
 

 

This is a presentation of Bhagavadgita as translated by poet Bharathiar in 
Tamil and philosopher-Statesman Dr. Radhakrishnan in English. The 
Tamil part of the presentation is from Madurai Project. Many thanks to the 
project. 
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Bharathi 

Bhagavadgita Translation by Dr. 
Radhakrishnan  

பகவத் கீதை 

பாரைியாரின் முன்னுதர 

1. 

புத்ைியிலே சார்பு எய்ைியவன், இங்கு நற்சசய்தக, ைீச்சசய்தக 
இரண்தையுந் துறந்துவிடுகின்றான். ஆைோல் லயாக சநறியிலே 
சபாருந்துக, லயாகம் சசயல்களிலே ைிறதையானது (கீதை, 2-ஆம் 
அத்ைியாயம், 50-ஆம் சுலோகம்) 
 

இஃலை கீதையில் பகவான் சசய்யும் உபலைசத்துக் சகல்ோம் 
அடிப்பதையாம். புத்ைியிலே சார்பு எய்ைோவது, அறிதவ முற்றிலுந் 
சைௌஒவாக ைாசுைறுவின்றி தவத்ைிருத்ைல், சைௌஒந்ை புத்ைிலய 
லைற்படி சுலோகத்ைிலே புத்ைி சசால்ேப்படுகிறது. அறிதவத் 
சைௌஒவாக நிறத்ைிக் சகாள்ளுைோவது யாசைன்றால், கவதே 
நிதனப்புகளும் அவற்றுக்குக்காைாரைான பாவ நிதனப்புகளுைின்றி 
அறிதவ இயற்தக நிதேசபறத் ைிருத்துைல். 
 

"நீங்கள் குழந்தைகதளப் லபாோனாேன்றி, லைாக்ஷ ராஜ்யத்தை எய்ை 
ைாட்டீர்கள்" என்று இலயசு கிறிஸ்து சசால்ேியதும் இலை கருத்துக் 
சகாண்டுைான். 
 

'குழந்தைகதளப் லபாோய்விடுங்கள்' என்றால், உங்களுதைய சேௌகிக 
அனுபவங்கதள சயல்ோம் ைறந்து விடுங்கள்; நீங்கள் படித்ை 
படிப்தபசயல்ோம் இழந்துவிடுங்கள்; ைறுபடி சிசுக்கதளக் லபாேலவ 
ைாய்ப்பால் குடிக்கவும், ைேதழச் சசாற்கள் லபசவுந் சைாைங்குங்கள்' 

என்பது சகாள்தகயன்று. 'ஹிருையத்தைக் 



குழந்தைகளின் ஹிருையம்லபாே நிஷ்களங்கைாகவும் சுத்ைைாகவும் 
தவத்துக் சகாள்ளுங்கள்' என்பது கருத்து. 
 

ஹிருையம் சைௌஒந்ைாேன்றி புத்ைி சைௌஒயாது. ஹிருையத்ைில் 
பரிபூரணைான சுத்ை நிதேலயற்படும் வதர, புத்ைி இதையிலைலய 
சைௌஒந்ைாலும், ைீட்டு ைீட்டும் குழம்பிப் லபாய்விடும்.  

 

ஹிருையம் சுத்ைைானால், சைௌஒந்ை புத்ைி லைான்றும். பகவான் 
சசால்லுகிறார் :- 'அந்ை அறிவுத் சைௌஒவிலே நிதேசபற்று நில், 

அர்ஜுனா' என. அப்லபாது நீ சசய்யும் சசய்தக யாைாயினும் அது 
நற்சசய்தகயாகும். நீ ஒன்றும் சசய்யாலை ைனம் லபானபடியிருப்பின் 
அஃதும் நன்றாம். நீ நற்சசய்தக, ைீச் சசய்தக என்ற லபைத்தை 
ைறந்து உனக்கு இஷ்ைப்படி எது லவண்டுைாயினும் சசய்யோம். 
ஏசனன்றால், நீ சசய்வசைல்ோம் நன்றாகலவ முடியும், உனக்குப் புத்ைி 
சைௌஒந்து விட்ைைன்லறா? புத்ைி சைௌஒவுற்ற இைத்லை, உனக்குத் 
ைீயன சசய்ைல் ஸாத்ைியப் பைாது. ஆைோல், நீ நல்ேது ைீயது 
கருைாைல் ைனம் லபானபடிசயல்ோம் லவதே சசய்யோம். 
 

இனி, இங்ஙனம் உதர சகாள்ளாைபடி, நற்சசய்தக, ைீச்சசய்தக, 

அைாவது எல்ோவிைைான சசய்தகதயயுந் துறந்து விட்டு, 'அர்ஜுனா, 

நீ எப்லபாதும், தூங்கிக்சகாண்லையிரு' என்று கைவுள் உபலைசம் 
பண்ணியைாகக் கருதுைல் சவறும் ைைதைதயத் ைவிர 
லவசறான்றுைில்தே. 
 

ஏசனன்றால், கைவுலள லைலே மூன்றாம் அத்ைியாத்ைில் பின்வருைாறு 
சசால்லுகிறார் :- 'லைலும், எவனும் ஒரு க்ஷணலைனும் 
சசய்தகயின்றிருந்ைல் இயோது, எல்ோ உயிர்களும், இயற்தகயில் 
லைான்றும் குணங்களால் ைைது வசைின்றிலய சைாழிேில் 
பூட்ைப்படுகின்றன' என. 
 

ஆைோல், ைனிைன் சைாழில் சசய்துைான் ைீரலவண்டும். எப்லபாதும் 
தூங்கக் கும்பகர்ணனாலே கூை இயோது. அவனுக்கும் கூை ஆறு 
ைாை காேம் விழிப்பு உண்டு. 



ஆனால், நீ சைாழில் சசய்யுைிைத்லை, அைில் ஏற்படும் கஷ்ை 
நஷ்ைங்களுக்கு ைனமுதைந்து, ஓயாைல் துன்பப்பட்டுக் சகாண்லை 
சைாழில் சசய்யும் உேகத்ைாதரப் லபாே சைாழில் சசய்யாலை. ஸ்ரீ 
பகவான் சசால்லுகிறான் : 'அர்ஜுனா, உனக்குத் சைாழில் 
சசய்யத்ைான் அைிகாரமுண்டு, பயன்களில் உனக்கு எவ்விை 
அைிகாரமும் எப்லபாதுைில்தே' என. 
 

ஆைோல், கைவுள் சசால்லுகிறார் :- 'கர்ைத்ைின் பயனிலே 
பற்றுைேின்றித் ைான் சசய்ய லவண்டிய சைாழிதே எவன் 
சசய்கிறாலனா, அவலன துறவி, அவலன லயாகி' என்று. 
 

அறிவுத் சைௌஒதவத் ைவறவிைாலை. பின் ஓயாைல் சைாழில் சசய்து 
சகாண்டிரு. நீ எது சசய்ைாலும் அது நல்ேைாகலவ முடியும். நீ சும்ைா 
இருந்ைாலும், அப்லபாது உன் ைனம் ைனக்குத்ைான் ஏலைனும் நன்தை 
சசய்து சகாண்லையிருக்கும். உைம்பினால் சசய்யப்படும் சைாழில் 
ைாத்ைிரலை சைாழிேன்று. ைனத்ைால் சசய்யப்படும் 

சைாழிலும் சைாழிலேயாம். ஜபம் சைாழில் இல்தேயா? படிப்பு 
சைாழில் இல்தேயா? ைனனம் சைாழில் இல்தேயா? 

சாஸ்ைிரங்கசளல்ோம், கவிதைகசளல்ோம், 

நாைகங்கசளல்ோம், சட்ைங்கசளல்ோம், லவைங்கசளல்ோம், 

புராணங்கசளல்ோம், கதைகசகௌல்ோம், காவியங்கசளல்ோம் 
சைாழில்கள் அல்ேவா? 

இதவசயல்ோம் உைம்பாற் சசய்வைன்றி ைனத்ைாற் சசய்யப் படுவன 
அன்லறா? 

 

அறிவுத் சைௌஒதவக் கேங்க விைாலை. 
 

அப்பால், லயாகம் பண்ணு. எைன் சபாருட்சைனில், லயாகலை 
சசய்தகயில் ைிறதகயாவது? என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சசால்லுகிறார். 
 

சைாழிலுக்குத் ைன்தனத் ைகுைியுதையவனாகச் சசய்து சகாள்வலை 
லயாகம் எனப்படும். 
 



லயாகைாவது சைத்துவம். 'ஸைத்வம் லயாக உச்யலை' அைாவது, 

பிறிசைாரு சபாருதளக் கவனிக்குைிைத்து அப்லபாது ைனத்ைில் 
எவ்விைைான சஞ்சேலைனும் சேிப்லபனும் பயலைனும் இன்றி, அதை 
ஆழ்த்து, ைனம் முழுவதையும் அைனுைன் ேயப்படுத்ைிக் 
கவனிப்பைாகிய பயிற்சி. 
 

நீ ஒரு சபாருளுைன் உறவாடும்லபாது, உன் ைனம் முழுதும் 
அப்சபாருளின் வடிவாக ைாறிவிை லவண்டும். அப்லபாதுைான் அந்ைப் 
சபாருதள நீ நன்றாக அறிந்ைவனாவாய். 
 

'லயாகஸ்ை: குரு கர்ைாணி' என்று கைவுள் சசால்லுகிறார். 'லயாகத்ைில் 
நின்று சைாழில்கதளச் சசய்' என. 
 

லயாகி ைன் அறிதவக் கைவுளின் அறிவுலபாே விசாேப்படுத்ைிக் 
சகாள்ளுைல் இயலும். ஏசனன்றால், ஊன்றிக் கவனிக்கும் வழக்கும் 
அவனுக்குத் சைௌஒவாக அர்த்ைைாய் விடுகிறது. ஆைோல் 
அவனுதைய அறிவு சைய்வகீைான விசாேத் ைன்தை சபற்று 
விளங்குகிறது. அவனுதைய அறிவுக்கு வரம்லப கிதையாது.  

 

எனலவ, அவன் எங்கும் கைவுள் இருப்பதை காண்கிறான். 
ஸ்ரீைத் பகவத் கீதை: முழு உதர 

முைல் அத்ைியாயம் : அர்ஜுன விஷாை லயாகம் 

குருலக்ஷத்ைிரப் லபார் நைக்தகயிலே, கண்ணில்ோை 
ைிருைராஷ்டிரராஜன், ைான் அங்கு சசல்ேக் கூைாதையால் 
அஸ்ைினாபுரத்ைில் ைனைரண்ைதனயில் இருந்து சகாண்லை 
லபார்க்களத்ைில் நைக்கும் சசய்ைிகதளத் ைனக்குச் சசால்லும்படி 
சஞ்ஜயன் என்ற ைந்ைிரிதய நியைிக்கிறான். லவை வியாசரருளால் 
ஞானைிருஷ்டி சபற்றவனாய் சஞ்ஜயன் லபார்க்களத்துச் சசய்ைிகதள 
ைிருைராஷ்டிரனுக்குச் சசால்லுகிறான். கண்ணனுக்கும் பார்த்ைனுக்கும் 
லபார்த் சைாைக்கத்ைில் நிகழ்ந்ை சம்பாஷதணதய சஞ்ஜயன் 
கூறுவைாகச் சதைக்கப்பட்ை பகவத் கீதைக்கு இந்ை முைேத்ைியாயம் 
பாயிரைாகக் கருைத் ைகும். ைிருைராஷ்டிரன் சசால்லுகிறான்: 

Bharathi – Latha Font Dr. Radhakrishnan 



1. சஞ்ஜயா, அறநிேைாகிய 
குரு நிேத்ைில் லபார்சசய்ய 
விரும்பித் ைிரண்ை 
நம்ைவர்களும் 
பாண்ைவரும் என்ன 
சசய்ைனர்? சஞ்ஜயன் 
சசால்லுகிறான்:  

(1.1) In the field of righteousness, the field of the 

Kurus, when my people and the sons of Pāṇḍu had 
gathered together, eager for battle, what did they do, 

O Saṁjaya 

2. அப்லபாது 
துரிலயாைனராஜன் 
அணிவகுத்து நின்ற 
பாண்ைவர் பதைதயப் 
பார்த்துவிட்டு, ஆசாரிய 
(துலராண)னிைம் லபாய் 
(பின் வரும்) வார்த்தை 
சசால்ேோயினன்.  

(1.2) Then, Duryodhana the prince, having seen the 

army of the Pāṇḍavas drawn up in battle order, 
approached his teacher and spoke this word: 

3. "குருலவ, துருபைன் 
ைகனும் நின் சீைனுைாகிய 
நிபுணனால் வகுப்புற்ற 
இப்சபரிய பாண்ைவப் 
பதைதயப் பார்!"  

(1.3) Behold, 0 Teacher, this mighty army of the 
sons of Pāṇḍu organized by thy wise pupil, the 
son of Drupada.1 

4. இங்கு சூரரும் சபரிய 
வில்ோளிகளும் லபாரில் 
வைீதனயும் பார்த்ைதனயும் 
நிகர்த்ைவருைாகிய பேர் 
இருக்கிறார்கள் -- 
யுயுைானன்; விராைன்; 

ைகாரைனாகிய துருபைன்;  

(1.4) Here are heroes, great bowmen equal in 
battle to Bhīma and Arjuna=-Yuyudhāna, Virāṭa 
and Drupada, a mighty warrior. I 

5. ைிருஷ்ைலகது; 

லசகிைானன்; வரீியமுதைய 
காசிராஜன்; புருஜித்; குந்ைி 
லபாஜன்; ைனிைலரறாகிய 
தசவியன்;  

(1.5) Dhṛṣṭaketu, Cekitāna and the valiant King of 
Kāśi, also Purujit, Kuntibhoja and Śaibya the 
foremost of men.1 



6. வேிதை ைிக்க யுைாைந்யு; 

உத்ைசைளஜா என்ற வரீன்; 

சுபத்ைிதர ைகன்; ைிசரளபைி 
ைக்கள்; எல்லோருலை ைகா 
ரைர்.  

(1.6) Yudhāmanyu, the strong and Uttamauja, 
the brave; and also the son of Subhadrā and 
sons of Draupadī, all of them great warriors. 

7. இனி, எனது பதைக்கு 
நாயகராய், நம்முள்லள 
சிறந்லைாதரயுந் சைரிந்து 
சகாள். இருபிறப்பாளரில் 
லைம்பட்ைவலன, குறிப்பின் 
சபாருட்ைாக அவர்கதள 
உனக்குச் சசால்லுகிலறன்.  

(1.7) Know also, O Best of the twiceborn, the 
leaders of my army, those who are most 
distinguished among us. I will name them now for 
thy information. 

8. நீ; பஷீ்ைன், கர்ணன்; 

சபாருநர் கூட்ைத்தை 
சவல்லவானாகிய கிருபன்; 

அசுவத்ைாைன்; விகர்ணன், 

லசாைத்ைன் ைகன்;  

(1.8) Thyself and Bhīṣma and Karṇa and Kṛpa, 
ever victorious in battle; Asvatthāman, Vikarṇa, 
and also the son of Somadatta.1 

9. இன்னும் லவறு பே சூரர்; 

என் சபாருட்டு 
வாழ்க்தகதய துறந்லைார்; 

பேவிைைான ஆயுைங்களும் 
அம்புகளுமுதைலயார்; 

எல்லோருலை லபாரில் 
நிபுணர்.  

(1.9) And many other heroes who have risked 
their lives for my sake. They are armed with 
many kinds of weapons and are all well skilled in 
war. 

10. (எனினும்) பஷீ்ைனால் 
காக்கப்படும் நைது பதை 
(கண்ணுக்கு) 
நிதறந்ைிருக்கவில்தே. 
வைீனால் காக்கப்படும் 
இவர்களுதைய பதைலயா 
நிதறந்ைிருக்கிறது.  

(1.10) Unlimited is this army of ours which is 
guarded by Bhīṣma, while that army of theirs 
which is guarded by Bhīma is limited. 



11. நீங்களதனவரும் 
வகுப்புகளின்படி எல்ோ 
இைங்களிலும் 
நின்றுசகாண்டு 
பஷீ்ைதனலய காக்கக் 
கைவரீ்!  

(1.11) Therefore do ye all support Bhīṣma, 
standing firm in all the fronts, in your respective 
ranks. 

12. (அப்லபாது) 
துரிலயாைனனுக்கு ைகிழ்ச்சி 
விதளவிக்குைாறு 
கீர்த்ைிைிக்க சகளரவர் 
கிழவனாகிய பாட்ைன் 
உயர்ந்ை குரேில் 
சிங்கநாைம் புரிந்து 
சங்தகயூைினான்.  

(1.I2) In order to cheer him up the aged kuru, his 
valiant grandsire roared aloud like a lion and 
blew his conch. 

13. அப்பால், சங்குகளும், 

லபரிதககளும், 

ைம்பட்ைங்களும், 

பதறகளும், சகாம்புகளும் 
ைிடீசரன ஒேித்ைன. அஃது 
லபலராதசயாயிற்று.  

(1.I3) Then conches and kettledrums, tabors and 
drums and horns suddenly were struck and the 
noise was tumultuous. 

14. பின்பு சவள்தளக் 
குைிதரகள் பூட்டிய 
சபருந்லைரில் நின்ற 
ைாைவனும் பார்த்ைனும் 
(ைம்முதைய) 
லைவச்சங்குகதள யூைினர்.  

(1.I4) When stationed in their great chariot, yoked 
to white horses, Kṛṣṇa and Arjuna blew their 
celestial conches. 

15. கண்ணன் 
பாஞ்ஜசன்யத்தை 
யூைினான். லவை ைத்ைம் 
என்ற சங்தக ைனஞ்சஜயன் 
ஒேித்ைான்; அஞ்சுைற்குரிய 
சசயல்கதளயுதைய ஓநாய் 

(1.15) Kṛṣṇa blew his Pāñcajanya and Arjuna his 
Devadatta and Bhīma of terrific deeds blew his 
mighty conch, Pauṇḍra. 



வயிற்று வைீன் 
சபளண்ட்ரம் என்ற 
சபருஞ்சங்தக யூைினான்.  

16. குந்ைி ைகனாகிய 
யுைிஷ்டிரராஜன் அநந்ை 
விஜயன் என்ற சங்தகயும், 

நகுேனும் சகலைவனும் 
(முதறலய) சுலகாஷம், 

ைணிபுஷ்பகம் என்ற 
சங்குகதளயும் ஊைினர்.  

(1.I6) Prince Yudhisthira,1 the son of Kuntī, blew his 

Anantavijaya and Nakula and Sahadeva blew their 
Sughoṣa and Maṇipuṣpaka. 

17. வில்ோளிகளில் ைிகச் 
சிறந்ை காசிராஜனும், 

ைகாரைனாகிய சிகண்டியும், 

ைிருஷ்ைத்யும்நனும்,விராை
னும், சவல்ேப்பைாை 
ஸாத்யகியும், 

(1.I7) And the king of Kāśi, the Chief of archers, 

Śikhaṇḍin, the great warrior, Dhṛṣṭadyumna and 
Virāṭa and the invincible Sātyaki. 

18. துருபைனும், துலராபதை 
ைக்களும், 

சபருந்லைாளுதையவனாகிய 
சுபத்ைிதர ைகனும் 
ைனித்ைனிலய ைத்ைம் 
சங்குகதள ஒேித்ைனர், 

*பூைிக்குத் ைதேவலன! 
(*இங்கு பூைிக்குத் 
ைதேவசனன்று 
ைிருைராஷ்டிரதனக் கதை 
சசால்ேி வரும் சஞ்ஜயன் 
விளிக்கிறான்)  

(1.18) Drupada and the sons of Draupadī, O Lord 
of earth and the strong-armed son of Subhadrā, 
on all sides blew their respective conches. 

19. அந்ைப் சபருமுழக்கம் 
வாதனயும் ைண்தணயும் 
உைசனாேிக்கச் சசய்வைாய் 
ைிருைராஷ்டிரக் 

(1.I9) The tumultuous uproar resounding through 
earth and sky rent the hearts of Dḥṛtarāṣṭra's 
sons. 



கூட்ைத்ைாரின் 
சநஞ்சுகதளப் பிளந்ைது. 
20. அப்பால், (இரு ைிறத்தும்) 
அம்புகள் பறக்கத் 
ைதேப்பட்ைன. அப்லபாது 
குரங்குக் சகாடியுயர்த்ைி 
பார்த்ைன் ைிருைராஷ்டிரக் 
கூட்ைத்ைாதர லநாக்கி 
வில்தே லயந்ைிக் 
சகாண்டு, கண்ணதனப் 
பார்த்துச் சசால்லுகிறான். 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  

(1.20) Then Arjuna, whose banner bore the crest 
of Hanumān, looked at the sons of Dḥṛtarāṣṭra 
drawn up in battle order; and as the flight of 
missiles (almost) started, he took up his bow. 

21. "அச்சுைா! 
பதைகளிரண்டுக்கும் நடுலவ 
என் லைதரக் சகாண்டு 
நிறுத்துக!" என்று. (லகளாய் 
ைிருைராஷ்டிர ராஜலன!)''  

(1.2I) And, O Lord of earth, he spoke this word to 
Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa): Draw up my chariot, O Acyuta 
(Kṛṣṇa), between the two armies. 

22. "சைதர விரும்பி நிற்கும் 
இவர்கதள நான் பார்க்க 
லவண்டும். இந்ைப் லபார்த் 
சைாைக்கத்ைில் என்லனாடு 
லபார் சசய்யக் கைலவார் 
யார்?  

(1.22) So that I may observe these men standing, 
eager for battle, with whom I have to contend in 
this strife of war. 

23. சகட்ை ைைிசகாண்ை 
துரிலயாைனனுக்குப் பிரீைி 
சசய்யும் வண்ணம், இங்கு 
லபார் சசய்யத் ைிரண்டு 
நிற்லபாதர நான் 
காணலவண்டும்" என்றான். 
சஞ்ஜயன் சசால்ேிக் 
சகாண்டு வருகிறான்:  

(1.23) I wish to look at those who are assembled 
here, ready to fight and eager to achieve in battle 
what is dear to the evil-minded son of 
Dḥṛtarāṣṭra. 



24. (லகளாய்) பரை 
நாட்ைரலச, இங்ஙனம் 
பார்த்ைனுதரத்ைது லகட்ை 
கண்ணன் ைிகவும் 
லைன்தை சகாண்ை 
அத்லைதர இரண்டு 
பதைகளுக்குைிதைலய 
சகாண்டு நிறுத்ைினான்.  

(1.24) Thus addressed by Guḍākeśa (Arjuna), 
Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa) drew up that best of chariots, O 
Bharata (Dḥṛtarāṣṭra) between the two armies. 

25. பஷீ்ைனுக்கும் 
துலராணனுக்கும் 
ைற்சறல்ோ 
லவந்ைருக்குசைைிலர லைதர 
நிறுத்ைிக் சகாண்டு, 

"பார்த்ைா! இங்கு கூடி 
நிற்கும் சகளரவதரப் பார்!" 
என்றான்.  

(1.25) In front of Bhīṣma, Droṇa and all the chiefs 
he said: "Behold, O Pārtha (Arjuna), these Kurus 
assembled (here)." 

26. அங்கு பார்த்ைன் 
ைன்னுதைய ைந்தையரும், 

பாட்ைன்ைாரும், குருக்களும், 

ைாதுேரும், அண்ணன் 
ைம்பிகளும், ைக்களும், 

லபரரும், லைாழர்களும் 
நிற்பது கண்ைான்.  

(1.26) There saw Arjuna standing fathers and 
grandfathers, teachers, uncles, brothers, sons 
and grandsons as also companions. 

27. அங்ஙனலை 
ைாைன்ைாரும், நண்பர்களும், 

உறவினசரல்ோரும் 
இரண்டு பதைகளிலும் 
நிற்கக் கண்டு, குந்ைி 
ைகனாகிய பார்த்ைன் -- 
ைிகவும் 
இரக்கமுற்றவனாய்த் 

(1.27) And also fathers-in-law and friends in both 
the armies. When the son of Kunti (Arjuna) saw 
all these kinsmen thus standing arrayed… 



துயருைன் சசால்லுகிறான். 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  

28. "கண்ணா! லபார் சசய்ய 
லவண்டி இங்கு ைிரண்டு 
நிற்கும் சுற்றத்ைார்கதளக் 
கண்டு,  

(1.28) He was overcome with great compassion 
and uttered this in sadness; 
The Distress of Arjuna 

When I see my own people arrayed and eager for 
fight O Kṛṣṇa, 

29. என் அவயங்கள் 
லசார்கின்றன. என் வாய் 
உேர்கிறது. என்னுைம்பு 
நடுங்குகிறது. ையிர் 
சிேிர்க்கிறது.  

(1.29) My limbs quail, my mouth goes dry, my 
body shakes, and my hair stands on end. 

30. *காண்டீபம் 
தகயிேிருந்து நழுவுகிறது. 
உைம்பில் 
எரிச்சலுண்ைாகிறது. 
என்னால் நிற்க 
முடியவில்தே. என் ைனம் 
சுழலுகிறது. 
(*காண்டீபசைன்பது 
அர்ஜுனனுதைய வில்ேின் 
சபயர்)  

(1.30) (The bow) Gāṇḍīva slips from my hand 
and my skin too is burning all over. I am not able 
to stand steady. My mind is reeling. 

31. லகசவா! விபரீைைான 
சகுனங்கள் பே 
காண்கிலறன். லபாரிலே 
சுற்றத்ைார்கதள ைடிப்பைில் 
எனக்கு நன்தை 
லைான்றவில்தே.  

(1.31) And I see evil omens, O Keśava (Kṛṣṇa), 
nor do I foresee any good by slaying my own 
people in the fight. 
Arjuna's attention to omens indicates his mental 
weakness and instability. 

32. கண்ணா! நான் 
சவற்றிதய விரும்புகிலறன்; 

ராஜ்யத்தையும், 

இன்பங்கதளயும் 
லவண்டுகிலறன். லகாவிந்ைா! 

(1.32) I do not long for victory, O Kṛṣṇa nor 
kingdom nor pleasures. Of what use is kingdom 
to us, O Kṛṣṇa, or enjoyment or even life? In 
moments of great sorrow, we are tempted to adopt 
the method of renunciation. 



நைக்கு ராஜ்யத்ைால் 
ஆவசைன்ன? இன்பங்களால் 
ஆவசைன்ன? உயிர் 
வாழ்க்தகயாலேனு 
ைாவசைன்லன?  

This verse indicates Arjuna's inclination for 
renunciation of the world: 
saṁnyāsasādhanasūcanam. Madhusūdana. 

33. யாவர் சபாருட்டு நாம் 
ராஜ்யத்தையும், 

லபாகங்கதளயும், 

இன்பங்கதளயும் 
விரும்புகிலறாலைா, அவர்கள் 
உயிதரயும் 
சசல்வங்கதளயும் 
துறந்லைாராய் இங்கு வந்து 
நிற்கிறார்கள்.  

(1.33) Those for whose sake we desire kingdom, 
enjoyments and pleasures, they stand here in 
battle, renouncing their lives and riches. 

34. குருக்களும், 

ைந்தையரும், ைக்களும், 

பாட்ைன்ைாரும், ைாதுேரும், 

ைாைன்ைாரும், லபரரும், 

தைத்துனரும், 

சம்பந்ைிகளும் (இங்குளர்).  

(34) Teachers, fathers, sons and also 
grandfathers; uncles and fathers-In-law, 
grandsons and brothers-in-law and (other) 
kinsmen. 

35. ைதுசூைனா! யான் 
சகால்ேப்படினும், 

இவர்கதளக் சகால்ே 
விரும்புகிலேன். மூவுேகின் 
ஆட்சி சபறுைற் சகனினும் 
(இது சசய்லயன்!) பூைியின் 
சபாருட்டுச் சசய்லவலனா?  

(1.35) These I would not consent to kill, though 
they kill me, O Madhusūdana (Kṛṣṇa), even for 
the kingdom of the three worlds; how much less 
for the sake of the earth? 

36. ஜநார்ைன! 
ைிருைராஷ்டிரக் 
கூட்ைத்ைாதரக் சகான்று 
நாம் என்ன 
இன்பத்தையதையப் 

(1.36) What pleasure can be ours, O Kṛṣṇa, after 
we have slain the sons of Dḥṛtarāṣṭra? Only sin 
will accrue to us if we kill these malignants. 



லபாகிலறாம்? இந்ைப் 
பாைகதரக் சகால்வைனால் 
நம்தைப் பாவலை சாரும்.  

37. ஆைோல், 

சுற்றத்ைாராகிய 
ைிருைராஷ்டிர 
வர்க்கத்ைாதரக் சகால்வது 
நைக்குத் ைகாது. ைாைவா! 
பந்துக்கதளக் சகான்றபின் 
நாம் இன்புற்றிருப்பசைப்படி?  

(1.37) So it is not right that we slay our kinsmen, 
the sons of Dḥṛtarāṣṭra. Indeed, how can we be 
happy, O Mādhava (Kṛṣṇa), if we kill our own people? 

38. அவாவின் ைிகுைியால் 
அறிவிழந்ை இவர்கள் 
குேத்தையழிப்பைில் 
விதளயும் ைீங்தகயும், 

நண்பருக்குச் சைி 
சசய்வைிலுள்ள 
பாைகத்தையும் 
காண்கிேராயினும்,  

(1.38) Even if these whose minds are 
overpowered by greed, see no wrong in the 
destruction of the family and no crime in 
treachery to friends; 

39. ஜநார்த்ைன! 
குேநாசத்ைால் ஏற்படுங் 
குற்றத்தையுணர்ந்ை நாம் 
இப்பாவத்ைினின்று விேகும் 
வழியறியாைிருப்பசைன்ன?  

(1.39) Why should we not have the wisdom to 
turn away from this sin, O Janārdana (Kṛṣṇa), we 
who see the wrong in the destruction of the 
family? 

40. குே நாசத்ைால் 
என்றுமுள்ள குேைர்ைங்கள் 
அழிகின்றன. ைர்ைம் 
அழிவைனால் குே 
முழுதையும் அைர்ைம் 
சூழ்கிறைன்லற?  

(1.40) In the ruin of a family, its ancient laws are 
destroyed: and when the laws perish, the whole 
family yields to lawlessness. 

41. கண்ணா! அைர்ைம் 
சூழ்வைனால் குே 
ஸ்ைிரீகள் சகட்டுப் 

(1.41) And when lawlessness prevails, O 
Vārṣṇeya (Kṛṣṇa), the women of the family 
become corrupted and when women are 
corrupted, confusion of castes arises. 



லபாகிறார்கள். விருஷ்ணி 
குேத் லைான்றலே! ைாைர் 
சகடுவைனால் வர்ணக் 
குழப்பமுண்ைாகிறது.  

42. அக்குழப்பத்ைால் 
குேத்ைார்க்கும் அைதன 
அழித்ைார்க்கும் 
நரகலைற்படுகிறது. 
இவர்களுதைய பிைிர்க்கள் 
பிண்ைமும் நீருைின்றி 
வழீ்ச்சி சபறுகிறார்கள்.  

(1.42) And to hell does this confusion bring the 
family itself as well as those who have destroyed 
it. For the spirits of their ancestors fall, deprived 
of their offerings of rice and water. 

43. வர்ணக் 
குழப்பமுண்ைாகும்படி 
குேக் லகைர் சசய்யும் 
இக்குற்றங்களால் ஜாைி 
ைர்ைங்களும் 
சைான்றுசைாட்டுள்ள 
குேைர்ைங்களும் எடுபட்டுப் 
லபாகின்றன.  

(1.43) By the misdeeds of those who destroy a 

family and create confusion of varṇas, the 

immemorial laws of the caste and the family are 

destroyed. 

44. ஜநார்த்ைன! குே 
ைர்ைங்கள் எடுபட்டுப் லபான 
ைனிைருக்கு எக்காலும் 
நரகத்ைில் வாசசைன்று 
லகள்விப் படுகிலறாம்.  

(1.44) And we have heard it said, O Janārdana 

(Kṛṣṇa), that the men of the families whose laws are 

destroyed needs must live in hell. 

45. அந்லைா! 
அரசவின்பத்தை விதழந்து 
சுற்றத்ைாதரக் சகால்ே 
முற்படும் நாம் சபரிய 
பாவஞ்சசய்யத் ைதேப் 
பட்லைாம்.  

(1.45) Alas, what a great sin have we resolved to 

commit in striving to slay our own people through our 

greed for the pleasures of the kingdom. 



46. தகயிோயுை 
ைில்ோைல், எைிர்க்காைல் 
நிற்குசைன்தன இந்ை 
ைிருைராஷ்டிரக் கூட்ைத்ைார் 
ஆயுை பாணிகளாய்ப் 
லபாரில் ைடித்துவிடினும் 
அது எனக்குப் சபரிய 
நன்தைலய யாம்." 
சஞ்ஜயன் சசால்லுகிறான்:  

(1.46) Far better would it be for me if the sons of 

Dḥṛtarāṣṭra, with weapons in hand, should slay me in 

the battle, while I remain unresisting and unarmed. 

47. சசருக்களத்ைில் 
இவ்வாறு சசால்ேிவிட்டுப் 
பார்த்ைன் அம்புகதளயும் 
வில்தேயும் எறிந்து 
லபாட்டுத் துயரில் மூழ்கிய 
ைனத்ைனாய்த் லைர்ப் 
பைீத்ைின் லைலுட்கார்ந்து 
சகாண்ைான். 

(1.47) Having spoken thus on the (field of) battle, 

Arjuna sank down on the seat of his chariot, 

casting away his bow and arrow, his spirit 

overwhelmed by sorrow. 

பகவத் கீதை : இரண்ைாம் அத்ைியாயம்  
ஸாங்கிய யயாகம் 
 

லபார் புரிய ைனம் வராைல் ைிதகத்துத் ைன்தனச் சரணதைந்ை 
அர்ஜுனதன லநாக்கிக் கண்ணன் உதரக்கின்றான்: "அர்ஜுனா, நீ 
வருந்துவது முற்றிலும் ைவறு. எைிரிகளின் ஆன்ைாதவப் பற்றி 
வருந்துகின்றாயா? அல்ேது அவர்களின் உைதேப்பற்றி 
வருந்துகின்றாயா? இரண்டும் சரியல்ே. ஆன்ைா என்றும் அழிவற்றது. 
அதைக் கத்ைியால் சவட்ைவும், ைீயினால் எரிக்கவும் முடியாது. 
உைலோ அழியும் இயல்பு வாய்ந்ைது. நீ அழிக்காவிடினும் அது 
ைாலன அழிய லவண்டியதுைான். ஆன்ைாவுக்கு ஓருைல் அழிந்ைதும், 

ைற்லறாருைல் ைாலன வந்து லசரும். ஆத்ைாவின் இயற்தகதய 
எண்ணி ஏற்படுத்ைப்பட்ை சசயல்கதள நீ சசய்லை ைீரலவண்டும். 
அச்சசயல்கதளச் சசய்யுங்கால், நாம் சசய்ய லவண்டியதைச் 



சசய்கிலறாம், அதுவும் ஈசுவரப் பிரீைிக்காகலவ என்று எண்ணிச் சசய். 
இைனால் ஆத்ை ஞானம் சபருகி அைில் நிதேசபற்று 
நற்கைியதைவாய். ஈசுவரப் ப்ரீைிதயத் ைவிர ைற்ற பேதனக் 
லகாரினால் சம்சாரக் கட்டிேிருந்து ைன்தன விடுவித்துக் சகாள்ள 
முடியாது." சஞ்ஜயன் சசால்லுகிறான்: 

02ChapterBG 
CHAPTER II 

Sāṁkhya Theory and Yoga Practice 
Kṛṣṇa's rebuke and exhortation to be brave 

1. அவ்வண்ணம் 
இரக்கைிஞ்சியவனாய் நீர் 
நிரம்பிய லசாக 
விழிகளுைன் வருந்ைிய 
அர்ஜுனதன லநாக்கி 
ைதுசூைனன் 
சசால்லுகிறான்: ஸ்ரீ 
பகவான் சசால்லுகிறான்.  

Saṁjaya said: 
(2.1) To him (who was) thus overcome by pity, 
whose eyes were filled with tears and troubled 
and (who was) much depressed in mind, 
Madhusūdana (Kṛṣṇa) spoke this word. 

2. இந்ை முட்டுைேில் 
இவ்வுள்ளச் லசார்தவ நீ 
எங்கிருந்து சபற்றாய்? இஃது 
ஆரியருக்குத் ைகாது. 
வானுேதகத் ைடுப்பது; 

அபகீர்த்ைி ைருவது 
அர்ஜுனா!  

The Blessed Lord said: 
(2.2) Whence has come to thee this stain (this 
dejection) of spirit in this hour of crisis? It is unknown 
to men of noble mind (not cherished by the Aryans); it 
does not lead to heaven; (on earth) it causes 
disgrace, O Arjuna.  
 

3. பார்த்ைா! 
லபடித்ைன்தையதையாலை! 
இது நினக்குப் சபாருந்ைது. 
இழிபட்ை ைனத் 
ைளர்ச்சிதய நீக்கி எழுந்து 
நில்; பதகவதரச் 

(2.3) Yield not to this unmanl iness , O Pārtha   
(Arjuna) for it does not become thee.  Cast off this 
petty fa in theartedness and  arise, O  Oppressor   
of the  foes (Arjuna). 



சுடுலவாலன! அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

4. ைதுசூைனா! பஷீ்ைதரயும், 

துலராணதரயும் லபாரில் 
அம்புகளால் எப்படி 
எைிர்ப்லபன். இவர்கள் 
சைாழுைற்குரியவர்; 

பதகவதரயழிப்லபாய்!  

A
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: 
(2.4) How shall I  strike  Bhīṣma  and  Droṇa  
who are worthy of worship, O Madhusūdana  

(Kṛṣṇa),  with  arrows in battle" O  Slayer  of  foes 

(Kṛṣṇa.)?  

5. சபரிலயாராகிய 
குருக்கதளக் சகால்ோைல், 

உேகத்ைில் 
பிச்தசசயடுத்துண்பதும் 
நன்று. சபாருதள 
விரும்பும் குருக்கதளக் 
சகான்று நாம் துய்க்கும் 
இன்பங்கள் உைிரத்ைிற் 
(ரத்ைத்ைில்) கேந்ைனவாம்.  

2.5) It is better to live in this world by begging  
than  to slay these  honoured  teachers.1 Though 

they are mindful  of their gains,  they  are  my  
teachers  and  by  slaying  them,  only,   I would 
enjoy  in this  world  delights which  are smeared  
with blood. 
 

6. லைலும், நாம் இவர்கதள 
சவல்லுைல், இவர்கள் 
நம்தை சவல்லுைல் -- 
இவற்றுள் எது நைக்கு 
லைன்தைசயன்பது 
விளங்கவில்தே. எவதரக் 
சகான்றபின் நாம் 
உயிர்சகாண்டு வாழ 
விரும்லபாலைா, அத்ைதகய 

(2.6) Nor do we know which for us is better, 
whether we conquer them or they conquer us. 
The sons of Dḥṛtarāṣṭra, whom if we slew we 
should not care to live, are standing before us in 
battle array, 



ைிருைராஷ்டிரக் கூட்ைத்ைார் 
லபார் முதனயில் வந்து 
நிற்கிறார்கள்.  

7. சிறுதையாகிய 
குதறயால் இயல்பு 
அழிந்ைனவாய், அறம் 
இன்னது என்றுணராைல் 
ையங்கிய அறிவுைன், யான் 
உன்தனக் லகட்கிலறன். எது 
நன்சறன்பதை எனக்கு 
நிச்சயப்படுத்ைிச் சசால்லுக. 
நான் உன் சீைன். 
உன்தனலய சரணசைனப் 
புகுந்லைன். கட்ைதள ைருக.  

(2.7) My very being is stricken with the weakness 
of (sentimental) pity. With my mind bewildered 
about my duty, I ask Thee. Tell me, for certain, 
which is better. I am Thy pupil; teach me, who 
am seeking refuge in Thee.  
 

8. பூைியின் லைல் 
நிகரில்ோை 
சசல்வமுதைய ராஜ்யம் 
சபறினும், அன்றி வாலனார் 
ைிதச ஆட்சி சபறினும் 
புேன்கதள அைக்கும் 
இயல்புதைய இந்ைத் துயர் 
எம்தைவிட்டு நீங்குசைன்று 
லைான்றவில்தே. சஞ்ஜயன் 
சசால்லுகிறான்:  

(2.8) I do not see what will drive away this sorrow 
which dries up my senses even if I should attain 
rich and unrivalled kingdom on earth or even the 
sovereignty of the gods. 
The conflict in Arjuna must be healed. He must 
attain to a new, integral, comprehensive  
consciousness.  

9. "பதகவதரக் சகாளுத்தும் 
பார்த்ைனங்கு பசுநிதர 
காக்கும் பகவதன லநாக்கிப் 
"லபாரினிப் புரிலயன்" என்று 
வாய் புதைத்ைிருந்ைான்."  

Saṁjaya said: 
(2.9) Having thus addressed Hṛṣīkeśa 
(Kṛṣṇa),the mighty Guḍākeśa (Arjuna) said to 
Govinda (Kṛṣṇa) "I will not fight)' and became 
silent. 
 



10. பாரைா, அப்லபாது 
கண்ணன் புன்னதக பூத்து 
இரண்டு பதைகளுக்கும் 
நடுலவ துயருற்று நின்ற 
பார்த்ைதன லநாக்கி 
இவ்வசன முதரக்கிறான்: 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

(2.10) To him thus depressed in the midst of the 
two armies. O Bharata (Dḥṛtarāṣṭra), Hṛṣīkeśa 
(Kṛṣṇa), smiling as it were, spoke this word 

11. "துயர்ப்பைத் ைகாைார் 
சபாருட்டுத் 
துயர்ப்படுகின்றாய்! ஞான 
வுதரகளு முதரக்கின்றாய்! 
இறந்ைார்க் லகனும் 
இருந்ைார்க் லகனுந் துயர் 
சகாளார் அறிஞர்."  

The Blessed Lord said: 
(2.11) Thou grievest for those whom thou 
shouldst not grieve for and yet thou speakest 
words about wisdom. Wise men do not grieve for 
the dead or for the living.  
 

12. இைன் முன் 
எக்காேத்ைிலும் நான் 
இல்ோைிருந்ைிலேன். நீயும் 
இங்குள்ள லவண்ைர் 
யாவரும் அப்படிலய. இனி 
நாம் என்தறக்கும் 
இல்ோைற்லபாகவும் 
ைாட்லைாம்.  

(2.I2) Never was there a time when I was not, nor 
thou, nor these lords of men, nor will there ever 
be a time hereafter when we all shall cease to 
be.  
 

13. ஆத்ைாவுக்கு 
இவ்வுைேில் எங்ஙனம் 
பிள்தளப் பிராயமும், 

இளதையும், மூப்பும் 
லைான்றுகின்றனலவா, 

அங்ஙனலை ைற்சறாரு 
சரீரப் பிறப்புத் 

(2.I3) As the soul passes in this body through 
childhood, youth and age, even so is its taking on 
of another body. The sage is not perplexed by 
this.  
 



லைான்றுகிறது. ைீரன் அைில் 
கேங்கைாட்ைான்.  

14. குந்ைியின் ைகலன, 

குளிதரயும், 

சவப்பத்தையும், 

இன்பத்தையும், 

துன்பத்தையும் ைரும் 
இயற்தகயின் 
ைீண்டுைல்கள் லைான்றி 
ைதறயும் இயல்புதையன, 

என்றுைிருப்பனவல்ே. 
பாரைா! அவற்தறப் 
சபாறுத்துக்சகாள்.  

(2.14) Contacts with their objects, O Son of Kunti 
(Arjuna), give rise to  cold and heat, pleasure and 
pain. They come and go and do not last forever, 
these learn to endure O Bharata (Arjuna).  
 

15. யாவன் இவற்றால் 
துயர்ப்பைான். 
இன்பமுந்துன்பமும் 
நிகசரனக் சகாள்வான், அந்ை 
ைீரன் சாகாைிருக்கத் 
ைகுவான்.  

(2.15) The man who is not troubled by these, O 
Chief of men (Arjuna), who remains the same in 
pain and pleasure, who is wise makes himself fit 
for eternal life.  
 

16. இல்ோைது 
உண்தையாகாது. உள்ளது 
இல்ோைைாகாது. 
உண்தையறிவார் 
இவ்விரண்டுக்குமுள்ள 
லவற்றுதை யுணர்வார்.  

(2.16) Of the non-existent there is no coming to 
be; of the existent there is no ceasing to be. The 
conclusion about these two has been perceived 
by the seers of truth.  
 

17. இவ்வுேக முழுவைிலும் 
பரந்து நிற்கும் சபாருள் 
அறிவற்றசைன்றறி; இது 
லகைற்றது; இைதன 

 (2.I7) Know thou that that by which all this is 
pervaded is indestructible. Of this immutable 
being, no one can bring about the destruction.  
 



யழித்ைல் யார்க்கும் 
இயோது.  

18. ஆத்ைா நித்ைியன்; 

அழிவற்றான்; 

அளவிைத்ைகாைான் 
எனினும் அவனுதைய 
வடிவங்கள் கிறுைியுதையன 
என்பர். ஆைோல் பாரைா, 

லபார் சசய்.  

(2.18) It is said that these bodies of the eternal 
embodied (soul) which is indestructible and 
incomprehensible come to an end. Therefore 
fight, O Bharata (Arjuna).  
 

19. இவன் சகால்வாசனன்று 
நிதனப்லபானும், 

சகால்ேப்படுவாசனன்று 
நிதனப்லபானும் -- 
இருவரும் அறியாைார். 
இவன் 
சகால்லுவதுைில்தே, 

சகாதேயுண்பதுைில்தே.  

(2.I9) He who thinks that this slays and he who 
thinks that this is slain; both of them fail to 
perceive the truth; this one neither slays nor is 
slain. 
 

20. இவன் பிறப்பதுைில்தே; 

எக்காேத்ைிலும் 
இறப்பதுைில்தே. இவன் 
ஒரு முதறயிேிருந்து 
பின்னர் இல்ோது 
லபாவதுைில்தே. இவன் 
பிறப்பற்றான். அனவரைன். 
இவன் சாசுவைன்; 

பழதைலயான்; உைம்பு 
சகால்ேப்படுதகயில் 
இவன் சகால்ேப்பைான். 

(2.20) He is never born, nor does he die at any 
time, nor having (once) come to be will he again 
cease to be. He is unborn, eternal, permanent 
and primeval. He is not slain when the body is 
slain, 
 



21. இப்சபாருள் அழிவற்றது, 

பிறப்பற்றது, என்றுமுளது -- 
இங்ஙனமுணர்வான் 
சகால்வசைவதன? அவன் 
சகால்விப்பது எவதன?  

(2.2I) He who knows that it is indestructible and 
eternal, uncreate and unchanging, how can such 
a person slay any one, O Pārtha (Arjuna), or 
cause anyone to slay?  
 

22. தநந்ை துணிகதளக் 
கழற்றிசயறிந்துவிட்டு 
ைனிைன் புைிய துணிகள் 
சகாள்ளுைாறு லபாே, 

ஆத்ைா தநந்ை 
உைல்கதளக் கதளந்து 
புைியனவற்தற எய்துகிறது.  

(2.22) Just as a person casts off worn-out 
garments and puts on others that are new, even 
so does the embodied soul cast off worn-out 
bodies and take on others that are new.  
 

23. இவதன ஆயுைங்கள் 
சவட்ைைாட்ைா; ைீ எரிக்காது; 

நீர் இவதன நதனக்காது; 

காற்று உேர்த்ைாது.  

(2.23) Weapons do not cleave this self, fire does 
not burn him; waters do not make him wet; nor 
does the wind make him dry.  
 

24. பிளத்ைற்கரியவன்; 

எரித்ைற்கும், நதனத்ைற்கும், 

உேர்த்துைற்கும் அரியவன்; 

நித்ைியன். எங்கும் 
நிதறந்ைவன்; 

உறுைிய்தையான்; 

அதசயாைான்; 

என்றுைிருப்பான்.  

(2.24) He is uncleavable, He cannot be burnt. He 
can be neither wetted nor dried. He is eternal, all-
pervading, unchanging and immovable. He is the 
same forever.  

25. "சைளிைற் கரியான் 
சிந்ைதனக் கரியான் ைாறுை 
ேில்ோைா சனன்ப! 
ஆைோல் இவதன 

(2.25) He is said to be unmanifest, unthinkable 
and unchanging. Therefore, knowing him as 
such, thou shouldst not grieve.  
 



இங்ஙனம் அறிந்துநீ துயர்ப் 
பைாைிருக்கக் கைவாய்."  

26. அன்றி, நீ இவதன 
நித்ைமும் பிறந்து நித்ைமும் 
ைடிவாசனன்று கருைினால், 

அப்லபாதும் 
சபருந்லைாளுதையாய், நீ 
இவன் சபாருட்டுத் 
துயருறல் ைகாது.  

(2.26) Even if thou thinkest that the self is 
perpetually born and perpetually dies, even then, 
O Mighty-armed (Arjuna), thou shouldst not 
grieve. 

27. பிறந்ைவன் சாவது 
உறுைிசயனில், சசத்ைவன் 
பிறப்பது உறுைிசயனி, இந்ை 
விேக்சகாணாச் சசய்ைிக்கு 
நீ அழுங்குைல் ைகுைியன்று.  

(2.27) For to the one that is born death is certain 
and certain is birth for the one that has died. 
Therefore for what is unavoidable, thou shouldst 
not grieve.  
 

