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Katha Upanišad, také zvaná Kathakopanišad, patří ke škole Taittiríja přidružené
ke Krišna (černé) Jadžur Védě a zahrnuje příběh ze starobylé sanskrtské
literatury – viz Rig Veda 10.135, Taittiríja Bráhmana 3.1.8, Mahábhárata
Anušásana Parva 106. Tuto Upanišad tvoří dvě kapitoly, z nichž každá má tři
části (valli), a celkem 119 textů. Některé jsou totožné s Bhagavad-gítou.
Tato Upanišad odhaluje tajemství věčného osvobozeného života po smrti, jak je
vysvětlil samotný vládce smrti Jamarádža bráhmanskému chlapci Náčikétovi.
Pouze ten, kdo se nezajímá o hmotné věci, dokáže toto téma správně pochopit.
Pochopením oddělených totožností individuální a svrchované duše (Višnua) lze
dosáhnout sebeovládání, vzdát se hmotných tužeb a dosáhnout duchovní
dokonalosti. Překlad následuje Madhvův komentář.
oà saha näv avatu. saha nau bhunaktu. saha véryaà karavävahai. tejasvinäv
adhétam astu mä vidviñävahai. oà çäntiù çäntiù çäntiù.
(çänti mantra Krišna Jadžur Védy:) Kéž nás (On) oba ochrání (gurua i žáka).
Kéž se oba můžeme těšit (z plodů této Upanišad). Kéž společně dosáhneme
neochvějnosti. Ať je studium této (Upanišad) osvětlením pro nás oba. Ať
nedáme najevo opovržení jeden k druhému.

První ádhjája
První valli
1.1.1
oà uçan ha vai väjaçravasaù sarva-vedasaà dadau. tasya ha naciketä näma
putra äsa.
Vádžašravasa s touhou (po nebeských odměnách) rozdal (během oběti) vše, co
měl bráhmanům. Měl syna jménem Náčikétá.
1.1.2
taà ha kumäraà santaà dakñiëäsu néyamänäsu çraddhäm äviveça so
'manyata.

Když byly (bráhmanům) rozdávány dary, do srdce Náčikéty, který byl ještě
chlapcem, vstoupila víra, a pomyslel si:
1.1.3
pétodakä jagdha-tåëä
dugdha-dohä nirindriyäù
anandä näma te lokäs
tän sa gacchati tä dadat
'Tyto krávy v minulosti pily vodu, žraly trávu, dojily mléko a jsou zesláblé
věkem. Svět, do něhož osoba (můj otec po smrti) odejde kvůli tomu, že (při
oběti) darovala takové krávy, bude jistě neradostný.'
1.1.4
sa hoväca pitaraà täta kasmai mäà däsyaséti. dvitéyaà tåtéyaà taà. hoväca
måtyave tvä dadäméti.
(Jelikož věděl, že se jeho otec slíbil vzdát všeho svého majetku, a proto i svého
syna) řekl otci: 'Milý otče, komu mě daruješ?' Zeptal se i podruhé a potřetí, až
otec (hněvivě) odpověděl: 'Dám tě (zosobněné) Smrti.'
1.1.5
bahünäm emi prathamo
bahünäm emi madhyamaù
kià svid yamasya kartavyaà
yan mayädya kariñyati
(Náčikétá:) 'Jdu jako první z mnoha (kteří zemřou); jdu uprostřed mnoha (kteří
zemřeli nebo umírají nyní). K čemu však Jamovi (vládci zemřelých) budu? Co
mým prostřednictvím učiní?'
1.1.6
anupaçya yathä pürve
pratipaçya tathäpare
çañyam iva martyaù pacyate
çañyam iväjäyate punaù

'Pohleď, co se stalo v minulosti, pohleď, co se stane v budoucnosti. Tak jako
obilí (uzraje, je požato,) uvařeno, (snězeno, vrátí se do země jako hnojivo,
přemění se) a opět vyraší. Stejně se smrtelníci opakovaně rodí.'
1.1.7
vaiçvänaraù praviçaty atithir brähmaëo gåhän
tasyaitäà çäntià kurvanti hara vaivasvatodakam
(Náčikétá vstupuje do sídla Jamy Vaivasvaty, Vivasvánova syna, ale ten není
přítomen. Podle otcova pokynu měl Náčikétá odmítnout pohostinnost jeho
manželky po tři dny a konkrétně zodpovědět tři Jamovy otázky. Když se po této
době Jama vrátil, jeho manželka mu říká:) 'Do domovů vstupuje bráhmanský
host jako oheň. Musí být uspokojen (obětinou). Přines vodu (k umytí jeho rukou
a nohou a pití), ó Vaivasvato!'
1.1.8
äçä-pratékñe saìgataà sünåtäà
ceñöä-pürte putra-paçüàç ca sarvän
etad våìkte puruñasyälpa-medhaso
yasyänaçnan vasati brähmaëo gåhe
'Pokud pošetilec ponechává ve svém domě bráhmanu, aniž by ho nasytil, zničí
všechny své naděje, očekávání, přátele, pověst, dobročinnost, syny a dobytek.'
1.1.9
tisro rätrér yad avätsér gåhe me
'naçnan brahmann atithir namasyaù
namas te 'stu brahman svasti me 'stu
tasmät prati trén varän våëéñva
(Jama:) 'Ó bráhmano, jelikož jsi ty, ctihodný host, strávil v mém domě tři noci
bez jídla, klaním se ti a nechť se mi daří! Vyber si za to ode mě tři požehnání.'
1.1.10
çänta-saìkalpaù su-manä yathä syäd
véta-manyur gautamo mäbhi måtyo
tvat-prasåñöaà mäbhivadet pratéta
etat trayäëäà prathamaà varaà våëe

(Náčikétá:) 'Ó Smrti, nechť je můj otec Gautama klidný, prostý starostí a hněvu
vůči mně. A nechť se ke mně zná a přivítá mě poté, co mě pošleš domů. Toto si
vybírám jako první ze tří požehnání.'
1.1.11
yathä purastäd bhavitä pratéta
audälakir äruëir mat-prasåñöaù
sukhaà rätréù çayitä véta-manyus
tväà dadåçivän måtyu-mukhät pramuktam
(Jama:) 'Tvůj otec, Audálaki Áruni, se bude chovat jako předtím a láskyplně tě
přivítá. Bude v noci klidně spát a bude prostý hněvu vůči tobě, až tě uvidí
osvobozeného ze chřtánu smrti.'
1.1.12
svarge loke na bhayaà kiïcanästi
na tatra tvaà na jarayä bibheti
ubhe tértväçanäyä-pipäse
çokätigo modate svarga-loke
(Náčikétá:) 'V nebeském světě (Vaikuntě) není strach, nejsi tam ty a nikdo se
tam nebojí stáří. Osoba v tomto božském sídle překonala hlad i žízeň a raduje se
mimo dosah žalu.'
1.1.13
sa tvam agnià svargyam adhyeñi måtyo
prabrühi tvaà çraddadhänäya mahyam
svarga-lokä amåtatvaà bhajanta
etat dvitéyena våëe vareëa
'Ty, Smrti, znáš ohňovou oběť, projev Pána Hariho, která vede do království
Boha. Pověz mi o ní, neboť oplývám vírou. Ti, kdo žijí v nebeském světě
(Maharloce), pomocí ní dosahují nesmrtelnosti. Toto žádám jako své druhé
požehnání.'
1.1.14
pra ti bravémi tad u me nibodha
svargyam agnià naciketaù prajänan
ananta-lokäptim atho pratiñöhäà
viddhi tvam etaà nihitaà guhäyäm

