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Vûnováno Srí Ramanovi Mahari‰imu
10.20. Jsem vûãné Já, jeÏ sídlí v srdci v‰ech bytostí, jsem poãátek bytostí, jejich stﬁed i konec.

Na úvod
Tato kniha byla vytvoﬁena v únoru a bﬁeznu 2003 pod posvátnou Arunáãalou a plnû odráÏí
náladu, ve které pod Arunáãalou trávím ãas. Její smysl nespoãívá v prosazování uveden˘ch
my‰lenek. Tato kniha vznikla díky mé inspiraci Bhagavadgítou, Srí Ramanou a Arunáãalou
a moÏná bude inspirovat i toho, kdo ji pﬁeãte. Nikterak nechci obhajovat zde uvedené
my‰lenky nebo o nich diskutovat. Jsou to rÛzné my‰lenky, které se objevily v mé mysli
a provázely mne. Zasadil jsem je dokonalého textu Bhagavadgíty a zapsal je dﬁíve, neÏ z mé
mysli zase odejdou. Pokud ãtenáﬁe nûjaká my‰lenka zaujme natolik, Ïe o ní bude pﬁem˘‰let
a tím ji vlastnû porovnávat se sv˘m zpÛsobem vnímání svûta a sebe samotného, potom
tato kniha zaãala naplÀovat smysl své existence.
KdyÏ se dívám zpût na svÛj Ïivot, vidím jak jsem se pomalu ale jistû blíÏil aÏ ke svému
koneãnému cíli - Arunáãale. Od Boha jsem dostal krásné zrození, nádherné dûtství,
za které se sv˘m rodiãÛm tûÏko odvdûãím. JiÏ od dûtství jsem mûl smysl pro spravedlnost
a pravdu. První setkání s Budhovou naukou asi v 17 letech mne naplnilo obdivem k jejímu
zakladateli, neboÈ jednodu‰e popsal stavy, které jsem sám zaÏíval, ale nedokázal jsem
se v nich zorientovat.
Posléze pﬁicházely knihy, které mé my‰lení ovlivÀovaly, od knih Ericha Fromma, pﬁes knihy
o holotropním d˘chání Stanislava Grofa a jeho praxi s paní MUDr. Kmuníãkovou.
První cesta do Indie v roce 1996 pﬁi‰la naprosto neãekanû. Jedna má kamarádka
mi povûdûla o své plánované cestû a já jsem dostal okamÏit˘ nápad jet také. Pﬁedtím mne
to ani ve snu nenapadlo. Aãkoliv ve sv˘ch snech jsem proÏil mnoho pouãn˘ch pﬁíbûhÛ.
V roce 1993 jsem mûl první ze sv˘ch velice zvlá‰tních snÛ, které velice silnû ovlivnily mÛj
Ïivot. V roce 1994 jsem obdrÏel ve snu první BoÏí milost. V tomto snu jsem proÏil Ïivot
dokonalého ãlovûka a na závûr jsem se probudil ve tûlesném i du‰evním stavu tohoto
ãlovûka. Od té doby jsem vûdûl co je cílem a Ïe cesta, která k nûmu vede je naplnûná
moudrostí, ãistotou a ãinorodostí.
Indie velice ovlivnila mÛj Ïivot. Nejvíce na mne zapÛsobili lidé. Prostí lidé, tûÏce pracující
a Ïijící v podmínkách, které by Evropa oznaãila za chudobu. Pﬁesto byli tito lidé usmûvaví,
spokojení a zdálo se i ‰Èastní. To bylo pro mne nejvût‰í motivací, zjistit o Indii co nejvíce
a poznat zdroj ‰tûstí prost˘ch indick˘ch lidí.
Proto jsem se do Indie vracel a vracím dále. Díky svému kamarádovi Ovãákovi jsem
nav‰tívil Bodhgayu, místo Buddhova osvícení a nakonec jsem dorazil aÏ pod Arunáãalu,
k nohám velikého uãitele Srí Ramany Mahari‰iho.
Bhagavadgíta
Mahabharáta je klenotem nejen indické, ale vÛbec svûtové literatury. Je to zákoník principÛ
lidského chování v praxi, podle kterého lze Ïít klidn˘ a smyslupln˘ Ïivot. V‰imneme-li si
jednotliv˘ch osob, jejich povah a chování, potom mÛÏeme s klidem prohlásit, Ïe lidsk˘ Ïivot
se od dob sepsání tohoto veledíla, to je za skoro 5000 let, prakticky nezmûnil. Na‰e
civilizace, která se oznaãuje za moderní a pokrokovou, ve srovnání s tehdej‰í zaostává
ve stanovení povinností a práv jednotliv˘ch ãlenÛ spoleãnosti a tím i v zaji‰tûní smyslu
zdej‰í pozemské existence. Dne‰ní ãlovûk je neustále bombardován my‰lenkami, které
tehdej‰í doba povaÏovala za démonské, zatímco my‰lenky dﬁíve nejvy‰‰í a nejdokonalej‰í
Ïivoﬁí mimo rámec oficiálního Ïivota. Bhagavadgíta, zpûv vzne‰eného boha Kri‰ny,
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je bezesporu nejdokonalej‰í duchovní dílo v‰ech dob. Je to komplexní shrnutí moudrostí
mnoha osvícen˘ch lidí geniálnû posazen˘ do stﬁedu Mahabharáty. Mahabharáta to je cel˘
lidsk˘ Ïivot, Bhagavadgíta je nástroj k boji, kter˘m mÛÏeme zniãit neznalost své pﬁirozenosti
a tak ve stﬁedu Ïivota pochopit nebo si uvûdomit prav˘ stav vûcí. V Bhagavadgítû najdete
principy, jak Ïít moudﬁe a spokojenû, jak hledat hlub‰í moudrost, jak se zbavit strachÛ
a závislostí a jak b˘t neskonale ‰Èastn˘. Ano, ‰tûstí je prvotní pﬁíãinou ve‰keré aktivity,
kaÏdá bytost po nûm touÏí a vût‰inou je schopná pro nûj udûlat cokoli. Ale právû to cokoli
zpÛsobí jen dal‰í a dal‰í utrpení v‰em okolo i bytosti samé. TakÏe ‰tûstí se zmûní v sen,
kter˘ se nikdy neuskuteãní, protoÏe vÏdy nûco dÛleÏitého chybí.To nûco je právû ono neprojevené
ticho a mír vûãné blaÏenosti, o kterém hovoﬁí v‰echna náboÏenství. A cesta ke ‰tûstí?
To je cesta k osvobození vnitﬁnímu, pochopení fungování mysli a jejího zpÛsobu
sebezotroãování. Pouze opravdová touha projít tuto nesnadnou cestu zaruãí úspûch
a návodem nechÈ je Mahabharáta a Bhagavadgíta kompasem k orientaci ve sloÏitém svûtû
vlastní mysli.
My‰lenky Bhagavadgíty v evropské kultuﬁe
Evropská kultura ãerpá ze tﬁí hlavních, navzájem propojen˘ch zdrojÛ, antiky, Egypta a Bible.
V biblick˘ch pﬁíbûzích se objevuje my‰lenka jediného Boha, zdroje v‰eho Ïivota
a morálního základu jednání lidí, kteﬁí chtûjí Ïít moudﬁe a spokojenû.To co je v Bhagavadgítû
bitva, to je v Bibli Exodus. Co jiného mÛÏe b˘t odchod z otroctví, zjevení na hoﬁe, niãení
pochybujících a koneãné dosaÏení Bohem zemû zaslíbené. Nikdo z tûch, kdo z Egypta
odcházejí, nemÛÏe do Izraele. Musí dojít ke znovuzrození, naprostému oãi‰tûní od Ega,
potom mÛÏe b˘t dosaÏeno nejvy‰‰í moudrosti. MojÏí‰ dostává nejvût‰í moudrost ve formû
jména Boha: "Jsem ten, kter˘ je".Tato moudrost stojící v Bibli osamocenû, je v Bhagavadgítû
opakována neustále, od zaãátku do konce. V Novém zákonû je my‰lenka sebepoznání
podána prostﬁednictvím JeÏí‰e, kter˘ je nepochybnû osobnost, která dosáhla nejvy‰‰í
moudrosti a cestu k ní ukazuje odevzdáním se Bohu, láskou a soucitem k okolí,
sebezpytováním, odpoutáním se od materiálních svûtsk˘ch hodnot a hledání hodnot
trval˘ch. A smrt na kﬁíÏi a znovuzrození není zase nic jiného neÏ symbolické znázornûní
bolestivého zniãení nevûdomosti a získání sebepoznání, kdy je JeÏí‰ oãi‰tûn a schopen
pﬁijít k Otci.
V antické literatuﬁe je Odysea stejn˘m pﬁíbûhem, pouze Odysseus pﬁeÏívá v‰echny nástrahy
a útrapy cesty a nakonec niãí v‰echny, co ohroÏují jeho dÛm. Hydra, které narÛstá nová
hlava po useknutí je jen boj s pﬁipoutanostmi ke smyslov˘m pﬁedmûtÛm a ostatními
ru‰iv˘mi my‰lenkami. Pouze hlava medúzy, která hlavy neseká ale mûní v neteãn˘ kámen,
je schopna tuto zrÛdu pﬁekonat.
Staré pﬁíbûhy, báje a pohádky, které se zachovaly v evropské kultuﬁe z dávn˘ch dob jsou
dÛkazem, Ïe v minulosti byly doby, kdy my‰lenky Bhagavadgíty byly souãástí Ïivota na‰ich
dávn˘ch pﬁedkÛ. Pokud si Bhagavadgítu pﬁeãteme, pak se pouze vracíme k zapomenut˘m
klenotÛm lidské moudrosti a vzdûlanosti.
Pﬁíbûh Mahabharáty
Mahabharáta je velké vyprávûní o rodu BharatovcÛ. Dva králov‰tí synové, bratﬁi Dhrtará‰tra
a Pándu jsou následníky trÛnu. Star‰í syn Dhrtará‰tra je od narození slep˘ a tak vládu mûl

8

pﬁevzít mlad‰í Pándu. Ten v‰ak prokletím ztratí moÏnost mít dûti a tak se vlády ujme star‰í
slep˘ Dhrtará‰tra. Pándu a jeho manÏelky odejdou do bezdomoví. Zde se první manÏelka Kuntí
svûﬁí se sv˘m kouzlem, které jí umoÏní zavolat kteréhokoli boha a ten s ní poãne dítû.
Pándu souhlasí a tak obû manÏelky získají od bohÛ celkem pût dûtí. Brzy na to Pándu
zemﬁe a jeho druhá manÏelka zemﬁe na jeho pohﬁební hranici s ním. Kuntí s pûti syny
se vrací na královsk˘ dvÛr. Zde se Dhrtará‰trovi a jeho manÏelce narodilo sto synÛ a tito
synové jsou vychováváni spoleãnû s Pánduovci. Zatím vládne Dhrtará‰tra, ale po nûm má
pﬁipadnout vláda Pánduov˘m synÛm. Dhrtará‰trovi synové se tomu snaÏí v‰emi rÛzn˘mi
zpÛsoby zabránit. Pokou‰í se bratry rÛzn˘mi zpÛsoby zabít, ale to se jim nepovede. Nakonec
Pánduovci prohrají ve vrchcábech v‰e vãetnû práva vládnout 13 let a odcházejí
do vyhnanství. I ve vyhnanství jim Dhrtará‰trovi synové usilují o Ïivot. Pánduovci v‰ak
v‰echny úklady pﬁeÏijí a vrací se zpût a znovu poÏadují své království. Dhrtará‰trovi synové
odmítnou dát jim alespoÀ pût vesnic, kde by mohli Pánduovci vládnout a naplnit svou
dharmu panovníkÛ. V této chvíli není jiné ﬁe‰ení neÏ válka. Pánduovci si bûhem svého
Ïivota získali mnoho pﬁátel a ti teì s nimi stojí proti pﬁesile KÛruovcÛ, synÛ Dhrtará‰trov˘ch
a jejich pﬁátel. V tomto okamÏiku zaãíná Bhagavadgíta.
Tento pﬁíbûh má mnoho rÛzn˘ch v˘znamÛ, ale hlavnû vyjadﬁuje symbolicky boj mezi
moudrostí a nevûdomostí. Je to pﬁíbûh mysli ãlovûka, kterého jeho nevûdomost, neznalost
pravdy, doÏene aÏ do tak svízelné situace, Ïe zaãne uvaÏovat o pﬁíãinách svého chování
a svého trápení. Pokud obrátí svou pozornost ke své mysli, mÛÏe objevit to co mu doposud
bylo skryto. Já nejsem já, já není to co si doposud myslel. A to je zaãátek té nejúÏasnûj‰í
cesty k nejvût‰í svobodû. BoÏské vlastnosti PánduovcÛ jsou nyní konfrontovány s lidsk˘mi
vlastnostmi synÛ Dhrtará‰trov˘ch. Tyto lidské vlastnosti vytváﬁí fale‰nou pﬁedstavu já,
Ego, kdy je za já povaÏováno tûlo. V této pﬁedstavû je pak správné v‰e, co dûlám pro
potû‰ení tûla prostﬁednictvím smyslov˘ch vjemÛ a za ‰tûstí je povaÏován materiální
dostatek a co nejvíce smyslov˘ch potû‰ení. Naproti tomu stojí BoÏské vlastnosti PánduovcÛ.
Jejich zpÛsob Ïivota je plnit své povinnosti, které vypl˘vají z jejich zrození, dodrÏovat
ve‰keré zákony a neustále setrvávat v pravdû a ãistotû. Tato cesta je cestou k osvícení,
ke zniãení mylné pﬁedstavy Ega a získání pravého poznání, poznání pravého BoÏského Já,
zdroje v‰ech my‰lenek, ale hlavnû zdroje pravého nepomíjivého ‰tûstí.
Jóga
Celá Bhagavadgíta je zaloÏena na slovû jóga a jogín. Jóga zde znamená úplné duchovní
cviãení, které obsahuje rÛzné metody a cel˘ tento komplex je zamûﬁen na zklidnûní
a ukáznûní mysli. Hathajóga, tûlesné cviãení, která se v západních zemích uchytila je pouze
jednou z mnoha souãástí celého systému. Tento systém je urãen nejen ke kultivaci tûla,
ale pﬁedev‰ím na kultivaci ducha, jeho osvobození z podruãí hmotn˘ch pﬁedstav a dosaÏení
tak naprostého, nepochopitelného, nepopsatelného a nekoneãného blaha ve spojení s pÛvodním
zdrojem lidské bytosti, ve spojení s Bohem. Pouze uvûdomûní si své pravé BoÏské podstaty
dává Ïivotu ãlovûka opravdov˘ smysl. B˘t jogínem je sebepoznání, nalezení nepomíjivé
vûãnosti, to je jedin˘m smyslem pomíjivého Ïivota, kter˘ je od svého poãátku ovlivnûn
neúprosn˘m bûhem ãasu, naprosto jist˘m zmarem v‰eho hmotného a nakonec i smrtí
ãlovûka.
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KAPITOLA PRVNÍ
První kapitola je úvod pﬁíbûhu. Pﬁedchozí Ïivot, jakkoli úspû‰n˘, aktivní, prospû‰n˘
a zajímav˘ není schopen pﬁem˘‰livé bytosti odpovûdût základní otázky Ïivota a tak dát
Ïivotu smysl. Kdo jsem? Proã Ïiji? Co bude po smrti? V kontextu bûÏného Ïivotního shonu
si ãlovûk málokdy pokládá tyto otázky. Spí‰e se snaÏí se tûmto otázkám vyhnout. Nûkdo se
tomu úspû‰nû brání aÏ ke sklonku svého Ïivota. Ale blíÏící se smrt a pomíjivost vûcí okolo
ãlovûka stejnû dostihne. âlovûk nevûdom˘ se nevyhnutelnû smrti bojí, té ãerné nicoty,
ztrátû v‰eho co mám a co jsem. V tu chvíli se opût objevují dávno zapomenuté otázky
a dûsivá blízkost smrti a strachu z ní vytváﬁí zoufalou situaci. Îivot se mûní v pﬁeÏívání
a pﬁedchozí smysl Ïivota je jen dávná vzpomínka. Byla to vÛbec pravda, kam se v‰e krásné
podûlo, co bude zítra, k ãemu jsem teì dobr˘, nikdo nestojí o mé zku‰enosti, nic
uÏiteãného uÏ nemohu dûlat, neustále o mne musí peãovat, uÏ jen pﬁekáÏím. Zoufalá snaha
zapomenout, je‰tû dal‰í telenovela, zas nûjak˘ ãas utekl, jídlo, spánek, televize. Je‰tû jeden
den - jídlo, spánek, televize a znovu a znovu a znovu. Jak je‰tû dlouho?
V této chvíli je uÏ pozdû se ptát a najít odpovûì. Bytost chycená do pasti na konci Ïivota
nemá Ïádnou ‰anci nûco pochopit. K boji musí dojít ve chvíli, kdy je je‰tû ‰ance ho vyhrát.
âím dﬁív, tím líp. V pasti je kaÏd˘ z nás, kaÏd˘ si svou past vylep‰uje a zesiluje. K ãemu
je mi sluneãní svûtlo pronikající z venku ‰kvírou, kdyÏ úplnû pohodlnû mohu ve své pasti
chodit po hmatu? A vÛbec, kdyÏ tu ‰kvíru ucpu, tak pﬁece není Ïádné venku. Kdo mi to mÛÏe dokázat! Takhle se chováme v‰ichni, kdyÏ se nûkde objeví trochu svûtla, rychle zavﬁít oãi
a tu díru ucpat. Pouze moudr˘ ãlovûk má odvahu se podívat. Ten nov˘ pocit, nová svoboda
probudí touhu rozbít tu past a vidût v‰e. Ale jak mohu hol˘ma rukama rozbít tu pevnou
a jednolitou past? Není lépe tu díru ucpat a b˘t klidn˘. BohuÏel ne, to uÏ nikdy nepÛjde,
protoÏe kdo uÏ jednou vidûl, ten ví, Ïe svûtlo existuje a tma je jen v jeho vlastní pasti,
v jeho vlastní mysli. A ta past není jednolitá, je to jen spousta ucpan˘ch dûr a v‰e drÏí
pohromadû jen díky tomu, Ïe ji neustále podpíráme a opravujeme. Odstupme o ní a ona se
sama zhroutí.
1. Co uãinili, SaÀdÏajo, moji a Pánduovi bojechtiví synové, kdyÏ se shromáÏdili
na poli dharmy, na poli KuruÛ?
Co se stalo? Pût smyslÛ - Pánduovci neustále ohroÏovan˘ch sto poku‰eními - Kuruovci
se shromáÏdili na bitevním poli. Ano, do‰lo k prvnímu uvûdomûní si neudrÏitelného stavu.
V mysli se objevil nov˘ prvek. Vznikl jak˘si nezávisl˘ pozorovatel a do‰lo k odhalení
nepﬁítele, kohosi, kdo zpÛsobuje problémy a zmatky. Kdo je v‰ak tento nepﬁítel? Co nutí
udûlat ãlovûka vûci, které jsou jasnû ‰patné? Zdánlivû slabé ctnosti se vrhají do boje proti
pﬁesile poku‰ení, do boje proti fale‰nému já, do boje proti Egu. Poznání, Ïe pravda není to,
co si myslíme, je nejvût‰í poãin v Ïivotû bytosti.
2. SaÀdÏaja pravil: Jakmile král Durjódhana spatﬁil rozvinuté ‰iky pánduovského
vojska, pﬁistoupil k uãiteli a pronesl tato slova:
3. Pohleì, uãiteli, na to mohutné vojsko synÛ Pánduov˘ch, jeÏ se‰ikoval DrupadÛv
syn, tvÛj moudr˘ Ïák.
4. Jsou tu hrdinové, zdatní luãi‰tníci, kteﬁí se v boji vyrovnají Bhímovi
i ArdÏunovi - Jujudhána, Viráta, velk˘ váleãník Drupada.
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5-7. Dhr‰takétu, âékitána i stateãn˘ vládce Ká‰í, PurudÏit a KuntibhódÏa a b˘k
mezi muÏi ·aibja, téÏ odváÏn˘ Judhámanju, s ním stateãn˘ UttamaudÏas, Saubhadra
a synové Draupadí - samí velcí váleãnici. Poznej také, ó nejlep‰í z dvojzrozencÛ,
velitele mého vojska, kteﬁí mezi námi vynikají. Jmenuji ti je, aby sis uãinil
pﬁedstavu.
8-9. Ty sám, Bhí‰ma, Karna a téÏ Krpa, vítûzn˘ v boji, A‰vattháman i Vikarna
a rovnûÏ syn SómadattÛv a mnozí jiní hrdinové vyzbrojení nejrÛznûj‰ími zbranûmi,
vesmûs zku‰ení váleãníci, nasadili pro mne své Ïivoty.
Poku‰ení, touhy, pﬁipoutanosti, závislosti, hnûv, Ïárlivost, nenávist, to jsou zbranû Kuruovské
armády, proti nim stojí vzne‰ené vlastnosti PanduovcÛ, odhodlanost získat nejvy‰‰í poznání, ‰Èastn˘ Ïivot v pravdû a ãistotû. Obû armády pocházejí z jednoho zdroje, jediné lidské
mysli.
10. Neomezené je toto na‰e vojsko, chránûné Bhí‰mou, omezené je v‰ak tamto jejich
vojsko, chránûné Bhímou.
Na první pohled se zdá, Ïe bitvu o poznání nejvy‰‰í pravdy nelze vyhrát, Ïe soupeﬁ
je neomezen˘ a vlastní armáda ctností je slabá. Dlouholet˘ zvyk Ïít v nevûdomosti je velice
siln˘ a pochybnosti podr˘vají odhodlání bojovat. Nepﬁítel je v‰ude, v‰e co jsem kdy dûlal,
co jsem si myslel, co jsem vidûl, to v‰e odcizil pravé realitû, pﬁivlastnil to sobû a ve‰kerou
krásu, svobodu, ‰tûstí a blaÏenost tak zniãil. Navíc se vydává za pravé Já a tvrdí, Ïe zde
Ïádné jiné ‰Èastnûj‰í Já není.
11. A proto vy v‰ichni, jak tu stojíte po oddílech ve v‰ech ‰icích, chraÀte pﬁedev‰ím
Bhí‰mu.
Nepﬁítel v‰ak ví, Ïe je velice zraniteln˘, ví, Ïe je odhalen a musí bojovat
ze v‰ech sil. On jedin˘, sloÏen˘ pouze z my‰lenek, je totiÏ smrteln˘, du‰e a BÛh jsou nesmrtelní.
12. Tu mocn˘ praotec, nejstar‰í z KuruÛ, potû‰il jeho srdce, kdyÏ zaﬁval hlasitû jako
lev a zadul do lastury.
Ego vytváﬁí a podporuje závislosti a závislosti Ïiví Ego. Tak to je celou dobu a ve chvíli
tísnû se v‰echny spojí, protoÏe zniãení Ega zniãí závislosti a niãení závislostí oslabuje Ego.
KaÏdá nezávislá my‰lenka byla dﬁíve hned pohlcena, nyní vznikl ostrÛvek svobody a z nûj
je moÏno vidût nekoneãné vody fale‰n˘ch pﬁedstav a závislostí.
13. Pak se naráz rozezvuãely lastury, kotle bubínky, bubny i rohy, a ten hluk byl
dûsiv˘.
14. Nato i potomek MadhuÛv, i Pánduovec na velkém váleãném voze taÏeném bíl˘mi
oﬁi zaduli do boÏsk˘ch lastur,
15-18. Hr‰íké‰a do PáÀãadÏanji, DhanandÏaja do Dévadatty, Vrkódara, muÏ stra‰n˘ch
ãinÛ, zadul do mohutné lastury Paundry, král Judhi‰thira, syn Kuntí, do AnantavidÏaji,
Nakula se Sahadévou do Sughó‰i a Manipu‰paky. Král Ká‰í, skvûl˘ luãi‰tník,
a ·ikhandin, mocn˘ váleãník, Dhr‰tadjumna, Viráta i neporaÏen˘ Sátjaki, Drupada,
synové Draupadí a Saubhadra mocn˘ch paÏí duli na v‰ech stranách do sv˘ch lastur,
ó zemûvládce !
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Ctnosti, podpoﬁené odhodláním dosáhnout pravdy a BoÏskou vûãnou pﬁítomností v‰ak odpovídá jasnû a jednoznaãnû. Bitvu urãitû vyhrajeme.
19. A ten dûsiv˘ hluk, kter˘ rozeznûl nebe i zemi, rozdíral srdce synÛm
Dhrtará‰trov˘m.
Tato odpovûì sama o sobû je ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech schopna bitvu vyhrát, jindy dojde
k rÛznû dlouhému a ãasto vyãerpávajícímu boji.
20-22. KdyÏ uÏ mûlo dojít k boji, Pánduovec s opem ve znaku pohlédl na rozestavûné syny Dhrtará‰trovy, pozvedl svÛj luk a k Hr‰íké‰ovi pronesl, ó králi, tato slova :
Zastav mÛj vÛz mezi obûma vojsky, Aãjuto, neÏ si prohlédnu ty, kdo jsou zde
rozestavûni dychtiví boje a kdo se mnou mají bojovat v tomto váleãném úsilí.
23. Podívám se na ty, kdo se shromáÏdili, aby zde bojovali a v bitvû zpÛsobili radost
zlovolnému synu Dhrtará‰trovu.
ArdÏuna, vojevÛdce chce pﬁehlédnout stav boji‰tû - mysli. Mít pﬁehled je velice dÛleÏité
pro vedení kaÏdého boje - jasnû poznat nepﬁítele, jeho vlastnosti, taktiku a slabiny a potom
co nejúãinnûji udeﬁit.
24-25. SaÀdÏaja pravil: Takto osloven Gudáké‰ou zastavil Hr‰íké‰a nejlep‰í z vozÛ
mezi obûma vojsky, ó Bharatovãe, naproti Bhí‰movi, Drónovi a ostatním panovníkÛm a pravil: "Pohleì, synu Prthy, na tyto shromáÏdûné Kuruy."
Jedin˘, kdo nám mÛÏe ukázat stav tohoto boji‰tû, je ten, kdo je nade v‰e povznesen, vûãn˘
neteãn˘ pozorovatel. Bez emocí, závislostí a to i v dané chvíli pozitivních, protoÏe kaÏdá
emoce je zaslepenost a znemoÏÀuje vidût prav˘ stav vûci. Proto se vÏdy obraÈte na Boha
a jeho dokonalé hledisko.
26. A syn Prthy tam spatﬁil stát otce, dûdy, uãitele, str˘ce, bratry, syny, vnuky,
‰vagry a rovnûÏ tchány a pﬁátele v obou vojscích.
Na tomto boji‰ti stojí proti sobû pﬁíbuzní, dlouholetí pﬁátelé a uãitelé. KaÏdá my‰lenka
pochází z jedné mysli a tato se teì dûlí na klidnou ctnostnou a ru‰ivou matoucí. Dﬁíve
nikdy nebylo v‰e jen ‰patné nebo ctnostné, nyní v‰ak do‰lo k rozdûlení.
27. A kdyÏ syn Kuntí spatﬁil, jak jsou v‰ichni ti pﬁíbuzní rozestavûni, prostoupil
ho hlubok˘ soucit a sklíãen˘ pravil:
28. ArdÏuna pravil: Ó Kri‰no, kdyÏ vidím své vlastní pﬁíbuzné, chtivé boje, v bojovém
seskupení, údy mi malátní, vys˘chá mi v ústech.
29. Chvûji se po celém tûle a vlasy se mi jeÏí. Luk Gándíva mi z ruky padá a kÛÏe
na mnû jen hoﬁí.
30. Nemohu se udrÏet na nohou a mysl jako by mi bloudila. Vidím zlovûstná
znamení, ó Ké‰avo.
Pﬁi prvním pﬁehlédnutí, co v‰e musí b˘t obûtováno dosaÏení dokonalosti se stane,
Ïe pochybnosti zvítûzí nad odhodláním ctností. Mysl se nemÛÏe soustﬁedit, vzniká neklid
a zmatení. Nic uÏ nikdy nebude jako dﬁíve. Stojí nejvy‰‰í pravda za tuto obûÈ?
31. Nevidím nic dobrého, kdyÏ v boji zabiji své vlastní pﬁíbuzné, ani netouÏím, mil˘
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Kri‰no, po nûjakém dal‰ím vítûzství, království nebo ‰tûstí.
32-35. Ó Góvindo, k ãemu nám bude království, radost, ba i samotn˘ Ïivot, kdyÏ
v‰ichni, pro které si je mÛÏeme pﬁát, jsou nyní seﬁazeni na tomto boji‰ti.
Ó Madhusúdano, i kdyÏ uãitelé, otcové, dûdové, str˘ci, tcháni, vnuci, ‰vagﬁi a v‰ichni pﬁíbuzní zde stojí pﬁede mnou, pﬁipraveni obûtovat své Ïivoty a majetek, proã bych
si mûl pﬁát je zabít a sám pﬁeÏít? Ó udrÏovateli v‰ech bytostí, nejsem pﬁipraven
s nimi bojovat ani pro vládu nad tﬁemi svûty, tím ménû tohoto svûta. Jaké potû‰ení
budeme mít zahubíme-li Dhrtará‰trovy syny?
Ano v‰echna smyslová poku‰ení, v‰echny radosti plynoucí ze smyslov˘ch poÏitkÛ, to v‰e
musí zhynout, aby nastal naprost˘ klid mysli. Jsem pﬁipraven se v‰eho tak pﬁíjemného vzdát
za nejasn˘ cíl, BoÏsk˘ blaÏen˘ stav bytí a vûdûní?
36. Hﬁích na nás ulpí, jestliÏe zabijeme tyto útoãníky. Proto není od nás správné
zabít syny Dhrtará‰trovy a na‰e pﬁátele. Co bychom tím, Mádhavo, získali a jak
mÛÏeme b˘t ‰Èastní, zabijeme-li své vlastní pﬁíbuzné?
37-38. Ó DÏanárdano, jestliÏe tito muÏi, jejichÏ srdce jsou pﬁemoÏena chtivostí,
nevidí Ïádné chyby v zabíjení pﬁíslu‰níkÛ své rodiny a ve svárech se sv˘mi pﬁáteli,
proã bychom my, kteﬁí o ‰patnosti zniãení rodu víme, mûli takto hﬁí‰nû jednat?
Je opravdu BoÏsk˘ blaÏen˘ stav bytí a vûdûní dÛleÏitûj‰í neÏ na‰e bûÏné radosti? Na‰e
poÏitky nás sice okrádají o BoÏsk˘ blaÏen˘ stav bytí a vûdûní, ale je to dostateãn˘ dÛvod
se jich zbavit?
39. Se zánikem rodiny je zniãena vûãná rodová tradice a tím upadne zbytek rodiny
v neznaboÏství.
40. Pﬁevládne-li v rodinû bezboÏnost, ó Kri‰no, dojde k mravnímu úpadku Ïen,
a poklesnou-li Ïeny, ó potomku Vr‰ni, pﬁijde neÏádoucí potomstvo.
41. Pﬁib˘váním neÏádoucího obyvatelstva vznikne hrozivá situace jak pro rodinu,
tak i pro ty, kteﬁí rodinné tradice niãí. Pﬁedkové takto zniãen˘ch rodin jsou také
ztraceni, protoÏe se jim pﬁestane obûtovat jídlo a voda.
42. Následkem zl˘ch skutkÛ niãitelÛ rodov˘ch tradic, jeÏ zpÛsobují vznik nechtûn˘ch
dûtí, se niãí odvûk˘ spoleãensk˘ ﬁád a blaho rodiny
43. Ó Kri‰no, sly‰el jsem od duchovních mistrÛ, Ïe ti, kteﬁí zniãí rodinné tradice,
budou vÏdy pﬁeb˘vat v pekle.
44. Ó bûda, jak je podivné, Ïe jsme odhodláni spáchat tak velké hﬁíchy. Z touhy
po královském ‰tûstí jsme schopni zabíjet i pﬁíbuzné.
Je touha po dosaÏení BoÏském blaÏeného stavu bytí a vûdûní lep‰í neÏ touha po smyslov˘ch
poÏitcích. Máme právo pﬁi naplÀování vzne‰ené touhy obûtovat tuÏby nevzne‰ené, vznést tak
zmatek do zdánlivû klidné a spokojené mysli?
ArdÏuna vychází z pﬁikázání svat˘ch knih, ctít Ïivot i nepﬁátel, zachovávat obûti, udrÏovat
klid v rodinách a nemísit jednotlivé druhy lidí.
45. Bylo by lépe, kdybych se nebránil a beze zbranû byl v bitvû zabit ozbrojen˘mi
syny Dhrtará‰trov˘mi.
46. SaÀdÏaja pravil: Takto promluvil ArdÏuna uprostﬁed boji‰tû, odhodil luk a ‰ípy
a zachvácen Ïalem usedl do váleãného vozu.
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Pochybnosti mohou naprosto ovládnout odhodlanost kaÏdého ãlovûka na zaãátku bitvy.
V takovém pﬁípadû je nutno se obrátit k moudr˘m knihám a mudrcÛm, aby poãáteãní
nedÛvûru pomohli vym˘tit. Jen ti nej‰Èastnûj‰í jsou schopni pﬁijmout tuto milost pﬁímo
od Boha.
KAPITOLA DRUHÁ
Pochybnosti stojí vÏdy na stranû nepﬁítele, Kri‰na je v‰ak na stranû na‰í. V druhé kapitole
Kri‰na vysvûtlí povahu svûta a pﬁedstaví základní zpÛsoby uklidÀování mysli. Jednotlivé
ãásti jógy - karmajóga, bhaktijóga, dhjánajóga a dÏÀánajóga jsou pouze principiálními
vyjádﬁeními tûchto zpÛsobÛ. Obrovskou pﬁedností Bhagavadgíty je právû tento ‰irok˘ zábûr
moÏností. Málokdo je schopen projít stezkou k sebepoznání pouze pomocí jedné ãásti jógy.
VÏdy je moÏno a mnohdy potﬁeba kombinovat rÛzné postupy. Nikdy ov‰em nesmí b˘ti
zapomenuto pravého cíle, kter˘m je vÏdy jen a jen sebepoznání. Není závadou, ba naopak,
kdyÏ dÏÀánajógu zlehãím odevzdaností bhaktijógy, nebo kdyÏ bhaktijógu zpﬁesním
poznáním dÏÀánajógy, vÏdy pﬁi tom musím vidût pokrok ve svobodû svého konání neboli
karmajóze a spoãinutí v klidu neboli dhjánajóze. Cílem celé jógy je poznání nejvy‰‰ího
a sebepoznání. VÏdy musím cítit pokrok ve svobodû své mysli. Pokud k nûmu nedochází,
je nutno pouÏívanou metodu dÛkladnû analyzovat, hledat její slabinu a metodu upravit tj.
zesílit tak, aby se opût stala úãinnou v boji proti Egu. Metoda není dÛleÏitá, dÛleÏit˘ je
v˘sledek. Musíme si uvûdomit, Ïe Ego není nemûnné n˘brÏ obdivuhodnû pﬁizpÛsobivé,
takÏe ztráty zpÛsobené pouÏitou metodou je schopno rychle nahradit vytvoﬁením podmínek
pro její existenci v mysli a tak jejím pﬁivlastnûním. To se pozná, kdyÏ metoda se stane
radostnou a plnou potû‰ení. Funkãní metoda vyvolává pocity zoufalství, beznadûje,
osamûlosti a smutku. Tehdy Ego opravdu trpí ztráty. Musíme v‰ak dát pozor na masochistickou radost z vlastního poníÏení a utrpení. VÏdy je nutno dÛkladnû analyzovat v‰echny
své my‰lenky a pocity a vyhnout se vytvoﬁení nov˘ch opaãn˘ch pﬁipoutaností místo
pÛvodních zniãen˘ch.
1. SaÀdÏaja pravil: K nûmu, jenÏ byl takto prostoupen soucitem a sklíãen˘ a oãi mûl
zalité slzami, pronesl Madhusúdana tato slova.
BÛh je vÏdy nablízku, v na‰em Srdci a jeho láska je nekoneãná.
2. Vzne‰en˘ pravil: ArdÏuno, odkud pochází tato tvá ochablost v nesnázích, která
není hodna Árji, nevede do nebes a pÛsobí hanbu?
3. Nepoddávej se zbabûlosti, synu Prthy, neboÈ ta ti nepﬁíslu‰í. Odhoì nízkou
slabost srdce a povstaÀ, ó hubiteli nepﬁátel.
Nepodléhej pochybnostem, jsou to jen dal‰í zbranû Tv˘ch nepﬁátel, nepﬁátelé, kteﬁí
se vydávají za pﬁátele, nepﬁátel‰tí zá‰kodníci ve vlastních ﬁadách. Proti takovému nepﬁíteli
stojí‰, tak nemûj s ním Ïádné slitování.
4. ArdÏuna pravil: Jak mám, Madhusúdano, v bitvû obrátit ‰ípy proti Bhí‰movi a Drónovi,
kteﬁí si zaslouÏí úctu, ó niãiteli odpÛrcÛ?
5. VÏdyÈ je lépe Ïít na svûtû tﬁeba jen z almuÏny neÏ zabíjet vzne‰ené uãitele.
Ale i kdybych zabil uãitele chtivé prospûchu, poÏitky, jimiÏ bych se zde tû‰il, by byly
potﬁísnûny krví.
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Vlastnosti, které byly hodnotné cel˘ pﬁedchozí Ïivot, jsou najednou na stranû nepﬁítele.
Ony byly totiÏ také Ïiveny touhami a pﬁipoutanostmi. Pﬁi poctivém rozdûlování se ocitnou
v jeho táboﬁe. Vzdát se jich a zniãit je, to není snadné.
6. Ani nevíme, co pro nás bude lep‰í, zdali zvítûzit, anebo jim v boji podlehnout. PakliÏe
pobijeme Dhrtará‰trovce, kteﬁí jsou proti nám rozestavûni, sami nebudeme mít chuÈ
Ïít dál.
Bude Ïivot mít smysl, kdyÏ potlaãíme pﬁíjemné chutû, krásu, vzru‰ení, pocit uÏiteãnosti,
lásku? Nebude bezbarv˘ a nudn˘? Co bude aÏ zÛstane jen ticho a klid? Nebude tam nuda
a samota? Je nepﬁedstaviteln˘ klid a ‰tûstí lep‰í neÏ bûÏná potû‰ení?
7. Jsem ochromen nemístn˘m soucitem, v mysli mám zmatek v tom, v ãem tkví
má povinnost. Proto se tû táÏi, a povûz mi najisto, co bude lep‰í. Jsem TvÛj Ïák,
pouã mne, hledám v Tobû své útoãi‰tû.
Nevím co je lep‰í udûlat, bojovat a niãit v‰e co jsem ctil nebo podlehnout a Ïít s pocitem
nenaplnûného Ïivota? Prosím BoÏe, dej mi Tvou milostí radu a sílu uskuteãnit co je nutné.
Jsem Tv˘m oddan˘m a poslechnu co mi ﬁíká‰.
8. Nevidím totiÏ, co by mohlo zapla‰it zármutek, kter˘ mi vysou‰í smysly. Ani
kdybych na zemi získal kvetoucí království, prosté v‰ech nepﬁátel, ãi dokonce vládu
nad sam˘mi bohy.
9. SaÀdÏaja pravil: Takto oslovil Gudáké‰a, hubitel nepﬁátel, Hr‰íké‰u. "Nebudu
bojovat," ﬁekl Góvindovi a zmlkl.
Bojím se prázdnoty a samoty, nevidím nic, co by mne mohlo potû‰it. Nerozumím této
situaci, nevím co mám dûlat, nevidím Ïádnou ‰Èastnou budoucnost. Vzdávám se, nemohu
bojovat sám se sebou.
10. Pán smyslÛ Kri‰na pravil, ó Bharatovãe, sklíãenému ArdÏunovi mezi obûma
vojsky jakoby s úsmûvem tato slova:
BÛh je vÏdy a v‰ude s námi, je na‰e opora i útûcha, v kaÏdém okamÏiku se k nûmu mÛÏeme
obrátit a o nás nezklame. Musíme ov‰em vûdût, co od nûj mÛÏeme Ïádat a také dostat.
Útûchu moudrosti, klid ticha a sílu poznání - to jsou jeho dary.
11. Vzne‰en˘ pravil: Trápil ses vûcmi, jimiÏ není tﬁeba se trápit, a pﬁitom ﬁíká‰ slova
moudrosti. Mudrci se netrápí ani nad mrtv˘mi, ani nad tûmi, kdo Ïijí.
Nauãil jsi se moudrá slova, ale nezná‰ pﬁesnû jejich smysl. To v‰e bylo dobré, aby jsi do‰el
aÏ sem.Teì se to stává zbyteãnou zátûÏí, zbav se toho a buì svobodn˘. Naﬁíká‰ jen nad sv˘m
otroctvím.
12. NeboÈ se vûru nikdy nestalo, aby nebylo Mne, tebe, ãi tûchto vládcÛ, a stejnû
tak se ani nestane, abychom my v‰ichni kdy pﬁestali b˘t.
V‰e existuje pouze ve vûãném kontextu Boha a vûdomí - jeho základního projevu. V‰e
je jeho souãástí. Cokoli je projevené musí zákonitû skonãit, ale neprojevená podstata
je vûãná.
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13. Podobnû jako v tomto tûle duch proÏívá mládí, dospûlost a stáﬁí, stejnû tak
nab˘vá i jiného tûla. Tím se moudr˘ nedá mást.
V‰e jsou jenom my‰lenky, jedna skonãí, druhá zaãne. To není skuteãnost, ta nemá nikdy
konce. V kontextu pravého poznání je v‰e jen hra s jasn˘mi pravidly, v kontextu iluze je to
skuteãnost plná utrpení a nesmyslnosti.
14. Ó synu Kuntí, vÏdyÈ doteky smyslÛ s hmotn˘m svûtem, vyvolávající horko a chlad,
blaho a strast, pﬁicházejí a odcházejí, jsou nestálé. Sná‰ej je trpûlivû, Bharatovãe.
Pﬁipoutanosti, touhy, závislosti, radosti a pocity jsou jen vûãnû promûnné my‰lenky. Zaãnou
a skonãí a pﬁijde jin˘ dal‰í pocit. Hledej a nalezni zdroj toho v‰eho, to ticho, odkud v‰echny
my‰lenky vycházejí. V‰e co zobrazují je jen vûãnû promûnné okolí, které nikdy nebude
dle na‰ich pﬁedstav. Jediná cesta je osvobodit se od nesmyslné pﬁipoutanosti.
15. Jedinû moudr˘ ãlovûk, kterého ony nerozru‰í a pro nûhoÏ jsou blaho i strast
totoÏné, ó b˘ku mezi muÏi, jen ten je hoden nesmrtelnosti.
Vûãn˘ princip je neteãn˘ k úspûchu i neúspûchu, v‰echny emoce, i vysoce morální jsou
ru‰ivé a vycházejí z nevûdomosti. Pravé poznání vidí svût z perspektivy Boha a ví, Ïe v‰e
co se v iluzi odehrává má své pﬁíãiny a dÛsledky, ale nenechá se tím obelstít. V‰echny tyto
jevy jsou pouze v iluzi svûta. Vûãnost nezná Ïádné jevy a zmûny. Tam je nekoneãné ticho.
16. Ti kdo vidí pravdu, do‰li k závûru, Ïe to co je iluzorní, je pomíjivé a to co je
stálé je vûãné. K tomuto závûru do‰li kdyÏ studovali povahu obou.
17. Vûz v‰ak, Ïe to, ãím je toto v‰e proniknuto, nelze zahubit. Nikdo nemÛÏe pﬁivodit
zkázu toho, co nepomíjí.
Pﬁedstava projeveného vûãného Boha je prázdn˘ prostor, kter˘ mÛÏe obsahovat hmotu
nebo energii, ale po té co hmota nebo energie prostor opustí, prostor zÛstane tímto
nepoznamenán. Hmota a energie jsou tak vlastností nemûnného prostoru. Takto si mÛÏeme
pﬁedstavit Boha, kter˘ v‰e obsahuje, v‰e prostupuje, ale není pozorovateln˘. MÛÏeme
si pouze uvûdomit jeho existenci, nic ve kterém je v‰e.
Ideová pﬁedstava vûãného Boha je vûãné vûdomí, jehoÏ produktem je mysl, která ze smyslÛ
pﬁijímá signály a z nich sestavuje obraz svûta. Z tohoto pohledu je svût a vesmír pouze
my‰lenkou a my‰lenky pouze vlastností vûdomí. Zavﬁeme oãi, svût nevidíme, usneme
a ve snu je naprosto jiná "realita". Uklidnûní mysli, zastavení my‰lenek vrací stav prvotní,
svût "zmizí" a objevuje se pravá skuteãnost, BÛh - vûdomí bytí v blaÏenosti.
18. Praví se, Ïe tato tûla vtûleného, kter˘ je trval˘, nezniãiteln˘ a nezmûﬁiteln˘,
jsou smrtelná. Proto bojuj, ó Bharatovãe.
19. Kdo si myslí Ïe zabíjí, nebo je zabíjen je nevûdom˘. Pravé poznání je Ïe On
nezabíjí ani nemÛÏe b˘t zabit.
20. On se nerodí ani nikdy neumírá, nikdy nevznikl ani více nezanikne. Je nezrozen˘,
trval˘, odvûk˘ a starobyl˘ nezahyne, je-li zabito tûlo.
21. CoÏ ãlovûk, kter˘ ví, Ïe On je nezniãiteln˘, trval˘, nezrozen˘ a nepomíjiv˘,
nûkoho zabíjí ãi dává zabít, synu Prthy?
22. Podobnû jako ãlovûk odhazuje zchátralé ‰aty a bere si nové, stejnû tak vtûlen˘
duch odhodí zchátralá tûla a vstupuje do jin˘ch, nov˘ch.
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23. Zbranû se ho netknou, oheÀ nespálí, voda ho neprosákne ani vítr nevysu‰í.
24. Nelze ho tít, nelze ho spálit, promoãit ani vysu‰it, je trval˘, v‰epronikající,
pevn˘, nehybn˘ a vûãn˘.
25. Praví se o nûm, Ïe je neprojeven˘, nepﬁedstaviteln˘ a nemûnn˘. Zná‰-li ho takto,
pak nemá‰, proã bys nad ním truchlil.
Pouze nevûdomost, neznalost pravé skuteãnosti zpÛsobuje, Ïe pomíjivé tûlo se vydává
za bytost. Skuteãná bytost v‰ak tûlo prostupuje a je nesmrtelná a nemûnná, aãkoli se zdá,
Ïe na sebe bere mnohé tvary. Tyto ver‰e jsou dostateãnû konkrétní. Pomíjivé vÏdy pomine,
nepomíjivé vÏdy zÛstává nemûnné.
26. Ale i kdyÏ se domnívá‰, váleãníku mocn˘ch paÏí, Ïe se stále rodí anebo Ïe stále
umírá, ani pak nemá‰ proã ho litovat.
27. VÏdyÈ kdo se narodil, zcela jistû zemﬁe, a kdo zemﬁel zcela jistû se narodí.
Proto bys nemûl Ïelet toho, co je nevyhnutelné.
Pokud si nedokáÏe‰ pﬁedstavit nesmrteln˘ nezrozen˘ princip a má‰ pﬁedstavu umírajícího
a znovu se rodícího bytí, nemusí‰ truchlit. NezáleÏí na pﬁedstavû nejvy‰‰ího principu. KaÏdá
pﬁedstava je pouze nepﬁesn˘m pokusem o popsání nepopsatelného. DÛleÏitá je víra
v nejvy‰‰í princip. Tato víra je nástrojem k jeho dosaÏení.
28. Bytosti jsou na poãátku neprojevené, uprostﬁed jsou projevené a neprojevené
jsou opût na konci. K ãemu tedy náﬁek, Bharatovãe?
Îádná vtûlená bytost nezná svou pﬁedchozí ani svou budoucí podobu. Známe jen urãit˘
nynûj‰í stav, kter˘ se stejnû prÛbûhem ãasu mûní. Jestlipak si vzpomeneme, co bylo pﬁed
dvaceti lety, jaké byly pﬁedstavy co bude za dvacet let, tedy nyní? Jak si pﬁedstavujeme svÛj
svût za dvacet let? Co v‰ak je poﬁád dÛleÏité? Îít teì, v tom jediném nekoneãném nyní.
29. Zázrakem ho jeden spatﬁí, zázrakem o nûm jin˘ hovoﬁí a dal‰í o nûm zázrakem
sl˘chá. Nûkdo ho v‰ak nezná, tﬁeba o nûm sly‰el.
Ti kdo opravdu znají, hovoﬁí zﬁídka a vût‰inou mlãí. Ti kdo dostali milost, ale nemají úplné
poznání, hovoﬁí s nad‰ením. Ti kdo nedostali milost, ale vûﬁí, tak naslouchají. Ti kdo nemají
dar víry, aã sly‰í slova, tak nevûdí kam je zaﬁadit.
30. Tento duch vtûlen˘ v tûle ve‰kerenstva je trvale nehynoucí, Bharatovãe. Proto bys
nemûl truchlit pro Ïádnou bytost.
Vûz, Ïe tûlo je smrtelné a musí zahynout, to nesmrtelné v‰ak pokraãuje dále. Není tﬁeba
Ïádné vzru‰ení mysli pro nevyhnutelnou vûc.
31. Dbej na svou povinnost a pﬁestaÀ se chvût. VÏdyÈ pro váleãníka není nic lep‰ího
nad spravedliv˘ boj.
Ve vlastní bitvû jsme v‰ichni ctnostní brahmáni i udatní váleãníci. V na‰í mysli je spousta
zákeﬁn˘ch a podl˘ch vûcí a ty se musí odstranit. KaÏdé váhání nahrává soupeﬁi a zbyteãnû
prodluÏuje bitvu, jejíÏ v˘sledek je jasn˘. VÏdy zvítûzí a zÛstane vûãnost, pomíjivost pomine.
32. ·Èastní jsou, synu Prthy, k‰atrijové, kter˘m se nask˘tá takováto bitva, jakoby
pﬁíznivou náhodou otevﬁená brána do nebe.
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·Èasten je i ten, kdo pozná povahu mysli a stojí pﬁed bitvou za sebepoznání. Dveﬁe k poznání
vlastního Já jsou dokoﬁán otevﬁeny. A poznání BoÏské podstaty vlastního bytí to je pﬁece
nejbliÏ‰í a nejdokonalej‰í nebe.
33. Nepodstoupí‰-li tento spravedliv˘ boj, pak zahodí‰ svou povinnost i slávu
a utrpí‰ ztrátu povûsti spravedlivého váleãníka.
Pokud vzdá‰ tento boj, bude‰ s tím muset Ïít. Co mÛÏe‰ uãinit dnes, neodkládej na zítra.
Zítra to nemusí‰ stihnout a zabere to potom mnohem déle.
34. V‰ichni tvorové si pak budou vyprávût o tvé nepomíjející pohanû a pro ãlovûka
váÏeného je pohana hor‰í neÏ smrt.
35. Velcí váleãníci si budou myslet, Ïe utíká‰ z boje ze strachu, a u tûch, kteﬁí
tû dosud ctili, upadne‰ v neváÏnost.
36. Mnohá nepûkná slova budou ﬁíkat tvoji nepﬁátelé hanobíce tvé schopnosti.
CoÏ mÛÏe b˘t nûco bolestnûj‰ího?
Poku‰ení budou silnûj‰í, ztratí‰ nynûj‰í silnou pozici a pﬁí‰tí boj bude mnohem tûÏ‰í.
37. Bude‰-li zabit, dosáhne‰ nebe, zvítûzí‰-li, ovládne‰ zemi. Proto povstaÀ, synu Kuntí,
s pevn˘m odhodláním k boji.
I pokud nezíská‰ vítûzství v tomto Ïivotû, Tvé pﬁí‰tí zrození bude mnohem pﬁíznivûj‰í
a boj bude‰ moci dokonãit pﬁí‰tû. Víra v moudrost a láska k Bohu pﬁiná‰ejí ovoce i v tomto
Ïivotû ve formû klidu, nadhledu, spokojenosti, schopnosti snadno ãelit obtíÏím.
38. Nauã se klást radost i strast, zisk i ztrátu, vítûzství i poráÏku sobû naroveÀ,
a hotov se k boji. Tak nezhﬁe‰í‰.
Hﬁích není nic jiného neÏ nevûdomost. Pouze nevûdom˘ ãlovûk koná zlé skutky za které
trpí. KdyÏ se pohár naplní, dojde k uvûdomûní si stavu vlastní nevûdomosti a zaãíná boj
za jeho odstranûní, kter˘ maÏe v‰echny pﬁedchozí hﬁíchy. Hﬁíchem je potom jen dal‰í
vûdomé setrvávání v nevûdomosti. KdyÏ má‰ a zná‰ nepﬁítele, musí‰ ho porazit, jinak
zvítûzí on.
39. Toto je moudrost, která ti byla vyloÏena podle sánkhji. Nyní vyslechni moudrost
podle jógy. Ukáznûn touto moudrostí, synu Prthy, odvrhne‰ pouta ãinÛ.
Zde Kri‰na konãí v˘klad poznání pravé skuteãnost z pohledu vûãného bytí. Nyní vyloÏí
principy jógy, ãinnosti bez závislosti na jejích plodech, odpoutanosti od svûta, smyslov˘ch
vjemÛ, setrvávání v klidu mysli a oddanosti Bohu.
40. Îádné úsilí zde nepﬁijde nazmar, pro nezdar tu není místa, a dokonce i nepatrná
ãást této dharmy ochrání pﬁed velik˘m strachem.
Zﬁeknutí se plodÛ své práce, ze zaãátku i jakkoli malé, dodává moudré bytosti odvahu
a sílu pokraãovat dále. Tím se nahlodává zaãarovan˘ kruh touhy a práce na jejím
uspokojování a vstupuje nov˘ prvek - dar, bez oãekávání odmûny. Pﬁichází nov˘ pocit,
uÏ ne jen já a pro mne, ale také nûkomu jinému a tím konání bez pﬁímého materiálního
zisku. Zisk, kter˘ v‰ak tímto získáváme, svobodu mysli, za Ïádné peníze nekoupíme.