28. பாரைா! உயிர்களின் 
ஆரம்பம் சைளிவில்தே; 

நடுநிதேதை 
சைளிவுதையது; இவற்றின் 
இறுைியுந் சைளிவில்தே. 
இைில் துஅர்ப்படுவசைன்ன?  

(2.28) Beings are unmanifest in their beginnings, 
manifest in the middles and unmanifest again in 
their ends, O Bharata (Arjuna), What is there in 
this for lamentation? 

29. இந்ை ஆன்ைாதவ, 

"வியப்சபன ஒருவன் 
காண்கிறான், வியப்சபன 
ஒருவன் சசால்லுகிறான், 

வியப்சபன ஒருவன் 
லகட்கிறான், லகட்கினும் 
இைதன அறிவான் 
எவனுைிேன்."  

(2.29) One looks upon Him as a marvel, another 
likewise speaks of Him as a marvel; another 
hears of Him as a marvel; and even after 
hearing, no one whatsoever has known Him. 
 



30. பாரைா! 
எல்ோருைம்பிலுமுள்ள 
இந்ை ஆத்ைா சகால்ே 
முடியாைவன். ஆைோல் நீ 
எங்க உயிரின் சபாருட்டும் 
வருந்துைல் லவண்ைா!  

(2.30) The dweller in the body of everyone, O 
Bharata (Arjuna), is eternal and can never be 
slain, Therefore thou shouldst not grieve for any 
creature.  
 

31. ஸ்வைர்ைத்தைக் 
கருைியும் நீ நடுங்குைல் 
இதசயாது. அறப்லபாதரக் 
காட்டிலும் உயர்ந்ைசைாரு 
நன்தை ைன்னர்க்கில்தே.  

(2.31) Further, having regard for thine own duty, 
thou shouldst not falter, there exists no greater 
good for a Ksatriya than a battle enjoined by 
duty.  
 

32. ைாலன வந்சைய்வது, 

ைிறந்து கிைக்கும் 
சபான்னுேகவாயில் 
லபான்றது. இத்ைதகய 
லபார் கிதைக்கப் சபறும் 
ைன்னர் இன்பமுதையார்!  

(2.32) Happy are the Kṣatriyas, O Partha 
(Arjuna), for whom such a war comes of its own 
accord as an open door to heaven. A Kṣatriya's 
happiness consists not in domestic pleasures 
and comfort but in fighting for the right.1 
 

33. அன்றி நீ இந்ைத் ைர்ை 
யுத்ைத்தை நைத்ைாைல் 
விடுவாயானால், அைனால் 
ஸ்வைர்ைத்தையும், 

கீர்த்ைிதயயும் சகான்று 
பாவத்தை யதைவாய்.  

(2.33) But if thou doest not this lawful battle, then 
thou wilt fail thy duty and glory and will incur sin.  
When the struggle between right and wrong is 
on, he who abstains from it out of false 
sentimentality, weakness or cowardice would be 
committing a sin. 

34. உேகத்ைார் உனக்கு 
ைாறாை 
வதசயுமுதரப்பார்கள். 
புகழ் சகாண்லைான் 
பின்னசரய்தும் அபகீர்த்ைி 

(2.34) Besides, men will ever recount thy ill-fame 
and for one who has been honoured, ill-fame is 
worse than death. 



ைரணத்ைிலுங் 
சகாடிைன்லறா?  

35. நீ அச்சத்ைால் லபாதர 
விட்டு விேகியைாக 
ைகாரைர் கருதுவார்கள். 
அவர்களுதைய 
நன்ைைிப்தபப் சபற்ற நீ 
இைனால் 
சிறுதையதைவாய். 

(2.35) The great warriors will think that thou hast 
abstained from battle through fear and they by 
whom thou wast highly esteemed will make light 
of thee.  

36. உனக்கு லவண்ைாைார் 
சசால்ேைகாை வார்த்தைகள் 
பே சசால்லுவார்கள். உன் 
ைிறதைதயப் பழிப்பார்கள். 
இதைக் காட்டிலும் 
அைிகைான துன்பசைது?  

(2.36) Many unseemly words will be uttered by 
thy enemies, slandering thy strength. Could 
anything be sadder than that? Contrast this with 
the central teaching of the Gita that one should 
be indifferent to praise and blame.  

37. சகால்ேப்படிலனா 
வானுேசகய்துவாய். 
சவன்றால் பூைியாள்வாய். 
ஆைோல் லபார் சசயத் 
துணிந்து நீ எழுந்து நில்.  

(2.37) Either slain thou shalt go to heaven; or 
victorious thou shalt enjoy the earth; Therefore 
arise, O Son of Kuntī (Arjuna), resolved on battle. 
 

38. இன்பம், துன்பம், இழவு, 

லபறு, சவற்றி, லைால்வி 
இவற்தற 
நிகசரனக்சகாண்டு, நீ 
லபார்க்சகாருப்படுக. 
இவ்வண்ணம் புரிந்ைால் 
பாவசைய்ைாய்.  

(2.38) Treating alike pleasure and pain, gain and 
loss, victory and defeat, then get ready for battle. 
Thus thou shall not Incur sin. 
 



39. இங்ஙனம் உனக்கு 
ஸாங்கிய வழிப்படி புத்ைி 
சசான்லனன். இனி லயாக 
வழியால் சசால்லுகிலறன்; 

லகள். இந்ைப் புத்ைி 
சகாண்ைவன் கர்ைத் 
ைதளகதளச் சிைறி 
விடுவான்.  

(2.39) This is the wisdom of the Sāṁkhya given 
to thee, O Pārtha (Arjuna). Listen now to the 
wisdom of the Yoga. If your intelligence accepts 
it, thou shalt cast away the bondage of works. 
 

40. இைில் முயற்சிக்கு 
அழிவில்தே. இது வரம்பு 
ைீறிய சசயற்தகயுைன்று. 
இந்ைத் ைர்ைத்ைில் 
சிறிைிருப்பினும், 

அஃசைாருவதனப் 
லபரச்சத்ைினின்று 
காப்பாற்றும்.  

(2.40) In this path, no effort is ever lost and no 
obstacle prevails; even a little of this 
righteousness (dharma) saves from great fear. 
No step is lost, every moment is a gain. Every 
effort in the struggle will be counted as a merit. 

41. குருகுே லைான்றலே! 
உறுைியுதைய புத்ைி 
இவ்வுேகத்ைில் 
ஒருதையுதையது. 
உறுைியில்ோலைாரின் ைைி 
பே கிதளப்பட்ைது, 

முடிவற்றது.  

(2.41) In this, O joy of the Kurus (Arjuna), the 
resolute (decided) understanding is single; but 
the thoughts of the irresolute (undecided) are 
many-branched and endless.  
 

42. லவைங்களின் 
சவளியுதரயில் ைகிழ்வார் 
சிேர், பூக்கதளப் லபான்ற 
(அேங்காரச்) சசாற்கள் 
லபசுகிறார்கள். ைைது 

(2.42-43) The undiscerning who rejoice in the 
letter of the Veda, who contend that there is 
nothing else, whose nature is desire and who are 
intent on heaven, proclaim these flowery words 
that result in rebirth as the fruit of actions and (lay 
down) various specialized rites for the attainment 
of enjoyment and power.  



சகாள்தகசயாழிய ைற்றது 
பிதழசயன்கிறார்கள்.  

43. இவர்கள் காைிகள், 

சுவர்க்கத்தைப் பாரைாகக் 
சகாண்லைார். பிறப்புக்கும் 
சைாழிலுக்கும் பயன் 
லவண்டுலவார்; 

லபாகத்தையும் 
ஆட்சிதயயும் 
லவண்டுலவார்; 

பேவதகயான 
கிரிதயகதளக் காட்டிப் 
லபசுகிறார்கள்.  

(2.42-43) The undiscerning who rejoice in the 
letter of the Veda, who contend that there is 
nothing else, whose nature is desire and who are 
intent on heaven, proclaim these flowery words 
that result in rebirth as the fruit of actions and (lay 
down) various specialized rites for the attainment 
of enjoyment and power.  

44. இவர்கள் 
சசால்லுவதைக் லகட்டு 
ைைிையங்கி லபாகத்ைிலும், 

ஆட்சியிலும் 
பற்றுறுலவாருதைய நிச்சய 
புத்ைி சைாைியில் நிதே 
சபறாது.  

(2.44) The intelligence which discriminates 
between right and wrong, of those who are 
devoted to enjoyment and power and whose 
minds are carried away by these words (of the 
Veda) is not well-established in the Self (or 
concentration).  
 

45. மூன்று 
குணங்களுக்குட்பட்ைனவற்
தறக் குறித்து லவைங்கள் 
லபசுகின்றன. அர்ஜுனா! நீ 
மூன்று குணங்கதளயும் 
கைந்லைானாகுக. 
*இருதைகளற்று (*நன்தை-
ைீதை; ஒளி-இருள்; குளிர்-
சவப்பம் லபான்ற இரட்தை 

(2.45) The action of the three-fold modes is the 
subject matter of the Veda; but do thou become 
free, O Arjuna, from this threefold nature; be free 
from the dualities (the pairs of opposites), be 
firmly fixed in purity, not caring for acquisition and 
preservation, and be possessed of the Self.  
 



நிதேகள்) எப்லபாதும் 
உண்தையில் நின்று, லயாக 
லக்ஷைங்கதளக் கருைாைல் 
ஆத்ைாதவ 
வசப்படுத்ைியவனாகுக.  

46. எங்கும் நீர் நிரம்பிய 
இைத்ைில் ஒரு சிறு குட்ைம் 
என்ன சபாருளுதையது; 

அன்ன சபாருலள 
ஞானமுதைய 
பிராைணனுக்கு 
லவைங்களுமுதையன.  

(2.46) As is the use of a pond in a place flooded 
with water everywhere, so is that of all the Vedas 
for the Brahmin who understands.  
 

47. சைாழில் சசய்யத்ைான் 
உனக்கு அைிகாரமுண்டு. 
அைன் பயன்களில் 
எப்லபாதுலை 
உனக்கைிகாரைில்தே. 
சசய்தகயின் பயதனக் 
கருைாலை; சைாழில் 
சசய்யாைலுைிராலை.  

(2.47) To action alone hast thou a right and never 
at all to its fruits; let not the fruits of action be thy 
motive; neither let there be in thee any 
attachment to inaction.  
 

48. ைனஞ்ஜயா! லயாகத்ைில் 
நின்று பற்தற நீக்கி 
சவற்றி லைால்விகதள 
நிகசரனக்சகாண்டு 
சைாழில்கதளச் சசய்க. 
நடுநிதேலய 
லயாகசைனப்படும்.  

(2.48) Fixed in yoga, do thy work, O Winner of 
wealth (Arjuna), abandoning attachment, with an 
even mind in success and failure, for evenness of 
mind is called yoga.  
 

49. ைனஞ்ஜயா! *புத்ைி 
லயாகத்தைக் காட்டிலும் 

(2.49) Far inferior indeed is mere action to the 
discipline of intelligence (buddhiyoga), O Winner 
of wealth (Arjuna) seek refuge in intelligence. 



(புத்ைியில் ேயித்து நிற்றல்) 
கர்ைம் (சைாழில்) 
சநடுந்சைாதே ைாழ்ந்ைது. 
புத்ைிதயச் சரணதை, 

பயதனக் கருதுலவார் 
லோபிகள்.  

Pitiful are those who seek for the fruits (of their 
action).  
 

50. புத்ைியுதையவன் இங்கு 
நற்சசய்தக, ைீச்சசய்தக 
இரண்தையுந் துறக்கிறான். 
ஆைோல் நீ லயாகத்ைிலே 
சபாருந்ைிவிடு. லயாகம் 
சசயல்களில் ைிறதையாம்.  

(2.50) One who has yoked his intelligence (with 
the Divine) (or is established in his intelligence) 
casts away even here both good and evil. 
Therefore, strive for yoga, yoga is skill in action.  
 

51. புத்ைியுதைய 
லைைாவிகள் சசய்தகயில் 
விதளயும் பயதனத் 
துறந்து, பிறவித் ைதள 
நீங்கி, ஆனந்ைப் பைவி 
அதைகிறார்கள்.  

(2.51) The wise who have united their 
intelligence (with the Divine) renouncing the fruits 
which their action yields and freed from the 
bonds of birth reach the sorrowless state.  
 

52. உனது புத்ைி லைாகக் 
குழப்பத்தைக் கைந்து 
சசல்லுைாயின், அப்லபாது 
லகட்கப்லபாவது, 

லகட்கப்பட்ைது என்ற 
இரண்டிலும் உனக்கு 
லவைதனலயற்பைாது.  

(2.52) When thy intelligence shall cross the 
turbidity of delusion, then shalt thou become 
indifferent to what has been heard and what is 
yet to be heard.  
 

53. உனது புத்ைி, 
லகள்வியிலே 
கேக்கமுறாைைாய், 

உறுைிசகாண்டு, சைாைி 

(2.53) When thy intelligence, which is bewildered 
by the Vedic texts, shall stand unshaken and 
stable in spirit (samādhi), then shalt thou attain to 
insight (yoga).  
 



நிதேயில் அதசயாது 
நிற்குைாயின், அப்லபாது 
லயாகத்தை அதைவாய். 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  

54. லகசவா! உறுைிசகாண்ை 
அறிவுைன் சைாைியில் 
நிற்லபான் எவ்வாறு 
லபசுவான்? ஸ்ைிர 
புத்ைியுதையவன் என்ன 
சசால்வான்? 

எப்படியிருப்பான்? 

எைதனயதைவான்? 

ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said: 
(2.54) What is the description of the man who 
has this firmly founded wisdom, whose being is 
steadfast in spirit, O Keśava (Kṛṣṇa)? How 
should the man of settled intelligence speak, how 
should he sit, how should he walk?  
 

55. பார்த்ைா! ஒருவன் ைன் 
ைனத்ைில் எழும் 
விருப்பங்களதனத்தையும் 
துறந்து ைன்னிலே ைான் 
ைகிழ்ச்சி சபறுவானாயின், 

அப்லபாது ஸ்ைிர 
புத்ைியுதையவசனன்று 
சசால்ேப்படுகிறான்.  

The Blessed Lord said: 
(2.55) When a man puts away all the desires of 
his mind, O Partha (Arjuna), and when his spirit 
is content in itself, then is he called stable in 
intelligence. Negatively, the state is one of 
freedom from selfish desires and positively, it is 
one of concentration on the Supreme. 

56. "துன்பங்களிலே 
ைனங்சகைா ைவனாய், 

இன்பங்களிலே ஆவேற் 
றவனாய் அச்சமும் 
சினமுந் ைவிர்த்ைவனாயின் 
அம்முனி, ைைியிலே யுறுைி 
வாய்ந்ைவ சனன்ப."  

(2.56) He whose mind is untroubled in the midst 
of sorrows and is free from eager desire amid 
pleasures, he from whom passion, fear, and rage 
have passed away, he is called a sage of settled 
intelligence. 
 



57. எவன் நல்ேதும் 
சகட்ைதும் வருைிைத்லை 
எைனிலும் 
வழீ்ச்சியற்றவனாய், 

ஆவலுறுவதும் 
பதகப்பதுைின்றியிருப்பா
லனா, அவனுதைய அறிலவ 
நிதேசகாண்ைது.  

(2.57). He who is without affection on any side, 
who does not rejoice or loathe as he obtains 
good or evil, his intelligence is firmly set (in 
wisdom).  
 

58. ஆதை ைன் 
அவயவங்கதள இழுத்துக் 
சகாள்ளுவது லபால், 

எப்புறத்தும் விஷய 
பைார்த்ைங்களினின்று 
புேன்கதள சயாருவன் 
ைீட்க வல்ோனாயின், 

அவனறிலவ நிதே 
சகாண்ைது.  

(2.58) He who draws away the senses from the 
objects of sense on every side as a tortoise 
draws in his limbs (into the shell), his intelligence 
is firmly set (in wisdom). 

59. ைம்தைக் கவராை 
ஜவீனிைைிருந்து 
விஷயங்கள் ைாலை 
விேகிக் சகாள்ளுகின்றன. 
எனினும் அவற்றிைமுள்ள 
சுதவதய இவன் 
ைறப்பைில்தே. 
பரம்சபாருதளக் 
காண்பானாயின் 
அச்சுதவயுந் ைீர்ந்துவிடும்.  

(2.59) The objects of sense turn away from the 
embodied soul who abstains from feeding on 
them but the taste for them remains. Even the 
taste turns away when the Supreme is seen.  
 

2.60. குந்ைியின் ைகலன! 
(ைவ) முயற்சியுதைய 

(2.60) Even though a man may ever strive (for 
perfection) and be ever so discerning, O Son of 
Kuntī (Arjuna), his impetuous senses will carry off 
his mind by force. 



புருஷனிைத்ைிலேகூை 
இந்ைிரியங்கள் வரம்பு 
கைந்து சசல்லும்லபாது 
ைம்முைன் ைனத்தையும் 
வேிய வாரிச் சசல்கின்றன.  

61. அவற்தறசயல்ோம் 
நன்றாக அைக்கி, 
லயாகத்ைில் 
அைர்ந்ைவனாய், என்தனப் 
பரைாகக் சகாண்டு, 

புேன்கதள வசப்படுத்ைி 
தவத்ைிருப்பவன் எவலனா, 

அவனுதைய அறிலவ 
நிதேசகாண்ைது.  

(2.6I) Having brought all (the senses) under 
control, he should remain firm in yoga intent on 
Me; for he, whose senses are under control, his 
intelligence is firmly set.  
 

2.62. ைனிைன் 
விஷயங்கதளக் 
கருதும்லபாது அவற்றில் 
பற்றுைலுண்ைாகிறது. 
பற்றுைோல் 
விருப்பமுண்ைாகிறது. 
விருப்பத்ைால் சினம் 
பிறக்கிறது.  

(2.62) When a man dwells in his mind on the 
objects of sense, attachment to them is 
produced. From attachment springs desire and 
from desire comes anger.  
 

63. சினத்ைால் ையக்கம்; 

ையக்கத்ைால் நிதனவு 
ைவறுைல்; நிதனவுத் 
ைவறுைோல் புத்ைி நாசம்; 

புத்ைி நாசத்ைால் 
அழிகிறான்.  

(2.63) From anger arises bewilderment, from 
bewilderment loss of memory; and from loss of 
memory, the destruction of intelligence and from 
the destruction of intelligence he perishes. 
 



64. விதழைலும் 
பதகத்ைலுைின்றி ைனக்கு 
வசப்பட்ை புேன்களுைன் 
விஷயங்களிலே 
ஊைாடுலவானாய் ைன் 
விைிக்குத் ைான் உட்பட்ை 
ைனிைனின் 
ஆறுைேதைகிறான்.  

(2.64) But a man of disciplined mind, who moves 
among the objects of sense, with the senses 
under control and free from attachment and 
aversion, he attains purity of spirit. 
 

2.65. சாந்ைி நிதேயில் 
ைனிைனுக்கு எல்ோத் 
துன்பங்களும் அழிகின்றன. 
சித்ைம் சாந்ைி சபற்ற பின் 
ஒருவனுதைய புத்ைி 
விதரவிலே 
நிதேப்படுகிறது.  

(2.65) And in that purity of spirit, there is 
produced for him an end of all sorrow; the 
intelligence of such a man of pure spirit is soon 
established (in the peace of the self). 

66. லயாகைில்ோைவனுக்குப் 
புத்ைியில்தே. 
லயாகைில்ோைவனுக்கு 
ைலனா பாவதனயில்தே. 
ைலனா 
பாவதனயில்ோைவனுக்குச் 
சாந்ைியில்தே. 
சாந்ைியில்ோைவனுக்கு 
இன்பலைது?  

(2.66) For the uncontrolled, there is no 
intelligence; nor for the uncontrolled is there the 
power of concentration and for him without 
concentration, there is no peace and for the 
unpeaceful, how can there be happiness? 

67. இந்ைிரியங்கள் 
சேிக்தகயில் 
ஒருவனுதைய ைனமும் 
அவற்தறப் பின்பற்றிச் 
சசல்லுைாயின் அம்ைனம் 

(2.67) When the mind runs after the roving 
senses, it carries away the understanding, even 
as a wind carries away a ship on the waters. 



கைேில் லைாணிதயக் 
காற்று லைாதுவதுலபால் 
அறிதவ லைாதுகிறது.  

2.68. ஆைோல், 

சபருந்லைாளாய், யாங்கணும் 
விஷயங்களினின்றும் 
இந்ைிரியங்கதளக் 
கட்ைவல்ோன் எவலனா, 

அவனறிலவ 
நிதேசகாண்ைது.  

(2.68) Therefore, O Mighty-armed (Arjuna), he 
whose senses are all withdrawn from their 
objects his intelligence is firmly set. 

69. எல்ோ உயிர்களுக்கும் 
இரவாகிய லநரத்ைில், 

(ைன்தனக் கட்டிய) முனி 
விழித்ைிருக்கிறான். ைற்ற 
உயிர்கள் விழித்ைிருக்கும் 
லநரசைதுலவா அதுலவ 
முனிக்கிரவு.  

(2.69) What is night for all beings is the time of 
waking for the disciplined soul; and what is the 
time of waking for all beings is night for the sage 
who sees (or the sage of vision).  
 

70. கைேில் நீர்த் 
சைாகுைிகள் வந்து 
விழுதகயில் அது 
லைன்லைலும் 
நிரப்புைற்குரிைாய் அதசயா 
நிதேசகாண்டிருப்பது 
லபாலே விருப்பங்கள் 
ைன்னுள்லள புகும்லபாது 
இயல்வான் எவலனா 
அவன் சாந்ைியதைகிறான். 
விருப்பங்கதள 

((2.70) He unto whom all desires enter as waters 
into the sea, which, though ever being filled is 
ever motionless, attains to peace and not he who 
hugs his desires. 



விரும்புலவான் அைதன 
அதையான்.  

71. இச்தசயற்றான், எல்ோ 
இன்பங்கதளயும் 
துறந்ைான், 

எனசைன்பைற்றான், 

யாசனன்பைற்றான், அவலன 
சாந்ைிநிதே அதைகிறான்.  

(2.71) He who abandons all desires and acts free 
from longing, without any sense of mineness or 
egotism, he attains to peace. 
Cp, the well-known saying of the Upaniṣad. "The 
human mind is of two kinds, pure and impure. 
That which is intent on securing its desires is 
impure; 

2.72. பார்த்ைா! இது பிரம்ை 
ஸ்ைிைி. இதையதைந்லைான் 
பிறகு ையங்குவைில்தே. 
இறுைிக் காேத்ைிலேனும் 
இைில் நிதேசகாள்லவான் 
பிரம்ை நிர்வாண 
சைய்துகிறான். 

(2.72) This is the divine state (brāhmīsthiti) O 
Pārtha (Arjuna), having attained thereto, one is 
(not again) bewildered; fixed in that state at the 
end (at the hour of death) one can attain to the 
bliss of God (brahmanirvāṇa). 
 

பகவத் கீதை : மூன்றாம் அத்ைியாயம்  

கர்ை லயாகம் 

 

கர்ைலயாக, ஞான லயாகங்களுள் ஞானலயாகலை கடுகப் பேதன 
அளிக்குசைன்றாலும், கர்ை லயாகலை சசய்யத் ைக்கது. 
ஆக்தகயிருக்கும் வதரயில் ைனிைனுக்கு ஏைாவசைாரு சைாழிதேச் 
சசய்வலை இயற்தகயாயிருக்கும். அவன் துணிந்து லவறு 
துதறகளிேிருந்ை லபாைிலும் புேன்கள் அவதன இழுத்துச் 
சசய்தகயிலேலய சகாண்டு வந்து நிறுத்தும். இந்ைிரியங்கதள 
அைக்கி ஞான நிதேயில் நிற்கும் ைிறதை வாய்ந்ைவனும் 
கர்ைங்கதளலய சசய்யக் கைவன். ஏசனனில், இவனது உண்தை 
நிதேயறியாை பாைரர்களும், இவதனக் கண்டு ைாங்களும் 
கர்ைங்கதளவிட்டு ஞானத்துதறயில் துணிவுறுவார்கள். அைனால் 
அவர்கள் கர்ைலயாகத்தையிழந்ைதுைின்றி ஞானலயாகத்தையுைிழந்து 
முன்னிலும் ைாழ்ந்ை நிதேதைக்கு வந்துவிடுவார்கள். அவர்கள் 



சகடுவைற்கு இவலன காரணைாவான். ஆதகயால் ஞான லயாகத்ைில் 
ைிறதையுள்ளவனுக்கும், ைிறதையில்ோைவனுக்கும், கர்ைலயாகலை 
லைோனது. கர்ைங்கதளச் சசய்யும்லபாது, 'இந்நிதேதை எனக்கு 
பிரகிருைி சம்பந்ைத்ைால் வந்லைறியசைன்றும் ஈசுவரனுதைய 
கட்ைதளயினால் அவனுைவிதயக் சகாண்டு அவனுதைய 
பிரீைிக்காகலவ சசய்கிலறாம்', என்றும் எண்ணிச் சசய்ய லவண்டும். 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்: 

Bhagavadgītā  Chapter III 
by Dr. Radhakrishnan 

Karma Yoga or the Method of Work 

Why then work at all? 
 

Bharathi-Project Madurai Dr. Radhakrishnan 

3.1. ஜநார்த்ைன! 
சசய்தகதயக் காட்டிலும் 
புத்ைிலய சிறந்ைசைன்பது 
நின் சகாள்தகயாயின் 
இந்ைக் சகாடிய 
சசய்தகயில் என்தனப் 
புகுத்துவசைன்லன, லகசவா?  

(3.1) If thou deemest that (the path of) 
understanding is more excellent than (the path 
of) action, O Janārdana (Kṛṣṇa), why then dost 
thou urge me to do this savage deed, O Keśava 
(Kṛṣṇa)? 

2. குழப்பைான லபச்சினால் 
என் புத்ைிதய ையங்கச் 
சசய்கிறாய். ஆைோல் எது 
எனக்கு நன்தை 
ைருசைன்பதை 
உறுைிப்படுத்ைி ஒலர 
வார்த்தையாகச் சசால். 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

(3.2) With an apparently confused utterance thou 
seemest to bewilder my intelligence. Tell (me) 
then decisively the one thing by which I can 
attain to the highest good. 
 

3.3. பாபசைான்றுைில்ோை 
அர்ஜுனா, இவ்வுேகத்ைில் 
இரண்டுவிை நிஷ்தை 
முன்னர் என்னால் 
கூறப்பட்ைது, 

The Blessed Lord said: 
(3.3) O, blameless One, in this world a two-fold 
way of life has been taught of yore by Me, the 
path of knowledge for men of contemplation and 
that of works for men of action. 
 



ஸாங்கியர்களின் 
ஞானலயாகத்ைால் 
எய்துவது, லயாகிகளின் 
கர்ை லயாகத்ைால் 
எய்துவது என.  
4. சைாழில்கதளத் 
சைாைாைலேயிருப்பைனால் 
ைனிைன் சசயேற்ற நிதே 
அதைவைில்தே. 
துறவினாலேலய ைனிைன் 
ஈலைற்றம் சபற்றுவிை 
ைாட்ைான்.  

(3.4) Not by abstention from work does a man 
attain freedom from action; nor by mere 
renunciation does he attain to his perfection. 
 

5. எவனும் ஒரு 
கணப்சபாழுலைனும் 
சசய்தகயின்றிருப்பைில்தே
. இயற்தகயில் விதளயும் 
குணங்கலள எல்ோ 
உயிர்கதளயும் 
அவசரைாகத் சைாழில் 
புரிவிக்கின்றன.  

(3.5) For no one can remain even for a moment 
without doing work; everyone is made to act 
helplessly by the impulses born of nature. 
 

3.6. கர்லைந்ைிரியங்கதள 
அைக்கிக்சகாண்டு, ஆனால் 
இந்ைிரிய விஷயங்கதள 
ைனத்ைால் ஸ்ைரித்துக் 
சகாண்டிருப்லபானாகிய 
மூைாத்ைா 
சபாய்சயாழுக்கமுதையவ
சனன்று 
சசால்ேப்படுகிறான்.  

(3.6) He who restrains his organs of action but 
continues in his mind to brood over the objects of 
sense, whose nature is deluded is said to be a 
hypocrite (a man of false conduct). 
 

7. அர்ஜுனா! எவன் 
இந்ைிரியங்கதள ைனத்ைால் 
கட்டுப்படுத்ைிக் சகாண்டு, 

(3.7) But he who controls the senses by the 
mind, O Arjuna, and without attachment engages 
the organs of action in the path of work, he is 
superior. 



கர்லைந்ைிரியங்களால் கர்ை 
லயாகம் பண்ணுகிறாலனா, 
அவன் சிறந்ைவன்.  

 

8. விைிக்கப்பட்ை சைாழிதே 
நீ சசய். சைாழில் 
சைாழிேின்தைதயக் 
காட்டிலும் சிறந்ைைன்லறா? 
சைாழிேின்றி இருப்பைால் 
உைம்தபக் சகாண்டு 
சசலுத்துைல்கூை 
உனக்கில்ோைல் 
லபாய்விடும்.  

(3.8) Do thou thy allotted work, for action is better 
than inaction; even the maintenance of thy 
physical life cannot be effected without action. 

9. லவள்வியின் 
சபாருட்சைன்று 
சசய்யப்படுவது ைவிர 
ைற்தறத் சைாழில் 
ைனிைருக்குத் 
ைதளயாகிறது. ஆைோல், 
குந்ைி ைகலன, பற்தற 
கதளந்து சைாழில் சசய்து 
சகாண்டிரு.  

(3.9) Save work done as and for a sacrifice this 
world is in bondage to work. Therefore, O son of 
Kuntī (Arjuna), do thy work as a sacrifice, 
becoming free from all attachment.  
 

10. முன்பு பிரம்ைலைவன் 
லவள்வியுைலன 
உயிர்க்குேத்தை ஒருைிக்கப் 
பதைத்துச் சசால்ேினான்: 
"இைனால் பல்குவரீ்கள், 
நீங்கள் விரும்பும் 
விருப்பங்கதளசயல்ோம் 
உங்களுக்கிது கறந்து ைரும்.  

(3.10) In ancient days the Lord of creatures 
created men along with sacrifice and said, "By 
this shall ye bring forth and this shall be unto you 
that which will yield the milk of your desires.'' 
 

11. இைனால் லைவர்கதளக் 
கருைக் கைவரீ்; அந்ை லைவர் 
உங்கதளக் கருைக் கைவர்; 

(3.11) By this foster ye the gods and let the gods 
foster you; thus fostering each other you shall 
attain to the supreme good. 
 



(இங்ஙனம்) பரஸ்பரைான 
பாவதன சசய்வைனால் 
உயர்ந்ை நேத்தை 
எய்துவரீ்கள்.  
3.12. லவள்வியில் பாவதன 
சசய்யப்பட்ை லைவர் 
உங்களுக்கு விரும்பிய 
லபாகங்கதளசயல்ோம் 
ைருவர். அவர்களுக்குக் 
தகம்ைாறு சசலுத்ைாைல் 
அவர்கள் சகாடுப்பதை 
உண்லபான் 
கள்வலனயாவான்.  

(3.I2) Fostered by sacrifice the gods will give you 
the enjoyments you desire. He who enjoys these 
gifts without giving to them in return is verily a 
thief.  

3.13. லவள்வியின் 
ைிச்சத்தை யுண்ணும் 
நல்லோர் எல்ோப் 
பாபங்களினின்றும் 
விடுபடுகிறார்கள். 
ைம்சபாருட்சைன்று 
ைாத்ைிரலை உணவு 
சதைக்கும் பாவிகள் 
பாவத்தை 
உண்ணுகிறார்கள்.  

(3.13) The good people who eat what is left from 
the sacrifice are released from all sins but those 
wicked people who prepare food for their own 
sake-verily they eat sin. 
 

3.14. அன்னத்ைால் உயிர்கள் 
சதைகின்றன. ைதழயால் 
உணவு லைான்றுகிறது. 
ைதழ லவள்வியால் 
ஆகிறது. லவள்வி 
சசய்தகயினின்று பிறப்பது.  

(3.14) From food creatures come into being; from 
rain is the birth of food; from sacrifice rain comes 
into being and sacrifice is born of work. 
 

3.15. சசய்தக 
பிரம்ைத்ைினின்றும் 
பிறப்பசைன்றுணர். பிரம்ைம் 

(3.15) Know the origin of karma (of the nature of 
sacrifices) to be in Brahma (the Veda) and the 
Brahma springs from the Imperishable. 



அைிர்ைத்ைில் லைான்றுகிறது. 
ஆைோல் எங்கும் நிதறந்ை 
பிரம்ைம் எப்லபாதும் 
லவள்வியில் 
நிதேசபற்றது.  

Therefore, the Brahma, which comprehends all, 
ever centers round the sacrifice.  
 

3.16. இங்ஙனம் சுழலும் 
வட்ைத்தை இவ்வுேகில் 
பின்பற்றி ஒழுகாலைான் 
பாப வாழ்க்தகயுதையான், 
புேன்களிலே களித்ைான்; 
பார்த்ைா, அவன் வாழ்க்தக 
விழலேயாம்.  

(3.I6) He who does not, in this world, help to turn 
the wheel thus set in motion, is evil in his nature, 
sensual in his delight, and he, O Partha (Arjuna), 
lives in vain.  
 

3.17. ைன்னிலே ைான் 
இன்புறுவான், ைன்னிலே 
ைான் ைிருப்ைியதைவான், 
ைன்னிலே ைான் 
ைகிழ்ந்ைிருப்பான், 
அவனுக்குத் 
சைாழிேில்தே.  

(3.17) But the man whose delight is ill the Self 
alone, who is content with the Self, who is 
satisfied with the Self, for him there exists no 
work that needs to be done.  
 

3.18. அவனுக்குச் 
சசய்தகயில் யாசைாரு 
பயனுைில்தே; சசயேின்றி 
இருப்பைிலும் அவனுக்குப் 
பயனில்தே; எவ்விைப் 
பயதனயுங் கருைி அவன் 
எந்ை உயிதரயுஞ் சார்ந்து 
நிற்பைில்தே.  

(3.I8) Similarly, in this world he has no interest 
'whatever to gain by the actions that he has done 
and none to be gained by the actions that he has 
not done. He does not depend on all these 
beings for any interest of his.  
 

3.19. ஆைோல் எப்லபாதும் 
பற்று நீங்கிச் சசய்யத்ைக்க 
சைாழிதேச் சசய்து 
சகாண்டிரு. பற்றில்ோைல் 
சைாழில் சசய்து 

(3.I9) Therefore, without attachment, perform always 
the work that has to be done, for man attains to the 
highest by doing work without attachment.  

 



சகாண்டிருக்கும் ைனிைன் 
பரம்சபாருதள 
எய்துகிறான்.  
3.20. ஜனகன் முைேிலயார் 
சசய்தகயாலேலய சித்ைி 
சபற்றார்கள். உேக 
நன்தைதயக் கருைியும் நீ 
சைாழில் புரிைல் ைகும்.  

(3.20) It was even by works that Janaka and others 
attained to perfection. Thou shouldst do works also 
with a view to the maintenance of the world. 

 

3.21. எைதனசயைதன 
உயர்ந்லைான் 
சசய்கிறாலனா, அதைலய 
ைற்ற ைனிைர் 
பின்பற்றுகிறார்கள். அவன் 
எதைப் 
பிரைாணைாக்குகிறாலனா, 
அதைலய உேகத்ைார் 
சைாைருகிறார்கள்.  

(3.21) Whatsoever a great man does, the same 
is done by others as well. Whatever standard he 
sets, the world follows.  

 

3.22. பார்த்ைா! 
மூன்றுேகத்ைிலும் எனக்கு 
யாசைாரு 
கைதையுைில்தே. நான் 
சபற்றிராை லபறுைில்தே. 
எனினும் நான் 
சைாழிேிலேைான் 
இயங்குகிலறன்.  

(3.22) There is not for me, O Partha (Arjuna), any 
work in the three worlds which has to be done 
nor anything to be obtained which has not been 
obtained; yet I am engaged in work.  
 

3.23. நான் 
லசாம்பரில்ோைல் 
எப்லபாதும் சைாழில் சசய்து 
சகாண்டிராவிடின், பார்த்ைா, 
எல்ோப் பக்கங்களிலும் 
ைனிைர் என் வழிதயலய 
பின்பற்றுவார்கள்.  

(3.23) For, if ever I did not engage in work 
unwearied, O Partha (Arjuna), men in every way 
follow my path. 



3.24. நான் சைாழில் 
சசய்யாவிட்ைால், இந்ை 
ஜனங்கசளல்லோரும் 
அழிந்து லபாவார்கள்; 
குழப்பத்தை நான் 
ஆக்கிலயான் ஆலவன்; 
இந்ை ைக்கதளசயல்ோங் 
சகால்லவானாலவன்.  

(3.24) If I should cease to work, these worlds 
would fall in ruin and I should be the creator of 
disordered life and destroy these people.  
 

3.25. பாரைா! 
அறிவில்ோைார் 
சசய்தகயில் 
பற்றுதைலயாராய் எப்படித் 
சைாழில் சசய்கிறார்கலளா 
அப்படிலய அறிவுதைலயான் 
பற்தற நீக்கி உேக 
நன்தைதய நாடித் சைாழில் 
சசய்ய லவண்டும்.  

(3.25) As the unlearned act from attachment to 
their work, so should the learned also act, O 
Bharata (Arjuna), but without any attachment, 
with the desire to maintain the world-order. 
 

3.26. அறிவுதைலயான் 
சைாழிேில் பற்றுைல் 
சகாண்ை அஞ்ஞானிகளுக்கு 
புத்ைி லபைம் விதளவிக்கக் 
கூைாது. அவன் லயாகத்ைில் 
நின்று சைாழில் சசய்து 
எல்ோத் சைாழில்கதளயும் 
கவர்ச்சியுதையனவாக்க 
லவண்டும்.  

(3.26) Let him (jñānin) not unsettle the minds of 

the ignorant who are attached to action. The 

enlightened man doing all works in a spirit of 
yoga, should set others to act (as well).  
 

3.27. எங்கும் சைாழில்கள் 
இயற்தகயின் 
குணங்களால் 
சசய்யப்படுகின்றன. 
அகங்காரத்ைால் 
ையங்கியவன், "நான் 

(3.27) While all kinds of work are done by the modes 
of nature, he whose soul is bewildered by the self-
sense thinks "I am the doer."  

 



சசய்கிலறன்" என்று 
நிதனக்கிறான்.  
3.28. குணம், சசய்தக 
இவற்றினுதைய 
பிரிவுகளின் 
உண்தையறிந்லைான், 
'குணங்கள் குணங்களில் 
இயலுகின்றன' என்று 
கருைிப் பற்றற்றிருப்பான்.  

(3.28) But he who knows the true character of the 
two distinctions (of the soul) from the modes of 
nature and their works, O Mighty-armed (Arjuna), 
understanding that it is the modes which are 
acting on the modes, does not get attached. 

3.29. இயற்தகயில் 
குணங்களால் 
ையங்கியவர்கள் 
குணங்களிலும் 
சைாழில்களிலும் 
பற்றுைேதைகிறார்கள். 
சிற்றறிவுதைய அந்ை 
ைனிைர்கதள முழுதுணர்ந்ை 
ஞானி உழல்விக்கக்கூைாது.  

(3.29) Those who are misled by the modes of nature get 
attached to the works produced by them. But let no one 
who knows the whole unsettle the minds of the ignorant 
who know only a part. 

 

3.30. எல்ோச் 
சசய்தககதளயும் 
உள்ளறிவினால் எனக்கு 
அர்ப்பணைாகத் 
துறந்துவிட்டு, ஆதச நீங்கி, 
எனது என்பது அற்று, ைனக் 
காய்ச்சல் ைீர்ந்ைவனாய்ப் 
லபார் சசய்யக் கைவாய்.  

(3.30) Resigning all thy works to Me, with thy 
consciousness fixed in the Self, being free from 
desire and egoism, fight, delivered from thy fever.  

 

3.31. என்னுதைய இந்ை 
நித்ைியைான சகாள்தகதய 
எந்ை ைனிைர் 
சிரத்தையுதைலயாராய்ப் 
சபாறாதையின்றிப் 
பின்பற்றுகிறார்கலளா, 

(3.3I) Those men, too, who, full of faith and free from 
cavil, constantly follow this teaching of Mine are 
released from (the bondage of) works. 



அவர்களும் 
சைாழில்களிேிருந்து 
விடுபடுகிறார்கள்.  
3.32. என்னுதைய 
இக்சகாள்தகதய யாவர் 
சபாறாதையால் 
பின்பற்றாது 
விடுகிறார்கசளா, எவ்விை 
ஞானமுைில்ோை 
அம்மூைர்கதள 
நாசைதைந்லைாராகலவ 
சைரிந்து சகாள்.  

(3.32) But those who slight My teaching and do not 
follow it, know them to be blind to all wisdom, lost and 
senseless. 

3.33. 
ஞானமுதையவன்கூைத் 
ைன் இயற்தகக்குத் 
ைக்கபடிலய நைக்கிறான். 
உயிர்கள் இயற்தகப்படி 
நைக்கின்றன. அைக்குைல் 
பயன்பைாது.  

(3.33) Even the man of knowledge acts in accordance 
with his own nature. Beings follow their nature. What 
can repression accomplish? 

3.34. இந்ைிரியத்துக்கு 
இந்ைிரிய விஷயத்ைில் 
விருப்பு சவறுப்புக்கள் 
ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 
இவ்விரண்டுக்கும் ஒருவன் 
வசப்பைோகாது. இதவ 
இவனுக்கு வழித் 
ைதைகளாம்.  

 (3.34) For (every) sense attachment and aversion 
are fixed (in regard) to the objects of (that) sense. Let 
no one come under their sway for they are his (two) 
waylayers. 

 

3.35. நன்றாகச் சசய்யப்படும் 
பர ைர்ைத்தைக் காட்டிலும் 
குணைற்றசைனினும், 
ஸ்வைர்ைலை சிறந்ைது. 
ஸ்வைர்ைத்ைில் 

(3.35) Better is one's own law though imperfectly 
carried out  than the law of another carried out 
perfectly. Better is death in (the fulfilment of) one's 
own law for to follow another's law is perilous.  

 



இறந்துவிடினும் 
நன்லறயாம். பர ைர்ைம் 
பயத்துக்கிைைானது. 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  
3.36. விருஷ்ணி குேத் 
லைான்றலே! ைனிைனுக்கு 
இச்தசயில்ோைலபாதும் 
அவதன வேியக் சகாண்டு 
புகுத்துவது லபால் தூண்டிப் 
பாவம் சசய்விப்பது யாது? 
பகவான் சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said: 

(3.36) But by what is a man impelled to commit sin, 
as if by force, even against his will, O Vārṣṇeya 
(Kṛṣṇa)?  

 

3.37. இஃது விருப்பமும் 
சினமும், ரலஜா குணத்ைிற் 
பிறப்பது; லபரழிவு 
சசய்வது; சபரும்பாவம். 
இைதன இங்கு 
சத்துருவாகத் சைரிந்து 
சகாள்.  

The Blessed Lord said: 

(3.37) This is craving, this is wrath, born of the mode 
of passion, all devouring and most sinful. Know this to 
be the enemy here. 

3.38. புதகயினால் ைீ 
சூழப்பட்டிருப்பது லபாேவும், 
கண்ணாடி அழுக்கால் ைாசு 
படுவது லபாேவும், 
கர்ப்பத்தைக் கருப்தப 
சூழ்ந்ைிருப்பது லபாேவும் 
இது இவ்வுேதகச் 
சூழ்ந்ைிருக்கிறது.  

(3.38) As fire is covered by smoke, as a mirror by 
dust, as an embryo is enveloped by the womb, so is 
this covered by that (passion).  

 

3.39. குந்ைியின் ைகலன, 
விருப்பசைனப்படும் இந் 
நிரப்சபாணாத் ைீ, ஞானிக்கு 
நித்ைியப் பதகயாய் 
ஞானத்தைச் சூழ்ந்து 
நிற்கிறது.  

(3.39) Enveloped is wisdom, O Son of Kunti (Arjuna), 
by this insatiable fire of desire, which is the constant 
foe of the wise.  

 



3.40. இந்ைிரியங்களும், 
ைனமும், புத்ைியும் இைற்கு 
நிதேக்களன் என்பர். 
இவற்றால் இது 
ஞானத்தைச் சூழ்ந்து 
ைனிைதன 
ையங்குவிக்கிறது.  

 (3.40) The senses, the mind and the intelligence are 
said to be its seat. Veiling wisdom by these, it deludes 
the embodied (soul). 

3.41. ஆைோல் பாரை லரலற, 
நீ சைாைக்கத்ைில் 
இந்ைிரியங்கதளக் 
கட்டுப்படுத்ைிக் சகாண்டு 
ஞானத்தையும் 
விஞ்ஞானத்தையும் 
அழிப்பைாகிய இந்ை 
பாவத்தைக் சகான்று விடு.  

(3.41) Therefore, O Best of Bharatas (Arjuna), control 
thy senses from the beginning and slay this sinful 
destroyer of wisdom and discrimination.  

 

3.42. இந்ைிரியங்கதள 
உயர்வுதையன சவன்பர். 
அவற்றிலும் ைனம் லைல்; 
ைனத்தைக் காட்டிலும் புத்ைி 
லைல்; புத்ைிக்கு லைலே 
அவன் (ஆத்ைா).  

(3.42) The senses, they say, are great, greater than 
the senses is the mind, greater than the mind is the 
intelligence but greater than the intelligence is he.  

 

3.43. இங்ஙனம் புத்ைிக்கு 
லைோன சபாருதள 
(ஆத்ைாதவ) உணர்ந்து, 
ைன்தனத்ைான் 
உறுைிப்படுத்ைிக் சகாண்டு, 
சவல்ேற்கரிய விருப்பைாம் 
பதகதயக் சகால்ேக் 
கைவாய், 
சபருந்லைாளுதையாய்! 

(3.43) Thus knowing him who is beyond the 
intelligence, steadying the (lower) self by the Self, 
smite, O  Mighty-armed (Arjuna), the enemy in the 
form of desire, so hard to  get at. 

 

பகவத் கீதை : நான்காம் அத்ைியாயம் 

ஞான கர்ை சந்யாச லயாகம் 



அர்ஜுனா, உன்தன ஏைாற்றிச் சண்தையில் உற்சாக மூட்டுவைற்காக 
உன்தனக் கர்ை லயாகத்ைில் தூண்டுகிலறன் என்று எண்ணாலை. 
உேகத்தை பதைக்கும் லபாலை இக்கர்ை லயாகத்தை நான் ைனுவுக்கு 
உபலைசித்லைன். பிறகு ைனுவின் வழியாக உேகில் அது பரவிற்று' 

என்று சசால்ேிக் கண்ணன் ைனது அவைார ரகசியத்தைக் கூறுகிறான். 
பிறகு கர்ை லயாகத்ைின் பிரிவுகதளயும் அவற்றுள்ளைங்கிய ஆத்ை 
ஞானத்ைின் சபருதைதயயும் விளக்குகிறான். கர்ைலயாகம் ஞான 
பாகத்தை உள்ளதைக்கிக் சகாண்டிருப்பைால் அதுலவ ஞான 
லயாகத்ைின் பேதனயும் அளிக்கும் என்று கூறுகிறான். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்: 

CHAPTER IV 
The Way of Knowledge 

The Tradition of jñāna Yoga 

 

4.1. இந்ை அழிவற்ற 
லயாகத்தை நான் முன்னர் 
விவஸ்வானுக்குச் 
சசான்லனன். விவஸ்வான் 
ைனுவுக்குச் சசான்னான். 
ைனு இக்ஷவாகு 
ராஜனுக்குக் கூறினான்.  

4.1. I proclaimed this imperishable yoga to Vivasvān; 
Vivasvān told it to Manu and Manu spoke it to 
Ikṣvāku.   

 

4.2. இவ்வாறு 
பரம்பதரயாகக் கிதைத்ை 
இைதன ராஜரிஷிகள் 
உணர்ந்ைிருந்ைனர். பார்த்ைா! 
அந்ை லயாகம் காே 
ைிகுைியால் இவ்வுேகத்ைில் 
இழக்கப்பட்ைது.  

4.2. Thus handed down from one to another the royal 
sages knew it till that yoga was lost to the world 
through long lapse of time, O Oppressor of the foe 
(Arjuna).  

 

4.3. அந்ைப் பதழய 
லயாகத்தைலய இன்று நான் 
உனக்குச் சசான்லனன், நீ 
என் பக்ைனும் 

4.3. This same ancient yoga has been today declared 
to thee by Me; for thou art My devotee and My friend; 
and this is the supreme secret,  

 



லைாழனுசைன்பது கருைி, 
இது ைிகவும் உயர்ந்ை 
ரகசியம். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

4.4. உன் பிறப்புப் பிந்ைியது; 

விவஸ்வானுதைய பிறப்பு 
முந்ைியது. நீ இதை 
ஆைியில் 
சசான்னவசனன்று நான் 
சைரிந்து சகாள்வசைப்படி? 

ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said:  
4.4. Later was Thy birth and earlier was the birth of 
Vivasvat. How then am I to understand that thou didst 
declare it to him in the beginning?  

 

4.5. அர்ஜுனா! எனக்குப் பே 
ஜன்ைங்கள் 
கழிந்ைிருக்கின்றன. 
உனக்கும் அப்படிலய. 
பார்த்ைா! நான் அவற்தற 
எல்ோம் அறிலவன்; நீ 
அவற்தற அறிகிதே.  