(Jama:) 'Povím ti o ní, slyš o ní ode mě. Poznáš tuto ohňovou oběť, ó Náčikéto.
Věz, že je prostředkem k dosažení nekonečného sídla Višnua, opory vesmíru a
sídlícího v srdcích všech živých bytostí.'
1.1.15
lokädim agnià tam uväca tasmai
yä iñöakä yävatér vä yathä vä
sa cäpi tat pratyavadat yathoktam
athäsya måtyuù punar eväha tuñöaù
Jama mu pověděl o Višnuovi, prvopočátku všech světů, projeveném jako obětní
oheň, jaké cihly jsou třeba pro obětiště, kolik jich má být a jak mají být
rozmístěny. Náčikétá opakoval vše, co mu to bylo řečeno, Mritju s ním byl
spokojen a opět promluvil:
1.1.16
tam abravét préyamäëo mahätmä
varaà tavehädya dadämi bhüyaù
tavaiva nämnä bhavitäyam agniù
såìkäà cemäm aneka-rüpäà gåhäëa
Ta spokojená velká duše pravila: Dávám ti tvé požehnání. Tato ohňová oběť se
bude jmenovat po tobě. Přijmi také tento mnohobarevný náhrdelník.'
1.1.17
tri-ëäciketas tribhir etya sandhià
tri-karma-kåt tarati janma-måtyü
brahma-yajïaà devam éòyaà viditvä
nicäyyemäà çäntim atyantam eti
'Ten, kdo třikrát vykoná obřad Náčikétá, jedná ve shodě se třemi (Védami) a
splnil tři povinnosti (studium s askezí, oběť a milodary), překoná zrození a smrt.
Poté, co porozuměl této oběti a poznal Jeho, který je zjeven Védami a hoden
uctívání, získá trvalý klid.'
1.1.18
tri-ëäciketas trayam etad viditvä
ya evaà vidväàç cinute näciketam
sa måtyu-päçän purataù praëodya

çokätigo modate svarga-loke
'Ten, kdo třikrát vykoná oběť Náčikétá a zná tři složky oběti (Pána Višnua,
počet cihel a jejich rozmístění), se poté, co odvrhl řetězy smrtelnosti, raduje
v božském sídle (Vaikuntě) mimo dosah žalu.'
1.1.19
eña te 'gnir naciketaù svargyo
yam avåëéthä dvitéyena vareëa
etam agnià tavaiva pravakñyanti
janäs tåtéyaà varaà naciketo våëéñva
'Toto, ó Náčikéto, je tvůj oheň, který vede na nebesa (Vaikunthu). Ten sis vybral
jako své druhé požehnání. Lidé budou o tomto ohni hovořit jako o tvém. Nyní
si, ó Náčikéto, vyber třetí požehnání.'
1.1.20
yeyaà prete vicikitsä manuñye
'stéty eke näyam astéti caike
etad vidyäm anuçiñöas tvayähaà
varäëäm eña varas tåtéyaù
(Náčikétá:) 'Mám pochybnost ohledně osvobozených džív. Někteří říkají, že
existuje jedna osoba (nadřazená jim všem), a jiní, že ne. To bych se rád od tebe
dozvěděl. To je třetí z požehnáních.'
1.1.21
devair aträpi vicikitsitaà purä
na hi suvijïeyam aëur eña dharmaù
anyaà varaà naciketo våëéñva
mä moparotsér iti mä såjainam
(Jama:) 'O tomto v minulosti pochybovali i dévové. Této osobnosti jménem
Dharma (Višnu) je velmi obtížné porozumět, protože je subtilní povahy. Vyber
si jiné požehnání, ó Náčikéto, a nenuť mě toto požehnání splnit.'
1.1.22
devair aträpi vicikitsitaà kila
tvaà ca måtyo yan na suvijïeyam ättha
vaktä cäsya tvädåg anyo na labhyo

nänyo varas tulya etasya kaçcit
(Náčikétá:) 'I když o tom i dévové pochybovali, a ty, Smrti, jsi to prohlásil za
nesnadno pochopitelné, přesto se ptám, protože nelze získat jiného (učitele) jako
ty a žádné jiné požehnání se mu nevyrovná.'
1.1.23
çatäyuñaù putra-pauträn våëéñva
bahün paçün hasti hiraëyam açvän
bhümer mahad äyatanaà våëéñva
svayaà ca jéva çarado yävad icchasi
(Jama:) 'Vyber si syny a vnuky, kteří budou žít do sta let, mnoho krav, slonů,
zlata a koní. Vyber si sídlo (království) o rozloze celé Země a žij tolik podzimů,
kolik si přeješ.'
1.1.24
etat-tulyaà yadi manyase varaà
våëéñva vittaà cira-jévikäà ca
mahä-bhümau naciketas tvam edhi
kämänäà tvä käma-bhäjaà karomi
'Dokážeš-li pomyslet na jakékoliv přání jemu rovné, vyber si je. Vyber si
bohatství a dlouhý život. Staň se králem celé Země, Náčikéto. Činím tě
poživatelem všech přání.'
1.1.25
ye ye kämä durlabhä martya-loke
sarvän kämäàç chandataù prärthayasva
imä rämäù sa-rathäù sa-türyä
na hédåçä lambhanéyä manuñyaiù
äbhir mat pratäbhiù paricärayasya
naciketo maraëaà mänupräkñéù
'Jakékoliv přání těžko dosažitelné ve světě smrtelníků, cokoliv si přeješ, požádej
mě o to. Tyto dívky s kočáry a hudebními nástroji nejsou dostupné pro lidi. Buď
jimi obsluhován, když ti je dám, Náčikéto, ale neptej se mě na osvobozené
džívy.'
1.1.26