18

2.33

41. Musí‰ mít jedinou pevnou vÛli, potomku KuruÛ, neboÈ my‰lenky nerozhodn˘ch
jsou rozvûtvené a nekoneãné.
KaÏd˘, kdo chce získat nejvy‰‰í moudrost, musí mít tento cíl jako jedin˘, tomuto cíli
podﬁídit cel˘ svÛj Ïivot. DosaÏení nejvy‰‰ího poznání je vpravdû jedin˘ smyslupln˘ cíl,
v‰e ostatní pomine, bude zniãeno ãasem, dosaÏení sebepoznání znamená dosaÏení
vûãnosti, povznesení se nad pomíjivost a jedinou nesmrtelnost. Dokud bude na‰e mysl
strhávána mnoha jin˘mi ãinnostmi, nebudeme schopni nejvy‰‰í cíl dosáhnout.
42-43. Synu Prthy, po‰etilí si libují v slovech védÛ a tvrdí, Ïe není nic jiného, mají
v povaze Ïádost a jejich nejvy‰‰ím cílem je nebe. Proná‰ejí kvûtnatá slova, jeÏ
vybízejí k rozliãn˘m obﬁadÛm smûﬁujícím k dosaÏení poÏitkÛ a moci a nabízejí jako
plody ãinÛ dal‰í zrození.
DodrÏování náboÏensk˘ch pﬁedpisÛ je dÛleÏité pro dosaÏení co nejvy‰‰í ãistoty. Ten, kdo
nedosáhl nejvy‰‰ího poznání a touÏí po nûm, dodrÏuje náboÏenské pﬁedpisy s vírou,
Ïe tímto získá nejen hmotné ale i duchovní pﬁedpoklady pro dosaÏení nejvy‰‰ího cíle
- sebepoznání. Ten, kdo poznal nejvy‰‰í pravdu, dodrÏuje náboÏenské pﬁedpisy proto, aby
ukázal tuto cestu lidem v nevûdomosti a utvrdil je v jejich víﬁe. Ti, kdo dodrÏují náboÏenské
pﬁedpisy jen pro jednodu‰‰í a snadnûj‰í Ïivot v tomto svûtû, jdou sice nevûdomky
a pomalu, ale pﬁesto, k nejvy‰‰ímu cíli.
44. Ti, kdo lpûjí na poÏitcích a moci a jejichÏ my‰lení je uneseno touto ãinností, postrádají pevnou vÛli, která by je vedla k soustﬁedûní.
Pﬁíli‰ná závislost na smyslov˘ch poÏitcích a bohatství a neuvûdomování si pravé skuteãnosti vede ke ztrátû klidu. Pokud si pﬁisvojíme BoÏské dary, nebudeme za nû Bohu dûkovat,
ãeká nás pouze utrpení ze ztrát, které nakonec utrpíme. V‰e co si myslíme, Ïe máme budeme muset stejnû odevzdat, proã to neudûlat co nejdﬁíve a neosvobodit se z pout majetku.
45. Védy náleÏejí do oblasti tﬁí kvalit. Ty, ArdÏuno, stÛj mimo tyto kvality,
nad dvojností, vÏdy setrvávaje v ãistotû, povznesen˘ nad hromadûní a uchovávání,
buì sám sebou.
NáboÏenské pﬁedpisy ukazují prostﬁednictvím vnûj‰ího Boha lidem zpÛsob, jak Ïít moudﬁe
a klidnû, spokojenû a ‰Èastnû v rámci spoleãnosti a rodiny. Toto je základní a nezbytn˘ krok
na cestû k sebepoznání. Bez víry, odevzdání a neulpívání nebudeme nikdy schopni poznat
BoÏskou milost, která je tím nejsilnûj‰ím impulsem, kter˘ prÛbûh celé bitvy obrátí
ve prospûch ctností.
46. Osvobozen˘, kter˘ prohlédl, má ze v‰ech védÛ stejn˘ uÏitek jako ze studny,
je-li v‰ude kolem záplava vody.
Kdo dostal BoÏskou milost, nepotﬁebuje b˘t pﬁesvûdãován náboÏensk˘mi texty.Tyto texty jsou
ov‰em velice uÏiteãné pro zniãení v‰ech zb˘vajících závislostí a ﬁe‰ení problémÛ. Zejména
Bhagavadgíta dává odpovûdi nejen na to, jak dojít k sebepoznání, ale i na otázky bytí
osvobozené bytosti. Musíme si uvûdomit, Ïe desítky let Ïivota v iluzi nesmaÏe BoÏská
milost, ale jen dal‰í peãlivé a poctivé pozorování v‰ech my‰lenek, zji‰Èování jejich kvalit
a niãení v‰eho ru‰ivého nebo svazujícího. BoÏská milost jasnû ukáÏe cíl a dá obrovskou
energii k jeho dosaÏení.
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47. Má‰ právo pouze na ãiny, nikdy v‰ak na jejich plody. Plody ãinÛ nesmûjí b˘t
pro tebe pohnutkou, av‰ak neulpívej ani na neãinnosti.
Pochopení pravého stavu vûcí a poznání skuteãné reality neosvobozuje vtûlenou bytost
od povinností a ani z nûj nedûlá tvoﬁitele ãi dokonce stvoﬁitele. Toto je obrovské
nepochopení BoÏského stavu. BoÏsk˘ stav je naprosté osvobození od iluze svûta, naprost˘
klid, kter˘ neporu‰í vykonávání povinností ani získávání plodÛ z ãinÛ. Osvobozená bytost
je mimo iluzi svûta, neteãná a vûãnû klidná mysl.
48. Zﬁekni se ulpívání, DhanandÏajo, buì lhostejn˘ k úspûchu i neúspûchu a konej
ãiny setrvávaje v józe. Taková jednostejnost se naz˘vá jógou neboli ukáznûností.
Dûlej své povinnosti, pﬁijmi jak˘koli v˘sledek bez v˘jimky, buì vÏdy klidn˘. Toto je vnitﬁní
a jedin˘ skuteãn˘ klid. Pokud ho má‰, mÛÏe‰ ho ztratit jen díky své vlastní nedokonalosti.
KaÏdá nesvoboda je jen druh pﬁipoutanosti, touhy nebo závislosti mysli.
49. NeboÈ ãin je, DhanandÏajo, zdaleka podﬁadnûj‰í neÏli jóga sebekáznûní rozumem.
V rozumu hledej své útoãi‰tû. Politováníhodní jsou ti, kteﬁí touÏí po plodech sv˘ch
ãinÛ.
Bhaktijóga znamená oddej se mi, miluj Mne, odevzdej Mi v‰e co si myslí‰, Ïe jsi nebo
co má‰. Karmajóga znamená dûlej v‰e co je tvou povinností, klidnû pﬁijmi jak˘koli v˘sledek
tvé práce, buì pouze nástrojem mé velikosti. Ti kdo poznali a pﬁijali jednu ãást jógy znají
samozﬁejmû v˘sledky ãásti druhé.
50. âlovûk ukáznûn˘ rozumem odvrhuje v tomto Ïivotû dobré ãiny stejnû jako zlé.
Proto pûstuj jógu sebekáznûní. Ukáznûnost znamená obratnost v ãinech.
Vyrovnaná mysl získaná odevzdáním a poznáním, odpoutanost od plodÛ své ãinnosti,
setrvávání v klidu, to je cíl a vrchol zmiÀované jógy, klid uprostﬁed povinn˘ch ãinností
dosaÏen˘ poznáním pravdy a odevzdáním.
51. VÏdyÈ mudrci jógou ukáznûní skrze rozum, kteﬁí zanechali plodÛ vznikl˘ch
z ãinÛ, jsou osvobozeni od pout zrození a dosahují stavu kde není utrpení.
âlovûk s vyrovnanou myslí, setrvávající v klidu, není zatahován do kolobûhu my‰lenek.
Tento stav je naz˘ván vnitﬁní ticho a je to nejdokonalej‰í stav bytí. Mysl samozﬁejmû
funguje dále, pokud takov˘ ãlovûk ãte, naslouchá nebo hovoﬁí, my‰lenky tento proces
podporují. Av‰ak v‰e probíhá v nejvy‰‰í odpoutanosti a ãistotû a po dokonãení procesu
znovu zavládne vnitﬁní ticho.
52. AÏ tvÛj rozum pﬁekoná hou‰tinu klamu, dojde‰ lhostejností ke v‰emu,
co bylo i co má b˘t je‰tû sly‰eno.
V‰e co bylo potﬁeba udûlat pro vybojování sebepoznání se po jeho dosaÏení stává
nadbyteãn˘m a je pouze vzpomínkou. V‰e nové co pﬁichází, je mezi vzpomínky zaﬁazováno.
Nic neru‰í vnitﬁní ticho.
53. AÏ tvÛj rozum, doposud rozptylovan˘ tím, co jsi sly‰el od autorit, spoãine nehybn˘
a nepohnut˘ v soustﬁedûní, tehdy dovr‰í‰ svou jógu sebekáznûní.
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Ten, kdo poznal nejvy‰‰í pravdu a dobojoval bitvu se v‰emi my‰lenkami, ten vpravdû
zavr‰il poznání, ke kterému v‰echny náboÏenské knihy ukazují cestu. Je-li cíl cesty dosaÏen,
není tﬁeba se vracet na cestu pro vlastní pouãení. Není v‰ak na ‰kodu studovat knihy
pro roz‰íﬁení schopností osvûtlit právû tyto ukazatele lidem, kteﬁí jsou stále na cestû.
54. Jak se, Ké‰avo, popisuje ãlovûk, jehoÏ moudrost je ustálená a kter˘ setrvává
v soustﬁedûní, jak má ãlovûk ustáleného rozumu hovoﬁit, jak má sedût, jak se má
pohybovat?
55. Vzne‰en˘ pravil: KdyÏ odvrhne v‰echny Ïádosti ukryté v mysli, synu Prthy,
a je spokojen sám v sobû, pak se ﬁíká, Ïe jeho moudrost je ustálená.
56. âlovûk, jehoÏ mysl nehárá v utrpeních, kter˘ je prost touhy uprostﬁed radostí
a jehoÏ opustily vá‰nû, strach i hnûv se naz˘vá mudrcem ustáleného rozumu.
57. JestliÏe je ãlovûk ve v‰em prost˘ pﬁíchylnosti, neraduje, se ani nechová nenávist,
aÈ se mu dostává dobrého ãi zlého jeho moudrost je upevnûná.
Srí Ramana Mahari‰i praví: Guru je ten, kdo po celou dobu zÛstává pohrouÏen hluboko v já,
ten, kdo nevidí rozdílu mezi sebou a jin˘mi. Není posedl˘ názorem, Ïe on je osvícen˘ a ostatní okolo nûj Ïijí v Ïaláﬁi Ega. Jeho sebevláda je neotﬁesitelná a není nikdy ze svého klidu vyru‰en.
58. A jestliÏe na v‰ech stranách stáhne smysly od smyslov˘ch pﬁedmûtÛ, podobnû
jako Ïelva své údy, jeho moudrost je upevnûná.
Zde je velice zajímav˘ popis pocitu odpoutání mysli od tûla. Ve chvílích ãinnosti, kdy je
nutno se v my‰lenkách této ãinnosti vûnovat, je mysl spojena s tûlem a ﬁídí jeho ãinnost.
Po ukonãení ãinnosti, v pﬁechodu do stavu klidu a odpoutání se od tûla BoÏská energie
proudící ze Srdce uvolní spojení mysli a tûla a pocit uvolÀování pﬁipomíná zatahování
údÛ Ïelvy do krun˘ﬁe klidné mysli.
59. Smyslové pﬁedmûty pﬁestávají existovat pro vtûleného ducha, kter˘ se zdrÏuje
poÏitkÛ, jedinû chuÈ k nim zÛstává. I tato chuÈ v‰ak zmizí, jakmile spatﬁí Nejvy‰‰ího.
BoÏská milost, kterou získá kaÏd˘ pokroãil˘ Ïák ve chvíli dostateãného odevzdání, touze
po poznání a soustﬁedûní se na Boha aÏ k náboÏenskému vytrÏení je nepopsatelná, témûﬁ
nesnesitelná lehkost bytí. Tuto milost samozﬁejmû brzo ztratí, neboÈ pro její trvalé dosaÏení
není jeho mysl oãi‰tûna. Ochutnání tohoto pocitu je v‰ak tak siln˘m záÏitkem, Ïe v‰e co
pﬁekáÏí trvalému setrvávání v BoÏí milosti je rychle bez rozdílu odstraÀováno a Ïák se tak
velice rychle blíÏí cíli.
60. VÏdyÈ bouﬁlivé smysly uná‰ejí násilím i mysl ãlovûka, kter˘ prohlédl, synu Kuntí,
byÈ vynaloÏil sebevût‰í úsilí.
Pﬁipoutanost ke smyslov˘m vjemÛm a neklid mysli jsou navzájem provázané pﬁekáÏky,
které je nutno s velk˘m odhodláním a úsilím potlaãit. Není dobﬁe se uzavírat pﬁed
smyslov˘mi vjemy, mnohem lep‰í je otevﬁít se jim a pﬁijmout v‰e co smysly nabízejí,
peãlivû studovat jejich fungování, jejich zpÛsob ru‰ení klidu v mysli a tímto poznáním
se osvobozovat od otroctví, které pﬁiná‰ejí. Napﬁíklad kdyÏ máme zavﬁené oãi pﬁi meditaci,
zrakové centrum neustále generuje barevné pocity, svûtlo procházející pﬁes víãka je neustá-
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le sledováno a zamûstnává mysl pﬁedstavami. Pﬁi otevﬁen˘ch oãích proudí obraz volnû
do mysli, ta tím nemá tolik moÏností k pﬁedstavám a snáze se uklidní a obraz je pozorován
neteãnû a bezmy‰lenkovitû.
61. JestliÏe je v‰echny ovládl, nechÈ usedne ukáznûn˘ a oddává se Mi, neboÈ jen
má-li ãlovûk smysly ve své moci, jeho moudrost je upevnûná.
Pouze kontrola smyslÛ, uklidnûní mysli a zamûﬁení vûdomí na nejvy‰‰í princip je jedinou
cestou k sebepoznání a je také v˘sledkem sebepoznání. Kdo chce dosáhnout sebepoznání,
musí jít touto cestou, kdo dosáhl poznání, setrvává v tomto stavu.
62. UvaÏuje-li ãlovûk o smyslov˘ch pﬁedmûtech, pochází z toho ulpívání, z ulpívání
se rodí Ïádost, z Ïádosti povstává hnûv.
63. Z hnûvu vzniká pom˘lení, z pom˘lení ztráta pamûti, ze ztráty pamûti zánik
rozumu, a se zánikem rozumu ãlovûk upadá.
64. Av‰ak ãlovûk, kter˘ ovládl své Já a smyslové pﬁedmûty míjí se smysly
vzdálen˘mi vá‰nû a nenávisti a podﬁízen˘mi sobû, dojde uklidnûní.
65. V uklidnûní dochází k zániku v‰ech jeho strastí, neboÈ má-li ãlovûk klidné
my‰lení, jeho rozum se rychle upevÀuje.
Tyto ver‰e jsou nejdokonalej‰ím popisem chování mysli ãlovûka, kdo pochopí a uvûdomí
si jejich smysl a vytvoﬁí si kontrolní procesy mysli tak, aby se ulpívání co nejvíce omezilo
ten je velice blízko nejvy‰‰ímu cíli.
Poãátek otroctví mysli spoãívá v upﬁení její pozornosti k vnûj‰ímu objektu, jehoÏ existence
je signalizována smysly. Z této pozornosti se zrodí vztah k danému objektu. Vztah se vyvine
v touhu (vlastnictví, zniãení apod.). Touha zpÛsobí pﬁipoutanost a závislost. To v‰ak znamená konec svobody, navíc nikdy nejsou naplnûny pﬁedstavy mysli a vznikají emoce (hnûv,
Ïárlivost, nenávist, apod.)
Tyto emoce jsou zpÛsobeny sebezotroãujícím chováním mysli, nikoli existencí objektu.
To znamená, Ïe vzniká klamná iluze, ãlovûk zapomene pﬁedchozí stav a neuvûdomuje
si nesmyslnost svého poãínání a tak konãí jeho sebevláda a Ïije v omylu.
V‰imnûme si, Ïe objekt je prakticky nevinn˘, on jen existuje a v‰e se odehrává pouze
v mysli. Takov˘to postup není ojedinûl˘, n˘brÏ témûﬁ pravidlem pro chování nezkrocené
mysli. Stovky lákadel, stovky vábení, stovky tuÏeb, stovky pﬁipoutaností, stovky emocí.
Tak vypadá obraz mysli bûÏného ãlovûka. Je to labyrint, ze kterého nelze uniknout jinak,
neÏ zaãít od základÛ bourat a ãistit a to na v‰ech úrovních. Ovládnout smysly pomocí
meditace, aby více nelákaly mysl, najít vzniklé touhy a zbavit se jich, zlomit pﬁipoutanosti
a závislosti odevzdáním se Bohu. Jin˘mi slovy opût pilnû a odhodlanû cviãit v‰echny základní
jógy, uklidÀovat a ãistit mysl, nelpût na plodech své ãinnosti, hledat klid prvotního stavu
a pﬁedev‰ím milovat Boha.
66. Kdo se neukáznil, postrádá rozum a chybí mu i schopnost rozjímání. Pro toho,
kdo nerozjímá, není klidu, a nemá-li klid, odkud mÛÏe oãekávat ‰tûstí?
Ten, kdo není schopen zkrotit mysl a smysly, nikdy nedosáhne klidu. Kdo Ïije v neklidu
nepozná ‰tûstí. Kdo neÏije ve ‰tûstí, Ïije naprosto zbyteãnû, ‰íﬁí kolem sebe pouze neklid
a nevûdomost. Jeho svût se stane stejnû neklidn˘ a nevûdom˘, jako je on sám a jedinou
cestou ven je cesta moudrosti.
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67. NeboÈ mysl, jeÏ podléhá tûkajícím smyslÛm, uná‰í jeho moudrost jako vítr loì
po hladinû.
Jakákoli ‰ance ponechaná mysli k vytvoﬁení iluze Ega je okamÏitû vyuÏita. I poraÏen˘
nepﬁítel je vÏdy ve stﬁehu a ãeká na jedinou slabost, pochybnost, kterou vÏdy vyuÏívá
ke zmatení a dobytí zpût ztracen˘ch pozic.Ten, kdo v‰ak poznal pravé ‰tûstí se nenechá zmást,
nepﬁítele objeví a zahubí, neboÈ zná jedinou pravou skuteãnost a Ïádná iluze ji nemÛÏe
nahradit.
68. Proto, váleãníku mocn˘ch paÏí, jestliÏe má ãlovûk smysly na v‰ech stranách
odtaÏeny od smyslov˘ch pﬁedmûtÛ, jeho moudrost je upevnûná.
Pouze ten, kdo je pevn˘ a má neochvûjnû mysl a s ní své smysly pod kontrolou, je v naprostém
klidu a ‰tûstí, prost omylÛ a iluzí mysli.
69. Co je pro v‰echny tvory nocí, je pro toho, kdo se ovládl, dobou bdûní, v ãem
tvorové zÛstávají bdûlí, není neÏ nocí pro mudrce, kter˘ zﬁí.
Stav zmatené mysli je stavem naprostého zoufalství pro toho, kdo zná pravou podstatu
bytí. Nic v tomto svûtû, nic co pﬁiná‰í smysly se nevyrovná tichu mysli a blaÏenosti bytí
v moudrosti. Ten, kdo nepoznal nejvy‰‰í stav, kdo je neustále ve vleku událostí, kdo
se povaÏuje za tûlo, za pÛvodce ãinÛ a touÏí po plodech své ãinnosti, ten nemÛÏe pochopit
stav osvobozeného ãlovûka. Tento stav nelze popsat, nelze jej vysvûtlit, nelze jej pochopit.
Tohoto stavu lze pouze dosáhnout poctiv˘m úsilím, pûstováním jednotliv˘ch ctností
a obdrÏením BoÏí milosti.
70. Míru dosáhne jen ten, do nûhoÏ vstupují v‰echny Ïádosti, tak jako kdyÏ vody
naplÀují oceán, kter˘ pﬁesto ve svém základû zÛstává nehybn˘, nikoli v‰ak ãlovûk,
kter˘ sv˘m Ïádostem podléhá.
Osvobozen˘ ãlovûk pﬁijímá v‰e a opou‰tí v‰e se stejn˘m klidem. Není Ïádn˘ dÛvod ãinnosti
vykonávat ani nevykonávat, není dÛvodu neobhospodaﬁovat majetek, vÏdy musí v‰ak mysl
spoãívat v pravém poznání a naprostém klidu. Okolní svût se mûní, pﬁichází nové vûci,
staré zanikají, nevûdomému ãlovûku to pÛsobí utrpení, moudr˘ zná pomíjivou podstatu
svûta a není tím nikterak ovlivnûn.
71. Ten, kdo zanechá v‰ech Ïádostí a jedná prost touhy, pocitu vlastnictví
a fale‰ného já, dojde míru.
Ten, kdo zniãil koﬁeny Ega, pocit vlastní dÛleÏitosti, pocit vlastnictví, touhy po smyslov˘ch
poÏitcích a odpoutal mysl od promûnlivého svûta, setrvávaje neotﬁesitelnû v nejvy‰‰í
moudrosti a klidu, jen ten je opravdu ‰Èastn˘. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal: "Ani maharádÏa
se nemÛÏe rovnat ãlovûku, kter˘ nemá Ïádné touhy".
72. Toto je spoãinutí v brahma, synu Prthy, a kdo ho dosáhne, ten se nedá zmást.
Kdo v nûm spoãine, tﬁeba aÏ v posledním okamÏiku, spûje k blaÏenosti vyvanutí
v brahma.
Pouze ãlovûk, znal˘ pomíjivosti svûta, trvale setrvávající ve vûãné BoÏské milosti,
je vskutku v BoÏím království. Nepromûnlivá vûãnost a nepﬁítomnost touhy zpÛsobí