The Blessed Lord said:  
4.5. Many are My lives that are past, and thine also, 
O Arjuna; all of them I know but thou knowest not, O 
Scourge of the foe (Arjuna).  

 

4.6. பிறப்பற்லற சனனினும், 

அழிவற்லற சனனினும், 

உயிர்களுக்சகல்ோம் 
ஈசலன சயனினும், யான் 
எனது பிரகிருைியில் 
நிதேசபற்று ஆத்ை 
ைாதயயால் 
பிறப்சபய்துகிலறன்.  

4.6. Though (I am) unborn, and Myself (is) 
imperishable, though (I am) the lord of all creatures, 
yet establishing Myself in My own nature, I come into 
(empiric) being through My power (māyā).  

 

4.7. பார்த்ைா! 
எப்லபாசைப்லபாது ைர்ைம் 
அழிந்துலபாய் அைர்ைம் 
எழுச்சி சபறுலைா, அப்லபாது 
நான் என்தனப் பிறப்பித்துக் 
சகாள்ளுகிலறன்.  

4.7. Whenever there is a decline of righteousness and 
rise of unrighteousness, O Bharata (Arjuna), then I 
send forth (create incarnate) Myself 



4.8. நல்லோதரக் காக்கவும், 

ைீயன் சசய்லவாதர 
அழிக்கவும், அறத்தை 
நிதேநிறுத்ைவும் நான் 
யுகந்லைாறும் பிறக்கிலறன்.  

4.8. For the protection of the good, for the destruction 
of the wicked and for the establishment of 
righteousness, I come into being from age to age.  

4.9. எனது சைய்வத்ைன்தை 
சகாண்ை பிறப்பும் 
சசய்தகயும் 
இங்ஙனசைன்பதை 
உள்ளபடி யுணர்லவான் 
உைதேத் துறந்ை பின்னர் 
ைறு பிறப்பு 
எய்துவைில்தே. அர்ஜுனா! 
அவன் என்தன 
எய்துகிறான்.  

4.9. He who knows thus in its true nature My divine 
birth and works, is not born again, when he leaves his 
body but comes to Me, O Arjuna.  
 

4.10. விருபத்தையும், 

அச்சத்தையும் சினத்தையும் 
துறந்லைாராய் என் ையைாய், 

என்தன அதைக்கேம் 
புகுந்து ஞானத் ைவத்ைால் 
தூய்தை சபற்று 
என்னியல்பு எய்ைிலனார் 
பேர்.  

4.10. Delivered from passion, fear and anger, 
absorbed in Me, taking refuge in Me, many purified by 
the austerity of wisdom, have attained to My state of 
being.  
 

4.11. யாவர் என்தன 
எங்ஙனம் 
லவண்டுகிறார்கலளா 
அவர்கதள நான் 
அங்ஙனலை சார்கிலறன். 
பார்த்ைா! ைனிைர் 
யாங்கணும் என் 
வழிதயலய 
பின்பற்றுகிறார்கள்.  

4.11. As men approach me so do I accept them: men 
on all sides follow my path, O Partha (Arjuna).  
 



4.12. சைாழில்களில் 
சவற்றிதய விரும்புலவார் 
இங்கு லைவதைகதளப் 
பூதஜ சசய்கிறார்கள். 
ைனிைவுேகத்ைில் 
சைாழிேினின்றும் சவற்றி 
விதரவில் 
விதளவைன்லறா!  

4.12. Those who desire the fruition of their works on 
earth offer sacrifices to the gods (the various forms of 
the one Godhead) for the fruition of works in this 
world of men is very quick. 

4.13. குணத்துக்கும் 
சசய்தகக்கும் ைக்கபடி நான் 
நான்கு வர்ணங்கதளச் 
சதைத்லைன். 
சசய்தகயற்றவனும் 
அழிவற்றவனுைாகிய 
யாலன அவற்தறச் 
சசய்லைாசனன்றுணர்.  

4.13. The fourfold order was created by Me according 
to the divisions of quality and work. Though I am its 
creator, know Me to be incapable of action or change.  
 

4.14. என்தனக் கர்ைங்கள் 
ஒட்டுவைில்தே. எனக்குக் 
கர்ைப் பயனில் 
விருப்பைில்தே. இங்ஙனம் 
என்தனயறிலவான் 
கர்ைங்களால் கட்ைப்பை 
ைாட்ைான்.  

4.14. Works do not defile Me; nor do I have yearning 
for their fruit. He who knows Me thus is not bound by 
works. 
 

4.15. முற்காேத்ைில் 
முக்ைிதய லவண்டிலனாரும் 
இதையுணர்ந்து சைாழிலே 
சசய்ைனர். ஆைோல் 
முன்லனார்கள் முன்பு 
சசய்ைபடி, நீயும் 
சைாழிதேலய 
சசய்யக்கைவாய்.  

4.15. So knowing was work done also by the men of 
old who sought liberation. Therefore, do thou also 
work as the ancients did in former times.  
 



4.16. 'எது சைாழில்; எது 
சைாழிேல்ோைது' என்ற 
விஷயத்ைில் ஞானிகளும் 
ையக்கசைய்துகிறார்கள். 
ஆைோல் உனக்குத் 
சைாழிேினியல்தப 
உணர்த்துகிலறன். இதை 
அறிவைனால் 
ைீங்கினின்றும்விடுபடுவாய்.  

4.16. What is action? What is inaction? —as to this 
even the wise are bewildered. I will declare to thee 
what action is, knowing which thou shalt be delivered 
from evil.  
 

4.17. சைாழிேின் இயல்புந் 
சைரியலவண்டும்; 

சைாழிற்லகட்டின் இயல்புந் 
சைரியலவண்டும்; 

சைாழிேின்தையின் 
இயல்புந் சைரியலவண்டும்; 

கர்ைத்ைின் நதை ைிகவும் 
சூழ்ந்ைது.  

4.17. One has to understand what action is, and 
likewise one has to understand what is wrong action 
and one has to understand about inaction. Hard to 
understand is the way of work.  
 

4.18. சசய்தகயில் 
சசயேின்தையும், 

சசயேின்தையில் 
சசய்தகயும் எவன் 
காணுகிறாலனா, அவலன 
ைனிைரில் அறிவுதைலயான்; 

அவன் எத்சைாழில் 
சசய்தகயிலும் 
லயாகத்ைிேிருப்பான்.  

4.18. He who in action sees inaction and action in 
inaction, he is wise among men, he is a yogin and he 
has accomplished all his work.  
 

4.19. எவனுதைய சசய்தகத் 
சைாைக்கங்கசளல்ோம் 
விருப்பு நிதனவு 
ைவிர்ந்ைனலவா, 

அவனுதைய சசயல்கள் 
ஞானத் ைீயால் 

4.19. He whose undertakings are all free from the will 
of desire, whose works are burned up in the fire of 
wisdom, him the wise call a man of learning.  
 



எரிக்கப்பட்ைனவாம்; 

அவதன ஞானிகள் 
அறிவுதைலயாசனன்கிறார்க
ள்.  

4.20. கர்ைப் பயனிலே 
பற்றுக் கதளந்ைவனாய் 
எப்லபாதும் 
ைிருப்ைியுதைலயானாய் 
எைனிலும் சார்பற்று 
நிற்லபான் சசய்தக சசய்து 
சகாண்டிருக்தகயிலும் 
சசயேற்றவனாவான்.  

4.20. Having abandoned attachment to the fruit of 
works, ever content, without any kind of dependence, 
he does nothing though he is ever engaged in work.  
 

4.21. ஆதசயற்றவனாய், 

சித்ைத்தை ஆத்ைாவால் 
கட்டுப்படுத்ைி, எவ்விை 
ைானங்களும் 
வாங்குவதைத் துறந்து, 

சவறுலை சரீரத் சைாழில் 
ைாத்ைிரம் சசய்து 
சகாண்டிருப்லபான் 
பாவத்தையதைய 
ைாட்ைான்.  

4.2I. Having no desires, with his heart and self under 
control, giving up all possessions, performing action 
by the body alone, he commits no wrong.  
 

4.22. ைானாக வந்சைய்தும் 
ோபத்ைில் 
சந்லைாஷமுறுலவானாகி, 
இருதைகதளக் கைந்து, 

சபாறாதையற்றவனாய் -- 
சவற்றியிலும் 
லைால்வியிலும் சைநிதே 
சபற்றான் சைாழில் 
சசய்ைாலும் அைனால் 
கட்டுப்படுவைில்தே.  

4.22. He who is satisfied with whatever comes by 
chance, who has passed beyond the dualities (of 
pleasure and pain), who is free from jealousy, who 
remains the same in success and failure, even when 
he acts, he is not bound.  
 



23. பற்றுைேகன்றான், 

விடுைதே சகாண்ைான், 

ஞானத்ைில் ைைி நிதேக்கப் 
சபற்றான். லவள்விசயனக் 
கருைித் சைாழில் புரிவான் -- 
அவனுதைய 
கர்ைசைல்ோம் ைாலன 
நழுவிப் லபாய்விடுகிறது.  

4.23. The work of a man whose attachments are 
sundered, who is liberated, whose mind is firmly 
founded in wisdom, who does work as a sacrifice, is 
dissolved entirely.  
 

4.24. பிரம்ைத்துக்கு 
அர்ப்பணைாக பிரம்ை 
அவிதய பிரம்ைத் ைீயில் 
பிரம்ைத்ைால் ஓைம் 
பண்ணுலவான், பிரம்ைத்ைின் 
சசய்தகயில் சைாைான 
சைய்டிலனான், அவன் 
பிரம்ைத்தை அதைவான்.  

4.24. For him the act of offering is God, the oblation is 
God. By God is it offered into the fire of God. God is 
that which is to be attained by him who realizes God 
in his works.  
 

4.25. சிே லயாகிகள் 
லைவருக்குச் சசய்யப்படும் 
லவள்விதய 
வழிபடுகிறார்கள். லவறு 
சிேர் பிரம்ைத் ைீயில் 
லவள்விதயலய ஆகுைி 
சசய்து லவட்கின்றனர்.  

4.25. Some yogins offer sacrifices to the gods while 
others offer sacrifice by the sacrifice itself into the fire 
of the Supreme.  
S. interprets yajña in the second half of the verse as 
atman. 
 

4.26. லவறு சிேர் 
உட்கரணத்தை 
யைக்குைோகிய சம்யைம் 
என்ற ைீயில் சசவி 
முைேிய இந்ைிரியங்கதள 
ஆகுைி சசய்கிறார்கள். 
லவறு சிேர் 
இந்ைிரியங்களாகிய 
ைழல்களில் ஒேி முைேிய 

4.26. Some offer hearing and the other senses into 
the fires of restraint; others offer sound and the other 
objects of sense in the fires of sense.  
 



விஷயங்கதளச் 
சசாரிகிறார்கள்.  

4.27. லவறு சிேர் 
ஞானத்ைால் சகாளுத்துண்ை 
ைன்னாட்சிசயன்ற 
லயாகத்ைீயில் எல்ோ 
இந்ைிரியச் சசயல்கதளயும் 
உயிர்ச் சசயல்கதளயும் 
ஓைம் பண்ணுகிறார்கள்.  

4.27. Some again offer all the works of their senses 
and the works of the vital force into the fire of the 
yoga of self-control, kindled by knowledge.  
 

4.28. விரைங்கதள நன்கு 
பாதுகாக்கும் முனிகளில் 
லவறு சிேர் ைிரவியத்ைால் 
லவள்வி சசய்லவார்; சிேர் 
ைவத்ைால் லவட்லபார்; சிேர் 
லயாகத்ைால் லவட்லபார்; 

சிேர் கல்வியால் 
லவட்லபார்; சிேர் 
ஞானத்ைால் லவட்லபார்.  

4.28. Some likewise offer as sacrifice their material 
possessions. or their austerities or their spiritual 
exercises while others of subdued minds and severe 
vows offer their learning and knowledge.  
 

4.29. இனி லவறு சிேர் 
பிராணாயாைத்ைில் 
ஈடுபட்ைவர்களாய் 
பிராணன், அபானன் என்ற 
வாயுக்களின் நதைதயக் 
கட்டுப்படுத்ைி 
அபானவாயுவில் 
பிராணவாயுதவயும், 

பிராணவாயுவில் 
அபானத்தையும் ஆகுைி 
பண்ணுகிறார்கள்.  

4.29. Others again who are devoted to breath control, 
having restrained the paths of prāṇa (the outgoing 
breath) and apāna (the incoming breath) pour as 
sacrifice prāṇa into apāna and apāna into prāṇa.  
 

4.30. லவறு சிேர் உணதவ 
ஒழுங்குபடுத்ைி உயிதர 
உயிரில் ஆகுைி 

4.30. While others, restricting their food, pour as 
sacrifice their life breaths into life breaths. All these 
are knowers of sacrifice (know what sacrifice is) and 
by sacrifice have their sins destroyed.  
 



சசய்கிறார்கள். 
இவ்வதனவரும் லவள்வி 
சநறியுணர்ந்து 
லவள்வியால் பாவைற்றுப் 
லபாயிலனார்.  

4.31. லவள்வியில் ைிஞ்சிய 
அமுதை யுண்லபார் என்று 
முளைாகிய பிரம்ைத்தை 
எய்துகிறார்கள். லவள்வி 
சசய்யாலைாருக்கிவுேகைில்
தே. அவர்களுக்குப் 
பரலோகலைது. 
க்ருகுேத்ைாரில் சிறந்லைாய்!  

4.31. Those who eat the sacred food that remains 
after a sacrifice attain to the eternal Absolute; this 
world is not for him who offers no sacrifice, how then 
any other world, O Best of the Kurus (Arjuna)?  
 

4.32. பிரம்ைத்ைின் முகத்ைில் 
இங்ஙனம் பேவிை 
லவள்விகள் விரித்துக் 
காட்ைப்பட்டிருக்கின்றன. 
அதவசயல்ோம் 
சைாழிேிலே 
பிறப்பனசவன்றுணர். 
இவ்வாறுணர்ந்ைால் 
விடுைதே சபறுவாய்.  

4.32. Thus many forms of sacrifice are spread out in 
the face of Brahman (Le. set forth as the means of 
reaching the Absolute) Know thou that all these are 
born of work , and so knowing thou shalt be freed. 
 

4.33. பார்த்ைா! ைிரவியத்தைக் 
சகாண்டு சசய்யப்படும் 
லவள்விதயக் காட்டிலும் 
ஞானலவள்வி சிறந்ைது. 
பார்த்ைா! கர்ைசைல்ோம், 

முற்றிலும், ஞானத்ைில் 
முடிவு சபறுகிறது.  

(4.33) Knowledge as a sacrifice is greater than any 
material sacrifice, 0 scourge of the foe (Arjuna), for all 
works without any exception culminate in wisdom.  
 

4.34. அைதன 
வணக்கத்ைாலும், சூழ்ந்ை 
லவள்வியாலும், சைாண்டு 

(4.35) When thou hast known it, thou shalt not fall 
again into this confusion, O Paṇḍava (Arjuna), for by 
this thou shalt see all existences without exception in 
the Self, then in Me.  
 



புரிவைாலும் அறிந்து சகாள். 
உண்தை காணும் ஞானிகள் 
உனக்கு ஞானத்தை 
உபலைசிப்பார்கள்.  

4.35. அந்ை ஞானம் 
சபறுவைனால், பாண்ைவா, நீ 
அப்பால் இவ்விை 
ையக்கசைய்ைைாட்ைாய். 
இைனால் நீ எல்ோ 
உயிர்கதளயும், ைிச்சைன்றி 
நின்னுள்லள காண்பாய். 
அப்பால் அவற்தற 
என்னுள்லள காண்பாய்.  

(4.35) When thou hast known it, thou shalt not fall 
again into this confusion, O Paṇḍava (Arjuna), for by 
this thou shalt see all existences without exception in 
the Self, then in Me.  
 

4.36. பாவிகசளல்ோதரக் 
காட்டிலும் நீ அைிகப் 
பாவியாக இருந்ைாலும், 

அப்பாவத்தைசயல்ோம் 
ஞானத் லைாணியால் 
கைந்து சசல்வாய்.  

(4.36) Even if thou shouldst be the most sinful of all 
sinners, thou shalt cross over all evil by the boat of 
wisdom alone.  
 

4.37. நன்கு சகாளுத்துண்ை 
ைீ விறகுகதளச் 
சாம்போக்கிவிடுைல் 
லபாேலவ, அர்ஜுனா! 
ஞானத் ைீ எல்ோ 
விதனகதளயும் 
சாம்போக்கிவிடும். 

(4.37) As the fire which is kindled turns its fuel to 
ashes, O Arjuna, even so does the fire of wisdom tum 
to ashes all work.   
 

4.38. ஞானத்தைப் லபால் 
தூய்தை ைரும் சபாருள் 
இவ்வுேகத்ைில் 
லவசறதுவுைில்தே. 
லயாகத்ைில் நல்ே 
சித்ைியதைந்ைவன் 

(4.38) There is nothing on earth equal in purity to 
wisdom. He who becomes perfected by yoga finds 
this of himself, in his self in course of time.  
 



ைானாகலவ ைக்க 
பருவத்ைில் அதைத் 
ைனக்குள் கிதைக்கப் 
சபறுகிறான்.  

4.39. பிரம்ைத்தைப் பரைாகக் 
சகாண்டு, இந்ைிரியங்கதளக் 
கட்டுப்படுத்ைியவனாய், 

சிரத்தையுதைலயான் 
ஞானத்தையதைகிறான். 
ஞானத்தை அதைந்ைபின் 
விதரவிலே பரசாந்ைி 
சபறுகிறான்.  

(4.39) He who has faith, who is absorbed in it (i.e. 
wisdom) and who has subdued his senses gains 
wisdom and having gained wisdom he attains quickly 
the supreme peace.  
 

4.40. அறிவும் 
சிரத்தையுைின்றி ஐயத்தை 
இயல்பாகக் சகாண்லைான் 
அழிந்து லபாகிறான். 
ஐயமுதைலயானுக்கு 
இவ்வுேகைில்தே; 

லைலுேகைில்தே; 

இன்பமுைில்தே.  

(4.40) But the man who is ignorant, who has no faith, 
who is of a doubting nature, perishes. For the 
doubting soul, there is neither this world nor the world 
beyond nor any happiness.  
 

4.41. லயாகத்ைால் 
சசய்தககதளத் துறந்து, 

ஞானத்ைால் ஐயத்தை 
அறுத்துத் ைன்தனத்ைான் 
ஆள்லவாதன, ைனஞ்ஜயா! 
கர்ைங்கள் கட்டுப்படுத்ை 
ைாட்ைா!  

(4.4I) Works do not bind him who has renounced all 
works by yoga, who has destroyed all doubt by 
wisdom and who ever possesses his soul, O winner 
of wealth (Arjuna).  
 

4.42. அஞ்ஞானத்ைால் 
லைான்றி சநஞ்சில் 
நிதேசகாண்டிருக்கும் இந்ை 
ஐயத்தை உன் ஞான 
வாளால் அறுத்து லயாக 

(4.42) Therefore having cut asunder 'with the sword 
of wisdom this doubt in thy heart that is born of 
ignorance, resort to yoga and stand up, O Bhārata 
(Arjuna).  
 



நிதே சகாள். பாரை! 
எழுந்து நில்! 

பகவத் கீதை : ஐந்ைாம் அத்ைியாயம் 

சந்யாச லயாகம் 

கர்ைலயாகத்ைில் ஞான பாகைைங்கி இருப்பைாலும், ஞான லயாகத்ைில் 
கர்ை பாகைைங்கி யிருப்பைாலும் இரண்டும் ஒன்லற. அதவ இரண்டும் 
ஒலர விைைான பேதனக் சகாடுக்கக் கூடியதவ. அதவ சவவ்லவறு 
பேதன அளிக்கும் என்று கூறுபவர் பேர். அவர்கள் அறிவில் லைர்ச்சி 
சபறாைவர்கள். ஆனால், கர்ை லயாகைின்றி, ஞானலயாகத்தைப் சபற 
இயோது. சுக துக்கங்கதளப் சபாருட்படுத்ைாைல் கர்ை லயாகத்தைலய 
ைழுவியிருந்ைால் பேதனக் கடுகப் சபறோம். எல்ோ ஆத்ைாக்களும் 
ஒலர ைாைிரியானதவ. லைாற்றும் லவறுபாடுகசளல்ோம் லைக 
சம்பந்ைத்ைால் வந்ைதவ என்ற உணர்வு லவண்டும். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்: 

05 Chapter BG CHAPTER V 

True Renunciation 

Sāṁkhya and Yoga lead to the same goal 

 

Bharathi Latha Font Dr. Radhakrishnan 

5.1. கண்ணா! சசய்தககளின் 
துறதவப் புகழ்ந்து 
லபசுகிறாய்; பின்னர் 
அவற்றுைன் கேப்பதைப் 
புகழ்கிறாய். இவ்விரண்டில் 
எதுசவான்று 
சிறந்ைசைன்பதை நன்கு 
நிச்சயப்படுத்ைி என்னிைஞ் 
சசால். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said: 
(5.1) Thou praisest, O Kṛṣṇa, the renunciation of 
works and again their unselfish performance. Tell me 
for certain which one is the better of these two. 



5.2. துறவு, கர்ை லயாகம், 
இவ்விரண்டும் உயர்ந்ை 
நேத்தைத் ைருவன. 
இவற்றுள் கர்ைத் துறதவக் 
காட்டிலும் கர்ைலயாகம் 
லைம்பட்ைது.  

The Blessed Lord said: 
(5.2) The renunciation of works and their unselfish 
performance both lead to the soul's salvation. But of 
the two, the unselfish performance of works is better 
than their renunciation. 

5.3. பதகத்ைலும் 
விரும்புைலுைில்ோைவதன 
நித்ைிய சந்யாசி 
என்றுதரக்கக் கைவாய். 
சபருந்லைாலுதையாய், 
இருதை நீங்கி அவன் 
எளிைில் பந்ைத்ைினின்று 
விடுபடுகிறான்.  

(5.3) He who neither loathes nor desires should be 
known as one who has ever the spirit of renunciation; 
for free from dualities he is released easily, O Mighty-
armed (Arjuna), from bondage. 
 

5.4. சாங்கியத்தையும் 
லயாகத்தையும் 
சவவ்லவசறன்று 
சசால்லவார் குழந்தைகள்; 
பண்டிைர்கள் அங்ஙனம் 
கூறார். இவற்றுள் 
யாலைனுசைான்றில் நன்கு 
நிதேசபற்லறான் இரண்டின் 
பயதனயும் எய்துகிறான்.  

5.4: The ignorant, but not the learned (Panditah) say 
that Sankhya (yoga) and (karma) yoga are different. 
He who is firmly established in one gets the benefit of 
fruits of both.  
 

5.5. சாங்கியர் சபறும் 
நிதேதயலய லயாகிகளும் 
சபறுகிறார்கள். 
சாங்கியத்தையும் 
லயாகத்தையும் எவன் 
ஒன்றாகக் காண்பாலனா, 
அவலன காட்சியுதையான்.  

(5) The status which is obtained by men of 
renunciation is 
reached by men of action also. He who sees that 
the ways of 
renunciation and of action are one, he sees 
(truly). 
 

5.6. சபருந் லைாளாய், 
லயாகைில்ோைவன் 

(6) But renunciation, O Mighty-armed (Arjuna), is 
difficult 



சந்நியாசம் சபறுைல் 
கஷ்ைம். லயாகத்ைில் 
சபாருந்ைிய முனி 
விதரவில் பிரம்ைத்தை 
அதைகிறான்.  

to attain without yoga; the sage who is earnest in 
yoga 
(the way of works) attains soon to the Absolute. 
 

5.7. லயாகத்ைிலே ைருவித் 
தூய்தை யுற்லறான், 
ைன்தன ைான் சவன்லறான். 
இந்ைிரியங்களின் ைீது 
சவற்றி சகாண்லைான், 
எல்ோ 
உயிர்களுந்ைாலனயானவன், 
அவன் சைாழில் 
சகாண்டிருப்பினும், அைில் 
ஒட்டுவைில்தே.  

(7) He who is trained in the way of works, and is 
pure in 
soul, who is master of his self and who has 
conquered the 
senses, whose soul becomes the self of all 
beings, he is not 
tainted by works, though he works. 
 

5.8. உண்தை அறிந்ை 
லயாகி, "நான் எைதனயுஞ் 
சசய்வைில்தே" 
என்சறண்ணக் கைவான். 
காண்கினும், லகட்கினும், 
ைீண்டினும், லைாப்பினும், 
உண்பினும், நைப்பினும், 
உயிர்ப்பினும், உறங்கினும்,  

(8) The man who is united with the Divine and 
knows the 
truth thinks "I do nothing at all" for in seeing, 
hearing, 
touching, smelling, tasting, walking, sleeping, 
breathing; 
 

5.9. புேம்பினும், விடினும், 
வாங்கினும், இதைகதளத் 
ைிறப்பினும், மூடினும், 
"இந்ைிரியங்கள் ைம்முதைய 
விஷயங்களில் 
சேிக்கின்றன" என்று 
கருைியிருக்கக் கைவான்.  

(9) In speaking, emitting, grasping, opening and 
closing the 
eyes he holds that only the senses are occupied 
with the 
objects of the senses. 
 

5.10. 
சசய்தககதளசயல்ோம் 

(10) He who works, having given up attachment, 
resigning 



பிரம்ைத்ைில் சார்த்ைிவிட்டுப் 
பற்றுைதே நீக்கி எவன் 
சைாழில் சசய்கிறாலனா 
அவன், நீரில் 
ைாைதரயிதேலபால், 
பாவத்ைால் ைீண்ைல் 
சபறுவைில்தே.  

his actions to God, is not touched by sin, even as 
a lotus 
leaf (is untouched) by water. 
 

5.11. லயாகிகள் பற்றுைதேக் 
கதளந்து, ஆத்ை சுத்ைியின் 
சபாருட்ைாக உைம்பாலும், 
ைனத்ைாலும், புத்ைியாலும் 
அன்றி சவறும் 
இந்ைிரியங்களாலும் 
சைாழில் சசய்வார்.  

(11) The yogins (men of action) perform works 
merely with 
the body, mind, understanding or merely with the 
senses, 
abandoning attachment, for the purification of 
their souls. 
 

5.12. லயாகத்ைில் 
சபாருந்ைியவன் கர்ைப் 
பயதனத் துறந்து 
நிஷ்தைக்குரிய சாந்ைிதய 
அதைகிறான். லயாகத்ைில் 
இணங்காலைான் 
விருப்பத்துக்கு வசைாய்ப் 
பயனிலே பற்றுைல் 
சகாண்டு ைதளப்படுகிறான்.  

(12) The soul earnest (or devoted) attains to 
peace· wellfounded, 
by abandoning attachment to the fruits of works, 
but he 'whose soul is not in union with the Divine 
is impelled 
by desire, and is attached to the fruit (of action) 
and is 
(therefore) bound. . 
 

5.13. ைன்தன வசங்சகாண்ை 
ஆத்ைா எல்ோக் 
கர்ைங்கதளயும் ைனைால் 
துறந்து, எைதனயும் 
சசய்வதுைின்றிச் 
சசய்விப்பதுைின்றி, ஒன்பது 
வாயில் சகாண்ை 
உைற்லகாட்தையில் 
இன்புற்றிருக்கிறான்.  

(I3) The embodied (soul), who has controlled his 
nature 
having renounced all actions by the mind 
(inwardly) dwells 
at ease in the city of nine gates, neither working 
nor causing 
work to be done. 
 



5.14. சசய்தகத் ைதேதை, 
சசய்தக, சசய்தகப் பயன் 
சபறுைல் -- 
இவற்றுசளைதனயும் 
கைவுள் ைனிைனுக்குத் 
ைரவில்தே. இயற்தகலய 
இயல் சபறுகிறது.  

(14) The Sovereign Self does not create for the 
people 
agency, nor does He act. Nor does He connect 
works with 
their fruits. It is nature that works out (these). 
 

5.15. எவதனயும் பாவி 
அல்ேது 
நற்சசய்தகயுதைலயாசனன்
று கைவுள் ஏற்பைில்தே. 
அஞ்ஞானத்ைால் ஞானம் 
சூழப்பட்டிருக்கிறது. 
அைனால் ஜந்துக்கள், 
ையக்கசைய்துகின்றன.  

(15) The All-pervading Spirit does not take on the 
sin or 
the merit of any. Wisdom is enveloped by 
ignorance; 
thereby creatures are bewildered. 
 

5.16. அந்ை அஞ்ஞானத்தை 
ஆத்ை ஞானத்ைால் 
அழித்ைவர்களுதைய 
ஞானம் சூரியதனப் 
லபான்றைாய்ப் 
பரம்சபாருதள ஒளியுறக் 
காட்டுகிறது.  

(16) But for those in whom ignorance is 
destroyed by wisdom, 
for them wisdom lights up the Supreme Self like 
the sun. 
 

5.17. பிரம்ைத்ைில் புத்ைிதய 
நாட்டி, அதுலவ ைாைாய், 
அைில் நிஷ்தைசயய்ைி, 
அைில் ஈடுபட்லைார், 
ைம்முதைய 
பாவங்கசளல்ோம் நன்கு 
கழுவப் சபற்லறாராய், 
ைீளாப் பைைதைகிறார்கள்.  

(I7) Thinking of That, directing one's whole 
conscious 
being to That, making That their whole aim, with 
That as 
the sole object of their devotion, they reach a 
state from 
which there is no return, their sins washed away 
by wisdom. 
 

5.18. கல்வியும் விநயமும் 
நன்கு கற்ற 

(18) Sages see with at?-equal eye, a learned and 
humble 



பிராைணனிைத்ைிலும், 
பசுவினத்தும், 
யாதனயினிைத்தும், 
நாயினிைத்தும், நாதயத் 
ைின்னும் புதேயனித்தும் 
பண்டிைர் சைப் 
பார்தவயுதைலயார்.  

Brahmin, a cow, an elephant or even a dog or an 
outcaste. 
 

5.19. ைனம் சை நிதேயில் 
நிற்கப் சபற்லறார் 
இவ்வுேகத்ைிலேலய 
இயற்தகதய 
சவன்லறாராவர். பிரம்ைம் 
ைாசற்றது. சை 
நிதேயுற்றது ஆைோல் 
அவர்கள் பிரம்ைத்ைில் 
நிதேசபறுகிறார்கள்.  

(I9) Even here (on earth) the created (world) is 
overcome 
by those whose mind is established in equality. 
God is 
flawless and the same in all. Therefore are these 
(persons) 
established in God. 
 

5.20. விரும்பிய சபாருதளப் 
சபறும்லபாது களி 
சகாள்வான்; பிரிைற்றதைப் 
சபறும்லபாது துயர்ப்பை 
ைாட்ைான்; பிரம்ைஞானி 
ஸ்ைிர புத்ைியுதைலயானாய், 
ையக்கம் நீங்கி, பிரம்ைத்ைில் 
நிதே சபறுகிறான்.  

(20) One should not rejoice on obtaining what is 
pleasant 
nor sorrow on obtaining what is unpleasant. He 
who is 
(thus) firm of understanding and unbewildered, 
(such a) 
knower of God is established in God. 
 

5.21. புறத் ைீண்டுைல்களில் 
பற்றுைல்கள் சகாள்ளாைல் 
ைனக்குள்லள இன்பத்தைக் 
காண்லபான் பிரம்ை 
லயாகத்ைில் சபாருந்ைி 
அழியாை இன்பத்தை 
எய்துகிறான்.  

(2I) When the soul is no longer attached to 
external contacts 
(objects) one finds the happiness that is in the 
Self. 
Such a one who is self-controlled in Yoga on God 
(Brahma) 
enjoys undying bliss. 
 



5.22. புறத் ைீண்டுைல்களில் 
லைான்றும் இன்பங்கள் 
துன்பத்ைிற்குக் 
காரணங்களாகும். அதவ 
சைாைக்கமும் 
இறுைியுமுதையான, குந்ைி 
ைகலன, அறிவுதைலயான் 
அவற்றில் 
களியுறுவைில்தே.  

(22) Whatever pleasures are born of contacts 
(with objects) 
are only sources of sorrow, they have a 
beginning and an end, 
o Son of Kuntī (Arjuna) no wise man delights in 
them. 
 

5.23. சரீரம் நீங்குமுன்னர், 
இவ்வுேகத்ைிலேலய 
விருப்பத்ைாலும் 
சினத்ைாலும் விதளயும் 
லவகத்தை எவன் சபாறுக்க 
வல்ோலனா அந்ை ைனிைன் 
லயாகி, அவன் 
இன்பமுதைலயான்.  

(23) He who is able to resist the rush of desire 
and anger, 
even here before he gives up his body, he is a 
yogin, he is 
the happy man. 
 

  



  



5.24. ைனக்குய்ள்லள 
இன்பமுதையவனாய், உள்லள 
ைகிழ்ச்சி காண்பவனாய், உள்லள 
ஒளி சபற்றவனாகிய லயாகி, ைாலன 
பிரம்ைைாய், பிரம்ை 
நிர்வாணைதைகிறான்.  

(24) He who finds his 
happiness within, his joy 
within and 
likewise his light only within, 
that yogin becomes divine 
and attains to the beatitude of 
God (brahmanirvāna). 
 

5.25. *இருதைகதள (*நன்தை - 
ைீதை; குளிர் - சூடு; இன்பம் - 
துன்பம் என எல்ோப் 
சபாருள்கதளப் பற்றி நிற்கும் 
இரட்தை நிதேகள்) சவட்டிவிட்டுத் 
ைம்தைத்ைாம் கட்டுப்படுத்ைி, எல்ோ 
உயிர்களுக்கும் இனியது சசய்வைில் 
ைகிழ்ச்சிசயய்தும் ரிஷிகள் 
பாவங்கசளாழிந்து பிரம்ை 
நிர்வாணம் அதைகிறார்கள்.  

(25) The holy men whose sins 
are destroyed, whose doubts 
(dualities) are cut asunder, 
whose minds are disciplined 
and 
who rejoice in (doing) good to 
all creatures, attain to the 
beatitude of God. 
 

26. விருப்பமும், சினமும் ைவிர்ந்து 
சித்ைத்தைக் கட்டுப்படுத்ைிய ஆத்ை 
ஞானிகளாகிய முனிகளுக்கு பிரம்ை 
நிர்வாணம் அருகிலுள்ளது.  

(26) To those austere souls 
(yatis) who are delivered from 
desire and anger and who 
have subdued their minds and 
have knowledge of the Self, 
near to them lies the 
beatitude 
of God. 
 

5.27. புறத் ைீண்டுைல்கதள அகற்றிப் 
புருவங்களுக்கிதைலய விழிகதள 
நிறுத்ைி, மூக்கினுள்லள இயங்கும் 
பிராணவாயுதவயும் அபான 
வாயுதவயும் சைைாகச் சசய்து 
சகாண்டு;  

(27) and (28). Shutting out all 
external objects, fixing the 
vision between the eyebrows, 
making even the inward and 
the outward breaths moving 
within the nostrils, the sage 
who has controlled the 
senses, mind and 
understanding, 
who is intent on liberation, 
who has cast away desire, 
fear 
and anger, he is ever freed. 
 



28. "புேன்கதள, ைனத்தை, 
ைைிதயயும் கட்டி விடுைதே 
யிேக்சகனக் சகாண்டு விருப்பமும் 
அச்சமும் சினமும் ைவிர்த்ைான் 
முக்ைலன யாவான் முனி."  

(27) and (28). Shutting out all 
external objects, fixing the 
vision between the eyebrows, 
making even the inward and 
the outward breaths moving 
within the nostrils, the sage 
who has controlled the 
senses, mind and 
understanding, 
who is intent on liberation, 
who has cast away desire, 
fear 
and anger, he is ever freed. 
 

5.29. "லவள்வியும் ைவமும் 
*ைிதசலவான் யாலன உேகுகட் 
சகல்ோம் ஒருலபரரசன் எல்ோ 
உயிர்கட்கு நண்பன் யான்' என் 
றறிவான் அதைைி யறிவான். 
(*ைிதசவது = உண்பது) 

(29) And having known Me as 
the Enjoyer of sacrifices and 
austerities, the Great Lord of 
all the worlds. the Friend of all 
beings, he (the sage) attains 
peace .. 
 
 

பகவத் கீதை : ஆறாம் அத்ைியாயம் 

ைியான லயாகம் 

கர்ை லயாக ஞான லயாகங்களில் சித்ைி 
சபற்றவனுக்குண்ைாகும் ஆத்ைானுபவம் இந்ை அத்ைியாயத்ைில் 
கூறப்படுகிறது. இவ்வாத்ைானுபவத்ைில் ஈடுபட்டு 
ஆைியிலேலய ைிருப்ைியதைந்ைவன் லவறு விஷயங்களில் 
ைனதைச் சசலுத்ைைாட்ைான். அவனுக்குத் லைாழன், பதகவன், 

பந்து, நல்ேவன், சகட்ைவன் என்று லவறுபாடின்றி 
எல்லோரிைமும் ஒலரவிைைான ைனப்பான்தை ஏற்படும். 
அவன் ஜனங்களுதைய லசர்க்தகதய சவறுத்துத் 
ைனிதையிலே விருப்பமுற்றுத் ைிைைான ஆசனத்ைிேைர்ந்து 
ைனது ஆத்ை சசாரூபத்தை எண்ணி எண்ணி ைகிழ்வான். 
இவ்வாத்ைானுபவலை லபரானந்ைசைன்று எண்ணியிருப்பான். 
எல்ோ ஆத்ைாக்களும் லைகசம்பந்ைத்தை நீக்கிப் பார்த்ைால் 
ஒருவதகப்பட்ைதவ என்று எண்ணி, முடிவில் கைவுளும் 
அவ்வாத்ைாக்களும் ஒருவதகப் பட்ைவர்கசளன்றும் 



உணர்வான். இந்நிதே சபற்றவலன லயாகிகளில் சிறந்ைவன். 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்: 

Bhagavadgītā Chapter VI The True Yoga 
Renunciation and Action are One 1-47 

 

6.1. சசய்தகயின் பயனில் 
சார்பின்றிச் சசய்யத்ைக்கது 
சசய்லவான் துறவி; அவலன லயாகி, 
ைீ வளர்க்காைவனும் கிரிதய 
சசய்யாைவனும் அவன் ஆகார்.  

(6.I) He who does the work 
which he ought to do without 
seeking its fruit he is the 
saṁnyāsin, he is the yogin, not 
he who does not light the sacred 
fire, and performs no rites. 

6.2. பாண்ைவா! எைதன 
சந்நியாசசைன்கிறார்கலளா, அதுலவ 
லயாகசைன்றறி. ைன் 
லகாட்பாடுகதளத் துறக்காை 
எவனும் லயாகியாக ைாட்ைான்.  

(2) 'What they call 
renunciation, that know to be 
disciplined 
activity, 0 Pandava (Arjuna), 
for no one becomes a yogin 
who has not renounced his 
(selfish) purpose. 
 

3. லயாக நிதேயில் ஏற விரும்பும் 
லயாகிக்குத் சைாழிலே கருவியாகக் 
கூறப்படுகிறது. அந்நிதேயில் ஏறிய 
பின் அவனுக்கு சாந்ைம் 
கருவியாகிறது.  

(3) Work is said to be the 
means of the sage who 
wishes to 
attain to yoga; when he has 
attained to yoga, serenity is 
said to be the means . 
 

6.4. ஒருவன் எல்ோக் 
லகாட்பாடுகதளயும் துறந்துவிட்டுப் 
புேன்களிலேனும், 
சசயல்களிலேனும் 
பற்றுைேின்றியிருப்பானாயின், 
அப்லபாைவன் 'லயாகநிதேயில் 
ஏறியவன்' என்று 
சசால்ேப்படுகிறான்.  

(4) When one does not get 
attached to the objects of 
sense 
or to works, and has 
renounced all purposes, then, 
he is said 
to have attained to yoga. 
 

5. ைன்தனத் ைான் உயர்த்ைிக் 
சகாள்க; ைன்தனத் 
ைன்னாேிழிவுறுத்ை லவண்ைா; 

(5) Let a man lift himself by 
himself; let him not degrade 
himself; for the Self alone is 
the friend of the self and the 



ைனக்குத் ைாலன நண்பன்; ைனக்குத் 
ைாலன பதகவன்.  

Self alone is the enemy of the 
self. 
 

6.6. ைன்தனத் ைான் சவன்றவலன 
ைனக்குத் ைான் நண்பன்; ைன்தனத் 
ைான் சவல்ோைான் ைனக்குத் ைான் 
பதகவன் லபாற் லகடு சூழ்கிறான்.  

(6) For him who has 
conquered his (lower) self by 
the 
(higher) Self his Self is a 
friend but for him who has not 
possessed his (higher) Self: 
his very Self will act in enmity. 
like an enemy. 
 

7. ைன்தன சவன்று 
ஆறுைசேய்ைியவனிைத்லை 
சீலைாஷ்ணங்களிலும், சுக 
துக்கங்களிலும், 
ைானாபிைானங்களிலும் 
சைநிதேப்பட்ை பரைாத்ைா 
விளங்குகிறது.  

(7) When one has conquered 
one's self (lower) and has 
attained to the calm of self-
mastery, his Supreme Self 
abides 
ever concentrate, he is at 
peace in cold and heat, in 
pleasure 
and pain, in honour and 
dishonour 
 

6.8. *ஞானத்ைிலும் விஞ்ஞானத்ைிலும் 
ைிருப்ைி சகாண்ைவனாய், ைதே 
முடிவில் நிற்பான் லபான்று, 
புேன்கதள சவன்று, ஓட்தையும் 
கல்தேயும் சபான்தனயும் ஒன்று 
லபாலே காணும் லயாகிலய 
நிதேயுற்றாசனனப்படுவான். 
(*ஞானசைன்பது கைவுளியதேப் 
பற்றிய அறிவு; விஞ்ஞானசைன்பது 
உேகியதேப் பற்றியது)  

(8) The ascetic (yogi) whose 
soul is satisfied with wisdom 
and .knowledge, who is 
unchanging and master of his 
senses,. 
to whom a clod, a stone and a 
piece of gold are the same, is 
said to be controlled (in yoga). 
 

9. அன்பர், நட்பார், பதகவர், ஏைிேர், 
நடுவர், எைிரிகள், சுற்றத்ைார், 
நல்லோர், ைீலயார் எல்லோரிைத்தும் 
சைபுத்ைியுதையான் 
லைலோனாவான். 

(9) He who is equal-minded 
among friends, companions 
and 
foes, among those who are 
neutral and impartial, among 
those who are hateful and 
related, among saints and 
sinners, 
excels. 



 

6.10. ைதறவிைத்ைில் இருந்து 
சகாண்டு, ைனியனாய், உள்ளத்தைக் 
கட்டி, ஆதசதயத் துறந்து, ஏற்பது 
நீக்கி எப்லபாதும் ஆத்ைாவில் 
லயாகமுறக் கைவான்.  

(10) Let the yogin try 
constantly to concentrate his 
mind 
(on the Supreme Self) 
remaining in solitude and 
alone, selfcontrolled. 
free from desires and (longing 
for) possessions. 
 

11. சுத்ைைான இைத்ைில் அைிக 
உயரைில்ோைலும், அைிகத் 
ைாழ்வில்ோைலும், துணி, ைான் 
லைால், ைர்ப்தப, இவற்றின்ைீது 
ைனக்லகார் உறுைியான ஆசனம் 
சதைத்துக் சகாண்டு,  

(11) He should set in a clean 
place his firm seat, neither 
too high nor too low, covered 
with sacred grass, a deerskin 
and a cloth, one over the 
other. 
 

6.12. அங்கு ைனதை ஒருமுகைாக்கி, 
உள்ளத்தையும் புறச் 
சசயல்கதளயும் நன்கு 
கட்டுப்படுத்ைி, ஆசனத்ைைர்ந்து, 
ஆத்ைா நன்கு தூய்தையதையும்படி 
லயாகத்ைிலே சபாருந்ைக் கைவான்.  

12) There taking his place on 
the seat, making his mind 
one-pointed and controlling 
his thought and sense, let him 
practise yoga for the 
purification of the soul. 
 

13. உைம்தபயும் ைதேதயயும், 
கழுத்தையும் சைைாக அதசவின்றி 
தவத்துக் சகாண்டு, உறுைி 
சான்றவனாய், மூக்கு நுனிதயப் 
பார்த்துக் சகாண்டு, ைிதசகதள 
லநாக்காைல்,  

(13) Holding the body, head 
and neck, erect and still, 
looking fixedly at the tip of his 
nose, without looking around 
(without allowing his eyes to 
wander). 
 

6.14. நன்கு சாந்ைசைய்ைியவனாய், 
அச்சத்தைப் லபாக்கி பிரம்ைச்சரிய 
விரைத்ைில் நிதேசகாண்டு, ைனதை 
வசப்படுத்ைி என்னிைத்லை சித்ைத்தை 
இதசத்து, எனக்கு ஈடுபட்டு 
லயாகத்ைிேிருக்கக் கைவான்.  

(14) Serene and fearless, firm 
in the vow of celibacy, 
subdued 
in mind, let him sit, 
harmonized, his mind turned 
to Me 
and intent on Me alone. 
 



15. இங்ஙனம் எப்லபாதும் ைனதைக் 
கட்டுப்படுத்ைி ஆத்ைாவில் 
லயாகமுற்றிருக்கும் லயாகி, 
என்பைால் நிதே சபற்றைாகிய ைிகச் 
சிறந்ை விடுைதேயிலுள்ள 
ஆறுைதேயறிவான்.  

(15) The yogin of subdued 
mind, ever keeping himself 
thus 
harmonized, attains to peace, 
the supreme nirvana, which 
abides in Me 
 

6.16. ைிதகபை உண்லபானுக்கு 
லயாகைில்தே; உணவற்லறானுக்கு 
ஏகாந்ைநிதே எய்ைாது. ைிகுைியாக 
உறங்குலவானுக்குைில்தே; 
அர்ஜுனா! ைிகுைியாக 
விழிப்லபானுக்கும் அஃைில்தே.  

(16) Verily, yoga is not for him 
who eats too much or 
abstains too much from 
eating. It is not for him, 0 
Arjuna, 
who sleeps too much or 
keeps awake too much 
 

17. ஒழுங்குக்கு உட்பட்ை உணவும், 
விதளயாட்டும் உதைலயானாய், 
விதனகளில் ஒழுங்குக்குட்பட்ை 
நதைகளுதையவனாய், 
உறக்கத்ைிலும் விழிப்பிலும் 
ஒழுங்குக்குட்பட்ைானாயின், 
அவனுதைய லயாகம் துயதர 
அழிக்கிறது.  

(I7) For the man who is 
temperate in food and 
recreation, 
who is restrained in his 
actions, whose sleep and 
waking 
are regulated, there ensues 
discipline (yoga) which 
destroys 
all sorrow. 
 

6.18. உள்ளம் கட்டுக்கைங்கித் 
ைனதுள்லளலய நிதேசபற ஒருவன் 
எந்ை விருப்பத்ைிலும் 
வழீ்ச்சியற்றானாயின், லயாகமுற்றா 
சனனப்படுவான். 

(18) When the disciplined 
mind is established in the Self 
alone, liberated from all 
desires, then is he said to be 
harmonized 
(in yoga). 
 

19. சித்ைத்தைக் கட்டி ஆத்ை 
லயாகத்ைில் கேந்து நிற்கும் 
லயாகிக்குக் காற்றில்ோை இைத்ைில் 
அதசவின்றி நிற்கும் விளக்தக 
முன்லனார் உவதையாகக் 
காட்டினர்.  

(19) As a lamp in a windless 
place flickereth not, to such is 
likened the yogi of subdued 
thought who practises union 
with the Self (or discipline of 
himself). 
 



6.20. எங்கு சித்ைம் லயாக 
ஒழுக்கத்ைில் பிடிப்புற்று 
ஆறுைசேய்துலைா, எங்கு 
ஆத்ைாவினால் ஆத்ைாதவ யறிந்து 
ஒருவன் ஆத்ைாவில் ைகிழ்ச்சி 
யதைகிறாலனா,  

(20) That in which thought is 
at rest, restrained by the 
practice of concentration, that 
in which he beholds the Self 
through the self and rejoices 
in the Self; 
 

21. புத்ைியால் ைீண்ைத்ைக்கதும், 
புேன்கதளக் கைந்து நிற்பதுைாகிய 
லபரின்பத்தை எங்குக் காண்பாலனா, 
எங்கு நிதேசபறுவைால் இவன் 
உண்தையினின்றும் 
வழுவுவைில்தேலயா,  

(21) That in which he finds 
this supreme delight, 
perceived 
by the intelligence and 
beyond the reach of the 
senses 
wherein established, he no 
longer falls away from the 
truth; 
 

6.22. எத்ைதன சயய்ைியபின் அதைக் 
காட்டிலும் சபரிய ோபம் 
லவறிருப்பைாகக் கருை ைாட்ைாலனா, 
எங்கு நிதே சபறுவைால் சபரிய 
துக்கத்ைாலும் சேிப்சபய்ை 
ைாட்ைாலனா,  

(22) That, on gaining which 
he thinks that there is no 
greater gain beyond it, 
wherein established he is not 
shaken 
even by the heaviest sorrow; 
 

23. அந்நிதேலய துன்பத்துைன் 
கேத்ைதே விடுைோகிய லயாக 
நிதேசயன்று உணர். உள்ளத்ைில் 
ஏக்கைின்றி உறுைியுைன் அந்ை 
லயாகத்தை ஒருவன் பற்றி நிற்கக் 
கைவான்.  