çvo-bhävä martyasya yad antakaitat
sarvendriyäëäà jarayanti tejaù
api sarvaà jévitam alpam eva
tavaiva vähäs tava nåtya-géte
(Náčikétá:) 'Tyto věci jsou dočasné, ó Ukončovateli, a opotřebovávají sílu všech
smyslů (tj. způsobují stárnutí). I celý život je krátký. Nech si své kočáry, tanec a
písně.'
1.1.27
na vittena tarpaëéyo manuñyo
lapsyämahe vittam adräkñma cet tvä
jéviñyämo yävad éçiñyasi tvaà
varas tu me varaëéyaù sa eva
'Žádného člověka neudělá bohatství šťastným. Poté, co jsme tě spatřili, získáme
bohatství tak jako tak a budeme žít tak dlouho, dokud budeš vládnout. Vybírám
si jen toto požehnání (které jsem si vybral).'
1.1.28
ajéryatäm amåtänäm upetya
jéryan martyaù kvadhaù-sthaù prajänam
abhidhyäyan varëa-rati-pramodän
ati-dérghe jévite ko rameta
'Který smrtelník kdy poklesl z místa prostého stáří, sídla nesmrtelných, ó
moudrý? Kdo se dokáže radovat z dlouhého života poté, co zvážil povahu
světské krásy, rozkoše a lásky?'
1.1.29
yasminn idaà vicikitsanti måtyo
yat sämparäye mahati brühi nas tat
yo 'yaà varo güòham anupraviñöo
nänyaà tasmän naciketä våëéte
'Pověz nám o tom, na co se lidé ptají, ó Smrti, o velkém osvobození, Višnuovi.
Protože se jedná o důvěrné téma, Náčikétá si nevybírá žádné jiné požehnání.'
Druhá valli

1.2.1
anyac chreyo 'nyad utaiva preyas
te ubhe nänärthe puruñaà sinétaù
tayoù çreya ädadänasya sädhu
bhavati héyate 'rthäd ya u preyo våëéte
(Jama:) 'Svrchovaně prospěšné (šréja) je jedna věc, krátkodobě příjemné (préja)
jiná. Tyto dvě živou bytost poutají k odlišným cílům. Prospěšné vede toho, kdo
je přijme, k osvobození, ale ten, kdo si vybere příjemné, poklesne.'
1.2.2
çreyaç ca preyaç ca manuñyam etas
tau samparétya vivinakti dhéraù
çreyo hi dhéro 'bhi preyaso våëéte
preyo mando yoga-kñemäd våëéte
'Svrchovaně prospěšné a krátkodobě příjemné přicházejí k člověku, ale rozvážný
mezi nimi pečlivě rozlišuje. Upřednostňuje prospěšné před příjemným, ale
pošetilec volí příjemné.'
1.2.3
sa tvaà priyän priya-rüpäàç ca kämän
abhidhyäyan naciketo 'tyasräkñéù
naitäà såìkäà vitta-mayém aväpto
yasyäà majjanti bahavo manuñyäù
'Ty, ó Náčikéto, poté, co jsi uvažoval o všech rozkoších a příjemně vypadajících
věcech, jsi je všechny zavrhl. Nepřijal jsi (pomyslný) zlatý řetěz, který poutá
mnoho lidí.'
1.2.4
düram ete viparéte viñücé
avidyä yä ca vidyeti jïätä
vidyäbhépsinaà naciketasaà manye
na tvä kämä bahavo lolupanta
'Moudří vědí, že poznání a nevědomost jsou od sebe vzdálené a vedou
k odlišným cílům. Mám za to, ó Náčikéto, že hledáš poznání, neboť jsi netoužil
ani po mnohých rozkoších.'

1.2.5
avidyäyäm antare vartamänäù
svayaà dhéräù paëòitaà-manyamänäù
dadramyamäëäù pariyanti müòhä
andhenaiva néyamänä yathändhäù
'Pošetilci dlí v temnotě nevědomosti, kvůli pýše se považují za moudré, jsou
pyšní na marné poznání, klopýtají stále dokola jako slepci vedení slepcem.
1.2.6
na sämparäyaù pratibhäti bälaà
pramädyantaà vitta-mohena müòham
ayaà loko nästi para iti mäné
punaù punar vaçam äpadyate me
'Pán, který uděluje osvobození, neosvítí dětinského pošetilce zmámeného
přeludem bohatství. Ten, kdo si myslí: "Nic vyššího než tento svět není", znovu
a znovu upadá pod mou pravomoc.'
1.2.7
çravaëäyäpi bahubhir yo na labhyaù
çåëvanto 'pi bahavo yaà na vidyuù
äçcaryo vaktä kuçalo 'sya labdhäçcaryo jïätä kuçalänuçiñöaù
'O Pánu mnozí neuslyší (či nedokáží naslouchat), zatímco mnozí, i když o Něm
slyší, Ho nepoznají. Úžasný je člověk, který o Něm mluví (učí) a úžasný je ten,
kdo Ho opravdu zná, i když se o Něm naučil od schopného učitele.'
1.2.8
na nareëävareëa prokta eña
sujïeyo bahudhä cintyamänaù
ananya-prokta gatir atra nästy
aëéyän hy atarkyam aëupramäëät
'Když je Pán vyložen člověkem na nižší úrovni, není správně pochopitelný ani
po častém promýšlení. Není-li vyložen jiným (nebo je-li vyložen advaita-vádím,
který se považuje za totožného s Pánem), nelze Ho dosáhnout, neboť se vymyká
logice a je menší než nepatrné individuální džívy.'

1.2.9
naiñä tarkeëa matir äpaneyä
proktänyenaiva sujïänäya preñöha
yäà tvam äpaù satya-dhåtir batäsi
tvädåì no bhüyän naciketaù prañöä
'Toto učení není dosažitelné logickou argumentací, ale když je předneseno jinou
osobou (oddaným), je snadno pochopitelné, ó drahý. Ty jsi vskutku člověk
pravého odhodlání (spočívající v Absolutní Pravdě). Je málo takových jako ty, ó
Náčikéto, hledači pravdy!'
1.2.10
jänämy ahaà çevadhir ity anityaà
na hy adhruvaiù präpyate hi dhruvaà tat
tato mayä naciketaç cito 'gnir
anityair dravyaiù präptavän asmi nityam
'Vím, že skutečné bohatství je věčný Pán Višnu. Není nikdy dosažitelný těmi,
kterým chybí důslednost. Proto jsem ustanovil ohňovou oběť, Náčikéto, a
pomocí pomíjivých obětin (či smyslů) jsem obdržel věčné (Pána).'
1.2.11
kämasyäptià jagataù pratiñöhäà
krator änantyam abhayasya päram
stoma-mahad urugäyaà pratiñöhäà
dåñövä dhåtyä dhéro naciketo 'tyasräkñéù
'On je splněním všech tužeb, základ světa, nekonečné útočiště pro konatele
obětí), (druhý) břeh, kde není strachu (Vaikuntha), védskými ódami oslavované
širé sídlo, místo odpočinku. Ó moudrý Náčikéto, poznal jsi Ho a s pevným
odhodláním jsi zavrhl veškeré světské rozkoše.'
1.2.12
taà durdarçaà güòham anupraviñöaà
guhähitaà gahvare-ñöhaà puräëam
adhyätma-yogädhigamena devaà
matvä dhéro harña-çokau jahäti

