేను కర్మలను చేయకప్ర తే, లోకసిాత్కి అనుకూలమ నై కర్మలు లేకప్ర వటింతో, ఈ ప్జా్లింద్ర్ూ భషా్ుి ల ై ప్ర తయర్జ. వర్ణ 
స్ింకర్మునకు, ప్జా్ల వినయశమునకు అప్ుుడు ననేే కార్ణమ ైనవాడిని అవుతయను. 

25. స్కాే ః కర్మణా విద్యుింస్ః యథ్య కుర్ుింత్ భ్ర్త!|  

 కురాాద్ధుద్యుింసే్థ్యస్కేః చికరీ్జష రోల క స్ింగీహమ || 

అర్జు నయ! అజా్ఞలు ఏ విధ్ముగా కర్మలను ఆస్కుే ల ై ఆచరిసాే రో, అద్ ేవిధ్ముగా జ్యా నులు లోక శ్చక్షణయరా్మ ై అనయస్కుే ల ై 
కర్మలను చేసాే ర్జ.  



26.  న బుద్ధిభదే్ిం జ్నయతే్ అజ్యా నయిం కర్మస్ింగినయమ |  

 జ్ోష్యతే్ స్ర్ుకరామణి విద్యున్ యుకే స్సమ చర్న్ || 

అవివేకుల ైన కరామస్కుే ల బుద్ధిని చలిింప్ చెయాకూడద్ు. అప్మాతుే డెై కర్మలను ఆచరసి్ూే , వారచితే కూడయ కర్మలను 
చెయాించయలి. అల  చెయాకప్ర తే వారి బుద్ధి  చించలమ  ైవార్జ కర్మహీనులవుతయర్జ. అింద్ువలల  వారికి చితేశుద్ధి  
కలుగద్ు. జ్యా నిం లభిించద్ు. ఉభయభషా్ుి లవుతయర్జ. 

27. ప్కాృతేః కిీయమ ణయని గుణ ైః కరామణ ిస్ర్ుశః|  

 అహింకార్విమూఢయతయమ కరాే హమిత్ మనాతే|| 

ప్కాృత్కి చెింద్ధన గుణతయామ ేశరరీ్ముగా ప్రణిమిించి, లౌకిక వ దై్ధక కర్మలను ఆచరిింప్చేసరే ింద్ధ. కానీ అహింకార్ 
విమూఢచితుే డు, ‘కర్మలను చసేతవాడనిి నేన’ే అని భ్విసాే డు.  

28. తతేవవితుే  మహ్మబ్హో ! గుణకర్మవిభ్గయోః|  

 గుణయ గుణషే్ు వరే్ింతే ఇత్ మతయు న స్జ్ుతే|| 

 అర్జు నయ! గుణకర్మలయొకక రతీ్ని తలెిసని తతేవజా్ఞడు, స్తేవగుణ ప్రణియమముల ైన కళళు మొద్ల ైన  
ఇింద్ధయా లను, తమోగుణప్రణియమముల ైన ర్ూప్ర్సాద్ధ విష్యములతో ప్వారిేించునటుల  చయేగలుగుచునయుడు. కానీ 
ఆతమకు స్ింగమము లేద్ు అని గీహ ించినవాడెై కరే్ృతయుభిమ నమును విడిచిప డుతునయుడు. 

29. ప్కాృతరే్జీ ణస్మూమఢయః స్జ్ుింతే గుణకర్మస్ు|  

 తయనకృతసనవిద్ో మింద్యన్ కృతసనవిను విచయలయతే్ || 

ప్కాృత్ గుణములచతే భ్ాింత్ ప్డినవార్జ, ఇింద్ధయాములయింద్ు, ఇింద్ధయా వాాప్ార్ముల యింద్ు 
ఆస్కుే లవుతునయుర్జ. స్ర్ుజా్ఞడెైన ఆతమవతేే అలుజా్ఞల ైన మింద్బుద్ుి లను కింగార్జ ప టికూడద్ు.  

30. మయ స్రాుణ ికరామణి స్నుయసాాధ్యాతమచతేసా|  

 నిరాశ్రరిుర్మమో భూతయు యుధ్ాస్ు విగతజ్ుర్ః|| 

కావున, వివేకబుద్ధితో కూడనివాడవ ై నీ యొకక స్మసే్ కర్మలను నయకు అరుిించి, నిష్ాకముడవ ై, ఆస్కిే ర్హ తుడవ ై, 
శ్ోకము లేనివాడవ ై యుది్ము చయెా. 