(23) Let that be known by the 
name of yoga, this 
disconnection 
from union with pain. This 
yoga should be practised 
with determination, with heart 
undismayed. 
 

6.24. *சங்கல்பத்ைினின்றும் 
(*சங்கல்பம்=ைனத்ைீர்ைானம்) எழும் 
எல்ோ விருப்பங்கதளயும் 
ைிச்சைறத் துறந்துவிட்டு எல்ோப் 
பக்கங்களிலும் ைனத்ைால் 
இந்ைிரியக் குழாத்தைக் கட்டுப் 
படுத்ைி,  

(24) Abandoning without 
exception all desires born of 
(selfish) will, restraining with 
the mind all the senses on 
every 
side; 
 



25. துணிந்ை ைைியுைன் ைனதை 
ஆத்ைாவில் நிறுத்ைி சைல்ே 
சைல்ே ஆறுைல் சபறக் கைவான்; 
எைற்கும் கவதேயுறாைிருக்கக் 
கைவான்.  

(25) Let him gain little by little 
tranquillity by means of 
reason controlled by 
steadiness and having fixed 
the mind 
on the Self, let him not think 
of anything (else). 
 

6.26. எங்சகங்லக ைனம் சஞ்சேைாய் 
உறுைியின்றி உழலுகிறலைா, 
அங்கங்லக அதைக் கட்டுப்படுத்ைி 
ஆத்ைாவுக்கு வசைாக்கிக் சகாள்க.  

(26) Whatsoever makes the 
wavering and unsteady mind 
wander away let him restrain 
and bring itback to the control 
of the Self alone. 
 

27. ைனம் சாந்ைைாய், ரலஜா குணம் 
ஆறி, ைாசு நீங்கி, பிரம்ைலையாகிய 
இந்ை லயாகிக்கு ைிகச் சிறந்ை 
இன்பம் கிதைக்கிறது.  

(27) For supreme happiness 
comes to the yogin whose 
mind is peaceful, whose 
passions are at rest, who is 
stainless 
and has become one with 
God. 
 

6.28. குற்றங்கதளப் லபாக்கி 
இங்ஙனம் எப்லபாதும் ஆத்ைாவில் 
கேப்புற்றிருப்பானாயின், அந்ை 
லயாகி பிரம்ைத்தைத் சைாடுவைாகிய 
ைிக உயர்ந்ை இன்பத்தை எளிைில் 
துய்க்கிறான்.  

(28) Thus making the self 
ever harmonized, the yogin, 
who has put away sin, 
experiences easily the infinite 
bliss of 
contact with the Eternal. 
 

29. லயாகத்ைில் கேந்ைவன் எங்கும் 
சைப் பார்தவயுதையவனாய், 
எல்ோ உயிர்களிைத்தும் 
ைானிருப்பதையும், ைன்னுள் எல்ோ 
உயிர்களுைிருப்பதையும் 
காணுகிறான்.  

(29) He whose self is 
harmonized by yoga seeth the 
Self 
abiding in all beings and all 
beings in the Self; everywhere 
he sees the same. 
 

6.30. எவன் எங்கும் என்தனக் 
காண்கிறாலனா, எல்ோப் 
சபாருள்கதளயும் என்னிைத்லை 
காண்கிறாலனா, அவனுக்கு நான் 

(30) He who sees Me every 
where and sees all in Me; I 
am 
not lost to him nor is he lost to 
Me. 
 



அழியைாட்லைன்; எனக்கவன் அழிய 
ைாட்ைான்.  
31. ஒருதையில் நிதே 
சகாண்ைவனாய் எல்ோ 
உயிர்களிைத்ைிலுள்ள என்தனத் 
சைாழுலவான் யாங்கணும் சசன்ற 
லபாைிலும், அந்ை லயாகி 
என்னுள்லளலய இயலுகிறான்.  

(3I) The yogin who 
established in oneness, 
worships Me 
abiding in all beings lives in 
Me, howsoever he may be 
active. 
 

6.32. இன்பைாயினும், துன்பைாயினும் 
-- எைிலும் ஆத்ை சைத்துவம் பற்றி 
சைப்பார்தவ சசலுத்துவானாயின், 
அவன் பரை லயாகியாகக் 
கருைப்படுவான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

(32) He, O Arjuna, who sees 
with equality everything, in 
the image of his own self, 
whether in pleasure or in pain, 
he is considered a perfect 
yogi .. 
 

33. ைதுசூைனா! இங்ஙனம் நீ 
சைத்துவத்ைால் ஏற்படுவைாகச் 
சசால்ேிய லயாகம், ஸ்ைிரைான 
நிதேயுதையைாக எனக்குத் 
லைான்றவில்தே, எனது சஞ்சேத் 
ைன்தையால்.  

Arjuna said: 
(33) This yoga declared by 
you to be of the nature of 
equality (evenness of mind), 
O Madhuslidana (Kṛṣṇa 
see no stable foundation for, 
on account of restlessness. 
 

6.34. கண்ணா! ைனம் 
சஞ்சேமுதையது; ைவறும் 
இயல்பினது, வேியது; 
உரனுதையது. அதைக் 
கட்டுப்படுத்துைல் காற்தறக் 
கட்டுவதுலபால் ைிகவும் கஷ்ைைான 
சசய்தகசயன்று நான் ைைிக்கிலறன். 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

(34) For the mind is verily 
fickle, 0 Kr..sna, it is 
impetuous, 
strong and obstinate. I think 
that it is as difficult to control 
as the wind. 
 

35. சபருந்லைாளாய்! ைனம் 
கட்டுைற்கரியதுைான், 
சேனமுதையதுைான்; ஐயைில்தே. 
ஆனால் குந்ைியின் ைகலன! அதைப் 

The Blessed Lord said: 
35) Without doubt,O Mighty-
armed (Arjuna), the mind is 
difficult to curb and restless 
but it can be controlled, 0 Son 



பழக்கத்ைாலும், 
விருப்பின்தையாலும் கட்டி 
விைோம்.  

of Kunti (Arjuna) ,by constant 
practice and non-attachment. 
 

6.36. ைன்தனக் கட்ைாைவன் 
லயாகசைய்துைல் அரிசைன்று நான் 
கருதுகிலறன். ைன்தனக் கட்டியவன், 
முயற்சியாலும் உபாயத்ைாலும் 
அைதன எய்ை வல்ோன். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

(36) Yoga is hard to attain, I 
agree, by one who is not 
selfcontrolled; 
but by the self-controlled it is 
attainable by 
striving through proper 
means. 
 

37. நம்பிக்தக யுதைலயாசயனினும், 
ைன்தனக் கட்ைாதையால் 
லயாகத்ைினின்றும் ைனம் 
வழுவியவன் லயாகத்ைில் 
லைாற்றுப்லபாய், அப்பால் என்ன 
கைியதைகிறான், கண்ணா?  

(37) He who cannot control 
himself though he has faith, 
with the mind wandering away 
from yoga, failing to attain 
perfection in yoga, what way 
does he go, 0 Kṛṣṇa? 
 

6.38. ஒரு லவதள அவன் இரண்டுங் 
சகட்ைவனாய், உதைந்ை 
லைகம்லபால் அழிகிறாலனா? 
சபருந்லைாளாய்! உறுைியற்றவனாய், 
பிரம்ை சநறியிலே குழப்பசைய்ைிய 
மூைன் யாைாகிறான்?  

(38) Does he not perish like a 
rent cloud, 0 Mighty-armed 
(Kṛṣṇa), fallen from both and 
without any hold and 
bewildered in the path that 
leads to the Eternal? 
 

39. கண்ணா! எனக்குள்ள இந்ை 
ஐயத்தை நீ அறுத்து விடுக. 
நின்தனயன்றி இந்ை ஐயத்தை 
யறுப்லபார் லவசறவருைிேர். 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்: 

 (39) Thou shouldst dispel 
completely this, my doubt, O 
Kṛṣṇa,for there is none else 
than Thyself who can destroy 
this doubt. 
 a,for there is none else than 
Thyself who can destroy 
this doubt. 
 

6.40. பார்த்ைா! அவனுக்கு 
இவ்வுேகிலும், லைலுேகத்ைிலும் 
அழிவில்தே; ைகலன! நன்தை 
சசய்லவான் எவனும் சகட்ை 
கைியதைய ைாட்ைான்.  

(40) O, Partha (Arjuna) , 
neither in this life nor 
hereafter 
is there destruction for him; 
for never does anyone who 
does 



good, dear friend, tread the 
path of woe. 
 

41. லயாகத்ைில் ைவறியவன், 
புண்ணியம் சசய்லவாரின் 
உேகங்கதள சயய்ைி, அங்கு 
கணக்கில்ோை வருஷங்கள் 
வாழ்ந்து, தூய்தையுதைய 
சசல்வர்களின் வடீ்டில் பிறக்கிறான்.  

(41) Having attained to the 
world of the righteous and 
dwelt there for very many 
years, the man who has fallen 
away from yoga is again born 
in the house of such as are 
pure and prosperous. 
 

6.42. அல்ேது, புத்ைிைான்களாகிய 
லயாகிகளில் குேத்ைிலேலய 
பிறக்கிறான். இவ்வுேகில் இது 
லபான்ற பிறவி சயய்துைல் ைிகவும் 
அரிது.  

(42) Or he may be born in the 
family of yogins who are 
endowed with wisdom. For 
such a birth as this is more 
difficult to obtain in the world. 
 

43. அங்லக அவன் பூர்வ 
சரீரத்துக்குரிய புத்ைிதயப் 
சபறுகிறான். குருநந்ைனா! அப்பால் 
அவன் ைறுபடியும் சவற்றிக்கு 
முயற்சி சசய்கிறான்.  

(43) There he regains the 
(mental) impressions (of 
union 
with the Divine) which he had 
developed in his previous 
life and with this (as the 
starting point) he strives again 
for 
perfection, 0 Joy of the Kurus 
(Arjuna). 
 

6.44. பண்தைப் பழக்கத்ைால் அவன் 
ைன் வசைின்றியும் 
இழுக்கப்படுகிறான். லயாகத்தை 
அறிய லவண்டுசைன்ற 
விருப்பத்ைாலேலய ஒருவன் 
ஒேியுேகத்தைக் கைந்து 
சசல்லுகிறான்.  

(44) By his former practice, he 
is carried on irresistibly, 
Even the seeker after the 
knowledge of yoga goes 
beyond 
the Vedic rule. 
 

45. பாவம் நீங்கியவனாய், ஊன்றி 
முயல்வாலனயாயின், லயாகி பே 
பிறவிகளின் சவற்றிப் பயனாகிய 
பரகைிதய அப்லபாைதைகிறான்.  

(45) But the yogi who strives 
with assiduity, cleansed of all 
sins, perfecting himself 
through many lives, then 
attains to 
the highest goal. 



 

6.46. ைவஞ் சசய்லவாதரக் 
காட்டிலும் லயாகி சிறந்லைான்; 
ஞானிகளிலும் அவன் 
சிறந்லைானாகக் கருைப் படுகிறான்; 
கர்ைிகளிலும் அவன் சிறந்லைான்; 
ஆைோல் அர்ஜுனா! லயாகியாகுக.  

(46) The yogin is greater than 
the ascetic; he is considered 
to be greater than the man of 
knowledge, greater than the 
man of ritual works, therefore 
do thou become a yogin, 
O Arjuna. 
 

6.47. ைற்சறந்ை 
லயாகிகசளல்ோரிலும், 
எவசனாருவன் அந்ைராத்ைாவில் 
என்தனப் புகுத்ைி என்தன 
நம்பிக்தகயுைன் லபாற்றுகிறாலனா 
அவன், ைிக லைோன 
லயாகிசயன்பது என்னுதைய 
சகாள்தக. 

 (47) And of all yogins, he 
who full of faith worships Me, 
with his inner self abiding in 
Me,him, I hold to be the most 
attuned (to me in Yoga). 
 

பகவத் கீதை : ஏழாம் அத்ைியாயம் 
ஞான விஞ்ஞான லயாகம் 

பக்ைி லயாகத்ைிற்கு இேக்கான இதறவனுதைய சசாரூபம், 

சுபாவம், லைன்தை முைேியன இந்ை அத்ைியாயத்ைில் 
விளக்கிக் கூறப்படுகின்றன. ைனிைன் இதவகதள 
அறியசவாட்ைாைல் பிரகிருைி சம்பந்ைம் ைடுத்துக் 
சகாண்டிருப்பைால் இதை நீக்க லவண்டியது அவசியம். 
ஆனால், இதறவதனச் சரண் புகுந்ைாேன்றி இத்ைதைதய 
நீக்க இயோது. பக்ைர்களில், துன்புற்றார், சசல்வத்தை 
விரும்புலவார், ஞான சசாரூப நிதேதய விரும்புலவார் ஈசுவர 
ைத்துவத்தை யுணர்ந்ைவர் என நான்கு வதகயுண்டு. 
அவர்களில் நான்காம் வகுப்பினலர லைோனவர். அந்ை 
நிதேதயப் சபறுவைற்கு சவகு பிறப்புகள் எடுத்ைாக 
லவண்டும். இதறவதன ைவிர்த்து ைற்ற சைய்வங்கதளத் 
சைாழுபவர்களும் உண்தையில் இதறவனளிக்கும் 
பயதனலயைான் சபறுகின்றனர். ஆனால், அவ்விைைான 
பயன்கள் அழிவுற்றிருக்கும். இதறவதனலய 



வணங்குகிறவர்கள், இதறவதனலய யதைந்து அழிவிோ 
ஆனந்ைத்தைப் சபறுகின்றனர். ஸ்ரீ பகவான் சசால்லுகிறான்: 

CHAPTER VII 
GOD and the WORLD 

 

7.1. பார்த்ைா!, என்பால் இதசந்ை 
ைனத்ைினனாய், என்தனச் சார்ந்து, 

லயாகத்ைிலே அைர்ந்ைானாய், 

என்தன முழுதும் உணருைாறு 
சசால்ேக் லகளாய்.  

The Blessed Lord said: 
(7.1) Hear then, O Partha 
(Arjuna), how, practising 
yoga, 
with the mind clinging to Me, 
with Me as thy refuge, thou 
shalt know Me in full, without 
any doubt. 

7.2. ஞானத்தையும், 

விஞ்ஞானத்தையும் சம்பூரணைாக 
உனக்குச் சசால்லுகிலறன். இதை 
அறிந்ைால் பிறகு நீ அறிய 
லவண்டியது ைிச்சசைான்றுைில்தே.  

7.2. I will declare to thee in full 
this wisdom together with 
knowledge by knowing which 
there shall remain nothing 
more here left to be known, 
 

7.3. பல்ோயிர ைனிைரில் ஒருவன் 
சித்ைி சபற முயல்கிறான். 
முயற்சியுதைய சித்ைர் பேரில் 
ஒருவன் என்தன உள்ளபடி 
அறிகிறான்.  

(3) Among thousands of men 
scarcely one strives for 
perfection 
and of those who strive and 
succeed, scarcely one 
knows Me in truth. 
 

7.4. ைண், நீர், ைீ, காற்று, வான், ைனம், 

ைைி, *அகங்காரம், இவ்சவட்டு 
வதகயாக என் இயற்தக பிரிந்து 
லைான்றுகிறது. (*அகங்காரம் -- 
எல்ோச் லசைன உயிர்களுக்குமுள்ள 
"நான்" என்ற சகாள்தக.)  

(4) Earth, water, fire, air, 
ether, mind and 
understanding 
and self-sense-this is the 
eightfold division of My 
nature. 
 

7.5. இது என் கீழியற்தக. 
இைினின்றும் லவறுபட்ைைாகிய என் 
லைேியற்தகதய அறி; அதுலவ 
உயிராவது; சபருந்லைாளாய்! 

(5) This is my lower nature, 
Know My other and higher 
nature which is the soul, by 
which this world is upheld, O 
Mighty-armed (Arjuna). 



அைனால் இவ்வுேகு 
ைரிக்கப்படுகிறது.  

7.6. எல்ோ உயிர்களுக்கும் அது 
காரணசைன்றுணர். அைனால் நான் 
உேக முழுதைக்கும் ஆக்கமும் 
அழிவுைாலவன்.  

(6) Know that all beings have 
their birth in this. I am the 
origin of all this world and its 
dissolution as well.  

7. 7. ைனஞ்ஜயா! என்தனக் 
காட்டிலும் உயர்ந்ை சபாருள் 
லவசறதுவுைில்தே. நூேில் 
ைணிகதளப் லபால் 
இவ்தவயகசைல்ோம் என்ைீது 
லகார்க்கப்பட்ைது.  

(7) There is nothing 
whatevwer that is higher than 
I, O Winner of wealth 
(Arjuna). All that is here is 
strung on me as rows of gems 
on a string. 

7.8. நான் நீரில் சுதவ; இந்து ைகலன! 
நான் ஞாயிற்றிலும், ைிங்களிலும் 
ஒளி; எல்ோ லவைங்களிலும் நான் 
பிரணவம். வானில் ஒேி நான்; ஆண் 
ைக்களிைத்து நான் ஆண்தை.  

(8) I am the taste in the 
waters, O son of Kuntī 
(Arjuna), I am the light in the 
moon and the sun. I am the 
syllable Aum in all Vedas; I 
am the sound in ether and 
manhood in man.  

7.9. ைண்ணில் தூய நாற்றமும், 

ைீயில் சுைரும் யான். எல்ோ 
உயிர்களிலும் உயிர்ப்பு நான், 

ைவஞ்சசய்லவாரின் ைவம் யான்.  

(9) I am the pure fragrance in 
earth and brightness in fire. 
I am the life in all existences 
and the austerity in ascetics. 
 

7.10. எல்ோ உயிர்களுக்கும் நான் 
சாைனைாகிய விதைசயன்றுணர். 
பார்த்ைா! புத்ைியுதைலயாரின் புத்ைி 
நான். ஒளியுதைலயாரின் ஒளி நான்.  

(10) Know Me, O Partha 
(Arjuna), to be the eternal 
seed 
of all existences. I am the 
intelligence of the intelligent; 
I am the splendour of the 
splendid. 
 

7.11. வல்லோரிைத்லை விருப்பமும் 
விதழவுந் ைீர்ந்ை வேிதை நான். 

(11) I am the strength of the 
strong, devoid of desire and 



பரைலரலற! உயிர்களிைத்து நான் 
கைதை ைவறாை விருப்பைாலவன்.  

passion. In beings am I the 
desire which is not contrary to 
law, O Lord of the Bharatas 
(Arjuna). 
 

7.12. சத்வ ரஜஸ் ைலைா 
குணங்கதளச் சார்ந்ை ைன 
நிதேகசளல்ோம் என்னிைத்லை 
பிறந்ைன. அதவ என்னுள் 
இருக்கின்றன. நான் அவற்றுள் 
இல்தே.  

(12) And whatever states of 
being there may be, be they 
harmonious (sattvika), 
passionate (rajasa) slothful 
(tamasa) 
-know thou that they are all 
from Me alone. I am not in 
them, they are in Me. 
 

7.13. இந்ை மூன்று குணங்களாகிய 
எண்ணங்களால் இவ்வுேக 
சைல்ோம் ையங்கிப் லபாய், 

இவற்றினும் லைோம் அழியாை 
இயல்பு சகாண்ை என்தன 
உணராைிருக்கிறது.  

(I3) Deluded by these 
threefold modes of nature 
(guṇas) 
this whole world does not 
recognize Me who am above 
them 
and imperishable. 
 

7.14. இந்ை குணையைாகிய எனது 
லைவைாதய கைத்ைற்கரியது. 
என்தனலய யாவர் சரணதைவலரா 
அவர்கள் இந்ை ைாதயதயக் 
கைக்கின்றார்கள்.  

(14) This divine māyā of Mine, 
consisting of the modes is 
hard to overcome. But those 
who take refuge in Me alone 
cross beyond it. 
 

7.15. ைீதை சசய்யும் மூைர், 

ைானிைரில் கதைப்பட்ைார், 

ைாதயயால் ஞானைழிந்லைார் 
அசுரத் ைன்தைதயப் பற்றி 
நிற்லபார், -- (இதணலயார்) என்தனச் 
சரண் புகார்.  

(15) The Evil doers who are 
foolish, low in the human 
scale, 
whose minds are carried 
away by illusion and who 
partake 
of the nature of demons do 
not seek refuge in Me. 
 

16. நற்சசய்தகயுதைய ைக்களில் 
நான்கு வதகயார் என்தன 

(16) The virtuous ones who 
worship Me are of four kinds, 



வழிபடுகின்றனர். பரைலரலற! 
துன்புற்றார், அறிதவ விரும்புலவார், 

பயதன லவண்டுலவார், ஞானிகள் 
என.  

the man in distress, the 
seeker for knowledge, the 
seeker for 
wealth and the man of 
wisdom, O Lord of the 
Bharatas 
(Arjuna). 
 

7.17. அவர்களில் நித்ைிய லயாகம் 
புண்டு ஒலர பக்ைி சசலுத்தும் ஞானி 
சிறந்ைவன். ஞானிக்கு நான் ைிகவும் 
இனியவன்; அவன் எனக்கு ைிகவும் 
இனியவன்.  

(17) Of these the wise one, 
who is ever in constant union 
with the Divine, whose 
devotion is single-minded, is 
the best. 
For I am supremely dear to 
him and he is dear to Me. 
 

18. லைற்சசால்ேிய யாவரும் 
நல்ோலர; எனினும் ஞானிதய நான் 
யானாகலவ சகாண்டுள்லளன். 
அவன், லயாகத்ைில் இதசந்து, உத்ைை 
கைியாகிய என்தனக் கதைப்பிடித்து 
நிற்கிறான்.  

(18) Noble indeed are all 
these but the sage, I hold, is 
verily 
Myself. For being perfectly 
harmonized, he resorts to Me 
alone as the highest goal. 
 

7.19. பே பிறவிகளில் இறுைியில் 
ஞானவான், "எல்ோம் வாசுலைவலன" 
என்று கருைி என்தன 
அதைக்கேைாகப் பற்றுகிறான். 
அவ்விை ைகாத்ைா 
கிதைத்ைற்கரியவன்.  

(19) At the end of many lives" 
the man of wisdom resorts 
to Me. knowing that Vasudeva 
(the Supreme) is all that is. 
Such a great soul is very 
difficult to find. 
 

20. சவவ்லவறு விருப்பங்களால் 
கவரப்பட்ை அறிவிதனயுதைலயார், 

ைத்ைம் இயற்தகயால் கட்டுண்டு, 

சவவ்லவறு நியைங்களில் 
நிற்பாராய் அன்னிய லைவதைகதள 
வழிபடுகின்றனர்.  

(20) But those whose minds 
are distorted by desires resort 
to other gods, observing 
various rites, constrained by 
their 
own natures. 
 



7.21. எந்ை எந்ை பக்ைன், 

நம்பிக்தகயுைன் எந்ை எந்ை 
வடிவத்தை அர்ச்சிக்க 
விரும்புகிறாலனா அவனுதைய 
அதசயாை நம்பிக்தகக்குத் ைக்க 
வடிவத்தை நான் 
லைற்சகாள்ளுகிலறன்.  

(2I) Whatever form any 
devotee with faith wishes to 
worship, 
I make that faith of his steady. 
 

22. அவன் அந்ை நம்பிக்தகயுைன் 
கேந்து அவ்வடிவத்தை ஆராைித்து 
லவண்டுகிறான். அைினின்றும் ைான் 
விரும்பினவற்தற எய்துகிறான்; 

எனினும் அவற்தற வகுத்துக் 
சகாடுப்லபான் யாலன.  

(22) Endowed with that faith, 
he seeks the propitiation of 
such 
a one and from him he 
0btains his desires, the 
benefits 
being decreed by Me alone. 
 

7.23. எனினும், அற்பைைியுதைய 
அன்லனார் எய்தும் பயன் இறுைி 
யுதைத்ைாம். லைவர்கதளத் 
சைாழுலவார் லைவர்கதள 
எய்துகின்றனர், என்னடியார் 
என்தனலய எய்துகிறார்கள்.  

(23) But temporary is the fruit 
gained by these men of 
small minds. The worshippers 
of the gods go to the gods 
but My devotees come to Me. 
 

24. ைதறவும் சவளிப்பாடும் 
உதைலயானாக என்தன ைைியற்றார் 
கருதுகின்றனர். என் அழிவற்ற 
உத்ைைைாகிய பர நிதேதய 
அன்னார் அறிகிேர்.  

(24) Men of no understanding 
think of Me, the unmanifest, 
as having manifestation, not 
knowing My higher nature, 
changeless and supreme. 
 

7.25. எல்ோவற்றுக்கும் ஒளியாகிய 
என்தன, லயாகைாதய 
சூழ்வைில்தே. பிறப்பும், லகடுைற்ற 

(25) Veiled by My creative 
power (yogamāyā) I am not 
revealed to all. This 
lewildered world knows Me 
not, the 
unborn, the unchanging. 
 



என்தன மூைவுேகம் 
அறியவில்தே.  

26. சசன்றன, நிகழ்வன, வருவன 
ஆகிய உயிர்கதளசயல்ோம் 
நானறிலவன், என்தன அறிந்லைார் 
எவருைிேர்.  

(26) I know the beings that 
are past, that are present) 
O Arjuna, and that are to 
come but Me no one knows. 
 

7.27. விருப்பத்ைாலும், 

பதகதையாலும் எழுந்ை 
இருதைகளின் ையக்கத்ைால், பாரைா! 
எல்ோ உயிர்களும் 
ையங்கிவிடுகின்றன, பதகவதரச் 
சுடுலவாய்.  

27) All beings are born to 
delusion O Bharata (Arjuna). 
overcome by the dualities 
which arise from wish and 
hate, 
O Conqueror of the foe 
(Arjuna). 
 

28. எந்ை ஜனங்கள் பாவந் ைீர்ந்து 
புண்ணியச் சசயல்கள் 
சசய்கின்றனலரா, அவர்கள் 
இருதைகளின் ையக்கந்ைீர்ந்து 
ைிைவிரைமுதைலயாராய் என்தன 
வழிபடுகின்றனர்.  

(28) But those men of virtuous 
deeds in whom sin has come 
to an end (who have died to 
sin), freed from the/delusion 
of 
dualities, worship Me 
steadfast in their vows. 
 

7.29. மூப்பினின்றும், 

ைரணத்ைினின்றும் விடுபடுைாறு 
என்தன வழிபட்டு முயற்சி 
சசய்லவார் "அது" என்ற பிரம்ைத்தை 
யுணர்வார்; ஆத்ைஞான முழுதையும் 
உணர்வார்; சசய்தகயதனத்தையு 
முணர்வார்.  

(29) Those who take refuge in 
Me and strive for deliverance 
from old age and death, they 
know the Brahman (or 
Absolute) 
entire (they know) the Self 
and all about action. 
 

7.30. பூைஞானம், லைவஞானம், 

யாகஞானம் இவற்றுைன் என்தன 
யாவர் இறுைிக் காேத்ைிலேனும் 

(30) Those who know Me as 
the One that governs the 
material and the divine 
aspects, and all sacrifices, 
they, 



அறிவாலரா, லயாகத்ைிற் சபாருந்ைிய 
சித்ைமுதைய அன்லனாலர அறிஞர். 

with their minds harmonized, 
have knowledge of Me even 
at the time of their departure 
(from here). 
 

பகவத் கீதை : எட்ைாம் அத்ைியாயம் 

அக்ஷர பிரம்ை லயாகம் 

CHAPTER VIII 

The Course of Cosmic Evolution 
முற்கூறிய நான்குவிை பக்ைர்களும் ைனித்ைனிலய தகப்பற்ற 
லவண்டிய பக்ைி வழிகளும், அதவகளுக்குள் வித்ைியாசமும் 
கூறப்படுகின்றன. ஆக்தகயினின்றும் ஆவி கிளம்புங்கால் 
எத்ைதகய எண்ணம் ைனிைனின் ைனதுக்குள் இருக்கின்றலைா, 
அத்ைதகய பேதனலய ைறுபிறவியில் சபறுவானாைோல் 
பக்ைர்கள் இறக்கும் ைருணத்ைில், கைவுதளத் 
ைியானித்ைிருப்பது அவசியம். வாழ்நாட்களில் ைனதுக்குக் 
கைவுளிைம் நிதேத்ைிருக்கும் பழக்கத்தை 
உண்டுபண்ணினால்ைான் அம்ைனம் ைரண காேத்ைில் 
கைவுளிைம் நிதேசபறும். ஆதகயால் பக்ைர் அதனவரும் 
ைங்கள் வாழ்நாட்களில் ைனைால் கைவுதள ைியானம் 
சசய்துசகாண்லை ைங்கள் கர்ைங்கதளச் சசய்ய லவண்டும். 
நான்காவது வதகயான பக்ைர்கள் சபறும் பரைபைம்ைான் 
அழிவற்றது. ைற்ற பேசனல்ோம் அழிவுற்றது. பக்ைர்கள் 
இறந்ை பிறகு ஆத்ைா சசல்லும் வழி இருவதகப்பட்டிருக்கும். 
ஒன்றில் சசன்றால் என்தறக்கும் ைிரும்பி வராை வடீ்தைப் 
சபறோம். ைற்சறான்றில் சசன்றால், காேக்கிரைத்ைில் ைிரும்பி 
வரலவண்டிய இைத்தை அதையோம். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்: 

 

8.1. அந்ை பிரம்ைம் எது? ஆத்ை 
ஞானம் யாது? புருலஷாத்ைை, 
கர்ைசைன்பது யாது? பூைஞானம் 

Arjuna said: 
(8.1) What is Brahman (or the 
Absolute)? What is the Self 
and what is action, O the Best 
of persons? What is said to 



யாது? லைவஞானம் என்பது 
எைதன?  

be the domain of the 
elements? What is called the 
domain 
of the gods? 
 

8.2. யாக ஞானம் என்பசைன்ன? 
ைம்தைத் ைாம் கட்டியவர்களால் 
இறுைிக் காேத்ைிலேனும் 
இவ்வுேகத்ைில் நீ அறியப்படுவ 
சைங்கனம்? ஸ்ரீ பகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

(2) What is the domain (part) 
of sacrifice in this body and 
how, 
O Madhusūdana (Kṛṣṇa), 
How again art Thou to be 
known 
at the time of departure by the 
self-controlled? 
 

8.3. அழிவற்ற பரம்சபாருலள 
பிரம்ைம், அைனியல்தப அறிைல் 
ஆத்ை ஞானசைனப்படும். உயிர்த் 
ைன்தைதய விதளவிக்கும் 
இயற்தக கர்ைசைனப்படுகிறது.  

The Blessed Lord said: 
(3) Brahman (or the Absolute) 
is the indestructible, the 
Supreme (higher than all 
else), essential nature is 
called the 
Self. Karma is the name given 
to the creative force that 
brings beings into existence. 
 

8.4. அழிவுபடும் இயற்தகதயக் 
குறித்ைது பூைஞானம். புருஷதனப் 
பற்றியது லைவஞானம். 
உைம்சபடுத்லைாரில் உயர்ந்ைவலன! 
உைம்புக்குள் என்தன யறிைல் 
யாகஞானம்.  

(4) The basis of all created 
things is the mutable nature: 
the basis of the divine 
elements is the cosmic spirit. 
And 
the basis of all sacrifices, here 
in the body is Myself, O Best 
of embodied beings (Arjuna). 
 

8.5. இறுைிக் காேத்ைில் உைம்தபத் 
துறந்து எனது நிதனவுைன் 
இறப்லபான் எனைியல்தப 
எய்துவான், இைில் ஐயைில்தே.  

(5) And whoever, at the time 
of death, gives up his body 
and departs, thinking of Me 
alone, he comes to My status 
(of being); of that there is no 
doubt. 
 

8.6. ஒருவன் முடிவில் எவ்சவத் 
ைன்தைதய நிதனப்பனாய் 
உைதேத் துறக்கின்றாலனா, அவன் 
எப்லபாதும் அத்ைன்தையிலே 

(6) Thinking of whatever state 
(of being) he at the end gives 
up his body, to that being 
does he attain, O Son of Kunti 
(Arjuna), being ever absorbed 
in the thought thereof. 



கருத்துதையவனாய் அைதனலய 
எய்துவான்.  

 

8.7. ஆைோல் எல்ோக் 
காேங்களிலும் என்தன நிதன, 
லபார் சசய். என்னிைத்லை 
ைனத்தையும், புத்ைிதயயும் 
அர்ப்பணம் சசய்வைனால் 
என்தனலய சபறுவாய்.  

(7) Therefore at all times 
remember Me and fight When 
thy mind and understanding 
are set on Me, to Me alone 
shalt 
thou come without doubt. 
 

8.8. லவறிைஞ் சசல்ோைலே லயாகம் 
பயிலும் சித்ைத்துைன் சிந்ைதன 
சசய்து சகாண்டிருப்லபான் 
லைவனாகிய பரை புருஷதன 
அதைகிறான்.  

(8) He who meditates on the 
Supreme Person with his 
thought attuned by constant 
practice and not wandering 
after anything else, he, O 
Partha (Arjuna), reaches the 
Person, Supreme and Divine. 
 

8.9. கவிதய, பதழலயாதன, 
ஆள்லவாதன, அணுதவக் 
காட்டிலும் அணுதவ, 
எல்ோவற்தறயும் ைரிப்பவதன, 
எண்ணுைற்கரிய வடிவுதைலயாதன, 
இருளுக்கப்பால் கைிலரானது 
நிறங்சகாண்டிருப்பாதன, எவன் 
நிதனக்கிறாலனா;  

(9) He who meditates on the 
Seer, the ancient, the ruler, 
subtler than the subtle, the 
supporter of all, whose form is 
beyond conception, who is 
suncoloured beyond the 
darkness. 
 

8.10. இறுைிக் காேத்ைில் அதசவற்ற 
ைனத்துைன், புருவங்களிதைலய 
உயிதர நன்லகற்றி பக்ைியுைனும், 
லயாக பேத்துைனும், எவன் 
நிதனக்கிறாலனா, அவன் அந்ைக் 
கைவுளாகிய பரை புருஷதன 
அதைகிறான்.  

(10) He who does so, at the 
time of his departure, with a 
steady mind, devotion and 
strength of yoga and setting 
well his life force in the centre 
of the eyebrows, he attains 
to this Supreme Divine 
Person. 
 

8.11. எந்ை நிதேதய 
லவைமுணர்ந்லைார் 
அழிவற்றசைன்பர், விருப்பைற்ற 

(11) I shall briefly describe to 
thee that state which the 
knowers of the Veda call the 
Imperishable, which ascetics 



முனிகள் எைனுட் புகுவர், எதை 
விரும்பி பிரம்ைச்சரிய விரைம் 
காக்கப்படும், அந்ை நிதேதய 
உனக்குச் சுருக்கைாகச் 
சசால்லுகிலறன்.  

freed from passion enter and 
desiring which they lead a 
life of self-control. 
 

8.12. எல்ோ வாயில்கதளயும் நன்கு 
கட்டி, ைனதை உள்ளத்ைில் நிறுத்ைி, 
உயிதரத் ைதேயின் உச்சியில் 
நிதேயுறுத்ைி லயாக ைாரதணயில் 
உறுைிசபற்று,  

(12) All the gates of the body 
restrained, the mind confined 
within the heart, one's life 
force fixed in the head, 
established 
in concentration by yoga. 
 

8.13. "ஓ" என்ற பிரம்ை எழுத்தை 
ஒன்தறலய ஜபித்துக் சகாண்டு 
என்தன ஸ்ைரிப்பவனாய் 
உைம்தபத் துறப்லபான் பரைகைி 
சபறுகின்றான்.  

(13) He who utters the single 
syllable Aum (which is) 
Brahman, remembering Me 
as he departs, giving up his 
body, he goes to the highest 
goal. 
 

8.14. நித்ைிய லயாகத் ைிதசந்து, 
பிரிது நிதனப்பின்றி என்தன 
எப்சபாழுதும் எண்ணும் லயாகிக்கு 
நான் எளிைில் அகப்படுலவன், 
பார்த்ைா,  

(14) He who constantly 
meditates on Me, thinking of 
none 
else, by him who is a yogin 
ever disciplined (or united 
with 
the Supreme), I am easily 
reached. 
 

8.15. என்தன யதைந்து பரை சித்ைி 
சபற்ற ைகாத்ைாக்கள், ைறுபடி 
நிதேயற்றதும் துன்பத்ைின் 
ஆேயமும் ஆகிய ைறுபிறப்தப 
யதையைாட்ைார்.  

(15) Having come to Me, 
these great souls do not get 
back 
to rebirth, the place of sorrow, 
impermanent, for they have 
reached the highest 
perfection. 
 

8.16. அர்ஜுனா! பிரம்ைலோகம் வதர 
எல்ோ உேகங்களும் ைறுபிறப்பு 
உதையன. குந்ைி ைகலன! என்தன 
அதைந்ைவனுக்கு ைறுபிறப்பு 
இல்தே.  

(16) From the realm of 
Brahma downwards, all 
worlds are 
subject to return to rebirth, but 
on reaching Me, O Son of 
Kuntī (Arjuna), there is no 
return to birth again. 
 



8.17. பிரம்ைத்துக்கு ஆயிரம் யுகம் 
ஒரு பகல், ஆயிரம் யுகம் ஓரிரவு. 
இதை யறிந்லைாலர இராப்பகேின் 
இயல்பறிவார்.  

(17) Those who know that the 
day of Brahma is of the 
duration of a thousand ages 
and that the night (of Brahma) 
is 
a thousand ages long, they 
are the knowers of day and 
night. 
 

8.18. 'அவ்யக்ைம்', அைாவது 
ைதறவுபட்ை உேகத்ைினின்றும் 
லைாற்றப் சபாருள்கள் 
சவளிப்படுகின்றன. *இரவு 
வந்ைவுைன் அந்ை 
ைதறவுேகத்துக்லக ைீண்டும் கழிந்து 
விடுகின்றன.  

(18) At the coming of day, all 
manifested things come forth 
from the unmanifested and at 
the coming of night they 
merge in that same, called the 
unmanifested. 
 

8.19. இந்ை பூைத் சைாகுைி ஆகியாகித் 
ைன் வசைின்றிலய * இரவு 
வந்ைவுைன் அழிகிறது; பார்த்ைா! 
*பகல் வந்ைவுைன் இது ைீண்டும் 
பிறக்கிறது. (*இங்கு, பகலும் 
இரவுைான லைற்கூறியபடி 
பிரம்ைத்ைின் பகேிரவுகளாகிய யுக 
சகஸ்ரங்கள்.)  

(19) This very same multitude 
of existences arising again 
and again merges helplessly 
at the coming of night, 0 
Partha (Arjuna), and streams 
forth into being at the coming 
of day. 
 

20. அவ்யக்ைத்ைினும் அவ்யக்ைைாய் 
அைற்கப்பால் சநாைன 
பைசைான்றிருக்கிறது. எல்ோ 
உயிர்களும் அழிதகயில் அப்பைம் 
அழியாது.  

(20) But beyond this 
unmanifested, there is yet 
another 
Unmanifested Eternal Being 
who does not perish even 
when all existences perish. 
 

8.21. அவ்யக்ைம் 
அழிவற்றசைனப்படும். அைதனலய 
பரைகைி சயன்பர். எதை எய்ைியபின் 
ைீள்வைில்தேலயா, அதுலவ என் 
பரைபைம்.  

(2I) This Unmanifested is 
called the Imperishable. Him 
they 
speak of as the Supreme 
Status. Those who attain to 
Him 
return not. That is My 
supreme abode. 



 

22. லவறிைஞ் சசல்ோை பக்ைியால், 
பார்த்ைா! அந்ைப் பரைபுருஷன் 
எய்ைப்படுவான். அவனுள்லள 
எல்ோப் சபாருள்களும் 
நிதேசகாண்ைன. அவன் 
இவ்வுேகசைங்கும் உள்ளூரப் 
பரந்ைிருக்கிறான்.  

(22) This is the Supreme 
Person, O Partha (Arjuna), 
in whom all existences abide 
and by whom all this is 
pervaded (who) can, 
however, be gained by 
unswerving 
devotion. 
 

8.23. லயாகிகள் இறப்பைால் 
எக்காேத்ைில் ைீளா நிதேயும் 
ைீளும் நிதேயும் சபறுவாலரா, 
அக்காேத்தைச் சசால்லுகிலறன்.  

(23) Now I shall declare to 
thee, O Best of Bharatas 
(Arjuna), 
the time in which yogins 
departing, never return and 
also 
that wherein departing they 
return. 
 

8.24. ைீ, ஒளி, பகல், சுக்கிே பக்ஷம், 
உத்ைராயணத்ைின் ஆறு ைாைங்கள்; 
இவற்றில் இறக்கும் பிரம்ை 
ஞானிகள் 
பிரம்ைத்தையதைகிறார்கள்.  

(24) Fire, light, day, the bright 
(half of the month) ..the six 
months of the northern path 
(of the Sun), then going forth 
the men who know the 
Absolute go to the Absolute. 
 

8.25. புதக, இரவு, கிருஷ்ண பக்ஷம், 
ைக்ஷிணாயனத்ைின் ஆறு ைாைங்கள்; 
இவற்றில் இறக்கும் லயாகி 
சந்ைிரசனாளிதயப் சபற்றிருந்து 
ைீளுகிறான்.  

(25) Smoke, night, so also the 
dark (half of the month), the 
six months of the southern 
part (of the Sun), then going 
forth, the yogi obtains the 
lunar light and returns. 
 

8.26. உேகத்ைில் இந்ை ஒளி வழியும், 
இருள் வழியும் சாசுவைைாகக் 
கருைப்பட்ைன. இவற்றுள் 
ஒன்றினால் ைனிைன் ைீளாப் பைம் 
சபறுவான். ைற்சறான்று ைீளும் 
பைந்ைருவது.  

(26) Light and darkness, 
these paths are thought to be 
the 
world's ev.rlasting (paths). By 
the one he goes not to return, 
by the other he returns again. 
 

8.27. இவ்வழிகளிரண்தையும் 
உணர்ந்ைால் அப்பால் லயாகி 

(27) The yogin who knows 
these paths, O Partha 
(Arjuna), 



ையக்கமுறுவைில்தே. ஆைோல், 
அர்ஜுனா, எப்லபாதும் லயாகத்ைில் 
கேந்ைிரு.  

is never deluded. Therefore, 
at all times, O Arjuna, be thou 
firm in yoga.' 

28. இைதன யறிவைால் லயாகி 
லவைங்களிலும், ைவங்களிலும், 
ைானங்களிலும் காட்டிய தூய்தைப் 
பயதனக் கைந்து, ஆைி நிதேயாகிய 
பரநிதேதய எய்துகிறான். 

(28) The yogin having known 
all this, goes beyond the fruits 
of meritorious deeds assigned 
to the study of the Vedas, 
sacrifices, austerities and gifts 
and attains to the supreme 
and primal status. 
 

பகவத் கீதை : ஒன்பைாம் அத்ைியாயம் 

ராஜ வித்ைியாச ராஜ குஹ்ய லயாகம் 

CHAPTER IX 

The Lord is more than His Creation 
The Sovereign Mystery 

இங்கு வித்தைகளுள் சிறந்ைதும், ரகசியங்களுள் 
லைோனதுைான பக்ைி லயாகத்ைின் சசாரூபமும் லைன்தையும், 
பேன் முைோனதவயும் கூறப்படுகின்றன. பக்ைி லயாகத்ைில் 
இறங்குலவான், அைில் முழு நம்பிக்தக சகாள்ள லவண்டும். 
பின்வரும் கைவுள் சபருதைகதளயும் நன்குணரலவண்டும். 
கைவுள் எங்கும் நிதறந்ை பரம்சபாருள். உேகைதனத்தும் 
அவரிைத்ைிலேலய நிதேசபற்று நிற்கிறது. பிரளய காேத்ைில் 
உேகங்கள் அதனத்தும் அவற்றின் முைற்கிழங்காகிய 
பிரகிருைியில் ைதறகின்றன. சிருஷ்டி காேத்ைில் கைவுள் 
அதவகதள பிரகிருைியினின்றும் சவளிப்படுத்துகிறார். 
உேகத்ைிற்கு இதறவனும், இருப்பிைமும், சரணும், லைாழனும் 
கைவுலள. பக்ைர்கள் ைங்கள் சசயல்களதனத்தையும் 
கைவுளுக்கு அர்ப்பணம் சசய்ய லவண்டும். ைற்ற 
விஷயங்கதளத் துறந்து கைவுதளலய ைியானம் சசய்பவன் 
எத்ைதகய சகாடிய பாவியாயினும் நல்லோன் என்லற 
கருைப்பை லவண்டும். கைவுளிைத்ைிலேலய ைனதைச் சசலுத்ை 
லவண்டும். கைவுதளலய லநசிக்க லவண்டும். கைவுதளலய 



வணங்க லவண்டும். இப்படி இருப்பவன் கைவுதள அதைவான். 
கைவுள் சசால்லுகிறான்: 

 

9.1. அசூதய யற்றவனாகிய உனக்கு 
இந்ை அைி ரகசியைான ஞானத்தை 
விஞ்ஞானத்துைன் சசால்லுகிலறன். 
இதையறிவைால் ைீதையிேிருந்து 
விடுபடுவாய்.  

The Blessed Lord said: 
(9.1) To Thee, who dost not 
cavil, I shall declare this 
profound 
secret of wisdom combined 
with knowledge, by 
knowing which thou shalt be 
released from evil. 
 

9.2. ராஜவித்தை, ராஜரகசியம், 
தூய்தை ைருவைில் ைிக 
ைாண்புதையது, கண்சணைிலர 
காண்ைற்குரியது. அறத்துக் 
கிதசந்ைது, சசய்ைற்கு ைிக எளிது, 
அழிவற்றது.  

(2) This is sovereign 
knowledge, sovereign secret, 
supreme 
sanctity, known by direct 
experience" in accord with the 
law, very easy to practise and 
imperishable. 
 

9.3. பதகதயச் சுடுலவாய், 
இல்ேறத்ைில் நம்பிக்தகயற்ற 
ைனிைர் என்தன எய்ைாைல் ைீண்டும் 
நரக சம்சாரப் பாதைகளில் 
ைீளுகின்றனர்.  

(3) Men who have no faith in 
this way, not attaining to Me, 
O Oppressor of the foe 
(Arjuna), return to the path of 
Mortal living (saṃsāra). 
 

9.4. அவ்யக்ை வடிவாய் நான் 
இவ்வுேக முழுதையும் 
சூழ்ந்ைிருக்கிலறன். என்னிைத்லை 
பூைங்கசளல்ோம் நிதேசபற்றன. 
அவற்றுட்பட்ைைன்று என் நிதே.  

The Incarnate Lord as the 
Supreme Reality 
(4) By Me all this universe is 
pervaded through My 
unmanifested 
form. All beings abide in Me 
but I do not abide 
in them. 
 

5. (ைற்சறாரு வதகயால் 
லநாக்குைிைத்லை) பூைங்கள் என்னுள் 
நிற்பனவுைல்ே, என் ஈசுவர 
லயாகத்ைின் சபருதைதய இங்கு 
பார், பூைங்கதளத் ைரிக்கிலறன், 
அவற்றுட்-பட்லைனல்லேன். என் 

(5) And (yet) the beings do 
not dwell in Me; behold My 
divine mystery. My spirit 
which is the source of all 
beings 
sustains the beings but does 
not abide in them. 
 



ஆத்ைாவில் பூை சிந்ைதன 
இயல்கிறது.  
9.6. எங்கும் இயல்வானும் 
சபரியானுைாகிய காற்று, எப்படி 
எப்லபாதும் வானில் 
நிதேசபற்றிருக்கிறாலனா, 
அப்படிலய சபாருள்கசளல்ோம் 
என்னுள் நிதேசபற்றனசவன்று 
சைரிந்து சகாள்.  

(6) As the mighty air moving 
everywhere ever, abides in 
etheric space (ākāśa), know 
thou that in the same manner 
all existences abide in Me. 
 

9.7. குந்ைி ைகலன, கற்ப நாசத்ைால் 
எல்ோ உயிர்களும் என் இயல்தப 
எய்துகின்றன. ைறுபடி கற்பத் 
சைாைக்கத்ைில் நான் அவற்தறப் 
பதைக்கிலறன்.  

(7) All beings, O Son of Kuntī 
(Arjuna), pass into nature 
which is My own at the end of 
the cycle; and at the 
beginning of the (next) cycle, I 
send them forth. 
 

9.8. என் சக்ைியில் உறுைிசகாண்டு 
ைீட்டு ைீட்டும் பூைத் சைாகுைி 
முழுதையும் என் வசைின்றி, சக்ைி, 
அைாவது இயற்தகயின் வசத்ைால் 
நான் பதைக்கிலறன்.  

(8) Taking hold of nature 
which is My own, I send forth 
again and again all this 
multitude of beings which are 
helpless, being under the 
control of nature (prakṛti). 
 

9.9. ைனஞ்சயா! என்தன 
அத்சைாழில்கள் ைதளயுறுத்ைா, 
அவ்விதனகளிதைலய நான் 
லைற்பட்ைவன்லபால் 
அைர்ந்ைிருக்கிலறன்.  

(9) Nor do these works bind 
Me, O winner of wealth 
(Arjuna), 
for I am seated as if 
indifferent, unattached in 
those actions. 
 

