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Dear Friends,

Greetings! My mother Shrimathi. N.Gnanambal introduced Mahabharata, 
Mahatma Gandhi, Mahakavi Bharati and Kannadasan to me  when I was in 
elementary school. As a tribute, I present the translation of Bhagavad-Gita 
(one verse per chapter) by Gandhi, Bharati and Kannadasan on her first 
anniversary.  

April 9, 2015

அன்புதைீ ,                                                   
                                                                       

லணக்கம்.  எனது ைொொர் ைிருைி. ஞொனொம்பொள் அலர்கரின் 
பையொண்டு நிதனலிற்கொக இந்ை பகலத் கீதை சுருக்கம் 
தலரிிைப்படுகிமது. அத்ைிொத்ைிற்கு ரு கீதைத தைர்வு 
தசய்து, அைற்கு கொத்ொ கொந்ைி, கொகலி பொைி ற்றும்
கண்ணைொசன்  தொறிதபர்ப்புகதரத் தைொகுத்துள்தரன்.
   

ஏப்ல் 9, 2015 



Selections from Bhagavad Gita- Translation by  
Gandhi, Bharati and Kannadasan

பகலத் கீதை தொறிொக்கம்
அத்ைிொத்துக்கு ரு கீைம்

கொத்ொ கொந்ைி -கொகலி பொைி - கலிசு கண்ணைொசன் 

R. K. Laxman’s Cartoon in R.K.Narayan’s Mahabharata



Gita 1.1 Arjuna Visada Yoga

Tell me, O Sanjaya, what my sons and Pandu’s
assembled, on battle intent, did on the field of 
Kuru, the field of duty.

“The human body is the battlefield where the eternal duel 

between right and wrong goes on. The Kauravas represent 
forces of evil, the Pandavas the forces of Good. Who is there 
that has not experienced the daily conflict within himself 
between the forces of Evil and the forces of Good?” 
(comment by Gandhi)

Gandhi- The Bhagavad Gita According to Gandhi,  
Mahadev Desai, Wilder Publications, 2011



கீதை 1.1 அர்ஜுன லிளொை தொகம் 

சஞ்ஜொ,அமநியொகி குரு நியத்ைில்
தபொர் தசய் லிரும்பித் ைிண்ை 
நம்லர்களும் பொண்ைலரும் என்ன 
தசய்ைனர்?

பாரதி- பாரதியார் பகவத் கீதத 
பூம்புகார் பிரசுரம், 1977



கீதை 1.1 அர்ஜுன லிளொை தொகம் 

சஞ்ஜொ,அமநியொகிகுருநியந்ைன்னில்நம்லர் 
பொண்ைலர் நைத்ைி தைன்ன?தபொரின் நிதயதப் 
புரிந்துத தசய்க!

கண்ணதாசன்  அருளிய பகவத் கீதத 
கண்ணதாசன் பதிப்பகம் 2010



2.27 Sankhya Yoga

For certain is the death of the born, and certain is the 
birth of the dead; therefore what is unavoidable thou 
shouldst not regret.

 
 

Gandhi



2.27 சொங்கி தொகம்

பிமந்ைலன் சொலது உறுைிதனில்,  தசத்ைலன் பிமப்பது 
உறுைிதனில், இந்ை லியக்தகொணொச் தசய்ைிக்கு  நீ 
அழுங்குைல் ைகுைின்று

பாரதி



2.27 சொங்கி தொகம்

பிமந்ைலர் இமப்பொதன்மொல், இமந்ைலர் 
பிமப்பொன்தமொ? உன்னொல் ைலிர்க்கபடிொை இந்ை 
நிகழ்ச்சிக்கு நீ ஏன் கயங்குகிமொய்? 

 

கண்ணதாசன் 



3.7 Karma  Yoga

But he, O Arjuna, who keeping all the senses 
under control of the mind, engages the organs 
in Karma yoga, without attachment- that man 
excels.