2.72

23

zmizení vnímání ãasu. âas vnímá jen ten, kdo je nesvobodn˘. Kdo je opravdu stále ‰Èastn˘,
ten je naprosto neteãn˘ k tomu co se dûje okolo a neãeká na Ïádnou zmûnu v budoucnosti.
KAPITOLA T¤ETÍ
ArdÏuna vyslechl úvodní ﬁeã, ale nepochopil zcela smysl. Nejprve mu Kri‰na vysvûtlil, Ïe svût
je pomíjiv˘ a konání uloÏen˘ch povinností je nutné. Jakákoli ãinnost v‰ak musí b˘t vykonána bez pﬁipoutanosti, bez oãekávání zisku. Takto jedná pouze osvobozená osoba,
setrvávající v naprostém klidu vûdoma si pomíjivosti svûta a znalá vûãného BoÏského stavu
bytí. Kri‰na proto ob‰írnûji vysvûtlí podstatu karmajógy, vykonávání ãinností bez ulpívání
na jejich v˘sledcích.
1. ArdÏuna pravil: JestliÏe soudí‰, DÏanárdano, Ïe rozum je lep‰í neÏ ãin, proã mne
pobízí‰ k tomuto hroznému dílu, Ké‰avo?
Nestaãí budu-li Ïít moudﬁe, dle pokynÛ mudrcÛ a knih? Musím opravdu zniãit v‰e co ru‰í mou
mysl abych dosáhl ‰tûstí? Pochybnosti stále ovládají ArdÏunovu mysl a boﬁí jeho odhodlání
bojovat.
2. Slovy, která jsou obojetná, jako bys mátl mÛj rozum. ¤ekni mi najisto to jediné,
ãím bych mohl dosíci nejvy‰‰ího dobra.
Nechápu zcela co jsi mi chtûl ﬁíci. Je opravdu prosazení vzne‰ené touhy jednáním
bez oãekávání zisku? Neupadnu jen do dal‰ího zmatení, ze kterého není úniku?
3. Vzne‰en˘ pravil: JiÏ dﬁíve jsem prohlásil, Ïe na tomto svûtû je dvojí pﬁistup,
Ó bezhﬁí‰n˘ - pro muÏe rozumu sebekáznûní poznáním a pro muÏe káznû
sebekáznûní ãiny.
Cesta poznání je cestou hledání podstaty fungování svûta, pochopení fungování mysli,
nalezení Ega, uvûdomování si vûãného v‰eprostupujícího principu a setrvávání v nûm. Cesta
ãinÛ je odevzdání pocitu já jsem konatel Bohu a vykonávání ãinností bez oãekávání plodÛ
této ãinnosti.
4. âlovûk se nevymaní z vlivu ãinÛ tím, Ïe nebude ãin podnikat, ani nedojde
dokonalosti tím, Ïe se vzdá Ïivota ve svûtû.
Bitvu o svobodu nikdy nevyhraji, pokud nevydám dostateãné úsilí a pokud nezabezpeãím svou
armádu ctností dostateãnou stravou a v˘zbrojí.
Osvobození od ãinÛ je moÏné pouze odevzdáním sebe a sv˘ch ãinÛ Bohu. Nevykonávání
povinností je velkou pﬁekáÏkou na cestû k osvobození. Nevykonat nûjakou povinnost
je rozhodnutí Ega, nevûdomosti, odevzdání této ãinnosti Bohu je jedin˘ osvobozující zpÛsob.
Odﬁíkání je pouze zpÛsobem uklidnûní rozbouﬁené mysli smyslov˘mi vjemy. K dosaÏení
dokonalosti je potﬁeba poznání a BoÏí milosti, která pﬁichází aÏ kdyÏ je mysl uklidnûna
správnû zamûﬁen˘m a efektivním úsilím.
5. NeboÈ vûru nikdo nesetrvá ani na okamÏik v neãinnosti. VÏdyÈ kaÏd˘ je bez vlastní vÛle pohánûn k ãinnosti kvalitami zrozen˘mi z pﬁírody.
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KaÏd˘ ãlovûk musí minimálnû jíst a setrvávat v podmínkách umoÏÀující jeho dal‰í pﬁeÏití.
KaÏd˘ dostává své zrození v urãité kvalitû a podle této kvality také musí vydávat úsilí
na umoÏnûní dal‰ího Ïivota. Nûkdo je dobﬁe materiálnû zabezpeãen, ale nemusí se mu
dostávat ctností a poznání, které jsou podmínkou pro duchovní rozvoj a tak promrhá dobré
zrození. Nûkdo je materiálnû zabezpeãen hÛﬁe, ale ãinnosti které vykonává mu ponechávají
dostatek ãasu k duchovnímu rÛstu. Nûkdo pro své zabezpeãení ãasto zbyteãnû spotﬁebuje
ve‰kerou energii a ãas a tak zÛstává bez duchovního pokroku.
6. âlovûk, jenÏ zkrotí svá ústrojí ãinnosti a nadále si v mysli vybavuje smyslové
pﬁedmûty, klame sám sebe a je zván pokrytcem.
7. Lep‰í v‰ak, ArdÏuno, je ten, kdo myslí zkrotil své smysly, a aniÏ ulpívá ústrojími
ãinnosti pûstuje sebekáznûní ãiny.
Úsilím, napﬁ. meditací je moÏno dosáhnout urãitého stavu uklidnûní tûla a odpoutání
od smyslov˘ch vjemÛ. Mysl takového ãlovûka mÛÏe b˘t dále pﬁipoutána k pﬁedmûtÛm
touhou, neklidnû putovat a po ukonãení meditace opût ovládnout pozice. Mysl musí b˘t
neustále pod kontrolou naprosto zbavena sv˘ch zbraní, jinak se klidu a moudrosti nedosáhne.
VÏdy je nutno pûstovat pravé poznání a oddanost k Bohu, neulpívání a setrvávání v tichu.
8. Konej dílo, které je tv˘m údûlem, neboÈ ãin je lep‰í neÏ neãinnost. Ani své tûlo by
nebylo moÏno udrÏet pﬁi Ïivotû bez ãinu.
Útûk od povinností neuklidní mysl ãlovûka. VÏdy si v my‰lenkách nesete tuto nesplnûnou
povinnost s sebou a je velice obtíÏné se s tím opravdu poctivû vyrovnat. Na druhou stranu
doãasné pﬁeru‰ení ve‰ker˘ch ãinností za úãelem uklidnûní mysli, setrvání na odlehlém
duchovním místû v tichu pﬁi zaji‰tûní zabezpeãení sv˘ch nezbytn˘ch potﬁeb mÛÏe b˘t pro
uklidnûní mysli rozhodujícím poãinem. V tomto okamÏiku nejste na útûku, mÛÏete v klidu
a s odstupem analyzovat dosavadní Ïivot, objevit zdroj chyb a pouãit se z nich a mÛÏete
ve‰kerou svou energii a pozornost vûnovat pouze duchovnímu pokroku. Tento zpÛsob mÛÏe
opravdovému hledajícímu pﬁinést rychlé dosaÏení nevy‰‰ího cíle.
9. Tento svût vûzí v poutech ãinÛ, s v˘jimkou ãinÛ konan˘ch kvÛli obûti. Za tím
úãelem konej ãiny prost ulpívání ArdÏuno.
Ve‰kerou svou ãinnost obûtuj Bohu, v‰e co má‰ a jsi odevzdej Bohu, on je prav˘m
majitelem a dárcem, jsi jen nástrojem v jeho rukou. V‰e je jen jeho dílo a proto musí b˘t
dokonalé, i kdyÏ nám na‰e nevûdomost brání to vidût, musí‰ v to vûﬁit. Tím zniãí‰
Ïivotodárné koﬁeny svého Ega, své nevûdomosti a takto zcela oddán jistû obdrÏí‰ BoÏí
milost.
10. KdyÏ pán tvorstva kdysi stvoﬁil lidi spolu s obûtí, pravil : Tou se rozmnoÏujte,
ona aÈ je vám krávou plnící v‰echna pﬁání.
Nejvy‰‰í ‰tûstí je poznání své pravé BoÏské podstaty, to je nejvût‰í zázrak, a jedinou cestou
k nûmu je obûtovat v‰e, co nás od nûj oddûluje. ObûÈ poÏitkÛ ze smyslov˘ch vjemÛ, obûÈ
plodÛ z vykonané práce, obûÈ vlastní identity, obûÈ majetku, obûÈ ãinnosti mysli, to jsou
jin˘m zpÛsobem vyjádﬁeny základní ãásti jógy. Kdo se jógou osvobodí od sv˘ch tuÏeb
a závislostí, ten si splní ve‰kerá pﬁání.
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11. Tou obûtí podporujte bohy a bohové nechÈ podporují vás. Vzájemnû se takto
podporujíce, dosáhnete nejvy‰‰ího dobra.
Bohové jsou zosobnûním ãistoty a ctností. Jejich neustál˘m uctíváním získáváme jejich
kvality a vlastnosti do své vlastní mysli. Získání BoÏsk˘ch vlastností je základní krok
k dosaÏení nejvy‰‰ího poÏehnání. Nejvy‰‰í poÏehnání je poznání své pravé BoÏské podstaty.
12. NeboÈ bohové, podpoﬁeni obûtí, vám dají Ïádané poÏitky. Kdo poÏívá jejich darÛ,
aniÏ jim je splácí, je vûru zlodûj.
Nevûdom˘ ãlovûk mÛÏe snadno ztratit své dary od Boha, nebude-li o nû peãovat a rozvíjet
je. Mnoho lidí má v‰e co potﬁebuje, ale povaÏují to za plod vlastní práce. O své ‰tûstí se
s Bohem dûlit nechtûjí. Boha volají aÏ ve chvíli, kdy své ‰tûstí ztratí. V té chvíli se ptají, proã
jsi tak zl˘ ó BoÏe. KdyÏ jsi takov˘, nebudu v Tebe vûﬁit.
Ten, kdo Ïije v Bohu, od Boha v‰e pﬁijímá a tû‰í se z jeho darÛ, ten ví, Ïe v‰e v tomto svûtû
je jen doãasné, pomíjivé. Pouze BÛh je vûãn˘ a nemûnn˘, kdo jej takto zná, nikdy uÏ netrpí
ztrátami v tomto svûtû.
13. Dobﬁí lidé, kteﬁí pojídají zbytky po obûti, jsou zpro‰tûni v‰ech vin, av‰ak lidé
‰patní, kteﬁí vaﬁí pouze pro sebe, poÏívají zlo.
V‰e co dáme Bohu, se nám vrátí zpût oãi‰tûno od ve‰ker˘ch hﬁíchÛ. Základní lidskou
potﬁebou je samozﬁejmû potrava. Pﬁi jejím získávání není tﬁeba v dne‰ním svûtû zabíjet
zvíﬁata. Pokrok v uchovávání vydatné a zdravé potravy i pro období vegetaãního klidu,
moÏnost levné dopravy z oblastí, které mají ãerstvou úrodu dává moÏnost Ïít zdravû
vegetariánsky i v oblastech Evropy. Ov‰em i vegetariánská strava s sebou nese bﬁemeno
násilí páchaného na rostlinách. Abychom se zbavili této zátûÏe, pﬁipravujeme jídlo ne pro
sebe, ale pro Boha. Jemu ho vaﬁíme, jemu ho nabídneme a co nám nechá, to sami sníme.
Takto se krásnû a jednodu‰e vyhneme závislosti na chuÈov˘ch vjemech. Jíst musíme kaÏd˘
den, jídlo by mûlo b˘t ãerstvé, vydatné a lahodné a ãlovûk, kter˘ si je pﬁipravuje sám pro
sebe mÛÏe snadno sklouznout k závislosti a pﬁipoutanosti, touze po poÏitku, a tak oslabit
vlastní armádu ctností a posílit nepﬁítele.
14. Tvorové povstávají z potravy, potrava z de‰tû, dé‰È vzniká z obûti, obûÈ
má pÛvod v ãinu.
V Indii je bezprostﬁednû vidût závislost Ïivota na vodû. U nás v Evropû nevysychají ﬁeky
a tak si dÛleÏitost vody neuvûdomujeme. Máme v‰eho dostatek aÏ nadbytek, ale platíme
za to velkou daÀ v podobû neustálého shonu a spûchu a tak si svoje poÏitky stejnû
nemÛÏeme vychutnat. K ãemu nám tedy jsou? Pro neustálé shánûní majetku ztrácíme
moÏnost si ho vÛbec uÏít. Tím, Ïe jsme na Boha zapomnûli, ztrácíme ze Ïivota radost,
neÏijeme, ale pﬁeÏíváme.
15. Vûz, Ïe ãin vzniká z brahma a brahma vzniká z nehynoucího. Proto v‰udypﬁítomné brahma trvale spoãívá v obûti.
ObûÈ je uvûdomování si a získávání BoÏsk˘ch vlastností, vedoucích k vysvobození. Ten,
kdo neví jak˘m zpÛsobem postupovat by se mûl s dÛvûrou obrátit na náboÏenské pﬁedpisy,
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které ho provedou poãáteãními úskalími a prakticky ukáÏí zpÛsob moudrého Ïivota. Ten,
kdo pochopí a dodrÏuje principy Ïivota v nejvy‰‰í ãistotû je velice dobﬁe pﬁipraven k boji
za poznání své pravé BoÏské podstaty.
16. Kdo v tomto svûtû nenásleduje kolobûh ziskÛ a obûtí, ten je nevûdom˘, libuje si
ve smyslovosti a Ïije marnû, synu Prthy.
Pokud neobûtujeme smyslová potû‰ení, nebudeme schopni bitvu za poznání své pravé BoÏské
podstaty vyhrát. Kdo je závisl˘ na smyslech a neosvobodí se od nich, nikdy nepﬁekoná
ani ostatní nepﬁátele a bitvu prohraje.
17. Není v‰ak povinností, jeÏ by mûl vykonat ãlovûk, kter˘ si ve svém Já libuje,
je skrze své Já nasycen a nalézá v Já zdroj uspokojení.
Setrvávání ve své pravé BoÏské podstatû, nalezení nejvy‰‰ího klidu a ‰tûstí zbavuje bytost
povinnosti vnûj‰í obûti, protoÏe ve‰keré vnitﬁní závislosti byly odstranûny. Taková bytost
vpravdû provedla nejvy‰‰í obûÈ a setrvává mimo materiální svût. Bitva s nepﬁítelem
je vítûznû dobojována a zbranû odpoãívají.
18. Osvobozen˘ nemá zájem ani na vykonan˘ch, ani na nevykonan˘ch ãinech,
a stejnû tak jeho prospûch nezávisí na Ïádné bytosti.
Seberealizovaná bytost setrvávající v poznání své pravé BoÏské podstaty nekoná Ïádné
ãiny, aãkoli její tûlo je aktivní. Jeho ãinnost nevychází z tuÏeb a závislostí, ale je pouze
naprosto ãistou aktivitou ‰íﬁící pravé poznání, klid a mír. Taková ãinnost má rÛzné formy
podle pﬁirozenosti seberealizované bytosti, od naprostého ticha, pﬁes v˘uku jógy a lásky
k Bohu aÏ po rÛzné dobroãinné ãinnosti. Ve‰keré ãinnosti jsou udrÏovány jen z dÛvodu ukazování správné cesty hledajícím a pro seberealizovanou bytost nemají Ïádného uÏitku
ani nejsou jinak dÛleÏité.
19. Proto vÏdy bez ulpívání konej své povinnosti, neboÈ ãlovûk, kter˘ koná ãiny
bez ulpívání, dosáhne Nejvy‰‰ího.
Hledající musí odevzdat v‰echny plody své práce Bohu, toto je poselství karmajógy a pouze
pokraãováním ãinností a neulpíváním na jejich plodech oslabí armádu nepﬁítele. Ten takto
pﬁijde o jeden z hlavních zdrojÛ své síly a brzo prohraje.
20. VÏdyÈ DÏanaka a ostatní dosáhli dokonalosti právû ãiny. Mûl bys je konat
s ohledem na zachování svûta.
Útûk od povinností je jednání Ega, které Ego posiluje. Navíc dává ‰patn˘ pﬁíklad ostatním
lidem. Takové chování je zbabûlé a naprosto nevhodné. Pouze správné vykonání uloÏen˘ch
povinností mÛÏe vést k vlastní seberealizaci a dát správn˘ pﬁíklad okolí. Viz pozn. 3.8.
21. Cokoli koná nejlep‰í ãlovûk, konali i ostatní lidé. Mírou, kterou on stanoví,
se ﬁídí cel˘ svût.
Toto je poselství pro mocné tohoto svûta. Vûzte, Ïe v‰e co udûláte, bude vzorem pro ostatní
lidi. Proto dbejte na nejvy‰‰í ãistotu, protoÏe jen tak budete spravedliv˘mi vládci. BohuÏel
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málokter˘ politik má jako hlavní cíl poctivou sluÏbu spoleãnosti a vût‰ina se zab˘vá pouze
svou vlastní nenasytností a p˘chou. Díky tomu Ïijeme opravdu v nejtemnûj‰í démonské
dobû.
22. Není ve tﬁech svûtech nic, co bych mûl vykonat, synu Prthy, nic nedosaÏeného,
ãeho bych mûl dosáhnout, a pﬁesto setrvávám v ãinnosti.
23. Kdybych totiÏ i nadále neúnavnû nesetrvával v ãinnosti, lidé by, synu Prthy,
v‰ude následovali v m˘ch ‰lépûjích.
24. Kdybych nekonal ãiny, tyto svûty by zanikly, stal bych se pÛvodcem zmatku
a zahubil bych tyto lidi.
BÛh sám je nejvy‰‰í karmajogín. Obsahujíce v‰e stvoﬁené, neuÏívajíce plodÛ své ãinnosti
je neustále ãinn˘. Pokud by pﬁestal ‰íﬁit BoÏské poznání do na‰ich Srdcí, nebyla by zde
Ïádná síla, která by umoÏnila zvítûzit ctnostem a porazit nevûdomost.
25. Jako jednají nevûdomí ulpívajíce na ãinech, Bharatovãe, mûl by moudr˘ jednat
bez ulpívání, hledû pﬁispût k zachování svûta.
Moudﬁí osvobození konají ãinnost v nejãist‰í kvalitû bez oãekávání jakéhokoli zisku. Jak by
mohli b˘ti odmûnûni více, kdyÏ jejich mysl stále spoãívá v Bohu a jeho vûãném klidu?
Tak dávají nejlep‰í pﬁíklad a nejúãinnûj‰í pomoc v‰em ostatním lidem.
26. NechÈ moudr˘ nepÛsobí rozpolcenost mysli nevûdom˘m, kteﬁí lpí na ãinech.
MÛÏe je uãit ãiny vykonávat a pﬁitom jednat ukáznûnû.
Nevykonávání povinností nevede k osvobození, neboÈ pramení z nevûdomosti. Jediná
správná cesta je povinnosti vykonávat bez lpûní na plodech ãinnosti. Moudr˘ ãlovûk nechÈ
tedy vykonává povinnosti a je tak nejlep‰ím pﬁíkladem pro nevûdomé. Nevûdomí tak díky
jeho pﬁíkladu budou praktikovat karmajógu. Mezi základní povinnosti patﬁí obûti, pokání
a dobroãinnost. Viz. 18.5.
27. âiny jsou v‰ude konány vlivem kvalit pﬁírody, ale ãlovûk zmaten˘ fale‰n˘m
já se domnívá, Ïe sám je ãinitelem.
28. Kdo v‰ak vpravdû zná odli‰nost mezi kvalitami a ãiny, ten si uvûdomuje,
váleãníku mocn˘ch paÏí, Ïe kvality pÛsobí v kvalitách, a neulpívá.
Na‰e pravé BoÏské Já je v neustálém klidu, není vyru‰eno Ïádnou ãinností, která
se odehrává v hmotném svûtû. Svût je vÏdy pouze promûnlivou iluzí vytvoﬁenou myslí
a smyslov˘mi vjemy. Ten, kdo v tomto klidu setrvává, nedá se touto ãinností vyru‰it a nechat se zaplést do iluze. Ten, kdo nezná své pravé Já se v této iluzi ztrácí a povaÏuje se za
toho, kdo koná ãiny. Neznaje tak pravé podstaty podstupuje neustálé utrpení, neboÈ v‰e co
vykoná a z ãinnosti získá není nikdy tak jak si pﬁedstavoval a v kaÏdém pﬁípadû v‰e jednou
ztratí. To je odvûk˘ zákon, je to jen otázka ãasu.
29. Lidé pom˘lení kvalitami pﬁírody ulpívají na ãinech tûchto kvalit. Kdo zná celek,
nemûl by zneklidÀovat ty, kdo jsou nevûdomí a znají jen ãást.
Ego, nepﬁítel klidné mysli si pﬁivlastÀuje potû‰ení ze smyslov˘ch vjemÛ a vyvolává dal‰í
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aktivitu pro udrÏení tûchto poÏitkÛ ãi jejich znásobení. Zotroãuje tak mysl, poutá ji ke smyslov˘m poÏitkÛm, vytváﬁí pﬁedstavu ‰tûstí, ve‰kerou ãinnost smûﬁuje na dal‰í potû‰ení,
která jsou pomíjivá a ve srovnání s absolutním ‰tûstím naprosto zoufalá. Zotroãená bytost
neznalá pravého ‰tûstí a neschopná svobodného uvaÏování bloudí v labyrintu strachÛ,
hnûvu, Ïárlivosti a nenávisti pro trochu smyslov˘ch potû‰ení, které se posléze opût
promûní v dal‰í závislost. Jediná cesta není nekonat, ale konat pro vy‰‰í vzne‰enou bytost,
která ãiny posvûtí a oãistí od závislosti. Takto se ve‰kerá ãinnost oãistí od vá‰nû
a nevûdomosti a nakonec se bytost osvobodí od vlivu hmoty i kvalit.
30. Svûﬁ v‰echny své ãiny Mnû a s my‰lením zamûﬁen˘m na základ Já chladnokrevnû
bojuj, jsa prost pﬁání i pocitu vlastnictví.
Konej ãiny pro Mne, mysli pﬁi tom jen na Mne, bojuj s nepﬁítelem, kter˘ tû o Mne okrádá,
nechtûj nic získat, v‰e dÛleÏité uÏ dávno má‰ a jedin˘ zpÛsob jak to nalézt je sebepoznání.
31. I ti lidé, kteﬁí se stále ﬁídí tímto m˘m uãením s vírou a bez reptání, jsou zbaveni
pout ãinÛ.
32. Vûz v‰ak, Ïe ztraceni jsou nerozumní, kteﬁí reptají, toto Mé uãení nenásledují
a jsou pomateni v‰í svou uãeností.
Jedin˘ zpÛsob osvobození od závislostí, je vzdát se v‰ech ru‰iv˘ch ãinností a pokraãovat ve
vykonávání povinností bez oãekávání zisku ve formû v‰ech potû‰ení, penûz, radosti, chuti,
krásy, vzru‰ení, p˘chy a vlastní dÛleÏitosti. Kdo se toto nauãí, pozná v‰echny formy zisku a
odmítne je, ten je na cestû k vítûzství, kdo nepozná v‰echny druhy závislosti je boji neustále neúspû‰n˘.
33. I moudr˘ jedná podle své pﬁirozenosti. Bytosti následují pﬁírodu. Co zmÛÏe
potlaãování.
KaÏd˘ z nás má jin˘ pÛvod, jiné Ïivotní zku‰enosti, má jin˘ zpÛsob nevûdomosti, prochází
jinou cestou k osvobození. Îádní dva lidé nejsou stejní. Jedno v‰ak je lidem spoleãné. Fungování
mysli, její vytváﬁení iluze, její zpÛsob sebezotroãování je u v‰ech lidí stejné, jen kaÏd˘ dostal
nebo si vytvoﬁil jiné závislosti silnûj‰í nebo slab‰í. Také cesta kaÏdého je proto jiná,
ale pouÏíváme stejné postupy, stejné jógy pro uklidnûní a oãi‰tûní mysli. KaÏd˘ opravdu
osvobozen˘ ãlovûk samozﬁejmû dosahuje stejného cíle, ale díky rÛzn˘m pﬁekonan˘m
nevûdomostem samozﬁejmû reprezentuje pﬁedev‰ím svoji jedineãnou cestu.
34. KaÏd˘ ze smyslÛ chová ke smyslov˘m pﬁedmûtÛm vá‰eÀ a nenávist. âlovûk
by nemûl padnout do jejich moci, neboÈ obû jsou pﬁekáÏkou pravého poznání.
Podrobn˘ popis fungování mysli je v 2.62. Touha po smyslov˘ch poÏitcích je hlavní nepﬁítel
v boji, je podporován pamûtí minul˘ch proÏitkÛ, smyslov˘mi vjemy a existujícími
pﬁipoutanostmi. VÏdy, kdyÏ se nûjaká pﬁipoutanost objeví, je nutno ji pﬁesnû poznat, díky
poznání opustit a tak jí znemoÏnit dále mysl zotroãovat.
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35. Je lep‰í konat vlastní povinnost, tﬁeba nedokonale, neÏ dobﬁe plnit povinnost
druhého. Je lep‰í zahynout pﬁi v˘konu vlastní povinnosti, neboÈ cizí povinnost
pﬁiná‰í nebezpeãí.
Jediná skuteãná pﬁedepsaná povinnost kaÏdé bytosti je dosaÏení seberealizace. KaÏdá jiná
cesta vede sice k cíli, ale vût‰inou velikou oklikou. TakÏe touha b˘t dokonal˘m obãanem je
chvályhodná, prosazuje jistû mnohé ctnosti a tak pﬁibliÏuje k sebepoznání. Ov‰em není
to cesta k nejvût‰ímu a nejdokonalej‰ímu poznání a po dlouhém strastiplném putování
zjistíme, Ïe jsme urazili jen nepatrnou vzdálenost. Viz. 9.23
36. ArdÏuna pravil: Co to vlastnû nutí ãlovûka, aby konal zlo, Vár‰néjo, je-li pohánûn
jakoby silou, aniÏ sám chce.
Emoce je jednání, kdy bytost pﬁestane jednat dle vlastního rozumu a zaãne jednat
na podkladû zjednodu‰ené a zrychlené matrice. Nûkterá emoce je nutná k rychlé reakci
a záchranû Ïivota, vût‰inou v‰ak jsou to zkratkovitá jednoduchá ﬁe‰ení sloÏitûj‰ích situací
na základû rÛzn˘ch zpÛsobÛ obranného jednání jako je násilí na vyvolání strachu nebo
pláãe na vyvolání soucitu. Jsou to zpoãátku nepochopitelná situace, ale peãliv˘m zkoumáním jejich vzniku a prÛbûhu mÛÏeme tyto situace snadno zvládat. A to je první krok
k sebepoznání a také první uvûdomûní si existence nepﬁítele v sobû.
37. Vzne‰en˘ pravil: Je to Ïádost, je to hnûv - zplozenec kvality Neklidu, hltav˘
a velice zl˘. Vûz, Ïe on je zde nepﬁítelem.
Podrobnûj‰í popis viz 2.62-63.
38. Tak jako kouﬁ zahaluje oheÀ a prach zrcadlo, tak jako lÛno skr˘vá zárodek,
zakr˘vá on toto.
39. ZatemÀuje poznání, tento vûãn˘ nepﬁítel moudr˘ch, tento plamen v podobû
Ïádosti, kter˘ lze tûÏko ukojit, synu Kuntí.
Pravé Já je zakryto Egem, fale‰n˘m já, které vytváﬁí pﬁedstavu, Ïe Já je tûlo. Poctiv˘m
pátráním po pravém Já je objevíme v mysli, zaprá‰ené zmaten˘mi my‰lenkami a v kouﬁi
myln˘ch pﬁedstav z tuÏeb. Pouze poctiv˘m bojem, ãi‰tûním a uklidÀováním mysli se zaãne
pravé Já promítat více a silnûji a pﬁiná‰et ovoce pravého poznání a armáda ctností bude
silnûj‰í a boji‰tû se postupnû pﬁesune pod její kontrolu.
40. Jeho sídlem jsou smysly, mysl i rozum. Tûmi on zatemÀuje vûdûní a mate
vtûleného ducha.
41. Proto tedy nejdﬁíve zkroÈ smysly, ó b˘ku mezi Bharatovci, a odvrhni tohoto
zlonosného niãitele poznání a rozpoznávání.
Nepﬁítel je na zaãátku boje úplnû v‰ude, je dÛleÏité pﬁestat s ním spolupracovat, hledat pravdu a setrvávat v pravdû, nenásilnû bez zbyteãn˘ch dal‰ích vzru‰ení postupovat pevnû ke koneãnému vítûzství. Indie se takto osvobodila z nadvlády BritÛ pod vedením velkého znalce
Bhagavadgíty Mahátmy Gándího, kaÏd˘ ãlovûk se takto mÛÏe osvobodit z podruãí sv˘ch závislostí a tuÏeb.
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42. ¤íká se, Ïe smysly stojí vysoko a v˘‰e neÏ smysly je mysl, nadﬁazen˘ mysli
v‰ak je rozum a nad rozumem dlí On.
Smysly pﬁijímají signály z okolí tûla, kterému patﬁí. Svûtlo dopadá do oka a to z nûj
vytvoﬁí signál, kter˘ se pﬁenese do mozku. V mozku je mysl, která je schopna signály
z oka ãíst. V mysli sídlí inteligence, která na základû pamûti k nim pﬁiﬁadí urãit˘ v˘znam a
vyvolá dal‰í my‰lenkové procesy. V neãisté mysli se vzbudí touha a závislost, které vyvolají
nekontrolované procesy a zpÛsobí tak ne‰Èastné jednání. âistá mysl informaci jasnû
analyzuje a v pﬁípadû potﬁeby spustí urãit˘ potﬁebn˘ a vÏdy klidn˘ proces. Nad ãistou myslí
vÏdy bdí BoÏská podstata, která dává celému procesu jasnû definovan˘ morální rámec.
43. KdyÏ jsi takto poznal, co je v˘‰e neÏ rozum, spoj se sv˘m Já, váleãníku mocn˘ch
paÏí, a zabij nepﬁítele, kter˘ má podobu Ïádosti a jehoÏ je tûÏké pﬁekonat.
Nyní jsou informace o nepﬁíteli kompletní. Jsou to touhy, závislosti a nesvobody v mysli,
které spou‰tûjí emotivní nekontrolované chování, vyvolávají ru‰ivé my‰lenky hnûvu, chtíãe,
Ïárlivosti, nenávisti a zoufalství. Nepouãená mysl svého nepﬁítele nevidí, necviãená mysl
s ním nemÛÏe bojovat. Proti nepﬁíteli stojí BoÏská podstata projevující se jako pravé Já, vÏdy
klidné, ‰Èastné v naprosto svobodné existenci. Toto Já je nadﬁazeno v‰emu ostatnímu,
ale z dÛvodu zmatení mysli není vidût. Najdi jej, vraÈ mu vládu nad svou myslí a spoãiÀ
v nûm ve vûãné nepomíjející blaÏenosti.
KAPITOLA âTVRTÁ
V této kapitole vysvûtlí Kri‰na absolutní nadpﬁirozené poznání. VyloÏí pÛvod tohoto poznání, zpÛsob jeho získávání a vlastnosti osoby, která nejvy‰‰í poznání dosáhla. Vysvûtlí téÏ
jak˘m zpÛsobem se pﬁená‰ejí vlastnosti mezi jednotliv˘mi Ïivoty a proã je nutno neustále
provádût obûti. Kdo pozornû prostuduje tuto kapitolu, zjistí, Ïe pouÏité metody jsou stejné
jako v pﬁedchozí kapitole, neulpívání, odevzdání se, moudrost a klid.
1. Vzne‰en˘ pravil: Toto nepomíjivé uãení jsem vyjevil Vivasvantovi, Vivasvant je
sdûlil Manuovi a Manu o nûm povûdûl Ik‰vákuovi.
Na stranû ctností stojí v boji nehynoucí vûãná pravda. Tato pravda se od nepamûti
projevuje ve v˘jimeãn˘ch osobnostech, kteﬁí ji neustále pﬁedávají ostatním lidem, kteﬁí Ïijí
nevûdomosti.
2. Takto je pﬁedával jeden druhému, takto je zvûdûli králov‰tí zﬁeci. Po dlouhé dobû
v‰ak zde toto uãení zaniklo, ó hubiteli nepﬁátel.
V dávn˘ch dobách byla tato moudrost nejvût‰ím bohatstvím, byla uctívána a pﬁedávána
z pokolení na pokolení. Pokud se dlouhou dobu k dané moudrosti nezrodí realizovaná
osobnost, která jediná je schopná oãistit nánosy nevûdomosti od ryzí podstaty poznání,
mÛÏe se stát, Ïe se poznání témûﬁ ztratí v labyrintu pﬁedpisÛ a rituálÛ.
3. TotéÏ pradávné uãení jsem vyjevil zde tobû dnes, neboÈ jsi m˘m ctitelem a druhem.
Toto uãení je totiÏ nejvy‰‰í tajemství.
Realizované osobnosti mající schopnost dosáhnout nejvy‰‰í poznání se rodí v kaÏdé dobû.
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BohuÏel mnohdy se stane, Ïe jejich uãení není oficiálnû pﬁijato. Îidovstvo nepﬁijalo Krista,
kﬁesÈané upalovali mnohé nepohodlné proroky a v dne‰ní dobû je jistû v lékaﬁské péãi
na‰ich blázincÛ nûkolik podivínÛ zcela v˘jimeãn˘ch kvalit. V Indii, kde neexistuje centrální
oficiální církevní vedení je pﬁístup k realizovan˘m lidem tolerantnûj‰í. Buì jsi podvodník
a ãasem se zesmû‰ní‰ a nebo jsi opravdov˘ duchovní uãitel a ani ãas na tom nic nezmûní.
4. ArdÏuna pravil: Tvé zrození je nedávné, dávné je zrození Vivasvantovo. Jak mám
pochopit, Ïe jsi toto uãení na poãátku vyjevil Ty.
ArdÏuna si stále neuvûdomuje kvalitu svého uãitele, povaÏuje ho, stejnû jako sebe
za hmotné tûlo, které vidí. Kri‰na sám sebe nevnímá jako tûlo, ale jako vûãné a nemûnné
vûdûní, bytí a blaÏenost.
5. Vzne‰en˘ pravil: Pro‰lo mnoho m˘ch zrození, ArdÏuno, a také tv˘ch. Já je znám
v‰echna, ty v‰ak je nezná‰, ó hubiteli nepﬁátel.
Toto tvé zrození je pouze iluze vzniklá z neãistoty mysli. Ve své pravé podstatû jsi totoÏn˘
se mnou.Tvá mysl je v‰ak ovládnuta nevûdomostí, která zakr˘vá tvou pravou podstatu. ProtoÏe
nezná‰ svou pravou podstatu, nemá‰ nejvy‰‰í poznání. ProtoÏe nemá‰ nejvy‰‰í poznání,
nezná‰ svou i Mou pravou podstatu.
6. Aãkoli jsem nezrozen˘ a nepomíjiv˘ ve svém Já a pﬁestoÏe jsem pánem tvorstva,
vstupuji do své pﬁírody a pﬁicházím na svût ve formû své iluze.
Popis dvou základních pﬁedstav Boha je v 2.16-17. Jsem ve v‰em co vnímá‰, jsem tím
kdo v Tobû vnímá. Nelze si Mne pﬁedstavit. KaÏdá pﬁedstava je jen pomíjivá my‰lenka. StaÀ
se Mnou, opusÈ ve‰keré pﬁedstavy a uvûdom si Mne vûãného a nemûnného a skrze Mne
si uvûdom pomíjiv˘ a promûnliv˘ svût. Zbav se v‰ech pﬁedstav a staÀ se neteãn˘m
pozorovatelem. StaÀ se Mnou a zároveÀ tak i sám sebou.
BÛh je v nás neustále pﬁítomn˘. JelikoÏ ho pro svoji nevûdomost nevidíme, pﬁichází k nám
ve viditelné podobû osvícen˘ch lidí. Tak vstoupí do na‰í iluze v iluzorní formû, která
v‰ak svou dokonalostí a klidem pﬁitáhne na‰i pozornost. Nevûdom˘ ãlovûk vnímá jen tûlo
gurua, z nûj v‰ak vyzaﬁuje neviditelná a pﬁesto vnímatelná BoÏí milost. Guru se totiÏ
nevnímá jako tûlo, ale jen jako ãisté tiché vûdomí a mÛÏe tento pocit pﬁenést i do na‰í
mysli. Nelze to popsat, nelze to vysvûtlit, nelze to pochopit. Je nutné uvolnit se, uklidnit se,
otevﬁít své Srdce a v nûm nalézt guruÛv klid. Prav˘ guru je na‰ím nejvût‰ím pﬁítelem,
protoÏe nám ukazuje cestu k nejvût‰ímu ‰tûstí.
7. Kdykoli totiÏ nastává úpadek ﬁádu a narÛstá bezboÏnost, zplodím sám sebe,
Bharatovãe.
Úpadek pravého poznání je v kaÏdé vtûlené bytosti a tam je také nejvy‰‰í moudrost. KaÏd˘
máme v sobû neprojeveného Boha. KaÏd˘ ho v sobû mÛÏeme kdykoli a kdekoli nalézt. Jeho
láska je nekoneãná. Najdûte ho!
8. Pro spásu ctnostn˘ch a zkázu niãemn˘ch pﬁicházím na svût v kaÏdém vûku, abych
zde upevnil ﬁád.
Opût uji‰tûní, jsem tu, jsem na stranû tv˘ch ctností, najdi Mne a s mou pomocí poraz svou
nevûdomost a dosáhni mého vûãného blaÏeného stavu.
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9. Kdo takto po pravdû zná Mé boÏské zrození i ãiny, nevstupuje do nového zrození,
kdyÏ opustí tûlo, ale pﬁichází ke Mnû, ArdÏuno.
Ten, kdo Mne dosáhl, opustil pﬁedstavu já jsem tûlo a nikdy uÏ se k této zotroãující
my‰lence nevrátí. Od této chvíle setrvává ve Mnû, v Mé vûãné a nemûnné blaÏenosti.
10. Mnozí z tûch, kdo prosti vá‰nû, strachu a hnûvu, oãi‰tûni poznáním a pokáním
a naplnûni Mnou hledali u Mne své útoãi‰tû, Mne dosáhli.
Oddanost k Bohu bez poznání své pravé BoÏské podstaty, je pouze ãástí cesty a není jejím
cílem. Setrvání ve spoleãenství oddan˘ch je velice prospû‰né, nikdo by v‰ak nemûl
zapomenout, Ïe cílem je sebepoznání, jako sluhy Boha. Stejnû tak hledání a setrvání
v neprojeveného principu je velice prospû‰né, ale pokud neodevzdám v‰e své Nejvy‰‰ímu,
jsem stále jen pﬁed branami cíle. Cílem jest sebepoznání jakoÏto projev Boha.
Musí‰ odstranit v‰echny pﬁipoutanosti, aby jsi Mne na‰el. PouÏij celou jógu, oddej se Mi,
poznej Mou podstatu, odpoutej se od smyslÛ a pﬁipoutaností a spoãiÀ v Mém klidu.
11. Jak˘m zpÛsobem se ke Mnû kdo utíká, právû tak se Já oddávám jemu.
V‰ichni lidé jdou Mou cestou, synu Prthy.
JelikoÏ jsem pﬁíãinou v‰eho, jde‰ Mou cestou. Pokud si to uvûdomí‰, dosáhne‰ Mne i Mého
‰tûstí. Pokud si to neuvûdomí‰, nepozná‰ Mne a bude‰ trpût ve své nevûdomosti. Odevzdej
Mi v‰e a Já ti dám Ïivot vûãn˘ a blaÏen˘. Jednou to stejnû bude‰ muset udûlat. Tak proã
ãekat nebo to odkládat?
12. Ti, kdo touÏí po zdaru sv˘ch ãinÛ, obûtují zde boÏstvÛm, neboÈ ve svûtû lidí
rychle nastává zdar rodící se z ãinÛ.
UÏ od dûtství je v nás Ïivena pﬁedstava, Ïe kaÏd˘ ãin nese své plody. Bez práce nejsou
koláãe. A plody z práce se objevují prakticky okamÏitû. âím více uctíváme Bohy, tím ménû
lpíme na nesmyslné pﬁedstavû "V‰e co mám jsem si udûlal sám". Sám jsem se nezrodil,
celé dûtství jsem byl závisl˘ na rodiãích a dostal jsem od nich vzdûlání. A své schopnosti jsem
nedostal od rodiãÛ, ale od Boha. Od Boha máme v‰e a kdyÏ si to uvûdomíme, kdyÏ mu
v‰e odevzdáme, tak budeme mnohem spokojenûj‰í, ‰Èastnûj‰í a svobodnûj‰í.
13. Stvoﬁil jsem ãtyﬁi kasty podle rozdûlení kvalit a ãinÛ. Aã jsem v‰ak jejich
stvoﬁitel, vûz, Ïe jsem nepomíjiv˘ a neãinn˘.
Uãení o tﬁech kvalitách je rozvedeno ve 14. kapitole, 17. a 18 kapitola se podrobnû zab˘vá
vlivem kvalit na lidsk˘ Ïivot.
14. âiny Mne nepoutají, netouÏím po jejich plodech. A kdo tuto pravdu pozná,
není více sv˘mi ãiny poután.
DÏÀánin je ten, kdo dosáhl nejvy‰‰í poznání. Z tohoto ver‰e jasnû vypl˘vá, Ïe je zároveÀ
dokonal˘ karmajogín. O karmajóze pojednává 3. kapitola.
15. S tímto vûdomím konali ãiny i dávní hledaãi vysvobození. Proto téÏ konej ãiny,
jako je konali v dávn˘ch dobách pﬁedkové.
Bhagavadgíta vznikla pro nás v dávn˘ch dobách. V tomto ver‰i se hovoﬁí o dávn˘ch dobách
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v dobû jejího vzniku. UÏ tisíce let lidé znají tuto moudrost a nejhlub‰í poznání, tuto cestu
k vûãnému ‰tûstí. Kolik lidí tomu vûﬁí? Kolik lidí opravdu touÏí a bojuje za své sebepoznání?
Témûﬁ nikdo není ochoten obûtovat svého nejvût‰ího nepﬁítele, a tak radûji zavﬁou oãi
a Ïijí v zoufalství. Kdyby vûdûli o co jsou okradeni, leÏeli by lidé pﬁed Bohem, tloukli
hlavami o zem, rvali si ‰aty, vlasy, plakali, prosili, slibovali, modlili se. Ale protoÏe
to nevûdí, nikdy to neudûlají. A protoÏe to nikdy neudûlají, tak nikdy nepoznají BoÏskou
milost.
16. Dokonce i uãení se klamou v tom, co je ãin a co je neãinnost. Vyjevím ti, co je ãin
a aÏ to pozná‰, bude‰ osvobozen od zlého.
17. Je totiÏ tﬁeba porozumût tomu, co je ãin, je tﬁeba porozumût i tomu, co je pﬁeãin,
a je tﬁeba porozumût také tomu, co je neãinnost. Cesta ãinu je nevyzpytatelná.
18. Ten z lidí, kdo neãinnost vidí v ãinu a v neãinnosti ãin, je moudr˘, ukáznûn˘
a ve‰keré své dílo dokonal.
âin, kter˘ neposiluje nepﬁítele, je ãin v kvalitû dobra, vykonan˘ z povinnosti, bez pﬁipoutanosti a oãekávání jakéhokoli svûtského zisku. Takov˘ ãin jistû neposílí nepﬁítele, ale jen
armádu ctností. Nikdo by se nemûl obávat takové ãinnosti, ale musí samozﬁejmû neustále
kontrolovat, zda se k dané ãinnosti neváÏe. Neustále mít na mysli nejvy‰‰í princip, aÈ v podobû vnûj‰ího Boha a oddanosti k nûmu, nebo poznání pravé skuteãnosti a setrvání v ní.
19. O ãlovûku, jehoÏ ve‰keré podnikání je zbaveno Ïádosti a zámûru, ﬁíkají lidé
znalí, Ïe je to mudrc, jehoÏ ãiny shoﬁely v plameni poznání.
20. Kdo zanechá ulpívání na plodech ãinÛ, je trvale spokojen a nezávisl˘, ten,
i kdyÏ koná mnohé ãiny, nekoná vÛbec nic.
Ten, kdo poznal své pravé Já, setrvává v nûm v naprostém klidu a spokojenosti.Ten, kdo poznal fungování mysli a zpÛsob sebezotroãování, kdo nedovolí smyslÛm, aby pﬁitáhly pozornost mysli a tak ji vyru‰ily z BoÏského klidu, kdo jedná jen z povinnosti, na základû zralé
úvahy, vykonává pouze ãiny v nejvy‰‰í kvalitû a nelpí na jejich v˘sledku, ten má dokonalé
poznání a z nûho plynoucí naprostou svobodu.
21. Ten, kdo se vzdal v‰eho majetku, je prost pﬁání, ovládá my‰lení i své Já a vyvíjí
pouze nezbytnou povinnou ãinnost, neupadne do hﬁíchu.
22. âlovûk, kter˘ se spokojí se v‰ím, co náhodnû získá, jenÏ pﬁekonal dvojnost,
je nesobeck˘ a nemûnn˘ v úspûchu i nezdaru, není poután, ani kdyÏ jedná.
Poznání ãlovûku dává svobodu uvûdomit si které ãinnosti jsou dÛleÏité a nutné, a které jsou
pouze pro smyslov˘ poÏitek. Kdo chce opravdu vyhrát bitvu musí v‰e rozptylující, svazující
a oslabující opustit. Jsou to hlavnû závislosti na drogách, vzru‰ení z rÛzn˘ch her,
pﬁipoutanost k plytk˘m zábavám napﬁ. televizi, které rozptylují soustﬁedûní a nahrávají
nepﬁíteli. Ponechá si ãinnosti k dostateãnému materiálnímu zabezpeãení sebe i sv˘ch
blízk˘ch, ãinnosti zamûﬁené na uklidnûní mysli a prohloubení poznání a moudrosti.
23. âiny ãlovûka, kter˘ se zprostil ulpívání a je osvobozen, kter˘ jedná v zájmu
obûti a má my‰lení zaloÏené na poznání, zcela se rozplynou.
Ten, kdo koná pouze pﬁedepsané ãiny v nejvy‰‰í kvalitû, ten, kdo dosáhl tohoto poznání
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o ãinnosti jako obûti, je schopen obdrÏet BoÏí milost a získat tak BoÏsk˘ stav nejvy‰‰ího
klidu a moudrosti. Zde vidíme naprosto jasnû, Ïe prostﬁedky pouÏité k osvobození jsou
zároveÀ cílem, to znamená tímto osvobozením. Pﬁi dosaÏení osvobození se v‰e spojí
v jedin˘ dokonal˘ celek, v‰e co bylo pouÏito bude prosvûtleno dokonalostí poznání
a ve‰keré nevûdomosti a pochybnosti budou nepopsatelnou BoÏí milostí zniãeny.
24. Brahma je obûÈ, brahma je obûtina, kterou brahma obûtuje v ohni brahma.
Brahma musí vskutku dojít ten, kdo se soustﬁeìuje na ãin, kter˘ je brahma.
DosaÏení dokonalého poznání shrnul Srí Ramana Mahari‰i ve vûtû "V‰e je jedno jediné".
Ten, kdo si uvûdomí tuto pravdu, kdo pomocí této pravdy bude vidût svût, setrvávaje pﬁitom
ve svém pravém Já, ten dobojoval svou bitvu vítûznû.
25. Nûkteﬁí jogíni se úãastní obûti bohÛm, jiní do ohnû brahma jako obûÈ pﬁiná‰ejí
obûÈ samu.
26. Nûkteﬁí v ohni sebeovládání obûtují sluch a ostatní smysly, jiní obûtují v ohni
smyslÛ zvuk a ostatní smyslové pﬁedmûty.
27. Jiní zas obûtují v‰echny ãiny sv˘ch smyslÛ a Ïivotního dechu v ohni sebekáznûní
sebeovládáním, kter˘ roznítilo poznání.
Nûkteﬁí jdou cestou oddanosti a obûti svému osobnímu dokonalému Bohu, jiní hledajíce pravou podstatu bytí obûtují v‰e pûstování dokonalého poznání. Nûkteﬁí ovládli svou mysl, jiní
ovládají své smysly a své ãinnosti. Zde je jasnû napsáno, Ïe není dÛleÏité, jakou metodou,
jak˘m zpÛsobem ovládneme mysl a smyslové vjemy. DÛleÏité je, Ïe mysl spoãívá v klidu a je
osvobozená od smyslov˘ch poku‰ení.
28. Dal‰í asketové vûrni pﬁísaze pﬁiná‰ejí obûÈ majetku, pokání, sebekáznûní,
pﬁednesu posvátn˘ch textÛ a poznání.
29. Jiní zas obûtují v˘dech ve vdechu a vdech ve v˘dechu, a omezujíce proud
v˘dechÛ a vdechÛ, oddávají se dechovému cviãení.
K poraÏení nepﬁítele musí b˘t obûtováno v‰e co ho posiluje. Obûtujeme Bohu majetek, obûtujeme Bohu v‰echny své ãinnosti, obûtujeme Bohu své radosti, pûstujeme jógu
a studujeme náboÏenské knihy, hledáme své pravé Já. BÛh musí stát smyslem na‰eho
Ïivota. AÏ obûtujeme v‰e, co nás od nûj oddûluje, potom ho mÛÏeme poznat.
30. Jiní omezují potravu a obûtují Ïivotní dech v Ïivotním dechu. V‰ichni tito znalci
obûti jsou skrze obûÈ zpro‰tûni v‰í poskvrny.
ObûÈ je odevzdání ãinnosti nebo vlastnictví jeho pravému vlastníkovi. âím víc obûtuji,
tím jsem blíÏe k Bohu. Nemyslí se tím honosné obûti jen podle jména, ale vnitﬁní odstraÀování nesmysln˘ch pﬁipoutaností. Obûtování ve‰kerého majetku mÛÏe probûhnout jen
v mysli. Pokud vezmeme své peníze, zbavíme se jich a potom se snaÏíme neustále nûco
vyÏebrat, jsme stále stejnû, moÏná i více nesvobodní. Pouze pokud odevzdáme svÛj majetek
Bohu, vnímáme ho jako BoÏí dar a proto se o nûj co nejlépe staráme, jsme opravdu
svobodní.
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31. Ti, kdo poÏívají krmi nesmrtelnosti pozÛstalou po obûti, dojdou vûãného brahma.
Pro ãlovûka, kter˘ neobûtuje, není ani tento svût, a tím ménû jin˘, ó nejlep‰í z KuruovcÛ.
Bez opravdové obûti není Ïádné ‰tûstí, pouze utrpení, ztráty a prohry. ObûÈ to je láska, obûÈ
to je moudrost a jen díky obûti získám BoÏí pﬁízeÀ.
32. Mnohotvárné obûti jsou takto rozestﬁeny pﬁed tváﬁí brahma. Vûz, Ïe se v‰echny
zrodily z ãinÛ. AÏ toto pozná‰, bude‰ osvobozen.
V‰echny náboÏenské knihy popisují správné a prospû‰né obûti. Musíme si uvûdomit,
Ïe obûti jsou urãeny k oslabení nepﬁítele. Obûtí mu bereme jeho Ïivot. Musíme si uvûdomit
zdroje jeho Ïivota. Závislosti na majetku, závislosti na své povûsti, touhy, pﬁipoutanosti
k rÛzn˘m myln˘m názorÛm, to v‰e musíme odhalit a v obûtním ohni spálit, abychom
se dostali zase o kousek blíÏe k vytouÏenému cíli.
33. Lep‰í neÏ hmotná obûÈ je obûÈ poznání, ó hubiteli nepﬁátel. V poznání, synu Prthy,
jsou beze zbytku obsaÏeny v‰echny ãiny.
KaÏdá obûÈ musí posílit vlastní armádu a oslabit nepﬁítele. Nepﬁítele neoslabím, pokud
se vzdám klidného skromného zabezpeãeného Ïivota a vydám se cestou Ïebroty a chudoby.
Z pﬁipoutanosti k majetku se rázem stane pﬁipoutanost k pocitu "Nic nemám". B˘t neteãn˘
ke ztrátám a ziskÛm, to je pravá svoboda. VÏdy se ptát: "Komu toto pﬁiná‰í uÏitek?
Je to povinnost oãi‰tûná Bohem nebo je tam nûjak˘ sobeck˘ zájem?"
34. Uã se tomu pokorou, dotazováním, sluÏbou. Ti, kdo znají a nazírají pravou
skuteãnost, v‰típí ti ono poznání.
Duchovní uãitel je velice dÛleÏit˘. Nemusí to b˘t Ïiv˘ ãlovûk, ale musí b˘t na‰ím naprost˘m
vzorem. V˘hoda Ïivého uãitele je, Ïe v jeho pohledu se mÛÏete dotknout BoÏí milosti, kterou
pﬁedstavuje a získat tak obrovsk˘ impuls k tomu, aby jste zaãali opravdu bojovat a vedli
tento boj správn˘m smûrem. Îiv˘ uãitel Vám poradí s Va‰imi problémy a jeho osobní pﬁíklad
Vám dá velikou sílu zmûnit svÛj Ïivot.
35. AÏ je získá‰, Pánduovãe, neupadne‰ opût do klamu. Skrze toto poznání spatﬁí‰
v‰echno tvorstvo beze zbytku v sobû a potom i ve Mnû.
36. Dokonce i kdybys byl nejvût‰í ze v‰ech hﬁí‰níkÛ, právû na ãlunu poznání
pﬁekoná‰ v‰echnu neﬁest.
Mysl ãlovûka, kter˘ poznal pravdu, se uklidní v duchovním Srdci, které je zdrojem ãistého
vûdomí, pﬁicházejícího pﬁímo od zdroje v‰eho stvoﬁeného, od Nejvy‰‰ího, od Boha. V‰e
má sídlo v duchovním Srdci a tak v‰e pochází z jediného zdroje. Ten, kdo zdroje dosáhl,
vidí celou pravdu, vidí jednotu v Bohu a rozdíly jen jako hru smyslÛ a mysli. Cel˘ svût vidí
jen jako kolobûh pﬁíãin a jejich následkÛ a díky tomu ví, Ïe neexistuje ve svûtû zlo, ale v‰e
zlé je jen dÛsledek nevûdomosti. Z nevûdomosti zlo pácháme, z nevûdomosti je na nás
páchána nespravedlnost. Moudr˘ se ale nenechá zmást. V‰echno zlo je jen k tomu, aby
prozradilo nepﬁítele - nevûdomost. K odhalení nepﬁítele dojde, jen kdyÏ se sám prozradí.
A prozradí se urãitû, protoÏe touhy, které vyvolávají pﬁipoutanosti, jednou pﬁekroãí hranice
únosnosti a donutí ãlovûka k tak nesmyslnému jednání, Ïe si toho musí zbyteãek zdravého
rozumu v‰imnout. A ten, kdo se pustí s opravdov˘m odhodláním do boje, tímto bojem
ve‰keré hﬁíchy odãiní.
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37. Jako planoucí oheÀ spaluje na popel v‰echno palivo, ArdÏuno, tak oheÀ poznání
mûní v popel v‰echny ãiny.
K dosaÏení pravého poznání je nutno oãistit svou mysl a své ãiny. Kdo takto zmûní svÛj
Ïivot, stává se nejuÏiteãnûj‰í bytostí, která tich˘m ‰íﬁením moudrosti rychle odãiní hﬁíchy
nevûdomosti.
38. VÏdyÈ zde na svûtû ani není nic tak oãistného jako poznání. âlovûk zdokonalen˘
jógou to nalezne ãasem sám v sobû.
Poznání svého pravého Já, setrvání ve svém pravém Já, to je cílem ve‰kerého duchovního
rÛstu. Uvûdomûní si dokonalé pravdy je nejvût‰ím poãinem kaÏdé bytosti. Cesta je dlouhá
a nesnadná, plná obtíÏí, nástrah, pochybností a úskokÛ. KaÏd˘ Ïák musí laãnût po spravedlnosti, pravdû, poznání. Musí ‰íﬁit lásku, soucit a setrvávat v moudrosti. Musí obûtovat
své touhy po smyslov˘ch poÏitcích, musí obûtovat v‰e co ho ãiní dÛleÏit˘m, musí obûtovat
v‰echny své názory, neboÈ jsou zaloÏeny na klamu, musí obûtovat v‰echen svÛj majetek.V‰echno
to musí spálit v obûtním ohni poznání, neboÈ pﬁesnû toto ho drÏí uvûznûného v iluzi.
39. Poznání dosáhne ten, kdo o nû usiluje, je pln víry a ovládá své smysly. KdyÏ
získá poznání, dochází záhy nejvy‰‰ího míru.
Kdo provedl v‰echny obûti, bez oãekávání setrvává ve svém Já, ten obdrÏí BoÏí milost.
Kdo oãekává, ten jedná z vlastního zájmu. Kdo mÛÏe cosi získat, tedy i milost? Jedinû Ego.
V pravé skuteãnosti je milost pﬁítomná. Nic neãekat, nic nechtít! V‰e uÏ dávno máme,
jen to musíme objevit. Musíme odstranit toho, kdo nás o to celou dobu okrádá. Pro zlodûje
není v nebi místo.
40. âlovûk nevûdom˘, bez víry a pln˘ pochyb upadá. Pro pochybovaãe není ‰tûstí
v tomto ani v pﬁí‰tím svûtû.
Pochybnosti jsou nepﬁátelé ve vlastních ﬁadách, podráÏející nohy, podr˘vající autoritu
a oslabující bojovnou náladu. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal: "Nikdo nepochybuje
o pochybovaãi". Ten, kdo pochybuje, pochybuje o Bohu, o obûtech, o cestû, o poznání,
ale nikdy nepochybuje o sobû, o názorech ze kter˘ch vychází a úsudcích, které z nich
vyvozuje. Kdyby zamûﬁil svoje pochybnosti na v‰e, co tvoﬁí jeho osobnost, musel by v‰e
radikálnû pﬁehodnotit. Kde vzal tento názor? Od rodiãÛ, ze ‰koly, od kamarádÛ, z televize?
Je to jeho názor nebo jen názor nûkoho jiného? A je ten názor naprosto pravdiv˘ nebo jen
jednostrannû omezen˘ pohled na vûc? Vûnoval tomuto názoru dostatek ãasu a energie, aby
mûl co nejúplnûj‰í obraz nebo jen trpnû pﬁevzal plytkou polopravdu? Kdo by takto zaãal
opravdu poctivû analyzovat v‰echny své názory, ten je na cestû k pravému poznání.
V oãi‰Èování sv˘ch názorÛ musíte jít aÏ do dûtství, nikde nic totiÏ není postaveno na prav˘ch
pevn˘ch a siln˘ch základech.
41. âiny nepoutají ãlovûka, kter˘ se vzdal ãinÛ, v sebekázni poznáním rozÈal
pochyby a setrvává ve svém Já, DhanandÏajo.
Kdo pozná, Ïe skuteãnost svûta je neskuteãná a neskuteãnost Boha je pravou skuteãností,
kdo ví, Ïe ãin vykonan˘ bez jakéhokoli lpûní a z povinnosti je neãin, ãin kter˘ neposílí
nepﬁátelskou armádu, kdo setrvává ve svém pravém Já, v nejvy‰‰ím poznání, kdo odevzdal
v‰e v tomto svûtû Bohu je ten, kdo dobojoval bitvu úspû‰nû.
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42. Proto rozetni meãem poznání tuto svou pochybnost, která povstala z nevûdomosti
a sídlí v tvém srdci! Oddej se józe a povstaÀ, Bharatovãe.
Vym˘cení pochybností je první nutná vûc, kterou v boji musíme udûlat. Lidé jsou schopni
pro své ‰tûstí udûlat cokoli. Cokoli znamená témûﬁ v‰e, jen se nikomu nechce zaãít bojovat
za své ‰tûstí se sv˘m fale‰n˘m dÛleÏit˘m já, které prorÛstá v‰emi my‰lenkami, neustále
Ïiveno touhami, které vyvolává z pﬁipoutaností a které zase vy‰ly z nenaplnûn˘ch tuÏeb. Vzít
si drogy, opít se, sehnat nûjakou Ïenskou nebo chlapa na noc, nebo jen trpnû pozorovat
televizi. Nûkdo obãas vyrazí za poznáním nebo organizuje nûjakou zábavu. To je kvalitativnû mnohem lep‰í, ani toto v‰ak nevede k sebepoznání, jen zabíjí drahocenn˘ ãas, kter˘
utíká ãím dál rychleji.
Je toto opravdu to co hledám. A co kdyÏ náhodou dosáhnu nejvy‰‰ího poznání, co potom,
budu moci jít na pivo? A nebo na fotbal? KaÏd˘ vidí hned spoustu chyb, ale málokdo
je schopen se naprosto oddat získání tohoto poznání. Jednodu‰‰í je to celé zavrhnout,
to pﬁece není moÏné, aby byl nûkdo ‰Èastn˘ a nic nemûl. Nebo aby ‰tûstím jenom sedûl
na jednom místû. Vymyslet si hned nûkolik proti a zavrhnout tuto my‰lenku dokáÏe kaÏd˘,
ale zkusit to a poznat, abych opravdu vûdûl o ãem je ﬁeã a potom se opravdu rozhodl,
to nedokáÏe ke své ‰kodû skoro nikdo.
KAPITOLA PÁTÁ
V této kapitole jsou srovnány dvû zdánlivû odli‰né cesty odevzdání se a pravého poznání.
Kri‰na jasnû vysvûtlí, Ïe ten, kdo vskutku postoupí v józe oddanosti musí zároveÀ získat
vût‰í poznání pravé BoÏské skuteãnosti. Stejnû tak ten, kdo se pﬁiblíÏí v poznání BoÏské
podstaty, musí zákonitû více odevzdat ze sv˘ch pocitÛ "já" a "moje". Opravdová cesta k Bohu
se tak dá pﬁirovnat k Ïebﬁíku, kter˘ má dvû boãní tyãe. Jedna je oddanost, druhá je poznání. Ten, kdo prosazuje oddanost, zvedá vÏdy pravou nohu a levou nohu poznání k ní pﬁisouvá, bez toho nemÛÏe znovu postoupit v oddanosti. Ten, kdo prosazuje poznání zvedá vÏdy
levou nohu a pravou nohu oddanosti pﬁisouvá k levé. Ten, kdo má na mysli jen cíl nejvy‰‰í,
dosaÏení pravého BoÏského stavu sebepoznání, nedbá oddanosti ãi poznání, se dvakrát
rychleji blíÏí k cíli stﬁídavû poznáním nebo oddaností.
1. ArdÏuna pravil: Velebí‰ zanechání ãinÛ, Kri‰no, a pak zas sebekáznûní. ¤ekni mi
najisto, co z toho je lep‰í.
Pro ãlovûka, kter˘ zaãíná bojovat onu bitvu, je vlastní armáda i nepﬁítel velkou neznámou.
Jediné o co se mÛÏe opﬁít, jsou ponauãení moudr˘ch lidí a moudrosti knih. ArdÏuna má
obrovské ‰tûstí, Ïe mÛÏe b˘t pouãen pﬁímo realizovanou bytostí, pánem Kri‰nou a neváhá
se ho zeptat na v‰e, co mu není jasné. Kri‰na mu tak mÛÏe naprosto pﬁesnû pomoci zniãit
nepﬁítele úãinnû a rychle.
2. Vzne‰en˘ pravil: Obojí, zanechání ãinÛ i sebekáznûní ãiny, vede k nejvy‰‰ímu
blahu. Z tûch dvou v‰ak sebekáznûní ãiny pﬁedãí zanechání ãinÛ.
3. Ten, kdo nechová nenávist ani touhu, je pokládán za ãlovûka, jenÏ jich natrvalo
zanechal, vÏdyÈ pﬁekonal-li dvojnost, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, snadno se vymaní
z pout.
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Vzdání se ãinnosti nemÛÏe b˘t nikdy naprosto dokonalé. KaÏd˘ musí vyvinout ãinnost
k zachování svého Ïivota. To znamená, Ïe musí jíst a najít nûjak˘ pﬁíbytek. Zde ãíhá veliké
nebezpeãí sklouznutí k pﬁipoutanosti jak k fale‰nému pocitu "Já vÛbec nic neãiním", tak
i k závislosti k smyslovému upokojování nutn˘ch potﬁeb. Naproti tomu odevzdání a nelpûní
na plodech ãinností konan˘ch z povinnosti mÛÏe b˘t naprosto dokonalé.
4. To, Ïe rozjímání a sebekáznûní se li‰í, tvrdí nevûdomí, ne v‰ak mudrci. Kdo
se plnû oddal jednomu, najde plod obou.
5. Stavu, jehoÏ dosahují ti, kdo rozjímají, dojdou téÏ jogíni sebekáznû. Kdo vidí,
Ïe rozjímání i sebekáznûní jedno jsou, ten vpravdû vidí.
Naprosto jasné potvrzení, Ïe opravdová cesta poznání i opravdová cesta oddanosti vedou
nejen ke stejnému cíli, ale ten, kdo projde naprosto celou jednou cestou, získá znalosti
a zku‰enosti cest obou! DÛvodem je fakt, Ïe cílem je naprosté sebepoznání jako BoÏského
bytí. Pokrok v cestû poznání nemÛÏe b˘t dosaÏen bez oddanosti nejvy‰‰ímu principu
a odevzdání. Skuteãn˘ pokrok v cestû oddanosti nastává tehdy, kdyÏ vnûj‰í BÛh je poznán
jako vlastní bytí. To znamená, Ïe vnûj‰í uctívání pﬁinese vnitﬁní oddanost a inteligentní
bytost pozná svoji pravou identitu.
Mnoho lidí Ïije v rÛzn˘ch komunitách oddan˘ch, ale ãasto se stává, Ïe oddanost je pouze
vnûj‰í uctívání Boha. To neznamená, Ïe by to nebylo pozitivní. Oddanost morálnímu principu je samozﬁejmû pro danou bytost obrovsk˘m posunem v kvalitû Ïivota, ale cesta
ke koneãnému cíli b˘vá je‰tû velice dlouhá.
Stejnû tak pûstování poznání je pro mnoho lidí velik˘m posunem vpﬁed, st˘káním se s lidmi, kteﬁí poznání mají, získávají jejich kvality. Ale skuteãn˘ pokrok bude uãinûn aÏ oddáním
se a odevzdáním Bohu, kter˘ filozofii uvede do Ïivota. Tehdy se BÛh stane v‰ím. Pozor,
jakákoli my‰lenka "já" a nebo "moje" v‰ak tento nádhern˘ BoÏsk˘ stav zniãí.
6. Odﬁíkání v‰ak lze stûÏí dosáhnout bez káznû, ó váleãníku mocn˘ch paÏí. Mudrc
ukáznûn˘ jógou zanedlouho dojde brahma.
7. âlovûk ukáznûn˘ jógou, kter˘ oãistil své Já, zvítûzil nad sebou, pokoﬁil své
smysly a jehoÏ Já splynulo s Já v‰ech bytostí, ten, tﬁebaÏe jedná, není pﬁipoután.
Nevykonávání povinností nevede ke klidu a neoslabí nepﬁítele. Nepﬁítel získá dal‰í zbranû
ve formû pocitu viny z nevykonané povinnosti a pochybností o smyslu existence. Pouze ten,
kdo zná svoji povinnost ke svému okolí vycházející z jeho osudu, ten, kdo tyto povinnosti
vykonává bez ohledu na odmûnu, kdo neustále touÏí po dosaÏení pravého poznání, kdo v‰e
odevzdal Bohu, kdo ovládl své smysly a oãistil svou mysl je hoden nejvy‰‰ího cíle dosáhnout.
Nejvy‰‰í cíl je pﬁirozené a vûdomé dodrÏování v‰ech tûchto ctností a cesta k nûmu jest tyto
ctnosti vytvoﬁit.
8-9. VÛbec nic nekonám, mûl by usoudit ten, jenÏ je ukáznûn˘ a zná pravdu, tﬁebaÏe
hledí, naslouchá, hmatá, ãichá, jí, pohybuje se, spí a d˘chá, hovoﬁí, vymû‰uje, drÏí
a otvírá nebo zavírá oãi. Uvûdomuje si pﬁitom, Ïe to jen smysly se zab˘vají
smyslov˘mi pﬁedmûty.
Ten, kdo vyhrál bitvu s nepﬁítelem setrvává v duchovním klidu a BoÏská energie proudí
otevﬁen˘m Srdcem ven bez jak˘chkoli pﬁekáÏek. Jeho mysl je naprosto ãistá, prosta v‰ech
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pﬁipoutaností a po vût‰inu ãasu uklidnûná. Tûlo je vnímáno ve velice pﬁíjemném
a uvolnûném stavu, plném tepla a tok energií je bez pﬁekáÏek.To v‰e je v˘sledkem naprostého
zniãení my‰lenek uzavírajících duch do hmoty, tj. pocitÛ "já" a "moje".
10. Kdo pﬁenechá své ãiny brahma a jedná bez ulpívání, na tom hﬁích neulpí, jako
se voda netkne lístku lotosu.
Ten, jehoÏ mysl není k niãemu poutána, koná své povinnosti a nelpí na plodech své ãinnosti je oãi‰tûn od hﬁíchÛ a nemÛÏe Ïádn˘ získat. Jak by mohlo b˘t jeho jednání hﬁí‰né,
kdyÏ není puzeno pﬁipoutanostmi a touhami mysli, ale je konáno z ãisté moudrosti,
s nadhledem a po peãlivém uváÏení. A i kdyÏ pﬁi vykonávání své povinnosti zpÛsobí zdánlivé zlo, on sám není tímto nikterak poskvrnûn. Moudr˘ totiÏ vnímá svût jako spleÈ mnoh˘ch
osudÛ, navzájem propleten˘ch, a zdánlivû ‰patná vûc je z jiného úhlu pohledu velice prospû‰ná.
11. Jogíni, kteﬁí zanechali ulpívání, konají ãiny tûlem, myslí, rozumem nebo jen
smysly, aby oãistili své Já.
Mysl, inteligence, neboli zpÛsob uvaÏování, tûlo a smyslové vjemy jsou hlavní bitevní pole.
Kdo chce zvítûzit, musí vést bitvu na tûchto ãtyﬁech frontách najednou. Neustále si uvûdomovat, kterak je na‰e mysl poutána ke smyslov˘m vjemÛm, jak uvaÏujeme a je-li tento
zpÛsob my‰lení naprosto ãist˘ a správn˘. Tûlo by mûlo b˘t Ïiveno skromnou, lahodnou
a zdravou stravou, mûlo by b˘t pravideln˘m cviãením udrÏováno v dobré kondici. Pravidelnou
meditací by mûlo b˘t uklidnûno jak tûlo tak i mysl. Nebojte se a zaãnûte bojovat. V˘sledky
se objeví brzy a podpoﬁí va‰i snahu o dosaÏení nejvy‰‰ího poznání.
12. âlovûk ukáznûn˘, kter˘ se vzdává plodÛ ãinÛ, dosáhne trvalého míru. âlovûk
bez káznû, jenÏ je puzen Ïádostí a ulpívá na plodech ãinÛ, je poután.
Ten, kdo zaãne bojovat, mÛÏe hned vidût v˘sledky svého boje. Nejjednodu‰eji se boj vede
na poli tuÏeb. TouÏím dlouho po nûãem velice nákladném a kdyÏ si uvûdomím, Ïe tuto
nákladnou vûc vlastnû vÛbec nepotﬁebuji, tak najednou jsem svobodnûj‰í o jednu vtíravou
my‰lenku a bohat‰í o u‰etﬁené peníze. Velice prospû‰n˘ boj je s nezvládateln˘mi emocemi,
kdy si v klidu znovu vyvolám poslední emoci, která mne ovládla, peãlivû pozoruji jak vzniká, doÏenu ji do pÛlky a pomalu ji v mysli rozpustím. To zkusím nûkolikrát a tak si uvûdomím zpÛsob vzniku neÏádoucí emoce a pokud se objeví situace pro její vyvolání, snadnûji
emoci zvládnu. A zase jeden nepﬁátelsk˘ bojovník byl poraÏen nebo alespoÀ zajat klidem
a moudrostí.
13. Vtûlen˘ duch, kter˘ se ovládl a v mysli se vzdal v‰ech ãinÛ, blaÏenû sídlí
ve mûstû o devíti branách, nic nekoná ani nepobízí k ãinÛm.
Ten, kdo nûjakou ãinnost nevykonává z morálních dÛvodÛ a pﬁesto vyuÏívá této ãinnosti
jin˘ch lidí je pokrytcem. Kdo nikdy nezabije zvíﬁe a pﬁesto jí maso v restauracích nebo je
kupuje v obchodech je mnohem hor‰í, neÏ ten, kdo pro obÏivu zvíﬁata ve velkém zabíjí.
Kdo pﬁedstírá duchovní vyspûlost a pﬁitom jakkoli zneuÏívá své oddané je nejzoufalej‰í
bytost v tomto svûtû. ZneuÏít inteligenci pro vlastní nenasytnost je prohraná bitva a naprost˘
úpadek bytosti. Jen ten, kdo je sám v sobû spokojen a jeho ãinnost je prosta tuÏeb spoãívá
