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Král Dhrtarátra, slepý zemìvládce, rozmlouvá se Sandajem, jen pøedstavuje jeho vnitøní oko a jen
svému pánu popisuje ve, co vidí nablízku i v dáli.
1. Dhrtarátra pravil Sandajovi: "Ó, jasnozøivý, povìz mi, jak si teï poèíná na poli ivota, na poli
Kuruovcù, mých sto synù seikovaných proti pìti dìtem mého bratra Pándúa?"
2. A jasnozøivý Sandaja odpovìdìl: "Král Durjódhana pozoruje teï bojové iky Pánduovcù pøipravené k
boji. Radí se se svým vojevùdcem a uèitelem Drónem a praví:
3. Jen pohleï, mùj uèiteli, na mohutné vojsko Pánduovcù. Velí jim syn tvého bývalého áka Drupada.
4. Jsou tu i dalí rekové, luèitníci obratní jako sám Bhíma a Arduna, Jujudhána, Viráta, Drupada.
5. Neohroený Dhrtakétu, Èekitána a stateèný král z Káí. Je tu nejlepí z muù Purudit, Kuntibhóda a
aibja, mocný jako býk.
6. Je tu i silný Judhámanju a stateèný Uttamaudas, udatný syn Subhadry a jsou tu i velcí váleèníci,
synové Draupadí, se svými vozy.
7. A teï, chloubo dvojzrozených, poznej i mé nejlepí vojevùdce. Øeknu ti jejich jména, aby sis je oivil v
pamìti.
8. Mimo tebe je tady Bhíma, Karna a vítìzný Krpa, dále Avattháman a Vikarna, i syn Sómadattùv.
9. A je tu i mnoho jiných rekù, skvìlých váleèníkù. Jsou ozbrojeni rùznými zbranìmi a odhodláni poloit
ivoty za nai vìc.
10. Nespoèetné jsou nae voje, vedené Bhímou, avak omezená jsou jejich vojska, vedená Bhímou.
11. Proto stùjme kadý na svém místì a podporujme ze vech sil jen a jen Bhímu.
12. Tu praotec Bhíma, nejstarí z Kuruù, zahømìl lvím hlasem a zadul do zvuèné lastury.
13. Po jeho zatroubení se v bouøi zvukù ozvaly i ostatní lastury, bubínky, bubny a kravské rohy a byly to
zvuky dìsivé.
14. Nato i Krna a Arduna nasedli do svého nádherného vozu, taeného párem bìlouù a zatroubili na
své nebeské lastury.
15. Krna, vládce pravého vnímání, zatroubil na svoji Obrovitou lasturu. Arduna zatroubil na svoji Bohem
darovanou muli a jeho bratr Bhíma, rozsévající hrùzu, rozeznìl zase svùj Mohutná roh.
16. Král Judhithira, syn Kuntin, duje do Vítìzné lastury, Nakula a Sahadéva rozeznìli Libozvuènou a
Kvìtùplnou polnici.
17. Obratný luèitník, král z Káí a velký váleèník ikhandin, Dhrtadjumna a Vitára i neporazitelný Sátjaki.
18. Drupada, synové Draupadí a skvìle vyzbrojený syn Subhadry, zatroubili kadý na svoji mohutnou
lasturu.
19. Její ohluující ryk proniká nebem i zemí a zasévá hrùzu do srdcí Dhrtarátrových synù.
20. Kdy Arduna, jeho korouhev nese znak boha opic Hanumána, uvidìl tvé vyøízené iky, zemìvládèe
Dhrtarátro, zvedá svùj luk
21. a naléhavì prosí svého vozataje: "Krno, zajeï mezi obì vojska,
22. abych si prohlédl bojové øady svých úhlavních nepøátel døíve, neli se s nimi utkám.
23. Dovol mi spatøit mue, kteøí sem pøili se mnou bojovat, aby se zavdìèili zlomyslnému Dhrtarátrovu
synu."
24. I zajel Krna se svým nádherným vozem mezi obì vojska.
25. Zastavil pøed Bhímou, Drónem a ostatními vladaøi svìta, a øekl: "Pohleï, Arduno, jak vichni
Kuruovci tu vytáhli do boje proti tobì!"
26. Arduna spatøil v obou vojích své pøíbuzenstvo, uèitele, syny, vnuky i pøátele. Rozestavìné proti sobì.
27. Jak je tak vidìl, zmocnil se ho hluboký soucit,
28. a ve velkém zármutku pravil: "Krno, kdy vidím pøed sebou své bojechtivé pøíbuzenstvo, celý se tøesu,
29. vysychá mi v ústech a jeí se mi vlasy. Luk Gándíva mi padá z rukou a kùe mì pálí.
30. Nohy pode mnou klesají a mám zlé pøedtuchy.
31. Nevidím nic dobrého v tom, e mám zabíjet vlastní pøíbuzné, ani netouím, Krno, po vítìzství, po
vládì, ani po svìtských radostech.
32. Jaký bych mìl uitek z hodnosti královské, Ochránce vesmíru?
33. K èemu by mi byla radost a dokonce i sám ivot, jestlie ti, kteøí touí po moci, radovánkách a
rozkoích by mìli v boji ztratit ivot a tìstí?
34. Tamhle ti uèitelé, pøíbuzní a pøátelé!?
35. I kdyby mì chtìli zabít, Krno, nechci je usmrtit, ani pro vládu nad tøemi svìty, tím ménì pro vládu nad
touto zemí!

36. Co získám, Krno, kdybych zahubil sto synù Dhrtarátrových? Kdybychom znièili nae nepøátele, uvízli
bychom pøece sami ve spárech høíchu!
37. Jaký bychom z toho mìli prospìch, kdybychom vyhladili své vlastní pøíbuzenstvo?
38. Jestlie nevidí tyto chtivé due zloèin ve vyhlazení rodiny nebo v nepøátelství k pøátelùm,
39. proè bychom mìli my, kteøí tyto vìci tak jasnì chápeme, Krno, spáchat tentý høích?
40. Upadáli rod, upadá jeho odvìký øád a obøady, rodové tradice a hrozí mu záhuba.
41. Neníli dbáno zákona, Krno, a nejsouli eny mravné, nastává mísení kast.
42. Pøímìs cizí krve nièí rod a je bezohledností k pøedkùm.
43. Jsou porueny vìèné zákony a ti, kdo na tom mají vinu, budou zatraceni.
44. Jsou to ti, kdo nedbají zákona ve svém domì, jak víme od uèitelù.
45. Znièit vlastní pøíbuzenstvo v touze po moci!  Tak velký høích mùe spáchat jen nemoudrý!
46. Bylo by lépe, kdybych se dal bez boje zabít syny Dhrtarátrovými, ne bych spáchal takový zloèin."
47. Zkormoucený Arduna domluvil. Odhodil luk a ípy a uprostøed bitevního pole se zhroutil na sedadlo
svého váleèného vozu.
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K slzícímu Ardunovi, pøemoenému smutkem a lítostí, promluvil Krna:
"Jak jsi mohl upadnout ve sklíèenost tak nedùstojnou Árjù, která tì nepovznese, ale poníí?
Nepoddávej se zbabìlosti, nesluí ti! Odhoï slabost srdce, Arduno, a vzchop se, hubiteli nepøátel!"
Arduna odpovìdìl: "Jak mohu uít svých ípù proti tìm, jim patøí má úcta, proti Bhímovi i proti
svému ctihodnému uèiteli Drónovi?
Lépe by mi bylo, kdybych se v tomto ivotì sytil chlebem ebroty, ne abych zabil tyto velkoduné
uèitele. Usmrtímli je, potøísním si jejich krví vechnu radost z bohatství a vechno potìení z
vyplnìných pøání.
Vskutku nevím, zda bude lepí, abychom zvítìzili my nebo oni, nebo zahubímeli vechny syny
Dhrtarátrovy, odvane chu ít.
Jsem pøemoen bezmocností a má mysl je zmatena. Snanì tì prosím, osvìtli mi, z èeho se rodí mé
dobro! Jsem tvým ákem, pouè mì, v tobì hledám útoèitì.
Nic nedovede zaplait smutek, jen zdolává mé smysly. I kdybych získal kvetoucí království, èi
dokonce vládu nad samými bohy, jaký by to pro mne mìlo uitek?"
Arduna takto promlouval ke Krnovi, vládci smyslù, a zakonèil slovy: "Nebudu bojovat!" Potom se
odmlèel.
Sklíèenému Ardunovi, rmoutícímu se uprostøed obou vojsk, pravil teï Krna s úsmìvem:
"Pláèe pro ty, kteøí si nezaslouí tvého soucitu, Arduno. Aèkoli mluví moudøe, ti, kdo jsou jetì
moudøejí, netruchlí ani pro ivé, ani pro mrtvé.
Nebo nikdy se nestalo, aby nebylo Mne, ani tebe, ani tìchto králù. A nikdy nebude, abychom kdy
pøestali být.
Tak jako vtìlená due prochází v tomto tìle z dìtství do mládí a do stáøí, pøechází také po smrti do
jiného tìla. Moudrý èlovìk se touto zmìnou nedá zmást.
Smyslové vjemy horka a chladu, bolesti a radosti jsou pomíjející. Mají svùj pøíliv a odliv a jsou nestálé
u svou pøirozenou povahou. Snáej je tedy trpìlivì, potomku králù.
Vdy nesmrtelnosti mùe dosáhnout, Velký mezi mui, jen èlovìk, který je stálý v radosti i bolesti.
Nejsoucno nemùe nikdy vzniknout a jsoucno nemùe nikdy zaniknout. Ti, kdo znají pravdu, to vìdí.
Nikdo nemá moc znièit onu nepojmenovatelnou prasílu, je proniká vím. Vìz najisto  je neznièitelná!
Ve smrtelné tìlo se halí nesmrtelný, nevyèerpatelný a neohranièitelný duch. Proto bojuj, potomku
udatných králù!
Kdo soudí, e duch, jen sídlí v tìle, usmrcuje nebo mùe být usmrcen, nedoel pravdy. Duch nikdy
nezabíjí a nikdy není zabit.
Duch se nikdy nerodí a nikdy neumírá, a ponìvad se nezrodil, nemùe nikdy zemøít. Je vìèný,
nemìnný a neumírá, kdy tìlo umírá.
Jestlie, Arduno, èlovìk ví, e duch je neznièitelný, nezrozený a nemìnný, jak mùe nìkdo nìkoho
usmrtit, èi dát nìkoho usmrtit?
Jako èlovìk odkládá starý at a bere si nový, tak i duch odkládá vysílené tìlo a vstupuje do tìla
nového.
ípy jej neprobodnou, plameny nespálí, vody nepromáèí a vìtry nevysuí.
Ducha nelze probodnout, spálit, promáèet ani vysuit. Duch je trvalý, vudypøítomný a vìèný.

25. Tento duch je neviditelný, nepostiitelný a nemìnný. Víli, e takový je duch, nermu se více!
26. I kdybys vìøil, e duch nemá vìèné trvání, e je podroben neustálému zrodu i smrti, pøece, mocný
bojovníku, nemá pøíèinu k smutku!

27. Nebo to, co se zrodilo, musí zemøít, to, co zemøelo, musí se znovu narodit. Proè tedy oplakávat vìc
nevyhnutelnou?
28. Poèátek ivota je nepostiitelný. Jen jeho støed je znám. A konec ivota je opìt nepostiitelný. Je tu,
Arduno, nìjaký dùvod k smutku?
29. Jeden chápe ducha jako zázrak, druhý o nìm mluví jako o zázraku, jiný o nìm slyí jako o zázraku, a
pøece ani zrakem, ani slovem, ani sluchem nikdo jej nikdy neobsáhne.
30. Duch, jen dlí ve vech bytostech, nemùe nikdy zahynout. Tedy pro ádného tvora, Arduno, nemusí
truchlit!
31. Uvauj o své povinnosti a neboj se, protoe není nic lepího pro váleèníka, ne aby vedl spravedlivý
boj!
32. Skuteènì astni jsou ti bojovníci, Arduno, kteøí se smìjí úèastnit tohoto boje, nebo brány nebeské se
pøed nimi samy otevírají!
33. Ale odmítnout tento spravedlivý boj a zradit svou povinnost a èest znamená spáchat høích.
34. Udìláli to, bude tebou svìt navdy pohrdat. A pro èlovìka èestného je hanba jetì horí neli smrt.
35. Velitelé váleèných vozù budou pak tvrdit, e jsi z boje utekl ze strachu. Ztratí jejich úctu, ty, jeho mìli
a dosud ve velké vánosti.
36. Tvoji nepøátelé se budou vysmívat tvé zbabìlosti, budou o tobì povídat, co se nesluí ani vyslovit.
Mùe být bolestnìjího údìlu?
37. Zemøeli, získá nebe, zvítìzíli, bude ti patøit zemì. Proto, Arduno, vzmu se a rozhodni se pro boj!
38. Pohlíej stejnì na bolest jako na radost, na zisk jako na ztrátu, na výhru jako na prohru a pøiprav se k
boji! Takto se neprohøeí.
39. Toto jsem ti vyjevil, abys porozumìl duchu podle uèení sánkhji. Nyní, synu králù, si vímej i cesty jógy,
kterou musí jít, abys jednal bez touhy po plodech své práce, a tak zpøetrhal osudová pouta svých
èinù.
40. Nic, co na této cestì bylo zapoèato, není ztraceno, a dokonce i velmi malý pokrok nás vysvobozuje od
velkého strachu.
41. Tato cesta je stezkou èlovìka pevného pøedsevzetí s jediným cílem, nebo cesty tìkavého èlovìka
jsou rozmanité a spletité.
42. Pevný cíl nemají ti, kdo touí po rozkoi a prospìchu, ani ti, kdo neumìjí rozliovat.
43. V touze po poznání jsou svádìni na scestí kvìtnatou øeèí nemoudrých lidí.
44. Slova takových lidí, a jakkoli hojná, i rùzné náboenské úkony konané pro zdar svìtských vìcí, a jsou
jakkoli četné, nevedou k vysvobození, Ardžuno; vedou jen od zrození k zrození.
45. Védy pojednávají o vlastnostech, které poutají ducha, mysl a tìlo k svìtským vìcem. Bude, Arduno,
vysvobozen, oprostíli se od tìchto vlastností, oprostíli se od protiv dobra a zla, oprostíli se od
vládychtivosti a ziskuchtivosti a zakotví pevnì v svém pravém Já.
46. Pro osvíceného, jen poznal Pravdu, mají vechny svaté knihy takový význam, jako studna v dobì
povodnì.
47. A tvé èiny nejsou spjaty s ovocem tvých èinù! Nech odmìna není podnìtem tvých skutkù! Ale
neoddávej se ani neèinnosti!
48. Buï vytrvalý v józe, Arduno. Konej své povinnosti nezitnì a zùstaò nedotèen jejich zdarem èi
nezdarem. Taková vyrovnanost mysli se nazývá jógou.
49. Ti, kdo pracují jen pro odmìnu, jsou ztraceni, Arduno. Èiny poskvrnìné ziskuchtivostí mají mení
cenu neli práce nezitná.
50. Èlovìk s vyrovnanou myslí se vyprostí ji v tomto ivotì jak z neøesti, tak i z ctnosti. Proto se
zdokonaluj v oddanosti a kázni, je je nejvyím umìním.
51. Moudrý èlovìk je klidný a lhostejný k odmìnì. Je navdy zbaven pout opìtovných zrození, a tak
dospívá k onomu stavu, který je mimo vechno zlo.
52. A se tvá mysl vymaní z klamu a ty zùstane nedotèen tím, co jsi kdy slyel nebo jetì uslyí,
53. a se tvùj rozum pøestane zmítat rozporem názorù a soustøedìním plnì spoèine v osvícení, dosáhne
cíle jógy."
54. Nyní promluvil Arduna a tázal se: "Jaké jsou, Krno, význaèné rysy èlovìka, jeho mysl dosáhla
osvícení? Jak takový èlovìk mluví, jak sedí a jak si poèíná?"
55. A Krna odpovìdìl: "Èlovìk s pravou moudrostí odvrhuje od sebe vechnu ádostivost, kterou jeho
mysl rozdmýchává, a nachází uspokojení ve skuteèném Já, v èistém duchu.

