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Shri Hari Gita Hindi

 ஹ கீ³தா nhதீ³

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 1

பஹலா அth◌⁴யாய

ராஜா th◌⁴’தராShThர ேந கஹா -

ரண-லாலஸா ேஸ த⁴rhம- ⁴, ேthர ேமmh ஏகthர ேஹா ।
ேமேர ஸுேதாmh ேந, பாNhட³ேவாmh ேந khயா கியா ஸஜய கேஹா ॥ 1। 1॥
ஸஜய ேந கஹா -

தப³ ேத³க²கர பாNhட³வ- கடக ேகா vhஹ- ரசநா ஸாஜ ேஸ ।
இஸ பா⁴◌ँதி ³rhேயாத⁴ந வசந கஹேந லேக³³ராஜ ேஸ ॥ 1। 2॥
ஆசாrhய மஹதீ ைஸnhய ஸா, பாNhட³ேவாmh கீ ேத³கி²ேய ।
தவ ஶிShய ³த⁴வர th³பத³-ஸுத ேந த³ல ஸபீ⁴ vhத கிேய ॥ 1। 3॥
ப⁴ட பீ⁴ம அrhஜுந ேஸ அேநேகாmh ஶூர ேரShட² த⁴iνrhத⁴ேர ।
ஸாthயிக th³பத³ ேயாth³தா⁴ விராட மஹாரதீ² ரணபா³ŋhேர ॥ 1। 4॥
காஶீ nh’பதி ப⁴ட th◌⁴’Shடேக வ ேசகிதாந நேரஶ ைஹmh ।
 nhதிேபா⁴ஜ மஹாந த ைஶph³ய வீர விேஶஷ ைஹmh ॥ 1। 5॥
 உthதெமௗஜா தா⁴மnh, பராkhர வரவீர ைஹmh ।
ெஸௗப⁴th³ர, ஸாேர th³ெரௗபேத³ய, மஹாரதீ² ரணதீ⁴ர ைஹmh ॥ 1। 6॥
th³விஜராஜ! ேஜா அபேந கடக ேக ேரShட² ேஸநாபதி ஸபீ⁴ ।
ஸுந ேய ைமmh நாம உநேக பீ⁴ ஸுநாதா ஹூ◌ँ அபீ⁴ ॥ 1। 7॥
ைஹmh ஆப பி²ர பீ⁴Shம, கrhண, அேஜய kh’ப ரணதீ⁴ர ைஹmh ।
⁴ரவா ³thர ஔர விகrhண ேஸ ப³லவீர ைஹmh ॥ 1। 8॥
ரண ஸாஜ ஸாேர நிண ஶூர அேநக ஐேஸ ப³ல ப⁴ேர ।
ேமேர ேய தyhயார ைஹmh, வந ஹேத² பர த⁴ேர ॥ 1। 9॥
 பீ⁴Shம- ரத ைஹ நmh, பrhயாphத அபநா த³ல ப³ட³◌़ ◌ா ।
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பர பீ⁴ம- ரா ேமmh உத⁴ர, பrhயாphத உநகா த³ல க²ட³◌़ ◌ா ॥ 1। 10॥
இஸ ேஹ நிஜ- நிஜ ேமாரேசாmh பர, வீர ரா ப³ல த⁴ேரmh ।
ஸப³ ஓர சாேராmh ேசா²ர ேஸ, ரா பிதாமஹ கீ கேரmh ॥ 1। 11॥
ல- பிதாமஹ தப³ nh’பதி- மந ேமாத³ ேஸ ப⁴ரேந லேக³ ।
கர விகட க³rhஜந mhஹ-, நிஜ ஶŋhக²- th◌⁴வநி கரேந லேக³॥ 1। 12॥
பி²ர ஶŋhக² ேப⁴ ேடா⁴ல ஆநக ேகா³iµேக² சஹு◌ँ ஓர ேஸ ।
ஸப³ th³த⁴ பா³ேஜ ஏக த³ம ப³ஜேந லேக³ th◌⁴வநி ேகா⁴ர ேஸ ॥ 1। 13॥
தப³ kh’Shண அrhஜுந ேவத ேகா⁴ட³◌़ே◌ாmh ேஸ ஸேஜ ரத² பர சட⁴◌़ே◌ ।
நிஜ தி³vhய ஶŋhேகா²mh ேகா ப³ஜாேத வீரவர ஆேக³ ப³ட⁴◌़ே◌ ॥ 1। 14॥
kh’Shண அrhஜுந ’ பாசஜnhய’ வ ’ ேத³வத³thத’ ³ஜா உேட² ।
பி²ர பீ⁴மகrhமா பீ⁴ம ’ ெபௗNhTh³ர’ நிநாத³ கரேந ேமmh ஜுேட ॥ 1। 15॥
கரேந லேக³ th◌⁴வநி nh’ப தி⁴Sh²ர, நிஜ ’அநnhதவிஜய’ ேய ।
³த நல ஸஹேத³வ ேந ஸு- ’ஸுேகா⁴ஷ’ ’ மணிShபக’ கிேய ॥ 1। 16॥
காஶீநேரஶ விஶால த⁴iνதா⁴, ஶிக²Nh³ வீர பீ⁴ ।
ப⁴ட th◌⁴’Shடth³mhந, விராட, ஸாthயகி, ேரShட² ேயாதா⁴க³ண ஸபீ⁴ । 1। 17॥
ஸப³ th³ெரௗபதீ³ ேக ஸுத, th³பத³, ெஸௗப⁴th³ர ப³ல ப⁴ரேந லேக³ ।
சஹு◌ँ ஓர ராஜnh! வீர நிஜ- நிஜ ஶŋhக²- th◌⁴வநி கரேந லேக³॥ 1। 18॥
வஹ ேகா⁴ர ஶph³த³ விதீ³rhண ஸப³ ெகௗரவ-’த³ய கரேந லகா³ ।
சஹு◌ँ ஓர ³ஜ வஸுnhத⁴ரா ஆகாஶ ேமmh ப⁴ரேந லகா³॥ 1। 19॥
ஸப³ ெகௗரேவாmh ேகா ேத³க² ரண கா ஸாஜ ஸப³ ரா கிேய ।
ஶshthராதி³ சலேந ேக ஸமய அrhஜுந கபிth◌⁴வஜ த⁴iν ேய ॥ 1। 20॥
kh’Shண ேஸ கஹேந லேக³ஆேக³ ப³ட⁴◌़ ◌ா ரத²ேய ।
ேதா³ேநாmh த³ேலாmh ேக பீ³ச ேமmh அchத! க²ட³◌़ ◌ா கர தீ³ேய ॥ 1। 21॥
கரmh நிண th³த⁴ ேமmh ேஜா ேஜா ஜுட³◌़ே◌ ரணதீ⁴ர ைஹmh ।
இஸ th³த⁴ ேமmh மாத⁴வ! iµேஜ²ந பர சலேந தீர ைஹmh ॥ 1। 22॥
ைமmh ேத³க²mh ரண ேஹ ேஜா ஆேய யஹா◌ँ ப³லவாnh ைஹmh ।
ேஜா சாஹேத ³rh³th³தி⁴ ³rhேயாத⁴ந-மதி- கlhயாண ைஹmh ॥ 1। 23॥
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ஸஜய ேந கஹா - -

kh’Shண ேந ஜப³³டா³ேகஶ- விசார, பா⁴ரத! ஸுந யா ।
ேதா³ேநாmh த³ேலாmh ேக பீ³ச ேமmh ஜாகர க²ட³◌़ ◌ா ரத² ேகா கியா ॥ 1। 24॥
ராஜா, ரதீ², பீ⁴Shம, th³ேராசாrhய ேக ஜா ஸாமேந ।
ேலா ேத³க²ேலா! ெகௗரவ கடக, அrhஜுந! கஹா ப⁴க³வாnh ேந ॥ 1। 25॥
தப³ பாrhத² ேந ேத³கா² வஹா◌ँ, ஸப³ைஹmh shவஜந ³ட⁴◌़ே◌ ப³ட³◌़ே◌ ।
ஆசாrhய பா⁴ஈ thர மாமா, ெபௗthர phயஜந ைஹmh க²ட³◌़ே◌ ॥ 1। 26॥
shேந ஸஸுர ேத³ேக² க²ட³◌़ே◌, ெகௗnhேதய ேந ேத³கா² ஜஹா◌ँ ।
ேதா³ேநாmh த³ேலாmh ேமmh ேத³க²கர, phய ப³nh⁴ பா³nhத⁴வ ேஹா வஹா◌ँ ॥ 1। 27॥
கஹேந லேக³இஸ பா⁴◌ँதி தப³, ேஹாகர kh’பாத கி²nhந ேஸ ।
ேஹ kh’Shண! ரண ேமmh ேத³க²கர, ஏகthர thர அபி⁴nhந- ேஸ ॥ 1। 28॥
ேஹாேத ஶிதி²ல ைஹmh அŋhக³ஸாேர, ஸூக² ேமரா iµக² ரஹா ।
தந கா◌ँபதா த²ர- த²ர ததா² ேராமாச ேஹாதா ைஹ மஹா ॥ 1। 29॥
கா³Nh³வ கி³ரதா ஹாத² ேஸ, ஜலதா ஸமshத ஶர ைஹ ।
ைமmh ரஹ நmh பாதா க²ட³◌़ ◌ா, மந ph◌⁴ரத ஔர அதீ⁴ர ைஹ ॥ 1। 30॥
ேகஶவ! ஸபீ⁴ விபத லண தி³க² ரேஹ, மந mhலாந ைஹ ।
ரண ேமmh shவஜந ஸப³ மாரகர, தி³க²தா நmh கlhயாண ைஹ ॥ 1। 31॥
இchசா² நmh ஜய ராjhய கீ ைஹ, vhயrhத² ஸுக² ேபா⁴க³ைஹ ।
ேகா³விnhத³! வந ராjhய-ஸுக² கா khயா ஹேமmh உபேயாக³ைஹ ॥ 1। 32॥
நேக ேய ஸுக²- ேபா⁴க³ஸmhபதி ராjhய கீ இchசா² ர ।
லட³◌़ேந க²ட³◌़ே◌ ைஹmh ஆஶ தஜ த⁴ந ஔர வந கீ வ ॥ 1। 33॥
ஆசாrhயக³ண, மாமா, பிதாமஹ, ஸுத, ஸபீ⁴ ³ட³◌़ே◌ ப³ட³◌़ே◌ ।
ஸாேல, ஸஸுர, shேந, ஸபீ⁴ phய ெபௗthர ஸmhப³nhதீ⁴ க²ட³◌़ே◌ ॥ 1। 34॥
khயா ⁴, ம⁴ஸூத³ந! ேல thைரேலாkhய கா யதி³ ராjhய பீ⁴ ।
ேவ மாரேலmh பர ஶshthர ைமmh உந பர ந ேசா²ட³◌़ ◌ூ◌ँகா³ கபீ⁴ ॥ 1। 35॥
இநேகா ஜநாrhத³ந மாரகர ேஹாகா³ஹேமmh ஸnhதாப  ।
ைஹmh ஆததாயீ மாரேந ேஸ பர லேக³கா³ பாப  ॥ 1। 36॥
மாத⁴வ! உசித வத⁴ ைஹ ந இநகா ப³nh⁴ ைஹmh அபேந ஸபீ⁴ ।
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நிஜ ப³nh⁴ஓmh ேகா மாரகர khயா ஹம ஸுகீ² ேஹாŋhேக³ கபீ⁴ ॥ 1। 37॥
மதி மnhத³ உநகீ ேலாப⁴ ேஸ, தி³க²தா ந உநேகா ஆப ைஹ ।
ல- நாஶ ேஸ khயா ேதா³ஷ, phய- ஜந- th³ேராஹ ேஸ khயா பாப ைஹ ॥ 1। 38॥
ல- நாஶ ேதா³ேஷாmh கா ஜநாrhத³ந! ஜப³ஹேமmh ஸப³ jhஞாந ைஹ ।
பி²ர khேயாmh ந ஐேஸ பாப ேஸ ப³சநா ப⁴லா ப⁴க³வாந ைஹ ॥ 1। 39॥
ல நShட ேஹாேத ph◌⁴ரShட ேஹாதா ல-ஸநாதந- த⁴rhம ைஹ ।
ஜப³ த⁴rhம ஜாதா ஆ த³பா³தா பாப ஔர அத⁴rhம ைஹ ॥ 1। 40॥
ஜப³ vh’th³தி⁴ ேஹாதீ பாப கீ ல கீ பி³க³ட³◌़தீ நாயா◌ँ ।
ேஹ kh’Shண! ப²லதீ ²லதீ தப³ வrhணஸŋhகர khயாயா◌ँ ॥ 1। 41॥
லகா⁴தகீ ேகா ஔர ல ேகா ேய கி³ராேத பாப ேமmh ।
ேஹாதா ந தrhபண பிNhட³ ேயாmh பட³◌़ேத பிதர ஸnhதாப ேமmh ॥ 1। 42॥
லகா⁴தேகாmh ேக வrhணஸŋhகர- காரகீ இஸ பாப ேஸ ।
ஸாேர ஸநாதந, ஜாதி, ல ேக த⁴rhம டேத ஆப ேஸ ॥ 1। 43॥
இஸ பா⁴◌ँதி ேஸ ல- த⁴rhம நேக kh’Shண ேஹாேத ph◌⁴ரShட ைஹmh ।
கஹேத ஸுநா ைஹ ேவ ஸதா³ பாேத நரக ேமmh கShட ைஹmh ॥ 1। 44॥
ஹம ராjhய ஸுக² ேக ேலாப⁴ ேஸ ஹா! பாப யஹ நிசய கிேய ।
உth³யத ஹுஏ ஸmhப³nhதி⁴ேயாmh ேக phராண ேலேந ேக ேய ॥ 1। 45॥
யஹ ²க ேஹா யதி³ ஶshthர ேல மாேரmh iµேஜ² ெகௗரவ ஸபீ⁴ ।
நி:ஶshthர ேஹா ைமmh ேசா²ட³◌़³◌ँ கரநா ஸபீ⁴ phரதிகார பீ⁴ ॥ 1। 46॥
ஸஜய ேந கஹா - -

ரண⁴ ேமmh இஸ பா⁴◌ँதி கஹகர பாrhத² த⁴iν- ஶர ேசா²ட³◌़ேக ।
அதி ேஶாக ேஸ vhயால ஹுஏ ைப³ேட² வ◌ँiµக² ேமாட³◌़ேக ॥ 1। 47॥
பஹலா அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 1॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 2

³ஸரா அth◌⁴யாய

ஸஜய ேந கஹா - -

ஐேஸ kh’பாத அத :³க² ேஸ த³ஹேத ஹுஏ ।
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ெகௗnhேதய ேஸ இஸ பா⁴nhதி ம⁴ஸூத³ந வசந கஹேத ஹுஏ॥ 2। 1॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

அrhஜுந! mhேஹmh ஸŋhகட-ஸமய ேமmh khேயாmh ஹுஆ அjhஞாந ைஹ ।
யஹ ஆrhய-அiνசித ஔர நாஶக shவrhக³, ஸுக², ஸmhமாந ைஹ ॥ 2। 2॥
அiνசித நmhஸகதா mhேஹmh ேஹ பாrhத²! இஸேமmh மத பட³◌़ே◌ா ।
யஹுth³ர காயரதா பரnhதப! ேசா²ட³◌़ கர ஆேக³ ப³ட⁴◌़ே◌ா ॥ 2। 3॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

கிஸ பா⁴◌ँதி ம⁴ஸூத³ந! ஸமர ேமmh பீ⁴Shம th³ேராசாrhய பர ।
ைமmh பா³ண அஸூத³ந சலாஊ◌ँ ேவ ஹமாேர jhயவர ॥ 2। 4॥
ப⁴க³வnh! மஹாthமா ³ஜேநாmh கா மாரநா ந யேத²Shட ைஹ ।
இஸேஸ ஜக³th ேமmh மாŋhக³ பி⁴ா ேபட- பாலந ேரShட²ைஹ ॥ 2। 5॥
இந ³ஜேநாmh ேகா மார கர, ேஜா அrhத²ேலாப ைஹmh ப³ேந ॥।
உநேக தி⁴ர ேஸ  ஸேந, ஸுக²- ேபா⁴க³ ேஹாŋhேக³ ேபா⁴க³ேந ॥ 2। 5॥
ேத உnhேஹmh ஹம யா ஹேமmh ேவ, யஹ ந ஹமேகா jhஞாத ைஹ ।
யஹ பீ⁴ நmh ஹம ஜாநேத, தகர ஹேமmh khயா பா³த ைஹ ॥ 2। 6॥
வித ந ரஹநா சாஹேத ஹம, மார கர ரண ேமmh nhேஹmh ॥।
th◌⁴’தராShThர-ஸுத ெகௗரவ வ, லட³◌़ேந க²ட³◌़ே◌ ைஹmh ஸாமேந .. .. 2। 6॥
காயரபேந ேஸ ேஹா க³யா ஸப³ நShட ஸthய-shவபா⁴வ ைஹ ।
ேமாத ஹுஈ மதி ேந ⁴லாயா த⁴rhம கா பீ⁴ பா⁴வ ைஹ ॥
ஆயா ஶரண ஹூ◌ँஆபகீ ைமmh ஶிShய ஶிா தீ³ேய ॥
நிசித கேஹா கlhயாணகா கrhம khயா ேமேர ேய ॥ 2। 7॥
த⁴ந- தா⁴nhய- ஶா ராjhய நிShகNhடக ேல ஸmhஸார ேமmh ।
shவாthவ ஸாேர ேத³வதாஓmh கா ேல விshதார ேமmh ॥
ேகாஈ கmh ஸாத⁴ந iµேஜ² பி²ர பீ⁴ நmh தி³க²தா அேஹா ॥
ஸேஸ கி இnhth³ய- தாபகா ேஶாக ஸாரா ³ர ேஹா ॥ 2। 8॥
ஸஜய ேந கஹா - -

இஸ பா⁴◌ँதி கஹகர kh’Shண ேஸ, ராஜந! ’லட³◌़ ◌ூŋhகா³ைமmh நmh’ ।
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ஐேஸ வசந கஹ ³டா³ேகஶ அவாchய ேஹா ைப³ேட² வmh ॥ 2। 9॥
உஸ பாrhத² ேஸ, ரண- ⁴ ேமmh ேஜா, :³க² ேஸ த³ஹேந லேக³ ।
ஹ◌ँஸேத ஹுஏ ேஸ ’ேகஶ ரnhத ேயாmh கஹேந லேக³॥ 2। 10॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

நி:ேஶாchய கா கர ேஶாக கஹதா பா³த phரjhஞாவாத³ கீ ।
ேத மேர கா ேஶாக jhஞாநீஜந நmh கரேத கபீ⁴ ॥ 2। 11॥
ைமmhஔர  ராஜா ஸபீ⁴ ேத³ேகா² கபீ⁴ khயா ேத² நmh ।
யஹ பீ⁴ அஸmhப⁴வ ஹம ஸபீ⁴ அப³ பி²ர நmh ேஹாŋhேக³ கmh ॥ 2। 12॥
jhேயாmh பா³லபந, ெயௗவந ஜரா இஸ ேத³ஹ ேமmh ஆேத ஸபீ⁴ ।
thேயாmh வ பாதா ேத³ஹஔர, ந தீ⁴ர ேமாத ேஹாmh கபீ⁴ ॥ 2। 13॥
ஶீேதாShண யா ஸுக²- :³க²- phரத³ ெகௗnhேதய! இnhth³ய- ேபா⁴க³ைஹmh ।
ஆேத வ ஜாேத ைஹmh ஸேஹா ஸப³ நாஶவத ஸmhேயாக³ைஹmh ॥ 2। 14॥
நர ேரShட²! வஹ நர ேரShட²ைஹ இநேஸ vhயதா²ஸேகா நmh ।
வஹ ேமா பாேந ேயாkh³ய ைஹ ஸுக² ³க²ேஸ ஸம ஸப³ கmh ॥ 2। 15॥
ேஜா ைஹ அஸth ரஹதா நmh, ஸth கா ந கிnh அபா⁴வ ைஹ ।
லகி²அnhத இநகா jhஞாநிேயாmh ேந ேயாmh கியா ட²ஹராவ ைஹ ॥ 2। 16॥
யஹ யாத³ ரக²அவிநாஶி ைஹ ஸேந கியா ஜக³ vhயாப ைஹ ।
அவிநாஶி கா நாஶக நmh ேகாஈ கmh பrhயாப ைஹ ॥ 2। 17॥
இஸ ேத³ஹ ேமmh ஆthமா அசிnhthய ஸைத³வ அவிநாஶீ அமர ।
பர ேத³ஹ உஸகீ நShட ேஹாதீ அsh அrhஜுந! th³த⁴ கர ॥ 2। 18॥
ைஹ வ மரேந மாரேநவாலா ய ேஜா மாநேத ।
யஹ மாரதா மரதா நmh ேதா³ேநாmh ந ேவ ஜந ஜாநேத ॥ 2। 19॥
மரதா ந ேலதா ஜnhம, அப³ைஹ, பி²ர யmh ேஹாகா³ கmh ।
ஶாவத, ராதந, அஜ, அமர, தந வத⁴ கிேய மரதா நmh ॥ 2। 20॥
அvhயய அஜnhமா நிthய அவிநாஶீ இேஸ ேஜா ஜாநதா ।
ைகேஸ கி கா வத⁴ கராதா ஔர கரதா ைஹ ப³தா ॥ 2। 21॥
ைஜேஸ ராேந thயாக³ கர நர வshthர நவ ப³த³ேலmh ஸபீ⁴ ।
ேயாmh rhண தந ேகா thயாக³தந ேத³ஹ த⁴ரதா வ பீ⁴ ॥ 2। 22॥
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ஆthமா ந கடதா ஶshthர ேஸ ைஹ, ஆக³ ேஸ ஜலதா நmh ।
ஸூேக² ந ஆthமா வா ேஸ, ஜல ேஸ கபீ⁴ க³லதா நmh ॥ 2। 23॥
சி²த³ேந ந ஜலேந ஔர க³லேந ஸூக²ேநவாலா கபீ⁴ ।
யஹ நிthய நிசல, தி²ர, ஸநாதந ஔர ைஹ ஸrhவthர பீ⁴ ॥ 2। 24॥
இnhth³ய பஹு◌ँச ேஸ ைஹ பேர, மந- சிnhதநா ேஸ ³ர ைஹ ।
அவிகார இஸேகா ஜாந, ³க² ேமmh vhயrhத² ரஹநா ர ைஹ ॥ 2। 25॥
யதி³ மாநேத ேஹா நிthய மரதா, ஜnhமதா ரஹதா யmh ।
ேதா பீ⁴ மஹாபா³ேஹா! உசித ஐ கபீ⁴ சிnhதா நmh ॥ 2। 26॥
ஜnhேம ஹுஏ மரேத, மேர நிசய ஜநம ேலேத கmh ।
ஐ அடல ேஜா பா³த ைஹ உஸகீ உசித சிnhதா நmh ॥ 2। 27॥
அvhயkhத phராணீ ஆதி³ ேமmh ைஹmh மth◌⁴ய ேமmh தி³க²ேத ஸபீ⁴ ।
பி²ர அnhத ேமmh அvhயkhத, khயா இஸகீ உசித சிnhதா கபீ⁴ ॥ 2। 28॥
ச² ேத³க²ேத ஆசrhய ேஸ, ஆசrhயவத கஹேத கmh ।
ேகாஈ ஸுேந ஆசrhயவத, பசாநதா பி²ர பீ⁴ நmh ॥ 2। 29॥
ஸாேர ஶேராmh ேமmh அப³த⁴ ஆthமா ந ப³த⁴ ேஹாதா கிேய ।
பி²ர phராணிேயாmh கா ேஶாக ேயாmh மேகா ந கரநா சாேய ॥ 2। 30॥
பி²ர ேத³க²கர நிஜ த⁴rhம, mhமத ஹாரநா அபகrhம ைஹ ।
இஸ த⁴rhம- ரண ேஸ ப³ட⁴◌़ ந thய கா கmh ச² த⁴rhம ைஹ ॥ 2। 31॥
ரண shவrhக³பீ th³வார ேத³ேகா²²ல ரஹா ைஹ ஆப ேஸ ।
யஹ phராphத ேஹாதா thேயாmh ேகா th³த⁴ பா⁴kh³ய- phரதாப ேஸ ॥ 2। 32॥
ம த⁴rhம ேக அiνல ரண ேஸ ேஜா ஹேட பீேச² கபீ⁴ ।
நிஜ த⁴rhம ேகா²அபகீrhதி ேலாேக³ஔர ேலாேக³ பாப பீ⁴ ॥ 2। 33॥
அபகீrhதி கா³ேயŋhேக³ஸபீ⁴ பி²ர இஸ அட அபமாந ேஸ ।
அபகீrhதி, ஸmhமாநித ஷ ேகா அதி⁴க phராண- பயாந ேஸ ॥ 2। 34॥
’ ரண ேசா²ட³◌़கர ட³ர ேஸ ப⁴கா³அrhஜுந’ கேஹŋhேக³ஸப³ ய ।
ஸmhமாந கரேத வீரவர ேஜா, chச² ஜாேநŋhேக³ வ ॥ 2। 35॥
கஹேந ந கஹேந கீ க² ேகா² கேஹŋhேக³  ஸபீ⁴ ।
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ஸாமrhth²ய- நிnhதா³ ேஸ க⁴நா ³க²ஔர khயா ேஹாகா³ கபீ⁴ ॥ 2। 36॥
ேத ரேஹ ேதா ராjhய ேலாேக³, மர க³ேய ேதா shவrhக³ ேமmh ।
இஸ பா⁴◌ँதி நிசய th³த⁴ கா கரேக உேடா²அவrhக³ ேமmh । 2। 37॥
ஜய-ஹார, லாபா⁴லாப⁴, ஸுக²- ³க²ஸம ஸமஜ²கர ஸப³ கmh ।
பி²ர th³த⁴ கர ஜ²ேகா த⁴iνrhத⁴ர ! பாப ேயாmh ேஹாகா³ நmh । 2। 38॥
ைஹ ஸாŋhkh²ய கா யஹ jhஞாந அப³ஸுந ேயாக³ கா ஶுப⁴ jhஞாந பீ⁴ ।
ேஹா khத ஸேஸ கrhம- ப³nhத⁴ந பாrhத² ²ேடŋhேக³ஸபீ⁴ ॥ 2। 39॥
ஆரmhப⁴ இஸேமmh ைஹ அட யஹ விkh◌⁴ந பா³தா⁴ ேஸ பேர ।
இஸ த⁴rhம கா பாலந தநிக பீ⁴ ஸrhவ ஸŋhகட ேகா ஹேர ॥ 2। 40॥
இஸ மாrhக³ ேமmh நித நிசயாthமக- ³th³தி⁴ அrhஜுந ஏக ைஹ ।
ப³ஹு ³th³தி⁴யா◌ँ ப³ஹு ேப⁴த³- த உநகீ nhேஹmh அவிேவக ைஹ ॥ 2। 41॥
ேஜா ேவத³வாதீ³, காமநாphய, shவrhக³இch²க, ட⁴◌़ ைஹmh ।
’அதிkhத இஸேக ச² நmh’ பா³ேதmh ப³ட⁴◌़ ◌ாகர ேயாmh கேஹmh ॥ 2। 42॥
நாநா khயா விshதாரத, ஸுக²- ேபா⁴க³ ேக த ஸrhவதா³ ।
ஸ ஜnhமபீ கrhம- ப²ல- phரத³ பா³த ேகா கஹேத ஸதா³॥ 2। 43॥
உஸ பா³த ேஸ ேமாத ஹுஏ ேஜா ேபா⁴க³-ைவப⁴வ- ரத ஸபீ⁴ ।
vhயவஸாய ³th³தி⁴ ந பாrhத² ! உநகீ ேஹா ஸமாதி⁴shதி²த கபீ⁴ ॥ 2। 44॥
ைஹmh ேவத³ th³ேmh ேக விஷய, ம ³தீத மஹாந ேஹா !