31. యే మ ేమతమిద్ిం నితాిం అనుత్ష్ఠ ింత్ మ నవాః|  



 శీద్యి వింతోనస్ూయింతః ముచాింతే తేప ికర్మభిః|| 

ఏ మ నవులు శదీ్యి వింతుల ై, అస్ూయ లేనివార ై, నయ మతమును అనుస్రిించదె్రో, అటిివార్జ కరే్ృతుము అనే బింధ్ము 
నుిండ ివిముకుే లవుతయర్జ. 

32. యే తేుతద్భాస్ూయింతః నయనుత్ష్ఠ ింత్ మే మతమ |  

 స్ర్ుజ్యా నవిమూఢయింసాే న్ విద్ధి  నష్ాి నచతేస్ః|| 

నయ సది్యి ింతమును నిింద్ధస్ూే , ద్యనిని అనుష్ిఠ ించని వివకేహనీులు జ్యా నిం లేనివార ై, మూఢుల ,ై ప్ర్మభషా్ుి ల ై ఉింట్ర్ని 
తెలుస్ుకో. 

33. స్ద్ృశిం చషిే్తే స్ుసాాః ప్కాృతేర్ జ్యా నవానపి|  

 ప్కాృత్ిం య ింత్ భూతయని నిగీహః కిిం కరిష్ాత్|| 

 జ్యా ని కూడయ తన ప్కాృత్ని అనుస్రిించి ప్వారిేస్ుే నయుడు కద్య! ఇక అజా్ఞల విష్యమ ై ఏమని చెప్ుగలము? 

జ్నులింద్ర్ూ ప్కాృత్ని అనుస్రిించి, తమ తమ ప్నులను చసే్ుే నయుర్జ కద్య! ఇింద్ధయా నిగీహము ఏమి చెయా గలద్ు? 

ఇింద్ధయానిగీహము కింటే ప్కాృత్ శకిేయే బలమ ైనద్ధ కద్య! ననేు కానీ, మర వర ైనయ కానీ శ్ాసిించినయ, నిష్తధ్ధించినయ, ఇకకడ 
ఫలమేమి ఉింటుింద్ధ? 

34. ఇింద్ధయాసతాింద్ధయాసాారేా రాగద్ేుష్ౌ వావసిాతౌ|  

 తయోర్ు వశమ గచేఛత్ తౌ హాస్ా ప్రపి్నాినౌ|| 

ఇింద్ధయాములనీు అనుకూలమ ైన విష్యములో ఆస్కిే చూపిస్ూే , ప్తా్కూలమ ైన విష్యములో ద్ేుష్మును 
చూపసి్ూే  ఉింట్య. అింద్ుచతే జ్యా ని కావలసనివాడు ఇింద్ధయాములకు వశుడు కాకూడద్ు. రాగద్ేుష్ాలు ర ిండూ 
శ్రీయోమ రీ్మునకు విఘుముల వింటవిి.  

35. శ్రీయ న్ స్ుధ్రోమ విగుణః ప్ర్ధ్రామత్ స్ునుష్ిఠ తయత్ |  

 స్ుధ్రేమ నిధ్నిం శ్రీయః ప్ర్ధ్రోమ భయ వహః|| 

ద్ోష్ముతో కూడనిద్ెనైయ, నీ ధ్ర్మమును నువుు చకకగా ఆచరిించు. చకకగా ఆచరిించబడిన ప్ర్ధ్ర్మము కింటే ద్ోష్ింతో 
ఆచరిించిన నీ ధ్ర్మమే గొప్ుద్ధ. వరాణ శమీములతో కూడని స్ుధ్ర్మ సాధ్నములతో కలిగని మర్ణము కూడయ 
శుభప్దా్మే. ప్ర్ధ్రామనుష్ాఠ నము ఆప్ద్లకు మూలహతేువు. 



అర్జు న ఉవాచ: 

36.  అథ కనే ప్యాుకోే యిం ప్ాప్ిం చర్త్ ప్ూర్జష్ః|  

 అనిచఛనుపి వార్ ష్తణయ! బల ద్ధవ నియోజతః|| 

అర్జు నుడు అడగిాడు - కృష్ాణ ! మనుష్ుాడు తనకు ఇషి్ిం లేకునయు ఎవరచితేనో పతరాేపిించ బడినవాడి వల  
బల తయకర్ముగా ప్ాప్ాచర్ణలో ప్డవయే బడుచునయుడు కద్య! ఆ విధ్ముగా అతనిని పతరాపేిించునద్దే్ధ? 