56. Jeho srdce není dotèeno nepøátelstvím ani neprahne po tìstí. Takový èlovìk je oprotìn od ádostí,
strachu a hnìvu. Takový èlovìk je vpravdì mudrcem, jeho mysl dola pokoje.
57. Kdo není pøipoután k vìcem a není potìen dobrem, ani pohoren zlem, získá dokonalou moudrost.
58. Jestlie jako elva, která stahuje nohy do svého krunýøe, dovede i on cele odpoutat své smysly od
toho, co je vzruilo a rozdmýchalo, je pevnì zakotven v poznání pravdy.
59. Lákadla smyslù nemají moc nad èlovìkem zdrenlivým, nezaniká vak jetì zcela jeho touha ... tu
ztrácí teprve ten, kdo uzøel Nejvyího.
60. Nevázané smysly, Arduno, doráejí prudce i na mysl èlovìka moudrého, který usiluje o dokonalost.
61. Nech je udrí na uzdì, nech vloí svou dùvìru ve Mne! Nebo spolehlivá je moudrost toho, kdo takto
opanoval své smysly.
62. Mylenka na nìjakou vìc rodí pøíchylnost k této vìci. Z této pøíchylnosti se rodí touha a z touhy váeò.
63. Váeò rodí klam a klam rodí zmatek v mysli a ze zmatku mysli pochází nakonec zánik èlovìka.
64. Kdo ovládá sama sebe a ubírá se svìtem se smysly zkrocenými, kdo není spoután ani láskou ani
nenávistí, ten vskutku dochází nezmìrného klidu.
65. V tomto klidu je vyhlazen vechen zármutek, nebo mysl èlovìka, jeho srdce je klidné, brzy zakotví v
bezpeèí.
66. Èlovìk s myslí nestálou neví, co je rozjímání. Kdo nerozjímá, nezná klid a neználi èlovìk klid, odkud
mùe oèekávat tìstí?
67. Nebo srdce, které jde potulným smyslùm v patách, odnáí rozum jako vítr plachetnici.
68. A proto, mocný bojovníku, vìz, e ten, kdo zkrotil své smysly, kdo je odpoutal od svìta, má mysl
skálopevnou!
69. Co je nocí pro vechny bytosti, je bdìlým dnem pro toho, kdo ovládá sebe sama. A co je pro ony
bytosti bdìním, není ne nocí pro toho, kdo je osvícen.
70. Míru mùe dosáhnout jen ten, kdo se nenechá rozruit nepøetritými proudy ádostí, je se jako
mnohotvárné øeky vlévají do oceánu, který pøesto ve svém základu zùstává nehybný  a nikoli ten, kdo
se snaí vyhovovat svým ádostem.
71. Kdo se oprostil od touhy a vech ádostí a neøíká "to jsem já a to je mé", dochází, oprotìn od
nepravého já, skuteèného klidu.
72. Tento stav, synu Prthy, je vpravdì samým ztotonìním s Nejvyím. Èlovìk, který dosáhl tohoto stavu,
nepodléhá klamu, nebo kdo tøeba a na samém konci ivota spoèine v Nìm, dospívá k vìèné a
svrchované blaenosti."

1. Nyní pravil Arduna: "Krno, soudíli, e vìdìní je lepí ne èinnost, proè mì tedy vybízí k takovým
straným èinùm?
2. Tvá slova mi pøipadají obojetná a zatemòují mùj rozum. Osvìtli mi proto onu cestu, která mì s jistotou
dovede k nejvyímu dobru!"
3. Krna odpovìdìl: "Na poèátku, Bezúhonný, dal jsem svìtu dvojí cestu, aby byla uvedena ve skutek.
Jedna její vìtev  stezka vìdìní  je pro ty, kdo lnou k rozjímání. Druhá její vìtev  cesta èinù  je pro
ty, kdo mají sklon k èinorodé práci.
4. Ale klidu a dokonalosti nedojde ani ten, kdo se èinùm vyhýbá, ani ten, kdo se svìta odøíká.
5. Vdy sama pøíroda nutí vechny tvory k èinnosti a nikdo ani na okamik se namùe zcela obejít bez
èinù.
6. Èlovìk, který pøedstírá, jako by byl pohrouen v rozjímání, zatímco mylenkami prodlévá u smyslových
obrazù, je pokrytcem, protoe obelhává sám sebe.
7. Ale kdo myslí zkrotil své smysly a obìtuje Mnì s láskou vechny své èiny, ten, Arduno, dospívá k
naplnìní.
8. Konej takto vechny uloené èiny, nebo lépe je dìlat neli nedìlat, a bez èinnosti bys neuhájil ani holý
ivot!
9. Svìt poutá lidstvo k èinnosti bez cíle. A proto, Arduno, zasvì vechny své èiny ztotonìní s Mou
vìènou podstatou.
10. Na poèátku stvoøil Tvùrce èlovìka i nutnost obìtí a pravil: "Touto obìtí dojde blaenosti!
11. Uctívej bohy svými obìtinami a bohové budou uctívat tebe! Svázán takto poutem dokonalého pøátelství
s nesmrtelnými, dosáhne nejvyího dobra.

12. Nebo bohové budou potìeni obìtí tvé práce a vyplní tvá pøání. Ale kdo uívá jejich darù, ani bohùm
za to dává patøiènou obìtinu svou prací, je vìru zlodìjem.
13. Kdy budete jíst jenom to, co zároveò obìtujete Mnì, budete prosti vech høíchù. Avak ti, kteøí
pøipravují jídla jen pro svùj poitek, pojídají høích.
14. Jako ivot klíèí ze semene, jako detìm toto sémì vzrùstá, jako obì pøivolává dé, a jako se obì
rodí z lidských èinù,
15. tak kadá èinnost je plodem brahma a brahma je støedem kadé obìti.
16. Takto uèil Tvùrce, aby bìh ivota krouil kolem støedu, kterým je obì. Kdo se neúèastní tohoto
kolobìhu, ije v omylu, ponìvad otroèí svým smyslùm. Takový ivot, Arduno, je marný!
17. Avak ten, kdo v radosti je ponoøen v Já, kdo svým Já je osvícen a kdo jen pouhým bytím v Já je
dokonale nasycen, ten není povinen konat èiny.
18. Takový èlovìk èinností ve svìtì nic nezíská a neèinností nic neztratí, také se nemusí poutat k
druhému, aby dosáhl koneèného cíle.
19. Konej proto svou práci bez touhy po odmìnì a takto dojde k Nejvyímu!
20. Vdy i Danaka a jiní králové dosáhli dokonalosti právì tím, e vykonávali své povinnosti. Vichni lidé
jsou navzájem spjati svými èiny. Takový je zákon ivota. I ty má svùj úkol vykonat!
21. Cokoli dìlá velký èlovìk, dìlají po nìm i druzí. Pøíklad, který dává svým chováním, vichni lidé
napodobují.
22. Ve vech tøech svìtech, Arduno, není nic, co bych byl nucen vykonat, nic nepostrádám a po nièem
netouím. Pøesto neustále setrvávám v èinnosti.
23. Nebo kdybych ustal ve svém nepolevujícím úsilí, ó potomku králù, napodobilo by Mùj pøíklad celé
lidské plémì!
24. Ustanuli, zahynou tyto svìty. Zmatek by se zmocnil veho a následovala by zkáza.
25. Moudøí lidé by mìli plnit svùj úkol bez touhy po odmìnì, avak s onou horlivostí, jakou projevují
poetilci, kteøí ulpívají na výsledcích svých èinù. Takový pøíklad nech dávají svìtu!
26. Avak moudrý èlovìk by nemìl ruit nevìdomé, zapøaené ve jho èinnosti. Pouèí je spíe pøíklad
osvíceného èlovìka, který pracuje stejnì vytrvale jako oni, ale nedá se k práci pøikovat touhou po jejích
plodech.
27. Kadým èlovìkem proudí vìèné tvoøivé síly pøírody. Avak èlovìk neosvícený a zaslepený sobectvím,
øíká: ,Jen já jsem tvùrcem.,
28. Mocný Arduno, kdo vak ví, e podstata jeho due je mimo kolobìh pøírodních sil a e pouze
vlastnosti tìchto sil, vrozené lidské bytosti, se upínají smyslovými tykadly k pøedmìtùm touhy, ten je
osvobozen svým vìdìním.
29. Ti, kdož jsou oklamáni přírodními silami, ulpívají na tomto klamu; avšak člověk dokonalý se nevměšuje
do èinnosti tìch, kdo ustrnuli v temnotì.
30. Proto, Arduno, zasvì vechny své èiny jenom Mnì a svou mysl upni jen k Mé vìèné podstatì. A
osvobozen tak od sobectví i lhostejnosti, bojuj!
31. Ti, kteøí se zasvìtili Mnì a neustále zachovávají Mé uèení, zbavili se své pøipoutanosti k èinùm.
32. Avak jasnì usuzovat neumìjí otroci zvyku, kteøí Mé uèení neznají a jsou zmateni ve svém vìdìní. Ti
vpravdì propadli zkáze.
33. I moudrý èlovìk se drí svých vrozených schopností. Vichni ivoucí tvorové jednají podle své
pøirozenosti a nijak jim neprospívá, poruujíli tento zákon.
34. Smysly, zmítané pøíchylností èi nenávistí, pokøivují lidskou pøirozenost. Nech nikdo nepodlehne jejich
nadvládì, nebo to jsou pøekáky na cestì k poznání.
35. Lepí je vlastní stezka, by nedokonalá, neli dokonale vylapaná stezka druhého. Lépe je zemøít pøi
plnìní povinnosti, nebo stezka druhého není tvojí stezkou."
36. Arduna se tázal: "Ale, Krno, co tak silnì nutí èlovìka k tomu, aby poruoval zákon, tøeba i proti své
vùli?"
37. Vzneený odpovìdìl: "Je to ádost, je to hnìv, rodící se z vládychtivé vánì, z laèné chtivosti a z
temné nevìdomosti, která je úhlavním nepøítelem lidstva.
38. Jako oheò je zahalen dýmem, jako zrcadlo je pokryto prachem a jako zárodek je uloen v lùnì
mateøském, tak i ádostivost zastírá poznání ducha.
39. Její nenasytné plameny, Arduno, jsou vìèným nepøítelem lidí.
40. Vnímající smysly, hloubající mysl a rozliující rozum jsou krbem tohoto ohnì. Rozdmýcháli se tento
oheò, oklame èlovìka a zastíní jeho moudrost.
41. Proto, ó ture mezi mui, zvládni své smysly hned na poèátku a vyhlaï ádost, tuto høínou nièitelku
Poznání a Naplnìní.
42. Bylo øeèeno: Mocné jsou smysly. Mocnìjí ne smysly je mysl. Mocnìjí ne mysl je Inteligence. Avak
nejmocnìjí ze veho je duch  On, který je vìèný.
43. Kdy jsi poznal, co je nejvyí, pouze v Nìm hledej svùj klid a zahub nepøítele jménem ádost. Není
vak lehké jej pøekonat."

1. Vzneený pokraèoval: "Zvìstoval jsem Sluneènímu bohu Vivasvantovi toto uèení sebevlády
prostøednictvím èinù. Svìøil jsem je otci lidstva Manuovi a Manu je vyloil praotci dynastie Ikvákuovi.
2. Toto uèení bylo pøedáváno posloupností uèitelù a takto je pøijali vladaø po vladaøi moudøí králové. Ale
pak po dlouhou dobu lidstvo o toto dìdictví nedbalo.
3. Dnes vak jsem ti právì toto prastaré uèení, toto výsostné tajemství, vyjevil, nebo jsi milovaným
druhem Mým."
4. Poté se tázal Arduna: "Tvùj ivot je pozdìjí neli ivot Vivasvantùv. Jak mám rozumìt tomu, e jsi
toto uèení na poèátku zvìstoval Vivasvantovi?"
5. Vzneený odpovìdìl: "Oba jsme proli mnoha zrozeními, Arduno. Já si je vechna pamatuji, ale ty ne,
hubiteli nepøátel.
6. Aèkoli jsem nezrozený a nemìnný, aèkoli jsem pánem tvorstva a ovládám Svou nekoneènou podstatu,
pøesto vstupuji do tohoto svìta odìn v roucho klamu.
7. Kdy ctnost upadá, kdy spravedlnost je lapána v prach, tu vdy se rodím, zplodiv sám sebe, abych
znovu obnovil svùj øád.
8. Rodím se v kadém vìku, abych chránil dobré, nièil zlé a dával prùchod spravedlnosti.
9. Ten, kdo vskutku zná Mou pøirozenost, Mùj pravý pùvod, odvrhne v okamiku smrti své tìlo, a nezrodí
se znovu v tomto hmotném svìtì.
10. Pøichází ke Mnì osvobozen od vánì, odpoután od strachu, oprotìn od hnìvu, Mnou naplnìn a
oèitìn Poznáním.
11. Vìz, e na konci kadé cesty èekám Já, nebo vechny cesty jsou Moje cesty! A jak lidé pøistupují ke
Mnì, tak je pøijímám i Já, Arduno! Lidé ze vech stran se ubírají Mou stezkou, synu Prthy!
12. Ti, kteøí si pøejí svìtského zdaru, se klaní svìtským bohùm, nebo v tomto svìtì rychle pøichází zdar
rodící se z èinù.
13. Stvoøil jsem øád kast a kadému podle povahy a schopností urèil práva a povinnosti. Pøestoe jsem
tvùrcem tohoto øádu, mìl bys vìdìt, e jsem neèinný a nemìnný.
14. Na Mnì èiny neulpívají, ani netouím po ovoci èinù. Kdo takto Mì zná, není poután èiny.
15. Tak plnili ve staré dobì svùj úkol Vìdoucí, kteøí nalezli vysvobození. Jednej i ty tak, jako kdysi jednali
staøí!
16. I lidé moudøí bývají svádìni na scestí, ani by vìdìli, co je èinnost a co je neèinnost. Vyloím ti toto
vìdìní, aby tì osvobodilo od zla.
17. Je toti tøeba jasnì rozliovat, co je èinnost, co neèinnost a co je pøeèin.  Nebo osud lidských skutkù
je velice spletitý.
18. Kdo vidí neèinnost v èinnosti a èinnost v neèinnosti, je moudrý, protoe není vázán ádným èinem.
19. Vìdoucí nazývají moudrým onoho èlovìka, jeho konání je prosto ví ziskuchtivosti a jeho èiny proly
ohnìm poznání.
20. Opravdu neèinný, aè konající mnohé èiny, je míruplný a nezávislý èlovìk, který netouí po ovoci svých
skutkù.
21. Jedná s ovládnutou myslí i smysly, nedá se zaslepit nadìjí ani oslnit bohatstvím. Koná jen pro
nezbytné ivotní potøeby, a tak neplodí v tomto svìtì zlo.
22. Takový èlovìk, aè rád pracuje, netouí po zisku. Je nedotèen protiklady dobra a zla, je nespoután
závistí a je klidný ve zdaru i nezdaru. Takový èlovìk je opravdu svobodný!
23. Èiny osvobozeného èlovìka, který není poután promìnami hmotné pøírody, jeho mylení je zaloeno
na poznání Mé podstaty a který jedná v Mém zájmu, se zcela rozplynou ve Mnì.
24. Jeho obì je brahma, jeho obøad je brahma a jeho lopota je brahma. Oheò, jen ho stravuje, je
brahma, ponìvad sám splynul s brahma.
25. Nìkteøí dávají své obìtiny polobohùm, jiní zase pøetínají svá pouta a odevzdávají svou pomíjivou
podstatu v obì Vìèného brahma.
26. Nìkteøí obìtují v ohni sebevlády své smysly. Jiní zase v obì pøináejí vechno své cítìní a vìdìní.
27. Nìkteøí obìtují v ohni sebekáznì své smyslové vnímání a vechny své ivotní úkony. Jiní obìtují zase
svou svìtskou moc.
28. Nìkteøí pøináejí v obì bohatství, odøíkání a své duchovní dìdictví z minulých ivotù, kdeto jiní
obìtují zase svou uèenost a moudrost.
29. Nìkteøí, kdy zvládli cesty výdechu a vdechu, vydechují jako obì svùj výdech do vdechu a svùj vdech
do výdechu.
30. Jiní, kdy spoutali své ivotní síly, omezují zase potravu a obìtují vechny úkony svého tìla.

