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saha näv avatu
saha nau bhunaktu
saha véryaà karavävahai
tejasvinä ’vadhétam astu mä vidviñävahai
oà çäntiù çäntiù çäntiù
Oṁ! Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se budeme oba moci těšit z plodů (této
Upaniṣady). Kéž společně dosáhneme neochvějnosti. Ať je studium této (Upaniṣady)
osvícením pro nás oba. Ať nedáme najevo opovržení jeden vůči druhému.
Oṁ! Nechť je ve mně mír! Nechť je mír v mém okolí! Nechť je mír přítomen v silách, které
na mě působí!
Çikñä-vallé
oà çaà no mitraù çaà varuëaù
çaà no bhavatv aryamä
çaà na indro båhaspatiù
çaà no viñëur urukramaù
namo brahmaëe
namas te väyo
tvam eva pratyakñam brahmäsi
tväm eva pratyakñam brahma vadiñyämi
åtaà vadiñyämi
satyaà vadiñyämi
tan mäm avatu
tad vaktäram avatu
avatu mäm
avatu vaktäram
oà çäntiù çäntiù çäntiù
(satyaà vadiñyämi païca ca) (1)
1.1.1 Nechť nám Mitra prokáže přízeň. Nechť nám Varuṇa prokáže přízeň. Nechť nám
Aryaman prokáže přízeň. Nechť nám Indra a Bṛhaspati prokážou přízeň. Nechť nám
Urukrama Viṣṇu (který činí dlouhé kroky) prokáže přízeň. Poklony Brahmanu. Poklony tobě,
ó Vāyu. Ty jsi bezprostřední Brahman. Tebe samotného budu nazývat přímý Brahman. Budu
tě nazývat spravedlnost. Budu tě nazývat pravda. Kéž mě chráníš. Kéž chráníš učitele. Kéž
chráníš mě. Kéž chráníš učitele. Oṁ, mír, mír, mír!
oà çékñäà vyäkhyäsyämaù
varnah svaraù
mäträ balam
säma santänaù
ity uktaù çékñädhyäyaù (çékñäà païca) (2)
1.2.1 Vyložíme vědu o výslovnosti. (Věci, které je třeba se naučit, jsou) abeceda, přízvuk,

míra, přízvuk, zvukomalebnost a spojování slov. Tak byla vyslovena kapitola o výslovnosti.
oà saha nau yaçaù
saha nau brahma-varcasam
athätas saàhitäyä upaniñadaà vyäkhyäsyämaù
païcasv adhikaraneñu
adhilokam adhijyautiñam adhividyam adhiprajam adhyätmam
tä mahä-saàhitä ity äcakñate
athädhilokam
påthivé pürva-rüpam
dyaur uttara-rüpam
äkäçaù sandhiù (3)
1.3.1 Kéž dosáhneme společně slávy kvůli ochraně a bráhmanské moci (pro studium a
realizaci). Nyní popíšeme meditaci o propojení s Brahmanem v pěti kategoriích – týkající se
planet (světů), zářících těles, poznání, potomstva a řeči. Nazývají se velká propojení. Nyní k
meditaci o planetách. Země je první písmeno. Meziplanetární prostor je poslední písmeno.
Nebe je místem jejich propojení.
väyuù sandhänam
ity adhilokam
athädhi jyautiñam
agniù pürva-rüpam
äditya uttara-rüpam
äpaù sandhiù
vaidyutaù sandhänam
ity adhijyautiñam
athädhividyam
äcäryaù pürva-rüpam (4)
anteväsy uttara-rüpam
vidyä sandhiù
pravacanaà sandhänam
ity adhividyam
athädhiprajam
mätä pürva-rüpam
pitottara-rüpam
prajä sandhiù
prajananaà sandhänam
ity adhiprajam (5)
athädhyätmam
adharä hanuù pürva-rüpam
uttarä hanur uttara-rüpam
väk sandhiù
jihvä sandhänam
ity adhyätmam
itémä mahäsaàhitäù
ya evam etä mahä-saàhitä vyäkhyätä veda
sandhéyate prajayä paçubhiù
brahma-varcasenän nädyena su-vargyena lokena (6)
(sandhir äcäryaù pürva-rüpam ity adhiprajaà, lokena)

1.3.2-4 Vāyu je propojuje. Toto je meditace o planetách. Následuje meditace o zářících
tělesech. Oheň je první písmeno. Slunce je poslední písmeno. Voda je místem jejich
propojení. Blesk je propojuje. Toto je meditace o zářících tělesech. Následuje meditace o
poznání. Učitel je první písmeno. Student je poslední písmeno. Poznání je místem jejich
propojení. Pokyny je propojují. Toto je meditace o poznání. Následuje meditace o potomstvu.
Matka je první písmeno. Otec je poslední písmeno. Potomstvo je místem jejich propojení.
Plození je propojuje. Toto je meditace o potomstvu. Následuje meditace o řeči. Spodní čelist
je první písmeno. Horní čelist je poslední písmeno. Řeč je místem jejich propojení. Jazyk je
propojuje. To je meditace o řeči. Toto jsou velká propojení. Každý, kdo je zná tak, jak jsou
vysvětlena, bude obdařen potomky, dobytkem, bráhmanskou září, potravou a sídlem v
nebeském světě.
4. oà yac chandasäm åñabho viçvarüpaù
chandobhyo dhyamåtät saàbabhüva
sa mendro medhayä spåëotu
amåtasya deva dhäraëo bhüyäsam
çaréraà me vicarñaëam
jihvä me madhumat-tamä
karëäbhyäà bhüri viçruvam
brahmaëaù koço si medhayä ’pihitaù
çrutaà me gopäya
ävahanté vintanvänä (7)
kurväëä ’céram ätmanaù
väsäàsi mama gävaç ca
anna-päne ca sarvadä
tato me çriyam ävaha
lomaçäà paçubhiù saha svahä
ämä ’yantu brahmacärinaù svähä
vimä ’yantu brahmacärinaù svähä
pramä ’yantu brahmacärinaù svähä
damä ’yantu brahmacärinaù svähä
samä ’yantu brahmacärinaù svähä
oà yaço jane ’säni svähä
çreyän vasyaso ’säni svähä
taà tvä bhaga praviçäni svähä
samä bhaga praviça svähä (8)
tasminth sahasra-çäkhe
nibagähaà tvayi måje svähä
yathä ’paù pravatäyanti
yathä mäsä ahar-jaram
evaà mäà brahmacäriëaù
dhätar äyantu sarvataù svähä
prativeço ’si pramäbhähi pra mä padyasva (9)
vitanvänä viça-svähä sapta ca
1.4.1-2 Oà je nejvznešenější ve Vedách, prostupuje všemi světy a vzešlo z nesmrtelných Ved
jako jejich podstata. Nechť mě (Oà, Indra), svrchovaný pán, potěší (chrání) inteligencí.
Nechť mohu být nádobou nektaru nesmrtelnosti. Nechť je mé tělo zdravé. Nechť je můj jazyk
nadmíru sladký. Nechť toho ušima hodně slyším. Jsi obalem Brahmanu: jsi zahalen