శీ్ర భగవానువాచ: 

3.  కామ ఏష్ కోీ ధ్ ఏష్ః ర్జ్ోగుణ స్ముద్భవః|  

 మహ్మశనో మహ్మప్ాప్ామ విద్ేి యనమిహ వ ైరణిమ || 

శీ్రకృష్ుణ డు చెప్ాుడు - ఇద్ధ ర్జ్ోగుణము వలల  కలిగి తృపిే  ప్ర్చుటకు సాధ్ాిం కాని భయింకర్మ ైన కామము. మర ిఏ 
ఇతర్ కార్ణముల వలన నైయ కామము తీర్కప్ర త ేఅద్ధ కోీ ధ్ముగా మ రిప్ర తుింద్ధ. ఈ జ్గతుే లో కామమే నీకు బలమ నై 
శతుావు.  

38.  ధ్ూమేనయవియాత ేవహ ుః యథ్యద్రోశ మలేన చ|    

          యథ్ోలేినయవృతో గర్భః తథ్య తనేదే్మ వృతమ || 

ప్ గ చతే నిప్ుు, మురకిి చతే అద్దము, మ వి చతే గర్భసా్ పిిండము, కపిువయేబడనిటుల గా, కామము చతే 
వివకేర్ూప్మ ైన బుద్ధి  కపిువయేబడుతోింద్ధ. 

39.  ఆవృతిం జ్యా నమతేేన జ్యా నినో నితావ ైరణియ|      

           కామర్ూపతణ  క ింతయే! ద్ుష్పురేణయనలేన చ|| 

క ింతయే ! ఈ కామము జ్యా నమునకు నితాశతుావు. ఇద్ధ అగిువల  ప్ూర్ణస్ుభ్వము కలద్ధ. తృష్ాణ  ర్ూప్మ నై ఈ 
కామముచేత వివేకబుద్ధి  ఆవరిించబడుతోింద్ధ.  

40. ఇింద్ధయా ణ ిమనో బుద్ధి ః అసాాధ్ధష్ాఠ న ముచాతే|  

 ఏతెైరిుమోహయతేాష్ః జ్యా నమ వృతా ద్ేహ నమ || 

ఇింద్ధయా లు, మనస్ుస, బుద్ధి , కామమునకు ఆశీయములు అని చెప్ుబడుచునయుయ. వీటచిేత వివకేజ్యా నమును 
కపుివసే,ి కామము ద్హే్మభిమ ని అయన జీవుడిని విభ్ాింతుని చేసరే ింద్ధ.  



41. తసామత్ తుమిింద్ధయా ణయాద్ౌ నియమా భర్తర్షభ!|     

           ప్ాప్ామనిం ప్జా్హ  హేా నిం జ్యా న విజ్యా న నయశనమ || 

కనుక అర్జు నయ! మొద్ట నీవు ఇింద్ధయాములను వశిం చసే్ుకో. జ్యా న విజ్యా నములను ప్ాడుచసేత ప్ాప్ స్ుభ్వర్ూప్మ నై 
కామమును విడచిిప టుి . 

42. ఇింద్ధయా ణ ిప్రాణయాహ ః ఇింద్ధయాేభాః ప్ర్ిం మనః|    

           మనస్స్ుే  ప్రా బుద్ధి ః యో బుద్ేి ః ప్ర్తస్ుే  స్ః|| 

స్ూా లద్ేహము కింటే, ఇింద్ధయాములు శ్రషీ్ఠ మ నైవి. ఇింద్ధయాములకింట ేమనస్ుస గొప్ుద్ధ. మనస్ుస కింటే 
నిశియ తమకమ నై బుద్ధి  చయల  గొప్ుద్ధ. బుద్ధి  కింట ేవరే్జగా ఉింటూ ద్షిా్ అయన ఆతమయే ప్ర్మ తమ. 

43. ఏవిం బుద్ేి ః ప్ర్ిం బుద్యి వ స్ింసే్భ్ాతయమనమ తమనయ|  

 జ్హ  శతుాిం మహ్మబ్హో ! కామర్ూప్ిం ద్ురాస్ద్మ || 

ఈ విధ్ముగా నిశియ తమకమ ైన బుద్ధితో మనస్ుసను స్నుది్ము చేస్ుకొని బుద్ధి  కింట ేవేర్జగా ఉనుటువింట ిద్షిా్ 
అయన ఆతమను తలెుస్ుకొని, ద్ుర్ుయమ నై కామము అను శతుావును జ్యించు. 

ఇత్ శీ్రమద్భగవద్గీ తయస్ూప్నిష్తుస బహామవిద్యాయ ిం యోగశ్ాసతే ర శీ్రకృష్ాణ ర్జు న స్ింవాద్ ేకర్మయోగో నయమ 
తృతీయోధ్యాయః 