v naprostém klidu ve své BoÏské podstatû.
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14. PÛvodcem ãinÛ svûta, schopnosti jednat, spojení ãinÛ a jejich plodÛ není Pán,
n˘brÏ v tom v‰em se projevuje vlastní podstata.
15. Ten, kter˘ v‰ím proniká, není úãasten zla ani dobrého skutku, aÈ jej vykonal
kdokoli. Poznání je zastﬁeno nevûdomostí a proto jsou bytosti zmatené iluzí.
Ve‰kerá ãinnost, aÈ z pﬁipoutanosti nebo s rozmyslem vychází pouze z osudÛ jednotliv˘ch
aktérÛ, kteﬁí mají v kaÏdém okamÏiku moÏnost osvobodit se z tohoto kolotoãe ãinností
a setrvat ve svém pravém BoÏském Já, povzneseni nad celou tuto hru rÛzn˘ch pﬁíãin a jejich
následkÛ. Kdo pochopí tuto moudrost, ten se jiÏ více nezaplete do tohoto kolotoãe a jen jej
nezúãastnûnû pozoruje a koná pouze své povinnosti.
16. Ti, v nichÏ poznání rozpt˘lilo nevûdomost, tûm pravé Já jako záﬁ slunce zjevuje
poznání toho Nejvy‰‰ího.
Jedin˘ opravdov˘ ãin je nalezení pravého poznání, neboÈ tento ãin niãí ve‰kerou osudovost,
osvobozuje od hmotného svûta a dává blaÏen˘ BoÏsk˘ klid bytí a pravého vûdûní. To je
jediná svoboda v tomto svûtû. Kdo nemá pravé poznání, Ïije ve tmû neustálého zoufalého
shonu, ovládán emocemi a strachy. Kdo poznání získal setrvává ve vnitﬁním klidu BoÏského
Já a ‰íﬁí tento klid do okolního svûta.
17. Ti, kdo se k Nûmu upínají sv˘m Já i sv˘m rozumem, kdo v Nûm spoãívají, vidí
v Nûm svÛj nejvy‰‰í cíl a poznáním jsou oãi‰tûni od jakékoli poskvrny, kráãejí tam,
odkud není návratu.
Nad vítûzn˘m bitevním polem záﬁí slunce pravého poznání. Pole je ãerstvû zelené plné
kvûtÛ a vÛní a ticho je ru‰eno pouze trylkováním ptákÛ. V této blaÏené atmosféﬁe rostou
plody nejvy‰‰í hodnoty a nejlahodnûj‰í chuti, které mohou b˘t nabídnuty i do ostatních
polí leÏících ladem nebo plodících hoﬁké plody zoufalství, kde je se zatím k bitvû schyluje
a nebo uÏ zuﬁí boj.
18. V brahmánovi obdaﬁeném uãeností a pokorou, v krávû, slonu a dokonce i
v psu a pojídaãi psÛ spatﬁují moudﬁí jedno a totéÏ.
KaÏdé bitevní pole je stejnû úrodné, jen je nutno jej zkultivovat. Ten, kdo vyhrál svoji bitvu
vidí v ostatních nevûdom˘ch stejn˘ BoÏsk˘ pÛvod, jak˘ sám poznal. Stejnû v‰ak vidí i jejich
nepﬁítele - nevûdomost, která v‰echny svazuje a nedovoluje jim skuteãnû Ïít. Moudr˘ ví,
Ïe on mÛÏe ukázat cestu, mÛÏe dát ochutnat svého ovoce, ale nemÛÏe nikoho osvobodit.
To musí udûlat kaÏd˘ sám za sebe.
19. JiÏ zde pﬁekonali stvoﬁen˘ svût ti, jejichÏ mysl je nemûnná. VÏdyÈ brahma
je nemûnné a dokonalé. Proto i oni setrvávají v brahma.
20. âlovûk se nemá radovat, dosáhne-li nûãeho pﬁíjemného, nemá b˘t rozru‰en,
stihne-li ho nepﬁíjemné. Znající brahma, nepom˘len˘ a s klidn˘m rozumem, setrvává
v brahma.
Kdo má skuteãné poznání, ten jej nemÛÏe ztratit. Nic v tomto svûtû nenahradí blaÏen˘ BoÏsk˘
stav bytí. Moudﬁí vûdí, Ïe v‰e je pomíjivé a nic netrvá v tomto svûtû vûãnû. Trval˘ a vûãn˘
je jen stav pravého poznání, neboÈ je naplnûn nejdokonalej‰ím ‰tûstím a hlavnû osvobozen
ode v‰eho pomíjivého.
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21. Takov˘ ãlovûk, jehoÏ Já neulpívá na smyslov˘ch vjemech, nalézá ve svém
Já blaÏenost, pak je ve svém Já ukáznûn spojením s brahma a tû‰í se nehynoucí
blaÏenosti.
Osvobozen˘ ãlovûk spoãívá v BoÏském stavu. Tento stav má základní charakteristiku
sat-ãit-ánanda, coÏ je stav bytí, pravého vûdûní a neskonalé blaÏenosti. Toto je pouze pokus
popsat nepopsatelné. Tento stav je za v‰emi my‰lenkami, mimo pﬁedstavivost. Cokoli
si mÛÏeme pﬁedstavit tak to To není. Jakákoli my‰lenka má vymezení a má svoji opaãnou
my‰lenku. Já - nejá, moje - cizí, krásné - o‰klivé, klidné - neklidné, ‰tûstí - zoufalství atd.
BoÏsk˘ stav nemá Ïádná omezení, nic ho neoddûluje od Boha a tudíÏ neexistuje ani
nic mimo nûj. Jest to stav v‰eobsahující, stav naprosté prázdnoty a klidu. Je to stav Boha.
22. VÏdyÈ poÏitky zrozené z doteku se smyslov˘mi pﬁedmûty jsou zdrojem strastí,
mají poãátek i konec, synu Kuntí, a moudr˘ v nich nehledá potû‰ení.
V‰e co pochází ze svûta je pomíjivé. Na‰e slunce jednou zanikne a s ním i Zemû, v‰e
na zemi pomíjí a je jen otázka ãasu, kdy která vûc zanikne. V‰echny vûci nám zprostﬁedkovávají smysly prostﬁednictvím my‰lenek. My‰lenka zaãne a skonãí, pﬁijde jiná my‰lenka a mnohdy si ani nevzpomeneme, na co jsme mysleli pﬁed okamÏikem. ZÛstává jen pár vzpomínek
a i ty se ãasem vymaÏou a zmizí. Byla to pravda nebo se mi to jenom zdálo? Tak se mohou
ptát lidé v nevûdomosti a neznalosti pravého poznání. UÏ je to tak dávno, Ïe to není
pravda. V‰e co jsme povaÏovali za nesmírnû dÛleÏité se s odstupem ãasu zdá malicherné
a tak vzdálené a cizí. Kdo rozumn˘ v tomto stavu mÛÏe hledat ‰tûstí. ·tûstí, které jednou
urãitû skonãí. Co to je za ‰tûstí? Je to jenom dal‰í utrpení a bolest. Hledejte to, co nikdy
nevzniklo, co nikdy nezanikne a kde je jen klid vûãné ‰tûstí.
23. Kdo dokáÏe jiÏ zde, dﬁív neÏ se oprostí od tûla, ãelit vzru‰ení, jeÏ pochází
z Ïádosti a hnûvu, je ukáznûn˘, je ‰Èastn˘ ãlovûk.
Jediná cesta ke ‰tûstí vede opût skrze ovládnutí mysli a nepﬁipoutanost ke smyslov˘m
pﬁedmûtÛm, skrze lásku k Bohu a touhu poznat prav˘ BoÏsk˘ stav a musí znát své místo
v tomto svûtû a své povinnosti plnit bez pﬁipoutanosti. Pouze takto osvobozen˘ ãlovûk
má moÏnost dosáhnout vysvobození.
24. Ten, kdo je v nitru blaÏen˘, nalézá v nitru potû‰ení a jen v nitru hledá svûtlo,
takov˘ jogín se pﬁemûní v brahma, dojde vyvanutí v brahma.
Kdo postupuje podle návodÛ moudr˘ch, ten svou snahou porazí nepﬁátelskou armádu
poku‰ení. Ten pozná vnitﬁní svûtlo, které pﬁinese celkové poznání díky pﬁedchozí víﬁe
v moudrost a snaze moudrosti dosáhnout. Takto se posvûtí ve‰kerá moudrá ãinnost konaná
v nevûdomosti a pﬁinese ono pravé nejslad‰í ovoce poznání. Takto se stane ãlovûk nejvy‰‰ím
znalcem jógy.
25. Vyvanutí v brahma dosáhnou zﬁeci, kteﬁí se oãistili z poskvrny, rozÈali
pochybnost, ovládli své Já a tû‰í se z blaha v‰ech bytostí.
26. Vyvanutí v brahma je na dosah asketÛm, kteﬁí se odpoutali od Ïádosti a hnûvu,
ovládli my‰lenky a poznali své Já.
Svou bitvu vyhraje jen ten, kdo je naprosto odhodlán zvítûzit. Je nutno poznat ve‰keré
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zbranû a taktiku nepﬁítele. Touhy, které zotroãují, pﬁipoutanosti, které nedovolí
se osvobodit. Nesmíme nechat nepﬁíteli jediné volné místo, kaÏdé zaváhání je okamÏitû
vyuÏito. Proto dávejte svûtu v‰e, co je va‰e povinnost, berte si jen to co nutnû potﬁebujete,
nevûnujte svûtu více pozornosti neÏ je opravdu nutno a ve‰ker˘ zbyl˘ ãas setrvávejte
v klidu BoÏské blaÏenosti.
27-28. NavÏdy je vysvobozen mudrc, kter˘ se osvobodí od vnûj‰ích vlivÛ, pohled upne
mezi oboãí, vyrovná proudûní vdechÛ a v˘dechÛ nozdrami, ovládne smysly, mysl
i rozum, upne se k vysvobození a je prost pﬁání, strachu i hnûvu.
Nejlep‰ím nástrojem sebepoznání je meditace. Uklidnûní mysli a sledování vznikajících
my‰lenek, sledování a uklidnûní dechu.V tuto chvíli, kdy máte v‰e dÛleÏité hotovo, máte ãas
a moÏnost setrvávat v blízkosti oné vûãnosti. Teì se nemusíte niãeho obávat, v‰e je správnû
zaﬁízeno a svût v meditaci je pﬁece tak neskuteãn˘. Proã se s ním tedy zaobírat, kdyÏ mohu
b˘t v klidu? Kdo najde potû‰ení v tomto tichu a setrvává v nûm vÏdy, kdyÏ jeho povinnosti
jsou hotovy, ten se mílov˘mi kroky blíÏí k nejvy‰‰ímu poznání.
29. KdyÏ pozná, Ïe Já jsem pﬁíjemcem obûti i pokání, vzne‰en˘m pánem v‰ech svûtÛ
a pﬁítelem v‰ech bytostí, dospûje k míru.
V meditaci se mÛÏete Bohu pﬁiblíÏit a poznat ho. Poznat jeho vûãnost, poznat jeho
v‰udypﬁítomnost. Poznat, Ïe ve‰keré obûti Bohu jsou urãeny jen na oslabení nepﬁítele.
Co je pﬁedmûtem vût‰iny obûtí, co je obûtinou? Jsou to jen a jen na‰i nepﬁátelé, kteﬁí se
kontaktem s Bohem oãistí a stanou se na‰imi pﬁáteli a budou bojovat na na‰í stranû
pravdy. To je nejlep‰í a nejúãinnûj‰í boj, armáda ctností sílí a nepﬁítel se mûní na pﬁítele.
Niãení není nikdy tak úspû‰né jako dÛsledné pﬁestavování od základÛ.
KAPITOLA ·ESTÁ
V této kapitole je vysvûtlen princip dhjánajógy, jógy meditace a spoãinutí v tichu svého BoÏského
Já. Kri‰na popí‰e principy, které jsou nutn˘mi pﬁedpoklady pro dosaÏení pokroku
v dhjánajóze, popí‰e nejlep‰í pozici pro meditaci a zpÛsob koncentrace. Jasnû stanoví
podmínky pro úspû‰nou meditaci a cíl meditace. Cílem je opût sebepoznání, poznání své BoÏské
podstaty. ArdÏuna pﬁednese své pochybnosti o schopnosti lidí dûlat takovou jógu a ptá se,
zda se ãlovûk na cestû neztratí. Kri‰na jasnû vysvûtlí, Ïe jak˘koli sebemen‰í posun v bitvû
se nikdy ani smrtí neztratí a v dal‰ím Ïivotû získá lep‰í podmínky pro dosaÏení nejvy‰‰ího
cíle.
1. Vzne‰en˘ pravil: Jogínem, muÏem káznû a odﬁíkání je ten, kdo koná ãiny, které
je tﬁeba vykonat, jsa nezávisl˘ na jejich plodech, nikoliv ãlovûk, kter˘ nedbá
o posvátn˘ oheÀ ani nekoná obﬁady.
Abychom mohli v klidu meditovat, musíme mít splnûny své povinnosti. Ten, kdo neplní
své povinnosti a jako záminku uvádí meditaci je zbabûlec, kter˘ utíká ze svûta pﬁed sv˘mi
povinnostmi a není odváÏn˘ ãlovûk hledající nejvy‰‰í cíl.
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2. Vûz, Ïe to, co naz˘vají odﬁíkáním, je jógou, ó Pánduovãe. VÏdyÈ nikdo se nestane
jogínem, kdo se nevzdal chtûní.
Dokud se nevzdáme tuÏeb po smyslov˘ch pﬁedmûtech, nemÛÏeme udûlat patﬁiãn˘ pokrok
v meditaci. NemÛÏeme spoãinout v klidu svého Já, pokud budou na‰i mysl neustále ru‰it
touhy a pﬁipoutanosti. Je nutné zvládnout smysly a odevzdat v‰e Bohu.
3. Praví se, Ïe ãiny jsou prostﬁedkem pro mudrce, jenÏ touÏí dovr‰it sebekázeÀ,
a jakmile ji dovr‰il, je mu prostﬁedkem zklidnûní.
Zde je jasnû uvedeno, Ïe cílem jógy je spoãinutí v klidu a vzdání se plodÛ sv˘ch ãinností.
Ten, kdo v‰ak chce pokroãit v józe musí vydat urãité úsilí a ve‰kerou svou ãinnost smûﬁovat
k tomuto cíli. Pokud jeho snaha bude opravdová a správnû smûﬁovaná, jeho mysl
se osvobodí a spoãine v klidu a ve‰keré dal‰í ãinnosti budou naprosto oãi‰tûné.
4. VÏdyÈ vzdá-li se v‰eho chtûní a neulpívá na smyslov˘ch pﬁedmûtech ani na ãinech,
praví se o nûm, Ïe dovr‰il sebekázeÀ.
5. KaÏd˘ by mûl své Já povzná‰et prostﬁednictvím mysli a nemûl by je nechat poklesnout.
VÏdyÈ mysl je pﬁítelem i nepﬁítelem vtûlené bytosti.
DosaÏení jógy je moÏné, aÏ po naprostém osvobození od vlivu smyslov˘ch vjemÛ
a závislosti na plodech své ãinnosti. Poté spoãineme v klidu mysli a nebudeme ru‰eni
okolním svûtem. To v‰e je moÏné aÏ po té, co jeho mysl byla naprosto oãi‰tûna.
6. Pro toho, kdo podmanil svou mysl je mysl nejvût‰ím pﬁítelem, ale pro toho,
kdo svou mysl neovládl, je nejvût‰ím nepﬁítelem.
Zde se jasnû uvádí, Ïe mysl není zlo, které musí b˘t zniãeno. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíká :
"Mysl je velice siln˘ nástroj vycházející pﬁímo z pravého BoÏského Já". Mysl musí b˘t
oãi‰tûna od v‰ech sobeck˘ch pﬁipoutaností a musí b˘t vykoﬁenûn pocit "já" a pocit "moje".
Potom bude mysl naprosto ãistá, bude se zab˘vat pouze ãinnostmi v nejvy‰‰í kvalitû
a pﬁeváÏnû spoãívat v klidu.
7. JestliÏe ãlovûk dosáhne klidu ovládnutím své mysli, setrvává ve svém pravém Já
a zÛstává soustﬁedûn˘ v chladu i horku, ve slasti i strasti a stejnû tak i uprostﬁed poct
a opovrÏení.
Kdo se takto osvobodí, není vázán ke svému tûlu. Tûlo samozﬁejmû vnímá jako schránku,
kde vûdomí a mysl sídlí, vnímá i bolest a horko, ale vnímá to jako bolest a horko tûla,
nikoli jako svoji bolest. Tûlo je takto osvobozeno od neustálého svírání Egem, stresÛ
a úzkostí a mysl oãi‰tûná spoãívá v BoÏském stavu.
8. Je-li jogín ve svém Já nasycen poznáním i rozpoznáváním, je-li povznesen˘,
ovládl své smysly a hroudu, kámen i zlato staví naroveÀ, pak se praví,
Ïe je ukáznûn˘.
9. Ten, jehoÏ rozum zÛstává stejn˘, aÈ jde o pﬁátele, druhy ãi nepﬁátele, lidi
lhostejné, nestranné i hodné nenávisti, nebo pﬁíbuzné, svûtce ãi hﬁí‰níky, vyniká
nad v‰echny ostatní.
âlovûk trvale spoãívající ve svém pravém BoÏském Já je neteãn˘ k okolnímu svûtu. JelikoÏ
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jeho mysl není poutána k tûlu a tím ani k hmotnému svûtu, vnímá ve‰keré podnûty
z hmotného svûta, ale pokud je pevnû setrvávající v absolutním klidu a ‰tûstí nenechá
se z nûj vyru‰it. Vidí s nadhledem v‰e jen jako hru pﬁíãin a dÛsledkÛ a ví, Ïe chce-li si
udrÏet BoÏsk˘ stav, nemÛÏe se zaplést do této hry. Neporovnává kvality neÏivé pﬁírody
ani kvality lidí, s kter˘mi se setkává. Pokud ho nûkdo respektuje, vrací respekt. Pokud
ho nûkdo haní, cítí soucit s nevûdomou bytostí. Pokud ho nûkdo chválí, ví, Ïe chvála
patﬁí Bohu. Pokud nûkdo jde cestou k Bohu, podpoﬁí ho a pokud nûkdo Boha nemá, tomu
je nejlep‰ím pﬁíkladem.
10. Jogín by mûl neustále ukázÀovat své Já, setrvávat v ústraní a sám, ovládat
své my‰lenky, b˘t bez pﬁání a bez majetku.
Prostﬁedky pouÏívané k dosaÏení cíle jsou v té nejãist‰í a nejdokonalej‰í formû zároveÀ
i cílem. âlovûk, kter˘ se oddal Bohu, koncentroval svoji mysl, vzdal se plodÛ své práce,
vzdal se smyslov˘ch poÏitkÛ a získal pravé sebepoznání nemÛÏe Ïádnou nectnost znovu
zaãít konat. âlovûk, kter˘ poru‰uje toto pravidlo, nemÛÏe b˘t prav˘m jogínem.
O setrvání v ústraní pravil Srí Ramana Mahari‰i :"Jediné pravé setrvání v ústraní je setrvání ve svém pravém Já". Pokud ãlovûk odejde od sv˘ch povinností a závazkÛ a snaÏí se Ïít
ve vzdáleném místû, vÏdy si nese své pﬁipoutanosti a nesvobody s sebou. Setrvává tak
tûlem v ústraní, ale jeho mysl setrvává na místech, kam je pﬁipoutána. Setrvání v ústraní
je prospû‰né pouze na doãasnou dobu, kdy se na tento ãas uvolníme ze sv˘ch povinností
a po dosaÏení duchovního pokroku se k nim zase vrátíme. Takové setrvání na duchovním
místû je jistû velmi prospû‰né.
11-12. Na ãistém místû nechÈ si zﬁídí pevné sedátko, ani pﬁíli‰ vysoké, ani pﬁíli‰
nízké, a rozprostﬁe na nûm posvátnou trávu, antilopí koÏe‰inu a plátno. KdyÏ
na sedátko usedne, nechÈ zamûﬁí mysl na jedin˘ bod, zkrotí ãinnost my‰lenek
i smyslÛ tak, aby jógou oãistil své Já.
Zde je popsáno sedátko na sezení pﬁi meditaci. Sedátko musí b˘t jednoduché,
ale dostateãnû pohodlné. O jelení kÛÏi pravil Srí Ramana Mahari‰i: "Samo sezení na kÛÏi
z mrtvého jelena nikoho neosvobodí ani od jedné pﬁipoutanosti". KÛÏe byla v tehdej‰ích
dobách jedním z mála trvanliv˘ch a praktick˘ch materiálÛ. Sedátko se totiÏ bude pouÏívat
dlouho a jde o to, aby se nemusel ãasto ztrácet ãas jeho opravováním. V nynûj‰í dobû není
nutno pro v˘robu kvalitního sedátka zabíjet zvíﬁata. Posvátné místo by mûlo b˘t klidné
a jogín by tam mûl mít pokryty své základní potﬁeby tak, aby ve‰ker˘ ãas mohl vûnovat
duchovnímu cviãení.
Meditace, dhjánajóga se pouÏívá na uklidnûní mysli a k pokroku v karmajóze, dÏÀánajóze
i v bhaktijóze. Pouze klidné uvûdomûní si nepﬁítele v mysli mÛÏe bitvu posunou
k vytouÏenému vítûzství.
13-14. Tûlo, hlavu a krk nechÈ drÏí zpﬁíma a nehybnû, je pevn˘, upﬁe pohled
na ‰piãku vlastního nosu a nerozhlíÏí se kolem. Se sv˘m Já zklidnûn˘m, zbaven˘
strachu a setrvávající ve slibu cudnosti nechÈ sedí ukáznûn˘, ovládne svou mysl,
upﬁe my‰lenky na Mne a plnû se Mi oddá.
Nyní je popsána pozice pﬁi meditaci. ProtoÏe je nutno setrvávat v meditaci co nejdéle, není
nutno sedût nûjak˘ch nároãn˘ch pozicích. Úplnû postaãí sedût se zkﬁíÏen˘ma nohama,
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vzpﬁímenû a nehybnû. To je velice dÛleÏité, protoÏe Ego neustále vyru‰uje, vyvolává
nepotﬁebné pohyby a rÛzné nepﬁíjemné tlaky a bolesti. Toto je nutno "prosedût". Naprosto
odhodlanû poruãit tûlu i mysli a najednou zjistíte, Ïe jste schopni bez pohybu sedût
45 minut. Mysl by mûla b˘t klidná pod kontrolou a proto je nutno sedût na bezpeãném
místû, kde nehrozí Ïádné vnûj‰í nebezpeãí a není nutno niãemu okolnímu vûnovat pozornost.
Îák by mûl b˘t prost ve‰ker˘ch tuÏeb po uspokojení smyslov˘ch poÏitkÛ, protoÏe právû
smyslové poÏitky jsou nejsilnûj‰ím nepﬁítelem klidné mysli. Je mnoho popisÛ zpÛsobu
meditace. V‰echny mají nûco spoleãné. V mysli existuje cosi jako pozorovatel, kter˘ celoudobu neteãnû pozoruje v‰e co se v mysli dûje. KaÏdá meditace je zaloÏena na uklidnûní
a pozorování mysli. Existuje tak trojice pozorovatel, pozorování a pozorované. Nûkdo
soustﬁeìuje pozornost pozorovatele k dechu, nûkdo k urãitému bodu. Srí Ramana Mahari‰i
prosazoval metodu dotazovací, kdy hledáme onoho pozorovatele, kter˘ není nikdo jin˘
neÏ na‰e pravé Já. Dotazovací metoda spoãívá v umístûní pozornosti a setrvání v daném
pozorovateli pomocí tázání se "Kdo jsem Já?" âasto se stane, Ïe pozornost mysli je obelstûna
nûjakou my‰lenkou a odvedena pryã. V tomto pﬁípadû, hned kdyÏ si uvûdomíme onu
my‰lenku táÏeme se: "Komu se tato my‰lenka stala?". Odpovíme :"Mnû". A znovu
se táÏeme: "A kdo jsem Já?" a tato otázka pozorování vrací bez boje zpût do pozice
pozorovatele. Tato metoda sm˘vá rozdíl mezi pozorovatelem, pozorováním a pozorovan˘m.
15. Jogín, kter˘ takto stále ukázÀuje své Já a krotí svou mysl, dojde míru, kter˘
spoãívá ve Mnû a vrcholí vyvanutím.
Stál˘m pozorováním a uvûdomováním si své mysli, jejího fungování a svého zpÛsobu
uvaÏování poznáváme nástroj sebepoznání. Nejprve tento nástroj - mysl musí b˘t oãi‰tûna
a teprve potom ji mÛÏeme pouÏít ke skuteãnû uÏiteãné práci. Ovládneme ru‰ící smyslové
vjemy, odevzdáme ve‰ker˘ majetek a ãinnosti Bohu a poté jsme hodni obdrÏet BoÏí milost.
Lépe ﬁeãeno oãi‰Èováním nástroje narazíme na ãist˘ kov BoÏí milosti a od tohoto místa
odstraníme ostatní neãistotu po velk˘ch kusech. BoÏí milost je vÏdy pﬁítomná, ale její záﬁe
je zahalena nánosem neãistot. Takov˘ neãist˘ nástroj pouÏit˘ k práci jen niãí kvalitní
materiál (ãas) a zpÛsobuje jen velké ‰kody a utrpení. Ten, kdo v‰ak poznal své pravé BoÏské
Já povznesené nad hmotn˘ svût, je z utrpení tohoto svûta osvobozen.
16. Jóga v‰ak není pro toho, kdo se pﬁejídá, ani pro toho, kdo nejí vÛbec, ani pro
toho, kdo je náchyln˘ k pﬁíli‰nému spaní, ani pro toho, kdo pﬁíli‰ bdí, ArdÏuno.
Kdo se pﬁejídá, ten je v zajetí touhy po dobrém jídle. Kdo jí pﬁíli‰ málo, ten oslabuje
armádu ctností, protoÏe ji nezásobuje dostateãnû a kaÏdá armáda bez zásob musí prohrát.
Navíc posiluje nepﬁítele, neboÈ hladové tûlo je neklidné a nespokojené a neustále strhává
pozornost na sebe. Kdo spí málo, toho inteligence a schopnost uvaÏovat jsou sníÏeny
a ve chvílích klidu urãeného k meditaci usíná. Kdo spí mnoho, ten je v zajetí lenosti a lenost
je základní zbraÀ nepﬁítele.
17. Je-li kdo stﬁídm˘ v jídle a radovánkách, zná míru ve v‰em poãínání a je umûﬁen˘
ve spánku i bdûní, sebekázeÀ odstraní v‰echny jeho strasti.
Kdo zná své povinnosti a vykonává je, ten ví, Ïe stejnou povinnost má nejen k okolí svého
tûla ale také k tûlu. Splnit svou povinnost k tûlu znamená stﬁídmost, ale dostateãnost jídla,
odpoãinku, práce, bdûní i spánku. Tûlo by mûlo b˘t udrÏováno v dobré tûlesné i du‰evní
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kondici pravideln˘m cviãením, dostatkem pohybu ale i odpoãinku. Nestarat se o své tûlo je
zanedbání své povinnosti a vede jen ke strastem. Pﬁemíra soustﬁedûní na tûlo vede
k pﬁipoutanosti k nûmu. Je nutno nalézti optimální kompromis, kde spokojenost du‰evní
bude vycházet z dobré tûlesné pohody a tuto pohodu bude pomáhat udrÏovat.
18. Ukáznûn˘m se naz˘vá ãlovûk odvrácen˘ od v‰ech Ïádostí, jestliÏe jeho zkrocené
my‰lenky spoãinou v samotném Já.
Ten, kdo porazil nepﬁítele, obûtoval v‰e zneklidÀující, oãistil svou mysl od fale‰n˘ch
pﬁedstav, ten je schopen získat BoÏí milost. U Indického parlamentu je nápis : "Svoboda
nesestoupí dolÛ k lidem. Lidé sami musí vyrÛst ke svobodû neboÈ svoboda je poÏehnání,
které musí b˘t nejprve získáno, aby mohlo b˘t vychutnáno." Jen ten, kdo se postupnû
osvobozuje, ten bude nakonec naprosto svobodn˘. Svobodu nezíská nikdo, kdo
si ji nezaslouÏí.
19. Netûká, stejnû jako netûká plamínek lampy v závûtﬁí tento pﬁímûr se uÏívá
o jogínovi, jenÏ ovládá my‰lenky a hrouÏí se do ukázÀování svého Já.
Kdo vyhrál svoji bitvu a setrvává v míru pravého poznání, ten se nenechá znovu zavléct
do otroctví tûla. Ten, kdo objevil v józe dokonalost, ten okamÏitû rozpozná nepﬁítele,
kter˘ by chtûl znovu uvrhnout mysl do zotroãujících fale‰n˘ch pﬁedstav.
20-23. Ustanou-li my‰lenky potlaãené cviãením jógy, nahlíÏí-li Já skrze vlastní Já
a je ve svém Já spokojen, pozná-li ono bezmezné nadsmyslové blaho, jeÏ lze postihnout rozumem, je-li stál˘ a nevzdaluje se od pravdy, nepokládá-li poté, co toho
dosáhl, jin˘ zisk za vy‰‰í neÏ toto, a pokud v nûm spoãine, nepohne-li jím ani krut˘
zármutek, nechÈ je takové rozpojení pouta se strastí známo pod jménem jóga.
Tyto ver‰e krásnû popisují blaÏen˘ stav toho, kdo dosáhl nejvy‰‰ího cíle jógy, cíle duchovní
cesty, vítûzství v bitvû, BoÏského stavu pravého Já. Tento stav se nachází za smysly,
za my‰lenkami a tak jej nelze popsat. KaÏdá my‰lenka tento stav znehodnocuje, neboÈ
jej omezuje do svûta mysli. Je mnoho rÛzn˘ch pokusÛ, jak popsat tento BlaÏen˘ stav
a Ïádn˘ z nich není o nic blíÏe tomuto stavu. Srí Ramana Mahari‰i ﬁekl: "Stav BoÏské
milosti je ﬁeã vznikající ze Srdce ticha". Jenom poezie mÛÏe pﬁekroãit hranice logiky, ale ani
ona nepopí‰e stav BoÏské milosti.
24. Jógu je tﬁeba provádût s rozhodností a neklesat pﬁitom na mysli. KdyÏ beze
zbytku upustí od v‰ech Ïádostí, jeÏ povstávají z chtûní, a samotnou myslí úplnû
ovládne v‰echny smysly.
Pouze ten, kdo nemá jakoukoli pochybnost, kdo nemá jiného cíle a kdo se nevûnuje jiné
ãinnosti, pouze ten je schopen vybojovat vítûzství. Setrvání v BoÏském stavu je moÏné
jen za pﬁedpokladu, Ïe nás z nûj nevyru‰í Ïádné my‰lenky poutající mysl k tûlu
a ke smyslov˘m vjemÛm a mysl tak setrvává v ãistém BoÏském stavu.
25. Krok za krokem, aÈ postupnû zklidní rozumem pevnû uchopen˘m, nechá mysl
spoãinout v Já a na nic aÈ nemyslí.
Tento ver‰ se t˘ká nejen pravidelného meditaãního sezení, ale stejnû tak i celé duchovní
cesty. Pﬁi meditaãním sezení se tak vlastnû dostáváme na chvilku poblíÏ cíle cesty
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Po skonãení meditace se vracíme zpût do své iluze, ale pokud je na‰e cviãení poctivé
a správnû zamûﬁené, potom si z kaÏdé meditace pﬁineseme nûco do bûÏného Ïivota. Jin˘mi
slovy ﬁeãeno: kaÏdá meditace ná‰ kaÏdodenní Ïivot pﬁenese blíÏe k cíli, trvalému setrvání
v BoÏském stavu. KaÏdá dobrá meditace musí pﬁinést nûjaké ovoce. Kdo cviãí roky
a necítí Ïádné zmûny, ten by mûl poctivû pﬁehodnotit své cviãení a upravit je tak, aby
se zmûny objevily.
26. AÈ jeho vrtkavá a nestálá mysl zabloudí kamkoli, mûl by ji odtud odpoutat
a pﬁivést pod vládu Já.
A jsme u dotazovací metody Srí Ramany Mahari‰iho. Kdo jsem Já? Tato otázka by mûla
nastavit pozorovatele tak, aby zamûﬁil svou pozornost sám na sebe. Je velice tûÏké nalézt
pozorovatele. On jest prvotní my‰lenkou, pÛvodcem v‰ech my‰lenek, ale sám o sobû
v mysli neexistuje. Je to ono ticho za poslední my‰lenkou. Moje roz‰íﬁení pro snadnûj‰í
umístûní pozornosti byly základní vymezení pozorovatele jako to co je mimo Ego.
"Nic nejsem", "nic nechci", "nic nemám", "v‰e je dokonalé", to byly nikoli opakované vûty,
ale pocity, které jsem tak vyvolával. Napﬁ. nic nemám - nemám konto v bance, nemám
auto, nemám rodinu, nemám pﬁátele, nemám ani toto tûlo. V‰e je jen Tvé, ó BoÏe a Ty mi to
s nejvût‰í laskavostí dává‰ a já slibuji, Ïe se o Tvé dary budu peãlivû starat a budu mít vÏdy
na pamûti Tebe. Je to velice úãinné a je zajímavé pozorovat co to s Egem dûlá.
27. NeboÈ nejvy‰‰ího blaha se dostane tomu jogínovi, kter˘ je prost˘ poskvrny,
mysl má zklidnûnou, uti‰il vá‰nivost a stal se totoÏn˘m s brahma.
Zde je jasnû ﬁeãeno, Ïe v meditaci a na celé duchovní cestû není místo pro jinou kvalitu
neÏ naprostou ãistotu sattvickou. Ve‰keré vá‰nû a nevûdomosti musí b˘ti odstranûny.
Buì jejich zniãením a nebo jejich rozpu‰tûním v Bohu a tím jejich dokonal˘m oãi‰tûním.
Kdo takto dosáhne Boha, jak by je‰tû mohl b˘t zneãi‰tûn hﬁíchy. Kde je pravé poznání není
hﬁích. Hﬁích je jen nevûdomost a nepochopení Ïivota coby hru kvalit a souhrn pﬁíãin
a následkÛ.
28. Jogín, kter˘ neustále ukázÀuje svou mysl a je bez poskvrny, snadno dosáhne
nekoneãného blaha ve spojení s brahma.
Stav BoÏského poznání je moÏno dosáhnou trvalou koncentrací na nejvy‰‰í princip.
Nejjednodu‰‰í a nejefektivnûj‰í je odevzdání se Bohu neboli bhaktijóga. Pozor jen na to,
abychom nikdy nezapomnûli na nejvy‰‰í cíl a to sebepoznání se v Bohu.
29. Ten, kdo jógou ukáznil svou mysl, spatﬁuje Já sídlící ve v‰ech tvorech a v‰echny
tvory v Já - v‰ude vidí totéÏ.
30. Kdo Mne vidí v‰ude a v‰e vidí ve Mnû, tomu se Já neztratím a on se neztratí Mnû.
31. Jogín, kter˘ se dobral jednoty a uctívá Mne, jenÏ sídlím ve v‰ech tvorech,
pﬁeb˘vá ve Mnû, aÈ dlí kdekoli.
32. Za nejdokonalej‰ího jogína je pokládán ten, kdo v souladu s Já pohlíÏí na blaho
i strast stejnû, ArdÏuno.
Boha má kaÏd˘ ve svém srdci. Moudr˘ to ví. Setrvávání v pravém poznání je uvûdomûní
si pravé skuteãnosti. ZároveÀ je to pochopení skuteãnosti svûta jako projev vycházející
z této pravé skuteãnosti. To znamená, Ïe základ v‰eho, podstata v‰eho, co se ve svûtû dûje,
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je tato pravá skuteãnost. Z tohoto pohledu je potom v‰e stejné, základem v‰eho je nejvy‰‰í
BoÏsk˘ princip. Kdo vidí pravou skuteãnost jako podstatu v‰eho, ten vnímá ve‰keré tvary,
dûje, pﬁíãiny a dÛsledky jen jako rozdílné projevy pravé skuteãnosti. Kdo nevidí pravou
podstatu, vnímá pouze skuteãnost svûta. Tato bytost je potom zmatená díky své neznalosti
pravé podstaty a povaÏujíce svût za skuteãnost, povaÏuje tvary a dûje za skuteãnost
a trpí pomíjivostí a nestabilitou svûta.
33. ArdÏuna pravil: Jógu, kterou jsi stanovil jako nemûnnost mysli, nevidím jako
pevnou oporu pﬁi její vrtkavosti, Madhusúdano.
34. VÏdyÈ mysl je, Kri‰no, vrtkavá, bouﬁlivá a velice vzpurná. Zdá se mi, Ïe se dá
zkrotit stejnû nesnadno jako vítr.
Mysl kaÏdého nevûdomého ãlovûka je neustále hnána v kolotoãi tuÏeb a pﬁipoutaností.
Je to vír my‰lenek, které vycházejí z mysli, které jsou pﬁipoutané k tûlu a smyslov˘m
pﬁedmûtÛm. Je tûÏké najít cestu jak zkrotit takovou zmûÈ navzájem se podporujících
polopravd a pﬁedstav. Je to jako zkrotit spla‰eného konû nebo stádo krav. Indové pﬁirovnávají mysl nevûdomého ãlovûka k opilé opici, kterou u‰tkl had a nakonec se zbláznila.
35. Vzne‰en˘ pravil: Není pochyby o tom, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, Ïe mysl je vratká a tûÏko ovladatelná. Lze ji v‰ak zvládnout, synu Kuntí, neustál˘m cviãením
a bezvá‰nivostí.
Jediná cesta k uklidnûní mysli je cesta jógy. Nechat si poradit co je dobré a co není dobré
od nûjakého uznávaného náboÏenského principu. Zkrotit smysly, odpoutat od nich mysl,
odevzdat své pﬁipoutanosti Bohu, naplnit své touhy Bohem, v‰e co nás tíÏí odevzdat. UklidÀovat
tûlo a tím i mysl, soustﬁeìovat se na dech, konat své povinnosti, neoãekávat Ïádnou
odmûnu. To v‰e neustále zdokonalovat, poznávat nové a nové nepﬁátele, ty zniãit a nebo
usmûrnit tak, aby uÏ ne‰kodili ale byli prospû‰ní.
36. Soudím, Ïe jógu nesnadno ovládne ten, kdo neovládl svou mysl. Av‰ak ten,
kdo má mysl ve své moci a vynakládá úsilí, mÛÏe jí prav˘mi prostﬁedky dosáhnout.
Jak mohu poznat kdo jsem, kdyÏ bûÏím o závod se sv˘mi touhami i ãasem? Jen ten, kdo
se zastaví, vyd˘chá a uklidní, vidí v‰echny ty závody jako naprost˘ nesmysl. A to je první
krÛãek k tomu, aby poznal svou pravou skuteãnost. ProtoÏe, kdyÏ uÏ nebude závodit,
musí se ptát na to, co teì tedy bude dûlat. Co má smysl, není lep‰í se zase bezmy‰lenkovitû rozebûhnout? Tﬁeba to zkusí, ale uÏ to nebude jako pﬁedtím. Ten kolotoã se toãí poﬁád
a ta chvilka klidu je tak nádherná a lákavá vzpomínka. Kdo vlastnû jsem, kdyÏ ne závodník
s ãasem?
37. ArdÏuna pravil: Jakou cestou, Kri‰no, pÛjde, kdo se nesnaÏí, a byÈ je obdaﬁen
vírou, odvrátil svou mysl od jógy, aniÏ v ní dosáhl dokonalosti ?
38. Jsa odpadl˘ od obou, zbaven opory a zmaten na cestû k brahma, zda nezanikne
jako rozervan˘ mrak, ó váleãníku mocn˘ch paÏí?
39. Rozetni, prosím, beze zbytku tuto mou pochybnost, Kri‰no, vÏdyÈ kromû Tebe
není nikoho, kdo by tu pochybnost rozÈal.
Dokonalosti poznání dosahuje velmi málo lidí. Jsou spí‰e v˘jimky neÏ pravidlo. Ale co ti ostatní, ti kteﬁí pozdû zaãali, ti kteﬁí postupují pomalu a bûhem toho Ïivota dokonalosti
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nedosáhnou? Není jejich snaÏení zbyteãné? ArdÏuna se ptá za v‰echny lidi. Není ta bitva,
kterou budu vést a kterou asi nevyhraji zbyteãná. Pochybnosti niãí odhodlání a proto
nevyhraji. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal: "Seberealizace mÛÏe dosáhnout kdokoli teì hned,
není potﬁeba Ïádného tûÏkého odﬁíkání, dlouh˘ch meditací a osamûlosti. Je potﬁeba
si uvûdomit jen kdo opravdu jsem." V‰echny jógy a metody jsou jen pomÛckou. Kdo
pochopí co je cíl a jde pﬁímo k nûmu, ten jej bezesporu dosáhne.
40. Vzne‰en˘ pravil: Ani zde, ani na onom svûtû ho zkáza neãeká, syny Prthy,
neboÈ nikdo, kdo jedná ctnostnû, MÛj synu, se neubírá cestou zla.
41. âlovûk odpadl˘ od jógy dosáhne svûtÛ tûch, kdo si vydobyli zásluh, a kdyÏ
tam pobude bezpoãtu let, zrodí se znovu v domû ãist˘ch a vzne‰en˘ch lidí.
42. Nebo se dokonce narodí v rodinû moudr˘ch stoupencÛ jógy, na tomto svûtû ov‰em
lze jen velmi zﬁídka dojít takového zrození.
V tûchto ver‰ích je prostﬁednictvím zákona pﬁíãiny a následku rozvedena reinkarnace.
Ten, kdo bûhem jednoho Ïivota získá kladné vlastnosti a zemﬁe bez dosaÏení sebepoznání,
narodí se znovu v pﬁízniv˘ch podmínkách a s vlastnostmi odpovídajících zásluhám z jeho
Ïivota minulého. Tento zákon vysvûtluje rozdíly mezi lidmi v tomto svûtû. Jak víme
z pﬁedchozích kapitol, moudr˘ ãlovûk v‰ak ví, Ïe v‰echny bytosti mají stejnou BoÏskou
podstatu a z BoÏského hlediska jsou tedy naprosto stejné.
43. Tam znovu dosáhne spojení s rozumem z pﬁedchozího vtûlení, potomku KuruÛ,
a pak nadále usiluje o zdokonalení.
44. NeboÈ právû oním dﬁívûj‰ím cviãením je, tﬁeba i nechtû, uná‰en. Dokonce i ten,
kdo touÏí jógu jen poznat, pﬁekonává brahma slov.
45. Av‰ak jogín, kter˘ se usilovnû snaÏí, je oãi‰tûn od v‰ech vin a kter˘ se
zdokonalil v mnoh˘ch zrozeních, kráãí nejvy‰‰í cestou.
Povaha pokroãilého v józe bude od mládí tíhnout ke klidu a moudrosti, jeho rozum bude
bystr˘ a zpÛsob uvaÏování velice ãist˘. V prav˘ ãas pozná správná uãení, znovu si osvojí
pﬁedchozí poznání a bude pokraãovat dále, aÏ ke koneãnému cíli.
46. Jogín je víc neÏ asketa, je pokládán za nadﬁazeného i muÏi poznání. Jogín
pﬁedãí rovnûÏ ãlovûka, kter˘ pracuje pro plody své práce. Proto se staÀ jogínem,
ArdÏuno.
Ten, kdo je povznesen nad jednotlivé cesty je schopen dosáhnout nejvy‰‰ího poznání, protoÏe jeho mysl není poutána ani k cestû po které pro‰el. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal: "Jak jste
se sem dostal? Vlakem. A kde je ten vlak teì? Odjel. A potom jste jel vozem sem? A kde je
vozka teì? Odjel. Vidíte to, a vy jste teì tady." Ano v‰e na cestû je jen pomÛckou a nemá
cenu vláãet nic víc neÏ zrovna skuteãnû potﬁebuji. Kdyby se cestující drÏel jen vlaku, nikdy
by k Srí Ramanovi nedorazil!
47. Ze v‰ech jogínÛ spatﬁuji nejlépe ukáznûného v tom, kdo Mne uctívá s vírou a sv˘m
vnitﬁním Já se ke Mnû upíná.
Pouze ten, kdo neochvûjnû spoãívá ve stavu svého pravého BoÏského Já je opravdu osvobozen. Toto je nejvy‰‰í poznání. Neexistuje jakákoli pﬁipoutanost ke svûtu, neexistuje jakákoli
pﬁipoutanost k tûlu. Existuje jen ãistá existence, pravé poznání a nejvy‰‰í blaÏenost.
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KAPITOLA SEDMÁ
V této kapitole jsou popsány jednotlivé rÛznorodé projevy Boha. Tím by si mûli hledající
uvûdomit, Ïe BÛh je v‰e, BÛh je v‰ude a vÏdy. Pouze na‰e nevûdomost nám brání vidût ho.
Je-li v‰ak BÛh v‰ude a vÏdy, potom je nutnû v‰e vÏdy naprosto v poﬁádku. Víra v Boha,
víra v to, Ïe ho mohu dosáhnout a odhodlanost ho dosáhnout jsou základní vlastnosti
vítûzící armády ctností. Nepﬁítel je jen iluze, jen klamné pﬁedstavy a je snadné i velice
nesnadné ho porazit. Víra je v‰ak tak mocná zbraÀ, Ïe jí Ïádná iluze neodolá.
1. Vzne‰en˘ pravil: Sly‰, synu Prthy, jak Mne pozná‰ plnû a bez jakékoli pochyby,
upne‰-li na Mne svou mysl, bude‰-li ve Mnû hledat útoãi‰tû a oddá‰-li se józe.
2. Vyjevím ti beze zbytku toto poznání a rozpoznávání, a kdyÏ si je osvojí‰, nezbude
zde jiÏ nic, co bys mûl poznat.
Nejvy‰‰í poznání nám neumoÏní kompletní znalost v‰ech fenoménÛ ve svûtû. To co nám
umoÏní, je uvûdomit si sebe, své pravé Já a tak také získat správn˘ pohled na svût kolem
pravého Já. Tento svût není jen okolí tûla, ale i tûlo patﬁí k okolnímu svûtu. Pravé Já je zdroj
mysli a tím i zdroj v‰ech my‰lenek, které svût i tûlo vytváﬁejí. Toto je v‰ak tﬁeba poznat
a to osvojením si jógy a naprost˘m soustﬁedûním na nejvy‰‰í cíl.
3. Mezi mnoha tisíci lidmi sotvakdo usiluje o dokonalost, a i z tûch, kdo o ni usilují
a dokonalí jsou, sotvakdo Mne zná pravdivû.
Pﬁedstavit si nepﬁedstavitelné, pochopit nepochopitelné, vidût neviditelné a najít to je ta
nejnesnadnûj‰í vûc v tomto svûtû. ZároveÀ je to ta nejkrásnûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í vûc. Nemusíme
nic získávat, celou dobu to máme, celou dobu to vidíme, celou dobu s tím Ïijeme.
Je to tu poﬁád, stejné, nemûnné, nekoneãné. Jen musíme projít iluzí, májou, která to
na‰emu vûdomí, na‰í mysli zahaluje. Celá duchovní cesta je jen odstranûní závoje iluze
z na‰í mysli. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal : "Celá cesta, její zaãátek, prÛbûh i konec je jen
a jen v na‰í mysli."
4. Zemû, voda, oheÀ, vzduch, éter, mysl, rozum a fale‰né já - to je osmeré rozdûlení
Mé pﬁirozenosti.
5. Té, která je niÏ‰í. Vûz v‰ak, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, Ïe mám je‰tû jinou,
vy‰‰í pﬁirozenost, obdaﬁenou Ïivotem, a ta podpírá tento svût.
Základní prvky projeveného svûta jsou hmotné prvky, energie a prostor, kde se nacházejí.
Dále je zde uvedeno, Ïe základní vlastností svûta je vûdomí a inteligence. Posledním prvkem,
kter˘ se ve svûtû vyskytuje, je fale‰né já, Ego, klamná pﬁedstava, Ïe hmotné tûlo je nositelem vûdomí. Ze základních prvkÛ se tvoﬁí Ïivé bytosti, které v sobû obsahují v‰echny prvky.
K dosaÏení pravého poznání musíme oãistit svou mysl a zbavit se fale‰ného já a nalézt
Já pravé sídlící ve vûdomí. KdyÏ dosáhneme pravého Já, budou v‰echny ostatní prvky
pouhou iluzí, pouhou hrou vnímanou klidnou myslí.
6. Mûj na pamûti, Ïe obû jsou zdrojem v‰ech bytostí. Já jsem prapÛvodem i záhubou
celého svûta.
7. Nic vy‰‰ího nade Mne není, DhanandÏajo. Na Mnû je toto v‰e navleãeno jako
na ‰ÀÛﬁe ﬁada perel.
V‰e co je vytvoﬁené z prvkÛ je souãástí projeveného svûta a zákonitû musí zaniknout. Moudﬁí
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se v‰ak nenechají zmást pomíjivostí svûta a hledají zdroj v‰eho, ono neprojevené vûãné Já.
Kdo je úspû‰n˘ ve svém hledání, je osvobozen z hmotné existence a setrvává ve stavu vûãnosti.
8. Jsem chutí ve vodách, synu Kuntí, jsem jasem slunce i mûsíce, slabikou óm ve v‰ech
védech, zvukem v prostoru, schopností v lidech.
9. Jsem libou vÛní zemû a v ohni jsem jeho záﬁ, jsem Ïivotem v‰ech tvorÛ a pokání
asketÛ.
10. Vûz, Ïe jsem vûãné sémû v‰ech bytostí, synu Prthy. Jsem rozumem inteligentních
lidí, jsem hrdinstvím lidí stateãn˘ch.
11. Jsem v siln˘ch silou, opro‰tûnou od Ïádosti a vá‰nû, tvorÛm jsem Ïádost,
která není v rozporu s ﬁádem, ó b˘ku mezi Bharatovci.
Boha mÛÏeme vidût a vidíme nejen jako v‰echny vûci, ale také jako jejich vlastnosti. JelikoÏ
BÛh je pﬁíãina a poãátek v‰eho, pak je i kaÏdou ãásteãkou a vlastností sebemen‰ího celku.
Guru Nanak sloÏil mantru, kde opûvuje Boha: "Ty jsi v˘‰ka hor,Ty jsi hloubka vod,Ty jsi modﬁ
oceánu,Ty jsi zeleÀ lesÛ,Ty jsi láska milujícího,Ty jsi poÏehnání hledajícího, Ó BoÏe pﬁekrásn˘,
skláním se k nohám Tv˘m". To je pﬁesnû to co popisují tyto ver‰e.
12. Také vûz, Ïe ve‰keré podoby, aÈ poznamenané âistotou, Neklidem, nebo Temnotou,
pocházejí jen ode Mne. Já v‰ak nejsem v nich, ony jsou ve Mnû.
V‰echny prvky a kvality hmotné pﬁírody jsou pouze souãástí projeveného svûta. Kdo se oprostil od nevûdomosti, ten je osvobozen nejen od prvkÛ, ale i od kvalit. Lépe ﬁeãeno, naprost˘m
oãi‰tûním ve‰keré své existence bylo odstranûno v‰e ru‰ivé a nevûdomé a bytost jedná
a zasahuje do tohoto svûta pouze v nejvy‰‰í kvalitû ãistoty a dobra. Bytost sama v‰ak nemá
Ïádnou vazbu na tento svût a tak není kvalitami nikterak dotãena nebo ovlivnûna.
13. Cel˘ vezdej‰í svût, obluzen˘ tûmito podobami, jeÏ jsou povahy tﬁi kvalit,
nechápe, Ïe stojím nepomíjiv˘ vysoko nad nimi.
14. NeboÈ tuto Mou boÏskou iluzi zpÛsobenou kvalitami lze stûÏí pﬁekonat.
Pouze ti, kdo se uch˘lí ke Mnû, tuto iluzi pﬁekroãí.
Kdokoli je chycen v nevûdomosti nezná stav nejvy‰‰ího Bytí. Je velice tûÏké se osvobodit,
protoÏe pravda je sice neustále zﬁejmá, ale díky iluzi nevûdomosti neviditelná. Poznání
pravdy není nic jiného neÏ odstranûní nevûdomosti, která nám bránila pravdu vidût.
Je to jako rozdíl mezi úplÀkovou nocí a polednem. Krajina je stejná, jen náhle jasnû vidíme
detaily a v‰e hraje nádhern˘mi barvami. K tomu abychom poznali pravdu vede jediná
cesta, sebepoznání, poznání svého pravého BoÏského Já, cesta jógy a lásky k Bohu.
15. Neuchylují se ke Mnû lidé zlí, nízcí a zbloudilí, jejichÏ poznání tato iluze unesla
a tak mají démonské my‰lení.
V tomto ver‰i jsou charakterizovány základní druhy nevûdomosti lidí, které jim brání
v duchovním pokroku. Nízká inteligence, neschopnost pﬁipustit jin˘ pohled na svût,
pﬁipoutanost k smyslov˘m poÏitkÛm, neschopnost víry. To jsou zábrany, které je nutno
zniãit jógou, cviãeními a ostatními duchovními aktivitami. KaÏd˘ hledající zná svá omezení
a mûl by se jimi váÏnû zab˘vat. Nelze vyhrát bitvu pokud nûkteré ãásti bitevního pole
nemám pevnû pod kontrolou. Právû tam, kde je nejslab‰í místo musím vûnovat své úsilí
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a snaÏit se i tuto ãást pole ovládnout. Pokud se mi nedostává oddanosti, ãtu knihy
o oddan˘ch mudrcích, zpívám náboÏenské písnû a mantry a hledám cestiãku k Bohu. VÏdy
je nutno mít na mysli nejvy‰‰í cíl a jít za ním.
16. âtyﬁi druhy lidí, kteﬁí konají dobro, Mne uctívají, ArdÏuno : ten, kdo strádá,
kdo touÏí po poznání, kdo dychtí po prospûchu, i ten, jenÏ je obdaﬁen poznáním,
ó b˘ku mezi Bharatovci.
17. Mezi nimi vyniká ten, jenÏ dosáhl poznání, je trvale ukáznûn˘ a uctívá jediné. NeboÈ
ãlovûku obdaﬁenému poznáním jsem Já nade v‰e drah˘ a on je drah˘ Mnû.
Tyto ver‰e popisuje druhy lidí, kteﬁí Boha hledají a slouÏí mu. KaÏd˘ z nich má jinou
motivaci a jin˘ dÛvod proã se k Bohu obrací. Nejdokonalej‰í je ten, kdo chce dosáhnout
nejvy‰‰ího poznání. Ostatní mají své osobní zájmy, které jim neumoÏní naprostou oddanost
nejvy‰‰ímu cíli a tak cíle málokdy dosáhnou. Trpící vût‰inou hledá Boha a Ïádá ho
o ukonãení utrpení. Vût‰inou si to pﬁedstavuje jako návrat k pÛvodnímu stavu, kdy netrpûl.
Jin˘mi slovy chce jak˘si zázrak, kter˘ mu vrátí zdraví, mládí a podobnû. Správnû smûrované úsilí má v‰ak hledat své pravé Já v Bohu a tím se oprostit od hmotné existence a s ní
spojen˘m utrpením. To je ten nejvût‰í a jedin˘ skuteãn˘ zázrak v tomto svûtû. Slovy JeÏí‰e:
"Odejmi kalich hoﬁkosti ode mne, ale ne jak já chci ale jak Ty chce‰!" Já si nedokáÏu
pﬁedstavit, co mi Ty mÛÏe‰ nabídnout, prosím dej mi to. To je odevzdání, sebepoznání,
jako BoÏská podstata v pravém BoÏském Já.
18. Ti v‰ichni jsou vûru u‰lechtilí. Av‰ak jen v tom, kdo dosáhl poznání, spatﬁuji
sebe sama. NeboÈ ten ukáznil své Já a vyvolil si pouze Mne jako svou nejvy‰‰í
cestu.
19. âlovûk obdaﬁen˘ poznáním najde ve Mnû na konci mnoh˘ch zrození své útoãi‰tû.
Pﬁevzácn˘ je ‰lechetn˘ duch, pro nûhoÏ je Vásudéva v‰ím.
Ten, kdo dosáhl nejvy‰‰ího poznání je Bohu nejdraÏ‰í. JelikoÏ bylo odstranûno v‰e,
co bránilo dosaÏení BoÏském blaÏeném stavu bytí a vûdûní, je nyní tato bytost sv˘mi
kvalitami rovná Bohu. Nemyslíme tím ov‰em tûlo, ale osvobozenou mysl spoãívající
v naprostém klidu. Cesta k tomuto cíli je vût‰inou dlouhá mnoho ÏivotÛ, protoÏe zábrany
a pochybnosti jsou velice silné a nepﬁekonatelné. Koneãn˘ cíl je v‰ak to nejdraÏ‰í, co bytost
mÛÏe získat. Nikoli tím co za to zaplatila, ale proto, Ïe doslova "za nic na svûtû" se toho
nechce více vzdát.
20. K jin˘m boÏstvÛm se uchylují ti, jejichÏ poznání unesly nejrÛznûj‰í Ïádosti,
kdo jsou omezeni vlastní pﬁirozeností a podstupují rozmanité obûti.
21. TouÏí-li ten ãi onen vyznavaã uctívat s vírou kteroukoli boÏskou podobu,
Já ho v této víﬁe utvrdím.
22. Ukáznûn touto vírou hledí si ono boÏstvo naklonit a dojde od nûho naplnûní sv˘ch
Ïádostí. Jsem to v‰ak Já, kter˘ je poskytne.
Tyto ver‰e jasnû ﬁíkají, Ïe pouze jedin˘ BÛh je tvÛrcem v‰ech druhÛ náboÏenství. Kdo tvrdí
nûco jiného je nevûdom˘ a sv˘m konáním pﬁiná‰í pouze strasti. KaÏdé náboÏenství vychází
ze stejn˘ch morálních principÛ, má podobná pﬁikázání a vede vûﬁící k oddanosti a víﬁe
v nejvy‰‰í princip. KaÏd˘ vûﬁící by mûl mít opût stále na pamûti nejvy‰‰í cíl - sebepoznání
jako nejdokonalej‰í BoÏské Já a vûdût, Ïe v‰echno co dûlá v rámci náboÏenství ho vede
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k cíli. NáboÏenství jsou tak jen cestou k danému projevenému BoÏskému principu (JeÏí‰, Buddha,
Kri‰na, ·iva...). Kdo dojde ke Kristu, kdo jej najde ve svém Srdci, ten uvidí Otce. KaÏdé
náboÏenství má své místo, svou kvalitu a úroveÀ a oslovuje jiné druhy lidí. BohuÏel ãasto
se stává, Ïe v náboÏenstvích není jasnû definován nejvy‰‰í cíl jako sebepoznání
a osvobození od strastí hmotné existence. Hodnû ãasto je jako cíl náboÏenství uctívání Boha
a náboÏenská komunita.Toto je samozﬁejmû pro mnohé lidi obrovsk˘ kvalitativní skok. Mnohdy
v‰ak je tento jev doprovázen netolerancí k ostatním náboÏenstvím a pronásledováním
b˘val˘ch ãlenÛ komunity. Pokud by si kaÏd˘ byl vûdom této pravdy z Bhagavadgíty, potom
by nemohla Ïádná netolerance a pronásledování existovat.
23. Av‰ak plod, jehoÏ se dostane tûmto lidem omezeného sm˘‰lení, je koneãn˘.
Ti, kdo obûtují bohÛm, k bohÛm pﬁicházejí, ti, kdo jsou oddáni Mnû, jdou pﬁímo ke
Mnû.
KaÏd˘, kdo uctívá nûjakého jiného boha, mÛÏe dosáhnout pouze úrovnû tohoto boha
a ne nejvy‰‰ího poznání. Ov‰em pro nûkteré lidi to je velik˘ pokrok, kter˘ je pﬁivede
mnohem blíÏe k cíli a dá jim moÏnost brzy pochopit nejvy‰‰í pravdu.
24. Lidé zbavení rozumu, kteﬁí neznají Mou nepomíjivou a nesrovnatelnou vy‰‰í
pﬁirozenost, se domnívají, Ïe Já, jenÏ jsem neprojeven˘, na sebe beru viditelnou
podobu.
Nevûdomí lidé, kteﬁí vidí pouze hmotné tûlo, nemohou pochopit nejvy‰‰í princip. Pouze ten,
kdo dosáhl poznání, oãistil svou mysl od fale‰n˘ch pﬁedstav a osvobodil se ze zajetí
hmotného svûta, vidí pravdivou skuteãnost. Vidí nepomíjivou vûãnost blaÏeného stavu bytí
a vûdûní a tûlo vnímá jen jako iluzi, kterou jeho pravé Já zasahuje do hmotného svûta.
25. Nejsem zjevn˘ kaÏdému, neboÈ Mne halí Má mocná iluze. A tento zbloudil˘ svût
nechápe, Ïe jsem nezrozen˘ a nepomíjiv˘.
Obrácenû ﬁeãeno, BÛh se nikdy nezjeví lidem, jejichÏ mysl je zneãi‰tûna a pﬁipoutána
k hmotnému tûlu. Ti vÏdy budou vidût jen hmotu, tûlo a nikdy nepochopí vnitﬁní stav
naprosté svobody.
26. Já, ArdÏuno, znám bytosti, které ode‰ly, které jsou i které budou. Mne v‰ak
nezná nikdo.
BÛh je svûdkem v‰eho co se odehrává ve hmotném svûtû, aÈ v minulosti, v pﬁítomnosti
nebo v budoucnosti. Prostupuje v‰e Ïivé i neÏivé. Je prvky hmoty, je kvalitami, je ãasem
kter˘ neustále mûní svût, je pohybem, je vznikem i zánikem. Îádná vtûlená bytost
to nemÛÏe pochopit, uvûdomit si obrovskou rozsáhlost stvoﬁení a Boha v jeho celkové
podobû. Nicménû kaÏd˘ mÛÏe dosáhnout prvotního stavu naprostého klidu mysli
a nezávislosti na hmotném svûtû, kter˘ je nade v‰echny pomíjivé projevy. To znamená,
Ïe cel˘ vesmír ve své nekoneãnosti se nemÛÏe rovnat naprostému klidu a ãistotû mysli.
27. Zásluhou iluze dvojnosti, kter˘ povstává z pﬁání a nenávisti, podléhají, ó Bharatovãe,
pﬁi zrození v‰ichni tvorové nevûdomosti, ó hubiteli nepﬁátel.
V‰ichni jsme se narodili do tohoto pomíjivého svûta. V‰ichni jsme dostali pﬁes oãi závoj
nevûdomosti. V‰ichni jsme zavﬁení v hmotném tûle. V‰ichni máme mysl, která se sebezotro-
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ãuje. V‰ichni také máme stejnou moÏnost prohlédnout iluzi svûta a odhalit jedineãn˘,
vûãn˘ a nepomíjiv˘, nekoneãn˘ princip, ze kterého na‰e bytí vychází.
28. Av‰ak lidé ctnostn˘ch skutkÛ, kteﬁí více nehﬁe‰í, jsou od iluze dvojnosti opro‰tûni.
Ti Mne uctívají pevní ve sv˘ch pﬁedsevzetích.
Ti kdo vybojovali svoji bitvu s nevûdomostí, kdo pro‰li cestou jógy a dosáhli poznání, klidu,
oddanosti k Bohu a nezávislosti na svûtû, zniãili ve‰keré touhy a nevûdomosti,
ti jsou osvobozeni od vlivÛ hmotného svûta a spoãívají BoÏské podstatû.
29. Ti, kdo se ke Mnû uch˘lí usilujíce o vysvobození od stáﬁí a smrti, znají celé ono
brahma, prazáklad Já, i v‰ecek ãin.
Ti kdo chtûjí vysvobození dosáhnout, musí s neochvûjnou myslí usilovat o dosaÏení
nejvy‰‰ího cíle a pouÏitím v‰ech dostupn˘ch metod ovládnout mysl, smyslové vjemy
a získat pravé poznání. AÏ budou hodni BoÏské milosti, obdrÏí ji a tak uvidí nejvy‰‰í
cíl naprosto jasnû a zﬁetelnû a oãistí svou mysl o zb˘vající neklid a nevûdomost.
30. Ti, kdo Mne znají jako prazáklad v‰ech bytostí, bohÛ i obûtí, kdo upnou ke Mnû
svou mysl, ti ve Mnû spoãívají dokonce i v okamÏiku smrti,
Ti kdo dosáhnou nejvy‰‰ího poznání bûhem Ïivota nemají Ïádnou pﬁekáÏku ve chvíli smrti
zÛstat ve BoÏském stavu a tak dosáhnout mahasámadhi, trvalého vysvobození z kolobûhu
zrození a smrtí. Jak by také mohli v poslední chvíli myslet na nûco jiného neÏ na nejvût‰í
‰tûstí, moudrost a blaÏenost.
KAPITOLA OSMÁ
V této kapitole je vysvûtlen rozdíl mezi pomíjiv˘m vesmírem a vûãn˘m nepomíjiv˘m
principem Brahmem - Bohem. Je zopakován zpÛsob dosaÏení nejvy‰‰ího cíle pomocí dﬁíve
uvedené jógy a uveden zpÛsob znovuzrození dle pﬁedchozí karmy.
1. ArdÏuna pravil: Co je ono brahma a co tvoﬁí prazáklad Já, co je ãin, ó nejlep‰í
mezi lidmi? âemu se ﬁíká prazáklad bytostí, co je zváno prazákladem bohÛ?
2. Co tvoﬁí zde v tomto tûle prazáklad obûti a jak˘m zpÛsobem, Madhusúdano?
Jak Tû v hodinû smrti poznávají ti, kdo ovládli své Já?
Úvodní ver‰e navozující obsah celé kapitoly. ArdÏuna se chce zorientovat ve sloÏitém svûtû
vlastní mysli a vnímání okolního svûta. Chce poznat existenci vûãného Boha. Ptá se i na to
bude po smrti, co se zmûní po smrti.
3. Vzne‰en˘ pravil: Svrchovaná bytost, nehynoucí je zván Brahma. Jeho existence se
u vtûlené bytosti projevuje jako pravé Já. ObûÈ, která je pﬁíãinou existence bytostí,
se zve ãinem.
Brahma je zde uveden jako zdroj v‰eho a atma je projev tohoto zdroje jako uvûdomûní
si vlastní existence. Tuto vlastní existenci symbolizuje pravé Já. Z tohoto pravého
Já povstávají v‰echny my‰lenky a tak vzniká mysl. Pokud je mysl ãistá, v‰e se odehrává
v klidu a ‰tûstí. Pokud se ov‰em v mysli objeví fale‰ná pﬁedstava Ega - já jsem tûlo,
dochází ke zmatení mysli. Mysl se chytí do pasti sv˘ch vlastních pﬁedstav, realita ãisté
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existence je nahrazena realitou existence tûla a vznikají pﬁipoutanosti k okolnímu svûtu,
kter˘ je zprostﬁedkován smyslov˘mi vjemy. Karma je souhrn v‰ech ãinÛ a jejich následkÛ,
které si nese samostatná bytost. V okamÏiku nalezení svého pravého Já v‰ak mizí vymezení
"já jsem tûlo" a ve‰kerá karma ztrácí vliv na osvobozenou bytost umístûnou v Brahma.
4. Projevené bytosti jsou pomíjivé, jsem zdrojem bohÛ i ostatních bytostí a skrze obûÈ
dlím Já sám v tûchto tûlech, ó nejlep‰í z vtûlen˘ch.
Ve‰ker˘ hmotn˘ svût je podroben zmûnû reprezentované tokem ãasu. Cokoli vzniklo
zákonitû musí zaniknout. Nic není trvalé v tomto svûtû a nemá cenu se zab˘vat jeho
projevy. Je nutno hledat ono neprojevené, nehmotné ale v‰udypﬁítomné Brahma. Nehledejte
nûco zvlá‰tního. Cokoli je zvlá‰tní, to je vlastní pouze mysli. Hledejte zvlá‰tní nic. Nic
co je v‰ude. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal : "Na‰e mysl je jako pokoj pﬁeplnûn˘ nábytkem
a dal‰ími vûcmi. Chceme-li více prostoru, staãí pokoj vyãistit, vyházet v‰e co tam nepatﬁí."
Svoboda, onen prostor v pokoji na‰í mysli je, jen ho musíme peãliv˘m uklizením znovu
uvolnit.
5. Ten, kdo v posledním okamÏiku, kdyÏ opou‰tí tûlo a odchází, myslí jen na Mne,
dospûje ke Mnû, o tom není pochyb.
6. KaÏd˘ se vrátí právû k té kvalitû bytí, na které myslí, kdyÏ na konci Ïivota
opou‰tí své tûlo, synu Kuntí.
V okamÏiku smrti se vzdáváme v‰eho co máme v tomto svûtû. Îivot konãí a pﬁichází
odevzdání. Kdo není cviãen˘ v józe, ten se nemÛÏe v okamÏiku smrti své vûdomí plnû upnout
k Bohu. Myslí na vûci, které zde nechává. Tyto my‰lenky navodí nové zrození v takov˘ch
kvalitách, kterou obsahují. Pokud my‰lenky ãlovûka ulpívají na materiálních vûcech, vrátí
se zpût závisl˘ na nich. Pokud my‰lenky ãlovûka ulpívají na dobroãinnosti, jeho pﬁí‰tí
zrození bude naplnûno dobroãinností a bude mít znovu velkou ‰anci dosáhnout cíle
úplného osvobození, kdy se mysl upne k Bohu, aÈ uÏ za Ïivota nebo v okamÏiku smrti.
7. Mysli proto na Mne v kaÏdém ãase a bojuj. Upne‰-li na Mne svou mysl i svÛj
rozum, bezpochyby dojde‰ pﬁímo ke Mnû.
Ke spokojenému Ïivotu a smrti v naprostém klidu je nutno dosáhnout oãi‰tûní mysli od Ega,
fale‰ného já. Potom mysl bude v ãistotû spoãívat v Bohu a inteligence bude naprosto jasnû
rozli‰ovat kvality v‰ech vûcí. Taková bytost osvobozená od vlivu okolního svûta snadno
odevzdá v‰e do rukou Boha a spoãívá v jeho blaÏenosti.
8. Ten, kdo pﬁemítá a jehoÏ my‰lení je ukáznûné v˘cvikem v józe a nebloudí, dojde,
synu Prthy, k nejvy‰‰í boÏské Osobû.
Srí Ramana Mahari‰i charakterizoval vlastnosti Ïáka takto: "Îák má mít prudkou
a nepﬁetrÏitou touhu osvobodit se od Ïivotních bûd a dosáhnout nejvy‰‰ího duchovního
blaha. Nemá míti ani nejmen‰í touhy po nûãem jiném."
9. Vnímejte nejvy‰‰ího, vládce men‰ího neÏ atom, udrÏovatele ve‰kerenstva
s nepostiÏitelnou podobou, s barvou slunce, dlícího nad temnotou.
Îák se má nauãit vidût Boha ve v‰ech bytostech a vûcech kolem. Îák má soustﬁeìovat
a oãi‰Èovat svou mysl jógou, zpíváním manter a náboÏn˘ch písní a studiem náboÏensk˘ch
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knih. Jen takto plnû upoutaná mysl dojde nejvy‰‰ího cíle.
10. V hodinû své smrti s myslí nehybnou, ukáznûn oddaností i silou jógy, s Ïivotním
dechem zcela zadrÏen˘m mezi oboãím, dospûje k oné nejvy‰‰í boÏské Osobû.
V okamÏiku smrti mÛÏe myslet na Boha jen naprosto svobodná bytost. Osvobozená od v‰ech
závislostí na hmotném svûtû se plnû pohrouÏí a odevzdá Bohu. Jakákoli pﬁipoutanost
k tomuto svûtu vrátí ãlovûka zpût do kolobûhu zrození a smrtí.
11. Struãnû ti vyjevím onen stav, jejÏ znalci védÛ jmenují nehynoucím, do nûhoÏ
vstupují asketové, jejichÏ vá‰nû ode‰ly, a po nûmÏ touÏíce dodrÏují lidé slib
cudnosti.
K Bohu odcházejí lidé plnû soustﬁedûní na nûj. Soustﬁedit se mÛÏeme modlitbou, zpíváním