“Karma yoga is the yoga (means) which will deliver the self 
from the bondage of the body, and in it there is no room for 
self-indulgence” (comment by Gandhi)”

Gandhi



3.7 கர் தொகம்

அர்ஜுனொ, எலன் இந்ைிரிங்கதர னத்ைொல் 
கட்டுப்படுத்ைிக்தகொண்டு, கர்தந்ைிரிங்கரொல் கர் 
தொகம் பண்ணுகிமொதனொ, அலன் சிமந்ைலன். 

பாரதி



3.7 கர் தொகம்

அர்ஜுனொ! புயன்கள் னத்ைொல் இழுக்கப்பைொல், 
னத்ைொல் புயன்கதரக் கட்டுப்படுத்ைி, எலன் கரு 
தொகம் என்னும் தைொறில் நிதயில் ஈடுபடுகிமொதனொ, 
அலன் சிமந்ைலன். 

கண்ணதாசன் 



4.10 Gyaanakarma Sanyasa Yoga

Freed from passion, fear and wrath, filled full 
with Me, relying on Me, and refined by the 
fiery ordeal of knowledge, many have become 
one with Me.

Gandhi



4.10 ஞொனகர் சந்ொச தொகம் 

லிருப்பத்தைபம், அச்சத்தைபம், சினத்தைபம் 
துமந்தைொொய், என் ொய், என்தன அதைக்கயம் 
புகுந்து ஞொனத்ைலத்ைொல் தூய்ததபற்று என்னில்பு 
எய்ைிதனொர் பயர்.

பாரதி



4.10 ஞொனகர் சந்ொச தொகம்

ஆதசத லிட்டு, அச்சத்தை லிட்டு, தகொபத்தை 
லிட்டு, என் நிதனதல ஆகி, என்தனத அதைக்கயம் 
என்று நம்பி, அமிலொதய ைலம் தசய்து பரிசுத்ைொகி 
என்னுதை இல்புகதர அதைந்ைலர்கள் பயர்.

கண்ணதாசன் 



5.20   Sanyasa Yoga

He whose understanding is secure, who is 
undeluded, who knows Brahman and who 
rests in Brahman, will neither be glad to get 
what is pleasant, nor sad to get what is 
unpleasant.

Gandhi



5.20 சந்ொச தொகம்

லிரும்பி தபொருதரப் தபறும்தபொது கரி தகொள்ரொன்; 
பிரிற்மதைப் தபறும்தபொது துர்ப்பை ொட்ைொன்; 
பிம்ஞொனி. ஸ்ைி புத்ைிபதைதொனொய்,க்கம் 
நீக்கி, பிம்த்ைில் நிதயதபறுகிமொன்.

பாரதி



5.20 சந்ொச தொகம்

சகய ஞொனங்களும் தகலப் தபற்ம ருலன், ைனக்குப் 
பிரிொன ன்று கிதைத்துலிட்ைொல், 'ஒதகொ' என்று 
குைிக்கவும் கூைொது; ைொன் லிரும்பொைதை அதை 
தநர்ந்ைொல் அறவும் கூைொது. 

கண்ணதாசன் 



6.5   Dhyana Yoga

Gandhi

By one’s Self  should one raise oneself, 
and not allow oneself to fall; for Atman 
(Self) alone the friend of self, and Self 
alone is self’s foe.



6.5   ைிொன தொகம் 

பாரதி

ைன்தனத் ைொன் உர்த்ைிக்தகொள்க; ைன்தனத் 
ைன்னொல் இறிவுறுத்ை தலண்ைொ; ைனக்குத் ைொதன 
நண்பன்; ைனக்குத் ைொதன பதகலன்.



6.5   ைிொன தொகம் 

கண்ணதாசன் 

பள்தர பள்ரொதயபம் எடுக்கயொம்; நொம் எடுக்கப் 
பன்படுத்துகிம பள்தர இன்தனொரு பள்ரொகவும் 
ஆகிலிையொம். அதுதபொல், ஆத்ொதல ஆத்ொவுக்கு 
நண்பன்; ஆத்ொதல ஆத்ொவுக்குப் பதகலன். 
எச்சரிக்தகொக நைந்து, ஆத்ொதல ஆத்ொலினொதய 
உர்த்ை தலண்டும். எந்ைக் கொணம் தகொண்டும் 
அதைக் கீழ் தநொக்கிச் தசல்யலிைக் கூைொது. (இங்தக 
ஆத்ொ என்பது எைிலும் பற்று தலக்கொை உள்ரம்) 



7.21   Gyaana ViGyaana Yoga

Gandhi

Whatever form one desires to worship in 
faith and devotion, in that very form I make 
that faith of his secure.