31. Jejich høíchy jsou spáleny, a jako se po skonèeném obìtování vichni podílejí o zbytky obìtiny  krmi
nesmrtelnosti, tak se i oni budou se Mnou dìlit o vlastní obìtinu.
32. Tento svìt, Arduno, není pro ty, kdo nechtìjí znát obìti. Kadá z tìchto obìtí se dokonává nìjakým
èinem, jak píí védy. Pamatuj, e obì tì vysvobodí.
33. Kdo mnì zasvìcuje své vìdìní, hubiteli nepøátel, pøináí vyí obì neli ten, kdo mi obìtuje pouhé
bohatství, nebo dokonalost èinù dozrává jen na poli vìdìní.
34. Obra se na duchovního uèitele a uè se od nìho pravdì. Ptej se ho se ví pokorou a vìrnì mu slu.
Mùe ti sdìlit Poznání, nebo uzøel Pravdu ivota.
35. Potom, Arduno, nikdy nebude sveden na scestí, protoe vechno bytí uzøí v sobì a ve Mnì.
36. Na voru tohoto Poznání i nejvìtí høíník pøepluje vodstvo neøestí.
37. Nebo jako planoucí oheò stravuje døevo, Arduno, tak i oheò Poznání na popel spaluje vechny
dùsledky minulých èinù.
38. Na tomto svìtì není vskutku vìtí oèisty nad poznání. Tuto pravdu pozná ve svém srdci, a pøijde
pravý èas a ty bude zdokonalen oddaností.
39. Kdo se Mnì zasvìcuje, kdo se Mnì oddává a kdo ovládá své smysly, dospívá k tomuto Poznání. A kdo
si tohoto poznání vydobyl, vstupuje do království nepopsatelného míru.
40. Avak èlovìk nevìdomý a pochybovaèný, upadá v nicotu. Nebo kdo pochybuje o sobì a o vem,
znevauje celý svìt, ostatní svìty i celé své tìstí.
41. Èiny nepoutají toho, kdo ovládá sebe sama, kdo se zøíká ziskuchtivosti a kdo moudrostí pøetíná pouta
svých pochyb.
42. Proto odsekni ostøím vnitøního poznání pochybovaènost, zrozenou z nevìdomosti, je sídlí v tvém
srdci, vstup na cestu oddanosti, Arduno, vzmu se a bojuj!"

1. Potom pravil Arduna: "Chválí, Krno, toho, kdo se zøíká èinného ivota, avak pøiznává velkou
zásluhu i tomu, kdo koná èiny. Vylo mi jasnì, která z tìchto dvou cest je lepí!"
2. Vzneený odpovìdìl: "K vysvobození vede jak oddanost èinná, tak i oddanost neèinná, avak ivot
èinný je dokonalejí ne ivot bez èinù.
3. Èlovìk, jen nezná nenávist ani touhu, Arduno, je osvobozen, nebo se povznesl nad dobro i zlo a
vyprostil se ze vech pout.
4. Jen bláhovcùm, ne vak lidem moudrým, se jeví cesta èinù odlinou od cesty rozjímání. Kdo dojde po
jedné cestì a na konec, sklidí plody obou.
5. Výiny, k nim se povznesli lidé rozjímáním, jsou dostupné i tìm, kteøí se lopotí, a ten, kdo vidí, e
vìdìní a konání pravých èinù jsou totoné, vidí jasnì.
6. Kdo nezasvìtil své èiny Mnì, tìko se zøíká jejich ovoce. Avak rychle spìje k pravdì èlovìk odìný
plátìm rozjímání a oèitìný svými èiny.
7. Kdo zná pravdu, øíká: "Nic nekonám já sám. Zrakem nevidím já, sluchem neslyím já, pøi chùzi
nechodím já, ve spánku nespím já a pøi dýchání nedýchám já.
8. Kdy mluvím, dávám èi pøijímám, otevírám èi zavírám oèi, vdy vím, e nikoli já, nýbr mé smysly si tak
hrají jako dìti se svými hraèkami."
9. Jako se lotosový kvìt vynoøuje nad hladinou jezera, v nìm roste, tak se povznáí nad dobro a zlo i
èlovìk, který zasvìtil svùj ivot Mnì.
10. Svým tìlem, svými smysly, svou myslí a svým duchem ubírá se mudrc svìtem èinného ivota a
nezitnì plní úkoly pro oèistu svého srdce.
11. Vyrovnaný èlovìk pevné mysli neèeká na plody svých èinù a dosahuje míru. Avak èlovìk rozkolísaný
a ádostmi oklamaný je vìznìm své pøipoutanosti.
12. Kdo je odpoutaný, kdo vnitøním poznáním zvítìzil nad sebou samým, proívá astný ivot v tvrzi
svého tìla s devíti branami. Nic nekoná ani nepobízí k èinùm.
13. Nestvoøil jsem èlovìka ani samotný èin proto, aby byly skutky spjaty se svými výsledky. Jen vnìjí jevy
tak álí vechno lidstvo.
14. Vudypøítomný duch nepøihlíí k zásluze ani k provinìní a lidé netrpí pro spáchaný høích, ale proto, e
jejich vìdìní je zahaleno nevìdomostí.
15. Ale nevìdomost se rozptýlí Poznáním, tak jako sluneèní svìtlo rozhání noèní temnotu.
16. A ti, jejich podstatou je To  Nejvyí, jejich oporou je To, jejich dovrením je To, ti vichni duchen
soustøedìným na Nejvyího, jsou oèitìni od vech klamù, a nikdy se u na tento svìt nevracejí.
17. Moudøí vidí tuté bytost ve vem, a je to uèený a pokorný brahmín, kráva, slon, pes nebo vyvrenec.

18. Smrt i zrození pøekonali ti, kdo s klidnou myslí vnímají totonost veho. Spoèívají v Nejvyím a
splynuli s ním.
19. Jsou pokojní v Já, jejich mysl je pevná a neradují se z pøíjemného ani se nermoutí z nepøíjemného.
20. Èlovìk, který neulpívá na smyslových vjemech z vnìjího svìta, zaívá blaenost ve vlastním nitru. A
jetì v tomto ivotì okusí tìstí nesmrtelnosti.
21. Rozkoe, je vykvétají z pùdy smyslového vnímání, plodí jen smutek, Arduno, nebo kvetou jen proto,
aby zvadly. Moudrý èlovìk v nich nehledá zalíbení.
22. Dovedeli èlovìk vzdorovat náporùm svého hnìvu a ádosti jetì v tomto tìle a na tomto svìtì, dojde
trvalého tìstí.
23. Kdo hledá radost, klid a svìtlo ve svém srdci, dochází nakonec dokonalosti splynutím se Mnou, takový
èlovìk je vpravdì svobodný.
24. Jeho nedokonalosti zanikly, jeho pochyby se rozprchly, jeho smysly se zklidnily, kadý jeho èin stává
se dobrem pro vechny tvory. A tak dosáhne osvobození v Nejvyím.
25. Mudrc, jen se oprostí od ádosti a hnìvu, poznal sebe sama a sjednotil se s vekerenstvem, proívá
svrchovanou svobodu Nejvyího na tomto svìtì i svìtech ostatních.
26. Kdo ze své mysli vypudil vechny vnìjí vìci, kdo s dechem klidným a vyváeným a se zrakem
upøeným mezi oboèí dlí v samotì,
27. kdo má mysl, smysly a vnitøní zøení v souladu a navdy zapomnìl na ádosti, strach a hnìv a touí jen
po vysvobození, ten si rozjímáním ji vydobyl blaha osvobození.
28. Takový èlovìk Mì vskutku zná jako tvùrce pøemnohých tvarù, jako koneèný cíl vech obìtí a pokání,
jako velkého Pána vech svìtù, dobrodince a pøítele vech tvorù. Takový èlovìk dojde vìèného
království míru."

1. Vzneený pokraèoval: "Kdo nemyslí na odmìnu za svou práci a pøece ji koná, správnì pochopil èinný
ivot. Nikoli vak ten, kdo neroznítil oheò a je neèinný.
2. Královský synu, to co se nazývá nelpìním na ovoci èinù, je vlastnì ukáznìná èinnost! Je to zvládnutí
mysli, oné strùjkynì promìn a zøeknutí se svého sobectví a touhy.
3. Praví se, e èiny jsou prostøedkem pro èlovìka, jen touí dovrit sebekázeò. Jakmile ji dovril, dalí
èiny ji neèeøí klidnou hladinu jeho mysli.
4. Èlovìk je skuteènì odpoután teprve tehdy, kdy mu jeho mysl, ona strùjkynì promìn, pøestala
pøedvádìt svùj nekoneèný bìh rozmanitých dìjù.
5. Jeliko je èlovìk svou pøirozeností stále strhován dolù, nech se snaí pozvednout se sám, aby mu
jeho pøirozenost byla pøítelkyní, a nikoliv nepøítelkyní.
6. Nebo ten, kdo zvítìzil nad sebou samým, má v sobì svého pøítele, ale kdo si nepodmanil sebe sama,
má v sobì úhlavního nepøítele.
7. V chladu i áru, v radosti i v bolesti, ve cti i potupì zøí èlovìk zklidnìné mysli neustále pøed sebou
svého vìèného ducha.
8. Jeho duch je ukojen vìdìním a Poznáním. Jeho smysly jsou posluny a on zùstává nehybný jako
kovadlina, a se na ní tepe zlato, tluèe kámen, nebo rozmìlòuje hlína."
9. Vzneený pokraèoval: "Kdo dospìl k duchovnímu poznání, hledí stejnì na spravedlivé jako na høíné,
na stoupence jako na odpùrce, na protivníky jako na bratry, na nepøátele jako na pøátele.
10. Hledaè pravdy se utvrdí ve své oddanosti ke Mnì, jestlie se uchýlí do samoty, tam ovládne svou mysl
a tìlo, odvrhne vechny klamy i nadìje a osvobodí se od svìtských ádostí.
11. Vyhledá si skryté místo, aby oèistil své srdce. Nech je to místo suché, se sedátkem ani pøíli vysokým,
ani pøíli nízkým, a budi to místo trvalé! Nech je vystláno posvátnou trávou kua a pokryto antilopí
kùí a lnìným plátnem!
12. A tam a usedne s myslí zamìøenou k jednomu bodu a s utienými smysly se oèisuje.
13. Nech drí své tìlo rovnì a nehybnì, íj pevnì a hlavu zpøíma! Nech má oèi pevnì upøeny na pièku
nosu, aby zrakem nebloudil po okolí.
14. A se srdcem klidným a nebojácným, s myslí zvládnutou a na mne upnutou, nech tu sedí v rozjímání,
pevný v slibu èistoty a vemi svými mylenkami pohrouený v Mou nekoneènou podstatu!
15. Takto s duí nezlomnou a s myslí stále soustøedìnou, dochází onen zasvìcenec Mého neskonalého
míru.
16. Avak nenalezne Mne ten, Arduno, kdo své úsilí pøepíná, kdo jí pøíli mnoho nebo pøíli málo, ani kdo
spí pøíli mnoho nebo zase pøíli málo.

17. Jen ten, kdo je støídmý v jídle, odpoèinku, práci, spánku a bdìní, jen ten mùe sebekázní ztiit své
strasti.
18. Kdo takto sladil svou mysl a oprostil se od vech ádostí, spoèívá klidnì ve Mnì.
19. A jako plamen svíce nebliká v bezvìtøí, tak se nechvìje ani mysl toho, kdo pevnì setrvá v meditaci na
nejniternìjí podstatu sebe sama.
20. Mylenky tohoto èlovìka jsou teï ztieny cvièením oddanosti a on sám je ponoøen v bezedný klid. Zøí v
sobì Dui vech vìcí a je uspokojen.
21. Tato nevýslovná blaenost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslù. Jeho
mysl je spjata s Nekoneènem a on je v Nekoneènu pevnì a na vìky zakotven.
22. V tomto stavu se jogín neodchyluje od Pravdy, nebo kdo dospìl do stavu, kde nejsou strasti, pro toho
není jiný stav ádoucí.
23. Touto oddaností se jogín osvobozuje od ví bolesti. Nech se v ní cvièí se srdcem vytrvalým a
neochvìjným!
24. A nech se neobírá ani výtvory své mysli! Nech se odvrátí od hry svých neklidných smyslù!
25. Tak s myslí zkrocenou a s mylenkami postupnì se odvracejícími od hmotných vìcí dojde tento èlovìk
naprostého klidu.
26. Nech svým neskonalým úsilím zvládne a zkrotí ve, co zneklidòuje a roztìkává potulnou mysl!
27. Nebo nejvyí blaenosti dosahuje ten, kdo se oprostil od vání a má v srdci nekoneèný oceán klidu,
jen naplòuje Mne a Já naplòuji jej.
28. Ve splynutí s Nejvyím Vìdomím je jeho due vymanìna z mylenky na dobro a zlo, pro nekoneènou
milost a slast.
29. Jeho srdce tkví ve Mnì. A On vidí vechny tvory v sobì a sebe ve vech tvorech.
30. Toho, kdo takto Mne vidí ve vech vìcech a ve vidí ve Mnì, Já neopoutím a ani on nikdy neopustí
Mne!
31. Kdo uctívá Mou pøítomnost ve vech vìcech a vechny vìci vidí jako jedno jediné, a ije jakkoli, ije
ve Mnì.
32. Kdo cítí radost a bolest druhých tak, jako by pocioval radosti a bolesti své, vystoupil, Arduno, na
nejvyí vrchol."
33. Arduna se opìt otázal boského Krny: "Jak mùe vìènì neklidná mysl èlovìka dojít pokojné
odevzdanosti, kterou tak poaduje?
34. Vdy, Krno, lidská mysl je tak nestálá, nepokojná, nepoddajná a jako vítr nespoutatelná!"
35. Vzneený odpovìdìl: "Není pochyby, e mysl je vrtoivá a tìko ovladatelná, ale cvièením a
sebevládou, Arduno, lze ji pøece jen udret na uzdì!
36. Mysl tìkavá si stìí osvojí postoj odevzdanosti, nutný k tomuto úkolu, ale kdo má vládu nad sebou a
uívá pravých prostøedkù, mùe tohoto cíle dosáhnout."
37. Arduna se vak znovu tázal: "Jaký osud, Krno, stihne toho, kdo není schopen takto cvièit svou mysl,
aè je jinak pln víry, a kdo je váhavý v èinech, aè je pln oddanosti?
38. Nebude svren do propasti jako mrak z nebe, Krno? Jaká stezka zbývá tomu, kdo ztroskotal na cestì
k pravdì?
39. Rozetni mé pochybnosti, Krno, nebo jedinì Ty mùe ukonèit mou nejistotu!"
40. Vzneený odpovìdìl: "Vpravdì, ani na tomto svìtì, ani na onom nehrozí zkáza èlovìku, kterého má
na mysli, nebo kdo koná dobro, synu Prthy, není nikdy ztracen.
41. Èlovìk, jen il ivotem spravedlivým, avak neovládl svou mysl, narodí se znovu v domì krásy, dobra,
lesku a èistoty.
42. Nebo se narodí v rodinì moudrých a pravdì oddaných lidí. Lze vak jen velmi zøídka dospìt k
takovému zrození.
43. Tam si podrí duchovní poznání, které získal ve svém pøedchozím ivotì, Arduno, a v tomto novém
ivotì bude opìt usilovat o dosaení dokonalosti.
44. Døívìjím úsilím je veden k cíli, nebo probuzení ducha, který ho vynáí je mocnìjí, ne síla obøadu a
vyí ne moc svatých písem.
45. Kdy se takto propracoval mnohými zrody k naprosté èistotì, dospìje tento neúnavný hledaè pravdy k
nejvyí metì.
46. Pak pøedèí ty, kdo se cvièí v odøíkání, i ty, kteøí si osvojili kniní moudrost. Vyniká nad ty, kdo konají
èiny, i nad ty, kteøí zachovávají jen pøikázání posvátných písem. A proto se, Arduno, vydej na tuto
pou!
47. Nebo ten, kdo Mne usilovnì hledá ve svém nitru, s láskou Mi oddanì slouí a vechny své mylenky
vìnuje Mnì  ten je se Mnou nejdùvìrnìji spojen."