óm nebo nûjaké mantry. Umírající ãlovûk by mûl vûdût o jeho blíÏícím se konci a usilovat
o oãi‰tûní v Ïivotním stadiu odﬁíkání. Dále Kri‰na opût zopakuje základní principy pûstování jógy.
12-13. Kdo uzavﬁe v‰echny brány tûla, mysl zadrÏí v srdci, svÛj dech zamûﬁí
do hlavy a setrvává pohrouÏen˘ v józe, proná‰í óm, jednoslabiãné brahma,
a s my‰lenkou na Mne opou‰tí tûlo a odchází, ten jde nejvy‰‰í cestou.
Odpoutání od v‰ech smyslov˘ch vjemÛ, ovládnutí v‰ech bran tûla, kter˘mi získává mysl
informace nebo vykonává ãinnost. To v‰e musí b˘t dokonale ovládnuto. Umístûní mysli
do duchovního Srdce znamená její zastavení v jejím zdroji, kter˘m bezpochyby Srdce je.Ve‰kerou
Ïivotní energii nechá procházet oãi‰tûnou hlavou, která je sídlem rozumu. Takto
se naprosto dokonale pohrouÏí ve své pravé BoÏské Já. Za proná‰ení slabiky Óm a upﬁení
mysli na Boha takto pak Boha zcela jistû dosáhne a více se nevrátí.
14. Pro jogína, kter˘ je trvale ukáznûn˘ a stále na Mne myslí nepom˘‰leje na nic
jiného, jsem, synu Prthy, snadno dostupn˘.
15. Poté, co lidé ‰lechetného ducha, kteﬁí do‰li nejvy‰‰í dokonalosti, se pﬁiblíÏí
ke Mnû, nepodléhají jiÏ nov˘m zrozením, pomíjiv˘m pﬁíbytkÛm strasti.
Jen ten, kdo bojuje svoji bitvu s nepﬁítelem, ten pouÏitím jógy postupnû spûje k jejich
ovládnutí. Kdo ovládá jógu a tím i svou mysl, ten neustále setrvává v BoÏské blaÏenosti
a ani blízkost smrti nemÛÏe tuto osobu z jejího BoÏského stavu vyru‰it. Smrt je pﬁirozená,
nevyhnutelná a jen nevûdom˘ ãlovûk v ní vidí nûjakou zmûnu.
16. V‰echny svûty aÏ po svût BrahmÛv jsou podrobeny návratu do nov˘ch zrození,
ArdÏuno, leã pro toho, kdo se ke Mnû pﬁiblíÏí, synu Kuntí, není dal‰ích zrození.
V‰e v tomto vesmíru, v‰echny svûty bohÛ, Zemû i podsvûtí jsou pomíjivé. Kdo ve své mysli
najde nepomíjiv˘, vûãn˘, neprojeven˘ princip, kdo v nûm pevnû setrvává, kdo pﬁeru‰il
ve‰keré závislosti na pomíjivém svûtû, ten setrvává v BoÏské blaÏenosti.Ten nebude vyru‰en
ani v okamÏiku smrti, neboÈ smrt tûla je jen souãást pomíjivé iluze, ve skuteãném BoÏském
svûtû v‰ak smrt neexistuje. Umﬁe tûlo, Já v‰ak ne.
17. Ti, kdo vûdí, Ïe BrahmÛv den trvá tisíc vûkÛ (jug) a Ïe po tisíci vûcích konãí jeho
noc, jsou znalí toho, co je den a co noc.
18. S pﬁíchodem dne vznikají v‰echny projevené bytosti z neprojeveného.
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S pﬁíchodem noci se zas v tom, co je zváno neprojeven˘m, rozpl˘vají.
19. A tyto zástupy bytostí, jeÏ znovu a znovu vznikají, se s pﬁíchodem noci
bezmocnû rozplynou, synu Prthy, a s pﬁíchodem dne vzniknou.
Tyto ver‰e popisují kolotoã pomíjivosti svûta. V‰e ve vesmíru jednou zanikne. Ale to se nás
moc net˘ká. Na‰í smrtí zanikne ná‰ unikátní svût, tak jak jsme ho vnímali, tak jak jsme ho
proÏívali. Nikdy více uÏ nebude existovat. Pokud nás na‰e závislosti vrátí do svûta, objeví
se nov˘ svût, kvalitativnû odpovídající konci svûta pﬁedcházejícího.
20. Vy‰‰í neÏ toto neprojevené je v‰ak jiná pﬁirozenost, neprojevená a vûãná, která
nezaniká, ani kdyÏ v‰echny bytosti hynou.
21. Naz˘vají ji neprojevenou a nehynoucí, praví o ní, Ïe je nejvy‰‰í cestou, a kdo
ji dosáhne, nevrací se. Je to MÛj nejvy‰‰í pﬁíbytek.
22. Je to nejvy‰‰í Osoba, synu Prthy, v níÏ spoãívají v‰echny bytosti a která tímto
v‰ím proniká, a pﬁesto ji lze v˘luãnou oddaností dosáhnout.
Pouze ten, kdo se ve svém svûtû správnû zorientuje, kdo nalezne nepomíjivé a vûãné Já,
ten se mÛÏe osvobodit a na vûky spoãinout v BoÏské blaÏenosti. Toho je schopen pouze ten,
kdo se odevzdá Bohu, kdo má na mysli nejvy‰‰í cíl sebepoznání a jeho jedinou touhou
je dosaÏení osvobození.
23. Nyní ti v‰ak povím, ó b˘ku mezi Bharatovci, v kterém ãase odcházející jogíni
dojdou nenávratna a v kterém ãase dojdou návratu.
24. V ãase svûtla, dne, svûtlé poloviny mûsíce a v ‰esti mûsících sluneãní pouti
na sever, jestliÏe odcházejí lidé znalí brahma, dospûjí k brahma.
25. V ãase kouﬁe, noci jakoÏ i temné poloviny mûsíce a v ‰esti mûsících sluneãního
putování k jihu - tehdy jogín dosáhne mûsíãního svitu a navrátí se.
26. NeboÈ tyto dvû cesty - svûtlá a temná - platí za odvûké cesty svûta. Po jedné
ãlovûk dosahuje nenávratna, po druhé se navrací.
27. Îádn˘ jogín, kter˘ zná tyto dvû stezky, synu Prthy, není zmaten. Proto buì
v kaÏdém ãase ukáznûn˘ jógou, ArdÏuno.
Cesta temná a cesta svûtla existují jen ve svûtû, kde se rozli‰uje svûtlo a tma. Temnota
je nevûdomost mysli a svûtlo je poznání.Ten, kdo nalezl nepomíjiv˘ vûãn˘ princip ví, Ïe svûtlo i tma je rÛzn˘m projevem jednoho jediného Boha. Taková bytost se nenechá zmást
a naprosto svobodná od hmotného projeveného svûta spoãívá v absolutním svûtle poznání.
28. Jogín, kter˘ toto v‰echno ví, pﬁekoná plody zásluh pﬁisouzené za studium védÛ,
obûti, pokání i dary a dosáhne prvotního nejvy‰‰ího stavu.
Ten, kdo sv˘m úsilím ovládl své smysly, odevzdal v‰e Bohu, poznal pravou BoÏskou podstatu, vzdal se plodÛ své práce a trvale setrvává v nejvy‰‰ím klidu, ten ovládl celou jógu a pomocí nich svoji mysl.Takov˘ ãlovûk zcela jistû obdrÏí BoÏí milost a dosáhne osvobození.Toto
je opût shrnutí celé duchovní cesty a bitvy o ovládnutí vlastní mysli. Ve‰ker˘ boj, celá duchovní cesta existuje jen v na‰í mysli. Není potﬁeba dlouho putovat, staãí nalézt cíl, sám sebe, své pravé BoÏské Já. Nic víc není potﬁeba. Ale to nejjednodu‰‰í je zároveÀ to nejsloÏitûj‰í, protoÏe poznat to znamená osvobodit se od v‰ech sv˘ch pﬁedsudkÛ a omezení. Kdo nelpí na niãem, ten se v‰eho snadno vzdá a pak obdrÏí nejen BoÏskou milost, ale i to v‰e ãeho se vzdal. ObdrÏí zpût v‰e oãi‰tûné dotekem Boha.
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KAPITOLA DEVÁTÁ
Tato kapitola je vûnována základní vesmírné podobû nejvy‰‰ího principu, její pomíjivost
a neustálé niãení a znovuzrozování. Popisuje vztah k Bohu lidí bez daru víry a lidí vûﬁících.
Popisuje obûÈ Bohu a jeho rÛzn˘m projevÛm, kdy hlavní cíl obûti není materiální, ale vÏdy
jen duchovní.
1. Vzne‰en˘ pravil: Nyní v‰ak tobû, jenÏ nezávidí‰, vyjevím to nejskrytûj‰í poznání
a spolu s ním rozpoznávání - aÏ je získá‰, oprostí‰ se od zlého.
Závist je základní ru‰ivá vlastnost, která brání rozvoji inteligence a dosaÏení poznání. K Bohu
musí b˘t vztah naprostého odevzdání. Jen takto mÛÏeme prohlédnout iluzi a získat nejvût‰í
moudrost a poznání v BoÏské blaÏenosti.
2. Je to královské vûdûní, královské tajemství, jeÏ je nejv˘‰ oãistné, prosté
k pochopení, odpovídá ﬁádu, pﬁesnadno se provádí a nikdy nepomíjí.
3. Lidé, kter˘m se nedostává víry v tento ﬁád, Mne nedosáhnou, ó hubiteli nepﬁátel,
a vracejí se na stezku kolobûhu zánikÛ.
Nejvût‰í tajemství vesmíru je v nalezení odpovûdi na otázku "Kdo jsem Já?" Je to skuteãnû
neuvûﬁitelné, ale témûﬁ nikdo na svûtû není schopen poznat svou pravou podobu. V‰ichni
Ïijí chyceni do vlastní pasti sv˘ch fale‰n˘ch pﬁedstav a nejsou schopni se osvobodit. To co
mají získat vidí celou dobu oãima a jejich mysl z toho vyvûrá. Uvûdomûní si toho je nejvût‰í poãin v Ïivotû a témûﬁ nikdo to nemÛÏe dosáhnout. Jediná cesta spoãívá ve vykoﬁenûní
v‰eho co jsem, co mám i co si myslím. K tomu je tﬁeba pouÏít celé jógy. Vítûzství
je neustále na dosah, ale nikdo si neuvûdomuje, Ïe toto je vítûzství.
4. Ve své neprojevené podobû pronikám cel˘m tímto svûtem. V‰echny bytosti dlí
ve Mnû, Já v‰ak v nich neprodlévám.
5. A pﬁece ve Mnû bytosti nedlí. Pohleì na Mou boÏskou moc: Mé Já, pÛvodce v‰ech
bytostí, bytosti udrÏuje a v bytostech neprodlévá.
BÛh je v‰eprostupující, ale není hmotn˘. On je pﬁíãinou a udrÏovatelem v‰eho, aãkoli sám
o sobû nemá jedin˘ atom. Jak˘koli atom je hmotn˘ a promûnliv˘ projev vyvûrající z jeho
podstaty. Pravá podstata Boha je naprost˘ klid v sebepoznání.
6. Vûz, Ïe stejnû jako mocn˘ vítr stále sídlí v prostoru a pohybuje se v‰emi smûry,
dlí i ve Mnû v‰echny bytosti.
Vítr je zmûna v plynném prostoru, symbolizuje zde promûnlivost a jistou neviditelnost
projevÛ Boha. Tento BÛh je stejnû neviditeln˘ a jeho projevy jsou ve‰keré energie i hmotná
stvoﬁení, vãetnû Ïiv˘ch bytostí.
7. Na konci vûku v‰echny bytosti vstoupí do Mé podstaty, synu Kuntí, na poãátku
vûku je znovu vypou‰tím.
8. Opíraje se o svou pﬁírodu, znovu a znovu vypou‰tím ony zástupy bytostí,
jeÏ zcela bezmocnû podléhají moci pﬁírody.
Neustálé opakování niãení a tvoﬁení nového je paralelou k lidskému Ïivotu. Na poãátku
se objeví hmotn˘ svût, nevûdomá bytost k nûmu pﬁilne a je pﬁipoutaná touhami a vlastnic-
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tvím vûcí. Na konci se v‰eho bytost vzdává a musí opustit tento svût, kter˘ tím skonãí. Moudﬁí
lidé se snaÏí poznáním své pravé podstaty uniknout ze spárÛ nevûdomosti, odevzdávají v‰e
do rukou Boha a spoãívají v jeho neskonalé blaÏenosti. Konec Ïivota je nemá o co ochudit,
protoÏe to nedÛleÏité uÏ dávno nevlastní a to dÛleÏité smrtí nekonãí.
9. A tyto ãiny Mû nepoutají, DhanandÏajo. Sedím jakoby neteãnû a na onûch ãinech
neulpívám.
10. Zatímco pﬁihlíÏím, skrze Mne rodí pﬁíroda, v‰e pohyblivé i nehybné. Z této
pﬁíãiny, synu Kuntí, je svût v neustálém kolobûhu.
V‰e se dûje bez jakékoli pﬁipoutanosti, jen jako hra a kolobûh pﬁíãin a následkÛ. Moudr˘
ãlovûk, kter˘ poznal BoÏskou podstatu, v‰e vnímá stejnû neteãnû s BoÏsk˘m nadhledem.
Co je pomíjivé ‰tûstí proti míru vûãnosti? K ãemu je majetek kdyÏ v‰echno potﬁebné
dostanu od Boha?
11. Hlupáci se Mi smûjí, kdyÏ na sebe beru lidskou podobu, neboÈ neznají Mou
vy‰‰í pﬁirozenost svrchovaného pána v‰ech bytostí.
Vût‰ina lidí není schopná vidût, ani uvûﬁit, ani jen pﬁipustit moÏnost v‰eprostupující BoÏské
bytosti. Nejsou schopni pochopit, Ïe stejné BoÏské kvality mÛÏe dosáhnout ãlovûk. Takov˘
ãlovûk, kter˘ zniãí své Ego, které ho poutá k tûlu a spoãine v BoÏské blaÏenosti, moudrosti
a ãistém bytí. Pokud se nûkdo takov˘ objeví, sv˘mi kvalitami ovlivÀuje své okolí a okolní
lidé se s jeho existencí musí vyrovnat. V západním svûtû ho vût‰ina bude povaÏovat
za blázna, nûkdo vzdûlanûj‰í mÛÏe pﬁipustit jeho BoÏskost, ale málokdo uvûﬁí, Ïe toto je cíl
ve‰kerého snaÏení. V‰ichni totiÏ musí srovnávat svÛj vlastní svût s jeho svûtem. Málokdo
je schopen pﬁipustit, Ïe to co povaÏoval za neotﬁesiteln˘ základ svého Ïivota, je pouhá iluze
mysli. A nejjednodu‰‰í cesta ke klidu je v‰e zneváÏit a zesmû‰nit. Pouhé pﬁipu‰tûní
moÏnosti jeho pravdy by zniãilo nevûdom˘ klid a daná bytost by musela zaãít aktivnû
poznávat svût i sebe sama. A k tomu nemá odvahu skoro nikdo.
12. Marné jsou jejich tuÏby, marné jsou jejich ãiny, marné je jejich poznání,
postrádají soudnost a uchylují se k temné pﬁirozenosti démonÛ.
V‰ichni se snadnûji spokojí se snesitelnou skuteãností, neÏ aby se vydali do boje za svoji
svobodu, za své ‰tûstí a za naprosté blaho. Jejich pochybnosti, strach ze zmûny, strach
z neznámého jim zatemÀuje mysl. Chyceni do své pasti tûla, vlastnictví, tuÏeb a závislostí
nejsou schopni byÈ jen zahlédnout pravou svobodu. A tak jejich Ïivot utíká v marn˘ch
snahách zapomenout na nevyhnuteln˘ konec, kter˘ se kaÏd˘m okamÏikem ãím dál více
pﬁibliÏuje.
13. ·lechetní duchové, kteﬁí lnou k boÏské pﬁirozenosti, v‰ak ve Mnû poznali
nepomíjiv˘ zdroj v‰ech bytostí, synu Prthy, a oddávají se Mi bez pomy‰lení
na cokoli jiného.
Aãkoli kaÏdá bytost má tuto moÏnost, jen nûkolik velik˘ch duchÛ je schopno Boha poznat.
Ti spoãívají v jeho pﬁirozenosti vûdûní, bytí a blaÏenosti a není nic co by je poutalo
ke hmotnému svûtu. Jsou plnû ponoﬁeni do svého pravého Já, do pÛvodní podstaty
existence, jsou naprosto svobodní v Bohu i projeveném svûtû, kter˘ vnímají jen jako hru smyslÛ.
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14. Neustále Mû velebí, vynakládají úsilí a jsou pevní v pﬁedsevzetích, s oddaností
se Mi klaní, trvale ukáznûní Mi slouÏí.
Zde je popsáno uctívání cestou oddanosti, kdy ãlovûk miluje Boha, tomuto svému
nejvût‰ímu pﬁíteli odevzdá v‰e co má. SvÛj majetek, svoje postavení, svÛj úsudek a BÛh
se stane jeho jedinou touhou. Neustále si pﬁipomíná velikost milovaného Boha a zanedbatelnost své hmotné existence. Takto se zbaví závislosti na tûle, zniãí své fale‰né já,
vyhraje svou bitvu o kontrolu nad svou myslí a spoãine v BoÏské blaÏenosti.
15. Jiní zas pﬁiná‰ejí obûÈ poznání a uctívají Mû jako celek i jako jednotlivé ãásti,
v mnoha podobách, s tváﬁí obrácenou v‰emi smûry.
Zde se popisuje uctívání cestou poznání, kdy ãlovûk hledá své pravé Já, setrvává v nûm
a v‰e hmotné vnímá jen jako vesmírnou hru mysli a smyslÛ. Setrváváním v blízkosti svého
pravého Já, v blízkosti Boha v jeho Srdci, se osvobozuje od okolního svûta, ovládá své
smysly, své touhy, svou mysl a niãí pﬁipoutanosti a závislosti a nakonec spoãine v BoÏské
blaÏenosti.
16. Jsem obûtováním, jsem obûtí, jsem obûtním podílem zemﬁel˘ch, jsem léãivou
bylinou, jsem posvátnou prÛpovûdí, jsem pﬁepu‰tûn˘m máslem, jsem obûtním ohnûm,
jsem obûtinou.
17. Jsem otcem tohoto svûta, jsem jeho matkou, stvoﬁitelem, praotcem. Jsem tím,
co je tﬁeba znát, jsem tím, co oãi‰Èuje, jsem slabikou óm, jsem hymnem, nápûvem i
obûtní prÛpovûdí.
18. Jsem cestou, udrÏovatelem, pánem i svûdkem, pﬁíbytkem, útoãi‰tûm i pﬁítelem.
Jsem vznikem, zánikem i trváním, místem spoãinutí, jsem nepomíjiv˘m semenem.
19. Já vydávám teplo, Já zadrÏuji i vypou‰tím dé‰È. Jsem nesmrtelnost i smrt, jsem
bytí i nebytí, ArdÏuno.
Zde Kri‰na opût zopakuje své v˘znamné projevy. JelikoÏ v‰e vzniká, v‰e existuje i zaniká
díky nûmu, je to jen pﬁehled tûch nejdÛleÏitûj‰ích projevÛ, které vedou k jeho poznání. Je to
obûÈ Bohu, je to BoÏská v‰udypﬁítomnost, je to nejvy‰‰í poznání, je to cesta k oãi‰tûní
a dosaÏení nejvy‰‰ího cíle, jsou to ve‰keré techniky pouÏívané v duchovní cestû, jsou
to ve‰keré náboÏenské texty. Je to pÛvodce a pﬁíãina v‰eho stvoﬁení, jeho udrÏování i zánik,
je tichem spoãinutí i energií zmûny. Je zdrojem v‰ech energií, dárcem vody i v‰ech ostatních
vûcí nezbytn˘ch k Ïivotu. Je nesmrteln˘ princip i smrtelné tûlo, my‰lenka i hmota. Kdo
zaãne vidût Boha v‰ude, ten pochopil jeho velikost a má ho ve své bitvû na své stranû.
20. Znalci tﬁí védÛ, kteﬁí pijí sómu a oãistili se od hﬁíchÛ, Mû uctívají obûÈmi
protoÏe chtûjí pﬁijít do nebe. Dostane se jim po zásluze svûta bohÛ a okusí v nebi
jejich boÏsk˘ch poÏitkÛ.
V‰ichni, kteﬁí jdou cestou náboÏenství, uctívají nejvy‰‰ího Boha nepﬁímo. Uctívají ho skrze
Krista, Buddhu, ·ivu, Kri‰nu, Mohameda ãi jinou seberealizovanou osobnost. Uctívají
ho pomocí rituálÛ, které jim pomáhají vybudovat morální základy a uãí je principy
jednotliv˘ch ãástí jógy. Cesta náboÏenství vede vÏdy k poznání Boha, ale je to cesta
nepﬁímá a dlouhá. âlovûk jdoucí po této cestû není veden vlastní snahou, ale pokroãilej‰ími
a v ãistotû Ïijícími knûzi. Cesta náboÏenství je v‰ak jedinou vhodnou cestou pro vût‰inu
lidí. DÛleÏité je, aby náboÏenství vÏdy a neustále pﬁipomínalo, Ïe cílem je sebepoznání,
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poznání svého pravého Já. NáboÏenství je jen cestou k Bohu, je potﬁeba tuto cestu projít,
ale není správné se k ní pﬁipoutat.
21. KdyÏ uÏijí nesmírného nebeského svûta, míra jejich zásluh se vyãerpá a oni
vstoupí zpût do svûta smrtelníkÛ. Takto lidé laãnící po ukojení Ïádosti, kteﬁí se ﬁídí
zákonem tﬁí védÛ, získávají pouze to, co odchází a pﬁichází.
Ti kdo nepochopí nejvy‰‰í cíl jako sebepoznání, jsou neustále svázáni ve svém tûle a pﬁipoutáni
k hmotnému svûtu. Ti kdo dodrÏují náboÏenská pﬁikázání Ïijí mnohem klidnûji a ãistûji neÏ
ti kdo morálku nedodrÏují. Pﬁesto v‰ak Ïijí v iluzi tûla a tato pﬁipoutanost je bude neustále
vracet zpût, dokud nepochopí a nenajdou prav˘ cíl.
22. Tûm, kdo jsou trvale ukáznûní a obracejí se ke Mnû, aniÏ myslí na cokoli jiného,
pﬁiná‰ím nepomíjiv˘ zisk a zachovávání toho, ãeho nabyli.
Ti kdo se k Bohu obrátí pﬁímo, uvûdomí si jeho velikost i jeho nekoneãnou lásku,
ti v nûm po vybojování bitvy naleznou své pravé Já a tak získají BoÏskou blaÏenost.
23. Ale i ti, kdo jsou oddáni jin˘m boÏstvÛm a vedeni vírou jim obûtují, obûtují Mnû
samotnému, synu Kuntí, i kdyÏ ne tak, jak je pﬁedepsáno.
V‰echna náboÏenství pocházejí od jediného Boha. On je tvÛrcem v‰eho ve vesmíru a také
v‰ech náboÏenství. Ti kdo uctívají jeho rÛzné podoby, uctívají nepﬁímo jen nejvy‰‰ího Boha.
viz. 7.20-22
24. NeboÈ poÏitky ze v‰ech obûtí patﬁí Mnû a Já jsem jejich pánem. Oni v‰ak
Mû pravdivû nechápou, a proto se propadají do nov˘ch zrození.
BÛh je dárcem v‰eho, v‰ech vûcí, poct i jeho nekoneãné lásky. BÛh je pﬁíjemcem v‰ech
obûtí. ObûÈ je urãena nikoli k v˘Ïivû Boha samotného, ale k v˘Ïivû Boha v na‰í mysli.
KaÏdá obûÈ materiální, obûÈ vûdûní, obûÈ odevzdání, obûÈ dechu je posílení vlastní armády,
protoÏe pﬁipomíná, Ïe BÛh je vÏdy na stranû ctností.
25. Ti, kdoÏ jsou zaslíbeni bohÛm, jdou k bohÛm. K pﬁedkÛm jdou ti, kdo
se zaslíbili pﬁedkÛm. Kdo se obrací k duchÛm, jde k duchÛm. Ke Mnû jdou ti,
kdo obûtují Mnû.
KaÏd˘ opou‰tí tento svût v urãité duchovní ãistotû. Podle této ãistoty, podle druhu jeho víry
(viz. kap 16) se tito lidé znovu vracejí do kolobûhu Ïivota a zaãínají z úrovnû, kde
v minulém Ïivotû skonãili. Ti kdo dosáhli pravého poznání a poznali své pravé BoÏské Já,
ti i v okamÏiku smrti setrvávají v nejvy‰‰ím a nevrací se zpût do Ïivota strastí.
26. Podá-li Mi nûkdo s oddaností list, kvût, plod ãi vodu, pﬁijmu to, co Mi ãlovûk
ryzího srdce z lásky pﬁiná‰í.
Tento ver‰ je naprosto jasn˘m popisem pravé obûti a jejího smyslu. BÛh po nás neÏádá, abychom se vzdali svého majetku a darovali jej církvím a Ïili v chudobû. BÛh od nás vezme jakoukoli nepatrnou a v tomto svûtû bezcennou vûc. KdyÏ ji obûtujeme Bohu, upﬁeme k nûmu
svoji mysl a to je smysl obûti. Neustále si uvûdomovat Boha.
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27. AÈ ãiní‰ cokoli, pojídá‰ cokoli, aÈ jako úlitbu obûtuje‰ cokoli, aÈ cokoli dává‰,
aÈ za pokání si zvolí‰ cokoli, synu Kuntí, vÏdy to ãiÀ jako obûÈ Mnû.
Zde je pﬁedchozí my‰lenka rozvedena dále. Jakákoli ãinnost má b˘t obûtována Bohu. Nejde
v‰ak o vzdání se vûci ve prospûch nûkoho jiného. Je nutno neustále mít na pamûti, Ïe dárce
i pﬁíjemce v‰eho je BÛh, vlastníkem i tvÛrcem v‰eho je BÛh. ObûÈ musí probíhat
na nejdÛleÏitûj‰ím bitevním poli v mysli a to tak, aby neoslabila vlastní armádu ctností
ale nepﬁítele, kter˘m je Ego.
28. Tak bude‰ vysvobozen z pout ãinÛ, aÈ jsou jejich plody dobré ãi zlé. AÏ se
ukázní‰ jógou odﬁíkání, vysvobozen˘ pﬁijde‰ ke Mnû.
Zde je opût zdÛraznûna jediná cesta k dosaÏení vítûzství v bitvû o kontrolu mysli. Odevzdání
plodÛ ãinnosti, odevzdání ve‰kerého vlastnictví a naprostá oddanost, hledání pravé podoby
boha jako základ vlastní mysli a spoãívání v nûm. To je jediná cesta a cílem je naprosté
zniãení Ega a úplné pﬁijetí v‰ech principÛ celé jógy. DosaÏení tohoto pﬁinese obdrÏení BoÏí
milosti a tím i jasné ukázání cíle. Kdo pozná cíl, ten snadno rozli‰í kvality v‰ech my‰lenek
a rychle dosáhne trvalého klidu, míru a ‰tûstí.
29. Ke v‰em bytostem jsem stejn˘, nikdo Mi není mil˘ ani odpudiv˘. Ti v‰ak, kdo
se Mi s láskou oddávají, trvají ve Mnû a Já trvám v nich.
KaÏdá bytost má stejn˘ BoÏsk˘ pÛvod. Jedin˘ rozdíl mezi svûtcem a Ïebrákem je v tom,
Ïe svûtec poznal své pravé Já a Ïebrák je stále chycen do pasti fale‰n˘ch pﬁedstav,
tuÏeb a závislostí. BÛh, stejnû jako prav˘ guru nerozli‰uje mezi osvícen˘mi a nevûdom˘mi,
protoÏe vnímá pravou realitu, která je stejná a iluzorní hmotn˘ svût je pouhou hrou mysli.
Ten, kdo dosáhl osvobození trvale setrvává v BoÏské blaÏenosti a BÛh je v nûm patrn˘
a skrze nûj se vûdomí Boha ‰íﬁí i do ostatního svûta.
30. Dokonce i ãlovûka, kter˘ spáchal mnohé hﬁíchy, je-li Mi oddán a neoddává
se niãemu jinému, je tﬁeba poãítat mezi spravedlivé, neboÈ se nalezl správn˘ stav.
Hﬁích a zlo jsou pouze nevûdomostí a jsou vlastní jen iluzornímu svûtu. V pravé skuteãnosti
neexistuje nic neÏ pravé bytí, vûdûní a blaÏenost. Proto i ten, kdo spáchal zloãiny a potom
dosáhne pravého poznání, je stejnû ãist˘ jako ten, kdo ‰el celou dobu cestou ãistoty.
KaÏdá cesta je jen niãení nevûdomosti a hledání pravého vûdûní a kaÏd˘ hﬁích je spálen
v obûtním ohni odﬁíkání a potom realizovanou bytostí mnohonásobnû odãinûn ‰íﬁením
pravého vûdûní.
31. Záhy se stane ztûlesnûním poﬁádku, získá vûãn˘ mír. Vûz, synu Kuntí, Ïe kdo
je Mi oddán, nezbloudí.
Ten, kdo skuteãnû dojde k nejvy‰‰ímu cíli sebepoznání, ten samozﬁejmû dosáhne stejného
naprostého klidu a míru jako kaÏdá jiná osvícená bytost. Kdo trvale setrvává v nejvy‰‰ím
principu, ten se nikdy nevrátí do iluzorního svûta plného utrpení a strastí.
32. NeboÈ kdokoli se ke Mnû uch˘lí, tﬁeba i vze‰el z lÛna hﬁíchu - Ïeny, vai‰jové
stejnû jako ‰udrové - ti v‰ichni jdou nejvy‰‰í cestou.
Tento ver‰ nejen potvrzuje, Ïe kaÏd˘ je schopen poznat svou pravou skuteãnost, ale také
jasnû stanovuje rozdílnost mezi jednotliv˘mi lidmi. KaÏdá bytost má stejnou BoÏskou
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podstatu, ale mysl kaÏdé bytosti je zatíÏena jinou nevûdomostí. TakÏe cesta kaÏdého
ãlovûka je jiná a záleÏí na kaÏdém ãlovûku, jestli se mu podaﬁí pﬁekonat vlastní nevûdomost
a nalézt dostatek odhodlání ke svedení bitvy k oãi‰tûní a kontrole své vlastní mysli.
33. Tím spí‰e ctnostní brahmáni a oddaní králov‰tí zﬁeci. KdyÏ uÏ jsi pﬁi‰el na tento
nestál˘, ne‰Èastn˘ svût, oddávej se Mnû.
Ti kdo Ïijí v nejãist‰ích podmínkách mají moÏnost snadnûji dosáhnout cíle. A není dÛvod
déle setrvávat v tomto strastiplném svûtû, proto hledej cestu zpátky domÛ, zpátky k Bohu,
zpátky do vûãné blaÏenosti a ‰tûstí.
34. Upni na Mne svou mysl, buì MÛj oddan˘, obûtuj Mi, pﬁede Mnou se sklánûj. KdyÏ
takto ukázní‰ svou mysl a bude‰ Mû mít za svÛj nejvy‰‰í cíl, dospûje‰ pﬁímo ke Mnû.
Tento ver‰ je nejãist‰ím vyzváním k lásce a oddanosti k Bohu. Jednotliv˘mi ãástmi jógy
najdi koho uctívat a jak uctívat, oddej se mu a odevzdej mu v‰e co má‰. Neboj se, aÏ se
dostateãnû oãistí‰, pﬁijdu v podobû milosti a ukáÏu ti to co hledá‰ a potom Mne snadno
dosáhne‰.
KAPITOLA DESÁTÁ
V této kapitole Kri‰na opût popí‰e svoje projevy, neboÈ kdo pochopí velikost Boha a jeho
lásky, ten snadnûji cviãí jednotlivé ãásti jógy a dosáhne poznání sebe sama. Potvrdí zde
také, Ïe spoãívá v Srdcích v‰ech bytostí a tam ho kaÏdá bytost mÛÏe nalézt.
1. Vzne‰en˘ pravil: Vyslechni dále, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, Má vzne‰ená slova.
Povím je tobû, kter˘ v nich nachází‰ zalíbení, neboÈ pﬁeji tvému prospûchu.
KaÏd˘ mudrc, kter˘ poznal BoÏskou blaÏenost je pﬁítelem v‰ech bytostí. Jeho jednání je vÏdy
ku prospûchu v‰ech lidí.VÏdy ukazuje cestu osobním pﬁíkladem, tichem a pohledem, mluvou
nebo ãiny.
2. MÛj pÛvod neznají ani zástupy bohÛ, ani velcí zﬁeci. VÏdyÈ bozi i velcí zﬁec
v kaÏdém ohledu mají svÛj poãátek ve Mnû.
3. Kdo Mû zná jako svrchovaného pána svûta, nezrozeného a bez poãátku, ten mezi
smrtelníky nepodléhá klamu a je zbaven v‰eho zlého.
Realizovaná bytost pozná své pravé Já, pozná BoÏskou blaÏenost, pozná nejvy‰‰í vûdûní
a spoãívá v nekoneãném klidu bytí. To ov‰em neznamená, Ïe zná v‰e co se dûje v iluzorním
hmotném svûtû. Nemá dÛvodu se více svûtem zab˘vat. Realizovaná bytost samozﬁejmû vidí,
sly‰í, cítí vÛnû i chuti, vidí ostatní pﬁedmûty, ale jelikoÏ její mysl je v naprostém klidu, tak
tyto vjemy nemohou ovlivnit její stav mysli. I kdyÏ realizovaná bytost koná mnohé ãiny, její
mysl je naprosto pod kontrolou a snadno setrvává ve svém pravém Já.
4-5. Rozum, poznání, nepom˘lenost, trpûlivost, pravdivost, sebevláda, zklidnûní, slast
i strast, bytí a nebytí, strach stejné jako nebojácnost, neubliÏování, vyrovnanost,
uspokojení, pokání, ‰tûdrost, sláva i potupa - v‰echny tyto rozmanité stavy bytostí
pocházejí jen ode Mne.
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V‰echny ctnosti ale i nectnosti pocházejí od Boha.V‰e má pÛvod v jednom jediném BoÏském
principu a moudﬁí se nenechají zmást iluzorností svûta a trvale spoãívají v nedualitû BoÏské
blaÏenosti. A v tomto stavu vnímají stejnû v‰e duální, dobré i zlé, krásné i o‰klivé, smrt
i Ïivot, lásku i nenávist, radost i hnûv.
6. Ze Mne povstalo dávn˘ch sedm velk˘ch zﬁecÛ a také ãtyﬁi Manuové, zrození
z Mé mysli, a z tûch pocházejí tato pokolení svûta.
Ve‰kerá lidská moudrost pochází jen z nejvy‰‰ího poznání. Pokud nûkdo vydává za moudré
nûco, co nevede k sebepoznání je nevûdom˘ hlupák. KaÏd˘ takto snadno mÛÏe rozli‰it
moudrost od hlouposti.
7. Kdo zná pravdivû tuto Mou mohutnost a její sílu, ten jí bezpochyby neochvûjn˘m
pûstováním jógy dosáhne.
8. Lidé znalí, kteﬁí sdílejí Mou pﬁirozenost, se Mi oddávají s vûdomím, Ïe jsem
zdrojem v‰eho, Ïe v‰echno pochází ode Mne.
Poznání BoÏské velikosti, vnímání Boha ve v‰em je velice dobr˘ start duchovní cesty. Pokud
máme toto poznání, potom není problém provozovat celou jógu a s její pomocí zniãit nevûdomost, která nás od BoÏské blaÏenosti oddûluje.
9. Ke Mnû upírají své my‰lenky, Mnû vûnují své Ïivoty a nacházejí radost
a uspokojení v tom, Ïe si Mû navzájem pﬁipomínají a stále si o Mnû vyprávûjí.
Nalezení Boha v‰ude okolo znamená zároveÀ jeho nalezení v sobû. Tento objev pﬁiná‰í
obrovskou radost a podporu dal‰í cesty. Pokud tuto radost sdílíme s ostatními okolo nás,
mluvíme o na‰í lásce k Bohu a BoÏí lásce k nám, roz‰iﬁujeme tak tuto radost okolo. Nesmíme
nikdy zapomenout na nejvzne‰enûj‰í cíl, kter˘m je pouze sebepoznání a neustále jít za tímto cílem.
10. Ty, kdo jsou ustaviãnû ukáznûni a s láskou se Mi oddají, obdaﬁím takov˘m
stavem rozumu, Ïe s jeho pomocí dospûjí ke Mnû.
Toto poznání, dávané lidem milujícím Boha prostﬁednictvím jeho milosti je nejvût‰ím
zázrakem na svûtû. Poznání svého pravého Já, chvilkové setrvání v této blaÏenosti je jedním
z posledních impulsÛ, které okamÏitû obrátí bitvu v mysli ve prospûch ctností.
11. Já, jenÏ spoãívám v jejich srdcích, ze soucitu k nim rozptyluji v nich jasnou
lampou poznání temnotu zrozenou z nevûdomosti.
Srí Ramana Mahari‰i ﬁíká: "Cel˘ vesmír se zhu‰Èuje v tûle a celé tûlo v Srdci. Tak je Srdce
jádrem celého vesmíru. Tento svût se neli‰í od mysli a mysl se neli‰í od Srdce, to je celá
pravda."
12. ArdÏuna pravil: Jsi nejvy‰‰í brahma, nejvy‰‰í pﬁíbytek, nejvy‰‰í ãistota. jsi odvûkou boÏskou Osobou, prvním z bohÛ, nezrozen˘m pánem v‰ehomíru, kter˘ v‰e
proniká.
13. Tak Tû naz˘vají v‰ichni zﬁeci i boÏsk˘ zﬁec Nárada, Asita, Dévala i Vjása,
a totéÏ mi praví‰ i Ty sám.
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Zde ArdÏuna potvrzuje, Ïe v‰e co je zapsáno od velik˘ch svûtcÛ v minulosti se objevuje
automaticky i v dal‰ích realizovan˘ch bytostech. ZároveÀ pﬁijímá v‰e, co mu Kri‰na sdûluje
jako pravdu, aãkoli ji sám je‰tû nevidí.To je naprostá nutnost pﬁi pﬁijímání uãitele. Nepochybujte
o tom co ﬁíká. AÏ budete mít poznání a budete se na jeho slova dívat s nezkreslenou
perspektivou, uvidíte, Ïe to co ﬁíkal je pravda a pouze va‰e nevûdomost vám bránila tuto
pravdu pﬁijmout. Samozﬁejmû, nûkdy uãitel není pro Ïáka vhodn˘. Není to vina uãitele, je to
vina Ïákovy nevûdomosti a neschopnosti pochopit cestu k pravdû tak, jak ji vyuãuje dan˘
uãitel.V té chvíli je pro Ïáka lep‰í najít si vhodnûj‰ího uãitele. Prav˘ uãitel tímto nemÛÏe b˘t
nikterak dotãen.
14. To v‰e, co mi ﬁíká‰, Ké‰avo, musí b˘t pravdivé. VÏdyÈ ani bohÛm, ani démonÛm,
ó vzne‰en˘, nejsi znám ve své projevené podobû.
15. Jen Ty sám, jenÏ jsi nejvy‰‰í Osobou, prapÛvodem bytostí, vládcem tvorÛ, bohem
bohÛ a pánem svûta, zná‰ sv˘m Já své pravé Já.
16-17. ¤ekni mi, prosím, beze zbytku, neboÈ boÏská jsou Tvá projevení, jimiÏ
zaplÀuje‰ tyto svûty, jak mám znát Tebe, jenÏ jsi mistrem jógy, kdyÏ o Tobû stále
pﬁemítám, a v kter˘ch rozliãn˘ch podobách si Tû mám pﬁedstavovat, ó vzne‰en˘?
18. Povûz mi znovu dopodrobna, DÏanárdano, jak se projevuje Tvá síla a sláva,
vÏdyÈ nejsem nikdy syt, kdyÏ naslouchám nektaru Tv˘ch slov.
ArdÏuna naprosto pﬁijímá Kri‰nu jako svého uãitele. Jeho touha po poznání je opravdová
a Ïádá Kri‰nu o pomoc pﬁi provozování jednotliv˘ch ãástí jógy.
19. Vzne‰en˘ pravil: NuÏe, povím ti o tom, co je podstatné, neboÈ boÏská jsou
Má projevení, ó nejlep‰í z KuruÛ, a není konce m˘m projevÛm.
Uãitel vÏdy souhlasí, kdyÏ Ïák jeví naprost˘ zájem o poznání. Uãitel je vÏdy pﬁítelem
kaÏdého Ïáka a proto nikdy neváhejte a s dÛvûrou se k nûmu obracejte. V Mahabharátû
praví princezna Sávitrí k bohu smrti Jamovi : "Setkání s jedin˘m spravedliv˘m je nejvy‰‰í
touhou kaÏdého a je nejvy‰‰ím pﬁátelstvím. Setkání se spravedliv˘m nemÛÏe zÛstat
bez ovoce - proto nechÈ se ãlovûk schází a pob˘vá se spravedliv˘mi! Pﬁátelství ke v‰em
bytostem ãinem, my‰lením i slovy, laskavost a ‰tûdrost jsou odvûkou povinností spravedliv˘ch. Ani k sobû sam˘m nemají lidé takovou dÛvûru jako ke spravedliv˘m - proto kaÏd˘
touÏí pﬁedev‰ím po náklonnosti spravedliv˘ch. Z pﬁátelství ke v‰em bytostem se rodí
dÛvûra, a proto lidé dÛvûﬁují pﬁedev‰ím spravedliv˘m. Spravedliví jednají vÏdy podle ﬁádu
a neznají únavy ani kolísání. Setkání spravedliv˘ch se spravedliv˘mi není bez ovoce
a spravedliví se spravedliv˘ch nebojí. VÏdyÈ spravedliví pravdou vedou slunce, spravedliví
udrÏují zemi askezí, spravedliví jsou cestou minulého i budoucího a mezi spravedliv˘mi
spravedliví netruchlí. ProtoÏe vûdí, Ïe u‰lechtilé je toto jednání, spravedliví ãiní v‰echno
pro druhé a neoãekávají odmûnu. A není nadarmo laskavost prokázaná spravedlivému
a nevede ke ztrátû cti ani majetku. A jelikoÏ toto je vûãn˘m pravidlem mezi spravedliv˘mi,
jsou oni ochránci svûta."
20. Jsem, Gudáké‰o, vûãné Já, jeÏ sídlí v srdci v‰ech bytostí, jsem poãátek bytostí,
jejich stﬁed i konec.
Tento ver‰ je podle Srí Ramany Mahari‰iho, velikého svûtce kter˘ vyuãoval neduální cestu
poznání, základním vyjádﬁením jeho uãení v Bhagavadgítû. Jsem pravé Já sídlící v Srdcích
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v‰ech bytostí. Pravé Já je Srdce a Srdce je pravé Já. Kdo otevﬁe své Srdce, najde tam své
pravé Já, kdo hledá své pravé Já najde jej v Srdci.
21. ÁditjÛm jsem Vi‰nu, nebesk˘m tûlesÛm záﬁící slunce, Maríãi jsem mezi Maruty,
luna mezi souhvûzdími.
22. Mezi Védy jsem Sámavédem, mezi bohy jsem pánem VasuÛ, myslí jsem mezi
smysly, pro bytosti jsem vûdomím.
BÛh je vÏdy nejlépe vidût v nejv˘znamnûj‰ích a nejzﬁetelnûj‰ích formách. Vi‰nu mezi Aditji,
Slunce mezi zdroji svûtla, Maríãí mezi vûtry a Mûsíc mezi hvûzdami. Z Véd je Samavéd, Indra,
vládce bohÛ mezi bohy, myslí mezi smysly, Ïivotem Ïiv˘ch bytostí.
23. Mezi Rudry jsem ·ivou ·ankarou, mezi skﬁety a bûsy jsem Vládce pokladÛ Kuvérou,
VasuÛm jsem BÛh ohnû Agni, Méru jsem mezi horsk˘mi vrcholy.
Zde jasnû Bhagavadgíta stanovuje, Ïe není rozdílu mezi Kri‰nou, kter˘ se v minulém ver‰i
oznaãil za Vi‰nua, a ·ivou, coÏ znamená, Ïe není ani rozdílu mezi dvûmi hlavními proudy
Hinduismu. Tento ver‰ je základem obrovské náboÏenské tolerance v Indii a mûl by b˘t
pﬁevzat i do ostatních náboÏensk˘ch systémÛ.
24. Vûz téÏ, synu Prthy, Ïe domácím obûtníkÛm jsem veleknûz bohÛ Brhaspati,
vojevÛdcÛm jsem Skandou, jezerÛm, jsem oceánem.
25. Velk˘m zﬁecÛm jsem Bhrgu, slovÛm jsem jediné nepomíjející óm, mezi obûÈmi jsem
obûtí tiché modlitby, mezi horstvy jsem Himaláj.
26. StromÛm jsem posvátn˘m fíkovníkem, boÏsk˘m zﬁecÛm Náradou, gandharvÛm jsem
âitrarathou, pro ty, kdo dosáhli dokonalosti, jsem mlãenliv˘ mudrc Kapila.
Kri‰na opût pokraãuje nejv˘znamnûj‰ími formami sv˘ch projevÛ.V‰e je zaloÏeno na Védsk˘ch
spisech i Mahabharátû, kde v‰echny jeho projevy vystupují.
27. Vûz, Ïe mezi koÀmi jsem Uããaih‰ravasem, zrozen˘m z nápoje nesmrtelnosti,
mezi u‰lechtil˘mi slony jsem Airávatou, mezi lidmi králem.
V tomto ver‰i potvrzuje Kri‰na boÏsk˘ pÛvod králÛ. V ménû temn˘ch dobách znamenala
moc pﬁedev‰ím odpovûdnost za své poddané, kteﬁí tak v králi mûli svého ochránce.
V dne‰ní dobû toto pravidlo témûﬁ zaniklo a moc má synonymum p˘chy a nenasytnosti.
28. Mezi zbranûmi jsem Indrov˘m hromoklínem, krávou hojnosti jsem mezi kravami,
jsem Kandarpou ploditelem, mezi hady jsem Vásuki.
29. NágÛm jsem Anantou, tvorÛm Ïijícím ve vodû jsem Varunou, manÛm
jsem Arjamanem, Jamou jsem podmanitelÛm.
30. Mezi Daitji jsem Prahládou, mezi v‰ím, co odmûﬁuje, jsem ãas, mezi zvíﬁaty
jsem pánem zvíﬁat, mezi okﬁídlenci jsem Garuda, Vinatin syn.
31. Nade v‰ím, co oãi‰Èuje, jsem oãistn˘ vítr, mezi ozbrojenci jsem Ráma, leviatan
jsem mezi rybami a mezi vodními toky jsem Ganga dcera DÏahnuova.
32. Jsem poãátek, stﬁed i konec v‰eho tvoﬁení, ArdÏuno, mezi naukami jsem naukou
o podstatû Já, pro ty, kdo se pﬁou, jsem koneãnou pravdou.
33. Mezi hláskami jsem hláskou A, mezi sloÏeninami jsem párov˘m kompozitem,
jsem nezniãiteln˘ ãas, jsem stvoﬁitel, jehoÏ tváﬁe jsou obráceny v‰emi smûry:
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34. Jsem smrt, která v‰e odná‰í, jsem pÛvod vûci, které nastanou. Mezi Ïensk˘mi
jmény jsem sláva, spanilost, ﬁeã, pamûÈ, prozíravost, vytrvalost, trpûlivost.
V tomto ver‰i dává Bhagavadgíta vzne‰ené vlastnosti Ïenám v rodinû i ve spoleãnosti. Podporuje
tak klid rodinách, neboÈ klid a moudrost jsou základem spokojeného Ïivota, kter˘ snadno
vede k sebepoznání.
35. Mezi nápûvy jsem brhatsáman, mezi básnick˘mi rozmûry jsem gájatrí, mûsícÛm
jsem márga‰ír‰a, vesnou jsem pro roãní období.
36. PodvodníkÛm jsem hrou v kostky, jsem vzne‰eností lidem vzne‰en˘m, jsem
vítûzstvím, jsem rozhodností, jsem odvahou odváÏn˘m.
37. Pro Vr‰niovce jsem Vásudéva, pro Pánduovce ArdÏuna - DhanandÏaja,
mudrcÛm jsem mudrc Vjása, pro vû‰tce jsem U‰anas.
38. Tûm, co trestají, jsem trestem, morálkou jsem tûm, kdo chtûjí zvítûzit,
v tajemství jsem mlãením, pro ty, kdo poznali, jsem poznáním.
39. A také cokoliv je semenem v‰ech bytostí, to jsem Já, ArdÏuno, stejnû jako není
bytosti, aÈ pohyblivé ãi nehybné, která by obstála beze Mne.
Popis v‰ech sv˘ch projevÛ ukonãuje Kri‰na shrnutím, on je prapÛvodní podstata v‰eho co
ve svûtû existuje a nic nemÛÏe existovat nezávisle od nûj. Cokoli se objeví ve hmotném
svûtû, musí b˘t vytvoﬁeno z hmoty, která je jeho vlastností, sloÏeno jeho milostí
do funkãního celku a udrÏováno v existenci. Jakmile se informace o existenci vnûj‰ího
pﬁedmûtu dostane do mé mysli, umoÏní to jen mé vûdomí a schopnost pozorovat, která
vychází z jeho (i mého) BoÏského Já.
40. Není konce m˘m boÏsk˘m projevením, ó hubiteli nepﬁátel. To, co jsem ti vyjevil,
jsou jen pﬁíklady rozprostﬁení této mohutnosti.
Nejenom v˘znamné projevy jsou vlastní Bohu, ale i v‰echny bûÏné a naprosto zanedbatelné
vûci jsou stejnû jeho projevem. Proto nikdy nezapomínejme na Boha, cokoli dostaneme,
byÈ i jen vzduch k d˘chání, to je jeho dar.
41. AÈ je touto mohutností, vzne‰eností a silou obdaﬁeno kterékoli jsoucno, vûz,
Ïe povstalo ze zlomku Mé boÏské nádhery.
Cokoli je popsáno v pﬁedchozích slokách, je opravdu zanedbateln˘ a hlavnû pomíjiv˘ obraz
krásy, která nemá Ïádn˘ tvar a která se objeví ve chvíli, kdy dosáhneme sebepoznání.
42. K ãemu v‰ak ti je, ArdÏuno, abys toho tolik poznal. Jedinou svou ãásteãkou
podepírám cel˘ tento svût a setrvávám v nûm.
Není dÛleÏité znát v‰e v tomto svûtû. DÛleÏité je poznat své pravé Já. A to poznám jen tehdy, kdyÏ mne okolní svût pﬁestane ru‰it a budu se moci plnû vûnovat hledání ve své mysli.
Tam je to co neobsahuje Ïádné tvary, Ïádnou hmotu a proto je to trvalé, vûãné a nepomíjivé. Kdo si to uvûdomí, ten spoãine v blaÏenosti.
KAPITOLA JEDENÁCTÁ
V této kapitole umoÏní Kri‰na ArdÏunovi shlédnout svou vesmírnou podobu. Podobu
neustálého kolotoãe zrození a zánikÛ, utrpení a strastí. Kdo je chycen v pasti iluze
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a povaÏuje tento svût za realitu, ten nikdy nepozná pravé ‰tûstí a celou dobu se honí
za pomíjiv˘m pﬁeludem. Kdo dosáhne pravého poznání, shlíÏí na celou tuto podobu jen jako
na hru pﬁíãin a následkÛ vyvolan˘ch nevûdom˘m chováním. Pouze prohlédnutí
nevûdomosti pﬁiná‰í bytosti opravdov˘ nekonãící klid a mír.
1. ArdÏuna pravil: Vyjevil jsi mi z náklonnosti ke mnû nejvy‰‰í tajemství, jeÏ
se naz˘vá prazákladem Já, a onen mÛj omyl se tûmi slovy zcela rozplynul.
2. Od Tebe, kter˘ má‰ oãi jako listy lotosu, jsem dopodrobna sly‰el o vzniku
a zániku bytosti i o Tvé nepomíjivé velebnosti.
KaÏd˘ Ïák musí mít jedinou touhu a to dosaÏení nejvy‰‰ího cíle. Ve‰kerou energii musí
vûnovat tomuto cíli, jeho mysl se nemá rozptylovat jin˘mi aktivitami a musí bedlivû naslouchat
a pﬁedev‰ím vûﬁit svému uãiteli. To platí ve ‰kole i v duchovním Ïivotû. ArdÏuna uvûﬁil
a pﬁijal to co mu Kri‰na ﬁíkal o BoÏsk˘ch projevech, fungování svûta a mysli.
3. Je tomu právû tak, jak jsi sám sebe vylíãil, nejvy‰‰í pane. Nyní touÏím spatﬁit Tvou
boÏskou podobu, svrchovaná Osobo.
4. Odhal mi, ó vládce, své nepomíjivé Já, pakliÏe soudí‰, pane tvoﬁivé síly, Ïe jsem
na nû schopen pohledût.
Nyní v‰ak ArdÏuna chce nabyté zku‰enosti proÏít. To je velice dÛleÏité. Stav BoÏské
blaÏenosti se nedá popsat, nedá se vysvûtlit a nedá se pochopit. Tento stav se mÛÏe jedinû
zaÏít. V‰e popisující i popisované se pohybuje v oblasti my‰lenek a pﬁedstav. BoÏská
blaÏenost je to, co existuje, kdyÏ ve‰keré pﬁedstavy a my‰lenky zmizí.
5. Vzne‰en˘ pravil: Popatﬁi, synu Prthy, na Mé steré, ba tisíceré podoby, podoby
rÛznorodé, boÏské, rÛznobarevné a rÛznotvaré.
BÛh vÏdy dává svoji milost ÏákÛm, kteﬁí sv˘m úsilím dosáhli oãi‰tûní mysli. Jen ten,
kdo pomocí víry ujde ãást cesty, kdo vybojuje ãást bitvy, ten je schopen obdrÏet BoÏí milost.
Pouze ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech se dostává BoÏí milosti bez úsilí a to jen morálnû a duchovnû
vyspûl˘m jedincÛm.
6. Pohleì na Áditje, Vasuy, Rudry, na oba A‰viny a rovnûÏ na Maruty, na tolikeré
nevídané divy, ó Bharatovãe.
7. Nyní pohleì, jak je cel˘ pohybliv˘ i nehybn˘ svût soustﬁedûn˘ zde v Mém tûle,
ó Gudáké‰o. Co jiného bys je‰tû chtûl spatﬁit?
Na‰e bûÏné vnímání svûta je omezené na prostor kolem nás, na ná‰ prostorov˘ rozmûr. Nejsme
schopni si uvûdomit vesmírné události ani události subatomární. Je pro nás velice obtíÏné
sledovat svût hmyzu, svût bakterií a jednoduch˘ch organismÛ. KdyÏ se na nûj pod
mikroskopem nebo lupou podíváme, uvidíme naprosto odli‰nou skuteãnost od na‰eho
známého svûta. DokáÏeme si pﬁedstavit co se dûje ve sklenici vody, kterou pijeme? KaÏd˘
atom je vlastní galaxie s tak rychlou zmûnou, Ïe vÛbec nejsme schopni pozorovat jeho
dûje. Vesmír se mûní tak pomalu, Ïe ani po tisících letech nemÛÏeme zmûnu zpozorovat.
8. Tûmito sv˘ma oãima v‰ak nejsi schopen Mne uvidût dám ti zrak bohÛ - pohleì
na Moji boÏskou tvÛrãí moc.
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9. SaÀdÏaja pravil: Po tûchto slovech, ó králi, velk˘ pán tvoﬁivé sily Hari odhalil
synovi Prthy nejvy‰‰í podobu boha.
K uvûdomûní si svûta jako neustále promûnné iluze je potﬁeba zboﬁit své závislosti na jeho
stabilitû. KaÏdá bytost hledá pevn˘ bod o kter˘ mÛÏe opﬁít svÛj cel˘ Ïivot. Vût‰ina lidí
se jej snaÏí nalézt ve hmotném svûtû. PﬁehlíÏejí jeho nestálost a promûnlivost a namluví si,
Ïe je v podstatû stál˘ a na tom postaví ve‰keré své bytí. JelikoÏ tato stavba stojí na hodnû
nejistém základu, stráví cel˘ Ïivot v nejistotû opravováním a podpíráním neustále
se bortící stavby. BoÏsk˘ zrak, kter˘ Kri‰na propÛjãuje ArdÏunovi je vlastnû jen ãisté
vnímání svûta bez jak˘chkoli vlastních omezení.
10. Podobu s bezpoãetn˘mi ústy a bezpoãetn˘ma oãima, sk˘tající bezpoãet úÏasn˘ch
pohledÛ, s bezpoãetn˘mi boÏsk˘mi ozdobami a bezpoãtem pozdviÏen˘ch nebesk˘ch
zbraní.
11. Podobu s boÏsk˘mi vûnci a odûvy, s boÏsk˘mi vÛnûmi a mastmi, divuplnou
podobu nekoneãného boha s tváﬁemi obrácen˘mi na v‰echny strany.
12. Kdyby na nebi naráz vzplála záﬁe tisíce slunci, podobala by se záﬁi onoho
velebného ducha.
Uvûdomûní si pravé reality je nepopsatelné. Vidût v‰e v jednom a jediné ve v‰em. Vidût
poãátky a konce v‰eho co existuje. Vidût to, co nikdy nepomine. Tyto ver‰e jsou urãeny
k tomu, abychom si uvûdomili Boha v jeho velikosti, v‰eprostupujícího, pﬁíãinu, poãátek
i konec v‰eho hmotného. BoÏská milost udûlená Ïákovi v‰ak vypadá jinak. To je aÏ nesnesitelná lehkost bytí, je to osvobození od v‰ech závislostí. Je to proÏitek naprosté svobody
v BoÏské blaÏenosti. Není to Ïádné zázraãné vnímání vesmíru. KaÏd˘ obraz, kaÏdá
my‰lenka je neskuteãná. Pravá skuteãnost je skryta pod tím. A tam uÏ není Ïádn˘ nestál˘
vesmír.
13. Tehdy tam Pánduovec na tûle boha bohÛ spatﬁil sjednocen˘ cel˘ mnohotvar˘ svût.
Tento ver‰ je shrnut ve vûtû Srí Ramany Mahari‰iho: "V‰e je jedno jediné". Ten, kdo pozná
pravou podstatu vidí ve v‰ech projevech, ve v‰ech rozdílnostech a kontrastech stále
jednoho jediného Boha, pÛvodce i pﬁíãinu v‰eho.
14. Naplnûn úÏasem a s vlasy zjeÏen˘mi sklonil DhanandÏaja hlavu, sepjal ruce
bohu na pozdrav a ﬁekl:
Dokud není víra v Boha naplnûna BoÏí milostí, ãlovûk si neuvûdomuje co vlastnû hledá a ãím
ve skuteãnosti je. Pouze BoÏí milost mu dá tuto znalost. Kdo ji získá, jiÏ nikdy nechce zpût
do nevûdomého Ïivota v tûle a Egu.
15. ArdÏuna pravil: Vidím na Tvém tûle v‰echny bohy, ó boÏe, i zástupy rÛzn˘ch
bytostí, Brahmu, Pána na lotosovém trÛnu, i v‰echny zﬁece a boÏské plazy.
16. Vidím Tû na v‰ech stranách v nekoneãné podobû s bezpoãetn˘mi paÏemi, bﬁichy,
ústy a oãima, av‰ak TvÛj konec ani stﬁed ani poãátek není k spatﬁení, Pane
ve‰kerenstva, jenÏ jsi ve v‰ech podobách.
17. Vidím Tû s ãelenkou, kyjem a diskem, záﬁícího vÛkol jako svûtelná záplava,
planoucího na v‰ech stranách jasem ohnû i slunce, nezmûrného, na nûhoÏ lze stûÏí
popatﬁit.
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18. Jsi nehynoucí, To nejvy‰‰í, co je tﬁeba znát, jsi svrchované spoãinutí tohoto
vesmíru, jsi nepomíjiv˘ ochránce odvûkého zákona, spatﬁuji v Tobû vûãnou Osobu.
19. Vidím Tû bez poãátku, stﬁedu i konce, s nekoneãnou silou, nesãísln˘mi paÏemi,
za oãi má‰ lunu a slunce, za ústa Ïhoucí oheÀ, sv˘m jasem spaluje‰ cel˘ tento
vesmír.
20. VÏdyÈ prostor mezi nebem a zemí i v‰echny svûtové strany jsou prostoupeny Tebou
jedin˘m. Tﬁi svûty se dûsí, kdyÏ, patﬁí na tuto Tvou úÏasnou, stra‰livou podobu,
ó velebn˘ duchu.
21. Zástupy bohÛ do Tebe vstupují a nûkteﬁí z nich podû‰eni Tû vz˘vají se sepjat˘ma
rukama. Zástupy velk˘ch zﬁecÛ a tûch, kdo dosáhli dokonalosti, provolávají Ti slávu
a opûvují Tû mnoha chvalozpûvy.
22. Rudrové, Áditjové, Vasuové a Sádhjové, V‰ebozi, oba A‰vinové a Marutové
i manové, zástupy gandharvÛ, skﬁetÛ, bûsÛ i tûch, kdo dosáhli dokonalosti, v‰ichni
na Tû s úÏasem patﬁí.
23. Pﬁi pohledu na Tvou mohutnou podobu s mnoha ústy a oãima, s mnoha rukama,
stehny a nohama, s mnoha bﬁichy a mnoha stra‰n˘mi tesáky se chvûjí svûty,
ó pane mocn˘ch paÏí a stejnû tak i já.
24. NeboÈ kdyÏ vidím, jak se dot˘ká‰ nebes a jak záﬁí‰ mnoha barvami, se zejícími
ústy a s obrovsk˘ma planoucíma oãima, jsem roztﬁesen do hloubi du‰e a nenalézám
odhodlanost ani klid, ó Vi‰nu.
25. A kdyÏ uzﬁím Tvé tváﬁe, stra‰livé sv˘mi tesáky a podobné spalujícímu ohni ãasu,
nerozeznám svûtové strany a nenalézám útoãi‰tû. Smiluj se, ó vládce bohÛ, pﬁíbytku
svûta!
V tûchto ver‰ích je popsána BoÏská podoba slovy Ïáka ArdÏuny. Ten díky BoÏí milosti získal
vûdûní, které mu umoÏnilo vidût a chápat v‰e, co popisují Védy. BoÏská milost úplnû niãí
nevûdomost a Ïák je nyní jen krÛãek od dosaÏení cíle.
26-27. A v‰ichni synové Dhrtará‰trovi spolu se zástupy zemûvládcÛ a také Bhí‰ma,
Dróna i Karna, syn vozatajÛv, s na‰imi pﬁedními bojovníky kvapem se ﬁítí do Tv˘ch
úst, stra‰liv˘ch sv˘mi tesáky a nahánûjících hrÛzu. Nûkteré z nich je vidût sevﬁené
mezi zuby a s rozdrcen˘mi hlavami.
28. Jako se nesãetné proudy ﬁek valí smûrem k moﬁi, stejnû tak i oni, hrdinové
ve svûtû lidí, se ﬁítí do Tv˘ch planoucích úst.
29. A stejnû spû‰nû jako se Ïene hmyz do Ïhoucího plamene za vlastní zkázou,
tak také za svou zkázou kvapem spûchají do Tv˘ch úst lidé.
30. Na v‰ech stranách pohlcuje‰ ve‰keré svûty a bez ustání je olizuje‰ sv˘mi plamenn˘mi
ústy. Tvá prudká záﬁ plní cel˘ vesmír a spaluje‰ ho sv˘m Ïárem, ó Vi‰nu.
31. Buì pozdraven, nejlep‰í z bohÛ, a smiluj se! ¤ekni mi, kdo jsi v této stra‰né
podobû. TouÏím rozpoznat Tebe, prvotního, neboÈ nechápu Tvé poãínání.
32. Vzne‰en˘ pravil: Jsem ãas, niãitel svûtÛ, kter˘ dozrál a chystá se zde tyto svûty
uchvátit. V‰ichni ti bojovníci, rozestavûní v protilehl˘ch vojscích, pﬁestanou b˘t
i bez tebe.
V tûchto ver‰ích je popsáno a nakonec potvrzeno slovy Kri‰ny, Ïe v‰e musí b˘t zniãeno,
aby bylo dosaÏeno koneãného vítûzství. Nikdo z obou armád, kromû Kri‰ny a PanduovcÛ
nemÛÏe pﬁeÏít. V‰echny my‰lenky musí b˘t zniãeny pro dosaÏení nejvy‰‰ího cíle sebepoznání.
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33. Proto povstaÀ a sklízej slávu, potﬁi nepﬁítele a poÏívej úspû‰ného kralování. Sám
jsem uÏ napﬁed zahubil tyto bojovníky, ty Mi buì pouh˘m nástrojem, mistﬁe
luãi‰tníku.
34. Zabij Drónu, Bhí‰mu, DÏajadrathu, Karnu a ostatní reky, vÏdyÈ Já jsem je uÏ
zahubil. Bojuj bez obav a soupeﬁe v bitvû porazí‰.
Toto je jednoznaãná v˘zva, bojuj se sv˘m nepﬁítelem, zniã ho a spoãiÀ v BoÏské blaÏenosti,
vûdûní a bytí. âasem stejnû v‰ichni zahynou, tak není jedin˘ dÛvod to neudûlat hned teì.
Bojuj a získej absolutní svobodu. Jakákoli jiná cesta je zbyteãná.
35. SaÀdÏaja pravil: KdyÏ rozechvûl˘ Kirítin vyslechl tato Ké‰avova slova, sepjal
ruce na pozdrav, sklonil se pﬁed ním a jat hlubokou bázní znovu Kri‰nu zajíkavû
oslovil:
36. ArdÏuna pravil: Právem se, Hr‰íké‰o, svût oddává Tvému velebení a kochá se jím.
Zdû‰ení bûsi prchají na v‰echny strany a ve‰keré zástupy dokonal˘ch se pﬁed Tebou
sklánûjí.
37. A jak by Tû neuctívali, ‰lechetn˘ duchu, prvotní tvÛrce, velebnûj‰í neÏ Brahma,
ó nekoneãn˘, ó pane bohÛ, pﬁíbytku svûta. Ty jsi nehynoucí óm, jsi bytí i nebytí a jsi
i To, co je nad Tím.
38. Jsi první z bohÛ, jsi pradávná Osoba, svrchované spoãinutí tohoto vesmíru,
jsi Ten, jenÏ zná, i To, co je tﬁeba. znát, jsi nejvy‰‰í pﬁíbytek. Tebou, jenÏ má‰
nekoneãnû podob, je prostoupen tento vesmír.
39. Jsi Váju, Jama, Agni, Varuna, ·a‰ánka, PradÏápati, jsi praotec v‰ech. Buì pozdraven,
buì tisíckrát pozdraven a znovu buì pozdraven, buì pozdraven.
40. Buì pozdraven zpﬁedu, buì pozdraven zezadu a ze v‰ech stran, ó Ty, jenÏ jsi v‰ím.
Jsi nekoneãné hrdinství, jsi nezmûrná síla, v‰e naplÀuje‰ a jsi tedy v‰ím.
41. Pokud jsem Tû unáhlenû oslovil v domnûní, Ïe jsi mÛj druh, slovy "Kri‰no, Jádavo,
pﬁíteli", nejsa si vûdom Tvé velikosti, aÈ uÏ z nepozornosti, nebo pro svou náklonnost.
42. A byl-li jsem k Tobû, Aãjuto, z Ïertu nezdvoﬁil˘ pﬁi hﬁe, na lÛÏku, kdyÏ jsem
spolu sedûli ãi jedli, aÈ o samotû, nebo pﬁed druh˘mi, prosím Tû, ó Nezmûrn˘,
za odpu‰tûní.
43. Jsi otec tohoto svûta, pohyblivého i nehybného, jsi jeho velebn˘ uãitel, jehoÏ
je tﬁeba ctít, nemá‰ sobû rovna ani ve tﬁech svûtech, natoÏ aby nûkdo pﬁedãil Tebe,
jehoÏ moc je nezmûﬁitelná.
44. Proto se skláním, padám pﬁed Tebou na tváﬁ a snaÏnû Tû prosím, veleben˘
vládce, buì ke mnû shovívav˘ jako otec k synovi, jako pﬁítel k pﬁíteli, jako mil˘
k milé.
45. Vzru‰uje mû patﬁit na nikdy pﬁedtím nevídané, mysl se mi zachvívá bázní. Slituj
se, vládce bohÛ, pﬁíbytku svûta, a dej se mi spatﬁit, ó boÏe, ve své pÛvodní podobû.
46. Pﬁeji si Tû spatﬁit s ãelenkou, s kyjem a s diskem v ruce. Zjev se v oné podobû
se ãtyﬁmi paÏemi, ó tisíciruk˘, jenÏ jsi vtûlením vesmíru.
Tyto ver‰e popisují nad‰ení Ïáka, kter˘ získal BoÏí milost. BoÏí milost je nepﬁedstavitelná
lehkost, naprosté uvolnûní a osvobození od v‰ech strastí, je to vûdûní, které náhle vyjasní
v‰echny pochybnosti a zmatky. ZároveÀ se zde objevuje strach Ïáka, Ïe by mohl BoÏskou
milost ztratit. Toto je velice v˘znamn˘ prvek. Îák získal BoÏí milost, poznal BoÏskou
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blaÏenost, ale stále není dokonale oãi‰tûn od svého Ega, stále jsou tam zbytky pocitÛ "já"
a "moje". Díky této neãistotû, nevûdomosti, oddûlenosti od Boha je tato milost brzy
ztracena. Ale Ïák jiÏ poznal BoÏí milost a jeho úsilí namíﬁené správn˘m smûrem ho nakonec
dovede k vytouÏenému cíli. Bude prosit Boha o dal‰í milost, Bude odhazovat v‰e co ho od
ní oddûluje a nakonec dospûje do stavu, kdy si uvûdomí poslední pﬁekáÏku. Prosby k Bohu
budou ve formû: "Prosím, já chci b˘t bez Ega." Prosba znamená, Ïe já chci b˘t bez
(fale‰ného) já. Ale to pﬁece znamená "Chci prostû b˘t!" Poslední pﬁekáÏka je odhalena.
47. Vzne‰en˘ pravil: Ze své milosti, ArdÏuno, jsem ti zjevil svou tajemnou mocí tuto
svrchovanou podobu, podobu nádhernou, vesmírnou a prvotní, nekoneãnou, kterou
nikdo jin˘ neÏ ty dosud nespatﬁil.
48. Ani za pomoci védÛ, ani obûÈmi, studiem a dary, ani obﬁady, ani krut˘m pokáním
Mne v této podobû ve svûtû lidí nemÛÏe spatﬁit nikdo jin˘ neÏ ty, ó nejskvûlej‰í Ï KuruÛ.
Nikdo nemÛÏe obdrÏet BoÏí milost, pokud se správnû neodevzdá Bohu. V‰echny ãinnosti
popsané v tomto ver‰i pﬁispívají k pﬁijmutí vzne‰en˘ch ctností do na‰eho Ïivota. Ale to je
poﬁád málo pro získání BoÏí milosti. K ní se musíme vydat cestou zniãení Ega, cestou v‰ech
ãástí jógy, která nakonec vede k poznání a oddanosti a aÏ v této chvíli mÛÏe Ïák obdrÏet
milost od Boha.
49. Nedej se zdûsit ani ohromit pohledem na Mne v této tak dûsivé podobû.
Bez báznû a s myslí rozjasnûnou na tuto Mou podobu opût popatﬁi.
50. SaÀdÏaja pravil: Takto promluvil Vásudéva k ArdÏunovi a znovu se mu zjevil
ve své vlastní podobû. A sv˘m mírn˘m vzezﬁením opût ten ‰lechetn˘ duch zdû‰eného
upokojil.
51. ArdÏuna pravil: KdyÏ nyní patﬁím, DÏanárdano, na tuto Tvou lidskou mírnou
podobu, hned pﬁicházím k sobû a nab˘vám své obvyklé pﬁirozenosti.
Zmatek nebo strach z nekoneãna mÛÏe mít jen ãlovûk, kter˘ nezná svou pravou podstatu.
Ten, kdo dosáhl cíle spoãívá v tomto nekoneãném klidu a blaÏenosti a nenechá se ru‰it
smyslov˘mi vjemy hmotného svûta nebo vizemi rÛzn˘ch nadpﬁirozen˘ch vûcí. ArdÏuna stále
není úplnû osvobozenou bytostí. Stále se vnímá oddûlen od Boha v lidském tûle a jeho
mysl je rozru‰ována rÛzn˘mi smyslov˘mi vjemy.
52. Vzne‰en˘ pravil: Vûru nesnadné je vidût tuto Mou podobu, na kterou jsi hledûl
a kterou ustaviãnû touÏí uzﬁít samotní bozi.
53. Tak, jak jsi Mne vidûl, nemohu b˘t spatﬁen ani za pomoci védÛ, ani pokáním,
‰tûdrostí ãi obûÈmi.
V tûchto ver‰ích opakuje Kri‰na my‰lenky z ver‰e 48. Dokonalé poznání mÛÏe b˘t dosaÏeno
poctiv˘m pûstováním jógy, která otevﬁe dveﬁe BoÏské milosti, ostatní ãinnosti jsou jen
pomÛckou pro dosaÏení vût‰ího klidu a spokojenosti potﬁebného právû k pûstování jógy.
54. Lze Mne v‰ak, ArdÏuno, takto spatﬁit a pravdivû poznat a proniknout naprostou
oddaností, ó hubiteli nepﬁátel.
55. Kdo ãiny koná pro Mne, má ve Mnû nejvy‰‰í cíl, je Mi oddán, opro‰tûn
od ulpívání a k Ïádné z bytostí nechová zá‰È, ten Mne dosáhne, ó Pánduovãe.
V‰e dÛleÏité shrnují tyto ver‰e. Pûstujte oddanost bhaktijógou, pravé poznání dÏÀánajógou,
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klid mysli dhjánajógou a nezávislost na plodech sv˘ch ãinností karmajógou. Ovládnûte
svoji mysl, oãistûte a uklidnûte ji. Spoãívejte v blízkosti svého pravého Já. Milujte Mne
a Já vám dám mÛj Ïivot vûãn˘.