'Je obtížné Ho spatřit, je skrytý v těle a sídlí v jeskyni (srdce, zvláště
osvobozených džív), je starobylý (či nejstarší) déva poznatelný nehmotnou
jógou. Moudrý, který Ho pozná, překoná hmotnou radost a žal.'
1.2.13
etac chrutvä samparigåhya martyaù
pravåhya dharmyam aëum etam äpya
sa modate modanéyaà hi labdhvä
vivåtaà sadma naciketasaà manye
'Smrtelník, který toto (učení) vyslechl, přijal a poznal odlišnost Pána a nepatrné
džívy, dosáhne subtilního majitele osobních vlastností, Pána Višnua. Pak se
raduje, protože obdržel Jeho, který je zdrojem blaženosti. Mám za to, že Jeho
sídlo (Vaikuntha) je ti otevřené, ó Náčikéto.'
1.2.14
anyatra dharmäd anyaträdharmäd
anyaträsmät kåtäkåtät
anyatra bhütäc ca bhavyäc ca
yat tat paçyasi tad vada
Liší se od osob následujících dharmu i adharmu, od tohoto světa příčiny a
následku i od minulosti a budoucnosti. Jak Jej vidíš, tak o Něm mluv.'
1.2.15
sarve vedä yat padam ämananti
tapäàsi sarväëi ca yad vadanti
yad icchanto brahmacaryaà caranti
tat te padaà saìgraheëa bravémy. om ity etat
'To (slovo, místo nebo podobu), o kterém hovoří všechny Védy a všechny druhy
askeze, po kterém touží brahmačárí (a proto dodržují celibát), ti stručně sdělím –
je to óm.'
1.2.16
etad dhy eväkñaraà brahma
etad dhy eväkñaraà param
etad dhy eväkñaraà jïätvä
yo yad icchati tasya tat

'Tato nepomíjivá slabika znamená Brahman, tato nepomíjivá slabika znamená
nejvyšší (Brahman, tj. Višnu). Ten, kdo zná tuto nepomíjivou slabiku, získá vše,
po čem touží.'
1.2.17
etad älambanaà çreñöham
etad älambanaà param
etad älambanaà jïätvä
brahma-loke mahéyate
'Toto je nejlepší opora, toto je nejvyšší opora. Ten, kdo tuto oporu zná, je
oslavován v duchovním světě Brahmanu.'
1.2.18
na jäyate mriyate vä vipaçcin
näyaà kutaçcin na babhüva kaçcit
ajo nityaù çäçvato 'yaà puräëo
na hanyate hanyamäne çarére
'Moudrá vtělená džíva tak jako Pán není zrozena ani neumírá, nikde a nikdy. Z
ničeho nevzešla, je věčná, neumírající a starobylá. Není zabita, i když je zabito
tělo.'
1.2.19
hantä cen manyate hantuà
hataç cen manyate hatam
ubhau tau na vijänéto
näyaà hanti na hanyate
'Pokud si někdo myslí, že zabíjí, a pokud si někdo myslí, že je zabit, oba
nechápou. Džíva totiž nezabíjí ani není zabita.'
1.2.20
aëor aëéyän mahato mahéyän
ätmäsya jantor nihito guhäyäm
tam akratuù paçyati véta-çoko
dhätuù prasädän mahimänam ätmanaù

'Menší než malý a větší než velký (Paramátmá Višnu) je skryt v srdci živé
bytosti (džívy). Když Jej oddaný spatří, je zbaven tužeb a žalu a milostí Pána
(Dhátr) si uvědomí Jeho svrchovanost.'
1.2.21
äséno düraà vrajati
çayäno yäti sarvataù
kas taà mahä-madaà devaà
mad anyo jïätum arhati
'I když v klidu sedí, jde daleko, i když leží, pohybuje se všude. Kdo kromě
někoho podobného mě dokáže porozumět tomuto dévovi (Pánu), který udílí
radost i žal?'
1.2.22
açaréraà çaréreñv
anavastheñv avasthitam
mahäntaà vibhum ätmänaà
matvä dhéro na çocati
'Moudrý, který zná Paramátmu jako nevtělenou, ale přítomnou v tělech džív,
jako neměnnou mezi proměnlivými věcmi, jako velkou a všudypřítomnou, se
nermoutí (nad odchodem džívy z těla po smrti).'
1.2.23
näyam ätmä pravacanena labhyo
na medhayä na bahunä çrutena
yam evaiña våëute tena labhyas
tasyaiña ätmä vivåëute tanüà sväm
'Této Paramátmy (ani individuální džívy) nelze dosáhnout nasloucháním
rozhovorů (o Ní), intelektem ani studiem mnoha písem. Dosáhnout Jí může
pouze ten, koho si vybere. Jemu zjeví svou osobní podobu.'
1.2.24
nävirato duçcaritän
näçänto näsamähitaù
näçänta-mänaso väpi
prajïänenainam äpnuyät

'Ten, kdo se odvrátil od páchání zla, není rozrušený, nechybí mu cílevědomost a
jehož mysl není neklidná, může Paramátmy dosáhnout (transcendentním)
poznáním.'
1.2.25
yasya brahma ca kñatraà ca
ubhe bhavata odanaù
måtyur yasyopasecanaà
ka itthä veda yatra saù
'Kdo tedy může vědět, kde (Paramátmá) je, když jsou pro Ni bráhmanové (či
Brahmá) a kšatrijové (či Váju) pouhou vařenou rýží a samotná Smrt (či Rudra)
kořením (okořeněným ghí)?'
Třetí valli
1.3.1
åtaà pibantau sukåtasya loke
guhäà praviñöau parame parärdhe
chäyätapau brahma-vido vadanti
païcägnayo ye ca tri-ëäciketäù
(Jama:) 'Existují dva aspekty Boha (Garbhodakašájí Višnu a Kšírodakašájí
Višnu), jež pijí svou odměnu ve světě hmoty. (Druhý z nich) vstoupil do jeskyně
(srdce vtělených džív), sídlí na nejvyšším vrcholu (hlavní práně v srdci). Ti, kdo
znají Brahman, jej nazývají (chladivý) stín (z pohledu svatých) a (palčivé)
slunce (z pohledu bezbožných), tak jako hospodáři, kteří udržují pět domácích
ohňů a třikrát vykonali oběť Náčikétá.'
1.3.2
yaù setur éjänänäà
akñaraà brahma yat param
abhayaà titérñatäà päraà
näciketaà çakemahi
'Znám ten nepomíjející svrchovaný Brahman, Pána Višnua, Božstvo obřadu
Náčikétá, který je útočištěm (setu) pro konatele obětí, kteří chtějí přejít na druhý
břeh (oceánu hmotného utrpení), kde není strachu (Vaikuntha).'
1.3.3