7.21   ஞொன லிஞ்ஞொன தொகம் 

எந்ை எந்ை பக்ைன், நம்பிக்தகபைன், எந்ை எந்ை 
லடிலத்தை அர்ச்சிக்க லிரும்புகிமொதனொ, 
அலனலனுதை அதசொை நம்பிக்தகக்குத் ைக்க 
லடிலத்தை நொன் தற்தகொள்ளுகிதமன்.

பாரதி



7.21 ஞொன லிஞ்ஞொன தொகம் 

சிய க்கள் பயலதகொன தைலதைகதர 
சணதைகிமொர்கள். அந்ை தைலதைகளுக்கு சரீம் 
ட்டும் ைொன் தலறு; ஆத்ொ நொதன; ருலன் அந்ைச்   
சரீத்தை  அக்கதமதொடு பூஜிக்க லிரும்பினொல், 
அந்ை அக்கதமதக்கூைநொன் ஏற்றுக்தகொண்டு 
உறுைிொக்குகிதமன்  

 

கண்ணதாசன் 



8.6/7   Aksara Brahma Yoga

Or whatever form a man continually 
contemplates, that same he remembers in the 
hour of death, and to that very form he goes, 
O Kaunteya.

Therefore at all times remember Me and fight 
on; thy mind and reason thus on Me fixed 
thou shalt surely come to Me.

 

Gandhi



8.6/7அட்ச பிம்  தொகம் 

ருலன் படிலில் எவ்தலத்ைன்தத 
நிதனப்பொனொய் உைதயத் துமக்கின்மொதனொ, அலன் 
எப்தபொதும் அத்ைன்திதய கருத்துதைலனொய் 
அைதனத எய்துலொன். 

 ஆையொல், எல்யொக் கொயங்கரிலும் என்தன நிதன. 
தபொர் தசய். என்னிைத்தை னத்தைபம், புத்ைிதபம் 
அர்ப்பணம் தசய்லைனொல் என்தனத தபறுலொய்.

பாரதி



8.6/7அட்ச பிம்  தொகம் 

குந்ைிின் கதன! ண கொயத்ைில் எதை எதை 
நிதனத்துக்தகொண்தை ருலன் உித லிடுகிமொதனொ, 
அலன் அதை நிதயத அதைகிமொன். கொணம் 
அதைத நிதனத்ைைின் பயன் அது. 

ஆகதல, வ்தலொரு கதணத லசீும்தபொதும், 
என்தனத நிதனத்துக்தகொண்டு தபொர் நைத்து. உன் 
னத்தைபம், அமிதலபம் என்னிைம் தகொடுத்து 
லிட்டுப் தபொரிடு. நீ என்தனத அதைலொய். 
சந்தைகில்தய. 

கண்ணதாசன் 



9.26   Raja-Vidya-Raja-Guhya Yoga

Any offering of leaf, flower, fruit or water, 
made to Me in devotion, by an earnest soul, I 
lovingly accept.

“That is to say, it is the lord in every being whom we serve 

with devotion who accepts the service” (comment by Gandhi)

Gandhi



9.26  ொஜ லித்ைிொ ொஜ கசி தொகம் 

இதயதனும், பூதலனும், கனிதனும், நீதனும், 
அன்புைதன எனக்கு அரிப்பலன் ஆின், 
பற்சிபதை அன்னலன் அன்புைன் அரித்ைதை 
உண்தபன் ொன். 