தஜ ேயாக³ ேம வ th³வnhth³வ நித ஸththவshத²ஆthமாவாnh ேஹா ॥ 2। 45॥
ஸப³ ஓர கரேக phராphத ஜல, தநா phரேயாஜந ப கா ।
உதநா phரேயாஜந ேவத³ ேஸ, விth³வாந ph³ராமண கா ஸதா³॥ 2। 46॥
அதி⁴கார ேகவல கrhம கரேந கா, நmh ப²ல ேமmh கபீ⁴ ।
ேஹாநா ந  ப²ல- ேஹ பீ⁴, மத ேசா²ட³◌़ ேத³நா கrhம பீ⁴ ॥ 2। 47॥
ஆஸkhதி ஸப³ தஜ th³தி⁴ ஔர அth³தி⁴ மாந ஸமாந  ।
ேயாக³shத² ேஹாகர கrhம கர, ைஹ ேயாக³ஸமதா- jhஞாந  ॥ 2। 48॥
இஸ ³th³தி⁴ேயாக³ மஹாந ேஸ ஸப³ கrhம அதிஶய ந ைஹmh ।
இஸ ³th³தி⁴ கீ அrhஜுந! ஶரண ேலா சாஹேத ப²ல தீ³ந ைஹmh ॥ 2। 49॥
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ேஜா ³th³தி⁴- த ைஹ பாப- Nhேயாmh ேமmh ந பட³◌़தா ைஹ கபீ⁴ ।
ப³ந ேயாக³- த, ைஹ ேயாக³ யஹ கrhம ேமmh ெகௗஶல ஸபீ⁴ ॥ 2। 50॥
நித ³th³தி⁴- த ேஹா கrhம ேக ப²ல thயாக³ேத மதிமாந ைஹmh ।
ேவ ஜnhம- ப³nhத⁴ந ேதாட³◌़ பத³ பாேத ஸைத³வ மஹாந ைஹmh ॥ 2। 51॥
இஸ ேமாஹ ேக க³nhத³ேல ஸல ேஸ பார மதி ேஹாகீ³ ஜபீ⁴ ।
ைவராkh³ய ேஹாகா³ஸப³ விஷய ேமmh ேஜா ஸுநா ஸுநநா அபீ⁴ ॥ 2। 52॥
தி- ph◌⁴ராnhத ³th³தி⁴ ஸமாதி⁴ ேமmh நிசல அசல ேஹாகீ³ ஜபீ⁴ ।
ேஹ பாrhத²! ேயாக³ஸமthவ ேஹாகா³ phராphத யஹ ஜ²ேகா தபீ⁴ ॥ 2। 53॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ேகஶவ! கிேஸ th³’ட⁴◌़- phரjhஞஜந அத²வா ஸமாதி⁴shதி²த கேஹmh ।
தி²ர- ³th³தி⁴ ைகேஸ ேபா³லேத, ைப³ேட²mh, சேலmh, ைகேஸ ரேஹmh ॥ 2। 54॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ேஹ பாrhத²! மந கீ காமநா ஜப³ ேசா²ட³◌़தா ைஹ ஜந ஸபீ⁴ ।
ேஹா ஆப ஆேப ேமmh மக³ந th³’ட⁴◌़- phரjhஞ ேஹாதா ைஹ தபீ⁴ ॥ 2। 55॥
ஸுக² ேமmh ந சாஹ, ந ேக²த³ ேஜா ³க² ேமmh கபீ⁴ அiνப⁴வ கேர ।
தி²ர- ³th³தி⁴ வஹ iµநி, ராக³ ஏவmh khேராத⁴ ப⁴ய ேஸ ேஜா பேர ॥ 2। 56॥
ஶுப⁴ யா அஶுப⁴ ேஜா பீ⁴ ேல உஸேமmh ந ஹrhஷ ந th³ேவஷ  ।
நி:shேநஹ ேஜா ஸrhவthர ைஹ, தி²ர- ³th³தி⁴ ேஹாதா ைஹ வ ॥ 2। 57॥
ேஹ பாrhத²! jhேயாmh க²ஆ ஸேமேத அŋhக³ சாேராmh ேசா²ர ேஸ ।
தி²ர- ³th³தி⁴ ஜப³ ேயாmh இnhth³யா◌ँமேடmh விஷய கீ ஓர ேஸ ॥ 2। 58॥
ேஹாேத விஷய ஸப³³ர ைஹmh ஆஹார ஜப³ ஜந thயாக³தா ।
ரஸ கிnh ரஹதா, ph³ரம ேகா கர phராphத வஹ பீ⁴ பா⁴க³தா ॥ 2। 59॥
ெகௗnhேதய! கரேத யthந இnhth³ய- த³மந த விth³வாnh ைஹmh ।
மந கிnh ப³ல ேஸ ைக²ச ேலதீ இnhth³யா◌ँ ப³லவாந ைஹmh ॥ 2। 60॥
உந இnhth³ேயாmh ேகா ேராக, ைப³ேட² ேயாக³த மthபர ஹுஆ ।
ஆதீ⁴ந ஸேக இnhth³யா◌ँ, th³’ட⁴◌़phரjhஞ வஹ நித நர ஹுஆ ॥ 2। 61॥
சிnhதந விஷய கா, ஸŋhக³ விஷேயாmh ேமmh ப³ட⁴◌़ ◌ாதா ைஹ தபீ⁴ ।
பி²ர ஸŋhக³ ேஸ ேஹா காமநா, ேஹா காமநா ேஸ khேராத⁴ பீ⁴ ॥ 2। 62॥
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பி²ர khேராத⁴ ேஸ ைஹ ேமாஹ, ஸுதி⁴ ேகா ேமாஹ கரதா ph◌⁴ரShட ைஹ ।
யஹ ஸுதி⁴ க³ஏ பி²ர ³th³தி⁴ விநேஶ, ³th³தி⁴- விநேஶ நShட ைஹ ॥ 2। 63॥
பர ராக³- th³ேவஷ- விந ஸா இnhth³யா◌ँஆதீ⁴ந கர ।
பி²ர ேபா⁴க³ கரேக பீ⁴ விஷய, ரஹதா ஸைத³வ phரஸnhந நர ॥ 2। 64॥
பாகர phரஸாத³ பவிthர ஜந ேக, :³க² கட ஜாேத ஸபீ⁴ ।
ஜப³ சிthத நிthய phரஸnhந ரஹதா, ³th³தி⁴ th³’ட⁴◌़ ேஹாதீ தபீ⁴ ॥ 2। 65॥
ரஹகர அkhத ந ³th³தி⁴ உthதம பா⁴வநா ேஹாதீ கmh ।
பி³ந பா⁴வநா நmh ஶாnhதி ஔர அஶாnhதி ேமmh ஸுக²ைஹ நmh ॥ 2। 66॥
ஸப³ விஷய விசத இnhth³ேயாmh ேமmh, ஸாத² மந ஸேக ரேஹ ।
வஹ ³th³தி⁴ ஹர ேலதீ, பவந ேஸ நாவ jhேயாmh ஜல ேமmh ப³ேஹ ॥ 2। 67॥
சஹு◌ँ ஓர ேஸ இnhth³ய- விஷய ேஸ, இnhth³யா◌ँ ஜப³³ர  ।
ரஹதீ ஹmh ஸகீ ஸதா³, th³’ட⁴◌़- phரjhஞ ேஹாதா ைஹ வ ॥ 2। 68॥
ஸப³ கீ நிஶா தப³ ஜாக³தா ேயாகீ³ ஷ ேஹ தாத! ைஹ ।
ஸேமmh ஸபீ⁴ ஜந ஜாக³ேத, jhஞாநீ ஷ கீ ராத ைஹ ॥ 2। 69॥
ஸப³ ஓர ேஸ பrhண ஜலநிதி⁴ ேமmh ஸல ைஜேஸ ஸதா³ ।
ஆகர ஸமாதா, கிnh அவிசல nh⁴ ரஹதா ஸrhவதா³॥
இஸ பா⁴◌ँதி  ஸேமmh விஷய ஜாகர ஸமா ஜாேத ஸபீ⁴ ।
வஹ ஶாnhதி பாதா ைஹ, ந பாதா காம- கா ஜந கபீ⁴ ॥ 2। 70॥
ஸப³ thயாக³இchசா² காமநா, ேஜா ஜந விசரதா நிthய  ।
மத³ஔர மமதா ந ேஹாகர, ஶாnhதி பாதா ைஹ வ ॥ 2। 71॥
யஹ பாrhத²! ph³ராshதி²தி இேஸ பா நர ந ேமாத ேஹா கபீ⁴ ।
நிrhவாண பத³ ேஹா phராphத இஸேமmh ைட²ர அnhதிம கால பீ⁴ ॥ 2। 72॥
³ஸரா அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 2॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 3

தீஸரா அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா - -

யதி³ ேஹ ஜநாrhத³ந! கrhம ேஸ ம ³th³தி⁴ கஹேத ேரShட² ேஹா ।

10 sanskritdocuments.org



 ஹ கீ³தா nhதீ³

ேதா பி²ர ப⁴யŋhகர கrhம ேமmh iµஜ²ேகா லகா³ேத khேயாmh கேஹா ॥ 3। 1॥
உலஜ²ந ப⁴ேர கஹ வாkhய, ph◌⁴ரம-ஸா டா³லேத ப⁴க³வாnh ேஹா ।
வஹ பா³த நிசய கர கேஹா ஸேஸ iµேஜ² கlhயாண ேஹா ॥ 3। 2॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

பஹேல க ேதா³ பா⁴◌ँதி நிShடா², jhஞாநிேயாmh கீ jhஞாந ேஸ ।
பி²ர ேயாகி³ேயாmh கீ ேயாக³- நிShடா², கrhமேயாக³ விதா⁴ந ேஸ ॥ 3। 3॥
ஆரmhப⁴ பி³ந  கrhம ேக நிShகrhம ேஹா ஜாேத நmh ।
ஸப³ கrhம  ேக thயாக³ ேஸ பீ⁴ th³தி⁴ ஜந பாேத நmh ॥ 3। 4॥
பி³ந கrhம ரஹ பாதா நmh ேகாஈ ஷ பல ப⁴ர கபீ⁴ ।
ேஹா phரkh’தி-³ண ஆதீ⁴ந கரேந கrhம பட³◌़ேத ைஹmh ஸபீ⁴ ॥ 3। 5॥
கrhேமnhth³ேயாmh ேகா ேராக ேஜா மந ேஸ விஷய- சிnhதந கேர ।
வஹ ட⁴◌़ பாக²Nh³ கஹாதா த³mhப⁴ நிஜ மந ேமmh ப⁴ேர ॥ 3। 6॥
ேஜா ேராக மந ேஸ இnhth³யா◌ँஆஸkhதி பி³ந ேஹா நிthய  ।
கrhேமnhth³ேயாmh ேஸ கrhம கரதா ேரShட² ஜந அrhஜுந! வ ॥ 3। 7॥
பி³ந கrhம ேஸ நித ேரShட² நியத- கrhம கரநா த⁴rhம ைஹ ।
பி³ந கrhம ேக தந பீ⁴ ந ஸத⁴தா கர நியத ேஜா கrhம ைஹ ॥ 3। 8॥
தஜ யjhஞ ேக ஶுப⁴ கrhம, ஸாேர கrhம ப³nhத⁴ந பாrhத²! ைஹmh ।
அதஏவ தஜ ஆஸkhதி ஸப³ கர கrhம ேஜா யjhஞாrhத²ைஹmh ॥ 3। 9॥
விதி⁴ ேந phரஜா ேக ஸாத² பஹேல யjhஞ ேகா ரச ேக கஹா ।
ேர கேர யஹ ஸப³ மேநாரத², vh’th³தி⁴ ேஹா இஸேஸ மஹா ॥ 3। 10॥
மக² ேஸ கேரா ம Shட ஸுரக³ண, ேவ கேரmh மேகா ஸதா³ ।
ஐேஸ பரshபர Shட ேஹா, கlhயாண பாஓ ஸrhவதா³॥ 3। 11॥
மக² th’phத ேஹா ஸுர காமநா  கேரŋhேக³ நிthய  ।
உநகா தி³யா உநேகா ந ேத³, ேஜா ேபா⁴க³தா தshகர வ ॥ 3। 12॥
ேஜா யjhஞ ேமmh ேத³ பா⁴க³ கா²ேத பாப ேஸ ²ட கர தேரmh ।
தந ேஹ ேஜா பாபீ பகாேத பாப ேவ ப⁴ண கேரmh ॥ 3। 13॥
ஸmhrhண phராணீ அnhந ேஸ ைஹmh, அnhந ேஹாதா vh’Sh ேஸ ।
யஹ vh’Sh ேஹாதீ யjhஞ ேஸ, ேஜா கrhம கீ ஶுப⁴ sh’Sh ேஸ ॥ 3। 14॥
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பி²ர கrhம ேஹாேத ph³ரம ேஸ ைஹmh, ph³ரம அர ேஸ கஹா ।
ேயாmh யjhஞ ேமmh ஸrhவthர- vhயாபீ ph³ரம நித  ரம ரஹா ॥ 3। 15॥
சலதா ந ேஜா இஸ பா⁴◌ँதி சலேத சkhர ேக அiνஸார ைஹ ।
பாபா இnhth³யலmhப வஹ vhயrhத² ⁴- பா⁴ர ைஹ ॥ 3। 16॥
ேஜா ஆthமரத ரஹதா நிரnhதர, ஆthம- th’phத விேஶஷ ைஹ ।
ஸnhShட ஆthமா ேமmh, உேஸ கரநா நmh ச² ேஶஷ ைஹ ॥ 3। 17॥
உஸேகா ந ேகாஈ லாப⁴ ைஹ கரேந ந கரேந ேஸ கmh ।
ேஹ பாrhத²! phராணீமாthர ேஸ உஸேகா phரேயாஜந ைஹ நmh ॥ 3। 18॥
அதஏவ தஜ ஆஸkhதி, கர கrhதvhய கrhம ஸைத³வ  ।
ேயாmh கrhம ேஜா கரதா பரம பத³ phராphத கரதா ைஹ வ ॥ 3। 19॥
ஜநகாதி³ ேந பீ⁴ th³தி⁴ பாஈ கrhம ஐேஸ  கிேய ।
பி²ர ேலாகஸŋhkh³ரஹ ேத³க² கர பீ⁴ கrhம கரநா சாேய ॥ 3। 20॥
ேஜா காrhய கரதா ேரShட² ஜந கரேத வ ைஹmhஔர பீ⁴ ।
உஸேக phரமாணித- பnhத² பர  ைபர த⁴ரேத ைஹmh ஸபீ⁴ ॥ 3। 21॥
அphராphத iµஜ²ேகா ச² நmh, ேஜா phராphத கரநா ேஹா அபீ⁴ ।
thைரேலாkhய ேமmh கரநா ந ச², பர கrhம கரதா ைமmh ஸபீ⁴ ॥ 3। 22॥
ஆலshய தஜேக பாrhத²! ைமmh யதி³ கrhம ேமmh வர◌ँ நmh ।
ஸப³ பா⁴◌ँதி ேமரா அiνகரண  நர கேரŋhேக³ஸப³ கmh ॥ 3। 23॥
யதி³ ேசா²ட³◌़³◌ँ ைமmh கrhம கரநா, ேலாக ஸாரா ph◌⁴ரShட ேஹா ।
ைமmh ஸrhவ ஸŋhகர கா ப³◌ँ கrhதா, ஸபீ⁴ ஜக³ நShட ேஹா ॥ 3। 24॥
jhேயாmh ட⁴◌़ மாநவ கrhம கரேத நிthய கrhமாஸkhத ேஹா ।
ேயாmh ேலாகஸŋhkh³ரஹ- ேஹ கரதா கrhம, விjhஞ விரkhத ேஹா ॥ 3। 25॥
jhஞாநீ ந டா³ேல ேப⁴த³ கrhமாஸkhத கீ மதி ேமmh கபீ⁴ ।
வஹ ேயாக³- த ேஹா கrhம கர, உநேஸ கராேய பி²ர ஸபீ⁴ ॥ 3। 26॥
ேஹாேத phரkh’தி ேக  ³ேmh ேஸ ஸrhவ கrhம விதா⁴ந ேஸ ।
ைமmh கrhம கரதா, ட⁴◌़- மாநவ மாநதா அபி⁴மாந ேஸ ॥ 3। 27॥
³ணஔர கrhம விபா⁴க³ ேக ஸப³ தththவ ேஜா ஜந ஜாநதா ।
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ேஹாதா ந வஹ ஆஸkhத ³ண கா ேக²ல ³ண ேமmh மாநதா ॥ 3। 28॥
³ண கrhம ேமmh ஆஸkhத ேஹாேத phரkh’தி³ண ேமாத ஸபீ⁴ ।
உந மnhத³ட⁴◌़ே◌ாmh ேகா கேர விசத ந jhஞாநீ ஜந கபீ⁴ ॥ 3। 29॥
அth◌⁴யாthம- மதி ேஸ கrhம அrhபண கர iµேஜ²ஆேக³ ப³ட⁴◌़ே◌ா ।
ப²ல-ஆஶ மமதா ேசா²ட³◌़கர நிசிnhத ேஹாகர பி²ர லட³◌़ே◌ா ॥ 3। 30॥
ேஜா ேதா³ஷ- ³th³தி⁴ விந மாநவ நிthய ரth³தா⁴khத ைஹmh ।
ேமேர ஸுமத அiνஸார கரேக கrhம ேவ நர iµkhத ைஹmh ॥ 3। 31॥
ேஜா ேதா³ஷ- த³rhஶீ ட⁴◌़மதி மத மாநேத ேமரா நmh ।
ேவ ஸrhவjhஞாந- விட⁴◌़ நர நித நShட ஜாேநாmh ஸப³ கmh ॥ 3। 32॥
வrhேத ஸதா³அபநீ phரkh’தி அiνஸார jhஞாந- நிதா⁴ந பீ⁴ ।
நிkh³ரஹ கேரகா³ khயா, phரkh’தி அiνஸார ைஹmh phராணீ ஸபீ⁴ ॥ 3। 33॥
அபேந விஷய ேமmh இnhth³ேயாmh ேகா ராக³ பீ⁴ ைஹ th³ேவஷ பீ⁴ ।
ேய ஶth ைஹmh, வஶ ேமmh ந இநேக சாேய ஆநா கபீ⁴ ॥ 3। 34॥
ஊ◌ँேச ஸுலப⁴ பர- த⁴rhம ேஸ நிஜ வி³ண த⁴rhம மஹாnh ைஹ ।
பரத⁴rhம ப⁴யphரத³, mh’th பீ⁴ நிஜ த⁴rhம ேமmh கlhயாண ைஹ ॥ 3। 35॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ப⁴க³வnh! கேஹா கரநா நmh நர சாஹதா ஜப³ஆப ைஹ ।
பி²ர ெகௗந ப³ல ேஸ கீ²ச கர உஸேஸ கராதா பாப ைஹ ॥ 3। 36॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ைபதா³ ரேஜா³ண ேஸ ஹுஆ யஹ காம  யஹ khேராத⁴  ।
ேப மஹாபாபீ கராதா பாப ைஹ ைவ ய ॥ 3। 37॥
jhேயாmh க³rhப⁴ ²lh ேஸ, ⁴ஏ◌ँ ேஸ ஆக³, ஶீஶா ⁴ல ேஸ ।
ேயாmh காம ேஸ ரஹதா ட⁴கா ைஹ, jhஞாந பீ⁴ (ஆல) ேஸ ॥ 3। 38॥
யஹ காம ஶth மஹாnh, நிthய அth’phத அkh³நி ஸமாந ைஹ ।
இஸேஸ ட⁴கா ெகௗnhேதய! ஸாேர jhஞாநிேயாmh கா jhஞாந ைஹ ॥ 3। 39॥
மந, இnhth³ேயாmh ேமmh, ³th³தி⁴ ேமmh யஹ வாஸ ைவ நித கேர ।
இநேக ஸஹாேர jhஞாந ட⁴க, வாthம ேகா ேமாத கேர ॥ 3। 40॥
இnhth³ய- த³மந கரேக கேரா பி²ர நாஶ ஶth மஹாnh கா ।
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பாபீ ஸதா³ யஹ நாஶகா jhஞாந கா விjhஞாந கா ॥ 3। 41॥
ைஹmh ேரShட²இnhth³ய, இnhth³ேயாmh ேஸ பாrhத²! மந மாேநா பேர ।
மந ேஸ பேர பி²ர ³th³தி⁴, ஆthமா ³th³தி⁴ ேஸ ஜாேநா பேர ॥ 3। 42॥
ேயாmh ³th³தி⁴ ேஸ ஆthமா பேர ைஹ ஜாந இஸேக jhஞாந ேகா ।
மந வய கரேக த ³rhஜய காம ஶth மஹாnh ேகா ॥ 3। 43॥
தீஸரா அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 3॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 4