ätmänaà rathinaà viddhi
çaréraà ratham eva tu
buddhià tu särathià viddhi
manaù pragraham eva ca
'Věz, že džívátmá je cestujícím v kočáře (těle), inteligence (buddhi) je vozataj a
mysl (manas) jsou otěže.'
1.3.4
indriyäëi hayän ähur
viñayäàs teñu gocarän
ätmendriya-mano-yuktaà
bhoktety ähur manéñiëaù
'Moudří nazývají smysly (indrija) koňmi, předměty smyslů jsou cesty. Když je
džívátmá spojena se smysly prostřednictvím mysli, nazývají ji poživatelem
požitku a utrpení (bhoktá).'
1.3.5
yas tv avijïäna-vän bhavaty
ayuktena manasä sadä
tasyendriyäëy avaçyäni
duñöäçvä iva säratheù
'Nevědomý, jehož mysl (otěže) není nikdy pevně pod kontrolou, má smysly
neovladatelné jako vozatajovi neposlušní koně.'
1.3.6
yas tu vijïäna-vän bhavati
yuktena manasä sadä
tasyendriyäëi vaçyäni
sad-açvä iva säratheù
'Ten, kdo však oplývá poznáním zrozeným ze zkušenosti a jehož mysl je vždy
pevně pod kontrolou, má smysly ovládnuté jako vozatajovi poslušní koně.'
1.3.7
tas tv avijïäna-vän bhavaty
amanaskaù sadäçuciù
na sa tat padam äpnoti

saàsäraà cädhigacchati
'Ten, kdo nemá poznání, neovládá svou mysl (či se nezajímá o duchovní témata)
a je vždy nečistý, nedosáhne toho sídla (Vaikunthy), ale vstupuje do samsáry.'
1.3.8
yas tu vijïäna-vän bhavati
samanaskaù sadä çuciù
sa tu tat padam äpnoti
yasmäd bhüyo na jäyate
'Ten, kdo však má poznání, ovládá svou mysl a je vždy čistý, dosáhne toho sídla
(Vaikunthy), odkud se již znovu nezrodí (v samsáře).'
1.3.9
vijïäna-särathis yas tu
manaù pragrahavän naraù
so 'dhvanaù päram äpnoti
tad viñëoù paramaà padam
'Ten, kdo však má poznání (Absolutního) jako jeho vozataj a drží opratě mysli,
dosáhne konečného cíle cesty, svrchovaného sídla Višnua (pozn.: podle Madhvy
se jedná o Vámanadéva).'
1.3.10
indriyebhyaù parä hy arthä
arthebhyaç ca paraà manaù
manasas tu parä buddhir
buddher ätmä mahän paraù
'Nad smysly jsou (jejich) předměty, nad předměty smyslů je mysl, nad myslí je
inteligence, daleko nad inteligencí je átmá.' (Madhvův komentář - viz 1.3.13)
1.3.11
mahataù param avyaktam
avyaktät puruñaù paraù
puruñän na paraà kiïcit
sä käñöhä sä parä gatiù

'Nad mahat-tattvou (fyzickou hmotou) je neprojevené (subtilní tělo, Vedánta
sútra 1.4.1-2/-7), nad neprojeveným je osoba, Puruša (Paramátmá). Nad Purušou
není nic, ten je hranicí, nejvyšším cílem.'
1.3.12
eña sarveñu bhüteñu
güòhätmä na prakäçate
dåçyate tv agryayä buddhyä
sükñmayä sükñma-darçibhiù
'Tato Paramátmá je skrytá ve všech bytostech a neprojevuje se (komukoliv).
Vidí Ji však pozorovatelé se subtilním pohledem nabytým svrchovaně bystrou a
subtilní inteligencí.'
1.3.13
yacched väë manasé präjïas
tad yacchej jïäna ätmani
jïänam ätmani mahati niyacchet
tad yacchec chänta ätmani
'Moudrý člověk by měl meditovat o řeči jako podřízené mysli (Madhva: o
dévech vládnoucích řeči jako podřízených dévům vládnoucím mysli); o (dévech
vládnoucích) mysli jako podřízené poznání (Sarasvatí déví); o poznání jako
podřízeném mahat-tattvě (Brahmovi); o nich (dévech hmotných projevů) jako
podřízených Ramá déví (Lakšmí) a té jako podřízené Paramátmě (Višnuovi).'
1.3.14
uttiñöhata jägrata präpya varän nibodhata
kñurasya dhärä niçitä duratyayä
durgaà pathas tat kavayo vadanti
'Vstaň, probuď se! Získal jsi vznešenou bytost (jako gurua), tak se od něho uč!
Moudří praví, že (duchovní) cesta je obtížná, neboť připomíná ostrou čepel
břitvy.'
1.3.15
açabdam asparçam arüpam avyayaà
tathärasaà nityam agandha-vac ca yat
anädy anantaà mahataù paraà dhruvaà
nicäyya tan måtyu-mukhät pramucyate

'Ten, kdo poznal Jeho (Purušu, Vedánta sútra 1.4.5), který není (hmotný) zvuk
ani dotek, nemá (hmotnou) podobu a je (proto) prostý úpadku, který není chuť
ani vůně, bez počátku i konce, velký a bezpochyby nadřazený hmotným
energiím, je osvobozen z čelistí Smrti.'
1.3.16
näciketam upäkhyänaà
måtyu-proktaà sanätanam
uktvä çrutvä ca medhävé
brahma-loke mahéyate
'Moudrý člověk, který přednesl nebo vyslechl věčný příběh o Náčikétovi
vyprávěný Smrtí (Jamou), dosáhne slávy v duchovním světě Brahmanu.'
1.3.17
ya imaà paraà guhyaà
çrävayed brahma-saàsadi
prayataù çräddha-käle vä
tad-änantyäya kalpate.
tad-änantyäya kalpata iti
'Ten, kdo přednáší toto největší tajemství ve shromáždění bráhmanů nebo
pozorně (s oddaností Bohu) v době oběti šráddha, získá díky tomu nekonečné
odměny, vskutku díky tomu získá nekonečné odměny (tj. je hoden věčného
života).'
Druhá ádhjája
Čtvrtá valli
2.1.1
paräïci khäni vyatåëat svayam-bhüs
tasmät paräì paçyati näntar ätman
kaçcid dhéraù pratyag-ätmänam aikñad
ävåtta-cakñur amåtatvam icchan
(Jama:) 'Sebeprojevený (Brahmá) stvořil tělesné otvory (smysly) tak, že směřují
ven: proto člověk hledí ven, ne do sebe. Zřídka nějaký mudrc, s očima
zavřenýma a toužící po nesmrtelnosti, spatří Paramátmu uvnitř.'