பாரதி



9.26  ொஜ லித்ைிொ ொஜ கசி தொகம் 

நீ  எனக்கு ரு இதயதக் தகொடு; அல்யது பூதலக்
தகொடு; இல்தய ரு பறத்தைக் தகொடு; அதுவும் 
இல்தய தகொஞ்சம் ைண்ணரீ் தகொடு; எதைக்
தகொடுத்ைொலும் பக்ைிதொடு தகொடு; சுத்ைொன னம் 
உள்ரலன் பக்ைிதொடு தகொடுப்பதை நொன் 
சொப்பிடுகிதமன். 

கண்ணதாசன் 



10.20   Vibuti Yoga

I am the Atman, O Gudakesha, seated in the heart of 
every being; I am the beginning, the middle and the 
end of all beings. 

Gandhi



10.20  லிபூைி தொகம் 

அர்ஜுனொ, உிர்கரதனத்ைின் உள்தர நிற்கும் ஆத்ொ 
நொன். அவ்வுிர்கரின் ஆைி நொன். இதைபம் அலற்மின் 
இறுைிபம் ொதன.

பாரதி



10.20 லிபூைி தொகம் 

அர்ஜுனொ! அத்ைதன னத்ைிலும் ைத்துலொய் நிற்கும் 
ஆன்ொ நொன்; உிர்கரின் தைொைக்கம் நொன்; லரர்ச்சி 
நொன்; படிவும் நொதன! 

கண்ணதாசன் 



11.5  Visvarupa Darsana Yoga

Behold, O Partha, my forms divine in their 
hundreds and thousands, infinitely diverse, 
infinitely various in color and shape.

Gandhi



11.5 லிசுல ரூப ைரிசன தொகம் 

பய தமொகவும், பல்யொிொகவும்,
லதக பய, நிமம் பய,அரவு பயலொகும்
என் ைிவ் ரூபங்கதரப் பொர்! பொர்த்ைொ. 

பாரதி



11.5 லிசுல ரூப ைரிசன தொகம் 

கண்ணதாசன் 

பொர்த்ைொ ! என்தனப் பொர் இப்தபொழுது
லதகலதக ொனஎன் லடிலங் கதரப்பொர்
தைய்லகீ உமலின் ைிமத்ைிதனபம் பொர்
பற்பய லண்ணம் பவுைதயப் பொர்
பற்பய உருலப் பைங்கதரபம் பொர்! 



12.12  Bhakti Yoga

Gandhi

Better is knowledge than practice, better 
than knowledge is concentration, better than 
concentration is renunciation of the fruit of 
all action, from which directly issues peace

“Practice” (abhyasa) is the practice of yoga of meditation and control of 
psychic processes; “knowledge” (jnana) is intellectual effort; 
“concentration” (dhyana) is devoted worship. If as a result of all this, 
there is no renunciation of the fruit of action, “practice” is no “practice”, 
“knowledge “ is no “knowledge”, and “concentration” is no 
“concentration” (comment by Gandhi)



12.12  பக்ைி தொகம் 

பாரதி

பறக்கத்தைக் கொட்டிலும் ஞொனம் சிமந்ைது. 
ஞொனத்தைக் கொட்டிலும் ைிொனம் சிமந்ைது. 
ைிொனத்தைக் கொட்டிலும் தசய்தகப் பன்கதரத் 
துமந்து லிடுைல் தம்பட்ைது. அத்துமதலக் 
கொட்டிலும் சொந்ைி உர்ந்ைது.

 



12.12  பக்ைி தொகம்

கண்ணதாசன் 

நொடும் பிற்சிில் ஞொனம் சிமந்ைது
ஞொனத் தைலிைத் ைிொனம் சிமந்ைது
ைிொனத் தைலிைத் ைிொகம் சிமந்ைது
ைிொகம் ைருலது ைினபம் சொந்ைி



13.32 Ksetra-Ksetragna-Vibhaka Yoga

As the all-pervading ether, by reason of its 
subtlety, is not soiled even so Atman pervading 
every part of the body is not soiled.