ெசௗதா²அth◌⁴யாய

ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ைமmhேந கஹா தா²ஸூrhய ேக phரதி ேயாக³ யஹ அvhயய மஹா ।
பி²ர ஸூrhய ேந மiν ேஸ கஹா இவா ேஸ மiν ேந கஹா ॥ 4। 1॥
ேயாmh ராஜ’ பசித ஹுஏ ஸுபரmhபராக³த ேயாக³ ேஸ ।
இஸ ேலாக ேமmh வஹ ட க³யா ப³ஹு கால ேக ஸmhேயாக³ ேஸ ॥ 4। 2॥
ைமmhேந ஸமஜ²கர யஹ ராதந ேயாக³- ேரShட² ரஹshய ைஹ ।
ஜ²ேஸ கஹா ஸப³ khேயாŋhகி  மம ப⁴khத ஔர வயshய ைஹ ॥ 4। 3॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ைபதா³ஹுஏ ேத²ஸூrhய பஹேல ஆப ஜnhேம ைஹmh அபீ⁴ ।
ைமmh மாநmh ைகேஸ கஹா யஹ ஆபேந உநேஸ கபீ⁴ ॥ 4। 4॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ைமmhஔர  அrhஜுந! அேநேகாmh பா³ர ஜnhேம ைஹmh கmh ।
ஸப³ ஜாநதா ஹூ◌ँ ைமmh பரnhதப! jhஞாந ஜ²ேகா ைஹ நmh ॥ 4। 5॥
யth³யபி அஜnhமா, phராணிேயாmh கா ஈஶ ைமmh அvhயய பரmh ।
பர நிஜ phரkh’தி ஆதீ⁴ந கர, mh ஜnhம மாயா ேஸ shவயmh ॥ 4। 6॥
ேஹ பாrhத²! ஜப³ ஜப³ த⁴rhம க⁴டதா ஔர ப³ட⁴◌़தா பாப  ।
தப³ தப³ phரகட ைமmh ப அபநா நிthய கரதா ஆப  ॥ 4। 7॥
ஸjhஜந ஜேநாmh கா thராண கரேந ³Shட- ஜந-ஸmhஹார-த ।
க³- க³ phரகட ேஹாதா shவயmh ைமmh, த⁴rhம ேக உth³தா⁴ர த ॥ 4। 8॥
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ேஜா தி³vhய ேமரா ஜnhம கrhம ரஹshய ேஸ ஸப³ ஜாந ேல ।
iµஜ²ேமmh ேல தந thயாக³அrhஜுந! பி²ர ந வஹ ஜந ஜnhம ேல ॥ 4। 9॥
மnhமய மமாத ஜந ஹுஏ ப⁴ய khேராத⁴ ராக³- விந ைஹmh ।
தப யjhஞ ேஸ ேஹா ஶுth³த⁴ ப³ஹு iµஜ²ேமmh ஹுஏ லவந ைஹmh ॥ 4। 10॥
ஸ பா⁴◌ँதி ேஜா ப⁴ஜேத iµேஜ² உஸ பா⁴◌ँதி ³mh ப²ல- ேபா⁴க³ பீ⁴ ।
ஸப³ ஓர ேஸ  வrhதேத மம மாrhக³ ேமmh மாநவ ஸபீ⁴ ॥ 4। 11॥
இஸ ேலாக ேமmh கரேத ப²ேலch²க ேத³வதா-ஆராத⁴நா ।
தthகால ேஹாதீ rhண உநகீ கrhம ப²ல கீ ஸாத⁴நா ॥ 4। 12॥
ைமmhேந ப³நாேய கrhம ³ண ேக ேப⁴த³ ேஸ சஹு◌ँ வrhண பீ⁴ ।
கrhதா உnhேஹாmh கா ஜாந , அvhயய அகrhதா ைமmh ஸபீ⁴ ॥ 4। 13॥
ப²ல கீ ந iµஜ²ேகா சாஹ ப³◌ँத⁴தா ைமmh ந கrhேமாmh ேஸ கmh ।
ேயாmh ஜாநதா ைஹ ேஜா iµேஜ² வஹ கrhம ேஸ ப³◌ँத⁴தா நmh ॥ 4। 14॥
யஹ ஜாந கrhம iµiµேஷாmh ேந ஸதா³ பஹேல கிேய ।
phராசீந rhவஜ- kh’த கேரா அப³ கrhம ம இஸ  ேய ॥ 4। 15॥
khயா கrhம ஔர அகrhம ைஹ ⁴ேல ய விth³வாnh பீ⁴ ।
ேஜா ஜாந பாேபாmh ேஸ ²ேடா, வஹ கrhம கஹதா ஹூ◌ँஸபீ⁴ ॥ 4। 16॥
ேஹ பாrhத²! கrhம அகrhம ஔர விகrhம கா khயா jhஞாந ைஹ ।
யஹ ஜாந ேலா ஸப³, கrhம கீ க³தி க³ஹநஔர மஹாnh ைஹ ॥ 4। 17॥
ேஜா கrhம ேமmh ேத³ேக²அகrhம, அகrhம ேமmh பீ⁴ கrhம  ।
ைஹ ேயாக³- த jhஞாநீ வ, ஸப³ கrhம கரதா ைஹ வ ॥ 4। 18॥
jhஞாநீ உேஸ பNh³த கேஹmh உth³ேயாக³ஸேக ேஹாmh ஸபீ⁴ ।
ப²ல- வாஸநா பி³ந, ப⁴shம ேஹாmh jhஞாநாkh³நி ேமmh ஸப³ கrhம பீ⁴ ॥ 4। 19॥
ேஜா ைஹ நிராரய th’phத நித, ப²ல காமநாஏ◌ँ தஜ ஸபீ⁴ ।
வஹ கrhம ஸப³ கரதா ஹுஆ, ச² பீ⁴ நmh கரதா கபீ⁴ ॥ 4। 20॥
ேஜா காமநா தஜ, ஸrhவஸŋhkh³ரஹ thயாக³, மந வஶ ேமmh கேர ।
ேகவல கேர ேஜா கrhம ைத³க, பாப ேஸ ைஹ வஹ பேர ॥ 4। 21॥
பி³ந th³ேவஷ th³வnhth³வ அth³தி⁴ th³தி⁴ ஸமாந ைஹmh ஸேகா ஸபீ⁴ ।
ேஜா ைஹ யth³’chசா²-லாப⁴- th’phத ந ப³th³த⁴ வஹ கர கrhம பீ⁴ ॥ 4। 22॥
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சித jhஞாந ேமmh நகா ஸதா³ ேஜா iµkhத ஸŋhக³- விந ேஹாmh ।
யjhஞாrhத² கரேத கrhம உநேக ஸrhவ கrhம விந ேஹாmh ॥ 4। 23॥
மக² ph³ரம ேஸ, ph³ரமாkh³நி ேஸ, ஹவி ph³ரம, அrhபண ph³ரம ைஹ ।
ஸப³ கrhம ஸேகா ph³ரம, கரதா phராphத வஹ ஜந ph³ரம ைஹ ॥ 4। 24॥
ேயாகீ³ ஷ ச²ைத³வ- யjhஞ உபாஸநா ேமmh மந த⁴ேரmh ।
ph³ரமாkh³நி ேமmh ச² யjhஞ th³வாரா யjhஞ jhஞாநீ ஜந கேரmh ॥ 4। 25॥
ச² ேஹாmhமேத ேராthராதி³இnhth³ய ஸmhயேமாmh கீ ஆக³ ேமmh ।
இnhth³ய-அநல ேமmh ச² விஷய ஶph³தா³தி³ஆஹுதி ேத³ ரேமmh ॥ 4। 26॥
கர ஆthம-ஸmhயமப ேயாகா³நல phரதீ³phத ஸுjhஞாந ேஸ ।
ச² phராண ஏவmh இnhth³ேயாmh ேக கrhம ேஹாேமmh th◌⁴யாந ேஸ ॥ 4। 27॥
ச²ஸmhய ஜந யjhஞ கரேத ேயாக³, தப ேஸ, தா³ந ேஸ ।
shவாth◌⁴யாய ேஸ கரேத யதீ, ச² யjhஞ கரேத jhஞாந ேஸ ॥ 4। 28॥
ச² phராண ேமmh ேஹாேமmh அபாந வ phராணவா அபாந ேமmh ।
ச² ேராக phராண அபாந phராயாம  ேக th◌⁴யாந ேமmh ॥ 4। 29॥
ச²தாஹா ஹவந கரேத, phராண  ேமmh phராண ைஹmh ।
ய பாப யjhேஞாmh ேஸ கிேய, ேய யjhஞ- விjhஞ மஹாnh ைஹmh ॥ 4। 30॥
ேஜா யjhஞ கா அவேஶஷ கா²ேத, ph³ரம ேகா பாேத ஸபீ⁴ ।
பரேலாக ேதா khயா, யjhஞ- thயாகீ³ ேகா நmh யஹ ேலாக பீ⁴ । 4। 31॥
ப³ஹு பா⁴◌ँதி ேஸ ேயாmh ph³ரம-iµக² ேமmh யjhஞ கா விshதார ைஹ ।
ேஹாேத ஸபீ⁴ ைஹmh கrhம ேஸ, யஹ ஜாந கர நிshதார ைஹ ॥ 4। 32॥
த⁴ந- யjhஞ ேஸ ஸமேஜா²ஸதா³ jhஞாந- யjhஞ phரதா⁴ந ைஹ ।
ஸப³ கrhம கா நித jhஞாந ேமmh  பாrhத²! பrhயவஸாந ைஹ ॥ 4। 33॥
ேஸவா விநய phரணிபாத rhவக phரந ேசா² th◌⁴யாந ேஸ ।
உபேத³ஶ ேத³ŋhேக³ jhஞாந கா தப³ தththவ- த³rhஶீ jhஞாந ேஸ ॥ 4। 34॥
ேஹாகா³ நmh பி²ர ேமாஹ ஐேஸ ேரShட² ஶுth³த⁴ விேவக ேஸ ।
தப³ தி³ேக²ŋhேக³ வ iµஜ²ேமmh ஔர ஜ²ேமmh ஏக ேஸ ॥ 4। 35॥
ேதரா கmh யதி³ பாபிேயாmh ேஸ ேகா⁴ர பாபாசார ேஹா ।
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இஸ jhஞாந நyhயா ேஸ ஸஹஜ ேமmh பாப ஸாக³ர பார ேஹா ॥ 4। 36॥
jhேயாmh பாrhத²! பாவக phரjhjhவத ஈnhத⁴ந ஜலாதீ ைஹ ஸதா³ ।
jhஞாநாkh³நி ஸாேர கrhம கரதீ ப⁴shம ேயாmh  ஸrhவதா³॥ 4। 37॥
இஸ ேலாக ேமmh ஸாத⁴ந பவிthர ந ஔர jhஞாந ஸமாந ைஹ ।
ேயாகீ³ ஷ பாகர ஸமய பாதா shவயmh  jhஞாந ைஹ ॥ 4। 38॥
ேஜா கrhம- தthபர ைஹ ேதnhth³ய ஔர ரth³தா⁴வாnh ைஹ ।
வஹ phராphத கரேக jhஞாந பாதா ஶீkh◌⁴ர ஶாnhதி மஹாnh ைஹ ॥ 4। 39॥
ஸேமmh ந ரth³தா⁴ jhஞாந, ஸmhஶயவாந ³ேப³ஸப³ கmh ।
உஸேக ேய ஸுக², ேலாக யா பரேலாக ச² பீ⁴ ைஹ நmh ॥ 4। 40॥
தஜ ேயாக³- ப³ல ேஸ கrhம, காேட jhஞாந ேஸ ஸmhஶய ஸபீ⁴ ।
உஸ ஆthம- jhஞாநீ ேகா ந பா³nhேத⁴ கrhம ப³nhத⁴ந ேமmh கபீ⁴ ॥ 4। 41॥
அjhஞாந ேஸ ேஜா ph◌⁴ரம ’த³ய ேமmh, காட jhஞாந kh’பாந ேஸ ।
அrhஜுந க²ட³◌़ ◌ா ேஹா th³த⁴ கர, ேஹா ேயாக³ஆத jhஞாந ேஸ ॥ 4। 42॥
ெசௗதா²அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 4॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 5

பா◌ँசவா அth◌⁴யாய
அrhஜுந ேந கஹா - -

கஹேத கபீ⁴ ேஹா ேயாக³ ேகா உthதம கபீ⁴ ஸmhnhயாஸ ேகா ।
ேக kh’Shண! நிசய கர கேஹா வஹ ஏக ஸேஸ ேரய ேஹா ॥ 5। 1॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ஸmhnhயாஸ ஏவmh ேயாக³ ேதா³ேநாmh ேமாகா ைஹmh மஹா ।
ஸmhnhயாஸ ேஸ பர கrhமேயாக³ மஹாnh தகா கஹா ॥ 5। 2॥
ைஹ நிthய ஸmhயா ந ஸேமmh th³ேவஷ யா இchசா² ர ।
தஜ th³வnhth³வ ஸுக² ேஸ ஸrhவ ப³nhத⁴ந-iµkhத ேஹாதா ைஹ வ ॥ 5। 3॥
ைஹ ’ஸாŋhkh²ய’ ’ ேயாக³’ விபி⁴nhந கஹேத ட⁴◌़, நmh பNh³த கேஹmh ।
பாேத உப⁴ய ப²ல ஏக ேக ேஜா rhண ஸாத⁴ந ேமmh ரேஹmh ॥ 5। 4॥
பாேத ஸுக³தி ேஜா ஸாŋhkh²ய- jhஞாநீ கrhம- ேயாகீ³ பீ⁴ வ ।
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ேஜா ஸாŋhkh²ய, ேயாக³ஸமாந ஜாேந தththவ பசாேந ஸ ॥ 5। 5॥
நிShகாம- கrhம- விந ேஹா, பாந க²ந ஸmhnhயாஸ ைஹ ।
iµநி கrhம- ேயாகீ³ ஶீkh◌⁴ர கரதா ph³ரம ேமmh  வாஸ ைஹ ॥ 5। 6॥
ேஜா ேயாக³ த ைஹ, ஶுth³த⁴ மந, நிஜ ஆthமத ேத³ேக²ஸபீ⁴ ।
வஹ ஆthம-இnhth³ய த ஜந, நmh phத கரேக கrhம பீ⁴ ॥ 5। 7॥
தththவjhஞ ஸமேஜ² khத ைமmh கரதா ந ச² கா²தா ஹுஆ ।
பாதா நிரக²தா ஸூ◌ँக⁴தா ஸுநதா ஹுஆ ஜாதா ஹுஆ ॥ 5। 8॥
²ேத வ ேஸாேத ஸா◌ँஸ ேலேத ேசா²ட³◌़ேத யா ேபா³லேத ।
வrhேத விஷய ேமmh இnhth³யா◌ँ th³’க³ ப³nhத³ கரேத ேகா²லேத ॥ 5। 9॥
ஆஸkhதி தஜ ேஜா ph³ரம-அrhபண கrhம கரதா ஆப ைஹ ।
ைஜேஸ கமல ேகா ஜல நmh லக³தா உேஸ ேயாmh பாப ைஹ । 5। 10॥
மந, ³th³தி⁴, தந ேஸஔர ேகவல இnhth³ேயாmh ேஸ பீ⁴ கபீ⁴ ।
தஜ ஸŋhக³, ேயாகீ³ கrhம கரேத ஆthம- ேஶாத⁴ந-த ஸபீ⁴ ॥ 5। 11॥
ப²ல ேஸ ஸைத³வ விரkhத ேஹா சிர- ஶாnhதி பாதா khத ைஹ ।
ப²ல- காமநா ேமmh ஸkhத ேஹா ப³◌ँத⁴தா ஸைத³வ அkhத ைஹ ॥ 5। 12॥
ஸப³ கrhம தஜ மந ேஸ ேதnhth³ய வதா⁴ ேமாத³ ேஸ ।
பி³ந ச² கராேய யா கிேய நவ- th³வார- ர ேமmh நித ப³ேஸ ॥ 5। 13॥
கth’thவ கrhம ந, கrhம- ப²ல-ஸmhேயாக³ ஜக³தீ³வர கபீ⁴ ।
ரசதா நmh அrhஜுந! ஸைத³வ shவபா⁴வ கரதா ைஹ ஸபீ⁴ ॥ 5। 14॥
ஈவர ந ேலதா ைஹ கி கா Nhய அத²வா பாப  ।
ைஹ jhஞாந மாயா ேஸ ட⁴கா ேயாmh வ ேமாத ஆப  ॥ 5। 15॥
பர ³ர ேஹாதா jhஞாந ேஸ நகா ’த³ய-அjhஞாந ைஹ ।
கரதா phரகாஶித ’ தththவ’ உநகா jhஞாந ஸூrhய ஸமாந ைஹ ॥ 5। 16॥
தnhநிShட² தthபர ேஜா உ ேமmh, ³th³தி⁴ மந த⁴ரேத வmh ।
ேவ jhஞாந ேஸ நிShபாப ேஹாகர ஜnhம பி²ர ேலேத நmh ॥ 5। 17॥
விth³யாவிநய- த- th³விஜ, வபச, சாேஹ க³ஊ, க³ஜ, வாந ைஹ ।
ஸப³ேக விஷய ேமmh jhஞாநிேயாmh கீ th³’Sh ஏக ஸமாந ைஹ ॥ 5। 18॥
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ேஜா ஜந ரேக²mh மந ஸாmhய ேமmh ேவ த ேலேத ஜக³ யmh ।
பர ph³ரம ஸம நிrhேதா³ஷ ைஹ, ேயாmh ph³ரம ேமmh ேவ ஸப³ கmh ॥ 5। 19॥
phய வsh பா ந phரஸnhந, அphய பா ந ேஜா ஸுக²-ந ைஹ ।
நிrhேமாஹ th³’ட⁴- மதி ph³ரமேவthதா ph³ரம ேமmh லவந ைஹ ॥ 5। 20॥
நmh ேபா⁴க³- விஷயாஸkhத ேஜா ஜந ஆthம-ஸுக² பாதா வ ।
வஹ ph³ரமத, அiνப⁴வ கேர அய மஹாஸுக²நிthய  ॥ 5। 21॥
ேஜா பா³ஹ ஸmhேயாக³ ேஸ ைஹmh ேபா⁴க³ ³க²காரண ஸபீ⁴ ।
ைஹ ஆதி³ உநகா அnhத, உநேமmh விjhஞ நmh ரமேத கபீ⁴ ॥ 5। 22॥
ேஜா காம- khேராதா⁴ேவக³ஸஹதா ைஹ மரண பrhயnhத  ।
ஸmhஸார ேமmh ேயாகீ³ வ நர ஸுக²ஸதா³ பாதா வ ॥ 5। 23॥
ேஜா ஆthமரத அnhத:ஸுகீ²ைஹ jhேயாதி ஸேமmh vhயாphத ைஹ ।
வஹ khத ph³ரம-shவப ேஹா நிrhவாண கரதா phராphத ைஹ ॥ 5। 24॥
நிShபாப ேஜா கர ஆthம-ஸmhயம th³வnhth³வ- ³th³தி⁴- விந ைஹmh ।
ரத வத ேமmh, ph³ரம ேமmh ேஹாேத வ ஜந ந ைஹmh ॥ 5। 25॥
யதி காம khேராத⁴ விந நேமmh ஆthம- jhஞாந phரதா⁴ந ைஹ ।
தா nhேஹாmhேந மந உnhேஹmh ஸப³ ஓர  நிrhவாண ைஹ ॥ 5। 26॥
த⁴ர th³’Sh ph◌⁴’ மth◌⁴ய ேமmh தஜ பா³ய விஷேயாmh ேகா ஸபீ⁴ ।
நித நாகாசா கிேய ஸம phராணஔர அபாந பீ⁴ ॥ 5। 27॥
வஶ ேமmh கேர மந ³th³தி⁴ இnhth³ய ேமா ேமmh ேஜா khத ைஹ ।
ப⁴ய khேராத⁴ இchசா² thயாக³ கர வஹ iµநி ஸதா³ iµkhத ைஹ ॥ 5। 28॥
ஜாேந iµேஜ² தப யjhஞ ேபா⁴khதா ேலாக shவா நிthய  ।
ஸப³ phராணிேயாmh கா thர ஜாேந ஶாnhதி பாதா ைஹ வ ॥ 5। 29॥
பாசவா அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 5॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 6

ச²டா²அth◌⁴யாய

ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ப²ல-ஆஶ தஜ, கrhதvhய கrhம ஸைத³வ ேஜா கரதா, வ ।
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ேயாகீ³ வ ஸmhnhயா, ந ேஜா பி³ந அkh³நி யா பி³ந கrhம  ॥ 6। 1॥
வஹ ேயாக³ ஸமேஜா²ேஸ ஸmhnhயாஸ கஹேத ைஹmh ஸபீ⁴ ।
ஸŋhகlhப ேக ஸmhnhயாஸ பி³ந ப³நதா நmh ேயாகீ³ கபீ⁴ ॥ 6। 2॥
ேஜா ேயாக³-ஸாத⁴ந சாஹதா iµநி, ேஹ உஸகா கrhம ைஹ ।
ேஹா ேயாக³ ேமmh ஆட⁴◌़, உஸகா ேஹ உபஶம த⁴rhம ைஹ ॥ 6। 3॥
ஜப³³ர விஷேயாmh ேஸ, ந ேஹா ஆஸkhத கrhேமாmh ேமmh கபீ⁴ ।
ஸŋhகlhப thயாேக³ஸrhவ, ேயாகா³ட⁴◌़ கஹலாதா தபீ⁴ ॥ 6। 4॥
உth³தா⁴ர அபநா ஆப கர, நிஜ ேகா ந கி³ரேந ேத³ கபீ⁴ ।
வஹ ஆப  ைஹ ஶth அபநா, ஆப  ைஹ thர பீ⁴ ॥ 6। 5॥
ேஜா த ேலதா ஆபேகா வஹ ப³nh⁴ அபநா ஆப  ।
ஜாநா ந அபேந ேகா shவயmh   கேர தா வ ॥ 6। 6॥
அதி ஶாnhத ஜந, மநத கா ஆthமா ஸைத³வ ஸமாந ைஹ ।
ஸுக²- :³க², ஶீதல-ஊShண அத²வா மாந யா அபமாந ைஹ ॥ 6। 7॥
டshத²இnhth³யத ஸேமmh jhஞாந ைஹ விjhஞாந ைஹ ।
வஹ khத ஸேகா shவrhண, பthத²ர, ⁴ல ஏக ஸமாந ைஹ ॥ 6। 8॥
ைவ, ஸு’த³, மth◌⁴யshத², ஸா⁴, அஸா⁴, நேஸ th³ேவஷ ைஹ ।
பா³nhத⁴வ, உதா³, thர ேமmh ஸம ³th³தி⁴ ஷ விேஶஷ ைஹ ॥ 6। 9॥
சித-ஆthம-ஸmhயம நிthய ஏகாகீ கேர ஏகாnhத ேமmh ।
தஜ ஆஶ-ஸŋhkh³ரஹ நித நிரnhதர ேயாக³ ேமmh ேயாகீ³ ரேமmh ॥ 6। 10॥
ஆஸந த⁴ேர ஶுசி- ⁴ பர தி²ர, ஊ◌ँச நீச ந ெடௗ²ர ேஹா ।
ஶ பர பி³சா² mh’க³சா²ல, உஸ பர வshthர பாவந ஔர ேஹா ॥ 6। 11॥
ஏகாkh³ர கர மந, ேராக இnhth³ய சிthத ேக vhயாபார ேகா ।
பி²ர ஆthம- ேஶாத⁴ந ேஹ ைப³ேட² நிthய ேயாகா³சார ேகா ॥ 6। 12॥
ேஹாகர அசல, th³’ட⁴◌़, ஶீஶ kh³வா ஔர காயா ஸம கேர ।
தி³ஶி அnhய அவேலாேக நmh நாஸாkh³ர பர  th³’க³ த⁴ேர ॥ 6। 13॥
ப³ந ph³ரமசா ஶாnhத, மந-ஸmhயம கேர ப⁴ய-iµkhத ேஹா ।
ேஹா மthபராயண சிthத iµஜ²ேமmh  லகா³கர khத ேஹா ॥ 6। 14॥
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ேயாmh ேஜா நியத- சித khத ேயாகா³ph◌⁴யாஸ ேமmh ரத நிthய  ।
iµஜ²ேமmh கீ நிrhவாண பரமா ஶாnhதி பாதா ைஹ வ ॥ 6। 15॥
யஹ ேயாக³அதி கா²கர ந ஸத⁴தா ைஹ ந அதி உபவாஸ ேஸ ।
ஸத⁴தா ந அதிஶய நீnhத³அத²வா ஜாக³ரண ேக thராஸ ேஸ ॥ 6। 16॥
ஜப³ khத ேஸாநா ஜாக³நா ஆஹார ஔர விஹார ேஹாmh ।
ேஹா :³க²ஹா ேயாக³ ஜப³ பத ஸபீ⁴ vhயவஹார ேஹாmh ॥ 6। 17॥
ஸmhயத ஹுஆ சித ஆthம  ேமmh நிthய ரம ரஹதா ஜபீ⁴ ।
ரஹதீ ந ேகாஈ காமநா நர khத கஹலாதா தபீ⁴ ॥ 6। 18॥
அவிசல ரேஹ பி³ந வா தீ³பக- jhேயாதி ைஜேஸ நிthய  ।
ைஹ சிthதஸmhயத ேயாக³-ஸாத⁴க khத கீ உபமா வ ॥ 6। 19॥
ரமதா ஜஹா◌ँ சித ேயாக³- ேஸவந ேஸ நிth³த⁴ ஸைத³வ ைஹ ।
ஜப³ ேத³க²அபேந ஆபேகா ஸnhShட ஆthமா ேமmh ரேஹ ॥ 6। 20॥
இnhth³ய-அேகா³சர ³th³தி⁴- க³mhய அநnhத ஸுக²அiνப⁴வ கேர ।
ஸேமmh ரமா ேயாகீ³ ந ³க³தா தththவ ேஸ தில ப⁴ர பேர ॥ 6। 21॥
பாகர ேஸ ஜக³ ேமmh ந உthதம லாப⁴ தி³க²தா ைஹ கmh ।
ஸேமmh ஜேம ஜந ேகா க²ந ³க² பீ⁴ ³கா³ பாதா நmh ॥ 6। 22॥
கஹேத உேஸ  ேயாக³ஸேமmh ஸrhவ:³க² விேயாக³ைஹ ।
th³’ட⁴◌़- சிthத ேஹாகர ஸாத⁴ேந ேக ேயாkh³ய  யஹ ேயாக³ைஹ ॥ 6। 23॥
ஸŋhகlhப ேஸ உthபnhந ஸா காமநாஏ◌ँ ேசா²ட³◌़ேக ।
மநேஸ ஸதா³ஸப³ ஓர ேஸ  இnhth³ேயாmh ேகா ேமாட³◌़ேக ॥ 6। 24॥
ேஹா ஶாnhத khரமஶ: தீ⁴ர மதி ேஸ ஆthம-ஸுshதி²ர மந கேர ।
ேகாஈ விஷய கா பி²ர ந கிசிth சிthத ேமmh சிnhதந கேர ॥ 6। 25॥
யஹ மந சபல அshதி²ர ஜஹா◌ँ ேஸ பா⁴க³ கர ஜாேய பேர ।
ேராேக வmh ேஸஔர பி²ர ஆதீ⁴ந ஆthமா ேக கேர ॥ 6। 26॥
ேஜா ph³ரம⁴த, phரஶாnhத- மந, ஜந ரஜ- ரத நிShபாப ைஹ ।
உஸ கrhமேயாகீ³ ேகா பரம ஸுக² phராphத ேஹாதா ஆப ைஹ ॥ 6। 27॥
நிShபாப ேஹா இஸ பா⁴◌ँதி ேஜா கரதா நிரnhதர ேயாக³ைஹ ।
வஹ ph³ரம- phராphதி-shவப-ஸுக² கரதா ஸதா³ உபேபா⁴க³ைஹ ॥ 6। 28॥
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khதாthம ஸமத³rhஶீ ஷ ஸrhவthர  ேத³ேக²ஸதா³ ।
ைமmh phராணிேயாmh ேமmh ஔர phராணீமாthர iµஜ²ேமmh ஸrhவதா³॥ 6। 29॥
ேஜா ேத³க²தா iµஜ²ேமmh ஸபீ⁴ ேகா ஔர iµஜ²ேகா ஸப³ கmh ।
ைமmh ³ர உஸ நர ேஸ நmh வஹ ³ர iµஜ²ேஸ ைஹ நmh ॥ 6। 30॥
ஏகthவ- மதி ேஸ ஜாந ேவாmh ேமmh iµேஜ² நர நிthய  ।
ப⁴ஜதா ரேஹ ேஜா, ஸrhவதா² கர கrhம iµஜ²ேமmh ைஹ வ ॥ 6। 31॥
ஸுக²- :³க²அபநா ஔரஔேராmh கா ஸமshத ஸமாந ைஹ ।
ேஜா ஜாநதா அrhஜுந! வ ேயாகீ³ஸைத³வ phரதா⁴ந ைஹ ॥ 6। 32॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ேஜா ஸாmhய- மதி ேஸ phராphய மேந ேயாக³ ம⁴ஸூத³ந! கஹா ।
மந கீ சபலதா ேஸ மஹா அshதி²ர iµேஜ² வஹ தி³க² ரஹா ॥ 6। 33॥
ேஹ kh’Shண! மந சசல ஹ² ப³லவாnh ைஹ th³’ட⁴◌़ ைஹ க⁴நா ।
மந ஸாத⁴நா ³Shகர தி³ேக²ைஜேஸ ஹவா கா பா³◌ँத⁴நா ॥ 6। 34॥
 ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

சசல அஸmhஶய மந மஹாபா³ேஹா! க²ந ஸாத⁴ந க⁴நா ।
அph◌⁴யாஸஔர விராக³ ேஸ பர பாrhத²! ேஹாதீ ஸாத⁴நா ॥ 6। 35॥
தா ந ேஜா மந, ேயாக³ைஹ ³Shphராphய மத ேமரா ய ।
மந த கர ேஜா யthந கரதா phராphத கரதா ைஹ வ ॥ 6। 36॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ேஜா ேயாக³- விசத யthநந பரnh ரth³தா⁴வாnh ேஹா ।
வஹ ேயாக³-th³தி⁴ ந phராphத கர, க³தி ெகௗந  பாதா கேஹா? 6। 37॥
ேமாத நிராரய, ph³ரம- பத² ேமmh ேஹா உப⁴ய பத²- ph◌⁴ரShட khயா ।
வஹ பா³த³ேலாmh-ஸா சி²nhந ேஹா, ேஹாதா ஸைத³வ விநShட khயா ? 6। 38॥
ேஹ kh’Shண! க கர ஸகல ஸnhேத³ஹ ேமரா ேமேய ।
தஜ கர mhேஹmh ைஹ ெகௗந யஹ ph◌⁴ரம ³ர கரேந ேக ேய ? 6। 39॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