9.10. என் லைற்பார்தவயில் *சக்ைி 
சராசர உேகங்கதளப் சபறுகிறாள். 
குந்ைி ைகலன! இந்ை ஏதுவால் 
உேகம் சுழல்கிறது. (*சக்ைி, 
இயற்தக, பிரகிருைி (Nature) என்ற 
சசாற்கள் ஒலர சபாருளுதையன. 
அஃலை, ஏது அல்ேது காரணம் 
என்றும் சசால்ேப்படும். உேகத் 

(10) Under My guidance, 
nature (prakṛti) gives birth to 
all 
things, moving and unmoving 
and by this means, O Son of 
Kuntī (Arjuna), the world 
revolves. 
 



லைாற்றத்துக்கு அதுலவ 
காரணைாைோலும், பிரம்ைம் 
குணாைீை ைாதகயால் 
காரணசைன்று சசால்ேத் 
ைகாைோலும், பிரம்ைம் 
பரம்சபாருள்; சுத்ை சாக்ஷி.)  
9.11. ைனிை சரீரந் ைரித்ை என்தன 
மூைர் புறக்கணிக்கிறார்கள். 
உயிர்களுக்சகல்ோம் உயர் 
ைதேவன் நான் என்ற என் பரை 
நிதேதய அவர்கள் அறிகிேர்.  

(11) The deluded despise Me 
clad in human body, not 
knowing My higher nature as 
Lord of all existences. 
 

9.12. வணீாதசயுதைலயார், வணீ் 
சசயோளர், வணீறிவாளர், 
ைைியற்லறார், ையக்கத்துக்கு 
இைைான ராக்ஷை ஆசுர லைாகினி 
சக்ைிகதளச் சார்ந்து நிற்கின்றனர். 
(ராக்ஷை, ஆசுர, லைாகினி 
சக்ைிகளாவன -- அவா, குரூரம், 
ையக்கம் என்ற சித்ை இயல்புகள்)  

(12) Partaking of the 
deceptive nature of fiends and 
demons, 
their aspirations are vain, their 
actions vain and their 
knowledge vain and they are 
devoid of judgment. 
 

9.13. பார்த்ைா! ைகாத்ைாக்கள் 
சைய்வகீ இயல்தபக் தகக்சகாண்டு 
பூை முைலும் லகைற்றவனுைாகிய 
என்தன லவறு ைனம் இன்றி 
வழிபடுகிறான்.  

(13) The great-souled, O 
Partha (Arjuna), who abide in 
the divine nature, knowing 
(me as) the imperishable 
source 
of all beings, worship Me with 
an undistracted mind. 
 

9.14. ைிை விரைத்துைன் முயற்சி 
புரிலவாராய், எப்லபாதும் என்தனப் 
புகழ்லவாராய், என்தனப் பக்ைியால் 
வணங்குலவாராய் நித்ைிய லயாகிகள் 
உபாசிக்கிறார்கள்.  

(14) Always glorifying Me, 
strenuous and steadfast in 
vows, 
bowing down to Me with 
devotion, they worship Me, 
ever 
disciplined. 
 

9.15. லவறு சிேர் ஞான 
லவள்வியால் லவட்லபாராய் 

(15) Others again sacrifice 
with the sacrifice of wisdom 
and 



என்தன ஒருதையாகவும் 
பன்தையாகவும் பேவாறாக 
எல்ோவிைத்தும் வழிபடுகிறார்கள்.  

worship Me as the one, as the 
distinct and as the manifold, 
facing in all directions. 
 

9.16. நான் ஓைம்; நான் யாகம்; நான் 
'ஸ்வைா' என்ற வாழ்த்துதர; நான் 
ைருந்து; ைந்ைிரம்; நான் சநய், நான் 
ைீ; நான் ஆவி.  

(16) I am the ritual action, I 
am the sacrifice, I am the 
ancestral oblation, I am the 
(medicinal) herb, I am the 
(sacred) hymn, I am also the 
melted butter, I am the fire 
and I am the offering. 
 

9.17. இந்ை உேகத்ைின் அப்பன் நான்; 
இைன் அம்ைா நான்; இதைத் 
ைரிப்லபான் நான்; இைன் பாட்ைன் 
நான்; இைன் அறியப்படு சபாருள் 
நான்; தூய்தை சசய்வது நான்; 
ஓங்காரம் நான்; நான் ரிக்; நான் 
ஸாைம்; நான் யஜுர்.  

(17) I am the father of this 
world, the mother, the 
supporter 
and the grandsire. I am the 
object of knowledge, the 
purifier. 
I am the syllable Aum and I 
am the ṛk, the sama and the 
yajus as well. 
 

9.18. இவ்வுேகத்ைின் புகழ், 
இைனிதறவன், இைன் கரி, 
இைனுதறயுள், இைன் சரண், இைன் 
லைாழன், இைன் சைாைக்கம், இைன் 
அழிவு, இைன் இைம், இைன் நிதே, 
இைன் அழியாை விதை.  

(18) (I am) the goal, the 
upholder, the lord, the 
witness, the 
abode, the refuge and the 
friend. (I am) the origin and 
the 
dissolution, the ground, the 
resting place and the 
imperishable 
seed. 
 

19. நான் சவப்பம் ைருகிலறன்; 
ைதழதய நான் கட்டிவிடுகிலறன். 
நான் அைதனப் சபய்விக்கிலறன். 
நாலன அைிர்ைம்; நாலன ைரணம். 
அர்ஜுனா! உள்ளதும் யான்; 
இல்ேதும் யான்.  

(19) I give heat; I withhold and 
send forth the rain. I am 
immortality and also death, I 
am being as well as 
nonbeing, 
O Arjuna, 
 

9.20. லசாைமுண்ைார், பாவைகன்றார், 
மூன்று லவைைறிந்ைார், என்தன 
லவள்விகளால் லவண்டி வானுேகு 

(20) The knowers of the three 
Vedas who drink the soma 



ைர லவண்டுகின்றனர். அவர்கள் 
புண்ணிய ஸ்ைானைாகிய 
லைலவந்ைிர லோகத்தை சயய்ைி 
வானுேகில் ைிவ்யைான லைவ 
லபாகங்கதளத் துய்க்கிறார்கள்.  

juice and are cleansed of sin, 
worshipping Me with 
sacrifices, 
pray for the way to heaven. 
They reach the holy world 
Indra (the lord of heaven) and 
enjoy in heaven the pleasures 
of the gods. 
 

9.21. விரிவாகிய வானுேகிலே 
இன்புற்றுப் புண்ணியந் ைீர்ந்ைவுைன் 
ைறுபடி அழிவுதைய ைனிை 
உேகத்துக்குத் ைிரும்புகிறார்கள். 
இப்படி மூன்று லவை முதறகதளத் 
சைாழுவார் விருப்பங்களில் வழீ்ந்து 
உழல்வார்.  

(9.21) Having enjoyed the 
spacious world of heaven, 
they 
enter (return to) the world of 
mortals, when their merit is 
exhausted; thus conforming to 
the doctrine enjoined in the 
three Vedas and desirous of 
enjoyments, they obtain the 
changeable (what is subject 
to birth and death). 
 

9.22. லவறு நிதனப்பின்றி என்தன 
வழிபடுலவார் யாவலரா, அந்ை 
நித்ைிய லயாகிகளின் நன்தை 
ைீதைதய நான் சபாறுப்லபன்.  

(9.22) But those who worship 
Me, meditating on Me alone, 
to them who ever persevere, I 
bring attainment of what 
they have not and security in 
what they have.' 
 

9.23. அன்னிய லைவதைகதள 
நம்பிக்தகயுைன் சைாழும் அன்பரும், 
குந்ைியின் ைகலன! விைி வழுவி 
என்தனலய சைாழுகின்றனர்.  

(9.23) Even those who are 
devotees of other gods, 
worship 
them with faith, they also 
sacrifice to Me alone, O Son 
of 
Kuntī (Arjuna), though not 
according to the true law. 
 

9.24. நாலன லவள்விகளில் எல்ோம் 
உணவு உண்பவன். நாலன 
ைதேவன்; என்தன ைனிைர் 
உல்ளபடி அறியார்; ஆைோல் நழுவி 
வழீ்வார்.  

(9.24) For I am the enjoyer 
and lord of all sacrifices. But 
these men do not know Me in 
My true nature and so they 
fall. 
 



9.25. லைவ விரைிகள் லைவதர 
எய்துவார்; பிைிர்க்கதள லநாற்பார் 
பிைிர்க்கதள யதைவார்; 
பூைங்கதளத் சைாழுவார் பூைங்கதள 
யதைவார்; என்தன லவட்லபார் 
என்தன எய்துவார்.  

(9.25) Worshippers of the 
gods go to the gods, 
worshippers of 
the manes go to the manes, 
sacrificers of the spirits go to 
the spirits and those who 
sacrifice to Me come to Me. 
 

9.26. இதேலயனும், பூலவனும், 
கனிலயனும், நீலரனும் அன்புைலன 
எனக்கு அளிப்பவன் ஆயின், 
முயற்சியுதைய அன்னவன் 
அன்புைன் அளித்ைதை உண்லபன் 
யான்.  

(9.26) Whosoever offers to 
Me with devotion a leaf, a 
flower, 
a fruit, or water, that offering 
of love, of the pure of heart 
I accept.  
 

27. நீ எது சசய்யினும், எைதன நீ 
உண்பினும், எதை நீ ஓைம் 
பண்ணினும், எைதனக் 
சகாடுத்ைாலும், எத்ைவத்தைச் 
சசய்ைாலும், குந்ைி ைகலன! 
கைவுளுக்கர்ப்பணசைன்று சசய்.  

(9.27) Whatever thou doest, 
whatever thou eatest, 
whatever 
thou offerest, whatever thou 
givest away, whatever 
austerities 
thou dost practise-do that, O 
Son of Kuntī (Arjuna), 
as an offering to Me. 
 

9.28. இங்ஙனம் ைங்களம் 
அைங்களைாகிய பயன்கதளத் 
ைருவனவாகிய கர்ைத் 
ைதளகளினின்றும் விடுபடுவாய். 
துறசவனும் லயாகத்ைிதசந்து 
விடுைதே சபறுவாய், என்தனயும் 
சபறுவாய்.  

(9.28) Thus shalt thou be 
freed from the good and evil 
results 
which are the bonds of action. 
With thy mind firmly set on 
the way of renunciation, thou 
shalt become free and attain 
to Me. 
 

9.29. நான் எல்ோ உயிர்களிைத்தும் 
சைைானவன். எனக்குப் 
பதகவனுைில்தே, 
நண்பனுைில்தே, ஆனால், என்தன 
அன்புைன் சைாழுலவார் -- அன்னவர் 

(9.29) I am the same in (alike 
to) all beings. None is hateful 
nor dear to Me. But those who 
worship Me with devotion 
they are in Me and I also in 
them. 
 



என்னகத் ைைர்ந்ைார்; அவரகத்து 
நான் உலளன்.  
9.30. ைிகவும் சகாடிய 
நதைலயானாயினும், பிறிது 
வழிபைாலை என்தன வழிபடுலவான் 
நல்லோசனன்லற கருதுக; ஏசனனில் 
நன்கு முயல்கின்றான். ஆைேின்  

(9.30) Even if a man of the 
most vile conduct worships 
me 
with undistracted devotion, he 
must be reckoned as 
righteous 
for he has rightly resolved. 
 

9.31. அன்னவன் விதரவிலே 
அறவானாவான், நித்ைிய சாந்ைியு 
சைய்துவான், குந்ைி ைகலன; 
குறிக்சகாள்! என ைன்பன் 
சாகைாட்ைான்.  

(9.3I) Swiftly does he become 
a soul of righteousness and 
obtain lasting peace. O Son of 
Kuntī (Arjuna), know thou 
for certain that My devotee 
perishes never. 
 

9.32. பாவிகசளன்தனப் 
பணிவாராயினும் ைாைலரனும், 
தவசியலரனும் சூத்ைிரரும் பரகைி 
சபறுவார்.  

(9.32) For those who take 
refuge in Me, O Pārtha 
(Arjuna), 
though they are lowly born, 
women, Vaiśyas, as well as 
Śudras, they also attain to the 
highest goal. 
 

9.33. அப்படி யிருக்கத் 
தூய்தையார்ந்ை அந்ைணரும் 
ராஜரிஷிகளும் எனக் கன்பராயின், 
என்லன! ஆைோல்; நிதேயற்றதும் 
இன்ப ைற்றதுைாகிய இவ்வுேகப் 
பிறவி சயய்ைிய நீ என்தன 
வழிபைக் கைவாய்.  

(9.33) How much more then, 
holy Brahmins and devoted 
royal saints; Having entered 
this impermanent sorrowful 
world, do thou worship Me. 
 

9.34. ைனத்தை எனக்காக்கிவிடு; 
பக்ைிதய எனக்காக்கு, என்தனத் 
சைாழு. என்தனப் பரைாகக் சகாள். 
இங்ஙனைியற்றும் ைற்கேப்பு 
லயாகத்ைால் என்தனலய 
எய்துவாய். 

(9.34) On Me fix thy mind; to 
Me be devoted; worship Me; 
revere Me; thus having 
disciplined thyself, with Me as 
thy 
goal, to Me shalt thou come. 
 

பகவத் கீதை : பத்ைாம் அத்ைியாயம் 



விபூைி லயாகம் 

CHAPTER X 

God is the Source of all; to know Him is to 
know all 

The Immanence and Transcendence of God 
பக்ைியுைன் ைியானம் சசய்வைற்காகக் கைவுளின் சபருதை 
இைில் விரித்துக் கூறப்படுகின்றது. கைவுலள எல்ோவற்றிற்கும் 
பிறப்பிைம். அவரிைைிருந்லை எல்ோம் சவளிவரும். அவலர 
அழியா வடீு. அவலர அைரர்க்கும் முன்லனார். அவலர 
பிறப்பிேர். அவலர இதறவன். அவலர உயிர்களதனத்ைின் 
உள்ளத்ைில் நிதறந்ைிருக்கும் ஆத்ைா. அவலர லவைங்களுள் 
சிறந்ை சாை லவைம். லைவரில் இந்ைிரன். ருத்ைிரர்களில் 
சங்கரன். ைதேகளில் லைருைதே. சப்ைங்களுள் பிரணவம். 
ஸ்ைாவரங்களுள் இையைதே. ைரங்களுள் அரசைரம். 
ைனிைர்களுள் அரசன். பசுக்களுள் காைலைனு. அசுரருள் 
பிரகோைான். பறதவகளுள் கருைன். வரீர்களுள் ராைன். 
எழுத்துக்களுள் 'அ' என்னும் முைசேழுத்து. ைாைங்களுள் 
ைார்கழி. லைற்கூறியதவசயல்ோம் உைாரணைாக 
ஒவ்சவான்றிலும் சிறந்ைதவயாக எடுத்துக் 
கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவரின் சபருதைதயத் ைனித்ைனிலய 
முற்றிலும் கூறுவது இயோை காரியம். எந்ை அதசசபாருளும் 
அதசயாப் சபாருளும் அவதரவிட்டுத் ைனித்து நிற்க 
முடியாது. ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்: 

 

10.1. சபருந்லைாளுதையாய்! 
பின்னுலைார் முதற நான் 
சசால்ேப்புகும் ைிகவுயர் 
சசால்ேிதனக் லகளாய்; நீ எனக்கு 
உகந்ைவன்; ஆைோல் நினது நேம் 
லவண்டி இங்கைதன விளம்புலவன் 
நினக்லக.  

The Blessed Lord said: 
10.1) Again, O Mighty-armed 
(Arjuna), hearken to My 
supreme 
word. From a desire to do 
thee good, I will declare it to 
thee, now that thou art taking 
delight (in My words). 
 



10.2. வானவர் கணங்கள் என் 
ைகிதைதய உணரார்; சபருந்ைதக 
முனிவரு முணரார்; யாங்கணும், 
வாலனார்கட்கும் ைகரிஷிகட்கும் 
ஆைி நாலன.  

(10.2) Neither the hosts of 
gods nor the great sages 
know any 
origin of Me for Iam the 
source of the gods and the 
great sages In every way. 
 

10.3. பிறப்பைில்ோன்; 
சைாைங்குைேிோைான், உேகின் 
சபருமுைோன என்றதன 
யுணர்லவான். ைானிைருக்குள்லள 
ையக்கந் ைீர்ந்ைான், 
பாவைதனத்ைினும் விடுைதேப் 
பட்ைான்.  

(10.3) He who knows Me, the 
unborn, without beginning, 
also the mighty lord of the 
worlds, he, among mortals is 
undeluded and freed from all 
sins 
 
 

10.4. ைைியும், ஞானமும், 
ையக்கைின்தையும், சபாறுத்ைலும், 
துன்பமும், உண்தையும், 
இன்தையும், அச்சமும், 
அஞ்சாதையும்,  

(10.4) Understanding, 
knowledge, freedom from 
bewilderment, 
patience, truth, self-control 
and calmness; pleasure and 
pain, existence and non-
existence, fear and 
fearlessness. 
 

10.5. துன்புறுத்ைாதையும், 
நடுதையும், ைகிழ்ச்சியும், ஈதகயும், 
ைவமும், இகழும், புகழும், இங்ஙனம் 
பேபடுைியல்புகசளல்ோம் 
என்னிைம் சபறுவன உயிர்கள்.  

(10.5) Non-violence, equal-
mindedness, contentment, 
austerity, charity, fame and ill-
fame (are) the different states 
of beings proceed from Me 
alone. 
 

10.6. முன்தன ைகரிஷிகள் 
எழுவரும் நான்கு ைனுக்களும் 
ைனத்ைால் என்னியல்பு எய்ைினர். 
அவர்களுதைய ைரபினலர இம் 
ைக்கசளல்ோரும்.  

(10.6) The seven great sages 
of old, and the four Manus 
also 
are of My nature and born of 
My mind and from them are 
all these creatures in the 
world. 
 

10.7. இத்ைதகத்ைாகும் எனது 
சபருதையும் லயாகந்ைதனயும் 
உள்ளவாறுணர்லவான் அதசவிோ 

(10.7) He who knows in truth 
this glory (magnifestation and 
power (steady action) of Mine 
is united (with Me) by 
unfaltering 



லயாகத்ைைர்வான்; இைிலோர் 
ஐயைில்தே.  

yoga; of this there is no doubt. 
 

10.8. நான் அதனத்ைிற்கும் 
சைாைக்கம். என்னிைைிருந்லை 
எல்ோம் இயலும். இங்ஙன 
முணர்ந்ை புேவர் என்தன 
அன்புைன் சைாழுவார்.  

(10.8) I am the origin of all; 
from Me all (the whole 
creation) 
proceeds. Knowing this, the 
wise worship Me, endowed 
with 
conviction. 
 

10.9. அகத்ைிதன என்பால் தவத்து, 
உயிதர என்னுள்லள புகுத்ைி, 
ஒருவதரசயாருவர் 
உணர்விப்பாராய், எக்காலுந் ைம்முள் 
என்தனக் குறித்ைியம்புவார்; 
அன்லனார் ைகிழ்ச்சியும் இன்பமும் 
அதைவார்.  

(10.9) Their thoughts (are 
fixed) in Me, their lives (are 
wholly) 
given up to Me, enlightening 
each other and ever 
conversing 
of Me, they are contented and 
rejoicing in Me. 
 

10.10. எப்லபாதும் லயாகத் 
ைிருப்பாராகில் அன்புைன் என்தன 
வழிபடும் அன்லனார்க்கு யான் 
புத்ைிலயாகம் அளிப்லபன். இைனால் 
என்தனயவர் எய்துவார்.  

(10.10) To these who are 
constantly devoted and 
worship with love, I grant the 
concentration of 
understanding which they 
come unto Me. 
 

10.11. அன்னவர்க்கிரங்கி யான் 
அன்னவர் ஆத்ை இயல்புயானாகி 
ஒளியுதை ஞானவிளக்கால் 
அவரிதை அஞ்ஞானத்ைால் 
லைான்றுைிருதளத் சைாதேப்லபன். 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  

(10.11) Out of compassion for 
those same ones, remaining 
within My own true state, I 
destroy the darkness born of 
ignorance by the shining lamp 
of wisdom. 
 

10.12. நீலய பரப்பிரம்ைம், நீலய 
பரவடீு, தூய்தையதனத்ைினுஞ் 
சிறப்புதைய தூய்தை நீ. 
நின்தனலய "நித்ைியபுருஷ" 
சனன்றும், ஆைிலைவசனன்றும், 

Arjuna said: 
(10.I2) Thou art the Supreme 
Brahman, the Supreme 
Abode 
and the Supreme Purifier, the 
Eternal, Divine Person, the 
First of the gods, the Unborn, 
the All-pervading. 
 



பிறப்பிோசனன்றும், இதறதைக் 
கைவுசளன்றும்,  
10.13. முனிவசரல்ோரும் 
சைாழிகிறார்; லைவரிஷி 
நாரைருைங்ஙனலை நவில்கிறார். 
அசிைரும் லைவேரும் வியாசரும் 
அங்ஙனலை சசப்புகிறார். இங்கு நீ 
லநலர எனக்கு அதை 
உதரக்கின்றாய்.  

(10.13) All the sages say this 
of Thee, as well as the divine 
seer Nārada, so also Asita, 
Devala, Vyāsa and Thou 
thyself 
declarest it to me. 
 

10.14. லகசவா! நினது *கிளவி 
யதனத்தையும் சைய்சயனக் 
சகாண்லைன். பகவலன! 
விண்ணவரும் அசுரரு நின் 
விளக்கத்தை யறிவாலரா? (*கிளவி = 
சசால்)  

(10.14) I hold as true, all this 
that thou sayest to me, O 
Kesava 
(Kṛṣṇa); neither the gods nor 
the demons, O Lord, know 
Thy manifestation. 
 

10.15. புருலஷாத்ைைா, உன்தன நீலய 
அறிவாய் பூைங்களானாய்! பூைத் 
ைதேவலன லைவ லைவ! தவயத் 
ைிதறவா!  

(10.15) Verily Thou Thyself 
knowest Thyself by Thyself, 
O Supreme Person; the 
Source of beings, the Lord of 
creatures; the God of gods, 
the Lord of the world! 
 

10.16. எந்ை ைகிதைகளால் நீ 
இவ்வுேகங்கதளச் சூழ்ந்து 
நிற்கிறாலயா, அந்ை நின் ைகிதைகள் 
லைவத்ைன்தையுதையன. அவற்தற 
எனக்கு ைிச்சைின்றி உணர்த்ை 
லவண்டுகிலறன்.  

(10.16) Thou shoulds tell me 
of Thy divine manifestations, 
without exception, whereby, 
pervading these worlds, Thou 
dost abide (in them and 
beyond). 
 

10.17. லயாகி! எப்லபாதும் உன்தனலய 
சிந்ைித்து நின்தன 
யுணருைாசறங்ஙலன? பகவலன! 
எவ்சவப் படிகளில் நின்தன யான் 
கருைல் லவண்டும்?  

(10.17) How may I know 
Thee, O Yogin, by constant 
meditation? In what 
variousaspects art Thou, O 
Blessed Lord, 
to be thought of by me? 
 



10.18. ஜனார்த்ைனா! நின் 
லயாகத்தையும், சபருதைதயயும் 
விரித்து ைற்சறாரு முதற சசால்க. 
அைிர்ைம் லபான்ற நின் சசாற்கள் 
எனக்குத் சைவிட்ைவில்தே. ஸ்ரீ 
பகவான் சசால்லுகிறான்:  

(10.18) Relate to me again in 
detail, O Janārdana (Kṛṣṇa), 
of 
Thy power and manifestation; 
for I am not satiated with 
hearing Thy nectar-like 
speech. 
 

10.19. அச்ச! என் ஆத்ைப் 
சபருதைகள் லைவத்ைன்தை 
உதையனலவ, அவற்றுள் 
பிரைானைானவற்தற நினக்குச் 
சசால்லுகிலறன். எனது 
விஸ்ைாரத்துக்கு முடிவில்தே.  

The Blessed Lord said: 
(10.19) Yes, I will declare to 
thee of My divine forms but 
only 
of those which are prominent, 
O best of the Kurus (Arjuna), 
for there is no end to my 
extent (the details). 
 

10.20. அர்ஜுனா! உயிர்களதனத்ைின் 
உள்லள நிற்கும் ஆத்ைா நான். 
அவ்வுயிர்களின் ஆைி நான், 
இதையும் அவற்றின் இறுைியும் 
நாலன.  

(10.20) I, O Guḍākeśa 
(Arjuna), am the self seated in 
the 
hearts of all creatures. I am 
the beginning, the middle and 
the very end of beings. 
 

10.21. ஆைித்யர்களில் நான் விஷ்ணு; 
ஒளிகளில் நான் கைிர் சான்ற 
ஞாயிறு; காற்றுகளில் ைரீசி; 
நக்ஷத்ைிரங்களில் சந்ைிரன்.  

(10.21) Of the Ādityas I am 
Viṣṇu; of the lights (I am) the 
radiant Sun; I am Marīci of the 
Maruts: of the stars I am 
the moon. 
 

10.22. லவைங்களில் யான் 
சாைலவைம்; லைவரில் இந்ைிரன்; 
புேன்களில் ைனம் யான்; 
உயிர்களிைத்லை உணர்வு நான்.  

(10.22) Of the Vedas I am the 
Sāmaveda; of the gods I am 
Indra; of the senses I am 
mind and of beings I am 
consciousness. 
 

10.23. ருத்ைிரர்களில் நான் சங்கரன்; 
இயக்கர் அரக்கருள் யான் குலபரன்; 
வசுக்களில் நான் ைீ; ைதேகளில் 
லைரு.  

(10.23) Of the Rudras I am 
Sarnkara (Siva); of the 
Yakṣas 
and the Rākṣasas (I am) 
Kubera; of the Vasus I am 
Agni 
(Fire) and of mountain-peaks I 
am Meru. 
 



10.24. பார்த்ைா! புலராகிைர்களில் 
ைதேவனாகிய பிருகஸ்பைி நான் 
என்றுணர். பதைத் ைதேவரில் நான் 
கந்ைன். நீர் நிதேகளில் நான் கைல்.  

(10.24) Of the household 
priests, O Pārtha (Arjuna), 
know me to be the chief--
Bṛhaṣpati; of the (war) 
generals I am Skanda; of the 
lakes I am the ocean. 
 

10.25. ைகரிஷிகளில் நான் பிருகு; 
வாக்குகளில் நான் "ஓம்" என்ற 
ஓசரழுத்து. யக்ஞங்களில் நான் 
ஜபயக்ஜம்; ஸ்ைாவரங்களில் நான் 
இைாேயம். 

(10.25) Of the great sages I 
am Bhṛgu; of utterances, I 
am the single syllable Aum; of 
offerings I am the offering 
of silent meditation and of 
unmovable things (I am) the 
Himālaya. 
 

10.26. ைரங்களதனத்ைிலும் நான் 
அரசைரம்; லைவரிஷிகளில் நான் 
நாரைன்; கந்ைர்வருள்லள நான் 
சித்ைரகுப்ைன்; சித்ைர்களில் 
கபிேமுனி.  

(10.26) Of all trees (I am) the 
Aśvattha and of divine seers 
(I am) Nārada ; among the 
gandharvas (I am) Chitraratha 
and of 
the perfected ones (I am) 
Kapila the sage. 
 

10.27. குைிதரகளினிதைலய நான் 
அைிர்ைத்ைில் பிறந்ை உச்தச 
சிரவசைன்றுணர். யாதனகளில் 
என்தன ஐராவைசைன்றும், 
ைனிைரில் அரசசனன்றும் அறி.  

(10.27) Of horses, know me 
to be Ucchaiśravas, born of 
nectar; of lordly elephants (I 
am) Airāvata and of men (I 
am) the monarch. 
 

10.28. ஆயுைங்களில் நான் வஜ்ரம்; 
பசுக்களில் நான் காைலைனு; 
பிறப்பிப்லபாரில் நான் ைன்ைைன்; 
பாம்புகளில் வாசுகி.  

(10.28) Of weapons I am the 
thunderbolt; of the cows I am 
the 
cow of plenty; of the 
progenitors I am the God of 
love; of 
the serpents I am Vāsuki. 
 

10.29. நாகர்களினிதை நான் அநந்ைன்; 
நீர் வாழ்லவாரில் வருணன்; 
பிைிர்க்களில் நான் அரியைான்; 
ைம்தைக் கட்டினவர்களில் நான் 
யைன்.  

(10.29) Of the nāgas I am 
Ananta; of the dwellers in 
water I 
am Varuna ; of the (departed) 
ancestors I am Aryama; of 
those who maintain law and 
order, I am Yama. 
 



10.30. அசுரரில் பிரகோைன் யான்; 
இயங்குவனவற்றில் காேம் யான்; 
விேங்குகளில் சிங்கம்; 
பறதவகளில் கருைன்.  

(10.30) Of the Titans I am 
Prahlāda ; of calculators I am 
Time: 
of beasts I am the King of 
beasts (lion) and of birds (I 
am) 
the son of Vinatā (Garuḍa). 
 

10.31. தூய்தை சசய்வனவற்றுள்லள 
காற்று நான்; பதை ைரித்லைாரில் 
நான் ராைன்; ைீன்களில் நான் சுறா; 
ஆறுகளில் கங்தக.  

(10.31) Of purifiers I am the 
wind; of warriors I am Rāma ; 
of 
fishes I am the alligator and of 
rivers I am the Ganges. 
 

10.32. பதைப்புக்களின் ஆைியும் 
அந்ைமும் நான், அர்ஜுனா! 
வித்தைகளில் நான் அத்யாத்ை 
வித்தை; லபசுலவாரிதைலய நான் 
லபச்சு.  

(10.32) Of creations I am the 
beginning, the end and also 
the 
middle, O Arjuna; of the 
sciences (I am) the science of 
the 
self; of those who debate I am 
the dialectic. 
 

10.33. எழுத்துக்களில் நான் 'அகரம்'; 
புணர்ப்புக்களில் இரட்தைப் புணர்ப்பு; 
நான் அழிவற்ற காேம்; 
எப்பாரிசத்தும் சுைப்லபான் யாலன.  

(10.33) Of letters I am (the 
letter) A and of compounds (I 
am) 
the dual; I also am 
imperishable time and I the 
creator whose 
face is turned on all sides. 
 

10.34. எல்ோவற்தறயும் அழிக்கும் 
ைரணம் நான். எைிர்காேப் 
சபாருள்களின் பிறப்பு நான். 
சபண்களிைத்து நான் கீர்த்ைி, வாக்கு, 
நிதனவு, லைதை, ஸ்ைிைி, சபாதற.  

(10.34) I am death, the all-
devouring and (am) the origin 
of 
things that are yet to be; and 
of feminine beings, (I am) 
fame, prosperity, speech, 
memory, intelligence, 
firmness 
and patience. 
 

10.35. அங்ஙனலை, சாைங்களில் நான் 
"பிருகத்சாைம்" என்ற சபரிய சாைம்; 
சந்ைஸ்களில் நான் காயத்ரி; 

(10.35) Likewise, of hymns (I 
am) Brihatsāman, of metres 
(I am) gāyatrī ; of months (I 
am) mārgaśīrṣa and of 
seasons 



ைாைங்களில் நான் ைார்கழி; 
பருவங்களில் ைேர்சான்ற 
இளலவனில்.  

(I am) the flower-bearer 
(spring). 
 

10.36. வஞ்சகரின் சூது நான்; 
ஒளியுதைலயாரின் ஒளி நான். நான் 
சவற்றி, நான் நிச்சயம்; 
உண்தையுதைலயாரின் உண்தை 
நான்.  

(10.36) Of the deceitful I am 
the gambling; of the splendid 
I am the splendour; I am 
victory; I am effort and I am 
the 
goodness of the good. 
 

10.37. விருஷ்ணி குேத்ைாரில் நான் 
வாசுலைவன்; பாண்ைவர்களில் 
ைனஞ்ஜயன்; முனிகளில் வியாசன்; 
கவிகளில் சுக்கிரகவி.  

(10.37) Of the Vṛṣṇis I am 
Vāsudeva; of the Pāṇḍavas 
(I am) the Winner of wealth 
(Arjuna); of the sages I am 
Vyāsa also and of the poets (I 
am) the poet Uśanā. 
 

10.38. ஆள்லவாரிைத்லை லகால் நான்; 
சவற்றிதய விரும்புலவாரிைத்லை 
நீைி நான். ரகசியங்களில் நான் 
சைளனம்! ஞானமுதைலயாரிைத்லை 
நான் ஞானம்.  

(10.38) Of those who chastise 
I am the rod (of 
chastisement); 
of those that seek victory I am 
the wise policy; of things 
secret I am the silence and of 
the knowers of wisdom I am 
the wisdom. 
 

10.39. எல்ோ உயிர்களிலும் விதை 
எதுலவா அது நான். அர்ஜுனா! 
சராசரங்களில் என்தனயின்றியுள்ள 
பூைசைான்றில்தே.  

(10.39) And further, 
whatsoever is the seed of all 
existences 
that am I, O Arjuna; nor is 
there anything, moving or 
unmoving 
that can exist without Me. 
 

10.40. பார்த்ைா! என் ைிவ்ய 
ைகிதைகளுக்கு முடிவில்தே. 
விஸ்ைாரைான என் ைகிதைகளில் 
சகாஞ்சம் ைாத்ைிரலை 
உனக்குதரத்லைன்.  

(10.40) There is no end to My 
divine manifestations, O 
Conqueror of the foe (Arjuna). 
What has been declared by 
Me 
is only illustrative of My 
infinite glory. 
 

10.41. எசைது சபருதையுதைத்து, 
உண்தையுதைத்து, அழகுதைத்து, 

(10.41) Whatsoever being 
there is endowed with glory 
and grace and vigour, know 



வேிதையுதைத்து -- அதுசவல்ோம் 
எனது ஒளியின் அம்சத்ைில் 
பிறந்ைசைன்றுணர்.  

that to have sprung from a 
fragment of My splendour. 
 

10.42. அன்றி, இதைப் பேவாறாகத் 
சைரிவைில் உனக்குப் பயன் யாது? 
எனது கதேசயான்றால் 
இவ்தவயகத்தை நிதே 
நிறுத்ைியுள்லளன். 

(10.42) But what need is 
there, O Arjuna, for such 
detailed 
knowledge by you? I support 
this entire universe pervading 
it with a single fraction of 
Myself. 
 

பகவத் கீதை : பைிசனான்றாம் அத்ைியாயம் 

விசுவரூப ைரிசனம் 

இங்ஙனம் கண்ணனுதைய சபருதைகதளக் லகட்ை அர்ஜுனன் 
அவற்தற லநரில் காண லவண்டுசைன்ற விருப்பமுற்றுக் 
கண்ணதன லவண்ை அவன் அவற்தறக் காண்பைற்குரிய 
ைிவ்ய லநத்ைிரங்கதள அளிக்கிறான். அர்ஜுனன் அவற்றால் 
கண்ணனுதைய விசுவரூபத்தைக் கண்டு ைகிழ்கிறான். 
விசுவரூபத்ைின் சசாரூபம் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அலநக 
வாய்களும், பே கண்களும், பே ஆயுைங்களும், சிறந்ை ஆதை 
ஆபரணங்களும், சிறந்ை வாசதனகளும் சபாருந்ைிய அந்ை 
விசுவரூபத்ைில் தவயக முழுதும் ஒருங்லக 
அைங்கியிருப்பதைக் கண்ை அர்ஜுனன் வியப்புற்றுக் 
கண்ணதனத் துைிக்கிறான். பிறகு அர்ஜுனனது 
லவண்டுலகாளின் லபரில், கண்ணன் ைனது விசுவரூபத்தைச் 
சுருக்கிக் சகாண்டு, முன்லபால் தககளில் சாட்தையும் சங்கு 
சக்கரங்கதளயுலைந்ைி நின்று, ைனது உண்தையான 
சசாரூபத்தைக் காணவும் ைன்தனப் சபறவும் பக்ைி ஒன்லற 
சிறந்ை ைார்க்கைாைோல் ைன்தனலய லநசித்ைிருக்கும்படி 
அர்ஜுனனுக்கு உபலைசிக்கிறான். அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்: 
Having heard the greatness of Bhagavān, Arjuna supplicated to Him and 

expressed his desire to see His Universal Form. Bhagavān blesses him with 

supernatural eyes. Arjuna was joyous to see the universal form of the Lord. 

There is extensive description of the Universal form.  Multiple mouths, many 

eyes, multiple weapons, exquisite clothes and fragrances, all encompassing 

the whole world in unity amaze Arjuna and make him worship bhagavān. 



Upon request from Arjuna, Bhagavān retracts His Universal Form and 

appears in His usual four-handed form holding the whip, conch, and discus 

He instructs Arjuna the Path of Devotion is the best among all paths and to 

hold Him dear. 

CHAPTER XI 

The Lord's Transfiguration 
Arjuna wishes to see the Universal Form of God 

 

11.1. என் ைீைருள் பூண்டு, 
எனக்கிரங்கி, ஆத்ை ஞானசைன்ற 
பரை ரகசியத்தை நீ எனக்கு 
உதரத்ைது லகட்டு, என் ையக்கம் 
ைீர்ந்து லபாயிற்று.  

Arjuna said: 
(11.1) The supreme mystery, 
the discourse concerning the 
Self which thou hast given out 
of grace for me-by this my 
bewilderment is gone from 
me. 
 

11.2. உயிர்களின் லைாற்றத்தையும் 
அழிதவயும் பற்றி விரிவுறக் 
லகட்லைன். ைாைதரயிைழ் லபான்ற 
விழிகதளயுதைலயாய், நின் 
லகைற்ற சபருதைதயயும் 
லகட்லைன்.  

(11.2) The birth and passing 
away of things have been 
heard by me in detail from 
Thee, O Lotus-eyed (Kṛṣṇa), 
as also Thy imperishable 
majesty. 
 

11.3. பரலைசுவரா, புருலஷாத்ைைா, 
நின்தனப்பற்றி நீ எனக்குச் 
சசால்ேியபடிலய, நின் ஈசுவர 
ரூபத்தைக் காண விரும்புகிலறன்.  

(11.3) As Thou hast declared 
Thyself to be, O Supreme 
Lord, even so it is. (But) I 
desire to seeThy divine form, 
O Supreme Person. 
 

11.4. இதறவலன, லயாலகசுவரா, 
அதை நான் காணுைல் 
சாத்ைியசைன்று நீ கருதுவாசயனில், 
எனக்கு நின் அழிவற்ற ஆத்ைாதவக் 
காட்டுக. ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.4) If Thou, O Lord, 
thinkest that by me, It can be 
seen then reveal to me, Thy 
mperishable Self, O Lord of 
yoga (Kṛṣṇa). 
 

11.5. பே நூறாகவும், 
பல்ோயிரைாகவும் வதக பே, நிறம் 

The Blessed Lord said: 
(11.5) Behold, O Partha 
(Arjuna), My forms, a 
hundred-fold, a thousand-fold, 



பே, அளவு பேவாகும் என் ைிவ்ய 
ரூபங்கதளப் பார்! பார்த்ைா!  

various in kind, divine, of 
various colours and shapes. 
 

11.6. ஆைித்யர்கதளப் பார்; 
வசுக்கதளப் பார்; அசுவினி 
லைவதரப் பார். ைருத்துக்கதளப் 
பார்; பாரைா! இைற்குமுன் கண்டிராை 
பே ஆச்சரியங்கதளப் பார்.  

(11.6) Behold, the Ādityas, 
the Vasus, the Rudras, the 
two Aśvins and also the 
Maruts, Behold, O Bhārata 
(Arjuna) many wonders never 
seen before. 
 

11.7. அர்ஜுனா! இன்று, இங்லக, 
என்னுைேில் சராசரைான உேக 
முழுதும் ஒருங்கு நிற்பதைப் பார்; 
இன்னும் லவறு நீ எதைக் காண 
விரும்பினும், அதை இங்கு காண்.  

(11.7) Here today, behold the 
whole universe, moving and 
unmoving and whatever else 
thou desirest to see, O 
Gudakesa (Arjuna), all unified 
in My body, 
 

11.8. உன்னுதைய இயற்தகயான 
இக்கண்களால் என்தனப் பார்க்க 
முடியாது. உனக்கு ஞானக் கண் 
சகாடுக்கிலறன். என்னுதைய ஈசுவர 
லயாகத்தைப் பார். சஞ்ஜயன் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.8) But thou canst not 
behold Me with this (human) 
eye of yours; I will bestow on 
thee the supernatural eye. 
Behold My divine power. 
 

11.9. அரசலன இவ்வாறுதரத்துவிட்டு, 
அப்பால் சபரிய லயாகத் 
ைதேவனாகிய ஹரி பார்த்ைனுக்கு 
ைிக உயர்ந்ை ைன் கைவுள் வடிதவக் 
காட்டினான்.  

Samjaya said: 
(11.9) Having thus spoken, O 
King, Hari, the great lord of 
yoga, then revealed to Pārtha 
(Arjuna), His Supreme and 
Divine Form. 
 

11.10. (அவ்வடிவம்) பே வாய்களும், 
பே விழிகளுமுதையது; பே 
அற்புைக் காட்சிகளுதையது; பே 
ைிவ்யாபரணங்கள் பூண்ைது; பே 
சைய்வகீப் பதைகள் ஏந்ைியது.  

(11.10) Of many mouths and 
eyes, of many visions of 
marvel, of many divine 
ornaments, of many divine 
uplifted weapons. 
 

11.11. ைிவிய ைாதேகளும் 
ஆதைகளும் புதனந்ைது; ைிவ்ய 
கந்ைங்கள் பூசியது; எல்ோ 
வியப்புக்களும் சான்றது; 

(11.11) Wearing divine 
garlands and raiments, with 
divine perfumes and 
ointments, made up of 
allwonders, resplendent, 



எல்தேயற்றது; எங்கும் 
முகங்களுதைய லைவ ரூபம்.  

boundless, with face turned 
everywhere . 
 

11.12. வானத்ைில் ஒருங்லக ஆயிரம் 
இரவிகள் எழுவாராயின் அங்கு 
லைான்றும் ஒளிதய அந்ை 
ைகாத்ைாவின் ஒளிக்கு நிகராகக் 
கூறோம்.  

(11.12) If the light of a 
thousand suns were to blaze 
forth all at once in the sky, 
that might resemble the 
splendour of that exalted 
Being. 
 

11.13. அங்கு பே பகுைிப்பட்ைைாய், 
தவயக முழுதும் அந்ைத் லைவ 
லைவனுதைய சரீரத்ைில் 
ஒருங்குற்று நிற்பதை அப்லபாது 
பாண்ைவன் கண்ைான்.  

(11.13) There the Pandava 
(Arjuna) beheld the whole 
universe, with its manifold 
divisions gathered together in 
one, in the body of the God of 
gods. 
 

11.14. அப்லபாது ைனஞ்ஜயன் சபரு 
வியப்சபய்ைி, ையிர் சிேிர்த்து, 
அக்கைவுதள முடியால் வணங்கிக் 
தககதளக் கூப்பிக் சகாண்டு 
சசால்லுகிறான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.14) Then he, the Winner 
of wealth (Arjuna) , struck with 
amazement, his hair standing 
on end, bowed down his head 
to the Lord, with hands folded 
(in salutation), said: 
 

11.15. லைவலன! நின் உைேில் 
எல்ோத் லைவர்கதளயும் 
காண்கிலறன். பூை வதககளின் 
சைாகுைிகதளக் காண்கிலறன். 
ைாைதர ைேரில் வறீ்றிருக்கும் 
ஈசனாகிய பிரைதனயும், எல்ோ 
ரிஷிகதளயும் லைவ 
சர்ப்பங்கதளயும் இங்கு 
காண்கிலறன்.  

Arjuna said: 
(11.15) In Thy body, O God, I 
see all the gods and the 
varied hosts of beings as well, 
Brahmā, the lord seated on 
the lotus throne and all the 
sages and heavenly nāgas, 
 

11.16. பே லைாளும், பே வயிறும், 
பே வாயும், பே விழிகளுமுதைய 
எல்தேயற்ற வடிவிலே நின்தன 
எங்கணும் காண்கிலறன். 
எல்ோவற்றுக்கும் ஈசலன, எல்ோந் 

(11.16) I behold Thee, infinite 
in form on all sides, with 
numberless arms, bellies, 
faces and eyes, but I see not 
Thy end or Thy middle or Thy 
beginning, O Lord of the 
universe, O 



ைன் வடிவாகக் சகாண்ைவலன, 
உனக்கு முடிலவனும், 
இதைலயனும், சைாைக்கலைனும் 
காண்கிலேன்.  

Form Universal. 
 

11.17. ைகுைமும் ைண்டும் *வேயமும் 
ைரித்ைாய். ஒளித்ைிரளாகி 
யாங்கணும் ஒளிர்வாய். ைழல்படு 
ைீயும் ஞாயிறும் லபாே 
அளவிைற்கரியைாக நிதனக் 
காண்கிலறன். (*வேயம் = சக்கரம்)  

(11.17) I behold Thee with 
Thy crown, mace and discus, 
glowing everywhere as a 
mass of light, hard to discern, 
(dazzling) on all sides with the 
radiance of the flaming fire 
and sun, incomparable. 
 

11.18. அழிவிோய், 
அறிைற்குரியனவற்றில் ைிகவுஞ் 
சிறந்ைாய்; தவயத்ைின் உயர் ைனி 
உதறயுளாவாய்; லகடிோய்; 
என்றுைியல் அறத்ைிதனக் காப்பாய்; 
'சநாைன புருஷன்' நீசயனக் 
சகாண்லைன்.  

(11.18) Thou art the 
Imperishable, the Supreme to 
be realized. Thou art the 
ultimate resting-place of the 
universe; Thou art the 
undying guardian of the 
eternal law. Thou art the 
Primal Person, I think. 
 

11.19. ஆைியும் நடுவும் 
அந்ைமுைில்ோய், வரம்பிோ 
விறவிதன; கணக்கிோத் 
லைாளிதன; ஞாயிறுந் ைிங்களும் 
நயனைாகக் சகாண்ைதன; எரியுங் 
கனல் லபாேியலு முகத்ைிதன; 
ஒளியால் முழுதையுேதகயும் 
சகாளுத்துவாய்; இங்ஙன 
முன்தனக் காண்கிலறன்.  

(11.19) I behold Thee as one 
without beginning, middle or 
end, of infinite power, of 
numberless arms, with the 
moon and the sun as Thine 
eyes, with Thy face as a 
flaming fire, whose radiance 
burns up this universe. 
 

11.20. வானத்துக்கும் பூைிக்கும் 
நடுலவயுள்ள இதைசவளியும் 
எல்ோத் ைிதசயும் நின்னால் 
நிரப்புற்றிருக்கின்றன. உன்னுதைய 
அற்புைமும் உக்கிரமுைான 

(11.20) This space between 
heaven and earth is pervaded 
by Thee alone, also all the 
quarters (directions of the 
sky). O Exalted One, when 
this wondrous, terrible form of 
Thine 
is seen, the three worlds 
tremble. 



இவ்வடிவத்தைக் கண்டு மூன்று 
உேகங்களும் லசார்சவய்துகின்றன.  

 

11.21. இந்ை வானவர் 
கூட்ைசைல்ோம் நின்னுள்லள 
புகுகின்றது. சிேர் அச்சசைய்ைி 
நின்தனக் தககூப்பிப் 
புகழ்கின்றனர். ைகரிஷிகளும் 
சித்ைர்களுைாகிய கூட்ைத்ைார் 
நின்தன வண்தையுதைய 
புகழுதரகள் சசால்ேிப் 
புகழ்கின்றனர்.  

(11.21) Yonder hosts of gods 
enter Thee and some, in fear, 
extol Thee, with folded hands, 
And bands of great seers and 
perfected ones cry "hail" and 
adore Thee with hymns of 
abounding praise. 
 

11.22. *ருத்ைிரர், ஆைித்யர், வசுக்கள், 
சாத்யர், விசுலவ லைவர், அசுவினி 
லைவர், ைருத்துக்கள், ஊஷ்ைபர், 
கந்ைர்வர், யக்ஷர், அசுரர், சித்ைர், 
இக்கூட்ைத்ைார்கசளல்ோரும் 
நின்தன வியப்புைன் 
லநாக்குகின்றனர். (*இங்லக 
கூறப்படும் ருத்ைிரர் முைோலனார் 
லைவ வகுப்புகளாவார்)  

(11.22) The Rudras, the 
Ādityas, the Vasus, the 
Sādhyas: the Viśvas, the two 
Aśvins, the maruts and the 
manes and the hosts of 
Gandharvas, Yakṣas, Asuras 
and Siddhas, all gaze at Thee 
and are quite amazed. 
 

11.23. சபருந்லைாளாய், பே 
வாய்களும், விழிகளும், பே 
தககளும், பே கால்களும், பே 
வயிறுகளும், பே பயங்கரைான 
பற்களுமுதைய நின் சபருவடிதவக் 
கண்டு உேகங்கள் நடுங்குகின்றன. 
யானும் அங்ஙனலை.  

(11.23) Seeing Thy great 
form, of many mouths and 
eyes, O Mighty-armed, of 
many arms, thighs and feet, 
of many bellies, terrible with 
many tusks, the worlds 
tremble and so do I. 
 

11.24. வாதனத் ைீண்டுவது, 
ைழல்வது, பே வர்ணங்களுதையது. 
ைிறந்ை வாய்களும் கனல்கின்ற 
விழிகளுமுதையது. இதனய நின் 
வடிவத்தைக் கண்டு விஷ்ணுலவ, 

(11.24) When I see Thee 
touching the sky, blazing with 
many hues, with the mouth 
opened wide, and large 
glowing eyes, 
my inmost soul trembles in 
fear and I find neither 



எனக்கு நிதேசகாள்ளவில்தே. 
யான் அதைைி காணவில்தே.  

steadiness nor peace, O 
Viṣṇu! 
 