1. Vzneený pokraèoval: "Vyslechni teï, Arduno, jak Mnì mùe bez pochyb plnì poznat cvièením
oddanosti, upneli se myslí ke Mnì!
2. Vyjevím ti toto Poznání, a kdy si je osvojí, nezbude nic, co bys mìl poznat.
3. Mezi tisícihlavými zástupy jen jedinci se snaí o dokonalost. A mezi tìmito poehnanými jen málokterý
Mne opravdu zná.
4. Je osm druhù vnìjích projevù Mé pøirozenosti: Zemì, voda, vzduch, oheò, éter, mysl, inteligence a
lidské já.
5. Avak tìchto osm druhù je jen niím projevem Mé pøirozenosti. Nebo vìz, mocný Arduno, e za
tìmito se tají jetì jeden  Má pøirozenost, ona pøirozenost vyí, ona Due, která tvoøí a udruje
vesmír.
6. Mìj na pamìti, e kadá bytost je dítkem této Mé podstaty, která je první matkou i prvním otcem veho
tvorstva! Já jsem prapoèátek i konec vech svìtù!
7. Není nic vyího nade Mne, Arduno. To nejvìtí i to nejnepatrnìjí je obsaeno ve Mnì. Jsem zlatá
òùra, na ní jako perly jsou navleèeny vechny svìty a vechny ivoty.
8. Jsem chutí vody, Arduno, jsem záøí slunce i svitem mìsíce, jsem posvátnou slabikou ÓM ve védách,
jsem zvukem éteru a jsem muností v muích  hle, tím vím jsem Já!
9. Jsem libou vùní zemì, jsem árem ohnì, jsem ivotem vech ivých tvorù a pokáním vech kajícníkù.
10. Vìz, Arduno, e jsem i vìèným semenem veho ití. Jsem chrabrostí chrabrých, proslulostí proslulých
a mezi vzdìlanci jsem ostøím jejich ducha a jsem moudrostí moudrých.
11. Jsem zbraní silných nezrezivìlou hnìvem a neotupenou árlivostí. Jsem v kadém èlovìku milostnou
touhou, která je v souladu se zákonem, pane a veliteli Bharatù!
12. Vìz, e ve, co vychází ze ctnosti i to, co vzejde z vánì a temnoty, to ve je projevem Mé energie.
Jsem vím, ani bych na nìèem závisel. Nejsem v tìchto vìcech, ale tyto vìci jsou ve Mnì.
13. Tento promìnlivý svìt oklamán vnìjími tvary mých vìcí nezná Mne. Jsem nevyèerpatelný a stojím
nade vím.
14. Nebo vìø, Arduno, e Moje pøívlastky vtìlující se do vech tvarù ivota, jsou Mým boským
pøevlekem a lze je tìko odhalit. Jen ti, kteøí Mne trvale hledají, prohlédnou skrze clonu vnìjí
skuteènosti a za ní Mne naleznou.
15. Avak nepøijdou ke Mnì lidé zlí, nevìdomí a nízcí, kteøí oklamáni zevnìjkem vìcí neumìjí rozliovat a
ubírají se cestou krutosti a násilí.
16. Je ètvero druhù dobrých lidí, kteøí po Mnì dychtí, Arduno: ti, kteøí jsou sklíèeni alem, kteøí hledají
vìdìní, kteøí touí po zdaru, a ti, kteøí hledají Absolutní pravdu.
17. Nade vechny tyto lidi vyniká èlovìk moudrý, obdaøený dokonalým poznáním, zanícený pro jediný cíl.
Nade ve drahý jsem moudrým lidem a moudøí lidé jsou drazí i Mnì.
18. Ulechtilí jsou skuteènì vichni, ale na moudrého èlovìka hledím jako na Sebe Sama, nebo si za svùj
nejvyí cíl zvolil neodvolatelnì jen a jen Mì.
19. Po mnoha zrodech splývá moudrý èlovìk nakonec se Mnou, nebo ví, e Já jsem pøíèinou vech pøíèin.
Zøídka se vak lidská due pozvedne k takové vzneenosti.
20. Ti, kdo zapomínají na svou pravou pøirozenost a jsou svedeni na scestí svými tubami, vykonávají
rùzné obøady a klanìjí se rozlièným bohùm.
21. Kdo se klaní jakémukoli tvaru Boha s pravou vírou, toho Já v jeho víøe podporuji.
22. A dríli se vìrnì své víry, najde v ní naplnìní, které ve skuteènosti udìluji Já sám.
23. Leè plody sklízené lidmi omezeného poznání jsou pomíjivé. Vyznavaèi bohù jdou k bohùm, ti, kdo
zboòují Mne, pøijdou ke Mnì.
24. Lidé mdlého ducha, kteøí nejsou schopni pochopit Mou nemìnnou a nadsmyslnou podstatu, ztotoòují
hru Mých nespoèetných promìn se Mnou.
25. Zahalen kouzlem klamu nejsem viditelný vem, tak zùstávám pøed oáleným svìtem utajený, Já, jen
jsem nepoèatý, nezrozený a nepomíjivý.
26. Znám, Arduno, ve, co bylo, ve, co je, a ve, co jetì bude, ale nikdo nezná Mne.
27. Klamem radosti a bolesti, dobra a zla, klamem pramenícím z touhy a nenávisti, jsou vechny bytosti
vrhány do hnacího kola zrození a smrti.
28. Proto lidé ctnostných èinù, kteøí se odpoutali od høíchù a od onìch protikladných iluzí, uctívají Mne s
neochvìjnou vírou.
29. Ti, kteøí by chtìli uniknout zkáze a smrti, naleznou ve Mnì své útoèitì, nebo Jsem sama Skuteènost,
Jsem samo Vysvobození!

30. A ti, kteøí Mne poznávají jako nejvyího Pána nebe, Zemì, jako plamen v obìtním ohni, jako
vevládnoucí podstatu vech jevù, vstupují do Mne v hodinì smrti."

1. Arduna se opìt tázal Krny: "Co je brahma, co je due èlovìka a jaký osud je ztajen v èinech, ó
Nejvyí Pane? Co je prazákladem pøírody a co je nebe?
2. Kdo jsi Ty, jen jsi pøítomen v obìtním ohni a jak Tì v hodinì smrti pozná ten, kdo pøemohl sebe
sama?"
3. A Krna takto odpovìdìl Ardunovi: "Brahma je svrchované, nepomíjivé bytí a podstata due èlovìka
je jeho vìènou pøirozeností. Èiny plodí osud a jsou poèátkem vech vìcí.
4. Hmotná pøíroda je pomíjivá, Ó nejlepí z vtìlených duí, nebo se rodí jen k smrti. Jsem ona vìènì
pøítomná moc v obìtinì a naplòuji svou nehynoucí podstatou kadý ivot.
5. Ten, kdo se v hodinì smrti soustøedí jen na Mne, odvrhuje tìlo a ubírá se ke Mnì. O tom není pochyby.
6. Nebo na èem mysl ulpìla v hodinì smrti, k tomu zamíøí duch v okamiku svého uvolnìní, Arduno.
7. Buduli na vech místech a v kadé dobì cílem tvé mysli a vìnujeli Mi vechny své mylenky,
nemùe, Arduno, nepøijít ke Mnì.
8. S myslí ode veho odpoutanou, s povahou pøivyklou rozjímání a se srdcem soustøedìným na Nejvyí
bytost, dospìje jistojistì k Bohu.
9. Jako vevìdoucího, nejstarího, jako Pána nade vím, pøece vak nepatrnìjího neli nejnepatrnìjí
èásteèka, jako udrovatele vech vìcí, nezpodobitelného obrazem, nezachytitelného pøedstavou a
záøícího jako Slunce leskem své záøe 
10. a takto chápe Mou bytost due Mnì oddaná a dospìje za hranice smrti v øíi Mé nadzemské nádhery!
11. Teï ti krátce vyjevím to, co znalci svatých písem líèí jako nepomíjející jsoucno, do nìho vstupují lidé
moudøí, ukáznìní, osvobození od ví pøipoutanosti  cíl, pro který vedou ivot odøíkavý.
12. Kdy jogín uzavøe vechny brány smyslù, soustøedí se na bod mezi oboèím, upne svou mysl k
podstatì veho bytí ve svém srdci,
13. opoutí své tìlo a spìje k nejvyímu cíli.
14. Nebo ten, jen na mne neustále myslí, vyslovuje posvátnou slabiku Óm a nikdy se ode Mne
neodvrací, snadno Mne dosáhne.
15. A kdy dospìl k Mé svrchované dokonalosti, nevrátí se ji nikdy do tohoto pomíjivého svìta radosti a
bolesti, dobra a zla, ivota i smrti.
16. Ve vech svìtech, Arduno, ve svìtech nejvyích i nejniích, vládne zákon ivota a smrti. Nad nimi
sídlím Já a kdo ke Mnì dospìje, je zbaven dalích zrození. Nebo kdo Mne jednou nalezl, nerodí se,
ani neumírá více.
17. Ti, kdo vìdí, e Brahmùv den trvá tisíc vìkù a e po tisíci vìkù konèí jeho noc, vìdí, co je den a noc.
18. Na úsvitu Brahmova dne rodí se svìt z neviditelna a s pøíchodem Brahmovy noci se zase rozplývá.
19. Zástupy bytostí, je znovu a znovu vznikají, se s pøíchodem noci bez vlastní vùle rozplynou a s
pøíchodem dne povstávají.
20. Avak za tìmito vesmírnými svìty svìtla a temnoty dlí nezmìrné bytí, je nevzniká ani nezaniká, jeho
se nedotkne zkáza a kam ani nedospìjí ohlasy nových zrodù.
21. TO, nepopsatelné, je nemá jméno, je nejvyím cílem, a to je Mùj nemìnný stav. Kdo k nìmu dospìl,
nikdy se nevrací.
22. Usilovným soustøedìním a oddaností, Arduno, je mono nalézt Toho, jen je mízou ivota,
svrchovaným mlèením a jen obsahuje ve.
23. Teï, býku mezi mui, ti povím o brázdì èasu, kterou se jogín nenávratnì bude ubírat. Povím ti o
vìèném kruhu, kterým lidé nevyhnutelnì procházejí.
24. Jestlie v èase svìtla, dne, svìtlé poloviny mìsíce a v esti mìsících sluneèní pouti na sever odcházejí
lidé znalí brahma, dospìjí k brahma.
25. Ti, kdo opoutìjí tento svìt v èase kouøe, noci, tmavé poloviny mìsíce nebo v dobì esti mìsícù, kdy
slunce putuje na jih, dospívají k mìsíènímu svìtlu a vracejí se opìt k pozemskému ivotu.
26. Vìèná je tato dvojice lidských stezek. Stezka svìtla vede k vysvobození, stezka tmy k návratu.
27. Hledající, jen zná obì stezky, nikdy nezbloudí. Proto, Arduno, vyvol si jednu z nich!
28. Ten, který toto vechno ví, povznese se nad plody zásluh, pøisouzené za studium véd, za obìti, pokání
i dary, a dosáhne prvotního, nejvyího stavu."

1. Krna opìt promluvil: "Tobì, jen klade zkoumavé otázky, odhalím teï nejhlubí poznání získané
rozjímáním, a porozumíli mu, vysvobodí svou dui ze strastí hmotného bytí.
2. Toto vìdìní je králem vech vìd. Je to královské tajemství a nejvyí oèista. Je lehké je pochopit,
odpovídá øádu, není tìké je zachovávat a pøináí hodnoty nehynoucí.
3. Toto vìdìní je nepøístupné tìm, kdo jsou bez víry. Ti ke Mnì nepøijdou a budou neustále vylapávat
kruh èasu, zrodu a skonu.
4. Já, nezjevená prasíla, jsem náplní kadé promìnlivé podoby tohoto svìta. Vechny bytosti ijí ve Mnì,
ale já v nich nepøebývám.
5. Vìz, e jsem obsaen ve vech tvarech, ale ádný tvar neobsahuje Mne!
6. Jako mocný vítr vane od oblohy k obloze a nikdy nepøekroèí obzory prostoru, tak i vechny bytosti se
rodí a ijí ve Mnì.
7. Vichni tvorové vycházejí ze Mne a do Mne se zase vracejí. Tak vznikají a zanikají Moje dny a noci v
cyklech ivota.
8. Je pøirozeností Mé tvùrèí síly, abych se projevoval a tvoøil v tomto svìtì bezpoèet ivotù je neustále
vyorávají brázdy èasu.
9. Tyto èiny Mì nepoutají, neulpívám na nich, a jsem vdy odpoutaným pozorovatelem.
10. Kvùli Mnì plodí pøíroda tvory ivé i neivé a kvùli Mnì obíhají obìnice ve svých drahách.
11. Prodlévám i v lidském tvoru, ale poetilci Mì v sobì nevidí. Neuvìdomují si Moji pøítomnost.
12. Jsou svedeni na scestí marnými nadìjemi, marnými èiny, marným vìdìním a marným mylením.
13. Avak velké due, Arduno, je mají boskou pøirozenost, vìdí, e jsem poèátkem vech vìcí a e
jsem nemìnný. Proto Mne uctívají celou svou myslí.
14. Oslavují Mne zpìvy, vzdávají Mi hold pozdravy a usilovnou a neochvìjnou prací Mi zasvìcují kadý
svùj okamik.
15. Jiní na Mùj oltáø kladou jako obì své vìdìní a vzývají Mì jako jediné svìtlo vech sluncí.
16. Jsem silou, jsem naplnìním, jsem obìtinou i obìtí, jsem uzdravením nemocných, jsem posvátným
hymnem.
17. Jsem nejvyím praotcem, jsem pramáteøí, zplodiví z vlastního lùna tento svìt. Jsem ivitelem a
jedinou metou vech ivoucích bytostí. Jsem dárcem svatosti, jsem posvátnou slabikou Óm, jsem
písmem véd.
18. Jsem cestou i cílem, udrovatelem, pánem i svìdkem, pøíbytkem, útoèitìm i nejdraím pøítelem.
Jsem vznikem a zánikem, základem veho, místem spoèinutí a vìèným semenem ivota.
19. Jsem dárcem tepla i detì. Jsem nesmrtelnost i zosobnìná smrt, jsem bytí a nebytí, Arduno.
20. Znalci véd, kteøí Mi obìtují, oèiují se od høíchu a modlíce se jen proto, aby dosáhli nebe, budou
poívat nebeských slastí, které vak jednou skonèí.
21. Kdy tito bráhmané ve spoleènosti bohù uili radovánek, které jsou zdánlivì trvalé, vpravdì vak
kratièké, vracejí se do svìta zrodu a skonu.
22. Tìm, kdo Mne vroucnì milují, pøináím ve, co jim schází, a zachovávám vechno, co ji mají.
23. I ti, kteøí se z lásky koøí jiným bohùm, Mì tím také uctívají, ale stezka, po ní kráèejí, není Mou stezkou.
24. Nebo jedinì Já jsem bostvo a pøíjemce vech obìtí a ti, kdo milují jiné bohy, vyèerpají své zásluhy a
vrátí se do tohoto svìta, aby se odtud znovu vydali na cestu.
25. Kdo vzývá bohy, zrodí se mezi bohy podle zásluh svého díla. Kdo se koøí otcùm nebo uctívá duchy a
rùzná vtìlení, získá místo mezi nimi. Ale ten, kdo zboòuje Mne, vejde do Mne.
26. Jako zboný dar pøijímám i list, kvìt, plod èi vodu od kadého, kdo Mi je s oddaností a láskou obìtuje.
27. Ze veho, co koná, co jí, dává nebo pøináí jako obì, ze veho, co v odøíkání si ukládá, ze veho
uèiò obì pro Mne, Arduno!
28. Tak se vyprostí z osudových okovù svých èinù a unikne z vìzení dobra a zla. Tvé srdce se odøekne
sama sebe a ty, takto osvobozen, pøijde ke Mnì.
29. Mnì nikdo není milý ani nemilý, ale ti, kdo mì oddanì uctívají, ijí ve Mnì a Já iji v nich.
30. I nejvìtí høíník, který Mne bude uctívat a vystøíhá se dalího zla ve své oddanosti ke Mnì, obdrí
milost za svou velkou víru.
31. Brzy bude i on spravedlivý a vyslouí si vìèný mír. Prohlauji, Arduno, e nikdo z mých sluebníkù
nebude zatracen!
32. Nebo kdokoli se ke Mnì uchýlí, tøeba nebyl vzneeného rodu  a jsou to eny, vaiijové stejnì jako
údrové  pøijde ke Mnì, budeli Mne hledat s myslí cele oddanou.