(světskou) moudrostí. Ochraň to, co jsem vyslechl. Pán, který prostupuje a tvoří vše, vždy
bezodkladně dává oděvy, dobytek, potravu a nápoje. Dej mi kožešinová zvířata. Svāhā. Nechť
ke mně přicházejí brahmacārī (studenti). Svāhā. Nechť ke mně přicházejí brahmacārī
z různých stran. Svāhā. Nechť ke mně přicházejí brahmacārī správným způsobem. Svāhā.
Nechť brahmacārī vlastní fyzické sebeovládání. Svāhā. Nechť brahmacārī vlastní mentální
sebeovládání. Svāhā.
1.4.3 Nechť se stanu slavným mezi lidmi. Svāhā. Nechť se stanu zručnějším. Svāhā. Ó
úctyhodný, nechť vstoupím do tebe. Svāhā. Ó ctihodný, vstup do mě. Svāhā. Ó úctyhodný,
který jsi velmi rozmanitý jako větve stromu, nechť mohu v Tobě očistit své hříchy. Svāhā. Tak
jako teče voda ze svahu, jako měsíce a dny tvoří stáří, podobně, ó Pane, nechť ke mně
přicházejí studenti ze všech světových stran. Svāhā. Jsi konečné útočiště, osviť mě a veď mě
po cestě k Tobě.
5. oà bhür bhuvaù suvar iti vä etäs tisro vyähåtayaù
täsäm u hasmaitäà caturthém
mähäcamasyaù pravedayate
maha iti
tad brahma
sa ätmä
aìgäny anyä devatäù
bhür iti vä ayaà lokaù
bhuva ity antarikñam
suvar ity asau lokaù (10)
maha ity ädityaù
ädityena väva sarve lokä mahéyante
bhür iti vä agniù
bhuva iti väyuù
suvar ity ädityaù
maha iti candramäù
candramasä väva sarväni jyotéàñi mahéyante
bhür iti vä åcaù
bhuva iti sämäni
suvar iti yajüàñi (11)
maha iti brahma
brahmaëä väva sarve vedä mahéyante
bhür iti vai präëaù
bhuva ity apänaù
suvar iti vyänaù
maha ity annam
annena väva sarve präëä mahéyante
tä vä etäç catasraç caturdhä
catasraç catasro vyähåtayaù
tä yo veda
sa veda brahma
sarve ’smai devä balim ävahanti (12)
asau loko yajüàñi veda dve ca
1.5.1-2 Bhūḥ, Bhuvaḥ, Suvaḥ – tato tři slova jsou vyāhriti. Mudrc Mahācamasya ale zná
čtvrté zvané Maha. To je Brahman, vlastní já. Devové jsou končetiny. Bhūḥ je tento svět.
Bhuvaḥ je meziplanetární prostor. Suvaḥ je nebeský svět. Maha je slunce; díky slunci
vzkvétají všechny světy.

Bhūḥ je oheň. Bhuvaḥ je vzduch. Suvaḥ je slunce. Maha je měsíc; díky měsíci vzkvétají
všechna zářící tělesa.
Bhūḥ je Åg-Veda. Bhuvaḥ je Sāma-Veda. Suvaḥ je Yajur-Veda.
1.5.3 Maha je Brahman (Oṁ), neboť Brahman (Oṁ) živí všechny Vedy.
Bhūḥ je Prāṇa; Bhuvaḥ je Apāna; Suvaḥ je Vyāna; Maha je potrava; neboť potrava živí
všechny životní síly. Toto jsou tedy čtyřikrát čtyři vyāhriti (ve čtyřech skupinách po čtyřech).
Ten, kdo je zná, zná Brahman. Všichni devové mu nosí vše potřebné.
6. sa ya eño ’ntar-hådaya äkäçaù
tasminn ayaà puruño mano-mayaù
amåto hiraë-mayaù
antareëa täluke
ya eña stana ivä ’valambate
sendra-yoniù
yaträsau keçänto vivartate
vyäpo hya çérña-kapäle
bhür ity agnau pratitiñöhati
bhuva iti väyau (13)
suvar ity äditye
maha iti brahmaëi
äpnoti sväräjyam
äpnoti manas-patim
väk-patiç cakñuñ-patiù
çrotra-patir vijïäna-patiù
etat tato bhavati
äkäça-çaréraà brahma
satyätma-präëärämaà mana-änandam
çänti-samåddham amåtam
iti pracénayogyopäsva (14)
väyäv amåtam ekaà ca
1.6.1-2 V prostoru srdce je individální živá bytost, nesmrtelná a zářící. Když duše (jógí)
prochází skrze indra-jóni (cestu pro opuštění těla), prochází mezi dvěma patry v ústech poblíž
krčních mandlí a pak ven otvorem mezi lebečními švy, kde se dělí vlasy. Vyāhriti bhūḥ sídlí v
ohni; vyāhriti bhuvaḥ ve vzduchu; vyāhriti Suvaḥ ve slunci; vyāhriti Mahaḥ v Brahmanu.
Získá svrchovanost; dosáhne vládce mysli; stane se vládcem řeči, očí, uší, poznání. Nad tím
vším se stane podobným Brahmanu vtělenému v ākāśi, který má jako svou skutečnou povahu
pravdu, který se zjevuje v prāṇě a mysl je jeho zdrojem blaženosti. Nesmrtelnost obohacuje
jeho klid. Tuto podobu uctívej, ó mudci Pracīnayogyo.
7. oà påthivy-antarikñaà dyaur diço ’väntar adiçäù
agnir väyur ädétyaç candramä nakñaträëi
äpa oñadhayo vanaspataya äkäça ätmä
ity adhibhütam
athädhyätmam
präëo vyäno ’päna udänaù samänaù
cakñuù-çrotraà mano väk tvak
carma mäàsaà snävästhi maïjä
etad adhi vidhäya åñir avocat
päìktaà vä idaà sarvam
päìkte naiva päìktaà spåëotéti (15)