Gandhi



13.32 தேத்- தேத்க்ஞ  லிபொக தொகம் 

எங்குிருந்ைொலும் ஆகொசம் ைன்  தண்தொல் பற்மற்று 
நிற்பதுதபொல், உைம்பில் ஆத்ொ எங்கணிருந்ைொலும் 
பற்றுருல ைியன்

பாரதி



13.32 தேத்- தேத்க்ஞ  லிபொக தொகம்

ஆகொம் என்பது என்ன? அது எைிதய ட்டிக் 
தகொண்டிருக்கிமது? ஆொய்ச்சிக்கு அப்பொற்பட்ை ரு 
கயதல, அந்ை ஆகொம். அது தபொயத்ைொன் ஆத்ொவும். 
அது எந்ைத் தைகத்ைில் இருந்ைொலும், தைகத்தைொடு 
ட்டுலைில்தய.

கண்ணதாசன் 



14.24 Gunatraya-vibhaka Yoga

He who holds pleasure and pain alike, who is 
sedate, who regards as same earth, stone and 
gold, who is wise and weighs in equal scale 
things pleasant and unpleasant, who is even-
minded in praise and blame; that man is called 
gunatita.

Gandhi



14.24 குணத்ைி லிபொக தொகம் 

துன்பத்தைபம் இன்பத்தைபம் நிகொகக் தகொண்தைொன். 
ைன்னிதயில் நிற்தபொன்; ஒட்தைபம் கல்தயபம் 
தபொன்தனபம் நிகொகக் கொண்பொன்; இனிலரிைத்தும், 
இன்னொைொரிைத்தும்  சொனொக நைக்குந் ைீன்; 
இகழ்ச்சிதபம் புகழ்ச்சிதபம் நிகொகக் கணிப்பொன்; 
அலதன குணங்கதரக் கைந்ைலன்.

பாரதி



14.24 குணத்ைி லிபொக தொகம்

எலன் இன்ப துன்பங்கதர த எதைக் கல்தயப் 
தபொட்டு நிறுக்கிமொதனொ, எலன் ைன்தனத் ைொன் 
உணர்ந்து தகொண்ைலதனொ, எலன் ைங்கபம், 
தசங்கல்லும் ன்தம என்று சொகப் பொலிப்பலதனொ, 
எலன் லிருப்புக்கும் தலறுப்புக்கும் த ைிப்புக் 
தகொடுக்கிமொதனொ, எலன் ைிைொன உள்ரம் 
உதைலதனொ, எலன் இகழ்ச்சிதபம் புகழ்ச்சிதபம் 
ன்மொகக்  கண்ைலதனொ, அலதன சத்லம், ஜஸ், ைதொ 
என்ம பன்று குணங்கதரபம் கைந்ைலன். 

கண்ணதாசன் 



15.15 Purusottama Yoga

Gandhi

And I am seated in the hearts of all, from 
Me proceed memory, knowledge and the 
dispelling of doubts; it is I who am to be 
known in all the Vedas, I the author of 
Vedanta and the knower of the Vedas.



15.15 புருதளொத்ை தொகம் 

பாரதி

எல்யொருதை அகத்ைிலும் நொன் 
புகுந்ைிருக்கிதமன். நிதனவும், ஞொனபம், 
இலற்மின் நீக்கபம்- என்னிைிருந்து 
பிமக்கின்மன. எல்யொத் தைசங்கரிலும் 
அமிப்படும் தபொருள் ொன்; தலைொந்ைத்தை 
ஆக்கிதொன் ொன்; தலைபணர்ந்தைொன்ொதன.

 



15.15 புருதளொத்ை தொகம்

கண்ணதாசன் 

உள்ரம் பழுலைிலும் உள்ரலன் நொதன. ஞொபக 
சக்ைிபம், ஞொபக மைிபம் என்னொதயத 
உண்ைொகின்மன. அதல இண்டும் நீங்குலதும் 
என்னொதய. தலைங்கள் கண்டுதகொண்ை 
தலைப்தபொருள் நொதன. தலைொந்ை இக்கபம், 
தலைத்தை அமிந்துதகொண்ைலனும் நொதன!



16.21 Daivasura-Sampad-Vibhaka Yoga

Gandhi

Three-fold is the gate of hell, leading man to 
perdition- Lust, Wrath and Greed; these three, 
therefore, should be shunned. 