11.25. அஞ்சு ைரும் 
பற்கதளயுதைத்ைாய், ஊழித் ைீ 
லபான்ற நின் முகங்கதளக் கண்ை 
அளவிலே, எனக்குத் ைிதசகள் 
சைரியவில்தே; சாந்ைி 
லைான்றவில்தே. லைவர்களின் 
ைதேவலன; தவயகத்துக்கு 
உதறவிைம் ஆவாய்; அருள் சசய்க!  

(11.25) When I see Thy 
mouths terrible with their 
tusks, like Time's devouring 
flames, I lose sense of the 
directions and find no peace. 
Be gracious, O Lord of gods, 
Refuge of the 
Worlds! 
 

11.26. இந்ைத் ைிருைராஷ்டிரனின் 
ைக்கசளல்ோரும் ைற்ற அரசக் 
கூட்ைத்ைார்களுைன் நின்னுள்லள 
(புகுகின்றனர்). பஷீ்ைனும், 
துலராணனும், சூைன் ைகனாகிய 
இந்ை கர்ணனும் நம்முதைய 
பக்கத்து முக்கிய வரீர்களும்,  

(11.26) All yonder sons of 
Dhrtaṛāṣṭra together with the 
hosts of kings and also 
Bhīṣma, Droṇa and Karṇa 
along with the chief warriors 
on our side too,- 
 

11.27. சகாடிய பற்களுதைய 
பயங்கரைான நின் வாய்களில் 
விதரவுற்று வழீ்கின்றனர். சிேர் 
நின் பல்ேிதைகளில் அகப்பட்டுப் 
சபாடிபட்ை ைதேயினராகக் 
காணப்படுகின்றனர்.  

(11.27) Are rushing into Thy 
fearful mouths set with terrible 
tusks. Some caught between 
the teeth are seen with their 
heads crushed to powder. 
 

11.28. பே ஆறுகளின் சவள்ளங்கள் 
கைதேலய லநாக்கி வந்து வழீ்வது 
லபால் இந்ை நரலோக வரீர் நின் 
சுைர்கின்ற வாய்களில் வந்து 
வழீ்கின்றனர்.  

(11.28) As the many rushing 
torrents of rivers race towards 
the ocean, so do these 
heroes of the world of men 
rush into Thy flaming mouths. 
 

11.29. விளக்குப் பூச்சிகள் ைிகவும் 
விரவுைசனய்ைி எரிகின்ற விளக்கில் 
வழீ்ந்து நாசமுறுைல் லபாே, 
உேகங்கள் ைிகவும் விதரவுைன் 

(11.29) As moths rush swiftly 
into a blazing fire to perish 
there, so do these men rush 
into Thy mouths with great 
speed to their own 
destruction, 



நின் வாய்களில் வந்து விழுந்து 
நாசைதைகின்றன.  

 

11.30. கனல்கின்ற நின் வாய்களால் 
எப்புறத்தும் எல்ோ 
உேகங்கதளயும் நீ ைீண்டுகிறாய். 
விஷ்ணு! நின் உக்கிரைான சுைர்கள் 
ைங்கைிர்களால் தவய முழுதையும் 
நிரப்பிச் சுடுகின்றன.  

(11.30) Devouring all the 
worlds on every side with Thy 
flaming mouths, thou lickest 
them up. Thy fiery rays fill this 
whole universe and scorch it 
with their fierce radiance, O 
Viṣṇu! 

11.31. உக்கிர ரூபந் ைரித்ை நீ யார்? 
எனக்குதரத்ைிடுக, லைவற்களிற் 
சிறந்ைாய், நின்தன வணங்குகிலறன். 
அருள் புரி. ஆைியாகிய உன்தன 
அறிய விரும்புகிலறன். இங்கு உனது 
சைாழிதே அறிகிலேன். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.31) Tell me who Thou art 
with form so terrible. 
Salutation to Thee, O Thou 
Great Godhead, have mercy. 
I wish to know Thee (who art) 
the Primal One, for I know not 
Thy working. 
 

11.32. உேகத்தை அழிக்கத் 
ைதேப்பட்ை காேலை நான் 
ைனிைர்கதள இங்குக் சகால்ேத் 
சைாைங்கியுள்லளன். 
இங்கிருைிறத்துப் பதைகளிலே 
நிற்கும் லபாராட்கள் அதனவரினும் 
உன்தனத் ைவிர லவறு யாரும் 
ைிஞ்ச ைாட்ைார்கள்.  

The Blessed Lord said: 
(11.32) Time am I, world-
destroying, grown mature, 
engaged here in subduing the 
world. Even without thee (thy 
action), all the warriors 
standing arrayed in the 
opposing armies shall cease 
to be. 
 

11.33. ஆைோல் நீ எழுந்து நில்; 
புகசழய்து; பதகவதர சவன்று 
சசழிய ராஜ்யத்தை ஆள். நான் 
இவர்கதள ஏற்கனலவ சகான்றாய் 
விட்ைது. *இைக்தக வரீா, நீ 
சவளிக்காரணைாக ைட்டும் நின்று 
சைாழில் சசய். (*இைக்தகவரீன் 
என்பது பார்த்ைனுக்கு ஒரு சபயர்)  

(11.33) Therefore arise thou 
and gain' glory. Conquering 
thy foes, enjoy a prosperous 
kingdom. By Me alone are 
they slain already, Be thou 
merely the occasion, O 
Savyasācin 
(Arjuna). 
 



11.34. துலராணதனயும், 
பஷீ்ைதனயும், ஜயத்ரைதனயும், 
கர்ணதனயும் ைற்ற யுத்ை 
வரீர்கதளயும் நான் 
சகான்றாய்விட்ைது. 
(சவளிப்பதையாக) நீ சகால்; 
அஞ்சாலை; லபார் சசய்; 
சசருக்களத்ைில் நின் பதகவதர 
சவல்வாய். சஞ்சயன் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.34) Slay Drona, Bhisma, 
Jayadratha, Kama and other 
great warriors as well, who 
are already doomed by Me.. 
Be not afraid. Fight, thou shalt 
conquer the enemies in battle. 
 

11.35. லகசவன் சசால்ேிய 
இவ்வார்த்தைதயக் லகட்டுப் 
பார்த்ைன் சைய்ந் நடுக்கத்துைன் 
அஞ்சேி புரிந்ைான். ைீட்டும் 
கண்ணதன நைஸ்காரம் பண்ணி, 
அச்சத்துைன் வாய் குழறி வணங்கிச் 
சசால்லுகிறான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.35) Having heard this 
utterance of Keśava (Kṛṣṇa), 
Kirīṭin (Arjuna), with folded 
hands and trembling, saluted 
again and prostrating himself 
with great fear, spoke in a 
faltering voice to Kṛṣṇa. 
 

11.36. *இருஷிலகசா! உன் 
சபருங்கீர்த்ைியில் உேகங் 
களிப்பதும் இன்புறுவதும் 
சபாருந்தும். ராட்சைர் அச்சமுற்றுத் 
ைிதசகளில் ைதறகிறார்கள். சித்ைக் 
குழாத்ைினர் அதனவரும் நின்தன 
வணங்குகிறார்கள். (இருஷிலகசன் 
(ரிஷிலகசன்) என்பது கண்ணனுக்கு 
ஒரு சபயர்)  

Arjuna said: 
(11.36) O Hriṣīkeśa 
(Kṛṣṇa),rightly does the world 
rejoice and delight in 
glorifying Thee. The 
Raksasas are fleeing in terror 
inall directions and all the 
hosts of perfected ones are 
bowing down before Thee (in 
adoration). 
 

11.37. ைகாத்ைாலவ! நின்தன 
எங்ஙனம் வணங்காைிருப்பார்? நீ 
ஆைி கர்த்ைா. பிரம்ைனிலும் 
சிறந்ைாய். அநந்ைா, லைலவசா, 
தவயத்ைின் உதறவிைலை, நீ 

(11.37) And why should they 
not do Thee homage, O 
Exalted One, who art greater 
than Brahmā, the original 
creator? O Infinite Being, Lord 
of the gods, Refuge of the 
universe, 



அழிவற்ற சபாருள், நீ சத்; நீ 
அவற்தறக் கைந்ை பிரம்ைம்.  

Thou art the Imperishable, the 
being and the non-being and 
what is beyond that. 
 

11.38. நீ ஆைிலைவன், சைால்லோன், நீ 
இந்ை அகிேத்ைின் பரை நிதேயம். நீ 
அறிலவான், நீ அறிபடு சபாருள். நீ 
பரைபைம். அநந்ை ரூபா நீ 
இவ்வுேகினுட் பரந்து கிைக்கிறாய்.  

(11.38) Thou art the First of 
gods, the Primal Person, the 
Supreme Resting Place of the 
world. Thou art the knower 
and that which is to be known 
and the supreme goal. And by 
Thee is this universe 
pervaded, O Thou of infinite 
form! 
 

11.39. நீ வாயு, யைன், அக்கினி, 
வருணன், சந்ைிரன், 
முப்பாட்ைனாகிய பிரைன் நீ. 
உன்தன ஆயிரமுதற 
கும்பிடுகிலறன். ைீண்டு ைீண்டும் 
உனக்கு "நலைா நை:"  

(11.39) Thou art Vāyu (the 
wind), Yama (the destroyer), 
Agni (the fire), Varuṇa (the 
sea-god) and Śaśānka (the 
moon), and Prajāpati, the 
grandsire (of all). Hail, hail to 
Thee, a 
thousand times. Hail, hail to 
Thee again and yet again. 
 

11.40. உன்தன முன்புறத்லை 
கும்பிடுகிலறன்; உன்தனப் 
பின்புறத்லை கும்பிடுகிலறன். 
எல்ோைாவாய், உன்தன 
எப்புறத்துங் கும்பிடுகிலறன். நீ 
எல்தேயற்ற வரீியமுதையாய், 
அளவற்ற வேியுதையாய், 
சர்வத்ைிலும் நிதறந்ைிருக்கிறாய்; 
ஆைோல் நீ சர்வன்.  

(11.40) Hail to Thee in front, 
(hail) to Thee behind and hail 
Thee on every side, O All; 
boundless in power and 
immeasurable 
in might, Thou dost penetrate 
all and therefore Thou art All. 
 

11.41. இப்படிப்பட்ை நின் 
சபருதைதய அறியாைல் நின்தனத் 
லைாழசனன்று கருைித் துடிப்புற்று, 
"ஏ கண்ணா! ஏ யாைவா! ஏ லைாழா!" 
என்று ைவறுைோலவனும் 

(11.41) For whatsoever I have 
spoken in rashness to Thee, 
thinking that Thou art my 
companion and unaware of 
this (fact of) Thy greatness, 
('O Kṛṣṇa, O Yādava, O 
Comrade"; 
out of my negligence or may 
be through fondness, 



அன்பாலேனும் நான் 
சசால்ேியிருப்பதையும்,  

 

11.42. விதளயாட்டிலும், 
படுக்தகயிலும், இருப்பிலும், 
உணவிலும், ைனியிைத்லைனும், 
அன்றி (ைற்றவர் முன்லன 
சயனினும்) நான் உனக்கு 
லவடிக்தகயாகச் சசய்ைிருக்கும் 
அவைைிப்புகதளயும் -- 
அவற்தறசயல்ோம் சபாறுக்கும்படி 
லவண்டுகிலறன், அளவற்லறாய்!  

(11.42) And for whatsoever 
disrespect was shown to 
Thee in jest, while at play or 
on the bed or seated or at 
meals, either alone or in the 
presence of others, I pray, O 
Unshaken One, forgiveness 
from Thee, the Immeasurable. 
 

11.43. சராசரைாகிய இவ்வுேகத்துக்கு 
நீ ைந்தையாவாய், இவ்வுேகத்ைால் 
சைாழத்ைக்கதன; ைிகவும் சிறந்ை 
குரு நீ. உனக்கு நிகர் யாருைில்தே, 
எனில் உனக்கு லைல் லவறு யாவர்? 
மூன்று உேகங்கதளயும் ஒப்பற்ற 
சபருதை உதையவலன!  

(11.43) Thou art the father of 
the world of the moving and 
the unmoving. Thou art the 
object of its worship and 
venerable teacher. None is 
equal to Thee, how then could 
there be one greater than 
Thee in the three worlds, O 
Thou 
of incomparable greatness? 
 

11.44. ஆைோல், உைல் குனிய 
வணங்கி நின்பால் அருள் 
லகட்கிலறன். ஈசா, 
லவண்டுைற்குரியாய், ைகதனத் 
ைந்தை லபாலும், லைாழதன 
லைாழன் லபாலும், அன்பதன 
யன்பன் லபாலும் நீ என்தனப் 
சபாறுத்ைல் லவண்டும்.  

(11.44) Therefore bowing 
down and prostrating my body 
before Thee, Adorable Lord, I 
seek Thy grace. Thou, O 
God, 
shouldst bear with me as a 
father to his son, as a friend 
to his friend, as a lover to his 
beloved.  
 

11.45. இைற்கு முன் காணாைதை 
இன்று கண்டு ைகிழ்ச்சியுறுகிலறன் 
எனினும், என் ைனம் அச்சத்ைால் 
லசார்கிறது. லைவா, எனக்கு, நின் 
முன்தன வடிவத்தைக் காட்டுக. 

(11.45) I have seen what was 
never seen before and I 
rejoice but my heart is shaken 
with fear. Show me that other 
(previous) form of Thine, O 
God and be gracious, O Lord 
of the gods and Refuge of the 
Universe! 



லைலவசா, ஜகத்ைின் நிதேயலை, 
எனக்கருள் சசய்க.  

 

11.46. முன்லபாேலவ, கிரீைமும், 
ைண்டும் தகயில் சக்கரமுைாக 
நின்தனக் காண விரும்புகிலறன். 
அகிே மூர்த்ைிலய, ஆயிரந்லைாளாய், 
முன்தன நாற்லறாள் வடிவிதன 
எய்துக. ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

(11.46) I wish to see Thee 
even as before with Thy 
crown, mace, and disc in Thy 
hand. Assume Thy four-
armed shape, OThou of a 
thousand arms and of 
universal form. 
 

11.47. அர்ஜுனா! யான் 
அருள்சகாண்டு ஆத்ை லயாகத்ைால் 
எனது பரவடிதவ நினக்குக் 
காண்பித்லைன். ஒளிையைாய், 
அதனத்துைாய், எல்தேயற்றைாய், 
ஆைியாகிய இவ்வடிவத்தை இைற்கு 
முன் உன்தனத் ைவிர லவறு 
யாரும் பார்த்ைலை கிதையாது. 

The Blessed Lord said: 
(11.47) By My grace, through 
My divine power; O Arjuna, 
was shown to thee this 
supreme form, luminous, 
universal, infinite and primal 
which none but thee has seen 
before. 
 

11.48. லவைங்களாலும், 
லவள்வியாலும், கல்விகளாலும், 
ைானங்களாலும், 
கிரிதயகளாலேனும், ைனிை 
உேகத்ைில் என்தன 
இவ்வடிவத்ைில் உன்தனயன்றி 
லவறு யாராலும் பார்க்க முடியாது. 
குருகுேத்ைில் சிறந்ை வரீா!  

(11.48) Neither by the Vedas, 
(nor by) sacrifices nor by 
study nor by gifts nor by 
ceremonial rites nor by severe 
austerities can I with this form 
be seen in the world of men 
by any one else but thee, O 
hero of the Kurus (Arjuna). 
 

11.49. இப்படிப்பட்ை என் லகார 
வடிவத்தைக் கண்டு கேங்காலை; 
ையங்காலை. அச்சம் நீங்கி இன்புற்ற 
ைனத்துைன் எனது முன்தன 
வடிவத்தை இலைா பார். சஞ்ஜயன் 
சசால்லுகிறான்:  

(11.49) May you not be afraid, 
may you not be bewildered 
seeing this terrific form of 
Mine. Free from fear and glad 
at heart, behold again this 
other (former) form of Mine. 
 

11.50. இங்ஙனம் வாசுலைவன் 
அர்ஜுனனிைம் கூறி ைீண்டும் ைன் 

Saṁjaya said: 
(11.50) Having thus spoken to 
Arjuna, Vāsudeva (Kṛṣṇa) 



பதழய வடிவத்தைக் காட்டினான். 
அந்ை ைகாத்ைா ைறுபடி ைன் இனிய 
வடிவசைய்ைி அச்சமுற்றிருந்ை 
பார்த்ைதன ஆறுைல் சகாள்ளச் 
சசய்ைான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

revealed to him again His own 
form. The Exalted One, 
having assumed again the 
form of grace, comforted the 
terrified Arjuna. 
 

11.51. ஜனார்த்ைனா! நினது ைண்தை 
சபாருந்ைிய இம்ைானிை 
வடிவத்தைக் கண்டு இப்லபாது யான் 
அதைைியுற்லறன். என் உணர்வு 
ைீண்ைது; இயற்தக 
நிதேசயய்ைிலனன். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said: 
(11.51) Beholding again this 
Thy gracious human form, O 
Janardana (Kṛṣṇa), I have 
now become collected in mind 
and am restored to my normal 
nature. 
 

11.52. காண்பைற்கரிய என் 
வடிவத்தை இங்கு கண்ைதன, 
லைவர்கள்கூை இவ்வடிவத்தைக் 
காண எப்லபாதும் விரும்பி 
நிற்கிறார்கள்.  

The Blessed Lord said: 
(11.52) This form of Mine 
which is indeed very hard to 
see, thou hast seen. Even the 
gods are ever eager to see 
this form. 
 

11.53. என்தன நீ கண்ைபடி, 
இவ்விைைாக லவைங்களாலும், 
ைவத்ைாலும், ைானத்ைாலும், 
லவள்வியாலும் என்தனக் காணுைல் 
இயோது.  

(11.53) In the form in which 
thou hast seen Me now, I 
cannot be seen either by the 
Vedas or by austerities or by 
gifts or by sacrifices. 
 

11.54. பிறிைிைஞ் சசல்ோை பக்ைியால் 
ைாத்ைிரலை என்தன இவ்விைைாக 
அறிைலும், உள்ளபடி காணுைலும், 
என்னுட் புகுைலும் இயலும்.  

(11.54) But by unswerving 
devotion to Me, O Arjuna, I 
can be thus known, truly seen 
and entered into, O 
Oppressor of the foe (Arjuna). 
 

11.55. என் சைாழில் சசய்வான், 
எதனத்ைதேக் சகாண்லைான் 
என்னுதை அடியான், பற்சறோம் 
இற்றான் எவ்வுயிரி ைத்தும் 
பதகதை யிோைான் யாவன், 

(11.55) He who does work for 
Me, he who looks upon Me as 
his goal, he who worships Me, 
free from attachment, who is 
free from enmity to all 
creatures, he goes to Me, O 
Pandava (Arjuna). 



பாண்ைவ! அவசனன்தன 
எய்துவான். 

 

பகவத் கீதை : பனிசரண்ைாம் அத்ைியாயம் 

பக்ைி லயாகம் 

 

ஞான லயாக, பக்ைி லயாகங்களுள், ஞான லயாகம் ைாைைித்லை 
பயனளிக்கு சைன்றும், அைில் ைனதை நிறுத்துவது 
கஷ்ைைானசைன்றும், பக்ைி லயாகலைா கடுகப் பேதனயளிக்கு 
சைன்றும், அைில் ைனதை நிறுத்துவது சுேபைான சைன்றும் 
கூறப்படுகிறது. பிறகு பக்ைி லயாகத்தைப் சபறுவைற்குரிய 
உபாயங்கள் கூறப்படுகின்றன, பக்ைர்கள் பிறரிைத்ைில் சிலநக 
பாவத்துைனும் அகங்காரைற்றும், இன்ப துன்பங்கதளச் சைைாய் 
எண்ணியும், கிதைத்ைதைக் சகாண்டு ைிருப்ைியுைனும் இருக்க 
லவண்டும். ைன்தனப் பிறர் இகழ்ந்து லபசினாலும் புகழ்ந்து 
லபசினாலும் ைனைில் ைாறுைேதையக் கூைாது. இவ்விைைான 
பக்ைர்களிைத்ைில்ைான் கைவுளுக்கு அைிகப் பிரீைி. அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்: 
Jñāna Yoga offers delayed benefits among Jñāna, Yoga and Bhakti Yogas. It 

is hard to concentrate the mind in Jñāna yoga. Bhakthi yoga offers quicker 

benefits and concentrating the mind on it is easy, so it is said. The path to 

Bhakthi Yoga is described. Bhakthas should entertain friendship to all, 

remain free of ego, treat pleasure and pain equally, and live a life of 

contentment with what one gets. One should remain steady in mind, when 

others speak of you in exaltation or condemnation. Bhagavan entertains love 

to this class of Bhakthas. -Translation by Krishnaraj 

 

CHAPTER XII 

Worship of the Personal Lord is better than 
meditation 

of the Absolute 
Devotion and Contemplation 

 

12.1. இங்ஙனம் எப்லபாதும் 
லயாகத்ைைர்ந்து நின்தன வழிபடும் 

Arjuna said: 
(12.1) Those devotees who, 
thus ever earnest, worship 
Thee and those again (who 



சைாண்ைர்களா, அல்ேது நாசைற்ற 
'அவ்யக்ை' வஸ்துதவ 
வழிபடுலவாரா, இவ்விரு 
ைிறத்ைாரில் லயாகஞானத்ைிலே 
லைம்பட்ைார் யாவர்? ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

worship) the Imperishable and 
the 
Unmanifested, which of these 
have the greater knowledge 
of yoga? 
 

12.2. என்னிைத்லை ைனத்தைச் 
சசலுத்ைி நித்ைிய லயாகிகளாய், 

உயர்ந்ை நம்பிக்தகயுைன் என்தன 
வழிபடுலவார் யாவலரா, அவர்கலள 
லயாகத்ைில் சிறந்ைாசரன நான் 
கருதுகிலறன்.  

The Blessed Lord said: 
(12.2) Those who fixing their 
minds on Me worship Me, 
ever earnest and possessed 
of supreme faith ̶ them do I 
consider most perfect in yoga. 
 

12.3. இனி அழிவற்றதும், 

குறிப்பற்றதும், அவ்யக்ைமும் 
(சைளிவற்றதும்), எங்கும் 
நிதறந்ைதும், கருசைாணாைதும், 

நிதேயற்றதும், அதசவற்றதும், 

உறுைி சகாண்ைதுைாகிய சபாருதள 
யாவர் வழிபடுகின்றனலரா,  

(12.3) But those who worship 
the Imperishable, the 
Undefinable, the 
Unmanifested, the 
Omnipresent, the Unthinkable 
the Unchanging and the 
Immobile, the Constant. 
 

12.4. இந்ைிரியக் குழாத்தை நன்கு 
கட்டுப்படுத்ைி எங்கும் 
சைபுத்ைியுதைலயாராய், எல்ோ 
உயிர்களுக்கும் நன்தை 
விரும்புலவாராகிய அவர்களும் 
என்தனலய அதைகிறார்கள்.  

(12.4) By restraining all the 
senses, being even-minded in 
all conditions, rejoicing in the 
welfare of all creatures, they 
come to Me indeed (just like 
the others). 
 

12.5. ஆனால், 'அவ்யக்ை'த்ைில் ைனம் 
ஈடுபட்லைார்க்குத் சைால்தே 
யைிகம். உைம்சபடுத்லைார் 'அவ்யக்ை' 

சநறிசயய்துைல் ைிகவும் கஷ்ைம்.  

(12.5) The difficulty of those 
whose thoughts are set on the 
Unmanifested is greater, for 
the goal of the Unmanifested 
is hard to reach by the 
embodied beings. 
 

12.6. எல்ோத் சைாழில்கதளயும் 
எனக்சகனத் துறந்து, என்தனப் 

(12.6) But those, who, laying 
all their actions on Me, intent 



பரைாகக் சகாண்டு, பிறழாை 
லயாகத்ைால் என்தன நிதனத்து 
வழிபடுலவார் யாவலரா,  

on Me, worship, meditating on 
Me, with unswerving devotion, 
 

12.7. என்பால் அறிதவப் புகுத்ைிய 
அன்லனாதர நான் ைரண சம்சாரக் 
கைேினின்றும் விதரவில் 
தூக்கிவிடுலவன்.  

(12.7) These whose thoughts 
are set on Me, I straightway 
deliver from the ocean of 
death-bound existence, O 
Pārtha 
(Arjuna). 
 

12.8. ைனதை என்பால் நிறுத்ைி; 
ைைிதய என்னுட் புகுத்து; இனி நீ 
என்னுள்லள உதறவாய்; 

ஐயைில்தே.  

(12.8) On Me alone fix thy 
mind, let thy understanding 
dwell 
in Me. In Me alone shalt thou 
live thereafter. Of this there 
is no doubt. 
 

12.9. என்னிைம் ஸ்ைிரைாக நின் 
சித்ைத்தைச் சசலுத்ை நின்னால் 
முடியாசைன்றால், பழகிப் பழகி 
என்தன யதைய விரும்பு.  

(12.9) If, however, thou art not 
able to fix thy thought steadily 
on Me, then seek to reach Me 
by the practice of 
concentration, 
O Winner of wealth (Arjuna). 
 

12.10. பழகுவைிலும் நீ 
ைிறதையற்றவனாயின், என் 
சபாருட்டுத் சைாழில் சசய்வதை 
லைோகக் சகாண்டிரு. என் 
சபாருட்டுத் சைாழில்கள் சசய்து 
சகாண்டிருப்பைனாலும் சித்ைி 
சபறுவாய்.  

(12.10) If thou art unable even 
to seek by practice, then be 
as one whose supreme aim is 
My service; even performing 
actions for My sake, thou 
shalt attain perfection. 
 

12.11. இதுவும் நின்னால் 
சசய்யக்கூைவில்தே சயன்றால் 
என்னுைன் ேயித்ைிருப்பதை 
வழியாகக் சகாண்டு, ைன்தனத்ைான் 
கட்டுப்படுத்ைி, எல்ோச் சசயல்களின் 
பயன்கதளயும் துறந்துவிடு.  

(12.11) If thou art not able to 
do even this, then taking 
refuge 
in My disciplined activity, 
renounce the fruit of all action, 
with the self subdued. 
 



12.12. பழக்கத்தைக் காட்டிலும் 
ஞானம் சிறந்ைது. ஞானத்தைக் 
காட்டிலும் ைியானம் சிறந்ைது. 
ைியானத்தைக் காட்டிலும் சசய்தகப் 
பயன்கதளத் துறந்து விடுைல் 
லைம்பட்ைது. அத்துறதவக் 
காட்டிலும் சாந்ைி உயர்ந்ைது.  

12.12) Better indeed is 
knowledge than the practice 
(of concentration); better than 
knowledge is meditation; 
better 
than meditation is the 
renunciation of the fruit of 
action; 
on renunciation (follows) 
immediately peace. 
 

12.13. எவ்வுயிதரயும் பதகத்ைேின்றி, 
அவற்றிைம் நட்பும் கருதணயும் 
உதையவனாய், யாசனன்பதும் 
எனசைன்பதும் நீங்கி, இன்பத்தையும் 
துன்பத்தையும் நிகராகக் சகாண்டு 
சபாறுதையுதையவனாய்,  

(12.13) He who has no ill will 
to any being, who is friendly 
and compassionate, free from 
egoism and self-sense, even- 
minded in pain and pleasure 
and patient. 
 

12.14. எப்லபாதும் 
ைகிழ்ச்சியுதையவனாய், ைன்தனக் 
கட்டியவனாய், ைிை 
நிச்சயமுதையவனாய் என்னிைத்லை 
ைனத்தையும் ைைிதயயும் 
அர்ப்பணம் சசய்து என் 
சைாண்ைனாகிய லயாகி 
எனக்கினியவன்.  

(12.14) The Yogi who is ever 
content, self-controlled, 
unshakable in determination, 
with mind and understanding 
given up to Me-he, My 
devotee, is dear to Me. 
 

12.15. எவதன உேகத்ைார் 
சவறுப்பைில்தேலயா, உேகத்ைாதர 
எவன் சவறுப்பைில்தேலயா, 

களியானாலும் அச்சத்ைாலும், 

சினத்ைாலும் விதளயும் 
சகாைிப்புகளினின்றும் எவன் 
விடுபட்ைாலனா, அவலன 
எனக்கினியவன்.  

(12.15) He from whom the 
world does not shrink and 
who does not shrink from the 
world and who is free from joy 
and anger, 
fear and agitation, he too is 
dear to Me. 
 

12.16. எைதனயும் 
எைிர்பார்த்ைேின்றித் தூலயானாய், 

(12.16) He who has no 
expectation, is pure, skilful in 
action, unconcerned, and 



ைிறமுதைலயானாய், 

பற்றுைேற்றவனாய், கவதே 
நீங்கியவனாய், எல்ோ 
ஆைம்பரத்தையுந் துறந்து என்னிைம் 
பக்ைி சசய்லவாலன எனக்கினியவன்.  

untroubled, who has given up 
all initiative 
(in action), he, My devotee, is 
dear to Me. 
 

12.17. களித்ைலும், பதகத்ைலும், 

துயர்ப்படுைலும், அவாவுறுைலும் 
இன்றி நன்தையுந் ைீதையுந் துறந்ை 
சைாண்ைலன எனக்கினியவன்.  

(12.17) He who neither 
rejoices nor hates, neither 
grieves nor desires, and who 
has renounced good and evil, 
he who is 
thus devoted is dear to Me. 
 

12.18. பதகவனிைத்தும், 

நண்பனிைத்தும், ைானத்ைிலும், 

அவைானத்ைிலும், குளிரிலும், 

சவப்பத்ைிலும், இன்பத்ைிலும், 

துன்பத்ைிலும் சைப்பட்ைவன் 
பற்றுவிட்ைவன்.  

(12.18) He who (behaves) 
alike to foe and friend, also to 
good and evil repute and who 
is alike in cold and heat, 
pleasure 
and pain and who is free from 
attachment. 
 

12.19. புகதழயும் இகதழயும் 
நிகராகக் சகாண்ை சைளனி, யாது 
வரினும் அைில் ைகிழ்ச்சியுறுவான், 

குறியற்றான், ஸ்ைிர புத்ைியுதையான் 
இத்ைதகய பக்ைன் எனக்கினியவன்.  

(12.19) He who holds equal 
blame and praise, who is 
silent (restrained in speech), 
content with anything (that 
comes), who has no fixed 
abode and is firm in mind, that 
man who is 
devoted is dear to Me 
 

12.20. இந்ைத் ைர்ைரூபைான 
அைிர்ைத்தை யான் சசால்ேியபடி 
வழிபடுலவார், நம்பிக்தகயுதைலயார், 

என்தன முைோகக் சகாண்லைார், 

அத்ைதகய பக்ைர் எனக்கு 
ைிகவுைினியர். 

(12.20) But those who with 
faith, holding Me as their 
supreme aim, follow this 
immortal wisdom, those 
devotees are 
exceedingly dear to Me. 
 

பகவத் கீதை : பைின்மூன்றாம் அத்ைியாயம் 

லக்ஷத்ர-லக்ஷத்ரக்ஞ விபாக லயாகம் 

 



இைில் லைகம் ஆத்ைா இதவகளுதைய சசாரூபமும், இதவகள் 
ஒன்லறாசைான்று லசர்வைற்குக் காரணமும் கூறப்படுகின்றன. 
லைகம் என்பது பிரகிருைியின் விகாரைாகும். அது ஐந்து 
பூைங்களும் பைிசனாரு புேன்களும் அைங்கியது. இத்லைகத்ைின் 
லசர்க்தகயால்ைான் ஆத்ைாவுக்கு அற்ப விஷயங்களில் 
விருப்பமும், இன்பம், துன்பம், லகாபம், ைாபம் 
முைேியதவகளும் உண்ைாகின்றன. தகவல்ய நிதே சபற்ற 
ஆத்ைாவுக்கு இதவ ஒன்றும் இல்தே. அத்ைதகய 
நிதேதயப் சபறலவண்டுைானால் கர்வம், ைம்பம் இதவகதள 
விைலவணும். ஆசாரியதனப் பணிந்து அவனருளால் 
தூய்தைப் சபற்று புேன்கதள அைக்க லவண்டும். லவறு 
பேதனக் லகாராைல் கைவுதளத் ைியானிக்க லவண்டும். 
ஆத்ைாவுக்கு உண்தையில் பிறப்பு இறப்பு கிதையாது. லைக 
சம்பந்ைலை பிறப்சபனவும் அைன் பிரிலவ இறப்சபனவும் 
கூறப்படும். அறிவற்ற லைகைானது ஆத்ை சம்பந்ைத்ைால் 
பற்பே காரியங்கதளச் சசய்கிறது. இவ்விை ஆத்ை 
சசாரூபத்தைக் கர்ை லயாகத்ைிலும், ஞான லயாகத்ைிலும் 
சபறோம். *ைாவர ஜங்கைங்கசளல்ோம் ஆத்ை பிரகிருைியின் 
லசர்க்தகயால் உண்ைாகின்றன. (பைிப்பாளர் விளக்கம்: *ைாவர 
ஜங்கைம் என்றால் நிதேத்ைிதண, இயங்குைிதணப் 
சபாருட்கள் i.e. the immovables and the movables. நிேம் வடீு லபான்ற 
அதசயாப் சபாருட்களும், நதக, சபான், சபாருட்கள் லபான்ற 
அதசயும் சபாருட்களும் என்று சபாருள்) (லக்ஷத்ைிரம் = இைம். 
லக்ஷத்ைிரக்ஞன் = இைத்தை அறிலவான். பிரகிருைி = இயற்தக. 
புருஷன் = ஆத்ைா ஞானம் = அறிவு. லஞயம் = அறியப்படு 
சபாருள்.) அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்: 
In this chapter 13, there is a mention about the characteristics of the forms of 

ātman and body and the reason they come together in an individual. Body is 

Pṛakrti’s Vikram or transformation and contains five Bhūtas and 11 organs. 

Ātma, because of its association with the body, develops a desire for trivial 

things, besides becoming subject to pleasure, pain, anger and sorrow. 

Emancipated soul has no such burden. To attain such condition, one must 

give up arrogance and ostentation. Showing humility to Acharya, and 

purifying the senses by his grace, one should restrain one's organs. One 



should meditate on the Omnipotent and not ask for material things. Ātma has 

neither birth nor death. Body with ātma is birth. Shedding of the body by 

ātma is death. Unintelligent body because of its association with the soul 

(ātma) does multitude of actions. One can obtain a state of real nature of 

ātma by Karma Yoga and Jñāna Yoga.  

The Immovables and the Movables originate because of merger of ātma with 

Prakṛti (Nature). Translation: Krishnaraj 

CHAPTER XIII 

The Body called the Field, the Soul called the 
Knower 

of the Field and Discrimination 
betweenthem 

The Field and the Knower of the Field 
 

 

பிரகிருைி, புருஷன், லக்ஷத்ைிரம், 

லக்ஷத்ைிரக்ஞன், ஞானம், லஞயம் 
என்னுைிவற்தற அறிய 
விரும்புகிலறன். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்: 
 

Arjuna said: 
Prakrti and purusa, the field 
and the knower of the field,  
knowledge and the object of 
knowledge, these I should like 
to know, O Kesava (Kṛṣṇa), 
 

13.1. குந்ைி ைகலன! இந்ை உைம்பு 
லக்ஷத்ைிரம் என்று 
சசால்ேப்படுகிறது. இைதன அறிந்து 
நிற்லபாதன லக்ஷத்ைிரக்ஞசனன்று 
பிரம்ை ஞானிகள் சசால்லுகிறார்கள். 

The Blessed Lord said: 
(13.1) This body, O Son of 
Kuntī (Arjuna), is called the 
field 
and him who knows this, 
those who know thereof call 
the 
knower of the field.  
 

13.2. பாரைா! எல்ோ 
லக்ஷத்ைிரங்களிலும் லக்ஷத்ைிரக்ஞன் 
நாலன என்றுணர். லக்ஷத்ைிரமும், 

லக்ஷத்ைிரக்ஞனும் எதவ 
என்றறியுஞ் ஞானலை உண்தையான 
ஞானசைன்பது என் சகாள்தக.  

(13.2) Know Me as the 
Knower of the field in all 
fields, O 
Bharatā (Arjuna). The 
knowledge of the field and its 
knower, 
do I regard as true 
knowledge. 
 



13.3. அந்ை லக்ஷத்ைிரசைன்பது யாது? 

எவ்வதகப் பட்ைது? என்ன 
ைாறுைல்களுதையது? எங்கிருந்து 
வந்ைது? லக்ஷத்ைிரக்ஞன் யார்? அவர் 
சபருதை எப்படிப்பட்ைது? இவற்தற 
நான் சுருக்கைாகச் சசால்லுகிலறன், 

லகள்.  

(13.3) Hear briefly from Me 
what the Field is, of what 
nature, 
what its modifications are, 
whence it is, what he (the 
knower 
of the field) is, and what his 
powers are. 
 

13.4. அது (லக்ஷத்ைிரம்) ரிஷிகளால் 
பே வதககளிலே பேலவறு 
சந்ைங்களில் பாைப்பட்ைது. ஊகம் 
நிதறந்ைனவும், 

நிச்சயமுதையவனவுைாகிய பிரம்ை 
சூத்ைிர பைங்களில் இதசக்கப்பட்ைது.  

(13.4) This has been sung by 
sages in many ways and 
distinctly, in various hymns 
and also in well-reasoned and 
conclusive expressions of the 
aphorisms of the Absolute 
(brahmasūtra). 
 

13.5. ைகா பூைங்கள், அகங்காரம், புத்ைி, 
அவ்யக்ைம், பைிலனாரிந்ைிரியங்கள், 

இந்ைிரிய நிேங்கள் ஐந்து,  

13.5) The great (five gross) 
elements, self-sense, 
understanding as also the 
unmanifested, the ten senses 
and mind and the five objects 
of the senses. 
 

13.6. லவட்தக, பதகதை, இன்பம், 

டுன்பம், உைம்பு, உணர்வு, 

உள்ளத்துறுைி -- இதவலய 
லக்ஷத்ைிரமும் அைன் 
ைாறுபாடுகளுைாம் என உனக்குச் 
சுருக்கிக் காட்டிலனன்.  

13.6) Desire and hatred, 
pleasure and pain, the 
aggregate (the organism), 
intelligence and steadfastness 
described, this in brief is the 
field along with its 
modifications. 
 

13.7. கர்வைின்தை, ைம்பைின்தை, 

இம்தச சசய்யாதை, சபாறுதை, 

லநர்தை, ஆசாரியதன வழிபடுைல், 

தூய்தை, ஸ்ைிரத்ைன்தை, ைன்தனக் 
கட்டுைல்,  

(13.7) Humility (absence of 
pride), integrity (absence of 
deceit), non-violence, 
patience, uprightness, service 
of the teacher, purity (of body 
and mind), steadfastness and 
self-control. 
 

13.8. இந்ைிரிய விஷயங்களில் 
விருப்பைின்தை, அகங்காரம் 
இல்ோதை, பிறப்பு, இறப்பு, நதர, 

(13.8) Indifference to the 
objects of sense, self-
effacement and the 
perception of the evil of birth, 



லநாய், துக்கம், லைாஷம் 
இவற்றின்கண் இதசந்ை 
காட்சியுதைதை,  

death, old age, sickness and 
pain. 
 

13.9. பற்றின்தை, ைகதனயும் 
ைதனவிதயயும் வடீ்தையும் 
ைன்னுதைதைசயனக் கருைாதை, 

விரும்பியனவும், விரும்பாைனவும் 
எய்துைிைத்லை சைசித்ைமுதைதை,  

(13.9) Non-attachment, 
absence of clinging to son, 
wife, home 
and the like and a constant 
equal-mindedness to all 
desirable 
and undesirable happenings. 
 

13.10. பிறழ்ச்சியற்ற லயாகத்துைன் 
என்னிைம் ைவறுைேின்றிச் 
சசலுத்ைப்படும் பக்ைி, 
ைனியிைங்கதள லைவுைல், 

ஜனக்கூட்ைத்ைில் விருப்பைின்தை,  

(13.10) Unswerving devotion 
to Me with wholehearted 
discipline, resort to solitary 
places, dislike for a crowd of 
people. 
 

13.11. ஆத்ை ஞானத்ைில் எப்லபாதும் 
நழுவாதை, ைத்துவ ஞானத்ைில் 
சபாருளுணர்வு -- இதவ 
ஞானசைனப்படும். இவற்றினின்றும் 
லவறுபட்ைது அஞ்ஞானம்.  

(13.11) Constancy in the 
knowledge of the Spirit, 
insight into the end of the 
knowledge of Truth-this is 
declared to be (true) 
knowledge and all that is 
different from it is non-
knowledge (nescience). 
 

13.12. லஞயம் எதுசவன்பதைச் 
சசால்லுகிலறன். அதை அறிந்ைால் 
நீ சாகாைல் இருப்பாய். அது 
அநாைியாகிய பரப்பிரம்ைம். அதை 
'சத்' என்பதுைில்தே, 'அசத்' 

என்பதுைில்தே.  

(13.12) I will describe that 
which is to be known and by 
knowing which life eternal is 
gained. It is the Supreme 
Brahman who is 
beginningless and who is said 
to be neither existent nor non-
existent. 
 

13.13. அது எங்கும் 
தககால்களுதையது; எங்கும் 
கண்ணும் ைதேயும் 
வாயுமுதையது; எங்கும் 
சசவியுதையது; உேகத்ைில் 
எைதனயும் சூழ்ந்து நிற்பது;  

(13.13) With his hands and 
feet everywhere, with eyes, 
heads and faces on all sides, 
with ears on all sides, He 
dwells in the world, 
enveloping all. 
 



13.14. எல்ோ இந்ைிரிய குணங்களும் 
வாய்ந்சைாளிர்வது; எல்ோ 
இந்ைிரியங்களுக்கும் புறம்பானது; 

பற்றில்ோைது; அதனத்தையும் 
சபாறுப்பது; குணைற்றது; 

குணங்கதளத் துய்ப்பது;  

(13.14) He appears to have 
the qualities of all the senses 
and yet is without (any of) the 
senses, unattached and yet 
supporting all, free from the 
guṇas (dispositions of prakṛti) 
and yet enjoying them. 
 

13.15. பூைங்களுக்கு உள்ளும் 
புறமுைாவது; அசரமும் சரமுைாவது; 

நுண்தையால் அறிவரியது; 

தூரைானது; அருகிேிருப்பது;  

(13.15) He is without and 
within all beings. He is 
unmoving as also moving. He 
is too subtle to be known. He 
is far away and yet is He 
near. 
 

13.16. உயிர்களில் பிரிவுபட்டு 
நில்ோைல் பிரிவுபட்ைது லபால் 
நிற்பது; அதுலவ பூைங்கதளத் 
ைாங்குவது, அவற்தற உண்பது, 

பிறப்பிப்பது என்றறி.  

(13.16) He is undivided 
(indivisible) and yet He seems 
to be divided among beings. 
He is to be known as 
supporting creatures, 
destroying them and creating 
them afresh. 
 

13.17. ஒளிகளுக்சகல்ோம் 
அஃசைாளி; இருளிலும் உயர்ந்ை 
சைன்ப. அதுலவ ஞானம்; லஞயம்; 

ஞானத்ைால் எய்ைப்படு சபாருள்; 

எல்ோவற்றின் அகத்ைிலும் 
அைர்ந்ைது.  

(13.17) He is the Light of 
lights, said to be beyond 
darkness. Knowledge, the 
object of knowledge and the 
goal of knowledge-He is 
seated in the hearts of all. 
 

13.18. இங்ஙனம் லக்ஷத்ைிரம், ஞானம், 

லஞயம் என்பவற்தறச் சுருக்கைாகச் 
சசான்லனன். என் பக்ைன் 
இதையறிந்து எனது ைன்தைதய 
அதைகிறான்.  

(13.18) Thus the field, also 
knowledge and the object of 
knowledge have been briefly 
described. My devotee who 
understands thus becomes 
worthy of My state. 
 

13.19. பிரகிருைி, புருஷன் 
இவ்விரண்டும் அநாைி என்றுணர். 
லவறுபாடுகளும் குணங்களும் 
பிரகிருைியிலே பிறப்பனசவன்றுணர்.  

(13.19) Know thou that prakṛti 
(nature) and puruṣa (soul) are 
both beginningless; and know 
also that the forms and 
modes are born of prakṛti 
(nature). 
 



13.20. காரிய காரணங்கதள ஆக்கும் 
ஏது பிரகிருைி என்பர். சுக 
துக்கங்கதள உணரும் ஏது 
புருஷசனன்பர்.  

(13.20) Nature is said to be 
the cause of effect, instrument 
and agent (ness) and the soul 
is said to be the cause, in 
regard to the experience of 
pleasure and pain. 
 

13.21. புருஷன் பிரகிருைியில் 
நின்றுசகாண்டு, பிரகிருைியினிைம் 
பிறக்கும் குணங்கதளத் 
துய்க்கிறான். குணங்களினிைம் 
இவனுக்குள்ள பற்றுைலே இவன் 
நல்ேனவும் ைீயனவுைாகிய 
ஜன்ைங்களில் பிறப்பைற்குக் 
காரணைாகிறது.  

(13.21) The soul in nature 
enjoys the modes born of 
nature. Attachment to the 
modes is the cause of its 
births in good and evil 
wombs. 
 

13.22. லைற்பார்ப்லபான்; அனுைைி 
ைருலவான், சுைப்பான், உண்பான், 

ைலகசுவரன் -- இங்ஙனம் 
உைம்பிலுள்ள பரை புருஷன் 
பரைாத்ைாசவன்லற 
சசால்ேப்படுகிறான்.  

(13.22) The Supreme Spirit in 
the body is said to be the 
Witness, the Permitter, the 
Supporter, the Experiencer, 
the Great Lord and the 
Supreme Self. 
 

13.23. இங்ஙனம் புருஷதனயும், 

பிரகிருைிதயயும், அைன் 
குணங்கதளயு ைறிந்லைான் எல்ோ 
சநறிகளிலும் இயங்கு 
வாசனனினும், அவனுக்கு ைறு 
பிறப்பில்தே.  

(13.23) He who thus knows 
soul (puruṣa) and nature 
(prakṛti) together with the 
modes, though he acts in 
every way, he is not born 
again. 
 

13.24. சிேர் ஆத்ைாவில், ஆத்ைாவால், 

ஆத்ைாதவ அறிகிறார்கள்; பிறர் 
சாங்கிய லயாகத்ைால் அறிகிறார்கள்; 

பிறர் கர்ை லயாகத்ைால்.  

(13.24) By meditation some 
perceive the Self in the self by 
the self; others by the path of 
knowledge and still others by 
the path of works. 
 

13.25. இங்ஙன ைறியாை ைற்தறப் 
பிறர் அன்னியரிைைிருந்து சபற்ற 
சுருைிகதள வழிபடுகிறார்கள். 

(13.25) Yet others, ignorant of 
this (these paths of yoga) 
hearing from others worship; 
and they too cross beyond 



அவர்களும் அந்ை சுருைிகளின்படி 
ஒழுகுவாராயின் ைரணத்தை 
சவல்வார்.  

death by their devotion to 
what they have heard. 
 

13.26. பரைக் காதளலய! 
ஸ்ைாவரைாயினும், ஜங்கைைாயினும் 
ஓருயிர் பிறக்குைாயின், அது 
லக்ஷத்ைிரமும் லக்ஷத்ைிரஞனும் 
லசர்ந்ைதையால் பிறந்ைசைன்றறி.  

(13.26) Whatever being is 
born, moving or unmoving, 
know thou, O Best of the 
Bharatas (Arjuna), that it is 
(sprung) through the union of 
the field and the knower of the 
field. 
 

13.27. எல்ோப் பூைங்களிலும் சைைாக 
நிற்லபான் பரலைசுவரன். 
ஐவனவற்றில் அவன் அழியான். 
அவதனக் காண்லபாலன 
காட்சியுதையான்.  

(13.27) He who sees the 
Supreme Lord abiding equally 
in all beings, never perishing 
when they perish, he, verily, 
sees. 
(He who sees the Universal 
Spirit in all things, sees and 
becomes himself universal.) 
 

13.28. எங்கும் சைானைாக ஈசன் 
நிற்பது காண்பான். ைன்தனத்ைான் 
துன்பப்படுத்ைிக் சகாள்ளைாட்ைான். 
அைனால் பரகைி அதைகிறான்.  

(13.28) For, as he sees the 
Lord present, equally 
everywhere, he does not 
injure his true Self by the self 
and then he attains to the 
supreme goal. 
 

13.29. எங்கும் சைாழில்கள் 
இயற்தகயாலேலய 
சசய்யப்படுகின்றன. ஆைோல்ைான் 
கர்த்ைா இல்தேசயன்று காண்பாலன 
காட்சியுதையான்.  

(13.29) He who sees that all 
actions are done only by 
nature (prakṛti) and likewise 
that the self is not the doer, 
he verily sees. 
 

13.30. பேவதகப்பட்ை பூைங்கள் ஒலர 
ஆைாரமுதையன என்பதை 
அறிவானாயின், அப்லபாது, 

அைனின்றும் விஸ்ைாரைான 
பிரம்ைத்தை அதைகிறான்.  

(13.30) When he sees that 
the manifold state of beings is 
centred in the One and from 
just that it spreads out, then 
he attains Brahman. 
 

13.31. ஆைியின்தையால், 

குணைின்தையால், இந்ைப் பரைாத்ைா 
(13.31) Because this 
Supreme Self imperishable is 
without beginning, without 



லகைற்றான். இவன் 
உைம்பிேிருந்ைாலும் சசயேற்றான்; 

பற்றற்றான்.  

qualities, so, O Son of Kunti 
(Arjuna), though It dwells in 
the body. It neither acts nor is 
tainted. 
 