sarvam ekaà ca
1.7.1 Země, meziplanetární prostor, nebesa, hlavní a mezilehlé světové strany; oheň, vzduch,
slunce, měsíc, hvězdy; voda, byliny, stromy, obloha a ātmā – to jsou mahābhūty. Pak následují
jednotlivé složky těla: Prāṇa, Vyāna, Apāna, Udāna a Samāna; oči (zrak), uši (sluch), mysl,
řeč a hmat; kůže, maso, svaly, kosti a morek. Poté, co si je takto mudrc představil, řekl: „To
vše je tvořeno pěti faktory; jeden zaplní (vnější) paterý (individuálními) paterými.
8. om iti brahma
om itédaà sarvam
om ity etad anukåti ha sma vä apyoçrävayety açrävayanti
om iti sämäni gäyanti
oà çom iti çasträëi çäàsanti
om ity adhvaryuù pratigaraà pratigåëäti
om iti brahmä prasauti
om ity agni-hotram anujänäti
om iti brähmaëaù pravakñyann äha brahmopäpnavänéti
brahmaivopäpnoti (16) oà daça
1.8.1 Oṁ je Brahman. Oṁ je toto všechno. Nechť je dobře známé a pronášené. Pronášejí je
kněží Sāma Vedy. Různé śāstry uvádějí „Oṁ śom“. Adhvaryu odpovídá oṁ udgātrovi.
Pomocí oṁ (kněz) brahma přikazuje a vede. Slovem oṁ je schváleno konání oběti agnihotra.
Brāhmaṇové je pronášejí a vysvětlují. Nechť pomocí oṁ dosáhnu Brahmanu. Nechť pomocí
oṁ každý dosáhne Brahmanu.
9. oà åtaà ca svädhyäya-pravacane ca
satyaà ca svädhyäya-pravacane ca
tapaç ca svädhyäya-pravacane ca
damaç ca svädhyäya-pravacane ca
çamaç ca svädhyäya-pravacane ca
agnayaç ca svädhyäya-pravacane ca
agni-hotraà ca svädhyäya-pravacane ca
atithayaç ca svädhyäya-pravacane ca
mänuñaà ca svädhyäya-pravacane ca
prajä ca svädhyäya-pravacane ca
prajanaç ca svädhyäya-pravacane ca
prajätiç ca svädhyäya-pravacane ca
satyam iti satya-vacä räthétaraù
tapa iti tapo-nityaù pauruçiñöiù
svädhyäya-pravacane eveti näko maudgalyaù
tad dhi tapas tad dhi tapaù (17)
(prajä ca svädhyäya-pravacane ca ñaö ca)
1.9.1 Spolu se studiem a vyučováním je třeba konat povinnosti jako zastávání spravedlnosti,
následování pravdy, askeze, ovládání vnějších smyslů, ovládání vnitřních smyslů, ohňové
oběti, péče o hosty, dobré chování, plození dětí a výchova vnuků. Pravdou dosáhl dokonalosti
mudrc Satyavacā Rathītara. Askezí zase Taponitya, syn Puruśiṣtiho. Nāka, syn Mudgaly,
zdůrazňoval studium a vyučování Ved. Neboť to je skutečná askeze; neboť to je skutečná
askeze.
10. ahaà-våkñasya rerivä
kértiù påñöhaà girer iva

ürdhva-pavitro väjinéva svamåtam asi
draviëaà savarcasam
sumedhä amåtokñitaù
iti triçaìkor vedänuvacanam (18) ahaà ñaö
1.10.1 Já jsem hybná síla tohoto stromu (světa). Moje sláva je jako hřeben hory. Jsem zcela
čistý a nesmrtelný jako nektar. Jsem jako čistá skutečnost (vlastního já) ve slunci. Jsem zářící
bohatství, obdařen jemným intelektem a nesmrtelný jako nektar. To byl výrok mudrce
Triśaṅkua po dosažení realizace.
11. vedam anücyäcäryo ’nteväsinam anuçästi
satyaà vada
dharmaà cara
svädhyäyän mä pramadaù
äcäryäya priyaà dhanam ähåtya prajä-tantuà mä vyavacchetséù
satyän na pramaditavyam
dharmän na pramaditavyam
kuçalän na pramaditavyam
bhütyai na pramaditavyam
svädhyäya-pravacanäbhyäà na pramaditavyam (19)
1.11.1 Poté, co učitel naučil studenty Vedy, předává jim tento pokyn: „Mluvte pravdu.
Následujte spravedlnost. Nezanedbávejte studium. Potěšte učitele vyžádaným bohatstvím.
Nepřerušte linii potomstva a žáků. Dodržujte své povinnosti. Nezanedbávejte pravdu, dharmu,
příznivé činnosti, studium a vyučování.
deva-pitå-käryäbhyäà na pramaditavyam
mätå-devo bhava
pitå-devo bhava
äcärya-devo bhava
atithi-devo bhava
yäny anavadyäni karmäëi
täni sevitavyäni
no itaräëi
yäny asmäkaà sucaritäni
täni tayopäsyäni (20)
no itaräëi
ye ke cäsmac-chreyäàso brähmaëäù
teñäà tvayä ’sanena praçvasitavyam
çraddhayä deyam
açraddhayä ’deyam
çriyä deyam
hriyä deyam
bhiyä deyam
saàvidä deyam
atha yadi te karma-vicikitsä vä våtta-vicikitsä vä syät (21)
1.11.2-4 Nezanedbávejte povinnosti vůči devům a předkům. Nechť je pro tebe tvá matka
bohyně. Nechť je pro tebe tvůj otec bůh. Nechť je pro tebe tvůj učitel bůh. Nechť je pro tebe
tvůj host bůh. Je třeba konat práci, která přináší slávu, ne jinou. Těm, kdo jsou na vyšší
úrovni, je třeba nabídnout sedadlo atd. Dar by měl být dán uctivě, s vírou, ne neuctivě, bez

víry, podle svých možností, skromně. Někdy s bázní nebo jako vyjádření sympatií. Nyní
popíšeme povinnosti spojené s pochybnostmi.
oà ye tatra brähmaëäù sammarçinaù
yuktä äyuktäù
alükñä dharma-kämäù syuù
yathä te tatra varteran
tathä tatra vartethäù
athäbhyäkhyäteñu
ye tatra brähmaëäù sammarçinaù
yuktä äyuktäù
alükñä dharma-kämäù syuù
yathä te teñu varteran
tathä teñu vartethäù
eñä ädeçaù
eña upadeçaù
eñä vedopaniñat
etad anuçäsanam
evam upäsitavyam
evam u caitad upäsyam (22)
svädhyäya-pravacanäbhyäà apramaditavyaà täni tvayopäsyäni syät teñu varteran sapta ca
Zkušení brāhmaṇi dokáží nestranně rozhodovat, jsou nezávislí, schopní myslitelé, zkušení v
dharmě a nikdy se jí neprotiví (nejsou vedeni jinými, nejsou krutí a netouží po zásluhách).
Nyní o falešném rozhodnutí. Aby ses mu vyhnul, měl bys rozhodovat jako zkušení brāhmaṇi,
kteří dokáží nestranně rozhodovat, jsou nezávislí, schopní myslitelé, zkušení v dharmě a
nikdy se jí neprotiví (nejsou vedeni jinými, nejsou krutí a netouží po zásluhách).
Toto je pokyn. Toto je rada. Toto je tajemství Ved. Toto je božské přikázání. Takto je třeba
uctívat. Tento pokyn se musí ctít.
çaà no mitraù çaà varuëaù
çaà no bhavatv aryamä
çaà na indro båhaspatiù
çaà no viñëur urukramaù
namo brahmaëe
namas te väyo
tvam eva pratyakñaà brahmäsi
tväm eva pratyakñaà brahmävädiñam
åtam avädiñam
satyam avädiñam
tan mäm ävét
tad vaktäram ävét
ävén mäm
ävéd vaktäram
oà çäntiù çäntiù çäntiù (23)
satyam avädisaà païca ca
1.12.1 Nechť nám Mitra prokáže přízeň. Nechť nám Varuṇa prokáže přízeň. Nechť nám
Aryaman prokáže přízeň. Nechť nám Indra a Bṛhaspati prokáží přízeň. Nechť nám Urukrama
Viṣṇu (který činí dlouhé kroky) prokáže přízeň. Poklony Brahmanu. Poklony tobě, ó Vāyu. Ty
jsi bezprostřední Brahman. Tebe samotného budu nazývat přímý Brahman. Budu tě nazývat
spravedlnost. Budu tě nazývat pravda. Kéž mě chráníš. Kéž chráníš učitele. Kéž chráníš mě.

Kéž chráníš učitele. Oṁ, mír, mír, mír!“
Änanda-vallé
saha näv avatu
saha nau bhunaktu
saha véryaà karavävahai
tejasvinä ’vadhétam astu mä vidviñävahai
oà çäntiù çäntiù çäntiù (24)
2.1 Oṁ! Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se budeme oba moci těšit z plodů (této
Upaniṣady). Kéž společně dosáhneme neochvějnosti. Ať je studium této (Upaniṣady)
osvícením pro nás oba. Ať nedáme najevo opovržení jeden vůči druhému.
Oṁ! Nechť je ve mně mír! Nechť je mír v mém okolí! Nechť je mír přítomen v silách, které
na mě působí!
oà brahma-vid äpnoti param
tad eñäbhyuktä
satyaà jïänam anantaà brahma
yo veda nihitaà guhäyäà parame vyomann
so’ çnute sarvän kämänth saha
brahmaëä vipaçciteti
tasmäd vä etasmäd ätmanaà äkäçaù sambhütaù
äkäçäd väyuù
väyor agniù
agner äpäù
adbhyaù påthivé
pröhivyä oñadhayaù
oñadhébhyo ’nnam
annät puruñaù
sa vä eña puruño ’nna-rasa-mayaù
tasyedam eva çiraù
ayaà dakñiëaù pakñaù
ayam uttaraù pakñaù
ayam ätmä
idaà pucchäà pratiñöhä
tad apy eña çloko bhavati (25)
2.1.1 Znalec Brahmanu dosáhne nejvyšší úrovně. Zde je verš vyslovující tuto skutečnost:
„Brahman je pravda, poznání a nekonečný. Ten, kdo ví, že Brahman existuje v intelektu, ve
svrchovaném místě v srdci, se těší ze všech žádoucích věcí současně. Z tohoto Brahmanu,
který je vlastní já, byl stvořen prostor (ākāśa). Z prostoru se projevil vzduch. Ze vzduchu se
projevil oheň. Z ohně se projevila voda. Z vody se projevila země. Ze země se projevily
byliny. Z bylin se projevila potrava (obilí). Z potravy se projevil člověk. Člověk je produktem
podstaty potravy. Má hlavu, levý a pravý bok; vlastní já a ocas. Zde je verš vztahující se k této
skutečnosti:
oà annäd vai prajäù prajäyante
yäù käç ca påthivéà çritäù
atho annenaiva jévanti
athainad apiyanty antataù
annaà hi bhütänäà jyeñöam

tasmät sarvauñadham ucyate
sarvaà vai te ’nnam äpnuvanti
ye ’nnaà brahmopäsate
annaà hi bhütänäà jyeñöam
tasmät sarvauñadham ucyate
annäd bhütäni jäyante
jätäny annena vardhante
adyate ’tti ca bhütäni
tasmäd annaà tad ucyata iti
tasmäd vä etasmäd anna-rasa-mayät
anyo ’ntara ätmä präëa-mayaù
tenaiña pürëaù
sa vä eña puruña-vidha eva
tasya puruña-vidhatäm
anvayaà puruña-vidhaù
tasya präëa eva çiraù
vyäno dakñiëaù pakñaù
apäna uttaraù pakñaù
äkäça ätmä
påthivé pucchaà pratiñöhä
tad apy eña çloko bhavati (26)
2.2.1 Všechny bytosti, jejichž oporou je Země, se rodí z potravy. Z potravy žijí a na konci s
potravou splynou. Potrava se zrodila přede všemi tvory; proto se nazývá lékem všech. Ti, kteří
uctívají potravu jako Brahman, získají všechny potraviny. Potrava se zrodila přede všemi
tvory; proto se nazývá lékem všech. Bytosti se rodí z potravy a rostou díky potravě. Jedí a
jsou pojídány, proto je řečeno, že jsou potrava a pocházejí z ní.
Existuje vyšší síla než potrava (anna-rasa-maya), která je tvořena vzduchem (prāṇa-maya),
založená na vztahu a mysli. Předchozí zahrnuje následující. Má lidskou podobu, proto je
závislá na mentální hnací síle (prāṇa-maya-ātma). Tato osoba má prāṇu jako hlavu, vyānu
jako pravý bok, apānu jako levý bok, éter jako hnací sílu a zemi jako stabilizující ocas.
Vysvětluje to tento verš:
präëaà devä anu präëanti
manuñyäù paçavaç ca ye
präëo hi bhütänäm äyuù
tasmät sarväyuñam ucyate
sarvam eva ta äyur yanti
ye präëaà brahmopäsate
präëo hi bhütänäm äyuù
tasmät sarväyuñam ucyata iti
tasyaiña eva çäréra ätmä
yaù pürvasya
tasmäd vä etasmät präëa-mayät
anyo ’ntara ätmä mano-mayaù
tenaiña pürëaù
sa vä eña puruña-vidha eva
tasya puruña-vidhatäm
anvayaà puruña-vidhaù
tasya yajur eva çiraù
åg dakñiëaù pakñaù

sämottaraù pakñaù
ädeça ätmä
atharväìgirasaù pucchaà pratiñöhä
tad apy eña çloko bhavati (27)
2.3.1 Smysly jednají následováním životní síly v ústech; všechny lidské bytosti i zvířata
jednají podobně; jelikož na životní síle závisí život všech bytostí, nazývá se životem všech; ti,
kdo uctívají životní sílu jako Brahman, dosáhnou plné délky života; jelikož na životní síle
závisí život všech, nazývá se život všech.
Z předchozího (fyzického) je toto vtělené já. Ve srovnání s tímto tělem (prāṇa-maya) existuje
další vnitřní já tvořené myslí (mano-maya). Předchozí zahrnuje následující. Toto já tvořené
myslí má také lidský tvar. Mentální tělo nabývá tvaru podle lidského těla. Z mentálního těla
jsou Yajur-mantry hlava, Rig-mantry pravý bok, Sāma-mantry levý bok, Brāhmany vlastní já
(trup), mantry viděné Atharvangirasem jsou stabilizační ocas. Týká se toho verš:
yato väco nivartante
apräpya manasä saha
änandaà brahmaëo vidvän
na bibheti kadäcaneti
tasyaiña eva çäréra ätmä
yaù pürvasya
tasmäd vä etasmät mano-mayät
anyo ’ntara ätmä vijïäna-mayaù
tenaiña pürëaù
sa vä eña puruña-vidha eva
tasya puruña-vidhatäm
anvayaà puruña-vidhaù
tasya çraddhaiva çiraù
åtaà dakñiëaù pakñaù
satyam uttaraù pakñaù
yoga ätmä
mahaù pucchaà pratiñöhä
tad apy eña çloko bhavati (28)
2.4.1 Osoba nikdy nepodléhá strachu, pokud zná blaženost, kterou je Brahman (podmíněný
myslí) nedosažitelný slovy spolu s myslí.
Z předcházejícího (energetického) je toto (mentální) vtělené já. Kromě tohoto mentálního těla
existuje další vnitřní já tvořené platným poznáním. Předchozí zahrnuje následující. Toto tělo,
jak je uvedeno výše, má lidský tvar podle tvaru dříve zmíněného lidského těla. Z něho je víra
hlava, spravedlnost pravý bok, pravda levý bok, soustředění vlastní já (trup), (princip zvaný)
Mahat je stabilizační ocas. Toho se týká verš:
vijïänaà yajïaà tanute
karmäëi tanute ’pi ca
vijïänaà deväù sarve
brahma jyeñöham upäsate
vijïänaà brahma ced veda
tasmäc cen na pramädyati
çarére päpmano hitvä
sarvän kämän samaçnuta iti
tasyaiña eva çäréra ätmä
yaù pürvasya

tasmäd vä etasmät vijïäna-mayät
anyo ’ntara ätmä ’nanda-mayaù
tenaiña pürëaù
sa vä eña puruña-vidha eva
tasya puruña-vidhatäm
anvayaà puruña-vidhaù
tasya priyam eva çiraù
modo dakñiëaù pakñaù
pramodo uttaraù pakñaù
änanda ätmä
brahma pucchaà pratiñöhä
tad apy eña çloko bhavati (29)
2.5.1 Poznání uskutečňuje oběť a koná také povinnosti. Všichni devové meditují o
prvorozeném Brahmanu podmíněném poznáním. Pokud osoba zná Brahman poznání a nemýlí
se, opustí všechny hříchy v těle a plně si užívá všech příjemných věcí.
Z předchozího (mentálního) je toto (kognitivní) vtělené já. Kromě tohoto kognitivního těla je
zde další vnitřní já tvořené blažeností. Předchozí zahrnuje následující. Toto, jak je uvedeno
výše, má lidský tvar podle tvaru dříve zmíněného lidského těla. Z něho je radost hlava,
požitek pravý bok, veselost levý bok; blaženost vlastní já (trup) a Brahman je stabilizační
ocas. Týká se toho verš:
asann eva sa bhavati
asad brahmeti veda cet
asti brahmeti ced veda
santam enaà tato vidur iti
tasyaiña eva çäréra ätmä
yaù pürvasya
athäto ’nupraçnäù
utä vidvän amuà lokaà pretya
kaçcana gacchatiù
äho vidvän amuà lokaà pretya
kaçcit samaçnutäù u
so ’kämayata
bahu syäà prajäyeti
sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä
idaà sarvam asåjata
yad idaà kiïca
tat ñåñövä
tad evänupraviçat
tad anupraviçya
sac ca tyac cäbhavat
niruktaà cäniruktaà ca
nilayanaà cänilayanaà ca
vijïänaà cävijïänaà ca
satyaà cänåtaà ca satyam abhavat
yad idaà kiïca
tat satyam ity äcakñate
tad apy eña çloko bhavati (30)

2.6.1 Pokud někdo zná Brahman jako neexistující, sám se stane neexistujícím. Pokud někdo
ví, že Brahman existuje, pak ho považují za existujícího na základě tohoto (poznání).
Z předchozího (blaženého) je toto vtělené já. Z tohoto důvodu dále následují tyto otázky: Po
odchodu (odsud) odejde nevědomý člověk do dalšího světa (nebo ne)? Nebo se člověk s
poznáním po odchodu (odsud) dostane do dalšího světa (nebo ne)?
On (Brahman) si přál: „Nechť se stanu mnoha, nechť se zrodím.“ Podstoupil askezi. Po ní
stvořil všechno, co existuje. Tento (Brahman) poté, co (to) stvořil, do toho vstoupil. A když
tam vstoupil, stalo se to stvořeným i beztvarým, definovaným i nedefinovaným, udržujícím i
neudržujícím, vnímajícím i nevnímajícím, pravdivým i nepravdivým. Pravda se stala vším, co
existuje. Tento Brahman nazývají pravda. Týká se toho tento verš:
asad vä idam agra äsét
tato vai sad ajäyata
tad ätmänaà svayam akuruta
tasmät tat sukåtam ucyata iti
yad vai tat sukåtam
raso vai saù
rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati
ko hy evänyät kaù präëyät
yad eña äkäça änando na syät
eña hy evänandayäti
yadä hy evaisa etasminn adåçye ’nätmye ’nirukte ’nilayane ’bhayaà pratiñöhäà vindate
atha so ’bhayaà gato bhavati
yadä hy evaiña etasminn udaram antaraà kurute
atha tasya bhayaà bhavati
tattvena bhayaà viduño ’manvänasya
tad apy eña çloko bhavati
bhéñäsmäd vätaù pavate
bhéñodeti süryaù
bhéñäsmäd agniç cendraç ca
måtyur dhävati païcama iti
saiñänandasya mémaàsä bhavati
2.7.1 Na začátku vše bylo jen neprojevený (Brahman). Z toho se projevil projevený. Tento
Brahman se stvořil sám sebou. Proto se nazývá sebestvořený.
To, co je známo jako sebestvořený, je zdrojem radosti; protože se osoba stává šťastnou tím, že
přijde do styku s tímto zdrojem radosti. Kdo budu vdechovat a kdo bude vydechovat, pokud
tato blaženost není v nejvyšším prostoru (v srdci)? Ten oživuje (lidi). Proto kdykoliv aspirant
nebojácně spočine v tomto nepostřehnutelném, beztělém, nepopsatelném a nepodporujícím
Brahmanu, dosáhne stavu nebojácnosti. Proto kdykoliv v něm aspirant vytvoří sebemenší
rozdíl, je zachvácen strachem. Přesto je právě tento Brahman děsem pro (takzvaného)
učeného člověka, který postrádá sjednocující pohled.
Ilustruje to tento verš:
2.8.1-4 Ze strachu z Něho fouká vítr. Ze strachu stoupá Slunce. Ze strachu z Něho pálí oheň,
jedná Indra a smrt běží, jako pátá.
Toto je tedy zhodnocení této blaženosti:
(1) yuvä syät sädhu yuvädhyäyakaù
äçiñöho draòhiñöho baliñthaù
tasyeyaà påthivé sarvä vittasya pürëä syät

sa eko mänuña änandaù
(2) te ye çataà mänuñä änandäù
sa eko manuñya-gandharväëäm änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(3) te ye çataà manuñya-gandharväëäm änandaù
sa eko deva-gandharväëäm änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(4) te ye çataà deva-gandharväëäm änandaù
sa ekaù pitåëäà cira-loka-lokänäm änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(5) te ye çataà pitåëäà cira-loka-lokänäm änandaù
sa eka äjäna-jänäà devänäm änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(6) te ye çatam äjäna-jänäà devänäm änandaù
sa ekaù karma-devänäà devänäm änandaù
ye karmaëä devän apiyanti
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(7) te ye çataà karma-devänäm änandaù
sa eko devänäm änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(8) te ye çataà devänäm änandaù
sa eka indrasyänandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(9) te ye çatam indrasyänandaù
sa eko båhaspater änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(10) te ye çataà båhaspater änandaù
sa ekaù prajäpater änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya
(10) te ye çataà prajäpater änandaù
sa ekaù brahmaëa änandaù
çrotriyasya cäkäma-hatasya (31)
Předpokládejme, že existuje mladý muž – v rozkvětu života, dobrý, učený, nanejvýš promptně
jednající, nanejvýš silné postavy a nanejvýš energický. Předpokládejme, že pro něho existuje
tato země plná bohatství. To bude jedna jednotka lidské radosti. Pokud se tato lidská radost
znásobí stokrát, je to jedna radost lidského Gandharvy, a také následovníka Ved nedotčeného
touhami. Pokud se tato radost lidského Gandharvy znásobí stokrát, je to jedna radost
božského Gandharvy, a také následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se radost
božského Gandharvy znásobí stokrát, je to jedna radost předků, jejichž svět je věčný, a také
následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se radost předků, kteří sídlí ve věčném světě,
znásobí stokrát, je to jedna radost těch, kteří se narodí jako devové na nebesích, a také
následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se radost těch, kteří se narodí jako devové na
nebesích, znásobí stokrát, je to jedna radost devů zvaných karma-devové, kteří se stanou devy
prostřednictvím védských obřadů, a také následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se
radost karma-devů znásobí stokrát, je to jedna radost devů, a také následovníka Ved
nedotčeného touhami. Pokud se radost devů znásobí stokrát, je to jedna radost Indry, a také
následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se radost Indry znásobí stokrát, je to jedna
radost Brihaspatiho, a také následovníka Ved nedotčeného touhami. Pokud se radost
Brihaspatiho znásobí stokrát, je to jedna radost Brahmy, a také následovníka Ved nedotčeného
touhami. Pokud se radost Brahmy znásobí stokrát, je to jedna radost Hiranyagarbhy, a také

následovníka Ved nedotčeného touhami.
sa yaç cäyaà puruñe
yaç cäsäv äditye
sa ekaù
sa ya evaà-vid
asmäl lokät pretya
etam anna-mayam ätmänam upasaìkrämati
etaà präëa-mayam ätmänam upasaìkrämati
etaà mano-mayam ätmänam upasaìkrämati
etaà vijïäna-mayam ätmänam upasaìkrämati
etam änanda-mayam ätmänam upasaìkrämati
tad apy eña çloko bhavati (32)
yato väco nivartante
apräpya manasä saha
änandaà brahmaëo vidvän
na bibheti kutaçcaneti
etaàà ha väva na tapati
kim ahaàà sädhunä ’karavam
kim ahaà päpam akaravam iti
sa ya evaà vidvän ete ätmänaàà spånute
ubhe hy evaiña ete ätmänaàà spåëute
ya evaà veda
ity upaniñat (33)
2.8.5 Ten, který je zde v lidské bytosti, a ten, který je tam ve slunci, jsou jedno. Ten, kdo to ví,
dosáhne po opuštění tohoto světa tohoto vlastního já tvořeného potravou, dosáhne tohoto
vlastního já tvořeného životní silou, dosáhne tohoto vlastního já tvořeného myslí, dosáhne
tohoto vlastního já tvořeného inteligencí, dosáhne tohoto vlastního já tvořeného blažeností.
Je to vyjádřeno v tomto verši:
2.9.1 Osvícený člověk se ničeho nebojí poté, co zrealizoval tuto blaženost Brahmanu, jíž
slova nemohla obsáhnout, a tak se vracejí spolu s myslí.
Nesužují ho výčitky: „Proč jsem nekonal dobré skutky a proč jsem konal zlé skutky?“ Ten,
kdo je takto osvícen, posiluje Já, s nímž jsou tito dva totožní; neboť je to on, který toto ví,
jenž může posílit Já, které jsou tito dva. To je tajemství učení.
Bhågu-vallé
bhågur vai väruëiù
varuëaà pitaram upasasära
adhé hi bhagavo brahmeti
tasmä etat proväca
annaà präëaà cakñuù çrotraà mano väcam iti
taàà hoväca
yato vä imäni bhütäni jäyante
yena jätäni jévanti
yat prayanty abhisaà viçanti
tad vijijïäsasva
tad brahmeti

sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä (34)
3.1.1 Bhrigu, dobře známý syn Varuṇy, přišel za svým otcem Varuṇou s (formální) žádostí: „Ó
ctěný pane, pouč mě o Brahmanu.“ On (Varuṇa) mu řekl: „Potrava, životní síla, oko, ucho,
mysl, řeč (jsou pomůcky k poznání Brahmanu).“ (Varuṇa) mu řekl: „Snaž se pochopit to, z
čeho se všechny tyto bytosti rodí, díky čemu žijí po narození, to, k čemu spějí a s čím
splynou. To je Brahman.“ Konal askezi. Po konání askeze,
annaà brahmeti vyajänät
annäd dhy eva khalv imäni bhütäni jäyante
annena jätäni jévanti
annaà prayanty abhisaà viçantéti
tad vijïäya
punar eva varuëa pitaram upasasära
adhéhi bhagavo brahmeti
taàà hoväca
tapasä brahma vijijïäsasva
tapo brahmeti
sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä (35)
3.2.1 zrealizoval potravu jako Brahman. Protože z potravy se všechny tyto bytosti rodí, z
potravy žijí po narození, spějí směrem k ní a splývají s ní. Poté, co to zrealizoval, opět přišel
ke svému otci Varuṇovi s (formální) žádostí: „Ó ctěný pane, pouč mě o Brahmanu.“ On
(Varuṇa) mu řekl: „Snaž se pochopit Brahman askezí; askeze je Brahman.“ Konal askezi. Po
konání askeze,
präëo brahmeti vyajänät
präëäd dhy eva khalv imäni bhütäni jäyante
präëena jätäni jévanti
präëaà prayanty abhisaà viçantéti
tad vijïäya
punar eva varuëa pitaram upasasära
adhéhi bhagavo brahmeti
taàà hoväca
tapasä brahma vijijïäsasva
tapo brahmeti
sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä (36)
3.3.1 zrealizoval životní sílu jako Brahman; protože ze životní síly se všechny tyto bytosti
rodí; díky životní síle žijí po narození, spějí směrem k ní a splývají s ní. Poté, co to
zrealizoval, opět přišel ke svému otci Varuṇovi s (formální) žádostí: „Ó ctěný pane, pouč mě o
Brahmanu.“ On (Varuṇa) mu řekl: „Snaž se pochopit Brahman askezí; askeze je Brahman.“
Konal askezi. Po konání askeze,
mano brahmeti vyajänät
manaso hy eva khalv imäni bhütäni jäyante
manasa jätäni jévanti
manaù prayanty abhisaà viçantéti
tad vijïäya

punar eva varuëa pitaram upasasära
adhéhi bhagavo brahmeti
taàà hoväca
tapasä brahma vijijïäsasva
tapo brahmeti
sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä (37)
3.4.1 zrealizoval mysl jako Brahman; protože z mysli síly se všechny tyto bytosti rodí; díky
mysli žijí po narození, spějí směrem k ní a splývají s ní. Poté, co to zrealizoval, opět přišel ke
svému otci Varuṇovi s (formální) žádostí: „Ó ctěný pane, pouč mě o Brahmanu.“ On (Varuṇa)
mu řekl: „Snaž se pochopit Brahman askezí; askeze je Brahman.“ Konal askezi. Po konání
askeze,
vijïänaà brahmeti vyajänät
vijïänäd dhy eva khalv imäni bhütäni jäyante
vijïänena jätäni jévanti
vijïänaà prayanty abhisaà viçantéti
tad vijïäya
punar eva varuëa pitaram upasasära
adhéhi bhagavo brahmeti
taàà hoväca
tapasä brahma vijijïäsasva
tapo brahmeti
sa tapo ’tapyata
sa tapas taptvä (38)
3.5.1 zrealizoval poznání jako Brahman; protože z poznání se všechny tyto bytosti rodí; díky
poznání žijí po narození, spějí směrem k němu a splývají s ním. Poté, co to zrealizoval, opět
přišel ke svému otci Varuṇovi s (formální) žádostí: „Ó ctěný pane, pouč mě o Brahmanu.“ On
(Varuṇa) mu řekl: „Snaž se pochopit Brahman askezí; askeze je Brahman.“ Konal askezi. Po
konání askeze,
änando brahmeti vyajänät
änandäd dhy eva khalv imäni bhütäni jäyante
änandena jätäni jévanti
änandaà prayanty abhisaà viçantéti
saiñä bhärgavé väruëé vidyä
parame vyoman pratiñöhitä
ya evaà veda pratitiñöhati
annavän annädo bhavati
mahän bhavati prajayä paçubhir brahma-varcasena
mahän kértyä (39)
3.6.1 zrealizoval blaženost jako Brahman; protože z blaženosti se všechny tyto bytosti rodí;
díky blaženosti žijí po narození, spějí směrem k ní a splývají s ní. Toto poznání, které Bhrigu
zrealizoval a Varuṇa předal, končí nejvyšší (blažeností) sídlící v dutině srdce. Ten, kdo ji zná,
bude mít pevný základ. Stane se vlastníkem a jedlíkem potravy. Získá velké potomstvo,
mnoho dobytka, záři svatosti a velkou proslulost.
annaà na nindyät
tad vratam

präëo vä annam
çaréram annädam
präëe çaréraà pratiñöhitam
çarére präëaù pratiñöhitaù
tad etad annam anne pratiñöhitam
sa ya etad annam anne pratiñöhitaà veda pratitiñöhati
annavän annädo bhavati
mahän bhavati prajayä paçubhir brahma-varcasena
mahän kértyä (40)
3.7.1 Jeho slib zní, že by neměl potravu odsuzovat. Životní síla je potrava a tělo je jedlík;
proto životní síla spočívá v těle. (Opět platí, že tělo je potrava a životní síla je jedlík, protože)
tělo spočívá v životní síle. Tak (tělo a životní síla jsou oba potravou a) jedna potrava spočívá
ve druhé. Ten, kdo ví, že jedna potrava spočívá ve druhé, bude mít pevný základ. Stane se
vlastníkem a jedlíkem potravy. Získá velké potomstvo, mnoho dobytka, záři svatosti a velkou
proslulost.
annam na paricakñéta
tad vratam
äpo vä annam
jyotir annädam
apsu jyotiù pratiñöhitam
jyotiñv äpaù pratiñöhitäù
tad etad annam anne pratiñöhitam
sa ya etad annam anne pratiñöhitaà veda pratitiñöhati
annavän annädo bhavati
mahän bhavati prajayä paçubhir brahma-varcasena
mahän kértyä (41)
3.8.1 Jeho slib zní, že by neměl potravu vyhazovat. Životní síla je potrava; oheň je jedlík;
neboť voda spočívá v ohni. (Oheň je potrava a voda je jedlík, protože) oheň spočívá ve vodě.
Tak jedna potrava spočívá ve druhé. Ten, kdo ví, že jedna potrava spočívá ve druhé, bude mít
pevný základ. Stane se vlastníkem a jedlíkem potravy. Získá velké potomstvo, mnoho
dobytka, záři svatosti a velkou proslulost.
annaà bahu kurvéta
tad vratam
påthivé vä annam
äkäço ’nnädaù
påthivyäm äkäçaù pratiñöhitaù
äkäçe påthivé pratiñöhitä
tad etad annam anne pratiñöhitam
sa ya etad annam anne pratiñöhitaà veda pratitiñöhati
annavän annädo bhavati
mahän bhavati prajayä paçubhir brahma-varcasena
mahän kértyä (42)
3.9.1 Jeho slib zní, že by měl potravu rozmnožit. Země je potrava; meziplanetární prostor
(éter) je jedlík; proto je země umístěna v prostoru (éteru). (Prostor je jídlo a země je jedlík,
protože) prostor (éter) je umístěn v zemi. Tak jedna potrava spočívá ve druhé. Ten, kdo ví, že
jedna potrava spočívá ve druhé, bude mít pevný základ. Stane se vlastníkem a jedlíkem

potravy. Získá velké potomstvo, mnoho dobytka, záři svatosti a velkou proslulost.
na kaçcana vasatau pratyäcakñéta
tad vratam
tasmäd yayä kayä ca vidhayä bahv annaà präpnuyät
arädhyasmä annam ity äcakñate
etad vai mukhato ’nnaà räddham
mukhato ’smä annaà rädhyate
etad vai madhyato ’nnaà räddham
madhyato ’smä annaà rädhyate
etad vä antato ’nnaà räddham
antato ’smä annaà rädhyate
ya evaà veda
3.10.1-2 Jeho slib zní, že by neměl odmítnout nikoho, kdo k němu přijde hledat útočiště.
Proto by měl shromáždit dostatek potravy různými prostředky. (A měl by shromažďovat
potravu z dalšího důvodu, protože) říkají: „Potrava je pro něj připravena.“ Jelikož nabízí
vařenou potravu v raném věku se ctí, potrava připadá jako jeho podíl v raném věku se ctí.
Jelikož nabízí potravu ve středním věku se střední zdvořilostí, potrava připadá jako jeho podíl
ve středním věku se střední ctí. Jelikož nabízí potravu ve stáří s mizivou vážností, potrava
připadá jako jeho podíl ve stáří s mizivou ohleduplností. Tomu, kdo to ví (přijde výsledek, jak
bylo popsáno).
kñema iti väci
yoga-kñema iti präëäpänayoù
karmeti hastayoù
gatir iti pädayoù
vimuktir iti päyau
iti manuñéù samäjïäù
(O Brahmanu je třeba meditovat, že je) uchovávání v řeči; získávání a uchovávání ve výdechu
a vdechu; práce v rukách; pohyb v nohách; vyměšování v konečníku. To jsou meditace na
lidské úrovni.
atha daivéù
tåptir iti våñtau
balam iti vidyuti
yaça iti paçuñu
jyotir iti nakñatreñu
prajätir amåtam änanda ity upasthe
sarvam ity äkäçe
tat pratiñöhety upäséta
pratiñöhävän bhavati
tan maha ity upäséta
mahän bhavati
tan mana ity upäséta
mänavän bhavati
tan nama ity upäséta
namyante ’smai kämäù
tad brahmety upäséta
brahmavän bhavati

tad brahmaëaù parimara ity upäséta
paryeëaà mriyante dviñantaù sapatnäù
pari ye ’priyä bhrätåvyäù
3.10.3-4 Pak následují ty božské. (O Brahmanu je třeba meditovat, že je) spokojenost v dešti;
energie v blesku, sláva ve zvířatech; světlo ve hvězdách; plození, nesmrtelnost a rozkoš v
pohlavním orgánu; vše ve vesmíru. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o opoře; tak
člověk získá oporu. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o velkém; tak se člověk stane
velkým. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o myšlení; tak se člověk stane schopným
myslet. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o tom, co se klaní; tak se budou člověku
klanět příjemné věci. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o tom nejvznešenějším; tak
se člověk stane vznešeným. O tomto Brahmanu je třeba meditovat jako o prostředku zničení;
tak závistiví protivníci zemřou, stejně jako nepřátelé, které osoba nemá v oblibě.
sa yaç cäyaà puruñe
yaç cäsäv äditye
sa ekaù
sa ya evaà-vit
asmäl lokät pretya
etam anna-mayam ätmänam upasaìkramya
etaà präëa-mayam ätmänam upasaìkramya
etaà mano-mayam ätmänam upasaìkramya
etaà vijïäna-mayam ätmänam upasaìkramya
etan änanda-mayam ätmänam upasaìkramya
imän lokän kämänné käma-rüpy anusaïcaran
etat säma gäyan äste
hä vu hä vu hä vu
aham annam aham annam aham annam
aham annädo ’ham annädo ’ham annädaù
ahaà çloka-kåd ahaà çloka-kåd ahaà çloka-krt
aham asmi prathama-jä åtäsya
pürvaà devebhyo amåtasya näbhäyi
yo mä dadäti sa i deva mä väù
aham annam annam adantam ädmi
ahaà viçvaà bhuvanam abhyabhaväm (15)
suvarëa-jyotiù. ya evaà veda
ity upaniñat
3.10.5-6 Tato bytost, která se nachází v lidské osobnosti, a ta bytost, která je ve slunci, jsou
jedno. Ten, kdo to ví, dosáhne po opuštění tohoto světa já tvořeného potravou. Po dosažení
tohoto já z potravy pak dosáhne já ze životní síly, pak dosáhne já z mysli, pak dosáhne já z
inteligence, pak dosáhne já z blaženosti, toulá se těmito světy s vládou nad potravou závisející
na jeho vůli a s vládou nade všemi podobami závisejícími na jeho vůli a stále zpívá tuto píseň
ze Sáma Vedy: „Haló! Haló! Haló! Jsem potrava, jsem potrava, jsem potrava; jsem jedlík,
jsem jedlík, jsem jedlík; jsem sjednocovatel, jsem sjednocovatel, jsem sjednocovatel; jsem
prvorozený (Hiranyagarbha) tohoto světa s tvary a bez nich, existuji dříve než devové. Jsem
pupek nesmrtelnosti. Ten, kdo mě takto nabízí (jako jídlo), mě ochraňuje takového, jaký jsem.
Já, jako potrava, pojídám toho, kdo jí potravu bez obětování. Porážím (tj. pohlcuji) celý
vesmír. Naše záře je jako záře slunce. Tolik Upaniṣad.
saha näv avatu
saha nau bhunaktu

saha véryaà karavävahai
tejasvinäv adhétam astu mä vidviñävahai
oà çäntiù çäntiù çäntiù
Óm! Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se budeme oba moci těšit z plodů (této
Upaniṣady). Kéž společně dosáhneme neochvějnosti. Ať je studium této (Upaniṣady)
osvětlením pro nás oba. Ať nedáme najevo opovržení jeden vůči druhému.
Óm! Nechť je ve mně mír! Nechť je mír v mém okolí! Nechť je mír přítomen v silách, které
na mě působí!
Zde končí Taittirīyopaniṣad zahrnutá v Kṛṣṇa Yajur Vedě.