இஸ ேலாக ேமmh பரேலாக ேமmh வஹ நShட ேஹாதா ைஹ நmh ।
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கlhயாணகா- கrhம கரேந ேமmh நmh ³rhக³தி கmh ॥ 6। 40॥
ஶுப⁴ ேலாக பாகர Nhயவாேநாmh கா, ரேஹ வrhேஷாmh வmh ।
பி²ர ேயாக³- விசத ஜnhமதா மாnh ஶுசி ேக க⁴ர கmh ॥ 6। 41॥
யா ஜnhம ேலதா ேரShட² jhஞாநீ ேயாகி³ேயாmh ேக வmhஶ ேமmh ।
³rhலப⁴ ஸதா³ஸmhஸார ேமmh ைஹ ஜnhம ஐேஸ அmhஶ ேமmh ॥ 6। 42॥
பாதா வஹா◌ँ பி²ர rhவ- மதி-ஸmhேயாக³ வஹ நர- ரthந ைஹ ।
உஸ ³th³தி⁴ ேஸ பி²ர th³தி⁴ ேக கரதா ஸைத³வ phரயthந ைஹ ॥ 6। 43॥
ேஹ பாrhத²! rhவாph◌⁴யாஸ ேஸ கி²சதா உத⁴ர லாசார ேஹா ।
ேஹா ேயாக³-இch²க ேவத³- வrhணித கrhம- ப²ல ேஸ பார ேஹா ॥ 6। 44॥
அதி யthந ேஸ வஹ ேயாக³ேஸவீ ஸrhவபாப- விந ேஹா ।
ப³ஹு ஜnhம பீேச²th³த⁴ ேஹாகர பரம க³தி ேமmh ந ேஹா ॥ 6। 45॥
ஸாேர தபshவீ। jhஞாநிேயாmh ேஸ, கrhமநிShேடா²mh ேஸ ஸதா³ ।
ைஹ ேரShட² ேயாகீ³, பாrhத²! ேஹா இஸ ேஹ ேயாகீ³ஸrhவதா³॥ 6। 46॥
ஸப³ ேயாகி³ேயாmh ேமmh மாநதா ைமmh khததம ேயாகீ³ வ ।
ரth³தா⁴-ஸத மம th◌⁴யாந த⁴ர ப⁴ஜதா iµேஜ² ேஜா நிthய  ॥ 6। 47॥
ச²டா²அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 6॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 7

ஸாதவாmh அth◌⁴யாய

ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

iµஜ²ேமmh லகா³ கர சிthத ேமேர ஆஸேர கர ேயாக³ பீ⁴ ।
ைஜஸா அஸmhஶய rhண ஜாேநகா³iµேஜ² வஹ ஸுந ஸபீ⁴ ॥ 7। 1॥
விjhஞாந- த வஹ jhஞாந கஹதா ஹூ◌ँஸபீ⁴ விshதார ேமmh ।
ேஜா ஜாந கர ச² ஜாநநா ரஹதா நmh ஸmhஸார ேமmh ॥ 7। 2॥
ேகாஈ ஸஹshேராmh மாநேவாmh ேமmh th³தி⁴ கரநா டா²நதா ।
உந யthநஶீேலாmh ேமmh iµேஜ² ேகாஈ யதா²வth ஜாநதா ॥ 7। 3॥
ph’th²வீ, பவந, ஜல, ேதஜ, நப⁴, மந, அஹŋhகார வ ³th³தி⁴ பீ⁴ ।
இந ஆட² பா⁴ேகா³mh ேமmh விபா⁴த ைஹ phரkh’தி ேம ஸபீ⁴ ॥ 7। 4॥
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ேஹ பாrhத²! வஹ ’அபரா’ phரkh’தி கா ஜாந ேலா விshதார ைஹ ।
பி²ர ைஹ ’ பரா’ யஹ வ ேஜா ஸmhஸார கா ஆதா⁴ர ைஹ ॥ 7। 5॥
உthபnhந ேதா³ேநாmh ேஸ இnhmh ேஸ வ ைஹmh ஜக³ ேக ஸபீ⁴ ।
ைமmh ல ஸப³ஸmhஸார கா ஹூ◌ँஔர ைமmh  அnhத பீ⁴ ॥ 7। 6॥
iµஜ²ேஸ பேர ச² பீ⁴ நmh ஸmhஸார கா விshதார ைஹ ।
ஸ பா⁴nhதி மாலா ேமmh மணீ, iµஜ²ேமmh ³தா²ஸmhஸார ைஹ ॥ 7। 7॥
ஆகாஶ ேமmh th◌⁴வநி, நீர ேமmh ரஸ, ேவத³ ேமmh ஓŋhகார ஹூ◌ँ ।
ெபௗஷ ஷ ேமmh, சா◌ँத³ஸூரஜ ேமmh phரபா⁴மய ஸார ஹூ◌ँ ॥ 7। 8॥
ஶுப⁴ க³nhத⁴ வஸுதா⁴ ேமmh ஸதா³ைமmh phராணிேயாmh ேமmh phராண ஹூ◌ँ ।
ைமmh அkh³நி ேமmh ஹூ◌ँ ேதஜ, தபிேயாmh ேமmh தபshயா jhஞாந ஹூ◌ँ ॥ 7। 9॥
ேஹ பாrhத²! ேவாmh கா ஸநாதந பீ³ஜ ஹூ◌ँ, ஆதா⁴ர ஹூ◌ँ ।
ேதஜshவிேயாmh ேமmh ேதஜ, ³த⁴ ேமmh ³th³தி⁴ கா ப⁴Nhடா³ர ஹூ◌ँ ॥ 7। 10॥
ேஹ பாrhத²! ைமmh காமாதி³ ராக³- விந ப³ல ப³லவாnh கா ।
ைமmh காம பீ⁴ ஹூ◌ँ த⁴rhம ேக அவிth³த⁴ விth³யாவாnh கா ॥ 7। 11॥
ஸதஔர ரஜ, தம பா⁴வ iµஜ²ேஸ  ஹுஏ ைஹmh ேய ஸபீ⁴ ।
iµஜ²ேமmh ஸபீ⁴ ேய கிnh ைமmh உநேமmh நmh ரஹதா கபீ⁴ ॥ 7। 12॥
இந th³ண பா⁴ேவாmh ேமmh ஸபீ⁴ ⁴லா ஹுஆ ஸmhஸார ைஹ ।
ஜாேந ந அvhயய- தththவ ேமரா ேஜா ³ேmh ேஸ பார ைஹ ॥ 7। 13॥
யஹ th³ணைத³வீ ேகா⁴ர மாயா அக³ம ஔர அபார ைஹ ।
ஆதா ஶரண ேம வ ஜாதா ஸஹஜ ேமmh பார ைஹ ॥ 7। 14॥
பாபீ, நராத⁴ம, jhஞாந மாயா ேந ஹரா நகா ஸபீ⁴ ।
ேவ ட⁴◌़ஆஸுர ³th³தி⁴- வஶ iµஜ²ேகா நmh ப⁴ஜேத கபீ⁴ ॥ 7। 15॥
அrhஜுந! iµேஜ² ப⁴ஜதா ஸுkh’தி-ஸiµதா³ய சார phரகார கா ।
jhஞாஸு, jhஞாநீஜந, ³கீ²- மந, அrhத²- phய ஸmhஸார கா ॥ 7। 16॥
நித- khத jhஞாநீ ShேரShட², ேஜா iµஜ²ேமmh அநnhயாஸkhத ைஹ ।
ைமmh khேயாŋhகி jhஞாநீ ேகா பரம phய, phய iµேஜ² வஹ ப⁴khத ைஹ ॥ 7। 17॥
ேவ ஸப³ உதா³ர, பரnh ேமரா phராண jhஞாநீ ப⁴khத ைஹ ।
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வஹ khத ஜந, ஸrhேவாchச- க³தி iµஜ²ேமmh ஸதா³அiνரkhத ைஹ ॥ 7। 18॥
ஜnhமாnhதேராmh ேமmh ஜாநகர, ’ஸப³ வாஸுேத³வ யதா²rhத²ைஹ’ ।
jhஞாநீ iµேஜ² ப⁴ஜதா, ஸு³rhலப⁴ வஹ மஹாthமா பாrhத²ைஹ ॥ 7। 19॥
நிஜ phரkh’தி- phேரத, காமநா th³வாரா ஹுஏ ஹத jhஞாந ேஸ ।
கர நியம ப⁴ஜேத விவித⁴ வித⁴ நர அnhய ேத³வ விதா⁴ந ேஸ ॥ 7। 20॥
ேஜா ேஜா கி ஸ ஸ ப கீ ஜா கேர நர நிthய  ।
உஸ ப⁴khத கீ கரதா உ ேமmh, ைமmh அசல ரth³தா⁴ வ ॥ 7। 21॥
உஸ ேத³வதா ேகா ஜதா பி²ர வஹ, வ ரth³தா⁴ ேய ।
நிஜ இShட- ப²ல பாதா ஸகல, நிrhமாண ேஜா ைமேந கிேய ॥ 7। 22॥
ேய மnhத³மதி நர கிnh பாேத, அnhதவத ப²ல ஸrhவதா³ ।
ஸுர- ப⁴khத ஸுர ேமmh, ப⁴khத ேமேர, ஆ ேலmh iµஜ²ேமmh ஸதா³॥ 7। 23॥
அvhயkhத iµஜ²ேகா vhயkhத, மாநவ ட⁴◌़ ேலேத மாந ைஹmh ।
அவிநாஶி அiνபம பா⁴வ ேமரா ேவ ந பாேத ஜாந ைஹmh ॥ 7। 24॥
நிஜ ேயாக³மாயா ேஸ ட⁴கா ஸப³ேகா ந ைமmh, தி³க²தா கmh ।
அvhயய அஜnhமா ைமmh, iµேஜ² பர ட⁴◌़ நர ஜாேநmh நmh ॥ 7। 25॥
ேஹாŋhேக³, ஹுஏ ைஹmh, வ ேஜா iµஜ²ேகா ஸபீ⁴ கா jhஞாந ைஹ ।
இநேகா கி ேகா கிnh ச² ேம நmh பசாந ைஹ ॥ 7। 26॥
உthபnhந இchசா² th³ேவஷ ேஸ ேஜா th³வnhth³வ ஜக³ ேமmh vhயாphத ைஹmh ।
உநேஸ பரnhதப ! ஸrhவ phராணீ ேமாஹ கரேத phராphத ைஹmh ॥ 7। 27॥
பர Nhயவாnh மiνShய நேக ²ட க³ேய ஸப³ பாப ைஹmh ।
th³’ட⁴◌़ th³வnhth³வ- ேமாஹ-விந ேஹா ப⁴ஜேத iµேஜ² ேவ ஆப ைஹmh ॥ 7। 28॥
கரேத மமாத ேஜா ஜரா- mh’தி- ேமா ேக த ஸாத⁴நா ।
ேவ ஜாநேத ைஹmh ph³ரம, ஸப³அth◌⁴யாthம, கrhம மஹாமநா ॥ 7। 29॥
அதி⁴- ⁴த, ைத³வ வ யjhஞ- த, ேஜா விjhஞ iµஜ²ேகா ஜாநேத ॥
ேவ khத- சித மரேத ஸமய ேமmh பீ⁴ iµேஜ² பசாநேத ॥ 7। 30॥
ஸாதவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 7॥
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ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 8

ஆட²வாmh அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா - -

ேஹ kh’Shண! khயா வஹ ph³ரம? khயா அth◌⁴யாthம ைஹ? khயா கrhம ைஹ?

அதி⁴⁴த கஹேத ைஹmh கிேஸ? அதி⁴ேத³வ கா khயா மrhம ைஹ ? 8। 1॥
இஸ ேத³ஹ ேமmh அதி⁴யjhஞ ைகேஸஔர கிஸேகா மாநேத ?

மரேத ஸமய ைகேஸ ேதnhth³ய ஜந mhேஹmh பசாநேத ? 8। 2॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

அர பரம வஹ ph³ரம ைஹ, அth◌⁴யாthம வ shவபா⁴வ  ।
ேஜா ⁴தபா⁴ேவாth³ப⁴வ கேர vhயாபார கrhம கஹா வ ॥ 8। 3॥
அதி⁴⁴த நவர பா⁴வ ைஹ, ேசதந ஷ அதி⁴ைத³வ  ।
அதி⁴யjhஞ ைமmh ஸப³ phராணிேயாmh ேக ேத³ஹ பீ³ச ஸைத³வ  ॥ 8। 4॥
தந thயாக³தா ேஜா அnhத ேமmh ேமரா மநந கரதா ஹுஆ ।
iµஜ²ேமmh அஸmhஶய நர ேல வஹ th◌⁴யாந ேயாmh த⁴ரதா ஹுஆ ॥ 8। 5॥
அnhதிம ஸமய தந thயாக³தா ஸ பா⁴வ ேஸ ஜந vhயாphத ேஹா ।
உஸேமmh ரŋhகா³ ரஹகர ஸதா³, உஸ பா⁴வ  ேகா phராphத ேஹா ॥ 8। 6॥
இஸ ேஹ iµஜ²ேகா நித நிரnhதர  ஸமர கர th³த⁴ பீ⁴ ।
ஸmhஶய நmh, iµஜ²ேமmh ேல, மந ³th³தி⁴ iµஜ²ேமmh த⁴ர ஸபீ⁴ ॥ 8। 7॥
அph◌⁴யாஸ- ப³ல ேஸ khத ேயாகீ³ சிthத அபநா ஸாத⁴ ேக ।
உthதம ஷ ேகா phராphத ேஹாதா ைஹ உேஸ ஆராத⁴ ேக ॥ 8। 8॥
ஸrhவjhஞ ஶாshதா ஸூமதம ஆதி³thய-ஸம தம ேஸ பேர ।
ேஜா நித அசிnhthய அநாதி³ஸrhவாதா⁴ர கா சிnhதந கேர ॥ 8। 9॥
கர ேயாக³- ப³ல ேஸ phராண ph◌⁴’- மth◌⁴ய அnhதிம கால ேமmh ।
நிசல ஹுஆ வஹ ப⁴khத லதா தி³vhய ஷ விஶால ேமmh ॥ 8। 10॥
அர கேஹmh ேவத³jhஞ, ஸேமmh ராக³ தஜ யதி ஜந ஜேமmh ।
ேஹாmh ph³ரமசா ஸேய, வஹ பத³ஸுேநா ஸŋhேப ேமmh ॥ 8। 11॥
ஸப³இnhth³ேயாmh ேகா ஸாத⁴கர நிசல ’த³ய ேமmh மந த⁴ேர ।
பி²ர phராண மshதக ேமmh ஜமா கர தா⁴ர ேயாகீ³ கேர ॥ 8। 12॥
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ேமரா லகா³தா th◌⁴யாந கஹதா ௐ அர ph³ரம  ।
தந thயாக³ ஜாதா வ ேஜா பாதா பரம க³தி ைஹ வ ॥ 8। 13॥
ப⁴ஜதா iµேஜ² ேஜா ஜந ஸைத³வ அநnhய மந ேஸ phதி ேஸ ।
நிஜ khத ேயாகீ³ வஹ iµேஜ² பாதா ஸரல- தி ேஸ ॥ 8। 14॥
பாஏ ஹுஏ ைஹmh th³தி⁴- உthதம ேஜா மஹாthமா- ஜந ஸபீ⁴ ।
பாகர iµேஜ² ³க²- தா⁴ம நவர- ஜnhம நmh பாேத கபீ⁴ ॥ 8। 15॥
விதி⁴ேலாக தக ஜாகர ந: ஜந ஜnhம பாேத ைஹmh யmh ।
பர பா க³ஏ அrhஜுந! iµேஜ² ேவ ஜnhம பி²ர பாேத நmh ॥ 8। 16॥
தி³ந- ராத ph³ரமா கீ, ஸஹshேராmh க³ ப³ட³◌़ ◌ீ ேஜா ஜாநேத ।
ேவ  ஷ தி³ந-ைரந கீ க³தி ²க ைஹmh பசாநேத ॥ 8। 17॥
ஜப³ ேஹா தி³வஸ அvhயkhத ேஸ ஸப³ vhயkhத ேஹாேத ைஹmh தபீ⁴ ।
பி²ர ராth ேஹாேத  உ அvhயkhத ேமmh லய ேஹாmh ஸபீ⁴ ॥ 8। 18॥
ேஹாதா விவஶ ஸப³ ⁴த- க³ண உthபnhந பா³ரmhபா³ர ைஹ ।
லய ராth ேமmh ேஹாதா தி³வஸ ேமmh ஜnhம ேலதா தா⁴ர ைஹ ॥ 8। 19॥
இஸேஸ பேர பி²ர ஔர  அvhயkhத நிthய- பதா³rhத²ைஹ ।
ஸப³ வ விநேஶ பீ⁴ நmh வஹ நShட ேஹாதா பாrhத²ைஹ ॥ 8। 20॥
கஹேத பரம க³தி ைஹmh ேஸ அvhயkhத அர நாம ைஹ ।
பாகர ேஸ ெலௗேடmh ந பி²ர ேமரா வ பர தா⁴ம ைஹ ॥ 8। 21॥
ஸப³ வ ஸேமmh ைஹmh ஸகல ஸmhஸார ஸேஸ vhயாphத ைஹ ।
வஹ பர- ஷ ேஹாதா அநnhய ஸுப⁴khதி ேஸ  phராphத ைஹ ॥ 8। 22॥
வஹ கால ஸுந, தந thயாக³ஸேமmh ெலௗடேத ேயாகீ³ நmh ।
வஹ பீ⁴ கஹூŋhகா³ கால ஜப³ மர ெலௗட கர ஆேத யmh ॥ 8। 23॥
தி³ந, அkh³நி, jhவாலா, ஶுkhலபக², ஷTh உthதராயண மாஸ ேமmh ।
தந thயாக³ ஜாேத ph³ரமவாதீ³, ph³ரம  ேக பாஸ ேமmh ॥ 8। 24॥
நிஶி, ⁴mhர ேமmh மர kh’Shணபக², ஷTh த³யந மாஸ ேமmh ।
நர சnhth³ரேலாக விஶால ேமmh ப³ஸ பி²ர ப²◌ँேஸ ப⁴வ- thராஸ ேமmh ॥ 8। 25॥
ேய ஶுkhல, kh’Shண ஸைத³வ ேதா³ க³தி விவ கீ jhஞாநீ கேஹmh ।
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ேத³iµkhதி பஹ, ³ஸ ேஸ ெலௗட பி²ர ஜக³ ேமmh ரேஹmh ॥ 8। 26॥
ேய மாrhக³ ேதா³ேநாmh ஜாந, ேயாகீ³ ேமாஹ ேமmh பட³◌़தா நmh ।
இஸ ேஹ அrhஜுந! ேயாக³- த ஸப³ கால ேமmh ேஹா ஸப³ கmh ॥ 8। 27॥
ேஜா ச² கஹா ைஹ Nhயப²ல, மக² ேவத³ ேஸ தப தா³ந ேஸ ।
ஸப³ ேசா²ட³◌़ஆதி³shதா²ந ேல, ேயாகீ³ ஷ இஸ jhஞாந ேஸ ॥ 8। 28॥
ஆட²வாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 8॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 9

ெநௗவாmh அth◌⁴யாய

ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

அப³ ேதா³ஷத³rhஶீ  நmh ேயாmh, ³phத, ஸஹ- விjhஞாந ேக ।
வஹ jhஞாந கஹதா ஹூ◌ँ, அஶுப⁴ ேஸ iµkhத ேஹா ஜந ஜாந ேக ॥ 9। 1॥
யஹ ராஜவிth³யா, பரம-³phத, பவிthர, உthதம- jhஞாந ைஹ ।
phரthய ப²லphரத³, த⁴rhமத, அvhயய, ஸரல, ஸுக²- கா²ந ைஹ ॥ 9। 2॥
ரth³தா⁴ ந நேகா பாrhத²ைஹ இஸ த⁴rhம ேக ஶுப⁴ ஸார ேமmh ।
iµஜ²ேகா ந பாகர ெலௗட ஆேத mh’thமய ஸmhஸார ேமmh ॥ 9। 3॥
அvhயkhத அபேந ப ேஸ ஜக³ vhயாphத ைமmh கரதா ஸபீ⁴ ।
iµஜ²ேமmh ஸபீ⁴ phராணீ ஸமஜ² பர ைமmh நmh உநேமmh கபீ⁴ ॥ 9। 4॥
iµஜ²ேமmh நmh ைஹmh ⁴த ேத³ேகா² ேயாக³- ஶkhதி- phரபா⁴வ ைஹ ।
உthபnhந கரதா பாலதா உநேஸ ந கிnh லகா³வ ைஹ ॥ 9। 5॥
ஸப³ ஓர ரஹதீ வா ைஹ ஆகாஶ ேமmh ஸ பா⁴◌ँதி ேஸ ।
iµஜ²ேமmh ஸதா³ ைஹmh ஸமஜ²ஸப³ ⁴தக³ண இஸ பா⁴◌ँதி ேஸ ॥ 9। 6॥
கlhபாnhத ேமmh ேம phரkh’தி ேமmh வ லய ேஹாேத ஸபீ⁴ ।
ஜப³ கlhப கா ஆரmhப⁴ ேஹா, ைமmh பி²ர உnhேஹmh ரசதா தபீ⁴ ॥ 9। 7॥
அபநீ phரkh’தி ஆதீ⁴ந கர, இஸ ⁴தக³ண ேகா ைமmh ஸதா³ ।
உthபnhந பா³ரmhபா³ர கரதா, ேஜா phரkh’திவஶ ஸrhவதா³॥ 9। 8॥
ப³◌ँத⁴தா நmh ஹூ◌ँ பாrhத²! ைமmh இஸ கrhம- ப³nhத⁴ந ேமmh கபீ⁴ ।
ரஹகர உதா³-ஸா ஸதா³ஆஸkhதி தஜ கரதா ஸபீ⁴ ॥ 9। 9॥
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அதி⁴கார ேஸ ேமேர phரkh’தி ரசதீ சராசர விவ ைஹ ।
இஸ ேஹ பி²ரகீ கீ தரஹ பி²ரதா ப³ராப³ர விவ ைஹ ॥ 9। 10॥
ைமmh phராணிேயாmh கா ஈஶ ஹூ◌ँ, இஸ பா⁴வ ேகா நmh ஜாந ேக ।
கரேத அவjhஞா ஜட³◌़, iµேஜ² நர- ேத³ஹதா⁴ மாந ேக ॥ 9। 11॥
சிthத ph◌⁴ரShட, ஆஶா jhஞாந கrhம நிரrhத²ஸாேர  கிேய ।
ேவ ஆஸு அதி ராய shவபா⁴வ ேமாஹாthமக ேய ॥ 9। 12॥
ைத³வீ phரkh’தி ேக ஆஸேர ³த⁴- ஜந ப⁴ஜந ேமரா கேரmh ।
⁴தாதி³அvhயய ஜாந பாrhத²! அநnhய மந ேஸ மந த⁴ேரmh ॥ 9। 13॥
நித யthந ேஸ கீrhதந கேரmh th³’ட⁴◌़ vhரத ஸதா³ த⁴ரேத ஹுஏ ।
கரேத ப⁴ஜந ைஹmh ப⁴khதி ேஸ மம வnhத³நா கரேத ஹுஏ ॥ 9। 14॥
ச² ேப⁴த³ஔர அேப⁴த³ ேஸ ச² jhஞாந- யjhஞ விதா⁴ந ேஸ ।
ஜந கேரmh ேமரா கmh ச²ஸrhவேதாiµக² th◌⁴யாந ேஸ ॥ 9। 15॥
ைமmh யjhஞ ெரௗதshமாrhத ஹூ◌ँ ஏவmh shவதா⁴ ஆதா⁴ர ஹூ◌ँ ।
kh◌⁴’த ஔரஔஷதி⁴, அkh³நி, ஆஹுதி, மnhthர கா ைமmh ஸார ஹூ◌ँ ॥ 9। 16॥
ஜக³ கா பிதா மாதா பிதாமஹ விவ- ேபாஷண-ஹார ஹூ◌ँ ।
’kh ஸாம யஜு தி ஜாநேந ேக ேயாkh³ய ஶுசி ஓŋhகார ஹூ◌ँ ॥ 9। 17॥
ேபாஷக phரலய உthபthதி க³தி ஆதா⁴ர thர நிதா⁴ந ஹூ◌ँ ।
ஸா ஶரண phர⁴ பீ³ஜ அvhயய ேமmh நிவாஸshதா²ந ஹூ◌ँ ॥ 9। 18॥
ைமmh தாப ேத³தா, ேராகதா ஜல, vh’Sh ைமmh கரதா கபீ⁴ ।
ைமmh  அmh’த பீ⁴ mh’th பீ⁴ ைமmh ஸth அஸth அrhஜுந ஸபீ⁴ ॥ 9। 19॥
ேஜா ேஸாமபா thைரவிth³ய- ஜந நிShபாப அபேந ேகா கிேய ।
கர யjhஞ iµஜ²ேகா ஜேத ைஹmh shவrhக³-இchசா² ேக ேய ॥
ேவ phராphத கரேக Nhய ேலாக ஸுேரnhth³ர கா, ஸுரவrhக³ ேமmh ॥
பி²ர தி³vhய ேத³ேவாmh ேக அேநாேக² ேபா⁴க³ ேபா⁴ேக³mh shவrhக³ ேமmh ॥ 9। 20॥
ேவ ேபா⁴க³ கர ஸுக²- ேபா⁴க³ ேகா, உஸ shவrhக³ேலாக விஶால ேமmh ।
பி²ர Nhய பீ³ேத ஆ ப²mhேஸ இஸ ேலாக ேக ³க²- ஜால ேமmh ॥
ேயாmh தீந ேவேதா³mh ேமmh கேஹ ேஜா கrhம- ப²ல ேமmh ந ைஹmh ॥
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ேவ காமநா- phயஜந ஸதா³ஆவாக³மந ஆதீ⁴ந ைஹmh ॥ 9। 21॥
ேஜா ஜந iµேஜ² ப⁴ஜேத ஸைத³வ அநnhய- பா⁴வாபnhந ேஹா ।
உநகா shவயmh ைமmh  சலாதா ேயாக³- ேம phரஸnhந ேஹா ॥ 9। 22