33. Tím spíe ctnostní bráhmané a vzneení králové. A proto, kdy u jsi pøiel na tento nestálý, strastiplný
svìt, s láskou Mi slu!
34. Uèiò svou mysl Mým stánkem! Zasvì se Mi, obìtuj Mi, koø se Mi, zvol si Mne za svùj nejvyí cíl, a tak
i ty zajisté pøijde ke Mnì!"

1. Krna pokraèoval: "Ó, mocný Arduno, vyslechni opìt Má nejjasnìjí slova, nebo pøeji blaho Tobì,
který v nich nachází zalíbení!
2. Ani zástupy nebeské, ani velcí vìtci, neznají Mùj pùvod a vlastnosti, nebo Já jsem samo lùno, z
nìho se i oni zrodili.
3. Avak temnota se rozptýlila pøed oním smrtelníkem, jen poznal, e jsem nezrozený, bez poèátku a
svrchovaný Pán vech svìtù. Onen èlovìk byl vysvobozen z høíchù.
4. Rozlièné jsou stavy a vlastnosti èlovìka  osvícení, moudrost, soucit, sebevláda a vymanìní z klamu, k
nìkomu pøichází tìstí èi netìstí, pøízeò èi nepøízeò, strach i nebojácnost a pøijde i smrt a zrození
nového ivota.
5. Klid, vyrovnanost ducha, kajícnost a dobroèinnost, vìz, vechny tyto stavy a vlastnosti vycházejí jen ze
Mne.
6. Sedm velkých mudrcù a také ètyøi Manuové  praotci lidstva  mají tuté pøirozenost jako Já, nebo se
zrodili z Mé mysli a z nich pocházejí i vichni tvorové na zemi.
7. Kdo zná slávu a velkolepost Mých sil a èinù, stojí na pevných základech. O tom není pochyby.
8. Mnou vechny vìci poèínají a ke Mnì se vechny vìci vracejí. Moudøí lidé Mì oslavují a uctívají celým
srdcem, nebo vìøí, e jsem zdrojem vech vìcí a e vechny vìci ijí ve Mnì.
9. Myslí na Mne, vdechují Mne, vnímají Mne, neustále Mì hlásají a roziøují znalost o Mnì mezi sebou.
Tak nalézají vrcholný úkol i slast.
10. Nebo já povyuji ty, kteøí Mne milují neochvìjnou láskou, a udìluji jim moudrost, jí Mne mohou
dosáhnout.
11. Ze soucitu s nimi pøebývám v jejich srdcích a svìtlem Své moudrosti rozptyluji jejich temnotu a
nevìdomost."
12. Arduna pravil: "Jsi Nejvyí Brahma  Vìèné Bytí, jsi Vìèný Pøíbytek a Nejèistí Absolutní Pravda.
13. Tak pravili staøí mudrci Dévala, Nárada, Asita a Vjása, a tak jsi pravil i Ty mnì.
14. Vím, Krno, e ve, co jsi øekl, je pravda. Vskutku, Pane, ani bozi, ani démoni nedokáí pochopit Tvou
Osobnost.
15. Jen Ty sám zná svoji podstatu, ó jasný Mistøe, zdroji vech skuteèností, Boe bohù, svrchovaná
bytosti. Zná svým já své pravé Já.
16. Vyjev mi tedy vechny své vlastnosti a projevy, jimi jsi naplnil tento vesmír.
17. Pouè mì, Mistøe, abych mohl rozjímat a nabýt vìdìní o Tobì! Podle jakých znakù a projevù Tì mohu
poznat, Vzneený?
18. Promluv opìt podobnì o Svých vtìleních a o Svých boských silách. Nemohu se nasytit lahodnosti
Tvých slov, Krno!"
19. A Krna pravil: "Ano, povím ti o Mých boských projevech, ale jen o tìch nejpodstatnìjích, nebo jsou
bez konce.
20. Jsem vìèné Já, dlouhovlasý Arduno, a sídlím v srdci vech tvorù. Jsem zrození, ití a úmrtí vech
vìcí a bytostí.
21. Mezi dvanácti sluneèními bohy jsem Vinu, jsem slunce mezi nebeskými tìlesy, mezi bohy vzduchu
jsem nejvyí z nich  jsem Marièi. Mezi hvìzdami záøím jako mìsíc.
22. Mezi védami jsem Sámavédou, mezi bohy jsem králem nebe Indrou, nad lidskými smysly jsem
rozumem a jsem záøícím vìdomím vech ivoucích tvorù.
23. Mezi mocnými Rudry jsem ivou  bohem smrti a nesmrtelnosti, mezi smyslnými Jaki a zlými Rákásy
jsem Kuvérou, vládcem bohatství, mezi Vasuy jsem Agni  bùh ohnì a mezi horskými títy jsem sídlem
bohù  Méru.
24. Vìz, Arduno, e mezi knìími jsem veleknìz Brhaspati, mezi vojevùdci jsem bùh války Skanda a
mezi vodstvem jsem oceán.
25. Mezi mudrci jsem nejmoudøejí Bhrgu, mezi slovy jsem nepomíjející vibrací ÓM. Mezi obìtmi jsem
dapa  opakování svatých jmen a mezi nehybnými tvory jsem Himálaj  Domov snìhù.
26. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník Asvatha  strom ivota, mezi mudrci jsem vyvolenec Nárada. Mezi
nebeskými sbory jsem Èitraratha  jejich vùdce a mezi dokonalými jsem Kapila  zakladatel koly
ivota, Sankhyi.

27. Mezi oøi jsem klisna Uèèaihrava zrozená z elixíru nesmrtelnosti. Mezi nebeskými slony jsem Airávata 
moudrý slon Indrùv a mezi lidmi jsem králem.
28. Mezi zbranìmi jsem hromoklínem, mezi kravami jsem Surabhi  krávou hojnosti, v lásce jsem
Kandarpou ploditelem a mezi hady jsem Vásukim  jejich králem.
29. Mezi Nágy  mnohohlavými hady jsem tisícihlavý Ananta, mezi vodami jsem Varuna  bùh vod, mezi
pøedky jsem praotec Arjáma a ve vymìøených dnech jsem Jama  bùh smrti.
30. Jsem králem nadlidských bytostí Prahládou, v mìrách jsem èasem. Mezi zvíøaty jsem Lvem a mezi
ptáky jsem nebeským Garudou, jen nosí Vinua, boha ivota.
31. Nade vím, co oèiuje, jsem vítr, mezi váleèníky jsem velký rek Ráma, mezi rybami jsem ralok a mezi
veletoky, prýtícími po svazích Himálaje, jsem vìèná øeka Gangá.
32. Jsem poèátek, støed i konec vech jevù. Mezi vìdami jsem duchovní vìdou o vlastním Já a pro logiky
jsem koneènou pravdou.
33. Mezi písmeny jsem samohláskou A. Ve sloených slovech vyjadøuji oba významy. Jsem
nevyèerpatelným èasem a jsem tvùrcem, jen hledí na vechny strany.
34. Jsem ve pohlcující smrtí. Jsem zdrojem vìcí budoucích. Jsem slávou eny, její krásou, její øeèí, její
pamìtí, její inteligencí, její vytrvalostí i schopností odpoutìt.
35. Mezi zpìvy jsem velkým chvalozpìvcem. Jsem èasomírou hymnù. Mezi mìsíci jsem mìsícem skliznì
a mezi roèními obdobími jsem vesnou.
36. Jsem tìstím podvodného hráèe a jsem silou siláka. Jsem vítìzstvím, jsem úsilím a jsem ctností v
lidech ctnostných.
37. Mezi Vinuovci jsem pánem vesmíru Vásudévou, mezi Pánduovci jsem Dhanandajem  korunou
tvorstva, mezi mudrci jsem Vjásem, tvùrcem Mahábháraty a mezi básníky jsem moudrým pìvcem
Uanem.
38. Jsem ezlem vládce a lstí dobyvatele. Jsem vìdìním vìdoucích a jsem tajemstvím mezi tajemstvími.
Jsem mlèením.
39. Jsem zárodkem vech bytostí, Arduno, a nic ivého ani neivého neexistuje beze Mne!
40. Nekoneèné jsou Moje vlastnosti a Moje projevy. Odhalil jsem ti jen èást Svých boských pøívlastkù.
41. Vìz, e kadá sláva, kadá velkolepost a kadá moc jsou jen souèástí Mé nádhery.
42. Avak k jakému prospìchu ti bude, Arduno, porozumíli ví Mé rozmanitosti? Vìz jen toto: Jsem a
udruji tento svìt jediným zlomkem Své bytosti!"

1. Teï promluvil Arduna: "Toto hluboké a tajné poznání, které jsi mi odhalil, rozptyluje mou temnou
nevìdomost.
2. Ó, vládèe s lotosovýma oèima, tisícerými jazyky jsi mi odpovìdìl o vzniku a zániku veho ití i své
nezmìrné velikosti.
3. Svrchovaný Pane a Stvoøiteli, dal jsi mi poznat Svou nekoneènou Dui, avak odhal mi i Svou boskou
podobu, je záøí silou, ctností a nádherou!
4. Snesuli tento pohled, zjev se mi, prosím, ve Své pravé podstatì! Odhal mi, laskavì, Své vesmírné
tìlo!"
5. Krna odpovìdìl: "Nue, viz, Arduno, Moji sterou a tisícerou podobu pøerozliènou, boskou,
mnohobarevnou a mnohotvárnou!
6. Pohleï na mocnosti svìtù nebeských, pozemských a vodních, zakouej moc vìtrù, bouøí a dechù
vesmírných a popatøi na vozataje rozbøesku i na vìci a divy nevídané!
7. Viz, Arduno, jak v mém tìle je obsaen celý vesmír a vechny svìty hybné i nehybné, a pohleï na
ve, co touí spatøit!
8. Avak smrtelnýma oèima na Mne hledìt nemùe. Propùjèím ti Svùj boský zrak, jím uzøí Moji
nepochopitelnou tvùrèí moc."
9. Kdy Krna takto promluvil, zjevil se Ardunovi ve Své pravé podobì:
10. S tisícerými ústy, s tisícerýma vidoucíma oèima, odìný v tisícero divù a zázrakù, pokrytý
nepopsatelnými nebeskými ozdobami a tøímající v tisícerých rukou planoucí nebeské zbranì!
11. Je ozdoben vìnci ze samých hvìzd. Je odìn rouchem nebeských seskupení. Je provonìn nebesky
vonícími mastmi. Hýøí vemi divy. Má tisícero tváøí.
12. Lesk jeho bytosti je jasnìjí ne tisíce planoucích sluncí.
13. Takto uzøel Arduna ony mnohotvaré svìty uspoøádané a obsaené v tìle Boha bohù.
14. Jat posvátnou bázní, s vlasy zjeenými klanìl se a sepjatýma rukama zdravil Boha volaje:

15. "Ó, Krno, vechny bohy zøím ve Tvém boském tìle! Vidím kadého tvora, kadý rod a druh, vechny
světce, mudrce a nebeské hady; vidím, jak v Tobě trůní na lotosu i božský Brahma.
16. Má desetitisícero rukou, trupù, úst a oèí. Vidím bezpoèet Tvých projevù, ó Pane vesmíru! Vidím, e jsi
bez poèátku, bez rùstu a bez konce.
17. Vidím Tì s èelenkou, ezlem a diskem, v záøi nezmìrné a oslepující jako oheò èi jako slunce.
18. Jsi svrchovaná bytost, nepodléhající zkáze. Jsi jediné vìdìní ve vesmíru, hodné poznání! Jsi
nevyhnutelné setkání, jsi zulechovatel nejvnitønìjí pravdy! Jsi nejstarí z nejstarích, jsi vìèný Pán a
vìèný vládce!
19. Vidím, e jsi bez poèátku, bez støedu, bez konce, nekoneèný v moci, nekoneèný v rozsahu. Má
bezpoèet rukou. Slunce a mìsíc patøí k bezpoètu Tvých oèí. Hoøící oheò je Tvými ústy. Zahøívá celý
vesmír vlastním plamenem.
20. Vdy prostor mezi nebem a zemí a vechny svìtové strany jsou prostoupeny Tebou jediným. Vechny
tøi svìty se pøed Tebou chvìjí strachem.
21. Zástupy bohù do Tebe vstupují a nìkteøí z nich podìeni Tì velebí se sepjatýma rukama. A svìtci a
mudrci Tì oslavují skvostnými chvalozpìvy.
22. Vichni bohové, polobozi, rekové, pøedci i démoni hledí na Tebe a jsou ohromeni.
23. Pøi pohledu na Tvé nepostiitelné tìlo s tisícerými ústy a tisícerýma oèima, a tisícerými paemi a
stehny, s tisícerými trupy a údìsnými zuby se chvìjí svìty a právì tak i já.
24. Dotýká se oblohy, plane tisícerými barvami s iroce otevøenými ústy. Tvé oèi metají blesky do
vesmíru. Mé srdce je plno hrùzy, síly mì opoutìjí a prchl i mùj klid, Krno!
25. Spatøil jsem Tvùj oblièej se stralivými zuby, spatøil jsem Tvé tváøe planoucí ohnìm zkázy a jímá mne
závra. Ztratil jsem pøedstavu ètyø svìtových stran. Slituj se nade mnou, ó Boe bohù! Nejvyí útoèitì
vehomíra!
26. Tvá ústa se stralivými zuby hltají vechny syny Dhetarátrovy se zástupy králù i s veliteli Bhímou,
Drónem a Sútaputrem.
27. Nìkteøí z nich uvízli ve Tvých zubech a hlavy jiných jsou drceny na prach.
28. Jako mnohé øeky poslunì smìøují do svého moøe, tak se i tito hrdinové ze svìta lidí enou do Tvého
plamenného jícnu!
29. Jako se noèní motýli vrhají do plamene lampy a hynou v nìm, tak se øítí i tyto voje lidí do Tvých úst a
tam mizejí.
30. Polyká vechny svìty. Tvùj jazyk kmitá mezi Tvými rty. Tvé havé paprsky zapalují vesmír a plní jej
svou záøí.
31. Objasni mi, Krno, proè jsi ve své podobì tak dìsný, tak hrùzný? Buï pozdraven opìt a opìt, ó Boe
bohù! Smiluj se nade mnou! Úpìnlivì Tì prosím,ó Prabytosti, vyjev mi svùj úmysl!"
32. Vzneený odpovìdìl: "Jsem nezdolné bytí zahlazující èas v srdci veho tvorstva. Kromì tebe a
nìkolika z tvého rodu, Arduno, nevyhnutelnì zahynou voje lidí seikované pøed tebou.
33. Vzchop se, vzmu se a získej si vechnu slávu! Pokoø své úhlavní nepøátele a uij plodù svého
vítìzství, nebo Já jsem je ji pøedem odsoudil k smrti. Vezmi Mou vìc za svou a dokonej jejich zkázu!
V této bitvì bude jen nástrojem Mé vùle!
34. Uvìdom si, e velitelé Dróna, Bhíma, Dajadrata a Karna jsou ji ve mnì mrtvi! Zabij je tedy v bitvì a
neboj se následkù!"
35. Vyslechnuv tato slova, sepjal Arduna ruce a sklonil se pøed Krnou. Posvátnou bázní se celý tøásl a
oslovil Boha chvìjícím se hlasem:
36. "Je zcela spravedlivé, Krno, e se celý vesmír tìí Tvou velebností, e démoni prchají v hrùze a svìtci
Ti vzdávají hold v nejhlubí úctì!
37. Co je moné, neklanìt se Tobì, který jsi pøíèinou vech pøíèin? Ó, vládce bohù, Ty  nekoneèná
bytosti, domove vesmíru, který jsi bytím i nebytím a jsi i to, co je nad tím.
38. Jsi první mezi bohy, jsi nejstarí bytostí, jsi osudem vesmíru! Jsi bytostí vevìdoucí, náplní veho
vìdìní. Jsi koneèná koneènost! Tebou je celý vesmír prostoupen! A Ty jsi jeho jediná svatynì.
39. Jsi bohem vìtru, jsi smrtí, jsi sòatkem mezi ivotem a nesmrtelností, jsi bohem ohnì, bohem vod, jsi
vládcem noci, Pánem pùdy a roèních dob, jsi zploditelem a pøedkem nás vech! Sláva, sláva Tobì
tisíckrát!
40. Sláva Tobì pøede mnou, sláva Tobì za mnou! Sláva Tobì koldokola! Jsi ve! Jsi nekoneèný v moci,
nekoneèný v stateènosti, nekoneèný v rozsahu, prostupuje a prolíná vím, nebo jsi ve!
41. Cokoliv jsem si dovolil øíci z nepozornosti nebo z lásky, kdy jsem Tì oslovil pouze "Krno, pøíteli" nebo
se na Tebe díval jako na svého druha, uèinil jsem proto, e jsem si nebyl vìdom Tvé velikosti.
42. Byl  li jsem snad k Tobì neuctivý, a ve spoleènosti èi o samotì, a v chùzi, odpoèinku èi pøi jídle,
odpus, ó Nezmìøitelný!
43. Jsi praotcem i pramátí vesmíru, pohyblivého i nehybného. Jsi nejvyím duchovním Mistrem. Jsi vìtí
neli to nejvìtí. V ádném ze tøí svìtù nikdo nepøedèí Tvou nesrovnatelnou moc!
44. Ve zboné úctì leím pøed Tebou v prachu a pokornì Tì prosím za odputìní, velebný Vládèe! Jako
otec odpoutí synovi, pøítel pøíteli, milenec milence, tak jistì odpustí Ty mnì, Krno!
45. Vidím  li teï Tebe, nevidìného, jsem na výsost uchvácen. Avak má mysl je ohromena hrùzou. Proto
se mi, Pane, zjev opìt ve své døívìjí podobì! Mìj se mnou slitování, ó sídlo vesmírných svìtù!

46. Ó Pane vesmíru, ó tisíciruký Pane, pøeji si Tì spatøit s korunou na hlavì, s kyjem, diskem, lasturou a
lotosovým kvìtem v Tvých rukách. Zjev se mi v této ètyøruké podobì!"
47. Krna odpovìdìl Ardunovi: "Jen tobì jsem svým kouzlem odhalil svou prvotní, nekoneènou podstatu,
je se vtìluje do nespoèetných tvarù a tají se vem zrakùm.
48. Ani obøadnictvím, ani dobrými èiny, ani zachováváním pøikázání, ani pøísným odøíkáním nedostane se
èlovìku milosti uzøít Mou vesmírnou podobu. Kromì tebe ji jetì nikdo nevidìl.
49. Nech vidìní Mé hrùzné podoby tì ji nedìsí! Klidnì a nebojácnì se teï zahleï v Mou døívìjí tváø!"
50. Takto promlouvaje vzal Krna na sebe Své bývalé vzezøení a opìt konejil podìeného Ardunu.
51. A Arduna vydechl úlevou: "Pøi pohledu na Tvou milou lidskou tváø, Krno, se mùj duch uklidòuje a
jsem opìt sám sebou."
52. Vzneený pokraèoval: "Je vskutku tìké vidìt Mì tak, jak jsi Mì spatøil. Ani bohùm nabyl dopøán tento
pohled, aèkoliv po nìm tolik touí.
53. Ani ètením svatých písem, ani pøísným odøíkáním, ani udílením almuen, ani sebeobìtováním nelze
Mne vidìt tak, jak jsi Mì uvidìl ty.
54. Jen naprostou oddaností ke Mnì, Arduno, mohou lidské oèi zøít, poznat a proniknout Mou vesmírnou
podobu.
55. Nebo kdo stále koná Mé èiny, kdo vidí ve Mnì svùj jediný cíl, kdo miluje jen Mne a k nikomu
nepociuje nepøátelství, ten, mùj milý Arduno, je skuteènì spojen se Mnou!"

1. Arduna se opìt tázal Vzneeného: "Kteøí lidé jsou pokroèilejí v poznávání Boha  ti, kdo Tì neustále
uctívají jako projeveného Boha, nebo ti, kdo hledají neosobní projevené boství?"
2. Vzneený odpovìdìl: "Ti, kteøí svou myslí jsou soustøedìni na Mou boskou podobu a s pevnou vírou
Mne obìtavì uctívají, pokroèili v této oddanosti nejvíce.
3. I ti, kteøí uctívají boství neosobní, neprojevené, neviditelné, vudypøítomné, nepøedstavitelné,
nemìnné a vìèné,
4. Hledajíce Mne s vyrovnanou myslí, se zkrocenými smysly a s láskou plynoucí jako nepøetritý proud
oleje dolévaný do lampy  i ti dojdou ke Mnì.
5. Avak jejich duchovní úsilí je tìké, nebo dosáhnout Boha neviditelného je pro lidskou dui úkol velmi
nesnadný.
6. Vysvobozuji, Arduno, ty, kteøí jsou oddáni jen Mnì, kteøí obìtují vechny své èiny jen Mnì, kteøí jdou
za Mnou jako za jediným svým cílem, kteøí rozjímají se srdcem prostým
7. a svou mysl upínají jen ke Mnì. Tyto oddané rychle vysvobozuji z oceánu zrození a smrti.
8. Vìnuj Mi tedy své srdce a odevzdej Mnì svùj rozum! Tak bude ít ve Mnì jako já sám  na vìky!
9. Polevujeli tvé soustøedìní a padáli íp tvé mysli mimo cíl, s láskou se Mi odevzdej! Zvykni si pozvolna
odpoutávat pozornost od vnìjího svìta a láskou Mne dosáhne!
10. Kdyby i toto rozjímání a láska byly nad tvé síly, tedy hleï na vechnu svou práci jako na dílo pro mne,
nebo i svými èiny mùe dosáhnout dokonalosti!
11. Nedokáeli ani toto, tedy dùvìøuj své oddanosti ke Mnì! Nespoléhej na vìci pozemské, ale podmaò
si sebe sama, zakotvi v sobì a obìtuj Mi plody svých èinù!
12. Lepí je vìdìní ne slepý zvyk. Lepí ne vìdìní je rozjímání, avak nad samo rozjímání vyniká
obìtování plodù vlastní práce, protoe pøináí vnitøní mír.
13. Kdo nezná nenávist, kdo je pøátelský ke vem bytostem, soucitný a nesobecký, kdo netouí po
bohatství, kdo je klidný ve tìstí i v netìstí,
14. kdo odpoutí a má pevný cíl, kdo své mylení a vìdìní zasvìcuje jen Mnì  kdo je Mi takto oddán, je
milovaným druhem Mým.
15. Kdo neruí své okolí a ani svým okolím se nedá ruit, kdo je zbaven strachu, závisti, palèivé touhy a
ádostivosti  kdo je Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým.
16. Kdo je nezávislý, èistý, bdìlý, odpoutaný od veho marného poèínání a lhostejný ke strastem  kdo je
Mi takto oddán, je milovaným druhem Mým.
17. Kdo nechválí sebe ani nehaní jiné, kdo je povznesen nad smutek a radost, nad dobro a zlo  kdo je Mi
takto oddán, je milovaným druhem Mým.
18. Kdo je stejnì vlídný k pøíteli jako k nepøíteli, stejnì klidný ve cti jako v potupì, kdo nedbá horka ani
chladu, radosti ani bolesti, kdo je vìrný, ale ode veho odpoutaný,
19. kdo rovnovánì pøijímá chválu i hanu, kdo je mlèenlivý, spokojený, pevné mysli a kdo nalezl domov ve
Mnì  kdo je Mi takto oddán, je vskutku milovaným druhem Mým.

20. Ale nade ve milí jsou Mi ti vìrní, kteøí neustále ízní po nápoji Mé nesmrtelnosti a ve Mnì hledají
pramen nevysychající!"

1. Arduna prosil Krnu: "Ó, Vzneený, pouè mì o duchu a o pøírodì a také o tom, èemu se øíká pole a
kdo je ten, jen na nìm sklízí!"
2. Krna odpovìdìl: "Pole, na nìm uzrávají plody dobrých i zlých skutkù, je toto tìlo, Arduno, a duch,
jen dobøe zná jeho ornici, semeno a sklizeò, je encem na tomto poli.
3. Velký nec jsem Já, ponìvad znám vechna pole ivota. Kdo pochopí tuto dvojí podstatu bytí, je
moudrý.
4. Sly nìkolik slov o tomto poli, o jeho slokách, o jeho silách!
5. Tato pravda byla opìvována mnoha mudrci v rozlièných zpìvech a jasných verích plných moudrosti a
pøesvìdèivosti.
6. Pole lidských zkueností obsahuje: pìtici velkých ivlù viditelných i neviditelných  pìt smyslù, mysl,
nií já, inteligenci a neprojevenou skuteènost.
7. A také ádostivost, nenávist, radost, bolest, soudnost, pevnost a tìlesnou schránku. Toto ve tvoøí pole
ivota  èinnosti.
8. Moudrostí se sklízí bohatá eò: nezdolná pokora, skromnost ducha, nenásilnost, milosrdnost, oddanost
k uèiteli, èistota, vytrvalost a sebevláda.
9. Tato moudrost znamená lhostejnost k volání smyslù, nepøipoutanost k osobnosti a také poznání, e
narození, stáøí, nemoc a smrt jsou utrpením.
10. Je to odpoutání a neztotoòování sebe sama s jinou bytostí, jakkoliv milovanou. Je to vyrovnaný klid a
jas ve zkoukách pøíjemných i nepøíjemných, radostných i bolestných.
11. Je to vytrvalá oddanost ke Mnì, získaná neochvìjným rozjímáním, je oddaného èlovìka spojuje se
Mnou. Je to únik do ústraní a neteènost k davu.
12. Je to ustavièné sledování duchovní pravdy a poznání, co je úèelem vìdìní. Prohlauji, e hledání
tìchto vìcí je moudrostí, kdeto opak je poetilostí.
13. Vyjevím ti opìt, co je cílem moudrosti. Poználi tento cíl, dosáhne nesmrtelnosti. Je to nejvyí duch
bez poèátku, beze jména, ponìvad ádné slovo nenazývá TO bytím a ádné slovo nenazývá TO
nebytím.
14. Vìz, TO má vude ruce a nohy, TO má vude oèi a ui, TO je vude, TO prolíná vemi vesmírnými
vìcmi!
15. TO dává svìtlo mocí vech smyslù, avak samo je beze smyslù, TO je nekoneènost, a pøece TO
udruje a zachovává tento pomíjivý svìt. TO je beze vech vlastností, a pøece vech vlastností uívá.
16. TO je ve vem bytí, za vím bytím, je nemìnné ve zmìnì. TO, jeho podstatou je jemnost, je
nepostiitelné! Je daleko, a pøece je tak blízko.
17. TO se projevuje v rozporuplné tváønosti mnoha bytostí, a pøece zùstává celé. TO udruje vechny vìci.
TO stravuje vechny vìci. TO rodí vechny vìci.
18. TO je Svìtlo za svìtlem. TO je temnìjí ne sama temnota. TO je Poznáním. TO je pøedmìtem
Poznání. TO je cílem Poznání. TO je v srdci veho a vech!
19. Takto jsem krátce promluvil o poli Poznání, o sklizni vìdìní a jeho uitku. Porozumìjíli tomu Moji
uctívatelé, budou se podílet na Mé bytosti.
20. Vìz jetì, e Pøíroda a vìèné vìdomí jsou bez poèátku a konce a e z Pøírody se rodí vechny tvary,
vechny kvality a vechny jejich zmìny.
21. O Pøírodì se praví, e stvoøila nae tìlo a jeho citlivé smysly, je to vak duch, jen zní v naich
radostech a bolestech.
22. Nebo jen duch, ztajený v Pøírodì a pøipoutaný k jejím vlastnostem, volá: ,Jsem asten! Jsem sklíèen!
Jsem sveden na scestí!, Tak vstupuje osobnost do kolobìhu dobrých a zlých osudù.
23. Vìz, e vìèné vìdomí dlí v tomto duchu i v tomto tìle jako svìdek, vùdce, udrovatel, jako TO, je zná
ve a je je nejvyím pánem a svrchovaným duchem!
24. Kdo takto porozumìl vìènému vìdomí a podstatì tohoto svìta, osvobodil se, a ije jakkoliv. Pravda
spálí vechny jeho èiny i nezbude tu nic, co by ho nutkalo k návratu do bluditì opìtovaných narození.
25. Nìkteøí snad pocítí onoho svrchovaného ducha, ono jádro Moudrosti v srdci, oèitìném rozjímáním.
Jiní k nìmu dospìjí po stezce Vìdìní, jiní po cestì èinù, bez touhy po odmìnì.
26. Jiní koneènì, kdy sami nedospìli k poznání svrchovaného ducha, dovídají se o nìm od ostatních a
nalézají v nìm své útoèitì, a pak jej uctívají jako svou zátitu. I ti, pravím, pøemohou smrt!
27. I vìz, Arduno, e ve, co tu je, vyklíèilo ze semene ducha zasetého encem skliznì na poli ivota!

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pravdivì vidí ten, kdo vidí nejvyího Ducha v kadé vìci a nesmrtelnost v kadé smrti.
Kdo vidí, e nejvyí je stejnì pøítomen ve vem bytí, jak by mohl ublíit sám sobì èi jiným?
Takový èlovìk poznává, e jen Pøíroda plodí èiny, a nikoliv duch, jen je bez èinù.
Víli èlovìk, e vechny ivoty vycházejí z jednoho jediného a zase se v jedno jediné vracejí, dosahuje
posléze sám nejvyího Brahma.
Tento nejvyí duch, Arduno, je èistý, pøívlastky neposkvrnìný, a aèkoliv se halí v tìlo, je nepoèatý a
neèinný.
Jako je neposkvrnìná jemná prùzraènost ovzduí, je obklopuje vechny vìci, tak není nièím dotèen
ani výsostný Duch, jen je ztajen ve vech tvarech ivota.
Jako jediné slunce ozaøuje celý svìt, tak duch osvìtluje celé tìlo vìdomím.
Kdo moudøe rozliuje mezi tìlem a duchem osvìtlujícím tìlo, zná zpùsob jak se osvobodit od
pozemských pout a pøijít k Nejvyímu."

1. Vzneený se opìt ujal slova: "Zjevím ti teï vìdìní vech vìdìní, je mnohé svìtce odmìnilo po
pozemském ivotì Nejvyí Dokonalostí.
2. Protoe si osvojili toto vìdìní, nevracejí se zpìt do kolobìhu ivotù. Splynuli se Mnou a osvobodili se
od nových zrodù a skonù.
3. Velká Pøíroda, podstata hmotného jsoucna, ó potomku králù, je Mé lùno. Do nìho zasévám sémì, z
nìho se rodí mnohotvarý ivot.
4. Jsem lùno vech lùn. Jsem sémì, z nìho klíèí ivot vech druhù.
5. Sattva  èistota, Radas  èinorodost a Tamas  temnota, milý Arduno, jsou ony tøi pøírodní síly, je
poutají nesmrtelnou dui ve zhmotnìlém tvaru.
6. Záøivá a bezúhonná Èistota u sama sebou váe lidského tvora ke tìstí a vìdìní.
7. Vánivá Èinorodost vzbuzuje ízeò, touhu a slepou pøipoutanost k èinùm, Arduno. Tím pevnì poutá
ztìlesnìnou dui.
8. Ale nevìdomá Temnota, zplozená klamem, potomku králù, mate vechny bytosti, nebo udruje dui v
neteènosti, nedbalosti, tuposti a spánku.
9. Èistota spojuje èlovìka s blahem a tìstím. Èinorodost prahne po èinech, ale Temnota, Arduno,
zatemòuje vechno poznání a vìzní dui v klamu.
10. Èistota, královský princi, nìkdy povstává a vítìzí nad Èinorodostí a Temnotou. Jindy Èinorodost
povstává a nabývá vrchu nad Èistotou a Temnotou. A nìkdy Temnota, zmatením rozumu, poráí zase
Èistotu a Èinorodost.
11. Pronikáli kadou branou tìla svìtlo poznání, tu vìz, Arduno, e Èistota má vládu nad takovým
obydlím!
12. Lakota, vzruená mysl, pøemíra èinù, neklid a touha pøebývají zase tam, kde sídlí vánivá Èinorodost, ó
ture mezi mui!
13. A beznadìj, tupost, zmatek a sebeklam puèí vdy tam, královský synu, kde panuje nevìdomá
Temnota.
14. Zemøeli èlovìk pod perutìmi Èistoty, je vynesen do neposkvrnìných konèin lidí pravdymilovných.
15. Setkáli se due èlovìka se smrtí v panství Èinorodosti a vánì, bude v novém ivotì stále puzena k
èinnosti. Ale ten, kdo zemøe v nevìdomosti, je urèen k novému zrodu z lùna nerozumu.
16. Sladké je ovoce Èistoty, hoøké je ovoce Èinorodosti a vánì, ale jedovaté je ovoce nevìdomé
Temnoty.
17. Z Èistoty vykvétá moudrost, z Èinorodosti chtivost, kdeto zmatek, sebeklam a tupost jsou trojím
plodem temné nevìdomosti.
18. Ti, kdo jdou za Èistotou, jdou vzhùru, kdo milují Èinorodost, pøelapují na místì, avak nevìdomci,
tonoucí v Temnotì, klesají na nejnií stupeò.
19. Èlovìk, jen chápe, e jen tyto tøi síly vládnou ivotu a e nad nimi vìènì dlí nejvyí Pán, poznal Moji
duchovní pøirozenost.
20. Kdo se povznesl nad tuto trojici sil, z nich jeho tìlo povstalo, je osvobozen od zrození, stáøí a smrti a
dospívá ji v tomto ivotì k nesmrtelnosti."

21. Arduna se opìt tázal: "Podle èeho se pozná ten, kdo se povznesl nad tyto tøi vlastnosti? Jak si poèíná
a jak je pøemáhá, Pane?"
22. Vzneený odpovìdìl: "Pøemáhá je ten, potomku králù, kdo netouí po výhodách Èistoty, ani po
plodech Èinorodosti, ani po ovoci klamu zplozeného Temnotou a nemá je ani v nenávisti.
23. Pøemáhá je ten, kdo se od nich odvrací, a pøece si je vìdom jejich hry, kdo nalézá v sobì sebe sama a
nikdy nekolísá.
24. Pøemáhá je ten, kdo pohlíí stejnì na radost jako na bolest, stejnì na kámen jako na hroudu zlata,
stejnì na chválu jako na hanu a kdo je stálý v náruèí lásky èi v oputìnosti samoty.
25. Pøemáhá je ten, kdo je stejný ve cti jako v potupì, stejný k pøíteli jako k nepøíteli a kdo není nutkán k
ziskuchtivým èinùm. Vìz, e takový èlovìk se opravdu vyprostil z vlivù tohoto svìta!
26. Kdy se vymanil z moci tìchto pøírodních sil, slouí Mi pak takový èlovìk s naprostou oddaností a je
hoden toho, aby se spojil se Mnou.
27. Nebo vìz, e Já ztìlesòuji ono dokonalé jsoucno, onu nemìnnou podstatu Nesmrtelnosti, onu vìènou
Cestu k Pravdì, onu Blaenost, je se vymyká vemu srovnání!"

1. Krna pravil: "ivot je vìèný fíkovník, jen má koøeny nahoøe v nebi a vìtve dole u zemì. Posvátné
chvalozpìvy jsou jeho listy. Kdo zná tento strom, je znalcem véd.
2. Vìtvemi sahá tento strop k nebi i k zemi. Jeho mízou jsou tøi pøírodní vlastnosti, které urychlují raení
jeho pupenù. Koøeny tohoto stromu pronikají k lidskému srdci a dávají podnìt k èinùm dobrým i zlým.
3. Lidské oèi nevidí zmìny v jeho korunì, ani jeho vrchol, ani jeho poèátek, ani to, co jej udruje a
podpírá. Ty vak ostrou sekyrou lhostejnosti roztípni ve dví tento pevnì zakoøenìný strom klamu,
4. abys nael cíl, od nìho se moudrý èlovìk nikdy neodchyluje! Nebo Já nesídlím v tomto vìènì
rostoucím stromì, nýbr v onom nekoøenném jádru, z nìho tento velikán vyklíèil.
5. V onom jádru, v oné Vìèné Podstatì sídlí ti osvícení, kteøí se oprostili od klamu, pýchy a lidských pout,
od dobra a zla, od radosti a strasti, a kteøí ijí ve skuteèném Já, zhasive navdy lampu svých ádostí.
6. Kde slunce nezáøí, kam ani mìsíc nevchází a kde ani jiný oheò neplane, tam je Mé nejzazí obydlí.
Kdo k nìmu dospìl, nikdy se nevrací.
7. Rodím se v lidské dui jako zlomek vìènosti a vábím k sobì pìt smyslù a mysl tkvící v pøírodì. Takto
zahalen dlím v kadém èlovìku.
8. Jako vítr vane nad kvìtinou a odvívá její vùni, tak i Vìèný Duch pøenáí ze ivota do ivota tres
Nejvyího.
9. Nebo On dlí ve sluchu, zraku, hmatu, chuti a èichu a citlivé mysli, a tak poznává svìt.
10. Poetilci nepozorují, jak duch pøechází z tìla do tìla, jak v nìm sídlí a jak se tìí z podívané na hru
pøírody a její vlastnosti. Jen ti, kdo mají oèi osvíceny moudrostí, poznávají jeho pøítomnost.
11. Ti, kteøí vedou odøíkavý ivot, to ve jasnì vidí. Ale bìda! Lidé, kteøí podlehli kouzlu klamu a jejich
mysl není oèistìna, nepoznávají Pravdu, i kdy si ukládají mnohá odøíkání.
12. Vìz, e Mou slávou je sláva slunce, které osvìtluje celý svìt, Mým svìtlem je svìtlo mìsíce a Mou záøí
je záø ohnì!
13. Zúrodòuji zemi svou silou, která udruje vechny vìci. Kadá bylina je ivena Mou støíbrnou ivotní
trestí, jí je naplnìn kalich mìsíce.
14. Stávám se ohnìm ivota, iji ve vech tvorech a jsem jejich dechem. ivím v nich sebe sama.
15. Jsem srdcem vech bytostí, jejich pamìtí a jejich vnímáním. Sídlím v nich i tehdy, kdy je pamì a
smysly opustily, jsem cílem veho chápání. Jsem první mezi posvátnými knihami, ví Moudrostí a
svìdkem veho Vìdìní.
16. Kadá bytost je dvojí  vìèná a pøechodná. Zhmotnìlý projev je prchavý, ale Moje jemná nepostiitelná
skuteènost trvá navìky!
17. Nade vím vak pøebývá ono svrchované vìdomí, nedìlitelná bytost a nemìnný Pán, jen proniká
vemi svìty a vechny svìty udruje.
18. Protoe pøekonávám pomíjivé a jsem i za nepomíjejícím, oslavují Mì védy jako Nejvyího.
19. Kdo Mì ctí ve vech tvarech a zpùsobech ivota, ten, ó potomku králù, dosáhl vekeré moudrosti!
20. Odhalil jsem ti, nevinný Arduno, tajemství vech tajemství. Kdo mu porozumí, osvojí si nejvyí
moudrost a splní vechny své povinnosti!"

1. Opìt promluvil Vzneený: "Neohroenost, èistota srdce, vytrvalost ve cvièení a vìdìní, velkodunost a
dokonalá vláda nad smysly, oddanost, ètení svatých písem a sebekázeò,
2. trpìlivost, pravdivost, jasný klid, sebezapøení, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné
pøedsevzetí a neznalost kodolibosti a závisti,
3. velkomyslnost, stateènost, èistota a pøátelskost  toto, ó potomku králù, jsou vlastnosti pøedurèené pro
stav boský!
4. Ale kdo je domýlivý, sobecký, zpupný, hateøivý a nevìdomý, Arduno, je zrozen pro stav zkázy!
5. Ti, kdo jsou ozdobeni vlastnostmi boskými, jsou hodni osvícení, ale due zatemnìlé jsou vrhány do
pout otroctví. Buï dobré mysli, Arduno, nebo jsi zrozen pro stav nebeský!
6. Na tomto svìtì se lidé rodí ve dvojím vtìlení: ve vtìlení boském a ve vtìlení démonském. Vtìlení
boské jsem ji vyloil. Teï posly o duích démonských.
7. Tyto due nevìdí, jak smysly klamou, ani co je svádí z pravé cesty. Neznají èistoty ani obøadu, nebo v
nich není poznání.
8. Øíkají, e není ve svìtì ani pravdy, ani øádu ani Prozøetelnosti, e vesmír nemá základù a e ve je jen
pouhou hrou náhody.
9. A tak jsou tyto nevìdomé due bez vedení a libují si v krutých èinech. Narodily se jako nepøátelé tohoto
svìta jen proto, aby jej nièily.
10. V jejich tepnách vøe síravá ádostivost. Tonou v marnivosti, domýlivosti a okázalosti. Podlehli klamu
a vìènì bloudí v kole svých høíných èinù.
11. Jsou zatíeny nespoèetnými starostmi a do smrti a jsou stálí jen ve své chtivosti.
12. Jsou chyceni v pasti klamných nadìjí, bièováni hnìvem a ádostí a sníí se ke kadému prostøedku,
aby se domohli bohatství a poitkù.
13. Øíkají: ,Toto bohatství jsem získal dnes. Tohoto cíle dosáhnu zítra. Toto tìstí je mé a tamhleto bude
také moje.,
14. ,Tohoto nepøítele jsem znièil a ostatní nepøátele znièím také! Já jsem pán, raduji se, veho jsem
dosáhl, jsem mocný a astný!,
15. ,Já jsem bohatý a urozený. Kdo se mi vyrovná? Chci obìtovat, chci udílet almuny, chci uívat!, Takto
jsou oklamáni nevìdomostí.
16. A tak pomateni poetilými pøedstavami, chyceni do sítì klamu, omámeni domnìlou radostí, jsou vrháni
do bezedné propasti.
17. Opojeni pánovitou pýchou a bohatstvím, vykonávají obìti jen podle jména, jen pro okázalost a nedbají
jejich pravého úèelu.
18. Posedlí zlobou, sobectvím, panovaèností, nestoudností a lakotností, tito zlomyslní lidé nenávidí Mì,
jen sídlím v jejich tìlech i v tìlech jejich bliních.
19. Tyto zbloudilé due, klesající na nejnií stupeò spoleènosti, vrhám stále a stále do tohoto svìta, aby
se tu rodili z lùn démonských.
20. Zapleteni do tenat vìèných zrodù beze Mne, øítí se stále hloubìji a hloubìji do propastných temnot.
21. Trojí branou se vchází do pekla  branou neøesti, branou zloby a branou chtivosti.
22. Èlovìk, jen se vyhýbá tìmto tøem temným branám, èiní dobøe, nebo pøijde k Nejvyímu, ó synu
králù.
23. Ale kdo nedbá zákonù svatých knih a jedná jen pod tlakem ádostivosti, nedosáhne ani dokonalosti,
ani tìstí, ani Nejvyího.
24. Proto jednej tak jak ukládají svaté knihy, nebo jimi pouèen, splní svùj úkol!"

1. Nyní se tázal Arduna: "Kam dospívají, Krno, ti, kdo nedbají pøikázání Písem, ale naplnìni vírou,
konají obìti podle vlastních pøedstav? Dostanou se pod vládu Èistoty, Èinorodosti nebo Temnoty?"
2. Krna odpovìdìl: "Èlovìku je vrozena, podle zpùsobu ivota, trojí víra, podloená Èistotou,
Èinorodostí nebo Temnotou. Sly dobøe, vyjevím ti tuto trojí víru!
3. Kázeò se u kadého èlovìka øídí podle pøirozenosti jeho srdce, Arduno. Jakou má lidský tvor kázeò,
takovou má i povahu, nebo èlovìk je plodem své sebekáznì.
4. Èlovìk èistý má na zøeteli vìci nebeské, èlovìk vánivý se oddává démonùm a nevìdomý èlovìk
uctívá temné duchy a bìsy.
5. Ti, kdo si ukládají pøísná cvièení nepøikázaná svatými knihami, kdo jsou opojeni sami sebou a
posedlí touhou po moci, kdo propadli okázalosti a sobectví 
6. ti jsou vpravdì Mými trýzniteli, nebo Mne týrají... Vdy pøece sídlím v jejich srdci a v kadé èásti jejich
tìla. Vìz, e jsou to uctívaèi temných mocností.
7. I v tom, co lidé jedí a pijí, se obráejí jejich vlastnosti, a tak i pokrm je trojí. A trojí je i jejich duchovní
snaení, jejich náboenské cvièení a jejich zpùsob obìtování.
8. Pokrm chutný, jemný, lahodný a vydatný, prospívající ivotu, odvaze, síle a zdraví, je milý lidem
Èistoty.
9. Pokrm hoøký, kyselý, slaný, velmi horký, ostrý a silnì koøenìný má rád èlovìk vánivý. Z takového jídla
vzniká utrpení, al a nemoc.
10. A to, co zapáchá a je bez chuti, co není èerstvé, co je neèisté  to pokrm, jej miluje nevìdomec!
11. Cesta èlovìka èistého a pravdymilovného je cestou pevného pøedsevzetí. Kdo po ní jde, nemyslí na
odmìnu, nýbr na dosaení cíle.
12. Cesta, na ní se hledá odmìna a marnivost, je cestou èlovìka vánivého, ó nejlepí z rekù!
13. A cesta, na ní se nedbá ani pøikázání, ani modliteb, ani obøadù, ani lásky k blinímu, je cestou
nevìdomých.
14. Úcta k bohùm a bráhmanùm, úcta k uèení svìtcù, èistota, èestnost, zdrenlivost a pøátelskost  to
Pravá sebekázeò.
15. Øeè pravdivá, ulechtilá, nepohorující a èistá, která si bere pøíklad ze svatých knih  to kázeò øeèi.
16. Klid, laskavost, mlèenlivost, sebevláda a èistota pohnutek  to kázeò mysli.
17. V této trojí kázni se s velkou oddaností cvièí èlovìk Èistoty, který se nedá zlákat vnadidlem sobeckého
zisku.
18. V okázalém cvièení kvùli vánosti, poctám èi z pokrytectví si libuje zase èlovìk vánivì èinorodý.
19. A poetilé sebemuèení èi trýznìní druhých uspokojuje èlovìka nevìdomého.
20. I v dávání darù by se mìla zachovávat pravidla. Dary se mají dávat èlovìku, který si je zaslouí, na
vhodném místì a ve vhodné dobì, ale dárce nemá za to oèekávat vdìènost.
21. Èlovìk vánivý dává dary nerad nebo oèekává za nì odmìnu.
22. A dar, jen byl darován na nevhodném místì a v nevhodnou dobu, osobám, které si to nezaslouí  to
znamená bez dárcovy úcty  vyznaèuje dárce nevìdomého.
23. ÓM, TAT, SAT je trojí oznaèení nejvyí Pravdy, ztìlesnìné ve tøech knihách posvátných zpìvù: v
knihách obøadù, svatých hymnù a obìtí.
24. Proto ti, kdo se drí svatých knih, vyslovují ÓM pøi obìtování, pøi udílení darù a pøi náboenských
cvièeních, a tak stále postupují na cestì svého zdokonalování.
25. A jestlie pøi obìti, pokání a dobroèinnosti vyslovují slovo TAT, ani pøi tom touí po odmìnì, pøibliují
se vysvobození.
26. Slova SAT se uívá k oznaèení skuteènosti a èistoty. A také se, Arduno, slova SAT uívá k oznaèení
chvályhodného skutku zasvìceného Nejvyímu.
27. Vytrvalost v obìtech, odøíkání a udílení darù se rovnì nazývá SAT. A také kadému projevu zbonosti
se øíká SAT.
28. Cokoli se obìtuje bez víry, cokoli se daruje bez víry, cokoli se èiní bez víry, je ASAT  neskuteèno.
Neskuteèno jak na tomto svìtì, tak i na Onom."