KAPITOLA DVANÁCTÁ
V této kapitole odpoví Kri‰na na otázku, zda je lep‰í a jemu milej‰í ãlovûk jdoucí cestou
oddanosti nebo cestou poznání. Kri‰na dále srovnává kvalitu jednotliv˘ch zpÛsobÛ
duchovního pokroku. Na závûr popí‰e vlastnosti, které musí b˘t pﬁijaty kaÏd˘m,
Kdo chce dosáhnout nejvy‰‰ího cíle.
1. ArdÏuna pravil: Zdali jsou v józe lépe obeznalí ti, kdo Tû takto neustále ukáznûni
oddanû uctívají, ãi ti, kdo uctívají nehynoucí neprojevené?
ArdÏuna obdrÏel od Kri‰ny v˘klad v‰ech druhÛ jógy a nyní se ptá, kter˘ zpÛsob je dle nûj
dokonalej‰í. Je lépe jíti cestou oddanosti osobnímu Bohu nebo cestou poznání
neprojeveného principu.
2. Vzne‰en˘ pravil: Nejdokonaleji ukáznûn˘mi shledávám ty, kdo s myslí na Mne
upﬁenou a naplnûni svrchovanou vírou Mne trvale jógou uctívají.
Cesta oddanosti je cestou lásky k Bohu. Pro Indy je to naprostá pﬁirozenost, ale pro Evropany
je problém klanût se, uctívat a nakonec se oddat Bohu. Velk˘ bhaktik Ramdas, Ïijící v Indii
ve 20. letech 20. století byl jednou tázán jedním ze sv˘ch posluchaãÛ:
Posluchaã: "Kdo jsi?"
Ramdas: "Ramdas, sluha boha Rámy"
P. "To není pravda, Ty jsi BÛh"
R. "Jak jsi na to pﬁi‰el?"
P. "V‰echno je BÛh, to znamená i Ty jsi On"
R. "A proã se tedy Ty ptá‰ mne?"
P. "To je pravda, mû bych se asi ptát sám sebe, Kdo jsem Já?"
Na tomto rozhovoru je jasnû patrné, Ïe z podstaty cesty oddanosti jsme se dostali
k podstatû cesty poznání. Moudr˘ oddan˘ není slep˘, ale hledá svoji podstatu ve svém Bohu.
3. Kdo v‰ak uctívají nehynoucí, nevymezitelné, neprojevené, v‰epronikající, myslí
neuchopitelné, povznesené, nehybné a stálé.
4. Kdo ovládli v‰echny smysly a jsou vÏdy vyrovnaného rozumu, dávajíce ‰tûstí v‰em
bytostem - ti téÏ Mne dosáhnou.
Cesta poznání je cestou hledání ve vlastní mysli. Evropané si ãasto myslí, Ïe postaãí
se ptát v meditaci "Kdo jsem Já?" a tak snadno dosáhnou cíle. Zapomínají na pﬁíklad
Srí Ramany Mahari‰iho, kter˘ byl dokonal˘ dÏÀánin, ale ve své dokonalosti psal milostné
ver‰e na horu Arunáãalu, formu boha ·ivy. A tyto ver‰e nejsou niãím jin˘m neÏ ãistou
oddaností a odevzdáním. Nestaãí se jen ptát "Kdo jsem Já?", ale je dÛleÏité také zpívat
"Ó BoÏe pﬁekrásn˘, skláním se k nohám Tv˘m."
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5. Vût‰í nesnáze v‰ak mají ti, jejichÏ my‰lenky lpí na neprojeveném, neboÈ cesty
neprojeveného tûÏko dosahují bytosti, které jsou v zajetí tûla.
Dotazovací metoda Srí Ramany Mahari‰iho je metodou velice úãinnou, která rychle vede
k cíli sebepoznání. V meditaci se dotazujeme pﬁímo na neprojeveného pozorovatele mysli.
Tento pozorovatel není rozdíln˘ od pravého Já, ale problém je nalézt opravdového pravého
pozorovatele a nenechat se zmást v mysli vytvoﬁen˘m pseudopozorovatelem. JelikoÏ pravé
Já je BoÏská podstata, musí b˘t v‰e zaloÏeno na lásce a dÛvûﬁe k Bohu. To znamená,
Ïe tato metoda je velice úãinná, ale jen pro vysoce pokroãilé Ïáky, kteﬁí jiÏ ovládli základní
principy celé jógy.
6-7. Ty v‰ak, kdo v‰echny své ãiny sloÏí na Mne, upínají se ke Mnû, pﬁemítají o Mnû
a s nesmlouvavou kázní Mû uctívají a pohrouÏiv‰e do Mne své my‰lenky, synu Prthy,
záhy osvobodím z oceánu kolobûhu zrození a zánikÛ.
8. Upﬁi na Mne svou mysl, upni na Mne svÛj rozum, pak bezpochyby najde‰ ve Mnû
spoãinutí.
Zde Kri‰na jasnû stanoví nejlep‰í cestu k nûmu. Upnutí své mysli na nûj, odevzdání plodÛ
sv˘ch ãinÛ, neustále si ho pﬁipomínat a rozjímat o nûm. Je ov‰em dÛleÏité, jakou podobu
Kri‰ny je dan˘ Ïák schopen pﬁijmout. Kdo pﬁijímá jeho lidskou podobu, ten spûje k této
podobû, kdo si za touto podobou uvûdomuje jeho nadpﬁirozenost, jeho nejvy‰‰í BoÏskost,
ten je mnohem pokroãilej‰í v józe a také proto spûje k pﬁímo k nejvy‰‰ímu cíli.
9. Nejsi-li s to pevnû na Mne soustﬁedit my‰lenky, snaÏ se Mne, DhanandÏajo,
dosáhnout soustavnou sebekázní.
Pokud dan˘ Ïák není schopen upnout svou mysl na nejvy‰‰í podobu Boha, je nutno,
aby pokraãoval v poctivém cviãení jógy a tak ve své bitvû vybojoval vût‰í prostor, kter˘ mu
pozdûji upnutí mysli umoÏní.
10. Nejsi-li schopen cviãení, uãiÀ Mou sluÏbu sv˘m cílem. Dokonalosti dosáhne‰,
bude‰-li konat ãiny kvÛli Mnû.
Pokud se nemÛÏe‰ plnû vûnovat józe, potom Ïij podle principÛ karmajógy. Nepﬁestávej
v ãinnosti, ale obûtuj ji Bohu, tím své ãinnosti oãistí‰ a tím nalezne‰ více klidu ve své
mysli. Hledej také svou vlastní podstatu, své vlastní Já. Tento klid a poznání bude
pﬁedpokladem k rozvinutûj‰ímu provozování jógy.
11. Nejsi-li schopen ani toho, ovládni své Já, hledej útoãi‰tû v Mé moci a vzdej
se plodÛ v‰ech ãinÛ.
12. Lep‰í neÏ cviãení je poznání, nad poznání vyniká pohrouÏení, nad pohrouÏení
je vzdát se plodÛ ãinÛ, poté, co se vzdá‰, vzápûtí následuje mír.
Cesta poznání svého pravého Já je cestou pro ty, kter˘m nevûdomost neumoÏÀuje jít cestou
oddanosti a odevzdání. Díky rozvíjení tohoto poznání a meditaci se osvobodí i v oblasti
oddanosti a budou schopni plnû rozvinout celou jógu. Stejnû tak cesta oddanosti
a neustálého pﬁem˘‰lení o Bohu otevﬁe brány k jeho poznání a tím k osvobození v této
oblasti. Jednotlivé cesty se li‰í pouze na poãátku, kdy se snaÏíme pﬁekonat zeì, která nás
od pravé cesty oddûluje. Dále pak obû cesty kráãejí bok po boku.
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13-14. Kdo je prost zá‰tí, slitovn˘ pﬁítel v‰ech bytostí, bez pocitu vlastnictví
a fale‰ného já, jednostejn˘ v strasti i radosti, trpûliv˘, trvale spokojen˘ jogín, kter˘
ovládl své Já, pevn˘ v rozhodnutí, s myslí i rozumem upﬁen˘mi ke Mnû, takov˘
ãlovûk, Mnû oddan˘, je Mi drah˘.
V tûchto ver‰ích jsou popsány vzne‰ené ctnosti, které má duchovnû pokroãilá osoba. Taková
osobnost nemá Ego, nic nevlastní, setrvává neustále v naprostém klidu mysli a tím i BoÏské
blaÏenosti. Hmotn˘ svût je pro ní jen iluzí, která nabízí pouze utrpení, strach a strasti.
15. Je Mi drah˘ i ten, koho se lidé nehrozí a kdo se nehrozí jich, koho nepoutá
radost ani hnûv, strach ani neklid.
16. Je Mi drah˘, kdo Ïije bez oãekávání, kdo je ãist˘, obratn˘, nezaujat˘, bez báznû,
kdo zanechal v‰eho podnikání a je Mi oddán.
17. Je Mi drah˘ ten, kdo se neraduje ani nechová nenávist, kdo nepodléhá smutku
a po niãem netouÏí, kdo zanechal dobrého i zlého a je pln oddanosti.
Ten, kdo dosáhl sebepoznání ‰íﬁí kolem sebe pouze klid, sám je nade v‰e povznesen˘.Vykonává
ãiny, ale nelpí na v˘sledku, dodrÏuje ãistotu mysli i ãistotu vnûj‰í, v‰e odevzdává Bohu
a tû‰í se z jeho pﬁíznû.
18-19. Kdo je stejn˘ k nepﬁíteli i pﬁíteli a stejnû tak k poctû i potupû, v horku
i chladu, slasti i strasti, opro‰tûn od ulpívání, kdo nerozli‰uje hanu a chválu, zachovává mlãení, se v‰ím je spokojen, je bezdom˘, je neochvûjné mysli a pln oddanosti,
takov˘ ãlovûk je Mi drah˘.
I zde jsou vyjmenovány vlastnosti osvobozené bytosti, které opût vycházejí z klidu
sebepoznání a ze stavu BoÏské blaÏenosti. Neteãnost ke smyslov˘m vjemÛm a k hmotném
svûtu, setrvávání v ãistém bytí, pravém vûdûní a blaÏeném ‰tûstí a v jeho roz‰iﬁování kolem
sebe.
20. Obzvlá‰tû drazí jsou Mi v‰ak ti, kdo plni oddanosti a naplnûni vírou vyznávají
tento nesmrteln˘ nápoj moudré spravedlnosti, jejÏ jsem zde vyjevil.
Nejvy‰‰í cíl je sebepoznání, poznání své BoÏské podstaty. Ti kdo k nûmu odhodlanû kráãí,
ti jsou samozﬁejmû k Bohu nejblíÏe a ti obdrÏí jeho milost. KaÏd˘ v‰ak má stejnou ‰anci
získat sebepoznání. Sebepoznání je pﬁece poznání sebe samého a kdo jin˘ to mÛÏe poznat
neÏ já sám? Kdo si toto uvûdomí, ten udûlal nejvût‰í krok ke svému ‰tûstí.
KAPITOLA T¤INÁCTÁ
V této kapitole je jasnû vysvûtlen rozdíl mezi hmotn˘m pomíjiv˘m tûlem a nehmotn˘m
vûãn˘m duchem. Je zde vysvûtleno, jak se odli‰ují a co je spojuje. Je zde také vysvûtleno
nejvy‰‰í poznání, které mÛÏe dosáhnout kaÏdá bytost a to právû uvûdomûním si své vûãné
podstaty.
1. ArdÏuna pravil: Ó mil˘ Kri‰no, pﬁál bych si vûdût, co je pﬁíroda, poÏivatel, pole,
znalec pole, poznání a co je tﬁeba poznat.
2. Vzne‰en˘ pravil: Toto tûlo, synu Kuntí, se chápe jako pole a toho, kdo je zná,
naz˘vají lidé vûdoucí znalcem pole.
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Tûlo je pﬁedmûtem poznání. Hmota nemá schopnost poznávat a tak je vÏdy poznávána.
Schopnost poznávat má pouze vûãn˘ duch, vûdomí, které se v daném tûle projevuje jako
pravé Já. Ten, kdo najde své pravé Já, kdo dosáhne sebepoznání, ten se stane znalcem
své mysli, svého tûla i svûta vÛbec.
3. A vûz, ó Bharatovãe, Ïe Já jsem znalcem pole na v‰ech polích. V poznání pole
a znalce pole spatﬁuji pravé poznání.
4. Sly‰, co ti o poli v krátkosti vyjevím, co je a jaké je, jak se mûní a odkud
je a kdo je On a jaké jsou jeho schopnosti.
Zde je napsáno, Ïe nejenom poznání pravého Já, ale i poznání tûla je dÛleÏité pro dosaÏení
moudrosti. jin˘mi slovy, musíme nejenom hledat svoji vlastní podstatu, ale pochopit
a pﬁijmout i svoji existenci a funkci v hmotném svûtû a v tûle. Nelze dosáhnout moudrosti
aniÏ bychom plnili své dané povinnosti v tomto svûtû.
5. Zﬁeci o tom zaãasté porÛznu pûli v rozliãn˘ch hymnech i slovy v˘rokÛ o brahma,
nepopirateln˘ch a dobﬁe zdÛvodnûn˘ch.
Zde je úvod k vysvûtlení povahy, pÛvodu a vlivu tûla a jeho vûdomí, to v‰e je zaloÏeno
na uãení reinkarnace a jejího základního zákona pﬁíãiny a následku. Tento ver‰ ﬁíká,
Ïe je mnoho pohledÛ na hmotnou existenci i Boha, v‰echny v‰ak jsou stejnû pravdivé
i stejnû nepﬁesné.
6-7. Pût hrub˘ch prvkÛ, Ego - fale‰né já, rozum a téÏ neprojevené, deset a jeden
smysl a patero smyslov˘ch pﬁedmûtÛ, touha a nenávist, blaho a strast, ústrojenství,
vûdomí a pﬁesvûdãení - takto je v krátkosti popsáno pole i se sv˘mi promûnami.
Pole pÛsobnosti je hmotné tûlo, smysly a mysl se sv˘mi vlastnostmi, coÏ je inteligence,
nevûdomost ve formû Ega, základní ru‰ivé emoce touha a nenávist, hybná sila Ïivota
je ‰tûstí a její opak ne‰tûstí. Pﬁesvûdãení je schopnost mysli pﬁijmout urãit˘ názor i bez
pﬁímého dÛkazu.
8-10. Pokora, pﬁímost, nenásilí, shovívavost, poctivost, sluÏba uãiteli, ãistota,
stálost, sebeovládání, nepodléhání vá‰ni k smyslov˘m pﬁedmûtÛm a opro‰tûní
od fale‰ného já, chápání zrození i smrti, stáﬁí, nemoci a strastí jako utrpení,
neulpívání, nepﬁipoutanost k synovi, manÏelce, domu a podobnému, trvalá
vyrovnanost my‰lení, aÈ se pﬁihodí vytouÏené ãi neÏádoucí.
11-12. Stálá láska ke Mnû za pomoci jógy, prodlévání na osamûl˘ch místech, nechuÈ
k lidskému zástupu, vytrvalost v poznávání podstaty Já, pochopení, v ãem spoãívá
smysl poznání pravdy - to v‰e se naz˘vá poznáním, zatímco nevûdomost je to, co se
od toho li‰í.
Zde jsou popsány základní vlastnosti, které má mít ãlovûk, kter˘ dosáhl moudrosti. Je to
v podstatû v˘sledek ovládnutí celé jógy. Ovládnutí smyslÛ, ovládnutí mysli, nepﬁipoutanost
k ãinnostem a jejím plodÛm. Oddanost Bohu a hledání sebepoznání, klid mysli a odﬁíkání.
V‰e ostatní je zde jasnû oznaãeno jako nevûdomost. To znamená prosazování sobeck˘ch
cílÛ posilujících Ego.
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13. Vyjevím, co je tﬁeba poznat, poznání, jímÏ ãlovûk dosáhne nesmrtelnosti. Je to
svrchované brahma, jeÏ nemá poãátek a o kterém se praví, Ïe není jsoucí ani nejsoucí.
Toto naprosto jednoduché poznání je nejvy‰‰ím, nejdokonalej‰ím a nejvzne‰enûj‰ím
poznáním. KaÏd˘ jej mÛÏe dosáhnout a cestou k nûmu je zniãení své nevûdomosti. Tato
nevûdomost je souhrn v‰ech myln˘ch pﬁedstav a názorÛ a ty musí b˘t od poãátku
odstranûny a postaveny na novém vûãném základû. Zniãením v‰eho pomíjivého dosáhneme
nalezení vûãného. Ono tam je poﬁád a ãeká na to, kdy ho najdeme.
14. S rukama, nohama na v‰ech stranách, s oãima, hlavami, tváﬁemi na v‰ech
stranách, s u‰ima na v‰ech stranách, pﬁeb˘vá ve svûtû a prolíná v‰ím.
15. Jeví se, jako by mûlo kvality v‰ech smyslÛ, a pﬁece je od v‰ech smyslÛ
opro‰tûno, neulpívá, a pﬁece v‰e podpírá, je bez kvalit, a pﬁece kvality zakou‰í.
16. Prodlévá vnû i uvnitﬁ bytostí, a aã nepohnuté, je v pohybu, a tak jemné, Ïe je
nelze smysly rozpoznat, vzdálené, a pﬁece nablízku.
17. Je nedílné, a pﬁece jako by spoãívalo rozdûlené ve v‰ech bytostech. Je tﬁeba
vûdût, Ïe bytosti udrÏuje, Ïe je pohlcuje i vytváﬁí.
Toto vûãné Já leÏí v Srdci kaÏdé bytosti. V‰echny bytosti jsou jejím pomíjiv˘m projevem.
Nevûdom˘ ãlovûk neznal˘ svého pravého Já vnímá v‰echny bytosti oddûlenû, moudr˘ ãlovûk
vidí jak v‰echny bytosti vycházejí z jediného zdroje a zase se do nûj vracejí. Vûãné nemûnné
Já je nehmotné a tudíÏ nezávislé na kvalitách hmotné pﬁírody. Není také souãástí tûla,
ale je pﬁíãinou jeho existence.
18. Praví se, Ïe mezi svûtly je svûtlem, jeÏ pﬁesahuje temnotu. Je poznáním, je tím,
co je tﬁeba poznat, i cílem poznání, je tím, co pﬁeb˘vá v srdci v‰ech bytostí.
Vûãné Já je poznání, je poznávající i poznávané. V nûm se v jednotû spojují v‰echny
protiklady a souãásti. Je svûtlem, které nás neustále láká k sobû ze zajetí nevûdomosti.
V na‰em Srdci neustále záﬁí, ale na‰e nevûdomost tuto záﬁi dokonale filtruje a pﬁedstírá
tak vlastní blikající svûtélko.
19. Takto jsem v krátkosti vyjevil, co je pole, co je poznání i to, co je tﬁeba poznat.
Porozumí-li tomu ten, kdo je Mi oddán, dosáhne Mé pﬁirozenosti.
Tato moudrost je nepochopitelná bez proÏitku svého pravého Já, bez BoÏí milosti. Pouze
Ti kdo jógou dosáhnou oãi‰tûní mysli, mohou dostat BoÏí milost. V‰echny popisy jsou
tak nepﬁesné. Srí Ramana Mahari‰i ﬁekl: "KdyÏ jsem proãítal knihy osvícen˘ch lidí, vûdûl jsem,
co chtûjí vysvûtlit a popsat. Ale kdybych nemûl svou vlastní zku‰enost, nikdy bych jí podle
tûchto knih ani nepochopil ani nedosáhl." To je veliká pravda. Pouze usilovné cviãení,
poctivé zkoumání mysli a její oãi‰Èování, láska k Bohu a odevzdání v‰eho vedou ke stavu,
kdy je bytost schopna obdrÏet milost. Knihy jsou jenom hrub˘m návodem, hrub˘m plánkem
na‰í mysli. V‰echno podrobné zkoumání a mapování si musí udûlat kaÏd˘ sám.
20. Vûz, Ïe pﬁíroda i osobnost jsou bez poãátku, a rovnûÏ vûz, Ïe z pﬁírody
pocházejí v‰echny promûny i kvality.
21. Praví se, Ïe pﬁíroda je pﬁíãinou vztahu mezi úãinkem, nástrojem i ãinitelem.
Praví se, Ïe osobnost je pﬁíãinou proÏitku blaha a strasti.
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V‰e co je stvoﬁeno musí zákonitû zaniknout. V‰e pomíjivé je jen hrou pﬁíãin a následkÛ
v závislosti na kvalitách pﬁírody. Promûnné a pomíjivé vyvolává touhy po ‰tûstí, ale kaÏdé
pomíjivé ‰tûstí konãí ve strasti. ZároveÀ v‰ak je kaÏdá bytost prostoupena vûãn˘m duchem,
kter˘ je pravou existencí. Ten je vûãn˘, nemûnn˘ a jeho podstatou je BoÏská blaÏenost.
22. VÏdyÈ osobnost tkvící v pﬁírodû proÏívá kvality zrozené z pﬁírody. A pﬁíãinou
toho, Ïe se rodí v ãist˘ch a neãist˘ch lÛnech, je její ulpívání na kvalitách.
Nevûdomost, neznalost pravého Já je pravou pﬁíãinou nesvobody a pﬁipoutanosti ke hmotû.
Jinak ﬁeãeno je pﬁipoutanost ke hmotnému tûlu nevûdomostí.Tato nevûdomost je Ego. Fale‰ná
pﬁedstava, Ïe já jsem tûlo. Je to jen pravdûpodobnû vypadající iluze. Jak se mÛÏe hmotné
tûlo samo poznávat. Kde je to já, které si uvûdomuje. Je v tûle? Nakonec logicky dospûjete
k tomu, Ïe není v tûle ale je v mysli. V tom okamÏiku si ale musí inteligentní ãlovûk
uvûdomit, Ïe nûco není v poﬁádku. V tu chvíli uÏ já není tûlo! Je to souãást nehmotné mysli,
ducha.
Je mysl souãást tûla? Jako pﬁíklad pouÏijeme poãítaã, ãlovûku nejpodobnûj‰í stroj, kter˘
lidstvo vytvoﬁilo. Tûlo je hardware, rÛzné desky, monitor, klávesnice, pevné disky atd. Teì
chceme poãítaã oÏivit? Vezmeme disketu s programem a nahrajeme jej do poãítaãe. Co se
zmûnilo? Disketa zÛstala úplnû stejná, v poãítaãi je jen nová informace, nepﬁibyla Ïádná
nová hmota, jen nová kvalita. Nyní v‰ak poãítaã umí dûlat nové vûci. Co je rozhodující
pro správnou funkci. Správnû fungující tûlo je ﬁízeno myslí. Tûlo je tedy prostﬁedím pro
fungování mysli. Mysl Ïije v tûle, urãit˘mi zpÛsoby tûlo ovládá. To v‰ak neznamená,
Ïe hmotné tûlo je vûdomé. Pokud do poãítaãe nahrajete program, kter˘ napí‰e
na obrazovku: "Ahoj, já jsem tvÛj poãítaã", kaÏd˘ pochopí, Ïe to není pravdivé tvrzení. To,
Ïe se tento nápis objevil na obrazovce zpÛsobil program. Ten program v‰ak nic neví
o poãítaãi ve kterém pracuje. Správné tvrzení by znûlo: "Ahoj já jsem program bûÏící v Tvém
poãítaãi". Toto je snad pochopitelné a logické. KdyÏ v‰ak potkáte ãlovûka a ten ﬁekne:
"Ahoj já jsem Petr", nepﬁijde nám na tom nic divného. Na‰e Ego zpÛsobuje to, Ïe naprosto
chápeme jeho Ego. Správné tvrzení v‰ak je: "Ahoj já jsem mysl ovládající tûlo, kterému
ﬁíkají Petr"
23. Praví se, Ïe svrchovaná Osoba v tomto tûle je dohlíÏitel, schvalovatel,
udrÏovatel a poÏivatel, Ïe je to Nejvy‰‰í pán a Svrchované Já.
Tûlo vzniklo a existuje jen díky urãit˘m podmínkám. Podmínkou pro existenci ãehokoli
je existence prvotní pﬁíãiny, jednak moÏnosti existence a zároveÀ uvûdomûní si existence.
Ten, kdo si existenci uvûdomuje je první osoba, pravé Já. Aby mohla b˘t hmotná existence
poznána, musí pﬁicházet informace ze smyslÛ a musí b˘t zpracovány myslí. Zde je nebezpeãí toho, Ïe vznikne zmatení v mysli a ovládne ji fale‰ná pﬁedstava "já jsem hmotné tûlo".
Vûdomí a mysl Ïijí v tûle, ale musí b˘t od nûj kvalitativnû oddûleny. Nelze smíchat ducha
a hmotu. Pokud je poznáno pravé Já nezávislé na hmotû, dosahujeme absolutního klidu.Toto
Já je nemûnné a vûãné protoÏe není hmotné. Není v nûm nic co by se mohlo mûnit.
Já je pouze vûãn˘ neteãn˘ pozorovatel. Pro tyto své ve‰keré vlastnosti mÛÏe b˘t oznaãeno za
BoÏské. V‰e ostatní jsou pomíjivé my‰lenky v mysli. Najdûte pravé BoÏské Já. Najdûte
jej v tichu. Kde je ticho, tam je Já. âím blíÏe jste k nûmu, tím Vás víc k sobû pﬁitahuje.
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24. Kdo takto zná osobnost a pﬁírodu i s jejími kvalitami, ten aÈ dlí kdekoli,
znovu se uÏ nezrodí.
Poznat znamená proÏít. Nelze myslí poznat nûco, co leÏí mimo mysl. TakÏe jediná cesta
je zastavit mysl, nalézt cestu z labyrintu kvalit, pﬁíãin a následkÛ, kolobûhu zrození
a umírání, ze zákonÛ hmotné pﬁírody. Ten, kdo unikne z vûzení tûla, z pout tuÏeb a svûrací
kazajky smyslov˘ch poku‰ení, ten se tam uÏ nikdy nebude muset vrátit. Bude svobodn˘,
ve svûtle poznání, ve ‰tûstí nekoneãného prostoru a blaÏenosti ticha.
25. Nûkteﬁí spatﬁují Já sv˘m Já ve vlastním Já pomocí rozjímání, druzí poznáním
a jiní odﬁíkáním a ãiny.
26. Jiní v‰ak, kdo to neznají, uctívají, jak sly‰eli od druh˘ch. I oni pﬁekonají smrt,
vûﬁíce se k tomu, co sly‰eli.
Lidská nevûdomost je rÛzná. Ti duchovnû nejvyspûlej‰í jedinci To cítí a jdou k Tomu pomocí
meditace, odﬁíkání a hledají Jeho neprojevenou podobu. Jiní, ménû vyspûlí pﬁesto vysoce
citliví a inteligentní lidé jsou schopni To hledat podle vzoru a návodu pokroãilej‰ích
ãi dokonal˘ch bytostí. KaÏd˘ To mÛÏe nalézt v sobû. Kdo jednou zaãne poctivû hledat,
kdo si To stanoví jako jedin˘ cíl, ten To zajisté dosáhne. Musí ale neustále vûdût, Ïe To je
sebepoznání, nalezení pravého Já, nalezení Boha ve svém Srdci.
27. AÈ se zrodí jakékoli stvoﬁení, nehybné ãi pohyblivé, vûz, ó b˘ku mezi Bharatovci,
Ïe je zrozeno ze spojení pole a znalce pole.
Jak bylo vysvûtleno dﬁíve, pole je hmotné tûlo spolu s základními emocemi, myslí a Egem ve
v‰ech sv˘ch promûnách. Znalec pole je pravé Já, BoÏské nemûnné vûdomí. Tyto dvû
souãásti dávají dohromady v‰e co existuje v tomto svûtû. V‰e je zrozeno z Boha a pokud to
existuje v tomto svûtû, pak se to nutnû skládá z hmoty. V koneãném dÛsledku je v‰ak
ve‰ker˘ svût pouhou my‰lenkou. Uklidní-li se mysl, svût zmizí a objevuje se pravá nemûnná
a vûãná BoÏská realita. Pokud se opût mysl rozbûhne, potom se objevuje svût a BoÏská
realita se skr˘vá.
28. Kdo vidí ve v‰ech bytostech prodlévat téhoÏ svrchovaného pána, kter˘ nehyne,
kdyÏ ony hynou, ten vpravdû vidí.
29. NeboÈ vidí-li, Ïe v‰ude dlí t˘Ï pán, nehubí Já sv˘m vlastním fale‰n˘m já, a proto
kráãí nejvy‰‰í cestou.
Co bylo stvoﬁeno, to musí b˘t zniãeno. Co se projevilo, musí zmizet. Pouze ten, kdo tvoﬁí,
kdo je pﬁíãinou v‰eho, kdo je nehmotn˘ a bezrozmûrn˘, ten existuje vûãnû. JelikoÏ v‰e
pochází z nûj, také ve v‰em co stvoﬁil, on pﬁeb˘vá. Projevuje se jako první osoba, jako
pravé Já. Pokud tûlo zmizí, zmizí i mysl. Ale pﬁíãina a du‰e bytosti existuje dál. Dle kvalit
a pﬁipoutaností obsaÏen˘ch v du‰i se pﬁipraví nové zrození z pÛvodní nemûnné pﬁíãiny. Pokud
jsou v‰echny pﬁipoutanosti odstranûny bûhem Ïivota, není Ïádn˘ dÛvod k novému zrození.
DÛvodem zrození jsou pouze pﬁipoutanosti ke svûtu, které vznikají z touhy.
30. Kdo vidí, Ïe ãiny koná pouze pﬁíroda a Ïe Já ãinitelem není, ten vidí pravdu.
Ve‰kerá ãinnost vykonávaná prostﬁednictvím mysli, ﬁeãi a tûla je vykonáváno v rámci pole.
Znalec pole, pravé Já v‰e pozoruje, protoÏe v‰ak nemá Ïádné vazby k smyslov˘m vjemÛm,
nemÛÏe ani vykonávat Ïádnou ãinnost. Jakákoli ãinnost je vlastní pouze poli. Jedin˘ stav
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znalce pole je naprost˘ a nekonãící klid. Celá bitva v mysli je snaha oãistit pole a osvobodit
znalce.
31. JestliÏe nahlédne, Ïe rozmanité projevy bytí tkví v jediném a z toho, Ïe se v‰e
rozprostírá, dosáhne brahma.
Kdo dosáhne nejvy‰‰ího cíle, vidí ve v‰em okolo sebe Boha. BÛh je v Srdcích v‰ech bytostí.
Na této úrovni neexistuje Ïádn˘ rozdíl mezi realizovanou a nevûdomou bytostí. Jedin˘ rozdíl
je, Ïe nevûdomá bytost si neuvûdomuje své BoÏství, které od svého poãátku tvoﬁí její základ.
32. PonûvadÏ je toto nepomíjivé Nejvy‰‰í Já bez poãátku a bez kvalit, ó synu Kuntí,
pﬁestoÏe dlí v tûle, nic nekoná a ani není pﬁipoutáno.
33. Stejnû jako prostor, kter˘ v‰e prostupuje, není pozmûnûn díky své jemnosti,
ani Já pﬁítomné v kaÏdém tûle jím není ovlivnûné.
Vûãná BoÏská podstata je základem kaÏdé vtûlené bytosti. BoÏská podstata je nehmotná,
nemÛÏe tedy b˘t nûjak˘m zpÛsobem zapletena nebo smíchána s hmotn˘m tûlem. Pokud
se mysl oãistí a odstraní se fale‰né já, potom je navÏdy jasnû oddûlena duchovní podstata
od hmotné existence. V tomto ver‰i je prostor oznaãen za projev Boha, vûãná nemûnná
prázdnota, která mÛÏe doãasnû obsahovat hmotu nebo energii. Jakmile ov‰em hmota
nebo energie prostor opustí, ten zÛstane touto zmûnou nepoznamenán.
34. Jako jediné slunce osvûtluje cel˘ tento svût, stejnû tak celé pole osvûtluje jeho
pán, ó Bharatovãe.
Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal : "Ve‰keré svûtlo pochází z pravého Já, sídlícího v Srdci.
Já je samozáﬁící. Osvûtluje tûlo a mozek, kter˘ je sídlem mysli. Mysl zprostﬁedkovává
vidûní svûta. Tak je cel˘ svût vidûn ve svûtle odraÏeném ze záﬁícího Já v Srdci. Mûsíc
osvûtluje Zemi v noci, kdy slunce zapadne. V té dobû je uÏiteãn˘. KdyÏ Slunce opût vyjde,
Mûsíc zÛstává na obloze jako bled˘ disk. Nyní ho uÏ nikdo nepotﬁebuje. Stejnû tak
je to se záﬁícím prav˘m Já a myslí."
35. Kdo okem poznání prohlédnou rozdíl mezi polem a znalcem pole, pozná pﬁírodu
a tajemství vysvobození, dospûjí k nejvy‰‰ímu.
Pravé poznání je odli‰ení vûãného nepromûnlivého znalce pole od pomíjivého pole. Poznání
znalce je sebepoznání. To znamená, Ïe je to nejvy‰‰í cíl. Kdo tuto pravdu pﬁijme, kdo zaãne
hledat znalce svého tûla, vûãného pozorovatele, ten je na cestû k pravdû. Tento pozorovatel
nemÛÏe b˘t pozorován, protoÏe nemá Ïádnou hmotu ani my‰lenky. MÛÏeme ov‰em zniãit své
Ego, své fale‰né já a nalézt své pravé Já v tomto pozorovateli, neboli znalci pole. To je celá
pravda.
KAPITOLA âTRNÁCTÁ
V této kapitole bude vysvûtlen jeden z nejvût‰ích objevÛ. Objev tﬁí základních kvalit,
urãujících vlastnosti v‰eho co je v hmotném svûtû. Kvality se váÏí k hmotné existenci,
k poli, které bylo vysvûtleno v minulé kapitole. Na jedné stranû stojí naprostá ãistota,
kvalita Boha. Na druhé stranû stojí temnota, kvalita nevûdomosti. Mezi nimi pÛsobí neklid,
kvalita vá‰nû. Kdo se osvobodí od pﬁipoutanosti k tûlu a tím i k hmotnému tûlu,
ten se zároveÀ osvobodí od vlivu kvalit hmotné pﬁírody a setrvává v naprostém klidu.
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1. Vzne‰en˘ pravil: Nyní znovu vyjevím svrchované poznání, nejvy‰‰í poznání.
KdyÏ tohoto poznání moudﬁí dosáhli, ode‰li v‰ichni odsud k v˘sostné dokonalosti.
Kri‰na oznaãuje tuto moudrost za nejvy‰‰í vûdûní. Je to naprosto jednoduché a logické,
ale nikdo to sám neobjeví. Kdo tuto moudrost pochopí a bude podle ní Ïít a jednat, ten
spûje k nejvy‰‰ímu cíli sebepoznání.
2. Kdo se uch˘lili k tomuto poznání a se Mnou se ztotoÏnili, nezrodí se uÏ v dobû
tvoﬁení a nestrachují se ani v dobû zániku.
Kdo toto uãení aplikuje na v‰echny pomíjivé projevy a zaãne rozpoznávat ãistotu
od ostatních kvalit, zaãne ãistotu prosazovat do svého Ïivota. Kdo oãistí v‰e nevûdomé
a ru‰ivé ten spoãívá v BoÏském klidu i v okamÏiku smrti.
3. Veliké brahma je pro Mne lÛnem, kter˘ oplodním a z nûhoÏ se rodí v‰echny bytosti,
ó Bharatovãe.
4. KaÏdé bytosti, aÈ se zrodí v kterémkoli lÛnû, je lÛnem veliké brahma a Já,
synu Kuntí, jsem otcem, kter˘ do nûho vkládá sémû.
BÛh se oznaãuje za základní podmínku a pﬁíãinu existence celého hmotného svûta. On je ten,
kdo dává moÏnost existence, kdo nastolil zákon pﬁíãiny a následku a dle nûj pﬁidûluje tvary
a kvality bytí.
5. Tﬁi kvality zrozené z pﬁírody - âistota, Neklid a Temnota - poutají v pomíjivém
tûle vûãnou osobnost, ó váleãníku mocn˘ch paÏí.
Kvalitám je podﬁízena pouze bytost, která je díky své nevûdomosti pﬁipoutána ke hmotû.
Osvobozená bytost vnímá sebe oddûlenû od tûla. Tûlo je dále v moci kvalit, ale bytost
je od závislosti na tûle osvobozena a tak setrvává ve vûãném klidu, kde kvality jiÏ nemají
Ïádnou moc.
6. Z nich ãistota, záﬁící a nemající kazu, poutá pro svou neposkvrnûnost ulpíváním
na blahu a na poznání, ó bezúhonn˘.
Sattva je kvalita dobra, ãistoty. Je kvalitou BoÏskou, její jas záﬁí v na‰em Srdci a kdo tuto
záﬁi osvobodí, ten poznal ‰tûstí a blaÏenost. Pﬁesto je i tento stav nesvobodn˘. Je nutné
se osvobodit ode v‰ech kvalit a setrvat v naprostém tichu sebepoznání.
7. Vûz, Ïe Neklid má povahu vá‰nû a vzniká z Ïíznû a lpûní. Vtûleného poutá,
ó synu Kuntí, ulpíváním na ãinech.
RadÏas je kvalita vá‰ní a tuÏeb. Tyto tuÏby mohou b˘t pozitivní, to znamená, Ïe celkovû
bytost pﬁibliÏují k ãistotû, nebo negativní, kdy bytost je více svazována v nevûdomosti.
Pﬁi cestû za duchovním poznáním je dÛleÏitá láska k Bohu, coÏ je nejãist‰í a nejdokonalej‰í
touha. V okamÏiku sebepoznání, získání pravého poznání, tato láska zaãne b˘t svazující,
protoÏe je v kvalitû touhy musí b˘t odstranûna a nahrazena naprost˘m klidem.
8. V‰ak vûz, ó Bharatovãe, Ïe Temnota zrozená z nepoznání je strÛjcem klamu
pro v‰echny vtûlené a poutá nedbalostí, neteãností a spánkem.
Tamas je kvalita nevûdomosti. Zde si mÛÏeme uvûdomit genialitu uãení o kvalitách. Opakem
Boha není ìábel, opakem Boha je vlastní nevûdomost, hloupost, neschopnost vidût pravdu.
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Tato skuteãnost mÛÏe mít obrovskou motivaci. Mnoho lidí je ochotno slouÏit ìáblu,
ale témûﬁ nikdo nechce b˘t hlupákem.
9. âistota váÏe ke ‰tûstí, Neklid k ãinÛm, Temnota v‰ak ó Bharatovãe, zahalujíc
poznání váÏe k nedbalosti.
Kdo dosáhne naprosté ãistoty, spoãine v BoÏském bytí, vûdûní a blaÏenosti. Kdo je ovládán
touhami a vá‰nûmi, je poután ke hmotnému svûtu a povaÏuje se za konatele a majitele,
coÏ mu pﬁiná‰í mnohé strasti. Ten, kdo je naprosto nevûdom˘, pﬁeÏívá v úplné nevûdomosti
bez svûtla nadûje.
10. âistota pﬁevládne tím, Ïe pﬁekoná Neklid a Temnotu a stejnû tak Neklid
pﬁekonává âistotu a Temnotu a Temnota pﬁekonává âistotu a Neklid, ó Bharatovãe.
V kaÏdém okamÏiku probíhá boj o nadvládu kvalit. âistota je podporována prav˘m
Já sídlícím v Srdci. Vá‰nû vznikají v mysli a nevûdomost, to je Ego, fale‰né já.
11. JestliÏe ze v‰ech bran tohoto tûla vystupuje jas poznání, tehdy je známo,
Ïe vzkvétá âistota.
Pokud se nám podaﬁí otevﬁít Srdce, potom BoÏská milost uklidní v‰echny vá‰nû a rozpou‰tí
ve‰kerou nevûdomost. Potom v‰echny smysly, mysl i orgány ãinnosti setrvávají pﬁeváÏnû
v klidu a fungují-li, potom jen v kvalitû dobra.
12. Chtivost, ãinorodost, podnikavost, nepokojnost a touha se rodí, prospívá-li Neklid,
ó b˘ku mezi Bharatovci.
Pokud Srdce není otevﬁené, v‰e se odehrává v mysli, a ta je ve vleku pﬁipoutaností
a Ïádostí. Potom se objevují ru‰ivé emoce a bytost jedná nesvobodnû a nelogicky.
13. Zatemnûnost, neãinnost, nedbalost a poblouzení se rodí, vzmáhá-li se Temnota,
ó potomku KuruÛ.
Pokud je mysl tupá, bez rozumu a morálních zásad, potom je ve‰kerá ãinnost nevûdomá,
pomatená a vyvolávající vlastní utrpení a utrpení okolí.
14. JestliÏe vtûlen˘ duch dospûje k rozplynutí v pﬁevládající âistotû, dosáhne
neposkvrnûn˘ch svûtÛ tûch, kdo jsou nejv˘‰ vûdoucí.
15. Kdo dojde rozplynutí v pﬁevládajícím Neklidu, zrodí se mezi tûmi, kdo lpí
na ãinech, a kdo se rozpl˘vá v Temnotû, zrodí se v lÛnech urãen˘ch zbloudil˘m.
Po Ïivotû v ãistotû, kter˘ nebyl dovr‰en sebepoznáním následuje velice v˘jimeãné zrození,
kdy bytost jistû sebepoznání dosáhne. Ten, kdo Ïije v rÛzn˘ch úrovních vá‰nû, dostane dal‰í
zrození odpovídající kvalitû jeho pÛvodního zrození. Ten, jehoÏ Ïivot je ovládán
nevûdomostí se rodí v tûle zvíﬁete, kde si musí osvojit základní morální principy.
16. Praví se, Ïe âistotû pﬁíslu‰í plody dobr˘ch ãinÛ prosté poskvrny, plodem Neklidu
v‰ak je utrpení a nevûdomost je plodem Temnoty.
âiny sattvické jsou povinnosti jako dobroãinnost, pokání a obûti. Ty je nutno vykonávat
za kaÏd˘ch okolností, neboÈ jejich nevykonání je v kvalitû nevûdomosti. âiny radÏasické
jsou ve‰keré ãiny pro uspokojení smyslov˘ch poÏitkÛ. âiny tamasické jsou ãiny zlé vÛle
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k po‰kození nûkoho jiného. âiny v kvalitû nevûdomosti Ïádná rozumná a moudrá bytost
nevykonává, neboÈ pouhé pomy‰lení na takov˘ skutek rozumnou bytost od ãinu odradí.
17. Z âistoty se rodí poznání a z Neklidu chtivost, z Temnoty vznikají nedbalost,
poblouzení a téÏ nevûdomost.
Kvalita ãistoty pﬁiná‰í u‰lechtilé cíle a cíl nejvy‰‰í je sebepoznání. K nûmu je samozﬁejmû
nutno dosáhnout nejvy‰‰í ãistoty. Kvalita vá‰nû váÏe k plodÛm ãinnosti a pﬁiná‰í neklid
a chtivost. Pokud je na‰e touha u‰lechtilá, potom je i tento neklid a ãinnost po urãitou
dobu pozitivní. V okamÏiku, kdy tato ãinnost pﬁinese své plody ve formû vût‰ího klidu
a ãistoty, potom se tato ãinnost stane zbyteãnou a mûla by b˘t neprodlenû ukonãena. Kvalita
nevûdomosti pﬁiná‰í pouze hlub‰í klam a pomatenost mysli a vede ke zotroãení bytosti.
18. VzhÛru spûjí ti, kdo spoãívají v âistotû, uprostﬁed zÛstávají, kdo patﬁí Neklidu.
Lidé Temnoty, kteﬁí si libují ve zpÛsobech nejniÏ‰í kvality, klesají dolÛ.
To platí nejen v rÛzn˘ch zrozeních. ale i v tomto jednom. âím mám více ãistoty, tím mám
více moudrosti, klidu a ‰tûstí. Touhy zaneprázdÀují moji mysl a okrádají mne o rozum,
klid i ‰tûstí. Nevûdomost by mohla snadno zniãit v‰e, ãeho jsem dosud pracnû dosáhl.Takovou
hloupou ãinnost moudr˘ ãlovûk nikdy nevykoná.
19. Chápe-li vidoucí, Ïe kromû kvalit není jiného ãinitele, a zná-li i To, co je nad
nimi, dospûje k Mé podstatû.
20. Povznese-li se vtûlen˘ nad tyto tﬁi kvality, které povstávají z tûla, vysvobodí
se ze strastí zrození, smrti a stáﬁí a tû‰í se z nektaru nesmrtelnosti.
Ten, kdo pozná ve v‰ech ãinnostech zákon pﬁíãin a následkÛ, ten pozná i zákonodárce,
znalce pole, vûãného pozorovatele, pravé BoÏské Já. Kdo dosáhne nejvy‰‰ího cíle sebepoznání,
osvobozuje se od tûla a s tím i od závislostí na kvalitách hmotné pﬁírody.
21. ArdÏuna pravil: Jaké znaky má, pane, ten, kdo ony tﬁi kvality pﬁekroãil?
Jak se chová a jak ty tﬁi kvality pﬁekonává?
ArdÏuna se ptá na vlastnosti takového ãlovûka a na zpÛsob jak se zbavit této závislosti.
Jak poznat ãlovûka, kter˘ není závisl˘ na kvalitách? Odpovûì v je dal‰ích slokách a nebude
pﬁekvapením, Ïe to jsou stejné vlastnosti, jako vlastnosti ãlovûka, kter˘ dosáhl pravého
poznání a cesta je cestou poznání a oddanosti.
22. Vzne‰en˘ pravil: Nechová odpor k osvícení, ãinorodost ani poblouzení, jestliÏe
povstanou, a stejnû tak, jestliÏe ustanou, po nich netouÏí, ó Pánduovãe.
23-25. O tom, kdo spoãívá jakoby neteãnû a kvalitami se nerozru‰í, kdo setrvává
bez pohnutí vûdom si toho, Ïe jednají pouze kvality, o moudrém ãlovûku,
jenÏ pﬁijímá stejnû blaho i strast, spoãívá v sobû, pohlíÏí stejnû na hroudu, kámen
i zlato, kter˘ milé i nemilé, chválu i pohanu staví naroveÀ, kter˘ nedotãen poctou
i opovrÏením, nestrann˘ k pﬁátelÛm i nepﬁátelÛm zanechal v‰eho podnikání, o tom
se praví, Ïe pﬁekroãil kvality.
Základní vlastností bytosti osvobozené od vlivu kvalit hmotné pﬁírody je naprost˘ klid
v nejvy‰‰ím poznání a moudrosti. Jeho srdce je naplnûno BoÏí láskou, uvûdomuje
si iluzornost a pomíjivost svûta a nehledá v nûm Ïádné potû‰ení. Pﬁesto nepﬁestává