16.21 தைய்லொசு சம்பத்  லிபொக தொகம் 

ஆத்ொ நொசத்துக்கிைொன இம்பன்று லொில்களுதைது 
நகம்:- (அதலொலன) கொம், சினம், அலொ. ஆையொல், 
இம்பன்தமபம் லிடுக. 

பாரதி



16.21 தைய்லொசு சம்பத்  லிபொக தொகம் 

லரரும் நகத்து லொசல்கள் பன்று
கொம் குதொைம் தயொபங்கள் என்று
ஆத்ொ கத்தை அறிப்பதல அதலத 
பன்தமபம் லியக்கு தொட்சத உனக்கு 

கண்ணதாசன் 



17.16 Sraddhatraya-Vibhaka Yoga

Serenity, benignity, silence, self restraint, and 
purity of the spirit- these constitute austerity  of 
mind.

Gandhi



17.16 சித்ைொத் லிபொக தொகம் 

ன அதைி, கிழ்ச்சி, தௌனம், ைன்தனக் கட்டுைல், 
எண்ணத் தூய்த - இதல னத் ைல தனப்படும் 

பாரதி



17.16 சித்ைொத் லிபொக தொகம்

கண்ணதாசன் 

தைரிந்ை உள்ரம், ப சொதுலொக இருத்ைல், 
தௌனத்தைத ைொய்தொறிொகக்  தகொள்ளுைல், 
னத்தைத் ைன்கட்டுப்பொட்டுக்குள் 
தலத்ைிருத்ைல், ஆத்ொதலத் ைலி ன்தம 
நிதனொைிருத்ைல்- இதல னத்ைினொல் 
தசய்ப்படும் ைலபதமகரொகும்

 



18.62/73 Moksha-Sanyasa Yoga

In Him alone seek thy refuge with all thy heart, O 
Bharata. By His grace shalt thou win to the 
external haven of supreme peace.

Thanks to Thy grace, O Achuta, my delusion is         
destroyed , my understanding has returned. I 
stand secure, my doubts all dispelled; I will do 
thy bidding.

Gandhi



18.62/73 தொே சந்ொச தொகம் 

பொைொ, எல்யொ லடிலங்கரிலும் அலதனத 
சதணய்து. அலனருரொல் ப சொந்ைிொகி நித்ைிொ 
ஸ்ைொனத்தை எய்துலொய். 

க்கறிந்ைது. நின்னருரொதய, அச்சுைொ. நொன் 
நிதனவு அதைந்தைன். ஐம் லியகி நிற்கிதமன். நீ 
தசய்ச் தசொல்லது தசய்தலன். 

பாரதி



18.62/73 தொே சந்ொச தொகம் 

பொை குொ! பொர்த்ைொ! ைனஞ்சொ! 
உையொல் னத்ைொல் வ்தலொரு கணபம்
பகலொன் ைொள்கதரப் பற்றுலொ ொகுக 
அலனது அருரொல் அதைி கிதைக்கும் 
அ லொசலும் அைனொல் ைிமக்கும் 

அச்சுைொ! உந்ைன் அருள் தொறி தகட்தைன்
அருத!அற்புைம்!அைிசம்!அைைொ! 
தநஞ்சம் நிிர்ந்ைது! நிதனவு எழுந்ைது!
ஐம் தைரிந்ைது! அச்சம் ைலிர்த்ைது!
தொகம் அறிந்ைது! பன்றும் தைரிந்ைது!
நன்னிதய தபற்தமன்! நன்னிதய தபற்தமன்! 