1. Nyní promluvil Arduna: "Dlouhovlasý Krno, hubiteli nepøátel, rád bych se pouèil o tajemství, i o tom,
co je zøeknutí!"
2. A Krna odpovìdìl: "Zøeknutí  odvrat od svìta, znamená zanechat èinnosti, k ní nás vábí nae touha,
øíkají mudrci. A vzdát se ovoce èinù, to sebezapøení.
3. Nìkteøí uèitelé hlásají, e by se èlovìk mìl vystøíhat vekeré zitné èinnosti, ponìvad taková èinnost
je zlem. Druzí zase praví, e by se èiny mìly omezit jen na obìti a sebekázeò.
4. Sly tedy Má slova, tygøe mezi mui! Je trojí koneèná pravda o tom, jak se zøíci svìta.
5. Nemìlo by se upoutìt od obìtí, darù a sebekáznì. Naopak takové èiny by se mìly konat, nebo
oèiují moudrého èlovìka.
6. Ale i tyto èiny, Arduno, musí být konány s myslí zamìøenou k jedinému cíli  jako povinnost a bez
touhy po odmìnì. To Mé poslední slovo, to Mùj bezpodmíneèný zákon!
7. Neodchyluj se proto od svého pøirozeného úkolu! Nebo opustit svùj úkol znamená být oklamán
nevìdomostí.
8. Kdo se vzdává svého úkolu z obavy pøed tìlesnou námahou a namlouvá si, e se tak zøekl touhy,
jedná jen pudovì a nikdy nedosáhne výsledku svého sebezapøení.
9. Konáli èlovìk práci proto, e má být vykonána, a nikoliv pro odmìnu, nalezl, Arduno, ulechtilou
cestu dobra.
10. Klidný duch, jen se povznáí nad vechny pochybnosti, nevyhýbá se úkolùm nepøíjemným, ani
nevyhledává úkoly pøíjemné.
11. ádný tvor se neobejde bez èinnosti, ale kdo se zøíká touhy po odmìnì, mùe být právem zván
èlovìkem svobodným.
12. Trojí je ovoce kadého èinu: sladké, hoøké a bez chuti. Toto ovoce sklízí èlovìk i ve svých budoucích
ivotech, ale tyto plody nezrají pro ty, kdo se jich zøekli, odpoutáni od touhy po odmìnì.
13. Poznej, mocný Arduno, i patero pøíèin kadého èinu, jak tomu uèí stará moudrost!
14. Tìlo, osobnost, rùzné smysly i jejich èinnost a bostvo, je sídlí za kadým z tìchto smyslù  to pìt
pøíèin, z nich se rodí kadý èin,
15. a je to èin tìla, mysli nebo øeèi, a je to èin dobrý nebo zlý.
16. Zatemnìlého rozumu je ten, kdo soudí, e pùvodcem èinù je on sám.
17. Kdo se nepokládá za pùvodce èinù, není poskvrnìn ádným èinem. Nebude vázán tímto skutkem, i
kdyby pobil celé vojitì.
18. Poznání, poznané a poznávající jsou trojí pobídkou k èinnosti, jako na poli umìní tvoøí jeden celek
tvoøení, výtvor a výtvarník.
19. Ve starém uèení rozliují vìdìní, èinitele a sám èin podle trojice jednotlivých vlivù, které usmìròují
vekerý ivot.
20. Vìdìní, které se zrodilo z Èistoty, vidí jednu neznièitelnou podstatu ve vech bytostech a vidí ji
nerozlienou a neoddìlenou v oddìleném.
21. Vìdìní, které se zrodilo z vánì a èinorodosti, má za to, e kadá bytost je odliná, od druhých
odlouèená a navdy oddìlená.
22. A temná nevìdomost zastírá mysl tìch, kdo neznají Jediného a ulpívají na oddìleném zlomku
poznání, jako by to byla pravda celá.
23. Èin vykonaný s klidnou myslí a bez touhy po odmìnì, èin konaný ani s chutí, ani s nechutí, je vskutku
èinem èlovìka èistého.
24. Èin èlovìka vánivì èinorodého kypí touhou a je naplnìn úsilím a pýchou.
25. A èin èlovìka nevìdomého je bezohledný, slepý a zhoubný.
26. Èlovìk odpoutaný od ví touhy, prodchnutý pevným pøedsevzetím a nedotèený úspìchem èi
neúspìchem je vskutku dobrý a ctnostný.
27. Èlovìk milující moc, jen prahne po odmìnì, a je chtivý, zlomyslný, neèistý, hned pyný, hned
zkormoucený, se narodil v domì Èinorodosti a vánì.
28. A vìrolomný, hrubý, nestoudný, zrádný, zlovolný, malomyslný a líný je nevìdomý èlovìk Temnoty.
29. Pouè se, jak i rozum a vytrvalost jsou poznamenány trojicí vlastností, které ti nyní vyloím!
30. Rozum èistý je ten rozum, který zná cestu práce i cestu neèinnosti, èiny pravé i nepravé, který ví, èeho
se má obávat i èemu dùvìøovat, který ví, co zotroèuje i co osvobozuje.
31. Rozum vánivý je ten rozum, který jasnì neodliuje náboenství od nevìrectví, práci od lenosti a právo
od køivdy.
32. A onen rozum, jen má nevìrectví za náboenství a vechny vìci za to, èím nejsou, je zahalen tmou
nevìdomosti.

33. Dobrá je ta vytrvalost a sebevláda, která vede mysl, ivotní síly a smysly èlovìka k jejich pravému
poslání.
34. Vánivá je ta vytrvalost, Arduno, která ene èlovìka k tomu, aby hledal zisk v náboenství, v
radovánkách nebo v bohatství.
35. A vytrvalost, s ní tupý èlovìk snáí jaømo zlých èinù, strachu, zármutku, sklíèenosti a sebeklamu,
protoe se z tohoto jha nedovede vyprostit  to jediná vytrvalost èlovìka Temnoty!
36. Teï, ó ture mezi mui, tì pouèím o trojím tìstí. tìstí èistého èlovìka pramení z dlouholetých cvièení
vedoucích k sebepoznání; je trvalé, neochvějné a zahání smutek.
37. Toto tìstí získané uskuteènìním pravdy v sobì, poèaté v sebepoznání, je zprvu hoøké jako jed, ale
proívané v zralosti je sladké jako nektar nesmrtelnosti, nebo bylo pøetaveno v klidné mysli.
38. tìstí èlovìka vánivého je tìstí, které si samy smysly pøipravují ze svých ádostí. Na poèátku chutná
jako pokrm bohù, ale nakonec se mìní v jed.
39. A tìstí èlovìka nevìdomého pochází z klamu a v klamu také konèí  povstává ze spánku, lenosti a
nevìdomosti.
40. I bozi a vechny ostatní bytosti úpìjí pod jhem tìchto tøí vlastností, které pramení z lùna pøírody.
41. Mezi ètvero kast jsem rozdìlil povinnosti podle jejich odliných rysù.
42. Bráhmanova pøirozenost se projevuje tìmito vlastnostmi: souladem mysli a smyslù, èistotou, trpìlivostí
a sebekázní, pøímostí a èestností, vìdìním, sebepoznáním a pevnou vírou.
43. Stateènost, síla, vytrvalost, dovednost, neohroenost a velkodunost jsou vlastnosti vrozené
bojovníkùm  katrijùm.
44. Tøetí stav vaijù  obchodníkù a rolníkù má pøirozený sklon k obchodu, zemìdìlství a chovu dobytka.
Pøirozenou schopností ètvrtého stavu údrù  jím jsou dìlníci rukou, je práce a sluba.
45. Jdeli kadý z tìchto stavù po své cestì, dojde dokonalosti. Posly jak!
46. Kdo koná svou práci, koná bohoslubu, v ní nalézá Toho, jen zplodil vechny vìci a vemi vìcmi
proniká.
47. Nebo lépe je kráèet vlastní cestou, tøeba nedokonalou, ne dokonale konat povinnosti druhých. Kdo
plní úkol podle své pøirozenosti, nedopoutí se zla.
48. Nikdo by se nemìl vyhýbat práci, je pøísluí jeho pøirozenosti, i kdy ji dìlá nedokonale, Arduno,
nebo vechny èiny jsou zastínìny nedostatky, jako oheò je zahalen kouøem.
49. Èlovìk, jen pøemohl sám sebe, jeho duch není nikde upoután a jeho touhy se zklidnily, odøíká se
tím svìta a dosahuje Nejvyí Dokonalosti. Stává se duí nepoutanou èiny.
50. Posly, Arduno, jak èlovìk v tomto stavu dokonalosti vyvane do brahma, do onoho koneèného
dovrení veho poznání!
51. S vìèným Duchem splyne ten, kdo má èistou dui, kdo navdy zkrotil tìlo a smysly, kdo zùstává hluchý
k volání svìta a lhostejný k pøedmìtùm libým i nelibým.
52. Kdo se uchýlí do samoty a bude jen střídmě jíst; kdo s tělem podmaněným, s řečí a myslí zvládnutou
pohrouí se vemi mylenkami do rozjímání.
53. Takový èlovìk je odvrácen od kadé vzpomínky na pozemské statky, je klidný, vyrovnaný, zøíká se
vech rozmarù své osobnosti, své moci, pýchy, touhy, hnìvu a bohatství a je zpùsobilý, aby vstoupil do
brahma.
54. Teï je jeho trùnem trùnem samotné brahma a on sám je naplnìn neskonalým mírem. Nezná smutek
ani touhu. Zøí tuté bytost v kadé bytosti. Vroucnì Mì miluje a touto oddaností se ztotoòuje se Mnou.
55. Zbonou oddaností èlovìk pochopí, e Jsem, co Jsem a kdo Jsem. A kdy takto poznal Mou podstatu,
bez odkladu vchází do Mne.
56. Aè koná vechny své povinnosti, pøece skrze Mou milost dospívá do onoho vìèného, nemìnného
stavu, nebo se uchýlil ke Mnì.
57. Jeho vìdomí je prosyceno Mnou a on vechny své èiny obìtuje Mnì. Ve Mnì vidí cíl své práce. Proto i
ty se cele upni ke Mnì.
58. Dr se jen Mne a bude se podílet na Mé milosti a zdolá vechny pøekáky! Jestlie vak v sebeklamu
a pýe Mì nebude chtít slyet, jistojistì zahyne!
59. Pravíli v pýe: ,Nebudu bojovat,, marné je tvoje rozhodnutí! Nebo sama tvá pøirozenost tì nutí k boji!
60. Jsi v osudových okovech ukovaných vlastní pøirozeností, a èemu by ses ve svém klamu chtìl vyhnout,
Arduno, to i proti vlastní vùli vykoná!
61. Bùh, Arduno, dlí v jádru vech vìcí a v srdci vech bytostí. Roztáèí vechny vìci jako loutky v kolotoèi
Èasu.
62. Hledej proto, královský princi, celým srdcem útoèitì v Nìm a Jeho milostí dojde Nejvyího Míru a
Vìèného Klidu!
63. Takto jsem ti vyjevil moudrost, hlubí vech hlubin. Uvauj o ní cele a jednej, jak usoudí!
64. Vyslechni vak jetì jednou Má nejdùvìrnìjí slova, Slova Slov, která ti pro tvoje dobro sdìlím, protoe
jsi milovaným druhem Mým.
65. Mysli na Mne, slu Mnì, obìtuj Mnì, uctívej Mì a dojde ke Mnì! Závaznì ti to slibuji, nebo jsi Mi
drahý.
66. Zanech vech jiných povinností a pøikázání, zcela se mi odevzdej a následuj Mne! Chci tì vysvobodit z
høíchu. Buï proto dobré mysli!

67. Avak nikdy nesmí toto uèení prozradit tomu, kdo se necvièí v sebekázni, ani tomu, kdo Mnì neslouí,
ani tomu, kdo je malovìrný!
68. Kdo vak v nejvyí oddanosti ke Mnì sdìlí toto uèení Mému vyvolenci, ten nepochybnì pøijde ke Mnì.
69. Není mezi lidmi nikdo, kdo by Mnì mohl prokázat slubu lechetnìjí. A na celém svìtì není nikdo,
kdo by Mi byl draí.
70. A zdùrazòuji, e i ten, kdo bude uvaovat o naem posvátném rozhovoru, povznese se k dùstojenství
èlovìka, jen ke Mnì pøichází cestou Vìdìní.
71. Èlovìk dobromyslný a vìøící, jen bude stále naslouchat tìmto slovùm, bude rovnì vysvobozen a
vynesen do svìta spravedlivých.
72. Vyslechl jsi, Arduno, Má slova s pozornou myslí? Zmizel u klam tvé nevìdomosti, ó uchvatiteli
tìstí?"
73. Arduna odpovìdìl: "Mùj klam zmizel, Krno, a díky Tvé milosti jsem si uvìdomil vechny monosti jak
dosáhnout dokonalosti. Jsem pevný, moje pochyby jsou navdy rozptýleny. Chci být posluen Tvých
slov!"
74. Zde konèí rozhovor mezi Ardunou a Krnou a tu Sandaja, obraceje se ke králi Dhrtarátrovi, pronáí
tato závìreèná slova: "Takto jsem vyslechl onu vzneenou a úchvatnou rozmluvu mezi Krnou a
velkoduchým Ardunou a její dosah je tak mocný, e mi z toho vstávají vlasy na hlavì.
75. Skrze milost, kterou mi udìlil básník Vjása, vyslechl jsem tak z úst samého Krny toto nejvyí a
nejhlubí tajemství o jednotì veho.
76. Ó králi, stále a stále mi tanou na mysli ta svatá, záøivá slova pronesená Krnou a Ardunou a moje
radost nemá konce!
77. A kdy si stále a stále vybavuji v mysli divuplnou Krnovu podobu, veliký je mùj úas, ó králi, a moje
radost nemá konce!
78. Kdekoliv je Krna, Pán boské jednoty, kdekoliv je luèitník Arduna, tam je i Krása, Síla, Sláva,
Lidskost a Vìèná Spravedlnost. Taková je moje víra!"