2.1.2
paräcaù kämän anuyänti bäläs
te måtyor yänti vitatasya päçam
atha dhérä amåtatvaà viditvä
dhruvam adhruveñv iha prärthayante
'Dětinští pošetilci usilují o vnější rozkoše a padají do pasti široce roztažených
tenat smrti. Proto mudrci, kteří znají povahu nesmrtelnosti, nehledají nic stálého
mezi nestálými věcmi zde.'
2.1.3
yena rüpaà rasaà gandhaà
çabdän sparçäàç ca maithunän
etenaiva vijänäti kim atra pariçiñyate.
etad vai tat
'Díky Němu vnímáme podobu, chuť, vůni, zvuk a pohlavní rozkoš. Díky Němu
známe i to, co existuje mimo ně. Je tomu tak.'
2.1.4
svapäntaà jägaritäntaà
cobhau yenänupaçyate
mahäntaà vibhum ätmänaà
matvä dhéro na çocati
'Moudrý, když pozná toho, díky kterému vnímá všechny předměty ve spánku i
během bdění, velkou všudypřítomnou Paramátmu, se nermoutí.'
2.1.5
ya imaà madhv-adaà veda
ätmänaà jévam antikät
éçänaà bhüta-bhavyasya
na tato vijugupsate. etad vai tat
'Ten, kdo Ho pozná, si vychutnává med, Paramátmu, která je vždy poblíž džívě
(v srdci), vládce minulosti a budoucnosti, se nebojí. Je tomu tak.
2.1.6
yaù pürvaà tapaso 'jätam

adbhyaù pürvam ajäyata
guhäà praviçya tiñöhantaà
yo bhütebhir vyapaçyate. etad vai tat
'Ten (Pán), který stvořil nezrozeného (Brahmu) před vládcem askeze (Šivou) a
před vodami (a ostatními živly), vstoupil do srdce (vtělených džív), sídlí v něm a
vnímá (vše) spolu se živly (mahábhúta). Je tomu tak.'
2.1.7
yä präëena sambhavaty
aditir devatä-mayé
guhäà praviçya tiñöhantéà
yä bhütebhir vyajäyata. etad vai tat
'Ten, který vstupuje (do srdce) s pránou (dechem), která je Aditi (pojídač neboli
ničitel vesmíru), útočiště dévů, (tato Osobnost Božství) vstupuje do srdce, sídlí
v něm a projevuje se skrze živly (v podobě různých avatárů). Je tomu tak.'
2.1.8
araëyor nihito jäta-vedä
garbha iva su-bhåto garbhiëébhiù
dive diva éòyo jägåvadbhir
haviñmadbhir manuñyebhir agnih. etad vai tat
'Vševědoucí Pán je uchováván (v tajnosti) mezi guruem a žákem
(představovanými dvěma dřívky arani k zapalování obětního ohně) tak jako
těhotná matka pečlivě chrání svůj plod. Den za dnem je tento posvátný oheň
(oběti Náčikétá) oslavován duchovně probuzenými lidmi, kteří do něho obětují
přečištěné máslo a tak dále. Je tomu tak.'
2.1.9
yataç codeti süryo
'staà yatra ca gacchati
taà deväù sarve 'rpitäs
tad u nätyeti kaçcana. etad vai tat
'Všichni dévové spočívají v Něm, z něhož vychází slunce (v době stvoření) a do
něhož zapadá (v době zničení). Věru, nikdo Ho nemůže překonat. Je tomu tak.'
2.1.10

yad eveha tad amutra
yad amutra tad anv iha
måtyoù sa måtyum äpnoti
ya iha näneva paçyati
'Jakékoliv (podoby, které Pán přijímá nebo činnosti, které koná) v tomto světě
jsou (totožné s Jeho podobami a činnostmi) na Vaikuntě. Podobně vše, co (koná)
na Vaikuntě, koná (když se zjevuje) v tomto světě. Ten, kdo vidí (Pána na
Vaikuntě) jako odlišného (od Jeho různých avatárů) v tomto světě, musí
opakovaně trpět smrtelnými bolestmi.'
2.1.11
manasaivedam äptavyaà
neha nänästi kiïcana
måtyoù sa måtyuà gacchati
ya iha näneva paçyati
'Toto lze pochopit myslí (očištěnou jógou): není naprosto žádný rozdíl mezi
Pánem, když sestupuje do tohoto světa (a Pánem v Jeho transcendentním sídle).
Ten, kdo mezi nimi vidí rozdíl, spěje od jedné smrti ke druhé.'
2.1.12
aìguñöha-mätraù puruño
madhya ätmani tiñöhati
éçäno bhüta-bhavyasya
na tato vijugupsate. etad vai tat
'Puruša velikosti palce spočívá uprostřed těla (v oblasti srdce) jako vládce
minulosti a budoucnosti. (Ten, kdo Ho zrealizuje v tomto projevu,) se nikoho
nebojí. Je tomu tak.'
2.1.13
aìguñöha-mätraù puruño
jyotir ivädhümakaù
éçäno bhüta-bhavyasya
sa evädya sa u çvaù. etad vai tat
'Tento Puruša velikosti palce je jako plamen bez kouře, vládce minulosti a
budoucnosti, stejný dnes i zítra. Je tomu tak.'

2.1.14
yathodakaà durge våñöaà
parvateñu vidhävati
evaà dharmän påthak paçyaàs
tän evänuvidhävati
'Tak jako dešťová voda, která spadla na pohoří, teče po úbočích dolů, ten, kdo
hledí na vlastnosti Pána jako na bytosti oddělené (od Jeho duchovní podstaty),
klesá (do temnoty).'
2.1.15
yathodakaà çuddhe çuddham
äsiktaà tädåg eva bhavati
evaà muner vijänata
ätmä bhavati gautama
'Tak jako čistá voda nalitá do čisté vody zůstane stejná, mudrc, který zná
Paramátmu, se s Ní co do kvality ztotožní, ó Gautamo (Náčikéto).'
Pátá valli
2.2.1
puram ekädaça-dväram
ajasyävakra-cetasaù
anuñöhäya na çocati
vimuktaç ca vimucyate. etad vai tat
'Ten, kdo má pevnou víru, že nezrozený Pán s čistým srdcem je vládcem města
(těla) s jedenácti branami (oči, nos, uši, ústa, genitál, konečník, pupek a lebeční
otvor), se nermoutí a je osvobozen v současnosti i po smrti. Je tomu tak.'
2.2.2
haà saù çuci-ñad vasur antarikña-sad
dhotä vedi-ñad atithir duroëa-sat
nå-ñad vara-sad åta-sad vyoma-sad ab-ja;
go-jä åta-jä adri-jä åtaà båhat
'Pán je labuť (Madhva: prostý chyb a duchovní povahy), sídlící v čistotě (suci),
Vasu (vzduch), nejlepší z blažených, sídlící na obloze; obětník (oheň), vlastník