13.32. எங்குைிருந்ைாலும் ஆகாசம் 
ைன் நுண்தையால் பற்றற்று 
நிற்பதுலபால், உைம்பில் ஆத்ைா 
எங்கணுைிருந்ைாலும் பற்றுவைிேன்.  

(13.32) As the all-pervading 
ether is not tainted, by reason 
of its subtlety, even so the 
Self that is present in every 
body does not suffer any taint. 
 

13.33. சூரியன் ஒருவனாய், இவ்வுேக 
முழுதையும் எங்ஙனம் ஒளியுறச் 
சசய்கிறாலனா, அதுலபால் 
லக்ஷத்ைிரத்தையுதைலயான் 
லக்ஷத்ைிர முழுதையும் ஒளியுறச் 
சசய்கிறான்.  

(13.33) As the one sun 
illumines this whole world, so 
does the Lord of the field 
illumine this entire field, O 
Bharata (Arjuna). 
 

13.34. ஞானக் கண்ணால் இவ்வாறு 
லக்ஷத்ைிரத்துக்கும் 
லக்ஷத்ைிரக்ஞனுக்குமுள்ள 
லவற்றுதைதய அறிலவார் 
பூைபிரகிருைியினின்றும் விடுைதே 
சபற்றுப் பரம்சபாருதள 
அதைகின்றனர். 

(13.34) Those who perceive 
thus by their eye of wisdom 
the distinction between the 
field and the knower of the 
field, and the deliverance of 
beings from nature (prakṛti) 
they attain to the Supreme. 
 

பகவத் கீதை : பைினான்காம் அத்ைியாயம் 

குணத்ரய விபாக லயாகம் 

 

லைக சம்பந்ைலை ஆத்ைாவின் சுக துக்கங்களுக்கும் லகாபைாபம் 
முைேிய குணங்களுக்கும் காரணசைன்று முன்கூறிய 
விஷயம் இைில் விவரிக்கப்படுகிறது. உேகத்தைப் பதைக்க 
எண்ணங்சகாண்ை கைவுள் முைேில் பிரகிருைிதயயும் 
ஜவீதனயும் லசர்க்கிறார். பிறகு பிரகிருைி ஆத்ைாவின் 
மும்தை காைத்துக் லகற்ப லைவ ைனுஷ்ய பசு பக்ஷி 
ரூபங்கதளப் சபற்று சத்வ, ரஜஸ், ைலைா குணங்களால் 
ஆத்ைாதவப் பிணிக்கிறது. அவற்றுள் சத்வம் ைனிைனுக்கு 
ஞானசவாளிதயயும் நன்ைார்க்கத்ைில் விருப்பத்தையும் 



அளிக்கிறது. ரஜஸ், அவா, பற்றுைல் முைேிய குணங்கதள 
யளித்து கர்ைங்களில் தூண்டுகிறது. ைைஸ் ையக்கம், லசாம்பல், 

உறக்கம் முைேியவற்தறயளிக்கிறது. இம்மூன்று குணங்களுள் 
ஒவ்சவான்றும் ஒவ்சவாரு சையங்களில் ைதேசயடுத்து 
நிற்கும். அப்லபாது ைனிைனுக்கு அைற்லகற்ற குணங்கள் 
உைிக்கின்றன. முற்கூறிய கைவுதள ைியானிப்லபான் 
இம்மூன்று குணங்கதளயும் சவன்று சித்ைி சபறுவான். 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்: 

CHAPTER XIV 

The Mystical Father of All Beings 
The Highest Knowledge 

 

14.1. ஞானங்களதனத்ைிலும் 
லைோன பரை ஞானத்தை உனக்கு 
ைீண்டும் உதரக்கிலறன். 
அதையறிந்து முனிவசரல்ோரும் 
இவ்வுேகத்ைிலேலய ஈலைற்றம் 
சபற்றிருக்கிறார்கள்.  

14.1 The Blessed Lord said: 
I shall again declare that 
supreme wisdom, of all 
wisdom the best, by knowing 
which all sages have passed 
from this world to the highest 
perfection. 
 

14.2. இந்ை ஞானத்தையதைந்து 
அைனால் என்னியல்பு சபற்லறார் 
பதைப்புக் காேத்ைில் பிறவார். 
ஊழியிலும் சாகைாட்ைார்.  

14.2. Having resorted to this 
wisdom and become of like 
nature to Me, they are not 
born at the time of creation; 
nor are 
they disturbed at the time of 
dissolution. 
 

14.3. சபரிய பரப்பிரம்ைலை 
எனக்காைாரம்; அைில் நான் 
கருத்ைரிக்கிலறன். பாரைா! எல்ோ 
உயிர்களும் அைிலேைான் 
பிறக்கின்றன.  

14.3. Great brahma (prakṛti) is 
My womb: in that I cast the 
seed and from it is the birth of 
all beings, O Bhārata 
(Arjuna). 
 

14.4. எல்ோக் கருக்களிலும் பிறக்கும் 
வடிவங்களதனத்ைிற்கும் பிரம்ைலை 
சபரிய காரணம். நான் விதை ைரும் 
பிைா.  

14.4. Whatever forms are 
produced in any wombs 
whatsoever, o Son of Kuntī 
(Arjuna), great brahma is their 
womb and I am the Father 
who casts the seed. 



 

14.5. சத்துவம், ரஜஸ், ைைஸ் -- இந்ை 
குணங்கள் பிரகிருைியில் எழுவன. 
சபருந்லைாளாய்! இதவலய 
உைம்பினுைன் அழிவற்ற 
ஆத்ைாதவப் பிணிக்கின்றன.  

14.5. The three modes 
(gunas) goodness (sattva), 
passion (rajas), and dullness 
(tamas) born of nature 
(prakṛti) bind down in the 
body, O Mighty-armed 
(Arjuna), the imperishable 
Dweller in the body. 

14.6. அவற்றுள்லள சத்துவம் 
நிர்ைேத் ைன்தையால் ஒளி 
சகாண்ைது; லநாவற்றது. 
பாவைற்லறாய்! அது இன்பச் 
லசர்க்தகயாலும், ஞானச் 
லசர்க்தகயாலும் கட்டுப் படுத்துவது.  

14.6. Of these, goodness 
(sattva) being pure, causes 
illumination and health. It 
binds, O blameless one, by 
attachment to happiness and 
by attachment to knowledge. 

14.7. ரலஜா குணம் விருப்ப 
இயல்புதையது; அவாவின் 
லசர்க்தகயால் பிறப்பது. குந்ைி 
ைகலன! அது ஆத்ைாதவத் சைாழிற் 
லசர்க்தகயால் கட்டுகிறது.  

14.7. Passion (rajas), know 
thou, is of the nature of 
attraction, springing from 
craving and attachment. It 
binds fast, O Son of Kuntī 
(Arjuna), the embodied one 
by attachment to 
action. 

14.8. ைலைா குணம் அஞ்ஞானத்ைில் 
பிறப்பசைன்றுணர். (இதுலவ) எல்ோ 
ஜவீர்கதளயும் ையங்கச் சசய்வது. 
ைவறுைோலும், லசாம்பராலும், 

உறக்கத்ைாலும் அது 
கட்டுப்படுத்துகிறது, பாரைா!  

14.8. But dullness (tamas), 
know thou, is born of 
ignorance and deludes all 
embodied beings. It binds, O 
Bhārata (Arjuna), by 
(developing the qualities of) 
negligence, indolence and 
sleep 

14.9. சத்துவம் இன்பத்ைிலே பற்றுைல் 
விதளவிக்கிறது. பாரைா! ரலஜா 
குணம் சசய்தகயில் 
பற்றுறுத்துகிறது. ைலைா குணம் 
ஞானத்தைச் சூழ்ந்து (ஜவீதன) 
ையக்கத்ைில் பிணிக்கிறது.  

14.9. Goodness attaches one 
to happiness, passion to 
action, O Bhārata (Arjuna), 
but dullness, veiling wisdom, 
attaches to negligence. 

14.10. பாரைா! (சிே லவதள) ரலஜா 
குணத்தையும், ைலைா குணத்தையும் 

14.10. Goodness prevails, 
overpowering passion and 
dullness, O Bhārata (Arjuna). 



அைக்கி சத்துவம் இயல்கிறது. (சிே 
லவதள) சத்துவத்தையும் ைலைா 
குணத்தையும் அைக்கி ரலஜா குணம் 
நிற்கிறது. அங்ங்கனலை, 

சத்துவத்தையும் ரலஜா 
குணத்தையும் அைக்கித் ைைஸ் 
ைிஞ்சுகிறது.  

Passion prevails, 
(overpowering) goodness and 
dullness and even so dullness 
prevails (overpowering) 
goodness and passion. 

14.11. இந்ை உைம்பில் எல்ோ 
வாயில்களிலும் ஞான ஒளி 
பிறக்குைாயின், அப்லபாது சத்துவ 
குணம் வளர்ச்சி சபற்றசைன்றறியக் 
கைவாய்.  

14.11. When the light of 
knowledge streams forth in all 
the gates of the body, then it 
may be known that goodness 
has increased. 

14.12. அவா, முயற்சி, சைாழிசேடுப்பு, 

அதைைியின்தை, விருப்பம், இதவ 
ரலஜா குணம் 
ைிகுைிப்படுவைிேிருந்து 
லைான்றுகின்றன, பாரைர் காதளலய!  

14.12. Greed, activity, the 
undertaking of actions, unrest 
and craving-these spring up, 
O Best of the Bharatas 
(Arjuna), when rajas 
increases. 

14.13. ஒளியின்தை, முயற்சியின்தை, 

ைவறுைல், ையக்கம், இதவ ைலைா 
குணம் ஓங்குைிைத்லை பிறப்பன, 

குருகுேச் சசல்வலை!  

14.13. Unillumination, 
inactivity, negligence and 
mere delusion-these arise ̶ O 
Joy of the Kurus (Arjuna), 
when dullness mcreases. 

14.14. சத்துவம் ஓங்கி நிற்தகயிலே 
சரீரி இறப்பானாயின், 

ைாசற்றனவாகிய உத்ைை 
ஞானிகளின் உேகங்கதள 
அதைகிறான்.  

14.14. When the embodied 
soul meets with dissolution, 
when goodness prevails, then 
it attains to the pure worlds of 
those who know the Highest. 

14.15. ரலஜா குணத்ைில் இறப்லபான் 
கர்ைப் பற்றுதைலயாரிதைலய 
பிறக்கிறான். அவ்வாலற, ைைசில் 
இறப்லபான் மூை கர்ப்பங்களில் 
லைான்றுகிறான்.  

14.15. Meeting with 
dissolution when passion 
prevails, it is born among 
those attached to action; and 
if it is dissolved when 
deluded. 



14.16. சத்துவ இயல்புதைய நிர்ைேத் 
ைன்தைலய நற்சசய்தகயின் 
பயசனன்பர். ரலஜா குணத்ைின் 
பயன் துன்பம். ைலைா குணத்ைின் 
பயன் அறிவின்தை.  

14.16. The fruit of good action 
is said to be of the nature of 
"goodness" and pure; while 
the fruit of passion is pain, the 
fruit of dullness is ignorance. 

14.17. சத்துவத்ைிேிருந்து ஞானம் 
பிறக்கிறது; ரலஜா குணத்ைினின்றும் 
அவா; ைலைா குணத்ைிேிருந்து 
ைவறுைலும், ையக்கமும், 

அஞ்ஞானமும் லைான்றுகின்றன.  

14.17. From goodness arises 
knowledge and from passion 
greed, negligence and error 
arise from dullness, as also 
ignorance. 

14.18. சத்துவ குணத்ைில் நிற்லபார் 
லைலேறுகிறார்கள். ரலஜா 
குணமுதைலயார் இதைலய 
நிற்கின்றார்கள். ைாைஸர் ைிகவும் 
இழிய குணங்களும் 
சசயல்களுமுதைலயாராய்க் கீலழ 
சசல்வர்.  

14.18. Those who are 
established in goodness rise 
upwards; 
passionate remain in the 
middle (regions); the dull 
steeped in the lower 
occurrences of the modes 
sink downwards. 

14.19. குணங்கதளத் ைவிர லவறு 
கர்த்ைா இல்தேசயன்பதைக் கண்டு 
குணங்களுக்கு லைலுள்ள 
சபாருதளயும் ஜவீன் 
அறிவானாயின் என் இயல்தப 
அறிவான்.  

14.19. When the seer 
perceives no agent other than 
the modes, and knows also 
that which is beyond the 
modes, he attains to My 
being. 

14.20. உைம்பிலே பிறக்கும் இந்ை 
மூன்று குணங்கதளயுங் கைந்து 
பிறப்பு, சாவு, மூப்பு, வருத்ைம் 
என்பனவற்றினின்றும் 
விடுபட்லைான் அைிர்ை 
நிதேயதைகிறான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்:  

14.20. When the embodied 
soul rises above these three 
modes that spring from the 
body, it is freed from birth, 
death, old age and pain and 
attains life eternal. 

14.21. இதறவலன, மூன்று 
குணங்கதளயுங் கைந்லைான் என்ன 

14.21. The Character of Him 
Who is Beyond the Three 
Modes 



அதையாளங்களுதையவன்? 

எங்ஙனம் ஒழுகுவான்? இந்ை மூன்று 
குணங்கதளயும் அவன் எங்ஙனம் 
கைக்கிறான்? கைவுள் 
சசால்லுகிறான்:  

Arjuna said: By what marks is 
he, O Lord, who has risen 
above the three modes  
characterized? What is his 
way of life? How does he get 
beyond the three modes? 

14.22. ஒளி, சைாழில், ையக்கம், இதவ 
லைான்றும்லபாது இவற்தறப் 
பதகத்ைிைான்; நீங்கியலபாது 
இவற்தற விரும்பான்.  

14.22. The Blessed Lord said: 
He, O Pandava (Arjuna), who 
does not abhor illumination, 
activity and delusion when 
they arise nor longs for them 
when they cease. 

14.23. புறக்கணித்ைான் 
லபாலேயிருப்பான், குணங்களால் 
சேிப்பதையான், "குணங்கள் 
சுழல்கின்றன" என்சறண்ணி 
அதசவற்று நிற்பான்.  

14.23. He who is seated like 
one unconcerned, 
unperturbed by the modes, 
who stands apart, without 
wavering, knowing that it is 
only the modes that act. 

14.24. துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் 
நிகராகக் சகாண்லைான், 

ைன்னிதேயில் நிற்பான், ஓட்தையும் 
கல்தேயும் சபான்தனயும் நிகராகக் 
காண்பான், இனியவரிைத்தும் 
இன்னாைவரிைத்தும் சைானைாக 
நைக்குந் ைீரன், இகழ்ச்சிதயயும் 
புகழ்ச்சிதயயும் நிகராகக் 
கணிப்பான்;  

14.24. He who regards pain 
and pleasure alike, who 
dwells in his own self, who 
looks upon a clod, a stone, a 
piece of gold as of equal 
worth, who remains the same 
amidst the pleasant 
and the unpleasant things, 
who is firm of mind, who 
regards both blame and 
praise as one. 

14.25. ைானத்தையும் 
அவைானத்தையும் நிகராகக் 
கருதுவான், நண்பரிைத்தும் 
பதகவரிைத்தும் நடுநிதேதை 
பூண்ைான், எல்ோவிைத் 
சைாழிசேடுப்புக்கதளயுந் துறந்ைான் 
-- அவலன குணங்கதளக் 
கைந்ைவசனன்றும் 
சசால்ேப்படுகிறான்.  

14.25. He who is the same in 
honour and dishonour and the 
same to friends and foes, and 
who has given up all initiative 
of action, he is said to have 
risen above the modes. 



14.26. லவறுபாடில்ோை பக்ைி 
லயாகத்ைால் என்தன 
வழிபடுலவானும் குணங்கதளக் 
கைந்து பிரம்ைத் ைன்தை சபறத் 
ைகுவான்.  

14.26. He who serves Me with 
unfailing devotion of love, 
rises above the three modes, 
he too is fit for becoming 
Brahman. He is fit for 
liberation. 

14.27. சாவும் லகடுைற்ற 
பிரம்ைத்துக்கு நாலன நிதேக்களன்; 

என்றும் இயலும் அறத்துக்கும் 
ைனிதை யின்பத்துக்கும் நாலன 
இைம். 

14.27. For I am the abode of 
Brahman, the Immortal and 
the Imperishable, of eternal 
law and of absolute bliss. 
 

பகவத் கீதை : பைிதனந்ைாம் அத்ைியாயம் 

புருலஷாத்ைை லயாகம் 

 

பிரகிருைி, ஆத்ைா இவ்விரண்தையும் ைன் வசப்படுத்ைிக் 
சகாண்டு நிற்கும் கைவுள் எவ்விைத்ைிலும் இதவகதளவிை 
லைோனவர். ஆதகயால் புருலஷாத்ைைசனன்று சபயர் 
சபற்றிருக்கிறார். அரசம் வித்து முதளயாகவும் கன்றாகவும் 
பிறகு சபரிய ைரைாகவும் ைாறி வானளாவி யிருப்பதுலபால் 
பிரகிருைியும் ஆத்ைாவுைன் லசர்ந்து ைகத்து, அகங்காரம், 

இந்ைிரியங்கள், ஐந்து பூைங்கள் என்பனவாக ைாறிப் பிறகு லைவ 
ைனுஷ்ய யக்ஷ ராக்ஷைாைி ரூபங்களுைன் எங்கும் 
பரவியிருக்கின்றது. இந்ை பிரகிருைியாகிய ைரத்தைப் 
பற்றில்ோதை என்ற லகாைரியால் முைேில் சவட்டி முறிக்க 
லவண்டும். பிறகு அயர்வு நீங்கும் சபாருட்டுக் கைவுதள 
சரணம் புகுந்து லயாகத்ைிேிறங்க லவண்டும். சம்சாரி, முக்ைன் 
என்று ஆத்ைாக்கள் இரண்டு வதகப் பட்ைவர்கள்; கைவுலளா 
இவ்விரண்டுவிை ஆத்ைாக்கதளக் காட்டிலும் முற்றிலும் 
லவறுபட்ைவர். அவலர உேகத்ைில் ைதறந்து நின்று 
உேகத்தைத் ைாங்கி நிற்பவர். ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்: 

The Tree of Life 
The Cosmic Tree 

 



15.1. *அவ்யக்ைம் லைலே லவர்களும் 
கீலழ கிதளகளுமுதையலைார் அரச 
ைரத்தைப் லபான்றது என்பர், அைன் 
இதேகலள லவைங்கள்; அதை 
அறிலவாலன லவைைறிலவான். 
*(அவ்யக்ைம் = ஜகத்ைின் 
சைளிவுபைாை உள்நிதே)  

15.1. The Blessed Lord said: 
They speak of the 
imperishable asvattham 
(peepal tree) 
as having its root above and 
branches below. Its leaves 
are the Vedas and he who 
knows this is the knower of 
the Vedas. 
 

15.2. அைன் கிதளகள் குணங்களால் 
ஓங்கி விஷயத் ைளிர்களுைன் கீழும் 
லைலும் பரந்து கிைக்கின்றன. அைன் 
லவர்கள் கீழ் லநாக்கிப் பல்கி ைனிை 
உேகத்ைில் 
கர்ைத்சைாடுப்புகளாகின்றன.   

15.2. Its branches extend 
below and above, nourished 
by the modes, with sense 
objects for its twigs and 
below, in the world of men 
stretch forth the roots 
resulting in actions. 
 

15.3. ஆைோல் இவ்வுேகத்ைில் 
இைற்கு வடிவங் 
காணப்படுவைில்தே; முடிவும், 

ஆைியும், நிதேக்களனும் 
புேப்படுவைில்தே. நான்கு ஊன்றிய 
லவருதைய இந்ை அரச ைரத்தைப் 
பற்றின்தைசயன்னும் வேிய 
வாளால் சவட்டிசயறிந்துவிட்டு,  

15.3. Its real form is not thus 
perceived here, nor its end 
nor beginning nor its 
foundation. Having cut off this 
firm-rooted Asvattham 
(peepal tree) with the strong 
sword of nonattachment. 
 

15.4. அப்பால் ஒருவன் புகுந்லைார் 
ைீள்வைற்ற பைவிதயப் சபறோம். 
(அப் பைமுதைலயானாகிய) 
எவனிைைிருந்து ஆைித் சைாழில் 
சபாழிவுற்றலைா, அந்ை ஆைி 
புருஷதனச் சார்ந்து நிற்கிறான்.  

15.4. Then, that path must be 
sought from which those who 
have reached it never return, 
saying “l seek refuge only in 
that Primal Person from 
whom has come forth this 
ancient current of the world” 
(this cosmic process). 
 

15.5. சசருக்கும் ையக்கமு ைற்லறார், 

சார்புக் குற்றங்கதளசயல்ோம் 
சவன்லறார், ஆத்ை ஞானத்ைில் 
எப்லபாதும் நிற்லபார், 

விருப்பங்களினின்றும் நீங்கிலயார், 

15.5. Those, who are freed 
from pride and delusion, who 
have conquered the evil of 
attachment, who, all desires 
stilled, are ever devoted to the 
Supreme Spirit, who are 
liberated from the dualities 



சுக துக்கக் குறிப்புக்கதளயுதைய 
இரட்தைகளினின்றும் விடுபட்லைார், 

ைைதையற்லறார் - இன்லனார் அந்ை 
நாசைற்ற பைத்தை எய்துகின்றனர்.  

known as pleasure and pain 
and are undeluded, go to that 
eternal state. 
 

15.6. அைற்கு சூரியனும் சந்ைிரனும் 
ைீயும் ஒளிலயற்றுவைில்தே. 
எைதன சயய்ைிலனார் 
ைீள்வைில்தேலயா அதுலவ என் 
பரைபைம்.  

15.6. The sun does not 
illumine that, nor the moon 
nor the fire. That is My 
supreme abode from which 
those who reach 
it never return. 
 

15.7. எனது அம்சலை ஜவீலோகத்ைில் 
என்றுமுள்ள ஜவீனாகி, 
இயற்தகயிலுள்ளனவாகிய 
ைனதுட்பட்ை ஆறு 
இந்ைிரியங்கதளயும் கவர்கிறது.  

15.7.  A fragment (or fraction) 
of My own self, having 
become a living soul, eternal, 
in the world of life, draws to 
itself the senses of which the 
mind is the sixth, that rest in 
nature. 
 

15.8. கந்ைங்கதளக் காற்று 
லைாய்வினால் பற்றிச் சசல்வது 
லபால் ஈசுவரன் 
யாலைனுலைாருைதே எய்துங் 
காேத்தும் விடுங்காேத்தும், இந்ை 
இந்ைிரியங்கதளப் பற்றிச் 
சசல்லுகிறான்.  

15.8. When the lord takes up 
a body and when he leaves it, 
he takes these (the senses 
and mind) and goes even as 
the wind carries perfumes 
from their places. 
 

15.9. லகட்ைல், காண்ைல், ைீண்டுைல், 

சுதவ, லைாப்பு, ைனம் -- இவற்றில் 
நிதேசகாண்டு ஜவீன் 
விஷயங்கதளத் சைாைர்ந்து 
நைக்கிறான்.  

15.9. He enjoys the objects of 
the senses, using the ear, the 
eye, the touch sense, the 
taste sense and the nose as 
also the mind. 
 

15.10. அவன் புறப்படுதகயிலும், 

நிற்தகயிலும், உண்ணுதகயிலும், 

குணங்கதளச் சார்ந்ைிருக்தகயிலும், 

அவதன மூைர் காண்பைில்தே. 

15.10. When He departs or 
stays or experiences, in 
contact with the modes, the 
deluded do not see (the 
indwelling soul) but they who 
have the eye of wisdom (or 
whose eye is wisdom) see. 
 



ஞான விழியுதைலயார் 
காண்கின்றனர்.  

15.11. முயற்சியுதைய லயாகிகள் 
இவதனத் ைம்முள்லளலய 
காண்கின்றனர். 
முயற்சியுதைலயாராயினும் 
ைம்தைத் ைாம் சதைக்காை 
அஞ்ஞானிகள் இவதனக் 
காண்கிேர்.  

15.11. The sages also striving 
perceive Him as established 
in 
the self, but the unintelligent, 
whose souls are 
undisciplined, 
though striving, do not find 
Him. 
 

15.12. சூரியனிைைிருந்து உேக 
முழுதைக்கும் சுைர் சகாளுத்தும் 
ஒளியும், சந்ைிரனிைத்துள்ளதும், 

ைீயிலுள்ளதும் -- அவ்சவாளி 
சயல்ோம் என்னுதையலை 
சயன்றுணர்.  

15.12. That splendour of the 
sun that illumines this whole 
world, that which is in the 
moon, that which is in the fire, 
that splendour, know as Mine. 
 

15.13. நான் பூைியினுட் புகுந்து 
உயிர்கதள வரீியத்ைால் 
ைாங்குகிலறன்; ரச வடிவமுள்ள 
லசாைைாகிப் பூண்டுகதளசயல்ோம் 
வளர்க்கிலறன்.  

15.13. And entering the earth, 
I support all beings by My vital 
energy; and becoming the 
sapful soma (moon), I nourish 
all 
herbs (or plants) 
 

15.14. நாலன *தவசுவாநரனாய், 

உயிர்களின் உைல்கதளச் 
சார்ந்ைிருக்கிலறன். பிராணன், 

அபானன் என்ற வாயுக்களுைன் கூை 
நால்வதகப்பட்ை அன்னத்தை 
ஜரீணைாக்குகிலறன். (*தவசுவாநரன் 
= எல்ோ நரரிைத்துமுள்ள கைவுள்)  

15.14. Becoming the fire of 
life in the bodies of living 
creatures 
and mingling with the upward 
and downward breaths, I 
digest the four kinds of food. 
 

15.15. எல்ோருதைய அகத்ைிலும் 
நான் புகுந்ைிருக்கிலறன். நிதேவும், 

ஞானமும், இவற்றின் நீக்கமும் -- 
என்னிைைிருந்து பிறக்கின்றன. 
எல்ோத் லைசங்களிலும் 

15.15. And I am lodged in the 
hearts of all; from Me are 
memory and knowledge as 
well as their loss. I am indeed 
He who is to be known by all 
the Vedas. I indeed (am) the 



அறியப்படும் சபாருள் யான்; 

லவைாந்ைத்தை ஆக்கிலயான் யான்; 

லவைமுணர்ந்லைான் யாலன.  

author of the Vedanta and I 
too the knower of the Vedas. 

15.16. உேகத்ைில் இரண்டு வதகப் 
புருஷருளர், *அக்ஷர புருஷன், க்ஷர 
புருஷன் என, க்ஷர புருஷன் என்பது 
எல்ோ உயிர்கதளயும் குறிக்கும்; 

கூைஸ்ைலன அக்ஷர புருஷன். 
(*க்ஷரம் = அழிவது; அக்ஷரம் = 
அழியாைது; கூைஸ்ைன் = 
சிகரத்ைிலுள்லளான், 

ைாறுைேற்லறான்)  

15.16. There are two persons 
in this world, the perishable 
and 
the imperishable, the 
perishable is all these 
existences and 
the unchanging is the 
imperishable. 
 

15.17. இவரில் லவறுபட்லைான் 
உத்ைை புருஷன். அவலன பரைாத்ைா 
எனப்படுலவான். அவன் மூன்று 
உேகுகளினுட் புகுந்து அவற்தறத் 
ைரிக்கிற லகைற்ற ஈசுவரன்.  

15.17. But other than these, 
the Highest Spirit called the 
Supreme Self who, as the 
Undying Lord, enters the 
three 
worlds and sustains them. 
 

15.18. நான் அழிவு 
கைந்லைானாைோலும், அக்ஷர 
புருஷதனக் காட்டிலும் 
சிறந்லைானாைோலும், 

உேகத்ைாராலும் லவைங்களாலும் 
புருலஷாத்ைைசனன்று 
கூறப்படுகிலறன்.  

15.18. As I surpass the 
perishable and am higher 
even than 
the imperishable, I am 
celebrated as the Supreme 
Person 
in the world and in the Veda. 
 

15.19. ைைதை ைீர்ந்ைவனாய், எவன் 
யாலன புருலஷாத்ைைசனன்பதை 
அறிவாலனா, அவலன எல்ோ 
ைறிந்லைான். அவன் என்தன 
எல்ோத் ைன்தையாலும் 
வழிபடுகிறான்.  

15.19. He who, undeluded, 
thus knows Me, the Highest 
Person, is the knower of all 
and worships Me with all his 
being (with his whole spirit), O 
Bhārata (Arjuna). 
 

15.20. குற்றைற்லறாய்! இங்ஙனம் 
ைிகவும் ரகசியைான இந்ை 

15.20. Thus has this most 
secret doctrine been taught 
by Me, 



சாஸ்ைிரத்தை உனக்கு உதரத்லைன். 
பாரைா! இதையுணர்ந்லைான் 
புத்ைிைானாவான்; ஆலன சசய்யத் 
ைக்கது சசய்ைான். 

 O blameless one. By 
knowing this, a man will 
become wise 
and will have fulfilled all his 
duties, O Bhārata (Arjuna). 

 

பகவத் கீதை : பைினாறாம் அத்ைியாயம் 

சைய்வாசுர சம்பத் விபாக லயாகம் 

 

முைற்கூறிய ைத்துவங்கதளத் சைய்வத் ைன்தை 
வாய்ந்ைவர்கலள உணர்வார்கள். அசுரத் ைன்தை 
வாய்ந்ைவர்கள் அறியார்கள். சைய்வத்ைன்தை யுதைலயார் 
ைனது சைளிவுற்றிருக்கும். அவர் பிறருக்குத் ைீங்கு சசய்யார், 

லகாபைறியார், சபாறுதை இரக்கம் சபற்றிருப்பார். அசுரத் 
ைன்தை யுதைலயாலர ைம்பமும், சகாழுப்பும், கர்வமும், 

லகாபமும், அயர்வும் சபாருந்ைியிருப்பார். சைய்வத்ைன்தை 
யுதைலயார் சம்சார பந்ைத்ைினின்றும் விடுபடுவார். ைற்றவலரா 
பின்னும் அைில் கட்டுப்படுவார். லைலும் அசுரத் 
ைன்தையுதைலயார் தவயகம் சபாய்சயன்றும் 
ஈசுவரனற்றசைன்றும் உதரப்பார்கள். ைாங்கலள 
இதறவசனன்றும், ைாங்கலள வல்ேவர்கசளன்றும், ைாங்கலள 
சசல்வம் பதைத்ைவர்கசளன்றும், ைங்களுக்கு நிகர் 
எவருைில்தேசயன்றும் எண்ணிக்சகாண்டு சகட்ை 
காரியங்கதளச் சசய்து நரகத்ைில் விழுவார்கள். அவர்களுக்கு 
சாஸ்ைிரத்ைில் நம்பிக்தக கிதையாது. சைய்வத் ைன்தை 
வாய்ந்ைவர்களுக்லகா சாஸ்ைிரலை பிரைாணைாகும். ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்: 

CHAPTER XVI 

The Nature oj the Godlike and the Demoniac 
Mind 

Those of Divine Nature 
 

16.1. அஞ்சாதை, உள்ளத் தூய்தை, 
ஞான லயாகத்ைில் உறுைி, ஈதக, 

16.1The Blessed Lord said: 
Fearlessness, purity of mind, 
wise apportionment of 



ைன்னைக்கம், லவள்வி, லவைங் 
கற்றல், ைவம், லநர்தை,  

knowledge and concentration, 
charity, self-control and 
sacrifice, study of the 
scriptures, austerity and 
uprightness. 
 

16.2. சகால்ோதை, வாய்தை, 
சினவாதை, துறவு, ஆறுைல், 
வண்தை, ஜவீைதய, அவாவின்தை, 
சைன்தை, நாணுதைதை, 
சேியாதை,  

16.2. Non-violence, truth, 
freedom from anger, 
renunciation, 
tranquillity, aversion to fault 
finding, compassion to living 
beings, freedom from 
covetousness, gentleness, 
modesty and 
steadiness (absence of 
fickleness). 
 

16.3. ஒளி, சபாதற, உறுைி, சுத்ைம், 
துலராகைின்தை -- இதவ சைய்வ 
சம்பத்தை எய்ைியவனிைம் 
காணப்படுகின்றன, பாரைா!  

16.3. Vigour, forgiveness, 
fortitude, purity, freedom from 
malice and excessive pride-
these, O Pāṇḍava (Arjuna), 
are 
the endowments of him who 
is born with the divine nature. 
 

16.4. ைம்பம், இறுைாப்பு, கர்வம், 
சினம், கடுதை, அஞ்ஞானம் -- 
இதவ அசுர சம்பத்தை 
எய்ைியவனிைம் காணப்படுகின்றன 
பார்த்ைா!  

16.4. Ostentation, arrogance, 
excessive pride, anger, as 
also 
harshness and ignorance, 
these, O Pārtha (Arjuna), are 
the 
endowments of him who is 
born with the demoniac 

nature. 
 

16.5. லைவ சம்பத்ைால் 
விடுைதேயுண்ைாம். அசுர 
சம்பத்ைால் பந்ைலைற்படும்; 
பாண்ைவா, லைவ சம்பத்தை 
எய்ைிவிட்ைாய்; துயரப்பைாலை.  

16.5. The divine endowments 
are said to make for 
deliverance 
and the demoniac for 
bondage. Grieve not, O 
Pāṇḍava 
(Arjuna) , thou art born with 
the divine endowments (for 
a divine destiny). 
 



16.6. இவ்வுேகத்ைில் உயிர்ப் பதைப்பு 
இரண்டு வதகப்படும்; லைவ இயல் 
சகாண்ைது, அசுர இயல் சகாண்ைது. 
லைவ இயல் சகாண்ைதை விரித்துச் 
சசான்லனன். பார்த்ைா! அசுர இயல் 
சகாண்ைதைச் சசால்லுகிலறன், 
லகள்.  

16.6. There are two types of 
beings created in the world-
the 
divine and the demoniac. The 
divine have been described 
at length. Hear from me, O 
Pārtha (Arjuna), about the 
demoniac. 
 

16.7. அசுரத் ைன்தை சகாண்லைார், 
சைாழிேியல்தபயும் 
வடீ்டியல்தபயும் அறியார். 
தூய்தைலயனும், ஒழுக்கலைனும், 
வாய்தைலயனும் அவர்களிைம் 
காணப்படுவைில்தே.  

16.7. The demoniac do not 
know about the way of action 
or 
the way of renunciation. 
Neither purity, nor good 
conduct, 
nor truth is found in them. 
 

16.8. அவர்கள் இவ்வுேகம் 
உண்தையற்றசைன்றும், 
நிதேயற்றசைன்றும், 
கைவுளற்றசைன்றும் 
சசால்லுகிறார்கள். இது 
சைாைர்பின்றிப் பிறந்ை சைன்றும், 
சவறுலை காைத்தை ஏதுவாக 
உதையது என்றும் 
சசால்லுகிறார்கள்.  

16.8. They say that the world 
is unreal, without a basis, 
without a Lord, not brought 
about in regular causal 
sequence, 
caused by desire, in short. 
 

16.9. இந்ைக் காட்சியில் நிதேசபற்று, 
அற்ப புத்ைியுதைய அந்ை 
நஷ்ைாத்ைாக்கள் உேகத்துக்குத் 
ைீங்கு சூழ்லவாராய், அைன் 
நாசத்துக்காகக் சகாடிய சைாழில் 
சசய்கின்றனர்.  

16.9. Holding fast to this view, 
these lost souls of feeble 
understanding, of cruel 
deeds, rise up as the enemies 
of the world for its destruction. 
 

16.10. நிரப்பசவாண்ணாை காைத்தைச் 
சார்ந்து, ைம்பமும், கர்வமும், 
ைைமும் சபாருந்ைியவராய், 
ையக்கத்ைால் சபாய்க் 

16.10. Giving themselves up 
to insatiable desire, full of 
hypocrisy, excessive pride 
and arrogance, holding wrong 
views through delusion, they 
act with impure resolves. 



சகாள்தககதளக் சகாண்டு அசுத்ை 
நிச்சயங்களுதைலயாராய்த் சைாழில் 
புரிகிறார்கள்.  

 

16.11. பிரளயைட்டுந் ைீராை 
எண்ணற்ற கவதேகளிற் சபாருந்ைி, 
விருப்பங்கதளத் ைீர்த்துக் 
சகாள்வைில் ஈடுபட்லைாராய், 
'உண்தைலய இவ்வளவுைான்' எற 
நிச்சயமுதைலயாராய்,  

16.11. Obsessed with 
innumerable cares which 
would end only 
with (their) death, looking 
upon the gratification of 
desires 
as their highest aim, assured 
that this is all. 
 

16.12. நூற்றுக்கணக்கான ஆதசக் 
கயிறுகளால் கட்டுண்டு, 
காைத்துக்கும், சினத்துக்கும் 
ஆட்பட்லைாராய்க் காை 
லபாகத்துக்காக அநியாயஞ் சசய்து 
சபாருட் குதவகள் லசர்க்க 
விரும்புகிறார்கள்.  

16.12. Bound by hundreds of 
ties of desire, given over to 
lust 
and anger, they strive to 
amass hoards of wealth, by 
unjust 
means, for the gratification of 
their desires. 
 

16.13. "இன்று இன்ன 
ோபைதைந்லைன்; இன்ன 
ைலனாரைத்தை இனி எய்துலவன்; 
இன்னதவயுதைலயன்; இன்ன 
சபாருதள இனிப் சபறுலவன்,  

16.13. "This today has been 
gained by me: this desire I 
shall 
attain, this is mine and this 
wealth also shall be mine (in 
future).” 
 

16.14. இன்ன பதகவதரக் சகான்று 
விட்லைன்; இனி ைற்றவர்கதளக் 
சகால்லவன், நான் ஆள்லவான், நான் 
லபாகி, நான் சித்ைன், நான் பேவான், 
நான் சுக புருஷன்,  

16.14. "This foe is slain by me 
and others also I shall slay 
I am the lord, I am the 
enjoyer, I am successful, 
mighty and 
happy.” 
 

16.15. நான் சசல்வன், இனப்சபருக்க 
முதையான், எனக்கு நிகர் யாருளர்? 
லவட்கிலறன்; சகாடுப்லபன்; 
களிப்லபன்" என்று 
அஞ்ஞானங்களால் ையங்கிலனார்,  

16.15. “I am rich and well-
born. Who is there like unto 
me? 
I shall sacrifice, I shall give, I 
shall rejoice," thus they (say), 
deluded by ignorance. 
 



16.16. பே சித்ைங்களால் 
ைருண்லைார், 
லைாகவதேயிேகப்பட்லைார், காை 
லபாகங்களில் பற்றுண்லைார் -- 
இவர்கள் அசுத்ைைான நரகத்ைில் 
விழுகிறார்கள்.  

16.16. Bewildered by many 
thoughts, entangled in the 
meshes 
of delusion and addicted to 
the gratification of desires, 
they 
fall into a foul hell. 
 

16.17. இவர்கள் 
ைற்புகழ்ச்சியுதைலயார், முரைர், 
சசல்வச் சசருக்கும் 
ைைமுதைலயார்; ைம்பத்துக்காக விைி 
ைவறிப் சபயர் ைாத்ைிரைான 
லவள்வி சசய்கின்றனர்.  

16.17. Self-conceited, 
obstinate, filled with the pride 
and 
arrogance of wealth, they 
perform sacrifices which are 
so 
only in name with ostentation 
and without regard to rules. 
 

16.18. அகங்காரத்தையும், 
பேத்தையும், சசருக்தகயும், 
விருப்பத்தையும், இனத்தையும் 
பற்றியவர்களாகிய இன்லனார் ைம் 
உைம்புகளிலும் பிற உைம்புகளிலும் 
உள்ள என்தனப் பதகக்கிறார்கள்.  

16.18. Given over to self-
conceit, force and pride and 
also to 
lust and anger, these 
malicious people despise Me 
dwelling 
in the bodies of themselves 
and others. 
 

16.19. இங்ஙனம் பதகக்கும் 
சகாடிலயாதர -- உேகத்ைில் 
எல்ோரிலும் கதைப்பட்ை இந்ை 
அசுப ைனிைதர, நான் எப்லபாதும் 
அசுரப் பிறப்புக்களில் எறிகிலறன்.  

16.19. These cruel haters, 
worst of men, I hurl constantly 
these 
evil-doers only into the 
wombs of demons in (this 
cycle of) 
births and deaths. 
 

16.20. பிறப்புத் லைாறும் அசுரக் 
கருக்களில் லைான்றும் இம்மூைர், 
என்தன சயய்ைாைலே ைிகவும் 
கீழான கதைதயச் லசர்கிறார்கள், 
குந்ைியின் ைகலன!  

16.20. Fallen into the wombs 
of demons, these deluded 
beings 
from birth to birth, do not 
attain to Me, O Son of Kuntī 
(Arjuna), but go down to the 
lowest state. 
 

16.21. ஆத்ை நாசத்துக்கிைைான 
இம்மூன்று வாயில்களுதையது 

16.21. The gateway of this 
hell leading to the ruin of the 
soul 



நரகம்; (அதவயாவன) காைம், 
சினம், அவா, ஆைோல் 
இம்மூன்தறயும் விடுக.  

is threefold, lust, anger and 
greed. Therefore these three, 
one 
should abandon 
 

16.22. இந்ை மூன்று இருள் 
வாயில்களினின்றும் விடுபட்லைான் 
ைனக்குத் ைான் நேந் லைடிக் 
சகாள்கிறான்; அைனால் பரகைி 
அதைகிறான்.  

16.22. The man who is 
released from these, the three 
gates to 
darkness, O son of Kuntī 
(Arjuna), does what is good 
for 
his soul and then reaches the 
highest state . 
 

16.23. சாஸ்ைிர விைிதய ைீறி, 
விருப்பத்ைால் சைாழில் புரிலவான் 
சித்ைி சபறான்; அவன் 
இன்பசைய்ைான்; பரகைி அதையான்.  

16.23. But he who discards 
the scriptural law and acts as 
his 
desires prompt him, he does 
not attain either perfection or 
happiness or the highest goal. 
 

16.24. ஆைோல், எது சசய்யத் ைக்கது, 
எது சசய்யத் ைகாைது என்று 
நிச்சயிப்பைில் நீ சாஸ்ைிரத்தைப் 
பிரைாணைாகக் சகாள். அதை 
யறிந்து சாஸ்ைிர் விைியால் 
கூறப்பட்ை சைாழிதேச் சசய்யக் 
கைவாய். 

16.24. Therefore let the 
scripture be thy authority for 
determining what should be 
done and what should not be 
done. Knowing what is 
declared by the rules of the 
scripture, 
thou shouldst do thy work in 
this world. 
 

பகவத் கீதை : பைிலனழாம் அத்ைியாயம் 

சிரத்ைாத்ர விபாக லயாகம் 

 

அவரவர் குணங்களுக் லகற்ப சிரத்தையும் சாத்விகம், ராஜசம், 

ைாைசம் என மூவதகப்படும். சாத்விக சிரத்தையுதைலயார், 

சாஸ்ைிரத்தைத் ைழுவித் லைவர்கதள வணங்குவர். ராஜசச் 
சிரத்தை யுதைலயார் யக்ஷர்கதளயும் ராக்ஷைர்கதளயும் 
வணங்குவர். ைாைச சிரத்தையுதைலயார் பூை பிலரை 
பிசாசங்கதள வணங்குவர். அவர்களுக்குக் கிட்டும் பேன்களும் 
குணங்களுக்குத் ைக்கபடிலய லவறுபட்டிருக்கும். அப்படியிருக்க 
சாஸ்ைிரத்தை ைீறுலவாதரப் பற்றிச் சசால்ே 



லவண்டியைில்தே. அவர்கள் நிதனத்ை பேன் கிட்ைாசைன்பது 
ைாத்ைிரைன்று; அவர்களுக்குக் லகடுமுண்ைாகும். அவரவர் 
குணங்களுக்லகற்ப உண்ணும் உணவும், சசய்யும் ைவமும், 

சகாடுக்கும் ைானமும் மூவதகப் பட்டிருக்கும். ஸ்ரீஅர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்: 

CHAPTER XVII 

The Three Modes Applied to Religious 
Phenomena 

Three Kinds of Faith 
 

17.1. கண்ணா! சாஸ்ைிர விைிதய 
ைீறி, ஆனாலும் நம்பிக்தகயுைன், 
லவள்வி சசய்லவாருக்கு என்ன 
நிதே கிதைக்கிறது? ஒளி 
நிதேயா? கிளர்ச்சி நிதேயா? 
அல்ேது இருள் நிதேயா? 
(சத்துவைா, ரஜசா, ைைசா?) 
ஸ்ரீபகவான் சசால்லுகிறான்:  

17.1. A rjuna said: 
Those who, neglecting the 
ordinances of scriptures, offer 
Sacrifices filled with faith-what 
is their position, O Kṛṣṇa? 
Is it one of goodness or of 
passion or of dullness? 
 

17.2. ஜவீர்களிைம் இயற்தகயால் 
நம்பிக்தக மூன்று வதகயாகத் 
லைான்றுகிறது. சாத்வகீம், ராஜசம், 
ைாைசம் என; அதைக் லகள்.  

17.2. The Blessed Lord said: 
(2) The faith of the embodied 
is of three kinds, born of their 
nature, good, passionate and 
dull. Hear now about it. 
 

17.3. பாரை! யாவருக்கும் ைத்ைம் 
உள்ளியல்புக்கு ஒத்ைபடியாகலவ 
நம்பிக்தக அதைகிறது. ைனிைன் 
*சிரத்தை ையைானவன். எவன் 
எந்ைப் சபாருளில் 
நம்பிக்தகயுதையவலனா, அந்ைப் 
சபாருலள ைான் ஆகிறான். 
(*நம்பிக்தக)  

17.3. The faith of every 
individual, O Bhārata (Arjuna), 
is in 
accordance with his nature. 
Man is of the nature of his 
faith: 
what his faith is, that, verily, 
he is. 
 

17.4. ஒளியியல்புதைலயார் 
வானவர்க்கு லவள்வி சசய்கின்றனர். 

17.4. Good men worship the 
gods, the passionate worship 
the 



ரலஜா குணமுதைலயார், 
யக்ஷர்களுக்கும், ராக்ஷைருக்கும் 
லவள்வி சசய்கிறார்கள். ைற்றத் 
ைலைா குணமுதைலயார் பிலரை பூை 
கணங்களுக்கு லவள்வி 
சசய்கிறார்கள்.  

demigods and the demons 
and the others (who are) the 
dull, 
worship the spirits and 
ghosts. 
 

17.5. (சிேர்) சாஸ்ைிர நியைத்தை 
ைீறி, ைம்பமும் அகங்காரமு 
முதைலயாராய், விருப்பத்ைிலும், 
விதழவிலும் சார்புற்றவர்களாய் 
லகாரைான ைவஞ் சசய்கிறார்கள்.  

17.5. Those men, vain and 
conceited and impelled by the 
force 
of lust and passion, who 
perform violent austerities, 
which 
are not ordained by the 
scriptures, 
 

17.6. இங்ஙனம் அறிவு 
சகட்லைாராய்த் ைம் உைம்பிலுள்ள 
பூைத் சைாகுைிகதளயும் 
அகத்ைிலுள்ள என்தனயும் 
வருத்துகிறார்கள். இவர்கள் அசுர 
நிச்சய முதைலயாசரன்றுணர்.  

17.6. Being foolish oppress 
the group of elements in their 
body 
and Me also dwelling inthe 
body. Know these to be 
demoniac 
in their resolves. 
 

17.7. ஒவ்சவாருவருக்கும் பிரியைான 
உணவும் மூன்றுவதகப் படுகிறது. 
லவள்வியும், ைவமும், ைானமும், 
அங்ஙனலை மும்மூன்று 
வதகப்படுகின்றன. அவற்றின் 
லவற்றுதைதயக் லகள்.  

17.7. Even the food which is 
dear to all is of three kinds. 
So are the sacrifices, 
austerities and gifts. Hear 
thou the 
distinction of these. 
 

17.8. உயிர், சக்ைி, பேம், 
லநாயின்தை, இன்பம், பிரீைி 
இவற்தற ைிகுைிப் படுத்துவன, 
சுதவயுதையன, குழம்பாயின, 
உறுைியுதையன, உளமுகந்ைன -- 
இவ்வுணவு சத்துவ 
குணமுதைலயாருக்குப் 
பிரியைானதவ.  

17.8. The foods which 
promote life, vitality, strength, 
health, 
joy and cheerfulness, which 
are sweet, soft, nourishing 
and 
agreeable are dear to the 
"good." 
 



17.9. கசப்பும், புளிப்பும், உப்பும், 
உதறப்பும் ைிகுந்ைன, அைிகச் சூடு 
சகாண்ைன, உேர்ந்ைன, 
எரிச்சலுதையன -- இவ்வுணவுகதள 
ரலஜா குணமுதைலயார் விரும்புவர். 
இதவ துன்பத்தையும் துயதரயும் 
லநாதயயும் விதளப்பன.  

17.9. The foods that are bitter, 
sour, saltish, very hot, 
pungent, 
harsh and burning, producing 
pain, grief and disease are 
liked by the ' 'passionate. " 
 

17.10. பதழயது, சுதவயற்றது, 
அருகியது, சகட்டுப் லபானது, 
எச்சில், அசுத்ைம் -- இத்ைதகய 
உணவு ைலைா 
குணமுதைலயாருக்குப் 
பிரியைானது.  