ேஜா அnhய ேத³ேவாmh ேகா ப⁴ேஜmh நர நிthய ரth³தா⁴-ந ேஹா ।
ேவ பீ⁴ iµேஜ² ஜேத ைஹmh பாrhத²! பர விதி⁴-ந ேஹா ॥ 9। 23॥
ஸப³ யjhஞ- ேபா⁴khதா விவ-shவா பாrhத²ைமmh  ஹூ◌ँஸபீ⁴ ।
பர ேவ ந iµஜ²ேகா ஜாநேத ைஹmh தththவ ேஸ கி³ரேத தபீ⁴ ॥ 9। 24॥
ஸுரப⁴khத ஸுர ேகா பிth’ ேகா பாேத பிதர-அiνரkhத ைஹmh ।
ேஜா ⁴த ேஜmh ⁴த ேகா, பாேத iµேஜ² மம ப⁴khத ைஹmh ॥ 9। 25॥
அrhபண கேர ேஜா ²ல ப²ல ஜல பthர iµஜ²ேகா ப⁴khதி ேஸ ।
ேலதா phரயத- சித ப⁴khத கீ வஹ ேப⁴Nhட ைமmh அiνரkhதி ேஸ ॥ 9। 26॥
ெகௗnhேதய! ேஜா ச² பீ⁴ கேரா தப யjhஞ ஆஹுதி தா³ந பீ⁴ ।
நித கா²நபாநாதி³க ஸமrhபண ம கேரா ேமேர ஸபீ⁴ ॥ 9। 27॥
ேஹ பாrhத²! ேயாmh ஶுப⁴-அஶுப⁴- ப²ல- phரத³ கrhம- ப³nhத⁴ந-iµkhத ேஹா ।
iµஜ²ேமmh ேலகா³iµkhத ேஹா, ஸmhnhயாஸ- ேயாக³- நிkhத ேஹா ॥ 9। 28॥
th³ைவ ைத ைஹ ந ேகாஈ, விவ iµஜ²ேமmh ஏகஸா ॥
பர ப⁴khத iµஜ²ேமmh ப³ஸ ரஹா, ைமmh ப⁴khத ேக மந ேமmh ப³ஸா ॥ 9। 29॥
யதி³ ³Shட பீ⁴ ப⁴ஜதா அநnhய ஸுப⁴khதி ேகா மந ேமmh ேய ।
ைஹ ²க நிசயவாnh உஸேகா ஸா⁴ கஹநா சாேய ॥ 9। 30॥
வஹ த⁴rhம- த ேஹா ஶீkh◌⁴ர ஶாவத ஶாnhதி பாதா ைஹ யmh ।
யஹ ஸthய ஸமேஜா² ப⁴khத ேமரா நShட ேஹாதா ைஹ நmh ॥ 9। 31॥
பாேத பரம- பத³ பாrhத²! பாகர ஆஸரா ேமரா ஸபீ⁴ ।
ேஜா அட³◌़ ரேஹ ைஹmh பாப- க³தி ேமmh, ைவய வநிதா ஶூth³ர பீ⁴ ॥ 9। 32॥
பி²ர ராஜ- ’ Nhயாthம ph³ராமண ப⁴khத கீ khயா பா³த ைஹ ।
ேமரா ப⁴ஜந கர,  ³க²த³ நவர ஜக³th ேமmh தாத ைஹ ॥ 9। 33॥
iµஜ²ேமmh லகா³ மந ப⁴khத ப³ந, கர யஜந ஜந வnhத³நா ।
iµஜ²ேமmh ேலகா³ மthபராயண khத ஆthமா ேகா ப³நா ॥ 9। 34॥
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நவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 9॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 10

த³ஸவாmh அth◌⁴யாய

ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ேமேர பரம ஶுப⁴ ஸுந மஹாபா³ேஹா! வசந அப³ஔர பீ⁴ ।
 phய iµேஜ², ஜ²ேஸ கஹூ◌ँகா³ பா³த த கீ ைமmh ஸபீ⁴ ॥ 10। 1॥
உthபthதி ேத³வ மஹrhக³ண ேம ந ேகாஈ ஜாநேத ।
ஸப³ பா⁴◌ँதி இநகா ஆதி³ஹூ◌ँ ைமmh, ேயாmh ந ேய பசாநேத ॥ 10। 2॥
ேஜா ஜாநதா iµஜ²ேகா மேஹவர அஜ அநாதி³ஸைத³வ  ।
jhஞாநீ மiνShேயாmh ேமmh ஸதா³ஸப³ பாப ேஸ ²டதா வ ॥ 10। 3॥
நித நிசயாthமக ³th³தி⁴ jhஞாந அட⁴◌़தா ஸுக² :³க² த³ம ।
உthபthதி லய ஏவmh மா, ப⁴ய அப⁴ய ஸthய ஸைத³வ ஶம ॥ 10। 4॥
ஸமதா அmhஸா Sh தப ஏவmh அயஶ யஶ தா³ந பீ⁴ ।
உthபnhந iµஜ²ேஸ phராணிேயாmh ேக பா⁴வ ேஹாேத ைஹmh ஸபீ⁴ ॥ 10। 5॥
ேஹ பாrhத²! ஸphத மஹrhஜந ஏவmh phரத²ம மiν சார பீ⁴ ।
மம பா⁴வ- மாநஸ ேஸ ஹுஏ, உthபnhந உநேஸ ஜந ஸபீ⁴ ॥ 10। 6॥
ேஜா ஜாநதா ேம வி⁴தி, வ ேயாக³- ஶkhதி யதா²rhத²ைஹ ।
ஸmhஶய நmh th³’ட⁴◌़- ேயாக³ வஹ நர phராphத கரதா பாrhத²ைஹ ॥ 10। 7॥
ைமmh ஜnhமதா³தா ஹூ◌ँஸபீ⁴ iµஜ²ேஸ phரவrhதித தாத ைஹmh ।
யஹ ஜாந jhஞாநீ ப⁴khத ப⁴ஜேத பா⁴வ ேஸ தி³ந- ராத ைஹmh ॥ 10। 8॥
iµஜ²ேமmh லகா³ கர phராண மந, கரேத ஹுஏ ேம கதா² ।
கரேத பரshபர ேபா³த⁴, ரமேத Shட ரஹேத ஸrhவதா²॥ 10। 9॥
இஸ பா⁴◌ँதி ேஹாகர khத ேஜா நர நிthய ப⁴ஜேத phதி ேஸ ।
மதி- ேயாக³ ஐஸா ³◌ँ, iµேஜ² ேவ பா ஸேகmh ஸ தி ேஸ ॥ 10। 10॥
உநேக ’த³ய ேமmh ைப³ட² பாrhத²! kh’பாrhத²அபேந jhஞாந கா ।
தீ³பக ஜலாகர நாஶ கரதா தம ஸபீ⁴ அjhஞாந கா ॥ 10। 11॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

harigita.pdf 31



 ஹ கீ³தா nhதீ³

ம பரம- ph³ரம பவிthர ஏவmh பரமதா⁴ம அப ேஹா ।
ேஹா ஆதி³ேத³வ அஜnhம அவிநாஶீ அநnhத shவப ேஹா ॥ 10। 12॥
நாரத³ மஹா iµநி அத ேத³வல vhயாஸ ’ கஹேத ய ।
iµஜ²ேஸ shவயmh பீ⁴ ஆப ேஹ ஜக³தீ³ஶ! கஹேத ேஹா வ ॥ 10। 13॥
ேகஶவ! கத²ந ஸாேர mhஹாேர ஸthய  ைமmh மாநதா ।
ேஹ ஹ! mhஹா vhயkhதி ஸுர தா³நவ ந ேகாஈ ஜாநதா ॥ 10। 14॥
ேஹ ⁴தபா⁴வந ⁴தஈவர ேத³வேத³வ ஜக³thபேத ।
ம ஆப ேஷாthதம shவயmh  ஆபேகா பசாநேத ॥ 10। 15॥
ந-ந மஹாnh வி⁴திேயாmh ேஸ vhயாphத ேஹா ஸmhஸார ேமmh ।
ேவ தி³vhய ஆthம- வி⁴தியா◌ँ ப³தலாஇேய விshதார ேமmh ॥ 10। 16॥
சிnhதந ஸதா³ கரதா ஹுஆ ைகேஸ mhேஹmh பசாந ◌ँ ।
கிந- கிந பதா³rhேதா²mh ேமmh க◌ँ சிnhதந mhஹாரா ஜாந ◌ँ ॥ 10। 17॥
ப⁴க³வnh! கேஹா நிஜ ேயாக³ஔர வி⁴தியா◌ँ விshதார ேஸ ।
ப⁴ரதா நmh மந ஆபகீ வாணீ ஸுதா⁴மய தா⁴ர ேஸ ॥ 10। 18॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ெகௗnhேதய! தி³vhய வி⁴திஆ◌ँ ேம அநnhத விேஶஷ ைஹmh ।
அப³ைமmh ப³தாஊ◌ँகா³ ேஜ² ேஜா ேஜா வி⁴தி விேஶஷ ைஹmh ॥ 10। 19॥
ைமmh ஸrhவேவாmh ேக ’த³ய ேமmh அnhதராthமா பாrhத²! ஹூ◌ँ ।
ஸப³ phராணிேயாmh கா ஆதி³ ஏவmh மth◌⁴ய அnhத யதா²rhத²ஹூ◌ँ ॥ 10। 20॥
ஆதி³thயக³ண ேமmh விShiΝ ஹூ◌ँ, ஸப³ jhேயாதி பீ³ச தி³ேநஶ ஹூ◌ँ ।
நthர ேமmh ராேகஶ, மேதாmh ேமmh மசி விேஶஷ ஹூ◌ँ ॥ 10। 21॥
ைமmh ஸாம ேவேதா³mh ேமmh ததா²ஸுரvh’nhத³ பீ³ச ஸுேரnhth³ர ஹூ◌ँ ।
ைமmh ஶkhதி ேசதந வ ேமmh, மந இnhth³ேயாmh கா ேகnhth³ர ஹூ◌ँ ॥ 10। 22॥
ஶிவ ஸகல th³ேரா◌ँ பீ³ச ராஸ ய பீ³ச ேப³ர ஹூ◌ँ ।
ைமmh அkh³நி வஸுஓmh ேமmh, பஹாட³◌़ே◌ாmh ேமmh பஹாட³◌़ஸுேம ஹூ◌ँ ॥ 10।
23॥
iµஜ²ேகா ph³’ஹshபதி பாrhத²! iµkh²ய ேராேதாmh ேமmh ஜாந  ।
ேஸநாநிேயாmh ேமmh shகnhத³, ஸாக³ர ஸப³ஸேராmh ேமmh மாந  ॥ 10। 24॥
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ph◌⁴’³ ேரShட² ’ேயாmh ேமmh, வசந ேமmh ைமmh ஸதா³ ௐகார ஹூ◌ँ ।
ஸப³shதா²வேராmh ேமmh கி³ மாலய, யjhஞ ேமmh ஜப-ஸார ஹூ◌ँ ॥ 10। 25॥
iµநி கபில th³ேதா⁴mh பீ³ச, நாரத³ ேத³வ- ’ேயாmh ேமmh கஹா ।
க³nhத⁴rhவக³ண ேமmh சிthரரத², த- வrhக³ ேமmh பீபல மஹா ॥ 10। 26॥
உchைச:ரவா ஸாேர ஹேயாmh ேமmh, அmh’த- ஜnhய அப ஹூ◌ँ ।
ைமmh ஹாதி²ேயாmh ேமmh ேரShட² ஐராவத, நேராmh ேமmh ⁴ப ஹூ◌ँ ॥ 10। 27॥
ஸுரேத⁴iν ெகௗ³ஓmh ேமmh, ⁴ஜŋhேகா³mh பீ³ச வாஸுகி ஸrhப ஹூ◌ँ ।
ைமmh வjhர ஶshthேராmh ேமmh, phரஜா உthபthதி- கர கnhத³rhப ஹூ◌ँ ॥ 10। 28॥
ைமmh பிதர க³ண ேமmh, அrhயமா ஹூ◌ँ, நாக³- க³ண ேமmh ேஶஷ ஹூ◌ँ ।
யம ஶாஸேகாmh ேமmh, ஜலசேராmh ேமmh வண ப விேஶஷ ஹூ◌ँ ॥ 10। 29॥
phரலாத³ைத³thேயாmh பீ³ச, ஸŋhkh²யா-ஸூசேகாmh ேமmh கால ஹூ◌ँ ।
ைமmh பேயாmh ேமmh க³ட³◌़, பஶுஓmh ேமmh mh’ேக³nhth³ர விஶால ஹூ◌ँ ॥ 10।
30॥
க³ŋhகா³ நேதா³mh ேமmh, ஶshthர- தா⁴- வrhக³ ேமmh ைமmh ராம ஹூ◌ँ ।
ைமmh பவnh ேவேகா³mh பீ³ச, ேநாmh ேமmh மகர அபி⁴ராம ஹூ◌ँ ॥ 10। 31॥
ைமmh ஆதி³ஹூ◌ँ மth◌⁴யாnhத ஹூ◌ँ ேஹ பாrhத²! ஸாேர ஸrhக³ கா ।
விth³யாக³ேmh ேமmh ph³ரமவிth³யா, வாத³ வாதீ³- வrhக³ கா ॥ 10। 32॥
ஸாேர ஸமாேஸாmh பீ³ச th³வnhth³வ, அகார வrhேmh ேமmh கஹா ।
ைமmh கால அயஔர அrhஜுந விவiµக² தா⁴தா மஹா ॥ 10। 33॥
ைமmh ஸrhவஹrhதா mh’th, ஸப³கா ல ேஜா ேஹாŋhேக³அபீ⁴ ।
திய வrhக³ ேமmh ேமதா⁴ மா th◌⁴’தி கீrhதி ஸுதி⁴  வாkh பீ⁴ ॥ 10। 34॥
ஹூ◌ँஸாம ேமmh ைமmh ph³’ஹthஸாம, வஸnhத ’ஓmh ேமmh கஹா ।
மŋhக³ர மேநாmh பீ³ச, கா³யth ஸுச²nhேதா³mh ேமmh மஹா ॥ 10। 35॥
ேதஜshவிேயாmh கா ேதஜ ஹூ◌ँ ைமmhஔர ச²ேயாmh ேமmh ஜுஆ ।
ஜயஔர நிசய, ஸthவ ஸாேர ஸthவஶீேலாmh கா ஹுஆ ॥ 10। 36॥
ைமmh vh’Shணிேயாmh ேமmh வாஸுேத³வ வ பாNhட³ேவாmh ேமmh பாrhத²ஹூ◌ँ ।
ைமmh iµநிஜேநாmh ேமmh vhயாஸ, கவிேயாmh பீ³ச ஶுkhர யதா²rhத²ஹூ◌ँ ॥ 10। 37॥
ைமmh ஶாஸேகாmh கா த³Nhட³, விஜயீ கீ ஸுநீதி phரதா⁴ந ஹூ◌ँ ।
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ஹூ◌ँ ெமௗந ³ேயாmh ேமmh ஸதா³, ைமmh jhஞாநிேயாmh கா jhஞாந ஹூ◌ँ ॥ 10।
38॥
இஸ பா⁴◌ँதி phராணீமாthர கா ேஜா பீ³ஜ ைஹ, ைமmh ஹூ◌ँஸபீ⁴ ।
ேமேர பி³நா அrhஜுந! சராசர ைஹ நmh ேகாஈ கபீ⁴ ॥ 10। 39॥
ேஹ பாrhத²! தி³vhய வி⁴தியா◌ँ ேம அநnhத அபார ைஹmh ।
ச² கஹ தி³ேய தி³kh³த³rhஶநாrhத² வி⁴தி ேக விshதார ைஹmh ॥ 10। 40॥
ேஜா ேஜா ஜக³th ேமmh வsh, ஶkhதி வி⁴தி ஸmhபnhந ைஹmh ।
ேவ ஜாந ேமேர ேதஜ ேக  அmhஶ ேஸ உthபnhந ைஹmh ॥ 10। 41॥
விshதார ேஸ khயா காம மேகா ஜாநேலா யஹ ஸார ைஹ ।
இஸ ஏக ேமேர அmhஶ ேஸ vhயாபா ஹுஆ ஸmhஸார ைஹ ॥ 10। 42॥
த³ஸவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 10॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 11

kh³யாரஹவாmh அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா - -

உபேத³ஶ யஹ அதி ³phத ேஜா மேந கஹா கரேக த³யா ।
அth◌⁴யாthம விஷயக jhஞாந ேஸ ஸப³ ேமாஹ ேமரா ட க³யா ॥ 11। 1॥
விshதார ேஸ ஸப³ஸுந யா உthபthதி லய கா தththவ ைஹ ।
ைமmhேந ஸுநா ஸப³ஆபகா அய அநnhத மஹthவ ைஹ ॥ 11। 2॥
ைஹmh ஆப ைவேஸ ஆபேந ைஜஸா கஹா ைஹ ேஹ phரேபா⁴ ।
ைமmh ேத³க²நா ஹூmh சாஹதா ஐவrhயமய உஸ ப ேகா ॥ 11। 3॥
ஸமேஜ²mh phரேபா⁴ யதி³ஆப, ைமmh வஹ ேத³க²ஸகதா ஹூ◌ँஸபீ⁴ ।
ேதா வஹ iµேஜ² ேயாேக³ஶ! அvhயய ப தி³க²லாேதா³அபீ⁴ ॥ 11। 4॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ேஹ பாrhத²! ேத³ேகா² தி³vhய அiνபம விவித⁴ வrhகார ேக ।
ஶத- ஶத ஸஹshேராmh ப ேமேர பி⁴nhந பி⁴nhந phரகார ேக ॥ 11। 5॥
ஸப³ ேத³க² பா⁴ரத! th³ர வஸு அவிநி மத ஆதி³thய பீ⁴ ।
ஆசrhய ேத³க²அேநக அப³ பஹேல ந ேத³ேக² ேஜா கபீ⁴ ॥ 11। 6॥
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இஸ ேத³ஹ ேமmh ஏகthர ஸாரா ஜக³ சராசர ேத³க²ேல ।
ேஜா ஔர சாேஹ ேத³க²நா இஸேமmh ப³ராப³ர ேத³க² ேல ॥ 11। 7॥
iµஜ²ேகா ந அபநீ ஆ◌ँக² ேஸ ம ேத³க² பாஓேக³ கபீ⁴ ।
ைமmh தி³vhய ேத³தா th³’Sh, ேத³ேகா² ேயாக³ கா ைவப⁴வ ஸபீ⁴ ॥ 11। 8॥
ஸஜய ேந கஹா- -
ஜப³ பாrhத² ேஸ kh’Shண ேந இஸ பா⁴◌ँதி ேஹ ராஜnh! கஹா ।
தப³ தி³யா ஐவrhய- khத shவப கா த³rhஶந மஹா ॥ 11। 9॥
iµக² நயந ேத² உஸேமmh அேநேகாmh  அேநாகா²ப தா² ।
பேந அேநேகாmh தி³vhய க³ஹேந ஶshthர-ஸாஜ அப தா²॥ 11। 10॥
மா- ரத அth³⁴த மஹா வஹ விவேதாiµக²ப தா² ।
தா⁴ரண கிேய அதி தி³vhய மாலா வshthர க³nhத⁴ அப தா² । 11। 11॥
நப⁴ ேமmh ஸஹஸ ரவி ல உத³ய ேஹாmh phரபா⁴ஜ மஹாnh ேஹா ।
தப³ உஸ மஹாthமா காnhதி ேக ச²ச² phரகாஶ ஸமாந ேஹா ॥ 11। 12॥
உஸ ேத³வேத³வ ஶர ேமmh ேத³கா² த⁴நஜய ேந தபீ⁴ ।
பா³Nhடா விவித⁴ வித⁴ ேஸ ஜக³th ஏகthர உஸேமmh ைஹ ஸபீ⁴ ॥ 11। 13॥
ேராமாச தந ேமmh ேஹா உடா²ஆசrhய ேஸ மாேநா ஜேக³ ।
தப³ ேயாmh த⁴நஜய ர ஜு²கா, கர ேஜாட³◌़ கர கஹேந லேக³॥ 11। 14॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ப⁴க³வnh! mhஹா ேத³ஹ ேமmh ைமmh ேத³க²தா ஸுர- க³ண ஸபீ⁴ ।
ைமmh ேத³க²தா ஹூ◌ँ ேத³வ! இஸேமmh phராணிேயாmh கா ஸŋhக⁴ பீ⁴ ॥
ஶுப⁴ கமல ஆஸந பர இ ேமmh ph³ரமேத³வ விராஜேத ।
இஸேமmh மேஹவர ஔர ’க³ண, தி³vhய பnhநக³ஸாஜேத ॥ 11। 15॥
ப³ஹு பா³ஹு இஸேமmh ைஹmh அேநேகாmh  உத³ரமய ப ைஹ ।
iµக²ஔர ஆ◌ँேக²mh ைஹmh அேநேகாmh, ஹ-shவப அப ைஹ ॥
தி³க²தா ந விேவவர mhஹாரா ஆதி³ மth◌⁴ய ந அnhத ைஹ ॥
ைமmh ேத³க²தா ஸப³ ஓர சா²யா விவப அநnhத ைஹ ॥ 11। 16॥
பேந iµட, மஜுள க³தா³, ஶுப⁴ சkhர த⁴ரேத ஆப ைஹmh ।
ேஹா ேதஜ- நிதி⁴, ஸா தி³ஶா ைத³தீ³phத கரேத ஆப ைஹmh ॥
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ம ³rhநிய மஹாnh அபரmhபார ேஹ ப⁴க³வாnh ேஹா ॥
ஸப³ ஓர தி³க²ேத தீ³phத அkh³நி தி³ேநஶ ஸம th³திவாந ேஹா ॥ 11। 17॥
ம ஜாநேந ேக ேயாkh³ய அரph³ரம அபரmhபார ேஹா ।
ஜக³தீ³ஶ! ஸாேர விவ மNhட³ல ேக mhmh ஆதா⁴ர ேஹா ॥
அvhயய ஸநாதந த⁴rhம ேக ரக ஸைத³வ மஹாnh ேஹா ॥
ேம ஸமஜ² ேஸ ம ஸநாதந ஷ ேஹ ப⁴க³வாnh ேஹா ॥ 11। 18॥
நmh ஆதி³ மth◌⁴ய ந அnhத ஔர அநnhத ப³ல- ப⁴Nhடா³ர ைஹ ।
ஶஶி-ஸூrhய பீ ேநthர ஔர அபார ⁴ஜ- விshதார ைஹ ॥
phரjhவத அkh³நி phரசNhட³iµக² ேமmh ேத³க²தா ைமmh த⁴ர ரேஹ ॥
ஸmhஸார ஸாரா தphத அபேந ேதஜ ேஸ ஹ கர ரேஹ ॥ 11। 19॥
நப⁴ ⁴ அnhதர ஸப³ தி³ஶா இஸ ப ேஸ ம vhயாபேத ।
யஹ உkh³ர அth³⁴த ப லகி² thைரேலாkhய த²ர- த²ர கா◌ँபேத ॥ 11। 20॥
ேய ஆப  ேமmh ேத³வ- vh’nhத³ phரேவஶ கரேத ஜா ரேஹ ।
ட³ரேத ஹுஏ கர ேஜாட³◌़ ஜய- ஜய ேத³வ ஶph³த³ஸுநா ரேஹ ॥
ஸப³th³த⁴-ஸŋhக⁴ மஹrhக³ண பீ⁴ shவshதி கஹேத ஆ ரேஹ ॥
பட⁴◌़ கர விவித⁴ வித⁴ shேதாthர shவாnh ஆபேக ³ண கா³ ரேஹ ॥ 11। 21॥
ஸப³ th³ரக³ண ஆதி³thய வஸு ைஹmh ஸாth◌⁴யக³ண ஸாேர க²ட³◌़ே◌ ।
ஸப³ பிதர விேவேத³வ அவிநி ஔர th³த⁴ ப³ட³◌़ே◌ ப³ட³◌़ே◌ ॥
க³nhத⁴rhவக³ண ராஸ மத ஸiµதா³ய ஏவmh ய பீ⁴ ॥
மந ேமmh சகித ேஹாகர ஹேர! ேவ ேத³க²ேத மேகா ஸபீ⁴ ॥ 11। 22॥
ப³ஹு ேநthர iµக²வாலா மஹாபா³ேஹா! shவப அபார ைஹ ।
ஹாேதா²mh ததா²ைபேராmh வ ஜŋhகா⁴ கா ப³ட³◌़ ◌ா விshதார ைஹ ॥
ப³ஹு உத³ர இஸேமmh ஔர ப³ஹு விகரால டா³ட⁴◌़ே◌mh ைஹmh மஹா ॥
ப⁴யபீ⁴த இஸேகா ேத³க²ஸப³ைஹmh ப⁴ய iµேஜ² பீ⁴ ேஹா ரஹா ॥ 11। 23॥
யஹ க³க³நmhபீ³ ஜக³மகா³தா ஹ! அேநேகாmh ரŋhக³ கா ।
ஆ◌ँேக²mh ப³ட³◌़ ◌ீ ப³லதீ, ²லா iµக² பீ⁴ அேநாேக² ட⁴◌़ŋhக³ கா ॥
யஹ ேத³க² ஐஸா ப ைமmh மந ேமmh ஹேர! க⁴ப³ரா ரஹா ॥
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நmh ைத⁴rhய த⁴ர பாதா, ந ப⁴க³வnh! ஶாnhதி பீ⁴ ைமmh பா ரஹா ॥ 11। 24॥
டா³ட⁴◌़ே◌mh ப⁴யŋhகர ேத³க² பட³◌़தா iµக² மஹாவிகரால ைஹ ।
மாேநா த⁴த⁴கதீ யஹ phரலய- பாவக phரசNhட³ விஶால ைஹ ॥
ஸுக²ைஹ ந ஐேஸ ேத³க²iµக², ⁴லா தி³ஶாேயmh பீ⁴ ஸபீ⁴ ॥
ேத³ேவஶ! ஜக³-ஆதா⁴ர! ேஹ ப⁴க³வnh! கேரா க அபீ⁴ ॥ 11। 25॥
th◌⁴’தராShThர-ஸுத ஸப³ஸாத² உநேக ேய nh’பதி-ஸiµதா³ய பீ⁴ ।
 பீ⁴Shம th³ேராசாrhய கrhண phரதா⁴ந அபேந ப⁴ட ஸபீ⁴ ॥ 11। 26॥
விகரால டா³ட³◌़ே◌ாmh த ப⁴யாநக ஆபேக iµக² ேமmh ஹேர ।
அதிேவக³ ேஸ ஸப³ ெதௗ³ட³◌़ேத ஜாேத த⁴ட³◌़ ◌ாத⁴ட³◌़ ைஹmh ப⁴ேர ॥
ேய தி³க² ரேஹ ச² தா³◌ँத ேமmh லடேக ஹுஏ ரண- ஶூர ைஹmh ॥
இஸ டா³ட⁴◌़ ேமmh பிஸ கர அபீ⁴ நேக ஹுஏ ஶிர ர ைஹmh ॥ 11। 27॥
ஸ பா⁴◌ँதி ப³ஹு ஸதா- phரவாஹ ஸiµth³ர phரதி ஜாேத ப³ேஹ ।
ஐேஸ mhஹாேர jhவால-iµக² ேமmh ேவக³ ேஸ நர ஜா ரேஹ ॥ 11। 28॥
ஸ பா⁴◌ँதி ஜலதீ jhவால ேமmh ஜாேத பதŋhேக³ ேவக³ ேஸ ।
ேயாmh mh’th த ேய நர, iµேகா²mh ேமmh ஆபேக ஜாேத ப³ேஸ ॥ 11। 29॥
ஸப³ ஓர ேஸ இஸ jhவாலமய iµக² ேமmh நேராmh ேகா த⁴ர ரேஹ ।
ேத³ேவஶ! ரஸநா சாடேத ப⁴ண ஸபீ⁴ கா கர ரேஹ ॥
விShே! phரபா⁴ஏ◌ँஆபகீ அதி உkh³ர ஜக³ ேமmh சா² ரmh ॥
நிஜ ேதஜ ேஸ ஸmhஸார ஸாரா  ஸுேரஶ தபா ர ॥ 11। 30॥
ம உkh³ர அth³⁴த பதா⁴ ெகௗந ேஹா ப³தலாஇேய ।
ேஹ ேத³வேத³வ ! நமா ேத³வ! phரஸnhந அப³ ேஹா ஜாஇேய ॥
ம ெகௗந ஆதி³shவப ேஹா, யஹ ஜாநநா ைமmh சாஹதா ॥
ச² பீ⁴ ந iµஜ²ேகா ஆபகீ இஸ தி³vhய கரநீ கா பதா ॥ 11। 31॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ைமmh கால ஹூ◌ँஸப³ ேலாக- நாஶக உkh³ர அபேந ேகா கிேய ।
ஆயா யஹா◌ँஸmhஸார கா ஸmhஹார கரேந ேக ேய ॥
 ேஹா ந ேஹா ேதா பீ⁴ த⁴நஜய! ேத³க² பி³ந ேதேர லட³◌़ே◌ ॥
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ேய நShட ேஹாŋhேக³ வீரவர ேயாதா⁴ ப³ட³◌़ே◌ ஸப³ ேஜா க²ட³◌़ே◌ ॥ 11। 32॥
அதஏவ உட² த³ல- விஜய கர, phராphத கர ஸmhமாந ேகா ।
பி²ர ேபா⁴க³இஸ த⁴ந- தா⁴nhய ேஸ பrhண ராjhய மஹாnh ேகா ॥
ேஹ பாrhத²! ைமmhேந வீர ேய ஸப³ மார பேல  தி³ேய ॥
ஆேக³ ப³ட⁴◌़ே◌ா ம th³த⁴ ேமmh ப³ஸ நாம கரேந ேக ேய ॥ 11। 33॥
ேய பீ⁴Shம th³ேராண ததா² ஜயth³ரத² கrhண ேயாth³தா⁴ ஔர பீ⁴ ।
ேஜா வீரவர ைஹmh மார பேல  தி³ேய ைமmhேந ஸபீ⁴ ॥
அப³ மார இந மாேர ஹுஓmh ேகா, வீரவர! vhயால ந ேஹா ॥
கர th³த⁴ ரண ேமmh ஶthஓmh ேகா பாrhத²! ேதகா³அேஹா ॥ 11। 34॥
ஸஜய ேந கஹா - -