vznešených vlastností; host (Sóma) sídlící v obětní nádobě; sídlí v srdcích lidí
(nr), dévatech (vara), oběti (rita), nebi; je zrozen ve vodě (jako vládce vodních
tvorů), na zemi (jako vládce vegetace), v oběti (rita, jako vládce osvobozených
džív), na horách (jako vládce minerálů a těch, kdo konají askezi v horách);
svrchovaná Absolutní Pravda.'
2.2.3
ürdhvaà präëam unnayaty
apänaà pratyag asyati
madhye vämanam äsénaà
viçve-devä upäsate
'Vede pránu vzhůru a apánu dolů. Všichni dévové uctívají trpaslíka (velikosti
palce, Paramátmu) sedícího uprostřed těla.'
2.2.4
asya visraàsamänasya
çaréra-sthasya dehinaù
dehäd vimucyamänasya
kim atra pariçiñyate. etad vai tat
(Náčikétá:) 'Když je vtělená džíva osvobozena z podmínění tělem, co zbývá?
(Jama:) To je (odpověď na) to.
2.2.5
na präëena näpänena
martyo jévati kaçcana
itareëa tu jévanti
yasminn etad upäçritau
'Žádný smrtelník (vtělená džíva) nežije díky práně a apáně, ale díky jinému
(Pánu, též zvanému Prána), na němž tyto dva vzduchy závisejí.'
2.2.6
hanta ta idaà pravakñyämi
guhyaà brahma sanätanam
yathä ca maraëaà präpya
ätmä bhavati gautama

'Dobrá tedy, ó Gautamo, vysvětlím ti tohoto tajemného (v nitru sídlícího),
věčného svrchovaného ducha (Brahman), a co se děje s vtělenou džívou, když
dosáhne smrti.'
2.2.7
yonim anye prapadyante
çarératväya dehinaù
sthäëum anye 'nusaàyanti
yathä-karma yathä-çrutam
'(Po smrti většina džív) vstupuje do jiných lůn, aby získaly hmotná těla, ostatní
vstupují do neorganické hmoty. (Získávají těla) podle svých činů (karmy) a
nabytého poznání.'
2.2.8
ya eña supteñu jägarti
kämaà kämaà puruño nirmimäëaù
tad eva çukraà tad brahma
tad evämåtam ucyate
tasmil lokaù çritäù sarve
tad nätyeti kaçcana. etad vai tat
'On, svrchovaná osoba, který bdí, zatímco džívy spí (v noci a v době zkázy
vesmíru), tvoří podle své touhy. On jediný je prostý žalu, ten svrchovaný duch
(Brahman), On jediný se nazývá nesmrtelný (amrta). V něm spočívají všechny
světy a nikdo Jej nemůže prekonat. Je tomu tak.'
2.2.9
agnir yathaiko bhuvanaà praviñöo
rüpaà rüpaà prati-rüpo babhüva
ekas tathä sarva-bhütäntar-ätmä
rüpaà rüpaà prati-rüpo bahiç ca
'Tak jako oheň, přestože jediný, vstupuje do světa a expanduje se do mnoha
podob (podle toho, co spaluje), jediná Paramátmá v srdcích všech bytostí se
expanduje do mnoha podob a existuje také odděleně (jako džíva).'
2.2.10
väyur yathaiko bhuvanaà praviñöo
rüpaà rüpaà prati-rüpo babhüva

ekas tathä sarva-bhütäntar-ätmä
rüpaà rüpaà prati-rüpo bahiç ca
'Tak jako vzduch, přestože jediný, vstupuje do světa a expanduje se do mnoha
podob, jediná Paramátmá v srdcích všech bytostí se expanduje do mnoha podob
a existuje také odděleně (jako džíva).'
2.2.11
süryo yathä sarva-lokasya cakñur
na lipyate cäkñuñair bähya-doñaiù
ekas tathä sarva-bhütäntar-ätmä
na lipyate loka-duùkhena bähyaù
'Tak jako slunce, oko všech podmíněných džív, není znečištěno vnějšími
nečistotami (či nemocemi) zrakového orgánu, jediná Paramátmá v srdcích všech
bytostí není nikdy znečištěna světským utrpením od Ní oddělených, hmotou
podmíněných džív.'
2.2.12
eko vaçé sarva-bhütäntar-ätmä
ekaà rüpaà bahudhä yaù karoti
tam ätma-sthaà ye 'nupaçyanti dhéräs
tesäà sukhaà çäçvataà netareñäm
'Jediný vládce, Paramátmá všech bytostí, expanduje svou jedinou podobu do
mnoha. Moudří, kteří Ji v těle (srdci) vidí, vlastní věčné štěstí, nikoliv ostatní.'
2.2.13
nityo nityänäà cetanaç cetanänäm
eko bahünäà yo vidadhäti kämän
tam ätma-sthaà ye 'nupaçyanti dhéräs
tesäà çäntiù çäçvataà netareñäm
'Věčný a vědomý (Pán) mezi mnoha věčnými a vědomými (džívami), třebaže
jediný, plní přání mnohých. Moudří, kteří Jej v těle (srdci) vidí, vlastní věčný
klid, nikoliv ostatní.'
2.2.14
tad etad iti manyante
'nirdeçyaà paramaà sukham

kathaà nu tad vijänéyäà
kim u bhäti vibhäti vä
'(Moudří) vnímají toto nepopsatelné svrchované štěstí a říkají – to je ono
(Višnu). Jak Mu mohu porozumět (bez Jeho milosti)? Vydává (Jeho podoba)
vlastní světlo nebo je odráží? (Madhva: Může být plně poznán? Nemůže.)'
2.2.15
na tatra süryo bhäti na candra-tärakaà
nemä vidyuto bhänti kuto 'yam agniù
tam eva bhäntam anubhäti sarvaà
tasya bhäsä sarvam idaà vibhäti
'Tu (Jeho podobu) neozařuje Slunce, Měsíc, hvězdy, dokonce ani blesk, o ohni
nemluvě. Vše, co září, odráží Jeho záři; díky ní září všechno ostatní.'
Šestá valli
2.3.1
ürdhva-mülo 'väk-çäkhä
eño 'çvatthaù sanätanaù
tad eva çukraà tad brahma
tad evämåtam ucyate
tasmil lokäù çritäù sarve
tad nätyeti kaçcana. etad vai tat
'Existuje věčný banyán (hmotný vesmír), jehož kořeny rostou vzhůru a větve
dolů. (Višnu, kořen tohoto stromu) je vskutku zářivý, je Brahman, nazývá se
nesmrtelný. V Něm spočívají všechny světy a nikdo Jej nepřekoná. Je tomu tak.'
2.3.2
yad idaà kiïca jagat sarvaà
präëa ejati niùsåtam
mahad bhayaà vajram udyataà
ya etad vidur amåtäs te bhavanti
'Celý svět se třese před Pránou, protože je projevem (Višnua). Ten je děsivý,
jako pozdvižený hromoklín. Ti, kdo Jej znají, se stanou nesmrtelnými.'