84

14.17

vykonávat povinné ãinnosti, ale neváÏe se k jejich v˘sledkÛm.
26. Kdo Mi slouÏí jógou neustálé oddanosti, ten rovnûÏ pﬁekoná kvality a dosáhne
úrovnû brahma.
Cesta ke svobodû je stále jedna a tatáÏ. Osvobození od pﬁipoutaností, uklidnûní mysli,
ovládnutí smyslÛ, zniãení v‰ech vá‰ní a tuÏeb, láska a odevzdání v‰eho Bohu, pûstování
pravého poznání. Jen tak se osvobodíme od hmotného tûla, které je pod vlivem kvalit
a tím i od vlivu samotn˘ch kvalit a spoãineme v BoÏské blaÏenosti.
27. NeboÈ Já jsem základem nesmrtelného a nepomíjivého brahma, odvûkého ﬁádu
a naprosté blaÏenosti.
Jen BÛh je vûãn˘ a nemûnn˘, jedin˘ cíl. Jen v nûm je pravé ãisté svobodné bytí, úplné
poznání a absolutní blaÏenost.
KAPITOLA PATNÁCTÁ
Úvod této kapitoly pojednává o symbolickém stromu, kter˘ prorÛstá myslí a znázorÀuje v‰e,
co mysl obsahuje. Dále popisuje vlastnosti hmotného vesmíru a Ïivota bytostí v nûm.
Na to zdÛrazÀuje BoÏskou velikost a dÛleÏitost, která je pﬁíãinou ve‰keré existence. Rozdûluje
bytosti na dokonalé a chybující, které jsou v‰ak souãástí jediného Boha.
1. Vzne‰en˘ pravil: Hovoﬁí se o nepomíjivém fíkovníku, kter˘ má koﬁeny nahoﬁe
a vûtve dole a jehoÏ listy tvoﬁí chvalozpûvy. Kdo jej zná, je znalcem védÛ.
Tento strom s koﬁeny nahoﬁe a vûtvemi dole znázorÀuje, Ïe zdroj celého stromu je v Bohu,
neboli nahoﬁe. âím více se od Boha vzdalujeme, tím více klesáme a nab˘váme
nevûdomosti. V‰e má v‰ak zdroj v jediném Bohu a v‰echny listy jsou jednotlivé listy v‰ech
náboÏensk˘ch knih. Kdo toto pozná, ten je znalcem náboÏenství. Stále v‰ak nezná princip
celého stromu.
2. Jeho vûtve Ïivené kvalitami se rozbíhají nahoru i dolÛ, jejich v˘honky jsou
smyslové pﬁedmûty a dole ve svûtû lidí se prostírají koﬁeny, poutající k ãinÛm.
Tento ver‰ dává znát, Ïe vûtve smûﬁují nejen dolÛ, dále od Boha, ale i nahoru, zpût k Bohu.
V‰e je Ïiveno a tudíÏ závisí na tﬁech kvalitách hmotné pﬁírody. Koﬁeny které Ïiví strom
zespoda jsou pﬁipoutanosti ke hmotû vycházející z nevûdomosti.
3-4. Nelze zde na svûtû postihnout jeho podobu, ani jeho konec, ani poãátek,
ani základ. AÏ pádnou zbrani neulpívání se tento pevnû zakoﬁenûn˘ fíkovník skácí,
je tﬁeba vyhledat onu cestu, z níÏ se uÏ nevracejí ti, kdo k ní dospûli, se slovy:
utíkám se nyní k Tobû, oné osobû, z níÏ vyvûrá pradávná ãinorodost.
Tento strom nemÛÏe b˘t celkovû poznán bytostí, která je pouhou souãástí tohoto stromu.
Bytost, která chce poznat celou pravdu se musí osvobozovat od závislosti na hmotû a tudíÏ
od tohoto stromu. Kdo se odpoutá, nejen pozná jak tento strom funguje, ale mÛÏe
ho snadno vykoﬁenit a dokonãit tak kompletnû osvobozovací proces. Moje vlastní praktická
metoda byla o stromu Ega, kter˘ je Ïiven ãtyﬁmi základními koﬁeny - 1) Já jsem nûkdo,
2) Já mám nûco, 3) TouÏím po nûãem a 4) Nûco je dobré a nûco ‰patné. Zniãením tûchto
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koﬁenÛ, osvobození mysli od jejich vlivu je základní krok ke zniãení Ega. Tato metoda znaãnû zefektivnila pouÏitou dotazovací metodu Srí Ramany Mahari‰iho, protoÏe
mi umoÏnila lépe lokalizovat onoho vûãného pozorovatele a oãistit ho dokonale od nánosÛ
‰píny, pod kter˘mi ho Ego neustále schovávalo.
5. Ti, kdo jsou prosti p˘chy a klamu, kdo pﬁemohli zlo ulpívání, setrvávají
v podstatû Já, uti‰ili své Ïádosti a vysvobodili se z protikladÛ zvan˘ch blaho a strast,
kráãejí nepoblouzeni onou nepomíjivou cestou.
Ten, kdo Ego zbavil základních zdrojÛ, je na dosah od vytouÏeného cíle. Zde vyjmenované
vlastnosti pﬁímo korespondují s mou vlastní metodou popsanou v minulé sloce.
6. Slunce ani mûsíc ani oheÀ neozaﬁují onen MÛj svrchovan˘ pﬁíbytek, odkud
se nevracejí ti, kdo k nûmu dospûli.
AÏ zmizí poslední my‰lenka, aÏ mysl spoãine v naprostém klidu, co zbude ze svûta? Svût
zmizí spolu s myslí, ale bytost existuje dále ve stavu naprostého klidu ãistého bytí, pravého
vûdûní a BoÏské blaÏenosti. To je samadhi, to je pravá skuteãnost. Ten, kdo nepoznal tento
stav nikdy to nemÛÏe pochopit ani si to pﬁedstavit.
7. Zlomek Mne sama se ve svûtû Ïiv˘ch stal vûãnou du‰í bytostí a pﬁitahuje pût
smyslÛ a ‰estou mysl, jeÏ tkví v pﬁírodû.
V‰echny Ïivé bytosti pocházejí z BoÏského zdroje. BÛh je v jejich Srdcích. BÛh je základem
jejich hmotné existence i jejich vûdomí a mysli. Ti kdo si uvûdomují tuto pravdu, spoãívají
v BoÏském klidu. Ti kdo jsou chyceni do pasti Ega a neznají prav˘ stav vûcí neustále bojují,
pachtí se a snaÏí se najít ‰tûstí a smysl Ïivota v pomíjivém svûtû. Jediná cesta ven je cesta
odﬁíkání a neulpívání, lásky k Bohu a získání moudrosti.
8. Tûla se získávají i opou‰tûjí dle vÛle Pána, stále putují dál a pomíjejí, podobnû
jako vítr pﬁená‰í vÛnû z rÛzn˘ch zdrojÛ.
9. Pﬁeb˘vá v sluchu, zraku, hmatu, chuti, ãichu i v mysli a proÏívá smyslové
pﬁedmûty.
UÏ bûhem Ïivota se na‰e tûlo mûní, od novorozence, pﬁes dítû, dospûlého ãlovûka
aÏ ke starci. Co má spoleãného tûlo starce a tûlo kojence? Jedinû pﬁedstavu já jsem tûlo.
Ale které tûlo bylo to pravé Já? Celou dobu se nám zdálo, Ïe je to toto aktuální tûlo, ale
co ta tûla pﬁede‰lá a tûla budoucí? A kdyÏ pﬁichází smrt, odkládáme opotﬁebované
nefunkãní tûlo, ale zÛstává du‰e. Du‰e rÛznû zneãistûná pﬁipoutanostmi ke svûtu.
Právû tyto pﬁipoutanosti zpÛsobí dal‰í zrození a vznik nového tûla, ke kterému se opût
du‰e pﬁipoutá. Pouze zniãení pﬁipoutaností k tûlu a hmotnému svûtu pﬁeru‰í tento kolobûh.
10. KdyÏ odchází, zÛstává, nebo ve spojení s kvalitami proÏívá, nevûdomí jej nevidí.
Vidí jej v‰ak ti, jejichÏ okem je poznání.
11. Jogíni, kteﬁí vynakládají úsilí, jej spatﬁují ve svém Já, lidé slabého ducha,
kteﬁí neosvobodili své Já, jej v‰ak nespatﬁí, ani kdyÏ se snaÏí.
Ti kdo nepoznali své pravé Já, kdo se neoprostili od hmotné existence nemohou vnímat
celou pravdu a Ïijí ve sv˘ch pﬁedstavách. Jediná cesta k pravému poznání je jógou odstranit
v‰echny pﬁedstavy a spoãinout v BoÏské pﬁirozenosti. Potom v‰e svûtské se stane pouze hrou
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iluze a dﬁíve nepochopitelná pravda se stane základem vnímání svûta. Srí Ramana Mahari‰i
ﬁíkal: "AÏ dosáhnete pravého poznání, budete se smát v‰emu po‰etilému co jste dûlali
a v co jste vûﬁili."
12. Vûz, Ïe ode Mne pochází ve‰ker˘ jas Slunce, kter˘ ozaﬁuje cel˘ svût, a také jas
Mûsíce a ohnû.
13. Prostupuji zemi, svou Ïivotností udrÏuji bytosti a jako Mûsíc naplnûn˘ vláhou
Ïivím v‰echny rostliny.
V tûchto ver‰ích je pﬁipomenuto, Ïe BÛh je pﬁíãinou v‰ech podmínek nutn˘ch k Ïivotu.
Îivotodárné Slunce je dárcem ve‰keré energie. Mûsíc, kter˘ neustále ovlivÀuje Zemi svou
pﬁitaÏlivostí, vytváﬁí pﬁílivy a odlivy, udrÏuje zemskou kÛru v pohybu a pﬁi Ïivotû. OheÀ
ve v‰ech formách pomáhá lidem pﬁeÏít chlad a upravovat si potravu.
14. Jako stravující oheÀ se usídluji v tûle d˘chajících tvorÛ a spojen s vdechem
a v˘dechem spaluji ãtveru potravu.
BÛh nám dal z hlediska pomíjivosti tohoto svûta témûﬁ dokonalé tûlo, které v rÛzn˘ch
podmínkách funguje desítky let a umoÏÀuje na‰i spokojenou existenci. V‰e ostatní záleÏí
na samotné bytosti, jak se sv˘m Ïivotem naloÏí a jak uÏije tento BoÏí dar. Mnoho lidí
promrhá dobrá zrození, nûkteﬁí je vyuÏijí k uklidnûní mysli a svému zdokonalení, obãas
nûkdo dosáhne nejvy‰‰í moudrosti a tím naplní v‰echny své pﬁede‰lé Ïivoty.
15. Jsem pohrouÏen v srdci ve‰kerenstva, ode Mne je pamûÈ, poznání i zapomnûní.
Jen Já to jsem, koho lze poznat pomocí v‰ech védÛ, jsem znalec védÛ, jsem ten,
jenÏ védy sestavil.
BÛh sídlí v Srdcích v‰ech bytostí. Kdo najde cestu jak otevﬁít své Srdce, najde cestu
k nejvy‰‰í moudrosti. BÛh je tato moudrost, toto poznání. Je na‰í pamûtí, která nám
pomáhá Ïít spokojenû, je také na‰í zapomûtlivostí, kdy neustále opakujeme chyby
a vytváﬁíme tak sobû i ostatním problémy. Prostﬁednictvím realizovan˘ch bytostí nám
BÛh dal ve‰keré náboÏenské knihy, které se snaÏí rÛzn˘mi zpÛsoby ukázat BoÏí velikost,
blaÏenost BoÏského stavu a cestu k dosaÏení Boha.
16. Na svûtû jsou dvû Osoby, jedna chybující a hynoucí, druhá neomylná a vûãná.
Tou hynoucí jsou v‰echny vtûlené bytosti, spoãívající v jednotû té neomylné.
Ten, kdo dosáhl jednoty s Bohem, kdo prohlédl iluzi svûta a poznal pravou realitu, ten ví,
Ïe v nejvy‰‰í realitû nic nekoná a tudíÏ nemÛÏe zpÛsobit Ïádnou chybu. Ve‰kerá ãinnost
se odehrává v pomíjivém a iluzorním svûtû, kter˘ je v‰ak BoÏím dílem. Jak by si mohl
myslet moudr˘, kter˘ zná tuto pravdu, Ïe udûlal nûjakou chybu, Ïe je nûco ‰patnû, kdyÏ ví,
Ïe v‰e co se odehrává je vázáno BoÏím zákonem pﬁíãiny a následku. Pouze nevûdom˘
ãlovûk, chycen˘ do pasti sv˘ch tuÏeb, je neustále pﬁesvûdãen o realitû hmotného svûta,
hledá v nûm ‰tûstí a tak podstupuje mnohá zklamání a utrpení.
17. Jiná v‰ak je nejvy‰‰í Osoba, která se zve Svrchovan˘m Já, nepomíjející pán,
jenÏ prostupuje a udrÏuje v‰echny tﬁi svûty.
Nade v‰emi vtûlen˘mi bytostmi, nad cel˘m vesmírem vládne onen neprojeven˘ BoÏsk˘
princip. Princip vûãn˘ a nemûnn˘, z nûhoÏ v‰e pochází a kam se v‰e vrací. Je zdrojem