தப³iµடதா⁴ பாrhத²ஸுந ேகஶவ- கத²ந இஸ தி ேஸ ।
அபேந உப⁴ய கர ேஜாட³◌़ கர க◌ँபேத ஹுஏ ப⁴யபீ⁴த ேஸ ॥
நமேத ஹுஏ, க³th³க³th³ க³ேல ேஸ, ஔர பீ⁴ ட³ரேத ஹுஏ ॥
kh’Shண ேஸ ேபா³ேல வசந, ேயாmh வnhத³நா கரேத ஹுஏ ॥। 11। 35॥
அrhஜுந ேந கஹா - -

ேஹாதா ஜக³th அiνரkhத ஹrhத ஆபகா கீrhதந கிேய ।
ஸப³ பா⁴க³ேத ராஸ தி³ஶாஓmh ேமmh mhஹாரா ப⁴ய ேய ॥
நமதா mhேஹmh ஸப³th³த⁴-ஸŋhக⁴ ஸுேரஶ ! பா³ரmhபா³ர ைஹ ॥
ேஹ ’ேகஶ! ஸமshத ேய உநகா உசித vhயவஹார ைஹ ॥ 11। 36॥
ம ph³ரம ேக பீ⁴ ஆதி³காரணஔர உநேஸ ேரShட² ேஹா ।
பி²ர ேஹ மஹாthமந! ஆபகீ ேயாmh வnhத³நா ைகேஸ ந ேஹா ॥
ஸmhஸார ேக ஆதா⁴ர ேஹா, ேஹ ேத³வேத³வ! அநnhத ேஹா ॥
ம ஸth, அஸth இநேஸ பேர அர mhmh ப⁴க³வnhத ேஹா ॥ 11। 37॥
ப⁴க³வnh! ராதந ஷ ேஹா ம விவ ேக ஆதா⁴ர ேஹா ।
ேஹா ஆதி³ேத³வ தைத²வ உthதம தா⁴ம அபரmhபார ேஹா ॥
jhஞாதா mhmh ேஹா ஜாநேந ேக ேயாkh³ய பீ⁴ ப⁴க³வnhth ேஹா ॥
ஸmhஸார ேமmh vhயாேப ஹுஏ ேஹா ேத³வேத³வ! அநnhத ேஹா ॥ 11। 38॥
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ம வா யம பாவக வண ஏவmh mhmh ராேகஶ ேஹா ।
ph³ரமா ததா² உநேக பிதா பீ⁴ ஆப  அகி²ேலஶ ேஹா ॥
ேஹ ேத³வேத³வ! phரம ேத³வ! phரம ஸஹேஸாmh பா³ர ேஹா ॥
பி²ர பி²ர phரம! phரம! நாத², phரம! பா³ரmhபா³ர ேஹா ॥ 11। 39॥
ஸாநnhத³ஸnhiµக²ஔர பீேச² ேஸ phரம ஸுேரஶ! ேஹா ।
ஹ பா³ர- பா³ர phரம சாேராmh ஓர ேஸ ஸrhேவஶ! ேஹா ॥
ைஹ வீrhய ெஶௗrhய அநnhத, ப³லதா⁴ அல ப³லவnhத ேஹா ॥
vhயாேப ஹுஏ ஸப³ேமmh இ ேஸ ’ஸrhவ’ ேஹ ப⁴க³வnhத! ேஹா ॥ 11। 40॥
மேகா ஸமஜ²அபநா ஸகா² ஜாேந பி³நா மமா மஹா ।
யாத³வ! ஸகா²! ேஹ kh’Shண! phயார phரமாத³ யா ஹட² ேஸ கஹா ॥ 11। 41॥
அchத! ஹ◌ँஸாேந ேக ேய ஆஹார ஔர விஹார ேமmh ।
ேஸாேத அேகேல ைப³ட²ேத ஸப³ேமmh கி vhயவஹார ேமmh ॥ 11। 42॥
ஸப³கீ மா ைமmh மாŋhக³தா ேஜா ச²ஹுஆ அபராத⁴ ேஹா ॥।
ஸmhஸார ேமmh ம அல அபரmhபார ஔர அகா³த⁴ ேஹா .. .. 11। 42॥
ஸாேர சராசர ேக பிதா ைஹmh ஆப ஜக³-ஆதா⁴ர ைஹmh ।
ைஹmh ஆப ³ஓmh ேக ³ அதி jhய அபரmhபார ைஹmh ॥
thைரேலாkhய ேமmh மஸா phரேபா⁴! ேகாஈ கmh பீ⁴ ைஹ நmh ॥
அiνபம அlhய phரபா⁴வ ப³ட⁴◌़கர ெகௗந பி²ர ேஹாகா³ கmh ॥ 11। 43॥
இஸ ேஹ வnhத³ந- ேயாkh³ய ஈஶ! ஶர சரேmh ேமmh கிேய ।
ைமmh ஆபேகா கரதா phரம phரஸnhந கரேந ேக ேய ॥
jhேயாmh தாத ஸுத ேக, phய phயா ேக, thர ஸஹசர அrhத²ைஹmh ॥
அபராத⁴ ேமரா ஆப thேயாmh  ஸஹந ேஹ ஸமrhத²ைஹmh ॥। 11। 44॥
யஹ ப ப⁴க³வnh! ேத³க²கர, பஹேல ந ேஜா ேத³கா² கபீ⁴ ।
ஹrhத ஹுஆ ைமmh கிnh ப⁴ய ேஸ ைஹ விகல பீ⁴ மந அபீ⁴ ॥
ேத³ேவஶ! விவாதா⁴ர! ேத³வ! phரஸnhந அப³ ேஹா ஜாஇேய ॥
ேஹ நாத²! பஹலா ப  அபநா iµேஜ² தி³க²லாஇேய ॥ 11। 45॥
ைமmh சாஹதா ஹூ◌ँ ேத³க²நா, மேகா iµட தா⁴ரண கிேய ।
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ேஹ ஸஹஸபா³ேஹா! ஶுப⁴ கேராmh ேமmh சkhர ஔர க³தா³ேய ॥
ேஹ விவrhேத! பி²ர iµேஜ² வஹ ெஸௗmhய த³rhஶந தீ³ேய ॥
வஹ  சrh⁴ஜ ப ேஹ ேத³ேவஶ! அபநா கீேய ॥ 11। 46॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ேஹ பாrhத²! பரம phரஸnhந ேஹா ஜ² பர அiνkh³ரஹ- பா⁴வ ேஸ ।
ைமேந தி³கா²யா விவப மஹாந ேயாக³- phரபா⁴வ ேஸ ॥
யஹ பரம ேதேஜாமய விராTh அநnhத ஆதி³அப ைஹ ॥
ேதேர வா ேத³கா² கி ேந பீ⁴ நmh யஹ ப ைஹ ॥ 11। 47॥
ேஹ phரவீர! ந ேவத³ ேஸ, shவாth◌⁴யாய யjhஞ ந தா³ந ேஸ ।
தி³க²தா நmh ைமmh உkh³ர தப யா khயா கrhம- விதா⁴ந ேஸ ॥
ேமரா விராTh shவப இஸ நர- ேலாக ேமmh அrhஜுந! கmh ॥
அதிkhத ேதேர ஔர ேகாஈ ேத³க²ஸகதா ைஹ நmh ॥ 11। 48॥
யஹ ேகா⁴ர-ப நிஹார கர மத ட⁴◌़ஔர அதீ⁴ர ேஹா ।
பி²ர ப பஹலா ேத³க², ப⁴ய தஜ Shட மந ேமmh வீர ேஹா ॥ 11। 49॥
ஸஜய ேந கஹா - -

ேயாmh கஹ தி³கா²யா ப அபநா ெஸௗmhய தந பி²ர த⁴ர யா ।
ப⁴க³வாnh ேந ப⁴யபீ⁴த vhயால பாrhத² ேகா தீ⁴ரஜ தி³யா ॥ 11। 50॥
அrhஜுந ேந கஹா- -
யஹ ெஸௗmhய நர- தந ேத³க² ப⁴க³வnh! மந ²காேந ஆ க³யா ।
ஸ பா⁴◌ँதி பஹேல தா² வ அபநீ அவshதா² பா க³யா ॥ 11। 51॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

ேஹ பாrhத²! ³rhலப⁴ ப யஹ ஸேக அபீ⁴ த³rhஶந கிேய ।
ஸுர பீ⁴ தரஸேத ைஹmh இ கீ லாலஸா மந ேமmh ேய ॥ 11। 52॥
தி³க²தா ந ைமmh தப, தா³ந அத²வா யjhஞ, ேவேதா³mh ேஸ கmh ।
ேத³கா²ேஸ ேந உேஸ நர ேத³க² பாேத ைஹmh நmh ॥ 11। 53॥
ேஹ பாrhத²! ஏக அநnhய ேம ப⁴khதி ேஸ ஸmhப⁴வ ஸபீ⁴ ।
யஹ jhஞாந, த³rhஶந, ஔர iµஜ²ேமmh தththவ ஜாந phரேவஶ பீ⁴ ॥ 11। 54॥
ேமேர ேய ேஜா கrhம- தthபர, நிthய மthபர, ப⁴khத ைஹ ।
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பாதா iµேஜ² வஹ ேஜா ஸபீ⁴ ேஸ ைவர ந விரkhத ைஹ ॥ 11। 55॥
kh³யாரஹவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 11॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 12

பா³ரஹவாmh அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா - -

அvhயkhத ேகா ப⁴ஜேத கி ேஜா த⁴ரேத mhஹாரா th◌⁴யாந ைஹmh ।
இந ேயாகி³ேயாmh ேமmh ேயாக³ேவthதா ெகௗந ேரShட² மஹாந ைஹmh ॥ 12 । 1॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா - -

கஹதா உnhேஹmh ைமmh ேரShட²iµஜ²ேமmh சிthத ேஜா த⁴ரேத ஸதா³ ।
ேஜா khத ேஹா ரth³தா⁴-ஸத ேமரா ப⁴ஜந கரேத ஸதா³॥ 12 । 2॥
அvhயkhத, அர, அநிrhேத³ய, அசிnhthய நிthய shவப ேகா ।
ப⁴ஜேத அசல, டshத², உthதம ஸrhவvhயாபீ ப ேகா ॥ 12 । 3॥
ஸப³இnhth³யா◌ँஸாேத⁴ ஸதா³ஸம³th³தி⁴  த⁴ரேத ஹுஏ ।
பாேத iµேஜ² ேவ பாrhத² phராணீ மாthர த கரேத ஹுஏ ॥ 12 । 4॥
அvhயkhத ேமmh ஆஸkhத ேஜா ேஹாதா உnhேஹmh அதி khேலஶ ைஹ ।
பாதா ஷ யஹ க³தி, ஸஹந கரேக விபthதி விேஶஷ ைஹ ॥ 12 । 5॥
ேஹா மthபராயண கrhம ஸப³அrhபண iµேஜ² கரேத ஹுஏ ।
ப⁴ஜேத ஸைத³வ அநnhய மந ேஸ th◌⁴யாந ேஜா த⁴ரேத ஹுஏ ॥ 12 । 6॥
iµஜ²ேமmh லகா³ேத சிthத உநகா ஶீkh◌⁴ர கர உth³தா⁴ர ைமmh ।
இஸ mh’thமய ஸmhஸார ேஸ ேப³ட³◌़ ◌ா லகா³தா பார ைமmh ॥ 12 । 7॥
iµஜ²ேமmh லகா³ேல மந, iµ² ேமmh ³th³தி⁴ ேகா ரக²ஸப³ கmh ।
iµஜ²ேமmh ேலகா³ பி²ர தபீ⁴ இஸேமmh கபீ⁴ ஸmhஶய நmh ॥ 12 । 8॥
iµஜ²ேமmh த⁴நஜய! ேஜா ந ²க phரகார மந பாஓ ப³ஸா ।
அph◌⁴யாஸ- ேயாக³ phரயthந ேஸ ேம லகா³ேலா லாலஸா ॥ 12 । 9॥
அph◌⁴யாஸ பீ⁴ ேஹாதா நmh ேதா கrhம கர ேமேர ேய ।
ஸப³th³தி⁴ ேஹாகீ³ கrhம பீ⁴ ேமேர ேய அrhஜுந! கிேய ॥ 12 । 10॥
யஹ பீ⁴ ந ேஹா தப³ஆஸரா ேமரா ேய கர ேயாக³।

harigita.pdf 41



 ஹ கீ³தா nhதீ³

கர சிthத-ஸmhயம கrhமப²ல ேக thயாக³ஸாேர ேபா⁴க³॥ 12। 11॥
அph◌⁴யாஸ பத² ேஸ jhஞாந உthதம jhஞாந ேஸ ³ th◌⁴யாந ைஹ।
³ th◌⁴யாந ேஸ ப²லthயாக³ கரதா thயாக³ ஶாnhதி phரதா³ந ைஹ॥ 12। 12॥
பி³ந th³ேவஷ ஸாேர phராணிேயாmh கா thர கவாnh ேஹா।
ஸம :³க²ஸுக² ேமmh மத³ ந மமதா மாஶீல மஹாnh ேஹா॥ 12। 13॥
ேஜா Shட நித மந ³th³தி⁴ ேஸ iµஜ²ேமmh ஹுஆ ஆஸkhத ைஹ।
th³’ட⁴◌़ நிசயீ ைஹ ஸmhய phயாரா iµேஜ² வஹ ப⁴khத ைஹ॥ 12। 14॥
பாேத ந ஸேஸ khேலஶ ஜந உநேஸ ந பாதா ஆப ।
ப⁴ய khேராத⁴ ஹrhஷ விஷாத³ பி³ந phயாரா iµேஜ²ைஹ ஜந வ॥ 12। 15॥
ேஜா ஶுசி உதா³ த³ைஹ ஸேகா ந ³க² பா³தா⁴ ர।
இchசா² ரத ஆரmhப⁴ thயாகீ³ ப⁴khத phய iµஜ²ேகா வ॥ 12। 16॥
கரதா ந th³ேவஷ ந ஹrhஷ ேஜா பி³ந ேஶாக ைஹ பி³ந காமநா।
thயாேக³ ஶுபா⁴ஶுப⁴ ப²ல வ ைஹ ப⁴khத phய iµஜ²ேகா க⁴நா॥ 12। 17॥
ஸம ஶth thேராmh ேஸ ஸதா³அபமாந மாந ஸமாந ைஹ।
ஶீேதாShண ஸுக²-³க²ஸம ேஸ ஆஸkhதி பி³ந மதிமாந ைஹ॥ 12। 18॥
நிnhதா³ phரஶmhஸா ஸம ேஸ ெமௗநீ ஸதா³ஸnhShட ।
அநிேகத நிசல ³th³தி⁴மய phய ப⁴khத ைஹ iµக²ேகா வ॥ 12। 19॥
ேஜா மthபராயண இஸ ஸுதா⁴மய த⁴rhம ேமmh அiνரkhத ைஹmh।
ேவ நிthய ரth³தா⁴வாந ஜந ேமேர பரம phய ப⁴khத ைஹmh॥ 12। 20॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 13

ேதரஹவாmh அth◌⁴யாய

 ப⁴க³வாnh ேபா³ேல -

ெகௗnhேதய, யஹ தந ேthர ைஹ jhஞாநீ ப³தாேத ைஹmh ய ।
ேஜா ஜாநதா இஸ ேthர ேகா ேthரjhஞ கஹலாதா வ ॥ 13। 1॥
ேஹ பாrhத², ேthேராmh ேமmh iµேஜ² ேthரjhஞ ஜாந மஹாந  ।
ேthரjhஞ ஏவmh ேthர கா ஸப³ jhஞாந ேமரா ஜாந  ॥ 13। 2॥
வஹ ேthர ேஜா,ைஜஸா, ஜஹா◌ँ ேஸ,ந விகாேராmh-த,ஸபீ⁴ ।
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ஸŋhேப ேமmh ஸுந,ஸ phரபா⁴வ ஸேமத வஹ ேthரjhஞ பீ⁴ ॥ 13। 3॥
ப³ஹு பா⁴◌ँதி ’ேயாmh ஔர ச²nhேதா³mh ேஸ அேநக phரகார ேஸ ।
கா³யா பேதா³mh ேமmh ph³ரமஸூthேராmh ேக ஸேஹ விசார ேஸ ॥ 13। 4॥
மந ³th³தி⁴ ஏவmh மஹா⁴த phரkh’தி அஹŋhkh’த பா⁴வ பீ⁴ ।
பா◌ँேசாmh விஷய ஸப³இnhth³ேயாmh ேக ஔர இnhth³யக³ண ஸபீ⁴ ॥ 13। 5॥
ஸுக²-:³க²இchசா² th³ேவஷ th◌⁴’thதி ஸŋhகா⁴த ஏவmh ேசதநா ।
ஸŋhேப ேமmh யஹ ேthர ைஹ ஸiµதா³ய ேஜா இநகா ப³நா ॥ 13। 6॥
அபி⁴மாந த³mhப⁴ அபா⁴வ,ஆrhஜவ, ெஶௗச,mhஸாநதா ।
தி²ரதா,மா, நிkh³ரஹ ததா²ஆசாrhய-ேஸவா தீ³நதா ॥ 13। 7॥
இnhth³ய-விஷய-ைவராkh³ய ஏவmh மத³ஸைத³வ நிவாரநா ।
வந, ஜரா, ³க², ேராக³। mh’th ஸேதா³ஷ நிthய விசாரநா ॥ 13। 8॥
நmh phத நா thர ேமmh,ஸப³ thயாக³நா ப²ல-வாஸநா ।
நித ஶுப⁴ அஶுப⁴ கீ phராphதி ேமmh பீ⁴ ஏகஸா ரஹநா ப³நா ॥ 13। 9॥
iµஜ²ேமmh அநnhய விசார ேஸ vhயபி⁴சார விரத ப⁴khதி ேஹா ।
ஏகாnhத கா ேஸவந, ந ஜந ஸiµதா³ய ேமmh ஆஸkhதி ேஹா ॥ 13। 10॥
அth◌⁴யாthமjhஞாந வ தththவjhஞாந விசார, யஹ ஸப³ jhஞாந ைஹ ।
விபத இநேக ஔர ேஜா ச²ைஹ ஸபீ⁴ அjhஞாந ைஹ ॥ 13। 11॥
அப³ வஹ ப³தாதா jhேஞய ஸேக jhஞாந ேஸ நிshதார ைஹ ।
நmh ஸth அஸth, பரph³ரம ேதா அநாதி³ஔர அபார ைஹ ॥ 13। 12॥
ஸrhவthர உஸேக பாணி பத³ர ேநthர iµக²ஸப³ ஓர  ।
ஸப³ ஓர உஸேக காந ைஹmh,ஸrhவthர ைப²லா ைஹ வ ॥ 13। 13॥
இnhth³ய-³ேmh கா பா⁴ஸ உஸேமmh கிnh இnhth³ய-ந ைஹ ।
ேஹா அலக³ ஜக³-பாலக, நிrh³ண ேஹாகர ³ேmh ேமmh ந ைஹ ॥ 13। 14॥
பீ⁴தர வ பா³ஹர phராணிேயாmh ேமmh ³ர பீ⁴ ைஹ பாஸ பீ⁴
வஹ சர அசர அதி ஸூம ைஹ ஜாநா நmh ஜாதா கபீ⁴ ॥ 13। 15॥
அவிப⁴khத ேஹாகர phராணிேயாmh ேமmh வஹ விப⁴khத ஸைத³வ ைஹ ।
வஹ jhேஞய பாலக ஔர நாஶக ஜnhமதா³தா ேத³வ ைஹ ॥ 13। 16॥
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வஹ jhேயாதிேயாmh கீ jhேயாதி ைஹ, தம ேஸ பேர ைஹ, jhஞாந ைஹ ।
ஸப³ ேமmh ப³ஸா ைஹ, jhேஞய ைஹ, வஹ jhஞாநக³mhய மஹாnh ைஹ ॥ 13। 17॥
யஹ ேthர, jhஞாந, மஹாnh jhேஞய, கஹா க³யா ஸŋhேப ேஸ ।
ேஹ பாrhத²,இஸேகா ஜாந ேமரா ப⁴khத iµஜ²ேமmh ஆ ப³ேஸ ॥ 13। 18॥
யஹ phரkh’தி ஏவmh ஷ ேதா³ேநாmh  அநாதி³ விசார ைஹmh ।
ைபதா³ phரkh’தி ேஸ  ஸமஜ²,³ண தீந ஔர phரகார ைஹmh ॥ 13। 19॥
ைஹ காrhய ஏவmh கரண கீ உthபthதி காரண phரkh’தி  ।
இஸ வ ேகா காரண கஹா,ஸுக²-:³க² ேபா⁴க³ நிththத  ॥ 13। 20॥
ரஹகர phரkh’தி ேமmh நித ஷ, கரதா phரkh’தி-³ண ேபா⁴க³ைஹ ।
அchசீ² ³ ஸப³ ேயாநியா◌ँ, ேத³தா ய ³ண-ேயாக³ைஹ ॥ 13। 21॥
th³ரShடா வ அiνமnhதா ஸதா³, ப⁴rhதா phரேபா⁴khதா ஶிவ மஹா ।
இஸ ேத³ஹ ேமmh பரமாthமா, உஸ பர-ஷ ேகா ைஹ கஹா ॥ 13। 22॥
ஐேஸ ஷ ஏவmh phரkh’தி ேகா,³ண ஸத ேஜா ஜாந ேல ।
ப³ரதாவ ைகஸா பீ⁴ கேர வஹ ஜnhம பி²ர ஜக³ ேமmh ந ேல ॥ 13। 23॥
ச²ஆப  ேமmh ஆப ஆthமா ேத³க²ேத ைஹmh th◌⁴யாந ேஸ ।
ச² கrhம-ேயாகீ³ கrhம ேஸ,ச²ஸாŋhkh²ய-ேயாகீ³ jhஞாந ேஸ ॥ 13। 24॥
ஸுந ³ஸேராmh ேஸ  கியா கரேத ப⁴ஜந அநஜாந ைஹmh ।
தரேத அஸmhஶய mh’th ேவ, தி ேமmh லேக³ மதிமாnh ைஹmh ॥ 13। 25॥
ஜாேநா சராசர வ ேஜா ைபதா³ஹுஏ ஸmhஸார ேமmh ।
ஸப³ ேthர ஔர ேthரjhஞ ேக ஸmhேயாக³ ேஸ விshதார ேமmh ॥ 13। 26॥
அவிநாஶி, நவர ஸrhவ⁴ேதாmh ேமmh ரேஹ ஸம நிthய  ।
இஸ பா⁴◌ँதி ஈவர ேகா ஷ ேஜா ேத³க²தா ேத³ேக² வ ॥ 13। 27॥
ேஜா ேத³க²தா ஸமபா⁴வ ேஸ ஈவர ஸபீ⁴ ேமmh vhயாphத ைஹ ।
கரதா ந அபநீ கா⁴த ைஹ, கரதா பரமபத³ phராphத ைஹ ॥ 13। 28॥
கரதீ phரkh’தி ஸப³ கrhம,ஆthமா ைஹ அகrhதா நிthய  ।
இஸ பா⁴◌ँதி ேஸ ேஜா ேத³க²தா ைஹ, ேத³க²தா ைஹ ஜந வ ॥ 13। 29॥
ஜப³ phராணிேயாmh கீ பி⁴nhநதா ஜந ஏக ேமmh ேத³ேக²ஸபீ⁴ ।
விshதார ேத³ேக² ஏக ேஸ , ph³ரம ேகா பாதா தபீ⁴ ॥ 13। 30॥
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யஹ ஈஶ அvhயய, நிrh³ணஔர அநாதி³ ேஹாேந ேஸ ஸதா³ ।
கரதா ந ேஹாதா phத ைஹ, ரஹ ேத³ஹ ேமmh பீ⁴ ஸrhவதா³॥ 13। 31॥
நப⁴ ஸrhவvhயாபீ ஸூம ேஹாேந ேஸ ந ைஜேஸ phத ேஹா ।
ஸrhவthர ஆthமா ேத³ஹ ேமmh ரஹகர ந ைவேஸ phத ேஹா ॥ 13। 32॥
jhேயாmh ஏக ரவி ஸmhrhண ஜக³ ேமmh ேதஜ ப⁴ரதா ைஹ ஸதா³ ।
ேயாmh  phரகாஶித ேthர ேகா ேthரjhஞ கரதா ஸrhவதா³॥ 13। 33॥
ேthரjhஞ ஏவmh ேthர அnhதர, jhஞாந ேஸ ஸமேஜ²mh ஸ ।
ஸமேஜ²mh phரkh’தி ேஸ ²டநா, ேஜா ph³ரம ேகா பாேத வ ॥ 13। 34॥
ௐ தthஸதி³தி thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:॥
ேதரஹவா◌ँ அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 13॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 14

ெசௗத³ஹவா◌ँ அth◌⁴யாய
 ப⁴க³வாnh ேபா³ேல
அதிேரShட² jhஞாேநாmh ேமmh ப³தாதா jhஞாந ைமmh அப³ஔர பீ⁴ ।
iµநி பா க³ேய ைஹmh th³தி⁴ ஸேகா ஜாநகர ஜக³ ேமmh ஸபீ⁴ ॥ 14। 1॥
இஸ jhஞாந கா ஆரய ஏ ேஜா ப ேமரா ேஹா ரேஹmh ।
உthபthதி-கால ந ஜnhம ேலmh,லய-கால ேமmh ந vhயதா²ஸேஹmh ॥ 14। 2॥
இஸ phரkh’தி அபநீ ேயாநி ேமmh,ைமmh க³rhப⁴ ரக²தா ஹூ◌ँஸதா³ ।
உthபnhந ேஹாேத ைஹmh உேஸ ஸrhவ phராணீ ஸrhவதா³॥ 14। 3॥
ஸப³ ேயாநிேயாmh ேமmh rhதிேயாmh ேக ேஜா அேநேகாmh ப ைஹmh ।
ைமmh பீ³ஜ-phரத³ பிதா ஹூ◌ँ, phரkh’தி ேயாநி அப ைஹmh ॥ 14। 4॥
ைபதா³ phரkh’தி ேஸ ஸththவ, ரஜ, தம th³ண கா விshதார ைஹ ।
இஸ ேத³ஹ ேமmh ேய வ ேகா ேலmh பா³nhத⁴, ேஜா அவிகார ைஹ ॥ 14। 5॥
அவிகார ஸத³ண ைஹ phரகாஶக, khேயாŋhகி நிrhமல ஆப ைஹ ।
யஹ பா³nhத⁴ ேலதா வ ேகா ஸுக² jhஞாந ேஸ நிShபாப ைஹ ॥ 14। 6॥
ஜாேநா ரேஜா³ண ராக³மய, உthபnhந th’Sh ஸŋhக³ ேஸ ।
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வஹ பா³nhத⁴ ேலதா வ ேகா ெகௗnhேதய, கrhம-phரஸŋhக³ ேஸ ॥ 14। 7॥
அjhஞாந ேஸ உthபnhந தம ஸப³ வ ேகா ேமாத கேர ।
ஆலshய, நீnhத³, phரமாத³ ேஸ யஹ வ ேகா ப³nhதி⁴த கேர ॥ 14। 8॥
ஸுக² ேமmh ஸேதா³ண, கrhம ேமmh ேத³தா ரேஜா³ண ஸŋhக³ைஹ ।
ட⁴◌़க கர தேமா³ண jhஞாந ேகா, ேத³தா phரமாத³ phரஸŋhக³ைஹ ॥ 14। 9॥
ரஜ தம த³ேப³mh தப³ஸththவ ³ண, தம ஸthவ த³ப³ேத ரஜ ப³ட⁴◌़ஏ ।
ரஜ ஸththவ த³ப³ேத  தேமா³ண ேத³ஹதா⁴ பர சட⁴◌़ஏ ॥। 14। 10॥
ஜப³ ேத³ஹ கீ ஸப³இnhth³ேயாmh ேமmh jhஞாந கா ேஹா சா◌ँத³நா ।
தப³ ஜாந ேலநா சாஏ தந ேமmh ஸேதா³ண ைஹ க⁴நா ॥ 14। 11॥
th’Sh அஶாnhதி phரvh’thதி ேஹாகர மந phரேலாப⁴ந ேமmh பட³◌़ஏ ।
ஆரmhப⁴ ேஹாேத கrhம ேக அrhஜுந, ரேஜா³ண ஜப³ ப³ட⁴◌़ஏ ॥ 14। 12॥
ெகௗnhேதய, ேமாஹ phரமாத³ ேஹா, ஜப³ ேஹா ந மந ேமmh சா◌ँத³நா ।
உthபnhந ேஹா ஆலshய ஜப³, ேஹாதா தேமா³ண ைஹ க⁴நா ॥ 14। 13॥
இஸ ேத³ஹ ேமmh யதி³ஸththவ³ண கீ vh’th³தி⁴ மரேத கால ைஹ ।
ேதா phராphத கரதா jhஞாநிேயாmh கா ஶுth³த⁴ ேலாக விஶால ைஹ ॥ 14। 14॥
ரஜ-vh’th³தி⁴ ேமmh மர, ேத³ஹ கrhமாஸkhத ேஷாmh ேமmh த⁴ேர ।
ஜட³◌़ ேயாநிேயாmh ேமmh ஜnhமதா, யதி³ ஜந தேமா³ண ேமmh மேர ॥ 14। 15॥
ப²ல Nhய கrhேமாmh கா ஸதா³ ஶுப⁴ ேரShட²ஸாththவிக jhஞாந ைஹ ।
ப²ல ³க² ரேஜா³ண கா, தேமா³ண-ப²ல ஸதா³அjhஞாந ைஹ ॥ 14। 16॥
உthபnhந ஸத ேஸ jhஞாந, ரஜ ேஸ நிthய ேலாப⁴ phரதா⁴ந ைஹ ।
ைஹ ேமாஹஔர phரமாத³ தம³ண ேஸ ஸதா³அjhஞாந ைஹ ॥ 14। 17॥
ஸாththவிக ஷ shவrhகா³தி³ ேமmh, நரேலாக ேமmh ராஜஸ ப³ேஸmh ।
ேஜா தாம ³ண ேமmh ப³ேஸmh, ேவ ஜந அேதா⁴க³தி ேமmh ப²◌ँேஸmh ॥ 14। 18॥
கrhதா ந ேகாஈ தஜ th³ண, யஹ ேத³க²தா th³ரShடா ஜபீ⁴ ।
ஜாேந ³ேmh ேஸ பார ஜப³, பாதா iµேஜ²ைஹ ஜந தபீ⁴ ॥ 14। 19॥
ேஜா ேத³ஹதா⁴, ேத³ஹ-காரண பார ேய ³ண தீந ேஹா ।
²ட ஜnhம mh’th ஜராதி³ ³க² ேஸ, வஹ அmh’த ேமmh ந ேஹா ॥ 14। 20॥
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அrhஜுந ேபா³ேல
லண கேஹா உநேக phரேபா⁴, ஜந ேஜா th³ண ேஸ பார ைஹmh ।
கிஸ பா⁴◌ँதி ேஹாேத பார, khயா உநேக கேஹா ஆசார ைஹmh ॥ 14। 21॥
 ப⁴க³வாnh ேபா³ேல
பாகர phரகாஶ, phரvh’thதி, ேமாஹ, ந பாrhத²,இநேஸ th³ேவஷ ைஹ ।
யதி³ ேஹாmh நmh ேவ phராphத, உநகீ லாலஸா ந விேஶஷ ைஹ ॥ 14। 22॥
ரஹதா உதா³ந-ஸா ³ேmh ேஸ, ேஹாஏ நmh விசத கmh ।
ஸப³ th³ண கரேத காrhய ைஹmh, யஹ ஜாந ேஜா ³க³தா நmh ॥ 14। 23॥
ைஹ shவshத²,ஸுக²-³க²ஸம ேஸ,ஸம ேட⁴ல பthத²ர shவrhண பீ⁴ ।
ேஜா தீ⁴ர, நிnhதா³shதி ேஸ ஸம, lhய அphய-phய ஸபீ⁴ ॥ 14। 24॥
ஸம ப³nh⁴ ைவ ைஹmh ேஸ அபமாந மாந ஸமாந ைஹ ।
ஆரmhப⁴ thயாேக³ ேஜா ஸபீ⁴, வஹ ³தீத மஹாந ைஹ ॥ 14। 25॥
ேஜா ஶுth³த⁴ நிசல ப⁴khதி ேஸ ப⁴ஜதா iµேஜ²ைஹ நிthய  ।
தீேநாmh ³ேmh ேஸ பார ேஹாகர ph³ரம ேகா பாதா வ ॥ 14। 26॥
அvhயய அmh’த ைமmhஔர ைமmh  ph³ரமப மஹாந ஹூ◌ँ ।
ைமmh  ஸநாதந த⁴rhம ஔர அபார ேமாத³-நிதா⁴ந ஹூ◌ँ ॥ 14। 27॥
ௐ தthஸதி³தி சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய:॥
ெசௗத³ஹவா◌ँ அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ॥ 14॥

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 15

பnhth³ரஹவா அth◌⁴யாய

 ப⁴க³வாnh ேந கஹா –

ைஹ ல ஊபர ஶாக² நீேச பthர ஸேக ேவத³ைஹmh ।
ேவ ேவத³விth ேஜா ஜாநேத அவthத² -அvhயய - ேப⁴த³ைஹmh ॥ 15। 1॥
பlhலவ விஷய,³ண ேஸ ப அத⁴-ஊrhth◌⁴வ ஶாகா² சா² ரmh ।
நர- ேலாக ேமmh நீேச ஜட³◌़ஏmh கrhமாiνப³nhதீ⁴ ஜா ரmh ॥ 15। 2॥
உஸகா யஹாmh லதா shவப ந ஆதி³ மth◌⁴யாதா⁴ர ேஸ ।
th³’ட⁴ல யஹ அவthத² காட அஸŋhக³ ஶshthர- phரஹார ேஸ ॥ 15। 3॥
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பி²ர வஹ நிகாேலா ⁴Nhட⁴கர பத³ ேரShட² ²க phரகார ேஸ ।
கர phராphத ஸேகா பி²ர ந ெலௗேட, ²டகர ஸmhஸார ேஸ ॥
ைமmh ஶரண உஸகீ ஹூ◌ँ ஷ ேஜா ஆதி³ஔர மஹாந ைஹ ।
உthபnhந ஸேஸ ஸப³ ராதந யஹ phரvh’thதி- விதா⁴ந ைஹ ॥ 15। 4॥
தா nhேஹாmhேந ஸŋhக³- ேதா³ஷ ந ேமாஹ நேமmh மாந ைஹ ।
மந ேமmh ஸதா³நேக ஜகா³அth◌⁴யாthம- jhஞாந phரதா⁴ந ைஹ ॥
நேமmh ந ேகாஈ காமநா ஸுக²- :³க²ஔர ந th³வnhth³வ  ।
அvhயய பரமபத³ ேகா ஸதா³ jhஞாநீ ஷ பாேத வ । 15। 5॥
ஸேமmh ந ஸூrhய phரகாஶ சnhth³ர ந ஆக³ கா காம ைஹ ।
ெலௗேட ந ஜந ஸேமmh பஹு◌ँச ேமரா வ பர தா⁴ம ைஹ ॥ 15। 6॥
இஸ ேலாக ேமmh ேமரா ஸநாதந அmhஶ ைஹ யஹ வ  ।
மந ேக ஸத ைச² phரkh’திவா கீ²சதா இnhth³ய வ ॥ 15। 7॥
ஜப³ வ ேலதா ேத³ஹ அத²வா thயாக³தா ஸmhப³nhத⁴ ேகா ।
கரதா kh³ரஹண இநேகா ஸுமந ேஸ வா ைஜேஸ க³nhத⁴ ேகா ॥ 15। 8॥
ரஸநா, thவசா, th³’க³, காந ஏவmh நாக, மந-ஆரய ேய ।
யஹ வ ஸப³ ேஸவந கியா கரதா விஷய நிrhத கிேய ॥ 15। 9॥
ஜாேத ஹுஏ தந thயாக³, ரஹேத, ேபா⁴க³ேத ³ணkhத பீ⁴ ।
ஜாேநmh ந இஸேகா ட⁴◌़ மாநவ, ஜாநேத jhஞாநீ ஸபீ⁴ ॥ 15। 10॥
கர யthந ேயாகீ³ஆபேமmh இஸேகா ப³ஸா பசாநேத ।
பர யthந கரேக பீ⁴ ந ட⁴◌़ அஶுth³த⁴-ஆthமா ஜாநேத ॥ 15। 11॥
ஸேஸ phரகாஶித ைஹ ஜக³th, ேஜா ேதஜ தி³vhய தி³ேநஶ ேமmh ।
வஹ ேதஜ ேமரா ேதஜ ைஹ ேஜா அkh³நி ேமmh ராேகஶ ேமmh ॥ 15। 12॥
தி ேமmh ப³ஸா நிஜ ேதஜ ேஸ ைமmh phராணிேயாmh ேகா த⁴ர ரஹா ।
ரஸ ப ேஹாகர ேஸாம ஸா Shடஔஷதி⁴ கர ரஹா ॥ 15। 13॥
ைமmh phராணிேயாmh ேமmh ப³ஸ ரஹா ேஹா ப ைவவாநர மஹா ।
பாசந சrhவிதி⁴ அnhந phராபாந- த ேஹா கர ரஹா ॥ 15। 14॥
ஸுதி⁴ jhஞாந ஔர அேபாஹ iµஜ²ேஸ ைமmh ஸபீ⁴ ேமmh ப³ஸ ரஹா ।
ேவதா³nhதகrhதா ேவத³ேவth³ய ஸுேவத³விth iµஜ²ேகா கஹா ॥ 15। 15॥
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இஸ ேலாக ேமmh ரஔர அர ேதா³ ஷ ைஹmh ஸrhவதா³ ।
ர ஸrhவ ⁴ேதாmh ேகா கஹா டshத²ைஹ அர ஸதா³॥ 15। 16॥
கஹேத ேஸ பரமாthமா உthதம ஷ இநேஸ பேர ।
thைரேலாkhய ேமmh ரஹ ஈஶ அvhயய ஸrhவ ஜக³ ேபாஷண கேர ॥ 15। 17॥
ரஔர அர ேஸ பேர ைமmh ேரShட²ஹூmh ஸmhஸார ேமmh ।
இஸ ேஹ ேஷாthதம கஹாயா ேவத³ ேலாகாசார ேமmh ॥ 15। 18॥
தஜ ேமாஹ ேஷாthதம iµேஜ² ேஜா பாrhத²! ேலதா jhஞாந ைஹ ।
ஸப³ பா⁴◌ँதி வஹ ஸrhவjhஞ ேஹா ப⁴ஜதா iµேஜ² மதிமாnh ைஹ ॥ 15। 19॥
ைமmhேந கஹா யஹ ³phத ேஸ பீ⁴ ³phத jhஞாந மஹாnh ைஹ ।
யஹ ஜாநகர கரதா ஸதா³ வந ஸப²ல மதிமாnh ைஹ ॥ 15। 20॥
பnhth³ரஹவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ।

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 16

ேஸாலஹவாmh அth◌⁴யாய

 ப⁴க³வாnh ேந கஹா –

ப⁴ய-நதா, த³ம,ஸththவ கீ ஸmhஶுth³தி⁴, th³’ட⁴◌़தா jhஞாந கீ ।
தந- மந-ஸரலதா, யjhஞ, தப,shவாth◌⁴யாய,ஸாthவிக தா³ந பீ⁴ ॥ 16। 1॥
mh’³தா,அmhஸா,ஸthய, க, ஶாnhதி, khேராத⁴- விநதா ।
லjhஜா,அசசலதா,அநிnhதா³, thயாக³ th’Shநதா ॥ 16। 2॥
th◌⁴’தி, ேதஜ, பாவநதா,மா,அth³ேராஹ, மாந- விநதா ।
ேய சிnhஹ உநேக பாrhத²!நேகா phராphத ைத³வீ ஸmhபதா³॥ 16। 3॥
மத³, மாந,th²யாசார, khேராத⁴, கேடா²ரதா,அjhஞாந பீ⁴ ।
ேய ஆஸு ஸmhபthதி ேமmh ஜnhேம ஹுஏ பாேத ஸபீ⁴ ॥ 16। 4॥
ேத³ ேமா ைத³வீ, பா³◌ँத⁴தீ ைஹ ஆஸு ஸmhபthதி ேய ।
மத ேஶாக அrhஜுந! கர ஹுஆ  ைத³வ-ஸmhபth³ ேகா ேய ॥ 16। 5॥
ேதா³ பா⁴◌ँதி கீ ைஹ sh’Sh ைத³வீ,ஆஸு ஸmhஸார ேமmh ।
ஸுந ஆஸு அப³ பாrhத²!ைத³வீ கஹ கா விshதார ேமmh ॥ 16। 6॥
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khயா ைஹ phரvh’thதி நிvh’thதி! ஜக³ ேமmh ஜாநேத ஆஸுர நmh ।
ஆசார,ஸthய, விஶுth³த⁴தா ேஹாதீ நmh உநேமmh கmh ॥ 16। 7॥
கஹேத அஸுர ஜூ²டா² ஜக³th, பி³ந ஈஶ பி³ந ஆதா⁴ர ைஹ ।
ேகவல பரshபர ேயாக³ ேஸ ப³ஸ ேபா⁴க³-த ஸmhஸார ைஹ ॥ 16। 8॥
இஸ th³’Sh ேகா த⁴ர,ட⁴◌़, நர, நShடாthம, ரத அபகார ேமmh ।
ஜக³- நாஶ த ேவ khர- கrh ஜnhமேத ஸmhஸார ேமmh ॥ 16। 9॥
மத³ மாந த³mhப⁴- விந, காம அர கா ஆரய ேய ।
வrhேதmh அஶுசி நர ேமாஹ வஶ ேஹாகர அஸth ஆkh³ரஹ கிேய ॥ 16। 10॥
உநேமmh மரண பrhயnhத சிnhதாஏ◌ँ அநnhத ஸதா³ ரேஹmh ।
ேவ ேபா⁴க³- விஷேயாmh ேமmh லேக³ஆநnhத³ உஸ  ேகா கேஹmh ॥ 16। 11॥
ஆஶா ப³nhத⁴ந ேமmh ப³◌ँேத⁴, ⁴ந khேராத⁴ ஏவmh காம கீ ।
ஸுக²- ேபா⁴க³த அnhயாய ேஸ இchசா² கேரmh த⁴ந தா⁴ம கீ ॥ 16। 12॥
யஹ பா யா அப³ வஹ மேநாரத²th³த⁴ கர ŋhகா³ஸபீ⁴ ।
யஹ த⁴ந ஹுஆ ேமரா ேலகா³ஔர பீ⁴ ஆேக³அபீ⁴ ॥ 16। 13॥
யஹ ஶth ைமmhேந ஆஜ மாரா, கல ஹŋhகா³ஔர பீ⁴ ।
ேபா⁴கீ³,ஸுகீ², ப³லவாந, ஈவர,th³த⁴ ஹூ◌ँ,ைமmh  ஸபீ⁴ ॥ 16। 14॥
மாnh ஔர ந ைமmh ஹூmh ெகௗந iµஜ²ேஸஔர ைஹmh ।
மக², தா³ந,ஸுக² பீ⁴ ைமmh க◌ँகா³,ட⁴◌़தா- ேமாத கேஹmh ॥ 16। 15॥
⁴ேல அேநேகாmh கlhபநா ேமmh ேமாஹ- ப³nhத⁴ந பீ³ச ைஹmh ।
ேவ காம- ேபா⁴ேகா³mh ேமmh ப²◌ँேஸ பட³◌़ேத நரக ேமmh நீச ைஹmh ॥ 16 । 16॥
த⁴ந, மாந, மத³ ேமmh மshத, ஐNh² நிஜ- phரஶmhஸக அjhஞ ைஹmh ।
ேவ த³mhப⁴ ேஸ விதி⁴ந கரேத நாம  ேகா யjhஞ ைஹmh ॥ 16। 17॥
ப³ல, காம khேராத⁴, க⁴மNhட³ வஶ, நிnhதா³ கேரmh மத³ ேஸ தேந ।
ஸப³ ேமmh வ அபேந ேமmh ப³ேஸ iµஜ² ேத³வ ேக th³ேவ ப³ேந ॥ 16। 18॥
ேஜா ைஹmh நராத⁴ம khர th³ேவ ந பாபாசார ேமmh ।
உநேகா கி³ராதா நிthய ஆஸுர ேயாநி ேமmh ஸmhஸார ேமmh । 16। 19॥
ேவ ஜnhம- ஜnhம ஸைத³வ ஆஸுர ேயாநி  பாேத ரேஹmh ।
iµஜ²ேகா ந பாகர அnhத ேமmh அதி  அேதா⁴க³தி ேகா க³ேஹmh ॥ 16। 20॥
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ேய காம லாலச khேராத⁴ தீேநாmh  நரக ேக th³வார ைஹmh ।
இஸ ேஹ தீேநாmh ஆthம- நாஶக thயாjhய ஸrhவphரகார ைஹmh ॥ 16। 21॥
இந நரக th³வாேராmh ேஸ ஷ ேஜா iµkhத பாrhத²!ஸைத³வ  ।
ஶுப⁴ ஆசரண நிஜ ேஹ கரதா பரமக³தி பாதா வ ॥ 16। 22॥
ேஜா ஶாshthரவிதி⁴ ேகா ேசா²ட³◌़, கரதா கrhம மநமாேந ஸபீ⁴ ।
வஹ th³தி⁴,ஸுக²அத²வா பரமக³தி ேகா ந பாதா ைஹ கபீ⁴ ॥ 16। 23॥
இஸ ேஹ காrhய-அகாrhய- நிrhணய மாந ஶாshthர- phரமாண  ।
கரநா கஹா ேஜா ஶாshthர ேமmh ைஹ, ஜாநகர வ, கர வ ॥ 16। 24॥
ேஸாலஹவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ।

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 17

ஸthரஹவாmh அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா –

கரேத யஜந ேஜா ஶாshthரவிதி⁴ ேகா ேசா²ட³◌़ ரth³தா⁴khத ேஹா ।
ேஹ kh’Shண! உநகீ ஸththவ, ரஜ, தம ெகௗந நிShடா² கேஹா ॥ 17। 1॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா –

ரth³தா⁴ shவபா⁴வஜ phராணிேயாmh ேமmh பாrhத²! தீந phரகார ேஸ ।
ஸுந ஸாththவிகீ பீ⁴ ராஜ பீ⁴ தாம விshதார ேஸ ॥ 17। 2॥
ரth³தா⁴ ஸபீ⁴ ேமmh ஸththவ ஸம, ரth³தா⁴ shவப மiνShய ைஹ ।
ஸகீ ரேஹ ஸ பா⁴◌ँதி ரth³தா⁴ வஹ உ-ஸா நிthய ைஹ ॥ 17। 3॥
ஸாthவிக ஸுேராmh கா, ய ராஸ கா யஜந ராஜஸ கேரmh ।
நித ⁴த phேரேதாmh கா யஜந ஜந தாம மந ேமmh த⁴ேரmh ॥ 17। 4॥
ேஜா ேகா⁴ர தப தபேத ஷ ைஹmh ஶாshthர- விதி⁴ ேஸ ந ேஹா ।
மத³- த³mhப⁴- த, காமநா ப³ல ராக³ ேக ஆதீ⁴ந ேஹா ॥ 17। 5॥
தந பச- ⁴ேதாmh ேகா,iµேஜ² பீ⁴ - - - ேத³ஹ ேமmh ேஜா ப³ஸ ரஹா ।
ேஜா கShட ேத³ேத ஜாந உநேகா ட⁴◌़மதி ஆஸுர மஹா ॥ 17। 6॥
ேஹ பாrhத²! phய ஸப³ேகா ஸதா³ஆஹார தீந phரகார ேஸ ।
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இஸ பா⁴◌ँதி  தப தா³ந மக² பீ⁴ ைஹmh,ஸுேநா விshதார ேஸ ॥ 17। 7॥
ேத³mh ஆ,ஸாthவிக³th³தி⁴, ப³ல,ஸுக², phதி ஏவmh shவாshth²ய பீ⁴ ।
ரஸமய சிரshதி²ர ’th³ய சிகேந கா²th³ய ஸாthவிக phய ஸபீ⁴ ॥ 17। 8॥
நமகீந, க, க²Thேட, க³ரம,ேக² வ தா³ஹக, தீண  ।
³க²- ேஶாக- ேராக³த³ கா²th³ய, phய ைஹmh ராஜ ேகா நிthய  ॥ 17। 9॥
ரkhகா²ஹுஆ ச² கால கா, ரஸந பா³ யா ஸட³◌़ ◌ா ।
நர தாம அபவிthர ேபா⁴ஜந ேபா⁴க³ேத ஜூடா² பட³◌़ ◌ா ॥ 17। 10॥
ப²ல-ஆஶ தஜ, ேஜா ஶாshthர விதி⁴வth, மாநகர கrhதvhய  ।
அதிஶாnhத மந கரேக கியா ேஹா, யjhஞ ஸாthவிக ைஹ வ ॥ 17। 11॥
ேஹ ப⁴ரதேரShட²!ஸைத³வ  ப²ல- வாஸநா ஸேமmh ப³ ।
த³mhபா⁴சரண த ேஜா கியா வஹ யjhஞ ஜாேநா ராஜ ॥ 17। 12॥
விதி⁴-அnhநதா³ந- விந ேஜா, பி³ந த³ ேக ேஹா ரஹா ।
பி³ந மnhthர- ரth³தா⁴, யjhஞ ேஜா வஹ தாம ஜாதா கஹா ॥ 17। 13॥
ஸுர th³விஜ ததா²³ phராjhஞ ஜந ph³ரமசrhய ஸைத³வ  ।
ஶுசிதா அmhஸா நmhரதா தந கீ தபshயா ைஹ ய ॥ 17। 14॥
ஸchேச வசந,தகர, ம⁴ர உth³ேவக³- விரத நிthய  ।
shவாth◌⁴யாய கா அph◌⁴யாஸ பீ⁴, வாணீ- தபshயா ைஹ ய ॥ 17। 15॥
ெஸௗmhயthவ, ெமௗந, phரஸாத³ மந கா, ஶுth³த⁴ பா⁴வ ஸைத³வ  ।
கரநா மேநாநிkh³ரஹ ஸதா³ மந கீ தபshயா ைஹ ய ॥ 17। 16॥
ரth³தா⁴ ரத ேஹா ேயாக³த ப²ல வாஸநாேயmh தஜ ஸபீ⁴ ।
கரேத ஷ, தப ேய thவித⁴,ஸாthவிக தபshயா ைஹ தபீ⁴ ॥ 17। 17॥
ஸthகார ஜா மாந ேக த த³mhப⁴ ேஸ ேஜா ேஹா ரஹா ।
வஹ தப அநிசித ஔர நவர, ராஜ ஜாதா கஹா ॥ 17। 18॥
ேஜா ட⁴◌़-ஹட² ேஸ ஆப  ேகா கShட ேத³கர ேஹா ரஹா ।
அத²வா கியா பர- நாஶ-த, தப தாம உஸேகா கஹா ॥ 17। 19॥
ேத³நா ஸமஜ² கர அiνபகா ேகா தி³யா ேஜா தா³ந ைஹ ।
வஹ தா³ந ஸாthவிக ேத³ஶ கால ஸுபாthர கா ஜப³ th◌⁴யாந ைஹ ॥ 17। 20॥
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ேஜா தா³ந phரthபகார ேக த khேலஶ பாகர ேக கியா ।
ைஹ ராஜ வஹ தா³ந ேஜா ப²ல ஆஶ ேக த ைஹ தி³யா ॥ 17। 21॥
பி³ந ேத³ஶ கால ஸுபாthர ேத³ேக² ேஜா தி³யா பி³ந மாந ைஹ ।
அத²வா தி³யா அவேஹலநா ேஸ தாம வஹ தா³ந ைஹ ॥ 17। 22॥
ஶுப⁴ ௐ தth ஸth ph³ரம கா யஹ thவித⁴ உchசாரண கஹா ।
நிrhத இேஸ ஆதி³ ேமmh ைஹmh, ேவத³ ph³ராமண மக² மஹா ॥ 17। 23॥
இஸ ேஹ கஹகர ௐ ேஹாேத நிthய மக² தப தா³ந பீ⁴ ।
ஸப³ ph³ரமநிShேடா²mh ேக ஸதா³ ஶாshthேராkhத கrhம- விதா⁴ந பீ⁴ ॥ 17। 24॥
கlhயாண-இch²க thயாக³ ப²ல ’ தth’ ஶph³த³ கஹ கர ஸrhவதா³ ।
தப யjhஞ தா³ந khயாதி³ கரேத ைஹmh விவித⁴ வித⁴ ேஸ ஸதா³॥ 17। 25॥
ஸth³ஸா⁴ பா⁴ேவாmh ேக ேய ’ஸth’ கா ஸைத³வ phரேயாக³ைஹ ।
ேஹ பாrhத²! உthதம கrhம ேமmh ’ஸth’ ஶph³த³ கா உபேயாக³ைஹ ॥ 17। 26॥
’ஸth’ கஹாதீ தா³ந தப ேமmh யjhஞ ேமmh th³’ட⁴◌़தா ஸபீ⁴ ।
கஹேத உnhேஹmh ’ஸth’ ஸதா³ உநேக ேய ேஜா கrhம பீ⁴ ॥ 17। 27॥
ஸப³ அஸth ரth³தா⁴ பி³நா ேஜா ேஹாம தப யா தா³ந ைஹ ।
ேத³தா ந வஹ இஸ ேலாக ேமmh யா mh’th பர கlhயாந ைஹ ॥ 17। 28॥
ஸthரஹவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ।

ஹகீ³தா அth◌⁴யாய 18

அடா²ரஹவாmh அth◌⁴யாய

அrhஜுந ேந கஹா –

ஸmhnhயாஸ ஏவmh thயாக³- தththவ, ph’த²kh மஹாபா³ேஹா! கேஹா ।
இchசா²iµேஜ²ைஹ ’ேகஶ!ஸமshத இநகா jhஞாந ேஹா ॥ 18। 1॥
ப⁴க³வாnh ேந கஹா –

ஸப³ காmhய- கrhமnhயாஸ  ஸmhnhயாஸ jhஞாநீ மாநேத ।
ஸப³ கrhமப²ல ேக thயாக³ ேகா thயாக³ விjhஞ ப³கா²நேத ॥ 18। 2॥
ைஹmh ேதா³ஷவth ஸப³ கrhம கஹேத thயாjhய ச² விth³வாnh ைஹmh ।
தப தா³ந யjhஞ ந thயாகி³ேய ச² ேத³ ரேஹ யஹ jhஞாந ைஹmh ॥ 18। 3॥
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ேஹ பாrhத²!ஸுந ேஜா ²க ேமரா thயாக³ ேஹ விசார ைஹ ।
ேஹ ஷvhயாkh◌⁴ர! கஹா க³யா யஹ thயாக³ தீந phரகார ைஹ ॥ 18। 4॥
மக² தா³ந தப ேய கrhம கரேந ேயாkh³ய, thயாjhய ந ைஹmh கபீ⁴ ।
மக² தா³ந தப விth³வாnh ேகா பீ⁴ ஶுth³த⁴ கரேத ைஹmh ஸபீ⁴ ॥ 18। 5॥
ேய கrhம பீ⁴ ஆஸkhதி பி³ந ேஹா, thயாக³ கர ப²ல நிthய  ।
கரேந உசித ைஹmh பாrhத²! ேமரா ேரShட² நிசித மத ய ॥ 18। 6॥
நிஜ நியத- கrhம ந thயாக³ேந ேக ேயாkh³ய ேஹாேத ைஹmh கபீ⁴ ।
யதி³ ேமாஹ ேஸ ேஹா thயாக³ ேதா வஹ thயாக³ தாமஸ ைஹ ஸபீ⁴ ॥ 18। 7॥
³க² ஜாந காயாkhேலஶ ப⁴ய ேஸ கrhம யதி³ thயாேக³ கmh ।
வஹ ராஜ ைஹ thயாக³ உஸகா ப²ல கபீ⁴ லதா நmh ॥ 18। 8॥
ப²ல,ஸŋhக³, தஜ ேஜா கrhம நியத கrhம அபநா மாந ைஹ ।
மாநா க³யா வஹ thயாக³ ஶுப⁴ ஸாththவிக ஸைத³வ மஹாnh ைஹ ॥ 18। 9॥
நmh th³ேவஷ அஶல கrhம ேஸ, ேஜா ஶல ேமmh நmh ந ைஹ ।
ஸmhஶயரத thயாகீ³ வ ைஹ ஸththவநிShட² phரவீந ைஹ ॥ 18। 10॥
ஸmhப⁴வ நmh ைஹ ேத³ஹதா⁴ thயாக³ ேத³ஸப³ கrhம  ।
ப²ல கrhம ேக ேஜா thயாக³தா, thயாகீ³ கஹா ஜாதா வ ॥ 18। 11॥
பாேத ஸகா ேத³ஹ தஜ ப²ல ஶுப⁴ அஶுப⁴ த ஸபீ⁴ ।
thயாகீ³ ஷ ேகா பர ந ேஹாதா ைஹ thவித⁴ ப²ல ேய கபீ⁴ ॥ 18। 12॥
ைஹmh பா◌ँச காரண ஜாந ேலா ஸப³ கrhம ேஹாேந ேக ேய ।
ஸுந ைமmh ஸுநாதா ஸாŋhkh²ய ேக th³தா⁴nhத ேமmh ேஜா பீ⁴ தி³ேய ॥ 18। 13॥
ஆதா⁴ர கrhதா ஔர ஸப³ஸாத⁴ந ph’த²kh விshதார ேஸ ।
ேசShடா விவித⁴ வித⁴,ைத³வ , ேய ைஹmh ேஹ பா◌ँச phரகார ேக ॥ 18। 14॥
தந மந வசந ேஸ ஜந ஸபீ⁴ ேஜா கrhம ஜக³ ேமmh கர ரேஹ ।
ேஹாmh ²க யா விபத உநேக பா◌ँச ேய காரண கேஹ ॥ 18। 15॥
ேஜா ட⁴◌़ அபேந ஆபேகா  கிnh கrhதா மாநதா ।
உஸகீ நmh ைஹ ஶுth³த⁴ ³th³தி⁴ ந ²க வஹ ச² ஜாநதா ॥ 18। 16॥
ேஜா ஜந அஹŋhkh’திபா⁴வ பி³ந, நmh phத ஸகீ ³th³தி⁴ பீ⁴ ।
நmh மாரதா வஹ மாரகர பீ⁴,ைஹ ந ப³nhத⁴ந ேமmh கபீ⁴ ॥ 18। 17॥
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நித jhஞாந jhஞாதா jhேஞய கரேத கrhம ேமmh ைஹmh phேரர ।
ைஹ கrhமஸŋhkh³ரஹ, கரண, கrhதா, கrhம தீேநாmh ேஸ ப³நா ॥ 18। 18॥
ஸுந jhஞாந ஏவmh கrhம, கrhதா ேப⁴த³³ண அiνஸார ைஹmh ।
ைஜேஸ கேஹ ைஹmh ஸாŋhkh²ய ேமmh ேவ ஸrhவ தீந phரகார ைஹmh ॥ 18। 19॥
ஸப³ பி⁴nhந ⁴ேதாmh ேமmh அநவர ஏக பா⁴வ அபி⁴nhந  ।
ஸ jhஞாந ேஸ ஜந ேத³க²தா ைஹ, jhஞாந ஸாththவிக ைஹ வ ॥ 18। 20॥
ஸ jhஞாந ேஸ ஸப³ phராணிேயாmh ேமmh பி⁴nhநதா கா பா⁴ந ைஹ ।
ஸப³ேமmh அேநேகாmh பா⁴வ தி³க²ேத, ராஜ வஹ jhஞாந ைஹ ॥ 18। 21॥
ேஜா ஏக  ல⁴காrhய ேமmh ஆஸkhத rhண-ஸமாந ைஹ ।
நி:ஸார khதி- விந ைஹ வஹ chச² தாமஸ jhஞாந ைஹ ॥ 18। 22॥
ப²ல-ஆஶ- thயாகீ³ நிthய நியத கrhம ேஜா பீ⁴ கர ரஹா ।
பி³ந ராக³ th³ேவஷ,அஸŋhக³ ேஹா, வஹ கrhம ஸாththவிக ைஹ கஹா ॥ 18। 23॥
ஆஶா ேய ப²ல கீ அஹŋhkh’த- ³th³தி⁴ ேஸ ேஜா காம ைஹ ।
அதி  பரம ேஸ கியா, ராஜஸ உ கா நாம ைஹ ॥ 18। 24॥
பம, ெபௗஷ,ஹாநி,mhஸா கா ந ஸேமmh th◌⁴யாந ைஹ ।
வஹ தாம ைஹ கrhம ஸேக ல ேமmh அjhஞாந ைஹ ॥ 18। 25॥
பி³ந அஹŋhகார,அஸŋhக³, தீ⁴ரஜவாnh, உthஸா மஹா ।
அவிகார th³தி⁴ அth³தி⁴ ேமmh ஸாththவிக வ கrhதா கஹா । 18। 26॥
mhஸக, விஷய- மய, ேலாப⁴-ஹrhஷ- விஷாத³- khத மந ைஹ ।
ப²ல காமநா ேமmh ந, கrhதா, ராஜ வஹ தீ³ந ைஹ ॥ 18। 27॥
சசல, க⁴மNh³, ஶட², விஷாதீ³, தீ³rhக⁴ஸூth,ஆல ।
ஶிா- ரத, பர-ஹாநி- கர, கrhதா கஹா ைஹ தாம ॥ 18। 28॥
ேஹாேத thவித⁴  ேஹ த⁴நஜய! ³th³தி⁴ th◌⁴’தி ேக ேப⁴த³ பீ⁴ ।
ஸுந பி⁴nhந- பி⁴nhந ஸமshத ³ண-அiνஸார கஹதா ஹூmh அபீ⁴ ॥ 18। 29॥
ஜாேந phரvh’thதி நிvh’thதி ப³nhத⁴ந ேமா காrhய அகாrhய பீ⁴ ।
ேஹ பாrhத²!ஸாththவிக ³th³தி⁴ ைஹ ேஜா ப⁴ய அப⁴ய ஜாேந ஸபீ⁴ ॥ 18। 30॥
ஸ ³th³தி⁴ ேஸ நிrhணய ந காrhய அகாrhய பீ³ச யதா²rhத²ைஹ ।
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ஜாேந ந த⁴rhம அத⁴rhம ேகா வஹ ராஜ மதி பாrhத²!ைஹ ॥ 18। 31॥
தம- vhயாphத ேஹா ேஜா ³th³தி⁴, த⁴rhம அத⁴rhம  ேகா மாநதீ ।
வஹ தாம ேஜா நிthய அrhஜுந!அrhத² உலேட ஜாநதீ ॥ 18। 32॥
ஜப³ ஜந அசல th◌⁴’தி ேஸ khயா மந phராண இnhth³ய கீ ஸபீ⁴ ।
தா⁴ரண கேர நித ேயாக³ ேஸ, th◌⁴’தி ஶுth³த⁴ ஸாthவிக ைஹ தபீ⁴ ॥ 18। 33॥
ஆஸkhதி ேஸ ப²ல- காமநா- phய த⁴rhம அrhத² வ காம ைஹ ।
தா⁴ரண கிேய ஸேஸ உ கா ராஜ th◌⁴’தி நாம ைஹ ॥ 18। 34॥
தாமஸ வ th◌⁴’தி பாrhத²!ஸேஸ shவபந, ப⁴ய, உnhமாத³ ேகா ।
தஜதா நmh ³rh³th³தி⁴ மாநவ, ேஶாக ஔர விஷாத³ ேகா ॥ 18। 35॥
அப³ஸுந thவித⁴ ஸுக²- ேப⁴த³ பீ⁴ ஸேக ஸதா³அph◌⁴யாஸ ேஸ ।
ஸப³ :³க² கா கர அnhத அrhஜுந! ஜந உ ேமmh ஜா ப³ேஸ ॥ 18। 36॥
ஆரmhப⁴ ேமmh விஷவth ஸுதா⁴ ஸம கிnh ம⁴ பம ைஹ ।
ேஜா ஆthம³th³தி⁴- phரஸாத³-ஸுக²,ஸாththவிக உ கா நாம ைஹ ॥ 18। 37॥
ராஜஸ வ ஸுக²ைஹ கி ேஜா இnhth³ய- விஷய-ஸmhேயாக³ ேஸ ।
பேல ஸுதா⁴ ஸம,அnhத ேமmh விஷ- lhய ேஹா ப²ல- ேபா⁴க³ ேஸ ॥ 18। 38॥
ஆரmhப⁴ ஏவmh அnhத ேமmh ேஜா ேமாஹ ஜந ேகா ேத³ ரஹா ।
ஆலshய நீnhத³ phரமாத³ ேஸ உthபnhந ஸுக² தாமஸ கஹா ॥ 18। 39॥
இஸ ⁴ பர ஆகாஶ அத²வா ேத³வதாஓmh ேமmh கmh ।
ேஹா phரkh’தி ேக இந தீந ³ண ேஸ iµkhத ஐஸா ச² நmh ॥ 18। 40॥
th³விஜ ஔர thய ைவய ஶூth³ேராmh ேக பரnhதப! கrhம பீ⁴ ।
உநேக shவபா⁴வஜ  ³ேmh அiνஸார பா³◌ँேட ைஹmh ஸபீ⁴ ॥ 18। 41॥
ஶம த³ம மா தப ஶுth³தி⁴ ஆshதிக ³th³தி⁴ பீ⁴ விjhஞாந பீ⁴ ।
th³விஜ ேக shவபா⁴வஜ கrhம ைஹmh, தந- மந-ஸரலதா jhஞாந பீ⁴ ॥ 18। 42॥
th◌⁴’தி ஶூரதா ேதஜshவிதா ரண ேஸ ந ஹடநா த⁴rhம ைஹ ।
சாrhய shவாபா⁴வ ேத³நா தா³ந thய கrhம ைஹ ॥ 18। 43॥
kh’ ேத⁴iν- பாலந ைவய கா வாணிjhய கரநா கrhம ைஹ ।
நித கrhம ஶூth³ேராmh கா shவபா⁴வஜ ேலாக- ேஸவா த⁴rhம ைஹ ॥ 18। 44॥
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கரதா ரேஹ ேஜா கrhம நிஜ- நிஜ th³தி⁴ பாதா ைஹ வ ।
நிஜ- கrhம- ரத நர th³தி⁴ ஸுந கிஸ பா⁴◌ँதி பாதா நிthய  ॥ 18। 45॥
ஸேஸ phரvh’thதி ஸமshத ேவாmh கீ ததா² ஜக³ vhயாphத ைஹ ।
நிஜ கrhம ேஸ, நர ஜ உஸேகா th³தி⁴ கரதா phராphத ைஹ ॥ 18। 46॥
நிஜ த⁴rhம நிrh³ண ேரShட²ைஹ,ஸுnhத³ர ஸுலப⁴ பர- த⁴rhம ேஸ ।
ேஹாதா ந பாப shவபா⁴வ ேக அiνஸார அபேந கrhம ேஸ ॥ 18। 47॥
நிஜ நியத கrhம ஸேதா³ஷ ேஹாmh, ேதா பீ⁴ உசித நmh thயாக³ைஹ ।
ஸப³ கrhம ேதா³ேஷாmh ேஸ கி⁴ேர ைஜேஸ ⁴ஏmh ேஸ ஆக³ைஹ ॥ 18। 48॥
வஶ ேமmh கிேய மந,அதி அஸkhத, ந காமநா ச² vhயாphத ேஹா ।
ைநShகrhmhய-th³தி⁴ மஹாந தப³,ஸmhnhயாஸ th³வாரா phராphத ேஹா ॥ 18। 49॥
ஸ பா⁴◌ँதி பாகர th³தி⁴ ேஹாதீ ph³ரம- phராphதி ஸைத³வ  ।
ஸŋhேப ேமmh ஸுந jhஞாந கீ அrhஜுந பரா- நிShடா² வ ॥ 18। 50॥
கர ஆthம-ஸmhயம ைத⁴rhய ேஸ அதிஶுth³த⁴ மதி ேமmh ந ேஹா ।
ஸப³ thயாக³ ஶph³தா³தி³க விஷய, நித ராக³- th³ேவஷ- விந ேஹா ॥ 18। 51॥
ஏகாnhதேஸவீ அlhப- ேபா⁴ தந வசந மந வஶ கிேய ।
ேஹா th◌⁴யாந- khத ஸைத³வ ,ைவராkh³ய கா ஆரய ேய ॥ 18। 52॥
ப³ல அஹŋhகார க⁴மNhட³ஸŋhkh³ரஹ khேராத⁴ காம விiµkhத ேஹா ।
மமதாரத நர ஶாnhத, ph³ரம- விஹார ேக உபkhத ேஹா ॥ 18। 53॥
ேஜா ph³ரம⁴த phரஸnhந- மந ைஹ, சாஹ- சிnhதா-ந ைஹ ।
ஸம பா⁴வ ஸப³ேமmh ஸாத⁴, ேஹாதா ப⁴khதி ேமmh லவந ைஹ ॥ 18। 54॥
ைமmh ெகௗந கிதநா, ப⁴khதி ேஸ உஸேகா ஸபீ⁴ யஹ jhஞாந ேஹா ।
iµஜ²ேமmh ேல, ேம உேஸ ஜப³ தththவ ேஸ பசாந ேஹா ॥ 18। 55॥
கரதா ரேஹ ஸப³ கrhம பீ⁴ ேமரா ஸதா³ஆரய த⁴ேர ।
ேம kh’பா ேஸ phராphத வஹ அvhயய ஸநாதந பத³ கேர ॥ 18। 56॥
மந ேஸ iµேஜ²ஸாேர ஸமrhபித கrhம கர மthபர ஹுஆ ।
iµஜ²ேமmh நிரnhதர சிthத த⁴ர,ஸம- ³th³தி⁴ ேமmh தthபர ஹுஆ ॥ 18। 57॥
ரக² சிthத iµஜ²ேமmh, மம kh’பா ேஸ :³க²ஸப³ தர ஜாயகா³ ।
அபி⁴மாந ேஸ ேம ந ஸுநகர, நாஶ ேகவல பாயகா³॥ 18। 58॥
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’ைமmh நmh க◌ँகா³ th³த⁴’ ம அபி⁴மாந ேஸ கஹேத அபீ⁴ ।
யஹ vhயrhத²ைஹ நிசய phரkh’தி மேஸ கரா ேலகீ³ஸபீ⁴ ॥ 18। 59॥
கரநா நmh ேஜா சாஹதா ைஹ ேமாஹ ேமmh தlhந ேஹா ।
வஹ ஸப³ கேரகா³ நிஜ shவபா⁴வஜ கrhம ேக ஆதீ⁴ந ேஹா ॥ 18। 60॥
ஈவர ’த³ய ேமmh phராணிேயாmh ேக ப³ஸ ரஹா ைஹ நிthய  ।
ஸப³ வ யnhthராட⁴◌़ மாயா ேஸ ⁴மாதா ைஹ வ ॥ 18। 61॥
இஸ ேஹ ேல உஸகீ ஶரண ஸப³ பா⁴◌ँதி ேஸ ஸப³ ஓர ேஸ ।
ஶுப⁴ ஶாnhதி ேலகா³ நிthய- பத³, உஸகீ kh’பா கீ ேகார ேஸ ॥ 18। 62॥
ஜ²ேஸ கஹா அதி³phத jhஞாந ஸமshத யஹ விshதார ேஸ ।
ஸ பா⁴◌ँதி ேஜா சாேஹ வ கர பாrhத²! rhண விசார ேஸ ॥ 18। 63॥
அப³அnhத ேமmh அதி³phத ைஹ ெகௗnhேதய! கஹதா பா³த ஹூ◌ँ ।
அதிphய iµேஜ² அsh த கீ பா³த கஹதா தாத ஹூ◌ँ ॥ 18। 64॥
ரக² மந iµ² ேமmh, கர யஜந, மம ப⁴khத ப³ந, கர வnhத³நா ।
iµஜ²ேமmh ேலகா³,ஸthய phரண ஜ²ேஸ,iµேஜ² phய க⁴நா ॥ 18। 65॥
தஜ த⁴rhம ஸாேர ஏக ேம  ஶரண ேகா phராphத ேஹா ।
ைமmh iµkhத பாேபாmh ேஸ கŋhகா³ ந சிnhதா vhயாphத ேஹா ॥ 18। 66॥
நிnhதா³ கேர ேம, ந ஸுநநா சாஹதா, பி³ந ப⁴khதி ைஹ ।
உஸேகா ந ேத³நா jhஞாந யஹ ஸேமmh நmh தப- ஶkhதி ைஹ ॥ 18। 67॥
யஹ ³phத jhஞாந மஹாந ப⁴khேதாmh ேஸ கேஹகா³ ேஜா ஸ ।
iµஜ²ேமmh ேலகா³ ப⁴khதி பா ேம,அஸmhஶய நர வ ॥ 18। 68॥
உஸேஸ அதி⁴க phய காrhய- கrhதா விவ ேமmh ேமரா நmh ।
உஸேஸ அதி⁴க iµஜ²ேகா ந phயாரா ³ஸரா ேஹாகா³ கmh ॥ 18। 69॥
ேம mhஹா த⁴rhம- சrhசா ேஜா பட⁴◌़ஏகா³ th◌⁴யாந ேஸ ।
ைமmh மாநதா ஜா iµேஜ²ைஹ jhஞாநயjhஞ விதா⁴ந ேஸ ॥ 18। 70॥
பி³ந ேதா³ஷ ட⁴◌़ஊ◌ँட⁴◌़ஏ ேஜா ஸுேநகா³ நிthய ரth³தா⁴khத ேஹா ।
வஹ Nhயவாேநாmh கா பரம ஶுப⁴ ேலாக ேஹாகா³iµkhத ேஹா ॥ 18। 71॥
அrhஜுந! கேஹா மேந ஸுநா யஹ jhஞாந ஸாரா th◌⁴யாந ேஸ ।
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அப³ பீ⁴ ²ேட ேஹா யா நmh உஸ ேமாஹமய அjhஞாந ேஸ ॥ 18। 72॥
அrhஜுந ேந கஹா –

அchத! kh’பா ேஸ ஆபகீ அப³ ேமாஹ ஸப³ ஜாதா ரஹா ।
ஸmhஶய ரத ஹூmh ஸுதி⁴ iµேஜ²ஆஈ, க◌ँகா³ஹ கஹா ॥ 18। 73॥
ஸஜய ேந கஹா –

இஸ பா⁴◌ँதி யஹ ேராமா◌ँசகா ஔர ேரShட² ரஹshய பீ⁴ ।
kh’Shண அrhஜுந கா ஸுநா ஸmhவாத³ைஹ ைமmhேந ஸபீ⁴ ॥ 18। 74॥
ஸாாth ேயாேக³வர shவயmh kh’Shண கா வrhணந கியா ।
யஹ ேரShட² ேயாக³- ரஹshய vhயாஸ- phரஸாத³ ேஸ ஸப³ஸுந யா ॥ 18। 75॥
kh’Shண,அrhஜுந கா நிராலா Nhயமய ஸmhவாத³ைஹ ।
ஹர பா³ர ேத³தா ஹrhஷ ைஹ,ஆதா iµேஜ² ஜப³ யாத³ைஹ ॥ 18। 76॥
ஜப³ யாத³ஆதா உஸ அேநாேக²ப கா விshதார ைஹ ।
ேஹாதா தபீ⁴ விshமய ததா²ஆநnhத³ பா³ரmhபா³ர ைஹ ॥ 18। 77॥
kh’Shண ேயாேக³வர ஜஹாmh அrhஜுந த⁴iνrhதா⁴ ஜஹா◌ँ ।
ைவப⁴வ, விஜய,, நீதி ஸப³ மத ேஸ ஹமாேர ைஹmh வஹா◌ँ ॥ 18। 78॥
அடா²ரஹவாmh அth◌⁴யாய ஸமாphத ஹுஆ ।

Shri Hari Gita Hindi
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