17.10. That which is spoiled, 
tasteless, putrid, stale, refuse 
and 
unclean is the food dear to 
the "dull." 
 

17.11. பயதன விரும்பாைவர்களாய், 
லவள்வி புரிைல் கைதைசயன்று 
ைனந்லைறி, விைிகள் சசால்ேியபடி 
இயற்றுவாரின் லவள்வி சத்துவ 
குணமுதைத்து.  

17.11. That sacrifice which is 
offered, according to the 
scriptural law, by those who 
expect no reward and believe 
firmly that it is their duty to 
offer the sacrifice, is "good." 
 

17.12. பயதனக் குறித்சைனினும், 
ஆைம்பரத்துக் சகனினும் 
சசய்யப்படும் லவள்வி 
ராஜசசைன்றுணர், பாரைரிற் 
சிறந்ைாய்!  

17.12. But that which is 
offered in expectation of 
reward or 
for the sake of display, know, 
O best of the Bharatas 
(Arjuna), that sacrifice to be 
"passionate." 
 

17.13. விைி ைவறியது, பிறர்க்குணவு 
ைராைது, ைந்ைிரைற்றது, 
ைக்ஷிதணயற்றது, 
நம்பிக்தகயின்றிச் சசய்யப்படுவது -
- இத்ைதகய லவள்விதயத் 
ைாைசசைன்பர்.  

17.13. The sacrifice which is 
not in conformity with the 
law, in which no food is 
distributed, no hymns are 
chanted 
and no fees are paid, which is 
empty of faith, they declare 
to be "dull." 
 

17.14. லைவர், அந்ைணர், குருக்கள், 
அறிஞர் இவர்களுக்குப் பூதஜ 

17.14. The worship of the 
gods, of the twice-born, of 
teachers 



சசய்ைல், தூய்தை, லநர்தை, 
பிரம்ைசரியம், சகால்ோதை -- 
இதவ உைம்தபப் பற்றிய 
ைவசைனப்படும்.  

and of the wise, purity, 
uprightness, continence and 
nonviolence, this is said to be 
the penance of the body. 
 

17.15. சினத்தை விதளக்காைதும், 
உண்தையுதையதும், இனியதும், 
நேங்கருைியதுைாகிய சசால்ேல், 
கல்விப் பயிற்சி இதவ வாக்குத் 
ைவசைனப்படும்.  

17.15. The utterance (of 
words) which gives no 
offence, which 
is truthful, pleasant and 
beneficial and the regular 
recitation 
of the Veda-this is said to be 
the penance of speech. 
 

17.16. ைன அதைைி, ைகிழ்ச்சி, 
சைளனம், ைன்தனக் கட்டுைல், 
எண்ணத் தூய்தை -- இதவ ைனத் 
ைவசைனப்படும்.  

17.16. Serenity of mind, 
gentleness, silence, self-
control, the 
purity of mind-thls is called 
the penance of mind. 
 

17.17. பயதன விரும்பாை 
லயாகிகளால் லைற்கூறிய மூன்று 
வதககளிலும் உயர்ந்ை 
நம்பிக்தகயுைன் சசய்யப்படும் ைவம் 
சாத்விக சைனப்படும்.  

17.17. This threefold penance 
practised with utmost faith by 
men of balanced mind without 
the expectation of reward, 
they call “good." 
 

17.18. ைைிப்தபயும், சபருதைதயயும், 
பூதஜதயயும் நாடிச் சசய்வதும், 
ஆைம்பரத்துக்காகச் சசய்வதுைாகிய 
ைவம் ரலஜா சவனப்படும்; அஃது 
நிதேயற்றது; உறுைியற்றது.  

17.18. That penance which is 
performed in order to gain 
respect, honour and 
reverence and for the sake of 
show is 
said to be “passionate"; it is 
unstable and not lasting. 
 

17.19. மூைக் சகாள்தகயுைன் 
ைன்தனத்ைான் துன்பப்படுத்ைிக் 
சகாண்டு சசய்வதும், பிறதரக் 
சகடுக்குைாறு சசய்வதுைாகிய ைவம் 
ைாைச சைனப்படும்.  

17.19. That penance which is 
performed with a foolish 
obstinacy by means of self-
torture or for causing injury to 
others is said to be “dull." 
 

17.20. சகாடுத்ைல் கைதைசயன்று 
கருைிக் தகம்ைாறு லவண்ைாைல், 

17.20. That gift, which is 
made to one from whom no 
return 



ைகுந்ை இைத்தையும் காேத்தையும் 
பாத்ைிரத்தையும் லநாக்கிச் 
சசய்யப்படும் ைானத்தைலய 
சாத்விக சைன்பர்.  

is expected, with the feeling 
that it is one's duty to give and 
which is given in proper place 
and time and to a worthy 
person, that gift is held to be 
"good." 
 

17.21. தகம்ைாறு லவண்டியும், 
பயதனக் கருைியும், கிலேசத்துைன் 
சகாடுக்கப்படும் ைானத்தை ராஜச 
சைன்பர்.  

17.21. But that gift which is 
made with the hope of a 
return 
or with the expectation of 
future gain or when it hurts to 
give, is held to be 
"passionate." 
 

17.22. ைகாை இைத்ைில், ைகாை 
காேத்ைில், ைகாைார்க்குச் 
சசய்யப்படுவதும், ைைிப்பின்றி 
இகழ்ச்சியுைன் 
சசய்யப்படுவதுைாகிய ைானம் ைாைச 
சைனப்படும்.  

17.22. And that gift which is 
made at a wrong place or 
time 
or to an unworthy person, 
without proper ceremony or 
with 
contempt, that is declared to 
be "dull." 
  

17.23. 'ஓம் ைத் ஸத்' என்ற மும்தைப் 
சபயர் பிரம்ைத்தைக் குறிப்பசைன்பர். 
அைனால், முன்பு பிரைாணங்களும், 
லவைங்களும், லவள்விகளும் 
வகுக்கப்பட்ைன.  

17.23. "Aum Tat Sat"-this is 
considered to be the threefold 
symbol of Brahman. By this 
were ordained of old the 
Brāhmins, the Vedas and the 
sacrifices. 
 

17.24. ஆைோல், பிரம்ைவாைிகள் 
விைிப்படி புரியும் லவள்வி, ைவம், 
ைானம் என்ற கிரிதயகள் 
எப்லபாதும் 'ஓம்' என்று சைாைங்கி 
சசய்யப்படுகின்றன.  

17.24. Therefore with the 
utterance of "aum” the acts of 
sacrifice, gift and penance 
enjoined in the scriptures are 
always undertaken by the 
expounders of Brahman. 
 

17.25. 'ைத்' என்ற சசால்தே 
உச்சரித்துப் பயதனக் கருைாைல், 
பே வதகப்பட்ை லவள்வியும் 
ைவமும் ைானமுைாகிய கிரிதயகள் 

17.25. And with the utterance 
of the word "tat" the acts of 
sacrifice and penance and the 
various acts of giving are 
performed by the seekers of 
salvation, without aiming at 
the 
reward. 



லைாக்ஷத்தை விரும்புலவாரால் 
சசய்யப்படுகின்றன.  

 

17.26. 'ஸத்' என்ற சசால் 
உண்தைசயன்ற சபாருளிலும், 
நன்தைசயன்ற சபாருளிலும் 
வழங்கப்படுகிறது. பார்த்ைா! 
புகழ்வைற்குரிய சசய்தகதயக் 
குறிப்பைற்கும் 'ஸத்' என்ற சசால் 
வழங்குகிறது.  

17.26. The word "sat" is 
employed in the sense of 
reality and goodness; and so 
also, 0 Partha (Arjuna) , the 
word "sat" is used for 
praiseworthy action. 
 

17.27. லவள்வி, ைவம், ைானம் 
இவற்றில் உறுைி நிதேயும் 'ஸத்' 
எனப்படுகிறது. பிரம்ைத்ைின் 
சபாருட்ைாக சசய்யும் கர்ைமும் 
'ஸத்' என்லற சசால்ேப்படும்.  

17.27. Steadfastness in 
sacrifice, penance, gift is also 
caned "sat" and so also any 
action for such purposes is 
called "sat." 
 

17.28. அசிரத்தையுைன் சசய்யும் 
லவள்வியும், ைானமும், ைவமும், 
கர்ைமும் 'அஸத்' எனப்படும். 
பார்த்ைா! அதவ ைறுதையிலும் 
பயன்பைா; இம்தையிலும் பயன்பைா. 

17.28. Whatever offering or 
gift is made, whatever 
penance is performed, 
whatever rite is observed, 
without faith, it is called 
"asat," O Pārtha (Arjuna); it is 
of no account hereafter or 
here. 
 

பகவத் கீதை : பைிசனட்ைாம் அத்ைியாயம் 

லைாக்ஷ சந்யாச லயாகம் 

 

"சந்நியாச சைன்றாலும், ைியாக சைன்றாலும் ஒன்லற. ஆனால், 

காம்ய கர்ைத்தை அடிலயாடு விட்டுவிடுவது 
நந்நியாசசைன்றும், நித்ைிய தநைித்ைிக கர்ைங்களில் 
பற்றுைதேயும் பேதனயும் துறப்பது ைியாகசைன்றும் 
அறியலவண்டும். எல்ோக் கர்ைங்கதளயும் விட்டுவிை 
லவண்டுசைன்று சிேர் கூறுவார்கள். அது கீதையின் 
கருத்ைன்று. நித்ைிய தநைித்ைிக கர்ைங்கதளச் சசய்லை 
ைீரலவண்டும். சசய்யாவிடில் பாபம் லநரிடும். ைனிைன் 
சசய்யும் ஒவ்சவாரு காரியத்துக்கும் ஈசுவரன் முக்கிய 



காரணைாவான். அப்படியிருக்கத் ைாலன அவற்தறச் 
சசய்துவிடுவைாக நிதனப்பவன் மூைன். ஞானம், கர்ைம், உறுைி, 
இன்பம் என்றிதவ ஒவ்சவான்றும் சாத்விகம், ராஜசம், ைாைசம் 
என்று மூவதகப் பட்டிருக்கும். கைவுதளத் ைைக்குரிய 
கர்ைங்களால் ஆராைித்ைால் சித்ைி சபறோம்." இவ்விைம் 
கண்ணனுதைய உபலைசத்தைக் லகட்டு அர்ஜுனன் 
ையக்கைற்று நல்ேறிவு சபற்றுப் லபார் புரியத் சைாைங்கினான் 
என்று சஞ்ஜயன் ைிருைராஷ்டிரனுக்குக் கூறினான். அர்ஜுனன் 
சசால்லுகிறான்: 

  



18.1. உயர் புயத்லைாய்! கண்ணா! 
லகசிதயக் சகான்றாய், 
*சந்நியாசத்ைின் இயல்தபயும், 
^ைியாகத்ைின் இயல்தபயும் 
பிரித்துக் லகட்க விரும்புகிலறன். 
(*சந்நியாசம் = துறவு. ^ைியாகம் = 
விடுைல்) ஸ்ரீபகவான் 
சசால்லுகிறான்:  

18.1. Arjuna said: 
I desire, O Mighty-armed 
(Kṛṣṇa), to know the true nature 
of renunciation and of 
relinquishment, O Hṛṣīkeśa 
(Kṛṣṇa), severally, O 
Keśiniṣūdana (Kṛṣṇa). 
 

18.2. விருப்பத்ைால் சசய்யப்படும் 
சசய்தககதளத் துறப்பது 
சந்நியாசசைன்று புேவர் 
சைரிந்துளர். எல்ோவிைச் 
சசயல்களின் பேன்கதளயுந் 
துறந்து விடுைல் ைியாகசைன்று 
ஞானிகள் கூறுவர்.  

18.2. The Blessed Lord said: 
The wise understand by 
"renunciation" the giving up of 
works prompted by desire: the 
abandonment of the fruits of all 
works, the learned declare, is 
relinquishment. 
 
 

18.3. சிே அறிஞர் சசய்தகதயக் 
குற்றம் லபாே கருைி விட்டுவிை 
லவண்டும் என்கிறார்கள், லவறு 
சிேர் 'லவள்வி' ைானம், ைவம் 
என்ற சசயல்கதள விைக்கூைாது, 
என்கிறார்கள்.  

18.3. Action should be given up 
as an evil, ' say some learned 
men: others declare that 'acts of 
sacrifice" gift and penance 
are not to be given up.' 
 

18.4. பாரைரில் சிறந்ைவலன, 
புருஷப் புேிலய! ைியாக 
விஷயத்ைில் நான் நிச்சயத்தைச் 
சசால்லுகிலறன்; லகள். ைியாகம் 
மூன்று வதகயாகக் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  

18.4. Hear now from Me, O 
Best of the Bharatas (Arjuna), 
the truth about relinquishment: 
relinquishment" O Best of men 
(Arjuna), has been explained as 
threefold. 
 

18.5. லவள்வி, ைானம், ைவம் என்ற 
சசயல்கதள விைக்கூைாது. 
அவற்தறச் சசய்யலவ லவண்டும். 
லவள்வியும், ைானமும், ைவமும் 

18.5. Acts of sacrifice, gift and 
penance are not to be 
relinquished but should be 
performed. For sacrifice, gift 
and 
penance are purifiers of the 
wise. 



அறிவுதைலயாதரத் 
தூய்தைப்படுத்துகின்றன.  

 

18.6. ஆனால், பார்த்ைா! 
இச்சசயல்கதளக்கூை 
ஒட்டின்றியும், பயன்கதள 
லவண்ைாைலும் சசய்ய லவண்டும் 
என்பது என் உத்ைைைான நிச்சயக் 
சகாள்தக.  

18.6. But even these works 
ought to be performed, giving 
up attachment and desire 
forfruits. This, O Pārtha 
(Arjuna), is my decided and final 
view. 
 

18.7. *நியைத்ைின்படியுள்ள 
சசய்தகதயத் துறத்ைல் ைகாது; 
ைைிையக்கத்ைால் அைதன 
விட்டுவிடுைல் ைலைா குணத்ைால் 
லநர்வசைன்பர். (*நியைம் = 
ஒழுங்கு, சட்ைம், சாஸ்ைிர விைி.)  

18.7. Verily the renunciation of 
any duty that ought to be done 
is not right. The abandonment 
of it through ignorance 
is declared to be of the nature 
of "dullness." 
 

18.8. உைம்புக்கு வருத்ைம் 
லநருசைன்ற பயத்ைால் ஒரு 
சசய்தகதயத் துன்பைாகக் கருைி, 
அைதன விட்டுவிடுலவான் புரியும் 
ைியாகம் ரலஜா குணத்ைின்பாற் 
பட்ைது. அைனால் அவன் ைியாகப் 
பயதன அதையைாட்ைான்.  

18.8. He who gives up a duty 
because it is painful or from fear 
of physical suffering, performs 
only the relinquishment of the 
"passionate” kind and does not 
gain the reward of 
relinquishment. 
 

18.9. நியைத்துக் கிணங்கிய 
சசய்தகதய, 'இது சசய்ைற்குரியது' 
என்னு சைண்ணத்ைால் சசய்து, 
அைில் *ஒட்டுைதேயும் பயன் 
லவண்ைதேயும் ஒருவன் 
விட்டுவிடுவானாயின் 
அவனுதைய ைியாகலை சாத்விகம் 
எனப்படும். (*ஒட்டுைல் = விருப்பம்)  

18.9. But he who performs a 
prescribed duty as a thing that 
ought to be done, renouncing all 
attachment and also the fruit-his 
relinquishment is regarded as 
one of "goodness." 
 

18.10. சத்வ குணத்ைிேிதசந்து, 
லைைாவியாய் ஐயங்கதளயறுத்ை 
ைியாகி இன்பமுற்ற சசய்தகதயப் 

18.10. The wise man, who 
renounces, whose doubts are 
dispelled, whose nature is of 
goodness, has no aversion to 



பதகப்பைில்தே; இன்பமுதைய 
சசய்தகயில் *நதசயுறுவைில்தே. 
(*நதச = பற்றுைல்.)  

disagreeable action and no 
attachment to agreeable action. 
 

18.11. (லைலும்) 
உைம்சபடுத்ைவனால் 
சசய்தககதள முழுதுலை 
விட்டுவிை முடியாது. எவன் 
சசய்தககளின் பயதனத் 
துறக்கிறாலனா, அவலன ைியாகி 
சயனப்படுவான்.  

18.11. It is indeed impossible 
for any embodied being to 
abstain from work altogether. 
But he who gives up the fruit of 
action, he is said to be the 
relinquisher. 
 

18.12. லவண்ைப்பைாைது, 
லவண்ைப்படுவது, இரண்டும் 
கேப்பானது என மூன்று 
வதகப்பட்ை கர்ைப் பயன்கதளத் 
ைியாகிகளல்ோலைார் இறந்ை 
பின்னர் எய்துகின்றனர். 
சந்நியாசிகளுக்கு எங்கும் பயன் 
கிதைப்பைில்தே.  

18.12. Pleasant, 
unpleasant and mixed-
threefold is the fruit of 
action accruing after 
death to those who 
have not relinquished: 
there is none whatever 
for those who have 
renounced. 
 

18.13. எல்ோச் சசயல்களும் 
நிதறலவறுைற்குரிய காரணங்கள் 
சாங்கிய சாஸ்ைிரத்ைில் ஐந்ைாகக் 
கூறப்பட்ைன. அவற்தற என்னிைம் 
லகட்டுணர், சபருந்லைாளாய்!  

18.13. O Mighty-armed 
(Arjuna), learn of Me, these five 
factors, for the accomplishment 
of all actions, as stated in the 
Sāṃkhya doctrine. 
 

18.14. அதவ* இைம், கர்த்ைா, 
பேவிைக் கரணங்கள், சவவ்லவறு 
வதகப்பட்ை சசயல் முதறகள், 
இயற்தக என ஐந்து. (*கர்த்ைா = 
சைாழில் சசய்லவான்; கரணம் = 
கருவி. உட்கரணங்களாவன: 
ைனம், புத்ைி, சித்ைம், அகங்காரம்; 
புறக்கரணங்கள் புேன்களும் பூைக் 

18.14. The seat of action and 
likewise the agent, the 
instruments of various sorts, the 
many kinds of efforts and 
providence being the fifth. 
 



கருவிகளுைாம், "தைவம்" 
இயற்தக.)  
18.15. ைனிைன் உைம்பாலும், 
வாக்காலும், ைனத்ைாலும் எந்ைச் 
சசயதேத் சைாைங்கினாலும், அது 
நியாயைாயினும், 
விபரீைைாயினும், இவ்தவந்துலை 
அச்சசயேின் ஏதுக்களாம்.  

18.15. Whatever action a man 
undertakes by his body, speech 
or mind, whether it is right or 
wrong, these five are its factors. 
 

18.16. இங்ஙனைிருக்தகயில் ைனிப் 
சபாருளாகிய ஆத்ைாதவத் 
சைாழில் சசய்லவானாக எவன் 
புத்ைிக் குதறவால் 
காணுகிறாலனா, அந்ை மூைன் 
காட்சியற்றவலனயாவான்.  

18.16. Such being the case, the 
man of perverse mind who, on 
account of his untrained 
understanding, looks upon 
himself as the sole agent, he 
does not see (truly). 
 

18.17. 'நான்' எனுங் சகாள்தக 
ைீர்ந்ைான், பற்றுைல்கள் அற்ற 
ைைியுதையான். அவன் 
இவ்வுேகத்ைாதர சயல்ோங் 
சகான்ற லபாைிலும் 
சகாதேயாளியாகான், கட்டுப்பை 
ைாட்ைான்.  

18.17. He who is tree from self-
sense, whose understanding is 
not sullied, though he slay these 
people, he slays not nor is he 
bound (by his actions). 

18.18. அறிவு, அறியப்படு சபாருள், 
அறிலவான் -- என இம்மூன்றும் 
சசயல்கதளத் தூண்டுவன. கருவி, 
சசய்தக, கர்த்ைா எனக் கர்ைத்ைின் 
சதைப்பு மூன்று பகுைிப் பட்ைது.  

18.18. Knowledge, the object of 
knowledge and the knowing 
subject, are the threefold 
incitement to action: the 
instrument, 
the action and the agent are the 
threefold composite of action. 
 

18.19. குணங்கதள 
சயண்ணுைிைத்லை, ஞானம், கர்ைம், 
கர்த்ைா, இதவ குணலபைங்களால் 
இம்மூன்று வதகப்படும். 
அவற்தற உள்ளபடி லகள்.  

18.19. Knowledge, action and 
the agent are said, in the 
science of modes, to be of three 
kinds only, according to 
difference in the modes. Hear 
thou duly of these also. 
 



18.20. பிரிவுபட்டு நிற்கும் எல்ோ 
உயிர்களிலும் பிரிவற்ற நாசைற்ற 
ஒலர இயல்தபக் காணும் ஞானம் 
சாத்வகீசைன்றறி.  

18.20. The knowledge by which 
the one Imperishable Being 
is seen in all existences, 
undivided in the divided, know 
that 
that knowledge is of 
"goodness." 
 

18.21. உயிர்களதனத்ைிலும் 
சவவ்லவறு வதகப்பட்ை பே 
இயல்புகள் இருப்பைாகப் பிரித்துக் 
காணும் ஞானம் ராஜச 
சைன்றுணர்.  

18.21. The knowledge which 
sees multiplicity of beings in the 
different creatures, by reason of 
their separateness, know 
that that knowledge is of the 
nature of "passion.” 
 

18.22. காரணங் கருைாைல், 
யாலைனும் ஒன்ற்தறக் 
காரியத்தை அதனத்துைாகக் 
கருைிப் பற்றுை சேய்துவதும், 
உண்தையிேறியாைதும், அற்பத் 
ைன்தையுதையது ஆகிய ஞானம் 
ைாைசசைன்று கூறப்படும்.  

18.22. But that which clings to 
one single effect as if it were 
the whole, without concern for 
the cause, without grasping 
the real, and narrow is declared 
to be of the nature of 'dullness.’ 
 

18.23. பயன்கதள லவண்ைாைா 
சநாருவன் பற்றுைேின்றி, விருப்பு 
சவறுப்பின்றிச் சசய்யும் விைி 
ைழுவிய சசய்தக சாத்விக 
சைனப்படும்.  

18.23. An action which is 
obligatory, which is performed 
without attachment, without love 
or hate by one undesirous of 
fruit, that is said to be of 
"goodness." 
 

18.24. விருப்பங்களுக்கு 
வசப்பட்ைவனால் அல்ேது 
அகங்காரமுதையவனால் 
சசய்யப்படும் ைிகுந்ை ஆயாசத்துக் 
கிைைான சசய்தக ராஜச 
சைனப்படும்.  

18.24. But that action which is 
done in great strain by one 
who seeks to gratify his desires 
or is impelled by self-sense, 
is said to be of the nature of 
"passion." 
 

18.25. சசய்தகயின் பின் 
விதளதவயும், அைனால் 
பிறருக்கு லநரக்கூடிய 

18.25. The action which is 
undertaken through ignorance, 
without regard to consequences 
or to loss and injury and 



நாசத்தையும் துன்பத்தையும் 
சசய்வானது ைிறதைதயயும் 
கருைாைல், அறிவின்தையால் 
சைாைங்கப்படும் கர்ைம் 
ைாைசசைனப்படும்.  

without regard to one's human 
capacity, that is said to be 
of, “dullness. " 
 

18.26. நதசகளற்றான், நாசனன்ப 
ைற்றான் உறுைியுங் களிைரும் 
ஊக்கமு முதையான், சவற்றி 
லைால்வியில் லவறுபா ைற்றான் - 
இங்ஙன ைாகித் சைாழில்க 
ளியற்றுலவான் ஒளியியல் 
யுதையாசனன்ப.  

18.26. The doer who is free 
from attachment, who has no 
speech of egotism, full of 
resolution and zeal and who is 
unmovedby success or failure-
he is said to be of the nature 
of "goodness " 
 

18.27. லவட்தகயுதைலயான், 
சசய்தகப் பயன்கதள 
விரும்புலவான், லோபி, இைர் 
சசய்லவான், தூதையற்லறான், 
களிக்குந் துயிலுக்கும் 
வசபட்லைான் இவ்வண்ணைாகித் 
சைாழில் சசய்லவான் ரலஜா 
குணத்ைாசனன்பர்.  

18.27. The doer who is swayed 
by passion, who eagerly seeks 
the fruit of his works, who is 
greedy, of harmful nature, 
impure, who is moved by joy 
and sorrow-he is said to be 
of "passionate" nature. 
 

18.28. லயாக நிதே சபறாலைான், 
அநாகரிகன், முரைன், வ்ஞ்சகன், 
சபாறாதை யுதைலயான், 
லசாம்லபறி, ஏக்கம் பிடித்ைவன், 
காேத்தை நீடித்துக் சகாண்லை 
லபாலவான் -- இவ்வண்ணைாகித் 
சைாழில் சசய்லவான் ைலைா 
குணமுதையர் எனப்படுவான்.  

18.28. The doer who is 
unbalanced, vulgar, obstinate, 
deceitful, malicious, indolent, 
despondent and procrastinating 
he is said to be of the nature of 
“dullness." 
 
 

18.29. குண வதகயால் மூன்று 
விைைாகிய புத்ைியின் 
லவற்றுதைகதளயும், ைிச்சைின்றிப் 

18.29. Hear now the threefold 
distinction of understanding as 
also of steadiness, O winner of 
wealth (Arjuna), according to 
the modes, to be set forth fully 
and separately. 



பகுத்துதரக்கிலறன் ைனஞ்ஜயா! 
லகள்.  

 

18.30. சைாழிசேது, ஒழிவு யாது, 
சசய்யத் ைக்கது யாது, ைகாைது 
யாது, அச்சசைது, அஞ்சாதை 
சயது, பந்ைசைது, விடுைதேசயது -
- என்பவற்தறப் பகுத்ைறியும் 
புத்ைிலய, பார்த்ைா! சாைிவிக 
புத்ைியாம்.  

18.30. The understanding which 
knows action and non-action, 
what ought to be done and what 
ought not to be done, what 
is to be feared and what is not 
to be feared, what binds and 
what frees the soul (that 
understanding), O Pārtha 
(Arjuna), 
is of the nature of "goodness." 
 

18.31. ைர்ைத்தையும் 
அைர்ைத்தையும் காரியத்தையும் 
அகாரியத்தையும் உள்ளபடி 
அறியாை புத்ைி ராஜச சைனப்படும், 
பார்த்ைா!  

18.31. That by which one knows 
in a mistaken way the right 
and the wrong, what ought to be 
done and what ought not 
to be done-that understanding, 
O Pārtha (Arjuna) , is of 
the nature of "passion." 
 

18.32. பார்த்ைா! இருளால் 
கவரப்பட்ைைாய், அைர்ைத்தை 
ைர்ைைாகக் கருதுவதும் எல்ோப் 
சபாருள்கதளயும் லநருக்கு 
ைாறாகக் காண்பதும் ஆகிய புத்ைி 
ைாைச புத்ைியாம்.  

18.32. That which, enveloped in 
darkness, conceives as right 
what is wrong and sees all 
things in a perverted way 
(contrary 
to the truth), that understanding, 
O Pārtha (Arjuna), is of the 
nature of "dullness" 
 

18.33. ைனம், உயிர், புேன்கள் 
இவற்றின் சசயல்கதளப் 
பிறழ்ச்சியில்ோை லயாகத்துைன் 
ைரிக்க வல்ேைாகிய ைன 
உறுைிலய சாத்விகைாவது, 
பார்த்ைா!  

18.33. The unwavering 
steadiness by which, through 
concentration, one controls the 
activities of the mind, the life 
breaths and the senses, that, O 
Pārtha (Arjuna), is of the 
nature of "goodness." 
 

18.34. பார்த்ைா! பற்றுை 
லுதைலயானாய்ப் பயன்கதள 
விரும்புலவான் அறம் 
சபாருளின்பங் கதளப் 

18.34. The steadiness by which 
one holds fast to duty, pleasure 
and wealth desiring the fruit in 
consequence thereof-that, O 
Pārtha (Arjuna), is of the nature 
of "passion." 
 



லபணுவைில் சசலுத்தும் உறுைி 
ராஜச உறுைியாம்.  
18.35. பார்த்ைா, உறக்கத்தையும், 
அச்சத்தையும், துயரத்தையும், 
ஏக்கத்தையும், ைைத்தையும் 
ைாற்றத் ைிறதையில்ோை மூை 
உறுைி ைலைா குணத்தைச் 
சார்ந்ைது.  

18.35. That steadiness by which 
a fool does not give up sleep, 
fear, grief, depression and 
arrogance, that, O Pārtha 
(Arjuna), 
is of the nature of dullness. 
 

18.36. பாரைக் காதளலய! இப்லபாது 
மூன்று விைைாகிய இன்பங்கதளச் 
சசால்லுகிலறன், லகள். எைனிலே 
ஒருவன் பயிேப் பயிே உவதக 
ைிகுைியுறப் சபறுவாலனா, எைனில் 
துக்க நாச சைய்துவாலனா,  

18.36. And now hear from Me, 
O Best of the Bharatas (Arjuna), 
the three kinds of happiness, 
That in which a man comes to 
rejoice by long practice and in 
which he reaches the end of his 
sorrow. 
 

18.37. எது சைாைக்கத்ைில் 
விஷத்தை சயாத்ைைாய் 
விதளவில் அைிர்ை சைாப்ப 
ைாறுவலைா, அந்ை இன்பலை 
சாத்விகைாகும்; அஃது ைன் 
ைைியின் விளக்கத்ைிலே பிறப்பது.  

18.37. That happiness which is 
like poison at first and like 
nectar at the end, which springs 
from a clear understanding 
of the Self is said to be of the 
nature of "goodness." 
 

18.38. விஷயங்களிலே 
புேன்கதளப் சபாருத்துவைனால் 
சைாைக்கத்ைில் அமுதைப் 
லபாேிருந்து விதளவில் நஞ்சு 
லபான்றைாய் முடியும் இன்பம் 
ராஜச சைனப்படும்.  

18.38. That happiness which 
arises from the contact of the 
senses and their objects and 
which is like nectar at first but 
like poison at the end-such 
happiness is recorded to be 
“passionate. " 
 

18.39. சைாைக்கத்ைிலும் 
இறுைியிலும் ஒருங்லக 
ஆத்ைாவுக்கு ையக்கம் 
விதளப்பைாய், உறக்கத்ைினின்றும் 
லசாம்பரினின்றும் 

18.39. That happiness which 
deludes the soul both at the 
beginning and at the end and 
which arises from sleep, sloth 
and negligence-that is declared 
to be of the nature of  
“dullness. " 
 



ைவறுைேினின்றும் பிறக்கும் 
இன்பம் ைாைசசைன்று கருைப்படும்.  
18.40. இயற்தகயில் லைான்றும் 
இம் மூன்று குணங்களினின்றும் 
விடுபட்ை உயிர் 
ைண்ணுேகத்ைிலுைில்தே; 
வானுேத்ைில் 
லைவருள்லளயுைில்தே.  

18.40. There is no creature 
either on earth or again among 
the gods in heaven, which is 
free from the three modes born 
of nature. 
 

18.41. பரந்ைபா! பிராம்ைணர் 
க்ஷத்ைிரியர், தவசியர், சூத்ைிரர் 
இவர்களுதைய சைாழில்கள் 
அவரவரின் இயல்பில் விதளயும் 
குணங்களின்படி வகுப்புற்றனவாம்;  

18.41. Of Brāhmins, of 
Kṣatriyas, and Vaiśyas as also 
of Śūdras, O Conqueror of the 
foe (Arjuna), the activities are 
distinguished, in accordance 
with the qualities born of their 
nature. 
 

18.42. அகக் கரணத்தை யைக்குைல், 
புறக் கரணத்தை யைக்குைல், 
ைவம், தூய்தை, சபாறுதை, 
லநர்தை, ஞானம், கல்வி, ஆத்ைிகம் 
-- இதவ இயல்பிலே லைான்றும் 
பிராம்ைண கர்ைங்களாகும்.  

18.42. Serenity, self-control, 
austerity, purity, forbearance 
and 
uprightness, wisdom, 
knowledge and faith in religion, 
these 
are the duties of the Brāhmin, 

born of his nature. 
 

18.43. சூரத் ைன்தை, ஒளி, உறுைி, 
ைிறதை, லபாரில் புறங்காட்ைாதை, 
ஈதக; இதறதை -- இதவ 
இயற்தகயிலே லைான்றும் 
க்ஷத்ைிரிய கர்ைங்களாம்.  

18.43. Heroism, vigour, 
steadiness, resourcefulness, 
not fleeing even in a battle, 
generosity and leadership, 
these are the duties of a 
Kṣatriya born of his nature. 
 

18.44. உழவு, பசுக் காத்ைல், 
வாணிகம் இதவ இயற்தகயிலே 
பிறக்கும் தவசிய கர்ைங்களாம். 
சைாண்டு புரிைல் சூத்ைிரனுக்கு 
அவனியற்தகயாய் ஏற்பட்ை 
சைாழில்.  

18.44. Agriculture, tending 
cattle and trade are the duties 
of 
a Vaiśya born of his nature; 
work of the character of service 
is the duty of a Śūdra born of 
his nature. 
 



18.45. ைனக்கு, ைனக்குரிய 
கர்ைத்ைில் ைகிழ்ச்சியுறும் ைனிைன் 
ஈலைற்றம் சபறுகிறான். ைனக்குரிய 
சைாழிேில் இன்புறுலவான் 
எங்ஙனம் சித்ைி 
யதைகிறாசனன்பதை 
சசால்லுகிலறன், லகள்.  

18.45. Devoted each to his own 
duty man attains perfection. 
How one, devoted to one's own 
duty, attains perfection, 
that do thou hear. 
 

18.46. உயிர்களுக்சகல்ோம் 
பிறப்பிைைாய், 
இவ்தவயகைதனத்ைிலும் 
நிதறந்ைிருக்கும் கைவுதளத் 
ைனக்குரிய கர்ைத்ைால் பூதஜ 
சசய்யும் ைனிைன் ஈலைறுகிறான்.  

18.46. He from whom all beings 
arise and by whom all this is 
pervaded-by worshipping Him 
through the performance 
of his own duty does man attain 
perfection. 
 

18.47. பிறர்க்குரிய ைர்ைத்தை நன்கு 
சசய்வதைக் காட்டிலும் 
ைனக்குரிய ைர்ைத்தை குணைின்றி 
சசய்ைலும் நன்று. 
இயற்தகயிலேற்பட்ை சைாழிதேச் 
சசய்வைனால் ஒருவன் பாவ 
ைதைய ைாட்ைான்.  

18.47. Better is one's own law 
though imperfectly carried out 
than the law of another carried 
out perfectly. One does not 
incur sin, when one does the 
duty ordained by one's own 
nature. 
 

18.48. குந்ைி ைகலன! இயல்பான 
சைாழில் குதறயுதையைாயினும் 
அதைக் தகவிைோகாது. ைீதயப் 
புதக சூழ்ந்ைிருப்பது லபால் 
எல்ோத் சைாழில்கதளயும் 
குதறகள் சூழ்ந்லை நிற்கின்றன.  

18.48. One should not give up 
the work suited to one's nature, 
O Son of Kuntī (Arjuna), though 
it maybe defective, for all 
enterprises are clouded by 
defects as fire by smoke. 
 

18.49. யாங்கணும் வழீ்விோ 
ைைியுதைலயானாய், ைன்தன 
சவன்று விருப்பந் ைவிர்த்து 
பின்னர்ச் சசயேிோப் சபரிதுயர்ந்ை 
சவற்றிதயத் துறவினால் 
எய்துவான்.  

18.49.  He whose 
understanding is unattached 
everywhere, 
who has subdued his self and 
from whom desire has fled-he 
comes through renunciation to 
the supreme state transcending 
all work. 
 



18.50. சித்ைி யதைந்ைவன் எங்ஙனம் 
பிரம்ைத்ைில் கேப்பைாகிய ைிகச் 
சிறந்ை ஞான நிதே 
சயய்துவாசனன்பதைக் 
கூறுகிலறன், லகள்.  

18.50. Hear from me, in brief, O 
Son of Kuntī (Arjuna), how, 
having attained perfection, he 
attains to the Brahman; 
that supreme consummation of 
wisdom. 
 

18.51. தூய்தை சபற்ற 
புத்ைியுதையவனாய், உறுைியால் 
ைன்தனக் கட்டுப்படுத்ைி, ஒேி 
முைேிய விஷயங்கதளத் துறந்து, 
விருப்பு சவறுப்புகதள 
எறிந்துவிட்டு,  

18.51. Endowed with a pure 
understanding, firmly restraining 
oneself, turning away from 
sound and other objects of 
sense 
and casting aside attraction and 
aversion. 
 

18.52. ைனி இைங்கதள 
நாடுலவானாய், ஆதசகள் குன்றி 
வாக்தகயும் உைம்தபயும் 
ைனத்தையும் சவன்று ைியான 
லயாகத்ைில் ஈடுபட்டு, எப்லபாதும் 
பற்றின்தைதய நன்கு 
பற்றியவனாய்,  

18.52. Dwelling in solitude, 
eating but little, controlling 
speech, 
body and mind, and ever 
engaged in meditation and 
concentration and taking refuge 
in dispassion .. 
 

18.53. அகங்காரம், வேிதை, 
சசருக்கு, காைம், சினம், இரத்ைல் -- 
இவற்தறவிட்டு, *ைைகாரம் நீங்கி, 
சாந்ை நிதே சகாண்ைவன் 
பிரம்ைைாகத் ைகுவான். (*ைைகாரம் 
= உதைதையுணர்ச்சி)  

18.53. And casting aside self-
sense, force, arrogance, desire, 
anger, possession, egoless and 
tranquil in mind, he becomes 
worthy of becoming one with 
Brahman. 
 

18.54. பிரம்ைநிதே சபற்லறான், 
ஆனந்ை முதைலயான், 
துயரற்லறான், விருப்பற்லறான், 
எல்ோ உயிர்கதளயும் சைைாக 
நிதனப்லபான், உயர்ந்ைைாகிய என் 
பக்ைிதய அதைகிறான்.  

18.54. Having become one with 
Brahman, and being tranquil 
in spirit, he neither grieves nor 
desires. Regarding all beings 
as alike he attains supreme 
devotion to Me. 
 

18.55. யான் எவ்வளவுதைலயான், 
யாவன் என என்தனசயாருவன் 

18.55. Through devotion he 
comes to know Me, what My 



உள்ளபடி பக்ைியாலே அறிகிறான். 
என்தன உள்ளபடி 
அறிந்துசகாண்ை பின்னர் 'ைத்' 
(அது) எனப்படும் பிரம்ைத்ைில் 
புகுவான்.  

measure is and who I am in 
truth; then, having known Me 
in truth, he forthwith enters into 
Me. 
 

18.56. எல்ோத் சைாழில்கதளயும் 
எப்லபாதும் சசய்து 
சகாண்டிருந்ைாலும், என்தனலய 
சார்பாகக் சகாண்லைான் 
எனைருளால் அழிவற்ற நித்ைிய 
பைவிதய எய்துகிறான்.  

18.56. Doing continually all 
actions whatsoever; taking 
refuge 
in Me, he reaches by My grace 
the eternal, undying abode. 
 

18.57. அறிவினால் 
சசயல்கதளசயல்ோம் 
எனக்சகனத் துறந்துவிட்டு, 
என்னிைத்லை ஈடுபட்டு, புத்ைி 
லயாகத்ைில் சார்புற்று, எப்லபாதும் 
என்தனச் சித்ைத்ைில் சகாண்டு 
இரு.  

18.57. Surrendering in thought 
all actions to Me, regarding 
Me as the Supreme and 
resorting to steadfastness in 
understanding, do thou fix thy 
thought constantly on Me. 
 

18.58. என்தன சித்ைத்ைில் 
சகாண்டிருப்லபானாய் எல்ோத் 
ைதைகதளயும் எனைருளால் 
கைந்து சசல்வாய், அன்றி நீ 
அகங்காரத்ைால் இைதனக் 
லகளாது விடுவாசயனில் சபரிய 
நாசத்தை அதைவாய்.  

18.58. Fixing thy thought on Me, 
thou shalt, by My grace, 
cross over all difficulties; but if, 
from self-conceit, thou wilt 
not listen (to Me), thou shalt 
perish. 
 

18.59. நீ அகங்காரைிேகப்பட்டு, 
"இனிப் லபார் புரிலயன்" என்ற 
துணிவு சபாய்தைப்பட்டுப் லபாம். 
இயற்தக உன்தனப் லபாரிற் 
பிணிக்கும்.  

18.59. If indulging in self-
conceit, thou thinkest “I will not 
fight." vain is this, thy resolve. 
Nature will compel thee. 
 

18.60. இயற்தகயில் லைான்றிய 
ஸ்வகர்ைத்ைால் கட்டுண்டிருக்கும் 

18.60.  That which, through 
delusion, thou wishest not to do, 



நீ ையக்கத்ைால் அைதனச் சசய்ய 
விரும்பாசயனினும், ைன் 
வசைின்றிலயனும் அதைச் 
சசய்யோவாய்.  

O son of Kuntī (Arjuna) , that 
thou shalt do even against 
thy will, fettered by thy own acts 
born of thy nature. 
 

18.61. அர்ஜுனா! எல்ோ 
உயிர்களுக்கும் ஈசன் உள்ளத்ைில் 
நிற்கிறான்; ைாதயயால் அவன் 
எல்ோ உயிர்கதளயும் 
சக்கரத்ைிலேற்றிச் சுழற்றுகிறான்.  

18.61. The Lord abides in the 
hearts of all beings, O Arjuna, 
causing them to turn round by 
His power as if they were 
mounted on a machine. 
 

18.62. பாரைா! எல்ோ வடிவங்களும் 
அவதனலய சரசணய்து. 
அவனருளால் பரை சாந்ைியாகிய 
நித்ைிய ஸ்ைானத்தை எய்துவாய்.  

18.62. Flee unto Him for shelter 
with all thy being, O Bhārata 
(Arjuna). By His grace shalt 
thou obtain supreme peace and 
eternal abode. 
 

18.63. இங்ஙனம் ரகசியத்ைாலும் 
ரகசியைாகிய ஞானத்தை 
உனக்குதரத்லைன். இைதன 
முற்றிலும் ஆராய்ச்சி சசய்து 
எப்படி இஷ்ைலைா அப்படிச் சசய்.  

18.63. Thus has wisdom more 
secret than all secrets, been 
declared to thee by Me. Reflect 
on it fully and do as thou 
choosest. 
 

18.64. ைீண்டுசைாருமுதற 
எல்ோவற்றிலும் ஆழ்ந்ை 
ரகசியைாகிய எனது பரை 
வசனத்தைக் லகள். நீ ைிைைான 
நண்பன் ஆைோல் உனக்கு 
ஹிைத்தைச் சசால்லுகிலறன்.  

18.64. Listen again to My 
supreme word, the most secret 
of 
all. Well beloved art thou of Me! 
therefore I shall tell thee 
what is good for thee. 
 

18.65. உன் ைனத்தை எனக்காக்குக. 
என் சைாண்ைனாகுக. என்தன 
சயய்துவாய். உண்தை இஃலை. 
உனக்கிது சபைமுதரக்கிலறன். நீ 
எனக்கினிதய.  

18.65. Fix thy mind on Me; be 
devoted to Me; sacrificeto Me; 
prostrate thyself before Me; so 
shalt thou come to Me. I 
promise thee truly, for thou art 
dear to Me. 
 

18.66. எல்ோ அறங்கதளயும் 
விட்டுவிட்டு என்னலய சரண் புகு. 
எல்ோப் பாவங்களினின்றும் நான் 

18.66. Abandoning all duties, 
come to Me alone for shelter. 
Be not grieved, for I shall 
release thee from all evils. 



உன்தன விடுவிக்கிலறன், 
துயரப்பைாலை.  

 

18.67. இதை எப்லபாதும் 
ைவைிோலைானுக்கும், 
பக்ைியில்ோலைானுக்கும், லகட்க 
விரும்பாலைானுக்கும், என்பால் 
சபாறாதை யுதைலயானுகும் 
சசால்ோலை.  

18.67. Never is this to be 
spoken by thee to one who is 
not 
austere in life or who has no 
devotion in him or who is not 
obedient or who speaks ill of 
Me. 
 

18.68. இந்ைப் பரை இரகசியத்தை 
என் பக்ைர்களிதைலய சசால்லவன். 
என்னிைத்லை பரை பக்ைி சசலுத்ைி 
என்தனலய எய்துவான்; 
ஐயைில்தே.  

18.68. He who teaches this 
supreme secret to My devotees, 
showing the highest devotion to 
Me, shall doubtless come 
to Me. 
 

18.69. ைானுைருக்குள்லள, அவதனக் 
காட்டிலும் எனக்கினிதை 
சசய்லவான் லவறில்தே. 
உேகத்ைில் அவதனக் காட்டிலும் 
எனக்கு உகந்ைவன் 
லவசறவனுைாகான்.  

18.69. There is none among 
men who does dearer service to 
Me than he; nor shall there be 
another dearer to Me in the 
world. 
 

18.70. நம்முதைய இந்ைத் 
ைர்ைையைான சம்பாஷதணதய 
எவன் படிப்பாலனா, அவன் 
சசய்யும் அந்ை ஞான யக்ஞத்ைால் 
நான் ைிருப்ைி சபறுலவன்; இஃசைன் 
சகாள்தக.  

18.70. And he who studies this 
sacred dialogue of ours, by him 
I would be worshipped through 
the sacrifice of knowledge, 
so I hold. 
 

18.71. நம்புைல் சகாண்டு, 
சபாறாதை லபாக்கி, இைதனக் 
லகட்பது ைட்டுலை 
சசய்வாசனனினும், அவனும் 
விடுைதேயதைவான். அப்பால் 
புண்ணியச் சசயேினர் நண்ணும் 
நல்லுேகங்க சளய்துவான்.  

18.71. And the man who listens 
to it with faith and without 
scoffing, even he, being 
liberated, shall attain to the 
happy 
worlds of the righteous. 
 



18.72. பார்த்ைா! சித்ைத்தை 
ஏகாந்ைைாக்கி இதை நீ லகட்டு 
வந்ைதனயா? ைனஞ்ஜயா, உன் 
அஞ்ஞான ையக்கம் அழிந்ைைா? 
அர்ஜுனன் சசால்லுகிறான்:  

18.72. O Pārtha (Arjuna), has 
this been heard by thee with 
thy thought fixed to one point? 
O Winner of wealth (Arjuna), 
has thy distraction (of thought) 
caused by ignorance been 
dispelled? 
 

18.73. ையக்க ைழிந்ைது 
நின்னருளாலே அச்சுைா! நான் 
நிதனவு அதைந்லைன்; ஐயம் 
விேகி நிற்கிலறன்; நீ சசய்யச் 
சசால்வது சசய்லவன். சஞ்ஜயன் 
சசால்லுகிறான்:  

18.73. Arjuna said: 
Destroyed is my delusion and 
recognition has been 
Gained by me through Thy 
grace, O Acyuta (Kṛṣṇa), I stand 
firm with my doubts dispelled, I 
shall act according to Thy 
word. 
 

18.74. இப்படி நான் 
வாசுலைவனுக்கும் ைகாத்ைாவாகிய 
பார்த்ைனுக்கும் நிகழ்ந்ை 
அற்புைைான -- புளகந் ைரக்கூடிய -- 
அந்ை சம்பாஷதணதயக் 
லகட்லைன்.  

18.74. Saṁjaya said: 
Thus have I heard this 
wonderful dialogue between 
Vāsudeva (Kṛṣṇa) and the high-
souled Pārtha (Arjuna) 
causing my hair to stand on 
end. 
 

18.75. லயாகக் கைவுளாகிய 
கண்ணன் இந்ைப் பரை ரகசியைான 
லயாகத்தைத் ைான் லநராகலவ 
சசால்லும்லபாது நான் அதை 
வியாசனருளால் லகட்லைன்.  

18.75. By the grace of Vyāsa, I 
heard this supreme secret, this 
yoga taught by Kṛṣṇa himself, 
the Lord of yoga, in person 
 

18.76. அரசலன! லகசவார்ஜுனரின் 
வியப்புக்குரிய புண்ய 
சம்பாஷதணதய நிதனத்து 
நிதனத்து, நான் ைீண்டும் ைீண்டும் 
களிப்சபய்துகிலறன்.  

18.76. O King, as I recall again 
and again this dialogue, 
wondrous and holy; of Kesava 
(Kṛṣṇa) and Arjuna, I thrill 
with joy again and again. 
 

18.77. அரசலன! ஹரியின் ைிகவும் 
அற்புைைான அந்ை ரூபத்தை 
நிதனத்து நிதனத்து எனக்குப் 
சபரிய ஆச்சரிய முண்ைாகிறது! 

18.77. And as often as I recall 
that most wondrous form of 
Hari (Kṛṣṇa), great is my 
astonishment, O King, and I 
thrill 
with joy again and again. 



ைீண்டும் ைீண்டும் 
களிப்பதைகிலறன்.  

 

18.78. கண்ணன் லயாகக் கைவுள், 
எங்குமுளன், வில்ேிதனலயந்ைிய 
விஜயன் ைன்லனாடும், அங்கு 
ைிருவும் ஆக்கமும் சவற்றியும் 
நிதே ைவறாை நீைியும் நிற்கும், 

18.78. Wherever there is Kṛṣṇa, 
the lord of yoga, and Pārtha 
(Arjuna), the archer, I think, 
there will surely be fortune, 
victory, welfare and morality. 
 

Here ends the Bhagavadgita 

 