.
கண்ணதாசன் 



In a nutshell

1. Good Vs Evil- our daily battle

2. Don’t worry about death; 

birth and death repeat

3. Control senses; 

put your organs to useful work

4. Nurture noble thoughts; 

you will attain divinity                                              

5. Want to be wise? Don’t be glad when you get 
pleasant things and don’t be sad when you 
get unpleasant

6. You’re your friend; you’re your enemy. 

Only you can save your self

7. God will take whatever form you like

8. Your final thoughts at the time of death count; 
since time of death is uncertain, always think 
of God

9. God accepts anything offered with devotion

10. Our Atma, our beginning, middle and end, all 
attributed to God

11. God is infinitely colorful and diverse

12. Renunciation gives peace of mind

13. Atma is like sky; not attached to anything

14. By stability  of mind and equanimity, one can 
rise above the typical qualities - Sattva, Rajas 
and Tamas

15. God is in the heart of everyone

16. Lust, wrath and greed are gates of hell

17. Austerity of mind  comes by  serenity, 
cheerfulness, self restraint and purity of spirit

18. Trust in God and it will be good for you.



கீைொசொம்
1. னிைனுக்குத் ைீதும் நன்றும் ைினசரிப்
தபொொட்ைன்தமொ?

2. ண பம் தலண்ைொம்
  பிமப்பும் இமப்பும் தைொைர்கதை ைொன்
3. புயன்கதர அைக்கு
  தபொமிகதர பன்ைப் பறக்கு
4. புனிை சிந்ைதனொல் னிைன் என்பலன்
தைய்லொகயொம்

5. தலண்டி தபொருள் கிதைக்கும்தபொது
குைித்ைலும்,கிதைக்கொைதபொது அழுைலும்
இல்யொைலன் ரு லதகில் ஞொனி

6. ைனக்குத் ைொதன நண்பன்; ைனக்குத் ைொதன
பதகலன்; ைன்தனத் ைொதன கொக்கதலண்டும்

7. நீ லிரும்பும் உருலத்ைில் கைவுள் இருப்பொர் 
8. ண கொயத்துச் சிந்ைதனகள் று பிமப்புக்கு
பக்கிம். ண கொயம், பன் கூட்டி
தைரிொது. எனதல எப்தபொதும் நல்யதைத 
நிதன. இதமலதனத நிதன

9. பக்ைிதொடு தகொடுப்பது எதுலொனொலும் 
கைவுளுக்குச் சம்ைம் 

10. உிர்கரின் ஆன்ொவும், தைொைக்கம், லரர்ச்சி, 
படிவும் ஆண்ைலதன 

11. நிமம் பய; லதக பய; எைிலும் எல்தய
இல்யொைலன் இதமலன் 

12. ைிொகம் ைருலதுனச் சொந்ைி 
13. ஆகொம் தபொன்மது ஆத்ொ.எைிலும் ட்ைொது
14. அதசலறு ைிபம், ச தநொக்கும் குன்தமமி 

நிற்கும் குணங்கள்
15. வ்தலொரு இைத்ைிலும் கைவுள் 

குடிதகொண்டுள்ரொர் 
16. நகத்துக்கு பன்று லொசல்கள்.. அதல- கொம், 

சினம், தபொதசொகும். 
17. ன அதைி, கிழ்ச்சி, தௌனம், ைன்தனக் 

கட்டுைல், எண்ணத் தூய்த - இதல 
னத்ைல தனப்படும்

18. கைவுள் பக்ைி அ லொசதயத் ைிமக்கும்.



Appendix: Gita 2.19, 20, 22, 23, 24,27   
Sankhya Yoga

From  A. L. Basham, The Wonder that was India 

“He who thinks this (soul) is the slayer
and he who thinks this is the slain

Do not understand,
It neither slays nor is it slain” 

“It is never born and never dies,
nor, once it exists, does it cease to be

Unborn,  eternal, abiding and ancient
it is not slain when the body is slain….”

“As a man puts off his worn out clothes
and puts on other new ones

So the embodied [soul] puts off worn  out bodies

and goes to others that are new”

“Weapons do not cleave it,
fire does not burn it,

Waters do not wet it
wind does not dry it”

“It can not be cleft or burnt
or wetted or dried

It is everlasting, it dwells in all things,
firm, unmoving, eternal…..”

“To be born is certain death
to the dead, birth is certain

It is not right that you should sorrow
for what cannot be avoided”



இதணப்பு : கீதை 2.19, 20, 22, 23, 24,27   
சொங்கி தொகம் 

பாரதி 

“இலன் (ஆத்ொ) தகொல்லொதனன்று
நிதனப்தபொனும்தகொல்யப்படுலொதனன்று
நிதனப்தபொனும்இருலரும் அமிொைொர்.
இலன்தகொல்லுலதுில்தய,
தகொதயபண்பதுில்தய” 

"இலன் பிமப்பதுில்தய; எக்கொயத்ைிலும் 
இமப்பதுில்தய. இலன் ரு
பதமிருந்து பின்னர் இல்யொது
தபொலதுில்தய. இலன்பிமப்பற்மொன்;
அனலைன். இலன் சொசுலைன்;
பதறதொன்; உைம்பு
தகொல்யப்படுதகில்இலன்
தகொல்யப்பைொன்." 

"தநந்ை துணிகதரக் கறற்மி
எமிந்துலிட்டு,னிைன் புைி துணிகள்
தகொள்ளுொறு தபொய,ஆத்ொ தநந்ை
உைல்கதரக் கதரந்துபுைினலற்தம
எய்துகிமொன்“

"இலதன ஆைங்கள் தலட்ை ொட்ைொ; ைீ
எரிக்கொது; நீர் இலதன நதனக்கொது,
கொற்றுஉயர்த்ைொது“

"பிரத்ைற் கரிலன்; எரித்ைற்கும், 
நதனத்ைற்கும்,உயர்த்துைற்கும்
அரிலன்; நித்ைின்; எங்கு
நிதமந்ைலன், உறுைிபதைொன்,
அதசொைொன், என்றும் இருப்பொன்" 

"பிமந்ைலன் சொலது உறுைிதனில்,
தசத்ைலன்பிமப்பது உறுைிதனில், 
இந்ை லியக்தகொணொச் தசய்ைிக்கு நீ
அழுங்குைல் ைகுைின்று" 



கீைொசொம்
1. னிைனுக்குத் ைீதும் நன்றும் ைினசரிப்
தபொொட்ைன்தமொ?

2. ண பம் தலண்ைொம்
  பிமப்பும் இமப்பும் தைொைர்கதை ைொன்
3. புயன்கதர அைக்கு
  தபொமிகதர பன்ைப் பறக்கு
4. புனிை சிந்ைதனொல் னிைன் என்பலன்
தைய்லொகயொம்

5. தலண்டி தபொருள் கிதைக்கும்தபொது
குைித்ைலும்,கிதைக்கொைதபொது அழுைலும்
இல்யொைலன் ரு லதகில் ஞொனி

6. ைனக்குத் ைொதன நண்பன்; ைனக்குத் ைொதன
பதகலன்; ைன்தனத் ைொதன கொக்கதலண்டும்

7. நீ லிரும்பும் உருலத்ைில் கைவுள் இருப்பொர் 
8. ண கொயத்துச் சிந்ைதனகள் று பிமப்புக்கு
பக்கிம். ண கொயம், பன் கூட்டி
தைரிொது. எனதல எப்தபொதும் நல்யதைத 
நிதன. இதமலதனத நிதன

9. பக்ைிதொடு தகொடுப்பது எதுலொனொலும் 
கைவுளுக்குச் சம்ைம் 

10. உிர்கரின் ஆன்ொவும், தைொைக்கம், லரர்ச்சி, 
படிவும் ஆண்ைலதன 

11. நிமம் பய; லதக பய; எைிலும் எல்தய
இல்யொைலன் இதமலன் 

12. ைிொகம் ைருலதுனச் சொந்ைி 
13. ஆகொம் தபொன்மது ஆத்ொ.எைிலும் ட்ைொது
14. அதசலறு ைிபம், ச தநொக்கும் குன்தமமி 

நிற்கும் குணங்கள்
15. வ்தலொரு இைத்ைிலும் கைவுள் 

குடிதகொண்டுள்ரொர் 
16. நகத்துக்கு பன்று லொசல்கள்.. அதல- கொம், 

சினம், தபொதசொகும். 
17. ன அதைி, கிழ்ச்சி, தௌனம், ைன்தனக் 

கட்டுைல், எண்ணத் தூய்த - இதல 
னத்ைல தனப்படும்

18. கைவுள் பக்ைி அ லொசதயத் ைிமக்கும்.