2.3.3
bhayäd asyägnis tapati
bhayät tapati süryaù
bhayäd indraç ca väyuç ca
måtyur dhävati païcamaù
'Strachem (z Něho) Agni pálí, Súrja žhne, Indra (sesílá déšť), Váju (vane) a
Jama, jako pátý, utíká (konat své povinnosti).'
2.3.4
iha ced açakad boddhuà
präk çarérasya visrasaù
tataù svargeñu lokeñu
çarératvät kalpate
'Pokud se někomu podaří Mu porozumět předtím, než se jeho tělo rozpadne,
získá duchovní tělo na Vaikuntě.'
2.3.5
yathädarçe tathämani
yathä svapne tathä pitå-loke
yathäpsu paréva dadåçe tathä gandharva-loke
chäyätapayor iva brahma-loke
'Jako v zrcadle (je jasně vidět odraz), tak i v (osvobozené) džívě (se jasně odráží
duch). Jako ve snu (se do jisté míry odráží realita), tak ve světě předků. Jako ve
vodě (je odraz vidět jasněji), tak (je duch jasněji vidět) ve světě gandharvů. Jako
ve světle a stínu (ve dne), tak (je duch jasně vidět) ve světě Brahmanu.'
2.3.6
indriyäëäà påthag-bhävam
udayäs tamayau ca yat
påthag utpadyamänänäà
matvä dhéro na çocati
'Osoba s klidnou myslí, která poznala individuální povahu smyslů, vznik a
zničení (hmotného vesmíru) a různé způsoby vznikání, se nermoutí.'
2.3.7
indriyebhyaù paraà mano

manasaù sattvam uttamam
sattväd adhi mahän ätmä
mahato 'vyaktam uttamam
'Smyslům je nadřazena mysl, mysli kvalita dobra (sattva), hmotný souhrn
(mahat-tattva) sattvě a neprojevený Brahman mahat-tattvě.'
2.3.8
avyaktät tu paraù puruño
vyäpako 'liìga eva ca
yaà jïätvä mucyate jantur
amåtatvaà ca gacchati
'Na vyšší úrovni než neprojevený Brahman je Puruša, Osobnost Božství,
všudypřítomný (díky svým neomezeným duchovním expanzím) a prostý
hmotných vlastností. Individuální duše, která toto zná, je osvobozená a dosáhne
nesmrtelnosti.'
2.3.9
na sandåçe tiñöhati rüpam asya
na cakñuñä paçyati kaçcanainam
hådä manéñä manasäbhikÿpto
ya etad vidur amåtäs te bhavanti
'Jeho podobu nelze spatřit (hmotnými prostředky), (fyzickým) okem Ho nikdo
neuvidí. Může Jej však poznat v mysli ten, kdo je v srdci obdařen oddaností a
inteligencí. Ti, kdo toto vědí, dosáhnou nesmrtelnosti.'
2.3.10
yadä païcävatiñöhante
jïänäni manasä saha
buddhiç ca na viceñöati
tam ähuù paramäà gatim
'Když je pět (poznávacích smyslů) ovládáno spolu s myslí a inteligence není
nadměrně činná, nazývá se to nejvyšší cíl.'
2.3.11
täà yogam iti manyante
sthiräm indriya-dhäraëäm

apramattas tadä bhavati
yogo hi prabhaväpyayau
'Toto pevné ovládání smyslů považují za jógu. Když (osoba praktikuje toto
ovládání), zbaví se zmatenosti. Jóga je spojení s Ním, který je původem a
zánikem všech věcí.'
2.3.12
naiva väcä na manasä
präptuà çakyo ca cakñuñä
astéti bruvato 'nyatra
kathaà tad upalabhyate
'Nemůže být dosažen řečí, myslí ani (fyzickým) okem. Musí být získán od toho,
kdo Jej nazývá Asti (Svrchovaná Bytost) a od nikoho jiného. Jak jinak může být
získán?
2.3.13
astéty evopalabdhavyas
tattva-bhävena cobhayoù
astéty evopalabdhasya
tattva-bhävaù prasédati
'Může být získán, když se o Něm přemýšlí jako o Svrchované Bytosti a Jeho
vlastní milostí. Zvláště Ho potěší ten, kdo Jej získá přemýšlením o Něm jako o
Svrchované Bytosti.'
2.3.14
yadä sarve pramucyante
kämä ye 'sya hådi çritäù
atha martyo 'måto bhavaty
atra brahma samaçnute
'Když se smrtelník zbaví všech tužeb, které sídlí v srdci, pak se stane
nesmrtelným. V tomto stavu dosáhne (duchovní existence na úrovni)
Brahmanu.'
2.3.15
yadä sarve prabhidyante
hådyasyeha granthayaù

atha martyo 'mrto bhavaty
etävad dhy anuçäsanam
'Když smrtelník přesekne zde (na Zemi) všechna pouta v srdci, pak se stane
nesmrtelným. Toto je učení (všech písem).'
2.3.16
çataà caikä ca hådayasya nädyas
täsäà mürdhänam abhiniùñrtaikä
tayordhvam äyann amåtatvam eti
viñvaìì anyä utkramaëe bhavanti
'V srdci je 101 nádí (jimiž může džíva opustit tělo). Jedna z nich (šušumná)
prochází vrcholem hlavy. Džíva, která se skrze ni (v době smrti) pohybuje
vzhůru, dosáhne nesmrtelnosti. Ostatní nádí slouží pro odchod do jiných světů.'
2.3.17
aìguñöha-mätraù puruño 'ntar-ätmä
sadä janänäà hådaye sanniviñöaù
taà sväc charérät pravåhen
muïjäd iveñikäà dhairyeëa
taà vidyäc chukram åtaà taà
taà vidyäc chukram amåtam iti
'(Jama na závěr říká:) Tento Puruša velikosti palce zvaný Paramátmá vždy sídlí
v srdci všech živých bytostí. (Džíva a Puruša) by měli být rozlišováni tak, jako
se odděluje dužina od stvolu. Pána je třeba znát jako neposkvrněného. Je
Absolutní Pravda. Pána je třeba znát jako neposkvrněného a nesmrtelného.'
2.3.18
måtyu-proktäà naciketo 'tha labdhvä
vidyäm etäà yoga-vidhià ca kåtsnam
brahma-präpto virajo 'bhüd vimåtyur
anyo 'py evaà yo vid adhyätmam eva
Když Náčikétá získal toto poznání i poznání o józe vyslovené Jamou, oprostil se
od vášně a smrti a dosáhl úrovně Brahmanu. Totéž se stane každému, kdo pozná
vlastní já.

oà saha näv avatu. saha nau bhunaktu. saha véryaà karavävahai. tejasvi
näv adhétam astu mä vidviñävahai. oà çäntiù çäntiù çäntiù.
Kéž nás (On) oba ochrání (gurua i žáka). Kéž se oba můžeme těšit (z plodů této
Upanišady). Kéž společně dosáhneme neochvějnosti. Ať je studium této
(Upanišady) osvětlením pro nás oba. Ať nedáme najevo opovržení jeden k
druhému.