15.17

87

v‰eho, je prvotní pﬁíãinou ve‰keré existence. Vládne hmotnému svûtu zákonem pﬁíãiny
a následku, ovládá jej prostﬁednictvím kvalit, ale v kaÏdém okamÏiku nabízí vtûlen˘m
bytostem svoji nepomíjivou BlaÏenost. Cena za tento dar je pro mnohé pﬁíli‰ vysoká.
Musí odevzdat v‰e z tohoto pomíjivého svûta, uklidnit svou mysl a otevﬁít své Srdce. A v kaÏdém Srdci je BÛh.
18. PonûvadÏ jsem pﬁekonal hynoucí a stojím i nad nehynoucím, ve svûtû i ve védách
jsem veleben, jako nejvy‰‰í Osoba.
19. Kdo nepoblouzen˘ Mne takto poznává jako nejvy‰‰í Osobu, ten ví v‰e a uctívá
Mne celou svou bytostí, ó Bharatovãe.
BÛh je zdrojem kaÏdé vtûlené bytosti, osvobozené i nevûdomé. Osvobozená bytost se ov‰em
pﬁestala identifikovat jako tûlo a zÛstává v klidu v BoÏí vûãné blaÏenosti. Îádná bytost
oddûlenû od Boha, od svého zdroje, nemÛÏe logicky svÛj zdroj pﬁekonat. KaÏdá bytost
v‰ak mÛÏe ve svém Srdci nalézt tento vûãn˘ zdroj v‰eho, oddat se mu a spoãinout v nûm.
20. Toto nejtajnûj‰í uãení jsem ti zde, ó bezúhonn˘, vyjevil, a kdo mu, Bharatovãe,
porozumí, stane se mudrcem, jenÏ dosáhl v‰e, co mûl vykonat.
Ten, kdo porozumí pomíjivosti svûta, nemûnné vûãnosti Boha, kolobûhu zrození a smrtí,
fungování pﬁipoutaností a kvalit hmotné pﬁírody, zákonu pﬁíãin a následkÛ, ten mÛÏe jógou
dosáhnout nejvy‰‰ího poznání a získat BoÏí milost.
KAPITOLA ·ESTNÁCTÁ
Tato kapitola velice pûknû popisuje BoÏské a démonské vlastnosti. Jsou to principy
chování, které vedou buì ke klidu a ãistotû, nebo k nevûdomosti a utrpení. Zaãátek
se vûnuje BoÏsk˘m vlastnostem, zbytek kapitoly popisuje chování démonské, chování
nedoporuãené a vedoucí pouze k pﬁipoutanosti, nesvobodû, utrpení a ne‰tûstí.
1-3. Vzne‰en˘ pravil: NeohroÏenost, ãistota ducha, vytrvalost v józe poznáním,
‰tûdrost, sebevláda a obûÈ, pﬁednes písem, pokání a ãestnost, nenásilnost,
pravdivost, nehnûvivost, odﬁíkání, vnitﬁní mír, nehledání chyb druh˘ch, soucit
s bytostmi, neÏádostivost, ‰lechetnost, skromnost a stálost, Ïivotnost, shovívavost,
vytrvalost, ãistota, nezá‰tiplnost a opro‰tûnost od p˘chy - to v‰e jsou vlastnosti
toho, kdo má boÏské zrození, ó Bharatovãe.
Tyto ver‰e shrnují kladné vlastnosti, které jsou v˘sledkem dosaÏení duchovního poznání.
Duchovní poznání nemÛÏe b˘t dosaÏeno bez pûstování a rozvíjení tûchto BoÏsk˘ch vlastností.
Tyto vlastnosti se pûstují studiem duchovní literatury, setrváváním v blízkosti moudr˘ch
a spravedliv˘ch lidí a cviãením v‰ech ãástí jógy. Nejlep‰í zpÛsob je setrvání v blízkosti
realizované bytosti, ale tento zpÛsob je pro mnohé lidi nedostupn˘. O tûchto vlastnostech
a jejich pûstování je prakticky celá Bhagavadgíta.
4. Pokrytectví, pov˘‰enost, p˘cha, hnûv, hrubost z nevûdomosti jsou, synu Prthy,
vlastnosti toho, jenÏ se zrodil s démonsk˘mi vlastnostmi.
Démonské vlastnosti vycházejí v‰echny z nevûdomosti. âlovûk, kter˘ nezná své pravé
Já se povaÏuje za konatele ãinÛ a vlastníka majetku. ·tûstí v tomto stavu je mít co nejvíce
majetku a zaÏít co nejvíce smyslov˘ch potû‰ení. K dosaÏení tohoto ‰tûstí mÛÏe naprosto
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nevûdomá bytost pouÏít jakékoli prostﬁedky. Na‰tûstí vût‰ina lidí má urãité zábrany, které
jim nedovolují dûlat ty nejhor‰í vûci a zákony lidské spoleãnosti pod hrozbou trestu také
zabrání mnohému ne‰tûstí.
5. Soudí se, Ïe boÏské zrození vede k vysvobození, démonské vede k pﬁipoutanosti.
Ty v‰ak buì bez obav, neboÈ jsi se narodil s boÏsk˘mi vlastnostmi.
Pûstování BoÏsk˘ch vlastností vede k sebepoznání, k jedinému trvalému ‰tûstí. Závislost
na démonsk˘ch vlastnostech pﬁiná‰í vÏdy utrpení. Utrpení pﬁi získávání pomíjivého ‰tûstí,
utrpení z udrÏování pomíjivého ‰tûstí a na závûr utrpení z konce kaÏdého pomíjivého
‰tûstí. Minimálnû na konci Ïivota budeme muset odevzdat v‰e co si myslíme, Ïe máme.
Nic si nikdo nemÛÏe vzít s sebou do hrobu. Kri‰na jasnû ubezpeãuje ArdÏunu, Ïe on se
narodil s BoÏsk˘mi vlastnostmi. Toto ubezpeãení je v‰ak pro kaÏdého, kdo chce dosáhnout
trvalého ‰tûstí. KaÏd˘ má v Srdci Boha, kaÏd˘ se narodil s BoÏsk˘mi vlastnostmi. Musí
je pouze najít, pûstovat a rozvíjet.
6. Bytosti jsou na tomto svûtû dvojí - boÏské a démonské. BoÏské jsem ti zevrubnû
popsal, o démonsk˘ch ode Mne nyní sly‰, ó synu Prthy.
Popis lidí s BoÏsk˘mi vlastnostmi, jejich pûstování je pﬁedmûtem celé Bhagavadgíty.
Dal‰í ãást této kapitoly se vûnuje opaku, lidem s démonsk˘mi vlastnostmi, lidem
nevûdom˘m a ne‰Èastn˘m.
7. Démoni neznají rozdíl mezi ãinností a neãinností. Není v nich ãistota, chybí
jim chování i pravda.
Díky nevûdomosti, neznalosti zásad chování vedoucímu k trvalému ‰tûstí vykonávají lidé
nevhodné a zotroãující ãiny. Neznají ãistotu mysli a následují své vá‰nû. Pro kousek
pomíjivého ‰tûstí lidé lÏou, kradou a zabíjejí. Tím se ov‰em dostávají do stále vût‰ího
otroctví nejen v mysli ale i závislosti na jin˘ch zkaÏen˘ch a zl˘ch lidech. Jsou ãasto
zneuÏíváni k ãinÛm, které pÛvodnû vÛbec nechtûli vykonat. Toto otroctví samo o sobû
je peklo na Zemi. A to pÛvodnû touÏili jen po kousku ‰tûstí.
8. Prohla‰ují, Ïe svût postrádá pravdy a podkladu, Ïe je bez pána, Ïe nevznikl
v pﬁíãinné souvislosti a Ïe jej nezplodilo nic jiného neÏ touha.
Bhagavadgíta povaÏuje na‰i oficiální materialistickou filozofii za démonskou. Materialismus
je stejnû star˘ jako idealismus a stejnû star˘ je i zápas mezi nimi. Pro materialistu
je idealistické uãení nevûdecké, zaloÏené na neovûﬁiteln˘ch a nepozorovateln˘ch základech.
Uãení materialismu popírá Boha jako stvoﬁitele, ale pﬁehlíÏí prázdn˘ nekoneãn˘ prostor.Vûnuje
se pouze pozorování projevÛ probíhajících v tomto prostoru. Materialismus dosáhl urãit˘ch
úspûchÛ, ale má jistû velké nedostatky. K tûmto nedostatkÛm jsou materialisté slepí
pro v‰eobecnou vÛli je pﬁehlíÏet. Pro realizovanou osobu, která je dokonal˘m idealistou,
je materialistické uãení zaloÏeno na iluzorním pozorování iluzorního svûta. Nic zde není
skuteãné, v‰echny dÛkazy jsou jen promûnlivé a prchavé my‰lenky. Jediné co je pevné,
nemûnné a vûãné je ono nekoneãné NIC za v‰ím tím pomíjiv˘m shonem. Z morálního
hlediska je materialismus zaloÏen˘ na pokr˘vání hmotn˘ch potﬁeb a je pﬁímo podporující
démonské vlastnosti vedoucí k utrpení. Îádn˘ materialista nemá dokonal˘ cíl, vÏdy jsou
to jen cíle ãásteãné a pomíjivé. Naproti tomu idealismus Boha je zaloÏen na rozvíjení
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kladn˘ch BoÏsk˘ch vlastností vedoucím ke klidu a ‰tûstí nejen v mysli lidí, ale následnû
i v celé spoleãnosti. Navíc je zde nejvy‰‰í cíl, kter˘m je sebepoznání, poznání své BoÏské
podstaty.
9. V tomto názoru ztracení duchové slabého rozumu a krut˘ch ãinÛ povstávají
ke zkáze svûta jako jeho nepﬁátelé.
KaÏd˘, kdo se povaÏuje za tûlo, chce mít co nejvíce majetku, aby mûl jistotu do budoucnosti. KdyÏ získá dostatek majetku, uvaÏuje o zpﬁíjemnûní Ïivota. Naplnit smyslová potû‰ení
se stává dal‰ím cílem Ïivota. âím více majetku a potû‰ení mám, tím je mÛj Ïivot lep‰í. TudíÏ
jak˘koli zisk za jak˘chkoli podmínek je pﬁínosem. Mnohé lidi odrazují od zloãinÛ pouze
pﬁísné zákony a tresty. Ale i tento stra‰ák je pro mnohé pﬁíli‰ vzdálen˘. Mnohem bliÏ‰í je
ãasto zloãinn˘ zisk. V na‰í démonské dobû sedí mnoho zloãincÛ ve vládû místo toho, aby sedûli ve vûzení. V‰e je veﬁejn˘m tajemstvím. Obyãejní lidé zmateni démonsk˘mi my‰lenkami
z televize, tisku i Ïivota kolem, neznalí principÛ správného ãistého Ïivota, jsou zmateni
a vedeni sv˘mi vÛdci pﬁímo k pekeln˘m svûtÛm nevûdomosti a utrpení. Tak se v‰ichni
podílejí na zniãení tohoto démonského svûta.
10. Oddáni nenasytné touze a plni pokrytectví, dom˘‰livosti a zbûsilosti, drÏí se
z nevûdomosti nesprávn˘ch pﬁedstav a jednají podle neãist˘ch pﬁedsevzetí.
Lidé poblouznûni démonsk˘mi my‰lenkami jsou ovládáni sv˘mi touhami, proÏívají neustále
zoufalství a zklamání, ve‰keré ‰tûstí je ãasem zniãeno a tak Ïijí Ïivot pln˘ utrpení.
Ke sklonku Ïivota se pﬁidá strach z neodvratného konce a boj o pﬁeÏívání dal‰ích dní. Nikde
není Ïádná nadûje, Ïe Ïivot má nûjak˘ smysl. Proã jsme Ïili? Vychovali jsme dûti, které nás
opustili, vytvoﬁili jsme dílo, o které dnes uÏ nikdo nestojí. Îili jsme zbyteãnû, marnotratnû
jsme pl˘tvali, zneuÏívali jsme pﬁírodu i svoje okolí a teì pﬁichází ãas úãtování. Smrt je trest
za v‰echnu nevûdomost a nenasytnost.
11. Vûnují se nesãetn˘m starostem, jeÏ konãí smrtí, a mají za nejvy‰‰í cíl ukájení
tuÏeb, pﬁesvûdãení, Ïe nad to není.
12. Sevﬁeni ster˘mi pouty tuÏeb a posedlí Ïádostmi a hnûvem snaÏí se hromadit
majetek nekal˘m zpÛsobem, jen aby nasytili své touhy.
Tyto ver‰e napsané pﬁed nûkolika tisíci lety popisují ná‰ západní civilizovan˘ svût. Svût
pln˘ nenasytnosti a vá‰nivé temné touhy. Svût ‰íleného vykoﬁisÈování pﬁírody a jejího
nesmyslného niãení. Svût pln˘ zoufal˘ch nevûdom˘ch bytostí lpûjících na kouscích
hmotného ‰tûstí. To je na‰e pokroková civilizace.
13. Dnes jsem dosáhl této tuÏby, splním i onu. Toto bohatství uÏ mám, tohoto je‰tû
nabudu.
14. Onoho nepﬁítele jsem zabil, zabiji i ostatní. Jsem pán a poÏivatel, jsem
dokonal˘, mocn˘, blaÏen˘.
15. Jsem bohat˘, z dobrého rodu. Kdo jin˘ se mi podobá? Budu konat obûti,
rozdávat, budu se radovat - ﬁíkají o‰áleni nepoznáním.
Tímto zpÛsobem uvaÏuje kaÏd˘ nevûdom˘ ãlovûk. Kdo si neuvûdomuje, Ïe v‰e je jen
doãasn˘ dar od Boha, Ïe ãinnosti které vykonávám jsou jen mojí povinností a Ïe skuteãnost
se skr˘vá v nitru mysli, ten Ïije zoufale a naprosto zbyteãnû.
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16. Roztûkaní nesãetn˘mi my‰lenkami, vpleteni do sítû klamu, pﬁipoutáni k ukájení
Ïádostí padají do odporn˘ch pekel.
Nevûdomost a Ïivot v ní je peklo. Jiné peklo neexistuje. V tomto pekle Ïijeme, sami si ho
udrÏujeme a vym˘‰líme neustále nová pekelná muka. Z pekla vede ven jediná cesta.
Cesta pûstování BoÏsk˘ch vlastností, cesta neulpívání, cesta odﬁíkání, cesta oddanosti
Bohu a jeho dokonalé ãistotû a cesta pravého poznání.
17. Sebevûdomí, nadutí, posedlí p˘chou z bohatství, nehledíce na pﬁíkazy pokrytecky konají obûti jen podle jména.
Zde je jasnû vysvûtlen nevhodn˘ zpÛsob nejen Ïivota ale i obûti. ObûÈ vnûj‰í, obûÈ
drahocenného majetku jen pro ohromení okolních hlupákÛ je z duchovního hlediska naprosto
zbyteãná. Pravá obûÈ je popsána ve ver‰ích 9.26-7
18. Poddáni fale‰nému já, síle, p˘‰e, Ïádosti a hnûvu jsou tito závistníci plni zá‰ti
vÛãi Mnû v tûle vlastním i cizím.
Nevûdomost vytváﬁí iluzi Ega, fale‰ného já, pﬁedstavy já jsem tûlo. V tomto tûle mohou lidé
dosáhnout velké pozemské moci, získat peníze a slávu. Jsou hnáni touhami a vá‰nûmi, jsou
py‰ní na své v˘sledky. Naproti tomu existují náboÏenství hlásající pomíjivost svûta a existenci
vûãného Boha. Úspû‰n˘ nevûdom˘ ãlovûk je konfrontován s názory náboÏenství a musí
se s nimi vyrovnat. Buì pﬁipustí svoji nevûdomost a zaãne bojovat se sv˘m Egem, nebo
jeho nevûdomost zaãne vést boj s náboÏenstvím. KaÏdou svobodomyslnou my‰lenku
musíme nûjak zapracovat do svého svûta. Nejjednodu‰‰í je my‰lenku odmítnout a vymyslet
si pro to spoustu dÛvodÛ. NejsloÏitûj‰í je my‰lenku pﬁijmout, pochopit a zmûnit svÛj svût
podle ní.
19. Tyto nejniÏ‰í z lidí, zá‰tiplné a kruté, vrhám neãisté v kolobûhu zrození
ustaviãnû jen do démonsk˘ch lÛn.
20. Zrození za zrozením se tito pomatenci ocitají v démonsk˘ch lÛnech, nikdy
Mne nedosáhnou, synu Kuntí, a kráãejí nejniÏ‰í cestou.
Nevûdomí lidé s démonsk˘mi vlastnostmi, konající ohavné skutky pro vlastní potû‰ení
jsou vrháni zpût do svûta plného utrpení. Nemusí to b˘t v dal‰ím Ïivotû. âlovûk, kter˘
touÏí po ‰tûstí a kter˘ ho hledá v drogách, mÛÏe skonãit závisl˘ na heroinu a sv˘ch
dealerech. Pro dal‰í dávky drogy krade, vydûlává si prostitucí a kdo ví jak je‰tû. Chtûl tento
ãlovûk takto skonãit? Kde je ‰tûstí, které hledal? A zpÛsob Ïivota, kter˘ vede, to není peklo?
Je jeho Ïivot je‰tû moÏno nazvat lidsk˘m? Co je tady vÛbec mûﬁítkem lidskosti?
21. Trojitá je brána pekel, vedoucí k záhubû Já: Ïádost, hnûv a chtivost. Proto nechÈ
ãlovûk tohoto trojího zanechá.
Vût‰ina zloãinÛ, moÏná v‰echny jsou spáchány z touhy po penûzích, v hnûvu a z touhy
po smyslov˘ch poÏitcích. Ale nejsou to jen zloãiny. Jsou v‰echny pﬁeãiny proti BoÏsk˘m
vlastnostem, proti zásadám správného chování. Jsou to drobnosti, které bytost okrádají
o klid a spravedliv˘ spánek a tím i o duchovní pokrok. A bez duchovního pokroku je ná‰
Ïivot zbyteãn˘.
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22. âlovûk vysvobozen˘ z tûchto tﬁí bran Temnoty pracuje, synu Kuntí, pro blaho
svého Já, a tak kráãí nejvy‰‰í cestou.
OdvraÈ své kroky od temnoty a smûﬁuj ke kvalitû ãistoty a dobra. I kdyÏ je tato cesta
sloÏitûj‰í, získan˘ pokrok je trval˘ a nepomíjiv˘. Zisk není vyjádﬁen v penûzích a poÏitcích,
má formu klidu a míru, spokojenosti a ‰tûstí.
23. Kdo odvrhne pﬁíkazy písem a ﬁídí se vlastními Ïádostmi, nedosáhne dokonalosti
ani ‰tûstí, nedojde nejvy‰‰í cesty.
Kdo v‰ak jedná podle své nevûdomosti a neuznává morální autority, ten jde cestou
temnoty k ne‰tûstí, zklamání, zoufalství a utrpení z pomíjiv˘ch plodÛ sv˘ch ãinÛ. Nikdy
nenalezne cestu ke ‰tûstí a sebepoznání. Jeho Ïivot uplyne zbyteãnû a jeho dal‰í zrození
ho zavede do hlub‰í nevûdomosti.
24. Proto nechÈ jsou ti písma vodítkem ve v‰em, co má‰ a co nemá‰ ãinit,
a aÏ pozná‰, co pﬁikazují, konej zde na svûtû své ãiny dané osudem.
V tomto ver‰i je jasnû vyzdviÏen v˘znam v‰ech náboÏensk˘ch spisÛ. Tyto spisy lidem jasnû
ﬁíkají, které ãinnosti mají vlastnost BoÏskou a vedou k seberealizaci a které ãinnosti
jsou démonské a vedou k ne‰tûstí a utrpení. Celá tato kapitola není pﬁímo o cestû
k dokonalosti, ale je o tom co k dokonalosti nevede. KaÏd˘ by mûl tuto kapitolu pochopit
a pﬁijmout do svého Ïivota, protoÏe rozpoznání démonského chování a jeho odmítnutí nejen
osud nezhor‰í, n˘brÏ ho kvalitativnû vylep‰í.
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ
V této kapitole budou vysvûtleny základní ãinnosti, které vtûlené bytosti vykonávají.
Velice názornû budou uvedeny pﬁíklady tûchto ãinností ve v‰ech tﬁech kvalitách hmotné
pﬁírody a kaÏd˘ si bude moci uvûdomit, jak se kvality odráÏejí v jeho Ïivotû. Tato a ãást
následující kapitoly je tak cviãebnicí pﬁíkladÛ kvalit.
1. ArdÏuna pravil: Jaké zaloÏení, ó Kri‰no, mají ti, kdo odvrhli pﬁíkazy písem
a naplnûni vírou pﬁiná‰ejí obûti? Je to zaloÏení âistoty, Neklidu, anebo Temnoty
Konec minulé kapitoly jasnû urãil dodrÏování zásad náboÏensk˘ch spisÛ. ArdÏuna se ptá,
jak je to s tûmi, kteﬁí sice uctívají nûjak˘ princip, ale ne tak jak je psáno v knihách.
Jak se dá jejich víra zaﬁadit a vysvûtlit.
2. Vzne‰en˘ pravil: Trojí b˘vá, víra vtûlen˘ch a rodí se z jejich vlastní podstaty
- je zaloÏena v âistotû, Neklidu, ãi Temnotû. O tom nyní sly‰.
3. U kaÏdého je víra pﬁimûﬁená jeho zaloÏení, ó Bharatovãe. Víra ãlovûka utváﬁí.
Jakou má kdo víru, takovou má osobnost.
4. Lidé âistoty obûtují bohÛm, lidé Neklidu démonÛm, a ti ostatní, lidé Temnoty,
obûtují duchÛm zemﬁel˘ch a zástupÛm stra‰idel.
Víra ãlovûka Ïijícího v ãistotû je zamûﬁena na nejvy‰‰í duchovní princip a ãlovûk k nûmu
postupuje osvojováním BoÏsk˘ch vlastností. Koneãn˘m cílem takového ãlovûka
je sebepoznání. Víra v Boha je podle rÛzn˘ch úrovní nevûdomosti rÛzná, i cesta je rÛzná,
ale setrvávání v nejvy‰‰í moÏné ãistotû je naprostou samozﬁejmostí a nutností.
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Víra lidí Ïijících v kvalitû vá‰nû je zamûﬁená na pokrytí tuÏeb a potﬁeb hmotného Ïivota,
proto svému principu obûtují, proto ho uctívají. Cílem je co nej‰Èastnûj‰í Ïivot
v materiálním svûtû. V materialistick˘ch spoleãnostech moderní doby pﬁestalo náboÏenství
ovlivÀovat masy lidí a hlavní vliv má pouze neduchovní komerãní svût. I do kostela
a chrámu lidé vût‰inou chodí prosit za úspûch v tomto Ïivotû. Hlavní starostí je jak Ïít
co nejjednodu‰eji a co nejvíce si uÏít smyslov˘ch potû‰ení. Tomuto principu lidé obûtují
v‰echen svÛj ãas a kdyÏ se náhodou podívají na svÛj Ïivot, zjistí Ïe nikdy nemûli ãas
si v‰echen majetek a potû‰ení uÏít.
Víra lidí v kvalitû temnoty je víra v duchy. Vût‰inou se jedná o uctívání za úãelem zisku
na úkor nûkoho jiného, ve‰kerá tato víra plyne z temné nevûdomosti a pﬁiná‰í pouze
utrpení.
Je zajímavé si uvûdomit dal‰í skuteãnost t˘kající se víry v Boha. Dle kvalit existují tﬁi druhy
lidí. Nevûﬁící, kteﬁí Ïijí v hmotné temnotû bez Boha. Lidé vûﬁící, pro které je dosaÏení Boha
touhou a proto víra v Boha je v kvalitû vá‰nû. V ãistotû Ïijí lidé, kteﬁí Boha dosáhli, kteﬁí
si uvûdomili své pravé BoÏské Já. Tito lidé uÏ v Boha nevûﬁí z jednoduchého dÛvodu.
Oni dosáhli Boha a spoãívají v jeho blaÏenosti. Tam není místo pro jakoukoli byÈ
sebedokonalej‰í touhu.
5-6. O lidech, kteﬁí puzeni silou Ïádosti a vá‰nû, naplnûni, pokrytectvím a fale‰n˘m
já konají krutá pokání nestanovená v písmech, jako bez rozumu tr˘zní rÛzné ãásti
svého tûla a stejnû tak Mne, jenÏ uvnitﬁ jejich tûla pﬁeb˘vám, vûz, Ïe jejich konání
jsou démonská.
Ve‰keré obûti, odﬁíkání a pokání, které nejsou doporuãeno písmy a které pﬁiná‰í zbyteãnou
bolest a utrpení pocházejí z kvality vá‰nû nebo nevûdomosti a nevedou k sebepoznání.
Viz. sloku 6.16. Toto jsou zbranû nepﬁítele, které oslabují armádu ctností a odhodlání
zniãit Ego a místo toho Ego niãí tûlesné i du‰evní zdraví. Tak se samozﬁejmû Ego posiluje
a moudrost oslabuje.
7. Potrava v‰ech bytostí je trojího druhu, také obûÈ, pokání a ‰tûdrost. Sly‰ nyní
o jejich rozdûlení.
V dal‰ích slokách bude podle kvalit hmotné pﬁírody rozdûlena potrava, základní lidská
potﬁeba a základní lidské povinné ãinnosti, obûti, sebekázeÀ a dobroãinnost.
8. Potrava chutná, mírná, vydatná a lahodná, prospû‰ná Ïivotu, odvaze, síle, zdraví,
‰tûstí a radosti je milá bytostem âistoty.
9. Potrava hoﬁká, kyselá, slaná, pﬁíli‰ horká, ostrá, svíravá a palãivá, pÛsobící
útrapy, smutek a nemoc, je Ïádoucí bytostem Neklidu.
10. Jídlo zvûtralé, nechutné, páchnoucí, zatuchlé, jídlo odhozené a poskvrnûné
je milé bytostem Temnoty.
Sattvická potrava dodává tûlu dostatek Ïivin pro spokojen˘ Ïivot. Je lahodné chuti,
rozmanitého sloÏení a samozﬁejmû neobsahuje Ïádné ãásti zabit˘ch zvíﬁat. Sattvická strava
je základní podmínkou dosaÏení dokonalosti. Je to vpravdû obûtování ve‰ker˘ch smyslov˘ch
poku‰ení stravy radÏasické a tamasické. Jak bych mohl dosáhnout sebepoznání a pﬁitom
v klidu pojídat maso zabit˘ch zvíﬁat? Kde by potom byl soucit s trpícími tvory. Jak bych
mohl, sice nepﬁímo, ale pﬁece páchat takové utrpení?
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RadÏasická strava je strava ostr˘ch chutí, mnoho koﬁení a soli zaná‰í lidsk˘ organismus
a po ãase vyvolá nûjakou nemoc. Indická ajurvédská medicína ﬁíká: "Tûlo je Ïivo ne z toho
co sní, ale z toho co stráví." To znamená, Ïe v‰e, co nestráví, musí za vydávání zbyteãné
energie vylouãit, nebo se to usadí v organismu a po ãase zpÛsobí nûjakou chorobu.
Tamasická strava je strava zapáchající, rozkládající se, obsahující omamné látky.
Staãí nav‰tívit nûjakou hospodu nejniÏ‰í kategorie a budeme v království temnoty. Alkoholické
nápoje otravují tûlo pﬁímo, kouﬁ z cigaret otravuje tûlo ned˘chateln˘m vzduchem, k jídlu
jsou rozkládající se utopenci, nakládané s˘ry, mletá masa, ostﬁe koﬁenûné pﬁílohy. Popisovat
vlastnosti tvorÛ vyhledávajících takové prostﬁedí jistû není nutné.
11. ObûÈ ãistoty je taková, kterou podle pﬁíkazÛ a s myslí soustﬁedûnou na to,
Ïe je povinnost obûtovat, pﬁiná‰ejí ti kdo netouÏí po plodech.
Pﬁíklad nejdokonalej‰í sattvické obûti je v 9.26-7. Samozﬁejmû tak je i kaÏd˘ náboÏensk˘
rituál správnû vykonávan˘ pro získání nejvy‰‰ího cíle v kvalitû ãistoty.
12. Vûz, ó nejlep‰í z BharatovcÛ, Ïe v Neklidu je zaloÏena obûÈ konaná se zﬁetelem
na její plod nebo z pokrytectví.
Vût‰ina lidí chodících do chrámÛ tam pﬁichází se sv˘mi problémy a trápeními. Îádají od Boha
pomíjivou pomoc v tomto materiálním svûtû. KaÏdá taková obûÈ je v kvalitû vá‰nû. Samozﬁejmû
je mnohem lep‰í, kdyÏ jdou lidé se sv˘mi problémy k Bohu, neÏ do nûjaké svûtské poradny.
Pﬁípadná zmûna k lep‰ímu je vÏdy chápána jako BoÏí dar a to utvrdí ãlovûka ve víﬁe.
Není to samozﬁejmû nejdokonalej‰í zpÛsob, ale je poﬁád mnohem lep‰í neÏ Ïivot bez Boha.
13. ObûÈ konanou bez ohledu na pﬁedpisy, pﬁi níÏ se nerozdává potrava, nepûjí
hymny, neodvádûjí se obûtní poplatky a která je bez víry, pﬁipisují zaloÏení Temnoty.
V západní spoleãnosti se ústupem kvalitního náboÏenství otevírá prostor pro mnoho
‰arlatánÛ a podvodníkÛ, kteﬁí zde nacházejí velice snadn˘ a v˘nosn˘ zpÛsob obÏivy. Hloupost
nevûdom˘ch lidí a jejich touha po nadpﬁirozeném ‰tûstí nezná mezí a tak se ãasto stávají
obûÈmi takov˘ch fale‰n˘ch uãitelÛ. Pod jejich vedením podstupují rÛzné druhy pokání
a obûtí, které jsou v rozporu s písmy a velice ‰kodí svému duchovnímu rÛstu. Jak poznat
pravého uãitele najdeme ve 2.54-7.
14. Tûlesn˘m pokáním se naz˘vá uctívání bohÛ, dvojzrozencÛ, uãitelÛ a moudr˘ch,
ãistota, pﬁímost, cudnost a nenásilnost.
âlovûk koná ãiny tﬁemi zpÛsoby: tûlem (skutky), ﬁeãí a myslí. V‰echny tyto zpÛsoby musí
b˘t udrÏovány v nejvy‰‰í kvalitû. SebekázeÀ tûla je vûdomé setrvávání v klidu a ãistotû,
prokazování úcty Bohu a jeho knûzÛm, duchovnímu uãiteli a ostatním úctyhodn˘m osobám,
napﬁíklad rodiãÛm. V‰e musí probíhat v naprosté mírumilovnosti a co nejjednodu‰eji.
15. Slova, která nerozru‰í, jsou pravdivá, milá a blahodárná, a stejnû tak pravidelné
pﬁedná‰ení védÛ se naz˘vá pokáním ﬁeãi.
âistá ﬁeã je naprosto pravdivá. ¤eã má b˘t pouÏívána pouze k pﬁedávání dÛleÏit˘ch
informací. Tyto informace by mûly b˘t pﬁedávány v naprosto jasné formû, bez zbyteãn˘ch
dvojsmyslÛ ãi nejasností. Pokud není k vyslovení nic dÛleÏitého, pak je lépe mlãet nebo
zpívat mantry ãi náboÏenské písnû.
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16. Pokáním mysli se naz˘vá jasnost mysli, mírnost, vnitﬁní ticho, sebeovládání,
niterná oãista.
âistota mysli je nejdÛleÏitûj‰í souãást duchovní cesty. O ní je celá Bhagavadgíta. âistota
mysli, odstraÀování pﬁipoutaností a myln˘ch pﬁedstav je cestou k sebepoznání.
17. Toto trojí pokání, které se svrchovanou vírou konají lidé ukáznûní, kteﬁí netouÏí
po jeho plodech, se zve pokáním âistoty.
Ukáznûní mysli je pﬁímo propojeno s ukáznûním tûla. Ukáznûná mysl se projeví ukáznûnou
ﬁeãí. Taková sebekázeÀ, která vede k oãi‰tûní mysli, získání moudrosti a smûﬁuje
k nejvy‰‰ímu cíli sebepoznání, taková je sebekázeÀ v kvalitû dobra a ãistoty.
18. O pokání konaném kvÛli váÏnosti, poctám, vûhlasu a dokonce z pokrytectví
se hovoﬁí jako o nestálém a pomíjivém, zaloÏeném v Neklidu.
Kdo se ukázní proto, aby dosáhl urãitého postavení, poct a materiálního zisku, ten nemá
na mysli nejvy‰‰í cíl a jeho sebekázeÀ není ani trvalá ani dokonalá. Je to jen hra hraná
pro ostatní nevûdomé lidi. âlovûk s nejvy‰‰ím poznáním snadno rozezná toho, kdo
se ukázÀuje, byÈ nevûdomky, pro pomíjiv˘ cíl.
19. Pokání konané z po‰etilého rozmaru sebetr˘znûním, nebo aby se ublíÏilo druh˘m,
se pﬁipisuje Temnotû.
SebekázeÀ konaná pro vlastní zisk pﬁi po‰kození jiné bytosti je sebekázeÀ v kvalitû
temnoty. Tato sebekázeÀ pﬁiná‰í utrpení v‰em zúãastnûn˘m. Ve Védách jsou pﬁíklady
krutého pokání za úãelem získání schopností, které jsou potom vyuÏity ke zniãení nepﬁátel
a získání jejich majetkÛ.
20. Dar nûkomu, kdo neoplácí, udílen˘ na pravém místû a v prav˘ ãas vhodné osobû
s pocitem, Ïe je tﬁeba darovat se povaÏuje za dar âistoty.
Pﬁíklad takového daru je rodiãovská péãe. Pokud je potomek zplozen v ﬁádném manÏelství,
je to v souladu s písmy. Povinností rodiãÛ je dítû dobﬁe vychovat, aby proÏilo klidn˘
a spokojen˘ Ïivot. Rodiãe této povinnosti vûnují ﬁadu let nejlep‰í ãásti svého Ïivota.
A odmûna za tento dar. Na západû dûti vût‰inou opou‰tûjí své rodiãe, popﬁípadû se nûkdy
vracejí a zatûÏují i po letech své rodiãe vlastními problémy. TakÏe rodiã kter˘ ãeká
na nûjak˘ vdûk je opravdu bláhov˘.
21. Av‰ak dar, jenÏ je darován za protisluÏbu nebo v oãekávání pﬁí‰tích plodÛ
a zdráhavû, se pokládá za dar Neklidu.
Vût‰ina lidí dává dary a ãeká, Ïe obdarovan˘ nûjak˘m zpÛsobem projeví vdûk. Mnohdy
jsou zklamáni a zﬁíkají se potom ve‰keré dobroãinnosti. V pﬁedchozím ver‰i je jasnû
napsáno, jaké podmínky má správné obdarovávání. Pokud nûjaká podmínka chybí, potom
uÏ není dobroãinnost naprosto ãistá, ale sleduje urãit˘ cíl. Tím se ov‰em dostáváme
do kvality vá‰nû nebo i nevûdomosti.
22. Dar, kter˘m je v neprav˘ ãas a na ne pravém místû, uráÏlivû a s pohrdáním
obdaﬁena nevhodná osoba se naz˘vá darem Temnoty.
KaÏdé obdarovávání nevhodn˘ch osob, nevhodn˘m darem je pl˘tvání dobroãinností.
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Nevhodná osoba vût‰inou dar okamÏitû zneuÏije, takÏe darující tak zpÛsobí dané osobû
utrpení a sám pﬁijde o motivaci pomáhat potﬁebn˘m lidem. Pﬁíkladem je zbyteãnû velk˘ dar
Ïebrákovi. Ten okamÏitû ukonãí svoji ãinnost a obvykle si jde koupit nûjakou lahev a opije
se. Tak si zkazí zdraví a promrhá ãas, po kter˘ mohl ovlivÀovat své okolí sv˘m zuboÏen˘m
stavem. Více penûz pro Ïebráka neznamená moÏnost zmûnit jeho osud, ale moÏnost
v alkoholu aspoÀ na ãas utopit jeho trápení.
23. V Óm Tat Sat se spatﬁuje trojité oznaãení brahma. Jím byli kdysi ustanoveni
brahmáni, védy i obûti.
Óm tat sat znamená Ó to je pravda. Tato tﬁi slova se pouÏívají k jasnému smûrování
ve‰keré povinné ãinnosti jako obûti Bohu. Tímto jasn˘m urãením pﬁíjemce se ãinnost
oãistí od ve‰ker˘ch neãistot a nabyde absolutnû ãisté kvality.
24. Proto se odevÏdy proná‰í Óm pﬁi úkonech obûti, daru a pokání, konan˘ch podle
pﬁíkazÛ písem tûmi, kdo hlásají brahma.
Jakákoli povinná ãinnost obûtovaná Bohu se ve Védách zahajuje slovem Óm, které se ãasto
rozepisuje jako tﬁi písmena AUM. V kﬁesÈanství máme slovo Amen, které podobnû
zakonãuje kaÏdou modlitbu ãi jinou ãinnost smûﬁovanou k Bohu.
25. Se slovem Tat konají rozmanité úkony obûti pokání a ‰tûdrosti, kdo bez ohledu
na jejich plody touÏí po vysvobození.
Slovem Tat - To se zahajuje ãinnost, kterou plnû odevzdáváme Bohu a nelpíme na plodech
této ãinnosti. Tak se vykonává správná ãinnost podle karmajógy.
26. Sat vystihuje pravé bytí a dobro a rovnûÏ se, ó synu Prthy, slova Sat uÏívá
pro chvályhodn˘ ãin.
27. Sat se jmenuje vytrvalost pﬁi obûti, pokání a v ‰tûdrosti, Sat se naz˘vají téÏ ãiny
za tímto úãelem konané.
Slovo sat - pravda se pouÏívá k provádûní ãinnosti s nejvy‰‰ím poznáním. V této chvíli
spl˘vá dárce, dar i obdarovan˘ v jediném svém zdroji, kter˘m je BÛh, nejdokonalej‰í pravda
a nejvy‰‰í cíl ve‰keré aktivity. Tento stav je cílem jógy.
28. V‰e, co bez víry je dáno v obûtinu, darováno, ãinûno jako pokání a vykonáno,
naz˘vá se Asat a neznamená to, ó synu Prthy, nic ani po smrti, ani na této zemi.
Ve‰kerá ãinnost, která není smûﬁována k dosaÏení nejvy‰‰ího posiluje Ego, fale‰né já
a tím i vzdaluje bytost od nejvy‰‰ího cíle sebepoznání. Takováto ãinnost je konána
s nûjak˘m pomíjiv˘m cílem a tím se její smysl stává také pomíjiv˘m a neskuteãn˘m.
KAPITOLA OSMNÁCTÁ
Závûreãná kapitola pojednává o ãinech a ãinnostech. Jasnû stanoví povinné ãinnosti, kter˘ch
se nemá Ïádná bytost vzdávat a musí je konat. Vykonávání povinné ãinnosti musí b˘t
bez lpûní na v˘sledku a plodech této ãinnosti. Jen tímto zpÛsobem se uchovává duchovní klid.
Dále budou objasnûny dal‰í druhy ãinností v závislosti na kvalitách hmotné pﬁírody. Nakonec
Kri‰na vyzve ArdÏunu, aby ho následoval, oddal se mu, poznal ho a v‰e mu obûtoval. Takto
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se oãistí ve‰keré jeho povinné ãinnosti vypl˘vající z jeho postavení a on bude spoãívat
ve vûãné BoÏské blaÏenosti.
1. ArdÏuna pravil: Chci vûdût, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, co znamená se odﬁíci, Hr‰íké‰o,
a vedle toho co znaãí vzdát se, ó hubiteli Ké‰inÛv.
âlovûk, kter˘ splnil své povinnosti hospodáﬁe a oãistil své bytí dosahuje posledního
Ïivotního stadia, kdy Ïije v moudrosti a v naprostém klidu a ãistotû. ArdÏuna chce poznat
principy tohoto stadia a zároveÀ zpÛsob pravého odﬁíkání, askeze.
2. Vzne‰en˘ pravil: Uãenci vûdí, Ïe odﬁíkání znamená zﬁíci se ãinÛ, k nimÏ pudí
Ïádost, osvícení hlásají, Ïe vzdát se je totéÏ co zanechat plodÛ v‰ech ãinÛ.
Prav˘ mudrc se vzdává v‰ech zbyteãn˘ch ãinností, které mají pomíjiv˘ cíl. V Indii jsou tito
mudrci odûni do oranÏového roucha, které znamená pﬁijetí stadia odﬁíkání. Pokud ãlovûk
nepﬁestane lpût na smyslov˘ch Ïádostech, potom mu Ïádné roucho nepomÛÏe. Ve‰ker˘
pokrok je vÏdy dosaÏen v mysli a ne vnûj‰ími symboly. Pravé odﬁíkání není nevykonání
ãinnosti, ale vzdání se a odevzdání plodÛ této ãinnosti Bohu.
3. Nûkteﬁí moudﬁí praví, Ïe ãin je zlo, jehoÏ je tﬁeba se vzdát, jiní zas, Ïe není
proã upou‰tût od ãinÛ obûtí, ‰tûdrosti a pokání.
4. Sly‰ tedy, ó nejlep‰í z BharatovcÛ, Mé rozhodnutí o tom, co znamená vzdát se,
vÏdyÈ vzdání, ó tygﬁe mezi muÏi, se rozli‰uje trojí.
5. âinÛ obûti, ‰tûdrosti a pokání se ãlovûk nemá vzdávat a má je konat. ObûÈ,
‰tûdrost a pokání jsou oãistou pro ty, kdo nabyli moudrosti.
6. Tyto ãiny je tﬁeba konat tak, Ïe ãlovûk se vzdá jejich plodÛ i ulpívání, synu Prthy,
to je Mé rozhodné a svrchované pﬁesvûdãení.
Zde se navozuje otázka, zda je neãinnost lep‰í neÏ vykonávání povinností. Kri‰na zde
zaujímá v˘jimeãnû jasnû své stanovisko. Vykonávat povinnosti je mnohem lep‰í neÏ
neãinnost, nevykonání povinnosti je zpÛsobeno nevûdomostí a je Kri‰nou jasnû odsouzeno.
Mezi povinnosti patﬁí obûtování Bohu, starost o rodiãe, dobroãinnost, pokání a odﬁíkání,
ale i patﬁiãná starost o své tûlo. DÛleÏité je nelpût na plodech své ãinnosti a plnû
je odevzdat nejvy‰‰ímu.
7. Není v‰ak správné zﬁíkat se pﬁedepsaného ãinu. Vzdát se ho z omylu je to,
co se pﬁisuzuje Temnotû.
8. JestliÏe se nûkdo vzdá ãinu proto, Ïe se mu jeví nepﬁíjemn˘, a ze strachu pﬁed
tûlesnou strázní, jeho vzdání je zaloÏeno v Neklidu a on sám jeho plody nesklidí.
Nevykonávání sv˘ch povinností je zbabûlostí a zbabûlec nikdy nevyhraje bitvu o vlastní
svobodu. Oddávám-li se pﬁíjemné meditaci a zapomínám-li na své mnohem nepﬁíjemnûj‰í
povinnosti, potom je má meditace vá‰ní a jako taková nevede k osvobození, ale sama
se stává pﬁipoutaností a závislostí.
9. Koná-li nûkdo, ArdÏuno, pﬁedepsan˘ ãin jen proto, Ïe je tﬁeba jej vykonat,
a vzdá se lpûní na ãinnosti a vzdá se i plodÛ, v takovém vzdání se spatﬁuje zaloÏení
âistoty.
Jedin˘ správn˘ pﬁístup k povinnostem je vykonávat je jen proto, Ïe je nutno je vykonat. Neãekat
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Ïádn˘ pﬁínos a pokud nûco získám, potom to pﬁijímat pouze jako dar od Boha. O takov˘ zisk
se budu starat jako o majetek nejlep‰ího pﬁítele, kter˘ mu ãasem vrátím.
10. Ten, kdo se vzdává prostoupen âistotou, kdo rozpt˘lil své pochyby
a je prozírav˘ - neprotiví si ãin neblah˘ ani není poután tím, kter˘ je blahodárn˘.
Povinnosti nejsou pouze pﬁíjemné vûci, ale nûkdy znaãnû nepﬁíjemné. ArdÏuna je bojovník
a stojí pﬁed povinností bojovat a zabíjet. Navíc jeho nepﬁátelé jsou jeho pﬁíbuzní a dﬁívûj‰í
pﬁátelé. Kdyby bojoval jako ArdÏuna s touhou po svém království, bude jeho touha
zborcena krví jeho blízk˘ch. On bude bojovat proto, aby splnil svoji povinnost a stal
se spolu s bratry spravedliv˘m vládcem své zemû. V této chvíli obûtuje své povinnosti
v‰echno, vãetnû sv˘ch blízk˘ch, kteﬁí mu ve vykonání jeho povinnosti brání. Co získá tímto
bojem? Nebude to potû‰ení z vítûzství, ale bude to pouze moÏnost spravedlivû se starat
o své poddané.
11. VÏdyÈ vtûlen˘ není schopen beze zbytku se vzdát v‰ech ãinÛ, av‰ak o tom,
kdo se vzdal jejich plodÛ, se praví, Ïe se vpravdû vzdal.
KaÏd˘ ãlovûk musí vykonávat ãinnost minimálnû pro pokrytí sv˘ch základních Ïivotních
potﬁeb. Neãinnost vede k pﬁipoutanosti, stejnû jako ãinnost závislá na jejich plodech. Jediná
cesta je ãinnost bez závislosti na jejich plodech, ãinnost jejíÏ v˘sledky jsou odevzdány Bohu.
Jediná skuteãná svoboda je osvobození a oãi‰tûní mysli.
12. Trojího druhu je plod ãinÛ, jehoÏ se po smrti dostane tûm, kdo se neodevzdali
- neÏádoucí, vytouÏen˘ a obojak˘. Ti, kdo se odevzdali, jiÏ Ïádné plody nesklízejí.
Stejnû jako kvalita vá‰nû mÛÏe b˘t pro danou bytost osvobozující nebo svazující, také
vykonané plody ãinností mohou bytost vést k osvobození nebo stahovat k vût‰í
nevûdomosti. Ten, kdo se osvobodí od pocitu konatele ãinÛ, kdo ãiny vykonává z povinnosti
a odevzdává jejich v˘sledky Bohu, ten je skuteãnû svobodn˘ ve stadiu odﬁíkání.
13. Pouã se ode Mne, ó váleãníku mocn˘ch paÏí, o pûti prostﬁedcích ke zdokonalení
v‰ech ãinÛ, jak je stanovilo uãení sánkhji.
14. Jsou to místo a ten, kdo koná, rozmanité nástroje, rozliãné druhy ãinností
a jako pát˘ je zde BÛh.
KaÏd˘ ãin v tomto svûtû je vykonáván pouze z dÛvodu existence zákona pﬁíãiny a následku.
KaÏdá ãinnost, kterou jsme nyní nuceni vykonat, je dÛsledkem na‰eho pﬁedchozího chování.
âlovûk, kter˘ dosáhl nejvy‰‰ího poznání ví, Ïe jeho skuteãná podstata, jeho pravé nemûnné
Já nic nekoná. âin je vykonán konatelem, tûlem. Místo je dáno osudem. Smysly pﬁedávají
informaci o ãinu mysli, která v závislosti na své ãistotû vyvolá vûdomé nebo nevûdomé
úsilí. V‰e se v‰ak odehrává v rámci BoÏské skuteãnosti, a pro pravé Já je pouhou iluzí
my‰lenek. Pouze nevûdomost ve formû Ega, neznalost pﬁítomnosti pravého Já zmate mysl
tak, Ïe se povaÏuje za tûlo a tak i konatele ãinu, úsilí je následnû vyvoláno touhou
po smyslov˘ch pﬁedmûtech.
15. KaÏd˘ ãin, jejÏ ãlovûk koná tûlem, ﬁeãí ãi myslí, aÈ ctnostn˘, anebo zvrácen˘,
má tûchto pût pﬁíãin.
Co znamená správn˘ nebo nesprávn˘ ãin? âin správn˘, kter˘ je v souladu s písmy,
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je vykonán v co nejvy‰‰í ãistotû, bez zbyteãn˘ch vá‰ní nebo dokonce temnoty. Tento ãin
nevytváﬁí nové závislosti a je pﬁízniv˘ pro ná‰ osud a osvobození od pﬁipoutaností. Nesprávn˘
ãin není v soulady s písmy, je konán z vá‰nû nebo temnoty a pﬁiná‰í pﬁipoutanost,
nesvobodu a utrpení.
16. Ten v‰ak, kdo pﬁesto, jsa nezralého rozumu spatﬁuje ãinitele pouze sám v sobû,
je hloup˘ a pro svou po‰etilost nevidí.
Ten, kdo nepoznal své pravé Já, které je pﬁíãinou v‰eho ten se povaÏuje za tûlo a tím také
za konatele ãinu. Úsilí, které je potﬁeba k ãinÛm vychází z vá‰nû nebo z temnoty a ãiny
tak pﬁiná‰ejí nové negativní v˘sledky, pﬁipoutanosti, nesvobodu a utrpení.
17. Ten, jehoÏ podstata není zastﬁena fale‰n˘m já a jehoÏ rozum není zneãi‰tûn,
nezabíjí a není poután, i kdyby tyto lidi zde usmrtil.
Tento ver‰ je urãen speciálnû pro ArdÏunu, kter˘ je bojovník a jeho povinností je dbát
na dodrÏování poﬁádku a spravedlnosti. Pﬁi tom mÛÏe pouÏít ty nejtvrd‰í metody
a samozﬁejmû mÛÏe protivníka usmrtit. Pokud v‰ak je jeho jednání vedeno pouze svûﬁenou
povinností, je naprosto ãisté a neulpívá na nûm Ïádná niÏ‰í kvalita. Pokud by z vlastní vÛle
pﬁekroãil nutné prostﬁedky a nûkoho zbyteãnû ze své vÛle zabil, potom na nûm ulpívá
nejhor‰í hﬁích a to zneuÏití svûﬁené pravomoci z vlastní touhy ãi nevûdomostí.
18. Trojitou pohnutkou. ãinu je poznání, poznávané a poznávající. Nástroj, ãin
a ãinitel jsou jeho trojí souãástí.
19. V uãení o kvalitách se poznání, ãin a ãinitel rovnûÏ dûlí podle tﬁí kvalit.
TéÏ o tûch nyní sly‰, jak náleÏí.
V dal‰ích slokách budou uvedeny popisy a pﬁíklady dal‰ích fenoménÛ lidského Ïivota
v závislosti na tﬁech kvalitách hmotné pﬁírody. Tyto pﬁíklady jsou velice dÛleÏité
pro pochopení správného zpÛsobu a smyslu lidského Ïivota a ve‰kerého konání.
20. Vûz, Ïe poznání, které ve v‰ech rozdíln˘ch bytostech spatﬁuje jediné nepomíjivé
a nedílné bytí, je zaloÏeno v âistotû.
Toto poznání v jeho úplnosti je moÏné pouze po dosaÏení cíle duchovní cesty, pouze
po dosaÏení sebepoznání, uvûdomûní si pravého Já a zniãení Ega, fale‰ného já.
21. O poznání, které ve v‰ech bytostech jednotlivû shledává rozliãná oddûlená bytí,
vûz, Ïe je zaloÏeno v Neklidu.
Toto je poznání svûtské, které se vyuãuje na ‰kolách. KaÏd˘ mÛÏe dosáhnout vysokého
vzdûlání a tím i pﬁehledu o svûtû. Stále v‰ak nezná základní zdroj v‰eho a jeho poznání
je velice omezené, protoÏe nikdo není schopen poznat v‰echny jevy v celém vesmíru,
tak jak je vidûl ArdÏuna díky milosti Kri‰ny.
22. JestliÏe v‰ak bez ohledu na pﬁíãinu, bez pochopení pravé podstaty nicotnû
ulpívá na jediném názoru jako by byl v‰ím, praví se o nûm, Ïe je zaloÏeno v Temnotû.
V tomto pﬁípadû se nedá moc mluvit o poznání. Spí‰e by se hodila pﬁipoutanost k nûjaké
fixní my‰lence, která ovládá ve‰kerou ãinnost takové omezené bytosti. Taková bytost neÏije
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plnohodnotn˘ a smyslupln˘ Ïivot, ale pouze pﬁeÏívá den za dnem, jedná pudovû podobnû
jako zvíﬁata a nemá témûﬁ Ïádnou nadûji na ‰tûstí.
23. O pﬁedepsaném ãinu, kter˘ bez ulpívání, bez vá‰nû a nenávisti koná ten,
kdo netouÏí po jeho plodech se praví, Ïe je zaloÏen v âistotû.
Pûstování tohoto zpÛsobu konání ãinÛ je popsáno karmajógou. Kdo se nauãí takto konat
ãiny, je pﬁed branami sebepoznání, protoÏe obûtoval v‰e neãisté ze svého Ïivota, a pﬁesto
setrvává v ãinnosti v nejãist‰í kvalitû.
24. Av‰ak ãin, kter˘ se znaãn˘m úsilím koná ten, kdo touÏí ukojit své Ïádosti
a je puzen fale‰n˘m já, se pﬁisuzuje Neklidu.
25. Je-li ãin podnikán z poblouzení bez ohledu na následek, ztrátu, újmu a lidské
moÏnosti, praví se, Ïe je zaloÏen v Temnotû.
Vût‰ina ãinÛ vykonávan˘ch lidmi v bûÏném Ïivotû je v rÛzném pomûru vá‰nû a temnoty.Vá‰eÀ
zpÛsobuje závislosti na penûzích a slastech, temnota jde dále a zotroãuje ãlovûka napﬁíklad
drogami. To je ten nejmarkantnûj‰í pﬁíklad, ale pﬁiznejme si, kdo není na sv˘ch ãinnostech
závisl˘? Kdo je mÛÏe ze dne na den opustit?
26. O konateli se praví, Ïe je zaloÏen v âistotû, je-li osvobozen od lpûní a není-li
v nûm pocitu fale‰ného já, je-li pln vytrvalosti a rozhodnosti a netkne-li se ho úspûch
ani nezdar.
âinu v kvalitû dobra odpovídá i konatel. Pokud je opravdu dokonale realizovan˘, vnímá
svût jako iluzi mysli a nepﬁipoutává se k nûmu. Pokud je‰tû nedosáhl sebepoznání, jedná buì
intuitivnû ãistû nebo pomocí rad písem a díky tomu získává praktické zku‰enosti do svého
Ïivota. Je samozﬁejmé, Ïe kaÏd˘ nedokonal˘ ãlovûk udûlá chybu, tato chyba má v‰ak b˘t
pro nûj tou nejcennûj‰í zku‰eností.
27. Konateli, kter˘ je vá‰niv˘ a dychtí po plodech ãinu, kter˘ je laãn˘, násiln˘,
neãist˘ a podléhá radosti a zármutku se pﬁipisuje zaloÏení Neklidu.
Ten, kdo se povaÏuje za konatele, jedná nesvobodnû díky touhám a vá‰ním a zaplétá
se více do pﬁipoutaností a závislostí mysli. Z tûchto tuÏeb se nenaplní Ïádná podle
oãekávání, ãlovûk je zklamán a ztrácí postupnû ve‰keré nadûje. Toto je pﬁímá cesta
k utrpení a zoufalství.
28. Je-li konatel neukáznûn˘, sprost˘, nadut˘, je-li záludn˘ a zlovoln˘, leniv˘,
malomysln˘ a liknav˘, praví se, Ïe má zaloÏení Temnoty.
Lidé v kvalitû temnoty jsou bez nadûje, ‰tûstí, motivace, cti, lásky, soucitu a dal‰ích
vzne‰en˘ch ctností a tonou v temném bahnû utrpení a beznadûje.
29. Sly‰ nyní o trojitém ãlenûní rozumu a vytrvalosti v závislosti na kvalitách. Vyjevím
ti je, ó DhanandÏajo, v úplnosti a jedno po druhém.
30. Rozum, kter˘ ví, co je ãinorodost a co neãinnost, co se má konat a co se konat
nemá, ãeho je se obávat a ãeho ne, co je pouto a co vysvobození, ten, synu Prthy,
je zaloÏen v âistotû.
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Schopnost jasného úsudku je dána rozsahem nevûdomosti. Moudr˘ ãlovûk s ãistou myslí
je okamÏitû schopen zmûnit svÛj názor na cokoli, pokud se objeví nová informace, která
mûní smysl pﬁedchozí pﬁedstavy. Samozﬁejmû jedná v nejvy‰‰í ãistotû a je schopen poznat
jakoukoli vá‰eÀ nebo temnotu a vyhnout se jim.
31. Rozum, kter˘ správnû nechápe, co je ﬁád a co ne, co se má konat a co nemá,
ten je, synu Prthy, zaloÏen v Neklidu.
Neschopnost odli‰it ãistotu od vá‰nû a temnoty a z toho plynoucí neãistá ãinnost
je dána lidem v kvalitû vá‰ní. Nûkdy jednají správnû, nûkdy je jejich touhy svedou
na scestí. Díky tomu stﬁídavû duchovnû rostou i klesají.
32. Rozum, jenÏ zastﬁen temnotou, pokládá zloﬁád za ﬁád a v‰echny vûci pojímá
zvrácenû, má, synu Prthy, zaloÏení Temnoty.
Neschopnost pochopit ãistotu Ïivota a z toho plynoucí pouze temná ãinnost vedoucí
k otroctví a utrpení v‰ech zúãastnûn˘ch je zpÛsobena naprostou absencí morálky. Tito lidé
nedokáÏou pochopit ãinnost, která nemá pﬁím˘ materiální zisk. Jejich jednání je naprosto
poÏivaãné a vÛbec nevnímají zlo, které pﬁi své ãinnosti vyvolávají.
33. ZaloÏení âistoty má taková odhodlání, synu Prthy, s níÏ ãlovûk vytrval˘m
pûstováním jógy ovládá ãinnost mysli, dechu a smyslÛ.
K vykonávání povinn˘ch ãinností v nejvy‰‰í ãistotû musí b˘t správné odhodlání.
Toto odhodlání se získá ovládnutím smyslÛ a uklidÀováním a oãistou mysli pomocí jógy.
DosaÏení sebepoznání dává bytosti to nejãist‰í odhodlání vykonávat své povinnosti.
34. Av‰ak odhodlání, s nímÏ ãlovûk z touhy po plodech usilovnû naplÀuje ﬁád, Ïádosti
a prospûch, má, synu Prthy, zaloÏení Neklidu.
Vá‰nivé odhodlání je získáno z touhy, která ovládá mysl nevûdomé bytosti. Touhy jsou
samozﬁejmû zamûﬁené na smyslové pomíjivé poÏitky a tak samozﬁejmû pﬁiná‰ejí pouze
pomíjivé ‰tûstí a z nûj plynoucí utrpení.
35. A jestliÏe se s její pomocí po‰etilec neosvobodí od spánku, strachu, zármutkÛ
ani ze sklíãenosti a opojení, má jeho odhodlání, ó synu Prthy, zaloÏení Temnoty.
Tupá odhodlanost, Ïivot v utkvûl˘ch pﬁedstavách, které nekorespondují ani s okolním
svûtem, Ïivot ve strachu z neznámého okolí, v neustál˘ch v˘mluvách na ‰patné podmínky
a vlastním vyvolávání mrzutostí, to je Ïivot v temnotû mysli. Tento stav lidí mnohdy hraniãí
se stavem, kter˘ i materiální svût povaÏuje za du‰evní poruchu.
36. V‰ak nyní ode Mne sly‰, ó b˘ku mezi Bharatovci, o trojím ‰tûstí. O tom, v nûmÏ
ãlovûk cvikem najde potû‰ení a dospûje ke konci strastí.
V následujících ver‰ích bude vysvûtleno rozli‰ování pocitÛ ‰tûstí. Pouze ‰tûstí plynoucí
z poznání a moudrosti vede k sebepoznání a osvobození od Ïivotních bûd.
37. ·tûstí, jeÏ je zpoãátku jako jed a nakonec chutná jako nektar a které se rodí
z jasného porozumûní tomu, co je Já, o takovém ‰tûstí se praví, Ïe má zaloÏení
âistoty.
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·tûstí v nejvy‰‰í ãistotû je zaloÏeno na moudrosti, poznání a sebeovládání. Kdo správnû
praktikuje jógu, ten získává více ãistého ‰tûstí. Jeho snaha vyvrcholí BoÏí milostí, která
pﬁekoná jakékoli pﬁedstavy o ‰tûstí. Cesta je ov‰em obtíÏná a trnitá, ale její cíl je ta
nejvût‰í moÏná blaÏenost.
38. JestliÏe vzniká ze spojení smyslÛ a vnûj‰ích pﬁedmûtÛ, zpoãátku pﬁipomíná
nektar, ale nakonec chutná jako jed, takovému ‰tûstí se pﬁipisuje zaloÏení Neklidu.
·tûstí smyslové, zaloÏené na naplnûní tuÏeb, vzniká rychle a omamuje mysl slastmi.
Po ãase se slasti stanou bûÏnou praxí a zaãíná se do ‰tûstí plíÏivû vkrádat pocit
neuspokojení, kter˘ nakonec celé smyslové ‰tûstí zniãí. Celé ‰tûstí se zmûní v utrpení
a bytost zaãne hledat novou slast, která by starou a nevyhovující nahradila. To je ov‰em
velice zoufal˘ zpÛsob, kter˘ po ãase pﬁinese jen dal‰í strast.
39. O ‰tûstí, které na poãátku i na konci ubíjí vlastní Já a pochází ze spánku,
zahálky a zaslepenosti, se prohla‰uje, Ïe má zaloÏení Temnoty.
Temné ‰tûstí zaloÏené na ‰kodû a utrpení jin˘ch je základním pﬁíkladem tamasického
‰tûstí.
40. Není na zemi ani na nebi mezi bohy taková bytost zrozená pﬁírodou, která
by byla nezávislá na tûchto tﬁech kvalitách.
Tûlo kaÏdé bytosti na jakékoli duchovní úrovni podléhá vlivu tﬁí kvalit. Pouze seberealizovaná bytost, bytost která realizovala své pravé Já a zniãila fale‰nou pﬁedstavu
"já jsem tûlo", je osvobozená od vlivu tﬁí kvalit.Taková bytost neustále spoãívá ve svém BoÏském
nemûnném Já a dûní kolem sebe vnímá jako hru smyslÛ a mysli.
41. âiny brahmánÛ, k‰atrijÛ, vai‰jÛ i ‰udrÛ se li‰í, ó hubiteli nepﬁátel, podle kvalit
jejich vlastní podstaty.
Dle kvalit se dûlí jednotlivé druhy lidí do ãtyﬁ skupin. Podle této kvality tito lidé vykonávají
svou práci, pﬁijímají potravu a udrÏují ãistotu i dal‰ích ãinností. Lidé se s tûmito kvalitami
rodí. Vût‰inou se nejdokonalej‰í bytosti rodí v nejdokonalej‰ích rodinách. Ale není to úplnû
pravidlem. Napﬁíklad v Tamil Nadu na jihu Indie uctívají 63 svûtcÛ, ale pouze 14 z nich
byli brahmáni. Ostatní se narodili v niÏ‰ích kastách.
42. Zklidnûní, sebevláda a pokání, ãistota, sná‰enlivost a pﬁímost, poznání,
moudrost a zboÏnost tvoﬁí ãiny brahmánÛ a rodí se z jejich podstaty.
Brahmáni jsou nejvy‰‰í kasta a musí dodrÏovat nejvût‰í ãistotu. To je velik˘ odkaz Indie.
Pokud nûkdo má b˘t uctíván, potom musí b˘t po v‰ech stránkách co nejdokonalej‰í. Brahmáni
dodrÏují nejãist‰í vlastnosti, které se blíÏí k seberealizovan˘m bytostem. Díky své ãistotû jsou
jediní, kteﬁí udrÏují kontakt s bohy a provádûjí obûti. V˘uka brahmánÛ probíhá od dûtství
a spoãívá v dokonalém ovládnutí v‰ech védsk˘ch rituálÛ. V moderní dobû jsou stále knûzi,
i kdyÏ nûkteﬁí vykonávají i jiné vysoce kvalifikované ãinnosti, napﬁíklad uãitelé a lékaﬁi.
43. Chrabrost a Ïivotnost, vytrvalost a obratnost, neochvûjnost v boji, ‰tûdrost
a svrchovanost patﬁí k ãinÛm k‰atriÛ zrozen˘m z jejich podstaty.
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K‰atriové jsou bojovníci, ochránci klidu ve spoleãnosti. Îijí v kombinaci ãistoty a vá‰nû.
âistota jim dává rozeznat nevhodné chování a vá‰eÀ jim dává sílu ãelit nespravedlnosti.
V moderní dobû jsou ãasto policisty a vojáky.
44. Obdûlávání polí, chov dobytka a obchod patﬁí k ãinÛm vai‰jÛ zrozen˘m
z jejich podstaty, a ãinností ‰udry, zrozenou z jeho podstaty, je sluÏba.
Vai‰jové jsou obchodníci, ﬁemeslníci a zemûdûlci. Îijí v kvalitû vá‰nû a proto se zab˘vají
komerãními ziskov˘mi ãinnostmi. ·udrové Ïijí v kvalitû vá‰nû a temnoty a jejich úkolem
je vykonávat práci svûﬁenou vy‰‰ími kastami.
45. âlovûk, kter˘ koná své povinnosti, dosáhne vrcholné dokonalosti. Sly‰ nyní o tom,
jak získá dokonalost ten, kdo plní své povinnosti vypl˘vající z jeho osudu.
Vykonávání povinn˘ch ãinností vypl˘vajících z kvality zrození vede k duchovnímu pokroku,
neboÈ zvy‰ují ãistotu mysli a tak vedou k sebepoznání. Nevykonávání sv˘ch povinností
je projev nevûdomosti, kter˘ vede k vût‰í vnitﬁní nesvobodû.
46. Uctívá-li ãlovûk konáním sv˘ch povinností Toho, od nûhoÏ pochází ãinorodost
bytostí a kter˘ v‰e prostupuje, nalezne dokonalost.
47. Lep‰í je konat povinnost vlastní, byÈ nedokonale, neÏ cizí povinnost dokonale.
Kdo koná ãiny v souladu s vlastní podstatou, ten neupadne do hﬁíchu.
KaÏdá povinnost, kvalita kaÏdého zrození je dána zákonem pﬁíãiny a následku. NiÏ‰í
zrození má pﬁíãinu v nevhodném chování v minulosti. Toto nevhodné chování musí b˘t
v nynûj‰ím stavu odãinûno a napraveno. Je to jak˘si trest, ale kaÏd˘ trest je vlastnû
zku‰enost, která vede k pochopení pﬁíãiny chyby a tím ke zdokonalení a následnû
k sebepoznání. Vykonávání povinností je pﬁijmutí nejvy‰‰ího principu. âím více pﬁíjmu svÛj
osud, tím více pokroãím v odhalování chyb a myln˘ch pﬁedstav a více se pﬁiblíÏím Bohu.
48. Nikdo by nemûl zanechávat ãinÛ sobû vrozen˘ch, byÈ mûly vady. VÏdyÈ v‰echno
poãínání, ó synu Kuntí, zahalují vady jako oheÀ d˘m.
Tento svût je sice BoÏím dílem a z tohoto pohledu nemá nedostatku. JelikoÏ je v nûm v‰e
pomíjivé, potom je v‰e nedokonalé. V‰e má vadu, která v‰emu dﬁíve ãi pozdûji pﬁivodí
zkázu. KaÏdá ãinnost dobﬁe konaná z povinnosti je ãistá, protoÏe je dána od Boha kvalitou
zrození. Proto je v souladu s BoÏím plánem tyto ãinnosti konat a nevykonání povinnosti
je proti BoÏímu rozhodnutí a je zpÛsobeno nevûdomostí.
49. Ten, jehoÏ rozum na niãem neulpívá, kdo ovládl své Já a jehoÏ touha ode‰la,
dosáhne odﬁíkáním vrcholné dokonalosti, kdy ãin nepﬁiná‰í Ïádn˘ zisk.
Vykonávání povinností v souladu s principy karmajógy vede k osvobození mysli
a k sebepoznání. Taková ãinnost nepﬁiná‰í Ïádn˘ nárÛst nevûdomosti, ale nevûdomost
odstraÀuje.
50. Vyjevím ti nyní v krátkosti, ó synu Kuntí, jak ten, kdo dosáhne dokonalosti,
dospûje tím i k brahma a co je naprost˘m vyvrcholením poznání.
V následujících ver‰ích bude vysvûtleno jaké vlastnosti nab˘vá ten, kdo dosáhl brahma,
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poznání svého pravého Já. Jistû nás nepﬁekvapí, Ïe tyto vlastnosti odpovídají poznání
z slok 13.8-12, bytosti osvobozené od kvalit ze slok 14.22-25 a BoÏsk˘m vlastnostem
ze slok 16.1-3.
51-53. Kdo s rozumem oãi‰tûn˘m se ukáznil, vytrvalostí ovládl své Já, vzdal
se zvuku a dal‰ích smyslov˘ch jevÛ, odvrhl vá‰eÀ i nenávist, prodlévá v osamûní,
jí lehce, zkrotil ﬁeã, tûlo i mysl, vÏdy setrvává ve vnitﬁním vytrÏení, uch˘lil
se k nejvy‰‰í svobodû, zavrhl fale‰né já, násilí, nadutost a Ïádost, hnûv a majetek,
nemá pocit vlastnictví a je zklidnûn˘ - je hoden ztotoÏnit se s brahma.
54. Kdo se ztotoÏnil s brahma a spoãinul ve svém Já, nechová zármutek ani touhu
a ke v‰em bytostem je stejn˘, dosáhne nejvy‰‰í oddanosti a lásky ke Mnû.
Princip je opût stejn˘, zpÛsob jeho dosaÏení také. K dosaÏení poznání vede poctivé
pûstování jógy tak, aby byly ovládnuty smysly, oãi‰tûna a osvobozena mysl, zniãeny
ve‰keré ru‰ivé emoce a svazující pﬁipoutanosti a nesvobody. Dále musí b˘t zniãeny ve‰keré
touhy, které budují vlastní pocit dÛleÏitosti a nahrazeny naprostou oddaností Bohu.
Tím se odstraní fale‰né já a jeho zmizením se rozzáﬁí pravé BoÏské Já jehoÏ záﬁe pﬁekoná
v‰echny kladné touhy.
55. Oddaností pochopí, jak˘ jsem a kdo vpravdû jsem, a kdyÏ Mne pravdivû pozná,
vzápûtí do Mne vstoupí.
Pouze oddan˘m odevzdáním Bohu mÛÏe ãlovûk dosáhnout dokonalosti. Nikdo není ze zaãátku
schopen úplného odevzdání, ale kaÏd˘ mÛÏe odevzdat alespoÀ ãást své zátûÏe Bohu.
To mu umoÏní získat BoÏí milost a pak rychle následuje úplné odevzdání, bez nûhoÏ
je trvalé setrvání v BoÏí blaÏenosti nemoÏné. Srí Ramana Mahari‰i ﬁíkal: "KdyÏ nasednete
do vlaku, kam dáte svá zavazadla? Do police pro zavazadla. NedrÏíte je celou cestu
na klínû? To by dûlal jen blázen. Ale vût‰í blázen je ten, kdo si myslí, Ïe nûco vlastní,
nûco koná a je za nûco odpovûdn˘". V‰e koná BÛh, buìte jen nástrojem, v‰e vlastní BÛh,
buìte jen doãasn˘m pronajímatelem a v‰e se odehraje tak jak BÛh zam˘‰lí, vy jen dûlejte
co nejlépe svou povinnost a nestarejte se o v˘sledek.
56. Kdo se ke Mnû uch˘lí, byÈ ustaviãnû koná nejrÛznûj‰í ãiny, z Mé milosti dosáhne
odvûk˘ a nepomíjející stav.
57. V‰echny ãiny odevzdej v mysli Mnû, uãiÀ ze Mne svÛj nejvy‰‰í cíl, uklidni svou
mysl i rozum a ustaviãnû ke Mnû upínej své my‰lenky.
V‰echny ãiny se odehrávají v Bohu, v‰e se odehraje tak, jak bylo pﬁedem urãeno. JelikoÏ
vtûlené bytosti neznají v˘sledek, jedin˘ správn˘ zpÛsob je vykonat svou povinnost,
ale v˘sledek nechat na Bohu a jeho rozhodnutí. Toto je nejvy‰‰í moudrost, toto je cíl jógy,
toto je pravé odevzdání a odﬁíkání.
58. S my‰lenkami upnut˘mi ke Mnû se z Mé milosti povznese‰ nad v‰echny nesnáze
- jestliÏe v‰ak pod vlivem fale‰ného já neuposlechne‰, bude‰ ztracen.
Poznání svého pravého BoÏského Já odhaluje pravou vûãnou a nemûnnou realitu Boha
a mûní také pohled na hmotn˘ svût.Ten se stává hrou zprostﬁedkovanou smysly a myslí. Hrou
s jasn˘mi pravidly zákona pﬁíãiny a následku. Kdo pozná tuto jedinou správnou skuteãnost,
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je nezávisl˘ na hmotném svûtû, vÏdy klidn˘ a spoãívající v blaÏenosti. Aãkoli nemá Ïádn˘ vztah
k hmotnému svûtu, pﬁesto vykonává své povinnosti, protoÏe to je jedin˘ správn˘ a ãist˘
zpÛsob chování. Ten, kdo Ïije v iluzi Ega, fale‰ného já, ten jedná na základû tuÏeb
a pﬁipoutaností, nikdy nemá klid a ve‰keré získané ‰tûstí se hroutí v utrpeních. Takov˘
ãlovûk je naprosto ztracen v labyrintu své mysli.
59. Pokud jsi podlehl iluzi fale‰ného já a myslí‰ si, Ïe nebude‰ bojovat,
tvé pﬁedsevzetí je marné, tvoje pﬁirozenost tû k boji pﬁimûje.
Nevykonáním povinnosti se nezbavíme odpovûdnosti. Tato povinnost bude stále ãekat,
aÏ ji splníme. Tím, Ïe se budeme snaÏit zapomenout, problém nevyﬁe‰íme a vût‰inou
jej budeme zhor‰ovat. Nejlep‰í je stateãnû se postavit svému osudu, moudrostí poznat
prav˘ stav vûcí a s rozmyslem vzniklé problémy vyﬁe‰it a své povinnosti dále dodrÏovat.
60. I kdybys tak z poblouzení nechtûl, synu Kuntí, uãinit, pﬁec poután vlastními ãiny,
zrozen˘mi z tvé podstaty, to i proti své vÛli uãiní‰.
Pouze nevûdomost zpÛsobuje tvé problémy. Uvûﬁ Mi, poznej Mne a jednej správnû.
Neuãiní‰-li tak s rozmyslem, ãasem tak bude‰ muset podstoupit daleko vût‰í utrpení
z donucení.
61. V srdci v‰ech bytostí dlí, ArdÏuno, pán a v‰emi bytostmi zasazen˘mi v soukolí
pomocí své iluze otáãí.
62. Jen v nûm hledej útoãi‰tû cel˘m sv˘m bytím, ó Bharatovãe, a z jeho milosti
nabude‰ vrcholného míru a vûãného spoãinutí.
BÛh nám dává na‰e osudy podle na‰eho chování v minulosti. V‰e je poskládáno
do sloÏitého, ale dokonalého obrazce. Jen ten, kdo se povznese nad hmotnou existenci
a dosáhne sebepoznání, je schopen tento obrazec vnímat a orientovat se v nûm.
63. Vyjevil jsem ti zde poznání, nejdÛvûrnûj‰í z dÛvûrn˘ch, plnû si je promysli,
a pak udûlej, co je ti libo.
Nyní ví‰ v‰e, dostalo se ti nejvy‰‰ího poznání. Pokud Mne je‰tû nezná‰, pak uvûﬁ tomu
co jsem ti ﬁekl a jednej dle Mé rady. Dosáhni sebepoznání, poznej své pravé BoÏské Já,
najdi Mne ve svém Srdci a bude‰ vûdût jak správnû jednat.
64. Sly‰ znovu Má svrchovaná slova, ze v‰ech nejdÛvûrnûj‰í. Jsi Mi nadmíru drah˘,
proto ti povím, v ãem spoãívá tvé dobro.
Následující ver‰ je oznaãen za nejvût‰í dar, za nejvût‰í a nejdÛvûrnûj‰í poznání.
Je to To nejdÛleÏitûj‰í, co ãlovûk musí vûdût, aby dosáhl sebepoznání a spoãinul v BoÏské
blaÏenosti.
65. S myslí ke Mnû upnutou se Mi oddej, obûtuj Mi a klaÀ se Mi. âestnû ti slibuji,
Ïe ke Mnû dojde‰, vÏdyÈ jsi mi drah˘.
Cestou poznání Mne najdi ve své mysli, pﬁijì ke Mnû cestou oddanosti, odevzdej Mi své
bﬁímû cestou neulpívání a zakonãi svou cestu k naprostému spoãinutí v Mém klidu.
Urãitû to dokáÏe‰, jsi MÛj pﬁítel, sídlím v tvém Srdci, jsem tv˘m zdrojem, neboj se,
nepochybuj a dokaÏ to. Srovnej s 9.34
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66. Vzdej se v‰eho a jen ke Mnû se utíkej. Neboj se, Já tû osvobodím ode v‰eho
zlého.
Tímto zpÛsobem pﬁekonej v‰echna náboÏenství. KaÏdé náboÏenství je cestou k jeho
osvícenému zakladateli. KaÏd˘ osvícen˘ zakladatel náboÏenství je cestou k Bohu. NezapomeÀ,
cílem tvé cesty je poznání Mne jako tvého pravého Já. BÛh je vÏdy Já. Já nevûdomého
ãlovûka v‰ak není BÛh. Pouze Já osvíceného ãlovûka je BÛh.
67. Nikdy v‰ak toto nesdûluj tomu, kdo nekoná pokání, kdo není oddan˘, kdo nechce
poslouchat nebo kdo Mû znevaÏuje.
Sdûlování tohoto nejvy‰‰ího poznání lidem, kteﬁí nejsou dostateãnû pokroãilí je zbyteãné
a obãas pro ‰iﬁitele nebezpeãné. Navíc se toto uãení stává terãem rÛzného veﬁejného
zlehãování a znehodnocování. Tím se sniÏuje jeho váÏnost a nûkteﬁí lidé tak mohou pﬁijít
o mocnou zbraÀ proti své nevûdomosti.
68. Kdo Mi projeví nejvy‰‰í oddanost a toto svrchované tajemství zvûstuje tûm, kdo jsou
Mi oddáni, ten ke Mnû nepochybnû dospûje.
Ten, kdo ‰íﬁí tuto moudrost mezi lidi, kteﬁí o nûj mají zájem jedná tak v nejdokonalej‰ím
souladu s Bohem a pomáhá tak sv˘m ÏákÛm a zároveÀ zdokonaluje sám sebe. Toto je velice
dobrá cesta k sebepoznání. Pokud v‰ak je‰tû nedosáhl nejvy‰‰ího cíle, je nutno, aby
se drÏel pﬁesnû slov Kri‰ny nebo jin˘ch realizovan˘ch uãitelÛ a nepokou‰el se je vysvûtlovat.
Tím by díky své nevûdomosti mohl zpÛsobit zbyteãn˘ zmatek v mysli sv˘ch posluchaãÛ.
69. Není proto mezi lidmi nikoho, kdo by vykonal nûco Mnû milej‰ího, a na celé
zemi Mi nebude nikdo jin˘ draÏ‰í.
70. A kdo se do této na‰í rozmluvy o ﬁádu zahloubá, ten Mne podle mého mínûní uctí
obûtí poznání.
Studium Bhagavadgíty prohla‰uje Kri‰na za jeden z druhÛ cesty poznání. Navíc ten,
kdo ‰íﬁí toto poznání správn˘m lidem je Bohu nejdraÏ‰í, coÏ znamená, Ïe je na nejlep‰í
cestû k sebepoznání a to cestou oddanosti. Bhagavadgíta je tak úpln˘m návodem k duchovnímu
poznání a kaÏd˘ má moÏnost v ní nalézt svoji skulinu, která ho ke skuteãné cestû dovede,
bude ho na ní provázet aÏ k sebepoznání a pomÛÏe mu i správnû vyuÏít obdrÏenou
BoÏí milost.
71. A rovnûÏ ãlovûk, kter˘ ji vyslechne s vírou a bez zlomyslnosti, bude osvobozen
a dosáhne ‰Èastn˘ch svûtÛ lidí spravedliv˘ch.
Pro ty, kteﬁí vûﬁí v Boha, ale nejsou schopni k nûmu pﬁímo smûﬁovat, je poslech Bhagavadgíty
zpÛsobem jejich duchovního rÛstu. Tento rÛst je sice pomal˘, ale zaruãuje lep‰í podmínky
v budoucích Ïivotech a rozhodnû nezpÛsobí zhor‰ení osudu.
72. Zdali jsi, synu Prthy, tomu naslouchal se soustﬁedûnou mysli? Zda se tvé poblouzení
zplozené nepoznáním vytratilo, ó DhanandÏajo?
Pro duchovní pokrok je nutné soustﬁedûní pozornosti na tento jedin˘ cíl. Mysl tûkající
z pﬁedmûtu na pﬁedmût nemÛÏe dosáhnout pokroku. ArdÏuna je zde nazván dobyvatel
vítûzství, protoÏe je nyní vyzbrojen pro svou bitvu tûmi nejlep‰ími zbranûmi. Nic mu
nechybí, jen musí v‰e správnû a efektivnû vyuÏít pro zniãení nepﬁítele. Nesmí váhat,

106

18.66

musí jednat klidnû a s rozmyslem, pevnû a odhodlanû jít za sv˘m cílem. Jen tak porazí
nevûdomost, která ho zotroãuje.
73. ArdÏuna pravil: Tvou milostí, ó Aãjuto, jsem rozpt˘lil svÛj omyl a znovu jsem
se rozpomnûl. Stojím zde nemaje pochyb a podle Tv˘ch slov se zachovám.
ArdÏuna vyuÏil Kri‰novy milosti dokonale. Pﬁekonal pochybnosti, povznesl se nad svoji
iluzi, uvûdomil si své pravé Já a poznal, Ïe v‰echny rady udûlené jeho uãitelem Kri‰nou jsou
dokonalé. Je pﬁipraven dob˘t úplného vítûzství a dosáhnout naprosté svobody.
74. SaÀdÏaja pravil: Takto jsem vyslechl tuto rozmluvu Vásudévy s velkodu‰n˘m
synem Prthy, skvûlou a vzru‰ující, Ïe mi vstávají vlasy na hlavû.
75. Z milosti Vjásovy jsem sly‰el toto svrchované tajemství, zvûst o józe,
jak ji osobnû vyjevil pán jógy, samotn˘ Kri‰na.
76. Kdykoli si pﬁipomínán tuto zázraãnou a blahodárnou rozmluvu Ké‰avy s ArdÏunou,
ó králi, stále se znova a znova zachvívám radostí.
77. A kdykoli si opût vybavím divuplnou podobu Hariho, velice Ïasnu, ó králi,
a raduji se znova a znova.
SaÀdÏaja uzavírá Bhagavadgítu sv˘mi slovy tak, jak by to mûl uãinit kaÏd˘ Ïák. Rozhovor
BoÏské osobnosti a nejãist‰ího z lidí musí kaÏdého soudného ãlovûka zaujmout a vyvolat
zájem o nastoupení duchovní cesty k sebepoznání. Bhagavadgíta obsahuje kompletní návod
jak cviãit jógu a tak postupnû získávat moudrost a pﬁekonávat nevûdomost. Tento návod
je sloÏit˘ a cesta samotná je obtíÏná a plná nástrah, ale kaÏd˘ pokrok je odmûnûn radostí
a získání nejvy‰‰ího poznání je nepopsatelná blaÏenost.
78. Kde je Kri‰na, pán jógy, kde je luãi‰tník ArdÏuna, tam, jak míním, je ‰tûstí,
vítûzství, hojnost a neochvûjná spravedlnost.
Tento ver‰ zavr‰uje celou Bhagavadgítu. V Srdci kaÏdé bytosti je BÛh a základem mysli
kaÏdé bytosti je ArdÏuna. Tím je kaÏdému pﬁislíbeno, Ïe jakmile se pustí do boje proti
své nevûdomosti, tak nemÛÏe prohrát. MÛÏe jen získat ãásteãnû nebo úplnû poznání svého
pravého Já. KaÏd˘ mÛÏe poznat svoji vûãnou, nemûnnou a blaÏenou podstatu. To je vskutku
jedin˘ opravdov˘ zázrak v tomto svûtû. A kaÏd˘ jej mÛÏe uskuteãnit.
Závûrem
Moderní badatelé zkoumající Bhagavadgítu popírají, Ïe by to bylo dílo jediné bytosti.
Na rÛzn˘ch rozborech se snaÏí dokázat urãit˘ v˘voj, doplÀování a roz‰iﬁování tohoto díla
mnoho autory po pomûrnû dlouhé období stovek let. Naproti Indové vûﬁí, Ïe Bhagavadgíta
je dílem Kri‰nov˘m, kdy ji vyslovil pro ArdÏunu tûsnû pﬁed vypuknutím bitvy. Je moÏné
nûjak˘m zpÛsobem tyto zdánlivû protichÛdné názory sjednotit? Samozﬁejmû, Ïe to lze.
UváÏíme-li obsah Bhagavadgíty, kde se dozvíme, Ïe v kaÏdém ãlovûku, v jeho srdci dlí Kri‰na,
potom nám jednodu‰e vychází, Ïe Kri‰na byl pÛvodcem v‰ech autorÛ Mahabharáty a tím
i Bhagavadgíty. V‰ichni jednotliví autoﬁi jsou pouze nástroje, které mûly toto dílo vytvoﬁit
a zachovat pro dal‰í generace. A co ten dlouh˘ ãas? To je pﬁece opût sám Kri‰na, ãas kter˘
niãí, ale také ãas kter˘ tvoﬁí.Touto metodou, kdy aplikujeme komplexní zpÛsob my‰lení IndÛ
na analytické my‰lení evropské, mÛÏeme dojít ke shodû. Na‰e analytické my‰lení zkoumá
detaily, ale pﬁehlíÏí celkovou funkci v‰ech detailÛ spojen˘ch v jeden celek. Naproti tomu
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indick˘ zpÛsob my‰lení pﬁedpokládá univerzální pﬁíãinu, pÛvod a zdroj ve‰keré existence,
uvûdomuje si nepﬁebernou provázanost v‰ech jejích projevÛ a snaÏí se v‰echny jednotlivé
detaily vnímat právû ve v‰ech moÏn˘ch souvislostech. Tento pﬁístup je mnohem dokonalej‰í
a mnohem pravdivûji postihuje fenomény, které se ve svûtû a v lidsk˘ch Ïivotech objevují.
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Poznámky:

