
 

 

BHAGAVAD  GITA QUOTES | GITA SANDESH   
 
Chapter wise quotes are as follows with translation :-  

 

Chapter 1 :- The Yoga of Arjuna’s Dejection :-  

 

“Wrong thinking is the only problem in life.” 

 

અધ્યાય ષેો :-  અર્જનૂવળવાદ યોગ  

“ખોટી શમજ એ બધાાં દ ુઃખોન ાં મ જલ છે.” 

 

Chapter 2 :- The Yoga of Analysis 
 

“Right knowledge is the ultimate solution to all our problems.” 

 

અધ્યાય બીજો :-  શાાંખ્ય યોગશાાંખ્ય યોગ 

“મ શ્કેીઓન ાં  વનળારણ એકમાત્ર શાચા જ્ઞાનથી થાય.” 

 

Chapter 3 :-  The Yoga of Action 
 

“Selflessness is the only way to progress & prosperity.” 

 

અધ્યાય ત્રીજો :-  કર્મ યોગકમૂ યોગ 

“વનુઃસ્ળાથૂતા એ જ એકમાત્ર વળકાશ અને શમદૃ્ધિનો માગૂ છે.” 



 

 

Chapter 4 :- The Yoga of Knowledge 
 

“Every act can be an act of prayer.” 

 

અધ્યાય ચોથો :- જ્ઞાનકર્મ શાંન્યાશ યોગજ્ઞાનકમૂ શ ાંંન્યાશ યોગ  

“દરેક કમૂ એ ોતાનામાાં જ એક પ્રાથૂના છે.” 

 

Chapter 5 :- The Yoga of Renunciation 
 

“Renounce the ego of individuality & rejoice in the bliss of infinity.” 

 

અધ્યાય ાાંચમો :-  કમૂશ ાંંન્યાશ યોગ 
“વ્યક્તતત્ળના અષાંકારનો ત્યાગ કરો અને અનાંતના આનાંદમાાં વળચરો.” 

 

Chapter 6:-  The Yoga of Meditation 

 

“Connect to the Higher consciousness daily.” 

 

અધ્યાય છઠ્ઠો :-  આત્મશાંયમ યોગ (ધ્યાન)  

“દરરોજ ઉચ્ચ ચેતના શાથે મનથી જોડાઓ.” 

 

Chapter 7 :- The Yoga of Wisdom 

 

“Live what you learn.” 

 



 

 

અધ્યાય શાતમો :-  જ્ઞાનવળજ્ઞાન યોગ  

“તમે જે ીખ્યા છો એન ાં ાન કરો.” 

 

Chapter 8 :-  The Yoga of Liberating Spirit 
 

“Never give up on yourself.” 

 

અધ્યાય આઠમો :-  અક્ષરબ્રહ્મ યોગ 

“તમારા પ્રયાશો શાતત્યથી ચાલ  રાખો.” 
 

Chapter 9 :- The Yoga of Royal & Hidden Knowledge 

 

“Value your blessings.” 

 

અધ્યાય નળમો :- રાજ વળદ્યા – રાજ ગ હ્ય યોગ 

  

“તમારાાં ર ળરશાળેાાં આીળાૂદ માટે એની કૃા શમજો.” 

 

Chapter 10 :-  The Yoga of Excellence 

 

“See divinity all around.” 

 

અધ્યાય દશમો :- વળભ જવત યોગ  

“તમારી આશાશ આધ્યાત્ત્મકતાની અન ભ જવત કરો.” 

 



 

 

Chapter 11 :-  The Yoga of Seeing the Cosmic Form 

 

“Have enough surrender to see the Truth as it is.” 

 

અધ્યાય અગગયારમો :-  વળશ્વરૂ દૂન યોગ  

“શત્ય જાણળા પ જરતી પ જણૂ રણાગવત સ્ળીકારો.” 
 

Chapter 12 :- The Yoga of Devotion 

 

“Absorb your mind in the Higher.” 

 

અધ્યાય બારમો :- ભક્તત યોગ 

“તમાર ાં મન ભગળાનની શાથે જોડાયેલ ાં રાખો.” 

 

Chapter 13 :- The Yoga of Distinguishing Matter from Spirit 

 

“Detach from Maya & attach to Divine.” 

 

અધ્યાય તેરમો :- ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ વળભાગયોગ  

“માયાથી ોતાને અલગા કરીને  આધ્યાત્મીતતા શાથે જોડાઓ.” 

 

Chapter 14 :-  The Yoga of Threefold Modalities 

 

“Live a lifestyle that matches your vision.” 

 



 

 

અધ્યાય ચૌદમો :-  ગ ણત્રય વળભાગયોગ 

“તમારી જીળનૈી તમારાાં જીળનનાાં ધ્યેય પ્રમાણે રાખો.” 

 

Chapter 15 :- The Yoga of Ultimate Person 

 

“Give priority to Divinity.” 

 

અધ્યાય ાંદરમો :-  પ રૂવોત્તમ યોગ 

“આધ્યાત્મીતતાને પ્રાથવમકતા આો.” 

 

Chapter 16 :-  The Yoga of Differentiating Godly & Ungodly 
Assets 

 

“Being good is a reward in itself.” 

 

અધ્યાય શોલમો :-  દૈળાશ ર શાંદ્ ળવભાગયોગદૈળાસ ર શાંદ્ વળભાગયોગ  

“શારા થવ ાં એ ોતે જ ોતાનામાાં એક પ રસ્કાર છે.” 

 

Chapter 17 :-  The Yoga of Differentiating Threefold Faith 

 

“Choosing the right over the pleasant is a sign of power.” 

 

અધ્યાય શત્તરમો :-  શ્રિાત્રય વળભાગયોગ  



 

 

“જે ગમે છે એના કરતાાં જે શત્ય છે, એનો સ્ળીકાર કરળો એ જ ખરી તાકાત 

છે.” 

 

Chapter 18 :- The Yoga of Liberation 

  

“Let Go, Lets move to union with God.” 
 

અધ્યાય અઢારમો :-  મોક્ષશાંન્યાશ યોગ  

“જત  કરો, આત્માને રમાત્મા શાથે જોડાળા દો.” 
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